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คํานํา
จากยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ.๒๕๖๐–๒๕๗๙) อันเกิดจากการเชือ่ มโยง
ยุทธศาสตรชาติกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๒ โดยมี
กรอบแนวคิด คือ ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยการขับเคลื่อนประเทศดวย
เทคโนโลยี ความคิดสรางสรรค และนวัตกรรม ซึง่ สิง่ สําคัญของการพัฒนาเพือ่ เขาสู
การเปนไทยแลนด ๔.๐ คือ ยุทธศาสตรฐานความรู ดวยการพัฒนาคน ดวยคนเปน
ปจจัยสําคัญทีผ่ ลักดันใหองคกรไปสูเ ปาหมายที่ วางไว เพราะทุนมนุษยเปนสินทรัพย
ที่สามารถสรางมูลคาเพิ่มไดตลอดเวลา
ดังนั้น เมื่อประเทศเขาสูสังคมฐานความรู จึงทําใหทุนทางวัฒธรรม
เขามามีบทบาททางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยสรางมูลคาเพิ่มแกสินคาและบริการ
ดวยการนํามาเรื่องราวและเนื้อหาของวัฒนธรรม มาสรางความแตกตาง หรือ
จุดขายใหกับผลิตภัณฑและบริการของตนเอง ทั้งนี้ การสรางมูลคาเพิ่มดวย
ทุนทางวัฒนธรรมจะตองอยูบนฐานของความรู สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
เห็นความสําคัญดังกลาว ในการสรางความเขาใจในความเหมือนและแตกตางทาง
วัฒนธรรม เพือ่ ใหเกิดความเขาใจและนํามาใชไดอยางถูกตอง โดยไมสง ผลกระทบ
กับผูใด ซึ่งวารสารทางวัฒนธรรม “ขวงผญา” จะเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
และเผยแพรองคความรูเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม อันนําไปสูการเรียนรู เพื่อสราง
ความเขาใจและยอมรับในความแตกตาง ทีจ่ ะนําพาไปสูก ารเปนสังคมแหงสันติภาพ
บนพื้นฐานของการเรียนรูระหวางกัน และกาวเขาสูสังคมฐานความรูอยางยั่งยืน
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ขอขอบคุณทุกทานที่ไดสงบทความลงตีพิมพ
ใน “ขวงผญา” ฉบับที่ ๑๒ และขอขอบพระคุณคณะกรรมการพิจารณากลั่นกลอง
บทความ (Peer Reviewers) กองบรรณาธิการ และทีป่ รึกษาทุกทานทีไ่ ดดาํ เนินการ
เปนอยางดี ทําใหเกิด “ขวงผญา” ฉบับนี้

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฎ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

คํานิยม
ประเทศไทย ๔.๐ ไมไดมีเฉพาะมิติทางสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม
เทานั้น ยังมีหลายมิติที่เกี่ยวของกับการกาวสูการเปนไทยแลนด ๔.๐ ซึ่งหนึ่งใน
หลากหลายมิติ คือ วัฒนธรรรม ดวยวัฒนธรรมคงอยู คูกับสังคมไทยมาชานาน
และเปนสิ่งสําคัญที่จะมองขามไมได แมจะกาวเขาสูสังคมแหงเทคโนโลยี การที่
วัฒนธรรมจะอยูไดทามกลางความเปลี่ยนแปลงไดอยางยั่งยืน วัฒนธรรมตอง
มีการปรับตัวอยูเสมอ เฉกเชนเดียวกับมนุษยเราที่จะตองปรับตัวใหอยูกับการ
เปลี่ยนแปลงได และการที่สังคมไทยจะรักษาไวซึ่งความเปนไทย จําเปนตองมีการ
พัฒนา ปรับปรุง และผสมผสานแนวคิดใหม ๆ เพื่อใหคุณคาที่ตนเองมีเกิดมูลคา
ทางเศรษฐกิจ ซึ่งสิ่งสําคัญ คือ ความเขาใจในวัฒนธรรมของตนเอง และรูจักปรับ
ใชความแตกตางทางวัฒนธรรม เพือ่ นําไปสูก ารสรางมูลคาเพิม่ ทางวัฒนธรรม บน
ฐานของความรูและภูมิปญญา อันจะนําไปสูการพัฒนาอยางยั่งยืนทางเศรษฐกิจ
ในการเปนไทยแลนด ๔.๐ ที่ยังคงไวซึ่งความเปนอัตลักษณของตนเอง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จึงไดจัดทําวารสารวัฒนธรรม “ขวงผญา”
ฉบับนี้ เพื่อสืบสาน องคความรูของชุมชน ดวยการเผยแพรองคความรูทางศิลป
วัฒนรรมสูชุมชน เพื่อใหเกิดการเรียนรู ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทรสยา
มินทราธิราช บรมนาถบพิตร ที่วา “...การศึกษาเปนปจจัยสําคัญในการสราง
และพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ และคุณธรรมของบุคคล สังคม
และบานเมืองใดใหการศึกษาที่ดีแกเยาวชนไดอยางครบถวน ลวนพอเหมาะ
กันทุก ๆ ดาน สังคมและบานเมืองนั้นก็จะมีพลเมืองที่มีคุณภาพ ซึ่งสามารถ
ธํารงรักษาความเจริญมัน่ คงของประเทศชาติไว และพัฒนาใหกา วหนาตอไป
ไดโดยตลอด...”

(ผูชวยศาสตราจารยพรพิมล วงศสุข)
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

บรรณาธิการแถลง
ในปพุทธศักราช ๒๕๖๐ วารสารทางวัฒนธรรม “ขวงผญา” ฉบับปที่
๑๒ ยังคงทําหนาที่เปนเวทีแหงการแลกเปลี่ยนความรูความคิดทางวิชาการ
ในสาขามนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร และเผยแพร อ งค ค วามรู  เ กี่ ย วกั บ
ศิลปวัฒนธรรม ตามปณิธานของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โดยเริ่มตนบทความเรื่อง เจาพอหลวง : ประวัติศาสตรความทรงจํา
รวมของชาวมงบานหนองหอย โดย โฆษิต ไชยประสิทธิ์ เปนการศึกษา
พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชที่มีตอ
ชาวมงบานหนองหอย ผานความทรงจําของชาวมงบานหนองหอย ตําบลแมแรม
อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม ดวยกุศโลบายของพระองคทา นในการขจัดปญหา
ยาเสพติดอยางยั่งยืน โดยปราศจากการสูญเสีย ดวยการใชหลัก “เขาใจ เขาถึง
และพัฒนา”
บทความเรือ่ ง คติพระธาตุเจดียใ นดินแดนลานนา โดย ศาสตราจารย
เกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล เปนการศึกษาคติการสรางพระธาตุเจดียสําคัญใน
ลานนา พบวา มี ๓ รูปแบบ คือ ๑. คติพระธาตุเจดียส าํ คัญเปนหลักอยูใ นตัวเวียง
๒. คติพระมหาธาตุกลางเมือง และ ๓. คติพระธาตุเจดียบนยอดดอย
บทความเรื่อง เครื่องงา เครื่องประดับอลังการ โดย สุพจน ใหมกันทะ
จากการศึกษาพบวา ชนชั้นสูงเทานั้นที่จะสามารถสวมใสเครื่องประดับมีคาได
นับตัง้ แตสมัยรัชกาลที่ ๕ พระองคทา นไดปรับเปลีย่ นการแตงกายของขาราชการ
จึงทําใหขา ราชการและสามัญชน สามารถสวมใสเครือ่ งประดับตามยศ และฐานะ
ของตนเองได

บทความเรื่อง คนไท...ที่ขอบฟาตะวันตก โดย ชวนพิศ นภตาศัย
ทีก่ ลาวถึงชาวลานนาในเขตเมียวดี สาธารณรัฐแหงสหภาพพมา ซึง่ เปนลูกหลาน
ของชาวไทยวน ทีอ่ พยพไปจากแผนดินลานนา เมือ่ ๑๐๐ กวาป ทีผ่ า นมา ทีย่ งั คง
มีวิถีชีวิตเชนเดียวกับชาวลานนาในประเทศไทย ทั้งดานภาษา อาหาร ประเพณี
ความเชื่อ ฯลฯ
สุดทายเปนบทความเรื่อง การสรางถิ่นฐาน บาน และเรือนคนไทดํา
ไทขาว ในเวียดนาม โดย ฐาปนีย เครือระยา พบวา ชาวไทขาว และไทดํา
นิยมสรางเรือนไมยกพื้นสูงและใชวัสดุที่หาไดภายในทองถิ่น โดยมีพื้นที่ใชสอย
ที่เหมาะสมกับวิถีชีวิต ซึ่งชาวไทขาวจะปรับพื้นที่ใชสอยที่หลากหลาย และ
การมีพื้นที่หองผีที่ชัดเจนกวาชาวไทดํา
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บทคัดยอ

หมูบานหนองหอย ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม ไดกอ
ตั้งมายาวนานกวา ๖๐ ป ประชากรสวนใหญเปนชาวมง ในอดีตประสบปญหา
หลายดานทั้งความเปนอยู การดํารงชีวิต ที่ดินทํากิน ยาเสพติดเพราะหมูบาน
หนองหอยเป น แหล ง ผลิ ต ฝ  น ที่ อ ยู  ใ กล ตั ว เมื อ งเชี ย งใหม ม าก ซึ่ ง เสี่ ย งต อ
ความมั่นคงของประเทศ ปญหาการตัดไมทําลายปาเพื่อแผวถางพื้นที่ดินทํากิน
การทําลายแหลงตนนํ้าลําธาร จนกระทั่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ไดเสด็จพระราชดําเนินเยี่ยมราษฎร ณ หมูบานหนองหอย ครั้งแรก
เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๒ เพื่อทอดพระเนตรปญหาดังกลาวดวยพระองคเอง
จากเหตุการณในครั้งนั้น ไดเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญกับชุมชนมง
แหงนี้ แนวพระราชกระแสรับสั่งการปลูกพืชทดแทนฝน ตอมาไดกอตั้งขึ้นเปน
โครงการหลวงหนองหอย มีวัตถุประสงคสําคัญคือการใหความชวยเหลือชาวไทย
ภูเขาใหเลิกปลูกฝน ใหหันมาปลูกพืชผักผลไมทดแทนเพื่อสรางงานสรางอาชีพ
ที่ยั่งยืน รวมทั้งการปลูกฝงใหรูคุณคาของทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดระยะเวลาที่
พระองคเสด็จประพาสพื้นที่แหงนี้หลายครั้ง ชาวมงบานหนองหอยสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางสงบสุขในฐานะประชาชนคนไทยภายใตรมพระบรมโพธิสมภาร
อั น นํ า ความปลาบปลื้ ม ความจงรั ก ภั ก ดี และได ข นานนามแก พ ระองค ว  า
“พอเจาหลวง”
บทความนี้มีวัตถุประสงคสําคัญคือ การรวบรวมและทําการเรียบเรียง
ขอมูลเอกสารงานวิจัย แหลงขอมูลออนไลนตางๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อถายทอดเรื่อง
ราวเกี่ยวกับ พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ทีม่ ตี อ ชาวมงบานหนองหอยผานความทรงจําผานการบอกเลาซึง่ เปนเพียงแคเศษ
เสีย้ วหนึง่ ทีส่ ะทอนความรูส กึ ทีม่ อี กี มากมายในพระมหากรุณาธิคณ
ุ อันหาทีส่ ดุ มิได
จุดมุง หวังสําคัญคือเปนขอบันทึกทางประวัตศิ าสตรชมุ ชน ทีจ่ ะถายทอดความทรงจํา
ของชาวมงรุนหนึ่งไปยังชาวมงรุนตอๆ ไปไมใหสูญหายตราบนานเทานาน

พ่อเจ้าหลวง : ประวัติศาสตร์ความทรงจําร่วมของชาวม้งบ้านหนองหอย

๑๓

Abstract

Nong Hoi Village, located in Mae Ram SubDistrict, Mae Rim District,
Chiang Mai Province has been established for more than 60 years. The
majority of the population is Hmong. This village has had to confront various
problems to do with living conditions. It used to be an opium production
source located near Chiang Mai city. Opium has been a great risk to the
stability of the country. They also had to confront deforestation and the
destruction of water sources until His Majesty King BhumibolAdulyadej
visited the village for the first time in 1969 in order to observe the problems
for himself.
This incident led to a great change withinthe Hmong village as
pertinent comments from the king initiated a change from opium to
other kinds of crops. This also led to the establishment of Nong Hoi Royal
Project. The most important aim of this project is to encourage hill tribe
people to stop growing opium and substitute the opium with other kinds
of vegetables and fruits thus creating stable jobs and income. The project
also aims to raise the awareness of the value of natural resources. During
the many visits of His Majesty King BhumibolAdulyadej, and beyond the
Hmong people in Nong Hoi Village have been able live peacefully as Thai
citizens under the graciousness of His Majesty King BhumibolAdulyadej
which has led to the joy and loyalty of the Hmong people and they have
named His Majesty “Por Chao Luang.”
The most significant purpose of this article is to collect and compile
documents and research from online sources so that the information related
to the duties of His Majesty King BhumibolAdulyadej in Nong Hoi village
can be passed on through memories and stories whichcan be compiled,
reflecting the appreciation of His Majesty grace. This article also aims to
record the history of the village so that it can pass on the memories of
one generation to another.

๑๔
ความนํา

ความรูเชิงประวัติศาสตร คือ การเชื่อมขอมูลในอดีตเพื่อทําใหเรารูวา
ชุมชน สังคมของเรามีที่มาอยางไร ดวยการเชื่อมโยงขอมูลหลายๆ ชุด แลวนํามา
อธิบายสังคมในอดีต ซึ่งทําใหเราตระหนักวา เราเปนใคร มีความเปนมาอยางไร
และจะอยูตอไปในอนาคตอยางไร ดังนั้น ความรูเชิงประวัติศาสตรจึงทําใหเขาใจ
ขอมูลในอดีต ที่สงผลตอปจจุบัน และคาดเดาอนาคตได (ประวัติศาสตรวาดวย
ความทรงจํารวมของคนในทองถิ่น, อรรถจักร สัตยารักษ, สืบคนเมื่อวันที่
๑ พ.ย. ๒๕๕๙, จาก http://vijai.trf.or.th)
ความทรงจํา คือปรากฏการณทางสังคม บางคนอาจเรียกความทรงจํา
ว า ประสบการณ ชี วิ ต ประสบการณ ชี วิ ต ประกอบด ว ยพลั ง ที่ สํ า คั ญ ต อ การ
เปลี่ยนแปลงของสังคม โดยเฉพาะสวนที่ตัวเองสัมพันธอยูรวม ซึ่งไดเชื่อมและ
กําหนดชีวติ ใหมคี วามหมายรูปแบบใดรูปแบบหนึง่ ขึน้ มา ความทรงจํานีจ้ ะบอกวา
เราเปนใคร มาจากไหนพื้นที่แหงความทรงจํา ครอบคลุมบริบทของพื้นที่และ
เวลา หลอมรวมขึน้ เปนอาณาจักรแหงความทรงจํา ซึง่ ถูกสรางขึน้ แทนสิง่ ทีไ่ มมอี ยู
ในขณะนี้อีกแลว ภาพอดีตที่ถูกสรางขึ้นมา ถือเปนปฏิบัติการณทางความหมาย
เมื่อนําสถานที่แตละแหงมาเชื่อมตอเขาดวยกัน ก็จะไดภาพรวมของสัญลักษณ
ใหมที่หมายถึงความเปนชุมชนประวัติศาสตรของพื้นที่นั้นๆ นอกจากนี้พื้นที่
ความทรงจํา ยังทําหนาที่เปนพื้นที่บรรจุรองรอย หรือการกอรูปของสํานึกแหง
ความทรงจํา แมความทรงจําจะเปนเรื่องอดีตอันไกลโพน มีความเลือนราง ไมวา
จะเปนความทรงจํารวมของคนในสังคม หรือความทรงจําระดับปจเจกบุคคลก็ตาม
ประวัตศิ าสตรความทรงจํา จึงเกิดจากประสบการณของปจเจก ความสัมพันธ
กับคนในสังคม การทํากิจกรรมใดๆ หรืออยูในเหตุการณรวมกันจนเกิดเปน
ความทรงจํ า ร ว มกั น ของคนในสั ง คม การหลอมรวมภาพลั ก ษณ แ ละอุ ด มคติ
จนเกิดเอกภาพในสังคม ทําใหสังคมมีเรื่องเลา ซึ่งหลอหลอมใหเกิดอัตลักษณ
ทางสั ง คมขึ้ น และอั ต ลั ก ษณ เ หล า นี้ ไ ด ถู ก นํ า ไปใช เ พื่ อ สร า งความเป น ชุ ม ชน
อันมีพื้นที่ประวัติศาสตรรวมกัน
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พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงมีพระราชกรณียกิจ
เพื่อพัฒนาประเทศมากมายอยางอเนกอนันต พระราชกรณียกิจนอยใหญของ
พระองคคอื แหลงขอมูลเชิงประวัตศิ าสตรสาํ คัญทีท่ าํ ใหชมุ ชน สังคม ประเทศชาติ
เกิดความรัก ความสามัคคี ความเปนปกแผน เกิดความภาคภูมใิ จทีไ่ ดเกิดมาเปน
ชนชาติไทยใตรม พระบรมโพธิสมภารของพระองคไมเวนเชือ้ ชาติ วรรณะ ถิน่ ฐาน
แมวา คนเหลานัน้ จะอยูถ นิ่ ทุรกันดารเพียงใด แตพระองคกย็ งั เสด็จพระราชทาน
ความชวยเหลืออยางไมเหน็ดเหนือ่ ยพระวรกาย ดังพระราชดํารัสของพระองคทา น
ตอขอคําถามที่วา “ไปชวยทําไมชาวเขา” นั้น พระองคทรงมีพระราชดํารัส
ตอบไว ดังนี้
“...เรือ่ งทีจ่ ะชวยชาวเขาและโครงการชาวเขานัน้ มีประโยชนโดยตรง
กับชาวเขาทีจ่ ะสงเสริมและสนับสนุนใหชาวเขา มีความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้
สามารถเพาะปลูกสิ่งที่เปนประโยชนและเปนรายไดกับเขาเอง ที่มี
โครงการนี้ จุดประสงคอยางหนึง่ คือมนุษยธรรมหมายถึงใหผทู อี่ ยูใ น
ถิ่นทุรกันดาร สามารถที่จะมีความรูและพยุงตัวมีความเจริญได
อีกอยางหนึง่ ก็เปนเรือ่ งชวยในทางทีท่ กุ คนเห็นวาควรจะชวย เพราะ
เปนปญหาใหญ ก็คือปญหาเรื่องยาเสพติด ถาสามารถชวยชาวเขา
ปลูกพืชผักที่เปนประโยชนบาง เขาก็จะเลิกปลูกยาเสพติด คือ ฝน
ทําใหนโยบายการระงับการปราบปรามการสูบฝนและการคาฝนได
ผลดี อันนีเ้ ปนผลอยางหนึง่ ผลอีกอยางหนึง่ ซึง่ สําคัญมากก็คอื ชาวเขา
เปนผูท าํ การเพาะปลูกโดยวิธที จ่ี ะทําใหบา นเมืองของเราไปสูห ายนะได
โดยทีถ่ างปาแลวปลูกโดยวิธที ไี่ มถกู ตอง ถาพวกเราทุกคนไปชวยเขา
ก็เทากับชวยบานเมืองใหมคี วามดี ความอยูด กี นิ ดี และความปลอดภัย
ไดอกี ทัว่ ประเทศ เพราะถาสามารถทําโครงการนีไ้ ดสาํ เร็จใหชาวเขา
อยูเปนหลักแหลง สามารถที่จะอยูดีกินดีพอสมควร และสนับสนุน
นโยบายที่จะรักษาปาไม รักษาดินใหเปนประโยชนตอไป ประโยชน
อันนี้จะยั่งยืนมาก...”
พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช
พระราชทานในโอกาสทรงเยีย่ มคณะเกษตรศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๗

๑๖
พระปณิธานและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชคื อ สิ่ ง ที่ อ ยู ใ นความทรงจํ า ของชาวไทย
ตราบนิจนิรันดร ผูเขียนขอเทิดพระเกียรติพระองคทานดวยบทความนี้เพื่อเปน
ขอมูลสําคัญทางประวัติศาสตรชุมชนบานหนองหอยสืบไป
๑. ขอมูลพื้นฐานชุมชนบานหนองหอย
๑.๑ ที่ตั้งและอาณาเขต
หมูบานหนองหอย ตําบลแมแรม อําเภอแมริม จังหวัดเชียงใหม
อยูในเขตพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ ตั้งอยูสูงจากระดับน้ําทะเล ๑,๒๐๐-๑,๕๐๐ เมตร
พื้นที่สวนใหญเปนภูเขาสูง มีอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปประมาณ ๒๑ องศาเซลเซียส
ถูกจัดใหเปนพืน้ ทีเ่ ขตลุม น้าํ ชัน้ ที่ ๑ ซึง่ เปนแหลงกําเนิดตนน้าํ ลําธารทีส่ าํ คัญแหงหนึง่
ของประเทศเดิมบริเวณพื้นที่แหงนี้มีชาวมงอาศัยอยูและทําการเกษตรแบบยังชีพ
โดยแผวถางปาเพื่อทําไรเลื่อนลอยปลูกขาวไร ขาวโพด พืชผักบางชนิด รวมทั้งฝน
ที่ปลูกบนเนื้อที่ประมาณ ๔๐๐-๕๐๐ ไร หมูบานหนองหอยจึงเปนพื้นที่ปลูกฝน
ที่อยูใกลตัวเมืองเชียงใหมมากที่สุด

แผนที่หมูบานหนองหอย
ที่มา : จิตรา อินทรกําแพง, ๒๕๓๓.
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ภูมิทัศนบานหนองหอยในปจจุบัน
ที่มา : นายโฆษิต ไชยประสิทธิ์

๑.๒ ประวัติความเปนมาของหมูบาน
บันทึกประวัติหมูบานหนองหอยเกาขององคการบริหารสวนตําบล
แมแรมที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณผูอาวุโสที่สุดทานหนึ่งของหมูบานทําให
ทราบถึงความเปนมาของชาวมงหมูบานหนองหอยไววา “...ปูกับยาไดอพยพมา
จากเมืองจีน มาอยูท ด่ี อยอางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม พออุย เกิดทีด่ อยอางขาง
อายุไดประมาณ ๘ ป พอแมและญาติพ่นี องจึงยายจากดอยอางขางมาอยูท่ี
เกีย่ วคัน ซึง่ ปจจุบนั อยูใ นพืน้ ทีข่ องหมู ๔ ต.แมแรม อ.แมรมิ จ.เชียงใหม อยูไ ด
ประมาณ ๓ ป ก็เกิดโรคระบาดคือโรคอหิวาตกโรค ญาติพี่นองจึงไดแยกยาย
ไปหาที่อยูใหม พอแมของพออุยและญาติพี่นองที่เหลือจึงไดยายมาอยูที่
บานบอโฮง แตทางอําเภอไมใหอยูเพราะเปนทางถนนผาน จึงไดยายกันไป
อยูที่หัวน้ําแมลวก มีเพียง ๔ ครอบครัวเทานั้นที่ยายไปตอนนั้นซึ่งยายไปอยู
รวมกับมงขาวทีห่ วั น้าํ แมลวก อยูไ ดประมาณ ๔ ป ก็เกิดมีสตั วปา เสือ หมาปา
มากัดกินสัตวเลี้ยงที่เลี้ยงไวคือ มา วัว ควาย หมู ไก เปนจํานวนมาก หัวหนา
หมูบานในตอนนั้นคือ อุยหม่ํา จึงไดใหทุกคนยายมาสรางที่อยูที่ปจจุบันนี้

๑๘
ซึ่งตอนนั้นมีทั้งหมด ๒๐ หลังคาเรือน และหลังจากนั้นอุยหม่ําก็เสียชีวิตและ
ไดตงั้ หัวหนาหมูบ า นคนใหมชอื่ อุย ชงสือ ซึง่ ตอนนัน้ ทางอําเภอไดใหหมูบ า น
อยูในเขตหมู ๔ ต.แมแรม อ.แมริม จ.เชียงใหม พออุยชงสือไดเปนผูชวย
ผูใ หญบา นดูแลชาวบาน ตอนนัน้ ยังไมมบี ตั รประชาชน ทางอําเภอจึงมอบเหรียญ
ชาวเขามาใชแทน พออุยชงสือเปนผูชวยไดประมาณ ๒๐ ป หัวหนาหมูบาน
คนตอมาคือพออุยจือคํา ซึ่งก็เปนผูชวยผูใหญบานไดประมาณ ๑๕ ป และ
ชวงที่พออุยจือคําเปนผูนําก็เริ่มไดใชบัตรประชาชน หลังจากนั้นหมูบาน
มีจํานวนประชากรมากพอที่จะแยกเปนหมูบานได ทางอําเภอจึงใหแยกเปน
หมูบ า นหนองหอยเกา หมู ๗ ต.แมแรม อ.แมรมิ จ.เชียงใหม จนถึงปจจุบนั ...”
(องคการบริหารสวนตําบลแมแรม, ม.ป.ท., หนา ๑) หมูบานหนองหอยเริ่มตั้งเปน
หมูบ า นประมาณป พ.ศ.๒๕๒๐ จนกระทัง่ ป พ.ศ.๒๕๒๗ บานหนองหอยมีประชากร
เพิ่มมากขึ้น และไดการขยายหมูบานออกเปน ๒ หมูบาน คือ บานหนองหอยใหม
และหนองหอยเกา
๒. ประพาสตนบนดอยสูง
เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จเยี่ยมราษฎร
หมูบ า นหนองหอย ครัง้ แรกเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๑๒ ทรงมีพระราชดําริวา ควรจะมีการสงเสริม
อาชีพดานการเกษตร จากนัน้ กรมปาไมไดจดั สงหนวยงานรวมกับหนวยพัฒนาและ
สงเคราะหชาวเขา พสกนิกรตางรูส กึ ซาบซึง้ ทีท่ รงมีตอ ราษฎรชาวไทยภูเขาเปนอยางยิง่
ชาวบ า นที่ มี โ อกาสรั บ เสด็ จ และเฝ า ดู ก ารเสด็ จ พระราชดํ า เนิ น อย า งใกล ชิ ด
ตางบอกเลาความทรงจําที่เสด็จประพาสเมื่อครั้งอดีตตางๆ ดังนี้ “...ครั้งแรก
ในหลวงเดินขึน้ มา ครัง้ ทีส่ องนัง่ ฮอ โอโห.. ในหลวงเดินเกง ตํารวจตามไมทนั
หรอก...”๑ จากการเสด็จประพาสในครั้งนั้น ไดเกิดการพัฒนาพื้นที่ในระยะเวลา
ตอมาโดยชาวบานเลาถึงความทุรกันดารของพื้นที่ไววา “...กอนที่ในหลวงมา
หมูบ า นนี้ แหงแลง ไมมนี าํ้ ใช คนในหมูบ า นก็ขอในหลวง ในหลวงก็สรางแทงน้าํ
๑

นายจิน, อายุ ๖๔ ป
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ขนาดใหญใหในหมูบาน...”๒ นอกจากปญหาแหลงน้ําของชุมชนแลวในหลวง
ยังเล็งเห็นความสําคัญของปญหายาเสพติดในชุมชน โดยไดเสด็จฯ มาบานหนองหอย
อีกครั้งแตครั้งนี้พระองคมีเปาหมายสําคัญเพื่อแกปญหาการปลูกฝน ชาวบาน
คนหนึ่งเลาใหฟงวา “...ป ๒๕๑๖ พระเจาอยูหัวขึ้นมาอีก ... พวกเรายังปลูกฝน
กันอยู... พระเจาอยูหัวแนะนําวา ฝนเปนของผิดกฎหมาย ไมตองปลูกแลว
เอาพืชผักพวกนี้ปลูกแทนฝน ชาวบานเลยปลูกผัก....”๓ จะเห็นไดวาการเสด็จ
เยี่ยมราษฎรของพระองคเปนไปอยางตอเนื่องพรอมไปกับการสํารวจปญหา
ของชุมชน รวมทั้งวางแผนแกไขปญหาอยางคอยเปนคอยไป ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เอง ไดเสด็จพระราชดําเนินมายังบานหนองหอยหลายครั้ง หรือ
หากไมเสด็จฯ ดวยพระองคเองก็จะมีเจาหนาที่เขามาในพื้นที่เพื่อดําเนินกิจกรรม
ดานตางๆ ซึ่งสะทอนไดวาพระองคทานทรงติดตามและเอาใจใสดําเนินงาน
การชวยเหลืออยางตอเนื่อง
๓. การสรางตัวตน
โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๒ ตั้งอยูหมูที่ ๗ ต.แมแรม อ.แมริม
จ.เชียงใหม เริม่ กอตัง้ เมือ่ ป พ.ศ.๒๕๐๕ โดยกองกํากับการตํารวจตระเวนชายแดน
เขต ๕ คายดารารัศมีเดิมชื่อ “โรงเรียนชายแดนสงเคราะหที่ ๑๔”
วันที่ ๓ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๐๙ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เสด็จ
พระราชดําเนินพรอมดวยสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เพื่อทรง
เยี่ ย มราษฎรในหมู บ า น ในการนี้ ส มเด็ จ พระนางเจ า พระบรมราชิ นี น าถทรง
พระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานทรัพยสวนพระองคเพื่อใชในการกอสราง
อาคารเรียนและบานพักครู
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๕๑๐ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
เสด็จพระราชดําเนินมาเปดปายอาคารเรียน และไดตั้งชื่อโรงเรียนขึ้นใหมวา
“โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๒” เพือ่ เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
๒
๓

นางพิม, อายุ ๗๐ ป
นายไล, อายุ ๗๔ ป

๒๐

โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ๔

ตราสัญลักษณประจําโรงเรียน๕

สิง่ ทีส่ รางความประทับใจแกชาวมงบานหนองหอยคือเหตุการณทเี่ กิดขึน้
เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พรอมดวยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ
เสด็จเยี่ยมราษฎร ในป พ.ศ.๒๕๑๖ คือการเปลี่ยนคําเรียกกลุมชาติพันธุของ
ตนเอง จาก “แมว” เปน “มง” นายไลซึ่งไดเขาเฝารับเสด็จไดเลาถึงเหตุการณ
ในครั้งนั้นไววา “... ป ๒๕๑๖ ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและพระราชินี
เสด็จทีโ่ รงเรียน ลุงไปรับเสด็จ พระราชินถี ามวา ผูใ หญ เดีย๋ วนีช้ าวไทยเรียก
ผู ใ หญ ว า แม ว ผู ใ หญ จ ะให เ รี ย กอะไร แล ว มี ค นแก ค นหนึ่ ง ตอนนี้
เสียชีวิตไปแลว ยืนขางหลังลุงบอกวา ไมตองเรียกแมว นะ เอาเปน มง
แลวลุงก็ตอบวา ผมอยากไดชาวมง พระราชินีก็บอกวา ออ อยากไดเปน
ชาวมง ก็จะตัง้ ใหผใู หญเปน ชาวไทยเผามง เดีย่ วนีเ้ รียกเปนชาวมงทัว่ ประเทศ
พระราชินีตั้งใหตั้งแตป ๒๕๑๖...”๖ ยังความปลื้มปติแกชาวไทยภูเขาซึ่งจะได
มีชื่อเรียกที่ถูกตอง
๔

โรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๒. สืบคนเมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๙. จาก

๕

http://oknation.nationtv.tv/mblog/entry.php?id=967672

๖

http://data.bopp-obec.info/emis/schooldata view.php?School_ID=1050130427&Area_CODE=5002

ตราสัญลักษณโรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๒. สืบคนเมื่อวันที่ ๖ พ.ย. ๒๕๕๙. จาก
นายไล, อายุ ๗๔ ป.
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การสรางการมีตัวตนของชาวไทยภูเขาเผาตางๆ ในยุคนั้นมีการอพยพ
ถิ่นฐานของชาวเขาบอยครั้ง การสํามะโนประชากรและการพิสูจนสัญชาติเพื่อ
ทําบัตรประชาชนนั้นเปนไปยาก จากการที่ชาวเขายังไมไดรับรองสัญชาติ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ฯ จึงไดพระราชทานเหรียญไวหอ ยคอเพือ่ ใชแทน
บัตรประชาชนใตรมบารมีของพระองคทาน เหรียญชาวเขาที่พระบาทสมเด็จพระเจ า อยู หั ว ได พ ระราชทานแก ช าวม ง บ า นหนองหอยนั้ น มี ข นาดเส น ผ า
ศูนยกลาง ๓ เซนติเมตร ทุกเหรียญจะมีการตอกโคด หมายเลขประจําเหรียญ
ดวยเหตุนี้เหรียญนี้จึงเสมือนถือเปนบัตรประชาชนชาวเขาโดยพฤตินัยนั้นเอง
ยังความภาคภูมิใจและเปนสิ่งของมีคุณคาตอชาวมงบานหนองหอย แมวา
ในปจจุบันชาวบานจะมีบัตรประชาชนแลวก็ตาม

เหรียญชาวเขาดานหนาและหลัง ทีพ
่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
พระราชทานแกชาวมงบานหนองหอย
ทีม่ า : องคการบริหารสวนตําบลแมแรม อําเภอแมรมิ จังหวัดเชียงใหม

๔. “เขาใจ เขาถึง” ยุทธวิธีสงครามปราบยาเสพติด
ป พ.ศ.๒๓๙๘ รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั รัชกาลที่ ๔
ไดทําสนธิสัญญาเบาวริ่งกับอังกฤษ ในสนธิสัญญาฉบับนี้ ใหสยามประเทศ
คาขายฝนไดอยางเสรี ดังนั้นการขายฝน สูบฝนจึงแพรหลายในสยามประเทศ

๒๒
ในป พ.ศ.๒๔๗๓ ชวงสงครามอินโดจีน พ.ศ.๒๔๘๙ – ๒๔๙๗ ฝรั่งเศสสงเสริม
ใหชาวเขาเผาแมวและชาวเขาเผาอื่นๆ ลักลอบปลูกฝนในลาว ลามมาถึงไทย
และพมา การปลูกฝนในพื้นที่รอยตอสามประเทศนี้เฟองฟูอยางมากจนไดรับ
สมญานามวาสามเหลี่ยมทองคําจากปญหาการลักลอบคาฝนและการเสพติด
ทําใหเกิดความเสียหายตอสังคม จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี
จึงประกาศเลิกการเสพฝน นับตัง้ แตป พ.ศ.๒๕๐๐ เปนตนมา โดยมีการดําเนินการ
ดังนี้ พ.ศ.๒๕๐๑ ไดประกาศยกเลิกโรงฝนทั่วประเทศ ตอมาใน พ.ศ.๒๕๐๒
ไดมีประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ ๓๗ โดยหามเสพฝน ยกเลิกรานจําหนายฝน
การจัดสถานพยาบาล รักษา พักฟนสําหรับผูเสพฝน ผูใดเสพฝนจะมีความผิด
ตามกฎหมาย เปนตน จากกฎหมายดังกลาวทําใหฝน เปนสิง่ ผิดกฎหมาย แตการ
ปลูกคาขายฝนยังมีการฝาฝนลักลอบกระทําอยูดังจะเห็นไดจากการจับกุม
อยูเสมอในปจจุบัน
ในภาคเหนื อ ของประเทศไทยในเขตภู เขาสู ง ซึ่ ง เป น ที่ อ ยู อ าศั ย ของ
กลุมชาติพันธุตางๆ การลักลอบปลูกและขายฝนยังมีอยูแพรหลายเนื่องจาก
ความตองการยังมีอยู ฝนเปนพืชที่ตองการอากาศเย็นในประเทศไทย จึงตอง
ปลูกบนที่สูงราว ๑,๐๐๐ เมตรขึ้นไป และโดยที่บนดอยมีแตชาวเขา ผูปลูกฝน
จึงเปนชาวเขา มีแมว เยา มูเซอ อีกอ และลีซอ อีกสองเผาคือลั๊วะและกะเหรี่ยง
ตามธรรมดาไมปลูกฝน พวกที่ปลูกฝนมีฝนแตอยางเดียวที่ปลูกไวขายเอาเงินไป
ซื้อขาวซึ่งมักจะปลูกกันไมพอกับเครื่องยังชีพอื่นๆ ขาวจะซื้อจากอีกสองเผา
ที่ไมปลูกฝน เพราะมีนาขั้นบันไดที่น้ําขังจึงปลูกขาวไดมาก
หมอมเจาภีศเดช รัชนี (๒๕๕๑, หนา ๓๙) ไดกลาวถึงจากการทีร่ ฐั บาลไทย
ถูกกดดันจากประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวใหออกกฎหมายหามปลูกฝน กรมสรรพสามิต
จึงไมซอื้ ฝน จากบนดอยอีกตอไป โดยหันมาผลิตบุหรีแ่ ทน อยางไรก็ตามกฎหมาย
เรื่องฝนทําใหเกิดปญหาอื่น ไดแก ๑) เมื่อฝนผิดกฎหมายก็มีอยางอื่นที่ซอนเรน
มางายขึ้น คือเฮโรอีน ๒) ชาวเขาที่มีรายไดจากฝนจะไมมีรายไดเลย เมื่อรัฐบาล
ใหความชวยเหลือแบบทีไ่ มใครจะเปนผล เพราะผลทีป่ รากฏก็คอื เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๐
ฝนมีปลูกกันอยู ๑๑,๓๒๕ ไร เปนผลผลิต ๑๔๕ ตัน ดังนั้น เปาหมายการกอตั้ง
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๒๓

โครงการหลวง๗ มีเปาหมายสําคัญเพื่อสงเสริมใหชาวบานปลูกพืชผัก ผลไม
เมืองหนาวทดแทนการปลูกฝน กระทัง่ มีชวี ติ ความเปนอยูท ดี่ ขี นึ้ พระราชปณิธาน
สําคัญของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวในการกอตั้งโครงการหลวง คือ
๑) ชวยชาวเขาเพื่อมนุษยธรรม
๒) ชวยไทยโดยลดการทําลายทรัพยากรธรรมชาติ คือปาไมและตนน้าํ ลําธาร
๓) กําจัดการปลูกฝน
๔) รักษาดินและใชพนื้ ทีใ่ หถกู ตอง คือใหปา อยูใ นสวนทีค่ วรเปนปาและ
ทําไรทําสวนในสวนที่ควรเพาะปลูก อยาใหสวนทั้งสองนี้รุกล้ําซึ่งกันและกัน
แตการขจัดปญหาฝนไมใชเรื่องงาย การเสพฝนก็ยังคงเปนปญหาเรื้อรัง
ที่ทําลายวิถีชีวิตและสุขภาพของผูเสพอยูอยางตอเนื่อง ปญหาหลักคือจะทํา
อยางไรใหชาวบานเลิกปลูกฝน พรอมกับการสงเสริม ดังนั้นโครงการหลวงตอง
ดําเนินงานพัฒนาดานสาธารณสุขโดยรวมมือกับหนวยราชการที่เกี่ยวของ ไดแก
ตํารวจตระเวนชายแดน กรมประชาสงเคราะหและกระทรวงสาธารณสุขใหการ
บําบัดรักษาผูติดฝนและสงเสริมดานสุขภาพอนามัย โดยขอใชพื้นที่สวนหนึ่ง
ของบริเวณสนามโรงเรียนเจาแมหลวงอุปถัมภ ๒ นําไมไผมาลอมเปนวงกลม
เพื่อกันเปนพื้นที่บําบัดผูติดฝน สวนใหญเปนชาวมงสูงอายุที่สูบฝนตั้งแตสมัย
ยังหนุม สาว ใชเวลาบําบัดรักษาประมาณครึง่ เดือน ผูท อี่ ยูร ะหวางการบําบัดรักษา
จะไมไดรบั อนุญาตใหออกจากบริเวณสถานบําบัดจนกระทัง่ ถึงเวลาทีก่ าํ หนดไว
ญาติสามารถเขาเยี่ยมไดตามวันและเวลาที่กําหนดและจะถูกตรวจคนรางกาย
กอนเขาเยี่ยมดวยเกรงวาจะนําฝนเขามาในบริเวณพื้นที่บําบัด ผูที่เขารับการ
รักษาบางสวนมาจากหมูบ า นใกลเคียง บางคนก็เลิกไดโดยเด็ดขาด สภาพรางกาย
ดีขึ้น บางคนภายหลังที่ออกจากสถานบําบัดแลวก็หันกลับไปสูบฝนอีก แตหาก
๗

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวไดใชเงินสวนพระองคจํานวน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ซื้อที่ดินบริเวณ
ดอยปุยใกลกับพระตําหนักภูพิงคราชนิเวศน เพื่อทดลองปลูกพืชเมืองหนาวคือ ทอ
แตอากาศหนาวไมพอจึงขยายไปยังดอยอางขาง อ.ฝาง จ.เชียงใหม ใหเปนศูนยเกษตร
แหงแรก เมื่อป พ.ศ.๒๕๑๒ โดยประเทศสหรัฐอเมริกาไดสนับสนุนเงินทุนผานองคการ
อาหารและการเกษตรแหงสหประชาชาติ (FAO).

๒๔
ตองการบําบัดอีกครั้งก็สามารถทําได นางสาวนิดเลาประสบการณที่เห็นปูและ
ยาของตนเขารับการบําบัดรักษาวา “…หนูยังพอจําไดอยูคะเพราะตอนนั้น
อยูป ระมาณ ป.๑ ป.๒ เขาจะเอาสนามของโรงเรียนฝง ทีต่ ดิ ถนนอีกดานหนึง่
ครึ่งหนึ่งของสนามเอาไมไผมาลอมเปนวงกลม ใหคนสูบฝนเขามาบําบัด
คนทีเ่ ลิกไดกไ็ ด ใครเลิกไมไดกบ็ าํ บัดใหม แตไมใชแคหนองหอย เขาจะมาจาก
แมสา แมขิ บวกเตยดวย เขาจะกําหนดวันที่เราเขาเยี่ยมคนที่บําบัดดวย
เวลาเขาเยีย่ มเขาจะตรวจคนคนทีจ่ ะเขาดวยคะ วาเอาอะไรมาบาง มีฝน มาบาง
หรือเปลา …ชวงกลางคืนจะมีเวรยามคอยเฝา หามคนนอกเขามาในบริเวณ
ทีเ่ ขากําลังบําบัด …ตอนนัน้ ปูก บ
ั ยาก็อยูค ะ แตไมไดไปเยีย่ ม เลิกได ดูดขี นึ้
จากที่ผิวคล้ําๆ เหมือนคนสกปรก ผิวพรรณก็สะอาดสอานขึ้น พอบอกวา
ปูกับยาสูบกันตั้งแตสมัยวัยรุนแลว๘…”
ดวยพระวิสยั ทัศนทยี่ าวไกลผนวกกับความวิรยิ ะอุตสาหะในการทรงงาน
ของพระองค เปนกุศโลบายสําคัญในการประกาศสงครามฝน เพื่อขจัดปญหา
ยาเสพติดอยางยั่งยืนโดยไมมีการสูญเสีย บาดเจ็บลมตาย แมแตเพียงนิดเดียว
กระบวนการแกไขปญหายาเสพติดของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ เปนไป
ตามขั้นตอนและมีหลักการ โดยไมไดใชอํานาจรัฐเขาปราบปราม แตทรงใช
หลักการ “เขาใจ เขาถึง และพัฒนา” ในการแกไขปญหา กลาวคือ “เขาใจ” คือ
การรูถ งึ ทีม่ าของปญหาวาทําไมชาวมงถึงปลูกฝน เพราะความไมรู การไมมอี าชีพ
ที่มั่นคงแนนอน ขาดการดูแลจากภาครัฐ “เขาถึง” ทรงชี้ใหเห็นถึงการปลูกฝนวา
เปนสิ่งผิดกฎหมาย โดยทรงแนะนําใหชาวบานเลิกปลูกฝน หันมาปลูกพืชผัก
ผลไมเพื่อสรางงาน สรางรายไดและไมผิดกฎหมาย “พัฒนา” โดยการสงเสริม
จากโครงการหลวง และโครงการอันเนื่องพระราชดําริตางๆ เพื่อเปนหนวยงาน
ที่ชวยเหลือ สนับสนุนชาวบานและชุมชนในทุกขั้นตอนตั้งแตการผลิตจนถึง
การตลาด
๘

นางสาวนิด, อายุ ๔๐ ป.
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๒๕

๕. “ชวยชาวเขา ชวยชาวเรา ชวยชาวโลก” พระราชปณิธานสูค วามยัง่ ยืน
เดิมชาวมงหมูบานหนองหอยทําการเกษตรเพื่อยังชีพ ปลูกขาวไร
ขาวโพด พืชผักบางชนิดไวเพื่อบริโภค และปลูกฝนเพื่อขายเปนรายได เมื่อพื้นดิน
ขาดความอุดมสมบูรณ ชาวบานจึงเปดพื้นที่ใหม โดยการบุกรุก แผวถางปาไป
เรื่อยๆ เพื่อหาผืนดินที่เหมาะแกการเพาะปลูก โดยเฉพาะฝนหากไดพื้นที่
ที่เหมาะสมทั้งสภาพอากาศและดินจะทําใหเพิ่มผลผลิตไดมากยิ่งขึ้น
เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั เสด็จเยีย่ มราษฎรชาวไทยภูเขา
ไดทรงเห็นการดํารงชีพของชาวบาน โดยเฉพาะเรื่องการตัดไมทําลายปาเพื่อทํา
ไร เ ลื่ อ นลอยอั น เป น ภั ย ร า ยแรงต อ แหล ง ต น น้ํ า ลํ า ธารที่ สํ า คั ญ ของประเทศ
อีกประการหนึ่งชาวบานปลูกฝนเพื่อขายทําใหเกิดปญหาดานความมั่นคงของ
ประเทศเพราะเปนแหลงผลิตและคาขายฝน พ.ศ.๒๕๑๒ พระองคจึงทรง
พระราชทานแนวทางพระราชดํ า ริ แ ละพระราชทานทรั พ ย ส ว นพระองค
ตั้งโครงการหลวงขึ้นเพื่อพัฒนาการเกษตรบนพื้นที่สูง ลดการปลูกฝน ทําให
ชาวเขาเลิ ก ย า ยที่ ทํ า กิ น ตั้ ง บ า นเรื อ นอยู เ ป น หลั ก แหล ง และอนุ รั ก ษ ป า
ตนน้ําลําธาร โดยชวยยกระดับชีวิตของราษฏรชาวไทยภูเขาในถิ่นทุรกันดาร
ใหดีขึ้นดวยการสงเสริมดานการศึกษา อนามัยและการวางแผนครอบครัว
ระยะแรก พระราชทานชื่อวา “โครงการหลวงพระบรมราชานุเคราะหชาวเขา”
โดยมีหมอมเจาภีศเดช รัชนี ดํารงตําแหนงผูอํานวยการโครงการ และตอมา
เปลี่ยนชื่อเปน “โครงการหลวง”
ตอมาในป พ.ศ.๒๕๓๕ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั ทรงมีพระราชดําริ
เปลี่ยนแปลงสถานภาพโครงการหลวง โปรดเกลาฯ ใหจดทะเบียนเปนมูลนิธิ
เพื่อเปนองคกรนิติบุคคล มีกฎหมายรองรับและสามารถดําเนินการไดอยางมั่นคง
โดยใชชื่อวา “มูลนิธิโครงการหลวง” มูลนิธิโครงการหลวงไดรับความรวมมือ
จากสวนราชการและเอกชน มีงานวิจัยใหมๆ ที่ชวยสงเสริมและพัฒนาอาชีพ
การพัฒนาชุมชนบนพืน้ ทีส่ งู การตลาดของผลผลิตและผลิตภัณฑโครงการหลวง
รวมทั้งการอนุรักษสิ่งแวดลอม แหลงตนน้ําลําธารบนที่สูงในภาคเหนือของ
ประเทศ

๒๖
ปจจุบนั มูลนิธโิ ครงการหลวงดําเนินงานอยางครบวงจรทัง้ ดานการวิจยั
การพัฒนา และการตลาด โดยงานวิจัยเปนสิ่งสําคัญอันดับแรกที่ครอบคลุม
หลายดานดวยกัน ไดแก งานวิจัยพืชผักเมืองหนาว งานวิจัยดานการเลี้ยงสัตว
การวิจัยดานตนทุนการผลิตและการตลาด อนุรักษและฟนฟูธรรมชาติ และ
งานวิจัยดานสังคม สาธารณสุข การศึกษาและวัฒนธรรมชนเผา ผลจากการวิจัย
ของโครงการหลวงสรางความเปลี่ยนแปลงใหกับเกษตรกรบนพื้นที่สูงอยางยิ่ง
จากเดิมทีป่ ลูกฝน ตัดไมทาํ ลายปาเพือ่ ทําไรเลือ่ นลอยเปลีย่ นเปนการเพาะปลูก
พืชผักและผลไมเมืองหนาวที่สรางรายไดใหกับครอบครัว ทําใหมีชีวิตความเปน
อยูที่ดีขึ้น นอกจากนี้โครงการหลวงยังสงเสริมสนับสนุนการจัดตั้งองคกรชุมชน
ในลักษณะตางๆ ทําหนาทีป่ ระสานงานและใหความรวมมือกับหนวยงานราชการ
และเอกชนในพื้นที่เพื่อใหการดําเนินงานบรรลุผลตามวัตถุประสงคในทุกดาน
(ทองเที่ยวโครงการหลวง, ม.ป.ท., หนา ๔-๖)
ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอยไดถกู กอตัง้ ขึน้ ตามแนวพระราชดําริ
ในป พ.ศ.๒๕๒๗ เพื่อหยุดยั้งการปลูกฝนและสงเสริมอาชีพที่เหมาะสมแก
ชาวบาน หมูบ า นทีอ่ ยูใ นความรับผิดชอบของศูนยฯ มีอยูด ว ยกัน ๕ หมูบ า น ไดแก
บานสามหลัง บานหนองหอยเกา บานหนองหอยใหม บานแมขิ และบานปางไฮ
ซึ่งมีประชากรในพื้นที่ทั้งชาวพื้นเมือง และชาวไทยภูเขา (มงและลีซอ)
หมูบ า นหนองหอยเปนชุมชนชาวไทยภูเขาเผามงทีไ่ ดเขาสูก ระบวนการ
การพัฒนาตามวัตถุประสงคและแนวทางการพัฒนาของโครงการหลวงมาตลอด
ระยะเวลากวา ๔๐ ป จากพื้นที่ฝนใกลตัวเมืองกลายมาเปนแหลงเพาะปลูกพืช
ผัก ผลไมเมืองหนาวที่สําคัญแหงหนึ่งของประเทศ เมื่อชาวบานเริ่มปลูกพืช
ทดแทนฝนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงมีพระราชดําริไว จึงเริ่ม
เห็นผลที่ไดจากการเพาะปลูก ประกอบกับทางโครงการหลวงขึ้นมารับซื้อผัก
และผลไมที่ปลูกไดไปขายเพื่อนํารายไดมาแบงปนใหกับชาวบาน ทําใหชีวิต
ความเปนอยูของชาวชุมชนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ การปลูกฝนจึงลดลงและหายไป
ในทีส่ ดุ ชาวบานเลาใหฝง ถึงการเขามาสงเสริมอาชีพของโครงการหลวงหนองหอย
วา “…ชาวบานก็เลยปลูกผักไปเฉยๆ เออ ไดผล แลวโครงการหลวงก็ขึ้น
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๒๗

มาชวยเหลือ ซื้อผัก ซื้อไม เอามาขาย ก็เลยเลิกปลูกฝน ปลูกผักปลูกไม
ก็ไดเงินทองมาสรางบานอยู ซื้อรถยนตมาใช สมัยกอนที่ลุงปลูกฝน ปไหน
ไดฝนสัก ๗-๘ กิโลกรัมๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท ปนั้นก็ไดสัก ๗,๐๐๐-๘,๐๐๐ บาท
เดี๋ยวนี้พระเจาอยูหัวแนะนําใหปลูกผัก ปลูกไม ไดเงินปละ แสนกวา
สองแสน ไดๆ จายๆ ใหนักเรียนไปเรียนหนังสือ ซื้อรถยนตมาใช ซื้อรถ
เครือ่ งมาใช ออกจากบานสะดวกสบายมาก…”๙ นอกจากผักเมืองหนาวแลว
โครงการหลวงยังไดสงเสริมใหชาวบานริเริ่มปลูกพืชผักชนิดอื่นๆ หมุนเวียน
ตามฤดูกาลตางๆ เชนถั่วแดง “…ตั้งแตพระเจาอยูหัวมา เอาเมล็ดพันธุ
มาให ตอนนั้นก็มีประปาเขามาในหมูบานพอทานกลับไป ก็มีการปลูกผัก
ทํ า ให มี ร ายได เข า มาในหมู บ า นช ว งแรกๆ จะเอาเมล็ ด ถั่ ว แดงมาปลู ก
หลังจากนั้นก็จะเอาเมล็ดผักมาปลูกทดแทนฝน…”๑๐ ชาวบานหนองหอย
ยังกลาวอีกวาหากในหลวงไมแนะนําใหปลูกพืชผักอื่นๆ ชาวบานก็ยังจะไม
เปลี่ยนอาชีพปลูกฝน “…ถาพระเจาอยูหัวไมมา เมื่อกอนนี่นะรัฐบาลพวกนี้
พวกเจานาย เรากลัวมากเลย ตั้งแตในหลวงมา เขาก็มาสงเสริม เขามา
รักษา มาทุกป เขาแจกเม็ด แจกอะไรตางๆ ฟรี แจกใหไปปลูก เขาก็ชวย
ซื้อบาง ไปขายบาง มันก็เจริญมาตั้งแตตอนนั้น ในหลวงชวยไดดีมาก
ชวยพวกดอยปุย หนองหอย แลวแพรไปเรื่อยๆ …”๑๑ จะเห็นไดวาการสราง
ความไวใจแกชาวบานเปนสิ่งสําคัญในเบื้องตน หากชาวบานไมไวใจแลวก็ยาก
ที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลง ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเปนผูนําในการ
เปลี่ยนแปลงที่เขาใจชุมชน จนชาวบานเกิดความไววางใจรวมมือที่จะปฏิบัติ

๙
๑๐
๑๑

นายไล,อายุ ๗๔ ป
นางยอด,อายุ ๗๒ ป
นายซัน, อายุ ๖๓ ป

๒๘

ศูนยพัฒนาโครงการหลวงหนองหอย
ทีม่ า : ศูนยพฒ
ั นาโครงการหลวงหนองหอย. สืบคนเมือ่ วันที่ ๕ พ.ย.๒๕๕๙,
จาก www.hungryfatguy.com

๖. ดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไมได
ตลอดระยะเวลา ๔๐ กวาป จากพื้นที่ปลูกฝนใกลตัวเมืองเชียงใหม
กลายมาเป น แหล ง เพาะปลู ก พื ช ผั ก ผลไม เ มื อ งหนาวที่ สํ า คั ญ แห ง หนึ่ ง ของ
ประเทศ เมื่อชาวบานเริ่มปลูกพืชทดแทนฝนตามที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงมีพระราชดําริไว จึงเริ่มเห็นผลที่ไดจากการเพาะปลูก ประกอบกับทาง
โครงการหลวงขึน้ มารับซือ้ ผักและผลไมทปี่ ลูกไดไปขายเพือ่ นํารายไดมาแบงปน
ใหกับชาวบาน ทําใหชีวิตความเปนอยูของชาวชุมชนเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆ การปลูกฝน
จึงลดลงและหายไปในที่สุด
ความทรงจํ า ของชาวม ง บ า นหนองหอยเมื่ อ ครั้ ง พระบาทสมเด็ จ พระเจาอยูหัวเสด็จเยี่ยมราษฎรหมูบานหนองหอย พสกนิกรตางรูสึกซาบซึ้ง
ในน้ํ า พระทั ย และความห ว งใยที่ ท รงมี ต อ ราษฎรชาวไทยภู เขาเป น อย า งยิ่ ง
ชาวบานที่มีโอกาสรับเสด็จและเฝาดูการเสด็จพระราชดําเนินอยางใกลชิด
ตางบอกเลาความทรงจําที่มีตอเจาพอหลวงของเขาอยางแจมชัดแมวาจะผาน
เวลามาเกือบครึ่งศตวรรษแลวก็ตาม ซึ่งคําบอกเลาจากชาวบานที่ถวายสิ่งของ
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แดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถ
ยังแจมชัดมาจนถึงทุกวันนี้ “…ครั้งแรกที่ในหลวงเสด็จ ลุงถวายกลวยไม
ครั้งที่สอง ถวายกระโปรงผูหญิง …แมอุย (ภรรยา) เปนคนทํา…”๑๒ นางยอด
กลาววา “…ปาไดใกลกับพระราชินี ไดทํากระเปามงสวยๆ ใบนึงใหทาน
สวนในหลวงเคยใหตนขนุนสองครั้ง…”๑๓ นางพิมกลาววา “…ในหลวงเคย
มาหมูบานหนองหอยใหมสองครั้ง… ยาเคยถวายผาขางหนาที่เปนของ
ผูหญิงที่ยาปกไว ไมไดถวายใหในหลวงดวยตัวเอง แตใหกับองครักษ
ที่ติดตาม…”๑๔
และดวยสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ พสกนิกรชาวไทยภูเขาเผามง
หมูบานหนองหอยไดกลาวถึงน้ําพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
และพรอมขอบคุณโครงการหลวงดวยความซาบซึ้ง ดังนี้ “…ยินดี (ขอบคุณ)
พระเจาอยูหัวจริงๆ ยินดี (ขอบคุณ) พระเจาอยูหัวมาก มาชวยเหลือชาวเขา
ดีทุกหลังคาเรือน…”๑๕ “…ไมมีในหลวงพวกเราก็ไมสบายอยางนี้ ในหลวง
มาสรางใหเรา…”๑๖
เมื่อกลาวถึงในหลวงชาวบานอยากใหในหลวงหายปวย “…ในหมูบาน
ไมมอี ะไรใหดหู รอก อยากใหนกั ทองเทีย่ วหายามาใหในหลวงกับพระราชินกี นิ
จะไดอายุยนื ๓๐๐ ป ถายังมีในหลวงและพระราชินจี ะไดอยูไ ด …ขออยูด ว ย
กัน ๓๐๐ ป…”๑๗ ความรักภักดีของชาวบาน ชาวบานกลาวอยางตื้นตันวา
“…ในหลวงไมมีอะไรเปรียบทานได ทุกคนรักหมด ไมวาจะคนดีหรือคนชั่ว
ทานรักหมด อยางเรารักแตคนดี คนชัว่ เราไมรกั แตทา นรักหมดเลย ถาพูด
ถึงในหลวง ผมซึ้งใจเพราะวาทานรักทุกคน…”๑๘ และ “…รักเหมือนพอ
ยังพูดกับพี่ของแฟนวาทําไมเขาไมมาสัมภาษณคนบนดอยบาง …เราอยู
๑๒
๑๓
๑๔
๑๕
๑๖
๑๗
๑๘

นายไล, อางแลว.
นางยอด, อายุ ๗๒ ป
นางพิม, อายุ ๗๐ ป
นายไล, อายุ ๗๔ ป
นายจิน, อายุ ๖๔ ป
นางหวาน, อายุ ๖๐ ป
นายเสน, อายุ ๔๓ ป

๓๐
บนดอย เราไมรูวาพวกการเมืองเขาเปนยังไง แตเราไมอยากใหเปนแบบนี้
เพราะเราคิดวาทําใหทานหนักใจ อยางออกจากโรงพยาบาล เราดูจากทีวี
เราดีใจ ถากลับเขาโรงพยาบาลอีก เราแคคดิ เฉยๆ น้าํ ตาก็ไหลแลว …ปฏิทนิ
ภาพของทานแฟนบอกวาอยาเอาไวที่ต่ํา เอาไวสูงๆ …”๑๙ สิ่งตางๆ เหลานี้
สะทอนถึงความรูสึกจงรักภักดีและเทิดทูนของชาวบานในรูปแบบตางๆ ที่มี
พอเจาหลวงของพวกเขาอยางจริงใจและพยายามทีจ่ ะถายทอดความทรงจํารวม
ของพวกเขาไปยังเยาวชนมงรุนใหมอยางตอเนื่อง

ภาพความประทับใจเมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ
เสด็จเยีย่ มราษฎรมงบานหนองหอย เมือ่ พ.ศ.๒๕๑๖
โดยมีนายลือ้ ยอดยิง่ หทัยกุล ผูใหญบานในขณะนั้นรับเสด็จฯ
ที่มา : จิตรา อินทรกําแพง, ๒๕๕๓.

๑๓ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๕๙ วันที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช ไดเสด็จสวรรคตสูสวรรคาลัย วันแหงความโทมนัสของประชาชน
คนไทยชาวม ง บ า นหนองหอยเองก็ มี ค วามรู สึ ก เสี ย ใจไม แ พ ค นไทยทั่ ว ไป
เชนเดียวกัน ตางก็มีกิจกรรมการแสดงความไวอาลัยโดยรวมกับกลุมเครือขาย
พี่นองชาวมงในจังหวัดเชียงใหม อาทิเชน
๑๙

นางปน, อายุ ๒๙ ป
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๓๑

เมื่อวันที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ศาลางกลางจังหวัดเชียงใหม
นายปวิณ ชํานิประศาสน ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม พรอมนายเรืองฤทธิ์
เจริญเจาสกุล ประธานเครือขายมงจังหวัดเชียงใหม รวมกันนําชาวไทยเชื้อสาย
มงในจังหวัดเชียงใหมกวา ๕,๐๐๐ คน รวมพิธีนอมเกลานอมกระหมอมแสดง
ความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งเครือขายมงจังหวัดเชียงใหม โดยชาวไทยเชื้อสายมง
จากทัว่ ทัง้ จังหวัดเชียงใหมไดรว มกันแปรขบวนเปนรูปหัวใจบริเวณกลางสนามหญา
หนาเสาธงชาติของศาลากลางจังหวัดเชียงใหม กอนทีผ่ นู าํ มง ๗๐ คนจะรวมกัน
เปาแคนมงเพื่อเปนการถวายความเคารพเบื้องพระบรมฉายาลักษณตลอดจน
เปนการแสดงความอาลัยถวายแดดวงพระวิญญาณเสด็จสูสวรรคาลัย
จากนั้นผูวาราชการจังหวัดเชียงใหมไดนํากลาวแสดงความอาลัย และ
ประธานเครือขายมงจังหวัดเชียงใหมนํากลาวถวายสัตยปฏิญาณเปนคนดีของ
แผนดิน ไมเกี่ยวของกับยาเสพติด และไมตัดไมทําลายปา แลวรวมกันรองเพลง
สรรเสริญพระบารมี และประกอบพิธกี รรมตามความเชือ่ ของชาวมงเพือ่ เปนการ
สงดวงพระวิญญาณสูสวรรคาลัย
ประธานเครือขายมงจังหวัดเชียงใหมเปดเผยวา ชาวมงทุกคนตางสํานึก
ในพระมหากรุณาธิคุณของพระองคที่ทรงมีความหวงใยในพสกนิกร โดยการจัด
พิธใี นครัง้ นีจ้ ะมีชาวมงทีส่ วมใสชดุ ประจําเผาเขารวมกวา ๕, ๐๐๐ คน ซึง่ นอกจาก
การจัดพิธีในครั้งนี้แลว เครือขายชาวมงยังมีเปาหมายที่รวบรวมเงินบริจาค
จากชาวมงใหได ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพือ่ นอมเกลานอมกระหมอมถวายขอเปนเจาภาพ
ในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชดวยอีกทั้งจะรวบรวมผลผลิตทางการเกษตรของพี่นอง
ชาวมงทั้งผักและผลไม จํานวน ๕ ตัน เพื่อสงมอบแกโรงทานที่กรุงเทพฯ
สําหรับปรุงอาหารเลี้ยงประชาชนที่เขารวมกราบพระบรมศพดวย (พี่นอง
ชาวมงทั่วเชียงใหมระดมหัวใจรวมแสดงความอาลัยในหลวงรัชกาลที่ ๙.
สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙, จาก www.manager.co.th)
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การแสดงเปาแคนมงเพื่อแสดงความจงรักภักดีและไวอาลัยแด
พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช.

กิจกรรมการแปรขบวนเปนตัวอักษรเลข ๙ ซึ่งหมายถึงในหลวง
รัชกาลที่ ๙ เพือ่ แสดงความไวอาลัยตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ของเครือขายมงจังหวัดเชียงใหม เมือ่ วันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
ณ ศูนยราชการจังหวัดเชียงใหม.

การจัดทําคลิปรองเพลงไวอาลัยเพลง พอเจาอยูหัว (TxivVajHuabTais)
ลงในยูทปู เนือ้ รองเปนภาษามงพรอมคําบรรยายภาษาไทยเพือ่ สือ่ สารเผยแพร
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สูสาธารณะ โดยเนื้อหาบทเพลงนอมรําลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุด
มิไดที่ทรงมีตอพสกนิกรชาวไทยภูเขาเผามง และเพื่อแสดงความอาลัยแด
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ถายทอดจากความรูสึก
ของประชาชนชาวไทยภูเขาเผามงตอการสูญเสียที่ยิ่งใหญที่สุดในชีวิตครั้งนี้
(TxivVajHuabTais. สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙, จาก www.youtube.com/
watch?v=JPtp5W9kBtY)
วันที่ ๑๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๙ เวลา ๐๔.๕๐ น. มูลนิธิโครงการหลวง
นําคณะชาวไทยภูเขาที่ไดรับพระมหากรุณาธิคุณภายใตโครงการหลวงจาก ๕
จังหวัดภาคเหนือ ไดแก จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดลําพูน
จังหวัดแมฮองสอน และจังหวัดพะเยา รวม ๗ ชนเผา ไดแก ลาหู ปะหลอง
จีนยูนนาน ปกาเกอะญอ ลีซอ อาขา และ มง พรอมเจาหนาที่โครงการหลวง
กวา ๒๐๐ คน รวมทั้งสิ้น ๑,๗๔๑ คน เขากราบสักการะพระบรมศพพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที่ พ ระที่ นั่ ง ดุ สิ ต มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง เปนชุดแรก ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาที่สุดไมได โดยชาวเขาตางแตงกายดวยชุดพื้นเมือง พรอมนําผลผลิต
จากแปลงของตนเองที่ไดรับพันธุพืชพระราชทานจากในหลวง รัชกาลที่ ๙
มาทูลเกลาฯ ถวายดวยแมสวนใหญจะอดหลับอดนอน หลับไมเต็มตื่น แตทุกคน
ก็มีสีหนายิ้มแยมไมแสดงอาการเหนื่อยใหเห็น เพราะมีความตั้งใจจะมาถวาย
สักการะพระบรมศพ พอหลวงของพวกเขาอยางใกลชิดสักครั้งหนึ่งในชีวิต
ก อ นที่ จ ะเดิ น ทางมาทุ ก คนได เ ตรี ย มผลิ ต ผลของตนเองที่ ไ ด รั บ
พระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
พระราชทานพันธุพืชเขตเหนือ อาทิ ขาวดอย ขาวก่ํา ขาวใหม สตรอวเบอรรี
พันธุ ๘๐ อโวคาโด จากดอยอางขาง อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม มะเขือมวง
ดอกกุหลาบ จากศูนยพัฒนาโครงหลวงทุงเรา อําเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม
งานหัตถกรรม ทั้งผาพันคอ กางเกง เสื้อผา จากเผามูเซอ ชุดปะหลอง รวมถึง
พืชผักอืน่ ๆ กะหล่าํ ปลีหวั ใจ กระหล่าํ ปลีหวาน ผักกาดหอมหอ ผักกาดขาวหยก
โอคลีฟเขียว โอคลีฟแดง บัวหิมะ ฯลฯ จากพื้นที่ทางภาคเหนือทั้งหมด ซึ่งเปน
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ผลผลิตจากการสงเสริมของโครงการหลวง เพือ่ ใหสาํ นักพระราชวังนําไปเปนอาหาร
แจกจายใหแกประชาชนที่มากราบสักการะตอไปสมัยกอน พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เสด็จพระราชดําเนินเยีย่ มราษฏรทางภาคเหนือ
ทุกป ชาวเขาก็จะไดรับพระราชทานพืชพันธุใหมๆ อยูเสมอ ทําใหเขามีรายได
สามารถเลีย้ งตนเองได แมระยะหลังพระองคทา นจะไมไดเสด็จฯ เองก็จะมีผแู ทน
พระองคคอยติดตาม คอยสอบถามอยูเ สมอ ทุกหลังคาบานของชาวเขามีพระบรมฉายาลักษณของในหลวง รัชกาลที่ ๙ ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
อยางหาทีส่ ดุ ไมได ทีพ่ ระราชทานโครงการหลวง จนทําใหพวกเขามีอาชีพมัน่ คง
มีรายได จากการปลูกพืชเขตหนาวทดแทนฝน แมบางคนไมเคยรับเสด็จฯ แตก็
รักพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช เพราะพอแม ปูยา ตายาย
ก็ตา งเลาใหฟง วาทรงทําสิง่ ใดบางใหกบั พวกเขา ทําใหในวันนีม้ ชี าวเขาทีพ่ รอมใจ
กันมาตั้งแตเด็กเล็กไปจนถึงผูสูงอายุ (ชาวเขาโครงการหลวงฯ ลงดอยกราบ
สักการะพระบรมศพในหลวง ร.๙, สืบคนเมื่อวันที่ ๒๐ พ.ย. ๒๕๕๙, จากแหลง
ขอมูล http://w3.manager.co.th)
นายสุรินทร เตชะเลิศพนา หรือพอหลวงเซง ผูใหญบานหนองหอย
พรอมตัวแทนชาวบานหนองหอยไดเขารวมการเคารพพระบรมศพในครัง้ นีด้ ว ย
สิง่ ทีช่ าวไทยภูเขาเผามงบานหนองหอยไมลมื เลือน แมวา จะไมอยูร ว มเหตุการณ
ในครั้งอดีต แตพอแม ปูยา ตายาย มีการเลาเรื่องราวของพอเจาหลวงใหฟงถึง
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระบาทพระเจ า อยู หั ว ได พ ระราชทานแก ช าวม ง
ได แ ก ก ารมี สั ญ ชาติ การจั ด สร า งโรงเรี ย น มอบโอกาสให ช าวบ า นได เรี ย น
หนังสือ การสรางอาชีพ โดยมีศูนยพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงหนองหอย
เปนผูดําเนินการ การสรางความรูสึกของชาวมงใหเปนรูปธรรม จากเดิมชาวมง
มีความรูสึกเปนชนชั้นสองของสังคม โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชดํารัสตอผูว า ราชการจังหวัด นายทหาร เจาหนาทีร่ าชการไววา “สอนให
เขาทํามาหากิน มีอาชีพ” ซึ่งเมื่อกอนบานหนองหอยมีการขาดแคลนขาว
เพื่อบริโภค จึงมีแนวทางการแกไขปญหาการขาดแคลนขาวในชุมชน โดยจัด
ใหมีการสรางธนาคารขาวในหลวงขึ้น เมื่อประมาณ ๔๕ ปที่ผานมา สาเหตุ
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เนื่องมาจาก “ชาวบานปลูกขาว แตไมมีขาวกิน เมื่อในหลวงเอาขาวมา ใหยืม
ไปกิ น แล ว เอาข า วมาคื น แทน” เป น การหมุ น เวี ย นข า วเพื่ อ แก ไขป ญ หา
ขาวขาดแคลนในชุมชน โครงการขาวไดเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินงานมาเปน
กองทุนหมุนเวียนเพื่อธุรกิจภายในชุมชน มีความกาวหนามั่นคงยั่งยืนมาจนถึง
ปจจุบัน

พอหลวงเซงและตัวแทนชาวบานหนองหอย
เขารวมกราบพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ณ พระบรมมหาราชวัง กรุงเทพฯ
ที่มา : นายสุรินทร เตชะเลิศพนา

แมวา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชจะเสด็จสวรรคต
ไปแลวก็ตาม แตชาวมงบานหนองหอยก็จะยึดหลักพระบรมราโชวาทของทาน
เปนหลักในการดําเนินชีวิต เชนความพอเพียง การดูแลรักษาชุมชม ทรัพยากร
สิ่งแวดลอม การสรางความรักสามัคคี เปนตน สิ่งเหลานี้ทุกคนตอบในลักษณะ
เดียวกันวาเพื่อถวายเปนพระราชกุศลแดพระองคทานเทาที่ความสามารถ
ตนเองจะทําได และจะถายทอดเรือ่ งราวของในหลวงกับชุมชนมงบานหนองหอย
ไปสูคนรุนหลังๆ ตอไปเพื่อไมใหเลือนหายไปกับกาลเวลา
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บทคัดยอ

ล า นนาหรื อ ภาคเหนื อ ตอนบน เป น ดิ น แดนแห ง พระพุ ท ธศาสนา
ที่ พ ระพุ ท ธศาสนาฝ า ยเถรวาทเผยแผ เข า มาตั้ ง มั่ น ที่ เ มื อ งหริ ภุ ญ ไชยและ
แควนหริภุญไชยตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ และพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
เผยแพร เข า มาตั้ ง มั่ น ที่ เ มื อ งเชี ย งใหม ใ นช ว งต น พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๐ ทํ า ให
เมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาอยูในดินแดนลานนาและ
ใกล เ คี ย งด ว ยเหตุ นี้ จึ ง ปรากฏมี พ ระธาตุ เ จดี ย สํ า คั ญ ๆ ตามเมื อ งต า งๆ
เปนจํานวนมาก
บทความนี้ เ ป น ผลการวิ จั ย ในช ว งเวลาที่ ผ า นมาพบว า คติ ก ารสร า ง
พระธาตุเจดียสําคัญในลานนามีอยู ๓ รูปแบบคือ
(๑). คติพระธาตุเจดียสําคัญเปนหลักอยูในตัวเวียงมีหลักฐานชัดเจน
ปรากฏขึ้นเปนครั้งแรกที่เมืองหริภุญไชยคือพระธาตุหริภุญไชยคงไดรับอิทธิพล
ดานรูปแบบและคติความเชื่อมาจากวัฒนธรรมทวารวดีของกลุมบานเมือง
ในแถบทีร่ าบลุม แมนา้ํ เจาพระยาคติดงั กลาวทําใหปรากฏพระธาตุในเมืองตางๆ
ในสมัยหริภุญไชย อาทิพระธาตุเจดียวัดชมพูหรือพระธาตุดอนเตาในเมือง
เขลางคนคร (ลําปาง) และพระธาตุลําปางหลวง ในเมืองลําพาง (ลําปาง)
หรือลัมภกัปปนคร พระธาตุมิ่งเมืองในเมืองแพร และในสมัยลานนา เชน
พระธาตุเจดียว ดั ปงสนุกหรือพระธาตุศรีจอมไคลเมืองนครลําปาง พระธาตุเจดีย
ชางค้าํ วัดหลวงกลางเวียงหรือวัดชางค้าํ เมืองนาน พระธาตุดอยจอมตอง วัดดอยตอง
เมืองเชียงราย และพระธาตุหลวงวัดหลวงหรือวัดเจดียหลวงเมืองเชียงแสน
(๒). คติพระมหาธาตุกลางเมืองเปนคติทสี่ รางพระสถูปเจดียข นึ้ เปนหลัก
หรื อ เป น ศู น ย ก ลางของเมื อ งหรื อ ศู น ย ก ลางจั ก รวาลคงเริ่ ม ต น มาตั้ ง แต ร าว
พุทธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗ โดยเฉพาะในแถบทีร่ าบลุม แมนา้ํ เจาพระยาในภาคกลาง
ที่เรียกวา “วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ” หรือเรียกอยางยอๆ วา “วัดมหาธาตุ”

คติพระธาตุเจดีย์ในดินแดนล้านนา

๔๑

แต ค ติ พ ระมหาธาตุ ก ลางเมื อ งได ป รากฏขึ้ น ครั้ ง แรกในล า นนาในตอนต น
พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๐ คื อ พระบรมธาตุ เจดี ย วั ด สวนดอกเมื อ งเชี ย งใหม แ ละ
พระธาตุเจดียหลวงกลางเวียงเชียงใหม
(๓). คติพระธาตุเจดียบนยอดดอย คติการสรางพระธาตุเจดียบนยอด
ดอยนั้นเปนวัฒนธรรมและคติความเชื่อของมอญหรือพมา ซึ่งพระสุมนเถระ
ซึ่งเคยไปบวชแปลงและเรียนในสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศที่เมืองพันหรือ
เมาะตะมะไดนําเขามาปรากฏขึ้นครั้งแรกคือ พระธาตุดอยสุเทพเมืองเชียงใหม
และเปนตนแบบของพระธาตุเจดียบนยอดดอยที่ปรากฏแพรหลายเปนที่นิยมอยู
ในดินแดนลานนาทุกวันนี้ เชน พระธาตุจอมกิติ เมืองเชียงแสน พระธาตุจอมทอง
เมืองพะเยา พระธาตุดอยนอย เมืองนาน พระธาตุชอแฮ เมืองแพร พระธาตุมอนพระแช เมืองนครลําปาง และพระธาตุกองมู เมืองแมฮองสอน รวมทั้ง
พระธาตุเจดียข องบานเมืองเล็กเมืองนอยและชุมชนตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบน
จะปรากฏมีพระธาตุเจดียประดิษฐานอยูบนยอดดอยเทาที่ตรวจสอบรายชื่อ
ของพระธาตุมีจํานวนถึง ๖๖ แหง

๔๒
Abstract

Lanna or the upper northern part of Thailand is known as the land
of Buddhism. Theravada Buddhism was spread to settle in theHariphunchai
around 13-14 B.C. Moreover, Langka WongBuddism was spread
and become established in the early of 20 B.C. For this reason,
Chiang Mai is the center of Buddhism in Lanna Kingdom and nearby area.
Consequently, many important Buddhist pagodas containing relics are
found in this region.
This article is the research resulthas illustrated that there are
three principles of building Buddha Relics Pagoda in Lanna
1) The main principle is that the important pagodas are located
in the city. This is evident as it was shown for the first time
in Hariphunchai era.The culture was influenced by the culture
of Dvaravatiwhich was located in Chao Phraya River Basin.
The principles led to the appearance of Buddha Relics
pagodas in diﬀerent cities in the Hariphunchai era such
as Phra That Wat Chomphu or Phra That Don Tao in
Khelangnakorn, Lampang Province, Phra That LampangLuang,
Lampang Province and Phra That Ming MueangWorawihan,
Phrae Province. Additionally, there were Buddha Relics
pagodas in diﬀerent cities in the Lanna era such as Phra That
Pong Sanuk or Phra That Sri Jomkai in Lampang Province,
Wat Phra That Chang Kham in Nan Province, Phra That
DoiJom Thong, Wat Doi Thong, Chiang Rai, and Phra That
Luang or Wat Luang in Chiang San.

คติพระธาตุเจดีย์ในดินแดนล้านนา

๔๓

2) The principles of PhraMahathat in the cities. It is the principle
which believes that the pagoda is the center of the city or
universe. This belief started from around 16-17 B.C. especially
in the area of Chao Phraya River Basin in the central part
of Thailand. It is called “Wat PrasriRatanaMahadhat” or
“Wat Mahathat.” The principle of PhraMahathat situated in
the middle of the city appeared for the first time in earlyera,
in 20 B.C. It took the form of PhraBorromThat Wat SuanDok,
Chiang Mai and Phra That ChediLuang in the center of
Chiang Mai Province.
3) The Principle to build the Buddha Relics pagoda on the top
of the hillstems from the culture and belief system of Mon
or Burmese. A monk known as PhraSumon Tera who studied
Langka Wong Buddism in Meuang Pan or Mottama brought
this principle to the region. Phra That DoiSuthep in Chaing Mai
first appeared. Shortly afterwards, it became the model of
many well-known Buddha Relics pagoda on top of the hills in
Lanna such as Phra That ChomKitti in Chiang San, Phra That
Jom Thong in Phayao, Phra That DoiNoi in Nan, Phra That
Cho Hae in Phrae, Phra That Mon PhraChae in Lampang,
and Phra That Kong Moo in Mae Hong Son. This also included
Buddha Relics pagodas in small villages and cities in the
upper north region of Thailand. There arenow approximately
66 pagodas on top of hills in this region.

๔๔
บทนํา

ลานนาหรือภาคเหนือตอนบน เปนดินแดนแหงพระพุทธศาสนาที่
พระพุ ท ธศาสนาฝ า ยเถรวาทเผยแผ เข า มาตั้ ง มั่ น ที่ เ มื อ งหริ ภุ ญ ไชยและ
แควนหริภุญไชยตั้งแตราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๔ และพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
เผยแพรเขามาตั้งมั่นที่เมืองเชียงใหมในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ทําใหเมือง
เชียงใหมเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาอยูในดินแดนลานนาและใกลเคียง
ดวยเหตุนี้จึงปรากฏมีพระธาตุเจดียสําคัญๆ ตามเมืองตางๆ เปนจํานวนมาก
ทั้งพระธาตุเจดียที่อยูบนดอย พระธาตุเจดียที่อยูในเมืองและเปนศูนยกลาง
ของเมืองหลากหลายรูปแบบแบบแผนของพระธาตุเจดียตางๆ เหลานี้ดูผิวเผิน
ก็เปนพระธาตุเจดียที่สรางขึ้นตามคติความเชื่อของชาวลานนาโดยทั่วไปแต
โดยขอเท็จจริงการสรางพระธาตุเจดียส าํ คัญนัน้ มีแบบแผนรูปแบบทีม่ าและเรือ่ งราว
เกี่ยวของกับประวัติศาสตรของบานเมืองและพระพุทธศาสนาที่เผยแผเขามา
ในแตละชวงเวลา ดังนัน้ เรือ่ งราวของคติการสรางพระธาตุเจดียส าํ คัญในลานนา
จึงเปนปรากฏการณทน่ี า สนใจซึง่ บทความนี้ จะไดเสนอเรือ่ งราวตามลําดับตอไปนี้
“พระธาตุเจดีย” ในทีน่ หี้ มายถึงพระเจดียส าํ คัญๆ ทีป่ ระดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเกี่ยวของกับแบบแผนของเมืองในลานนา
ผลจากการศึกษาวิจยั ของผูเ ขียนในชวงเวลาทีผ่ า นมาพบวาคติการสราง
พระธาตุเจดียสําคัญในลานนามีอยู ๓ รูปแบบคือ (๑). คติพระธาตุเจดียสําคัญ
เปนหลักอยูใ นตัวเวียง (๒). คติพระมหาธาตุกลางเมืองและ (๓). คติพระธาตุเจดีย
บนยอดดอยซึ่งในที่นี้จะไดเสนอเรื่องราวตามลําดับตอไปนี้
(๑). คติพระธาตุเจดียสําคัญเปนหลักอยูในตัวเวียง
คติพระธาตุเจดียส าํ คัญเปนหลักอยูใ นตัวเวียงในเขตภาคเหนือตอนบน
มีหลักฐานชัดเจนปรากฏขึน้ เปนครัง้ แรกทีเ่ มืองหริภญ
ุ ไชยคือพระธาตุหริภญ
ุ ไชย
๑
ที่พระยาอาทิตตราชโปรดใหสรางขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗ และตั้งอยู
๑

พระรัตนปญญาเถระ (ร.ต.ท.แสง มนวิทูร แปล), ชินกาลมาลีปกรณ, กรมศิลปากร
จัดพิมพ (พระนคร : หางหุนสวนจํากัดศิวพร, ๒๕๐๑), หนา ๙๑.
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ภายในตัวเวียงชิดกําแพงเมืองดานทิศตะวันออก ติดกับลําน้าํ แมกวง คติดงั กลาว
จะเปนการสรางพระธาตุเจดียสําคัญขึ้นเปนหลักของเมืองและตั้งอยูภายในเขต
กําแพงเมือง ซึ่งที่ตั้งอาจเปนเนินดินภูเขา หรือบริเวณพื้นที่สําคัญที่ศักดิ์สิทธิ์
ของเมือง แตไมจาํ เปนตองตัง้ อยูใ นตําแหนงกลางเมืองหรือศูนยกลางของเมือง
ซึง่ แบบแผนดังกลาวนีค้ าดวาคงไดรบั อิทธิพลดานรูปแบบและคติความเชือ่ มาจาก
วัฒนธรรมทวารวดีของกลุม บานเมืองในแถบทีร่ าบลุม แมนา้ํ เจาพระยาเนือ่ งจาก
แควนหริภุญไชยในระยะเริ่มแรกไดรับพระพุทธศาสนาและมีความสัมพันธใกลชิด
กับกลุมบานเมืองสมัยทวารวดีในแถบภาคกลางของประเทศไทย

พระธาตุหริภุญไชย
เมืองหริภุญไชย

พระธาตุวัดชมพู
หรือพระธาตุดอนเตา
เมืองเขลางคนคร

พระธาตุลําปางหลวง
เมืองลําพาง
หรือลัมภกัปปนคร

พระธาตุเจดียสําคัญของเมืองตางๆ ในเขตภาคเหนือตอนบนที่มีอายุ
อยูใ นสมัยหริภญ
ุ ไชยนอกเหนือจากพระธาตุหริภญ
ุ ไชยแลวยังไดแกพระธาตุเจดีย
วัดชมพูหรือพระธาตุดอนเตาในเมืองเขลางคนคร (ลําปาง) และพระธาตุลาํ ปางหลวง
ในเมืองลําพาง (ลําปาง) หรือลัมภกัปปนคร รวมทัง้ พระธาตุมงิ่ เมืองในเมืองแพร
ก็ควรจะเปนพระธาตุเจดียท สี่ รางขึน้ เพือ่ เปนหลักสําคัญของเมืองในคตินเี้ ชนกัน

๔๖
นอกจากนี้ในสมัยลานนานับตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมาแบบแผน
ดังกลาวนี้ยังคงเปนที่นิยมสืบทอดตอมาดังพบวาเมืองตางๆ ในสมัยลานนา
แทบทุกแหงจะปรากฏมีการสรางพระธาตุเจดียขึ้นเปนหลักสําคัญอยูภายใน
ตัวเวียง

พระธาตุปงสนุก
เมืองนคร (เขลางค)

พระธาตุหลวง วัดเจดียห ลวง
เมืองเชียงแสน

พระธาตุชางค้ํา
เมืองนาน

พระธาตุดอยจอมตอง
เมืองเชียงราย

เชนทีเ่ มืองนครหรือลคอร (ลําปาง) ทีส่ ราง
ขึน้ ใหมในสมัยลานนาจะมีพระธาตุเจดียว ดั ปงสนุก
หรื อ พระธาตุ ศ รี จ อมไคลประดิ ษ ฐานอยู ภ ายใน
ตัวเวียง ชิดกําแพงเมืองดานทิศตะวันตก คาดวา
นาจะสรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑
เมืองนานมีพระธาตุเจดียชางค้ําวัดหลวง
กลางเวียงหรือวัดชางค้าํ สรางขึน้ ในราวตนพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ และตัง้ อยูภ ายในตัวเวียงคอนมาทางทิศเหนือ
ใกลกําแพงเมือง
เมืองเชียงรายในสมัยลานนาจะปรากฏ
มีพระธาตุดอยจอมตอง วัดดอยตองเปนหลักสําคัญ

คติพระธาตุเจดีย์ในดินแดนล้านนา

๔๗

ของเมืองตั้งอยูภายในตัวเวียงคอนไปทางทิศเหนือใกลกับลําน้ํากกคาดวา
นาจะสรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑
เมื อ งเชี ย งแสนมี พ ระธาตุ ห ลวงวั ด หลวงหรื อ วั ด เจดี ย ห ลวงเป น
ปูชนียสถานสําคัญอยูภายในตัวเวียง ใกลกับกําแพงเมืองดานทิศเหนือสรางขึ้น
ในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙
(๒). คติพระมหาธาตุกลางเมือง
คติ ก ารสร า งพระมหาธาตุ เจดี ย ขึ้ น เพื่ อ ให เ ป น ศู น ย ก ลางของเมื อ ง
ในดิ น แดนประเทศไทยคงจะเริ่ ม ต น มาตั้ ง แต ร าวพุ ท ธศตวรรษที่ ๑๖-๑๗
โดยเฉพาะในแถบที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า เจ า พระยาในภาคกลางซึ่ ง เป น การสร า ง
พระสถูปเจดียขึ้นเปนหลักหรือเปนศูนยกลางของเมือง การเนนพระสถูปเจดีย
ใหเปนศูนยกลางของเมืองนีน้ า จะไดแนวคิดและคติมาจากทางบานเมืองทีน่ บั ถือ
ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธมหายานเปนหลัก โดยเฉพาะวัฒนธรรมเขมร
ที่แผอิทธิพลเขามาสูภาคกลางของประเทศไทยในชวงเวลานี้ มีผลทําใหเกิด
ประเพณีการสรางพระสถูปเจดียเพื่อบรรจุพระบรมธาตุไวกลางเมืองเพื่อให
เปนหลักของบานเมืองหรือศูนยกลางจักรวาล ประเพณีดงั กลาวไดแพรหลายจน
เกิดเปนคติของการสรางวัดสําคัญขึน้ ในเมืองทีเ่ รียกวา “วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ”
หรือเรียกอยางยอๆ วา “วัดมหาธาตุ”๒
ในเขตภาคเหนือตอนบนคติการสรางพระธาตุเจดียเพื่อใหเปนหลัก
ของเมืองนั้นปรากฏขึ้นครั้งแรกคือพระธาตุหริภุญไชย แตคงไมใชคติมหาธาตุ
กลางเมือง เนือ่ งจากคติการสรางมิไดเนนใหพระธาตุเจดียต งั้ อยูใ หเปนศูนยกลาง
ของเมืองหรือศูนยกลางจักรวาล แตคติพระมหาธาตุกลางเมืองไดปรากฏขึ้น
ครัง้ แรกในลานนาในตอนตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คือพระบรมธาตุเจดียว ดั สวนดอก
เมืองเชียงใหมและพระธาตุเจดียหลวงกลางเวียงเชียงใหม ซึ่งมีเรื่องราวและ
รายละเอียดดังนี้
๒

ศรีศักร วัลลิโภดม, ความหมายพระบรมธาตุในอารยธรรมสยามประเทศ, (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๓๙), หนา ๕๘-๙๔.

๔๘
พระบรมธาตุเจดียวัดสวนดอกหรือ วัดบุปผารามเมืองเชียงใหม
พระบรมธาตุเจดียว ดั สวนดอกเปนพระธาตุเจดียท พี่ ระเจากือนา กษัตริย
เมืองเชียงใหมโปรดใหสรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๑๖ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ซึ่งพระสุมนเถระไดอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย เปนแบบแผนของพระธาตุเจดีย
ที่สรางขึ้นในคติพระมหาธาตุกลางเมือง ที่ไดรับอิทธิพลมาจากเมืองสุโขทัย
วัดสวนดอกหรือวัดบุปผาราม ตั้งอยูนอกกําแพงเวียงเชียงใหมดานทิศ
ตะวันตกเปนวัดสําคัญมากวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหมที่มีประวัติความเปนมา
เกี่ ย วข อ งกั บ การเข า มาของพระพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ ส ายรามั ญ วั ด แห ง นี้
พระเจ า กื อ นา ทรงโปรดฯ ให ส ร า งขึ้ น ใน พ.ศ.๑๙๑๔ ในบริ เวณที่ ที่ เ ป น
ราชอุทยานปาไมดอกพยอมเพื่อใหเปนที่จําพรรษาของพระสุมนเถระ ซึ่งโปรดฯ
ใหอาราธนามาจากเมืองสุโขทัย และไดพระราชทานนามวาวัดบุปผาราม๓
แตชาวเมืองเรียกกันเปนสามัญวา วัดสวนดอก
ทั้ ง นี้ เ นื่ อ งจากพระเจ า กื อ นามี พ ระราชศรั ท ธาในพระพุ ท ธศาสนา
ลังกาวงศ ซึ่งเชื่อกันวาเปนพระพุทธศาสนาที่บริสุทธิ์เพราะมีการทําสังฆกรรม
ถูกตองมาแตสมัยโบราณ จึงมีพระประสงคจะรับพระพุทธศาสนาลังกาวงศและ
พระภิกษุฝายอรัญญวาสีซึ่งมีความรอบรูเครงครัดใหเขามาอยูในเมืองเชียงใหม
ขณะนั้ น ได มี พ ระภิ ก ษุ จํ า นวนหนึ่ ง รวมทั้ ง พระสุ ม นเถระซึ่ ง ได ไ ปบวชเรี ย น
อยูใ นสํานักของพระอุทมุ พรมหาสวามีทเี่ มืองพันหรือเมืองเมาะตะมะ แลวกลับมา
เผยแพรอยูท เี่ มืองสุโขทัย พระเจากือนาจึงไดทรงอาราธนาพระสุมนเถระมาจาก
เมืองสุโขทัย ซึง่ พระสุมนเถระก็ไดเดินทางมาพรอมกับอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ
มาดวย
ตอมาเมือ่ พระเจากือนาทรงสรางวัดบุปผารามเสร็จเรียบรอยแลว จึงได
อาราธนาพระสุมนเถระใหมาจําพรรษาอยูใ นเมืองเชียงใหม พระสุมนเถระนัน้ ได
มีบทบาทอยางสําคัญในการวางรากฐานพระพุทธศาสนาลังกาวงศในเมือง
เชียงใหม และวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอกก็มีความสําคัญในฐานะที่เปน
ศู น ย ก ลางของพระพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ ส ายรามั ญ หรื อ ที่ เรี ย กว า นิ ก าย
๓

ชินกาลมาลีปกรณ, หนา ๑๐๕.
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๔๙

วัดสวนดอกเนื่องจากพระเจากือนาไดสนับสนุนใหพระภิกษุจากเมืองตางๆ
ในลานนา เชน เชียงแสน เชียงตุง ฯลฯ เดินทางเขามาศึกษาพระพุทธศาสนา
ที่วัดบุปผารามแหงนี้ ดังนั้นเมืองเชียงใหมจึงไดกลายมาเปนศูนยกลางของ
การศึกษาพระปริยตั ธิ รรมและพระธรรมวินยั แทนทีเ่ มืองหริภญ
ุ ไชยในเวลาตอมา
การเดินทางเขามาของพระสุมนเถระนั้นมิไดนําเอาพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
เขามาเทานัน้ แตยงั ไดนาํ เอาแบบแผนทางศิลปกรรม สถาปตยกรรม และรูปแบบ
ของตัวอักษรของสุโขทัยเขามาสูดินแดนลานนาอีกดวย ซึ่งศิลปะสุโขทัยเหลานี้
ไดมีอิทธิพลตองานศิลปะสถาปตยกรรมของลานนาในเวลาตอมาเปนอยางมาก
เวียงสวนดอกและพระบรมธาตุเจดีย
บริเวณที่ตั้งวัดสวนดอกหรือวัดบุปผารามมีรองรอยของคูน้ําคันดินที่มี
ลักษณะเปนรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ขนาดกวางและยาวดานละ ๕๗๐ เมตรลอมรอบ
โดยมีพระบรมธาตุเจดียวัดสวนดอกตั้งอยูเปนศูนยกลางตามคติของมหาธาตุ
กลางเมือง ซึ่งเปนวัฒนธรรมเขมรที่ตกทอดอยูที่สุโขทัยรองรอยของคูน้ําคันดิน
ที่ปรากฏจะมีลักษณะคลายคลึงกับปราการกําแพงเมืองดังนั้นชาวเมืองจึงเรียก
รองรอยดังกลาวนี้วา เวียงสวนดอก

ภาพถายทางอากาศเวียงสวนดอก เมืองเชียงใหม

๕๐
มีเรือ่ งราวปรากฎในตํานานบางฉบับทีเ่ ขียนขึน้ ในชัน้ หลังไดอธิบายความ
ไววา เวียงสวนดอกนัน้ เดิมทีเปนเมืองโบราณของพวกลัวะซึง่ เปนกลุม ชนทีอ่ าศัย
อยูในพื้นที่แหงนี้มากอนสรางเมืองเชียงใหม โดยขอเท็จจริงแลวรองรอยของ
คูน้ําคันดินดังกลาวนั้นเปนเพียงขอบเขตทางศาสนาที่เปนอุทกุกเขปสีมาหรือ
เขตน้ํ า แทนสี ม าตามคติ ข องพระพุ ท ธศาสนาลั ง กาวงศ ซึ่ ง เป น ส ว นหนึ่ ง ของ
วัดบุปผาราม ลักษณะของการสรางวัดในแบบแผนดังกลาวนีจ้ ะมีตวั อยางใหเห็น
เปนอันมากในเมืองสุโขทัย เพียงแตวา วัดตางๆ ในเมืองสุโขทัยมิไดมคี นู า้ํ ทีก่ วาง
และคันดินที่พูนสูงมากจนทําใหดูเหมือนเปนปราการหรือกําแพงเมืองเชน
ที่วัดบุปผาราม ดวยเหตุนี้คูน้ําคันดินที่ลอมรอบวัดสวนดอกหรือที่เรียกวา
เวี ย งสวนดอกนี้ จึ ง ไม ใช ร อ งรอยของเมื อ งโบราณแต เ ป น ร อ งรอยที่ ไ ด รั บ
การกอสรางขึ้นในชวงเวลาเดียวกับวัดบุปผารามนั่นเอง

ภาพเกาพระบรมธาตุเจดีย
วัดสวนดอก

ภาพลายเสนพระธาตุเจดีย
วัดสวนดอก เมืองเชียงใหม

ในบริเวณจุดศูนยกลางของวัดบุปผารามหรือวัดสวนดอกมีพระเจดีย
ประธานทรงระฆังกลมขนาดใหญ ตัง้ อยูบ นฐานประทักษิณสีเ่ หลีย่ มสูงมีซมุ ประตู
ทางขึน้ ทัง้ สีด่ า นพระเจดียด งั กลาวตามตํานานกลาววา พระเจากือนาไดโปรดให
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๕๑

สรางขึน้ ใน พ.ศ.๑๙๑๖ เพือ่ บรรจุพระบรมสารีรกิ ธาตุ ซึง่ พระสุมนเถระไดอญ
ั เชิญ
มาจากเมืองสุโขทัย แตเดิมดานหนาพระบรมธาตุเจดียดังกลาวเคยมีเจดีย
ทรงดอกบัวตูมอันเปนเจดียที่มีเฉพาะในแควนสุโขทัยตั้งอยู การปรากฎเจดีย
ทรงดอกบัวตูมดังกลาวเปนสิ่งยืนยันถึงความสัมพันธกันทั้งในทางการเมือง
การพระศาสนา และศิลปวัฒนธรรมระหวางเมืองเชียงใหมกบั เมืองสุโขทัยไดเปน
อยางดี แตเปนที่นาเสียดายวาไดถูกรื้อลงไปแลวและพระบรมธาตุเจดียประธาน
องคนี้ไดรับการซอมแซมครั้งใหญในสมัยครูบาศรีวิชัย เมื่อราว พ.ศ.๒๔๗๔
แตรูปทรงไมเปลี่ยนแปลงไปมากนัก
พระธาตุ เจดี ย วั ด สวนดอกมี ลั ก ษณะเป น พระเจดี ย ที่ ตั้ ง อยู บ นฐาน
ประทักษิณสี่เหลี่ยมสูงและมีซุมประตูอยูทั้งสี่ทิศรูปแบบของพระธาตุเจดีย
วัดสวนดอกนีไ้ ดรบั อิทธิพลจากเจดียร ปู แบบหนึง่ ในศิลปะพมาแบบพุกาม ซึง่ ลักษณะ
ใกลเคียงกับพระสถูปฉปฏ เปนเจดียทรงระฆังแบบลังกาที่พระมหาเถระฉปฏ
สร า งขึ้ น ที่ เ มื อ งพุ ก ามครั้ ง รั ช สมั ย ของพระเจ า นรปติ สิ น ธุ ซึ่ ง ครองราชย อ ยู
ในป พ.ศ.๑๗๑๗-๑๗๕๒ ทั้งนี้คงเนื่องจากพระสุมนเถระไดเคยไปบวชเรียน
ในนิกายอรัญญวาสีที่สํานักของพระอุทุมพรบุบผามหาสวามีที่เมืองพันหรือ
เมาะตะมะจึงไดนําเอาแบบแผนของของเจดียแบบมอญที่แพรหลายอยูที่เมือง
พุกามมาสรางพระธาตุเจดียวัดสวนดอก๔
เดิมทีรูปแบบของพระธาตุเจดียวัดสวนดอกแหงนี้เปนเจดียทรงระฆัง
กลมแบบชางลอม ซึ่งที่ฐานประทักษิณดานลางโดยรอบขององคพระธาตุเจดีย
จะมีชางปูนปนขนาดใหญประดับอยูโดยรอบทั้งนี้ปรากฏหลักฐานในภาพถาย
เกากอน พ.ศ.๒๔๖๘๕ และภาพลายเสนในหนังสือ Temples and Elephants
๔

๕

สุรพล ดําริหก ลุ , เจดียช า งลอมกับประวัตศิ าสตรบา นเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ในประเทศไทย. (กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก พิ ม พ แ ห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , ๒๕๕๔)
หนา ๒๑๒-๒๒๑.
G Coedes, Documents sur L’ Histoire du Laos Occidental, (Hanoi : Etreme-Orient,
1925) pl V.

๕๒
ของ คารล บ็อค ทีเ่ ดินทางมาประเทศไทยและเชียงใหมใน พ.ศ.๒๔๒๔๖ ไดแสดง
ใหเห็นวามีชา งปูนปน ยืนโผลออกมาครึง่ ตัวประดับโดยรอบฐานลางอยางชัดเจน๗
แตเนือ่ งจากการบูรณะครัง้ ใหญโดยครูบาศรีวชิ ยั เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๔ ทําใหชา งปูนปน
เหลานั้นสูญหายไปหมด
พระบรมธาตุเจดียวัดสวนดอก ถือ
เปนพระธาตุเจดียแหงแรกที่สรางขึ้นตามคติ
พระมหาธาตุกลางเมืองและรูปแบบของเจดีย
ประธานของพระบรมธาตุเจดียวัดสวนดอก
เมืองเชียงใหมก็มีความสําคัญเพราะถือเปน
เจดียท รงระฆังแบบลังกาแหงแรกๆ ทีป่ รากฏ
ในลานนา และเปนตนแบบของเจดียท รงกลม
หรือทรงระฆังแบบลานนาในเวลาตอมา
พระธาตุเจดียห ลวงเมืองเชียงใหม
คติ ม หาธาตุ ก ลางเมื อ งที่ เข า มาสู
ลานนาทีเ่ มืองเชียงใหมทาํ ใหปรากฏพระบรมธาตุเจดียว ดั สวนดอกขึน้ เปนครัง้ แรกในตอนตน
พระบรมธาตุเจดียวัดสวนดอก
เมืองเชียงใหม
พุ ท ธศตวรรษที่ ๒๐ ต อ มาได มี ก ารสร า ง
พระมหาธาตุ เ จดี ย ต ามคติ พ ระมหาธาตุ
กลางเมืองขึ้นอีกที่กลางเวียงเชียงใหมในกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ คือ พระธาตุ
เจดียหลวงหรือ โชติอาราม
๖

๗

เสถียร พันธรังษี และ อัมพร ทีขะระ ทองถิ่นสยามยุคพระพุทธเจาหลวง เรียบเรียงจาก
Temples and elephants by Carl Bock ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ พิมพครัง้ ที่ ๓ (กรุงเทพฯ :
สํานักพิมพศิลปวัฒนธรรม ๒๕๒๙) หนา ๑๑๒.
เจดียช า งลอมเปนรูปแบบของเจดียท ไ่ี ดรบั อิทธิพลดานรูปแบบมาจากสถูปรุวนั เวลิ (Ruvanweli)
ณ เมืองอนุราธปุระ อันเปนพระเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งในเกาะลังกา ดังนั้นเจดียชางลอม
จึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ และการสรางเจดียแบบชางลอม จึงเปน
การประกาศแสดงสัญลักษณและความถูกตองชอบธรรมของการเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศ.
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๕๓

วัดเจดียหลวงเปนวัดสําคัญวัดหนึ่งของเมืองเชียงใหมที่ตั้งอยูเกือบ
กลางเมืองโบราณเชียงใหมรปู สีเ่ หลีย่ ม ประวัตคิ วามเปนมาของวัดแหงนีป้ รากฏ
ในเอกสารตางๆ คอนขางสมบูรณโดยกลาวสอดคลองกันวาพระเจาแสนเมืองมา
ซึ่งครองราชยอยูในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ไดสรางพระธาตุเจดีย
เพื่ออุทิศบุญกุศลใหแกพระเจากือนาพระราชบิดา แตการกอสรางยังไมแลวเสร็จ
พระเจาแสนเมืองมาเสด็จสวรรคตใน พ.ศ.๑๙๕๐ พระนางติโลกจุฑาราชเทวี
ผูเปนพระมเหสีของพระเจาแสนเมืองมา ไดสืบตอเจตนารมณและรับชวงงาน
สรางพระเจดียดวยพระองคเองใชเวลาในการกอสราง ๕ ป จึงแลวเสร็จ
พระธาตุเจดียที่สรางตั้งอยูทามกลางเวียงมีลักษณะสูง ๓๙ วาประดับ
ดวยโขงประตูทั้งสี่ดานมีพระพุทธรูปปูนปนประทับนั่งในโขงทั้งสี่ดานมีรูปนาคปน
เต็มตัวและหัวรวม ๕ หัวรูปปนราชสีห ๔ ตัวตั้งอยูตรงสี่แจง (มุม) ทั้งสี่มหาเจดีย
นั้นปรากฏแกตาคนทั้งหลายอันอยูทั้ง ๔ ทิศ ๘ ทิศที่ไกลและใกล ๕ พันวา
๖ พันวาก็มองเห็นอยางชัดเจน๘

ภาพพระธาตุเจดียหลวงกอนไดรับการบูรณะ
๘

สงวน โชติสุขรัตน “ตํานานวัดเจดียหลวงในเมืองนพบุรีนครเชียงใหม” ประชุมตํานาน
ลานนาไทย เลม ๒ (กรุงเทพฯ : โรงพิมพอักษรบริการ, ๒๕๑๕).

๕๔

พระธาตุเจดียหลวงเมืองเชียงใหมในปจจุบัน

อยางไรก็ตามพระเจดียหลวงที่ปรากฏในปจจุบันนี้จะเปนพระเจดีย
ที่พระเจาติโลกราชไดโปรดฯใหกอสรางขึ้นใน พ.ศ.๒๐๒๑ โดยขยายใหใหญ
กว า เดิ ม ครอบทั บ พระเจดี ย ที่ พ ระนางติ โ ลกจุ ฑ าราชเทวี ไ ด ส ร า งนั้ น เพื่ อ ให
เปนมหาเจดียตั้งอยูเปนศูนยกลางของเมืองหรือศูนยกลางจักรวาลนัยวาเพื่อ
เสริมสงบารมีความเปนพระมหาจักรพรรดิราชของพระเจาติโลกราช ตอมาเกิด
แผนดินไหวครั้งใหญใน พ.ศ.๒๐๘๘ ครั้งรัชสมัยพระนางเจามหาเทวีจิรประภา
ทําใหยอดพระเจดียห ลวงหักพังทลายลงมาและในระหวาง พ.ศ.๒๕๓๓-๒๕๓๕
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๕๕

กรมศิลปากรไดทําการบูรณะพระเจดียหลวงครั้งใหญการบูรณะครั้งนั้นทําให
พระเจดียหลวงมีสภาพดังปรากฏในปจจุบัน
หลังจากนั้นการสรางพระธาตุเจดียตามคติมหาธาตุกลางเมืองก็ไม
ปรากฏอี ก เลยในล า นนา นอกจากการสร า งวั ด สํ า คั ญ ที่ มี ค ติ ค ล า ยคลึ ง กั บ
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดมหาธาตุขึ้นไวกลางเมืองเชนกันในสมัยลานนา
ยุคฟนฟูหรือรัตนโกสินทรตอนตน เพียงแตวัดที่สรางขึ้นเหลานี้อาจจะมีชื่อเรียก
ทีแ่ ตกตางออกไป เชน เมืองนครลําปางทีส่ รางขึน้ ใหมบนฝง ตะวันออกของแมนาํ้ วัง
ในสมัยรัตนโกสินทรจะปรากฏมีการสรางวัดหลวงกลางเวียงซึ่งปจจุบันเปลี่ยนชื่อ
เปนวัดบุญวาทยวหิ าร และเมืองเชียงรายทีส่ รางขึน้ ใหมในสมัยรัตนโกสินทร คือ
วัดกลางเวียงถูกสรางขึ้นโดยมีพระเจดียทําหนาที่เปนสะดือเมืองที่เมืองพะเยา
วัดสําคัญที่ไดรับการฟนฟูขึ้นใหมในสมัยรัตนโกสินทรคือวัดหลวงราชสัณฐาน
ตั้งอยูกลางเวียง ซึ่งมีพระธาตุเจดียองคใหญทําหนาที่เปนพระมหาธาตุของเมือง
อาจเปนคตินิยมที่ไดรับมาจากกรุงเทพฯ ในระยะหลัง
(๓). คติพระธาตุเจดียบนยอดดอย
คติการสรางพระธาตุเจดียบ นยอดดอยนัน้ เปนวัฒนธรรมและคติความเชือ่
ของมอญหรือพมา ที่พระสุมนเถระ ซึ่งเคยไปบวชแปลงและเรียนในสํานัก
พระพุทธศาสนาลังกาวงศทเี่ มืองพันหรือเมาะตะมะไดนาํ เขามา ทัง้ นีม้ เี รือ่ งราว
ปรากฏในตํานานวา เมื่อพระสุมนเถระไดเดินทางจากเมืองสุโขทัยมาสูเมือง
เชียงใหมตามคําอาราธนาของพระยากือนานั้นไดอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
จํานวนสององค ซึ่งขุดพบในเจดียรางที่เมืองปางจามาถวายพระเจากือนาดวย
พระบรมธาตุองคหนึ่งพระเจากือนาไดโปรดฯ ใหบรรจุไวในพระบรมธาตุเจดียใน
วัดบุปผารามหรือวัดสวนดอก สวนพระบรมสารีรกิ ธาตุอกี องคหนึง่ เมือ่ จะแสวงหา
ที่อันสมควรเพื่อประดิษฐานนั้น ไดอัญเชิญผอบพระบรมสารีริกธาตุขึ้นสถิต
เหนือพระคชาธารอธิษฐานเสี่ยงชางพระที่นั่งปลอยไป ชางทรงพระบรมธาตุได
บายหนาไปสูยอดดอยสุเทพและหยุดหมอบบนยอดดอยแหงหนึ่ง เมื่ออัญเชิญ
พระบรมสารีรกิ ธาตุลงจากหลังชางชางก็สนิ้ ชีวติ พระยากือนาจึงโปรดฯ ใหสราง

๕๖
พระเจดียบรรจุพระบรมสารีริกธาตุนั้นไว ณ จอมดอยแหงนั้นใน พ.ศ.๑๙๒๙๙
ซึ่งก็คือพระธาตุดอยสุเทพ
พระธาตุดอยสุเทพเมือ่ แรกสรางนัน้ มีขนาดสูงเพียง ๕ วา แตองคพระธาตุ
เจดียที่ปรากฏอยูในปจจุบันนี้นั้นจะเปนพระเจดียที่ไดรับการกอสรางเพิ่มเติม
ใหใหญขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๐๘๑ ครั้งรัชกาลพระเมืองเกษเกลา และตอมาทาวซายคํา
พระราชทานทองคําหนัก ๑,๗๐๐๑๐ ตีเปนทองจังโกติดหุมองคพระบรมธาตุ
ก็คือองคพระธาตุเจดียที่ปรากฏอยูในทุกวันนี้
อย า งไรก็ ดี อ าจมี ข อ โต แ ย ง ว า การ
ปรากฏขึ้ น ของพระธาตุ เจดี ย บ นยอดดอย
แหงอื่นๆ หลายแหงมีเรื่องราวในตํานานวา
สรางขึน้ กอนพระธาตุดอยสุเทพตัวอยางเชน
พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย ปรากฏ
ในตํานานวาพระมหากัสสปเถระไดนําเอา
พระบรมสารีรกิ ธาตุ ๕๐๐ องค กับพระรากขวัญ
หรือกระดูกไหปลาราเบื้องซายมาถวายให
พญาอชุตตราช กษัตริยผูครองเมืองโยนก
เชียงแสน ซึง่ สืบเชือ้ สายมาจากพระเจาสิงหนวัติ
(ตามตํานานสิงหนวัตกิ มุ าร) ดังนัน้ พญาอชุตตราช
พร อ มทั้ ง พระมหากั ส สปเถระจึ ง อั ญ เชิ ญ
พระธาตุดอยสุเทพ เมืองเชียงใหม พระธาตุขึ้นบรรจุบนยอดดอยตุงในบริเวณที่
ครัง้ พุทธกาล พระพุทธเจาไดเสด็จมาประทับ
ณ ยอดดอยแหงนี้ เมือ่ พญาอชุตตราชไดบรรจุพระธาตุบนดอยตุงแลวไดพระราชทาน
ทองคําใหแกปูเจาลาวจกเพื่อแลกเปนคาที่ดินกวางโดยรอบพระธาตุออกไป
๙
๑๐

พระยาประชากิจกรจักร พงศาวดารโยนก (พระนคร : ศิลปาบรรณาคาร, ๒๕๐๔) หนา ๓๒๓.
ตํานานพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ พิมพในงานพระราชทานเพลิงศพ นายพลตรี เจาแกวนวรัฐฯ
เจาผูครองนครเชียงใหม ไมระบุสถานที่พิมพ พ.ศ.๒๔๘๒ หนา ๒๐-๒๑.
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๕๗

ดานละ ๓,๐๐๐ วา สําหรับเปนคามเขตแดองคพระธาตุพรอมถวายมิลักขุ ๕๐๐
ครอบครัว ใหเปนขาพระธาตุดูแลรักษาพระบรมธาตุดวยสวนพระมหากัสสปเถระ
ไดอธิษฐานตุงทิพยยาว ๗,๐๐๐ วา ประดิษฐานไว ณ ที่แหงนี้จึงไดชื่อวาพระธาตุ
ดอยตุง
ตอมาไดมกี ษัตริยอ กี หลายพระองคทงั้ ในวงศสงิ หนวัติ ผูค รองเมืองโยนก
เชียงแสนและกษัตริยที่สืบสายวงศลวจักกราชหรือปูเจาลาวจก ซึ่งเปนบรรพชน
ของพญามังรายปฐมกษัตริยข องอาณาจักรลานนาและกษัตริยใ นราชวงศมงั ราย
ของลานนาไดใหการทะนุบํารุงพระธาตุดอยตุงโดยเฉพาะพระเจากือนา กษัตริย
เมืองเชียงใหม ซึ่งในตํานานกลาววา ไดถวายที่ดินและมิลักขุ ๕๐๐ ครอบครัว
พรอมทัง้ สาปแชงผูท จี่ ะมาลบลางการกระทําของพระองคและพระเจาติโลกราช
ทรงถวายที่ ดิ น และข า คนไว บํ า รุ ง พระธาตุ พ ร อ มทั้ ง โปรดให ตั้ ง ตํ า นานหรื อ
เขียนตํานานพระธาตุดอยตุงขึ้น๑๑

พระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย
๑๑

คณะกรรมการคนควาวิจัยประวัติพระธาตุดอยตุง “ตํานานพระธาตุดอยตุง” ประวัติ
พระธาตุดอยตุง, (กรุงเทพฯ : มูลนิธแิ มฟา หลวงและธนาคารไทยพาณิชยจดั พิมพ, ๒๕๓๖)
หนา ๑๐๕-๑๒๓.

๕๘
ซึ่ ง เมื่ อ ศึ ก ษาในรายละเอี ย ดแล ว เห็ น ว า เป น ปรั ม ปราคติ ที่ เขี ย นขึ้ น
ตามความเชื่อที่ปรากฏในตํานานของลานนาคลายคลึงกันที่เขียนขึ้นชั้นหลัง
ที่มักเปนปรัมปราคติที่อิงเรื่องราวแตครั้งพุทธกาลและความเชื่อของทองถิ่น
แตหลักฐานที่เปนรูปธรรมที่ชัดเจนจะเริ่มตนในรัชสมัยของพระเจากือนา (ตํานาน
หรือบันทึกเอกสารของลานนาเกาสุดไมเกินพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือนับตั้งแต
รัชกาลพระเจากือนาเปนตนมา) ดังนั้นพระธาตุดอยตุงและพระธาตุแหงอื่นๆ
จึงนาจะสรางขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ตามคติพระธาตุบนยอดดอย ซึ่งเปน
คติมอญหรือพมาที่พระสุมนเถระนําเขามาโดยพระเจากือนาและภายหลัง
การปรากฏขึ้นของพระธาตุดอยสุเทพหรือในชวงเวลาที่พระพุทธศาสนาลังกาวงศ
สายรามัญหรือสวนดอกจากเมืองเชียงใหมเผยแผไปดินแดนอื่นๆ๑๒

พระธาตุจอมกิติ เมืองเชียงแสน
๑๒

พระธาตุกองมู เมืองแมฮองสอน

สุรพล ดําริหกุล, “พระธาตุดอยตุงกับวัฒนธรรมการนับถือพระธาตุในดินแดนลานนา”
แผนดินลานนา, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๓๙), หนา ๑๗๑-๑๙๑.
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๕๙

ดวยเหตุนี้พระธาตุดอยสุเทพ จึงถือไดวาเปนพระธาตุเจดียบนยอดดอย
แหงแรกที่ปรากฏในลานนา ซึ่งเปนตนแบบของพระธาตุเจดียบนยอดดอย
ที่ปรากฏแพรหลายเปนที่นิยมอยูในดินแดนลานนาทุกวันนี้ ดังจะเห็นวาเมือง
สําคัญตางๆ ของลานนาจะปรากฏพระธาตุเจดียสําคัญประจําเมือง ตั้งอยูบน
ยอดดอยใกลตัวเมือง อาทิ พระธาตุจอมกิติ เมืองเชียงแสน พระธาตุจอมทอง
เมืองพะเยา พระธาตุดอยนอย เมืองนานพระธาตุชอแฮ เมืองแพร พระธาตุมอนพระแช เมืองนครลําปาง และพระธาตุกองมู เมืองแมฮองสอน รวมทั้ง
พระธาตุเจดียของบานเมืองเล็กเมืองนอยและชุมชนตางๆ ในเขตภาคเหนือ
ตอนบนจะปรากฏมีพระธาตุเจดียประดิษฐานอยูบนยอดดอยเทาที่ตรวจสอบ
รายชื่อของพระธาตุมีจํานวนถึง ๖๖ แหง๑๓

พระธาตุมอนพระแชเมืองนครลําปาง

๑๓

พระธาตุชอแฮ เมืองแพร

กระทรวงศึกษาธิการ กรมการศาสนา ทําเนียบวัดพระธาตุในประเทศไทย, เอกสารโรเนียว,
๒๕๒๓.

๖๐
คติ ก ารสร า งพระธาตุ เจดี ย บ นยอดดอยนั้ น เป น วั ฒ นธรรมท อ งถิ่ น
ที่เกิดขึ้นเฉพาะในเขตภาคเหนือตอนบนและแพรหลายไปในดินแดนใกลเคียง
ซึ่งการเกิดขึ้นของคติดังกลาวสอดคลองกับโลกทัศนของคนในชุมชนลานนา
ที่ใหความสําคัญกับภูเขาในฐานะเปนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเกี่ยวของกับเรื่องราว
ของบรรพชนตลอดจนความเชือ่ (การนับถือผี) ทีม่ ใี นพืน้ ถิน่ ผสมผสานกับคตินยิ ม
ในการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ (เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ) รวมทั้ง
คติการสรางพระธาตุเจดียบนยอดดอยตามธรรมเนียมของมอญหรือพมาที่เขามา
ในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ จึงทําใหการสถาปนาพระธาตุบนยอดดอย ซึง่ เปนพืน้ ที่
ศักดิ์สิทธิ์ที่เกี่ยวของกับความเชื่อทองถิ่นดั้งเดิมไดรับการยอมรับกลายเปน
แบบแผนทางวัฒนธรรมของลานนาทีน่ ยิ มสรางพระธาตุเจดียป ระดิษฐานบนยอดดอย
อยางแพรหลายในเวลาตอมา
พระพุทธศาสนาหลายระลอกที่เผยแผเขามา นับตั้งแตพุทธศตวรรษที่
๑๓-๑๔ เปนตนมา ทําใหทั้งเมืองหริภุญไชยและเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลาง
ของพระพุ ท ธศาสนาอยู ใ นดิ น แดนแถบนี้ แ ละใกล เ คี ย งและมี ผ ลทํ า ให ค ติ
ความเชื่อเกี่ยวกับการสรางพระธาตุเจดียสําคัญที่ปรากฏอยูในภาคเหนือตอนบน
มีหลายรูปแบบดวย การศึกษาเรียนรูและทําความเขาใจในคติความเชื่อและ
ปรากฏการณทางวัฒนธรรมดังกลาว นอกจากจะทําใหเขาใจประวัติความเปนมา
ของพระพุทธศาสนาและแบบแผนของมรดกวัฒนธรรมทองถิ่นแลวเรื่องราว
เหลานี้ยังชวยเติมเต็มประวัติศาสตรของบานเมืองใหมีความสมบูรณมากขึ้น
อีกดวย.
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๖๑
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เครืองง้า เครืองประดับอลังการ

สุพจน ใหมกันทะ

๖๔
บทคัดยอ

ปจจุบนั การประดับตบแตงรางกายดวยเครือ่ งประดับ มีความหลากหลาย
ดวยเหตุความจําเปนในการดํารงชีวิต หรือเกิดจากความชอบของผูตกแตง
ทําใหเครื่องประดับที่มีอยูทั่วไปแทบจะแยกไมไดวาเปนของชาติพันธุใดทั้งยัง
ขาดความเขาใจในความเปนมาหนาทีก่ ารใชงาน รวมไปถึงความเหมาะสมในการ
ประดับกายใหถูกตองตามกาลเทศะ
บทความเรื่องเครื่องงา เครื่องประดับอลังการ ผูเขียนไดรวบรวมประวัติ
ความเป น มาของเครื่ อ งประดั บ ที่ มี ค วามสํ า คั ญ ตั้ ง แต อ ดี ต ประกอบด ว ย
เครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับคอ (เครื่องงา) เครื่องประดับแขน (มาวแขน)
เครื่องประดับนิ้ว เครื่องประดับเทา (วองตีน) เครื่องประดับหู (เครื่องแง)
เครื่องประดับเอว (สายแอว) จากการศึกษาขอมูลจากเอกสารวิชาการ โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อใหขอมูลที่ถูกตองในการประดับเครื่องประดับ ตบแตงรางกาย
อีกทั้งยังใหทราบถึงคําเรียกชื่อของเครื่องประดับที่บรรพชนไดสรางขึ้นนํามาซึ่ง
ความรู ความเขาใจในประวัติความเปนมา ลักษณะรูปแบบ สีสัน ความศรัทธา
ทีล่ ะเอียดออนความหมายทีใ่ หสงั คมตระหนักถึงคุณคาของงานหัตถศิลปอนั ทรง
คุณคา ควรคาตอการอนุรักษ สืบทอดความดีงามผลงานอันทรงคุณคาไวคู
แผนดินลานนา
จากผลการศึกษาและคนควาขอมูลเครือ่ งงา อลังการพบวาในสมัยกอน
ชนชั้นสูงเทานั้นที่จะสามารถสวมใสเครื่องประดับมีคาได สามัญชนไมสามารถ
แตงกายเหมือนเจานายได ทําใหเครือ่ งงา เครือ่ งประดับ บางตําราออกเสียงเปน
เครื่ อ งผะดั บ ไม ไ ด มี ก ารแพร ห ลายสู ส ามั ญ ชน ในป จ จุ บั น ระบบการเมื อ ง
การปกครองไดปรับเปลี่ยนตั้งแตรัชสมัยของสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ ที่พระองคทานไดปรับเปลี่ยนการแตงกายของขาราชการ ทําให
เครื่ อ งประดั บ ได เ ผยแพร สู ขุ น นาง และสามั ญ ชน ทุ ก คนสามารถสวมใส
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เครือ่ งประดับตามความเหมาะสมกับฐานะของตนเอง เครือ่ งงาอลังการ จึงเปลีย่ น
สถานภาพการใชงานจากชนชั้นสูงสูสามัญชน ที่เทาเทียมกันในสิทธิการใช
ประดับรางกาย ตามสถานภาพทางดานความงาม การเงิน และความเหมาะสม
กับสถานภาพของตนเอง แตยังคงคุณคาของผลงานวิจิตรปราณีต ดวยเหตุผล
การที่เรียกชื่อเครื่องประดับตามสมัยนิยมในปจจุบัน ทําใหคําวา เครื่องงา
ไดเลือนหายไปจากคําเรียกขาน ดังนัน้ เพือ่ เปนการใหผทู ส่ี นใจในงานเครือ่ งประดับ
ไดทราบถึงแหลงทีม่ าของบรรพบุรษุ ทีส่ รางสรรคผลงานทีท่ รงคุณคามีความหมาย
ทีม่ า ผูน าํ เสนอบทความจึงนําเสนอความสําคัญของเครือ่ งงาอลังการผานขอมูล
ที่ไดศึกษาคนความา

๖๖
Abstract

Nowadays, many kinds of accessories are used to decorate
the body in various ways due to diﬀerent reasons. It can be because
of the preference of the people decorating their bodies. It is diﬃcult to
distinguish the ethnic origin and historical usage of these accessories.
It is also diﬃcult to fully know and understand when to wear the
accessories; what is appropriate and authentic.
This article is related to glamorous accessories. The writer
has collected an important history of accessories from the past. The
accessories consist of accessories for head, neck, arms, fingers, foot,
ears, and waist. Academic documents have been studied in order to
provide accurate information about them. It also provides original names
of the accessories called by the ancestors leading to more knowledge
and further understanding of history. Furthermore, the combination of
the accessories, colors, the faith, and the meaning to the society is to be
more aware of the value of handcraft work which should be preserved
and inherited for the next generation.
According to studies and discoveries, it has been found that in
the past only the royal family members could wear accessories. Ordinary
people could not wear accessories as they could not dress up like the
royal family. However, Phra Bat SomdetPhraPoraminthraMahaChulalongkorn
changed the uniform of government oﬃcers. Consequently, the use of
accessories becamewidespread to both noble and ordinary people.
Everyone could now wear accessories according to theappropriability
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and their status. At this time, everybody had anequal right to decorate
their body with accessories according to the appropriability and their
social status. However, the value and the elaboration of the accessories
still remain. As time has passed, the word Kreng Nga which means
accessories has faded. Therefore, the presenter of this article would like
to present the significance of the Kreng Nga by collecting information
from the studies, discoveries for those interested in the origin of this
creative work of our ancestors.

๖๘
บทนํา

เครื่องงาหรือเครื่องประดับของสตรีชั้นสูง มีความหมายวาสรอยคอ
และมักใชคูกับคําวา เครื่องแง หมายถึงเครื่องประดับหู มีความประณีตสวยงาม
แตกตางกันหลากหลายรูปแบบ คําวาเครื่องงาจะถูกลืมในปจจุบันเพราะไมได
ใชคํานี้แลว ซึ่งใชคําวาเครื่องประดับแทนผูเขียนมีความคิดเห็นวารากของ
วั ฒ นธรรมการแต ง กายของชาวล า นนา หมายรวมถึ ง การใช เ ครื่ อ งประดั บ
นั้นควรคาตอการอนุรักษ รักษาสิ่งดีสิ่งงามที่บรรพชนสรางสรรคมาให
ดังนั้นผูเขียนจึงคนควาหาขอมูลของการใชเครื่องประดับของผูหญิง
ในสมัยลานนามีรปู แบบทีม่ คี วามสวยงาม มีคณ
ุ คาแหงความหมายหนาทีล่ กั ษณะ
การใชงาน นําเสนอเปนบทความที่มีเนื้อหาที่ทําความเขาใจไดไมยาก และยังมี
ประโยชนตอ ผูท สี่ นใจหลงใหล ในงานเครือ่ งประดับการตกแตงเครือ่ งประดับกาย
ถารูถึงความเหมาะสมหนาที่การใชงานจะทําให ผูแตงมีเสนหแหงความพอดี
สวยงามลงตัว แตถาหากสวมใสแลวดูเยอะ รูปลักษณการมองก็จะเปลี่ยนไป
อาจถูกมองเปนคนเสียจริต ใสโดยไมทราบที่มาที่ไปของผลงาน
ในโอกาสนี้จึงนําเสนอบทความเรื่องเครื่องงาอลังการ ที่มีเนื้อหาที่มา
ของเครือ่ งประดับเรียบเรียงจากประสบการณ ทีเ่ กีย่ วของกับงานเครือ่ งประดับจาก
สารานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
หนังสือคัวหยองของงามแมญิงลานนาของทานอาจารยวิลักษณ ศรีปาซาง
หนังสือภูษาอาภรณฟอนผีของทานอาจารยมาณพ มานะแซม อีกทั้งขอมูลทาง
บทสัมภาษณ คุณอุไรวรรณ จิโนรส รานวัวลายศิลป
ผูเ ขียนหวังวาบทความเรือ่ งเครือ่ งงาอลังการ จะเปนประโยชน ตอทุกทาน
ทีส่ นใจในงานเครือ่ งประดับมีความเขาใจในศิลปวัฒนธรรมการใชงานเครือ่ งประดับ
อยางถูกตองเหมาะสม
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การประดับเครือ่ งงาในจิตรกรรมฝาผนัง
ทีม่ า : หนังสือสารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ จิตรกรรมวัดพระสิงห

เมื่อกลาวคําวา “เครื่องงา” หลายคนไมรูจักวาหมายถึงอะไร เปนคํา
ประกอบดวย ๒ คํา คือ “เครื่อง” แปลวาเครื่องประดับ และ “งา” แปลวาคอ
โดยความแลวหมายถึงเครือ่ งประดับทีค่ อ คูก บั เครือ่ ง “แง” หมายถึงเครือ่ งประดับ
หู เครื่องงาหมายรวมความหมายแลวหมายถึงเครื่องประดับสุภาพสตรีชั้นสูง
ไดแก แมนางเมือง พระราชธิดา ภาคิไนยของพอเมือง แมเมือง ตลอดจนพระสนม
ของเจานาย ในวังหลวงหรือคุม หลวง หอคํา (สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ
คํา-เจา ๒๕๔๒) เครื่องงาประกอบไปดวย
๑. ปนปกผม มีลักษณะปลายแหลม เหมือนเข็มเลมใหญ ดานโคน
มักจะตกแตงเปนรูปตางๆ เชนดอกไม พุมไม ทําดวยโลหะ เงิน ทองคํา ประดับ
เพชร อัญมณีใหมีความสวยงาม
๒. มาวแขน ใชสาํ หรับผูกแขนดานบน มักปรากฏกับแหวนวา “มาวใส
แขนแหวนใสกอย”

๗๐
๓. วองมือ หรือกําไลขอมือ ใชสําหรับคลองมือ มีทั้งเงิน นาค ทองคํา
๔. เกี้ยวเกลาใชในกรณีเกลามวยผมปองกันไมใหผมหลุดออกงาย
ทําดวยทองคําบางทีประดับเพชร พลอย เสนแบนบาง กลมบาง ทองปลิงบาง
แลวแตชางผูทําเมื่อเกลามวยผมแลวมักนําปนมาปก
๕. ลานหู คื อ ทองคํ า ที่ ตี เ ป น แผ น บางขนาดเท า ใบลานผู ใช จ ะนํ า
มามวนแลวนําไปสอดเขารูหทู เี่ จาะไวสาํ หรับผูท ไี่ มนยิ มใชลานหู อาจใชทอ หูแทน
ทอหูจะทําดวยทองคํามวนใหเปนรูปทรงกระบอกขนาดขอบนของนิ้วกอย
มี ล วดลายประดั บ ด า นหั ว ท า ย เรี ย กรวมๆ ว า “ท อ ท า งลานหู ” แปลว า
เครื่องประดับหู
๖. แหวน และ ปอบมือ
๖.๑ แหวน คื อ เครื่ อ งประดั บ นิ้ ว ทํ า ด ว ยทองคํ า หั ว แหวน
ประดับเพชรพลอย หรือของมีคาอยางอื่น
๖.๒ ปอบมือเปนเครื่องประดับนิ้ว เพียงแตทําเปนหวงสวมมือ
เหมือนแหวนแตไมมีหัวแหวนประดับ
๗. วองตีน หรือกําไลประดับขอเทา
๘. สายกะลอง หรือ สังวาล ใชคลองคอเฉียงอกหรือ “สะหวายแหลง”
๙. สายคอ คือสรอยที่ทําขึ้นเพื่อประดับคอ
๑๐. สายแอว สายอิ้ว ตายแอว ตาย ปอบแอว คือ เข็มขัด
เครื่องงา ซึ่งเปนเครื่องประดับของสตรีชั้นสูงจะตองมีครบทุกชิ้น สวน
สตรีธรรมดาซึ่งเปนลูกสะครวย หรือเศรษฐี อาจจะมีไมครบทุกอยางเพราะใน
สมัยโบราณจะแตงกายเลียนแบบเจานายไมได จะมีเพียงคนละอยางสองอยาง
และสวนใหญจะทําดวยโลหะเงิน เชนกําไลทีท่ าํ ดวยเงินจะเปนทีน่ ยิ มของราษฎร
สามัญ ปไหนขาวยากหมากแพงไมมขี า วกินก็มกั จะนําเงินไปขายเพือ่ นํามาเลีย้ ง
ปากเลี้ยงทอง หรือไมก็นําเครื่องตกแตงไปแลกขาวจึงมีคาวฮ่ํา ป ๒๔๕๖ เลาวา
เกิดดาวควัน หรือ ดาวหางทําใหบานเมืองแหงแลง ชาวบานชาวเมืองตองนํา
เครื่องประดับไปขายแลกขาว
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การแต ง กายในล า นนา วิ ลั ก ษณ ศรี ป า ซาง (๒๕๔๗) ได ก ล า วว า
อาณาจักรลานนาเกิดขึ้น ราวศตวรรษที่ ๑๙ โดยมีพระญามังรายเปนผูกอตั้ง
ดินแดนแหงขุนเขาปาไมดงหนา ปาคาดงกวาง เปนถิน่ อาศัยของผูค นหลากหลาย
ชาติพันธุไมวาจะเปน ไทยวน ไทลื้อ (ไทยอง) กอนจะอพยพเคลื่อนยายลงมา
อีกตอนหลังตามหลักฐานที่ปรากฏในสมัยพระเจากาวิละ ยุคเก็บผักใสซา เก็บขา
ใสเมือง (ราวยุครัตนโกสินทรตอนตน)
คนลานนามีความคลายคลึงกันทั้งรูปรางหนาตา และจารีตประเพณี
นิยม มีภาษาพูด ที่เรียกวา อูกําเมือง การแตงกายอยางลานนาหรือ ที่เรียกขาน
กันวาการแตงกายชุดพื้นเมือง เพื่อแสดงออกถึง ความเปนเอกลักษณของคน
ในพื้นถิ่น การใชเครื่องประดับตกแตงรางกายถือวาเปนเสนหมีความพิถีพิถัน
ตั้งแตเครื่องประดับศีรษะ เครื่องประดับคอ เครื่องประดับหู เครื่องประดับแขน
ตลอดจนมือและขอเทาดังจะเห็นขอมูลสนับสนุนจากวิถีชีวิตบนภาพจิตรกรรม
ฝาผนังตามวัดวาอารามและสถานที่สําคัญที่มีการบันทึกไว

จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน นานแสดงถึงการเกลามวยผม
ทีม่ า : ครัวหยองของงาม แมญงิ ลานนา
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ดังภาพผูหญิงหรือแมญิงตามภาษาถิ่น กับการแตงหยองของงาม เชน
จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัว จังหวัดนานที่เลาเรื่องของจันทคาธ หรือจั๋นตะ
คาปูจ่ี ตอนนางพรหมจารีออกศึก ลักษณะการแตงกายจะมวยผม หรือเกลาวิดวอง
คือมวยผมทรงสูงแลวดึงปอยผมขึน้ มา เปนวอง (เปนวง) หรือเปนหวงอยูต รงกลาง
มวย ประดับดวยเครื่องประดับ ปนปกผม มีความคลายคลึงกับศิลปะของ
เพื่อนบานคือเมืองหลวงพระบาง และเวียงจันทนที่ประดับเครื่องบนศีรษะเปน
เม็ดโลหะรอยเรียงเปนเสนสายประดับรอบมวยผมติดดอกไมเพียงนิดพองาม
สมคา ดอกไมจะมีความหอม ประกอบกับเสนผมที่ดําขลับ ดอกไมตามฤดูกาล
แสดงถึงวิถีแหงความพอเพียงและเพียงพอตอวิถีชีวิต

การเกลามวยปกปนและแซมดวยดอกไมบูชา
ที่มา : ศักดิ์นรินทร ชาวงิ้ว

ดอกไมทุกชอทุกชนิดเมื่อถึงฤดูเบงบาน เชนดอกเก็ดตะหวา (ดอกพุด)
ดอกมะลิ ดอกสะบันงา (กระดังงา ) ดอกจําป ดอกจําปา ดอกสมโอ ดอกตะลอม
(บานไมรโู รย) กอนทีแ่ มอยุ จะไปวัดฟงธรรมจะตองแตงตัวดวยเสือ้ ผาทีจ่ ดั เตรียม

เครืองง้าเครืองประดับอลังการ

๗๓

เปนพิเศษ บรรจงมวยผมปกปน รูปแบบปนตามความนิยม ทานจะเก็บดอกไม
ดอกใหมมาเหน็บใสเกลาเกศา ทานจะกลาวคําขอสูมาดอกไม แลวคอยเด็ด
งานบุญงานดีงามเปรียบเหมือนไดเขาไปเฝาพระพุทธเจาที่มีชีวิตจะกระทําดวย
ความตั้งใจ ประกอบกับความเชื่อในการบูชาขวัญ ๓๒ ขวัญซึ่งชาวลานนา
ถือวาศีรษะเปนของสูง และเปนศูนยรวมแหงขวัญ หรือความเปนสิริมงคลของ
รางกายอีกทั้งในสังคมไทย ทุกภาคถือวาขวัญเปนธรรมชาติอยางหนึ่ง สิงสถิต
อยูในรางกายของคนและสัตว อาจารยมณี พยอมยงค ไดกลาววาขวัญเปน
ธรรมชาติ เบา มางายไปงายและสะดุงหวาดผวา ตกอกตกใจ ขวัญจะหนีออก
จากราง ขวัญหาย ขวัญหนีดฝี อ ขวัญดีอายุมนั่ ขวัญยืน เหลานีล้ ว นแตเปนเครือ่ ง
บอกทางรายและดี ใสใจ อีกทั้งเปนการแสดงความศรัทธาตอพระพุทธศาสนา
อยางแยบยลลึกซึ้ง (มานพ มานะแซม, ๒๕๕๔ : ๙๑)

การมวยผม ปกปนประดับดอกไมไหว
ที่มา : หนังสือครัวหยองของงาม วิลักษณ ศรีปาซาง

๗๔

ปนแมแจม
ที่มา : หนังสือครัวหยองของงาม วิลักษณ ศรีปาซาง

ปนแมแจมบานทัพ
ที่มา : ศักดิ์นรินทร ชาวงิ้ว

เครื่องประดับคอ มีคําเรียกอีกหลายคํา สรอยคอ สายคอ หรือ สรอย
หมายถึงเครื่องประดับที่ใชสวมคอ หอยคางอยูที่ลําคอ มีตะขอเกี่ยวกับหวง
อีกดานหนึ่ง (วิลักษณ ศรีปาซาง, ๒๕๔๗)
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๗๕

สรอยคอ หรือสายคอ
ที่มา : หนังสือครัวหยองของงาม วิลักษณ ศรีปาซาง

เครื่องประดับหู หรือดอกหู ลานหู หมายถึงเครื่องประดับตกแตงใบหู
ในสมัยกอนผูท ไี่ มมเี งินทองจะใชใบลานจารึกชือ่ สกุลของตนไวในใบลานเพือ่ กัน
ลืมชื่อและวันเดือนปเกิด ทานอาจารย วิลักษณ ศรีปาซางไดกลาววา พี่นอง
ชาวไทใหญเรียกจี้หูวา ปหู คนไทยวน ไทยอง เรียกวา ด็อกหู หรืออาจเปน
คําเดียวกันกับดอกหู และอาจรวมถึงการเอาดอกไมมาเสียบไวที่ติ่งหูใหงดงาม
อีกอยางหนึง่ ใชแผนใบลาน แผนเงิน หรือทองคํามามวนๆ แลวยัดใสเพือ่ ใหตงิ่ หู
ขยายกวางออก เรียกวาลานหู อีกทั้งยังมีคําอื่นๆ ที่ใชเรียกเชน ตุมหู ทอตาง
ทอตางลานหู หรือหนาตาง หละกั๊ด

๗๖

เครื่องประดับหู หรือดอกหู
ที่มา : วิลักษณ ศรีปาซาง

เครื่องประดับมือ หรือเรียกวากําไลจะตองมีความกวางของวงพอดี
กับขอมือ มีหลากหลายลักษณะ อยางกําไลลงยาสี กําไลงาชาง กําไลหยก
กําไลเงิน กําไลทอง

กําไล
ที่มา : หนังสือครัวหยองของงาม วิลักษณ ศรีปาซาง
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๗๗

เครือ่ งประดับนิว้ หมายถึง แหวนทําดวยโลหะมีคา ประดับอัญมณี หรือ
ไมประดับอัญมณีก็ได

แหวน
ที่มา : หนังสือครัวหยองของงาม วิลักษณ ศรีปาซาง

แหวนตามตําราวาดวยเครื่องถนิมพิมพาภรณ เรียกตามหัวแหวนวา
แหวนฝกมะขามจะฝงอัญมณีสามเม็ดหรือหาเม็ดเรียงกันอยางขอฝกมะขาม
แหวนฉัตร เปนชอเปนฉัตร เรียงลดหลั่นกันลงมา แหวนทรงมณฑป หรือเรือน
มณฑป แหวนรังแตน แหวนเรือนแมงดา ในสวนของมาวใสแขนแหวนใสกอย
ที่มีลักษณะปรากฏตามจิตรกรรมฝาผนัง เชน จิตรกรรมเวียงตา
สรุป

ดังทีก่ ลาวมาทัง้ หมดนี้ สรุปใหเห็นวาเครือ่ งประดับอยูค กู บั หญิงชาวลานนา
มาเนิ่นนาน และไมมีทีทาจะราแรงลงได ยิ่งนับวันจะยิ่งมีความวิจิตรและ
หลากหลายรูปแบบมากขึ้นเปนเทาทวี มีคํากลาวของทางลานนาประโยคหนึ่ง
ที่สะทอนใหเห็นถึงคานิยมนี้ นั่นคือ “บไดกิ๋น ไผบตามไฟสองตอง บไดนุงไดหยอง
ปน อ งดูแควน” ยังคงมีพลังถึงปจจุบนั และพลังนัน้ ยังไดกา วขามไปถึงบรรดาผูช าย

๗๘
ก็ยังคงใหความสําคัญถึงการประดับประดารางกายดวยเครื่องประดับตางๆ
ดวยเชนกัน
เครื่องประดับ นอกจากจะใหคุณคาที่แสดงถึงฐานะทางสังคม ที่อดีต
แสดงถึงศักดิ์ทางสังคม หรือในปจจุบันที่แสดงถึงฐานะความร่ํารวย และเปน
เปลือกนอกทีผ่ คู นตางใหความสนใจเปนอันดับแรก ดังนัน้ หลายคนตางขวนขวาย
หาเครื่องประดับตางๆ มาประดับตนตัวอยูเสมอ เพื่อใหเปนที่สนใจของผูคน
ในสังคม หรือเพื่อยกระดับฐานะทางสังคมของตนเอง
นอกจากนีเ้ ครือ่ งประดับ ยังเปรียบเสมือนเครือ่ งมือการออมเงินประเภท
หนึ่ง ที่เมื่อผูคนไดประกอบสัมมาอาชีพ ไดทรัพยศฤงคารมา ก็ผันเงินนั้นเปน
ทรัพยสมบัติ โดยเฉพาะเครื่องประดับที่เปนเครื่องทอง ดวยนอกจากทองถูก
หลายคนนําไปใชเปนไมบรรทัดวัดระดับชองผูคนในสังคม ดังคํากลาวที่คุนหูกัน
มาเนิ่นนานแลววา “มีเงินนับเปนนอง มีทองนับเปนพี่” แลว ทองยังสามารถ
แปรผันกลับเปนเงินไดอยูต ลอดเวลา ฉะนัน้ ทองและเครือ่ งประดับ จึงมีอาํ นาจ
ในตัวของมันเองอยูเสมอ และสืบตอไปยังรุนตอรุนไมขาดสาย
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บทคัดยอ

เมืองเมียวดี เปนหัวเมืองตะวันออกอีกแหงหนึ่งของพมา ที่มีเศรษฐกิจดี
เนื่องจากเปนเมืองชายแดนที่ติดกับประเทศไทย ในชนบทรอบๆ เมืองเมียวดี
มี ชุ ม ชนคนล า นนาอยู ห ลายหมู บ า นซึ่ ง ยั ง คงดํ า รงชี วิ ต เหมื อ นชาวล า นนา
ในประเทศไทย ทัง้ การใชภาษา อาหารการกิน ประเพณี ความเชือ่ และศิลปวัฒนธรรม
ชาวลานนาในเขตเมียวดี เรียกตัวเองวา “คนไต” ซึ่งมีบรรพชนอพยพไปจาก
ภาคเหนือของไทยเมื่อประมาณ ๑๐๐ ปที่ผานมา
คณะวิจัย เดินทางไปจากเชียงใหม ๕ คน มีผูนําทางจากแมสอดอีก
๑ คน เดินทางเขาไปบานหวยสาน ชุมชนคนไทยวนที่ใหญที่สุดในเขตเมียวดี
เพือ่ รวมวางแผนจัดงานวันชาติไท ครัง้ ที่ ๑๗ ทีจ่ ะมีขนึ้ ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๐
คณะวิจัยมีโอกาสไดไปรวมงานฝงศพนายพลลุลา นายทหารชั้นผูใหญของ
กองกําลังรักษาชายแดนรัฐกะหยิ่น (รัฐกะเหรี่ยง) และไดไปเยี่ยมเยือนชาวไทยวน
ที่อยูบานลองบานทาซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองกุกกิก หางจากเมืองเมียวดีไปทาง
ทิศตะวันตกเฉียงใต ทราบขอมูลจากชาวบานวา ยังมีชุมชนไทยวนอยูในเขต
รัฐกะหยิน่ อีกหลายหมูบ า น ในเขตทีห่ า งจากเมียวดีไปในทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ซึ่งชาวไทยยวนเหลานั้นจะมารวมงานวันชาติไทที่กําลังจะจัดขึ้นเปนครั้งที่ ๑๗
ในเดือนกุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ กอนเดินทางกลับเชียงใหม คณะวิจัยมีโอกาส
รวมงานบุญประเพณีประจําป คืองานบุญขาวหลาม เดือน ๔ และงานถวายทาน
หลัวหิงหนาวพระเจา
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Abstract

Myawaddy is a significant city in the eastern part of Myanmar
with anexcellent economy as it is located at the border with Thailand.
The surrounding communities still live the lifestyle of Lanna people in
Thailand in the aspects of language, food, tradition, beliefs, as well as
arts and culture. Lanna people in Myawaddy tend to call themselves
“Kon Tai” whose ancestors immigrated to the northern part of Thailand
100 years ago.
The research team, consisting of 5 people and one leader
from Mae Sot travelled to Baan Huai San which is the largest Tai Yuan
community in Myawaddy to plan the organization of the 17th Tai Nation
Day in February 2017. The research team had an opportunity to attend
the funeral of General Lula, the elite military leader of Kayin Forces at the
border (Karen State). Additionally, the team visited Tai Yuan community
in Ban Long Ban Ta, KukKik, Myanmar which is situated in the
South east of Myawaddy. It has been found that there are
many villages of Tai Yuan in Karen State area which is located in the
northeast of Myawaddy. Tai Yuan people had also joined the 17th
Tai Nation Day in February 2017. Before travelling back to Chiang Mai,
the research team had an opportunity to attend an annual fair known
as Ngan Boon Kao Lam Deuang See.

๘๒
บทนํา

คนไท (อานวา คนไต) เปนคําเรียกตัวเองของ คนโยน หรือชาวไทยวน
ที่อยูในแผนดินลานนา อาศัยอยูในแถบเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน
เมื่อคนไทเหลานี้ ติดตอสัมพันธกับชนเผาอื่นๆ เชน กะเหรี่ยง มง อาขา ลีซู
จี น ฮ อ จะใช คํ า แทนตั ว เองว า เป น คนไท และเรี ย กกะเหรี่ ย งว า ยาง ม ง
เรียกวาแมว จีนฮอ เรียกวา แข ซึ่งเปนคําเรียกขานกันทั่วไป ไมมีใครรูสึกวามัน
เปนคําเหยียดหยามกัน ตอมาเมื่อมีการศึกษาเรื่องชาติพันธุ ชนเผาตางๆ
คําเรียกขานเหลานี้ก็เปลี่ยนไป เชน การเรียกคนจีน วา เจก ถือวาเปนคําเหยียด
เรียกกะเหรี่ยงวา ยาง ก็วาเปนคําดูถูก เรียกแมวก็โกรธ หาวาดูถูกคนมง และ
ที่ผูเขียนแปลกใจมากคือ ใชคําวา “คนไท” ในความหมายที่แปลวา ชาติพันธุ
ไทใหญ ซึ่งแตเดิมมาคนในลานนาจะเรียกพี่นองไทใหญวา “เงี้ยว” สวนคําวา
คนไท นั้นหมายถึง คนโยน หรือ ไทยวน การจะสอบทานวา คนโยน หรือ
คนเมืองเรียกตัวเองวา “ไท” นั้น ทางหนึ่งที่พอจะเปนเครื่องยืนยันได คือ
การกลับไปฟงคําเหลานี้จากคนโยนที่ยังมีวิถีดั้งเดิม ไมถูกปลอมปนไปดวย
ความรูสมัยใหมจนรากศัพทเกาเลือนไปมาก
เมื่อมีโครงการวิจัย “การธํารงอัตลักษณทางวัฒนธรรมลานนาของ
ชาวไทยวนพลัดถิ่น เมืองเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา”
จึงถือเปนโอกาสดีทจี่ ะไดไปสอบทานคําศัพทหลายคําทีเ่ ลือนรางไป หายไปจาก
การใชในชีวิตประจําวันของคนเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แมฮองสอน นอกจาก
ภาษาแล ว วิ ถี ชี วิ ต ความเป น อยู ข องคนไทยวนที่ อ ยู น อกเขตคุ ม ครองของ
พระสยามเทวาธิราช แตอยูใ นอาณาเขตของประเทศเพือ่ นบาน ซึง่ มีหลายชาติพนั ธุ
ที่มีอิทธิพลมากกวา และมีตัวตนอยูในรายชื่อชาติพันธุของสหภาพเมียนมา
การเดินทางเขาออกจากเชียงใหมไปเมียวดี ยังจะมีอีกหลายครั้ง ในระยะเวลา
๑ ป พ.ศ.๒๕๖๐ นี้ เพื่อดําเนินกิจกรรมเก็บขอมูล ศึกษา สังเกต ตลอดจน
การคืนองคความรูใหชุมชนในพื้นที่ศึกษา แตการเดินทางครั้งที่ ๑ ไดเกิดขึ้น
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๘๓

เมื่อวันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งผูเขียนไดบันทึกทั้งภาพถายและขอสังเกต
ยอยๆ ที่ไดพบเจอ ซึ่งอาจจะเปนเงื่อนไขใหผูที่สนใจตามไปศึกษาอีกหลาย
ประเด็น
ผูเขียนจึงเขียนเลาเหตุการณตามลําดับเวลาที่เดินทางไปจนกระทั่ง
กลับสูเ ชียงใหม เนือ้ หาเปนการบันทึกการเดินทางทีเ่ ลือกเอาเฉพาะสวนทีน่ า จะ
เกิดประโยชนตอผูอาน อยางนอยก็เปนการบันทึกเรื่องราว สถานที่ เหตุการณ
สิ่ ง แวดล อ มของเส น ทางและวิ ถี ชี วิ ต ชาวไทยวนในเมื อ งเมี ย วดี รั ฐ กะหยิ่ น
(กะหยิ่น คือ การออกเสียงตามอักขระพมา) ณ ตนป พ.ศ.๒๕๖๐
คณะเดินทางเปนทีมวิจยั และเจาหนาทีข่ องโครงการศูนยศกึ ษาพระพุทธ
ศาสนาประเทศเพือ่ นบาน มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ออกจาก
เชียงใหม เวลา ๗.๓๐ น. วันที่ ๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ โดยแวะรับประทาน
อาหารเชาที่จังหวัดลําปาง และรับมื้อเพลที่จังหวัดตาก การไมไดคนหาขอมูล
เกีย่ วกับรานอาหาร ทําใหเราประสบความยุง ยากในการหารานกินขาว เนือ่ งจาก
ทีมวิจัยเปนพระสงฆ ตองฉันเพลตามเวลาที่เหมาะสม เราจึงตองแวะรับอาหาร
กันตามรานเพิงเล็กๆ ริมทางที่รถขับผาน จนกระทั่งไปถึงโรงเรียนทาสายลวด
เวลาบาย ๒ โมงตามนัดหมายกับผูชํานาญพื้นที่ ดร.อินทรสร วุฒิธรรมากรณ
ซึ่งเปนสมาชิกหนึ่งในทีมวิจัยดวย
กอนจะเดินทางไปขามลําน้าํ เมย เราไดไปกราบเจาอาวาสวัดคอกชางเผือก
เพื่อพระสงฆนักวิจัยจะไดเปลี่ยนสีผาจีวรใหเหมือนกับธรรมเนียมนิยมของ
พระสงฆอีกฝงน้ําเมย แลวนั่งสนทนากับเจาอาวาสที่ใจดีเมตตาตอเรามาก
ระหวางรอเวลา ๕ โมงเย็น ตามที่ไดนัดคนขับรถที่จะมารับคณะเราทางฝงเมียวดี
บางคนนัง่ พักผอน บางก็ออกไปเดินเลนในวัด วัดนีต้ งั้ อยูบ นเนินเขาริม่ ฝง น้าํ เมย
ทําใหเห็นฝงเมียวดีอยูใกลแคเอื้อม เหมือนอยูคนละฝงน้ําแมปง มองไปฝงเมียวดี
เห็นคาสิโน เห็นบานเรือน พระธาตุเจดีย วัดวาอาราม ซึ่งเทียบกัน สองฝง
ฝงเมียวดีดูมีอาคารบานเรือน ยานการคา ชุมชนที่หนาแนนกวาฝงแมสอด

๘๔

เมือ่ จวนถึงเวลานัด ดร.อินทรสร วุฒธิ รรมากรณ ผูน าํ ทาง ไดพาพวกเราไป
ที่ ท า ข า มฟากของพ อ เลี้ ย งอ อ ด เห็ น จั ก รยานมากมายเป น ร อ ยเป น พั น คั น
จอดเรียงเปนทิวแถวในบริเวณบานพอเลี้ยง เมื่อสอบถามก็ไดทราบวาเปน
จักรยานที่ขนมาจากญี่ปุน บรรจุคอนเทนเนอรมาขึ้นฝงไทยที่ทาเรือคลองเตย
แลวถูกขนยายมาที่แมสอดเพื่อจะสงผานพมาไปบังคลาเทศ
คนขับรถเชาฝง เมียวดี ที่ ดร.อินทรสร วุฒธิ รรมากรณ ประสานงานมากอน
ไดโทรมาแจงวา จะมารับชาเพราะกําลังตระเวนสงผูโดยสารออกไปนอกเมือง
ไกลมาก ยังไมตองรีบขามฟากไปฝงเมียวดี
การมีเวลานัง่ เลนอยูท ที่ า ขามลําน้าํ เมยทําใหมเี วลาดูอะไรถวนถีม่ ากขึน้
ความแตกตางของ ๒ ฟากฝง ทั้งผูคนและอาณาบริเวณ ทําใหมีเวลาไดปลอย
จินตนาการวา ฝงโนนจะเปนอยางไร ซึ่งผูเขียนไมไดอานขอมูลหรือดูภาพถาย
จากการมาสํารวจครั้งกอน เพราะอยากเก็บขอมูลสดใหมโดยไมมีภาพจําอะไร
มานํ า ทางความคิ ด เนื่ อ งจากความรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งความปลอดภั ย และ
การประสานงานตางๆ เปนหนาที่ของหัวหนาทีมวิจัย คือ พระนคร ปญญาวชิโร
และ ดร.อินทรสร วุฒิธรรมา ซึ่งเปนผูนําทาง
จนกระทั่ง ๖ โมงเย็น ยุงตัวโตเริ่มมา จึงตัดสินใจขามฟากไป เพราะถา
ค่าํ มืดจะลําบากเรือ่ งขนขาวของสารพัดทีพ่ วกเราขนมาจากเชียงใหม ขนกระเปา
และขาวของมากองริมฝงแมเมยฟากเมียวดี นั่งเลนรอจนกระทั่งตะวันลับ
เหลี่ยมเขาแสงแดดโรยราลงจนฟามืดรถเชาของเราก็มาถึง
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๘๕

การเดินทางเทีย่ วแรกของเราในเมียวดี เริม่ ขึน้ โดยรถสองแถวขนาดกลาง
ที่นั่งไดประมาณ ๑๖ คน แตคณะเรามีเพียง ๖ คน จึงเลือกที่นั่งที่นอนไดตาม
สบายมีที่วางสัมภาระกวางขวาง แตก็คงจะนอนไมหลับแนๆ ถนนคอนกรีต มีฝุน
ฟุงกระจาย ผูเตรียมพรอมก็จะควักเอาหนากากกระดาษขึ้นมาปดปากปดจมูก
แตผูเขียนยังไมใสหนากากอะไร เพราะอยากไดกลิ่นเมียวดี!
เมื่อตรงออกจากทาน้ํา รถพาเราลัดเลาะในตรอกในซอย จนมาออก
สูถนน มาอีกไมไกลนักก็เขาสูยานการคา จนไปจอดหนารานขายโทรศัพท
เพื่อใหพวกเราเปลี่ยนไปใชซิมการดของพมา ซึ่งมีใหเลือกหลายคาย ผูเขียนใช
ซิมเดิมที่เคยซื้อเมื่อครั้งไปรัฐฉาน ซึ่งยังใชงานซิมเกานั้นได ก็เพียงแคเติมเงิน
ไป ๕๐๐ จาด (kyat) นาจะเพียงพอสําหรับ ๔ วันในดินแดนขอบฟาตะวันตก
ของลานนาครั้งนี้
การเปลีย่ นซิมการดของเครือ่ งมือสือ่ สาร ๖ เครือ่ ง ตองใชเวลาพอสมควร
จนเกิดอาการ “หลองขาวไหม” หมายถึง อาการหิวขาวขั้นรุนแรง ทองไสแสบ
เพราะหิวจวนจะหนามืด ซึง่ เปนการเปรียบวาเหมือนดัง่ ไฟไหมยงุ ขาว จึงพากัน
รีบเรงตรงดิ่งไปรานอาหารพมาที่เปดขายถึงค่ํามืด พระสงฆในคณะเดินทาง
ตองนัง่ รออยูบ นรถ สวนฆราวาสทัง้ หลายลงไปรุมกันอยูท ห่ี มอขาวหมอแกง เพือ่ จะ
สั่งอาหาร ซึ่งไมรูจักกันเลย ใชวิธีชี้ๆ เอา โดยสันนิษฐานรสชาติจากรูปลักษณ
ของอาหารในหมอในถาดที่เรียงรายอยู ดวยความหิวจึงสั่งกับขาวมา ๖ อยาง
ดวยอาการงงงวย

๘๖

รานอาหารพมาโดยทั่วไปมักจะมีผักสดใหกินแนมกับกับขาวอื่น รสชาติ
อาหารพมานัน้ มีความมันมาก ในแกงหรือผัดแตละจานจะมีนาํ้ มันเออนองใหเห็น
อยางชัดเจน เหลาคนไทยทีร่ งั เกียจน้าํ มันปรุงอาหารแบบนีค้ งจะไมไหว แตทมี เรา
เปนพวกอยูงายกินงาย เลยกินอาหารเกลี้ยงทุกจานชาม มีเมนูแกงฆอนกอม
แกงหั ว ผั ก กาด ตั ม ซุ ป มั น อะลู ผั ด ข า วโพดหวาน ผั ด เห็ ด หู ลั ว ะใส แ ครอท
และยําชิ้นสม อยางอรอยและอิ่ม ซึ่งมื้อนี้เรากินขาวกัน ๘ คน หมดเงินไป
๑๙,๐๐๐ จาด (Kyat)
ขอเลาเรื่องอาหารพมาแตพอสังเขป เพราะเรามาเพื่อตามหาเรื่องราว
ของ “คนไท” จึงขออุบเรื่องอื่นที่อาจทําใหสับสนจนเขาใจผิดวาเรื่องอื่นนั้นเปน
วิถีของ “คนไท”
รถเชาพาเราออกจากตัวเมืองเมียวดี มุงไปทางทิศตะวันตก ไปสูชุมชน
บานหวยสาน ชุมชนชาวไทยวนขนาดใหญที่มี ๗ หมูบานยอย คณะเราไปพักที่
วัดปาเลไลย เราเขาไปถึงขวงวัดเวลา ๓ ทุม แตเวลาของพมาคือ ๒ ทุม พระเณร
บนโฮงหลวงจึงยังไมจาํ วัด มีชาวบานสีห่ า คนมารอตอนรับพวกเราอยู เผือ่ มีอะไร
ใหชวย หรือเตรียมงานอะไร ชาวบานดีใจที่พี่นองหลายเมยมาหา
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๘๗

ครูบาบุญโซน เจาอาวาสใหคณะเรากางเต็นทในวิหาร เราเลือกวางเต็นท
เรียงกันเปนแถวฝงแทนสงฆ (ซายมือของพระประธาน) ผูเขียนขนถุงนอนไป
เพราะไมอยากใชของวัด ดวยความเกรงใจ เมื่อเรากลับทางวัดตองดูแลทํา
ความสะอาด พระเณรบาง ชาวบานบาง บางวัดเณรมาเก็บไปซักหรือเอาออก
ผึ่งแดด ทุกครั้งเวลาออกภาคสนามแบบตองไปพักคางที่อื่นจะแบกถุงนอน
ไปเอง ขยะสวนตัวตางๆ ก็เก็บกลับมาทิ้งบาน
รุง เชาวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ คนทีต่ นื่ เชาก็ไปเปนขะโยมติดตาม
พระเณรออกบิณฑบาตเขาไปในหมูบาน ตั้งแต ๗ โมงเชา ดร.อินทรสร ซึ่งเปน
ผูนําทางไดประสานงานกับผูใหญทานหนึ่งเพื่อขออนุญาตไปรวมพิธีศพบุคคล
สําคัญของ Border Guard Force (Kayin State) หรือ กองกําลังพิทักษชายแดน
(รัฐกะเหรี่ยง) ซึ่ง ดร.อินทรสรไดรับขาวงานศพทานนายพลตั้งแตเมื่อวานตอน
ขามฟากแมนา้ํ เมยมา โดยขาววาวันรุง ขึน้ จะมีงานศพบุคคลสําคัญของรัฐกะหยิน่
(รัฐกะเหรี่ยง) ซึ่งเปนนายทหารชั้นผูใหญที่ไดรับการยอมรับนับถือมาก ทานไดรับ
การยกยองวาเปน “เตอเด” ความหมายประมาณคุณพอผูมีพระคุณยิ่ง คณะเรา
ทราบเพียงวา จะไปรวมงานศพผูนําที่เปนชาวกะเหรี่ยงไมรูตั้งศพไวที่ไหน และ
ทานสําคัญตอชาวเมียวดีอยางไร

๘๘
กลุมแมบานมาจัดการเตรียมอาหารเชาใหพวกเรา ซึ่งปกติก็จะมีคนใน
หมูบานผลัดกันมาดูแลเตรียมอาหารถวายพระทุกวันอยูแลว เพียงเตรียมเพิ่มขึ้น
ใหเพียงพอและเผือ่ เหลือสําหรับคนมาแอว (เทีย่ ว) วัดดวย ใครมาวัดใกลมอ้ื อาหาร
ก็กินขาววัดไดเลย มีเหลือเฟอแบงปน เพราะชาวบานกินขาวไมมาก

บนศาลาอเนกประสงคเปนอาคารไมกวางโลง ยกใตถุนสูง ๒ เมตร
เปนที่ทํากิจกรรมหลายอยาง อาทิที่นั่งทํางานของแมบาน เปนที่ฉันอาหาร
ของพระสงฆ เปนที่ซอมฟอนของผูหญิง แตถาผูชายมาเลนดนตรีสะลอซอซึง
จะรวมกลุมบนโฮงหลวง (กุฏิใหญ) อาหารการกินเปนขาวเหนียวและขาวสวย
กับขาวเปนอาหารคนลานนาทัว่ ไป เชน ตําขนุน แกงปลา ตมสมปลา ตมจืดตําลึง
เตาหูหมูสับ ยําไขทอด ทอดปลาเล็กปลานอย ถั่วเนาแผนปง กะบองหัวปลี
น้ําพริกน้ําฮา น้ําพริกบะเขือสม คั่วหนอไมใสไข
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๘๙

อาหารการกินเปนสิ่งที่บงบอกไดชัดเจนวาเปน “ของกินของวา” แบบคน
ภาคเหนือของไทย ซึ่งคนสวนใหญกินขาวสวยดวยวิธีการ “เปปขาว” ดวยมือ
ขางที่ถนัด
เมือ่ สํารับอาหารพรอม พระเณรฉันขาวมือ้ เชา ระหวางนัน้ เหลาอุบาสก
อุบาสิกา ก็จะจับกลุมนั่งคุยกัน อยูบนศาลาดานหนึ่ง ดร.อินทรสร ไดมาเลา
ขอมูลใหทีมวิจัยทราบวา พิธีศพทานนายพล แหงกองกําลัง BGF ที่เราจะไป
รวมงานนั้น ตองนั่งรถออกจากหมูบานไปทางทิศเหนือ ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร
คนขับรถของเราเปนชาวหวยสาน ชื่อ จายวินหมอ ลามของเรา คือ
ลุงคํา พูดไดหลายภาษาไดแก ภาษาพมา กะเหรี่ยง ไทยวน และภาษาไทย
สวนไทใหญและมง พอไดบาง นอกจากลุงคํา ยังมีชายหนุมอีกคนหนึ่งขอติดรถ
ไปเทีย่ วดวย กอนออกเดินทางเราประดับธงศาสนานานาชาติ หรือ ธงฉัพพัณณรังสี
ติดไวที่หนารถดวย
รถของเราออกจากหมูบ า นมุง ตรงไปทางทิศเหนือ ไปแวะรับอาหารมือ้ เพล
กันที่รานอาหารริมทาง เจาของรานพูดภาษาไทยวนได ในเมนูอาหารเขียนภาษา
ไทย-พมา-อังกฤษ โดยคณะเราสัง่ สมตําปู ผัดกะเพราหมู และผัดผักรวม ภายในราน
มีพระบรมฉายาลักษณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และสมเด็จพระบรมราชินนี าถดวย

๙๐
เสร็จธุระเรื่องมื้ออาหารแลว ออกเดินทางตอไปจนออกนอกเขตเมือง
เลี้ยวเขาดานทหาร ซึ่งปกติไมอนุญาตใหผานเขาโดยงาย แตวันนี้มีพิธีศพ
นายทหารอยูในคาย ทหารเวรประตูคายจึงปลอยใหเขาโดยสะดวก รถเราไตขึ้น
เนินเขาไมสงู นัก เปนทีโ่ ลงกวาง สลับกับเนินเขาเตียนโลง มีพมุ ไมอยูบ า งไมคอ ย
มีตนไมใหญ เปนเขตทหารนาจะกวางมากกวา ๓,๐๐๐ ไร
เมือ่ เราไปถึงบานทีจ่ ดั พิธศี พ เปนงานศพของคริสตศาสนิกชน แตเจาภาพ
ก็รีบมานิมนตพระสงฆและพวกเราเขาไปนั่งในบาน ซึ่งเปนพื้นที่ตอนรับแขก VIP
เราจึงไดพบทานหลิว่ โกอู ผูว า ราชการจังหวัดเมียวดี หัวหนาทีมวิจยั ไดเปดโนตบุค
คนหาภาพงานวันชาติไทที่โรงเรียนบานหวยสานเมื่อปที่ผานมาใหผูวาฯ ดูภาพ
ทานไดมาเปนประธานในงานประเพณีครัง้ ทีผ่ า นมาดวย ทานผูว า เปนคนสุภาพ
นอบนอมตอพระสงฆ การเจรจาระหวางทีมวิจัยกับผูวาฯ มีลุงคําชวยเปนลาม
แปลภาษา
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๙๑

เมื่อไดเวลาประกอบพิธีกรรม มีคนมาเชิญผูวาฯ และนิมนตพระสงฆ
คณะเราไปทีเ่ ต็นทพธิ กี าร มีบาทหลวงและศาสนาจารยผลัดกันขึน้ มากลาวทีแ่ ทน
ภาษากะเหรีย่ งทีแ่ ตละทานไดพดู ไปแมผเู ขียนจะไมเขาใจแตกร็ สู กึ วาฟงดูไพเราะ
ทวงทํานองเวาวอน นอกจากการพูดของบาทหลวง (นาจะเปนการเทศน) มีการ
รองเพลงดีดกีตารเพลงสรรเสริญพระเจาเปนระยะ ทุกคนที่อยูในเต็นทพิธี
จะไดรับแจกเอกสารที่มีเนื้อเพลงและมีภาพของผูวายชนมบนแผนหนาสุด
เมื่อจบพิธีกรรมในเต็นทแลว รางของทานนายพลก็ถูกยกใสโลงแกว
แลวทหาร ๘ คนก็หามโลงแกวออกไปจากเขตบานพักของทาน เดินออกจาก
บานไปทางทิศตะวันตก ผานเนินดอยโลงสลับพุมไม และแปลงผักสวนครัว
ของทหาร ขามเนินไป ๓ ลูกก็ไปเจอหลุมศพคริสเตียน ทีเ่ ตรียมไวรอบรรจุโลงแกว
หลุมศพของทานนายพลจัตตะวาลุลา ผูวายชนมตั้งอยูบนเนินโลงมีไมกางเขน
สีขาว เขียนตัวอักษรสีทอง เปนหลุมศพที่เรียบงาย แตสงางามสมเกียรติผูนํา
กองกําลังที่ใชชีวิตนักรบในแถบถิ่นนี้

พิธีกรรมกอนบรรจุโลงแกวเปนพิธีแบบทหาร มีการกลาวคําสรรเสริญ
ยิงปน และวางดอกไม คนมารวมงานมีทั้งทหารและชาวบานทั่วไป คนมากมาย
แสดงใหเราเห็นถึงความเปนที่รักของคนหมูมากของทานนายพล คนสวนหนึ่ง
รองไห ชวงพิธีกรรมตางๆ ทุกคนอยูในอาการสงบ สํารวม ใหเกียรติทาน

๙๒

เมื่อเสร็จพิธีกรรมแลว ผูมารวมงานทยอยกันกลับ สวนมากพากัน
เดิ น ลงเนิ น กลั บ ไปทางเดิ ม พระภิ ก ษุ แ ละสามเณรที ม วิ จั ย ยื น อยู ใ นเต็ น ท
ที่เจาภาพตั้งใหเปนที่หลบแดด ผูเขียนเห็นชาวกะเหรี่ยงที่มารวมงานหลายคน
เดินออมมานั่งลงและกราบภิกษุสามเณรคณะเรา โดยกอนจะกราบพระภิกษุ
สามเณร ทุกุ คนจะปลดผาโพกศีรษะออก แลวกมกราบลงไปกับพืน้ ดิน แลวก็เดิน
กลับลงเนินไป จนคนเริม่ ซาลงมาก ทางเจาภาพสงรถปคอัพขึน้ มารับคณะเราลง
เนินกลับ เมื่อลงรถที่หนาบานเจาภาพ ก็เห็นวามีกระปองน้ําที่ใสน้ําสมปอย ตั้ง
ไวหนาบานใหคนที่กลับจากพิธีฝงศพใชลางมือ เหมือนธรรมเนียมการกลับจาก
ปาชาของคนลานนา นาจะเปนการผสมผสานความเชือ่ พืน้ เมืองเขากับวิถปี ฏิบตั ิ
ของชาวคริสเตียนที่นี่
วั น นี้ ค ณะเราได รั บ รู ถึ ง ธรรมเนี ย มปฏิ บั ติ ข องพี่ น อ งกะเหรี่ ย งคริ ส ต
ความมีนา้ํ ใจของเจาภาพและความเปนผูม กี ริยาอันนอบนอมตอพระสงฆดงั ทีไ่ ด
ประจักษแกตาที่ในเต็นทบนเนินหลุมศพทานนายพล
การกราบพระสงฆโดยกมกราบลงกับพื้น นาจะเปนธรรมเนียมปฏิบัติ
ของคนในรัฐกะเหรี่ยง อีกทั้งเวลาเดินไปแลวสวนทางกับพระสงฆทุกคนไมวา
หญิงหรือชายจะคอมหลัง หรือนั่งลงใหทานเดินผานไปกอน ใครขี่จักรยาน

ฅนไท..ทีขอบฟาตะวันตก

๙๓

ก็จะลงจูง การใสบาตรพระในเวลาเชาๆ ก็จะใสบาตรดวยทาทางนอบนอม
สุภาพ เทาที่ทราบมาการแสดงออกแบบนี้พบเห็นเปนปกติของคนที่อยูในเขต
ประเทศพมา (เมียนมา) พระสงฆเปนบุคคลที่มีสถานะสูงกวาคนทั่วไปและ
กิริยาอีกอยางหนึ่งคือ การสงของใหผูอื่นโดยใชมือขางหนึ่งประคองที่ศอกของ
มือขางทีย่ นื่ ของใหผอู นื่ คนบนแผนดินเมียนมาทุกคนจะทําแบบนีเ้ ปนปกติวสิ ยั
ซึง่ ผูเ ขียนก็ทาํ เปนปกติเมือ่ สมัยเปนเด็กประถม แตพอโตขึน้ ก็เลิกการประคองศอก
เมื่อสงของใหผูอื่น เลิกไปเมื่อใดก็จําไมได กิริยาของคนไทยทั่วไปไมทําแบบนั้น
ยกเว น คนชนบทของเชี ย งใหม ส มั ย ก อ น เช น สมั ย ผู เขี ย นเป น เด็ ก นั ก เรี ย น
ชั้นประถม เปนตน

เสร็จพิธศี พแลว เรากลับมาบานหวยสาน เพราะมีกลุม แมบา นจะมาเรียน
วิธีเย็บผาหอคัมภีรที่ผูเขียนเตรียมมาสอน เรานัดกันไวที่วัดศรีบุญเรือง วัดใหญ
อีกแหงของบานหวยสาน เมือ่ เราถึงวัดพบวาชาวบานกําลังชวยกันทําความสะอาด
สถานที่ ของใชตางๆ ที่จะใชในงานบุญขาวหลามเดือน ๔ เปง ที่กําลังจะมาถึง
ในวันมะรืน
ชาวบานทยอยเอา “หลัวหิงหนาวพระเจา” มาที่วัด ซึ่งหลัว หรือฟน
จะกอกองไฟถวายความอบอุนใหแกพระเจาในวิหารเปนฟนที่ทําจากแขนงไม

๙๔
คนทา คนลานนาเรียกวา ไมจี้ เปนพรรณไมที่ขึ้นอยูทั่วไป มีหนามใหญ แขนงไม
จะตั้งตรง เลือกตัดเอาแขนงที่ยาว ๑ วาขึ้นไป ขนาดเสนผาศูนยกลางประมาณ
๑ นิ้ว ตัดแลวลอกเปลือกไมออก ตากใหแหง จะไดไมสีขาวนวล หรือสีน้ําตาล

คนทา มีสรรพคุณทาง
สมุนไพร คือเปนยาแกไข แก
อักเสบ คนโบราณใชทาํ ไมสฟี น
นํากิ่งมาตัดเปนทอนเล็กแลว
ทุบปลายใหเปนพูคลายแปรง
นําไปสีฟน ชวยรักษาฟนใหแข็งแรง
หรือจะนําใบมาขยี้พอแหลกใช
สีฟนก็ได
วัดศรีบญ
ุ เรือง เปนวัดของคนไทยวนวัดแรกของชุมชนหวยสาน ปจจุบนั
ก็เปนวัดใหญ มีจํานวนพระสงฆ สามเณรมากกวาวัดไทยวนอื่นๆ ในชุมชนนี้
ผูเ ขียนเตรียมอุปกรณมาจํานวนหนึง่ ใชสอนชาวบานเย็บผาหอคัมภีรเ พือ่ ถวาย
ในงานปอยพื้ น ฟู ป ระเพณี วั น ชาติ ไ ท สอนเสร็ จ ก็ แจกอุ ป กรณ ใ ห นั ก เรี ย น
นํากลับไปทําตอที่บาน
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๙๕

เวลา ๒ ทุมของไทย (ประมาณ ๑ ทุม ๓๐ นาที ของพมา ดวยพมาชา
กวาไทย ๓๐ นาที) พวกเราไปรวมประชุมกับชาวบาน เพื่อวางแผนการจัดงาน
ปอยพื้นฟูประเพณีชาติไท ประจําป พ.ศ.๒๕๖๐ ที่จะจัดขึ้น ในวันที่ ๑๗
กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๐ การประชุมจัดขึ้นที่ศาลาใกลลานพระธาตุ ที่เพิ่งสราง
เสร็จไมกี่ป เปนพื้นที่สวนขยายเพิ่มเติมของวัดศรีบุญเรือง อยูหางจากวัด
ประมาณ ๓๐๐ เมตร ทางทิศตะวันออก ลานพระธาตุตั้งอยูกลางทุง
ชาวบานมารวมประชุม รวมแสดงความคิดเห็นเรื่องรายละเอียดตางๆ
ป ญ หาและแนวทางแก ไข ตลอดจนการแบ ง หน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบต า งๆ
ใชเวลาประชุมเกือบ ๔ ชัว่ โมง พวกเราจึงไดกลับไปนอนทีว่ ดั ปาเลไลย เมือ่ เวลา
หลังเที่ยงคืน

วันที่ ๒ ของการมาเยือนบานหวยสาน เราตื่นมาทํางานกันตั้งแตหัวรุง
เดินทางและทํางานทั้งวันจนดึกดื่น เมื่อถึงเวลาเขานอนทุกคนจึงหลับสนิทดวย
ความออนเพลีย อากาศกําลังพอดี ไมหนาวอยางที่คิด อุปกรณเครื่องกันหนาว
ตางๆ ที่แบกขนกันมาจากเชียงใหมก็ไมจําเปนตองใช ไดอานขาวจากโซเชียล
เน็ทเวิรค วาชวงนั้นทางเชียงใหมอากาศเย็นลง เพราะความกดอากาศจาก
ประเทศจีนแผลงมา แตคงแผมาไมถงึ เมียวดีอากาศเลยกําลังพอดี จะถือวารอน

๙๖
เลยก็ได เพราะชวงมกราคมเปนฤดูหนาว แตอากาศไมหนาวมากอยางทีห่ วัน่ วา
จะมาเจอ
วันที่ ๑๑ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ เปนวันพุธ ในวันนี้ ผูเขียนตื่นแตเชา
ลางหนาแปรงฟนเตรียมตัว กอนออกไปเดินตามพระเณรออกบิณฑบาต เพือ่ จะ
ไดเห็นวิถีการดําเนินชีวิตชาวบานยามรุงเชา ซึ่งวันนี้ พระออกไป “กุมบาตร”
(บิณฑบาต) จํานวน ๕ รูปดวยกัน เดินแถวออกจากวัด ลงเนินเขาไปในหมูบาน
ชาวบานนําขาวเหนียวที่นึ่งสุกใหมๆ ควันฉุย มารอใสบาตรอยูหนาบาน เมื่อใส
บาตรขาวและอาหารแลว ทุกคนจะ “ยอบนั่ง” คืออาการนั่งราบลงกับพื้นดิน
เพื่อรับพร เมื่อพระใหพรเสร็จก็เดินตอไป ชาวบานจะกราบลงกับพื้นดินอยาง
ตั้งใจ เปนภาพที่ทําใหผูพบเห็นรูสึกไดถึงความตั้งใจใสบาตรดวยความศรัทธา
เมื่อพระสงฆผานไปแตละบาน คนใสบาตรมีกริยาที่นอบนอมแบบนี้เปนปกติ
ของเขา บางจุดก็ออกมาใสบาตรพรอมกันหลายบาน โดยจะรับพรพรอมกัน
กราบพรอมกัน ผูเ ขียนพลอยรูส กึ อิม่ ใจ
กับภาพดีๆ เชนนีใ้ นยามรุง อรุณ พระจะ
เดินประคองบาตรไปอยางสํารวมแต
ก็รวดเร็ว ชาวบานก็มกี ริยาสํารวมระวัง
ใสบาตรดวยความเคารพ คนที่รอใส
บาตร มีตงั้ แตเด็กนอย ๔-๕ ขวบ จนถึง
คนชรา
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๙๗

การเดินไปตามตรอก ในหมูบ า นทุกเชาของพระเณร นอกจากจะไดทาํ วัตร
ปฏิบัติตามพระวินัยแลว ยังเปนการเยี่ยมเยียนบานเรือน และสภาพแวดลอม
ไดเห็นวิถคี วามเปนอยูช องชาวบาน บางครัง้ ก็พบเจอปญหา ความทุกขยากแรนแคน
หรือความมั่งมีศรีสุขของชาวบาน เพราะในสังคมชนบทอยางบานหวยสานนั้น
ตั้งบานเรือนอยูเรียงติดกันไป รั้วโปรงมองทะลุเห็นถึงหลังบานใครทํางานเลี้ยงชีพ
อยางไร ทําการคาการขายอะไรก็จะทํากันอยางสุจริตเปดเผย
หมอน้ําดื่ม ที่ตั้งไวนอกรั้วหนาเรือนมีเกือบทุกบาน สิ่งนี้เปนการแสดง
ความเอือ้ เฟอ แกคนเดินทาง เปนธรรมเนียมของชาวลานนาทีผ่ เู ขียนเห็นมาเกือบ
๕๐ ปมาแลว ปจจุบนั ทีเ่ ชียงใหมแทบไมเหลือใหเห็นแลว รานน้าํ ดืม่ ทีต่ งั้ หมอน้าํ
และกระบวยไวใหคนเดินผานไปมาไดดื่มกิน เชื่อกันวาเปนการใหทานน้ําดื่ม
ดังคําที่วา “ตานน้ําเปนเสฏฐี” การใหทานน้ําดื่มนั้นจะไดบุญทางโภคทรัพย
มีความร่ํารวย
สิ่งหนึ่งที่นาสงสัย คือกระบะไมสี่เหลี่ยมที่วางซอนกัน ลดหลั่นขนาด
เรียงกัน ๓ ชัน้ และตัง้ อยูบ นเสาในกระบะนัน้ บรรจุทรายไวเต็ม ชาวบานอธิบายวา
เปนเจดียทรายที่เอาไวปกตุง ปกชอ ในวันปใหมสงกรานต

๙๘
ถุงทรายกับถุงน้ําที่หอยไวตามรั้วหนาบานนั้น เอาไวใชดับไฟในยาม
ที่มีไฟไหม นอกจากนี้มีไมกานยาวๆ ที่มีแผนยางใชตบไฟ และแบบมีตะขอ
เอาไวเกี่ยวดึงวัสดุมุงหลังคาใหรวงมา เพื่อชวยลดความรุนแรงของเปลวไฟ
เป น กฏข อ บั ง คั บ ในประเทศเมี ย นมาที่ ทุ ก บ า นต อ งมี ไว เหมื อ นการที่ ต อ ง
ติดตั้งถังเคมีสีแดงที่เอาไวฉีดดับไฟ ในบานเรา นอกจากนี้ บางบานจะแขวนมัด
ตนงาขีม้ อ นแขวนตากใหแหง กอนจะเขยาเอาเมล็ดงาออกมาไวใช บานนี้เก็บงา
มาเพื่อจะเอาใสขาวหลามไปทําบุญในงานบุญเดือน ๔ บางคนก็ทําขาวเหนี่ยงงา
ที่เชียงใหมเรียกวา ขาวหนุกงา
อีกสิ่งหนึ่งที่หายไปจากลานนาเชียงใหมแลว แตที่บานหวยสานยังทําใช
กันอยู นั่นคือ “ขี้โยไมขอย” ในชุดของวางตอนรับแขกเหรื่อที่มาเยือน ทั่วไปก็จะมี
เหมีย้ งกับเกลือ และบูลยี าขืน่ ใชตองกลวยแหงเปนแผนมวนยาสูบ โรยขีโ้ ยไมขอ ย
ใสกอนมวนใหแนนเปนมวนสูบได
ขีโ้ ยไมขอ ย เปนสินคาทีช่ าวบานหวยสานหลายครอบครัวทําสงออกไป
ขายนอกหมูบาน จะเห็นกระสอบพลาสติกขนาดกระสอบปุยที่บรรจุไมขอย
ที่ซอยเปนแผนบางๆ ตากแหงแลวเก็บไวตามใตถุนบาน เมื่อจะทําขี้โย ก็จะนํา
ไมขอยไปสับหรือตําใหละเอียดแลวเอาไปคั่ว ในระหวางคั่วใสน้ําออยลงไปดวย
คั่วจนไหมเปนสีดํา วากันวาจะทําใหบุหรี่มวนที่โรยไสดวยขี้โยไมขอยนี้มีรสชาติ
ดีมาก “ขี้โยไมขอย” จึงเปนสินคาพื้นบานที่มีขายตลอดเพราะเปนที่ตองการ
อยูเสมอ
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๙๙

ผู เขี ย นเดิ น ตามหลั ง พระทั น บ า ง ไม ทั น บ า งบางครั้ ง พระท า นเลี้ ย ว
เขาซอยแลวไปออกอีกซอย จนทําใหเกิดการพลัดหลงจากขบวนพระ ก็เลยเดิน
ชมนกชมไมไปตามสบาย สักพักก็มีฝนกลางฤดูหนาวโปรยปรายลงมาบางเบา
พอดีเดินไปพบแถวพระบิณฑบาตที่ซอยหนึ่ง ชาวบานกําลังใสบาตร พระบอก
โยมวาคงตองกลับแลว กอนฝนจะลงเม็ดมากขึ้น แมบานวัยกลางคน เดินถือ
หมวกปกกวางมายื่นให เปนหมวกแบบที่เรียกวา “กุปไต” ทําจากกาบโบก (กาบไผ
ชนิดหนึง่ ) มายืน่ ใหผเู ขียน บอกวาใหใสหมวกนีก้ ลับไปวัด ถาโดนฝนจะเปนหวัด
ถามวาจะเอามาคืนใหพี่ชื่ออะไร เธอบอกวาเอาไวที่ศาลาวัดนั่นแหละจะไปเอา
คืนเอง ไมมีใครเอาไปหรอก ถาไมใชของเขา ฝนเริ่มลงเม็ด ตางรีบแยกยาย
กันไป ผูเขียนเลยไมรูจักชื่อของพี่ที่มีน้ําใจคนนั้น
เมื่อกลับมาถึงวัด ตองรีบอาบน้ํา สระผมปรับอุณหภูมิในรางกาย
เพื่อปองกันไขหวัดที่อาจเกิดจากอากาศเปลี่ยนแปลงไมคงที่แบบนั้น น้ําในบอ
ซีเมนตทกี่ นั้ ไวในหองน้าํ ของวัด เย็นพอดีเมือ่ ตักน้าํ มาอาบไมรสู กึ วาเย็นบาดผิว
แตกลับสดชื่น ความเย็นกําลังพอดี แบบนี้เปนเรื่องที่คณะเราพูดเหมือนกันวา
น้ําเย็นที่บานหวยสานอาบแลวเย็นสบายไมบาดผิว
วันนี้คณะเรามีโปรแกรมจะเดินทางออกไปนอกเมืองเมียวดี เพื่อไป
เยี่ยมเยือนหมูบานคนไทยวนที่ “เมืองกุกกิก” เนื่องจากทราบขอมูลจากชาวบาน
ที่อยูใกลวัดเลาใหเราฟงวา มีหมูบานคนไทยวนที่พูดภาษาลานนา และเขาบอก
วาเขาเปน “คนไต” อยูที่บานลอง และบานทา เขตเมืองกุกกิก หางจากเมียวดี
ไปทางทิศใต ประมาณ ๕๐ กิโลเมตร คนบานหวยสานก็ไมเคยไปหมูบานทั้ง ๒
นั้น เพราะหนทางไปทั้งไกลทั้งลําบากและไมรูจักใคร จึงไมมีคนบานหวยสาน
คนใดเคยไปบานลอง บานทาเลย
คณะวิจัย จึงตัดสินใจวาจะไปเยี่ยมเยือนหมูบานคนไทยวน ที่เมืองกุกกิก
เมื่อนัดหมายการเดินทางกับคนขับรถแลว จึงไดชักชวนชาวบานหวยสานให
ไปเที่ยวเมืองกุกกิกดวยกัน ใหเต็มรถ
ยามสายแดดสอง คณะทัวรก็มาพรอมกันที่ลานวัดปาเลไลย ชวยกัน
เตรียมหอขาวเพื่อเอาไปกินมื้อกลางวันใหเพียงพอ เพราะไมรูวาหมูบานที่กําลัง

๑๐๐
จะไปเยือนวันนีม้ สี ภาพเปนอยางไร ดังนัน้ ขาว น้าํ ยาดม ยาหมอง ตองเตรียมพรอม
เพื่อไปตามรอยคนไทยวนใน “กุกกิก”
เมืองกุกกิก ที่คนบานหวยสานวานั้น ภาษาราชการ (ภาษาเมียนมา)
เรียกวา กอก-กะ-ริก (Kawkareik) ตั้งอยูในเขตรัฐกะเหรี่ยง สหภาพเมียนมา
อยูทางทิศตะวันตกเฉียงใตของเมืองเมียวดี ระยะทางประมาณ ๘๐ กิโลเมตร
มีชาวบานหวยสานและพระเณรรวมเดินทางไปดวยอีก ๗ คน รวมทัง้ คณะเดินทาง
รวมเปน ๑๕ คน

ออกจากเมียวดี ไปตามถนนคอนกรีตชั้นดี กวาง ๔ เลนมาตรฐาน
ตัดตรงขึ้นเขา คดโคงไปตามไหลเขา ลาดเขา สภาพถนนดีมาก มีรถวิ่งอยูบาง
สวนมากจะเปนรถบรรทุก ขนสงสินคาระหวางเมือง ฝนตกกอนหนาที่เรา
จะเดินทางไปถึง ทําใหไมมีฝุนฟุง ขุนเขา ปาดอยจึงมีละอองไอหมอกคลุมอยู
ประปราย
ไกดทองถิ่นที่ถูกแตงตั้งจากคุณสมบัติเดน คือ ลุงแกว เปนคนชางพูด
เขาใจหลายภาษาและคลองแคลวในการติดตอประสานงาน ระหวางนัง่ รถขามเมือง
ลุงแกวก็จะมีเรื่องเลาที่สนุกสนานและเปนเกร็ดความรู เชน เรื่องสําเนียงแตละ
ชาติพนั ธุใ นแถบถิน่ เมียวดี เมือ่ คนฝง มาน ขามไปทําธุระทีฝ่ ง ไทย ทุกคนก็พยายาม
ทําตัวกลมกลืนจนแลดูคลายๆ คนไทยทัว่ ไป ตํารวจจะแยกแยะคนไทย คนพมา
ที่ดานตรวจโดยการใหคนไทยในรถสองแถวทัวรกุกกิก เอยขึ้นมาวาใหรองเพลง
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๑๐๑

ชาติไทยลุงแกวบอกวาไมใช เรื่องนี้ทุกคนที่จะไปเมืองไทย เตรียมพรอมจึงหัด
รองเพลงชาติไทยได ฟงจากทีวีก็หัดรองไป ที่จริงตํารวจใหพูดประโยคสั้นๆ วา
“เงิน ๑ บาท” ซึ่งคนไทยวนเมียวดี จะออกเสียงวา “เงินนึ่งบาท” คนกะเหรี่ยง
จะออกเสียงวา “เงิอนึ่อบะ” สวนคนมาน จะออกเสียงวา “เงินนึงบาด”
นอกจากนี้ยังมีเรื่องคําอุทานเวลาตกใจ ลุงแกววาคนไทยวน คนไทย
ทั่วไป เวลาตกใจจะรองอุย! เฮย! แตเวลาแขกกะลาตกใจ จะอุทานวา “ธูด!” ไมรู
วาแปลวาอยางไร แตเปนที่รูกันวาตกใจมาก ถึงไดอุทานคํานี้

เมือ่ รถวิง่ ตามถนนชัน้ ดีออกจากเมียวดี มาไดสกั ๑ ชัว่ โมง ก็ถงึ ทางแยก
ใหเลี้ยวซายเขาถนนลูกรังที่เต็มไปดวยฝุนสีน้ําตาลแดง รถวิ่งไปตามถนนลูกรัง
ทีบ่ างชวงกําลังลงกอนหินเพือ่ ราดยางมะตอย เปนผิวถนนทีท่ าํ แบบ “แฮนดเมด”
เพราะมีคนงานขนกอนหินมาเทลงบนผิวถนนลูกรัง บางที่ก็จัดเรียงกอนหิน
ใหเปนระเบียบกอนจะตักยางมะตอยมาราดลงบนกอนหิน กอนที่จะเอาบุงกี๋
ไปตักกรวดมาโรยทับหนายางมะตอยอีกที ใชแรงคนมากกวาแรงเครื่องจักร
เดินทางมาพบหมูบ า นหนึง่ มีวดั อยูบ นเนินริมถนน แลดูนา สนใจ ทัง้ วิหาร
อาคารตางๆ ใหญโต เกาแก แมแตตนมะมวงในวัดก็เหมือนจะมีอายุเปนรอยป
ที่หนาวัดมีรานขายขาวแกง อาหารตามสั่ง เมื่อลงไปแวะถาม ก็พบวาเจาของราน

๑๐๒
พูดภาษาไทยวนได เธอชื่อ พี่เอ เปนเมียผูใหญบาน โดยหมูบานนี้ คือบานลอง
ทีพ่ วกเรากําลังมาตามหา พีเ่ อบอกวาบานทาอยูล กึ เขาไปอีก ตองเลีย้ วขวาเขาไป
ตามทางที่ตองขึ้นลงเนินอีกหลายลูก เราจึงเดินทางเขาไปบานทากอนแลวคอย
มาแวะที่บานลองแหงนี้ตอนขากลับ
เดินทางออกจากบานลอง ไปสูบานทา ซึ่งอยูไกลออกไปอีกเปน ๑๐
กิโลเมตร และตองเลีย้ วเขาไปขามเนินเขาอีกหลายลูก เปนหมูบ า นทีอ่ ยูค อ นขาง
โดดเดี่ยว หางไกล บริเวณที่ตั้งหมูบานอยูบนพื้นที่ราบระหวางเขา ชาวบานทํานา
ทําไรเลี้ยงสัตวเพื่อเลี้ยงชีพตามอัตภาพ เมื่อไปถึงวัด ซึ่งมีพระสงฆคนไทอยู ๑ รูป
และพระสงฆพมา ๑ รูป เราไดพบ พอหลวงยอด อายุ ๗๔ ป ที่อยูอาศัยอยูบน
วิหารวัดบานทา พอหลวงยอดเปนญาติกับพระครูบาเจาอาวาสและไมมีญาติ
คนอื่นอีกจึงมาอยูวัด ภายในวัดมีวิหารโลงโปรง ตั้งอยูในสวนที่เดินไปมางาย
สวนพระธาตุเจดียอยูบนยอดเนินที่อยูดานหนาวิหารไมไกล แตตองเดินขึ้นบันได
สูงพอสมควร
บนวิหารสะอาดสะอาน อากาศกําลังสบาย พวกเราเอาขาวหอทีพ่ กพา
มาจากวัดปาเลไลยเมือ่ ตอนเชา มากินขาวกลางวันกันบนวิหารนี้ หลังรับอาหาร
มื้อเพลเสร็จแลว เราจึงออกเดินเทาไปตามหาครูบาเจาอาวาสที่ปาชาทาย
หมูบาน
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๑๐๓

บานเรือนในเขตบานทา ทั้งหมดเปนเรือนไม ทั้งไมจริง ไมไผ หลังคามุง
สังกะสี กับมุงใบตองตึง ถนนเปนลูกรัง มีบา นเรือนไมมาก มีทดี่ นิ แปลงวางทีเ่ พิง่
รื้อตัวเรือนไปก็หลายแปลง มีบานที่ปดรางไว เพราะเจาของไปทํางานและสราง
บานอยูเมืองไทย บางคนกลับมาขายบานชองและที่ดินเมื่อบรรพบุรุษเสียชีวิต
แลวอพยพเขาไปอยูเ มืองไทยอยางถาวร เมือ่ ถามเหตุผลจากชาวบานถึงสาเหตุ
ที่คนอพยพจากหมูบานไปอยูฝงประเทศไทย หลายคนตางตอบคลายกันวา
ไปทํางานแลวหาชองทางอยูในไทยได แตบางคนก็ไปทํางานแลวกลับมาอยูที่
บานลองเหมือนเดิม เชน นางจี่ หญิงวัย ๕๓ ป ที่เปนคนชางพูดชางคุย เมื่อเธอ
ทราบวา คณะเราเปนคนไทยวนมาจากเชียงใหมและเมียวดี เธอดีใจมาก บอกวา
ยินดีที่มาเยี่ยมเยือนกัน ชวงชีวิตที่ผานมา เธออยูอยางตระหนก ใจไมสงบ
เพราะอาศัยอยูในพื้นที่ที่เหมือนสนามรบ เวลามีการยิงกันก็ตองคอยวิ่งลงหลุม
หลบภัย เธอรําพึงรําพันวา บรรพชนไมนา เอาพวกเธอ “มาหยอด” ไวในสนามรบ
ของยางกับมานเลย ชีวิตยากลําบากแรนแคน แตเธอก็ไมมีความรู ไมรูจะหนี
ไปไหนและไมรูวา “เครื่องไต” (เครื่อง
แต ง กายของไทยวน) เป น แบบไหน
เวลาจะเดิ น ทางไปไหนก็ แ ต ง ตั ว เป น
กะเหรี่ยง เพราะถาแตงตัวเปนมาน
เขาจะ “ใสคํา” (พูด) มานแลวก็โตตอบ
เขาไมไดเพราะพูดภาษาพมาไมเปน
สวนภาษากะเหรี่ยงพอพูดไดบาง

๑๐๔
คณะทัวรจากเมียวดีแวะไปที่รานขายของชํากลางหมูบาน ซึ่งเขียน
ชื่อรานเปนภาษาไทยติดหนาจั่ววา “รานครอบครัว” เจาของรานเปนภรรยา
ของผู นํ า หมู บ า น รายการสิ น ค า ในร า นก็ เขี ย นทั้ ง ภาษาไทยและภาษาพม า
เมื่อแจงไปวาตองการไปพบเจาอาวาสวัด ชาวบานที่อยูแถวนั้นก็อาสาจะ
เดินไปสงที่ปาชาของหมูบาน เพราะขณะนั้น
ครูบาเจาอาวาสไดพาชาวบานไปบูรณะศาลา
ในปาชา จึงพากันเดินไปทายหมูบาน ทําใหได
เห็นบานปดราง เห็นทุงโลงกวาง ฝูงวัวอวนพี
และสายน้ํ า ที่ อุ ด มสมบู ร ณ ชาวบ า นบอกว า
นั่นคือสายน้ําเมย
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๑๐๕

พระครูบาสวน เจาอาวาสวัดบานทา อายุแปดสิบกวาแลว ยังแข็งแรง
และเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน หมูบานนี้มีคนอาศัยอยูประมาณครึ่งหนึ่ง
ของประชากรทั้งหมด สวนหนึ่งออกไปทํางานที่อื่นและสวนมากอพยพไปอยู
เมืองไทย กอนหนานี้มีการสูรบในพื้นที่แถบนี้ ในฤดูแลง แทบหาความสงบไมได
ชาวบานที่อยูในหมูบานตองระมัดระวังและเตรียมพรอมเสมอ ที่นากวางใหญ
และน้ําทาอันอุดมสมบูรณ ทํานาไดผลมาก แตก็มีนารางที่เจาของทิ้งไปไมนอย
ชวงเวลา ๒ ปมานี้ (พ.ศ.๒๕๕๘-๒๕๕๙) บานเมืองสงบมากขึ้น แถวนี้
ไมมีการยิง หรือสูรบแตก็ใชวาจะวางใจได ชาวบานสวนหนึ่งจึงพรอมที่จะออกไป
แสวงโชคที่อื่น หากมีโอกาสที่ดีกวาจึงงายตอการตัดสินใจอพยพไปอยูที่ใหม
ชาวบานทาจึงพูดภาษากะเหรีย่ งและแตงตัวเปนกะเหรีย่ งเมือ่ ออกไปนอกหมูบ า น
ในยานนี้คนไทมีนอย สวนมากเปนกะเหรี่ยง มาน (พมา) และกะลา (แขก) ปนี้
ชาวบานลองจะไปรวมงานวันชาติไท ที่บานหวยสานเปนปแรก
เมื่อนึกถึงคําบอกเลาของพี่จี่ที่บอกวา เวลาไปธุระนอกหมูบานตองพูด
และแตงตัวเหมือนชาวกะเหรี่ยง เพื่อความอยูรอดปลอดภัยและสะดวก ผูเขียน
หันมาพิจารณาผูรวมเดินทางที่เปนชาวบานหวยสานที่มาเที่ยวดวยกัน ก็พบวา
ผูช ายสวนมากนุง โหลงจี (โสรง ทีผ่ ชู ายพมานุง ) ตามความเคยชิน อีกเหตุผลหนึง่
นาจะเปนการทําตัวกลมกลืนกับคนสวนใหญในพมา ซึง่ ผูช ายทัว่ ไปจะนุง โหลงจี
(โสรงของผูชายพมา สวนโสรงของผูหญิงพมาเรียกวา ทะเหมง) เหมือนในลานนา
เมือ่ อดีต ๔๐-๕๐ ปมาแลว ผูช ายสูงวัยจะนุง โหลงจีไดคลองแคลวเปนปกติทวั่ ไป
ซึ่งเวลาตอมานุงกางเกงกันมากขึ้น คนนุงโหลงจีเริ่มนอยลงตามยุคสมัย จนสมัยนี้
หาผูชายลานนานุงโสรงหรือโหลงจีกันแทบไมไดแลว
โสรง อานวา สะโหรง ภาษาพมาแปลวา กะลามัง ดังนั้นถาพูดสื่อสาร
ทั่วไป ผานุงของผูชายที่คนไทยเรียกสะโหรงนั้น จึงใชคําวาโหลงจี ภาษาพมา
มากกวา
ชาวบานทาจะพูดภาษาลานนาสําเนียงชาวเมืองเถิน-ดอยเตา (ลําปางเชียงใหม สายใต) คือ ออกเสียงคําที่ผสมสระไอ เปนเสียง ออย เชน คําวา

๑๐๖
ไก (ไกล) ออกเสียงเปน กอย คําวาจะใด ก็วา วาจะดอย หัวใจ ก็วา หัวจอย
ไผ (ใคร) ก็วา ผอย

เสร็จธุระแลวก็เดินทางออก
จากหมูบานในเวลาบาย มาสะดุดตา
สะพานขามลําหวยทีผ่ า นไปตอนขาเขา
หมูบ า น เห็นเขียนจารึก ก็อยากจะแวะ
ถายรูปสะพานเล็กๆ ที่ดูธรรมดานี้ จึง
พบวาเขียนจารึกเปนภาษาไทยดานหนึง่
สวนอีกดานเขียนเปนภาษาพมา บอกป
ที่สรางสะพาน พ.ศ.๒๕๕๗
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๑๐๗

สองขางทางเปนปาละเมาะเหมือนทางจะเขาไปสูป า ดงดอย ถนนลูกรัง
ทีม่ หี ญาขึน้ อยูส องขางทาง ทําใหคดิ ไมถงึ วา ปลายทางสายนีจ้ ะมีหมูบ า นชาวไทยวน
อยูอีกหลายหมูบาน แตเราเพิ่งไปเยือนมาเพียง ๒ หมูบานในวันนี้
ออกจากบานทามาแวะที่วัดบานลอง พระครูบาพูดภาษาไทยวนได
แตทานใหพรพวกเราเปนภาษาพมา บริเวณหนาวัดมีตนมะมวงโบราณตนใหญ
นาจะมีอายุรว มรอยป หมูบ า นนีเ้ ลีย้ งควายมาก พบควายตัวอวนพีอยูต ามทองนา
และมีชาวบานตอนควายไปตามถนนฝูงใหญ เราถวายของใชและปจจัยแดพระสงฆ
เสร็จแลว เดินลงมาทีร่ า นขาวแกงหนาวัด พบชาวบานทีม่ าซือ้ ของทีร่ า นสวนมาก
ไมเขาใจภาษาไทย แตเจาของรานพูดเมืองสําเนียงดอยเตา เมืองเถิน ชัดเจน
เจาของรานขาวแกงหนาวัดนี้เปนเมียผูใหญบาน และลูกคาขาวแกงก็นั่งกินขาว
ดวยการ “เปปขาว” เปนเรื่องปกติของชาวพมา
เปนขาวสวยกับอาหาร งายๆ ๓-๔ อยาง ทาทาง
นาอรอย
รถของเราพาเราออกจากหมูบ า น มาตาม
ทางลูกรังฝุน แดง แวะจอดถายรูปปาชา กองฟอน
ขางทางแหงหนึง่ ในเวลาบายแก เด็กนักเรียนเลิก
เรียนเดินทางกลับบานโดยรถพวงที่ทําที่นั่งตอ
พวงกับรถไถนาแบบเดินตาม นักเรียนอีกสวนหนึง่
ปน จักรยานกลับบาน คนงานทําถนนยังไมเลิกงาน

๑๐๘
คณะทัวรจากเมียวดี-หวยสาน เขาไปแวะเที่ยววัดที่เมืองกุกกิก ชื่อวัด
เจดียท อง มีพระพุทธรูปสําคัญแบบพระมหามัยมุนี อยูใ นวิหารหลังใหญ เปนวัด
เกาพอสมควรดูจากกําแพง อาคารและเสนาสนะตางๆ เหมือนผานกาลเวลา
มาไมนอยกวา ๕๐-๖๐ ปแลว ในบริเวณตัวเมืองกุกกิก ก็เหมือนเมืองเล็กทั่วไป
ของพมา มีตลาด มีรา นคาขายผัก ขายผา อาหารเครือ่ งใชตา งๆ มีอาคารบานเรือน
รวมสมัย สวนมากจะเกาไปตามสภาพ ฝุนมีมากทั่วไป ดวยถนนเปนดินแดง
ซึ่งผูคนใชชีวิตปกติไมเรงรีบ
เราออกจากเมืองกุกกิกกอนจะเย็นมาก เพราะทางที่จะกลับแมจะเปน
ถนนชั้นดี แตก็อาจจะมีหมอกลงเพราะชวงนี้ยังเปนฤดูหนาว และเสนทางเปน
ถนนทีต่ ดั ผานภูเขาสูงชัน เนินดอย ขางทางบางชวงเปนสวนหมาก สวนยางพารา
ชาวบานเลาวากอนที่ถนนสายนี้จะสรางเสร็จ เสนทางสายเดิมจะตัดขึ้นไปบน
ยอดเขาสูง มีหบุ เหวสูงชันและลึก เสนทางจึงนากลัวมาก คนทัว่ ไปหากไมจาํ เปน
จะไมคอ ยเดินทางมาทางทีย่ ากลําบากนากลัว ทําใหชาวเมืองเมียวดีกบั ชาวเมือง
กุกกิก ไมคอยไดไปมาหาสู แตเมื่อถนนชั้นดีนี้สรางเสร็จลงเมื่อประมาณ ๒ ป
ที่ผานมา โดยผูมารับเหมาสรางถนนสายนี้คือ นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีต
นายกรัฐมนตรีของไทย ทําใหการเดินทางสะดวกมากขึน้ แตกย็ งั ไมมรี ถประจําทาง
จึงไมมีใครเดินทางมาหากไมมีเหตุจําเปน
คณะทัวรไปเมืองกุกกิกกลับมาถึงวัดปาเลไลย ที่พํานักพักคางของ
คณะสํารวจจากเชียงใหม ในเวลาเย็นค่ําคืนนี้ชาวบานจะเตรียมหุงหาอาหาร
เพื่อทําบุญใน งานบุญขาวหลามเดือน ๔ เปง วันพรุงนี้ซึ่งถือเปนงานบุญใหญ
หลังเสร็จจากการเกี่ยวขาว คืนนี้จึงตองจัดเตรียมสถานที่ในวัดใหพรอมสําหรับ
การตอนรับชาวบานที่จะมาทําบุญแตเชามืด ในเชาวันรุงขึ้น ผูมาจากเชียงใหม
ทั้งหมดตองขนของยายที่ที่นอน ขึ้นไปนอนบนกุฏิกับพระสงฆสามเณร เพื่อให
ในวิหารโลงสะดวกตอนรับคณะศรัทธาที่จะมาทําบุญและทําพิธีทางศาสนา
ในวันพระใหญ
เนื่องจากผูเขียนเปนผูหญิง ตามธรรมเนียมปฏิบัติจะไมสามารถขึ้นไป
นอนคางคืนใตหลังคาเดียวกันกับพระสงฆ ผูเขียนจึงตองเขาไปพักที่บานของ
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๑๐๙

จายวินหมอ เจาของรถที่เราเชาเดินทางไปมาในเมียวดี ผูเขียนเก็บเต็นทและ
กระเปาเสือ้ ผาของใชทงั้ หมดขึน้ รถออกจากวัดไปกับจายวินหมอในตอนพลบค่าํ
เขาไปในหมูบานเห็นหลายบานกําลังเริ่มเผาขาวหลาม กอกองไฟลุกใหไดเปลวไฟ
รอนพอดีกับการเผาขาวหลาม กระบอกไมพางถูกวางไวเปนแถวๆ เริ่มไดกลิ่น
ขาวใหมแชในน้ํากะทิ ที่กําลังเดือดระอุ ทุกๆ บานเผาขาวหลาม จึงไดกลิ่นหอม
ฟุงไปตลอดทาง จนถึงบานจายวินหมอ
ที่บานของจายวินหมอ มีแมชื่อแมสม เมียชื่อหลาบิว ลูกชายตัวเล็ก
วัยขวบกวาชื่อนองภูมิซึ่งแตละคนอัธยาศัยไมตรีดีมาก ผูเขียนเขาบานไดก็รีบ
อาบน้ํากลัวจะหนาวถาดึกมาก ฝุนแดงจากถนนไปบานลอง บานทาจับผม
แนนเหนียว เลยตองสระผมอยางละเอียด เสื้อสีขาวที่นุงวันนี้ดูดฝุนทางไป
บานลองบานทา จนกลายเปนสีน้ําตาลออน
หลั ง จากอาบน้ํ า เสร็ จ แล ว มานั่ ง ล อ มวงกิ น ข า วกั น ทั้ ง บ า น แม ส ม
บอกวาสั่งเขาเผาขาวหลามใหเปนรอยกระบอก จะเอาไปวัดพรุงนี้ และจะฝาก
ออกไปให พ อ ของจายวิ น หม อ ที่ อ ยู เ มี ย วดี ด ว ย กิ น ข า วเสร็ จ เข า นอน
พรุงนี้ตองตื่นเชาไปทําบุญที่วัด ทีมงานเชียงใหมที่นอนวัด ออกไปเดินเที่ยวดู
แตละบานเผาขาวหลาม สงรูปมาใหดูทางเฟซบุควาเหมือนเปนมหกรรมเผา
ขาวหลามเลยทีเดียว

๑๑๐
เชาวันรุงขึ้น ทุกคนตื่นมาแตเชา แตงตัว กินขาวหลามรองทองกอนออก
ไปวัด พอเริ่มมีแสงแดดสองฟา ก็ปดประตูบานพากันออกไปวัดทุกคน วันนี้
ผูเขียนจะไปทําบุญกับครอบครัวนี้ ซึ่งเปนศรัทธาวัดศรีบุญเรือง เปนอีกวัด
ในชุมชนบานหวยสาน

ของที่จะนําไปทําบุญ ประกอบดวย ขาวหลามหลายกระบอก รวมทั้ง
แบบทีแ่ กะออกจากกระบอกแลว และมีขา วเหนียวทีเ่ พิง่ นึง่ สุก หอมกรุน ควันฉุย
ที่เตรียมไปใสบาตร แมสมใหผูเขียนถือตะกราดอกไมกับน้ําหยาด เรานั่งรถ
จายวินหมอ ไปถึงวัดแตเชา แตที่จอดรถเริ่มเขียม มีคนมาทําบุญอุทิศสวนกุศล
ใหญาติผูลวงลับกันตั้งแตตี ๕ พอเริ่มสายมา คนก็เต็มศาลาทุกหลังที่นั่งได
ในบริเวณวัด
ผูเขียนอยูในวิหารกับแมสม สวนจายวินหมอกับลูกเมียนั่งอยูที่ศาลา
เมื่อไดเวลาพระออกมาบิณฑบาต ชาวบานลงไปตั้งแถวรอใสบาตรรอบวิหาร
ใสบาตรเฉพาะขาวเหนียวเทานั้น อาหารผลไมอยางอื่น เอาไปใสในภาชนะ
ของทางวัดที่ตั้งไวในวิหาร หรือศาลาเพื่อความสะดวกแกคนมาทําบุญ
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๑๑๑

เมือ่ ใสบาตรแลว ทุกคนจะนัง่ ลงกับพืน้ พนมมือกราบตามหลังพระทีเ่ พิง่
เดินผานไป เปนภาพงดงามที่หายไปจากชนบทเชียงใหมแลว แตที่นี่ยังเปน
ธรรมเนียมปฎิบัติปกติทั่วไป

การมาทําบุญที่วัด เปนกิจกรรมตามวิถีปกติของชาวบาน เหมือนเปน
หนาที่ ที่ทุกคนทําโดยไมฝน ใจ ไมขดั แยง การไปวัดเหมือนการกินขาว คือทุกคนทํา
เปนปกติ ไมวา จะเด็กตัวเล็กๆ ไปจนถึงคนแกคนเฒา ถาไมปวยไมไขก็จะมาทําบุญ
ที่วัด โดยเฉพาะวันพระใหญอยางงานบุญเดือน ๔ นี้
หลังจากไหวพระ ใสบาตรแลว คณะศรัทธาสวนหนึ่งของวัดศรีบุญเรือง
ก็พากันเดินออกจากขวงวัด ไปที่ขวงพระธาตุ ซึ่งหางออกไปทางทุงนาขางวัด
ประมาณ ๓๐๐ เมตร เพื่อไปจุดไฟ “กองหลัวหิงหนาวพระเจา”ที่ลานพระธาตุ
สวนที่วัดอื่นๆ ก็จะเอาฟนไมคนทามาตั้งสุมรวมกันที่ลานหนาวิหารเพื่อจุดเผา
ใหความอบอุนแกพระพุทธรูปที่เปนพระประธานในวิหาร เปนการอุทิศถวาย
ความอบอุนเปนพุทธบูชา

๑๑๒

สิ่งหนึ่งที่ยังคงเปนการปฏิบัติที่สืบทอดกันมาจากคนรุนกอนซึ่งคนรุน
ปจจุบันของชุมชนนี้ยังทําอยู คือการหยิบขาวตอกดอกไมไหวพระ ไหว ๑ ชุด
หยิบดอกไมขาวตอกใสอุงมือพนมมือ สวดไป จบ ๑ บทก็วางขาวตอกดอกไม
ไวดา นหนึง่ แลวหยิบดอกไมใหม และขาวตอกจากกระปุกทีเ่ ตรียมมา ใสในอุง มือ
สวนดอกไมใหดอกโผลออกปลายนิ้วมือที่กําลังพนม แลวทองบนบทสวดมนต
พรอมกัน จบบทนั้นแลวก็วางดอกไมและขาวตอกไว แลวหยิบขาวตอกและ
ดอกไมอันใหมเพื่อไหวพระสวดมนตในบทตอไป ทําไปเรื่อยๆ จนขาวตอก
ดอกไมทเี่ ตรียมมาหมด เมือ่ เสร็จพิธแี ลว ก็หอ เอาดอกไมไปทิง้ นอกวัด น้าํ หยาด
ก็เอาไปเทลงดิน เพื่อใหแมธรณีไดเปนสักขีพยานในการทําบุญครั้งนี้
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๑๑๓

สิ่งที่จะขาดเสียไมได เวลาเขา
วัดทําบุญ ไมวา จะงานประเพณี เทศกาล
หรือการมาทําบุญทัว่ ไป นัน่ คือ “น้าํ หยาด”
ก็คือน้ําบริสุทธิ์ที่เตรียมมา “กรวดน้ํา”
เพื่ออุทิศสวนบุญสวนกุศลไปหาญาติ
ผูลวงลับ คนลานนาจะใชคําวา “หยาด
น้ําหมายตาน” ซึ่งการหยาดน้ํา หรือ
การกรวดน้ํ า นี้ ก็ เ พื่ อ หลั ง น้ํ า ลงดิ น
เพือ่ ใหแมธรณีเปนพยานในการทําบุญ
ครั้งนั้นๆ เราจึงพบวา เมื่อเรากรวดน้ํา
ใสภาชนะรองรับแลว เราตองเอาน้าํ ไป
เททิง้ ลงดิน ทุกครัง้ จึงจะถือวาการทําบุญ
ครั้งนั้นครบถวนพิธี
งานบุญขาวหลามเดือน ๔ เปง
ปนมี้ บี รรยากาศทีแ่ ปลกออกไปจากปกติ
คือมีฝนตกตอนหัวรุง ทั้งที่วันนี้เปน
ฤดูหนาว อากาศจึงแปรปรวนไมอาจ
เดาอุณหภูมแิ ละสภาพอากาศในแตละวัน
ไดอยางชัดเจน อากาศที่บานหวยสาน
ไมเย็นมาก ดูจากคนมาวัด ไมตองใส
เครือ่ งกันหนาวอะไรมากนัก เปนอากาศ
ทีเ่ ย็นเพราะเปนเวลาเชาและมีละอองฝน
เล็กนอย ถือวางานบุญเดือน ๔ ปนี้
อากาศแปลกๆ แตกไ็ มสรางความยุง ยาก
อะไรให

๑๑๔
สิ่งที่ทําใหเกิดความรูสึกหวน “คิดถึงเชียงใหมในอดีต” ของคนเชียงใหม
หรือคนในโขงเขตลานนา เมื่อไดมาเยือนบานหวยสาน แลวมีอาการ Nostalgia
คือการรําลึกถึงอดีตแลวสะทอนใจ ผูเขียนคิดวาเปนเพราะทุกๆ มิติสังคมของ
วิถีชีวิตชาวบานหวยสาน มีความเปนลานนาในอดีตที่ยังชัดเจน แมจะถูก
ปลอมปนดวยความเปนไทใหญ ความเปนพมา แตภาษาพูด อาหารการกิน
ประเพณี พิธีกรรม ตลอดจนอาคารบานเรือน ไมผิดไปจากเชียงใหม ลําพูน
ลําปาง เมื่อสัก ๔๐ ปมาแลว
มีหลายคําพูด หลายเหตุการณที่ทําใหผูเขียนนึกเสียดายความงดงาม
แบบวิถีชีวิตที่เรียบงายของชาวหวยสาน ซึ่งที่ลานนาภาคเหนือของไทยนั้น
เหลือนอยลงทุกที
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๑๑๕

วันนี้คณะผูมาจากเชียงใหมตองกลับบาน ผูเขียนเก็บขาวของเตรียม
พรอมทีจ่ ะขึน้ รถจายวินหมอแลวไปแวะรับทีมงานทัง้ หมดซึง่ พักอยูท วี่ ดั ปาเลไลย
ระหวางที่รอกินขาวงาย (อาหารมื้อเชา) แมสมก็เลาเรื่อง วาเมื่อหลายปกอน
แมสมและพอแอผูเ ปนสามีไดพากันไปเยือนสังเวชนียสถานทีอ่ นิ เดีย แมสมถาม
ผูเขียนวา
“อี่หนอย มึงเกยไปมาแลววาที่เมืองผะเจาเกิดปุนนะ”
(หนู หนูเคยไปมาแลวหรือยัง เมืองที่พระพุทธเจาประสูตินะ)
“แมไป ๒ เตี้ยแลวมวนอกมวนใจ ไปเตี้ยแรกปกมาแลวบะเมิน เขามา
จวนแมกับพอแอกะเลยไปแหม
(แมไป ๒ ครั้งแลวนะ มีความปลื้มปติใจ ไปครั้งแรกกลับมาไมนาน
เขาชวนไปอีกแมกับพอก็ไปอีก)
แตแมไปเจ็บตองที่ยางกุง เลยไปบแผวสักกํา อันนิเตี้ยที่ ๒ แตเตี้ย
หัวทีไดไปไหวผับไคว”
(แตแมไปปวดทอง ระหวางรอขึ้นเครื่องที่ยางกุง ครั้งที่ ๒ ก็เลยไปไมถึง
แตหนแรกนั้นไปไหวมาทั่วเลย)
คําตอบโตในการสนทนา ที่ใชเปนคําคั่นเวลายังไมตอบรับหรือปฏิเสธ
เชนคําวา อึม เออ ซึ่ง ชาวลานนาภาคเหนือ จะใชคําวา “อื่อ” ชาวกะเหรี่ยง
ใชคําวา “อื่ออึ้” ในน้ําเสียงสูงต่ําเหมือนคําวา “อาฮะ” ในภาษารวมสมัยไทย
ภาคกลาง แมสมใชคําเหมือนกะเหรี่ยง คือ “อื่ออึ้”
แมสมมีลูก ๓ คน เรียนจบปริญญาตรีที่ยางกุงทุกคน ลูกชายคนโต
เปนครูเสียชีวิตเมื่อ ๖ ปที่แลว ลูกสาวคนที่ ๒ ทําธุรกิจรานคาโทรศัพทที่ยางกุง
และเมียวดี ลูกชายคนเล็ก คือจายวินหมออยูบานนี้ ขับรถ สองแถววิ่งรับสง
คนโดยสารจากบานหวยสาน ไปแมสอด อาจจะไมไดใชความรูปริญญาตรี
ธรณีวิทยา แตก็ไดใชภาษาอังกฤษ ภาษาพมา ภาษาไทย ซึ่งชาวบานทั่วไปที่ไมได
เรียนหนังสือสูง ก็จะใชภาษาอื่นในระดับการพูด การฟง แตคนที่เรียนจบ
มหาวิทยาลัยจะไดทั้งพูด อาน เขียน

๑๑๖

เมื่อถึงเวลาร่ําลา ผูเขียนขนของขึ้นรถ แมสมไดใหขาวหลามเปนของ
ฝากกลับเชียงใหม ครึง่ กระสอบปุย ประมาณ ๓๐ กระบอก หลาบิวและนองภูมิ
นั่งรถเขาเมืองเมียวดีพรอมกันเพื่อไปเยี่ยมพอแอ ปูของนองภูมิที่ใชชีวิตอยู
ในตัวเมืองเมียวดี นานๆ จะกลับบานหวยสานสักครั้งหนึ่ง จายวินหมอแวะซื้อ
หมากรานประจําขางทาง ผูโดยสารชาวเชียงใหมขอชิมหมากของเขา สักพัก
คนชิมหมากก็มีอาการเมาเพราะหมากสูตรเขมขนนี้ไมเหมาะสําหรับคนเคี้ยว
หมากหัดใหม สวนจายวินหมอนั้นเคี้ยวหมากเปนของวางทุกวัน
เมื่อเดินทางมาถึงตัวเมืองเมียวดี
ไดไปแวะเยี่ยมพอแอที่บานกลางตลาดสด
ทําใหไดเห็นตลาดในหัวเมืองของพมา มี
สิ น ค า อุ ป โภค บริ โ ภคขายตามปกติ ข อง
ตลาดพม า ผู เขี ย นไปพบ “บ ะ ฮั่ ว ” ซึ่ ง มี
ลักษณะคลายสมซา เปนผลไมปาตระกูลสม
ที่หาไมไดแลวในจังหวัดเชียงใหม ที่เมียวดี
เห็นมีวางขายทั่วไปฤดูนี้
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๑๑๗

ของฝากจากพมา คือ ทานะคา ผูเขียนซื้อแบบที่เปนกระปุกพรอมใชงาน
ซึง่ สะดวกกวาการซือ้ เขียงหิน กับทอนไมทานะคาทีช่ าวพมาใชในชีวติ ประจําวัน
ทุกบาน

จายวินหมอพาเราไปสงที่ทาน้ํา เมื่อเวลาใกลจะเพลแลว คณะเดินทาง
จากเชียงใหมจึงรีบขนของขามแมน้ําเมย มาสูแมสอด แลวรีบไปรานอาหารให
ไมเกินเวลามื้อเพลของพระสงฆสามเณรที่เดินทางไปมาดวยกัน
อําเภอแมสอด มียา นการคาชายแดนตรงดานแมสอด-เมียวดี ถนนเสน
สําคัญที่ตัดมาจากเมียวดี ผานแมสอด พิษณุโลก แลววิ่งผานอีสาน เขาลาว
ตรงไปเวียดนาม เปนถนนสายเศรษฐกิจทีต่ ดั ขวางพาดผานประเทศไทย จึงมีการ
กอสรางเพื่อขยายถนน ๒ เลน ใหเปน ๖ เลน เพื่อรองรับถนนสายเศรษฐกิจ
ที่กําลังจะมาถึงในอีกไมกี่ปนี้ชวงที่คณะเราเดินทางมาถึงแมสอด ก็ทราบขาว
จากเพื่อนที่ถามมาในเฟซบุควายังสบายดีทุกคนไหม เพราะวันนี้มีขาวอุบัติเหตุ
รถชนกัน บนถนนไปแมสอด
การสือ่ สารออนไลนในยุคนีส้ ามารถแผไปทุกทีบ่ นโลกนี้ ทําใหการติดตอ
การไปมาหาสูทางความคิด ความรูสึกไปถึงกันไดเร็วกวาตัวตนจริงๆ จะไปถึงไหน
ศิลปวัฒนธรรมก็สามารถไหลบาไปมาหากันไดงาย การเลียนแบบการทําตาม
แฟชั่นก็เปนเรื่องไมเหลือวิสัยที่จะทําได หากเศรษฐกิจดี มีเงินทองใชมากมาย
คนเราสามารถเลือกใชชีวิตไดตามใจปรารถนา มีเพียงรากเหงาทางวัฒนธรรม
ที่ถูกปลูกฝงลงในความคิดของคนรุนหลังเทานั้นที่จะดึงความสํานึกในตัวตน
และแสดงออกตามสิทธิและศักดิ์ศรีทางความรูสึก เพื่อใหรูสึกมั่นคงทางจิตใจ
ซึ่งความมั่นคงทางจิตใจนี้จะเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมนุษยเปนตัวของตัวเอง รูสึก

๑๑๘
มีราก ไมไดอาศัยรากของผูอื่นเพื่อแสดงความเปนตนเอง ดังนั้นการสืบทอด
อัตลักษณทางวัฒนธรรมประเพณีของชาติพันธุตางๆ จึงเปนสิ่งมีคาที่ผูอาวุโส
พยายามจะสงตอสูคนรุนลูกหลานที่กาํ ลังสับสนกับความหลากหลาย อันถัง่ โถม
มาจากทุกทิศทาง ซึ่งในที่สุดแลว สิ่งที่มีคาที่สุด คือการเปนตัวเองใหมากที่สุด
เราจึงเห็นการพยายามฟนฟูวัฒนธรรมของแตละชาติพันธุเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา

บทสรุป

ชาวบานหวยสานเปนคนไทยวน หรือทีเ่ รียกกันวา “คนเมือง” มีเครือญาติ
และบรรพบุรุษเปนชาวลําปาง ลําพูน ทุงเสลี่ยม สุโขทัย มีประวัติศาสตร
ความเปนมาของชุมชน ที่นาสนใจเปนเรื่องของคนไทยวนที่อพยพออกจาก
แผนดินลานนา เขาไปอยูใ นเขตพมา ซึง่ ในอดีตบริเวณนีเ้ คยเปนเขตไทยมากอน
ปจจุบนั อยูใ นเขตประเทศพมาทีอ่ ยูใ นเขตอิทธพลของกะเหรีย่ ง ชาวบานมีจติ สํานึก
รวมกัน ในการดํารงชีวติ แบบวิถี ไทยวนอยางเขมแข็ง แมจะอยูใ นบริเวณทีร่ ายลอม
และปะปนกับชาวพมา ชาวกะเหรี่ยง ทุกคนในหมูบานที่มีเชื้อสายคนโยนที่พูด
ภาษาลานนา มีวิถีความเปนอยูแบบชาวพุทธลานนา
บานหวยสานมีความอุดมสมบูรณ เศรษฐกิจเปนไปตามสิ่งแวดลอม
ทางสั ง คม ยั ง มี ค วามเจริ ญ แบบเมื อ งเล็ ก ในชนบท แต ก็ มี ไ ฟฟ า ใช ต ลอด
๒๔ ชั่วโมง สัญญาณอินเทอรเน็ทพรอม การคมนาคมไปมาสะดวกปานกลาง
บานเรือนที่คุนตา อาหารที่คุนปาก และยังมีอีกมากที่เปนอารมณลานนาเดิมๆ

ฅนไท..ทีขอบฟาตะวันตก

๑๑๙

ที่เพิ่งผานไปเมื่อไมนานมานี้ เชน บานไมมุงหลังคาตองตึง ลูกนอยโหนง หรือ
บะเหนียงแฮง การใชสาํ เนียงภาษาไทยวนแบบชาวชนบท สําเนียง คําศัพท ทีส่ ง
ภาษาพูดคุยกันเปนภาษา “คําเมือง” เหมือนชาวเชียงใหมสายใต-เมืองลี-้ เมืองเถิน
เชน คําลงทาย บะจะวะ คําศัพทโบราณหลายคําที่หายไปจากการใชสื่อสาร
ของคนไทยภาคเหนือ แตที่นี่ยังมีการใชคําเหลานั้น เชนคําลงทาย “นิ” “วะ”
ซึ่งปรับความหมายไปตามบริบท เชน “บไปเทื่อนิ” “อันนี้วะอันนี้” “กินวะ”
สวนดานอาหารการกิน มีทงั้ อาหารไทยวนและอาหารพมาการแตงกาย
ผูชายนุงโหลงจี กับเสื้อผาฝายผาหนาแขนสั้น พอๆ กับนุงกางเกงหลวมๆ
เสื้อยืด ผูหญิง สวนมากนุงผาถุง เสื้อมีทั้งผาฝายผายืด เหมือนชาวบานทั่วไป
ในเขตอําเภอแมสอด จังหวัดตาก สิ่งที่สังเกตไดวา เปนกิจวัตรที่จะทํากัน
ทั้งหญิงชาย เวลาแตงตัว หรือหลังลางหนา คือ มักจะทาทานะคาบนผิวหนา
“หวยสานงาไซ เขาไดออกยาก” เปนคําเปรียบเทียบทีส่ ะทอนความรูส กึ
ของชาวบานทีม่ ตี อ ชุมชนของเขา มีความหมายวา บานหวยสานนัน้ มีความเปน
อยูที่มีความสุข ผูคนใจดี มีไมตรีกับคนตางถิ่น มีน้ําใจ ทําใหคนมาเยือนรูสึก
สบายใจ จนไมอยากกลับบาน เหมือนปลาที่หลงเขาไปในไซ แลวหาทางออก
จากไซไมได
ชาวไทยวนบานหวยสาน ยังมีจิตสํานึกอยูเสมอวา ตนเองเปนคนไทย
แต ก็ ย อมรั บ ว า เป น ประชากร
ของพมา ดังนั้นในสวนที่ตองทํา
ตามกฎระเบียบการปกครอง ก็ทาํ
ตามกฎหมายพมา แตในสวนที่
สามารถเลือกได ชาวบานเลือก
ที่ จ ะเป น คนไท อั น หมายถึ ง คน
ลานนาเหมือนคนภาคเหนือของ
ประเทศไทย

๑๒๐
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การสร้างถินฐาน บ้าน และเรือนคนไทดํา
ไทขาวในเวียดนาม๑

ฐาปนีย เครือระยา
๑

บทความนี้เรียบเรียงจากการสํารวจพื้นที่เมือง และหมูบานของกลุมไทดําเมืองเดียนเบียนฟู
และไทขาวเมืองไมโจว เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙.

๑๒๒
บทคัดยอ

ทามกลางความแตกตางกันของเชื้อชาติ ที่ถูกแบงดวยเสนกั้นพรมแดน
รัฐชาติ ทําใหชนชาติพันธุไทหลายๆ กลุม ถูกตัดขาดสายสัมพันธระหวางกัน
ดวยการกอเกิดของประเทศชาติตา งๆ ในแถบอุษาคเนยนเ้ี องทีท่ าํ ใหเกิดอุดมการณ
ความเปนรัฐมากลบกลืนความเปนเชือ้ ชาติไทไป แมวา รัฐจะแบงแยกความเปนชาติ
ออกจากกัน แตความสัมพันธของเชือ้ ชาติไททีอ่ ยูใ นประเทศตางๆ ในแถบเอเชีย
อาคเนยนั้น กลับไมสามารถแบงแยกความเชื่อและความเปนไทได เพราะคนไท
ในทุกประเทศจะมีรากฐานของภาษาและวิถีชีวิตความเปนอยูที่คลายคลึงกัน
ไทดํา และไทขาวหรือไทดอน เปนคนไทกลุมหนึ่งที่ตั้งถิ่นฐานอยูทาง
ตอนเหนือของเวียดนามและลาว อยูในเขตสิบสองจุไท ซึ่งมาจากการประกอบ
เขาดวยกันของเมืองคนไท ๑๒ เมือง แบงเปนกลุมไทดํา ๘ เมือง และไทขาว
๔ เมือง โดยเรียกชื่อตนเองตามเมือง หรือแมน้ําที่อาศัยอยู เชน ไทเมืองแถน
ไทเมืองมวย ไทเมืองวาด
ไทดํา เปนกลุมไทดั้งเดิมที่อยูอาศัยคือลุมแมน้ําดํา เรียกตัวเองวา ไทดํา
สวนไทขาว เชื่อวาเปนชาวไทดํามีเชื้อสายผสมกับกลุมชาติพันธุอื่น ตั้งถิ่นฐาน
อยูทางตอนใตของเมืองเดียนเบียนฟู แตในชวงอาณานิคม ชาวยุโรปกลับแบง
กลุมตามสีสันของเครื่องนุงหมที่สวมใส จึงกลายเปนกลุมที่ใสผานุงสีดํา คือไทดํา
และนุงผาสีขาวหรือสีออนคือไทขาวตั้งแตนั้นมา
ไทขาวและไทดํา มีจุดรวมทางวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน โดยเฉพาะ
การสรางถิน่ ฐาน ครอบครัว และชุมชน ทีอ่ าศัยอยูต ามเสนทางแมนา้ํ ดํา อันเปน
สายน้ําใหญที่หลอเลี้ยงชีวิตคนไทมานาน บทความนี้เรียบเรียงจากขอสังเกต
ในการสํารวจพื้นที่เมือง และหมูบานของกลุมไทดําเมืองเดียนเบียนฟู และ
ไทขาวเมืองไมโจว เมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙ เพื่อนําเสนอขอมูลเกี่ยวกับแนวคิด
ความเชื่อ สภาพแสดลอมที่สงผลตอการภูมิปญญาของชาวไทดํา และไทขาว
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ในการสรางหมูบาน และเรือนที่สัมพันธกับวิถีชีวิตรวมถึงสิ่งแวดลอมรอบตัว
ซึ่งพบวาทั้งชาวไทดําและไทขาวนิยมสรางเรือนไมยกพื้นสูง ใชวัสดุในทองถิ่น
ที่ ห าได ง า ย มี พื้ น ที่ ใช ส อยภายในเรื อ นสอดคล อ งกั บ วิ ถี ชี วิ ต แต เรื อ นของ
ชาวไทขาวพบวาไมมีพื้นที่หองผีชัดเจนมากนักเมื่อเทียบกับชาวไทดํา อีกทั้ง
ผังเรือนชาวไทขาวมีการปรับเปลี่ยนพื้นที่ใชสอยไดหลากหลายกวาชาวไทดํา
ซึ่ ง อาจเกี่ ย วข อ งกั บ แนวคิ ด ความเชื่ อ ของชาวไทขาวที่ เริ่ ม มี ก ารผสมผสาน
กับวัฒนธรรมอื่น จึงเกิดการยืดหยุนมากกกวาชาวไทดํา

๑๒๔
Abstract

Among the ethnic diversity which has been divided by national
borders, many Tai ethnic groups have been separated. As nations
have been established in South East Asia, the ideology of a unified
state has concealed the notion of ethnic identity. Even though states
separate the ethnic groups, it cannot divide the belief system and Tainess
among the ethnic groups living across borders because Tai groups in
every country have similar foundation of language and lifestyle.
Tai Dam and Tai Kaw or Tai Dón are a group of Thai who settled
in the north of Vietnam and Laos in Sib Song Ju Tai Region consisting of
12 cities of Tai. There are 8 cities of Tai Dam and 4 cities of Tai Kaw. The
Tai groups are named according to their city or river location such as Tai
Meuang Tan, Tai MeuangMuay, and Tai Meuang Wad.
Tai Dam originally lived near Tai Dam River Basin. They called
themselves Tai Dam. For Tai Kaw, it is believed that they were originally
Tai Dam who mixed with other ethnic groups. Tai Kaw became established
in the south of Dien Bien Phu. In the colonial era, the European classified
ethnic groups by the colors of their clothes. The Tai Dam were dressed in
black clothes while Tai Kaw were dressed in light colors.
Tai Kaw and Tai Dam have similar forms of culture especially
in terms of family and community establishment along the Dam River
which is the biggest river that has been nourishing the lives of Tai Dam
for a long time. This article is written about the observation of the areas
and villages of the Tai Dam in Dien Bien Phu and Tai Kaw in Mai Jow
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in 2006 in order to present notions, beliefs, and systems aﬀecting the
wisdom of the Tai Dam and the Tai Kaw in village and house establishments
corresponding to lifestyle and surrounding environments. It has been
found that both Tai Dam and Tai Kaw tend to build their houses with
high platforms using local materials. They also have utility space suiting
their lifestyle. However, the spiritual tabernacle of Tai Dam can be seen
more obviously when compared with Tai Kaw. Additionally, the wall of
Tai Kaw is more adjustable to serve a variety of utility space when
compared with Tai Dam. This may lead to the notion suggesting that
the cultures of Tai Kaw are more flexible to combine with other cultures
when compared to Tai Dam.

๑๒๖
บทนํา

ทางตอนเหนือของประเทศเวียดนาม มีความหลากหลายทางชาติพันธุ
มาก เนือ่ งจากเปนแหลงทีพ
่ กั อาศัยของคนไทหลายๆ กลุม ดวยกัน ไมวา จะเปน
ไทขาว ไทดํา ไทแดง และกลุม ชาวเขาเผาตางๆ ซึง่ ความแตกตางทางวัฒนธรรมนี้
จะสงผลตอชีวิตและความเปนอยูของคนในแตละพื้นที่ดวย ดังนั้นจึงเปนที่นา
สังเกตวา ในแตละกลุมคนนั้น จะมีวิถีชีวิตและความเปนอยูแตกตางกัน หรือ
เหมือนกันเชนไร ซึ่งอิทธิพลของความเชื่อและสิ่งแวดลอมนั้น เปนสิ่งที่คอย
กําหนดเอกลักษณตางๆ ของกลุมคนใหมีความโดดเดนของตนเอง
การแสดงออกทางเอกลักษณเฉพาะตัวนี้ มีรปู ธรรมทีเ่ ห็นไดชดั เจนจาก
การแตงกาย ประเพณี และที่อยูอาศัย เปนตน ในดานสถาปตยกรรม บานเรือน
ที่อยูอาศัยนั้น เปนการแสดงออกถึงการดํารงชีวิตอีกดานหนึ่ง เนื่องจากที่อยู
อาศัยเปนหนึ่งในปจจัย ๔ ที่สําคัญตอการดํารงชีวิต บานของกลุมคนตางๆ นั้น
จึงสะทอนถึงตัวตนของชาติพันธุนั้น ออกมาอยางชัดเจน โดยมีปจจัยทางดาน
วิธีคิดและความเชื่อ ประกอบกับสภาพภูมิศาสตร เปนตัวกําหนดกฎเกณฑ
การตั้งถิ่นฐาน
กลุมชนชาวไทในเวียดนาม มีวิถีชีวิตที่เรียบงาย อาศัยอยูตามที่ราบลุม
แมนา้ํ ระหวางหุบเขา เลีย้ งชีพดวยการทําการเกษตรกรรม และมีความเชือ่ ทีแ่ ฝง
เกี่ยวกับธรรมชาติ ในรูปแบบของผี ซึ่งมีทั้งผีที่เปนรูปแบบของเทพ คือ ผีแถน
และผีที่คุมครองบานเรือนและคนในครอบครัว คือผีบรรพบุรุษ สวนกลุมคน
เวียดนาม ซึ่งเปนกลุมคนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในเวียดนามนั้น จะมีวัฒนธรรม
ที่แตกตางกับกลุมคนไทโดยสิ้นเชิง
๑. การตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตของกลุมชาวไทดําและไทขาว
ในดินแดนสิบสองจุไท อันเปนถิ่นที่อยูของชนชาติไทดําและไทขาว
มาแตอดีต เปนพืน้ ทีร่ าบลุม กวางใหญระหวางหุบเขา ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเวียดนาม ทีเ่ ปนเทือกเขาสูงทอดยาวลงมาจากทางตอนใตของจีน เทือกเขาสูง
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ที่สําคัญคือ ภูแดนดิน ภูสามเสา เนื่องจากในเขตนี้เปนที่ภูเขาสูงจึงเปนแหลงที่
เกิดแมนา้ํ สําคัญ และทีร่ าบลุม แมนา้ํ ทีม่ คี วามอุดมสมบูรณสงู สวนสภาพอากาศ
จะชุมชื้นจนถึงแหงแลง เนื่องจากอยูใกลกับเขตรอนชื้นแถบศูนยสูตร ในเขต
ปาทึบและทีภ่ เู ขาสูงจะมีสตั วปา พืชพันธุธ รรมชาติอดุ มสมบูรณ จึงทําใหประชาชน
นิยมเลี้ยงชีพดวยการเก็บของปาและทําการเกษตร
จากการลงพื้นที่สํารวจตามเสนทางเมืองตางๆ ที่เปนที่อยูอาศัยของ
ชาวไทดําและไทขาว สังเกตไดวาการดํารงชีวิตของกลุมไทมีความเรียบงาย
ปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมดวยการเพาะปลูกเลี้ยงชีพโดยแตละครอบครัว
จะมีทด่ี นิ ทํากินเปนของตนเอง เพือ่ ปลูกพืชเลีย้ งสัตวพอกินพออยูภ ายในครัวเรือน
สวนที่เหลือจึงนําไปขาย สวนพื้นที่สาธารณะ เชน หนองน้ํา แมน้ํา บริเวณปา
ก็ จ ะเป น ที่ ข องชุ ม ชนในการหาปลาและของป า ได ร ว มกั น ในสั ง คม ดั ง นั้ น
ความเปนอยูภายในแตละหมูบานจึงมีความสัมพันธกับอยางแนบแนน

พืน้ ทีร่ าบลุม แมนาํ้ ดํา เปนแหลงทําการเกษตรทีส่ าํ คัญของกลุม คนไท
ถายภาพเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๙

๑๒๘
๑.๑ การสรางเมืองของกลุมไท
ตามความเห็นของนักวิชาการสวนใหญหลายๆ คนตางก็ใหเหตุผล
ที่ตางกันวาแหลงที่คนไทอยูในปจจุบันนี้ เปนที่อยูแตเดิมหรือมีการโยกยาย
ถิ่นฐาน เนื่องจากมีเรื่องเลาเกี่ยวกับตนกําเนิดของกลุมไทที่เปนตํานานของ
พญาแถน น้าํ เตาปุง และตํานานเมืองแถน ซึง่ เปนตนกําเนิดของเมืองในกลุม ไท
ที่มีความคลายคลึงกับเผาไทอื่นๆ ที่อยูในจีน หรือลาว ซึ่งการกําเนิดของกลุม
ไทเรื่องการตั้งที่อยูแตเดิมนั้นยังเปนปญหาที่นักวิชาการยังใหขอสรุปที่ชัดเจน
ไมได ซึ่งมีอยูหลายทฤษฏี ดังนี้
๑.๑.๑ ในตํานานเรื่องน้ําเตาปุง ที่กัญญา ลีลาลัย ไดศึกษามานั้น
ไดกลาวถึงเรื่องราวของปูลางเซิง ขุนเค็กและขุนคาน ไดสรางบานเรือนที่เมืองลุม
แลวภายหลังไมไดเซนไหวผี จึงทําใหผโี กรธ บันดาลใหนา้ํ ทวมบานเมือง ทัง้ สาม
ครอบครัวจึงพายเรือทวนน้ําไปขอรองความชวยเหลือจากพญาแถน ดังนั้น
พญาแถน จึงใหอยูบนสวรรค แตทั้งสามรูสึกอึดอัด จึงขอลงมาอยูเมืองของคน
ตามเดิม พญาแถนจึงใหมาอยูที่ตําบลนานอยออยหนู แลวมอบควายมาให
ทํานาดวย ตอมาในตําบลนี้เกิดผลน้ําเตาลูกใหญ แลวโตขึ้นเรื่อยๆ จนโตเต็มที่
ปูลางเซิงและขุนทั้งสอง เจาะรูน้ําเตาออกเปนสองรู ขุนคานเจาะดวยเหล็ก
เผาไฟ สวนขุนเค็กเจาะอีกรูดวยสิ่ว หลังจากนั้นก็เกิดปรากฏการณอัศจรรย
มีกลุมคนออกมาจากรูน้ําเตาจํานวนมาก พวกขา ขมุ ออกมาทางเหล็กเผาไฟ
จึงมีผิวสีดํา เมื่อออกมาแลวพวกนี้ไปอยูกระจัดกระจายตามภูเขา และพวกไท
ทีอ่ อกมาทางรูสวิ่ จะมีผวิ ขาว แลวอาศัยอยูใ นทีล่ มุ คนเหลานีอ้ อกมาจากน้าํ เตา
มากมายถึง ๓ วัน ๓ คืน แตบางตํานานกลาววามีการเจาะน้ําเตาเพียงรูเดียว
กลุมที่ออกมากอนเปนขาที่ถูกความรอนจึงมีผิวสีดํา สวนพวกที่ออกทีหลังเปน
ไทที่มีผิวขาว เนื่องจากออกมาตอนที่น้ําเตาเย็นแลว เมื่อมีคนเปนจํานวนมาก
เกิดขึ้นทําใหปูลางเซิง ขุนเค็ก และขุนคานไมสามารถปกครองดูแลไดทั้งหมด
จึงขอความชวยเหลือไปยังพญาแถน พญาแถนจึงสงขุนครูและขุนครองมาชวยเหลือ
แตกย็ งั ไมสามารถจัดระเบียบได ดังนัน้ จึงสงขุนบรมลงมาปกครองพรอมทัง้ ชายา
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อีกสองนาง คือ นางเอตแคงและนางยมพาลา ชายาทั้งสองไดใหกําเนิดลูก ๗ คน
เมื่อลูกทั้งเจ็ดเติบโตขึ้น ขุนบรมจึงใหแยกยายไปปกครองเมืองตางๆ ดังนี้
- ขุนลอ อาณาจักรลานชาง
- ขุนยี่ผาลาน อาณาจักรไทในจีน
- ขุนสามจูงสง อาณาจักรหัวพันหาทั้งหก (บริเวณซําเหนือ)
- ขุนไสผง อาณาจักรโยนก
- ขุนงั่วอิน อาณาจักรอโยธยา
- ขุนลกกลม เมืองเชียงคาม ลาวใต (บางตํานานกลาววา
เมืองเชียงคมยอสาม บริเวณอาณาจักรมอญ)
- ขุนเจ็ดเจิง เมืองเชียงขวาง (บางตํานานกลาววา ไดครองเมือง
ตอจากขุนบรม)
สวนในพงศาวดารของเมืองแถง กลับมีเรื่องราวของน้ําเตาปุงแตกตาง
กันไป โดยเริ่มจากเทพบุตรและเทพธิดา ๕ คู ถึงกําเนิดที่จะตองมาจุติยังโลก
มนุษย จึงปรึกษากันวาจะรวมสรางบานเมืองในแผนดินทีย่ งั เปนเพียงแตทอ งทุง
และปาเขา จึงไดอธิษฐานใหเกิดน้ําเตาปุงเพื่อใหทุกคนไดเขาไปในนั้น ครั้นแลว
น้ําเตาก็ลอยมาตกลงที่ภูเขาทางทิศตะวันออกของเมืองแถง แลวน้ําเตาก็แตก
ออกแลวแตละคูก็ออกมาตามลําดับ ขาแจะ ไทดํา ลาว ฮอ และสุดทายคือ
แกว (ญวน) เมื่อออกมาครบแลว ทุกคนก็ไปชําระลางรางกายและดื่มน้ําใน
หนองฮกหนองฮาย อันเปนแหลงน้ําศักดิ์สิทธ ทําใหผิวพรรณผองใส แตขาแจะ
กลัวความหนาวจึงไมไดลงไปในหนองน้ํา ทําใหมีผิวเปนสีคล้ํา และไมไดสราง
บานเมืองเหมือนคนอื่นๆ ที่ไดแยกยายไปตั้งถิ่นฐานของตน โดยขุนลอคําได
สรางเมืองแถงขึน้ จนสืบสายสกุลถึงขุนบรม ทีม่ ลี กู ๗ คนแลวแยกยายไปปกครอง
เมืองตางๆ คลายกับตํานานน้ําเตาปุง
อีกตํานานหนึง่ ในพงศาวดารเมืองไล ซึง่ เปนเมืองทีเ่ กิดทีหลัง ไดกลาวถึง
การอพยพของขุนนางจีน แซฬอ ชื่อ ฬอตายัน จากเมืองลิมเจา ใกลกับเมือง
กวางตุง ที่ไดรวบรวมผูคนแลวอพยพลงมาเพื่อตั้งถิ่นฐานใหม โดยทําการขับไล

๑๓๐
พวกชาวเขา ซึ่งเปนชนกลุมดั้งเดิมที่อาศัยอยูบริเวณพื้นราบใหขึ้นไปอาศัยอยู
บนเทือกเขา ตอมากลุม คนจีนไดใชชวี ติ ปะปนกับคนกลุม ไท ทีต่ งั้ บานเมืองอาศัย
อยูในบริเวณนี้มานานแลว มีการแตงงาน และรับเอาภาษาไท จนกลายมาเปน
กลุมไทขาว๒
๑.๑.๒ สุภางค จันทวนิช และจารุวรรณ พรมวัง ขําเพชร เห็นวา
เดิมทีเมืองแถงเปนเมืองของพวกไทลือ้ เมือ่ ไทดําตีเมืองและยึดครองในชวงหลัง
ศตวรรษที่ ๑๓ จึงไดรวบรวมที่ดินแลวจัดสรรใหมในกลุมไทดํา๓ ซึ่งเปนพื้นที่
อันอุดมสมบูรณลมุ แมนา้ํ ดํา เมืองไลนัน้ เกิดขึน้ ภายหลัง ตัง้ อยูเ หนือแมนา้ํ ดําขึน้
ไปแหงหนึง่ และอีกแหงนัน้ อยูบ ริเวณลุม แมนา้ํ แดง ซึง่ แบงเมืองไทขาวออกเปน
กลุมเมืองเหนือและกลุมเมืองใต กลุมเมืองเหนือเปนกลุมไทที่อพยพเขามาอยู
ใหมในเวียดนามเมื่อศตวรรษที่ ๘-๑๐ บริเวณเมืองไล เมืองสอ เมืองเจี๋ยน
เมืองถาน สวนเมืองไทขาวกลุมเมืองใต เปนเมืองโบราณที่มีถิ่นที่อยูแตเดิม
บริเวณสองฝงแมน้ําแดงและฝงตะวันออกของแมน้ําดํา ที่เมืองเติ๊ก เมืองสาง
เมืองมูน เมืองของ และเมืองแดง
๑.๑.๓ ความเห็ น ของคนเวี ย ดนาม โดยคํ า จอง นั ก วิ ช าการ
เวียดนามเชื้อสายไท กลับมองเห็นวา ชาวไทขาวและไทดํา ไดอพยพลงมาตั้ง
ถิน่ ฐานตัง้ แตคริสตศตวรรษที่ ๘-๑๐ ไทขาวอพยพมาจากตนแมนา้ํ ดํา มาตัง้ บาน
เมืองที่เมืองไล เมืองแต เมืองสอ เมืองเจี๋ยน เมืองจัน สวนชาวไทดํานั้นอพยพ
มาจากตนแมนา้ํ แดง โดยมีทา วสวงและทาวเงิน เปนผูน าํ มาอยูท เี่ มืองลอ ตอมา
ทาวเงินกลับไปอยูยังตนแมน้ําแดงตามเดิม แตทาวสวงยังปกครองเมืองลอ
มีลกู ชือ่ ทาวลอ แลวมีหลานซึง่ เปนลูกทาวลอ ชือ่ ทาวลานเจือง ในศตวรรษที่ ๑๑
ท า วล า นเจื อ งได นํ า ผู ค นจากเมื อ งลอไปยั ง เมื อ งแถง จนในศตวรรษที่ ๑๓
๒
๓

กั ญ ญา ลี ล าลั ย . ๒๕๔๔. ประวั ติ ศ าสตร ช นชาติ ไ ท. กรุ ง เทพฯ : สถาบั น วิ ถี ทั ศ น .
หนา ๓๐๔-๓๐๕.
สุภางค จันทวนิช และจารุวรรณ พรมวัง ขําเพชร. ๒๕๓๘. กลุมชาติพันธุไทขาว. การศึกษา
วัฒนธรรมชนชาติไทย. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวง
ศึกษาธิการ. หนา ๒๑๙.
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๑๓๑

เจาฟาคําแลบเชือ้ สายทาวลานเจือง ยายเมืองหลวงจากเมืองแถงลงมาทีเ่ มืองมวย
หลังจากนั้นเจาฟาตาเงิน ผูเปนหลานเจาฟาคําแลบ ไดปกครองดินแดนไท
ทั้งหมด จนถึงศตวรรษที่ ๑๕ เมืองสางไดกลายเปนเมืองหลวงแทนเมืองมวย
จนในศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา ดินแดนไทในแถบนี้ก็แยกออกเปนเมืองเล็กๆ
เปนสหพันธรัฐไท ๑๖ หัวเมือง เรียกวา สิบหกจุไท๔
๑.๑.๔ สุมิตร ปติพัฒน ไดเสนอวาไทดํา เปนกลุมชนที่อาศัยอยู
บริเวณลุมแมน้ําดําและแมน้ํามา มาแตเดิม และเปนกลุมที่มีอํานาจสูงสุด
ตอมามีพวกคนจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุง เขามาตั้งถิ่นฐานบริเวณ
ลุมแมน้ําดํา และไดรับเอาวัฒนธรรมไทดําเขามาใชในชีวิตประจําวัน จากการ
แต ง งานข า มชนชาติ แ ละการติ ด ต อ กั น ทํ า ให มี ก ารผสมผสานกั น ระหว า ง
คนสองกลุม จนกลายเปนบรรพบุรุษของชาวไทขาวที่ขยายเผาพันธุมากขึ้น
เรื่อยๆ จนกอรางสรางเมืองของไทขาวขึ้น๕
๑.๑.๕ ภัททิยา ยิมเรวัต เห็นวา จากหลักฐานทางโบราณคดี
ที่ ค น พบนั้ น ให น้ํ า หนั ก ว า คนไทตั้ ง ถิ่ น ฐานและอาศั ย อยู ใ นดิ น แดนแถบนี้
มากอนแลว โดยมีการขุดคนพบแหลงโบราณคดีที่เปนหลักฐานสําคัญในแถบ
เมื อ งเซิ น ลา ไลโจว โดยนั ก โบราณคดี ช าวเวี ย ดนาม ซึ่ ง กํ า หนดได ว า เป น
วัฒนธรรมถ้ํา ชวงสมัยที่สําคัญคือ
- วัฒนธรรมเซินวี (Sơn Vi) อายุประมาณ ๓๓,๑๕๐-๑๑,๓๓๐ ป
มาแลว
- วัฒนธรรมโหบิเนียน (Hoabinhnian) อายุประมาณ ๑๔,๐๐๐๗,๐๐๐ ปมาแลว
- วัฒนธรรมบักโซเนียน (Bacsonian) ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่มี
พัฒนาการตอมา อายุประมาณ ๖,๕๐๐-๔,๐๐๐ ปมาแลว
๔

๕

คําจอง. ๒๕๓๗. ประวัตศิ าสตรและเอกสารไทดําในเวียดนาม. เอกสารประกอบการสัมมนา
วิชาการ. กรุงเทพฯ : สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ
๒๕๓๘. หนา ๑๙๓-๑๙๖.
สุ มิ ต ร ป ติ พั ฒ น . ๒๕๔๕. ศาสนาและความเชื่ อ ไทดํ า ในสิ ส องจุ ไ ท. กรุ ง เทพฯ :
สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร. หนา ๘.

๑๓๒
นอกจากนั้นยังมีการขุดคนพบเครื่องมือหิน เครื่องมือรูปเกือกมา และ
เครื่องมือที่มีปลายแหลม ในเขตเมืองเซินลา ไลโจว โดยทาน หาวันเติน
(Hà Văn Tân) นักโบราณคดีชาวเวียดนาม ตลอดจนมีการคนพบภาชนะดินเผา
และพันธุพืชอีกหลายชนิด ซึ่งแสดงใหเห็นถึงพัฒนาการของการเพาะปลูก
ซึ่งในแถบที่พบหลักฐานนี้ เปนที่อยูของกลุมไทที่มีจํานวนประชากรมากที่สุด
อาจกลาวไดวากลุมไทมีพัฒนาการมาตั้งแตยุคหิน ในสมัยแรกๆ จะอาศัยอยู
ตามถ้ําและชะงอนผา ภายหลังเริ่มยายถิ่นฐานมาอยูริมแมน้ํา มีการเก็บของปา
ลาสัตวตามธรรมชาติ และพัฒนามาทําการเพาะปลูก๖
ในอดีตหัวเมืองตางๆ ของไทดําที่มีเจาเมืองคนไทปกครองอยูนั้น
มีจาํ นวนทัง้ หมด ๑๖ เมือง แตในชวงทีป่ ระเทศฝรัง่ เศสเขามาปกครองเวียดนาม
และไดมีแบงดินแดนกับจีนเมื่อปลายคริสตศตวรรษที่ ๑๙ ไดยกเมืองใหจีนไป
๖ เมือง จึงเหลือเพียง ๑๐ เมือง ภายหลังฝรั่งเศสไดยกระดับหัวเมืองยอยขึ้นมา
เปนเมืองหลักอีก ๒ เมือง จึงรวมเปน ๑๒ เมือง และเรียกวา สิบสองจุไท
ซึ่งเปนเมืองที่มีกลุมไทขาวหรือไทดอน อาศัยอยู ๔ เมืองและไทดําอาศัยอยู
๘ เมืองดังนี้
๑. เมืองแถงหรือเมืองแถน (Diên Biên Phú)
๒. เมืองควาย (Tuân Giáo) â
๓. เมืองลอ (Nghia Lô)
๔. เมืองมวย (Thuân châu)
๕. เมืองลา (Són La) ó
๖. เมืองมวก หรือเมืองมัวะ หรือเมืองโมะ (Mai són)
๗. เมืองวาดหรือเมืองหวัด (Yên châu)
๘. เมืองถาน (Thân Uyên)
๙. เมืองไล (Lai Châu) เปนเมืองศูนยกลางของกลุมไทขาว
๑๐. เมืองสอ (Phong Thô)
๑๑. เมืองเติ๊ก (Phu Yên)
๑๒. เมืองสาง (Môc châu)
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๑๓๓

จํานวนเมืองทั้งหมดของกลุมไทที่กลาวในขางตนนั้น เมืองที่เปนเมือง
ของไทขาวคื อ เมื อ งไลซึ่ ง เป น เมื อ งศู น ย ก ลางของกลุ ม ไทขาว เมื อ งสอ
เมืองเติ๊กและเมืองสางสวนเมืองศูนยกลางของกลุมไทดําคือเมืองแถนในอดีต
คนไทมีการแบงกลุมของตัวเองตาม ชื่อเมืองที่อาศัยอยู เชน ไทเมืองลอ
ไทเมืองสาง เปนตน ภายหลังเมื่อชาวตะวันตกเขามา มีการใชสีของชุดที่สวมใส
และลักษณะทางกายภาพอื่น เปนตัวแบงประเภทของคนไท ตามโลกทัศน
ชาวตะวันตก ทําใหเกิดความเขาใจที่ไมตรงกันของกลุมคนไทในพื้นที่ และ
คนภายนอกที่เขาไปศึกษาวิถีชีวิตของกลุมคนไทในชวงแรกๆ

รูปแบบและลักษณะการแตงกายของชาวไทขาวเมืองไมโจว
และไทดําในเวียดนามเมืองเดียนเบียนฟู ถายภาพเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙

๑.๑.๖ ยุกติ มุกดาวิจิตร เสนอประเด็นที่นาสนใจของตํานาน
การกําเนิดคนไททีไ่ ดศกึ ษาและสังเกตเห็นความคลายคลึงกันของตํานานขุนบรม
ของพงศวดารลานนาชางกับเลาความเมือง๙ ทีแ่ สดงถึงความสัมพันธของปญหา
ความขัดแยงระหวางผีแถนและมนุษย การกําเนิดใหมของโลกและมนุษยจาก
น้ําเตาปุง ชื่อของลูกขุนบรมมีความเหมือนกัน จนถึงจํานวนลูกทั้ง ๗ คนของ
๙

เอกสาร “กวามโตเมื้อง” แปลเปนไทย คือ “เลาความเมือง” เปนเอกสารประวัติศาสตร
ของไทดํา ที่เนนเรื่องราวเหตุการณสําคัญของบานเมือง.

๑๓๔
ขุนบรม ทีร่ ะบุทง้ั ตํานานลานชางและตํานานไทดํา สันนิษฐานวาหากลานชางไมนาํ
เรื่องราวจากไทดํามา ไทดําอาจเปนผูนําตํานานมาจากลานชาง หรือเปนไปได
วาทั้งไทดําและลานชางรวมกันสรางตํานานนี้ขึ้น โดยผูสรางตํานานไดนําเสนอ
เรื่องราวใหสัมพันธตามภูมิศาสตรที่ตั้งของตน๑๐
จากการศึกษาของนักวิชาการทีผ่ า นมา แสดงใหเห็นวาไทดํามีการบันทึก
ประวัติศาสตรดวยอักษรของตนเอง โดยมีเรื่องราวของการกลาวถึงตนกําเนิด
ของชาวไทดําตามตํานานน้ําเตาปุง เปนวรรณกรรมที่มีรวมกันกับกลุมคนลาว
แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางไทดํากับกลุมชนชาติอื่นๆ ในฐานะที่เปน
กลุมคนไทดวยกัน ทั้งนี้ในตํานานยังกลาวถึงผูนําที่สงลูกหลานไปปกครอง
ยังเมืองตางๆ อันเปนสัญลักษณถึงการแสดงอํานาจการปกครองและขอบเขต
ของอาณาจักร รวมถึงเปนการเนนย้ําเชื้อสายไทของตนวาอยูในเมืองใดบาง
๑.๒ สภาพภูมศิ าสตรและสิง่ แวดลอมในการตัง้ ถิน่ ฐานของกลุม ไท
พื้ น ที่ ส ว นใหญ ท างตอนเหนื อ ของเวี ย ดนาม มี ภู มิ ป ระเทศเป น
เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบลุมแมน้ํา ที่ราบระหวางหุบเขา และบริเวณเชิงเขา
แมน้ําสําคัญที่ทําใหเกิดที่ราบอันอุดมสมบูรณนี้คือ ที่ราบลุมแมน้ําแดง และ
ที่ราบลุมแมน้ําดํา ซึ่งเปนพื้นที่ราบตลอดเสนทางที่แมน้ําไหลผานพื้นที่ดังกลาว
เปนลักษณะของที่ราบสูงญวน๑๑ ซึ่งมีตลอดแนวตั้งแตตอนเหนือจรดตอนใต
โดยเทือกเขาสูงที่สําคัญคือ๑๒
๑. ภูแดนดิน ภูสามเสา ในจังหวัดไลโจว ซึ่งเปนบริเวณที่มีพื้นที่ติดตอ
กับประเทศลาว
๒. เทือกเขาฮวางเลียนเซิน ในจังหวัดลาวไก ทีท่ อดตัวจากตอนใตของจีน
ไปจนถึงอําเภอเหงียะโหละ ในจังหวัดเอียนบาย
ยุกติ มุกดาวิจิตร. ๒๕๕๗. ประวัติศาสตรไทดํา : รากเหงาวัฒนธรรม-สังคมไทย และ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต. กรุงเทพฯ : สํานักงานศิลปวัฒนธรรมรวมสมัย กระทรวง
วัฒนธรรม. หนา ๓๓.
๑๑
ดนัย ไชยโยธา. ๒๕๔๘. ภูมิศาสตรทวีปเอเชีย. กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร. หนา ๒๐๑.
๑๒
ภัททิยา ยิมเรวัต. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตรสิบสองจุไท. อางแลว. หนา ๑๕.
๑๐
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๑๓๕

เทื อ กเขาส ว นใหญ อ ยู ท างทิ ศ ตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ ของเวี ย ดนาม
ทอดยาวลงมาจากทางตอนใต ข องจี น มี ทั้ ง ระดั บ สู ง มากและสู ง ปานกลาง
บางพื้นที่มีระดับความสูงไมมาก เนื่องจากในเขตนี้เปนที่ภูเขาสูงจึงเปนแหลง
ที่ เ กิ ด แม น้ํ า สํ า คั ญ ที่ ไ หลลงไปตามที่ ร าบหุ บ เขา จึ ง เป น ทํ า ให ร าบลุ ม แม น้ํ า
เหลานีม้ คี วามอุดมสมบูรณสงู สวนสภาพอากาศในแถบเวียดนามตอนเหนือนัน้
จะมีอากาศชุมชื้นจนถึงแหงแลง เนื่องจากอยูใกลกับเขตรอนชื้นแถบศูนยสูตร
ในเขตปาทึบและที่ภูเขาสูงจะมีสัตวปาพืชพันธุธรรมชาติอุดมสมบูรณ ปาไม
จะจัดอยูในประเภทปาเบญจพรรณ และปาสนในเขตพื้นที่ภูเขาสูง
การตั้งถิ่นฐานของคนไทในยุคแรกๆ จะคํานึงถึงพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ
มีที่อยูอาศัยที่ปลอดภัย มีอาหารและน้ําเพียงพอตอความตองการของคนในกลุม
ทัง้ ยังมีพนื้ ทีว่ า งสําหรับทําการเกษตรซึง่ เปนสิง่ ทีค่ นไทเรียนรูจ นเกิดความชํานาญ
มาตั้งแตอดีต ในชวงหลังเมื่อมีสังคมใหญมากขึ้น ประเพณีและวัฒนธรรมของ
คนไทจึงเกิดขึ้นตาม เพื่อเปนกรอบการปฏิบัติในการอยูรวมกันของคนในสังคม
จึงใหความสําคัญกับพื้นที่มากกวา การกําหนดที่อยูอาศัยเทานั้น แตจะรวมถึง
พื้นที่ทํากิน พื้นที่ฝงศพ พื้นที่ประกอบพิธีกรรมหรือการละเลนตางๆ กลาวคือ
เมือ่ ชุมชนเริม่ ใหญขนึ้ และมีทตี่ งั้ ถิน่ ฐานอยางมัน่ คงแลวก็จะไมอพยพไปทีอ่ นื่ อีก
จึงเนนการสรางความมั่นคงของชุมชนและความแข็งแรงของสถาปตยกรรม
เพื่อใหเปนสิ่งที่ถาวร ตอมาเมื่อมีจํานวนคนมากขึ้นจนพื้นที่ในเมืองไมเพียงพอ
จึงมีการโยกยายถิ่นฐานออกไป เพื่อสรางเมืองใหม ซึ่งในตํานานเมืองแถง
ไดกลาวถึงที่ราบลุมในการตั้งถิ่นฐานที่สําคัญของคนไท ซึ่งหนึ่งในสี่นั้นเปน
เมืองแถง มีลกั ษณะเปนทุง ราบใหญทส่ี ดุ ในจํานวนทุง ราบใหญ และอีกสามทุง ราบ
คือ ทุงถาน ทุงเติ๊ก และทุงลอ๑๓ จากการสันนิษฐานของ อาจารยภัททิยา ยิมเรวัต
ไดตั้งขอสังเกตวา หากคนไทมีตนกําเนิดที่เมืองแถงจริงเหมือนในตํานานที่อางไว
ก็จัดวากลุมไทเปนชนชาติดั้งเดิมที่ตั้งถิ่นฐานอยูบนทุงราบเหลานี้มากอนกลุม
๑๓

ภัททิยา ยิมเรวัต. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตรสิบสองจุไท. อางแลว. หนา ๒๖.

๑๓๖
อื่นๆ ตอมาคนไทที่เมืองแถงไดอพยพไปตั้งถิ่นฐานที่เมืองอื่น ดวยเหตุปจจัย
หลายอยาง อาทิ โรคระบาด หรือถูกรุกรานจากกลุม อืน่ ๆ จนทําใหบา นเมืองเสียหาย
ยากแกการปฏิสังขรณใหม และที่สําคัญนาจะมาจากการแสวงหาแหลงอาหาร
และน้ําที่อุดมสมบูรณ เนื่องจากในสังคมบุพกาลที่คนไทยังไมรูจักวิธีการปลูกพืช
ก็ จ ะหากิ น ด ว ยการเก็ บ ของป า ล า สั ต ว เ ป น อาหาร เมื่ อ เกิ ด ชุ ม ชนใหญ ขึ้ น
ความตองการอาหารก็มากขึ้น ดังนั้น จึงมีกลุมคนอพยพออกมาตั้งถิ่นฐานใหม
จนในชวงตั้งแตศตวรรษที่ ๓ กอนคริสตศักราชนั้น นาจะมีคนไทที่มีถิ่นกําเนิด
อยูที่อื่น เชน จีน ไดอพยพลงมาจากตอนบนเขามาในดินแดนนี้ แลวเริ่มตั้ง
ถิ่นฐานในบริเวณทุงราบลุมหุบเขา จากตํานานไทดําแลไทขาว กลาวถึงถิ่นที่อยู
ดั้งเดิมของคนไทยนั้น มีอยู ๓ บริเวณที่สําคัญ คือ๑๔
๑. บริเวณน้ําอูปาฝาง ซึ่งกลาวกันวาเปนเมืองแถงดั้งเดิมอีกเมืองหนึ่ง
อยูในประเทศจีน การตั้งชื่อวา เมืองแถงนั้น จิตร ภูมิศักดิ์ ไดอธิบายวา เปนเคล็ด
อยางหนึ่งของคนไท ที่เชื่อวาจะบันดาลใหเมืองของตนเปนศูนยกลางของเมือง
ตางๆ แสดงถึงความยิ่งใหญและการมีอํานาจ เนื่องจากเมืองที่ใชชื่อนี้ได ก็มีแต
เมืองของผูมีศักดิ์สูงในโคตร หรือผูนําดั้งเดิม
๒. บริเวณหัวแตน้ํานา เมืองบอแต ซึ่งเปนดินแดนในประเทศจีน
๓. บริเวณหัวตาวน้ําแดง เมืองอมเมืองอาย เมืองตุมฮวาง ปจจุบันคือ
จังหวัดวันนามในประเทศจีน
จากบริ เวณทั้ ง สามแห ง ที่ ก ล า วมาข า งต น นั้ น เป น ที่ อ ยู ข องคนไท
ในจีนที่สําคัญพื้นที่หนึ่งตั้งแต ในอดีต จนถึงปจจุบัน ดังนั้นพอจะกลาววา ไดมี
กลุมคนไทที่มาจากเมืองทั้งสามในทางตอนเหนือลงมายังพื้นที่ของกลุมไท
ในเวี ย ดนามนี้ ได อ พยพลงมาตามตํ า นานของไทขาวและไทดํ า ที่ บั น ทึ ก
เรื่องราวการเคลื่อนยายของคนกลุมอื่น ที่เขามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุม
แมน้ําสําคัญ อันเปนพื้นที่ดั้งเดิมของของไทดํา และไทขาวจนเกิดปฏิสัมพันธ
๑๓

ภัททิยา ยิมเรวัต. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตรสิบสองจุไท. อางแลว. หนา ๒๗-๒๘.
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๑๓๗

ระหวางคนทัง้ สองกลุม จึงทําใหมคี วามสัมพันธอนั ดีและการผสมผสานเชือ้ สาย
ระหวางกลุม คนไทเหลานีต้ อ มาจึงเกิดเปนรัฐไททีม่ เี จาเมืองปกครองหัวเมืองตางๆ
ไทดํา และไทขาว เปนคนไทกลุมอีกกลุมนิยมตั้งถิ่นที่อยูอาศัยในแถบ
ที่ราบลุมหุบเขา ที่มีเลียบตลอดสองขาง ซึ่งแมน้ําที่สําคัญคือแมน้ําดํา หรือ น้ําแต
ตามภาษาไท หรือ ซงดา ในภาษาเวียดนาม โดยทั่วไปแลวไทดําและไทขาวจะมี
วิถชี วี ติ ทีค่ ลายคลึงกัน แตจะตางกันบาง ทีค่ วามเชือ่ เรือ่ งการนับถือผี ภาษา และ
การแตงกาย เชน ไทดําจะมีเอกลักษณเฉพาะตัวที่กลุมไทขาวไมมี คือการใช
ผาเปยว ซึ่งเปนผาคลุมศีรษะสําหรับสตรีที่แตงงานแลว เปนตน
๒. ลักษณะทางสังคมของกลุมไท
กลุมคนไทนั้น มีรากฐานความเปนระบบสังคมแบบเครือญาติ คําวา
ครอบครัวจึงมีความสําคัญเปนอยางมาก โดยเฉพาะการเปนครอบครัวใหญ ที่มี
ความสัมพันธกันระหวางคนในครัวเรือนอยางเหนียวแนน เนื่องจากในสังคม
ยุคโบราณ การดํารงชีวติ ในเขตอากาศรอนชืน้ นีม้ คี วามเสีย่ งในการตายดวยโรคภัย
ไขเจ็บและสัตวมีพิษสูงมาก ทั้งยังตองหาอาหารเลี้ยงชีพดวยความยากลําบาก
ดังนั้นการมีเครือขายความสัมพันธระหวางกลุมนั้นจึงเปนสิ่งจําเปนที่จะทําใหมี
ชีวติ อยูร อดไดอยางปลอดภัย แมในปจจุบนั จะมีวธิ กี ารดํารงชีวติ ทีส่ ะดวกสบายขึน้
แตความสัมพันธของเครือญาติในสังคมชนบทนั้นก็ยังฝงรากฐานลึกอยูเชนเดิม
โลกทั ศ น ใ นการจั ด ระเบี ย บสั ง คมเครื อ ญาติ แ บบดั้ ง เดิ ม ของคนไท
คือ “ด้ํานาย” แบงยอยออกเปน ๒ สาย๑๕ คือ สาย “แมลวง” และ สาย “แมนก”
ซึ่งเปนตัวแทนสัญลักษณของตนกําเนิดตระกูลที่มีอิทธิพลตอการนับถือฝายแม
โดย “ด้ําแมลวง” มีฝายชายเรียกวา “ตา” ฝายหญิง “นาย” สวน “ด้ําแมนก”
มีฝา ยชายเรียกวา “ปู” ฝายหญิงเรียกวา “ยา” โดยมีระบบการสืบทอดสายสัมพันธ
ที่เกิดในแตละด้ํา เรียกวา “หวา” หรือ “สายแถวแนวเลือด” หมายถึง สมาชิก
๑๕

ฉัตรทิพย นาถสุภา และพิเชฐ สายพันธ บรรณาธิการ. ๒๕๕๓. ทฤษฎีบานเมือง
ศาสตราจารยคําจอง กับการศึกษาชนชาติไท. กรุงเทพฯ : ดายสุทธา การพิมพ จํากัด.
หนา ๓๘-๔๓.

๑๓๘
ที่อยูในสายหวาเดียวกัน ก็จะนับถือด้ําอายนองเดียวกัน และมีขอหามวา
ด้าํ อายนองเดียวกันไมใหแตงงานรวมในกลุม จึงมีการแตงงานกันของคนละสายหวา
และขามด้ํา
เมือ่ ด้าํ ทัง้ สองสายอยูใ นระบบเครือญาติกนั แลว หมายถึงฝายหญิงของ
ด้ําแมลวงไดมาแตงงานกับฝายชายของด้ําแมนก ทําใหเกิดคูความสัมพันธใน
ระบบครอบครั ว คื อ “อ า ย-อี่ ” โดย “อ า ย” คื อ ผั ว ที่ ม าจากด้ํ า แม น ก และ
“อี่” คือเมียที่มาจากด้ําแมลวง เมื่ออายอี่มีลูกดวยกัน ชื่อเรียกของพอแมอาย
จึงใช “ปู- ยา” ตามทีม่ าของด้าํ แมนก ขณะเดียวกันพอแมของอีเ่ รียกวา “ตา-นาย”
(หรือตา-ยาย) ตามด้ําแมลวง ซึ่งการนับถือด้ําจึงเสมือนการใหน้ําหนักกับ
โคตรตระกูล ยกตัวอยางตระกูลของไทดํา คือ “สิง” เปนชือ่ เรียกของตระกูลตางๆ
เช น สิ ง ลอ สิ ง เลื อ ง ฯลฯ ที่ สื บ เชื้ อ สายและให ค วามสํ า คั ญ กั บ การนั บ ถื อ
สายตระกูลพอเปนสําคัญ ภายหลังจึงกลายเปน “ด้ําปู” ที่ใหความสําคัญกับ
ด้ําฝายชาย
ในกรณีของตระกูลผูป กครองทีม่ าจากสกุลลอ และสกุลคํา หรือ ไทเรียก
สิงลอ สิงคํา ซึ่งการสืบทอดตําแหนงเจาครองเมืองจะเปนไปตามความเชื่อ
ของไทดําที่ถือผีฝายพอ ดังนั้นลูกชายจะไดรับตําแหนงตอไป สวนผีฝายแมนั้น
แมจะไมมีบทบาทและความสําคัญมากนัก แตก็มีความใกลชิดญาติทางฝายแม
ดังนั้นการถือเอาสายเครือญาติของไทดํา จะเริ่มจากการแตงงานของ
ลูกชายในบาน แลวรับเอาลูกสะใภเขามาในครอบครัว ซึ่งลูกสะใภจะถือเปน
สมาชิกใหมของครอบครัวนี้ และจะเปลี่ยนไปนับถือผีบรรพบุรุษของฝายชาย
เมือ่ ทัง้ สองครอบครัวมีความสัมพันธกนั ระหวางการแตงงานแลว จึงถือวาทัง้ สอง
ครอบครัวนี้เปนเครือญาติกัน
ความแตกต า งระหว า งการนั บ ถื อ ฝ า ยญาติ ข องไทดํ า และไทขาว
จะตางกันที่ คนไทดําจะใหความสําคัญกับด้ําฝายชายมากกวาไทขาวที่จะให
ความสําคัญกับด้ําฝายหญิงกลาวคือเมื่อมีการแตงงานกันระหวางสองตระกูล
ของไทดํา ฝายชายจะตองไปอยูบานฝายหญิงเปนการชั่วคราว เพื่อชวยพอแม
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๑๓๙

ฝายหญิงทํานาและใชแรงงานตามเวลาที่ตกลงกันไว เรียกวาอยูเขย เมื่อผาน
ชวงเวลานัน้ แลว ฝายชายก็จะพาฝายหญิงเขาไปอยูท เี่ รือนของตนเปนการถาวร
และฝายหญิงก็จะตองเปลี่ยนมาถือผีฝายชายแทน หากบานทางฝายหญิง
มีลูกสาวคนเดียว และจะตองสืบสายการนับถือผีของตนดวยแลว ฝายชาย
จะอนุญาตใหยังคงนับถือผีฝายหญิงควบคูกันได แตจะตองสรางเฮือนเซอ หรือ
หิ้ ง ผี ไว ภ ายนอกเรื อ นเท า นั้ น เพราะผี ฝ า ยหญิ ง ที่ เ ป น ผี ค นละสายตระกู ล
ไมสามารถขึน้ ไปอยูร วมกับหิง้ ผีฝา ยชายภายในเรือนได ดังนัน้ วิธกี ารนีช้ ว ยสราง
ความสัมพันธของสองครอบครัวโดยการแตงงานกัน ซึ่งจะทําใหทั้งสองฝายนี้
เชื่อมโยงกันได และเปนความสัมพันธที่ใกลชิดมากกวาการอาศัยอยูในหมูบาน
เดียวกัน เพราะถือวาการดองกันนัน้ สําคัญมากกวาการรูจ กั กันในฐานะเพือ่ นบาน
สามารถชวยเหลือซึ่งกันและกันไดอยางเต็มที่ หรือกลาวอีกนัยหนึ่งวาทั้งสอง
ฝายเกิดผลประโยชนรวมกันในบริบทของความเปนญาติเดียวกัน
การใหความสําคัญกับระบบเครือญาติ ทําใหกลุมไททั้งไทขาว และไทดํา
ตางก็มกี ารตัง้ ถิน่ ฐานทีค่ ลายกัน กลาวคือ ภายในหมูบ า นจะสรางบานเรือนของ
เครือญาติเดียวกันในบริเวณทีใ่ กลกนั ดังนัน้ ภายในหมูบ า นหนึง่ ๆ จึงมีเครือขาย
ของหลายตระกูลที่เปนญาติเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการดองหรือการแตงงาน ดังที่
ไดกลาวมาแลวขางตน ซึ่งในกรณีนี้ อาจเปนไปไดวาการตั้งชุมชนในระยะแรก
มีเพียงไมกี่ครอบครัวเทานั้นที่อาศัยอยูในบริเวณเดียวกัน จากนั้นมีการแตงงาน
ขามสายตระกูล และสืบสายเลือดตอๆ กันไปจนกระทั่งจํานวนของประชากร
ในพืน้ ทีน่ นั้ เพิม่ ขึน้ และมีการแตกสายตระกูลออกไปมากขึน้ จนกอตัง้ เปนชุมชน
หมูบาน และเปนเมืองตามลําดับ
๓. บาน และเรือนของไทดํา ไทขาว
ลักษณะรวมของการสรางบานในกลุมไท ไมวาจะเปน ไทดํา ไทขาว
ไทใหญ ไทลื้อ ไทเขิน ก็ตาม รูปแบบบานจะคลายคลึงกัน คือเปนเรือนไมยกพื้นสูง
มีใตถุน มีสวนที่เปนชานและตัวเรือน นอกจากนั้นภูมิศาสตรที่ตั้งของหมูบาน
ยังนิยมสรางบริเวณที่ราบลุมริมแมน้ําอีกดวย ทั้งนี้เปนหลักการทางธรรมชาติ

๑๔๐
ที่เหมาะสมสําหรับการใชน้ําเพื่ออุปโภคบริโภค เนื่องจากการกลุมไทมีอาชีพ
ทํานาเปนหลัก จึงตองการแหลงน้ําในการปลูกขาว จึงเปนปจจัยสําคัญใหเลือก
ทําเลทีต่ งั้ อยูใ กลแหลงน้าํ ทัง้ นีค้ นไทนิยมกินขาวเปนอาหารหลัก ดังนัน้ ลักษณะ
การกินจึงเปนสวนหนึ่งที่ทําใหวิถีชีวิตของคนตองปรับตัวตามการปลูกขาว
จะไดผลดีตองอาศัยน้ําและดินที่เหมาะสม กลาวคือดินที่ใชในการปลูกขาว
จะตองอุมน้ําและจะตองใชน้ําในปริมาณมาก ดั้งนั้นที่ราบลุมแมน้ําจึงเปนแหลง
ที่ดีในการปลูกขาว เพราะมีน้ําไหลผานตลอดทั้งปและเปนพื้นที่ราบที่สามารถ
เก็บกักน้ําในนาขาวได
เมื่อวิเคราะหสภาพทางภูมิศาสตรของการตั้งบานเรือนในกลุมไทนั้น
แสดงใหเห็นถึงการปรับตัวใหเขากับสภาพแวดลอมไดเปนอยางดีดังประเด็น
ตอไปนี้
- การสรางบานไมยกพืน้ สูงอยูร มิ แมนาํ้ มีสว นชวยในการปองกันน้าํ ทวม
ถึงแมฤดูน้ําหลาก
- การตั้งเมืองอยูที่ราบลุมระหวางหุบเขา จะชวยปองกันแรงลมพายุ
เนื่องจากมีทิวเขาสูงเปนแนวกั้นไว
- การสรางบานอยูบ ริเวณเชิงเขา ทําใหอากาศภายในบานถายเทสะดวก
เพราะลมที่พัดลงมาจากยอดเขา
หมู บ า นหรื อ เมื อ งของไทดํ า และไทขาวนั้ น ตั้ ง อยู ใ นที่ ร าบลุ ม แม น้ํ า
ระหวางหุบเขา ดังนั้นจึงมีลักษณะเปนซึ่งเปนพื้นที่ราบที่ไมคอยกวางใหญมากนัก
การจัดสรรพื้นที่ทํากินจึงเปนสวนสําคัญ ดังจะเห็นไดจากการสรางเรือนรวมกัน
เปนกลุม บนทีร่ าบเชิงเขา ซึง่ เปนสวนทีอ่ ยูส งู ขึน้ มาจากทีท่ าํ นา สวนพืน้ ทีบ่ ริเวณ
ปานัน้ จะไมมกี ารตัง้ ถิน่ ฐานบานเรือน เนือ่ งจากเชือ่ วาเปนทีอ่ ยูข องผี ดังนัน้ พืน้ ที่
ปาเฮวจึงเปนที่สูงขึ้นมาจากหมูบาน ในบริเวณที่ดอนเชิงเขา โดยลักษณะพิเศษ
ของหมูบานไทดําและไทขาว คือ
๑. ลักษณะที่ตั้งทางภูมิศาสตร มีทําเลเปนที่ราบลุมแมน้ําไหลผาน
ดังนัน้ หมูบ า นจะอยูร ะหวางกลางของภูเขาสูงขนาบทัง้ สองดาน ซึง่ จะไมพบกลุม
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๑๔๑

ไทสรางบานอยูตามสันเขาหรือที่สูงเลย อีกทั้งผังหมูบานกระจายตัวเรียงตาม
ทางยาวของแมน้ํา เพื่อสะดวกตอใชน้ําอุปโภค บริโภค
๒. การตั้งบานเรือนจะกระจุกตัวอยูในบริเวณเดียวกันบนที่ราบเชิงเขา
หรือเปนที่ดอน สวนที่ทําการเกษตรจะอยูบริเวณริมแมน้ําซึ่งเปนที่ต่ําลงมา
โดยที่ดินในการทําการเกษตรจะแยกออกมาคนละสวนไมปะปนกับพื้นที่สราง
บานเรือนในหมูบาน เมื่อชาวบานออกไปทํานาก็จะเดินทางออกจากบานเรือน
ของตนไปยังที่นา ซึ่งจะอยูใกลกัน
๓. ถัดจากบริเวณหมูบานขึ้นไปทางเนินเขา ก็จะเปนที่ปา ตามความคิด
ของคนไทดําเชื่อวา ปาคือที่อยูของผี ซึ่งเปนที่ศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้นบริเวณนี้จึงเปน
ปาเฮว หรือปาชา ที่ใชในพิธีกรรมฝงคนตาย โดยมีการถวายหรือทําบุญใหศพ
ดวยการสรางบานหลังเล็กๆ ไวครอบหลุมศพ หรือเรียกวา เฮือนเฮว
๔. กลุมคนไท มีความสามารถในการจัดสรรน้ําเพื่อใชในการเกษตร
ไดเปนอยางดี เนื่องจากเปนพื้นที่ราบ ไมสามารถสรางทางกั้นน้ําไดสะดวกนัก
จึงใชวิธีการทํากังหันวิดน้ํา หรือ หลุก ในการปนน้ําเขาสูที่นา ระบบการจัดการ
น้ํานี้เรียกวา “เหมือง ฝาย หลาย ริน”๑๖ มาจาก เหมือง คือ คลองสงน้ํา ฝาย
เปนเขือ่ นกัน้ น้าํ และกักเก็บน้าํ หลาย คือคันดินหรืออาจจะเปนกอนหินขนาดใหญ
ที่ใชกั้นเพื่อลัดน้ํา และ ริน คือทอสงน้ําไปยังแปลงนา รินในระยะแรกนาจะเปน
ไมไผ ตอมามีการปรับใชเปนทอโลหะแทนซึง่ บริเวณทีก่ ลุม คนไทอาศัยอยูน ี้ ทําได
ตลอดทัง้ ปหากมีนา้ํ มากพอ เมือ่ ทําการเก็บเกีย่ วแลวก็ยงั สามารถทําการปลูกพืช
ตอไดอีกโดยไมรอใหที่ดินวางเปลา ดังนั้นในแถบนี้จึงถือเปนอูขาวอูน้ําที่สําคัญ
ของประชากรในประเทศเวียดนาม
คนไทดําและไทขาว เรียกคําวา “บาน” และ “เรือน” คนละความหมาย
“บาน” หมายถึงหมูบาน ที่มีกลุมเรือนหลายหลังอยูรวมกัน มีขอบเขตหมูบาน
ที่ชัดเจน รวมถึงที่นา ลําน้ํา หนอง ปาเฮว และปารอบๆ หมูบาน สวน “เรือน”
คือที่อยูอาศัยของคน ดังนั้นในบทความนี้จะใช คําวา “บาน และ เรือน”
ตามความหมายดังกลาว
๑๖

ภัททิยา ยิมเรวัต. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตรสิบสองจุไท. อางแลว หนา ๕๑.

๑๔๒
๓.๑ รูปแบบและลักษณะเรือนไทดํา
เปนเรือนไมยกพืน้ สูง หลังคาทรงจัว่ มีบนั ไดขึน้ สองทาง คือดานหนาเรือน
และดานหลังเรือน วัสดุที่ใช สรางจากไมจริงและไมไผผสมกัน มีสวนประกอบ
อยู ๓ สวนที่ชัดเจน คือ เฉลียง หรือกวาน อยูทางดานหัวเรือน สวนกลางเรือน
จะเปนที่อยูหลับนอน มีการกั้นผนังดวยไมอยางแนนหนา ซึ่งสามารถแบงยอย
ออกได ๒ แบบคือ
๑. แบบหลั ง คาโค ง ทรงกระดองเต า ซึ่ ง เป น แบบดั้ ง เดิ ม มี ห ลั ง คา
คลุมต่ําลงมาจนถึงผนังเรือน ใชไมไผเปนโครงสรางและสวนประกอบอื่นๆ
ของเรือน
๒. แบบหลังคาหนาจั่วตรง ซึ่งเปนรูปทรงของเรือนในสมัยนี้ ใชไมจริง
เปนโครงสราง สวนไมไผจะใชเปนสวนประกอบอื่นๆ เชน ฝาเรือน ระเบียง
เปนตน
ในสังคมที่เครงครัด ผูหญิงจะสามารถใชไดเพียงบันไดทางหลังเรือน
เทานั้น สวนใหญบันไดของเรือนที่อยูในชนบทจะไมมีราวบันได แตบันไดของ
เรือนที่อยูในเมืองจะเพิ่มความปลอดภัย
และความสวยงาม ในการตกแต ง ราว
บันไดดวยการฉลุไมอยางงายๆ วัสดุที่ใช
ทําหลังคาจะเปนหญาคา กระเบื้องทรง
เหลี่ยม หรือกระเบื้องวาว และกระเบื้อง
ลอน บางทีก็จะพบกระเบื้องที่ทํามาจาก
หิ น ชนวน ซึ่ ง วั ส ดุ เ หล า นี้ จ ะประยุ ก ต
ใช ต ามสิ่ ง แวดล อ มและความนิ ย มของ
แตละเมือง ในเขตชนบทจะนิยมใชหญา
คามุงหลังคา สวนเขตเมืองก็จะใชกระเบือ้ ง
แทน ตรงจั่วเรือนดานหนาเรือนมีเขากุด
เรือนไทดําหลังคาหนาจัว่ แบบปจจุบนั
ประดับอยู ซึง่ เปนสัญลักษณของเขาควาย
เมืองเดียนเบียนฟู
ถายภาพเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๔๙
ทํ า จากไม เ ป น รู ป แบบที่ ต า งกั น ไปตาม
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๑๔๓

ความตองการของเจาของบานและชาง ซึ่งสัมพันธกับฐานานุศักดิ์ของเจา
ของเรือน๑๗ ปจจุบันจะทํามาจากไมสองชิ้นวางไขวกันแลวแกะลวดลาย

รูปแบบของเขากุดที่ทํามาจากไมแกะเปนลวดลายตางๆ คัดลอกลวดลายจากเขากุด
ที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑชาติพันธุฮานอย

๓.๑.๑ สวนประกอบของเรือนไทดํา
เสา ใชไมจริงทัง้ ทอนมาถากใหเรียบเปนทรงกระบอก มีความยาว
ตั้งแตพื้นจนถึงชายหลังคา ลักษณะการตั้งเสาจะไมใชวิธีการฝง แตจะวางบน
กอนหินขนาดใหญโดยไมมีการยึด
ป จ จุ บั น มี ก ารปรั บ มาใช ฐ านรอง
ที่ทําไดสะดวกโดยการหลอเทปูน
ซี เ มนต ใ ห สู ง ขึ้ น มาในระดั บ หนึ่ ง
แลวจึงนําเสาวางไวบนฐานซีเมนต
นั้น
การวางเสาเรือนโดยใชกอนหินเปนฐาน
๑๗

วีระ อินพันทัง, ตนขาว ปาณินท, อภิรดี เกษมศุข, โชติมา จตุรวงค. ๒๕๔๗. สรุปผลงาน
วิจยั โครงการสงเสริมกลุม วิจยั สกว. โครงการภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาการ และความสัมพันธ
ระหวางกันของเรือนพืน้ ภิน่ ไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปตยกรรมสิง่ แวดลอมในเรือน
พืน้ ถิน่ . กรุงเทพฯ : คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร. หนา ๑๒-๑๓.

๑๔๔
โครงสรางเรือน ใชไมจริงเชนเดียวกับเสา ซึง่ มีทง้ั การใชไมทรงกลม
ทั้งทอน และปรับแตงไมใหเปนทรงสี่เหลี่ยม วิธีการประกอบชิ้นสวนตางๆ นั้น
จะใชลิ่มและเดือย โดยชาง
จะใช สิ่ ว ในการเจาะรู ไ ม
และทํ า สลั ก เพื่ อ ประกอบ
ไม เ ข า ด ว ยกั น วิ ธี ก ารนี้
จะทํ า ให โ ครงสร า งของ
เรือนแข็งแรง ในสวนของ
โครงสรางหลังคาจะใชไมไผ
ในการยึ ด กระเบื้ อ งและ
หญาคา เพราะเปนวัสดุที่มี
ขนาดเล็กและเบา ชวยลด
โครงสรางขื่อ แป และเครื่องหลังคา
น้ําหนักของหลังคาเรือนได
ฝาและพื้นเรือน มีการผสมผสานของวัสดุในการทําฝาเรือน
หลากหลายชนิด ตามความเหมาะสม รสนิยม และสิ่งแวดลอมในแตละทองที่
โดยวัสดุทนี่ ยิ มใชกค็ อื ไมจริงทีแ่ ปรรูปเปนแผนแลว ไมไผสานหลากหลายลวดลาย
และฝาทีท่ าํ มาจากดินผสมกับฟางพอกทับบนโครงไมไผ สวนไมกระดานทีใ่ ชทาํ
พืน้ เรือนเปนไมจริงทีแ่ ตงทรงใหเปนแผน บางหลังใชไมไผทงั้ ลําตน สับไมใหเปน
ผืนปูเปนพื้นเรือน ซึ่งวัสดุที่เรือนแตละหลังใชก็จะขึ้นอยูกับฐานะดวย สวนใหญ
เรือนทีม่ ขี นาดใหญจะใชไมจริงและเรือนทีม่ ขี นาดเล็กหรืออยูใ นชนบท จะใชไมไผ
๓.๑.๒ พื้นที่ใชสอยในตัวเรือน
ภายในตั ว เรื อ น เป น ที่ โ ล ง ตามแนวยาว จํ า นวนของห อ งเสา
จะเปนเลขคี่ ตามความเชื่อที่เปนมงคล๑๘ มีการแบงสวนของหองนอนไวตาม
๑๘

วีระ อินพันทัง, ตนขาว ปาณินท, อภิรดี เกษมศุข, โชติมา จตุรวงค. ๒๕๔๗. สรุปผลงาน
วิจยั โครงการสงเสริมกลุม วิจยั สกว. โครงการภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาการ และความสัมพันธ
ระหวางกันของเรือนพืน้ ภิน่ ไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปตยกรรมสิง่ แวดลอมในเรือน
พื้นถิ่น. อางแลว. หนา ๑๓-๑๔.
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๑๔๕

ชวงเสาในแนวยาวดวย หองนอน
กัน้ ตามชวงเสา ซึง่ จะทราบจํานวน
สมาชิกที่อาศัยอยูตามหองที่กั้น
ดวยผามาน หองแรกของบานจะ
เปน “กะลอหอง” คือหองของผี
ประจําตระกูล สวนหองนอนของ
ผูอาวุโส หรือพอแม จะอยูถัดมา
จากนัน้ ก็จะเปนหองของลูกคนโต
ไลมาจนถึงลูกคนเล็ก และสวนทาย หองนอนภายในตัวเรือนไทดําเมืองเดียนเบียนฟู
ถายภาพเมือ่ ป พ.ศ.๒๕๓๙
เรือนคือชาน
เรือนครัว เดิมทีเรือนคนไทดําไมมเี รือนครัวแยกออกมาอยางเปน
สัดสวนเหมือนดังเชนในปจจุบนั ทีส่ รางเรือนครัวแทนชาน เพราะเตาหรือจีไ่ ฟใน
ภาษาไทดํานั้นจะอยูภายในตัวเรือน โดยเตามีลักษณะเปนกระบะทรงสี่เหลี่ยม
มีกอนหินวางอยู ใชฟนและถานเปนเชื้อเพลิง ซึ่งเตาแบบนี้เหมือนกับที่คนไทย
ใชกันในสมัยกอน เหนือเตาขึ้นไปจะมีไมไผสานเปนแผงหอยอยู เพื่อเก็บขาว
ของเครื่องใช และวัตถุดิบเครื่องปรุงที่ใชประกอบอาหาร

เตาจี่ (เตาไฟ) ในเรือนไทดํา เรือนครัวจําลองทีจ่ ดั แสดงในพิพธิ ภัณฑชาติพนั ธุฮ านอย

๑๔๖
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ระเบียง
กะลอหอง (หองผี)
หองนอน
เตาไฟผูหญิง
เตาไฟผูชาย
กวาน (เฉลียง)
ชานแดด
บันไดหนาเรือน
บันไดหลังเรือน
ประตู

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ระเบียง
กะลอหอง (หองผี)
หองนอน
ครัวไฟ
เตาไฟ
ที่รับแขก
ที่กินขาว
บันไดหนาเรือน
บันไดหลังเรือน
ประตู

ผังเรือนไทดําแบบหลังคาโคงทรงกระดองเตา

ผังเรือนไทดําแบบหลังคาแบบหนาจัว่ ตรง
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๑๔๗

๓.๒ รูปแบบและลักษณะเรือนไทขาว
ลักษณะเปนเรือนไมยกพื้นสูงเชนเดียวกันกับเรือนไทดํา แตไมสามารถ
ระบุการแบงพื้นที่ใชสอยไดชัดเจน เพราะรูปแบบเรือนมีหลากหลายมากกวา
ไทดํามากมีการประยุกตและดัดแปลงตอเติมสวนตางๆ ของเรือนมากกวา
กล า วคื อ การต อ เติ ม เรื อ นของไทดํ า จะขยายออกไปในแนวยาวอย า งเป น
แบบแผนตายตัว แตเรือนไทขาวมีการขยายเรือนออกไปทัง้ ดานขางและดานหลัง
ของตัวเรือน หากมองโดยรวมแลวก็สามารถจําแนกออกมาไดเปน ระเบียง และ
ตัวเรือน
ในสวนที่เปนระเบียงจะมีขนาดเล็ก และอยูตรงบันไดทางขึ้นหนาเรือน
ซึ่งเปนสวนที่เชื่อมระหวางตัวบานกับบันได ทางขึ้นเรือนมีบันไดอยูสองแหงคือ
หนาเรือนและหลังเรือน บันไดหนาเรือนจะเชือ่ มกับระเบียงสวนบันไดหลังเรือน
เชื่อมกับเรือนครัว
ตั ว เรื อ นจะเป น โถงยาวและ
กวาง คนไทขาวไมนยิ มแบงหองโดยใช
ผามานเหมือนไทดําที่แบงหองอยาง
ชัดเจน แตจะใชไมจริงหรือฝาไมไผกั้น
หองแทน หรือบางหลังก็จะไมกั้นหอง
เลย แตจะตอเติมเรือนออกไปอีกสวน
ใหเปนเรือนนอน
สวนที่เปนชานจะไมคอยพบ
มากนัก เนือ่ งจากถูกดัดแปลงกลายเปน
เรือนครัวหมดแลว ทําใหเปนเรือนทีม่ ี
ครัวแยกออกมาเปนสัดสวนซึ่งเตาไฟ
ของไทดํ า และไทขาวจะมี ลั ก ษณะ
เหมือนกัน เพราะใชฟนและถานเปน
เชื้อเพลิง จึงสรางกระบะทรงสี่เหลี่ยม
เรือนไทขาว เมืองไมโจว
ไวรองรับภาชนะในการหุงตม
ถายภาพเมื่อป พ.ศ.๒๕๔๙

๑๔๘
วิธกี ารปลูกเรือน โดยใชเทคนิคการเขาเดือย และวัสดุทใ่ี ชในการสรางนัน้
ก็ไมแตกตางไปจากเรือนไทดําเลย เนื่องจากไมในเขตเวียดนามนี้เปนสิ่งที่หา
ไดงา ย และมีมากพอในการสรางเรือน สวนรูปทรงของบานไทขาวนัน้ มีมากมาย
หลายแบบ และมีขนาดใหญ เพราะตอเติมสวนตางๆ ของเรือนมากจึงพอที่จะ
จําแนกไดดังนี้
๑. เรือนที่สรางจากไมไผ ซึ่งเปนเรือนที่พบเห็นไดทั่วไปตามชนบท
มีโครงสรางเปนไมจริง แตสวนประกอบอื่นๆ อาทิ ฝาเรือน พื้นเรือน บันได
จะทํามาจากไมไผ
๒. เรือนแบบจัว่ เดียว มีลกั ษณะเปนเรือนขนาดกลางถึงใหญ แตมเี พียง
จัว่ เดียวบางทีมกี ารขยายตอเติมบานออกไปทางดานขางและดานหลัง ใชไมจริง
เปนสวนประกอบเปนสวนมาก
๓. เรือนแบบสองจั่ว เปนเรือนขนาดใหญมีการตอเติมเรือนจั่วเดียว
อีกหลังหนึง่ ใหอยูด า นขาง ตรงกลางระหวางชายหลังคาทัง้ สองหลังมีรางรินไวรองรับ
น้ําฝนไมใหเขาในตัวเรือน วัสดุสวนใหญจะใชไมจริงมากกวาไมไผ
๓.๒.๑ สวนประกอบของเรือนไทขาว
เสา นิ ย มใช ไ ม ซุ ง ทั้ ง ท อ น
สูงจากพื้นจนถึงชายหลังคาเชนเดียวกัน
กับบานไทดํา แตจะเริม่ มีการตกแตงใหเปน
ทรงเหลี่ยม การวางของเสาก็เชนกัน ไมใช
วิธีการฝง ฐานเสาไมวางบนวัสดุที่รองรับ
จําพวกกอนหินขนาดใหญ ปูนซีเมนตที่
หลอเปนฐาน บางหลังก็จะยึดไมใหติดกับ
ปูนที่เปนฐานรองเลย
เสาเรือนไทขาว เมืองไมโจว
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๑๔๙

โครงสรางเรือน ทํามาจากไมจริง การวางคานใชไมซุงทั้งทอน
เปนคานวางโครงสรางภายในเรือน และใชวธิ กี ารทําลิม่ เขาเดือยในการประกอบ
ชิ้นสวนตางๆ เขาไวดวยกันสวนไมที่ใชยึด
หลังคาก็จะเปนไมไผที่ใชทั้งปลอง ในเรือน
บางหลั ง ของไทขาวจะมี ภ าพเขี ย นเป น
ลวดลายตางๆ บนคานวัสดุที่ใชทําหลังคา
นัน้ มีทง้ั หญาคา กระเบือ้ งวาว กระเบือ้ งลอน
กระเบือ้ งดินเผาสิง่ ทีน่ า สนในมากคือ การใช
หญาคามุงหลังคาในปริมาณที่มาก โดยจะ
วางซอนทับกันจนเปนแผนหนาเกือบ ๑
เมตร ซึ่งนาจะใหความอบอุนภายในเรือน
มากกวาการมุงชั้นเดียว
โครงสรางขือ่ แป และเครือ่ งหลังคา

ฝาและพืน้ เรือน วัสดุทใี่ ชทาํ
ฝาเรือนนัน้ จะมีหลากหลายมาก จําพวกไมจริง
หรือไมกระดาน ไมไผสานลายตางๆ และ
ดินผสมกับฟาง ซึง่ ตองใชไมไผเปนโครงสราง
ภายในก อ น แล ว จึ ง ใช ดิ น ที่ ผ สมแล ว นั้ น
โบกทับ ภายตัวเรือนใชหนาตางที่ออกแบบ
มาใชกบั สภาพแวดลอมอยางเหมาะสม โดยมี
ความสูงในแนวตัง้ ประมาณ ๑.๕-๒.๐๐ เมตร
จากชายคาถึงพืน้ เรือน ซึง่ ดานในกัน้ ดวยไม
ระเบียงความสูงประมาณ ๕๐ เซนติเมตร

วิธีการสรางเรือนแบบเขาไม
โดยใชลิ่ม และเดือย

๑๕๐
บานหนาตางจะเรียงติดกันหลายบาน เมื่อเปดหนาตางออกในตอนกลางวัน
ก็จะมีลกั ษณะคลายระเบียงทําใหตวั เรือนเปดโลง ชวยในการระบายอากาศไดดี
เมื่อเวลาปดหนาตางในตอนกลางคืน ก็จะเหมือนฝาเรือน
๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๙
๑๐

ระเบียง
ตูและชั้นวางของ
หองนอน
เรือนครัว
เตาไฟ
โตะรับแขก
ชานแดด
บันไดหนาเรือน
บันไดหลังเรือน
ประตู

ผังเรือนไทขาว

๕. ลักษณะทางภูมิศาสตรและความเชื่อของคนไทที่มีอิทธิพลตอ
สถาปตยกรรม
สิ่งแวดลอม เปนตัวกําหนด รูปแบบของเรือนใหสอดคลองกับถิ่นที่อยู
อาศัยตามบริเวณนัน้ ๆ เพือ่ ใหตวั เรือนมีอายุการใชงานไดนาน แข็งแรงคงทนตอ
สภาพดินฟาอากาศ รวมถึงวัสดุที่หาไดงาย เรือนไทดําและไทขาว จึงเนนวัสดุ
ในทองถิ่นที่หาไดเอง หลักการสรางเรือนจึงเปนภูมิปญญาของบรรพบุรุษที่ผาน
การทดลอง การปรับปรุงแกไข และการสัง่ สมประสบการณจากรุน สืบตอสูอ กี รุน
ถายทอดมาจนถึงปจจุบัน โดยมีปจจัยเกี่ยวของ ดังนี้
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๑๕๑

๑. ภูมิอากาศ ดินแดนที่คนไทอาศัยอยูคอนขางมีอากาศรอนชื้น ใน
ขณะที่ฤดูหนาวมีอุณหภูมิคอนขางต่ํา จึงตองสรางเรือนใหสัมพันธกับลักษณะ
อากาศทั้ง ๒ ประเภท คือ
- ความสั ม พั น ธ กั บ อากาศร อ นชื้ น ลั ก ษณะอากาศเช น นี้ ต อ ง
สรางเรือนที่มีอากาศถายเทไดสะดวก จึงสรางเรือนไมยกพื้นสูง
ไม ป ด ฝ า เพดานหลั ง คา ในเรื อ นไทขาวสร า งหน า ต า งแนวสู ง
จากพื้ น เรื อ นจนเกื อ บถึ ง ชายหลั ง คา เพื่ อ เป ด รั บ ให ล มโกรก
เขามาในตัวเรือนสะดวก หากในชวงที่อากาศหนาวก็ปดหนาตาง
ไม ใ ห ล มเข า ในเรื อ นไทดํ า บางหลั ง ติ ด ประตู บ านเฟ ย มแทน
หนาตางบริเวณดานที่ติดกับระเบียง เพื่อใหอากาศถายเท
- ความสัมพันธกับอากาศหนาว ตองสรางเรือนที่ปองกันลมหนาว
ดังจะเห็นผังการวางเรือน มักวางจั่วเรือนขวางตะวัน คือหันจั่ว
เรือนไปทางแกนทิศเหนือและใต เพื่อไมใหลมที่พัดทางเหนือใต
เขามาในเรือน และรับแสงแดดในดานตะวันออกและตะวันตก
ทั้งนี้เรือนไทขาว เมืองไมโจว ยังเพิ่มความหนาของชั้นหลังคา
หญ า คาให ห นามากขึ้ น ส ว นเรื อ นไทดํ า ใช วิ ธี ก ารตั้ ง เตาไฟไว
ในเรือน เพื่อสรางความอบอุน
๒. ภูมิประเทศ หมูบานไทดําและไทขาวตั้งอยูบนที่ดอนเลาะไปตาม
ทิวเขา การสรางเรือนจึงตองวางดานยาวของตัวเรือนไปตามความยาวของ
แนวเขา เพื่อใหสะดวกตอการตั้งเสา๑๙ ทั้งนี้แนวเขาของเวียดนามสวนใหญเปน
แถวยาวจากเหนือ ลงมาทางใต จึงเหมือนกับการบังคับทิศทางใหตัวเรือนหัน
หนาจั่วไปแนวแกนเหนือใต การสรางหมูบานไวที่เนินยังมีขอดีคือเปนที่น้ําทวม
๑๙

วีระ อินพันทัง, ตนขาว ปาณินท, อภิรดี เกษมศุข, โชติมา จตุรวงค. ๒๕๔๗. สรุปผลงาน
วิจยั โครงการสงเสริมกลุม วิจยั สกว. โครงการภูมปิ ญ
 ญา พัฒนาการ และความสัมพันธ
ระหวางกันของเรือนพืน้ ภิน่ ไทย-ไท : คุณลักษณะของสถาปตยกรรมสิง่ แวดลอมในเรือน
พื้นถิ่น. อางแลว. หนา ๑๓.

๑๕๒
ไมถึง และไมมีความชื้นมากจนเกินไป บริเวณที่ลุมน้ํามีความชื้นสูงจึงเหมาะแก
การเพาะปลูกขาวที่ตองใชน้ําในปริมาณมาก
๓. ทรั พ ยากรท อ งถิ่ น ในพื้ น ที่ ที่ ช าวไทดํ า และไทขาวอาศั ย อยู มี
ทรัพยากรปาไมอุดมสมบูรณ การสรางเรือนดวยไมจึงสะดวกมากกกวา เพราะ
ไมมีปริมาณมาก หาไดงาย ไมตองลงทุนทรัพย โดยเฉพาะไมไผ เปนไมโตเร็ว
มีความแข็งแรง มีคุณสมบัติหลากหลาย เชน มีความยืดหยุน นํามาสานเปน
ผนังบานได ลําตนแข็งแรงใชทําโครงสรางได เปนตน
ดานความเชื่อ ลักษณะเฉพาะของคนไทในเวียดนามนั้น มีความแตกตาง
จากชาวไทในกลุมตางๆ เปนอยางมาก เพราะยังมีการนับถือผีอยางจริงจัง
แมวาในปจจุบันคนไทรุนใหมเริ่มมีการนับถือพุทธและคริสตบาง แตก็ยังคง
ใหความสําคัญกับการนับถือผีเพื่อควบคุมดูแลระบบสังคมคนไท ฉะนั้นจึงเปน
เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ทํ า ให ค นไทยั ง มี วิ ถี ชี วิ ต และกรอบในการปฏิ บั ติ ต นในสั ง คมที่
เหนียวแนนในเรื่องผีซึ่งแฝงดวยแนวคิดแบบธรรมชาตินิยม
ในการนับถือผีของคนไทดํานั้นเครงครัดกวาของคนไทขาวมาก หากจะ
ทบทวนจากเอกสารตางๆ ไมวาจะเปนตํานานหรือนิทานของกลุมไท และ
ทฤษฏีของนักวิจัยหลายทานแลว ไดกลาวถึงตนกําเนิดกลุมไทที่เมืองลอและ
เมืองแถงเปนแหงแรกๆ ซึง่ กลุม เมืองเหลานีเ้ ปนถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัยของไทดํามากอน
แลวหลังจากนัน้ ก็จะมีคนจีนอพยพเขามาตัง้ ถิน่ ทีอ่ ยูอ าศัย แลวรับเอาวัฒนธรรม
และภาษาของกลุมไทไปใช จนกลายเปนกลุมไทขาวขึ้น ตามตํานานเมืองไล
จึงอาจเปนไปไดวาการที่คนไทขาวไมคอยเครงครัดในการนับถือผีเพราะไท
กลุมนี้มีการผสมผสานกันของไทดําและคนจีนที่เขามาตั้งถิ่นฐานในเมืองของ
กลุมไท โดยมีขอแตกตางระหวางเรือนไทดําและไทขาว ดังนี้
๑. เรือนไทขาวไมมีกะลอหอง (หองผี) แตจะมีหิ้งผีอยูกลางเรือน และ
ใหความสําคัญกับผีฝา ยแมเทียบเทาผีฝา ยพอ ทัง้ นีอ้ าจจะมีความคิดของคนจีน
แฝงอยู ในเรื่ อ งของการวางหิ้ ง ผี ไว ก ลางเรื อ น แตกต า งจากเรื อ นไทดํ า ที่ มี
ตําแหนงหองผีที่ชัดเจน โดยตั้งอยูในหองแรกของเรือน กอนที่จะเปนหองนอน
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๑๕๓

ของผูอ าวุโส ซึง่ แสดงใหเห็นถึงการเคารพผีอยางสูงสุด หมายถึงการทีผ่ บี รรพบุรษุ
เปนใหญที่สุดในครอบครัว ดังนั้นผูที่อยูในเรือนจึงควรเคารพและประพฤติตน
ตามทํานองคลองธรรม แมวาผูที่เปนเจาของเรือนหรือผูอาวุโสจะมีสิทธิและ
อํานาจอันชอบธรรมในครอบครัว แตก็ตองยอมรับอํานาจที่เปนนามธรรม
ของผี การที่คนไทดํามีหองผีไวในเรือน จึงหมายถึงการอยูรวมกันของเชื้อสาย
เครือญาติเดียวกัน แมจะอยูในสถานะใดก็ตาม ดังนั้นผีในความคิดของไทดํา
จึงเปรียบเสมือนเสาหลักของบาน เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ และสามารถปกปก
รักษาลูกหลานได นอกจากหองผีจะเปนทีส่ งิ สถิตของบรรพบุรษุ ทีล่ ว งลับไปแลว
ก็ ยั ง เป น ที่ เ ก็ บ ถุ ง ไต หรื อ ถุ ง ใส วั น เดื อ นป เ กิ ด ของผู ที่ อ าศั ย อยู ใ นเรื อ นนั้ น
จึงเหมือนกับการฝากใหผีบรรพบุรุษเปนผูรักษาขวัญของลูกหลานในครอบครัว
ใหปลอดภัย ดังนั้นความสําคัญของหองผีในกลุมไทดําไมใชเพียงแคสถานที่
กราบไหวเพือ่ ระลึกถึงบรรพบุรษุ เทานัน้ แตยงั หมายถึงใจกลาง ซึง่ เปนหัวใจหลัก
ของบานดวย หากมองจากพื้นที่ของผีที่มีอยูในเรือน แสดงใหเห็นวาชาวไทดํา
นับถือผีอยางเครงครัดมากกวาชาวไทขาวที่คอนขางยืดหยุน หรืออาจคลาย
ความเชื่อเรื่องผีลงไป
๒. เรือนไทดําในอดีตนิยมสรางเขากุดติดบริเวณจัว่ หลังคา แตในปจจุบนั
เรือนไทดําไมนยิ มใชเขากุดแลวทัง้ นีก้ ลุม ไทขาวไมมกี ารทําเขากุดติดบนจัว่ หลังคา
เรือนเลย
๓. พื้นที่ใชสอยภายในตัวเรือนไทดํา แบงเปนสัดสวนมากกวาผังเรือน
ไทขาว ซึ่งเรือนไทดํามีองคประกอบของกะลอหอง (หองผี) หองนอน เตาไฟ
สําหรับผูช ายอยูท างหนาเรือน และเตาไฟสําหรับผูห ญิงอยูห ลังเรือน ทัง้ นีย้ งั จัด
สัดสวนพื้นที่ผูหญิงและผูชายอยางชัดเจน ซึ่งพื้นที่ตั้งแตบันไดหนาเรือน หองผี
จนถึงกลางเรือนเปนของผูช าย สวนผูห ญิงใชพน้ื ทีห่ ลังเรือน แสดงถึงการใหนาํ้ หนัก
และความสําคัญกับเพศชาย ที่เปนผูสืบสายด้ําปู (ด้ําแมนก) มากกวาฝายหญิง
แตภายในเรือนไทขาวไมมีแบบแผนการจัดพื้นที่หองผี และหองนอนอยางเปน
ระเบียบเหมือนเรือนไทดําอาจสอดคลองกับขอสันนิษฐานของสุมิตร ปติพัฒน

๑๕๔
ที่วาไทขาวเปนกลุมคนไทดําที่ผสมกับคนจีนที่อพยพมาจากมณฑลกวางตุง
จึงไมเครงครัดผีมากนัก อีกทั้งใหความสําคัญกับฝายหญิงมากขึ้น (ด้ําแมลวง)
จะเห็นไดวาเรือนไทดําและไทขาวนั้นมีความแตกตางกันเล็กนอย ทั้งนี้
เนื่องจากอาศัยอยูในคนละเมือง ที่หางไกลกันออกไป ซึ่งแลวแตรสนิยมหรือ
ความชอบของแตละกลุม วาจะออกแบบตกแตงเรือนของตนใหเปนอยางไร
จากการศึ ก ษาจะเห็ น ว า กลุ ม ไทขาวมี ก ารปรั บ ตั ว ตามสมั ย นิ ย มมากกว า
กลุม ไทดําทีย่ งั มีความเชือ่ อยางเครงครัด ซึง่ แสดงออกจากการทีไ่ ทขาวมีรปู แบบ
บานหลากหลายมากกวา ทัง้ ในเรือ่ งของการตกแตง วัสดุทใ่ี ช และขนาดของเรือน
บทสรุป

โลกทัศนของชาวไทในเวียดนาม ผีเปนเสมือนเครือ่ งควบคุม จัดระเบียบ
สังคม โดยเฉพาะความคิดของคนไทดํานั้น ผีหมายถึงทุกสิ่งในชีวิต เพราะผี
จะอยูกับเราตั้งแตเกิดถึงตาย ผีจะอยูในทุกที่แมแตกับสิ่งของเครื่องใช แมวา
ความหมายของผีนั้นจะเปนผีดีหรือผีรายก็ตาม ความเชื่อเรื่องผีก็ยังจะแฝงอยู
ในทุกๆ การกระทําของคนไทดํา โดยผีทเี่ ปนใหญกวาผีทงั้ ปวงคือ ผีแถน เสมือน
เทพองคหนึง่ ทีอ่ ยูบ นสรวงสวรรค สวนผีอนื่ ๆ ก็จะเปนผีบรรพบุรษุ ผีบา นผีเรือน
นั่นคือวิถีชีวิตของชาวไทดําที่อยูรวมกับผีไดโดยไมคิดวาเปนสิ่งแปลกปลอม
ในชีวิต เพราะผีไมไดทําใหเกิดความวุนวายในสังคม แตกลับจรรโลงสังคมไทดํา
ใหมีระเบียบแบบแผนในตัวมันเอง โดยใชระบบผีมาชวยสรางประเพณีหรือ
จารีตทางสังคม สวนชาวไทขาวมีความเชื่อเรื่องผีเชนกัน แตไมเครงครัดมาก
เทากับชาวไทดํา ซึ่งสังเกตไดจากเรือนไทขาว ไมไดใหความสําคัญกับหองผี
เทากับเรือนชาวไทดํา
ถิน่ ฐานของชาวไทดําและไทขาว อยูบ ริเวณทางตอนเหนือของเวียดนาม
มีสภาพอากาศคอนขางเย็น มีพนื้ ทีภ่ เู ขาสูงสลับกับทีร่ าบ ชาวไทอาศัยอยูร ะหวาง
ที่ราบระหวางหุบเขา โดยมีแมน้ําไหลผาน เพื่อใชในการอุปโภคบริโภค แตกตาง
จากชาวเขาที่ อ าศั ย อยู บ นภู เขาสู ง หมู บ า นของไทดํ า และไทขาวมี ลั ก ษณะ
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๑๕๕

คลายคลึงกันคือ ที่ดอนบริเวณเชิงเขาเปนที่ตั้งของหมูบาน ถัดลงมาบริเวณ
ทีร่ าบลุม แมนา้ํ เปนทีเ่ พาะปลูก ในชวงระยะเวลาทีส่ าํ รวจเมืองเดียนเบียนฟูของ
ชาวไทดํา และเมืองไมโจวของชาวไทขาว เริ่มสังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของ
รูปแบบเรือน และการใชงานตัวเรือน โดย เรือนไทดําที่สรางแบบหลังคาโคงทรง
กระดองเตามีใหเห็นนอยมาก แตเรือนแบบหลังคาทรงจัว่ ตรงเปนทีน่ ยิ มมากกวา
ซึ่งมีลักษณะเปนเรือนไมจริง คอนขางแข็งแรง บางหลังตอเติมใตถุนเรือนเปน
หองกอปูน ทัง้ ยังใชวสั ดุสมัยใหมมาผสมผสานมากขึน้ เชน การใชหลังคากระเบือ้ ง
การสรางเรือนดวยปูน เปนตน สวนเมืองไมโจว บางหมูบานจัดทําเปนหมูบาน
โฮมสเตย เพือ่ รองรับอุตสาหกรรมการทองเทีย่ ว จึงปรับตัวเรือนใหเปนทีพ่ กั ของ
นักทองเที่ยว
การเปลี่ยนแปลง หรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเรือนของชาวไทดํา และไทขาว
ในเวียดนามมีพัฒนาการอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนพลวัตรทางสังคมที่เปนไปตาม
ธรรมชาติของมนุษย ผูรูจักการปรับตัวใหเขากับยุคสมัยนิยม บทความชิ้นนี้
อาจชวยบันทึกเรื่องราวที่เกิดขึ้นในชวงระยะเวลาหนึ่ง เพื่อในอนาคตเมื่อรูปแบบ
เรือนเดิมๆ สูญหายไป อาจเปนประโยชนในการใหขอมูล

๑๕๖

บ รรณานุกรม
กัญญา ลีลาลัย. ๒๕๔๔. ประวัติศาสตรชนชาติไท. กรุงเทพ : สถาบันวิถีทัศน.
คําจอง. ๒๕๓๗. ประวัติศาสตรและเอกสารไทดําในเวียดนาม. เอกสาร
ประกอบการสัมมนาวิชาการ. สํานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ.
ฉัตรทิพย นาถสุภา และพิเชฐ สายพันธ บรรณาธิการ. ๒๕๕๓. ทฤษฎีบา นเมือง
ศาสตราจารยคําจอง กับการศึกษาชนชาติไท. กรุงเทพฯ : ดานสุทธา
การพิมพ จํากัด.
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สรุปผลงานวิจยั โครงการสงเสริมกลุม วิจยั สกว. โครงการภูมปิ ญ
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แนะนําผ้เู ขียน

๑๕๗

แ นะนําผูเขียน
ศาสตราจารยเกียรติคุณ สุรพล ดําริหกุล
ตําแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ สาขาศิลปะไทย
คณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิชาการอิสระ ดานวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร และโบราณคดี
E-mail : Suraphondk@gmail.com

อาจารยโฆษิต ไชยประสิทธิ์
ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาการพัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
E-mail : got_khosit@windowslive.com

นางชวนพิศ นภตาศัย
ตําแหนง นักวิชาการอิสระ
E-mail : napatasai@gmail.com

๑๕๘

แ นะนําผูเขียน
อาจารยสุพจน ใหมกันทะ
ตําแหนง อาจารยประจําสาขาวิชาสิ่งทอและ
เครื่องประดับ
คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา
E-mail : mailunta@Rmult.ac.th

นางสาวฐาปนีย เครือระยา
ตําแหนง หัวหนาฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
E-mail : kookkaitha@gmail.com
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หลักเกณฑการจัดทําตนฉบับบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ ในวารสาร “ขวงผญา”
วารสาร “ขวงผญา” มีกําหนดออกปละ ๑ ฉบับ (มกราคม-สิงหาคม)

๑. ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ
๑.๑ รายงานการวิ จั ย ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
เป น บทความวิ จั ย ทางด า นมนุ ษ ยศาสตร สั ง คมศาสตร
ศิลปวัฒนธรรม และโบราณคดี
๑.๒ บทความวิชาการที่นําเสนอองคความรู แนวคิด วิธีการและ
กระบวนการทีเ่ กีย่ วของกับสาขาวิชาตางๆ ทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ศิลปวัฒนธรรม และโบราณดคี

๒. รูปแบบการเขียนบทความ
รายงานการวิจยั บทความวิจยั และงานสรางสรรคทางดานมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร ควรมีความยาวตัง้ แต ๑๐,๐๐๐ คํา แตไมควรเกินกวา ๑๕,๐๐๐ คํา
(จํานวนคําถือตามการนับจํานวนคําใน Microsoft Word) หรือจํานวนหนา
แตไมเกิน ๒๐ หนา ลงในกระดาษ A4 ระยะหางจากขอบกระดาษ ทั้งดานบน
ดานลาง ดานซาย และดานขวา ๒.๕๔ เซนติเมตร แบบอักษร TH SarabunPSK
ขนาด ๑๖ Point ภาพประกอบ ความละเอียดที่ ๓๐๐ Pixel/High Resolution
และมีขอมูลตามลําดับตอไปนี้
- ชื่อเรื่อง
- ชื่อผูเขียน : ชื่อ-นามสกุล (ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ) ตําแหนง/
ตําแหนงทางวิชาการ หนวยงานที่สังกัด และอีเมลล
- บทคัดยอ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
- บทนํา

๑๖๐
- เนื้อหา
- บทสรุป
- เอกสารอางอิง
๓. การเตรียมบทความ
๓.๑ เอกสารบทความ/รายงานการวิจยั (ตามขอ ๒) จํานวน ๒ ชุด
พรอมแบบนําสงบทความ จํานวน ๑ ชุด
๓.๒ ซีดี-รอม จํานวน ๑ แผน ประกอบดวย
- ไฟลบทความ นามสกุล .doc หรือ .docx
- ไฟลภาพประกอบ นามสกุล .jpeg, .jpg หรือ RAW/TIFF
ความละเอียด ๓๐๐ pixel/High Resolution ขนาดไฟล
ไมต่ํากวา ๕๐๐ KB
๔. การจัดสง
สงที่ กองบรรณาธิการวารสาร “ขวงผญา”
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ถนนชางเผือก
ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท ๐-๕๓๘๘-๕๘๙๑
โทรสาร ๐-๕๓๘๘-๕๘๙๑
E-mail : ilaccmru@gmail.com
Website : culture.cmru.ac.th
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๕. การพิจารณาบทความ
๕.๑ กองบรรณาธิการจะทําหนาที่พิจารณากลั่นกรองบทความ
และจะแจงผลการพิจารณาใหผูสงบทความทราบภายใน ๒๐ วัน นับตั้งแตวัน
ไดรับบทความ
๕.๒ กองบรรณาธิการจะดําเนินการจัดทํารูปแบบของบทความ
ใหเปนระบบเดียวกันทุกบทความ กอนนําเสนอผูทรงคุณวุฒิ (Peer Review)
พิจารณา จากนัน้ จึงสงบทความทีไ่ ดรบั การพิจารณาในเบือ้ งตนใหกบั ผูท รงคุณวุฒิ
(Peer Review) จํานวนทานละ ๑ บทความ เปนผูพิจารณาใหความเห็นชอบ
ในการตีพมิ พเผยแพรบทความ โดยใชเวลาในการพิจารณาบทความไมเกิน ๑ เดือน
จากนั้นทางกองบรรณาธิการจะสงผลการพิจารณาบทความใหผูสงบทความ
หากวาบทความนั้นมีการแกไขหรือปรับปรุง ใหผูสงบทความแกไข และนําสง
กองบรรณาธิการภายใน ๑ เดือน นับแตวันที่ไดรับผลการพิจารณา
๕.๓ กองบรรณาธิ ก ารจะนํ า บทความที่ ผ า นการพิ จ ารณาและ
แกไขแลวเขาสูกระบวนการเรียบเรียงพิมพ และตีพิมพตอไป โดยใชเวลาในการ
ดําเนินการ ๓ เดือน
๕.๔ ผูสงบทความจะไดรับวารสาร “ขวงผญา” จํานวน ๑๐ เลม
เปนการตอบแทน ภายใน ๑ เดือน นับตั้งแตวันที่วารสาร “ขวงผญา” ไดรับ
การแผยแพร
๖. การอางอิงเอกสาร
ก. กรณีทเ่ี ปนรายงานวิจยั มีรปู แบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชือ่ ผูเ ขียน
(ในกรณีภาษาไทย ใชชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุล
และชื่อ). ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อยอของวารสาร. เลมที่พิมพ ฉบับที่พิมพ :
เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายของเรือ่ ง. ในกรณีทม่ี ผี เู ขียนมากกวา ๖ คน ใหใสรายชือ่
ผูเขียนทั้ง ๖ คนแรก แลวตามดวยคําวา “ และคณะ” หรือ “et al”
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