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สรางความเขาใจในความแตกตางทางวัฒนธรรม เพื่อนําพาสังคมสูสันติสุข
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บรรณาธิการแถลง
ความผั น แปรและการเปลี่ ย นแปลงเป น สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย เราไม ส ามารถ
หลีกเลี่ยงได แมบางคนอยากจะมีเวทมนตรเพื่อที่จะหยุดเวลาไวเทาที่ตองการ
หรือในชวงทีต่ นเองมีความสุข แตกไ็ มสามารถทําได เฉกเชนเดียวกับวารสารทาง
วัฒนธรรม “ขวงผญา” ทีไ่ ดกา วสูป ท ี่ ๑๐ ของการเปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ น
เรียนรูทางวัฒนธรรมระหวางกัน เพื่อสรางความเขาใจในความหลากหลาย
ทางวัฒนธรรมและการเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมของชุมชน แมจะพบกัน
ปละครั้ง แตก็ยังอุดมและเต็มเปยมไปดวยความรูอันเกิดจากประสบการณ
ของผูเ ขียนแตละทานทีจ่ ะถายทอดจากประสบการณมาเปนตัวอักษรใหผอู า นได
เกิดความรู ความเขาใจผานการอาน ซึ่งเปนการนําเสนอมุมมองที่หลากหลาย
ผานเรื่องราวในแตละบทความ
“ภูมินามพื้นบาน : ประวัติศาสตรทองถิ่นกับวรรณกรรมพื้นบานในเขต
ภาคเหนือตอนบน” โดย รังสรรค จันตะ เปนบทความแรกทีแ่ สดงใหเห็นถึงอิทธิพล
ของสวนกลาง ซึง่ เปนกลไกเชิงอํานาจของระบบการปกครอง และกลไกเชิงความรู
ของการศึกษาสมัยใหมทมี่ ตี อ ระบบวิธกี ารคิดของชาวบาน ดวยการสรางวาทกรรม
ใหมๆ เพื่อปกปดและกดทับอํานาจของชุมชน ซึ่งทําใหอัตลักษณ พื้นที่และ
ความหมายทางสังคมของชุมชนหมดความหมายดั้งเดิมไปดวยกลไกของรัฐ
โดยอํานาจของวาทกรรมดังกลาวไดครอบงําความรูสึกของชุมชนใหมีสํานึก
ตามความตองการของผูมีอํานาจ ทําใหรูสึกวาตนเองตํ่าตอย ไมมีศักดิ์ศรี
ซึง่ สิง่ นีไ้ ดปรากฏใหเห็นถึงปจจุบนั ดังจะเห็นไดจากชือ่ ตางๆ ของสถานที่ หรือ
แมแตชื่อ–สกุลของตนเองที่มีความเปนฝรั่ง เปนบาลี–สันสกฤต หรือที่สะกด
ยากๆ ซึง่ หากไมเห็นหนาดูแตชอื่ แทบจะไมรวู า นีค่ อื คนไทย รวมถึงเพศหญิง
หรือเพศชาย โดยบทความนี้ชี้ใหเห็นวา เมื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรม
ของทองถิน่ ถูกครอบงํา ยอมทําใหความเปนรัฐชาติออ นดอยลงไป เพราะการที่

ทองถิน่ เกิดจิตสํานึก เชือ่ มัน่ ในอํานาจและศักดิศ์ รีของตนเอง ยอมทําใหความเปน
รัฐชาติโดยรวมเขมแข็งและอยูร วมกันบนความหลากหลายทางวัฒนธรรม
“ผีของคนเมือง” โดย ศรีเลา เกษพรหม ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธทเี่ ชือ่ มโยง
ระหวางขณะยังมีชีวิตกับชีวิตหลังความตาย อันกอใหเกิดความผูกพันและ
ความนับถือในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละผี ซึง่ ผีของคนเมืองจะมีทงั้ ผีทคี่ มุ ครองรักษา เชน
ผีปยู า ผีอารักษ สวนผีทใี่ หโทษเชน ผีกละ ผีตายโหง ทัง้ นีก้ ารทีจ่ ะเปนผีใหคณ
ุ หรือ
ผีใหโทษขึ้นอยูกับพฤติกรรมของผีที่แสดงออก ซึ่งความเชื่อเรื่องผีของคนเมือง
สะทอนใหเห็นถึงความเชื่อทางสังคม วัฒนธรรม และความเชื่อในเรื่องของ
กฎแหงกรรม โดยใชความเชื่อเปนตัวควบคุมทางสังคม
“พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร” โดย เพ็ญสุภา
สุขคตะ เปนบทความเกีย่ วกับพระญาสววาธิสทิ ธิ ธรรมิกราชาแหงหริภญ
ุ ไชยนคร
ที่แสดงใหเห็นความสําคัญของหลักฐานทางประวัติศาสตรที่บรรพบุรุษบันทึก
เรื่องราวและเหตุการณในอดีต เพื่อสงตอความภาคภูมิใจใหคนรุนหลังไดรับรู
และเรียนรู ซึ่งหลักฐานดังกลาวมีทั้งศิลาจารึกและตํานาน พงศาวดาร แมจะมี
การบันทึกเปนลายลักษณอกั ษร แตยงั มีหลายประเด็นทีม่ คี วามขัดแยงในตัวเอง
ซึ่งเปนหนาที่ของพวกเราที่จะตองตีความและศึกษาเพื่อหาขอยุติที่ถูกตอง
และเปนประโยชนตอการศึกษาทางดานประวัติศาสตร โบราณคดี จารึกวิทยา
ประวัติศาสตรศิลปะ และคติชนวิทยา
“พระราชพิธเี จาหัวเมืองสิบสองพันนามารับเมืองและรับนํา้ สัจจะ” โดย
เรณู วิชาศิลป เปนการศึกษาจากเอกสารไทลื้อที่ตีพิมพในหนังสือเชื้อเครือ
พระเจาแผนดิน ซึ่งมีทั้งภาษาไทลื้อและภาษาจีน เกี่ยวกับจารีตประเพณีของ
เจาหัวเมืองในสิบสองพันนาที่มาเขาเฝาพระเจาแผนดินในราชสํานักเชียงรุง
เพื่อรับพระราชทานนามศักดิ์และพิธีถือนํ้าถวายคําสัตย พรอมถวายเครื่องราช
บรรณาการตามธรรมเนียมปฏิบัติ
“ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก” โดย สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ แปล
และเรียบเรียง ซึง่ กลาวถึงเรือ่ งราวของลานนาในบันทึกของชาวตะวันตก โดยเริม่

จากบันทึกของ นายลา ลูแบร ที่เขามากรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช โดยบทความนี้นําเสนอมุมมองของชาวตะวันตกที่มีตอชาวลานนา
แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตความเปนอยูและคานิยมของชาวลานนาเมื่อครั้งอดีต
“เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆในสังคมไทใหญ กรณี
หมูบ า นผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน” โดย ธรรศ ศรีรตั นบัลล กลาวถึง
การปรับตัวของนิกายสงฆคือ นิกายโยน (เกิงโยน) และนิกายมาน (เกิงมาน)
ซึง่ เปนนิกายดัง้ เดิมของไทใหญในหมูบ า นผาบอง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน
ที่หายไป หากขาดซึ่งการปรับตัวใหเขากับบริบททางสังคม เศรษฐกิจและ
วัฒนธรรม ในแตละชวงเวลา คงเหลือไวเพียงเรือ่ งเลาจากความทรงจําจากรุน สูร นุ
ซึ่งบทความนี้ไดเสนอดวยการอธิบายอดีตเพื่อใหเขาใจปจจุบัน
“การศึกษาทัศนคติทางสังคมตอคุณสมบัติ บทบาทและหนาทีข่ องผูห ญิง
จากแนวคิดทีป่ รากฏในอารยธรรมอินเดียและจีน” โดย ภักดีกลุ รัตนา นําเสนอ
กฎหมายโบราณของอินเดียและจีน วรรณกรรม เอกสารโบราณ ตลอดจนทัศนคติ
และแนวคิดเกีย่ วกับลักษณะของผูห ญิงทีด่ แี ละไมดี รวมถึงบทบาทและหนาทีข่ อง
ผูหญิงที่มีตอครอบครัวและสังคม
บทความสุดทายเปนบทความเรือ่ ง “อาหารในวิถคี นไทลือ้ สิบสองปนนา”
โดย เสาวภา ศักยพันธ กลาวถึงอาหารในวิถชี าวไทลือ้ ในสิบสองปนนา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน อาหารนับเปนอัตลักษณเฉพาะกลุมชาติพันธุไทลื้อ
แม จ ะมี ก ารอพยพจากสิ บ สองป น นาไปยั ง เมื อ งต า งๆ แต ค วามเป น ไทลื้ อ
ยังคงติดตัวไป แมไมไดอยูในถิ่นเดิมของตนแลว ซึ่งปรากฏใหเห็นไดจากอาหาร
ที่นอกจากความอรอยแลวยังแฝงไปดวยความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ในวิถีชีวิต
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พื้นบานในเขตภาคเหนือตอนบน
รังสรรค จันตะ*

บทคัดยอ

ภูมนิ ามพืน้ บาน เปนระบบวิธคี ดิ ทางวัฒนธรรมของชาวบานทีม่ คี วามหมาย
และสัมพันธอยางแนบแนนกับการตั้งถิ่นฐานที่อยูอาศัย อันเกี่ยวของอยูกับวิธีคิด
ทางดานภูมิศาสตรกายภาพ ประวัติศาสตรและวรรณกรรมทองถิ่น ที่สะทอนถึง
ระบบอํานาจ อัตลักษณ และศักดิ์ศรีความเปนมนุษยในตัวเองของชุมชนทองถิ่น
อยางสมบูรณ ประวัติศาสตรของทองถิ่น เปนสวนหนึ่งของกระบวนการตอสู
เพือ่ ชวงชิงความหมายและพืน้ ทีท่ างสังคมของคนทองถิน่ กับอิทธิพลการครอบงํา
* รองศาสตราจารย คณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

๑๐

ขวงผญา

จากอํานาจรัฐสวนกลาง โดยใชกลไกการปกครอง ศาสนา สื่อและการศึกษาแบบ
สมัยใหม เปนเครื่องมือในการลดทอนศักดิ์ศรี คุณคา และความหมายทางสังคม
ของคนในท อ งถิ่ น ให อ  อ นด อ ยลงไป จนชื่ อ หมู  บ  า นหลายแห ง ผิ ด เพี้ ย นจาก
ความหมายดั้ ง เดิ ม ไปอย า งมาก จนในที่ สุ ด อาจทํ า ให ท  อ งถิ่ น ไม มี ที่ ยื น ทาง
ประวัตศิ าสตร และไมสามารถอธิบายความเปนมาของตนเองใหคนรุน หลังรับทราบ
ในเรื่องที่ถูกตองและเปนจริงได
ผลการวิจัยพบวา ชุมชนในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งชื่อหมูบาน
ตามบริ บ ทต า งๆ เช น ตามสภาพทางภู มิ ศ าสตร เช น บ า นเด น บ า นดอน
บานสันปาสัก บานหวยเกี๋ยง ทุงขาวเนา ปาไผ ตามอิทธิพลจากงานวรรณกรรม
เชน บานยาพาย บานสะลวง (สรวงสวรรค) บานพระนอน บานลังกา ตามความชํานาญ
ในการผลิต เชน บานชางฆอง ชางแตม วัวลาย รอยพอม ตามวีรบุรุษประจํา
ถิ่น เชน บานสันตะผาบ ตามกลุมชาติพันธุ เชน บานมอญ รองเม็ง สันนาเม็ง
ตามลักษณะเดนของหมูบ า น เชน บานบอสาง บานนํา้ บอหลวง บานบอคาง เหลานี้
เปนตน แตดวยอิทธิพลจากอํานาจรัฐสวนกลาง อันเปนกลไกเชิงอํานาจของ
ระบบการปกครองจากกระทรวงมหาดไทย ครู กลไกและอํานาจเชิงความรูจาก
การศึกษาสมัยใหม และเจาอาวาสวัด กลไกของความเชื่อและความศรัทธาทาง
ศาสนา กลไกเหลานี้มักเขามาชี้นําและครอบงําความคิดของชาวบาน ใหดูถูก
ตั ว เองและท อ งถิ่ น ว า ตํ่ า ต อ ย ล า หลั ง ไม ทั น สมั ย ทํ า ให ห มู  บ  า นหลายแห ง
ที่มีชื่อเปนภาษาทองถิ่นดั้งเดิม เปลี่ยนเปนชื่อที่ผิดเพี้ยนไปจากความหมายเดิม
หาความหมายไมได หรือผิดเพี้ยนไปจากรากฐานของความหมายเดิมออกไป
รวมถึงการสรางเรื่องราวแบบใหมขึ้นแทนที่เรื่องราวแบบพื้นบานดั้งเดิม
เมื่อความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประชาชนทองถิ่นถูกครอบงํา
ทําใหศักดิ์ศรีและอํานาจของทองถิ่นออนดอยลง ยอมสงผลใหความเปนรัฐชาติ
โดยรวมออนดอยลงไปดวย การทําใหทอ งถิน่ เกิดจิตสํานึกและเชือ่ มัน่ ในอํานาจและ
ศักดิ์ศรีของตัวเอง ยอมมีผลทําใหความเปนรัฐชาติโดยรวมเขมแข็งและอยูรวมกัน
บนความหลากหลายทางวัฒนธรรม เกิดความสันติสุขรมเย็นในที่สุดได
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คําสําคัญ : ภูมนิ ามพืน้ บาน ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ วรรณกรรมพืน้ บาน วาทกรรม
อัตลักษณ

ABSTRACT

This study considers the local history and folk literature that
appeared in the indigenous place name of village or some sacred areas
in the northern region of the country. The indigenous place name reflects
the way in which indigenous people ideology about culture, its meaning
and close relationship with their communities. Local history has been
part of an ideological movement to fight for a meaning and social
space of local communities and against the domination of a mechanics
of centralized governance, religion, media, and modern education.
These mechanics has degenerated the local community’s integrity,
values, and social meaning. The place name of many villages has been
distorted from its original meaning. This could result in a loss of local
history for the communities to have their own narrative of identity for
the next generation.
The findings reveal that the communities in the upper north
Thailand were named after a variety of contexts including topography
(Ban Den, Ban Don, Ban San Pa Sak, Ban Huai Kiang, Ban Thung
Khao Nao, Ban Pa Phai), influence of folk literature (Ban Ya Phai,
Ban Saluang, Ban Phra Non, Ban Langka), craftsmanship specialization
(Ban Chang Khong, Ban Chang Taem, Ban Wua Lai, Ban Roi Phom),
local heroism (Ban San Taphap), ethnicity (Ban Mon, Ban Rong Meng,
Ban San Na Meng), and dominant characteristic (Ban Bo Sang, Ban Nam
Bo Luang, Ban Bo Khang).
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The original name place of many villages was replaced with a new
one which simply carries a distorted meaning or makes no sense. A new
version of narrative about the communities’ history was invented to replace
the original one.
When the cultural diversity of the indigenous communities has been
dominated, it means the degradation of their dignity and autonomy. This
can lead to the weakening of autonomy of nation states. Raising awareness
and confidence in the indigenous communities to realize their power and
dignity is a means to strengthening the nation state and coexisting on the
basis of cultural diversity.
Key word : Indigenous place name, Local Historical, Folk literature,
Discourse, Identity

บทนํา

ชื่อบานนามเมือง หรือ “ภูมินามพื้นบาน” (Place Name) เปนระบบวิธีคิด
ทางวัฒนธรรมของชาวบาน ที่มีความหมายและสัมพันธอยางแนบแนนกับการตั้ง
ถิ่นฐานที่อยูอาศัย อันเกี่ยวของและผูกพันอยูกับวิธีคิดทั้งทางดานภูมิศาสตร
กายภาพ ประวัติศาสตรทองถิ่น วรรณกรรมทองถิ่น ที่จะสะทอนถึงความเขาใจ
เกี่ยวกับภูมิศาสตรจักรวาลของชาวบาน ที่ใชเปนฐานคิดในการตั้งชื่อหมูบาน
หรือสถานทีส่ าํ คัญในทองถิน่ หรือกลาวอีกนัยหนึง่ ไดวา ชือ่ ของหมูบ า นนามเมือง
วัด พระธาตุ พระบาท ภูเขา ปาไม แมนํ้า ลําหวย หนอง คลอง บึง ฯลฯ และ
สถานที่สําคัญอันเปนหมุดหมายที่สําคัญทางพื้นที่ (Land Mark) ของชุมชน
ทองถิน่ หนึง่ ๆ ยอมสะทอนลักษณะทางภูมศิ าสตรกายภาพ และการรําลึกถึงเรือ่ งราว
เหตุการณทางประวัติศาสตรของทองถิ่นนั้นๆ เชน เรื่องเลาอันเปนประวัติของ
วีรบุรษุ ประจําทองถิน่ ผูน าํ ทางจิตวิญญาณ หรือเหตุการณทเี่ ปนกระบวนการตอสู
เคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของทองถิ่นนั้นๆ ตลอดจนระบบ
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ความเชื่อหรือความศรัทธาตออํานาจเหนือธรรมชาติอื่นๆ ที่มีอิทธิพลตอวิถีการ
ดํารงชีวิตของชาวบานในชุมชนไดเปนอยางดี
การศึกษาประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ถึงเรือ่ งราวและเหตุการณเหลานัน้ ทําได
หลายวิธี วิธีที่สําคัญอันหนึ่งก็คือ การศึกษาผานเรื่องเลาที่เกี่ยวกับที่มาของระบบ
ภูมินาม หรือความเปนมาของชื่อหมูบาน ตําบล หรือสถานที่อันเปนหมุดหมาย
สําคัญของทองถิ่น ที่คนในชุมชนทองถิ่นนั้นยังคงบันทึกอยูในความทรงจํา และ
ถายทอดกันสืบๆ มา ทั้งที่ปรากฏในลักษณะของวรรณกรรมมุขปาฐะ (เรื่องเลา
ดวยปาก) และวรรณกรรมลายลักษณอักษร ที่ปรากฏอยูตามคัมภีรพื้นบาน
ในแตละทองถิ่นอยางมากมาย
การศึกษาทําความเขาใจในความหมายของถอยคําทีป่ ระกอบเปนชือ่ หรือ
สถานที่สําคัญของทองถิ่น ตลอดจนถึงการเก็บบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร
ทองถิ่นผานวรรณกรรมเหลานั้น ยอมทําใหเราไดทราบพื้นฐานความเปนมาทาง
ประวัติศาสตรของทองถิ่น ที่สวนใหญไมไดอยูในระบบการศึกษาของชาติ แตมี
ความหมายตอชีวิตและความทรงจําอันสําคัญยิ่งของคนในทองถิ่น ที่จะทําให
ชาวบานในชุมชนไดตระหนักรูถึงความมีศักดิ์ศรีของความเปนมนุษย ที่บงบอกถึง
ระบบ “อัตลักษณ” อันมีนัยความหมายถึงความเปนคนที่มีหลักแหลงแหงที่
มีพื้นที่และความเปนมาทางสังคมที่ชัดเจน ไมใชผูอพยพหรือผูที่ดํารงฐานะอยูใน
ชายขอบของสังคมอยางไรศักดิ์ไรศรี มีความภูมิใจในทองถิ่นของตนเอง ที่ในที่สุด
สามารถเป น ส ว นประกอบอั น สํ า คั ญ ในความหมายรวมของคํ า ว า “ชาติ ”
ภายใตระบบของ “รัฐชาติ” (Nation State) อยางมีความหมายทีส่ าํ คัญยิง่ จนนําไปสู
การอยูรวมกันในสังคมอยางสันติสขุ ในที่สุดได

วัตถุประสงค

๑) เพื่อบันทึกชื่อ และความหมายดั้งเดิมของ หมูบาน วัด พระธาตุ
พระบาท ภูเขา ปาไม แมนํ้า ลําหวย หนอง คลอง บึง ฯลฯ และสถานที่สําคัญ
ตางๆ ในทองถิ่น โดยแยกประเภท หมวดหมู ตามลักษณะการอางอิงตางๆ เชน
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หมวดที่ตั้งชื่อตามลักษณะทางภูมิศาสตร ตั้งชื่อตามลักษณะพิเศษ ตั้งชื่อตามชื่อ
ผูนํา วีรบุรุษประจําถิ่น เหตุการณทางประวัติศาสตร เปนตน
๒) ศึ ก ษาถึ ง อิ ท ธิ พ ลทางภาษาและวั ฒ นธรรมส ว นกลาง ที่ ทํ า ให
ชื่อหมูบานเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยการเปรียบเทียบดานรูปแบบของการใช
ถอยคําภาษา และการสื่อความหมายทางสังคม ระหวางชื่อดั้งเดิมกับชื่อที่ตั้ง
ขึ้นใหม
๓) เพื่อศึกษาวิเคราะหเชิงคุณคาและความหมายของระบบภูมินาม
พื้ น บ า น ตามกรอบแนวคิ ด ทางทฤษฎี ที่ มี ลั ก ษณะบู ร ณาการ ทั้ ง ทางด า น
คติชนวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม บนพืน้ ฐานระบบ อัตลักษณ
ทางชาติพันธุ และประวัติศาสตรทองถิ่น ผานเรื่องเลาแบบมุขปาฐะ และที่ปรากฏ
ในเอกสารวรรณกรรมพื้นบานอื่นๆ

เนื้อหาบทความวิจัย

ชือ่ ของหมูบ า นนามเมือง และสถานทีส่ าํ คัญอันศักดิส์ ทิ ธิใ์ นชุมชน ถูกสราง
ขึ้นจากรากฐานการรับรูของคนในชุมชนภายใตบริบททางสังคมตางๆ เชน สภาพ
ทางภูมศิ าสตร เรือ่ งเลาทางประวัตศิ าสตรของทองถิน่ ตํานานวีรบุรษุ หรือลักษณะ
เดนของชุมชน แตชอื่ ดัง้ เดิมเหลานัน้ ไดถกู ทําใหเปลีย่ นรูปและความหมายไปดวย
การสรางวาทกรรมแบบใหมๆ จากอํานาจและกลไกของรัฐกลาง เพื่อปกปดและ
กดทับอํานาจของชุมชนในพื้นที่ โดยผานวาทกรรม อันเปนกระบวนการในการ
สรางหรือผลิตเอกลักษณและความหมายใหกบั สรรพสิง่ ตางๆ ในสังคมทีแ่ วดลอม
เราอยู ไมวาจะเปนความรู ความจริง อํานาจ หรือตัวตนของเราเอง โดยทําหนาที่
เก็บกด หรือปดกั้นมิใหเอกลักษณและความหมายบางอยางเกิดขึ้น หรือไมก็ทํา
ใหเอกลักษณและความหมายของบางสิ่งที่ดํารงอยูแลวในสังคมเลือนหายไป
ไดพรอมๆ กันดวย วาทกรรมเปนมากกวาเรื่องของภาษา คําพูด หรือการตีความ
แตเปนเรือ่ งของอํานาจและความรุนแรงทีแ่ สดงออกมาในรูปของภาคปฏิบตั กิ ารจริง
การผลิตวาทกรรมจะถูกควบคุม คัดสรร จัดระบบ และแจกจายภายใตกฎเกณฑ
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ชุดหนึ่ง ซึ่งมีหนาที่พลิกแพลงเพื่อใหเรามองไมเห็นถึงอํานาจและอันตรายของ
วาทกรรม เพื่อใหวาทกรรมดังกลาวดํารงอยูเหนือกวาในสังคม๑
ตัวอยางของชุมชนหมูบานหลายๆ แหงในเขตภาคเหนือตอนบนที่ถูก
อํานาจของวาทกรรมเบียดขับใหอัตลักษณ พื้นที่และความหมายทางสังคมของ
ชุมชนเริ่มหมดความหมายดั้งเดิมลงไป โดยใชกลไกของรัฐ เชน วัด โดยพระสงฆ
ผูท ใี่ ชภาษาบาลี สันสกฤตแทนภาษาถิน่ พืน้ บาน โรงเรียน โดยครูผา นหนังสือ ตํารา
และสื่อการศึกษาอื่นๆ ในระบบการศึกษาแบบสมัยใหม นายอําเภอ ตลอดจนถึง
กํานัน ผูใหญบาน ในอํานาจของระบบการปกครองสวนภูมิภาค
อํานาจของวาทกรรมแหงความทันสมัยจะเขาครอบงําความรูสึกและ
จิตสํานึกของชาวบาน ใหเปนสํานึกแบบชาวเมืองที่มีความทันสมัยกวา รูสึกวา
ตัวเองตํ่าตอยดอยคา เปนคนบานนอกไมทันสมัย รูสึกวาชื่อแบบพื้นบานดั้งเดิม
ไมสวยงาม แมแตชื่อและนามสกุลของตัวเอง ก็ตองเปลี่ยนใหทันสมัยเปนแบบ
ไทยกลางที่เปนภาษาสันสกฤต หรือภาษาอังกฤษสําหรับหมูบานจัดสรรสมัยใหม
ดังตัวอยางของชุมชนหมูบานตอไปนี้

ชุมชนหมื่นสารบานงัวลาย : จาก “ครัวลาย” ถึง “งัวลาย” และ
“วัวลาย”

ชุมชนงัวลาย เปนชุมชนของชาวไทขึน หรือไทยขืน หรือไทยเขิน ทีแ่ ตเดิม
อาศั ย อยู  เขตลุ  ม นํ้ า แม ขื น ในเชี ย งตุ ง ถู ก กวาดต อ นมาในราวป พ.ศ.๒๓๔๗
ซึ่งเปนชวงที่มีการรวบรวมคนมาบูรณะเมืองเชียงใหม เรียกกันวาเปนยุค “เก็บผัก
ใสซา เก็บขาใสเมือง”
สมัยนั้น พระยากาวิละ กวาดตอนชาวเมืองเชียงใหมที่หลบหนีเขาปา
ใหกลับสูเมือง รวมทั้งผูคนจากเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองสาด เมืองมาง กระทั่ง
คนในแควนสิบสองปนนา ใหมาตั้งรกรากในเมืองเชียงใหม ซึ่งมีทั้งไทใหญ ไทลื้อ
ไทขึน และไทยอง
๑

ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๓: ๑๙–๒๔)

๑๖

ขวงผญา

ผูค นทีถ่ กู กวาดตอนมา หากเปนชางฝมอื หรือไพรเมืองชัน้ ดีจะใหตงั้ ถิน่ ฐาน
ในตัวเมืองระหวางกําแพงเมืองชั้นในกับกําแพงเมืองชั้นนอก เชน ชางเหล็ก
ชางหลอ ชางแตม ชางฆอง ฯลฯ สวนไพรที่ไมเปนชางฝมือจะไวนอกเมือง เชน
ไทลื้อที่อําเภอสันทราย และอําเภอดอยสะเก็ด ไทยองที่ลําพูน
สําหรับชาวไทขึนซึ่งเดนทางการผลิตเครื่องใช เปนผลิตภัณฑซึ่งภาษา
ลานนาเรียกวา “ครัว” อานวา “คัว” แปลวาสิ่งของเครื่องใชตางในครัวเรือน
ปกติชาวไทขึนจะออกเสียงสระอัว เปนเสียงสระโอ คําวา “ครัว” จึงออกเสียง
เปน “โค” ผลิตภัณฑเหลานี้มีทั้งทําจากไม หรือไมไผจักสาน แลวนํามาทาดวย
ฮัก (รัก) หรือ หาง (ชาด) เรียกวา โคฮัก โคหาง มีทั้งทําจากเงิน เรียกวา โคงืน
ถาทําดวยทองเหลืองเรียกวา โคตอง ถามีลวดลายแตงแตมเรียกวา โคลาย ชุมชน
ที่ผลิตเครื่องเงินจะมีการ “ตอง” หรือสลักลวดลายตางๆ เชน ลาย ๑๒ ราศี
และลายมาน เปนตน
ไทขึนดังกลาวไดตั้งถิ่นฐานอยูทางทิศใตของประตูเชียงใหม เปนชุมชน
ที่ทําเครื่องเงินที่มีลายหรือลวดลายหลากหลาย เปนเหตุใหบริเวณนั้นถูกเรียก
วาบานครัวลาย (ออกเสียงวา โค-ลาย) หมายความวาเปนหมูบานที่ผลิตของใช
ประเภทเครื่องเขินเครื่องเงินที่มีลวดลาย เมื่อเชียงใหมไดรวมเปนสยาม มีผูแทน
จากสวนกลางมาปกครองเชียงใหม ภาษาพื้นถิ่นถูกเปลี่ยนใหเปนภาษาไทยกลาง
โดยเฉพาะชื่อของชุมชน ชื่อทองถิ่นตางๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเขาใจ
ตรงกันภาษาที่ใชกันมาแตเดิมจึงคอยๆ เลือนหาย
คําวา โคฮัก โคหาง ถูกเปลี่ยนเปน เครื่องเขิน เนื่องจากชาวขึน หรือ
ชาวเขิน เปนผูผลิต โคเงิน เปลี่ยนเปน เครื่องเงิน และที่เปลี่ยนไปจนไมเหลือ
ความหมายเดิมคือ บานโคลาย ที่ถูกเปลี่ยนไปเปน บานงัวลาย หรือ วัวลาย
ในปจจุบัน เพราะคิดกันไปเองวา “โค” หมายถึง “วัว” ในเมื่อคนรุนหลังไมเขาใจ
ความเปนมา ก็เลยปนเปนรูปวัวดางเอาไวกลางชุมชน มันก็เลยเถิดไปกันใหญ ๒
๒

สรุปความจากบทความในนิตยสาร “มติชนสุดสัปดาห” ฉบับประจําวันที่ ๑๔–๒๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๕๕ ปที่ ๓๒ ฉบับที่ ๑๖๗๔ คอลัมน “ลานนา–คําเมือง” ของชมรมฮักตั๋วเมือง
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ระบุชื่อชุมชนดังกลาววา “บานงัวลาย”
ดังความวา
“เถิงสกราช ๑๑๖๑ ตัว ปลีกัดเม็ด พระเปนเจาเกณฑเจาคํามูนเปนแมทับ
กุมริพล ๓๐๐ ชึ้นไพตีฟาฅําเครื่องอันมาตั้งเมืองปุ ฟาฅําเครื่องถูกสีนาดตาย
ไดเมืองปุแลว เจาคํามูนค็ลวดยกริพลขามนํ้าแมคงไพฟากตะวันตก เขาตีเอา
บานงัวลาย บานสะตอย สอยไร ทาชาง บานนา ทงออ ไดหมืน่ ขวางัวลายและเมีย
ฟาเครื่อง กวาดเอาครอบครัวลูกบาวชาวไพรลงมาใสบานเมือง” ๓
แตเมือ่ พิจารณาตามลําดับอายุของเอกสาร และเหตุการณทางประวัตศิ าสตร
สมัยพระยากาวิละแลว จะเห็นไดวา ยุคที่พระยากาวิละกวาดตอนผูคนเขามาอยู
ในเวียงเชียงใหม อยูระหวาง พ.ศ.๒๓๒๕–พ.ศ.๒๓๓๙ (จ.ศ.๑๑๔๔–๑๑๕๘) แต
ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหมฉบับทีเ่ กาทีส่ ดุ พบวาคือฉบับวัดพระงาม จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งจารขึ้นเมื่อ จ.ศ.๑๒๑๖ หรือ พ.ศ.๒๓๙๗ ซึ่งหางจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงถึง
เกือบ ๖๐ ป ดังนั้นจึงอาจเปนไปไดวาตํานานพื้นเมืองเชียงใหมอาจไดรับอิทธิพล
ของภาษาไทยกลางจากรัฐสยามแลว จึงทําให “ครัวลาย” หรือ “โคลาย” กลายเปน
“งัวลาย” ไปได และจาก “งัวลาย” ก็กลายเปน “วัวลาย” ไปในที่สุด

ชุมชนสันผีเสื้อ: ผีเสื้อบาน หรือผีเสื้อนอย พืชสมุนไพรประจําถิ่น

ภาษาถิ่นลานนาเรียกผีเสื้อวา “กํ่าเบอ” นามของ “สันผีเสื้อ” มาจาก
ขอสันนิษฐาน ๒ ทาง ไดแก มาจากตนไมสมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งอดีตชาวบาน
เลาวามีอยูม ากมายในชุมชน เรียกวาตน “ผีเสือ้ นอย” อีกทางหนึง่ อาจมาจากคําวา
“ผีเสื้อบาน” ซึ่งแบงเปน ๓ ตระกูลผี ปจจุบันจึงมีศาลผีเสื้อบานอยู ๓ แหงใน
ชุมชนเดียวกัน แตที่นาเศราใจคือ เทศบาลตําบลสันผีเสื้อ ไดใชรูปผีเสื้อ (Butterfly)
มาเปนสัญลักษณของเทศบาลไปเรียบรอยแลว
๓

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชําระตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม, ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม,
เชียงใหม, ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม และศูนยศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม,
๒๕๓๘, หนา ๑๓๐.

๑๘ ขวงผญา

จาก สรรวง–สรลวง–สลวง–สระหลวง–สรวย และสรวง (สวรรค)
ถึง “บานสะลวง” ของอําเภอแมริม : ความพยายามตอเติมบางสวน
ที่ขาดหายไปของประวัติศาสตรทองถิ่น

อําเภอแมรมิ มีชอื่ หมูบ า นหนึง่ อยูถ ดั จากตัวอําเภอขึน้ ไปทางทิศเหนือราว
๓ กิโลเมตร ชื่อวาหมูบาน “สะลวง” แยกเปน ๒ กลุมบาน คือบานสะลวงนอก
กับสะลวงใน ทั้งสองหมูบานสังกัดอยูในตําบลสะลวง คนบานสะลวงเปนคนเมือง
หรือที่เรียกวาเปน “คนไท–ยวน” (โยนหรือโยนก) ๔
ที่นาแปลกก็คือชื่อของหมูบานไมไดตั้งตามสภาพทางภูมิศาสตรหรือ
แสดงความหมายทีเ่ ปนพืน้ บาน หรือเปนคําแบบไทยๆ ทําใหนกึ ถึงศัพทสนั นิษฐาน
คําวา “สรวง–สาง” ของจิตร ภูมศิ กั ดิ์ ๕ ทีป่ รากฏในลิลติ โองการแชงนํา้ พิพฒ
ั นสตั ยา
โคลงหา (มณฑกคติ) เปนคําสรรเสริญพระวิษณุ (พระนารายณ) ในตอนตนวา
“โอมสิ ท ธิ ส รวงศรี แ กล ว แผ ว มฤตยู เอางู เ ป น แท น แกว น กลื น ฟ า
กลืนดิน บินเอาครุฑมาขี่ สี่มือถือสังขะ จักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัค
ททัคนีจรนาฯ”
จิตร พบขอสังเกตวา นามของพระวิษณุที่ปรากฏในรายนั้น ปรากฏใน
นามทีเ่ ปนภาษาไทยโบราณ ทีม่ กี ารเลือนความหมายไปแลว นามทีว่ า นัน้ คือคําวา
“สรวง” นั่นเอง จิตร แปลความหมายของศัพทดังกลาวตามพจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานวานาจะหมายถึง “เทวดา” มากกวาที่จะแปลวาสวรรค เพราะ
จากบทที่วา “โอมสิทธิสรวงศรีแกลว” โดยใชความหมายตามพจนานุกรม ก็ตอง
แปลวา “โอมขอความสําเร็จแดเทวดาผูเปนศรีแหงความแกลวกลา” จะแปลสรวง
๔

๕

ถาเปนบาน “ลวง” (ลวงเหนือ–ลวงใต) ในเขตอําเภอดอยสะเก็ด จะหมายถึงคนชาว
“ไท–ยอง” ที่อพยพ (ถูกกวาดตอน) มาจากเมืองยอง ประเทศเมียนมารปจจุบัน คําวา “ลวง”
หมายถึง “มังกร” ตามคติของกลุมคนไททางเหนือที่ไดรับอิทธิพลจากจีน ซึ่งเปนคนละ
ความหมายกับบาน “สะลวง” ที่มีรากฐานคํามาจาก “สรลวง” หรือ “สรวง” ที่แปลวา
สวรรค.
จิตร ภูมิศักดิ์, ๒๕๔๘. ศัพทสันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย, โครงการสรรพนิพนธจิตร
ภูมิศักดิ์ ชุดนิรุกติศาสตร, กรุงเทพฯ : สํานักพิมพฟาเดียวกัน, หนา ๑๗–๒๔.
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ในที่นี้วา “สวรรค” ไมไดเลย และที่เรียกทาววิษณุวา “พระสรวง” ก็เรียกตาม
ชื่อเมืองที่สถิตอยู คือ “ไวกูณสวรรค” หรือ “สรวงสวรรค” และก็คือคําๆ เดียวกับ
ชื่อเมือง “พิษณุโลก” (เมืองของพระวิษณุ) ในภาษาสันสกฤตวา “เมืองสรวง” ที่เดิม
เรียกวาเมือง “สระหลวง” เพราะออกเสียงคําวา “สรวง” แบบแยกเสียงเปน
“สะ–หลวง” แลวเขียนตามเสียงอานโดยโยงกับคําวา “สระ” ที่แปลวาหนองนํ้า
ซึ่งความจริงก็คือ “เมืองสรวง” ที่ไมไดเกี่ยวกับสระนํ้าเลยนั่นเอง โดยยืนยัน
จากหลักฐานจารึกสุโขทัยซึ่งจะเขียนวา “สรลวง” ทุกหลัก ซึ่งก็ไปสอดคลองกับ
นามพระชนกของพระลอ (ในลิลิตพระลอ) คือ ทาวแมนสรวง อันหมายถึง เทวดา
หรือผีฟาในสรวงสวรรค เพราะคนไทยโบราณเรียกเทวดาที่เปนเทวดาโดยกําเนิด
วา “แมน” (ถาคนทําดีตายแลวไปเปนเทวดา ก็จะเรียกวา “ผีฟา”)
ดังนั้น จิตรจึงสรุปวา เมือง สรลวง หรือ สลวง ก็มาจาก สรวง นั่นเอง
เพราะถาสรวงจะแผลงเปน “สรรวง” เวลาอานก็ออกเสียงยากและทําใหงง
จึงแปรรูปเปน “สรลวง” นอกจากนี้ ม.ร.ว.สุมนชาติ สวัสดิกลุ ยังอางไปถึงชือ่ ตําบล
“แมสรวย” ในเขตอําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย ในปจจุบันวา นาจะแผลง
มาจากรูปคําวา “สรวง” คือเมืองสรวง ของพระลอ เชนเดียวกัน๖
ที่มาของคําตามความหมายเดิมดังกลาว เมื่อมาถึงตําบล “สะลวง” ของ
อําเภอแมรมิ ทําใหเปนไปไดวา คนทองถิน่ โดยเฉพาะปราชญทอ งถิน่ เชน พระสงฆ
ผูมีความรูดานบาลี สันสกฤต ไดรับอิทธิพลจากงานวรรณกรรม ทั้งที่เปนมุขปาฐะ
และลายลักษณอักษรจากเอกสารพับสาหรือใบลาน ที่ปรากฏอยูตามวัดตางๆ
ที่พระนํามาใชเทศนาในวันสําคัญทางศาสนา จึงนํามาตั้งเปนชื่อหมูบานตาม
การออกเสียงและรูปเขียนที่แผกกันออกไปดังกลาว
อยางไรก็ตาม มีการอางถึงสํานวนของชาวบานในชุมชน ที่พยายาม
เชื่อมโยงและผสมผสานเอาจากคําสองคําเขามาเกี่ยวของกัน เปนชื่อบานสะลวง
คือคําวา “สะลอง” วามาจากชื่อดอยแมสะลอง ในอําเภอแมจัน จังหวัดเชียงราย
๖

จิตร ภูมิศักดิ์ (อางใน วิชัย นภารัศมี). “ศัพทสันนิษฐาน สรวง–สาง”, นิตยสารศิลปวัฒนธรรม
ปที่ ๒๔ ฉบับที่ ๖ เดือนเมษายน ๒๕๔๖, หนา ๑๐๒–๑๐๗.

๒๐
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กับคําวา “ลวง” ที่หมายถึงสัตวคลายมังกร ของกลุม “คนไท” ในเขตลานนาเดิม
โดยอางถึงชาวบานผูเ ฒาผูแ กในชุมชนหมูบ า น ไดเลาถึงทีม่ าของชือ่ ชุมชนหมูบ า น
วา ผูกอตั้งบานสะลวงใน คือ ลุงอายตํ่า เปนชายรางกายกํายําลํ่าสัน บึกบึน
แข็งแรง สมกับเปนหัวหนา แตรูปรางคอนขางตํ่า (เตี้ย) หลังจากเดินรอมแรม
มาหลายคืน จนกระทัง่ พบหมูบ า นนีเ้ ขา เห็นวาเปนทีร่ าบ ขนานไปกับลําหวยเชิงเขา
อุดมสมบูรณดี เหมาะแกการสรางบานสรางเมือง จึงพากันหยุดพักสรางปางขึ้น
ชวยกันทําเพิงพักอยูร ว มกัน ชวยกันแผวถางทีร่ าบแหงนี้ แบงกันเปนทีท่ าํ ไร ทํานา
หมูบานแหงนี้ ก็เจริญขึ้นตามลําดับ ครั้งแรกไมรูวาจะตั้งชื่อหมูบานวาอยางไรดี
ชาวบานจึงประชุมปรึกษากัน เพื่อตั้งชื่อหมูบานขึ้น ลุงอายตํ่า ซึ่งเปนหัวหนา
จึงออกความเห็นวา ที่บานแหงนี้ มีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับดอยแมสะลอง
ตอมาชาวบานหากินลึกเขาไปตามลําหวยทางทิศตะวันตก ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
ไปพบตนเมี่ยง ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติมีอยูจํานวนมาก จึงพากันไปตั้งปางนอน
คางแรม เก็บใบเมี่ยงออกมาขายเปนอาชีพอยางหนึ่ง อยูมาไมนาน พวกชาวบาน
ปาเมี่ยงเหลานี้ ก็พบกับสิ่งแปลกประหลาดอัศจรรยเปนอยางยิ่งตอนกลางคืน
ของวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ ขณะที่ชาวบานปาเมี่ยงกําลังนั่งลอมวงเฝาดู
การนึ่งเมี่ยงอยูนั้น ก็มีเสียงดังครืนๆ คลายฟาจะถลมขึ้นที่หวยตนนํ้าใกลๆ
กับปางที่พักนั่นเอง ทุกคนจึงออกจากที่พักกระทอมมองไปตามเสียงที่เกิดขึ้น
ตองตกตะลึงไปตามๆ กันกับสิ่งที่ไมเคยเห็นมากอน เปนสัตวประหลาด รูปราง
คลายงู ตัวมหึมา ลําตัวยาว เทาตนตาล ที่หัวมีหงอน มีขา สี่ขา นัยนตาสีแดง
เปนประกาย ลําตัวมีรัศมีลุกโชติชวงเปนแสงพุงเปนทางสวางไปไกล ลอยละลอง
ขึ้นสูบนทองฟา เปนประกายระยิบระยับ เหมือนสายฟาแลบ มุงหนาลอยตัวไป
ในทิศตะวันออกดวยความรวดเร็ว พรอมกับเสียงที่ดังกระหึ่ม กึกกองไปไกล
ในขณะเดียวกัน พวกที่อยูทางบาน ก็เห็นตัวประหลาดนี้มาวนเวียนอยูเหนือ
นานฟาบานแมสะลองแหงนี้อยูหลายรอบ แลวก็มุงหนากลับไปสูที่เดิม พอรุง
เชาชาวบานปาเมี่ยงก็พากันไปดูที่เกิดเหตุที่ตนนํ้าลําหวย พวกเขาไดพบรูนํ้าใหญ
ขนาดตัวคนมุดเขาไปได มีรอยงูใหญเลือ้ ยออกมาจากรูพาเอาเศษโคลน แปดเปอ น
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ตนไม ใกลเคียงบริเวณที่มันผานไป มีรอยลูเปนทางตั้งแตโคนตนจนถึงปลายตน
เชื่อกันวา เปนรอยของมังกร หรือที่ชาวเหนือเรียกวา “ลวง” ชาวบานตางโจษจัน
กันไปตางๆ นานา ปรากฏเชนนี้ขึ้นหลายครั้ง สวนมากจะเกิดขึ้นในวันเดือนเพ็ญ
เปนประจํา ดังนั้นลุงอายตํ่า จึงประชุมชาวบาน เพื่อเปลี่ยนชื่อหมูบานเสียใหม
ใหเปนไปตามนิมิตปาฏิหาริย ที่ปรากฏใหเห็นในครั้งนี้ ใหเหมาะสมกับชื่อบาน
ที่มีตัว “ลวง” ลอยผานเปนสายในระยะทางสิบกิโลเมตรนี้วา “บานสายลวง”
ตั้งแตนั้นมาคนรุนหลังเรียกเพี้ยนไปเปน “บานสะลวง” ตราบจนทุกวันนี๗้
จะสังเกตเห็นไดวา คําอธิบายเหลานี้ เปนความพยายามสรางประวัตศิ าสตร
ทองถิ่นของคนในชุมชนในยุคหลังๆ ขึ้นมาใหม ตามกระแสทองถิ่นนิยมหรือ
ระบบภูมิปญญาชาวบาน ที่ตอตานการเขามาของกระแสโลกาภิวัตนในแงของ
ประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ทีเ่ กีย่ วพันอยูก บั ธุรกิจการทองเทีย่ ว แตกไ็ ดทงิ้ ความกํากวม
แบบพื้นบานใหเห็นวา ที่มาของชื่อนั้นมักใชวิธี “เทียบเคียง” เอาจากเสียงของคํา
รูปคํา หรือความหมายของคํา จากชุมชนทีใ่ กลเคียงกันอยางปะปนกัน จนไมแนชดั
วามาจากคําไหนกันแน เชน มีทั้งการเทียบเคียงจากชื่อดอย “แมสะลอง” วาอาจ
เพี้ยนเปน “สะลวง” เพราะคํา สะลอง กับ สะลวง ใกลกัน และพยายามบอกวา
มี ภู มิ ศ าสตร ค ล า ยกั น ซึ่ ง ความจริ ง ดอยแม ส ะลองมี ค วามสู ง ชั น กว า มาก
ขณะเดียวกัน ก็มีคําวา “ลวง” อยู จึงเพิ่มเรื่องเปนเรื่องของ “ลวง” หรือ สัตวคลาย
มังกร ในคติของกลุมคนไททางลานนาเขาไป และในที่สุดก็ “ผลิตซํ้า” เรื่องเลาจาก
ความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนถิ่นอื่นเขามากับบริบทชุมชนของตัวเองอยางคอนขาง
คลุมเครือ

๗

พอครูแกว บุรี ผูใหขอมูล, ธนาพร กุมทอง เรียบเรียงและพิมพ
(อางจาก http://www.facebook.com/BanSaLwngNi).
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จาก “บอคาง” ถึง “บวกคาง” จาก “รอยพอม” ถึง “รอยพรอม”
“ยาพาย” “รองกองขาว” และ “ชางเพี้ยน” อ.สันกําแพง

ตําบลบวกคาง ตั้งอยูทางทิศใตของตัวอําเภอสันกําแพง มีพื้นที่ประมาณ
๗๒ ตารางกิโลเมตร ทิศเหนือติดตอกับตําบลแชชางและตําบลออนใต อําเภอ
แมออน ทิศตะวันออกและทิศใต ติดตอกับตําบลหวยยาบ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
ทิศตะวันตกติดตอกับบานทาตนกวาว อําเภอสารภี ชาวบานในตําบลสวนใหญ
เปนคนไทยเชื้อสายยอง หรือที่เรียกตัวเองวาเปนกลุมคน “ไท-ยอง” และเรียก
คนเมืองทั่วไปหรือคน “ไท–ยวน” วาพูดหรือเปนคน “ลาว” กลุมคนไท-ยอง
ในตําบลบวกคางมีชมุ ชนคนไท–ยอง ทัง้ หมด ๑๒ หมูบ า น ไลจากหมูท ี่ ๑–๑๒ ไดแก
บานบวกคาง ตนดู ปาตาล แมแต รอยพรอม (ออกเสียงภาษาถิน่ วา/ฮอย/–/ปอม/)
ยาพาย (ออกเสียงภาษาถิ่นวา/ยา/–ปาย/) กอสะเลียม รองกองขาว ชางเพี้ยน
(ออกเสียงภาษาถิ่นวา/จาง/–/เปยน/) และชุมชนบานโปง
จากหลักฐานทางประวัตศิ าสตรปรากฏในศิลาจารึกวัดเชียงแสน ตําบลออนใต
อําเภอแมออน (แยกจากอําเภอสันกําแพง เปนกิ่งอําเภอ ในป พ.ศ.๒๕๓๗ และ
ยกฐานะเปนอําเภอในป พ.ศ.๒๕๕๐) ทําใหสนั นิษฐานวา ชาวบานในชุมชนอพยพ
มาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน ซึ่งเปนกลุมเชื้อสายไท–ยองเชนกัน และ
ปจจุบันยังไปมาติดตอกับกลุมญาติพี่นองดวยกันทั้งสองถิ่น
ชาวบานในชุมชน เลาถึงตํานานและความเปนมาของชือ่ หมูบ า นในชุมชนวา
ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจาเสด็จมายังทีแ่ หงนี้ อันเปนทีอ่ ยูอ าศัยของพญาคางเผือก
และบริวารจํานวนมาก พระพุทธองคประทับอยูใตตนตะโกและกําลังเสวยขนุน
อยู พวกพญาคางเผือกเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค จึงไดใหบริวารชวยกัน
ขุดหนองนํ้าขึ้น แลวนํานํ้ามาถวาย พระพุทธองคจึงไดตรัสทํานายวาตอไปสถาน
ที่แหงนี้จะเจริญรุงเรือง และมีชื่อวา บานบอคาง มาตั้งแตนั้น ตอมาจึงเพี้ยนเปน
บานบวกคางมาจนถึงทุกวันนี้ ชุมชนบานบวกคาง มีวดั บวกคางเปนศูนยกลางของ
ชุมชน สรางขึน้ ในสมัยพระเจากือนา (พ.ศ.๑๙๑๒–๑๙๑๔) จนถึง พ.ศ.๒๓๕๖ หลังจาก
ที่พระเจากาวิละกอบกูเอกราชจากพมา ไดกวาดตอนเอาผูคนจากเมืองยองมา
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๒๓

โดยมีเจากระหมอมสุรยิ วงศา (หมอมกะลิก) เจาเมืองยององคที่ ๓๔ นําชาวเมือง
มาตัง้ ถิน่ ฐานในชุมชนแหงนี้ แลวไดอาราธนาครูบาเจาญาณสิริ จากวัดบานแซมหลวง
เมืองยองมาเปนเจาอาวาส
อนึ่งคําวา “บวก” เปนหนวยการปกครองในสมัยราชวงศมังรายแหง
อาณาจักรลานนา หนวยการปกครองของบานบวกคางในสมัยนัน้ เปนหมูบ า นใหญ
ที่มีฐานะรองจากเมือง เรียกวา “บวก” ซึ่งมักพบหลักฐานลักษณะการปกครอง
ดั ง กล า ว ปรากฏในกฎหมายลั ก ษณะการปกครองโบราณ และตํ า นานทาง
ประวัติศาสตรตางๆ ตัวอยางเชน ตํานานเชียงแสนกลาววา
“พระราชเจาแสนพูไดไปเลิกสรางเวียงเงินยางเชียงแสนฅืนเปนเมืองดัง่ เกา
แลวทานก็ตั้งไวหื้อเปนเขต เปนแดน เปนบวก เปนตอ ฉันนี้ ดังนี้แล”๘
ดังนั้นบวกในที่นี้มาจากหนวยการปกครองดังกลาวถูกใชเปนแบบแผน
อยางแพรหลายและยาวนานในอาณาจักรลานนา ตราบจนถึงสมัยราชวงคกาวิละ
และถูกยกเลิกเปนมลฑลเทศาภิบาล ใน พ.ศ.๒๔๒๗ และกอนที่จะเปลี่ยนมาเปน
จังหวัด อําเภอ ตําบล และหมูบาน ใน พ.ศ.๒๔๗๕ เชนในปจจุบัน
บานบวกคาง จึงเปนหนวยการปกครองหนึ่งที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่พันนา
แชชา งเชียงเลิอ ซึง่ มีประวัตศิ าสตรยนื ยาว ตัง้ แตยคุ พระญามังรายสรางเวียงกุมกาม
แชชางจึงเปนชุมชนใหญชุมชนหนึ่งที่อยูในเขตปกครองของเมือง “เชียงเลิอ”
ซึ่งเปนเมืองขนาดเล็กที่ควบคุมพันนาหนึ่งของเวียงกุมกาม ในตํานานพื้นเมือง
เชียงใหมใหคําอธิบายวาเพราะเปนเมืองที่มีนํ้าเออทวมเสมอ จึงเรียกชื่อวา
เชียงเลิอ ดังความวา
“เถิงปลีกาเม็ด สกราชได ๖๔๕ ตัว เจาพระญามังรายปลงบานเวน
เมืองละพูนหื้อขุนฟาเปนพระญากินเมืองละพูน แลวค็ยกไพตั้งเมืองแหง ๑ วา
จักสางเวียงอยู ตั้งอยาวเรือนมากนัก เจาพระญามังรายค็หื้อขุดแมนํ้าผาบาน
๘

สรัสวดี อองสกุล ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร พื้นเมืองเชียงแสน สํานักพิมพอัมรินทร
๒๕๔๖ หนา ๒๘.

๒๔ ขวงผญา
หื้อเปนที่ตกทาแหงฅนทังหลาย ลวดเรียกชื่อวา แมแชว หั้นแล มีพายหนอีสาน
แหงเมืองละพูน อยูที่นั้นได ๓ ปลี นํ้าถวมเมื่อกลางวัสสา ชางมลางัวควายหาที่
อยูบได ลวดเรียกวา เชียงเลิอ ตอเทาบัดนี้แล” และกลาวถึงพันนาแชชางเชียงเลิอ
หรือชุมชนบานแชชางไววา
“วันนัน้ เจามังรายหันชาว แชชา งเชียงเลิอ ขีเ่ รือมากลาดกุมกาม เรือหลม
วัน ๒ เหลม ๓ เหลมชูวัน เจามังรายคระนิงใจวา ไพรคูบวาตายอั้นชะรือ จิ่งหื้อ
แปลงขัวกุมกามแตนั้นมาแล”๙
หลังจากที่พระญามังราย สรางเวียงกุมกามแลวเสร็จ ไดปลอมตัวเที่ยวชม
ตลาดกุมกาม ประทับนั่งริมฝงแมนํ้าปง หันหนาไปทางทิศตะวันออก เพื่อสังเกต
ความเปนอยูของผูคนและสภาพเศรษฐกิจของเวียงกุมกาม และสิ่งที่พระองค
พบเห็นคือ เรือบรรทุกสินคาของชาวแชชางเชียงเลิอ ลมวันละสองสามลํา
คนไทยองในชุมชนวัดบวกคาง จึงเปนคนไทยองที่ไดอพยพเทครัวลง
มาจากเมืองยองครั้งสุดทายเมื่อ พ.ศ.๒๓๕๖ มาพรอมกับเจาเมืองยองที่ชื่อวา
“เจาสุริยวงศา หรือ เจากระหมอมสุริยวงศาเมืองยอง หรือเจา ขิแยง” ไดนํา
เอาผูคนสวนหนึ่ง มาตั้งถิ่นฐานที่บานบวกคาง แฅวนแชชางเชียงเลิอ ปจจุบันคือ
บานบวกคาง ตําบลบวกคาง อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม
ถัดจากชุมชนบวกคางลงไปทางทิศตะวันตก เปนชุมชนชาวยองบานปาตาล
รอยพรอม และยาพาย ชาวบานในชุมชนเลาวา บานรอยพรอม เดิมชือ่ บานรอยพอม
อันมีความหมายถึง “พอม” (ออกเสียงภาษาถิ่นวา/ปอม/) อันหมายถึงภาชนะ
ใสของแบบโบราณ (ในระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง) ที่สานดวยไมไผแลวเคลือบดวย
“ขี้ยา” หรือ ชัน ทําเปนภาชนะคลายกระบุง เพื่อใสสิ่งของตางๆ แลวใชไมคาน
หาบไปทําบุญที่วัด ถาใชสําหรับตักนํ้าจากบอนํ้าลึก จะเรียกวา “นํ้าคุ” เมื่อทําไว
มากๆ ชาวบานมักนํามารอยเรียงไวเปนสาย เก็บไวในบาน จึงเรียกวา “รอยพอม”
๙

ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับ ๗๐๐ ป ศูนยวฒ
ั นธรรมจ.เชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๓๘ หนา ๒๖.
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๒๕

(ออกเสียงวา/ฮอย/–/ปอม/ อันหมายถึง “พอม” ที่ถูกนํามารอยไว ตอมา ตุเจาปน
(เจาอาวาส) ในสมัยนายอําเภอสวัสดิ์ วรพงษ ประมาณป พ.ศ.๒๕๑๐–๒๕๑๕
อยากใหทนั สมัย จึงเปลีย่ นตามภาษาไทยกลางวา บานรอยพรอม มาจนทุกวันนี้
นอกจากนี้ยังมีเรื่องตามตํานานเลาตอไปวา วันหนึ่งมีพระสงฆไดออก
บิณฑบาตมาถึงบานอีกแหงหนึ่งถัดจากบานรอยพอมไป ขณะนั้นมีหญิง “ยา”
แมหมายคนหนึ่ง (ชาวบานมักเรียกหญิงสูงอายุพื้นบานที่ตํ่าตอย เปนเชิงปรามาส
วา “ยา”) มารอตักบาตรพระสงฆ แตพระสงฆไมไดผานมาทางนั้น นางจึงเอา
พอมนั้นสะพายไวที่ตนไม จึงเรียกบานนั้นวา “ยาปาย”
สวนอีกสํานวนหนึ่งเลาวา เมื่อพระสงฆเหลานั้น เห็นวาเปนหญิงอาจทํา
ใหเปนมลทินแกศาสนาได จึงเดินพายหนีไปอีกทางหนึ่ง จึงเรียกวาบาน พระพาย
แลวเรียกเพี้ยนตอมาวาบาน ยาปาย
ถัดจากชุมชนรอยพรอมลงไปทางทิศตะวันตก ก็จะเขาสูชุมชน “รองกอง
ขาว” และชุมชน “ชางเพี้ยน” ชุมชนรองกองขาว เดิมเรียกกันวาบาน “รองกั้นเขา”
อันมีความหมายตามสภาพของหนองนํา้ ในพืน้ ทีล่ มุ ตํา่ ทีเ่ รียกวา “รอง” และมีเรือ่ ง
ตามตํานานที่เลากันมาวา เดิมที่บริเวณนี้เปนหนองนํ้าใหญอุดมไปดวยปลาและ
สัตวนํ้าตางๆ ชาวบานตางพากันมาหาปลาจนเพลินลืมกินขาว จึงเรียกวาเปน
“หนองกั้นเขา” แปลวา หนองอดขาว ตอมาเรียกตามสภาพภูมิศาสตรและเพี้ยน
ไปเปน “รองกองขาว” และเรียกตามชื่อวัดที่ตั้งขึ้นใหมดวย ตํานานของชุมชน
หมูบานยังเลาถึงเรื่อง “ชางพูกํ่างาเขียว” ของพระนางจามเทวี ในขบวนแห
จากเมืองเชียงใหมไปหริภุญไชย ลําพูน แลวเดินทางมาถึงหมูบานอีกแหงหนึ่ง
ชางไดสลัดปลอกเทา (คะแชะ) ใหหลุดออกจึงเรียกหมูบานนั้นวา “บานคะแชะ
ชาง” คือ บานแชชางในปจจุบัน เมื่อมาถึงอีกหมูบานหนึ่งชางเดินเวนเลี่ยงไป
ก็เรียกบานนัน้ วาบานชางเวนหรือชางเพีย้ น ตอมาเรียกเพีย้ นเปน “บานชางเพีย้ น”
จนถึงปจจุบัน

๒๖ ขวงผญา

จากบอสาง ถึง บอสราง อ.สันกําแพง

สาง น. บอ, บอนํา้ เชน บานบอสาง–หมูบ า นบอสราง อ.สันกําแพง ชม.๑๐
สาง [สาง] (n) บอนํ้าใตดิน ขุดไวเพื่อตักนํ้าไวดื่ม หรือใช๑๑ (ภาษาไทย
อีสานตอนเหนือ)
ภาษาไทยโบราณ ทัง้ ไทยลานนา และไทยอีสาน ใหความหมายของคําวา
“สาง” ตรงกัน คือหมายถึงบอนํ้า บานบอสราง (กางจอง) ในอําเภอสันกําแพง
ของจังหวัดเชียงใหม จึงมีความหมายวาเปนบานที่มีบอนํ้าใหญอยูในวัดของ
หมูบาน ผูเฒาผูแกในหมูบานเลากันตอๆ มาวาประมาณกวา ๑๐๐ ปมาแลว
พระธุดงคองคหนึ่งชื่อวา พระอินถา มีภูมิลําเนาอยูที่บานบอสราง ไดเดินธุดงค
ไปยังประเทศพมา มีชาวพมาคนหนึ่งไดนํากลดมาถวาย เมื่อพระอินถาไดเห็น
ลักษณะของรมที่แปลกตาก็เกิดความสนใจ ทานจึงไถถามถึงที่มาของรมดังกลาว
จากผูถ วาย ไดความวาทีพ่ มาทํารมแบบนีใ้ ชกนั ทัว่ ไป ทานจึงไปศึกษาวิธกี ารทํารม
และจดจําวิธีการทําอยางละเอียด เพื่อนํามาเผยแพรในหมูบานบอสรางในเวลา
ตอมา โดยเริ่มจากสอนใหผูหญิงทําเปนกอนโดยใหผูชายทําโครงรมจากไมไผบง
และทําหัวรมจากไมสมเห็ดหรือไมมวงมัน คันรมใชไมรวก ไมซี่คํ้ารมใชกระดาษ
สาปะตรงหัวเพื่อกันไมใหแตกโดยงาย โดยใชผลตะโกหรือผลมะคับทองนํามา
หมักดองจะไดยางกาวเหนียวใชปะไมซคี่ าํ้ รมได สวนฝายหญิงเปนผูน าํ กระดาษสา
มาหุมตัวรม นําไปตากใหแหงแลวทาทับดวยนํ้ามันตังอิ๊ว ที่ทําจากผลมะเยาหิน
นําสงขายทัว่ ประเทศและตางประเทศ นําชือ่ เสียงมาสูบ า นบอสรางจนไดชอื่ วาบาน
“บอสรางกางจอง” มาจนทุกวันนี้

อุดม รุงเรืองศรี (ผูรวบรวม). พจนานุกรมลานนา–ไทย ฉบับแมฟาหลวง, ปรับปรุง
ครั้งที่ ๑, ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๗,
น. ๗๓๒.
๑๑ www//dict.longdo.com.
๑๐
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อภิปรายผล

๒๗

ชุมชนไดพยายามผลิตซํ้าระบบอุดมการณของสังคมขึ้นในหลายๆ ดาน
ทั้งดานที่เปนระบบอุดมคติแบบพุทธศาสนา แบบลัทธิผีสางเทวดา ความชํานาญ
ในการผลิต หรือลักษณะของวีรบุรุษประจําถิ่น ทั้งที่อยูในรูปของเรื่องเลาแบบ
นิทานหรือตํานานพืน้ บาน ทีอ่ าจไมเกีย่ วกับความเปนจริงทางวิทยาศาสตร แตเปน
ความจริงในชีวิตและอยูบนแกนเวลาแบบพิเศษ หรือบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยอาศัย
ความชอบธรรมจากเรื่องราวการเสด็จมาเยือนของพระพุทธเจา ที่ไดพยากรณ
รับรองความชอบธรรมใน “พื้นที่พิเศษ” เหลานั้นไวแลว
การตั้งชื่อเรียกขานหมูบานนามเมืองของชุมชนทองถิ่นนั้น ตั้งอยูบน
ลักษณะทางภาษา ที่มีวาทกรรม หรือ “ชุดความคิด” แตละชุดกํากับอยู โดยที่คน
ในชุมชนสรางขึน้ จากอัตลักษณ หรือระบบอํานาจของตัวเอง เพือ่ ตอรองกับอํานาจ
จากภายนอก หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวา ชุมชนไดพยายามสรางความชอบธรรม
ในพื้นที่ของตัวเองขึ้นจากชุดวาทกรรม และอัตลักษณตางๆ ไดแก
ชุดวาทกรรมและอัตลักษณของความเปนชุมชนแบบเครือญาติ ในระบบ
อุดมการณของลัทธิผีสางเทวดาที่มี “ผีเสื้อบานเสื้อเมือง” อันเปนผีบรรพบุรุษเปน
แกนกลางในการยึดโยงและรองรับสิทธิจากการบุกเบิกหักรางถางพง โดยระบุชื่อ
ผูนําคนแรก ที่เขามาอยูกอนเพียงหนึ่งหรือสองหลัง เพื่อมาสรางเปนที่พักแรม
ควายหรือ “ปางควาย” จึงเปนที่มาของชื่อชุมชน เหลานี้คือการพยายามผลิตซํ้า
อัตลักษณเพื่อสรางพื้นที่ใหแกตัวชุมชนนั่นเอง
ชุดวาทกรรมและอัตลักษณของการเปนชุมชนอพยพหรือชุมชนชายขอบ
ทั้งจากความสมัครใจเพื่อหาที่ทํากินในแหลงใหม ที่อุดมสมบูรณกวา และที่ถูก
กวาดตอนมาในสมัยสงครามชิงผูคน ในยุคสรางบานแปลงเมืองของฝายเมือง
หรือฝายเจาผูครองนคร ชุมชนจะพยายามผลิตซํ้ารูปแบบประเพณีวัฒนธรรม
และเรือ่ งเลาแบบนิทานหรือตํานานเพือ่ รองรับศักดิศ์ รีและการดํารงอยูข องตนเอง
โดยการนําชือ่ บานเดิม หรือหอผีจากตระกูลเดิมกลับมาสรางหรือสถาปนาไวประจํา
หมูบานดวย
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ชุดวาทกรรมและอัตลักษณของการอยูในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จากแนวคิด
เรื่องพื้นที่ อันเปนผลผลิตทางเทคนิควิทยาการของการสรางพื้นที่ (Technologies
of spaces) แบบหนึ่ง ที่เรียกวา “การทําพื้นที่ใหบริสุทธิ์ผุดผองนายกยองบูชา”
(the purification of space) มากกวาการเปนพื้นที่ตามธรรมชาติ นั่นคือการสราง
ความศักดิส์ ทิ ธิใ์ หกบั พืน้ ทีด่ ว ยการระบุ หรือกําหนดบทบาทหนาที่ ทีเ่ ฉพาะเจาะจง
ของพื้นที่นั้นๆ เพื่อปองกันมิใหมีการลวงลํ้าหรือลวงละเมิดได เชน พื้นที่สวนตัว
กับพื้นที่สาธารณะ พื้นที่ของเมืองกับพื้นที่ชนบท เปนตน แนวคิดเรื่องพื้นที่
จึงเปนเรื่องที่วาดวยความเปนพื้นที่ที่มีความเชื่อมตอ ระหวางความเปนปจเจก
กับสังคม (social aspect) คือระหวางความเปนบรรพบุรุษหรือผูนําคนแรก
หรือผูบุกเบิก หรือในลักษณะที่เปนวีรบุรุษ กับบุคคลอื่นๆ ที่เปนเครือญาติใน
ชุมชนทั้งหมด.
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ภูมิศักดิ์, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพฟาเดียวกัน.
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ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย. ๒๕๓๙, เชิงอรรถวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ
วิภาษา.
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ธงชัย วินิจจะกูล. ๒๕๓๔, รายงานโครงการวิจัยเสริมหลักสูตรเรื่อง วิธีการ
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เธียรชาย อักษรดิษฐ. ๒๕๕๒, ตํานานพระเจาเลียบโลก: การศึกษาพื้นที่
ทางสังคมและวัฒนธรรม ลานนา ภูมินาม ตํานาน ผูคน, เชียงใหม:
บริษัทธารปญญา จํากัด.
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ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล (บก.), ๒๕๔๖, “โลกศักดิ์สิทธิ์กับโลกสามัญในชีวิต
ทางสังคม” เจาแม คุณปู ชางซอ ชางฟอนและเรื่องอื่นๆ วาดวย
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ความเปนชายขอบ, หนั ง สื อ รวมบทความจากการประชุ ม ประจํ า ป
ทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “คนมองคน: นานาชีวิตในกระแส
การเปลี่ยนแปลง, กรุงเทพฯ: ศูนยมานุษยวิทยาสิรินธร.
มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย. ๒๕๔๒, สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, กรุงเทพฯ: บริษัทสยาเพรส แมเนจเมนท
จํากัด.
ยงยุทธ ชูแวน. ๒๕๕๑, ครึ่งศตวรรษแหงการคนหาและเสนทางสูอนาคต
ประวัติศาสตรทองถิ่นไทย, กรุงเทพฯ: สํานักงานสนับสนุนการวิจัย
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ผีของคนเมือง
ศรีเลา เกษพรหม๑

กอ นที่ พระพุท ธศาสนาจะเผยแผเขามาในเขตลานนา แตเดิมคนใน
ทองถิ่นนี้นับถือผีเปนที่พึ่ง ผีนั้นมีทั้งผีชั้นสูงและผีชั้นตํ่า เมื่อถูกผีทํารายหรือ
รบกวน จะออนวอนขออํานาจผีชั้นสูงชวยปดเปาให แมเมื่อพระพุทธศาสนา
เขามาแลวชาวบานชาวเมืองก็ยังไมทิ้งความเชื่อเรื่องผี รับเอาทั้งคําสอนใน
พระพุทธศาสนา และยังมีการออนวอน เซนสรวง บูชา สงผีควบคูกันไป สําหรับ
ชื่อของผีมีมาก แตผีที่รูจักกันดี หรือผีที่เขามาเกี่ยวของกับชีวิตของคนอยูประจํา
แยกออกไดเปน ๒ ประเภท ๑) ผีที่คุมครองรักษา ถานับถือดีจะเปนผีใหคุณ
๒) ผีใหโทษ ผีที่ใหคุณถานับถือ เชน ผีปูยา ผีอารักษ ผีเสื้อเมือง ผีเสื้อวัด
๑

นักวิชาการสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ผีเสื้อบาน ผีเสื้อหวย ผีเสื้อไร ผีเสื้อนา เปนตน สวนผีที่ใหโทษ เชน ผีสือ ผีโพง
ผีขี้หมา ผีกละ ผีกละยักษ ผีเจี้ยงเหมี้ยง ผีตายโหง ผีสัตวดิรัจฉาน ผีเปรต
เปนตน

ผีปูยา

ผีปูยา หรือ ผีเรือน คือผีบรรพบุรุษ ติดตอสืบสานกันมาทางสายมารดา
โดยลูกที่เปนหญิงเปนผูรับถายทอด เมื่อมารดายังมีชีวิตอยูผีปูยาจะอยูที่เรือน
ของมารดา พวกลูกๆ จึงตองไปไหวผีปูยาที่เรือนของมารดา ที่ถือวาเปนเรือน
ตน (เรือนเคา) เมื่อมารดาเสียชีวิตแลว
ลูกคนโตที่เปนหญิงจะรับตอเอาผีปูยา
ไปไวที่เรือนของตน สืบตอกันเปนลูกโซ
อยางนี้ มีหลายครอบครัวทีผ่ ปี ยู า ไมอยู
ในเรือน เรียกกันวา “ผีสุด” เหตุเพราะ
ครอบครัวนั้นมีลูกเปนชายทั้งหมด จึง
ไมมีผูหญิงสืบทอดไวนั่นเอง
หิ้งผีปูยา
ที่อยูของผีปูยา คือบนเรือน
ที่มา : http://2.bp.blogspot.com
ในห อ งนอนของมารดา บิ ด า โดยมี
แผนไมเล็กๆ ทําเปนหิ้งติดไวที่เสา มุมใดมุมหนึ่งของหอง บางบานทําหิ้งติดไว
ที่เสามงคล ความสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณ ๑.๕๐ เมตร บางบานตั้งโตะขนาด
เล็กไวที่มุมของเรือนนอน บางบานไมไดติดหรือตั้งแตอยางใด แตก็เปนที่รูกัน
ในครอบครัววาผีปูยาอยูตรงไหน เวลาที่มีการขอขมาหรือเลี้ยงผีปูยา จะทําพิธี ณ
ที่ตรงนั้น ผีปูยาเปนผีที่รักษาคุมครองคนในครัวเรือนไมใหมีภัยอันตราย จึงเรียก
อีกอยางหนึ่งวา “ผีเรือน”
การที่มีผีปูยาก็เพื่อใหชวยควบคุมความประพฤติของบุคคลในครอบครัว
นั้นๆ โดยเฉพาะผูที่เปนหญิง ใหตั้งอยูในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีของ
บานเมือง ผูหญิงในลานนาแตโบราณที่เครงครัดในจารีต ขนบประเพณี ตั้งตน

๓๔ ขวงผญา
อยูในกรอบของสังคมเปนอันดีนั้น สวนหนึ่งเปนเพราะผีปูยาคอยควบคุมดูแล
ความประพฤติของพวกเขาอยู
การที่ใหผีควบคุมคนดีกวาใหคนคุมคนมาก เพราะคนไมมีหูทิพยตาทิพย
ดังกับผีที่มองเห็นคนทั้งในที่ลับและที่แจง คนจึงกลัวผีมากกวากลัวคน ไมวาจะไป
ทําผิดรีตผิดรอยที่แหงใด ถึงไมมีผูใดรูเห็น แตผีจะรูเห็นตลอด ดวยเหตุนี้เมื่อผูใด
ทําผิดรีตผิดประเพณีจะตองแจงใหผใู หญ บิดามารดารูเ พือ่ จะไดสารภาพรับผิดกับ
ผีเรือน ถาเปนการทําผิดทีไ่ มรา ยแรงใหขอขมาเสียก็เปนอันวาผีใหอภัย แตถา เปน
ความผิดที่รายแรง เชน หญิงที่ใหผูชายผิดผีจนถึงไดรวมหลับนอนกัน จะตองรีบ
บอกใหผูใหญทราบภายใน ๓ วัน ๗ วัน ทานจะไดกระทําใหถูกประเพณีเสีย
โดยใหฝายชายรับผิดชอบแตงงานเปนสามีภรรยากัน จึงจะเปนการพนโทษ
เมื่อมีสมาชิกในครัวเรือนกระทําผิดรีตรอยแลวไมบอกใหใครรู ผีเรือน
จะโกรธและบันดาลใหผูทําผิดมีการเจ็บปวย พอแมผูปกครองจะสงสัยจึงไปให
หมอประจําหมูบาน หรือคนทรงเจาเขาผี ใหเปดตําราหรือทักทายถึงสาเหตุ
ของการปวย ถาผูปวยเปนหญิงคําทักทายของหมอสวนใหญจะคลายกันวา ไดมี
ลูกหลานของตระกูลทําผิดศีลผิดผี ผิดรีตผิดรอย จึงทําใหผีเรือนโกรธและลงโทษ
ใหขอขมาตอผีเรือนเสีย เมื่อไดทราบถึงสาเหตุอยางนั้นพอแมจึงกลับไปสอบถาม
ลูกหลานของตนวาไดทําผิดอะไรบาง ถามีการทําผิดลูกสาวจะบอกความจริงวา
ถูกผูชายจับมือถือถันอยางไร ถาไมไดทําผิดก็จะตองรับผิดดวยเชนกัน เพราะวา
อาจจะมีการทําผิดโดยไมไดตงั้ ใจ คือจะผิดหรือไมผดิ ก็ตอ งยอมรับ ผูใ หญจะไดจดั
เครื่องขมาผีปูยาใหเพื่อจะไดหายจากการปวย มีบางรายที่หญิงในตระกูลไมมีใคร
ยอมรับผิด ผูใหญจะมีวิธีรูใหไดวาใครเปนคนผิด โดยนัดหมายใหลูกหลานที่เปน
หญิงมารวมกันที่บานตนผี แลวใหทุกคนหอขาวตมมัดคนละ ๑ หอ แตละหอจะ
ทําเครื่องหมายไวเพื่อใหรูวาเปนของใคร จากนั้นนําไปตมเมื่อสุกแลวจึงแกะดูขาง
ในทุกหอ ถาขาวตมของผูใดไมสุกยังเปนขาวสารอยู ถือวาผูที่เปนเจาของขาวตม
ทําผิดแลวปกปดไว จะตองมีการสารภาพวาทําผิดดวยเรื่องใด ทางผูปกครองจะ
ไดแกไขพรอมทั้งใหมีการขอขมาผีปูยาดวย

ผีของคนเมือง
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พิธีขอขมาผีปูยา

จัดขันหรือพานใสดอกไมธปู เทียน บางแหงมีหมาก เหมีย้ ง บุหรี่ ใสไปดวย
โดยผูปกครองหรือพอแมเปนผูจัดหา แลวนําเครื่องเหลานั้นไปตั้งในเรือนตรงมุม
อันเปนที่อยูของผีปูยา จากนั้นจึงจุดธูปเทียนพรอมกับกลาวคําขอขมา เชน
กลาววา “การที่ลูกสาวไดกระทําผิดรีตผิดรอย และไมไดบอกใหใครทราบ เปน
ความผิ ด มาก เป น เพราะลู ก สาวไม รู 
ขนบธรรมเนียมดี ซึง่ เปนการลวงเกินตอ
ผีเรือน ขอจงไดโปรดใหอภัยแกลกู หลาน
ดวยเถิด” บางแหงมีขันใสนํ้าสมปอย
ตัง้ ไวดว ย เพือ่ ขอนํา้ มนตของผีปยู า และ
นํานํา้ สมปอยนัน้ ไปประพรมทีศ่ รี ษะของ
ผูปวย เปนการเสริมกําลังใจใหเขมแข็ง
ขอขมาผีปูยา
ไมนานก็พลันหายจากการปวยไข

พิธีเลี้ยงผีปูยา

ประเพณีเลี้ยงผีปูยา จัดขึ้นทุกป ในเดือน ๙ เหนือ ขึ้นหรือแรม ๙ คํ่า
โดยเรือนที่เปนเคาผีจะบอกแกลูกหลาน โดยเฉพาะลูกหลานที่ลงตั้งเรือนอยู
อีกหลังหนึ่งใหัทราบวาจะมีการเลี้ยงผีปูยาในวันไหน เมื่อวันนัดหมายมาถึง
ในตอนเชาพวกลูกหลานจะนําไกมารวมกันตมที่เรือนตนคนละ ๑-๒ ตัว แลวนํา
ไกตม สุกใสในขันโตก พรอมทัง้ จัดดอกไมธปู เทียน ขาวสุก ผลไม ขนมตางๆ หมาก
เหมี้ยง บุหรี่ และนํ้า บางแหงมีสุราดวย แลวจึงยกเขาไปตั้งที่มุมหองในเรือน
จากนัน้ หญิงผูเ ปนหัวหนากลาวคําโอกาสถวายวา “ในวันนีเ้ ปนประเพณีเลีย้ งผีปยู า
ขาพเจาพรอมดวยลูกหลานไมไดละทิ้งรีตเการอยหลัง จึงไดนําขาวตอกดอกไม
ไกตม ขาวสุก สมสุกลูกไม ขาวตมขาวหนมมาเลี้ยงแกปูยา ขอใหชวยปกปกรักษา
คุมครองขาพเจาและลูกหลานทุกคนใหอยูเย็นเปนสุข มีอายุมั่นขวัญยืนดวยเถิด”
คํากลาวในการเลีย้ งนัน้ ไมไดมไี วเปนมาตรฐาน ใครจะวาอยางไรก็ได ขอใหเปนไป

๓๖ ขวงผญา
ในทางที่ดีก็พอ ตั้งของเลี้ยงไวจนกวาผีจะกินอิ่มจึงคอยยกออก การที่จะรูวา
ผีกินอิ่มหรือยังไมอิ่ม คนโบราณใชเมล็ดขาวสารเปนเครื่องเสี่ยงทาย โดยเอา
ขาวสารในถวยเล็กสักครึง่ ถวย นําไปตัง้ ไวใกลกบั ของเลีย้ งผี หลังจากทีไ่ ดเลีย้ งแลว
ประมาณ ๒๐ นาที หัวหนาครอบครัวจะหยิบขาวสารใสในอุง มือ แลวนับดู ถาหยิบ
ไดจํานวนคี่เปนอันรูวาผียังกินไมอิ่ม เมื่อรอไปอีกสักครูไปหยิบขาวสารใหมถาได
จํานวนคูแสดงวาผีกินอิ่มแลว จึงถอนของเลี้ยงออกไปได
นอกจากการเลี้ยงประจําปแลว มีการเลี้ยงในกรณีที่มีผูชายมีเจตนามา
ถูกเนื้อตองตัวหญิงสาวของเรือนนั้นๆ เรียกวา ผิดผี ฝายชายจะตองเสียคาผีและ
เลี้ยงผี โดยมีกําหนดไมใหเกิน ๗ วัน เครื่องเลี้ยงผีในกรณีนี้แลวแตผีของแตละ
ตระกูลวากินสิ่งใด บางแหงผีกินไก บางแหงผีกินหมู และบางแหงมีหัวหมู ๑ หัว
และมีไกอีก ๔ ตัว ตามจํานวนของเทาหมู มีหมากแหง ๑ หัว พลู ๑ มัด ดอกไม
ธูปเทียน ขาวสุก ขนมตางๆ นํามาใหผูใหญฝายหญิงเปนผูจัดการเลี้ยง ตอมา
ภายหลังฝายชายมอบเงินใหฝายหญิงเปนผูจัดการเลี้ยง เมื่อเสร็จพิธีผูใหญ
ฝายหญิงจะตัดแบงหัวหมูเปนชิน้ ๆ แจกใหแกพนี่ อ งลูกหลานไดกนิ กันอยางทัว่ ถึง

ผีสือ

ผีสือ ในลานนาดูเหมือนวาจะไมใชอันเดียวกันกับ ผีกระสือ ในภาคกลาง
เพราะผีสอื ของลานนาไมดรุ า ยนากลัวเทาไรนัก ผีทนี่ า กลัวคือ ผีกละ ดังนัน้ ผูเ ขียน
คิดวา ผีกละในลานนา นาจะเปนอันเดียวกันกับ ผีกระสือ ในภาคกลาง
ผีสือ เปนไดทั้งหญิงและชาย แตสวนใหญจะเปนหญิงมากกวา ผีสือ
ชอบกินของคาว หรือของสกปรก ตามที่รูกันในหมูคนผูสูงอายุ และผูที่เคยได
ประสบพบมา ไดมีการเลาขานตอกันมาวา ผีสือออกหากินในเวลากลางคืน มีคน
เคยแอบดูเห็นคนที่เปนผีสือเดินยองลงจากเรือนในเวลาดึก ไปที่ใตถุนเรือน
บริเวณอันเปนที่เทนํ้าลางสิ่งตางๆ ของคนทําครัว คนเมืองเรียกบริเวณนั้นวา
“ขี้หมา” ซึ่งมีทั้งนํ้าทั้งโคลนเปนนํ้าครําปนกับสิ่งสกปรก เปดไกชอบคุยเขี่ยกินเศษ
อาหาร เมื่อคนที่เปนผีสือลงไปสูบริเวณนั้นแลวใชมือควานหาเศษอาหารกิน

ผีของคนเมือง

๓๗

เมื่อครั้งโบราณมีกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องผีสือบัญญัติไววา ผูที่ทุบตี หรือ
ฆาคนที่เปนผีสือตายไมมีโทษ แตคนนั้นจะตองเปนผีสือจริงๆ ถาฆาคนที่ไมเปน
ผีสือจริงมีโทษ ถาสงสัยวาคนใดคนหนึ่งเปนผีสือจริงหรือไม ใหมีการพิสูจน
ไดดวยการผูกมัดคนที่เปนผีสือถวงนํ้า ถาคนผูนั้นเปนจริงจะจมนํ้า ถาไมจริงจะ
ลอยขึ้นมาเหนือนํ้า

นิทานประกอบเรื่องผีสือ

มีชาย ๒ คนเปนเพือ่ นกัน ไปเทีย่ วสาวแอวสาวดวยกันตามประเพณีของ
คนในลานนาสมัย กอนจะถึงบานของสาวคูค ยุ จะตองผานปาละเมาะ ชายคนหนึง่
จะบอกใหเพื่อนลวงหนาไปกอน สวนตัวเขาแวะเขาปาละเมาะทุกคืน ทําใหเพื่อน
สงสัยในพฤติกรรมดังกลาว มีคืนหนึ่งจึงแอบเขาไปดูวาเพื่อนเขาไปทําอะไรอยู
บริเวณนัน้ และสิง่ ทีไ่ ดเห็นแทบจะไมเชือ่ สายตาตัวเอง เพราะเห็นเพือ่ นกําลังใชลนิ้
แลบเลียหัวควายแหงอยางมีความสุข เมื่อเห็นดังนั้นจึงทราบไดทันทีวาเพื่อน
ของตนคงจะเปนผีสือเปนแน เพราะเคยไดยินผูเฒาผูแกเลาใหฟงวาผีสือชอบเลีย
หัวควายแหง เขาไมไดบอกในสิ่งที่เขาไดรูเห็นมาใหใครฟง
วันตอมาเขาจึงแกลงเพือ่ นผีสอื ของเขาดวยการนําเอาพริกขีห้ นูตาํ ละเอียด
แอบไปทาหัวควายแหงไว ตกกลางคืนชายทั้ง ๒ ก็พากันไปเที่ยวสาวตามปกติ
เพื่อนคนที่เปนผีสือจะปฏิบัติเหมือนทุกครั้ง เมื่อไปถึงบริเวณปาละเมาะจะบอก
ใหเพื่อนไปรอที่บานสาว จะขอทําธุระในปาขางทางกอน และเขาไปเลียหัวควาย
แหง แตหัวควายวันนี้มันทั้งรอนทั้งเผ็ด และรูวาเพื่อนของเขารูความจริงวาเขา
เปนผีสือ ดวยความโกรธจึงไดแปลงกายเปนสัตว ๔ เทา แตไมทราบวาเปน
สัตวประเภทใดตามชายที่เปนเพื่อนไปอยูที่ใตถุนเรือน คนที่อยูบนเรือนไดยินวา
มีเสียงดังราวกับวามีวัวควายวิ่งชนเสาที่ใตถุน ชายที่อยูบนเรือนกับสาวจึงไดเลา
ความจริงใหพอของสาวฟง และบังเอิญวาพอของสาวเปนคนที่รูเรื่องคาถาอาคม
อยูบาง จึงเสกมนตใสไข ๗ ฟอง พรอมทั้งใหยืมดาบไวปองกันตัวอีกดวย และ
บอกวิธวี า เมือ่ ลงจากเรือนไปแลวใหวงิ่ โดยไมหนั หลัง ในระหวางทีว่ งิ่ นัน้ ใหปาไขไป

๓๘ ขวงผญา
ขางหลัง ๑ ฟอง แลวฟนดาบไปขางหลัง ๑ ครั้ง ใหกระทําดังนี้เปนระยะๆ จนถึง
ไขใบสุดทายใหวิ่งขึ้นเรือน ชายหนุมไดปฏิบัติตามนั้น ครั้นถึงเวลาเชาจึงไปหา
เพื่อนที่บาน พอแมของชายที่เปนผีสือบอกวาลูกชายเขายังไมตื่นนอน จึงพากัน
เขาไปดูปรากฏวาชายคนนั้นไดตายอยูบนที่นอน คงเปนเพราะอํานาจของอาคม
ที่เพื่อนไดทําเมื่อคืนที่ผานมานั่นเอง

ผีเจาที่

ผีเจาที่ คือผีที่รักษาประจําอยูที่ใดที่หนึ่ง คนพื้นเมืองโบราณถือวา ตนไม
ทุกตน กอหญาทุกกอ มีผีรักษาอยู ดังนั้นคนโบราณเมื่อเดินทางไกลไปหยุดพัก
ทีใ่ ดจะบอกขออนุญาตผีเจาทีท่ กุ ครัง้ ไป ถามีการรับประทานอาหารนอกบานเรือน
จะตองมีการสังเวยขาวและอาหาร ๑ คําแกผีเจาที่เสมอ จะถายหนักถายเบา
นอกเขตบานของตัวเองจะตองกลาวคําขออนุญาตทุกครั้ง ยิ่งถาเปนการเดินทาง
ไปพักแรมในปาก็ดี พักแรมระหวางทางก็ดี ก็ยิ่งเปนสิ่งจําเปนที่ตองบอกใหเจา
ที่ทราบ นอกจากเชื่อวาจะไมมีภัยอันตรายเกิดขึ้นแลว ยังไดรับความคุมครอง
จากผีเจาที่อีกดวย กระทําเชนเดียวกับการไปพักบานอื่นเมืองอื่น ที่ตองบอกให
นายบานนายเมือง หรือเจาของเรือนทราบกอน

นิทานประกอบเรื่องผีเจาที่

มีพอคากลุมหนึ่ง ประกอบดวยพอคาชาวไทใหญ ๗ คน (คนพื้นเมือง
เรียกชาวไทใหญวา เงี้ยว) พอคาคนพื้นเมือง ๑ คน ไดนําสินคาบรรทุกหลังวัว
ตางเดินทางไปคาขายตางเมือง เมื่อเดินทางลึกเขาไปในปาเปนเวลาพลบคํ่าพอดี
พอคาทัง้ หลายจึงพากันหาทําเลพักแรม ณ ทีบ่ ริเวณปาแหงนัน้ กลุม พอคาชาวเงีย้ ว
จึงไดพากันหุงหาอาหาร มีทั้งสุราดื่มกันอยางสนุกสนาน สวนพอคาพื้นเมือง
กอนจะรับประทานอาหารเย็น ไดแบงใสใบตองวางไวที่โคนไม และกลาวบอกขอ
พักพาอาศัย ขอผีเจาที่ และแมพระธรณีชวยคุมครองใหปลอดภัย
ในคื น นั้ น ทุ ก คนต า งหลั บ ไปแล ว ด ว ยความอ อ นเพลี ย ในการเดิ น ทาง
ในเวลาดึกของคืนนั้น พวกผีตางๆ ในปา ผีอารักษ ผีเจาที่ เปนตน ที่ไดรักษาดูแล

ผีของคนเมือง

๓๙

อยูบริเวณนั้น ตางก็ตะโกนกันโหวกเหวกจับความไดวา ผีตนหนึ่งรองชวนผีอีกตน
หนึ่งวา “สหาย วันนี้เราพากันไปหาแมงขาลายมากินกันดีไหม” (แมงขาลายที่ผี
เรียก หมายถึงพอคาชาวเงีย้ ว ทีช่ อบสับหมึกดําทีข่ ากันทุกคน) ผีอกี ตนหนึง่ ตอบวา
“วันนีข้ า ไปไมได เพราะมีแขกมาพักนอนทีบ่ า น สหายเอาแมงขาลายมาฝากขาดวย”
(แขกของผีเจาทีห่ มายถึงชายพอคาคนพืน้ เมืองทีก่ อ นจะพักไดบอกกลาวขออนุญาต
และขอผีเจาที่คุมครองนั้นเอง)
เมื่อถึงรุงเชา พอคาพื้นเมืองตื่นขึ้นมาเก็บขาวของขึ้นตางหลังวัวแลว
จึงกลาวอําลาผีเจาที่ พรอมกับขอบคุณที่ชวยคุมครองใหปลอดภัย เมื่อเดินทาง
ออกไปสัก ๑๐-๒๐ กาว พอแหงนหนาขึน้ มองบนตนไม ภาพทีเ่ ห็นคือขาของพอคา
ชาวเงี้ยวแขวนตามกิ่งไมเต็มไปหมด คงถูกผีปาฆาตายเมื่อคืนที่ผานมานั่นเอง
ที่พอคาพื้นเมืองไดรอดพนจากภัยมืด เปนเพราะวาไมทิ้งจารีตประเพณี
ที่คนโบราณไดสั่งสอนไววา เมื่อหยุดกินขาวในระหวางการเดินทาง หรือจะพัก
คางคืนที่ใด ใหวางขาวและอาหารใหผีเจาที่กินกอน เวลาจะพักคางคืนใหบอกขอ
อนุญาตจากผีเจาที่กอน ประเพณีนี้ยังปรากฏทํากันอยูทั่วไปในหมูคนลานนา

ผีโพง

ผีโพงชอบกินของสดและคาว เชน คาวจากปลาสด แตที่ชอบมากที่สุด
คือคาวจากเขียด ผีโพงจะอยูในเรือนของคนที่เปนรางสื่อ เมื่อจะออกหากินจะเขา
สิงคนทีเ่ ปนรางสือ่ แลวบังคับใหออกหากิน สวนมากจะออกหากินในเวลากลางคืน
มีเรือ่ งเลาตอกันมาวาจะรูไ ดวา ผูใ ดเปนรางสือ่ ของผีโพง ใหสงั เกตดูทปี่ ลายจมูกของ
บุคคลนั้น ถามองดูหางๆ จะเห็นเปนสีแดงมากกวาคนทั่วไป ถาดูใกลๆ จะเห็นมี
เสนเลือดแดงขวักไขว ถารางสื่อเปนหญิงนอกจากปลายจมูกจะแดงแลว ปลายผม
ยังแหงงออีกดวย
ผีโพงเทีย่ วออกหากินในเวลากลางคืน ถาเปนฤดูฝนโอกาสดีจะออกหากิน
บอย สวนมากจะเปนคืนขางแรมหรือคืนเดือนมืด เวลาประมาณหลังเที่ยงคืน
ไปแลว เมื่อชาวบาน และคนในครอบครัวนอนหลับกันหมดแลว ผีโพงจะเขาสิง
รางสื่อแลวบังคับใหลงจากเรือนโดยคนที่เปนรางสื่อจะรูสึกตัวบางไมรูสึกตัวบาง

๔๐

ขวงผญา

เมื่อลงไปขางลางจะเอาจมูกถูกับเสาเรือนเพื่อใหเกิดพลังแสงกอนแลวจึงเดิน
ออกไปกลางทุงนา ที่ปลายจมูกจะมีแสงสีแดงลักษณะคลายไฟนํ้าตกพรั่งพรูออก
เพื่อสองหาเขียด เมื่อพบเขียดจะจับขึ้นมาจูบกินคาว เมื่อคาวหมดจะทิ้งแลว
หาตัวใหมตอ จับไปจูบไปจนกวาจะอิ่ม ใชเวลาคืนหนึ่งประมาณ ๑ ชั่วโมง แตถา
คืนไหนไมมีสิ่งรบกวนจะใชเวลาหากิน ๒-๓ ชั่งโมง แลวจึงกลับขึ้นเรือนและ
เขานอน โดยคนทีเ่ ปนรางสือ่ จะรูส กึ เหมือนครึง่ หลับครึง่ ตืน่ คลายฝนไป มีคนบอก
ใหฟง วาเวลาเชามืดถาออกไปสํารวจดูบริเวณทีเ่ ราเห็นแสงของผีโพงในคืนทีผ่ า นมา
จะเห็นเขียดนอนตายตามคันนาเปนระยะๆ ในลักษณะตัวเหยียดยาว
มีคนที่มีเรือนใกลกับเรือนของคนที่เปนผีโพงเลาใหฟงวา ไดเคยแอบดู
พฤติกรรมของคนที่เปนผีโพงมาโดยตลอด จึงไดทดลองวิธีการแกลงผีโพงตาม
ที่คนโบราณบอกไววา คืนใดที่มีฝนตกปรอยๆ เขาจะแอบดูตั้งแตคนที่เปนรางสื่อ
ลงจากเรือนไปที่ทุงนา เขาจึงไปยกกลับบันไดเรือนของคนที่เปนผีโพง โดยกลับ
เอาขางลางขึ้นขางบน หรือสับเปลี่ยนบันไดกับเรือนอื่นที่อยูใกล (การยกบันได
สมัยโบราณไมยาก เพราะบันไดทําดวยไมไผ และมีขั้นบันได ๓-๕ ขั้นเทานั้น จึงมี
นํา้ หนักเบา ยกไปไหนก็ได) เมือ่ ผีโพงกลับจากการหากินจะขึน้ เรือนไมได เพราะเห็นวา
ตัวเรือนเปนของรางสื่อแตบันไดไมใช เมื่อตามดูบันไดเรือนที่อยูใกลกัน บันไดใช
แตตัวเรือนไมใช รางสื่อของผีโพงจึงไมกลาขึ้นเรือน จะอยูใตถุนเรือนรอจนถึงเชา
เมือ่ สวางแลวจึงทําทีถอื เอาไมกวาดกวาดตามลานบาน เพือ่ กลบเกลือ่ นไมใหคนใน
ครอบครัวรู แตการแกลงผีโพงตองระวังตัวใหดี เพราะผีโพงจะอาฆาตจองเวร
ครอบครัวใดทีม่ สี มาชิกในครัวเรือนเปนผีโพง คนในครอบครัวเดียวกันจะ
ไมคอยรู เลากันวากอนที่ผีโพงออกหากินจะสะกดจิตทุกคนในครอบครัวใหหลับ
เปนตายจนกวาผีโพงจะกลับเรือน คนที่รูและเห็นจึงเปนคนนอกครอบครัวนั้น
ในระหวางที่ผีโพงกําลังออกหากินเขียด ถามีใครที่ไปหาปลาพบเห็น
ทานหามไมใหเขาใกล หรือถาเห็นหนาและรูจ กั คนทีเ่ ปนรางสือของผีโพงอยาไดทกั
หรือเรียกชื่อเขา ใหหลีกไปเสีย เพราะอาจจะถูกผีโพงทํารายเอาได ผูเฒาผูแกเลา
ใหฟง วา มีคนหาปลาไปพบผีโพงในระยะใกลจนเห็นหนาและรูว า เปนใคร ผีโพงนัน้
ไดเขามาขอรองออนวอนอยางนาสงสาร โดยขอรองอยาไดบอกใหคนอื่นรูวาเขา

ผีของคนเมือง

๔๑

เปนผีโพง พรอมกับควักสิ่งของที่ติดตัวไป เชน แหวน เปนตน ใหแกคนที่ไปพบ
เพื่อเปนคาจางไมใหพูดบอกคนอื่น
ถาใครทําใหผีโพงโกรธ ผีจะอาฆาตและจองเวร ที่รูความลับเขาแลว
ไปพูดใหผูอื่นฟง หรือเขาไปทักชื่อของรางสื่อที่กําลังออกหากิน ในวันตอมาถา
มีโอกาสในเวลากลางคืนผีโพงจะใชกานของใบกลวย ที่มีคนฉีกเอาใบออกแลว
ทิ้งกานไวตามสวนพุงขามหลังคาเรือนของคนที่ผีโพงโกรธ หลังจากนั้นไปไมนาน
คนนั้นจะมีอาการเหงาซึม รางกายซูบผอม ที่สุดจะตาย ดวยเหตุนี้คนแตกอน
หรือแมแตคนในปจจุบันตามชนบท เมื่อฉีกใบกลวยออกจากกานแลว จึงตัดให
เปนทอนๆ กอนจะทิ้ง จะไมทิ้งไวทั้งกานอยางนั้น เพราะกลัววาผีโพงจะนําไปใช
พุง ขามหลังคาเรือน บางทองถิน่ เชือ่ วาถาผีโพงโกรธใครจะใชไมคานพุง ขามหลังคา
เรือน คนที่เปนศัตรูของผีโพงที่อยูในเรือนนั้นจะไมสบายและตายลงในที่สุด

ผีขี้หมา

มีเรื่องเลาตอกันมาวา ครั้งหนึ่งมีพอคากลุมหนึ่งพากันเดินทางไปคาขาย
ตางแดน ในระหวางการเดินทางที่แสนจะเหนื่อยลา แสงแดดที่แผดจาบอกไดวา
ถึงเวลาอาหารกลางวัน จึงไดพากันหยุดพักที่ริมทาง ทุกคนตางก็จัดแจงเอา
ขาวปลาอาหารออกจากถุงของแตละคน นําออกมาวางบนพื้นที่รองดวยใบตอง
ปา แลวลอมวงตั้งทาเพื่อจะจัดการกับอาหารมื้อนั้น ขณะที่กําลังจะลงมือกินขาว
พลันสายตาของพอคาคนหนึ่ง ก็เหลือบไปเห็นกองขี้หมากองใหญ เขาจึงไดลุก
ออกไปเอาใบไมปกปด แตโธเอยก็ยังปดไมมิด เขาจึงเด็ดปลิดเอาดอกหญาที่อยู
บริเวณนั้นทับถมใหบังตา
ดอกอะไรตอมิอะไรปดขางบนอีกทีหนึ่ง เพราะจะไดกินขาวอยางเต็มอิ่ม
คนพื้นเมืองเวลาจะกินอาหาร ถามีสิ่งใดที่เปนเรื่องขี้ๆ อยูใกลๆ ก็มักจะกินขาว
กันไมลง เมื่อทุกคนอิ่มจึงเอนกายใหคลายเหนื่อย เรียกกันวา “ยายเม็ดขาว” แลว
จึงพากันเดินทางตอไป
วันตอมามีคนมาพักกินอาหาร ณ ที่ตรงนั้นอีก เมื่อเห็นมีดอกไมวาง
ไวใกลบริเวณนั้น คิดวาเปนที่มีผีอยูจึงไดวางขาวและอาหารตรงนั้น เปนการให

๔๒ ขวงผญา
เครื่องเซนแกผีเจาที่ตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติกันมา ตอมาเมื่อมีใครมาพัก
ไดเห็นซากดอกไมซากอาหารก็คิดวาเปนที่ผีอยู จึงวางดอกไมธูปเทียนขอโชค
ขอพรจนดอกไมกองสูงและมีจํานวนมากขึ้น
วันหนึ่งมีกลุมพอคาเดินทางกลับจากการไปคาขาย ในกลุมมีพอคาคน
หนึง่ คาขายขาดทุน ไมไดเงินและขาวของกลับมาเหมือนกับคนอื่นเขา เมื่อมาถึง
บริเวณนั้นไดเวลาอาหารกลางวันพอดี จึงพากันหยุดพักกินขาวกันตรงนั้น กอน
กินขาวหัวหนาพอคาไดวางดอกไม ขาวและอาหารตรงที่คิดวามีผีอยูตรงนั้น
หลังจากที่กินขาวเสร็จแลวทุกคนเอนกายยายเม็ดขาวกันอยางมีความสุข หลับตา
คิดถึงลูกเมียทีค่ อยอยูท บี่ า น สวนพอคาคนทีข่ าดทุนครุน คิดตลอดเวลาวาจะมีอะไร
กลับไปขายเพื่อจะไดเงินใหลูกใหเมีย ในระหวางที่ใชความคิดอยูนั้น สายตาจับ
จองอยูที่กองดอกไมบูชาผี เขาจึงตัดสินใจกอบเอากองขี้หมากองนั้นใสในถุงยาม
เมื่อทุกคนพักจนพอใจแลวจึงพากันเดินทางกลับบาน เมื่อถึงแลวพอคาหัวใส
คนนั้นจึงแบงเอาผีที่กอบมาแบงออกเรขายตามหมูบาน โดยบอกวาเปนผีดี
ผีคมุ ครองบาน คุม ครองคน ผูท ยี่ งั ไมเคยมีผปี ระจําเรือนสําหรับคุม ครองครอบครัว
จะซื้อไวเปนผีประจําเรือน จึงเปนตนเหตุแหงการซื้อขายผีตอมาในสมัยหลัง

ผีมด

ผีมดเปนผีบรรพบุรุษ ที่เลี้ยงสืบทอดทางสายตระกูล โดยผานสายผูหญิง
เปนหลัก สืบทอดยอนหลังไปหลายชั่วอายุคน ถาเจาของผีเลี้ยงและดูแลเอาใจใส
ดี จะเปนผีที่ใหคุณแกเจาของ ผีมดเปนคนละสายกับผีเม็ง ผีสองสายนี้จึงไมรวม
พิธีและฟอนในผามเดียวกัน แมแตลักษณะของผามปะรําก็ไมเหมือนกัน ผีมดมี
คุณทางดานการรักษาโรค โดยจะเขาทรงรางเจาของแลวทําการรักษาโรคตางๆ
ใหกับคนทั่วไป ใชวิธีรักษาดวยคาถาเสกเปาและการรักษาดวยนํ้ามนต แตถาเลี้ยง
ไมทั่วถึงหรือเลี้ยงไมดีพลีไมถูก ผีมดจะใหโทษ เชนทําใหเจาของผีและครอบครัว
เกิดความเศราหมองไมมีสงาราศี ทําสิ่งใดก็ไมขึ้น ที่เรียกกันวา “ฮิบหมา คาบขึ้น”
และยังเทีย่ วไปขายหนาเจาของใหอบั อายดวยการเขาสิงคนและบอกชือ่ ผูเ ปนเจาของ
คนจึงเรียกผีนี้วา “ผีกละ” ดังนั้นเจาของผีจะตองทําพิธีเลี้ยงใหญไมเกิน ๓ ป
ตอ ๑ ครั้ง
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พิธีฟอนผีมด
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การจัดพิธีแตละครั้งจัดงาน ๒ วัน คือวันดาหรือวันรอม บางทองถิ่นวา
”วันขาว” หรือ ”วันปาว” บางแหงเรียกวา “วันขอย” คือวันทีเ่ คาผีมดี อกไมธปู เทียน
ไปบอกแกสายผีในตระกูลเดียวกัน และบอกแกสายผีนอกตระกูลใหมารวมพิธี
วันที่ ๒ คือวันฟอนผี
เมื่อเจาของผีกําหนดวันที่จะจัดพิธีฟอนผีมดแลว จึงแตงดาขันขาวตอก
ดอกไมบอกแกผีปูยา หรือผีเรือนทราบกอน จากนั้นจึงตั้งผามปะรําที่ลานบาน
เปนลักษณะผามเปยง (หลังคาราบ) ประดับผามดวยกระดาษหลากสี โดยแตง
ดวยดอกไมที่หาไดตามฤดู ทํารานสําหรับตั้งเครื่องเลี้ยงสังเวยไวริมดานใน และ
ทําราวสําหรับพาดเครื่องนุงเครื่องแตงตัว
เตรียมทั้งของคาวของหวาน ผลหมากรากไม ขันครูใชขันเครื่อง ๑๒
มีหมากพลู ๑๒ กรวย ดอกไมธูปเทียน ๑๒ กรวย หมากแหง ๑ หัว พลู ๑ มัด
(๑๐๐ ใบ) และยังใชหมากเพิ่มอีก ๑๒ ขด กับอีก ๑๒ กอม กระทงขาวเปลือก
กระทงขาวสาร ผาขาว ผาแดง หอยเบีย้ ทีใ่ ชแทนเงิน บางแหงใสลกู เปง (รูปสัตวหลอ
ดวยทองสัมฤทธิ์) เปนหนวยนํ้าหนัก ขันโยงใสดวยดอกไมธูปเทียน ติดตอวาจาง
วงดนตรีปพาทย ๑ วง มาแหบรรเลงใหครึกครื้น
เมื่อถึงวันฟอน เจาภาพจะจัดเครื่องสังเวยใสถาด หรือขันโตกตั้งบนราน
นําผาโสรง เสื้อ ผาโพกศีรษะ ผาคลองบา พาดไวบนราวหลายชุด เพื่อใหเจาผูเขา
ทรงแตง
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สายผี
ที่ เจ า ภาพแจ ง ข า วไปถึ ง จะพากั น เดิ น
ทางมารวมกันที่บานฟอนผี มีทั้งหญิง
และชายโดยมีดอกไมธูปเทียนมารวม
พิธี จากนัน้ เจาภาพจะจุดธูปเทียนทีห่ นา
หอผี และโยงขันผีบอกกลาวเชิญผี ให
เขาทรงในรางแตละคน และกลาวขอให
เครื่องสังเวย
ที
ม
่
า
:
www.oknation.net
ผีชวยปกปกรักษาลูกหลานในตระกูลให
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มีความเปนอยูสุขสบาย และจะผูกขอมือใหแกลูกหลาน หลังจากนั้นปพาทยจะ
เริ่มบรรเลงเพลง คนที่เปนสายผีเมื่อไดยินเสียงดนตรีปพาทยดังขึ้นจะพากันออก
ไปฟอนในผามปะรํา รวมถึงสายผีนอกตระกูลจะเขารวมฟอนดวยก็ได
การฟ อ นจะฟ อ นจนถึ ง เวลา
อาหารกลางวั น และมี ก ารหยุ ด พั ก
เพื่ อ รั บ ประทานอาหาร เจ า ภาพจะ
เป น คนจั ด เลี้ ย งอย า งทั่ ว ถึ ง ในช ว ง
บายจะมีการฟอนตอ แตตอนบายนี้
จะเพิ่ ม ความสนุ ก ครึ ก ครื้ น ให ม ากยิ่ ง
ขึ้น เพราะในระหวางการฟอนนั้นยัง
การฟอนผี
มีการละเลนหลายอยาง มีการแสดง
ที่มา : www.oknation.net
ฟาดต อ ฟาดแตน โดยการใช ไ ม ฟ าด
ข า วแตนที่ ผู ก แขวนไว ทั่ ว ปะรํ า ให แ ตกกระจาย มี ก ารแสดงการยิ ง นกยิ ง ไหน
โดยใชรูปนกและรูปไหนจําลอง จากนั้นตนพญาผาเบี้ย นํากระบอกไมไผใสนํ้า
รายรําไปรอบๆ เพื่อทําพิธี “ตงฟา” (กระทุงฟา) เพื่อใหฝนตกตองตามฤดูกาล
ใหขาวกลาพืชพันธุธัญญาหารสมบูรณ มีการแสดงกําจัดภัย มีการไลยิงเสือ โดยมี
คนแตงเปนเสือ มีแสดงการคลองชาง โดยมีคนหนึ่งแสดงเปนชางคลาน ๔ ขา
กับพื้น คนหนึ่งขึ้นขี่หลังอีกคนหนึ่งถือบวงเชือก พยายามจะโยนบวงคลองคอ
หรือคลองขาชาง วิ่งไลกันไปมาเปนที่หัวเราะชอบใจของคนรอบๆ ปะรํา มีการ
แสดงจับปลา จับปู โดยทํารูปปูปลา คนที่จะจับจะมีเครื่องจับปลา เชน แห เปนตน
เมื่ อ ใครจั บ ได จ ะเก็ บ ไปไว ที่ บ  า นเพื่ อ เป น สิ ริ ม งคล นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารเล น
หวาดเสียว ผีบางคนจะเอาปลายดาบจิ้มไปที่สีขางตัวเอง แลวเอาดามของดาบ
ไปดันกับเสาปะรําพิธีจนดาบงอ แตความแหลมของปลายดาบไมระคายผิวหนัง
แมแตนอย จึงเปนที่ฮือฮาของคนทั่วไป จุดนี้ยังเปนการเพิ่มความศรัทธาเชื่อมั่น
ของสายผีอยางมั่นคงตอไป
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ผีเม็ง

คงเปนผีที่สืบทอดมาจากชาวมอญลําพูน ตั้งแตเกากอนมาแลว ผีเม็ง
เปนผีประจําตระกูลติดตอกันทางฝายหญิงเชนเดียวกันกับผีมด ตอมาสมัยหลัง
มีการแยกออกเปน ๒ สาย คือสายผีเม็ง และเม็งนํ้าฮา (นํ้าปลารา) ที่เรียกวา
เม็งนํ้าฮาคงเปนเพราะผีเม็งสายนี้ชอบกินนํ้าฮา เมื่อมีการเลี้ยงผีเม็งจึงตองตั้ง
กระบอกนํ้าฮาไวสังเวยเสมอ ภายใน ๓ ปตอ ๑ ครั้ง จะตองจัดใหมีการเลี้ยงสังเวย
ขนาดใหญใชเงินมาก การจัดงานใชเวลาถาจะรวมกันจริงๆ ๓ วัน คือ “วันปาว
ขาว” (วันแตงดา) แลวันฟอน และ “วันลางผาม” (เก็บขาวของ) จัดตั้งผาม (ปะรํา)
ทีล่ านบานเปนรูปหลังคากระโจม มีผา แขวนหอยไวตรงกลาง ตัง้ แตหลังคาลงถึงพืน้
เรียกวา “ผาจอง” ทํารานสําหรับตั้งเครื่องสังเวย

ผาม (ปะรํา) ในพิธีการฟอนผีเม็ง

การเตรียมเครื่องสังเวยถวาย มีดอกไมธูปเทียนเครื่องไหวทั้งหลาย มีทั้ง
อาหารคาว เชน หัวหมู ไกตม มีขนมพื้นเมืองหลายชนิด มีผลหมากรากไม ลูกสม
ลูกหวาน ถาเปนสายผีเม็งนํา้ ฮาจะมีกระบอกไมไผใสนาํ้ ฮาดวย จัดหาเครือ่ งดนตรี
ปพ าทยมาบรรเลง ขันครูมหี มากพลู ดอกไมธปู เทียน เบีย้ หอยเงินทอง ขาวเปลือก
ขาวสาร ผาขาว ผาแดง ลูกเปงรูปสัตว หลอดวยทองสัมฤทธิ์ (เปนหนวยนํา้ หนักการชัง่ )
มีขันโยงใสดวยดอกไมธูปเทียน
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เครื่องไหวสังเวยในการฟอนผีเม็ง

เมือ่ วันฟอนมาถึง ทางเจาภาพจะจัดเครือ่ งไหวสงั เวยใสพานและใสขนั โตก
ตั้งวางบนรานขางผามปะรําดานใน
เวลาประมาณ ๐๙.๐๐ น. สายผีในตระกูลเดียวกันที่ทางเจาภาพไดแจง
ขาวบอกไปจะเดินทางมา โดยมีดอกไมธูปเทียนมารวมพิธี เมื่อถึงเวลาเจาภาพ
จุดธูปเทียนที่หนาหอผีที่มีประจําอยูแลวในบริเวณบาน จากนั้นมีการโยงขันครู
โยงขันผีบอกกลาวใหตระกูลผีและผีเจาที่ใหรับทราบ และเชิญผีเขาทรงราง ขอให
ผีชวยคุมครองใหลูกหลานในตระกูลมีความอยูเย็นเปนสุข ผีในรางทรงผูกขอมือ
ใหแกลูกหลานในตระกูล จากนั้นวงปพาทยจะเริ่มการบรรเลง ผูใหญอาวุโส
จํานวนหนึ่งในสายตระกูลผีเดียวกันจะเดินออกไปนุงผาโสรง นุงเสื้อ ผูกศีรษะ
เอาผาคลองคอ แลวตรงไปที่ผาแขวนกลางกระโจม ดึงผาผืนนั้นปดหนาแลวหมุน
ตัวไปมา สักครูหนึ่งผีจะเขาสิงบุคคลนั้น ใหมีอาการซึม ตาปรือ รูสึกตัวบางไมรู
สึกตัวบาง จากนั้นจึงลงมือฟอนไปตามจังหวะเสียงดนตรีปพาทย คนตอไปก็ทํา
อยางนั้นเชนกัน บางคนผีจะเขาสิงกอนแลวจึงเดินไปเขาผามฟอน ไมนานในผาม
ปะรําจึงเต็มไปดวยผีฟอนกันยุบยับไปหมด
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รางทรงเอาผาที่แขวนกลางผามปะรําปดหนา
เพื่อใหผีเขาสิง
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รางทรงจะฟอนตามจังหวะดนตรี

การฟอนผีเม็งนั้น จะไมอนุญาตใหผีนอกตระกูล คือนอกสายผีเดียวกัน
เขารวมการฟอนดวย นอกจากวาในชวงทายที่ผีในตระกูลของเจาภาพออกกัน
ไปแลว ผีในสายตระกูลอื่นจึงจะฟอนได
ในสมัยโบราณทัง้ ผีมดและผีเม็ง เจาของผีจะจัดใหอยูใ นภาชนะหมอดินเผา
กนกลม ปากแคบ ผูกปากดวยผาขาว คนลานนาเรียกหมอชนิดนี้วา “หมอตอม”
สวนมากจะตั้งหมอนี้ไวที่สูง ที่นิยมคือบน “ควั่น” เพดานของบาน ซึ่งแตกอนสาน
ดวยกีบไมไผเปนตาๆ มีการเลาตอกันมาวามีคนที่เครงครัดคาถาอาคมคนหนึ่ง
ไดแอบขึ้นไปสองดูภายในหมอ สิ่งที่เห็นคือเปนสิ่งที่ที่มีชีวิต มีรูปคลายกับหัวของ
ลูกไกอยูเต็มหมอ สิ่งนี้จะเปนเครื่องยืนยันเรื่องของ “ผีกละ” ในบทตอไป

ผีกละ (อาน “ผีกะ”)

ผีเม็งเมื่อเจาของไมไดเลี้ยงดูปลอยใหอดอยาก จะออกหากินเอง สิ่งที่
ชอบกินคือของสดของคาว เชน เลือด นํา้ ครํา่ ของหญิงทีค่ ลอดลูกใหมๆ บางครัง้ จะ
ฆาเด็กทารกแลวลวงกินตับไตของทารก หรือจะเที่ยวเขาสิงรางของคนโดยเฉพาะ
รางผูหญิง เหตุที่ผีกละจะเขาสิงรางคนนอกจากความอดอยากแลว ยังเปนเพราะ

๔๘ ขวงผญา
คนที่ถูกสิงไปดาวาทะเลาะกับเจาของผี หรือไปทําใหเจาของผีโกรธดวยเรื่องใดๆ
ก็ตาม จึงมีโอกาสเปนไดมากที่จะถูกผีกละสิงรางเพื่อแกแคนแทนเจาของ เมื่อถูก
หมอผีบังคับถามชื่อเจาของ ผีจะไมยอมบอกใหเปนที่ขายหนาเจาของงายๆ และ
จะเทีย่ วหากินไปอยางตะกละตะกราม จึงเรียกกันวา “ผีกละ” เมือ่ มีอายุมากขึน้ จะเปน
ผีแก หงอนจะงอกขึ้นที่ศีรษะคลายกับหงอนของไก เรียกกันวา “ผีกละหงอน”
เปนอันวาคนโบราณมีความคิดตรงกันวา ลักษณะสวนบนของผีกละ
มีลักษณะคลายกับไก มีเรื่องเลาสืบตอกันมาวา คนที่มีอาคมกลาแข็งไดแอบเปด
ดูหมอที่อยูของผีกละ บางคนเห็นเปนดั่งตัวหนอนยั้วเยี้ย บางคนเห็นเปนดั่ง
หัวไกอยูเ ต็มหมอ และยังมีเรือ่ งเลากันเปนนิทานวา ครอบครัวหนึง่ เปนตระกูลผีกละ
ตอมาไดลูกสะใภมารวมอยูเรือนเดียวกันดวย วันหนึ่งกอนที่ทุกคนจะออกไปทํา
นา โดยใหลูกสะใภอยูเฝาบาน แมผัวไดสั่งลูกสะใภใหเฝาบานใหดีอยาใหใครมา
ปนดูโนนดูนี่เปนอันขาด โดยเฉพาะบนควั่นเพดาน เมื่อทุกคนในบานพากันออก
ไปทุง กันหมดแลว ลูกสะใภเกิดสงสัยวามีอะไรอยูบ นเพดาน เปนผีกละทีเ่ คยไดยนิ
คนเลาใหฟงหรือไม จึงอยากจะพิสูจนดูใหรูแจง จึงปนขึ้นไปดูแตก็ไมเห็นสิ่งใด
นอกจากหมอดินปดปากดวยผาขาว จึงเปดออกดู สิ่งที่เห็นเปนสัตวมีลักษณะ
คลายกับไกมีหงอนเต็มไปหมด จึงไดลงมาจัดแจงตมนํ้ารอนแลวนําขึ้นไปเทลง
ในหมอใบนั้น ผลปรากฏในภายหลังวาทุกคนที่เปนสมาชิกในครัวเรือนรวมทั้ง
ลูกสะใภคนนั้นไดเสียชีวิตดวยกันหมดทุกคน
มีขอสังเกตอีกประการหนึ่งวา หญิงสาวคนใดที่เปนตระกูลผีกละ เวลา
กลางคืนเมือ่ มีหนุม ไปเทีย่ วสาวคุยกับสาวคนนัน้ ตามประเพณีเกากอน สาวคนนัน้
จะมีเสนหท าํ ใหหนุม ๆ พากันหลงใหล ยิง่ มองยิง่ สวยซึง้ ยิง่ ดึกยิง่ สวยบาดใจ เลาวา
คนที่มีอาคมไดทําการทองมนตแลวมอง หรือทานใหยืนหันหลังใหกับหญิงคนนั้น
แลวกมศีรษะลงแลวมองผานหวางขาของตัวเอง จะเห็นวามีลงิ ๒ ตัวนัง่ อยูบ นไหล
ของหญิงคนนั้น คอยเลียแกมตัวละขางอยูตลอดเวลา จึงทําใหหญิงนั้นเปนคนที่
สวยเขมมีแกมแดงระเรื่อสดใสอยูตลอดเวลา
ศัตรูของผีกละ คือ นกฮูก มีดวยกันหลายชนิด แตมีชนิดหนึ่งที่คนลานนา
เรียกวา “นกเคาผีกละ” นกเคามีเรื่องโกรธกันกับผีกละ แตไมทราบวาโกรธกันดวย

ผีของคนเมือง

๔๙

เรื่องใด เมื่อผีกละจะออกไปทางไหน นกเคาจะไปสงเสียงรองอยูในบริเวณนั้น
เพื่อเตือนใหคนรูวา ผีกละกําลังจะมา ครอบครัวใดที่มีเด็กทารก เมื่อไดยินเสียง
รองของนกเคาจะปองกันเด็กทารกใหปลอดภัยจากผีกละรบกวนดวยเครื่องลาง
หลายชนิด
ตัง้ แตประมาณ พ.ศ.๒๕๐๕ ลงไป เรือ่ งทีผ่ กี ละเขาสิงคนมีใหเห็นอยูท วั่ ไป
เปนเรื่องธรรมดา ผูเขียนเองก็เคยพบเห็นมากับตาตัวเอง ผีกละจะเลือกเขาสิง
ผูหญิงตั้งแตสาวไปจนถึงหญิงที่มีอายุประมาณ ๕๐ ป การเขาสิงของผีในคน
เทาที่เคยรูมาสวนมากจะเขาตอนที่คนเดินไปทําธุระที่โนนที่นี่กลับมา จะเดิน
ดุมๆ ขึ้นเรือน ไมทักใครทั้งนั้น อาการของคนที่ถูกผีกละเขาสิง ตอนแรกจะโหยไห
คนเมืองเรียกวาการ “หุย” คลายกับการโหยไหของลูกหลานเมื่อพอแมเสียชีวิตลง
มีเสียงดังไปไกลชาวบานไดยินเสียงจะพากันมาดู ถึงตอนนี้คนที่ถูกผีกละสิงจะทํา
เอียงอาย หลบหนาไมกลาสบสายตากับใคร มีทาทางซึมเซา ผูที่พบเห็นจะรูได
ทันทีมีผีสิงอยูในราง พวกญาติจะถามวามาจากไหน ใครเปนเจาของ ผีจะไมยอม
บอกชือ่ ผูเ ปนเจาของ ถามตอไปวามีความประสงคสงิ่ ใด หรือวามีใครไปทําใหโกรธ
ถาไดทําอยางนั้นก็ขออภัยดวย และจะออนวอนผีใหออกจากรางของคนนั้นแลว
กลับไปเสีย มีบางผีทคี่ นบางคนพูดเกงกลาวเยินยอรูจ กั วิธพี ดู หวาน ชวยกันขอรอง
ผีจะยอมออกจากรางไป มีขอสังเกตงายๆ เมื่อผีจะออกจากรางคน บุคคลที่ถูก
ผีเขาสิงจะอาเจียนเอาลมออกมาทางปากเสียงดังโอกอาก และจะลมตัวลงนอน
แนนิ่ง เมื่อรูสึกตัวจะพรวดพราดลุกนั่ง เมื่อเห็นชาวบานมากันจะถามดวยความ
แปลกใจวามากันทําไม
แตถาขอรองวิงวอนอยางไรผีไมยอมออกจากราง ทางญาติจึงจะไปขอ
ใหหมอผีในหมูบานที่มีคาถาอาคมมาบังคับใหผีออก โดยการเฆี่ยนตีตามรางกาย
ของหญิงที่ถูกผีสิง พรอมกับดาวาตางๆ นานา บางครั้งถึงกับตองลงมือลงไม
ตบหนาก็มี เมือ่ ถูกขมขูม ากเขาหมอผีบงั คับใหบอกชือ่ เจาของผีจะบอกวาใครเปน
เจาของ สุดทายหมอผีจะบังคับใหออกจากรางผีจะยอมออกจากรางไป แตถา เปน
ผีกละที่มีอายุเปนผีแก จนถึงมีหงอนออกที่ศีรษะแลว จะเปนผีที่ไมคอยจะยอม
งายๆ เหมือนกัน ถาหมอผีทไี่ มเกงจริงๆ แลวพอเหยียบบันไดขึน้ บานผีจะหัวเราะ

๕๐

ขวงผญา

เสียงดัง เมื่อขมขูบังคับผีจะบอกวาไม
กลัวไมกลัว ทําใหหมอผีผูนั้นตองเหงื่อ
แตกเหมือนกัน เมื่อไมยอมออกจริงๆ
ทางญาติ ก็ จ ะต อ งไปหาหมอผี ที่ มี ชื่ อ
เสียงและเกงจริงๆ มาบังคับ เมื่อหมอ
ที่มีอาคมเกงกลามาถึง ผีจะมีอาการ
หวั่นกลัวไมยอมหันหนามาหา หมอจะ ตนคุกที่ใชเฆี่ยงตีผีกละใหออกจากรางคน
ใหญาติไปตัดเอาตน ”คุก” (อาน “กุก” ที่มา : http://www.m-culture.in.th/moc_new/
album/171551
มีลักษณะคลายตนขา) มาแลวหมอจะ
เสกดวยคาถาแลวเอาเฆี่ยนตีไปที่ลําตัวของคนที่ถูกผีสิง
ผีจะรองโหยหวนดวยความเจ็บปวด หมอจะบังคับใหบอกชื่อเจาของ
ถายังไมบอกหมอจะเคี้ยวพริกไทยแหงพนใหเขาไปที่ตาคนที่ถูกผีสิงอีก พรอมกับ
พูดดวยทาทางขึงขังวา “ถามึงไมบอกกูจะทําใหตามึงบอด” ถึงตอนนี้ผีจะบอกชื่อ
เจาของวาเปนใคร บานอยูที่ไหน และจะบอกสาเหตุที่เขาสิง หมอบางคนที่อยาก
จะแสดงความสามารถของตนใหคนเห็น บางครั้งจะบังคับใหผีที่อยูในรางของคน
ใชลิ้นแลบเลียฝาเทาของหมอ บางครั้งจะใชหมอแกงดินเผาครอบไปที่ศีรษะ
ของคนที่ถูกผีสิง แลวใชมีดหมอเศกดวยคาถาเอาโกนไปที่กนหมอทําอยางกับ
การโกนผม แตโกนไมทวั่ ทัง้ หมด ถาหมอทําแบบนีเ้ ชือ่ วาเจาของผีจะเกิดผมรวงไป
ตามลักษณะที่โกนกนหมอ เหลือผมบนศีรษะเปนหยอมๆ ตองใชผาโพกศีรษะไว
ไมใหคนเห็น ไมออกจากบานไปไหนเปนเดือน รอจนกวาผมจะขึ้นใหม หมอผีที่ใช
วิธีนี้จะสรางความอาฆาตแคนใหกับผีและเจาของผีรายนั้นเปนอยางมาก
หลั ง จากการแกล ง เจ า ของผี ใ ห ไ ด อ ายแล ว หมอผี จ ะบั ง คั บ ให ผี ก ละ
ออกจากรางคน ผีกละทีเ่ ขาสิงในตัวคนนานๆ จะออกจากรางลําบาก หมอก็บงั คับ
เรงใหออกดวยการเอามือดึงผมใหแหงนหนาขึ้นแลวพนนํ้ามนตไปที่ใบหนาบาง
เสกมีดหมอจี้ไปตามรางกายบาง ผีจะรองวา “กลัวแลวๆ” หมอจะตะคอกวา
“เมือ่ กลัวก็ออกไปเสียซิ” ผีจะรองบอกวา “ออกไมได เพราะติดหงอน” คือหมายถึง

ผีของคนเมือง

๕๑

หงอนของผีไปติดอยูใ นรางคน หมอจึงตองใชมดี หมอเสกดวยอาคมแลวเอาตัดถูไป
บนศีรษะของคนทีถ่ กู ผีสงิ พรอมกับพูดวา “เอาตัดหงอนใหแลวจงออกไปเสีย และ
อยาไดกลับมาอีก” คนที่ถูกผีสิงจะแสดงอาการอาเจียนเสียงดังโอกอาก พรอมกับ
ลมตัวลงนอนฟุบหนากับพื้น แสดงวาผีไดออกไปจากรางของคนแลว
ตอมาภายหลังเมือ่ หมอมีอายุมากขึน้ พลังเวทมนตรคาถาทีม่ อี ยูจ ะคอยๆ
ออนลงไปตามความชราของรางกาย เมือ่ พลังเวทยไมกลาแข็งเหมือนดังเดิม ผีกละ
ทีเ่ ก็บความอาฆาตแคนไวจะมาทําลายชีวติ ของหมอผูน นั้ ใหตายลงดวยวิธใี ดวิธหี นึง่
คนโบราณทานจึงสอนหมอผีไววาเมื่อผีกลัวแลวก็อยาไดไปบังคับขมขูผีใหมากจน
เกินไป ใหพูดจาดวยความนุมนวล ผีก็คลายกับคนถาคนพูดดีบางทีผีก็ยอมออก
จากรางคนงายๆ เหมือนกัน

ผีมาบอง

ผีมาบอง เกิดจากปาฏิหาริยของผีกละนั่นเอง เมื่อผีกละมีพลังแกกลา
จะแปลงกายใหคลายกับมา สีของลําตัวโดยมากจะเปนสีหมน คนโบราณไดเลา
ตอกันมาวา ผีกละจะเขาสิงรางเจาของผีหรือคนในตระกูลโดยมากจะเปนผูชาย
มักจะเลือกออกในคืนเดือนมืดหรือเดือนขางแรม โดยการพับแขนแลวแนบกับหู
๒ ขาง หันดานศอกไปขางหนา สมมุติใหเปนหูของมา ใชผาขาวมาผูกเอวให
เหลือชายไวขางหลัง สมมุติใหเปนหาง แลววิ่งออกไป สถานที่ผีมาบองชอบวิ่งเขา
ออกจะเปนตรอกซอกซอยแคบๆ คนเมืองเรียกวา “คลองหนอย” หรือวิ่งไปตาม
ลําเหมืองที่ไมมีนํ้า ระหวางที่ผีมาบองวิ่งคนที่มีบานอยูแถวนั้นจะไดยินเสียงดัง
คลายกับเสียงการวิง่ ของวัวควาย มีคนเคยเห็นผีมา บอง แตทกุ คนทีเ่ คยเห็นนัน้ ไมมี
ใครเคยเห็นหมดทั้งตัว บางคนจะเห็นสวนขาง บางคนเห็นเพียงสวนกน วากันวา
ถาคนไปเจอเขากับผีมา บอง คนจะถูกทํารายหรือครอบงํา “อํา” หรือจากการทีไ่ ดพบนัน้
จะทําใหเกิดไมสบายโดยไมรสู าเหตุ รางกายจะคอยๆ ผอมเหลืองไปทีละนอย และ
จะเสียชีวิตไปในที่สุด

๕๒ ขวงผญา
มีคนทีเ่ คยพบกับความนากลัวของผีมา บองเลาใหผเู ขียนฟงวา คืนหนึง่ ได
ไปแอวสาว (คือการไปเที่ยวจีบสาวในเวลากลางคืน ตามประเพณีของคนลานนา
ในอดีต) ที่เปนสายผีกละ ทั้งๆ ที่ทราบมากอนแลวแตก็อยากจะลองดู ในระหวาง
ที่นั่งคุยกับสาวอยูนั้นเขาสังเกตวามีนกฮูกบินโฉบไปมาระหวางหลังคาเรือนกับ
ตนไมในบริเวณนั้น พรอมกับมีเสียงรองเปนครั้งๆ ไป เมื่อดึกมากเขายังมีเสียงสั่น
สะเทือนของเสาเรือน คลายกับมีวัวควายวิ่งชนเบาๆ ทั้งที่บานหลังนั้นไมไดเลี้ยง
วัวควายไวใตถุน หนุมคนนั้นจึงไมกลาลงจากบานคนเดียว ตองรอเพื่อนๆ กลับ
จากการเที่ยวสาวผานมาจึงกลับบานได ตั้งแตวันนั้นเปนตนมา เขาไมไปที่บาน
นั้นอีก การติดตอสืบสายของผีกละ นอกจากจะติดตอกันทางเครือญาติแลว
ยังติดตอกันไดกับคนนอกตระกูลอีกดวย ชายหรือหญิงใดที่แตงงานกับคนที่เปน
สายตระกูลผี เมื่อไดกินขาวรวมไหเดียวกันครบ ๗ ไห ก็จะเปนสมาชิกสายผี
ในตระกูลนั้นอยางเต็มตัว
สรุปไดวา ผีเม็ง ผีเม็งนํ้าฮา ผีกละ ผีกละหงอน และผีมาบอง เปนผีที่แตก
แขนงมาจากตนผีเดียวกันคือผีเม็ง เดิมคงรับมาจากคนมอญลําพูน หรือมอญใน
ประเทศพมา ที่อยูของผีคือในหมอดินเผาปากแคบ เรียกกันวาหมอตอม ปดปาก
หมอดวยผาขาว ลักษณะของผีตามที่เลาตอกันมา มีรูปคลายกับสวนบนของไก
เปนผีที่ชวยคุมครองแกเจาของและสมาชิกในครัวเรือน มีธรรมเนียมวาตองทํา
พิธีฟอนผี ๓ ปตอครั้ง ถาไมเลี้ยงดูใหดีผีจะออกหากินเองจึงเรียกวาผีกละ หรือ
ถาเจาของไปทะเลาะกับเพือ่ นบานผีจะโกรธแทน จะไปเขาสิงคนๆ นัน้ เมือ่ ถูกหมอผี
บังคับถาทนไมไดจริงๆ จะบอกชื่อคนที่เปนเจาของ เมื่อผีมีพลังแกเต็มที่ผีกละจะ
มีหงอนที่ศีรษะคลายกับหัวของไก เรียกวาผีกละหงอน เมื่อเขาสิงคนจะออกยาก
เพราะหงอนของผีจะติดคางอยูกับสวนใดสวนหนึ่งของคน เมื่อมีพลังแกกลาจะ
สามารถแปลงกายเปนมา เรียกวา ผีมาบอง ชอบวิ่งเขาออกตามซอยเล็กๆ หรือ
ตามลําเหมืองทีไ่ มมนี าํ้ ในเวลากลางคืน โดยมากจะเปนคืนเดือนมืดหรือคืนขางแรม
ศัตรูของผีกละคือนกฮูก คนเมืองเรียกนกฮูกวา นกเคา (อาน “เกา”) จะคอย

ผีของคนเมือง

๕๓

รองเตือนใหคนทราบวาผีกละไปทางไหน จึงเรียกนกเคาชนิดนี้วา “นกเคาผีกละ”
บุคคลผูใดอยูกินกับคนในตระกูลผีนี้ ถาไดรวมกินขาวไหเดียวกันเกิน ๗ ไหผูนั้น
จะเปนผีกละและเปนสายผีเดียวกันไปดวย

ผีกละยักษ

ผีกละยักษ เปนชือ่ เรียกผีทเี่ กงกลา สวนมากจะมีอยูต ามวัดราง เชือ่ กันวา
เปนผีพระภิกษุเจาอาวาสในวัดนัน้ หรือวัดทีใ่ กลเคียง ทีไ่ มมวี ตั รปฏิบตั ติ ามพระธรรม
วินัย หรือเปนพระที่ศึกษาไฝไปทางเวทมนตรคาถาเพียงอยางเดียว เมื่อมรณภาพ
ลงวิญญาณจึงไมไปผุดไปเกิด จะอยูใ นวัดทีเ่ คยอยู หรือในวัดใดวัดหนึง่ ผีกละยักษ
จะอาศัยขอกินอาหารจากคนทัว่ ไป ซึง่ คนพืน้ เมืองเรียกวา “ทักกิน ทอกิน” แกลงคน
ใหเกิดความตกใจ เมื่อมีคนไมสบายฝายญาติจะถามหมอดูบาง หมอโหราศาสตร
บาง เมื่อรูจุดที่ผีอยูจะมีการเลี้ยงสังเวย ผีกละยักษเปนผีที่มีอาคมกลาแข็ง ถาเขา
สิงบุคคลใดแลว หมอผีที่ไมเกงจริงจะบังคับไลผีกละยักษไมสําเร็จ เพราะเคยเปน
ถึงเจาอาวาสมาแลว ก็ยอ มจะเปนผูร ดู ที างดานคาถาอาคม จึงเปนทีห่ วัน่ เกรงของ
หมอผีมากทีเดียว เปนผีที่บังคับยาก เพราะมีความรูเทาเทียมกับหมอผี นอกจาก
จะใชคําพูดจาหวานลอม ที่พูดกันวา “การพูดดีแมแตผียังยอม”

ผีเจี้ยงเหมี้ยง

ผีเจี้ยงเหมี้ยง คือผีรักษาปาชา คอยดูแลการเขาออกปาชาของผีทั้งหลาย
ที่ยังไมไดไปเกิด เมื่อจะนําศพเขาไปฝงหรือเผาในปาชา ในขณะที่ขบวนกําลังจะ
เขาสูปาชา หมอพิธีจะกลาวคาถาทักผีเจี้ยงเหมี้ยงกอน พรอมกับเอากระทงขาว
สุกวางที่ขางประตูปาชาเพื่อใหแกผีเจี้ยงเหมี้ยง
เมื่อขบวนหามศพเขาสูปาชาผีเจี้ยงเหมี้ยงจะออกมาทักทายผีใหมและ
พากันกระโดดขึ้นไปที่ไมเรือนศพ คนที่หามศพจึงมีความรูสึกวาหนักผิดปกติ
ในเวลาใดก็ดีที่ชาวบานมีความจําเปนที่จะเขาไปในปาชา จึงตองมีการทักทาย

๕๔ ขวงผญา
ผีเจี้ยงเหมี้ยงเสียกอน โดยคําทักสวนมากจะเปนรูปแบบคาถา เรียกวา “คาถา
ทั ก ผี เจี้ ย งเหมี้ ย ง” ถ า ไม ทั ก ทายบั ง เอิ ญ ตอนนั้ น ผี เจี้ ย งเหมี้ ย งอารมณ ไ ม ดี
จะทํารายเอา ทําใหเกิดการไมสบายขึ้นได

ผีเสื้อวัด

ผีเสื้อวัด เปนผีดูแลรักษาวัด บางแหงเรียก เทวดาวัด ในแตละวัดจะมี
หอศาลตัง้ อยู บางวัดตัง้ อยูใ นวัด บางวัดตัง้ อยูน อกวัด ถาตัง้ อยูน อกวัดสถานทีน่ นั้
จะเปนที่ธรณีสงฆ หรือเปนที่สาธารณะ แตละวัดจะมีชาวบานอยางนอย ๑ คน
เปนผูเอาใจใสดูแลหอศาล มีหนาที่จัดแจกันดอกไมประดับศาล และดูแลคนโทให
มีนํ้าเต็มอยูเ สมอ รวมทัง้ ปดกวาดทําความสะอาดหอศาลนั้น
ถาวัดมีงานบุคคลผูดูแลหอศาลจะเปนคนนําเอาพานขาวตอกดอกไม
ธูปเทียนไปบอกกลาวใหผีเสื้อวัดไดรับรู เพื่อขอใหชวยรักษางานใหเรียบรอย
ไมใหเกิดเรือ่ งราย หรืออยาใหมอี ปุ สรรคใดๆ ระหวางทีว่ ดั มีงาน เชนงานปอยหลวง
(งานฉลอง) จะกีว่ นั ก็ตามผูด แู ละจะเปนผูจ ดั สํารับอาหารคาวหวานจากวัดไปถวาย
โดยตั้งไวบนหอศาลทุกวัน
ในกลางพรรษาเมือ่ ถึงวันพระ ศรัทธาชาวบานนําขาวและอาหารมาทําบุญ
ตักบาตรที่วัด ทางวัดจะตั้งภาชนะเพื่อใสขาว อาหาร และขนมสําหรับถวายผีเสื้อ
วัดไว ๑ ชุด หลังจากที่ชาวบานใสขาวและอาหารพระพุทธ พระสงฆแลว จะกัน
สวนหนึ่งไวเพื่อใสในภาชนะของผีเสื้อวัด เมื่อยกไปถวายพระพุทธ พระสงฆแลว
บุคคลทีด่ แู ลหอศาลจะยกเอาขาวและอาหารไปถวายผีเสือ้ วัด จะทําทุกวันพระหรือ
เมื่อมีการจัดงานในวัด

ผีของคนเมือง

ผีเสื้อบาน

๕๕

ผีเสือ้ บาน คือผีรกั ษาหมูบ า น สถานทีต่ งั้ หอศาลแตโบราณเปนทีส่ าธารณะ
บางหมูบานตั้งที่บริเวณประมาณตรงกลางของหมูบาน บางหมูบานตั้งไมหาง
จากศาลาที่พักของหมูบาน บางหมูบานที่เปนหมูบานดั้งเดิม จะตั้งหอศาลไม
หางจากเสาใจบาน ลักษณะหอศาลมีขนาดกวาง บางแหงคนสามารถขึ้นไปนั่งได
หลายสิบคน บุคคลที่ดูแลเอาใจใสหรือทําความสะอาดหอศาล จะเปนมาขี่ของ
เจาพอ หรือคนในครอบครัวนั้น บางแหงมีชาวบานอาสาเปนผูดูแล
สวนใหญผเี สือ้ บานจะมีคนทรง
ประจํา เมื่อมีเหตุการณสิ่งใดเกิดขึ้นกับ
หมูบ า น เกิดขึน้ กับคนในหมูบ า น คนทรงเจา
จะมาเขาทรงที่หอศาล ผีที่มาเขาทรง
เรียกกันวา “เจาพอ” หรือ “พอเจา” เมื่อ
วันสงกรานตมาถึง โดยมากจะเลือกเอา
วันปากป คือวันที่ ๑๖ เมษายน เปนวัน
ดําหัวผีเสื้อวัด ชาวบานแตละคนจะนํา
เอาดอกไมเครื่องไหว อาหารคาวหวาน
ขนมตางๆ และสุราเครื่องดองของเมา
มาชุ ม นุ ม กั น ที่ ห อศาล มี ก ารดํ า หั ว
โดยผ า นคนทรงเจ า ผี เ สื้ อ บ า นจะให
โชคใหพร ผูกขอมือใหกบั ชาวบาน มีการ
หอผีเสื้อบาน
รดนํา้ ปใหมกนั เปนทีส่ นุกสนาน สุดทาย
ที่มา : http://www.reurnthai.com/index.
เมาสุรากันทั้งผีทั้งคน.
php?topic=4411.15

๕๖ ขวงผญา

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร
ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ*

บทนํา

พระนามของ “พระญาสววาธิสิทธิ”๑ หรืออีกพระนามหนึ่งคือ “พระเจา
สัพพาสิทธิ์” (เขียนไดหลายแบบ บางเขียนเปน “สรรพสิทธิ์”) ผูเปนกษัตริยสําคัญ
พระองคหนึ่งแหงหริภุญไชยนคร ไดปรากฏพระนามเดนชัดทั้งในเอกสารตํานาน
พงศาวดาร อาทิ ตํานานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ ตํานานพระธาตุเจาหริภญ
ุ ชัย
พงศาวดารโยนก เปนตน ขอสําคัญยังปรากฏพระนามในศิลาจารึกอักษรมอญ
โบราณถึงสองหลัก นั่นคือ หลัก ลพ.๑ ที่เรียกกันวา ศิลาจารึกสววาธิสิทธิ ๑ (จารึก
วัดดอนแกว) และหลัก ลพ.๒ จารึกสววาธิสิทธิ ๒ (จารึกวัดกูกุฏิ ที่นิยมเขียนเปน
*

อดีตหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย.

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร

๕๗

“กูกุด”) วัดจามเทวี ทั้งสองหลักพบที่จังหวัดลําพูน
เมือ่ เทียบกับกษัตริยใ นราชวงศจามเทวีทมี่ ชี อื่ เสียงเปนทีร่ จู กั กันพระองค
อื่นๆ อาทิ พระนางจามเทวี พระญามหันตยศ พระญาอาทิตยราช (อาทิตตราช
บางเขียนเปน อาทิจจ) พระญาญีบา (ยี่บา) กลับไมปรากฏพระนามในศิลาจารึก
อักษรมอญโบราณทีน่ ครหริภญ
ุ ไชยเลย พบแคในเอกสารตํานานพงศาวดารเทานัน้
เวนแตเพียงในจารึกเวียงเถาะ จากวัดสองแคว อําเภอดอยหลอ จังหวัดเชียงใหม
ซึ่งอาจารยพงษเกษม สนธิไทย ผูเชี่ยวชาญดานอักษรมอญโบราณไดพยายาม
ปริวรรตถอดความแลว ปรากฏคําวา “ปูเจาอาทิตย” ในดานที่หนึ่ง อยางไรก็ดี ยัง
ไมมกี ารศึกษาในเชิงลึกวาพระนามนีจ้ ะเปนพระองคเดียวกันกับพระญาอาทิตยราช
ที่เรารูจักกันดีหรือไม
จากการทีเ่ รือ่ งราวของพระญาสววาธิสทิ ธิเทาทีป่ รากฏหลักฐานทัง้ หมดนัน้
มุง เนนไปทีบ่ ทบาทในดานทีพ่ ระองคทรงเปน “องคอคั รศาสนูปถัมภก” ไมวา จะเปน
ผลงานการบูรณปฏิสังขรณพระมหาธาตุเจากลางนครหริภุญไชย พระรัตนเจดียที่
ทุงมหาพล (ปจจุบันคือวัดจามเทวี) การสรางพระเจดียสามองคที่วัดเชตวนาราม
การสรางวัดมหาวัน การทรงผนวชระหวางครองราชย การสรางพระไตรปฎกเพื่อ
สืบทอดอายุพระพุทธศาสนา ทั้งหมดทั้งมวลนี้ เมื่อพิจารณาแลวเห็นวาพระองค
ทรงเปนกษัตริยที่สมควรไดรับสมัญญานามวา “ธรรมิกราชา” อยางแทจริง
อย า งไรก็ ต าม แม ว  า เรื่ อ งราวของพระองค จ ะปรากฏหลั ก ฐานด า น
ลายลักษณมากพอสมควร แตทวาเอกสารตํานานและศิลาจารึกเหลานั้น ลวนมี
ขอขัดแยงกันอยูในตัวเอง ไมวาความคาบเหลื่อมในเรื่องศักราช หรือการปรากฏ
“นามเฉพาะ” ของตัวบุคคล เหตุการณ สถานที่ ที่จําเปนตองมีการตีความระหวาง
บรรทัดอยางละเอียด ทําใหในแวดวงวิชาการดานประวัติศาสตร โบราณคดี
ประวัติศาสตรศิลปะ จารึกวิทยา คติชนวิทยา ยังไมมีขอยุติที่แนชัดนักเมื่อเอยถึง
อัตชีวประวัติเชิงลึกของพระองค โดยเฉพาะในประเด็นที่ยังไมไดรับการคลี่คลาย
เหลานี้คือ

๕๘ ขวงผญา
พระองคทรงมีพระชนมายุอยูในชวงพุทธศักราชใดกันแน ระหวางปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ (ครองราชยประมาณ พ.ศ.๑๕๙๖-๑๖๔๑) หรือพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๘ (พ.ศ.๑๗๔๓-๑๗๗๓) ไฉนนักวิชาการจึงกําหนดศักราชไดแตกตางกันอยาง
มากมายถึงเพียงนี้ ตัวเลขตางๆ นั้นใชอะไรเปนเกณฑอางอิง
พระองคเปนกษัตริยลําดับที่เทาไหรของราชวงศใดในหริภุญไชยนคร
รวมถึงสายสัมพันธความเกี่ยวของระหวางพระองคกับกษัตริยองคสําคัญยิ่ง คือ
พระญาอาทิตยราช เปนหลานของปู หรือเปนเหลนของทวด?
ศิลาจารึกอักษรมอญโบราณของพระองคที่ทรงมีพระบรมราชโองการ
ใหจารึกนั้นมีทั้งหมดกี่หลัก ดังที่ทราบกันดีวา มีการพบอักษรมอญโบราณสมัย
หริภุญไชยในลําพูน ๗ หลัก กับเศษแตกหักอีก ๒ ชิ้นสวน และพบในเชียงใหม
อีก ๒ หลัก รวมทั้งสิ้น ๑๐ หลัก นอกเหนือไปจากหลัก ลพ.๑ และ ลพ.๒ ที่ปรากฏ
พระนามของพระองคแลว ยังมีจารึกหลักอื่นใดอีกหรือไมที่ถือวาเปนผลงาน
รวมสมัยกัน
การที่ทรงเปนองคอุปถัมภโครงการบูรณะพระมหาธาตุเจาหริภุญไชย
ครั้งสําคัญ ไยจึงไมปรากฏหลักฐานเรื่องนี้ในศิลาจารึก เปนเพราะจารึกนั้น
อาจถูกทําลาย หรือถูกกลบฝงที่ไหนสักแหง ยังคนหาไมพบ ในทางกลับกัน การที่
ศิลาจารึกวัดดอนแกวไดระบุถึงวาพระองคไดสรางพระเจดียสามองคนั้น ปจจุบัน
ไยจึงไมหลงเหลือหลักฐานดานสถาปตยกรรมอีกเลย หรือวาพระเจดียทรงกลม
ฐานแปดเหลี่ยมที่วัดตนแกวนั้น จะเปนหนึ่งในเจดียสามองคที่ยังคงเหลืออยูและ
ไดรับบูรณะใหมในสมัยลานนา
รวมไปถึงการพบหลักฐานการสรางพระเจดียเ รียงกันสามองคของวัดเชตวัน
ทีจ่ งั หวัดเชียงใหม แถวถนนทาแพ ทัง้ ชือ่ ทีเ่ หมือนกันและคติจาํ นวนเจดียท เี่ ทากัน
เปนความบังเอิญหรือความตั้งใจของชางในยุคหลังที่ตองการเจริญรอยตาม?
ประเด็นที่นาสนใจยิ่งคือการพบชื่อ “รัตนเจดีย” ที่ระบุวาพระองคทรง
บูรณะพระเจดียใ หญองคหนึง่ ทีพ่ งั ทลายลงมาจากแผนดินไหว ตกลงพระองคบรู ณะ
พระเจดียอ งคไหนในวัดจามเทวี พระเจดียส เี่ หลีย่ ม หรือแปดเหลีย่ ม และรัตนเจดีย
ที่วานั้น องคเดิมในอดีตคือพระเจดียองคใด “สุวรรณจังโกฏ” หรือ “มหาพล”?

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร

๕๙

ประเด็นเรื่องการใชตัวอักขระมอญมาจารึก จะพอสรุปไดหรือไมวา
พระองคทรงมีเชือ้ สายมอญ? หรือแคเคารพสืบสานในวัฒนธรรมมอญอันยิง่ ใหญ
แตไมมีความเกี่ยวของใดๆ ทางเชื้อชาติ?
รวมถึงกรณีที่มักมีผูเปรียบเทียบวาตัวอักษรในจารึกหลัก ลพ.๑ และ
ลพ.๒ นัน้ มีลกั ษณะคลายคลึงกันมากกับจารึกหลักสําคัญทีพ่ บในอาณาจักรพุกาม
ชื่อ “จารึกมรเจดีย” (Myazedi) ของพระเจากยันสิตถา (จันสิทธา) หรือที่คนไทย
นิยมเรียกวา “พระเจาครรชิต” นั้น ประเด็นนี้ก็ยังมีขอถกเถียงวาอาณาจักรใด
เปนผูริเริ่มรูปแบบอักขระกอน แลวอีกอาณาจักรหนึ่งไดรับอิทธิพลตัวอักษร
ไปใชทฤษฎีเดิมๆ นั้นมักระบุวาจารึกมรเจดียสงอิทธิพลใหแกจารึกสววาธิสิทธิ
แตนักจารึกวิทยาอักษรมอญรุนใหมเชน อ.พงษเกษม สนธิไทย กลับเสนอวา
จุดเริม่ ตนนัน้ นาจะเกิดจากหริภญ
ุ ไชยกอนแลวสงไปใหทางพุกาม๒ เปนอีกประเด็น
หนึ่งที่ควรมีการวิเคราะหเชิงอักขรวิทยา
เชนเดียวกับการที่พบภาษาบาลีในคําขึ้นตนบรรทัดแรกๆ ของจารึก
ทัง้ สองหลัก สามารถสรุปไดหรือไมวา ศาสนาพุทธในยุคของพระองคเปนแบบเถรวาท
ตามที่ ดร.ฮันส เพนธ ระบุวาในตํานานมูลศาสนา กลาวถึงรัชสมัยของพระองค
วามีพระสงฆจากศรีลังกามาเยือนนครลําพูน๓ และหากสมัยของพระองคทรง
เลือ่ มใสในศาสนาพุทธแบบเถรวาทจริง เหตุไฉนรูปแบบศิลปะทีป่ รากฏ ณ รัตนเจดีย
ของพระองคจึงดูละมายกับศิลปะขอมฝายพุทธมหายาน?
ประเด็นการขยายขอบเขตพระราชฐานไปยังฟากตะวันออกของแมนาํ้ กวง
ณ “เวียงเชตวนาลัย” ตามที่ระบุในจารึกวัดดอนแกว ไฉนจึงทรงสรางพระราชวัง
อีกแหงหนึ่งในฝงตรงขามกับพระมหาธาตุหริภุญไชย ทั้งๆ ที่ยุคพระนางจามเทวี
สืบมาจนถึงพระญาอาทิตยราชมีหลักฐานวาพระราชวังแหงเดิมนั้นอยูใกลกับ
วัดพระธาตุหริภญ
ุ ไชยมากอนแลว การยาย (หรือขยาย) พระราชวังมาสูอ กี ฟากหนึง่
ของแมนาํ้ นัน้ กระทําดวยเหตุผลใด หรือวาแทจริงแลว แมนาํ้ ปง (พิงคนที) สายเดิม
ซึ่งคนสวนใหญเขาใจวาเปนแมนํ้ากวงสายปจจุบันหนาวัดพระธาตุหริภุญชัยนั้น
ในความเปนจริงอาจเปนลําเหมืองเล็กๆ ที่ไหลผานดานหลังวัดพระยืนดานทิศ
ตะวันตกก็เปนได

๖๐

ขวงผญา

ประเด็นการที่ทรงเปน “ธรรมิกราชา” อาจกลาวไดหรือไมวาพระองค
เปนตนแบบการทรงผนวชของพระมหากษัตริยขณะครองราชย จนกลายเปน
ธรรมเนียมสืบตอกันมาจวบราชวงศจักรี รวมไปถึงการกัลปนาเขตพระราชฐานให
สรางพระอารามหลวง หรือการยก “วัง” ใหสราง “วัด” ก็ไดกลายมาเปนจารีตของ
ราชสํานักสยามในยุคตอๆ มา
การปรากฏพระนามของพระราชโอรสสองพระองคคอื พระมหานาม และ
กัจจายน ในจารึกวัดดอนแกว ไฉนนามพระโอรสองคโต “พระมหานาม” จึงเปน
คนละชื่อกับ พระราชโอรสที่ปรากฏในตํานานมูลศาสนา และชินกาลมาลีปกรณ
ผูมีนามวา “เชฏฐราช” (เชษฐราช) ซึ่งไดรับการมอบราชสมบัติใหครองแควนสืบ
ตอจากพระองค คําวา “เชฏฐราช” เปนนามเฉพาะหรือวาเปนเพียงการระบุลําดับ
ราชโอรส วาหมายถึงองคโต หรือวาในทางกลับกัน “พระมหานาม” นั้นอาจเปน
ฉายานามขณะบวช แตนามจริงคือ “เชฏฐราช”?
เรื่องพระชายา ปรากฏในจารึกวัดดอนแกวทั้งสองดาน ดานที่ ๒ ตอน
บนกลาวถึงการที่พระชายามีสวนรวมสรางพระเจดียหนึ่งในสามองคนั้น จุดนี้
ระบุจํานวนวาทรงมีพระชายาสององค แตดานเดียวกัน ตอนลางมีการกลาวถึง
การที่พระชายาก็ทรงออกผนวชรวมดวยกับพระองค กลับมิไดมีการระบุจํานวน
ของพระชายาวาออกบวชกี่องค ทําใหเกิดความสับสนวาทรงมีพระชายากี่องค
เนือ่ งจากการระบุจาํ นวนในครัง้ แรกนัน้ วางคําวา “สององค” ตัง้ อยูด า นหลังคําวา
“พระชายา” หรือ “ดานหนา” ของพระราชโอรส ซึ่งเราทราบกันดีวาพระองคทรง
มีพระราชโอรสสององค เปนไปไดหรือไมวาอักขรวิธีภาษามอญ อาจมีการสลับที่
โดยเอาคําระบุจํานวนนับแบบสมุหนามไปวางไวหนาคํานามได?
นอกจากนี้แลวยังมีประเด็นปลีกยอย เชน การปรากฏนามพระอุปชฌาย
ผูอุปสมบทใหพระองค วาเปนพระมหาเถระตําแหนงราชครู อายุถึง ๘๒ ป หรือ
การสราง “กู”-“คูหา” เพื่อบรรจุ “พระปริตต” ซึ่งเปนคัมภีรของมอญ คําวา “กู”
ในที่นี้จะหมายถึงอะไร “หอพระไตรปฎก” “มณฑปโขง” หรือ “ซุมจระนําประดับ
สถูป” อยางไร ควรมีรูปแบบใด?

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร
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จะเห็นไดวาเรื่องราวทั้งหมดทั้งมวลของพระมหากษัตริยพระองคนี้ แม
จะถือวาโชคดีทมี่ กี ารบันทึกไวพอสมควร แตกย็ งั มีหลายประเด็นทีเดียวทีค่ อ นขาง
คลุมเครือ ยากแกการชี้ชัด สมควรไดรับการศึกษาคนควา ตีความ วิเคราะห
วิจัยอยางละเอียด อันเปนที่มาของงานวิจัยฉบับยอในรูปแบบบทความชิ้นนี้
ในการนี้ จึงขอเริ่มตนดวยการนําเสนอขอความที่ปรากฏในศิลาจารึก
สววาธิสิทธิทั้งสองหลักอยางละเอียด ทีละหลัก สลับกับการวิเคราะหตีความ
ดวยการใชหลักฐานอางอิงจากตํานานพงศาวดารที่เกี่ยวของประกอบกัน อาทิ
ตํานานมูลศาสนา ชินกาลมาลีปกรณ พงศาวดารโยนก และพงศาวดารพระธาตุ
เจาหริภุญไชย เพื่อสามารถสืบคนคลี่คลายปมปริศนาตามที่ผูวิจัยไดตั้งประเด็น
เกริ่นนํามาขางตนไดบางแมบางประเด็น

ศิลาจารึกสววาธิสิทธิ หลักที่ ๑

เลขทะเบียนวัตถุ ๓๕๓/๑๘ หรือรูจักกันในปายทะเบียน ลพ.๑ จัดแสดง
ที่หองศิลาจารึกชั้นลาง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย จังหวัดลําพูน ทํา
ดวยศิลาทรายสีแดงอมเหลืองเนื้อหยาบ รูปใบสีมา มีขนาดกวาง ๘๘ เซนติเมตร
สูง ๒๑๐ เซนติเมตร หนา ๔๗.๗ เซนติเมตร๔
เปนศิลาจารึกสองดาน ดานที่ ๑ มีอักษรจารึก ๑๘ บรรทัด โดยขึ้นตน
ดวย ๖ บรรทัดครึ่งแรก เปนภาษาบาลี ตอจากนั้น อีก ๑๑ บรรทัดครึ่งที่เหลือ
เปนภาษามอญ สวนดานที่ ๒ จารึกดวยอักษรมอญโบราณ ๑๗ บรรทัด ใชภาษา
มอญทั้งหมด
ศาสตราจารย ชารลส ออตโต บล็ากเด็น และศาสตราจารย โรเบิรต
ฮัลลิเดย เปนนักวิชาการกลุมแรกที่ไดอานและแปลไว ตีพิมพในวารสารของ
สํานักฝรัง่ เศสแหงปลายบูรพาทิศ (B.E.F.E.O.) เลมที่ ๓๐ ค.ศ.๑๙๓๐ (พ.ศ.๒๔๗๓)
ทั้งสองทานไดยืนยันถึงสถานที่วา ขุดคนพบเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๐ ที่ “วัดดอน” อยูหาง
จากเมืองลําพูนทางฟากตะวันออกของแมนาํ้ กวง ตรงขามพระบรมธาตุหริภญ
ุ ไชย
ไปราว ๒๕๐ เมตร สถานที่คนพบอยูทางทิศตะวันออกของวัดตนแกว๕

๖๒ ขวงผญา
คําวา “วัดดอน” นั้น มีชื่อเต็มวา “วัดดอนแกว” หรือ “ดอนพระแกว”
เปนวัดที่มีนํ้าลอมรอบ ปราชญชาวบานบางทานสันนิษฐานวาเหตุที่ชื่อเชนนี้
ก็ เ พราะเคยเป น ที่ ป ระดิ ษ ฐานของพระแก ว มรกตหรื อ พระแก ว ขาวมาก อ น ๖
ซึง่ ประเด็นนีก้ ย็ งั มีขอ ถกเถียง เนือ่ งจากตํานานพระแกวมรกต แมจะไมระบุโดยตรง
วาเคยไดประดิษฐานในลําพูนหรือหริภุญไชยนคร แตกลับมีการกลาวถึงนามของ
“พระญาอาทิตยราช” แหงอโยชฌา ซึ่งตํานานระบุวาเปนรัฐใหญมากที่ตั้งอยู
ตอนเหนือของละโว ไดรับมอบพระแกวมรกตมาจากขอมกรุงอินทปตถ ถือเปน
ขอความที่คลุมเครือมาก เพราะในอาณาจักรละโว-อโยธยาไมปรากฏนามของ
พระเจาอาทิตยราชแตอยางใด อีกทั้งรัฐที่ตั้งอยูตอนเหนือของละโวซึ่งรวมรุน
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๕-๑๖ ก็มีรัฐที่สําคัญเพียงรัฐเดียวคือหริภุญไชย๗
วัดแหงนี้สมัยโบราณอยางนอยยุคลานนาเคยมีชื่อวา “วัดเชตวนาราม”
หรือ “วัดเชตวัน” มากอน แตปจ จุบนั วัดดอนแกวหมดสภาพความเปนวัดไปนานแลว
ถูกแบงพืน้ ทีเ่ ปนสามสวน สวนหนึง่ กลายเปนสํานักปฏิบตั ธิ รรมของแมชวี ราภรณ
สวนหนึง่ กลายเปนโรงเรียนบานเวียงยอง และอีกสวนหนึง่ กลายเปน “วัดตนแกว”
ซึ่งวัดตนแกวนี้เกิดขึ้นจากการฟนวัดขึ้นมาใหมเมื่อราว ๒๐๐ ปกอน สมัยที่
พระญากาวิละไดมีการอพยพชาวยองใหมาตั้งถิ่นฐานที่บานเวียงยอง
การแปลความจารึกสววาธิสิทธิหลักที่ ๑ เนื่องจากมีหลายสํานวน
จึงขอนําลงมาเปรียบเทียบกันใหเห็นอยางละเอียด ดังนี้
๑. สํานวนแรก อานและแปลโดย โรเบิรต ฮัลลิเดย และ ชารลส ออตโต
บล็ากเด็น ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียงเปนภาษาไทย
ไดวา๘
ดานที่ ๑
(ภาษาบาลี) ขาพเจาผูเปนเจาแหงแผนดิน นามวาสัพพาธิสิทธิ อายุ
๒๖ พรรษา ขาพเจาไดสรางวัดนี้ ...คือวัดเชตะวัน เมื่อขาพเจาอายุได ๓๑ พรรษา
ขาพเจาไดสรางที่อยู...(และไดประดิษฐานขึ้นที่นั่น) เปนที่พํานักซึ่งพระภิกษุ
ที่นานับถือที่สุด ผูทรงศีล... ไดใหจารพระไตรปฏกขึ้นหลายผูกประดับทอง
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(คําแปลนีไ้ มแนนอน)...ขอใหสงิ่ ทีม่ ชี วี ติ ทัง้ หลายจงหลุดพนจากทุกขและประสบสุข
ดวยอํานาจ...ยังพระรัตนตรัยนั้นเถิด
(จากนั้นเปนภาษามอญ) ขาพเจาผูมีนามวาสัพพาธิสิทธิ ผูเปนใหญ
ในแผนดิน เมื่อขาพเจามาถึงซึ่งอายุ ๒๖ ป บริบูรณ ในปมัคคสิโร แรม ๕ คํ่า
เดือนเชสถ วันอาทิตย พระจันทรเสวยฤกษอุตตรา...(อุตตรผัลคุนี) ดังนั้นขาพเจา
จึงไดสรางวัดเชตวันนี้ขึ้น รวมทั้งพระอุโบสถหลังนี้ เมื่อขาพเจามีอายุครบ ๓๑ ป
บริบูรณ ขาพเจาจึงไดสรางที่อยูนี้ข้ึน ดวยผลแหงการกระทําของขาพเจารวมทั้ง
การถวายทานแดพระรัตนตรัยอันประเสริฐ ขอใหสัตวทั้งหลายจงขามพนหวง
แหงทุกขและถึงซึ่งความสุขเถิด ที่ดินซึ่งขาพเจาไดถวายแดวัดนี้ รวมทั้งที่อยู
แหงนี้ ประกอบดวยเนื้อที่ ๕๐ พนังในเชยพัล ในการกระสัง ๑๗๘ พนัง และ
ในการทวากสคิส ๒๐๔ พนัง ในทีด่ นิ ทัง้ สามผืนนี้ มีทาสชาย ๑๖ คน ทาสหญิง
๒๒ คน และสัตว ๑๐ ตัว ทาสซึ่งขาพเจาไดถวายในโอกาสตอมาในครั้งเดียว
ประกอบดวย ทาสชาย ๑๔ และทาสหญิง ๓๐
ดานที่ ๒
ตอไปนี้เปนคํากลาวที่เปนความจริง จารึกขึ้นบนแผนศิลาถึงผลงานของ
สกุลของขาพเจา ชายาของขาพเจา ๒ องค และพระโอรสของขาพเจา ไดสราง
เจดีย ๓ องคไวเบื้องหนาวัดนี้ พื้นดินของเจดียทางทิศตะวันออกคือ ๓ พนังใน
ปดรรยโพง พรอมดวยทาสชาย ๑ คน ทาสหญิง ๑ คนและสัตว ๒ ตัว ทั้งหมดนั้น
เปนผลงานของ “ุมสุก” พื้นดินของเจดียองคกลางคือ ๘ พนังในปงยิต พรอม
ดวยทาสชาย ๒ คน ทาสหญิง ๓ คนและสัตว ๒ ตัว ทั้งหมดนั้นเปนผลงานของ
“ุมเผง” พื้นดินของเจดียองคทิศตะวันตกคือ ๓ พนังในปดรรยโพง เชนเดียวกับ
ทาสชาย ๑ คน และสัตว ๒ ตัวเปนผลงานของ “ุมอุร” นีค่ อื คํากลาวทีเ่ ปนความจริง
ของผลงานของขาพเจาเอง สัพพาธิสิทธิผูเปนเจาแหงแผนดิน เมื่อขาพเจาได
ผนวชเปนพระภิกษุในวัดเชตวันนีก้ บั โอรส ๒ องคของขาพเจา องคหนึง่ ทรงนามวา
“มหานาม” และอีกองคหนึ่งทรงนามวา “กัจจาย” ในขณะนั้นขาพเจามีอายุได
๓๒ พรรษา คือ ปเชสถ วันขึ้น ๑๓ คํ่าแหงเดือนเชสถ วันอังคารพระจันทรเสวย

๖๔ ขวงผญา
ฤกษจิตร ในระยะนั้นพระมหาเถรผูนานับถือนามวา “ราชคุรุ” ไดเปนประธาน
ทานมีอายุ ๘๒ พรรษา ทานพรอมดวยพระสงฆเปนจํานวน ๘๐ และสามเณร
เปนจํานวน ๑๐๒ รูป ตางก็พํานักอยูในวัดเชตวันนี้
๒. สํานวนที่สอง ตอมา “นายเทิม มีเต็ม” ผูเชี่ยวชาญดานอักษรมอญ
โบราณ ปจจุบนั เปนขาราชการบํานาญของกรมศิลปากร ไดเรียบเรียงไวในหนังสือ
“จารึกในประเทศไทยเลม ๒” โดยไดกลาววาแมจะเคยมีผูอานแปลแลว แตยังมี
ความคลาดเคลื่อนอยูมาก จึงขอสรุปเฉพาะใจความยอๆ ใหกระชับเขาใจงาย
ดังนี้๙
ดานที่ ๑
เริม่ ตนไดกลาวถึงกษัตริย ผูท รงพระนามวาพระญาสววาธิสทิ ธิ (สรรพสิทธิ)์
ซึ่งมีพระชนมพรรษาได ๒๖ พรรษา ทรงสรางวัดเชตวัน เมื่อพระญาสววาธิสิทธิ
มีพระชนมายุได ๓๑ พรรษา ไดทรงสรางที่พํานัก (กุฏิ) ถวายแดสงฆ และไดสราง
พระไตรปฏก
ดานที่ ๒
ไดกลาวถึงวัน เดือน ป (ปมัคคสิโร) แรม ๕ คํ่า เดือนเชษฐ กลาวถึง
ราชสกุลวงศ ซึ่งมีพระชายา ๒ พระองค และพระราชโอรส ทรงสรางพระเจดีย
๓ องคไว ณ หนาวัดเชตวัน ไดกลาวถึงการออกผนวชของพระญาสววาธิสิทธิ
ที่วัดเชตวัน พรอมกับพระราชโอรสทั้ง ๒ พระองค คือ มหานาม และกัจจาย
ตอจากนั้นไดกลาวถึงพระมหาเถรราชคุรุ ซึ่งมีพระชนมายุได ๘๒ พรรษา ไดเปน
ประธานในการอุปชฌาย พรอมดวยพระสงฆอีก ๘๐ องค สามเณร ๑๐๒ รูป และ
พํานัก ณ ที่วัดเชตวัน
๓. สํานวนทีส่ าม “นายจําปา เยือ้ งเจริญ” อานและแปล นายเทิม มีเต็ม
อานและคัดสรุป นายคงเดช ประพัฒนทอง เรียบเรียง ปรากฏในหนังสือชื่อ
“วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย”๑๐
เปนสํานวนทีเ่ นนการวิเคราะหเนือ้ หาในจารึกมากกวาการอานถอดคําแปล
ทีละตัว กลาวโดยสรุปวา จารึกหลักนี้ขึ้นตนดวยภาษาบาลี ๖ บรรทัด กลาวถึง
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พระมหากษัตริยผ คู รองหริภญ
ุ ไชย ทรงพระนามวา พระญาสววาธิสทิ ธิ ทรงสถาปนา
วัดเชตวัน เมือ่ พระชนมายุได ๒๖ พรรษา ครัน้ ๓๑ พรรษาก็ทรงสรางกุฏิ เสนาสนะ
ถวายแดพระภิกษุสงฆผูทรงศีลพํานัก ทรงใหจารคัมภีรพระไตรปฎกขึ้นหลายผูก
จากนั้นเปนขอความทรงอุทิศสวนราชกุศลที่ไดทรงบําเพ็ญนี้ แกสรรพสัตวจงพน
จากทุกขและใหประสบสุข ดวยอํานาจพระศรีรัตนตรัยนั้น
ความทีจ่ ารึกตอมาคลายกับภาษาบาลี แตเปนภาษามอญทัง้ หมด กลาวถึง
รายละเอียดตางๆ มีวนั เดือน ป และพระชนมายุของพระองค ตลอดจนพระชายา
และพระโอรส นอกจากนั้นไดบันทึกเรื่องการสรางปูชนียสถานและถวายขาพระ
บอกอาณาเขตที่กัลปนา อุทิศถวายไวในพระพุทธศาสนา
ขอความจารึกดานที่ ๒ จารึกดวยอักษรมอญโบราณ ภาษามอญทั้งหมด
กลาวถึงการสรางเจดีย ๓ องคทางดานหนาของวัดเชตวัน อาจหมายความไดวา
พระญาสววาธิสิทธิทรงสรางองคหนึ่ง พระชายาทั้งสองพระองคสรางองคหนึ่ง
และพระโอรสสรางอีกองคหนึง่ โดยสรางเรียงกัน ๓ องค จากทิศตะวันออกไปทาง
ทิศตะวันตก เปนคติดั้งเดิมที่มีมานาน อยางนอยในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ สมัย
หริภุญไชย คงสืบคติการสรางทางพระพุทธศาสนาหินยานอยางเถรวาท มาจนถึง
หินยานอยางลังกาวงศ เพราะทั้งสองคติลวนแตใชภาษาบาลีเปนหลัก
ข อ ความถั ด มากล า วถึ ง เรื่ อ งการผนวชของพระญาสววาธิ สิ ท ธิ แ ละ
พระโอรสทั้งสอง แสดงใหเห็นถึงขัติยราชประเพณี การผนวชของกษัตริยในคติ
พระพุทธศาสนาเถรวาท ดุจเดียวกับพระเจาอโศกมหาราช จึงอาจกลาวไดวา
พระญาสววาธิสิทธิ เปนกษัตริยพระองคแรก ผูทรงผนวชมาแลวราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗ นอกจากนั้นวิเคราะหวาการผนวชของพระองคเมื่อมีพระชนมายุได ๓๒
พรรษาและทรงผนวชพรอมกับพระโอรสอีก ๒ พระองคนั้น พระโอรสทั้งสอง
นาจะทรงบรรพชาเปนสามเณรมากกวา เพราะมิเชนนัน้ พระญาสววาธิสทิ ธิจะตอง
มีพระโอรสเมื่อพระชนมายุ ๑๒ พรรษา
สํานวนทีส่ ามนี้ มีการสันนิษฐานวา วัดดอนหรือวัดดอนแกว อันเปนทีท่ พี่ บ
จารึก ควรเปนสถานทีเ่ ดิมของจารึกทีป่ ระดิษฐานอยูม าตัง้ แตสมัยพระญาสววาธิสทิ ธิ

๖๖

ขวงผญา

ดังนั้นวัดดอนแกวแตเดิม นาจะมีชื่อวา วัดเชตวัน ที่พระญาสววาธิสิทธิทรงสราง
และทรงประทับอยูขณะที่ทรงผนวช
แตนาแปลกทีเดียวที่สํานวนที่สามนี้ ไมมีการเก็บขอความถึงกรณีที่
พระชายาของพระญาสววาธิสทิ ธิกท็ รงรวมผนวชดวย ผิดกับสํานวนแรกทีช่ าวตางชาติ
ถอดความ
๔. สํานวนที่ ๔ นักภาษาโบราณกลุมเดิมกับสํานวนที่สาม แตมีการ
เพิ่มขอสังเกตมากขึ้น กอปรดวย นายเทิม มีเต็ม อานและเรียบเรียง นายจําปา
เยื้องเจริญ แปลและอธิบายศัพท เพิ่มนายบุญเลิศ เสนานนท เขามา เพื่อชวย
เรียบเรียงภาษาตามฉันทลักษณ และแปลภาษาบาลี ปรากฏอยูใ นหนังสือเลมเดิม
คือ “วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย” แตแยกเขียนไว
ในภาคผนวก ๒ “คําอานแปลจารึก ลพ.๑ ลพ.๒ ลพ.๕ และ ลพ.๗”๑๑
เปนการแปลแบบจับใจความ (ไมไดแปลเรียงพยางค) ดังนี้
ภาษาบาลี ๖ บรรทัดแรก ความวา ขาพเจาผูเ ปนเจาแหงแผนดิน มีนาม
วา สัพพาสิทธิ์ เมื่อมีอายุได ๒๖ ป ไดสรางเวียงชื่อ เชตวนาลัย เปนสถานที่ที่มี
โรงอุโบสถงดงามนารมรื่นใจ อนึ่งขาพเจามีอายุได ๓๑ ป ไดสรางเสนาสนะ
ไวในเวียงชื่อ เชตวนาลัยนั้น ดวยทวารทั้ง ๓ มาแตตน ไดแตงตั้งภิกษุผูประเสริฐ
มีศีลเรียบรอยใหเปนเจาอาวาส ไดถวายปจจัย ๔ อันเปนสัปปายะตลอดกาล
ทุกเมือ่ ไดสรางพระสถูปหอหุม ทองคํา และไดใหจารพระไตรปฏกไวเปนอันมาก ขอ
สัตวโลกทัง้ หลาย ผูม กี าํ ลังความรักในพระรัตนตรัย จงพนทุกขและมีความสุขเทอญ
ถัดมาเปนภาษามอญ แปลโดยจับใจความไดวา ขาพเจาผูปรากฏนามวา
“สัพพาธิสิทธิ” ไดเปนใหญในอาณาจักรนี้ เมื่อมีอายุครบ ๒๖ ป ไดบังเกิดความ
เลือ่ มใสศรัทธาในคุณพระรัตนตรัย จึงไดสรางเชตวันพรอมทัง้ อุโบสถ ณ วันอาทิตย
แรม ๕ คํ่า เดือนเชฏฐะ ปมิคคะสิระ อุตตระฤกษ
เมื่อขาพเจามีอายุครบ ๓๐ ป ไดสรางเสนาสนะและไดสถาปนาเจา
อาวาสพรอมกับถวายทีด่ นิ ๕๐ ไร เพือ่ ผลประโยชนตอ ทานเจาอาวาส ไดสรางพนัง
๑๘๗ พนัง ในสวน “สิวส” ๒๐๔ ใน “ชินลาย” ๓ ถวายขาพระ ผูช าย ๑๖ คน ผูห ญิง
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๒๒ คน เพื่อสําหรับรักษาดูแลที่ดินและถวายคนครัว ผูชาย ๑๔ คน ผูหญิง ๓๐ คน
ดวยผลบุญอันไดกระทําทั้งหมดนี้ ขอจงสําเร็จแกสรรพสัตวทั่วพื้นพิภพ ขอให
ปราศจากซึ่งความทุกขทั้งปวง จงประสบแตความสุขทุกประการ
ศิ ล าจารึ ก นี้ ได บั น ทึ ก เรื่ อ งการบํ า เพ็ ญ กุ ศ ล การสร า งถาวรวั ต ถุ ใ น
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระชายาและพระราชวงศานุวงศแหงขาพเจาไดกระทําขึ้น
คือ การสรางพระเจดีย ๓ องค บนทามกลางผืนแผนดินเบื้องหนาพระอุโบสถ
ดานบูรพาทิศ สวนของพระชายาและพระราชวงศ ๒ องค สวนของขาพเจา
และพระโอรส ๑ องค นายชางสุกสรางพนัง ๓ พนัง ถวายโค ๑ คู คนสําหรับ
รักษาอารามนี้ ผูชาย ๑ ผูหญิง ๑ นายชางเผงสรางเครื่องประดับซอกพนังทั้ง ๘
ถวายโค ๑ คู คนสําหรับรักษาอารามนี้ ผูชาย ๑ ผูหญิง ๑ นายชางอุรสรางเจดีย
เรือนแกวบนผืนแผนดิน พนัง ๓๐ ถวายโค ๑ คู คนสําหรับรักษาอารามนี้ ผูช าย ๑
ผูหญิง ๑

การตีความของผูวิจัย

การปริวรรตศิลาจารึกสววาธิสิทธิหลักที่ ๑ ในที่นี้ ผูวิจัยขอหยิบยกมา
๔ สํานวน อันที่จริงยังมีผูปริวรรตกันอีกมากกวานั้น แตไมไดรับการเผยแพร
ใหเกิดการนํามาใชอางอิงมากนัก ถือเปนพัฒนาการที่สืบทอดและสงตอกันมา
ทีละขัน้ จากสํานวนแรกเปนความพยายามของกลุม นักวิชาการตะวันตก ทีต่ อ งการ
ถอดเนื้ อ ความที ล ะคํ า ที ล ะพยางค อ ย า งยากเข็ ญ และสามสํ า นวนหลั ง แปล
โดยนักภาษาโบราณผูรูภาษามอญ และภาษาบาลี สังกัดกองหอสมุดแหงชาติ
กรมศิลปากร มีทั้งสรุปความโดยยอ และมีทั้งแปลแบบแยกยอยอยางละเอียด
เนื้อความในศิลาจารึกสววาธิสิทธิวัดดอนแกว บอกอะไรแกผูอานบาง
โดยเฉพาะในประเด็นทีเ่ กีย่ วของกับความเปน “ธรรมิกราชา” ของพระญาสววาธิสทิ ธิ
ดังหัวขอบทความที่ตั้งไว ขอหยิบยกมาวิเคราะห ๔ ประเด็นดังนี้
ประเด็นแรก การใชโศลกคําฉันทรจนาในบทประณามพจน
ประเด็นที่สอง นัยะของพระนามและนามบุคคลสําคัญที่ปรากฏในจารึก

๖๘ ขวงผญา
ประเด็นที่สาม ประเพณีการกัลปนา การทําบุญ และการสรางเสนาสนะ
ประเด็นทีส่ ี่ การเสด็จออกผนวชของพระมหากษัตริยแ ละพระประยูรญาติ

ประเด็นแรก การใชโศลกคําฉันทรจนาในบทประณามพจน
นายคงเดช ประพัฒนทอง อดีตผูเชี่ยวชาญดานโบราณคดีและอักษร
มอญโบราณของกรมศิลปากร ผูล ว งลับ ระบุในหนังสือโบราณคดีประวัตศิ าสตรวา
ความพิเศษของจารึกสววาธิสทิ ธิหลักที่ ๑ วัดดอนแกว คือการใชภาษาบาลีผกู รอย
เปนคําประพันธประเภทฉันท โดยใชฉนั ทโบราณของอินเดียประเภท “มิสสกฉันท”
หรือฉันทรปู แบบผสมของฉันทหลายอยางในบทเดียวกัน๑๒ ซึง่ ไมไดรบั เขามาใชตอ
ในสมัยสุโขทัย อยุธยา
ในขณะทีก่ วีลา นนา ผูเ ปนนักวิชาการดานอักขระวิทยา ไพฑูรย พรหมวิจติ ร
กลับบอกวาฉันททปี่ รากฏนีเ้ ปนประเภท “อุปชาติฉนั ท”๑๓ ซึง่ มีทงั้ สิน้ จํานวน ๖ บท
ในที่นี้ขอยกตัวอยางมาใหดูสองบทดังนี้
สพฺพาธิสิทฺธยา ขยร ถิสฺสเรน
ฉพฺโทสวสฺสี นปโย ชิเตนํ
อุโปสถาคา รวร มโนรม
มยา กตฺเช ตวนาลยํลยํ
ถอดความไดวา เวียงชื่อ “เชตวนาลัย” มีโรงอุโบสถงามประเสริฐ เปนที่
ยังใจใหรนื่ รมย อันตูขา ผูม อี ายุ ๒๖ ป ไดรบั อภิเษกเปนผูค รองประเทศ เปนจอมพล
รถ ปรากฏนามวา สัพพาธิสิทธิ์ สรางไวแลว
พบวา “คําฉันท” ทีป่ รากฏในจารึกสววาธิสทิ ธิหลักที่ ๑ ไมเครงครัดครุ ลหุ
มากนัก นอกจากเนนการบังคับเรือ่ งจํานวนคําในแตละบาท อยางไรก็ดี ตองถือวา
จารึกหลักนี้มีคุณคาในแงวรรณกรรมอยางยิ่ง เพราะจารึกที่พบในประเทศไทยนั้น
ไมไดพบการเขียนดวยคําฉันทเทาใดนัก
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ตามความคิดของ นายคงเดช ประพัฒนทอง เห็นวาพระญาสววาธิสิทธิ
นาจะทรงประพันธวรรณคดีบาลีในศิลาจารึกเปนคําฉันทดวยพระองคเอง เพราะ
ทรงมีความเชีย่ วชาญในพระไตรปฎกอยางมาก กอปรกับมีศรัทธาในพระพุทธศาสนา
อยางแรงกลา ยอมไมเกินความสามารถที่จะทรงศึกษาภาษาบาลีถึงขั้นแตกฉาน
จนทรงสามารถรจนาบทโศลกประณามพจน หรือบทขึน้ ตนศิลาจารึกชิน้ สําคัญไดดว ย
พระองคเอง มีการใชภาษาคําศัพทที่งดงามและลึกซึ้งในระดับอลังการศาสตร๑๔
ดินแดนอุษาคเนยยุคโบราณนั้น ชนชั้นกษัตริยยกยองคําฉันทวาเปน
ภาษาที่คูควรแกการใชในจารึก โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเขียนคําประกาศความเปน
มหาธรรมิกราชเจาของผูจาร

ประเด็นทีส่ อง นัยะของพระนามและนามบุคคลสําคัญทีป่ รากฏในจารึก

การปรากฏพระนาม “สววาธิสิทธิ” ในศิลาจารึกวัดดอนแกวนั้น ถือวา
มี ค วามสอดคล อ งกั บ พระนามของกษั ต ริ ย  แ ห ง หริ ภุ ญ ไชยนครพระองค ห นึ่ ง
ที่ปรากฏอยูในตํานานเอกสารที่สําคัญ ๒ ฉบับ ไดแกตํานานมูลศาสนา และ
ชินกาลมาลีปกรณ ทั้งสองเลมเปนตํานานที่พระเถราจารยผูเชี่ยวชาญภาษาบาลี
อยางยอดเยี่ยม ไดนิพนธไวเปนภาษาบาลีในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑ แหงรัชกาล
พระเมืองแกวของอาณาจักรลานนา ดังนี้
ตํานานมูลศาสนา ไดกลาวถึงตอนที่สิ้นรัชกาลของพระญาอาทิตยราช
วามีพระญาธรรมิกราชครองราชยได ๕ ป และพระญารถราชครองราชยไดอีก
๕ ป ตามลําดับไปแลวนั้น วา
“ถัดนั้น ยังมีพระญาตนหนึ่ง ชื่อวาสรรพสิทธิ์ เกิดได ๕ ขวบเขา ไดเปน
พระญาแทนพอ จึงใหชางมาเขียนรูปพระพุทธเจาไวในผาสําหรับเอาไวไหว....
เมื่อเปนพระญาใหญมาได ๗ ป ก็ปลงราชสมบัติใหแกแม แลวออกบวช
เปนสามเณร... เมื่อมีอายุได ๑๗ ป จึงสึกออกมาเปนคน ก็ไดราชาภิเษกชื่อวา
พระญาสรรพสิทธิ์นั้นแล”๑๕
เชนเดียวกับ ชินกาลมาลีปกรณ กลาววา

๗๐

ขวงผญา

“เมื่อพระเจาอาทิจจลวงลับไปแลว ยังมีกษัตริยองคหนึ่ง พระนามวา
ธัมมิกราช ครองราชสมบัตติ อ มา... ดํารงอยูใ นราชสมบัติ ๕ ป สวรรคต ตอจากนัน้
พระเจารถครองราชสมบัติอยู ๕ ป ตอจากนั้น พระเจาสัพพาสิทธิ ทรงราชาภิเษก
เมื่อพระชนมายุ ๑๗ ป”๑๖
เห็นไดวารัชสมัยของพระญาสววาธิสิทธิ หรือพระเจาสัพพาสิทธิ (สรรพสิทธิ์) นั้น อยูในยุคที่ใกลเคียงกับมหาราชแหงหริภุญไชยนครองคสําคัญยิ่งคือ
พระญาอาทิตยราช (พระญาทิตตะ/พระเจาอาทิจจ) ผูสถาปนาพระมหาธาตุกลาง
นครลําพูน ระยะเวลาครองราชยของพระญาสววาธิสิทธิ สืบตอจากรัชกาลของ
พระญาอาทิตยราชเพียงแค ๑๐ ป มีกษัตริยสองพระองคที่ลวนแลวแตครองราชย
ในชวงสั้นมากมาคั่นกลาง นั่นคือพระญาธรรมิกราช ผูซึ่งนาจะเปนพระราชโอรส
ของพระญาอาทิตยราชที่ประสูติจากพระนางปทุมวดี ผูเปนพระราชมารดา
แตสําหรับพระญารถราช ผูครองราชยตอจากพระญาธรรมิกราชเพียงแค ๕ ป
เชนเดียวกันนั้น ไมมีการระบุวาทรงมีความเกี่ยวของอันใดกับพระญาธรรมิกราช
ปริศนาจึงอยูท วี่ า พระญาสววาธิสทิ ธิ มีศกั ดิเ์ ปนพระประยูรญาติในลําดับ
ชั้นใดของพระญาอาทิตยราช ในเมื่อหลังจากที่พระญาอาทิตยราชทรงสวรรคต
ไปได ๕ ป พระญาสววาธิสิทธิยอมเพิ่งทรงประสูติ กลาวอีกนัยหนึ่งคือประสูติใน
ปเดียวกันกับที่พระญาธรรมิกราชสิ้นพระชนมหลังจากที่ครองราชยไดเพียง ๕ ป
หากมองวาการสืบสันตติวงศจะตองยกใหแกพระราชโอรสเทานั้น จะ
ลองพิจารณาความสมเหตุสมผลของตัวเลขที่ปรากฏดังนี้ พระญาอาทิตยราช
สวรรคตเมื่อมีพระชนมายุได ๘๐ พรรษา ก็อาจเปนไปไดที่วาพระญาธรรมิกราช
ผูเปนราชโอรสอาจครองราชยเมื่อมีพระชนมายุราว ๖๐ พรรษา หรือมากกวานั้น
เล็กนอย ถือวาเขาสูวัยชราภาพแลว ทําใหครองราชสมบัติไดเพียง ๕ ป
และหากพระญารถราชเปนพระราชบุตรของพระญาธรรมิกราช ก็อาจ
ขึ้นครองราชยตอนพระราชบิดาสิ้นพระชนมายุตอน ๖๕-๗๐ พรรษา ดังนั้น
พระญารถราช ก็นา จะมีอายุประมาณ ๔๐-๔๕ และทรงสวรรคตเมือ่ มีพระชนมายุ
ไมเกิน ๕๐ พรรษา
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ขอสันนิษฐานทีว่ า พระญารถราชอาจเปนพระราชบิดาของพระญาสววาธิสทิ ธิ
จึงมีนํ้าหนักมากกวาที่จะทรงเปนพระเชษฐา หรือจะคิดวาพระญารถราชมีศักดิ์
พระราชอนุชาของพระญาธรรมิกราช แลวพระญาสววาธิสทิ ธิทรงเปนพระราชโอรส
ของพระญาธรรมิกราชา
จะอยางไรก็แลวแต ในเมือ่ หลักฐานตํานานเอกสารไมมกี ารระบุความสัมพันธ
ลําดับชั้นญาติไวชัดเจน อยางนอยที่สุด ก็พอจะทราบวา พระญาสววาธิสิทธิมี
ศักดิ์เปนพระราชนัดดาของพระญาอาทิตยราชอยางคอนขางแนนอน และอาจกลาว
ไดวา ระหวางรัชกาลของพระญาอาทิตยราช มาจนถึงสมัยของพระญาสววาธิสทิ ธิ
ยอมถือวาเปนยุคทองของพระพุทธศาสนาในหริภญ
ุ ไชยนครอยางแทจริง เนือ่ งจาก
ในสมัยของพระญาธรรมิกราชเองก็ทรงมีการสรางพระอัฏฐารสองคหนึง่ สูง ๑๘ ศอก๑๗
ดวยเชนกัน
เกีย่ วกับลําดับรัชกาลนัน้ ในตํานานมูลศาสนากําหนดวา พระญาอาทิตยราช
เปนกษัตริยล าํ ดับที่ ๒๗๑๘ แหงนครหริภญ
ุ ไชย ถาเชนนัน้ พระญาสววาธิสทิ ธิกย็ อ ม
เปนกษัตริยในลําดับที่ ๓๐ เมื่อนับจากพระนางจามเทวี
ทวาในชินกาลมาลีปกรณ๑๙ ระบุวา พระญาสววาธิสทิ ธิเปนพระราชนัดดา
ของพระญาอาทิตยราช ผูซึ่งเปนกษัตริยลําดับที่ ๓๒ แหงราชวงศจามเทวี ดังนั้น
พระญาสววาธิสิทธิ ยอมเปนกษัตริยลําดับที่ ๓๕
สวนปศกั ราชแหงการประสูติ การขึน้ ครองราชย ระยะเวลาครองราชสมบัติ
และปแหงการสวรรคตของพระญาสววาธิสิทธินั้นยังไมเคยมีนักวิชาการทานใด
สามารถชี้ชัดได แมวาในศิลาจารึกจะระบุถึงปที่ ๒๖ ของพระชันษาวามีการสราง
เชตวนาลัยใน “วันอาทิตย แรม ๕ คํ่า เดือนเชฏฐะ ปมิคคะสิระ อุตตระฤกษ”
ก็ยังเปนเรื่องที่ยากตอการถอดรหัสวาตรงกับศักราชใด ซึ่งจะขอแยกบางศักราช
ที่สามารถวิเคราะหไดตอในชวงการกลาวถึงศิลาจารึกสววาธิสิทธิหลักที่ ๒
จากขอความของตํานานมูลศาสนา ทําใหทราบวา พระญาสววาธิสิทธิ
ทรงไดรับการมอบราชสมบัติสืบตอจากกษัตริยพระองคกอน ตั้งแตยังทรงมี
พระชนมายุเพียง ๕ ชันษา ดวยเหตุนี้เองทําใหพระราชมารดา ซึ่งมีตําแหนงเปน

๗๒ ขวงผญา
“พระมหาเทวี” ตองเปนผูสําเร็จราชการแทนพระองคอยูนานถึง ๑๒ ป คือตั้งแต
ทรงนัง่ บัลลังกได ๒ ปแรก ถือวาทรงพระเยาวยงิ่ นัก และจากนัน้ จําตองเสด็จออก
บรรพชาเปนสามเณรอีกถึง ๑๐ ป
ตํานานมูลศาสนาทําใหเราทราบวาพระญาสววาธิสทิ ธิทรงกระทําพระราชพิธี
บรมราชาภิเษกขึน้ เปนกษัตริยโ ดยสมบูรณดว ยพระองคเอง ในชวงทีม่ พี ระชนมายุ
๑๗ พรรษา เมือ่ พิจารณาประกอบกับขอความทีไ่ ดจากศิลาจารึกหลักที่ ๑ วัดดอนแกว
ซึ่งพระองคทรงจารในวัย ๒๖ ชันษานั้น เห็นไดวาทรงผานการครองราชสิริสมบัติ
มาแลวนานถึง ๙ ป และผานการบรรพชาเปนสามเณรมาแลวดวยระยะเวลานาน
ถึง ๑๐ ป
เมื่อประมวลขอความทั้งหมดนี้ ยอมชี้ใหเห็นวาพระองคทรงฝกใฝใน
พระพุทธศาสนาและหมั่นการสะสมบุญเปนอันมาก
ชินกาลมาลีปกรณ ระบุวา พระญาสววาธิสิทธิครองราชสมบัติอยู ๔๕
ป๒๐ ยอมหมายความวาพระองคทรงเสด็จสวรรคตเมือ่ มีพระชนมายุได ๖๒ ชันษา
ชินกาลมาลีปกรณกลาวตอไปวา
“ตอจากนัน้ พระราชบุตรของพระองคทรงพระนามวา เชฏฐราช ครองราช
สมบัติอยู ๑๕ ป”๒๑
ตํานานมูลศาสนากลาววา “ถัดนั้น ลูกทานชื่อ เชษฐราช ไดเปนพระญา
แทนได ๑๔ ปก็สิ้นอายุขัย”๒๒
แมคาํ สะกดพระนามของพระราชโอรส และการระบุระยะเวลาครองราชย
จากตํานานสองเลมนี้จะไมตรงกันนัก (ขึ้นอยูกับการเขียนแบบบาลีหรือสันสฤกต)
แตกถ็ อื วามีความใกลเคียงกัน กลาวคือผูค รองราชยสบื ตอจากพระญาสววาธิสทิ ธิ
มีพระนามวา “พระญาเชฏ(ษ)ฐราช” เชนเดียวกับการนับเวลาระหวาง ๑๔ กับ ๑๕
ก็ไมแตกตางกันมากนัก อาจจะอยูราวๆ ๑๔ ปเศษ ไมถึง ๑๕ ปเต็ม ดังนั้นจะนับ
เปน ๑๔ หรือ ๑๕ ก็ได
แตไฉนพระนามของพระราชโอรสทั้งสองพระองคที่อางถึงในศิลาจารึก
สววาธิสทิ ธิวดั ดอนแกว ดานที่ ๒ กลับระบุวา องคพชี่ อื่ “มหานาม” และองคนอ ง
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ชือ่ “กัจจาย” หรือ “กัจจายนะ” อาจเปนไปไดหรือไมวา นามทัง้ สองนีห้ าใชนามทีแ่ ทจริง
ของพระราชโอรส หากแตเปนฉายานามทีพ่ ระอุปช ฌายตงั้ ใหในคราวบรรพชาเปน
สามเณร เนื่องจากนามทั้งสองนี้ถือเปนนามที่คอนขางสูง เปนการหยิบยืมมาจาก
พระอรหันตสาวกรูปสําคัญสองรูป คือพระมหานามะ (พระอรหันตสาวกรูปที่สี่
ที่บรรลุธรรมในกลุมปญจวัคคียทั้งหาตอจาก อัญญาโกญฑัญญะ วัปปะ ภัททิยะ
มหานามะ และอัสชิ) กับพระมหากัจจายนะ (พระอัครสาวก ผูเ คยมีรปู งามแตเสก
ใหตัวเองกลายเปนคนอวนเพื่อใหผูพบเห็นไดเพงสัจธรรมเรื่องปญญาแทนเรื่อง
กายหยาบ)๒๓
กรณีพระชายาหรือพระมเหสีของพระญาสววาธิสิทธินั้น แมไมปรากฏ
พระนามอยางเดนชัด แตก็มีขอสงสัยอยูวาพระองคทรงมีพระชายากี่องค ในเมื่อ
การถอดความดานที่ ๒ ของสํานวนที่ ๑ คือกลุมนักวิชาการชาวตะวันตก เปน
การถอดแบบเรียงพยางค ไดกลาววา “ชายาของขาพเจา ๒ องค พรอมดวย
พระราชโอรส” ซึง่ ในความเปนจริงนัน้ เราทราบกันดีวา ทรงมีพระราชโอรส ๒ องค
จึงชวนใหนาตั้งคําถามวา การถอดความในสํานวนที่ ๑ ขอความที่วา ๒ องคนั้น
ควรเปนลักษณะนามที่ขยายคํานามซึ่งอยูขางหนา คือพระชายา หรือวาคํานาม
ที่ตามมาภายหลังคือพระราชโอรส ซึ่งอันที่จริงหากพระญาสววาธิสิทธิจะทรงมี
พระชายา ๒ องคก็คงไมใชเรื่องแปลกแตอยางใดนักสําหรับกษัตริยยุคโบราณ
เพียงแตวา ขอความที่ตามมาในจารึกดานเดิมนั้น ตอนที่กลาวถึงการสราง
พระเจดียกลับจารึกแควา พระชายาเทานั้น ไมระบุจํานวนวามีกี่องค แตกลับระบุ
จํานวนพระราชโอรสวา ๒ องค ซึ่งเรื่องนี้จําเปนตองศึกษาเรื่องไวยากรณภาษา
มอญวาสามารถวางสมุหนามที่เปนจํานวนนับไวหนาคํานามไดหรือไม
นอกเหนื อ จากการกล า วถึ ง พระประยู ร ราชแล ว จารึ ก วั ด ดอนแก ว
ยังปรากฏนามของพระอุปชฌาจารย ซึ่งนาจะเปนตําแหนงเทียบไดกับปจจุบัน
คือสมเด็จพระสังฆราช นามวา “พระอัครเถรราชคุร”ุ หรือพระมหาราชครู ขณะนัน้
มีพระชนมายุได ๘๒ พรรษา ทําหนาทีเ่ ปนประธานสงฆ ปกครองคณะสงฆจาํ นวน
๘๐ รูปและสามเณรอีก ๑๐๒ รูป ที่อยูจําพรรษา ณ สถานเชตวัน และเปนไปไดวา

๗๔ ขวงผญา
พระอัครเถรราชคุรรุ ปู นีย้ อ มเคยเปนพระอุปช ฌายใหแกพระญาสววาธิสทิ ธิในคราว
บรรพชาเปนสามเณรเมื่อพระชนมายุได ๗ พรรษามากอนแลวเชนกัน ซึ่งครั้งนั้น
พระอัครเถรราชคุรุ กําลังมีพระชนมายุได ๕๘ พรรษา
เกี่ยวกับนามของพระสงฆระดับพระผูใหญในหริภุญไชยนคร นอกเหนือ
ไปจากศิลาจารึกของพระญาสววาธิสิทธิหลักที่ ๑ แลว ยังมีศิลาจารึกอักษร
มอญโบราณอีกหลายหลักที่พบในลําพูน มีการระบุวาเขียนโดยบุคคลที่ใชนามวา
“ตชุมหาเถร” คําวา “ตชุ” นี้อานแบบพื้นเมืองวา “ตะจุ” นักจารึกวิทยาสันนิษฐาน
วานาจะเปนรากศัพทคําเดียวกับที่ปจจุบันชาวลานนาใชวา “สวาธุเจา” และเรียก
โดยยอวา “ตุ” หรือ “ตุเจา” หรือ “ปูเจา”๒๔
“ตชุมหาเถร” ทีป่ รากฏในจารึกมอญโบราณ อาจหมายถึงกษัตริยพ ระองคใด
พระองคหนึ่งแหงหริภุญไชยนครที่ครองราชยอยูในสมณเพศ หรือกําลังทรงผนวช
ระหวางครองราชสมบัติ ทําหนาที่เปนประมุขในการประชุมสงฆ จารึกที่ปรากฏ
นามของ “ตชุมหาเถร”๒๕ ไดแก หลัก ลพ.๕ (คือจารึกอาณาจักรปุนไชย ยายมาจาก
วัดจามเทวี) และ ลพ.๗ (พบที่วัดแสนขาวหอ ปจจุบันคือพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย) ซึ่งลายมือที่ใชจารนั้นมีระเบียบเรียบรอย แตไมอาจสรุปไดวาทั้งสอง
หลักนี้เปนผลงานของพระญาสววาธิสิทธิดวยหรือไม หากใชก็ไมมีขอกังขาอันใด
เลย ยิ่งเปนเครื่องสนับสนุนถึงความตั้งมั่นอยูในพระสัทธธรรมของพระองค และ
หากไมใช ก็ยิ่งนาทึ่ง แสดงวายังมีพระมหากษัตริยพระองคอื่นในหริภุญไชยนคร
อีกหลายพระองคทที่ รงอยูใ นฐานะของ “พระมหาธรรมิกราชา” คือเปนความนิยม
การทรงผนวชระหวางครองราชสมบัติ
จารึกหลักที่ ลพ.๖ พบ ณ วัดบานหลวย เปนจารึกทีป่ ระกอบดวยชือ่ เฉพาะ
หรือวิสามานยนามของบุคคลชัน้ สูงในระดับพระมหาเถระผูใ หญ อาทิ มีการนิมนต
“ตชุอรหทีปนี” ซึ่งนาจะเปนนักบวชผูเปนที่นับถืออยางสูงในขณะนั้นจากแควนใด
แควนหนึง่ ในละแวกรัฐมอญเพือ่ นบานมายังลําพูน และไดทาํ บุญรวมกับผูป กครอง
กับเจานายชั้นสูงแหงหริภุญไชยนคร นอกจากนี้ยังปรากฏนามพระอริยสงฆของ
หริภุญไชย ซึ่งเปนบุคคลสําคัญ ๓ รูปคือ ตรจะวสัตทีป ตชุสวสฺสสณฺเชตฺต
ตรจะสมปวติสฺส๒๖
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สําหรับผูที่มีสวนเกี่ยวของในการบุญ แตอยูในสถานภาพทางสังคมที่ตํ่า
กวา อาจเปนขุนนาง อํามาตย คหบดี จะจารึกชือ่ ไวทางดานขางของจารึก หรือแม
กระทั่งการพบชื่อของ “นายชาง” ที่เปนผูรับผิดชอบกอสรางพระเจดียสามองคคือ
ชางสุก ชางอุร และชางเผง (ุมสุก ุมอุร ุมเผง) ก็ยังไดรับการประกาศนามใน
ศิลาจารึกวัดดอนแกวหลักสําคัญอยางใหเกียรติ

ประเด็นทีส่ าม ประเพณีการกัลปนา การบุญกุศล และการสรางเสนาสนะ

เห็นไดวาพระญาสววาธิสิทธิ ไดยึดถือแบบแผนตามที่พระนางจามเทวี
และพระญาอาทิตยราชทรงวางไวในฐานะ “ธรรมิกราชา” นัน่ คือทําหนาทีอ่ ปุ ถัมภ
ดูแลพระพุทธศาสนา ดวยการบุญการกุศลตางๆ ซึง่ ในทีน่ พี้ ยายามจัดหมวดหมูไ ว
เปนสีด่ า น ไดแก การกัลปนา การบุญกุศล การสรางเสนาสนะ และการออกผนวช
ประการหลังนี้จะขอแยกไววิเคราะหตางหากเปนอีกประเด็นหนึ่ง
๑. ประเพณีการกัลปนา จาก “เขตวนาลัย” สู “เชตวนาราม”
การกัลปนา หมายถึงการมอบ อุทิศ หรือยกถวาย วัตถุสิ่งของ สถานที่
รวมทั้งบุคคลไวแกการพระศาสนาเทานั้น จากศิลาจารึก ลพ.๑ สามารถจําแนก
เรื่องการกัลปนาของพระญาสววาธิสิทธิไดเปนหมวดหมู ดังนี้คือ ๑. การกัลปนา
วังเพื่อสรางวัด ๒. การกัลปนาวัตถุสิ่งของ บุคคล และสัตว ใหเปนสมบัติของวัด
การกัลปนาเขตพระราชฐานใหสรางพระอาราม พรอมมีการบอกอาณาเขต
การกัลปนาทีด่ นิ ปรากฏชัดในศิลาจารึกวัดดอนแกว ดานที่ ๑ ในภาษาบาลี ทําให
ทราบวา ณ บริเวณทีต่ งั้ ของวัดตนแกว วัดรางดอนแกว และโรงเรียนบานเวียงยอง
นั้น ในอดีตเดิมมีชื่อวาพระราชวังเชตวนาลัย เคยเปนเขตพระราชฐานมากอน
หน า รั ช สมั ย ของพระญาสววาธิ สิ ท ธิ นั้ น แล ว แต ต  อ มาพระญาสววาธิ สิ ท ธิ ไ ด
กัลปนาพระราชวังแหงนี้ถวายเปนพุทธบูชา จนกลายเปนเขตอารามสงฆนามวา
“เชตวนาราม” หรือ “วัดเชตวัน”
พระจริยาวัตรเชนนี้ถือเปนสัญลักษณแหงการประกาศความเปน “องค
เอกอัครศาสนูปถัมภก” ของกษัตริยผูเปน “ธรรมิกราชา” ซึ่งตอมาไดกลายเปน

๗๖ ขวงผญา
ขัติยราชประเพณีของพระมหากษัตริยในราชวงศลานนาและสยามในยุคหลัง
ใหนอ มนําไปปฏิบตั หิ ลายพระองค ดวยการกัลปนาเขตพระราชฐานถวายใหเปนเขต
พุทธาวาส ดังเชน การที่พระญามังรายมหาราชแหงอาณาจักรลานนา ไดยก “หอ
นอน” ที่ประทับในพระราชวังเดิมใหสรางพระอารามวัดเชียงหมั้น วัดแแหงแรกที่
นครเชียงใหม๒๗ หรือรัชสมัยพระญากือนา ก็ทรงกัลปนาพระราชอุทยานสวนดอก
ไมพยอม ถวายแดพระสุมนเถระใหสรางวัดสวนดอกบุปผาราม๒๘
สืบตอมาจนถึงสมัยกรุงศรีอยุธยา ธนบุรี และรัตนโกสินทร ดังเชนที่
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง กลาวคือเมื่อมีการสรางวัง
พระมหากษัตริยย อ มประกาศความเปน “ธรรมิกราชา” ดวยการสรางวัดในวังคูก นั
ดวย ในทํานองสราง “หอพระ” ประจําวัง ใชเปนสถานที่ประกอบการพระราชพิธี
ตางๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนาเปนการเฉพาะพระองค ธรรมเนียมเชนนี้
ยังคงเห็นทีว่ ดั นิเวศธรรมประวัติ ซึง่ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาล
ที่ ๕ โปรดใหสรางขึ้นเพื่อรองรับการพระราชกุศลสําหรับพระราชวังบางปะอิน๒๙
เกีย่ วกับประเด็นทีว่ า ทําไมจึงมีการสรางพระราชวังอยูฟ ากตะวันออกของ
แมนํ้ากวง (หรือเดิมคือพิงคนที) ซึ่งอยูฝงตรงขามกับพระบรมธาตุเจาหริภุญไชย
ใครเปนผูยายเขตพระราชฐานจากฟากตะวันตกของพิงคนทีมาอยูอีกฝงหนึ่ง
ดวยเหตุผลใด เมื่อไหร
จากหลักฐานของหริภุญไชยนครยุคแรกสรางนั้น พระนางจามเทวีทรงตั้ง
บานเมืองที่ฝงตะวันตกของพิงคนที และเขตพระราชฐานของพระนางก็ตั้งอยู ณ
บริเวณที่ปจจุบันคือวัดศรีบุญเรือง ไปรษณีย ศาลากลางจังหวัดลําพูน มาจนถึง
บางสวนของวัดพระธาตุหริภุญชัย ที่ทราบเชนนี้ก็เพราะยังมีหลักฐานชื่อหนองนํ้า
จามเทวีอยูดานหลังศาลากลางฯ
อนึ่ ง ในสมั ย ของพระญาอาทิ ต ยราช ก อ นที่ พ ระองค จ ะทรงขุ ด พบ
พระบรมสารีริกธาตุ ณ จุดที่เปนพระธาตุหริภุญไชยในปจจุบันนั้น ทรงเคยใช
สถานที่ดังกลาวเปนเขตพระราชฐานมากอน ทรงมีพระราชประสงคจะสรางหอ
จัณฑาคาร (หองนํ้า) ทับพื้นที่แทงหินสี่เหลี่ยมที่ตํานานพระเจาเลียบโลกระบุวา
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พระพุทธเจา เคยเสด็จมาประทับรับบาตรจากพรานปาทีน่ ี่ มีการตรัสพยากรณ และ
มอบพระเกศาธาตุบรรจุอยูในกระบอกไมไผไวภายใตแทงหินนั้น มีพญากาเผือก
ทีค่ อยสัง่ ลูกหลานเหลากาดําใหคอยเฝาสถานทีแ่ หงนีไ้ ว๓๐ ทําใหพระญาอาทิตยราช
ไมสามารถสรางหองสุขาได จําตองยายไปไวบริเวณอืน่ ซึง่ ไมปรากฏหลักฐานใดๆ
ทัง้ สิน้ วาในสมัยของพระญาอาทิตยราชไดมกี ารยายเขตพระราชฐานจากฟากตะวันตก
มายังฟากตะวันออกดวยหรือไม เพือ่ กัลปนาพืน้ ทีเ่ ขตพระราชวังอุทศิ ถวายใหสราง
วัดพระมหาธาตุ
ไมแนใจเหมือนกันวาพระราชวังเชตวนาลัยจะมีการสรางขึ้นมากอน
การครองราชยของพระญาสววาธิสิทธิหรือวาสรางในรัชกาลของพระองคเอง
เนื่องมาจากพระองคทรงกัลปนาเชตวนาลัยเมื่อมีพระชนมายุ ๒๖ พรรษาเทานั้น
หากเชตวนาลัยไมไดสรางขึ้นในรัชกาลกอนๆ แตสรางในสมัยของพระองค
ก็จะตองสรางระหวางชวง ๙ ปแหงการครองราชย ระหวางที่ทรงมีพระชนมายุ
๑๗-๒๕ ชันษา คําถามที่ตามมาก็คือ ไยจึงมีการขยายเขตพระราชฐานมาสูฟาก
ตะวันออกของพิงคนทีในยุคของพระองค เวนแตวา หากเหตุการณนเี้ กิดขึน้ ในสมัย
ของพระญาอาทิตยราช ยังพอจะอธิบายถึงความสมเหตุสมผลไดบางวา เกิดขึ้น
จากการพบพระบรมสารีริกธาตุกลางหริภุญไชยนคร ณ พระราชวังเดิม จึงอาจ
จําเปนตองยายพระราชวังมาอยูอีกฟากฝงหนึ่ง
กรณีการกัลปนาขาพระ ขาพระธาตุ หรือเลกวัด ทั้งชาย-หญิง พบวามี
การถวายคนครัว นายชาง ถวายโค ขาวเปลือก เพชรพลอย ขาทาส สัตว เพื่อ
อุทศิ สําหรับทําหนาทีบ่ าํ รุงรักษาดูแลพระอาราม และอุปฏ ฐาก รับใชพระภิกษุสงฆ
บุคคลและสิ่งของเหลานี้ จะไมอนุญาตใหมีใครนําไปใชกระทําสิ่งอื่นนอกเขตพระ
อารามโดยเด็ดขาด จารึกหลายหลักที่พบในสมัยลานนา มีการกลาวคําสาปแชง
ผูนําขาพระเหลานี้ไปใชในการอื่นอยางรุนแรง ถึงขนาดที่วาขอใหตกนรกหมกไหม
อยาไดพบพระศรีอาริยเมตรไตรย ดังตัวอยางเชน ศิลาจารึกหลักหนึง่ ทีว่ ดั กานโถม
เวียงกุมกาม เขียนขึ้นระหวางป พ.ศ.๒๐๓๒-๒๐๔๒ ขอความวา
“นางบุญยวงไดถวายขาคน ๑๒ คน และหมูบาน ๔ แหงแดพระพุทธรูป
...นางบุญยวงหลอพระพุทธรูปทองสําริดนํา้ หนัก ๑๕๐ กิโลกรัม ประดิษฐาน ณ วัด
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กานโถม และทําพินัยกรรมวาหลังจากนางเสียชีวิตแลว สมบัติของนางมอบถวาย
แดพระพุทธรูปองคนี้ หากคนของนางมลางคําสั่ง ขอใหถูกบาปอนันตริยกรรม
ดั่งเทวทัต และอยาไดพบพระพุทธเมตไตรย”๓๑
ขาพระเหลานี้จะไดรับอภิสิทธิ์ในยุคสมัยที่มีสงคราม โดยจะไมถูกเกณฑ
ไปออกรบ เปดชองใหมักมีผูคนมาแอบแฝงตัวเปนขาพระจํานวนมากเพื่อจะได
ไมตองไปเปนทหาร
๒. การบุญกุศลอื่นๆ
หนาที่อีกประการหนึ่งซึ่งสําคัญยิ่งของพระมหากษัตริยผูเปน “ธรรมิก
ราชา” คือการสนับสนุนพระญาติวงศในราชตระกูลใหทําบุญ การอุทิศถวายวัตถุ
สิ่งของตางๆ สําหรับพระสงฆ การสรางฉัตรอันประดับดวยดอกไม การปลูกตน
มหาโพธิ์ ๑๐ ตน ปลูกตนมะพราว ๕๐ ตน อนุญาตและชักชวนใหชนทั้งหลายได
บํารุงรักษาตนมหาโพธิ์ เห็นไดวาการใหประชาชนคํ้าจุนตนโพธิ์ ถือเปนตนแบบ
ประเพณีการแห “ไมคาํ้ โพธิ”์ หรือทีเ่ รียกภาษาถิน่ วา “ไมกาํ๊ สะหลี” ของชาวลานนา
การจารคัมภีรพระไตรปฎก การสรางคัมภีรพระปริตตบรรจุไวในชองคูหา
เชือ่ วาการจารพระไตรปฎกนัน้ คงไมไดจารึกลงในแผนศิลา นาจะเปนการจารลงใน
ใบลาน ควรถือเปนเคามูลไดวา มีการจารพระไตรปฎกลงในใบลานมาแลว อยางนอย
ที่สุดก็ในสมัยพระญาสววาธิสิทธิ
คําลงทาย มีการอุทศิ สวนราชกุศลทีไ่ ดทาํ มาทัง้ หมด ถวายแดมหาราชเจา
อาณาจักรผูทรงลวงลับไปแลว รวมทั้งทรงแผเมตตาแกสรรพสัตว ซึ่งกลายมาเปน
ธรรมเนียมที่ปรากฏอยูในคติพุทธศาสนาประจําแผนดินไทยตราบเทาทุกวันนี้
๓. การกอสรางเสนาสนะ
ขอความในจารึกบงบอก วามีการสรางเสนาสนะมากมาย ณ วัดเชตวนาราม
กอปรดวย “อุโปสถาคาร วรมโนรม” หรือ “พระอุโบสถอันงามประเสริฐ” ที่คงมี
ฐานะเปนประธานในเขตพระอารามหลวง นอกจากพระอุโบสถแลว ยังระบุวาได
สรางศาลา วิหาร กุฏิ เสนาสนะ ถวายแดพระภิกษุสงฆผูทรงศีลอยูพํานัก เชื่อวา
วัดเชตวนารามตองเปนวัดที่ใหญโตโออามาก เพราะวัดเพียงแหงเดียวสามารถ
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รองรับพระภิกษุสามเณรใหจําพรรษาไดมากถึง ๑๘๒ รูป ดังนั้น จารึกอักษรมอญ
โบราณบางหลักในลําพูนทีร่ ว มสมัยกัน จึงไดกลาววามีการสรางสถานทีส่ รงนํา้ ของ
พระภิกษุสงฆเปนจํานวน ๒๕ แหงตรงริมฝงแมนํ้าหรือคลอง รวมทั้งพนังกันนํ้า
จํานวนมากถึง ๑๒๕ พนัง๓๒
ในสวนของปูชนียวัตถุนั้น มีการหลอพระพุทธรูปบรรจุไวในคูหา มีการ
ถวายฉัตรกั้นพระพุทธรูป
ขอสําคัญคือมีการสรางพระเจดียส ามองค ตัง้ อยูท างดานหนาของพระอุโบสถ
วัดเชตวัน พระเจดียสามองคนั้น อาจหมายความไดวาพระญาสววาสิทธิทรงสราง
องคหนึ่ง พระชายา (ไมแนใจวาองคเดียวหรือสององค) สรางเจดียองคหนึ่ง และ
พระโอรสทั้งสองพระองค (พระมหานามและพระกัจจายน) สรางอีกองคหนึ่ง
โดยสรางเรียงกัน ๓ องค จากทิศตะวันออกไปทางทิศตะวันตก อันเปนคติดงั้ เดิมที่
มีมานาน อยางนอยในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ สมัยหริภุญไชย หลักฐานการสราง
พระเจดียเ รียงรายสามองคนอี้ าจเปนการดัดแปลงจากลัทธิ “ตรีกาย” เชนพระปรางค
สามยอดละโวมาสูหริภุญไชย และตอมาไดคลี่คลายไปสูคติการสรางพระเจดีย
สามองคเรียงกันในคติทางพระพุทธศาสนาหินยานอยางลังกาวงศ เชนทีพ่ ระเจดีย
ศรีสรรเพชญดาญาณแหงพระนครศรีอยุธยา สืบมาจนถึงพระที่นั่งสามองคในเขต
พระราชฐานชั้นกลาง ของบรมมหาราชวังแหงกรุงรัตนโกสินทร ลวนมีตนแบบ
มาจากหริภุญไชยทั้งสิ้น
โบราณสถานของวัดเชตวนาราม ที่กลาวถึงในจารึกนั้น ปจจุบันไมเหลือ
รองรอยปรากฏใหไดเห็นอีกแลว จากการสํารวจวัดรางดอนแกวของขาหลวงสยาม
ราวหลายสิบปกอน ไดพบพระพุทธรูปหินทรายประทับนั่งขัดสมาธิเพชร จํานวน
๓ องค ตอมาไดนาํ มาประดิษฐานอยูท ฐี่ านเจดียป ทุมวดีเจดีย ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๔ ผศ.ดร.ผาสุข อินทราวุธ และคณาจารยจากคณะ
โบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ไดทําการขุดศึกษาทางโบราณคดีภายในบริเวณ
วัดรางดอนแกว ณ สวนของโรงเรียนบานเวียงยอง๓๓ ผลการขุดคนไดพบเศียร

๘๐ ขวงผญา
พระพุทธรูปประทับนอนทําจากหินชนวน ปจจุบนั จัดแสดงในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย เปนศิลปะสมัยหริภุญไชยที่มีอิทธิพลศิลปะทวารวดีอยางชัดเจน
ป พ.ศ.๒๕๔๘สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม ไดทําการขุดตรวจแหลง
โบราณคดีในเขตพื้นที่สนามหนาโรงเรียนบานเวียงยองอีกครั้ง ไดพบรองรอยซาก
ฐานอาคารจํานวนมาก มีทอนํ้า ถนน ทางเดินเชื่อมไปยังหองตางๆ๓๔ ซึ่งเปน
หลักฐานที่แสดงใหเห็นวาบริเวณนี้ ในอดีตเคยเปนที่ตั้งของวัดเชตวนาราม
อนึ่ง ตลอดทั่วบริเวณวัดตนแกวจนถึงโรงเรียนบานเวียงยอง หากสํารวจ
ใหดี จะพบเศษซากอิฐและซากโบราณสถานกลนเกลือ่ นมากมาย จากการบอกเลา
ของชาวบานในอดีตวา ในยุคทีค่ นยองมาสรางบานแปงเมืองบริเวณบานเวียงยอง
แหงนี้ หากใครพบโบราณวัตถุทแี่ ตกหักไมวา จากวัดใดก็ตาม มักจะนําไปทิง้ รวมกัน
ทีบ่ ริเวณวัดดอนแกว จนกลายเปนสุสานทีเ่ ต็มไปดวยพระพุทธรูปทีแ่ ตกหักมากมาย
จนถึงสมัยเจาหลวงจักรคําขจรศักดิ์ เจาผูครองนครลําพูนองคสุดทาย ไดสั่งให
นายอําเภอเก็บรวบรวมโบราณวัตถุตามวัดตางๆ ทัว่ ลําพูน เพือ่ จัดตัง้ เปนพิพธิ ภัณฑ
ประจํามณฑลพายัพขึน้ ทีม่ มุ ศาลาบาตรทิศตะวันตกเฉียงใต วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
เมื่อป พ.ศ.๒๔๑๐ ปรากฏวาโบราณวัตถุสมัยหริภุญไชยและลานนาที่รวบรวมได
มากกวาครึ่งหนึ่งนั้น ลวนไดมาจากวัดรางดอนแกวแทบทั้งสิ้น๓๕
ในกรณีของเจดียตนกอ ซึ่งตั้งอยูทางดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
วัดตนแกวนั้น ไมมีการบันทึกประวัติความเปนมา ทราบกันแตเพียงวารูปแบบ
ที่เห็นในปจจุบันนั้น เปนศิลปะที่ทําขึ้นในสมัยลานนา คือเปนเจดียทรงระฆัง
ฐานแปดเหลี่ยมวางบนฐานยอเก็จ ไมปรากฏวาใครเปนผูสราง มีผูสันนิษฐานวา
ภายในของพระเจดียองคนี้ อาจเปนหนึ่งในพระเจดียสามองคที่สรางขึ้นในสมัย
พระญาสววาธิสิทธิก็เปนได สวนอีกสององคนั้น ผูวิจัยเคยเดินสํารวจคนหาอยู
เมือ่ ไดสอบถามชาวบาน กลาวกันวาสวนเนินดินบริเวณโรงเรียนบานเวียงยองเดิมนัน้
เคยเปนเนินเจดียขนาดใหญ ตอมาถูกรื้อถอนสรางเปนโรงเรียนบานเวียงยองทับ
และอีกจุดหนึ่งที่สันนิษฐานวานาจะเคยเปนฐานพระเจดียอีกองคหนึ่ง คือบริเวณ
ที่ปจจุบันเปนรานคาขายของตั้งอยูที่สี่แยกวัดตนแกวทางไปซอยเล็กๆ ขนาน
ลํานํ้าแมกวง๓๖
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การสรางพระเจดียสามองควางเรียงกันนั้น ยังไดพบที่วัดชื่อ “เชตวัน”
ในจังหวัดเชียงใหมอกี ดวย แมวา รูปแบบศิลปสถาปตยกรรมจะมีการบูรณะโดยคหบดี
พมาในยุคสมัยรัชกาลที่ ๕ นีเ้ อง แตกไ็ ดมกี ารสรางครอบองคเดิมไวขา งใน ซึง่ สราง
มาตัง้ แตสมัยราชวงศมงั ราย เมือ่ ไดลงพืน้ ทีเ่ ก็บขอมูลทีว่ ดั แหงนี้ ทางวัดอธิบายวา
วัดเชตวันกับวัดทีอ่ ยูใ กลเคียงกันคือ วัดมหาวัน ถือวาเปนวัดพีว่ ดั นองกัน กลาวคือ
ไดรับการอุปถัมภโดยเจาภาพรายเดียวกันมาตั้งแตอดีต
ผูวิจัยจึงเกิดคําถามวา เปนไปไดหรือไมวา กษัตริยในราชวงศมังรายยุค
ลานนาพระองคใดพระองคหนึ่ง ผูสรางวัดเชตวันและมหาวันในเมืองเชียงใหมนั้น
มีความตัง้ ใจจะจําลองชือ่ และรูปแบบการสรางพระอารามสําคัญของหริภญ
ุ ไชยมา
ไวทรี่ าชธานีแหงใหมแทน โดยเฉพาะอยางยิง่ การกําหนดใหสรางพระเจดียส ามองค
วางเรียงกันที่หนาพระอุโบสถของวัดนั้น เปนสิ่งที่เคยเกิดขึ้นมากอนแลวในสมัย
พระญาสววาธิสิทธิ แตปจจุบันไมหลงเหลือรองรอยใดๆ ในเชิงประจักษ ยกเวน
แตเรื่องราวในศิลาจารึกและเอกสารตํานานเทานั้น
สวนความเกีย่ วของผูกพันกับวัดมหาวัน ซึง่ ชาวเชียงใหมมองวา วัดมหาวัน
กับเชตวันนั้น ถือเปนวัดพี่วัดนองกัน วัดมหาวันในลําพูน หรือมหาวนาราม ก็
เปนอีกหนึ่งในผลงานการสรางของพระญาสววาธิสิทธิเชนเดียวกัน ดังที่ปรากฏ
ในตํานานมูลศาสนาวา
“เมื่อใหญได ๑๐ ป ใหสรางวัดมหาวันกับทั้งเจดีย เมื่อสรางเสร็จแลวก็
ใหฉลองและถวายทานเปนอันมาก แลวใหสรางพระพุทธรูปองคหนึ่งไวในมหาวัน
นั้น”๓๗
เห็นไดวาพระญาสววาธิสิทธิสรางวัดมหาวันเมื่อมีพระชันษาไดเพียง ๑๐
ชันษา ขณะนั้นอยูในระหวางเพศบรรพชิต ยอมถือวาวัดมหาวันสรางมากอนหนา
วัดเชตวันหรือเชตวนารามนานถึง ๑๖ ป ดังนัน้ การปราฏวัดคูแ ฝด หรือวัดพีว่ ดั นอง
ของเชียงใหม “มหาวัน-เชตวัน” เปนภาพสะทอนใหเห็นวา มีพระมหากษัตริยล า นนา
พระองคใดพระองคหนึ่ง มีพระราชประสงคจะเจริญรอยตามวิถีแหงธรรมิกราชา
ของพระญาสววาธิสิทธิ

๘๒ ขวงผญา
สวนการระบุถงึ พระพุทธรูปองคหนึง่ ในวัดมหาวันนัน้ ปจจุบนั ยังมีพระพุทธรูป
หินองคหนึ่ง ชาวบานเรียกวา “พระรอดหลวง” หรือ “แมพระรอด” ซึ่งเชื่อกันวา
เปนตนแบบใหแกการแกะพิมพสรางพระเครือ่ งรุน ทีเ่ รียกกันวา “พระรอดวัดมหาวัน”
พระพุทธรูปองคนยี้ งั คงประดิษฐานอยูภ ายในพระวิหาร แตกม็ บี างทานเห็นวา หรือ
อาจจะเปน “พระสิกขีปฏิมาศิลาดํา” องคทพี่ ระนางจามเทวีไดอญ
ั เชิญมาจากละโว
ก็เปนได ประเด็นเรื่องขอถกเถียงระหวาง “พระรอดหลวง” กับ “พระสิกขีปฏิมา
ศิลาดํา” นี้ยังไมมีขอยุติ
เชนเดียวกับความเชือ่ เดิมๆ วาวัดมหาวันสรางขึน้ ในสมัยพระนางจามเทวี
ในฐานะวัดสีม่ มุ เมือง หรือจัตรุ พุทธปราการ แตจากตํานานมูลศาสนาก็ระบุวา สราง
ขึน้ ในสมัยพระญาสววาธิสทิ ธิ ซึง่ สันนิษฐานวาในสมัยพระนางจามเทวีนนั้ บริเวณ
วัดมหาวันอาจเคยเปนพื้นที่ของวัดสี่มุมเมืองทางทิศตะวันตกจริง แตตอมาไดรับ
การเฉลิมนามใหม หรือบูรณปฏิสังขรณอีกครั้งในสมัยพระญาสววาธิสิทธิ

ประเด็นทีส่ ี่ การเสด็จออกผนวชของพระมหากษัตริยแ ละพระประยูรญาติ

การทรงผนวชของพระญาสววาธิสทิ ธิพรอมพระราชโอรสทัง้ สองพระองค
แสดงใหเห็นถึงขัตติยราชประเพณี แหงการผนวชของกษัตริยใ นคติพระพุทธศาสนา
อยางเถรวาท ดุจเดียวกับพระเจาอโศกมหาราช จึงอาจกลาวไดวา พระญาสววาธิสทิ ธิ
นาจะเปนกษัตริยพ ระองคแรกบนแผนดินสยาม (ทีป่ รากฏหลักฐานเปนลายลักษณ)
ในฐานะผูทรงผนวชขณะครองราชย และเปนตนแบบใหแกพระญาลิไท สมัยกรุง
สุโขทัย หรือพระเจาบรมไตรโลกนาถแหงกรุงศรีอยุธยา รวมมาถึงพระมหากษัตริย
อีกหลายพระองคในราชวงศจักรีแหงกรุงรัตนโกสินทร
สิ่งที่นาสนใจคือการที่พระญาสววาธิสิทธิทรงครองเพศสมณะถึงสอง
ครั้ง ครั้งแรกบรรพชาเปนสามเณรในวัย ๗ พรรษา บวชอยูนานถึง ๑๐ ป และ
เมื่อมีพระชนมายุระหวาง ๓๑-๓๒ พรรษา ไดอุปสมบทเปนพระภิกษุอีกครั้ง
โดยครั้งหลังนี้ไดใหพระราชโอรสทั้งสองพระองครวมบรรพชาเปนสามเณรดวย
คงเปนไปในลักษณะใหเดินตามรอยพระองค ซึ่งก็เคยครองเพศบรรพชิตตั้งแต
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ยังทรงพระเยาว จะเห็นไดวาการสงเสริมใหเด็กผูชายลานนาบวชเปนสามเณร
ระหวางชวงอายุ ๗-๑๒ ขวบนั้น ยังคงเปนธรรมเนียมปฏิบัติอยางเหนียวแนน
สืบมาในสังคมลานนา ดังประเพณีที่เรียกวา “บวชลูกแกว” หรือ “ปอยสางลอง”
อนึ่งคําวา “สางลอง” เปนภาษาของชาวไทใหญ มีความหมายตรงกันกับ
คําวา “ลูกแกว” ในภาษาลานนา คือคนลานนามองสภาวะของความเปนสามเณร
วาเปนสิ่งสูงคาดั่งแกวตาดวงใจ เทียบไดกับเทวบุตรเทวดา เหตุเพราะเชื่อวา
การบวชของลูกชายในวัยที่กอนจะมีครอบครัวนั้น บุญกุศลยอมตกถึงบิดามารดา
ผูใหกําเนิดเลี้ยงดูมากกวาการบวชตอนเปนหนุม ดวยบุญอานิสงสในการบวช
ทัง้ หมดนัน้ อาจตกเปนของภรรยามากกวาบุพการี ดวยเหตุนี้ ประเพณี “ปอยสางลอง”
หรือ “บวชลูกแกว” ชาวลานนาจึงจัดอยางยิ่งใหญอลังการมากกวาการบวชเปน
พระภิกษุ ประเพณีดังกลาวสามารถอธิบายความยิ่งใหญและความสําคัญของ
การเปนเณรนอยในมุมมองของชาวลานนาไวอยางชัดแจง วาเปรียบเสมือนการบวช
เณรใหแกลูกของเทวดาหรือพระเจาผูเปนใหญเหนือมนุษย๓๘
ในขณะเดียวกัน ฝายพระมเหสีของพระญาสววาธิสิทธิก็ทรงออกผนวช
ดวยเชนเดียวกัน การทรงผนวชของพระนางในที่นี้ สามารถตีความวาไดทรงบวช
เปน “ภิกษุณี” มากกวาการถือศีลแปดนุงขาวหมขาวแบบแมชีหรือภาคเหนือเรียก
“แมขาว” ธรรมดา เพราะการบวชชีพราหมณก็ดีหรือการบวชเปนแมขาวก็ดี
ถือเปนเรื่องสามัญ อุโบสถศีลถือเปนวัตรปฏิวัติในวันธรรมสวนะของพุทธมามกะ
อยูแลว ไมใชเรื่องที่ยิ่งใหญพอถึงขั้นตองประกาศไวในจารึก ฉะนั้นการทรงผนวช
ในที่นี้จึงหมายถึงการบวชแบบภิกษุณีมากกวา
ภายในวัดพระธาตุหริภุญชัย มีหลักฐานชิ้นสําคัญเปนเครื่องยืนยันวา
ในอดีตเมืองลําพูนเคยมีการบวชภิกษุณอี ยูจ ริง นัน่ คือพระอุโบสถหลังหนึง่ มีชอื่ วา
“โบสถภิกษุณี” หรือ “อุโบสถภิกขุณี” ตั้งอยูระหวางมณฑปพระอัฏฐารส และวิหาร
พระกัจจายนะ ทีม่ มุ ดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ อันเปนเขตของคณะสงฆ อัฏฐารส
ตํ า แหน ง ของโบสถ ภิ ก ษุ ณี นั้ น อยู  กึ่ ง กลางระหว า งพระเจดี ย  ข องฝ า ยสตรี ส อง
องค องคแรกคือสุวรรณเจดียที่สรางโดยพระนางปทุมวดี (พระอัครมเหสีของ

๘๔ ขวงผญา
พระญาอาทิตยราช) อีกองคหนึ่งคือเจดียเชียงยันหรือเจดียแมครัว สรางโดยกลุม
มหาอุบาสิกา อันเปนเขตพืน้ ทีต่ ดิ ตอเชือ่ มโยงกัน ในฐานะเปนทีป่ ระกอบสังฆกรรม
ใหแกภิกษุณี และเปนโบสถสําหรับฝายหญิง ไมมีขอมูลประวัติความเปนมา
ของโบสถภิกษุณีหลังนี้แนชัดนักวาใครสราง เมื่อไหร ทําไม อยางไร แตรูปแบบ
สถาปตยกรรมที่เห็นในปจจุบันไดรับการบูรณปฏิสังขรณในชวง ๘๐ ปที่ผานมา
ซึ่งเรื่องนี้จําเปนตองมีการศึกษาคนควากันตอไป๓๙
อยางนอยทีส่ ดุ จารึกวัดดอนแกวสะทอนใหเห็นวา พระมหากษัตริยผ เู ปน
ธรรมิกราชา ยอมตองสถาปนาใหพระมเหสีหรือพระชายามีบทบาทสําคัญในการ
ทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา ในฐานะ “มหาอุบาสิกา” เคียงขางพระองคดวย
เชนกัน จึงไดใหโอกาสแกขตั ยิ นารีทาํ บุญอยางเต็มที่ ทัง้ บุญแหงการสรางพระสถูป
เจดีย และบุญแหงการผนวชเปนภิกษุณี เพื่อแสดงออกถึงความศรัทธาอันสูงสุด
ตอพระพุทธศาสนา
อันที่จริงบทบาทของสตรีตอการอุปถัมภคํ้าจุนพระพุทธศาสนา เริ่มตน
มีมาแลวอยางเดนชัดจากการทีพ่ ระนางจามเทวี ปฐมกษัตริยศ รีหริภญ
ุ ไชย ทรงวาง
รากฐานไวเปนแบบแผนใหแกแวนแควนลุมแมระมิงค กอใหเกิดคุณูปการและ
สรางแรงบันดาลใจอยางใหญหลวงตอยอดขัตติยนารีจวบจนถึงอาณาประชาราษฎร
ในยุคตอๆ มา ยิง่ เมือ่ เขาสูส มัยลานนาแหงราชวงมงั ราย บทบาทของพระอัครมเหสี
และพระมหาเทวีหลายพระองคไดมสี ว นสงเสริมอุปถัมภพระพุทธศาสนาจนเปนที่
เลื่องลือ

ศิลาจารึกพระญาสววาธิสิทธิ ๒ (วัดกูกุฏิ/กูกุด)

เลขทะเบี ย น ๓๕๔/๑๘ หรื อ ลพ.๒ เป น จารึ ก ศิ ล าทรายสี นํ้ า ตาล
แตกออกเปน ๔ ชิ้น มีขนาดสูง ๑๖๔ เซนติเมตร กวาง ๙๘ เซนติเมตร หนา ๒๙
เซนติเมตร จารึกดวยอักษรมอญโบราณ มี ๒ ดาน ดานที่ ๑ มี ๑๙ บรรทัด ๖
บรรทัดครึ่งแรกเปนภาษาบาลี ที่เหลือเปนภาษามอญ ดานที่ ๒ มี ๑๙ บรรทัด
ใชภาษาบาลีและภาษามอญเชนเดียวกัน๔๐
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๘๕

บทความของ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส ในวารสารของสํานักฝรั่งเศส
แหงปลายบูรพาทิศ (B.E.F.E.O.) เลมที่ ๒๕ ค.ศ.๑๙๒๕ (พ.ศ.๒๔๖๘) ระบุวา เซเดส
และสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ เปนผูคนพบจารึกดังกลาวดวยตนเอง
ใตพื้นดิน บริเวณเชิงพระธาตุเจดียกูกุฏิดานทิศตะวันออก๔๑ (สมัยนั้นยังไมได
กอสรางวัดจามเทวี) แตในบัญชีทะเบียนโบราณวัตถุของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย กลับระบุวา เปนจารึกที่ไดมาจากวัดรางดอนแกว หรือวัดตนแกว
ตําบลเวียงยอง๔๒ ซึง่ ยังถือวามีขอ ขัดแยงกันอยูใ นดานของสถานทีค่ น พบหลักศิลา
แตตามทีไ่ ดกลาวมาแลววา การพบโบราณวัตถุทวี่ ดั รางดอนแกว บางครัง้ อาจไมได
หมายความวาจะตองเปนวัตถุดั้งเดิมที่สรางขึ้นในพื้นที่นี้มากอนเสมอไป เพราะ
วัดแหงนี้เปนสถานที่ที่ชาวบานนิยมเอาโบราณวัตถุมาวางกองสุมรวมไว
เนื้อความในจารึก มีการปริวรรตหลายสํานวนดังนี้
๑. สํานวนที่ ๑ โดยโรเบิรต ฮัลลิเดย และชารลส ออตโต บล็ากเด็น
อานและแปล ศาสตราจารย หมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล ทรงเรียบเรียง๔๓
ดานที่ ๑ (๖ บรรทัดแรก ภาษาบาลี อานออกเพียงเล็กนอย)
แกวอันประเสริฐซึ่งเปนเจดียองคนี้ (รัตนเจดีย) ซึ่ง...ของขาพเจาผูมี
นามวา...ไดสรางขึ้นภายหลังสําเร็จลงในรัชกาลที่แผไปทั้งสิบทิศ ขาพเจาผูมี
นามวาสัพพาธิสิทธิ ผูเปนเจาแหงแผนดิน...ไดหักพังลงเนื่องจากแผนดินไหว
ครั้งใหญ ซึ่งไดเกิดมีขึ้นในสมัยนั้น ในปไวสาขะ ขึ้น ๑๓ คํ่า แหงเดือนไจตระ
(เดือนหา) วันอาทิตย พระจันทรเสวยฤกษปยะ ขาพเจาไดบูรณะแกวอันประเสริฐ
คือ เจดียองคนี้ในปจจุบันประดับดวยทอง และไมอาจมีที่เปรียบไดในประเทศนี้
ขาพเจาขอนอบนอม แดความรุงเรืองของเจดียองคนี้ทุกขณะ ความเคารพบูชา
ซึ่งขาพเจามีแดแกวอันประเสริฐคือเจดียองคนี้ ขอใหอันตรายทั้งหลายทุกชนิด
จงปลาศนาการไป ขอใหพรอันสูงสุดจงประสิทธิ์ประสาทแดสรรพสัตวทั้งหลาย
ตลอดกาล วัตถุที่ขาพเจาไดถวายแดเจดียองคนี้คือทอง ๒๓๐๐
ดานที่ ๒ ...บาท เงิน ๑๔ บาท ทองแดง ๖๑๐ บาท ที่ดินคือในสุลุงตาร
สปริป ๒๐ พนัง ในโพรง ๓๔ พนัง ในรําสมรรสติล ๔๙ ในตริล ๘๐ พนัง ใน “นรสิง”

๘๖ ขวงผญา
๕๐ พนัง ในตระลัยตริย ๑๖ พนัง? ในกิรกรัญ ๑๒ พนัง ทาสคือชาย ๑๖ คน
หญิง ๒๖ คน หนึ่ง...ที่ดิน? แหงกยากพิสุกัลปซึ่ง (จรด) ทางทิศตะวันออก...
ทางทิศเหนือ ตระลาคพิสสุ...สระพาริคณ
ุ จรดทิศใต...(รา)ชคุณ (จรด)ทางทิศตะวันตก...
แหงแกวอันประเสริฐคือเจดียองคนี้ และสิ่งที่ขาพเจาไดอุทิศถวาย ขาว(เปลือก)
๕๐๐ ตะกราและเพชร ๒ เม็ด ซึ่งแตละเม็ดมีราคา ๔ หลัก ที่ดินซึ่งตั้งอยูที่สปริป
และทีต่ งั้ อยูท ตี่ ริจ ทาสซึง่ รับใชอยูท เี่ จดียแ หงนี้ ทํางานดวยทีน่ นั่ ทางทิศตะวันออก...
ทางทิศเหนือุม(ปลัง)...ทางทิศตะวันตกุมสุทะ ทางทิศใตุม...ที่ดินซึ่งแตละ
ดานประกอบดวยในสปริป ๕ พนัง ในตริจ ๒๐ พนัง...ไดรบั มาเพือ่ คณะสงฆทสี่ ถานที่
แหงนี้ดวย
๒. สํานวนทีส่ อง นายเทิม มีเต็ม ไดเรียบเรียงไวใน จารึกในประเทศไทย
เลม ๒ โดยกลาววา แมจะเคยมีผูแปลแลว แตยังมีที่คลาดเคลื่อนอยูมาก จึงสรุป
ความไวดังนี๔๔
้
กลาวถึงพระเจดียอ ยางหนึง่ ทีพ่ ระญาสววาธิสทิ ธิไดทรงสราง (ปฏิสงั ขรณ)
ซึง่ พระเจดียอ งคดงั กลาวนี้ ไดพงั ทลายลงเมือ่ คราวแผนดินไหวครัง้ ใหญ ปไวสาขะ
ขึ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๕ วันอาทิตย การสรางพระเจดียในครั้งนั้น พระญาสววาธิสิทธิ
โปรดใหประดับองคพระเจดียดวยทอง ไดกลาวถึงคําอธิษฐานปรารถนา ขออยา
ใหอันตรายทั้งปวงมีขึ้น จงพินาศไป พรอมกับขอพรอันสูงสุด ขอจงประสิทธิ์แก
พระญาสววาธิสิทธิ และไดกลาวถึงสรรพวัตถุตางๆ ที่พระญาสววาธิสิทธิทรงอุทิศ
ถวายแกพระเจดีย เปนตนวา ที่ดิน ขาพระ ขาวของอันมีคาตางๆ และยังไดถวาย
ที่ดิน เพื่อเปนสวนบํารุงพระสงฆในที่นั้นดวย
๓. สํานวนที่สาม นายจําปา เยื้องเจริญ อานและแปล นายเทิม มีเต็ม
อานและคัดสรุป นายคงเดช ประพัฒนทอง เรียบเรียง ในหนังสือ “วิเคราะห
ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย”๔๕
มีการอธิบายความจารึกเฉพาะดานที่ ๑ วา ...แกวอันประเสริฐซึ่งเปน
เจดียองคนี้ (รัตนเจดีย) ซึ่ง...ของขาพเจาผูมีนามวา...ไดสรางขึ้นภายหลัง สําเร็จ
ลงในรัชกาลที่แผไปทั้งสิบทิศ ขาพเจาผูมีนามวาสัพพาธิสิทธิผูเปนเจาแหงแผนดิน
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๘๗

ไดหักพังลงเนื่องจากแผนดินไหวครั้งใหญ ซึ่งไดเกิดขึ้นในสมัยนั้น ในปไวสาขะ
ขึน้ ๑๓ คํา่ แหงเดือนไจตระ(เดือนหา) วันอาทิตย พระจันทรเสวยฤกษปย ะ ขาพเจา
ไดบูรณะแกวอันประเสริฐ คือเจดียองคนี้ในปจจุบัน ประดับดวยทองและไมอาจ
มีที่เปรียบไดในประเทศนี้ ขาพเจาขอนอมแดความรุงเรืองของเจดียองคทุกขณะ
๔. สํานวนที่สี่ นายเทิม มีเต็ม อานและเรียบเรียง นายจําปา เยื้องเจริญ
แปลและอธิบายศัพท ปรากฏในหนังสือ “วิเคราะหศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติหริภุญไชย” ในสวนของภาคผนวกที่ ๒ “คําอานแปลจารึก ลพ.๑ ลพ.๒
ลพ.๕ และ ลพ.๗”๔๖
ดานที่ ๑ ขาพเจาสัพพาธิสิทธิ ผูครองอาณาจักรแหงชนชาวมอญ ไดทํา
ผาติ ก รรม ดิ น แดนอั น มหั ศ จรรย นี้ ด  ว ยทรั พ ย ข องข า พเจ า มี ท องคํ า จํ า นวน
สอง สาม รอย พัน สาม เพื่ออุทิศถวายแดพระราชบิดาและพระอัยกา ในป
ไพสาขะสังวัจฉร เดือนเชฏฐะ ขึ้น ๑๓ คํ่า วันอาทิตย อันเปนมงคลฤกษ ขาพเจา
ไดสรางพระรัตนเจดียตกแตงประดับประดาอยางประณีตงดงาม ไมมีพระเจดียใด
ในอาณาจักรนี้จะเสมอเหมือน ขาพเจาไดกระทําการบูชากราบไหวพระรัตนเจดีย
ดวยอานุภาพแหงการบูชากราบไหวนี้ ขอใหอนั ตรายอยางหนึง่ อยางใดจงพินาศไป
ขอสรรพมงคลทั้งหลายอันประเสริฐ และความเจริญรุงเรืองจงมีแกสัตวทั้งหลาย
ทั้งสิ้นตลอดกาลนานเทอญ
ดานที่ ๒ ไดประดับประดาสิงกละ ๑ เงิน ๑๔ บริเวณภายในใกลพนังนี้
๓๑๔ ภายในพนังสวนลาง ๑๙ บริเวณพนัง ๘๐ พนัง ๕ นรสิงห ๑๐ ที่กั้นพนังสวน
ของเจาลุย ๑๒ ไดถวายขาแหงบรรพบุรุษจํานวนหนึ่ง ไวสําหรับรักษาพระพุทธรูป
อันประดิษฐานอยูที่มุมสวนลางทั้ง ๖ ถวายที่ดินดานทิศตะวันตกพรอมทั้ง
ขาวเปลือก ๕๐๐ วิญ ของพระราชมารดา ๒ วิญ ขาพเจาและพระราชมารดา
พรอมดวยชนชาวมอญ ไดบูรณะพนังในบริเวณตางๆ ดังนี้ พระราชมารดา
ของขาพเจา ทรงบูรณะพนังมุมดานนอกและดานใน และทรงสรางบอนํ้า ๒๐ บอ
อุทิศถวายแดพระสงฆในอารามที่นี้ นายชางเถร กระทําทามกลางและแนวมุม
อันชิดกับสวนลางดานทิศตะวันออก นายชางสิกและนายชางสุทสี กระทํามุม
สวนบน ดานทิศตะวันตก มูลคาการบูรณะทั้งสิ้น ๔๐๐,๐๐๐

๘๘ ขวงผญา
เชนเดียวกับศิลาจารึกสววาธิสิทธิหลักที่ ๑ หลักที่ ๒ นี้ก็มีการปริวรรต ๔
สํานวนหลักๆ สรุปเนื้อความไดดังนี้
พระญาสววาธิสิทธิ โปรดใหทําการปฏิสังขรณรัตนเจดีย ซึ่งหักพังลง
เนื่องจากแผนดินไหวครั้งใหญ ในปไวสาขะ ขึ้น ๑๓ คํ่า เดือน ๕ วันอาทิตย
โดยการถวายทองแดพระเจดียองคนี้ จํานวน ๒,๓๐๐ นอกจากนั้นยังไดกลาวถึง
การถวายที่ดิน ทาส ขาวเปลือก เพชร ๒ เม็ด ขาวเปลือก และสุดทายไดขอใหพน
จากอันตรายทุกชนิด
ประเด็นที่จะทําการวิเคราะหมีทั้งหมด ๓ ประเด็นคือ
ประเด็นปศักราชที่เกี่ยวของกับพระญาสววาธิสิทธิ
ประเด็นเรื่อง “มอญศึกษา”
ประเด็นเรื่องการบูรณปฏิสังขรณ “รัตนเจดีย”

ประเด็นการกําหนดอายุสมัยของพระญาสววาธิสิทธิ

การกําหนดอายุของศิลาจารึก นักวิชาการไดทําการวิเคราะหรูปแบบ
อักษรมอญโบราณจนเปนที่ยุติในระดับหนึ่งแลววา มีอายุรวมสมัยกับอักษรมอญ
โบราณชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ โดยเฉพาะเมือ่ นําไปเปรียบเทียบกับจารึก “มรเจดีย”
ของพระเจากยันสิตถา (จันสิทธา/ครรชิต) กษัตริยพุกาม ครองราชยระหวาง
พ.ศ.๑๖๒๘-๑๖๓๐ ดังนั้นจารึกหลักนี้จึงนาจะมีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗
เชนเดียวกัน๔๗
ขอมูลทีเ่ ปนเหตุการณสาํ คัญทีไ่ ดจากจารึกหลักนีก้ ค็ อื การเกิดแผนดินไหว
“ในปไวศาขะ” นัน้ อาจนํามาใชถอดรหัสตอไปไดวา เปนเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ในปใด
จากการศึกษา บันทึกขอมูลแผนดินไหวในประวัติศาสตรครั้งสําคัญเปน
ที่รับรูกันไดในประเทศไทย (หมายความวาอาจไมไดนับรวมเหตุการณแผนดิน
ครัง้ ยอยๆ ทีม่ แี รงสัน่ สะเทือนไมมากนัก) ไดระบุถงึ ศักราชทีเ่ กิดแผนดินไหวไวดงั นี้
“ประชุมพงศาวดารภาค ๖๑” ไดระบุวาเกิดแผนดินไหวที่ “โยนกนคร”
ในป พ.ศ.๑๐๐๓ และอีกครัง้ ในป พ.ศ.๑๐๗๗ ตอมาป พ.ศ.๑๙๐๕ และ พ.ศ.๑๙๐๙

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร ๘๙

เกิดแผนดินไหวทีส่ โุ ขทัย๔๘ โดยไมมกี ารบันทึกวาเกิดแผนดินไหวในชวงพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๗ อันเปนสมัยของพระญาสววาธิสทิ ธิแตอยางใดเลย หรือแมแตชว งระยะเวลา
ที่ใกลเคียงกันคือพุทธศตวรรษที่ ๑๖ หรือ ๑๘ ก็ไมปรากฏ ดังนั้นจึงยังไมสามารถ
ระบุไดอยางแนชัดวา การพังทลายของเจดีย เกิดจากแผนดินไหวในปเดียวกัน
นั้นเลย หรือไดพังทลายจากแผนดินไหวกอนหนานั้นนานแลว แตตอมาจึงเพิ่ง
จะไดปฏิสังขรณในรัชกาลของพระองค เพราะหากเจดียองคนี้พังทลายจากการ
เกิดแผนดินไหวจริง เจดียองคอื่นๆ ในบริเวณใกลเคียงกัน เชน เจดียพระธาตุ
หริภญ
ุ ไชย ก็นา จะไดรบั ผลกระทบจากแผนดินไหวดวยเชนกัน บางทีการพังทลาย
ของเจดีย อาจเกิดจากฝนตกหนักอยางตอเนื่อง เปนเหตุใหฐานเจดียทรุดและ
เกิดการพังทลายในที่สุดก็เปนได
คําวาป “ไวสาขะ” หรือ “ไพสาขะสังวัจฉร” นั่นเอง ที่ทําใหนักจารึกวิทยา
ชาวตะวันตกนับแตศาสตราจารย ยอรจ เซเดส ศาสตราจารย โรเบิรต ฮัลลิเดย
กําหนดอายุรัชกาลของพระญาสววาธิสิทธิไววานาจะครองราชสมบัติประมาณ
พ.ศ.๑๗๔๓-๑๗๗๓ สวนปทเี่ กิดแผนดินไหวคือป พ.ศ.๑๗๖๑๔๙ มาจนถึง ดร.ฮันส
เพนธ ก็ยึดถือตามนั้น ในที่ขณะ นายคงเดช ประพัฒนทอง มองเห็นวาเปนอายุ
ที่ใหมเกินไป๕๐ และขัดแยงกับสิ่งที่ นายพงศเกษม สนธิไทย เคยเสนอไววา
ศิลาจารึก “มรเจดีย”๕๑ ของอาณาจักรพุกามนั้น ไดรับอิทธิพลรูปแบบอักษรมอญ
โบราณมาจากจารึกพระญาสววาธิสิทธิของหริภุญไชยนคร ในเมื่อยุคสมัยของ
พระเจากยันสิตถามีความชัดเจนเรื่องศักราชคือ ป ๑๖๒๘ เปนตนมา ยุคสมัยของ
พระญาสววาธิสิทธิ ก็นาจะรวมสมัยกันในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ไมควรลวงเลย
ยาวลงมาถึงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘ การศึกษาเรือ่ งศักราชของพระญาสววาธิสทิ ธินี้
ควรคํานึงถึงลําดับรัชกาลของกษัตริยท คี่ รองราชยใกลเคียงกัน เชน พระญาอาทิตยราช
เปนตัวตั้งดวย รวมไปถึงศักราชที่หริภุญไชยเสียเมืองใหแกพระญามังราย ในสมัย
ของกษัตริยองคสุดทายคือพระยาญีบา ประกอบกันดวยคือในป พ.ศ.๑๘๒๔๕๒

๙๐ ขวงผญา

ประเด็นเรื่อง “มอญศึกษา”

ที่เรียกวา “อักษรมอญโบราณ” นั้นเนื่องจากมีรูปอักษรที่พัฒนาไปแลว
ขั้นหนึ่ง แตกตางไปจากอักษรมอญที่พบในภาคกลางของอาณาจักรทวารวดี
(ชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๕) ซึ่งยังคงมีเคาของอักษรปลลวะอยูมาก อีกทั้งอักษร
มอญโบราณกลุม หริภญ
ุ ไชยนีม้ ลี กั ษณะทีค่ ลีค่ ลายไปจากอักษรมอญของกลุม ทวารวดี
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สวนการที่มีผูรูตั้งขอสังเกตวามีความคลายคลึงกันกับ
อักษรมอญที่พบในศิลาจารึก “มรเจดีย” (Myazedi) ของพระเจากยันสิตถาแหง
กรุงพุกาม นั้น ก็ยังไมเปนที่ยุติแนชัดวาหริภุญไชยรับอิทธิพลมาจากพุกาม หรือ
วาพุกามรับไปจากหริภุญไชย
อักษรมอญโบราณมีตน กําเนิดมาจาก “อักษรคฤนถ” ของอินเดียทางตอน
ใตในชวงราชวงศปลลวะจึงมักเรียกกันวา อักษรปลลวะ ซึ่งมีวิวัฒนาการมาจาก
อักษรพราหมีของอินเดียโบราณมาอีกชั้นหนึ่งลักษณะตัวอักษรมอญนั้นคอนขาง
กลมปอมไมมีศกหรือเหลี่ยมผิดกับอักษรขอม มีแตตัวเต็มและตัวเชิงเวลาเขียน
ตองเขียนใตเสนใหตัวอักษรหอยลงมา๕๓
การพบอักษรมอญโบราณและภาษามอญในศิลาจารึกจํานวนหลายหลัก
ในลําพูน เปนสิ่งบงชี้ดวยหรือไมวา นี่คือภาพสะทอนของอาณาจักรที่เปนของ
ชนชาติมอญ เนื่องจากมีการใชอักษรมอญในชีวิตประจําวัน เดิมนั้นนักวิชาการ
เคยเชือ่ กันวา ไมแนใจนักวาชนชัน้ กษัตริยท ปี่ กครองหริภญ
ุ ไชยตองมีเชือ้ ชาติมอญ
เหมือนกับภาษาทีใ่ ชดว ยหรือไม แตเนือ่ งจากขอความในจารึกหลัก ลพ.๒ นีบ้ ง บอก
ชัดเจนถึง “ประชาชนชาวมอญ” ดังนั้นจึงคอนขางแนชัดวา โอกาสหรือเปอรเซ็นต
ที่ชนชั้นกษัตริย โดยเฉพาะผูจารจารึกหลักนี้ พระญาสววาธิสิทธิ ก็นาจะเปน
ชาวมอญ
อยางไรก็ดี จารึกอักษรมอญโบราณทีเ่ ก็บรักษาในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย มีจํานวน ๘ หลัก (หลักสุดทายนั้นแตกชํารุด) จารึกเหลานี้มีทั้งที่ใช
ภาษามอญโบราณลวนๆ หรือขึ้นตนเปนภาษาบาลีแลวแปลเปนภาษามอญ และ
บางทีมกี ารใชภาษาสันสกฤตหรือภาษาขอมปะปนแทรกอยูบ า ง บางหลักเขียนเปน
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๙๑

คําฉันทระดับสูง แตในยุคหลังของอาณาจักรเริม่ ปรากฏภาษาไทยเขามาผสมผสาน
อีกดวย ไดแกหลักที่พบที่วัดบานหลวย๕๔
หลักฐานดังกลาวแสดงใหเห็นวา กลุมชนโบราณทางภาคเหนือของ
ประเทศไทยแถบลุมนํ้าปงในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖ (เปนอยางนอย) นับถือ
พระพุทธศาสนาทั้งลัทธิเถรวาทที่ใชภาษาบาลีเปนหลัก อีกทั้งยังมีรองรอยของ
ศาสนาพุทธนิกายมหายานอีกดวย เปนกลุมชนที่มีอิสรภาพหรือเปนเอกราช
มีพระมหากษัตริยเปนผูปกครองแวนแควนทรงพระนามตามที่พบในศิลาจารึกวา
“พระญาสววาธิสิทธิ”
จากนั้นกลุมชนที่ใชอักษรมอญและภาษามอญในรอบพุทธศตวรรษที่
๑๖-๑๘ ไดสูญหายไป ไมปรากฏหลักฐานอยางเปนกลุมเปนกอนในศิลาจารึก
ชวงระยะตอมาอีกเลย นอกจากอักขระมอญบางตัวในจารึกวัดกานโถมทีเ่ วียงกุมกาม
สมัยตนอาณาจักรลานนา สะทอนใหเห็นวาไดมีกลุมชนที่ใชอักษรไทยและภาษา
ไทยแบบตางๆ ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ที่เกาที่สุดคือ พ.ศ.๑๙๑๓ เปนตนมา
ปรากฏขึ้นแทน๕๕
“ลายสือไทย” ซึ่งประดิษฐขึ้นในสมัยสุโขทัยราวตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙
เกิ ด ขึ้ น จากการหยิ บ ยื ม และประยุ ก ต เ อาลั ก ษณะของ “อั ก ษรขอมโบราณ”
(เปนหลัก) มาผสมผสานกับ “อักษรมอญโบราณ” ของหริภุญไชยอยางลงตัว

ประเด็นการบูรณปฏิสังขรณ “รัตนเจดีย”

ตํานานมูลศาสนาไดระบุวา พระญาสววาธิสทิ ธิไดโปรดใหสราง รัตนเจดีย
อันเปนนามเดียวกันกับที่ปรากฏในศิลาจารึกหลัก ลพ.๒ วา
“แตนั้นไป ก็เสวยราชสมบัติตั้งอยูในทศพิธราชธรรมบใหผิด แลวกระทํา
คูหาอันหนึง่ ริมตนมหาโพธิ์ ถัดนัน้ ใหสรางพระพุทธรูปอันแลวดวยดินเผา ๑๐ องค
ไวในคูหานั้น ถัดนั้นใหสรางพระพุทธรูปอีกองคหนึ่งแลวดวยทองแดง สิ้น ๗๐๐
กหาปณะ แลวก็ใหพอกดวยคํา ถัดนัน้ ใหสรางพระพุทธรูปอีกองคหนึง่ ไวในคํา้ ตนไม
มุจจลินท สิ้น ๒๕ กหาปณะ ถัดนั้นใหแตงดอกไมประดับดวยแกว ๗ สิ่งไวในหอ

๙๒ ขวงผญา
ถัดนัน้ ใหสรางธรรมปฎกทัง้ ๓ บริบรู ณทกุ คัมภีร แลวใหสรางพระเจดียอ งคหนึง่ ชือ่
“รัตนเจดีย” ใหมีที่บูชาพรอมทุกอันแล เมื่อพระญามีอายุได ๑๙ ป ก็ใหฉลอง
พระเจดีย และถวายทานแกชาวเจาทั้งหลายอันมาชุมนุมกันในที่นั้น”๕๖
จะเห็นไดวา การปริวรรตอักษรมอญโบราณศิลาจารึก ลพ.๒ โดยผูร สู าํ นวน
ตางๆ นั้นระบุแตกตางกัน สํานวนที่ ๑ และ ๒ กลาววาพระญาสววาธิสิทธิทรง
“บูรณะปฏิสังขรณรัตนเจดีย” หากเปนเชนนั้น เจดียองคนี้เดิมนาจะมีอยูกอนแลว
แตจากตํานานมูลศาสนา รวมทั้งสํานวนที่ ๓ และ ๔ กลับระบุวา “ไดสรางขึ้น
ภายหลังสําเร็จลงในรัชกาลทีแ่ ผไปทัง้ สิบทิศ” ดังนัน้ จึงยังไมสามารถสรุปไดแนชดั วา
พระญาสววาธิสิทธิไดทรงสรางหรือปฏิสังขรณรัตนเจดีย
ขอสังเกตจากชือ่ “รัตนเจดีย” หมายถึง เจดียท มี่ คี า ประดุจแกวอันประเสริฐ
หรือเจดียท ปี่ ระดับดวยอัญมณีและของมีคา ซึง่ อาจเปนเจดียท รงปราสาทสีเ่ หลีย่ ม
หรือเจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยม องคใดองคหนึ่งภายในวัดจามเทวีก็เปนได
การเรียกชื่อเจดียภายในวัดจามเทวีในปจจุบัน ไดเรียกเจดียทรงปราสาท
สี่เหลี่ยมเรียกวา เจดียกูกุฏิ/กูกุด หรือ สุวรรณจังโกฏเจดีย ตามที่ปรากฏในตํานาน
โดยระบุวา เปนเจดียท พี่ ระมหันตยศทรงสรางขึน้ เพือ่ บรรจุอฐั ขิ องพระนางจามเทวี๕๗
สวนเจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยมนั้น ปายคําบรรยายเขียนวา “รัตนเจดีย”
ซึ่งก็เปนอีกประเด็นหนึ่งที่ทําใหเกิดความสับสนตอผูพบเห็น ตอคําถาม
ที่วา พระเจดียองคไหนคือ “รัตนเจดีย” ระหวางเจดียทรงปราสาทสี่เหลี่ยม กับ
เจดียทรงปราสาทแปดเหลี่ยม
อนึง่ อาจารยสงิ ฆะ วรรณสัย ปราชญลา นนาเมืองลําพูน ไดสนั นิษฐาน
วา “รัตนเจดีย” ไมนาจะหมายถึงเจดียทั้งสององคในวัดจามเทวี แตควรจะเปน
“เจดียเ ชียงยัน” หรือทีเ่ รียกกันลําลองวา “เจดียแ มครัว” ซึง่ ตัง้ อยูภ ายในวัดพระธาตุ
หริภุญชัย บริเวณโรงเรียนเมธีวุฒิกรมากกวา๕๘ เนื่องจากความไมชัดเจนของ
สถานที่ที่คนพบศิลาจารึกหลัก ลพ.๒ โดยที่ปราชญยังมีขอถกเถียงกันอยู บางที
รัตนเจดียอาจไมไดตั้งอยูในวัดจามเทวีก็เปนได อีกทั้งรูปทรงสถาปตยกรรม
ของเจดียเชียงยันเองก็มีความงดงาม พบรองรอยของการประดับตกแตงแกวจืน

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร

๙๓

การบุทองจังโก ตามสวนตางๆ เชนที่ลายประจํายามหรือ “รัดอก” บนองคระฆัง
และกลีบบัวทัง้ ทีป่ ระดับฐานองคระฆังและทีย่ อดเจดีย ซึง่ ทําเปนลักษณะ “บัวกลุม ”
หรือ “บัวคลุม” สลับกับหมอนํ้า “อามลกะ” หรือหมอนํ้าแหงความอุดมสมบูรณ
ผลงานอี ก ชิ้ น หนึ่ ง ของพระญาสววาธิ สิ ท ธิ ที่ ไ ม ป รากฏในศิ ล าจารึ ก
หลักใดๆ ทราบจากหลักฐานดานเอกสารตํานานเทานั้น นั่นคือพระองคโปรด
ใหทําการบูรณปฏิสังขรณพระมหาธาตุหริภุญไชย ซึ่งสถาปนาในรัชกาลของ
พระญาอาทิตยราช แตเดิมกอเปนปราสาทหลังหนึ่ง มีเสา ๔ ตน สูง ๑๒ ศอก
ประตูโคง ๔ ดาน ตกแตงดวยดิน อิฐ เงินทอง แกว ๗ ชนิด เปนที่บรรจุโกศ
พระบรมสารีริกธาตุ
พงศาวดารโยนกระบุวา
“ครัน้ ถึงสมัยของพระญาสววาธิสทิ ธิผเู ปนพระราชนัดดา ในป พ.ศ.๑๖๖๑
(แตชนิ กาลมาลีปกรณระบุป พ.ศ.๑๗๒๖) ขณะนัน้ ทรงมีพระชนมายุได ๑๙ ทรงให
สรางโกศทองคําครอบโกศทองคําที่พระญาอาทิตยราชผูเปนพระอัยกาทรงสราง
แลวใหเอาหินมากอครอบปราสาทสูง ๒๔ ศอก”๕๙
ตํานานมูลศาสนาไดกลาวโดยละเอียดวา
“ถัดนัน้ ใหกระทําโกศทองคําอันหนึง่ ประดับดวยแกว ๗ สิง่ ใสภายนอกโกศ
ทองคํา อันพระญาอาทิตตราชกระทําไวเมื่อกอนนั้น แลวใหเอาหินมากอครอบ
ปราสาท อันพระญาอาทิตตราชสรางสูงได ๒๔ ศอก แลวใหแตงเครือ่ งบูชา มีตน วา
ปพาทย คนขับ คนฟอน และคนทําแบบทั้งหลายไวใหอุปฏฐากปฏิบัติบูชาทุกคํ่า
เชาตราบเทาถึงบัดนี้แล”๖๐
ตํานานพระธาตุเจาหริภุญไชย
“พระญาสววาธิสิทธิทรงใหสรางโกศทองคําหลังหนึ่งสูง ๔ ศอก ทองคํา
หนัก ๑,๕๐๐ ครอบโกศพระเจาอาทิตยราช แลวสรางมณฑปปราสาทหลังหนึ่งสูง
๕ วา ครอบมณฑปพระญาอาทิตยราช”๖๑
ซึ่ง ดร.ฮันส เพนธ ตีความวา ๕ วา หรือ ๒๔ ศอกนั้นมีความสูงเทากับ
๑๐ เมตร๖๒

๙๔ ขวงผญา

บทสรุป

เรื่องราวของพระญาสววาธิสิทธิ หรือพระญาสัพพาสิทธิ์ จากหลักฐาน
ทางดานประวัติศาสตร ตํานานและจารึก ลวนแตไดกลาวถึงพระองคในฐานะ
พระมหากษัตริยผ เู ปนพระราชปนัดดาของพระญาอาทิตยราช แหงหริภญ
ุ ไชยนคร
พระองคไดประกอบพระราชกรณียกิจในดานการทํานุบาํ รุงพระพุทธศาสนา
ไวหลายดาน สมควรกับพระราชสมัญญาวาเปน “ธรรมิกราชา” โดยแทจริง ตลอดชวง
พระชนมชพี ๖๒ พรรษานัน้ สามารถลําดับเหตุการณสาํ คัญในรัชกาลของพระองค
ไดดังนี้
๑. เมือ่ มีพระชนมายุได ๕ ชันษา ทรงไดเปนพระญาหรือพระมหากษัตริย
แทนพระราชบิดา (พระรถราช) ผลงานของพระองคในยุคนั้น ตามที่มีบันทึกใน
ตํานานมูลศาสนา คือทรงเขียนรูปพระเจาบนผืนผา๖๓ และไดทรงสรางพระพุทธรูป
ทองแดง ๑ องค พระพุทธรูปเงิน ๑ องค พระพุทธรูปทองคํา ๑ องค และพระพุทธรูป
จากงาชาง ๑ องค๖๔
๒. เมื่อมีพระชนมายุได ๗ ชันษา ไดสละราชสมบัติมอบหรือฝากแก
พระมหาเทวีผเู ปนพระราชมารดาสําเร็จราชการแทนพระองค ดวยการทรงบรรพชา
เปนสามเณร ทรงใหสรางผอบเพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ และถวายคัมภีร
๑๒ เลม๖๕
๓. เมือ่ มีพระชนมายุได ๑๐ ชันษา ทรงสถาปนาวัดมหาวัน ทรงสรางเจดีย
และพระพุทธรูป
๔. เมือ่ มีพระชนมายุได ๑๗ ชันษา ทรงขึน้ ครองราชย ทรงสรางพระพุทธรูป
ดินเผา ๑๐ องคไวในคูหาใตตน โพธิ์ ทรงสรางพระพุทธรูปทองแดงพอกดวยทองคํา
พระพุทธรูปใตตนมุจลินท ตกแตงดอกไมคํา แกว ๗ สิ่ง พระธรรมปฎก และไดทรง
สราง (หรืออาจบูรณะ) รัตนเจดีย๖๖

๕. เมื่อมีพระชนมายุได ๑๙ ชันษา ทรงใหสรางโกศทองคําประดับแกว
๗ ประการครอบโกศทองคําที่พระญาอาทิตยราชทรงสราง ทรงสรางพระพุทธรูป
และบรรณศาลาสําหรับไวพระพุทธรูป แลวทรงใหบูรณะเจดียพระธาตุหริภุญไชย
โดยใหเอาหินมากอครอบปราสาทสูง ๒๔ ศอก๖๗

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร

๙๕

๖. เมื่อมีพระชนมายุได ๒๖ ชันษา ทรงใหสรางกุฏิ วิหารและกัลปนาเขต
พระราชฐานเชตวนาลัยพรอมที่นาใหแกวัดเชตวนาราม ทั้งยังทรงใหสรางจารึกไว
ในศิลา สําหรับรองพระพุทธเจาทั้ง ๒ หนา๖๘
๗. เมื่อมีพระชนมายุได ๓๑ ชันษา ทรงใหสรางโบสถ “อุโบสถาคาร”
แหงวัดเชตวนาราม และทรงแจกขาว
๘. เมื่อมีพระชนมายุได ๓๒ ชันษา ทรงออกผนวชพรอมพระชายา
และพระโอรสทั้ง ๒ องค และทรงจําพรรษาในโบสถแหงนั้น
ทรงครองราชสมบัตอิ ยางยาวนานถึง ๔๕ พรรษา สวนการเสด็จสวรรคตนัน้
สามารถคํานวนไดสองแบบ คือหากนับปศักราชที่ครองราชยอยางเปนทางการ
ขณะที่ทรงมีพระชนมายุได ๑๗ ชันษา ก็จะสวรรคตเมื่อมีพระชนมายุ ๖๒ พรรษา
แตหากถือวาทรงไดรับพระราชสมบัติตั้งแตทรงพระเยาวในวัย ๕ ชันษา ชวงที่
พระมหาเทวีตองสําเร็จราชการแทนพระองคนั้น ก็ตองนับวาทรงสิ้นพระชนมายุ
เมื่อ ๕๐ พรรษา
หลังจากรัชสมัยของพระญาสววาธิสทิ ธิแลว ทัง้ ในจารึกหรือตํานาน ก็มไิ ด
มีการบันทึกเรือ่ งราวหรือเหตุการณสาํ คัญในหริภญ
ุ ไชยนครอยางเปนกิจจะลักษณะ
อีกเลย กลาวถึงแตพระนามของกษัตริยในลําดับรัชสมัยตอๆ มา จนถึงกาล
เสียเมืองแกพระญามังรายเพียงเทานั้น.

๙๖ ขวงผญา

ประติมากรรมดินเผาที่ฉากหลังโคปุระ
พระนางจามเทวี ที่กาดหนองดอก จ.ลําพูน
จัดทําโดยเทศบาลเมืองลําพูน เลาเรือ่ งเหตุการณ
ในรัชสมัยของพระญาสววาธิสิทธิ

ศิลาจารึกสววาธิสทิ ธิ ลพ.๑
วัดดอนแกว

แผนหิน “ลูกนิมติ ” ทีใ่ ชฝง ลอม
อุโบสถไดจากการขุดคนทาง
โบราณคดีทโี่ รงเรียนบานเวียงยอง

ศิลาจารึกอักษรมอญโบราณ ๘ หลัก
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย

ศิลาจารึกสววาธิสทิ ธิ ลพ.๒
วัดจามเทวี

สวมหินสมัยโบราณ (ถาน/เว็จกุฎ)ี
ของพระภิกษุทาํ จากศิลาแลง
พบบริเวณดานหลังอุโบสถวัดตนแกว

ชิน้ สวนพระพุทธรูปดินเผา
สมัยหริภญ
ุ ไชย
จัดแสดงทีพ
่ พ
ิ ธิ ภัณฑวดั ตนแกว

ชิน้ สวนองคประกอบสถาปตยกรรม
ลวดลายใบไมเปลวเพลิง ประดับ
กรอบซุม จระนํา จัดแสดงที่
พิพธิ ภัณฑวดั ตนแกว

พระญาสววาธิสิทธิ ธรรมิกราชาแหงหริภุญไชยนคร

พระพุทธรูปปางสมาธิหนิ ทราย สมัยหริภญ
ุ ไชย
แตไดรบั การบูรณะพอกปูนเพิม่
ทีเ่ ชิงฐานสุวรรณเจดีย วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย
ยายมาจากวัดดอนแกว

๙๗

พระพุทธรูปทรงเครือ่ ง ๓ องค ในหอดานหนา
วัดตนแกว ชาวบานบอกวาเปนของเดิม
ทีม่ กี ารตกแตงใหมและพนสีทองทับ

การขุดคนทางโบราณคดี
ทีโ่ รงเรียนบานเวียงยอง
เมือ่ ป ๒๕๔๘
โดยสํานักศิลปากรที่ ๘
โบสถภกิ ษุณี
ในวัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย

เจดียต น กอ วัดตนแกว รูปแบบ
สถาปตยกรรมสมัยลานนา
แตองคขา งในบางทีอาจเปน
เจดียห นึง่ ในสามองคทสี่ ราง
ในสมัยพระญาสววาธิสทิ ธิกเ็ ปนได

พระเจดียส ององคในวัดจามเทวี
คือเจดียแ ปดเหลีย่ มและสีเ่ หลีย่ ม
อาจมีองคใดองคหนึง่ เปน
“รัตนเจดีย” ?

พระรอดหลวง (หรืออาจเปน
“สิกขีปฏิมาศิลาดํา”)
ประดิษฐานในวัดมหาวัน

๙๘ ขวงผญา

เ ชิงอรรถ
๑

๒

๓
๔
๕
๖

นามของ “พระญาสววาธิสิทธิ” เขียนตางกันไป โดยเฉพาะคํานําหนา บางเลม
เขียน พญา พระยา พระเจา แตนักวิชาการดานลานนาศึกษาเห็นพองวา
คําที่ถูกตองสําหรับสมัญญาของกษัตริยยุคหริภุญไชยจากศิลาจารึกเขียนวา
“พระญา” หรือ “พรญา” ไมใชคําวา “พระยา” เนื่องจากคําวา “พระญา”
เปนคําทีป่ รากฏในศิลาจารึกลานนาหลายหลัก หมายถึงพระมหากษัตริย ซึง่ ใน
ภาคเหนือไมนิยมใชคําวา “พระเจา” เพราะไดนําคําวา “พระเจา” ไปใชสําหรับ
เรียก “พระพุทธรูป” แลว อีกทั้งปจจุบันคําวา “พญา” ถูกนําไปใชปะปนกับ
การขนานนามสัตว เชน “พญาวานร” “พญาคชสาร” “พญากาเผือก” สวน
คําวา “พระยา” ก็กลายเปนชัน้ ยศของขุนนางลําดับหนึง่ ในสังคมไทยยุคอยุธยา
ธนบุรี และตนรัตนโกสินทร ดังนั้นคํานําหนาที่ใชเรียกพระนามของกษัตริย
ในบทความชิ้นนี้จะขอใชคําวา “พระญา” ในแทบทุกจุดแทนคําวา “พระเจา”
หรือ “พญา” ตามที่เคยปรากฏในเอกสารตางๆ.
พงศเกษม สนธิไทย, “สายสัมพันธหริภญ
ุ ไชย ดานจารึกกับรัฐละโว สะเทิม
พุกาม,” เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาทางวิชาการ เนือ่ งในวันพิพธิ ภัณฑ
ไทยเรือ่ ง “สายสัมพันธหริภญ
ุ ไชย-รัฐเพือ่ นบาน” จัดโดยพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย จังหวัดลําพูน วันพุธที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๔๗, หนา ๒๓-๓๙.
ดร.ฮันส เพนธ, “ประวัติศาสตรลานนาฉบับยอ,” ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพ
ดร.ฮันส เพนธ, เชียงใหม, ๒๕๔๘, หนา ๑๐๐.
เพ็ญสุภา สุขคตะ, โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย, กรมศิลปากร, กรุงเทพฯ : ส.พิจิตรการพิมพ, ๒๕๔๘, หนา ๔๐.
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ หริภญ
ุ ไชย, “บัญชีโบราณศิลปวัตถุ,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
(อัดสําเนา), ไมปรากฏเลขหนา.
ปราชญชาวบานที่มีความเห็นเชนนี้คือ สิบเอกสุวิช ศรีวิราช ชาวสบทา
ต.ปากบอง อ.ปากซาง จ.ลําพูน เปนขาราชการบํานาญ อดีตวัฒนธรรมปาซาง
และวัฒนธรรมอําเภอลี้.
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เพ็ญสุภา สุขคตะ, “ปริศนาพระแกวมรกต จากปาฏลีบตุ รถึงอินทปตถ และ
จากอโยชฌาถึงวชิรปราการ,” จากคอลัมน “ปริศนาโบราณคดี” นิตยสาร
มติชนสุดสัปดาห ฉบับที่ ๑๗๒๘-๑๗๒๙, หนา ๗๘.
ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกภาษามอญที่เมือง
ลําพูน หลักที่ ๑,” วารสารโบราณคดี ๔, ๑ (กรกฎาคม ๒๕๑๕), หนา ๖๑-๖๒.
กรมศิลปากร, จารึกในประเทศไทยเลม ๒ (กรมศิลปากร : หอสมุดแหงชาติ,
๒๕๒๙), ๑๑๙-๑๒๒.
กรมศิลปากร, วิเคราะหจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย
(กรมศิลปากร : รุงศิลปการพิมพ, ๒๕๓๓), หนา ๑๑-๑๔.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๘๘-๑๐๑.
คงเดช ประพัฒนทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร, กรมศิลปากรจัดพิมพ
เพือ่ เชิดชูเกียรตินายคงเดช ประพัฒนทอง นักโบราณคดี ๑๐ ธันวาคม ๒๕๒๙,
หนา ๑๙๔-๑๙๖.
ไพฑูรย พรหมวิจติ ร, วัณณะมาลี ทฤษฎีใหมเรือ่ งการแตงฉันทของลานนา,
เชียงใหม : โรงพิมพมิ่งเมือง, ๒๕๕๑, หนา ๓.
คงเดช ประพัฒนทอง, โบราณคดีประวัติศาสตร, หนา ๑๙๗-๑๙๘.
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณเถระ, ตํานานมูลศาสนา, พิมพเนือ่ งในงาน
พระราชทานเพลิงศพ พระเทพมหาเจติยาจารย (ไพบูลย ภูริวิปุลมหาเถระ)
(ลําพูน : หสม.ณัฐพลการพิมพ, ๒๕๕๓), หนา ๒๒๕. (ตนฉบับเดิมเขียนดวย
ภาษาพื้นเมืองโบราณแบบไทยเหนือเมื่อป พ.ศ.๑๙๖๐-๑๙๗๒ แปลเปน
ภาษาไทยกลางครั้งแรกเมื่อป พ.ศ.๒๔๘๒).
พระรัตนะปญญาเถระ แปลเปนไทยโดย ศาสตราจารย ร.ต.ท.แสง มนวิทูร,
ชินกาลมาลีปกรณ, วัดพระแกวเชียงราย พิมพในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงยกชอฟาเอก
พระอุโบสถ และทรงเปดโฮงหลวงแแสงแกว เฉลิมพระเกียรติฯ พุทธศักราช
๒๕๕๐ (กรุงเทพฯ : บริษทั รําไทยเพรส จํากัด, ๒๕๑๕). หนา ๑๐๑ (ตนฉบับเดิม
เขียนเปนภาษาบาลีเมื่อป พ.ศ.๒๐๕๙-๒๐๗๑).
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เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑.
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณเถระ, ตํานานมูลศาสนา, หนา ๒๑๕.
พระรัตนะปญญาเถระ, ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๙๗.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๐๑.
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณเถระ, ตํานานมูลศาสนา, หนา ๒๒๗.
มีขอสังเกตวา ชาวหริภุญไชยใหความเคารพเลื่อมใสในพระอรหันตสาวก ผูมี
นามวา “พระกัจจายนะ” เปนอยางสูง เห็นไดจากมีการสรางประติมากรรมรูปเคารพ
ประดิษฐานไวในพระวิหาร ใกลกับโบสถภิกษุณี ในวัดพระธาตุหริภุญชัย
นอกจากนี้ยังมีชื่อมอนกัจจายนะ ปรากฏในตํานานพระธาตุหริภุญไชย.
พงศเกษม สนธิไทย, “สายสัมพันธหริภญ
ุ ไชย ดานจารึกกับรัฐละโว สะเทิม
พุกาม,” หนา ๒๖.
เพ็ญสุภา สุขคตะ, โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย, หนา ๓๘-๓๙.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑.
ศาสตราจารยสรัสวดี อองสกุล, ประวัตศิ าสตรลา นนา, พิมพครัง้ ทีี่ ๖ (กรุงเทพฯ :
อมรินทรพรินติ้งแอนดพลับลิชชิ่ง, ๒๕๕๒), หนา ๑๓๒.
พันโทหญิงอักษรศรี หงสกุล, “วัดบุปผาราม (วัดสวนดอกไมพยอม),” ลานนา,
กองวิชาการประวัติศาสตร โรงเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา จัดพิมพ
ในวโรกาส พลตรีหญิงสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ
ทรงนําคณาจารยและนักเรียนนายรอยพระจุลจอมเกลา ทัศนศึกษาภาคเหนือ
ตอนบน ระหวางวันที่ ๒๕-๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๓๒, หนา ๑๐๒-๑๐๓.
สํานักสถาปตยกรรม กรมศิลปากร, สมุดภาพลายเสน วัดนิเวศธรรมประวัต,ิ
(กรุงเทพฯ : อมรินทรพรินติ้งแอนดพับลิชชิ่ง จํากัด, ๒๕๕๔), หนา ๑๑.
สิงฆะ วรรณสัย, ตํานานพระธาตุหริภญ
ุ ชัย (ลําพูน : ลําพูนการพิมพ, ๒๕๑๖),
หนา ๘-๑๐.
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ดร.อันส เพนธ พรรณเพ็ญ เครือไทย และศรีเลา เกษพรหม, ประชุมจารึก
ลานนาเลม ๓ จารึกในพิพธิ ภัณฑฯ ลําพูน, ลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, หนา ๑๗-๒๑.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๑๓-๑๑๔.
ผาสุข อินทราวุธ, รายงานการวิจยั เรือ่ ง การศึกษารองรอยอารยธรรมโบราณ
จากหลักฐานทางโบราณคดีในบริเวณเมืองลําพูนเกา กอนพุทธศตวรรษที่
๑๙, เอกสารโรเนียว คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, หนา ๕๒-๕๓.
สํานักศิลปากรที่ ๘ เชียงใหม, “รายงานการขุดคนแหลงโบราณคดีเจดียเ ชียงยัน
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน,” (ม.ป.ท., ๒๕๔๘). (อัดสําเนา).
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติหริภญ
ุ ไชย, “บัญชีโบราณศิลปวัตถุ,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
(อัดสําเนา), ไมปรากฏเลขหนา.
สัมภาษณ อาจารยวิทย จันทรเอี่ยม ชุมชนบานเวียงยอง อดีตศึกษาธิการ
จังหวัดลําพูน ที่ปรึกษาสมาคมชาวยอง เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๕.
พระพุทธพุกาม และพระพุทธญาณเถระ, ตํานานมูลศาสนา, หนา ๒๒๖.
ปารเมศ วรรณสัย, ประเพณี ๑๒ เดือนในลําพูน, เอกสารประกอบการบรรยาย
อบรมยุวมัคคุเทศก จัดโดยพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย วันที่ ๒๑-๒๓
กรกฎาคม ๒๕๕๐, (ม.ป.ท., ม.ป.ป.). (อัดสําเนา), ไมปรากฏเลขหนา.
เพ็ญสุภา สุขคตะ, “โบสถภิกษุณีที่ลําพูน โบสถสองสงฆที่เชียงใหม เคยมี
“ภิกษุณี” อยูจริงในลานนา!,” คอลัมน ปริศนาโบราณคดี นิตยสารมติชน
สุดสัปดาห, ฉบับเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๓. หนา ๗๖.
เพ็ญสุภา สุขคตะ, โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย, หนา ๔๑.
กรมศิลปากร, วิเคราะหจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย,
หนา ๒๑.
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติหริภญ
ุ ไชย, “บัญชีโบราณศิลปวัตถุ,” (ม.ป.ท., ม.ป.ป.).
(อัดสําเนา), ไมปรากฏเลขหนา.

๑๐๒ ขวงผญา
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ศาสตราจารย หมอมเจาสุภทั รดิศ ดิศกุล, “ศิลาจารึกภาษามอญทีเ่ มืองลําพูน
หลักที่ ๒, ๓ และ ๔,” วารสารโบราณคดี ๔, ๒ (ตุลาคม ๒๕๑๕), หนา ๑๖๕-๑๖๖.
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๑๐๔ ขวงผญา

พระราชพิธีเจาหัวเมืองสิบสองพันนามารับเมือง
และรับนํ้าราชสัจจะ
เรณู วิชาศิลป*

ในบรรดาประเทศหรือเมืองที่ปกครองโดยกษัตริยหรือพระเจาแผนดิน
สืบตอกันมา เมื่อมีการผลัดแผนดินใหม เจาหัวเมืองตางๆ ที่เปนพันธมิตรหรือ
เจาเมืองทีอ่ ยูใ ตการปกครองจะมาเองหรือมิฉะนัน้ ก็สง ตัวแทนมารวมพิธี “สงสการ”
(พิธที าํ ศพ) พระเจาแผนดินองคกอ นทีส่ นิ้ พระชนมไปแลวและแสดงความจงรักภักดี
ตอพระเจาแผนดินองคใหม โดยเขารับหนังสือราชสัจจะและทําพิธีถือนํ้าถวาย
สัตย พิธีกรรมดังกลาวมักไมปรากฏในหนังสือประวัติศาสตรราชวงศของเมือง
แตจะถูกบันทึกไวในหนังสือ “ปเวณีรีตคลอง” ตางหาก๑
* รองศาสตราจารย ขาราชการบํานาญ สาชาวิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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บทความนีจ้ ะขอกลาวถึงจารีตประเพณีเกีย่ วกับเจาหัวเมืองในสิบสองพันนา
มาเขาเฝาพระเจาแผนดินในราชสํานักเชียงรุงเพื่อรับพระราชทานนามศักดิ์ที่
พระเจาแผนดินทรงแตงตั้ง และเขารับนํ้าราชสัจจะหรือทําพิธีถือนํ้าถวายคําสัตย
พรอมทั้งถวายบรรณาการตามธรรมเนียมที่เคยปฏิบัติมาตั้งแตสมัยพญาเจือง
มาจนถึงสมัยเจาหมอมมหาวัง (เทาถายคัง) (พ.ศ.๒๓๔๕-๒๓๗๙)๒ ซึ่งเปน
พระเจาแผนดินสิบสองพันนาลําดับที่ ๓๘ รวมกับเจามหานอย (เทาซุนวู)
ตนฉบับที่นํามาศึกษาไดจากเอกสารไทลื้อซึ่งคัดลอกไวเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๔
และพิมพในหนังสือ เชือ้ เครือพระเจาแผนดิน (ค.ศ.๑๙๘๙/พ.ศ.๒๕๓๒) ทีม่ ภี าค
ภาษาจีนและภาษาไทลื้อ๓
เนื้อหาในตนฉบับไมไดกลาวถึงวันเวลาที่ประกอบพิธีรับเมือง/นามศักดิ์
และรับนํ้าราชสัจจะ เพราะเปนฉบับที่คัดลอกสมัยหลัง จึงไมไดเขียนชื่อเจาเมือง
ที่มาเขาพิธี เพียงแตเขียนคําวา “ปละ” คือเวนไวใหเติมชื่อเจาเมือง ชื่อเมืองใน
แตละวาระไป
อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนสันนิษฐานวาเปนครัง้ ทีป่ ระกอบพิธหี ลังพระราชพิธี
พระศพของเจาหมอมมหาวัง (เทาถายคัง) ซึ่งสวรรคตในวันแรม ๑ คํ่า เดือน ๑๒
พ.ศ.๒๓๗๙ หลังจากนั้นเจาหมอมสุชาวัณณะ (เทาเจิ่นจง) ราชบุตรไดประกาศ
แสดงตนเปนพระเจาแผนดินองคใหมทา มกลางเจาเมืองและตัวแทนจากเมืองตางๆ
เชน เชียงตุง แลมหลวง เชียงแข็ง เมืองยอง ลานชาง เชียงใหม ฯลฯ รวมถึงเจาหัว
เมืองสิบสองพันนาที่มารวมพิธี มีมหาเทวีของเจาหมอมมหาวังและเจาราชบุตร
เปนประธานเหนือสนาม๔ ในเอกสารฉบับนี้กลาววา
ดังในศักราช ๑๑๙๘ ตัว เดือน ๑๒ แรมคํ่า ๑ สมเด็จพระ เปนเจาแหงเรา
ทั้งหลายก็ไดกทําพํ่าเพ็งบารมีกลาแกบัวรมวลแลวก็ไดกําดอกไม เทียนแกว
เขาสูส วรรคเทวโลก ละมัน่ ละแกนสัณฐานบานเมืองไวแกมหารา(ช)เทวี มหาราช
บุตตาเปนประธานขัตติยะมหากษัตราทั้งมวล๕
อนึง่ ในสมัยทีเ่ จาหมอมมหาวังปกครองสิบสองพันนารวมกับเจามหานอย
(เทาซุนวู พ.ศ.๒๓๔๕-๒๓๗๙) นั้น สิบสองพันนามีเรื่องวุนวายโกลาหลบอยครั้ง
เกิดศึกทัง้ ภายในคือการแยงอํานาจกันในหมูเ ชือ้ เครือพระเจาแผนดิน ไมมคี วามเปน

๑๐๖ ขวงผญา
อันหนึ่งอันเดียวกัน สวนศึกภายนอกคือพระเจากาวิละแหงลานนายกทัพมาตี
สิบสองพันนาใน พ.ศ.๒๓๔๘ ขณะนั้นเมืองพันธมิตรสองหอคําคือ เชียงแข็งและ
เมืองแลมก็ไมไดมาชวย ไมเห็นใจกันยามมีศึก “ศึกตกหัวเมืองก็บชวยกันฆา
ศึกตกหลาเมืองก็บชวยกันฟน”๖ อีกทั้งเมืองสิบสองพันนาก็เปนเมืองสองฝายฟา
คื อ ต อ งส ง ส ว ยและรั บ คํ า สั่ ง แต ง ตั้ ง พระเจ า แผ น ดิ น ทั้ ง จากพม า และจากจี น
“ฮออานมานทาน/ฮอเปนพอ มานเปนแม” ดังนั้นจึงเปนอีกสาเหตุหนึ่งที่ทําให
บานเมืองไมสงบ
หลังจากงานพระราชพิธพี ระศพแลว เจาสุชาวัณณะ (เทาเจิน่ จง) ราชบุตร
ของเจาหมอมมหาวังจึงประกาศในที่ประชุมเจาหัวเมืองและเจาเมืองพันธมิตร
แสดงตนวาเปนผูที่ไดรับการสืบสันตติวงศโดยชอบธรรมมีใจความวา
ผูขาเทาเจิ่นจง เปนหลานรักของเทาถายคอ เปนลูกคนโตของผูแทน
พระองคคือเจาหมอมมหาวังหรือเทาถายคัง ซึ่งเปนนองรักของเทาถายคอ
พระมารดาเลี้ยงของผูขาชื่อเจาศรีวรรณา แมบังเกิดเกลาชื่อนางปนแกว ผูขาเกิด
ในปที่ ๒๙ ของจักรพรรดิเ์ จีย่ ชิง จุลศักราช ๑๑๘๑ (พ.ศ.๒๓๖๒) เดือน ๓ ขึน้ ๑๕ คํา่
ยามแตรรุง บัดนีอ้ ายุได ๑๕ ป ยังไมมผี ใู ดมาสืบตอปกครองบานเมือง ไพรไทเมือง
สิบสองพันนาก็สมู กั รักหุมผูข า ไมไดไปเลือกผูอ นื่ ผูใ ดมาเปนพระเจาแผนดิน จึงขอ
ไหวสามาใหทุกทานไดแจง๗
ทาวพญาเหนือสนามจึงประกาศรับรองและใหเจาเมืองทั้งหลายพรอมกัน
คํ้ า หนุ น พระราชสมภารโดยดื่ ม นํ้ า ราชสั จ จะเพื่ อ ถวายสั ต ย ป ฏิ ญ าณเพื่ อ เป น
การสนองบุญคุณของเจาราชบุตรคือเจาสุชาวัณณะ
ชวงเวลาของการถือนํ้านั้น ใน “ประเพณีรีตคลอง” ของเมืองสิง เชียงแข็ง
ซึง่ เปนหอคํานอยทีส่ บื เชือ้ สายไปจากพระเจาแผนดินไทลือ้ สิบสองพันนา กลาววา
การเขาเฝาเพื่อถวายบรรณาการหรือถวายฝากและรับพระราชทานตําแหนง ยศ
(ปลูกทาวชําขุน) แลวขอสมมา (ขมา) คารวะพระเจาแผนดินนั้นกระทําเปนประจํา
ปละ ๓ ครั้ง คือชวงสงกรานต (รับสังขานตปใหม) เขาพรรษา และออกพรรษา๘
และทีก่ ระทําพิธตี ามวาระจร เชน ตอนผลัดแผนดินใหม สวนในประเทศไทยในอดีต
กําหนดใหจดั การตัง้ พระราชพิธเี ปนประจํา ปละ ๒ ครัง้ คือในชวงพิธตี รุษสงกรานต
ราวเดือน ๕ ขึ้น ๓ คํ่า และชวงพิธีสารท (ไทย) ราวเดือน ๑๐ แรม ๑๓ คํ่า๙
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สถานที่ประกอบพิธีคือ วัดประจําราชสํานัก คือวัดหลวงหรือวัดราชฐาน
หลวง ซึ่งตั้งอยูบนภูเขา (มอน) ใกลหอคํา เวียงผาคราง (ดูภาพวาดประกอบ)
บุญชวย ศรีสวัสดิ์ ไดอธิบายไววา
มอนวัดหลวงเปนวัดสําคัญ สรางอยางงดงาม บนหลังคาไดใชไมแกะสลัก
ไมตางกับวังพระเจาแผนดิน นับถือวาเปนวัดใหญซึ่งพระเจาแผนดินตองเสด็จไป
ทําบุญในวันพิธีเขาพรรษาทุกป๑๐

ภาพที่ ๑ ภาพวาดแผนผังของเมืองเชียงรุง ซึง่ ประกอบไปดวยหอคํา
ทีป่ ระทับของเจาฟา และวัดหลวงบนเวียงผาคราง ทีท่ าํ การ
ของรัฐบาล โบสถคริสตและตลาด.
ทีม่ า : บุญชวย ศรีสวัสดิ์ ไทยสิบสองปนนา เลม ๑, หนา ๑๑๕.

๑๐๘ ขวงผญา

เนื้อหาในเอกสาร๑๑

เนื้อหาในเอกสารชุดนี้มี ๗ ตอนดวยกัน๑๒ คือ ๑/พิธีการและขั้นตอน
การนําเจาหัวเมืองเขาเฝาพระเจาแผนดิน ๒/การนําเจาหัวเมืองเขารับนํา้ ราชสัจจะ
๓/คํากลาวโองการในพระราชพิธีรับนํ้าราชสัจจะ ๔/รายการสิ่งของที่เจาหัวเมือง
นํามาเปนบรรณาการแกขุนเหนือสนาม ๕/เครื่องทูนขวัญเจา ๖/การรับเมืองและ
รับนามศักดิ์ และ ๗/การรับพระราชทานเครื่องประกอบยศ
๑. พิธีการและขั้นตอนการนําเจาหัวเมืองเขาเฝาพระเจาแผนดิน
ในสิบสองพันนามีเจาหัวเมืองใหญนอยประมาณ ๓๐ หัวเมือง ซึ่งแตละ
หัวเมืองก็มีระบบการปกครองของตัวเองซึ่งคลายคลึงกับการปกครองในระดับรัฐ
ขณะที่เจาแผนดินมีอํานาจสูงสุดในระดับรัฐ เจาเมืองก็เปนประมุขสูงสุดของเมือง
เปนเจานํา้ เจาดินในเมืองของตน เจาหัวเมืองใหญๆ มักเปนลูกหลานเชือ้ เครือของ
เจาแผนดิน ทั้งนี้เพื่อชวยรักษาอํานาจของเจาแผนดิน๑๓
ที่ทําการของคณะผูบริหารหัวเมืองเรียกวา “กวาน” หัวหนากวานเรียกวา
เจากวานหรือพญากวาน
เมือ่ เจาหัวเมืองใหญนอ ยเดินทางมาเพือ่ รับเมืองรับตําแหนงถึงราชสํานัก
เชียงรุงแลวตองจัดเตรียมของฝากใหผูใดผูหนึ่งนํามามอบแกหัวหนาจามขาม
ซึ่งเปนเหมือนผูประสานงานระหวางเจาเมืองกับราชสํานัก แลวใหจามขามนํา
มาหาหัวหนาขุนแขก คือผูที่ทําหนาที่เหมือนเสมียนหรืออาลักษณ และรับแขก
ตางเมือง นําของฝากทีจ่ ดั หามาไดมอบแกขนุ แขก ตอจากนัน้ ขุนแขกก็นาํ จามขาม
และเจาหัวเมืองมาที่สนาม/หอสนาม คือที่ทําการของคณะผูบริหารแผนดิน
สนามของหอคําเชียงรุง มีลกั ษณะเหมือนศาลาโปรง ไมลอ มฝา แตมรี าวลูกกรงสูง
ครึ่งตัวคน๑๔ ขั้นตอนนี้จามขามตองนําเจาหัวเมืองเขาพบเจาเชียงรา (ออกเสียง
วาเจาเจงฮา) เสียกอน เจาเชียงราเปนบุคคลสําคัญที่สุดของคณะผูบริหารแผนดิน
ซึ่งเรียกกันวาขุน/เจาจอมเหนือสนาม ของฝากที่เจาหัวเมืองเตรียมมาสําหรับ
เจาเชียงราคือ สีเสียด ใบยาสูบ

พระราชพิธเี จาหัวเมืองสิบสองพันนามารับเมืองและรับนํา้ ราชสัจจะ ๑๐๙

ภาพที่ ๒ หอสนาม หรือ สนาม ทีท่ าํ การ บริหาร
แผนดินของเจาแผนดินสิบสองพันนา
ทีม่ า : เทาคองแซงและอายคํา เชื้อเครือเจา
แสวนหวี ๑๒ พันนา, ค.ศ.๑๙๙๐.

จามขามกลาวคําไหวสาเจาเชียงรา เพือ่ ขอใหนาํ เจาหัวเมืองเขาเฝาพระเจา
แผนดิน ซึ่งคํากลาวนี้ตองเปนไปตามแบบแผนดังนี้
ผิดพอ (พระอาญามิพน เกลาฯ) ขอยถวายไหวสา เจาจอมทาวพญาเหนือ
กวานตนเปนศอกเทาหมอนคํา (เปนผูคํ้าหนุน) สมเด็จพระเปนเจา เปนประธาน
กวาอาชญาเจามีเจาเมือง..ปล๑๕ .. นี้มีชื่อ ..ปล..ดังนี้ ก็ไดสุขยอนบุญคุณแกวเจา
๓ ประการแลราชคุณบุญอาชบุญญาธิคุณสมภารคําสมเด็จองคพระเปนเจาปก
หมงําคํ้าชู ก็มีจิตปรารมภซึ่งปรัมณหอยแขวนถึงบารมีคําสมเด็จองคพระเปนเจา
อยูชุปกข รตินทิวาบมิขาด จึงพาเอาทาวขุนไพรไทเขามารอดมาถึงในราชสํานัก
ตนองคคําเจาแตวันวาแลว ถึงมาวันนี้จึงมาเกี้ยวพันขอยทั้ง ๒ ดังภายขอยทั้ง
๒ อันเปนผูไหวผูสาก็บชางละไลเสีย จึงไดกอนหนาออนตา (นําหนา) เจาเมือง
..ปล.. นี้เปนเคากวา ..ปล..มีฝากดา (เตรียม) ตามคึดมาหาไดทั้งบรมมิสะ ดอกไม
ลํ า เที ย นขึ้ น มาถานาตั้ ง ไว ซ  อ งสมู ก ขี (หน า ) ตนอาชญาเจ า เหนื อ หั ว ข อ ยแล
ขอราชอาชญาเจาตนเปนประธานกวาเจาจอม พอแม ตนเปนใหญกวาสนาม
ทัง้ มวล รับเอายังบรรณาการเยือ่ งนีแ้ ลว ขออุม หอบกอบคํา (นําถอยคํา) ขึน้ กราบ

๑๑๐ ขวงผญา
ถึงสมเด็จพระเปนเจา พอหือ้ เจาเมือง ..ปล.. นีไ้ ดเขาแทบพืน้ สุวรรณบาทจักรคําเจา
เจาะใสเกลางําหัว (จบขึ้นเหนือหัว ) แหงตนเจาเมือง ..ปล..นี้แลว ยูทาง (สะดวก)
เจาเมือง ..ปล.. นี้ไดพรอมหนาคราง (เคียง, เรียง) ตา อาชญาเจาจอม ทาวพญา
พอแมทั้งมวล หมุนสมภารราชการคําเจา เมือภายหนาชูประการ ขอยแด ขอยทั้ง
๒ ถวายพิ (เพ็ด) ทูลสารการอาชญาคําเจาเหนือหัวไดตรัส (แจง, รู)
หลังจากเขาพบเจาเชียงรา แจงความประสงคแลว วันตอมาก็ตอ งไปติดตอ
กับพวกลาม คือคนกลางที่เชื่อมโยงระหวางราชสํานักกับทาวขุนและประชาชนใน
ทองถิ่น เปนทั้งผูตางพระเนตรพระกรรณของพระเจาแผนดินและเปนตัวแทนของ
ทองถิ่นหรือหัวเมือง ลาม นําไปหาหัวหนาจามขาม จามขามนําไปพบขุนแขกอีก
ครั้งหนึ่งเพื่อชวยกันจัดเตรียมของบรรณาการ อันไดแก เหลา หมาก เงินเนื้อดี
ถาเปนเจาหัวเมืองเล็กและเมืองขนาดกลางเตรียมเงิน ๒๐๐ ถาเปนเมืองระดับ
พญาแสนใหเตรียมเงิน ๓๐๐ หากเปนเจาเมืองขนาดใหญใหถวายเงิน ๕๐๐ และถวาย
พระเจาแผนดินอีก ๑,๐๐๐ พรอมทั้งเหลา หมาก และหนังสือสักขี (สุพรรณบัตร)
ดั้งเดิมของตระกูล ซึ่งเจาเมืองแตละคนไดเตรียมมาแสดงแกเหนือสนามพิจารณา
วาจะตองเปลีย่ นแปลงชือ่ หรือแกไขอยางไรหรือไม เพือ่ วาจามขามและขุนแขกจะ
ไดชวยกันจัดการใหกอนถวายตอพระเจาแผนดิน

ภาพที่ ๓ หอใต เปนวังประทับของเจาหมอมแสงเมือง (เปนพระอนุชาของเจาแผนดินองคกอนและ
เปนพระบิดาบังเกิดเกลาของเจาหมอมคําลือ เจาแผนดินองคสดุ ทาย) (ภาพถายโดยมิชชันนารี
อเมริกนั ประมาณทศวรรษที่ ๒๐-๓๐)
ทีม่ า : ยรรยง จิระนคร และ รัตนาพร เศรษฐกุล. ประวัตศิ าสตรสบิ สองปนนา, หนา ๑๕๕.

พระราชพิธเี จาหัวเมืองสิบสองพันนามารับเมืองและรับนํา้ ราชสัจจะ ๑๑๑

๒. การนําเจาหัวเมืองเขารับนํ้าราชสัจจะ
วันรุง ขึน้ จึงนําเจาหัวเมืองเขารับนํา้ ราชสัจจะ ในการนีเ้ จาหัวเมืองตองเตรียม
เงิน ๑,๐๐๐ ทอง ๑,๐๐๐ หิ่ง (กระดิ่ง) ทองคํา ผาแดง ๑ มวน ผาขาว ๑ มวน
เทียนเงิน ๘ คู เทียนทอง ๘ คู เบี้ยหมื่น หมากหมื่น๑๖ เทียนนอยรับศีล ๑๐ คู
หมาก ๓ หัว๑๗ ใบยา ๑๐ มัด แลวแหแหนเจาหัวเมืองมาที่วัดหลวง (ขายแกวเจา
๓ ประการ) เจาหลวงนากวดเปนตัวแทนเจาแผนดินขี่มามาที่วัดเพื่อควบคุมดูแล
พิธีดื่มนํ้าราชสัจจะ๑๘ โดยหามเจาเมืองสวมรองเทา หามสวมสายสรอยทองคํา
(พวน?) หามประดับลานหูทองคํา๑๙ จนกวาจะเสร็จพิธี
ขอหามการสวมเครื่องประดับทองคําในพิธีถือนํ้านั้น เผาทอง ทองเจือ
อธิบายวาโลหะทองคําหรือนาก จะปองกันเวทมนตหรืออาคม ดังนัน้ เพือ่ ใหนาํ้ นัน้
ยังศักดิ์สิทธิ์และมีผลตอการสาบาน จึงตองไมสวมเครื่อง ประดับทองคําหรือ
นากเขารวมพิธี
ข อ ห า มนี้ น  า จะมี ที่ ม าจากการยอมรั บ นั บ ถื อ คติ ใ นราชสํ า นั ก และคติ
การเขาสูศาสนสถานของเขมร เนื่องจากในรัชสมัยของสมเด็จพระบรมราชาธิราช
ที่ ๒ เจาสามพระยา ราว พ.ศ.๑๙๖๗-๑๙๙๑ ไดทรงยาตราทัพไปตีกรุงกัมพูชา
มีชัยชนะ ไดทรงกวาดตอนนักปราชญ ราชบัณฑิตและไดทรงนําเอาขนบประเพณี
ในราชสํานักหลายประการ มาปรับใชในกรุงศรีอยุธยา....ปรากฏชัดเจนในศิลาจารึก
หลายหลัก รวมทั้งความเชื่อของคนในครั้งนั้นที่วา โลหะทองคําสามารถปองกัน
คาถาอาคมและมนตราภัยได๒๐
บาตรเหล็กลังกาที่จะใชบรรจุนํ้าราชสัจจะนั้น เจาหัวเมืองตองไดจายเงิน
บูชาบาตร จายเงินคาลางบาตร จายคาจอกใสนํ้าดื่ม ในการนี้ตองมีเงิน ๑,๐๐๐
เพื่อถวายสังฆะ ๑๐๐ หมากหัว ๑ เงิน ๔๐๐๒๑ แบงเปน ๗ สวนใหแกขุนแขก
เจาปราสาท (ผูด แู ลกิจการในหอคํา) ผูร บั ใช เจาหัวรอยซึง่ เปนหัวหนาเหลาองครักษ
และพนักงานในขบวนแห เชน คนฟอนแพน คนแบกหอก แบกดาบ แบกหนาไม
แบกปน คนตีฆองกลอง มอบใหเจาหัวรอยเปนคนแบง สวนเงินที่เหลืออีก ๖๐๐

๑๑๒ ขวงผญา
และสิ่งอื่นๆ อีกคือ กระดิ่งทองคํา ผาแดง ผาขาว เทียนเงิน เทียนทอง เบี้ยหมาก
ตองนําถวายพระเจาแผนดิน
สวนนํา้ ราชสัจจะนัน้ เหลือเทาใดใหคนรับใชของหอคํา (ไทใช) เอากระบอก
มาใสแลวนําไปเทในแมนํ้า อยาใหตกลงบนพื้นดิน
๓. คํากลาวโองการ (คําศักดิ์สิทธิ์) ในพิธีรับนํ้าราชสัจจะ
การดื่มนํ้าราชสัจจะเปนสวนหนึ่งของพิธีรับเมือง รับนามศักดิ์ของเจาหัว
เมืองสิบสองพันนา เปนการปฏิญาณตนแสดงความจงรักภักดีตอ เจาแผนดินซึง่ เปน
เจายอดกระหมอมของเจาจอม ทาวพญา ขาไพรทั้งปวง เปนพิธีกรรมที่ศักดิ์สิทธิ์
เพราะกระทําใน “ขายแกวทั้งสาม” คือในพระอุโบสถของวัดหลวง
ตอนตน ของโองการ เปนคํากลาวอัญเชิญเทวดาทัง้ หลายไดแก พระอินทร
พระพรหม พระยายม ทาวจตุโลกบาล พระยาเทวดาทั้งสามคือพระปชาบดี
พระวรุณ พระอีสาน ทาวเวสสุวรรณ ปญจสิกขาเทวดา (ผูเปนใหญแกคนธรรพ)
ชางดินพิมพัก? มาตุลเี ทวบุตร เทวดาทีเ่ ปนนายหนังสือ อังคุตรเทวบุตร นายควาญชาง
วิสสุกรรมเทวบุตร เทวดาประจําวันทัง้ ๗ พระราหู พระเกตุ ปชุนเทวบุตร (เทพแหง
เมฆฝน) วาตาเทวบุตร เทวดาผูร กั ษาเมืองทัง้ ๑๖ เมือง เทวดาผูร กั ษาหมืน่ โลกธาตุ
เหลานี้มาพรอมกันตอหนาพระรัตนตรัย เพื่อมาเปนธรรมสักขี
บัดนีผ้ ขู า ทัง้ หลายขออาราธนาเทพเจาทัง้ หลายกับทัง้ แกวเจา ๓ ประการมา
เปนธรรมสักขีวา ผูข า ทัง้ หลายมีเจา....เปนผูป กครองขาไพรไทเมือง....ในสถานทีน่ ี้
จักมาขอรับนํ้าราชสัจจะตอหนาพระรัตนตรัยดวยเทอญ
เจาหนาที่โปรยขาวตอกดอกไม
ตอนที่ ๒ เปนคํากลาวเพื่อแจงวาเจาแผนดินไดมีพระราชอาชญามอบ
เมืองใหแกเจาหัวเมือง แปลความวาดังนี้
ในกาลบัดนี้มีพระวรราชอาชญาสมเด็จพระเสฏฐาบรมบพิตร พระเปน
เจาแผนดินหอคําองคเปนพระอยูย อดกระหมอมทรงปลงพระกรุณาแกเจาเมือง....
ซึ่งเปนหัวหนาแกไพรไททั้งหลายดวยทรงเล็งเห็นแจงชัดวาเจาเมือง.......สมควร
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จะไดรับความสุขดวยบุญคุณของแกวเจา ๓ ประการและดวยบุญญาธิคุณของ
พระองคผูเปนเจา ดวยพระราชบุญญาธิการแหง ควางตี้ (ฮองเต) ทรงพระนามวา
....ปกปองคํ้าชู จึงทรงปลงสัณฐานบานเมือง ขาเจาไพรไท นํ้าดินหินทราย ปาไม
ใหแกเจาหัวเมือง....ไดมีความสุขดวยพระราชบุญญาแหงพระองคเปนเจา บัดนี้
ตั้งแตปศักราช....ไปภายหนา
ตอนที่ ๓ ผูอานโองการกลาวนําเจาเมืองปฏิญาณตนวาจะจงรักภักดี
ไมเอาใจออกหาง ปฏิบัติตนตามนโยบายของพระเจาแผนดินทุกเรื่อง ไมขัดขืน
คําสัง่ ใดๆ ปฏิบตั ติ ามจารีตคลองเมืองอยางเครงครัด ซึง่ ภาษาทีใ่ ชตอนนีเ้ ปนลักษณะ
เปรียบเทียบ และเปนคําสอนทํานองเดียวกับภาษิต ดังตัวอยางตอไปนี้
- พระองคเราเปนเจารักทีใ่ ดก็ใหรกั ทีน่ นั้ พระองคเราชังทีใ่ ดก็หอื้ ไดชงั ทีน่ นั้
- พระองคเราวา ดําปานกา ก็หื้อเจา ....พญา ....เมือง ....ไดวา ดําไปกับ
พระองคเราเปนเจาดวย
- หากพระองคทรงปลงวา ขาวปานยาง ก็หอื้ เจา ....พญา ....เมือง ....ไดวา
ขาวไปกับพระองคเราเปนเจาเถิด
- อาบนํ้าที่ ๑ สีขาที่ ๑
- กินนาที่ ๑ กลาวอางที่ ๑
- พระองคเราเปนเจาพระราชทานเมือง ....นีห้ อื้ ก็อยาไดเอาใจไปใหเมืองอืน่ ๒๒
- อันใดใชรีตคอยปอง อันบใชคลองอยาหางอยาแตง
- อันใชรตี นีใ้ หญเทาภูดอย ก็ใหคลานขึน้ อันใชคลองนีน้ อ ยแลบเทาเสนผม
ก็อยาขาม
(ถาถูกตองตามจารีตประเพณีแลวแมใหญเทาภูเขาก็ใหคอยกระทําตาม
แมจะเล็กนอยก็อยามองขาม)
- อยาไดรักเงินแสนไท หื้อไดรักไพรแสนเมือง
- เปงเกาอยาลิด รีตเกาอยามาง
(จารีตประเพณีดั้งเดิมอยาไดทําลาย)
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- ไมตนใดเชือนเขาเอานํ้าหดปลาย ทรายทอบเคา ไมตนใดเชือนออก
หื้อเอาพรากอมบากกวาน (ขวาน) รอน
(ผูใดที่มีความจงรักภักดีก็ใหคอยบํารุงเลี้ยง ผูใดที่ออกนอกลูนอกทางก็
ลงโทษพอใหหลาบ)
- ตกเมืองใดเอาไมเมืองนั้นแปลงตอก ออกเมืองใดเอาขาวเมืองนั้น
หลอนเดือน ปลายไมเฟอนหื้อตัดกิ่ง
(ไปเมืองใดก็ใหปฏิบัติตามระเบียบกฎหมายของเขา)
- จารีตหากมีแตไกล เปงคลองไทหากมีแตตน อยาเอางวนเมืองทาน
มาปลูกเมืองฅิง
(จารีตประเพณีไทมีมานานแลว อยาไปเอาสิง่ ทีเ่ ปนอันตรายจากเมืองอืน่
เขามาบานเมืองของตน)
หากถึงเวลาเสียเงินภาษีตางๆ ก็พรอมกันทั้งทาวขุนไพรไทชวยกันออก
ตามรีตคลองแผนดิน
อีกประการหนึง่ หากมี ขาสีห่ น คนตางดาว งาวตางฝก หรือ ขาตางทาว
งาวตางฝก (คนตางดาว) เขามาพึ่งขายสมภารเจาแผนดิน กินอยูในนํ้าในดิน
บานเมืองของเจาหัวเมืองนานพนสามป ก็ใหเขาเสียภาษีตามธรรมเนียมของไท
ตอนที่ ๔ คําสาปแชงผูท ไี่ มจงรักภักดีตอ พระเจาแผนดิน ไมปฏิบตั ติ ามที่
ไดปฏิญาณไวกบั สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ า งตน เชนคิดรายเปนปฏิปก ษตอ เจาแผนดิน คิดเอา
แผนดินและขาไพรไทเมืองใหเปนขาแผนดินอื่น ก็ขอใหมีอันเปนไปตางๆ นานา
เชนใหพินาศฉิบหาย มีลูกชายหญิงก็ใหตายจากดวยอาการผิดปกติ จะเดินทาง
ไปทางบกหรือทางนํ้า ก็ขอใหไดรับอันตรายจากสัตวบกสัตวนํ้า ขอใหตายดวย
คมอาวุธ ขอใหเปนโรครายอันนารังเกียจ หากตายไปขอใหตกนรกอเวจี
คดในคอ งอในลิน้ ใจปลิน้ แปรตางๆ นานา พลิกหวายงาชาง ปาก (ปลาย)
หอกปาก (ปลาย) นาด (ปน)ตอชนตนตัวพระองคเราเปนเจา แลเอานํ้าดินเมือง
พระองคเราเปนเจาหื้อเปนนํ้าดินเมืองทาน หื้อขาเจาไพรไทเมืองพระองคเราเปน
ขาเจาเมืองทานเสีย
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....ก็ยงั จักไดวนิ าศจิบหาย จิบ (ฉิบ) ดัง่ กลวย มวยดัง่ ปลี มีลกู ญิงก็หอื้ ตายพราย
มีลูกชายก็หื้อตายเพิ่นฆา ไปคาหื้อเพิ่นฟนหัว๒๓ ไปทางนํ้าหื้อเงือกกิน ไปทางบก
ทางดินหือ้ เสือขบงูตอด บาดพราบาดมีดตาย หือ้ เจ็บทองบองไส ลงดําลงแแดงตาย
หือ้ เปนขีท้ ดู ขีเ้ รือน ๕ ประการตาย คันตายไปก็หอื้ ไดไปทางอวิจหี มอใหญ หือ้ รองไห
อยูในอบายภูมินั้น เที่ยงแทดีหลี
ตอนที่ ๖ อวยพรใหแกผทู ซี่ อื่ สัตยจงรักภักดีตอ เจาแผนดิน ใหมคี วามสุข
อยูใตรมโพธิสมภารเจาแผนดิน ปลอดพนจากสรรพภัยทั้งปวง ใหมีลูกเต็มบาน
หลานเต็มเมือง ทํามาคาขึ้น อายุมั่นยืนยาว เลี้ยงลูกใหเจริญกาวหนา ทําไรทํานา
ไดผลดี ใหชนะขาศึกศัตรูทั้งหลาย ใหเจริญรุงเรืองตอไป
...สุขยอนบุญคุณแกวเจา ๓ ปรการ แลสุขยอนเตชบารมีคําพระองคเรา
เปนเจา เหลื่อมงําคํ้าชูหื้อพนจากเสียยังสรรพภัยตางๆ ทั้งมวลแล หื้ออายดินเรา
หมากเขา (ขาว) พวง ลูกไทหื้อแพรเต็มบานเต็มขวง ลูกขาลูกมอนหื้อแพรเต็มหัว
มอนหัวโทน เยียะหมาคาขึ้น สรางมาทาขึ้น รั่งมีเปนดี มีฑีฆาอายุมั่นแกนยืนยาว
เทีย่ งเทารอยซาวขวบเขาเทีย่ งฑีฆา เลีย้ งลูกหือ้ บาน เลีย้ งหลานหือ้ ใหญ เฮ็ดไรหอื้
ไดหมื่นแสนพา เฮ็ดนาหื้อไดหมื่นแสนหาบ หื้อไดชนะปราบแพสรรพมานะขาศึก
ศัตรูทงั้ มวลแล หือ้ เจา .... พญา .... เมือง .... นีเ้ ปนเคาขาบานไพรไทเมือง ยูทา ง
(สะดวก, ราบรืน่ ) หมุน (คํา้ , หนุน) สมภารราชการคําพระองคเราเปนเจาแล หือ้ วุฒิ
กานกุงรุงเรืองเมือภายหนาชูประการ ดังกลาวมานี้แท ดีหลีแด
จากนั้นพรอมกันเปลงสาธุการ โปรยขาวตอกดอกไม ดื่มนํ้าราชสัจจะ
เสร็จแลว นายหนังสืออานคําอวยพรที่เจาแผนดินพระราชทาน ๒ หน
๔. รายการสิง่ ของทีเ่ จาหัวเมืองนํามาเปนบรรณาการแกขนุ เหนือสนาม
โครงสร า งการบริ ห ารแผ น ของสิ บ สองพั น นามี ส องหน ว ยด ว ยกั น คื อ
เหนือสนามในและเหนือสนามนอก เหนือสนามในเปนหนวยงานที่มีหนาที่หลัก
เกีย่ วของกับเจาแผนดินและเชือ้ พระวงศ ตําแหนงตางๆ ของผูบ ริหารเหนือสนามใน
มี ทั้ ง การดู แ ลรั ก ษาความปลอดภั ย เก็ บ ส ว ยภาษี ตรวจสอบการทํ า งานของ
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เหนือสนามนอกตลอดจนจัดพิธกี รรมสําคัญๆ ของเมือง๒๔ สวนเหนือสนามนอก
เป น องค ก รการบริ ห ารราชการแผ น ดิ น ที่ เ กี่ ย วข อ งโดยตรงกั บ บ า นเมื อ งและ
ประชาชน
เจาหัวเมืองทีเ่ ดินทางมาทําพิธรี บั เมืองและรับนํา้ ราชสัจจะ จะตองเตรียม
ผา และหมากหัว มามอบแกทาวขุนเหนือสนามในและเหนือสนามนอก ซึ่งมีชื่อ
ตําแหนงและหนาที๒๕
่ ดังนี้
เจาเชียงรา/พญาแสนเชียงรา เปนประธานเหนือสนามนอก
รอยดางบานออด/ทุหลวงเคา เป น ผู  ช  ว ยเจ า เชี ย งราบริ ห ารงานเหนื อ
สนามนอก ดู แ ลฝ า ยการคลั ง และภาษี
และทําหนาที่บวงสรวงเสื้อเมือง
รอยดางบานขุม
เปนฝายกฎหมายและสํามะโนครัว ทําพิธี
เซนไหวผีเมืองเหมือนรอยดางบานออด
บุคคลทั้งสามตําแหนงแตละคนขางตน ไดรับ ผา ๒ วา หมาก ๒ หัว
รอยดางจอมวัง
เปนผูเ ก็บภาษีขา วเปลือก เงินหัวเรือน และ
เกณฑแรงงานยามมีศกึ เกณฑเสบียงและ
รับแขกพญาหลวงนาชาง เปนผูด แู ลชางทรง
และเครือ่ งทรง เครือ่ งใชของพระเจาแผนดิน
จัดพิธกี รรมเซนไหวเทวดาชางพญาหลวงนา
ซาย เปนผูระดมพลยามมีศึกสงคราม
พญาหลวงนาแพน
เปนผูด แู ลการฟอนแพนหางนกยูงตามหลัง
ขบวนแหของพระเจาแผนดิน
เจาหลวงปราสาท
เปนผูดูแลหอหลวง จัดการทรัพยสินสวน
พระองค จัดการเสด็จประพาส ควบคุม
คนครัว
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พญาหลวงนาขวา

เปนผูด แู ลทหารทีป่ ระจําอยูท กุ หมูบ า นและ
ทําศึกสงคราม ยามสงบก็ดแู ลความเรียบรอย
ของบานเมือง
พญาหลวงนากาง
มีหนาทีท่ าํ ลินนํา้ สําหรับพิธอี ภิเษกพระเจา
แผนดิน บวงสรวงเสื้อเมือง
พญาหลวงนารถ
เปนผูดูแลรถพระเจาแผนดิน ยามทําบุญ
ตองเตรียมหมากพลูถวายพระเจาแผนดิน
และเจาเมือง
พญาหลวงนากวด
เปนผูดูแลไทใช คือเปนหัวหนาพวกขาหอ
หรื อ ผู  รั บ ใช ใ นหอหลวง ควบคุ ม พิ ธี รั บ
นํ้าราชสัจจะ
พญาหลวงนามา
เปนผูดูแลมาตลอดจนเครื่องใชสําหรับมา
ของพระเจาแผนดิน และทําหนาทีห่ มอหลวง
เมือ่ พระเจาแผนดินหรือเชือ้ พระวงศปว ยไข
พญาหลวงขันคํา
เปนผูควบคุมขาหอหรือไทใช รับแขกบาน
แขกเมือง รักษาพยาบาลเจานายรวมกับ
พญาหลวงนากวด
นาแหแยง
เปนผูจุดตะเกียงในหอหลวง สราง/ซอม
คอกมาและรางอาหารมา เซนไหวเทวดามา
และเทวดาชาง
นาหอก นาม็อก นาแหนาด เปนผูค นแบกหอก แบกปนในขบวนเกียรติยศ
ดูแลเครื่องอาวุธไมใหใครละเมิด
นายเรือเทียมและนายเรียงเรือ เปนผูดูแลเรือของพระเจาแผนดิน
ฯลฯ
ตําแหนงดังกลาวทั้งหมดนี้ แตละคนไดรับ ผา ๑ วา และหมากหัว ๑

๑๑๘ ขวงผญา
เมื่อนําผาและหมากมอบแกขุนเหนือสนามตามตําแหนงตางๆ แลว
ตองหาฤกษยามดีที่จะเขาเฝาพระเจาแผนดินเพื่อรับอาชญาคือรับเมืองและ
รับนามศักดิ์ ถาเปนเจาพันนาหลวงตองเตรียมเครือ่ งประกอบพิธดี งั นีค้ อื เงินเนือ้ เกา
๑๐๐ (๓.๓ ตําลึง) เทียนกานทอง ๘ คู มาพรอมอาน ๑ ตัวซึ่งสมมุติเอาวาเปนมา
เทวดา เงินคาคนจูงมา ๑ บาท เหลา ๕ ถวย เทียนสําหรับบูชาเทวดาขามา ๔ คู
เงินคาถวายหนังสืออีก ๒๐๐ ทองคํา ๒ บาท (๖.๖ ตําลึง) เมื่อรับพระราชทาน
แผนหนังสือนามศักดิ์แลว ตองถวายเงินอีก ๒๐๐ ทองคําอีก ๒ บาท
๕. เครื่องทูนขวัญเจา
ตามประเพณีรตี คลองของไทลือ้ เมืองสิง๒๖ กลาววา การทูนขวัญพระเจาแผนดิน
และทาวพญานัน้ ๓ ปจงึ กระทํากันครัง้ หนึง่ โดยเจาหัวเมืองไพรไท ขามอนทุกบาน
เมืองตองมีสว นในการจัดหาสิง่ ของนํามาทูนขวัญเจาและนางตามรีตคลองทีต่ ราไว
แตเครือ่ งทูนขวัญเจาและนางทีจ่ ะกลาวถึงนีเ้ ปนเครือ่ งทูนขวัญพระเจาแผนดินและ
ราชวงศซงึ่ เจาหัวเมืองสิบสองพันนาผูม ารับนามศักดิ/์ รับเมืองและรับนํา้ ราชสัจจะ
ตองจัดหามาถวาย ดังนี้
๓.๑ สํารับทูนขวัญพระเจาแผนดินมี เงิน ๑,๐๐๐ ทองคํา ๑๐๐ กระพรวน
(หิ่งพาน) สําหรับมาตัวหนึ่ง สํารับทูนขวัญ ๑ สํารับ เหลา จัด ๔ ชุด
๓.๒ สํารับทูนขวัญนางเทวี ๑ สํารับ มีผา ๒ วา เงิน ๓๐๐ ทองคํา ๑ บาท
นอกนี้ตองมี ไก ๒ ตัวพรอมตะเกียบ๒๗ กลวย๒๘
๓.๓ สํารับทูนขวัญโอรส ธิดา นางราชกัญญา (สนม) และเชื้อสายของ
พระเจาแผนดิน (หนอคําลําแกว) มีกี่คนก็จัดใหแตละคนดังนี้ คือ เงินนํ้าเกา ๑ รอง
(ฮอง) ผาสําหรับเจานอย นางนอย ถารูปรางใหญให ๒ วา ถารูปรางเล็กให ๑ วา
ไก ๒ ตัวพรอมตะเกียบ กลวย
๓.๔ สํารับทูนขวัญเจาอุปราชา มีเงินเนื้อเกา ๗๐๐ ผา ๒ วา ไก ๒ ตัว
พรอมตะเกียบ กลวย
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๓.๕ ราชบิดาราชมารดาของพระเจาแผนดิน ถายังทรงชนมายุอยูก็ให
จัดเตรียมดวยคือ เงินใสสํารับ ๕ รอง ผา ๒ วา ทองคํา ๕ เฟน ไก ๒ ตัวพรอม
ตะเกียบ กลวย
สํารับทูนขวัญทุกสํารับจะตองมี ไกคูถูดี คือ ไก ๒ ตัวพรอมตะเกียบ
เสมอ๒๙
๖. การรับเมืองและรับนามศักดิ์
การรับเมืองและรับนามศักดิ์กระทําขึ้นหลังจากทําพิธีถือนํ้าหรือรับนํ้า
ราชสัจจะเสร็จแลว๓๐ ในการนี้ผูรับนามศักดิ์ตองเสียคาธรรมเนียมมากนอยตาม
ขนาดของเมืองและลําดับศักดิ์ที่ไดรับนั้น ตําแหนงเจาตนพระ เจาพระ เจาพญา
เจาชา พญาแสนหลวง ตองจายคารับศักดิ์ มากกวาตําแหนง พญา แสน หมื่น
เชน ตําแหนงเจาตนพระพรหมวงศา ตองจายเงินดาบลาน๓๑ ๒ รอง เงินเนื้อเกา
๑๐๐๐ กระพรวนทอง(หิ่งพานคํา) ๑,๐๐๐ เทียนนอย ๔ คู เงินหางตอง๓๒ ๒ รอง
๓ เถ (ดูรายละเอียดของตําแหนงอื่นๆ ในภาคผนวก)
หากวาเปนตําแหนงบวก๓๓ วัง เมืองนอย นาซาวนอย๓๔ ขุนพญาเจาบวก
เงินรับศักดิ์ ๓ รอง ๓ เถ คํา ๓ บาท หางตอง ๓ เถ ขุนชาเจาบวก เงินรับศักดิ์
๒ รอง ๒ เถ คํา ๒ บาท หางตอง ๒ เถ ขุนแสน บวก เงินรับศักดิ์ รอง ๑ เถ ๑ คําบาท
๑ หางตอง เถ ๑
การรับเมืองรับศักดิ์ นั้นขุนแขกเปนผูลงในอาชญา (คําสั่ง) ถารูชื่อตัวขุน
ผูนั้นก็จะงายขึ้น
๗. การรับพระราชทานเครื่องประกอบยศ
เมื่อไดรับเมืองรับนามศักดแลว เจาหัวเมืองจะไดรับพระราชทานเครื่อง
ประกอบยศ ซึง่ ไดชอื่ วาเปน “เครือ่ งอะสองอะยอด” คําวา อะสองอะยอด มาจาก
คําในภาษาพมา อะเสาอะแยฺวะ ซึ่งแปลวา เครื่องหมายยศ เครื่องหมายตําแหนง
เครื่องราง เครื่องประดับยศที่เจาหัวเมืองจะไดรับพระราชทานคือ รมมีคันรมเปน
ทองคํา (จองกานคํา) และแผนสุพรรณบัตร

๑๒๐ ขวงผญา
ในการรับ “ทานจองคํา” นี้ เจาหัวเมืองตองจายเงินสําหรับเครือ่ งประกอบยศ
และคนอื่นๆ ที่เขามารวมพิธีดังนี้
๑. คารับพระราชทานรมทองคํา เปนเงินเนื้อแปด ๓ ขัน หางตอง ๑ รอง
๒. คารับสุพรรณบัตร และคาประทับตรา (หยาหยิ่นฅวา) ตองจายเงิน
ใหเจาหลวงปราสาทผูรักษาจุมหรือตราประทับและเปนผูประทับตรา เปนเงินเนื้อ
แปด ๕ บาท
๓. จายใหพญา ๓ ดาวที่นําคน ๓ หมูบานมาชวยงาน คนละ ๓๐๐ บาท
เชน บานลื้อชาย ๕ คน หญิง ๕ คน คนละ ๑ บาท
๔. พอเมืองไท หัวหนาคนครัวมาทําอาหารเลีย้ ง จายเงินเนือ้ เกา ๑๐๐ บาท
๕. คาชางขับชายหญิง เงินเนื้อเกา คนละ ๑๐๐ บาท
๖. คาชางป ๒ คน คนละ ๑ รอง
๗. คนตีฆอง ตีกลอง ชางฟอน คนละ ๕ บาท
๘. นายเหลา? ๔ บาท
๖. คนเดินขนาบขางมา ๔ บาท
สวนการรับตําแหนง บวก วัง นาซาวหลวง ซึ่งเปนหัวหนาหนวยปกครอง
ระดับหมูบานนั้นก็ตองจายดังนี้คือ เงินคารับศักดิ์ ๔๐๐ บาท ทองคํา ๔ บาท
มา ๑ ตัว สํารับอาหาร ๑ สํารับ เหลา ๑ ไห หมากหมืน่ หมูตวั ใหญขนาด ๓ กํามือ๓๕
เงินใหขุนแขก จามขาม คนละ ๑๐๐ บาท ตอนรับอาชญานามศักดิ์จายเงินเนื้อเกา
อีก ๑๐๐ บาท คาประทับตราคนละ ๕ บาท คาฉัตร ๓๐๐ รับศักดิ์พญาหลวง
จายเงิน ๕ รอง คาจองคํา ๓ ขัน ๕ เถ คาประทับตรา ๕๐๐ เงินสําหรับคนเดิน
ตามมา ๑ บาท เหลา ๑ ขวด หมากหัว ๑ หัว เทียน ๔ คู
ในอดีตเมืองที่ปกครองกันตามระบบรัฐที่ไรขอบเขตแดนดินตายตัวใน
ภูมิภาคนี้ถือวา การรับเมืองและถือนํ้าถวายสัตยถือเปนจารีตประเพณีที่สําคัญ
ตองปฏิบัติ หามละเลยโดยเด็ดขาด เจาเมืองหรือขาหลวงในระดับหัวหนาซึ่งรับ
สนองพระราชโองการมาปฏิบัติหนาที่ตองเขาถวายสัตยปฏิญาณตนแนวแน
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ในเรื่องความจงรักภักดีตอพระเจาแผนดิน ตอไพรฟาประชาชน ไมคดโกง และ
ทีส่ าํ คัญทีส่ ดุ คือความรักภักดีตอ บานเมือง อยาไดกนิ ผอก (สินบน) ชวยศึกหอกดาบ
อยาไดเอาบานเอาเมืองเปนสินจาง คือ อยาเห็นแกเงินหรือสินบนของศัตรู จนถึง
กับนําเอาบานเมืองเปนเดิมพัน
การศึกษาเกี่ยวกับเอกสารไทลื้อประเภทตางๆ โดยเฉพาะที่คัดลอก
ตอๆ กันมานั้น ผูอานมักจะประสบปญหาเกี่ยวกับคําศัพทภาษาจีนที่ปะปนอยู
เปนจํานวนมาก คําจีนเหลานี้เขียนดวยอักษรไทลื้อ ซึ่งเมื่อออกเสียงแลวแตกตาง
จากคําจีนไปจนเจาของภาษาก็อาจไมเขาใจ การที่คณะกรรมการประวัติศาสตร
ภาษาและวรรณคดีสิบสองพันนาในยูนนานพิมพหนังสือเกี่ยวกับไทลื้อออกมา
เปนสองภาคคือทั้งภาคภาษาจีนและภาคภาษาไทลื้อก็มีประโยชนอยางมากใน
การเปรียบเทียบเนือ้ หาในเอกสารโดยความชวยเหลือกันระหวางผูอ า นเอกสารไท
ลื้อและผูรูภาษาจีน ยังมีเอกสารที่เกี่ยวกับ ประเพณีรีตคลอง (ปเวณีฮีดกอง) ของ
ไทลื้ออีกหลายชิ้นที่สมควรจะไดนํามาศึกษาตอไป.

๑๒๒ ขวงผญา
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พระพักตรพระเจาแผนดิน.
ผูเ ขียนไดปรับเปลีย่ นลําดับหัวขอเสียใหมโดยนําเอาหัวขอคํากลาวในพระราชพิธี
รับนํ้าราชสัจจะ ซึ่งอยูในตอนทายของเอกสาร มาไวตอจากหัวขอ ๒/การนํา
เจาหัวเมืองเขารับนํ้าราชสัจจะ.
ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล. ประวัติศาสตรสิบสองปนนา
(กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค, ๒๕๕๑), หนา ๖๓.
ยรรยง จิระนคร. จีน กับสังคม วัฒนธรรมหลากหลายชาติพนั ธุ (เชียงใหม :
ล็อคอินดีไซนเวิรค, ๒๕๕๔), หนา ๘๙.
ตัวยอ ปล ในเอกสารไทลือ้ นี้ มักปรากฏอยูใ นแบบฟอรมตางๆ ทีต่ อ งเวนทีไ่ ว
ใหเติม เชน ชือ่ คน ชือ่ เมือง ฯลฯ เขาใจวานาจะมาจากคําวา ปละ หรือ ปละ-ละ
ซึ่งหมายถึงปลอยไว เวนไว.
คือ หมากดิบที่ผาเปนชิ้นเล็กๆ รอยเปนสายยาวประมาณ ๑ ศอก เรียกวา
“หมากไหม” หมากไหมจํานวน ๑๐ สาย เรียก “หมากหัว” หมากหมื่น คือ
หมากหัว ๑,๐๐๐ หัว (เทากับหมากไหมหมื่นสาย).

๑๒๔ ขวงผญา
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๒๔
๒๕
๒๖
๒๗
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คือ “หมากไหม” จํานวน ๓๐ สาย.
ยรรยง จิระนครและรัตนาพร เศรษฐกุล. อางแลว, หนา ๔๗.
พระราชพิธีถือนํ้าพระพิพัฒนสัตยาของไทยมีขอหามกําหนดไวสําหรับผูที่เขา
รวมพิธีคือ ๑. ผูที่ขาดการถือนํ้าพิพัฒนสัตยามีโทษถึงตาย เวนแตปวยหนัก๒. หามสวม “แหวนนากแหวนทอง” มาถือนํ้า ๓. หามบริโภคอาหารหรือ
นํา้ กอนดืม่ นํา้ พิพฒ
ั นสตั ยา ๔. ดืม่ นํา้ แลวหามยืน่ นํา้ ทีเ่ หลือใหแกกนั ๕. ดืม่ แลว
ตองราดนํ้าที่เหลือลงบนผมของตน เขาถึงใน https://www.facebook.com/
permalink.php?story_fbid=140953402731496&id=140951349398368.
เขาถึงใน http://www.thairath.co.th/content/271686.
เงินสวนนี้ควรจะเปน ๓๐๐ รวมกับเงินถวายสังฆะ ๑๐๐ เปน ๔๐๐ เหลืออีก
๖๐๐ ถวายพระเจาแผนดิน.
ขอความนัยนี้ ปรากฏใน “คาวเปง ตอบบรรณาการ” วา อยาไดกนิ ผอก (สินบน)
ชวยศึกหอกดาบ อยาไดเอาบานเอาเมือง เปนสินจาง.
ประโยคนี้นํามาจาก “คาวเจาเปงตอบบรรณาการ” อางแลว, หนา ๕๙๔.
ยรรยง จิระนครและรัตนาพร เศรษฐกุล. อางแลว, หนา ๔๕-๕๐.
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๔๕-๕๒. แตปรับการสะกดชือ่ ตําแหนงตามในเอกสารบาง.
“ประเพณีรีตคลองเมืองสิง” ใน Volker Grabowsky and Renoo Wichasin.
Ibid., p.322.
ในตนฉบับภาษาไทลื้อใชวา ไกคูถูดี ซึ่งหมายถึง ไก ๒ ตัว ตะเกียบคูงาม
แตในภาคภาษาจีนอธิบายวา ไก ๒ ตัวและไขไก ๒ ฟอง.
ในตนฉบับภาษาไทลื้อวา กอบกลวยหวีหวาน หมายถึงกลวยซึ่งมีรสหวาน
ในภาคภาษาจีนวา กลวย และนํ้าตาลทราย.
ในเอกสารไมไดบอกวาในสํารับทูนขวัญเจาแผนดินตองมี ไกคถู ดู ี อยูด ว ย เขาใจวา
อาจคัดลอกตกหลนไป.

พระราชพิธเี จาหัวเมืองสิบสองพันนามารับเมืองและรับนํา้ ราชสัจจะ ๑๒๕
๓๐

๓๑

๓๒
๓๓
๓๔

๓๕

ในราชสํานักของไทยในรัชสมัยปจจุบนั นัน้ จะมีพระราชพิธถี อื นํา้ พระพิพฒ
ั นสตั ยา
หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาโปรดกระหมอมพระราชทานเครื่องราช
อิสริยาภรณอันมีศักดิ์รามาธิบดีแลว ผูไดรับพระราชทานเครื่องยศดังกลาว
ตองเขารวมในพระราชพิธีนี้ทุกคน ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
เขาถึงขอมูลใน http://www.photoontour.com/Misc_HTML/news/page/164.htm.
ในภาคภาษาจีนใชคําทับเสียงไทลื้อ จึงไมอาจเขาใจความหมายได แตผูเขียน
ตีความวาคือ เงินหลาบลาน หมายถึงแผนเงิน/หลาบเงิน (แทนใบลาน) ที่ใช
จารึกนามศักดิ์.
ไมอาจตีความได.
หนวยการปกครองระดับลาง หลายหมูบ า นรวมกันเรียกวา บวก หัวหนาบวกเรียก
เจาบวก ขุนบวก.
เปนตําแหนงศักดินาขั้นหนึ่ง คือ นา ๒๐ นอย ผูที่จะไดกินนาซาวนอยไดแก
เจาหลวงแหแยง และเจาหลวงแหนา ง (คุมขบวนแห คุมนักโทษ) เจาหลวงนาวอ
(คุมมาพระที่นั่งและการแพทย) เจาหลวงขันฅํา (คุมถวยจานชาม และรับแขก)
ฯลฯ
ในภาคภาษาจีนอธิบายวา หมูตวั โตขนาดใชเชือกวัดรอบเอวหมูแลวเอาเชือกพัน
รอบกํามือไดสามรอบ.

๑๒๖ ขวงผญา

ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ๑์

ความนํา

บทความฉบับนี้ ผูเ ขียนไดแปลจากงานเขียนของชาวตางชาติ ซึง่ สวนใหญ
เปนมิชชันนารีเขามาเผยแผศาสนาคริสตในประเทศไทย ตั้งแตยุคกรุงศรีอยุธยา
รัชสมัยสมเด็จพระนารายณมหาราชถึงยุครัตนโกสินทร ในมุมมองของคนทีต่ า งบริบท
กันจะมองเห็นความแตกตาง ผูเ ขียนไดถา ยทอดตามตนฉบับ เพือ่ ใหผอู า นไดเห็นวา
คนจากตางบริบทยอมมองเห็นสิ่งเดียวกันที่ไมเหมือนกันอยางแนนอน ซึ่งผูแปล
ใชวจิ ารณญาณ ความนาเชือ่ ถือของงานเขียนชาวตางประเทศแตละคน และหวังวา
จะเปนประโยชนดานขอมูลประวัติศาสตรและเหตุการณที่เกิดขึ้นในยุคนั้นๆ
๑

นักวิชาการอิสระ.
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ลา ลูแบร ราชทูตฝรั่งเศสที่เขามากรุงศรีอยุธยา สมัยสมเด็จพระนารายณ
มหาราช ไดกลาวไววา จากชายเเดนทางเหนือของสยามไปอีก ๙๐ ไมล เปนที่ตั้ง
ของเมืองเชียงใหม (Chiamay หรือ Jamahay) อันเปนเมืองของชาว ยวนฉาน โดยมี
เมืองหลวงชือ่ Yangoma๑ จากขอความดังกลาว อาจถือไดวา เรือ่ งราวของดินแดน
ลานนาไดปรากฏอยูใ นบันทึกของชาวตะวันตกเปนครัง้ แรก เมือ่ ลานนาเปนหัวเมือง
ประเทศราชของสยามจนถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว เริ่มมี
ชาวตะวันตกเดินทางขึ้นเหนือทวนกระแสนํ้าจนถึงดินแดนลานนา ทั้งเดินทางไป
สํารวจและเผยแผคริสตศาสนานิกายตางๆ นับตั้งแตนั้นดินแดนลานนาก็เริ่มเปน
ที่รูจัก โดยมีเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลาง ชาวตางชาติที่ขึ้นมาแตบางกอกก็จะ
เรียกชื่อตามชาวสยามวา หัวเมืองลาว หากเปนชาวตางชาติที่มาจากพมาก็จะ
เรียกวา หัวเมืองยวนฉาน และเรียกชือ่ เมืองตางๆ ตามสําเนียงพมาหรือไทใหญไป
เชน เชียงใหม เรียกวา ซินเม เชียงราย เรียกวาเกงฮาย เชียงแสนเรียกวาเกงแสน
เปนตน
มีผูเผยแผศาสนาชาวอเมริกันไดอธิบายเรื่องหัวเมืองลาวไวดังนี้
หัวเมืองลาวทัง้ หกทีเ่ ปนประเทศราชของสยามนัน้ มี เมืองละคอร เมืองลําพูน
เมืองเชียงใหม เมืองนาน เมืองหลวงพระบาง และเมืองแพร แตละเมืองก็เปนอิสระ
ไมขนึ้ ตอกัน นอกจากนีย้ งั มีเมืองบริวารขนาดเล็กอีกหลายเมืองทีข่ นึ้ ตอเมืองใหญ
ซึ่งเจาเมืองเหลานั้นก็อยูภายใตอํานาจการปกครองของเจาหลวงดวยเชนกัน
หัวเมืองทัง้ หกมีตาํ แหนงเจาหลวงและเจาอุปราชซึง่ พระเจากรุงสยามทรง
เปนผูแตงตั้ง เมื่อเจาหลวงพิราลัย ขาหลวงจะสงหนังสือกราบถวายบังคมทูลลา
ถึงแกพิราลัยพรอมทั้งกราบทูลถวายความคิดเห็นเกี่ยวกับทายาทองคใหมดวย
บรรณาการที่หัวเมืองลาวสงใหสยามสามปตอครั้งนั้นมี หีบทองคําและ
หีบเงิน ภาชนะรูปทรงตางๆ สายสรอยประดับอัญมณี พรอมทั้งตนไมทองและ
ตนไมเงินที่งดงามอันมีมูลคาตั้งแต ๑๕ ปอนด ถึง ๑๓๕ ปอนด
ตําแหนงของผูค รองเมืองนัน้ เรียกวา เจา และไดรบั พระราชทานเครือ่ งยศ
มาจากบางกอก ประกอบดวย ภาชนะทองคํา หีบหมากทองคํา กระโถนทองคํา
และชุดนํา้ ชาทองคํา หากเจาพิราลัยหรือถูกถอดยศ สิง่ ของเหลานีต้ อ งสงคืนหลวง
ทั้งหมด”๒

๑๒๘ ขวงผญา

ภาพลายเสนเมืองเชียงใหม
Ville de Xieng Mai Voyage dans le haut Laos : Neis,
P.NY: Cornell University Library, 1885

ชาวตะวันตกยังเรียกชาวลานนาแตกตางกันไปอีกดวย เชน ในหนังสือ
ชนชาติไทยของหมอดอดด เรียกชาวลานนาวา “ยวน” ในขณะที่นักเขียนคน
อื่นเรียกวา “ลาว” นอกจากนี้ยังเรียก “ชาวยวนฉาน” “ฉานพิงค”๓ หรือแมแต
“ลาวพุงดํา” ซึ่งเปนการเรียกชื่อตามลักษณะทางกายภาพที่ชายชาวลานนานิยม
สักหมึกตั้งแตเอวจนถึงหัวเขา
นักเดินทางชาวอังกฤษชือ่ Enriquez, C. M. (Colin Metcalfe) ไดบนั ทึกการ
เดินทางจากเมืองเชียงตุงมายังแมสายชายแดนสยาม ไดกลาวถึงชาวยวนไวดังนี้
“...เมื่อใกลถึงชายแดนสยามเราก็พบเห็นชาว “ยวน” หนาตามากขึ้น
ชาวยวนนั้น ใกลชิดกับพวกไทใหญ แตลักษณะทางกายภาพเชนการแตงกายนั้น
ใกลเคียงกับชาวสยามมาก ผูชายชาวยวนนุงผาตามแบบชาวสยาม และไวผมทรง
มหาดไทย ชายชาวยวนมีโครงหนาสวย หนาผากสูง และสักหมึกตัง้ แตชว งเอวลงไป
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ชาวยวนสวนใหญอาศัยอยูในสยามก็มีชาวยวนอยูหลายหมูบานเชนกัน
พวกเขาอยูกระจัดกระจายอยูกับชาวไทใหญ สวนใหญมีอาชีพคาขาย บางคนไป
คาขายถึงเมืองเชียงตุง เรือนของชาวยวนนั้นสะอาดเรียบรอยดี บางครั้งก็มีสวน
สวยเล็กๆ อยูหนาบานดวย...”๔
ในกรณีของ ลาวพุงดํานั้น ชาวตางชาติไมไดเรียกชื่อนี้อยางชัดเจน
เพียงแตใชแยกระหวางชาวลานนากับชาวลาวทางฝงซายแมนํ้าโขง ตามแบบ
ชาวสยาม เชน
“ยวน” หมายถึงชาวลาวที่อาศัยอยูฝงขวาแมนํ้าโขง บริเวณตนแมนํ้า
เจาพระยา ประกอบดวยเมืองเชียงราย เมืองเชียงของและเมืองเชียงแสน นอกจากนี้
ยังมีชาวยวนที่อาศัยรวมกับชาวลาวในดินแดนลาวฝรั่งเศสอีกดวย ยวนแตกตาง
จากลาวและแยกแยะไดดวยรอยสัก เพราะชาวลาวนั้นไมสักบริเวณกลางลําตัว
ชาวยวนนิยมสักตั้งแตพุง (ใตอก) เรื่อยไปจรดนองหรือขอเทา ชาวยวนที่อาศัยอยู
ฝง ขวาแมนาํ้ โขง จึงมีอกี ชือ่ วา “ลาวพุงดํา” สวนลาวทางฝง ซายแมนาํ้ โขง มีชอื่ วา
“ลาวพุงขาว” ชายชาวลาวนิยมสักและโพกศีรษะเหมือนกันซึง่ ไดรบั อิทธิพลมาจาก
ชาวพมา
หญิงชาวยวนนุงผาซิ่นยาวทอเปนริ้วลายขวาง ขมวดไวใตราวนม ใสเสื้อ
คลายเสื้อกั๊กหรือเสื้อยกทรง ซิ่นของหญิงชาวยวนนั้นมีหลากสี ทอดวยฝายและ
ไหม ผมยาวเกลาเปนมวยอยูบ ริเวณทายทอย ทัง้ สองเพศเจาะหูแลวสอดมวนโลหะ
(ลานหู) ไวเหมือนกับชาวลื้อและนิยมเครื่องประดับที่ทําดวยเงิน ชาวยวนนั้น
แข็งแรงมีสขุ ภาพดีอกี ทัง้ เปนนักเดินทางดวย ถึงแมวา หญิงชาวยวนงดงามนอยกวา
หญิงชาวลาว แตพวกเธอก็เปนมิตรและรื่นเริงอยูเสมอ
หญิงและชายชาวยวนเคี้ยวหมากและอมเมี่ยง นอกจากนี้ยังสูบบุหรี่
โดยใชใบตองแหงมวนยาเสน ชาวยวนทําไรทํานาเปนหลัก อีกทั้งเลี้ยงวัวสําหรับ
บรรทุกสัมภาระและใชงาน เทาทีส่ งั เกตภาษาของชาวยวนนัน้ ใกลเคียงกับภาษาลาว
และอักษรก็มีรูปรางกลมๆ หรือขดมวนคลายกัน๕

๑๓๐ ขวงผญา
จากบันทึกหลายเลมทําใหรวู า ชาวตะวันตกตางก็มองเห็นดินแดนลานนา
คนละมุมมอง บางคนชอบมากหรือบางคนชอบนอย แลวถายทอดออกมาเปน
ตัวอักษรใหชนรุนหลังไดทราบกัน
มีผูเผยแผศาสนาชาวอเมริกันที่มาพํานักอยูในเมืองเชียงใหมไดบรรยาย
เรือ่ งเมืองลานนาไดอยางงดงาม แตทงั้ นีก้ ย็ งั มองดวยสายตาของคริสเตียนดังนี้
มีคนกลาววา “พิธีแตงงานคือการเริ่มตนชีวิตใหมและเปนสัญลักษณ
ของวัฒนธรรมขัน้ สูง แตพธิ แี ตงงานของชาวลาว (ยวน) นัน้ ปราศจากความเครงขรึม
เมือ่ เทียบกันแลวพิธแี ตงงานของพวกเราชาวคริสเตียนนัน้ ลุม ลึกกวามาก ชนชัน้ ไพร
ซึ่งเปนประชากรสวนใหญนั้นนิยมมีภรรยาคนเดียว สวนเจานั้นมีภรรยามากกวา
หนึ่งคนไดตามใจปรารถนา
สถานภาพของผูห ญิงชาวไทใหญนนั้ เปนใหญในครัวเรือน สามารถเดินไป
ทั่วหมูบาน ไปตลาด ตั้งแผงลอยขายของ มีธุรกิจและทรัพยสินและเปนที่นับหนา
ถือตามากเทาเทียมกับผูช าย แตสถานภาพของหญิงชาวลาว (ยวน) นัน้ อาจดอยกวา
หญิงชาวไทใหญ แตกม็ บี ทบาททางสังคมคอนขางมากเมือ่ เทียบกับชนชาติทยี่ งั ไม
นับถือศาสนาคริสตในโลกนี้
ชาวลาว (ยวน) มีรูปรางหนาตาคลายชาวญี่ปุนหรือชาวเอเชียทั่วไป
ชนชั้นไพรนั้นมีผวิ ครามแดด ดวงตาสีนาํ้ ตาลเขมจนถึงดํา ผมดํายาวสลวย ผูช าย
ชาวลาว (ยวน) มีความสูง ประมาณ ๕ ฟุต ผูหญิงตํ่ากวาประมาณครึ่งฟุต
ชาวลาว (ยวน) กระฉับกระเฉง ผูหญิงนั้นเดินเร็ว ปราดเปรียวดูออนชอยงดงาม
พวกเจานายผูช ายมีหนาตาหลอเหลา สูงและผิวขาวละเอียด จมูกโดงไดรปู
สวนเจานายผูหญิงก็มีรูปรางหนาตาสะสวย กลาวไดวาชนชั้นเจานั้นมีรูปราง
หนาตาดีเกือบทุกคน”
มีบทความทีเ่ ขียนอธิบายลักษณะเฉพาะของชาวไทใหญและชาวลาว (ยวน)
ซึ่งจะยกตัวอยางมาใหอานกันดังตอไปนี้
Among the Shans เขียนไววา “ชายชาวไทใหญนั้นหาวหาญ บึกบึน
มากกวาชายชาวพมา”

ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก ๑๓๑

สังฆราช ปาเลอกัวร เขียนถึงชาวลาวไวดังนี้
“ชาวลาวลานนามีนสิ ยั รักสงบ ออนนอม มีความอดทนสูง ซือ่ สัตย จริงใจ
และเรียบงาย แตหูเบา งมงายในไสยศาสตร”
M.Graudjean,quote in Bowring’s Siam กลาววา
“ผูหญิงนั้นกระฉับกระเฉงและมีอํานาจในครัวเรือนเหนือผูชาย ภรรยา
สามารถไลสามีออกจากบานไดหากเกียจคราน”
One Thousand Miles on an Elephant บันทึกไววา
“ทุกคน (ชาวบานในหมูบานแหงหนึ่งใกลเมืองเชียงใหม) กระตือรือรน
ใหขอมูลกับพวกเรา แมแตเด็กหญิงคนหนึ่งก็บอกชื่อหมูบานแหงหนึ่งใหเราดวย
หญิงสาวชาวลาว (ลานนา) นั้นไมขี้อาย มีอัธยาศัยดี อีกทั้งกิริยาก็เรียบรอย
พวกเธอมีมารยาทงามเหมือนที่พบไดในหองรับแขกในตะวันตก”
จากบทความดังกลาว เห็นไดวาชาวลาว (ลานนา) นั้นไมใชชนชาติ
ที่หยาบคาย พวกเขามีความออนนอมถอมตนและถือเรื่องวัยวุฒิมาก ลูกสาว
หรือภรรยาจะลางเทาใหพอหรือสามีที่กลับมาจากไปทําธุระนานเปนอาทิตยที่
ชานเรือน จากนั้นจะหานํ้ามาใหดื่ม จัดที่นั่งใหพักผอนแลวถามสารทุกขสุกดิบ
ในการเดินทาง เด็กๆ จะขึ้นไปนั่งบนตัก ผูเปนพอจะอุมลูกไวดวยความรักและ
คิดถึง ซึ่งชาวเมืองใต (ชาวสยาม) จะไมแสดงอารมณชัดเจนเทานี้
Bowring ไดเขียนเรื่องสถานภาพของผูหญิงแกบาทหลวง Bigaudet ดังนี้
“ในประเทศพมาและสยาม ผูคนดําเนินชีวิตตามหลักพระพุทธศาสนา
ทําใหผูหญิงและผูชายมีสถานภาพเทาเทียมกัน พวกผูหญิงไมตองเก็บตัวอยูแต
ในบาน เดินตามทองถนนไดอยางอิสรเสรี มีกิจการคาขายในตลาด พวกเธอมี
สถานภาพทางสังคมดีกวาผูหญิงในประเทศที่ไมนับถือศาสนาพุทธ เราอาจกลาว
ไดวา ผูห ญิงชาวพมาและสยามนัน้ เปนเพือ่ นคูค ดิ ของผูช าย ไมใชขา ทาส แตภรรยา
ก็ตองซื่อสัตยตอสามี ทั้งหมดที่กลาวมานี้เปนเพียงการเก็บขอมูลอยางผิวเผิน
เทานั้น แตผมคอนขางมั่นใจวาผูหญิงชาวพมาและสยามนั้นรักอิสระ ไมตองการ
จมอยูในประเพณีที่กดขี่พวกเธอเสมือนทาส”

๑๓๒ ขวงผญา
ผมเห็นดวยกับบทความขางบนแตก็มีบางเรื่องที่เขาใจผิด ศาสนาพุทธ
เขามายังดินแดนลาวในชวงตนศตวรรษที่ ๕ ในตํานานของชาวไทใหญกลาววา
ผูหญิงเปนใหญมากอนที่ศาสนาพุทธจะเขามา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงสถานภาพของ
ผูหญิงในสมัยนั้นไดอยางชัดเจน
มีชาวลาวบางกลุมที่ไมนับถือศาสนาพุทธ แตสถานภาพของผูหญิง
ก็เทาเทียมกับกลุมที่นับถือศาสนาพุทธแลว ผมจึงสรุปไดวา ผูหญิงนั้นเปนใหญ
มากอนที่ศาสนาพุทธจะเขามาถึงดินแดนแถบนี้ดวยซํ้า
สถานภาพของผูห ญิงชาวลาว (ลานนา) นัน้ นาสนใจมากเพราะมีเอกลักษณ
เฉพาะตัวคือผสมผสานระหวางคําสอนของศาสนาพุทธและความเชื่อเรื่องผีที่มี
มาแตดงั้ เดิม เมือ่ เรามองประเพณีการเกีย้ วพาราสีและพิธแี ตงงานก็จะเห็นภาพได
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
“ในดินแดนลาวลานนาที่อบอุนอบอวลไปดวยกลิ่นหอมของดอกไม
นานาพรรณ มีหญิงสาวหนาตางดงามชวนฝน เรือนผมดําขลับเกลามวยอยูบ ริเวณ
ทายทอย ตกคํา่ ชายหนุม คูร กั จะมาเกีย้ วพาราสี เมือ่ ไดยนิ เสียงฝเทาทีเ่ ดินมาอยาง
แผวเบาของชายหนุม หญิงสาวจึงใชผา คลุมไหล เสียบดอกไมบนมวยผมแลวออก
ไปรอที่ชานเรือน ชายหนุมจะเกี้ยวสาวบนชานเรือนทามกลางละอองแสงจันทร
ที่นุมนวล ถึงแมวาแสงจันทรสลัวและเปนใจ แมชายหนุมจะหาวหาญถึงเพียงใด
ก็ไมกลาลวงเกินหญิงสาวเพราะกลัวผิดผี เมื่อใกลรุงสางชายหนุมจึงคอยเดิน
จากไปอยางเงียบเชียบเชนเดียวกับขามา ชายหนุม ไมบอกใครนอกจากเพือ่ นสนิท
วาไปเกีย้ วสาวบานไหนเพราะเขินอาย เปนธรรมเนียมวาเวลาชายหนุม ไปเกีย้ วสาว
ตองมีเพื่อนสนิทติดตามไปดวยหนึ่งคนเพื่อปองกันหญิงสาวกลาวหาวาผิดผี
หากหญิงสาวไปฟองผูใหญวาถูกชายหนุมแตะเนื้อตองตัวหรือกระทําสิ่งใดที่ผิด
จารีต ถึงแมไมมีพยานชายหนุมตองเสียเงินใหครอบครัวหญิงสาวในจํานวนที่ผี
ตองการ ซึ่งแตละครอบครัวก็มีขอกําหนดแตกตางกันไป
ยามเมื่อชายหนุมออกจากบานของหญิงสาวก็จะขับลํานําเปรียบเทียบ
หญิงคนรักวาสูงสงดังเจาหญิง งดงามกวาดวงดาวและมีคามากกวาเพชรพลอย

ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก ๑๓๓

ใดๆ ชายหนุม ขับลํานําสรรเสริญคนรัก คลอเครือ่ งดนตรีทมี่ เี สียงนุม นวลชนิดหนึง่
ชื่อวา เปยะ เปนพิณสามสาย ทําดวยกะลามะพราวผาครึ่งมีดามเปนสีดํา”
หญิงสาวลาวลานนาสามารถเลือกคูครองไดอยางเสรีทั้งที่เธอไมไดเรียน
หนังสือและไมมเี พือ่ นชายไวดใู จ ในความคิดของพวกเราแลวคูร กั ของชาวลาวลานนา
นั้นตองอยูภายใตกฎเกณฑทางสังคมมากมาย หญิงชายไมสามารถพบปะกัน
ในที่สาธารณะหรือไปกินอาหารดวยกันได แมแตละครก็ไปดูดวยกันไมได แตเมื่อ
หญิงชายพึงพอใจกันและกัน และคิดวาตางคนเปนเนื้อคูกันแลว ก็จะตองบอกให
พอแมหรือผีปยู า ใหรบั ทราบและยินยอมกอน เมือ่ ทัง้ สองฝายตกลงเปนทีเ่ รียบรอย
แลวฝายชายจะตองเสียเงินมัดจําผี ซึง่ เปนสัญญาวาจะแตงงานกันในไมชา นี้ และ
ฝายชายจะตองเขามาอยูในเรือนของฝายหญิง
เมื่อแตงงานชายหนุมจะออกจากเรือนพอแมมาพรอมดวยคําอวยพร
มากมาย แตถาเขามีนองสาวก็จะไมไดทรัพยสมบัติเชน สวนผลไมหรือนาขาว
ติดตัวมาเลย ชายหนุมจะกลายมาเปนลูกชายคนใหมของครอบครัวฝายหญิง
แลวชวยครอบครัวฝายหญิงทํามาหากิน อีกทั้งยังเปลี่ยนสังกัดมูลนายของตนมา
สังกัดมูลนายของฝายหญิงดวย
มีนอยครั้งที่สามีภรรยาจะออกไปตั้งเรือนใหม สามีจะอาศัยอยูที่บาน
ของภรรยาเปนเวลานานนับปหรือมากกวานั้น หรือบางครั้งก็อาศัยอยูที่เรือนเดิม
อยางถาวร ในหนึง่ ครอบครัวอาจมีสมาชิก ๓ ถึง ๔ รุน อาศัยอยูด ว ยกันอยางสงบ
และพึ่งพาอาศัยกัน แมจะไดรับเกียรติอยางสูงสุด ครอบครัวจะดีใจที่ไดลูกสาว
เทากับไดลูกชายเลยทีเดียว
ถึงแมวา ผูห ญิงมีงานบานลนมือแลวพวกเธอยังตองคอยดูแลงานของผูช าย
ดวย ยกตัวอยางเชน สามีจะไมกลาขายควายหรือทีน่ าโดยปราศจากความเห็นชอบ
จากภรรยา มีนอ ยครัง้ ทีส่ ามีแอบทําโดยพลการ สวนใหญจะตองปรึกษากับภรรยา
กอนทั้งนั้น กลาวไดวาภรรยาเปนผูดูแลธุรกิจและการเงินของครอบครัว
พอแมหวงลูกสาวเปนพิเศษและหวังวาลูกสาวจะมีสามีที่ดีในอนาคต
เมื่อถามชายคนหนึ่งวาทําไมจึงเลือกหญิงสาวคนนี้เปนภรรยา เขาตอบวา

๑๓๔ ขวงผญา
“เธอเปนคนงาม มีควาย ๓ ตัว นา ๒ ไร มีสวนผลไมที่ใหผลดี อีกทั้งยัง
ไดมรดกเปนเรือนหลังเดิมอีกดวย” และเมื่อถามหญิงสาวดวยคําถามเดียวกันนี้
เธอตอบวา
“ที่ยอมตกลงแตงงานกับเขาเพราะวาเขาเปนสามีที่ดี ไมดื่มเหลาและ
ใจเย็น”
ภรรยาและลูกสาวนัน้ ดูแลครอบครัวจากชานเรือน ผูห ญิงเปนเสาหลักของ
ครอบครัวและคํ้าจุนวัดวาอารามใหอยูดี ถึงแมวาหนาที่บางอยางของผูหญิงและ
ผูชายนั้นแตกตางกัน แตทุกคนในครอบครัวตองชวยกันทํานาหรือทําไรและสวน
ดูเหมือนวาผูห ญิงและผูช ายปรุงอาหารไดกนั ทุกคน แตสว นใหญผหู ญิงจะปรุงอาหาร
ในขณะที่ผูชายออกไปธุระนอกบาน ผูหญิงจะปนฝายและทอผา ในขณะที่ผูชาย
จะสานตะกรา สานเสื่อ หรือเตรียมฟากสําหรับซอมแซมพื้นเรือน มีชาวอเมริกัน
คนหนึ่งเลาใหฟงวา เขาตกใจมากที่เห็นผูชายชาวลาวลานนาเดินถือรมอยาง
สบายใจในขณะที่ผูหญิงนั้นอุมลูกและสะพายสัมภาระมากมายเดินตามหลัง
การหยารางนั้นทําไดงายมากอีกทั้งกฎหมายก็คอนขางเขาขางผูหญิง
อยูไมนอย ภรรยาสามารถมัดเสื้อผาของสามีแลวโยนทิ้งออกไปนอกประตูแลว
ไลสามีออกจากเรือน สามีจะออกจากบานทันทีแลวไมหวนกลับมาอีกถึงแมวา
ครอบครัวนั้นจะเปนคริสเตียนก็ตามที จึงทําใหผูเผยแพรศาสนาตองถกเถียงกัน
เรื่องนี้ เพราะการแตงงานนั้นเปนพระประสงคของพระเจา
หากหยารางกันแลวสินสมรสจะถูกแบงครึง่ สามีไมสามารถไลภรรยาออก
จากเรือนได เพราะทรัพยสนิ ทุกอยางเปนของภรรยาทัง้ สิน้ สามีจะตองเปนฝายไป
มีบอยครั้งที่ภรรยาแตงงานใหมเพราะสามีของเธอหายไปเปนเดือน หรือไมก็กิน
เหลายา หรือถูกขังคุก เปนตน
มีอยูค รัง้ หนึง่ ชายชาวลานนาคนหนึง่ มีอาชีพเปนยามทะเลาะกับภรรยา
และถูกไลออกจากเรือน ชายผูนั้นไมกลาเขาไปในเรือนขณะที่ภรรยายังโกรธอยู
เพราะเกรงวาเธอจะไลออกจากบานอยางถาวร ตอมาภรรยาของยามคนนี้คิดวา
ทนอยูกับเขาไมไดอีกตอไปแลว เหตุวาทั้งคูไมไดอยูในที่ดินของตนเอง เธอจึงหนี
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กลับไปยังบานเดิม ชายผูนั้นพยายามทําทุกวิถีทางที่จะใหภรรยากลับมาอีกทั้งยัง
เรียกรองสินสมรสจากภรรยาซึ่งเปนเครื่องทองที่ซื้อไวสมัยที่แตงงานกันใหมๆ
แตเธอก็ไมแยแส ในที่สุดชายผูนั้นก็ขามภูเขาไปอยูอีกเมืองหนึ่งแลวแตงงานใหม
และอดีตภรรยาของเขาก็แตงงานใหมเชนกัน
ผมคิดวาสภาพดินฟาอากาศเปนตัวกําหนดเครือ่ งแตงกาย ผูช ายชาวลาว
ลานนานั้นนุงผายาว ๑-๒ หลา กวาง ๑ หลา ทบปลายผาไวดานหนา จากนั้นก็
มวนใหแนนแลวสอดใตขา เหน็บชายไวดา นหลัง จะไดเปนรูปทรงกางเกงทีง่ ดงาม
ชาวลาวลานนาเรียกการนุงผาเชนนี้วา “ผาตอย”
เมือ่ ออกงานผูช ายจะทิง้ ชายผาตอยใหยาวคลุมเขา แตเมือ่ ทํางานจะเหน็บ
ชายผาตอยเหมือนผาเตีย่ วเผยใหเห็นลายสักทีข่ าแลดูคลายกางเกงสีดาํ ผาตอยนัน้
เปนผาฝายหรือผาไหมก็ได อาจเปนสีพื้นหรือเปนลายตารางหมากรุกสีสันสดใส
ในหนาหนาวผูชายจะหมผาหมคลุมสวนบนของรางกาย

ทีม่ า : http://samforkner.org/thaiart/introthai.html

๑๓๖ ขวงผญา
ผู  ช ายชาวลาว (ล า นนา) ตั ด ผมสั้ น แล ว แต ง เส น ผมให ชี้ เ หมื อ นทรง
ปอมปาดัวร อีกทัง้ ยังเจาะหูแลวขยายรูหูใหใหญสําหรับสอดมวนบุหรี่หรือดอกไม
ไมสวมรองเทาและไมสวมหมวกหรือโพกศีรษะ พวกเขาสะพายยามเหมือนเด็ก
นักเรียน ในยามนั้นใสกลองหมาก บุหรี่ เหรียญทองแดง และขาวเหนียวหอดวย
ใบตองสีเขียว หากเดินทางไกลไปยังอีกหมูบานหนึ่งนั้น ชายชาวลาว (ลานนา)
จะสะพายมีดยาวหรือดาบเพื่อปองกันตัวจากการโจมตีของสัตวหรือโจรผูราย
การขอตอไฟจากบุหรี่นั้นเปนมารยาทที่ยอมรับไดในสังคม ผูชาย ผูหญิง
และเด็กนิยมสูบบุหรี่พื้นเมืองมวนใหญ ใบหนาของผูชายชาวลาวลานนานั้น
เกลี้ยงเกลา มีไวหนวดบางเปนบางคน พวกเขานิยมผิวพรรณที่เกลี้ยงเกลา
ปราศจากขนเหมือนชาวญี่ปุน จะใชแหนบถอนขนตามรางกายออกจนหมด
เครื่ อ งนุ  ง ห ม ของผู  ห ญิ ง ก็ เรี ย บง า ยเหมื อ นของผู  ช าย ผู  ห ญิ ง นุ  ง ซิ่ น
กรอมเทา ผาซิ่นนั้นมีสีสันสดใสและลวดลายเดียวกันหมดตามความนิยมของ
เมืองนั้นๆ หญิงชาวลาวเมืองละคอร (ลําปาง) และเชียงใหมนุงซิ่นเหมือนกันคือ
ตีนซิ่นเปนสีนํ้าตาลเขมหรือแดง ตัวซิ่นทอเปนลายขวางขนาดใหญประกอบดวย
ริว้ ขนาดเล็กหลากสีสนั เชนสีมว ง สีสม สีขาว และสีแดงอยางโกเมนเขม หัวซิน่ เปน
ผาสีขาวเนื้อดี บางครั้งผูหญิงก็เปลือยอก ในฤดูหนาวจะใสเสื้อคลุมเหมือนผูหญิง
ชาวพมาซึ่งไมคอยสบายตัวนัก
ผูหญิงชาวลาว (ลานนา) ใหความสําคัญกับเสนผมมาก เธอจะหวีผม
ดวยหวีไมอยางระมัดระวัง สระผมดวยนํ้ามะกรูด ซึ่งชวยขจัดรังแคและบํารุง
เสนผมไดเปนอยางดี ถาผมของพวกเธอแหงไมเงางามก็จะลูบไลนํ้ามันจนผม
ดูดําขลับราวกับขนนกกาเหวา ผูหญิงจะรวบผมแลวเกลามวยอยูเหนือทายทอย
แลวใชปนปกยึดใหมวยผมตึงอยูเสมอ
ผูห ญิงจะสอดมวนแผนทองคําหรือแผนทองเหลืองทีร่ หู ู แผนทองเหลือง
บางเฉียบมีความยาวหนึ่งยารด กวางประมาณหนึ่งนิ้วแลวมวนจนมีขนาดเทากับ
เหรียญกษาปณ ถาเปนทองคําจะใชแผนทองคําหุมแทงโลหะที่ดานในกลวง
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หัวและทายจะปดดวยเสนทองคําที่ขดเปนวงจนเต็มชองวาง ตุมหูที่วานี้เปน
ทรงกลม หากทําดวยทองเหลืองนํ้าหนักจะเบาและราคาถูกกวาทองคํามาก
ชาวลาว (ลานนา) แมแตเด็กนอยก็นิยมฟนดํา การเคี้ยวหมากจะทําใหฟน
มีสคี ลํา้ อีกทัง้ ยังใช Chut (?) ยอมฟนใหดาํ ทุกคนพูดวา “มีแตสนุ ขั เทานัน้ ทีม่ ฟี น ขาว”
การเคี้ยวหมากนั้นประกอบดวยผลหมาก ใบพลูสดสีเขียว ปูนขาวผสมกับขมิ้นได
เปนปูนสีชมพูออ น และยาฉุน บางครัง้ ก็ใสการบูรไปดวย ชาวลาวลานนาเคีย้ วหมาก
อยูเสมอซึ่งเหมือนกับพวกนิโกรทางตอนใตของสหรัฐอเมริกาที่ติดยาสูบนั่นเอง
แมแตเด็กเล็กๆ ก็หัดเคี้ยวหมากกันแลว คนแกที่ไมมีฟนจะใชตะบันตําหมากจน
แหลกแลวเคี้ยวอยางสบายอารมณ ตามทองถนน ในตลาดหรือบริเวณลานบาน
จะเปรอะไปดวยนํ้าหมากสีแดงเถือก หีบหมากของผูดีนั้นทํามาจากทองคําหรือ
เงินที่ดุนลายอยางวิจิตร ชนชั้นไพรนิยมใชเครื่องเขิน หากมีแขกมาแลวไมยกหีบ
หมากหรือเชี่ยนหมากออกมาตอนรับก็เปนการเสียมารยาทเปนอยางยิ่ง
ภาพของหญิงสาวที่ผลัดผาซิ่นและผามัดอกหลังจากอาบนํ้าในลําธารนั้น
นาชมมาก ทรวดทรงของพวกเธองดงามและออนหวาน ศีรษะตัง้ ตรงดูสงา มือและ
เทาเล็กสมกับเปนผูหญิง พวกเธอไมใสนํ้าหอมและทาหนาเหมือนผูหญิงชาวจีน
อีกทั้งไมมีบุคลิกที่ดูโออาเหมือนผูหญิงชาวพมา แตพวกเธอก็มีความสดชื่น สดใส
แลดูไรเดียงสาซึ่งหายากในหญิงสาวจากเผาพันธุอื่น
เมือ่ ไมกปี่ ท ผี่ า นมานีก้ ารแตงกายของผูห ญิงในหัวเมืองใหญเริม่ เปลีย่ นแปลง
เพราะหมอสอนศาสนาแนะนําใหพวกเธอใสเสือ้ มัสลินอินเดียซึง่ หาซือ้ ไดงา ยและ
ราคาถูก กอนหนานีเ้ สือ้ สีขาวดังกลาวเปนสัญลักษณของพวกคริสเตียน แตปจ จุบนั
ผูหญิงลาวลานนาในหัวเมืองใหญนิยมสวมใสกันมาก
เรือนของชาวลาวลานนาสรางอยางเรียบงาย เจาของเรือนจะเก็บและ
เตรียมวัสดุกอสรางวันละเล็กละนอย เรือนของชาวบานทั่วไปมักสรางดวยไมไผ
สวนเรือนของเจานายสรางดวยไมสัก เจาของเรือนจะวัดขนาด ตัด และบากไม
เตรียมโครงสรางไวกอนลวงหนา เมื่อทุกอยางครบถวนแลวจึงบอกเพื่อนบานให
มาชวยประกอบเรือนในวันมงคล เสาเอกจะยกลงหลุมเปนเสาแรก จากนั้นก็ขึ้น
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โครงแลวประกอบกันเปนเรือนในที่สุด พื้นเรือนปูดวยฟากนั้นก็ออนและยืดหยุน
เหมือนสปริง ในเวลากลางคืนเจาของเรือนจะปูเสือ่ บนพืน้ ฟากแลวลาดสะลี (ปูทนี่ อน)
(ฟูก) ฝายที่นุมสบาย
เรือนชาวลาว (ลานนา) ที่มีหลังเดียว ภายในประกอบดวยหองโถง ๑ หอง
และชานเรื อ นซึ่ ง อยู  ภ ายใต ช ายคาเดี ย วกั น บริ เวณมุ ม สุ ด ของชานเรื อ นเป น
หองครัวเปดโลง ๑ หอง
เรือนของชาวลานนาที่เปนเรือนแฝดหรือสองหลังคานั้น แตละเรือน
มีแบบแผนเดียวกัน ภายในเรือนใชเปนหองนอน ในหนารอนสมาชิกทุกคน
ในครอบครัวมักออกมานอนทีช่ านเรือนหรือเติน๋ ชานเรือนนัน้ เปนทัง้ ทีน่ งั่ พักผอน
และรับรองแขกไปในตัว เรือนของผูม ฐี านะจะสรางดวยไมสกั หรือไมเนือ้ แข็งชนิดอืน่
ฝาไมกระดาน หลังคามุงทัง้ กระเบือ้ งหรือหญาคา พืน้ เรือนปูไมกระดานหรือบางครัง้
ก็ปูฟาก แตคุมของเจานั้นงดงามและโออากวามาก
ฝาเรือนทํามาจากไมไผสานเปนกรอบแลวมาประกอบเขากับตัวเรือน
จากนัน้ จึงมุงหลังคาก็เปนอันเสร็จเรียบรอย เรือนแบบนีก้ นั ลมกันฝนไดดี กวางขวาง
พอสมควรและสบายเพียงพอตอความตองการของชาวลานนาแลว
ในเรือนของชาวลาว (ลานนา) มีเครื่องเรือนนอยมาก สวนใหญจะมีเปล
เสือ่ และฟูกสําหรับผูห ญิงนอนเพียง ๒ ถึง ๓ ผืนเทานัน้ ในเรือนไมมเี กาอีใ้ ชเพราะ
ชาวลาว (ลานนา) มีธรรมเนียมนั่งบนพื้น ผูชายจะนั่งขัดสมาธิแบบพวกแขกเติรก
ผูหญิงจะนั่งพับเพียบ ซึ่งเปนทานั่งที่ยากมากสําหรับขอตอของชาวอเมริกัน
แตผูหญิงในดินแดนแหงนี้ตองนั่งพับเพียบกันทุกคน
ภายในเรือนนั้นมีกฎอยูสองสามขอ เชนเสาเรือนและขั้นบันไดตองเปน
เลขคี่เทานั้น นอกจากนี้ยังมีหอผี ซึ่งอาจสรางเปนเรือนหลังเล็กเหมือนของ
เด็กเลนแลวตกแตงใหงดงามตามความตองการของเจาของบานก็ได บางแหงตั้ง
หอผีไวทบี่ ริเวณประตู บางแหงก็ตงั้ หอผีไวบริเวณชานนอกชายคา เจาของเรือนจะ
ถวายอาหาร ดอกไมและผลไมไวที่หอผีนั้น ทุกคนเชื่อวาวิญญาณหรือผีจะสิงสถิต
อยูในหอผีหลังนอย ครอบครัวจะอยูสุขสบายดีตราบใดที่ไมลบหลูหรือรบกวนผี
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หองครัวจะอยูม มุ สุดของชานเรือนซึง่ เปนหองขนาดเล็ก ตรงกลางวางกระบะ
สีเ่ หลีย่ มใสดนิ บนกระบะนัน้ วางกอนหินหรืออุปกรณสาํ หรับตัง้ ภาชนะปรุงอาหาร
เชน หมอแกงและหมอนึง่ ขาว ควันไฟจะลอยสูงไปจนถึงเพดานทิง้ คราบเขมาเกาะ
ตามหยากไยที่หอยอยูระโยงระยาง
มุมของหองครัวนัน้ วางครกสําหรับตําเครือ่ งแกง ชาวลาว (ลานนา) กินขาว
เปนอาหารหลัก อยางนอยวันละ ๓ มือ้ (ตอ ๑ วัน) และ ๓๖๕ วันตอ ๑ ป ขาวนัน้ เหนียว
และมีสขี นุ ขนคลายครีม กอนนํามานึง่ ตองแชนาํ้ ไวใหนมุ กอน ๑ คืน เมือ่ ขาวสุกแลว
จึงนํามาพักไวในถาด (กั๋วะ) ใหเย็นแลวปนเปนกอนใสในภาชนะ
อาหารคํ่าของชาวลาวลานนานั้นคอนขางบริบูรณ ประกอบดวยขาว
แกงรสเผ็ด ผลไมและขนมหวาน เมื่อรับประทานอาหารกันอิ่มหนําสําราญแลว
ก็เปนชวงเวลาแหงความสุข ครอบครัวนั่งลอมวงสูบบุหรี่ เคี้ยวหมาก พูดคุย
จากนั้นจึงเริ่มตนทํางานในรอบคํ่ากันอีกครั้งหนึ่ง
ชาวลาว (ลานนา) ใชมือปนขาวเหนียวเปนกอนกลมเหมือนไขแลวจุมลง
ในถวยแกงเหมือนเราจุมขนมปงลงในถวยซุปอยางนั้น แกงเปนอาหารที่ใช
พริกแดงตมในนํ้าเดือด หากเปนแกงอยางพิเศษที่นํามารับรองแขกจะใสเนื้อหมู
กะทิ ผัก หอมและกระเทียมเปนตน
เครื่องปรุงอีกชนิดหนึ่งที่ใสในแกงคือ “ฮา(ปลารา)” หรืออธิบายอยางงาย
คือ ปลาเนา ที่มีกลิ่นเหม็นรุนแรงกวาทุเรียนเสียอีก “ฮา” ทําจากปลาหมักใน
กระบอกไมไผ ผมไมเคยชิมรสชาติของ “ฮา” มากอนเลย มีชาวตะวันตกคนหนึ่ง
เคยกิน “ฮา” ซึ่งเรื่องราวมีดังตอไปนี้
“มี ห มอสอนศาสนาคนหนึ่ ง ไปประจํ า อยู  ใ นหมู  บ  า นที่ มี ค ริ ส เตี ย น
จํานวนหนึ่งอาศัยอยู ชาวบานเชิญเขาไปกินอาหารเย็น จมูกของเขาแยกแยะ
กลิ่นไดไมดีนัก เมื่อเขาเห็นอาหารที่วางอยูบนพื้นก็ดีใจ จึงปนขาวเหนียวจิ้มลงไป
ในถวยแกง เมือ่ ชิมแลวก็รสู กึ วาเปนแกงทีม่ รี สชาติเปนเลิศและไมเคยกินแกงทีไ่ หน
อรอยเทานีม้ ากอน เมือ่ มีงานเลีย้ งเขาก็สงั่ ใหพอ ครัวทําแกงเลีย้ งแขก แตแกงทุกอยาง
ก็ไมอรอยเทาแกงที่บานชาวคริสเตียนในวันนั้นเลย เมื่อแขกกลับไปหมดแลวเขา
จึงเดินไปถามพอครัว พอครัวตอบกลับวา
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“อาว คุณพออยากจะกินแกงรสชาติแบบนั้นหรือ แตแกงแบบนั้นใส ”ฮา”
นะขอรับ”
โตะกินขาวของชาวลาว (ลานนา) กวางประมาณ ๒ ฟุต สูงประมาณ ๒
ถึง ๓ นิว้ อาหารประกอบดวยแกง ผลไมและปลาแหงอยางละนิด โดยมีกลองขาว
วางอยูใกลกัน หรือบางครั้งก็มีเพียงแกงอยูถวยเดียวเทานั้น สมาชิกทุกคน
ในครอบครั ว จะนั่ ง ล อ มรอบโต ะ หรื อ ตั้ ง วงบนเสื่ อ และกิ น ข า วด ว ยความสงบ
ชาวลาวใชมือหยิบอาหารเขาปากดวยความเรียบรอยและนุมนวลดูไมมูมมาม
เลอะเทอะเหมือนชาวตะวันออกบางประเทศ ผูด กี นิ อาหารอยางเชือ่ งชา คอยหยิบ
เนือ้ ปลาหรือกลวยกินแนมกับแกง การรบกวนใครก็ตามทีก่ นิ ขาวอยูน นั้ ถือวาเปน
มารยาทที่แยมาก แมแตเจาหากเรียกหาคนรับใชในขณะที่กินขาวอยู คนรับใชจะ
ตอบกลับทันทีวา “กินขาวอยู” ซึ่งเจาก็จะเขาใจและไมเรียกใชจนกระทั่งอิ่มแลว
เมือ่ กินขาวอิม่ หนําสําราญและยกถวยแกงไปเก็บเรียบรอยแลวก็เปนเวลา
ดื่มนํ้าและอมเมี่ยง เมี่ยงเปนใบชาหมักมีรสเปรี้ยว ใชหอเกลือแลวนํามาอมและ
เคีย้ วอยางชาๆ กลาวกันการอมเมีย่ งนัน้ ทําใหกระชุม กระชวยมากกวาการดืม่ นํา้ ชา
เสียอีก มีขอสังเกตวาพวกเขาจะไมดื่มนํ้าในระหวางกินขาวเลย
บานเรือนของชาวลาว (ลานนา) นั้นสะอาดพอใช หากมีฝุนผงอยูบนพื้น
พวกเขาจะใชไมกวาดปดฝุนผงใหตกลงไปที่ใตถุน ที่เมืองลาวลานนาไมมีวัน
ซักเสื้อผาประจําอาทิตย แตเมื่อเสื้อผาของใครสกปรกก็เอาไปซักที่แมนํ้าแลว
ใชทอนไมทุบใหสะอาดสะลีหรือที่นอนจะนําออกมาตากในวันที่แดดดี มีการขัด
ฝาเรือนและพืน้ เรือน บางครัง้ ก็ราดดวยนํา้ รอน หากฝาเรือนสกปรก พวกเขาก็จะ
เปลีย่ นฝาเรือนทีท่ าํ มาจากไมไผสานใหม ถึงแมวา ชาวลาวลานนาจะละเลยพวกฝุน
ผงเล็กๆ นอยๆ ทีเ่ ปนบอเกิดของโรครายและการสาธารณสุขก็ยงั ไมเปนทีแ่ พรหลาย
ในกลุมชนแหงนี้ แตพวกเขาก็มีชีวิตที่สงบ และมีความสุขตามอัตภาพ๖
ในทางกลับกัน ชาวตะวันตกก็มองชาวลานนาอีกมุมมองหนึ่งวา
ชาวลาวสอดรูสอดเห็นและขี้ขอมากกวา บางครั้งขุนนางของพระเจา
เชียงใหมก็มาขอผลไมจากผมแลวกินตอหนาตอตาราวกับเด็กนอย บางครั้งก็มา
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ขอไขไกสองสามฟอง ผมจะไมสรุปวาระหวางชาวสยามและชาวลาว (ลานนา) นั้น
ฝายไหนจะฉอฉลหรือสับปลับมากกวากัน แตถาจะใหบอกก็ตองบอกวาชาวลาว
นี่แหละ เพราะพวกเขาเห็นแกได ซึ่งบางครั้งผมคิดตําหนิวาชาวลาว (ลานนา) ไมมี
ศาสนาอะไรเลยนอกจากจิตใจที่ตํ่าทราม อีกทั้งไมมียางอาย๗
และอีกมุมมองหนึง่ ทีน่ า สนใจเปนพิเศษก็คอื ความสัมพันธระหวางเจากับ
ไพร ซึ่งสะทอนบริบททางสังคมในอดีตไดเปนอยางดี
ในหนังสือเรียนเเบบเกาเขียนไววา คนที่เปนเจาเปนนายไดนั้นตองทํา
ประโยชนใหเเกแผนดิน เเตในกรณีนใี้ ชไมไดกบั เจาในหัวเมืองลาว (ลานนา) เพราะ
เจามีเเตไดมากกวาทําตนใหเปนประโยชนเเละมีชีวิตที่สุขสบายอยูบนหลังไพร
ที่ทํางานหนัก
ไพรทั่วไปตองขึ้นสังกัดกับ “เจา” เพื่อความคุมครอง เเละไพรตองทํางาน
ใหเจาเปนการตอบเเทน การเก็บภาษีในเมืองลาว (ลานนา) นั้นไมเขมงวดเหมือน
สยาม มีไพรบางคนไมไดถกู เกณฑเเรงงานเปนเวลาหลายป ทัง้ นีเ้ กิดจากความเมตตา
กรุณาของเจา ไพรสามารถเปลี่ยนสังกัดเจาไดถึงเเมวาไมไดยายถิ่นฐานก็ตามที
เจาทีม่ คี วามเมตตากรุณาจะมีไพรเเละขาทาสบริวารมากซึง่ เรียกใชงานไดตลอดเวลา
สวนเจาที่ดุรายเเละโหดเหี้ยมอาจมีทาสรับใชเพียงคนเดียวเทานั้น
เจามีทรัพยสนิ เงินทองมาก เเตไมไดมาจากภาษี เงินไดมาจากผืนดินทีเ่ ปน
มรดกตกทอดมา อาทิ นาขาว สวนผลไม ปาไม บอพลอยเเละบอทองเปนตน
ทั้งที่เจานั้นรํ่ารวยมากเเตก็ไมตองใชจายอะไร หากเจามีความประสงคจะเดินทาง
ไปตางเมือง ก็เรียกไพรใหมาใชเเรงงานเเบกหามเเทนการเสียภาษีได หากเจา
ตองการสรางเรือนในคุม ก็เรียกใชไพรเเละทาสโดยไมตอ งเสียเงิน ความรํา่ รวยของ
เจาดูไดจากจํานวนทาสที่มีอยู อาจมีตั้งเเต ๑๒ คน จนถึง ๑,๐๐๐ คนหรือ
มากกวานั้น ทาสเหลานี้อาจเปนทาสในเรือนเบี้ย ทาสสินไถ หรือทาสเชลย ทาส
อาจพักอาศัยอยูใ นบริเวณคุม หรือหมูบ า นนอกเมืองซึง่ มีทที่ างสําหรับทํามาหากิน
เลีย้ งตัวเอง เเตกต็ อ งเตรียมพรอมเมือ่ ถูกเรียกตัวอยูเ สมอ บางครัง้ ก็ถกู เรียกตัวไป
ใชเพียง ๑ ชั่วโมงหรือเปนเดือนหรือยาวนานกวานั้น
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สวนมากไพรจะตกเปนทาสเพราะหนี้สิน ดวยยืมเงินภาษีจากหลวงมาใช
เมือ่ ไมมเี งินมาใชคนื ก็ตอ งตกเปนทาสหลวงหรือเปนทาสของเจาคนใดคนหนึง่ ทาส
สามารถไถตนเปนอิสระไดเเตเงินทองก็หายากเหลือประมาณ
ระบบทาสเปนภาระของหลวง เมื่อไมนานมานี้พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงประกาศวาลูกของทาสทีเ่ กิดมานัน้ เปนไทไมใหเปนทาส
ในเรือนเบี้ยอีกตอไป เเตก็มีคนไมเห็นดวยเปนจํานวนมาก
เณรเเละพระสงฆไดรบั การยกเวนภาษี ในสยามคนทีม่ อี สิ ระมากทีส่ ดุ คือ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เเละบรรดาพระสงฆ เพราะทาสตองขึน้
กับเจานาย เเละไพรตอ งสังกัดกับเจา เจานายทองถิน่ ตองขึน้ ตอเจาในหัวเมืองใหญ
หรือสนาม สนามก็ตอ งขึน้ ตอขุนนางชัน้ สูงหรือขาหลวงเทศาภิบาลของสยาม เเละ
ขาหลวงเทศาภิบาลก็ขึ้นตอพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั่นเอง
ชนชั้นปกครองหรือเจาของลาว (ลานนา) มีสงาราศีเเละมารยาทงาม
ซึ่งเปนใบเบิกทางใหเขาสังคมในเมืองใหญตางๆ ไดเปนอยางดี เจาไมเย็นชาเเละ
มีหวั สมัยใหม สนใจเรียนรูโ ลกภายนอก เเละพยายามปรับตัวใหเขากับความศิวไิ ลซ
ตามธรรมเนียมตะวันตก เเตอีกมุมหนึ่ง พวกเจาก็เห็นเเกตัว กอบโกยเเตผล
ประโยชน เเละไมสนใจดูเเลทุกสุขของชาวเมือง พวกเจาอาศัยอยูกันเพียงลําพัง
เอาเเตได มักงาย เเละมีความสุขไปวันๆ ทั้งที่มีหนาที่ดูเเลชาวเมือง
เจามีภรรยาไดหลายคน เเตกไ็ มเสมอไป ยกตัวอยางเจาหอหนาเเหงเมือง
ละคอรสมรสกับสตรีสูงศักดิ์ผูหนึ่ง เเตเธอไมยินยอมใหเจาหอหนามีภรรยานอย
ชีวิตของเจาเสมือนเปนกาฝากที่เกาะติดกับไพร ในเมืองลาว (ลานนา)
รํ่ารวยไปดวยทรัพยากรเขตรอน ชาวเมืองขยันทํามาหากิน เเตทวากลับมีกาฝาก
มาเกาะติดชีวติ ผมจะยกตัวอยางสักสองเรือ่ งเพือ่ ใหทกุ คนไดเห็นภาพของเจาเเละ
ไพร ในหัวเมืองลาวดังนี้
เหตุเกิดทีเ่ มืองละคอร มีชายคนหนึง่ เดินทางเขาเมืองมารักษาตัว เเตเมือ่
เขารูคารักษาพยาบาลก็รองขึ้นวา
“พอเลี้ยงขาเจาขอยานี้เถิดเพราะอัฐไมมีจายเเลวเจา”
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“คราวหนาเธอเอากลวยมาขายดวยนะ ภรรยาของผมจะซื้อเอง เธอจะ
ไดมีอัฐจายคารักษาพยาบาล”
“ขาเจาไมมีกลวยเหลือเเลวเจา”
“ทําไมรึ เมื่อคราวที่ผมไปเยี่ยมเธอที่หมูบาน ก็เห็นสวนกลวยงามดีนี่
ไมเปนไรงั้นเธอเอามะพราวมาขายใหภรรยาผมก็ได”
“พอเลี้ยงตนมะพราวของขาเจาก็ไมมีเเลว”
“เกิดอะไรขึ้นกับสวนของเธอหรือ”
“โธพอเลี้ยง ครอบครัวขาเจาไมเคยไดกินกลวยหรือมะพราวดีๆ กับเขา
สักครั้ง เพราะเจา บ .... สงคนมาเก็บผลสวนไปหมด ขาเจาโกรธมากเลยตัดทิ้ง
เสียทั้งสวน
นี่คือปญหาที่เกิดขึ้น ชายผูนี้มีจิตใจที่อิสระมากกวาชาวลาว (ลานนา)
ทัว่ ไป เพราะสวนใหญจะกมหนากมตายอมรับชะตาชีวติ โดยไมปริปากบน พวกเขา
ไมเคยถามวา “ทําไม” เเตยอมรับเหตุการณที่เกิดขึ้น พวกเขาพยายามไมเสียเวลา
เเละพลังงานกับสิ่งตางๆ ที่เกิดขึ้นรอบตัวมากเกินไป
อีกเหตุการณหนึง่ เกิดขึน้ ในเมืองละคอรเชนกัน มีชายหนุม ชือ่ วา อายปาด
เปนคนขยันหมัน่ เพียรเเละประหยัดมัธยัสถ ชายหนุม มีเงินเก็บออมอยูจ าํ นวนหนึง่
ซึง่ มีมลู คาเทากับ ๒๐๐ ดอลลารสหรัฐ พอเเมของเขามีทดี่ นิ จํานวนมาก เเตกเ็ เกชรา
เเละโรยเเรงเเลว เรือนของอายปาดเปนเรือนไมสักอยางดี ตั้งอยูกลางสวนผลไม
ลูกสาวที่ออกเรือนไปเเลวก็มีเรือนไมสักหลังงามรวมทั้งสวนผลไมเเละนาขาว
ที่กวางใหญเชนกัน อายปาดโชครายที่เจาคนหนึ่งรูวาเขามีเงินมากโข เจาเดินทาง
มาพบอายปาดเพือ่ หวังเงินจํานวนหนึง่ อายปาดเเสดงความเห็นใจเเตกไ็ มปริปาก
เรือ่ งเงินจํานวน ๒๐๐ ดอลลาร เจาเริม่ พูดเขาประเด็นวา อายปาดมีเงินอยูจ าํ นวนหนึง่
ซึง่ เจาอยากจะขอยืมไปใชบา ง ผมคิดวาถาอายปาดใหเจายืมเงินเพียงเล็กนอยก็จะ
ไมเกิดเรื่อง เเตดวยเหตุผลกลใดไมทราบเจาจึงขโมยเงินของอายปาดไปจนหมด
ผมจําเรื่องไมไดเเลว ทราบเเตวาอายปาดมีหลักฐานเเนชัดวาเจาคนนั้น
เปนผูขโมยเงิน อายปาดจึงไปฟองศาลดวยความโกรธเเคนโดยไมคิดใหรอบคอบ
เสี ย ก อ น ชายหนุ  ม คิ ด ว า กฎหมายนั้ น ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ เเต ศ าลกลั บ ไม เ ห็ น ด ว ยกั บ

๑๔๔ ขวงผญา
อายปาด คราวนีเ้ จาโกรธมากอายปาดริตอ กรกับอํานาจเเลวจะไดเห็นดีกนั เจาสง
คนปลอมตัวไปเปนรางทรงมาขีเ่ เลวใหปา วประกาศอีกสองสามวันใหหลังวา ผูห ญิง
ในครอบครัวอายปาดเปนผีกะ เเละดวยอํานาจของผีจึงทําใหครอบครัวอายปาด
มีฐานะรํ่ารวย เเละหากไมเปนผีกะ อายปาดก็คงไมกลากลาวหาเจาวาเปนขโมย
อยางเเนนอน เวลานี้มีคนในหมูบานตายเพราะถูกผีกะกินเเลว เเละอีกหลายคน
ก็เจ็บหนัก
วันรุงขึ้นที่อากาศเเจมใส คนในหมูบานก็รวมตัวมาที่เรือนอายปาด
บางก็ถอื หินมาขวางเรือนเเละขับไลครอบครัวอายปาดออกจากหมูบ า น ครอบครัว
อายปาดหลบหนีออกจากเรือนในเวลากลางคืน เเตพอก็ชรามากเเลวเดินทางไกล
ไมไหว อายปาดจึงตัดสินใจไปที่เเมนํ้าเเสรงทําทีเดินทางขึ้นเหนือ ตาชายหนุม
ตัดไมไผมาผูกเปนเเพ เเลวพาพอลองลงมาตามเเมนํ้า จนถึงโรงพยาบาลของ
มิชชันนารีเมืองละคอร ที่ผานมาครอบครัวไมเคยติดตอหรือรูจักกับมิชชันนารี
มากอน เเตอา ยปาดรูว า พวกเขาเปดประตูตอ นรับผูต กทุกขไดยากเสมอ อายปาด
กลายเปนคนสิน้ เนือ้ ประดาตัว เเลวเดินทางขึน้ เหนือไปยังเมืองเชียงใหม ผูไ รทพี่ ง่ึ
ไมวา ผูช าย ผูห ญิงหรือเด็กตางก็ไปเมืองเชียงใหมกนั ทัง้ นัน้ เพราะทีเ่ มืองเชียงใหม
มีหมูบานหนึ่งซึ่งมีคริสเตียนอยูมาก เเละที่นั่นทุกคนตางก็เริ่มชีวิตใหมไดอีกครั้ง
เรือนของอายปาดถูกเผาวอดวายเเละสวนผลไมก็ถูกโคนลมจนหมด
ตนหมากที่สูงชลูดทุกตนถูกตัดจนไมเหลือใหเปนพยานปากเอกเเมเเตตนเดียว
ผมไปทีเ่ รือนอายปาดหลังจากทีเ่ กิดเหตุสองอาทิตย เเละยืนยันไดวา เปนการทําลาย
ลางอยางที่วา “ราบเปนหนากลอง” เลยทีเดียว
เรือนของพีส่ าวทีอ่ อกเรือนไปนัน้ ก็ถกู เผา ทีน่ าของครอบครัวถูกริบใหเปน
ของเจาเเละหากมีคนมาทาทายวาอํานาจไมมจี ริงผมจะบอกวาสิง่ ทีเ่ ห็นอยูน เี่ เหละ
คืออํานาจของแท
นี่คือตัวอยางของการที่ไมตองการเห็นใครดีเดนเกิน เเตอยางไรเสีย
อายปาดก็มีชีวิตใหมที่สงบสุข ประสบการณสอนชายหนุมวาตอไปตองระวัง
เบื้องบนเอาไวใหมาก
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มีหลายคนพูดวาผีกะทําใหคนเขารีตเปนคริสเตียนที่เครงครัด ซึ่งเรื่องนี้
เปนจริงยิ่งกวาจริงเสียอีก เเตคนที่ถูกกลาวหาวาเปนผีกะนั้นกลับทํางานขยันขัน
เเข็งดี
ภายใตกฎหมายของสยาม หามไมใหกลั่นเเกลงทํารายหรือฟองรอง
คริสเตียน ครอบครัวของคริสเตียนนัน้ สะอาดสะอาน บริสทุ ธิ์ เเละประหยัดอดออม
ทั้งนี้เพราะเปนการผสมผสานสัญชาตญาณเดิมกับความเชื่อในอํานาจใหมคือ
องคพระเจานั่นเอง
ครัง้ หนึง่ เราวาจางยามคนใหม พอถึงวันทีส่ องยามคนนัน้ เดินหนาละหอย
มาคุกเขาพรอมขอโทษวาเจา บ. เเหงเมืองละคอรเรียกตัวไปใชเเรงงานเขาจึงตอง
ไปเขาเวรเดี๋ยวนี้
ครอบครัวของผมมีทซี่ กั ผาอยูใ นสวนหลังบาน หลายครัง้ ผมสังเกตคนรีดผา
กําลังรีดเสือ้ เเขนยาวสีขาวทีไ่ มใชของคนในครอบครัว ผมคิดเอาวาคงเปนเสือ้ ของ
คนรีดผากระมัง วันหนึ่งผมเขาไปดูใกลๆ ก็เห็นวาเสื้อเเขนยาวสีขาวนั้นตัดเย็บ
มาจากผาเนือ้ ดีราคาเเพง จึงถามคนรีดผาวาเปนเสือ้ ของใคร คนรีดผาตอบวาเปน
เสือ้ ของเจาผูหญิงคนหนึ่งซึ่งผมรูจักดีเเละเธอก็รํ่ารวยมาก
ผมถามวา “เจาใหคาจางเธอกี่อัฐ”
เธอตอบวา “หากวันใดขาเจามีปญ
 หา เจาทานจะชวยเหลือเจา ไมไดเลยเจา
เจาทานสั่งใหขา เจารีดใหเทานั้น”
เจาหญิงคนนี้เปนมิตรที่ดีกับบรรดามิชชันนารีหญิง เธอมักสงของมาให
ตามธรรมเนียมอยูเ นืองๆ บางครัง้ เธอสงเเตงไทยสุกมาตะกราใหญ บางครัง้ ก็เปน
นอยหนารสอรอยอยางทีไ่ มเคยรับประทานทีไ่ หนมากอน ขาวทีส่ ง มาใหกห็ อมหวาน
ยิ่งนัก ชรอยของที่สงมานี้เปนผลิตผลเเรกของปเเละมีคุณภาพดีที่สุดในเมือง
ละคอรกระมัง
เมื่ อ ลั บ สายตาชาวบ า น พวกเจ า ก็ ใช ชี วิ ต เรี ย บง า ยเช น เดี ย วกั บ ไพร
รับประทานขาวกับเเกงเเละเเตงกายอยางเรียบงายที่สุด หากเมื่อออกงานเจาจะ
เเตงกายอยางเต็มยศ งดงาม หรูหราดวยเสื้อผาสีสันสดใส มีบริวารติดตามเปน
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จํานวนมาก มีคนถือหีบหมากทองคํา ดอกไมทองคํา เเละหมอนอิงที่ปกดวย
ดิ้นเงินเเละทองตามหลังเพื่อเจาจะไดอิงหมอนเวลานั่ง
เจาลาว (ลานนา) ก็เหมือนเจานายชาวสยามทีส่ รางภาพใหงดงามอลังการ
เมือ่ อยูใ นทีส่ าธารณะ ซึง่ การปรากฏกายของเจาเเตละครัง้ นัน้ ก็งดงามดังคํากลาวอาง
สมกับเปนหนาเปนตาของบานเมืองจริงๆ
ในพิธีที่สําคัญเจาจะหวานเงินใหชาวเมือง จัดมหรสพใหชมทั้งฟอนรํา
ดอกไมไฟ ฟอนดาบเเละอื่นๆ
ชาวเมืองนัง่ ชมมหรสพทัง้ คืนพลางสรรเสริญเยินยอวาเจานัน้ มีบญ
ุ คุณยิง่ ใหญ
เเละดีทสี่ ดุ ในเเผนดิน ทัง้ ทีเ่ มือ่ อาทิตยทเี่ เลวยังบนดาเจาเรือ่ งสงคนไปเก็บมะพราว
ที่สวนอยูเเทๆ”๘
ในเรือ่ งของศาสนาและความเชือ่ นัน้ ชาวตะวันตกกลาวเปนเสียงเดียวกันวา
ชาวลานนานับถือพุทธควบคูไปกับผี ในขณะที่การแพทยของสยามรุดหนาไปแลว
แตดินแดนลานนายังคงเชื่อเรื่องผีอยางเหนียวแนน
นอกจากพระพุทธเจาแลวชาวลาว (ลานนา) ยังนับถือผีและเชื่อเรื่อง
ไสยศาสตร หากมีคนปวยพวกเขาจะไปสืบหาวาใครเปนผีเมือ่ พบแลวก็ไลออกจาก
หมูบานทรัพยสมบัติก็ถูกเผาทิ้ง
“นีเ่ ปนการใสรา ยศัตรูกนั เห็นๆ หากผูป ว ยไมมศี ตั รูหรือไมกลาวหาเพือ่ นบาน
เขาก็จะถูกเฆี่ยนจนกวาผีรายที่สิงอยูในตัวจะยอม มีแมหมายลูกสองคนหนึ่ง
ถูกกลาวหาวาเปนผี พวกเธอมาขอลี้ภัยและอาศัยอยูในบริเวณโบสถ จากนั้น
มาเธอจึงเขารีตเปนคริสเตียน ลูกชายสองคนเขาโรงเรียนและหวังวาเขาจะเปน
มิชชันนารีรุนตอไป”๙
ในชวงหนาแลง (กุมภาพันธ ถึง มีนาคม) ชาวบานมักจัดพิธีไหวผี เพราะ
ทุกคนวางจึงมารวมงานไดมาก ดังนัน้ จึงมีทงั้ พิธที างศาสนาและพิธเี ลีย้ งผีประจําเมือง
จัดขึ้นพรอมกัน
พิธหี นึง่ ทีจ่ ดั กันยิง่ ใหญคอื พิธเี ลีย้ งผีนกั รบ ทุกคนในสายตระกูลทีเ่ กีย่ วของ
กันตองมางานนี้ มีการสรางปะรํา เลี้ยงอาหารและเครื่องดื่มคนที่มารวมงานกัน
เต็มที่
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ปะรํามุงดวยผามัสลินสีขาว เสาเปนไมไผ เปดโลงทั้งสีดาน ประดับดวย
ซุมโคงที่ทําจากทางมะพราว ดานหนึ่งของปะรํานั้นกั้นฉากสีสันสดใสสําหรับ
ตั้งโตะสังเวยผี เครื่องสังเวยผีประกอบดวยอาหาร เครื่องดื่มและเสื้อผา
กลางปะรําหอยผาฝายสีขาวยาวลงมาจากเพดาน ในพิธมี ผี หู ญิงเต็มไปหมด
ทั้งในและนอกปะรํา ผูหญิงเทานั้นที่ฟอนผีได ผีชื่นชอบหมูและเหลาเปนพิเศษ
ผูหญิงจะซุกหนากับผาหอยสีขาวแลวรอใหผีเขา แตพวกเธอก็ไมตองรอนาน
เพราะเหลาที่ดื่มก็ทําใหเปนผีไปครึ่งหนึ่งแลว เมื่อผีเขารางทรงเหลานั้นก็สั่นเทิ้ม
ยกแขนและมือฟอนตามแบบนาฏศิลปของเขา ปพาทยนั้นเหมาะกับการฟอน
ผีที่สุด เพราะทวงทํานองเรงเรารุนแรงมาก ผีดูเหมือนอดอยากปากแหงมาตลอด
ทัง้ ป เพราะฟอนไปดืม่ เหลาไปไมหยุด บางครัง้ ก็ถอื ขวดเหลาฟอนไปดวยและเหลา
มีเทาไหรก็ไมเพียงพอตอความหิวกระหายของผี
รางทรงหรือคนฟอนจะสวมเสือ้ ผาตามแตผนี นั้ ๆ ซึง่ สวนใหญเปนชุดของ
ผูชาย มือถือดาบและหอกฟอนรําอยางสนุกสนาน พิธีนี้มีตั้งแตเชาตรูจนถึงคํ่า
อีกทัง้ ปพ าทยกป็ ระโคมไมหยุดเวนแตเวลารับเหลาจากผีมาดืม่ เทานัน้ ทัง้ ทีพ่ วกเขา
เชื่อวาผีเปนผูปกครองจักรวาลแลวก็ยังเชื่อวาผูรูเวทมนตก็สามารถควบคุมผีและ
ใชทําสิ่งที่ชั่วรายที่สุดได ชาวสยามและชาวลาว (ลานนา) นั้นเชื่อเรื่องไสยศาสตร
มากจนไมมีชาติไหนมาเทียบ พวกเขาเชื่อวาหมอผีสามารถสั่งใหผีแปลงราง
เปนแมลงแลวบินไปทํารายคนที่เขามุงรายหรือเสกควายเขาทองหรือทําสิ่งตางๆ
ตามที่หมอผีปรารถนาได ชาวสยามเชื่อวาชาวลาว (ลานนา) มีเวทมนตลึกลับ
แตพวกเขาก็ยกใหกะเหรี่ยงหรือชาวเขาเปนผูมีเวทมนตแกกลา
สองปกอนหนานี้มีคนกุมตัวชาวกะเหรี่ยงสองคนมาในเมืองเชียงใหม
ขอหาใชเวทมนตทํารายเพื่อนบานจนตาย คดีมีดังนี้ กะเหรี่ยงสองคนตองการซื้อ
เครือ่ งดนตรีจากเด็กหนุม คนหนึง่ แตเด็กหนุม ไมขายให ไมนานนักเด็กหนุม คนนัน้
ก็ปวยตาย หลังจากที่ปวยได ๑๔ วันก็ตาย เมื่อเผาศพแลวมีชิ้นสวนของรางกาย
ไมไหมไฟอีกทั้งยังดูเหมือนเครื่องดนตรีที่วานั่นอีก ทุกคนเชื่อวาเด็กหนุมตาย
เพราะผีเขาแลวแปลงรางเปนเหมือนเครื่องดนตรี

๑๔๘ ขวงผญา
ชาวกะเหรี่ยงสองคนถูกตัดหัวทั้งที่บริสุทธิ์ แตกรณีเชนนี้ก็ไมเกิดขึ้น
บอยนัก เราแปลกใจที่พวกเขาเชื่อเรื่องผีกันอยางมงายมากเหลือเกิน”๑๐

ภาพการฟอนผีมด
During the dance in the honour of Pi-Mot spirit.Museum of Archaeology
and Anthropology (University of Cambridge), Cambridge, UK

และอีกตัวอยางหนึ่งคือ
“เมื่อแพทยพื้นบานไมสามารถรักษาโรคภัยไขเจ็บของคนไขไดแลว หญิง
ผูเปนมาขี่ซึ่งอางวาติดตอกับผีไดนั้นจะเชิญผีเขาประทับทรง หลังจากเปลี่ยน
เครื่องแตงกาย เธอจะนั่งบนเสื่อที่ปูไวที่เฉลียง จากนั้นสมาชิกในเรือนจะนําเหลา
มาใหดวยความยําเกรง ในระหวางนั้นวงดนตรีประจําหมูบานก็บรรเลงเพลงคลอ
อยางแผวเบา
เธอเริม่ จิบเหลาและขับลํานําคลายดัน้ กลอนสด พรอมทัง้ ทองคาถาซํา้ กัน
หลายครั้ง จากนั้นรางกายก็โอนเอนจนกระทั่งสั่นเทิ้มและดูเหมือนตกอยูในภวังค
ทุกคนเชื่อวาผีไดเขารางของเธอแลวและคําพูดของเธอทุกคําก็มาจากผี

ลานนาในสายตาของชาวตะวันตก ๑๔๙

เมื่อเธอแสดงใหเห็นวาพรอมตอบคําถามแลว ญาติหรือเพื่อนของผูปวย
จะถามวา ผูปวยทําอะไรผิด ตองแกไขหรือขอขมาดวยวิธีใด ดวยขอมูลเบื้องตน
ของครอบครัวและความผิดของผูป ว ยเธอจึงตอบคําถามไดเธอบอกวาผี ซึง่ ในกรณีนี้
หมายถึงผีบรรพบุรุษหรือผีอารักษไมพอใจ หากผูปวยทําผิดบางประการตองเลี้ยง
ผีเพือ่ ขอขมา หากผีไมตอ งการอาหารก็ตอ งจายคาปรับเปนเงิน ๒-๓ รูป หรือเลีย้ ง
เหลาแทนก็ได
ในกรณี ที่ ม  า ขี่ ช  ว ยเหลื อ ไม ไ ด ผ ลและอาการของผู  ป  ว ยยํ่ า แย ล งนั้ น ก็
สันนิษฐานไดวาผีเขา ผีนั้นจะทํารายรางกายและครอบครัวของผูปวย ตองเอา
หมอผีมาไลผี และผีทกี่ ลาวมานีก้ ค็ อื ผีกะ ไมมใี ครเคยเห็นผีกะแตเลากันวามีรปู ราง
เปนมาเพราะเสียงฝเทาของมันที่วิ่งจากปามาสูเรือนคนนั้นเหมือนเสียงมาควบ
เลากันวาผีกะเกิดจากวิญญาณทีห่ วิ โหย ลูกหลานไมสง ขาวสงนํา้ ให จึงตอง
กลับมาหลอกหลอนลูกหลานที่ใจจืดใจดําเหลานี้และหากมีใครเกิดคลุมคลั่งขึ้นมา
คนก็จะบอกวาถูกผีกะเขา
ผีทุกชั้นไมวาผีบรรพบุรุษหรือแมแตเจาที่เจาทางก็กลัวผีกะ เมื่อผีกะ
เขามาผีบานผีเรือนก็จะหนีหายไปจนกวาผีกะจะออกจากเรือนหรือถูกไลออก
จากคนแลว ตามที่ผมบอกกอนหนานี้วา ผีกะก็คือผีบรรพบุรุษซึ่งจะแฝงอยูกับ
ลูกหลานเปนเงาตามตัวอยูเสมอ และบางครั้งก็อาจจะแฝงอยูกับทั้งพอแมลูกๆ
ในเวลาเดียวกัน อาหารของผีกะคือตับไตไสพุงของคนเปนๆ และจะกินไปเรื่อยๆ
จนพอใจ มีการไลผีกะออกจากคนอยูเสมอและบอยครั้ง คนๆ นั้นก็ตายเพราะวิธี
การไลผีนั่นเอง”๑๑
ชาวตะวันตกมองดินแดนลานนาวาอุดมสมบูรณ อากาศเย็นสบาย ผูคน
แตงกายงาม แตชาวยวนหรือชาวลานนาก็เหมือนกับผูค นทัว่ โลก ทีม่ ที งั้ เกียจคราน
และขยันคละกันไป ซึง่ ขึน้ อยูว า ผูเ ขียนไดพบกับชาวยวนประเภทไหน และชาวยวนนัน้
ใสซื่อ บริสุทธิ์ มักแสดงความคิดใหเห็นอยางชัดเจน ไมเก็บงําเอาไว ชาวตะวันตก
จึงตําหนิวา ไมมีความอาย และไมเก็บอารมณความรูสึกนั่นเอง.

๑๕๐ ขวงผญา
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Birmah, Siam, and Anam. Conder, Josiah Published 1826 by Printed
for J. Duncan in London).
Siam and Laos, as seen by our American missionaries : Character and
Government.
A thousand miles on an elephant in the Shan states HOLT S.HALLETT,
M Inst C.E.
Burmese loneliness : a tale of travel in Burma, the Southern Shan
States and Keng Tung Enriquez, C. M. (Colin Metcalfe).
Le Laos, 1901 Reinach, Lucien.
The Laos of North Siam: LILLIAN JOHNSON CURTIS.
The kingdom and people of Siam : with a narrative of the mission
to that country in 1855, v.2 Sir John Bowring London: J.W. Parker
and son, 1857.
The Laos of North Siam: LILLIAN JOHNSON CURTIS.
Siam and Laos, as seen by our American missionaries RECOLLECTIONS
OF CHEUNG MAI.
Siam and Laos, as seen by our American missionaries Treatment of
the sick.
Siam and Laos, as seen by our American missionaries Treatment of
the sick.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๕๑

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ
กรณีหมูบานผาบอง อ.เมือง จ.แมฮองสอน
ธรรศ ศรีรัตนบัลล*

ความนํา

พุทธศาสนาเถรวาทไดขยายตัวจากลังกาเขามาสูดินแดนสุวรรณภูมิ
อยางตอเนื่อง แตดวยบริบทของชวงเวลาและเหตุการณที่แตกตางกันนําไปสู
การเกิดนิกายยอยๆ กระจายอยูทั่วไปในดินแดนนี้ ไทใหญเปนกลุมชาติพันธุหนึ่ง
ที่ รั บ เอาพุ ท ธศาสนาเถรวาทเข า มาและมี นิ ก ายย อ ยที่ สํ า คั ญ ได แ ก นิ ก ายโยน
(เกิงโยน) และนิกายมาน (เกิงมาน) ซึง่ ทัง้ สองนิกายเปนทีแ่ พรหลายในสังคมไทใหญ
*

อาจารยประจําภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

๑๕๒ ขวงผญา
การขยายตัวของลัทธิลาอาณานิคมและระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมตั้งแตปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ เปนตนมา สงผลใหสังคมไทใหญเกิดการปรับตัวจากระบบ
การผลิตเพื่อยังชีพมาสูระบบการผลิตเพื่อขาย ระบบเงินตราไดเขามามีบทบาท
สําคัญตอสังคมไทใหญและสังคมโดยรอบในภูมภิ าคนี้ ในกรณีของหมูบ า นผาบอง
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน ซึง่ เปนพืน้ ทีแ่ นวชายแดนและหางไกลจากอํานาจรัฐ
ไดเกิดปรากฎการณที่นาสนใจในชวงเวลาของการเปลี่ยนผานจากระบบเศรษฐกิจ
แบบเดิมสูร ะบบทุนนิยม ปรากฏการณดงั กลาวถูกนําเสนอผานการใชพรมแดนของ
นิกายสงฆหรือเกิงเปนสัญลักษณ อยางไรก็ตาม ในเวลาตอมากระบวนการสรางรัฐชาติ
และการปฏิรูปคณะสงฆในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดจัดระเบียบคณะสงฆไทยโดยแยก
เปนสองนิกายสําคัญ คือมหานิกายและธรรมยุตนิ กิ าย ทําใหนกิ ายดัง้ เดิมในทองถิน่
ของภาคเหนือถูกรวมเขาไวในมหานิกาย สงผลใหการรับรูแ ละความรูเ กีย่ วกับนิกาย
ดัง้ เดิมเริม่ เลือนรางไป มีเพียงพิธกี รรมหรือความเชือ่ บางประการทีย่ งั คงหลงเหลือ
การทําความเขาใจประวัติศาสตรผานเรื่องนิกายในพุทธศาสนาของชาวไทใหญ
จึงจะนําไปสูการอธิบายอดีตซึ่งสงผลตอสังคมในปจจุบัน

การขยายตัวของพุทธศาสนาเถรวาทสูสังคมไทใหญ

คนไทใหญหรือคนไตแตเดิมนับถือผีและธรรมชาติ ตอมารับเอาพุทธศาสนา
เขามาแทนที่ความเชื่อดั้งเดิม การแผขยายอิทธิพลเขามาของพุทธศาสนาในกลุม
ไทใหญมี ๓ ชวงทีส่ าํ คัญ ไดแก การขยายตัวของพุทธศาสนาจากพุกาม การขยายตัว
ของพุทธศาสนานิกายโยนจากเชียงใหมและการขยายตัวของพุทธศาสนาจากพมา
ในสมัยพระเจาบุเรงนอง ดังนี้
๑. การขยายตัวของพุทธศาสนาจากพุกาม ในสมัยพระเจาอโนรธา แหง
อาณาจักรพุกาม พุทธศาสนา ที่ไดรับอิทธิพลจากเมืองมอญไดรุงเรืองอยางยิ่ง
ในอาณาจักรพุกามและขยายตัวไปในกลุมไทใหญที่ตั้งถิ่นฐานอยูทางตอนใตของ
เมืองอังวะ รวมถึงเผยแผเขาไปในดินแดนรัฐฉานตอนใตบริเวณเมืองหยองหวย

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๕๓

และทะเลสาบอินเล๑ ปรากฏหลักฐานพุทธรูปเจาพาราผองตออู (พระบัวเข็ม) ตาม
ตํานานกลาววาสรางดวยไมแกนจันทรแดงในสมัยพระเจาอลองสิตทูแหงพุกาม
อิทธิพลของพุทธศาสนาในชวงเวลานี้ยังจํากัดบริเวณอยูในแถบรัฐฉานตอนใต
อยางไรก็ตามในชวงเวลาใกลเคียงกันไดปรากฏตํานานเจานางมอนละ ธิดาแหง
กษัตริยไ ตแหงเมืองมาว (เวียงเจลา น) ทีพ่ ระบิดาถวายเปนบาทบริจาริกาแกพระเจา
อโนรธา ตอมาเมือ่ เจานางมอนละไดไปประทับทีเ่ มืองพุกาม ไดศกึ ษาพุทธศาสนา
และปฏิบตั สิ มาธิจนพระธาตุเสด็จมาประทับอยูท ตี่ มุ หูและมักเปลงแสงรัศมีในชวง
วันพระ เปนเหตุใหนางสนมอืน่ ทีอ่ จิ ฉารวมกันใสความวา เจานางมอนละเปนปศาจ
พระเจาอโนรธาทรงเชื่อและเนรเทศกลับเมือง เมื่อพระบิดาทราบขาวไดเสด็จมา
รับบริเวณทีส่ องพอลูกไดพบกันเปนชายแดนเมืองมาว ตอมาไดสรางเจดีย “บอโจ”
เปนอนุสรณ ซึ่งแปลวา พอมารับ บางสํานวนกลาววา “บอโจ” เพี้ยนมาจากคําวา
“บอเกลือ” เพราะเจานางมอนละไดอธิษฐานใหบริเวณนีม้ บี อ เกลือ ซึง่ สือ่ ความถึง
ความอุดมสมบูรณ พระเจดียบ อ โจเปนเจดียศ กั ดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ าวไทใหญใหความเคารพ
ปจจุบันตั้งอยูในเขตเมืองสี่ปอ รัฐฉาน ประเทศพมา และมีงานประเพณีในชวง
วันเพ็ญเดือนสีข่ องทุกป (ปอยเหลินสีเ่ วียงสีป่ อ ) แมวา ตํานานจะมีหลายสํานวน แตก็
สะทอนใหเห็นวา พุทธศาสนายังไมเผยแผไปถึงดินแดนไทใหญทางตอนเหนือ
ในชวงเวลาดังกลาวเทาใดนัก
๒. การขยายตัวของพุทธศาสนานิกายโยนจากเชียงใหม ในสมัยเจาคําหีบฟา
แหงแสนหวี (พ.ศ.๒๐๐๓-๒๐๖๕) เจาฟาเมืองเชียงใหม เชียงแสนและเชียงราย
ไดเจริญสัมพันธไมตรีตอ กัน โดยใน พ.ศ.๒๐๑๕ เจาคําหีบฟาและนางคํามุง ไดเดินทาง
มาประทับทีเ่ มืองเชียงใหมเปนเวลาสองเดือน และไดพบกับวัดวาอาราม พระพุทธรูป
ดวยยังไมรจู กั พุทธศาสนาจึงคิดวา “เขาเลีย้ งผีกนั ” และขากลับไดแอบนําพระพุทธรูป
๑

เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต) พลวัตของชาติพันธุในบริบทประวัติศาสตรและ
สังคมการเมืองรวมสมัย, กรุงเทพฯ : มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร,
๒๕๕๒, หนา ๖๕.

๑๕๔ ขวงผญา
โลหะขนาดเล็กใหปูแลวบัว (เลาโว/เลาวู) บริวารที่ติดตามมานําผามาหอและ
นํากลับไปเมืองแสนหวีดวย พระพุทธรูปดังกลาวคือพระพุทธสิหิงคหรือพระสิงห
ซึ่งไดแสดงปาฏิหาริยตอชาวไทใหญที่นํากลับไปนานัปการ เชน ขณะเดินทางกลับ
พระพุทธรูปถูกนําบรรทุกบนหลังมาตัวหลังสักพักก็จะไปปรากฏอยูบ นหลังมาตัวที่
นําหนา เอาพระพุทธรูปแชนํ้ารอนกลายเปนนํ้าเย็น เจาคําหีบฟาจึงปรารภวา
“ผีโยน” นี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักจึงควรสักการบูชา และถวายเครื่องพลีกรรมเพื่อใหเกิด
ความผาสุกสวัสดี ดังนั้นเมื่อกลับถึงเมืองแสนหวีจึงสรางหอใหเปนที่ประทับและ
ไดทําการฆาสัตวนานาชนิดเพื่อเปนพลีกรรม แตทวา พระพุทธรูปดังกลาวได
อันตรธานหายไปดวยเหตุแหงการปาณาติบาต ซึ่งสะทอนใหเห็นวาเมืองแสนหวี
ซึ่งเปนเมืองของชาวไทใหญทางตอนเหนือยังไมไดนับถือพุทธศาสนาแตยังคง
นับถือผีและมีการเซนสรวงพลีกรรมดวยสัตวสิ่งมีชีวิตเปนปกติ อยางไรก็ตาม
อีก ๖๘ ปตอมา (พ.ศ.๒๐๘๓) พระมหาญาณคัมภีร พระภิกษุชาวเชียงใหมและ
คณะไดออกเดินทางตามหาพระพุทธสิหงิ คทหี่ ายไป รวมถึงไดไปเผยแผพทุ ธศาสนา
ทีน่ าํ มาจากเมืองเชียงใหม๒ ซึง่ ชาวไทใหญเรียกคนเชียงใหมวา “โยน” พุทธศาสนา
จากเชียงใหมจึงเรียกวา “เกิงโยน” ตรงกับสมัยเจาหลวงคําแสนฟาซึ่งโปรดใหสราง
วัดเจกิ่วและหลอพระพุทธรูปใหมีพุทธลักษณะเหมือนพระพุทธสิหิงคที่หายไป
ดวยเหตุนพี้ ทุ ธศาสนานิกายโยนหรือ “เกิงโยน” จากเชียงใหมจงึ เจริญรุง เรืองในเขต
ของไทใหญ๓ และขยายตัวอยางกวางขวาง โดยนิกายนี้ใชอักษร “ตัวธรรมเมือง”
หรือ “ลีกโยน” ในการจารึกคัมภีรและเผยแผศาสนา
๓. การขยายตัวของพุทธศาสนาจากพมาในสมัยพระเจาบุเรงนอง ในพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๒ เมื่อพระเจาบุเรงนองทําสงครามขยายอํานาจ ไดมีนโยบายเผยแผ
พุทธศาสนาเถรวาทของพมาในแควนไทใหญ๔ โปรดใหสรางพระพุทธรูป
๒
๓
๔

สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทยใหญ, หนา ๒๖๔-๒๖๖.
เรื่องเดียวกัน.
หมองทินออง, เพ็ชรี สุมติ ร แปล, ประวัตศิ าสตรพมา, กรุงเทพฯ : มูลนิธโิ ครงการตําราสังคมศาสตร
และมนุษยศาสตร, ๒๕๕๖, หนา ๑๒๐.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๕๕

วัดวาอาราม เจดีย และศาสนสถานจํานวนมาก ทรงสงพระภิกษุชาวพมาเขามา
เผยแพรพุทธศาสนาในดินแดนไทใหญภายใตการอุปถัมภของพระองค รวมไปถึง
การสงเสริมการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม เปนเหตุใหชาวไทใหญจาํ นวนมากนิยมจารึก
คัมภีรทางพุทธศาสนาดวยอักษรบาลีแบบพมา การขยายตัวของพุทธศาสนาจาก
พมาเรียกวา “เกิงมาน” ไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งสามารถแยกยอยไดอีก ๖ เกิง
ไดแก ๑.เกิงโหลง (ปอยจอง) ๒.เกิงตอนะ (อรัญวาสี) ๓.เกิงแมงกยอ (อรัญวาสี)
๔.เกิงตะกุกตาง (อรัญวาสี) ๕.เกิงตองผี่หลา ๖.เกิงจอติ๕๊
การขยายตัวของพุทธศาสนาเถรวาทเขามาในสังคมไทใหญดังกลาวมา
ขางตน ในชวงแรกเปนการขยายตัวที่ไมแพรหลายมากนัก ตางจากพุทธศาสนา
ที่ขยายตัวเขามาในสองชวงหลังคือการขยายตัวของพุทธศาสนาจากเชียงใหม
และการขยายตัวของพุทธศาสนาจากพมาตั้งแตสมัยพระเจาบุเรงนองเปนตนมา
ไดกอ ใหเกิดปรากฏการณสาํ คัญตอสังคมไทใหญ โดยเขาไปมีบทบาทและอิทธิพล
ตอวิถีชีวิต ความเชื่อรวมถึงประเพณีพิธีกรรมในรอบปของชาวไทใหญ และสงผล
ใหสงั คมไทใหญมี ๒ นิกายสําคัญ โดยนิกายทีร่ บั มาจากเชียงใหมเรียกวา “เกิงโยน”
(นิกายโยน/โยนก) สวนนิกายทีร่ บั มาจากพมามอญเรียกวา “เกิงมาน” (นิกายมาน/
เกิงจอง) แมวา ทัง้ สองนิกายจะเปนพุทธศาสนาเถรวาทเชนเดียวกัน แตมขี อ แตกตาง
กันในระบบการใชอกั ษรในการเขียนคัมภีรแ ละออกเสียงอักขระภาษาบาลี โดยเกิง
โยนใชอักษรตัวธรรมเมือง สวนเกิงมานใชอักษรบาลีแบบพมาในการเขียน ตลอด
ถึงการไมประกอบสังฆกรรมรวมกัน (ลงอุโบสถ)๖ ปจจุบันทั้งสองนิกายยังคงแพร
หลายอยูใ นรัฐฉาน ดังเชนกรณีของเมืองหมอกใหม ซึง่ มีประวัตศิ าสตรสมั พันธกบั
เมืองแมฮอ งสอนมายาวนาน ปจจุบนั ยังคงมีวดั (จอง) ทีจ่ าํ แนกไดระหวางเกิงโยน
และเกิงมาน ดังนี้
๕
๖

กานคําสางสาม (ลู), เกิงสังขาปายมานเขาในเมิงไต, ยางกุง : หมอกกูสรอยแหลง, ๒๐๐๓,
หนา ๗.
สัมภาษณพระครูอนุกูลสีลสังวร เจาอาวาสวัดผาบองใต อ.เมือง จ.แมฮองสอน อายุ ๖๕ ป
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗ และขอขอบคุณขอมูลจากศูนยศิลปวัฒนธรรมชาติพันธุไท
วัดทากระดาษ ที่ใหขอมูลผานระบบออนไลนกรณีคณะสงฆเมืองเชียงตุง.

๑๕๖ ขวงผญา
เกิงโยน ประกอบดวย ๑๑ วัด (จอง) ไดแก จองนาอุง จองนาทราย
จองหนองคํา จองมวยตอ จองหมอกจาม จองเมิงปุบ จองกุงเปา จองปางตอง
จองกุนหมากเขอ จองเมิงยุม จองหวยแหง
เกิงมาน ประกอบดวย ๑๙ วัด (จอง) ไดแก จองโหหลอย จองบานใหม
จองกุนจิง จองกลาง จองสะถุง จองตอเหนอ จองโหลง จองตอใต จองไมฮุง
จองหวาโส จองนํา้ ลอด จองตอนํา้ ลอด จองกัน๋ ตูออ น จองกัน๋ ตูโหลง จองปางแกง
จองขุน จองหางนา จองนาอุงใต จองกุนขาน๗
นอกจากเมืองหมอกใหมแลว เมืองอื่นๆ ในรัฐฉาน ปจจุบันยังคงมีวัดที่
ถูกจําแนกดวยนิกายโยนและมานพบเห็นไดทั่วไป เชน เมืองแสนหวี เมืองเชียงตุง
เมืองปน เมืองนาย ฯลฯ อยางไรก็ตามปจจุบันคณะสงฆพมามีการปฏิรูปองคกร
สงฆดวยซึ่งในที่นี้จะไมขอกลาวถึง

นิกายสงฆในเมืองแมฮองสอน

พืน้ ทีป่ ลายอาณาเขตดานตะวันตกของนครเชียงใหม มีลกั ษณะเปนรอยตอ
ของอํานาจรัฐขนาดใหญ ไดแก เชียงใหมที่อยูภายใตอํานาจสยาม เมืองตางๆ
ในรัฐฉาน รัฐกะยาและรัฐกะเหรี่ยง ซึ่งอยูภายใตอํานาจของพมาและอังกฤษ
ในเวลาตอมา (รัฐฉานตกอยูภายใตการปกครองของอังกฤษอยางสมบูรณใน
ค.ศ.๑๘๘๕)๘ พรมแดนรัฐในชวงเวลาดังกลาว มีความคลุมเครือและไมมเี สนแบง
ทีช่ ดั เจน ประกอบกับสภาพภูมปิ ระเทศทีย่ ากตอการเขาถึง ทําใหอาํ นาจรัฐในพืน้ ทีน่ ี้
เบาบางและไมอาจขยายอํานาจเขาไปดูแลไดอยางเต็มที่ เกิดเปนพืน้ ทีส่ ญ
ู ญากาศ
ทางอํานาจ อีกทัง้ ปญหาความไมสงบของเมืองตามแนวตะเข็บชายแดน ประกอบกับ
บริเวณดังกลาวเปนสวนหนึ่งของเสนทางการคาแตโบราณ สงผลใหพื้นที่บริเวณ
๗
๘

สัมภาษณลุงจเรซอ อายุ ๖๓ ป วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗.
หมองทินออง, ประวัติศาสตรพมา, แปลโดย เพ็ชรี สุมิตร, (กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
สังคมศาสตรและมนุษยศาสตร สมาคมสังคมศาสตรแหงประเทศไทย, ๒๕๔๘), หนา ๒๓๗.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๕๗

แนวตะเข็บชายแดนไทย-พมา ปรากฏภาพความเลื่อนไหลของผูคนมาโดยตลอด
ดวยเหตุผลขางตนทําใหกลุมชาติพันธุตางๆ เชน ไทใหญ กะเหรี่ยง ตองสู มอญ
พมา เคลื่อนตัวเขามาตั้งถิ่นฐานกระจายอยูทั่วบริเวณนี้ โดยมีชุมชนสําคัญไดแก
บานปางหมู (โปงหมู) บานแมฮอ งสอน บานหมอกจําแป บานผาบอง บานแกนฟา
เปนตน
ใน พ.ศ.๒๔๑๗ พระเจาอินทวิชยานนท เจาผูครองนครเชียงใหม โปรด
ใหรวบรวมชุมชนที่กระจายตัวอยูบริเวณนี้ตั้งขึ้นเปนเมือง โดยมีบานแมฮองสอน
เปนศูนยกลางและโปรดใหพญาสิงหนาท เจาเมืองขุนยวม มาดํารงตําแหนงเจา
เมืองทําหนาที่ดูแลความสงบเรียบรอยและดูแลการจัดเก็บคาตอไมขอนสักนําสง
เจาผูค รองนครเชียงใหม การเกิดขึน้ ของเมืองแมฮอ งสอน หากพิจารณาจากบริบท
แวดลอมในชวงเวลาดังกลาว มีปจจัยสําคัญอยางนอย ๓ ประการที่สงผลใหนคร
เชียงใหมตองสถาปนาชุมชนดานตะวันตกของเมืองเชียงใหมขึ้นเปนเมือง ไดแก
การขยายตัวทางการคาในภูมภิ าค การขยายตัวของกิจการไมขอนสัก นโยบายฟน ฟู
นครเชียงใหมและนโยบายดานชายแดนของสยาม๙ จากปจจัยดังกลาวดึงดูดใหมี
ชาวไทใหญและกลุมขาติพันธุอื่นๆ เคลื่อนยายเขามาตั้งถิ่นฐานเพิ่มมากขึ้นอยาง
ตอเนื่องทําใหเกิดชุมชนหมูบานกระจายตัวอยูทั่วบริเวณนี้ การเคลื่อนยายเขามา
ของไทใหญมาพรอมกับพุทธศาสนาตามแบบที่ตนนับถือ ดวยเหตุนี้จึงปรากฏให
เห็นโดยทัว่ ไปวา เมือ่ ไทใหญตงั้ ชุมชนขึน้ ทีใ่ ดจะสรางวัดเพือ่ ประกอบกิจกรรมทาง
ศาสนาดวยเสมอ กรณีของเมืองแมฮองสอนก็เชนกัน เมื่อชุมชนขยายตัวไดมีการ
สรางวัดขึ้นเปนจํานวนมาก๑๐ เมื่อสรางวัดสําเร็จแลวคณะศรัทธานิยมไปนิมนต
พระสงฆที่กลุมของตนนับถือจากรัฐฉานมาจําพรรษา ซึ่งพระสงฆจากรัฐฉาน
๙

๑๐

โปรดดู, ธรรศ ศรีรัตนบัลล. ไทยใหญแมฮองสอน : การสรรคสรางความเปนไทยใหญ
จากปฏิสัมพันธระหวางไทยใหญเดิมและไทยใหญพลัดถิ่น ทศวรรษ ๒๕๒๐-๒๕๕๐.
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๓.
ไดแก วัดกํา้ กอ วัดพระธาตุดอยกองมู วัดพระนอน วัดมวยตอ วัดไมฮงุ วัดหัวเวียง วัดปางลอ
วัดดอนเจดีย วัดผาอาง วัดกลางทุง วัดจองคํา วัดจองกลาง วัดกุงเปา.

๑๕๘ ขวงผญา
มีสองกลุมสําคัญไดแก พระสงฆเกิงโยนและเกิงมาน ดวยเหตุนี้วัดในพื้นที่เมือง
แมฮองสอนจึงปรากฏพระสงฆทั้งสองเกิง เปนผูสืบทอดศาสนา วัดที่พระสงฆเปน
เกิงโยน เชน วัดมวยตอ วัดพระนอน วัดจาตี่ (ดอนเจดีย) วัดปางลอ วัดที่พระสงฆ
เปนเกิงมาน เชน วัดจองคํา วัดกํา้ กอ วัดหัวเวียง โดยการสืบทอดนิกายในชวงเวลา
ดังกลาว อาศัยสมภารเจาวัดสั่งสอนลูกศิษยใหสืบทอดตามลําดับกันมา ในสวน
ของการปกครองสงฆในแมฮองสอนไมปรากฏหลักฐานแนชัด สันนิษฐานวาเดิม
ใชระบบการปกครองสงฆแบบจารีตซึ่งมีอํานาจการปกครองเปนการภายในโดยมี
“สังฆะหนาหยากะ” (สังฆนายก) เปนอธิบดีสงฆในเมือง มีเจาสลาโหลง หรือ
เจาสลาตอหรือเจาครูบา (เจาอาวาส) ปกครองดูแลพระเณรภายในวัด ไมมีองคกร
สงฆที่เปนระบบดังเชนในปจจุบัน
ตั้งแตทศวรรษ ๒๔๒๐ เปนตนมา๑๑ เมื่อสยามไดเริ่มปฏิรูปการปกครอง
ในลานนา ตอมาไดขยายอํานาจสูก ารปฏิรปู และจัดระเบียบคณะสงฆ สยามมองวา
พระสงฆสามเณรในลานนาไมเครงครัดและมีแนวการปฏิบตั ทิ แี่ ตกตางกัน จึงพยายาม
ปรับปรุงใหมีรูปแบบเดียวกันกับสวนกลาง เพื่อใหคณะสงฆอํานวยการตอการจัด
การศึกษาทีก่ าํ ลังดําเนินการปฏิรปู เพราะในขณะนัน้ วัดยังเปนศูนยกลางในการถายทอด
ความรูและสามารถเขาถึงราษฎรไดมากที่สุด๑๒ ซึ่งการศึกษาเปนเครื่องมือสําคัญที่
สยามใชในกระบวนการสรางรัฐชาติ ประกอบกับพระราชบัญญัตลิ กั ษณะการปกครอง
คณะสงฆ พ.ศ.๒๔๔๕๑๓ ทีต่ อ งการทําใหคณะสงฆทวั่ พระราชอาณาจักรอยูภ ายใต
แบบแผนการปกครองที่เปนหนึ่งเดียวกัน๑๔ ยกเลิกจารีตสงฆแบบดั้งเดิม โดยให
พระสงฆขนึ้ ตรงตอมหาเถรสมาคม มีลาํ ดับการปกครองสงฆซงึ่ มีลกั ษณะเปนลําดับ
ขัน้ ลดหลัน่ อันจะมาพรอมกับหนาทีท่ ไี่ ดรบั มอบหมายในระดับชัน้ ๑๕ กรณีของเมือง
๑๑
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕

โปรดดู, สรัสวดี อองสกุล, ประวัติศาสตรลานนา, ๒๕๕๑, หนา ๓๓๖.
ปฐม ตาคะนานันท, คณะสงฆสรางชาติ สมัย ร.๕, กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑, หนา ๑๖๒.
เรื่องเดียวกัน, หนา ๑๘๐.
เรื่องเดียวกัน.
เรื่องเดียวกัน.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๕๙

แมฮองสอน ใน พ.ศ.๒๔๔๖๑๖ คณะสงฆสวนกลางไดแตงตั้งเจาอาวาสวัดมวยตอ
พระเถระในทองถิน่ ใหดาํ รงตําแหนงเจาคณะจังหวัด ไดรบั พระราชทานสัญญาบัตร
พัดยศที่ราชทินนามพระครูวิริยะมงคลสังคะวาหะ โดยชวงแรกยังใหคณะสงฆ
ทองถิ่นซึ่งเปนชาวไทใหญปกครองกันเอง ไมไดเขาไปยุงเกี่ยวมากนักเพราะเปน
พื้นที่หางไกล การคมนาคมติดตอยากลําบาก อยางไรก็ตามนโยบายดังกลาว
เปนจุดเริ่มตนของการหลอมรวมพระสงฆในพื้นที่ใหมีความเปนเอกภาพยิ่งขึ้น
โดยพระสงฆไทใหญไดถูกจัดเขาอยูในสังกัดมหานิกาย ทําใหพรมแดนระหวาง
เกิงโยนและเกิงมานในเขตเมืองแมฮองสอนคอยๆ เริ่มเลือนรางลงไป
การขยายอํานาจรัฐผานทางพุทธศาสนาเริม่ เกิดขึน้ อยางเปนรูปธรรมเมือ่
เจาคณะมณฑลพายัพมีคาํ สัง่ แตงตัง้ ใหพระมหาบุญมา ญาณคุตโฺ ต๑๗ มาดํารงตําแหนง
เจาคณะจังหวัดแมฮองสอน (ภายหลังไดรับพระราชทานสมณศักดิ์พระราชาคณะ
ชั้นราชที่ พระราชวีรากร) และไดนําระบบการปกครองคณะสงฆตามพระราช
บัญญัติคณะสงฆ พ.ศ.๒๔๔๕๑๘ มาบังคับใชอยางจริงจัง พรอมกับการเปดสอน
พระปริยัติธรรมตามแบบกรุงเทพฯ แมวาคณะสงฆจะปรับตัวอยางมากแตทวา
การเปลี่ยนแปลงอยางเปนรูปธรรมยังคงจํากัดอยูในเขตเมือง ในพื้นที่หมูบาน
ที่หางไกล รวมถึงพื้นที่ตางอําเภอ ยังคงธํารงลักษณะเฉพาะบางประการของตน
ไวได เชน ปจจุบันคณะสงฆแมฮองสอนนิยมสวดมนตทํานองสังโยคตามแบบ
กรุงเทพฯ สวนพระสงฆในเขตอําเภอปาย แมสะเรียงนิยมสวดทํานองธรรมวัตร
หรือสูตรเมือง และกรณีของเกิงหรือนิกาย แมวาในเขตเมืองจะเริ่มเลือนรางลง
แตในกรณีของ หมูบานผาบอง ชาวบานยังคงมีความทรงจําเกี่ยวกับเรื่องดังกลาว
ในชุมชนเปนอยางดี
๑๖
๑๗

๑๘

ทําเนียบเจาคณะจังหวัดแมฮองสอน วัดกํ้ากอ ต.จองคํา อ.เมือง จ.แมฮองสอน.
โยธิน บุญเฉลยและคณะ, รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ โครงการนํารองการพัฒนาฐาน
ขอมูลสําหรับการ สรางเมืองมรดกทางวัฒนธรรม จังหวัดแมฮองสอน, ชุดโครงการ
เครือขายหนางานวิจยั เชิงพืน้ ที-่ ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั (สกว.)
สิงหาคม ๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑, หนา ๑๒๙.
ปฐม ตาคะนานันท, คณะสงฆสรางชาติ สมัย ร.๕, (กรุงเทพฯ : มติชน, ๒๕๕๑),
หนา ๑๘๐.

๑๖๐ ขวงผญา

จองโยนและจองมาน ในหมูบานผาบอง

หมูบ า นผาบองตัง้ อยูท างทิศใตของเมืองแมฮอ งสอนประมาณ ๑๒ กิโลเมตร
เปนพื้นที่ราบระหวางหุบเขา มีลํานํ้าสําคัญสองสายไหลผานคือลํานํ้าแมสะมาด
และลํานํ้าแมจา ดวยลักษณะดังกลาวทําใหพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ เดิมบริเวณ
ทิศใตของหมูบ า นซึง่ ปจจุบนั ฝายนํา้ ลน มีลกั ษณะเปนชองผาขวางกัน้ ลํานํา้ ทําใหมี
นํา้ ลนออกมา ดวยลักษณะเดนของภูมปิ ระเทศดังกลาวจึงเปนทีม่ าของชือ่ หมูบ า น
“ผาบอง” ซึ่งชาวไทใหญเรียก หนาผา วา “ผา” เรียกชองวา “หวอง” ตอมาถูกเขียน
และออกเสียงตามอักษรไทยวา “ผาบอง”๑๙
กอนการเกิดขึน้ ของชุมชนบริเวณนีพ้ บรองรอยชุมชนโบราณของพวกลัว๊ ะ
และยางแดง กระจายตัวอยู บริเวณที่ราบระหวางหุบเขาสองฝงลํานํ้าแมสะมาด
และลํานํา้ แมจา พบหลักฐาน เชน เศษอิฐขนาดใหญ เศษภาชนะโบราณ หมอดินเผา
เครื่องถวยจากจีน เครื่องทองเหลือง พระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน (พระสิงห)
พระพุทธรูปศิลปะอังวะ สันนิษฐานวาบริเวณนีเ้ ปนทีต่ งั้ ของชุมชนโบราณและเปน
สวนหนึ่งของโครงขายเสนทางการคาโบราณจากตอนใตของจีนสูอาวเมาะตะมะ
บานผาบองเปนชุมชนไทใหญที่เกิดขึ้นราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ เดิม
ที่ตั้งของหมูบานอยูบริเวณที่ราบเชิงดอยสารภี ทางดานทิศใตของที่ตั้งหมูบาน
ปจจุบัน ตอมาเกิดโรคระบาดและประสบปญหาอุทกภัยใหญ๒๐ จึงอพยพมา
ตั้งหมูบานใหมทางดานทิศเหนือคือบริเวณที่ตั้งปจจุบัน ซึ่งมีลักษณะเปนที่ราบ
บริเวณเชิงเขาเจาเมือง (หลอยเจาเมิง) มีลาํ นํา้ แมสะมาดและลําหวยสาขาไหลผาน
เปนพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณสามารถทําการเกษตรไดตลอดทั้งป
ในชวงแรกของการตัง้ หมูบ า น ชาวบานไดรว มกันสรางวัดขึน้ เพือ่ ประกอบ
พิธกี รรมทางศาสนาบริเวณเชิงเขาดานทิศตะวันออกของหมูบ า น ตอมาเมือ่ ชุมชน
ขยายตัวหนาแนนขึ้น บริเวณที่ตั้งวัดเดิมคับแคบยากตอการขยาย ใน พ.ศ.๒๔๑๘
๑๙
๒๐

ไทใหญออกเสียง บ(บอ) เปนเสียง ว(วอ).
สัมภาษณพระครูอนุกลู สีลสังวร เจาอาวาสวัดผาบองใต อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน อายุ ๖๕ ป
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๖๑

กํานันอูดีถางพรอมดวยชาวบาน จึงรวมกันสรางวัดแหงใหมขึ้นดานทิศเหนือของ
หมูบ า นโดยใหชอื่ วา “จองผาบอง” ตามชือ่ ของหมูบ า น มีพระอูหวาโส (พ.ศ.๒๔๑๘๒๔๓๘) เปนเจาอาวาส๒๑ โดยการประกอบสังฆกรรมของพระสงฆในชุมชนจะใช
อุทกสีมา ซึ่งตั้งอยูทางดานตะวันตกของหมูบาน บริเวณดังกลาวเปนจุดที่ลําหวย
จากดอยเจาเมืองมาสบกับลํานํ้าแมสะมาด ชาวบานเรียกบริเวณนี้วา “ตึงสิ่ม”๒๒
วัดผาบองเหนือ วัดโยน เกิงโยน ในชวงแรกเมื่อสรางวัดผาบองเหนือ
พระภิกษุในวัดตั้งแตระดับเจาอาวาสเปนพระภิกษุที่บวชเรียนมาจากสํานักที่เปน
“เกิงมาน”๒๓ ตอมาในสมัยของพระครูอินตา (ดํารงตําแหนงเจาอาวาสระหวาง
พ.ศ.๒๔๕๐-๒๔๗๑)๒๔ เจาอาวาสเปนพระภิกษุที่บวชเรียนมาจากสํานักที่เปน
เกิงโยน ดวยภูมิความรูและวัตรปฏิบัติที่นาเลื่อมใสจึงเปนที่เคารพนับถือ๒๕ ดวย
เหตุผลดังกลาวตั้งแตนั้นเปนตนมาพระภิกษุในวัดผาบองเหนือ รวมถึงสามเณรที่
เขามาบวชเรียนและศรัทธาญาติโยมจึงไดยึดถือธรรมเนียมปฏิบัติแบบ “เกิงโยน”
โดยกระบวนการจัดการศึกษาจะเนนการสอนอักขระตัวธรรมเมืองและภาษาไทใหญ
มีพิธีกรรมตามแบบโยน เชน การเทศนธรรม การเทศนธรรมเจาเวสสันตระ
การฮองขวัญ รวมถึงตําราโหราศาสตร ไสยศาสตร ตํารายาตางๆ ความเชื่อเรื่อง
การถือฤกษยาม จะนําความเชือ่ ตามแบบเมืองหรือโยนมาประยุกตใชดว ย ในกรณี
ของตําแหนงทางศาสนาซึง่ มีบทบาทตอสถานภาพทางสังคมของคนไทใหญ เมือ่ ลา
สิกขาจากสามเณร ผูท ผี่ า นการบวชเรียนจากสํานักทีเ่ ปนเกิงโยนจะไดรบั คํายกยอง
นําหนานามวา “นอย” เชน อาจารยนพศร เชาวเลขา๒๖ ภายหลังลาสิกขาจะไดรับ
๒๑
๒๒
๒๓
๒๔
๒๕

๒๖

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๙, กรุงเทพฯ :
โรงพิมพกรมการศาสนา, หนา ๑๐๐๗.
สัมภาษณ อาจารยจารุณี ไชยเขียว ขาราชการบํานาญ อายุ ๕๙ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗.
สัมภาษณพระครูอนุกลู สีลสังวร เจาอาวาสวัดผาบองใต อ.เมือง จ.แมฮอ งสอน อายุ ๖๕ ป
วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๕๗.
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, อางแลว, หนา ๑๐๐๘.
ครูบาอินตา เปนพระสงฆสุปฏิปนโนที่ทรงวิทยาคมทั้งดานโหราศาสตร ไสยศาสตร และ
เชี่ยวชาญการรักษาโรคซึ่งสืบทอดมาถึงพระครูนันทิยะวรคุณ เจาอาวาสรูปตอมา ซึ่งเปน
ศิษยเอกดวย.
สัมภาษณ อาจารยนพศร เชาวเลขา อายุ ๘๔ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗.

๑๖๒ ขวงผญา
ชื่อใหมวา “นอยสอน” และผูที่ลาสิกขาจากการเปนพระภิกษุจะไดรับคํายกยอง
นําหนานามวา “หนาน” เชน หนานศรี (กํานันบุญศรี เชาวเลขา)๒๗ ธรรมเนียม
ปฏิบัติแบบเกิงโยนไดสืบทอดมาถึงสมัยของพระครูนันทิยะวรคุณ (ดํารงตําแหนง
เจาอาวาสระหวาง พ.ศ.๒๔๗๑-๒๕๒๐ และดํารงตําแหนงเจาคณะตําบลผาบอง)๒๘
รวมเวลาตัง้ แตครูบาอินตาดํารงตําแหนงเจาอาวาสเปนตนมาเปนเวลายาวนานกวา
๗๐ ป สงผลใหพุทธศาสนาเกิงโยนแทรกซึมเขาสูระบบความเชื่อของชาวบาน
ผาบองและยึดถือเปนวิถีปฏิบัติสืบมา
ในด า นของระบบศรั ท ธาวั ด เดิ ม ชาวบ า นผาบ อ งทั้ ง หมู  บ  า นร ว มกั น
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาที่วัดผาบองเหนือ อยางไรก็ตามเนื่องจากชุมชน
ขยายตัวขึ้นเพราะมีชาวไทใหญ พมา กะเหรี่ยง คนเมือง (โยน) ฯลฯ อพยพเขามา
ตัง้ ถิน่ ฐานในหมูบ า นอยางตอเนือ่ ง สงผลใหจาํ นวนศรัทธาวัดมากขึน้ และบางสวน
มีความคิดเห็นที่ไมสอดคลองกัน ประกอบกับบริบททางสังคมและเศรษฐกิจได
เปลีย่ นแปลงไป จึงมีสาเหตุสาํ คัญหลายประการทีน่ าํ ไปสูก ารแยกวัดโดยใชเงือ่ นไข
ของนิกาย ซึ่งจะกลาวถึงในตอนตอไป
วัดผาบองใต วัดมาน เกิงมาน ราว พ.ศ.๒๔๖๐ มีสามเณรซึ่งเปน
พระฝายอรัญวาสี ชาวบานเรียกวา “พระโหลง”๒๙ เดินธุดงคมาจําพรรษาในถํ้า
ทางดานทิศตะวันออกของหมูบาน ดวยวัตรปฏิบัติที่นาเลื่อมใส ชาวบานนําโดย
พะกาหมอง จึงรวมกันสรางกุฏิ (จอง) ถวายทางดานทิศใตของหมูบาน เพื่อให
พระไดจําพรรษาและเพื่อความสะดวกในการทําบุญ ชาวบานกลุมนี้สวนใหญ
เป น พ อ ค า ไม ที่ อ พยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานเพื่ อ ทํ า กิ จ การค า ไม ข อนสั ก และทํ า
การคาดานอื่นๆ รวมถึงกลุมที่มีความคิดเห็นไมสอดคลองกับศรัทธาดั้งเดิมของ
วัดผาบองเหนือ ตอมาพระโหลงไดธุดงคกลับไปประเทศพมา คณะศรัทธาจึงได
๒๗
๒๘
๒๙

สัมภาษณ แมจางชมภู เชาวเลขา อายุ ๗๓ ป วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๕๗.
กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, อางแลว, หนา ๑๐๐๘.
นามฉายาที่เรียกวา “พระโหลง” เนื่องจาก สามเณรรูปดังกลาวมีอายุมากแลวแตไมได
อุปสมบทเปนพระภิกษุ.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๖๓

ปรึกษากันแลวยกเอาเหตุผลการเดินกลับไปของพระโหลง ทําใหกุฏิ (จอง) วางลง
เกรงวาจะขาดผูดูแลและทรุดโทรมลงไป ดังนั้นจึงไปนิมนต พระอูจาเหนยะ (ดํารง
ตําแหนงเจาอาวาส พ.ศ.๒๔๖๒-๒๔๗๕)๓๐ พระสงฆจากวัดจองคํา (พระอารามหลวง)
ซึ่งเปน “จองมาน” หรือ “เกิงมาน” มาจําพรรษาและดํารงตําแหนงเจาอาวาส
นับตั้งแตนั้นเปนตนมาหมูบานผาบองจึงมี ๒ วัด คือวัดผาบองเหนือ (จองเหนือ)
และวัดผาบองใต (จองใต) โดยพระสงฆวัดผาบองใตจะประกอบสังฆกรรมโดยใช
อุทกสีมา ซึง่ ตัง้ อยูบ ริเวณดานทิศตะวันตกของวัด นอกจากนีพ้ ธิ กี รรมตางๆ ยึดถือ
ปฏิบตั ติ ามแบบของเกิงมาน เชน การสวดมนต การถวายขาวมธุปายาส การยึดถือ
ตําราโหราศาสตรและเรื่องฤกษยาม
พระอูจาเหนยะ เปนพระภิกษุที่ทรงภูมิรู เมื่อมาดํารงตําแหนงเจาอาวาส
ไดวางรูปแบบการศึกษาตามรูปแบบของวัดจองคํา กลาวคือ ผูเขามาบวชเรียนจะ
ตองเรียนพูด อานและเขียนภาษาพมา เรียนพระปริยัติธรรมตามหลักสูตรเดียว
กับที่เรียนในพมาขณะนั้น เรียนคณิตศาสตร ซึ่งการจัดการเรียนการสอนดังกลาว
ประสบผลสําเร็จอยางมาก ผูที่ผานการบวชเรียนจากสํานักวัดผาบองใตเมื่อลา
สิกขาจะไดรับคําการยกยองนําหนานามวา “สาง” สามารถพูดอานเขียนภาษา
พมาไดอยางคลองแคลว สามารถเดินทางไปคาขายยังหัวเมืองในประเทศพมาได
นอกจากนี้ยังมีความรูทางดานคณิตศาสตร สามารถคํานวณปริมาตรไม คํานวณ
หาพื้นที่ตางๆ และใชสูตรคูณได๓๑ มีเรื่องเลาวา เด็กวัดและสามเณรวัดผาบอง
ใตเมื่ออยูในวัดใหสนทนากันดวยภาษาพมา หากใครลืมตัวพูดภาษาไทใหญจะถูก
ทําโทษโดยพริกแหงยัดปาก ผูเฒาผูแกเลาวาชวงเวลานั้นวัดผาบองใตมีชื่อเสียง
ในเรื่องการจัดการศึกษามาก “ไตเวียง”๓๒ หลายครอบครัวนําลูกหลานมาฝากเปน
ศิษยวดั เพือ่ ใหศกึ ษาเลาเรียนดวย ในดานของศรัทธาวัดเริม่ ตนจากกลุม ชาวบานที่
๓๐
๓๑
๓๒

กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, อางแลว, หนา ๑๐๐๗.
สัมภาษณพระครูอนุกูลสีลสังวร, อางแลว.
คนไตนิยามกลุม คนตามหมูบ า นทีอ่ ยูอ าศัย เชน ไตเวียง (ไตในเขตเมืองหรือเวียง) ไตผาบอง
ไตปางหมู.

๑๖๔ ขวงผญา
รวมกันสรางกุฏิ (จอง) ถวายพระโหลง ตอมาเมือ่ ตัง้ เปนวัดแลว มีศรัทธายายสังกัด
จากวัดผาบองเหนือมาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แมจางชมพู เชาวเลขา เลาวา พอเฒา
ของตนชื่อพอเฒาคองปาง เปนเจาชาง (เจาของชางซึ่งใชรับจางลากไม) คอนขาง
มีฐานะ ไดสรางเจดียถวายไวที่วัดผาบองเหนือ ๑ องค ตอมานาจะเกิดปญหา
ความไมเขาใจกันบางอยางของศรัทธาวัดผาบองเหนือ ทําใหพอเฒาของตน
แยกตัวออกมาและเปนหนึ่งในแกนนําในการสรางวัดผาบองใต โดยเปนเจาภาพ
สรางศาลา (จอง) ถวายไวที่วัดผาบองใต ๑ หลัง๓๓ ทั้งนี้ศรัทธาหลัก (จองตะกา)
ของวัดผาบองใตสวนใหญเปนกลุมพอคาที่มีสถานะทางเศรษฐกิจคอนขางดี
ทําใหสามารถอุปถัมภวัดผาบองใตใหรุงเรืองไดอยางรวดเร็ว
ดังกลาวมาจะเห็นไดวา เมื่อเกิดกรณีการแยกวัดขึ้น วัดซึ่งเปนตัวแทน
ของพระสงฆและคณะศรัทธา ไดถูกสรางลักษณะเฉพาะเพื่อนิยาม “ตัวตน”
เพื่ออธิบายใหเห็นความแตกตางระหวางสองวัด วัดผาบองเหนือพยายามอธิบาย
ตัวตนผานความเกาแก เพราะวัดแหงนี้เปนวัดเกาแกที่เกิดขึ้นพรอมกับหมูบาน
เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิคูหมูบานและวิถีปฏิบัติของพระสงฆและคณะศรัทธาตาม
แบบเกิงโยน ก็เปนวิถีปฏิบัติที่สืบทอดกันมาอยางยาวนาน สวนวัดผาบองใต
พยายามอธิบายตัวตนผานความเครงครัดทั้งดานวัตรปฏิบัติของพระสงฆการจัด
รูปแบบการศึกษา และมีวิถีปฏิบัติตามแบบเกิงมานซึ่งกําลังเปนที่นิยมอยางแพร
หลายในชวงเวลานั้น อยางไรก็ตาม คณะศรัทธาทั้งสองวัดตางพยายามอางสิทธิ์
ความชอบธรรมผานการใชชื่อวัดใหพองกับชื่อของหมูบานเชนเดียวกัน โดยใชทิศ
เปนเครื่องจําแนกซึ่งเปนวิธีการสรางการรับรูตามแบบจารีต และหากอธิบาย
ผานมิติทางพุทธศาสนา วัดทั้งสองถูกจําแนกดวยพรมแดนของนิกายหรือเกิง
ดังคํากลาวที่วา “จองเหนือเปนจองโยน จองใตเปนจองมาน”๓๔

๓๔
๓๕

สัมภาษณแมจางชมพู เชาวเลขา, อางแลว.
วัดผาบองเหนือเปนวัดนิกายโยน วัดผาบองใตเปนวัดนิกายพมา (มาน).

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๖๕

จากเกิงโยน สู เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายในทองถิ่น

กรณีการแยกวัดผาบองเหนือและผาบองใต สะทอนใหเห็นการปรับตัว
ของนิกายสงฆในทองถิ่นซึ่งสัมพันธกับการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ที่เริ่มขึ้นตั้งแตชวงปลายพุทธศตวรษที่ ๒๔ อยางเดนชัด กลาวคือ เกิงโยนหรือ
นิกายโยนเปนนิกายที่ขยายตัวเขามาในเขตไทใหญตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒๑
กระบวนการขยายตัวและกระบวนการสืบทอดของเกิงโยนเปนไปในลักษณะ
ที่ สื บ ทอดผ า นสํ า นั ก เรี ย นแบบจารี ต ประกอบกั บ ภายหลั ง การล ม สลายของ
ราชวงศมังรายพุทธศาสนาในดินแดนลานนาไมไดรุงเรืองดังเชนอดีต สงผลให
การพัฒนาองคความรูทางดานปริยัติธรรมลดลงอยางมาก พระสงฆจํานวนหนึ่ง
มีวัตรปฏิบัติที่หยอนยาน และทําหนาที่เปนเพียงผูประกอบพิธีกรรมซึ่งสวนใหญ
สอดคลองกับวิถกี ารผลิตแบบพอยังชีพ กลาวไดวา ไมสามารถทําหนาทีต่ อบสนอง
ความตองการของคนในชุมชนไดดงั เชนในอดีต ตางจากเกิงมานซึง่ มีลกั ษณะเฉพาะ
และสามารถปรับตัวใหสอดรับกับความเปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจ
ในแตละชวงเวลาไดเปนอยางดี ดังนี้
ประการแรก เนือ่ งจากพืน้ ทีเ่ มืองแมฮอ งสอนมีความสัมพันธทงั้ ทางสังคม
และเศรษฐกิจกับประเทศพมา การติดตอสื่อสารใชภาษาพมาเปนสื่อกลาง ดังนั้น
การรูภาษาพมาจึงมีความจําเปนตอชาวไทใหญในพื้นที่นี้ โดยเฉพาะกลุมพอคา
ที่ตองเดินทางติดตอคาขายกับหัวเมืองตางๆ ดังนั้นการศึกษาภาษาพมาผาน
กระบวนการบวชเรียนจึงไดรับความสนใจอยางยิ่ง
ประการที่สอง เกิงมานจารึกคัมภีรทางศาสนาดวยอักษรบาลีพมา ซึ่ง
ตลอดระยะเวลาทางประวัติศาสตรจะพบวาราชสํานักพมาทุกสมัยใหการอุปถัมภ
พระพุทธศาสนาทัง้ ดานปริยตั แิ ละปฏิบตั ิ เพือ่ รักษาความบริสทุ ธิข์ องพุทธศาสนาไว
แมตอ มาระบบกษัตริยข องพมาจะลมสลายลง แตสงั คมยังใหการอุปถัมภพทุ ธศาสนา
อยางเต็มที่ ดวยเหตุนี้ทําใหพระสงฆในเกิงมานมีความตื่นตัวในดานการศึกษา
และมีการแลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกันอยูเสมอ สงผลตอความเชื่อถือของ
ผูมาบวชเรียนวาจะไดรับความรูที่มีความเขมขนสูงและเปนพุทธศาสนาเถรวาท
ที่มีความบริสุทธิ์มากที่สุด

๑๖๖ ขวงผญา
ประการที่สาม การจัดระบบการศึกษาของเกิงมาน มีการปรับตัวใหสอด
รับกับความเปลี่ยนแปลง โดยเพิ่มเติมวิชาที่มีความจําเปนตามยุคสมัย เชน
วิชาคณิตศาสตร วิชาบัญชี เพราะในชวงเวลานั้น ระบบเงินตราไดเริ่มแพรหลาย
ในสังคมแลว การคาผานระบบเงินตราจําเปนตองใชความรูด า นบัญชีในการบริหาร
จัดการ หรือการตองใชความรูท างคณิตศาสตรในการคํานวณปริมาตรของซุงไมสกั
การคํานวณหาพื้นที่ในรูปแบบตางๆ ซึ่งวิชาเหลานี้อังกฤษไดนําเขามาเผยแพร
ในดินแดนที่เปนอาณานิคม พระสงฆในเกิงมานจึงไดเรียนรูดวย ยิ่งไปกวานั้น
ในบางพื้นที่ยังมีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมดวย
ประการที่สี่ ในยุคอาณานิคมไทใหญในพื้นที่แมฮองสอนมีคานิยมที่นิยม
ความเปนพมา๓๕ ในดานพุทธศาสนาก็เชนกัน ดังนั้นพระสงฆในเกิงมานซึ่งเปน
นิกายทองถิ่น จึงพยายามปรับตัวใหสอดคลองกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
กับคณะสงฆพมา รวมถึงการนําพิธีกรรมบางอยางซึ่งกําลังเปนที่นิยมมาปรับใช
เชน การสวดปฏฐาน เพื่อใหสามารถตอบสนองความตองการและสงเคราะหแก
คณะศรัทธาได
ในยุคเปลีย่ นผานคนไทใหญในพืน้ ทีแ่ มฮอ งสอนยังมีความสัมพันธกบั พืน้ ที่
ประเทศพมาอยูม าก กลุม คนจํานวนหนึง่ ทีจ่ าํ เปนตองมีปฏิสมั พันธกบั พมาโดยตรง
จึงมีความตองการการสนับสนุนทักษะที่จําเปน ซึ่งกรณีของเกิงมานเปนกรณีหนึ่ง
ที่สะทอนใหเห็นวานิกายในทองถิ่นไดพยายามปรับตัวใหสามารถเขามามีสวนใน
การสนับสนุนความตองการของสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปตามบริบท

บทสรุป

ปรากฏการณเรื่องพรมแดนของนิกายหรือเกิงในหมูบานผาบอง ปจจุบัน
คงเหลือเพียงเรื่องเลาขาน เชน เรื่อง ตะปจองใตตะปจองเหนอ (เด็กวัดผาบองใต
กับเด็กวัดผาบองเหนือ เมื่อมาพบกันมักจะตะลุมบอนกัน) หรือเรื่องตะกาจองใต
๓๕

โปรดดู, ธรรศ ศรีรัตนบัลล, อางแลว, หนา 47-51.

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๖๗

ตะกาจองเหนือ๓๖ ฯลฯ ปจจุบันเรื่องเหลานี้ไดกลายเปนตํานานซึ่งเปนผลจาก
ประการแรก การปฏิรูปคณะสงฆทําใหพระสงฆนิกายดั้งเดิมถูกบรรจุเขาสังกัด
มหานิกาย และถูกจัดวางตําแหนงผานระเบียบการปกครองคณะสงฆ ทําใหเกิด
เอกภาพในองคกรสงฆมากขึน้ ประกอบกับการขยายตัวของการศึกษาพระปริยตั ธิ รรม
จากสวนกลางซึ่งสัมพันธกับการดํารงอยูของคณะสงฆไทย ทําใหความสําคัญของ
ปริยัติธรรมพมาหรือโยนถูกลดบทบาทลงอยางมาก ประการที่สอง การปฏิรูป
การศึกษาซึ่งพัฒนาอยางตอเนื่องไดเปลี่ยนจากระบบการจัดการศึกษาภายในวัด
มาสูระบบโรงเรียน ทําใหวัดลดบทบาททางการศึกษาลง มีสถานะเปนเพียงพื้นที่
ในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเทานั้น ประการที่สาม เสนพรมแดนรัฐชาติ
ทีม่ คี วามชัดเจนมากขึน้ สงผลใหการคาตามแนวชายแดนลดบทบาทลง ประกอบกับ
การเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและปญหาทางการเมืองในประเทศพมา ทําใหการ
ติดตอระหวางสองประเทศเต็มไปดวยความยากลําบาก ในทางกลับกันเสนทาง
การคมนาคมในภูมิภาคที่พัฒนาขึ้นอยางตอเนื่องภายใตแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ ทําใหศูนยกลางทางเศรษฐกิจเปลี่ยนจากหัวเมืองพมามาเปน
เมืองเชียงใหมและกรุงเทพฯ แทน ประกอบกับกระบวนการสรางรัฐชาติไดกลืน
กลายใหกลุมชาติพันธุตางๆ บริเวณพื้นที่ชายแดนกลายเปนคนไทย สงผลให
วิธีคิดของคนในทองถิ่นเปลี่ยนแปลงไปตามความมุงหมายของรัฐ ทั้งสามประการ
เปนปจจัยที่สําคัญให “พรมแดน” เรื่องนิกายในพุทธศาสนาของชุมชนผาบอง
คอยๆ เลือนรางลง คงเหลือไวเพียงแตเรื่องเลาและความทรงจําตกทอดมาจนถึง
ปจจุบัน
ในสังคมไทใหญ พุทธศาสนาถูกใชเปนพื้นที่ในการสรางกระบวนการ
หลอหลอมและควบคุมทางสังคมในรูปแบบตางๆ โดยสัมพันธกบั บริบททางสังคม
เศรษฐกิจและการเมืองในแตละชวงเวลา กรณีของบานผาบอง สะทอนใหเห็นวา
เกิงโยนและเกิงมาน ถูกใชเปนสัญญะในการอธิบายความมุงหมายของคนที่มีตอ
พุทธศาสนาในยุคเปลี่ยนผาน กลาวคือ เกิงโยนเปนภาพแทนของความเกาแก
๓๖

ศรัทธาวัดใตและศรัทธาวัดเหนือ.

๑๖๘ ขวงผญา
ที่ตกทอดมาจากยุคจารีต ตางจากกรณีของเกิงมาน ที่ปรับตัวเพื่อใหสอดรับกับ
ระบบสังคมและเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงไป อยางไรก็ตาม กรณีของชุมชนไทใหญ
ในประเทศไทย เสนพรมแดนรัฐชาติซึ่งมีความชัดเจนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ ตั้งแต
สมัยรัชกาลที่ ๕ ประกอบกับนโยบายสรางรัฐชาติผา นกระบวนการปฏิรปู ดานตางๆ
สงผลใหเกิดการหลอมรวมกลุมชาติพันธุซึ่งมีความหลากหลายและมีวิถีชีวิต
ที่แตกตางกันใหเขามาเปนสวนหนึ่งในฐานะประชากรไทย.

บริเวณเชิงเขา “ดอยเจาเมือง” ซึง่ เปนทีต่ งั้ ของวัดเดิมทีส่ รางขึน้ พรอมกับหมูบ า น
กอนการยายไปสรางวัดใหมคอื วัดผาบองเหนือ

“ตึงสิม่ ” สถานทีใ่ ชสรางอุทกสีมา ดานทิศตะวันตกของหมูบ า น
สําหรับพระสงฆวดั ผาบองเหนือ (เกิงโยน) ใชประกอบสังฆกรรมบริเวณทีล่ าํ หวยจากดอย
เจาเมืองมาบรรจบกับลํานํา้ แมสะมาด

เกิงโยน เกิงมาน : การปรับตัวของนิกายสงฆ ในสังคมไทใหญ ๑๖๙

รองนํา้ แมสะมาดเดิม ดานหลังวัดผาบองใต เปนสถานทีใ่ นการสรางอุกทกสีมา
สําหรับพระสงฆวดั ผาบองใต(เกิงมาน)ใชประกอบสังฆกรรม

ภาพพิธลี ากเหลิม งานประชุมเพลิงศพ
พระอูจา เหนยะ เจาอาวาสวัดผาบองใต
จ.ศ.1294 (พ.ศ.2475)

วัดผาบองใตในปจจุบนั

วัดผาบองเหนือในปจจุบนั

๑๗๐ ขวงผญา
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เชิงพื้นที่-ภาคเหนือตอนบน สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
สิงหาคม ๒๕๕๐-มกราคม ๒๕๕๑.
Sai Aungtun, History Of The Shan State from Its Origins To 1962, Bangkok :
Silkworm Books, 2009.

๑๗๒ ขวงผญา
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การศึกษาทัศนคติทางสังคมตอคุณสมบัติ
บทบาทและหนาทีข่ องผูห ญิง
จากแนวคิดทีป่ รากฏในอารยธรรมอินเดียและจีน
ดร.ภักดีกุล รัตนา

ความเปนผูหญิงมิไดกําหนดดวยความแตกตางในเรื่องเพศหรือรางกาย
เทานั้น แตยังรวมถึงลักษณะวัฒนธรรมซึ่งมีสวนในการกําหนดความเปนผูหญิง
ที่ดีกับผูหญิงที่ไมดี ประเด็นเกี่ยวกับผูหญิงเปนประเด็นที่มีบทบัญญัติปรากฏใน
คัมภีรกฎหมายโบราณตะวันออก และจากการศึกษาพบวากฎหมายโบราณของ
อินเดียและจีนไดกลาวถึงลักษณะผูหญิงที่ดีและไมดีพบวาลักษณะทั้งดีและไมดี
ของผูหญิงสัมพันธกับทัศนคติและแนวคิดทางสังคมที่เปนบริบทแวดลอมสังคม
อินเดียและจีนในสมัยนัน้ อยางไรก็ตามดวยขอจํากัดทางการศึกษาและความหลาก
หลายของกฎหมายโบราณของทัง้ อินเดียและจีน ผูเ ขียนจึงจํากัดขอบเขตการศึกษา
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เปรียบเทียบกฎหมายโบราณของอินเดียและจีน โดยเนนที่ธรรมศาสตรของมนู
(The Laws of Manu) มาสอบเทียบประเด็นเกีย่ วกับลักษณะของผูห ญิงจากกฎหมาย
โบราณจีนของสมัยราชวงศถัง (The T’ang Code) เปนสําคัญ ดวยเหตุที่วาในสมัย
ราชวงศถัง (ค.ศ.618-906) เปนชวงเวลาหนึ่งที่มีความสําคัญตอประวัติศาสตรจีน
อาทิ เปนยุคทองของวัฒนธรรมของจีน มีการติดตอสัมพันธกบั ภายนอก และการรับ
อิทธิพลศาสนาพุทธจากอินเดีย เปนตน๑ นอกจากนี้กฎหมายโบราณทั้งสองฉบับ
ตางมีความสําคัญและมีเนื้อหาที่สะทอนประเด็นผูหญิงคอนขางชัดเจน

การศึกษาเปรียบเทียบกฎหมายโบราณของอินเดียและจีนในประเด็น
เกี่ยวกับผูหญิง

๑. ผูห ญิงในกฎหมายโบราณของอินเดีย : คุณสมบัตผิ หู ญิงในอุดมคติ
ในกฎหมายมนูธรรมศาสตร
สังคมฮินดูมแี นวคิดเกีย่ วกับชีวติ และความประพฤติของมนุษยคอื ปุรษุ ารฺถะ
หรือความปรารถนา ๔ ประการของมนุษย ประการแรก ธรรมะ คือการพิจารณา
เรื่องความชอบธรรม หนาที่ และคุณธรรม
ประการที่สอง อรรถะ คือจุดมุงหมายในการ
แสวงหาทางเพื่อใหไดบรรลุผลทางดานวัตถุ
ประการที่สาม กามะ คือ จุดมุงหมายเพื่อ
ความรักหรือความสําราญ ประการทีส่ ี่ โมกษะ
คือ จุดมุงหมายเพื่อปลดเปลื้องตัวเองจาก
ชีวิตทางโลกียวิสัย ซึ่งทัศนคติของสังคมฮินดู
มองวาการแสวงหาประโยชนทางวัตถุและ
ความสุขสําราญเปนสิ่งจําเปนสําหรับชีวิตคู
และควรใชการพิจารณาธรรมเปนเครื่องมือ
๑

Reischauer and Fairbank 1958 : 176.

๑๗๔ ขวงผญา
สําหรับควบคุมการดํารงชีวิต ในภควัทคีตา สะทอนถึงอุดมคติของฮินดูที่มิไดสอน
ใหงดเวนจากกามทัง้ ปวง แตจะสอนเรือ่ งอุดมคติของความรักบริสทุ ธิ์ หรือกามทีเ่ ปน
ไปอยางมีระเบียบโดยอาศัยการพิจารณาธรรมทัง้ ดานศีลธรรมและความกินดีอยูด ี
ทางดานวัตถุ๒ นอกจากนี้ความสมดุลของการแสวงหาความรักและความสําราญ
ของชี วิ ต ในสั ง คมฮิ น ดู ไ ด ม าจากการยึ ด มั่ น ในชี วิ ต ครอบครั ว ของผู  ค รองเรื อ น
(คฤหัสถ) และถือวาชีวิตแบบคฤหัสถเปนขั้นที่สําคัญที่สุดในบรรดาชีวิต ๔ ขั้นของ
ฮินดู๓ และความพยายามในการจัดการชีวิตในครอบครัวใหมีระเบียบวินัยนี้ถือวา
มีประโยชนตอมนุษยเพื่อเตรียมตัวสําหรับชีวิตบั้นปลาย๔ การใหความสําคัญแก
การแสวงหาความรักและความสําราญในชีวิตที่มีควบคูไปกับการพิจารณาธรรม
ทัง้ นีเ้ พือ่ การมีชวี ติ แบบคฤหัสถทดี่ แี ละมีคณ
ุ ธรรม แนวคิดดังกลาวนําไปสูก ารสราง
ทัศนคติตอผูหญิงที่เหมาะสมตามอุดมคติ โดยเฉพาะการสรางคุณลักษณะของ
ผูห ญิงทีด่ ซี งึ่ สมควรพิจารณาแตงงานดวย ดังปรากฏในกฎหมายโบราณของอินเดีย
คือ มนูธรรมศาสตรกลาวถึงขอพิจารณาสําหรับผูชายในการเลือกคูครอง อาทิ
๑.๑ วรรณะ
โดยวัฒนธรรมของสังคมฮินดูซึ่งใหความสําคัญแกคัมภีรพระเวท และ
พบวาคัมภีรโบราณเหลานี้ตางกลาวถึงกฎระเบียบทางสังคมที่ผูคนมิอาจฝาฝน
ไดเรื่องหนึ่งคือ ระบบของวรรณะและครอบครัว ทั้งยังกลายเปนสิ่งที่ผูกรัดสังคม
และผูค นเขาไวดว ยกัน๕ ซึง่ มนูธรรมศาสตรเองก็ใหความสําคัญแกเรือ่ งวรรณะของ
คูแตงงานอยางสูง โดยกลาววาการแตงงานนั้นผูหญิงจะตองแตงงานกับชายที่อยู
๒
๓

๔
๕

Source of Indian Tradition Vol.1 Part 1-4 (แปล) 1997: 216-217.
ตามคติของฮินดูไดแบงชีวิตของคนออกเปนสี่สวนคือ.
๑. การเจริญเติบโตและวัยหนุมสาวแลวผานเขาสูวัยนักศึกษาแสวงหาวิชาความรู
๒. การเปนผูครองเรือนและเปนคนของโลก
๓. การมีคุณสมบัติเปนผูอาวุโสแหงสังคม บรรลุสติสัมปชัญญะและอุทิศตนใหแกกิจการ
สาธารณะ.
๔. การมีชีวิตเปนนักบวช ตัดขาดจากโลก ถือเปนขั้นสุดทาย.
Source of Indian Tradition Vol.1 Part 1-4 (แปล) 1997: 262.
Kane 1973: 857.
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ในวรรณะเดียวกันเทานั้น และพบวาการแตงงานขามวรรณะนําไปสูสถานภาพ
ที่ตกตํ่าลง โดยเฉพาะผูชายซึ่งจะถูกลดวรรณะและถือเปนสิ่งที่เลวรายในสังคม
เชนกลาววาหากชายคนใดแตงงานกับหญิงทีม่ วี รรณะตํา่ ถือวาเปนผูท าํ ลายศักดิศ์ รี
ของวงศตระกูลและลูกหลานของเขาจะถูกจัดอยูในวรรณะศูทร ดังที่ปรากฏใน
มนูธรรมศาสตรวา “Twice-born men๖ who, in their folly, wed wives of the
low (Sudra) caste, soon degrade their families and their children to the
state of Sudras.”๗ และหากวาชายวรรณะพราหมณคนใดพาหญิงวรรณะศูทร
ไปยังเตียงนอนของตนในฐานะภรรยาคนแรก ชายผูนั้นจะตกอยูในความทุกข
ทรมานและหากเธอใหกําเนิดลูกแกเขา ถือวาชายผูนั้นหลุดพนจากวรรณะของ
ตนเองทันที๘ นอกจากนีย้ งั พบการลงโทษแกหญิงหรือชายทีม่ คี วามสัมพันธทางเพศ
กับผูที่มีวรรณะตํ่ากวาตน คือ หากผูหญิงวรรณะสูงสุด (คือวรรณะพราหมณ)
มีความสัมพันธทางเพศกับชายวรรณะตํา่ หญิงนัน้ จะถูกกักตัวไวในบาน สวนชายนัน้
จะถูกลงโทษทางกายซึง่ ถือเปนโทษหนัก ในทางกลับกันหากชายวรรณะสูงมีความ
สัมพันธทางเพศกับหญิงวรรณะตํ่า หญิงนั้นไมมีความผิดจากการยั่วยวนชาย๙
นอกจากนีก้ ารแตงงานอยางถูกตองตามวรรณะนอกจากจะมีผลตอสถานภาพของ
บุตรแลวยังสงผลตอความเหมาะสมตอการแสดงบทบาทและหนาที่ของภรรยาซึ่ง
เกี่ยวเนื่องกับความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมทางศาสนาดวย๑๐
๑.๒ อายุ
จากการสํารวจมนูธรรมศาสตรพบวาสังคมฮินดูใหความสําคัญแกอายุ
สําหรับคูแตงงาน โดยไดกําหนดอายุที่เหมาะสมสําหรับเจาบาวและเจาสาว
กลาวคือ ชายอายุ ๓๐ ป ควรแตงงานกับหญิงสาวอายุ ๑๒ ป หรือ ชายอายุ ๒๔ ป
๖
๗
๘
๙
๑๐

The twice born ตามปกติแลวหมายถึงกลุม คนสามวรรณะ (varnas) แรกคือ วรรณะพราหมณ
กษัตริย และแพศยซึ่งไดรับอนุญาตใหเรียนคัมภีรพระเวทได.
Haughton 1982: III/15.
Haughton 1982: III/12-17.
Ibid.: VIII/365-366.
Ibid.: IX/86-87.

๑๗๖ ขวงผญา
คูแ ตงงานควรอายุ ๘ ป๑๑ และกฎหมาย
ยังกลาวตอไปวาหากชายใดแตงงานกับ
หญิ ง ที่ อ ายุ เ กิ น กว า กํ า หนด ชายนั้ น
ไมจําเปนตองมอบสินสอดแกบิดาของ
หญิงนั้นก็ได๑๒ โดยอายุที่กลาวถึงนี้
หากสอบเที ย บกั บ อรรถศาสตร ข อง
เกาฏี ลิ ย ะที่ บั ญ ญั ติ ว  า ผู  ห ญิ ง บรรลุ
นิติภาวะเมื่ออายุ ๑๒ ป ดังนั้นเปนไป
ไดวาอายุที่เกินกําหนดกวาการแตงงานของหญิงในสังคมฮินดูขณะนั้นนาจะอายุ
ประมาณ ๑๓ ปขึ้นไป ประเด็นเกี่ยวกับเกณฑอายุสําหรับผูหญิงในการแตงงานนี้
พบวามีแนวคิดหนึ่งซึ่งถูกสรางขึ้นเพื่อรองรับทัศนคติตอการแตงงานตั้งแตอายุ
ยังนอย คือ ความนิยมตอผูหญิงที่บริสุทธิ์ โดยถือวาผูหญิงที่จะมาเปนแมของ
ลูกนัน้ ตองเปนผูห ญิงบริสทุ ธิเ์ ทานัน้ ๑๓ และทัศนคติการใหความสําคัญแกพรหมจารี
ของหญิงสาวสะทอนใหเห็นจากมนูธรรมศาสตรอันเปนกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ของ
สังคมฮินดูทไี่ ดสรางบทบัญญัตขิ นึ้ เพือ่ รับรองเฉพาะภรรยาทีม่ าจากสาวพรหมจารี
เทานั้น ซึ่งจะเห็นไดวาทั้งแนวคิดทางศาสนาและกฎหมายลวนรับรองภรรยาวา
ตองมาจากสาวบริสุทธิ์ฉะนั้นยิ่งอายุนอยเทาไหรสังคมยิ่งเชื่อในความบริสุทธิ์
มากกวาหญิงที่อายุมาก และกฎหมายยังบัญญัติใหบิดาทุกคนจัดงานแตงงาน
ใหแกลูกสาวเมื่อถึงอายุที่เหมาะสมแกแตงงาน๑๔ ทั้งนี้เพื่อแสดงสถานภาพ
ของการเปนผูหญิงที่ดีในอีกทางหนึ่ง
๑๑
๑๒
๑๓

๑๔

Ibid.: IX:94.
Ibid.: IX/93.
กลาวคือ “The holy nuptial texts are applied solely to virgin, and no where on earth
to girls, who have lost their virginity; since those women are in general excluded
from legal ceremonies” Haughton 1982: VIII/226.
Ibid.: IX/88.
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๑.๓ คุณลักษณะที่ดีของผูหญิง
ลั ก ษณะตามอุ ด มคติ ข องคุ ณ ลั ก ษณะของผู  ห ญิ ง ที่ ดี ต ามที่ ป รากฏใน
มนูธรรมศาสตรคือ เปนผูหญิงที่มีรูปกายงาม ชื่อดีและมีมงคล เดินดั่งนางหงส
หรือเหมือนลูกชาง ผมสลวย ฟนงามและรางกายออนนุม ซึ่งคุณลักษณะดังกลาว
ถือวาเปนลักษณะของผูหญิงดีที่ผูชายควรเลือกแตงงานดวย๑๕ การตั้งขอสังเกต
ของสังคมตอลักษณะที่ดีของผูหญิงดังที่ปรากฏในมนูธรรมศาสตรนาจะสะทอน
ใหเห็นถึงคติความงามและคุณสมบัติที่ดีของผูหญิงในสังคมขณะนั้น นอกจากนี้
รูปรางลักษณะและกิริยาทาทางซึ่งเปนลักษณะทางกายภาพที่แสดงใหเห็นถึง
ความงามของผูหญิงอันเปนลักษณะดีประการหนึ่งที่ผูชายพึงเลือกนั้น พบวา
มนูธรรมศาสตรยังกลาวถึงธรรมเนียมการตั้งชื่อของผูหญิงซึ่งเปนคุณสมบัติ
ประการหนึ่งที่บงบอกถึงสมบัติที่ดีของผูหญิง โดยกลาววา ชื่อของผูหญิงตอง
เปนชือ่ ทีอ่ อ นหวานไมแข็งกระดาง มีความหมายเรียบๆ มีเสนหเ ปนมงคล จบดวย
สระเสียงยาวเชนเดียวกับคําสวดขอพร๑๖ ในทางกลับกันมนูธรรมศาสตรกลาวถึง
การเลือกคูของผูหญิงนั้นสิทธิในการพิจารณาชายสวนใหญจะขึ้นอยูกับบิดา
โดยพบขอบัญญัติที่กลาวถึงการพิจารณาเลือกลูกเขย นอกจากเรื่องวรรณะแลว
ยังควรพิจารณาถึงเรื่องฐานะและสถานภาพทางเศรษฐกิจของผูชายดังกลาววา
ผูชายควรมีสมบัติมากกวาภรรยา๑๗ ทั้งนี้กฎหมายยังกลาววาหญิงแมถึงเกณฑ
แตงงาน ควรใหอยูกับบานจนแกตายเสียดีกวา (บิดา) จะยกใหแตงงานกับผูชาย
ที่ขาดคุณสมบัติ๑๘
๑๕

๑๖
๑๗
๑๘

ดังที่กลาววา “Let him choose for his wife a girl, whose form has no defect; who has
an agreeable name; who walks gracefully like phenicopteros, or like a young elephant:
whose hair and teeth are moderate respectively in quantity and in size; whose body
has exquisite softness” Haughton 1982: III/10.
Ibid.: II/33. “The name of women should be agreeable, soft, clear, captivating the
fancy, auspicious, ending in long vowels, resembling words of benediction”.
Ibid.: III/6.
Ibid.: IX/89.
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๒. ผูห ญิงกับกฎหมายโบราณจีนในสมัยราชวงศถงั (The T’ang Code)

ความสําคัญของราชวงศถงั นอกจากจะสามารถปกครองอาณาจักรสืบตอ
กันมาเปนเวลารวมสามศตวรรษคือตั้งแตป ค.ศ.๖๑๘-๙๐๗ แลว ราชสํานักของ
ราชวงศถงั ยังมีอทิ ธิพลตอการจัดองคกรใหเปน
ระเบียบและมีประสิทธิภาพทางการปกครองสูง
รวมถึงมีการติดตอกับตางชาติ เชน อาหรับ
เปอรเซีย ยิว และอินเดีย เปนตน นําไปสูการ
สรางสรรคทางอารยธรรมทั้งดานวัฒนธรรม
ปรัชญาและศาสนา จนถูกยกยองใหเปนยุคทอง
ของวรรณกรรมของจี น ๑๙ ยกตั ว อย า งเช น
ระเบียบบริหารราชการของราชวงศถังซึ่งแบง
การบริหารออกเปนสวนกลางและสวนภูมิภาค
ยังถือเปนรูปแบบการปกครองที่มีระเบียบและ
เปนระบบอยางถูกตองชัดเจนจนกลายเปน
ตัวอยางแกราชวงศจนี อืน่ ในสมัยตอมา และยังรวมไปถึงเปนตัวอยางแกทงั้ เกาหลี
และญี่ปุนดวย Johnson๒๐ กลาววาพัฒนาการกฎหมายโบราณของจีนมีลักษณะ
พิเศษประการหนึ่งคือบทบัญญัติตางๆ มิไดมาจากขอกําหนดโดยพระเจาแตมา
จากแนวคิดพื้นฐานที่วาหลักศีลธรรมและกฎหมายเปนหลักการสําคัญรองรับการ
ดํารงอยูของสังคม และใหความสําคัญแกการควบคุมสังคมโดยหลักศีลธรรมกอน
และเมื่อศีลธรรมไมสามารถควบคุมได กฎหมายจึงจะถูกนํามาใช โดยจุดมุงหมาย
สําคัญของกฎหมายโบราณจีนคือ การคงรักษาความสมดุลของการอยูรวมกัน
ในสังคมระหวางมนุษยกบั ธรรมชาติ และจักรพรรดิเปนผูเ ชือ่ มความสัมพันธระหวาง
มนุษยกับธรรมชาติอีกทอดหนึ่ง๒๑ อยางไรก็ดี สังคมศักดินาจีนสมัยราชวงศถัง
๑๙
๒๐
๒๑

See also Reischauer and Fairbank 1958: 158-182 and Fitzgerald 1966: 57-66.
Johnson (a) 1979.
Ibid.: 9-10.
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ยังคงอยูภ ายใตอทิ ธิพลลัทธิขงจือ้ เชนแนวคิดการปฏิบตั ติ นใหถกู ตองตามจริยธรรม
และจารีต หรือการใหความสําคัญแกการเรียนรูและการศึกษา รวมไปถึงหลักการ
จัดสายสัมพันธในครอบครัวที่ถือหลักเรื่องเพศและอาวุโสเปนเครื่องกําหนด
ความสัมพันธ เชนผูชายมีความยิ่งใหญและถือเปนผูสืบวงศสกุลและเปนผูนํา
ครอบครัว ผูนอยตองเคารพเชื่อฟงผูอาวุโส สายสัมพันธดังกลาวทําใหสังคมจีน
เนนการใหความสําคัญตอสายสกุลและบรรพบุรษุ ของตนมาก เห็นไดจากกฎหมาย
ราชวงศถัง เชน มาตรา ๖ กลาวถึงใหภรรยานับถือญาติผูใหญทางฝายสามีและ
ตองไวทุกขอยางเขมงวดเสมอเปนญาติของตน๒๒ และมาตรา ๑๒๐ กลาวถึง
การปกปดการตายของบิดามารดาหรือสามี และไมยอมไวทุกขถือวามีความผิด
ตองโทษเนรเทศในระยะ ๒,๐๐๐ ลี้ หรือหากถอดชุดสําหรับไวทุกขกอนกําหนด
ระยะเวลาไวทุกขคือภายใน ๒๗ เดือน หรือละเลยดวยการมีมหรสพรื่นเริงใน
ระหวางไวทุกข ตองโทษจําคุก ๓ ป๒๓
หลักการของกฎหมายราชวงศถังนั้นจะใหความสําคัญแกแนวคิดเรื่อง
หยิน-หยาง๒๔ และแนวคิดเรื่องธาตุทั้ง ๕๒๕ เห็นไดจากการจัดหมวดหมูตางๆ
ซึ่งมักจะจัดเปน ๕ หมวดเสมอ เชน ความสําคัญ ๕ ระดับในครอบครัว หรือ
การกําหนดมหันตโทษดวยการเนรเทศ ๕ ประเภท เปนตน นอกจากนี้การบัญญัติ
กฎหมายราชวงศถงั ซึง่ ไดรบั อิทธิพลแนวคิดเรือ่ งธาตุทงั้ ๕ ยังเห็นไดจากการลงโทษ
๕ สถานในกฎหมายอาญา คือ เฆี่ยนดวยไมไผ โบยดวยไม จําคุก เนรเทศ และ
ประหารชีวิต โทษเหลานี้สามารถไถดวยทองเหลือง เชน โทษเฆี่ยน ๑๐ ที ไถดวย
๒๒
๒๓
๒๔

๒๕

Johnson (a) 1979: 66.
Article 120, Johnson (b) 1997: 88.
The yin and yang is the alternating negative and positive forces in the universe
for example the sun, man, imperial grace, spring and summer are dominated by
the yang but the moon, woman, death penalties, fall and winter are under the yin
influence. See Johnson (a) 1979: 10.
The five elements are earth, wood, metal, fire and water.
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ทองเหลือง ๖ กิโลกรัม โทษประหารชีวติ ๒๖ ไถดว ยทองเหลือง ๙๖ กิโลกรัม ยกเวน
โทษหนักเชน กบฏ ไถโทษไมได๒๗ อยางไรก็ดี การที่สังคมจีนสมัยราชวงศถังอยู
ภายใตอิทธิพลของลัทธิขงจื้ออยางแนนแฟน เห็นไดจากการกําหนดโทษหนักเบา
จากลักษณะสถานภาพทางสังคม๒๘ เชน ญาติผนู อ ยกระทําผิดตอญาติผใู หญหรือ
ทาสกระทําผิดตอนายมีโทษหนักกวาญาติผูใหญกระทําผิดตอญาติผูนอยหรือ
นายกระทําผิดตอทาส๒๙ เชนหากทาสทํารายนายจนแขนหักหรือตาบอด มีโทษ
ประหารชีวติ ขณะทีห่ ากนายฆาทาสซึง่ มีความผิดเองโดยไมผา นการพิจาณาของรัฐ
นายทาสนัน้ มีความผิดและมีโทษโบย ๑๐๐ ที แตถา พิจารณาวาทาสนัน้ ไมมคี วามผิด
นายทาสนั้นมีโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปเทานั้น๓๐
นอกจากนี้ยังพบแนวคิดเกี่ยวกับการแตงงานขามชนชั้น (หรือวรรณะ)
ในกฎหมายราชวงศถังซึ่งเปนแนวคิดที่พบในธรรมศาสตรของอินเดียเชนกันคือ
กฎหมายราชวงศถังกําหนดมิใหขาทาสแตงงานกับสามัญชน หากละเมิดมีโทษ
โบย ๑๐๐ ที หรือ ขาทาสของรัฐแตงงานกับสามัญชนมีโทษเชนเดียวกันคือ โบย
๑๐๐ ที และในทางกลับกันหากสามัญชนแตงงานกับลูกสาวของขาทาสของรัฐ
มีโทษเพิม่ ขึน้ สองสถาน๓๑ นัน่ หมายความวาขาทาสมีสทิ ธิแตงงานกับคนกลุม เดียว
กับตนเทานั้น
๒๖

การลงโทษ ๕ สถานนี้ มีอยางนอย ๓ สถานทีม่ โี ทษกําหนดแยกยอยลงไปอีก ๕ ประเภทคือ
1. light stick: 12,20,30,40, and 50 blows 2. heavy stick: 60,70,80,90, and 100 blows
3. penal servitude: 1, 1½, 2, 2½, and 3 years สวนโทษอีก 2 สถานที่เหลือมีโทษกําหนด
แยกยอยลงไปคือ 4. life exile: 2,000, 2,500, and 3,000 li 5. death: strangulation
and decapitation. See Johnson (a) 1979: 14-15.
๒๗ เลียง 2516: 145.
๒๘ โครงสรางทางสังคมจีนในสมัยราชวงศถงั ตามทีป
่ รากฏในกฎหมายประกอบดวยคน ๓ กลุม
คือ ผูปกครอง (the privileged classes) สามัญชน (commoners) และผูอยูใตปกครอง
(inferior classes) ซึง่ ในกลุม ผูอ ยูใ ตปกครองแบงออกเปน ๓ กลุม ยอยคือ personal retrainers,
bondsmen and slaves. See Johnson (a) 1979: 28.
๒๙ Johnson (a) 1979: 28.
๓๐ Article 320-321; Johnson (a) 1979: 29.
๓๑ Article 191-192, Johnson (b) 1997: 169-172.
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ประเด็ น ดั ง กล า วเมื่ อ พิ จ ารณาจาก
มนูธรรมศาสตรของอินเดียจะเห็นวากฎหมาย
โบราณทั้งสองแหงตางมีแนวคิดตอการกระทํา
ความผิดและกําหนดบทลงโทษทีใ่ หความสําคัญ
แกสถานภาพทางสังคมของผูน นั้ โดยในกรณีของ
มนูธรรมศาสตรซงึ่ แสดงความเชือ่ วาพระผูเ ปนเจา
ทรงสรางสิง่ ทัง้ ปวง และสรางวรรณะทัง้ สี่ การกําหนด
วรรณะนั้นนอกจากจะเปนการกําหนดหนาที่
ในสั ง คมแล ว อี ก นั ย หนึ่ ง คื อ เป น การกํ า หนด
ระบบการปกครอง คือ พราหมณ และกษัตริย
มีธรรมชาติอยางเดียวกันคือเปนทวิชาติ คือ
มีสิทธิเขาพิธีบุพกรรมอันเปนการเกิดครั้งที่สองและเปนฝายปกครอง สวนแพศย
แมจะไดรับการยอมรับวาเปนทวิชาติแตก็ไมมีสิทธิทางการปกครอง และศูทร
ซึ่งเปนพวกเกิดหนเดียว คือไมมีสิทธิเขาพิธีบุพกรรมถือเปนฝายถูกปกครอง
ซึ่งสถานภาพสูงตํ่าทางวรรณะเปนเครื่องมือกําหนดโอกาสในการประกอบอาชีพ
และความเปนอยู และแมจะมีขอกําหนดตายตัวในมนูธรรมศาสตรที่ใหผูอยู
วรรณะใดมีหนาทีป่ ระจําวรรณะนัน้ แตสาํ หรับวรรณะสูงกลับมีขอ ผอนผันใหทาํ งาน
ของวรรณะตํา่ กวาได แตวรรณะตํา่ กกวาจะทํางานของพวกทีม่ วี รรณะสูงกวาไมได
หากละเมิดมีโทษถึงเนรเทศและขาดจากวรรณะดวย๓๒ นอกจากนี้วรรณะยังมี
สวนตอการกําหนดโทษที่แตกตางกันดวย กลาวคือ โทษที่มีแตวรรณะพราหมณ
มีนอ ยมาก และสามารถเลือกลงโทษตนเองดวยการไปบําเพ็ญพรตในปา๓๓ หรือถา
ไดรบั โทษก็เพียงถูกตีหนึง่ ครัง้ ในทีท่ ไี่ มมใี ครรูเ ห็น๓๔ แตหากเปนโทษทีค่ นวรรณะตํา่
๓๒
๓๓
๓๔

Haughton 1982: X/96-97.
Ibid.: XI/194.
Ibid.: XI/100-101.
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ละเมิดตอคนวรรณะสูงแลวมีโทษหนักมาก เชน หากคนวรรณะตํา่ ทํารายคนวรรณะสูง
ดวยอวัยวะสวนใดสวนหนึง่ ใหตดั อวัยวะสวนนัน้ ออก๓๕ หรือถาคนชัน้ ตํา่ พยายาม
นั่งขางคนชั้นสูง ใหตีตราที่สะโพกแลวเนรเทศ หรือพระราชาอาจสั่งปาดหลัง
ออกเสียก็ได๓๖ เปนตน นอกจากนี้วรรณะยังมีผลตอรูปแบบการเลือกคูและ
การแตงงาน คือมนูธรรมศาสตรไดบัญญัติขอกําหนดสําหรับการแตงงานขาม
วรรณะเชนกัน (ดูขางตน)
อยางไรก็ดี กฎหมายราชวงศถงั แบงออกเปน ๑๒ เลม มีบทบัญญัติ ๓๐ บท
และมาตราตางๆ ๕๐๒ มาตรา โดยการศึกษากฎหมายราชวงศถงั จะเนนบทบัญญัติ
ทีม่ ปี ระเด็นเกีย่ วกับผูห ญิงเปนสําคัญ เพราะในทีน่ ตี้ อ งการศึกษาถึงแนวคิดเกีย่ วกับ
บทบาทและหนาที่ของผูหญิงจีนที่สัมพันธกับครอบครัวและสังคมซึ่งปรากฏใน
กฎหมายโบราณของจีน

กฎหมายลักษณะครอบครัว

สังคมจีนใหความสําคัญแกรูปแบบและระบบของครอบครัวมาตั้งแต
สมัยโบราณ และใหความสําคัญแกความสัมพันธแบบเครือญาติหาชั้นที่ถือวา
มีสายบรรพบุรษุ เดียวกัน๓๗ และถือเปนครอบครัวเดียวกัน ระบบครอบครัวของจีน
นัน้ จะใหความสําคัญแกความสัมพันธและการปกครองตามลําดับชัน้ โดยสถานภาพ
ของแตละบุคคลจะขึ้นอยูกับตําแหนง เพศ และอายุในครอบครัว เชน เปนสามี
หรือภรรยา เปนพอ แม หรือบุตร เปนลูกคนโตหรือลูกคนเล็ก เปนสะใภหรือไมใช
เปนตน ตามปกติแลวหัวหนาครอบครัวซึง่ ถือเปนศูนยกลางของอํานาจในครอบครัว
หนึง่ ๆ มักจะอยูท พี่ อ ซึง่ มีอาํ นาจในการจัดการทรัพยสนิ และผลผลิตของครอบครัว
รวมไปถึงบทบาทในการจัดการการแตงงานแกลกู และหลานในครอบครัวของตน๓๘
๓๕
๓๖
๓๗

Ibid.: VIII/279.
Ibid.: VIII/281.
หมายความวาสมาชิกจะเริ่มนับตั้งแต great-great-grandparents ลงมาถึง great-greatgrandchildren ถือเปนหนึ่งครอบครัวที่มีสายบรรพบุรุษเดียวกัน.
๓๘ Reischauer and Fairbank 1958: 28-29.
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แนวคิดดังกลาวปรากฏใหเห็นในกฎหมายจีนตัง้ แตยคุ ราชวงศโจว (๑๑๐๐-๗๗๐ B.C.)
ภายใตกฎหมายนี้ที่ใหบิดามีอํานาจเหนือบุตร ในลักษณะเดียวกับผูปกครอง
มีอํานาจเหนือผูอยูใตปกครอง สะทอนใหเห็นจากกฎหมายลักษณะหยารางที่
หากวาพอแมของสามีไมพอใจลูกสะใภหมายความสามีตองขับไลภรรยาออกจาก
บาน ในทางกลับกันหากพอแมสามีพงึ พอใจ๓๙ ลูกสะใภ ฝายชายไมสามารถขับไล
ภรรยาไดแมวาจะไมพึงพอใจตอภรรยาของตนก็ตาม นอกจากนี้กฎหมายราชวงศ
โจวยังกําหนดใหสามีมอี าํ นาจเหนือภรรยาเชนการใหอาํ นาจแกสามีในการหยาราง
ภรรยา หรือชายหยาหญิงได (โดยไมปรากฏลักษณะหญิงหยาชาย) กลาวคือ
เพียงแคญาติฝายชายกลาวยกเลิกการแตงงานแกพอแมฝายหญิง โดยฝายหญิง
ไมมีสิทธิปฏิเสธหรือไมปฏิบัติตาม๔๐
ตอมาในสมัยราชวงศฮั่น (Han dynasty ๒๐๖ B.C.-A.D.๒๒๐) ปรากฏ
บทบัญญัตเิ พิม่ เติมในการหยาราง คือการหยารางหรือขับไลภรรยาออกจากบานนัน้
จะกระทําไดก็ตอเมื่อมีเหตุผลที่เหมาะสม โดยยึดหลักเหตุผลเจ็ดประการตาม
ขนบธรรมเนียมจีนคือ เมื่อภรรยาไมมีบุตร ประพฤติผิดศีลธรรม ไมติดตามรับใช
มารดาสามี จุกจิกจูจี้ขี้บน ลักขโมย หึงหวง หรือมีโรคประจําตัวรายแรงจนรักษา
ไมได๔๑ ซึ่งแนวคิดดังกลาวปรากฏในกฎหมายราชวงศถังเชนกัน๔๒ โดยกฎหมาย
ราชวงศถังกลาววาหากชายใดละทิ้งหรือหยารางกับภรรยาโดยปราศจากความผิด
หรือเกิดจากเหตุเจ็ดประการขางตนแลว ชายนั้นมีโทษตามกฎหมายคือถูกจําคุก
๓๙

๔๐
๔๑

๔๒

ความพึงพอใจมาจากการที่ลูกสะใภมีลูกชายเพื่อสืบทอดสกุลของฝายชาย การปรนนิบัติ
รับใช และดูแลพอแมและญาติพี่นองของสามี ความขยันหมั่นเพียรทํางานบาน และ
ความออนนอมถอมตน เปนตน.
Tan 1993: 14-15.
In all cases of casting aside a wife, there must be one of the seven causes for repudiation: the first is not to have any children; the second is immoral behavior; the third
is not serving her parents-on-law; the fourth is loquacity; the fifth is committing
robbery or theft; the sixth is jealousy; the seventh is incurable disease. Ibid.: 18.
Article 189, Johnson (b) 1997: 167.

๑๘๔ ขวงผญา
หนึ่งถึงหนึ่งปครึ่ง๔๓ อยางไรก็ตามกฎหมายราชวงศฮั่นและกฎหมายราชวงศถัง
ไดกําหนดขอหามไมใหสามีหยารางภรรยา หากวาภรรยานั้นมีเงื่อนไขดังนี้คือ
หากภรรยาไมมีญาติที่จะเลี้ยงดูได หรืออยูในระหวางการไวทุกขเปนเวลาสามป
แกบิดามารดาของสามี หรือ สูขอมาขณะที่ฝายชายยากจน๔๔ หากฝาฝนหยาราง
ชายนั้นมีโทษโบย ๑๐๐ ทีและตองรับหญิงนั้นกลับคืนเปนภรรยาตามเดิม๔๕
นอกจากนีก้ ฎหมายโบราณของจีนยังสะทอนใหเห็นถึงทัศนคติทางสังคม
ตอการมีคณ
ุ ลักษณะของผูห ญิงในฐานะภรรยาทีด่ ไี ดเชนกันคือ กฎหมายราชวงศถงั
กําหนดโทษแกหญิงที่ละทิ้งสามีมีโทษจําคุกสองป หากหญิงนั้นไปแตงงานใหม
มีโทษเพิ่มขึ้นสองสถาน๔๖ เพราะถือวาการเปนภรรยาที่ดีคือจะตองติดตามและ
ตองไมละทิ้งสามีไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม หรือ หากภรรยาตีสามี จะตองโทษจํา
คุกหนึง่ ปครึง่ (แตในทางกลับกัน หากสามีตภี รรยา ฝายชายไมถอื วากระทําผิดและ
ไมมีโทษ) หรือ หากภรรยาทํารายสามีถึงบาดเจ็บ ตองโทษจําคุกสี่ปครึ่ง๔๗ หรือ
หากภรรยาตี หรือทํารายพอแมของสามีจนไดรบั บาดเจ็บ ตองโทษสถานหนักทีส่ ดุ
คือประหารชีวิตดวยการแขวนคอ๔๘ (ในทางกลับกันโทษสําหรับพอแมของสามี
ที่ฆาลูกสะใภคือ จําคุกสามป) หรือหากสามีตองโทษเนรเทศ ภรรยาตองติดตาม
สามีไปดวยแมวา จะไมมคี วามผิดใดๆ ก็ตาม๔๙ ดังนัน้ จะเห็นไดวา กฎหมายในสมัย
ราชวงศถังเปนเครื่องมือในการกําหนดคุณลักษณะและหนาที่ของผูหญิงในฐานะ
ภรรยาที่ดี คือ การใหกําเนิดบุตรชายเพื่อสืบตระกูลของครอบครัวฝายสามี และ
นอกจากภรรยาจะตองซื่อสัตย และจงรักภักดีตอสามีแลว ยังตองเคารพเชื่อฟง
ผูอาวุโสในครอบครัวของสามี โดยเฉพาะบิดามารดาของสามี โดยการปรนนิบัติ
๔๓
๔๔
๔๕
๔๖
๔๗
๔๘
๔๙

Ibid.
Tan 1993: 18.
Article 189, Johnson (b) 1997: 168.
Article 190, Johnson (b) 1997: 169.
Tan 1993: 22.
Article 329, Johnson (b) 1997: 366.
Article 24, Johnson (a) 1979: 33.
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ดูแลผูอาวุโสและบิดามารดาของสามี และใชเวลาเกือบทั้งหมดของชีวิตใหกับงาน
บานในครอบครัว ดังปรากฏในพระราชกําหนดของจักรพรรดิจิ๋นซีแหงราชวงศจิ๋น
(๒๒๑-๒๐๖ B.C.) เกี่ยวกับจริยศาสตรของสังคมวา “Men should be satisfied
with their work in the fields and women should be content with their duties
in the home”๕๐
ดังนัน้ หากเปรียบเทียบกับกฎหมายโบราณของอินเดียแลวพบวามีแนวคิด
เกี่ยวกับผูหญิงที่คอนขางคลายคลึงกันทั้งแนวคิดตอจุดมุงหมายของการแตงงาน
และหนาทีข่ องภรรยาคือการมีบตุ รชาย การปรนนิบตั คิ รอบครัวสามี หรือความซือ่ สัตย
ตอสามี รวมไปถึงเงื่อนไขการหยารางไดหรือไมได ฉะนั้นเปนไปไดวาแนวคิดตอ
บทบาทและหนาที่ของผูหญิงในฐานะภรรยาคงจะเปนแนวคิดตามหลักธรรมชาติ
ที่ใหความสําคัญแกผูหญิงในฐานะผูดูแลของครอบครัวและความเปนอยูของ
สมาชิกในครอบครัว เพราะหากพิจารณาวาผูหญิงเปนผูมีบทบาทในการผลิตซํ้า
ทางสังคม กลาวคือผูหญิงในฐานะภรรยาซึ่งมีหนาที่ดํารงเผาพันธุของครอบครัว
จากการตั้งครรภ รวมไปถึงการดูแลความเปนอยูของสมาชิกทุกคนในครอบครัว
ผูหญิงในฐานะแมยังมีบทบาทในการเปนผูสืบทอดจริยธรรมของสังคมผานการ
เลี้ยงดูบุตรหลานจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่ง และถาหากหนาที่และบทบาทดังกลาวของ
ผูหญิงถูกเบี่ยงเบนไป ระบบของครอบครัวและสังคมอาจเกิดความปรวนแปรและ
เกิดปญหาขึ้นได เชนการคบชูอาจนําไปสูการรั่วไหลของทรัพยสินในเรือนได๕๑
ดังนั้นแนวคิดตอหนาที่และบทบาทของผูหญิงตามที่ปรากฏในกฎหมายโบราณ
ของทั้งจีนและอินเดียหรือแมแตในกฎหมายโบราณของเอเชียตะวันออกเฉียงใต
ตางปรากฏตรงกัน แมวาที่มาของหลักการและแนวคิดในการบัญญัติกฎหมายจะ
มีความแตกตางกันก็ตาม

๕๐
๕๑

Ibid.: 17.
โคลงวิธูรสอนโลก ภาคปริวรรต 2518: 21.

๑๘๖ ขวงผญา
นอกจากนี้พบวาสังคมจีนสมัยราชวงศถังไดรับอิทธิพลจากแนวคิดทาง
สังคมจากสมัยราชวงศฮั่นคอนขางมาก โดยเฉพาะประเด็นคานิยมการแตงงาน
ตั้งแตอายุยังนอยเพื่อใหมีบุตรมากๆ และพบวาไดมีพระราชกฤษฎีกาประกาศให
ผูหญิงที่มีอายุเกิน ๑๕ ปแตยังไมไดแตงงานจะตองเสียภาษีมากกวาปกติหาเทา
ในทางตรงกันขามรัฐบาลจะใหการสนับสนุนแกผูที่มีบุตร เชนการลดหยอนภาษี
หรือการไดรับการปนพืชผลที่มากขึ้น๕๒ ซึ่งอิทธิพลแนวคิดดังกลาวปรากฏใน
สังคมจีนสมัยราชวงศถังเชนกัน เห็นไดจากเกณฑอายุการแตงงานพบวาสังคมจีน
สมัยราชวงศถังนิยมแตงงานตั้งแตอายุยังนอย โดย Tan กลาววาในป ค.ศ.๖๒๗
ความนิยมแตงงานในสังคมคือผูชายอายุ ๒๐ สวนผูหญิงอายุ ๑๕ ตอมาอายุการ
แตงงานกลับลดตํา่ ลงไปอีก คือในป ค.ศ.๗๑๖ เกณฑอายุแตงงานสําหรับผูช ายคือ
๑๕ ป และผูหญิงคือ ๑๓ ป๕๓ ซึ่งคานิยมการแตงงานตั้งแตอายุยังนอยของผูหญิง
จีนในสมัยราชวงศถังยังสะทอนใหเห็นจากกวีนิพนธสมัยถังที่รําพันถึงความทุกข
ยากและการอดทนรอคอยสามีซงึ่ เปนพอคาตองเดินทางไกลของภรรยาทีแ่ ตงงาน
ตัง้ แตอายุ ๑๔ ป๕๔ ซึง่ เมือ่ เทียบกับสมัยราชวงศโจว พบวาเกณฑอายุการแตงงาน
ของผูชายอยูที่อายุ ๓๐ ป สวนผูหญิงอายุ ๒๐ ป๕๕

กฎหมายลักษณะหมั้น

สังคมจีนในสมัยราชวงศถงั ยังปรากฏการสืบทอดแนวคิดทีผ่ ชู ายมีอาํ นาจ
เหนือผูหญิง ประกอบกับประเพณีจีนซึ่งมีพื้นฐานจากแนวคิดลัทธิขงจื้อที่ให
ความสําคัญแกความสัมพันธระหวางบุคคลที่ขึ้นอยูกับเพศและความอาวุโส คือ
ผูป กครองกับผูใ ตปกครอง พอกับลูก สามีกบั ภรรยา พีช่ ายคนโตกับนองชายคนเล็ก
๕๒

๕๓
๕๔
๕๕

ทัง้ นีน้ า จะเปนเพราะในสมัยราชวงศฮนั่ เกิดสงครามบอยครัง้ เชนการทําสงครามบุกยึดเกาหลี
และยึดดินแดนภาคใตในสมัยจักรพรรดิบตู ี่ ทําใหเกิดนโยบายสงเสริมการเพิม่ ประชากรขึน้
Tan 1993: 19 and เลียง 2516: 68-69.
Tan 1993: 21.
“Ballad of a Merchant’s Wife”, 300 Tang Poems: A New Translation 1987: 96-98.
Ibid.: 14.
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และเพือ่ นกับเพือ่ น ภายใตความสัมพันธระหวางเพศสงผลใหผหู ญิงตองเคารพและ
เชือ่ ฟงและอยูใ นความดูแลของผูช าย๕๖ ดังจะเห็นไดจากกฎหมายลักษณะหมัน้ ใน
กฎหมายราชวงศถงั ทีก่ าํ หนดวาการหมัน้ หมายของชายหญิง ครอบครัวของทัง้ สอง
ฝายตองใหการยอมรับเปนลายลักษณอกั ษร เมือ่ ฝายหญิงยินยอมตกลงเชนนีแ้ ลว
ไมสามารถคืนคําไดไมวาในกรณีใด และหากฝาฝนคืนคํา กฎหมายลงโทษโดยการ
โบย ๖๐ ที ทั้งนี้การทําขอตกลงดังกลาวเพื่อใหทั้งสองฝายรับทราบลักษณะของ
ฝายชายวาเปนเชนใด เชน อายุ วุฒิภาวะ โรค เปนบุตรบุญธรรม หรือเปนบุตร
ของอนุภรรยา เปนตนทัง้ นีม้ ผี ลตามกฎหมายตอสถานภาพของภรรยาและบุตรทีจ่ ะ
เกิดมา เชน สิทธิในการรับมรดก เปนตน๕๗ ตามประเพณีของจีนกอนแตงงานฝายชาย
จะตองสงสินสอดหรือของหมัน้ ๕๘ ไปใหแกครอบครัวของฝายหญิงทีต่ นเองตองการ
หมัน้ หมาย โดยของหมัน้ นีถ้ อื เปนเครือ่ งแสดงสถานภาพทางสังคมของทัง้ สามีและ
ภรรยา กลาวคือหากของหมั้นมีมูลคาสูงหมายถึงสถานภาพทางสังคมที่สูงของ
ฝายภรรยาดวย ทั้งยังถือวาหญิงที่ไดรับของหมั้นจากชายเทานั้นที่เมื่อแตงงาน
แลวถือเปนภรรยาเอก๕๙ ซึ่งลักษณะดังกลาวมีผลทางกฎหมายอีกดวยคือหากวา
ฝายหญิงรับของหมั้นแลวแตกลับปฏิเสธการแตงงาน ตองโทษโบย ๖๐ ทีเชนกัน
หรือหากฝายหญิงรับขอตกลงสัญญาการแตงงานหรือรับของหมั้นแลวแตกลับไป
ตกลงสัญญาแตงงานกับชายอื่นอีก จะถูกโทษโบย ๑๐๐ ที หรือหากฝายหญิงไป
แตงงานกับชายอืน่ ดวยมีพธิ แี ตงงาน จะถูกลงโทษใหจาํ คุก ๑ ปครึง่ ๖๐ ในทางกลับกัน
๕๖

๕๗
๕๘
๕๙
๖๐

เชนเชือ่ ฟงพอเมือ่ ยังเด็ก เชือ่ ฟงสามีเมือ่ เขาสูว ยั กลางคน และเชือ่ ฟงลูกชายเมือ่ เขาสูว ยั สูงอายุ
ความสําคัญของเพศชายยังเห็นไดจากลูกชายเทานัน้ ทีส่ ามารถสืบทอดนามสกุลและสายสกุลได
รวมไปถึงการสืบทอดความสัมพันธเครือญาติผานสายสกุลผูชายเทานั้น see Reischauer
and Fairbank 1958: 29.
Article 175, Johnson (b) 1997: 152.
ในสมัยราชวงศถัง สิ่งที่ไมถือเปนของหมั้นคือเหลาและอาหาร.
Johnson (b) 1997: 153.
Ibid.: 153.

๑๘๘ ขวงผญา
หากครอบครัวฝายชายเปนผูยกเลิกขอตกลงการแตงงานเอง ไมตองรับโทษตาม
กฎหมายแตของหมั้นจะถือเปนของฝายหญิง ไมสามารถนําคืนกลับไปได

กฎหมายลักษณะชู๖๒


กฎหมายโบราณจีนเชนเดียวกับกฎหมายโบราณของอินเดียคือ พบวา
ในชวงเวลาที่ผานไปนั้นกฎหมายโบราณจีนไดมีพัฒนาการทางดานกฎหมายซึ่ง
สอดคลองกับแนวคิดที่เปลี่ยนแปลงไปในแตละราชวงศ โดยในที่นี้จะยกตัวอยาง
พัฒนาการของกฎหมายโบราณจีนในชวงเวลาทีท่ าํ การศึกษา เชน กฎหมายราชวงศ
จิ๋น (๒๒๑-๒๐๖ B.C.) ที่กําหนดโทษประหารอยางรุนแรง เชนโทษประหารชีวิต
สําหรับคดีอาญาดวยการตัดเอวเปนสองทอนและประหารชีวติ ญาติทงั้ สามวงศคอื
ญาติทางพอ ทางแม และทางภรรยา ตอมาสมัยราชวงศฮนั่ ไดมกี ารปรับการกําหนด
โทษตามกฎหมายลง Reischauer and Fairbank ใหความเห็นวาการผนวกแนวคิด
ลัทธิขงจื้อเขากับหลักการของกฎหมายในสมัยราชวงศฮั่นสงผลตอการลดความ
เหี้ยมโหดของบทลงโทษตามหลักการของกฎหมายราชวงศจิ๋น โดยเฉพาะแนวคิด
เรื่องคุณคาทางจริยธรรมและความจงรักภักดีตอผูปกครองตามแนวคิดของลัทธิ
ขงจือ้ ไดเขาครอบงําระบบราชการของสมัยฮัน่ ทําใหเกิดการปรับเปลีย่ นบทบัญญัติ
ทางดานกฎหมาย๖๓ เชน การสักหนาเปลีย่ นเปนทําความสะอาดกําแพงเมือง ๔ ป
ตัดจมูกเปลีย่ นเปนโบย ๓๐๐ ที ตัดขาเปลีย่ นเปนโบย ๕๐๐ ที๖๔ นอกจากนีก้ ฎหมาย
ราชวงศถังยังกําหนดบทบัญญัติลดโทษแกเด็ก คนชรา หญิงมีครรภ คนตาบอด
คนพิการ คนแคระและผูม ปี ญ
 ญาออนดวย๖๕ หรือกฎหมายลักษณะชูต ามทีป่ รากฏ
๖๑
๖๒

๖๓
๖๔
๖๕

Johnson (b) 1997: 152.
อยางไรก็ตามจากเอกสารที่ใชคือ The T’ang Code ไมปรากฏคําเรียกชื่อกฎหมายลักษณะชู
(adultery) แตดวยเหตุผลของการศึกษาที่ตองการนําเสนอประเด็นเกี่ยวกับผูหญิงในกฎหมาย
โบราณจีน ผูเขียนจึงขออนุโลมใชคําเรียกนี้แทนในสวนของเนื้อหากฎหมายราชวงศถังที่เกี่ยวของ
กับกรณีละเมิดทางเพศดังกลาว.
Reischauer and Fairbank 1958: 107.
ทวีป 2538: 174 และเลียง 2516: 87-88.

Johnson (a) 1979: 29-31.

การศึกษาทัศนคติทางสังคมฯ ๑๘๙

ในกฎหมายสมัยราชวงศโจวบัญญัตบิ ทลงโทษแกชายหญิงทีค่ บชูก นั คือ บทลงโทษ
แกฝายชายคือการตัดอวัยวะเพศ๖๖ สวนฝายหญิงจะถูกจําคุก ซึ่งตอมาในสมัย
ราชวงศถังบัญญัติเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธตองหาม อาทิ มีเพศสัมพันธกับ
คนตางชัน้ (ในกรณีทไี่ มไดแตงงาน) เชนสามัญชนกับทาส หรือการเปนชูก บั ภรรยา
ผูอื่น เปนตน ตามกฎหมายกลาววาหากผูใดกระทําผิดดังกลาวทั้งหญิงและชาย
มีโทษจําคุกหนึ่งถึงหนึ่งปครึ่ง หรือหากชายหรือหญิงนั้นมีภรรยาหรือสามีอยูแลว
มีโทษหนักขึ้นคือจําคุกสองป หรือหากสามัญชนมีเพศสัมพันธกับหญิงที่เปนทาส
สวนตัวของขาราชการมีโทษโบย ๙๐ ที นอกจากนี้การมีเพศสัมพันธกับญาติ
พีน่ อ งของสามี หรือการเปนชูก บั ภรรยาของญาติพนี่ อ งภรรยาในสายสัมพันธหา ชัน้
(ดังทีก่ ลาวไปแลว) หรือมีเพศสัมพันธกบั ลูกสาวจากสามีเกาของภรรยา มีโทษจําคุก
สามป หรือหากบังคับขืนใจ มีโทษหนักคือถูกเนรเทศในระยะหาง ๒,๐๐๐ ลี้ หรือ
ทํารายรางกายใหฟน หัก หรือไดรบั บาดเจ็บ มีโทษประหารชีวติ ๖๗ นอกจากนีย้ งั พบ
บทบัญญัติที่กลาวถึงบทลงโทษสําหรับชายที่แตงงานกับภรรยาของชายอื่นดวย
ความพึงพอใจ โดยกฎหมายกําหนดโทษทั้งชายผูละเมิดนั้นและผูที่ชักพาหญิงนั้น
มาให ดวยการจําคุกสองป หรือกรณีที่ชายผูเปนสามีชักพาภรรยาของตนใหไป
แตงงานกับชายอื่นมีโทษจําคุกสองปเชนกัน และถือวาความสัมพันธฉันทสามี
ภรรยาสิ้นสุดลงทันที๖๘

๖๖

๖๗
๖๘

การกําหนดโทษดังกลาวแสดงใหเห็นวาแตเดิมการตัดอวัยวะเพศเปนการลงโทษผูก ระทําผิด
สถานหนึ่ง นอกจากนี้ยังพบวาสมัยฮั่นไดมีการผอนผันโทษประหารสําหรับขุนนางดวย
การตัดอวัยวะเพศแทนได ตอมาสมัยราชวงศสุย (Sui dynasty A.D.589-618) ไดยกเลิก
โทษดังกลาว การตัดอวัยวะเพศชายจึงเปลี่ยนแปลงแนวคิดไปเปนการตัดเพื่อเขารับใช
จักรพรรดิในวังแทน ทีเ่ รียกวา ขันที.
Article 410, Johnson (b) 1997: 473-474.
Article 187, Johnson (b) 1997: 166.

๑๙๐ ขวงผญา

กฎหมายลักษณะมรดก

ในยุคศักดินาของจีน (๑๑๐๐-๒๑๑ B.C.)๖๙ แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางหญิงชายที่ผูชายมีอํานาจเหนือผูหญิงอยางชัดเจน โดยผูหญิงในฐานะ
ภรรยามีหนาที่ที่สําคัญที่สุดคือการดูแลครอบครัวเพราะถือวาครอบครัวใดจะ
ประสบความสําเร็จหรือลมเหลวขึ้นอยูกับผูหญิงหรือภรรยาเปนสําคัญ อยางไร
ก็ตามแมวาผูหญิงจะตองรับผิดชอบหนาที่ดังกลาวตอครอบครัวแตกลับพบวา
ตามกฎหมายแลวลูกสาวทีไ่ มไดแตงงานไมมสี ทิ ธิไดรบั มรดกของครอบครัวของตน
โดยทรัพยสินนั้นจะตกเปนของสะใภของพี่ชายคนโตแทน๗๐ ซึ่งแสดงใหเห็นถึงนัย
ความสําคัญของการสืบทอดตระกูลผานสายสกุลผูชายในสังคมจีน โดยลูกชาย
คนโตเทานั้นที่อยูในฐานะผูสืบตระกูล แมวาลูกชายคนโตเทานั้นจะมีสิทธิในการ
สืบทอดแตขณะเดียวกันกฎหมายก็แสดงใหเห็นวาสถานภาพของผูหญิงซึ่งในที่นี้
หมายถึงภรรยา มีสวนอยางสําคัญตอการกําหนดสิทธิในการรับมรดกของบุตร
กลาวคือบุตรชายคนโตของภรรยาเอกมีสิทธิในการสืบสกุลตามกฎหมาย และ
หากไมปฏิบัติเชนนี้ถือวาละเมิดกฎหมายมีโทษจําคุกหนึ่งป แตหากวาภรรยาเอก
มีอายุ ๕๐ ปขึ้นไปแตยังไมมีลูก ถือวากรรมสิทธิ์ในการสืบทอดตระกูลตกเปน
ของลูกชายคนโตของอนุภรรยาแทนตามกฎหมาย๗๑ แตทั้งนี้กฎหมายราชวงศถัง
กําหนดใหเฉพาะสายสกุลทางฝายชายเทานั้นที่มีสิทธิสืบทอดตระกูล และหากวา
ชายใดไมมีผูสืบทอดตระกูลเลยนอกจากมีโทษจําคุกหนึ่งปแลว ยังถือเปนการยุติ
สายสกุลนั้นทันที๗๒ อยางไรก็ตามตอมาในสมัยราชวงศถัง กฎหมายของสมัยนี้
ไดกําหนดบทบัญญัติในกฎหมายมรดกใหมคือ กําหนดใหลูกสาวที่ไมไดแตงงาน
๖๙

เปนยุคทีจ่ นี แบงแยกเปนรัฐเล็กรัฐนอยมากมายในระยะเวลา 3 ชวงคือ ราชวงศโจว (Zhou
dynasty 1100-770 B.C.) ฉินฉู (Qun-Qi 770-476 B.C.) และชวงสมัยของสงครามระหวางรัฐ
(Period of the Warring States 476-221 B.C.).
๗๐ Tan 1993: 15.
๗๑ Article 158, Johnson (b) 1997: 131.
๗๒ Ibid.: 132.

การศึกษาทัศนคติทางสังคมฯ ๑๙๑

มีสิทธิไดรับมรดกทรัพยสินของครอบครัว โดยไดรับกึ่งหนึ่งของทรัพยสินที่พี่ชาย
หรือนองชายพึงไดรับอีกดวย๗๒
กลาวสรุปไดวา ลักษณะความสัมพันธระหวางสามีกบั ภรรยาในสมัยราชวงศ
ถังจะขึน้ อยูก บั สถานภาพทางครอบครัว สถานภาพทางเศรษฐกิจ และหลักจริยธรรม
ของทั้งสองฝายเปนสําคัญ

คุณสมบัติของผูหญิงในอุดมคติตามทัศนคติของอินเดียและจีน

ความคาดหวังของสังคมตอหนาทีแ่ ละบทบาทของผูห ญิงนําไปสูก ารสราง
ภาพลักษณของผูหญิงในอุดมคติขึ้น โดยภาพคุณสมบัติของผูหญิงดีและไมดี
เหลานีเ้ กีย่ วเนือ่ งกับความสัมพันธระหวางผูห ญิงกับครอบครัวและสังคมเปนสําคัญ
พบวาคุณสมบัตขิ องผูห ญิงดีในอุดมคติของสังคมอินเดีย จีน และเอเชียตะวันออก
เฉียงใต มักปรากฏในลักษณะของผูที่สุภาพเรียบรอยทั้งกายและจิตใจ เปนผูที่
งดงามทั้งหนาตาและกิริยาวาจา เปนลูกที่ดีของบิดามารดา เปนภรรยาที่ดีของ
สามี เชื่อฟง เคารพ และซื่อสัตยตอสามี เปนมารดาที่ดี และเปนแมบานที่ดี
เปนตน โดยเฉพาะอยางยิ่งพบวาคุณสมบัติของผูหญิงในอุดมคติของจีน ยังตอง
เปนลูกสะใภที่ดีตอบิดามารดาของสามี เปนผูสรางไมตรีกับญาติพี่นองของสามี
อีกดวย อยางไรก็ตามแมวามีการเนนบทบาทของผูหญิงที่แตกตางกันไปบาง
ในแตละดาน หรือการแสดงออกทางการปฏิบัติที่อาจไมเหมือนกัน เนื่องจาก
ความแตกตางดานภูมิหลังและสังคมวัฒนธรรม แตความคาดหมายของสังคม
เอเชียที่มีตอผูหญิงกลับปรากฏในรูปแบบเดียวกันคือ ผูหญิงตองรักนวลสงวนตัว
รักษาพรหมจรรย หลังแตงงานตองจงรักภักดีตอ สามีและปรนนิบตั สิ ามี รับผิดชอบ
งานบาน เลี้ยงและอบรมสั่งสอนบุตร กตัญูตอบิดามารดา และระมัดระวังกิริยา
มารยาท
๗๓

Tan 1993: 22.

๑๙๒ ขวงผญา
นอกจากนี้วรรณคดีอีกเลมหนึ่งที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีชีวิตของชาวฮินดู
ที่เกี่ยวของกับหนาที่ปฏิบัติระหวางหญิงชาย โดยเฉพาะที่เกี่ยวพันกับชีวิตคูคือ
กามาสูตร (Kamasutra)๗๔ ไดกลาวถึงลักษณะผูหญิงไมดีที่เปนขอหามมิใหผูชาย
มีเพศสัมพันธดวยเด็ดขาดไมวาในกรณีใดทั้งสิ้น อาทิ หญิงโรคเรื้อน หญิงจัณฑาล
หญิงที่แสดงความรานผูชาย หญิงที่ผิวดําเกินไป หญิงบา หญิงที่ผิวขาวเกินไป
หญิงที่มีกลิ่นกายไมสะอาด๗๕ และไมควรเขาพิธีสมรสกับผูหญิงที่ถูกพอแมนําตัว
ไปซอน มีชื่อนาเกลียด มีอวัยวะที่ผิดปกติ เชน จมูกแบน รูจมูกใหญ หนาอกแบน
หลังโกง ขาโกง หัวลาน รูปรางพิการ มีเหงื่อออกตามฝามือฝาเทาตลอดเวลา
หรือแกเกินไป๗๖ สวนมนูธรรมศาสตรกลาวถึงลักษณะโทษของผูห ญิงทีไ่ มควรเลือก
เปนภรรยาคือ หญิงที่มีผมสีนํ้าตาล ผูหญิงที่มีอวัยวะเกินพอดี หญิงขี้โรค หัวลาน
หรือผมดกเกินไป เปนคนพูดพลามหรือตาแดง รวมไปถึงอยาแตงงานกับหญิง
ที่มีชื่อเปนสัตว (เชน นก งู) ชื่อธรรมชาติ (เชนดาว ตนไม แมนํ้า ภูเขา) หรือ
ชื่อนากลัว๗๗
นอกจากการสังเกตจากลักษณะทางกายภาพแลว ยังกลาวถึงลักษณะ
ภายใน เชนอุปนิสัย ซึ่งทําใหเกิดพฤติกรรมไมดีไมงามตางๆ แสดงใหเห็นวา
เปนหญิงไมดี ไมเหมาะแกการเลี้ยงดูเปนภรรยา กามาสูตรกลาวถึงหญิงที่ชาย
ไมควรแตงงานดวยนั้นคือผูหญิงที่ไมรักพรหมจารี และเคยตกเปนของชายอื่น
๗๔

กามา คือเทพเจาแหงความรักของฮินดู และสูตร หมายถึงบทเรียนหรือตํารา กามาสูตรเขียน
เปนภาษาสันสกฤตโดย Vatsyayana Mallanaga ตัง้ แตเมือ่ ประมาณ ค.ศ.400 กามาสูตร
เปนตําราเกีย่ วกับปรัชญาชีวติ ของชาวฮินดู ไดแกธรรมะ (คือการปฏิบตั ติ ามคําสอนของคัมภีร
ซึง่ แนะนําใหรกั ษาพิธกี รรมและการบูชาตางๆ) อัตตา (คือการเสาะแสวงหาทรัพยสนิ เงินทอง
สาวก เพือ่ น รวมถึงศิลปะวิทยาการตางๆ) และกามา (คือความสุข ทีไ่ ดรบั จากประสาทสัมผัส
ทั้งหา) ซึ่งลวนแตมีความสําคัญตอชีวิตมนุษย มนุษยจึงควรฝกธรรมะ อัตตา และกามา
ในลักษณะทีส่ มดุลกันทุกดาน.
๗๕ Vatsyayana’s Kamasutra : 45.
๗๖ Ibid.: 116.
๗๗ Haughton 1982: III/8-9.

การศึกษาทัศนคติทางสังคมฯ ๑๙๓

มากอน เอาแตนอน เอาแตรองไห ไมอยูบาน หรือ เก็บความลับไมได๗๘ และ
ในมนูธรรมศาสตรกลาวถึงผูหญิงลักษณะไมดีที่นาอับอายวามีลักษณะดังนี้คือ
ดื่มสุราเมรัย คบคนชั่ว แยกอยูกับสามี เที่ยวตะลอนๆ ไป หลับไมเลือกที่ ไปอยู
บานชายอื่น รานผูชาย และมีจิตใจโลเล๗๙
การที่เอกสารโบราณของอินเดียกลาวถึงลักษณะไมดีของผูหญิงตรงกัน
เชนนี้แสดงวาลักษณะของผูหญิงดังกลาวเปนที่ยอมรับในสังคมอินเดียวาไมมี
คุณสมบัติที่เหมาะสมแกการเปนภรรยาที่ดี เพราะจุดประสงคสําคัญของการ
แตงงานคือการมีบุตร ทําใหหญิงซึ่งมีลักษณะอันเปนโทษดังกลาวอาจทําใหไมมี
บุตร มีบุตรแลวเปนอันตราย หรือไมมีบุตรชาย รวมไปถึงการมีคุณสมบัติไมดี
บางประการอาจทําใหไมสามารถเลี้ยงดูสั่งสอนบุตรไดดี ซึ่งลักษณะดังกลาว
อาจทําใหพอแมตกนรกเพราะไมมีบุตรชายประกอบการอุทิศสวนกุศลไปให
รวมไปถึ ง หญิ ง ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ไ ม ดี ยั ง อาจก อ ป ญ หาต า งๆ แต ชี วิ ต ครอบครั ว
และไมสามารถเปนแมที่ดีของลูกได
อยางไรก็ดี พบวาลักษณะของผูหญิง
ไม ดี ต ามทั ศ นคติ ข องสั ง คมอิ น เดี ย
มี ลั ก ษณะที่ ค ล า ยคลึ ง กั บ ที่ ป รากฏ
ในสังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน
กรณี ข องอาณาจั ก รล า นนา พบว า
ในพั บ สาใบลานบางฉบั บ กล า วถึ ง
หลักเกณฑการพิจารณาลักษณะผูห ญิง
จากกายภาพ มี ใ บหน า คล า ยผู  ช าย
มือใหญ เทาใหญ ถือเปนลักษณะของ
๗๘
๗๙

Vatsyayana’s Kamasutra : 42.
Haughton 1982: IX/13-15.

๑๙๔ ขวงผญา
หญิงไมดีที่ควรเลือกเปนคูครอง นอกจากนี้ลักษณะของหญิงไมดีที่เนนยํ้าทั้งใน
วรรณกรรมและกฎหมายโบราณของลานนาคือ หญิงที่มีจิตใจโลเล หรือหญิง
คบชู เชนในพระลอสอนโลกกลาวถึงใจผูหญิงนั้นดังครั่งใกลไฟที่พรอมจะหวั่นไหว
ตามคําของผูชาย๘๐ หรือมังรายศาสตรกลาววาโทษหญิงรายวาคือหญิงที่คบชู
สูชาย และไดรับโทษตั้งแตการปรับ การขายเปนทาส หรือการประจานตอสังคม
ในลักษณะตางๆ เชน การโกนผม การตัดหู การสักหนาผาก๘๑ และที่นาสนใจ
คือนอกจากสังคมลานนาจะอธิบายเหตุผลตอความผิดในพฤติกรรมดังกลาววา
เปนการผิดศีลธรรมอันดีแลว ยังอธิบายวาการคบชูของหญิงนั้นมีผลตอเศรษฐกิจ
ในครอบครัวในฐานะที่หญิงลานนาเปนทั้งผูหาและผูเก็บทรัพย การมีชูอาจทําให
หญิงเก็บงําทรัพยนั้นไปใหชูได๘๒ รวมไปถึงวรรณกรรมตางๆ ของลานนาตาง
กลาวถึงหญิงไมดีคือหญิงที่ไมรักนวลสงวนตัว๘๓ ซึ่งถือเปนการกระทําที่สังคม
ไมยอมรับ โดยเฉพาะหญิงที่ทองไมมีพอ ถือวาเปนการกระทําที่ไดรับการดูแคลน
และดูถูกเหยียดหยาม ดังปรากฏในวรรณกรรมของลานนาหลายเรื่องที่กลาววา
การกระทําดังกลาอาจนําอาเพศมาสูบานเมืองได๘๔ สวนในวรรณกรรมคําสอน
ของลานชาง เชน ยอดคําสอนโบราณ กลาวถึงหญิงที่มีลักษณะไมดีคือหญิง
ทีเ่ กียจครานไมทาํ งานบาน๘๕ แตกลับชอบเทีย่ วเตร ไมรจู กั ศีลธรรม ไมคดิ ถึงจารีต
ประเพณี รวมไปถึงหญิงที่เกลือกกลั้วอบายมุข เชน ดื่มสุรา สูบฝน เปนตน๘๖
สวนในทัศนคติทางสังคมของสังคมสยามรัตนโกสินทรเห็นวาหญิงไมดีคือหญิง
ที่ไมรูคุณสามี ชอบขมขู ไมยําเกรง มีจิตคิดราย รวมไปถึงเกียจคราน ชอบคบคา
๘๐
๘๑
๘๒
๘๓
๘๔
๘๕
๘๖

พระลอสอนโลก โคลงที่ 55.
อรุณรัตน และลมูล 2528: 25-47.
โคลงวิธรู สอนโลก ภาคปริวรรต 2518: 21.
คําสอนพระยามังราย 2529: 11.
คาวซอเรือ่ ง ชิวหาลิน้ คํา 2511: 60-61.
ยอดคําสอนโบราณ 2516: 20.
เรือ่ งเดียวกัน : 22.

การศึกษาทัศนคติทางสังคมฯ ๑๙๕

หาเพื่อน๘๗ หรือหญิงที่ไมรักนวลสงวนตัว ชิงสุกกอนหาม หนีตามผูชาย ชอบพูด
โออวดและนินทาผูอื่น หลายใจและคบชู๘๘

ในทางกลับกันผูหญิงในอุดมคติจึงมีลักษณะที่ตรงกันขามกับลักษณะ
ขางตน คือ ผูห ญิงทีด่ นี นั้ นอกจากจะมีลกั ษณะทางกายภาพทีง่ ดงาม เชนกามาสูตร
กลาวถึงภรรยาที่ดีสมบูรณแบบนั้นควรเปนผูหญิงที่สวยและมีสุขภาพสมบูรณ
มีเล็บมือเล็บเทา ฟน ตา หู และเตานมมีลักษณะปกติ ไมใหญหรือเล็กเกินไป
เปนหญิงสาวทีม่ าจากครอบครัวทีด่ ซี งึ่ พอแมยงั มีชวี ติ อยู หรือควรมาจากครอบครัว
ทีร่ วย เปนทีน่ บั ถือของสังคม มีเพือ่ นฝูงและญาติพนี่ อ งทีร่ าํ่ รวย๘๙ รวมไปถึงความ
รับผิดชอบตอครอบครัวในฐานะภรรยาเชนความขยันอดทน ประหยัดอดออมแลว
คุณสมบัตทิ สี่ าํ คัญของผูห ญิงในฐานะภรรยาทีป่ รากฏในเอกสารโบราณของอินเดีย
เสมอคือ ผูห ญิงตองมีความซือ่ สัตย จงรักภักดี เชือ่ ฟงเคารพ และดูแลปรนนิบตั สิ ามี
ซึง่ ลักษณะดังกลาวก็พบไดทวั่ ไปในเอกสารทัง้ กฎหมายและวรรณกรรมตางๆ ของ
เอเชียตะวันออกเฉียงใตเชนกัน ความคาดหวังของสังคมของผูห ญิงตอบทบาทและ
หนาทีใ่ นฐานะภรรยาและมารดาซึง่ เปนบทบาทของผูห ญิงทีส่ มั พันธกบั ครอบครัว
นัน้ นาจะมาจากการทีท่ กุ สังคมมีจารีตทีม่ อบบทบาทและหนาทีเ่ กีย่ วกับครอบครัว
และกิจการในบานเรือนใหเปนหนาทีข่ องผูห ญิง ดังนัน้ ลักษณะของผูห ญิงดีสามารถ
ใชเปนภาพตัวอยางในการถายทอดคําสัง่ สอนและปลูกฝงทัศนคติเกีย่ วกับคนดีและ
ผูหญิงดีตอสมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะลูกสาวใหมีคุณสมบัติเชนนั้นตอไป
ผูหญิงดีจึงเปนผูหญิงที่ตองรูจักรับผิดชอบหนาที่ของตนในครอบครัว โดยเฉพาะ
การจัดระเบียบความสัมพันธภายในครอบครัวซึ่งถือวาผูหญิงมีบทบาทดังกลาว
คอนขางสูง ดังนัน้ จึงหลีกเลีย่ งไมไดทสี่ งั คมตางๆ จะสรางภาพของผูห ญิงในอุดมคติ
ขึ้นมาเพื่อสืบทอดแนวคิดและจริยธรรมทางสังคมตอไป
๘๗
๘๘
๘๙

กฤษณาสอนนองคําฉันท 2527: 8-9
สุภาษิตสอนสตรี 2520: 520-528.
Vatsyayana’s Kamasutra : 45-46.

๑๙๖ ขวงผญา
กรณี ข องสั ง คมจี น พบว า รากฐานความคิ ด และความเชื่ อ มาจากสอง
แนวทางใหญ คื อ ลั ท ธิ เ ต า และลั ท ธิ ข งจื้ อ ๙๐ กล า วคื อ แนวคิ ด ในปรั ช ญาเต า
ซึ่งกําเนิดจากเหลาจื้อ คําสอนในปรัชญาเตาอาจสรุปประเด็นหลักไดวาเกี่ยวกับ
การอยูรวมกันอยางสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติและสรรพสิ่ง และความสุข
ของมนุษยคือการดํารงชีวิตใหสอดคลองกลมกลืนกับธรรมชาติ โดยตั้งมั่นใน
ปรีชาญาณ และเตาเปนจุดหมายสูงสุด ทัศนะเชนนี้ทําใหเขาใจธรรมชาติ รูวา
ธรรมชาติมีการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงก็มีในธรรมชาติซึ่งเกิดจาก
พลังของขั้วตรงขามคือ หยินกับหยาง ซึ่งแนวคิดนี้เองที่เกี่ยวของกับผูหญิง เพราะ
ความสัมพันธระหวางหญิงชายแสดงใหเห็นขั้วตรงขามในเชิงเคลื่อนไหวของ
สรรพสิ่ง๙๑ ความเปนเตามีความสัมพันธในเอกภาพและอนันตภาพระหวางชาย
กับหญิงคือมีทงั้ ความแตกตางและผสมผสานกัน อันแสดงใหเห็นวาทัง้ ชายและหญิง
คือสิ่งที่เปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยชายมีพลังเชิงแข็ง สวนหญิงมีพลังเชิงออน
ปรัชญาเตาแสดงนัยวา อํานาจเชิงออนเอื้ออาทรตอชีวิตมากกวาอํานาจเชิงแข็ง
ดังนั้นการลดความแข็งกราวตองใชความออนโยนและการละความออนแอตองมี
ความเขมแข็งเพือ่ เสริมกันและกัน๙๒ แนวคิดเรือ่ งหยินหยางเปนการเสนอโลกทัศน
ของการประสานความสัมพันธระหวางหญิงชาย๙๓ จากแนวคิดดังกลาวสงผลบทบาท
และหนาทีข่ องผูห ญิงจีนดําเนินไปในลักษณะของพลังเชิงออนทีเ่ นนความสงบและ
ความตํ่าตอยดวยเชื่อวาลักษณะดังกลาวทําใหผูหญิงมีชัยเหนือผูชายได๙๔ หาก
พิจารณาหนาทีข่ องสามีและภรรยาภายใตแนวคิดแบบหยินหยาง กลาวไดวา สามี
๙๐
๙๑
๙๒
๙๓

See Ch’en Ku-Ying 1977, Kaltenmark 1969 and Ch’uta-Kuo 1976.
Ch’en Ku-Ying 1977: 201.
Ch’u Ta Kao 1976: 108.
ดังปรากฏในคัมภีร Tao Te Ching บทที่ 61 วา “A great state is the world’s low-stream
(to which all the river flows down), the world’s field and the world’s female. The
female always conquers the male by quietude, which is employed as a means to
lower oneself”, Ibid.: 88.
๙๔ ดังที่ Tao Te Ching บอกวา “Calmness is the controlling power of hastiness.”, Ibid.: 46.
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คือหยางเปนพลังเชิงรุก เทียบไดกบั พลังของฟา ฟาทําหนาทีป่ กครองและคุม ครอง
สรรพสิ่งที่อยูใตฟา สวนภรรยาคือหยิน เปนพลังเชิงรับ เทียบไดกับดินซึ่งเปน
ฐานรองรับฟา มีหนาที่ใหกําเนิดสรรพสิ่งภายใตฟา ดวยความคิดดังกลาวสามีจึง
มีหนาที่ดูแลรักษาและคุมครองภรรยาและครอบครัวและมีสถานภาพเหนือกวา
สวนภรรยามีหนาที่อุทิศตนและเชื่อฟงสามี โดยบทบาทตามนัยดังกลาวถือเปน
กฎของธรรมชาติที่ไมอาจหลีกเลี่ยงได การฝาฝนกฎธรรมชาติจึงถือเปนเรื่องผิด
ตามทัศนะของขงจือ้ เห็นวาสรรพสิง่ ทัง้ หลายในธรรมชาติ ซึง่ รวมถึงมนุษย
นั้นมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และภายใตความสัมพันธนี้จะมีกฎธรรมชาติ
ควบคุมพฤติกรรมที่แนนอน ปรัชญาขงจื้อจึงเนนในเรื่องหนาที่เพื่อความสัมพันธ
ทีด่ ใี นสังคม หรืออาจกลาวไดวา ในความหมายของขงจือ้ นัน้ มนุษยคอื การสัมพันธ
ภายใตความสัมพันธทั้งหา คือระหวางผูปกครองกับผูถูกปกครอง บิดากับบุตร
สามีกับภรรยา พี่กับนอง และเพื่อนกับเพื่อน อันเปนแมแบบของความสัมพันธ
ระหวางมนุษย ภายใตระบบความสัมพันธนี้ขงจื้อกําหนดหนาที่ของแตละฝาย
ลงไปอยางชัดเจนวาควรปฏิบัติตอกันเชนไร เชน ลูกควรกตัญู รับใช และแสดง
ความเคารพตอบิดามารดา อยางไรก็ตามการศึกษาในที่นี้จะใหความสําคัญแก
ความสัมพันธระหวางสามีกบั ภรรยาเปนสําคัญเพราะนอกจากจะเปนหัวขอศึกษา
แลว หากพิจารณารูปแบบความสัมพันธทั้งหากลาวไดวาจุดเริ่มตนความสัมพันธ
ทางสังคมนั้นเริ่มตนจากสามีกับภรรยาเปนอันดับแรกจากนั้นความสัมพันธอื่นๆ
จึงตามมา แมในกฎหมายโบราณจีน เชนกฎหมายราชวงศถังจะกลาวถึงความ
เสมอภาคกันของสามีและภรรยา๙๕ แตในทางปฏิบัติแลวเชื่อวาเพศชายไดรับการ
ยกยองมากกวาเพศหญิง ดวยเหตุวาเพศชายเปนตัวแทนแหงสวรรค ผูหญิง
จึงตองเชื่อฟงผูชาย และไมควรตัดสินใจเรื่องใดๆ ดวยตนเอง และตองอยูภายใต
กฎแหงการเชื่อฟงสามประการคือ ๑. เมื่อเปนเด็กตองเชื่อฟงบิดาและพี่ชาย
๙๕

Article 177-178, Johnson (b) 1997: 154-155.

๑๙๘ ขวงผญา
๒. เมื่อแตงงานแลวตองเชื่อฟงสามี ๓. เมื่อสามีตายแลว จะตองเชื่อฟงบุตรชาย
และไมควรคิดเรื่องการแตงงานใหมเปนครั้งที่สอง๙๖ นอกจากนั้นภารกิจในบาน
ทุกอยางเปนหนาที่ของภรรยาทั้งหมด เชนการปรุงอาหาร การปรนนิบัติรับใช
สามีและบิดามารดาของสามี การดูแลลูก เปนตน
หากพิจารณาคําสอนขงจือ้ เกีย่ วกับผูห ญิงซึง่ เกรแฮม บรัช๙๗ ไดประมวลไว
พบวา คุณสมบัตขิ องผูห ญิงในฐานะภรรยาทีด่ คี อื มีหนาทีก่ ารจัดการดูแลปรนนิบตั ิ
สมาชิกในครอบครัว อาทิ ธุระของผูหญิงคือการเตรียมและจัดหาอาหารและ
เหลาองุน ตระเตรียมอุปกรณเครื่องใชภายในบาน เชนผาปดฝุน ผาเช็ดหนา มีด
และหินลับมีด กลองเข็ม ดายและไหม เปนตน สวนอุปนิสัยและพฤติกรรมนั้น
ตองเปนคนขยัน คนรักความสะอาดและประณีตในการแตงกาย พูดเสียงเบา
และนุมนวล รวมถึงไมควรตัดสินใจใดๆ ดวยตนเอง (คือกิจการตางๆ ควรขึ้นอยู
กับการตัดสินใจของสามี) นอกจากนี้ผูหญิงในฐานะลูกสะใภที่ดียังสอดคลองกับ
ความสัมพันธระหวางบิดามารดากับบุตร เพราะตามแนวคิดขงจื้อนั้นภรรยาตอง
รับใชบิดามารดาสามี ดุจรับใชบิดามารดาของตน ดังนั้นบุตรในความหมายของ
ปรัชญาขงจื้อนอกจากจะหมายถึงบุตรธิดาในเรือนตนแลว ยังหมายถึงสะใภที่เขา
มารวมอาศัยดวย หนาที่ของบุตรธิดาและสะใภจึงคลายคลึงกันคือ ตองกตัญู
ตอบิดามารดา ดวยการแสดงความเคารพ เชื่อฟง ดูแลปรนนิบัติ ชวยเหลือ
กิจการงานตางๆ และทายสุดคือเซนไหววิญญาณของทานตามจารีตประเพณี
ซึง่ หนาทีเ่ หลานีผ้ หู ญิงในฐานะภรรยาและลูกสะใภจะตองทําดวยความเต็มใจและ
ไมมีขอโตแยงใดๆ ทั้งสิ้น จะเห็นไดวาหนาที่และบทบาทของผูหญิงจํากัดอยูแต
ภายในบาน ซึ่งถาผูหญิงใดสามารถปฏิบัติไดถือวาเปนผูหญิงดีและมีคุณธรรม
ลักษณะดังกลาวสะทอนใหเห็นจากวรรณกรรมของจีนที่ตัวละครมักถูกเนนยํ้า
คุณธรรมสําคัญตามลัทธิขงจื้อ เชน ความกตัญู ความซื่อสัตย ความเสียสละ
๙๖
๙๗

Legge 1960: 103-104.
บรัช 2530: 168-170.
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และความเมตตา๙๘ นอกจากนี้พบวา
ในวรรณกรรมจี น โบราณกล า วถึ ง
คุ ณ สมบั ติ ที่ สํ า คั ญ ข อ หนึ่ ง ซึ่ ง ผู  ห ญิ ง
ในฐานะภรรยาต อ งมี แ ละปฏิ บั ติ ต  อ
สามี คือ ความซื่อสัตย และเชื่อฟงสามี
เชนนิทานเรื่อง “โคบาลกับหญิงทอผา”
สะทอนภาพของหญิงทอผาในฐานะ
มารดาที่สวยงาม (เพราะเปนนางฟา)
และเปนภรรยาที่เชื่อฟงและจงรักภักดี
ตอสามี๙๙ หรือเรื่อง “ตามหาสามีที่
กําแพงยักษ” ที่สะทอนภาพของภรรยา
ที่ออกเดินเทาตามหาสามีซึ่งถูกนําตัวไปกอสรางกําแพงยักษเพื่อนําเสื้อกันหนาว
ไปให ซึง่ เปนภาพของภรรยาทีน่ อกจากจะสวยงามดวยหนาตาแลวยังซือ่ สัตยและ
จงรักภักดีตอ สามี เพราะเมือ่ ทราบวาสามีตาย เธอก็ไดกระโดดนํา้ ตายตามเพือ่ ไป
พบสามีบนสวรรค๑๐๐ จึงอาจกลาวไดวาความซื่อสัตยถือเปนหนาที่ที่ภรรยาที่ดี
ควรปฏิบตั ติ อ สามี ดังปรากฏในงานวรรณกรรมจีนทีเ่ นนยํา้ ถึงคุณสมบัตขิ องผูห ญิง
ในฐานะภรรยาที่ดีดวยภาพลักษณดังกลาวเสมอ
ในกวีนิพนธจีนสมัยราชวงศถัง (Tang Poems)๑๐๑ ซึ่งถือเปนวรรณกรรม
เกาแกชิ้นหนึ่งของจีนกลาวถึงคุณสมบัติที่ดีของผูหญิงคือนอกจากจะมีหนาตา
ผิวพรรณที่สวยงามแลว ยังตองรูจักแตงตัวใหสวยงามเหมาะสม และรูจักศิลปะ
การปรุงอาหารใหสวยงามและรสชาติดีดวย๑๐๒ รวมไปถึงความสัมพันธระหวาง
๙๘
๙๙
๑๐๐
๑๐๑

เอือ้ นจิตร 2524: 264.
วันทิพย (แปล) 2528: 17-37.
เรือ่ งเดียวกัน : 55-71
สมัยราชวงศถงั ถือไดวา เปนชวงเวลาทีว่ รรณคดีเจริญทีส่ ดุ ในประวัตศิ าสตรจนี กวีนพิ นธยคุ นี้
สะทอนใหเห็นความเจริญสูงสุดและตามมาดวยความเสือ่ มในชวงปลายราชวงศ.
๑๐๒ “A Song of Fair Ladies”, 300 Tang Poems: A New Translation 1987: 144-145.

๒๐๐ ขวงผญา
สามีภรรยาที่ภรรยาตองซื่อสัตย และอดทนรอสามี๑๐๓ แมวาสามีตองเดินทาง
ไปรบ๑๐๔ หรือเดินทางไปแสวงหาความรู๑๐๕ หรือเดินทางไปคาขายยังที่หางไกล
เปนเวลานาน๑๐๖ การปรนนิบตั สิ ามีทงั้ การดูแลเรือ่ งอาหารหรือเสือ้ ผาและงานบาน
อื่นๆ๑๐๗ สวนบทบาทและหนาที่ของผูหญิงในฐานะลูกสะใภก็ปรากฏในกวีนิพนธ
เชนกวีบทหนึ่งกลาวถึงความกังวลของมารดาตอบุตรสาวที่กําลังจะแตงงาน
พรอมทัง้ สัง่ สอนใหออ นนอมถอมตน ประหยัดมัธยัสต สุภาพนอบนอม ระมัดระวัง
การพูดจาและกิริยาทาทาง รวมถึงหลีกเลี่ยงเรื่องเสื่อมเสียทั้งหลายในฐานะ
ลูกสะใภที่ดีของตระกูลอื่น เพราะผูหญิงเมื่อแตงงานแลวตองยายไปเปนสมาชิก
ของครอบครัวสามีแทน๑๐๘ รวมถึงการปรนนิบัติดูแลแมสามี เชนการปรุงอาหาร
ใหรับประทาน เปนตน๑๐๙
นอกจากนี้สุภาษิตจีนยังสะทอนใหเห็นถึงแนวคิดของลัทธิขงจื้อและลัทธิ
เตาตอบทบาทและหนาที่ของชายหญิงในสถานภาพตางๆ เชน บิดามีบทบาทใน
การตัดสินใจเรื่องภายในครอบครัว สวนลูกสาวนั้นมีหนาที่เคารพและเชื่อฟงบิดา
เชนการตัดสินใจเรือ่ งแตงงานของลูกสาว๑๑๐ คุณสมบัตขิ องบิดามารดาทีส่ าํ คัญคือ
ความซื่ อ สั ต ย เพื่ อ เป น แบบอย า งแก บุ ต รธิ ด ามิ ใ ห ก ลายเป น คนมี นิ สั ย โกหก
หลอกลวง เพราะสังคมที่ดีเริ่มจากการอบรมในครอบครัว๑๑๑ หนาที่สําคัญของ
ภรรยาคือการเคารพและปรนนิบัติสามีใหมีความสุข เชน การพูดจาไพเราะ หรือ
๑๐๓
๑๐๔
๑๐๕
๑๐๖
๑๐๗
๑๐๘

“A Faithful Wife Longing for Her husband in Spring” Ibid.: 128.
“Alone”, Ibid.: 6.
“Sorrow of a Young Bride in Her Boudoir”, Ibid.: 48.
“Ballad of a Merchant’s Wife”, Ibid.: 96-98.
“To My Deceased Wife”, Ibid.: 306-307.
“To My Daughter, on Her Marriage into the Yang Family”, 300 Tang Poems: A New
Translation 1987: 239-240.
๑๐๙ “A Bride”, Ibid.: 261.
๑๑๐ เรือ
่ ง “ลุงหวงแตงลูกสาว” และเรือ่ ง “เด็กสาวแตงกับตาเฒา”, ปรัชญาชีวติ ในสุภาษิตจีน
2533 : 115, 137.
๑๑๑ เรือ
่ ง “ฆาหมูสอนลูก”, เรือ่ งเดียวกัน : 184.
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การตัดเย็บเสื้อผาใหแกสามี๑๑๒ หรือหนาที่ของสามีและภรรยาที่ควรมีตอกันคือ
ภรรยาที่ดีควรยกยองและใหเกียรติสามีไปตลอดชีวิต สวนสามีมีหนาที่ใหการดูแล
และคุมครองภรรยาไปตลอดชีวิตเชนกัน๑๑๓ สวนหนาที่ของสะใภที่ตองดูแล
ปรนนิบัติบิดามารดาและญาติพี่นองของสามีเสมอเปนญาติของตนนั้น ถือเปน
หนาที่สําคัญที่ผูหญิงที่แตงงานแลวทุกคนตองกระทํา ซึ่งสุภาษิตจีนบางเรื่อง
ได ส ะท อ นให เ ห็ น ว า นอกจากมี ห น า ที่ ป รนนิ บั ติ แ ล ว สิ่ ง ที่ สํ า คั ญ อี ก อย า งคื อ
ความอดทนซึ่งลูกสะใภทุกคนควรมีเพื่อใหความสัมพันธในครอบครัวของสามี
ดําเนินตอไปไดโดยปกติ๑๑๔
อิทธิพลแนวคิดของจีนโดยเฉพาะแนวคิดตามลัทธิขงจื้อมีอิทธิพลตอ
สังคมเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะสังคมเวียดนามซึ่งพบวาระบบทาง
สังคมถูกจัดขึ้นอยางคลายคลึงกับที่พบในจีน โดยเฉพาะการใหความสําคัญแก
ลักษณะความสัมพันธของมนุษยภายใตความสัมพันธทั้งหา และความสําคัญ
ของระบบอาวุโส รวมทั้งรูปแบบความสัมพันธระหวางสามีกับภรรยาที่ใหบทบาท
และหนาที่การตัดสินใจและปกครองครอบครัวอยูที่สามี สวนภรรยามีหนาที่ดูแล
ปรนนิบตั ิ รวมทัง้ เชือ่ ฟงและเคารพตอสามีและครอบครัวฝายสามี ระบบความสัมพันธ
ของครอบครัวเวียดนามทีใ่ หความสําคัญแกตระกูลฝายชาย โดยเฉพาะเมือ่ ผูห ญิง
แตงงานแลวถือวาเปนสมาชิกของสกุลสามี และตองปฏิบตั ติ นในฐานะสะใภทดี่ ๑๑๕
ี
เห็นไดจากวัฒนธรรมการตั้งชื่อและการเรียกชื่อของคนเวียดนาม ซึ่งประเพณีของ
เวียดนามซึ่งชี้ใหเห็นวาไดรับอิทธิพลแนวคิดจากจีน คือการสืบสกุลนั้นจะสืบทาง
สายพอ คือลูกจะใชนามสกุลของบิดาเทานั้น และอีกประการหนึ่งคือพบวาชื่อ
สกุลของคนเวียดนามมีประมาณ ๑๐๐ สกุลซึง่ ถือวาไมมากนักเพราะไดรบั อิทธิพล
๑๑๒

เรือ่ ง “โจวจีเ้ ปรียบเทียบความงาม” และ เรือ่ ง “ภรรยาปูจ อื่ ตัดกางเกง”, เรือ่ งเดียวกัน :
233, 243.
๑๑๓ เรือ
่ ง “หลอกตัวหลอกเมีย”, เรือ่ งเดียวกัน : 329-330.
๑๑๔ เรือ
่ ง “สาวใชทบุ ไห”, เรือ่ งเดียวกัน: 373-374.
๑๑๕ Gammeltoft 2002: 123.
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จากวัฒนธรรมจีนซึ่งนับถือและนับรวมผูที่มีชื่อตระกูล (หรือแซ) เหมือนกันกับตน
เขาเปนเครือญาติเดียวกัน๑๑๖ และพบวาชาวจีนใช “แซ” มาตั้งแตสมัยกอน
คริสตกาลแลว๑๑๗ โดยความสําคัญของชื่อตระกูลนอกจากจะเพื่อการสืบทอดสู
คนรุนตอไปแลวยังเกี่ยวของกับเรื่องทรัพยสินมรดกของครอบครัวที่จะสืบทอด
ผานสายผูชายเทานั้น สวนการเรียกชื่อของผูหญิงเมื่อแตงงานแลว ผูหญิงตอง
เปลี่ยนชื่อตนตามสามี หรือถูกเรียกตามชื่อซึ่งเปนตัวเลขของสามี เชน สามีเปน
ลูกคนที่หาของครอบครัว ภรรยาก็จะถูกเรียกวา “พี่หา” หรือถาสามีมีศักดิ์เปนลุง
คนที่หา ภรรยาก็จะถูกเรียกวา “ปาหา” เปนตน รวมไปถึงผูหญิงที่แตงงานแลวจะ
ถูกเรียกชื่อตามตําแหนงและชื่อสามี เชน “พี่ (ภรรยาของครู) A” หรือ “ปา (ภรรยา
ของหมอ) B”๑๑๘ เปนตน
กรณีของอิทธิพลทางวัฒนธรรมของจีนพบวาอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของจีนที่แพรหลายสูดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นมีความเขมขนไมเทากัน
ในแตละแหง โดยพบวาอิทธิพลของจีนมีตอดินแดนเวียดนามอยางสูงดังที่กลาว
ไปแลวขางตน ดวยเหตุผลของการถูกปกครองโดยจีนมาเปนระยะเวลานานใน
ประวัตศิ าสตรของเวียดนาม โดยเฉพาะภายใตการปกครองสมัยราชวงศถงั ของจีน
ที่มีนโยบายสนับสนุนใหคนจีนเขามาอาศัยในเวียดนามหรือที่มีชื่อในขณะนั้นวา
แควนอันหนาน ดวยถือวาเปนมณฑลหนึง่ ของจีน สงผลใหศลิ ปะของจีน พุทธศาสนา
ลัทธิตางๆ รวมทั้งตัวอักษรจีนเขาสูดินแดนแหงนี้และปรากฏการสืบทอดทาง
วัฒนธรรมมาจนปจจุบนั และเนือ่ งดวยเหตุผลของลักษณะความสัมพันธกบั อินเดีย
ทีม่ ลี กั ษณะประนีประนอมกวา นาจะเปนผลใหดนิ แดนอืน่ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต
รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมของอินเดียมากกวาผานการเดินทางติดตอคาขายและ
การเผยแผศาสนา ซึง่ วัฒนธรรมของอินเดียไดเผยแพรอยางกวางขวางในอาณาจักร
๑๑๖
๑๑๗
๑๑๘

โสภนา 2543: 98.
Hucker 1975: 10.
Ibid.: 105.
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โบราณหลายแหงโดยเฉพาะในดินแดนผืนแผนดิน เห็นไดจากการรับนับถือ
ศาสนาพุทธ วรรณคดี กฎหมาย และประเพณีตางๆ ของลานนา ลานชาง สยาม
พมา และเขมร๑๑๙ เปนตน
กลาวโดยสรุป การศึกษาบทบาทและหนาที่ของผูหญิงซึ่งเกี่ยวของกับ
ความสัมพันธในครอบครัว โดยเฉพาะในประเด็นของความสัมพันธเชิงเกื้อกูล
ระหวางคูสัมพันธตางๆ เชนสามีกับภรรยา บิดามารดากับบุตรธิดา และผูชายกับ
ผูห ญิงซึง่ ถือไดวา เปนความสัมพันธขนั้ พืน้ ฐานของมนุษยในทุกสังคม ประกอบกับ
ความนาสนใจตอการศึกษาประเด็นดังกลาวตามวิถีตะวันออกโดยเฉพาะจีนและ
อินเดียอันเปนตนธารของแหลงอารยธรรมของโลกตะวันออกที่สําคัญ อยางไร
ก็ตามประเด็นที่นาสนใจที่ผูเขียนพบจากการศึกษานี้คือ แนวคิดเกี่ยวกับผูหญิง
ของรัฐในเอเชียตะวันออกเฉียงใตที่ไดรับอิทธิพลจากอารยธรรมอินเดียและจีน
ซึง่ ถือเปนการรับอิทธิพลวัฒนธรรมจากภายนอกทีม่ ลี กั ษณะของผูช ายเปนใหญ๑๒๐
แตกระนั้นพบวาลักษณะทางวัฒนธรรมของเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนการรับ
อิทธิพลจากภายนอกแบบเลือกสรรและนํามาผสมผสานกับวัฒนธรรมพื้นถิ่น
จนมีลักษณะเฉพาะของตน เชนการมีบทบาทของผูหญิงในดานตางๆ ดังนั้น
จึงเปนความพยายามหนึ่งที่ผูเขียนตองการศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงโดยใชแนวคิด
แบบตะวันออกที่เนนความสัมพันธระหวางผูหญิงกับครอบครัว โดยมองผาน
รูปแบบของหนาที่และบทบาทของผูหญิงซึ่งเกิดขึ้นภายใตบริบทของสังคมของ
ภูมิภาคนี้เปนสําคัญ.

๑๑๙
๑๒๐

Wolters 1999:.
Marr 1981:190-191.
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อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๐๗

อาหารในวิถคี นไทลือ้ สิบสองปนนา
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ*

สิ บ สองป น นา เป น ดิ น แดนที่ อ ยู  ใ นเขตมณฑลยู น นาน ทางตอนใต
ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ชาวจีนเรียกดินแดนนี้วา ซีซวง
ปนนา (Xishuangbanna) มีชอื่ ทีท่ างราชการใชเรียก คือ เขตปกครองตนเองชนชาติ
ไตซี ซ  ว งป น นา (Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture) มี ฐ านะ
เทียบเทาจังหวัดหนึ่งทางตอนใตของมณฑลยูนนาน ประชากรในสิบสองปนนา
ประกอบด ว ยกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ที่ มี ค วามหลากหลายมากมาย แต ก ลุ  ม ชาติ พั น ธุ 
ที่ ไ ด รั บ การรั บ รองจากจี น มี เ พี ย ง ๕๕ กลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ได แ ก กลุ  ม ชาติ พั น ธุ 
ไต ฮั่น ฮาหนี่(อีกอ) ลาหู หุย(ฮอ) ละวา ปูลัง ฯลฯ (Foon Ming Liew–Herres,
Volker Grabowsky, Renoo Wichasin, 2012) กลุมชาติพันธุสุดทายที่ไดรับการ
รับรอง ไดแก กลุมชาติพันธุจิเนาะ หรือจิโน
*

อาจารยประจําภาควิชาคหกรรมศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม.

๒๐๘ ขวงผญา

ภาพที่ ๑ แผนทีแ่ สดงเมืองตางๆ ในสิบสองปนนา

สิบสองปนนา ถูกขนานนามวา ดินแดนแหงอาณาจักรพืชและสัตว เพราะ
มีความหลากหลายของพันธุพืชและสัตวหลายชนิด ในสมัยโบราณการปลูกพืช
และการเลี้ยงสัตวของแตละหมูบานจะมีลักษณะเดนของหมูบานแตละแหง เชน
หมูบานมานจา (บานจา) จะปลูกพืชผักหลายชนิด หมูบานไก ก็จะมีการเลี้ยงไก
ทั้งหมูบาน พืชผักและเนื้อสัตวจากสิบสองปนนามีรสชาติที่ดี จึงมีการกลาวขาน
กันวา ในชวงชีวิตหนึ่งควรหาโอกาสไปชิมรสชาติของอาหารชาวไตหรือไทลื้อ
ในสิบสองปนนาสักครั้งหนึ่ง ซึ่ง หยาง เซิง เนิ้ง (๒๐๐๑) ไดกลาววา การจัดอาหาร
เลี้ยงตอนรับแขกของชาวไทลื้อนั้น มีลักษณะเหมือนการจัดนิทรรศการ บนโตะ

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๐๙

อาหารซึ่งประกอบไปดวย อาหารประเภท ปงยาง ผัด ทอด นึ่ง ยํา ฯลฯ และ
มีเนื้อสัตว เชน ไก เปด ปลา และเนื้อวัว รวมทั้งผักและผลไมนานาชนิด อาหาร
ประเภทแกง ชาวไทลื้อเรียกวา “แค” เชน แคผักโฮะ หมายถึง แกงที่มีลักษณะ
คลายแกงจืด ซึ่งประกอบไปดวยผักหลายๆ ชนิด ถาตองการใหมีรสเผ็ด จะเติม
พริกแหงปนผัดกับนํ้ามันผสมลงไปในนํ้าแกง เรียกวา “แคเผ็ด” เชน แคเผ็ดหนอไม
ดอง แคเผ็ดกบและผักกาด นอกจากนี้ยังมีอาหารที่หอดวยใบตอง เชน หอนึ่ง
เนื้อวัว หอนึ่งไก และหอนึ่งไขปลา อาหารที่จัดวาเปนเอกลักษณของชาวไทลื้อ
ไดแก นํ้าปู และนํ้าผัก

ภาพที่ ๒ นํา้ หมีผ่ กั (นํา้ พริกนํา้ ผัก)

ภาพที่ ๓ นํา้ หมีป่ ู (นํา้ พริกนํา้ ปู)

อาหารประเภทเนื้อสัตวที่มีความโดดเดนและเปนที่นิยม ไดแก ลาบ
ชาวจีน เรียกวา โตเชิง หรือโตวเซิง สวนอาหารที่มีลักษณะคลายหลู ชาวจีน
เรียกวา เปอะหวาง อาหารทั้ง ๒ ชนิดนี้ เปนอาหารที่ใชรับรองแขกและใชในงาน
แตงงาน งานขึ้นบานใหมและงานบวช
อาหารประเภทดอง เปนอาหารที่ชาวไทลื้อนิยมรับประทาน ไดแก เสน
เอ็นหมูสม หนังวัวหรือหนังควายสมและปลาสม การดองเปนการถนอมอาหาร

๒๑๐ ขวงผญา
ที่สําคัญของชาวไทลื้อ อาหารที่นํามาดอง ไดแก ผักกาดเขียว ผักกุม ผักเสี้ยน
ถั่วงอก หนอไม เอ็นวัว สมหนัง จั๊กจา ปลาสม จิ้นสม การดองผักกาดเขียว
เปนที่นิยมมากในกลุมชาวไทลื้อ จากการสังเกตในครัวของแตละบาน พบวา
ทุกๆ บานจะมีไหดองผัก ซึ่งมีลักษณะเล็กบางใหญบาง ขึ้นอยูกับวัตถุดิบที่นํามา
ใชดองที่มีมากหรือนอย ผักกาดเขียวที่ดองแลว เรียกวา “สมผักกาด หรือสมผัก”
สิง่ ทีช่ าวไทลือ้ ไดประโยชนจากการดองผักแตละครัง้ คือการเก็บนํา้ ดองผัก ซึง่ เรียกวา
“นํ้าหมี่เฮว” มาใชสําหรับปรุงรสเปรี้ยว ในการทําสมตํามะละกอ (โกยโซะ) สวน
เอ็นแกว (เอ็นวัวดอง) ถือเปนอาหารทีม่ รี าคาแพง เพราะหาไดยากการรับประทาน
อาหารประเภทดอง ชาวไทลื้ อ จะรั บ ประทานกั บ เครื่ อ งเทศป น ผสมพริ ก ป น
ซึ่งเรียกวา “มาลา”
อาหารประเภทตําหรือโขลก แบงเปน ๒ ชนิด ไดแก ตําเนือ้ (ตานจิน๋ เฉีย้ ง)
และตําผักหรือยําผัก (ตานปาเฉี้ยง) ผักที่ไดรับความนิยมมาก ไดแก หนอหวาน
ถั่วฝกยาว แตงกวา คื่นชาย รากผักคาวตอง รวมทั้ง ตําโกยสิเปา หรือโกยโซะ
(ตํามะละกอ) ตําผักจะมีรสเปรี้ยวจากนํ้าผักดอง (นํ้าหมี่เฮว) และนํ้าสมสายชู
อาหารประเภทปง ยาง หรือชาวจีนเรียกวา “ชาวขาว” เปนอาหารอีกประเภทหนึง่
ที่ไดรับความนิยมมาก เชน เนื้อปง ผักกุยชายปง ไกปง มะเขือยาวปง และ
ปลีกลวยปง
อาหารประเภทแอบ เชน แอบปลา แอบผึ้ง และ แอบเห็ด
อาหารประเภททอด หรือจื๋น เชน จื๋นจักจั่น (จักจั่นทอด) จื๋นหนังปอง
(หนังปองทอด) จื๋นขาวแคบ (ขาวแคบทอด)
อาหารประเภทนํา้ พริก หรือ นํา้ หมี่ เชน นํา้ หมีน่ าํ้ ปู นํา้ หมีผ่ กั นํา้ หมีป่ ลา
นํา้ หมีถ่ วั่ ดิน นํา้ หมีห่ นอ นํา้ หมีบ่ ะเขือมาน นํา้ หมีก่ อ ก และนํา้ หมีแ่ ตง การรับประทาน
นํ้าหมี่ใหไดรสชาติตองรูจักการรับประทานกับผักจิ้มที่คูกัน หรือชาวไทลื้อเรียกวา
ผักที่เปนชูกัน (จู) เชน นํ้าหมี่ผักคูกับผักหูดเปอก นํ้าหมี่ถั่วดินคูกับผักกูดลวก
นํ้าหมี่บะเขือมานคูกับผักเริน เปนตน

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๑๑

อาหารจานเดียว ชาวไทลื้อจะรับประทานอาหารจานเดียวที่เรียกวา
“ขาวหนม” ซึ่งหมายถึงขนมจีน รสชาติของขนมจีน จะไมเผ็ดมาก เสนขนมจีน
นิยมเสนที่ตากแหงแลวนํามาตมใหนิ่ม แมคาจะตักเสนขนมจีนใสถวย ตักหมูสับ
ที่ผัดกับพริกปนใสลงไปในถวย และเติมนํ้าซุป เครื่องปรุงอื่นๆ ไดแก เตาเจี้ยว
นํ้าซีอิ๊ว ผักดอง ตนกุยชายดิบหั่นหยาบๆ ใบสะระแหน นํ้าสมดอง เกลือปน และ
พริกแหงปน การรับประทานขาวหนม พบวา หลายๆ รานจะวางขวดที่มีผงชูรส
ไวสาํ หรับปรุงรสดวย การรับประทานขาวหนม จะรับประทานเปนอาหารเชา พบได
ทั่วไปในตลาดเชา และรานคาหนาโรงเรียน
อาหารประเภทขาวบาย อาหารประเภทนีจ้ ะนําขาวเหนียวมาปน แลวกดให
เปนรองลึกตามความยาว จากนั้นจึงนําเนื้อปลา หรือนํ้าปู (นํ้าปู) หรือนํ้าหมี่ผัก
ใสลงในรองที่ทําไวแลวจับริมขาวเหนียวหอไว อาหารประเภทนี้สวนใหญเปน
อาหารของเด็กๆ รับประทานกอนไปโรงเรียน และอาหารชนิดนีม้ ขี ายหนาโรงเรียน
เมื่อเด็กๆ เลิกเรียนจะซื้อขาวบายมารองทองกอนที่ผูปกครองจะรับกลับบาน
สําหรับผูใหญ จะรับประทานอาหารประเภทนี้ ในตอนเชาโดยเฉพาะวันที่มี
อากาศหนาวเย็น จะนั่งผิงไฟและมีอาหารประเภทขาวบายชนิดตางๆ เปนอาหาร
มื้อเชา
อาหารประเภทขนม ไดแก ขาวสับปะรด หรือขาวนึ่งบะขะแนด อาหาร
ชนิดนีเ้ ปนอาหารพิเศษของสิบสองปนนาทีอ่ าจกลาวไดวา เปนอาหารทีน่ กั ทองเทีย่ ว
รูจ กั และนิยมรับประทาน จนกลายเปนเอกลักษณของอาหารไทลือ้ ในสิบสองปนนา
ขนมอีกชนิดหนึ่งที่รานอาหารไทลื้อหรืออาหารบานไตตองจัดไวสําหรับรับรอง
แขก คือขนมขาวดอกซอ ขนมขาวดอกซอเปนเอกลักษณของอาหารไทลื้อที่ใช
ในประเพณีและเทศกาลตางๆ รวมทั้งในปจจุบันใชเปนอาหารตอนรับแขกบาน
แขกเมือง ในรานอาหารสําหรับนักทองเที่ยวจึงมีขนมขาวดอกซอไวรับรองแขก
เชนเดียวกัน

๒๑๒ ขวงผญา

ภาพที่ ๔ ขนมขาวดอกซอหอใบตองแลวนึง่ ใหสกุ

หากจะแบงลักษณะอาหารที่ชาวไทลื้อในสิบสองปนนา รับประทานแลว
อาจกลาวไดวา อาหารหลักของชาวไทลื้อในแตละวัน แบงเปน ๓ มื้อ ไดแก
มื้อเชา เรียกวา “ขาวเหยาะ” มื้อกลางวัน เรียกวา “ขาวงาย” และมื้อเย็น เรียก
“ขาวลาแลง” และมื้อที่รับประทานในชวงคํ่าเวลา ๑๘.๐๐-๒๒.๐๐ น. เรียกวา
“ขาวเพรา” (อานวา ขาว-เพา) ลักษณะของอาหารแตละมื้อแตกตางกันในดาน
จํานวนชนิดอาหารที่เปนกับขาวหรืออาหารจานหลัก (Main dish)
มื้อเชาเปนอาหารเบาๆ มักจะมีอาหารเพียง ๑ อยางเปนอาหารที่เตรียม
งายๆ สวนมื้อกลางวันและมื้อเย็นมักจะมีอาหารมากกวา ๑ อยาง ในบางวัน
อาหารมื้อกลางวันอาจจะมีมากถึง ๔ อยาง เชนเดียวกับมื้อเย็น อาหารหลัก
ที่ตองมีทุกมื้อคือ ขาวเหนียว ชาวไทลื้อสิบสองปนนา ไมนิยมรับประทานขาวเจา
เปนหลัก การรับประทานขาวเหนียวเปนวัฒนธรรมของชาวไทลือ้ ซึง่ เปนวัฒนธรรม
รวมของชนชาติไทในเขตลุมนํ้าโขงและสาละวิน ซึ่งนักวิชาการเรียกกลุมนี้วา
“กลุมวัฒนธรรมขาวเหนียว”

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๑๓

ภาพที่ ๕ บะก็องแกง เปนผลของตนปาลมชนิดหนึง่

ชาวไทลือ้ สวนใหญมลี กั ษณะการรับประทานอาหารมือ้ ตางๆ เปนแบบแผน
เดียวกัน กลาวคือในมื้อเชา สวนใหญจะมีอาหารเพียง ๑ อยาง รับประทานกับ
ขาวเหนียว เชน ขาวเหนียวกับเนือ้ ทอด (จิน้ จืน๋ ) บางครัง้ มีนาํ้ หมีผ่ กั (นํา้ พริกนํา้ ผัก)
เปนเครือ่ งจิม้ กับขาวอืน่ ๆ ทีอ่ ยูใ นมือ้ เชา เชน แคโฮะ ซีปลา นํา้ หมีผ่ กั นอกจากนัน้
บางคนใชอาหารจานเดียวซึง่ มีจาํ หนายในรานคาในหมูบ า น เชน ขาวซอย (กวยเตีย๋ ว
ลื้อ) ขาวหนม (ขนมจีน) สําหรับการรับประทานผลไม มีการรับประทานนอยมาก
ผลไมที่นํามารับประทานไดแก ฝรั่ง บาก็องแกง (ผลของตนปาลมชนิดหนึ่ง) บากอ
(ผลทับทิม) กลวยนํ้าหวา กลวยแจน (กลวยหอม) และ ผลไมจากจีน เชน แอปเปล
และสาลี่
ตัวอยางอาหารเชา
คนที่ ๑ ขาวเหนียว นํ้าปู ขาวแคบ
คนที่ ๒ ขาวเหนียว จิ้นโงจื๋น (เนื้อวัวทอด)
คนที่ ๓ ขาวเหนียว นํ้าหมี่ผัก ปลาปงอบ
คนที่ ๔ ขาวหนม (ขนมจีน)

๒๑๔ ขวงผญา
อาหารมื้อกลางวันหรือขาวงาย เนื่องจากแมบานมีเวลาในการเตรียม
อาหารมากกวามื้อเชาจึงมีจํานวนอาหารมากขึ้นหรือมีหลายอยาง สวนใหญ
จะมีกับขาว ๒ อยาง แตบางคนอาจมีถึง ๔ อยาง ตัวอยางของอาหารที่อยูในมื้อ
กลางวัน เชน แคปลา สมโงหรือสมหนัง (หนังวัวหมักจนเปรี้ยวคลายแหนม)
ตัวอยางอาหารมื้อกลางวัน
คนที่ ๑ ขาวเหนียว ยํารากผักคาวตอง ปลาปงอบ
คนที่ ๒ ขาวเหนียว แคผักโฮะ คั่วจิ้นโง (เนื้อวัวคั่วแหง)
คนที่ ๓ ขาวเหนียว แคปลา แคบหมูลื้อ
คนที่ ๔ ขาวเหนียว คั่วปลาสม ไกแผน (สาหรายนํ้าโขง)
อาหารมือ้ เย็นเปนมือ้ ทีส่ มาชิกในครอบครัวนัง่ ลอมวงรับประทานพรอมกัน
ทั้งครอบครัว จึงมีอาหารหลากหลายชนิด แตสวนใหญมีอาหาร ๒ ชนิด บางครั้งมี
๓ ชนิด หรือมากกวา ตัวอยางกับขาวในมื้อนี้ เชน หลามบอน นํ้าหมี่มะเขือมาน
แคบหมูลื้อ คั่วจิ้นโง ยํารากผักคาวตอง
ตัวอยางอาหารมื้อเย็น
คนที่ ๑ ขาวเหนียว สมผักกาด หลามบอน
คนที่ ๒ ขาวเหนียว นํ้าปู คั่วบะนํ้าแกว (ผัดฟกทอง)
คนที่ ๓ ขาวเหนียว คั่วผักบี้เย็น (ผักจุมปา, ผักกาดนา) ขาวแคบ
คนที่ ๔ ขาวเหนียว แคผักกาดเขียว ปลาปงอบ

อาหารไทลื้อและเครื่องปรุงรส

เครื่องปรุงรสและเครื่องเทศที่ใชในอาหารไทลื้อ ไดแก พริกไทย ขิง เกลือ
ถัว่ เหลืองหมัก (ถัว่ เนาหรือถัว่ โอ) ซีอวิ๊ ขาว ซอส นํา้ มันหอย ผงชูรส โปยกัก๊ (ปากอ)
ชาโค มะแควนและเครื่องเทศที่มีในทองถิ่น เชน หมากฮํา หรือคนจีนเรียกวา
“ซาไคเถิน” อาหารสวนใหญ จะใสขิงและเกลือ สําหรับการใชเกลือมีจํานวนการใช
มาก เนื่องจากเกลือสามารถใชปรุงอาหารและนําไปใชในการถนอมอาหารได
สวนการใชผงชูรสเปนสวนประกอบในอาหาร พบวา แหลงของผงชูรสที่ชาวไทลื้อ

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๑๕

นิยมใช ไดมาจาก ประเทศไทย ปริมาณการใชเครื่องปรุงรสและเครื่องเทศ สรุปได
ดังนี้
ปริมาณการใช
เครื่องปรุงรส/เครื่องเทศ
มีการใชมาก
เกลือ ขิง ถั่วโอ ผงชูรส ปากอ หมากฮํา
มีการใชปานกลาง
ซีอิ๊วขาว ซอส ชาโค มะแควน
มีการใชนอย
พริกไทย นํ้ามันหอย

อาหารไทลื้อและวิธีการเตรียมอาหาร

การเตรียมอาหารของชาวไทลื้อ อาศัยการเรียนรูจากผูเฒาผูแก และ
การถายทอดจากรุนสูรุน เชน การหั่นผักที่ใชในการทําอาหารประเภทแค (แกง)
ไมควรหัน่ เล็กเกินไป การเตรียมหัวปลีสาํ หรับการแค หามใชมดี หัน่ ใหใชลกู ครกหรือ
ไมทุบใหแตกจากนั้นใชมือดึงออกมาเปนชิ้นๆ จะทําใหนํ้าแกงมีรสชาติดี รวมทั้ง
การเตรียมขาวสารเหนียวในการนึ่ง ที่ตองเตรียมลวงหนา โดยมีความเชื่อวา
การเตรียมลวงหนา เชน การหมักหรือการหมาขาวสารเหนียวคางคืนจะชวยให
ขาวเหนียวนุมและมีรสชาติดี นอกจากนี้ พบวามีวิธีการเตรียมอาหารชนิดอื่นๆ
เพิ่มเติม ดังนี้
๑. การเตรียมบอนสําหรับทําหลามบอน ชาวไทลือ้ จะเตรียมเลือกตนบอน
ทีไ่ มแกจดั หรือหรีบ่ อน (ยอดบอนทีม่ ว นอยูใ นแกนกลางของตนบอน) จากนัน้ นํามา
ลางและมวนใสกระบอกไมไผ ใสเกลือและหมากฮํา (เครื่องเทศของชาวไทลื้อ)
ปดปากกระบอกไมไผดวยใบตอง แลวนําไปเผาไฟ เรียกวา “หลาม”
๒. การเตรียมดอกลิ้นฟาหรือเพกาสําหรับคั่วกับถั่วเนานําดอกลิ้นฟา
ไปลวกเอารสขมออกกอน แลวจึงนํามาคั่วกับถั่วเนา และมีการนําดอกลิ้นฟาไป
ยัดไสดวยหมูสับแลวทอดก็ได
๓. การเตรียมฝกลิน้ ฟาโดยการยางไฟกอนนํามาทําอาหาร เมือ่ ยางไฟเสร็จ
แลวลอกเปลือกขางนอกออกแลวนําไปหัน่ เปนชิน้ บางๆ จากนัน้ จึงนําไปคัว่ กับไข

๒๑๖ ขวงผญา
๔. การเตรียมปลาไหลกอนการแกงวิธีการเตรียมนําปลาไหลใสกะละมัง
โรยดวยเกลือปน นําถาดปดกะละมังรอสักครูปลาไหลจะตาย จึงนํามาผาทอง
เอาไสทิ้ง
๕. การเตรียมไก* ลางไกใหสะอาด นํามาวางเปนวงกลมพรมดวยนํา้ เกลือ
และนํ้าที่ผสมขิงสดโขลกละเอียด
๖. การเตรียมเห็ดปา นําเห็ดมาลาง แลวนําไปทําอาหาร หามนําเห็ดปา
มาผสมรวมกัน จะทําใหเกิดพิษ ใหใชเพียงชนิดเดียว

อาหารไทลื้อและวิธีการรับประทาน

ชาวไทลือ้ มีวฒ
ั นธรรมในการใหความเคารพกับผูเ ฒาผูแ ก ครูบา อาจารย
เจาทีเ่ จาทางและเทวดาฟาดิน เมือ่ ถึงเวลารับประทานอาหาร กอนลงมือรับประทาน
ผูอาวุโสจะใชมือจุมลงในแกวนํ้า โดยทั่วไปจะใชเหลาเทใสแกวนํ้าเตรียมไว
หากไมมใี หใชนาํ้ เปลาแทน เมือ่ ใชนวิ้ จุม ลงในแกวแลว จะพรมนํา้ บริเวณขอบหมูข า ว
(โตกใสขาว) เล็กนอย เพื่อแสดงความเคารพบรรพบุรุษและเทพเทวดา จากนั้น
ผูอาวุโสจะหยิบอาหารใสปาก สมาชิกคนอื่นจะหยิบอาหารตามลําดับอาวุโส
ชาวไทลือ้ สวนใหญรบั ประทานขาวเหนียวเปนหลัก จึงตองใชมอื ในการรับประทาน
อยางไรก็ตาม พบวาในบางครัง้ มีการใชตะเกียบในการรับประทานอาหารดวย เชน
ใชตะเกียบคีบผักมาจิ้มนํ้าหมี่ผัก ซึ่งสันนิษฐานวาไดรับวัฒนธรรมนี้มาจากคนจีน
(ชาวฮั่น) ที่อพยพเขามาอยูในสิบสองปนนา ไมพบการใชชอนในการรับประทาน
อาหาร แตมีชอนที่มีลักษณะเหมือนชอนกลางมีดามยาวเพื่อใชตักเครื่องปรุง
ในครัวและใชตกั อาหารจากชามใหญ นอกจากนีย้ งั มีถว ยเล็กไวใสอาหาร ชาวไทลือ้
เรียกวา “หวาน” เชน ชวยหยิบหวานมาใหดวย หมายถึงชวยหยิบถวยแบงเล็กๆ
มาใหดวย เปนที่มาของคําวา ถวย จาน หวาน จอน ในปจจุบัน
* ไก คือ สาหรายนํ้าจืด หรือสาหรางนํ้าโขง

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๑๗

ภาพที่ ๖ แมอยุ ดา แสดงวิธกี ารใชตะเกียบคีบขาวเหนียวจิม้ กับเจียวเตา (เทา)

อาหารไทลื้อกับนิทานที่เลาขาน

นิทานทีเ่ กีย่ วกับอาหารของชาวไทลือ้ เปนนิทานทีเ่ กีย่ วกับอาหารประเภท
ลาบ มีเรื่องเลาตอๆ กันมาวา มีชายหนุมคนหนึ่ง อาศัยอยูกับพอแมที่แกเฒา
พอกับแมของเขาไมสามารถจะเคี้ยวอาหารไดเนื่องจากฟนหลุดรวงไปหมดแลว
ชายหนุมคนนี้ก็พยายามหาอาหารมาใหพอแม แตพวกเขาก็ไมสามารถจะเคี้ยว
อาหารที่ลูกชายพยายามหามาได ชายหนุมไดทดลองทําอาหารหลายอยางและ
หาวิธีการที่จะทําอาหารใหไดดีที่สุด วันหนึ่ง เขาไดเนื้อสัตวมาเขาจึงนํามาทุบจน
ละเอียด และนําไปใหพอแมรับประทาน ปรากฏวาพอและแมตางก็รับประทาน
อยางเอร็ดอรอย ตั้งแตนั้นมา อาหารชนิดนี้จึงไดชื่อวา อาหารแหงความกตัญู
และเปนอาหารที่นํามาเลี้ยงในงานตางๆ ตอมาเรียกอาหารชนิดนี้วา “ลาบ” หรือ
“โตวเซิง”

อาหารไทลื้อกับวาทกรรม

วาทกรรม เปนคําพูดทีใ่ ชเพือ่ เปรียบเทียบหรือยกตัวอยางใหผฟู ง ไดเขาใจ
โดยไมตองอธิบายใหละเอียด วาทกรรมที่พบในสวนที่เกี่ยวของกับอาหารใน
สิบสองปนนา มีดังนี้

๒๑๘ ขวงผญา

เด็กกินหอนึ่ง เหมือนผูใหญกินธรรม

ความหมาย คือ เด็กจะเจริญเติบโต ตองไดรบั ประทานอาหารทีด่ ี มีคณ
ุ คา
ทางอาหารสูง เชนการรับประทานหอนึ่งที่มีโปรตีนสูง แตเมื่อถึงวัยผูใหญ สิ่งที่
มีคุณคาดีที่สุด คือ สิ่งที่ดีตอจิตใจนั่นก็คือ การไดรับฟงธรรมะ ที่จะชวยใหจิตใจ
ผองใส เมื่อจิตใจมีความสุข รางกายก็จะแข็งแรง จึงมีคําพูดที่แสดงถึงความตั้งใจ
ในการรับฟงธรรมะของคนไทลื้อวา “ดักจื่อกื้อ เหมือนลื้อฟงธรรม” กลาวคือ
เมื่อถึงเวลารับฟงธรรม คนไทลื้อจะมีจิตใจมุงมั่นและมีสมาธิในการรับฟงสิ่งดีๆ
จนไมสนใจสิ่งอื่นใด ทําใหเห็นบรรยกากาศที่เงียบสงบ

ปนองมาแอวบาน บมีอะสัง ก็แคหลามบอนใสหนังควายเฒา

ความหมาย คือ เมื่อญาติพี่นองมาถึงเรือน หากไมมีอะไรจะทําเลี้ยง
ตอนรับ ก็เก็บผักที่อยูหลังบานหรือบริเวณใกลบานมาทํากับขาว และอาหาร
ที่มีประจําบานคือ หนังควายแหง ที่คนไทลื้อจะนํามาแชนํ้าจนนิ่ม แลวนําไปทํา
กับขาว หรือ นําไปยางไฟใหหอม แลวนํามาทุบ ถือวาเปนอาหารชั้นดี ที่เจาของ
บานเต็มใจทําเลี้ยงแขกผูมาเยือน ความหมายอีกประการหนึ่ง คือ เจาของบาน
กําลังสื่อใหเขาใจวา ไมตองกลัวอดอยาก หากไมมีอะไรรับประทาน ก็ยังมีวัตถุดิบ
รอบๆ บานและในบานที่พรอมจะนํามาประกอบอาหารใหรับประทานไดตลอด
เวลา ไมวาจะมาชวงเวลาใด

เมือ่ เฮาดอยหนังปอง จะรูส กึ วาเหมือน
เฮาเตียวไปปะสาวงาม ชางถูกใจ ยิ่งนัก

ความหมาย คือ หนังปองที่รับประทานนั้น
มีความพอดีทั้งรสชาติทงั้ ความกรอบ จะรับประทาน
กับอาหารชนิดใดก็เขากันไดหมดดังนัน้ จึงมีความสุขใจ
อิ่มใจที่ไดรับประทานอาหารชนิดนี้

คนมีศีล มีธรรม และคนมีศาสตรมีเจิง บดอยจิ้นหมา บดอย
ผักเริน บดอยฟกเขียว

ความหมาย คือ คนไทลือ้ เปนคนทีน่ บั ถือพุทธศาสนา มีศลี มีธรรม รวมทัง้
คนไทลื้อที่ปฏิบัติตนอยางเครงครัดจนสามารถขจัดปดเปา ความทุกขของผูอื่นได

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๑๙

หรือเปนผูม วี ชิ า มีคาถาอาคม คนกลุม นีจ้ ะไมรบั ประทานอาหารทีม่ าจากเนือ้ สัตว
ที่ไมสมควรนํามารับประทาน เชน เนื้อหมา และไมรับประทานผักเริน เนื่องจาก
เปนผักประเภทไมเลื้อย ที่แพรกระจายไปตามพื้นดิน ทําใหผูคนทั่วไปมีโอกาส
เดินขามผักชนิดนี้ โดยเฉพาะผูหญิงที่ใสผาถุง ที่จะมีโอกาสเดินผานผักชนิดนี้
หากรับประทานเขาไปจะทําใหความรูและเวทยมนตคาถาในตัวเสื่อมลง สําหรับ
ฟกเขียวก็เชนกัน กลาวกันวา ในสมัยโบราณเวลามีงานศพ จะใชฟกเขียววางใน
โลงศพเพื่อดับกลิ่น ดังนั้นอาหารชนิดนี้จึงไมเหมาะกับคนมีศีล มีธรรม และคนมี
ความรู ที่จะรับประทาน

นาคซื้อดิน กินซื้อไต

ความหมาย คือ ในอนาคตขางหนา ทุกอยางจะมีราคาแพง คนไทลื้อ
ตองมีเงินที่จะซื้ออาหาร การเพาะปลูกก็เปลี่ยนแปลง นาคจะหาที่อยูอาศัย
ก็ตองซื้อที่ดินเพื่อใหตนเองมีชีวิตอยูตอไป อาหารการกิน ลวนแตตองมีเงิน
ซื้อพลังงานในการนํามาประกอบอาหาร ในปจจุบันราคาแกสหุงตมในสิบสอง
ปนนาราคาแพงมาก คนไทลื้อจึงนิยมใชเตาไฟฟาแทน

อาหารไทลื้อกับประเพณีและพิธีกรรม

อาหารไทลื้อที่ใชในประเพณีและพิธีกรรม ไดแก อาหารที่ใชในพิธีกรรม
และประเพณีในครอบครัว ชุมชนหรือเปนกิจกรรมหนาหมูและอาหารที่เกี่ยวของ
กับวัดในแตละประเพณีและพิธีกรรมจะมีความหลากหลายทั้งชนิดอาหารและ
ความเชื่อที่ผูกติดกับอาหารเหลานั้น ดังมีรายละเอียดดังนี้
๑. อาหารที่ ใช ใ นประเพณี แ ละพิ ธี ก รรมในครอบครั ว ชาวไทลื้ อ ใน
สิบสองปนนามีประเพณีและพิธกี รรมในครอบครัว ซึง่ เริม่ ตัง้ แตประเพณีการเกิดหรือ
พิธโี ปนเดือน (โปน หมายถึง พนกําหนด ๑ เดือน) พิธแี ตงงาน และพิธขี นึ้ บานใหม
ในแตละประเพณีและพิธกี รรมมีการใชอาหารเปนสัญลักษณรว ม เพือ่ ใหกระบวนการ
ในประเพณีและพิธีกรรมนั้นมีความสมบูรณ และสมาชิกในครอบครัวมีความสุข
อาหารที่ใช ไดแก ไกตม ๒ ตัว ไขตม ขาวสารเหนียว ขาวเหนียว พริกแหง เกลือ

๒๒๐ ขวงผญา
นํ้าตาลหรือออยที่ตัดเปนทอนสั้นๆ กลวยนํ้าหวา และมีเครื่องประกอบพิธีกรรม
อื่นๆ เชน ไหมขวัญ (ดายมัดมือ) ผาติ๊ด (ผาสีแดงผืนเล็กๆ) ในบางพิธีกรรม เชน
พิธีกรรมโปนเดือน หากเด็กเปนเพศชายจะมีดาบหรือของมีคม ปบสา (สมุด)
และ ดินสอ วางไวในพานทีท่ าํ พิธี ถาเปนเพศหญิง จะมีปบ สา ดินสอ และเข็มเย็บผา
สําหรับการนําไกตม ๒ ตัวมาใชในประเพณีและพิธีกรรม มีการสื่อความหมายถึง
ความอุดมสมบูรณ และยังหมายถึงการแบงปน เพราะเมื่อเสร็จพิธี ไกตม ๑ ตัว
จะมอบใหพอหมอผูทําพิธี ไกตมอีก ๑ ตัวจะมอบใหเจาบานซึ่งถือวาเปนไกมงคล
จึงเปนที่มาของการจัดเตรียมไกตม ในการทําพิธีกรรม ครั้งละ ๒ ตัว ในพิธีแตงงาน
และขึ้นบานใหม มีเหลาเปนเครื่องประกอบพิธี เพิ่มขึ้นมา เพราะมีความเชื่อวา
เหลาจะชวยปองกันฟาผาได และในพิธีขึ้นบานใหม จะมีอุปกรณการทําครัว
หมอนํ้าดื่ม เครื่องมือทํามาหากิน เชน แห สวิง และยอมาจัดเตรียมเพื่อขนขึ้นไว
บนบานใหม เพื่อใหสมาชิกในบานมีอุปกรณในการหุงหาอาหารไดอยางสมบูรณ
ไมขัดสน อาหารที่ใชในประเพณีและพิธีกรรมในครอบครัวดังกลาวมาแลวนํามา
สรุปไดดังนี้
ประเพณี/พิธีกรรม

อาหารที่ใช

ความหมาย/ความเชื่อ

การเกิด
โปนเดือน

ไขตม และขาวเหนียว
ไก ๑ ตัว
หมูตม ๑ ชิ้นใหญ
ขาวสาร
ขาวเหนียว
นํ้าตาลหรือออย
กลวย

แตงงาน

ไก ๒ ตัว
ขาวสาร
ขาวเหนียว

ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช
ความอุดมสมบูรณ การทํามา
หากินที่ดี
ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช
ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช
ความอุดมสมบูรณ มีกนิ มีใช
ความหวาน ชีวิตไมลําบาก
อยูดีกินหวาน มีจิตใจดี ใจศีล
ใจงาม ใจหวาน
ความอุดมสมบูรณ และการทํา
มาหากินที่ดี
ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๒๑

ประเพณี/พิธีกรรม

อาหารที่ใช

ความหมาย/ความเชื่อ

แตงงาน (ตอ)

พริกแหง

ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช
มีครบทุกรสชาติ
ความอุดมสมบูรณ มีกินมีใช
ความหวาน ชีวิตไมลําบาก
ความหมาย/ความเชื่อ
อยูดีกินหวาน มีจิตใจดี ใจศีล
ใจงาม ใจหวาน
ความบริสุทธิ์สดใสสวางใส
(ผานการกลั่นกรอง)

เกลือ
นํ้าตาลหรือออย
กลวย
เหลา
อาหารที่ตองมี
แคผักเริน
นํ้าหมี่พริกเขียว
นํ้าหมี่กอก
ลาบและหลู
นํ้าตาลหรือออย
เหลา

มีเครือญาติพี่นองมากมาย
ความอุดมสมบูรณ
มีครบทุกรสชาติ
ความอุดมสมบูรณ
มีครบทุกรสชาติ
โชคลาภและความเต็มใจแสดง
ความขอบคุณ
ความหวาน ชีวิตไมลําบาก
ความบริสุทธิ์ สดใสสวางใส
ปองกันฟาผา
(ผานการกลั่นกรอง)

๒. อาหารที่ใชในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับชุมชนหรือ
เปนกิจกรรมหนาหมู ไดแก พิธีกรรมเลี้ยงยักษ (ยักษอาระโว) พิธีกรรมเลี้ยงผีดง
หรือเลี้ยงดง พิธีกรรมบูชาใจบาน พิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อบาน พิธีกรรมเลี้ยงผีเสื้อวัด
พิธีกรรมเลี้ยงผีเจาหลวงหรือเจาพอ อาหารที่เตรียมไปทําพิธี ไดแก ไกตม กลวย
ของสม ของหวาน แตถา เปนงานใหญ เชน เลีย้ งผียกั ษ ซึง่ มีการเลีย้ งในเมืองเชียงรุง

๒๒๒ ขวงผญา
เนือ่ งจากเปนงานใหญ ทางเชียงรุง จึงรับเปนเจาภาพ สมัยกอนเจาเมืองตามหัวเมือง
ตางๆ ตองขีม่ า เขาไปรวมพิธใี นเชียงรุง การเลีย้ งผียกั ษ ทางผูจ ดั งานตองฆาควาย ๑ ตัว
เพื่อใชในการประกอบพิธี แตเมื่อเกิดการปฏิวัติวัฒนธรรม การเลี้ยงผียักษ และ
การเลี้ยงผีดง ก็ไมปรากฏอีก สวนการเลี้ยงผีเสื้อบาน และการเลี้ยงผีเสื้อวัด
ยังปรากฏในบางหมูบาน และใชไกตม ๑ ตัวทําพิธีเลี้ยงผี
ประเพณี/พิธีกรรม

อาหารที่ใช

ความหมาย/ความเชื่อ

งานเลี้ยงผี และงาน
เลี้ยงใจบาน

ไกตม
กลวย
ของสม ไดแก สม หรือ
ยอดมะขาม ใบมะขาม
ผั ก กะสั ง ของหวาน
ชนิดตางๆ

ความอุดมสมบูรณ
ความอุดมสมบูรณ
มีครบทุกรสชาติทั้งอาหาร
รสเปรี้ยวและรสหวาน

๓. อาหารที่ใชในประเพณีและพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับวัด ชาวไทลื้อ
กับวัดหรือพระพุทธศาสนา มีความสัมพันธอยางเหนียวแนน จึงเห็นปรากฏการณ
ของชาวไทลือ้ กับกิจกรรมทีเ่ กีย่ วของกับวัดอยูเ สมอ แมวา ในปจจุบนั จะหาพระภิกษุ
มาจําวัดไดยาก แตชาวไทลือ้ ก็ทมุ เท ทุกอยางเพือ่ ดํารงพุทธศาสนาไว ดังคํากลาวที่
ชาวบานมักจะพูดเสมอ เชน “จะเฮ็ดอะสัง กอดูใจตุปโหลงพองเนอ เอาใจเปนดีๆ
กําเดียว เปน จะหนีเฮาไปอยูว ดั อืน่ หมด” หมายความวา เมือ่ มีกจิ กรรมทีช่ าวไทลือ้
ตองไปวัด อาหารที่จัดไปวัดหรือไปรวมทําบุญ ไดแก ขาวสารเจา ขาวสารเหนียว
ขาวเหนียว ขาวตม จิ้นจื๋น และ หอนึ่ง สําหรับการนําหอนึ่งไปวัด จากการเขาไป
สังเกตและทําการสัมภาษณในชวงเขาพรรษา พบวา หอนึง่ มี ๒ ลักษณะ คือ หอนึง่
โหลง (โหลง คือหลวงหรือใหญ) และหอนึ่งหนอย (เล็ก) หอนึ่งหนอยจะใสปริมาณ
ของนึ่งเพียง ๑ ชอนชา สําหรับใสในหมูขาวหนอย (โตกเล็กๆ) ในการทําพิธีกรรม
หนาพระประธานในวิหาร เพราะถาใสมากเกินไปทําใหสิ้นเปลืองเนื่องจากหอนึ่ง
เปนอาหารที่บูดเนาไดงาย การนําอาหารไปวัดนอกจากอาหารคาว และอาหาร
หวานแลว ยังพบวา มีการนําผลไมไปเปนพุทธบูชาดวย เชน แอปเปล สาลี่ ฝรั่ง

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๒๓

และกลวย นอกจากอาหารสดแลวในบางพิธีกรรม เชน พิธีตานขาวลนบาตร และ
พิธีตานขาวใหม ชาวไทลื้อจะนําขาวสารและขาวเปลือกไปถวายเปนพุทธบูชา
บางวัดจะมีพอคาไปรับซื้อขาวเหลานั้นเพื่อเปลี่ยนเปนเงินบํารุงพุทธศาสนา
ตอไป

อาหารไทลื้อกับโอกาสพิเศษ

อาหารในโอกาสพิเศษ หมายถึง อาหารที่ชาวไทลื้อจัดทําขึ้นเพิ่มเติม
หรือจัดทําขึน้ เพือ่ ใชเฉพาะในโอกาสใดโอกาสหนึง่ หรือกลาวไดวา การจัดงานในสังคม
ของชาวไทลื้อไมวาจะเปนงานมงคลหรืองานอวมงคล ในการจัดงานแตละครั้ง
จะตองมีการเตรียมอาหารทีจ่ ะใชในงานไวอยางเหมาะสมและถูกตอง ตามแบบแผน
หรือแนวปฏิบัติที่บรรพบุรุษหรือผูเฒาผูแกไดเคยแนะนําและบอกกลาว ใหกระทํา
ตามหรือยึดถือจากรุนสูรุน ขอปฏิบัติบางประการอาจจะไมสามารถพิสูจนได
ตามแนวทางดานวิทยาศาสตรวาถูกหรือผิด แตสําหรับการอยูรวมในสังคมแลว
บางอยางถือเปนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณีของสังคมนั้นๆ ซึ่งสมาชิก
ของสั ง คมจํ า เป น ต อ งปฏิ บั ติ ต าม เพื่ อ ความสุ ข และความเป น สิ ริ ม งคลของ
มวลสมาชิก อาหารไทลื้อที่ใชในงานมงคลและงานอวมงคล มีดังนี้
๑. อาหารทีใ่ ชในงานมงคล ไดแก งานขึน้ บานใหม งานแตงงาน งานบวช
และงานอื่ น ๆ ที่ เจ า ภาพเห็ น ว า เป น งานมงคล เช น งานเลี้ ย งรั บ ลู ก หลาน
คนใหม อาหารที่จัดใหมีในงานเหลานี้ นอกจากจะเปนอาหารในงานพิธีกรรม
แลวยังมีอาหารทีใ่ ชเลีย้ งแขกทีม่ ารวมงาน จากการเขาไปมีสว นรวมในงานแตงงาน
และงานขึ้นบานใหม ของชาวไทลื้อในเมืองเฟยโหลง ไดขอมูลดานอาหารที่ใช
ในงานมงคล รวม ๙ อยาง ไดแก ขาวเหนียว จิน้ สาหรือลาบ (คนจีน เรียกวาโตเชิง)
หลู คัว่ จิน้ โง ออมเนือ้ ซีโ่ ครงทอด (ซีหลูก) แคผักเริน นํา้ หมีพ่ ริกเขียว ขนมปาด
(ขาวแรมฟนออย) อาหารทีใ่ ชในงานเลีย้ งแขกทีม่ ารวมพิธโี ปนเดือน มี ๕ อยาง ไดแก
แคขาวคัว่ ไก จิน้ สา หอนึง่ ปลี ขาวแคบ และขาวหนมใสผกั หวานบานลวก ในงานฉลอง
วิหารทีว่ ดั แหงหนึง่ ซึง่ นับวาเปนงานมงคล เชนกัน พบวา มีการเลีย้ งผูท มี่ ารวมงาน
ดวยลาบ หลู และขนมจีน รวมทั้งมีการนําอาหารจีนมาเสริมดวย เชน คั่วเนื้อวัว

๒๒๔ ขวงผญา
ใสพริกชีฟ้ า สด และหอมหัวใหญ คัว่ เนือ้ วัวใสเห็ดหูหนู ผัดเนือ้ วัวใสนาํ้ มันพริกหอม
และพริกแหงหั่นเปนทอนสั้น ทอดกรอบผสมลงไปในผัดเนื้อวัวนั้น

ภาพที่ ๗ อาหารไทลือ้ ทีจ่ ดั เลีย้ งในงานปอยหลวงของวัดในเมืองเฟยโหลง

๒. อาหารที่ใชในงานอวมงคล เชน งานศพ หรือชาวไทลื้อเรียกวา
งานขาวดํา อาหารทีจ่ ดั ใหมสี ว นใหญ เปนอาหารทัว่ ไป แตมขี อ หาม คือ หามฆาสัตว
เพื่อนํามาทําเปนอาหาร เนื่องจากไมตองการใหผูตายมีบาปกรรมติดตัว หากตอง
ใชเนื้อสัตวใหซื้อจากตลาด และหามนําอาหารที่มีรสเปรี้ยว เขามาในงานศพ
เพราะเชื่อวาจะทําใหศพบูดและมีกลิ่นเปรี้ยวได อยางไรก็ตาม พบวา มีการเลี้ยง
ขาวหนม (ขนมจีน) ในงานศพตลอด ๒๔ ชัว่ โมง แตหา มมีของหมักดองทีม่ ี รสเปรีย้ ว
มาปรุงเพิ่มในขนมจีนนั้น และในวันสงศพ จะไมนําขนมจีนมาเลี้ยงแขก

อาหารไทลื้อกับการคิดราคาอาหาร

เมื่อเขาไปสังเกตในรานอาหารไทลื้อ เพื่อศึกษาวาชาวไทลื้อใชอาหาร
ชนิดใดรับรองแขก พบวา อาหารที่ใชเลี้ยงรับรองแขกในโอกาสพิเศษเมื่อมีเพื่อน
หรือญาติพี่นองมาเยี่ยม ชาวไทลื้อจะพาแขกไปรับประทานอาหารที่รานของ
ชาวไทลื้อที่ตนเองรูจัก รายการอาหารที่สั่งมาเลี้ยงรับรองแขกมีดังนี้

อาหารในวิถีคนไทลื้อสิบสองปนนา ๒๒๕
ชุดที่ ๑ ราคา ๑๕๐ หยวน (๗๕๐ บาท)
รับประทานได ๓-๔ คน
๑. นํ้าหมี่บะเขือมาน
๒. แคผักกาด
๓. จิ้นหมูนึ่ง
๔. ฟองเตาหูทอดพันดวยใบตะไคร
๕. ผัดไสหมูแบบจีน
๖. ผัดหมูสามชั้นหั่นบางๆ
๗. ขาวเหนียวหรือขาวอาน (ขาวเจา)

บทสรุป

ชุดที่ ๒ ราคา ๒๐๐ หยวน (๑,๐๐๐ บาท)
รับประทานได ๕-๖ คน
๑. นํ้าหมี่เขือ (มะเขือมวง)
๒. หนังปอง
๓. นํ้าหมี่ถั่วดินและผักกูดลวก
๔. นํ้าหมี่แตง
๕. ไกปอย
๖. แคผักโฮะ
๗. แอ็บเห็ดใสผัก
๘. ปลาปงอบ
๙. ผัดผักปา เชนผักเสี้ยว ผักหวาน
๑๐. ขาวเหนียวหรือขาวอาน (ขาวเจา)

หากจะกลาวถึงกลุม ชาติพนั ธุไ ทลือ้ หรือกลุม คนไต ทีอ่ าศัยอยูใ นดินแดน
ทีม่ แี มนาํ้ โขงหลอเลีย้ งชีวติ แลว เราจะพบวา ชาวไทลือ้ ในสิบสองปนนา เปนแหลง
กําเนิดหรือเปนตนทางของความเปนชาติพันธุไทลื้อในเมืองตางๆ และถึงแมวา
จะมีการอพยพเคลื่อนยายผูคนจากสิบสองปนนา กระจายไปสูเมืองตางๆ ทั้งใน
ลาว พมา และไทย ดวยเหตุผลหลายประการ นับเปนเวลาหลายรอยป แตความ
เปนวัฒนธรรมของชนชาวไทลื้อก็ยังปรากฏใหเห็นและกลุมคนไทลื้อก็ยังชวยกัน
รักษา อนุรักษวัฒนธรรมของตนเองจากรุนสูรุน เพื่อใหลูกหลานไดมีโอกาสเรียน
รูถึงรากเหงาในวัฒนธรรมของตนเอง วัฒนธรรมของชาวไทลื้อที่ปรากฏ มีหลาย
ดาน เชน ดานขนบธรรมเนียมประเพณี ดานหัตถกรรม ดานการแตงกาย รวมไปถึง
วัฒนธรรมดานอาหาร ในบทความนี้ ผูเขียนหวังวา เนื้อหาดานวัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อ จะเปนประโยชนตอการศึกษาของผูที่สนใจในวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุ
และมีประโยชนตอคนรุนหลังที่จะชวยกันอนุรักษและสืบทอดความรูนี้ตอไป.

๒๒๖ ขวงผญา

เ อกสารอางอิง
ยรรยง จิระนคร และรัตนาพร เศรษฐกุล. ๒๕๕๑. ประวัติศาสตรสิบสองปนนา.
พิมพครั้งที่ ๒. กรุงเทพฯ: สรางสรรค จํากัด.
หยาง เซิง เหนิ้ง. ๒๐๐๑. อาหารการกินสิบสองปนนา. สํานักพิมพมหาวิทยาลัย
ยูนนาน (คุนหมิง) : ยูนนาน.
หวง เทียนหยูน. ๒๐๐๕. วัฒนธรรมอาหารของสิบสองปนนา. บริษัทคุนหมิงฝู
ชิน ชุน ฉาย เฉอ หยินหวู โหย เชี่ยน กงซือ : ยูนนาน.
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Foon Ming Liew–Herres, VolkerGrabowsky, RenooWichasin. 2012. Chronicle
of Sipsong panna. Chiang Mai : Mekong Press.
Hsieh, Shih Chung.1989. Ethnic-Political Adaptation and Ethnic-Change
of the SipsongbannaDai : An Ethnohistorical Analysis. Doctor of
Philosophy Thesis, University of Washington.
Sun. Jiuxia and BaoJigang. Anthropological Tourism Analysis on Participation :
The case Study Of Dai Village in Xishuangbanna.Chinese Sociology
and Anthropology, vol.39, No.3 (Spring 2007) : 28-49.

แนะนําผูเขียน ๒๒๗

แ นะนําผูเขียน
นายศรีเลา เกษพรหม
พนักงานแปลอักษรโบราณ ฝายวิจยั ลานนา สถาบันวิจยั
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อีเมล srilao52@hotmail.com
ผลงานทางวิชาการ
- ประชุมจาจารึกลานนา เลม ๑-๑๕ (ผลงานรวม)
- ประเพณีชีวิตคนเมือง
- ลัวะเยียะไร ไทใสนา
- วิถีชีวิตคนเมือง
- ขึด ขอหามในลานนา
ความเชี่ยวชาญ
- อานและแปลอักษรฝกขามโบราณ
- อานและแปลอักษรธรรม พรอมทั้งภาษาพื้นเมืองโบราณ
- อานและแปลอักษรไทยนิเทศ
- มีความรูดาน วิถีชีวิต ประเพณี พิธีกรรม และวัฒนธรรมทองถิ่นลานนา

๒๒๘ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ดร.ภักดีกุล รัตนา
นักวิชาการอิสระ
อีเมล pakdeekul.r@gmail.com
ประวัติการศึกษา
- การศึ ก ษาหลั ง ปริ ญ ญาเอก (Post-Doctorate)
ดาน Sustainable e-tourism, Laboratory of PACTE,
University of Joseph Fourier Grenoble 1, Grenoble, France ทุน Erasmus
Mundus Programme
- ปริญญาเอก ดุษฎีบณ
ั ฑิต สาขาประวัตศิ าสตร (เกียรตินยิ มอันดับ ๑) Institution
of Ethnology, Faculty of Philosophy, University of Muenster, Muenster,
Germany
- ปริญญาโท ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ศ.ศ.ม) สาขาประวัติศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ปริญญาตรี ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศ.ศ.บ.) สาขาประวัติศาสตร (เกียรตินิยม
อันดับ ๑) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
ผลงานวิจัย
- การศึกษาเรื่อง “โครงการศึกษารวบรวมและจัดทําขอมูลเมืองเชียงใหม
เพื่อสมัครเขารับการประเมินเปนเครือขายสมาชิกเมืองวัฒนธรรมสรางสรรค
ของ UNESCO สาขาหัตถกรรมและศิลปะพื้นบาน ทุนอุดหนุนการศึกษา
จากสํ า นั ก งานศิ ล ปวั ฒ นธรรมร ว มสมั ย กระทรวงวั ฒ นธรรม ประจํ า ป
งบประมาณ ๒๕๕๔
- งานวิจัยเรื่อง “การสรางวิทยาลัยอุดมความคิด The Flight of Mini Creative
Class” ทุนอุดหนุนนักวิจัย วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม งบประมาณ ๒๕๕๔

แนะนําผูเขียน ๒๒๙

แ นะนําผูเขียน
- “A Conceptual Study of the Influence of Indian and Chinese Civilization
on Women in the Southeast Asian Realm” The conferences of the German
Oriental Society (the 32nd Deutscher Orientalistentag), University of
Muenster, MUENSTER, GERMANY
- “GENDER AND CREATIVE TOURISM: The Creating Images for
Northern Women in the Thai Tourist Industries: The Strategies and
Impacts” The international symposium called: “International Symposium
Masculine Feminine: geographical dialogues and beyond”, University
of Joseph Fourier Grenoble I, GRENOBLE, FRANCE
- “From cultural tourism to creative tourism: the changing context of
cultural tourism in Thailand” The international symposium called:
“International Symposium on the occasion of the 150th anniversary
of diplomatic relations between Thailand and Germany”, University
of Hamburg, HAMBURG, GERMANY
ความเชี่ยวชาญ
๑. ประวัติศาสตรลานนา
๒. Gender Studies
๓. การจัดการความรูทางวัฒนธรรม
๔. Sustainable E-tourism
๕. Creative Economy and Creative City

๒๓๐ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
รองศาสตราจารยเรณู วิชาศิลป
ตําแหนง ขาราชการบํานาญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
อีเมล Renoowi@gmail.com
ผลงานทางวิชาการ
- พงศาวดารไทอาหม (Ahom Buranji) ๒๕๓๙.
ไดรบั ทุนสนับสนุนจาก มูลนิธโิ ตโยตา. อมรินทรพริน้ ติง้
แอนดพับลิชชิ่ง จัดพิมพ (ไดรับรางวัลผลงานวิจัยดีเยี่ยม สาขาปรัชญา
จากสภาวิจัยแหงชาติประจําป ๒๕๔๒).
- ไท TAI (บรรณาธิการรวม-วิจัย). ไดรับทุนสนับสนุนจาก มูลนิธิโตโยตา และ
ศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๔๑.
- ภาษาและอักษรลานนา. เชียงใหม : ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๔๓.
- เชื้อเครือเจาแสนหวี ๑๒ พันนา. ๒๕๔๔. ไดรับทุนสนับสนุนจาก โครงการ
ประวัติศาสตรและสังคม วัฒนธรรมชนชาติไท. (ซิลค เวิรมบุค จัดพิมพ).
- การศึกษาอักษรและเอกสารโบราณของไท. ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๔๘.
- พื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ, ๒๕๕๐ ไดรับทุนสนับสนุนจาก
มูลนิธิโตโยตา. (ซิลคเวิรมบุค จัดพิมพ).
ผลงานรวม
- การศึกษาประวัตศิ าสตรไทอาหม. กรุงเทพฯ : สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด.
๒๕๕๒. (ผลงานรวมกับศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย นาถสุภา)
- Tai Ahom and the Stars : Three Ritual Texts to Ward oﬀ Danger
ตําราดวงดาวของไทอาหม: เอกสารสะเดาะเคราะห ๓ สํานวน. 1992.
Ithaca : Southeast Asia Program,Cornell University. (ผลงานรวมกับ
Prof.B.J. Terwiel,).

แนะนําผูเขียน ๒๓๑

แ นะนําผูเขียน
- Chronicles of Chiang Khaeng : A Tai Lue Principalitiy of the Upper
Mekong. 2008. (ผลงานรวมกับ Prof.Volker Grabowsky) ไดรับทุนสนับสนุน
จาก DFG Project: Traditional Polities of the Tai. The German Research
Assocition (จัดพิมพโดย Center for Southeast Asian Studies, University
of Hawaii).
- Chronicle of Sipsongpanna (ผลงานรวมกับ Dr.Liew Foon Ming และ
Prof.Volker Grabowsky จัดพิมพโดย Silkworm Book, 2012).

นายสุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์
อีเมล sudhisak@csloxinfo.com
- ปริญญาตรี เอกอุตสาหกรรมทองเทีย่ ว มหาวิทยาลัย
ราชภัฎเชียงใหม รุน ที่ ๓๖ จบการศึกษาป ๒๕๔๐
- ปจจุบนั ทํางานในตําแหนงเจาหนาทีก่ ารตลาดในองคกร
ญี่ปุนแหงหนึ่ง
- เชี่ยวชาญดานภาษาญี่ปุน และเปนนักแปลสมัครเลนแปลเอกสารโบราณ
เผยแพรทั่วไป

๒๓๒ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะ
อีเมล penpakata@hotmail.com
ตําแหนง/หนาที่ปจจุบัน
- อาจารยพิเศษ ประจําสาขาวิชาสื่อศิลปะและการ
ออกแบบสือ่ คณะวิจติ รศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- คณะกรรมการผูก อ ตัง้ มูลนิธสิ ถาบันครูบาเจาศรีวชิ ยั
ประธานฝายวิชาการ
- บรรณาธิการทําหนังสือ “ตวยฮอยครูบาเจาศรีวชิ ยั ฯ” จัดทําโดยสมาคมชาวลําพูน
- อาจารยพิเศษ คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ศูนยลําปาง
- อาจารยพิเศษ ภาควิชาศิลปศึกษา คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- อดีตหัวหนาพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย กรมศิลปากร เออรลี่รีไทร
ปงบประมาณ ๒๕๕๔
- นักคิด นักเขียน กวี นักวิจัย นักวิชาการอิสระ มัคคุเทศกกิตติมศักดิ์
- คอลัมนิสตนติ ยสารมติชนสุดสัปดาห นิตยสารสยามอามูเล็ต ศิลปวัฒนธรรม
เสียงรามัญ ฯลฯ
วุฒิการศึกษา
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยศิลปากร สําเร็จป ๒๕๓๔ วิทยานิพนธหัวขอ “การศึกษาภาพ
จิตรกรรมฝาผนังวัดนางนองวรวิหาร”
- Ph.D.History of Arts & Architecture, University of Lausanne,
Switzerland วิทยานิพนธภาษาฝรั่งเศสหัวขอ Influence Occidentale dans
l’Architecture Thailandaise หรือ “อิทธิพลตะวันตกในสถาปตยกรรมไทย
สมัยอยุธยารัตนโกสินทร” (โดยทุนรัฐบาลสวิส) สําเร็จป ๒๕๔๐

แนะนําผูเขียน ๒๓๓

แ นะนําผูเขียน
ผลงานทางวิชาการดานประวัติศาสตร โบราณคดี
๑. ปริวรรตภาษา ชื่อบานนามเมือง : สืบคนความหมาย ถายถอดอักขระของ
“หริภุญไชย-ลําพูน” พิมพโดยกรมศิลปากร ป ๒๕๔๘
๒. โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หริภุญไชย พิมพโดย
กรมศิลปากร ๒๕๔๙
๓. รายงานการสํารวจโบราณสถานในเมืองลําพูน พิมพโดยกรมศิลปากร
ป ๒๕๕๐
๔. ขอมูลใหมเวียงเกาะกลาง อ.ปาซาง จ.ลําพูน พิมพโดยกรมศิลปากร ป ๒๕๕๑
๕. ขอมูลใหมวัดพระยืน ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน พิมพโดยกรมศิลปากร
ป ๒๕๕๑
๖. พระธาตุหริภุญไชย พิมพโดยกรมศิลปากร ป ๒๕๕๓
๗. ประวัตศิ าสตรและพัฒนาการเมืองลําพูนสูม รดกโลก กรมศิลปากร ป ๒๕๕๒
๘. ลายศิลปบนดินเผา จากยุคหริภุญไชยถึงสวนไมไทยบานพอเลี้ยงหมื่น
พิมพโดยนายสุทธิพงษ ใหมวัน ป ๒๕๕๔
๙. เวียงลี้ พิมพโดยคุณอมรา พวงชมภู ป ๒๕๕๔
๑๐. เรือนสรไนของคุมเจายอดเรือน โดยคุณกาญจนา (ณ ลําพูน) มหาแสน
ป ๒๕๕๕
๑๑. พระยอดขุนพลศรีเทพ : พระพิมพทวารวดีทถี่ กู ลืม โดยพลตํารวจโทสิทธิพงศ
ปุณโณทก ๒๕๕๖
ผลงานหนังสือปกิณกะดานสถาปตยกรรม
๑. เยีย่ มเรือนเยือนอดีต อธิบายรูปแบบศิลปะและความเปนมาของสถาปตยกรรม
ยุโรปสกุลชางตางๆ รวบรวมจากบทความทีเ่ คยตีพมิ พในคอลัมนอาณาสถาปตย
นิตยสารไฮคลาส พิมพ ๒ ครั้ง ครั้งที่ ๑ สนพ.รวมดวยชวยกัน/ครั้งที่ ๒
สนพ.ภัคธัศ ป ๒๕๔๐/๒๕๔๑
๒. ลอดลายกําแพง อธิบายปูมหลังที่มาของประเภทสถาปตยกรรมที่มีอิทธิพล
ของยุโรปในประเทศสยาม รวบรวมบทความในคอลัมนอาณาสถาปตย
นิตยสารไฮคลาส โดย สนพ.ภัคธัศ ๒๕๔๑

๒๓๔ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
๓. เสนหาสถาปตยสวิส อธิบายอาคารสถาปตยกรรมแตละประเภทในประเทศ
สวิตเซอรแลนดรวบรวมบทความในคอลัมนอาณาสถาปตย นิตยสารไฮคลาส
โดย สนพ.สารคดี ป ๒๕๔๗
๔. นามาสถาปตย อธิบายองคประกอบสถาปตยกรรมตะวันตกในสวนตางๆ
รวบรวมบทความในคอลัมนอาณาสถาปตย นิตยสารไฮคลาส พิมพโดย
สนพ.สารคดี ป ๒๕๔๗
๕. อลังการสถาปตย : ๒๐๐ ปกํ่าฟาเฟอนหาว นําเสนอเรื่องราวสถาปตยกรรม
สมั ย รั ต นโกสิ น ทร ผ  า นบริ บ ททางสั ง คมสยาม ๙ รั ช กาล เพื่ อ ให เ ห็ น
ความเปลี่ยนแปลง จัดพิมพโดย บริษัทปูนซีเมนต GEL
ผลงานทางวรรณกรรม ใชนามปากกา “เพ็ญ ภัคตะ”
- รวมบทกวี “ปุษปญชลี บุปผากวีเพือ่ ชีวติ อิสระ” สํานักพิมพแพรเดือน, ๒๕๓๒
- กวีนพิ นธคาํ โคลงไดรบั รางวัล “รวี โดมพระจันทร” เรือ่ ง “ดวยรักใครจักเปลีย่ นแปลง
โลก” สํานักพิมพผูจัดการ, ๒๕๓๔
- รวมบทกวีในรอบสองทศวรรษของกวิณี “เหนือฝง มหานที” สํานักพิมพมติชน,
๒๕๔๔
- ไพรัชนิยายใชฉากในสวิตเซอรแลนด “ดวงตะวันในควันหมอก” สํานักพิมพ
ดอกหญา, ๒๕๔๐
- พันธะกวีนพิ นธ นัยพินศิ ของสตรีเรือ่ ง “อิตถีหทัย” สํานักพิมพรปู จันทร, ๒๕๕๑

แนะนําผูเขียน ๒๓๕

แ นะนําผูเขียน
นายธรรศ ศรีรัตนบัลล
อาจารยประจําหลักสูตรสังคมศึกษา ภาควิชาสังคม
และวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
อีเมล dhat_sr12@hotmail.com
ประวัติการศึกษา
- ศึกษาศาสตรบณ
ั ฑิต (สังคมศึกษา) คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ประวัติศาสตร) คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม
ผลงานทางวิชาการ
- ธรรศ ศรีรตั นบัลล, ฤกษงามยามมงคลภูมปิ ญ
 ญาของโบราณจารยไทใหญ,
พิมพเปนทีร่ ะลึกในงานพระราชทานเพลิงศพพระครูอนุสฐิ ธรรมคุณ เชียงใหม :
มรดกลานนา, ๒๕๕๒.
- ธรรศ ศรีรัตนบัลล, แมฮองสอน : เมืองไทใหญและเมืองจารีตรุนสุดทาย
ในลานนา ใน หมุดหมายประวัตศิ าสตรลา นนา, กรุงเทพ : โรงพิมพตะวันออก,
๒๕๕๖.
- ชรินทร มัง่ คัง่ เชษฐภูมิ วรรณไพศาล ธรรศ ศรีรตั นบัลล ณกานต อนุกลู วรรธกะ
สมชาย พุทธศาสน ชัยณรงค จารุพงศพฒ
ั นะ, รายงานการวิจยั ฉบับสมบูรณ
การพัฒนาแบบทดสอบสาระอาเซียนศึกษาสําหรับนักเรียนระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน Test development in ASEAN studies strand for basic
education students, เชียงใหม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
และ โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย, ๒๕๕๖.
- พั ฒ นา จั น ทนา มนตรี ศิ ริ จั น ทร ชื่ น จิ ต ราภรณ สุ ท ธาวาส ธรรศ
ศรีรัตนบัลล ณกานต อนุกูลวรรธกะ อรทัย อินตา นิ่มอนงค สังขสุทธิพงษ,
เอกสารประกอบการอบรมครูผูสอนกลุมสาระการเรียนรูสังคมศึกษา
ศาสนาและวัฒนธรรม ตามโครงการพัฒนาครูตามแนว Browser in
Service โดยใชกระบวนการ Coaching and Mentoring คณะครุศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา

๒๓๖ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ขัน้ พืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ, เชียงใหม : ดาราวรรณการพิมพ, ๒๕๕๖.
- ธรรศ ศรีรัตนบัลล, เอกสารประกอบการสอนเทคนิคและวิธีการสอน
สังคมศึกษา, เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๕๗.
- ธรรศ ศรีรัตนบัลล, เอกสารประกอบการสอนความรูเบื้องตนเกี่ยวกับ
การสร า งแผนการจั ด การเรี ย นรู  ก ลุ  ม สาระสั ง คมศึ ก ษา ศาสนาและ
วัฒนธรรม, เอกสาร

รองศาสตราจารยรังสรรค จันตะ
ประวัติการศึกษา
- ศศ.ม. (ภาษาและวรรณกรรมลานนา)
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
- ศษ.บ. (ภาษาไทย)
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
ผลงานวิจัย
- การใชวัจนลีลาและธัมมวัจนโวหารของพระสงฆ ภาคเหนือ
- ภู มิ ป  ญ ญาพื้ น บ า น : มิ ติ ท างวั ฒ นธรรมในการดู แ ลรั ก ษาผู  ติ ด เชื้ อ และ
ผูปวยเอดสในเขตภาคเหนือของประเทศไทย
- ศั ก ยภาพชุ ม ชนในการดู แ ลและรั ก ษาพื ช สมุ น ไพรในสภาพแวดล อ ม
ทางนิเวศวิทยาแบบใหม
- เขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน
- การพัฒนาระบบการจัดการเรียนรูตามแนวคิด Brian–based Learning
ในโรงเรียนระดับอนุบาลและประถมศึกษาชวงชั้นที่ ๑ : กรณีภาคเหนือ
- กระบวนการผลิตพืชพลังทดแทน “ตนมะเยาหิน” ในระบบเศรษฐกิจวัฒนธรรม
ชุมชนบานแมนาปาก ตําบลแมหอพระ อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม
- ภู มิ น ามพื้ น บ า น : ประวั ติ ศ าสตร ท  อ งถิ่ น กั บ วรรณกรรมพื้ น บ า นในเขต
ภาคเหนือตอนบน

แนะนําผูเขียน ๒๓๗

แ นะนําผูเขียน
ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสาวภา ศักยพันธ
สถานที่ติดตอ
ภาควิ ช าคหกรรมศาสตร คณะวิ ท ยาศาสตร และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ถนนชางเผือก
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
อีเมล ssaowapa@ymail.com
ประวัติการศึกษา
- ๒๕๑๖-๒๕๑๘
- ๒๕๑๘-๒๕๒๐
- ๒๕๒๐-๒๕๒๒
- ๒๕๓๐-๒๕๓๓
- ๒๕๔๑–๒๕๔๒
- ๒๕๕๐-๒๕๕๖

ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา วิทยาลัยครูเชียงใหม
ประกาศนียบัตรวิชาการศึกษา ชั้นสูง (สังคมศึกษา)
วิทยาลัยครูเชียงใหม
วิทยาศาสตรบัณฑิต (ศึกษาศาสตร-คหกรรม)
คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
คหกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (คศ.ม สาขา อาหารและ
โภชนาการ) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
Postgraduate Diploma of Professional Educational
Studies (Higher Education Specialist) Graduate School
of Education University of Queensland, Australia
ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (ปร.ด.สาขา ภูมิภาคลุมนํ้าโขงและ
สาละวินศึกษา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม

ผลงานดานเอกสารและตํารา
๑. จัดทําหนังสือ อาหารพืน้ บานภาคเหนือ โดยไดรบั ทุนสนับสนุนจากองคการ
บริหารสวนจังหวัดเชียงใหม เพื่อพิมพเผยแพรในวาระที่ จังหวัดเชียงใหม
มีอายุครบ ๗๐๐ ป (๙๕ หนา)
๒. จัดทําเอกสารประกอบการสอน วิชา ขนมอบ (๓๐๕ หนา)
๓. จัดทําตํารา อาหารทองถิ่น ๔ ภาคของไทย (๔๒๘ หนา)

๒๓๘ ขวงผญา

แ นะนําผูเขียน
ผลงานดานการวิจัย
- ๒๕๓๓ ทําวิทยานิพนธระดับปริญญาโท เรือ่ ง อาหารพืน้ บานของไทยภาคเหนือ
(Local Food of Northern Thailand )
- ๒๕๔๒ ทําวิทยานิพนธระดับหลังปริญญาโท (Post graduate Diploma)
เรื่อง Students’ Changing Attitudes Towards Home Economics
- ๒๕๔๗ งานวิจัยเรื่อง Investigation of Asian traditional foods : Rice and
fish in Japan and Thailand. Sponsored by the Grant-in- Aid for scientific
Research of Ministry of Education, Culture, Sports, Science and
Technology. Shiga University. Japan (Co-researcher)
- ๒๕๔๘ งานวิจยั เรือ่ ง การพัฒนาผาทอตีนจกใหไดมาตรฐานผลิตภัณฑชมุ ชน
(ผูรวมวิจัย)
- ๒๕๔๙ งานวิจัยเรื่อง แกงฮังเลเพื่อสุขภาพ (หัวหนาโครงการ) ไดรับทุน
สนับสนุนการทําวิจัย จาก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
- ๒๕๔๙ งานวิจัยเรื่อง Studies on consolidated usage of resource in
South East Asian plains and sustainable development. Sponsored by
the Grant-in- Aid for scientific Research of Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology. Shiga University, Japan. (Co-researcher)
- ๒๕๕๓ งานวิจัยเรื่อง Investigation sensibility comparative with students
in Chiang mai Rajabhat University and students in Woman University.
(Co-researcher)
- ๒๕๕๓ งานวิจยั เรือ่ ง “การปรับปรนและการเปลีย่ นแปลงของวัฒนธรรมอาหาร
ไทลื้อในเขตลานนา (Food Culture Assimilation and Changing of Tai lue
in Lanna) โดยไดรบั ทุนสนับสนุนการวิจยั จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม
- ๒๕๕๖ ทําวิทยานิพนธระดับปริญญาเอก เรือ่ ง “การศึกษาขามวัฒนธรรมสิบสอง
ปนนาและลานนา ดานอาหารไทลื้อ (A Cross-Cultural Study of Tai Lue
Food in Xishuangbanna and Lanna)

แนะนําผูเขียน ๒๓๙

แ นะนําผูเขียน
- ๒๕๕๗ งานวิจัยเรื่อง “วัฒนธรรมอาหารไทลื้อในอนุภูมิภาคลุมนํ้าโขง : ไทย
จีน พมา และลาว (Food Cultural of Tai Lue in Mekong Sub region :
Thailand, China, Myanmar and Laos) โดยไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย
จากกรมสงเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม
การเผยแพรบทความ
๑. เผยแพรบทความ เรื่อง “ อาหารไทลื้อในมิติทางประวิติศาสตรและคุณคา
ทางโภชนาการ” วารสารวิจัยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒. เผยแพรบทความเรื่อง “ความแตกตางของอาหารไทลื้อในลานนาและ
สิบสองปนนา” หนังสือชุดวิถีไทลื้อ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ (มจร.)
วิทยาเขตสวนดอก เชียงใหม
๓. เผยแพร บทความเรื่อง “พลวัตรอาหารไทลื้อในสิบสองปนนา” วารสาร
สบันงา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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