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ั นาการมาอยางตอเนือ่ ง โดยทาง
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ขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรม เพราะมีคานิยมตางประเทศสูง หลงลืม
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เพือ่ ใหเกิดความเผยแพรองคความรูท างศิลปวัฒนธรรม ดวยการนําไปใชประโยชน
ในการศึกษา คนควา วิจยั ตลอดจนการตอยอดการวิจยั อันจะนํามาซึง่ ความเขาใจ
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(รองศาสตราจารย ดร.ประพันธ ธรรมไชย)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บรรณาธิการแถลง
ในปพุทธศักราช ๒๕๕๙ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มีอายุครบ ๔๐ ป
และวารสารทางวัฒนธรรม “ขวงผญา” ฉบับนี้เปนฉบับที่ ๑๑ ของการเผยแพร
องคความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม สําหรับวารสารฉบับนี้ไดรวบรวมบทความ
ที่มีความนาสนใจและมีคุณคาทางวิชาการ จํานวน ๘ บทความ ที่มีเนื้อหาสาระ
ที่หลากหลาย ดังมีรายละเอียดโดยยอ ดังนี้
บทความแรก “อุดมการณลา นนานิยม ในบทเพลงของจรัล มโนเพ็ชร”
โดย สุนทร คํายอด กลาวถึงกระบวนการสรางความเปนลานนาภายใตอุดมการณ
ลานนานิยม ซึ่งเปนอุดมการณตอตาน โดยใชบทเพลงเปนเครื่องมือในการสราง
ความเปนลานนาใน ๖ ลักษณะดวยกันคือ ๑. ผานภาษา ๒. ผานภูมิปญญา
๓. ยึดโยงกับพระพุทธศาสนา ๔. ผานบุคคลในประวัติศาสตร ๕. ผานวาทกรรม
คนเมือง และ ๖. ผานการเชื่อมโยงกับสวนกลาง
บทความที่สอง “นามสกุลคนเมือง...ภาพสะทอนการใชภาษาถิ่น
ที่กําลังจางหาย กรณีศึกษา นามสกุลคนเมืองในอําเภอจอมทอง จังหวัด
เชียงใหม” โดย ชวนพิศ นภตาศัย พบวา หากคนเมืองจํานวนมากพากันเปลี่ยน
นามสกุลจากคําเมืองหรือภาษาลานนาไปเปนภาษาบาลีสันสกฤตแบบภาษาไทย
จะเปนหนทางหนึง่ แหงการสูญสิน้ ของคําเมือง ทําใหตวั ตนของคนลานนาสูญหายไป
จากชุมชน หากพิจารณาแลวจะเห็นวานามสกุลของแตละคนจะแสดงใหเห็นถึง
รากเหงา ประวัติศาสตรของตนเอง ภูมิศาสตรถิ่นที่อยูของบรรพบุรุษ ทุกคน
มีหนาทีท่ จี่ ะตองชวยกันรักษาไวซงึ่ อัตลักษณของตนเอง เมือ่ เราไมเห็นความสําคัญ
ของตนเองแลวจะใหใครมาเห็น ทุกอยางตองเริ่มจากตนเองกอน
บทความที่ ส าม “การเปลี่ ย นแปลงที่ กํ า ลั ง ดํ า เนิ น อยู  กรณี ศึ ก ษา
การเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะกับสระบางเสียงในภาษาไทดํา” โดย
โสภิตา ถาวร เสนอผลการศึกษาเกี่ยวกับการวิเคราะหการแปรที่มีแนวโนมไป
สูการเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะและสระบางเสียงในภาษาไทดําที่บานนา

ปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยผลการศึกษาแสดงให
เห็นปรากฏการณการแปรเสียงที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอและตอเนื่อง โดยเฉพาะ
กลุมผูพูดวัยรุน (อายุ ๑๘–๒๕ ป) สงผลใหในอนาคตหนวยเสียงสระภาษาไทดํา
บานนาปาหนาดมีแนวโนมจะลดลงจากเดิม
ในกลุ  ม ที่ ส อง จํ า นวนสองบทความต อ จากนี้ จะเป น การนํ า เสนอ
ประวัตศิ าสตรและตัวตนของคนเมืองแพรและคนลือ้ ปนนาเมืองอู โดยบทความแรก
“ปนนาเมืองอู : ประวัติศาสตร วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ยังคงอยูของคนลื้อ
ในปนนาที่หายไป” โดย ลักษมณ บุญเรือง พบวา เมืองอูในอดีตเปนสวนหนึ่ง
ของอาณาจักรหอคําเชียงรุง หรือสิบสองพันนา แตไดถกู แบงแยกดินแดนใหมาเปน
สวนหนึง่ ของลาวโดยชาวฝรัง่ เศสในยุคลาอาณานิคม จึงทําใหสงั คมและวัฒนธรรม
ของคนลื้อในประเทศลาวแตกตางจากคนลื้อที่อยูในสาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยเฉพาะคนลื้อในเมืองอู ซึ่งอยูในเขต สปป.ลาว ยังคงลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมของคนลือ้ ในยุคจารีตไดคอ นขางมาก ทําใหเมืองอูเปนเมืองทีน่ กั วิชาการ
ใหความสนใจในการศึกษาประวัตศิ าสตรชาติพนั ธุข องกลุม คนไทนอกประเทศเปน
อยางมาก
บทความตอมา “พัฒนาการทางประวัตศิ าสตรและตัวตนของคนเมือง
แพร” โดย ภูเดช แสนสา ไดศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร โดยแบงออกเปน ๕ ยุค
ดังนี้ ๑. ยุคแวนแควน ๒. ยุครวมกับอาณาจักรลานนา ๓. ยุคประเทศราชของพมา
๔. ยุคประเทศราชของสยาม และ ๕. ยุคผนวกรวมกับสยามเปนจังหวัดแพร
โดยมองตัวตนของเมืองแพรผาน ๑. เจา ๒. พุทธ (พราหมณ) และ ๓. ผี
สวนบทความตอมาเปนเรือ่ งราวของ “ยันต...ความพันผูกทางพุทธธรรม
ภาษา และศิลปะ” โดย อัญชลี กิ๊บบิ้นส บอกกลาวถึงความหมายของยันต ที่มา
แหงยันตอันเกี่ยวเนื่องกับพุทธธรรม ตลอดจนลักษณะของยันต รวมถึงพระคาถา
ในยันตนั้นๆ

ตอจากนี้ไปพบกับบทความ “ดนตรีกับชองวางระหวางหู : บทศึกษา
เบื้องตน” โดย ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ จากการศึกษาพบวา รสนิยมในการบริโภค
ดนตรี มีปจจัยเกี่ยวของหลากหลาย อาทิ ดนตรี วัฒนธรรมทางสังคมที่ดนตรี
ถูกผลิตขึ้นมา ครอบครัว ประสบการณตรงของผูฟง ทฤษฎีดนตรี โดยมีสมอง
หรือชองวางระหวางหูของผูฟงทําหนาที่ในการรับเสียง จําแนกและจดจํา จากนั้น
นํามาเก็บรักษาในหนวยความจํา เปนประสบการณ จากนั้นนํามาประมวลผล
ทําใหรูวา แมเปนคนในครอบครัวเดียวกัน ถูกอบรมบมเพาะและรองเพลงกลอม
เพลงเดี ยวกัน โดยแมค นเดียวกัน เมื่ อ โตขึ้ นเด็ก ยังมีรสนิยมในการฟงเพลง
ที่แตกตางกัน
และปดทายที่บทความ “เครื่องเขินเชียงใหม” โดย โฆษิต ไชยประสิทธิ์
ซึ่งผลของการศึกษาพบวา ปจจัยที่สงใหเครื่องเขินเชียงใหมสามารถดํารงอยู
ได ใ นป จ จุ บั น คื อ เครื่ อ งเขิ น เชี ย งใหม มี ก ระบวนการปรั บ ตั ว ให ส อดคล อ งกั บ
การเปลี่ยนแปลงทางทางสังคมและเศรษฐกิจ และสิ่งที่ควรอนุรักษไวคือรูปแบบ
กระบวนการผลิต และรูปแบบของผลิตภัณฑแบบโบราณ เพราะปจจุบนั เครือ่ งเขิน
เชียงใหมถูกดัดแปลงตามความตองการของผูบริโภค จนทําใหรูปแบบแบบดั้งเดิม
คอยๆ สูญหายไป รวมถึงการสรางจิตสํานึกในการอนุรักษตนรักใหญ ซึ่งเปน
วัตถุดิบสําคัญในการผลิตเครื่องเขินเชียงใหม เพื่อใหศิลปะการผลิตเครื่องเขิน
อยูคูกับเชียงใหมสืบไป
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๑๑

บทคัดยอ

บทความนี้วัตถุประสงคเพื่อคนหาและวิเคราะหอุดมการณ ในบทเพลง
ของ จรัล มโนเพ็ชร โดยใชแนวคิดอุดมการณของหลุยส อัลธูแซร และแนวคิด
สัญศาสตรพบวา จรัล มโนเพ็ชร ไดผลิตผลงานภายใตอุดมการณลานนานิยมโดย
การประกอบสรางความเปนลานนาผานงานวรรณกรรม ๖ ลักษณะ คือ ๑) สราง
ความเปนลานนาผานภาษา ๒) สรางความเปนลานนาผานภูมิปญญา จําแนกได
๔ ลักษณะคือ ประเพณีลานนา การขับขาน อาหาร และเครื่องแตงกาย ๓) สราง
ความเปนลานนาโดยยึดโยงกับพระพุทธศาสนา ๔) สรางความเปนลานนา
ผานบุคคลในประวัติศาสตร ๕) สรางความเปนลานนาผานวาทกรรมคนเมือง
จําแนกได ๓ ลักษณะ คือ คนเมืองหวงแหนแผนดินเกิด คนเมืองผิวขาว และ
คนเมืองไมใชลาว ๖) สรางความเปนลานนาผานการเชื่อมโยงกับสวนกลาง โดยมี
จุดประสงคเพือ่ สรางจุดยืนใหกบั “ลานนา” ภายใตกระแสชาตินยิ มจากสวนกลาง

๑๒
Abstract

The purpose of this article was to study and analyse Charan
Manophet’s northern folksongs, particularly through the reflection of
Louis Pierre Althusser’s ideology and semiotic conception. The researcher
found that the compositions promoted Lanna ideology through literature
and were classified into 1 aspects : 1) Lanna language 2) Lanna wisdom
(tradition, music, food and costume) 3) Lanna Buddhism 4) Person in
history 5) Lanna discourse (Northern people cherish the land., Northern
people are white. Northern people are not ‘Lao’.) 6) Promotion the
characteristic of Lanna–ness to urban music. The main objective is to
create a distinctive badge of traditional identity of ‘Lanna’ within
urbanization.
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๑๓

บทนํา

ตั้งแตป พ.ศ.๒๔๔๕ รัฐบาลสยาม ไดพยายามเขามาควบคุมหัวเมือง
ลานนาอยางใกลชิดเนื่องจาก การตอตานการครอบงําของสยามทั้งดานอํานาจ
การปกครองและเศรษฐกิจไดมีมาตรการเพื่อใหลานนายอมรับอํานาจของสยาม
โดยใชวิธีครอบงําผานระบบราชการ โดยเฉพาะการครอบงําดานการศึกษาและ
ภาษา โดยเนนใหใชภาษาสยาม ผานระบบโรงเรียน เมื่อ พ.ศ.๒๔๔๖ ในทศวรรษ
ถัดมา คือ พ.ศ.๒๔๕๖ “ตัวเมือง” หรืออักษรธรรมลานนาไดถูกสั่งหามใหใชใน
การเรียน ในปเดียวกันไดสงั่ หามใหเรียกชาวลานนาวา “ลาว” (ธเนศวร เจริญเมือง,
๒๕๕๔ : ๓๗–๕๐) สาเหตุดังกลาวจึงทําใหแรงตอตานจากปญญาชนลานนา
เพื่อตอบโตการครอบงําผานงานเขียน ไมวาจะเปน ไกรศรี นิมมานเหมินท
สงวน โชติสุขรัตน และ สิงฆะ วรรณสัย ไดผลิตงานเขียนเพื่อแสดงตัวตนของ
“คนเมือง” เพือ่ ชวนใหเชือ่ วา “ลานนานีด้ ”ี โดยคนควารวบรวมเรียบเรียง ประวัตศิ าสตร
วรรณกรรม และภูมปิ ญ
 ญาดานตางๆ การสรางเมืองเชียงใหมใหเปนเมืองทองเทีย่ ว
มีการผลิต “วรรณกรรม” เพื่อมารองรับสถานการณดังกลาว พ.ศ.๒๔๘๐ ชนชั้นสูง
ของสยามไดเผยแพรทัศนคติตอเมืองเชียงใหมโดยใชภาพลักษณของบานเมือง
ที่มีธรรมชาติอันโดดเดน มีวัฒนธรรมที่แปลกตาสะทอนผานเพลง ภาพยนตร
และวรรณกรรมทีถ่ กู ผลิตซํา้ อนึง่ การสะทอนภาพธรรมชาติอนั บริสทุ ธิแ์ ละประเพณี
ที่แปลกตา จรัล มโนเพ็ชร ศิลปนสายเลือดลานนา ไดผลิตผลงานเพลงสูสังคม
ในวงกวางแนวดนตรีที่เรียกวา “โฟลกซองคําเมือง” ตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๐ ผลงาน
เพลงของเขาไดรับความนิยมเปนอยางมาก อาจกลาวไดวา เพลงของเขาไดสราง
อัตลักษณบางประการ จนกลายเปนสวนหนึ่งของภาพแทน “ความเปนลานนา”
เปรมวดี กิรวาที (๒๕๕๒) ไดศึกษาเรื่อง “จรัล มโนเพ็ชร กับการสรางภาพ
ตัวแทนบางสวนของอัตลักษณลานนา” โดยงานวิจัยเรื่องนี้ไดสนใจกระบวนการ
เคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมในทองถิ่นลานนาผานปรากฏการณการเกิดขึ้นของ
โฟล ก ซองคํ า เมื อ งของ จรั ล มโนเพ็ ช ร ภายใต บ ริ บ ทของการพั ฒ นาและ

๑๔
การเปลีย่ นแปลงในสังคมไทยในกระแสโลกาภิวตั น พบวา เพลงของ จรัล มโนเพ็ชร
ที่ไดสรางสรรคขึ้นมีสวนในการประกอบสราง “ภาพตัวแทนสวนหนึ่ง” ของสังคม
ลานนาออกสูการรับรูของผูคนสวนใหญในสังคมไทย เพลงโฟลกซองคําเมือง
ดังกลาวไดทาํ หนาทีป่ ลูกจิตสํานึก “ความเปนถิน่ ฐานในลานนา” ขึน้ มาเนือ่ งจากการ
ทีจ่ รัลเปนศิลปนทองถิน่ และแสดงออกถึงความภาคภูมใิ จในประวัตศิ าสตรวฒ
ั นธรรม
ของตนเอง ทั้ ง ยั ง ทํ า ให ค นภายนอกหั น มาให ค วามสนใจกั บ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ลานนา
ผลงานของจรัล นอกจากไดสถาปนาพื้นที่ของ “ลานนา” ในรัฐไทยที่เนน
ความเปนหนึง่ งานเพลงของเขายังมีลกั ษณะตอรองอํานาจกับสวนกลาง สิรกิ านต
สุวรรณผู (๒๕๕๔) ไดศึกษาการสื่อสารเพื่อตอรองทางอุดมการณของวัฒนธรรม
คําเมือง : กรณีศึกษาเพลงโฟลกซองคําเมืองของ จรัล มโนเพ็ชร พบวาเนื้อหา
ของบทเพลงที่นิยามความเปน “พวกเรา” ใหกับวัฒนธรรมคําเมืองเพื่อสราง
ความตระหนักและภาคภูมใิ จในวัฒนธรรมทองถิน่ และจําแนก “ความเปนพวกเขา”
ใหกบั วัฒนธรรมกระแสหลัก เพือ่ ชีใ้ หเห็นความเปนอืน่ นอกจากนีเ้ นือ้ หาพยายาม
จั ด ลํ า ดั บ ชั้ น วั ฒ นธรรมล า นนาให มี คุ ณ ค า เที ย บเท า กั บ วั ฒ นธรรมไทยกลาง
โดยนําเสนอความแตกตางระหวางลานนายุคดั้งเดิมที่งดงามและลานนารวมสมัย
ภายใตรัฐไทยในยุคที่เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งทางสังคม วัฒนธรรม เศรษฐกิจ
และการเมือง
ฐิตินัน บ. คอมมอน (๒๕๕๖) ไดศึกษา “เพลงและอัตลักษณวัฒนธรรม
ชุมชน : จรัล มโนเพ็ชร กับบทบาทของนักรบทางวัฒนธรรมดนตรีลา นนา” งานวิจยั
ฉบับนี้ไดสรุปวา จรัล มโนเพ็ชรไดถายทอดอัตลักษณวัฒนธรรมดนตรีลานนา
ที่ถายทอดและธํารงอัตลักษณความเปนลานนาผานการสื่อสารดวยบทเพลง และ
ไดเรียกบทบาทดังกลาวของ จรัล มโนเพ็ชร วาเปน “นักรบทางวัฒนธรรมดนตรี
ลานนา” ธเนศวร เจริญเมือง (๒๕๔๖ : ๒๖) ไดกลาวถึงเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร
ที่สะทอนลักษณะทองถิ่นวา ชาติตระกูลของจรัลและความคิดแบบชนชั้นนําของ
เขานาจะเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเขาภาคภูมิใจในความเปนคนเมือง แตงกาย

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๑๕

แบบพื้นเมือง รักและหวงแหนถิ่นกําเนิด เขาไมเห็นวาประวัติศาสตรลานนาและ
บานเมืองของเขาสวนไหนที่ดอยกวาสยาม เพลงของเขาหลายเพลงจึงแสดง
ความโออาในความเปนคนเมือง เชน ลูกขาวนึ่ง เสื้อมอฮอม ของกิ๋นบานเฮา
เชียงใหม ๗๐๐ และลานนา
จากขอมูลขางตนเห็นไดวาผลงานของ จรัล มโนเพ็ชร ไดประกอบสราง
ความเปนลานนาใหเปนที่ประจักษ หากยังมิไดศึกษากระบวนการประกอบสราง
“ความเปนลานนา” (Lannaness) ผานตัววาใชกระบวนการใดบางภายใตอดุ มการณ
ทองถิน่ ทีเ่ รียกวา “อุดมการณลา นนานิยม” (Lannaism Ideology) ดังนัน้ บทความนี้
จึงมุงศึกษาประเด็นดังกลาว
แนวคิดที่ใชในการศึกษา

บทความนีใ้ ชแนวคิดการวิเคราะหอดุ มการณโดยใชตวั บทคือ เพลงของจรัล
มโนเพ็ชร จํานวน ๑๓ ชุด รวมทั้งหมด ๕๖ เพลง ใชแนวคิดของโรล็องด บารตส
(Roland Barthes) ที่มองวาวรรณกรรมสามารถตอกยํ้า ผลิตซํ้า ความแตกตาง
หลากหลายในสังคม ความรูในวรรณกรรมจึงเปนเพียงวาทกรรม และเปนเรื่อง
ของภาคปฏิบัติการ การศึกษาภาษาในวรรณกรรมทําใหเราเห็นวาความเขาใจวา
ในวรรณกรรมเปนทั้งเรื่องของการตอตานที่อธิบายเปนคําพูดไมได แตรับรูผานได
ดวยความคุน เคย (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๕๑ : ๑๙๐–๑๙๑) แนวคิดดังกลาว
ไดสอดคลองกับชีลส เดอเลิซ (Gill Deleusze) และเฟลิกซกัตตารี (FélixGuattari)
ไดกลาวถึง “วรรณกรรมกระแสรอง” หรือ “วรรณกรรมเสียงสวนนอย” (a minor
literature) ในฐานะของเครื่องมือที่ใชในการตอตานความคิดแบบเผด็จการที่มา
ในวรรณกรรมกระแสหลักของนักเขียนที่มีชื่อเสียงทั้งความคิดของผูแตง การเปน
ตัวตน เนือ้ เรือ่ ง ประวัตศิ าสตร ฯลฯ เปาหมายสูงสุดของวรรณกรรมเสียงสวนนอย
จึงไมใชการสถาปนาตนเองเปน “เสียงสวนใหญ” หากเปาหมายของวรรณกรรม
ประเภทนี้คือการตอสูเพื่อสรางความเปนอิสระ พนจากการครอบงําของเสียง

๑๖
สวนใหญ (ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร, ๒๕๕๑ : ๓๒๑–๓๓๖) ซึ่งลักษณะการตอตาน
การครอบงํากระแสหลักนั้นปรากฏในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร
Ideology แปลเปนภาษาไทยวา “อุดมการณ” หลุยส อัลธูแซร (Louis
Althusser) ไดนําแนวคิดเรื่องนี้มาพัฒนาเปนแนวคิด อุดมการณและปฏิบัติการ
ของอุดมการณ (ideology and ideological practice) ทีม่ สี าระสําคัญวา “อุดมการณ
ไมใชตัวแนวคิดหรือความคิด หากแตเปนชุดความคิดหรือกรอบวิธีคิดที่ไดรับ
การติดตั้งไวสําหรับทําความเขาใจตัวเรา โลก สังคม เพราะอุดมการณเปน
กรอบคิด ดังนั้นหากคนเราไดอยูภายใตอุดมการณที่ตางกัน วิธีคิด ความเขาใจ
ความเปนไปตางๆ รอบตัวก็จะแตกตางกันไปดวย” (กาญจนา แกวเทพ, ๒๕๕๑ :
๒๑๖–๒๑๙)
การทํ า งานของอุ ด มการณ ที่ สํ า คั ญ ประการหนึ่ ง คื อ การทํ า ให ดู ร าว
กับธรรมชาติ (naturalization) ทําใหเปนเรื่องธรรมดาในสังคมโดยปราศจากการ
ตั้งคําถามใดๆ จากคนในสังคม เพื่อธํารงไวซึ่งความสัมพันธเชิงอํานาจในสังคม
(Jan Blommaert, ๒๐๐๕ : ๑๕๙) นอกจากนี้การทํางานของอุดมการณตองอาศัย
การผลิตซํ้าเพื่อสืบทอดอุดมการณ (reproduction of ideology) ซึ่งคําถามที่สําคัญ
ที่สุดของ หลุยส อัลธูแซร คือ ใครมีอํานาจในการผลิตซํ้าทางอุดมการณ และ
กระบวนการผลิตซํ้านั้นเปนไปเพื่ออะไร (กาญจนา แกวเทพ, ๒๕๕๑ : ๒๒๔)
จากแนวคิดขางตน จึงนิยามความหมายของ “อุดมการณลานนานิยม”
คือ ชุดความคิดที่ประกอบสรางขึ้นจนเกิดการรับรู “ความเปนลานนา” ที่สะทอน
ผานภาคปฏิบตั กิ ารณของอุดมการณ และมีบทบาทในการเชือ่ มประสานกลุม คนที่
มีความคิดที่คลายกันเขาดวยกัน โดยทําใหคนบางกลุมเขามาขับเคลื่อนเพื่อชี้ชวน
ใหเห็นวา “ลานนานี้ดี” ดวยวิธีการตางๆ เชน การผลิตงานวรรณกรรม บทเพลง
และตัวบทอื่นๆ

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร
อุดมการณลานนานิยมในบทเพลงของ

๑๗

จรัล มโนเพ็ชร

จากการศึกษาเพลงโฟลกซองคําเมืองของจรัล มโนเพ็ชร จํานวน ๑๓
ชุด รวมทั้งหมด ๕๖ เพลง พบวา จรัล มโนเพ็ชร ไดสรางความเปนลานนา
ผานบทเพลง ๖ ลักษณะ คือ สรางความเปนลานนาผานภาษา ผานภูมิปญญา
ผานพระพุทธศาสนา ผานบุคคลในประวัติศาสตร ผานวาทกรรมคนเมือง และ
ผานการเชื่อมโยงลานนากับสวนกลาง โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. สรางความเปนลานนาผานภาษา
การสรางความเปนลานนาโดยวิธีนี้ เปนสิ่งที่โดดเดนและเปนเอกลักษณ
ของเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร ไดสรางพื้นที่ทางวัฒนธรรมใหกับคนเมือง โดยเนน
ยํ้าวา “ภาษาถิ่นคือภาษาไทย” คําเมืองไดรับการสถาปนาใหมีสถานภาพทัดเทียม
กับภาษาไทยมาตรฐาน มิใช “ภาษาลาว” ดังที่สวนกลางเขาใจ
เรา นั้นเปนคนไทย
ขาวนึ่ง กินแลว สบาย

บใช คน ลาว ฝายซาย
ลูก พอชาย ขาวนึ่ง
(ลูกขาวนึ่ง, ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)

๑๘
นับตั้งแต พ.ศ.๒๕๒๐ คําเมือง เพลงคําเมือง ทวงทํานองเพลงพื้นเมือง
และเครื่องดนตรีพื้นเมืองไดรับความนิยมเปนอยางมากในฐานะศิลปวัฒนธรรม
ทองถิ่น เพลงของจรัลก็เปนสวนหนึ่งที่สนับสนุนกระบวนการดังกลาว

๒. สรางความเปนลานนาผานภูมิปญญา
กลวิธหี นึง่ ในการสรางความเปนลานนาคือการใชวฒ
ั นธรรม ดังทีไ่ ดกลาวไว
ขางตนวา จรัล มโนเพ็ชร คือ “นักรบทางวัฒนธรรมดนตรีลานนา” เขาไดใช
วัฒนธรรมลานนาในการขับขานผานบทเพลง นัยะหนึง่ คือการนําความเปนทองถิน่
ใหมบี ทบาททัดเทียมกับวัฒนธรรมสวนกลาง ซึง่ ครัง้ หนึง่ ถูกมองวา เปนวัฒนธรรม
ลาว จากการศึกษาพบวาเพลงของจรัล มโนเพ็ชร ไดกลาวถึงภูมิปญญาลานนา
๔ ลักษณะ คือ ประเพณี การขับขาน อาหาร และเครือ่ งแตงกาย ซึง่ เปนการตอกยํา้
วา “ลานนานี้ดี” เพราะเปนดินแดนแหงภูมิปญญา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒.๑ ประเพณี
จรัล มโนเพ็ชร ไดกลาวถึงประเพณีลานนาในผลงานเพลงโดยไดเลือก
ประเพณีที่โดดเดนแตกตางจากสวนกลาง โดยไดกลาวถึง การใสขันดอกอินทขีล
ปอยหลวง (งานฉลองถาวรวัตถุ) และการแอวสาว (การเลือกคูครองของหญิงชาย
ลานนา) ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งที่วา
ใสขันดอกอินทขีล



ลัวะ โยน ขืน ลื้อ เงี้ยว ยอง ไต เมง มาน อยูหากิน รมเย็นเปนสุขเปนสิน
ไหวอินทขีลเสื้อเมืองอารักษปะเวณี
เลาเลืองอยูด สี รีมงคลเนานํา
(ลานนา, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ พ.ศ.๒๕๒๑)

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๑๙

งานปอยหลวง



กินตานในศีลธรรมกลาแกกัมมฐาน ติง ติง ตะ ติด ตึง สะลอซอซึงตึ่งโนง
ปอยหลวงแหครัวตาน
สาวงามบาวงาม คนเฒาละออนกเชยบาน
(ลานนา, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ พ.ศ.๒๕๒๑)

การแอวสาว



แอวสาว แอวสาวบานเรา มันเปนดีเมา ดีมว น เปงดีจวน หือ้ อายมามวน มาเมา
สาวนอย สาวจี๋ แหมซํา้ ยังมีสาวเฒา
ดอกสลิดติดเคา กลัวเปนบาวเฒาอายใจบดี
(แอวสาว, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ พ.ศ.๒๕๒๑)

๒.๒ การขับขานแบบลานนา
จรั ล มโนเพ็ ช ร เป น ผู  มี ค วามรู  ก ารขั บ ขานแบบล า นนาเป น อย า งดี
เนื่องจากการเรียนรูจากบิดา คือพอนอยสิงหแกว มโนเพ็ชร ดังนั้นเขาจึงไดเลือก
ใชทวงทํานองการขับขานแบบลานนา และฉันทลักษณของกวีนิพนธลานนาบาง
ประเภทในการสรางสรรคผลงาน พบวามีการผลิตซํ้าทํานองซอ ๒ ทํานองซอ คือ
ซอพมา และซอปนฝาย ในเพลง ซอของแพง และเพลงฮานี้บาเฮย
ทํานองซอพมา



คอยฟงรา หมูชุมพี่นอง
แตกอนนานเนามีขาวมีปลา
ตึงฟาตึงฝน กบขัดบเคือง
เปนดีสะเบย มวนงันทั่วหนา

จักไขทํานอง เรื่องบานเมืองเรา
มีโตงมีนา เต็มบานเต็มเมือง
นํ้าไหลนองเนือง บแลงแหงเลย
(ซอของแพง, ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)

๒๐

ทํานองซอปนฝาย



แตงงาน ดวยกัน เสียที
รักสาว เหลือเกิน

อายนี้ ถามาจาดเมิน
ไปหาเงิน เหียกอน
(ฮานี้บาเฮย, อื่อ...จา...จา พ.ศ.๒๕๒๕)

ในสวนของฉันทลักษณในกวีนิพนธลานนานั้น จรัล มโนเพ็ชร ไดใช
“คาว” ในเพลง นํ้าแมปง “ซอวอง” (บทซอขนาดสั้น รองวนเรื่อยๆ ไมจบสิ้น)
ในเพลง แอวสาว และ “ราย” แบบลานนาในเพลงอาขยานลานนา

คาว



นํ้าปงไหลแลว
บะเกาเดิมที
ไผจะไปซื้อ
เปนสายเย็นใส
ใสเบ็ดละไว
นํ้าแมปงยาว

บแผวเมือขืน
มีเฮือถอคํ้า
ไผจะไปขาย
ชุมใจหายรอน
ก็ไดปูปลา
บใชสั้นสั้น

ตะวาวันซืน
บคืนฮอดซํ้า
ขึ้นลองจํ้าแพพาย
สะดวกสบาย
บหายแหงคอน
ปนนํ้าพอนอิ่มนา
บเสียเวลา
พาราบกั้น
ไหลบอั้นตลอดแนว
(นํ้าแมปง, ศิลปนปา พ.ศ.๒๕๓๗)

ซอวอง



อายใจบดี อยากกินบุรีกับเมี่ยง
อายใจบเสี้ยง อยากกินเมี่ยงกับบุรี
อายใจบดี อยากกินบุรีกับเมี่ยง
อายใจบเสี้ยง อยากกินเมี่ยงกับบุรี
(แอวสาว, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ : พ.ศ.๒๕๒๑)
อันหมาหางกิด มาไตคันนาดอมดอม อันหมาหางกอม มาไตคันนาดิ๊ดดิ๊ด
อันหมาหางกิด มาไตคันนาดอมดอม อันหมาหางกอม มาไตคนั นาดิ๊ดดิ๊ด
(แอวสาว, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ พ.ศ.๒๕๒๑)

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๒๑

ราย



อายุสิบปอาบนํ้าบหนาว
อายุซาวปแอวสาวบกาย
สามสิบปบหนายสงสาร
สี่สิบปยะการเหมือนฟาผา
อายุหาสิบปสาวดาบเจ็บใจ
หกสิบปไอเหมือนฟานโขก
เจ็ดสิบปบาโหกเต็มตัว
แปดสิบปใครหัวเหมือนไห
อายุเกาสิบปไขก็ตายบไขก็ตาย
(อาขยานลานนา โฟลค๑๙๙๑ พ.ศ.๒๕๓๕)

๒.๓ อาหารลานนา
เพลงของกินคนเมือง เปนเพลงทีไ่ ดรบั ความนิยมเปนอยางมาก เนือ้ เพลง
ไดกลาวถึงอาหารลานนาหลากหลายชนิด อาหารลานนาไดถูกกลาวถึงในพื้นที่
สาธารณะ ยอมสงผลสองประการคือ ประชาสัมพันธอาหารลานนาใหคนภาคอื่น
รูจัก และผลิตซํ้าความทรงจําทางสังคมเพื่อสรางความเปนกลุมกอนของคนเมือง
โดยใชอาหารเปนเครื่องมือ ดังเนื้อเพลงที่วา
ของกิ๋นบานเฮา เลือกเอาเตอะนาย
เปนของพื้นเมือง เปนเรื่องสบาย ลวนสัพพะมากมี
ฟงหื้อดีเนอ ฟงใครอยากจนเผลอ มาบลืนนํ้าลาย
แกงแคจิ๊นงัว ไสอั่วจิ๊นหมูแกงหนอไมซาง คั่วบะถั่วปู
นํ้าพริกแมงดา กับนํ้าพริกออง คั่วผักกุมดอง หนังปองนํ้าปู
(ของกินคนเมือง, โฟลคซองคําเมืองอมตะ พ.ศ.๒๕๒๑)
จรัล ยังไดเลือกกลาวถึงวัฒนธรรมการบริโภคของคนลานนา ทีน่ ยิ มบริโภค
ขาวเหนียว ซึ่งเปนพฤติกรรมที่สวนกลางดูถูกวาเปน “ลาว” แตการรับประทาน
ขาวเหนียวในเพลง ลูกขาวนึง่ ยังไดสะทอนการเปนสวนหนึง่ ของรัฐชาติ โดยปฏิเสธ
ความเปน “ลาว” และลาวในความหมายของเพลงลูกขาวนึ่ง คือ ประชากร
ที่อยูนอกพรมแดนของรัฐชาติโดยใชแมนํ้าโขงเปนเครื่องกั้นแบงอาณาเขต

๒๒
เรา นั้นเปนคนไทย
ขาวนึ่ง กินแลว สบาย

บใช คน ลาว ฝายซาย
ลูก พอชาย ขาวนึ่ง
(ลูกขาวนึ่ง, ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)

๒.๔ เครื่องแตงกาย

เครื่องแตงกายที่สะทอนความเปนลานนาของจรัล มโนเพ็ชร ไดเลือก
เสื้อมอฮอมซึ่งเปนเสื้อยอมดวยตนฮอม ไดผาสีนํ้าเงินเขม เครื่องแตงกาย
ดังกลาวปรากฏในเพลง ยินดีตอนรับ และมอฮอม เพลงดังกลาว เปนผลพวง
จากการรณรงคใหสวมเสื้อมอฮอมในชวงสงกรานตในป พ.ศ.๒๕๐๒–๒๕๐๓
โดยอาจารยไกรศรี นิมมานเหมินท ซึ่งทําใหนักทองเที่ยวสนใจมาทองเที่ยว
ในประเพณีดังกลาวเปนจํานวนมาก ถือไดวาเปนการสงเสริมการทองเที่ยว
โดยใชศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นเปนสินคา (Commercialization of culture)
เปนครั้งแรก (ธเนศวร เจริญเมือง, ๒๕๔๖ : ๑๑–๑๒) เพลงของจรัล มโนเพ็ชร
ไดนยิ ามเสือ้ มอฮอมวาเปนเครือ่ งแตงกายของ “หมูเ ราชาวเหนือ” หากใครไมสวม
เสื้อมอฮอมยอมไมใชคนเมือง ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งวา

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๒๓

ฮัลโหล.. เวลคัม มากินตมยําปลาเพีย้
ฮัลโหล..คนดํา มาหัดอูค าํ เมืองเรา
ถาสูบซ น จะมีแตคนชอบใจ

ฮัลโหล..มายเดียร มากินหลูเ พีย้ ซักคํา
ฮัลโหล..คนขาว มาใสมอ ฮอมกับเตีย่ วสะดอ
ถาสูไวไฟ จะถูกเราไลเขาปา
(ยินดีตอ นรับ, อือ่ ...จา...จา พ.ศ.๒๕๒๕)

ใสลวี ายสกแ็ สนจะแพง ใสเสือ้ แรง ก็บ งาม
ใสตามสบายมอฮอมใสแลวสมชายชาญ
ใสไปไรนาปาเขา ใสไปกินเหลากินขาว
ใสมอ ฮอมสีครามเปนเงา
เจ จา เจเจยงั ใสเสือ้ มอฮอม
ลืมวาหมูเ รา คือชาวเหนือ

ใสมอ ฮอม ยอมเปนสีครามถูกเงินสวยงามทุกคราว
ใสไปทํางานหรือเตรียมใสไปแอวสาว
ไพรผดู ี เศรษฐี ขีข้ า หรือเจา
วัฒนธรรมหมูเ ราชาวเหนือ
แลวคุณไฉนแปลกปลอมใสมอ ฮอมบ มีเหลือ
ลืมเชือ้ ลืมเสือ้ มอฮอม
(มอฮอม, บานบนดอย พ.ศ.๒๕๒๗)

๓. สรางความเปนลานนาโดยยึดโยงกับพระพุทธศาสนา
จรัล มโนเพ็ชร ไดนิยามความหมายใหกับแผนดินลานนาผานบทเพลง
วาเปนดินแดนแหงธรรมะอันประกอบไปดวยความรมเย็นภายใต บวรพุทธศาสนา
มีพระสงฆที่เครงครัดในศีลาจารวัตร ผูคนก็จิตใจดีเพราะมีศาสนาเปนเครื่อง
ยึดเหนี่ยว มีวิถีชีวิตที่สัมพันธกับพระพุทธศาสนาอยางแนบแนนลึกซึ้ง เนื่องจาก
พระพุทธศาสนาเปนอุดมการณหลักของรัฐที่มักถูกหยิบยกเพื่อแสดงความเปน
“ชาติไทย” เสมอมา การยึดโยงความเปนลานนากับพุทธศาสนานั้น ยอมสะทอน
ภาพความละเอียดออนของผูคนที่ถูกกลอมเกลาดวยศาสนา เปนผูมีความเจริญ
ทางดานจิตใจซึ่งเปนการชี้ชวนใหเห็นวา “ลานนานี้ดี” เพราะเปนดินแดนของคนดี
ทีม่ คี าํ สอนของพระพุทธเจาเปนสรณะ ดังเนือ้ เพลงบางตอนของเพลงลานนา และ
เพลงบานปาเมืองดอย ที่วา

๒๔
เลาเลืองอยูดีสรีมงคลเนานํา

ลานนานีห่ นอ เนือ้ นาบุญพุทธแผนดินธรรม
(ลานนา, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ : ๒๕๒๑)

ครูบาสังฆาเนื้อหนอคํา
กินตานในศีลธรรมกลาแกกรรมฐาน
ติง ติง ตะ ติด ตึง สะลอซอซึงตึ่งโนง ปอยหลวงแหครัวตาน
สาวงามบาวงาม
คนเฒาละออนก็เชยบาน
(ลานนา, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ : ๒๕๒๑)
วันใดเปนวันศีล เขาวัดรวมอบรม
เรามีใจ ชื่นจมธรรมมา
สุขอยางนี้ใผจะมาเทียม
เราเปยม ดวยใจศรัทธา
(บานปาเมืองดอย, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ : ๒๕๒๑)

๔. สรางความเปนลานนาผานบุคคลในประวัติศาสตร
จรัล มโนเพ็ชร ไดเลือกกลาวถึงบุคคลในประวัติศาสตรที่มีความสําคัญ
และเปนทีจ่ ดจํารับรูข องสังคมในวงกวาง อาทิ พระญามังราย ผูส รางเมืองเชียงใหม
พระญาติโลกราช กษัตริยลานนาผูยิ่งใหญที่เคยสูรบกับพระบรมไตรโลกนาถ
กษัตริยอ ยุธยา นอกจากนีย้ งั ไดกลาวถึงบุคคลทีไ่ ดสรางความสัมพันธอนั ดีระหวาง

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๒๕

ลานนากับราชวงศจักรี อาทิ พระเจากาวิละ ที่นําไพรพลลงไปเฝาและไดรับ
การสถาปนาขึ้นเปน พระยาวชิรปราการ เจานครเชียงใหม นอกจากนี้ไดกลาวถึง
“ดารารัศมี พระราชชายาภูมินทร” พระราชายาเจาดารารัศมี ผูสรางสายสัมพันธ
อันดีระหวางเชียงใหมกบั กรุงเทพฯ ดวยการถวายตัวเปนเจาจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
โอ..ลานนา นามสืบมาในตํานานโบราณกอน คือเชียงใหม หริภุญไชยนคร
เขลางคลคร แพร นาน พะเยา เชียงราย
ขาเจาไหวสา นอมใจนบมือวันทาพญามังราย
บูชาพญาติโลกราชลือชัย เจาเจ็ดตนไท
เจากาวิลนพีสดี ารารัศมี พระราชชายาภูมนิ ทร
(ลานนา, โฟลคซองคําเมืองอมตะ ๒ พ.ศ.๒๕๒๑)

นอกจากการกลาวถึงพระราชชายาเจาดารารัศมี แลวยังได “ผลิตซํ้า”
ผลงานเพลงที่ประพันธขึ้นเพื่อใชในการแสดง ในสมัยพระราชชายาเจาดารารัศมี
ทั้งหมด ๔ เพลง คือ นอยไจยา (โฟลคซองคําเมืองอมตะ, พ.ศ.๒๕๒๑) เสเลเมา
(โฟลคซองคําเมืองอมตะ, พ.ศ.๒๕๒๑) เพลงเงี้ยว (ลูกขาวนึ่ง, พ.ศ.๒๕๒๔) และ
เดินดง (ความหวัง ความฝน ของวันนี้, พ.ศ.๒๕๔๑)
การกลาวถึงบุคคลสําคัญในประวัตศาสตรที่สะทอนความความสัมพันธ
อันดีงามราบรื่นภายใตวาทกรรมพระบรมโพธิสมภารของจักรีวงศ เปนการยึดโยง
ลานนาเขากับสถาบันกษัตริยซ งึ่ เปนอุดมการณหลักและเปนความมัน่ คงอยางหนึง่
ของรัฐไทย ซึ่งอาจเรียกลักษณะเชนนี้วา “อุดมการณลานนา–ราชาชาตินิยม”

๕. สรางความเปนลานนาผานวาทกรรมคนเมือง
จรัล มโนเพ็ชร ไดสรางวาทกรรมความเปนคนเมืองโดยกลาวถึงคนเมือง
๓ ลักษณะคือ คนเมืองหวงแหนแผนดินเกิด คนเมืองผิวขาว และคนเมืองไมใชลาว
โดยมีรายละเอียดดังนี้

๒๖

๕.๑ คนเมืองหวงแหนแผนดินเกิด
เพลงมอฮอม และ ลํานําแหงขุนเขา ไดกลาวถึงลักษณะของ ฅนเมือง
วา มีความภูมิใจในชาติพันธุไมวาจะเกิดหรือตาย ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งที่วา
ปูยา ตายาย เปนคนเหนือ
จะเปนหรือตายภูมิใจทุกเมื่อ

แมก็เหนือ พอก็เหนือ
อายเปนคนเหนือทุกยาม
(มอฮอม, บานบนดอย พ.ศ.๒๕๒๗)

นํา้ ปงนีห่ นอ นํา้ วังผสม นํา้ ยมผสาน นํา้ นานนะเออ ไหล..พากันไหล ใสเย็นกระจาย
นอมใจหมูเ รา เราดวงวิญญา
มาหมูเ รา .. มาหมูเ รา
ตางกันแตสาํ เนียง เสียงในใจนัน้ บเคยตางกัน
นํา้ เปนรอย ดอยเปนแสน
แมนมัน่ ใจหมาย เอากายฝากฝง
เกิดมาอยูร ว มแดน
(ลํานําแหงขุนเขา, ลํานําแหงขุนเขา พ.ศ.๒๕๓๔)

๕.๒ คนเมืองผิวขาว
ลักษณะทางกายภาพของคนเมืองที่ไดรับการผลิตซํ้าอยางตอเนื่องคือ
“ผิวขาว” ซึ่งถูกนิยามความหมายวา “ขี้เกียจ และรักสบาย” ซึ่งเปนมายาคติ
ที่ผลิตขึ้นในชวงของการสรางรัฐชาติ หากจรัล มโนเพ็ชร ไดนิยาม “ความขาว”
ของสีผิวคนเมืองวา หมายถึงความจริงใจ และเด็ดเดี่ยว ผานเพลงลูกขาวนึ่ง และ
หนุมเชียงใหม
ลูก ขาวนึ่ง นาเชื่อ
บหาเรื่องเปนขาว
เกลียด ก็อูหนักๆ
บซุน บสน บแส

คนเหนือเนื้อขาวๆ
บาวสาว ละออนเฒาแก
รัก ก็รักแทๆ
แตแนๆ กินขาวเหนียวนึ่ง
(ลูกขาวนึ่ง, ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร

๒๗

อายคนขาว ขาว บจุหลอกไผ ลําไย บใช ลิ้นจี่ ใครอยากรูดี
หื้อหายของใจ เชิญเลย
ไปแอวเชียงใหม
ไปเปนขวัญใจ
ของอายคนเมือง
(หนุมเชียงใหม, อื่อ...จา...จา พ.ศ.๒๕๒๕)

๕.๓ คนเมืองไมใชลาว
คําเรียก “คนอื่น” ของสวนกลาง มักใชคําวา “ลาว” แทนกลุมชาติพันธุ
นั้นๆ อาทิ ลาวพุงดํา ลาวพุงขาว ลาวกาว เรียกหัวเมืองทางภาคเหนือวา มณฑล
ลาวเฉียง มณฑลลาวกาว ซึ่งคําวาลาวไดสะทอนนัยของการดูหมิ่นถิ่นแคลน
โดยแสดงถึงความลาหลังของกลุมชาติพันธุเหลานั้น จรัล ไดปฏิเสธความเปนลาว
ภายใตอุดมการณของรัฐชาติ ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่ง ที่วา
เรา นั้นเปนคนไทย
ขาวนึ่ง กินแลว สบาย

บใช คน ลาว ฝายซาย
ลูก พอชาย ขาวนึ่ง
(ลูกขาวนึ่ง, ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)

๖. สรางความเปนลานนาผานการเชื่อมโยงกับสวนกลาง
การสรางความเปนลานนาใหโดดเดนคือการนิยาม หรือเชื่อมโยงเขาสู
อํานาจที่เหนือกวานั่นคืออํานาจของสวนกลาง เพื่อกําหนดตําแหนงแหงที่ของ
ลานนา หรืออาจกลาวไดวา จรัล มโนเพ็ชร พยายามหาทีย่ นื ในสังคมใหกบั ลานนา
โดยใชตวั บทเปนปฏิบตั กิ ารของอุดมการณลา นนานิยม โดยไดเปรียบเทียบสวนกลาง
กับลานนา ในแนวดิง่ คือการแสดงถึงความดอยกวาของลานนาในความสัมพันธเชิง
อํานาจระหวางลานนากับสยามในยุคการปฏิรปู มณฑลเทศาภิบาลจากเพลงมะเมีย๊ ะ
เจาชายเปนราชบุตร
ผิดประเพณี สืบมา

แตสุด ที่รักเปนพมา
ตองรางลา แยกทาง
(มะเมี๊ยะ ลูกขาวนึ่ง พ.ศ.๒๕๒๔)
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การเชื่อมโยงในลักษณะนี้ จะสรางความเปนอื่นใหกับสวนกลาง ซึ่งเปน
การตอรองอํานาจในลักษณะที่ตรงกันขามกับความเปนจริงโดย จรัล มโนเพ็ชร
สะทอนวาลานนานี้ดีกวากรุงเทพฯ โดยกลาวถึงความเสื่อมทรามของ “เมืองใต”
(กรุงเทพ) ที่เปนแหลง “ขายของเกา” (คาประเวณี) เพราะมีแต “บานสาว” (สถาน
บริการทางเพศ) เพื่อสื่อสารใหผูฟงเกิดความซาบซึ้งวา “ลานนานี้ดี” กวาเมืองใต
สาวบานปาลืมอายแลวกา
ไปกรุงเทพไปไขไปเจ็บไปบสบาย
สาวบานปาดินฟาเริ่มหนาว
นอนรองไหกลัวนองไปเปนอยางคําเขา

คนที่บานกองหาพิกมาบมีใครหนาย
รักษาบหายงายๆ ก็พิกไปตายบานเรา
คนมาสงขาวคราววาสาวไปขายของเกา
ถาแทเปนอยางเพิน่ เลาพิกมาอายเหมาคนเดียว
(สาวบานปา ไมกลางกรุง พ.ศ.๒๕๒๙)

ยามแลง แลง เย็นลมหนาวลองดอกกาสะลอง กลีบจะรวงรา
ยืนคนเดียว อยูที่ทายนา เหมอไปสุดตา เหมอมองฟาไกล
กอนจะออกพรรษา นองลาลองเมืองใต ทาฟงขาวก็หาย งันเหงา
อุยคําตายไปแลว นองแกวบมาเผา คึดเทิงจนพอเศรา คองหา
ลืมเชียงราย ลืมอายบาว ลืมลําแมลาว บคืนพิกมา
เงินมันแรง เงินมันแนกวา พี่หนานจันตา บอกฮื้ออายฟง
คนมันลือเลาขวัญ อายกอหวั่นใจหวาม นองไปอยูบานสาว หาตังค
นํ้าตามันจะไหล ใจจะขาดจะยั้ง อายคงบมีหวังแลวหนอ
(กาสะลองรวงแลว โฟลค ๑๙๙๑ พ.ศ.๒๕๓๕)
บทสรุป

จากสิง่ ทีก่ ลาวมาขางตน ไดเนนกระบวนการสรางความเปนลานนาภายใต
อุดมการณลา นนานิยม ซึง่ เปนอุดมการณทางการเมือง (Political Ideology) ทีเ่ กิดขึน้

อุดมการณลานนานิยม” ในบทเพลงของ จรัล มโนเพ็ชร
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เพื่อตอตานอุดมการณชาตินิยมของสวนกลางอันเปนอุดมการณหลัก (Dominant
Ideology) เนือ่ งจากระยะเวลาในการสรางผลงานนัน้ ไดมกี ารเคลือ่ นไหวในโดยเชิดชู
ความเปนชาติไทย ภายใตอุดมการณชาตินิยมอันเขมขนตั้งแตทศวรรษ ๒๔๘๐
ซึ่ ง ปรากฏการณ ดั ง กล า วมี ค วามสั ม พั น ธ กั บ การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมไทย
ดานตางๆ จรัล มโนเพ็ชร เปนศิลปนลานนา ที่ผลิตผลงานภายใตอุดมการณ
ลานนานิยมซึ่งเปนอุดมการณตอตาน (Counter Ideology) โดยใชบทเพลง
เปนปฏิบัติการเพื่อการสรางความเปนลานนา (Lannaness) โดยสรางความเปน
ลานนา ๖ ลักษณะ คือ ๑) สรางความเปนลานนาผานภาษา ๒) สรางความเปน
ลานนาผานภูมิปญญา จําแนกได ๔ ลักษณะคือ ประเพณีลานนา การขับขาน
แบบลานนา อาหารลานนา และเครื่องแตงกาย ๓) สรางความเปนลานนาโดยยึด
โยงกับพระพุทธศาสนา ๔) สรางความเปนลานนาผานบุคคลในประวัติศาสตร
๕) สรางความเปนลานนาผานวาทกรรมคนเมืองจําแนกได ๓ ลักษณะ คือ
คนเมืองหวงแหนแผนดินเกิดคนเมืองผิวขาว และคนเมืองไมใชลาว ๖) สรางความเปน
ลานนาผานการเชื่อมโยงกับสวนกลาง กลาวไดวา เพลงของจรัล มโนเพ็ชรนั้น
เปนวรรณกรรมกระแสรอง (a minor literature) ที่มิไดตองการสถาปนาใหลานนา
เปนศูนยกลางของอํานาจ หากเปนการขับเคีย่ วในการตอรองอํานาจจากสวนกลาง
เพือ่ แสวงหาพืน้ ทีใ่ นสังคมใหกบั วัฒนธรรมลานนาอยางเขมขน อุดมการณลา นนา
นิยมนั้นไดนิยามความหมายใหมในการรับรูความเปนลานนาของสวนกลาง

๓๐

เ อกสารอางอิง
กาญจนา แกวเทพ. ๒๕๕๗. LOUIS ALTHUSSER อุดมการณและกลไก
ทางอุดมการณของรัฐ. กรุงเทพฯ : Text.
ไชยรัตน เจริญสินโอฬาร. ๒๕๔๕. วาทกรรมการพัฒนา : อํานาจ ความรู ความจริง
เอกลักษณและความเปนอื่น. กรุงเทพฯ : ศูนยวิจัยและผลิตตํารา
มหาวิทยาลัยเกริก.
ธเนศวร เจริญเมือง. ๒๕๔๖. จรัล มโนเพ็ชร ศิลปนลานนาแหงยุคสมัย.
เชียงใหม : สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม ศูนยสรางสรรคเมืองเชียงใหม.
ธเนศวร เจริญเมือง. ๒๕๕๔. คนเมือง ประวัตศิ าสตรลา นนาสมัยใหม พ.ศ.๒๓๑๗–๒๕๕๓.
เชียงใหม : สถาบันพัฒนาเมืองเชียงใหม ศูนยสรางสรรคเมืองเชียงใหม.
เปรมวดี กิรวาที. ๒๕๕๒. จรัล มโนเพ็ชร กับการสรางภาพตัวแทนบางสวนของ
อัตลักษณลานนา. เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ฐิตินัน บ.คอมมอน. (๒๕๕๕, กรกฎาคม–ธันวาคม). “เพลงและอัตลักษณ
วัฒนธรรมชุมชน : จรัล มโนเพ็ชร กับบทบาทของนักรบทางวัฒนธรรม
ดนตรีลานนา” วารสารนิเทศศาสตร มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย.
๖ (๒) : ๔๕–๑๗๙.
สายชล สัตยานุรกั ษ. “ชาตินยิ ม วัฒนธรรม และความขัดแยง”. ในชาตินยิ มกับ
พหุวัฒนธรรม : รายงานการประชุมวิชาการ; วันที่ ๒๒–๒๓ ธันวาคม
๒๕๕๑ ณ ศูนยประชุมนานาชาติ โรมแรมดิเอ็มเพรส เชียงใหม.
สิรกิ านต สุวรรณผู. ๒๕๕๔. การสือ่ สารเพือ่ ตอรองทางอุดมการณของวัฒนธรรม
คําเมือง : กรณีศึกษาเพลงโฟลกซองคําเมืองของจรัล มโนเพ็ชร.
เชียงใหม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุนทร คํายอด. ๒๕๕๘. อ.ไชยวรศิลปกับภาพลักษณผูหญิงเหนือ. ลําพูน :
ณัฐพลการพิมพ.
K,Althusser, Louis. 1984. Essay on Ideology. London : Thetfort Press.
Greimas, A.J. 1966. Structural Semantics. London : University of Nebraska
Press.

นามสกุลคนเมือง...ภาพสะทอนการใชภาษาถิ่น
ที่กําลังจางหาย
(กรณีศึกษา นามสกุลคนเมือง
ในอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม)

ชวนพิศ นภตาศัย*

* นักวิชาการอิสระ

๓๒
บทคัดยอ

นามสกุล เปนมรดกที่ทุกคนไดรับสืบทอดมาจากบรรพบุรุษ ซึ่งการใช
นามสกุลทําใหเกิดจิตสํานึกตอรากเหงาของตน รวมทั้งมีสํานึกแหงชาติพันธุ
นามสกุลจึงสะทอนใหเห็นถึงที่มาของบุคคลนั้นๆ เพราะในนามสกุลแตเดิมจะใช
ภาษาทองถิน่ และมีความหมายทีเ่ กีย่ วกับชือ่ ของบรรพบุรษุ รวมทัง้ เรือ่ งทีเ่ กีย่ วของ
เชน อาชีพ ถิ่นที่อยู และอื่นๆ ที่เปนเรื่องสําคัญที่เกี่ยวของกับคนในตระกูล
ในชวงเวลาประมาณสิบปที่ผานมานี้ คนในสังคมไทยนิยมเปลี่ยนชื่อ
เปลี่ยนนามสกุลกันมาก มีเหตุผลวาเพื่อความสะดวก เพื่อความไพเราะ รวมทั้ง
มีความเชื่อวา จะชวยใหพนจากความทุกขที่กําลังเผชิญอยู และบางคนเปลี่ยน
นามสกุลเพื่อเหตุผลทางจิตวิทยา
จากการศึกษาขอมูลการเปลี่ยนนามสกุลของคนเมืองที่ อ.จอมทอง
จ.เชียงใหม พบวา นามสกุลเดิม สวนมากเปนการผสมชื่อของปูยาตายาย เปนคํา
ที่แสดงถึงอาชีพ คําแสดงยศตําแหนง รวมถึงคําที่แสดงถึงถิ่นที่อยู เมื่อถึงยุคที่
คนนิ ย มเปลี่ ย นนามสกุ ล คํ า เมื อ งหรื อ ภาษาล า นนาในนามสกุ ล ในแบบเดิ ม
ถูกเปลี่ยนแปลงไปเปนนามสกุลที่ใชคําหรูหรา สวยงาม ความหมายดี ซึ่งมัก
ประกอบกันดวยคําบาลีสันสกฤต ซึ่งมีความหมายซับซอน ยากแกการเขาใจ คนที่
ไมมีความรูภาษาบาลีสันสกฤตแทบจะไมเขาใจความหมายของนามสกุลใหม
ที่ เ ปลี่ ย นไป นามสกุ ล ที่ ตั้ ง ใหม ไ ม มี ก ลิ่ น อายของคํ า เมื อ ง ไม มี ค วามหมาย
ที่เกี่ยวของกับตระกูล และไมใชภาษาลานนา ซึ่งการละทิ้งนามสกุลเดิมที่เปน
คําเมือง หรือภาษาลานนา ไปใชคําที่เปนบาลีสันสกฤตแบบภาษาไทย จึงเปน
การสูญสิ้นไปของคําเมืองอีกทางหนึ่ง
การละทิ้งคําเมืองนาจะนอยลง หากผูมีความรูภาษาลานนาชวยตั้ง
นามสกุลใหมใหผูที่ตองการเปลี่ยนนามสกุลไดเลือกใช นามสกุลภาษาลานนา
ที่สละสลวย ไพเราะและความหมายดี นาจะทําใหคนเมืองใชนามสกุลที่เปน
คําลานนากันตอไป แตหากวันหนึ่งคนเมืองจํานวนมากพากันเปลี่ยนนามสกุล
ไปจากคําเมือง ณ วันนั้น ภาษาเขียนสั้นๆ ที่แสดงตัวตนของคนเมืองก็จะคอยๆ
เลือนหายไป การใชภาษาลานนาในความหมายเพื่อแสดงอัตลักษณคนลานนา
ก็จะมลายไปอีกทางหนึ่ง
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Abstract

A Surname or family name is one type of an inheritance that everyone
has inherited from ancestors. The use of surname arouses self–consciousness toward family’s root and ethnical information. The concept of ‘surname’
relatively reflects of individual’s background, occupation, residence, and any
other significant matters related to the family’s members.
During the past decade, Thai people often change their name and
surname to improve the fortunes. The diversity of surname is done mostly
for the psychological reasons of convenience, melodiousness, and getting
rid of bad luck.
From the study of ‘the surname change of local people of Chom Thong,
Chiang Mai’ found that the traditional surname is commonly a mixture part of
the grandparents’ name based on occupation, title, and area of residence. In
the certain time, the custom of choosing the surname to a new–born child
is reversed from local or Lanna words to extravagant, beautiful and good
meaning words which Pali and Sanskit have linguistically long coexisted.
However, the unfamiliar Pali and Sanskit words have more complicated in
meaning and hard to understand. People who do not know those languages
might not understand the word. As a result, the new surname will lack the
sense of Lanna–ness or do not derived from parts of family anymore. The
ignorance of Lanna or local words and the increasing use of standard Thai
language with Pali and Sanskit words in surname might be described as the
tendency of the local language to disappear.
The researcher assumes that the dialect ignorance will be decreased,
if those who know the language naming people with more Lanna surname.
On the contrary, the less use of traditional Lanna surname will aﬀect on their
own heritage language, eventually resulting in the gradually loss of dialect
identity.
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บทนํา

นามสกุ ล เป น มรดกที่ ทุ ก คนได รั บ มาจากบรรพบุ รุ ษ เพื่ อ ประโยชน
ในการแสดงตัวตนในสังคมนอกจากนีย้ งั มีคณ
ุ คาทางจิตวิทยาในการสรางจิตสํานึก
ตอที่มาของตนและจิตสํานึกแหงชาติพันธุ ซึ่งสงผลถึงความมั่นคงของสังคม
ที่เปนพหุวัฒนธรรมอยางสังคมไทย ความเปนปกแผนและการเคารพตนเอง
ใหเกียรติผูอื่นจะเกิดขึ้นไดหากทุกคนยอมรับและศรัทธาในรากเหงาความเปนมา
ของตนเองอยางแทจริง
ในวันนี้นามสกุลของคนเมืองมีความเปลี่ยนแปลงไปมาก เพราะคานิยม
ความเชื่อและอีกหลายเหตุผล ที่ทําใหคนเมืองเปลี่ยนนามสกุล หากตองการกูคืน
วัฒนธรรมดั้งเดิมที่ไมถูกปลอมปนเพื่อการทองเที่ยว สิ่งที่ไมควรมองขามคือการ
“ตั้งนามสกุล” ซึ่งเปนสิ่งสะทอนประวัติวงศตระกูลระยะใกลๆ ที่เกี่ยวของกับ
การเชื่อมโยงวงศาคณาญาติ เปนสิ่งบงชี้ใหรูวาเปน “เชื้อเครือ”เดียวกัน เมื่อออก
ไปอยูนอกพื้นที่ นอกจากนี้ “คํา” หรือ “ภาษา” ที่ใชในการ “ตั้งนามสกุล” แสดงถึง
จิตสํานึกของความเปน “คนเมือง” ไดอีกประการหนึ่ง
ความสําคัญและที่มาของปญหา

ในภาวะสังคมที่มีความผันผวน เปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วเชนปจจุบัน
ผูคนสวนมากมีความรูสึกไมมั่นคง เพราะการเผชิญกับอุปสรรคปญหามากมาย
ในการดําเนินชีวติ เมือ่ ตกอยูก บั ภาวะปญหา เกิดความทุกขใจ ผูค นจึงหาทางออก
จากความทุกขดวยวิธีการตางๆ ไมวาจะเปนวิธีการทําตามความเชื่อดั้งเดิม
ตลอดจนวิธีการใหมๆ เพื่อใหมีกําลังใจสูชีวิตตอไป ในสังคมลานนามีวิถีความเชื่อ
เรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องโชคลางยังเขมขนอยูมาก การหาทางออกจากความทุกข
จึงเกีย่ วโยงมาถึงเรือ่ งพืน้ ฐานความเชือ่ เหลานีด้ ว ย จึงเกิดปรากฏการณ เปลีย่ นชือ่
เปลีย่ นนามสกุลเกิดขึน้ บอยครัง้ ดวยหวังใหชวี ติ ดีขนึ้ หลังจากผานการทําพิธกี รรม
เพือ่ สะเดาะเคราะห สืบชะตามาแลว แตการพยายามเปลีย่ นแปลง “ตัวตน” ใหตา ง
ไปจากเดิม อยางเชน การเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล จึงเปนอีกวิธีหนึ่งที่ทําให

นามสกุลคนเมือง...ภาพสะทอนการใชภาษาถิ่นที่กําลังจางหาย

๓๕

คนรูส กึ มีความเปลีย่ นแปลงไปจากชีวติ แบบเดิมๆ อยางเปนทางการ แมการเปลีย่ น
หลักฐานครัง้ สําคัญ เชนการเปลีย่ นนามสกุล ตองจัดการแกไขเอกสารราชการตางๆ
ทั้งครอบครัว ซึ่งเปนเรื่องยุงยาก วุนวายไมนอย แตก็กลับสงผลทางจิตวิทยาให
ครอบครัวนั้นรูสึกวาชีวิตตนเองเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น
ดังนั้นในชวงหลายปที่ผานมา มีปรากฏการณเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล
ขึ้นกับคนจํานวนมากในสังคมไทย ไมวาจะเปนบุคคลที่มีชื่อเสียง ดารานักแสดง
แม ก ระทั่ ง สมาชิ ก สภาผู  แ ทนราษฎร หรื อ กลุ  ม ข า ราชการชั้ น ผู  ใ หญ กระแส
ความเชือ่ เหลานีเ้ ปนมายาคติทเี่ กิดขึน้ และครอบคลุมไปทัว่ สังคม ลามไปถึงชนบท
ไกลปนเที่ยงก็ไมพนอิทธิพลของความเชื่อแบบนี้รุกเขาไปถึง ชาวบานสวนหนึ่ง
เชื่อมั่นวา ตองเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เอาอักษรที่เปนกาลกิณีออกไปชีวิตถึงจะพน
อุปสรรคปญหา หรือบางคนก็เชื่อวาการตั้งชื่อใหมที่บวกรหัสตัวเลขจากอักษร
ชื่อ นามสกุลแลวไดเลขดีๆ จะทําใหชีวิตประสบความสําเร็จดังหวัง
ผูศ กึ ษาสนใจเรือ่ งการเปลีย่ นนามสกุล เพราะการดําเนินการเปลีย่ นแปลง
นามสกุ ล นั้ น ต อ งผ า นการเห็ น ชอบของคนหลายคนในครอบครั ว ต อ งมี ก าร
ปรึกษาหารือ เมื่อเปลี่ยนแปลงแลวก็ตองจัดการเรื่องแกไขเอกสารราชการตางๆ
อีกหลายอยาง ดังนั้นการเปลี่ยนนามสกุลจึงเปนเรื่องที่เปนมติเห็นชอบของ
คนหลายคน และเปนเรือ่ งจริงจังมากกวาการเปลีย่ นชือ่ เพราะการเปลีย่ นนามสกุล
สงผลกระทบถึงหลายคนในตระกูลดังกลาวมาแลว ซึ่งคนในสังคมควรไดหันมา
คุยกันเรือ่ งนีบ้ า ง อาจจะไดหยุดคิดกอนทีจ่ ะพากันนิยมแกปญ
 หาความทุกขใจดวย
การเปลี่ยนนามสกุล ซึ่งหากคนเมืองสวนใหญเปลี่ยนนามสกุลกันไปมากๆ อาจ
จะถึงกับทําใหสิ้นหลักฐานสวนหนึ่งที่แสดงถึงวิถีชาติพันธุลานนาลงไป ทั้งในเรื่อง
ภาษาและประวัติศาสตรที่เกี่ยวของ
ดังนั้น แมนามสกุลจะมีใชมายังไมถึงรอยป แตก็เปนเรื่องที่มีความสําคัญ
ไมแพเรื่องวิถีชีวิตในแงมุมอื่นที่แสดงใหเห็นถึงความคิด ความเชื่อ เมื่อใดที่
ความเชือ่ ใหมมพี ลังดึงใหผละจากรากเหงาหรือความเปนมาของตน ประวัตศิ าสตร
ของชาติพันธุนั้นก็เลือนรางจนจางหายไปในที่สุด

๓๖
ขอบเขตของการศึกษา

ศึกษาเฉพาะนามสกุลของคนเมือง ที่อาศัยอยูในเขตอําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ซึ่งนิยามของคําวา “คนเมือง” ในที่นี้ หมายถึง
๑. คนทีม่ บี รรพบุรษุ อาศัยอยูใ นพืน้ ทีแ่ ผนดินลานนา (๘ จังหวัดภาคเหนือ
ของประเทศไทย)
๒. คนทีใ่ ชชวี ติ แบบวิถคี นเมือง กินขาวนึง่ อาหารพืน้ เมืองเปนหลัก ไปวัด
ไปฮอมปอย
๓. คนที่สื่อสารภาษาคําเมืองไดเขาใจ ทั้งฟงและพูด
๔. คนที่มีความเชื่อตามจารีต ประเพณีทองถิ่นลานนา
อธิบายศัพท

“นามสกุล”

นามสกุล คือ ชื่อบอกตระกูล (หรือสกุล) เพื่อแสดงที่มาของบุคคลนั้น
วามาจากครอบครัวไหน ตระกูลใด โดยทั่วไป นามสกุลจะใชตามบิดาผูใหกําเนิด
แตบางครัง้ ก็อาจใชนามสกุลของมารดาแทนได การแจงแกไขเปลีย่ นแปลงนามสกุล
จะทํ า ได เ มื่ อ ได รั บ การยิ น ยอมจากเจ า ของนามสกุ ล เสี ย ก อ น ยุ ค ก อ นหนา นี้
กฎหมายไทยกําหนดใหผูหญิงที่แตงงานแลว จะตองเปลี่ยนมาใชนามสกุลสามี
ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๐ เปนตนมา รัฐธรรมนูญ พ.ศ.๒๕๔๐ มาตรา ๓๐ ไดระบุให
ผูหญิงมีสิทธิในการเลือกใชนามสกุลของตัวเอง หรือสามี ก็ได
คําวา “นามสกุล” บางครั้ง เรียกวา “ชื่อสกุล” หรือ “สกุล” เชน หลักฐาน
การเปลี่ยนชื่อตัวชื่อสกุล
ความเปนมาของนามสกุลชาวสยามประเทศ

กอนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๖ ชาวไทย
ยังไมมีธรรมเนียมการใชนามสกุล คนทั่วไปจะมีก็แตเพียงชื่อตัวที่พอแม หรือผู
อาวุโสตั้งใหใชเรียกขาน การไมมีนามสกุลก็ทําใหคนชั้นลูกหลานยากที่จะจดจํา
บรรพบุรุษหรือรูจักญาติเชื้อสายเดียวกัน จึงเกิดมีพระราชดําริการใชนามสกุล
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เมือ่ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ขึน้ ครองราชยใหมๆ ทรงตระหนักวา
การที่บานเมืองมิไดกําหนดใหราษฎรมีนามสกุลและเมื่อมีพลเมืองมากขึ้น ยอม
กอใหเกิดความยุงยากนานัปการในดานการปกครองทางราชการและสวนตัว

พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖
พ.ศ.๒๔๕๕ รัชกาลที่ ๖ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูห วั ทรงริเริม่
ใหมีประเพณีขนานนามสกุล อันเปนประโยชนสําคัญตอการบริหารบานเมือง
กลาวคือทําใหเกิดการบัญญัติวิธีจดทะเบียนคนเกิด คนตาย และการสมรส ซึ่งใช
เปนหลักฐานสําคัญเกี่ยวกับตัวบุคคล สืบเนื่องจากมีพระราชดําริ จึงทําใหมี
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พุทธศักราช ๒๔๕๖ ประกาศเมื่อวันที่ ๒๒
มีนาคม เนื้อความสําคัญในพระราชบัญญัติ สวนใหญมีสาระชวยใหทั้งฝาย
เจาหนาที่บานเมืองและราษฎรไดมีหลักเกณฑในการตั้งหรือจดทะเบียนนามสกุล
โดยมีประเด็นสําคัญ คือ
๑. ความหมายของชื่อสกุล วาสืบเนื่องแตบิดา และแตกตางจากชื่อตัว
อันเปนชื่อใชเรียกแตกําเนิด
๒. การเลือกใชชื่อสกุล
หากมีอยูแลว ใหจดทะเบียนชื่อสกุลนั้น
หากยังไมมีใหหัวหนาครอบครัวเปนผูเลือก
ชื่อสกุลตองไมพองกับพระนามพระราชวงศ ราชทินนาม อันเปน
ตําแหนงยศ บรรดาศักดิ์ และตองไมซาํ้ กับชือ่ สกุลทีจ่ ดทะเบียนใชแลว
มิใหผูหญิงตั้งชื่อสกุลของตนเอง ใหใชชื่อสกุลของญาติฝายชาย
๓. ผูม สี ทิ ธิใชชอื่ สกุลรวมกัน ไดแก บุรษุ หัวหนาครอบครัวรวมบิดามารดา
เดียวกันกับหญิงที่บุรุษนั้นสมรสดวย
๔. ขอหามและขอบังคับตางๆ ไดแก การหามบุคคลเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อ
สกุลของตน หรือบุตรหลาน เหลน ผูสืบเชื้อสายตน จนกวาจะไดรับอนุญาต
จากทางราชการ

*
*
*
*

๓๘
๕. กําหนดการใชพระราชบัญญัติ ตามความในมาตรา ๒ แหงพระราชบัญญัตินี้ กําหนดใหใชพระราชบัญญัตินี้เปนกฎหมาย ตั้งแตวันที่ ๑ กรกฎาคม
พ.ศ.๒๔๕๖ แตหากตองมีการออกกฎขอบังคับใดเพิ่มเติม เปนสวนหนึ่งของ
พระราชบัญญัติตอไปนี้ตอไป จะตองไดรับพระบรมราชานุญาตและประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา

พระราชกรณียกิจเกี่ยวกับเรื่องนามสกุล
นับตั้งแตสยามประเทศมีพระบรมราชโองการออกพระราชบัญญัติขนาน
นามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖ ทําใหพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวทรงมี
พระราชภารกิจนานัปการ ดังนี้
๑. การพระราชทานนามสกุล
ทรงเปนพระภารกิจในการทรงพิจารณาเลือกหาคําศัพทตางๆ ดวย
ความใฝพระราชหฤทัยแกบรรดาราชตระกูล เชื้อพระวงศ ขาราชการ ตลอดจน
สามั ญ ชนทั่ ว ไปจํ า นวนมากที่ ไ ด ก ราบบั ง คมทู ล ขอรั บ พระราชทานนามสกุ ล
เพื่ อ เป น สิ ริ ม งคลแก ต นและผู  สื บ สกุ ล มี ค วามหมายดี เหมาะสมกั บ ประวั ติ
บรรพบุรุษตนตระกูลที่ผูขอพระราชทานจะสืบสาวขึ้นไปได
ม.ล.ปน มาลากุล ขาราชบริพารในพระองค ไดเลาวา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว ทรงคิดพระราชทานนามสกุลครั้งแรกที่พระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน เมื่อวันที่ ๓๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๔๕๖ รวม ๕ นามสกุล คือ
สุขุม มาลากุล พึ่งบุญ ณ มหาไชย และ ไกรฤกษ
นามสกุ ล พระราชทานจะบ ง ชี้ ลั ก ษณะของบรรพบุ รุ ษ ที่ เ ป น ต น สกุ ล
ถาเปนพระราชวงศชั้นผูใหญ เชน ดิศกุล หรือระดับเจาเมือง เชน ณ ถลาง
อีกทั้งยังมีการใชคําผสมเพื่อบงใหรูถึงอาชีพดวย เชน เวช วาณิช โยธิน เสวี ฯลฯ
กอใหเกิดความเปนหมูคณะ และยังขยายไปถึงชนชาติอื่นดวยซึ่งเขามาอยูพึ่ง
พระบรมโพธิสมภาร ในการพระราชทานนามสกุลนี้จะทรงเขียนอักษรโรมันที่ทรง
เคยเทียบเสียงไวกับพยัญชนะ และสระของไทยกํากับไวดวย เพื่อที่วาเมื่อผูใช
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๓๙

นามสกุลเดียวกัน เขียนนามสกุลเปนภาษาอังกฤษจะไดเขียนตรงกัน
๒. บทพระราชนิพนธ
ทรงพระราชนิพนธบทความเรื่อง เปรียบนามสกุลกับชื่อแซ ไวเปน
พระราชอรรถาธิบาย ชี้ใหเห็นขอแตกตางของ แซ และนามสกุล เนื่องจาก
มีผูวิจารณเปนทํานองวา เปนพระราชนิยมตามประเพณีการใชชื่อแซของจีน
๓. ประกาศและพระราชนิยมเกี่ยวเนื่องดวยพระราชบัญญัติ
หลั ง การประกาศพระราชบั ญ ญั ติ ข นานนามสกุ ล เมื่ อ ๒๒ มี น าคม
พ.ศ.๒๔๕๕ ไดมีเรื่องสมควรแกไขและออกประกาศเพิ่มเติม ประมาณ ๖ ครั้ง
ภาษาคําเมืองในยุคที่สังคมมีพลวัตมาก

พอครูบญ
ุ คิด วัชรศาสตร (๒๕๓๘) เขียนไวในหนังสือ “คนเมืองอูค าํ เมือง” วา
“ในอดี ต กาลล า นนา ดิ น แดนนี้ อ บอวลด ว ยภาษาพู ด
คําเมือง ที่มีสําเนียงไพเราะเปนเอกลักษณที่บรรพบุรุษรักษาไว
ตลอดมา สรรพสําเนียง สื่อถึงความเจริญรุงเรืองและเปนเอกราช
ทางวัฒนธรรม ภาษาเขียนลานนาหรือทีร่ จู กั กันทัว่ ไปวา “ตัว๋ เมือง”
ในปจจุบันแทบไมเหลือรองรอยการเขียนเพื่อใชงานจริงๆ นับวัน
ก็จะถูกทอดทิ้งและลืมไปในที่สุด สวนภาษาพูดที่ใชสื่อสารอยาง
เปนเอกลักษณที่งดงามก็นับวันโรยรา และกลายพันธุ คนรุนหลัง
เริ่มเดินออกหางจากภาษาพอแมออกไปไกลทีละนอย บางคน
ก็ไมรตู วั แตบางคนก็จงใจจะละทิง้ ไปอยางไมเคยตระหนักในคุณคา
คนไทยทัว่ ราชอาณาจักร ไดรบั การปลูกฝงใหใชภาษาไทย
มาตรฐาน โดยผานการศึกษาภาคบังคับและผานทางสื่อมวลชน
ทุ ก รู ป แบบ วั ฒ นธรรมของภาษาท อ งถิ่ น ถู ก บดบั ง เบี ย ดทั บ
จนคนทัว่ แผนดินพูดภาษาเดียวกัน สําหรับกลุม ชนทีม่ พี นื้ ฐานทาง
ภาษาตางจากภาษาไทยกรุงเทพ มีอาการเลือนรางในรากเหงา
ของตนเอง”

๔๐
ผูศึกษามีความเห็นวา คนเมืองใน พ.ศ.นี้ ใชชีวิตไปตามพลวัตของสังคม
ทีม่ งุ สูส งั คมสมัยใหม ใชเทคโนโลยี มีความทันสมัย แต “อารมณลา นนา” ในลักษณะ
การโหยหาอดีตก็ถกู นําขึน้ มาปลุกเราคนเมือง เพือ่ การสืบทอดวัฒนธรรม ภูมปิ ญ
 ญา
ดั้งเดิม ตลอดจนเพื่อเปนจุดขายของการทองเที่ยว “การพูดคําเมือง” ยังมีกันอยู
ทั่วไป แตภาษาเขียนลานนา หรือ “ตั๋วเมือง” นั้นมีผูรูระดับอานออกเขียนได แปล
ความหมาย ตีความไดอยางถองแท มีจํานวนนอยลงเรื่อยๆ แตคําเมืองหรือ
ภาษาเมืองที่ติดตัวคนเมืองไปทุกหนแหง คือนามสกุลแบบคนเมือง
คนเมืองทีอ่ าศัยอยูใ นตัวเมืองทุกวันนี้ ขับรถสปอรต จับจายในหางสรรพสินคา
อยูอาศัยในบานแบบยุโรป แตงชุดสากลไปทํางานออฟฟศ เลิกงานตอนเย็น
ไปดื่มตามผับ คาราโอเกะ สวนคนเมืองในชนบท แมจะใชชีวิตแบบพื้นบาน แตก็
รูส กึ อยากจะมีบา นเปนตึกสมัยใหมมากกวาเรือนกาแล ชอบความทันสมัยมากกวา
งานประเพณีตางๆ ก็นิยมวงดนตรีสตริง ผูคนแตงตัวสวยงามเซ็กซี่ไปเตนระบํา
วาดลวดลาย กลาแสดงออกอยางเสมอกันทั้งผูหญิงผูชาย หากถามวา ซอตั้ง
เชียงใหม กับซอลองนาน ตางกันอยางไร ก็จะตอบไดเพียงวาชือ่ ตางกัน แตไมสามารถ
อธิบายไดวาทวงทํานองมันตางกันอยางไร ทั้งที่การขับซอก็ยังคงมีใหฟงทุกสื่อ
ในงานบุญตามวัดก็มักจะมีคณะซอไปแสดงอยูทั่วไป แตคนรุนใหมเพียงแครับรู
ไมซาบซึ้งกับวัฒนธรรมดั้งเดิม เสียงขับซอจึงเปนเพียงเสียงทํานองแววผานหู
จะเห็นไดวา ความเขาใจในประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อแบบคนเมือง
ที่เหลืออยูในตัวคนเมืองนั้นลดนอยลงทุกที แตอยางไรเสีย หากคนเมืองเหลา
นั้นยังใชนามสกุลของคนเมือง ก็ยังนับไดวามีหลักฐานที่แสดงความเปนคนเมือง
อยูติดตัวอยูบาง
อําเภอจอมทอง เปนสังคมชนบทกึ่งเมือง แตความเชื่อเรื่องการนับถือผี
และการนับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ยังคงมีอยางชัดเจน ปรากฏการณเปลี่ยนชื่อ นามสกุล
มีขึ้นมากมาย ทั้งเปลี่ยนอยางเปนทางการและไมเปนทางการ หลายครั้งผูศึกษา
ไดประสบเหตุการณกับตนเองในเรื่องเรียกชื่อคน เชน เรียกชื่อเด็กตามที่พอแม
เคยบอกไวเมือ่ ปทแี่ ลว ปรากฏวาแมเด็กบอกวาเด็กไมไดชอื่ นัน้ แลว เปลีย่ นชือ่ ใหม
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๔๑

เปน... ซึ่งนั่นเปนเพียงชื่อเลน ก็ยังมีการเปลี่ยนไปตามความคาดหวังวามันทําให
ดีขึ้นกวาเดิม การเปลี่ยนชื่อจริงอยางเปนทางการก็มีสถิติสูง
นามสกุลของคนเมืองจอมทอง

เมื่อวันวาน

สัมภาษณพอนอยแกว กันธิยะ เรื่อง นามสกุลดั้งเดิม ของคนเมือง



จอมทอง
พอนอยแกว กันธิยะ อายุ ๘๗ ป (สัมภาษณเมื่อ พ.ศ.๒๕๕๒ ) เคยเปน
ผูชวยจดบันทึกใหพอที่เปนผูใหญบาน หมู ๒ ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
สมัยเมื่อพอนอยแกวมีอายุ ๑๐ ป ไดรับรูเรื่องการจดนามสกุลของลูกบาน
ซึง่ ตองมาแจงกับทางราชการทีบ่ า นผูใ หญบา น พอนอยแกวเลาวา เมือ่ มีขอ ราชการ
สั่งลงมาวา ทุกคนตองมีนามสกุล ก็เปนที่กังวลใจวาจะตั้งนามสกุลกันอยางไร
ตอนนั้นวิธีคิดนามสกุลก็ยึดตามธรรมเนียมของทางกรุงเทพ
เมื่ อ ชาวบ า นมาปรึ ก ษาผู  ใ หญ บ  า นเรื่ อ งการตั้ ง นามสกุ ล ก็ จ ะมี ก าร
สอบถามถึงชื่อของพอแมปูยาตายาย แลวเจาหนาที่ทางอําเภอ เชน นายอําเภอ
ปลัดอําเภอ หรือขาราชการอื่นๆ ที่มาพบปะชาวบาน ก็จะชวยกันตั้งนามสกุล
ให โดยมากจะนําชื่อของญาติผูใหญในตระกูล เชน ปูยาตายาย ผูที่เคารพนับถือ
มาตั้งเปนนามสกุลให ถือวาเปนบุคคลที่เปนตนตระกูล ที่ยังพอรูจักอยู เชน
กันทาคํา มาจากชื่อปู ชื่อนายกันทา ยาชื่อ นางคํา นามสกุล อูปแปง ก็มาจาก
ปูอูป ยาแปง นามสกุล เปยจันตา ก็มาจากชื่อ นายเปย (ปู) กับนายจันตา (ตา)
นามสกุล จี๋จอมเมือง มาจากนางจี๋ (ยา) นายจอม (ตา) นางเมือง (ยาย)
นอกจากนี้ นามสกุลที่มาจากยศตําแหนงที่ไดรับแตงตั้งมา เชน นามสกุล
กันธิยะ ของพอนอยแกว ก็มาจากตําแหนง หมื่นกันธิยะ (หมื่น เทียบเทากํานัน)
ลูกหลานตระกูลนี้จึงใชนามสกุล กันธิยะ
ยังมีนามสกุลของผูอพยพบางกลุมที่เขามาลงหลักปกฐานในพื้นที่อําเภอ
จอมทองยุคแรกๆ ก็ตั้งนามสกุลที่บงบอกถึงที่มาหรือเกี่ยวของกับชาติพันธุ หรือ
ความสัมพันธในกลุม ตน ซึง่ เมือ่ ไดยนิ นามสกุลนีก้ จ็ ะเปนทีร่ กู นั วาเปนเผาใด ซึง่ เปน

๔๒
พวก “ตางดาว” เวลาที่ราชการตองการเรียกเกณฑแรงงาน กลุมตางดาวมักจะถูก
เรียกเกณฑไปกอน หากไมเชนนั้นก็ตองเสียภาษีตางดาวซึ่งเปนเงินจํานวนมาก
ในยุ ค ที่ เ งิ น ทองเป น สิ่ ง เขี ย มอย า งในยุ ค ก อ น ต อ มาคนกลุ  ม นี้ ไ ด จ ดทะเบี ย น
นามสกุลใหม หลังจากแตงงานกับคนพื้นเมืองจอมทอง เพื่อใหลูกหลานไมตอง
เสียภาษีตางดาว หรือถูกเกณฑแรงงาน เชน ตระกูลพอคางัวตางชาวตองซู
จดนามสกุล มหามิตร ซึ่งก็เปนที่รับรูกันในหมูชาวจอมทองวา พวกมหามิตร เปน
พวกตองซู ตอมาจึงมีการจดนามสกุลใหม ใชชื่อของแมเฒาใหม ผูหญิงจอมทอง
ที่แตงงานกับหัวหนาพอคางัวตาง ตั้งนามสกุลวา “เกิดใหม” (หมายถึง เกิดจากแม
ชือ่ ใหม) ไมอา งอิงถึงพอทีเ่ ปนตองซู เพือ่ ใหหมดสภาพจากการเปนลูกคนตางดาว
นอกจากนี้ กลุม ผูอ พยพบางกลุม ก็ตงั้ นามสกุลทีม่ คี วามหมายเกีย่ วโยงกับ
ที่มา หรือหมูบานเดิมที่เคยอยู เชน คนพมา ก็ตั้งนามสกุล ปนทะยา แสนเมืองปน
แกวเมืองบาง ยันทวาย จอมแจง
สัมภาษณพอครูเพชร แสนใจบาล เรื่อง หลักการตั้งนามสกุล ของ
คนเมืองจอมทอง
พอครูเพชร แสนใจบาล อายุ ๖๔ ป เปนขาราชการครูบาํ นาญ เปนปราชญ
ชาวบานเรือ่ งอักษรลานนา เปนกรรมการวัดพระธาตุศรีจอมทอง พระอารามหลวง
ซึง่ คณะกรรมการตองเปนลูกหลานลัวะ ๘ ตระกูล ทีถ่ กู กัลปนาใหรบั ใชพระธาตุเจา
มาตั้งแตยุคโบราณ
การตัง้ นามสกุลของคนเมืองจอมทองในยุคแรกมีหลักคิดนามสกุลเหมือน
ทีน่ ยิ มกันทางกรุงเทพ คือสวนมากจะใชชอื่ ของบรรพบุรษุ มาตัง้ เปนนามสกุล ไดแก
 ตั้งตามชื่อบรรพบุรุษ เชน คํามามูล อินใจอาย
 ขาราชการที่มียศตําแหนง มักจะนํายศตําแหนงมาตั้งเปนนามสกุล
เชน ทานขุนรักราษฎร (ตําแหนงปลัดอําเภอ) ใชนามสกุล รักราษฎร
นามสกุลที่มาจากยศตําแหนง ไดแก ไชยเทพ แสนสัจจะ ตางใจรักษ
 ตั้งตามชื่อสถานที่อาศัย เชน ศรีจอมทอง รักเมืองอาง แกวเมืองบาง
ตนหนองดู มวงโตน จองคํา จอมแจง
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๔๓

ตั้งตามอาชีพ การดํารงชีวิตของบรรพบุรุษ เชน ยะคํา (ชางทอง) มีนา
ปนมา ปญญาเหล็ก สกุลสอน
 ผูมีเชื้อสายเจาครองนคร ใชนามสกุลพระราชทาน เชน ณ เชียงใหม
ณ ลําพูน ไชยเมืองชื่น วงศดาราวรรณ
 พระภิกษุ ปราชญชาวบานตั้งให คําภีระ (คัมภีร) มโนวรรณ โคตมะ
ตติยะ ดาววี
 ตั้งกันเองตามความชอบสวนตัว สวนมากจะเปนคําที่มีความหมาย
ทางมงคล ความสุขสบาย ความมัง่ คัง่ รํา่ รวย หรือมีความหมายเฉพาะ


นามสกุลคนเมืองจอมทอง

วันนี้

พอแบงออกไดเปน ๓ กลุม ตามเหตุที่มาของนามสกุล ไดแก
๑. นามสกุลที่มีมาแตดั้งเดิม
๒. นามสกุลที่ตั้งขึ้นใหม
๓. นามสกุลที่เขียนผิดเพี้ยนไปจากเดิม ซึ่งเกิดจากความบกพรองทาง
การสื่อสารระหวางชาวบานกับเจาหนาที่ราชการที่มีหนาที่เขียนนามสกุลในงาน
ทะเบียนราษฎร
ตัวอยางนามสกุลดัง
้ เดิมของชาวจอมทองทีย่ งั มีการใชอยู

กลัญญา
กองใจ
กองวงค
กอนสุรินทร
กันทะแกว
กันทะทิพย
กันทะวงค
กันทายวง
กันธิยะ

กอแกว
กองใจ
กองหนุน
กันแกว
กันทะคํา
กันทะไพ
กันทะสิงห
กันทาไว
กันยะ

กองคํา
กองระบาง
กอนคํา
กันชัย
กันทะใจ
กันทะฟู
กันทาคํา
กันทิยะ
กันยานัน

กองเงิน
กองระบาง
กอนละตา
กันตุน
กันทะตุน
กันทะลอม
กันทาใจ
กันธวงค
กันยานันท

ไดแก

กองใจ
กองเรือนคํา
กอนเวลา
กันทอินทร
กันทะถํ้า
กันทะโล
กันทาดง
กันธวิน
กันโยไช

๔๔
กันยาคํา
กาละวิน
กาวิวงค
กิติกุล
กุณะแหมง
เกตา
แกวกันใจ
แกวควายงาม
แกวจัน
แกวใจมา
แกวเมืองบาง
แกวสิงหสุ
แกวเสมอใจ

กายอนศักดิ์
กาวรรณธง
กาหมี
กิติคํา
กุณาธรรม
เกาะกาวิล
แกวกั๋นใจ
แกวคํา
แกวจันทรเพีย้ ง
แกวเตจะ
แกวยองผาง
แกวสุใจ
แกวแสนซาว

กาบมาลา กํายอด
กาวิตา
กาวิพรม
กาอิน
กํ่าเขียว
กิติฟู
กิริยา
กุนะนวน
กุระนัย
เกิดใหม
เกี๋ยงคํา
แกวกํ่า
แกวเกิดกอน
แกวคํามา
แกวเคียงคํา
แกวจันเบี้ยว แกวจันเปยง
แกวบุญเรือง แกวประภา
แกวระวังเมือง แกวคําฟู
แกวสุนัน
แกวสุนันท
แกวแสนสี แกวแสนสุข

การะเวก
กาวิล
กิตติกุล
กียะกูล
กุศลสอน
แกวกองมา
แกวเขียว
แกวจอมแปง
แกวจีน
แกวปอ
แกววงควาน
แกวสุยะ

ขัดกา
ขันทะนะ
เขื่อนคุณา

ขัดใจวงค
ขันเปง

ขัดสีแสง
ขัติยศ
เขียวกองเดน เขียวกันยะ

ขันแกว
เขียวคํา

คัมภิโร
คําจันทร
คําติโล
คําติ
คําแปง
คํามะเข
คํามามูล
คําวงคษา
คําสุรินทร
คําแหง

คํากอง
คําจันทรใจ
คําแดง
คําแดง
คําผุด
คํามา
คํามาสาร
คําวัง
คําหอม
คําอายอุด

คําเขียว
คําใจ
คําตุย
คําตุย
คําพีระ
คํามาก
คํามูล
คําวัน
คําเหมา
เครงครัด

คําจั๋นใจ
คําดวง
คํานิล
คําปา
คําภีระ
คํามาปก
คําไรยัพ
คําสอน
คําแห

คํางาม
คําใจเที่ยง
คําโตะ
คําปนแสน
คําฟู
คํามาตา
คํายะเดช
คําเวโล
คําเหล็กดี
โคตะมะ
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๔๕

จรรยา
จั๋นแกวปวน
จันตาบุญ
จันทรตะวงค
จันทรนวล
จันทรสม
จันทิมา
จาระนะ
จิตรสุข
จินตุง
จินดาหลวง
จีนใจ
จุใจยา
จุมภา
ใจชาวดง
ใจมหา
ใจยา
ใจวัน
ใจอาย

จองคํา
จันจินา
จันตาโลก
จันทรตะ อินทร
จันทรภูทิพย
จันทรสีสม
จันปุก
จันทรังษี
จินใจ
จินาคํา
จินาวัน
จีนะจุมปู
จุมปาทอง
ใจจันติ๊บ
จุมพา
ใจมะโน
ใจรังสี
ใจไว
ใจอารีย

จอมแจง
จันตา
จันตาวงค
จั๋นโต
จันทรชูทิพย
จันทรหลวง
จันสองสี
จําปาศรี
จินดารัตน
จินาดํา
จินาวา
จินาวงค
จุมปูวัน
ใจจันทร
ใจตื้อ
ใจมาเบี้ย
ใจรีลาด
ใจยะสุ
ใจเอย

จอมเมือง
จั๋นตา
จันทรแกวติ๊บ
จันทรตาบุญ
จันทรวัน
จันทรหลา
จาถานัน
จิกยอง
จําปาทอง
จินาเคียน
จินาอิ
จิโนแปง
จุมปูศรี
ใจจันทรติ๊บ
ใจนาบุญ
ใจยะวงค
ใจเรือน
ใจวิราช
ใจเฮือง

จะทะนันท
จันตาขัด
จันทรแกวมูล
จันทรติ๊บ
จันทรศรีสม
จันทรมาเปง
จารณะ
จิตตาดู
จินตา
จินาตุย
จี๋จอมเมือง
จี๋มานา
จีโนเปง
ใจจําปน
ใจมณี
ใจมาวงค
ใจเลิศ
ใจสุรินทร
ใจวิมาน

ชนะ
ชัยชนะ
ชัยมงคล
ชางเหล็ก
ชุมภา
เชิงเงี้ยว
เชื้อหงส
ไชยวงค
ไชยานะ

ชมชื่น
ชนะแสน
ชัยวงค
ชายคําวิล
ชุมภูปา
เชียงชีระ
ไชยเมืองชื่น
ไชยวรรณ
ไชยจีนะ

ชมพูกลาง
ชัยชยา
ชัยยะเลิศ
ชุมเขียว
ชุมภูศรี
เชียงวงค
ไชยทิพย
ไชยศรีมา

ชมพูแพร
ชัยธมา
ชัยสุ
ชุมปูเปอะ
ชุมอินถา
เชื้อตุย
ไชยพล
ไชยสิงหแกว

ชัยกาวิล
ชัยนาวา
ชัยอาภร
ชุมพูกลาง
ชูราษฎร
เชื้อยัง
ไชยโพธิ์
ไชยสุ

๔๖
ซาวขัด
เซอกะแส

เซงกะแส

เซงคะแซ

เซ็งตะแส

เซงเอก

ดวงคํามา
ดวงเนตร
ดวงปนสิงห
แดงขาวเขียว
แดงติ๊บ

ดวงเดช
ดวงศิลา
ดาววี
แดงคําหลา
ดอยคํา

ดวงเดือน
ดวงสุริยะ
ดีตุย
แดงดง
ดีคําโน

ดวงตาคํา
ดวงสุวรรณ
ดีอูป
แดงปญญา
ดวงเขียว

ดวงทรง
ดวงโอะ
ดูดี
แดงโสดสราง

ตนแกว
ตอมแกว
ตนกาวิล
ตาแกว
ตาชัย
ตาบุญใจ
ติ๊บตอเปย
ตุนติ๊บ
ตุมะแกว
ตุยปนตา
เตจะยา
เตปน

ตนหนองดู
ตอมแกว
ตั๋นแกว
ตาขัด
ตาดวง
ตาปวน
ติ๊บเตปน
ตุนทิพย
ตุยดง
ตุนศรี
เตจะรัต
เตมียะ

ตอขาว
ตะติยะ
ตันใจ
ตาคํา
ตาธิโน
ตายังติ๊บ
ติ๊บบุญทา
ตุนมณี
ตุยตอมา
เตจะเตจะกัน
เตจะสา
เตียมใจ

ตอตานา
ตะเปง
ตันใจวงค
ตาคําดี
ตานะปง
ตาละปน
ติ๊บเปง
ตุนสุรินทร
ตุยตาจม
เตจะฟน
เตชะตา

ตอติดวงค
ตะมัง
ตากลม
ตางใจรักษ
ตานะเปง
ตาละสา
ตื้อจุมปา
ตุมปามา
ตุยตามพันธ
เตจะมัง
เตชะวงค

ทรายมูล
ทันยะแกว
ทาโปนอย
ทาวแกน
ทิพยกันทา
ทิพศร
เที่ยงจันตา

ทองยศ
ทาตุเม
ทามณี
ทาวอาย
ทิพยกันธา
ทิวงค
โทะวัง

ทองละมัย
ทานะตา
ทาระนัด
ทาหมอก
ทิพยสิงห
เทพพิชยั
ทิพยพรหมา

ทะนะเปน
ทานา
ทาระวัน
ทาใหม
ทิพยะ
เทพวงค

ทัดทานเพชร
ทานุตัน
ทาระสาร
ทิกันทา
ทิพโย
เทพวิชัย
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ถาคําวงค

ถานี

ถาโน

ถาวงค

ถาวร

ธนันชัย
ธรรมสอน
ธรรมะ

ธนูชิต
ธาธง

ธรรมใจ
ธิโน

ธรรมดา
ธิละ

ธรรมนันตา
ธิอินโต

นวลใจ
นันตะแสน
นันตะวงค
นันตาบุญ
นันทิมา
บุญมาวัน
บุญยอม
บุญสืบ
ปฏิกา
ปวงธิมา
ปอกอาย
ปญญาจักร
ปญญามี
ปญญาวงค
ปตนะ
ปนทะนะ
ปนพรหม
ปาคําหนอย
ปาระนัด
ปนจา
ปนตาลา
ปนทะวิโล
ปนฟก

นอยมูล
นันตะธรรม
นันตะเว
นันโต
บุญมาติ
บุญมาหลา
บุญรักษ
บุตรเขียว
ปตะนะ
ปวนจีน
ปอมแดง
ปญญาดี
ปญญายิ่ง
ปญญาไว
ปนคุณธรรม
ปนนะสุ
ปนมา
ปาติคํา
ปาสา
ปนตา
ปนตาสม
ปนทาลา
ปุกใจอินทร

นอละออ
นันตะภูมิ
นันตะสุ
นันทะนะ
บุญมาปะ
บุญมาใหม
บุญเรือง
บุตรตะ
ปติกา
ปวนใจชม
ปะนันใจ
ปญญาเด็ด
ปญญารัตน
ปญญาเหล็ก
ปนติ๊บ
ปนโนจา
ปนมาคํา
ปานพรหม
ปงใจ
ปนตาคํา
ปนตาแหลม
ปนนะสุ
ปุงปแกว

นะตาคํา
นันตะยศ
นันตะเสน
นันทะรน
บุญมาพอ
บุญเมือง
บุญโรจน
เบี้ยวบรรจง
ประตะนะ
ปวนปญญา
ปะนันชัย
ปญญาเบี้ยว
ปญญาเรือน
ปญยะ
ปนทะ
ปนเปง
ปนเมือง
ปาบุตร
ปนคําตา
ปนตาปวง
ปนทรา
ปนะสุ
ปุเซงเอก

นะคําตา
นันตะเล
นันตะโส
นันทะโล
บุญมายัง
บุญยวง
บุญศรีไหว

๔๗

ปริยะ
ปวนปนมา
ประปานา
ปญญาเพียร
ปญญาลาน
ปญโยยอด
ปนทะนา
ปนเปอะ
ปนยนต
ปาปาศักดิ์
ปนคําแต
ปนตาละ
ปนทะยา
ปยาโน
ปูเซงเอก

๔๘
เปกปนคํา
เปงเปย
เปยจั๋นตา
เปยปาลัน
โปธาพันธ

เปงแกว
เปอะปนสุข
เปยปะลาน
แปงอุด
โปธิยอง

ผายจันทรแกว เผือกคํา

เปงใจ
เปนตานะ
เปยปาดง
โปทายี่
โปมายี่

เปงใจยะ
เปยงตะ
เปยปารัน
โปธา

เปงปนมา
เปยจันตา
เปยบําราญ
โปธาทิ

เผือกผอง

เผือสุภา

แผนมูล

ฝนใจตัน

ฝนเฟอนหา ใฝนันตา

ฟองคํา
ฟูเอื้อง

ฟองตา
เฟองคํา

ฟุงฟู

ฟูธรรม

ฟูฟน

พงษตา
พรมปญญา
พรมสวัสดิ์
พรหมสิทธิ์
พิณเสนาะ
พูลันตอง

พรมกาศ
พรมมา
พรมเสน
พรหมแสน
พิทาคํา
เพี้ยงจันทร

พรมจันใจ
พรมเมือง
พรมแสนใจ
พรหมอินทร
พินิจ
โพธิ

พรมจีนใจ
พรมยาโน
พรหมจันใจ
พวงมะทา
พุทธวงค
โพธิ์พันธ

พรมตันใจ
พรมวงค
พรหมนานสิงห
พิงคสัน
พุทธิมา
โพธิรักษา

ภิไชย

ภูดอนตอง

มณีใจ
มหาใจแกว
มหาวัน
มะโนเพ็ญ
มั่งมี
มาตันติ
มายะวงค

มณีวรรณ
มหานันท
มะติวัง
มะโนวรรณ
มังยะสุ
มาทหมาย
มาลา

มโนบาง
มหามัง
มโนธรรม
มะยอง
มังสุ
มาทาเม
มาลาตุย

มโนสิงห
มหายาโน
มะโนมัย
มังกะดล
มันทิยะ
มานารักษ
มิโย

มวงตน
มหารัตน
มะโนเพชร
มังคะละ
มาใจ
มายะ
มีไร
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๔๙

มูลกาวิน
มูลตามา
มูลเมือง
มูลศรีไหว
เมปญญา
มหามิตร

มูลแกว
มูลติ๊บ
มูลยอง
มูลอิน
เมืองคํา

มูลของ
มูลปนใจ
มูลเรือน
มูลอุด
เมืองใจ

มูลคํา
มูลมาวงค
มูลโรจน
เมฆสุรินทร
โมงมายะ

มูลคําตัน
มูลมาวัน
มูลละ
เมธาคํา
โมทา

ยศถามี
ยะทาตุม
ยะรังสี
ยาดี
ยุบยําแสง

ยศปน
ยะปาละ
ยันทวาย
ยานะสาร
แยงเดื่อย

ยอดดวงสาย
ยะพรม
ยาแกว
ยานะโส
ใยสวาง

ยอดเมืองแสง
ยะโสภา
ยาจันทร
ยาปน

ยะคะ
ยะอินตะ
ยาใจ
ยาวิชัย

ระวังเมือง
ริดเครือคํา
เรือนคํางาม
เรือนปญโญ

รักราษฎร
รินแกว
เรือนคําฟู
เรือนพีระ

รังสี
ราชวังแกว
เรือนกองเงิน เรือนแกว
เรือนเงิน
เรือนจันทร
เรือนฟางาม

ราชแสนศรี
เรือนคํา
เรือนปญญา

ฤทธิ์เครือคํา ฤทธิ์เรือนคํา
ลันตื้อ
ลางหนอง
เลิศจันทร

ลอยทายี่
ลิดเครือคํา

ลอยมาปง
ลิลลาจม

ลอลําเลียง
ลือยศ

ลังการัตน
ลุยเลิศฟา

วงคกันฟู
วงคแด
วงคปน
วงคสิงหแกว
วงษอาจ
วารินทร

วงคกาด
วงคนวล
วงคพรม
วงคแสน
วรรณดิถี
วิริยะ

วงคกาศรี
วงคนันต
วงคมะโน
วงคฮอ
วรรณการ
วิสุทโท

วงคคํา
วงคบุญมา
วงคศรี
วงคปญญา
วรรณศรี
วิสุโท

วงคใจ
วงคบุญมา
วงคษา
วงศา
วังใจชิด

๕๐
ศรีคํามา
ศรีคํายอง
ศรีจันติ๊บ
ศรีนาราง
ศรีสองเมือง ศรีสอนใจ
ศิริจันแกว

ศรีจอมโชค
ศรีวิใจคํา
ศักดิ์บุญ

ศรีจอมทอง ศรีใจคํา
ศรีวิชัย
ศรีวิชัยคํา
ศิริ
ศิริมา

สกุลสอน
สมใจ
สมมะณะ
สอนปญญา
สามเรือน
สําราญศรี
สิทธิโมง
สีชมพู
สุกันยะ
สุคิน
สุตาคํา
สุทธินะ
สุนันตะ
สุภาอินทร
สุวี
แสนคําลาว
แสนใจบาล
แสนพิชัย
แสนศรี
ดวงเดือน

สมแกว
สมใจอาย
สมวงคคํา
สอนเสือ
สามแสนสุข
สิงหแกว
สิทธิโมะ
สีนุ
สุขศรีทอง
สุจิตรใจ
สุตาคํา
สุทนะ
สุปนตา
สุริยะ
เสาสีจันทร
แสนคําวัง
แสนใจเปง
แสนภิชัย
แสนศรีออน
แสงสีสด

สุนันท
สมปอน
สรอยใจ
สอยสีสม
สายฟาเรือน
สิงหคํา
สิทธิวงค
สืบจากติ๊บ
สุขแสง
สุใจจัน
สุติน
สุทร
สุปนนะ
สุริยา
แสงแกว
แสนจันทร
แสนใจอิ
แสนมะโนธรรม
แสนสัจจะ
แสงสีโสด

สมคําดี
สมปญญา
สลักคํา
สาธุเม
สายยิ่ง
สิงหสา
สิทธิสอน
สุกแสง
สุขหลา
สุดสายอึก
สุทธนะ
สุเทียมมใจ
สุปนโน
สุวรรณ
แสงหลา
แสนจินาการ
แสนใจมูล
แสนเมืองปน
แสนสามกอง
แสนสุวงค

สมคําวัง
สมพร
สอนเบี้ยว
สามแกว
สาราศี
สิทธิแกว
สีใจกํา
สุกอน
สุคัมภีร
สุตา
สุทธหลวง
สุนันต
สุพินยา
สุวรรณา
แสงอน
แสนใจ
แสนพัน
แสนเมืองมูล
แสนสุรนิ ทร แสน

หนอคํา
หมีจั๋นตะ
หลากอน
หวางอุน

หนอจีนา
หมิ่นใจ
หลาดี
หอสุวรรณ

หนิ้วคํา
หมูแกว
หลาเตงเคง
หาญใจ

หมอกใหม
หลวงจันทร
หลามาตั้ง
เหยือง

หมอมแกว
หลวงอาจ
หลุยบุญเปง
เหลาวงคษา
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๕๑

เหลืองทอง
ใหมนวล

แหกสอนศรี แหกสอนสี
ใหมมาเมือง

ใหมใจ

ใหมโทะ

อธิโน
ออนพรม
อายเรือน
อิ่นแกว
อินตะกอก
อินตะวอน
อินถานันท
อินทะรน
อินทิสอน
อุดดามูล
อุดสม
อุนจะนํา
อุนใจละ
อูปแปง

อนุใจ
อะตะมะ
อายสืบสาย
อินจักร
อินตะคํา
อินตะเสน
อินทนนท
อินทะลน
อินนอย
อุดม
อุดอารมณ
อุนใจคํา
อุปนันท
แอนดอน

ออดตอกัน
อัตามะ
อารีรักษ
อินใจอาย
อินตะยศ
อินตาลา
อินทรา
อินทะสิน
อินวงค
อุโดง
อุทธา
อุนใจจินต
อุปหนอง
แฮดสมสี

ออนใจ
อายตุย
อําพนพรรณ
อินดลา
อินตะวงค
อินถานัน
อินทะนัน
อินทะหลุก
อุดดง
อุตตะมูล
อุนแกว
อุนใจแรม
อุปารี

อภิชัย
อัตมะ
อารียรัก
อินใจ
อินตะปน
อินตาแกว
อินทรใจ
อินทะวงค
อินปน
อุดมวงคศรี
อุดาตัน
อุนใจจิน
อุปรักถา
อุดสา

ตัวอยางนามสกุลเดิมของชาวจอมทองทีผ
่ นั แปรไปเพราะการเขียน

ผิดพลาด ไดแก

โมงมายะ มาจาก มวงมายา
สาราสี มาจาก สําราญศรี
บุญมาพอ มาจาก บุญมาปอ
กันทายอง มาจาก กันทายวง
แกวจันเพียง มาจาก แกวจันเปง
เสาสีจัน มาจาก เสารสรีจัน
ลิตเคือคํา ฤทธิเ์ รือคํา ลิตรเครือคํา
อินตลา มาจาก อินทิรา

คําอายอุด มาจากคําวา คําอายอุน
เบี้ยบําราญ มาจาก เปยปางลัน
ปาปาศักดิ์ มาจาก หลาปาซาง
แสนคําเพีย มาจาก แสนคําเบี้ย
แซ็งคะแส เว็งตะแส มาจาก แซงกะแส
ธิกันทา มาจาก ทิพยกันทา
ฤทธิ์เครือคํา มาจาก ลิตเครือคํา
อัตตามะ มาจาก อัตมะ

๕๒
นามสกุลเดิม ๑ นามสกุล อาจจะผันแปรไปเปนหลายนามสกุลคลายๆ กัน
การผันแปรไปนีม้ กั เกิดขึน้ ในกรณีทชี่ าวบานไปทําเอกสารราชการ เชน บัตรประชาชน
สําเนาทะเบียนบาน การบอกเจาหนาที่ดวยปากเปลา เมื่อเจาหนาที่เขียนก็เขียน
ตามความเขาใจของตนเองจากที่ไดยินมา จึงแตกตางไปจากนามสกุลเดิม
นามสกุลใหม

ที่มีการแจงเปลี่ยนจากนามสกุลเดิม ที่อําเภอ

รัตนวิทยากรณ
มารุตสุวรรณ
บุษยธานินทร
วิจิตรรังสรรค
นิลอุบลพันธ
วุฒิเทิดสกุล
ประชาชนะชน
จริยาวัฒนะ
พิทักษจริตกุล
ตรีศักดิ์ธนานนท
รัตนบําเพ็ญ
ศรีอุปปารมี
ปฏิวัติไพร
เกียรติสันติวงศ
สุวิชชานนท
อนันตบุญวัฒน
รพีเรืองรอง
พงศจีรทีป
เจริญเพิ่มลาภ
พงศชุติวัต
สุจิราทอง
ธนะศุภชัยพร

ลานนาสถิต
ศรีกลางเมือง
วิรัตนวรชาติ
อัครศาสตร
มงคลวาณิชย
ปรีชากุลสัมพันธ
วงศรัตนเสถียร
โชควราลักษณ
ศิริประดิษฐกุล
สุทธิทองทรัพย
มั่นขันติยิ่ง
แกวศุภางค
รุงกวีศิลปกรวี
เกียรติโชคชัย
ทรัพยพรชัย
ปนคุณธรรม
อนุรักษริมธาร
โชติฐิติพันธ
รัตนขันทอง
ทวีเจริญพร
ธนาบูรณะกุล
วิมานกลางดง

สุภาวรรณรัตน
ใจมณีวรกุล
อิสระพนาชีวิน
ธารณะนฤมล
ศรีเบญจรงค
ใจสุนทรีย
กําชัยเจริญกุล
พีระภาสกร
ชนะโยธิน
พงษเจริญวรรณ
พิทักษวัฒนดํารง
พูนเจริญทรัพย
วุฒิปญญานนท
พณิชพงศสกุล
สุริยะพงศกร
เอื้อพิริยะกูล
นันตะเจริญ
กิตติพินันท
อัครวานิชอุดม
อริชยหัสดิน
ธนิตธีระนันท
พงศเมฆินทร

ทวีเชวงเกียรติ
แสงปรีดานนท
พัฒนเกียรติชีวิน
รัตนพรศักดิ์
คําปนประพันธกลุ
เกษตรวนา
รัตนสุรีย
ลัทธิธรรมธาดา
ศิริวัชระพงศ
พิทักษภูผาวารี
หลาทรงสิทธิ์
นิมิตพูนสวัสดิ์
สินเสวนาชีพ
นภตาศัย
ปญญากิตติกุล
พจีพรพรหม
เกียรติเอื้ออังกูร
ภูมิทัศนอําไพ
เปรมชยานนท
เพชรศิลาพันธุ
วงสเจริญพร
รังศิริกุล
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พัทธนันทชัย
กฤชภากุล
ขัติจักร
ฉวีวงษเจริญ
สุขสินสกุล
โชคธนาภิวัฒน
เตชะรินทร
วรนันทปญญา
อภิพีรสิทธิ์
สุพจนชื่นฤดี
รักษทรายคํา
จอมนที

โรจนพิศิษฐ
กฤดิกรสกุล*
กอผจญทรัพย
สถิตญาณทัต
ศักดิ์ธนาธีรกุล
รักนรานุกุล
รักสุรโยธิน
สุขสันติสุข
สกุลรังแกว
จิรัฐิติกาลชัย
ปญญาธนาศรี
ดารากาญจนกุล

๕๓

มงคลวารินทร วิริยะธานันท
พิพฒ
ั นพงศพนั ธ* ภคมนพิพัฒนพร
มนตรีนิธิกร*
สินธนาภา
ปาวิลาธนดล ศุภรัตนจิราธร
เปลงศิริโสภา ธนากุลภิวัฒน
ธํารงเจริญโรจน ภาคยัง
กุลทวีเดชา
พงศฐิติโชติ
จารักัญญพสิฐ ณัตฐากานตร
วงคชัยสิริ
ไพบูลยชู
สุวภัทรเจริญ อุนใจเลิศฤทธิ์
ตระกูลอุนใจ เลิศรัตนโสภณ
กาษาวพัสตร เดชาระพีพันธ

ปรากฏการณที่อาจจะเปนไปของนามสกุลคนเมืองในอนาคต

คําเมืองเลือนหายไปจากการใชภาษาไทย ภาษาบาลีสันสกฤตในชื่อสกุล
ที่ตั้งใหม ตามความเชื่อและคานิยมยุคนี้ ที่มักจะเปลี่ยนชื่อ ชื่อสกุล เพื่อแกชง
เพื่อสะเดาะเคราะห ซึ่งผูที่เปลี่ยนแปลงชื่อนามสกุลดวยเหตุนี้ จะรูสึกวาไดเปน
คนใหม หมดเคราะหหมดโศก มีความหวังวาชีวติ จะดีขนึ้ นามสกุลเดิมทีแ่ สดงตน
เปนคําลานนา ที่ใชมารวม ๘๐ ป ก็จะกลืนกลายเปนคําภาษาไทยไป เปนคําเรียก
ขานที่มีสําเนียงกรุงเทพ มีความหมายดีมาก เปนที่ภูมิใจของเจาของนามสกุล
หากเมื่อคนเหลานี้ไปทํางานตางจังหวัด อพยพไปอยูตางถิ่น หรือแมแตคนที่ยัง
อาศัยอยูใ นดินแดนลานนาเหมือนเดิม จากการไดรจู กั ชือ่ นามสกุล เราจะไมสามารถ
คาดเดาไดเลยวาเขามีตนตระกูลเปนคนเมือง หรือเขามาจากลานนา
อัตลักษณหนึง่ ทีแ่ สดงตัวตนวาเปนคนเมือง มาจากลานนา ดวยการใชชอื่
นามสกุลเปนคําเมืองก็จะไมมีอีกตอไป
* นามสกุลที่ไดรับพระราชทานจาก สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ซึง่ ชาวอําเภอจอมทองไดรบั พระราชทานทัง้ หมด ๓ นามสกุล ดังนี้ กฤดิกรสกุล*
พิพัฒนพงศพันธ* มนตรีนิธิกร*.

๕๔
ภาษาคําเมืองในนามสกุลคนลานนาสามารถยังคงมีอยูตอไปได ถาหาก
มีการฟนฟูการใชคําเมือง มีการตั้งคลังขอมูล เรื่องชื่อนามสกุลที่มีความหมายดี
และเปนภาษาลานนาหรือคําเมืองที่สละสลวย ไพเราะ รื่นหู เพื่อใหบริการปรึกษา
เรื่องการตั้งนามสกุลใหมของคนเมืองที่ตองการเปลี่ยนจากนามสกุลเดิม วิธีนี้
อาจจะทําให “คําเมือง” ในนามสกุลคนเมืองยังมีอยูตอไป และเปนคําที่งดงาม
ไพเราะ เปนที่นาภาคภูมิใจแกเจาของนามสกุล
บทสรุป

การเปลีย่ นแปลงทางสังคมสงผลกระทบตอวิถชี วี ติ วิถคี วามคิด ความรูส กึ
ของคน เพราะความซับซอน ยุง ยาก ทําใหคนเผชิญทุกขมากขึน้ เมือ่ อยากไปใหพน
ความทุกข บางคนใชวิธีเปลี่ยนชื่อ นามสกุล เพื่อหวังผลทางจิตวิทยาวา ตนเอง
เปนคนใหม ปรากฏการณเหลานี้เกิดขึ้นในสังคมไทยมาอยางตอเนื่อง การนิยม
เปลีย่ นชือ่ เปลีย่ นนามสกุลก็มมี ากขึน้ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงนีส้ ง ผลถึงการเลือนหาย
ของภาษาล า นนา หรื อ คํ า เมื อ ง ในนามสกุ ล ของคนเมื อ งได ห มดลงไปด ว ย
คําที่แสดงถึงรากเหงา ประวัติศาสตรของตระกูลคนเมืองถูกเลิกใช ถูกแทนที่ดวย
คําภาษาไทยชั้นสูง ซึ่งประกอบดวยคําบาลี สันสกฤต จนไมเหลือเคาอัตลักษณ
ภาษาในนามสกุลคนเมืองอีกตอไป
การเปลี่ยนนามสกุลจากคําเมืองเปนภาษาไทย อาจดูเปนคลื่นกระทบฝง
ลูกเล็กๆ ที่ไมกระทบสังคม แตหากมองในแงการใชภาษาในชีวิตประจําวันที่แสดง
ตัวตน ชาติพนั ธุ ถิน่ ทีอ่ ยู เปนการกลืนกลายทีผ่ เู ปลีย่ นนามสกุลมีความเต็มใจทีจ่ ะ
เปลี่ยนแปลง
แตหากมีการใหบริการชวยคิดนามสกุลที่เปนคําเมืองที่ไพเราะ มีความ
หมายดี และแสดงอัตลักษณของคนเมือง นาจะมีคนเมืองบางสวนที่รักความเปน
ลานนานาจะยินดีที่จะใชนามสกุลที่มีสําเนียงเรียกขานแบบคนเมืองนั้น ซึ่งการ
ละทิ้งคําเมืองในนามสกุลนาจะนอยลง เพียงแคเปลี่ยนจากคําพื้นๆ ไปเปนคํา
ที่ดีกวาเดิมแตยังคงอัตลักษณคนเมืองสืบไป
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บทคัดยอ

งานวิ จั ย นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ วิ เ คราะห ก ารแปรที่ มี แ นวโน ม ไปสู  ก าร
เปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะและสระบางเสียงในภาษาไทดําบานนาปาหนาด
ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย โดยดูวามีปจจัยใดที่ทําใหพยัญชนะ
และสระในภาษาไทดําปจจุบนั เกิดการแปรและเปลีย่ นแปลงเสียงไปจากภาษาไทดํา
โบราณ การอธิบายถึงสาเหตุของการเปลี่ยนแปลงเสียงจะพิจารณาจากปจจัยทาง
สังคม คือ การสัมผัสภาษา (language contact) ทั้งจากภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษากลุม ลาว (ภาษาเลย/ ลาวเวียงจันทน/ ลาวหลวงพระบาง) และอายุ กลุม อายุที่
ใชในการวิจยั แบงออกเปน ๓ กลุม ไดแก กลุม วัยสูงอายุ กลุม วัยกลางคน และกลุม
วัยรุน ผลการศึกษา เมือ่ พิจารณาถึงปจจัยทีท่ าํ ใหเกิดการแปรและการเปลีย่ นแปลง
เสียงในภาษาไทดําพบวา การสัมผัสภาษาจากคํายืมในภาษาไทยมาตรฐานและ
ภาษากลุมลาวซึ่งเปนปจจัยภายนอกภาษา จัดเปนปจจัยที่มีบทบาทสําคัญ โดยมี
การแปรเสียงไปตามกลุม อายุ การแปรเสียงทีม่ แี นวโนมไปสูก ารเปลีย่ นแปลงเสียง
จะพิจารณาจากการใชรปู แปรเฉพาะผูพ ดู ในกลุม วัยรุน คือ กลุม วัยรุน จะรับอิทธิพล
จากภาษาไทยมาตรฐานทีม่ เี สียงปฏิภาคกับคําในภาษาไทดําเขามาใชมากกวาผูพ ดู
อีกสองกลุมอายุที่จะรับอิทธิพลสวนใหญมาจากภาษากลุมลาว นอกจากนี้เฉพาะ
ผูพูดในกลุมวัยรุนยังพบการใชรูปแปร [ɤː] ของสระประสม /aɯ/ ที่สันนิษฐานวา
เปนการแปรที่เกิดจากปจจัยภายในภาษา โดยการออกเสียงสระใหงายขึ้น (Vowel
simplification)

๕๘


ABSTRACT

This paper aimed to analyze the variation of the phonological changing
trends of the consonants in Tai Dam ethnic group, Ban Na Pa-Hnat village,
Khao Kaew sub-district, Chiangkhan district, Loei. The researcher examined
the possible factors which influence the Old Tai Dam consonants and vowels
variation. The focuses will be on the external social factors, which are the
language contact both from Standard Thai and Lao (Loei / Vientiane / Luang
Phabang) and age. The age of Tai Dam informants can be considered as the
factors which induce the phonological variation and change. The age groups
in this study were divided into 3 group : old age, middle-age, and young
age. The results revealed that, the external factor in language contact from
loanword of standard Thai and Lao into Tai Dam’s sound is considered as
the most significant factor. The consonants and vowels varied according to
age-group, the sound changes in progress were considered by the younger
age-group only, and the younger age-group were influenced by standard Thai
which correspondence with words in Tai dam, unlike the older age group
who were influenced by Lao. Only one case of vowel variation, concerning
the variant of the diphthong is hypothesized to be induced by an internal
factor i.e. vowel simplification. This variation is found only in the younger age
group.
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การเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยูกรณีศึกษา

การเปลี่ยนแปลง
ของเสียงพยัญชนะกับสระบางเสียงในภาษาไทดํา

ไทดําถือวาเปนกลุมชาติพันธุที่มีความสําคัญเนื่องจากมีผูพูดภาษาไทดํา
อยูเปนจํานวนมากในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ผูพูดสวนใหญอาศัยอยู
ทางตะวันตกเฉียงเหนือของประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ตอนเหนือ
ของประเทศสาธารณรั ฐ ประชาธิ ป ไตยประชาชนลาว และกระจายอยู  ทั่ ว ไป
ตามบริเวณตางๆ ของประเทศไทย “ภาษาไทดํา” เปนชือ่ ทีใ่ ชเรียกทัว่ ไป แตเฉพาะ
ในประเทศไทยนัน้ มีใชอกี หลายชือ่ ไดแก “ภาษาไทดํา ไทยโซง ลาวโซง ไทยทรงดํา
ลาวทรงดํา หรือผูไ ทดํา”๒ ไทดําบานนาปาหนาด จังหวัดเลย ประเทศไทย เปนไทดํา
กลุมเดียวที่ตั้งถิ่นฐานอยูในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยและ
มีประวัติการอพยพยายถิ่นฐานเขามาในประเทศไทยคนละชวงเวลาและเสนทาง
กับไทดํากลุมอื่นๆ ที่มีศูนยกลางอยูที่จังหวัดเพชรบุรีกอนจะกระจายไปแตละถิ่น
ไทดําบานนาปาหนาด จังหวัดเลย เปนกลุมผูพูดภาษาไทดําอยูเพียงหมูบานเดียว
และตั้งบานเรือนอยูปะปนกับคนไทยอีสานถิ่นเลย ทําใหนอกจากภาษาไทย
มาตรฐานที่ เ ป น ภาษาราชการแล ว จึ ง อาจได รั บ อิ ท ธิ พ ลจากภาษาแวดล อ ม
อั น เป น ภาษาของชนกลุ  ม ใหญ คื อ ภาษาเลย ลาวเลยหรื อ ไทเลย รวมถึ ง
ภาษาของชนกลุ  ม น อ ย
ที่ เ ป น ภาษาลาวอพยพ
(เวียงจันทน, หลวงพระบาง)
ภาษาทั้งหมดนี้ พิณรัตน
อั ค รวั ฒ นากุ ล (๒๕๔๖)
ไดจัดใหอยูในภาษากลุม
ลาว ซึ่งคนไทดําบานนา
ปาหนาดสามารถพูดและ
ฟงไดเขาใจหมดทุกคน

๖๐
จากการไดศึกษาการเปลี่ยนแปลงเสียง (Phonological change) จาก
ภาษาไทดําโบราณ (L-Thongkum, ๒๐๐๒)๓ ที่ทําใหเกิดภาษาไทดําปจจุบันถิ่น
ตางๆ พบวา ระบบเสียงพยัญชนะและสระของภาษาไทดําบานนาปาหนาด
(ชาคริต อนันทราวัน, ๒๕๒๑) มีการเปลีย่ นแปลงจากภาษาไทดําโบราณแตกตางไป
จากภาษาไทดําถิ่นอื่นๆ ที่มีผูศึกษาไวทั้งในประเทศเวียดนามและประเทศไทย
คือ พบจํานวนหนวยเสียงพยัญชนะตนควบกลํา้ (cw-) ทีม่ เี พียงหนวยเสียงเดียวคือ
/kw-/ ขณะทีถ่ นิ่ อืน่ สวนใหญมี ๓ หนวยเสียง แตพบจํานวนหนวยเสียงสระประสม
มากกวาถิน่ อืน่ เนือ่ งจากความสัน้ ยาวของสระประสมมีนยั สําคัญทางภาษาศาสตร
นอกจากนี้ ผูว จิ ยั ยังไดเก็บขอมูลทางเสียงเบือ้ งตนพบวาภาษาไทดําบานนาปาหนาด
ในปจจุบันมีการออกเสียงพยัญชนะและสระที่แตกตางกันในผูพูดที่มีอายุลดหลั่น
กันไป ดังนี้
๑) ภาษาไทดําบานนาปาหนาดในปจจุบนั มีการแปรเสียงไปตามกลุม อายุ
เกิดขึ้น ตัวอยาง ในผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนจะออกเสียงพยัญชนะตน
ที่มาจากเสียงกักโฆษะในภาษาไทดั้งเดิม เชน *b- เปนเสียงกักอโฆษะสิถิล [pu๓๔]
‘พลู’ ขณะที่กลุมวัยรุนมีการแปรของเสียงกักอโฆษะสิถิลและเสียงกักอโฆษะธนิต
เกิดขึ้นคือ [pu๓๔ ~ phu๓๔] หรือในคําวา /pap๓๓/ ‘พับ’ ที่พบวาผูพูดในกลุมวัยรุน
ทุกคนจะออกเสียงแปรไปทั้งคําเปน [phap๓๓] เปนตน การแปรดังกลาวสะทอน
ให เ ห็ น ว า เริ่ ม มี ก ารออกเสี ย งพยั ญ ชนะต น เหล า นี้ แ ตกต า งไปจากลั ก ษณะที่
Chamberlain (๑๙๗๕) และ Hartmann (๑๙๘๐) ไดจัดใหภาษาไทดําอยูในกลุม
ที่มีการกลายจากเสียงพยัญชนะตนกักดั้งเดิมเสียงกอง (กักโฆษะสิถิล) เปนเสียง
ไมกอง ไมพนลม (กักอโฆษะสิถลิ ) *b > p
๒) ผูวิจัยพบการแปรของเสียงสระ /aɯ/ เชน คําวา /saɯ๔๕/ ‘ใส’
ในขณะที่ผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนยังคงออกเสียงสระประสมดั้งเดิม
[saɯ๔๕] แตผูพูดกลุมวัยรุนออกเสียงเปน [aj] และมีการแปรไปเปนสระเดี่ยว [ɤː]
เกิดขึ้นดวยคือ [saɯ๔๕~ saj๔๕ ~ sɤː๔๕] เปนตน การแปรของผูพูดกลุมวัยรุนจาก
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สระประสม [aɯ] ไปเปนสระเดี่ยว [ɤː] นี้ ทําใหมีความเปนไปไดที่ในอนาคต
ภาษาไทดําอาจสูญเสียลักษณะที่รักษาสระประสมในภาษาไทดั้งเดิมที่มีลักษณะ
การเปลี่ ย นแปลงของสระประสม *i ə * ɯə *u ə *a ɯ > i ə ɯə u ə a ɯ
ซึ่งเปนเกณฑที่ใชแยกภาษาไทดําออกเปนคนละถิ่นกับภาษาไทแดง ไทขาว และ
ไทลื้อ (Kullavanijaya and L-Thongkum, ๑๙๙๘)
๓) ภาษาไทดํ า บ า นนาป า หนาดในป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงเสี ย ง
ที่พบทั่วไป คือ พยัญชนะตนควบกลํ้าภาษาไทดําโบราณ *khw-, *ɣw-, *kw-,
*ɡw-, *hŋw- และ *ŋw- ผูพูดจะออกเสียงเปนเสียงพยัญชนะตนเดี่ยว [kh-],
[k-] และ [ŋ-] ตามลําดับโดยเกิดรวมกับทุกสระ หากเกิดกับสระกลางตํ่า /a, aː/
จะออกเสี ย งเป น สระประสม [u ə ] เช น คํ า ว า ‘กวาง’ *kwaa ŋ A๑ ผู  พู ด
จะออกเสียงเปน [kuəŋ๒๒] ซึ่งแสดงใหเห็นวาพยัญชนะตนควบกลํ้าเริ่มหายไป
คงเหลือเพียงพยัญชนะตนเดี่ยว (cw- > c-)
๔) จากงานวิจยั ของ ชาคริต อนันทราวัน (๒๕๒๑) ทีเ่ คยศึกษาระบบเสียง
ภาษาไทดําบานนาปาหนาด พบวาผูพูดจะออกเสียงแปรกันระหวางเสียง [d-]
และ [l-] เชน ในคําวา [doːm๒๒] ~ [loːm๒๒] ‘ดม’ หรือ [dɛːŋ๒๒] ~ [lɛːŋ๒๒]
‘แดง’ นั้น ปจจุบันผูวิจัยเริ่มไมพบการแปรดังกลาวแตพบวาผูพูดจะออกเสียงเปน
[d-] ทั้งหมด ซึ่งผูวิจัยเห็นวาเปนลักษณะที่มีการเปลี่ยนแปลงสูงเชนเดียวกัน
จากตัวอยางขางตนจะเห็นไดวา การแปรและการเปลี่ยนแปลงของ
เสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทดําเกิดขึน้ และดําเนินอยูต งั้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั
การเปลี่ยนแปลงไดทําใหเกิดความแตกตางระหวางถิ่นและภายในแตละถิ่นก็เกิด
ความแตกตางระหวางอายุของผูพูดดวย ดังที่ เพชรตะบอง ไพศูนญ (๒๕๕๓ : ๔)
ไดกลาววา ไทดําบานนาปาหนาดปจจุบนั โดยเฉพาะเยาวชนไทดําไดรบั ภาษาไทย
มาตรฐานเขามาใชในชีวิตประจําวันเปนอยางมาก เนื่องจากมีโรงเรียนประจํา
หมูบ า นทัง้ ในระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทีก่ าํ หนดใหใชภาษาไทยมาตรฐาน
เป น สื่ อ ในการสอน อี ก ทั้ ง ด า นสาธารณู ป โภค บ า นนาป า หนาดในป จ จุ บั น

๖๒
ทุกครอบครัวจะมีวิทยุ โทรทัศน ทําใหระบบสื่อสารมวลชนไดเขามามีบทบาทตอ
การรับรูขาวสารและมีผลใหเด็กๆ สามารถฟง พูด อาน และเขียนภาษาไทยได
สิ่งเหลานี้จึงอาจทําใหเยาวชนไทดําใชภาษาไทดํานอยลงและใชภาษาของทาง
ราชการและภาษาอื่นมากขึ้น จึงนาสนใจศึกษาการแปรและการเปลี่ยนแปลง
ของเสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทดําบานนาปาหนาดปจจุบัน โดยเลือก
ผูพูดที่มีอายุแตกตางกันซึ่งจะทําใหเห็นภาพของการเปลี่ยนแปลงจากอดีตวามาสู
ปจจุบันไดอยางไร การแปรในปจจุบันจะสามารถอธิบายสาเหตุและแนวโนมของ
การเปลี่ยนแปลงในภาษาไทดําบานนาปาหนาดที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไดหรือไม

วัตถุประสงคของการวิจัย
วิเคราะหการแปรของเสียงตามอายุทมี่ แี นวโนมไปสูก ารเปลีย่ นแปลงของ
เสียงพยัญชนะและสระในภาษาไทดําปจจุบันที่บานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน
จังหวัดเลย

สมมติฐานการวิจัย
ผูพูดยิ่งมีอายุนอยลงจะยิ่งใชรูปแปรทางเสียงที่เปนรูปแปรที่เกิดขึ้นใหม
ในถิ่นของตนหรือรูปแปรของเสียงในภาษาไทยมาตรฐานมากกวาผูพูดอายุมาก

การดําเนินการวิจัย
ศึกษาการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียงในภาษาไทดําบานนาปาหนาด
ปจจุบันซึ่งจัดเปนการศึกษาโดยมองภาษาในชวงเวลาเดียวหรือในสมัยเดียวแลว
เห็นลักษณะทีแ่ ปรไปในภาษานัน้ ๆ เรียกไดวา การศึกษาภาษารวมสมัย (synchronic
study) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
ตัวแปร ตัวแปรหลักในงานวิจยั นีค้ อื กลุม อายุ แบงออกเปน ๓ กลุม อายุ
กลุม อายุละ ๑๐ คน ไดแก ผูบ อกภาษากลุม วัยรุน (๑๘–๒๕ ป) สวนใหญกาํ ลังศึกษา
ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปที่ ๖ ที่โรงเรียนในหมูบาน กลุมวัยกลางคน (๓๕–๕๐ ป)
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๖๓

มีประวัติจบการศึกษาในระดับประถมศึกษาปที่ ๖ ถึงมัธยมศึกษาปที่ ๓ ประกอบ
อาชีพทํานาและทอผาในหมูบาน และกลุมวัยสูงอายุ (๖๐ ปขึ้นไป) ทุกคน
จบการศึกษาระดับชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๔ ประกอบอาชีพทําไร ทํานา บางคนไมได
ประกอบอาชีพแลว ในการคัดเลือกผูบอกภาษาเพื่อเก็บขอมูลการแปรเสียงนี้
ผู  บ อกภาษาทุ ก คนจะต อ งพู ด ภาษาไทดํ า เป น ภาษาแม จะเป น เพศชายหรื อ
เพศหญิ ง ก็ ไ ด ทั้ ง นี้ ผู  บ อกภาษาทุ ก คนจะต อ งมี อ วั ย วะในการออกเสี ย งอยู 
ในสภาพครบถวนสมบูรณ ออกเสียงไดชัดเจน และมีความเต็มใจที่จะสละเวลา
ใหความรวมมือ
การสรางเครื่องมือวิจัย รายการคําศัพทเพื่อศึกษาการแปรและ
การเปลี่ยนแปลงเสียงพยัญชนะและสระประกอบดวย รายการคําที่คัดเลือก
มาจากคลังศัพท Old Tai Dam (Black Tai) Lexicon ของ ธีระพันธ เหลืองทองคํา
(ฉบับ ๒๕๔๕) โดยใชเกณฑการคัดเลือกคําศัพทที่เปนคํารวมเชื้อสาย (cognate)
กับคําภาษาไทย รวมทั้งใชพจนานุกรมลาว–ไทย (วีระพงศ มีสถาน, ๒๕๔๓) และ
พจนานุกรม ภาคอีสาน–ภาคกลาง (สมเด็จพระมหาวีรวงศ และคณะ, ๒๕๑๕)
เปนหลัก โดยเลือกคําที่ปรากฏตรงกันหรือเปนเสียงปฏิภาคกันในภาษากลุมลาว
ภาษาไทย และภาษาไทดํ า ตามที่ ธี ร ะพั น ธ เหลื อ งทองคํ า (ฉบั บ ๒๕๔๕)
ไดสืบสรางไว ทั้งนี้การศึกษาเสียงปฏิภาคจะเปนตัวเทียบเพื่อดูวาระบบเสียง
ภาษาไทดําปจจุบันมีการแปรไปดวยอิทธิพลจากภาษาไทยและภาษากลุมลาว
อยางไร รวมคําศัพทเพื่อเก็บขอมูลการออกเสียงจํานวน ๒๘๐ คํา (จากรายการ
คําที่ใชศึกษาพยัญชนะ ๑๘๐ คํา และรายการคําที่ใชศึกษาสระ ๑๐๐ คํา)
วิ ธี ก ารเก็ บ ข อ มู ล ผู  วิ จั ย ใช แ บบสํ า รวจประวั ติ ข องผู  บ อกภาษา
เพื่อสอบถามขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับผูบอกภาษาทั้งสามกลุมอายุ ในการถามผูวิจัย
จะใชรูปภาพ อุปกรณ หรือแสดงทาทางประกอบ แลวใหผูบอกภาษาพูดคํา
นั้นๆ การจดบันทึกขอมูลผูวิจัยใชสัทอักษร IPA พรอมกับบันทึกเสียงลงในเครื่อง
บันทึกเสียง

๖๔
การวิเคราะหขอมูล วิเคราะหการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียง
ในผูพูด ๓ กลุมอายุ โดยใชแนวคิดเกี่ยวกับการแปรและการเปลี่ยนแปลงเสียง
ตามแนวการศึกษาภาษาศาสตรสังคมที่วิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปร
ภาษากับตัวแปรทางสังคมเพื่อดูวาปจจัยใดทางสังคมที่สัมพันธกับลักษณะการใช
ภาษา และอธิบายแนวโนมการคงอยูและการหมดไปของรูปแปรจากกระบวนการ
แขงขันกันของรูปแปรแตละรูป (Competing sound change) ของ Wang (๑๙๖๙)
การกําหนดใหมีการแปรของเสียงพยัญชนะและสระเกิดขึ้นนั้น พิจารณา
ไดจากลักษณะตางๆ คือ ๑) การออกเสียงพยัญชนะและสระของผูบอกภาษา
แตกตางไปจากหนวยเสียงพยัญชนะและสระที่มีพัฒนาการการกลายเสียงมาจาก
ภาษาไทดําโบราณเปนภาษาไทดําบานนาปาหนาด หรือกลาวอีกนัยหนึ่งคือ
เมื่อผูบอกภาษามีการออกเสียงคําๆ ใดดวยพยัญชนะและสระมากกวา ๑ เสียง
อยางสมํา่ เสมอก็จะตัดสินใหมกี ารแปรเกิดขึน้ ๒) การออกเสียงพยัญชนะและสระ
ที่แตกตางกันระหวางผูบอกภาษาทั้งสามกลุมอายุ สวนปจจัยหรือสาเหตุที่ทําให
เกิดการแปรอาจพิจารณาไดจาก ๑) หากมีการแปรของพยัญชนะและสระเกิดขึ้น
กับกลุมอายุหนึ่งซึ่งทําใหแตกตางไปจากกลุมอายุอื่น และการแปรที่เกิดขึ้นนั้น
มีลกั ษณะไปตรงกันกับอีกภาษาหนึง่ ไดแกภาษากลุม ลาว (เลย หรือลาวเวียงจันทน)
รวมถึงภาษาไทยมาตรฐาน อาจทําใหเราสรุปไดวา การแปรดังกลาวมีปจ จัยมาจาก
การสัมผัสภาษา (language contact) ซึง่ เปนปจจัยภายนอก (External factors) ของ
ภาษา หรือ ๒) หากไมพบวาปจจัยการสัมผัสภาษามีสวนทําใหเกิดการแปรทาง
เสียงขึ้นก็ทําใหสันนิษฐานไดวาอาจเกิดจากปจจัยภายใน (Internal factors) ซึ่งจะ
เปนปจจัยทีพ่ จิ ารณารองลงไปในงานวิจยั นี้ นอกจากนี้ ปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลอืน่ ๆ เชน
โอกาสที่ผูบอกภาษาจะไดสัมผัสกับผูพูดภาษากลุมลาวและภาษาไทยมาตรฐาน
ก็อาจจะตองนํามาใชพิจารณาดวย
ยกตัวอยางการวิเคราะหเสียงพยัญชนะในคําวา ‘พลู’ หากผูบอกภาษา
ทัง้ กลุม ผูส งู อายุและกลุม วัยกลางคนตางออกเสียงเปน [pu๓๔] แตกลุม เด็กออกเสียง
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๖๕

เปน [phu๓๔] สามารถสรุปไดวา เกิดการแปรของเสียงพยัญชนะตนขึน้ เมือ่ พิจารณา
ถึงปจจัยทางเสียงจะพบวา ภาษาไทดําจัดอยูในกลุม P (Chamberlain ๑๙๗๕,
Hartmann ๑๙๘๐) ที่จะตองมีการกลายเสียงจากพยัญชนะตนดั้งเดิมเสียงกอง
เปนเสียงไมกอง (*b > p) ทําใหสันนิษฐานไดวารูปแปร [ph] อาจยืมมาไดจากทั้ง
ภาษากลุม ลาวและภาษาไทยมาตรฐานทีม่ คี าํ รวมเชือ้ สายกันนัน้ ทัง้ นี้ หากพิจารณา
ถึงโอกาสทีผ่ บู อกภาษาจะมาสัมผัสกับภาษาทีม่ อี ทิ ธิพลดังกลาวพบวา ผูบ อกภาษา
กลุ  ม เด็ ก มี โ อกาสใช ภ าษาไทยมาตรฐานมากกว า กลุ  ม อายุ อื่ น เนื่ อ งจากเป น
ภาษาที่ใชสอนในโรงเรียน ดังนั้นรูปแปร [ph] นาจะยืมมาจากภาษาไทยมาตรฐาน
มากกวาภาษากลุมลาว อีกเหตุผลหนึ่งที่ใชสนับสนุนคือกลุมคนไทดําบานนา
ปาหนาดไดตั้งบานเรือนอยูทามกลางกลุมผูพูดภาษากลุมลาวมาเปนระยะเวลา
ยาวนานแลว กอนทีภ่ าษาไทยมาตรฐานจะถูกนําไปใชสอนในโรงเรียนหรือใชสอื่ สาร
ผานทางสื่อวิทยุ โทรทัศน แตก็ไมพบวาเกิดการแปรขึ้นในกลุมผูสูงอายุและ
กลุมวัยกลางคน ทําใหสรุปการแปรที่เกิดขึ้นนี้ไดวามาจากปจจัยการสัมผัสภาษา
กับภาษาไทยมาตรฐาน เปนตน

๖๖

ระบบเสียงภาษาไทดําบานนาปาหนาด อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
พยัญชนะภาษาไทดําบานนาปาหนาดมี ๒๐ หนวยเสียง ทุกเสียงจะปรากฏ
เปนพยัญชนะตนเดีย่ วได มีเพียง ๙ เสียงทีเ่ กิดเปนพยัญชนะทายเดีย่ ว ดังรายละเอียด
ตอไปนี้

พยัญชนะทายมี ๙ หนวยเสียง แบงออกเปน ๒ กลุม ไดแก พยัญชนะกัก
/-p,-t,-k,-ʔ/ และพยัญชนะกองกังวาน /-m,-n,-ŋ,-w,-j/
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๖๗

สระเดี่ยวในภาษาไทดําบานนาปาหนาดมี ๑๘ หนวยเสียง ประกอบดวย
สระสั้น ๙ หนวยเสียง และคูสระยาวที่เปรียบตาง ๙ หนวยเสียง มีดังนี้
ตําแหนงของลิ้น

สระประสมมี ๔ หนวยเสียง ไดแก /iə, ɯə, uə, aɯ/
การเปลีย
่ นแปลงของเสียงพยัญชนะกับสระบางเสียงในภาษาไทดํา

บานนาปาหนาด

ผลการวิ จั ย พบว า เสี ย งพยั ญ ชนะที่ มี ก ารแปร ได แ ก พยั ญ ชนะต น
ph- b- d- l- (< *l-) p- t- c- k- (< *b- *d- *ɟ- *ɡ-) ɲ- (< *hɲ- *ɲ-, *j-)
kh- k- (< *khw-, *kw- *ɡw-) s- (< *x-) h- (< *ɦ- *h-) และพยัญชนะทาย
-ʔ (< *VVk ในภาษาไทดําโบราณระยะที่ ๑) สวนเสียงสระที่มีการแปร ไดแก
สระเดีย่ วเสียงสัน้ และสระประสมทุกหนวยเสียง รวมถึงสระเดีย่ วเสียงสัน้ ทุกหนวย
เสียงที่มาจากสระยาว *ii, *ɯɯ, *uu, *ɛɛ, *aa และ *ɔɔ (ปรากฏเฉพาะหนา *-k)
ในภาษาไทดําโบราณ

๖๘
จากการแปรของเสียงพยัญชนะและสระทีพ่ บดังกลาว ไมใชเสียงพยัญชนะ
และสระทุ ก เสี ย งที่ ก ารแปรจะมี แ นวโน ม ไปสู  ก ารเปลี่ ย นแปลง การแปรของ
เสียงพยัญชนะและสระที่พบวามีแนวโนมไปสูการเปลี่ยนแปลงเสียงในอนาคต
มีบางเสียง ไดแก รูปแปรพยัญชนะควบกลํ้า [khw-], [kw-] ของพยัญชนะตน
/kh-/ (< *khw-), /k-/ (< *kw-, *ɡw-) รูปแปร [j-] ของพยัญชนะ /ɲ-/ (< *j-)
และรูปแปร [ph-] ของพยัญชนะ /p-/ (< *b-) ตามลําดับ รวมถึงรูปแปร [a, aː]
ของสระประสม /uə/ (<*a, aː ที่ตามหลังพยัญชนะตนควบกลํ้า *cw-) และ
รูปแปร [aj, ɤː] ของสระประสม /aɯ/ (<*aɯ) ดังรายละเอียดตอไปนี้
พยัญชนะ kh- และ k- ที่มาจากพยัญชนะตนควบกลํ้า *khw- และ
*kw-, *ɡw- ตามลําดับ ในภาษาไทดําโบราณซึ่งกําลังจะสูญไปในภาษาไทดํา
ปจจุบันบานนาปาหนาด มีการแปรระหวางพยัญชนะตนเดี่ยวและพยัญชนะ
ตนควบกลํ้าที่แตกตางกันดังตอไปนี้
๑. พยัญชนะ kh- ที่มาจากพยัญชนะตนควบกลํ้า *khw- มีรูปแปร ๔ รูป
ไดแก รูปแปรพยัญชนะตนเดี่ยว [kh-] และ [k-] และรูปแปรพยัญชนะตนควบกลํ้า
[khw-] และ [kw-] แตกตางกันไปในแตละคํา คือ รูปแปร [k-] พบในคํา [kuəʔ๔๔]
‘ขวาก’ [kuəj๓๔] ‘ไขว (หาง)’ และ [kuəj๓๔] ‘ไขว’ เฉพาะผูพ ดู คนที่ ๕ ของวัยกลางคน
รูปแปรพยัญชนะตนควบกลํ้า [kw-] พบ ๑ คํา คือ [kwaʔ๔๔] ‘ขวาก’ ในผูพูด
กลุมวัยรุน สวนรูปแปร [kh-] กับ [khw-] มีการแปรอิสระกันในบางคํา เชน
[khɛːn๒๒~ khwɛːn๒๒] ‘แขวน’ หรือ [khuəm๓๑ ~ khwam๓๑] ‘ควํ่า’ ซึ่งพบ
เฉพาะในกลุมวัยรุนเชนเดียวกัน
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๗๐
รูปแปร [k-] ที่พบในคําวา /khuəʔ๔๔/ ‘ขวาก’, ‘ไขว (หาง)’ และ ‘ไขว’
ดังกลาว เกิดจากผูพูดกลุมวัยกลางคนนําการปฏิภาคของเสียงพยัญชนะในภาษา
ไทดํา ภาษาไทยมาตรฐานและภาษากลุมลาวมาใช กลาวคือพยัญชนะที่มาจาก
*ɡ- จะกลายเปนเสียงไมพนลม (สิถิล) /k-/ ในภาษาไทดําที่ปฏิภาคกับเสียงพนลม
(ธนิต) /kh-/ ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษากลุมลาว โดยผูพูดไดปรับพยัญชนะ
/kh-/ ในคําวา /khuəʔ๔๔/ ‘ขวาก’ /khuəj๓๔/ ‘ไขว (หาง)’ และ /khuəj๓๔/ ‘ไขว’
ที่มาจากภาษาไทดําโบราณ *khw- ตาม /kh-/ ที่มาจาก *ɡ- คือปรับไปเปน
/k-/ ตามเสียงปฏิภาค ทั้งนี้เห็นไดจากการออกเสียงของผูพูดที่ควรออกเสียง
ดวยรูปแปรเดิมคือเสียงพนลม (ธนิต) [kh-] ที่มาจากพยัญชนะ *khw- ในภาษา
ไทดําโบราณ คือ [khuəʔ๔๔], [khuəj๓๔] และ [khuəj๓๔] แตกลับออกเปนเสียง
ไมพน ลม (สิถลิ ) คือ [kuəʔ๔๔], [kuəj๓๔] และ [kuəj๓๔] ตามการปฏิภาคของพยัญชนะ
ที่มาจาก *ɡ- แทน การที่ผูพูดปรับพยัญชนะ /kh-/ ที่มาจาก *khw- ตาม
/kh-/ ที่มาจาก *ɡ- โดยปรับเปน [k-] นั้นจัดเปนกระบวนการแกไขเกินเหตุ
(hypercorrection) ของผูพูดกลุมวัยกลางคน ลักษณะดังกลาวนี้พบเชนเดียวกัน
ในงานวิจัยของ สมทรง บุรุษพัฒน (๒๕๕๔) ทั้งนี้อาจเปนเพราะผูพูดคิดวาการ
ใชรูปแปรใหมดังกลาวเปนการออกเสียงที่ถูกตองมากกวารูปแปรเดิมที่ตนใชเปน
ปกติ เพราะฉะนัน้ การออกเสียงเปนเสียงไมพน ลม (สิถลิ ) จึงนาจะถูกตองตามเสียง
ปฏิภาคกันดังกลาว
สวนรูปแปร [kw-] ผูพูดกลุมวัยรุนปรับ /khw-/ ที่ยืมมาจากภาษาไทย
มาตรฐานใหเปนเสียงไมพนลม [kwaʔ๔๔] ตามเสียงปฏิภาคในภาษาไทดําแทน
แตยงั คงเสียงวรรณยุกตเดิมของภาษาไทดําไว ซึง่ จัดเปนกระบวนการแกไขเกินเหตุ
ของผูพูดเชนเดียวกัน
๒. พยัญชนะ k- ที่มาจากพยัญชนะตนควบกลํ้า *kw- และ *ɡwในบางคําไมพบการแปรทั้งสามกลุมอายุ แตในคําที่มีการแปรพบรูปแปร ๔ รูป
ไดแก [k-], [kh-], [kw-] และ [khw-] แตกตางกันไปตามคํา คือ บางคําพบ ๒ รูปแปร
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ไดแก [k-] และ [kw-] โดยพบ ๑ คําในกลุมวัยสูงอายุที่มีลักษณะแปรอิสระกัน คือ
คําวา [kuəj๔๔ ~ kwaːj๔๔] ‘ควาย’ บางคํามีรูปแปร [k-] และ [kh-] ที่พบเฉพาะกลุม
ผูพ ดู วัยกลางคนและวัยรุน โดยผูพ ดู ในกลุม วัยกลางคนพบเพียงคําเดียว คือ คําวา
[kuəŋ๓๓, khuəŋ๓๓] ‘ขวาง’ และบางคําพบรูปแปร ๓ รูป ไดแก [k-], [kw-] และ
[khw-] หรือรูปแปร [k-], [kh-] และ [khw-] แปรอิสระกัน โดยพบเฉพาะผูพูด
ในกลุมวัยรุนเทานั้น ตัวอยางคํามีดังนี้
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พยัญชนะ ɲ- ทีม่ าจากพยัญชนะตน *j- ในภาษาไทดําโบราณ มีรปู แปร
๒ รูป ไดแก [ɲ-] และ [j-] แตกตางกันไปตามคําและกลุมอายุ รูปแปร [j-] จะพบ
ทุกคําเฉพาะในกลุมวัยรุนและพบบางคําในกลุมวัยกลางคน ในกลุมวัยสูงอายุพบ
รูปแปร [j-] เพียงคําเดียว คือ คําวา [ɲaʔ๔๔ ~ jaʔ๔๔] ‘ยาก’ นอกนั้นผูพูดกลุม
วัยสูงอายุทุกคนจะออกเสียงดวยรูปแปรเดิม [ɲ-] ทั้งหมด ดังตัวอยางตอไปนี้
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พยัญชนะ p- ทีม่ าจากพยัญชนะตนกักโฆษะ *b- ในภาษาไทดําโบราณ
มีการแปรระหวางเสียงแบบไมพนลม (สิถิล) [p-] และเสียงแบบพนลม (ธนิต) [ph-]
ที่เกิดในบางคํา โดยมีการแปรเกิดขึ้นในทุกกลุมอายุซึ่งพบมากในผูพูดกลุมวัยรุน
ดังตัวอยาง
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๗๔
สระ-uə- เฉพาะที่มาจากสระกลางตํ่า *a, aː ตามหลัง *cw- ในภาษา
ไทดําโบราณ จะมีรูปแปร ๓ รูป ไดแก [uə], [a] และ [aː] คําที่มีการแปรจะพบ
รูปแปร [a] และ [aː] ตามหลังเสียงพยัญชนะควบกลํ้า [khw-] และ [kw-] ดังนี้
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สระ-aɯ- ที่มาจากสระประสม *aɯ ในภาษาไทดําโบราณ มีรูปแปร
๓ รูป ไดแก [aɯ], [aj] และ [ɤː] ผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนพบวาใช
รูปแปร [aj] อยางละคําเทานั้น คือ คําวา /caɯ๒๒/ ‘ใจ’ ผูพูดคนที่ ๗ ในกลุม
วัยสูงอายุออกเสียงเปน [caj๒๒] และคําวา /ɲaɯ๔๔/ ‘ใย’ ผูพูดคนที่ ๕ ในกลุม
วัยกลางคนออกเสียงเปน [ɲaj๔๔] สวนผูพูดกลุมวัยรุนพบวาใชทั้งรูปแปร [aj] และ
[ɤː] เปนจํานวนมากและบอยครั้ง ดังตัวอยาง
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การแปรของพยัญชนะและสระในภาษาไทดําบานนาปาหนาดตามกลุม
อายุที่มีแนวโนมไปสูการเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตนสามารถแสดงรอยละของ
การใชรูปแปรของแตละพยัญชนะและสระ ดังภาพที่ ๑

ภาพที่ ๑ แผนภาพแสดงรอยละของการใชรูปแปรของพยัญชนะตน
/kh-, k-/ (< *khw-, *kw- *ɡw-), /ɲ-/ (< *j-), /p-/ (< *b-) สระประสม /uə/
(<*a, aː ที่ตามหลังพยัญชนะตนควบกลํ้า *cw-) และ /aɯ/ (<*aɯ) ในผูพูด
ภาษาไทดําแตละกลุมอายุ

๗๘
จากแผนภาพเปรียบเทียบรอยละของการใชรูปแปรของพยัญชนะและ
สระในภาษาไทดําบานนาปาหนาดพบวาผูพูดทุกกลุมอายุมีการใชรูปแปรใหม
โดยเฉพาะผูพูดกลุมวัยรุนใชรูปแปรใหมทุกรูป และมีระดับการใชรูปแปรสูงกวา
ในผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนที่ไมพบการใชรูปแปรใหมในบางพยัญชนะ
และสระ
เมื่อพิจารณาถึงปจจัยที่มีผลใหเกิดการใชรูปแปรใหมของพยัญชนะและ
ในทุกกลุม อายุอาจกลาวไดวา สวนใหญมสี าเหตุมาจากการสัมผัสภาษา (language
contact) ซึ่ ง เป น ป จ จั ย ภายนอกภาษาที่ มี อิ ท ธิ พ ลทั้ ง จากภาษากลุ  ม ลาวและ
ภาษาไทยมาตรฐาน เนื่องมาจากผูพูดชาวไทดําบานนาปาหนาดจัดเปนผูพูด
สองภาษา (bilingual) หรือหลายภาษา (multilingual) ซึ่งหมายถึงผูที่พูดภาษาไทดํา
เปนภาษาแมทุกคนจะใชภาษาไทดําในชีวิตประจําวันแลว ยังสามารถพูดภาษา
กลุมลาว/เลยหรือลาวเวียงจันทน และ/หรือสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานได
เมื่อติดตอสื่อสารกับผูคนภายนอกก็อาจเกิดการสัมผัสภาษากับภาษาที่ตางกัน
ในบริเวณใกลเคียงกันที่ลักษณะทางเสียงบางประการอาจจะมีอิทธิพลตอกันและ
มีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเสียงขึ้นได ทําใหมีโอกาสรับคํายืม (borrow)
และปรับเสียงตามคํายืมโดยเฉพาะเสียงในภาษาไทดําที่ปฏิภาคกับเสียงที่มาจาก
คํายืมในภาษากลุมลาวและภาษาไทยมาตรฐาน ดังไดแสดงการปฏิภาคของเสียง
พยัญชนะและสระในภาษาไทดําบานนาปาหนาดทีม่ กี ารแปรทางเสียงเปรียบเทียบ
กับภาษากลุมลาวและภาษาไทยมาตรฐาน ในตารางที่ ๑
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ตารางที่ ๑ การปฏิ ภ าคของเสี ย งพยั ญ ชนะและสระที่ มี พั ฒ นาการ
จากภาษาไทดั้งเดิมมาเปนภาษาไทดํา บานนาปาหนาด ภาษากลุมลาว และ
ภาษาไทยมาตรฐาน
-J ĜĤĢĢ
ĝĠğĞ
ĝěěĝ
ĝĠĜĠ
ĜĤģĢ
ĜĤĤĢ

ĜĤĤĢ

การสั ม ผั ส ภาษานั บ ได ว  า เป น ตั ว กระตุ  น ให เ กิ ด การเปลี่ ย นแปลงและ
การแปรทางเสียงซึง่ ในงานวิจยั นีจ้ ะเห็นไดจากการใชรปู แปรใหมของผูพ ดู ในแตละ
กลุม อายุ ดังจะไดอธิบายตามระดับของการใชรปู แปรของพยัญชนะและสระในภาษา
ไทดําบานนาปาหนาดตอไปนี้

๘๐
รูปแปร [khw-] และ [kw-] ของพยัญชนะ /kh-/ (<*khw-) และ
/k-/ (<*kw-, *ɡw-) เนื่องจากมีการใชรูปแปรของพยัญชนะควบกลํ้าทั้งสองรูปนี้
คอนขางมาก โดยเฉพาะรูปแปร [khw-] ของพยัญชนะตน /kh-/ (<*khw-) ที่พบ
เฉพาะในกลุมวัยรุน ในขณะที่ผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนยังใชรูปแปร
ที่เปนพยัญชนะตนเดี่ยว ยกเวนในคําวา ‘ควาย’ ผูพูดกลุมวัยสูงอายุจะออกเสียง
แปรอิสระกันระหวาง [(to๒๒) kuəj๔๔ ~ kwaːj๔๔] จึงทําใหพจิ ารณาไดวา การใชรปู แปร
ดังกลาวของผูพ ดู กลุม วัยรุน ไมนา เปนการรักษาเสียงพยัญชนะควบกลํา้ ในภาษาไทดํา
โบราณและพยัญชนะควบกลํ้า /kw-/ ที่พบจากงานวิจัยของชาคริต อนันทราวัน
(๒๕๒๑) ไวแตอยางใด แตนาจะเปนเพราะรับอิทธิพลจากคํายืมในภาษาไทย
มาตรฐานที่ใชเปนสื่อการสอนในโรงเรียนซึ่งผูพูดกลุมวัยรุนมีโอกาสไดเรียน
ภาษาไทยมาตรฐานอยางเด็กไทยและสามารถพูดภาษาไทยมาตรฐานได ทําให
กลุ  ม วั ย รุ  น มี โ อกาสสั ม ผั ส กั บ ภาษาไทยมาตรฐานมากกว า อี ก สองกลุ  ม อายุ
เพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงและการแปรของพยัญชนะตน /kh-/ (<*khw-)
และ /k-/ (<*kw-, *ɡw-) ในภาษาไทดําบานนาปาหนาดควรจะมีทิศทางดังแสดง
ตัวอยางในภาพที่ ๒
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ภาษากลุมลาว/ปจจัยภายในภาษา ภาษาไทยมาตรฐาน
ภาพที่ ๒ แผนภาพแสดงทิศทางการเปลีย่ นแปลงและการแปรของพยัญชนะตน
/kh-/ (<*khw-) และ /k-/ (<*kw-, *ɡw-) ในภาษาไทดําบานนาปาหนาด
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จากตัวอยางแสดงทิศทางการเปลีย่ นแปลงของพยัญชนะควบกลํา้ ในภาษา
ไทดําโบราณจะเห็นไดวาในงานวิจัยของ ชาคริต อนันทราวัน (๒๕๒๑) ผูพูด
ภาษาไทดําบานนาปาหนาดยังคงรักษาเสียงควบกลํ้าไวได ๑ หนวยเสียง คือ
/kw-/ แตเริ่มมีการแปรอิสระกับรูปแปรของพยัญชนะตนเดี่ยวเกิดขึ้นแลว ทั้งนี้
สามารถอธิบายไดวาอาจรับอิทธิพลมาจากภาษากลุมลาวซึ่งเปนปจจัยภายนอก
ภาษา หรืออาจเกิดจากปจจัยภายในภาษาทีม่ กี ารลดเสียงพยัญชนะควบกลํา้ *-wเมื่อตามหลังดวยสระกลางตํ่า *a, *aa มาเปนพยัญชนะเดี่ยวเพื่อใหออกเสียง
งายขึ้น (simplification)
จากการศึกษาการแปรทางเสียงในภาษาไทดําปจจุบันบานนาปาหนาด
ที่มีทิศทางของเสียงพยัญชนะกักเปน [c- > cw-] พบวาผูพูดกลุมวัยรุนใชรูปแปร
ที่เปนเสียงควบกลํ้าทั้งรูปแปร [khw-] ของพยัญชนะ /kh-/ (<*khw-) และรูปแปร
[kw-] ของพยัญชนะ /k-/ (<*kw-, *ɡw-) ในระดับสูงเมื่อเทียบกับรูปแปรอื่นๆ
ยกตัวอยาง บางคํามีการแปรอิสระกันคือ ‘ควํ่า’ ในบางครั้งผูพูดกลุมวัยรุนยังคง
ออกเสียงดวยรูปแปรเดิม [khuəm๓๑] แตบางครั้งจะออกเสียงเปน [khwam๓๑]
หรือคําวา ‘ควัน’ ที่บางครั้งยังคงออกเสียง [kuən๔๔] แตบางครั้งก็ออกเสียงเปน
[khwan๔๔] นอกจากนี้ในบางคํายังพบวาผูพูดกลุมวัยรุนมักใชคําที่ตางไปจากผูพูด
สวนใหญในวัยสูงอายุและวัยกลางคนโดยเฉพาะใชคําศัพทในภาษาไทดําที่มีเสียง
ปฏิภาคกับคําในภาษาไทยมาตรฐาน ทําใหผูพูดกลุมวัยรุนรับเสียงแปรเขามาใช
มากกวาอีกสองกลุมอายุ เชน คําวา ‘กวาด’ กลุมวัยรุนสวนใหญจะออกเสียงเปน
[kwaːt๔๔] ตามเสียงปฏิภาคในภาษาไทยมาตรฐาน ในขณะที่ผูพูดกลุมวัยสูงอายุ
ทุ ก คนและวั ย กลางคนส ว นมากจะใช คํ า อื่ น คื อ [phi əw ๓๑] ที่ ม าจาก *ph ɛw
C > *ph ɛw C๑ (ธี ร ะพั น ธ เหลื อ งทองคํ า , ฉบั บ ๒๕๔๕) แต มี ส  ว นน อ ย
ในวัยกลางคนทีห่ ากใชคาํ วา ‘กวาด’ ก็จะออกเสียงคํานีด้ ว ยรูปแปรเดิมคือ [kuət๔๔]
อยูทั้งหมด เชนเดียวกับคําวา ‘แขวน, ไขว (หาง), ไขว’ กลุมวัยรุนสวนใหญจะออก
เสียงตามเสียงพยัญชนะควบกลํา้ ในภาษาไทยมาตรฐานเปน [khwɛːn๒๒], [khwaj๓๔]

๘๒
และ [khwaj๓๔] ตามลําดับ ในขณะที่ผูพูดอีกสองกลุมอายุมักจะใชคําอื่นคือ ‘หอย’
[hɔːj๓๑] ที่มาจากภาษาไทดําโบราณ *hɔj C > *hɔj C๑ (ธีระพันธ เหลืองทองคํา,
ตนฉบับ ๒๕๔๕) แทนคําวา ‘แขวน’และใชคําวา ‘กาย’ [kaːj๓๔] ที่มาจาก *kaaj B >
*kaaj B๑ (ธีระพันธ เหลืองทองคํา, ตนฉบับ ๒๕๔๕) แทนคําวา ‘ไขว (หาง)’
คือผูพูดจะพูดวา “เอาขามากายกัน” และคําวา ‘ไขว’ ผูพูดก็จะใชวา “เอา (แขน)
มากายกันหรือกายกัน” นอกจากนั้นพบสวนนอยที่ยังคงใชรูปแปรเดิม [khɛːn๒๒]
และ [khuəj๓๔, kuəj๓๔ (คนที่ ๕ กลุมวัยกลางคน)] เปนตน จากตัวอยางแสดงให
เห็นวา ผูพูดกลุมวัยรุนรับเสียงจากคํายืมภาษาไทยมาตรฐานเขามาใชมากกวา
ภาษากลุมลาวหรือจากการเปลี่ยนแปลงภายในภาษาที่ยังคงใชพูดอยูมากในผูพูด
อีกสองกลุมอายุ การใชรูปแปรพยัญชนะกัก [cw-] ในกลุมวัยรุนนี้ หากตอไป
ยังรับอิทธิพลจากภาษาไทยมาตรฐานเปนระยะเวลานานมากขึ้นและมีการใช
มากขึน้ เรือ่ ยๆ อยางสมํา่ เสมอ อาจทําใหเกิดการเปลีย่ นแปลงกลับไปเปนพยัญชนะ
ควบกลํ้าอยางเดิมในระบบพยัญชนะภาษาไทดําบานนาปาหนาดในอนาคตได
รูปแปร [j-] ของพยัญชนะ /ɲ-/ (<*j-) เปนรูปแปรที่พบการใชในระดับสูง
โดยพบทุกคําเฉพาะในกลุมวัยรุน เชน คําวา /ɲuːŋ๔๔/ ‘ยูง (นก)’ และ /ɲaɯ๔๔/
‘ใย’ ผูพูดกลุมวัยรุนทุกคนออกเสียงเปน [juːŋ๔๔] และ [jaɯ๔๔] ตามลําดับ ในผูพูด
กลุมวัยกลางคนพบวาออกเสียงแปรอิสระกันระหวางรูปแปรเดิมและรูปแปรใหม
ทุกคํา สวนกลุม วัยสูงอายุทกุ คนยังคงใชรปู แปรเดิมทัง้ หมด ยกเวนหนึง่ คํา คือ คําวา
/ɲaʔ ๔๔/ ‘ยาก’ ผูพูดบางคนของกลุมวัยสูงอายุจะออกเสียงเปน [ɲaʔ ๔๔ ~ jaʔ ๔๔]
พยัญชนะ /ɲ-/ ที่มาจาก *j- นี้ เมื่อศึกษาทางภาษาศาสตรเชิงประวัติ (Li, ๑๙๗๗)
พบวา *j- ในภาษาไทดั้งเดิมยังคงถูกรักษาเสียง j- ไวไดในภาษาไทยมาตรฐาน
ในขณะที่ภาษาลาวปจจุบันจะเปน ɲ- ดังนี้ /ňəə/ ‘cobweb’ /ňuŋ/ ‘peacock’
และ /ňaak/ ‘diﬃcult, bad’ เชนเดียวกับที่พบในภาษาเลย (Taengko, ๑๙๘๗) คือ
คําวา /ɲaːk ๕/ ‘diﬃcult’ เปนตน ในเรือ่ งนี้ Li (๑๙๗๗ : ๑๘๑) ไดกลาวไววา “ภาษา
ลาวยังคงรักษาความแตกตางของ *j- และ *ʔj- ไวไดโดยการมีพยัญชนะ ɲ- ทีก่ ลาย
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เสียงมาจาก *j- และพยัญชนะ j- ทีก่ ลายเสียงมาจาก *ʔj- นอกจากความแตกตางกัน
ในเรือ่ งของวรรณยุกต” ดวยเหตุนจี้ งึ อาจพิจารณาไดวา พยัญชนะ *j- ไดกลายเสียง
เปน ɲ-ในภาษาไทดําถิ่นบานนาปาหนาดเนื่องมาจากอิทธิพลของภาษากลุมลาว
เปนที่นาสังเกตวาเสียง ɲ- ที่พบเฉพาะผูพูดกลุมวัยสูงอายุและกลุมวัยกลางคน
แตไมพบในกลุมวัยรุนนี้ แสดงใหเห็นวาผูพูดกลุมวัยรุนไมนาจะรักษาเสียงดั้งเดิม
j- ไว แตนาจะเกิดจากการรับอิทธิพลมาจากภาษาไทยมาตรฐานเชนเดียวกับ
รูปแปร [khw-] และ [kw-] ของพยัญชนะ /kh-/ (<*khw-) และ /k-/ (<*kw-,
*ɡw-) ดังที่ไดกลาวไปขางตน จึงอาจกลาวไดวาเดิมภาษาไทดําบานนาปาหนาด
มีการเปลี่ยนแปลงของเสียงพยัญชนะ *j- ในภาษาไทดั้งเดิมมาเปน ɲ- ตามภาษา
กลุมลาวอยูกอน แลวมีแนวโนมที่จะเปลี่ยนกลับมาเปน j- ในปจจุบันตามภาษา
ไทยมาตรฐาน ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของพยัญชนะ ɲ- (< *j-) ในภาษาไทดํา
บานนาปาหนาดจึงสันนิษฐานไดวาจะเปลี่ยนแปลงเสียงเปน *j- > ɲ- > jในอนาคต
รูปแปร [ph-] ของพยัญชนะ /p-/ พบในผูพูดกลุมวัยรุนมากกวาอีกสอง
กลุม อายุ โดยรับเสียงมาจากคํายืมของภาษากลุม ลาวและภาษาไทยมาตรฐาน เชน
คําวา ‘พับ’ ขณะผูพูดกลุมวัยกลางคนยังออกเสียงดวยรูปแปรเดิม [pap๔๔] และ
ผูพ ดู กลุม วัยสูงอายุออกเสียงดวยรูปแปรเดิมกับรูปแปรใหมเปน [pap๔๔ ~ phap๔๔]
แตกลุมวัยรุนจะใชรูปแปรใหม [phap๔๔] ทั้งหมด หรือในคําวา ‘พราน’ ผูพูดกลุม
วัยสูงอายุและวัยกลางคนออกเสียงเปน [paːn๔๔ ~ phaːn๔๔] แตกลุม วัยรุน ออกเสียง
คํานี้เปนเสียงพยัญชนะพนลม (ธนิต) [phaːn๔๔] ทั้งหมด เปนตน อยางไรก็ตาม
รูปแปรใหมทเี่ กิดขึน้ นีม้ รี ะดับของการใชโดยเฉพาะในกลุม วัยรุน ทีน่ า สนใจ เนือ่ งจาก
มีการใชรูปแปรเดิม [p-] เมื่อเทียบกับรูปแปรใหม [ph-] อยูในระดับเดียวกัน
(ดังแสดงในภาพที่ ๕.๓) จึงทําใหสนั นิษฐานไดวา ระดับการใชพยัญชนะ /p-/ และรูป
แปร [ph-] กําลังอยูในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางเสียงที่มีการแขงขันกันของรูป
แปรแตละรูป (Competing sound change) ตามที่ Wang (๑๙๖๙ : ๑๕) ไดเสนอการ

๘๔
สังเกตการเปลีย่ นแปลงของเสียงทีก่ าํ ลังดําเนินอยูไ ววา “เมือ่ มีการเปลีย่ นแปลงของ
เสียงสองเสียงใดๆ ดําเนินอยู จะมีความเปนไปไดอยางมีนัยสําคัญที่รูปแปรของ
เสียงทั้งสองนั้นจะเกิดการแขงขันซึ่งกันและกันอยางมีรูปแบบ...การเปลี่ยนแปลง
ของเสียงดังกลาวจะพิจารณาถึงระยะเวลาดวย ยิ่งการเปลี่ยนแปลงของเสียง
มีระยะเวลานานก็จะยิ่งเปนไปไดมากที่รูปแปรทั้งสองจะมีการใชจนถึงจุดเดียวกัน
จนทําใหเกิดการแขงขันกัน และทิ้งรูปแปรที่เลือกแลวไว” จากกระบวนการ
การแขงขันกันของรูปแปรที่สงผลใหเกิดการเลือกรูปแปรอยางมีรูปแบบและ
มีการใชอยางสมํ่าเสมอนั้น ทําใหพิจารณาพยัญชนะตน /p-/ และรูปแปร [ph-]
ไดวาขณะที่พยัญชนะตน /p-/ เกิดการแปรระหวาง [p-] และ [ph-] ของผูพูด
กลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคนในระดับสูง แตในกลุมวัยรุนกลับใชรูปแปร [ph-]
ในระดับสูงเชนเดียวกับรูปแปรเดิม แสดงวาในภาษาไทดําปจจุบนั บานนาปาหนาด
กําลังเกิดการแขงขันกันของรูปแปร [p-] และ [ph-] ในผูพูดกลุมวัยรุน และตอไป
หากผูพูดในกลุมวัยรุนยังใชรูปแปรที่เปนเสียงพนลม (ธนิต) [ph-] ในระดับที่มาก
ขึ้นเรื่อยๆ อยางสมํ่าเสมอ รูปแปรนี้อาจถูกนํามาใชแทนที่พยัญชนะไมพนลม
(สิถลิ ) /p-/ ทีเ่ ปนลักษณะเฉพาะของภาษาไทดําตามที่ Chamberlain (๑๙๗๕) และ
Hartmann (๑๙๘๐) ไดจัดใหภาษาไทดําอยูในกลุมที่มีการกลายเสียงจากเสียง
พยัญชนะตนกักดั้งเดิมเสียงกองเปนเสียงไมกอง ไมพนลม (สิถิล) *b > p ได
รูปแปร [a, aː] ของสระ /uə/ (<*a, *aː ที่ตามหลัง *cw-) ผูพูด
กลุมวัยรุนใชรูปแปร [a, aː] ของสระ /uə/ คอนขางสูงทั้งที่ปรากฏในคําเพียง
รูปแปรเดียวและที่ปรากฏรวมกับรูปแปรเดิม โดยเฉพาะรูปแปร [a] ที่พบเฉพาะ
ในกลุมวัยรุน ในขณะที่ผูพูดกลุมวัยกลางคนยังคงใชรูปแปรเดิม [uə] อยูทุกคน
สวนผูพูดกลุมวัยสูงอายุพบหนึ่งคําที่ออกเสียงแปรระหวางรูปแปรเดิมกับรูปแปร
ใหม คือ คําวา [(to๒๒) kuəj๔๔ ~ kwaːj๔๔] ‘ควาย’ จึงทําใหพิจารณาไดวาการใช
รูปแปรดังกลาวของผูพูดกลุมวัยรุนไมนารักษาเสียงสระในภาษาไทดําโบราณไว
แตเปนเพราะรับอิทธิพลจากคํายืมในภาษาไทยมาตรฐานเชนเดียวกับการเปลีย่ นแปลง

การเปลี่ยนแปลงที่กําลังดําเนินอยูกรณีศึกษาฯ

๘๕

และการแปรของพยัญชนะตน /kh-/ (<*khw-) และ /k-/ (<*kw-, *ɡw-) โดยคําที่มี
การแปรจะพบรูปแปร [a, aː] ตามหลังพยัญชนะตนควบกลํ้า [khw-, kw-] ดังนั้น
การแปรของสระ /uə/ (<*a, *aː ที่ตามหลัง *cw-) ในภาษาไทดําบานนาปาหนาด
ควรจะมีทิศทางเปน *a, *aː > [uə > a, aː] ในอนาคต
รูปแปร [aj] และ [ ɤː] ของสระ /aɯ/ (<*aɯ) เมื่ออธิบายทาง
ภาษาศาสตรเชิงประวัตกิ ลาวไดวา สระ *əɨ ในภาษาไทดัง้ เดิม (Li, ๑๙๗๗) จะกลาย
เสียงเปน aj ในภาษาไทยมาตรฐานและภาษากลุม ลาวปจจุบนั ขณะทีใ่ นภาษาไทดํา
ยังคงรักษาเสียง aɯ ไวได อยางไรก็ตาม สระดังกลาวพบวามีการแปรเกิดขึ้น
โดยรับรูปแปร [aj] มาจากทั้งในภาษาไทยมาตรฐานและภาษากลุมลาว ซึ่งพบมาก
ในกลุมวัยรุนทั้งที่ปรากฏรวมกับรูปแปรเดิมและที่ใชเฉพาะรูปแปรใหมในผูพูด
ทุกคน ไดแก คําวา [paj๔๑] ‘สะใภ’ และคําวา [caj๔๑ ~ saj๔๑] ‘ใช’ สวนผูพูดอีก
สองกลุมอายุพบการใชรูปแปรใหมที่ปรากฏรวมกับรูปแปรเดิมอยางละคําเทานั้น
ไดแก คําวา [caj๔๒ (คนที่ ๗)] ‘ใช’ ในผูพูดกลุมวัยสูงอายุ และคําวา [ɲaj๔๔
(คนที่ ๕)] ‘ใย’ ในผูพูดกลุมวัยกลางคน
สระประสม /aɯ/ ยังมีอีกรูปแปรหนึ่งที่นาสนใจและพบวามีใชเฉพาะ
ในกลุมวัยรุน คือ รูปแปร [ɤː] ซึ่งจะปรากฏในคํารวมกับรูปแปรเดิม [aɯ] หรือ
รูปแปรใหม [aj] ไดแก คําวา [ɲaj๔๔ ~ jɤː๔๔] ‘ใย’ คําวา [ɲaj๓๔ ~ ɲɤː๓๔]
‘ใหญ’ คําวา [haɯ๓๑ ~ haj๓๑ ~ hɤː๓๑] ‘ให’ และในคําวา [saɯ๓๔ ~ saj๓๔ ~ sɤː๓๔]
‘ใส’ เนื่องจากไมพบสระ /ɤː/ ในภาษาแวดลอมที่มีเสียงปฏิภาคกับคําในภาษา
ไทดําบานนาปาหนาด จึงทําใหสันนิษฐานไดวารูปแปร [ɤː] ของสระ /aɯ/
น า จะเป น การเปลี่ ย นแปลงที่ เ กิ ด จากป จ จั ย ภายในภาษา (internal factors)
โดยผู  พู ด จะออกเสี ย งสระให สั้ น ลงจากสระประสมกลายเสี ย งเป น สระเดี่ ย ว
(monophthongization) เพราะออกเสียงสะดวกกวา ซึ่งเรียกไดวาเปนการแปร
ทางเสียงที่เกิดจากความพยายามออกเสียงใหงายขึ้น (simplification) ของผูพูด
จากการพบรูปแปร [aj] และ [ɤː] นี้ชี้ใหเห็นวาสระประสม /aɯ/ กําลังอยู

๘๖
ในกระบวนการของการเปลี่ยนแปลงทางเสียงโดยเปนที่นาสังเกตวา ผูพูดในกลุม
วัยรุนไมพบการใชรูปแปรเดิมที่ปรากฏในคําเพียงเดี่ยวๆ หากตอไป ผูพูดในกลุม
วัยรุนยังใชรูปแปร [aj] และ [ɤː] ในระดับที่มากขึ้นเรื่อยๆ อยางสมํ่าเสมอ รูปแปร
ดังกลาวอาจถูกนํามาใชแทนที่สระ /aɯ/ ในภาษาไทดําที่ยังคงรักษาสระประสม
ในภาษาไทดั้งเดิม *iə *ɯə *uə *aɯ > iə ɯə uə aɯ ไวได (Kullavanijaya and
L-Thongkum, ๑๙๙๘)
เนื่องจากพบการใชรูปแปร [khw-], [kw-], [j-], [ph-], [a, aː] และ [aj, ɤː]
ของพยัญชนะ /kh-/ (<*khw-), /k-/ (<*kw-, *ɡw-), /ɲ-/ (<*hɲ-, *ɲ- และ *j), /p-/ และสระ /-uə-/ (< *a, aː ที่ตามหลัง *cw-), /aɯ/ (<*aɯ), อยูมาก
โดยเฉพาะในกลุมวัยรุนและบางรูปแปรใชมากกวารูปแปรเดิม รูปแปรดังกลาวนี้
จึ ง เป น รู ป แปรที่ มี แ นวโน ม สู ง กว า รู ป แปรของพยั ญ ชนะอื่ น ๆ ที่ อ าจจะเกิ ด
การเปลี่ยนแปลงทางเสียงขึ้นไดในอนาคต
จากขางตน สามารถอธิบายปรากฏการณการแปรของเสียงพยัญชนะ
และสระโดยรวมไดวา หนวยเสียงบางหนวยเสียงไมมีการแปร บางหนวยเสียงเกิด
การแปรทางเสียงซึ่งมีทั้งการแปรกระจายในหลายกลุมอายุและการแปรของผูพูด
ในกลุมอายุเดียวกัน โดยเฉพาะในผูพูดกลุมวัยรุนที่พบวาใชรูปแปรใหมมากที่สุด
โดยใชทุกรูปแปร และเปนระดับที่สูงกวาผูพูดในกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคน
และเมื่อพิจารณาถึงปจจัยทางสังคมก็กลาวไดวาผูพูดกลุมวัยรุนมีการแปรที่เกิด
จากการสัมผัสภาษา (language contact) ซึ่งสงผลใหเกิดการรับรูปแปรใหม
ของพยัญชนะจากคํายืมในภาษาไทยมาตรฐานทีม่ เี สียงปฏิภาคกับคําในภาษาไทดํา
เขามาใชมากกวาภาษากลุม ลาว โดยเฉพาะเมือ่ พิจารณาการแปรของเสียงพยัญชนะ
จะพบวา การสัมผัสภาษา (language contact) มีความสัมพันธกับตัวแปรอายุของ
ผูพูด กลาวคือ หากในคําที่พยัญชนะของภาษากลุมลาวและภาษาไทยมาตรฐาน
มีเสียงปฏิภาคแตกตางกัน ผูพูดกลุมวัยรุนซึ่งเปนกลุมที่มีโอกาสใชภาษาไทย
ในโรงเรียนและมีการสัมผัสภาษากับภาษาไทยมาตรฐาน จะยืมเสียงจากอิทธิพล
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๘๗

ของภาษาไทยมาตรฐานเขามาใชมากกวาผูพูดกลุมวัยสูงอายุและวัยกลางคน
ที่ไมไดอยูในวัยเรียนจึงไมไดใชภาษาไทยในโรงเรียน ดังนั้นนาจะรับอิทธิพลจาก
ภาษากลุม ลาวทีม่ กี ารสัมผัสภาษากันมาเปนระยะเวลานานหรือจากการเปลีย่ นแปลง
ภายในภาษาทีย่ งั คงใชพดู สวนใหญมากกวา และนอกจากปจจัยทางสังคมภายนอก
ภาษาดังกลาวแลว เฉพาะรูปแปร [ɤː] ของสระประสม /aɯ/ ในผูพูดกลุมวัยรุนนั้น
สันนิษฐานวาเปนการแปรที่เกิดจากปจจัยภายในภาษาขึ้นดวย
สรุปการแปรทีม
่ แี นวโนมไปสูก ารเปลีย่ นแปลงของเสียงพยัญชนะ

กับสระบางเสียงในภาษาไทดําบานนาปาหนาด

นักภาษาศาสตรสังคมเชื่อวา การแปรทางเสียงที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ
ก็คอื การเปลีย่ นแปลงทีก่ าํ ลังดําเนินอยู ถึงแมจะเปนการเปลีย่ นแปลงทีย่ งั ไมสนิ้ สุด
แตก็สามารถคาดการณอนาคตของเสียงไดโดยใชการสังเกตในเวลาเสมือนจริง
กลาวคือ ใชการสังเกตการแปรในปจจุบันของคนที่มีอายุลดหลั่นกัน โดยเปรียบ
ภาษาของผูท มี่ อี ายุมากเปนภาษาทีก่ าํ ลังจะเปนอดีต ภาษาของผูพ ดู รุน อายุกลางคน
เปนภาษาในปจจุบัน และภาษาของผูพูดที่มีอายุนอยเปรียบกับภาษาในอนาคต

๘๘
ผลจากงานวิจยั นี้ สอดคลองกับแนวคิดของนักภาษาศาสตรสงั คม โดยแสดง
ใหเห็นการแปรทางเสียงที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ ดังนี้ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง
ของเสียงใดๆ ที่กําลังดําเนินอยู ณ ชวงเวลาหนึ่งเมื่อเวลาผานไปหากรูปแปร
เดิมกับรูปแปรใหมถูกใชจนถึงจุดเดียวกันและทําใหเกิดการแขงขันกันของรูปแปร
แตละรูป จนถึง ณ อีกจุดเวลาหนึ่งในอนาคต รูปแปรใหมชนะและรูปแปรเกา
หายไป การเลือกรูปแปรดังกลาวก็จะเสร็จสมบูรณ และเมือ่ มีการใชรปู แปรทีเ่ ลือก
แลวนั้นอยางสมํ่าเสมอ การเปลี่ยนแปลงของระบบก็เกิดขึ้น
เมื่ อ พิ จ ารณาการแปรเสี ย งในภาษาไทดํ า บ า นนาป า หนาดของผู  พู ด
กลุมวัยรุน (๑๘-๒๕ ป) สามารถแสดงใหเห็นปรากฏการณการแปรเสียงที่เกิดขึ้น
อยางสมํา่ เสมอ และมีแนวโนมของ การเปลีย่ นแปลงทางเสียงทีก่ าํ ลังดําเนินอยู
ดังนี้
๑. พยัญชนะตน kh- และ k- (< *khw- และ *kw-, *ɡw-) ในอนาคต
มีแนวโนมวาจะเปลีย่ นกลับไปเปนพยัญชนะควบกลํา้ khw- และ kw- เพราะอิทธิพล
ของภาษาไทยมาตรฐาน
๒. พยัญชนะตนกองกังวาน ɲ- (< *j-) ปจจุบนั ถึงแมจะยังคงมีพยัญชนะตน
ɲ- ที่ไดรับอิทธิพลของภาษากลุมลาว แตมีแนวโนมวาในอนาคตจะเปลี่ยนเปน jตามอิทธิพลของภาษาไทยมาตรฐาน
๓. พยัญชนะตนกักอโฆษะ p- (< *b-) มีแนวโนมจะเปลีย่ นเปนพยัญชนะ
มีลม ph- เนื่องจากไดรับอิทธิพลจากภาษากลุมลาวและภาษาไทยมาตรฐาน
๔. สระประสม uə เฉพาะที่มาจาก *a, *aː ตามหลัง *cw- มีแนวโนม
วาเสียงนี้จะเปลี่ยนเปน a และ aː ในอนาคต ทั้งนี้เพราะอิทธิพลจากภาษาไทย
มาตรฐาน
๕. ภาษาไทดําบานนาปาหนาดยังคงมีสระประสม aɯ ซึ่งเปนลักษณะ
เฉพาะของภาษาไทดําที่ยังรักษาสระในภาษาไทดั้งเดิมไวไดอยู แตมีแนวโนม
จะเปลี่ยนไปในอนาคต เนื่องจากผูพูดกลุมวัยรุน (๑๘–๒๕ ป) ไมพบการใชสระนี้
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๘๙

ปรากฏในคําเพียงเดี่ยวๆ แตพบวามีการแปรไปเปน aj และแปรจากสระประสม
เปนสระเดีย่ ว ɤː แทนหรือรวมอยูด ว ย หากตอไปผูพ ดู กลุม วัยรุน เลือกใชแตรปู แปร
ดังกลาว จนเกิดการเปลีย่ นแปลงของสระโดยเฉพาะการเปลีย่ นแปลงจากสระประสม
เปนสระเดีย่ ว อาจทําใหอนาคตเกิดการรวมเสียงกับสระ ɤː ทีม่ มี าแตเดิม และทําให
หนวยเสียงสระภาษาไทดําบานนาปาหนาดมีแนวโนมลดลงได

๙๐

เ ชิงอรรถ
บทความวิจยั นีม้ เี นือ้ หามาจากสวนหนึง่ ของวิทยานิพนธของผูว จิ ยั เรือ่ ง “การแปร
และการเปลี่ยนแปลงทางเสียงในภาษาไทดํา” (๒๕๕๖)
๒
ในงานวิจัยนี้ใชคําวา “ภาษาไทดํา” ตามที่เจาของภาษาซึ่งหมายถึงคนใน
หมูบานนาปาหนาด ตําบลเขาแกว อําเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ใชเรียกภาษา
ของตนเอง และใชในความหมายทีค่ รอบคลุมทัง้ ภาษาไทดําทีม่ ผี พู ดู ในประเทศ
เวียดนาม ประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และในภูมภิ าคตางๆ
ของประเทศไทย
๓
ภาษาไทดําโบราณ (Old Tai Dam) เปนภาษาแมหรือภาษาโบราณที่ไดจาก
การนําภาษาลูกตางๆ มาเปรียบเทียบกันตามวิธีการศึกษาแนวภาษาศาสตร
เปรียบเทียบ (Comparative method) โดยคําที่เก็บมานี้เรียกวา คําโบราณ
(cognate) ที่เชื่อวามีใชอยูในสมัยโบราณและคําเหลานี้ตกทอดมาจนถึงภาษา
ลู ก หลานในป จ จุ บั น การสื บ สร า งภาษาไทดํ า โบราณมี ค วามสํ า คั ญ ยิ่ ง ต อ
การศึกษาการแปรและการเปลี่ยนแปลงของระบบเสียงภาษาไทดําถิ่นตางๆ
ในงานวิจัยนี้ โดยใชเปนตัวตั้งแทนภาษาโบราณหรือภาษาแมในการแสดงกฎ
การกลายเสียงเพื่ออธิบายวามีการกลายเสียงจากภาษาไทดําโบราณมาเปน
เสียงภาษาไทดําปจจุบันหรือภาษาลูกอยางไร
L-Thongkum (๒๐๐๒) ไดสบื สรางภาษาไทดําโบราณตามแนวภาษาศาสตร
เปรียบเทียบเชิงประวัติจากขอมูลภาษาไทดําปจจุบันทั้งหมด ๑๐ ถิ่น ภาษาไทดํา
ถิ่นตางๆ ในประเทศเวียดนาม ๘ ถิ่น และอีกสองถิ่นคือภาษาไทดําถิ่นหลวง
นํา้ ทาในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวและภาษาไทดําถิน่ เขายอย
จังหวัดเพชรบุรี ในประเทศไทย ผลการสืบสรางพยัญชนะและสระภาษาไทดํา
โบราณ สรุปไดดังนี้
๑
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พยัญชนะตนเดี่ยว ๓๙ หนวยเสียง ไดแก

พยัญชนะตนควบกลํ้า ๖ หนวยเสียง ไดแก

๙๑

๙๒
พยัญชนะทาย ๘ หนวยเสียง ไดแก

สระเดี่ยวเสียงสั้น ๙ หนวยเสียง สระเดี่ยวเสียงยาว ๖ หนวยเสียง
(ปรากฏเฉพาะหนา *-k) สระประสมเสียงสั้น ๔ หนวยเสียง และสระประสม
เสียงยาว ๓ หนวยเสียง (ปรากฏเฉพาะหนา *-k) ไดแก

ผลการสืบสรางวรรณยุกตภาษาไทดําโบราณ L-Thongkum (๒๐๐๒)
ไดสืบสรางวรรณยุกตภาษาไทดําระยะแรกใหมี ๓ หนวยเสียงในพยางคเปน
ระยะที่ ส อง เป น ระยะแตกตั ว ของเสี ย ง (Splitting stage) เกิ ด การแตกตั ว
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ของวรรณยุกตแบบสองทางจากอิทธิพลของการสูญเสียความกองของพยัญชนะ
ตนกัก/ เสียดแทรกดั้งเดิม (devoicing of inicial obstruents) ทําใหระบบวรรณยุกต
ภาษาไทดําโบราณ ๓ หนวยเสียง กลายมาเปนระบบวรรณยุกต ๖ หนวยเสียง
ในระยะที่สาม ระยะเปลี่ยนกลับของวรรณยุกต (Shifting/ Flip-flop stage)
วรรณยุกตสูงทั้งหมดในระยะที่สองจะเปลี่ยนเปนวรรณยุกตตํ่าและวรรณยุกตตํ่า
ทั้งหมดจะเปลี่ยนเปนวรรณยุกตสูง ในระยะสุดทาย คือระยะปจจุบัน (Present
stage) ทุ ก วรรณยุ ก ต ยั ง คงรั ก ษาสั ท ลั ก ษณะเดิ ม ในระยะที่ ส ามไว ยกเว น
วรรณยุกตสูงขึ้น (*B๒) เปลี่ยนมาเปนวรรณยุกตกลางระดับใน B๒ นอกจากนี้
ยังพบลักษณะการบีบเสนเสียงในวรรณยุกต *C๑ เฉพาะในถิ่นเมืองนํ้าทาและ
เขายอย ดังตอไปนี้
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พันนาเมืองอู : ประวัติศาสตร
วิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ยังคงอยูของคนลื้อ
ในพันนาที่หายไป

ลักษมณ บุญเรือง*

* ภัณฑารักษชํานาญการ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพิมาย

พันนาเมืองอู
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บทคัดยอ

บทความเรื่องพันนาเมืองอู : ประวัติศาสตรวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่ยัง
คงอยูข องคนลือ้ ในพันนาทีห่ ายไป เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยใชวธิ กี ารศึกษา
เปรียบเทียบ โดยการเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ และการสังเกต แลวนํามา
วิเคราะหเชือ่ มโยงกับการศึกษาขอมูลจากเอกสารทางประวัตศิ าสตรสบิ สองพันนา
สมัยรัฐจารีต เพื่อศึกษารูปแบบการดําเนินชีวิตของกลุมชาติพันธุไทลื้อ เมือง
อูเหนือและเมืองอูใต แขวงพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
จากการศึกษาพบวาการที่เมืองอูถูกแยกออกมาอยูในเขต สปป.ลาว
นั้น สงผลตอลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนลื้อที่นี่ไมมากนัก สังคม
และวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรม
ของจีนซึ่งเปนชาติใหญอยูเล็กนอยเนื่องจากมีชายแดนที่ติดตอกับประเทศจีน
สวนวัฒนธรรมลาวนัน้ เขามาจากทางราชการเปนหลัก เอกลักษณทางวัฒนธรรม
ของคนลื้ อ ในยุ ค รั ฐ จารี ต ยั ง คงอยู  ค  อ นข า งสมบู ร ณ เ มื่ อ เที ย บกั บ สั ง คมลื้ อ
ในเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน

๑๐๐
Abstract

Punna Mueang–Ou : The Remaining History, Way of Life, and
Culture of lost Tai Lue in Punnais an article which is considered to be a
qualitative study conducted by using a comparative study method. The
data was collected by interviews and observation. Subsequently, the data
was analyzed by connecting the information to historical documents of
Xishuangbanna in traditional state era in order to study the lifestyle of Tai
Lue ethnic in the north and south of MueangOu, Pongsali Province, Lao
People’s Democratic Republic.
According to the results, it has been discovered that the
separation of Muang–Ou to Lao People’s Democratic Republic does
not aﬀect Tai Lue in both social and cultural aspects. The society and
culture have changed gradually. They are influenced by Chinese culture
as China is a large country located on the border of Laos. Additionally,
Lao culture has mainly come from government. The identity of Tai Lue
culture in traditional state era still remains completely when compared
with the society of Tai Lue in Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture,
Yunnan Province, China.

พันนาเมืองอู ๑๐๑
บทนํา

เมืองอู หรือเมืองยอดอู ตัง้ อยูท แี่ ขวงพงสาลี สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ทางตอนเหนือสุดของประเทศ ในอดีตนั้นเปนสวนหนึ่งของ
อาณาจักรโบราณที่เกาแกแหงหนึ่งของคนไท นั่นคืออาณาจักรหอคําเชียงรุง
หรือสิบสองพันนา โดยมีฐานะเปน ๑ ใน ๑๒ พันนา หรือเขตการปกครอง
สวนหนึ่งในระบบนาเหมืองนาฝายแบบโบราณ แตไดถูกแบงแยกดินแดน
ออกมาในยุคลาอาณานิคมโดยชาวฝรั่งเศส ทําใหตกมาเปนสวนหนึ่งของลาว
การทีถ่ กู แยกออกมาจากสิบสองพันนานี้ ทําใหระบบสังคมและวัฒนธรรม
ถูกแบงแยกออกดวยเสนเขตแดนของรัฐชาติในสังคมสมัยใหม นานวันเขา
จึงมีลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีความแตกตางกับพันนาอื่นๆ โดยรวม
ทีอ่ ยูภ ายใตการปกครองของสาธารณรัฐประชาชนจีน และมีการพัฒนาทางดาน
วัตถุเจริญกาวหนาไปมาก สงผลใหวิถีชีวิตของคนลื้อที่อาศัยอยูในประเทศจีน
มีการเปลีย่ นแปลงดานรูปแบบการดําเนินชีวติ คอนขางสูง เพราะรัฐบาลจีนใหสทิ ธิ
ในทีด่ นิ ทํากินของคนลือ้ และใหเกียรติในฐานะเปนเจาของพืน้ ที่ ใหมกี ารปกครอง
ของตนเองในเขตนี้ เรียกวา “เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา” มณฑล
ยูนนาน ในขณะที่ เมืองอูซึ่งอยูในเขต สปป.ลาว กลับไมคอยมีการเปลี่ยนแปลง
มากนัก เนือ่ งจากตัง้ อยูใ นพืน้ ทีท่ หี่ า งไกลจากศูนยอาํ นาจใหม การเขาถึงลําบาก
จึงยังคงลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนลือ้ ในยุคจารีตไวไดคอ นขางมาก
เมืองอู จึงเปนสถานที่ที่นาสนใจสําหรับการศึกษาขอมูลลักษณะทางสังคมและ
วัฒนธรรมดานตางๆ ของคนลื้อสิบสองพันนาที่ดีที่สุดแหงหนึ่งของนักวิชาการ
ที่สนใจศึกษาดานประวัติศาสตรชาติพันธุ ของกลุมคนไทนอกประเทศ
ลื้อคือใคร

ลื้อหรือไทลื้อ คือใคร มีความเปนมาอยางไร ทําไมจึงเรียกเชียงรุงวา
เมืองลือ้ และเรียกคนในสิบสองพันนาวาเปน คนลือ้ ยังเปนปญหาทีย่ งั ไมกระจาง
ศาสตราจารย เจีย แยน จอง นักวิชาการจีนอางถึง ปฐมกัลปพรหมสรางโลก

๑๐๒
ของสิบสองพันนาวา ในสมัยโบราณชาวลื้อ หรือไทลื้อ มีถิ่นที่อยูบริเวณ
เมืองลื้อหลวง จีนเรียกวา “ลือแจง” ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณ
เมืองหนองแส หรือที่เรียกวาคุนหมิงในปจจุบัน แลวยายลงมาสูลุมแมนํ้าโขง
สิบสองพันนาปจจุบนั ประมาณศตวรรษที่ ๑๒ (พุทธศตวรรษที๑่ ๗) จึงเกิดมีวรี บุรษุ
ชาวไทลื้อชื่อ เจาเจื๋องหาญ ไดรวบรวมหัวเมืองตางๆ ในสิบสองพันนา ตั้งเปน
อาณาจักรแจลอื้ (เซอลี)่ โดยไดตงั้ ศูนยอาํ นาจการปกครองเอาไวทหี่ อคําเชียงรุง
นาน ๗๙๐ ป ตอมาถึงสมัยเจาอิน่ เมือง ครองราชตอมาในป ค.ศ.๑๕๗๙–๑๘๕๓
(พ.ศ.๒๑๒๒–๒๑๒๖) ไดแบงเขตการปกครองเปนสิบสองหัวเมือง แตละหัวเมือง
ใหมีที่ทํานา ๑,๐๐๐ หาบขาว (เชื้อพันธุขาว) ตอนาหนึ่งที่/หนึ่งหัวเมือง จึงเปน
ที่มาของการเรียกชื่ออาณาจักร สิบสองพันนา

ภาพที่ ๑ : แสดงเขตพื้นที่เขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา
มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ในปจจุบัน

พันนาเมืองอู ๑๐๓

การขยายตัวของชาวไทลือ้ สมัยรัชกาลที่ ๒๔ เจาอินเมืองไดเขาตีเมืองแถน
เชียงตุง เชียงแสน และลานชาง กอบกูบานเมืองใหเปนปกแผน พรอมทั้งตั้ง
หัวเมืองไทลื้อเปนสิบสองเขต เรียกวา สิบสองพันนา และในยุคนี้ไดมีการอพยพ
ชาวไทลื้อบางสวนเพื่อไปตั้งบานเรือนปกครองหัวเมืองประเทศราชเหลานั้น
จึงทําใหเกิดการกระจายตัวของชาวไทลือ้ ในลุม นํา้ โขงตอนกลาง (รัฐฉานปจจุบนั )
อันประกอบดวยเมืองยู เมืองยอง เมืองหลวย เมืองเชียงแขง เมืองเชียงลาบ
เมืองเลน เมืองพะยาก เมืองไฮ เมืองโก และเมืองเชียงทอง (หลวงพระบาง)
เมืองแถน (เดียนเบียนฟู) ซึ่งบางเมืองในแถบนี้เปนถิ่นที่อยูของชาวไทลื้ออยูแลว
เชน อาณาจักรเชียงแขง ซึ่งประกอบดวย เมืองเชียงแขง เมืองยู เมืองหลวย
เมืองเชียงกก เมืองเชียงลาบ เมืองกลาง เมืองลอง เมืองอาน เมืองพูเลา
เมืองเชียงดาว และ เมืองสิง เปนตน
ชาวไทลื้อบางสวนไดอพยพหรือถูกกวาดตอน ออกจากเมืองเหลานี้
เมือ่ ประมาณหนึง่ รอยถึงสองรอยปทผี่ า นมา แลวลงมาตัง้ ถิน่ ฐานใหมในประเทศ
ตอนลาง เชน พมา, ลาว และไทย
• ประเทศพมา มีแถบเมืองยอง เมืองยู เมืองหลวย เมืองเชียงลาบ
เมืองไร เมืองพะยาก เมืองโก เมืองโตน เมืองเลน เชียงตุง ในเขต
รัฐฉาน
• ประเทศลาว เมืองหลวงนํา้ ทา เมืองสิง เมืองหลวงพูคา เมืองบอแกว
ไชยะบุลี (เชียงฮอน เชียงลม หงสา) เมืองหลวงพะบาง
• ประเทศไทย เชียงราย เชียงใหม ลําพูน ลําปาง พะเยา แพร นาน
• ประเทศเวียดนาม เมืองแถน (เดียนเบียนฟู)
หากเราดู แ ผนที่ ท างภู มิ ศ าสตร จ ะเห็ น ได ชั ด เจนว า บริ เวณสิ บ สอง
พันนา รัฐฉาน ภาคเหนือของลาว ลงมาจนถึงภาคเหนือของไทยเปนดินแดน
ที่ติดตอถึงกันไดทั้งหมด ผานทางแมนํ้าโขง หรือนํ้าของ หากเอาเสนกั้นพรมแดน
รัฐชาติออก

๑๐๔

ภาพที่ ๒ : แสดงเส น ทางการอพยพโยกย า ยของชาวลื้ อ จาก
สิบสองพันนาสูพื้นที่ตางๆ


พื้ น ฐานทางประวั ติ ศ าสตร แ ละภู มิ ศ าสตร ข องชาวไทลื้ อ
สิบสองพันนา

ชาวไทลื้อ เปนกลุมชาติพันธุที่พูดภาษาตระกูลไท อาศัยอยูในเขต
สิบสองพันนาทางตอนใตของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยมี
เมืองเชียงรุง เปนศูนยกลาง ประกอบอาชีพทางเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา
บนที่ราบแคบๆ ตามหุบเขาและลุมนํ้าเชนเดียวกันคนไททั่วไป
ประวัติของชาวไทลื้อนั้น นักประวัติศาสตรจีนเชื่อกันวา เปนกลุม
คนดั้งเดิมที่อาศัยอยูทางตอนใตของประเทศจีน เมื่อราว ๒,๐๐๐ ปมาแลว
โดยมีบรรพบุรุษดั้งเดิมคือชาว “เยว” ซึ่งเปนชนกลุมนอยของประเทศจีน
แตพวก “เยว” มักเรียกกลุมตนเองวา “ไต” หรือ “ลาว” โดยกลุม ไทลื้อนั้น
เปนแขนงหนึ่งของกลุมคนไทที่มีเชื้อสายเดียวกัน แตเรียกตัวเองวา “ลาวคาน
นํ้า” หรือที่จีนเรียกวา “สุยไปอี๋” (สุย แปลวา นํ้า) เนื่องจากชาวไทลื้อสวนใหญ
ตั้งบานเรือนอยูตามที่ราบลุมของแมนํ้า

พันนาเมืองอู ๑๐๕

เมืองเชียงรุง ซึ่งเปนศูนยกลางของสิบสองพันนา มีที่มาจากเรื่องราว
ในพุทธตํานานของชาวไทลื้อที่วา เมื่อครั้งองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา
เสด็จมาโปรดสัตวถึงยังดินแดนริมฝงโขงของชาวไทลื้อแหงนี้ ก็เปนเวลาเชาพอดี
จึงเรียกดินแดนแหงนี้วา เชียงรุง อันเปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาจะเจริญ
รุงเรืองสืบไปในอนาคต สวนหลักฐานทางประวัติศาสตรและตํานานระบุวา
ชาวไทลือ้ นัน้ เคยมีอาณาจักรทีย่ งิ่ ใหญสถาปนาขึน้ ในชวงเวลากอนอาณาจักรสุโขทัย
ไมนานนัก เมือ่ ราว ๘๐๐ ปมาแลวโดยระบุวา ขุนเจือ่ งหรือพญาเจือ่ ง คือเจาแผนดิน
เชียงรุง พระองคแรก และดํารงความมัน่ คงอยูร าวรอยกวาปกถ็ กู รุกรานโดยชาวจีน
สมัยราชวงศมองโกล ในป พ.ศ.๑๘๓๕ โดยจีนไดแตงตั้ง เจาแสนหวีฟา ขึ้นเปน
กษัตริยเชียงรุง ซึ่งคําวา แสนหวี นั้นมาจากภาษาจีนวา ชวนเหว หมายถึง
การโฆษณาปลอบโยน ทําหนาที่เกลี้ยกลอมราษฎรใหอยูในอํานาจของจีน
ใน พ.ศ.๒๑๒๒–๒๑๒๖ สมัยพระเจาอินเมือง พระเจาแผนดินรัชกาลที่
๒๔ ไดจัดสรรบรรดาหัวเมืองของอาณาจักรเชียงรุงเปน ๑๒ กลุม เรียกวา
๑๒ พันนา ตามระบบการปกครองแบบโบราณทีใ่ ชกนั อยูท วั่ ไปในเอเชียตะวันออก
เฉียงใต เปนที่มาของชื่อแควนในปจจุบันวา สิบสองพันนา โดยมีแมนํ้าโขง
แบงเขต ๑๒ พันนาออกเปนสองสวน คือ “หาเมืองตะวันตก หกเมืองตะวันออก”
รวมเชียงรุงซึ่งเปนเมืองหลวง ดังนี้
พันนาฝงตะวันตก ประกอบดวย
๑. พันนาเชียงรุง เมืองเชียงรุง เมืองเชียงฮา เมืองฮําและเมืองยาง
๒. พันนาเมืองแช เชียงลู เมืองออง
๓. พันนาเมืองลวง
๔. พันนาเมืองหุน เมืองพาน และเชียงลอ
๕. พันนาเชียงเจื่อง เมืองเชียงเจื่อง เมืองฮาย
๖. พันนาเมืองงาด เมืองงาด เมืองขาง และเมืองวัง พันนาฝง ตะวันออก
๗. พันนาเมืองลา เมืองลา เมืองบาน
๘. พันนาเมืองฮิง เมืองฮิง เมืองบาง
๙. พันนาเชียงเหนือ เมืองเชียงเหนือ เมืองลา เมืองวัง

๑๐๖
๑๐. พันนาเมืองพง เมืองพง เมืองหยวน เมืองมาง
๑๑. พันนาเมืองอู เมืองอูเหนือ เมืองอูใต
๑๒. พันนาเมืองเชียงทอง เมืองเชียงทอง บอลา อีงู อีปง
หลั ง จากนั้ น สิ บ สองพั น นาก็ อ  อ นแอลงและต อ งตกอยู  ใ นปกครอง
ของจี น ในขณะที่ ย อมถวายเครื่ อ งราชบรรณาการให กั บ พม า และสยาม
สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลกมหาราช ในยุ ค ที่ เรี ย กว า
เมืองสามฝายฟา
การเปลี่ ย นแปลงครั้ ง ใหญ เ กิ ด ขึ้ น เมื่ อ ค.ศ.๑๘๙๖ (พ.ศ.๒๔๓๙)
รั ฐ บาลอาณานิ ค มของอั ง กฤษและฝรั่ ง เศส ตรงกั บ สมั ย รั ช กาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ยืนยันที่จะใหมีการแบงเขตแดนของทั้งสอง
ฝายอยางชัดเจน มีการปกปนเขตแดนกัน ซึ่งมีความจําเปนที่จะตองมีประเทศ
ที่เกี่ยวของดวย ไดแก พมา ลาว จีน และไทย ทําใหชาวลื้อถูกแบงแยกออกไป
อยูก บั รัฐชาติทงั้ ๔ ดินแดนสิบสองพันนาสวนใหญอยูใ นเขตปกครองของจีนและ
บางสวนอยูในพมาและลาว แตสิบสองพันนาก็ยังคงมีกษัตริยปกครองตอมา
รวมทั้งหมด ๔๕ รัชกาล กระทั่ง เหมาเจอตุง ปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการปกครอง
จีนเปนระบอบคอมมิวนิสต ในป พ.ศ.๒๔๙๒ และนําทหารเขายึดครองสิบสอง
พันนาในป ค.ศ.๑๙๕๐ (พ.ศ.๒๔๙๓) ระบอบกษัตริยก็สิ้นสุดลง กษัตริยองค
สุดทายคือ เจาหมอมคําลือ พรอมกับองคความรูทางพุทธศาสนาแบบเถรวาท
ที่ถูกสั่งหามนับถือ เนื่องจากป พ.ศ.๒๕๐๑ เกิดการปฏิวัติวัฒนธรรมครั้งใหญ
มีการทําลายตํารา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปญญา ศาสนา วัดวาอาราม
พระธรรมคัมภีร ตําราทางพระพุทธศาสนาในสิบสองพันนาถูกเผาทําลายลงเปน
จํานวนมาก การปฏิบตั กิ จิ กรรมทางศาสนาถูกสัง่ หามโดยเด็ดขาด พระพุทธศาสนา
เถรวาททีเ่ คยรุง เรืองในเชียงรุง ตองหยุดลงและขาดชวงไปในทีส่ ดุ การปฏิบตั ติ น
ตามวิถีวัฒนธรรมถูกลบลางลงไปกับการปฏิวัติวัฒนธรรม และเพิ่งจะกลับมา
รื้อฟนเมื่อประมาณ ๒๐ กวาปมานี้

พันนาเมืองอู ๑๐๗

ตลอดระยะเวลา ๗๙๖ ป นับตั้งแต พ.ศ.๑๗๒๓–๒๔๙๒ ที่อาณาจักร
สิบสองพันนาคงสถานะเปนรัฐจารีต มีกษัตริยปกครองทั้งสิ้น ๔๕ พระองค
นับตั้งแตขุนเจือง ถึง เจาหมอมคําลือ


ประวัติพื้นที่แขวงพงสาลีและเมืองยอดอู

แขวงพงสาลี เปนหนึ่งในแขวงของประเทศลาว ที่ตั้งอยูตอนบนสุด
ของประเทศ เดิมแขวงพงสาลีเปนสวนหนึ่งของแควนสิบสองพันนา ประเทศจีน
เรียกวา พันนาเมืองอู และแควนสิบสองจุไท ซึ่งมีประชากรสวนใหญเปนชาว
ไทดํา ของเวียดนาม ตอมาตกเปนของฝรั่งเศสแลวถูกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของ
ประเทศลาวในปจจุบัน ลอมรอบดวยภูเขาที่ีมีความสูงประมาณ ๔๕๐ เมตร
ถึง ๑,๘๐๐ เมตร อากาศหนาวเย็นตลอดทั้งป ประชากรสวนใหญเปนชาวไทลื้อ
ไทดํา ไทเหนือ ลาว และชาวเขาเผามง อาขา เยา ฯลฯ

ภาพที่ ๓ : แสดงพื้นที่แขวงพงสาลี สปป.ลาว

๑๐๘
พงสาลี เ ป น ดิ น แดนของลาวที่ ติ ด กั บ พรมแดนของประเทศจี น และ
เวียดนาม ทําใหกลายเปนพืน้ ทีย่ ทุ ธศาสตรทมี่ กี ารเขามายึดครองจากหัวเมือง ใหญ
ทัง้ หลายในอดีต ปจจุบนั พงสาลีเปนเมืองหลวงของแขวง มีประชากร ๑๖๗,๑๘๑
คน ตัวเมืองตัง้ อยูบ นภูเขาสูง ๑,๔๐๐ เมตร ในเขตเขาภูฟา ทําใหอากาศเย็นสบาย
ตลอดป และเนื่องจากตั้งอยูในชัยภูมิอันเปนจุดยุทธศาสตรสําคัญ คืออยูตรง
กึง่ กลางระหวางจีนกับเวียดนาม ฝรัง่ เศสจึงใหความสําคัญกับพืน้ ทีแ่ ถบนีม้ ากถึง
ขนาดสัง่ การใหตงั้ คายกองทหารรักษาการณขนึ้ ดังมีรอ งรอยของสถาปตยกรรม
แบบฝรัง่ เศสปรากฏใหเห็นตามซอยตางๆ แมจะถูกอาคารพาณิชยของจีนทีเ่ นน
ประโยชนใชสอยบดบังไปสวนใหญ ตามบันทึกกลาวไววา ในอดีตพงสาลีมฐี านะ
เปนหนึง่ ในเมืองของพวกไทลือ้ ในแควนสิบสองพันนาของจีน แตฝรัง่ เศสไดแยง
มาจากจีนในสนธิสัญญาที่ทําขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๔๓๘ ตอมาเมื่อตกมาเปนของลาว
จึงกลายเปนแขวงที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมาที่สุดแขวงหนึ่ง มีทั้งมง
อาขา เยา ชาวไท เผาตางๆ รวมถึงชาวตางดาวเวียดนามกับจีน เนือ่ งจากรัฐบาล
ลาวมีนโยบายที่จะสรางเอกภาพในความหลากหลาย จึงไดรวมชนกลุมนอยถึง
๒๓ เผา เขาดวยกัน

ภาพที่ ๔ : ทัศนียภาพของเมืองพงสาลี ศูนยกลางของแขวงพงสาลี
ตอนเหนือสุดของ สปป.ลาว

พันนาเมืองอู ๑๐๙

เมืองยอดอู มีฐานะเปนเมืองหนึง่ ในแขวงพงสาลี ตัง้ อยูท างทิศตะวันตก
เฉียงเหนือสุดของแขวง ประกอบดวยเมืองยอยสองเมือง ไดแก เมืองอูเหนือ
(มีฐานะเปนหมูบาน) และเมืองอูใต (เปนที่ตั้งของเมือง) ทั้งสองเมืองตั้งอยู
ริมแมนํ้าอู ซึ่งทําหนาที่เชื่อมโยงเสนทางระหวางเมืองอู ซึ่งอยูตนแมนํ้ากับ
เมืองหลวงพระบาง ซึง่ อยูป ากแมนาํ้ เดิมเมืองอูเหนือและอูใตเปนสวนหนึง่ ของ
อาณาจักรหอคําเชียงรุง หรือสิบสองพันนา โดยเปนพันนาที่ ๑๐ ใน พ.ศ.๒๔๓๘
เมืองอูเหนือ และเมืองอูใต ไดตกเปนของฝรั่งเศส (ลาว) ในคราวแบงเขตแดน
กับจีน (สมัยราชวงศเซ็ง รัชกาลพระเจากวงซี)

ภาพที่ ๕ : ตนแมนํ้าอูบริเวณเมืองอูเหนือ

ในตํ า นานที่ มี ชื่ อ เสี ย งในเขตลุ  ม แม นํ้ า โขงตอนกลางอย า งตํ า นาน
อุรังคธาตุ (ประวัติพระธาตุพนม) ยังไดกลาวถึงความสัมพันธระหวางพื้นที่ลาว
ตอนเหนือในเขตลุมนํ้าอูลงมาถึงหลวงพระบางกับลานนาเชียงใหม และพื้นที่
ทางภาคอี ส านของประเทศไทยไว ผ า นความเชื่ อ เรื่ อ งพญานาคเกี่ ย วกั บ
การเกิดแมนํ้าสายสําคัญๆ โดยผานการกระทําของนาคเชน แมนํ้าอู แมนํ้า
พิงค (ปง) แมนํ้างึม แมนํ้าโขง แมนํ้ามูลนที (มูล) และแมนํ้าชีวายนที (ชี) เปนตน
การกําเนิดของแมนํ้าสายตางๆ นั้น ตํานานกลาวไววา เนื่องมาจากนาคสองตัว

๑๑๐
ที่เปนมิตรสหายกันอยูในหนองแส ชื่อ “พินทโยนกวติ” เปนใหญอยูหัวหนอง
อีกตัวหนึง่ ชือ่ “ธนะมูลนาค” เปนใหญอยูท า ยหนอง นาคทัง้ สองตัง้ สัตยปฏิญาณวา
หากไดสัตวใดมาเปนอาหารจะแบงปนกันอยางยุติธรรม ในครั้งแรกธนะมูลนาค
ไดชางสาร แตครั้งที่สองพินทโยนกวติไดเมนมาแบง ซึ่งธนะมูลนาคกินแลว
ไมพออิม่ อีกทัง้ ยังเกิดกินแหนงแคลงใจเมือ่ เห็นขนเมนมีขนาดใหญทาํ ใหคาดเดาวา
สัตวตัวนี้มีขนาดใหญมาก แตกลับแบงมาใหนอยกวาที่ควรเปน ธนะมูลนาค
จึงคิดวาพินทโยกนกวตินาคแบงเนื้ออยางไมเปนธรรม นาคทั้งสองจึงทะเลาะ
วิวาทกัดกันในหนอง เปนเหตุใหนํ้าขุนมัว ทั้งยังทําใหดินลึกเปนคลองและ
เปนแมนํ้าสายตางๆ เชน ใชอกคุยควักใหเปนแมนํ้าออกไปเรียกวา “อุรังคนที”
หรือแมนํ้าอู สวนพินทโยนกวตินาคคุยควักแมนํ้าออกไปทางเมืองเชียงใหม
เรียกชื่อวาแมนํ้าพิง และเมืองโยนกวตินครตามชื่อนาค เปนตน การทะเลาะกัน
ของนาคทั้งสองทําใหนาคและเงือกงูตัวอื่นตองคุยควักดินเพื่ออพยพหนีไปอยู
ยังที่อื่นอันเปนผลใหเกิดแมนํ้าหลายสายเชน แมนํ้ามูลนที แมนํ้าชีวายนที และ
แมนํ้างึม เปนตน ดังมีเนื้อความวา

ภาพที่ ๖ : วิถีชีวิตของชาวลื้อเมืองอูยังคงผูกพันอยูกับสายนํ้าอู
ในภาพแสดงการอาบนํ้าทาของชาวลื้อเมืองอูใต ยามเย็น

พันนาเมืองอู ๑๑๑

“นาคทั้งหลาย มีสุวรรณนาค พุทโธธปาปนาค ปพพารนาค สุกขรนาค
และหัตถีศรีสัตนาค เปนตน อยูในนํ้าหนองนั้นไมไดดวยเหตุวานํ้านั้นขุน
จึงขึ้นมาอาศัยอยูตามริมนํ้าที่นั้น ผีทั้งหลายเห็นวานาคเหลานั้นหวงแหนและ
จักมาชิงกินกับเขาดวย ผีเหลานัน้ จึงกระทําใหเปนอันตรายแกนาคเหลานัน้ ดวย
ประการตางๆ ลางตัวก็ตายไปถึงแมเงือกงูก็เชนเดียวกันสัตวทั้งหลายเหลานั้น
จึงพากันหนีออกไปตามแมนํ้าอุรังคนทีไปเที่ยวแสวงหาที่อยูลี่ผีสางทั้งหลาย
เงือกงูทั้งหลายเหลานั้นจึงลองหนีไปตามลําแมนํ้าของทางใต ศรีสัตนาคนั้น
อยูเสมอดอยนันทกังรี สุวรรณนาคนั้นอยูปูเวียน พุทโธปาปนาคนั้นก็คุยควัก
แตที่นั้นเกลื่อนพังทลายเปนหนองบัวบานแลวก็อยูที่นั้น นอกจากนั้นตัวใด
ปรารถนาอยูที่ใดก็ไปอยู ณ ที่นั้น สวนเงือกงูทั้งหลายก็อยูเปนบริวารแหงนาค
นั้นทุกแหง” เหลานี้แมจะเปนเพียงนิทานหรือตํานาน แตยอมแสดงใหเห็นถึง
ความสัมพันธของบานเมืองตางๆ ในเขตลุมแมนํ้าโขง”


สังคมวัฒนธรรมลื้อในพันนาเมืองอู

๑. ดานอักษร ภาษา
คนลื้อเมืองอู เปนกลุมคนที่พูดภาษาตระกูลไทกลุมหนึ่ง เปนภาษา
ไทลื้อ ซึ่งมีสําเนียงและศัพทคลายคลึงกับคนลานนาและลานชาง
ระบบเสียง สระภาษาไทลื้อ มี อะ อา อิ อี เอ โอ ซึ่งหากนําเสียง
สระเหลานี้มาผันแลวจะไดสําเนียงคําเฉพาะขึ้นมา
• ไมมีสระเอีย ฉะนั้นจะออกเสียง สระ เอ แทน เชน เย (ฉางขาว
ขนาดใหญที่มีหลังคามุง) เม (เมีย) เต (รื้อถอน) เส (เสีย ใชกับ
งานที่เกี่ยวกับผี) เบ (เบียร) เมง (เมี่ยง) เจงหมาย (เชียงใหม)
• ไมมีสระ อัว ฉะนั้นจะออกเสียง สระโอแทน เชน โข (ขัว สะพาน)
โง (วัว) โก (กลัว) โห (หัว) โต (ตัว) โค [(ก.) ลางทําความสะอาด,
(น.) เสื้อผา]

๑๑๒
• ไมมีสระอัวะ ฉะนั้นจะออกเสียง สระโอะแทน เชน โละ (มองหา)
โหละ (เสีย หรือ พัง) โกะ (ถาดรองอาหาร) โตะ (หลอก หรือ
โกหก) โสะ (ผสมปนเปกัน)
• ไมมีสระเอียะ ฉะนั้นจะออกเสียง สระ เอะ แทน เยะ (ทํา)
เปะ (เปยก)
• ไมมเี สียงสระเอือะ ฉะนัน้ จะออกเสียงสระเออ แทน เชน เมอ (ไป)
เกอ [(ก.) ใหอาหารสัตว, (น.) เกลือ]เสอ (เสือ)
• ไม มี เ สี ย งสระ เอื อ ฉะนั้ น จะออกเสี ย งสระเออ แทน เช น
เมิง (เมือง)
• อานเสียงไมหันอากาศ เปนเสียง สระ แอ ผสมกับไมไตคู เชน
คําวา ตัน (ทัน) ออกเสียงวา แต็น, หมาแต็น (พุทรา)
สําเนียงจะสูงตํ่ากันไป บางคําหากฟงสําเนียง คําคําเดียวกัน แต
ออกเสียงตางกันนิดเดียว ความหมายจะเปลีย่ นไปทันที ซึง่ สําเนียงการผันจะตางกัน
นิดเดียว เพราะชาวไทลื้อมักพูดเร็ว และตัดประโยคคําใหสั้นลง เชน คําวา
เมอ แปลวา ไป, บฺเมอ (บ ควบกับคําวาเมอ ออกเสียงสั้นครึ่งเสียง) แปลวา
ไมไป, ได (ได) บฺได (ไมได) ออกเสียง บะ ครึ่งเสียง ควบกับคําวาได
รูปแบบอักษรลื้อ จัดอยูในกลุมอักษรธรรม เชนเดียวกับอักษรธรรม
ลานนา อักษรไทเขิน และอักษรธรรมอีสาน ไดรับอิทธิพลทางวัฒนธรรมลานนา
โดยเฉพาะจากพุทธศาสนา ใชสําหรับเขียนภาษาบาลีและภาษาไทเปนหลัก
ในขณะที่ ค นลื้ อ ในสิ บ สองพั น นา มี ก ารใช อั ก ษรลื้ อ ใหม ซึ่ ง ถู ก คิ ด ขึ้ น โดย
นักวิชาการจีนภายหลังการปฏิวัติวัฒนธรรมที่ตองการใหมีความคลายคลึงกับ
รูปแบบการสะกดแบบจีนไดงายขึ้น แตคนลื้อที่เมืองอู ยังคงใชรูปแบบอักษร
แบบลื้อเกาอยู โดยจะใชอักษรลื้อ ควบคูไปกับอักษรลาว สําหรับการจารึกบอก
ประวัติสถานที่ตางๆ เสมอ แตการจารคัมภีรและเขียนพับสา จะใชอักษรลื้อเกา
เปนหลักเทานั้น

พันนาเมืองอู ๑๑๓

ภาพที่ ๗ : ตัวอยางอักษรไทลื้อที่พบในจารึกพระธาตุอุงไฮ

๒. อาหารการกิน
ลื้อเปนกลุมคนที่มีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงาย ทางดานอาหาร
การกิน แตในขณะเดียวกันอาหารที่พวกเขากินนั้น ก็เปนอาหารที่มีประโยชน
ตอรางกาย และหากินงาย เก็บผักเก็บผลจากตนไมที่ปลูกไวในรั้วบานมาปรุง
รับประทาน เรียกกันวา อาศัยอาหารจากสิง่ แวดลอมตามธรรมชาติ และฤดูกาล
เชน หนอไม และผักตางๆ กินขาวเหนียวหรือขนมเสน (ขนมจีน) เปนหลัก แตละมือ้
มักจะมีอาหารเพียงอยางเดียว ที่ไดรับความนิยม คือ นํ้าพริกผักนึ่ง แกงขนุน
และแกงผักตางๆ ผักที่นิยมกิน ไดแก ผักแสว (ผักเสี้ยว) ผักหละ (ชะอม)
สวนอาหารที่กินกับหนอไม มักจะแกลมกับนํ้าพริกนํ้าปู (นํ้าปู) อาหารที่เปน
ลั ก ษณะนํ้ า เหนี ย วหนื ด จะเรี ย กนํ้ า พริ ก เกื อ บทุ ก อย า งไม ว  า จะเผ็ ด หรื อ ไม
สวนอาหารที่มีลักษณะเปนนํ้าที่คนไทยเรียกแกง คนลื้อจะเรียกวา แค
ประเภทของอาหารมีหลายประเภท ประเภทที่ทําจากขาว ก็มักจะ
ขึ้นตนดวย “ขาว” เชน ขาวเหนียว ขาวนึ่ง ขาวดอกซอ ขาวแคบ ขาวปอง ขาวแตน
ขาวหนึกงา อาหารประเภทเนื้อสัตว เชน จิ๊นหมู จิ๊นคาย จิ๊นไก จิ๊นปลา ฯลฯ
อาหารประเภทผัก ไดแกผักทุกชนิดที่มีอยูตามธรรมชาติ และในครัวเรือน สวนผัก

๑๑๔
ที่อยูในตลาด จะเปนผักที่ไมไดปลูกในครัวเรือน เปนผักที่ปลูกเพื่อการคาขาย
เรียกวา ผักกาด
สวนในชวงเทศกาลจะจัดเลีย้ งอาหารอยางเต็มที่ อาหารทีน่ ยิ ม ไดแก
ลาบหลู ขนมจอก ขนมเทียน สําหรับคนลื้อในแขวงพงสาลีและในเขตปกครอง
ตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา ประเทศจีน ยังคงบริโภคอาหารลื้อเปนอาหาร
หลักคลายคลึงกัน จึงนับวา วัฒนธรรมทางดานอาหารการกิน เปนวัฒนธรรมที่
แข็งแกรงของคนลือ้ เนือ่ งจากมีการเปลีย่ นแปลงนอย ไมวา จะอยูภ ายใตอาํ นาจ
การปกครองของฝายใด

ภาพที่ ๘ : สํารับอาหารของชาวไทลื้อในเขตเมืองอูใต

๓. สถาปตยกรรมประเภทพุทธสถาน
ตามหมู  บ  า นของคนลื้ อ เมื อ งอู จะมี วั ด เป น ศู น ย ร วมจิ ต ใจและ
จัดกิจกรรมตางๆ ของชุมชน วัดจะถูกสรางขึ้นอยางประณีตโดยใหความสําคัญ
กับการประดับประดารายละเอียดมากกวาการสรางอาคาร วัดทีส่ าํ คัญของเมือง
อูเหนือ คือวัดหลวงอูเหนือ และวัดที่สําคัญของเมืองยอดอู คือวัดหลวงอูใต

พันนาเมืองอู ๑๑๕

ศูนยกลางของวัดอยูท วี่ หิ าร ตัววิหารจะมีขนาดใหญ หลังคาซอนกัน
หลายชั้นและมีลักษณะแอนโคงงอเหมือนปกนก ภายในและภายนอกตกแตง
ประดับประดาดวยลายคํา คือการเขียนลวดลายสีทองลงบนพื้นสีแดง แตละ
หมูบานจะมีกําลังความสามารถในการสรางวัดประจําหมูบานไมเทากันแลวแต
จํานวนประชากรและสภาพเศรษฐกิจ แตอยางไรก็ตาม สิ่งที่เราจะเห็นสะดุดตา
ที่สุดในหมูบานก็คือวัด
ลักษณะการวางผัง จะใหความสําคัญกับวิหารเปนพิเศษ วิหาร
มักจะอยูตรงกลางของพื้นที่ ลอมรอบดวยอาคารสิ่งกอสรางอื่นๆ มีกุฏิอยูดาน
หลังสุด หอกลอง เจดียห รือธาตุ ทางเขาดานหนาของวิหารจะมีระเบียงยาวทอด
นําสายตาขึ้นมาสูตัววิหาร ซึ่งทําเปนซุมบานประตูขนาดใหญ
วิหาร มีแผนผังเปนรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ความยาวประมาณ ๕–๘ หอง
แตละหองมีขนาดประมาณ ๒–๔ เมตร วิหารทุกแหงจะมีเสนแกนทิศไปทาง
ตะวันออก ตะวันตก มีพระประธานและพระพุทธรูปอื่นๆ ตั้งอยูสวนทายวิหาร
แต จ ะไม ติ ด ผนั ง สามารถเดิ น รอบได พระพุ ท ธรู ป หั น พระพั ก ตร ไ ปทางทิ ศ
ตะวันออก
โครงสรางของวิหารจะตัง้ ขือ่ ไวบนหัวเสาทีว่ างเรียงไว ๒ ชัน้ แบงวิหาร
ออกเปนสวนกลาง และสวนนอก สวนกลางจะมีพื้นที่โอโถง หลังคาสูง ในขณะที่
สวนนอกคือปกทั้งสองขาง จะแคบและเพดานตํ่า และมักจะไมกอผนังทึบ
สวนบนของหลังคาประกอบดวย กระเบือ้ งดินขอสีแดง บนสันหลังคา
ตกแตงเปนรูปแปลวเพลิงที่เรียกวา เมฆ (มีทั้งเมฆตั้งและเมฆไหล) หนาบัน
ตัวลํายองและสันตะเข็บชายคาชั้นลางประดับประดาสวยงาม สวนกลางของ
สันหลังคามีชอฟาประกอบดวยรูปสัตวตางๆ เชน ปลา หงส สิงห นกยูง หรือ
นาค ตรงกลางสุดเปนฉัตรสามชั้นเรียกวา ปราสาท

๑๑๖

ภาพที่ ๙ : แสดงลักษณะโครงสรางวิหารแบบไทลื้อเมืองอู

ภาพที่ ๑๐ : วัดหลวงอูใต

พันนาเมืองอู ๑๑๗

ภาพที่ ๑๑ : วัดหลวงอูเหนือ

เจดีย เปนสวนสําคัญอีกอยางหนึง่ ของสถาปตยกรรมทางพุทธศาสนา
ของคนลื้อ เจดียหรือธาตุในเขตเมืองอู จะมีขนาดเล็ก และมักจะอยูนอกเขตวัด
มักจะสรางอยูบนมอนดอยเตี้ยๆ ไมไกลจากวัดและชุมชนแตจะอยูนอกหมูบาน
ใชสําหรับเปนที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาตามความเชื่อ และ
เปนที่บรรจุอัฐิธาตุของครูบาใหญ
ที่เมืองอูเหนือ มีพระธาตุเจดียสําคัญที่ชาวเมืองอูใหความศรัทธา
เปนอยางมาก มีชื่อวา ทาดอุงไฮ หรือ อุงไห ตามตํานานที่ปรากฏเปนคําจารึก
อยูบริเวณหนาพระธาตุกลาววา “ทาดองคนี้ชื่อ ทาด องไห สรางเมื่อพระเจา
โคตรมะ (พระพุทธเจา) ไปปรินพิ พานอยูประเทศอินเดีย ๘๐๐ ป ตางหนาเมือง
ไปมาในเมืองนี้ จึงไดสรางทาดนี้ขึ้นที่ พูแมวปว นานเทาใดก็ไมรู นางฟาเปน
เจาเมืองอู ป ๑๐๑๐ ระดมแรงงานได ๑๐๐๐ คน ถึงป ๑๐๘๐ ไดนําพามา
ชาวเมืองอู...” ลักษณะของพระธาตุมีลักษณะผสมผสานระหวางธาตุแบบ
สิบสองพันนาและธาตุแบบลาว กลาวคือมีสวนยอดและฐานเปนลักษณะเจดีย
ทรงกลมแบบสิบสองพันนา สวนเรือนธาตุทาํ ลักษณะคลายบัวเหลีย่ มเอกลักษณ
ของเจดียแบบลานชางของลาว

๑๑๘

ภาพที่ ๑๒ : ทาดอุงไฮ

หอเทวดาวัด เปนสถานที่เพื่อบูชาเจาที่เทวดาที่รักษาวัด มักจะทํา
เปนหองๆ จํานวน ๔ หองสําหรับเทวดาทั้งสี่
ตนโพธิ์ เปนสถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา ประชาชนมักบูชาตนโพธิ์
ในงานบุญ วัดสวนใหญจะมีตนโพธิ์อยูบนลานหนาวัด
กุดหรือกุฎิ เปนที่อยูของพระสงฆ มักจะสรางอยางเรียบงายอยู
บริเวณดานหลังเยื้องขางใดขางหนึ่งของวิหาร
หอกลอง จะตัง้ อยูด า นหนาของวิหารขางใดขางหนึง่ ชาวลือ้ เมืองอู
จะตีกลองในวันศีลและวันบุญเพื่อเชิญคนใหเขามาวัด ในงานบุญบางงาน
มีชายหนุมบางคนที่สามารถแสดงการตีกลองไปพรอมกับการฟอนรําได
พระพุทธรูป จะมีอยูหลายองคแตจะมีเพียงองคเดียวที่ศักดิ์สิทธิ์
สวนใหญจะสรางดวยไม พระพุทธรูปแบบลื้อมักจะมีหูยาว ปลายหูโคงออก
ดานนอก ในการสรางพระพุทธรูปจะแกะสลักโดยคนทองถิน่ มีระเบียบการสราง
อยางเครงครัดที่ระบุไวในพับสา เมื่อสรางพระพุทธรูปเสร็จแลวจะตองทํา
บุญใหญเพื่อสมโภช ชาวลื้อเมืองอูมักจะเจาะรูที่หัวใจของพระพุทธรูปเพื่อนํา

พันนาเมืองอู ๑๑๙

สิ่งของที่มีคาใสไวในนั้น แตถาพระพุทธรูปแตกเมื่อใด ก็จะหมดความศักดิ์สิทธิ์
จะตองนําเอาพระพุทธรูปนั้นไปไวในสุสานพระพุทธรูป

ภาพที่ ๑๓ : พระพุทธรูปประธานบริเวณหอพระพุทธเจาภายในวิหาร
วัดหลวงอูเหนือ

หอพระพุทธเจา หรือแทนพระประธาน เปนแทนที่ไวพระพุทธรูปที่มี
ความสงางาม มักจะสรางอยูด า นหลังภายในวิหาร โดยไมสรางติดผนัง แตจะทํา
ใหสามารถเดินไดรอบองคพระประธาน ดานหนาแทนจะปรากฏรูปพระแมธรณี
บีบมวยผมอยูเสมอ โดยสรางเปนประติมากรรมรูปสตรีขนาดเล็ก อยูดานหนา
ทางซายหรือขวาของแทนพระประธาน สวนดานหลังหอพระพุทธเจาจะมี
รูปพญานาค ๒ ตัว ที่รักษาพระพุทธรูปเลี้อยเกี่ยวพันกัน
เครือ่ งของพระเจาหรือ เครือ่ งสูง เปนเอกลักษณของสถาปตยกรรม
ทางพุทธศาสนาของคนลื้อ จะอยูบนที่สูงดานขางของพระประธาน มักมี
เครื่องถวายที่ชาวพุทธไดถวายใหวัดในงานบุญ เชน ตนเงิน ตนทอง หรือ
เปนอาวุธ เครื่องสูง พบเพียงเฉพาะคนลื้อ และลานนา

๑๒๐
๔. รูปแบบอาคารบานเรือน
ลื้ อ เมื อ งอู เป น หนึ่ ง ในสั ง คมและวั ฒ นธรรมไท อั น เป น สั ง คม
เกษตรกรรมที่อาศัยทํากินในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้า ถึงแมวาเมืองอูจะตั้งอยู
ในเขตภูเขาสูงชันทางเหนือสุดของ สปป. ลาว แตตัวเมืองหรือหมูบานตางๆ
ที่คนลื้ออาศัยอยู ก็เลือกที่จะอาศัยอยูตามแองที่ราบระหวางภูเขา หมูบาน
ของคนลื้อที่นี่กระจายอยูในเขตที่ราบริมฝงแมนํ้าอู
ลักษณะการสรางบานเรือน เกิดจากคติความเชื่อดั้งเดิมผสมผสาน
กับสภาพทางภูมิศาสตรและอิทธิพลทางพุทธศาสนา แสดงออกมาในรูปของ
การวางผังหมูบ า นและรูปทรงของบานเรือน หมูบ า นทุกหมูบ า นจะมีใจบานเปน
ศูนยกลางของบาน ที่ใจบานจะมีเสื้อบาน หรือวิญญาณบรรพบุรุษของหมูบาน
และหอเทวดาสําหรับเทพผูรักษาสถานที่ นั่นถือเปนคติความเชื่อเกี่ยวกับการ
ตั้งบานเรือน ในขณะเดียวกันทุกหมูบานจะมีวัดเปนศูนยรวมทางดานจิตใจของ
คนในหมูบาน ซึ่งเปนคติความเชื่อเมื่อคนไทหันมานับถือพระพุทธศาสนา

ภาพที่ ๑๔ : ผั ง หมู  บ  า นจากหอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ มื อ งพงสาลี
แสดงลักษณะการตั้งบานเรือนของชาวไทลื้อเมืองอู
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ตามตํานานการสรางเรือนไตลื้อ (ปฐมกัปพรหมสรางโลก) กลาววา
เมื่ อ สมั ย บรรพกาล เกิ ด ฝนตกหนั ก นํ้ า ท ว มโลก ทํ า ให มี พื้ น ที่ ที่ นํ้ า ไม ท  ว ม
เหลือนอย ผูคนและสัตวตางเปยกปอนอยูใตทองฟาที่ครึ้มฝน ในครั้งนั้นยังมี
หัวหนาของคนลือ้ ทีเ่ รียกวา พญาสมมุติ (อานวา พะ–ยา–สม–มุด–ติ) ไดพยายาม
คิดหาวิธีการที่จะอาศัยอยูไดโดยไมเปยกฝน ไดสังเกตเห็นใบบอนเมื่อฝนตก
จะไมเปยก จึงไดนําเอาใบบอนมาปดหัว และเอามามุงเปนหลังคา ก็ไมสามารถ
อยูคงทนไดนาน
ตอมาอีกวันหนึ่ง พญาสมมุติ ไดเห็นสุนัขแมลูกพากันหลบฝน
โดยลูกสุนัขจะอยูใตลําตัวของแม ขาหนาทั้งสองของแมเหยียดตรง ขาหลัง
นั่งลงบนพื้น แมวาแมสุนัขจะเปยกไปทั้งหลัง แตใตทองแมไมเปยกสามารถ
กําบังลูกๆ ของมันได จึงไดคิดทําบานในลักษณะเปนเพิงหมาแหงน หรือ
ตูบหมานั่ง ก็พบจะบังฝนได แตเมื่อเกิดพายุลมหวนฝนก็จะเขามาทางดานหนา
ทําใหเปยกปอน จึงจนใจเพราะไดพยายามแลวอยางเต็มที่ จนเทวดาสงสาร
จึงแปลงกายเปนหงสบินมาสูพื้นดินและบอกใหพญาสมมุติสังเกตดูลักษณะ
ปกของตนวา เปนรูปทรงที่จะสามารถปองกันลมและฝนได คือ ปกทั้งสอง
ลาดลงตํ่าดานขางทั้งสองขาง พญาสมมุติจึงเขาใจวาจะสรางบานอยางไร
จึงจะสามารถปองกันลม ฝน ได
การวางผังหมูบาน มักจะอยูใกลแหลงนํ้า แตก็ไมอยูริมแมนํ้าหรือ
ทีร่ าบ เนือ่ งจากตัง้ อยูใ นเขตภูเขาสูงทําใหมที รี่ าบนอย ตองสงวนทีร่ าบไวสาํ หรับ
ทําเกษตรกรรม หมูบานจึงเลื่อนขึ้นไปอยูที่ลาดเชิงเขา ที่ขอบของแองที่ราบ
ลักษณะเรือนไทลื้อเมืองอู เปนลักษณะดั้งเดิมของการปลูกเรือน
แบบลื้ อ และแบบล า นนา มี ลั ก ษณะเรื อ นคล า ยกั บ คนในภาคเหนื อ ดั้ ง เดิ ม
ในประเทศไทย คือ การปลูกเรือนใตถุนสูงเพื่อความเหมาะสมตามสภาพ
ภูมิอากาศ โดยจะปลูกเปนเรือนขนาดใหญ มีตัวเรือนหลัก ชาน ยุงขาว

๑๒๒

ภาพที่ ๑๕ : ลักษณะเรือนไทลื้อบานกอง เมืองยอดอู

ภายในเรือนมีหองโถง ใชเปนที่หลับนอนและสําหรับสมาชิกใน
ครอบครัวสวนใหญจะถูกแบงออกเปนสองสวน คือสวนสําหรับเจาบาน และ
สวนสมาชิกในครอบครัว สําหรับพื้นที่รับแขกจะอยูดานนอกที่บริเวณชานเรือน
ฝาเรือนแบงออกไดสองชนิด คือแบบไมจริง และแบบไมไผสาน
(ขัดแตะ) จะเปนฝาสั้นๆ นิยมทําหลังคาสําหรับพื้นที่ใตถุนบานไวที่เชิงของฝาบาน
ทําใหดูเหมือนกับมีหลังคาสองชั้นคือ ชั้นบนซึ่งเปนหลังคาจริง และชั้นลาง
ซึ่งทําหนาที่เปนกันสาด
ที่เสาเรือนมักจะไมปกลงบนดิน แตจะตั้งอยูบนกอนหินขนาดใหญ
เพือ่ ปองกันปลวกและแมลงใตดนิ กัดแทะใหผกุ รอน และเมือ่ พิจารณาจากสภาพ
ภูมิศาสตรดวย สันนิษฐานวา เปนเพราะสภาพพื้นที่บริเวณนี้เปนสวนหนึ่งของ
เขตรอยเลื่อน ซึ่งในอดีตคงจะเกิดแผนดินไหว การสรางเรือนโดยที่เสาเรือน
ไมปกลงดินแตวางอยูบนกอนหินใหญ จะชวยทําใหเกิดการยืดหยุนของเรือน
ในขณะทีเ่ กิดแผนดินไหว ตัวเรือนอาจโยกไปมาเล็กนอยแตจะไมพงั ทลายลงมา
เนื่องจากเสาเรือนไมไดปกลงบนดิน
รอบๆ เรือนไทลื้อนิยมปลูกไมผลและพืชผักสวนครัว
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ภาพที่ ๑๖ : บริเวณรอบบานของเรือนไทลื้อมักปลูกพืชผักสวนครัว
ใชสําหรับปรุงเปนอาหารไดอยูรอบบาน

๕. คติความเชื่อ
มีคติความเชื่อพื้นฐานที่อยูในสังคมเกษตรกรรม ความเชื่อที่สําคัญ
เชน มีความเชื่อเรื่องยาขวัญขาว (แมโพสพ) มีพิธีสูขวัญขาวและสูขวัญควาย
รวมทั้งมีระบบความเชื่อเกี่ยวกับบรรพบุรุษ มีพิธีไหวผีเรือน ผีตระกูล มีความเชื่อ
เรื่องใจบานใจเมือง เสื้อบานเสื้อเมือง ขวัญ การสืบชะตา
วิถชี วี ติ ของลือ้ เมืองอูจะผูกพันอยูก บั วัฒนธรรมการเกษตรโดยเฉพาะ
ขาว มีพิธีกรรมที่เกี่ยวของกับการทําบุญและการเกษตรกรรมในรอบป ดังนี้
เดือนเจียง (พฤศจิกายน)
พิธีขึ้นธาตุ เกี่ยวขาว
เดือนกรรม (ธันวาคม)
พิธีเขากรรม (กรรมฐาน)
เดือน ๓ (มกราคม)
ถางไร
เดือน ๔ (กุมภาพันธ)
บวชลูกแกว
เดือน ๕ (มีนาคม)
เผาไร
เดือน ๖ (เมษายน)
ปอยสังขาร (สงกรานต)

๑๒๔
เดือน ๗ (พฤษภาคม)
เดือน ๘ (มิถุนายน)
เดือน ๙ (กรกฎาคม)
เดือน ๑๐ (สิงหาคม)
เดือน ๑๑ (กันยายน)
เดือน ๑๒ (ตุลาคม)


ลางฝายหลวง เตรียมนา หวานกลา
ขอฝน ทํานากลา
ดํานา
เขาวัสสา
ตานธัมมเวสสันตร
ตานสลาก ออกวัสสา

สรุป

จากการที่ไดไปศึกษาสังคมและวัฒนธรรมของคนลื้อที่เมืองอูเหนือและ
เมืองอูใต ในแขวงพงสาลีของ สปป. ลาว ทําใหเห็นวา การทีเ่ มืองอูถกู แยกออกมา
อยูในเขต สปป. ลาวนั้น สงผลตอลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมของคนลื้อที่นี่
ไมมากนัก สังคมและวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปอยางชาๆ ไดรับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมของจีนซึ่งเปนชาติใหญอยูเล็กนอยเนื่องจากมีชายแดนที่ติดตอกับ
ประเทศจีน สวนวัฒนธรรมลาวนั้นเขามาจากทางราชการเปนหลัก แตก็นับวา
ยังคงเอกลักษณทางวัฒนธรรมของคนลื้อไดอยางสมบูรณเมื่อเทียบกับสังคมลื้อ
ในเขตปกครองตนเองชนชาติไท สิบสองพันนา ในมณฑลยูนนานของจีน เมืองอู
จึงเปนอีกสถานทีห่ นึง่ ทีน่ กั วิชาการดานประวัตศิ าสตร มานุษยวิทยา ประวัตศิ าสตร
ศิลปะ นักภาษาศาสตรและนักโบราณคดีไมควรมองขาม เพราะถือเปนตัวแทน
ของลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรมดั้งเดิมที่ยังคงหลงเหลืออยูเพียงไมกี่แหงใน
ปจจุบันนี้ ที่สามารถตอบคําถามทางวิชาการเกี่ยวกับชนชาติไท โดยเฉพาะไทลื้อ
ไดเปนอยางดี

พันนาเมืองอู ๑๒๕
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พัฒนาการทางประวัติศาสตร
และตัวตนของเมืองแพร

ภูเดช แสนสา*
* อาจารยประจําหลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๒๗
บทคัดยอ

ประวัติศาสตรเมืองแพรในปจจุบันยังไมลงตัว เนื่องจากขาดหลักฐาน
และการบันทึกที่สืบเนื่อง จึงมีลักษณะเปนงานเขียนประวัติศาสตรที่เกิดจาก
ความเชื่อ เขียนขึ้นโดยขาดหลักฐานที่หนักแนนรองรับ เมืองแพรปรากฏตัวตน
ครั้งแรกในตํานานพื้นเมืองพะเยาเมื่อตนพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ในฐานะเปน
แวนแควนอิสระที่เรียกวา “แควนพลนคร” และมีความสัมพันธกับแวนแควน
ใกลเคียง ไดแก แควนโยนก แควนเขลางคนคร แควนภูกามยาว (พะเยา)
แควนนาน และแควนสุโขทัย จนกระทัง่ พ.ศ.๑๙๘๖ แควนพลนครผนวกเขาเปน
สวนหนึ่งของอาณาจักรลานนา หลังจากนี้เมืองแพรจึงถูกลดบทบาทลงเปน
หัวเมืองหนึ่งของอาณาจักรลานนาและขึ้นตรงตอกษัตริยลานนาที่เมืองเชียงใหม
มีการสับเปลี่ยนเจาเมืองที่เปนเจานายและขุนนางมาปกครอง
จนถึง พ.ศ.๒๑๐๑ ลานนาตกเปนประเทศราชของพมา เมืองแพร
จึงเปนประเทศราชของพมาดวย กษัตริยพ มาและกษัตริยล า นนามีอาํ นาจในการ
โยกยายสับเปลี่ยนเจาเมืองแพร แตขณะเดียวกันบางชวงเจาเมืองแพรก็เปน
ผูที่มีบทบาทมากจนกษัตริยพมาไดสถาปนาขึ้นเปนกษัตริยลานนา จนกระทั่ง
พ.ศ.๒๓๑๓ พญามังไชย เจาเมืองแพร ไดตอตานกษัตริยพมาหันมาสวามิภักดิ์
กับกษัตริยสยาม เมืองแพรจึงมีสถานะเปนเมืองประเทศราชของสยาม ปกครอง
ดวยระบบ “เจาหลวง” ในราชวงศแสนซาย ที่เปนผูมีอํานาจสูงสุดภายใน
บ า นเมื อ ง เจ า หลวงมี ส ถานะเป น “กษั ต ริ ย  เ มื อ งนครแพร ” เป น เจ า ชี วิ ต
เจาแผนดินภายในบานเมืองและหัวเมืองขึ้น จนถึงพ.ศ.๒๔๔๒ เมืองนครแพร
ถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งของสยาม จึงกลายเปน “จังหวัดแพร” ประเทศไทย
สืบมาจนถึงปจจุบัน
ในสวนของตัวตนเมืองแพร รัฐจารีตมีคติตวั ตนของเมืองประกอบขึน้ ดวย
เมืองทางกายภาพกับเมืองทางจินตภาพที่ซอนทับกันอยู ตัวตนของเมืองแพร
จึงประกอบขึน้ ดวยหัวใจสําคัญของความเปนเมืองผานระบบ “เจา” ทีป่ ระกอบดวย
สวนสําคัญคือ กษัตริย (เจาเมือง) เจานาย คุม เมือง และเวียง ระบบ “พุทธ”
(พราหมณ) ประกอบดวยสวนสําคัญคือ วัดหลวงประจําเมือง วัดมิ่งเมือง และ
วัดหลวงหัวเวียง (วัดหัวขวง) และระบบ “ผี” ประกอบดวยสวนสําคัญคือ ผีเมือง
ผีอารักษเวียงและผีอารักษดูแลรักษาพื้นที่ตางๆ

๑๒๘
Abstract

The history of Mueang Phrae is still ambiguous due to the lack
of the evidence and continuous records. For this reason, the written
history of Mueang Phrae is based on the belief without concrete evidence.
Mueang Phrae appeared in the folk legend of Mueang Payao for the first
time in the early ๑๗th of Buddhist century as an independent state known as
“Kwaen Pala Nakhon.” Additionally, it had relations with nearby states which
are Kwaen Yonok, Kwaen Khelang Nakorn, Kwaen Phookamyao (Payao),
Kwaen Nan, and Kwaen Sukhothai. In B.E. 1986, Kwaen Pala Nakhon
was merged to be a part of Lanna Kingdom. It then became only a city in
Lanna Kingdom. It served the king of Lanna Kingdom in Chiang Mai. Many
noblemen took turns to rule this city.
In B.E. ๒๑๐๑, Lanna was colonized by Myanmar. Therefore, Phrae
was also colonized by Myanmar. The king of both Myanmar and Lanna had
an authority to shuﬄe noblemen to be the ruler of Mueang Phrae. However,
sometimes the ruler of Mueang Phrae took a significant role; consequently,
he was named to be the King of Lanna Kingdom. In B.E. ๒๓๑๓, Paya
Mongchai, the ruler of Phrae rebelled against the King of Myanmar and
became an alliance of Siam King. Thus, the status of Phrae was a colony of
Siam. The Ancien regime was implemented by Saensai dynasty which had
the highest authority in the city. The status of the noble ruler was known as
“King of Mueang NaKhon Phrae” who owned every life in the city. In B.C
2442, Mueang Nakhon Phrae was aﬃliated with Siam. As a consequence,
“Phrae province” has been a part of Thailand since then.
In terms of Phrae’s identity, the identity of traditional stateconsisted of
physical state and imaginative state which overlapped each other. Therefore,
the most significant element of Phrae’s identity was “Ancien” regime
comprising of king (ruler of the city) , noblemen, castle, city, and state. The
system of “Buddhism” (Brahman) consisted of grand temple of the city, a
temple where pillar shine of the city was located, and the temple called Wat
Luang Hua Wieang. Furthermore, the“spirit” system composed of spirit of
the city, spirit which protected the city and other areas.
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บทนํา

การศึกษาเรื่องราวของเมืองแพร ณ ปจจุบัน ยังมีความเปนตํานาน
ปรัมปราสูงมาก โดยเฉพาะการอางถึงอายุของเมืองแพรและสิ่งกอสรางตางๆ
ใหมอี ายุถงึ พันกวาป แตยงั ไมมหี ลักฐานรองรับทัง้ ตํานานทีน่ า เชือ่ ถือ (ยังไมพบ
ตนฉบับใบลานหรือพับสาของตํานานวัดหลวง ทีก่ ลาววาสรางเมืองแพร พ.ศ.๑๓๗๑)
และมีกษัตริยแควนแพรหลายองคเรียงลําดับมาในยุคนี้ ซึ่งหนังสือเกี่ยวกับ
เมืองแพรใชอางอิงตอๆ กันมาหลายเลมจนถึงปจจุบัน และหลักฐานทาง
โบราณคดี ในบทความฉบับนี้ผูเขียนนําเสนอภาพรวมพัฒนาการของเมืองแพร
ในแตละยุคสมัย และตัวตนของความเปนเมืองแพรในยุคจารีตตามทีม่ หี ลักฐาน
รองรับ มานําเสนอแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมเปนเบื้องตน ขณะที่บางประเด็นก็เปน
เพียงขอเสนอใหมของผูเขียนรอการตรวจสอบ เพื่อใหเรื่องราวของเมืองแพร
มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นตอไป

๑. พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองแพร
เมืองแพรมีพัฒนาการทางประวัติศาสตรมายาวนาน ผูเขียนไดแบง
พัฒนาการทางประวัติศาสตรของเมืองแพรออกกวางๆ เปน ๕ ยุค ไดแก
(๑) ยุคแวนแควน (๒) ยุครวมกับอาณาจักรลานนา (๓) ยุคประเทศราชของพมา
(๔) ยุคประเทศราชของสยาม และ (๕) ยุคผนวกรวมกับสยามเปนจังหวัดแพร
สวนตัวตนของเมืองแพรไดแบงออกเปน ๓ ประเด็นทีเ่ ปนหัวใจหลักของความเปน
เมืองในยุคจารีต ไดแก “เจา” “พุทธ” (พราหมณ) และ “ผี” มีรายละเอียดดังนี้
๑.๑ เมืองแพรยุคแวนแควน
ในยุ ค แว น แคว น ป ญ หาของการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร เ มื อ งแพร
ที่สําคัญคือไมมี “ตํานานพื้นเมืองแพร” เหมือนเมืองอื่นๆ จึงตองใชหลักฐาน
จากตํานานพื้นเมืองใกลเคียงหรือติดตอสัมพันธที่กลาวถึงมาเชื่อมโยงเปน
เรื่องราว ขณะที่ตํานานภายในเมืองแพรที่พบก็เปนตํานานฝายวัด คือ ตํานาน

๑๓๐
พระธาตุชอแฮ ที่เนนเรื่องราวทางพุทธศาสนา จนกระทั่งมีการตีพิมพหนังสือ
“วัดหลวงเมืองแพรเมือ่ ๑,๐๐๐ ป” ไดเขียนเรือ่ งราวของเมืองแพรไดอยางละเอียด
ทั้งปที่สรางเมือง พระนามกษัตริยผูสรางเมือง กษัตริยเมืองแพรองคตางๆ
พร อ มราชกรณี ย กิ จ ที่ ท รงปฏิ บั ติ ๑ เนื้ อ ความนี้ ไ ด ถู ก ใช อ  า งอิ ง ต อ ๆ กั น มา
ในหนังสือเกี่ยวกับเมืองแพร จนกระทั่งถูกนําไปสรางเปนพระราชานุสาวรีย
พอขุนหลวงพล แตทวาผูเขียนพยายามคนหาตนฉบับใบลานตํานานวัดหลวง
และตํานานอื่นๆ ที่กลาวถึงเรื่องราวเหลานี้ ก็ยังไมพบจนถึงปจจุบัน ดังนั้น
คงตองพิจารณาทบทวน พรอมกับทําการตรวจสอบใหมอีกครั้ง เพื่อชําระ
ประวัติศาสตรเมืองแพรใหมีความชัดเจนและนาเชื่อถือมากยิ่งขึ้น
แอ ง แพร เ ป น แอ ง ขนาดกลาง มี แ ม นํ้ า ยมเป น นํ้ า สายหลั ก ไหล
ผานแอง ปรากฏมีมนุษยกอนประวัติศาสตรเขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณดานทิศ
ตะวันออกของเมืองแพร ที่บานนาตอง (ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร)
พบโครงกระดูกของมนุษยกอนประวัติศาสตรพรอมเครื่องมือหิน ประมาณ
๔,๐๐๐ ป ซึง่ ตอมาไดพฒ
ั นาขึน้ เปนชุมชนหมูบ า น และขยายกอตัวขึน้ เปนเมือง
ที่มีความสลับซับซอนทางการปกครองมากขึ้น กลุมคนดั้งเดิมบริเวณนี้คือ
กลุมตระกูลมอญ–เขมรที่คนทองถิ่นเรียกวา “ลัวะ”๒ ยังปรากฏกษัตริยหรือ
ผูนําลัวะคนสําคัญของเมืองแพรคือ “ขุนลัวะอายกอม” ภายหลังไดถูกยกขึ้น
เปนผีอารักษดูแลรักษาวัดพระธาตุชอแฮ เมืองแพรเปนเมืองรุนแรกบริเวณ
ลุมแมนํ้ายมสรางขึ้นอยางชาประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ เกิดขึ้นดวยปจจัย
ภายในจากความเชื่อเรื่องผีเปนหลักเหมือนกับเมืองนาน กอนจะไดรับอิทธิพล
จากภายนอกคือวัฒนธรรมอินเดียที่เขามาพรอมกับพุทธศาสนาในภายหลัง
๑
๒

วัดหลวง, วัดหลวงเมืองแพร เมื่อ ๑,๐๐๐ ป, (ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ม.ป.ป.), หนา ๑–๓.
ประสิทธิ์ ขอบรูป (ปริวรรต), มหาพลนคร ตํานานพระธาตุชอ แฮ, (แพร : เมืองแพรการพิมพ,
๒๕๕๗), หนา ๑๒.
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ที่ สั น นิ ษ ฐานว า เมื อ งแพร ส ร า งขึ้ น อย า งช า พุ ท ธศตวรรษที่ ๑๗
เนื่องจากการขุดคนทางโบราณคดีบริเวณวัดศรีชุม พบการตั้งถิ่นฐานอยางชา
พุทธศตวรรษที่ ๑๙๓ และเมืองแพรเริม่ ปรากฏชัดเจนในตํานานชวงพุทธศตวรรษที่
๑๗ นี้ คือ ตํานานพืน้ เมืองพะเยา ทีก่ ลาวถึงพญาเจือง ราชบุตรพญาศรีจอมธรรม
กษัตริยแควนภูกามยาว (พะเยา) ราชวงศลวจังกราช ไดเสด็จมาคลองชาง
ที่เมืองแพรเมื่อ พ.ศ.๑๖๑๙ พญาพรหมวังโส กษัตริยแควนพลนคร (แพร)
ไดยกราชธิดาพระนามวาพระนางแกวกษัตรีพรอมชาง ๑๐๐ เชือกใหพญาเจือง
แสดงถึงการผูกความสัมพันธทางเครือญาติผานการเสกสมรส และจากการมอบ
ชางจํานวน ๒๐๐ เชือกใหพญาเจือง แมวาตัวเลขอาจไมใชจํานวนที่เชื่อถือได
แตก็เปนภาพสะทอนใหเห็นวาแควนพลนครมีความมั่นคงมากพอสมควรแลว
ในชวงนี้
“...เจาขุนเจืองใหยมาได ๑๗ ปไปคลองชางเมืองแพ เจาเมือง
แพตนชื่อวาพระญาพรหมวังโสมีฅวามยินดี เอาลูกสาวถวายฅน ๑
ชื่อวานางแกวกระสัตรี เอาหื้อแกเจาขุนเจืองกับชาง ๒ รอยตัว...”๔

๓

๔

ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศ
วัฒนธรรม ระบบความเชือ่ และประวัตศิ าสตรทอ งถิน่ , (กรุงเทพฯ : วัชรินทร พีพ,ี ๒๕๕๑),
หนา ๑๑๗.
ภู เ ดช แสนสา (ปริ ว รรต), ตํ า นานพื้ น เมื อ งพะเยา, (เอกสารอั ด สํ า เนา, ๒๕๕๖),
หนา ๔๓–๔๔.

๑๓๒

ภาพถายทางอากาศเวียงแพรรูปหอยสังขตั้งอยูทิศตะวันออกแมนํ้ายม
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ ถาย พ.ศ.๒๔๘๖)

สวนชื่อของแควนแพรในยุคนี้สันนิษฐานวาชื่อ “แควนพล” หรือ
“แควนพลนคร” ที่เปนชื่อเกาแกกอน “แพร” ดังปรากฏหลักฐานในตํานาน
พระธาตุลําปางหลวง เรียกพระนามของกษัตริยแควนพลนครองคหนึ่งที่ได
ไปขุดพระธาตุลําปางหลวง แควนเขลางคนครวา “พญาพลราช” (พระราชาแหง
เมืองพล)๕

๕

ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ตํานานพระธาตุเจาลําปาง ฉบับวัดสะปุงหลวง ตําบลมวงนอย
อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จาร พ.ศ.๒๔๕๙, อักษรธรรมลานนา.
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ในยุคแวนแควนนี้จากหลักฐานปรากฏกษัตริยแควนพลนคร ไดมี
ความสัมพันธกับแควนรายรอบ ทั้งแควนภูกามยาวและแควนเขลางคนคร
โดยเฉพาะชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ตํานานพื้นเมืองเชียงแสนไดกลาวถึงกษัตริย
แควนหริภุญไชย (ลําพูน) กษัตริยแควนเขลางคนคร (ลําปาง) และกษัตริย
แควนพลนคร (แพร) เปนเครือญาติกัน โดยพญาบอน กษัตริยแควนพลนคร
เปนราชบุตรของพญายีบา กษัตริยแควนหริภุญไชย ราชวงศจามเทวี และ
พญาเบิก กษัตริยแควนเขลางคนคร เปนราชอนุชา (ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
วาเปนราชบุตร) ของพญายีบา
“ (พ.ศ.๑๘๓๕) ...สวนวาพระญายีบาก็พายไปหาพระญาเบิก
ตนนอง อันกินเมืองนครลัมพางที่นั้นแลว...เมืองแพ พระญาบอน
ตนเปนลู ก ยี บ านั้ น ก็ ป  า วเอาฅนเสิ ก็ ไ ด ๗ พั น เมื อ งลคอร
ไดฅนหมื่น ๒ พัน กับฅนทวยพระญา (เบิก) แปดพัน...”๖
ชวงเวลาใกลเคียงกันแควนพลนครก็เคยอยูภายใตอิทธิพลของ
แควนสุโขทัยในระยะเวลาสัน้ ๆ คือในสมัยพอขุนรามคําแหง กษัตริยแ ควนสุโขทัย
องคที่ ๓ (พ.ศ.๑๘๒๒–๑๘๔๒) ราชวงศพระรวง ดังศิลาจารึกหลักที่ ๑ กลาว
ถึงอาณาเขตแควนสุโขทัยมาถึง “...เมืองแพร เมืองมาน เมืองน.. (นาน) เมือง
พลัว (ปว) ...”๗
จากตํานานพืน้ เมืองเชียงแสนและจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑ แสดงใหเห็น
ความสัมพันธเชิงเครือญาติของกษัตริยแวนแควนพลนคร เขลางคนคร และ
๖
๗

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖),
หนา ๖๔–๖๕.
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตรวัฒนธรรมฯ, ประชุมศิลาจารึกสุโขทัย,
(ม.ป.ท. : ม.ป.พ.,ม.ป.ป.), หนา ๒๖.

๑๓๔
หริภุญไชย และแสดงใหเห็นวาแควนพลนครมีการผลัดเปลี่ยนหลายราชวงศ
โดยชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ แควนหริภุญไชยไดเขามามีอิทธิพลเหนือแควน
พลนคร จึ ง สามารถสถาปนาราชบุ ต รพญายี บ า กษั ต ริ ย  แ คว น หริ ภุ ญ ไชย
ใหเปนกษัตริยแควนพลนครได บางชวงแควนสุโขทัยก็แผอิทธิพลเขามาถึง
ดวยเมืองแพรเปนปลายอาณาเขตของแวนแควนขนาดใหญ และจากตํานาน
ระบุวาพญาบอนไดยกกําลังจากแควนพลนครจํานวน ๗,๐๐๐ คนขึ้นไปชวย
พญายีบาตีแควนหริภุญไชยคืนจากพญามังรายในป พ.ศ.๑๘๓๕ สะทอนถึง
แควนพลนครชวงนี้ไดมีพลเมืองขยายตัวมากขึ้น
ภายหลังจาก พ.ศ.๑๘๓๕ แควนหริภุญไชยและแควนเขลางคนคร
ถูกผนวกเขากับแควนโยนก และสถาปนาขึ้นเปนอาณาจักรลานนา พ.ศ.๑๘๓๙
ดังนั้นแควนพลนครจึงเปนแควนกันชนของรัฐขนาดใหญคือ อาณาจักรลานนา
กับแควนสุโขทัย ดังนั้นทั้ง ๒ รัฐจึงแยงชิงกันพยายามขยายอิทธิพลเขามาเหนือ
แควนพลนครอยูเสมอ ดังปรากฏหลักฐานศิลาจารึกสุโขทัยวัดปาแดงกลาวถึง
พระยาลิไท กษัตริยแ ควนสุโขทัยองคที่ ๖ (พ.ศ.๑๘๙๐–๑๙๑๑) ราชวงศพระรวง
ไดยกกองทัพมารัง้ อยูแ ควนพลนครเปนระยะเวลา ๗ เดือน๘ หรือชวง พ.ศ.๑๙๓๕
แควนนานก็มอี ทิ ธิพลเหนือแควนพลนครภายใตการสนับสนุนของแควนสุโขทัย
“...บานเมืองเราทั้งหลาย แลเมืองแพล เมืองงาว เมืองนาน เมืองพลั่ว ปูพระยา
ดูดงั เดียว ปูพ
 ระยาเปนเจาเราเห็นวาในราชสีมาทานแล...”๙ หรือสมัยพญาคําฟู
กษัตริยลานนาองคที่ ๔ (พ.ศ.๑๘๗๗–๑๘๗๙) ราชวงศมังราย ไดผนวก
แควนภูกามยาวของพญาคําลือ กษัตริยแควนภูกามยาว ราชวงศลวจังกราช
องคสุดทายในพ.ศ.๑๘๘๑ โดยการรวมมือของพญาผานอง กษัตริยแควนนาน
(พ.ศ.๑๘๖๕–๑๘๙๔) ราชวงศภูคา ภายหลังผลประโยชนไมลงตัว พญาคําฟู

๘
๙

กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, (กรุงเทพฯ : ม.ป.พ., ๒๕๒๖), หนา ๒๕๔.
กรมศิลปากร, จารึกสมัยสุโขทัย, (อางแลว), หนา ๑๗๘–๑๗๙.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๓๕

จึงยกกองทัพไปตีแควนนานแตไมสําเร็จ และไดยกกองทัพมาตีแควนพลนคร
อีก ๒ ปถัดมาใน พ.ศ.๑๘๘๓ แตไมประสบความสําเร็จ
“...เถิงปลีกดสี สกราช ๗๐๒ ตัว อายุพระญาฅําฟูได ๓๘ ป
เอาริพลไพปลนเอาเมืองแพลบได หนีมาทางนครเขลางค หื้อแสนใหม
ฝนหลังพลมา ชาวแพลออกสงเสิกจ็ กั ไลตดั เอาหางชางเอาพระญาฅําฟู
พระญาฅําฟูหื้อแสนตาชวย แสนใหม รบชาวแพลตามทวยบไดหนี
ฅืน...”๑๐
“...ลูกทานชือ่ วาฅําฟูออกรบเอาเมืองตาก เมืองแพล ไดขา ขอย
มาถวายแกพระญาตนพอ มากนักแล...”๑๑
แสดงถึ ง แคว น พลนครมี ค วามเข ม แข็ ง พอสมควร จนกองทั พ
ของอาณาจักรลานนาไมสามารถตีเมืองแตกได มีเพียงกวาดตอนไพรพลแควน
พลนครไปบางสวน ซึ่งแควนพลนครเองก็ไมไดเปนแควนที่ปลอยใหแวนแควน
อื่นๆ มาโจมตีอยางเดียว ยังปรากฏหลักฐานแควนพลนครไดขยายอิทธิพล
ขึ้นเหนือแควนนาน ดวยเปนแวนแควนที่มีขนาดใกลเคียงกัน ดัง พ.ศ.๑๙๓๙
เจานายเชือ้ สายกษัตริยแ ควนพลนคร ๒ องคพนี่ อ ง คือ พญาเถรและพญาออนโมง
(พญาอุนเมือง) ไดยกกองทัพแควนพลนครเขาตีแควนนานจากพญาศรีจันทะ
กษัตริยแควนนาน (พ.ศ.๑๙๔๑–๑๙๔๒) ราชวงศภูคา แลวขึ้นครองราชยแทน
ทั้ง ๒ องคในชวงระยะเวลารวม ๒ ป

๑๐
๑๑

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๔๙.
บําเพ็ญ ระวิน (ปริวรรต), มูลสาสนา สํานวนลานนา, (เชียงใหม : มหาวิทยาลัยเชียงใหม,
๒๕๓๘), หนา ๑๔๓.

๑๓๖
“...ปรวายใจ (พ.ศ.๑๙๓๙) ทาวสรีจันทไดเสวยเมืองแทนพี่
ไดป ๑ เมื่อนั้นยังมีทาว ๒ พี่นอง ตนพี่ชื่อวาพระญาเถร ตัวนองชื่อวา
พระญาออนโมง อยู  เ มื อ งแพร ยกเอาริ พ ลมาคุ ม เมื อ งน า น กํ า จั ด
พระญาสรีจันทะเสีย แลวเสวยเมืองแทนแล สวนทาวหุงตนนองลวด
เดินไปตกเมืองใต พนจากขาเสิก็ไดสุขสบายพระญาแชเลียงเลยกรุณา
ลวดเลี้ ย งไว รั ก ยํ า เสมอตนแล พระญาเถรข า พระญาสรี จั น ท เ สี ย
แลวเสวยเมืองแทนไดเดือนปลาย ๒๐ วัน ลวดปวดพิษไขเสียบตาย
ไปแล สวนทาวออนโมงตนนองก็กนิ เมืองแทนพี่ นานชลีป่ ป ลายลาใจเลา
เปนดั่งไฟหมุนเถารอนถนัด สวนกระสัตรตนนองซอยชื่อวาทาวหุงหอย
หั ว ใจไปตกเทศใต พระญาแช เ ลี ย งหื้ อ ริ พ ลขึ้ น มาชู พ ระญาออนโมง
ดูเสียโชคเมี้ยนมวนโมดตายไปเลาแล...”๑๒
จนกระทั่งสมัยพระเจาติโลกราช กษัตริยลานนาองคที่ ๙ (พ.ศ.
๑๙๘๔–๒๐๓๐) ราชวงศ มั ง ราย อาณาจั ก รล า นนามี ค วามเข็ ม แข็ ง ขยาย
พระราชอาณาเขตออกไปทุกทิศอยางกวางขวาง ขณะที่แควนสุโขทัยก็ถูกผนวก
เขากับอาณาจักรอยุธยาตั้งแต พ.ศ.๑๙๕๒ พระองคจึงทรงใหราชมารดาเปน
แมทพั มาตีแควนพลนครจากพญาแมนคุณ (ทาวแมนคุณ) กษัตริยแ ควนพลนคร
องคสดุ ทายและถูกผนวกรวมเขากับอาณาจักรลานนา ใน พ.ศ.๑๙๘๖ ดวยเมือง
เชียงใหมมีเทคโนโลยีมีประสิทธิภาพที่เหนือกวามาก คือมีปนใหญชื่อ “ปูเจา”
ขณะที่ เ มื อ งแพร มี กํ า แพงเมื อ งก อ ด ว ยดิ น ไม ไ ด ก  อ ด ว ยอิ ฐ หรื อ ศิ ล าแลง
เพื่อปองกันปนใหญ เมืองแพรจึงใชวิธีรับขาศึกดวยการปดเมือง แตสุดทาย
เมื่อเห็นแสนยานุภาพของกองทัพเชียงใหมที่มีปนใหญก็ตองยอมสวามิภักดิ์๑๓
๑๒
๑๓

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๓๙),
หนา ๑๒.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๔๘–๔๙ และ ๖๔.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๓๗

สวนแควนนานถูกผนวกหลังจากแควนพลนคร ๖ ป ใน พ.ศ.๑๙๙๒ มีพญาผาแสง
(ทาวผาแสง) เปนกษัตริยแควนนานองคสุดทาย
๑.๒ เมืองแพรยุคลานนาราชวงศมังราย
หลังจาก พ.ศ.๑๙๘๖ แควนพลนครไดกลายเปนหัวเมืองหนึ่ง
ของอาณาจักรลานนา มีเจาเมืองขึ้นตรงกับกษัตริยลานนาราชวงศมังราย
ที่เมืองเชียงใหม ในชวงแรกพญาแมนคุณ กษัตริยแควนพลนครองคสุดทาย
สันนิษฐานวาพระเจาติโลกราชโปรดใหครองแควนตอไปเหมือนพญาผาแสง
กษั ต ริ ย  แ คว น น า น ภายหลั ง จากพิ ร าลั ย จึ ง ทรงแต ง ตั้ ง เจ า เมื อ งหมุ น เวี ย น
ผลัดเปลี่ยนกันปกครอง เชน พ.ศ.๒๐๔๙ เฒาเมืองคําขายฟา ชาวไทใหญ
มาเปนเจาเมืองแพร ภายหลังไปเปนเจาเมืองเทิง๑๔ พ.ศ.๒๐๕๓ พญาสรอยสุรยิ ะ
เปนเจาเมืองแพรได ๓ ปไปเปนเจาเมืองลําปาง และพ.ศ.๒๐๕๙ พญาคํายอดฟา
มาเปนเจาเมืองแพรได ๓ เดือนไปเปนเจาเมืองพะเยา๑๕ เปนตน และจาก
จารึกแพร (โรงเรียนพิรยิ าลัย) พ.ศ.๑๙๙๙ ภายหลังจากผนวกรวมกับอาณาจักร
ลานนาได ๑๓ ป ปรากฏมีการใชอักษรฝกขาม ซึ่งเปนการผสมระหวางอักษร
ธรรมลานนากับอักษรสุโขทัยใชในอาณาจักรลานนาในการจารึก แสดงถึงอิทธิพล
ลานนาไดเริ่มเขาสูเมืองแพรแลว๑๖ ขณะที่เจาเมืองแพรเมื่อมีการทําบุญก็ตอง
บอกบุญถวายพระราชกุศลถวายกษัตริยที่เมืองเชียงใหม ดังเชน พ.ศ.๒๐๗๒
เจ า อุ  น เจ า เมื อ งแพร พร อ มกั บ ชายา ได ส ร า งวั ด บุ พ พารามในเมื อ งแพร
แลวถวายพระราชกุศลถึงพญาเกศเชษฐราช (พระเมืองเกษเกลา) กษัตริยล า นนา
(พ.ศ.๒๐๖๙–๒๐๘๑ และ ๒๐๘๖–๒๐๘๘) ราชวงศมังราย พญาเกศเชษฐราช

๑๔
๑๕
๑๖

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๘๔.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๑๘.
พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ, ประชุมจารึกลานนา เลม ๙ จารึกในจังหวัดแพร,
(เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๔๙), หนา ๒๙.

๑๓๘
ทรงทําบุญรวมดวยโดยกัลปนาขาวัดจํานวน ๕ ครอบครัว และที่นาจํานวน
๑,๐๐๐ ขาว๑๗ เปนตน

จารึกแพร (โรงเรียนพิริยาลัย) พ.ศ.๑๙๙๙
จารึกวัดศรีบุญเรือง พ.ศ.๒๐๔๐
(ที่มา : ประชุมจารึกเลม ๙ จารึกในจังหวัดแพร) (ที่มา : ประชุมจารึกเลม ๙ จารึกในจังหวัดแพร)

ยุคนี้เมืองแพรมีสถานะเปนเมืองหนาดานดานทิศตะวันออกใหกับ
ลานนา โดยมีเขาพลึงเปนเขตแดนระหวางอาณาจักรลานนากับอาณาจักรอยุธยา
ดังกองทัพลานนาไลกองทัพอยุธยาที่มาตีเมืองแพรจนพนเขาพลึงก็หยุดตาม
เนื่องจากไลขาศึกพนจากเขตแดนลานนาแลว
๑๗

พรรณเพ็ญ เครือไทย และคณะ, ประชุมจารึกลานนา เลม ๙ จารึกในจังหวัดแพร,
(อางแลว), หนา ๕๕ และ ๕๘.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๓๙

“...พระญาใตปรัมมราชารูข า ววาเจาพระญาติโลกราชะไพตกเสิก็
เมื อ งลื้ อ จิ่ ง เอาริ พ ลมาตกเสิ ก็ เ มื อ งแพล ข า มเขาพึ ง มามากนั ก ...
พระเปนเจาติโลกราชะถอยพลเสิก็แตเมืองลื้อลงมาเชียงใหม รูวา
พระญาใตมาตกเสิกใ็ นสีมาบานเมืองแหงตน หมืน่ ดงนคอรไพตอนรบอยู
พระเปนเจาค็ซํ้าเอาพลเสิก็ไพตามหาหมื่นดงนคอร แลวค็รบกันกับ
พระญาใตหั้นแล...”๑๘
ดวยการเปนเมืองหนาดานจึงตองรับศึกจากอยุธยามาโจมตีอยู
บอยครั้ง เชน พ.ศ.๒๐๕๑ ขะลาโหนํากองทัพอยุธยามาตีเมืองแพร พ.ศ.๒๐๕๓
ขะลาโหยกกองทัพมาตีเมืองแพรอกี ครัง้ ครัง้ นีห้ มืน่ สามลาน หมืน่ ดามพราอาย
หมื่นคําคาย เจาเมืองลําปาง ชวยกันตีจนกองทัพอยุธยาแตกกลับไป๑๙ ขณะที่
ทางลานนาก็ลอบตีกวาดตอนชาวเมืองสุโขทัย เมืองเชลียง และเมืองกําแพงเพชร
หัวเมืองหนาดานดานทิศเหนือของอยุธยาหลายครั้งเชนกัน เชน พ.ศ.๒๐๕๖
หมื่นพิงยี่ลอบตีเมืองสุโขทัยกวาดตอนคนมา ๔๐ คน พ.ศ.๒๐๕๗ หมื่นพิงยี่
กับหมื่นลีลอบตีเมืองสุโขทัยกับเมืองเชลียงกวาดตอนคนมา ๒๐ คน และ
พ.ศ.๒๐๕๘ หมื่นมาลากับเจาพันนาหัวเคียนลอบตีเมืองกําแพงเพชรไดชาง
๓ เชือก คน ๘๐ คนมาไวเมืองเชียงใหม๒๐ เจาเมืองแพรในยุคนี้บางองค
ก็มีความสําคัญจนไดรับตําแหนงสําคัญที่เมืองเชียงใหม เชน พ.ศ.๒๐๙๓
เจาเมืองแพรไดเลื่อนเปนพญาสามลาน เมืองเชียงใหม ซึ่งเปนขุนนางระดับสูง

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๗๑.
๑๙
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๘๔.
๒๐
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๘๕.
๑๘

๑๔๐
ลําดับที่ ๒ รองจากพญาแสนหลวง ปฐมอรรคมหาเสนาธิบดีของลานนา๒๑ หรือ
พอคาคหบดีเมืองแพรก็มีความสนิทคุนเคยกับผูใกลชิดกับกษัตริยลานนา เชน
อายจอมแพร พอคาคหบดีชาวเมืองแพร เปนเพื่อนกับเฒาเมืองนันทประหญา
ชาวเมืองลําปาง พี่เลี้ยงของพระเจาติโลกราช ไดคาขายเสนทางแพร ลําปาง
ลําพูน และเชียงใหม เปนตน๒๒
๑.๓ เมืองแพรยุคประเทศราชของพมา
เมื่อลานนาเปนประเทศราชของพมาตั้งแต พ.ศ.๒๑๐๑ เมืองแพร
ก็กลายเปนประเทศราชของพมาไปดวย พมาไดนับเมืองแพรเปน ๑ ใน ๕๗
หัวเมืองของลานนา แสดงถึงพมาไดใหความสําคัญกับเมืองแพรในระดับหนึ่ง๒๓
ในปนพี้ ระเจาเมกุฏวิ สิ ทุ ธิวงศ (เจาหนานแมก)ุ กษัตริยล า นนา (พ.ศ.๒๐๙๔–๒๑๐๗)
ราชวงศ มั ง ราย เดิ น ทางกลั บ จากไปทํ า สงครามกั บ ล า นช า งได ป ระทั บ พั ก
ที่เมืองแพร พรอมทั้งโปรดแตงตั้งพญาเชียงเลอ เจาพันนาเชียงเลอ ใหเปน
เจาเมืองแพร๒๔ ชวงนี้เมืองแพรจึงยังคงขึ้นตรงกับกษัตริยลานนาที่เมืองเชียงใหม
แตมีอํานาจที่เหนือกวากษัตริยลานนาคือกษัตริยพมา และบางชวงกษัตริยพมา
ก็แทรกแซงอํานาจกษัตริยลานนาเมื่อมีเหตุการณสําคัญ ดังใน พ.ศ.๒๑๐๖
พระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมา (พ.ศ.๒๐๙๔–๒๑๒๔) ราชวงศตองอู ไดเกณฑ
เจาเมืองแพรใหนํากองทัพเมืองแพรรวมตีอาณาจักรอยุธยา๒๕ บางครั้งกษัตริย

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๙๑.
๒๒
“ตํานานพระธาตุจอมปง” อางในสรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), ประชุมตํานานลําปาง,
(เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๔๘) .
๒๓
Sithu Gamani Thingyan, Zinme Yazawin, (Today printing, 2003), p.92.
๒๔
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๙๕.
๒๕
สุจิตต วงศเทศ (บรรณาธิการ) นายตอ (แปล), มหาวงษพงศาวดารพมา, (กรุงเทพฯ :
มติชน, ๒๕๔๕), หนา ๖๗.
๒๑

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๔๑

พมาก็สามารถลงโทษเจาเมืองแพรโดยตรงไมตองผานกษัตริยลานนา เชน
นําเจาเมืองแพรไปกักตัวไวที่เมืองอังวะ เปนตน๒๖
ชวงตั้งแต พ.ศ.๒๑๘๐ พระเจาตลุนมิน กษัตริยพมา (พ.ศ.๒๑๗๑–
๒๑๙๑) กษัตริยพมาเขาแทรกแซงอํานาจกษัตริยลานนามากขึ้น ไดโปรดให
แบงลานนาออกเปน ๒ สวน คือ ตอนเหนือใหเมืองเชียงแสนเปนศูนยกลาง
การปกครอง ตอนใตใหเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางการปกครอง เพื่อที่จะลด
ความเขมแข็งของอาณาจักรลานนา สวนของเมืองแพรนั้นอยูในเขตตอนเหนือ
การปกครองของเมื อ งเชี ย งแสน “...สั ก กราชได ๙๙๙ ตั ว (พ.ศ.๒๑๘๐)
...เชียงราย ภยาว เมืองฝาง...เทริง เมืองลอ นาน แพ ลคอร ทังมวล...”๒๗ ในยุคนี้
เจ า เมื อ งแพร ยั ง สั บ เปลี่ ย นกั น ปกครองตามแต ก ษั ต ริ ย  พ ม า จะโปรดแต ง ตั้ ง
โยกยาย บางชวงหากยังไมทันโปรดเกลาฯ แตงตั้งก็วางเจาเมืองปกครอง เชน
พ.ศ.๒๑๒๔ เมืองแพรเวนวางไมมีเจาเมือง๒๘ บางชวงก็ปรากฏมีเจานายเชื้อ
พระวงศชนั้ สูงมาเปนเจาเมืองแพร แลวไดขนึ้ เปนกษัตริยล า นนาทีเ่ มืองเชียงใหม
ระหวาง พ.ศ.๒๒๐๒–๒๒๑๕๒๙ ดังนั้นยุคนี้เจาเมืองแพรจึงมาจากหลากหลาย
ชาติพันธุหลากหลายระดับทั้งเจานายและขุนนาง
ยุคนีเ้ มืองแพรจะเปนแหลงทีผ่ คู นอพยพหลบลีภ้ ยั เชน พ.ศ.๒๑๖๗
เจาฟาเมืองลายขาไดหนีภยั มาอยูเ มืองแพร๓๐ หรือ พ.ศ.๒๒๔๖ เกิดความขัดแยง
ของเจานายในราชวงศลา นชาง จึงมีเจานายขุนนางชาวเมืองบางสวนหลบหนีภยั
สุจิตต วงศเทศ (บรรณาธิการ) นายตอ (แปล), มหาวงษพงศาวดารพมา, (อางแลว),
หนา ๑๐๓.
๒๗
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑๖–๑๑๗.
๒๘
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ราชวงศาพืน้ เมืองเชียงใหม,
(เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๑๘), หนา ๓๒.
๒๙
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๙๙.
๓๐
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๒๓.
๒๖

๑๔๒
เขามาอยูเมืองแพร “...สักกพทได ๑๐๖๕ ตัว ปกาเม็ด (พ.ศ.๒๒๔๖) ลาวมาตก
ลานนาแลมาอยูเชียงของแลวหนีไปเมืองนาน แลวไปเมืองแพแล...”๓๑ เปนตน
ระบบการปกครองของเมื อ งแพร ยุ ค นี้ เหมื อ นกั บ เมื อ งอื่ น ๆ
ของลานนา คือ มีทั้งตําแหนงแบบลานนารวมกับตําแหนงแบบพมา ตําแหนง
แบบพมา เชน นาขวา นาซาย และเช็กคาย (จักกาย) เปนตน ซึ่งพญาแสนซาย
เจาหลวงเมืองแพรองคที่ ๒ ถัดจากเจาหลวงนครไชยวงศา (เจามังไชย) สันนิษฐาน
วาเปนตําแหนงเดียวกับนาซาย คือผูช ว ยเจาเมืองแพรฝา ยซาย ตอมาตําแหนงนี้
ถูกปรับลดระดับลงใหเปนเจานอกขัน ๕ ใบระดับลางเปนพระวังขวา พระวังซาย
อี ก ทั้ ง ยั ง เป น เค า โครงให ตั้ ง ตํ า แหน ง ขุ น นางระดั บ กลางของเมื อ งแพร คื อ
“แสนศรีซาย” (ตนตระกูล “วงศแสนศรี”) “และ “แสนศรีขวา”
๑.๔ เมืองแพรยุคประเทศราชของสยาม
พญามังไชย เจาเมืองแพรไดยอมเขาสวามิภักดิ์ตอสมเด็จพระเจา
กรุงธนบุรี (สิน) กษัตริยสยาม (พ.ศ.๒๓๑๓–๒๓๒๕) เนื่องจากพมาไดผนวก
ลานนาเขาเปนมณฑลหนึง่ หรือสวนหนึง่ และปกครองควบคุมมากยิง่ ขึน้ จนกลุม
ผูปกครองลานนาเสียผลประโยชนเกิดการขัดแยงกันขึ้น ดังนั้นพญามังไชย
จึ ง หั น มาสวามิ ภั ก ดิ์ ต  อ สยาม เมื อ งนครแพร จึ ง กลายเป น ประเทศราชของ
สยามตั้งแต พ.ศ.๒๓๑๓ เปนตนมา๓๒ ถือวาเปนการเปลี่ยนขั้วอํานาจใหม
กษัตริยสยามเปนผูมีอํานาจสถาปนารับรองแตงตั้งเจาผูครองนครแพร (เจา
หลวง) ใหมยี ศเปน “พระยาประเทศราช” มีพระสถานะเปน “กษัตริยป ระเทศราช”
ยุคนี้เมืองนครแพรมีหัวเมืองขึ้นจํานวน ๒ เมือง คือ (๑) เมืองสอง (บริเวณ
อําเภอสอง) และ (๒) เมืองมาน หรือ เมืองแสนหลวง (บริเวณอําเภอสูงเมนและ
อําเภอเดนชัยบางสวน) ๓๓
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๒๕.
ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๕ พระราชพงศาวดารกรุงธนบุรี ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม),
(ม.ป.ท. : ม.ป.พ., ๒๕๐๖), หนา ๕๑.
๓๓
กรมศิลปากร, ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (พระนคร : เจริญธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๒๐๘.
๓๑

๓๒

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๔๓

เมืองนครแพรถือเปนหัวเมืองระดับแรกคือ “เมืองนครประเทศราช
ลานนา” ขึ้นตรงตอสยาม มี ๕ นคร (ทั้ง ๕ นคร ศักดิ์เทียบเทากับเมืองนคร
หลวงพระบาง เมืองนครเวียงจันทน และเมืองนครจําปาศักดิ์ ที่เปน “เมืองนคร
ประเทศราชลานชาง” ขึ้นตรงตอสยามเชนกัน) คือ
(๑) เมืองนครเชียงใหม
(๒) เมืองนครลําปาง
(๓) เมืองนครลําพูน
(๔) เมืองนครนาน
(๕) เมืองนครแพร
หัวเมืองระดับที่ ๒ หรือ “หัวเมืองขึ้นของเมืองนครประเทศราช
ชั้นที่ ๑” เจาเมืองเปนบุตรหลานหรือญาติวงศทางการสมรสของเจาผูครองนคร
และสยามรับรองแตงตัง้ ใหเปน “พระยา”๓๔ เจาเมืองขึน้ ทีข่ นึ้ ตรงตอเจาผูค รองนคร
มี ๘ หัวเมือง คือ
(๑) เมืองพะเยา (ขึ้นเมืองนครลําปาง)
(๒) เมืองฝาง (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๓) เมืองเชียงราย (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๔) เมืองเชียงแสน (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๕) เมืองเชียงของ (ขึ้นเมืองนครนาน)
(๖) เมืองงาว (ขึ้นเมืองนครลําปาง)
(๗) เมืองตาก (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๘) เมืองปาย (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
หัวเมืองระดับที่ ๓ หรือ “หัวเมืองขึ้นของเมืองนครประเทศราช
ชั้นที่ ๒” เจาเมืองเปนบุตรหลาน บุตรเขย ขารับใชใกลชิดของเจาผูครองนคร
๓๔

เปนตําแหนงขุนนางแบบสยาม ซึ่งมีลําดับยศจากสูงไปตํ่าดังนี้ (๑) สมเด็จเจาพระยา
(๒) เจาพระยา (๓) พระยา (๔) พระ, จมืน่ (๕) หลวง (๖) ขุน (๗) หมืน่ (๘) พัน และ (๙) นาย.

๑๔๔
เปนเครือญาติเจาฟาในรัฐฉาน (ไทใหญ) หรือเจานายไทลื้อของสิบสองพันนา
เจาผูครองนครแตงตั้งใหเปนเจาเมืองชั้น “พญา”๓๕ ขึ้นตรงตอเจาผูครองนคร
โดยทีส่ ยามไมไดรบั รองแตงตัง้ หรือหากสยามรับรองแตงตัง้ ก็เปนตําแหนง “พระ”
มี ๙ หัวเมือง คือ
(๑) เมืองสอง (ขึ้นเมืองนครแพร)
(๒) เมืองเถิน (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๓) เมืองเงิน (ขึ้นเมืองนครนาน)
(๔) เมืองเทิง (ขึ้นเมืองนครนาน)
(๕) เมืองเชียงคํา (ขึ้นเมืองนครนาน)
(๖) เมืองสา (ขึ้นเมืองนครนาน)
(๗) เมืองปาเปา (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๘) เมืองขุนยวม (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
(๙) เมืองแมฮองสอน (ขึ้นเมืองนครเชียงใหม)
เจานายผูปกครองเมืองนครแพรระดับสูงมี ๕ ตําแหนง เรียกวา
“เจาขัน ๕ ใบ” ทั้ง ๕ ตําแหนงมีดังนี้
(๑) พระยาผูครองนคร (เจาหลวง หรือ เจาชีวิต หรือ กษัตริย
ประเทศราช)
(๒) พระยาอุปราช (เจาหอหนา หรือ เจาหัวหนา)
(๓) พระยาราชวงศ
(๔) พระยาบุรีรัตน (เจารัตนะหัวเมืองแกว หรือ เจาหอหลัง)
(๕) พระยาราชบุตร
๓๕

เปนตําแหนงขุนนางแบบลานนายุคราชวงศเจาเจ็ดตนที่เจาผูครองนคร เจาเมืองแตงตั้ง
มีลําดับยศจากสูงไปตํ่า คือ (๑) เจาพญาหลวง (เปนตําแหนงปฐมอรรคมหาเสนาธิบดี
๑ คนและอรรคมหาเสนา ๓ คนในเคาสนามหลวง) (๒) เจาพญา (๓) พญาหลวง (๔) พญา
(๕) อาชญา (๖) แสนหลวง (๗) แสน (๘) ทาว (๙) หาญ (๑๐) หมื่นหลวง และ (๑๑) หมื่น.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๔๕

เจาระดับรองลงมามีตําแหนง “พระ” หรือ “ทาว” คือ
(๑) พระสุริยวงศ
(๒) พระอุตรการโกศล
(๓) พระไชยสงคราม
(๔) พระเมืองราชา
(๕) พระเมืองไชย
(๖) พระเมืองแกน
(๗) พระอินทราชา
(๘) พระจันทราชา
(๙) พระอินทวิไชย
(๑๐) พระวิไชยราชา (พระพิไชยราชา)
(๑๑) พระไชยราชา
(๑๒) พระวังขวา
(๑๓) พระวังซาย
(๑๔) พระคําลือ
(๑๕) พระถาง
นอกจากกลุม เจานายทัง้ หมดในขางตนแลว จะมีกลุม ขุนนางสําคัญ
บริหารสวนกลางของเมืองนครแพรที่เรียกวา “ขุนนางเสนาเคาสนามหลวง”
มีทั้งหมดจํานวน ๑๒ ตําแหนง แบงออกเปน ๒ กลุมคือ พญาพื้นทั้ง ๔ (หรือ
อาจเรียกวา “พอเมืองทั้ง ๔” “สิงเมืองทั้ง ๔” หรือ “สิงงาเมืองทั้ง ๔”) กับ
ขุนเมืองทั้ง ๘ พญาพื้นเปนขุนนางชั้นผูใหญมียศเปน “เจาพญาหลวง” มี ๔ คน
คือ “ปฐมอรรคมหาเสนาธิบดี” เปนขุนนางชั้นสูงสุดมี ๑ ตําแหนง และมี
“อรรคมหาเสนาบดี” รองลงมาอีก ๓ ตําแหนง เชน เจาพญาหลวงคําเรืองฤทธิ์
เปนปฐมอรรคมหาเสนาธิบดี เมืองนครแพร เปนตน
สวนเสนาบดีทเี่ รียกวาขุนเมืองอีก ๘ ตําแหนงก็มยี ศศักดิเ์ รียงลําดับ
กันตามชั้นผูใหญผูนอยที่เจาผูครองนครโปรดประทานแตงตั้ง เรียงลําดับลงไป
ตั้งแต “เจาพญา” “พญาหลวง” “พญา” “อาชญา” “แสนหลวง” “แสน” “ทาว”
“หาญ” “หมื่นหลวง” และ “หมื่น” และภายในเคาสนามหลวงก็จะมีขุนนางผูชวย
เสนาบดีเคาสนามหลวงทั้ง ๑๒ ตําแหนงอีกจํานวนหนึ่งซึ่งอาจไดรับแตงตั้งยศ
หรือยังไมมยี ศก็ไดแลวแตความดีความชอบ นอกจากขุนนางเคาสนามหลวงและ
ผูชวยที่บริหารในสวนกลางก็ยังมีขนุ นางนอกเคาสนามอีกจํานวนมากมาย คือ
(๑) กลุม ขุนนางในหัวเมืองขึน้ ของเมืองนครแพร คือ เมืองสองและ
เมืองมาน

๑๔๖
(๒) พอแควน
(๓) พ อ บ า น หรื อ แก บ  า น (พ อ แคว น และแก บ  า น จะได รั บ
การแตงตั้งยศจากเจาผูครองนครใหเปน “พญา” “อาชญา”
“แสนหลวง” “แสน” “ทาว” “หาญ” “หมื่นหลวง” “หมื่น” หรือ
อาจไมมียศก็ไดตามความดีความชอบ)
(๔) ขุนนางที่ทําหนาที่พิเศษนอกจากขุนนางเคาสนามหลวง เชน
“แสนนนถี” (ญาณะ) ทําหนาที่ตีฆองในราชพิธีของเจาผูครอง
นครแพร “ทาวสุทธนาวา” (หนานสุทธะ) ทําหนาที่พายเรือ
ที่ประทับของเจาผูครองนครแพร และ “ทาวไจวัง” (เวอ)
ทําหนาที่ดูแลวังปลา (หนองนํ้า) ของเจาผูครองนครแพร๓๖
เปนตน
ตารางเปรียบเทียบตําแหนงเจานายลานนายุคเปนประเทศราชของสยาม
ราชวงศแสนซาย
(แพร)

ราชวงศเจาเจ็ดตน
(เชียงใหม ลําพูน ลําปาง)

ราชวงศมหาวงศ
(นาน)

เจาขันหาใบ
(๑) เจาประเทศราช
พระยาประเทศราช
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
๓๖

พระยาอุปราช
พระยาราชวงศ
พระยาบุรีรัตน
พระยาราชบุตร

(๑) พระเจาประเทศราช
เจาประเทศราช
พระยาประเทศราช
(๒) เจาอุปราช
(๓) เจาราชวงศ
(๔) เจาบุรีรัตน
(๕) เจาราชบุตร

(๑) พระเจาประเทศราช
เจาประเทศราช
พระยาประเทศราช
(๒) เจาอุปราช
(๓) เจาราชวงศ
(๔) เจาบุรีรัตน
(๕) เจาราชบุตร

จินตนา ยอดยิ่ง, ประวัติของชื่อตําบลและหมูบานในเขตอําเภอเมืองแพร จังหวัดแพร,
วิ ท ยานิ พ นธ ก ารศึ ก ษามหาบั ณ ฑิ ต มหาวิ ท ยาลั ย ศรี น คริ น ทรวิ โรฒ พ.ศ.๒๕๑๙,
หนา ๒๐๖–๒๑๐.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๔๗

เจานอกขันหาใบ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

พระสุรยิ วงศ (พระสุรยิ ะ)
พระอุตรการโกศล
พระไชยสงคราม
พระเมืองราชา
พระเมืองไชย
พระเมืองแกน
พระอินทราชา
พระจันทราชา
พระอินทวิไชย
พระวิไชยราชา
(พระพิไชยราชา)
พระไชยราชา
พระวังขวา
พระวังซาย
พระคําลือ
พระถาง

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

เจาราชสัมพันธวงศ
เจาราชภาคินยั
เจาราชภาติกวงศ
เจาสุรยิ วงศ
เจาอุตรการโกศล
เจาไชยสงคราม
พระยาวังขวา
พระยาวังซาย
พระยาชมภู
พระยาพลหาญ

(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)

เจาราชสัมพันธวงศ
เจาราชภาคินยั
เจาราชภาติกวงศ
เจาราชญาติวงศ
เจาสุรยิ วงศ
เจาอุตรการโกศล
เจาไชยสงคราม
พระยาวังขวา
พระยาวังซาย
พระวิไชยราชา
(พระพิไชยราชา)
พระเมืองราชา
พระเมืองไชย
พระเมืองแกน
พระเมืองแกว
พระเมืองนอย

เจานอกขันหาใบตําแหนงพิเศษ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)

เจาทักษิณนิเกตน
เจานิเวศนอดุ ร
เจาประพันธพงษ
เจาไชยวรเชษฐ
เจาราชญาติวงศ
เจาวรญาติวงศ
เจาวรวงศ

(๑) เจาราชดนัย

๑๔๘

เจาหลวงพิมพิสารราชา

เจาผูครองนครแพร (พ.ศ.๒๓๙๐–๒๔๒๙)
(ที่มา : เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต)

พญาจาบาน

ควาญชางของเจาผูครองนครแพร
(ทีม่ า : พระราชทานเพลิงศพพระครูวศิ าลศีลวัฒน)

๑.๕ เมืองแพรยุคผนวกรวมกับสยามเปนจังหวัดแพร
เมืองแพรเริ่มปฏิรูปการปกครองมาตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๙ หลังจากนั้น
อีก ๓ ป (พ.ศ.๒๔๔๒) ไดผนวกประเทศราชลานนาใหเขาเปนสวนหนึง่ ของสยาม
มีการจัดแบงหนวยการปกครองใหมอนั เปนหนวยการปกครองทีป่ รับใชมาจนถึง
ปจจุบนั พ.ศ.๒๔๔๒ พระยาราชฤทธานนท ขาหลวงประจําเมืองนครแพรไดแบง
ออกเปน ๒ แขวง (อําเภอ) คือ แขวงนครแพรกับแขวงยมเหนือ (อําเภอสอง)
มีจํานวน ๔๔๒ หมูบาน ๔๘ แควน (ตําบล) ๑๔,๖๙๖ หลังคาเรือน ประชากร
๕๔,๔๑๖ คน๓๘
๓๗

ราชกิจจานุกเบกษา เลม ๑๗ วันที่ ๑๒ สิงหาคม ๑๑๙, หนา ๒๔๓.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๔๙

ดังนัน้ ตัง้ แต พ.ศ.๒๔๔๒ เปนตนมา เมืองนครแพรกลายเปนหัวเมือง
(จังหวัด) สวนหัวเมืองขึ้นทั้งหลายที่เคยขึ้นตรงตอเจาผูครองนครไดถูกยุบรวม
หรือแบงแยกกลายเปนแขวง (อําเภอ) หรือแควน (ตําบล) กลายเปนเพียงสวนหนึง่
ของสยาม ไมมีอํานาจปกครองตนเองอีกตอไป แตตําแหนงเจาผูครองนคร
เนือ่ งจากยังมีอทิ ธิพลสูงภายในบานเมือง รัฐบาลจึงไมสามารถปลดออกไดอยาง
ทันที จึงรับรองแตงตั้งไวในฐานะเปน “สัญลักษณ” ของบานเมือง สวนเจานาย
ชั้นสัญญาบัตรก็ยังคงแตงตั้งในบางตําแหนง มีการสถาปนาระบบขาราชการ
อันเปนกลไกของรัฐสยามสมัยใหมที่มีศูนยกลางอํานาจรวมไวที่กษัตริยสยาม
มีขา ราชการหนวยตางๆ มีสายบังคับบัญชามาจากสวนกลาง มีการวางกฎเกณฑ
เกีย่ วกับระบบราชการไวมากมาย เชน สถานทีท่ าํ ราชการ แบบแผนการรายงาน
ขอราชการ รูปแบบการเขียนหนังสือราชการ การตัง้ ตําแหนง และกําหนดวันเวลา
ทําราชการ ซึ่งขาราชการเหลานี้โดยเฉพาะนายแขวง มีการกําหนดคุณสมบัติวา
ตองเปนขาราชการ “คนไทย” ทีส่ ง มาจากสยาม ถึงแมวา ไมมยี ศตําแหนงหรือไม
เคยปฏิบัติหนาที่ทางดานการปกครองมากอน สวนขาราชการชั้นผูนอยระดับ
นายแควน (กํานัน) และแกบาน (ผูใหญบาน) สยามยังใหคนทองถิ่นเปนได
โดยกําหนดใหแควนหนึ่งมีนายแควน ๑ คน มียศเปน “พญา” มีผูชวย ๑–๒ คน
มียศเปน “แสน” และมีลาม ๑ คน สวนแกบานใหมี ๑ คนตอหมูบาน มียศเปน
“แสน”๓๘ ระบบราชการแบบใหมจงึ มีสายงานการบังคับบัญชาเปนลําดับชัน้ ทีข่ นึ้
ตรงกับกษัตริยสยาม คือ
(๑) รัฐบาลสยาม มีเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยบังคับบัญชา
ขาหลวงเทศาภิบาลมณฑลในกองมณฑลตางๆ
(๒) กองมณฑลพายัพ มีขาหลวงเทศาภิบาล (ขาหลวงใหญ) เปน
ตําแหนงสูงสุดบังคับบัญชาเคาสนามหลวงในเขตมณฑล คือ เชียงใหม ลําปาง
๓๘

หจช.ร.๕ ม.๕๘/๑๘๒ รายงานตางๆ จัดราชการเมืองนครลําปาง (๒๐ ธ.ค. ๑๑๖–๑๑ เม.ย.
๑๒๗).

๑๕๐
(เถิน) ลําพูน นาน และแพร มีขา หลวงรองประกอบดวย ขาหลวงยุตธิ รรม ขาหลวง
สรรพากร ขาหลวงคลัง ขาหลวงโยธา และขาหลวงปาไม
(๓) เมือง (จังหวัด) แพร เคาสนามหลวง ประกอบดวย เจาหลวง
พิริยเทพวงศ (เจานอยเทพวงศ) เจาผูครองนครแพร และพระยาราชฤทธานนท
ขาหลวงประจําเมืองแพร
(๔) กรมการแขวง (อําเภอ) มี ๒ แขวง คือ แขวงนครแพรและ
แขวงยมเหนือ
(๕) แควน ประกอบดวยนายแควน ผูชวยนายแควน และลาม
หนาที่หลักคือจัดเก็บเงินแทนเกณฑและภาษีตางๆ และเปนคนประสานงาน
ระหวางกรมการแขวงกับชาวบานภายในแควน
(๖) หมูบาน มีแกบานทําหนาที่เหมือนนายแควนเพียงแตมีเขต
รับผิดชอบภายในหมูบาน

๒. ตัวตนของเมืองแพร
“เมือง” ในลานนายุคจารีตคือหลายชุมชนหรือหลายหมูบ า นรวมตัวกัน
อยูภายใตการปกครองของผูนําที่เรียกวา “กษัตริย” “เจาฟา” หรือ “เจาเมือง”
อาณาเขตของเมืองไมมคี วามแนนอน ขึน้ อยูก บั อํานาจทีเ่ ขมแข็งของเจาผูป กครอง
ในแตละชวงเวลาจะแผครอบคลุมถึง ตลอดจนไดรับความ “เชื่อศรัทธา” และ
การยอมรับอํานาจจาก “ไพรฟา ขาเมือง” ผูอ ยูใ ตการปกครองเปนสําคัญ เมือ่ ชุมชน
ไดพัฒนาขึ้นเปนเมือง มีโครงสรางสลับซับซอนอันประกอบดวยเปนศูนยกลาง
การปกครอง การคา และจิตวิญญาณ ที่เชื่อมสัมพันธเกาะเกี่ยวกันอยูในรูป
ของเครือญาติ เจานาย ไพรขา ความเปน “เมือง” จึงซอนทับกันอยูระหวาง
“เมืองทางกายภาพ” กับ “เมืองทางจินตภาพ” ที่มีหัวใจสําคัญคือ “เจา” “พุทธ”
(พราหมณ) และ “ผี”
ชาวลานนา (ไทยวน) รวมถึงกลุมชาติพันธุไทอื่นๆ มองวาเมืองมีชีวิต
ตัวตน และจิตวิญญาณ ดังกลุม ไทอาหมเมือ่ สรางเมืองก็กาํ หนดตําแหนงหัวเมืองกับ
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หางเมืองไวเปนอันดับแรก๓๙ เมื่อเมืองมีชีวิตมีตัวตนจึงนํามาสูการจัดแบงศักดิ์
ของปริมณฑลภายในเมือง และการใชพื้นที่ที่เชื่อมโยงอํานาจเหนือธรรมชาติ
กับอํานาจของเจาผูปกครองเมืองใหเห็นเปนรูปธรรม คติความเชื่อแรกคือ
ระบบคติจักรวาลในลานนามีความคิดเกี่ยวกับระบบจักรวาลทัศน ที่ไดคลี่คลาย
สืบเนื่องมาจากคติพราหมณและพุทธเรื่องชมพูทวีปเปนศูนยกลางจักรวาล
ของอินเดีย อันมีเขาพระสุเมรุเปนแกนกลาง มีทวีปใหญทั้ง ๔ และทวีปนอย
๒,๐๐๐ ทวีปเปนบริวาร เมื่อสรางบานแปลงเมืองหรืออาณาจักรจึงจําลอง
จั ก รวาลน อ ยใหญ ใ ห เ กิ ด ขึ้ น ภายในชุ ม ชนนั้ น ๆ โดยสร า งศู น ย ก ลางชุ ม ชน
ใหเปนรูปธรรม เพือ่ ใหพนื้ ทีด่ งั กลาวเปนปริมณฑลอันศักดิส์ ทิ ธิแ์ ละเปนศูนยรวม
ความเชื่อของคนภายในชุมชน
๒.๑ ตัวตนของเมืองแพรผาน “เจา”
“กษัตริย” หรือ “เจาเมือง” (เจาหลวง) จะเปนผูมีอํานาจสูงสุด
ในเมืองแพร คติลานนาเชื่อวากษัตริยคือองคสมมติของพระอินทร ดังตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหมกลาวถึงพระเจาติโลกราช กษัตริยลานนาราชวงศมังราย
เปนเสมือนพระอินทรที่เสด็จลงมาจุติบนโลกมนุษย๔๐ ที่ทรงประทับภายใน
คุมหลวง อันจําลองปราสาทเวชยนตของพระอินทรที่ตั้งอยูยอดเขาพระสุเมรุ
บนสรวงสวรรคชนั้ ดาวดึงส “คุม หลวง” จึงเปนศูนยกลางเมืองนครแพรในความเชือ่
เกี่ยวกับ “เจา” โดยมี “แทนแกว” (ราชบัลลังก) ภายใน “คุมหลวง” เปนแกนกลาง
จักรวาลของเมืองแพร๔๑ ความเชือ่ นีย้ งั เนนยํา้ จารีตหามนําศพผานหนาคุม หลวง
ของเจาผูครองนครแพรโดยเด็ดขาด ซึ่งยังยึดถึงปฏิบัติมาจนถึงปจจุบัน๔๒
รณี เลิศเลื่อมใส, ฟา–ขวัญ–เมือง จักรวาลทัศนดั้งเดิมของไท : ศึกษาจากคัมภีรโบราณ
ไทอาหม, (กรุงเทพฯ : สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, ๒๕๔๑), หนา ๒๐๙.
๔๐
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป,
(อางแลว), หนา ๗๗.
๔๑
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองลานนาเชียงใหม, (อางแลว),
หนา ๑๖.
๔๒
ศรีศักร วัลลิโภดม และวลัยลักษณ ทรงศิริ, นครแพรจากอดีตมาปจจุบัน ภูมินิเวศ
วัฒนธรรม ระบบความเชื่อและประวัติศาสตรทองถิ่น, (อางแลว), หนา ๑๐๘.
๓๙

๑๕๒
สวนคุมเจานายองคตางๆ ที่กระจายรายลอมเวียงแกวออกไป
ก็คือ จําลองวิมานปราสาทของเทพเทวา ผูเปนบริวารของพระอินทรที่อยูตาม
สรวงสวรรคชั้นตางๆ ดวยคติที่เจานายเปนบุคคล “สูงศักดิ์” และ “ศักดิ์สิทธิ์”
ของบานเมือง เปนผูท ถี่ อื กําเนิดมาจากสรวงสวรรคชนั้ ฟาเพือ่ ลงมาสรางสมบุญ
บารมี เมื่อยังมีชีวิตอยูในโลกมนุษยก็ไดประทับอยูในคุมหลวงที่เปนการจําลอง
สรวงสวรรคมาไวบนโลกมนุษย เมื่อถึงกาลสิ้นชีพก็ตองสรางวิมานปราสาท
แลวดวงพระวิญญาณของเจาผูครองนครผูลวงลับก็จะกลับมาเปน “ผีอารักษ”
หรือ “ผีเมือง” คอยปกปกรักษาดูแลบานเมืองและชาวเมืองแพรตลอดไป๔๓
นอกจาก “กษัตริย” หรือ “เจาเมือง” ทีเ่ ปนประมุขสูงสุดภายในเมือง
ก็ยังมีกลุมเจานายเชื้อพระวงศชวยบริหารบานเมือง รองลงมามีกลุมขุนนาง
สําคัญบริหารสวนกลางทั้งฝายทหารและพลเรือนเรียกวา “ขุนนางเสนาเคา
สนามหลวง” ของเมืองแพรมีทั้งหมดจํานวน ๑๒ ตําแหนง โดยสมัยเจาหลวง
พิมพสารราชา เปนเจาผูค รองนครแพร มีเจาพญาหลวงคําเรืองฤทธิ์ เปนปฐมอรรค
มหาเสนาธิบดีเมืองนครแพร (เทียบเทานายกรัฐมนตรี) ขุนนางเคาสนามหลวง
ทั้ง ๑๒ ตําแหนงยังสามารถแบงออกเปน ๒ กลุมคือ “พญาพื้นทั้ง ๔” หรือ
อาจเรียกวา “พอเมืองทั้ง ๔” “สิงเมืองทั้ง ๔” หรือ “สิงงาเมืองทั้ง ๔” กับ
“ขุนเมืองทัง้ ๘” ภายในเคาสนามหลวงก็จะมีขนุ นางผูช ว ยเสนาบดีเคาสนามหลวง
ทั้ง ๑๒ ตําแหนงอีกจํานวนหนึ่ง และนอกจากขุนนางเคาสนามหลวงและผูชวย
ทีบ่ ริหารในสวนกลาง ก็ยงั มีขนุ นางนอกเคาสนามทําหนาทีด่ แู ลในแตละทองถิน่
อีกจํานวนมาก ดังนั้นระบบการจัดวางตําแหนงของกษัตริยหรือเจาเมือง เจานาย
และขุนนาง จึงเปนการจําลองศูนยกลางจักรวาลไวที่กษัตริยหรือเจาเมืองที่เปน
องคสมมติพระอินทร ขุนนางเสนาเคาสนามหลวงเสมือนเทวดาบริวารของ
๔๓

ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), ตํานานเชียงใหม จารโดยพระไชยวุฒิ ฉบับวัดอัมพาราม
บานกลาง อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม และสรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมือง
นาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๖๕.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๕๓

พระอินทร โดยเฉพาะพญาพื้นทั้ง ๔ เปนเสมือนทาวทั้ง ๔ (ทาวจตุโลกบาล
ทั้ง ๔) ที่สถิตประจําในทวีปทั้ง ๔ ทิศของเขาพระสุเมรุ สวนเจานายและขุนนาง
อื่นๆ ก็เสมือนเปนเทพเทวาบริวารที่ประจําอยูอนุทวีปรายรอบออกไป
๒.๑.๑ หนวยปริมณฑลการปกครองระดับตางๆ ทีร่ วมกัน
เปนเมืองแพร
เมื อ งแพร มี ห น ว ยการควบคุ ม คนเริ่ ม จากหน ว ยขนาดเล็ ก
ที่สุด คือ “เรือน” แตละเรือนอาจมีหลังเดียวหรือหลายหลังตั้งบนพื้นที่วาง
ในรั้วเดียวกันเรียกวา “ขวงบาน” กลุมเรือนหลายหลังรวมเปน “พงบาน”
หลายพงบานรวมเปน “หมูบ า น” หลายหมูบ า นรวมเปน “แควน” และหลายแควน
รวมกันเปน “เมือง” ทุกหนวยมีความเชื่อเรื่องมีชีวิต ตัวตน และจิตวิญญาณ
กํากับอยูเสมอ โดยเมื่อมนุษยเขาไปอยูอาศัยหรือเปนสวนหนึ่งของปริมณฑล
นั้นๆ จึงใชตัวเองเปนตนแบบความคิด ซึ่งแตละหนวยผูอยูอาศัยก็มีมโนทัศน
แบงออกเปนสวน “หัว” “กลาง” และ “หาง” (ตีน) เชน “หัวเรือน” “กลางเรือน”
“หางเรือน” (ตีนเรือน) หรือ “หัวบาน” “กลางบาน” (ทองบาน) และ “หางบาน”
(ตีนบาน) การจัดแบงศักดิพ์ นื้ ทีน่ าํ มาสูก ารใชประโยชนทเี่ ปนรูปธรรม โดยหนวย
การปกครองขนาดยอยทั้งหมดเหลานี้ เปนเสมือนทวีปเล็กทวีปนอยที่รวมกัน
อยูภายใตจักรวาลใหญของเมือง มีรายละเอียดของแตละหนวยปริมณฑล
ดังนี้ คือ
(๑) เรือน เปนหนวยการปกครองขนาดเล็กที่สุด ผูปกครอง
เรือนเรียกวา “พอเรือน” “แมเรือน” ความเชือ่ ปริมณฑลของเรือนปรากฏในยันต
หัวเสาทัง้ ๔ ทิศ หรือ ๘ ทิศ และแตละสวนของเรือนมีศกั ดิจ์ งึ นํามาสูก ารจัดแบง
พื้นที่ใชสอยภายในเรือน เชน บริเวณหัวเรือนในหองนอนมีหิ้งผีปูยาเปนพื้นที่
หวงหามเฉพาะคนภายในเรือน มีหา มยนต (หํายนต) และขมประตูเปนสัญลักษณ
ขอบเขต หากมีการลวงละเมิดถือวาผิดผีตองเสียผีเปนการปรับไหม กลางเรือน
มีเติ๋นรับรองแขก หางเรือนเปนครัวไฟ (หองครัว) ที่มีการทําอาหารและชะลาง
สิ่งตางๆ มี “ขี้หมา” แองนํ้าขัง และใตถุนเรือนเปนที่เลี้ยงสัตว เปนพื้นที่

๑๕๔
เกิดความสกปรกไดงา ย การอยูเ รือนหลังเดียวกันนํามาสูก ารนิยามวา “คนรวมหอ
รวมเรือน” หรือ “คนเรือนเดียวกัน”
(๒) ขวงบาน หมายถึงอาณาบริเวณที่ปลูกเรือน บางครั้ง
อาจมีเรือน ๒–๓ หลังตัง้ บริเวณขวงบานเดียวกัน ผูอ าศัยจะรูข อบเขตปริมณฑล
ของตนเอง ดังมีคําสอนเกี่ยวกับการจัดการขอบเขตของขวงบานวา “ขด (รั้ว)
ออกแพเจา ขด (รั้ว) เขาแพของ” โดยจัดแบงพื้นที่ใชสอยออกตามศักดิ์ เชน
บริเวณหนาเรือนจะทําความสะอาดทุกเชาเพื่อเปนที่พักผอนหยอนใจ ตอนรับ
แขก หรือทํางานในยามวาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศเหนือ หรือทิศตะวันออก
เปนที่ตั้งหอผีเจาที่หรือเสาทาวทั้ง ๔ หลังเรือนเปนที่ปลูกผักสวนครัว (สวนฮี้)
และเลี้ยงสัตว
(๓) พงบาน เทียบไดกับหมวด เขต หรือคุมในปจจุบัน เปน
กลุมเรือนที่ตั้งใกลกันและมักเปนเครือญาติหรือถือผีปูยาสายตระกูลเดียวกัน
มีผูอาวุโสหรือผูมีความรู เชน เกาผี พออาจารย เปนผูปกครองอยางไมเปน
ทางการ แตละพงบานมีผีเปนที่นับถือของกลุมตน เชน หอผีปูยา ผีเตาเหล็ก
ผูอาศัยอยูภายในพงบานจะรูขอบเขตปริมณฑลของตนและจะเรียกชื่อแตละ
พงบานตามทิศ ลักษณะพื้นที่ หรือสัญลักษณสําคัญ เมื่อพงบานมีจํานวนคน
มากขึ้นก็สามารถแยกออกเปนหมูบานขึ้นใหมไดในที่สุด พงบานเปนหนวย
แบงทํากิจกรรมตางๆ ของหมูบาน การเปนเครือญาติชวยเหลือเกื้อกูลกัน
“พริกมีเรือนเหนือ เกลือมีเรือนใต หมากคําพลูใบ หกไปเรือนพี่เรือนนอง”
นํามาสูการนิยามวา “คนพงเดียวกัน” หรือ “คนถือผีเดียวกัน”
(๔) หมูบ า น “บาน” หรือ “หมูบ า น” ในความหมายนีเ้ ปนหนวย
แบบโบราณ ไมไดหมายถึงหมูบานที่แบงตามกระทรวงมหาดไทย ซึ่งหมูบาน
แบบจารีตในอดีตอาจหมายถึง ๒–๓ หมูบานในปจจุบันขึ้นไปรวมกัน ภายใน
หมูบานหนึ่งจะมีหลายกลุมเครือญาติและถือผีปูยาหลายสายตระกูลตั้งรวมกัน
ผูปกครองมักเปนคนในหมูบานที่ไดรับการแตงตั้งจากกษัตริยหรือเจาเมืองใหมี
ยศตางๆ ชาวบานเรียกผูป กครองหมูบ า นตางกันไปวา “พอหลัก” หรือ “พอกาง”
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จัดแบงหมูบานออกเปน “หัวบาน” “กลางบาน” (ทองบาน) และ “หางบาน”
(ตีนบาน) ๔๔ การจัดแบงศักดิ์พื้นที่นํามาสูการใชประโยชน เชน หัวบานเปนที่ตั้ง
หอผีเจาบาน กลางบานเปนที่ตั้งวัด หางบานเปนปาชา ผูอาศัยภายในหมูบาน
จะนิยามตัวตนวา “คนบานเดียวกัน” “ตีนจองรองวัดเดียวกัน” หรือ “ศิษย
รวมหัววัดเดียวกัน” เปนตน
(๕) แควน รวมหลายหมูบานเขาไวดวยกัน แควนจะแบง
ตามหมวดอุโบสถเปนหลัก กษัตริยหรือเจาเมืองจะแตงตั้งใหผูปกครองแควนมี
ยศตางๆ แควนเกิดจากการรวมกันของหมูบานแบบหลวมๆ ไมปรากฏเปนตัว
ตนชัดเจน มีการใชอุโบสถหรือใชฝายรวมกัน จึงนํามาสูการนิยามตัวตนวา “คน
แควนเดียวกัน” “ศิษยหมวดอุโบสถเดียวกัน” หรือ “คนใชนาํ้ ฝายเดียวกัน” เปนตน
(๖) เมือง คือรวมหนวยการปกครองทั้งหมดขางตนเขาไว
ดวยกัน มี “กษัตริย” หรือ “เจาเมือง” (เจาหลวง) เปนศูนยกลางและมีอํานาจ
สูงสุดภายในเมือง
๒.๑.๒ การจัดแบงปริมณฑลของเมือง
เมืองมีศกั ดิข์ องการใชพนื้ ทีไ่ มเทากัน สิง่ ทีส่ าํ คัญขององคประกอบ
ความเปนเมืองแพรในยุคจารีตคือ คุม หลวงอันแสดงถึงอํานาจของเจาผูป กครอง
กําแพงและประตูที่สรางปองกันศึกสงคราม ซึ่งมีการจัดแบงปริมณฑลของเมือง
แพรที่ปรากฏหลักฐาน ๒ ลักษณะ ไดแก (๑) แบงโดยใชปริมณฑลของเวียง และ
(๒) แบงโดยใชปริมณฑลของเมือง
(๑) แบงโดยใชปริมณฑลของเวียง
เมืองหนึ่งเมืองอาจประกอบดวย “เวียง” (คูนํ้าคันดิน) จํานวน
หลายเวียงหรือบางเมืองก็ไมมีการกอสรางเวียงแลวแตความสําคัญของเมือง
๔๔

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรส วุ รรณสังข ผูก ๒ จารโดยพระอินทะ วัดแมลานเหนือ
ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๗๗ และจารึกทายคัมภีรมูลกิตติ จารโดย
พระยาวิไชยปญญาซอน วัดไฮสรอย ตําบลปากกาง อําเภอลอง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๓๔.

๑๕๖
นั้นๆ การสรางเวียงเกิดขึ้นดวยปจจัยที่หลากหลาย ทั้งความจําเปนพื้นฐาน
ในการดํารงชีวิต เชน ปองกันกลุมคนทรัพยสินใหปลอดภัย มีชีวิตความเปนอยู
ที่ดี ตลอดถึงเพื่อความเชื่อ เชน กําหนดขอบเขตใหเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ แสดง
สถานะอํานาจบารมีของเจาผูปกครอง จึงเกิดการสราง “เวียง” ที่มีขอบเขต
แนนอนโดยขุดคูนํ้ากอคันดินหรืออิฐลอมรอบขึ้นภายในเมือง เวียงแตละแหง
จึงมีหนาที่แตกตางกันออกไป เชน เวียงแพร เปนเวียงศูนยกลางการปกครอง
เวียงทอง (อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร) เวียงแมคํามีวังชาง (บานแมคํามี ตําบล
แมคํามี อําเภอเมือง จังหวัดแพร) และเวียงเหนือ (บานเวียง อําเภอรองกวาง
จั ง หวั ด แพร ) เป น เวี ย งบริ ว าร โดยเฉพาะเวี ย งแพร ถื อ เป น เขตศู น ย ก ลาง
การปกครอง เปนเขตที่มีชีวิตจิตวิญญาณ จึงมีจารีตไมสงสการ (เผาศพ) ภายใน
เวียงแพร (เขตกําแพงลอม)
“เวียง” ทีม่ รี ปู ธรรมชัดเจนโดยการสรางกําแพงลอมรอบ ไดถกู
ใชเปนตัวกําหนดปริมณฑลพื้นที่ทางกายภาพและจินตภาพ มีการแบงออกเปน
๓ สวน คือ “หัวเวียง” “กลางเวียง” และ “หางเวียง” (ตีนเวียง) ดังปรากฏ
การรับรูในโลกทัศนของชาวเมืองแพรในอดีต บงบอกอยูเสมอวาวัดหรือชุมชน
หมูบานของตนอยูสวนไหนของเวียง เชน “...วัดทงโหง หัวเวียงไชย...”๔๕ “...วัด
ทงเสฏฐีแกวกวาง ทาทางหัวเวียงไชย...”๔๖ และ “...ครูบาเจาธนัญไชยในวัดเมือง
เงาะแกวกวาง ทาทางกลางเวียงไชยหนาฅุมพระญาแพใหม...”๔๗ เปนตน
เมือ่ มีการสรางกําแพงเวียง มีประตูเวียงทัง้ ๔ ประตู คือ ประตู
ชัยดานทิศตะวันออก ประตูยงั้ มาดานทิศเหนือ ประตูศรีชมุ ดานทิศตะวันตก และ
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใบลานนิพานสูตร วัดทุงโฮงเหนือ ตําบลทุงโฮง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๑๙ อักษรธรรมลานนา.
๔๖
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรบัวรวงศหงสอามาตย ผูก ๔ วัดทุงโฮงเหนือ
ตําบลทุงโฮง อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๐๒ อักษรธรรมลานนา.
๔๗
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรนันทเสน ผูก ๔ วัดทุงโหงใต ตําบลทุงโฮง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๐๐ อักษรธรรมลานนา.

๔๕
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ประตูมานดานทิศใต (พ.ศ.๒๔๘๒ เจาะกําแพงดานทิศเหนืออีก ๑ ประตูเรียกวา
“ประตูใหม”) ก็มกี ารกําหนดประโยชนการใชสอยทีม่ คี วามสัมพันธกบั ทิศทักษาเมือง
กรณีเมืองเชียงใหมพญามังรายทรงใหเริ่มสรางเวียงวันพฤหัสบดี ทักษาเมือง
ทีเ่ ปนเตชะอยูท ศิ เหนือ ประตูหวั เวียง (ประตูชา งเผือก) จึงอยูท ศิ เหนือ ใหกษัตริย
หรือเจาเมืองเขาออกเวียง หรือเมื่อมี
ราชพิธีสําคัญของบานเมือง เชน พิธี
อุสสาราชาภิเสกเขาเสวยเมือ เปนตน๔๘
ส ว นเมื อ งแพร ป ระตู ที่ ค ล า ยกั น นี้
อยูทิศตะวันออก เรียกวาประตูชัย เชน
เดียวกับเวียงนานที่มีประตูชัยอยูดาน
ทิศตะวันออก สันนิษฐานวาเวียงแพร
ถูกกําหนดใหเริม่ สรางขึน้ ในวันศุกร ดังนัน้
เตชะของเมืองจึงอยูท ศิ ตะวันออก และ
สรางประตูชยั ขึน้ ทิศนี้ เรียงลําดับทักษา ตําราทักษาของบานเมืองฉบับเมืองแพร
(ที่มา : ภูเดช แสนสา)
ของเมืองแพรตามทิศไดดังนี้
เตชะเมือง
ศรีเมือง
มูลละเมือง
อุตสาหะเมือง
มนตรีเมือง
กาลกิณีเมือง
บริวารเมือง
อายุเมือง

ทิศตะวันออก
ตะวันออกเฉียงใต
ทิศใต
ทิศตะวันตกเฉียงใต
ทิศตะวันตก
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศเหนือ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ๔๙

ดวงจันทร อาภาวัชรุตม ยุพนิ เข็มมุกด และวรวิมล ชัยรัต (บรรณาธิการ), ไมมวี ดั ในทักษาเมือง
เชียงใหม บทพิสจู นความจริงโดยนักวิชาการทองถิน่ , (เชียงใหม : มิง่ เมือง, ๒๕๔๘), หนา ๖๑.
๔๙
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), พับสาทักษาของบานเมือง ฉบับของเมืองแพร อักษรธรรมลานนา.
๔๘

๑๕๘
ทิศใตเชียงใหมประตูแสนปุง (สวนปรุง) เมืองนานประตูทาลี่
และเมืองแพรประตูมาน ใชเปนประตูนาํ ศพออกจากเวียงเหมือนกัน ทักษาเมือง
ของเมืองแพรและเมืองนานมีความคลายคลึงกัน
(๒) แบงโดยใชปริมณฑลของเมือง
นอกจากแบ ง ปริ ม ณฑลเป น เวี ย งแล ว เมื อ งนครแพร ยั ง
ปรากฏแบงพื้นที่โดยใชปริมณฑลของเมืองอีกดวย มีการแบงออกเปน ๓ สวน
เชนเดียวกับเวียง คือ “หัวเมือง” “กลางเมือง” และ “หางเมือง” ดังปรากฏ
มีการระบุตาํ แหนงแหงทีข่ องชุมชนของตน เชน “...บานหัวฝาย หัวเมืองแพ...”๕๐
และ “...ทงโหง หัวเวียงเมือง (แพล) ...”๕๑
๒.๒ ตัวตนของเมือแพรผาน “พุทธ” (พราหมณ)
๒.๒.๑ วัดกับองคประกอบสําคัญของเมืองแพร
วั ด ที่ เ ป น องค ป ระกอบ
ของความเป น เมื อ งแพร ที่ ป รากฏได แ ก
(๑) วัดมิง่ เมือง (๒) วัดหัวเวียง หรือ วัดหัวขวง
และ (๓) วัดไชยอารามพระบาท วัดหลวง
กลางเมืองประจําเมือง
(๑) วั ด มิ่ ง เมื อ ง เป น
วัดมิ่งขวัญของเมืองแพร เปนวัดพระยาอุปราชเมืองนครแพรใหการอุปถัมภ ตัง้ อยู
ภายในใจกลางเวียงแพร ใชองคพระธาตุ
พระธาตุมิ่งเมือง เมืองแพร
เปน “มิ่งเมือง” หรือ “ใจเมือง” (เมืองนาน
สราง “เสามิ่งเมือง” หรือ “เสามิ่ง” ขึ้นมา (ทีม่ า : วัดพระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร จังหวัดแพร)
๕๐
๕๑

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานสัพพนาม ผูก ๓ วัดทุง โฮงเหนือ ตําบลทุง โฮง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๔๖๙ อักษรธรรมลานนา.
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกทายคัมภีรใ บลานสมณเสฏฐีชาดก วัดทุง โฮงเหนือ ตําบลทุง โฮง
อําเภอเมือง จังหวัดแพร อักษรธรรมลานนา.

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๕๙

โดยเฉพาะ)๕๒ นอกจากในเมืองแพรยังมีวัดมิ่งเมือง เมืองนาน มีเสามิ่งเมือง
(เมืองนานมีเสาเจนเมืองคูกับเสามิ่งเมือง)๕๓ และวัดมิ่งเมือง เมืองเชียงราย
มีพระธาตุมิ่งเมือง เปนตน
(๒) วัดหัวเวียง หรือ วัดหัวขวง เปนวัดที่อยูทิศเหนือสุดของ
เวียงหรือเมือง คืออยูหัวขวงเมืองหรือหัวขวงหลวง ดังนั้นทิศใตถัดลงมาจากวัด
หัวขวงจึงเปน “ขวงเมือง” หรือ “ขวงหลวง” หรือ “สนามหลวง” วัดหัวขวงปรากฏ
มีการสรางทัง้ ในเมืองเชียงใหม เมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองลําพูน เมืองลําปาง
เมืองพะเยา เมืองนาน เมืองแพร และเมืองลอง
(๓) วัดหลวงประจําเมือง จํานวนวัดหลวงประจําเมืองของ
แตละเมืองมีมากนอยขึน้ อยูก บั กษัตริยห รือเจาเมืองสถาปนาขึน้ ทีส่ าํ คัญพบวา
วัดหลวงประจําเมืองจะตัง้ อยูศ นู ยกลางของเมืองหรือเวียง บางเมืองก็มวี ดั หลวง
ประจําเมืองตั้งอยูประจําศูนยกลางปริมณฑลทั้ง ๓ ของเมือง คือ วัดหลวง
หัวเมือง (วัดหลวงหัวเวียง) วัดหลวงกลางเมือง (วัดหลวงกลางเวียง) และ
วัดหลวงหางเมือง (วัดหลวงหางเวียง) กรณีเมืองแพร มีวัดไชยอารามพระบาท
เปนวัดหลวงกลางเวียงที่เจาผูครองนครแพรอุปถัมภ (พ.ศ.๒๔๙๒ รวมวัดไชย
อารามพระบาทกับวัดมิง่ เมืองเขาไวดว ยกัน) สวนพระธาตุชอ แฮเปนวัดพระธาตุ
ประจําเมือง
๒.๓ ตัวตนของเมืองแพรผาน “ผี”
ความเชื่อเรื่องผีมีมานานในคน “ไท” กลุมตางๆ ผีเปนศาสนา
เกาแกของคนในแถบนี้กอนจะนับถือพุทธศาสนา ลักษณะของพุทธศาสนา
ชาวลานนาใหความเคารพและศรัทธา แตผีนอกจากเคารพศรัทธาแลวยังมี
ความกลั ว และยํ า เกรงอี ก ด ว ย ผี จึ ง ทรงอิ ท ธิ พ ลและใกล ชิ ด กั บ ผู  ค นมาก
วัดพระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร, ประวัตวิ ดั พระบาทมิง่ เมืองวรวิหาร จังหวัดแพร ฉบับสมบูรณ,
พิมพครั้งที่ ๓, (แพร : เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๕), หนา ๒๘.
๕๔
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๘๖–๘๗.

๕๓

๑๖๐
ดังบันทึกของชาวตะวันตกผูเขามาเผยแผคริสตศาสนาไดกลาวถึงความเชื่อ
เรื่องผีของคนลานนาวา “...การนับถือผีไมจําเปนตองมีวัด แตอยูในใจของคน
ทุกคน...”๕๔
๒.๓.๑ การใชระบบผีควบคุมสังคมระดับตางๆ ภายในเมือง
ผีมีความผูกพันแนบแนนกับโลกทัศนและวิถีชีวิตของผูคน
ดั ง นั้ น กลุ  ม ผู  ป กครองเมื อ งจึ ง เลื อ กใช ผี เ ป น อี ก วิ ธี ห นึ่ ง ในการควบคุ ม สั ง คม
อันเปนจินตภาพทางอํานาจรูปแบบหนึ่งซอนกันอยู ระหวางโลกวิญญาณกับ
โลกมนุษย ที่คอยกํากับชีวิตควบคุมความประพฤติของผูคนและจัดระเบียบ
ความสัมพันธของหนวยการปกครอง ตัง้ แตระดับครอบครัวจนถึงเมือง ปริมณฑล
อํานาจของผีมีลําดับศักดิ์เปนชั้นๆ มีอํานาจตามระบบหนาที่ซอนทับอยูบน
โครงสรางการเมืองการปกครองทางกายภาพ
(๑) “ผีปยู า ” หรือ “ผีหอผีเรือน” เปนบรรพบุรษุ ทีต่ ายไปแลว
และเชื่อวาจะกลับมาดูแลรักษาลูกหลาน ดังเมื่อขึ้นเรือนใหมตองเชิญ “...ขึ้นทัง
กุมภัณฑาอารักขปูยา ค็เพื่อวาไวกั้งกาหอเรือนมูล เปนคุณหาประหมาณ
บได ลือรอดใตปถวี...”๕๕ ผีปูยาจึงเปนผีที่ใกลชิดผูคนมากที่สุด สามารถติดตาม
ลูกหลานไปไดทั่วทุกหนทุกแหง และคอยกํากับควบคุมดูแลใหประพฤติตน
ตามกรอบที่สังคมพึงประสงค เชน ไมใหหนุมสาวลวงละเมิดภายในเรือน ไมให
คูผัวเมียหรือญาติพี่นองทะเลาะกัน๕๖ ผีปูยาจึงชวยจัดระเบียบ เชื่อม และรักษา
ความสัมพันธของคนในเครือญาติหรือตระกูล มีมาขี่ (รางทรง) เปนสื่อกลาง
“The Laos of North Siam” อางใน วงศสักก ณ เชียงใหม, ขัตติยานีศรีลานนา, (กรุงเทพฯ :
วิทอินดีไซด, ๒๕๔๗), หนา ๒๗๑.
๕๕
ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), พับสาคําเรียกขวัญขึ้นเรือนใหม ฉบับบานนาตุม เมืองลอง,
อักษรธรรมลานนา.
๕๖
สมพงษ จิตอารีย, “การศึกษาบทสูขวัญและพิธีสูขวัญของชาวไทลื้อ อําเภอปว
จังหวัดนาน” วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาและวรรณกรรมลานนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ.๒๕๔๕.

๕๔

พัฒนาการทางประวัติศาสตรและตัวตนของเมืองแพร ๑๖๑

อํานาจผีปูยากับโลกมนุษยใหเห็นเปนรูปธรรม ซึ่งผีปูยาหรือผีเรือนจะมีผี
รองลงไปอีก เชน ผีครู ผีปูยาหมอนึ่ง ผีหัวขั้นใด ผีขม (ธรณี) ประตู เปนตน
(๒) “ผีเจาที่” คือผีที่รักษาขวงบานมีปริมณฑลอํานาจวงกวาง
กวาผีเรือน นอกจากนี้พื้นที่อื่นๆ ก็มีผีเจาที่ที่เรียกตางกันออกไปวา “ผีเจาวัด”
(ผีเสื้อวัด หรือ ผีเสี้ยววัด) “ผีเจานา” “ผีเจาไร” หรือ “ผีขุนนํ้า” ผีเจาที่มาจาก
บุคคลหรือสัตวสําคัญมาสิ้นชีวิตหรือมีวีรกรรมที่นั้น หรือเปนผีที่นับถือขึ้นตาม
ธรรมชาติ ผีเจาที่จะชวยจัดระเบียบและรักษาความสัมพันธระหวางผูที่เขาไป
ใชพื้นที่นั้นๆ ดังเชน ผีเจาวัด ควบคุมการประพฤติปฏิบัติของพระสงฆสามเณร
ใหอยูใ นวินยั ผีขนุ นํา้ ชวยจัดระเบียบการใชนาํ้ และรักษาแหลงตนนํา้ และอํานาจ
ของผีเจาที่จะมีความสัมพันธเชิงอํานาจกับ กลุมผูปกครอง ควบคูไปกับการใช
ผีเจาที่แสดงสิทธิความเปนเจาของเหนือพื้นที่ เชน ผีเจานาของที่นาเจานาย
ผี เจ า นาบริ เวณนี้ จ ะมี อํ า นาจมากเป น ที่ ยํ า เกรงกว า ผี เจ า นาบริ เวณอื่ น ของ
ชาวบานทั่วไป ขณะเดียวกันชาวบานก็ไมกลาที่จะเขาไปใชประโยชนในพื้นที่
บริเวณนี้
(๓) “ผีเจาบาน” หรือ “ผีเสื้อบาน” หรือ “ผีเสี้ยวบาน” คือ
ผีอารักษหมูบาน อาจเปนผีดั้งเดิมกอนเขามาตั้งชุมชน อดีตผูนํา หรือ วีรบุรุษ
ของหมูบ า นเมือ่ สิน้ ชีวติ ลงก็ไดยกขึน้ เปนผีเจาบาน ปริมณฑลอํานาจจะเหนือกวา
ผีเรือนและผีเจาที่ มีการผลิตซํ้าความเชื่อทุกปดวยพิธีกรรมดําหัวผีเจาบานชวง
ปใหม (สงกรานต) หรือเมือ่ มีการบนบานเหมือนกับผีระดับอืน่ ๆ ถือวาผีเจาบาน
เปนผีที่ควบคุมควบคูกับหนวยการปกครองหมูบาน เมื่อคนภายในหมูบานออก
ไปไกลคางแรมที่อื่น นอกจากบอกแกบานก็ตองบอกกลาวผีเจาบานดวย ดังนั้น
ผีเจาบานนอกจากเปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชน ยังทําหนาที่ควบคุมสมาชิก
หมูบ า นไมใหทาํ ผิดกฎระเบียบ ชวยจัดระเบียบเชือ่ มรักษาความสัมพันธระหวาง
กลุม เครือญาติหรือกลุม ตระกูลตางๆ ใหอยูร ว มกันอยางปกติสขุ ภายในหมูบ า น
บางหมูบ า นจะมีมา ขีเ่ ปนสือ่ กลางเหมือนผีปยู า และผีเมือง หากบางหมูบ า นไมมี
มาขี่ก็ใช สัญลักษณแทน เชน หอผี ตนไมใหญ หรือจอมปลวก เปนตน

๑๖๒
(๔) “ผีเมือง” หรือ “ผีเจาเมือง” หรือ “ผีเสื้อเมือง” หรือ
“ผีเสี้ยวเมือง” หรือ “ผีควบเมือง” เปน “ผีอารักษหลวง” ที่มีศักดิ์สูงสุด
และมีอํานาจแผกวางใหญไพศาลไปทั่วทั้งเมือง จะดูแลคุมครองปกปกรักษา
ทุกสิ่งทุกอยาง ตลอดถึงบันดาลความอุดมสมบูรณใหเกิดขึ้นแกบานเมือง
ผีเมืองนอกจากเปนผีอารักษที่รักษาสถานที่สําคัญของเมืองแลว กษัตริยหรือ
เจ า เมื อ งเมื่ อ สิ้ น ชี วิ ต ก็ ไ ด รั บ การสถาปนาขึ้ น เป น ผี เ มื อ งด ว ย และผี เ มื อ ง
จะเพิ่มขึ้นตามกลุมผูปกครองในยุคนั้นนับถือ โดยผีเมืองนอกจากเปนการจัด
โครงสร า งความสั ม พั น ธ ข องหมู  บ  า นต า งๆ ยั ง เป น เครื่ อ งมื อ สํ า คั ญ ในการ
สรางสํานึกรวมของคนตางชาติพันธุใหมีสํานึกในความเปนชาวเมืองรวมกัน
ซึ่งชาวเมืองบางกลุมไมไดนับถือพุทธศาสนา จึงสรางสํานึกรวมใหทุกหมูบาน
เขามามีสวนรวมในการเลี้ยงผีเมือง จึงเปนวิถีสรางสํานึกรวมในความเปนคน
ภายในเมืองไดอยางดี อีกทั้งผีเมืองยังเปนแหลงที่มาของอํานาจและความชอบ
ธรรมประการสําคัญของการขึ้นเปนเจาเมือง เนื่องจากผีเมืองก็คือผีปูยาของ
กษัตริยหรือเจาเมือง จึงนํามาสูการจัดลําดับศักดิ์ผีเมืองเพื่อใหทําหนาที่ตาม
ระบบของตน และมีการจัดปรับเปลี่ยนความสัมพันธเชิงอํานาจระหวางผีเมือง
อยูตลอด เพื่อใหเชื่อมโยงเกื้อหนุนสิทธิธรรม อํานาจของกลุมผูปกครองเมือง
ในชวงเวลานั้นๆ ผีเมืองจะมีมาขี่เปนสื่อกลาง และมีหอผีเมืองเปนศูนยกลาง
การประกอบพิธีกรรม
๒.๓.๒ การจัดระบบผีรักษาเวียงและพื้นที่ตางๆ
ผีเมืองของลานนามีการจัดระบบใหรกั ษาประจําตามจุดตางๆ
โดยเฉพาะเวี ย งศู น ย ก ลางการปกครองของแต ล ะเมื อ ง ที่ น อกจากสร า ง
ความมั่นใจดานกายภาพโดยการกอสรางคูนํ้าคันดินหรือกอกําแพงที่มั่นคง
แข็งแรง ก็มกี ารสรางความมัน่ ใจทางดานจินตภาพโดยการสถาปนาใหมผี อี ารักษ
(เทวดา) รักษาตามจุดตางๆ ของเวียง ตลอดไปจนถึงบริเวณพืน้ ทีส่ าํ คัญของบาน
เมือง เชน ระบบผีรักษาเวียงแพร
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“เจาพอผาดาน” ผีอารักษหลวงของเมืองแพร ดูแลตนนํ้าลําธาร
“สะดือเมือง” เดิมหอผีอยูใตตนโพธิ์เปนดงปาไมใหญใจกลาง
เวียงแพร (ปจจุบันเปนที่ตั้งศาลหลักเมืองแพรที่สรางขึ้น พ.ศ.๒๕๓๖) ชาวเมือง
จะมาพลีกรรมที่หอผีและนําไมคํ้ามาคํ้าตนโพธิ๕๗
์
“ผี อ ารั ก ษ รั ก ษาประตู เ มื อ ง” หอผี เ จ า พ อ แสนชั ย และ
หอผีเจาพอขวัญเมืองรักษาประตูชยั และหอผีเจาพอคําเมืองใจรักษาประตูมาน
เปนตน

ประตูชัย เมืองนครแพร

(ที่มา : เลาเรื่องเมืองแพรในอดีต)

๕๗

ศิรศิ กั ดิ์ อภิศกั ดิม์ นตรี, การบูรณะและพัฒนาอุโบสถวิหารวัดพระธาตุชอ แฮ พระอารามหลวง
ตําบลชอแฮ อําเภอเมือง จังหวัดแพร, (เชียงใหม : หจก.ชุติมาพริ้นติง, ๒๕๕๖), หนา ๑๑
และ ๑๖๙.

๑๖๔
สรุป

การศึกษาประวัติศาสตรเมืองแพรในปจจุบัน ยังมีความไมชัดเจน
จํานวนมากมายหลากหลายประเด็น เนื่องจากขาดหลักฐานที่มีการบันทึก
อยางสืบเนื่องและขาดหลักฐานการขุดคนทางโบราณคดีอีกจํานวนมาก อีกทั้ง
ยังขาดการศึกษาคนควาเรียบเรียงที่ใชกระบวนการทางประวัติศาสตรอยางเปน
ระบบ ในบทความฉบับนี้ไดจัดแบงยุคสมัยอยางคราวๆ ตามพัฒนาการทาง
ประวัติศาสตรของเมืองแพรออกกวางๆ เปน ๕ ยุค ไดแก
ยุคแรกคือ ยุคแวนแควนอิสระ มีการสรางบานแปลงเมืองขึ้นอยางชา
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๗ มีระบบกษัตริยสืบราชวงศปกครองสืบเนื่องกันมา
จนกระทั่งถูกผนวกเขากับอาณาจักรลานนา กลุมผูปกครองมีปฏิสัมพันธกับ
แวนแควนรายรอบผานระบบเครือญาติ การติดตอคาขาย ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
และการทําศึกสงคราม กับทั้งแควนโยนก แควนนาน แควนเขลางคนคร แควน
ภูกามยาว (พะเยา) และแควนสุโขทัย ยุคที่สองคือ ยุครวมเขากับอาณาจักร
ลานนา ยุคนี้เมืองแพรถูกลดสถานะลงเปนเพียงหัวเมืองหนึ่งของอาณาจักร
ลานนา มีการสลับสับเปลี่ยนเจาเมืองที่อาจเปนเจานายเชื้อพระวงศหรือ
ขุนนางมาเปนเจาเมืองแพร และขึ้นตรงตอกษัตริยลานนาที่เมืองเชียงใหม
ราชธานี ยุคทีส่ าม เมืองแพรยคุ เปนประเทศราชของพมา ยุคนีเ้ มืองแพรมเี จาเมือง
สลับสับเปลี่ยนกันปกครองดังเชนยุคที่สอง แตตางกันที่เจาเมืองมาจากหลาก
หลายชาติพนั ธุม ากขึน้ เจาเมืองแพรจะขึน้ ตรงตอกษัตริยล า นนาและกษัตริยพ มา
โดยกษัตริยพมาผูเปนเจาอธิราชจะมีอํานาจสิทธิ์ขาดเหนือกษัตริยลานนาและ
เจาเมืองแพร และยุคนี้เมืองแพรเปนหัวเมืองที่มีความสําคัญมากขึ้น ดังปรากฏ
บางชวงเจาเมืองแพรมีความสัมพันธใกลชิดกับกษัตริยพมา จนกระทั่งไดรับ
การรับรองสถาปนาขึ้นเปนกษัตริยลานนาที่เมืองเชียงใหม
ยุคที่สี่ เมืองนครแพรเปนหัวเมืองประเทศราชของสยาม ยุคนี้มีประมุข
ปกครองสูงสุดของบานเมืองเรียกวา “เจาหลวง” มีพระสถานะเปนกษัตริย
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ทองถิ่น มีอํานาจสิทธิ์ขาด เปนเจาแผนดิน เปนเจาชีวิตของผูคนภายในเมือง
นครแพรและหัวเมืองขึ้น แตตองยอมรับอํานาจเจาอธิราชคือกษัตริยสยาม
โครงสรางทางการปกครองใชระบบกลุม ผูค รองชัน้ สูงจํานวน ๕ ตําแหนงทีเ่ รียกวา
“เจาขันหาใบ” และมีเจานายที่ไดรับตําแหนงเจานอกขันหาใบอีกจํานวนหนึ่ง
รองลงไปเปนขุนนางเสนาเคาสนามหลวงเมืองนครแพรจํานวน ๑๒ คน และ
ยุคที่หายุคผนวกรวมเขาเปนสวนหนึ่งของสยาม มีการยกเลิกระบบประเทศราช
เจาหลวง เจานาย และขุนนางไดถูกลดบทบาทลงจนกระทั่งสูญสิ้นอํานาจ
ในการบริหารปกครองบานเมืองไปในที่สุด แลวทางสยามไดทําการจัดสง
ขาราชการจากสยามและใชระบบขาราชการบริหารปกครองแทน กระทั่งเปน
“จังหวัดแพร” “ภาคเหนือ” “ประเทศไทย” สืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
ในสวนตัวตนของความเปนเมืองแพรในยุคจารีตนั้น โลกทัศนของคน
ในอดีตมองวาเมืองมีชีวิตมีจิตวิญญาณ ดังนั้น เมืองแพรจึงมีตัวตนในทาง
กายภาพสวมทับกับตัวตนทางจิตภาพ โดยผานการสรางเปนระบบโครงสรางขึน้
มีการจัดวางตําแหนงแหงทีแ่ ละจัดลําดับศักดิ์ ไดแก ระบบ “เจา” ทีป่ ระกอบดวย
กษัตริย (เจาเมือง) เจานาย คุม เมือง และเวียง ระบบ “พุทธ” (พราหมณ)
ที่ประกอบดวยพระธาตุกลางเวียง พระธาตุประจําเมือง วัดหลวงประจําเมือง
วัดมิ่งเมือง และวัดหลวงหัวเวียง (วัดหัวขวง) และระบบ “ผี” ที่ประกอบดวย
ผีเมือง ผีอารักษเวียง ผีอารักษดูแลรักษาพื้นที่ตางๆ และไมใจเมือง เปนตน
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๑๗๐


บทคัดยอ

หัวใจของพระพุทธศาสนา คือการมีหลักพุทธธรรมเปนฐานสําคัญ
การที่คนเราจะสามารถรับประโยชนสูงสุดจากพระพุทธศาสนาไดนั้น ก็คือ
การศึกษาและนําพระธรรมคําสั่งสอนมาปฏิบัติใชเปนแนวทางในการดํารงชีวิต
อยางไรก็ดี แมในหมูชนทามกลางพุทธศาสนิกชนนั้นก็มีอยูจํานวนไมนอย
เปนผูที่ไดชื่อวาเปนชาวพุทธ แตดําเนินชีวิตไปอยางชนิดที่เลยไกลไปจาก
ความเชื่อความศรัทธาในกรอบหลักพระพุทธธรรม อาทิ ความเชื่อในเรื่อง
สิง่ ลีล้ บั สิง่ เหนือธรรมชาติ นับถือผีหรือการทรงเจา ซึง่ พาใหเลยไกลไปจากความ
เชื่อในหลักของเหตุปจจัย แตกลับหลุดไปสูความเชื่อที่เปนความงมงาย ซึ่ง
ลักษณะของความเชื่อความศรัทธาก็มีความแตกตางไปคนละขั้ว ขั้วหนึ่งของ
ความเชื่อโนมเอียงไปทางความเชื่ออยางงมงาย เชน ความเชื่อทางไสยศาสตร
กับอีกขั้วที่ตรงขามกันคือ ความเชื่อ ความศรัทธาที่มีปญญาคอยกํากับ ใหตื่นรู
หาเหตุ ผ ลในการที่ จ ะป ก ใจเกิ ด ความเชื่ อ หรื อ ความศรั ท ธาในสิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใด
ซึ่งแตละชีวิตก็มักมีความเชื่อตางกันไปตามสภาพแวดลอมความเปนอยู มีผูคน
มากมายในสังคมวันนี้ที่ใหความเลื่อมใสศรัทธาในอานุภาพของยันตตางๆ
เปนการศรัทธาตามที่ถูกสอนและไดเห็น โดยไมทราบที่มา บอกไดวามียันต
ไวเปนเครื่องคุมครองใหตนเอง รอดพนจากสิ่งชั่วราย สรางรัก สรางเมตตา
สรางเสนหใ หผคู นหลงใหล หรือไวเรียกเงินเรียกทอง นํามาซึง่ ความมัง่ คัง่ รํา่ รวย
ทํ า มาค า ขึ้ น เป น ต น อย า งไรก็ ดี ยั ง มิ อ าจพบหลั ก ฐานที่ เ ป น ข อ พิ สู จ น
ไดถึงอานุภาพตางๆ เหลานี้อยางเปนที่ประจักษ อีกทั้งยังขาดการบันทึก
อยางชัดเจนแจมแจงในเอกสารที่เปนที่ยอมรับไดในวงกวาง มีก็แตเพียงการ
บอกเลาสืบตอกันมาจากคนรุนเกาสูคนรุนใหม ในกลุมคนที่มีความเชื่อพองกัน
หรือมีอยูในนิทาน นิยายที่เลาขานตอๆ กันมา และมักเปนสิ่งที่ถูกกํากับไวดวย
คําวา “ควรใชวิจารณญาณ” หรือเปนเรื่องความเชื่อสวนบุคคลเทานั้น อานุภาพ
แหงยันตยังคงจํากัดไวเปนเรื่องเฉพาะบุคคลเทานั้น
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ยันตทพี่ บสวนมากจะลงไวดว ยอักษรขอมบาลี อักษรขอมโบราณ อักษร
ธัมมลานนา ตัวเลขไทยและ ตัวเลขโหร ซึ่งลวนมีอักขระที่สื่อซอนเนื้อหาที่มี
ความเกี่ยวพันกับพุทธคัมภีรจากพระไตรปฏก จากนิทานชาดก เมื่อครั้งสมัย
พุทธกาล และที่สําคัญอักขระบนยันตสวนมากนั้นซอนงําขุมทรัพยทางปญญา
ทีม่ าจากขอธรรมคําสอน ในพระพุทธศาสนา หากพิจารณาจากคํานิยาม รากเหงา
ความหมายของคําวา “ยันต” นัน้ จะหมายถึง เร็ว คลอง งาย คืองายทีจ่ ะทําใหจาํ
ไดงา ย ระลึกถึงไดงา ยนํามาปฏิบตั ใิ ชไดอยางคลองแคลว ซึง่ หมายถึงการถอดกล
ยันตจากอักขระที่ลงไวนั่นเอง
อยางไรก็ดี ในบทความนี้ผูเขียนมุงหวังที่จะสะทอนขอบเขตความรู
เกี่ยวกับ “ยันต” ในอีกมิติหนึ่งคือ สะทอนมุมมองของยันตที่มีความพันผูก
กับพระพุทธธรรม ซึ่งเปนรากเหงาดั้งเดิมของการเกิดขึ้นมีของยันต ทั้งจาก
รากศัพทเดิม และจากเนื้อหาที่ถูกหยิบยกและนํามาจดจารลงบนยันต เพื่อให
เกิดความเขาใจและไดรับประโยชนที่แทจริงของยันตที่พันผูกกับพุทธธรรม และ
สามารถไดรับอานุภาพจากยันตอยางสมบูรณ ตราบเทาที่ผูเลื่อมใสศรัทธาใน
ยันตนั้นๆ มีความรูความเขาใจ ถอดกลความหมายที่ซอนสอนไวภายใตอักขระ
ยอแตละตัวหรือเลขสูตรแตละชองทีบ่ นั ทึกไวบนยันต นํายันตมาเปนเครือ่ งระลึก
เครื่องเตือนสติ เครื่องชี้นําวิธีปฏิบัติและดําเนินชีวิตไปในแตละวันอยางถูกตอง
ตามครรลองธรรม เพราะวิถีความเชื่อที่พัฒนาขึ้นดวยปญญา จากความศรัทธา
สูก ารปฏิบตั ิ ในทางทีถ่ กู ตอง จะนําพาใหเราไดเกิดความรูอ ยางแตกฉานในหลัก
พุทธธรรมมากยิ่งขึ้น และจักทําใหการคงอยูของยันตที่สืบมาแตโบราณกาล
จะยังคงอยูเปนเครื่องเตือนสติ เครื่องสรางสติ เครื่องปลูกปญญา ใหรูแจงแทง
ตลอดในพระธรรม ดังที่ยันตถือกําเนิดมาแตดั้งเดิมที่พันผูกเขากับพุทธธรรม
สรางยันตขนึ้ มาจากกุศลเจตนา ใชปญ
 ญาสรางกลยนยอคําสอนของพุทธศาสดา
ทีล่ าํ้ ลึก สุขมุ คัมภีรภาพ สงทอดตอใหผใู ฝศกึ ษาไดใชสติและปญญาอันชาญฉลาด
เพื่อจะไดรับประโยชนที่แทจริงที่สรางสุข ปลอดทุกขภัย จากอานุภาพแหงยันต
ดุจคัมภีรท มี่ อี ยูค กู ายทีพ่ รอมนํามาศึกษาและปฏิบตั ติ าม บนมิตแิ หงความศรัทธา
ของวิถีผูรู ผูตื่น และผูเบิกบานไดสืบไป

๑๗๒
Abstract

The fundamental key of Buddhism is the Buddha Preaching
or Dharma. However, people can only gain full benefits from this by
practicing and leading their lives according to the Dharma. There are
many Buddhists who live their own lives, believing in something beyond
that Buddha Preaching, i.e. something supernatural and that which
is beyond the Dharma. In an ever changing world where people feel
less in control of what is going on around them, it is only natural
that they desire to cling onto something that makes them feel more
confident, stable and secure in life.
However, there is a distinction between having high fate and
having high wisdom. A blind belief without being able to fully explain
something has unfortunately become the core of what people understand
talismans’ to be. This article will seek to address this issue and at the
same time-examine talisman connection with the Buddha Dharma.
Many people respect talisman, but are doing so in a way that
they do not know the meaning behind and the essence of the talisman
that they are showing so much reverence towards. Most people use them
for protection from harm, evil, disease or general bad luck.
However, there is a general lack of empirical evidence proving
that talismans can do the above as stated, and what we are left with
are stories passed around by word of mouth and passed down by
generations. The veracity of these claims can never be proven.
A talisman contains the Pali words and numbers that relate
to the Buddha Canon and each talisman contains the treasure of
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wisdom. Talisman from its roots of language means fast, easy and
quick to be recalled.
In ancient times, the Dharma and other important chapters from
the Buddha Canon were recorded in a shortened form using abbreviations
and numbers. This allowed for the Canons to be recorded on a smaller
space such as a small piece of cloth, allowing them to be carried easily.
Thus, they were readily accessible. The abbreviations were such that the
Canons could still be recalled and recited in full.
This article aims to give people a new perspective on talisman
that is related back to their original purpose and to the Buddha Dharma.
I hope that readers will understand that the real benefit of a talisman
can only be unlocked by those who own it, only if they can understand
and decode what is written within, take the meaning seriously and finally
practice it in their everyday life.
I am optimistic that this article will encourage people to view
talismans in a positive manner and hope that the knowledge of
Buddhism contained within with lead those towards a deeper
connection to Buddhism. I hope that talismans will be viewed in the
right way and they will be preserved and used as originally intended
that is as a short hand of the core teaching of the Buddha.

๑๗๔
บทนํา

“หัวใจของพระพุทธศาสนานัน้ อยูท พ
ี่ ระธรรม คนทีจ่ ะรับผลประโยชน
จากพุทธศาสนาไดจะตองปฏิบัติตามพระธรรม” ทานหลวงวิจิตรวาทการได
กลาวไวตอนหนึ่งจากหนังสือของทานที่ชื่อวา “พุทธานุภาพและจิตตานุภาพ”
จากความเชื่ อ ในคํ า สอนของพระบรมศาสดา หากศึ ก ษาและพั ฒ นาไปสู 
ความศรั ท ธาอย า งเป  ย มป ญ ญา และถึ ง พร อ มด ว ยการพิ จ ารณาอย า งใช
หลักเหตุผล แลวนอมนําไปสูการปฏิบัติก็จะสามารถยังประโยชนและนํามาซึ่ง
ผลแหงการปฏิบัตินั้นไดไมนอย
ชีวิตคนเราแมจะมั่นคง เขมแข็งสักเพียงใด ก็ยังไดชื่อวา มิอาจพนภัย
นอยใหญมากมายที่ชีวิตจักตองดําเนินไปพบ ดวยหลักแหงความจริงของชีวิต
ที่วา มีความไมเที่ยง มีความแปรเปลี่ยนในทุกชีวิต การใชชีวิตอยางไรเครื่อง
ยึดเหนีย่ ว หรือขาดแนวทางในการดําเนินชีวติ สักวันหนึง่ ก็มกั จะพบกับความลังเล
สงสัยวาชีวิตเกิดมาเพื่ออะไร หรือบางครั้งก็อาจนําพาใหตองเซซัด โอนเอียง
หลงทาง ขาดหลักไปได เปรียบเสมือนยามที่เรากําลังกาวเดินขึ้นบันได บันไดที่
ปลอดภัย แข็งแรงทนทาน ก็มักจะตองสรางเครื่องยึดเกาะเตรียมรอไวให
ถึงคราวเซซัดออนแรงกาวขึ้นไมไหว ก็พรอมจะใชเครื่องยึดเกาะประคองให
ดําเนินเดินขึ้นไปตอได ฉะนั้นการมีเครื่องยึดเกาะยึดเหนี่ยวไว นับเปนการดี
ดีกวาการไรเครื่องยึดเกาะแตอยางใดแนนอน เชนเดียวกันกับการมีเครื่องยึด
เหนี่ยวทางจิตใจ หลายๆ ชีวิตในสังคมปจจุบัน มักจะแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว
ทางจิตใจกันไป อยางชนิดที่ตางวิถีทาง ตางความเชื่อ ตางความเลื่อมใสศรัทธา
ตางไปตามภูมิรูของแตละคนไป
การทีต่ อ งเอือ้ นเอยเกริน่ นําถึงเรือ่ งเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจนัน้ ก็เปน
เพราะวาหัวขอเรื่องของบทความนี้ หมายหมุดจั่วหัวไวที่เรื่องของ “ยันต” และ
เมื่อเอยถึง “ยันต” ก็เปนที่แนนอนวา ผูคนมากมายมักจะถูกเหนี่ยวโนม
เชื่อมโยงใหคิดถึงเรื่อง “ความเชื่อ” แมอาจเลยรวมถึงอีกขั้วของความเชื่อคือ
“ความงมงาย” โยงถึงความศักดิ์สิทธิ์ที่สัมผัสไดเฉพาะบุคคล หรือการคิดโยง
อยางเดนชัดถึงเรื่อง เครื่องรางของขลัง และไสยศาสตร เปนตน
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อยางไรก็ดี “ยันตกบั ความเชือ่ ” เปนสิง่ ทีม่ อี ยูค วบคูก นั มาอยางยาวนาน
แตครั้งโบราณกาล การที่ “ยันต” ตองมาควบคูกันกับ “ความเชื่อ” ก็เพราะเหตุ
แหงการแสวงหาเครื่องยึดเหนี่ยว ทางจิตใจของผูคนที่อาศัยความเชื่อเปน
แรงผลั ก ดั น ให ต  อ งมี ไว ตั้ ง แต ย ามบา นเมื อ งมี ศึ ก ยามข า วยากหมากแพง
ยามโรคภัยไขเจ็บแพรระบาด ยามโจรผูรายชุกชุม ซึ่งลวนแตคือยามที่ชีวิต
ของผูคนที่ตองเผชิญกับทุกขภัย โรคภัยและภยันตราย จนเปนเหตุที่จะหา
เครื่องคุมกัน ปกปอง คุมครอง ไมวาจะเปนความเชื่อ ความศรัทธาในเรื่อง
ของอานุภาพแหงยันตที่สามารถเปนที่พึ่งใหคลาดแคลว คุมครองใหปลอดภัย
จากภยันตรายใดๆ และโรคภัยไขเจ็บทั้งปวงได อยางไรก็ดีการมียันตนั้นก็มิได
หมายเฉพาะเพื่อปดเปาสิ่งชั่วราย สิ่งอัปมงคล หากแตยังหมายรวมถึงการมี
ยันตไวเพื่อใหเกิดคุณทางเมตตามหานิยม เปนที่รักที่ชื่นชมของผูคน สิ่งเหลานี้
ลวนแลวแตเปนสิง่ ทีเ่ รียกไดวา เปนเครือ่ งยึดเหนีย่ วทางจิตใจ หรือสิง่ ทีม่ อี านุภาพ
ที่สามารถใหกําลังใจ เกิดความอุนใจ มั่นใจได
ทว า งานเขี ย นในบทความชิ้ น นี้ ผู  เขี ย นมุ  ง สะท อ นขอบเขตความรู 
เกี่ยวกับ “ยันต” ในมิติของยันตที่มีความเกี่ยวพันกับพุทธธรรมเปนหลักใหญ
จากการศึกษาคนควาวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของที่มาการเกิดยันต ลักษณะรูปแบบ
ของยันตที่มีอยู การลงยันตและหลักวิธีใชอักขระ ตัวเลข ที่ปรากฏพบเห็นบน
ยันตทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับพระพุทธธรรมโดยตรง โดยอาศัยการลงยันตดว ยภาษาบาลี
ผานทั้งอักขระโบราณ อาทิ อักษรขอม เลขขอม อักษรธัมมลานนารวมทั้ง
การใชอักขระสมสมัยที่ใชอยูในปจจุบันก็ตาม มีการนํามาจารหรือลงไวในวัสดุ
ที่แตกตางกันออกไป ไมวาจะเปนการลงยันตบนผืนผา บนแผนไม เปลือกไม
บนกะลามะพราว บนแผนวัสดุทอง แผนวัสดุเงิน บนแผนหินออนหรือบนแผนศิลา
บนเรือนรางของมนุษย เหนือประตูหนาตางของบาน หรือบนยานพาหนะ
โดยงานเขียนชิ้นนี้จะขอหยิบยกเฉพาะแตยันตที่เกี่ยวพันกับที่ใชภาษาบาลี
เกี่ยวพันกับพระพุทธธรรม ไมวาจะเปนการลงยันตโดยใชเนื้อความยอหรือ
ทีเ่ รียกกันวา “หัวใจ” จากพุทธคาถา จากพระสูตร จากพระวินยั จากพระอภิธรรม

๑๗๖
และจากพระปริตรตางๆ ตลอดรวมถึงคําสอนจากนิทานชาดกที่มีเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธศาสนาในสมัยพุทธกาล นํามาวิเคราะหใหเขาใจอยางถองแท
ยิ่งขึ้น ถึงวิธีลงยันต กุศโลบายของการสรางยันต รวมถึงอุปเทหของยันต
ในแขนงนี้ ซึ่งผูเขียนเห็นวาจะเปนประโยชนในวิถีของการสรางความเลื่อมใส
ในพระพุทธศาสนา โดยอาศัยหลักของการแสวงหาเหตุผลที่แจมแจง และ
ความเขาใจในพระธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนา มาเปนเครื่องปลูกศรัทธา
และเกิดการตอกยํ้าใหจําลึกถึงคําสอนนั้น แลวสามารถนําพาใหความเชื่อนั้น
อยูบ นฐานของความเปนเหตุเปนผลนําความศรัทธานัน้ เปลีย่ นแปลงสูก ารปฏิบตั ิ
และนอมนําพระพุทธธรรมที่แฝงไวบนยันต มาเปนแนวทางในการดําเนินชีวิต
ในแตละวันตามแนวทางความเชื่อบนฐานแหงพุทธธรรม
ดวยเหตุนี้ผูเขียนมุงหวังวา จะทําใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับยันต
ในอีกมิติได ดวยผูเขียนศึกษาหลักวิธีการจารเสมือนการถอดรหัส เพื่อหาเหตุ
หาผล หาขออางอิงที่อยูเบื้องหลังของความเชื่อ มาประมวลใหความเชื่อมีเหตุ
มีผลขึน้ มา ใชสกั แตวา เชือ่ ตามๆ กันไป และมุง หมายใหเกิดมุมมองทางความเชือ่
ความศรัทธาที่มีปญญาหรือตัวรูกํากับอยู ดวยหวังวาจะทําใหการคงอยูของ
ยั น ต ที่ เ กี่ ย วพั น ทางพุ ท ธธรรม จะยิ่ ง เป น สิ่ ง ที่ ค วรสื บ ทอดไว อ ย า งมี คุ ณ ค า
ไมเฉพาะตอทางจิตใจ หากแตยังเปนการสืบสานพุทธธรรมและภูมิปญญา
ของบรรพชนที่คิดสรางกันมาเปนพุทธานุสติ เปนธรรมานุสติ และเปนมรดก
ทางภูมิปญญาใหอนุชนคนรุนหลังไดรักษาสืบมีไวตอๆ กันไป สรางประโยชน
สุขในการดําเนินชีวิตอยางเกิดความเจริญทางปญญา ควบคูกันไปกับความเชื่อ
ความศรัทธามากยิ่งขึ้น
ความหมายแหง

“ยันต”

การเขาใจรากศัพทและความหมายของคําวา “ยันต” สามารถชวยใหเกิด
ความกระจางมากขึ้นวา “ยันต” แทจริงแลวคืออะไร มิติแหงความเชื่อ และ
มุมมองในการศึกษาความเปนมาเปนไปของยันตก็จะเปลี่ยนไปตาม หากมอง

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๑๗๗

ขามความหมาย คํานิยาม หรือคําจํากัดความของคําวา “ยันต” ผูอานสวนใหญ
ก็มักจะจํากัดกรอบความคิดหรือมุมมองในขอเขียนนี้ไปวา หมายถึงไสยศาสตร
ลวนๆ หรือหมายถึงความเชื่อที่ยังพิสูจนมิได หรืออาจหมายรวมถึงความเชื่อ
ที่มีอยูเฉพาะในกลุมบุคคลที่สนใจและโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนเรื่องราวที่มักจะ
มีคํากํากับไววา ควรใชวิจารณญาณในการอานซึ่งทิศทางของการรับรูเรื่องยันต
ยังคงเปนไปในทิศทางนีจ้ วบจนปจจุบนั และจะยังคงถูกจํากัดหยุดอยูท คี่ วามเชือ่
ความศรัทธาที่บอกตอๆ กันมาเทานั้น คนสวนใหญเคารพนับถือ กลัวเกรง
หรือศรัทธาหลายๆ สิ่งแบบตามๆ กัน ดวยเหตุเพราะเปนสิ่งที่ถูกบอกกลาวเลา
ตอๆ กันมา แมจะไมเคยรูความหมายที่แทจริง หรือมิเคยทราบถึงเหตุปจจัย
หรือความหมายที่ซอนแฝงไว วาเพราะเหตุใดยันตจึงเกิดอานุภาพดังที่เลาขาน
สืบตอกันมา ซึง่ ก็ไมตา งกับความเชือ่ ในเรือ่ งของคาถาอาคม ดวยเพราะขอจํากัด
ในเอกสารทางวิชาการที่มีอยูเกี่ยวกับยันต และการศึกษาคนควาวิจัย หารอยตอ
รอยเชื่อม ที่มาที่ไปของการเกิดขึ้นของยันตจากโบราณกาลจวบจนปจจุบัน
ยันต นับเปนสิ่งที่ควรคาแกการศึกษาและเรียนรูอยางลึกซึ้งแขนงหนึ่ง
เนือ่ งเพราะมีความเกีย่ วพันทางพุทธธรรมอยางเดนชัด ซึง่ สือ่ สะทอนผานอักขระ
โบราณ และภาษาบาลี ซึ่ ง เป น พุ ท ธภาษา รวมถึ ง ตั ว เลขที่ ส อดคล อ งกั บ
เรื่องราว เนื้อหาจากคัมภีรตางๆ ทางพระพุทธศาสนา และลวดลายของ
ภาพตางๆ ที่ปรากฏในยันต ที่มีความเกี่ยวของทางพุทธศิลปและพุทธประวัติ
อักขระ ตัวเลขและลายภาพตางๆ ที่ถูกคัดเลือกและคัดลอกมาจดจารลงบนผืน
ยันตโดยมาก ลวนมีความเกีย่ วพันโดยตรงกับพุทธธรรม และเรือ่ งราวคําสอนใน
พระพุทธศาสนา
ความหมายของคําวา “ยันต” จากพจนานุกรมของ อาจารยเปลื้อง
ณ นคร บัญญัติไววา “ยันต แปลวา เร็ว คลอง งาย โบราณจารยตองการให
คนนําขอธรรมติดตัวไปปฏิบัติคลองแคลวและจําไดงายๆ จึงใชวิธียอโดยถอด
เอาอักษรที่เปนหลักในขอความหนึ่งๆ ออกมาเขียนลงในแผนผาหรืออยางอื่น
ในขณะเขียนยันตอาจารยก็บริกรรม” ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับนี้

๑๗๘
ยังระบุดวยอีกวา “ยันต หมายถึงลายเขียนเพื่อใหขลัง” หากจะพิจารณาจาก
ความหมายที่ถูกจํากัดความขึ้นนี้ คําวา “ขลัง” มักจะปรากฏอยูในสิ่งที่วิเศษ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ มีแรง มีอํานาจ ที่อาจบันดาลใหเปนไปตามแรงอธิษฐานหรือ
ตามความประสงคและมักเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธบารมี
อีกคํานิยามของคําวา “ยันต” ทีพ่ บในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
คือ “ยันต หมายถึง ตารางหรือลายเสน เปนตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน
สัก หรือ แกะสลักลงบนแผนผา เชน ยันตตรีนิสิงเห ยันตพระเจา ๕ พระองค
เรียกเสื้อ หรือ ผา เปนตน ที่มีลวดลายเชนนั้นวา เสื้อยันต ผายันต เรียกกิริยา
ที่ทําเชนนั้นวา ลงเลข ลงยันต” ซึ่งเปนการนิยามโดยยึดหลักของลักษณะทาง
รูปทรงที่ปรากฏหรือรูปแบบที่พบอยูของยันต
จากคํานิยาม และความหมายของคําวา “ยันต” ทีพ่ บในหลักฐานอางอิง
ทางวิชาการ ทําใหพบวา การใหคําจํากัดความเปนไปตามลักษณะทางกายภาพ
ที่ปรากฏพบของยันต อยางไรก็ดี ความหมายแหง “ยันต” จากพจนานุกรม
แปลไทย–ไทย ของ อาจารยเปลื้อง ณ นคร สองสะทอนการศึกษาวิจัยของ
ผูเขียนบทความฉบับนี้ โดยอาศัยมุมมองของความหมายที่วา “ยันต แปลวา
เร็ว คลอง งาย” และการถอดความตามบริบททีว่ า โบราณจารยตอ งการ ใหคนนํา
ขอธรรมติดตัวไปปฏิบัติและจําไดงายๆ ผานตัวยอ ผานรหัสตัวเลขที่สามารถ
ใชอธิบายแทนความหมายและใชอธิบายบอกไวดวยอักขระ ทั้งนี้เนื่องจากยันต
โดยมากนัน้ มักมีพนื้ ทีจ่ าํ กัด มีขนาดเล็ก จํากัดอยูใ นตาราง ในรูปทรงทีค่ ลายเคียง
พระธาตุเจดีย หรือรูปทรงสามเหลี่ยมที่มีมิติ คลายเคียงรูปทรงพระวรกายของ
พระพุทธเจา การจะบรรจุขอ ความยาวๆ หรือสาธยายพลานุภาพของพระพุทธองค
ที่ มี อ ยู  ม ากล น ในพื้ น ที่ จํ า กั ด ก็ เ ป น การยากยิ่ ง จึ ง ต อ งอาศั ย การเข า รหั ส ใช
ตัวยอ หรือตัวเลขทีผ่ ศู กึ ษาลึกซึง้ จะสามารถเขาใจไดวา แตละคํายอ แตละตัวเลข
ในยันตนนั้ ๆ แทนคํา หรือขอความจากคาถาบทเต็มๆ วาอะไร และมีความหมาย
หมายถึงอะไร ซึ่งหากพิจารณาถึงขอธรรมที่หมายถึง พระพุทธธรรมจากคัมภีร
พระไตรปฎกนั้นก็มีอยูดวยกันถึง ๘๔,๐๐๐ พระธรรมขันธ การจะจดจําไดอยาง
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ถูกตองครบถวนแมนยํา ยอมตองอาศัยหลักวิธีเฉพาะ และหลักวิธีที่มักใชไดผล
ก็คือ การใชคํายอ ยอเฉพาะอักขระหนา หรือยอเฉพาะคําขึ้นตนของแตละบท
คาถา ซึ่งพบสวนมากในการเขียนดวยอักษรขอมโบราณ เนื่องจากอักษรขอม
โบราณนั้นมีลักษณะพิเศษทางดานภาษา สามารถเขียนเพียงหนึ่งตัวอักษร
ก็สามารถออกเสียงพรอมสระได อยางเชน คําวา “นะ” ในอักษรไทย หากจะ
เขียนใหอานออกเสียงวา “นะ” ก็จะตองเขียนตัวอักษร “น” และตามดวย
“สระอะ” ควบคูทุกครั้ง หากแตอักษรขอมโบราณสามารถเขียนเพียงอักษร “น”
ก็สามารถอานออกเสียงวา นะ ได ซึง่ อักษรขอมนัน้ ก็ปรากฏมีใชมายาวนานกอน
การเกิดของอักษรไทย และอักษรธัมมลานนา ซึ่งลักษณะพิเศษของอักษรขอม
โบราณนั้น มีปรากฏตามมาในอักษรมอญ อักษรพมา และอักษรธัมมลานนา
ที่ใชกันทางภาคเหนือของไทยตั้งแตเมื่อครั้ง ๗๐๐ กวาปสืบมาจนถึงปจจุบัน
การเกิดขึน้ ของอักษรมอญโบราณ อักษรพมาและอักษรธัมมลา นนานัน้
มีรากเหงากําเนิดจากภาษาบาลี และภาษาขอมบาลีสืบตามกันมา ดวยเหตุนี้
เราจึงมักพบวาคาถาและพุทธธรรมตางๆ มักถูกบันทึกจดจารดวยอักษรขอม
อักษรมอญ อักษรพมา และอักษรลานนา ทําใหอักษรเหลานี้เปนที่นับถือ
กันวาเปนภาษาศักดิ์สิทธิ์ เพราะใชจดจารพุทธคาถาในสมัยโบราณ จึงพบไดวา
โบราณจารย จ ะใช วิ ธี จ ดบั น ทึ ก ตํ า ราเวทมนต แ ละจารึ ก คาถาลงไว บ นยั น ต
ตางๆ ไว เปนเสมือนตําราใหผูที่จะศึกษาดานคาถาตางๆ อานจากยันตตางๆ
ที่มีอยู โดยผูศึกษานั้น จะตองเปนผูที่มีความรูในอักษรขอม
นอกจากนี้การทดแทนดวยตัวเลข หรือการจดจําอักษรยอควบคูกับ
ตัวเลข ยังมีลกั ษณะและแนวทางเหมือนวิธเี รียนและจําของคนจีนโบราณในเรือ่ ง
การเรียนเกีย่ วกับหลักตัวเลขปากัว้ (BaKuo Number) ทีย่ น ยอความหมายเอาไว
ในตัวเลข ๑ ถึง ๙
โดยสรุป การศึกษาคํานิยามของคําวา “ยันต” เปนแนวทางที่ใชใน
การศึกษา วิเคราะหความพันผูกทางพุทธธรรม อักขระโบราณ และศิลปะ
ลวดลายบนยันตไดเปนอยางดี

๑๘๐
จุดกําเนิดและที่มาแหง

“ยันต” ที่เกี่ยวพันกับพุทธธรรม

จุดกําเนิดและที่มาของยันต ไมมีปรากฏหรือบันทึกเปนหลักฐานที่ระบุ
อยางชัดเจนวา เกิดขึ้นเมื่อใด ไมปรากฏที่มาอยางเดนชัด อยางไรก็ตามหาก
พิจารณาถึงลักษณะของอักษรหรืออักขระ ที่ปรากฏใชในการลงยันตนั้น มักพบ
ไดวาเปน อักษรขอมโบราณและอักษรขอม บาลีเสียเปนสวนใหญ ดังนั้น
การจะสรุปไปวา ยันตเกิดขึน้ พรอมกับการเกิดขึน้ ของอักษรขอมโบราณเมือ่ ครัง้
พุทธศักราช ๑๔๐๐ ก็อาจเปนการตั้งอีกขอสันนิษฐานได หากพิจารณาถึง
หลักฐานทางวรรณคดีของไทย ที่กลาวถึงยันตของไทยในสมัยโบราณ จากบท
เสภาในวรรณคดีเรือ่ งขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนปลุกกุมารทอง และตอนขุนแผน
แกพระทายนํ้า ที่ยกมาตามลําดับ ก็นาจะเปนอีกขอสันนิษฐานของการเกิดขึ้น
ของยันตแตครั้งสมัยอยุธยาตอนตนก็เปนได ถึงแมวาลักษณะของยันตที่เอยถึง
ในวรรณคดี มักจะเปนยันตทมี่ คี าถาดานอิทธิฤทธิ์ ดานคงกระพันชาตรี เรียกนํา้
เรียกลม เรียกฝนได เรียกวาเปนสายฤทธิ์ เหนือธรรมชาติ เหนือคําอธิบายเสีย
เปนสวนใหญ แตที่นาสังเกตก็คือวา ในบทเสภาตอนขุนแผนแกพระทายนํ้า
ไดมีการเอยถึงการสักยันตของแมทัพเมืองเชียงใหม มีการสักยันตที่เกี่ยวพัน
กับเรื่องราวของพระพุทธเจา คือการสักยันตพระโมคคัลลานะไวกลางอก ซึ่ง
พระโมคคัลลานะนัน้ คืออัครสาวกของพระพุทธเจาผูเ ปนเลิศทางฤทธิ์ และสักยันต
พระภควัมปปางปดตาไวกลางหลัง พระภควัมปปางปดตา หรือพระภควัมปติ
ก็คือ พระกัจจายนะ ผูเปนพระอัครสาวกของพระพุทธเจา เปนหนึ่งใน ๘๐
พระอรหันตผเู ปนเอตทัคคะในทางเปนผูอ ธิบายความยอใหพสิ ดาร และเปนผูท ี่
มีรูปงามเปนที่รักใครของผูคนที่ไดพบเห็น
“วางยามเปดกลักแลวชักชุด
เอาไมชัยพฤกษพระยายา
ยันตนารายณแผลงฤทธิ์ปดศีรษะ
ยันตนารายณฉีกอกปกปดกลาง

ตีเหล็กไฟจุดเทียนขึ้นแดงรา
ปกเปนขาพาดกันกุมารวาง
เอายันตราชะปะพื้นลาง
ลงยันตนางพระธรณีที่พื้นดิน

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๑๘๑

เอาไมรักปกเสาขึ้นสี่ทิศ
ลงเพดานยันตสังวาลอัมมรินทร
เอาไมมะริดกันเกราเถากันภัย
ตั้งจิตสนิทดีไวที่ทาง

ยันตปดปกธงวงสายสิญจน
ก็พรอมสิ้นในตําราถูกทาทาง
กอชุดจุดไฟใสพื้นลาง
ภาวนานั่งยางกุมารทอง”

(ที่มา : บทเสภาในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนปลุกกุมารทอง)

“...กรุงกาฬทัพใหญยกไวกอน
อันแมทัพคนนี้มีศักดา
แขนขวาสักรงเปนองคนารายณ
ขาขวาหมึกสักพยัคฆี
สักอุระรูปพระโมคคัลลาน
สีขางสักอักขระนะจังงัง

กลาวถึงทัพอัสดรตรีเพชรกลา
อยูคงสาตราวิชาดี
แขนซายสักชาดเปนราชสีห
ขาซายสักหมีมีกําลัง
ภควัมปดตานั้นสักหลัง
ศีรษะฝงพลอยนิลเม็ดจินดา...”

(ที่มา : บทเสภาในวรรณคดีเรื่องขุนชางขุนแผน ตอนขุนแผนแกพระทายนํ้า)

จากบทเสภาในวรรณคดีขนุ ชางขุนแผนทีย่ กมาอางอิงขางตน สามารถบงชี้
ถึงการเกิดขึ้น หรือการมีอยูของการลงยันต การสักยันต ตั้งแตเมื่อสมัยอยุธยา
ตอนตน อีกทั้งมีหลักฐานของการเกิดขึ้นและมีอยูของยันตที่สักบนเรือนกาย
ของแมทัพคนสําคัญของเจาเมืองเชียงใหม คือ แสนตรีเพชรกลา ที่บงบอกถึง
ยันตในสมัยลานนาในหวงเวลาเดียวกับสมัยอยุธยาตอนตนอยางชัดเจน ซึ่ง
ผสมผสานทัง้ ความเชือ่ ทางพราหมณและฮินดู จากรอยสักขององคนารายณ และ
ความเชือ่ และความเกีย่ วพันทางพระพุทธศาสนาผานรอยสักของพระอัครสาวกผู
เปนเลิศทางดานฤทธิอ์ ยางรอยสักรูปพระโมคคัลลานะและรอยสักพระภควัมปติ
หรือพระกัจจายนะ พระพุทธสาวกผูเ ปนเอตทัคคะ คือผูย อดเยีย่ มในทางใดทาง
หนึ่งเปนพิเศษ ซึ่งทานเปนเลิศทางการอธิบายความยอใหพิสดาร จากเรื่องราว
ในพระพุทธประวัติ พระภควัมปติ อัครสาวกของพระพุทธเจาผูบรรลุเตวิชโช
คือ วิชชาสาม เชีย่ วชาญอิทธิวธิ ี วิปส สนากรรมฐาน และใชฤทธิห์ า มกระแสนํา้ ได

๑๘๒
ดังนั้นเมื่อพิจารณาถึงบริบทที่ปรากฏของการลงยันตพระภควัมปติ คงมาจาก
ความเลื่อมใสในดานฤทธิ์มากกวาดานความเปนเอตทัคคะของทาน แมกระนั้น
ยังพบอยางแพรหลายเกี่ยวกับยันตภควัมปดตา ที่นิยมนํามาใชตามมิติ ความ
เชือ่ ดานโชคลาภ ซึง่ เหตุแหงทีม่ าหรือเบือ้ งหลังของความเชือ่ คงจะมาจากประวัติ
ของทานภควัมปติ ที่กอนอุปสมบทนั้น คือหนึ่งในมหาเศรษฐีในสมัยพุทธกาล
ผูไดฟงธรรมและเกิดความเลื่อมใสในธรรมของพระพุทธองคจึงอุปสมบทเปน
ภิกษุในพระพุทธศาสนาจนเปนเอตทัคคะ คือเปนเลิศดานอินทรียสังวร คือผู
มีความสํารวมระวังทั้งภายในและภายนอก อีกทั้งเปนผูมีวรกายงดงามละมาย
คลายพระพุทธศาสดา ซึ่งความงามนั้นเปนที่รักและที่ชื่นชมของทั้งหมูเทพยดา
และมนุษยดว ยกันเอง จนเปนทีเ่ ขาใจผิดคิดวาพระภควัมปติคอื พระพุทธศาสดา
จึงเปนเหตุใหทานนั่งปดพระพักตร อธิษฐานเนรมิตวรกายใหอวนทวม ตรงขาม
กับสิรโิ ฉมเดิมทีง่ ดงาม ดวยเหตุนกี้ ระมัง ทีเ่ ปนเหตุ
ใหเกิดยันตพระภควัมปติทนี่ าํ มาทางในทางคุณวิเศษ
แหงลาภ และเมตตามหานิยม นอกเหนือจากดาน
ฤทธิแ์ ละอิทธิวธิ ี หรืออาจจะมองอีกนัยหนึง่ ก็คอื ไม
ไดมีการพิจารณาความหมายลึกซึ้งเกี่ยวพันกันเลย
เพียงแตหยิบยกมาเปนยันตเพียงเพราะทานคือหนึง่
ในอัครสาวกผูเปนเลิศ มีอิทธิฤทธิ์
อีกมิติที่มีขอมูลความเปนมาที่นาสนใจ ก็คือการถือกําเนิดของยันต
ตัวเลขของไทยและจีนโบราณที่สอดคลองหรือเหมือนกันโดยสิ้นเชิง คือยันต
จัตตุโรของไทยกับยันตเตา ที่มักมีประกอบบนยันต ๘ ทิศจากคัมภีรเตาเตอจิง
ของทานเลาจึ หรือเครือ่ งรางทีใ่ ชกนั แพรหลายในลัทธิเตาทีร่ วมตําแหนง ผังธาตุ
ทัง้ หา เทพทัง้ สี่ และดาว ๙ ยุค ทีบ่ อกถึงตําแหนงทีม่ อี ทิ ธิพลสงเสริมชีวติ มนุษย
ในดานตางๆ อาทิ อาชีพ ความรัก ความมั่งคั่ง การศึกษา ผูอุปการะ ชื่อเสียง
สุขภาพ ครอบครัว ลูกหลาน ซึ่งผังยันตเตาที่พบในคัมภีรเตาของจีนนั้นมีมา
ยาวนาน และมักใชเปนเครือ่ งกํากับแนะแนวทางชีวติ มนุษยกบั การตัง้ ทีอ่ ยูอ าศัย
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หรือที่รูจักกันในศาสตรของฮวงจุยนั่นเอง ซึ่งจะเปนยันตเกาชอง โดยมีที่มา
ตามคัมภีรจีนคือ มาจากจุดบนกระดองหลังเตาเกาจุด คือเปนตารางเกาชอง
และมีตัวเลข ๑ ถึง ๙ กํากับอยู การจัดวางตัวเลขนั้นจะวางจากแถวบนจากซาย
ไปขวาคือ เลข ๔ ๙ ๒ แถวกลางจากซายไปขวาคือ เลข ๓ ๕ ๗ และแถวลาง
สุดจากซายไปขวาคือ ๘ ๑ ๖ และเมื่อวางในตารางยันต สามารถจะนําตัวเลข
สามตัวที่วางตรงกัน บวกรวมกันจากทิศทั้งแปด กลาวคือ จากซายไปขวา
จากบนลงลาง จากทะแยงซายบนลงมาขวา หรือทะแยงขวาบนลงมาซาย ก็ลว น
แลวจะบวกรวมกัน ไดจาํ นวนทีเ่ ทากันคือ ๑๕ หลักการบวกรวมเลขนี้ มิไดกลาว
ไวในคัมภีรฝงไทย หากแตมีอธิบายไวในคัมภีรของจีน โดยเลข ๑๕ นั้นหมายถึง
จํานวนวันทีจ่ ะมีพระจันทรดวงใหมปรากฏขึน้ คือนับจากขึน้ ๑ คํา่ ไปถึงขึน้ ๑๕ คํา่
ไดจํานวนเทากับ ๑๕ ซึ่งสอดคลองกับวิถีชีวิตของชาวจีนในปจจุบันที่ยังคง
สืบทอดการใชปฏิทินทางจันทรคติ
การศึกษาเรื่องที่มาของยันต จึงเปนการยากที่จะระบุชัดเจนลงไปวา
แตละยันตมีเกิดขึ้นมาเมื่อใด หากแตสามารถบงชี้ไดวา ยันตเกิดขึ้นหรือมีอยูใน
เชื้อชาติและลัทธิหรือศาสนาใดบาง ใครมากอนใครก็ยังหาหลักฐานยากอยู
พอสมควร อาทิ ที่มาของ ยันต มะ อะ อุ ที่มีหลักฐานคนพบจากขอความจารึก
ดวยอักษรขอมในแผนทองคําทีจ่ งั หวัดสุโขทัย ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ระบุวา
คําวา มะ อะ อุ นัน้ ปรากฏอยูใ นคาถาหัวใจพระสูตร ซึง่ อาจารยฉาํ่ ทองคําวรรณ
ไดอธิบายวา เปนอักษรยอที่หมายถึง พระเจาทั้งสามของศาสนาพราหมณ คือ
มะ แทนพระพรหม อะ แทนพระศิวะ และ อุ แทน พระวิษณุ หรือตรีมูรติ ซึ่ง
เปนการเขียนแบบปฏิโลม เมื่อเขียนเรียงใหมวา อุ อะ มะ ก็จะแทนเสียงคําขึ้น
ตนนําบทสวด ที่หมายถึงประนบนอม คือ คําวา โอม เพราะ อุ+อะ เมื่อออก
เสียงควบคูกันจะเปนเสียง โอ และตามดวย มะ ก็จึงเปน เสียง โอม ที่นิยมใช
ขึ้นตนบทนําบทสวดคาถาตางๆ ของศาสนาพรหมณ ในทางสายของพระพุทธ
ศาสนานั้น เรามักเห็นยันต มะ อะ อุ หรือ อุ อะ มะ หรือ อะ มะ อุ ที่เขียน
เรียงสลับกันไป ปรากฏบนดานหลังของพระเครื่อง และบนยอดของยันตตางๆ

๑๘๔
มากมาย ซึ่งจากการคนควาในบทสวด หรือพระพุทธมนตตางๆ ก็พบวา มีการ
กลาวอางถึงความหมายที่แฝงกลไวแตกตางกันออกไป โดยเรียงลําดับดังนี้ คือ
อะ อุ มะ ปรากฏอยูใ นบทสวดทีช่ อื่ วา “นโมการะอัฏฐะกะ” หรือทีม่ กั เรียกกันวา
นะโม ๘ บท เพราะขึ้นตนดวยนะโมถึงแปดครั้ง ซึ่งเปนคาถาที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวทรงพระราชนิพนธขึ้น เพื่อใชในมงคลพิธี โดยมักจะ
ปรากฏตอจากบท นะมะการะสิทธิคาถา หรือ บทสัมพุทเธ ในทีน่ จี้ ะขอยกบทสวด
นโมการะอัฏฐะกะคาถาขึ้นมา เพื่อถอดกลยันต อะ อุ มะ ที่ไดมีการกลาวอาง
ถึงไวจากหลายขอเขียนของผูรูดังนี้
นะโม อะระหะโต สัมมา
นะโม อุตตะมะธัมมัสสะ
นะโม มะหาสังฆัสสาป
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ
นะโม โอมะกาตีตัสสะ
นะโม การัปปะภาเวนะ
นะโม การานุภาเวนะ
นะโม การัสสะ เตเชนะ

สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน
สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ
วิสุทธะสีละทิฏฐิโน
ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
ตัสสะ วัตถุตตยัสสะป
วิคัจฉันตุ อุปททะวา
สุวัตถิ โหตุ สัพพะทา
วิธิมหิ โหมิ เตชะวา.

หากจะถอดกลยันตที่มาจากคาถาบทนี้ก็สามารถอธิบายแจมแจงไดวา
อะ อุ มะ นั้น มาจากบทนะโมสามบทแรก หมายถึงหัวใจแหงคุณพระรัตนตรัย
“อะ” คือคํายอของบททีว่ า อะระหะโต สัมมา สัมพุทธัสสะ มะเหสิโน อันหมายถึง
พระผูมีพระภาคเจาผูไกลจากกิเลส ตรัสรูชอบโดยพระองคเอง “อุ” มาจากบท
ทีว่ า อุตตะมะธัมมัสสะ สวากขาตัสเสวะ เตนิธะ อันหมายถึง พระธรรมอันสูงสุด
อันบริบูรณ เปนธรรมที่พระผูมีพระภาคเจาตรัสไวดีแลว และ “มะ” มาจากบท
ที่วา มะหาสังฆัสสาป วิสุทธะสีละทิฏฐิโน อันหมายถึง พระสงฆหมูใหญ ผูมีศีล
และทิฏฐิอนั บริสทุ ธิ์ และบทตอมายังไดกลาวไวอกี วา การนอบนอมแดพระรัตนตรัย
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ที่ขึ้นตนดวยคําวา “อะ” “อุ” “มะ” (รวมกันออกเสียงวา โอม) เปนการดี คือ
นะโม โอมาตยารัทธัสสะ ระตะนัตตยัสสะ สาธุกัง
อยางไรก็ดี จากขอมูลการสัมภาษณผูรูที่เปนนักบวช ณ เมืองพาราณสี
ซึง่ เปนเมืองทีม่ ชี าววรรณะพราหมณของศาสนาฮินดูอยูจ าํ นวนไมนอ ย ไดกลาว
ถึงวา ที่กําไลพาหุรัดของพราหมณนั้น ก็มักจะพบอักขระที่จารลงไววา อุ อะ มะ
อยางไรก็ดีในขอเขียนของบทความนี้ ขอบเขตของการศึกษาจํากัดอยูที่ยันต
กับความพันผูกทางพุทธธรรม เพื่อใหเกิดความเขาใจในความหมายของยันต
ที่เขามาปรากฏในวิถีชีวิตของชาวพุทธ อันเปนวัตถุเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
หากแตวาในอันที่จริงแลว ยันตนั้นคือสิ่งที่ใชบันทึกจดจารคัมภีรแบบยอความ
เพือ่ ใหเกิดการจดจํา ไดงา ย ฉะนัน้ การเขาใจถึงทีม่ าแหงอักขระ และถอดกลยันต
ออกมาได และสามารถเขาใจไดวา คืออักขระยอจากพระวินยั พระสูตร พระอภิธรรม
หรือจากคาถานิทานชาดกเรื่องใด และคาถานั้นๆ ความรวมมีความหมายวา
อยางไร ผูบูชาหรือมียันตนั้นไวก็จะไดซาบซึ้งถึงหัวใจคําสอน หรือคําเตือนสติ
อยางมีพุทธธรรมนําทาง อันจะทําใหยันตนั้นเกิดประโยชนที่บริบูรณ และเกิด
ความศักดิ์สิทธิ์อยางที่เปนเหตุเปนผล ทําใหชีวิตคนเรานั้นดําเนินไปหรืออยูคู
กับเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจอยางใชปญญาควบคู การคงอยูของพุทธธรรมและ
การโนมนําพุทธธรรมคําสอนที่ยนยอไวมาใชปฏิบัติก็จะนํามาซึ่งประโยชนและ
ไดรับผลแหงคําสอนนนๆ
สอนนั้นๆ

๑๘๖
ลักษณะรูปทรงและลักษณะของยันตทปี่ รากฏทีเ่ กีย่ วพันกับพระพุทธศาสนา
ที่พบอยางแพรหลายคือยันตที่มีรูปทรงสามเหลี่ยม ที่มีลักษณะคลายเคียง
กับงานพุทธศิลป คือ พระพุทธรูปปางสมาธิ คือ เปนลักษณะรูปทรงกลมมน
เรียงซอนกันลงมาจากเล็ก กลาง ใหญ สวนเล็กขางบน มีรูปทรงคลายพระเกตุ
ของพระพุทธเจา สวนกลางแทนพระวรกายและสวนลางคือสวนของพระเพลา
และฐาน โดยจะพบวามักมีการลงอักขระ “มะ อะ อุ” หรือ “อะ อุ มะ” ในแตละชัน้
ลดหลัน่ กันลงมา อนึง่ ยันตทพี่ บทีม่ อี กั ขระเกีย่ วพันกับพุทธธรรมอีกลักษณะหนึง่
คือ ลักษณะรูปทรงเจดียเกายอด ที่พบในยันต ๙ ยอด โดยลงอักขระยอ
จากคาถาหัวใจนวหรคุณ คือ บทสรรเสริญพระพุทธคุณ ๙ ประการ ที่ปรากฏ
ในบทสวดบทแรกของบทอิติปโส คือการยกเอาอักขระแรกของแตละวรรค
ในบทสวดนํ า มาลงจารบนยั น ต โดยบรรทั ด ล า งสุ ด จะลงอั ก ขระไว ๙ ตั ว
ตามลําดับดังนี้ อ สํ วิ สุ โล ปุ ส พุ ภ ซึ่งแตละอักขระคือตัวยอของบทสวด
ที่สามารถจําแนกออกไดดังนี้คือ
อ อรหัง
สํ สัมมาสัมพุทโธ
วิ วิชชาจรณสัมปนโน
สุ สุคโต
โล โลกวิทู อนุตตโร
ปุ ปุริสทัมมสารถิ
ส สัตถาเทวมนุสสานัง
พุ พุทโธ
ภ ภควา
โดยจะลงอักขระลดหลั่นขึ้นไปจนครบ ๙ ยอด และเหลือเพียงอักขระ
ภ บนยอดสุด
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ยันต ๙ ชอง ยันตลกั ษณะนีเ้ ปนลักษณะยันตทมี่ กั พบแพรหลายเชนกัน
ในสวนทีเ่ ปนยันตทมี่ กี ารหยิบยกอักขระและเลขสูตรตางๆ ทีม่ คี วามเกีย่ วพันกับ
คัมภีรท างพระพุทธศาสนามาลงนัน้ พอจะรวบรวมไดดงั นี้ คือ ยันตพระปาฏิโมกข
หรือยันตพระวินัยปฎก ซึ่งเปนการลงยันตโดยใชเลขสูตร ลักษณะการลงเลข
สูตรนั้น นํามาจากเลขสูตรในพระปาฏิโมกข คือ ปาราชิก ๔ สังฆาทิเสส ๑๓
อนิตย ๒ นิสสัคคีย ๓๐ ปาฐีคตีย ๙๒ ปาฏิทาสนียะ ๔ เสขิยะ ๗๕ อธิกรสมก ๗
โดยลงเลขแปดตัวจากพระปาฏิโมกขตามกลตามาหมากรุก เริ่มจากมุมลางขวา
หมุนตามเข็มนาฬกา ๒ รอบ ชองตรงกลางใจยันตจะเปนลักษณะพระพุทธรูป
วงกลมและสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ า ขอบมนลดหลั่ น ลงมาสองชั้ น ลงอั ก ขระสี่ ทิ ศ
จากมุ ม บนซ า ยไปมุ ม ล า งขวา จากนั้ น มุ ม บนขวาไปมุ ม ล า งซ า ยตามลํ า ดั บ
ถอดเปนอักขระไทยไดวา อา ปา บ ติ หรือบางยันตกพ็ บใชอกั ขระตรงกลางยันตวา
อา ปา ม ติ ซึ่งนาจะมาจากหัวใจพระวินัย ๕ คือ อา (คัมภีรอาทิกรรม)
ปา (คัมภีรปาจิตตีย) มะ (คัมภีรมหาวรรค) จุ (คัมภีรจุลวรรค) และ ปะ (คัมภีร
ปริวารวรรค)
ยันตพระปาฏิโมกขหรือยันตพระวินยั นี้ นับไดวา เปนคัมภีรฉ บับยอทีช่ ว ย
ใหเกิดการระลึกถึงพระวินัยที่มีอยู ๒๒๗ ขอ อันเปนศีลหรือขอหามปฏิบัติของ
พระภิกษุในบวรพระพุทธศาสนา อุปเทหแหงยันตนี้ดั้งเดิมจึงเปนคัมภีรฉบับยอ
อยางดี ที่ชวยในการจดจําขอความสําคัญในการครองตนของพระภิกษุ หากแต
ในสมัยตอๆ มามีระบุในหนังสือตําราที่รวบรวมเรื่องราวของยันตไว ไดระบุ
เพียงวา ยันตพระปาฏิโมกขนี้เปนยันตที่ใหคุณดานคงกระพันชาตรี คลาดแคลว
ปองกันสารพัดอาวุธ คงทน ซึ่งในเรื่องของความเชื่อนี้ ผูเขียนขอละไว ขอมุง
ประเด็นที่การถอดกลยันต เพื่อเปนการสรางใหเกิดความเขาใจเกี่ยวกับที่มา
ของเลขสูตรในตารางยันตพระปาฏิโมกขนี้อยางแจมแจง เพื่อแสดงใหเห็นวา
คาถาในยันตนั้นเกิดจากความศรัทธาในพลานุภาพของพุทธธรรมเปนฐาน และ
นอมนํามาจดจารลงไวใหพกพาติดตัว นํามาใชเปนเครื่องมือศึกษาและเตือนสติ

๑๘๘
ตนเอง ดุจเครื่องปองกันไดอยางสะดวกสบายและรวดเร็ว ซึ่งอันที่จริงแลว
หากพระภิกษุผูพกพายันตชนิดนี้ ดวยจิตเจตนาเพื่อที่จะใชเปนเครื่องเตือนตน
ใหมีพระวินัยครองกาย ความคงกระพันในเพศบรรพชิตก็สามารถดํารงอยูได
การลงยันตดวยเลขสูตร หรือเลขยันต ยังมีอีกลักษณะที่พบจากขอ
อางอิงในบทความจากอาจารยศักดิ์สิทธิ์ (www.saksitsart.com) ที่ถอดกลยันต
คือ การใชตัวเลขทดแทนอักขระ โดยนับจํานวนคําของอักขระที่จะลงในหนึ่ง
ชองตาราง จากนั้นก็ใชตัวเลขลงแทน เรียกวา เลขยันต อาทิ ๑ แทนคําวา มิ ๒
แทนคําวา พุทโธ หรือเลข ๖ แทนคําวา อิสวาสุ สุสวาอิ เปนตน ซึ่งการนับคํา
จากบทคาถามีความสําคัญในการแตงคําฉันทตามฉันทลักษณบาลี ดังจะเห็น
ไดอีก ตัวอยางที่พบยันตตาราง ๕๖ ชอง หรือยันตพุทธคุณ คือการนําเอา
แตละคําของคาถาบทอิติปโสคือ บทสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยมาลงในตาราง
ยันต โดยเมื่อนับจํานวนคําจากบทสรรเสริญพระพุทธคุณ คือ บทอิติปโส
ไปจนถึงคําวา ภะคะวาติ ก็จะนับรวมได ๕๖ คํา จากบทสรรเสริญพระธรรมคุณ
เริ่มจากสวากขโต ไปจนถึง วิญูหีติ จะนับรวมได ๓๘ คํา และบทสรรเสริญ
พระสังฆคุณ ที่เริ่มจากสุปะฏิปนโน ไปจนถึงสาวกสังโฆ จะนับรวมได ๑๔ คํา
ซึ่งเมื่อนับรวมทั้งสิ้นก็จะได ๑๐๘ คํา สอดคลองกับจํานวนที่นิยมนับมาสวดบท
อิติปโส ๑๐๘ จบ นอกจากนี้จากบทพุทธคุณ ๕๖ คํา ยังเปนที่มาของการเกิด
คาถาบทอิตปิ โ สรัตนมาลา ๑๐๘ ทีน่ าํ เอาคําทัง้ ๕๖ คําในบทสรรเสริญ พระพุทธคุณ
มาแตงเปนคาถา โดยนําหนึ่งคํามาแตงนําหนาเปนคาถา ๑ บท ตามหลัก
ฉันทลักษณบาลี แบบปฏฐยาวัตรฉันท คือในคาถาหนึ่งบาทจะมี ๘ คํา จึงได
คาถาอิติปโสรัตนมาลา ๑๐๘ ออกมาเปนบทเต็มทั้งหมด ๑๐๘ บท
ดังนั้นการศึกษาที่มาของยันต กอปรกับการศึกษาจนเกิดความเขาใจ
และรูจักคาถาจากพุทธธรรมที่มีอยูมากมาย จึงจะสามารถถอดกลยันตและ
เขาใจที่มาและความหมายที่ซอนแฝงในแตละยันตไดไมยาก
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ลักษณะของยันตทพี่ นั ผูกกับพุทธธรรมนัน้ สามารถจําแนกโดยวิเคราะห
จากคาถาและอักขระยอและเลขสูตรที่นํามาลงบนยันตไดดังนี้
๑. ยันตจากพระนามของพระพุทธเจาหรือพระอรหันต พระสาวกองค
สําคัญของพระพุทธเจา
๒. ยันตจากพระพุทธคุณ
๓. ยันตจากพระไตรปฎก
๔. ยันตจากนิทานชาดกและพระธรรมบท
๕. ยันตจากบทเจริญพระพุทธมนตหรือพระปริตรตางๆ
ยันตจากพระนามของพระพุทธเจานั้น แสดงใหเห็นถึงความศรัทธา
ในพระพุทธเจาทุกๆ พระองค เปนการนอมนําพุทธานุภาพ หรืออานุภาพแหง
พระพุทธเจามาเปนเครื่องปองกัน อยางไรก็ดี ยันตที่เกี่ยวเนื่องกับนามของ
พระพุทธเจานั้น ในบางลักษณะอาจเปนแคเพียงการลงอักขระที่เปนตัวยอ
ที่นําหนาพระนามของพระพุทธเจา มิไดระบุหรือลงอักขระที่เกี่ยวกับพุทธานุภาพ
ของพระพุทธเจาองคนั้นๆ อาทิ ยันตพระพุทธเจา ๕ พระองค ที่ลงดวยอักขระ
ยอดังนี้คือ นะ มะ พะ ธะ ยะ หรือ นโมพุทธายะ ซึ่งเปนการรวมอานุภาพแหง
พระพุทธเจาทัง้ หาพระองคเขาไวดว ยกัน เพือ่ เปนพุทธานุสติใหระลึกถึงพระพุทธคุณ
การระลึกถึงพระพุทธคุณก็คอื การศึกษาใหเขาใจอยางถองแทวา พระพุทธคุณนัน้
ประกอบไปดวยอะไรบาง เพราะหัวใจของพระพุทธคุณแทจริงแลวคือ พระพุทธมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ที่ ท  า นฝ ก ฝนตนเองจนปราศจากกิ เ ลส รู  แจ ง โลก ฝ ก บุ รุ ษ
มนุษย เทวดา ใหดาํ เนินไปสูห นทางทีห่ ลุดพนจากปวงกิเลสปวงทุกขสนิ้ เชิงผาน
พระพุทธธรรม
การระลึกถึงพระพุทธคุณของพระพุทธเจาอยูเ นืองนิตย ก็คอื การโนมนํา
พระธรรมคําสัง่ สอนของพระพุทธเจามาปฏิบตั ิ ความหมายบนยันตพระพุทธเจา
๕ พระองคคือการเขารหัสแทนชื่อของพระพุทธเจาแตละพระองค ซึ่งบางตํารา
หมายรวมถึงธาตุทั้งหา

๑๙๐
นะ อันหมายถึง พระกกุสันโธ (อาโปธาตุ)
โม อันหมายถึง พระโกนาคม (ปฐวีธาตุ)
พุท อันหมายถึง พระกัสสป (เตโชธาตุ)
ธา อันหมายถึง พระสมณโคดม (วาโยธาตุ)
ยะ อันหมายถึง พระศรีอาริยเมตไตรย (อากาศธาตุ)
ยันตพระพุทธเจา ๕ พระองคนี้ยังคงถูกหยิบยกนํามาแตกออกเปน
ยันตหัวใจธาตุ ๔ ซึ่งเปนขอศึกษาทางวิปสสนาที่ตองทําความเขาใจใหแจมแจง
ในเรื่องของลักษณะธาตุตางๆ อันเปนพื้นฐานการสอนวิปสสนาในพระพุทธศาสนา ยันตหัวใจธาตุทั้ง ๔ ที่ปรากฎอยูนั้น จะนําอักขระมาเพียง ๔ อักขระ
คือ นะ มะ พะ ธะ คือ พระพุทธเจาทั้ง ๔ พระองค ที่เกิดขึ้นแลวในภัทรกัปปนี้
ซึ่งมีลักษณะของธาตุทั้งสี่จาํ แนกออกไว
นะ คือ อาโปธาตุ (ธาตุนํ้า)
มะ คือ ปฐวีธาตุ (ธาตุดิน)
พะ คือ เตโชธาตุ (ธาตุไฟ)
ธะ คือ วาโยธาตุ (ธาตุลม)
อีกลักษณะของยันตในหมวดนีท้ เี่ กีย่ วของกับพระอรหันตและพระสาวก
ของพระพุทธเจา มักจะเรียกชื่อยันตตามชื่อของพระอรหันตหรือพระอัครสาวก
องคนั้นๆ อาทิ ยันตพระโมคคัลลานะ ยันตพระควัมปติ ยันตพระสีวลี ยกเวน
ยันตยะโตหัง ที่เรียกชื่อตามคาถาที่ขึ้นตนของบทพระปริตรที่เกี่ยวของกับ
พระเถระสาวกนั้น แทนที่จะเรียกชื่อวาเปนยันตองคุลิมาลเถระ ก็เรียกวา ยันต
ยะโตหัง ความศรัทธาในยันตอัครสาวกนั้น ก็จะศรัทธาจากความเปนเลิศของ
พระอรหันตแตละพระองค อาทิ พระโมคคัลลานะ ผูเปนเลิศทางดานอิทธิฤทธิ์
และมีความสามารถทางดานเหนือธรรมชาติ ตอสูกับหมูมารไดอยางเปยม
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พลานุภาพ ยันตพระควัมปติ เมื่อสืบจากเรื่องราวราวสมัยพุทธกาลก็จะพบวา
ทานพระควัมปตินนั้ เปนอัครสาวกผูม รี ปู งาม เปนทีร่ กั ใครของผูค นทีพ่ บเห็น และ
มีพระปญญาญาณในการอธิบายยอความจากพระไตรปฎก เรียกวา มีความเปนเลิศ
ทัง้ ทางสติปญ
 ญาและรูปพรรณอันงดงาม จึงกลายมาเปนความเชือ่ ความศรัทธา
ในการบูชายันตพระควัมปติไปในทางเมตตามหานิยมและโชคลาภ เชนเดียวกับ
ยันตพระสีวลี ซึ่งมักจะพบเห็นมากมายเหนือประตูหาง รานคา รานอาหาร
ตางๆ เปนตน สืบเนื่องมาจากวา พระสีวลีทานเปนพระพุทธสาวกผูเปนเลิศ
ในทางลาภสักการะ คือเมื่อครั้งสมัยพุทธกาล เมื่อพระสงฆจะออกบิณฑบาต
ก็มกั จะนิมนตใหพระสีวลีเปนผูเ ดินนําหนา และเชือ่ วาจะมีผอู อกมาใสบาตรมาก
มาย ซึง่ ก็มกั จะเปนจริงตามทีเ่ ลาขานมา ยันตพระสีวลีนน้ั เปนยันตทมี่ กั อัญเชิญ
คาถาหัวใจพระสีวลีมาลง ประกอบดวยอักขระสี่ตัวคือ นะ ชา ลี ติ ซึ่งหมายถึง
การนอบนอม การขวนขวายในการงาน การตืน่ เชา การนอนนอย ยอมเปนเชนนีแ้ ล
ซึ่งจากความหมายแหงคาถาหัวใจพระสีวลีนี้เปนคําสอนที่หากผูใดปฏิบัติตาม
ยอมเกิดลาภผลเปนแนแท จากการเปนผูน อบนอม มีความขวนขวายในการงาน
และขยันหมั่นเพียร ไมนอนมาก ไมตื่นสาย ดุจเดียวกับยันตหัวใจเศรษฐี ที่ลวน
มีทมี่ าจากหลักพุทธธรรมทีส่ อนในเรือ่ งของธรรมทีเ่ ปนไปเพือ่ ประโยชนในปจจุบนั
คือ หัวขอธรรมทีว่ า ทิฏฐธัมมิกตั ถสังวัตตนิกธรรม ๔ ครัน้ การทีจ่ ะตองจดจําแบบ
ยาวๆ ก็นาํ มาจารลงบนยันตแบบยนยอ แตชว ยใหระลึกจดจําหลักหรือขอธรรม
บทนี้ไดอยางสมบูรณ จึงมีการยนยอนําอักขระขึ้นตนของธรรมแตละประการ
มาลงบนยันต เปน อุ อา กะ สะ ซึง่ มาจากหลักธรรมทีส่ มบูรณคอื อุฏฐานสัมปทา
(ความขยันหมั่นเพียร เลี้ยงชีพอยางไมเกียจครานในงานนั้น) อารักขสัมปทา
(การรูจ กั รักษา ทรัพยทหี่ าไดมา) กัลยาณมิตตตา (การคบคนดี ไมคบคนชัว่ ) และ
สมชีวิตา (การอยูอยางพอเพียง)

๑๙๒

(ภาพยันตฆะเฎสิ)

ยันตฆะเฏสิ หรือ ยันตมงคลฆะเฏสิ เปนอีกยันตทมี่ กั พบในรูปของยันต
ตาราง คือนําอักขระคาถามาลงในตารางแตละชอง เปนยันตที่ลงดวยคาถา
บทฆะเฏสิที่มีเนื้อความตามบาลีแหงคาถาดังนี้ “ฆะเฏสิ ฆะเฏสิ กึงการะณัง
ฆะเฏสิ อะหังปตัง ชานามิ ชานามิ” แปลวา “เจาพยายามไปเถิด เจาพยายาม
ไปเถิด เจาพยายามทําเพื่ออะไร เจาพยายามทําอะไรอยู เรารูนะ เรารูนะ”
เปนคาถาที่มีปรากฏอยูในนิทานชาดกเรื่อง “จุฬปถกชาดก” ซึ่งเปนเรื่องราว
ในสมัยพุทธกาล เรื่องราวนั้นเกี่ยวกับจุฬกะมาณพแหงเมืองพาราณสี ที่รํ่าเรียน
วิชามนตคาถาจากพระอาจารยผูหนึ่งอยูยาวนาน ทวามิคอยกาวหนาในวิชานัก
ใชเวลาเรียนคาถาใดไปเทาไหรก็จํามิได ครั้นเมื่อถึงเวลาที่จุฬกะมาณพจะตอง
เดินทางลาจากสํานักที่เลาเรียนนั้น พระอาจารยของจุฬกะมาณพเกิดมีจิต
เมตตา หวังใหศิษยผูนี้มีวิชาติดตัวบาง จึงเรียกจุฬกะมาณพมาสอนคาถาบท
สั้นๆ คือบทฆะเฏสิน้ี และกําชับใหจุฬกะมาณพจงหมั่นทองบนใหจําจนขึ้นใจ
ใหได แมคาถาบทอื่นใดที่เลาเรียนมาจะจําไมไดก็ตาม ขอใหจดจําและพรํ่าบน
คาถาบทนี้ไปตลอดทาง ระหวางการเดินทางกลับสูบานเรือนตน จุฬกะมาณพ
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ก็ทําตามคําสอนของผูเปนพระอาจารย ระหวางทางก็ทองบนออกเสียงมาตลอด
จนกระทั่งมาถึงเขตเมืองที่มักมีโจรคอยดักปลนและผูรายชุกชุม จุฬกะมาณพ
ก็ยังคงทองคาถาบทนี้ จนผูรายที่ซุมแอบเขามาหวังจะทํารายถึงกับกลับใจ
ไมทาํ ราย ดวยเนือ้ ความแหงคาถานีท้ วี่ า “เจาพยายามไปเถิด เจาพยายามไปเถิด
เจาพยายามทําเพื่ออะไร เจาพยายามทําอะไรอยู เรารูนะ เรารูนะ” ผูรายเกิด
เขาใจวา จุฬกะมาณพรูตัว รูทัน จึงพากันเวนการทํารายและหลบหนีไป ทําให
จุฬกะมาณพรอดพนจากอันตราย จนกระทั่งความทราบถึงพระราชาในเมืองนั้น
พระราชาผูน เี้ องมีคนหมายลอบปองรายอยู จึงปรารถนาทีจ่ ะเรียนคาถาบทนีจ้ าก
จุฬกะมาณพเพื่อใหตนรอดพนบาง จึงมีรับสั่งใหตามหาตัวจุฬกะมาณพให
มาสอนคาถานี้ จุฬกะมาณพก็สอนแกพระราชา และวันหนึง่ ในขณะทีม่ ชี า งปลง
พระมัสสุมาทําการปลงหนวดเคราใหพระราชา ในขณะทีพ
่ ระราชาเอนตัวลงนัน้
ทานเกิดลางสังหรณวา ชางผูนี้มีจิตคิดลอบทํารายทาน ทานจึงรายมนตคาถาบท
ฆะเฎสิ ระหวางที่ชางกําลังปลงหนวดปลงเคราให ทําใหชางชะงักและไมทําราย
ดวยเขาใจวา พระราชาผูนี้รูเทาทันแผนที่ตนจะทํา พระราชาจึงรอดพนจาก
อันตราย ดวยความหมายแหงคาถาบทฆะเฎสิ สืบเนื่องจากนิทานชาดกนี้
จึงมีการหยิบยกคาถาบทนี้มาลงบนยันตและใชเปนยันตกันขโมยหรือยันตกัน
ผูประสงคราย โดยนิยมปดไวที่ปากประตูเรือน
ยันตอีกลักษณะหนึ่งคือ ยันตที่มีที่มาจากพระปริตร ที่พบมากคือ
ยันตนกคุม หรือ ยันตนกคุม หรือยันตนกขุม มักพบวาเปนที่รูจักไดไมยาก
เพราะยันตนี้จะนิยมวาดรูปนกคุมไวกลางยันต หรือบนยันต ถึงแมวาจะมี
รูปแบบแตกตางกันออกไป บางยันตมีการวาดรูปนกคุมไวสองตัว แตที่พบ
ส ว นมากจะมี น กคุ  ม ตั ว เดี ย วบนกลางยั น ต และจะยกคาถาบทหนึ่ ง จาก
วัฏฏกะปริตรมาเปนอักขระที่ลงไวรอบภาพนกคุม

๑๙๔

(ภาพยันตนกคุม)

ตามพจนานุกรมลานนา–ไทย ฉบับแมฟาหลวง กลาวถึงโดยเรียกวา
“ยันตนกขุม ในความหมายวาเปนยันตที่มีรูปนกคุม เชื่อวากันไฟไหมได”
การลงอักขระบนยันตนกคุมนี้เปนการหยิบยกคาถาจากพระปริตรบทที่ชื่อวา
วัฏฏะกะปริตร ซึ่งมีปรากฏอยูในคัมภีรพระไตรปฎก คือ คาถาคุมครองอัคคีภัย
นกคุม ซึ่งนิยมหยิบยกมาแตเฉพาะบทที่ ๓ ในบทวัฏฏะกะปริตร ที่วา
“...สันติปกขา อะปตตะนา
มาตาปตา จะ นิกขันตา

สันติปาทา อะวัญจะนา
ชาตะเวทะ ปะฏิกกะมะ..”

คาถาบทนี้ซึ่งเปนเรื่องราวเมื่อครั้งอดีตชาติของพระพุทธองคที่บังเกิด
เปนนกคุม ทีเ่ พิง่ ออกจากไข และเกิดมีไฟปา เพือ่ จะกระทําใหตนเองนัน้ รอดพน
จากอัคคีภยั จึงไดกระทําสัจจกริยา นอมนําและระลึกถึงพระพุทธคุณจนตนเองนัน้
รอดพนปลอดภัยจากไฟปา จากทีม่ าดังนีผ้ คู นในสมัยโบราณจึงพากันศรัทธาถึง
พระพลานุภาพของพระปริตรบทนี้ พากันนอมนํามาเปนเครือ่ งราง เครือ่ งปองกัน
อัคคีภัยใหกับรานคาบานเรือนที่อยูอาศัยของตน ผานการลงยันตดวยอักขระ
คาถาบทที่สามของวัฏฏะกะปริตรบทนี้ หากพิจารณาโดยนัยแหงความหมาย

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๑๙๕

ตามบาลีในพระปริตรบทนี้แลวนั้น หัวใจเนื้อหาอยูที่การตั้งจิตนอมระลึกถึง
พลานุภาพแหงพระสัทธรรม และการนอมรําลึกถึงพลานุภาพของพระพุทธเจา
ผูทรงพิชิตมาร คือการปลูกศรัทธาและการยึดมั่นในสัจจะกริยาที่ตนกระทํา
จึงบังเกิดความคลาดแคลวจากอัคคีภัย ยันตนกคุมนี้จึงเปนอีกยันตที่พันผูก
ทางพุทธธรรม ที่ผูกเรื่องราวแตครั้งพุทธกาล ใหไดศึกษาและเปนเครื่องสอน
เครื่องปองกันภัยในชีวิตและทรัพยสินได
ยันตที่เกิดจากการหยิบยกคาถาจากพระพุทธมนตอีกยันตหนึ่ง และ
มักลงยันตเปนรูปสามเหลี่ยม คือ ยันตพาหุง ซึ่งเปนยันตที่เรียกกันติดปาก
ตามบทขึ้นตนของบทชยสิทธิคาถาเปนบทพุทธมนต ที่มีที่มาตั้งแตเมื่อครั้ง
สมัยอยุธยาตอนตน ในสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช โดยเนื้อความ
ในพระคาถาบทนี้เปนเรื่องราวเกี่ยวกับชัยชนะ ๘ ประการ จาก ๘ เหตุการณ
ทีพ่ ระพุทธเจาทรงชนะมาร กอนทีพ่ ระพุทธองคจะทรงตรัสรูอ นุตตรสัมโพธิญาณ
ใตตนพระศรีมหาโพธิ์ (พุทธชัยมงคล ๘ คาถา) ธรรมะที่ใชพิชิตมารทั้ง ๘ นั้น
ประกอบด ว ย ทานบารมี ขั น ติ บ ารมี เมตตาบารมี อิ ท ธิ ป าฏิ ห าริ ย  สั น ติ
ปญญาบารมี อุปเทหแหงฤทธิ์ และเทศนาญาณ

(ภาพยันตพาหุง)

๑๙๖
การลงอั ก ขระบนยั น ต พ าหุ ง นี้ สามารถพบได เ ป น สองลั ก ษณะคื อ
เปนการนําเอาคําแรกของคาถาแตละบทมาลง ซึง่ นิยมเรียกวา หัวใจคาถาพาหุง
หรือนําเอาสองหรือสามคําแรกของแตละบทมาลง อันประกอบดวยอักขระ
ดังตอไปนี้ พา (พาหุง) มา (มารา) นา (นาฬา) อุ (อุกขิตตะ) กะ (กัตวา)
สะ (สัจจัง) นะ (นันโท) ทุ (ทุคคาหะ) ขอหยิบยกบทเต็มของบทชยสิทธิคาถา
ซึ่งแตงโดยการใชหลักของวสันตดิลกฉันท ๑๔ คือในแตละบาทนั้นจะมี ๑๔ คํา
เพื่อใหเกิดความสมบูรณและกระจางชัด
พาหุ ํ สหสฺสมภินิมฺมิตสาวุธนฺตํ
คฺรีเมขลํ อุทิตโฆรสเสนมารํ
ทานาทิธมฺมวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
มาราติเรกมภิยุชฺฌิตสพฺพรตฺติ ํ
โฆรมฺปนาฬวกมกฺขมถทฺธยกฺขํ
ขนฺตีสุทนฺตวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิ ฯ
นาฬาคิริ ํ คชวรํ อติมตฺตภูตํ
ทาวคฺคิจกฺกมสนีวสุทารุณนฺตํ
เมตฺตมฺพุเสกวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
อุกฺขิตฺตขคฺคมติหตฺถสุทารุณนฺตํ
ธาวนฺติ โยชนปถงฺคุลิมาลวนฺตํ
อิทฺธีภิสงฺขตมโน ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๑๙๗

กตฺวาน กฏฐมุทรํ อิว คพฺภินียา
จิฺจาย ทุฏฐวจนํ ชนกายมชฺเฌ
สนฺเตน โสมวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
สจฺจํวิหายมติสจฺจกวาทเกตุ ํ
วาทาภิโรปตมนํ อติอนฺธภูตํ
ปฺญาปทีปชลิโต ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
นนฺโทปนนฺทภุชคํวิพุธํมหิทฺธิ ํ
ปุตฺเตน เถรภุชเคน ทมาปยนฺโต
อิทฺธูปเทสวิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
ทุคฺคาหทิฏฐิภุชเคน สุทฏฐหตฺถํ
พฺรหฺมํ วิสุทฺธิชุติมิทฺธิพกาภิธานํ
ญาณาคเทน วิธินา ชิตฺวา มุนินฺโท
ตนฺเตชสา ภวตุ เต ชยมงฺคลานิฯ
เอตาปพุทฺธชยมงฺคลอฏฐคาถาโย
วาจโน ทินทิเน สรเต มตนฺที
หิตฺวานเนกวิวิธานิจุปทฺวานิ
โมกฺขํ สุขํ อธิคเมยฺย นโร สปฺโญฯ

๑๙๘
ดวยอานุภาพแหงพุทธชัยทัง้ แปดประการ จึงเปนยันตทมี่ อี ปุ เทหใ นเชิง
คลาดแคลว ปกปอง คุมภัย ทวาหากนอมนําจากพุทธธรรม ซึ่งเปนชัยชนะ
อันยิ่งใหญจากทั้งแปดเหตุการณจากคาถาบทนี้ ลวนอาศัยธรรมะอันเปน
เครื่องปองกันที่สําคัญ ไมวาจะเปน ทานบารมี ขันติบารมี และธรรมอีกหก
ประการที่กลาวมาแลวขางตน
ยั น ต ย ะโตหั ง เป น อี ก หนึ่ ง ยั น ต ที่ น  อ มนํ า คาถาจากพระปริ ต ร คื อ
อังคุลีมาละปริตร เปนพรคาถาที่พระองคุลีมาลผูสําเร็จเปนพระอริยะไดปรารภ
ตอหญิงตั้งครรภ โดยเนื้อความในพระปริตรบทนี้กลาวไววา ยะโตหัง ภะคินิ
อะริยายะ ดูกอนพี่นองหญิง ชาติยา ชาโต นาภิชานามิ สัญจิจจะ ตั้งแตเรา
เกิดแลว โดยชาติเปนอริยะ มิไดรแู กลง ปาณัง ชีวติ า โวโรเปตา เพือ่ จะปลงสัตว
มีชีพจากชีวิต เตนะ สัจเจนะ โสตถิ เต ดวยความสัตยนี้ ขอความสวัสดีจงมี
แกทาน โหตุ โสตถิ คัพภัสสะ ขอความสวัสดีจงมีแดครรภทาน

(ภาพยันตยะโตหัง)

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๑๙๙

นอกจากนีม้ ยี นั ตอกี มากมายทีห่ ยิบยกจากพุทธธรรมมาสรางเพือ่ สืบทอด
ในเชิงการศึกษาและการสรางการจดจําคาถาอยางรวดเร็วและงายดาย โดยมัก
จะเปนการนําคาถาบทที่นิยมใชอยูเนืองๆ อาทิ ยันตหัวใจไตรสรณคมน โดย
ใชคํายอจากบทไตรสรณคมนมาลงไว อันเปนการกระทําสัจจะกิริยาที่สําคัญยิ่ง
ของพุทธศาสนิกชน กอนที่จะกระทําพุทธพิธีและมงคลพิธีตางๆ

(ภาพยันตไตรสรณคมน)

เมื่อยอนถึงคํานิยามหลักของคําวา ยันต ที่เปนเครื่องจดบันทึกธรรม
ที่สามารถนําติดตัวไปได และนําออกมาใชเปนอนุสสติ หรือเปนสิ่งที่ควรตาม
ระลึกถึง ก็จกั ทําให ยันต เกิดเปนมิตแิ หงพุทธศาสตร มากกวาทางแหงไสยศาสตร
ดังจะเห็นไดเดนชัดจาก คาถากาสลัก หรือคาถากาสัก หรือยันตธาตุพระกะระณี
หรือบางครั้งจะพบวาเขียนเปนยันตธาตุพระกรณีย โดยจะเปนยันตที่ลงดวย

๒๐๐
อักขระ ๔ ตัว คือ จะ ภะ กะ สะ ซึ่งยอมาจากคาถาปฏฐยาวัตรฉันท คือการ
แตงคาถาที่ในแตละบาทจะมี ๘ คํา
จะ จชทุชฺชนสสคฺคํ
ภะ ภชสาธุสมาคตํ
กะ กรปฺุญมโหรตฺตํ
สะ สรนิจฺจมนิจฺจตํฯ

(ภาพยันตหัวใจกาสลัก หรือหัวใจกาสัก)

ซึง่ เปนบทพุทธธรรมทีซ่ อ นสอนหลักแหงความเจริญในชีวติ เปนวิถแี หง
ปราชญ คือ จชทุชฺชนสสคฺคํ คือ การละเวนการคบคนชั่ว ภชสาธุสมาคตํ คือ
หมั่นคบหาสมาคมดวยบัณฑิต กรปฺุญมโหรตฺตํ คือ การสรางบุญใหทาน
ทัง้ กลางวันและกลางคืน และ สรนิจจฺ มนิจจิ ตํ คือ การหมัน่ รําลึกถึงพระไตรลักษณ
คือความไมเทีย่ งของสังขารเปนนิจ ในทางอุปเทหแ หงยันตนี้ ถือเปนยันตทใี่ หคณ
ุ
ทางเมตตามหานิยม ซึง่ หากพิจารณาจากขอธรรมทีจ่ ดจารลงบนยันตกจ็ ะพบวา
คือการสรางเหตุทดี่ ใี นชีวติ อันจะนํามาซึง่ ผลแหงการเปนทีร่ กั เปนทีเ่ มตตาของ
ผูคนในสังคม เนื่องเพราะเหตุแหงหลักพุทธธรรมที่สอนไวในคาถากาสลักบทนี้

ยันต ... ความพันผูกทางพุทธธรรม ภาษา และ ศิลปะ ๒๐๑
บทสรุป ความคงอยูข
 องโบราณคติทา มกลางความเปลีย่ นแปลง

กาวลํ้าทางสังคม

ถึงแมวา สังคมวันนีจ้ ะพัฒนากาวลํา้ ทันสมัยทางเทคโนโลยีอยางรวดเร็ว
แตความคงอยูของโบราณคติในเรื่องของยันตยังคงมีอยูถวนทั่ว ปรากฏใหเห็น
แพรหลายทั้งในบานเรือน บริษัท หางราน บนวัตถุมงคล ยันตบนรอยสักบน
เนื้อตัว บนยวดยานพาหนะ อันแสดงใหเห็นวา ยันตยังคงมีอยูอยางที่อาจจะมี
การกลับกลายทางขนบธรรมเนียม แตยงั คงมีพนื้ ทีอ่ ยูอ ยางมิไดถกู มองวาเปนสิง่
ครํ่าครึ แตกลับกลายเปนทั้งความงดงามทางศิลปะ ความขลัง และความเปน
สิรมิ งคล โดยเฉพาะอยางยิง่ การลงยันตดว ยอักขระทีม่ กี ลและคาถาแหงพุทธธรรม
อยูบ นยันตนนั้ ๆ หากแตการมีอยูด เู หมือนจะมีอยูเ พียงแคตามๆ กันไป บางครัง้
การนอมนํายันตมาประดับหรือบูชา อาศัยเพียงแคมีความศรัทธาลวนๆ มิได
เขาใจความหมายอยางถองแท มิรดู ว ยซํา้ วาคืออักขระอะไร อานวาอะไร มีความหมาย
เชนไร มีประโยชนหรือใหคุณไดอยางไร เหมือนที่เรามักเห็นกันหลากหลายกับ
ยันตพระสีวลี ที่ประกอบดวยคาถาสี่คําคือ น ชา ลี ติ และอีกหลายๆ ยันต
หวังเปนอยางยิ่งวา ทามกลางความซับซอน ความไมมีเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจ และทางการเมือง การเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วในวิถกี ารดํารงชีวติ ใน
ปจจุบัน การโนมหาเครื่องยึดเหนี่ยวทางจิตใจที่เปนเหตุเปนผล ที่เปนแนวทาง
เปนหลักแหงเหตุที่สรางความเจริญและความสุขในชีวิต จะยังคงอยูควบคูกับ
การพัฒนาทางเทคโนโลยี หากแตเปนไปเพื่อเปนเครื่องสงเสริม ถวงดุล ดึงรั้ง
ใหมิตองกาวไกลจนเกินจะถอยกลับสูหลักสูแนวทางแหงคําสอน อยางนอยที่สุด
ก็พงึ ใชยนั ตประหนึง่ เครือ่ งฉุดรัง้ เปนเครือ่ งเตือนสติ เครือ่ งเตือนใจ เปนอนุสสติ
ที่เนนยํ้าถึงขอพระธรรมที่ควรปฏิบัติ ใหเปนความพันผูกในชีวิต ที่มุงแสวงหา
ความพอดี ความสุขสงบรมเย็นในการดําเนินชีวิต มิใชหยุดอยูเพียงการเปน
ผูเชื่อผูศรัทธาอยางหลับใหล เปนผูที่ปลุกไมตื่น หรือไมรูจักปลุกตน ใหเปน
ผูตื่นรู และเขาถึงหัวใจแหงพุทธธรรมที่ซอนสอนไวอยางลํ้าลึกจากยันตที่มี
ความพันผูกทางพุทธธรรม
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๒๐๔
บทคัดยอ

ดนตรีเปนสิง่ แวดลอมประจําวันอยางหนึง่ ของมนุษย ทุกเวลาและทุกทีม่ ี
เสียงดนตรีเสมอ ไมวา มนุษยจะตัง้ ใจฟงหรือไมกต็ าม ดนตรีเปนศิลปะทีเ่ ปนผลผลิต
ของมนุษยและสังคม ทุกสังคมมีองคกรตางๆ ประกอบกันทําใหมลี กั ษณะและแบบแผน
ตางๆ ทางวัฒนธรรมเปนของแตละสังคม ซึง่ อาจเหมือนกับสังคมอืน่ ๆ มากหรือนอยขึน้
กับปจจัยหลายดาน และอาจแตกตางจากสังคมอืน่ ๆ มากหรือนอยดวยเหตุปจ จัย
ตางๆ เชนกัน วัฒนธรรมของสังคมมีอิทธิพลตอดนตรีของตน โดยปรากฏชัด
ในองคประกอบดนตรีสามประการ คือ ทํานอง จังหวะ และสีสนั ของเสียง ซึง่ มีรากฐาน
จากคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรที่มีเองตามธรรมชาติของเสียง คือ มีระดับเสียง
(ใชแตงทํานอง) ความยาวของเสียง กับความเขมของเสียง (ใชสรางลีลาจังหวะและ
ความดัง) และสีสนั ของเสียง ซึง่ มีใหเลือกใชเพือ่ สรางความไพเราะใหสอดคลองกับ
ความรูสึกและอารมณที่พึงประสงค องคประกอบที่เหลืออีกสองอยาง คือ เนื้อ
ในของดนตรี และรูปแบบนั้น นักดนตรีหรือผูรูดนตรีสนใจมากกวาผูฟงทั่วๆ ไป
องคประกอบดนตรีที่มีอิทธิพลของวัฒนธรรมแฝงอยูดังกลาว แมจะเปน
นามธรรม ไมมรี ปู รางใหจบั ตองได ก็มไิ ดสาบสูญไป เพราะสมองของมนุษยไดรบั ฟง
และบันทึกเก็บไวในหนวยความจําซึง่ จํานวนไมนอ ยเปนความจําระยะยาวทีส่ ามารถ
คงอยูไดนานหลายทศวรรษหรือตลอดชีวิต ตั้งแตมนุษยเริ่มจําเสียงดนตรีได
เมือ่ เปนตัวออนอายุประมาณ ๒๐ สัปดาหในครรภมารดาเปนตนไป เสียงดนตรีจาก
สิง่ แวดลอมในชีวติ ของทารกจํานวนไมนอ ยผานทางมารดาสูท ารก ทําใหทารกรูส กึ ไว
วางใจ รูส กึ ปลอดภัยและมีความสุข เสียงชุดแรกๆ นีต้ อ มาไดกลายเปนเสียงตนแบบ
สําหรับเปรียบเทียบกับเสียงใหมๆ จํานวนมากทีไ่ ดยนิ เมือ่ เติบโตขึน้ สมองเลือกเสียง
ทีใ่ กลเคียงหรือเหมือนกับเสียงตนแบบสะสมไว การเนนยํา้ รสนิยมทางดนตรีปรากฏ
ชัดในชวงตัง้ แตกอ นวัยรุน จนถึงวัยประมาณยีส่ บิ ปหรือเลยไปเล็กนอย เพราะชวงเวลานี้
สมองกําลังมีประสิทธิภาพสูงทีส่ ดุ
หลังจากนี้ รสนิยมทางดนตรีของผูฟ ง ทัว่ ไปซึง่ มีความจําแบบเก็บรายละเอียด
เปนหลักคงที่ โดยปรากฏชัดวา องคประกอบหลักสามอยางมีความสําคัญมากเปนพิเศษ
สวนผูท รี่ ดู นตรีซงึ่ มีความจําแบบรูค วามหมายเพิม่ ขึน้ อาจเปลีย่ นแปลงรสนิยมไปจากเดิม
ก็ได เชน มีความสนใจเนือ้ ในของดนตรีเปนพิเศษ แตความจําเดิมยังคงอยูเ สมอ

ดนตรีกับชองวางระหวางหู : บทศึกษาเบื้องตน ๒๐๕
Abstract

Music is a daily context in human life; there is always music
everywhere whether people listen or not. Music is a product of mankind
and their traditional society. All society characterized by specific cultural
patterns of relationships between individuals reflects their fundamental
music elements. The common elements are melody, rhythm and
timbre. The other distinctive characteristics performed with natural
vocal instruments are pitch (which governs melody and harmony) ,
dynamics (loudness and softness) and texture (which are “color” of
a musical sound) . All these elements are combined to create melodious
compositions correspond to the audiences’ mood. Moreover, there are
another two significant elements : form and content which determined
mostly by musician than people in general.
The forms of music are not only culturally determined, the
appreciation in music is believed to well–established in human brain
which lasts for decades or even lifetime. The basis physiological
structures needed for musical behavior begins when the infant is about
20 weeks old in the mother’s womb. Until the age of 10, the perceived
of tunes through the general sensory acquisition provides the feeling
of trust, safe and pleasant. That music becomes the foremost model
which the infant can compare with all the new pieces and make choices
for their own musical taste. The musical taste is emphasized during
adolescent stage at the age of 20 because the human brain is most
eﬀective at this stage.

๒๐๖
บทนํา

ดนตรีเปนสิ่งแวดลอมอยางหนึ่งของมนุษยมาตั้งแตบรรพกาลจนถึง
ปจจุบัน ทุกวันนี้ไมมีชวงเวลาใดหรือวันใดเลยที่ปราศจากเสียงดนตรี มนุษย
ไดยินและฟงดนตรีทุกวันทั้งโดยตั้งใจและไมตั้งใจ
ดนตรีเปนศิลปะสาขาหนึ่งซึ่งเปนผลผลิตของสังคมมนุษย เชนเดียวกับ
ศิลปะอืน่ ๆ อีก ๓ สาขา คือ วรรณศิลป ทัศนศิลป และนาฏศิลป ศิลปะทัง้ สีส่ าขานี้
ทํ า ให แ ต ล ะสั ง คมมี ลั ก ษณะเฉพาะที่ เ ป น ของตั ว เองจนแต ล ะสาขาต า งก็ มี
สถานะเปนสถาบันสําแดงตน (Expressive Institute) ของสังคม (วิเวโล, ๑๙๙๔ :
๒๘–๒๙)
ตามทัศนะนี้ วัฒนธรรมของแตละสังคมจึงมีสวนสําคัญในการกําหนด
คุณสมบัติตางๆ ใหแกศิลปะที่เปนผลผลิตของสังคมนั้นๆ
วัฒนธรรมบนผืนโลกนีม้ คี วามแตกตางกันมากบางนอยบางอยางหลากหลาย
ตามสภาพทางภูมิศาสตรดินฟาอากาศ พืชผล แรธาตุ ฯลฯ จนสามารถแบง
เขตแดนทางวัฒนธรรมออกเปนภูมิภาคใหญๆ ไดหลายภูมิภาค แผนที่วัฒนธรรม
ของโลกที่มีชื่อเสียงเปนผลงานของ เซล กับ นิฟเฟน และเขตใหญๆ สามารถ
แบงเปนเขตยอยไดเปนจํานวนมากอีกดวย (อางใน เร็ค, ๑๙๗๗ : ๕๒๔)
ผูที่ใชแผนที่วัฒนธรรมเปนพื้นที่ศึกษาสีสันของเสียง (Timbre) และ
วิธีเปลงเสียงขับรอง (Singing Styles) คือ โลแมกส (เรื่องเดิม : ๒๖๑)
สีสันของเสียง คือองคประกอบหนึ่งของดนตรี การศึกษาองคประกอบ
เพียงอยางเดียวก็มีความหลากหลายแลว นี่จึงเปนหลักฐานหนึ่งที่แสดงใหเห็น
อิทธิพลของวัฒนธรรมที่มีตอดนตรี
เร็คไดเพิ่มเติมวา นอกจากวัฒนธรรมแลว ยังมีกาลเวลา (หรือยุคสมัย)
สถานที่ (ทําเล หลักแหลง) และบุคคล อีกดวยที่เปนปจจัยสําคัญในการสราง
ลักษณะเฉพาะใหแกดนตรี ดังแผนภูมทิ แี่ สดงใหเห็นวา ดนตรีเปนเสมือนจุดนัดพบ
ของปจจัยดังกลาว (เรื่องเดิม : ๕๒๔)
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แผนภูมิที่ ๑ ดนตรีคือจุดนัดพบของ ๔ ปจจัย
(ที่มา : เร็ค, ๑๙๗๗ : ๕๒๔)

ความสัมพันธขางตนนี้ ทําใหผลงานดนตรีแตละบทมีบุคลิกและทวงที
ที่ทั้งเหมือนกับและแตกตางจากดนตรีบทอื่นๆ มากบางนอยบางขึ้นกับนํ้าหนัก
ของแตละปจจัย
ผลงานดนตรีดังกลาว นักจิตวิทยาจัดใหเปนสิ่งเรา (Stimuli) ซึ่งกอให
เกิดการตอบสนอง (Responses) ขึน้ ในผูฟ ง ถึงแมวา ธรรมชาติของการตอบสนอง
ตองานศิลปะจะมีลักษณะอัตวิสัย (Subjectivity) เปนสวนใหญ ธรรมชาติทาง
วัฒนธรรม (Cultural Nature) ก็ยังสามารถทําใหมีลักษณะภววิสัย (Objectivity)
ปนอยูดวย (ลันดิน : ๑๙๙๔, ๓–๘)
การตอบสนองตอดนตรีนั้นมี ๒ ดานพรอมๆ กัน คือ การตอบสนอง
ดวยการรับรู (Perceptual Response) กับการตอบสนองดวยการเคลื่อนไหว
(Motor Response) การตอบสนองดานใดจะมีนาํ้ หนักมากกวากันนัน้ สวนหนึง่ ขึน้
กับคุณสมบัติของดนตรี และอีกสวนหนึ่งขึ้นกับประสบการณและรสนิยมของ
ผูฟง (เรื่องเดิม : ๗)

๒๐๘
ประสบการณ รสนิยม และการตอบสนองตอดนตรีเปนกระบวนการ
ที่เกิดขึ้นในผูฟง โดยมีสมองเปนสวนที่สําคัญอยางยิ่ง และมีวัฒนธรรมเปน
สิ่งแวดลอม
สมองเปนอวัยวะที่บรรจุอยูในที่วางระหวางหูของมนุษย ดังนั้นคําวา
ชองวางระหวางหู ซึ่งนอกจากหมายความถึงความแตกตางดานรสนิยมในการ
ฟงแลว ในบทความนี้ยังหมายถึงสมองและบทบาทของสมองดวย
บทความนีส้ รุปรวมปจจัยตางๆ แลวจําแนกเปน ๓ หมวด คือ วัฒนธรรม
ดนตรี และ สมองมนุษยสําหรับอภิปรายในหัวขอตอไป
วัฒนธรรม

โครงสรางวัฒนธรรมของสังคมใดสังคมหนึง่ ประกอบดวยองคกรหลักๆ
๔ องคกร คือ
๑. องคกรทางเศรษฐกิจ (Economic Organization) คือองคกรที่ทํา
หนาที่สรางความมั่งคั่งและมั่นคงใหสมาชิกของสังคมไดบริโภค และใชสอย
ทรั พ ยากรตลอดจนเทคโนโลยี ต  า งๆ ฐานสํ า คั ญ ฐานหนึ่ ง ขององค ก รนี้ คื อ
แหลงพลังงาน ซึง่ หากสามารถหาไดโดยสะดวกหรือไดครอบครองก็จะมีผลดีตอ
สังคมมากขึ้น บอยครั้งที่องคกรนี้ตองรวมมือกับองคกรอื่น โดยเฉพาะอยางยิ่ง
องคกรที่ ๒
๒. องคกรทางการเมือง (Political Organization) คือองคกรทีม่ อี าํ นาจ
ปกครองสังคม ไดแกรฐั บาลและหนวยงานของรัฐบาลทีล่ ดหลัน่ ลงไปจากสวนกลาง
จนถึงสวนภูมิภาค นอกจากรวมมือกับองคกรทางเศรษฐกิจเพื่อเขาถึงและ/หรือ
ครอบครองแหลงพลังงานแลว ยังมีหนาที่หลักในการควบคุมสมาชิกของสังคม
ใหปฏิบัติตนตามกฎหมายและระเบียบตางๆ เพื่อใหเกิดความสงบสุขอีกดวย
๓. องคกรทางสังคม (Social Organization) คือองคกรที่รวมกับ
๒ องคกรแรกรักษาธรรมเนียมประเพณีทสี่ มาชิกของสังคมปฏิบตั สิ บื ตอกันมาแต
อดีต ไดแก ระบบครอบครัว ระบบเครือญาติ การสรางเครือขาย การปฏิบตั ติ าม

ดนตรีกับชองวางระหวางหู : บทศึกษาเบื้องตน ๒๐๙

ความเชื่อ ลัทธิพิธี ศาสนา ตลอดจนการเลี้ยงดูบุตรหลานและการกลอมเกลา
ผูคนใหเปนสมาชิกที่ดีของสังคม (Socialization) องคกรนี้มักมีลักษณะเฉพาะ
และเปนสวนหลักของวัฒนธรรม
๔. องคกรดานพุทธิปญญา (Cognitive Organization) คือองคกร
ทางการศึกษาซึง่ มักทําตามนโยบายของรัฐบาลเปนหลัก และนําเอาเนือ้ หาสาระ
จากองคกรที่ ๒ และ ๓ มามีสวนรวมดวย เชน การกําหนดใชภาษาแหงชาติ
กับสถานะของภาษาถิ่น เปนตน (วิเวโล, ๑๙๙๔ : ๒๘–๒๙)
การผสมกลมกลืนและอิทธิพลจากองคกรหลักทั้ง ๔ ดานนี้ ทําใหเกิด
วัฒนธรรมโดยรวมของสังคม และเกิดผลงานทางศิลปะทั้ง ๔ แขนงซึ่งมีบุคลิก
ทีส่ อดคลองกับบุคลิกของสังคมจนศิลปะดังกลาวมีสถานะเปนสถาบันสําแดงตน
ของสังคมดังไดกลาวมาแลว
ดนตรี

ดนตรีเปนหนึ่งในบรรดาสถาบันสําแดงตนของสังคม และมักสําแดง
ลักษณะเฉพาะไดชัดเจนมากแมวาจะเปนนามธรรมที่สุดก็ตาม ดนตรีเกิดจาก
เสียง ซึ่งแตละหนวยเสียงมีคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรติดตัวทันที ๔ อยาง
โดย ๓ อยางแรกเปนคุณสมบัติที่วัดคาได คือ
๑) เสียงทุกเสียงมีระดับเสียง (Pitch) ซึ่งเกิดจากความสั่นสะเทือนของ
วัตถุทเี่ ปนตนกําเนิดเสียงแลวเกิดเปนคลืน่ ทีม่ คี วามถีส่ ง ผานทางอากาศ ความถี่
(Frequency) คือจํานวนรอบของคลืน่ ทีส่ นั่ สะเทือนและทําใหเสียงมีระดับความถีส่ งู
ทําใหระดับเสียงสูง ความถี่ตํ่าทําใหระดับเสียงตํ่า นักวิทยาศาสตรใชเฮิตส
เปนหนวยวัดความถี่ โดยใชอกั ษรยอ Hz. ซึง่ มาจากชือ่ นักวิทยาศาสตรชาวเยอรมัน
ผูหนึ่ง คือ ไฮนริค เฮิตส (Heinrich Hertz) (เลวิทิน, ๒๐๐๗)
ระดับเสียงทีห่ ขู องมนุษยฟง แลวไดยนิ อยูร ะหวาง ๒๐ เฮิตสถงึ ๒๐,๐๐๐ เฮิตส
แตเสียงที่ใชสรางดนตรีนั้นอยูระหวาง ๒๗ เฮิตสถึงประมาณ ๔,๒๐๐ เฮิตส
เทานัน้ ชวงความถีน่ กี้ วางพอๆ กับเปยโนมาตรฐานซึง่ มีลมิ่ นิว้ รวมทัง้ สิน้ ๘๘ ชุด
(เรื่องเดิม)

๒๑๐
นอกจากนี้ เสียงยังมีธรรมชาติอีกอยางหนึ่งคือระดับเสียงแตละระดับ
จะเกิดขึ้นซํ้าเมื่อ ๑) ความถี่มากขึ้นเปนสองเทาของความถี่เดิม แตเสียงจะเปน
เสียงแหลมสูงกวาเสียงเดิม หรือ ๒) ความถีล่ ดลงเหลือเพียงครึง่ หนึง่ ของความถี่
เดิม เสียงเดิมที่ซํ้าจะเปนเสียงทุมตํ่ากวาเดิม การเกิดระดับเสียงซํ้าเสียงเดิมจะ
เปนเชนนี้ไปเรื่อยๆ เหมือนกับมีชุดเสียงที่ตรงกันซอนกันเปนชั้นๆ
๒) เสียงทุกเสียงมีความยาว (Duration) ของเวลาที่สั่นสะเทือนกอนจะ
จางหายไป
๓) เสียงทุกเสียงมีความเขม (Intensity) หรือความดัง ซึง่ มากหรือนอยขึน้
กับระยะความกวางของคลื่นที่สะเทือนกลับไปกลับมารวมกัน (Amplitude)
นักวิทยาศาสตรใช เดซิเบล (Decibell) เปนหนวยวัดโดยใชอักษรยอ dB
๔) เสียงทุกเสียงมีสีสันของเสียง (Timbre หรือ Tone Color) ซึ่งขึ้นกับ
สิ่งที่เปนตนกําเนิดเสียง (Generator) คุณสมบัติขอนี้ไมมีหนวยวัดเปนตัวเลข
เพราะรับรูดวยความรูสึกของผูฟงซึ่งผันแปรมากและหาขอยุติไดยาก
ผลงานดนตรีแตละบทสราง จากองคประกอบดนตรี ซึ่งมีที่มาจาก
คุณสมบัติทั้ง ๔ อยางขางตนนี้ คือ
๑. ทํานอง (Melody) ไดจากคุณสมบัตปิ ระการแรก โดยเลือกระดับเสียง
ตางๆ ภายในชวงความถี่ที่กลาวมาแลวขางตนมาเรียงเปนชุดๆ ซึ่งมี ความถี่
ของเสียงแรกกับเสียงสุดทายเปนอัตราสวน ๑ : ๒ (เชนเสียงแรกมีความถึ่ ๑๐๐ เฮิตส
เสียงที่ซํ้าเสียงนี้อีกครั้งหนึ่ง (แตเปนเสียงแหลมสูง) จะมีความถี่ ๒๐๐ เฮิตส)
ระยะระหวางเสียงทีซ่ าํ้ กันดวยอัตราสวนดังกลาวนี้ สามารถเพิม่ ระดับเสียงอืน่ ๆ
แทรกลงไปไดอกี จนมีจาํ นวนระดับเสียงใหใชรวมกันทัง้ สิน้ ๕ เสียงหรือ ๖ เสียง
หรือ ๗ เสียงก็ไดรวมเปน ๑ ชุด แตละชุดมีศัพทดนตรีใหใชเรียกวา บันไดเสียง
(Scale) หรือ โมด (Mode)
ขอบเขตความกวางของชวงเสียงในบันไดเสียงหรือโมดชุดหนึ่งๆ มีชื่อ
เรียกทางดนตรีวา คูแ ปด (Octave) เนือ่ งจากบันไดเสียงทีใ่ ชมากเปนพิเศษมีระดับ
เสียงจากเสียงตํ่าสุดถึงเสียงสูงสุด (ที่ซํ้าเสียงตํ่าสุด) รวมทั้งหมด ๘ เสียง
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ทํานองเกือบทั้งหมดสรางขึ้นจากบันไดเสียงหรือโมด ซึ่งภายในคูแปด
แตละชวงอาจมีเพียง ๕ เสียง หรือมากกวา ๗ เสียงก็ได ขึ้นกับผูประพันธ และ
กลุมชาติพันธุ โดยมีอิทธิพลของวัฒนธรรมแฝงอยูดวย
บันไดเสียงที่ถือเปนสากลในปจจุบันนี้คือบันไดเสียงเมเจอร และบันได
เสียงไมเนอร ทัง้ สองนีเ้ ปนบันไดเสียงทีม่ วี ฒ
ั นธรรมโบราณเปนภูมหิ ลัง คือ บันได
เสียงเมเจอรเคยมีชื่อเปนชื่อรัฐหนึ่งของอาณาจักรกรีซโบราณ คือรัฐไอโอเนีย
และบันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิกขาลงเคยมีชอื่ เปนชือ่ รัฐเอโอเลีย นอกจากนี้
ยังมีบนั ไดเสียงทีใ่ ชชอื่ แบบเดียวกันนีอ้ กี หลายบันไดเสียง เชน ดอเรียน ฟรีเจียน
ลีเดียน ฯลฯ
ในประเทศไทยเราเอง เพลงที่มีชื่อเปนกลุมชาติพันธุอื่นๆ ก็มีกลุมเสียง
(คือบันไดเสียง) ตางกันดวย เชน เพลงสําเนียงลาว เพลงสําเนียงเขมร และเพลง
สําเนียงมอญ ซึ่งใชกลุมเสียงตางกัน เปนตน
ในงานวิจยั ลาสุดของประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ พบวา ทํานองซอดัง้ เดิมของ
ชาวภาคเหนือตอนบนในเชียงใหมและนาน ๘ ทํานองใชโมดหาเสียง (Pentatonic
Mode) สองแบบ กับ โมดหกเสียง (Hexatonic Mode) สามแบบ รวมเปนโมด
ที่ตางกันถึงหาแบบ (ประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ, ๒๕๕๖)
นอกจากนี้ การที่สังคมไทยมีเพลงประชานิยมหลายแบบจนมีคําเรียก
เปนที่ยอมรับทั่วไป เชน เพลงลูกทุง และเพลงลูกกรุง ซึ่งแยกประเภทกันมา
ตัง้ แตกอ น พ.ศ. ๒๕๑๐ นัน้ เกิดจากสําเนียงของเพลงทีต่ า งกันอยางชัดเจน สําเนียง
ของเพลงลูกทุง ไทยเปนสําเนียงชาวชนบท นักรองจํานวนไมนอ ยเปนชาวชนบท
ดวย ทําใหคนไทยจําวนไมนอ ยฟงแลวรูส กึ วาเปนเพลงของพวกเดียวกัน นอกจากนี้
บันไดเสียงทีใ่ ชกบั เพลงลูกกรุงบางบันไดเสียงมีคณ
ุ สมบัตเิ ปนดนตรีตะวันตกมาก
จนไมมีใชในเพลงลูกทุง เชน บันไดเสียงไมเนอรแบบเมโลดิก (Melodic Minor
Scale) เปนตน
เรื่องบันไดเสียงซึ่งเปนรากฐานสําคัญของทํานอง (จนมีนักวิชาการ
ดนตรีบางทานเปรียบเทียบวาบันไดเสียงคือ ดีเอ็นเอ ของดนตรี) จึงไมใช

๒๑๒
เรื่องดนตรีลวนๆ เพียงเรื่องเดียว แตเปนเรื่องของวัฒนธรรมของทองถิ่นและ
กลุมชาติพันธุดวย
ชวงเสียงระหวางเสียงตํ่าสุดที่ใชสรางทํานองถึงเสียงสูงสุด เรียกวา
พิ สั ย (Range) ของทํ า นองซึ่ ง มี ทิ ศ ทางของการดํ า เนิ น ทํ า นอง (Motions)
๓ ลักษณะ คือ
๑) ดําเนินขึ้นหรือลงตามบันไดเสียงทีละขั้น (Stepwise Motion)
๒) กระโดดขามขั้นบันไดเสียง (Leaping Motion)
๓) ซํ้าเสียงเดิม (Repeating Motion)
ทํานองเกือบทัง้ หมดใชทงั้ สามทิศทางผสมกันโดยมีขอ หามในการดําเนิน
ทํานองประมาณ ๑๐ ขอเทานัน้ (ชูรเ ดน, ๒๐๐๔ : ๘๕–๘๖) แสดงวาการประพันธ
ทํานองมีวธิ กี ารทีเ่ ปดกวางและขึน้ กับความสามารถหรือความถนัดเฉพาะตัวของ
ผูประพันธ
เนื่องจากทํานองที่ไพเราะติดหูมนุษยมาแตแรกในทุกกลุมชาติพันธุ
เปนทํานองเพลงรอง ซึ่งจํานวนไมนอยเปนบทกวีที่มีฉันทลักษณ และสวนมาก
พัฒนามาจากการอานหรือทองทํานองเสนาะเปนวรรคๆ ไมอานติดกันเปน
พืดยาวๆ ทํานองจึงมีวรรคตอนที่ใกลเคียงหรือสัมพันธกับคํารองมาก รูปราง
ของทํานอง (Melodic Shape/Melodic Contour) เปนสิ่งที่มนุษยคุนเคยและ
คาดหวังที่จะไดยินควบคูไปกับคํารอง ซึ่งทําใหผูฟงเขาใจเรื่องราวของเพลง
๒. ลีลาจังหวะ (Rhythm and Time) เกิดจากคุณสมบัติของเสียง
ตามธรรมชาติที่ ๒ และ ๓ ผสมผสานกัน คือความสัน้ –ยาวของเสียง กับความดัง
ของเสียง ซึง่ ทําใหการดําเนินทํานองมีจดุ เนนเปนทีๆ
่ และมีความเร็วทีส่ มํา่ เสมอ
ตามที่กําหนดไว ในวงการดนตรีสากล อัตราความยาวของเสียงกําหนดดวย
รู ป ร า งลั ก ษณะของโน ต ส ว นความเร็ ว นั้ น กํ า หนดด ว ยอั ต ราส ว นระหว า ง
ลักษณะตัวโนตกับเวลา เชน โนตตัวดํา =80 หมายความวาใหเลนโนตตัวดําได
๘๐ ตัวใน ๑ นาที โนตตัวดํา =100 หมายความวาเลนโนตตัวดําได ๑๐๐ ตัว
ใน ๑ นาที เปนตน
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ลีลาจังหวะและความดังเกิดขึน้ และดําเนินไปพรอมกับทํานองตลอดเวลา
จึงมักเรียกวาเปนลีลาของทํานอง (Melodic Rhythm)
สวนกระสวนจังหวะ (หรือ หนาทับ) สําหรับการเตนรําหรือลีลาศนั้น
เปนกระสวนเอกเทศที่นํามาเลนสวมเขาไปโดยใหมีความเร็วเทากับความเร็ว
ของทํานอง ปกติมกั เลนเปนกลุม โดยใชเครือ่ งจังหวะหลายชนิดเปนหลัก เรียกวา
กลุม เครือ่ งจังหวะ (Rhythm Section) กลุม นีพ้ บไดทวั่ ไปในวงดนตรีสาํ หรับลีลาศ
หรือเตนรํา ตลอดจนวงดนตรีประกอบการขับรองเพลงประชานิยมทั่วไป
หนาทับทีใ่ ชกบั เพลงประชานิยมในประเทศไทยก็มขี อ แตกตางเชนเดียว
กับบันไดเสียง นัน่ คือ เพลงลูกทุง (หลังจากผลงานของสมยศ ทัศนพันธไมกเี่ พลง
แลว) ไมใชหนาทับ แทงโก (Tango) และ วอลทซ (Waltz) แตเพลงลูกกรุงใชจน
เปนปกติ หนาทับทั้งสองนี้นิยมใชอยางแพรหลายในสังคมชาวตะวันตก
๓. สีสันของเสียง (Timbre/Tone Color) องคประกอบนี้ไดจากแหลง
กําเนิดเสียงหลักๆ สองแหลง คือ เสียงขับรองของมนุษย กับเสียงเครื่องดนตรี
เสียงมนุษยแยกเปนเสียงผูห ญิงและเสียงผูช าย ซึง่ แบงตามระดับเสียงได
เสียงสูง เสียงกลาง และเสียงตํ่า ซึ่งแตละระดับมีคุณสมบัติอื่นๆ ผสมอีกอยาง
หลากหลาย เชน เสียงกอง เสียงแคบ เสียงขึ้นนาสิก (มีเสียงออกทางจมูกดวย)
เสียงแหบ เสียงนุม เสียงหาว เสียงมีลูกคอ ฯลฯ
การขับรองสามารถมีไดทั้งการขับรองเดี่ยว และรวมเปนกลุมตั้งแต
กลุมเล็กๆ ขึ้นไปจนถึงกลุมขนาดใหญ การขับรองเปนกลุมมีทั้งกลุมหญิงลวน
ชายลวน และรวมทัง้ ชายและหญิง นอกจากนีย้ งั สามารถใชเครือ่ งดนตรีบรรเลง
รวมดวย หรือไมใชเลยก็ได
เสียงเครื่องดนตรีแยกตามตระกูลของวัตถุที่เปนตนกําเนิดเสียงได
๕ ตระกูล คือ เครื่องกระทบ เครื่องหนัง เครื่องลม เครื่องสาย และเครื่อง
อี เ ลกทรอนิ ก แต ล ะตระกู ล สามารถจํ า แนกเป น ประเภทต า งๆ ได อี ก เป น
จํานวนมาก ดังจะแนะนําพอสังเขป ดังนี้
๓.๑ เครือ่ งกระทบ (Idiophone) ไดจากวัตถุแข็งตันทีอ่ าจเปนแทง หรือ
เปนแผนหรือทําเปนรูปทรงคงที่ไดหลายลักษณะ สวนมากทําจากไมและโลหะ

๒๑๔
มีทั้งแบบที่ตีไมเปนทํานอง เชน ฆอง ฉิ่ง ฉาบ กรับ ระฆัง กระดิ่ง กระพรวน
มาราคัส (maracas) กุยโร (guiro) เปนตน
แบบทีต่ เี ปนทํานองได ไดแก ฆองวง (ใชฆอ งขนาดตางกันหลายลูก)
ระฆัง (ตางขนาดกันเชนเดียวกับฆอง) ระนาด ไซโลโฟน (xylophone) เบลไลรา
(bell lyra) เปนตน
๓.๒ เครื่องหนัง (Membranophone) ไดแกกลองชนิดตางๆ ซึ่งมี
จํานวนมากทั้งรูปทรง ปริมาณ และจํานวนหนากลอง นอกจากนี้ วัตถุที่ใชตีก็มี
หลากหลายเชนกัน
โดยปกติกลองสวนมากเปนเครื่องดนตรีที่ไมมีระดับเสียง แตกลอง
บางชนิ ด สามารถตั้ ง เสี ย งให เ ล น ทํ า นองได ซึ่ ง มั ก มี จํ า นวนหลายลู ก และมี
ขนาดไมเทากัน เชน ทิมปะนี (timpani) ในวงออรเคสตรา และเปงมางคอกใน
วงปพาทยของไทย เปนตน
๓.๓ เครือ่ งลม (Aerophone) ไดจากเสียงของลมทีไ่ ดรบั แรง (โดยปกติ
คือแรงจากการเปา) ซึ่งทําใหลมถูกขับดันใหเคลื่อนไปในทิศทางที่มีสิ่งกีดขวาง
พรอมๆ กับลมถูกบีบใหเบียดเสียดกันจนแนนและระเบิดออกเปนเสียงเคลือ่ นไป
ตามทอลมซึ่งมีความยาวมากหรือนอยแลวแตระดับเสียงที่ตองการ
เครื่องลมที่ใชสรางเสียงดนตรีจากอดีตถึงปจจุบันสวนมากอยูใน
ประเภทที่เรียกวาเครื่องทองเหลืองหรือแตร (Brass Instruments) กับเครื่อง
ลมไม (Woodwind Instruments) ซึ่งมักมีลําตัวเปนทอและมีรูนิ้วใหปดและ
เปดบังคับเสียงเปนจํานวนมาก ทั้งสองประเภทมีขนาดและจํานวนแตกตาง
กันอีกเปนจํานวนมากซึ่งลวนแตสะทอนถึงวัฒนธรรมของผูเปนเขาของ และ
ของผูนําไปปรับใชในบริบทของตน
๓.๔ เครื่องสาย (Chordophone) ไดจากสายที่ขึงตึงแลวทําให
สั่นสะเทือนดวยวิธีใดวิธีหนึ่งจนเกิดเสียง เชน ดีด สี หรือ เคาะ สวนมากมี
กลองรับเสียง เพือ่ สะทอนและขยายเสียงใหดงั ขึน้ ลักษณะของกลองขยายเสียง
และวิธีนํามารับเสียงจากสาย ทําใหเครื่องสายสามารถแบงเปนหลายประเภท
เชนเดียวกับเครื่องดนตรีตระกูลอื่นๆ
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เครื่ อ งสายที่ สํ า คั ญ เป น พิ เ ศษจนเป น เครื่ อ งดนตรี ห ลั ก ของวง
ออรเคสตราคือ เครือ่ งสีกลุม ไวโอลินซึง่ ประกอบดวยไวโอลิน วิโอลา เชลโล และ
ดับเบิลเบส สวนเครื่องดีดที่แพรหลายไปทั่วโลก คือกีตาร ซึ่งปจจุบันนี้มีทั้ง
กีตารที่มีเสียงดังจากตัวเอง (Acoustic Guitar) กีตารไฟฟา (Electric Guitar)
และกีตารเบส (Bass Guitar)
นอกจากนี้ ประชาชาติและกลุมชาติพันธุตางๆ มักจะมีเครื่องสาย
ของตนเองดวย เครือ่ งสายจึงเปนเครือ่ งดนตรีทมี่ ปี ริมาณมากไมแพเครือ่ งดนตรี
ตระกูลอื่นๆ
๕. เครื่องดนตรีอิเลกทรอนิก (Electrophone) ไดเสียงดนตรีจากการใช
วงจรอิเลกทรอนิกผลิตคลื่นเสียง ซึ่งมีทั้งเสียงที่เลียนแบบเครื่องดนตรีตระกูล
ตางๆ ทั้ง ๔ ตระกูลที่กลาวมาแลว เสียงซึ่งปรุงแตงหรือสังเคราะหขึ้นใหม และ
เสียงซึง่ คัดเลือกจากคลืน่ พิเศษลักษณะอืน่ ๆ เครือ่ งดนตรีตระกูลนีม้ กั รูจ กั ในนาม
ซินธิไซเซอร (Synthesizer)
นอกจากนี้ มีซอฟตแวรผลิตเสียงเครื่องดนตรีดวยระบบดิจิตัล ซึ่งใชกับ
คอมพิวเตอรและคียบ อรดอีเลกทรอนิกไดอยางสะดวกดวย คือ มีดี (MIDI ซึง่ ยอ
จาก Musical Instrument Digital Interface)
เครื่องดนตรีเหลานี้ เปรียบประดุจสีเขียนภาพของจิตรกร ซึ่งอาจใช
สีเดียว หรือเอาหลายๆ สีมาผสมกันเขียนภาพก็ได ดนตรีจากเครื่องดนตรี
จึงมีทงั้ การบรรเลงเดีย่ วดวยเครือ่ งดนตรีประเภทใดประเภทหนึง่ เพียงชิน้ เดียว และ
การรวมกันเลนเปนวงดนตรีขนาดตางๆ ตั้งแตสองคนขึ้นไปจนถึงวงขนาดใหญ
ที่อาจมีนักดนตรีถึงรอยคนหรือมากกวาก็ได
การประสมวงดนตรีนั้น สามารถประสมเฉพาะเครื่องดนตรีในตระกูล
เดียวกัน หรือประสมขามตระกูลก็ได ความหลากหลายทั้งประเภทและจํานวน
ของเครื่องดนตรีที่ใชสรางเสียงดนตรีจึงเปนองคประกอบที่สําคัญมากองคหนึ่ง
ไมวาดานคุณภาพหรือปริมาณ

๒๑๖
๔. เนื้อใน (Texture) เกิดจากจํานวนทํานอง และ (เมื่อมีมากกวา
หนึ่งทํานอง) เกิดจากความสัมพันธระหวางทํานองทั้งหลายที่ดําเนินไปดวยกัน
ในบทประพันธเดียวกันนั้น เนื้อในมี ๔ ลักษณะ คือ
๔.๑ มีทาํ นองเดียว แมจะมีนกั ดนตรีหลายคน ทุกคนก็เลนทํานอง
เดียวกันและเลนเหมือนกันหมด เนือ้ ในลักษณะนีเ้ รียกวา เอกศัพท (Monophony)
(ราชบัณฑิต ๒๕๔๘, ๕๑)
๔.๒ มีทาํ นองเดียว แตเมือ่ มีนกั ดนตรีหลายคนเลนดวยกัน (ซึง่ อาจใช
เครื่องดนตรีตางกันดวยก็ได) ทํานองไมเหมือนกันโดยสนิท มีความแตกตางกัน
ดานใดดานหนึ่ง เชน เลนไดละเอียดไมเทากัน การตั้งเสียงเครื่องดนตรีตางกัน
ทําใหตองเลนดวยวิธีที่ตางกัน หลักการปฏิบัติของแตละเครื่องตางกัน เปนตน
เมื่อฟงจะรูวาเปนเพลงเดียวกัน แตก็ไดยินความแตกตางกันอยูดวย เนื้อใน
ลักษณะนี้เรียกวา วิวิธศัพท (Heterophony) (เรื่องเดิม : ๓๘)
๔.๓ มีทาํ นองเดนทีส่ ดุ ทํานองเดียว นอกนัน้ เปนอยางใดอยางหนึง่
คือ ๑) เปนเสียงประสานแบบแทงทีใ่ ชคอรดคอยรองรับทํานองเปนระยะๆ หรือ
๒) เปนทํานองซอนขางลาง ซึง่ มีบทบาทประสานเสียงเทานัน้ ไมสามารถดําเนิน
ไปตามลําพังได เนื้อในแบบนี้เรียกวา สหศัพทบรรสาน (Homophony) (เรื่องเดิม :
๓๘) หลักการสรางดนตรีใหมเี นือ้ ในลักษณะนีม้ วี ชิ าเรียนเรียกวา การประสานเสียง
(Harmony)
๔.๔ มีทํานองอิสระที่ไมเหมือนกันสองทํานองขึ้นไปดําเนินไป
ดวยกัน โดยมีความสัมพันธกนั ผานคอรดและ/หรือ ขัน้ คูท ใี่ ชรว มกันไปโดยตลอด
เนือ้ ในลักษณะนีเ้ รียกวา พหุศพั ทบรรสาน (Polyphony) (เรือ่ งเดิม : ๖๔) หลักการ
สรางดนตรีใหมเี นือ้ ในลักษณะนีม้ วี ชิ าเรียนเรียกวา ทํานองสัมพันธ (Counterpoint)
เนือ้ ในแบบเอกศัพทมที วั่ ไปในทุกทวีป เนือ้ ในแบบวิวธิ ศัพทนนั้ พบมาก
ในดนตรีของชาติตางๆ ที่ไมใชชาวตะวันตก โดยเฉพาะอยางยิ่งชาวเอเชีย
สวนสหศัพทบรรสานและพหุศพั ทบรรสานนัน้ เปนพัฒนาการทางดนตรีทสี่ าํ คัญมาก
ของชาวตะวันตกในฐานะตัวชี้วัดความรูความสามารถของนักดนตรี
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๕. รูปแบบ (Form) คือโครงสรางโดยรวมของบทประพันธดนตรี
บทหนึง่ ซึง่ เปนเสมือนภาชนะทีบ่ รรจุองคประกอบดนตรีอนื่ ๆ ทัง้ หมด แลวแสดง
ผลรวมออกเปนรูปพรรณสัณฐานอยางใดอยางหนึง่ ดนตรีในอดีตเกือบทัง้ หมด
เปนเพลงรองซึง่ บทขับรองมักเปนบทประพันธทมี่ ฉี นั ทลักษณ เมือ่ นํามาเลนเปน
ดนตรีบรรเลงก็ไดใชฉันทลักษณตามวรรณกรรม ดนตรีบทหนึ่งๆ จึงมีจํานวน
วรรคตรงกับคําประพันธ และภายในวรรคมีจํานวนโนตเทาๆ กับจํานวนคําใน
คําประพันธ รูปรางของทํานองชัดเจน (ดังไดกลาวแลวในหัวขอวาดวยทํานอง)
จังหวะของทํานองที่มีการเนนยํ้าดวยชวยใหคาดหมายถึงการลงจบได รูปแบบ
นี้สวนมากเปนแบบบทเดียวจบซึ่งพบไดทั่วไปในทุกทวีป ชาวตะวันตกเรียกชื่อ
รูปแบบนี้วา สโตรฟกฟอรม (Strophic Form) ตามคําเรียกฉันทลักษณบทหนึ่งๆ
ที่วา สโตรฟ (Strophe) และราชบัณฑิตไทยเรียกรูปแบบนี้วา เพลงซํ้าทํานอง
(ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๘ : ๗๙) เพลงตามรูปแบบนีม้ กั เปนเพลงสัน้ ๆ จํางาย
และมีในทุกๆ วัฒนธรรม
รูปแบบทีย่ าวขึน้ ทีพ่ บมากคือรูปแบบทีม่ ที าํ นองใหมมาสลับกับทํานองเดิม
ทํานองใหมนี้อาจจะมีจํานวนวรรคตอนเทาๆ กับทํานองเดิมหรือสั้นกวาหรือ
ยาวกวาก็ได ลีลาจังหวะก็เชนกัน คือ เหมือนหรือแตกตางก็ได รูปแบบนี้
มีชอื่ วา รูปแบบเพลงสองตอน (Binary Form) (เรือ่ งเดิม : ๙) ซึง่ อาจใชสญ
ั ลักษณ
AB แทนได
ถาเอาทํานองแรกมาปดทายเพลงสองตอน (ซึง่ ทําใหทาํ นองทีเ่ หมือนกัน
ขนาบหัวทายทํานองที่แตกตางไวตรงกลาง) จะไดเพลงที่มีสามตอน รูปแบบนี้
มีชื่อวา รูปแบบเพลงสามตอน (Ternary Form) (เรื่องเดิม : ๘๒) ซึ่งอาจใช
สัญลักษณ ABA แทนได
รูปแบบเพลงสามตอนสามารถทําใหยาวขึน้ ไดอกี โดยแตงทํานองทีส่ าม
มาตอทาย แลวเอาทํานองแรกสุดมาปดทายอีก (A B A C A) รูปแบบนี้มีชื่อวา
รูปแบบรอนโด (Rondo Form) ซึ่งอาจยาวกวานี้ไดอีก โดยใชวิธียอนกลับ
ทางเดิม (U–Turn) คือ A B A C A B A (เรื่องเดิม : ๗๐) รูปแบบนี้พบวานิยมใช
กับเพลงบรรเลงเปนสวนมาก

๒๑๘
รูปแบบเพลงซํ้าทํานองที่กลาวถึงเปนอันดับแรกนั้น เปนเพลงที่ซํ้า
ทํานองเดิมโดยไมมอี ะไรเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ในภายหลัง โดยเฉพาะอยางยิง่
ในศตวรรษที่ ๑๗ มีวธิ เี ลนซํา้ ทีเ่ ปลีย่ นไปจากเดิม คือมีการดัดแปลงองคประกอบ
บางอยางใหผดิ แผกไปทุกครัง้ ทีเ่ ลนซํา้ แตจาํ นวนวรรคตอน และโครงสรางหลักๆ
ยังคงเดิม ฟงแลวยังรูวาเปนเพลงเดิม การเปลี่ยนแปลงเชนนี้เรียกวา แวริเอชัน
(Variation) และการซํา้ โดยมีทงั้ การเปลีย่ นแปลงและการรักษาโครงสรางเดิมไวนี้
เรียกวา สโตรฟกแวริเอชัน (Strophic Variation)
ตั้งแตปลายศตวรรษที่ ๑๗ จนถึงศตวรรษที่ ๑๘ แวริเอชันมีพัฒนาการ
ไปมากกวาเดิมจนตางจากเคาโครงเดิมมากขึ้น ชื่อเรียกรูปแบบนี้จึงเปลี่ยนเปน
ธีมแอนดแวริเอชันส (Theme and Variations)
ในศตวรรษที่ ๑๘ ดุริยกวีหลายทานนิยมนําเอาบางวรรคของทํานอง
มาตัดทอนจนเหลือเพียงกระสวนเล็กๆ (Fragments) แลวนําเอากระสวนเล็กๆ นี้
ไปปรุงแตงหลายๆ วิธี หลายๆ ครั้ง กอนจะนําทํานองหลักมาปดทายเพื่อสรุป
บทประพันธรูปแบบนี้มีความยาวมากกวาปกติหลายเทา และมีชื่อวา รูปแบบ
โซนาตา (Sonata Form) แตละกระสวนเล็กๆ ที่ถูกนําไปปรุงแตงนั้นไดชื่อวา
อนุภาคทํานอง (Motif) และชวงที่มีการปรุงแตงเรียกวา ตอนพัฒนาสาระ
(Development) (เรือ่ งเดิม : ๒๒) รูปแบบนีเ้ ปนพัฒนาการทางดนตรีทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ
ของสมัยคลาสสิก (The Classical Era) ซึ่งเริ่มจากคอนศตวรรษที่ ๑๘ จนถึง
ตนศตวรรษที ๑๙
ในบรรดาองคประกอบทัง้ หมดนี้ สามองคประกอบแรกเปนองคประกอบ
ที่รวมคุณสมบัติที่เปนธรรมชาติเดิมของเสียงไวดวยกัน และเปนธรรมชาติ
ที่มนุษยคุนเคยมากกวาองคประกอบอีกสองอยางซึ่งตองศึกษาเลาเรียนมาก
จึงจะเขาใจได
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สมองกับเสียงดนตรี

ดนตรีเปนโสตศิลป เพราะมนุษยเสพดนตรีดว ยหู หรือทีจ่ ริงคือเสพดวย
โสตประสาทที่เปนระบบการทํางานของสมองในสวนที่เกี่ยวกับเสียงโดยมี
ใบหูเปนประตูเปดรับเสียงชั้นนอกสุด การรับรูเสียงของมนุษยเริ่มที่หูชั้นใน
ซึง่ อยูภ ายในกะโหลกศีรษะหางจากใบหูเทาๆ กัน และอยูค อ นลงไปทางดานลาง
ของสมองเล็กนอย หูชั้นในนี้มีรูปรางเปนขดคลายกับหอย จึงมีชื่อเปนภาษา
ละตินวา โกเคลีย (Cochlea) ซึ่งแปลวาหอย (ภาพที่ ๑)

ภาพที่ ๑ ภาพหูชั้นใน
(ที่มา : ชูรเดน, ๒๐๐๒ : ๙)

๒๒๐
การทํางานของสมองเริม่ ทีโ่ กเคลีย และดําเนินการตอจนถึงการประมวลผล
ดวยสมองสวนอืน่ ๆ อีกมากกวาหนึง่ สวน ดังนัน้ จึงควรรูจ กั สมองกอน (ภาพที่ ๒)
ùðüÖùŚöèúèśā
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ภาพที่ ๒ สวนตางๆ ของสมอง
(ที่มา : Encyclopedia Americana. vol. ๔, ๑๙๙๗ : ๔๒๑)

สมองมี ๔ สวนหลักๆ คือ
๑) สมองสวนหนา (Frontal Lobe) มีหนาทีร่ บั รูก ารสัมผัสดวยอายตนะ
ทั้งหลาย วางแผน และควบคุมการเคลื่อนไหวทั้งหมด
๒) สมองสวนขาง (Temporal Lobe) อยูเปนแนวโคงขามโกเคลียไปยัง
บริเวณขมับทั้งสองขาง มีหนาที่ฟง วิเคราะห และจําเสียงทั้งหลายรวมทั้งเสียง
ดนตรีและเสียงของภาษา
๓) สมองสวนกลางบน (Parietal Lobe) อยูถัดจากสวนหนาและอยูขาง
บนระหวางสวนขาง
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๔) สมองสวนหลัง (Occipital Lobe) อยูติดทายทอย มีหนาที่เกี่ยวกับ
การมองเห็น (Encyclopedia Americana. Ibid.)
สมองทั้งสี่สวนนี้เชื่อมโยงถึงกันผานทางเซลประสาท ที่มีชื่อวานิวรอน
ซึ่งมีเปนจํานวนมาก นิวรอนเหลานี้จะ “ปลอยประจุ” (fire) เพื่อรับและสง
คลื่นไฟฟากับนิวรอนที่อยูขางเคียง และนิวรอนของสมองสวนอื่นๆ ทุกสวน
ตลอดเวลา
เมื่อมองทะลุสมองดานนอกเขาไปขางใน จะพบสวนที่มีบทบาททาง
ดนตรีที่สําคัญๆ ดังภาพที่ ๓ ตอไปนี้
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ภาพที่ ๓ สวนตางๆ ของสมองที่เกี่ยวของกับดนตรี
(ที่มา : เลวิทิน, ๒๐๐๗ : ๒๗๑)

โกเคลียมีหนาที่รับคลื่นเสียงจากแกวหูแลวแปลงคลื่นเสียงเปนสัญญาณ
ไฟฟาสงใหสมองสวนที่มีหนาที่รับเสียงและมีชื่อวา ออดิทอรีคอรเท็กส (Auditory
Cortex) ซึ่งอยูที่สมองสวนชางทั้งซายและขวา คอรเท็กสซายวิเคราะหจังหวะไดดี
สวนคอรเท็กสขวาวิเคราะหทํานองไดดี ดังนั้นคอรเท็กสทั้งสองดานจึงทํางาน

๒๒๒
ดานดนตรีดวยกัน ถาเปนเพลงขับรอง คอรเท็กสซายจะมีหนาที่เพิ่มขึ้น เพราะ
คอรเท็กสนี้ถนัดที่จะจัดการกับถอยคําของภาษาดวย
แตเดิมเราเชือ่ กันวามนุษยจาํ ความไดระหวางอายุ ๓–๔ ขวบ โดยสังเกต
จากความสามารถในการใชภาษาสือ่ ความทีร่ เู รือ่ งได แตผลการวิจยั ของลามอนต
แหงมหาวิทยาลัยคีล ในสหราชอาณาจักรพบวาเด็กสามารถจําและชอบเพลง
ทีเ่ คยฟงตัง้ แตยงั เปนทารกอายุเพียง ๒๐ สัปดาหในครรภของมารดา ในการวิจยั นี้
ลามอนตใชเสียงดนตรีชดุ หนึง่ เปดใหฟง อยางสมํา่ เสมอและอยางตอเนือ่ งจนถึง
กําหนดคลอดจึงหยุด ตลอดเวลาหลังจากนั้น เด็กจะไดยินเฉพาะเสียงอื่นๆ
ในชีวิตประจําวันของมารดาตามปกติ หลังจากหยุดใชเพลงตั้งแตเด็กเกิดจนถึง
วันที่เด็กอายุ ๑ ขวบ จึงนําเพลงชุดเดิมมาใหฟง สลับกับเพลงอื่นๆ ที่ไมเคยใช
ในการวิจัยเลย ปรากฏวา เด็กหันไปหาเพลงชุดที่ใชระหวางที่เด็กยังอยูในครรภ
ทฤษฎีที่วาดวยการหันไปหาลําโพงที่ตองการฟงนั้น มีมาตั้งแตทศวรรษหลัง
ค.ศ.๑๙๖๐ และไดรับการปรับปรุงในภายหลังจนเชื่อถือได (อางใน เลวิทิน
เรื่องเดิม : ๒๒๓–๒๒๔)
นอกจากจดจํ า เพลงแล ว เด็ ก สามารถจดจํ า เสี ย งอื่ น ๆ ได อี ก เป น
จํานวนมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง เสียงของมารดาซึ่งรวมทั้งเสียงพูด เสียงหัวเราะ
เสียงรองเพลง เสียงหายใจ และอื่นๆ ความคุนเคยกับเสียงเหลานี้จึงดําเนินควบคู
กันมากับพัฒนาการดานอื่นๆ ทั้งหมด ผลการวิจัยในสวนที่เกี่ยวกับดนตรี
พบวาเด็กมีแนวโนมที่จะเปนนักฟงดนตรีที่ปราดเปรื่อง (Sophisticated listeners)
อยางไมนาเชื่อ (ลามอนต, ๒๐๐๕)
องคประกอบดนตรีชุดแรกที่สมองของมนุษยรูจักคือ ทํานอง จังหวะ
และสีสันของเสียง ทั้งสามอยางนี้ไดจากคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรขั้นพื้นฐาน
ของเสียง ซึ่งมีเองอยูแลวในธรรมชาติ คือ ๑) ทํานอง เกิดจากระดับเสียง
ซึ่งเปนที่มาของบันไดเสียง ทํานองเพลงเกือบทุกทํานองสรางบนบันไดเสียง
๒) จังหวะ เกิดจากความสั้น–ยาวของเสียง ซึ่งมีเสียงดัง–เบาดวยการเนนพวง
ติดมาเปนชวงๆ ดวย ๓) สีสันของเสียง เกิดจากวัตถุที่เปนตัวกําเนิดเสียงกับตัว
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กําธรเสียง องคประกอบทัง้ สามนีเ้ กิดขึน้ พรอมกันเสมอโดยทํานองมีความสําคัญ
มากเปนพิเศษ ซึง่ ทําใหบนั ไดเสียงทีใ่ ชสรางทํานองนัน้ ๆ สําคัญทัดเทียมกันดวย
ถาทํานองคงที่สมํ่าเสมอ จังหวะ และสีสันของเสียงจะเปลี่ยนแปลงมากนอย
เพียงไรก็ไมทาํ ใหทํานองเปลี่ยนแปลง (เลวิทิน, เรื่องเดิม : ๒๒)
ทํานองในสมองของมนุษย สรางจากความจําระดับเสียงทีม่ อี ยูใ นทํานอง
และในบันไดเสียงทุกเสียง โดยสมองไมจําเปนตองนับความถี่ ไมตองรูจักบันได
เสียง และไมตอ งรูจ กั ชือ่ โนต ทํานองทีส่ มองจําไวไดมเี พียงเสนรูปราง (Contour)
เทานั้น แตตองเปนเสนที่คงที่และมีเสียงครบ แหวงหรือหายไปไมไดแมแต
เสียงเดียว และตองมีความตอเนื่อง สะดุดไมไดดวย (ชูรเดน, เรื่องเดิม : ๕๙–๖๐)
ในวัยเด็กเล็ก เด็กจะจําเสนรูปรางทํานองไดอยางคราวๆ ไมสามารถแยก
ระดับเสียงออกมาเปนเสียงๆ ได และเสียงทีก่ ระโดดขามขัน้ ในระยะไกลจะยังคง
เปนเสียงทีจ่ าํ ยาก และเด็กไมสามารถจับเสียงเพีย้ นไดจนกวาจะมีอายุถงึ ๕ ขวบ
หลังจากนั้น เด็กจะพัฒนาไดเร็วขึ้นควบคูกับพัฒนาการดานภาษา เพราะชวงนี้
เด็กใชภาษาไดดีขึ้น พอยางเขาวัยรุน การปลอยประจุของนิวรอนในสมอง
ของเด็กจะมีประสิทธิภาพพอๆ กับของผูใหญไปจนถึงอายุประมาณ ๒๐ ปหรือ
จนเรียนจบปริญญาตรี วัยชวงนี้ไดชื่อวาเปนวัยแหงการสรางสมตัวตนของ
มนุษย (Formative Age) เปนวัยที่เหมาะสําหรับการศึกษาและฝกฝนทักษะ
เพื่อความเปนเลิศในดานตางๆ หากเริ่มตนเรียนเมื่อเลยวัยนี้ไปแลว จะหวังผล
ไดนอยลงและชาลงเรื่อยๆ และสําหรับบางวิชาอาจหวังผลไมไดเลย เชน
คณิตศาสตร เปนตน (เลวิทิน, เรื่องเดิม : ๑๐๙)
ชวงแหงวัยสรางสมตัวตนนี้เปนวัยที่มีสังคมมากขึ้นดวย การคบเพื่อน
ในวัยเดียวกันเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของชีวิต ความสนใจและรสนิยมทาง
ดนตรีของกลุมเริ่มมีอิทธิพลตอแตละบุคคลไมมากก็นอย หากคนสวนใหญ
เติบโตมาในสังคมที่มีวัฒนธรรมเดียวกัน รสนิยมที่มีติดตัวมาแตวัยเด็กก็จะ
ใกลเคียงกัน และจะมีเพือ่ นรวมรสนิยมมากขึน้ ดวย ทําใหรสนิยมของกลุม ชัดเจนขึน้
รสนิยมที่สรางสมขึ้นในชวงนี้จะคงอยูกับหนวยความจําในสมองไปตลอดชีวิต
(เรื่องเดิม : ๑๐๙)

๒๒๔
ผูฟงสวนมากฟงเพลงรองเปนหลักเพราะตองอาศัยคํารองเปนที่เกาะ
ของทํานองเพลง หากคํารองเปนภาษาของตนหรือมีสําเนียงใกลเคียงกับ
ภาษาของตน เพลงก็จะงายแกการจํามากขึ้น เพราะสําเนียงภาษาตลอดจน
วิธีเปลงเสียงไดพวงพาเอาสีสันของเสียงที่ถูกหูผูฟงมาดวย สีสันของเสียงเปน
องคประกอบหนึ่งที่ผูฟงเพลงรองชอบมากเปนพิเศษ เพราะสมองจดจําและ
บันทึกไวตั้งแตแรกแลว สวนลีลาจังหวะนั้นเปนองคประกอบที่สําคัญในฐานะ
สิ่งที่พาองคประกอบสองอยางแรกดําเนินไป การฟงเพลงของผูฟงทั้งที่เปน
นั ก ดนตรี แ ละไม ใช นั ก ดนตรี นั้ น เลวิ ทิ น เห็ น ว า เป น ”เกมแห ง การคาดหวั ง ”
(Game of Expectation) สิ่งที่คาดหวังคือสิ่งที่สมองรูจักและคุนเคยมากอน
นอกจากนี้ระหวางที่ฟง สมองมักจะนึกหรือกําหนดลวงหนา (anticipate) ไวเลยวา
เพลงจะตองดําเนินไปจบวรรค ณ จังหวะนั้นๆ ดวยเสียง (โนต) นั้นๆ หากเพลง
ตรงกับความคาดหวังและการกําหนดลวงหนา ผูฟ ง จะรูส กึ สมหวัง ปลอดภัย และ
มีความสุข เพราะสมองสวนที่ชื่อวา นิวเคลียสแอคคัมเบนส กับ อมิกดาลา
หลั่งสาร โดพามีน ซึ่งทําใหรูสึกเปนสุข (เลวิทิน, เรื่องเดิม : ๑๑๑)
อยางไรก็ตาม เพลงที่คาดหวังไดงายเกินไปและกําหนดลวงหนาได
ถูกตองบอยๆ มักจะไมทาทาย และไมตื่นเตน จนถึงขั้นนาเบื่อ ดังนั้นเพลง
ที่ชวนฟงและชวนใหติดตามจึงมักแทรกสิ่งที่คาดหมายไดยากลงไปบาง กอนที่
จะตอบสนองตอนทายดวยความสมหวัง (ชูรเดน, เรื่องเดิม : ๘๐)
คํารองเพลงทัว่ ไปมักแตงในรูปแบบของฉันทลักษณ ทีม่ สี มั ผัส มีวรรคตอน
ที่แยกจากกันชัดเจน และแตละวรรคมักมีความตอเนื่องกัน ทํานองเพลงรอง
ทัง้ หลายมักดําเนินตามแบบแผนนี้ สมองของผูฟ ง ทัว่ ไป (ทีไ่ มใชนกั ดนตรี) จะจํา
ทํานองเปนวรรคๆ เชนนี้ โดยไมวัดหรือบันทึกคุณสมบัติทางวิทยาศาสตรหรือ
ทางดนตรีใดๆ เก็บไวเลย ความจํานี้ครอบคลุมไปถึงความสัมพันธระหวาง
ระดับเสียงทั้งหมดในบันไดเสียง (รวมทั้งคูแปดซึ่งสมองถือวาเปนเสียงเดียวกัน)
โดยไมตองพี่งพาโนตหรือบันไดเสียงใดๆ สิ่งที่ผูฟงตองพึ่งพามากเปนพิเศษ
คือคํารอง หากคํารองใชสํานวนและสําเนียงภาษาของผูฟง คํารองและสีสัน
ของเสียงจะสําคัญยิ่งขึ้น ปจจัยเหลานี้ทําใหนักรองและเสียงรองที่มีเอกลักษณ
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ของเขามีความสําคัญตอผูฟงทั่วไปมาก สําเนียงดนตรีดังกลาวตลอดจนแบบแผน
ของดนตรี และอื่นๆ โดยรวมๆ หลายอยางจะถูกเก็บไวในหนวยความจํา
ในสมองมาตั้งแตอายุ ๒๐ สัปดาหในครรภมารดา ระหวางเติบโตจะไดยินซํ้าอีก
พรอมกับตัวอยางที่เพิ่มปริมาณมากขึ้นเปนลําดับ ในชวงเวลานานประมาณ
ทศวรรษเต็มๆ แหงวัยสรางสมตัวตนซึ่งเปนชวงที่สมองมีประสิทธิภาพสูงที่สุด
ความจําเดิมๆ สวนมากจะยังคงมีอยู บางสวนผสมผสานกับคุณลักษณะแปลกๆ
ใหมๆ ไดความรูใ หมๆ ใหจดจําทีอ่ าจใกลเคียงกับความจําเดิมหรือแตกตางก็ได
ทั้งหมดนี้สมองจะจัดหมวดหมูและเก็บสวนที่เปน “ของโปรด” ไวตลอดไป
คํารองคือเรื่องราวของเพลง คํารองทําใหฟงแลวเขาใจเรื่อง แตดนตรี
ทําใหมีอารมณสะเทือนใจมากกวาคํารอง เรื่องราวในคํารองที่ดนตรีชวยทําให
สะเทือนอารมณไดงาย คือเรื่องของความรัก ดังนั้น เพลงโปรดของผูฟงทั่วโลก
จึงเปนเพลงรัก (ชูรเดน, เรื่องเดิม : ๓๒๗–๓๓๑)
การตอบสนองตอดนตรีนั้น ทํานองและสีสันของเสียงเราการตอบสนอง
ดวยการรับรูม ากเปนพิเศษ สวนลีลาจังหวะนัน้ เราการตอบสนองดวยการเคลือ่ นไหว
ซึง่ มอเตอรคอรเท็กส ของสมองจะมีบทบาทมาก วัยเด็กและวัยรุน ถนัดทีจ่ ะตอบ
สนองดวยการเคลื่อนไหวโดยธรรมชาติอยูแลว ดังนั้นดนตรีของคนในวัยดังกลาว
จึงมักมีลีลาจังหวะที่เร็ว กระฉับกระเฉง
ความจําของผูฟงทั่วไปที่กลาวมาแลวทั้งหมดเปนความจําแบบเก็บ
รายละเอียด (episodic memory) ซึ่งจําเพลงเปนเพลงๆ ไดเปนจํานวนมาก
โดยไมตองมีความรูหรือทักษะทางดนตรีเลยก็ได ความรูและทักษะดานดนตรี
เหลานั้น หากเรียนรูจนจําไดจะเปนความจําอีกระดับหนึ่ง คือ ความจําแบบรู
ความหมาย (semantic memory) ความจําแบบหลังนี้เปนความจําที่จําเปน
สําหรับนักดนตรี เพราะเปนความจําที่สามารถนําไปตอยอดสรางผลงานและ
องคความรูดนตรีใหมๆ ไดอยางไมจํากัด ชูรเดนเปรียบเทียบความจําแบบเก็บ
รายละเอียดวา เหมือนการเดินทางของผูที่รูจักถนนและสิ่งตางๆ สองขางทาง
เปนอยางดี และรูวาถนนจะพาไปถึงที่ไหนไดบาง แตยังรูไมถึงขั้นที่สามารถ
สรุปเปนภาพแบบมองดวยสายตานกได (ชูรเดน, เรื่องเดิม : ๑๖๙)

๒๒๖
ผูฟงดนตรีที่ถนัดฟงเพลงรองเปนหลักมักจะรูจักเพลงบรรเลงเฉพาะที่
ใชทาํ นองเดียวกันกับทีใ่ ชกบั เพลงรอง หรือถาดัดแปลงก็ดดั แปลงไมมาก เพราะ
เมื่ อ ได ยิ น เพลงที่ แ ปลกหู สมองเขาจะนึ ก หาเพลงในความจํ า มาเป น ตั ว ตั้ ง
เพื่อเปรียบเทียบวาใชหรือไม เหมือนหรือไม ใกลเคียงพอจะรับฟงไดหรือไม
เพลงบรรเลงที่แตกตางจากนี้ไปมากจะถูกปฏิเสธเพราะทําใหไมสมหวังในเกม
แหงความคาดหวัง เมื่อไมสมหวังก็ไมรูสึกปลอดภัยและไมมีความสุข เพลง
ประเภทโซนาตาคลาสสิกเปนตัวอยางที่ชัดเจนของเพลงที่จะถูกปฏิเสธ เพราะ
เพลงประเภทนีท้ าํ นองถูกตัดทอนออกเปนสวนเสีย้ วสัน้ ๆ เล็กๆ ไมมเี สนรูปราง
ทํานองที่ดําเนินอยางตอเนื่องจนครบอยางเพลงที่คุนเคยเลย ผูฟงจะผิดหวัง
แทบจะในทันทีที่โซนาตาเริ่มตนเพราะเสนรูปรางของทํานองกลายเปนเศษเล็ก
เศษนอยที่ไมตอเนื่องไปหมด เพลงประเภทนี้ แมแตผูรูดนตรีก็ตองฝกตัวเอง
พอสมควรจึงจะฟงแลวรูสึกไพเราะ
ดังนัน้ รสนิยมในการบริโภคดนตรีหรือชองวางระหวางหูจงึ มีอยางหลากหลาย
เนื่องจากมีปจจัยเกี่ยวของหลายอยาง คือ มีทั้งดนตรี มีทั้งวัฒนธรรมของสังคม
ทีด่ นตรีถกู ผลิตขึน้ มา มีทงั้ ครอบครัว มีทงั้ ประสบการณตรงของผูฟ ง มีทงั้ ทฤษฎี
ดนตรี และมีสมองของผูฟ ง ซึง่ ของผูฟ ง ทัว่ ไปกับของนักดนตรีจะทําหนาทีแ่ ตกตาง
กันตั้งแตเริ่มรับเสียงมาจําแนกและจดจําเปนความจําคนละแบบ แลวเก็บรักษา
ไวในหนวยความจําจนกลายเปนมวลประสบการณ เพื่อนําออกมาประมวลผล
และใชในที่สุด
บทสรุป

ถึงแมนักวิทยาศาสตรจะยังศึกษาสมองของมนุษยไดไมครบถวน และ
ยังไมมีคําตอบใหแกคําถามอีกจํานวนมาก แตเราพอจะกลาวไดวารสนิยมทาง
ดนตรีเกิดจากการจัดการของสมองที่มีกับประสบการณทางดนตรีของมนุษย
ซึ่งหลากหลายมากจนแทบจะกลาวไดวารสนิยมทางดนตรีเปนอัตวิสัยหรือ
ปจเจกนิยม แตเราไมสามารถกลาวเชนนัน้ ไดอยางหนักแนน เพราะในความเปนจริง
ของชีวติ เราพบวา สิง่ ทีร่ วมสิง่ เดียวกันและสิง่ ทีเ่ หมือนกันไวดว ยกันเปนจํานวน
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มากนั้น เรามักมองไมเห็นความแตกตาง เราจะพบความแตกตางไดก็ตอ
เมื่อไดศึกษารายละเอียดเปนชิ้นๆ เทานั้น เชน ปากับตนไม ปาเกิดจากตนไม
จํานวนมาก (ซึง่ เปนสิง่ ของประเภทเดียวกัน) ทีม่ ารวมกันและดูเหมือนๆ กันไปหมด
แตเมื่อนําตนไมในปานั้นมาพิจารณาทีละตน เราจะพบความแตกตางทันที
ดังนั้นรสนิยมทางดนตรีของมนุษย จึงจําแนกอยางหยาบๆ ก็ไดอยางละเอียด
ก็ได ทําใหชองวางระหวางหูในสังคมเดียวกัน มีทั้งระหวางกลุม ระหวางวัย
และระหวางบุคคล
ความแตกตางของรสนิยมทางดนตรีที่มีอยางหลากหลายนั้น นอกจาก
ขึ้นกับประสบการณตรงชวงวัยรุนและวิธีพิจารณาดังกลาวขางตนแลว ยังขึ้น
กับความรูในองคประกอบดนตรีอีกดวย ผูฟงที่รูดนตรีหรือมีความจําแบบรู
ความหมายอยางเพียงพอจะสามารถฟงดนตรีไดมากประเภทกวา และมีโอกาส
ไดเลนเกมแหงความคาดหวังที่มีความตื่นเตนและทาทายมากกวาผูฟงทั่วไป
คติเกี่ยวกับความงามของดนตรีของผูฟงกลุมหลังนี้จะไมยึดมั่นอยูกับสีสันของ
เสียงนักรองที่ตัวเองนิยม กับทํานองที่ดําเนินไปตามแบบแผนเดิม ใชบันได
เสียงเดิมๆ ที่ชอบมาตั้งแตวัยรุน และกับลีลาจังหวะเพียงไมกี่จังหวะเหมือน
ผูฟ ง กลุม แรก ผูฟ ง ทีร่ ดู นตรีมกั จะชอบฟงดนตรีบรรเลง (ซึง่ ฟงไมรเู รือ่ งเนือ่ งจาก
ไมมีคํารองเลาเรื่องราวใดๆ) เพราะรูวาตนเองฟงดนตรีบรรเลงเพื่อไดยินอะไร
และหากรูดนตรีสากลเปนอยางดีก็รูวาการฟงเนื้อในเพื่อรูสึกถึงความสัมพันธ
ระหวางหลายๆ เสียงที่ผสมผสานกันนั้นทําใหประจักษถึงขีดขั้นของความรู
ความสามารถหรือความปราดเปรือ่ งของผูป ระพันธหรือผูเ รียบเรียง ซึง่ หมายถึง
คุณภาพของดนตรีโดยตรง
ยอหนาขางบนนี้ทําใหสรุปไดอีกขั้นหนึ่งวาแมจะเปนเด็กที่เติบโตมา
ในครอบครัวเดียวกันและไดฟงแมรองเพลงกลอมเพลงเดียวกัน หากโตขึ้นเปน
ผูฟงที่รูดนตรีกับที่ไมรูดนตรี จะพบวายังมีชองวางระหวางหูอยูไมมากก็นอย
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บทคัดยอ

บทความเรื่อง “เครื่องเขินเชียงใหม” มีวัตถุประสงคในการศึกษาคือ
๑) ประวัติศาสตรเครื่องเขินเชียงใหม ๒) กระบวนการผลิตเครื่องเขินเชียงใหม
๓) การเปลี่ยนแปลงเครื่องเขินเชียงใหม และ ๔) การอนุรักษสืบทอดเครื่องเขิน
เชียงใหม
เครื่องเขิน คือเครื่องใชสอยที่ทําขึ้นโดยวิธีการเฉพาะอยาง ประกอบ
ดวยไม หรือไมไผ ทําเปนเครื่องใชสอยตางๆ ตามความตองการแลวใชกรรมวิธี
ตกแตงใหสวยงาม โดยใชยางรัก สีชาด มุก ทองคําเปลว เปนวัตถุดิบสําคัญ
ในการทําเครื่องเขิน
ลวดลายของเครื่องเขินในเชียงใหม มีอยูดวยกัน ๕ แบบ คือ เครื่องเขิน
ลายขุด เครือ่ งเขินลายรดนํา้ เครือ่ งเขินรักสี เครือ่ งเขินประดับเปลือกไข เครือ่ งเขิน
เขียนสี ประเภทลวดลาย นิยมทําเปนลายประดิษฐ ลายเลียนแบบธรรมชาติ
และเบ็ดเตล็ด การตกแตงเครื่องเขิน มีเทคนิคตางๆ ดังนี้ เทคนิคการขูดขีดฝงสี
เทคนิครักลายทอง เทคนิครักสี เทคนิคเครือ่ งเขินประดับมุก เทคนิคลายเสนนูน
ปดทองและฝงกระจก เทคนิคการติดเปลือกไข
สวนประกอบสําคัญในการผลิตเครื่องเขินคือ “รัก” การลงรักเครื่องเขิน
มีขั้นตอนตางๆ ดังนี้ ๑) ขั้นเตรียมการ โดยมีสมุกเปนวัสดุรองพื้นในงาน
เครื่องเขิน สมุกมาจากสารตางๆ มาผสมกับยางรัก ซึ่งจะทําใหเกิดการจับตัว
มีความขนเหนียว สามารถเกาะติดและทรงตัวไดเมื่อทาลงบนโครงผลิตภัณฑ
รูปทรงตางๆ ๒) ขัน้ การทารัก ประกอบไปดวย การทารักขัน้ แรก การทารักขัน้ กลาง
และการทารักขั้นสุดทาย
กระบวนการผลิตรักเครือ่ งเขินซึง่ เปนเอกลักษณสาํ คัญทีท่ าํ ใหเครือ่ งเขิน
แตกตางจากงานหัตถศิลปอื่นๆ ชาวลานนาเรียกวา “นํ้าฮัก” ตนรักที่นิยมเจาะ
เอายางมากที่สุดคือ “ตนรักใหญ หรือตนฮักหลวง” การกรีดยางรักจะแบงเปน
๓ ระยะ แตชวงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนมกราคม จะไดยางรักที่มีคุณภาพดี
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ที่สุดคือยางรักจะมีความขน เหนียว สะอาด เรียกวา “ฮักนาย” เมื่อไดยางรัก
มาแลวก็จะแบงเปนประเภทตางๆ ดังนี้ รักดิบ รักนํ้าเกลี้ยง รักสมุก รักเกลี่ย
รักเช็ด รักใส ซึ่งรักแตละประเภทก็มีคุณลักษณะการใชงานที่แตกตางกันไป
การผลิ ต เครื่ อ งเขิ น เชี ย งใหม ได ผ  า นประวั ติ ศ าสตร ค วามเป น มา
อยางยาวนาน ปจจัยที่สงผลใหเครื่องเขินเชียงใหมสามารถดํารงอยูไดคือ
กระบวนการปรับตัวใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคม
สิ่งที่ตองอนุรักษคือการรักษารูปแบบกระบวนการผลิต รูปผลิตภัณฑเครื่องเขิน
แบบโบราณ เพราะป จ จุ บั น เครื่ อ งเขิ น ถู ก ดั ด แปลงตามความต อ งการของ
ผูบริโภค ดานแนวทางการสงเสริมภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคม ควรให
สังคมตระหนักเห็นประโยชนของตนรักใหญซึ่งเปนวัตถุดิบสําคัญในการผลิต
เครือ่ งเขินทีใ่ กลสญ
ู พันธุ ปจจุบนั ชุมชนบานนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม มีกระบวนการเสริมสรางภูมิปญญาทองถิ่นใหเกิดความยั่งยืน
โดยการกอตั้งเปนศูนยการเรียนรู เพื่อถายทอดองคความรูแกเยาวชน ผูสนใจ
และนักทองเที่ยวไดทดลองปฏิบัติ นับเปนอีกวิธีการหนึ่งในการสรางจิตสํานึก
และเห็นคุณคาประโยชนของการอนุรักษพันธุตนรักใหญ และศิลปะการผลิต
เครื่องเขินสืบไป

๒๓๒
Abstract

This article aimed to study 1) the history of Chiang Mai
Lacquerware, 2) the process of production of Chiang Mai lacquerware,
3) changes of lacquerware from past to present and 4) conservation of
Chiang Mai lacquerware. The data collected from indepth interviews,
observations and review of relevant documents.
Lacquerware are objects made by a specific process including
wood and bamboo, making them to the appliances according to the
purpose and finish by decorations. The main materials of making
lacquerware are lacquer (lak) resin, crimson substance, pearl and gold
leaf.
There are 5 patterns of Chiang Mai lacquerware including
Lai Khud–filled lacquer, Lai Rot Nam–gold gilding, Rak See–colored
lacquer, egg shell inlay, and color painting lacquer. The decoration style
mostly are artificial, natural imitation and miscellaneous. The decorative
techniques are scratching and filling color, gold gilding lacquering, colored
lacquering, pearl decorated, bulge style with gold leaf and glass inlay,
and egg shell inlay.
The main material of making lacquerware is ‘lacquer–lak’.
There are 2 steps of lacquering; 1) Preparation : using samook as the
base of the product. Samook comes from other substances mixed
with lacquer resin to become sticky and concentrated for coating the
pattern of the product. 2) Lacquer coating : the technique involves
applying several coats of varnish.
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Lacquering process is the significant identity which makes
lacquerware diﬀerent from other handicrafts. Lanna people call it
‘Nam–Hug lacquer liquid’. Lacquer resin which is mostly used from
‘Lak Yai or Hug Luang (Melanorrhoea usitate)’. There are 3 tapping
periods but the best quality of resin; concentrated, thick and clean is
during November to January called ‘Hug nai’. After tapping resin it will be
divided as raw lacquer, Rak Nam Kliang (drained lacquer), Rak Samook
(mixed lacquer), Rak Klia (spreading lacquer), Rak Chet (wiped lacquer),
and Rak Sai (clear lacquer). Each lacquer has diﬀerent using purpose.
The making of lacquerware in Chiang Mai has a long history.
The factor that maintains this making is adaptation process according
to economic and social changes. People have to conserve the making
of pattern and process and style production because the making
process and style changes according to the needs of the customer.
Governmental, non–governmental and social promotion should raise
awareness of the benefit of Melanorrhoea usitate (lacquer tree) which
produces main materials of making lacqureware and is almost extinct.
At present, Nantharam community, Haiya and Muang Chiang Mai
have their own local wisdom support process for sustainability by
founding learning centre to cascade knowledge to youth people and
tourists to practice and experience by themselves. This is a method
to build the awareness and value of the benefit of lacquer tree
conservation and lacquerware handicraft.

๒๓๔
บทนํา

พลวัตของสังคมมีผลตอการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมทัง้ ทางวัตถุและ
จิตใจ สงผลกระทบตอภูมิปญญาทองถิ่นที่จะตองปรับเปลี่ยนวิถีไปตามบริบท
บทความดังกลาวมีวัตถุประสงคในการศึกษาเพื่อ ๑) ประวัติศาสตรเครื่องเขิน
เชียงใหม ๒) กระบวนการผลิตเครือ่ งเขินเชียงใหม ๓) การเปลีย่ นแปลงเครือ่ งเขิน
เชียงใหม และ ๔) การอนุรักษสืบทอดเครื่องเขินเชียงใหม เปาหมายสําคัญ
เพื่อฉายใหเห็นการปรับตัวเพื่อการดํารงคงอยูของเครื่องเขินเชียงใหม อีกทั้ง
การปลูกจิตสํานึกใหภูมิปญญาเครื่องเขินเชียงใหมสามารถสืบทอดไปยังคนรุน
ตอไปได
เนื้อหา

๑. ประวัติศาสตรเครื่องเขินเชียงใหม

เครื่องเขิน (Lacquer Ware) คือเครื่องสานที่ทาดวยรักและชาด (ศูนย
สงเสริมอุตสาหกรรมภาคเหนือ กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, ม.ป.ท. : ๑) แตโดยทัว่ ไป
เครื่องเขิน หมายถึง เครื่องใชสอยที่ทําขึ้นโดยวิธีการเฉพาะอยางหนึ่ง ประกอบ
ดวยไม หรือไมไผ ทําเปนรูปเครื่องใชสอยตางๆ ตามตองการแลวใชกรรมวิธี
ตกแตงสําเร็จใหสมบูรณสวยงาม โดยใชยางรัก สี ชาด มุก ทองคําเปลว หรือ
เงินเปลว เปนวัตถุดบิ สําคัญ ในการทําเครือ่ งเขินกําเนิดขึน้ ครัง้ แรกในประเทศจีน
เปนเวลาไมนอยกวา ๓,๐๐๐ ปมาแลว (กรเพชร เพชรรุง, ๒๕๓๙ : ๒๓)
โดยตามประวัติของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติจีน กลาววา กรรมวิธีการผลิต
เครื่องเขินเริ่มในสมัยฉางโชว ๑๗๖๖–๒๒๑ กอนพุทธศักราช และพัฒนาขึ้น
ในสมัยจิ้น ๒๒๑–๒๐๗ กอนพุทธศักราช จนถึงสมัยฮั่น ๒๐๖ กอนพุทธศักราชพ.ศ.๒๒๐ ซึ่งเครื่องเขินดั้งเดิมนั้นมีโครงสรางทําดวยไมไผ และยาดวยยางรัก
เครื่องเขินไดแพรกระจายไปในบริเวณตางๆ ในแถบเอเชีย ไดแก เกาหลี ญี่ปุน
และผานลงมาทางใตของจีนผานพมา ไทย เวียดนาม เปนตน
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จากเสนทางการขยายตัวของเครื่องเขินจากจีนลงมาถึงประเทศไทย
ทางตอนบนนัน้ มีความเปนมาจากชาวไทเขินหรือไทขืน ทีม่ ถี นิ่ ฐานทีเ่ มืองเชียงตุง
และคงไดรับกรรมวิธีการผลิตมาจากจีน ผานนานเจามาเปนเวลานานกอนที่จะ
อพยพเขามาทางรัฐฉาน แยกเขาพุกามและเชียงใหม ในสมัยพระเจาบุเรงนอง
แหงพมากรีฑาทัพเขายึดเมืองเชียงใหมไวในป พ.ศ.๒๑๐๑ ไดกวาดตอนชางฝมอื
จํานวน ๔๐,๐๐๐ คน รวมทัง้ ชางเครือ่ งเขินเชียงใหมไปยังเมืองหงสาวดีของพมา
ดวย และตลอดระยะการปกครองพมาบังคับใหเชียงใหมสงเครื่องบรรณาการ
ตางๆ ไปให ในจํานวนนี้มีเครื่องเขินรวมอยูดวย การกวาดตอนชางเครื่องเขิน
มีอีกครั้งหนึ่งในสมัยพระเจาอลองพญาแหงพมา ยกกองทัพมาปราบปราม
อาณาจักรลานนาทีแ่ ข็งเมือง ในป พ.ศ.๒๓๐๕ ครัง้ นัน้ ไดกวาดตอนชางเครือ่ งเขิน
ไปอยูเมืองไลขา ในรัฐฉาน
ตอมาเมื่อเมืองเชียงใหมเปนอิสระจากพมาในสมัยของพญากาวิละ
เจาผูปกครองนครเชียงใหม เมื่อพ.ศ.๒๓๒๕ พระองคทรงฟนฟูเมืองเชียงใหม
ขึน้ โดยทรงรวบรวมผูค นจากทีต่ า งๆ เขามาอยูใ นเมืองเชียงใหม ไดแก ชาวเมือง
เชียงใหมเดิมที่หลบหนีไปอยูในปา ชาวไทยจากแควนสิบสองปนนา ไทใหญ
ไทลื้ อ ไทเขิ น โดยเฉพาะชาวไทเขิ น นั้ น มาตั้ ง บ า นเรื อ นใหม ที่ ถ นนวั ว ลาย
เครื่องเขินจึงกลับมาแพรหลายในเมืองเชียงใหมอีกครั้ง
เครื่องเขินทางภาคเหนือที่มีชื่อเสียงเปนที่รูจักกันโดยทั่วไป และไดรับ
การยกยองวาประณีตงดงาม คือเครื่องเขินเชียงใหม สมัยดั้งเดิมนั้น เครื่องเขิน
เชียงใหมมกั เปนโครงไมหรือโครงไมไผสานแลวลงยางรัก ตกแตงดวยสีชาด (หาง)
และเขียนลวดลายใหงดงาม มักนิยมประดิษฐเปนเครือ่ งใชสอย จําพวกขันหมาก
เชี่ยนหมาก หีบผา โอ ตะลุม เปนตน (กรเพชร เพชรรุง, ๒๕๓๙ : ๒๓)
ตอมาเมื่อมีการนําเอาชาวไทเขินเขามาเปนชางทําเครื่องเขินตามแบบ
อยางที่เคยทํามาเมื่อครั้งอยูลุมนํ้าขืนที่เชียงตุง รูปแบบเครื่องเขินใหมๆ จึงได
เกิดขึ้นในระยะหลัง จากการผสมผสานรูปแบบดั้งเดิมของเชียงใหมกับรูปแบบ
เชียงตุง เพื่อเปนการสนองตอบความตองการและรสนิยมใหมในลานนา ดังนั้น
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กลาวไดวาเครื่องเขินเชียงใหมสามารถจําแนกออกเปนสองกลุมใหญๆ ไดแก
“แบบพื้นเมือง” พบมากในชนบทของเชียงใหม และ “แบบเครื่องเขินวัวลาย”
ซึ่งเรียกชื่อตามละแวกหมูบานที่มีการผลิตเครื่องเขินของเมืองเชียงใหมในเขต
บานวัวลาย บานนันทาราม และบานระแกงทางดานใตของตัวเมือง (ศูนยการศึกษา
นอกโรงเรียน กรมการศึกษานอกโรงเรียน กระทรวงศึกษาธิการ ม.ป.ท. : ๘)

๒. กระบวนการผลิตเครื่องเขินเชียงใหม

๒.๑ วัตถุดิบในการผลิตเครื่องเขินเชียงใหม

ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน (ม.ป.ท. : ๗๘) กลาวถึง งานเครือ่ งเขิน
ของไทยเปนหัตถอุตสาหกรรมประเภทหนึ่งที่ไดพัฒนากระบวนการผลิตและ
วัตถุดิบที่ตนเองมีอยูตลอดระยะเวลาอันยาวนาน โดยสันนิษฐานไดวาความรู
ดานการนําเครือ่ งเขินและวัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการผลิตนัน้ ไดรบั อิทธิพลผสมผสาน
ระหวางจีน ญี่ปุน ไทยและพมา ในบางงานวัสดุและอุปกรณที่ใชมีลักษณะเปน
แบบดั้งเดิม ซึ่งไดรับการพัฒนาในเวลาตอมาดวยเทคโนโลยีสมัยใหม เครื่องมือ
วัสดุอปุ กรณใหมๆ หลายชนิด หลายประเภทมีความเหมาะสม ทํางานไดสะดวก
รวดเร็วและใหรปู ลักษณใหมแกงานเครือ่ งเขินหลากหลายรูปแบบและประโยชน
ใชสอยทีม่ ากขึน้ ซึง่ แตเดิมมีอยูไ มมากนัก เชน เครือ่ งเขินลายรดนํา้ ปดทอง ลาย
ขุดขีดฝงสี ลายประดับมุก ประดับกระจก และเปลือกไข ปจจุบันรูปลักษณของ
งานเครือ่ งเขินไทยไดเปลีย่ นแปลงไปดวยเทคโนโลยีและวัสดุอปุ กรณทผี่ ลิตขึน้ มา
ใชงานมากมาย เชนเดียวกันกับวัสดุ โครงสราง และวัสดุในการตกแตงที่ผลิตขึ้น
มาใชอยางๆ ไมมีขอจํากัด วัสดุที่นํามาใชทําเครื่องเขิน มีดังนี้
๑) ไม มีอยูดวยกัน ๓ ชนิด
๑.๑) ไมเนื้อออน ไดแก ไมที่มีเนื้อคอนขางหยาบ นํ้าหนักเบา
ผุงาย บิดและหดตัวสูง แตกราวมาก ปลวก มอดชอบกิน เชนไมจําปา ไมแดงนํ้า
ไมกระบาก ไมมะมวงปา ไมมะยมหอม ไมรม มา ไมเหียง ไมยาง ไมฉาํ ฉา เปนตน
บางชนิดเหมาะกับการทําเครื่องเขิน เพราะมีนํ้าหนักเบา ยางรักซึมติดไดดี
แตดอยความแข็งแรง
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๑.๒) ไมเนือ้ ออนปานกลาง ไดแก ไมทจี่ ดั เขาประเภทไมเนือ้ แข็ง
ไมได แตคุณภาพดีกวาไมเนื้อออน ยืดและหดตัวไดนอย บางชนิดทนตอสภาพ
อากาศดีเทากับไมเนื้อแข็ง แตดอยในเรื่องของการรับนํ้าหนัก นิยมใชทํา
เครื่องเรือนและงานที่ตองการความละเอียดสวยงาม ไดแก ไมสัก ไมอินทนิล
ไมตะแบก ไมโมกมัน ไมยมหิน ไมสีดาดง เปนตน ไมจําพวกนี้ใชทําโครงเครื่องเขิน
ไดดีกวาพวกแตคอนขางหายากและมีราคาสูง
๑.๓) ไมเนือ้ แข็ง สวนใหญเปนไมทมี่ นี าํ้ หนักมาก เนือ้ แนน และ
เหนียว มีทั้งเนื้อหยาบจนถึงเนื้อละเอียด บางชนิดเสี้ยนตรงแตสวนมากเสี้ยน
จะสับสน จึงใหลายไมที่สวยงาม ตัดและไสแตงยาก ทนทานในทุกสภาพอากาศ
เหมาะแกการกอสรางทีร่ บั นํา้ หนักมากๆ บางชนิดนิยมใชทาํ เครือ่ งเรือนไดอยาง
งดงาม เชน ไมแดง ไมประดู ไมเต็ง ไมรัง ไมมะคาโมง ไมตะเคียนทอง ไมพยุง
ไมชิงชัง ซึ่งทั้งหมดไมเหมาะกับงานทําเครื่องเขิน
๒) ไมไผ –หวาย
๒.๑) ไม ไ ผ เป น ไม ที่ มี คุ ณ ลั ก ษณะพิ เ ศษ ผิ ด กั บ ไม อื่ น ๆ
งานเครื่องเขินจํานวนมากมายในสมัยโบราณนิยมใชไมไผและไมสักเปนโครง
มากกวาไมชนิดอื่นๆ สําหรับไมไผนั้นอาจจะมากกวา โดยเฉพาะอยางยิ่งไมไผ
เฮียะ ทั้งนี้เพราะไผเฮียะ เปนไมไผที่ดี เหมาะสมกับงานโครงเครื่องเขินมากกวา
ไมชนิดอืน่ ๆ ไผเฮียะ เปนไมทมี่ มี ากในปาดิบชืน้ ทางภาคเหนือของประเทศไทย
ลําตนไมใหญนัก มีเนื้อบางและเบา สามารถสรางสานโครงที่ตองการความบาง
เปนพิเศษดวยวิธีการจักสานและขดขึ้นเปนรูปตางๆ ไดโดยความแข็งแรง
แมจะทําเปนภาชนะขนาดใหญ ก็ยังคงเบาอยู เมื่อเคลือบทาดวยรักแลวจะ
มีความแข็งแรงทนทานเชนเดียวกับไมชนิดอื่นๆ อยางไรก็ตามไผเฮียะที่ใชทํา
เครื่องเขินยังมีขอเสียคือมอดชอบไชกินเนื้อไม ดังนั้นการปองกันคือเลือกไม
ที่มีอายุ ๒–๓ ป ไมควรเลือกที่มีอายุนอยกวาเพราะมอดชอบกิน และไมที่
อายุเกิน ๓ ป ก็ไมควรนํามาใชเพราะเนื้อไมคอนขางแข็ง เปราะและหักไดงาย
เมื่อนํามาขึ้นรูป

๒๓๘
๒.๒) หวาย เปนวัสดุอีกชนิดหนึ่งที่มีลักษณะใกลเคียงกับไผ
แตในงานหัตถกรรมจักสานแลว หวายเปนเพียงวัสดุประกอบในการเขาขอบ
เก็บริม หรือทําหูภาชนะจักสานทั่วไป ดังนั้นภาชนะที่ใชหวายจักสานจะเคลือบ
ทาด ว ยยางรั ก ก็ ค งไม แ ตกต า งกั น นั ก กั บ การเคลื อ บบนไม ไ ผ หวายเป น ไม
ที่ชอบขึ้นในปาดิบชื้นแถบภาคเหนือ ปจจุบันหายากและราคาแพง จึงไมนิยม
นํามาทําโครง
๓) ไมอัด เปนผลิตภัณฑอีกชนิดหนึ่งที่ผูทําเครื่องเขินในปจจุบัน
นํามาใชประกอบเปนโครงไดอยางรวดเร็ว แข็งแรง และมีนํ้าหนักเบา ไมอัด
เปนไมทไี่ ดรบั ความนิยมเนือ่ งจากมีความสะดวกรวดเร็วในการทํางาน ลดขัน้ ตอน
ในการทํางานไดมากกวาไมธรรมดา
๔) กระดาษอัด มีความแข็งแรงและนํ้าหนักนอยกวาไมอัด ผูผลิต
เครื่องเขินนํามาใชเปนสวนประกอบภายในเล็กๆ ซึ่งไมตองการความแข็งแรง
ทนทานมากนัก
๕) กระดาษ เยื่อกระดาษที่นํามาใชเชนตนสา ไมยูคาลิปตัส ไมสน
ตนออ ตมแขม ตนกก ตนขาว เปนตน นอกจากนั้นกระดาษที่นํามาใชเปนวัสดุ
เครื่องเขินจัดไดเปน ๒ ชนิด คือกระดาษทั่วไป เชน กระดาษหอของ กระดาษ
หนังสือพิมพ กระดาษที่มีเสนใบประสานเปนเนื้อเยื่อ เชนกระดาษสา ซึ่งมี
ความเหนียวดีกวากระดาษชนิดอื่นๆ เพราะมีเสนใยที่ยาวไขวประสานกัน
อยูในเนื้อแผนกระดาษ
นอกจากนัน้ ยังมีดนิ เผา แกว ผาโดยเฉพาะผาฝาย ปาน ปอ ในสมัย
โบราณชางไดใชผาปดรอยตอของไมแลวทาดวยยางรัก เพื่อเพิ่มความแข็งแรง
ทนทาน โลหะ พลาสติก เปนตน วัตถุดบิ ทีส่ าํ คัญทีข่ าดไมไดในการผลิตเครือ่ งเขิน
ก็คือสมุก
สมุก
สมุก เปนชื่อเรียกของวัสดุรองพื้นในงานเครื่องเขินที่ไดจากการนํา
เอาสารตางๆ เชน ผงอิฐ ผงกระเบือ้ ง ผงดิน แปงขาวเจา หรือผงฝุน อืน่ ๆ มาคลุกเคลา
กับนํ้าพอใหรวมตัวกันเปนของเหลวแลวผสมกับยางรัก ซึ่งจะทําใหเกิดการจับ
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ตัวกัน มีความขนและเหนียว สามารถเกาะติดและทรงตัวอยูไดเมื่อฉาบหรือ
ทาลงบนโครงผลิตภัณฑรปู ทรงตางๆ การทาสมุกเพือ่ ปรับความราบเรียบของผิว
โครงที่สวนใหญเปนไมชนิดตางๆ ซึ่งเนื้อของไมตางๆ ก็มีความหยาบละเอียด
แตกตางกันไป เพือ่ ความสวยงามจึงจําเปนตองลบปกปดและปรับผิวใหเรียบรอย
เสียกอนดวยสมุก
ลักษณะความแตกตางกันของโครงไมจากรองรอยของเสี้ยน รูหรือ
ตาไมจนถึงรอยแตกราวของเนือ้ ไมซงึ่ มีขนาดเล็กใหญแตกตางกันนัน้ เนือ้ ของสมุก
จึงตองมีความละเอียดหยาบแตกตางกันไปตามเหตุนั้นดวยเนื้อไมที่มีคุณภาพ
เชนไมสักทอง ซึ่งมีเนื้อละเอียดสามารถขัดแตงใหเรียบไดงาย ชางก็จะใชผงดิน
ผงดินสอพอง หรือผงฝุนตางๆ มาผสมกับยางรัก ทําเปนสมุกใชงานนั้นๆ
เรียกวาสมุกละเอียด แตถา โครงนัน้ หยาบดวยเนือ้ ไมหรือมีรอยแตกราว ชางก็จะใช
อิฐปน ขีเ้ ลือ่ ย หรือสิง่ อืน่ ๆ ทีห่ ยาบมาผสมกับยางรัก อุด ฉาบ ปาย เสียชัน้ หนึง่ กอน
เรียกวา สมุกหยาบ สวนโครงไมที่มีลักษณะของเนื้อกึ่งหยาบกึ่งละเอียด ชางจะ
เลือกเอาผงดิน ผงอิฐมาผสมกับยางรักฉาบทาบนโครงไมนนั้ ๆ เรียกวา สมุกกลาง
หากโครงวัสดุอื่นที่มีความเรียบในตัวของมันเองอยูแลวเชน แกว พลาสติก ฯลฯ
ก็ไมจําเปนตองใชสมุกรองพื้นปรับความเรียบได แตถาโครงนั้นมีรองรอยหรือ
ตําหนิทหี่ ยาบใหญโตขึน้ ชางจะพิจารณาสรรหาวัสดุทมี่ ขี นาดหยาบขึน้ มาใชแทน
ผงอิฐ ผงดิน เชนขีเ้ ลือ่ ย เสนใยพืช สําลี เปนตน มาผสมกับยางรัก อุดรองรอยนัน้ ๆ
ไดเต็มเร็วขึ้นกวาการใชสมุกหยาบ ซึ่งจะตองใชหลายๆ ครั้ง เปนตน
การที่จะทํางานหรือผลิตเครื่องเขินใหรวดเร็วขึ้น ความรอบรูและ
ประสบการณของชางจะชวยใหการปรับพื้นผิวของโครงผลิตภัณฑเสร็จเร็ว
ดวยการเลือกใชวัสดุผสมสมุกไดอยางเหมาะสมกับการนําไปใชงานนั้นๆ
สมุกนั้นมีดวยกัน ๓ ชนิด คือ สมุกหยาบ สมุกกลาง และสมุก
ละเอียด โดยสมุกแตละชนิดมีองคประกอบของสาระสําคัญ ดังตอไปนี้ (ศูนย
การศึกษานอกโรงเรียนภาคเหนือ, ม.ป.ท. : ๙๙)
๑) อิฐปน หรือผงอิฐ กระเบื้อง ทั้งอิฐหรือกระเบื้อง เมื่อนําอิฐบด
ใหเปนผงผสมนํา้ เล็กนอย เพือ่ ใหเขากับยางรักไดงา ยขึน้ ผงอิฐซึง่ มีลกั ษณะเปน

๒๔๐
ผงแข็งเม็ดเล็กๆ จะถูกเรียงซอนทับและเกาะติดเปนเนื้อเดียวกันอยางหยาบๆ
ดวยยางรักที่เหนียว และเมื่อแหงจะทําใหมีความแข็งตัวมากที่สุดใชผสมกับ
ยางรักทําสมุกหยาบ
๒) ดินสอพอง เปนวัตถุดิบที่ไดจากธรรมชาติ สวนใหญนําไปผลิต
เครื่องปนดินเผาประเภทถวยชาม เพราะดินชนิดนี้จะมีเนื้อที่ละเอียดและ
ขาวสะอาดหดตัวคอนขางนอย ละลายนํ้าไดงาย ใชผสมกับผงอิฐและยางรัก
ทําสมุกกลาง เมื่อแหงจะมีเนื้อคอนขางแข็งกึ่งหยาบกึ่งละเอียด
๓) ดินดํา หรือดินเหนียว เปนวัตถุดบิ ทีม่ อี ยูใ นพืน้ ทีท่ วั่ ไป มีลกั ษณะ
เฉพาะที่มีสีดําเมื่อแหงสนิทเนื้อคอนขางละเอียดและเหนียว ถาเปนกอนจะ
ละลายนํา้ ยาก หดตัวเล็กนอย นิยมใชดนิ ชนิดนีผ้ ลิตเปนเครือ่ งปน ดินเผาประเภท
เครื่องหิน เมื่อนํามาผสมกับดินสอพองและยางรักจะไดสมุกละเอียด เมื่อแหง
จะใหเนื้อคอนขางละเอียดและแข็งปานกลาง ขัดผิวดวยกระดาษทรายนํ้าได
โดยไมยากนัก
๔) ขี้เถา เมื่อนํามาผสมกับดินสอพองหรือดินดํากับยางรักจะได
สมุกละเอียด เชน ดินขาว ดินดํา
๕) ขี้ เ ลื่ อ ย จะนํ า มาใช ทํ า สมุ ก หยาบหรื อ สมุ ก อุ ด ร อ งได ที่ มี
ขนาดใหญจนถึงขนาดเล็กไดเชนเดียวกับสมุกหยาบที่ใชผงอิฐและสมุกที่ใช
ขี้เลื่อยจะมีความแข็งนอยกวา
๖) ใยพืช ไดแก สําลี ใยปาน เปลือกปอ นําเสนใยมาตัดเปนชิน้ เล็กๆ
คลุกเคลากับยางรักจะไดเนื้อสมุกใชอุดรองหรือรอยแตกราวของเนื้อไมที่มี
ขนาดใหญไดดี เพราะเสนใยจะเปนตัวชวยยึดและใหเนื้อเยื่อที่แข็งแรงตอ
โครงพื้นงานเครื่องเขินอีกชนิดหนึ่ง
๗) แปงขาวเจา นํามาใชเปนสวนผสมของสมุกเพือ่ ตกแตงโครงพืน้
เครื่องเขินรวมกับผา กระดาษ หรือเสนใยตางๆ กอนนําไปใชอุดฉาบ ตกแตง
ปกปดรองรอยตอประสานของโครงพื้น จัดเปนสมุกละเอียด
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๘) ปูนปลาสเตอร มีเนื้อสีขาว มีคุณสมบัติดูดซึมนํ้าไดดี การนํา
มาใชงานเพื่อใหสมุกมีเนื้อละเอียด มีความแข็งและหดตัวนอย และทําใหสมุก
แหงเร็วขึ้น
๙) ปูนขาว ใชเปนสวนผสมเพื่อใหเกิดการเกาะตัวของวัสดุอื่นๆ
เชน ทราย อิฐ ซีเมนต ในงานกอสราง แข็งตัวเมื่อแหง นํามาใชในงานสมุก
ละเอียดเพื่อใหแหงเร็วขึ้น
๑๐) สีฝุน นํามาใชในงานผลิตเครื่องเขินประเภทรักสีและขูดขีด
ฝงสี สามารถนํามาใชในงานตางกัน เชน ใชผสมรักพื้น รักใส ทําสีบนผิวงาน
ใชโรยในรองเสนที่ขูดหรือขีดไวใหมีสีสันสวยงาม
๑๑) หมึกจีน ใชผสมสมุก รักรองพื้นหรือทาบนโครงไม หรือทาบน
เนื้อสมุก เพื่อใหพื้นโครงเครื่องเขินมีสีดําสนิท เปนการชวยเสริมใหเนื้อรักเงา
มีความดํามันยิ่งขึ้น
หาง หรือชาด
เปนสารใหสีแดง ไดจากดินสีแดงเนื้อแกรง ซึ่งมาจากอินเดีย จีน
และพมา แตในลานนาใชดนิ ดังกลาวซึง่ มีอยูต ามดอยในพมานํามาบดใหละเอียด
ผสมกับนํ้ามันมะเยาและนํ้ามันยาง ซึ่งวัสดุที่ทาดวยหางแลวจะตองผึ่งลมไวถึง
สิบกวาวันกวาจะแหง หางแมจะเปนสีแดง แตก็พบวามีความแตกตางกัน
เชน สีนาํ้ หมาก สีสม อมเหลือง และสีนาํ้ ตาล แตทนี่ ยิ มใชคอื หางเสน คือสีแดงหมน
หางเชื่อกันวาเปนสารที่มีอันตราย ทําใหคนขุดถึงกับเล็บหลุด ดังนั้น จึงมักใช
คนที่เปนโรคเรื้อนไปขุดหาดินดังกลาว เมื่อไดมาแลวจะตองฆาสารปรอทที่มี
อยูในดินนั้น โดยการหอดินดวยใบตองแลวนําไปหมกไฟเสียกอนที่จะบดให
ละเอียด
รัก หรือยางรัก
ชาวลานนาเรียกวา “นํา้ ฮัก” ไดมาจากการเจาะตนรัก ตนรักทีจ่ ะทํา
การเจาะกรีดเอายางมามีหลายชนิดดวยกัน แตที่นิยมเจาะเอายางมากที่สุดคือ
“ไมรักใหญ หรือฮักหลวง”

๒๔๒
รักใหญ หรือ ฮักหลวง (Melanorrhoea usitate) ชอบขึ้นและ
เจริญงอกงามดีในปาโปรงแลง ซึ่งมีดินเปนลูกรังหรือดินปนทรายที่มีการระบาย
นํ้าดี
รักหมู หรือรักนํ้า มีใบใหญเรียบ ลําตนตรงเปลือกของลําตนแข็ง
ชอบขึ้นอยูตามริมหวยที่มีนํ้าขังอยู ยางรักชนิดนี้ไมคอยนิยม เพราะยางรัก
คุณภาพตํ่ากวารักใหญ ไดปริมาณนอย แหงชา
รักขีห้ มู มีใบปลายบนของใบใหญ มนเรียวเขาหากานของใบ เปนใบ
แบบเรียบ ลําตนเตี้ยเปนพุม มีจํานวนนอย มีพิษอันตรายตอผูที่แพยางรัก
จึงไมนิยมกรีดเอายาง
การกรีดยางรัก จะทําไดใน ๓ ระยะ (กรเพชร เพชรรุง , ๒๕๓๙ : ๒๙) คือ
ชวงแรก ชวงเขาฤดูฝน ปลายเดือนพฤษภาคม ซึ่งจะไดนํ้ายาง
คุณภาพตํา่ เพราะจะมีนาํ้ ฝนและเศษไมปะปน โดยจะเรียกนํา้ รักทีไ่ ดนวี้ า “ฮักแซว”
ชวงที่สอง เปนชวงฤดูหนาวราวเดือนพฤศจิกายน–มกราคม จะได
นํ้ายางรักคุณภาพดีมาก เพราะขนเหนียวและสะอาด เรียกวา “ฮักนาย”๑
ชวงทีส่ าม เปนชวงปลายฤดูรอ น จะไดนาํ้ ยางทีม่ คี ณ
ุ ภาพตํา่ เพราะ
นํ้ายางมีปริมาณนอย ไหลชาจนแหงติดกับรอบเจาะ ทําใหตองขูดออก ผิวและ
เปลือกไมจึงมักหลุดติดปะปนอยูในนํ้ายางรัก เรียกวา “ฮักเฮื้อ”
การนํายางรักจากตนรักมาใช ทําโดยการกรีดหรือสับดวยมีดทีล่ าํ ตน
รักใหเปนรอยยาวๆ ยางรักจะไหลออกมาตามรอยกรีดหรือสับนั้น นําภาชนะเขา
รองรับนํา้ ยางรัก เก็บรวบรวมไวใชงานตามขนาดทีต่ อ งการ ยางรักนีบ้ างแหงเรียกวา
“นํา้ เกลีย้ ง” หรือ “รักนํา้ เกลีย้ ง” ก็มรี กั หรือยางรักแตละชนิดทีช่ า งรักใชประกอบงาน
เครื่องรัก มีคุณลักษณะดังนี้ (การทาอากาศยานแหงประเทศไทย : ๙๘)
๑) รักดิบ คือยางรักสดที่ไดจากการกรีดหรือสับจากตนรัก ลักษณะ
เปนของเหลวสีขาว เมื่อทิ้งไวสักระยะหนึ่งจะเปลี่ยนเปนสีนํ้าตาล และจะกลาย
๑

ภาคกลางเรียกวา รักเหมย.
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เปนสีนํ้าตาลไหม รักดิบนี้จะตองผานการกรองใหปราศจากสิ่งสกปรกปะปน และ
จะตองไดรับการขับนํ้าที่เจืออยูตามธรรมชาติในยางใหระเหยออกตามสมควร
เสียกอน จึงจะนําไปใชประกอบงานเครื่องรัก
๒) รักนํ้าเกลี้ยง คือรักดิบที่ผานการกรองและไดรับการขับนํ้า
เรียบรอยแลว เปนนํ้ายางรักบริสุทธิ์ จึงเรียกวา “รักนํ้าเกลี้ยง” เปนวัสดุพื้นฐาน
ในการประกอบงานเครื่องรักชนิดตางๆ เชน ผสมสมุก ถมพื้น ทาผิว
๓) รักสมุก คือรักนํ้าเกลี้ยงผสมสมุก มีลักษณะเปนของเหลวคอน
ขางขน ใชสําหรับอุดแนวทางลงพื้น และถมพื้น
๔) รักเกลีย่ คือรักนํา้ เกลีย้ งผสมกับสมุกถานใบตองแหงปน บางที
เรียกวา “สมุกดิบ” ใชเฉพาะงานอุดรู ยารอง ยาแนวบนพื้นกอนทารักสําหรับ
ปดทองคําเปลว
๕) รักเช็ด คือรักนํ้าเกลี้ยง นํามาเคี่ยวบนไฟออนๆ เพื่อไลนํ้า
ใหระเหยออกมากที่สุด จนไดเนื้อรักขนและเหนียวจัด สําหรับใชแตะ ทา หรือ
เช็ดลงบนพื้นแตบางๆ เพื่อปดทองคําเปลวหรือชักเงาผิวหนางานเครื่องรัก
๖) รักใส คือรักนํ้าเกลี้ยงที่ผานกรรมวิธีสกัดใหสีออนจางและ
เนื้อโปรงใสกวารักนํ้าเกลี้ยง สําหรับใชผสมสีตางๆ ใหเปนรักสี
รักแตละชนิดลวนมีที่มาจากรักดิบดวยกันทั้งสิ้น รักแตละชนิดจะมี
คุณภาพมากหรือนอยก็ตามเมื่อนํามาประกอบงานเครื่องรักแลวจะไดงานที่ดี
มีความคงทนถาวรเพียงใด ขึ้นอยูกับคุณสมบัติพื้นฐานของรักดิบที่ชางรักรูจัก
เลือกรักดิบที่มีคุณภาพดีมาใช
ลักษณะหรือคุณสมบัติพิเศษอีกอยางหนึ่งของยางรักคือ สามารถ
คงลักษณะของเหลวไวไดเปนเวลานาน หากเก็บรักษาไวในภาชนะที่ปดมิดชิด
โดยไมใหถูกอากาศและความรอนจากแสงแดด ยางรักจะมีองคประกอบและ
คุณสมบัติแตกตางกันไปตามลักษณะของพันธุ แหลงกําเนิด และสิ่งแวดลอม
ทางภูมิศาสตร แตละพันธุมีคุณสมบัติตางกัน ดังนี้ (ศูนยการศึกษานอกโรงเรียน
ภาคเหนือ, ม.ป.ท. : ๓๒)

๒๔๔
• รักจีน มีลักษณะคลายนํ้านมสีขาวออกเทา เมื่อทิ้งไวจะเปน
สีนํ้าตาล ไดจากตนรักทางตอนกลางของประเทศ
• รักญีป่ นุ มีลกั ษณะคลายกับรักจีน แตจะมีสที เี่ ขมกวา เมือ่ ทิง้ ไว
นานๆ ไดจากตนรักทางตอนเหนือของกรุงโตเกียว ประเทศญีป่ นุ
• รักพมา มีลักษณะเปนยางขนสีเทา เมื่อถูกอากาศนานๆ สีจะ
กลายเปนสีนํ้าตาลและดําสนิทในที่สุด
• รักเวียดนาม มีลักษณะคลายกับรักไทย และรักพมา แตเมื่อนํา
มาทําเครือ่ งเขินจะไดผวิ ทีเ่ ปราะบาง ไมแข็งแรงทนทานเหมือน
รักพันธุอื่นๆ
วัตถุประสงคหลักของการทารัก จําแนกออกได ดังนี้
๑) เพือ่ รักษาลวดลายพืน้ ไมหรือพืน้ วัสดุทตี่ อ งการทาเอาไวใหคงรูป
และสีในลักษณะเดิม
๒) เพื่อรักษาพื้นหรือรองรอยเดิมไว
๓) เพื่อทําใหผิวราบเรียบเปนเงามัน
๔) เพื่อการตกแตงประดับพื้นดวยวัตถุอยางอื่น
ยางรักมีคุณสมบัติที่ไมมีสารใดเทียบไดแมแตสีนํ้ามันที่มีลักษณะ
ใกลเคียงกันมากก็ตาม ยางรักสามารถทาเคลือบทาทับกับโครงที่ทํามาจากวัสดุ
ตางๆ ไดเกือบไมมีขอจํากัด ตั้งแตไม ไมไผ หวาย กระเบื้องดินเผา แกว โลหะ
ผา กระดาษ พลาสติก ฯลฯ ซึ่งตางมีคุณสมบัติแตกตางกันไป
ข อ สั ง เกตบางประการในเรื่ อ งนํ้ า รั ก และกรรมวิ ธี ที่ ใช ใ นการผลิ ต
เครื่องเขินเพื่อที่จะใหการผลิตเครื่องเขินไดผลอยางสมบูรณ มีขอควรศึกษา
เกี่ยวกับนํ้ารักและกรรมวิธีผสมนํ้ารัก เพื่อใชในการทําเครื่องเขิน ดังตอไปนี้
รักแบบตางๆ
• รักสด หมายถึง รักที่สะอาดบริสุทธิ์ กรีดออกมาจากลําตน
โดยไมผานกรรมวิธีใดๆ
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• รักดิบ หมายถึง รักที่นําออกมาจากปบหรือถุงที่บรรจุ แลว
กรองใหละเอียดโดยไมผา นกรรมวิธผี สมอยางอืน่ ปกติสนี าํ้ ตาล
ใชเปนรักทารองพื้นหรือนําไปผสมทํารักอื่นๆ
• รักใส เปนการนําเอารักไทยมาใชทํารักใสตามแบบญี่ปุน รักใส
ใชสําหรับทาเครื่องเขินที่เราตองการจะใหเห็นลวดลายของไม
ทีป่ ระกอบโครงนํา้ หรือทาเกล็ดทีโ่ รยไวหรือลวดลายอืน่ ๆ และ
ที่สําคัญคือการนําเอามาผสมสีสําหรับทํารักสี
• รักเชือ้ เปนรักทีน่ าํ ไปผสมกับรักดิบเพือ่ ทําเปนรักดําหรือรักเงา
และรักกลาง
• รักดํารักเงา เปนวิธีนําเอารักไทยมาทําแบบญี่ปุนเชนเดียวกัน
ใชโดยนําไปกรองเสียกอนและใชทาเครื่องเขินชิ้นสุดทาย
• รักกลาง เปนรักที่ใชทารองพื้นเครื่องเขิน ใชโดยนําไปกรอง
เสียกอนดวยผาขาวบาง หรือกระดาษสาอยางดี ใชทารองพื้น
เครื่องเขิน
วิธีกวนรัก
เปนวิธกี ารแยกนํา้ หรือลดจํานวนของนํา้ ออกจากยางรัก เพือ่ ไมให
รักนั้นมีนํ้าหนักมากเกินไป แตไมใชจะแยกออกเสียจนหมด เพราะจะทําใหยาง
รักนั้นขนและเหนียวจนเกินไป อาจจะทําใหแหงชาลงไปอีก นํ้าในยางรักเปน
สวนหนึ่งที่ชวยทําใหยางรักเกิดปฏิกิริยาเร็วขึ้น แตถานํ้ารักมากไปจะทําใหยาง
รักใส คุณภาพไมดีในการนําไปทาเครื่องเขิน จึงตองไลนํ้าออกเสียบางใหเหลือ
นํ้าในอัตราสวนที่เหมาะสม
วิธีการกรองรัก
เริม่ ตนจากเอาตะแกรงกรองกากออกกอน จากนัน้ ใชผา ขึง ๔ มุม แลว
เทยางรักลงใสบรรจุ หากมีกากที่เหลือจากการกรอกรักสามารถนํากลับมาใช
ไดอีกโดยการผสมนํ้ามันกาด ชวงเวลาที่กรองยางรักตองโดนแดดจะทําใหยาง
รักไหลไดดี หลีกเลี่ยงการกรองขณะฝนตก วิธีการดูรักวาเปนของแทหรือไม

๒๔๖
ขึน้ อยูก บั ความชํานาญของผูซ อื้ โดยรักหัวจะมีกาก รักกลางยางรักจะใส รักหาง
จะมีสแี ดงหรือสม รักของแทผซู อื้ จะตองขยี้ หากมีลกั ษณะเหนียว มัน หนืด และ
มีกลิ่นของรักแสดงวาเปนของแท ซึ่งยางรักปลอมจะมีขี้กากผสมอยูเยอะ
โดยสวนใหญแลวจะซื้อยางรักจากเจาประจํา นางประเทืองกลาวอีกวายางรัก
มีขายอยูทั่วไปอยางเชนในกรุงเทพฯ แหลงขายจะอยูบริเวณเสาชิงชา ซึ่งเปน
ยางรักจากประเทศจีน คุณภาพก็จะดอยกวารักใหญทซี่ อื้ มาจากในเขตภาคเหนือ
(เชียงใหม และแมฮองสอน) และจากประเทศพมา โดยชางรักตามจังหวัดตางๆ
ก็จะมาซื้อรักที่บานปาประเทือง สมศักดิ๒์ จนเปนลูกคาประจํา
๒.๒ ลวดลายและเทคนิคเครื่องเขินเชียงใหม
งานตกแตงลวดลายงานเครื่องเขินบนโครงดํา และโครงสี มีเทคนิค
และวัสดุมาก วัสดุทใี่ ชในการตกแตงลวดลายบนงานเครือ่ งเขินในอดีตจะใชวสั ดุ
ตกแตงไมมากนัก เพียงเพือ่ ใหเกิดลวดลายดวยสีสนั ตามธรรมชาติเพียงเล็กนอย
เชน ลวดลายทีเ่ กิดจากการขูดขีด ในเนือ้ รักแลวใชฝนุ สี ๒–๓ สี ฝงเขาไปในรองเล็กๆ
ของเสน ซึง่ ดูแลวไมเกิดผลของการใชสที ชี่ ดั เจนหรือการใชเปลือกหอยมุกมาตัด
ใหเกิดรูปรางลวดลายแลวฝงไวกับพื้นทั้งหมด ผลที่ไดไมโดดเดน เชนเดียวกับ
การใชเปลือกไข หรือแมแตทองคําเปลวที่เกิดจากกระบวนการเขียนลายรดนํ้า
วัสดุเหลานี้ไดถูกใชมานาน
๑) เทคนิคลายขูดขีดฝงสี มักนิยมใชกับลวดลายไทยประยุกต
ประกอบดวย ลวดลายดอกไม ใบไม และสัตว ชางเขียนที่ใชเทคนิคนี้จะตอง
มีความชํานาญอยางสูงในเรื่องลายเสน โดยเฉพาะอยางยิ่งชางเขียนชาวพมา
จะนิยมทําลายขูดบนผิวของผลิตภัณฑเครื่องเขินไดสวยงามเปนที่นิยมของ
คนทั่วไป วัสดุที่สําคัญคือ ฝุนสี ดินสี ฯลฯ
๒

เจาของกิจการประเทืองเครื่องเขิน ชุมชนบานนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม.
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๒) เทคนิครักลายทอง สวนใหญมีความสวยงาม เหมาะสมกับ
ลวดลายที่ไดอิทธิพลมาจากลายไทยโดยเฉพาะ ชางเขียนจะตองมีฝมือสูงและ
มีความเขาใจในโครงสรางของตัวลาย การวางจังหวะของชองไฟใหเหมาะสมกับ
ผลิตภัณฑนั้น รักลายทองที่มีลวดลายและมีฝมือประณีต ใหความสวยงามและ
ดูสูงคาใหความแวววาวเปลงปลั่งบนผิวสีดําของผลิตภัณฑเครื่องเขินดูมีราคา
มากกวาเครือ่ งเขินประเภทอืน่ ๆ โดยเฉพาะชาวตางชาตินยิ มกันมาก วัสดุสาํ คัญ
ที่ใช ไดแก ทองคําเปลว ๑๐๐% นํ้ายาหรดาล
๓) เทคนิครักสี ทําใหเครื่องเขินมีสีสันแปลกตา แตกตางกันไป
เชนรักสีแดง สีเขียว สีนาํ้ ตาล สีครีม ฯลฯ ซึง่ ใชออกไซดของโลหะเปนวัสดุสาํ คัญ
ในการทําใหเกิดสี
๔) เทคนิคเครื่องเขินประดับมุก มีกระบวนการผลิตที่ละเอียด
ประณีต โดยเฉพาะอยางยิ่งการใชหอยมุกมาตัดฉลุใหไดลวดลายประกอบกัน
เปนภาพ เปนลายบนโครงไมแลวถมดวยสมุก รักพื้น รักเงา แลวขัดใหหนารัก
เสมอกับผิวมุก สวนใหญใชวิธีการนี้กับงานเครื่องเรือน เชน โตะ ตู เกาอี้
คันฉอง หรือเครื่องใช เชน กลอง หีบ ฝกมีด ฯลฯ ความดําของรักจะตัดกับ
ความขาววาวปนสีรุงของมุกดูสวยงามและมีคุณคายิ่ง
๕) เทคนิคลายเสนนูนปดทองและฝงกระจก สวนใหญพบในงาน
เครื่องเขินโบราณ ประเภทเครื่องใชชั้นสูง เปนเครื่องแสดงเกียรติยศเจานาย
เจาเมือง พระสงฆองคเจา ดังนั้นรูปแบบและชางฝมือตลอดจนคุณคาของ
วัสดุ จึงเปนสิง่ ทีด่ งี ามถูกนํามาใช เชน งานขันดอก ขันขาว พาน ฯลฯ ซึง่ จะรวมเอา
ความประณีตวิจิตรของการขดลายเสนประกอบงานปนแปะ ลายดอก ลายเถา
ลายกานขด ลายกามปู ประกอบภาพปนสัตวแลวปดทองกระจกสีตามดอกดวง
กอใหเกิดสีสัน แวววาวขับตัดกับสีทองและสีดํา รักแดง วัสดุสําคัญไดแก กระจก
สีตางๆ เชน สีฟา แดง คราม มวง เขียว เหลือง และขาว
๖) เทคนิคติดเปลือกไข โดยการนําเอาวัสดุเหลือทิง้ มาประดับ แปะ
ติดเปนลวดลายและรูปรางที่สวยงาม เชน ลายสมัยใหม ภาพสัตว ดอกไม ฯลฯ

๒๔๘
เนนความงามแปลกตาของลายแตกเปลือกไข ชางจะใหสธี รรมชาติของเปลือกไขไก
เปลือกไขเปด หรือไขนกกระทา เปนตัวแบงขอบเขตรูปรางของลายและภาพ
ไดอยางเหมาะเจาะสวยงาม หากใหความประณีตในระดับที่สูงขึ้นจะไดงาน
ใกลเคียงกับภาพ ๓ มิติที่ใหบรรยากาศนาดูไปอีกแบบอยางหนึ่ง
๒.๓ ผลิตภัณฑเครื่องเขินเชียงใหม
จากการสํารวจและศึกษาเครื่องเขินลานนา แบงกลุมเครื่องเขิน
ที่พบในเขตจังหวัดเชียงใหมตามลักษณะ รูปทรง และเทคนิคประดับตกแตงได
๓ กลุม ดังนี้ (สุรพล ดําริหกุล, ๒๕๓๙ : ๒๖๖)
๑) เครื่องเขินแบบพื้นบาน จะมีลักษณะเปนงานเครื่องสานที่ทา
ดวยยางรักไมกี่ครั้ง และตกแตงอยางงายๆ สําหรับเปนของใชในชีวิตประจําวัน
สวนมากจะเปนเครื่องใชที่เปนเครื่องสานและลงรักสีดํา
๒) เครื่องเขินเชียงใหม หรือเครื่องเขินนันทาราม จะมีโครงสราง
เปนโครงสานลายขัดดวยเสนตอกไมไผ สานขัดกับตอกเสนบางแบนเปนรูปแฉก
รัศมีจากกนของภาชนะจนไดรปู ทรงตามตองการ ทารักสมุกแลวขัด จะไดภาชนะ
ที่เรียบ เกลี้ยงและมีความเบา นิยมตกแตงดวยการขูดลาย
๓) เครือ่ งเขินแบบสันปาตองหรือแบบพืน้ เมือง สวนใหญมโี ครงสาน
เปนลายขัดหรือขดใหเกิดรูปทรงแบบตางๆ ตามตองการ มีการดามและรัดขอบ
เปนชัน้ ๆ ถมพืน้ ทีใ่ หเรียบแลวเขียนลวดลายดวยชาดสีแดง บางทีแ่ ตะดวยทองคํา
เปลวเพื่อเนนลวดลายใหเดนชัดขึ้น
ที่มาของรูปทรงเครื่องเขินเชียงใหม ดังนี้ (ศูนยการศึกษานอก
โรงเรียนภาคเหนือ, ม.ป.ป. : ๒๑๓)
รูปทรงธรรมชาติ ไดแก
• รูปทรงจากพืชพรรณไม ใหความรูส กึ ออนโยน สดชืน่ โดยทําเปน
กิ่งกาน ใบไม เถาวัลย ผลไม
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• รูปทรงจากสัตว หลากหลายตามอากัปกริยา เชน สัตวปก เชน
นก เปด ไก หาน หงส เปนตน มักออกแบบเปนตลับใส
ของสําหรับใชเปนที่ระลึก สัตวสี่เทา เชน กระตาย เตา ชาง
มา แมว ถูกนํามาใชในการออกแบบ เชน โตะ เกาอี้ เปนตน
รูปทรงของแมลง เชน ผีเสื้อ แมลงเตาทอง
รูปทรงเรขาคณิต ไดแก
• รูปทรงกระบอก มักถูกนํามาออกแบบเปนโถ ขันนํา้ ตลับ เปนตน
• รูปทรงกลม มักถูกนํามาออกแบบเปนถวย จาน ถาด แจกัน โล
รวมทั้งเครื่องประดับเชนกําไล ตางหู เปนตน
• รูปทรงรี มักถูกนํามาออกแบบเปนโตะ ถาด ตลับปลอกผาเช็ดมือ
เปนตน
• รู ป ทรงสามเหลี่ ย ม มั ก ถู ก นํ า มาออกแบบเป น กล อ งตลั บ
เครื่องประดับเล็กๆ นอยๆ เปนตน
• รูปทรงสี่เหลี่ยม มักถูกนํามาออกแบบเปนโตะ เตียง เกาอี้ ตั่ง
ฉากไม กลอง ตลับ เปนตน
• รูปทรงหกเหลี่ยม มักถูกนํามาออกแบบเปนกลอง ถาด ตลับ
เปนตน
• รูปทรงแปดเหลี่ยม มักถูกนํามาออกแบบเปนโตะ ถาด กลอง
ตลับ จานรองแกว เปนตน
รูปทรงประดิษฐ เปนรูปทรงทีเ่ กิดจากจินตนาการของนักออกแบบ
โดยดัดแปลงมาจากสิง่ ทีอ่ ยูใ กลตวั รูปทรงของลายไทย เชน รูปทรงพุม ขาวบิณฑ
มาจากดอกบัว รูปทรงจากทีพ่ กั อาศัย รูปทรงเครือ่ งเรือน ซึง่ ไดรบั อิทธิพลมาจาก
สิ่งแวดลอม และถูกประดิษฐมาเชนเดียวกัน
รูปทรงอิสระ เปนลักษณะของรูปทรงทีถ่ กู สรางสรรคขนึ้ มา มีลกั ษณะ
ที่เปลี่ยนแปลงไปตามจินตนาการของผูออกแบบ อาจมีความคลายคลึงกับ
ธรรมชาติเดิมของวัตถุนั้นๆ เชน คลื่นนํ้า หยดนํ้า กอนกรวด เปนตน

๒๕๐
รู ป ทรงประเภทต า งๆ ที่ ก ล า วมาทั้ ง หมดเป น การจั ด หมวดหมู  ข องรู ป ทรง
อยางกวางๆ ลวนแลวแตเปนรูปทรงที่ปรากฏอยูในชิ้นงานเครื่องเขินของไทย
ทั้งในอดีตและปจจุบัน
นอกจากนีย้ งั สามารถแบงประเภทของเครือ่ งเขินออกเปน ๒ ประเภท
คือ (มณี พยอมยงค, ๒๕๒๘ : ๘๑)
๑) ประเภทของใช
– ก็อก หรือโอ ไดแก ขันนํ้า
– ไถล หรือถาด
– ขันดอก
– แอ็บ ตลับเล็ก
– เอิบ หีบขนาดใหญ
– อุบ มีฝาครอบทรงสูงอยางขันนํ้าพานรอง
– ขันโตก หรือโตก
– ซองมูลี หรือกลองบุหรี่
– แอ็บซุม ไดแกตลับชุด
– รูปสัตวตางๆ ทําเปนที่เขี่ยบุหรี่
– ของชํารวย
๒) ประเภทของประดับ
– กรอบรูป
– ที่เสียบจดหมาย
– ที่รองแกว
– แจกัน
– ปนปกผม
– กําไลแขน เปนตน
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๓. การเปลี่ยนแปลงของเครื่องเขินเชียงใหม
ผูศ กึ ษาไดนาํ เอากรอบแนวคิดการศึกษาทางประวัตศิ าสตรมาประยุกต
ใชเพือ่ ใหเห็นถึงการเปลีย่ นแปลงเครือ่ งเขินเชียงใหม โดยแบงออกเปนยุคตางๆ
๓ ยุค คือ ยุคอดีต ยุคการเปลี่ยนแปลง และยุคปจจุบัน ดังนี้
๑) ยุคอดีต : กาลกอน–กอเกิด
ช ว งก อ นป พ.ศ.๒๕๐๐ จากหลั ก ฐานตามความที่ ป รากฏใน
พงศาวดารโยนกและตํานานรายวงศปกรณเชียงใหม กลาววาสําหรับผูคน
ที่กวาดตอนใหมาตั้งบานเรือนในชุมชนนันทาราม ถูกกวาดตอนมาจากรัฐทาง
ประเทศพมา ซึง่ ในพงศาวดารไดกลาวไววา “ถึงพุทธศักราช ๑๑๖๐ (พ.ศ.๒๓๔๒)
ปมะเมีย พระเจากาวิละไดมอบหมายให เจาคํามูลเปนแมทพั คุมไพรพล ๓๐๐ คน
ขึ้นไปตีเมืองปุ ซึ่งปกครองโดยเจาฟาคําเครื่อง” ในการรบครั้งนี้ เจาฟาคําเครื่อง
ตองเสียชีวติ เพราะถูกยิงดวยปน จากนัน้ จึงไดยกทัพขามแมนาํ้ คง ไปทางตะวันตก
เขาตีเอาบานวัวลาย บานทาสะตอย บานสอยไร บานทาชาง บานนาทุง ออ และ
ไดกวาดตอนเชลยจํานวนมากกลับมายังเมืองเชียงใหม ซึง่ เชลยเหลานีส้ ว นมาก
จะมีวิชาชางศิลปะตางๆ เกี่ยวกับการทําหัตถกรรมพื้นบานหลายประเภท อาทิ
ชางกระดาษ ชางแตม (วาด) ชางกอง (กลอง) ชางคํา (ทอง) ชางทําเครือ่ งเขิน และ
ชางทําเครื่องเงิน และเชลยเหลานี้ไดถูกกําหนดใหปลูกสรางที่อยูอาศัยบริเวณ
ทั้งในเมืองและรอบๆ เมืองเชียงใหม ซึ่งหมูบานที่เชลยเหลานี้ตั้งถิ่นฐานอยูนั้น
ยังคงมีการเรียกชือ่ หมูบ า นตามแหลงทีม่ าเดิมในอดีต เชนเชลยจากบานนันทาราม
ไดถูกกําหนดใหตั้งบานเรือนอยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของประตูเชียงใหม
อยูบริเวณโดยรอบวัดนันทาราม ซึ่งเปนวัดเกาแกที่เปนพระอารามหลวง และ
ไดตั้งชื่อหมูบานของตนเองวา “บานเขิน” และเชลยบานเขินไดนําความรู
ความชํานาญทางการทําเครื่องเขินมาใชเปนวิชาชีพ และนํามาเปนวัสดุใชสอย
ประจําวัน เชน ขันนํ้า ขันโตก การทําเครื่องเขินจึงถือไดวาเปนมรดกทาง
ภูมปิ ญ
 ญา ซึง่ ถายทอดมา ๓ ชวงอายุคนจนถึงปจจุบนั (พระยาประชากิจกรจักร,
๒๕๕๗, น : ๔๒๘–๔๔๐)

๒๕๒
๒) ยุคเปลี่ยนแปลง : รุงเรือง–เฟองฟู
ชวงป พ.ศ.๒๕๐๐–๒๕๒๐ ชุมชนบานนันทารามมีชอื่ เสียงในการผลิต
เครื่องเขินมาอยางยาวนาน ในอดีตทุกครัวเรือนในชุมชนบานนันทารามจะยึด
อาชีพการผลิตเครื่องเขินรวมกับการทําการเกษตร โดยจะเปนลักษณะของ
การผลิตใชในครัวเรือนชีวิตประจําวัน การรับจางและผลิตขายในบางสวน ทั้งนี้
เครื่องเขินที่ชาวบานนันทารามผลิตนั้นสวนมากจะผลิตเปนภาชนะตางๆ เพื่อ
ประโยชนการใชสอยและเพื่อเปนเครื่องใชในพิธีกรรมทางศาสนา เชน ขันนํ้า
ขนาดตางๆ ชุดผอบสําหรับบรรจุหมาก พลู เมี่ยง บุหรี่ ชุดพานขนาดตางๆ
ขันโตก เปนตน
ต อ มาในป พ.ศ.๒๕๐๐ รั ฐ บาลได มี น โยบายส ง เสริ ม การผลิ ต
ศิลปหัตถกรรมสูระบบการคา มีการรณรงคใหชาวบานผลิตเครื่องเขินออกขาย
จึงทําใหเกิดการตั้งรานคาสําหรับขายเครื่องเขินขึ้นภายในชุมชน โดยเจาของ
รานคาเปนคนในชุมชน โดยใชวิธีการแสวงหาสินคาเพื่อมาจําหนายในรานทั้ง
จากการผลิตเองในครอบครัวหรือการรับซือ้ เครือ่ งเขินจากครัวเรือนตางๆ ทีผ่ ลิต
หรือการวาจางในชุมชนทําการผลิต เปนตน เปนจุดเริ่มตนการเปลี่ยนแปลง
จากการผลิตแบบยังชีพเพื่อการคางานหัตถกรรมเครื่องเขินบานนันทาราม
ในระยะแรกๆ นัน้ มีรา นของนางจันเปง วิชยั กุล เพียงผูเ ดียว ตอมาเมือ่ ผูค นนิยม
เครื่องเขินเพิ่มมากขึ้น และกิจกรรมการคาเครื่องเขินสามารถสรางรายไดที่ดี
จึงทําใหเกิดรานจําหนายเครื่องเขินเพิ่มมากขึ้น ตามบริเวณบานนันทาราม
ประมาณ ๓ ราย
หลังจาก พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมาเครื่องเขินของบานนันทาราม
เปนผลิตภัณฑที่ไดรับความนิยมและเปนที่ตองการของตลาดจํานวนมาก เริ่มมี
ผูคนเดินทางมายังชุมชนเพื่อหาซื้อเครื่องเขินของบานนันทาราม ประกอบกับ
พ.ศ.๒๕๒๑ รัฐบาลไดมีนโยบายสงเสริมการทองเที่ยว เริ่มตั้งแตแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับที่ ๒ ทีม่ งุ เนนการพัฒนาสถานทีท่ อ งเทีย่ ว เมืองเชียงใหม
เปนเมืองหนึง่ ทีถ่ กู สงเสริมการทองเทีย่ ว จากภาวการณทสี่ อดคลองกันดังกลาว
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ทําใหผคู นจํานวนมากทัง้ ทีอ่ ยูใ นจังหวัดเชียงใหม คนตางจังหวัด และตางประเทศ
นิยมเดินทางมาทองเทีย่ วบานนันทาราม เพือ่ ชมและซือ้ หาเครือ่ งเขิน กอใหเกิด
รานคาเครื่องเขินจํานวนมากและมีการแขงขันทางการคาเกิดขึ้นภายในชุมชน
เชนเดียวกับการจางแรงงานเพือ่ การผลิต ก็ไดกระจายทัว่ ทัง้ ชุมชน ทัง้ ในรูปแบบ
ของการกระจายงานออกไปใหชางไดทําตามบานเรือนตางๆ หรือการออกไป
ทํางานในรานคา ซึ่งจะเปนการทํางานรวมไปกับการสาธิตขั้นตอนตางๆ ของ
การประดิษฐงานหัตถกรรมศิลปใหลูกหลานไดเห็นจริง จึงเปนยุทธวิธีหนึ่ง
ในการสรางความเชื่อมั่นใหแกลูกคาตอกรรมวิธีการผลิตหัตถกรรมเครื่องเขิน
บานนันทาราม ซึง่ เปนกระบวนการผลิตจากฝมอื และใชความประณีตในทุกขัน้ ตอน
จากชือ่ เสียงของงานหัตถกรรมเครือ่ งเขินบานนันทาราม ไดนาํ มาสูก ารเปลีย่ นแปลง
ตางๆ แกชุมชน กลาวคือ เมื่อบานนันทารามกลายสภาพเปนแหลงทองเที่ยว
ทางหัตถศิลปแหลงสําคัญของเชียงใหม อีกทัง้ มีทาํ เลตัง้ อยูใ นเขตเมืองเชียงใหม
และมีการพัฒนาการของระบบสาธารณูปโภคตางๆ ใหเกิดความเจริญตามอยาง
สังคมเมืองมากขึ้น จึงทําใหมีผูคนบางสวนอพยพเขามาอาศัยอยูในชุมชน ซึ่ง
การเพิ่มขึ้นของจํานวนผูคนในชุมชนกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงตอโครงสราง
ความสัมพันธทางสังคมของผูคนในชุมชน ระหวางผูที่อยูกอนและผูอพยพ
เขามาอยูใหม ภาพที่ปรากฏคือ จํานวนผูคนและบานเรือนในรูปแบบตางๆ
ทีเ่ บียดเสียดหนาแนนขึน้ และบริเวณอาณาเขตดานหนาบานติดริมถนน มีเพียง
ตนชาประดับปลูกเปนแนวรั้ว จึงทําใหเพื่อนบานสามารถเดินทางไปมาหาสูกัน
โดยไมมีแนวรั้วมากั้นขวาง แตในสภาพปจจุบันไดเปลี่ยนไป รั้วถูกสรางขึ้นดวย
ไม คอนกรีตและลวดเหล็ก
๓) ยุคปจจุบัน : ดิ้นรน–ปรับตัว
ชวงป พ.ศ.๒๕๒๑–ปจจุบนั ความเปลีย่ นแปลงของการผลิตเครือ่ งเขิน
และชุมชน เริ่มมากขึ้นเมื่อรัฐบาลไดมีนโยบายพัฒนาเมืองหลัก ๕ จังหวัด
ตามภูมิภาคตางๆ เมืองเชียงใหมไดถูกคัดเลือกใหเปนจังหวัดเปาหมายใน
พื้นที่ภาคเหนือ ใหดําเนินการพัฒนาเมืองหลักในการมีบทบาทเปนศูนยกลาง
ธุรกิจดานการคา การบริการ การทองเที่ยวของภาคเหนือตอนบน และขยาย
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บทบาทเปนแหลงอุตสาหกรรมมากขึ้น ในดานการสงเสริมการขยายตัวของ
ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม คณะกรรมการการสงเสริมการลงทุนไดประกาศใหพนื้ ที่
เขตสันกําแพง ตามแนวถนนเชียงใหม–บอสราง เปนเขตพื้นที่สงเสริมการลงทุน
ตั้งแตป พ.ศ.๒๕๒๑ เปนตนมา
จากนโยบายดังกลาว กอใหเกิดผลกระทบตอการผลิตเครื่องเขิน
ของบานนันทาราม กลาวคือ การที่พื้นที่เขตอําเภอสันกําแพงไดรับการสงเสริม
ใหเปนแหลงทองเที่ยว และมีแหลงทองเที่ยวทางหัตถศิลปที่หมูบานบอสราง
เปนแหลงสําคัญ รวมกับงานหัตถศิลปดานอื่นๆ เชนเครื่องเขิน เครื่องแกะสลัก
และการทอผาไหม ฯลฯ จึงทําใหนกั ทองเทีย่ วใหความสนใจทีจ่ ะทองเทีย่ วในเขต
อําเภอสันกําแพงมากขึ้น มีการใชกลยุทธตางๆ เพื่อการสงเสริมการทองเที่ยว
เชนการจัดทําเทศกาลรม การโฆษณาประชาสัมพันธ และระบบการผูกขาด
การทองเที่ยวกับบริษัททัวร ประกอบกับไดมีนักลงทุนรายใหญใหความสนใจ
มาลงทุนตั้งโรงงานและรานคาขนาดใหญ พรอมทั้งมีการแสวงหาชางที่มีฝมือ
ดานการทําเครือ่ งเขินจากแหลงตางๆ รวมทัง้ ชางจากหมูบ า นนันทาราม ทัง้ นีแ้ มวา
จะมีความตองการชางฝมือในชุมชนนันทารามและมีการจางงานอยูสมํ่าเสมอ
ก็ตาม หากแตก็มีวิธีการโดยใหคาตอบแทนที่สูงกวา หรือการบริการรถรับสง
ระหวางโรงงานกับชุมชน เปนการดึงดูดใหชา งฝมอื จากชุมชนนันทารามตัดสินใจ
เลือกไปทําเครื่องเขินตามโรงงานในอําเภอสันกําแพง นอกจากนั้น ระบบ
การผูกขาดการทองเที่ยวกับบริษัททัวร ทําใหนักทองเที่ยวสวนมากเดินทางมา
ทองเที่ยวกับบริษัททัวรไมไดมาแวะเยี่ยมชมงานหัตถกรรมเครื่องเขินในชุมชน
นันทารามเชนที่ผานมา ปจจุบันการทําเครื่องเขินในชุมชนนันทาราม เหลืออยู
เพียง ๑ ราย การประกอบอาชีพ ก็ทํากันไปตามความสามารถที่ยังพอจะทํากัน
ตอไปได โดยเครื่องเขินที่ผลิตสวนใหญก็ยังคงอนุรักษกระบวนการผลิตเหมือน
เชนในอดีต
แหลงผลิตเครื่องเขินเชียงใหมนอกจากชุมชนนันทารามแลว ยังมี
แหลงผลิตในที่อื่นอีก ไดแกชุมชนศรีปนครัว ชุมชนดอนจั่น อําเภอเมือง ซึ่งเปน
ชาวไทเขินที่อพยพมาตั้งรกรากในบริเวณดังกลาว โดยยังมีการทําการผลิต
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เครื่องเขินแบบดั้งเดิมคือทาดวยสีดําและสีแดง ผลิตภัณฑที่ผลิตสวนใหญ
จะเปนของใชในครัวเรือนและเครื่องใชตกแตงบานเรือน ชุมชนบานถวาย
อําเภอหางดง ผลิตเครื่องเขินเดินแบบเดินลายเสนตกแตงดวยกระจก เรียกวา
“เขินกํามะลอ” สวนเครื่องเขินแบบพื้นบานหรือสันปาตองปจจุบันไมปรากฏ
การผลิตเพื่อการจําหนายแลว
ตารางที่ ๑ ภาพรวมการเปลี่ยนแปลงเครื่องเขินเชียงใหม
ยุคอดีต
- ยุคเก็บผักใสสาเก็บขาใสเมือง
- บานวัวลาย บานทาสะตอย บานสอยไร
บานทาชาง บานนาทุงออ
- เชลยบานนันทาราม “บานเขิน”

ยุคปจจุบัน
- เกิดหมูบานหัตถกรรมใหมที่อ.สันกําแพง
- ชุมชนนันทารามเงียบเหงา
- ชุมชนนันทารามผลิตเพื่อสงใหกับตลาด
สันกําแพง และตามออเดอร

พ.ศ.๒๕๐๐-๒๕๒๐
กอนป พ.ศ.๒๕๐๐

พ.ศ.๒๕๒๑-ปจจุบัน

ยุคเปลี่ยนแปลง
- ผลิตเครื่องเขินควบคูกับการเกษตร ลักษณะใช
ในครัวเรือน ศาสนา บรรณาการเจานายชั้นสูง
- พ.ศ.๒๕๐๐ การสงเสริมภาครัฐผลิตเพือ่ การคา
ทําแบบอุตสาหกรรมในครัวเรือน
- พ.ศ.๒๕๒๑ การสงเสริมการทองเทีย่ วตามแผน
พัฒนาฯ ฉบับที่ ๒ เครือ่ งเขินนันทารามเฟอ งฟู

๒๕๖
ตารางที่ ๒ ภาพรวมการผลิตเครื่องเขินเชียงใหม
กระบวนการผลิต
เครื่องเขิน
วัสดุที่ใชการผลิต
ลวดลายและ
เทคนิค
ผลิตภัณฑที่ได

รูปแบบเครื่องเขิน
นันทาราม

นันทาราม

นันทาราม

เหมือนนันทาราม - โครงไมไผสาน
- โครงไมกลึง
- ลงรักปดทอง เหมือนนันทาราม - แบบประยุกต
เหมือนนันทาราม - แบบโบราณ
- ลายขุด
- วาดลวดลาย
- ลายเขียน
สันปาตอง
- เพนทสี
- เครือ่ งประดับ
- เครือ่ งใชในบาน
บาน
- เครื่องประดับ
- ของที่ระลึก

นันทาราม
- โครงไมกลึง
- เดินลายเสน
ตกแตงดวย
กระจก
- เครื่องประดับ
บาน
- พาน/ขันโตก/
ถาด

ผลิตภัณฑเครื่องเขินเชียงใหมในอดีตที่มีความเรียบงาย ทนทาน
เนนการใชงานมากกวาความสวยงาม

เครื่องเขินเชียงใหม ๒๕๗

ผลิตภัณฑเครื่องเขินเชียงใหมในปจจุบันที่คุนตา

๔. การอนุรักษสืบทอดเครื่องเขินเชียงใหม
ปจจุบนั ไดมหี ลายหนวยงานทัง้ จากชุมชน รัฐและเอกชนรวมกันเพือ่ ทีจ่ ะ
อนุรักษสืบทอดความรูเครื่องเขินใหสามารถดํารงสืบไป กระบวนการอนุรักษ
นอกจากหาความรูจ ากผูท ที่ าํ เครือ่ งเขินโดยตรงแลว ยังสามารถหาความรูก ารผลิต
เครื่องเขินไดจากศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑ เพราะที่ศูนยฯ เปดอบรม
การทําเครื่องเขินใหแกผูสนใจไมวาจะเปนผูที่ตองการทําเปนอาชีพหรือเรียนรู
ถาตองการศึกษาความรูในเรื่องใดที่เกี่ยวกับการผลิตเครื่องเขินสามารถเขารับ
การอบรมไดตามกิจกรรมของศูนยฯ
ดานชุมชนนันทาราม ไดมกี ารจัดตัง้ กลุม ผูผ ลิตเครือ่ งเขินบานนันทาราม
ก็มคี วามยินดีใหความรูแ กนกั เรียนหรือบุคคลภายนอกทีส่ นใจการผลิตเครือ่ งเขิน
เชนการเปนวิทยากรใหกับโรงเรียน หนวยงานตางๆ ซึ่งทางกลุมฯก็มีความยินดี
เผยแพรความรูเ พือ่ ใหการผลิตเครือ่ งเขินเชียงใหมเปนทีร่ จู กั แกคนทัว่ ไป รวมทัง้
เด็กรุนใหมดวย และเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๕ ชุมชนนันทารามไดรวมมือรวมใจกัน
ตั้งเปนกลุม “คัวฮัก คัวหาง” โดยไดรับความชวยเหลือจากสวนราชการหลายๆ

๒๕๘
หนวยงาน จัดตั้งสถานที่สอนการผลิตเครื่องเขินใหกับบุคคลทั่วไปที่สนใจ
การผลิตเครื่องเขิน แสดงใหเห็นถึงความเขมแข็งและความตั้งใจจริงของชุมชน
ในการสืบทอดและมีการพัฒนาตอจากรุนอดีตจนถึงรุนลูกรุนหลานสืบไป
โดยประวัติและความเปนมาของ “กลุมคัวฮักคัวหาง” กอตั้งขึ้นโดย
นางประเทือง สมศักดิ์๓ เจาของกิจการประเทืองเครื่องเขิน มีความคิดเห็นวา
เครื่องเขินซึ่งเปนศิลปหัตถกรรมของชาวบานเขินนันทารามมาตั้งแตบรรพบุรุษ
กําลังจะตกไปอยูท อี่ นื่ จึงไดรวบรวมสมาชิกในชุมชนทัง้ หมด ๒๘ คน จัดตัง้ กลุม
เพือ่ สนองนโยบายหนึง่ ตําบลหนึง่ ผลิตภัณฑ (OTOP) ของรัฐบาล โดยจัดสถานที่
กอตั้งกลุมที่วัดนันทาราม ตําบลหายยา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม เพื่อเปน
แหลงเรียนรู สงเสริมอาชีพ พัฒนารายไดและเพื่อสืบทอดเจตนารมณของ
บรรพบุรุษสูคนรุนปจจุบันและอนาคต
วัตถุประสงคการกอตั้งกลุม
เพื่อรักษา อนุรักษการผลิตเครื่องเขินใหคงอยูสืบทอดแกคนรุนหลังได
และเพื่อใหสมาชิกในกลุมสามารถผลิตเครื่องเขินใหมีคุณภาพ และจําหนาย
เพื่อนําเงินมาเลี้ยงครอบครัว
วิธีดําเนินการ
สมาชิกในกลุมรวมกันคัดเลือกคณะกรรมการบริหารกลุม โดยแตงตั้ง
ใหนางประเทือง สมศักดิ์ เปนประธานกลุม และวัดนันทารามเปนสถานที่
ทําการกลุม สมาชิกในกลุม ตางผลิตเครือ่ งเขินและนํามาจําหนายยัง ณ ทีท่ าํ การ
กลุมหรือสถานที่ หนวยงานที่รัฐบาลมีหนังสือแจงใหเขาแสดงสินคาในวาระ
ตางๆ
๓

นางประเทือง สมศักดิ์ เปนนองสาวของนางจันทรเปง วิชัยกุล ผูซึ่งมีอาชีพทําเครื่องเขิน
สืบทอดมาตั้งแตสมัยปูยาที่อพยพยายถิ่นฐานมาจากเมืองเชียงตุง ประเทศพมา โดยมา
ตั้งบานเรือนและประกอบอาชีพทําเครื่องเขินรวมกันเปนหมู โดยใชเครื่องหมายการคาวา
“เครื่องเขินวิชัยกุล”.

เครื่องเขินเชียงใหม ๒๕๙

ผลที่ไดรับ
ผลิตภัณฑและวิธีการผลิตเครื่องเขินยังคงอยูและสืบสานใหคนรุนหลัง
ไดรูจัก และสามารถเรียนรูสืบตอไปได สมาชิกในกลุมมีรายไดเลี้ยงตัวเองและ
ครอบครัว
หนวยงานสนับสนุน
๑. ศูนยสงเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ ๑
๒. เทศบาลนครเชียงใหม
๓. กรมพาณิชยจังหวัดเชียงใหม
๔. พัฒนาชุมชนอําเภอเมืองเชียงใหม
๕. พัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม
โดยจัดทําแผนพับเอกสารประชาสัมพันธ และเปนแหลงเรียนรูแก
เยาวชนและประชาชนทั่วไปนอกจากนั้น ชุมชนบานนันทารามยังไดรวมมือกัน
จัดตั้งพิพิธภัณฑชุมชนขึ้น โดยใชชื่อวาพิพิธภัณฑเครื่องเขินนันทาราม ซึ่งจัด
แสดงขั้นตอนกระบวนการทําเครื่องเขินนันทาราม ผลิตภัณฑเครื่องเขินทั้ง
สมัยโบราณและสมัยปจจุบัน พิพิธภัณฑเครื่องเขินนันทาราม เปดทุกวัน ตั้งแต
เวลา ๐๙.๐๐–๑๖.๐๐ น.

๒๖๐

ผลิ ต ภั ณ ฑ เ ครื่ อ งเขิ น เชี ย งใหม ใ นอดี ต
ทีม่ คี วามเรียบงาย ทนทาน เนนการใชงาน
มากกวาความสวยงาม
บทสรุป

เครื่องเขินเชียงใหมไดผานประวัติศาสตรความเปนมาอยางยาวนาน
ปจจัยที่สงผลใหเครื่องเขินเชียงใหมสามารถดํารงอยูไดคือกระบวนการปรับตัว
ใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม สิ่งที่ตองอนุรักษคือ
การรักษารูปแบบทั้งกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑเครื่องเขินรูปแบบโบราณเอาไว
เพราะในสมัยปจจุบันเครื่องเขินถูกดัดแปลงตามความตองการของผูบริโภค
เปนหลัก แนวทางการสงเสริม ภาครัฐ ภาคเอกชนเห็นคุณคาและประโยชน
ของเครื่องเขิน และควรใหเยาวชนไดเขามาเรียนรูและปฏิบัติการทําเครื่องเขิน
อันจะนําไปสูการสรางจิตสํานึกและเห็นคุณคามรดกภูมิปญญาสืบไป โดยมี
ขอเสนอแนะเพื่ออนุรักษ สืบทอดภูมิปญญาเครื่องเขินไปยังคนรุนตอๆ ไป ดังนี้
ดานการอนุรักษ
๑) ดําเนินการตามขั้นตอนและกระบวนการผลิตแบบดั้งเดิมเพื่อคง
ความเปนเอกลักษณความเปนเครื่องเขินเชียงใหม

เครื่องเขินเชียงใหม ๒๖๑

๒) ฟน ฟูอนุรกั ษการผลิตเครือ่ งเขินทีเ่ สีย่ งตอการสูญหาย เชน เครือ่ งเขิน
แบบของใชพื้นบาน เครื่องเขินแบบสันปาตอง เปนตน
๓) ดําเนินการสํารวจตนรักใหญ ไดแก จํานวน สายพันธุ ลักษณะ
เปนตน ภายในเขตอุทยานและพื้นที่ทั่วไปเพื่อเปนฐานขอมูลเบื้องตนในการ
อนุรักษ
ดานการสงเสริม
๑) เสาะหาแนวทาง วิ ธี ก ารส ง เสริ ม เยาวชนรุ  น ใหม ใ ห เ ห็ น คุ ณ ค า
ประโยชนจากตนรัก โดยจัดใหมีกิจกรรมการเรียนรู หรือมีหลักสูตรบรรจุไว
ในการเรียนการสอนทุกระดับชั้น
๒) ลดชองวางดานทัศนคติที่วาภูมิปญญาการใชประโยชนจากตนรัก
เปนเรื่องเฉพาะของชนชั้นสูงและใชในทางพุทธศาสนา แตคุณประโยชนจาก
การใชตน รักนัน้ คนในทุกระดับชัน้ สามารถนํามาประยุกตใชเปนผลิตภัณฑตา งๆ
ใชสอยในชีวิตประจําวันได
๓) การลดขอจํากัดดานกฎหมายในประเด็นตนรักใหญเปนไมหวงหาม
แตควรสงเสริมเกษตรกรทีส่ นใจไดปลูกใหเปนพืชเศรษฐกิจ ก็จะเปนอีกแนวทาง
หนึ่งในการเพิ่มปริมาณและการอนุรักษทรัพยากรปาไมอยางยั่งยืน
ดานเชิงนโยบาย
๑) สงเสริมใหมีการจดทะเบียนดานภูมิปญญาและการใชประโยชน
จากตนรักดานพุทธศิลปและหัตถศิลป ในระดับสากลตามแนวทางการสงเสริม
มรดกภูมิปญญาขององคกร UNESCO
๒) ส ง เสริ ม ให เ กิ ด การมี ส  ว นร ว ม แลกเปลี่ ย นองค ค วามรู  การใช
ประโยชนจากตนรักเพื่อใหเกิดสิทธิ การจัดการและการเปนเจาของภูมิปญญา
การใชประโยชนจากตนรักรวมกันในระดับพหุภาคี

๒๖๒
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หลักเกณฑการจัดทําตนฉบับบทความ
หลักเกณฑและคําแนะนําสําหรับผูนิพนธ บทความ หรือ บทความวิจัย
(Instructions for the Authors) วารสาร “ขวงผญา” กําหนดออกปละ ๑ ฉบับ
มี น โยบายในการส ง เสริ ม เผยแพร ผ ลงานวิ ช าการและงานวิ จั ย ที่ มี คุ ณ ค า
ตอการพัฒนา องคความรูท างวิชาการ และเปนสือ่ กลางแลกเปลีย่ นความคิดเห็น
เชิ ง วิ ช าการ โดยครอบคลุ ม วิ ท ยาการด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
โดยรูปแบบผลงานทีว่ ารสารจะรับพิจารณา มี ๒ ประเภท คือ ๑. บทความวิชาการ
๒. รายงานการวิจยั ซึง่ บทความและรายงานการวิจยั ทีจ่ ะนํามาตีพมิ พในวารสาร
“ขวงผญา” นี้ จะตองไดรบั การตรวจสอบทางวิชาการ (Peer review) กอน เพือ่ ให
วารสารมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล และนําไปอางอิงได โดยผลงาน
ที่สงมาตีพิมพ จะตองไมเคยถูกนําไปตีพิมพเผยแพรในวารสารอื่นใดมากอน
และไมไดอยูในระหวางการพิจารณาลงวารสารใดๆ

การเตรียมตนฉบับที่จะมาลงตีพิมพ ควรปฏิบัติตามคําแนะนําดังนี้
๑. ประเภทของเรื่องที่จะตีพิมพ
๑.๑ รายงานการวิ จั ย ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
เปนบทความวิจยั หรือบทความงานสรางสรรคทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
๑.๒ บทความวิ ช าการหรื อ บทความงานสร า งสรรค ท างด า น
มนุษยศาสตรและสังคมศาสตร เปนบทความที่เสนอองค
ความรู แนวคิด วิธีการ และกระบวนการที่เกี่ยวของกับ
สาขาวิชาตางๆ ทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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๒. รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจยั บทความวิจยั และงานสรางสรรคทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ควรมีความยาวตัง้ แต ๑๐,๐๐๐ คํา แตไมควรเกินกวา ๑๕,๐๐๐ คํา
(จํานวนคําถือตามการนับจํานวนคําใน Microsoft Word) หรือ จํานวนหนา
แตไมเกิน ๒๐ หนา ลงในกระดาษ A๔ ระยะหางจากขอบกระดาษ ทั้งดานบน
ดานลาง ดานซาย และดานขวา ๒.๕๔ เซนติเมตร แบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาด ๑๖ Point ภาพประกอบ ความละเอียดที่ ๓๐๐ Pixel/High Resolution
และมีขอมูลตามลําดับตอไปนี้
– ชื่อเรื่อง
– ชือ่ ผูเ ขียน : ชือ่ –นามสกุล (ทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตําแหนง/
ตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานที่สังกัด และอีเมลล
– บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– คําสําคัญ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
– บทนํา
– เนื้อหา
– บทสรุป
– เอกสารอางอิง
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การเขียนเอกสารอางอิง
ก. กรณีทเี่ ปนรายงานวิจยั มีรปู แบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชือ่ ผูเ ขียน
(ในกรณีภาษาไทย ใชชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุล
และชื่อ). ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อยอของวารสาร. เลมที่พิมพ ฉบับที่พิมพ:
เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายของเรือ่ ง. ในกรณีทมี่ ผี เู ขียนมากกวา ๖ คน ใหใสรายชือ่
ผูเขียนทั้ง ๖ คนแรก แลวตามดวยคําวา “และคณะ” หรือ “et al”
ตัวอยาง
อมรรัตน จงสวัสดิ์ตั้งสกุล, ลัดดา เหมาะสุวรรณ. (๒๐๐๒). Evidenced based
maillard reaction : focusing on parenteral nutrition. วารสารโภชนบําบัด.
๑๓(๑) : ๓–๑๑
Vega KJ, Pina I, Krevaky B. (๑๙๙๖). Heart transplantation is associated
is with an increase risk for pancreatobiliary diseases. Ann Intern
Med. ๑๒๔(๑๑) : ๙๘๐–๓
ข. กรณีที่เปนหนังสือ มีรูปแบบและการเรียงลําดับ เหมือนเอกสาร
อางอิงทีเ่ ปนรายงานวิจยั (ในขอ ก. ) ยกเวนใชชอื่ หนังสือ เมืองทีพ่ มิ พ : สํานักพิมพ
แทน ชื่อยอวารสาร
ตัวอยาง
วิญู มิตรานันท. (๒๕๓๘). พยาธิกายวิภาค. กรุงเทพ : โอเอสพรินติ้งเฮาส.
๖๒๙–๗๘.
Ringsven MK, Bond D.(๑๙๙๖). Gerontology and leadership skills for
nureses. ๒nd ed. Albany (NY) : Delmar Publishers. ๑๐๐–๒๕.
ค. กรณีที่เปนรายงานการประชุมและสัมมนา มีรูปแบบการเรียง
ลําดับ คือ ชื่อผูแตง. ปที่พิมพ. ชื่อเอกสารรวมเรื่องที่ไดจากรายงานการประชุม.
วัน เดือน ปที่จัด. สถานที่จัด : สํานักพิมพ หรือผูจัดพิมพ. เลขหนา.

หลักเกณฑการจัดทําตนฉบับบทความ ๒๗๑

ตัวอยาง
ณัฐนันท สินชัยพานิช, วราภรณ จรรยาประเสริฐ, ยุพิน รุงเวชวุฒิวิทยา,
มนตชุลี นิติพน, สาธิต พุทธิพิพัฒนขจร. (๒๕๔๒). เภสัชกรพัฒนา
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๓. การสงตนฉบับ (ภายในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)
๓.๑ เอกสารบทความวิชาการ / วิจัย จํานวน ๑ ชุด
๓.๒ ซีดี–รอม จํานวน ๑ แผน ประกอบดวย
– ไฟลบทความ นามสกุล .doc
– ไฟลภาพประกอบ นามสกุล .jpg, jpeg หรือ RAW หรือ
TIFF ความละเอียด ๓๐๐ Pixel / High Resolution
ขนาดไฟลไมตํ่ากวา ๕๐๐KB

๒๗๒
๔. การจัดสงตนฉบับ
สงที่ กองบรรณาธิการวารสารขวงผญา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท – โทรสาร ๐ – ๕๓๘๘ – ๕๘๙๑
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๕. การพิจารณาบทความ
๕.๑ บรรณาธิการจะดําเนินการจัดรูปแบบของบทความใหเปน
ระบบเดียวกันทุกบทความ กอนนําเสนอใหผทู รงคุณวุฒิ (Peer review) พิจารณา
และสงบทความใหกบั ผูท รงคุณวุฒิ (Peer review) จํานวน ๓ ทาน เปนผูพ จิ ารณา
ใหความเห็นชอบในการตีพิมพเผยแพรบทความ โดยใชเวลาพิจารณาแตละ
บทความไมเกิน ๑ เดือน โดยผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิดังกลาวถือเปน
สิ้นสุด จากนั้นจึงสงผลการพิจารณาของผูทรงคุณวุฒิใหผูเขียนบทความ หากมี
การแกไขหรือปรับปรุงใหผเู ขียนบทความแกไขและนําสงกองบรรณาธิการภายใน
ระยะเวลา ๑ เดือน นับตั้งแตวันที่ไดรับผลการพิจารณา
๕.๒ บรรณาธิการจะประสานงานนําบทความที่ผานการพิจารณา
และแกไขแลว เขาสูก ระบวนการเรียบเรียงพิมพและการตีพมิ พ โดยใชระยะเวลา
ดําเนินการประมาณ ๓ เดือน
๕.๓ ผูสงบทความจะไดรับ “วารสารขวงผญา” จํานวน ๑๐ เลม
เปนการตอบแทนภายใน ๑ เดือน นับตั้งแตวารสารไดรับการเผยแพร

