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บทคัดยอ

เมืองเชียงแสนมีการสรางบานแปลงเมืองขึ้นบนพื้นที่เมืองเกาเมื่อ
พ.ศ.๑๘๗๑ โดยพญาแสนภู กษั ต ริ ย  ล  า นนาองค ที่ ๓ ในราชวงศ มั ง ราย
ดวยชัยภูมิตั้งอยูบริเวณชุมทางการคมนาคมสําคัญ จึงทําใหเมืองเชียงแสน
เกิดศึกสงครามอยูบอยครั้ง แตทวาก็สามารถคงความเปนบานเมืองสืบเนื่องมา
จนกระทั่งใน พ.ศ.๒๓๔๗ ที่มีการกวาดตอนครั้งใหญ มีผลทําใหเมืองเชียงแสน
ราง ชาวเชียงแสนพรอมหัวเมืองบริวารไดถูกกวาดตอนใหออกจากบานเมือง
จึงทําใหมกี ลุม คนทีเ่ รียกตนเองและถูกคนกลุม อืน่ เรียกวา “ไทยวน” หรือ “ลาวยวน”
ปรากฏตามพืน้ ทีต่ า งๆ ทัง้ ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ลักษณะของการเขาไปตั้งถิ่นฐานในครั้งนี้ มีทั้งอพยพเดินทาง
เขาไปตั้งถิ่นฐานโดยตรงและมีการขยับขยายออกไปบุกเบิกพื้นที่ทํากินหรือ
ทําหนาทีต่ า งๆ ตามทีไ่ ดรบั มอบหมาย สวนรูปแบบการตัง้ ถิน่ ฐานนัน้ มีทงั้ เขาไป
ตั้งถิ่นฐานขึ้นใหมเปนหมูบานและเขาไปตั้งถิ่นฐานรวมกับชุมชนคนในพื้นเดิม
โดยชาวเชียงแสนเหลานีบ้ างสวนภายหลังการรือ้ ฟน ตัง้ เมืองเชียงแสนอีกครัง้ ใน
พ.ศ.๒๔๒๓ ก็มีการเดินทางกลับมาอยูบานเกิดเมืองนอนถิ่นเดิมอีกครั้ง
เท า ที่ ผู  เขี ย นสื บ ค น ได ใ นขณะนี้ มี ช าวเชี ย งแสนและหั ว เมื อ งบริ ว าร
ไดเดินทางไปตัง้ ถิน่ ฐานตามแหลงตางๆ ทัง้ ภายในประเทศไทยและประเทศลาว
ในประเทศไทยมีทั้ง ๔ ภาค จํานวน ๑๖ จังหวัด ๕๕ อําเภอ ไดแก (๑) จังหวัด
เชียงราย (๒) จังหวัดเชียงใหม (๓) จังหวัดลําพูน (๔) จังหวัดลําปาง (๕) จังหวัด
แพร (๖) จังหวัดนาน (๗) จังหวัดอุตรดิตถ (๘) จังหวัดพิษณุโลก (๙) จังหวัด
กาญจนบุรี (๑๐) จังหวัดสระบุรี (๑๑) จังหวัดราชบุรี (๑๒) จังหวัดนครปฐม
(๑๓) จังหวัดลพบุรี (๑๔) จังหวัดนครราชสีมา (๑๕) จังหวัดหนองคาย และ
(๑๖) จังหวัดสงขลา สวนในประเทศลาว มีจํานวน ๓ แขวง ไดแก (๑) แขวง
นครหลวงเวียงจันทน (๒) แขวงหลวงพระบาง และ (๓) แขวงไชยบุรี

๑๐
Abstract

Chiang Saen was built up as a colony in the old city area, in 1328
by King Saen Phu, the 3rd ruler of the Mengrai Dynasty. It was strategically
located near major transportation hub, thus it has always been a flashpoint,
a scene of contention causing frequent war but retained the status as a city
until 1804. Where the mass of its popular were held as hostages, caused
Chiang Saen deserted. People in Chiang Saen and allied cities were forced
out of the city. Those who called themselves and were called “Thai Yuan”
or “Lao Yuan” appear in diﬀerent areas both in Thailand and The Republic
of Laos. These immigrants were pioneers and settled the land. They also
moved onto and settled other areas. Immigrants perform various duties
as assigned. The settlement pattern is both in the resettlement their
own village and co-settle with the locals in the community. They formed
their own communications as well as co-settling with other communities.
By some of these who later revive the area again in 1880, however some
returned to their original homeland.
According to the authors, findings the people of Chiang Saen
and the districts had their settlements both domestically and in Lao.
In Thailand, there are 4 regions, 16 provinces, 55districts they include:
(1) Chiang Rai (2) Chiang Mai (3) Lamphun (4) Lampang (5) Phare (6) Nan
(7) Uttaradit (8) Phitsanulok (9) Kanchanaburi (10) Saraburi (11) Rachaburi
(12) Nakhonprathom (13) Lopburi (14) Nakhon ratchasrima (15) Nong Khai
(16) Songkhla. In Lao, there are 3 sub-districts include: (1) Wieng Chan
(2) Luang Phra-bang (3) Chaiburi
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บทนํา

“ภองชักนิ้ว
เมืองนานเขา
บางฅนนั้น
ภองหกเจ็ด
ชาวทัพรอง

ภองจองเอาขา
ชักเอาลองใต
ไดสองไดสาม
แปดเกาปาลา
โหไปสะสาว

ภองลคอรเอา
ลากทื้นเตม
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ฝูงชาวเมือง
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ชาวเชียงแสนยายแผนดิน ในความหมายของบทความนี้ คือกลุมคน
หลากหลายชาติพันธุทั้งไทยวน ไทลื้อ ลัวะ ไทใหญ ไทขืน (ไทเขิน) ลาว พมา
และมอญ เปนตน ทีอ่ าศัยในขอบเขตอาณาบริเวณเมืองเชียงแสนเปนศูนยกลาง
พรอมหัวเมืองบริวาร เชน เมืองเชียงราย เมืองเชียงของ เมืองพะเยา เมือง
เทิง เมืองพาน และเมืองลอ เปนตน และไดมีการกวาดตอนอพยพเคลื่อนยาย
ดวยภัยสงครามชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ซึ่งมีจํานวนหลายครั้ง โดยครั้งสําคัญ
และเปนครั้งสุดทายคือ พ.ศ.๒๓๔๗ ที่มีชาวเชียงแสนไดโยกยายแผนดิน
ถิน่ ฐานไปอยูต ามเมืองตางๆ ทัง้ ในภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต
ของไทย ตลอดจนในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่สืบลูก
สืบหลานมาจนถึงปจจุบัน
การสรางบานแปลงเมืองเชียงแสน

บริเวณเมืองเชียงแสนกอนที่พญาแสนภู กษัตริยลานนาองคที่ ๓
(พ.ศ.๑๘๖๘-๑๘๗๗) ราชวงศมงั ราย จะมาสรางฟน ฟูบนเมืองเกาใน พ.ศ.๑๘๗๑
มีรองรอยเมืองโบราณในตํานานพื้นเมืองเชียงแสนเรียกอาณาบริเวณนี้วา
๑

คราวเชียงแสนแตก ฉบับวัดมวงตึด๊ ตําบลมวงตึด๊ อําเภอเมือง จังหวัดนาน อักษรธรรมลานนา
รหัสไมโครฟลม ๘๒ ๑๐๘ ๐๗ ๐๒๗-๐๒๗.

๑๒
“เมืองโยนก” หรือ “เมืองยวน” หรือ “เมืองไทยวน”๒ โดยตํานานกลาวยอนอายุ
ไปไกลถึง พ.ศ.๑๑๘๑ มีพญาลวะจังกราช (ลาวจก) เปนปฐมกษัตริยร าชวงศลวะ
จังราช มีเมืองหลวงอยูที่เมืองเชียงลาว ภายหลังยายมาอยูที่เมืองเงินยางใกล
แมนํ้าโขง มีกษัตริยปกครองสืบตอมาจนถึงพญามังราย เปนกษัตริยแควนโยนก
องคที่ ๒๕ (พ.ศ.๑๘๐๔-๑๘๓๙) ภายหลังยกกองทัพยึดแควนหริภญ
ุ ไชยนคร (ลําพูน)
และแควนเขลางคนคร (ลําปาง) รวมเปนอาณาจักรลานนา โดยพญามังราย
เปนปฐมกษัตริยลานนา (พ.ศ.๑๘๓๙-๑๘๕๔) ราชวงศมังราย แตขณะนี้
ยังไมพบหลักฐานทางโบราณคดีสนับสนุนความเกาแกตามตํานานกลาวถึง
ที่ปรากฏตัวตนของเมืองเชียงแสนชัดเจนก็ตั้งแตพญาแสนภู ราชนัดดาองคโต
ของพญามังราย ทรงสรางเมืองเชียงแสนบนเมืองเกาที่อาจเปนเมืองเงินยาง
แลวตั้งนามเมืองตามพระนามของพระองควา “เมืองเชียงแสน” ดังตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหมระบุวา “เจามังรายก็หื้อชางกานโถมเมือกินเมืองเชียงแสน
ยามนั้ น เมื อ งเชี ย งแสนได ชื่ อ ว า เมื อ งรอย เถิ ง เมื่ อ เจ า พระญาแสนพู ไ ปกิ น
จิ่งไดชื่อวาเชียงแสนแล...”๓ ดวยความสืบเนื่องตํานานที่เขียนขึ้นในภายหลัง
จึงเรียกเมืองเชียงแสนวา “เมืองเงินยางเชียงแสน” หรือผูกเปนภาษาบาลีวา
“เมืองเหรัญนครเงินยางเชียงแสน” หรือ “เมืองหิรัญนครเงินยางเชียงแสน”
เมืองเชียงแสนยุคราชวงศมังราย

เมื่ อ พญาแสนภู ท รงสร า งเมื อ งเชี ย งแสนตํ า นานพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม
ระบุไว ๒ ปคอื พ.ศ.๑๘๗๐ และ พ.ศ.๑๘๗๑ บนเมืองรอย “เจาพระญาแสนพูจงิ่
ไปสางเมืองรอย เจาก็หอื้ ขุดฅือเวียง ๓ ดาน ดานวันออกเอาแมของเปนแดนฅือ
แลวก็หื้อกอปราการเวียงทัง ๓ ดาน แลวบอรมวณชูอัน เจาแสนพูลวดอยูเสวย
๒
๓

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๒๔-๒๕.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๒๙.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๑๓

ราชสัมปตติในเมืองทีน่ นั้ จิง่ ปรากฏไดชอื่ วาเมืองเชียงแสนมาตอเทาบัดนีแ้ ล...”๔
ไดจัดแบงอาณาเขตเมืองเชียงแสนออกเปน ๖๕ พันนา อาณาเขตทิศใตตอ
แดนเมืองเชียงราย เมืองเทิง ทิศตะวันตกตอแดนเมืองสาด ทิศตะวันตกเฉียงใต
ตอแดนเมืองฝาง ทิศตะวันตกเฉียงเหนือตอแดนเมืองเชียงตุง ทิศเหนือตอแดน
เมืองมา เมืองเชียงขาง ทิศตะวันออกเฉียงเหนือตอแดนเมืองภูคา ทิศตะวันออก
ตอแดนเมืองหลวงพระบาง และทิศตะวันออกเฉียงใตตอแดนเมืองเชียงของ๕
ทรงใหสรางคุมหลวงที่ประทับ พรอมกับใหฟนฟูวัดรางใหเปนวัดแรกของเมือง
เชียงแสน แลวเรียกนามเปนมงคลใหมคี วามมัน่ คงสถาพรตอบานเมืองตามนาม
เดิมของวัดรางนี้วา “วัดเชียงหมั่น” (วัดเชียงมั่น)
ทรงตั้งเจาหมื่นเจตตา ราชบุตรขุนคําเครื่อง ที่มีศักดิ์เปนราชนัดดา
พญามังรายเหมือนพระองค ใหเปนเจาพรองเมืองพันนาขวา เจาวัฒกีกานถม
ผูนองเจาหมื่นเจตตา เปนเจาพรองเมืองพันนาซายชวยปกครองเมืองเชียงแสน
แตงตั้งเจาเมืองตางๆ ประทานยศตามหัวเมืองใหญนอย เชน เจาเมืองเชียงยน
เจาเมืองเชียงคํา เจาเมืองเชียงลาว เจาเมืองเชียงราย พญายอง อาชญาเชียงของ
อาชญาพะเยา อาชญาสาด และอาชญาเมืองไร เปนตน แลวแตงตัง้ ขุนนางสําคัญ
ตําแหนงตางๆ เชน พญาศรีเมือง พญาศรีสัทธรรม พญาไชยชิต พญาสุทธลือไชย
พญาหลวงเศรษฐี แสนหลวงตาง แสนหลวงเถิง แสนหลวงเรือดอน แสนหลวง
นาวาวายทา แสนไชยปรารมภ แสนขวางเมืองมูล แสนเมืองลาบ หมื่นฟอน
หลวง หมืน่ ฟอนนอย หมืน่ ฟอนขวา หมืน่ ฟอนซาย หมืน่ บวกขวา หมืน่ บวกซาย
และตั้งหาญราชวัง ใหดูแลกิจการในราชสํานักคุมหลวง หาญราชโกฏิ์ ดูแล
คลังหลวง หาญบาน ดูแลกฎหมายความสงบเรียบรอยของบานเมือง พรานเมือง
เปนราชฑูตสัมพันธไมตรีกับตางเมือง เปนตน
๔
๕

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ปี, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๔๖.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๗๑-๗๒.

๑๔
เจาเมืองเชียงแสนยุคราชวงศมังรายทั้งที่เปนเจานายในราชวงศมังราย
และขุนนาง ที่ปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงแสนมีจํานวน ๑๖ องค ไดแก
(๑) พญาแสนภู (๒) เจาหมื่นเจตตา (ราชบุตรขุนคําเครื่อง) (๓) เจาคําฟู
(ราชบุ ต ร ๑) (๔) เจ า ผายู (ราชบุ ต ร ๓) (๕) เจ า กื อ นา (ราชบุ ต ร ๔)
(๖) พญาศรีสิทธิมหาไชยสงครามลุมฟา (บุตรขุนหมายนา) (๗) พระเมืองขุนยี่
(พระมังขุนยี่ หรือ หมื่นยี่นาขุน) (๘) เจาหมื่นงั่ว (เจาหอยงั่ว ราชนัดดา
พญาแสนเมืองมา) (๙) เจาพญาสุวรรณะคําลานนา (เจาขุนแสง ราชนัดดา
พญาแสนเมืองมา) (๑๐) หมื่นเชียงสง (หมื่นพราว) (๑๑) พญาศรีรัชฏะเงินกอง
(เจาหมื่นหอยงั่ว ราชนัดดาพระเจาติโลกราช) (๑๒) หมื่นมณี (๑๓) พญาสุทธนะ
(๑๔) หมื่นทักขิณะ (๑๕) พญาคําหมู และ (๑๖) พญารัตนะกัมพล (เจากัมพล
พระนัดดาพญาศรีรัชฏะเงินกอง) พ.ศ.๒๐๙๗-๒๑๐๑
ในสมัยพญารัตนะกัมพล (เจากัมพล) เปนเจาเมืองเชียงแสนองคสดุ ทาย
ในยุคราชวงศมังราย พ.ศ.๒๑๐๑ พระเจาบุเรงนอง กษัตริยพมาองคที่ ๓
(พ.ศ.๒๐๙๔-๒๑๒๔) ราชวงศตองอู ไดยกทัพตีลานนาเปนประเทศราช พญา
รัตนะกัมพล (เจากัมพล) เจาเมืองเชียงแสนหนีไปอยูเมืองแสนหวี ภายหลัง
พระเจาบุเรงนองทรงใหคนติดตามตัวมาเปนเจาเมืองเชียงแสนดังเดิม ตั้งแต
นั้นมาเมืองเชียงแสนจึงอยูภายใตกษัตริยลานนาที่เมืองเชียงใหม โดยที่กษัตริย
ลานนาเปนกษัตริยประเทศราชของกษัตริยพมาอีกชั้นหนึ่ง
เมืองเชียงแสนยุคประเทศราชพมา

เมื อ งเชี ย งแสนยุ ค เป น ประเทศราชพม า (พ.ศ.๒๑๐๑-๒๓๔๗)
เมื่อพระเจาบุเรงนองทรงยึดลานนาเปนประเทศราช ยุคแรกยังใหกษัตริยและ
เจาเมืองสําคัญในลานนาปกครองสืบตอ ดังยังคงใหพระเจาเมกุฏิวิสุทธิวงศ
(เจาหนานแมกุ) เปนกษัตริยลานนา และใหพญารัตนะกัมพล (เจากัมพล) เปน
เจาเมืองเชียงแสน มีเจาฟาเชียงแสนปกครองสืบตอมาอีก ๘ ลําดับจึงเปลี่ยน

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๑๕

เปนสายสกุลวงศเจาฟาหลวงทิพเนตร ดังนี้ (๑) เจาฟารัตนะกัมพล (เจากัมพล
พระนัดดาพญาศรีรัชฏะเงินกอง) พ.ศ.๒๐๙๗-๒๑๐๙ (๒) เจาฟาหนอคํา
(ราชบุตร ๑) พ.ศ.๒๑๑๐-๒๑๑๙ (๓) พญาเจาเมืองลําพูน (๔) นางเทวีพญา
เจาเมืองลําพูน (๕) พญาหัวเคียน (๖) ออกญาเดโช พ.ศ.๒๑๔๓-๒๑๔๖
(ออกญาเดโช เปนขุนนางอยุธยา เปนเจาเมืองเชียงแสนชวงเวลาสั้นๆ ที่ลานนา
เปนประเทศราชอยุธยาในรัชกาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช) (๗) เจาฟากาเผือก
(เดิมเปนพญาจาบาน เมืองเชียงใหม) และ (๘) นางราชเทวีเจาฟาเผือก
ภายหลังจากนางราชเทวีเจาฟากาเผือก เจาฟาเชียงแสนไดลงไปอยู
พมา ทําใหวางเจาฟาผูปกครองเมืองเชียงแสน ดังนั้นตั้งแต พ.ศ.๒๑๗๑
พระเจาตลุนมิน กษัตริยพมา (พ.ศ.๒๑๗๑-๒๑๙๑) ราชวงศตองอู ไดโปรด
สถาปนาแสนหลวงเรือดอน เชือ้ สายไทลือ้ เมืองเชียงแสนใหขนึ้ เปน เจาฟาหลวง
ทิพเนตร เจาฟาเชียงแสน และโปรดให “เจาฟาเชียงแสน” สามารถสืบเชือ้ สายกัน
ปกครองเมืองเชียงแสนรวมระยะเวลา ๑๗๖ ป (พ.ศ.๒๑๗๑-๒๓๔๗) มีทั้งหมด
จํ า นวน ๑๐ องค และนอกสกุ ล วงศ เ ป น เชื้ อ สายไทลื้ อ เมื อ งพง ๒ องค
รวมเจาฟาเชียงแสนในยุคนี้ทั้งหมด ๑๒ องค ไดแก
(๑) เจาฟาหลวงทิพเนตร (แสนหลวงเรือดอน)
พ.ศ.๒๑๗๓-๒๑๙๓
(๒) เจาฟาหมวกคํา (เจาหมอคํา หรือ เจาหมูคํา)
(ราชบุตร ๑)
พ.ศ.๒๑๙๔-๒๑๙๘
(๓) เจาฟาแสนเมือง (เจาแสงเมือง) (ราชบุตร ๒) พ.ศ.๒๑๙๙-๒๒๑๕
(๔) เจาฟาอิ่นเมือง (เจาอินทรเมือง) (ราชบุตร ๓) พ.ศ.๒๒๑๖-๒๒๒๑
(๕) เจาฟาหลวงเฉลิมเมือง (ราชบุตร ๔)
พ.ศ.๒๒๒๒-๒๒๓๕
(๖) เจาฟารัมมเสน (ราชบุตร ๕)
พ.ศ.๒๒๓๖-๒๒๕๔๖

๖

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๒๖.

๑๖
(๗) เจาฟาลักที (ราชบุตร ๖)
(๘) เจาฟายอดงําเมือง (ราชบุตร ๗)
(๙) เจาฟาหลวงหาญ (พญาหลวงหาญ ไทลือ้ เมืองพง)
(๑๐) เจาฟางาม (ราชบุตร ๘)
(๑๑) เจาฟาคําปลิว (ราชบุตร ๙)
(๑๒) เจาฟาเมียวหวุนนาขวา หรือ เจานาขวา
(เจาใหมหนอคํา) (ราชบุตรเจานาขวา
(เจาใหมพุทธวงศ) ราชนัดดาเจาฟางาม)

พ.ศ.๒๒๕๕-๒๒๖๗
พ.ศ.๒๒๖๘-๒๒๗๑
พ.ศ.๒๒๗๒-๒๒๘๔
พ.ศ.๒๒๘๕-๒๓๐๓
พ.ศ.๒๓๐๔-๒๓๐๙๗
พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๔๗๘

ชวงสุดทายกอนทีเ่ มืองเชียงแสนแตก เชือ้ สายเจาฟางามยังคงมีบทบาท
ไดรบั ตําแหนงเจานายชัน้ สูงของเมืองเชียงแสน ไดแก ราชบุตรของเจาฟางาม ๒ องค
องคพชี่ อื่ เจาใหมพทุ ธวงศ เปนเจานาขวา เมืองเชียงแสน (พ.ศ.๒๒๘๔-๒๓๐๙)
องคนอ งชือ่ เจาใหมไชยวุฒิ เปนเจานาซาย เมืองเชียงแสน (พ.ศ.๒๒๘๔-๒๓๐๙)
เจาใหมหนอคํา ราชบุตรเจานาขวา (เจาใหมพุทธวงศ) ราชนัดดาเจาฟางาม เปน
เจาฟาเมียวหวุนนาขวา เจาฟาเมืองเชียงแสนองคสุดทาย (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๔๗)
และเจาใหมพุทธวงศ พระนัดดาเจานาซาย (เจาใหมไชยวุฒิ) เปนเจานาซายเมือง
เชียงแสนองคสุดทาย (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๔๒)๙
ในรัชสมัยเจาฟาหลวงทิพเนตรขึ้นเปนเจาฟาเชียงแสน ปพ.ศ.๒๑๘๐
พระเจาตลุนมิน กษัตริยพมา (พ.ศ.๒๑๗๑-๒๑๙๑) ไดทรงผนวกเมืองเชียงแสน
เปนแควนหนึ่งของพมา สวนเมืองเชียงใหมยังคงเปนประเทศราช ยุคนี้เมือง
ในลานนาจึงแบงออกเปน ๒ เขตการปกครอง คือเขตเชียงใหมกับเขตเชียงแสน
เขตเชี ย งแสนคื อ บริ เวณเมื อ งเชี ย งแสน เมื อ งพะเยา เมื อ งฝาง เมื อ งหาง
๗
๘
๙

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๒๖.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑๒-๒๓๘.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๓๘.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๑๗

เมืองสาด เมืองสิงห เมืองหลวง เมืองภูคา เมืองเชียงของ เมืองเทิง เมืองลอ
เมืองนาน เมืองแพร เมืองลําปาง และเมืองลอง เปนตน เขตเชียงใหมคอื บริเวณ
เมืองเชียงใหม เมืองลําพูน เมืองฮอด เมืองลี้ และเมืองเถิน เปนตน และในชวง
ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๓ ก็เกิดเปนแควนอิสระกลุมตางๆ ๒ กลุมใหญไดแก
สมเด็จพระบรมขัตติยวงศา (เจาองคคํา) กษัตริยเชียงใหม (พ.ศ.๒๒๗๐-๒๓๐๒)
เจาพญาสุลวะลือไชยสงคราม (เจาหนานทิพจักร) กษัตริยลําปาง (พ.ศ.๒๒๗๕๒๓๐๒) สวนทางเชียงแสนและเมืองบริวารยังอยูภายใตอิทธิพลพมา
จนกระทัง่ พ.ศ.๒๓๑๔ พญามังไชย เจาฟาเมืองแพร (กอน พ.ศ.๒๓๐๙๒๓๓๐) ไดสวามิภักดิ์ตอพระเจากรุงธนบุรี (สิน) กษัตริยสยาม พ.ศ.๒๓๑๗
กลุมราชวงศเจาเจ็ดตน (เชียงใหม ลําปาง ลําพูน) ไดยอมสวามิภักดิ์ตอสยาม
และ พ.ศ.๒๓๓๑ เจาฟาเมืองนานสวามิภักดิ์ตอสยาม ซึ่งในป พ.ศ.๒๓๑๗
ไดกําลังจากสยามชวยตีพมาออกจากเมืองนครเชียงใหมและ พ.ศ.๒๓๓๒
พมาก็ออกจากเมืองนครนาน กองกําลังพมาที่ออกจากเมืองนครเชียงใหม
กับเมืองนครนานก็ไปรวมตั้งมั่นอยูที่เมืองเชียงแสน ทําใหอํานาจฐานที่มั่นของ
พมาไปอยูท เี่ มืองเชียงแสน ภายหลังจากฟน ฟูเมืองนครเชียงใหมใน พ.ศ.๒๓๓๙
เพือ่ ขับไลพมาออกไปจากลานนาและไมใหเมืองเชียงแสนเปนฐานทีม่ นั่ พมา ทาง
ลานนาจึงขอกองกําลังจากสยามและหัวเมืองประเทศราชทั้งประเทศราชลานชาง
(เมืองนครเวียงจันทน) และประเทศราชลานนาเอง ยกกองกําลังครั้งใหญไปตี
เมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๔๗ เพือ่ ไมใหเปนฐานทีม่ นั่ แหลงเสบียงอาหารใหกบั
พมา จึงทําการกวาดตอนชาวเชียงแสนตั้งแตเจานายขุนนางชาวเมืองไปไวตาม
ที่ตางๆ ที่จัดแบงกันของแตละกองทัพ
ในเอกสารบันทึกกลาวถึง ๕ กองทัพที่เขาตีเมืองเชียงแสน และไดแบง
ชาวเชียงแสนไปใหทงั้ ๕ กองทัพ คือ กองทัพเชียงใหม กองทัพลําปาง กองทัพนาน
๑๐

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๑๑๖-๑๑๗.

๑๘
กองทัพสยาม และกองทัพเวียงจันทน แตในแตละกองทัพใหญนั้น ยังมีกองทัพ
เมืองอื่นๆ เขารวมดวยโดยเฉพาะหัวเมืองบริวารที่ขึ้นตอเมืองนครตางๆ
สวนในประเทศราชลานนาหัวเมืองบริวารของเมืองนครตางๆ ทีร่ ว มรบก็ไดสว น
แบงชาวเมืองเชียงแสนมาไวบา นเมืองนัน้ ๆ ดวย เชน กองทัพเมืองลอง กองทัพ
เมืองตา เปนตน
ภายหลังจากตีพมาออกจากเมืองเชียงใหมและเมืองปาซางใน พ.ศ.๒๓๑๗
ดวยเจาพญาจาบาน (บุญมา) เมืองนครเชียงใหมไดขอกําลังจากสยามชวยเหลือ
มีเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราช (บุญมา ภายหลังคือสมเด็จพระบวรราชเจามหาสุรสิงหนาท พระราชอนุชารัชกาลที่ ๑) เปนแมทัพสยาม และพมาเอง
ก็ พ ยายามยกทั พ มาตี เ มื อ งนครเชี ย งใหม เ ป น บางครั้ ง ขณะที่ ก ลุ  ม เจ า นาย
ในเชียงใหม ลําปาง แพร นาน ก็พยายามรวมตัวกันยกทัพขึ้นไปตีขับไลพมา
ที่เมืองเชียงแสนเปนระยะๆ แตไมสําเร็จ ไดเพียงกวาดตอนชาวเมืองเชียงแสน
มาบางเพื่อตัดกําลัง ตามลําดับเหตุการณเริ่มตั้งแต พ.ศ.๒๓๒๐ พระเจากาวิละ
ตีเมืองฝางเมืองบริวารของเชียงแสน พ.ศ.๒๓๒๓ เจาฟาเพชร (เจานอยจิตตะ)
เจ า ฟ า เมื อ งเชี ย งราย (ต น สกุ ล “ขั ติ เชี ย งราย” “รายะนคร” “รายะนาคร”
“วงษาลังการ” “มณฑาทอง”) เจาฟาเมืององค (เจานอยไชยสาร) เจาฟาเมือง
พะเยา (ตนสกุล “ศีติสาร”) พาครอบครัวชาวเมืองหนีเขาไปพึ่ง พระเจากาวิละ
(เจาหนานกาวิละ) ทีเ่ มืองนครลําปาง พระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ) เจาพญา
จาบาน (บุญมา) เมืองนครเชียงใหม จึงนําทัพไปกวาดตอนชาวเมืองเชียงแสน
ในตํานานพื้นเมืองเชียงแสนระบุวาครั้งนี้ไดชาวเชียงแสนมาจํานวน ๗,๑๖๗ คน
ลงมาไวในเมืองนครลําปางและเมืองปาซาง (อ.ปาซาง จ.ลําพูน)
พ.ศ.๒๓๒๗ โปพะคานมินคี แมทัพพมายกทัพตีเมืองนครลําปาง
ลงไปถึงเมืองพิษณุโลก กองทัพสยามยกขึ้นมาชวยพมาถอยทัพกลับ แตจับตัว
พญามังไชย เจาหลวงเมืองแพร พรอมครอบครัว ไดก็นําไปเมืองอังวะ และ
ใหทหารพมารักษาเมืองเชียงแสนอีก ๔๐๐ คน จนกระทั่งอีก ๒ ปตอมา
มีการฉลองวิหารวัดบุญยืน เมืองเชียงแสน พญามังไชยจึงทูลขอกษัตริยพมา

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๑๙

กลับมาอยูหัวโปง ในพ.ศ.๒๓๓๐ เมืองนครลําปาง เมืองเชียงใหมที่ขณะนั้น
ยังตั้งอยูเมืองปาซางยกทัพไปตีเมืองเชียงแสนอีกครั้ง พญามังไชยเปดประตู
ทามานกวาดตอนชาวเมืองเชียงแสนออกไปใหกองทัพเมืองนครลําปาง เมือง
นครเชียงใหม สวนเจาฟากอง เจาฟาเมืองยอง ก็กวาดตอนคนสวนหนึ่งไปอยู
ปากแมนํ้าโขง พญามังไชยไดนําชาวเชียงแสนไปไวที่เมืองมาน เมืองบริวาร
ดานทิศใตของเมืองนครแพร ในครั้งนี้พญาเขื่อนแกว ขุนนางเคาสนามหลวง
เมืองเชียงแสน กับใหมพละ นองชาย และอาชญาหมื่นสิริ เมืองไร ก็หนีลี้ภัย
ไปอยูเมืองนุนเมืองเฮียมของสิบสองพันนา สวนเจาเมียวหวุนนาขวา (เจาใหม
หนอคํา) เจานาซาย (เจาใหมพุทธวงศ) หนีลี้ภัยขามแมนํ้าโขงไปอยูแควน
พระบาทดอนกาง รอจนกระทั่งกองทัพอะแสงหงวนจากพมามาชวยจึงไดพา
เจาเมียวหวุน (เจาใหมหนอคํา) เจานาซาย (เจาใหมพุทธวงศ) กลับมาอยูเมือง
เชียงแสน แลวยกกองทัพพมาทัพเชียงแสนพรอมเมืองบริวารลงมาตีเมืองปาซาง
แตไมสําเร็จจึงถอยทัพกลับคืนไปเมืองเชียงแสนดังเดิม
พ.ศ.๒๓๓๑ เจาฟากอง เจาฟาเมืองยอง ยกทัพมาตีเมืองเชียงแสน
อีกครั้ง ชาวเชียงแสนหลบหนีออกเมืองไปลี้ภัยอยูในเขตแดนลานชาง (ลาว)
จนกระทั่งอีก ๒ ปตอมาทางพมาสามารถจับ เจาฟากองไดที่เมืองหลวงภูคา
จึงไดนําไปประหารชีวิตที่เมืองอังวะ พ.ศ.๒๓๓๔ กองทัพเชียงใหม ลําปาง แพร
นาน ยกขึน้ ไปตีเมืองเชียงแสนแตไมสาํ เร็จ อีก ๒ ปตอ มาจึงยกทัพขึน้ ไปตีอกี ครัง้
คราวนี้เมืองเชียงแสนเกือบเสียทา พอดีเจาเมียวหวุนนาขวา (เจาใหมหนอคํา)
เสด็จกลับจากเมืองอังวะไดตีกองทัพเชียงใหมกับลําปางแตกกลับมา จนกระทั่ง
พ.ศ.๒๓๓๙ ปทยี่ กจากเมืองปาซางมาตัง้ มัน่ ทีเ่ มืองนครเชียงใหม โปเมงคีหงวน
ยกกองกําลังจากเมืองเชียงแสน ๑,๐๐๐ คนเขาลอมเชียงใหมแตไมสําเร็จก็กลับ
ไป พ.ศ.๒๓๔๒ พระเจาโพธิพญา (เจาปะดุง) กษัตริยพมาองคที่ ๖ ราชวงศ
อลองพญา ไดพระราชทานใหมังสามกับพญาเชียงลาบนําเอากลอง ๗ สางและ
ชางพวงทองคํามอบแกเจาเมียวหวุน นาขวา (เจาใหมหนอคํา) เจาฟาเชียงแสน
แลวมอบอาญาสิทธิ์ใหมีอํานาจสูงสุดปกครองไปถึงเมืองเชียงราย เมืองพะเยา

๒๐
เมืองเทิง เมืองเชียงของ เมืองพาน เมืองยอง เมืองกาย และเมืองวะ๑๑
สังเกตไดวาทางเชียงใหม ลําปาง แพร และนาน พยายามตีเมือง
เชียงแสนหลายครั้งแตไมสําเร็จ จนกระทั่งในพ.ศ.๒๓๔๗ จึงตองขอกําลัง
สนับสนุนจากสยามและลานชาง (เมืองนครเวียงจันทน) ยกขึ้นตีพมาออกจาก
เมืองเชียงแสน พระราชพงศาวดารของสยามและตํานานพื้นเมืองเชียงแสน
ไดบันทึกรายละเอียดไววา
“...แลวจึ่งรับสั่งใหพระเจาหลานเธอกรมหลวงเทพหริรักษ เจาพระยายมราชทับหนึ่ง ทับอนุเวียงจันททบั หนึง่ ทับเมืองนครลําปางทับหนึง่ ทับเมือง
นานทับหนึ่ง กับเมืองเชียงใหม ทับหนึ่ง ไปตีเมืองเชียงแสนที่พมาไปอาไศรย
อยูนั้น...”
“...ลุศักราช ๑๑๖๖ ปชวดฉศก เปนปที่ ๒๓ เมื่อณเดือนหา พระเจา
หลานเธอกรมหลวงหริรักษ เจาพระยายมราช นายทับนายกองไทยลาวก็ยกลง
ไปเมืองเชียงแสน อายพมา ลาวมิไดออกตั้งคายสูรบรักษาเมืองมั่นอยู กองทับ
ไดตั้งลอมเมืองอยูเดือนเสศจะหักเอามิได ดวยพมาอยูป ระจํารักษานาทีแ่ ลบน
กําแพงเมืองเปนสามารถ แลวกองทับก็ขัดเสบียงอาหาร แลวไดขาวทับเมือง
อังวะวาจะยกมาเมืองเชียงแสน เดือนหกคางแรมเปนเทศกาลฝนตกประปราย
ลงมาแผนดินก็รอนขึ้น ผูคนในกองทับปวยเจบมากจะอยูสูรบพมาก็เหนวา
ผูคนเจบไขมาก เสบียงอาหารก็นอยลง จะทําการนี้ไปมิได กลัวจะเสียทีแกพมา
กรมหลวงเทพหริรักษ ก็ใหลาทับลงมา ยังแตทับลาว
พวกลาวในเมืองเชียงแสนเหนทับไทยเลิกไปแลว ในเมืองก็อดเสบียง
อาหารฆาโค กระบือชางมากินจนสิ้น พวกลาวชาวเมืองก็ออกยอมสวามิภักด
แกกองทับลาวดวยกัน โปมยุงว นแมทบั พมานัน้ เหนพลเมืองออกหาแมทบั ลาว
แลว เหลือทีจ่ ะกดขีห่ า มปราม ก็ยกทับหนีไปบาง กองทับลาวก็ไลตพี วกพมาแตก
๑๑

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๔๐-๒๔๖ และ ๒๕๙-๒๕๐.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๒๑

หนีไป โปมยุงวนแมทับถูกปนตายในที่รบ นาขวาเจาเมืองเชียงแสน ก็ภาครอบ
ครัวอพยบคามแมนํ้าโขงเขาแดนพมา กองทับกวาดไดครอบครัวสองหมื่นสาม
พันเสศ รื้อกําแพงเผาบานเมืองเสีย แลวแบงปนครอบครัวกันเปนหาสวน ใหไป
แกเมืองเชียงใหมสวนหนึ่ง เมืองนครลําปางสวนหนึ่ง เมืองนานสวนหนึ่ง
เมื อ งเวี ย งจั น ส ว นหนึ่ ง อี ก ส ว นหนึ่ ง ถวายกรุ ง เทพฯ โปรดให ตั้ ง บ า นอยู 
เมืองสระบุรีบาง แบงไปอยูเมืองราชบุรีบาง แตทับกรุงนั้นกลับลงมาเปลา
ไมไดราชการสิ่งใด ใหลงพระราชอาญาจําพระเจาหลานเธอกรมหลวงเทพหริรักษ เจาพระยายมราช ไวที่ทิมดาบชั้นนอกตรงหลังสาลาลูกขุน ในฝายซาย
ไวสี่วันหาวันก็โปรดใหพนโทษ...”๑๒
“...เจาอิน เมืองจันทปุรีแล เจาอุปราชาอนุตนนองแล อโยธิยาแล
เจากาวิละ เชียงใหม ลคอร เมืองแพล เมืองนาน ทังมวลกําลังมีแสน ๒ หมื่นขึ้น
มารบเชียงแสน ก็เอาเรือลงไปตอนรบที่หาดหลวงบแพลาว เหตุบทน อะม็อก
เขานัก ทางเชียงแสนบมีอะม็อกมีแตสีนาดแล รบลาวก็บแพลวดหนีฅืนมา...”๑๓
เมือ่ กองทัพสยามยกทัพทีน่ าํ ทัพโดยสมเด็จพระสัมพันธวงศเธอ เจาฟาตัน
กรมหลวงเทพหริรักษ (พ.ศ.๒๓๐๒-๒๓๔๘ ตนราชสกุล “เทพหัสดิน”) และ
เจาพระยายมราชยกกองทัพหนีกลับไปกอน ทางกองทัพลานนากับลานชาง
จึงรวมกันตีเมืองเชียงแสน ฝายเมืองเชียงแสนไดกําลังจากเจาฟาเมืองบริวาร
เชน เจาฟาเมืองยองออกชวยรบทางแมนํ้าโขง เจาฟาเชียงรายกับกองกําลัง
๓๐๐ คน ขี่มาไลแทงทหารเชียงใหมกับเวียงจันทนที่เขามาทางประตูทามาน
ไลไปถึงสบแมคํา เจาฟาเชียงของตีทหารเชียงใหมกับเวียงจันทนที่เอาปนใหญ
ลงเรือมาทางแมนํ้าโขงแลวยึดปนใหญไวได แตภายหลังพลาดทาถูกทหาร
๑๒

นฤมล ธีรวัฒน (ชําระตนฉบับ), พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทรรัชกาลที่ ๑ ฉบับ
เจาพระยาทิพากรวงศ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๓๙), หนา ๑๘๐ และ ๑๘๖.
๑๓
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๒ - ๒๕๔.

๒๒
เชียงใหมเวียงจันทนกลับมายิงเจาฟาเชียงของตายที่นํ้าโขง เมื่อยึดปนใหญ
ได ก็ ก ลั บ ไปล อ มกํ า แพงเมื อ งเชี ย งแสนไว ส ว นเจ า ฟ า เมื อ งเทิ ง กั บ เจ า ใหม
เมืองไร ก็ชวยเมืองเชียงแสนออกสูรบจนถูกปนยิงตาย ทางฝายเจาฟาเชียงราย
ก็ถูกยิงขณะนั่งเสวยอาหารเชา เมื่อเจาฟาเมืองบริวารตางๆ ถูกปราบ เจาฟา
เมียวหวุนนาขวา (เจาใหมหนอคํา) และโปทัพพมาจึงหมดกองกําลังชวยสูรบ
แตก็ยังคงพยายามตรึงกองกําลังรักษาเมืองเชียงแสนไวอีกระยะหนึ่ง แตดวย
เมืองเชียงแสนบอบชํ้าจากการถูกโจมตีที่ผานมาหลายครั้ง เหลาบรรดากองทัพ
เมืองบริวารก็สญ
ู เสียไพรพลไปจํานวนมาก จึงสามารถยึดเมืองเชียงแสนไดสาํ เร็จ
ไดจัดแบงชาวเมืองเชียงแสนออกเปน ๖ สวน มอบใหกับเมืองนครเชียงใหม
เมืองนครลําปาง เมืองนครนาน เมืองนครแพร เมืองนครเวียงจันทน และ
อีก ๑ สวนนําไปถวายใหกับพระมหากษัตริยสยาม ซึ่งไดนําชาวเชียงแสน
โยกยายแผนดิน เดินทางออกจากเวียงเชียงแสนในวันเสาร เดือน ๑๐ แรม ๑ คํ่า
พ.ศ.๒๓๔๗
เมื่อมีการกวาดตอนชาวเมืองเชียงแสน เจาเมียวหวุนนาขวา (เจาใหม
หนอคํา) เจาฟาเชียงแสนองคสุดทาย (พ.ศ.๒๓๑๐-๒๓๔๗) พรอมครอบครัว
ไดไปอยูในสวนของเมืองนครเชียงใหม อีก ๑ เดือนตอมาพระเจากาวิละ
(เจาหนานกาวิละ) พระเจานครเชียงใหม องคที่ ๑ ราชวงศเจาเจ็ดตน ไดพา
เจาฟาหลวงมหาสิริไชยสารัมพยะ (เจากองไท) เจาฟาหลวงเชียงตุง ราชวงศ
มังราย ที่ไดยกทัพไปตีเมืองนครเชียงตุงเมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕ และกวาดตอน
ลงมาไวเมืองนครเชียงใหมกอ นหนาตีเมืองเชียงแสน ๒ ป กับเจาเมียวหวุน นาขวา
(เจาใหมหนอคํา) เจาฟาเชียงแสน และราชบุตร ลงไปเขาเฝาพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลกมหาราช (ทองดวง) กษัตริยสยาม รัชกาลที่ ๑ ราชวงศ
จักรี ซึ่งขณะที่อยูกรุงเทพมหานครนั้น เจาเมียวหวุนนาขวา (เจาใหมหนอคํา)
เจาฟาเชียงแสน ไดประชวรหนักจนถึงแกสนิ้ พระชนม จึงไดรบั พระราชทานเพลิง
พระศพที่กรุงเทพมหานคร สวนเจาฟาหลวงมหาสิริไชยสารัมพยะ (เจากองไท)
เจาฟาหลวงเชียงตุง และราชบุตรของเจาเมียวหวุน นาขวา (เจาใหม หนอคํา) ก็ได

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๒๓

ติดตามพระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ) เสด็จกลับมาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นเมืองนคร
เชียงใหม มีทายาทสืบเชื้อสายมาจนถึงปจจุบัน๑๔ เพื่อเห็นภาพในยุคนั้นชัดเจน
ยิง่ ขึน้ ผูเ ขียนไดยกตัวอยางเอกสารโบราณทีบ่ นั ทึกเหตุการณชว งเมืองเชียงแสน
แตกครั้งนั้น มาประกอบไวดวยดังนี้
“...เมื่อนั้นเจาอกอันเปนชาติเชื้อเมืองเชียงของนั้นเปนไฟใน ก็ตาม
ลูกนองแทงมานอันรักสาปะตูตายเสี้ยงแลว ก็ไขปะตูดินขอเอาเสิก็เขาเวียง
เดือน ๙ ปถมะ ออก ๘ ฅํ่า วัน ๕ ไทรวายสัน ยามสายฟายก เมืองเชียงแสน
แตกเสี้ยงปางสุด โปซุกมานก็พายหนีออกเวียงไปแล เพิ่นบทันไดตัวแล เพิ่นได
ตัวเจาโมยหงวนนาขวาลูกเมียไพรไททังมวล ลงไปเชียงใหม ลคอร แพล นาน
นับเสีย้ ง ยังคางแตนาํ้ กับดินแล...พืน้ ทาวพระญาอันกินเมืองไชยปุรสี รีเชียงแสน
ลําดับมาสุดเสีย้ งนีเ้ ทานีแ้ ล ลูกเมืองมีตน วาเมืองไรแลพระยาก เมืองเลน พะแลว
เชียงลาบ ก็ แตกมาปเดียวกันนี้เสี้ยงแล...”๑๕
“...ที่นี้จักจาไปดวยไปเอาเมืองเชียงแสนกอนแล สกราชได ๑๑๖๖ ตัว
เจาพระญา หลวงเมืองนคอรแลเจาเมืองเวียงเชียงใหมแลเจาเมืองนาน จิ่ง
พร อ มกั น ขั บ เอายั ง ริ พ ลโยธาเมื อ ยุ ท ธกั ม ม กั บ ด ว ยม า นในเมื อ งเชี ย งแสน
ไประวังขังเอายังมานแลไพรไทแตเดือน ๖ ตราบรอดเดือน ๙ เขาในเมือง
กําจัดมังมยุหงวนแลมานทังหลายหื้อพายหนีไปเสี้ยงแลว จิ่งเก็บขาแลไพรไท
ทังหลายหื้อลงไปอยูนคอรเชียงใหม แพล นาน ชุที่ชุแหงแลวก็ขืนมาอยูบาน
เมืองแหงตนหั้นแล...”๑๖
๑๔

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ปี,
(เชี
ยงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๑๓๗ - ๑๓๘.
๑๕
สรั
ส
วดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๔-๒๕๖.
๑๖
“ตํานานเจาเจ็ดพระองคกบั หอคํามงคล” ในอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเรือน
สุธมฺโม (อุน เรือน) เจาอาวาสวัดปาตันกุมเมือง ๑๕ มี.ค.๒๕๓๐, (ลําปาง : ลําปางการพิมพ,
๒๕๓๐), หนา ๔๐.

๒๔
“...ลุศักราช ๑๑๖๔ ปจอจัตวาศก เจาเวียงจันทนกับเจาอินทรรับอาสา
นํ า กองทั พ พระยายมราชยกขึ้ น ไปตี เ มื อ งเชี ย งแสน ครั้ น พระยายมราชกั บ
นายทัพนายกองยกขึ้นไปถึงเมืองเชียงแสนแลว ตีเมืองเชียงแสนหาแตกไม
พระยายมราชนายทัพนายกองไทยลาว ก็ลาทัพกลับลงมายังกรุงเทพฯ
ลุศักราช ๑๑๖๕ ปกุนเบญจศก พระยาเชียงใหมกาวิละ พระยานครลําปางดวงทิพ เจานายญาติพี่นอง กับเจาฟาเมืองนาน เกณฑกองทัพ
ขึน้ ไปตีเมืองเชียงแสน เมืองยอง แตกกระจัดกระจาย จุดเผาบานเรือน กวาดตอน
เอาครอบครัวชายหญิงใหญนอย ชางมาโคกระบือ เครื่องสรรพศัสตราวุธ
ทรัพยสิ่งของ เครื่องวัตถุอัญมณีลงมาไว ณ เมืองเชียงใหม เมืองนครลําปาง
เป น อั น มาก เมื อ งน า นก็ ย กเอาเมื อ งเชี ย งของไปเป น ของเมื อ งขึ้ น ของ
เมืองนาน แลวบอกขอราชการที่ไดชัยชนะแกเมืองเชียงแสน เมืองยอง ลงมา
ณ กรุงเทพฯ...”๑๗
ชาวเมืองเชียงแสนยายแผนดิน

เมื่อมีการจัดแบงไพรพลชาวเมืองเชียงแสนและเมืองบริวารประมาณ
๒๓,๐๐๐ คน ออกเปน ๖ สวนใหญๆ จัดแบงให (๑) เมืองนครเชียงใหม (๒) เมือง
นครลําปาง (๓) เมืองนครนาน (๔) เมืองนครแพร (๕) เมืองนครเวียงจันทน และ
(๖) สยาม โดย ๔ ใน ๖ สวนยังอยูอาศัยในดินแดนลานนา อีก ๒ สวนอยู
ในลานชาง ๑ สวน และสยาม ๑ สวน จึงทําใหเกิดการเคลื่อนยายของ
ชาวเชียงแสนที่ปรากฏอยูในพื้นที่ตางๆ ดังปรากฏในปจจุบัน ชาวเชียงแสน
ที่ถูกกวาดตอนในครั้งนี้มีสองกลุมใหญคือ ชาวไทยวนและชาวไทลื้อ นอกนั้น
จะเปนกลุมคนอื่นๆ ไดแก ไทใหญ ไทขืน พมา มอญ ลาว และลัวะ เปนตน
๑๗

สํานักพิมพกา วหนา, ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแหงชาติ เลม ๒ (ภาคที่ ๓, ๔ และ ๕),
(พระนคร : รุงเรืองรัตน, ๒๕๐๗), หนา ๗๙.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๒๕

โดยชาวไทลื้อจะเปนกลุมที่อยูภายในเวียงเชียงแสนเปนสวนใหญ เนื่องจาก
เจาฟาเชียงแสนเปนชาวไทลือ้ การตัง้ ถิน่ ฐานของชาวเชียงแสนในพืน้ ทีแ่ หงใหม
มีทั้งมาตั้งเปนชุมชนขึ้นใหม ลักษณะนี้นิยมนําชื่อหมูบานเดิมที่เมืองเชียงแสน
มาตั้งชื่อหมูบานแหงใหม และการเขาไปตั้งถิ่นฐานกลุมเล็กๆ อยูกับหมูบาน
ดัง้ เดิมของเมืองนัน้ ๆ ทีม่ อี ยูแ ลว หลังจากนัน้ ก็มกี ารขยับขยายออกไปตัง้ ถิน่ อืน่ ๆ
เพื่อบุกเบิกพื้นที่ทํากินหรือดวยหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย ชุมชนชาวเชียงแสน
ที่ไปอยูตามทองที่ตางๆ ในประเทศไทยและประเทศลาวในปจจุบัน เทาที่
สามารถสืบหาขอมูลและมีหลักฐานสนับสนุนชัดเจนดังนี้
ชาวเชียงแสนในเมืองนครเชียงใหมและเมืองบริวาร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครเชียงใหม

เมืองนครเชียงใหม มีหมูบานชาวเชียงแสนอยูที่บานฮอม (ต.ชางคลาน
อ.เมือง จ.เชียงใหม) เปนแหลงชุมชนชาวเชียงแสนขนาดใหญ ตั้งถิ่นฐานอยู
นอกกํ า แพงเมื อ งเชี ย งใหม ด  า นทิ ศ ตะวั น ออก ระหว า งกํ า แพงเมื อ งชั้ น ใน
กับกําแพงเมืองชั้นนอก ราชบุตรของเจาฟาเมียวหวุนนาขวา (เจาใหมหนอคํา)
เจ า ฟ า เชี ย งแสนองค สุ ด ท า ยและครอบครั ว เจ า นายขุ น นางเมื อ งเชี ย งแสน
ก็ตั้งถิ่นฐานอยูบริเวณนี้ เมื่อมาตั้งถิ่นฐานก็ไดบูรณะวัดรางตางๆ และไดตั้งชื่อ
เหมือนชื่อวัดเดิมที่เชียงแสน คือ วัดพันตอง วัดรอยขอ (วัดลอยเคราะห) และ
วัดมหาวัน หรือชื่อบานฮอมก็เปนชื่อหมูบานเดิมที่เมืองเชียงแสน ชวงอพยพ
มาไดนําสิ่งสําคัญของแตละชุมชนติดมาดวย เชน นําพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์
จากเมืองเชียงแสนมาไววัดพันตอง เปนตน บางสวนอยูบานชางฆอง เปนชาง
ทําฆองที่สืบทอดจากบรรพบุรุษเมืองเชียงแสน ชุมชนนี้ไดบูรณะวัดเรียกวา
“วัดศรีพูนโต” (วัดชางฆอง) และบานพวกแตม ประตูเชียงใหมดานในกําแพง
เปนกลุมชางฝมือทําฉัตร ที่ยังมีการสืบทอดถึงปจจุบัน

๒๖
กลุ  ม ชาวเชี ย งแสนที่ บ  า นฮ อ มมี ทั้ ง ไทลื้ อ และไทยวน แต ส  ว นใหญ
จะเปนไทลื้อดังปรากฏมีคํานําหนาวา “ใหม” จํานวนมาก เชื้อสายชาวไทลื้อ
เมืองเชียงแสนบานฮอมที่เปนบุคคลสําคัญของเมืองเชียงใหม เชน ทาวสุนทร
พจนกิจ (ใหมบญ
ุ มา สุคนั ธกุล พ.ศ.๒๔๐๖-๒๔๘๐) บุตรพอเฒาคัมภีระ แมเฒาเตง
ตนสกุล “สุคันธกุล”๑๘ อาลักษณของเจาหลวงเชียงใหม หลวงขจัดจันฑนิกร
(ใหมแกว จันทรปญญา พ.ศ.๒๔๑๖-๒๔๘๑) นายอําเภอเมืองเชียงใหม๑๙
ขุนพัสดุภารภักดี (หนานคําฟู จันทรปญญา) สวนเชื้อสายชาวไทยวนเชียงแสน
บานฮอม เชน พญาคําวิจติ รธุระราษฎร (คํา ศรีวชิ ยั พ.ศ.๒๔๑๐-๒๔๘๑ ตนสกุล
“ศรีวิชัย”) ทนายความคุมหลวงเชียงใหม และแสนไชยพละ (ตนสกุล “ชัยมงคล”)
เปนตน๒๐

๑๘
สงวน โชติสขุ รัตน, คนดีเมืองเหนือ, (กรุงเทพฯ : ป.พิศนาคะการพิมพ, ๒๕๑๕), หนา ๔๐๐.
๑๙

อนุ เนินหาด, พ.ต.อ., บานฮอม (สังคมเมืองเชียงใหม เลม ๕๓), (เชียงใหม : วนิดาเพรส,
๒๕๕๙), หนา ๕๑.
๒๐
อนุ เนินหาด, พ.ต.อ., รอยตระกูลที่ถนนชางมอย (สังคมเมืองเชียงใหม เลม ๓๑),
(เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๕๕), หนา ๘๐.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๒๗

พับสากรรมวาจาตัวอักษรลายทองของวัดชางฆอง เมืองเชียงใหม
เจาใหมกลาง เจานางจันทรพงา เจานายเชือ้ สายเจาฟาเชียงแสน ถวาย เมือ่ พ.ศ.๒๓๖๔
ทีม่ า : ภัทรพงค เพาะปลูก

ชาวเชียงแสนบางสวนก็ออกไปตัง้ ถิน่ ฐานทางทิศตะวันตกเวียงเชียงใหม
ในบริเวณเชิงดอยสุเทพ (ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม) ไดแก หมูบานฝายหิน
บานตีนดอย (บานเชิงดอย) และหมูบานปาแดง อีกกลุมอยูทางทิศตะวันออก
เฉียงใตของเมืองเชียงใหมที่หมูบานเชียงแสนและสรางวัดเชียงแสน (ต.หนองผึ้ง
อ.สารภี จ.เชียงใหม) ในสวนที่แสนพิงยี่ นายทหารเชียงใหม ไปตีไดนํากลุม
ชาวเชียงแสนมาไวที่บานศรีดอนมูล ไดบูรณะวัดรางที่เรียกวา “วัดพระเจากนกึ่ง”
แลวตั้งชื่อตามที่เชียงแสนวา “วัดศรีดอนมูล” (ต.ชมพู อ.สารภี จ.เชียงใหม)
อีกสวนพญาไชยชมภู (พญาชมภู) เมืองเชียงแสนไดนําภรรยากับลูก ๓ คน
พรอมชาวเชียงแสนตัง้ ถิน่ ฐานชัว่ คราวทีแ่ จงขะตํา๊ แลวจึงยายออกมาตัง้ อยูด า น
ทิศเหนือบานศรีดอนมูลที่บานปาแดงรวมกับชาวบานเดิม (ไดนางธิ ชาวบาน
ปาแดง เปนภรรยาคนที่ ๒) ภายหลังเพื่อระลึกถึงพญาชมภูจึงเปลี่ยนชื่อเปน
บ า นพญาชมภู และบู ร ณะวั ด ป า แดงนางเหลี ย วที่ เ ป น วั ด ร า งที่ เ หลื อ แต

๒๘
พระประธานในวิหารปจจุบันเพียงองคเดียว จึงตั้งชื่อตามผูนําวาวัดพญาชมภู
(ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม)
ส ว นอี ก กลุ  ม ขึ้ น ไปทางเหนื อ บริ เ วณบ า นสั น ต น ดู  (ต.สั น ปู เ ลย
อ.ดอยสะเก็ ด จ.เชี ย งใหม ) ดั ง บั น ทึ ก พั บ สาของพระครู รั ต นป ญ ญาญาณ
(คําอาย อินโท/ครูบาอินทะ พ.ศ.๒๓๙๐-๒๔๖๘) เจาคณะแขวงสันทรายรูปแรก
บรรพบุรุษเปนไทลื้อรุนอพยพมาจากเมืองเชียงแสน พ.ศ.๒๓๔๗ มาตั้งถิ่นฐาน
บริเวณบานสันตนดู เมืองเชียงใหม ชื่อวาพอเฒาใหมกาวิละ แมเฒาคําทิพย
“ปฐมมูลละตั้งเคาตนหัวที พอเฒาชื่อวาใหมกาวิละ แมเฒาคําทิพพ ลุกเมือง
เชียงแสนมาอยูเ มืองเชียงใหม”๒๑ อีกกลุม ไปตัง้ บานเชียงแสน (ปาเปา ต.หนองตอง
อ.หางดง จ.เชียงใหม) และวัดเชียงแสน บานปาตึง (ต.ออนใต อ.สันกําแพง
จ.เชียงใหม) โดยหมูบ า นทีอ่ ยูใ นตัวเมืองเชียงใหมจะเปนชางฝมอื จึงใหอยูภ ายในเมือง
สวนที่อพยพไปอยูรอบนอก เปนกลุมที่ทําไรทํานาและทําการเกษตรตางๆ
ชุมชนชาวเชียงแสนเมือ่ สรางวัดขึน้ ในเมืองเชียงใหม ก็ใชจารีตเดิมของ
เมืองเชียงแสน จากบันทึกเมื่อ พ.ศ.๒๔๔๐ ของเจาหนานอุนเมือง ณ เชียงใหม
กองธรรมการสงฆเมืองนครเชียงใหม ระบุวา มีวดั ทีเ่ ปนนิกายเชียงแสนจํานวน ๖
วัด คือ วัดมหาวัน มีครูบาธนัญไชย เปนเจาอาวาส วัดรอยขอ (วัดลอยเคราะห)
พระสุยะ เปนเจาอาวาส วัดชางฆอง พระหลา เปนเจาอาวาส วัดพันตอง
พระนารทะ เปนเจาอาวาส วัดฝายหิน ครูบาเจาสุภา (พระอภัยสารทะ) และ
วัดปาแดง พระมณีวนั เปนเจาอาวาส๒๒ บุคคลสําคัญทีเ่ ปนเชือ้ สายชาวเชียงแสน
และจําพรรษาในวัดแบบนิกายเชียงแสน คือ พระอภัยสารทะ (ครูบาเจาโสภา
๒๑

สุนทร คํายอด, “คือรัตนแหงปญญาญาณ : รอยเรียงเรื่องราวสืบสาวประวัติพระครู
รัตนปญญาญาณ” อางในภูเดช แสนสา (บรรณาธิการ), วารสารพืน้ บานลานนา, (เชียงใหม :
แม็กซพริ้นติ้ง, ๒๕๕๘), หนา ๑๖.
๒๒
สมหมาย เปรมจิต และปวงคํา ตุยเขียว (ปริวรรต), รายชื่อวัดและนิกายสงฆโบราณ
ในเชียงใหม,(เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๑๘), หนา ๘-๑๐
และ ๑๒.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๒๙

หรือ ครูบาเจาสุภา หรือครูบาอุนเรือน โสภโณ พ.ศ.๒๓๗๕-๒๔๕๘) วัดฝายหิน
เปนบุตรหนานอินตะ นางซอน บานตีนดอย (บานเชิงดอย ต.สุเทพ อ.เมือง
จ.เชียงใหม) ไดเปนสมเด็จราชครู (พระสังฆราช) เมืองนครเชียงใหมองคสุดทาย
และเปนเจาคณะจังหวัดเชียงใหมรูปแรก๒๓

ชาวเชียงแสนในเมืองแจม

ชาวเชียงแสนในเมืองแจม (อ.แมแจม จ.เชียงใหม) สันนิษฐานวาเปน
กลุม คนทีเ่ คลือ่ นยายออกไปจากบริเวณเมืองนครเชียงใหม (อ.เมือง จ.เชียงใหม)
ดวยขณะนั้นเมืองแจมเปนเมืองบริวารของเมืองนครเชียงใหม ยังคงสืบทอด
การทอผาซิ่นตีนจก โดยในอดีตเมืองแจมจะทอสงเปนสวยถวายเจาหลวง
เจ า นายเชี ย งใหม เจ า นายเชี ย งใหม จ ะจั ด ส ง ดิ้ น เงิ น ดิ้ น ทองมาให ช  า งทอ
ทอเสร็จก็จะตางบรรทุกหลังชางไปถวายเจาหลวงเจานายในเมืองนครเชียงใหม
ปละ ๑ ครัง้ ตีนจกเมืองแจมยังปรากฏชือ่ ลวดลายของเชียงแสน เชน ลายเชียงแสน
นอย ลายเชียงแสนกลาง และลายเชียงแสนหลวง๒๔ เปนตน ชาวเชียงแสน
ที่เขามาอยูเมืองแจมไดนําเอาเมล็ดพันธุตนไมหอมตางๆ ติดตัวมาปลูกที่
เมืองแจมดวย เชน ตนสารภี เปนตน ภายหลังตนไมโตออกดอกก็นาํ เอาดอกไปใช
ในพิธีกรรมตางๆ ครูบาผูไปสรางวัดแมนาจร (ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม)
ก็เปนรุนที่มาจากเมืองเชียงแสน
ชาวเชียงแสนในเมืองนครลําปางและเมืองบริวาร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครลําปาง

ชุมชนชาวเมืองเชียงแสนในสวนของเมืองนครลําปาง เจาหลวงคําสม
(เจานอยคําสม) เจาหลวงลําปางองคที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒) ไดโปรดให
๒๓

ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชรลานนา (๒), พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงใหม : นอรทเทิรนพริ้นติ้ง,
๒๕๓๘), หนา ๑๘๑.
๒๔
ฝอยทอง สมวถา (สมบัต)ิ , เลาขานตํานานเมืองแจม, (เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ, ๒๕๔๖),
หนา ๑๗ และ ๑๕๖.

๓๐
ชาวเชียงแสนสวนใหญตั้งถิ่นฐานในฝงตะวันตกแมนํ้าวังที่เปนเขตเวียงเกาของ
ลําปางที่มีผูคนเบาบาง เนื่องจากเจาหลวงคําสม (เจานอย คําสม) ไดยายมา
สรางเวียงใหม (เวียงใต) ฟากฝง ตะวันออกแมนาํ้ วังตัง้ แตชว งประมาณ พ.ศ.๒๓๒๕
ชุมชนชาวเชียงแสนที่ตั้งในเขตเวียงเกา (เวียงเหนือ) ไดแก ชุมชนปงสนุก ชุมชน
แสนเมืองมา (แสงเมืองมา) ชุมชนแสนเมืองมูล ชุมชนชางแตม ชุมชนดอกพราว
ชุมชนดอกบัว ชุมชนประตูปอง ชุมชนหัวขวง และชุมชนวัดพระแกวดอนเตา
สุชาดาราม (ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง)๒๕ ชาวเชียงแสนเหลานี้มีทั้งไทลื้อ
ไทยวน และกลุมชาติพันธุอื่นๆ ดังที่บานปงสนุกก็ปรากฏมีไทลื้อเชียงแสน
มาอยูดวย เชน ใหมอินทะ พรอมภรรยาบุตรธิดา๒๖ เปนตน
มี ช าวเชี ย งแสนบางส ว นได ตั้ ง ถิ่ น ฐานทางทิ ศ ตะวั น ออกแม นํ้ า วั ง
ที่บานพิชัย (ต.พิชัย อ.เมือง จ.ลําปาง) เปนชาวไทลื้อและไทยวนโดยมีครูบาเจา
โพธา เปนรุนที่มาจากเมืองเชียงแสน ไดนําชาวเมืองเชียงแสนที่มาตั้งหมูบาน
พิชัยสรางวัดพิชัยและเปนเจาอาวาสวัดพิชัยรูปแรก๒๗ ปจจุบันบานพิชัยยังมี
รองรอยไทลือ้ คือมีหอผีและพิธกี รรมฟอนผี ทีม่ ชี อื่ ของผีเกีย่ วของกับไทลือ้ ไดแก
เจาพญายอง เจาพญาลื้อ เปนตน๒๘ บางสวนไปตั้งบานศรีกํ้า (ต.ปงแสนทอง
อ.เมือง จ.ลําปาง) และสวนก็อพยพเคลื่อนยายไปทางทิศใตบุกเบิกพื้นที่ทํากิน
ที่บานนาแสง บานนาแกว (ต.นาแสง อ.เกาะคา จ.ลําปาง) โดยชาวเชียงแสน
ทีบ่ า นนาแสงบางกลุม ไดยา ยมาจากบานชางแตม (ต.เวียงเหนือ อ.เมือง จ.ลําปาง)๒๙
๒๕

สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, แผนที่มรดกทาง
วัฒนธรรมนครลําปาง, (กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง, ๒๕๔๙), หนา ๓๒, ๔๖, ๕๕ และ ๖๙.
๒๖
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง พ.ศ.๒๓๖๒,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
๒๗
กรมการศาสนา, ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๘, (กรุงเทพฯ : การศาสนา, ๒๕๓๒),
หนา ๒๐๗.
๒๘
ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย, คนลําปาง ชาติพันธุในชั้นประวัติศาสตร, (เชียงใหม : ลานนา
การพิมพ, ๒๕๕๙), หนา ๔๘.
๒๙
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพพอกองแกว แสงแกว, (ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๗).

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๓๑

ชุมชนชาวเชียงแสนฝงตะวันแมนํ้าวังจะเปนที่ตั้งคุมของเจานายและ
ขุนนางเชียงแสน และไดมีการสมรสกันกับเจาหลวงเจานายเมืองนครลําปาง
ในราชวงศเจาเจ็ดตน โดยเชื้อสายเจาฟาเชียงแสนรุนที่จากเชียงแสนมาอยู
ในเมืองนครลําปาง เชน เจาหลวงจันทะ (ตนสกุล “จันทกูล”) เจาพระเมือง
บานปงสนุก๓๐ และพญาปราบทวีปเยาวธานี (เจาปราบทวีป) บานปงสนุก
มีบุตรธิดามาอยูในเมืองนครลําปาง ๓ องค คือ เจาเขื่อนแกว เจานางเขื่อนคํา
เจานางหอคํา ซึ่งเจานางเขื่อนคํา เปนราชชายาองคหนึ่งของพระเจาดวงทิพย
(เจาหนานดวงทิพย) พระเจานครลําปาง องคที่ ๕ (พ.ศ.๒๓๕๒-๒๓๖๙)
ดวยความสัมพันธทางการเสกสมรสแมวาภายหลังเมืองเชียงแสนรางไปใน
พ.ศ.๒๓๔๗ ยังปรากฏหลักฐานพระเจาดวงทิพยไดเสด็จไปดูเมืองเชียงแสน
พรอมกับโปรดใหสรางศาลาที่พักไวสําหรับคนเดินทางที่กลางเวียงเชียงแสน
“...เมื่อเจาไดเสด็จเชียงแสนแล หื้อสรางศาลาแมเมาะหลังหนึ่ง จําปุยหลังหนึ่ง
กลางเวียงเชียงแสนหลังหนึ่ง ไดหื้อทานไปแลวก็ปกปอกคืนมาเมือง...”๓๑ แสดง
ใหเห็นวาเมืองเชียงแสนแมวา จะราง แตกย็ งั คงมีผคู นเดินทางคมนาคมอยูเ สมอ
ดวยเปนชุมทาง และปรากฏวาเจาเขื่อนแกว บุตรองคโตของพญาปราบทวีป
เยาวธานี พรอมกับชาวเมืองเชียงแสนที่บานปงสนุกบางสวน ก็ไดกลับคืนขึ้นไป
ตั้งถิ่นฐานที่เมืองเชียงแสนอีกครั้ง
สวนเชื้อสายเจานายเชียงแสนรุนหลังในเมืองนครลําปาง ก็สมรสกับ
เจาหลวงเจานายในราชวงศเจาเจ็ดตนเชนกัน เชน เจานางฟองแกว เปนราชชายาเอก
ของเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต (เจานอยทนันไชย) เจาหลวงลําปางองคที่ ๑๑
(พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๔๐) เจาแมบัวตอง บานหมื่นกาศ และ เจาบุญภา คําบุญลือ
เชื้อสายเจาฟาเชียงแสนในลําปาง สมรสกับเจาคําตุย เครือแกว ณ ลําพูน
๓๐

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
๓๑
“ตํานานเจาเจ็ดพระองคกบั หอคํามงคล” ในอนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเรือน
สุธมฺโม (อุนเรือน) เจาอาวาสวัดปาตันกุมเมือง ๑๕ มี.ค.๒๕๓๐, (อางแลว), หนา ๔๒.

๓๒
บุตรเจาชายคําปุย ราชนัดดาเจาหลวงคําตัน เจาผูครองนครลําพูน สวนขุนนาง
ที่มาจากเมืองเชียงแสน จากการสํารวจพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือปรากฏ
ชื่อ “ชะคายดวง” (sitke) เปนตําแหนงขุนนางพมาทําหนาที่ชวยเมียวหวุน
(myo-wun) ดานการทหารที่ไดมาตั้งแตอยูเมืองเชียงแสนที่มาอยูบานปงสนุก
พรอมกับภรรยาบุตรธิดา๓๒
ขณะที่ ก  อ นหน า ชาวเชี ย งแสนจะเข า มาครั้ ง ใหญ ใ น พ.ศ.๒๓๔๗
กอนหนานัน้ ๒๔ ปกม็ เี ชือ้ สายเจาฟาเชียงแสนลีภ้ ยั เขามาอยูใ นเมืองนครลําปาง
กอนเมือ่ พ.ศ.๒๓๒๓ คือ เจานางสมนา (เจานางสุมนา) เชือ้ สายเจาฟาเชียงแสน
กับเจาฟาเมืองเชียงราย เจาฟาเพชร (เจานอยจิตตะ) เจาฟาเมืองเชียงราย ผูเ ปน
สวามี (เปนชาวมอญ) พรอมชาวเมืองเชียงรายประมาร ๕๐๐ คน หนีภยั จากพมา
เขามาตัง้ หมูบ า นเชียงราย (ต.สวนดอก อ.เมือง จ.ลําปาง) พรอมกับราชบุตรราช
ธิดาเขามาอยูเ มืองนครลําปางทีป่ รากฏ ๕ องค คือ พระยาชมภู (เจานอยจิตวงศ)
เดิมเปนเจาอุปราช เมืองเชียงราย พระยาชมภู (เจานอยคัมภีระ) เจาหนานอุตมะ
เจาหนานวงษา และเจาชายคําแดง (เปนตนสกุล “วงษาลังการ” “รายะนาคร”
“มณฑาทอง” และ “ขัติเชียงราย”)๓๓
ในเมืองลําปางยังปรากฏสิ่งที่เกี่ยวของกับชาวเมืองเชียงแสนจนถึง
ปจจุบัน เชน วิหารแบบเชียงแสน วัดหัวขวง วิหารแบบเชียงแสนและพระพุทธรูป
ประธาน วัดสุชาดาราม๓๔ โดยเฉพาะธรรมาสนทรงปราสาท ไดตางบรรทุก
บนหลังชางจากเมืองเชียงแสน พรอมกับคัมภีรใ บลานมาไววดั หัวขวง (ต.เวียงเหนือ
อ.เมือง จ.ลําปาง) เมืองนครลําปาง๓๕ สันนิษฐานวาพระแกวดอนเตาก็นาํ มาจาก
เมืองเชียงแสนมาไววัดพระแกวดอนเตาในชวงนี้ (ภายหลังยายไปวัดพระธาตุ
๓๒

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั ปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง, อักษรธรรมลานนา.
วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
๓๓
ภูเดช แสนสา, “เจาเชือ้ เชียงรายในเมืองนครลําปาง” อางในวุฒริ ตั น พัฒนิบลู ย (บรรณาธิการ),
เลาเรื่องเมืองลําปาง, (ลําปาง : ม.ป.พ., ๒๕๕๗), หนา ๒-๑๒.
๓๔
ภิ
ญญพันธุ พจนะลาวัณย, คนลําปาง ชาติพนั ธุใ นชัน้ ประวัตศิ าสตร, (อางแลว), หนา ๒๑.
๓๕
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพพอกองแกว แสงแกว, (อางแลว).

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๓๓

ลําปางหลวง) พรอมแตงตํานานพระแกวดอนเตาจารไวในคัมภีรใ บลาน ตลอดจน
บันทึกตํารับตําราตางๆ ดังปรากฏพับสาปกคะตืนเมืองเชียงแสน ลคอร ทีบ่ นั ทึก
ตั้ ง แต อ ยู  ที่ เ มื อ งเชี ย งแสน เมื่ อ ถู ก กวาดต อ นมาตั้ ง ชุ ม ชนบริ เวณวั ด ศรี กํ้ า
(ต.ปงแสนทอง อ.เมือง จ.ลําปาง) ก็มีการบันทึกเรื่องราวของเมืองนครลําปาง
สื บ เนื่ อ งต อ มาด ว ยอั ก ษรธรรมล า นนา มี ช  ว งที่ บั น ทึ ก ตอนเมื อ งเชี ย งแสน
แตกวา “...สกราช ๑๑๖๖ ตัว ปกาบใจ เดือน ๗ ออก ๓ ฅํ่า วัน ๔ สังกรานต
ไปยามเที่ยง วัน ๓ ม็อกแตกจับมานตายผู ๑ เดือน ๗ ออก ๑๓ ฅํ่า เชียงใหม
ลคอร ขึ้นแผวเชียงแสนแวดเวียง เดือน ๙ ปถมะ ออก ๕ ฅํ่า วัน ๓ เวียง
เชียงแสนแตกแล ปคคะทืนเชียงแสนเสี้ยงหนี้กอนแล สกราช ๑๑๖๗ ตัว ปดับเปา
เดือน ๕ เชียงใหม ลคอร ขึ้นตีเอาเมืองยองแตกแล...”๓๖ ที่เปนหลักฐาน
อยางชัดเจนของชาวเมืองเชียงแสนที่มีความนิยมบันทึกเรื่องราวตางๆ และ
สงอิทธิพลการบันทึกพื้นเมืองใหกับเมืองนครลําปาง

ชาวเชียงแสนในเมืองเมาะ

เมืองเมาะเปนหัวเมืองขึ้นเมืองนครลําปาง ปจจุบันคือบริเวณอําเภอ
แมเมาะ จังหวัดลําปาง เปนอีกกลุมหนึ่งของชาวเชียงแสนที่เขามาอยูเมืองนคร
ลําปางใน พ.ศ.๒๓๔๗ ภายหลังไดขยับขยายอพยพเขามาบุกเบิกพืน้ ทีท่ าํ กินอยู
ที่เมืองเมาะ โดยเฉพาะบริเวณบานเมาะหลวง ตําบลแมเมาะ อําเภอแมเมาะ
จังหวัดลําปาง ซึ่งนอกจากชาวเมืองเชียงแสนในชวงนี้ยังมีชาวเมืองเชียงรายที่
เปนเมืองบริวารของเมืองเชียงแสนเขามาอยูที่บานเมาะหลวงดวยเชนกัน เชน
แมเฒาหลา ขี่ควายอพยพเดินทางมาจากเมืองเชียงราย ตอมาไดสมรสกับแสน
ชมพู เจาเมืองเมาะ เปนตน๓๗
๓๖

“ปกคะตืนเชียงแสน ลคอร” ในภูเดช แสนสา (ปริวรรต), คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน
หลักฐานทางประวัติศาสตรลานนา, (เชียงใหม : แม็กซพริ้นติ้ง, ๒๕๕๖),หนา ๗๒-๗๗.
๓๗
ลิขิต เครือบุญมา, “ประเพณีเลี้ยงผีปูยาโฮงนาขาม บานเมาะหลวง เมืองเมาะ นครลําปาง”
อางในภูเดช แสนสา (บรรณาธิการ), วารสารพื้นบานลานนา, (เชียงใหม : แม็กซพริ้นติ้ง,
๒๕๕๘), หนา ๓๙.

๓๔

ชาวเชียงแสนในเมืองลอง

เมืองลองเดิมเปนหัวเมืองบริวารของเมืองนครลําปาง ปจจุบันคือ
บริเวณพื้นที่อําเภอลอง อําเภอวังชิ้น และบางสวนอําเภอเดนชัย จังหวัดแพร
ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองลอง เปนสวนที่เจาหลวงลําปางประทานแบงไพรพล
ใหเจาเมืองลองที่สงกองทัพเขารวมตีเมืองเชียงแสน ในกรณีของเมืองลองไมได
มาตั้งทั้งหมูบาน แตจะไปตั้งถิ่นฐานรวมอยูตามชุมชนที่มีมาแตเดิมหมูบานตางๆ
ไดแก บานแมลานเหนือ บานดอนทราย บานหวยออ บานดอนมูล (ต.หวยออ
อ.ลอง จ.แพร) บานนาตุม (ต.บอเหล็กลอง อ.ลอง จ.แพร) และบานไฮสรอย
(ต.ปากกาง อ.ลอง จ.แพร) เชื้อสายเจานายและชาวเมืองเชียงแสนในเมืองลอง
ยังนับถือ “ผีเจาเชียงแสน” หรือ “ผีเจาฟาเชียงแสน” เปนผีปูยาหรือผีบรรพบุรุษ
ชาวเชียงแสนในสวนของเมืองลอง
เจาหลวงคําสม (เจานอยคําสม) เจาหลวง
ลําปาง ประทานใหเจาเมืองลองทั้งเจานาย
ขุ น นางและชาวเมื อ งนํ า มาอยู  เ มื อ งลอง
เชื้อสายเจาฟาเชียงแสนที่มาอยูเมืองลอง
เชน เจานางบุญมา (วายชนม พ.ศ.๒๔๖๙)
บานแมลานเหนือ เปนชายาพญาขัณฑสีมา
โลหะกิจ (เจาหนานขัตยิ ะ โลหะ) เจาเมืองลอง
คนสุดทาย (พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๔๕ ตนสกุล
“โลหะ”) แมเฒาบัวคํา เปนภรรยาพอเฒา
หนานป ญ ญาเถิ ง โลหะ บุ ต รชายพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ เจานางบุญมา แมเฒาคํามูล
(พี่สาวแมเฒาบัวคํา) ภรรยาพอหนานวงศ
แมเฒาบัวคํา โลหะ
ไชยชนะ หลานแสนไชยชนะชุมภู แมทัพ เชือ้ สายเจานายเมืองเชียงแสน
ทีม่ า : ประไพ วิบลู ยศรินทร,
เมืองลอง (ตนสกุล “ไชยชนะ”)
ถายประมาณ พ.ศ.๒๔๗๐-๒๔๘๐

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๓๕

เจ า ใหม แ สนเมื อ งฮอม (เจ า น อ ยแสนเมื อ งฮอม) เจ า นางสาป น ดี
(ตนตระกูล “แสนสา” และ “แสนมูล”) เชื้อสายเจาฟาเชียงแสน อยูบานนาตุม
มีบุตรชายที่ปรากฏ ๑ คน คือ แสนไชยยะปราบเมือง (เจานอยไชยสาร) แมทัพ
เมืองลอง ไดแตงงานกับแมนายอุสาห เชื้อสายเจาเมืองลอง๓๘
เชื้อสายเจาฟาเชียงแสนฝายหญิงจะมีความชํานาญในการทอผาซิ่น
ตีนจก ที่ผสมผสานกันกับตีนจกเมืองลอง มีการทอสืบทอดกันมารุนตอรุน
ปจจุบันสืบได ๓-๗ รุน เชน เจานางบุญมา บานแมลานเหนือ สอนสืบทอด
มาอยางนอย ๓ รุน (๑) เจานางบุญมา โลหะ (๒) แมบัวคํา ไชยขันแกว (ธิดา
เจานางบุญมา) (๓) แมบัวจิ๋น ปนไชยเขียว (ธิดาแมบัวคํา) หรือ เจานางสาปนดี
บานนาตุม (๑) เจานางสาปนดี (๒) แมนายอุสาห (สะใภเจานางสาปนดี)
(๓) แมนายเรือนคํา (สะใภแมนายอุสาห) (๔) เจาจันทนคํา ณ ลําปาง (ธิดา
แมนายเรือนคํา) (๕) เจาบัวทอง ตาปอ (ธิดาเจาจันทนคํา) (๖) แมบุญเรือง
มารยาทประเสริฐ (ธิดาเจาบัวทอง) และ (๗) แมสุพรรณ แสนสา (ธิดาแมบุญเรือง)
เปนตน๓๙ โดยในอดีตเมืองลองจะทอผาซิ่นตีนจกสงเปนสวยถวายเจาหลวง
เจานายลําปาง ทอเสร็จก็จะตางบรรทุกหลังชางไปถวายเจาหลวงเจานายใน
เมืองนครลําปางปละ ๑ ครัง้ ตีนจกเมืองลองยังปรากฏชือ่ ลวดลายของเชียงแสน
เชน ลายเชียงแสนหงสดํา เปนตน๔๐

ชาวเชียงแสนในเมืองตา

เมืองตาเดิมเปนหัวเมืองบริวารของเมืองนครลําปาง ปจจุบนั คือบริเวณ
ตําบลเวียงตาและตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร เจาเมืองตาไดสง
๓๘

ภูเดช แสนสา, รอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง, (เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๕๕),
หน
า ๑๘๗-๑๘๘, ๒๐๘ และ ๒๑๗.
๓๙
ภูเดช แสนสา, ประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ, (เชียงใหม :
นพบุรีการพิมพ, ๒๕๕๔), หนา ๓๖๙.
๔๐
ภูเดช แสนสา, รอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง, (อางแลว), หนา ๓๙๓ - .

๓๖
กองทัพไปชวยเจาหลวงลําปางตีเมืองเชียงแสน เจาหลวงคําสม (เจานอยคําสม)
เจาหลวงลําปางจึงประทานชาวเมืองเชียงแสนใหกบั เจาเมืองตา กลุม ชาวเชียงแสน
ที่เขามาอยูเมืองตานําโดยพญาคําแสน ชาวเมืองเชียงแสนเหลานี้จะเขามา
ตั้งบานเรือนอยูรวมกับคนในหมูบานเดิมบริเวณตําบลตาผามอก อําเภอลอง
จังหวัดแพรในปจจุบัน๔๑
ชาวเชียงแสนในเมืองนครลําพูนและเมืองบริวาร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครลําพูน

เมื อ งนครลํ า พู น ได รั บ การฟ  น ฟู ห ลั ง จากที่ ร  า งไปใน พ.ศ.๒๓๔๘
ภายหลังจากเมืองเชียงแสนแตก ๑ ป จึงทําใหมีชาวเชียงแสนบางสวนที่อยูใน
เมืองนครเชียงใหมและเมืองนครลําปาง ไดเขามาตัง้ ถิน่ ฐานฟน ฟูเมืองนครลําพูน
รวมกับชาวเมืองเชียงใหมและชาวเมืองลําปางเดิมที่แบงมาตั้งเมืองนครลําพูน
พรอมกับชาวไทลื้อเมืองยอง เมืองหลวย เมืองยู ที่ถูกกวาดตอนเขามาเมื่อ
พ.ศ.๒๓๔๗ ปจจุบันเชื้อสายชาวเมืองเชียงแสนตั้งถิ่นฐานกระจายตามหมูบาน
ตางๆ ในบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดลําพูน๔๒ โดยชาวเชียงแสนที่เขามาอยูเมือง
นครลําพูนรวมถึงหัวเมืองอืน่ ๆ ในลานนา รุน กวาดตอนถือวาเปน “ขาปลายหอก
งาชาง” และเมือ่ มีทายาทรุน ตอๆ มาถือวาเปน “ขาหอคนโรง” หรือ “ขาเขาตอก
ดอกไม” โดยมีการระบุคา ตัวทาสเชลยของเมืองนครลําพูน รวมถึงชาวเชียงแสน
ที่กวาดตอนมาใน พ.ศ.๒๓๔๗ ดวยดังนี้

๔๑

สัมภาษณพอหนานเงิน สุทธสังข อายุ ๖๒ ป บานเลขที่ ๑๒๖/๔ หมู ๖ บานใหมโพธิ์ทอง
ตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙.
๔๒
ภูเดช แสนสา, “เมืองยองในเมืองนครลําพูน” อางในยุพิน เข็มมุกด (บรรณาธิการ),
ขวงผญา, (เชียงใหม : แสงศิลป, ๒๕๕๕), หนา ๑๗๕.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๓๗

“...ทาสเชลยเปนคนซึง่ แตกอ นมา เจานายแลกรมการเมืองลําพูน ไปรบ
ตีเมือง เชียงแสน เมืองยอง เมืองปน เมืองปุ เมืองสาด เมืองตวน เมืองหาง
ไดคนเมืองยองมากกวาเมืองอื่น...”๔๓
มีอายุ ๑-๔ ขวบ ทั้งชายหญิงคาตัว ๖ แถบ อายุ ๕-๖๐ ชาย ๕๔ แถบ
หญิง ๗๒ แถบ หากอายุ ๖๐ ปขนึ้ ไปถือวาพนจากเปนทาส๔๔ ความเปนขาทาสนี้
เปนลักษณะกําหนดไวหลวมๆ และยกเวนใหกับเจานายและขุนนางที่มาจาก
เมืองเดิมของแตละเมือง ดังนั้นจึงปรากฏเจานายเมืองตางๆ ที่ถูกกวาดตอน
เขามา ไดสมรสกับเจาหลวงเจานายในราชวงศเจาเจ็ดตนหรือเจาเมืองตางๆ
ไดอยางปกติ

ชาวเชียงแสนในเมืองลี้

ชาวเชียงแสนในเมืองนครลําพูน มีบางสวนขยับขยายลงไปทางทิศใต
ออกไปบุกเบิกพื้นที่ทํากินอยูที่เมืองลี้ (อ.ลี้ จ.ลําพูน)๔๕
ชาวเชียงแสนในเมืองนครนานและเมืองบริวาร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครนาน

ชาวไทยวน ไทลือ้ และคนเชือ้ สายอืน่ ๆ จากเมืองเชียงแสนทีเ่ ขามาในสวน
ของเจาฟาอัตถวรปญโญ เจาหลวงเมืองนานองคที่ ๘ (พ.ศ.๒๓๒๙-๒๓๕๓)
ราชวงศมหาวงศ ไดตั้งถิ่นฐานที่บานพญาวัด (ต.ดูใต อ.เมือง จ.นาน) เชื้อสาย
เจาฟาเชียงแสนทีเ่ ขามาพรอมกับชาวเชียงแสนในครัง้ นัน้ เชน พญาคําฟู (ตนสกุล
“คําฟู”) บานพญาวัด มีเชื้อสายอยูบานพญาวัดที่ปรากฏ ไดแก เจากาวิชัย คําฟู
มีภรรยาชือ่ แมนางยอดหลา พีน่ อ งของเจากาวิชยั ชือ่ พญาราชวัง ไปอยูเ มืองเทิง
๔๓
หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครลําพูน (๒๖ พ.ย. ร.ศ.๑๑๒-๒๓ มี.ค.๑๒๑).
๔๔
หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครลําพูน (๒๖ พ.ย. ร.ศ.๑๑๒-๒๓ มี.ค.๑๒๑).
๔๕

บันทึกพอแสน ปนสุยะ (ถึงแกกรรม พ.ศ.๒๕๔๘) เผยแพรโดยอาจารยวิเชียร ยาใจ และ
อาจารยดุสิต ยาใจ บานน้ําครกใหม ตําบลกองควาย อําเภอเมือง จังหวัดนาน.

๓๘
เมืองเชียงของ๔๖ เปนตน ชาวไทยวนไทลื้อเชียงแสนรุนที่เขามาอยูบานพญาวัด
เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๗ ที่ปรากฏชื่อ เชน หนานวงศ นางเทพพงา๔๗ นางปุกแกว
นายใจ หนานคันธะ นางโนชา๔๘ หนานมหาวัน นางคําหลา (ภรรยา)๔๙
หนานศรีไชย นางปุกคํา (ภรรยา)๕๐ หนานจิตตะวิไชย นางใจคํา (ภรรยา)๕๑
เปนตน นอกจากนี้ยังมีบานผาขวาง (ต.บอ อ.เมือง จ.นาน) บานสวนตาล
(อ.เมือง จ.นาน) และบานนํ้าครกใหม (ต.กองควาย อ.เมือง จ.นาน) พอเฒาอินทร
แมเฒาสา รุนอพยพจากเชียงแสน มีผูนําคือ เจาหลวงหาญ (เจาขอมือเหล็ก)
มาตั้งบานนํ้าครกเพราะมีหนองนํ้าอุดมสมบูรณเรียกวา “หนองแซง” เรียกวา
บานนํ้าครกหนองแซงแลวเปลี่ยนเปนบานนํ้าครกใหมในปจจุบัน ซึ่งบาน
นํ้าครกใหมยังคงสืบทอดการทอผาซิ่นตีนจกสืบมาถึงปจจุบัน๕๒
สวนที่สามารถบงบอกวาเปนชาวไทลื้อเมืองเชียงแสน รุนที่เขามาอยู
บานพญาวัดก็มีจํานวนหลายคน โดยมีคํานําหนาผูผานการบรรพชาวา “ใหม”
แทนไทยวนที่ใชวา “นอย” เชน ใหมคุณา นางทิพถา (ภรรยา)๕๓ ใหมทิพพละ
๔๖

พระพนัส ทิพพเมธี และพระอุดร ชินวังโส, พิศาลนันทเวชนุสรณ, (กรุงเทพฯ : อมรินทร,
๒๕๕๒), หนา ๓๔.
๔๗
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๔๘, อักษรธรรม
ลานนา วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๔๘
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๔๙
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๐
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๐, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๑
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๒, อักษรธรรม
ล
านนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๒
บันทึกพอแสน ปนสุยะ (ถึงแกกรรม พ.ศ.๒๕๔๘) เผยแพรโดยอาจารยวิเชียร ยาใจ และ
อาจารยดุสิต ยาใจ บานน้ําครกใหม ตําบลกองควาย อําเภอเมือง จังหวัดนาน
๕๓
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๓๙

นางจันทร (ภรรยา)๕๔ ใหมญาณัง นางเทพ (ภรรยา)๕๕ ใหมอนิถทะ ใหมขัติยะ
นางคําปน (ภรรยา)๕๗ และใหมอินทะ นางขอดแกว (ภรรยา)๕๘ เปนตน
ส ว นชาวเมื อ งเทิ ง เมื อ งบริ ว ารเมื อ งเชี ย งแสนก็ ถู ก กวาดต อ นมาในส ว น
เมืองนาน ดังปรากฏเจามหาพรหมา เชือ้ สายเจาฟาเมืองเทิง มาอยูเ มืองนครนาน
ภายหลั ง สมรสกั บ เจ า นางเลิ ศ ธิ ด าเจ า นางเทพ ราชนั ด ดาเจ า พญาหลวง
มหาวงศ เจาฟาหลวงเมืองนานองคที่ ๑ (พ.ศ.๒๒๖๙-๒๒๘๔) ราชวงศมหาวงศ
สวนชาวเมืองเชียงของเมืองบริวารของเมืองเชียงแสน อยูบริเวณเวียงเหนือ
(อ.เมือง จ.นาน) ที่ภายหลังเจานายขุนนางและชาวเมืองเชียงของบางสวนกลับ
ไปฟนฟูเมืองเชียงของอีกครั้ง และบางสวนไปอยูบานเชียงของ (ต.เชียงของ
อ.นานอย จ.นาน) สืบมาจนถึงปจจุบนั โดยชาวเชียงแสนในเมืองนครนานบางสวน
ก็เปนชาวเมืองนานเดิมที่ถูกพมากวาดตอนไปไวเมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๒๒
จนทําใหเมืองนานรางไปชวงระยะเวลาหนึง่ เมือ่ ตีเมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๔๗
จึงเปนโอกาสใหเจาฟาอัตถวรปญโญ เจาฟาหลวงเมืองนาน ไดรับชาวเมือง
นานที่อยูเมืองเชียงแสนพรอมกับชาวเชียงแสนและเมืองบริวารมาอยูในเมือง
นครนาน

๕๔

ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ล
านนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๕
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๒, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๖
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ล
านนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๗
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
๕๘
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๗๙, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.

๔๐

ชาวเชียงแสนในเมืองปว

เมืองปว (อ.ปว อ.ทาวังผา จ.นาน) สวนชาวเชียงแสนและชาวเชียงของ
ในบานดอนแกว (เดิมเรียกบานพรอย ต.ปาคา อ.ทาวังผา จ.นาน) เปนกลุม
ชาวเชี ย งแสนในส ว นแบ ง ของเมื อ งนครน า น เมื่ อ เดิ น ทางมาถึ ง บริ เวณ
นี้เห็นเปนพื้นที่เหมาะสมทําการเกษตรจึงตั้งถิ่นฐานอยูบานดอนแกว (ต.ปาคา
อ.ทาวังผา จ.นาน) การมาในครั้งนั้นจะพากันหอเมล็ดผักตางๆ ติดตามมาปลูก
ในพื้นที่ใหมดวย๕๙

ชาวเชียงแสนในเมืองสา

ชาวเชียงแสนในเมืองสา หรือ เมืองเวียงสา (อ.เวียงสา จ.นาน) บางสวน
มาตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ า นดอนไชยใต (ต.กลางเวียง อ.เวียงสา จ.นาน) และบานวังมวง
(ต.นํ้าปว อ.เมือง จ.นาน)๖๐

ชาวเชียงแสนในเมืองเชียงกลาง

ชาวเชียงแสนและชาวเชียงของในสวนแบงของเมืองนครนาน เมื่อ
เดินทางมาถึงบริเวณนี้เห็นเปนพื้นที่เหมาะสมทําการเกษตรจึงตั้งถิ่นฐานอยูที่
บานดอนแทน (ต.เชียงคาน อ.เชียงกลาง จ.นาน) ไดนําเอาชื่อบานเดิมที่เมือง
เชียงแสนมาตั้งชื่อหมูบานใหม๖๑

ชาวเชียงแสนในเมืองศรีสะเกษ

ชาวเชียงแสนและชาวเชียงของที่บานศรีสะเกษ เดิมเดินทางไปถึง
เมืองเลยตั้งถิ่นฐานอยูชั่วคราว ภายหลังไดเดินทางกลับขึ้นมาอยูบานศรีสะเกษ
(ต.ศรีสะเกษ อ.นานอย จ.นาน)๖๒
๕๙
แหลงเรียนรูบานดอนแกว
๖๐
แหลงเรียนรูบานดอนแกว
๖๑
แหลงเรียนรูบานดอนแกว
๖๒

ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.
ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.
ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.
แหลงเรียนรูบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๔๑

ชาวเชียงแสนในเมืองเชียงของ

เมืองเชียงของภายหลังเมืองเชียงแสนแตก ไดกลายมาเปนเมืองบริวาร
ของเมืองนครนาน ปจจุบันคืออําเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย เดิมเมือง
เชียงของเปนเมืองบริวารของเมืองเชียงแสน เจาฟาเชียงแสนจึงโปรดใหเจามาละ
เชื้อสายเจาฟาเชียงแสน มาเปนเจาฟาเมืองเชียงของ ชาวเมืองจึงเรียกวา
“เจาฟามาละ” เจาฟามาละพิราลัยทีแ่ มนาํ้ โขง เมือ่ ครัง้ ยกกองทัพเมืองเชียงของ
ไปชวยเจาฟาเมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๔๗ สืบมาถึงบุตรชายคือเจาอริยะ
ไดเปนเจาฟาเชียงของสืบมา มีชายาเปนเจานางจากเมืองเชียงแสนเรียกวา
“เจาพระหญิง”
เมื่อเมืองเชียงแสนแตก พ.ศ.๒๓๔๗ เจาอริยะพรอมครอบครัวเจานาย
ขุนนางและชาวเมืองเชียงของไดไปอยูในสวนของเมืองนครนานไปตั้งถิ่นฐาน
บริเวณเวียงเหนือ (อ.เมือง จ.นาน) บางสวนอยูบานเชียงของ (อ.นานอย
จ.นาน) จนกระทัง่ ฟน ฟูตงั้ เมืองเชียงของอีกครัง้ เจาอริยะไดวายชนมแลวในเมือง
นครนานเมื่อ พ.ศ.๒๓๗๒ เจาหลวงเมืองนานจึงโปรดใหเจาหนานรัมมเสน
(ตนสกุล “ติยะธะ”) บุตรชายเจาอริยะ เปนเจาเมืองเชียงขององคแรกขึ้นกับ
เจาหลวงเมืองนาน ไดนาํ ชาวเมืองเชียงของเมืองเชียงแสนทีเ่ ขาไปอยูเ วียงเหนือ
กลับไปฟนฟูเมืองเชียงของ ตอมาบุตรชายของเจาหนานรัมมเสน ๒ องคไดเปน
เจาเมืองเชียงของสืบตอ คือ เจาวิฑูระ เปนพระยาจิตวงศวรยศรังษี (เจาวิฑูระ)
เจาเมืองเชียงขององคที่ ๒ (ตนสกุล “วิฑูรย”) และเจาคําขึ้น (ตนสกุล “ธุระเสน”)
เจาเมืองเชียงขององคที่ ๓ สวนพระยาจิตวงศวรยศรังษี (เจาอริยะ) ราชบุตร
เจาวิฑูระ เปนเจาเมืองเชียงขององคที่ ๕๖๓

๖๓

ขุนภูนพิเลขกิจ (เจาหนานบุษรศ จิตตางกูร), ประวัตกิ ารสรางเมืองเชียงของ, พ.ศ.๒๔๔๘.
อางในชรินทร แจมจิตต (บรรณาธิการ), นิตยสารไชยนารายณ, (ปที่ ๑ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม,
๒๕๓๒), หนา ๑๑-๑๓.

๔๒
ชาวเชียงแสนในเมืองนครแพรและเมืองบริวาร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครแพร

ชาวเชียงแสนในเมืองนครแพร คือบริเวณอําเภอเมืองและอําเภอ
ใกลเคียงในจังหวัดแพรปจจุบัน สวนใหญเปนชาวไทยวนเมืองเชียงแสน และ
มีชาวไทลื้อกับชาวอื่นๆ บาง ชาวเมืองเชียงแสนในสวนเมืองนครแพร มีทั้ง
เจานายขุนนางและชาวเมือง มาตัง้ ถิน่ ฐานในสวนทีม่ ากับกองทัพเมืองนครแพร
เจาหลวงเมืองแพรไดใหตั้งถิ่นฐานนอกกําแพงเมืองดานทิศตะวันออกหางออก
ไปประมาณ ๒ กิโลเมตร บริเวณตําบลเหมืองหมอ บานกาซอง บานเหมืองคา
และบานกาศเหนือ บานกาศใต (ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร) ที่พบใบลานจาร
ที่เมืองเชียงแสน โดยเฉพาะบานเหมืองหมอนับถือผีเจาเชียงแสนเปนผีปูยา
และบานเหมืองคาเปนชุมชนที่มีชางทําเครื่องเงินเครื่องทอง บานเหมืองหมอ
มาจากบานหนองหมอ เมืองเชียงแสน ตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ า นเหมืองหมอริมแมนาํ้ แคม
สวนบานรองกาศ (ต.รองกาศ อ.สูงเมน จ.แพร) เปนชุมชนไทลื้อเมือง
เชียงแสนอีกแหงหนึ่ง มีขุนนางชาวไทลื้อเมืองเชียงแสนเปนผูปกครอง เชน
พญาหัวเวียงแกว (ทาวเมืองแกว ตนสกุล “วังซาย”) ชาวเมืองเรียกวา “พอเฒา
ลื้อ” ไดสมรสกับเจากัญญา เจานายเมืองนครแพร เปนบิดาของพระวังซาย
(เจาหนานมหาจักร) เจาหนานมหาไชย เจานอยมหาเทพ เจาหนานมหาพรหม
เจาจันทรา และเจาแกวลืมวาง เมืองนครแพร๖๔ บางกลุม ก็ตงั้ ถิน่ ฐานทีบ่ า นเวียงทอง
(ต.เวียงทอง อ.สูงเมน จ.แพร) ดังบันทึกในตํานานวัดเวียงทองฝงหมิ่นของ
ครูบาคันธา วัดโพธิสุนทร วา

๖๔

บัวผิว วงศพระถาง และคณะ, เชือ้ สายเจาหลวงเมืองแพร ๔ สมัย, (แพร : แพรไทยอุตสาหการพิมพ, ๒๕๓๗).

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๔๓

“...ปางเมือ่ เปนเวียงมานอยูน นั้ ไดหา งรัง้ ไปนานเทาใดก็บร ไู ด ทีน่ นั้ ยังมี
พระญาตน ๑ ลุกแตเมืองเชียงแสนมาอยูแตเมื่อปเมืองใค สกราชได ๑๕๓ ตัว
พระญาตนนั้นชื่อวาพระญาลิ้นทอง ก็ไดมากอสางวัดฝงหมิ่นนี้ขึ้นแถมใหม...”๖๕
ชาวเชี ย งแสนที่ บ  า นเวี ย งทองนํ า โดยพญาลิ้ น ทอง (พญาลิ้ น ตอง)
สันนิษฐานวาเปนที่มาของชุมชนที่เรียกวา “เวียงทอง” (เวียงตอง) เมื่อเขามา
อยูก็สรางวัดเวียงทองหรือวัดทองเกศ (นําเอาชื่อพญาลิ้นทองกับครูบาเกศา
มารวมเปนชื่อวัด) โดยมีครูบาเกศารวมสรางวัดและเปนเจาอาวาสรูปแรก
บริเวณตําบลเวียงทองนอกจากมีชาวเชียงแสน ยังปรากฏมีชาวเมืองบริวารของ
เมืองเชียงแสนมาตั้งถิ่นฐานรวมดวย เชน ชาวเมืองลอ ตั้งฐานที่บานนํ้าบอ
(ต.เวียงทอง อ.สูงเมน จ.แพร) ดังปรากฏทายคัมภีรใบลานกลาวถึงนามเดิม
ของวัดนํา้ บอชือ่ วาวัดเวียงลอ เปนตน ชาวเชียงแสนบางสวนกระจายออกไปไกล
ตัวเมืองอยูที่บานหนองมวงไข (ต.หนองมวงไข อ.รองกวาง จ.แพร) บานแมคํามี
(ต.แมคํามี อ.หนองมวงไข จ.แพร) โดยบริเวณนี้มีเจาธรรมสาร (ตนสกุล
“กันทาธรรม”) เชื้อสายเจาฟาเชียงแสนตั้งถิ่นฐานอยู เชื้อสายเจาธรรมสาร
ที่มีบทบาทในเมืองนครแพร เชน ขุนมวงไขขจร กํานันตําบลหนองมวงไข และ
นายทอง กันทาธรรม บานแมคํามี สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจังหวัดแพรและ
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย เปนตน๖๖

ชาวเชียงแสนในเมืองมาน

เมืองมาน คือ บริเวณบางสวนของอําเภอสูงเมนและอําเภอเดนชัย
จังหวัดแพรในปจจุบัน เดิมเปนหัวเมืองขึ้นกับเมืองนครแพรและตั้งอยูทางทิศใต
จึงเรียกวา “เมืองมานดานใต” ภายหลังเมื่อมีชาวเชียงแสนมาอยูมากขึ้น
๖๕
ตํานานวัดเวียงทองฝง หมิน่ เขียนโดยครูบาคันธา วัดโพธิสนุ ทร เมืองแพร อักษรธรรมลานนา.
๖๖

องคการบริหารสวนจังหวัดแพร, ประวัติศาสตรเมืองแพร (ฉบับ พ.ศ.๒๕๕๐), (แพร :
เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๐), หนา ๓๓๗.

๔๔
จึงเรียกวา “เมืองแสนหลวง” ที่มาจากชื่อ “เมืองเชียงแสนหลวง” ภายใน
วิหารวัดพระหลวง ก็มีพระประธานตั้งนามวา “พระเจาแสนหลวง” (พระเจาเชียงแสนหลวง) สวนใหญที่ตั้งถิ่นฐานบานพระหลวงเปนชาวไทลื้อ มีชาวไทยวน
และชาวอืน่ ๆ เล็กนอย เปนหมูบ า นไทลือ้ จากเมืองเชียงแสน หมูบ า นพระหลวง
เปนชุมชนที่มาจากบานพระหลวง ชุมชนกลางเวียงเชียงแสน “...พระญาแสนพู
สะดุงตื่น...จิ่งตัดแปลงกลองสามลูก...ลูก ๑ ไวหอกลองกลางเวียงเชียงแสน
ที่วัดพระหลวงวันนั้นแล...”๖๗ ปจจุบันคือบริเวณวัดเจดียหลวง (วัดพระหลวง
อ.เชียงแสน จ.เชียงราย) ติดกับพิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงแสน ไดนําเอา
ชื่อหมูบานเดิมที่เมืองเชียงแสนมาตั้งเปนชื่อหมูบานที่มาอยูใหม บางสวนก็มา
จากหมูบานบริเวณสบจัน ตํานานวัดหลวงเมืองมานทําใหทราบวาเริ่มมีชาว
เมืองเชียงแสนนําโดยครูบานาย มาจากสบจัน ครูบากวาว และครูบาสุทธะ ไดนาํ
ชาวเมืองเชียงแสนอพยพเขามาอยูบริเวณพื้นที่นี้ซึ่งเปนที่รกราง พรอมกับทํา
การบูรณะพระประธานของวิหารและพระธาตุที่มีมาแตเดิมเมื่อ พ.ศ.๒๓๓๐
“ตํานานวัดหลวงเมืองมาน เดิมเมืองเชียงแสนแตกครั้งที่ ๓ จุลสกราช
ได ๑๑๔๙ ปเมืองเม็ด พุทธสาสนาลวงแลวได ๒๓๓๐ พระวัสสา มีครูบานาย
สบชัน ๑ ครูบากวาว ๒ ครูบาสุธะ(สุทธะ) ๓ ครูบา ๓ ตนนี้พายแตเชียงแสน
ลงมา มีสัทธาติดตามลงมา ไดมาภักตั้งอยูสุงเหมนกอนแลว จิ่งไดมาตัดฟน
ปาไมอันเปนปาใหญโตที่วัดหลวงอยูเดี่ยวนี้ อันเปนวัดหางเกาแกมานมนาน
จิ่งตั้งบานแลตั้งวัดขึ้นเปน ๓ หัววัดไมไดรวมกันอยู คือ ครูบานาย สบชัน ตั้งอยู
แหง ๑ ครูบากวาวตั้งอยูแหง ๑ ครูบาสุธะตั้งอยูแหง ๑ เปน ๓ คณะอยู เทาอยู
ในเขตอารามอันเดียวกัน ครูบา ๓ องคนี้ทานไดสางพระวิหารขึ้น ๑ หลัง
แลวสางโบสถขึ้น ๑ หลังเปนที่รุงเรืองขึ้น สวนพุทธรูปตนหลวงนั้นแลเจดียแลสิม
๖๗

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิ่งเมือง, ๒๕๓๘), หนา ๔๗.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๔๕

มานั้นเปนของเกาบูราณมาแตเดิม ทําบุญแลกินทานแลวซํ้ากอกําแพงแถม
๒ ดานหนาหลังบอรมวณแลว ใสนามวัดชื่อวาวัดหลวงเมืองมาน...”๖๘

วัดหลวงเมืองมาน หรือ วัดพระหลวง
ที่มา : วัดพระหลวง, ถาย พ.ศ.๒๔๖๐

จากตํานานวัดหลวงเมืองมานสอดรับกับตํานานคํามะเกาเมืองเชียงแสน
ที่ระบุวาเชียงแสนแตกในปนี้ เพราะพญามังไชย เจาเมืองแพรและเจากอง
เจาฟาเมืองยอง ไดเขาตีเมืองเชียงแสนที่ตั้งมั่นของพมาแลวไดกวาดตอนผูคน
ออกจากเมืองเชียงแสน๖๙ ชาวเมืองเชียงแสนสวนหนึ่งจึงถูกนําเขามาอยูในเมือง
นครแพร โดยเจาผูค รองนครแพรทรงใหเขามาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณพืน้ ทีร่ า งในสวน
ตอนใตของเมือง

๖๘

“ตํานานวัดหลวงเมืองมาน” ในภูเดช แสนสา (ปริวรรต), คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน
หลั
กฐานทางประวัติศาสตรลานนา, (อางแลว), หนา ๙๒.
๖๙
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๔๓-๒๔๔.

๔๖
จากการอพยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานของชาวเชี ย งแสนใน พ.ศ.๒๓๓๐
โดยเจาเมืองแพรนํามาไวในบริเวณตอนใตของเมืองนครแพร สันนิษฐานวา
ยุ ค นี้ เ องที่ มี ก ารสถาปนาบริ เวณพื้ น ที่ นี้ ขึ้ น เป น “เมื อ ง” จากเดิ ม บริ เวณนี้
อาจเปนเพียงชุมชนหมูบานที่อาศัยอยูกระจัดกระจายมีผูคนเบาบาง และ
บางชุมชนก็เปนชุมชนราง ตามรูปแบบนิยมของเจาเมืองในยุคจารีต ที่เมื่อมี
การกวาดตอนหรืออพยพผูคนตางเมืองเขามาก็จะยกขึ้นเปนเมืองใหปกครอง
ดูแลกันเอง เชน เมืองยอง (ต.เวียงยอง อ.เมือง จ.ลําพูน) ขึน้ กับเมืองนครลําพูน
เมืองพยาก (ใกลกับ อ.งาว จ.ลําปาง) ขึ้นกับเมืองนครลําปาง สวนเจาเมือง
ทีป่ กครองเมืองมาน สันนิษฐานวาคือกลุม ผูป กครองเดิมทีม่ าจากเมืองเชียงแสน
แลวขึ้นตรงตอเจาผูครองนครแพร
เมือ่ เขามาตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณนีจ้ งึ ทําการบูรณะวัดรางใหเปนวัดศูนยกลาง
ของเมืองมาน และตั้งชื่อวัดที่เปนศูนยกลางของเมืองวา “วัดหลวงเมืองมาน”
หรือเรียกวา “วัดพระหลวง” “บานพระหลวง” (ต.พระหลวง อ.สูงเมน จ.แพร)
ตามชื่อของวัดและชุมชนเดิมที่เมืองเชียงแสน และภายหลังจึงมีการกวาดตอน
ชาวเชียงแสนกลุมใหญเขามาบริเวณนี้อีกครั้งใน พ.ศ.๒๓๔๗ ดังพื้นเมือง
เชียงแสนกลาววา
“...(พ.ศ.๒๓๔๗) เดือน ๙ ปฐม ออก ๘ ฅํ่า วัน ๕ ไทรวายสัน ยาม
สายฟายก เมืองเชียงแสนแตกเสี้ยงปางสุด...นาขวาลูกเมียไพรไททังมวลลงไป
เชียงใหม ลคอร แพล นาน นับเสี้ยง ยังฅางแตนํ้ากับดินแล...”๗๐
เมื่อมีชาวเมืองเชียงแสนเขามาตั้งถิ่นฐานมากขึ้นภายหลังเมืองมาน
จึงถูกเรียกอีกนามวา “เมืองแสนหลวง” หรือก็คือ “เมืองเชียงแสนหลวง”
บงบอกวาชาวเมืองมาจากเมืองเชียงแสนหรือเมืองเชียงแสนหลวงนัน่ เอง เมืองนี้
๗๐

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๕๕.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๔๗

ไดมกี ารจารึกรายชือ่ เมืองไวทวี่ ดั พระเชตุพนฯ กรุงเทพมหานคร เมือ่ พ.ศ.๒๓๗๘
วาเปนหนึ่งในสองหัวเมืองขึ้นของเมืองนครแพรในสมัยเจาหลวงอินทวิไชย
ราชา เจาผูครองนครแพร (พ.ศ.๒๓๕๙-๒๔๑๔) “...เมืองแพร เจาเมืองชื่อ
พญาแพรราชวงศาประเทศราช ขึ้นกรมมหาดไทย เมืองสอง ๑ เมืองแสนหลวง
๑ อยูหนใตเมืองแพร ขึ้นแพร ๒...”๗๑ สวนเจาเมืองมานหรือเจาเมืองแสนหลวง
ไมปรากฏนาม แตจากการสํารวจจารึกฐานพระเจาไมวัดพระหลวงทําใหทราบ
นามของกลุมผูปกครองบริเวณนี้หลายตําแหนง มีทั้งระดับชั้น “พญา” “แสน”
และ “ทาว” เชน พญาสิทธิมงคล (ภริยาชื่อนางพกและนางวันดี) แสนพรหม
(ภริยาชื่อนางคําเอย) แสนมโน ทาวสิทธิยศ(ภริยาชื่อนางขิ) และทาวเกสนา
(ภริยาชือ่ นางแกว) เปนตน ชาวเมืองเชียงแสนกลุม นีม้ ที งั้ ชาวไทลือ้ และชาวไทยวน
ดังปรากฏคําจารึกฐานพระพุทธรูปไมวัดพระหลวงที่ผูเขียนสํารวจพบ มีคํานํา
หนาชื่อวา “ใหม” ที่ใชเรียกผูผานการบวชสามเณรของชาวไทลื้อ (เรียก “นอย”
ในกลุมไทยวน) เชน ใหมอัพภิ๗๒ ใหมยาวิไชย๗๓ และใหมสิทธิ นางเปง (ภรรยา)
สามเณรอริยะ (บุตร)๗๔ เปนตน

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองลับแล

เมืองลับแลเปนหัวเมืองปลายแดนของอาณาจักรอยุธยา ที่ติดกับ
ปลายแดนอาณาจักรลานนา จึงปรากฏมีชาวไทยวนเขามาตั้งถิ่นฐานกระจาย
อยูอยางชาชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ชาวไทยวนจึงเรียกนามเมืองอีกชื่อวา
“เมืองลับแลง” สวนชาวไทยวนเมืองเชียงแสนที่ตั้งถิ่นฐานในเมืองลับแล (อ.ลับแล
๗๑
กรมศิลปากร,
๗๒

ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน, (พระนคร : เจริญธรรม, ๒๕๐๖), หนา ๒๐๘.
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๖๙, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓.
๗๓
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๙๐, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓.
๗๔
ภูเดช แสนสา (อาน), จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๖๒, อักษรธรรม
ลานนา. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓.

๔๘
จ.อุตรดิตถ) เปนกลุมชาวไทยวนเมืองเชียงแสนที่เคลื่อนยายไปจากในสวน
ของเมืองนครแพร เมืองมาน และเมืองนครนาน เพือ่ ไปบุกเบิกขยายพืน้ ทีท่ าํ กิน
และคาขาย๗๕ จึงไดตงั้ เปนชุมชนชาวเชียงแสนขึน้ สิง่ ทีเ่ ปนประจักษพยานสําคัญ
คือยังมีวัดชื่อวัดใหมเชียงแสน (ต.ฝายหลวง อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ) อยูในเมือง
ลับแล และมีการทอผาซิ่นตีนจกลับแลสืบมาจนถึงปจจุบัน อีกทั้งพระยาพิชัย
เจาเมืองพิชยั บุตรชายของพระยาพิชยั ดาบหัก (ทองดี) ไดนาํ ทัพเมืองพิชยั ไปกับ
กองทัพสยามขึ้นตีเมืองเชียงแสนในครั้งนี้ จึงเรียกวา “พระยาพิชัยเชียงแสน”๗๖
สันนิษฐานวาชาวเชียงแสนบางสวนในเมืองลับแลมาจากสวนที่มอบใหกับ
เมื อ งพิ ชั ย ที่ เ คยยกกองทั พ เมื อ งพิ ชั ย ไปช ว ยรบมาตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ เ มื อ งลั บ แล
ดวยในอดีตเมืองลับแลเปนเมืองขึ้นของเมืองพิชัย

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองตรอนตรีสินธุ

ชาวเชียงแสนในเมืองตรอนตรีสินธุ บริเวณตําบลนํ้าอาง (อ.ตรอน
จ.อุตรดิตถ) บางสวนเปนกลุมชาวเชียงแสนที่ขยับขยายมาจากในสวนของ
เมืองนครนาน๗๗ เนื่องจากขณะนั้นพระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ) พระเจา
นครเชียงใหม และเจาหลวงคําสม (เจานอยคําสม) เจาหลวงลําปาง ไดนํา
ส ว นแบ ง ชาวเชี ย งแสนไปทู ล เกล า ถวายพระมหากษั ต ริ ย  ส ยาม พระองค
โปรดเกลาฯ ใหไปตั้งถิ่นฐานอยูที่เมืองสระบุรีและเมืองราชบุรี จึงเปนไปได
ยากที่ชาวเชียงแสนในสวนนี้จะมาอยูเมืองตรอน ดวยเมือง ตรอนเปนหัวเมือง
ตอนเหนือของสยาม ที่ติดกับหัวเมืองบริวารของประเทศราชเมืองนครนาน
จึงสันนิษฐานวาเปนชาวเชียงแสนในเมืองนครนานไดขยับขยายบุกเบิกพืน้ ทีท่ าํ
กินมาที่เมืองตรอน เหมือนชาวเชียงแสนในเมืองนครแพร ที่ไดลงไปขยับขยาย
บุกเบิกพืน้ ทีท่ าํ กินและตัง้ ถิน่ ฐานถาวรในเมืองลับแล (อ.ลับแล จ.อุตรดิตถ) ดังมี
๗๕
แหลงเรียนรูบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.
๗๖
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายทิว วิชยั ขัทคะ, (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ, ๒๕๓๙).
๗๗

แหลงเรียนรูบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๔๙

พระราชหัตถเลขารัชกาลที่ ๕ เสด็จเมืองตรอนเมือ่ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๔๔
วา “มีราษฎรทีม่ าหาเปนลาวมา แตเปนลาวพุงดําซึง่ สืบเชือ้ สายมาแตเมืองนาน
เมืองแพร เพราะเขตรแดนติดตอกัน...”๗๘ ปจจุบันบริเวณตําบลนํ้าอางเปน
อีกแหลงที่ยังคงสืบทอดการทอผาซิ่นตีนจกที่สืบทอดมาตั้งแตบรรพบุรุษ
อีกทั้งพระยาพิชัยเชียงแสน เจาเมืองพิชัย บุตรชายของพระยาพิชัย
ดาบหัก (ทองดี) ไดนําทัพเมืองพิชัยไปกับกองทัพสยามขึ้นตีเมืองเชียงแสน
ในครั้งนี้๗๙ จึงสันนิษฐานวาชาวเชียงแสนบางสวนในเมืองตรอนมาจากสวน
ที่ ม อบให กั บ เมื อ งพิ ชั ย ที่ เ คยยกกองทั พ เมื อ งพิ ชั ย ไปช ว ยรบ มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ที่เมืองตรอน ดวยเมืองตรอนเปนเมืองขึ้นของเมืองพิชัย ที่มีอาณาเขตติดกับ
เมืองพิชัยที่อยูทางทิศใต และติดตอกับเมืองลับแลที่อยูทางดานทิศเหนือ

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองสระบุรี

ในเมืองสระบุรีกอนที่ชาวเชียงแสนจะเขามาตั้งถิ่นฐานใน พ.ศ.๒๓๔๗
กอนหนานี้ ๓๐ ปเมื่อ พ.ศ.๒๓๑๗ มีชาวไทยวนจากเมืองนครลําปาง ที่ติดตาม
มารับใชเจาหญิงศรีอโนชา ราชธิดาเจาฟาหลวงสิงหราชธานี (เจาฟาชายแกว)
เจาฟาหลวงเมืองนครลําปาง องคที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๐๔-๒๓๑๗) ราชขนิษฐาพระเจา
กาวิละ (เจาหนานกาวิละ) พระเจานครเชียงใหมองคแรก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๘)
ราชวงศเจาเจ็ดตน มาอยูบริเวณปากเพียว (ปาเพียว) เมืองสระบุรี (ปจจุบัน
คือ ต.ปากเพรียว อ.เมือง จ.สระบุรี) ดวยเจาหญิงศรีอโนชาไดเสกสมรส
กับเจาพระยาสุรสีหพิษณวาธิราช (บุญมา) ที่ตอมาคือสมเด็จพระบวรราชเจา
มหาสุรสิงหนาท วังหนาพระราชอนุชา พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก
มหาราช (ทองดวง) กษัตริยส ยาม รัชกาลที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๒) ราชวงศจกั รี
๗๘

พระราชหัตถเลขาเรื่องเสด็จเลียบมณฑลฝายเหนือ พ.ศ.๒๔๔๔ ฉบับที่ ๑๖” ในจิราภรณ
สถาปนะวรรธนะ และคณะ, ตามรอยพระพุทธเจาหลวงเสด็จประพาสมณฑลฝายเหนือ
ร.ศ.๑๒๐, (พิษณุโลก : รัตนสุวรรณการพิมพ, ๒๕๕๑), หนา ๖๔.
๗๙
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพนายทิว วิชยั ขัทคะ, (เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ, ๒๕๓๙).

๕๐
ไทยวนชาวลําปางกลุมนี้ไดทําหนาเปนนายกองเลี้ยงโคกองตางๆ ไวใชเปน
โคตางบรรทุกวัตถุสัมภาระเสบียงอาหารในยามมีราชการสงคราม โดยออกไป
ตัง้ กองและคอกเลีย้ งอยูต ามปาโปรงชายดงพญาเย็น๘๐ ดังนัน้ ทีต่ าํ นานพืน้ เมือง
เชียงใหมระบุถึงเจาหญิงศรีอโนชา ไดเกณฑใหชาวไทยวนที่ปากเพรียวรวมรบ
ปราบพระยาสรรค จึงมีความสําคัญมากชวยใหไดเปรียบในการสูรบ เนื่องจาก
ชาวไทยวนปากเพรียวเปนนายกองโคควบคุมโคที่ใชสําหรับราชการสงคราม
อยูแลว
ชาวไทยวน ชาวไทลื้อ และชาวอื่นๆ จากเมืองเชียงแสนที่มาอยูเมือง
สระบุรี ในพ.ศ.๒๓๔๗ ตั้งถิ่นฐานกระจายอยูเกือบทุกอําเภอในจังหวัดสระบุรี
ยกเวนอําเภอหนองโดนและอําเภอดอนพุด ตั้งถิ่นฐานหนาแนนในอําเภอเมือง
อําเภอเสาไห อําเภอเฉลิมพระเกียรติ และอําเภอวังมวง สวนที่มีประปราย
คืออําเภอแกงคอย อําเภอบานหมอ อําเภอพระพุทธบาท อําเภอมวกเหล็ก
อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค และอําเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี นอกจาก
ชาวเมืองเชียงแสนแลวยังมีชาวเมืองจากหัวเมืองบริวารของเชียงแสนมาอยู
เมืองสระบุรดี ว ย เชน ชาวเมืองพะเยา ยังปรากฏหมูบ า นพะเยาวและวัดพะเยาว
(ต.ศาลารีไทย อ.เสาไห จ.สระบุร)ี อยูใ นเมืองสระบุรที ตี่ งั้ ตามนามบานเมืองเดิม
ที่จากมา เปนตน๘๑ ชาวเชียงแสนที่มาตั้งหมูบานตางๆ ก็จะมีผูนําพามาตั้ง
และดูแล เชน ปูเจาฟา นํามาตั้งหมูบานเจาฟา เมื่อสิ้นชีวิตชาวบานไดนับถือ
“ปูเ จาฟา” เปน ยังปรากฏมีศาลปูเ จาฟาและประทับทรงปูเ จาฟาในชวงสงกรานต
อยูท บี่ า นเจาฟาสืบมาถึงปจจุบนั สวนนองชายของปูเ จาฟาชือ่ สิบตะ (หนานตะ)
เปนผูมีคาถาอาคมสูรบเกงไดตั้งบานสิบตะ (ปจจุบันเรียกวาบานสวนดอกไม)
หั ว หน า กลุ  ม คนอี ก กลุ  ม คื อ ปู  คั ม ภี ร ะ (พ อ เฒ า คั ม ภี ร ะ ต น สกุ ล “คั ม ภี ร ะ”
“คัมภิรานนท” “คัมภิรยศ” “มหาวงศวัต”) ระหวางการเดินทางจากเมืองเชียงแสน
๘๐

วิโรจน ประดิษฐ, ชีวประวัตพ
ิ อ เฒาคัมภีระ ตนตระกูล “คัมภิรานนท”, (เอกสารอัดสําเนา),
หนา ๑-๒.
๘๑
แผนประวัติวัดพะเยาว หมูที่ ๒ ตําบลศาลารีไทย อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๕๑

มาเมืองสระบุรี ไดเปนผูติดตอประสานระหวางชาวเชียงแสนกับทหารผูควบคุม
ไดตั้งบานเรือนอยูริมฝงตะวันตกแมนํ้าปาสักที่บานไผลอม (ต.สวนดอกไม
อ.เสาไห จ.สระบุรี) อยูติดกับบานเจาฟาไปทางทิศตะวันออก
พอเฒาคัมภีระภายหลังไดเปนหัวหนาใหญนายกองโคเมืองสระบุรี
รวมกองโคหนวยตางๆ ที่เคยอิสระตอกันใหอยูภายใตการควบคุมของพอเฒา
คัมภีระ ซึ่งชาวเชียงแสนที่เขามานี้ไดทําหนาที่เปนกองโคเหมือนชาวลําปาง
ที่เขามากอนหนานี้ ภายหลังทางราชการไดเพิ่มใหมีกองภาชีหรือกองมาเพิ่ม
ชาวเชียงแสนจึงทําหนาที่เลี้ยงมาเพื่อการศึกสงครามอีกดวย และตอมาดวย
ความดีความชอบไดเลื่อนขึ้นเปนพระยารัตนกาศ เจาเมืองสระบุรี มีบุตรชาย
๔ คน คือ (๑) บุตรชายคนโตเปนพระยารัตนกาศ เจาเมืองสระบุรีคนตอมา
(๒) พระบํารุงราษฎร ปลัดเมืองสระบุรี (๓) หลวงยกกระบัตร (พอเฒามหาวงศ)
เมืองสระบุรี และ (๔) แมเฒาบัวนํา ภรรยาพระบํารุงภาชี ผูทําหนาที่ดูแล
กองภาชี (กองมา) และกองโคเมืองสระบุรี๘๒ นอกจากนี้ยังปรากฏมีพระยาสุราราชวงศ เชือ้ สายชาวไทยวนเชนกันไดเปนเจาเมืองสระบุรใี นชวงรัชกาลที่ ๓
ซึ่งที่บานไผลอมยังมีศาลเจาของ “เจาเขาเขียวโปรงฟา” เปนดวงวิญญาณเจาปู
ทีอ่ ญ
ั เชิญมาจากเมืองเชียงแสนดวย เพือ่ คุม ครองในการเดินทางและปกปกรักษา
อยูที่เมืองสระบุรี เชื่อกันสืบมาวาเจาเขาเขียวโปรงฟาอยูที่ดอยหลวงเชียงดาว
(อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม) ปกติจะอยูที่ดอยเชียงดาว เมื่อถึงชวงสงกรานตก็จะ
มาเยี่ยมเยือนลูกหลานที่เมืองสระบุรีเปนประจําทุกป๘๓ และในป พ.ศ.๒๓๗๐
เมื่อกวาดตอนชาวเวียงจันทนมาไวในสยาม ชาวเชียงแสนในสวนของเมือง
นครเวียงจันทน บางสวนขอตั้งถิ่นฐานรวมกับชาวเชียงแสนในเมืองนครจันทึก
(สีคิ้ว) ที่ขยายไปจากเมืองสระบุรี สันนิษฐานวาชาวเชียงแสนเมืองนครเวียงจันทน
๘๒

วิโรจน ประดิษฐ, ชีวประวัติพอเฒาคัมภีระ ตนตระกูล “คัมภิรานนท”, (อางแลว),
หนา ๑-๓๐.
๘๓
เอกสารกลุม ชาติพนั ธุข องชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ประวัตคิ วามเปนมา ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ความเชื่อ และการแตงกาย.

๕๒
บางสวนไดเขามาตั้งถิ่นฐานรวมกับชาวเชียงแสนในราชบุรีดวย เนื่องจาก
ชาวลาวเวียงจันทนในครั้งนี้ก็ตั้งถิ่นฐานในเมืองสระบุรีดวยเชนกัน
สวนชาวเชียงแสนที่เมืองสระบุรีที่เรียกตนเองติดปากวา “คนยวน”
หรือ “ชาวยวน” คํานี้สันนิษฐานวาไมไดบงบอกถึงชาติพันธุวาเปน “ไทยวน”
เพียงอยางเดียว แตมีนัยยะบงบอกวามาจากเมืองยวน โดยที่มีชาติพันธุอื่นๆ
เขามาอยูรวมกันหลากหลายกลุมทั้งไทยวน ไทลื้อ และกลุมชาติพันธุอื่นๆ
ในเมืองเชียงแสนหรือเมืองยวน เมื่อมาอยูเสาไห เมืองสระบุรี จึงบงบอกวา
เปน “คนเชียงแสน” “ชาวเชียงแสน” หรือ “คนยวน”๘๔ “ชาวยวน” ตามที่รับรูมา
จากบรรพบุรุษ เพราะในตํานานพื้นเมืองเชียงแสนก็ปรากฏเรียกเมืองเชียงแสน
วาเปน “เมืองยวน” หรือ “เมืองไทยวน” กรณีนี้ก็เหมือนกับชาติพันธุอื่นๆ
ที่ โ ยกย า ยถิ่ น ฐาน เช น ไทลื้ อ เมื อ งยอง (ป จ จุ บั น เมื อ งยองมี ส ถานะเป น
อําเภอหนึ่งของจังหวัดเชียงตุง ประเทศเมียนมา) กองทัพจากลานนาไปตี
กวาดตอนมาปเดียวกันกับตีเมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๔๗ เมื่อถูกนํามาอยู
เมืองนครลําพูน ก็เรียกตนเองวาเปน “คนยอง” หรือ “ชาวยอง” ตามชื่อเมือง
ที่จากมา สวนทางดานชาติพันธุกลุมหลักในเมืองยองนั้นเปนคนไทลื้อ

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองนครจันทึก (สีคิ้ว)

เมืองนครจันทึกคืออําเภอสีควิ้ จังหวัดนครราชสีมาในปจจุบนั ชาวไทยวน
(อาจมีไทลื้อดวย) เมืองเชียงแสนในเมืองสีคิ้วเปนกลุมชาวไทยวนเชียงแสน
ที่ขยายจากเมืองสระบุรีไปเลี้ยงโค เมื่อพอเฒาคัมภีระ (ตนสกุล “คัมภิรนนท”)
ไดรับแตงตั้งใหเปนหัวหนาใหญนายกองโค ไดยุบกองโคหนวยเล็กหนวยนอย
ใหรวมเปนสัดสวนแบงออกเปน ๔ กอง คือ (๑) กองโคโคกกุง (๒) กองโคเขาแย
๘๔
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พื้นเมืองเชียงแสน, (อางแลว), หนา ๒๔-๒๕.
๘๕
วิโรจน ประดิษฐ, ชีวประวัตพ
ิ อ เฒาคัมภีระ ตนตระกูล “คัมภิรานนท”, (อางแลว),
๘๖

หนา ๒.
สัมภาษณนายวงศดิลก กัจจายะนันท อายุ ๒๔ ป บานเลขที่ ๒๘๓/๑ ซอย ๖/๑๑ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๕๓

(๓) กองโคเขาขาด และ (๔) กองโคสีคิ้ว อยูกลางดงพญาเย็น ในชวงนี้เปน
เขตเมืองสระบุรี ดวยเปนแหลงมีหญามีนํ้าอุดมสมบูรณเหมาะแกการเลี้ยงโค
กองโคสีคิ้วจึงเปนกองโคใหญที่สุดมีคนเลี้ยงจํานวนมาก๘๕ ดังนั้นจึงทําใหมี
ชาวเชียงแสนจากสระบุรีมาตั้งกองเลี้ยงโค และหลายกลุมไดตั้งถิ่นฐานถาวร
บริเวณลุมแมนํ้าลําตะคอง เชน บานใต บานกลาง บานเหนือ (ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา) เปนตน นอกจากนีย้ งั พบมีการตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ า นแกนทาว (ต.เสมา
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา) บานหนองไผลอ ม (ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา)
มีบางสวนก็ขยับขยายออกไปตัง้ ถิน่ ฐานบริเวณอําเภอปากชอง อําเภอดานขุนทด
จังหวัดนครราชสีมา๘๖
ตอมาใน พ.ศ.๒๓๗๐ กองทัพสยามตีกวาดตอนชาวเมืองนครเวียงจันทน
ทีม่ กี ลุม ชาวเชียงแสนทีแ่ บงไปไวในเมืองนครเวียงจันทน ทีอ่ าจรวมชาวเชียงแสน
และชาวเชียงใหมในเมืองศรีเชียงใหม (อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย) เมือ่ เดินทาง
ผานสีคิ้วพบกลุมชาวเชียงแสนดวยกัน จึงขออนุญาตลงหลักปกฐานอยูรวมกับ
ชาวเชียงแสนทีส่ คี ว้ิ ภายหลังไดขยายตัวมากขึน้ จึงขยายออกไปตัง้ ชุมชนบริเวณ
บานโนนกุม (ต.มิตรภาพ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา) บานถนนคด บานหนองไกเสา
(ต.สีคิ้ว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา) และบานนํ้าเมา บานโนนทอง บานโนนแต
(ต.ลาดบัวขาว อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา)๘๗

๘๕
วิโรจน
๘๖

ประดิษฐ, ชีวประวัตพ
ิ อ เฒาคัมภีระ ตนตระกูล “คัมภิรานนท”, (อางแลว), หนา ๒.
สัมภาษณนายวงศดิลก กัจจายะนันท อายุ ๒๔ ป บานเลขที่ ๒๘๓/๑ ซอย ๖/๑๑ ตําบล
ในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๓ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๘๗
จารุ ว รรณ พรมวั ง ขํ า เพชร, วิ ถี ค รอบครั ว และชุ ม ชนอี ส าน : ชาวไทยยวนสี คิ้ ว
จ.นครราชสีมา, (งานวิจัยสํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๓๙), หนา ๒๑-๒๒.

๕๔

กฎหมายเมืองนครจันทึกบันทึกดวยตัวอักษรธรรมลานนา หรือ อักษรไทยวน ที่สีคิ้ว
ที่มา : วงศดิลก กัจจายะนันท

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองลพบุรี

ชาวเชี ย งแสนที่ อ พยพโยกย า ยจากการตั้ ง ถิ่ น ฐานในเมื อ งสระบุ รี
บางสวนไดขยับขยายตอมาเพื่อบุกเบิกพื้นที่ทํากินในเขตเมืองลพบุรี เชน
อําเภอบานหมี่ (จ.ลพบุรี) เปนตน

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองราชบุรี

ชาวไทยวน ไทลื้อ และชาวอื่นๆ จากเมืองเชียงแสนที่มาอยูเมือง
ราชบุรี เดิมเมื่อถูกกวาดตอนมาใน พ.ศ.๒๓๔๗ รัชกาลที่ ๑ ไดโปรดเกลาฯ
ใหตั้งถิ่นฐานชั่วคราวอยูบริเวณบางขุนพรหม (แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร
กรุงเทพมหานคร) ภายหลังชาวเชียงแสนกลุมนี้เห็นวาไมเหมาะสมกับการทําไร
ทํานาทําการเกษตรตางๆ จึงอพยพออกมาตัง้ ถิน่ ฐานทีบ่ ริเวณบานไร (ต.บานไร
อ.เมือง จ.ราชบุรี) ริมฝงขวาของแมนํ้าแมกลอง เมืองราชบุรี แลวจึงขยายออก
ไปที่ตําบลดอนตะโก ตําบลคูบัว ตําบลหวยไผ ตําบลดอนแร ตําบลหินกอง

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๕๕

(อ.เมือง จ.ราชบุรี) ตําบลหนองโพ ตําบลบานสิงห (อ.โพธาราม จ.ราชบุรี)
ตําบลหนองปลาหมอ (อ.บานโปง จ.ราชบุรี) ตําบลรางบัว (อ.จอมบึง จ.ราชบุรี)
ตําบลสวนผึ้ง (อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)๘๘ และตําบลทุงหลวง (อ.ปากทอ จ.ราชบุรี)
เปนตน ปจจุบนั เชือ้ สายชาวเชียงแสนในจังหวัดสระบุรมี ปี ระมาณ ๘๐,๐๐๐ กวาคน
ชาวเชียงแสนเมืองราชบุรียังคงมีการสืบทอดผาทอตีนจก๘๙ หัวหนาชุมชน
ชาวเชียงแสนในเมืองราชบุรีที่ปรากฏ เชน พระณรงคภักดี เปนตน

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองนครปฐม

ชาวเชียงแสนที่อพยพยายจากการตั้งถิ่นฐานชั่วคราวที่บางขุนพรหม
(แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) ออกมาตั้งถิ่นฐานใหม
ที่เหมาะแกการทําเกษตรกรรมในเมืองราชบุรี บางสวนไดขยับขยายตอมา
ในเขตเมืองนครปฐม เชน ตําบลทัพหลวง อําเภอเมือง จังหวัดนครปฐม เปนตน๙๐

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองกาญจนบุรี

ชาวเชียงแสนทีอ่ พยพโยกยายจากการตัง้ ถิน่ ฐานชัว่ คราวทีบ่ างขุนพรหม
(แขวงบางขุนพรหม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร) ออกมาตั้งถิ่นฐานใหมที่
เหมาะแกการทําเกษตรกรรมในเมืองราชบุรี บางสวนไดขยับขยายตอมาในเขต
เมืองกาญจนบุรี เชน ตําบลรางสาลี่ (อ.ทามวง จ.กาญจนบุรี) และตําบลทาเสา
(อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี) เปนตน๙๑
๘๘

เอกสารขอมูลเศรษฐกิจและสังคมบานนาขุนแสน หมูที่ ๔ ตําบลสวนผึ้ง อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี, หนา ๑.
๘๙
เอกสารกลุม ชาติพนั ธุข องชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ประวัตคิ วามเปนมา ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ความเชื
อ
่
และการแต
ง
กาย.
๙๐
เอกสารกลุม ชาติพนั ธุข องชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ประวัตคิ วามเปนมา ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ความเชื
อ
่
และการแต
ง
กาย.
๙๑
เอกสารกลุม ชาติพนั ธุข องชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ประวัตคิ วามเปนมา ประเพณีวฒ
ั นธรรม
ความเชื่อ และการแตงกาย.

๕๖

ชาวเชียงแสนในเมืองพิษณุโลก

ชาวเชียงแสนที่อพยพตั้งถิ่นฐานอยูเมืองราชบุรีและภายหลังคอยๆ
ขยับขยายบุกเบิกพื้นที่ทํากินยอนขึ้นมาในเมืองนครปฐม ชวงประมาณหลัง
พ.ศ.๒๔๐๐ เปนตนมาไดขยับขยายตอยอนขึ้นเหนือมาถึงเมืองพิษณุโลก ไดตั้ง
หมูบานกรรมธรรม บานดงประโดก บานสมอแข (ชุมแสง) และบานลาดบัวขาว
(ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก)

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองสงขลา

เมืองสงขลามีชาวไทยวนและอาจมีชาวไทลือ้ ดวยกลุม หนึง่ ถูกกวาดตอน
แบงในสวนของกองทัพสยามและไดจดั แบงผูค นไปไวทเี่ มืองสงขลา สันนิษฐานวา
เปนการกวาดตอนครัง้ ใหญใน พ.ศ.๒๓๔๗ เนือ่ งจากหลังจากนีไ้ มปรากฏมีการก
วาดตอนชาวไทยวนไปไวในสยามอีกเลย ซึง่ ปรากฏหลักฐานมีชาวไทยวนทีเ่ มือง
สงขลาบางคนพยายามหนีกลับมาในลานนา เชน หนานไชยวัณณะ (ตนสกุล
“ไชยวัณณ”) รูสึกคิดถึงถิ่นฐานบานเมือง การทํามาหากินและขนบธรรมเนียม
ตางๆ ไมเหมือนกับบานเมืองเดิม จึงไดหนีออกจากเมืองสงขลาเดินดวยเทา
กลับมาตั้งถิ่นฐานอยูบานแปน เมืองนครลําพูน (ต.บานแปน อ.เมือง จ.ลําพูน)
มีบุตรธิดาอยูในเมืองลําพูน ๖ คน ไดแก (๑) แมจันทรฟอง (๒) แมสุกันทา
(๓) หนานปญญา ไชยวัณณ (พ.ศ.๒๔๐๔-๒๕๐๑) (๔) พอบุญทา ไชยวัณณ
(๕) แมปน อินทพันธุ และ (๖) แมหลา ไชยกาญจน๙๒ ที่ตั้งถิ่นฐานในเมือง
นครลําพูน สันนิษฐานวาเพราะขณะนั้นเมืองเชียงแสนบานเมืองเดิมยังไมได
ฟนฟู และมีชาวเชียงแสนบางสวนอยูในเมืองลําพูน จึงไดตั้งถิ่นฐานในเมือง
ลําพูนอยางถาวรสืบมาจนถึงปจจุบัน

๙๒

เปราณี ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชรลานนา (๒), พิมพครั้งที่ ๒, (เชียงใหม : นอรทเทิรนพริ้นติ้ง,
๒๕๓๘), หนา ๑๙๕-๑๙๖.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๕๗

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองนครเวียงจันทน

ชาวเชียงแสนในเมืองนครเวียงจันทน (นครหลวงเวียงจันทน ประเทศ
ลาว) เจาอินทวงศ กษัตริยเมืองนครเวียงจันทน (พ.ศ.๒๓๓๗-๒๓๔๘) ราชวงศ
ลานชางเวียงจันทน ทรงประชวร มอบหมายใหเจาอนุวงศ ราชอนุชา ไดยก
กองทัพชวยตีเมืองเชียงแสนใน พ.ศ.๒๓๔๗๙๓ จึงไดไพรพลชาวเมืองเชียงแสน
กลับไปในสวนแบงของกองทัพเมืองนครเวียงจันทน สวนหนึ่งเจาอนุวงศให
ชาวเชียงแสนไปอยูรวมกับชาวเมืองเชียงใหมที่อยูแตเดิมในเมืองศรีเชียงใหม
(เดิมเมืองศรีเชียงใหมขึ้นเมืองนครเวียงจันทน ปจจุบันคือ อ.ศรีเชียงใหม
จ.หนองคาย) ตอมาใน พ.ศ.๒๓๗๐ กองทัพสยามตีกวาดตอนชาวเมืองนคร
เวียงจันทน ทีม่ กี ลุม ชาวเชียงแสนทีแ่ บงไปไวในเมืองนครเวียงจันทน เมือ่ เดินทาง
ผานเมืองนครจันทึก (อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา) พบวามีกลุมชาวเชียงแสนดวยกัน
ตั้งถิ่นฐานอยู จึงขออนุญาตตั้งถิ่นฐานอยูรวมกับชาวไทยวนเชียงแสนที่สีคิ้ว๙๔
แตสันนิษฐานวายังคงเหลือชาวไทยวนไทลื้อเมืองเชียงแสนบางสวนตกคางอยู
เมืองนครเวียงจันทน ทีส่ ามารถหลบหนีการกวาดตอนครัง้ นี้ แตยงั ไมมหี ลักฐาน
การตั้งถิ่นฐานในปจจุบันวาอยูบริเวณไหนบางในนครเวียงจันทน

ชาวเมืองเชียงแสนในเมืองเชียงเงิน

เมืองเชียงเงิน (เมืองเงิน) แขวงหลวงพระบาง (ประเทศลาว) ก็ปรากฏ
มีชาวเชียงแสนตั้งถิ่นฐานอยูที่บานปากแวด บานกอกหวาน และบานนาตาล
เมื อ งเชี ย งเงิ น ชาวเชี ย งแสนกลุ  ม นี้ คื อ กลุ  ม ที่ ถู ก กวาดต อ นไปในส ว นของ
เมืองนครเวียงจันทน เมื่อผานบริเวณแมนํ้าคานมีพื้นที่เหมาะสมเพาะปลูก
๙๓

มหาสิลา วีระวงส (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (ลําพูน :
เทคนิคการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๑๐๙.
๙๔
จารุ ว รรณ พรมวั ง ขํ า เพชร, วิ ถี ค รอบครั ว และชุ ม ชนอี ส าน : ชาวไทยยวนสี คิ้ ว
จ.นครราชสีมา, (งานวิจัยสํานักงานคณะกรรมวัฒนธรรมแหงชาติ กระทรวงศึกษาธิการ,
๒๕๓๙), หนา ๒๑-๒๒.

๕๘
ทํ า การเกษตรจึ ง ขอตั้ ง ถิ่ น ฐานบริ เวณนี้ แ ละตั้ ง ชื่ อ หมู  บ  า นว า บ า นปากแวด
อยูหางจากแขวงนครหลวงพระบางประมาณ ๒๕ กิโลเมตร ปจจุบันมีเชื้อ
สายชาวเชียงแสนในบานปากแวดมีครึ่งหมูบานประมาณ ๕๐ ครอบครัว สวน
กลุมใหญก็เดินทางไปตั้งถิ่นฐานในเมืองนครเวียงจันทน ภายหลังชาวเชียงแสน
ในหมู  บ  า นปากแวดได ข ยายออกไปตั้ ง ถิ่ น ฐานที่ ห มู  บ  า นกอกหวานและ
บานนาตาล เมืองเชียงเงิน ทีบ่ า นปากแวดยังมีศาลเจาคําพัน เจาคําแดง ทีอ่ ญ
ั เชิญ
๙๕
จากเมืองเชียงแสนใหติดตามมาดูแลรักษาหมูบานจนถึงปจจุบัน

ชาวเชียงแสนในเมืองศรีเชียงใหม

ชาวเชียงแสนในเมืองศรีเชียงใหม (อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย) เดิมเปน
หัวเมืองขึ้นของเมืองนครเวียงจันทน คนดั้งเดิมเปนชาวไทยวนเมืองเชียงใหมที่
พระเจาไชยเชษฐาธิราช กษัตริยล า นชาง (อดีตกษัตริยล า นนา) พระนางจิรประภา
มหาเทวี (เจายาย) พระนางยอดคําทิพย (เจาแม) พรอมชาวเมืองเชียงใหม
ชาย ๕๐๐ คน หญิง ๕๐๐ คน เปนขาพระแกวมรกตดูแลหอพระแกวในเมือง
นครเวียงจันทน ตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๒
ภายหลังในพ.ศ.๒๓๔๗ ทางเมืองนครเวียงจันทนไดรับการเกณฑ
กองทัพจากสยามใหชวยตีเมืองเชียงแสน เจาอินทวงศ กษัตริยเมืองนคร
เวียงจันทน (พ.ศ.๒๓๓๗-๒๓๔๘) ราชวงศลานชางเวียงจันทน ทรงประชวร จึง
โปรดมอบหมายใหเจาอนุวงศ ราชอนุชา ไดยกกองทัพชวยตีเมืองเชียงแสน๙๖ จึง
ไดไพรพลชาวเมืองเชียงแสนกลับไปในสวนแบงของกองทัพเมืองนครเวียงจันทน
สวนหนึง่ เจาอนุวงศใหชาวเชียงแสนไปอยูร ว มกับชาวเมืองเชียงใหมทอี่ ยูแ ตเดิม
ในเมืองศรีเชียงใหม
๙๕

สัมภาษณนางวันมะนี พงสะหวัด บานปากแวด เมืองเชียงเงิน แขวงนครหลวงพระบาง
สาธารณรั
ฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
๙๖
มหาสิลา วีระวงส (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล), ประวัติศาสตรลาว, (ลําพูน :
เทคนิคการพิมพ, ๒๕๓๕), หนา ๑๐๙.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๕๙

ชาวเชียงแสนในเมืองบอแตนและเมืองแกนทาว

ชาวเมืองเชียงแสนในลาวมีการอพยพมาอีก ๒ เสนทาง เสนทางที่หนึ่ง
มาลงเรือลงแพตามแมนาํ้ โขง อีกกลุม ใชเสนทางบก กลุม ทีล่ อ งแพลองเรือมาตาม
แมนาํ้ โขงบางสวนไดหยุดตัง้ ถิน่ ฐานทีเ่ มืองบอเเตนและเมืองแกนทาว แขวงไชยบุรี
ประเทศลาว๙๗

ชาวเชียงแสนในเมืองเชียงแสน

ชาวเมืองเชียงแสนที่ถูกกวาดตอนในครั้งนั้น หมูบานที่อยูหางไกล
ตัวเมือง(เวียงเชียงแสน)มากก็ยงั ใชชวี ติ ตามปกติหรือบางสวนทีส่ ามารถหลบหนี
เขาปาเขาไดก็หลบซอนอยู จนกระทั่งมีการฟนฟูเมืองเชียงแสน (อ.เชียงแสน
อ.แม จั น จ.เชี ย งราย) อี ก ครั้ ง ใน พ.ศ.๒๔๒๓ โดยมี พ ระยาราชเดชดํ า รง
(เจ า น อ ยอิ น ทวิ ไชย ต น สกุ ล “เชื้ อ เจ็ ด ตน”) ราชบุ ต รพระเจ า บุ ญ มาเมื อ ง
(เจาศรีบุญมา) พระเจานครลําพูน องคที่ ๒ (พ.ศ.๒๓๕๗-๒๓๗๑) ราชวงศ
เจาเจ็ดตน ไดมาเปนเจาเมืองเชียงแสนองคแรก ขึ้นกับเมืองนครเชียงใหม
ในการฟนฟูครั้งนี้นอกจากมีชาวไทลื้อเมืองยอง ชาวไทยวนลําพูน ยังมีเชื้อสาย
ไทยวนไทลื้อชาวเชียงแสนเดิมบางสวนที่อยูในเมืองนครลําพูน ไดกลับขึ้นไป
ฟนฟูเมืองเชียงแสนอีกครั้ง สวนชาวไทยวนไทลื้อเมืองเชียงแสนอีกสวนก็ตั้ง
ถิ่นฐานอยูในเมืองนครลําพูน ในบริเวณอําเภอเมือง จังหวัดลําพูนในปจจุบัน
เชือ้ สายเจาฟาเชียงแสนทีเ่ หลือตกคางอยูใ นเมืองเชียงแสน ตอนหลังได
สมรสกับเจานายในราชวงศเจาเจ็ดตนทีไ่ ปฟน ฟูเมืองเชียงแสนเมือ่ พ.ศ.๒๔๒๓
เชน เจาคําตั๋น เชื้อสายเจาฟาเชียงแสน สมรสกับเจาหญิงสุคํา ธิดาพระยา
ราชวงศ (เจานอยสุขะ) เมืองเชียงแสน พระนัดดาพระยาราชเดชดํารง (เจานอย
อินทวิไชย ตนสกุล “เชือ้ เจ็ดตน”) ราชปนัดดาพระเจาบุญมาเมือง (เจาศรีบญ
ุ มา)
พระเจานครลําพูนองคที่ ๒ เจาคําตั๋นกับเจาหญิงสุคํา ไดมีบุตรธิดามีสืบมาอยู
๙๗

แหลงเรียนรูบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.

๖๐
เมืองเชียงแสน ๔ คน คือ เจาดวงดี เจาบัวหลวง เจาคําจี๋น และเจาคําจันทร๙๘
สวนในเมืองนครลําปางที่บานปงสนุก บางสวนก็กลับคืนขึ้นไปตั้งถิ่นฐานที่
เมืองเชียงแสน เชน เจาเขื่อนแกว บุตรชายองคโตของพญาปราบทวีปเยาวธานี
(เจาปราบทวีป) เชื้อสายเจาฟาเชียงแสน บานปงสนุก ก็ไดกลับคืนไปตั้งถิ่นฐาน
ที่เมืองเชียงแสนอีกครั้ง แตการขึ้นไปของชาวเชียงแสนในลําปาง เปนการไป
กันเองโดยทีเ่ จาหลวงพรหมมาภิพงษธาดา (เจาหนานพรหมวงศ) เจาหลวงลําปาง
องคที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๔๑๖-๒๔๓๕) ไมไดจัดการสงผูคนขึ้นไปรวมตั้งฟนฟู เพราะ
ถือวาเมืองเชียงแสนที่ฟนฟูขึ้นใหมนี้เปนหัวเมืองขึ้นของเมืองนครเชียงใหม๙๙
สรุป

เมืองเชียงแสนดวยอยูบริเวณเมืองพรมแดนหรือเมืองชายแดน มีการ
ติดตอคมนาคมกันอยูอยางสมํ่าเสมอ จึงมีคนหลากหลายชาติพันธุเขามา
ตั้งถิ่นฐาน ไมไดมีชาวไทยวนเพียงกลุมเดียว คนกลุมใหญที่เมืองเชียงแสน
จึงมีทั้งชาวไทยวนและไทลื้อ โดยเฉพาะเจาฟาที่ปกครองเมืองเชียงแสนยุคหลัง
เปนเชื้อสายเจาฟาหลวงทิพเนตร (แสนหลวงเรือนดอน) และเจาฟาหลวงหาญ
(พญาหลวงหาญ ไทลือ้ เมืองพง) ก็เปนเจานายไทลือ้ กลุม ชาวเชียงแสนรองลงมา
ก็มีชาวไทขืน ชาวไทใหญ ชาวลาว ชาวพมา ชาวมอญ ตลอดจนชาติพันธุอื่นๆ
เชน ชาวลัวะ เปนตน สวนการเดินทางของชาวเชียงแสนไปอยูตามแหลงตางๆ
ที่มีการโยกยายแผนดินถิ่นฐานในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ โดยเฉพาะสงคราม
ครัง้ ใหญใน พ.ศ.๒๓๔๗ จึงไดไปอยูใ นทองทีต่ า งๆ ทัง้ ทีอ่ อกจากเมืองเชียงแสน
ไปตั้งถิ่นฐานโดยตรงและไดขยับขยายออกไปบุกเบิกพื้นที่ทํากินหรือทําหนาที่
ตางๆ ที่ไดรับกําหนด มีทั้งไปตั้งถิ่นฐานขึ้นใหมเปนหมูบาน เขาไปตั้งถิ่นฐาน
๙๘
ปราณี
๙๙

ศิริธร ณ พัทลุง, เพ็ชรลานนา (๒), พิมพครั้งที่ ๒, (อางแลว), หนา ๑๒.
หจช. ร.๕ รล.-พศ./๒๖ หนังสือราชการ ๑๒๔๕.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๖๑

รวมกับชุมชนคนในพื้นเดิม และบางสวนภายหลังการรื้อฟนตั้งเมืองเชียงแสน
ก็เดินทางกลับมาอยูบานเกิดเมืองนอนเดิมอีกครั้ง
สรุปเทาที่สืบคนไดในขณะนี้มีชาวเชียงแสนและเมืองบริวาร ไดเดินทาง
ไปตั้งถิ่นฐานตามแหลงตางๆ ใน ๒ ประเทศ คือ ประเทศไทยและประเทศลาว
ในประเทศไทยมีทั้ง ๔ ภาค จํานวน ๑๖ จังหวัด ๕๕ อําเภอ จังหวัดที่
ชาวเชียงแสนและเมืองบริวารตัง้ ถิน่ ฐานทัง้ ๑๖ จังหวัด ไดแก (๑) จังหวัดเชียงราย
(๒) จังหวัดเชียงใหม (๓) จังหวัดลําพูน (๔) จังหวัดลําปาง (๕) จังหวัดแพร
(๖) จังหวัดนาน (๗) จังหวัดอุตรดิตถ (๘) จังหวัดพิษณุโลก (๙) จังหวัดกาญจนบุรี
(๑๐) จังหวัดสระบุรี (๑๑) จังหวัดราชบุรี (๑๒) จังหวัดนครปฐม (๑๓) จังหวัด
ลพบุรี (๑๔) จังหวัดนครราชสีมา (๑๕) จังหวัดหนองคาย และ (๑๖) จังหวัดสงขลา
แยกเปนอําเภอตางๆ ตามหนวยจังหวัดไดดังนี้
จังหวัดเชียงราย มี ๓ อําเภอ คือ อําเภอเชียงแสน อําเภอแมจัน
และอําเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงใหม มี ๖ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอสารภี อําเภอ
ดอยสะเก็ด อําเภอแมแจม อําเภอหางดง และอําเภอสันกําแพง
จังหวัดลําพูน มี ๒ อําเภอ คือ อําเภอเมือง และอําเภอลี้
จังหวัดลําปาง มี ๓ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอแมเมาะ และ
อําเภอเกาะคา
จังหวัดแพร มี ๕ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอลอง อําเภอสูงเมน
อําเภอรองกวาง และอําเภอหนองมวงไข
จังหวัดนาน มี ๕ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอทาวังผา อําเภอเวียงสา
อําเภอเชียงกลาง และอําเภอนานอย
จังหวัดอุตรดิตถ มี ๒ อําเภอ คือ อําเภอลับแล และอําเภอตรอน
จังหวัดพิษณุโลก มี ๑ อําเภอ คือ อําเภอเมือง
จังหวัดกาญจนบุรี มี ๒ อําเภอ คือ อําเภอทามวง และอําเภอไทรโยค

๖๒
จั ง หวั ด สระบุ รี มี ๑๑ อํ า เภอ คื อ อํ า เภอเมื อ ง อํ า เภอเสาไห
อําเภอเฉลิมพระเกียรติ อําเภอวังมวง อําเภอแกงคอย อําเภอบานหมอ
อําเภอพระพุทธบาท อําเภอมวกเหล็ก อําเภอวิหารแดง อําเภอหนองแค
และอําเภอหนองแซง
จังหวัดราชบุรี มี ๖ อําเภอ คือ อําเภอเมือง อําเภอโพธาราม
อําเภอบานโปง อําเภอจอมบึง อําเภอสวนผึ้ง และอําเภอปากทอ
จังหวัดนครปฐม มี ๑ อําเภอ คือ อําเภอเมือง
จังหวัดลพบุรี มี ๑ อําเภอ คือ อําเภอบานหมี่
จังหวัดนครราชสีมา ๕ อําเภอ คือ อําเภอสีคิ้ว อําเภอสูงเนิน
อําเภอเมือง อําเภอปากชอง และอําเภอดานขุนทด
จังหวัดหนองคาย ๑ อําเภอ คือ อําเภอศรีเชียงใหม
จังหวัดสงขลา มี ๑ อําเภอ คือ อําเภอเมือง
สวนในประเทศลาว มีจํานวน ๓ แขวง ไดแก (๑) แขวงนครหลวง
เวียงจันทน (๒) แขวงหลวงพระบาง และ (๓) แขวงไชยบุรี
ในบทความฉบับนี้เปนเพียงนําเสนอทองถิ่นตางๆ ที่ชาวเชียงแสน
ครั้งนั้นไดไปตั้งถิ่นฐาน แตทวายังมีอีกหลายชุมชนยังไมปรากฏหลักฐานชัดเจน
ผูเขียนจึงยังไมไดนํามาลงไวในบทความฉบับนี้ รอการตรวจสอบใหแนชัด
อีกครั้ง และอีกหลายๆ ชุมชนที่ยังไมมีขอมูลก็มีอีกมาก ดังนั้นหากลูกหลาน
เหลนหลีดหลีช้ าวเชียงแสนทีไ่ ดไปตัง้ ถิน่ ฐานตามพืน้ ทีต่ า งๆ จะกรุณาเพิม่ เติมขอมูล
สามารถใหขอ มูลไดที่ Phoobate_1116@hotmail.com หรือโทร ๐๘๐-๘๕๔๖๒๓๗
เพื่อที่จะทําการตรวจสอบหลักฐานและเพิ่มเติมใหมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น
ตอไป
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บ รรณานุกรม
เอกสารชั้นตนยังไมตีพิมพ
หจช. ร.๕ รล.-พศ./๒๖ หนังสือราชการ ๑๒๔๕.
คราวเชียงแสนแตก ฉบับวัดมวงตึ๊ด ตําบลมวงตึ๊ด อําเภอเมือง จังหวัดนาน
อักษรธรรมลานนา รหัสไมโครฟลม ๘๒ ๑๐๘ ๐๗ ๐๒๗-๐๒๗.
ตํานานวัดเวียงทองฝงหมิ่น เขียนโดยครูบาคันธา วัดโพธิสุนทร เมืองแพร
อักษรธรรมลานนา.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดปงสนุกเหนือ จังหวัดลําปาง
พ.ศ.๒๓๖๒, อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๒.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๔๘,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๐,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๒,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
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ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๒,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๕๓,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวัดพญาวัด จังหวัดนาน พ.ศ.๒๓๗๙,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๖๙,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๙๐,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๓.
ภูเดช แสนสา (อาน). จารึกพระพุทธรูปไมวดั พระหลวง จังหวัดแพร พ.ศ.๒๓๖๒,
อักษรธรรมลานนา. วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๕๓.
หจช. ร.๕ ม.๕๘/๑๘๗ รายงานราชการเมืองนครลําพูน (๒๖ พ.ย. ร.ศ.๑๑๒-๒๓
มี.ค.๑๒๑)
เอกสารชั้นตนที่ตีพิมพ
กรมศิลปากร. (๒๕๐๖). ประชุมจารึกวัดพระเชตุพน. พระนคร : เจริญธรรม.
จิราภรณ สถาปนะวรรธนะ และคณะ. (๒๕๕๑). ตามรอยพระพุทธเจาหลวง
เสด็จประพาสมณฑลฝายเหนือ ร.ศ.๑๒๐. พิษณุโลก : รัตนสุวรรณ
การพิมพ.
นฤมล ธีรวัฒน (ชําระตนฉบับ). (๒๕๓๙). พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร
รัชกาลที่ ๑ ฉบับเจาพระยาทิพากรวงศ. กรุงเทพฯ : อมรินทร.
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ภูเดช แสนสา (ปริวรรต). (๒๕๕๖). คราว กฎหมาย จารีต ตํานาน หลักฐาน
ทางประวัติศาสตรลานนา. เชียงใหม : แม็กซพริ้นติ้ง.
ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม. (๒๕๓๘). ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ฉบับ
เชียงใหม ๗๐๐ ป. เชียงใหม : มิ่งเมือง.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต). (๒๕๔๖). พืน้ เมืองเชียงแสน. กรุงเทพฯ : อมรินทร.
สํานักพิมพกาวหนา. (๒๕๐๗). ประชุมพงศาวดารฉบับหอสมุดแหงชาติ
เลม ๒ (ภาคที่ ๓, ๔ และ ๕). พระนคร : รุงเรืองรัตน.
เอกสารชั้นรอง
กรมการศาสนา. (๒๕๓๒). ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร เลม ๘. กรุงเทพฯ :
การศาสนา.
ชรินทร แจมจิตต (บรรณาธิการ). (๒๕๓๒). นิตยสารไชยนารายณ. ปที่ ๑
ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม.
บัวผิว วงศพระถาง และคณะ. (๒๕๓๗). เชื้อสายเจาหลวงเมืองแพร ๔ สมัย.
แพร : แพรไทยอุตสาหการพิมพ.
ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. (๒๕๓๘). เพ็ชรลานนา (๒). พิมพครั้งที่ ๒. เชียงใหม :
นอรทเทิรนพริ้นติ้ง.
แผนประวัติวัดพะเยาว หมูที่ ๒ ตําบลศาลารีไทย อําเภอเสาไห จังหวัดสระบุรี.
ฝอยทอง สมวถา (สมบัติ). (๒๕๔๖). เลาขานตํานานเมืองแจม. เชียงใหม :
นพบุรีการพิมพ.
พระพนัส ทิพพเมธี และพระอุดร ชินวังโส. (๒๕๕๒). พิศาลนันทเวชนุสรณ.
กรุงเทพฯ : อมรินทร.
ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย. (๒๕๕๙). คนลําปาง ชาติพนั ธุใ นชัน้ ประวัตศิ าสตร.
เชียงใหม : ลานนาการพิมพ.
ภูเดช แสนสา. (๒๕๕๔). ประวัตศิ าสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ.
เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ.
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ภูเดช แสนสา. (๒๕๕๕). รอยเรียงรอยเรือ่ งเมืองลอง. เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ.
ภูเดช แสนสา (บรรณาธิการ). (๒๕๕๘). วารสารพื้นบานลานนา. เชียงใหม :
แม็กซพริ้นติ้ง.
วิเชียร ยาใจ และดุสติ ยาใจ. บันทึกพอแสน ปนสุยะ (ถึงแกกรรม พ.ศ.๒๕๔๘).
บานนํ้าครกใหม ตําบลกองควาย อําเภอเมือง จังหวัดนาน.
วิโรจน ประดิษฐ. ชีวประวัตพ
ิ อ เฒาคัมภีระ ตนตระกูล “คัมภิรานนท”. เอกสาร
อัดสําเนา.
วุฒิรัตน พัฒนิบูลย (บรรณาธิการ). (๒๕๕๗). เลาเรื่องเมืองลําปาง. ลําปาง :
ม.ป.พ..
สงวน โชติสขุ รัตน. (๒๕๑๕). คนดีเมืองเหนือ. กรุงเทพฯ : ป.พิศนาคะการพิมพ.
สิลา วีระวงส (เรียบเรียง) สมหมาย เปรมจิตต (แปล). (๒๕๓๕). ประวัตศิ าสตรลาว.
ลําพูน : เทคนิคการพิมพ.
สํานักงานนโยบายและแผนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดลอม. (๒๕๔๙).
แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครลําปาง. กรุงเทพฯ : อี.ที.พับลิชชิ่ง.
สมหมาย เปรมจิต และปวงคํา ตุย เขียว (ปริวรรต). (๒๕๑๘). รายชือ่ วัดและนิกาย
สงฆโบราณในเชียงใหม. เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.
แหลงเรียนรูบานดอนแกว ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน.
อนุ เนินหาด, พ.ต.อ.. (๒๕๕๙). บานฮอม (สังคมเมืองเชียงใหม เลม ๕๓).
เชียงใหม : วนิดาเพรส.
อนุ เนินหาด, พ.ต.อ.. (๒๕๕๕). รอยตระกูลที่ถนนชางมอย (สังคมเมือง
เชียงใหม เลม ๓๑). เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ.
อนุสรณในงานฌาปนกิจศพพอกองแกว แสงแกว. (๒๕๓๗). ลําปาง : ลําปาง
การพิมพ.
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ส.ทรัพยการพิมพ.

ชาวเชียงแสนย้ายแผ่นดิน

๖๗

อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพพระครูเรือน สุธมฺโม (อุน เรือน) เจาอาวาส
วัดปาตันกุมเมือง ๑๕ มี.ค.๒๕๓๐. (๒๕๓๐). ลําปาง : ลําปางการพิมพ.
เอกสารกลุมชาติพันธุของชาวไทยวน จังหวัดราชบุรี ประวัติความเปนมา
ประเพณีวัฒนธรรม ความเชื่อและการแตงกาย.
เอกสารข อ มู ล เศรษฐกิ จ และสั ง คมบ า นนาขุ น แสน หมู  ที่ ๔ ตํ า บลสวนผึ้ ง
อําเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี.
องคการบริหารสวนจังหวัดแพร. (๒๕๕๐). ประวัติศาสตรเมืองแพร (ฉบับ
พ.ศ.๒๕๕๐). แพร : เมืองแพรการพิมพ.
การสัมภาษณ

พอหนานเงิน สุทธสังข อายุ ๖๒ ป บานเลขที่ ๑๒๖/๔ หมู ๖ บานใหมโพธิ์ทอง
ตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๒๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙.
นางวันมะนี พงสะหวัด บานปากแวด เมืองเชียงเงิน แขวงนครหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว วันที่ ๙ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๐.
นายวงศดิลก กัจจายะนันท อายุ ๒๔ ป บานเลขที่ ๒๘๓/๑ ซอย ๖/๑๑
ตําบลในเมือง อําเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๑๓ ธันวาคม
พ.ศ.๒๕๖๐.
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บทคัดยอ

เนื้ อ หาในบทความชุ ด นี้ ครอบคลุ ม ประเด็ น เกี่ ย วกั บ เครื่ อ งสาย
พิณโบราณของจีนสองชนิด คือ พิณจีนโบราณเจ็ดสาย ที่ชื่อวา กูฉิน ในภาษา
แมนดาริน และ พิณจีนโบราณยี่สิบเอ็ดสาย ที่ชื่อวา กูเจิง ในภาษาแมนดาริน
ซึ่งเนื้อหาในบทความชุดนี้เกิดจากการคนควาวิจัยศึกษาวิเคราะหจากตําราจีน
โบราณทีย่ งั คงหลงเหลือและตําราภาษาตางชาติทมี่ กี ารจดบันทึกอยางมีหลักฐาน
อางอิง ซึ่งมีอยูคอนขางจํากัด และจากประสบการณตรงในการศึกษาคลุกคลี
ดานวัฒนธรรมดั้งเดิมวิถีเตาในประเทศจีนแผนดินใหญเปนเวลากวาเจ็ดป
อยางไรก็ดรี ะหวางการคนควาศึกษาผูเ ขียนพบวาเอกสารอางอิงเกีย่ วกับพิณกูฉ นิ
และกูเ จิงทีเ่ ปนตําราภาษาไทยมีอยูอ ยางจํากัด ดวยเหตุนจี้ งึ เปนทีม่ าและเจตนา
ของผูเขียนที่มุงสืบสานและเผยแพรเรื่องราวของพิณจีนโบราณทั้งสองชนิดนี้
ใหคงอยูและเปนที่แพรหลายในหมูผูสนใจศึกษา ดวยเห็นความสําคัญของพิณ
ทัง้ สองอันเปนมรดกทางอารยธรรมโบราณของมนุษยชาติทคี่ วรคาแกการอนุรกั ษ
และหวังวาจักเปนการกระตุนความสนใจใหอนุชนคนรุนหลังไดใครศึกษาผาน
เอกสารอางอิงทางวิชาการที่เปนองคความรูใหม อันจะเปนประโยชนสืบไป
โครงสร า งของบทความชุ ด นี้ เ ป น การวิ เ คราะห ศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บ
พิณจีนโบราณดังกลาวขางตน โดยเริ่มจากประวัติและตนกําเนิด ความเหมือน
และความตางทางรูปลักษณของเครื่องดนตรีโบราณทั้งสองชนิดนี้ เทคนิค
การดีดพิณ อัตลักษณแหงตัวโนตที่ตางจากตัวโนตของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ
อยางเดนชัด ลักษณะบทเพลงทีใ่ ชบรรเลงดวยเครือ่ งดนตรีสองประเภทนี้ จนถึง
ความเกี่ ย วพั น กั บ บุ ค คลสํ า คั ญ ในประวั ติ ศ าสตร จี น และข อ สรุ ป ในมิ ติ ข อง
ความเปนเครื่องดนตรีแหงลมปราณและจิตวิญญาณ สูความผูกพันในวิถีแหง
การบําเพ็ญ ธรรมที่สืบทอดจากยุคอารยธรรมโบราณจวบจนถึงปจจุบัน โดย
มิไดมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนตําราสอนวิธีดีดพิณแตอยางใด หากแตมุงสราง
องคความรูอยางครอบคลุมและเปนการ
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กระตุนเตือนใหรูรักษอารยธรรมอันลํ้าคา ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความ
ชุดนี้จะสามารถจุดประกายใหเกิดผลงานการคนควาศึกษาวิจัยเกี่ยวกับพิณจีน
โบราณทั้งสองนี้ยิ่งๆ ขึ้นไป มิปลอยใหมรดกแหงเอเชียอันลํ้าคานี้ตองสูญหาย
ไปพรอมกับกาลเวลาและถูกทับถมหลงลืมไปกับการหลั่งไหลถายเทเขามาของ
วัฒนธรรมใหม
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Abstract



The discussion throughout this article focuses mainly on the
7 string Chinese Ancient Lute or Gu Qin (古琴) in the Mandarin Language
and the 21 string Chinese Zither or Gu Zheng (古筝) in Mandarin Language.
The author has conducted the research through available books, research
papers, observations, discussions with various players as well as Chinese
traditional music instrument masters and being the practitioner of one’s
own. However, there was a limitation of available resources in Thai. With
an attempt to fulfill new knowledge he set about and explored these
outstanding ancient chinese musical instruments, the author has decided
to cover the content eg the article in the following outline : The history
and the origin of Gu Qin & Gu Zheng, The analysis of the similarities and
diﬀerences of these two ancient musical instruments, Playing techniques,
The uniqueness of its musical score with It’s varied writing styles, The
traditional chinese music played by these two musical instruments as
well as the relationship between these ancient musical instruments and
the Influence of certain Chinese Philosophers during those ancient times.
At the end of the article, the mythical spirit of these ancient Chinese
musical instruments is examined. However, this article is not written as
an aim to be a guideline for those who are keen to learn to play the
instruments, but rather to raise an awareness towards the importance
of these ancient musical instruments to mankind. More importantly, the
author hopes that this article can shed light for future research, in the
field of the legendary art and cultural values through these ancient
musical instruments, before they are forgotten or disappear in time and
by the negative impact of globalization.

๗๒
บทนํา

เครื่องสายพิณโบราณในบทความวิชาการชุดนี้ หมายรวมถึงเครื่อง
สายพิณโบราณของจีน ที่เรียกวา กูฉิน (古琴) พิณเจ็ดสายและกูเจิง (古筝)
พิณยี่สิบเอ็ดสาย
“กู” (古) ตามรากศัพทภาษาแมนดารินแปลวา “สมัยโบราณ” คําวา “เจิง”
(筝) หมายถึง “เครือ่ งสาย” ซึง่ พัฒนามาจากเครือ่ งดนตรีโบราณอีกชนิดทีเ่ รียกวา
กูฉิน “ฉิน” (琴) หมายถึง “พิณ” กูฉินจึงหมายถึง พิณโบราณ กูเจิงซึ่งพัฒนามา
จากกูฉ นิ จึงเรียกชือ่ ตางออกไป โดยใชเปนชือ่ วา เครือ่ งสายโบราณ เพือ่ สามารถ
แยกแยะความตางกันได
กูฉินมีมากอนกูเจิงนับพันป เปนเครื่องสายที่มักถูกกลาวอางถึงและ
ปรากฏอยูในบทกวีโบราณสมัยราชวงศถงั อีกทั้งมักปรากฏอยูในงานจิตรกรรม
โบราณที่มักมีภาพกูฉินปรากฏอยูขางกายนักปราชญจีนโบราณ หรือชนชั้น
ปญญาชนของจีนในสมัยโบราณ อาทิ ทานเลาจึ (老子) ทานขงจื้อ (孔子)
เป น ต น กู  ฉิ น เป น เครื่ อ งดนตรี ที่ นั บ เป น บิ ด าของเครื่ อ งดนตรี จี น ทั้ ง ปวง
ผูศึกษาเลาเรียนฝกเลนเครื่องดนตรีชนิดนี้ตองใชเวลายาวนานในการฝกปรือ
จนเชี่ยวชาญ เพราะดวยเทคนิคการดีดกูฉินนั้นมีมากมายนับพันวิธี ถึงแมจะ
ใชเพียงปลายนิ้วจากมือสองขางเทานั้น กูฉินพบไดมากในพิธีกรรมของศาสนา
เตา นักพรตสายเตาและนักปราชญจะนิยมเลนเครือ่ งดนตรีชนิดนี้ เพราะนับเปน
เครื่องดนตรีชั้นสูงที่มีประโยชนทั้งดานการกลอมเกลาจิตใจ และพลังลมปราณ
ทีช่ ว ยใหมอี ายุวฒ
ั นะ สุม เสียงของเสนสายใหสาํ เนียงขลังทุม ลุม ลึก มีสว นในการ
บําเพ็ญพรตและขัดเกลาจิตวิญญานของผูเ ลน ทําใหเกิดความสงบ สวางในจิตใจ
ชวยพัฒนาสติปญญาอันแจมแจงใหผูเลน ในขณะที่กูเจิงนั้นไดรับการพัฒนา
มาจากกูฉิน ทวาเทคนิคการดีดกูเจิง มีความซับซอนนอยกวามาก สุมเสียงจาก
เสนสายสงสําเนียงสดใสพริ้วไหวกวากูฉิน หรืออธิบายงายๆ วา เสียงไพเราะ
และฟงไดงายกวาเสียงของกูฉิน
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เนือ้ หาในบทความชุดนีเ้ กิดจากการคนควา ศึกษาวิเคราะหจากตําราจีน
โบราณทีย่ งั คงหลงเหลือและตําราภาษาตางชาติทมี่ กี ารจดบันทึกอยางมีหลักฐาน
อางอิง ซึง่ มีอยูค อ นขางจํากัด โดยผูเ ขียนวางโครงสรางของเนือ้ หาใหครอบคลุม
ประเด็นจากประวัติและกําเนิดของพิณทั้งสองชนิด การวิเคราะหเปรียบเทียบ
ศึ ก ษา ความเหมื อ นและความต า งทางรู ป ลั ก ษณ ข องเครื่ อ งดนตรี โ บราณ
ทั้ ง สองชนิ ด นี้ เทคนิ ค การดี ด พิ ณ อั ต ลั ก ษณ แ ห ง ตั ว โน ต ที่ ต  า งจากตั ว โน ต
ของเครื่องดนตรีชนิดอื่นๆ อยางเดนชัด ลักษณะบทเพลงที่ใชบรรเลงดวย
เครือ่ งดนตรีสองประเภทนี้ จนถึงความเกีย่ วพันกับบุคคลสําคัญในประวัตศิ าสตร
จีน และขอสรุปในมิติของความเปนเครื่องดนตรีแหงลมปราณและจิตวิญญาณ
สูความผูกพันในวิถีแหงการบําเพ็ญธรรมที่สืบทอดจากยุคอารยธรรมโบราณ
จวบจนถึงปจจุบัน โดยมิไดมีวัตถุประสงคที่จะใหเปนตําราสอนวิธีดีดพิณ
แตอยางใด
หวังเปนอยางยิ่งวา เนื้อหาในบทความนี้จะมีสวนชวยใหเกิดความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับที่มาเครื่องสายจีนโบราณทั้งสองชนิดนี้มากขึ้น และเปน
เอกสารอางอิงในการศึกษาในอันที่จะยังประโยชนตองานวิจัยในภายภาคหนา
เพื่อสืบทอดอนุรักษอารยธรรมโบราณที่ลํ้าคานี้ใหคงอยูสืบไป
ประวัติและกําเนิดเครื่องสายพิณโบราณ

หวงเวลากําเนิดแหงพิณโบราณที่เรียกวา “กูฉิน” นั้น มีหลักฐานวา
เกิดขึ้นในยุครณรัฐ (๔๖๐ ปกอนคริสตกาล) กอนจะเขาสูยุคจักรวรรดิฉิน ซึ่งนับ
จวบจนปจจุบันไดเกือบ ๒๕๐๐ ป กูฉินเกิดขึ้นกอนกูเจิง และกูฉินเองเปนตน
แบบของการพัฒนากูเจิง แรกเริ่มตามหลักฐานพบวา กูฉินถูกสรางขึ้นบน
กลองไมทใี่ ชไมสองแผนประกบกันอยางมีเทคนิคเฉพาะ และมีสายเพียง ๕ สาย
ไมมีสะพานเสียง ถึงแมกูฉินดูจะมีรูปทรงที่เรียบงาย ทวาซับซอนอยูในที
การที่กูฉินถูกกําหนดใหมีเพียง ๕ สายเมื่อแรกเริ่มนั้น มีที่มาจาก
การสรางตามพระราชประสงคของจักรพรรดิ์จีนในสมัยโบราณพระองคหนึ่ง

๗๔
ทานปรารถนาใหมีการสรางพิณ ๕ สาย ขลุย ๕ เสียง โดยระบุชัดกับตัวเลข
๕ นั้น คือตัวแทนของธาตุทั้ง ๕ ตามคติศึกษาของจีนโบราณเชื่อวา ธาตุทั้ง
๕ มีสวนเกื้อกูลและมีผลตอการดํารงชีวิตที่มีความสุขของมนุษย ธาตุทั้ง ๕ นี้
ประกอบดวย ธาตุไม ธาตุไฟ ธาตุดิน ธาตุโลหะ และธาตุนํ้า ซึ่งธาตุทั้งหา
มีตนกําเนิดมาจากธรรมชาติ กูฉินจึงนับเปนเครื่องสายพิณโบราณที่ถือกําเนิด
ขึ้นมาจากความคิดตนแบบที่ลึกซึ้ง ซึ่งสงผลถึงเทคนิคการเลนและตัวโนต
ที่พัฒนามาสําหรับใชกับกูฉิน จึงมีความยาก และซับซอนตามมา จนเปนที่
ยอมรับกันแตโบราณกาลวากูฉินเปนเครื่องดนตรีที่ฝกเรียนยาก ดวยเหตุนี้เอง
กูฉินจึงถูกพบวาเปนเครื่องดนตรีที่ถูกจํากัดจําเพาะ ในหมูนักปราชญ นักพรต
ชนชั้นสูงและหมูปญญาชนของจีนสมัยโบราณเทานั้น
นอกจากการเป น เครื่ อ งดนตรี ที่ ฝ  ก ยาก ยั ง เป น เครื่ อ งดนตรี ที่ ถู ก
สรางขึ้นมาตามคติความเชื่อที่วา ดนตรีคือพลังที่เชื่อมผสานระหวางฟาดิน
“Music is the harmony of Tian (heaven) & Di (earth).” ความลุมลึกในสุมเสียง
ของกูฉินเปนสําเนียงดนตรีที่ใหอารมณลึกลับขลัง วังเวง เศรา คนธรรมดา
ทั่วๆ ไปที่คุนเคยกับทํานองเพลงรวมสมัย อาจจะฟงดูวา เสียงของกูฉินไมมี
ความไพเราะหรื อ ยากที่ จ ะเข า ใจได เพราะมี โ ทนเสี ย งตํ่ า ทุ  ม และเบามาก
ไมสามารถที่จะนํามาบรรเลงทามกลางโลกอันวุนวายได แตมักถูกบรรเลง
ในป า เขาลํ า เนาไพร ในหมู  นั ก ปรั ช ญา นั ก ปราชญ ที่ อ ภิ ร มย กั บ เสี ย งพิ ณ
มักบรรเลงในบานหรือในเขตวังที่เปนสวนตัวมากๆ
กูฉ นิ เปนหนึง่ ในสีร่ ปู แบบศิลปะชัน้ สูงของจีนโบราณทีถ่ กู เอยถึง (琴棋书画)
[ฉิ น ฉี ชู ฮั่ ว ] และเป น คุ ณ สมบั ติ สํ า คั ญ ของการเป น นั ก ปราชญ นั ก พรต
นักปรัชญาระดับปญญาชนทีส่ มบูรณแบบ ซึง่ จักตองมีทกั ษะหรือความสามารถ
ในศิลปวิทยาทั้งสี่นี้อยางครบถวน อันประกอบไปดวย ทักษะการเลนกูฉิน
(琴) [ฉิน] ทักษะในการเลนหมากรุกจีนโบราณ (棋) [ฉี] ทักษะการเขียนอักษร
ดวยพูกันจีน (书) [ชู] ทักษะการวาดภาพจิตรกรรม (画) [ฮั่ว]
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จากกู  ฉิ น สู  กู  เจิ ง ( 古筝 ) มี ร อยต อ ทางประวั ติ แ ละที่ ม าที่ น  า สนใจ
ด ว ยความที่ เ ครื่ อ ง ดนตรี ห รื อ พิ ณ โบราณทั้ ง สองชนิ ด ของจี น นี้ ถื อ กํ า เนิ ด
มายาวนาน ถึงกับมีวลีที่กลาวถึงความสัมพันธของกูฉินกูเจิงวา 琴筝归秦
[ฉิน เจิง กุย ฉิน] (Returning the Zheng of Qin to Qin) ซึ่งหมายถึง การกลับคืน
ของกูเจิงที่พัฒนาจากฉินเพื่อกลับสูจักรวรรดิฉิน
กูเจิงมีมาแตเดิมในยุคสองพันป เริ่มกําเนิดในราชวงศฉิน ซึ่งขณะนั้น
มีเมืองศูนยกลางคือเมืองซีอาน (西安市) ในปจจุบัน เมืองนี้ในยุคสมัยราชวงศ
ฉิน เปนเมืองฝงตะวันออกของเสนทางสายไหมและเปนทั้งศูนยกลางและ
เสนทางอารยะและเศรษฐกิจ
กูเ จิง แรกเริม่ เมือ่ สมัยรณรัฐ (占国时代) [จัน้ กัว๋ ฉือ ไต] เปนเครือ่ งสาย
ที่ มี เ พี ย ง ๑๒ สาย และเป น เครื่ อ งดนตรี ที่ โ ด ง ดั ง เป น ที่ รู  จั ก อย า งมากใน
สมัยราชวงศฉิน และพบวามีการพัฒนาตอมาเปนพิณ ๑๖ สาย ซึ่งในราว
กลางศตวรรษที่ ๑๙ แถบไตหวันกับทางตะวันออกเฉียงใตของจีนนิยมเลนกูเจิง
๑๖ สาย จนมาถึงในราวป ๑๙๖๑ มีการพัฒนาเพิ่มสายขึ้นเปน ๑๘ สายและ
จนปจจุบันคือเปนกูเจิง ๒๑ สาย
ในสมัยราชวงศถังและราชวงศซง กูเจิงถูกพรรณาปรากฏเปนหลักฐาน
ในบทกวี และปรากฏในบทเพลงพื้นถิ่นในสมัยราชวงศหยวน และราชวงศหมิง
ซึง่ ในยุคตอๆ มา กูเ จิงเปนเครือ่ งดนตรีทชี่ นพืน้ ถิน่ ชนกลุม นอย อาทิ ชาวจีนแคระ
ชาวจีนกวางตุงของจีนใชบรรเลงในเพลงพื้นบาน
นอกจากจะพบวามีกูเจิงปรากฏที่จีนแผนดินใหญมายาวนาน ยังพบวา
กูเจิงเปนเครื่องดนตรีโบราณประจําชาติของอีกหลายประเทศรายรอบ อาทิ
ญี่ปุน เกาหลี มองโกเลีย เวียดนาม ซึ่งจากการวิเคราะหของผูเขียนที่ตั้ง
ขอสังเกตวา กูเจิงเปนเครื่องดนตรีที่ใชบรรเลงเพลงที่เกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
และในศาสนพิธีของเตาโบราณ ซึ่งนาจะเปนที่มาของการเดินทางและการถาย
โอนทางวัฒนธรรมของเครื่องดนตรีกูเจิงที่มีปรากฏอยูในประเทศตางๆ เหลานี้
ที่เดินทางไปพรอมกับการถายโอน การเผยแพรทางศาสนา และความเชื่อ

๗๖
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและศาสนาเตาในยุคนั้น ซึ่งแตเดิมหากพิจารณา
จากประเทศตางๆ ที่ปรากฏวามีเครื่องดนตรีกูเจิงแบบเดียวกันนี้นั้น ก็มักเปน
ประเทศทีม่ ฐี านของการเปนแหลงรากเดิมของศาสนาพุทธและเตาในยุคสองพัน
กวาปกอน ทวามีการเรียกชื่อเครื่องดนตรีชนิดนี้ตางกันออกไป ในภาษาของ
แตพนื้ ถิน่ ประเทศญีป่ นุ เรียกวา Koto ประเทศเกาหลีเรียกวา Kayagum ประเทศ
มองโกเลียเรียกวา Yatag และประเทศเวียดนามเรียกกันวา Dan Tranh๑

ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส และกูฉินรูปทรงใบกลวยจากเมืองหยางโจว
๑

www.guzhengstudio.net.
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ดนตรีแหงลมปราณและพลังชีวิต

ดวยประวัติความเปนมาของกูฉินกูเจิง โดยเฉพาะอยางยิ่งกูฉินซึ่งเปน
บิดาของเครื่องดนตรีจีนทั้งปวง เปนหนึ่งในพิณที่ปราชญสมัยโบราณผูนิยม
ฝกบําเพ็ญภาวนา มักใชบรรเลงเพื่อเปนการฝกลมปราณ โดยใชวิถีดนตรีบําบัด
ที่สามารถกระตุนการไหลเวียนของลมปราณในรางกาย เพื่อสรางสมระบบ
พลังงานชีวติ ทีก่ อ ประโยชน ดานการดูแลสุขภาพใหอยูใ นภาวะสมดุล การเยียวยา
จากความตึงเครียด ความเศราหมอง ซึง่ มีผลตอปริมาณและคุณภาพการไหลเวียน
ของลมปราณทัว่ สรรพางคในรางกายของมนุษยตามหลักการศึกษาของลัทธิเตา
วิถีเตาเชื่อวาสภาวะความตึงเครียดที่เกิดขึ้นในอารมณของมนุษย สงผลเลวราย
ตอการทํางานของอวัยวะสําคัญภายในของรางกาย และมีผลตอการเจ็บไข
ไดปวย ดวยเพราะโทนเสียงของเครื่องดนตรีกูฉินที่มีความเปนโทนเสียงเดียว
ทีไ่ มซบั ซอนและใกลเคียงกับเสียงธรรมชาติ และเสียงทีเ่ บา ผอนคลาย ทีน่ กั วิจยั
ดานดนตรีบําบัดมักกลาวถึง
ในหมูปราชญโบราณของจีนเองก็ถือกันวา ผูฝกเลนกูฉิน ไดชื่อวาเปน
ผูฝกบําเพ็ญจิตเจริญภาวนาควบคู เปนการสรางสมพลังแหงชีวิต ทั้งนี้ดนตรี
เปนสวนหนึ่ง ของการบําบัดรักษาของแพทยแผนจีนโบราณ นอกเหนือจาก
การฝงเข็ม ครอบแกว ที่มักเปนที่รูจักกันในวงกวาง นอกจากโทนเสียงของ
เครือ่ งดนตรีกฉู นิ ทีม่ คี วามพิเศษมีสมั พันธภาพดานการผนวกบวกเขากับลมปราณ
ในรางกายของคนเรา ลักษณะการนั่งเลนกูฉินเอง ผูเลนตองประคองรางกาย
ดํารงตนใหตงั้ ตรง นิง่ และมีจติ จดจอสัมพันธกบั การเคลือ่ นไหวของนิว้ มือทีส่ มั ผัส
บนเสนเสียง ดุจเดียวกับการนัง่ เจริญภาวนา ผูเ ลนกูฉ นิ บางทาน นิยมจุดกํายาน
สรางสัมผัสทางกลิน่ ทีผ่ อ นคลายควบคูใ นขณะบรรเลง ตามแบบอยางทีส่ บื กันมา
แตโบราณกาล นอกเสียจากวาจะนั่งดีดกูฉินอยูใตตนสน ก็ไดรับความหอมเย็น
ของไมสนในธรรมชาติควบคู

๗๘
การเปรียบเปรยของคียเสียงของเครื่องดนตรีกูฉิน เปนอีกหลักฐาน
ที่สะทอนถึงการบรรเลงเพื่อสุขภาวะ เพราะจะไมมีทวงทํานองรุนแรง กระชาก
กระชั้นออกมาจากเครื่องดนตรีชนิดนี้ ซึ่งสอดคลองกับคัมภีรเตาในการดํารง
อยูอยางมีอายุวัฒนะ คือ การถอยหางจากวัตถุนิยม หรือหลีกเวนการอยูอาศัย
ทามกลางโลกที่เสียงดังวุนวาย มีความรุนแรงทางอารมณ แลวเขาหาเหตุ
ที่กลอมเกลาเพื่อความเปนอยูที่พนจากโรคภัยไขเจ็บ และมีชีวิตยืนยาว กูฉิน
ไดถูกระบุไวในคัมภีรวาเปนหนึ่งในเครื่องดนตรีที่มีสวนเยียวยาและบําบัด
สุขภาพกายใจ
ความเหมือนและความตางทางรูปลักษณ

ด า นรู ป ลั ก ษณ ข องกู  ฉิ น และกู  เจิ ง นั้ น มี ค วามเหมื อ นกั น ตรงที่ เ ป น
เครื่องสายประเภทเครื่องดีดเชนกัน และผูเลนจะนั่งเลน ทวามีรูปทรงแตกตางกัน
กูฉ นิ จะมีรปู ทรงเล็ก แคบ ความยาวเพียง ๓ ฟุต ๖ นิว้ ๕ กระเบียด ตามมาตราวัด
ของจีนโบราณ โดยถือคติการกําหนดขนาดการสรางขึ้นมาตามศาสตรตัวเลข
ที่มีการคลองจองกับจํานวนวันในหนึ่งป คือ ๓๖๕ วัน ความกวางของกูฉิน
จะกวางเพียง ๖ นิ้ว ซึ่งความหมายมงคลของมาตราวัด ๖ นั้นหมายถึง ๖
ความกลมกลืนทีเ่ ปนหนึง่ เดียว นัน่ หมายถึงทิศทัง้ ๖ ทีป่ ระกอบไปดวย ทิศเหนือ
ทิศใต ทิศตะวันออก ทิศตะวันตก ทิศเบือ้ งบนอันหมายถึงสวรรค และทิศเบือ้ งลาง
หรือชัน้ ดินหรือเมืองมนุษยนนั่ เอง สายฉินแตเดิมมีเพียง ๕ สาย ซึง่ ก็ไมพน เรือ่ ง
ความเปนสัญลักษณนยิ ม มีบนั ทึกวาสายฉิน ๕ สายนัน้ คาบเกีย่ วเรือ่ งหลักวิธกี าร
ปกครองบานเมืองคือ สายแรกหมายถึงเจาชาย หรือพระราชวงศ สายที่สองคือ
รัฐบุรุษ สายที่สามคืออาณาประชาราษฎร สายที่สี่คือกิจการบานเมือง และ
สายที่หาคือสรรพสิ่งทั้งปวง ซึ่งทั้งหาสายนั้นตองมีความสอดคลองปรองดอง
กลมเกลียวเคารพซึ่งกันและกัน เพื่อนํามาซึ่งความสุขสงบไมเห็นแกประโยชนตน
เพียงฝายเดียว ตอมาในยุคหลังมีการเพิ่มสายฉินอีกสองสาย โดยแฝงคติสาย
ที่หกคือสายบุนหรือสายนักปราชญ และสายที่เจ็ดคือสายบูหรือการยุทธ
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เมื่อพิจารณาโดยรวมแลวเทากับวา การกําเนิดขึ้นมีของกูฉินมิใชแค
เพียง การเปนบิดาแหงดนตรีจีน หากแตแฝงปรัชญาอันลํ้าลึกของแผนดินจีน
ในยุคโบราณ ที่สืบตอมาจนถึงชนรุนหลัง แมกระทั่งการออกแบบกูฉินที่มีความ
กวางแลวเรียวยาวแคบลง ก็ยังแฝงคติเรื่องของประชาชนในประเทศที่มีสอง
จําพวกใหญคือ ดานกวางสื่อสะทอนถึงหมูคนชนชั้นสูงหรือชนชั้นปญญาชน
สวนดานแคบสะทอนถึง คนสามัญชน ซึ่งคติการแบงชนชั้นยังคงสะทอนผาน
ลักษณะทางดนตรีที่บรรเลงออกมาโดยจําแนกออกไดเปนสองประเภทหลักๆ
คือ ดนตรีคลาสสิค (Classical Music) และดนตรีพื้นบาน (Folk Music)
ตามแนวคิ ด ของจี น ถื อ กั น ว า ดนตรี ค ลาสสิ ค หมายรวมถึ ง ดนตรี
ที่มีเนื้อหามาจากบทกวี เปนดนตรีที่แตงขึ้นในหมูนักปราชญ นักปรัชญา
นิยมบรรเลงเดี่ยว แสดงออกถึงอารมณความรูสึกที่ลุมลึก ไมมีบทรอง ไมมี
การเตนประกอบ และมุง บรรเลงเพือ่ ยกระดับจิตวิญญาณ ไมแสดงในทีส่ าธารณะ
และไมเปนไปเพื่อการพาณิชยหรือเพื่อแลกมาดวยเงินทองขาวของ ในขณะที่
ดนตรีพื้นบานของจีนนั้น จะใชบรรเลงกันในหมูสามัญชน ชนเผา ชนกลุมนอย
มีการรองเพลงประกอบ เนือ้ หาของเพลงก็จะประมวลรวมเปนเรือ่ งเลาเรือ่ งราว
ของชีวิต เรื่องความรัก บางครั้งมีการเตนประกอบการบรรเลงดนตรีพื้นบาน๒
ในขณะที่กูเจิงนั้นไมคอยมีเรื่องราวปรากฏมากนักเรื่องการกําเนิด มีก็
แตเพียงวา กูเจิงพัฒนามาจากกูฉินซึ่งมีมากอน กูเจิงมีขนาดใหญ และยาวกวา
กูฉิน นิยมวางบนขาตั้งที่ออกแบบมาเฉพาะเพื่อความสะดวกในการดีด บรรเลง
มีอยูบ า งทีผ่ เู ลนจะนํามาวางพาดบนเขาในขณะเลนตามอยางทีไ่ ดเห็นในประเทศ
มองโกเลีย ในขณะที่กูฉินนั้น ผูเลนสามารถวางบนตั่งขนาดยอมๆ แบบดั้งเดิม
โดยที่ผูเลนจะนั่งบนพื้นเสื่อหรือมีอาสนะรองนั่ง หรือปจจุบันมักนิยมวางบน
โตะสูง เพื่อที่วาผูเลนสามารถนั่งเกาอี้เลนไดนานขึ้น โดยจะวางกูฉินพาดใหเลย
ขอบโตะออกมาทางดานขวา หรือวางบนหนาขาของผูเลน เมื่อผูเลนตองการ
๒

www.philmultic.com/English/Chinese_music.html.
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นั่งขัดสมาธิเลน ทวาการวางบนหนาขาเลนนั้น มีขอจํากัดวาสามารถเลนได
เฉพาะเพลงที่เรียบงาย เปนเพลงที่มีตัวโนตไมซับซอน นิยมจุดกํายานขณะเลน
เฉกเชนเดียวกับขณะที่สวดมนตหรือบําเพ็ญสมาธิจิตแบบจีนโบราณ
การสรางกูฉินและกูเจิงนั้น มีความพิถีพิถันในการเลือกไมที่นํามาใช
สราง อาทิ ไมพะยุง ไมจันทน ไมแดง กูฉินใชไมสองชิ้นประกบกัน โดยมีรูปทรง
ที่เปนอัตลักษณคือ รูปใบกลวย ไมสองชิ้นที่นํามาประกบกันนั้น ไมแผนบนจะ
ขัดเกลากลึงมีลักษณะประณีตโคงมน โดยถือวาไมแผนบนคือ สื่อแทนชั้นฟา
เมืองบนหรือเมืองสวรรค ในขณะที่ไมแผนลาง ซึ่งมักมีการจารจารึก สลักชื่อ
ผูส ราง หรือบทกวีไวบนเนือ้ ไมดา นลาง โดยถือเอาวาไมแผนลางนี้ คือสัญลักษณ
สือ่ แทนชัน้ ดิน หรือ เมืองมนุษย โดยมีชอ งวางระหวางไมสองแผน ถือเปนกลอง
เสียง สวนชองเสียงของกูฉินจะอยูที่ไมแผนลาง จํานวนสายของกูฉินปจจุบัน
ที่พบไดมากคือ มี ๗ สาย ซึ่งยึดโยงจากดายซายมาดานขวา มีที่ปรับจูนเสียง
ของแตละเสนสายอยูขางใตกูฉินดาน ขวาสุด ดานบนหรือเสนกูฉินเสนบนสุด
มีจุดบอกตําแหนงการวางนิ้วซายอยูดวยกัน ๑๓ จุด เรียกเปนภาษาแมนดารินวา
ฮุย (徽) สามารถสะทอนแสงดาวแสงจันทรในยามคํ่าคืนได นิยมทําจากไขมุก
ทําใหผูเลนสามารถมองเห็นตําแหนงไดชัดเจน ตําแหนงทั้ง ๑๓ นี้มีที่มาจาก
จํานวนเดือนในหนึง่ ป โดยนับรวมเอาปอธิกมาสเขาไวดว ย ตําแหนงทัง้ ๑๓ จุดนี้
เปนตัวบอก ตําแหนงการวางนิ้วมือขางซายเพื่อกําหนดเสียงที่ตางตัวโนตกัน
ไป อีกทั้งยังเปนการกําหนดตําแหนงที่นั่งของผูเลน ที่มักจะนั่งใหลําตัวตรงกับ
จุดตําแหนงที่ ๔ หรือ ๕
การนับตําแหนงของจุดนั้น จะนับตําแหนงที่หนึ่งจากขวาไปซาย สวน
การวางตําแหนงมือซายนั้น สมัยโบราณมีบันทึกสอนไวใหวางนิ้วกลางไวบน
ตําแหนงจุดที่ ๑๐ เพราะจะทําใหทานั่งของผูเลนดูสวยและสงางาม โดยผูเลน
ตองนั่งหลังตรง ทวาอยูในอากัปกิริยาที่ผอนคลาย ไมเกร็ง เหมือนหลักการฝก
ลมปราณ และหลักการฝกมวยไทเกก
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ความยาวของสายกูฉินนั้น จะมีความยาวเทากันทุกสาย การตั้งสาย
เทียบเสียง ก็ซับซอนอยูมาก ตองอาศัยทักษะการฟงของผูเลนที่ชํานาญ
หลักการตั้งสายมีลักษณะเฉพาะของกูฉิน๓ คือ เริ่มตั้งสายแรก (สายที่ ๕)
จากนั้ น ตั้ ง สายที่ ต ามมาให มี เ สี ย งเหมื อ นกั น ซึ่ ง ท า ยที่ สุ ด แล ว ก็ จ ะได เ สี ย ง
มาตรฐาน โดยเสียงจากเสนบนสุดมาถึงลางสุด จะเปนเสียง ซอล(ตํ่า) ลา(ตํ่า)
โด เร มี ซอล ลา ตามลําดับ
สวนลักษณะของกูเจิงนั้น ปจจุบันมี ๒๑ สาย ซึ่งเปนสายที่เกิดเสียง
ตัวโนตหาตัวเจ็ดเสียงเชนเดียวกับกูฉ นิ แตเรียงลําดับตามสายจากบนลงลางดังนี้
คือ ซอล มี เร โด ลา โดยเสียง ที และเสียง ฟา นั้น ผูเลนจะตองกดเสนเสียงบน
สายลา และสายมี ตามลําดับจึงจะไดเสียงทีและเสียงฟาออกมา
การกําหนดตําแหนงของการนั่งเลนกูเจิงนั้น ผูเลนจะนั่งชิดมาทาง
ขวา มือขวาใชดีดพิณ มือซายใชกดหรือเคาะสาย หรือ เนนยํ้าบนสายหางไป
จากสะพานเสียงเพือ่ ใหเกิดเสียงสัน่ ครือ หรือ เสียงลึกดําดิง่ การบรรเลงบทเพลง
ทีซ่ บั ซอนผูเ ลนจะใชทงั้ นิว้ มือซาย และนิว้ มือขวาดีดพิณ ควบคูก บั การใชมอื ซาย
กด หรือเนนยํา้ บนสายขางสะพานเสียง ซึง่ ผูเ ลนทีเ่ ชีย่ วชาญก็จะสามารถบรรเลง
ดีดพิณดวยทักษะอันคลองแคลวและนาชื่นชมอยางมาก
เมื่อเทียบกันแลวระหวางกูฉินและกูเจิง ก็ตางกันไมนอยทีเดียว กูฉิน
มีความเรียบงาย ลุมลึก เครงขรึม ในขณะที่กูเจิงมีความสงางามเบิกบาน
หากจะเปรียบเทียบในมิตขิ องสุม เสียง เสียงกูฉ นิ ทุม ตํา่ เศรา และคอนขางเงียบ
เบามาก ในขณะทีเ่ สียงของกูเ จิงสดใสกังวาน เบิกบานระคนเศรา ทวาเครือ่ งสาย
โบราณทั้งสองชนิดนี้มีขอที่เหมือนกันคือ การมีเสียงที่เลียนแบบเหมือนเสียง
จากธรรมชาติ อาทิ เสียงนํ้าไหล เสียงสายลม หรือแมกระทั่งเลียน เสียงสะอื้น
ของหญิงสาว โดยเฉพาะเสียงจากกูเจิง

๓

李祥霆

(2015) “古琴实用教程：修订版”, 上海：上海音乐出版社。

๘๒
กูเจิงเองมีที่ปรับจูนเสียงเชนกัน อยูทางดานขวามือของผูเลน โดยจะ
ซอนอยูใ ตเครือ่ งมีฝาปดเปนลักษณะกลอง ซึง่ ปจจุบนั มีเครือ่ งชวยวัดระดับเสียง
ไฟฟา ที่ใหการปรับระดับของเสนเสียงแตละสายเปนไปอยางไดเสียงมาตรฐาน
ไดไมยาก สามารถบอกไดวาสายไหนเสียงตํ่าไปหรือสูงไป ผูเลนก็จะสามารถ
ปรับไดเองอยางสะดวกสบาย
การตั้งเสียงกูเจิง ในปจจุบันมีเทคโนโลยีพัฒนาใหสะดวกสบายขึ้น คือ
เครื่องตั้งเสียง ขนาดกะทัดรัด ที่ใชหนีบไวทางดานขวาของกูเจิง บริเวณใกลกับ
เสนสายที่ตองการจะตั้งเทียบเสียงใหไดมาตรฐาน เมื่อหนีบเครื่องเทียบเสียง
ไปแลว ผูตั้งเสียงก็จะดีดเสนเสียง เครื่องเทียบเสียงนี้จะวัดจับความสั่นสะเทือน
ของเสนเสียงและบอกคาวา สายนี้มีเสียงตํ่าไป หรือสูงไปกวาเสียงที่ควรจะเปน
โดยมีหนาปดบอกระยะชัดเจน ผูต งั้ เสียงสามารถปรับจูนสาย จากนัน้ เมือ่ ตัง้ สาย
เสร็จก็สามารถดีดเสนสายนั้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความพอดีของเสนเสียง
วาพอดีกบั ตัวโนตประจําสายนัน้ ๆ หรือไม โดยทีผ่ ตู งั้ เสียงก็จะทําการเลือ่ นเครือ่ ง
เทียบเสียงนี้ขึ้น ไปเทียบเสียง ปรับจูนไดอยางสะดวกสบายจนครบ ๒๑ สายได
ซึ่งเปนความสะดวกสบายมากขึ้นสําหรับผูเริ่มตนหัดเลนกูเจิง ที่จะสามารถ
ตั้งเสียงเองได นอกเสียจากวา หากตองการเปลี่ยนคียกูเจิง เครื่องชวยตั้งเสียง
จะไมสามารถชวยได ตองใชเครือ่ งตัง้ เสียงทีใ่ ชสาํ หรับคียน นั้ ๆ ไป คือตองเปลีย่ น
เครือ่ งตัง้ เสียงสําหรับคียท ตี่ อ งการเลย แตถา เปนผูเ ลนทีเ่ ชีย่ วชาญ ก็จะสามารถ
ปรับเปลีย่ นคียข องกูเ จิงไดอยางชํานาญ ซึง่ การเปลีย่ นคียข องกูเ จิงนีม้ ปี ระโยชน
ในการบรรเลงรวมกับเครือ่ งดนตรีชนิดอืน่ หรือบรรเลงรวมกับนักรองทีม่ คี ยี เ สียง
ตางจากคียเสียงกูเจิง เพราะสวนใหญจะนิยมเลนกูเจิงคีย D
ความตางทางรูปลักษณระหวางกูฉินและกูเจิงคอนขางชัดเจน และ
ทามกลางกูเจิงกันเอง ก็มีความแตกตางกันออกไปเชนกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การออกแบบลวดลายดานบนดานปลายซายขวาของกูเ จิง ทีน่ ยิ มนําบทกวี หรือ
ภาพแกะสลักคลายภาพพิมพไม หรืองานศิลปะการตัดกระดาษจีนโบราณ
โดยนิยมมีลวดลายเปนอัตลักษณโบราณ อาทิ นกกระเรียนหนากากโอเปรา
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ดั้งเดิม ดอกบัว เปนตน ลูกเลนมากมายเหลานี้ที่ทําใหสนนราคาของกูเจิง
แตกตางกันออกไป

รูปลักษณกูเจิง และลักษณะการนั่งเพื่อบรรเลง
เทคนิคการดีดพิณโบราณ

เทคนิคการดีดพิณโบราณกูฉ นิ นับเปนพิณทีต่ อ งใชทกั ษะความชํานาญ
อยางยิ่ง เพราะมีเทคนิคมากมายและซับซอนพอสมควร เมื่อเทียบกับเทคนิค
การเลนของกูเ จิง ซึง่ สามารถเรียนรูฝ ก ฝนไดงา ยกวากูฉ นิ เทคนิคการดีดกูฉ นิ นัน้
ตามบันทึกในตําราการเลนกูฉินระบุวามีดวยกัน ๕๔ เทคนิค ซึ่งแตละเทคนิค
จะระบุไวในลักษณะของสัญลักษณหรือตัวยอ เพื่อจะทําใหผูเลนสามารถเลน

๘๔
ตามแตละเทคนิคไป สําหรับผูเลนขั้นพื้นฐาน หรือเริ่มเลนเริ่มเรียนใหมๆ
ก็จะตองเรียนรูอยางนอย ๑๐ เทคนิคการเลนของมือขวา สวนมือซายก็มีทักษะ
เฉพาะที่ตองฝกฝน คือการกดบนเสนเสียงใหตรงกับจุดไขมุกเหนือเสน ซึ่งมี
ทั้งการกดธรรมดา การกดและเลื่อนมือบนเสนเสียงเพื่อทําใหเกิดเสียงของ
ตัวโนตอีกตัวตามมา นับเปนหลักวิธีที่ผูเลนตองใชสมาธิที่ตั้งมั่นถายทอดเสียง
เพลงตัวโนตที่มีลักษณะตัวยอและสัญลักษณเปนเครื่องนําทางใหสรางทํานอง
จากปลายนิว้ ทัง้ สองขาง มือซายของผูเ ลนกูฉ นิ แสดงความรูส กึ ลึกซึง้ ผานเสนสาย
ดวยวิธี เลื่อน กด โยก บนเสนสาย ผูเลนกูฉินจะตองไวเล็บยาวโดยเฉพาะขางขวา
จะตองไวเล็บนิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลางและนิ้วนาง สวนมือซายจะไวเล็บยาว
สําหรับนิ้วหัวแมมือและนิ้วชี้ เพื่อทําใหการดีดพิณสามารถสรางเสียงที่ชัดเจน
ออกมา เพราะการดีดกูฉินผูเลนจะไมใสที่ตอเล็บเหมือนผูเลนกูเจิง
หลักพื้นฐานการดีดกูฉิน มือขวานั้นจะใชเพียงสี่นิ้ว ยกเวนนิ้วกอย
การดีดพิณมีชื่อเฉพาะเพื่อใหผูเลนทราบไดวา ใชเทคนิคการดีดอยางไร ใชนิ้วไหน
อาทิ เทีย่ ว (挑) เทีย่ ว คือการใชนวิ้ ชีโ้ คงลงและสัมผัสกับหัวนิว้ โปง โดยมีนวิ้ กลาง
แตะลงบนเสนดานบนเหนือสายที่ตองการดีดขึ้นไปหนึ่งสาย นิ้วชี้ที่โคงจรด
นิว้ โปงทํามุมทะแยงลงเพือ่ ปลอยนิว้ ชีด้ ดี บนสายทีต่ อ งการ เสียงจะดังพอประมาณ
หากวางตําแหนงองศาของนิ้วไดถูกตอง
เทคนิคตอมาเรียกวา โกว (勾) คือการใชนิ้วกลางเกี่ยวสายลงมา ลี่ (历)
คือการใชนิ้วชี้ดีดเสนสายออกจากตัว หรือดีดขึ้นบน อีกเทคนิคที่ใชบอยคือ
โหม หรือ มู (抹) คือการใชนิ้วชี้ดีดบนเสน โดยดีดเขาหาตัวผูเลน ซึ่งเทคนิค
การดีดเหลานี้ เปนสิ่งที่ผูเลนตองจําใหแมนยํา เพราะจะปรากฏเปนสัญลักษณ
ตัวยอบนโนตเพลงของกูฉ นิ ซึง่ ผูเ ขียนจะอธิบายเพิม่ เติมในหัวขอถัดมาเกีย่ วกับ
อัตลักษณแหงตัวโนต
การดีดกูเจิง ผูเลนจะพันเล็บดวยปกที่ทําจากกระดองเตาบางๆ โดยจะ
พันไวที่นิ้วหัวแมมือ นิ้วชี้ นิ้วกลาง และนิ้วนางขางขวา สวนของมือซาย ก็แลว
แตวาจะเลนเพลงที่ตองใชสองมือหรือไม ซึ่งมักจะเห็นผูเลนที่เชี่ยวชาญมากๆ
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นิยมพันทั้งสองมือ แตสวนใหญแลวก็จะเห็นวา พันเล็บเพียงมือขวาเทานั้น
เพราะมือซายจะใชกดหรือเคาะสั่นบนเสนเสียงและเกาสายเทานั้น เทคนิค
การดีดกูเจิง เปนไปตามตัวโนตที่ระบุวา จะตองใชนิ้วใดดีดบนเสนใด
หลักพื้นฐานก็จะกําหนดเพียงแตวา ใชนิ้วโปงดีดขึ้นคือดีดออกจากตัว
หรือดีดเขาหาตัว นิว้ ชีด้ ดี ลงเขาหาตัวผูเ ลน หรือใชนวิ้ ชีป้ ระกบกับนิว้ โปงเพือ่ ดีดรัว
นิ้วกลางดีดแบบเกี่ยวสายลง เขาหาตัวผูเลน นิ้วนางดีดลงเขาหาตัวผูเลน และ
เปนการดีดตอเนือ่ งหลายสาย หรือดีดเดีย่ วๆ สายเดียว ซึง่ ก็จะแลวแตโนตเพลง
ทีร่ ะบุกาํ กับไว สวนนิว้ ของมือซายก็จะมีเทคนิค การกดคาง เพือ่ ใหไดเสียงจมลึก
หรือการเคาะตอเนื่องเร็วๆ เพื่อใหไดเสียงสั่นครือ การกดคางกอนดีด หรือ
การกดคางหลังจากดีด ซึ่งก็จะมีระบุอยูบนโนตเพลงกูเจิงเฉพาะเพลงไป

ลักษณะการนั่งดีดพิณกูฉิน
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ลักษณะการนั่งดีดพิณกูฉิน
อัตลักษณแหงตัวโนต

โนตเพลงของกูฉินแตเดิมในยุคโบราณแรกเริ่มนั้น เปนการเขียนแบบ
บทความบรรยายถึงวิธีการใชนิ้วไหนดีดอยางไรลงบนเสนเสียงไหน จากนั้น
ตอดวยเทคนิคอะไร ซึ่งจะเขียนออกมาเปนรูปแบบของบทความที่เรียกวา
เหวิน จึ ผู (文字谱) ซึ่งเปนการตอกยํ้าชัดเจนวา ผูเลนกูฉินไดในสมัยนั้น
ตองเปนผูรูหนังสือ เพราะตองอานโนตเพลงที่เขียนบรรยายดวยอักษรหนังสือ
ล ว นๆ และบรรเลงไปตามบทความที่ เ ปรี ย บเป น โน ต เพลง จนกระทั่ ง ใน
สมัยราชวงศถังเริ่มพัฒนาเปลี่ยนแปลงการเขียนโนต มีการเขียนตัวโนตและ
ใชสัญลักษณตัวยอที่ลดทอนความเปนบทความลง งายที่จะจดจํามากขึ้น ซึ่งเรียก
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ตัวโนตชนิดนีว้ า เจีย่ น จึ ผู (减字谱) ทวาลักษณะตัวโนตทัง้ สองแบบทีก่ ลาวมานี้
ไมสามารถบอกจังหวะไดวาเร็วชากี่หองเสียงเหมือนโนตดนตรีสากลในปจจุบัน
อยางไรก็ดี ถึงแมจะมีความพยายามทีจ่ ะปรับเปลีย่ นการเขียนโนตเพลง
กู  ฉิ น หั น มาใช เ ป น แบบร ว มสมั ย โดยการใช ตั ว เลขหรื อ หลั ก การเขี ย นโน ต
บนเสนหาเสนแบบฝรัง่ ตะวันตก แตกพ็ บวามีการยืนกรานของผูเ ลนกูฉ นิ ทีจ่ ะยัง
คงใชตัวโนตแบบดั้งเดิมคือ ตัวโนตแบบอักษรสัญลักษณยอ หรือ เจี่ยน จึ ผู
ที่พัฒนาขึ้นมาในสมัยราชวงศถัง เนื่องเพราะกูฉินถูกสรางมาดวยวิธีเฉพาะ
และเปนเครื่องดนตรีที่ไดชื่อวา เปนเครื่องดนตรีที่สามารถเลนตัวโนตตัวเดียว
ในหลากวิธีได ที่เรียกกันวา One note, Multiple positions. (Shizuka, ๒๐๑๔)
จากบทความทางวิชาการของ Shizuka (๒๐๑๔) ไดระบุชี้ชัดถึง ความตาง
ในการเกิดตัวโนตของเครื่องดนตรีโบราณกับเครื่องดนตรีอื่นบางชนิดหรือ
เครื่องดนตรีรวมสมัยอีกหลายชนิด โดยจําแนกออกเปนสองลักษณะใหญคือ
หนึ่งตัวโนต หลากตําแหนง (One note, Mutlple positions.) และ หนึ่งตัวโนต
หนึ่งตําแหนง (One note, One position.) กลาวคือ กูฉินนั้นหนึ่งตัวโนตนั้นมีอยู
หลายตําแหนงบนกูฉินที่สามารถจะสรางเสียงเดียวกันได แตตางเทคนิค และ
วิธีการกรีดนิ้ว กดสาย ในขณะที่เครื่องดนตรีชนิดอื่นจะระบุชัดวา ดีดเสนไหน
ตําแหนงใด ดวยเทคนิคใด จะไดเสียงตัวโนตนั้นๆ ตัวโนตไหนก็ตําแหนงนั้นๆ
ไปซึ่งเครื่องดนตรีจีนที่มีลักษณะหนึ่งตัวโนตหลากตําแหนงเหมือนกูฉินนั้น
พบวา มีอยู อาทิ ผีผาหรือกีตารจนี หรือเครือ่ งสายรูปทรงลูกแพร และ จงหรวน
หรือ กีตารจีนทรงดวงพระจันทร ในขณะที่เครื่องดนตรีโบราณที่เปนลักษณะหนึ่ง
ตัวโนตหนึง่ ตําแหนง ก็คอื เครือ่ งสายอยางกูเ จิง และเครือ่ งเปาอยางขลุย ตงเซียว
(เปาดานบน) และ ขลุยตี่จึ (เปาดานขาง) เปนตน
ดวยความยาวของเสนสายกูฉิน ทําใหมีเสียงที่ตางกันในแตละระยะ
ของเสนสาย โดยเฉพาะบนตําแหนงที่มือซายของผูเลนกดลงบนเสน ซึ่งยากที่
จะจดจําไดงาย ดังนั้นการยังคงใชตัวโนตแบบโบราณที่เปนอักษรสัญลักษณตัว
ยอ ระบุบอกตําแหนงการกดเสนและระบุนิ้วที่ตองใชกดบนเสน และเสนไหนที่

๘๘
ตองใชนวิ้ ขวานิว้ ใดกรีดเกีย่ ว จึงเปนเรือ่ งทีจ่ าํ เปนของผูเ ลนกูฉ นิ ซึง่ ตางจากขลุย
ที่ผูเลนสามารถจําการวางตําแหนงนิ้วเองได สวนจะใหเสียงออกมาเปนระดับ
เสียงสูงตํ่า สั่นเครืออยางใด ก็ลวนเปนเทคนิคการผอน การเปา การผิวลมผาน
เลาขลุย ซึ่งไมจําเปนตองใชหลักตัวโนตที่ซับซอนอยางเชน กูฉิน
ดังนั้นแลวการที่กูฉินจะไปใชตัวโนตแบบสากล ก็ดูจะเปนการลดทอน
ความลํ้าลึกของตัวโนตและหลักวิธีที่สูงคาที่เครื่องดนตรีชนิดนี้มีอยูอยางลุมลึก
โดยทีถ่ งึ แมหลักการเขียนตัวโนตแบบเจีย่ นจึผู จะไมสามารถบอกจังหวะ หากแต
ผูเลนและผูเรียนสมัยกอนนั้นจะเรียนจากมาสเตอรโดยตรง หรือเรียนแบบตอ
เพลงกับครูโดยตรง ที่พรอมถายทอดทวงทํานองใหฟง ผูเรียนเองจะตองจดจํา
ทํานองใหไดอยางขึ้นใจ ก็จะสามารถจับจังหวะได จากวิธีการเรียนอยางใกลชิด
กันกับครู ทวามีการถกเถียงกันในกลุม ผูเ ลนกูฉ นิ สมัยใหมทมี่ คี วามพยายามทีจ่ ะ
นวัตการใชตัวโนตที่เปนตัวเลขเขามาแทนวา การจะนั่งมองตัวโนตแบบเจี่ยนจึผู
ไดทันนั้นเปนเรื่องยาก
อยางไรก็ดกี ารถกเถียงในหมูป ราชญผชู าํ นาญการเลนกูฉ นิ ไดขอ สรุปทีว่ า
บรรพชนจากบรรพกาลนัน้ ทิง้ มรดกทีซ่ บั ซอนไวแดชนรุน หลัง หาใชวา ชนรุน หลัง
จะทอดทิง้ ดวยเพราะสาเหตุเพียงความไมสะดวก และความบกพรองบางประการ
ในทางกลับกัน คนรุนใหมตางหากที่มีหนาที่เพียรพยายาม มุงสืบสานรักษา
เอาไว โดยหาวิธีแกปญหาในบริบทที่ยังคงอนุรักษมรดกที่บรรพชนทิ้งใหไว
กูฉ นิ คืออิสรภาพ คือพลังอํานาจของผูเ ลน เปนเครือ่ งดนตรีทถี่ า ยทอด
และกลอมเกลาจิตวิญญาณของผูเลนไดอยางนาอัศจรรย เราจึงมักพบวาผูที่
เลือกเลนหรือเรียนเครื่องดนตรีชนิดนี้มักอยูในวงจํากัดของผูศึกษาปรัชญา
ปญญาชน นักบวช ผูส บื ทอดอารยธรรมโบราณเปนสําคัญ กูฉ นิ จึงมิใชเครือ่ งดนตรี
ที่เปนที่รูจักอยางกวางขวาง หากแตเปนเครื่องดนตรีที่เปนที่สนใจของผูพบเห็น
เมื่อใดมีผูพบเห็น ก็มักจะหลงใหลใครรูจักวาเปนเครื่องดนตรีอะไร มีเสนห
ที่เขมขลัง มีพลังลึกลับในตัวของเครื่องดนตรีเองอยางแทจริง
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อยางไรก็ดี ปจจุบันเรามักพบโนตเพลงสําหรับผูเรียนกูฉินที่ใชกันนั้น
ประกอบไปดวยตัวโนตทั้งสามลักษณะ คือ ตัวโนตที่เปนตัวเลข มีหองเสียง
ระบุชัดเจน ทําใหสามารถอานทํานองของเพลงไดวามีจังหวะชาเร็วอยางไร
กอปรกับมีลักษณะตัวโนตหาเสนแบบสากล และบรรทัดลางสุดคือ ตัวโนต
กูฉินแบบลักษณะอักษรยอ หรือ เจี่ยน จึ ผู ซึ่งครูผูสอนมักใหผูฝกเรียนจดจํา
ตัวโนตแบบโบราณนี้ เพราะเมื่อฝกเรียนไป ก็จะสามารถถอดสลักและจดจํา
ไดงายขึ้น อีกทั้งยังเปนการอนุรักษอัตลักษณทางดานตัวโนตของกูฉินใหยังคงอยู
และหลักวิธกี ารดีดพิณแบบดัง้ เดิมก็ยงั คงอยูส บื ไปดวยลักษณะตัวโนตแบบอักษร
สัญลักษณยอนี้
ในขณะที่ตัวโนตของกูเจิง ใชลักษณะของตัวเลขแทนอักษรตัวโนตดังนี้
๑ = (โด) ๒ = (เร) ๓ = (มี) ๔ = (ฟา) ๕ = (ซอล) ๖ = (ลา) ๗ = (ที) โดยมี
ตําแหนงจุดเหนือตัวเลขบอกโทนเสียงสูง ตําแหนงจุดใตตวั เลขวาเปนโทนเสียงตํา่
มีสัญลักษณเสนหยักเหนือตัวโนต เพื่อบอกถึงการใชนิ้วซายกดปลอยกดปลอย
ยํ้าๆ ใหเสนเสียงสั่นเครือ และมีเสนโคงใตตัวเลข หรือการวางตัวเลขตัวโนตติด
หรือหางกันในแตละหองเสียงเพื่อเปนการชี้บอกจังหวะเร็วชาของการบรรเลง
รวมถึงมีสัญลักษณเหนือตัวเลข เพื่อบงบอกวาจะตองใชนิ้วขวานิ้วใดเปนตัวดีด
เสน ซึ่งมีความซับซอนนอยกวาตัวโนตของกูฉินมาก ทวามีความเปนอัตลักษณ
ของการเปนโนตกูเจิงเองที่เครื่องดนตรีอื่นไมสามารถนําไปใชบรรเลงได
โนตกูเจิง นอกจากจะมีบอกเสียงโนตดนตรี สัญลักษณนิ้วที่ตองใชดีด
ยังคงมีอีกสัญลักษณคือ ลูกศรพุงขึ้นกํากับอยูหลังตัวเลขโนต ซึ่งหมายถึง
การตองใชนิ้วมือซาย กดเสนที่ดีดในตําแหนงหลังสะพานเสียงหลังจากดีด
เพื่อใหไดเสียงตัวโนตนั้นๆ ลึกขึ้น หากถามีสัญลักษณลูกศรพุงขึ้นนี้กํากับอยู
ดานหนาตัวเลขโนต ก็หมายถึงการตองกดเสนเสียงนัน้ กอนทีจ่ ะดีดเสนเสียงนัน้
หรือถาหากเปนเสนรอยหยักที่กํากับอยูเหนือตัวเลข ก็คือสัญลักษณที่จะชี้บอก
ใหนิ้วมือซายกดยํ้า เคาะ หรือ กดปลอยบนเสนที่ดีด เพื่อใหเกิดเสียงสั่นเครือ
ซึง่ เหลานีเ้ ปนสัญลักษณทพี่ บมากในหลายบทเพลง ซึง่ เปนการถายทอดอารมณ
เพลงที่เครื่องดนตรีโบราณสามารถถายทอดออกมาตามอัตลักษณ

๙๐

อาจารยจูเจิงไห ขณะประดิษฐสรางกูฉิน

การถือกําเนิดและการสรางเครื่องดนตรีนับเปนสิ่งทาทายและเปยม
เสนหท ลี่ มุ ลึกทีผ่ เู ลนเครือ่ งดนตรีทงั้ สองประเภทนีห้ ลงใหล เพราะมิใชแคการสือ่
สะทอนถึงการเปนชนชั้นปญญาชนของผูเลน หากแตยังสื่อสะทอน ตอกยํ้าถึง
ความเปนผูรูรักษาอารยธรรมโบราณที่บรรพชนสรางเปนมรดกไวให
ในเมืองหยางโจว มณฑลเจียงซู ประเทศจีน ปจจุบันมีโรงเรียนสอน
การดีดพิณ พิพิธภัณฑและศูนยการเรียนรูเกี่ยวกับกูฉินที่มีกระบวนการสอนกัน
ตั้งแตการคัดเลือกชิ้นไมเพื่อนํามาสรางกูฉิน การแกะสลัก การกลึงไม การวาง
เสนเสียง การประกอบจนเปนรูปเปนราง และจากนั้นถึงเริ่มเรียนหลักวิธีการ
ดีดพิณซึ่งวิธีนี้เปนวิธีการสืบสานใหผูเรียนเขาถึงจิต วิญญาณของเครื่องดนตรี
โบราณกูฉินอยางถึงแกน สอนใหเรียนรูความหมายอันสูงคา
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ของกูฉ นิ โดยทานอาจารยจเู จิงไห ซึง่ เปนทีร่ จู กั อยางกวางขวางในหมูป ราชญจนี
และผูศึกษาสนใจในดานเครื่องดนตรีกูฉิน ทานอาจารยจูเจิงไห เก็บรักษากูฉิน
โบราณไวมากมาย ลวนแตหาดูไดยากยิ่ง
บทเพลงโบราณที่นิยมใชบรรเลง

บทเพลงโบราณที่นิยมใชบรรเลงสําหรับกูฉินนั้น นับเปนตนแบบของ
เพลง ทีเ่ ครือ่ งดนตรีกเู จิงนํามาพัฒนาเลนบรรเลงสืบตอมา อาทิ เพลง 高山流水
(Gao Shan Liu Shui) [เกา ซาน หลิว สุย] High mountain and flowing water
และอีกหลายบทเพลงทีใ่ ชกฉู นิ บรรเลงแบบดัง้ เดิมนัน้ ยังคงบรรเลงสืบตอกันมา
อาทิ เพลง 平沙落雁 (Ping Sha Luo Yan) [ผิง ซา ลั่ว ยั่น] Wild Geese over
the Clam Sands เพลง 广陵散 (Guang Ling San) [กวง หลิง ซั่น] Music from
Guangling ซึ่งกวงหลิงคือชื่อเดิมของเมืองหยางโจว ซึ่งเปนแหลงกําเนิดเครื่อง
ดนตรีกูฉินสืบจนถึงปจจุบัน อีกเพลงที่มีความสําคัญยิ่ง ตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น
คือ เพลง 胡笳十八拍 (Hu Jia Shi Ba Pai) [หู เจีย สือ ปา พาย] The eighteen
beat of Wu Jia เปนเพลงที่ปรากฏหลักฐานวาเปนบทเพลงที่แตงขึ้นโดย
สตรีอัจฉริยะลูกสาวของนักปราชญ สมัยฮั่นตะวันออก ชื่อ ไชเหวินจี ซึ่งเปน
สตรีจีนที่มีอัจฉริยะภาพทางดานวรรณคดี และทางดานดนตรี เรื่องราวของ
แมนางไชเหวินจีปรากฏมีอยูในคัมภีรไตรอักษร (三字经) [ซาน จึ จิง] ซึ่งเปน
บทเรียนมูลฐาน ทีใ่ ชสอนนักเรียนกันในสมัยโบราณ ในบทนีใ้ ชสอนใหเปนเครือ่ ง
เตือนใจวา ไชเหวินจีแมเปนสตรีเพศยังอัจฉริยะถึงเพียงนี้ ลูกผูชายทั้งหลาย
จึงตองมุมานะใหมากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งบทนี้ประพันธขึ้นไวตั้งแตสมัยราชวงศซง
นับเปนอีกหลักฐาน ที่มีการกลาวอางถึงเครื่องดนตรีกูฉิน ในบริบทที่วา ไชยง
บิดาผูเปนปญญาชนของไชเหวินจี ขณะที่บิดาดีดพิณกูฉินอยูนั้น สายพิณกลับ
ขาดสะบั้น ไชเหวินจีผูเปนบุตรสาวฟงอยู แมมิไดหันไปมองก็ยังสามารถบอก
กับบิดาของตนไดวา สายพิณเสนไหนที่ขาด

๙๒
บทเพลงทีใ่ ชบรรเลงดวยกูฉ นิ มีทงั้ ทีซ่ บั ซอนและเรียบงาย เปนไปเพือ่ การ
ฝกเรียน ในการอานโนตที่เปนอัตลักษณไดอยางถองแท และสามารถใชเทคนิค
ดั้งเดิมการดีด ไดอยางเจนจัด ทวาตองใชเวลาเรียนกันทั้งชีวิตที่จะแตกฉาน
อยางแทจริงอยางไรก็ดี ในหมูนักพรตเตานิยมบรรเลงกูฉิน เพื่อเปนการฝก
ลมปราณ และสมาธิ บําเพ็ญใหจิตนิ่งสงบ นิยมจุดกํายานขณะบรรเลงกูฉิน
ซึ่งคอนขางจะออกไปทางพิธีกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการบําเพ็ญภาวนา
ดร.ซุน โจว (๒๐๑๖) บันทึกเรือ่ งราวประวัตขิ องกูเ จิงวา ไดถกู พรรณาไว
ในบทกวีสมัยราวงศถงั ราชวงศซง และปรากฏในบทเพลงพืน้ ถิน่ ในสมัยราชวงศ
หยวน ราชวงศหมิง และราชวงศฉิง กูเจิงนอกจากจะพบวานิยมบรรเลงเดี่ยว
ยังพบวามีการนํามาบรรเลงเปนวงรวมกับ ขิม ผีผา และซอจีน เพลงทีโ่ ดงดังจาก
เมืองซานตง ทางตอนเหนือของจีน คือ เพลง 汉宫秋月(Han Gong Qiu Yue) [ฮัน่
กง ชิว เย] Autumn Moon over Han Palace ทีส่ อื่ สะทอนถึงความโศกเศราระทม
ทุกขของนางใน และเพลง 高山流水 (Gao Shan Liu Shui) [เกา ซาน หลิว สุย]
High mountain and flowing water ที่โดงดังเปนที่รูจักกันแพรหลาย
เรือ่ งราวของเพลงทีใ่ ชกเู จิงบรรเลง แมปจ จุบนั จะพบเห็นไดอยางมากมาย
และแพรหลาย มร.ปเตอร หวัง (๒๐๑๖) ไดรวบรวมเพลงที่นิยมบรรเลงอยางที่สุด
สิบอันดับ ซึ่งลวนเปนเพลงดั้งเดิมที่นิยมบรรเลงดวยกูเจิง และมักจะเปนเพลง
ที่ผูเลนใชบรรเลงเดี่ยว ในงานแสดงสําคัญๆ ซึ่งแตละเพลงนั้นมีความเกาแก
ยาวนานราวสองพันถึงสองพันเจ็ดรอยป ซึง่ หลายบทเพลงนัน้ แตเดิมเปนบทเพลง
ที่บรรเลงดวยกูฉินมากอน อาทิ สองเพลงที่กลาวมาขางตนคือ เพลง 汉宫秋月
(Han Gong Qiu Yue) [ฮั่น กง ชิว เย] Autumn Moon over Han Palace และ
เพลง 高山流水 (Gao Shan Liu Shui) [เกา ซาน หลิว สุย] High mountain
and flowing water
นอกจากสองบทเพลงนี้แลว อีกแปดเพลงที่เปนที่นิยมบรรเลงไดแก
เพลง 渔舟唱晚 (Yu Zhou Chang Wan) [ยู โจว ชั่ง หวั่น] Evening song on
fishing boat เพลง 寒鸦戏水 (Han Ya Xi Shui) [หัน หยา ซี่ สุย] A Jackdaw
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playing with water เพลง 梅花三弄 (Mei Hua San Nong) [เหมย ฮัว ซาน นง]
Plum blossom เพลง 蕉窗夜雨 (Jiao Chuang Ye Yu) [เจียว ชวง เย อยู]
The night rain outside the window เพลง 出水莲 (Chu Shui Lian)
[ชู สุย เหลียน] Lotus water emerging from water เพลง 秦桑曲 (Qin Sang Qu)
[ฉิน ซาง ฉู] Qin mulburry melody เพลง 东海渔歌 (Dong Hai Yu Ge)
[ตง ไห ยู เกอ] East sea fishing song เพลง 战台风 (Zhan Tai Feng)
[จั้น ไถ เฟง] Fighting against typhoon
บทเพลงสมัยโบราณที่ใชบรรเพลง ลวนมีเนื้อหาเกี่ยวกับธรรมชาติ
โดยเฉพาะวิถีชีวิตที่ขึ้นอยูกับสายนํ้าและสายลม ดอกไม ทิวเขา ความเหงา
ความเศรา ความระทมทุกข และความเดียวดาย อาจเปนเพราะวาสําเนียง
ของเครื่องดนตรีเครื่องสายนี้มีธรรมชาติของเสียงที่ส่ือสะทอนถึงอารมณเศรา
เดียวดายไดอยางชัดเจน
สรุป

ในบทความชุดนี้ ถึงแมผูเขียนมิไดมุงหวังใหเปนตําราเรียนของผูที่
ปรารถนาจะฝกเรียนกูฉินและกูเจิง ทวาหลักใหญใจความมุงใหผูศึกษาไดเรียนรู
บางแงมมุ และเกิดความซาบซึง้ ถึงจิตวิญญาณทีม่ อี ยูใ นเครือ่ งดนตรีแหงบรรพกาล
ทั้งสองชนิดนี้ เสียงธรรมชาตินํามาซึ่งการกลอมเกลาจิตใจของมนุษยไดเพียงใด
เสียงของพิณโบราณทั้งสองนี้ก็ทําหนาที่ไมตางกันนักกับเสียงธรรมชาติ ทวา
ผนวกเอาสติ ป  ญ ญาของมนุ ษ ยชาติ ผ สานลงเข า ไว ตั้ ง แต ชิ้ น ไม เส น สาย
การออกแบบ การสงมอบตอมรดกผานการพัฒนาตัวโนตที่มีอัตลักษณที่ยัง
คงสืบกันมายาวนาน เปนสิ่งที่พิสูจนใหประจักษถึงความคงคา ความขลัง และ
พลังอํานาจที่ซอนอยูในทุกอณูของเครื่องดนตรีทั้งสองชนิด ในแงมุมของผูเลน
จากสมัยจีนโบราณ ระบุเดนชัดวา เปนเครื่องดนตรีแหงปราชญ ไมวาจะเปน
ทานขงจือ๊ ขงเบง และหมูป ราชญในราชสํานักในแตละสมัยแหงราชวงศจนี โบราณ
ที่ปรากฏผานภาพวาด วรรณคดี บทกวี และคัมภีรมูลฐานที่ใชในการศึกษา
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ในราชสํานัก ทําใหขอจํากัดในการเปนผูเลนเครื่องดนตรีพิณโบราณทั้งสองชนิดนี้
จํากัดอยูในแวดวงของชนชั้นปญญาชนตั้งแตครั้งโบราณกาล ซึ่งหากจะเทียบ
ก็สามารถเปรียบไดวา นักปราชญมีพิณขางกาย จอมยุทธมีกระบี่ขางกาย
อยางไรก็ดี มีขอจํากัดเกิดขึ้นมากมายในการศึกษาเกี่ยวกับพิณโบราณ
ทั้งสองชนิดนี้ ไมวาจะเปนขอมูลที่มีอยูจํากัด ไมเปนที่แพรหลายในภาษาสากล
อีกทั้งแหลงขอมูลที่เปนภาษาจีนก็มักจะเขาถึงไดยาก ผูเขียนมุงหวังวา ตํารา
คัมภีรพ ณ
ิ ทีถ่ กู ตีพมิ พเปนเลมแรกเมือ่ ๗๐ ปทแี่ ลว โดย มร.โรเบิรต็ ฮันส แวน กูลคิ
ชาวฮอลแลนดที่มีความรูความสามารถดานภาษาจีนอยางแตกฉาน อีกทั้ง
มีทักษะทางดานดนตรี นับเปนตําราที่ครอบคลุมเกี่ยวกับกูฉินอยางลึกซึ้ง
จนกระทัง่ ป ค.ศ. ๒๐๑๕ นักแปลชาวจีนชือ่ หลีเ่ หมยยัน่ ไดแปลตําราของ
นักเขียนชาวฮอลแลนดผูนี้ ตีพิมพเปนภาษาจีน ในขณะที่ขอมูลอื่นๆ เกี่ยวกับ
กูฉินและกูเจิงปจจุบันสวนใหญจะมีเพียงหนังสือรวมโนตเพลง ซึ่งบางเลม
จะเลาถึงประวัติในแตละเพลงไว บางเลมจะมีบอกวิธีดีดพิณพื้นฐาน ซึ่งผูเขียน
หวังวาการที่ไดมีโอกาสถายทอด สื่อบางแงมุมของเครื่องดนตรีโบราณผาน
บทความชุดนี้ นาจะเปนการจุดประกายใหผศู กึ ษาและผูส นใจตืน่ ตัวหันมาคนควา
ศึกษาเพิ่มเติมกันมากขึ้น แมจะเปนแงมุมของเครื่องดนตรีโบราณที่เริ่มผสาน
ประยุกตแนวคิดสมัยใหมเขาไปก็ตาม อยางนอยก็เปนการไดรวมอนุรักษและ
เรียนรูรวมกันถึงคุณคาและความลุมลึกทางสติปญญาของปญญาชน ซึ่งนับวัน
ปญญาบริสุทธิ์ของมนุษยจะถูกแทนคาดวยปญญาประดิษฐ ที่อาจขาดความ
เพียรพยายามของจิตใจ หากแตมคี วามไว และความสะดวกสบายเปนเปาหมาย
หลักของผลผลิต
ผูเขียนหวังเปนอยางยิ่งวาบทความชุดนี้จะเปนแรงกระตุนใหมีผูศึกษา
เครื่องดนตรีแหงบรรพกาลนี้มากยิ่งขึ้นในภายหนา รากเหงาแหงภูมิปญญา
ดนตรีจีน แมกําเนิดเกิดจากธรรมชาติเพียงแปดชนิด และแนวคิดคติจักรวาล
ที่เชื่อมประสาน หากแตคุณคาในงานศิลปะและการกลับกลายเปนเครื่องบมเพาะ
ขัดเกลาสติปญ
 ญาพัฒนาคุณธรรมในตัวมนุษย ยังคงมีพลังและไมมวี นั เสือ่ มคลาย

คัมภีร์พิณ ดนตรีแห่งลมปราณและจิตวิญญาณ

๙๕

ตราบเทาที่อนุชนคนรุนหลังไมหลงลืม และลุมหลงเกินไปกับกระแสโลกาภิวัตน
ทีก่ ลบกลืนอารยธรรมอันทรงคา จนวัฒนธรรมเดิมสูญหายดวยปจจัยโลกาภิวตั น
และการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอันรวดเร็ว

Figure ๑ ลักษณะตัวโนตกูฉิน แบบ เจี่ยน จึ ผู (减字谱)

“匏土革, 木石金, 与丝竹, 乃八音.” (三字经)
นํ้าเตา ดินเผา หนังสัตว ไม หิน โลหะ เสนไหม และไมไผ
แปดวัสดุ สรางเครือ่ งดนตรี แปดชนิด (ถอดความเปนไทย จากทีม่ า: คัมภีรไ ตรอักษร)

๙๖

Figure ๒ ตัวโนตกูฉินที่ประกอบกับตัวโนตดนตรีสากล

Figure ๓ กูฉิน ๗ สาย (7 strings Chinese Lute)
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Figure ๔ กูฉิน ๗ สาย (7 strings Chinese Lute)

Figure ๕ กูเจิง ๒๑ สาย (21 Strings Chinese Zither)
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“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๐๑

บทคัดยอ

การสักสวยหยิ่นจอ หรือ สักยาแดง เปนความเชื่อของพมา เกิดขึ้น
ในยุควัฒนธรรมมอญรุง เรือง เชือ่ วาเปนความเชือ่ ทีช่ ว ยปกปองพระพุทธศาสนา
ผูสักตองใหสัจจะวาจะรักษาคํามั่น ๓ ขออยางเครงครัดและนั่งสมาธิภาวนา
ตลอดชีวติ ครูสงู สุดของสวยหยิน่ จอ คือพระพุทธเจา และบรมครูของสวยหยิน่ จอ
ทุกสายครูหมอมี ๑๐ ทาน ประโยชนของการสักยาแดงสวยหยิน่ จอ คือชวยใหหาย
จากอาการปวยไข ปองกันคุณไสย ปองกันสัตวพิษทําราย และทําใหวุฒิจําเริญ
ซึง่ ความศักดิส์ ทิ ธิจะเกิดจากการรักษาสัจจะมัน่ คงและภาวนาจนจิตนิง่ คนสักยาแดง
จึงสามารถรูดพิษสัตว เชน พิษแมงปอง พิษตะขาบใหคนอื่นได ผูหญิงสักไดถึง
ขั้น ๕ แตผูชายสามารถสักไดถึงขั้น ๙ ซึ่งสามารถรับขันครูเปนครูหมอสักได
สวยหยิ่นจอกําลังเปนที่นิยมทั้งของคนพมา และคนไทยที่อยูใกลชายแดน

๑๐๒

Abstract



The custom of tattooing “Suay Hyin Jor” or Myanmar red tattoo
originated from a Myanmar belief during the Mon. This prache flourished
in regards to protect the Buddhism era. In relation to this the tattooed
man has to maintain the strict 3 vowes and do meditation throughout
the whole life. The highest Suay Hyin Jor’s master is Lord Buddha and
10 professional tattoo masters. The “Syay Hyin Jor” tattooing is believed
in its magical or spiritual connotation as protective charms to cure illness
and fever, prevent the occult, poisonous animals and to be prosperous.
Holiness is attributed to the faithful and calm spiritual prayer. The tattooed
man with healing establishment can swipe toxins from poisonous
animals such as scorpions or centipedes. Woman can practice tattooing
Unit step 5 but men can reach step 9 Which would be a tattoo master.
“Suay Hyin Jor” is popular and widespread among people in Myanmar
and Thai people dwelling near the border.

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๐๓

บทนํา

คนสวนใหญทวั่ ไปในปจจุบนั ยังมีความรูส กึ ไมคอ ยยอมรับคนทีม่ รี อยสัก
บนรางกาย แมวา ยุคนีจ้ ะมีความนิยมสักรางกายกันมาก สมัยโบราณรอยสักบน
รางกายของผูคนเผาตางๆ ในแถบเอเชียอาคเนยมักจะเปนรอยสักลงหมึกดํา
ผูช ายทีม่ รี อยสักถือวาเปนผูม คี วามกลาหาญ มีวชิ าอาคม สวนรอยสักบนรางกาย
ผูหญิง ก็เชื่อวาเปนการชวยปกปองคุมกันจากสิ่งชั่วราย ชวยใหคลอดลูกงาย
เลี้ยงลูกใหรอดจนเติบโต ในเวลาตอมาสังคมไทยหันไปยอมรับความคิดแบบ
วิทยาศาสตรตะวันตกมากขึน้ ความเชือ่ เรือ่ งอิทธิฤทธิข์ องคาถาอาคมจึงลดนอยลง
ทําใหความรูสึกที่มีตอคนมีรอยสักเปลี่ยนไป กลับมีทรรศนะวาคนมีรอยสัก
คือนักเลง หรือไมก็เคยผานการจองจําในคุกตารางมาแลว รอยสักไมไดทําให
ผูพ บเห็นรูส กึ ยกยองศรัทธา เหมือนดังความเชือ่ ในยุคกอนหนานัน้ แตเมือ่ กระแส
ความนิยมรอยสักกลับมาอีกครั้ง คนจํานวนมากมีรอยสักบนรางกาย ทั้งที่เปน
รอยสั ก ตามความเชื่ อ และการสั ก แบบที่ เ ป น งานศิ ล ปะเพื่ อ ความสวยงาม
ในสังคมลานนาปจจุบันมีความนิยมสัก “สวยหยิ่นจอ” ซึ่งรอยสักจะลงหมึก
สีแดง เปนความเชื่อที่แพรหลายขามแดนมาจากประเทศพมา ซึ่งในหมูบาน
ที่มีคนสักยาแดงมากและสามารถรักษา “สัจจะ” ที่ใหไวกับครูหมอในวันที่ไปสัก
ในสังคมนั้นจะสงบสุขเพราะขอกําหนดที่ตองทําควบคูกับการสักยาแดง คือ
การรักษาศีล การภาวนา และฝกสมาธิ

๑๐๔

ลายสักเตวกอม
ที่มา : เจาชางแสงของ บุปผาราม สวนดอกเกาตื้อ (พระศุภชัย ชยศุโภ คีรีเขตสุวรรณ)

ผูเ ขียนมีโอกาสไปทํางานวิจยั ในพืน้ ที่ จังหวัดเมียวดี ประเทศสาธารณรัฐ
แหงสหภาพเมียนมา ซึ่งตั้งอยูใกลชายแดนไทย-พมา ดานอําเภอแมสอด
จังหวัดตาก พบวาความนิยมในการ
สักยาแดง “สวยหยิ่นจอ” เปนกระแส
ความนิยม ที่เกิดจากการหวังผลทาง
พุ ท ธคุ ณ เหมื อ นความเชื่ อ ของคน
ในสมัยโบราณ จึงไดพยายามรวบรวม
ขอควรรูที่เกี่ยวของกับการสักยาแดง
เพื่อเปนแนวทางใหมีการศึกษาเรื่องนี้
อยางรอบดานตอไป
เหตุ ผ ลในการสั ก ร า งกาย
ที่กําลังไดรับความนิยมขึ้นมาอีกครั้ง
รอยสักหลังมือแมเฒาชาวกระเหรี่ยง
ในยุ ค ป จ จุ บั น เป น กระแสที่ ม าจาก
อําเภออมกอย จังหวัดเชียงใหม
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๑๐๕

ความเชื่อเรื่องความแคลวคลาด คงกระพัน เมตตามหานิยมหรือ “พุทธคุณ”
ที่สํานักสักยันตสามารถสรางการยอมรับและมีชื่อเสียง นอกจากนี้ รานสัก
แบบ TATTOO เพื่อความงาม เปนที่นิยมของวัยรุน และชาวตางชาติที่สัก
เพื่อความงามทางศิลปะมากกวาเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ แมกระนั้นสิ่งที่มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจสักยันตของชาวตางชาติอีกสวนหนึ่งที่ตัดสินใจสักรางกาย
ก็ยังมีความตองการผลทางพุทธคุณไมตางจากคนไทย ดังเชนเมื่อครั้งที่ผูเขียน
ไปทํางานจิตอาสาใหขอมูลนักทองเที่ยว ที่วัดพระสิงหวรมหาวิหาร กลางเมือง
เชียงใหม มักจะมีชาวตะวันตก เอาภาพแบบยันตทจี่ ะสักมาสอบถามวา รูปแบบ
ยันตที่เขาเห็นวาสวยงามนั้น มีความหมายอยางไร มีพุทธคุณ ดานใด ดังนั้น
พุทธคุณที่จะเกิดจากการสักยันตมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ เลือกรูปแบบ และ
สํานักสักยันตของคนยุคนี้ไมตางจากคนสมัยโบราณ

รอยสักยาแดง หลังจากสักแลว ๑ ชั่วโมง
ที่มา : ศักดิ์ชัย ปนใจ

การสักหมึกแดง หรือการสักยาแดงทีเ่ รียกวา “สวยหยิน่ จอ” ทีก่ าํ ลังเปน
ที่สนใจในวงการสักยันต ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยในวันนี้ เปนรูปแบบ
ทีถ่ อื วาเพิง่ แพรหลายเขามาจากพมา อาจารยวลิ กั ษณ ศรีปา ซาง เขียนบทความ
เรื่องเครื่องรางจากตางวัฒนธรรม (๒๕๖๐) เลาถึง “มหาวาน” ที่ใชผสมกับชาด

๑๐๖
เพื่อสักหมึกแดง อันเปนความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลจากประเทศเพื่อนบานใกล
กันนี่เอง
การสักยาแดง “สวยหยิ่นจอ” นี้มีมานานแลวในเขตประเทศพมา
เพือ่ นบานใกลชดิ ทางตะวันตก เฉียงเหนือของไทย ปจจุบนั นีย้ งั ไมมผี ศู กึ ษาเรือ่ ง
“สวยหยิ่นจอ” อยางเปนระบบ จึงไมพบแหลงอางอิงทางวิชาการเรื่องนี้ จะมี
ก็เพียงกลุมผูศรัทธาหรือผูที่สนใจในศาสตรดานนี้ ที่ไดไปปรึกษาหาความรู
จากเจาสํานักที่เปนครู หมอสักยาแดงในเขตประเทศพมา และสั่งสมความรู
จนสามารถมาเปดสํานักสักยาแดง ในประเทศไทย ซึง่ มีแนวโนมวาจะมีสาํ นักสัก
แบบนี้เกิดขึ้นนี้อีกหลายแหง เพื่อตอบสนองความตองการของผูคนที่สนใจ
เรื่องการสักยันต ที่เกิดจากความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ของลายสักยาแดง
ที่มีพุทธคุณทั้งตอตัวผูสักและมีผลเกื้อกูลสังคมสวนรวมอีกดวย
การสัก

“สวยหยิ่นจอ” คืออะไร

เมื่อไดยินคําวา ยาแดง ยาเสตอจี ยาเสตอ ยาเซดอ ยาสัจจะ ยาปรมัติ
ยาปฐมัง ยาสัจจามิน ยาสุยหยิ่นจอ ก็คือ ยาสีแดงที่ใชในการสักสวยหยิ่นจอ
แตมีการเรียกชื่อตางกันไป
“สวยหยิ่นจอ” คือการสักรางกายตามจุดตางๆ ดวยหมึกแดง ซึ่งผูที่จะ
เปนครูหมอ ทําหนาที่สักใหคนอื่นนั้น ตองไดรับการรับรองจากกลุมผูศรัทธา
ในศาสตรศิลป ของ “สวยหยิ่นจอ” ซึ่งมีกลุมหรือสมาคมของผูที่มีศรัทธา
ในดานนี้ มารวมตัวกันอยางไมเปนทางการ และไดมีมติรวมกันตั้งขอกําหนด
ตางๆ เพื่อใหการรับรองคุณภาพและควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกใหเปน
ทีน่ า เลือ่ มใสศรัทธา ซึง่ มีการตัง้ ขอกําหนดมาตรฐานตางๆ หลายประการ เพือ่ ให
ศาสตรแหงการสัก “สวยหยิ่นจอ” เติบโตอยางมีทิศทาง ปองกันการกระทํา
แบบไรหลักการจนทําใหเกิดความเสื่อมศรัทธาไปทั่ว

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

ปฐมกําเนิดการสักยาแดง

๑๐๗

“สวยหยิ่นจอ”

ความเชือ่ เรือ่ งการสักยาแดง เปนทีน่ ยิ มและสืบทอดกันมานานรวมพันป
เปนเพราะการสืบทอดความคิดวา “การสักยาแดง เปนการปฏิบัติเพื่อปกปอง
คํ้าจุนพระพุทธศาสนา” ดังนั้นตนกําเนิิดของการสักยาแดง นาจะเกิดขึ้นตั้งแต
สมัยพุทธกาล เมื่อศาสนาพุทธเริ่มมีคนทาทาย หรือตีความผิดเพี้ยนไป จึงมี
ชาวพุ ท ธผู  ป ระกาศตนขึ้ น มาปกป อ งศาสนา โดยใช ก ารสั ก ยาแดงเป น สื่ อ
มีหลักการสําคัญ คือ การถือมัน่ ในศีล ๕ และการบําเพ็ญภาวนา ฝกสมาธิจติ อยู
เนืองนิตย กิจวัตรเหลานี้เปนวัตรปฏิบัติที่คนสักยาแดงจะหลบเลี่ยงไมได
มหาวาน

ยาสักแดง สิ่งสําคัญของ “สวยหยิ่นจอ”

กําเนิดมหาวานยาสัก (สายยาแดง) สวยหยิ่นจอกําเนิดขึ้นครั้งแรกใน
ประเทศพมาโดยตํานานไดกลาวไววา เกิดจากการนําฉัตรทิพยของเจาสัจจะยามิน
ผูม เี ครือ่ งหมายสวัสดิกะทีก่ ลางฝามือขวาหนอเนือ้ พระโพธิญาณ ครูบาอาจารย
ในสายวิชาปะฐะมะสิทธิ ถานับกันจริงๆ มีมากกวา ๑๐ องค แตที่นับถือวาเปน
สุดยอดฝมือแหงเมืองพมามีเพียง ๑๐ องคหลักๆ หากจะวาเปนวิชาของพมา
ก็ไมถูกตองนัก เพราะกําเนิดวิชานี้มีมาตั้งแตกอนรวมประเทศเปนพมานาน
นับพันปมาแลว เรียกวามีมาตั้งแตอาณาจักรมอญรุงเรือง หนึ่งในบรมครูที่กลาว
ไดวา เปนผูม บี ญ
ุ ญาธิการสูงสุดในบรรดาครูทงั้ ๑๐ คือ ทานเจาสัจจะยามินแมวา
ทานจะไมใชครูทานแรก และยังมีฐานะเปนศิษยบรมครูพูพูอองดวย แตทาน
ก็ไดรับการยกยองวาเปนประธานแหงองคครู และเปนผูทรงบุญญาธิการชั้นสูง
โดยนําฉัตรทิพยที่ติดตัวมาตั้งแตเกิดนํามาผสมเพื่อเปนสวนประกอบสําคัญ
ในการสรางยาสักแดงและตกทอดมารุนสูรุนเทานั้น ไมสามารถสรางในหมูผูที่
ไมมีวิทยาคมเพราะถือเปนการผิดครูอยางรายแรง ดังนั้นวานยาสักแตละชิ้น
มีคาดุจทองคํา และไดรับฉายาวาสวยหยิ่นจอ ซึ่งแปลวาทองคํา

๑๐๘
วานยาสักเขามาในไทยในสมัยสมเด็จพระนเรศวรมหาราชเกิดจาก
สมเด็จพระพนรัตน สถิต ณ วัดปาแกว หรือพระมหาเถรคันฉอง ทานเปน
พระสงฆมอญ ไดจัดสรางขึ้นถวายเปนของวิเศษในการออกรบกับพมา ปจจุบัน
วานยาสักนี้มีชื่อที่รูจักกันคือ ยาจินดามณี ยาสักแดงสูตรดั้งเดิมมีขั้นตอน
การทําที่ซับซอนมาก ตั้งแตการหาภาชนะที่ฝนตัวยาตองเปนวัตถุอาถรรพ
ที่มีฤทธิ์แรงๆ อยางเชน สมองตาย (ปนเหนง) และวัตถุที่ใชบดตัวยาตองเปน
วัตถุอาถรรพ เชน เขี้ยวเสือและงากระเด็น เปนตน ตัวยาแดงนํามาปนเปนแทง
ขึน้ เปนรูปพระ รูปเทวดา รูปยักษ ขึน้ อยูค ติความเชือ่ ของครูผสู ราง สวนประโยชน
คือ ใชพก หรือทํานํา้ มนตอาบ ผสมหมึกสักหรือการนํามาฝนกิน จึงพบแทงวาน
ยาสักในรูปเคารพตางๆ มีรอยบิ่น รอยฝน รอยควานเพื่อนําไปใชงาน ดังนั้น
วานยาสักชิน้ เล็กๆ ชิน้ หนึง่ ใชไดทงั้ ชีวติ มวลสารของยาสักสะกิดใชเพียงเล็กนอย
สามารถสักใหคนไดเปนรอยคนพันคน เกิดผลดีทั้งนอกและในครอบคลุม
ทุกอยาง ปจจุบันเริ่มหายาก คนที่รูคุณคาก็ตามเก็บเปนของสะสมที่มีคา

คําอธิบายเกี่ยวกับมหาวานยา
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐
เรื่อง เครื่องรางจากตางวัฒนธรรม (มหาวานยา)
โดย อาจารยวลิ กั ษณ ศรีปา ซาง จากนิตยสาร Sense & Scene ฉบับเดือนกันยายน-ตุลาคม ๒๕๖๐

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๐๙

วิลักษณ ศรีปาซาง (๒๕๖๐) บอกวา มหาวานยา เปนทั้งเครื่องรางและ
เปนยา แตละแบบแตละสํานักมีตํารับเฉพาะตน ไมเปดเผยสูตร วานยาสักเปน
ผงสมุก ผสมตัวยาปนเปนรูปตางๆ เชน พระพุทธ ยักษ หรือสวนอื่นๆ สวนมาก
จะปดทองมีหลายขนาด รูปแบบตุกตานั้น มีเรื่องเลากํากับวา ที่ตองปนเปน
รูปพระ รูปยักษ ก็เพือ่ ปองกันผีมาขโมยฤทธิย์ าไป หรือเปนสิง่ จําหมายวาเปนยา
ประเภทใด ซึ่งจะกําหนดรูเฉพาะหมอครูที่สรางหรือสายที่สรางเทานั้น รองรอย
การใชงาน คือการเจาะเนื้อผงยาจากใตฐานผสมหมึก หรือหมึกวาด หรือเขียน
อักขระยันตบางอยางผสมนํา้ ดืม่ ได มหาวานยา เปนเครือ่ งรางทีม่ ฤี ทธิเ์ ฉพาะตัว
คุมครองบานเรือนใหอยูเย็นเปนสุข ดับภัยทุกขทั้งมวล ชวยใหคางายขายคลอง
มหาวานยาบางตัวฝนผสมหมึกเขียนยันตตดิ หัวเสาสีม่ มุ บาน ฤทธีจะชวยปกปก
รักษาคุมครองเจาเรือน
วานยามีหลายรูปแบบ ซึ่งมีวิธีใชตางกัน เชน หากเปนรูปพระ จะผสม
หมึกสักเฉพาะสวนศีรษะ เพื่อปองกันคุณไสย รูปเจดีย หรือกรวยควํ่า ใชผสม
หมึกสัก ๑๒ ขวัญ สักเพื่อใหสิ่งรายออกจากตัว เชน สักให คนขี้เหลา ขี้ยา หรือ
คนบา ใหกลายเปนคนดี แลวยังชวยปองกันสิ่งราย ไมใหยอนเขาตัว
ใชผงวานยาผสมชาด ใชสักเพื่อใหเกิดเสนหาในตัว กอนสักหมอครู
จะขอคําสัญญาจากผูจะสักวา ใหใชในทางที่ถูกตอง ไมผิดลูกเมียใคร หรือขืนใจ
กระทําชําเรา จะทําใหเปนบา ไมวุฒิจําเริญ
ลําดับขั้นของการสัก

สวยหยิ่นจอ

ขั้นแรก จะสักเพื่อปองกันตัว แลวแตครูจะพิจารณาการถือสัจจะของ
ผูสักวา มีความเขมงวดในการรักษาสัจจะเพียงใด ถาเครงครัดในสัจจะ ก็จะมี
การเพิ่มลําดับ ขึ้นไป จากขั้น ๑ ไปขั้น ๒ ขั้น ๓ ขั้น ๔ สูงขึ้นไปเรื่อยๆ ผูหญิง
จะสักไดเพียงขั้นที่ ๕ เทานั้น ถาเปนผูชาย สามารถจะสักขึ้นไปถึง ขั้น ๗ แตถา
จะเปนครูหมอสัก ตองถึง ขั้น ๙ หลังจากนั้นครูจะพิจารณามอบขันครูให
หมายถึงการอนุญาตใหเปนครูได ขันครูจะใสมะพราว และกลวย

๑๑๐
เมื่ อ เริ่ ม เป น ครู ก็ จ ะรั บ ลู ก ศิ ษ ย ไ ด ซึ่ ง ก็ ต  อ งพิ จ ารณาคนที่ ม าขอ
ความชวยเหลือ ดวยการ “ยาคน” หรือ การรักษาอาการปวยตางๆ เมื่อ
รักษาคนปวยไขมาไดระยะเวลาหนึ่ง ครูจะหารูปปนหรือรูปแกะสลักบรมครู
ทางการสักยาแดง สวยหยิ่นจอมาให มอบเข็มสักและยาแดงให หมายถึง
การอนุญาตใหสักคนอื่นไดแลว ซึ่งจะมีใบประกาศรับรองจากสมาคมรับรองวา
เปนครูที่ไดมาตรฐานเปนที่ยอมรับของกลุมผูศรัทธาใน “สวยหยิ่นจอ”
ระยะเวลาในการเลือ่ นขัน้ ขึน้ เปนครูของคนทีส่ กั ถึง ขัน้ ที่ ๙ ของแตละคน
ใชเวลาไมเทากัน ขึน้ อยูก บั การพิจารณาของครูวา จริยวัตรของแตละคนมีความ
เหมาะสมเพียงใด
บรมครูในสายความเชื่อในการสักยาแดง

“สวยหยิ่นจอ”

บรมครูสายยาแดง สวยหยิ่นจอที่ถือวาเปนครูในลําดับสูงสุด คือ
พระพุทธเจา ถือวา เปนผูเปนใหญที่สุดของสายความเชื่อนี้ จึงแสดงการบูชา
พระพุทธเจาโดยนับถือพระเจา ๕ พระองค ไดแก ตา กุ ตะ มะ ยะ ดังนั้นกอน
จะสักคาถาใดๆ สายสวยหยิ่นจอ จะตองสักคาถาพระเจา ๕ พระองคไวบนหัว
ทีก่ ลางกระหมอมเสียกอน แสดงถึงการนอมเอาพระเจา ๕ พระองคเอาไวสงู สุด
บรมครูในลําดับ ๒ รองลงมาจากพระพุทธเจา คือเทวดา ทาวทัง ๔

พอครู ทั้ง ๑๐ สายการสักยาแดง “สวนหยิ่นจอ”
ที่มา : รูปแกะสลักไม บรมครูสวยหยิ่นจอ ที่ศาลาราย ขวงพระธาตุ วัดศรีบุญเรือง
บานหวยสาน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศสาธารณรัฐแหงสหภาพเมียนมา

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๑๑

บรมครูในลําดับ ๓ รองลงมาจากทาวทัง ๔ คือ ครูอาจารยทาง
สวยหยิน่ จอทีน่ บั ถือ เรียกวาพอครู สวยหยิน่ จอ ทัง้ ๑๐ ไดแก ๑. พอครูโบมินของ
๒. พอครูโบโบออง ๓. พอครูสัจจามิน ๔. พอครูมหามัยสยาดอ ๕. พอครู
อูเมี๊ยะขิ่น ๖. พอครูโบดอแหง ๗. พอครูโบดอปว ๘. พอครูโบดอปุย ๙. พอครู
อูอองซาตะ ๑๐. พอครูโบดอหาน
บรมครูลําดับที่ ๔ คือ พอครูเคา ที่สืบทอดยาแดงมาซึ่งถือวาเปน
สายครูเดียวกัน
ตํานาน

และเรื่องราวของบรมครู

บรมครูโบโบออง

บรมครูโบโบออง (พูพูออง) เกิดขึ้นตั้งแตสมัยมอญรุงเรือง พระเจาตะเบ็งชะเวตี้กษัตริยพมาที่มีชัยชนะเหนือมอญ และองคถัดมา คือ บาเยงนอง
(บุเรงนอง) มีความสามารถรวบรวมเมืองเล็กเมืองนอยใหเปนอาณาจักรเดียวกัน
พมาจึงกลายเปนกลุมชนที่มีอํานาจเหนือมอญ แมมอญจะมีอารยธรรมรุงเรือง
มากอนพมาเปนพันป โดยเฉพาะเรือ่ งศาสนา แตพมาก็ยงั มีคติการถือผีบรรพบุรษุ
เปนหลัก กระทั่งพระเจาอโนรธามีพระราโชบาย ถอนศาลผีนัตออก เพื่อใหคน
เลิกเชื่อเลิกนับถือผีมานับถือศาสนาพุทธ แตก็ไมประสบความสําเร็จ
ดังนั้น ศาสตรวิชา และผูบรรลุคุณธรรมวิเศษอยางบรมครูโบโบออง
จึงสันนิษฐานวานาจะเปนชาวมอญไมใชพมา บรมครูโบโบออง (พูพูออง หรือ
Bo Bo Aung) นาจะเกิดขึน้ ตัง้ แตยคุ สมัยทีม่ อญกําลังรุง เรืองในดานเวทยวทิ ยาคม
การเลนแรแปรธาตุ ตํานานเกีย่ วกับบรมครูทา นนีม้ หี ลายสํานวน แตเนือ้ หาหลัก
มีความใกลเคียงกัน ขอแตกตางกันมีเพียงเรื่องที่มาของ “คัมภีรวิเศษ” เปนตน
ตามประวัติกลาววา บรมครูโบโบออง เปนราชครูของพระเจาบุเรงนอง
ซึง่ มีศรัทธาอยางยิง่ ในพระพุทธศาสนา วันหนึง่ ทานประสงคจะนําเพชรเม็ดใหญ
นํ้ า หนั ก หลายสิ บ กะรั ต ขึ้ น ไปประดิ ษ ฐานที่ ยอดพระมหาเจดี ย  ช เวดากอง
จึงมีรับสั่งวาหากผูใดสามารถนําเพชรขึ้นไปประดิษฐานบนยอดพระมหาเจดีย

๑๑๒
ชเวดากองได ไดยไมใชบันไดหรือนั่งราน ทานจะมอบแผนดินใหครองกึ่งหนึ่ง
บรมครูโบโบออง ไดอาสานําเพชรขึ้นไปยอดพระมหาเจดีย หลายคนวิตกวา
ทานจะปนขึ้นไปอยางไรเพราะสูงมากและไมมีที่เกาะยึดหากจะปนขึ้นไป
เมือ่ ไดรบั เพชรมาแลว บรมครูโบโบอองสําแดงฤทธิเ์ หาะลอยขึน้ ไปยอด
พระมหาเจดียนําเพชรไปประดิษฐานพรอมจารอักขระ “สะ ตะ ปะ วะ” สุดยอด
พระคาถาเอกอุ เมื่อกลับลงสูพื้น บุเรงนองทรงพอพระทัยรับสั่งวา จะขอมอบ
แผนดินกึ่งหนึ่งใหปกครอง แตบรมครูโบโบอองขอไมรับ แตขอใหทรงบํารุง
พระพุทธศาสนา ใหสถิตยสถาพร พระเจาบุเรงนองทรงยกยองบรมครูโบโบออง
เปนราชครู ราชการงานเมืองสําคัญ จะทรงปรึกษาราชครูอยูเสมอ

ซาย : รูปปนบรมครูโบโบออง (พูพูออง หรือ Bo Bo Aung ) ขวา : พอครูโบมินของ
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย (ไทมไลน ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑)
พอครูโบมินของ

พอครูผูสําเร็จแหงเมืองมาน ชาตะกาลขึ้นมาเมื่อรอยกวาปที่ผานมา
บารมีและพลานุภาพ ฤทธานุภาพของทานเปนที่นับถือในหมูชาวไทยใหญ

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๑๓

พมาและมอญ พอครูโบมินของ คือหนึ่งในผูบรรลุอภิญญาฤทธิ์แหงเมืองพุกาม
มีผูคนนับถือบูชาทานมากมาย ตามศาสนสถานสําคัญแมกระทั้งที่ลานพระมหาเจดียชเวดากองยังมีรูปเหมือนของทานประดิษฐานอยู ที่เขาโปปาแดนศักดิ์สิทธิ์
ใกลเมืองพุกามอันเปนที่สิงสถิตของมหาคีรีนัต ยังไดจัดหองแสดง ขาวของ
เครื่องใชและรูปเคารพของทานไวใหคนสักการะ
รูปของพอครูโบมินของ มักเห็นในรูปของครูทปี่ ลอยผมสยาย นัง่ ไขวเทา
ในทาขัดสมาธิ ทานมักถือถวยนํ้าชาอยูเสมอ
พอครูสัจจามิน

ท า นเกิ ด ในเศวตฉั ต รแห ง ราชวงศ พ ม า ตอนเกิ ด มาที่ ฝ  า มื อ ขวามี
เครื่องหมายสวัสดิกะและมีเม็ดยาสัจจะ มาดวย ซึ่งเปนสัญลักษณที่เชื่อกันวา
เปนผูม บี ญ
ุ มาเกิด และตอไปในภายหนาทานตองไดสบื ทอดราชวงศเปนทีแ่ นนอน
จึงทําใหพระราชโอรสและพระสนมองคอื่นๆ กลัววาตอไปพระราชโอรสองคนี้
จะเปนภัยแกตน จึงทําการติดสินบนกับโหรหลวงใหใสรายปายสีวาเปนกาลกิณี
และเปนภัยตอราชสํานักใหขับไลออกไปเสีย กษัตริยพมาหลงเชื่อในคําพูดของ
โหรหลวงจึงทําการเนรเทศทานเสีย แตพระสนมเอกไมวางใจจึงติดสินบนกับ
ผูที่นําเจาชายนอยไปทิ้ง ใหนําไปประหารชีวิตดวยการถวงนํ้าแทน พอครู
โบโบอองไดมาชวยทานและนําทานไปฝกวิชาตางๆ จนสําเร็จ ทานมีชื่อเรียก
หลายชื่อ ไดแก สยาเอ สยามิน สัจจามิน สัจจะยามิน โบดอเอ โปะตอเอ
ภูตอเอ โปะโตะสัจจะมิน โปะโตะสัจจามิน และอีกหลายๆ ชื่อ
พอครูโบดอปว

ทานเปนลูกศิษยของพอครูสยาเอ หรือ สัจจามิน ไปไหนมาไหน
พรอมกับพอครูสยาเอตลอด เมื่อพอครูทั้งสองไปดวยกันและเวลาหยุดพัก
จะมีฉัตร ๕-๗ ชั้น คอยบังรมเงาใหเปนที่อัศจรรยนัก ซึ่งในสมัยนั้นชาวบาน

๑๑๔
จะศรัทธาผูวิเศษกันมากจนพากันมาหาและขอของดีกับพอครูทั้งสองเปนอันมาก
จนพอครูสยาเอทานเกิดความเบื่อหนายทานจึงหักฉัตรทิ้งและมอบยาสัจจะ
พรอมดอกมณฑาทิพยใหพอครูสยาปวเพื่อทํายาวิเศษ สวนตัวทานก็ไดกลับไป
หาพอครูโบโบออง เมื่อพอครูสยาเอทานไปแลว พอครูสยาปวก็ไดรวบรวม
ของทั้งหมดแบกใสบาเพื่อหาผูที่มีบุญญาบารมีเพื่ิอที่จะทํายาวิเศษเปนเวลา
หลายรอยปในที่สุดทานก็พบผูที่จะทํายาได
พอครูโบดอปุย

ทานเปนลูกศิษยของพอครูสยาปวและเปนพอครูที่ทํายาวิเศษเปน
คนแรกในสายสวยหยิ่นจอ เมื่อทํายาวิเศษเสร็จแลวก็ไดไปอาราธนาอัญเชิญ
พอครูโบโบออง พอครูโบมินของ พอครูสยาเอ พอครูสยาปว ตลอดจนผูที่มี
บุญญาบารมี มีอิทธิฤทธิ์ตางๆ ทั้งพระ ฤาษี ผูถือศีล ฆราวาสทั่วทั้งพมา
ใหมาปลุกเสกยาวิเศษและวัตถุมงคลศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ หมดจนสําเร็จแลว ทานก็ไดเอา
ตัวยาวิเศษเหลานั้นไปบรรจุตามพระเจดียตางๆ ทั่วพมา หลังจากนั้นทานก็ได
ทําการเปดสํานักสายยาแดง ขึ้นเปนครั้งแรกอยางเปนทางการ
พอครูโบดอหาน

ทานเปนลูกศิษยของพอครูสยาปุย ไปคอยปรนนิบัติรับใชพอครูสยาปุย
อยูหลายป ทั้งหุงหาขาวปลาอาหาร ปดกวาดถูบานถูเรือน หาบนํ้า ผาฟน
เพื่อหวังไดเรียนวิชา แตพอครูสยาปุยก็ไมสอนทานสักที ไปสอนแตคนอื่น
จนทานนอยเนือ้ ตํา่ ใจคิดไปตางๆ นานา อีกอยางทานก็จากบานเรือนทีอ่ ยูอ าศัย
และภรรยามาเปนเวลานานจนเกิดความคิดถึง ทานไดไปลาพอครูสยาปุย
เพือ่ กลับไปเยือนภรรยา เมือ่ กลับไปหาภรรยาแลว ปรึกษากัน จึงไดรวบรวมทรัพย
สมบัตแิ กวแหวนเงินทองของมีคา ทัง้ หมดในบานของทาน แลวนํามามอบใหพอ
ครูสยาปุย เมือ่ พอครูสยาปุย รับของมีคา เหลานัน้ แลว ทานก็เริม่ ทําการสอนวิชา

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๑๕

ความรูท มี่ ที งั้ หมดใหกบั พอครูสยาหานจนสําเร็จ แลวทานก็เรียกพอครูสยาหาน
มาหา เพื่อมอบขาวของมีคาทั้งหมดคืนใหพอครูสยาหาน โดย พอครูสยาปุย
บอกวาทานทดสอบและดูพอครูสยาหานมานาน จนทานไวใจ และสอนวิชา
ใหจนหมดสิ้นโดยไมปดบัง หลังจากนั้นทานก็ไปอยูกับ พอครูสยาเอ และ
มอบหมายใหพอครูสยาหานเปนเจาสํานักสืบตอมา
พอครูอะเพจี่อูเมี้ยะขิ่น

ท า นเป น ลู ก ศิ ษ ย ข องพ อ ครู ส ย า หานและเป น เจ า สํ า นั ก สื บ ต อ มา
ที่กรุงยางกุง ประเทศพมา ทานเปนผูที่เผยแพรวิชาของสํานักจนเปนที่รูจักกัน
อยางกวางขวาง
ประโยชนของการสักยาแดง

สวยหยิ่นจอ

จากความเชื่อเรื่อง พุทธคุณของการสักยาแดง ในเบื้องตนคนที่สนใจ
แสวงหาการสักยาแดง มักจะเปนคนที่มีโรคประจําตัว คนที่โดนของ โดนคุณไสย
เพราะเชื่อกันวา ยาแดง หรือยาสัจจะทั้ง ๙ ขั้น มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เฝารักษา ดังนี้
ขั้นที่ ๑ พอครูเฝารักษาทั้งหมด
ขั้นที่ ๒ พระอินทรเฝารักษา
ขั้นที่ ๓ พระเจา ๔ พระองคและองคเทพทั้ง ๔ เฝารักษา
ขั้นที่ ๔ โบดอเอเฝารักษา
ขั้นที่ ๕ พญางาสูเฝารักษา
ขั้นที่ ๖ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆเฝารักษา
ขั้นที่ ๗ คุณพระเจา ๙ พระองคเฝารักษา
ขั้นที่ ๘ พระอินทรเฝารักษา
ขั้นที่ ๙ องคเทพอะฉิ่งอูออปาเตะเฝารักษา

๑๑๖
เมือ่ สักแลว ปฏิบตั ดิ แี ลว จะทําใหมอื ซายใชไลพษิ ตางๆ เชน พิษตะขาบ
แมงปอง หมาบา ผดผืน่ ไฟไหม นํา้ รอนลวก มะเร็งไขปลา มือขวาใชไลวญ
ิ ญาณ
คุณผีคุณคน คุณเสนหยาแฝด ลางอาถรรพณเมฆหมอกมนตดํา ทําลายวิชา
อาคมตางๆ ได เวลาที่รักษาคนก็สามารถเรียกกองทหารเอกของพอครูสยาเอ
มาใชงานได เรียกแผนกคอน มีด หอก ดาบ ขวาน ธนู หนาไม ไฟบรรลัยกัลป
นํา้ กรด ชาง มา ครุฑ นาค มาชวยได การใชยาสัจจะแกอาถรรพตา งๆ ในสถานที่
อยูอ าศัย สามารถแกไดโดยการหวานทราย หวานขาวสาร ซึง่ ทรายและขาวสาร
ตองผานการเสกจากครูบาอาจารยในสายเทานั้น
สําหรับผูที่สักยาสัจจะ ๕ ขั้น ๙ ขั้น เรียบรอยแลวนั้นจะมีคุณประโยชน
ดังนี้คือ
๑. เมตตา ๒. รวย ๓. คงขาม ๔. อํานาจ ๕. ดิน ๖. อายุ ๗. อาหาร
๘. ทิศ ๙. ยาแดง
ผูหญิงสักไดแค ๕ ขั้น ผูชายสักได ๙ ขั้น
การสักยาสัจจะมีขอหาม คือ
๑. หามประพฤติผิดในกาม หรือผิดลูกผิดเมีย หรือเลนชูโดยเด็ดขาด
ขอนี้ถาใครผิดไปแลวไมสามารถจะมาสักใหมได
๒. หามกินเนื้อวัวเนื้อควาย
๓. หามกินเหลา
ผูที่สักยาสัจจะไปแลวนั้นไมวาจะเปนหญิงหรือชายก็ตามตองรักษา
คําสัจจะไวใหดีเพราะจะชวยใหชีวิตดีขึ้นได หลักสําคัญในการสักยาสัจจะคือ
ใหหมั่นเติมยาบอยๆ จากครูบาอาจารยที่เคารพนับถือและควรจะไปไหวครู
เปนประจํา เชน ปใหมสงกรานต เขาพรรษา ออกพรรษา
จากการสัมภาษณ ครูบาบุญโซน เจาอาวาสวัดปาเลไลย บานหวยสาน
เมืองเมียวดี (สัมภาษณ วันที่ ๕ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๑) ผูมีประสบการณในการ
สักยาแดง โดยมุงประสงคเพื่อใหเกิดพุทธคุณในการปองกันตัวเอง ปองกัน
สิ่งชั่วราย เนื่องจากภารกิจหนึ่งของพระสงฆในเขตลานนาชนบทนั้นตองทํา

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๑๗

หนาที่สวดเพื่อสูตรถอน หรือการมีวัตรปฏิบัติที่อาจตองเกี่ยวของกับสิ่งของ
โบราณเกาแก ซึ่งเชื่อกันวาอาจจะมีอารักษ มีสัมภเวสี สิิงอยู การไปสวดถอน
คือการขับไลอารักษ ทําใหวญ
ิ ญาณทีส่ งิ อยูไ ดรบั ความเดือดรอน ไรทอี่ ยู อาจจะ
ทํารายภิกษุที่ไปสวด เพื่อถอดถอนของโบราณเกาแกเหลานั้น
ครูบาบุญโซน ใหความเห็นวา การสักยาแดง เปนการกระทําเพือ่ โนมนาว
ใหคนอยูใ นศีลธรรม โดยใชการสักยาใหเห็น ใหรสู กึ เปนเครือ่ งเตือนใจ ใหยดึ มัน่
ตามสัจจะทีไ่ ดใหไวแกครู สวนจะประสบความสําเร็จ เกิดพุทธคุณตามทีต่ อ งการกัน
หรือไม เพียงใดนัน้ ขึน้ อยูก บั “จิต” ของคนทีส่ กั เปนสําคัญ ดังนัน้ การสักยาแดง
สวยหยิ่นจอ ที่จะเกิดพุทธคุณขึ้นไดควรประกอบดวย ครูดี ยาดี และจิตที่ดี
มารวมกัน
ความเชื่อถือศรัทธาใน

การสักยาแดง สวยหยิ่นจอ

การสักยาแดง สวยหยิ่นจอ สําหรับผูชายมีดวยกัน ๙ ขั้น คนที่สักครบ
๙ ขั้นจะเรียกวา “สยา” (หมายถึงไดรับการยกยองเปนครู) คือ สักครบ ๙ ขั้น
แลวก็เปนครูได ซึ่งตองอาศัยความอดทน และรอคอยนาน ผูที่รับการสักยาแดง
ไปแลวก็ถอื วามีแรงครู หรือบารมีครูอยูก บั ตัว และมีเทพธรรมบาลรักษาประจําตัว
อี ก โดยเทพธรรมบาลที่ ป ระจํ า รั ก ษา คื อ พระแม สุ รั ส วดี (สุ ร ะตะตี ) และ
ทาวจาตุมหาราชทั้ง ๔
สวนบารมีครูที่ลงมาอยูกับตัวนั้นจะมีอํานาจในการหยิบพิษแมงสัตว
กัดตอย ถอดถอนคุณไสย ไลผีปศาจจากตัวคนไขได ทําไดทันที เมื่อมั่นใจวา
ครูอยูกับตัวทันทีเมื่อสักยันตแดงลงไวกับตัวและประพฤติดีปฏิบัติดีมีสัจจะ
ดังนั้นผูที่ผานการสักยันตสายยาแดงอยางถูกตองตามกรรมวิธีแลวจะสามารถ
ถอนคุณไสยใหผูอื่นไดโดยไมตองมีพิธีรีตองแตอยางใด นี่คือความพิเศษของ
วิชาสายนี้ แตใชวาวิชาสายนี้จะดีแคถอดถอนคุณไสย เพราะอํานาจจากสาย
ยันตยาแดงนัน้ ยังเสริมสงทัง้ เสนหเ มตตา ทํามาคาขายดี คงกระพัน แคลวคลาด
ทํามาหากินรุงเรือง เหลานี้มีครบในวิชาสายยาแดง ผลดีจะเกิดขึ้นไดแลวแตวา

๑๑๘
จะอธิษฐานกับครูทา น ทีส่ าํ คัญคือตองมีความศรัทธาเชือ่ มัน่ รักษาสัจจะ ดํารงตน
ในศีลธรรม ไมละเมิดขอหาม เจริญจิตภาวนานั่งสมาธิเปนประจําทําบุญ
สมํ่าเสมอ
จากการสัมภาษณพออูโห ผูสืบทอดการสักยาแดง ทานหนึ่งแหง
บานหวยสาน จังหวัดเมียวดี ประเทศพมา ทานเลาวา การสักหมึกดําในหมูบ า น
หวยสานไมมีแลว ในอดีตวันพระญาวัน จะมีการสักยันตใหแกลูกศิษย ตัวยา
ในการสักมาจากวานตางๆ นํามาบดและผสมกัน ทําการสักใหลูกศิษย หลังจาก
สักจะมีขอปฏิบัติ ขอหามตางๆ นิยมสักแตผูชาย มีคานิยมที่ปลูกฝงสืบทอด
กันมาวา ใครไมมีนํ้าหมึกไมใชลูกผูชาย

ภาพสวนหนึ่งของรอยสักยาแดงบนตําแหนงตางๆ ของรางกาย
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย (อัลบั้มภาพ การสักยาแดง)

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๑๙

การสักสวยหยิ่นจอ เปนการสักหมึกแดง เข็มที่ใชในการสักเปนสิ่งสําคัญ
ทีห่ วงหามเครงครัด ผูท ไี่ มไดเปนหมอสักจะหามแตะตองอยางเด็ดขาด เข็มสักยา
ตองไดรบั มอบมาจากครูอกี ทีหนึง่ ซึง่ ตางจากการสักหมึกดํา ทีไ่ มมคี วามเขมงวด
เรื่องนี้ การจะไดเปนครูหมอและทําหนาที่สืบทอดการสักยาแดง ตองประกาศ
สัจจะตอหนาคนหมูม าก ซึง่ ครูจะเพิม่ แรงครูใหลกู ศิษยทจี่ ะยกขึน้ มาเปนหมอสัก
ซึ่งตองถือสัจจะตอหนาคนที่มาสักยาแดงคนอื่นๆ ตลอดจนครูบาอาจารย
การเลี้ยงผีครูยาแดง

หนึ่งปจะมีการเลี้ยงผีครูยาแดง ๑ ครั้ง ซึ่งมีความเชื่อกันวา ยิ่งทําบุญ
เลี้ยงผีครูบอยครั้งเทาใด จะทําใหไดเปนเทวดาเร็วขึ้น การปรนนิบัติบูชาตางๆ
เปนสิ่งที่ขาดชวงไมได ซึ่งเครื่องเซนไหวผีครูสวยหยิ่นจอ จะไมมีเนื้อสัตว จะมี
เพียงผลไม และของหวานตางๆ ยิ่งมากเทาใดก็ยิ่งดี อยางครูที่เปนทาวทัง ๔
ถือวาเปนครูเทวดา ตองเซนดวยผลไมเทานั้น หามมีเนื้อสัตวเปนอันขาด
ขอแตกตางของครูสวยหยิ่นจอ กับครูกุมภัณฑ คือ ครูสวยหยิ่นจอ
จะนั บ ถื อ พระพุ ท ธเจ า เป น ใหญ แต ค รู กุ ม ภั ณ ฑ จ ะนับ ถื อ ผี เ ป น ไสยศาสตร
แมกระนั้นครูสวยหยิ่นจอ ก็ยังอนุญาตใหมีการนับถือผีปูยาและเลี้ยงผีปูยาได
แมจะไมไหวผปี ยู า แตกย็ งั ยอมรับในความกตัญูตอ บรรพชน การเลีย้ งผีปยู า นัน้
แตละตระกูลจะมีกําหนดเลี้ยงปละครั้ง โดยใชไกไหวผี เมื่อเลี้ยงไกครบ ๕ ป
ก็จะเลี้ยงหมู การเลี้ยงผีจะมีขึ้นในเดือน ๕ และเดือน ๙ เหนือ บางตระกูล
ก็เลี้ยงผีปูยา ปละ ๒ ครั้ง
ขันบูชาและการปฏิบัติบูชาครูยาแดง

ขันบูชาครู หรือ กะเดาะปอย ประกอบดวย มะพราว ๑ ลูก กลวย ๓ หวี
หมาก พลู เหมี้ยง และจะเปลี่ยนเครื่องบูชาทุกครั้ง เมื่อกลวยในขันครูเปน
สีเหลือง และสุกแลว

๑๒๐
คนทีจ่ ะไดรบั การแบงครูไป ขึน้ อยูก บั การพิจารณาของพอครู เมือ่ ลูกศิษย
คนใดมีคุณสมบัติที่ดี มีสัจจะตามที่ไดใหไว พอครูจะมีดุลยพินิจใหตั้งขันบูชาครู
ซึง่ นอกจากจะมีเครือ่ งบูชา ยังตองระวังการจัดวางอยางละเอียด ซึง่ ตองจัดวาง
กลวย ๓ หวีลงในขันกอน แลวลูกมะพราวใสลงไปดวย โดยใหหางมะพราวออก
ไปนอกบาน นําใบพลูมาหอเหมี้ยงแลวพับใสในขัน จากนั้นนําใบพลูหอหมาก
ใสลงในขัน แลวใชนํ้าหอมพนใสในขันและพนใสรูปปนครูสวยหยิ่นจอทั้งหมด
เชื่อวาทานชอบกลิ่นหอม กลิ่นดอกไม กํายาน ไมหอม แบบใดก็ได ขอใหเปน
กลิ่นหอมเปนใชได

การถวายผลไมแดครูสวยหยิ่นจอ
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย (ไทมไลน ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐)

เมื่อมะพราวหรือกลวยสุกเหลืองก็จะปลดลงจากขันครู ซึ่งมีวิธีการ
ดังนี้ หมุนลูกมะพราวใหหางชี้ขึ้นบนฟา แลวยกเอาลูกมะพราวออกจากขันครู
ซึ่งเมื่อทําการบนบาน ตั้งสัจจะอธิษฐานของบารมีครูสวยหยิ่นจอมาชวยปกปก
รักษา หรือชวยใหการทํางานสําเร็จลุลวง จะตองหันปลายหางของมะพราวชี้ไป
ในสิ่งที่ตองประสงคใหครูสวยหยิ่นจอชวยเหลือ หากจะบนขอโชคลาภตางๆ

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๒๑

ใหหนั หางมะพราวชีไ้ ปทางถนนหนาบาน เมือ่ ปลงขันลงแลวใหนาํ ผลไมในขันนํา
ไปแจกจายแบงปนแกคนในครอบครัว ญาติพี่นอง
หางมะพราว หมายถึง หัวจุกบนขวั้นมะพราวที่มีเสนติดจุกมาดวย
ดังนั้นมะพราวที่ใชใสขันครูตองมีจุก มีขวั้นติดดวยอยางครบถวน

ลูกมะพราว สําหรับขันครู ตองมีขวั้นหางบนหัวจุกมะพราวอยางสมบูรณ
วางตั้งบนภาชนะบรรจุของบูชาครู โดยหางมะพราวชี้ไปทางทิศที่เปนมงคล
การปฎิบัติตนของคนสักยาแดง

“สวยหยิ่นจอ”

การจะสักยาแดง เรียกทั่วไปวายาสัจจะ ตองมีการใหสัจจะกับครูหมอสัก
เมื่อผิดสัจจะที่ใหไวกับครู ครูจะทราบดวยกระแสจิตที่ละเอียดจากการปฏิบัติ
ภาวนาอยูเสมอ ครูทราบวาลูกศิษยที่สักให ไมรักษาสัจจะที่ใหไว มักจะสังเกต
ไดจากเมื่อครูเบื้องบนทําการลงโทษภายใน ๕ วัน ๗ วัน เชน มีอาการปวย
ไมสบาย ปวดหัว ปวดหลัง ปวดเอว แลวแตการทําผิดครู การลวงขอหามที่
กําหนดขึ้น เมื่อครบกําหนดอาการเหลานี้จะลดหายไปเอง มีลักษณะการลงโทษ
เชนเดียวกับผีปูยา อยางพออูโห ซึ่งปจจุบันเปนครูหมอสักยาแดงอีกทานหนึ่ง
ของบานหวยสาน เมืองเมียวดี

๑๒๒

การเผยแพรขอมูล เรื่อง “สวยหยิ่นจอ” ทางอินเทอรเน็ท
ที่มา : www.suriyanchantra.net
ความเชื่อที่เกี่ยวของกับ

การสักยาแดง “สวยหยิ่นจอ”

คติจารีตความเชื่อในพมา แบงนิกายความเชื่อออกเปนสามชั้นคือ
นิกายตํ่า (เอาลาน) นับถือผีตายโหง นัตทั้ง ๓๗ ตน
นิกายกลาง (อะแทดลาน) นับถือเทวดา ทาวจตุโลกบาล
นิกายสูง นับถือ พระแมสุระตะตี่
การจะเขานิกายใดขึ้นอยูกับความชอบสวนบุคคล การจําแนกนิกาย
สูงตํา่ ไมเกีย่ วของกับความเกง ความชํานาญในเวทยวทิ ยา คนในสํานักนิกายสูง
ถูกคนสํานักนิกายตํ่าลองของเลนของใสจนตายก็มี คนพมานั้นเมื่อเขาเรียน
สํานักนิกายใดแลว จะดํารงศักดิศ์ รีของตนในนิกายนัน้ ตลอดไป กอนเขาสํานักใด
จึงตองเลือกใหดีที่สุดกอน เมื่อเขาไปศึกษาคือการยอมพลีกายใจใหครูบาอาจารย
ในสายนั้นดวยความศรัทธาตั้งมั่น เมื่อเขาสํานักแลวจะไมแสวงหาอีก คนพมา
จึงมองคนไทยวาเปนพวกเหลาะแหละ ไมแนนอน เพราะแสวงหาสิ่งใหมๆ
เขาหลายสํานัก คนพมาถือวาคนเชื่อมั่นในอาจารยเพียงทานเดียว จะนับถือ
ยําเกรงวาเปนคนจริง
ทุกสายครูนับถือทานโบโบอองและโบมินของ วาเปนประมุขสูงสุด
สูงขึ้นไปกวาสองทานนี้ ก็คือ พระอรหันต ทานโบโบอองก็มีบุคลิกลักษณะ

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๒๓

เก็บตัว แตทานโบมินของแสดงฤทธิ์ทั้งโปรดและปราบจนเปนที่เคารพยําเกรง
ของผูศรัทธาทั่วประเทศพมา

ครูสวยหยิ่นจอ ๒ ทาน ทานโบโบอองและโบมินของ
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย (ไทมไลน ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๑)
วิธีการเลือกคนสืบทอดการเปนหมอสักยาแดง

๑. ขึ้นอยูกับบารมีของศิษยที่ครูจะพิจารณาวามีบารมีแกกลา มีสมาธิ
และคุณความดีเพียงพอแลว
๒. ครูจะคํานวณชาตาของศิษยที่จะยกขึ้นสืบทอดวิชาสักยาแดง ซึ่ง
พิจารณาแลวตกชาตาทีเ่ หมาะสมก็จะยกขึน้ มาได ถายังไมเหมาะก็บาํ เพ็ญบารมี
ตอไป
การนับถือบูชา

“นัต” ของคนพมา

นัตหรือผี มีผูรูเลาสืบกันมาวา คําวา “นัต” มาจากคําบาลีวา “นาถะ” ที่
แปลวาทีพ่ งึ่ นัตทีช่ าวพมานับถือ คือผีตา งๆ อันเปนความเชือ่ ดัง้ เดิมของมนุษย

๑๒๔
ซึ่ ง ต อ มาถู ก พั ฒ นาขึ้ น เป น ลั ท ธิ ศ าสนาต า งๆ แต ล ะศาสนาก็ ยั ง มี ก ลิ่ น อาย
การเซนบูชา การยึดเอาเปนที่พึ่งทางใจคลายการนับถือผี แตกตางกันที่ตัวตน
ของผีและวิธีบูชา แตหากวาโดยหลักการแลว การนับถือผียังเปนความเชื่อหลัก
ของคนหมูมากโดยเฉพาะความเชื่อของผูคนในแถบเอเชีย มีการนับถือผีควบคู
ไปกับการนับถือศาสนา แมแตชาวพมาซึ่งไดชื่อวาเปนชาวพุทธที่เครงครัด
แตก็มีการบูชานัตอยูดวยทุกหนแหง
ประเภทของนัต ที่ชาวพมาบูชา ซึ่งปจจุบันคนไทยก็เริ่มบูชาตามอยาง
ชาวพมา เพราะเชื่อในเรื่องอิทธิฤทธิ์ซึ่งนัต หรือ ผีนัตมีหลายประเภท ดังนี้
๑. นัต ที่เปนเทวดา ไดแก พระอินทร ทาวทั้งสี่ พระแมสุระตะตี่
ซึ่งพระอินทรถือวาเปนใหญที่สุดในบรรดานัตทั้งปวง พระแมสุระสะตี่ คือ
ผู  ป กป อ งดู แ ลพระไตรป ฏ ก ดั ง ที่ เรามั ก จะเคยเห็ น รู ป ป  น เทวดาผู  ห ญิ ง กั บ
พานหนังสือเลมใหญๆ นัตเหลานี้เปนเทวดาที่ชาวพุทธรูจัก

ซาย : ภาพพระอินทร ในแบบเทวดาพมา ที่มา : ภาพจากอินเทอรเน็ท
ขวา : รูปปนพระแมสุระตะตี่ ที่วัดคอกชางเผือก อ.แมสอด จ.ตาก

“ส่วยหยินจ่อ” รอยสักยาแดง

๑๒๕

๒. นัต ทีเ่ ปนเทพอารักษ นัตกลุม นีเ้ ปนนัตทีม่ อี ทิ ธิพลมาก เชนเจาแม
ภูเขา นัตโบโบยี รวมไปถึงพญานาค เจาปาเจาเขาตางๆ นัตกลุมนี้เปนกลุมของ
เทวะชั้นภุมมา บางทานเปนอริยะภุมมา ชอบเสียงสวดมนต ชอบการทําบุญ
ทําทาน บันดาลโชคความคุมครองใหแกผูบูชาไดดี
๓. นัต ประจําตระกูล นัตกลุมนี้เปนนัตที่คนมอญ คนพมานับถือ คือ
ผีบรรพบุรุษ เวลายายถิ่นฐานไปไหนก็จะตองเชิญนัตประจําตระกูลไปดวย นัต
กลุมนี้บางทีไมมีรูปปน ไมมีรูปแกะสลัก แตบูชาในลักษณะของขันบูชาครู และ
จะมีการประทับทรงเมื่อถึงงานประจําป เนื่องจากนัตกลุมนี้ไมคอยมีรูปและ
เปนที่เฉพาะคนในตระกูล คนทั่วไปไมควรเขาไปยุงเกี่ยว
๔. นัตหลวง นัตหลวงของพมาเปนผีตายโหง ทีเ่ ปนบุคคลสําคัญในอดีต
ที่ตายอยางผิดปกติ ไดแก อดีตบูรพกษัตริยของพมาและบุคคลอื่นๆ นัตกลุมนี้
ถือวามีความแรง มีอิทธิฤทธิ์มาก ตองระวังในการบูชา
๕. นัตสิทธา คือผีของกลุมผูสําเร็จธรรมชั้นสูง เปนทั้งนักสิทธิ์วทิ ยาธร
เปนฤๅษีผูมีฤทธิ์และฆราวาสผูทรงวิชาอาคม เปนกลุมคนเหนือโลก การนับถือ
ก็เชนเดียวกับการนับถือเกจิอาจารยในเมืองไทย เชน ทานโบโบออง ทานโบมินของ
ทานเจาสัจจามิน เหลานีถ้ อื วาเปนผูท รงอภิญญา เปนพระโพธิสตั วทมี่ บี ญ
ุ บารมีมาก
การนับถือนัตกลุมนี้ไมใหโทษ มีแตใหคุณ และสําคัญคือ ผูนับถือตองรักษาศีล
สวดมนตภาวนาการบูชาจึงจะไดผล ถานับถือทานโบโบออง ทานโบมินของ
แตกินเหลาเมายา ไมรักษาศีลยอมไมไดผล ไมมีประโยชนใดๆ
๖. นัตวิชา เปนผีจากสายวิชาทางไสยศาสตร ถาเทียบไป ก็เชน กุมารทอง
รักยม ทางพมาก็มีการนับถือเพื่อปกปองคุมครอง เรียกลูกคา ซึ่งตองมีครูบา
อาจารย
ดังนัน้ การบูชานัตก็คอื การบูชาผี ซึง่ ไมควรกระทําโดยไมมคี วามรู นัตบาง
ประเภทที่บูชาไดไมมีปญหา เชน พระแมสุระตะตี่ ทานโบโบออง โบมินของ ฯลฯ
นั ต เหล า นี้ นี้ มี ศี ล มี ธ รรมไม ใ ห โ ทษใคร แต นั ต บางประเภทที่ เ ป น ผี ต ายโหง
ผีบรรพบุรษุ ประจําตระกูลโดยเฉพาะหรือนัตวิชา พวกนีห้ ากจะบูชา จําเปนตอง
มีครูบาอาจารยใหคําแนะนําใหเขาใจอยางชัดเจนเสียกอน

๑๒๖
ซอจี

หรือ ซอคยี (Zawgyi)

คํานี้ในภาษาพมา มีความหมายหลายอยาง อาทิ หมายถึงผูสําเร็จ
พระเวทยชนั้ สูงสุด สามารถชุบรางตนเองจนกลายเปนนักสิทธิว์ ทิ ยาธร เหาะเหิน
เดินอากาศได มีอายุวัฒนะนับเปนรอยๆ ปก็ไมแกชรา คงความเปนหนุม
ตลอดกาล ทั้งแปลงรางไปมาไดตามใจชอบ หรืออาจหมายถึงนักเลนแรแปร
ธาตุ นักมายาศาสตร นักเวทยมนตร นักพรต ฤาษีโยคี หรือผูวิเศษ ซึ่งซอจี หรือ
ซอคยี จะเชี่ยวชาญดานไสยศาสตร เชน ฝงเหล็กไหลหรือธาตุกายสิทธิ์ ปรอท
สําเร็จไวในรางกายเพื่อใหมีอิทธิฤทธิ์เหนือปุถุชนคนธรรมดาสามารถเหาะเหิน
เดินอากาศดําดินดํานํ้าได
ซอจี หรือ ซอคยี มักอาศัยอยูในปา เปนที่ศรัทธาของชาวบาน บําเพ็ญ
ตบะจนมีอทิ ธิฤทธิม์ าก มีอายุยนื ยาวทีเ่ ชือ่ วาสวนหนึง่ ไดมาจากการกินสมุนไพร
ทีไ่ ดจาก “ภูเขาโปปา มหาคีรศี กั ดิส์ ทิ ธิ”์ การปรุงยาสมุนไพรดังกลาวตองบริกรรม
พระคาถารายพระเวทยมนตรากํากับ และจะตองกระทําการในชวงเวลาที่เปน
มงคลตามศาสตรโบราณอยางเครงครัด
ซอจีหรือซอคยี เปนสัญลักษณแหงสวัสดิมงคลและการคุมครองรักษา
ตามพระธาตุเจดียหลายแหงจะปนรูปซอจี หรือซอคยีไว หมายถึงผูพิทักษดูแล
พระพุทธศาสนา ซอจีมีไมเทากายสิทธิ์คูกาย ไมเทานี้จะนําพาซอจีไปที่ใดก็ได
ผูท จี่ ะสําเร็จเปนซอจีหรือซอคยีไดนนั้ ตองสําเร็จการเลนแรแปรธาตุหรือ “สําเร็จ
ปรอท” นั่นเอง
จากอดีตถึงปจจุบันในเมียนมา ซอจีหรือซอคยียังคงถูกกลาวถึงเสมอ
ในรูปของการแสดงตางๆ เชน หุน กระบอก มินตาหรือละครมาน เอกลักษณซอจี
หรือซอคยีคอื นุง กางเกงและเสือ้ คลุมสีแดง มีเครือ่ งประดับทีเ่ ปนทอง สวมหมวก
และรองเทาสีแดง ถือไมเทากายสิทธิ์
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รูปปนซอจีหรือซอคยีมักตั้งอยูใกลพระเจดียในวัดพมา
ตัวละคร ซอจี หรือซอคยี ในการแสดงละครพมา
ที่มา : Facebook สิทธามหาเวทย (ไทมไลน ๒๓ กุมภาพันธ ๒๕๖๐)
ที่มา : ภาพจากอินเทอรเน็ท
สรุป

สถานการณ เรือ่ งการสักยาแดงหรือการสัก “สวยหยิน่ จอ” ในปจจุบนั นี้
พบวามีความนิยมกันมากไมวาจะในประเทศพมา หรือในประเทศไทย สังเกต
ไดจากเมื่อมีพิธีไหวครูของสํานักสักสวยหยิ่นจอ จะมีผูคนหลั่งไหลไปรวมพิธี
เปนจํานวนมาก และเพิ่มมากขึ้นในปตอๆ มา คนไปรวมงานมีทั้งคนที่สักแลว
และคนที่ตองการสักแตครูหมอยังไมพิจารณาสักให ในสังคมชนบทพมาเชนใน
หมูบานชายแดน จังหวัดเมียวดี ก็มีสํานักครูหมอสักที่มีชื่อเสียงอยูหลายสายครู
ซึง่ แตละสาย ก็จะมีวธิ กี ารสอนและขอปฏิบตั ทิ ตี่ า งกันไป แตโดยรวมแลวจะเปนไป
ในแนวเดียวกัน นับถือครูบาอาจารยเดียวกัน ซึง่ แตละสายครูกจ็ ะมีสาํ นักทีเ่ ปนศิษย
เกิดขึน้ เมือ่ คนทีส่ กั ถึงขัน้ ที่ ๙ และมีความมุง มัน่ ทีจ่ ะเปน “สยา” และครูพจิ ารณา
แลววามีชาตา มีวัตรปฏิบัติที่ถึงพรอมก็จะมอบขันครูให ดังนั้นแตละสํานักก็จะ
มีลูกศิษยที่มาพึ่งพา ขอความชวยเหลือ ขอสักยาแดงมากมาย สวนหนึ่งในนั้นคือ
ลูกศิษยจากฝงประเทศไทยที่เขาไปเปนศิษยสํานักสวยหยิ่จอเหลานั้น และนํา
การสักแบบนีเ้ ขามาเผยแพรที่ อําเภอแมสอด จังหวัดตาก และทีอ่ าํ เภอทุง เสลีย่ ม

๑๒๘
จังหวัดสุโขทัย และกําลังแพรหลายเขามาสูจังหวัดอื่นๆ ในภาคเหนือเนื่องจาก
มีคนสนใจสักยาแดงกันมาก
ในสื่อสมัยใหม อยางอินเทอรเน็ท ก็มีทั้งเวปไซท หนาเพจเฟซบุค
ทีเ่ ขียนเผยแพรความรูเ รือ่ งสวยหยิน่ จอทําใหการเขาถึงความเชือ่ เรือ่ งสวยหยิน่ จอ
ทําไดงาย จึงมีผูแสวงหารอยสักยาแดงมีมากขึ้น แตการจะเปนครูหมอสักยาแดง
ใหคนอืน่ ได ก็ไมไดเปนไดงา ย เพราะสิง่ ทีค่ วบคูก บั การสักยาแดง คือวิถปี ฏิบตั ติ าม
สัจจะทีใ่ หไวกบั ครูอยางเครงครัด ซึง่ หากคนสัก “สวยหยิน่ จอ” ทุกคนสามารถรักษา
“สัจจะ”ที่ใหกับครูไวไดอยางมั่นคงยึดมั่นในศีล ๕ ก็ถือวา “สวยหยิ่นจอ”
มีบทบาทสําคัญในการชวยใหสังคมสงบสุขได
การสักยาแดง สวยหยิ่นจอ ที่กําลังไดรับความนิยม เปนความเชื่อ
ทีแ่ พรหลายมาจากพมา เปนการสักรางกายจุดตางๆ ทีจ่ ะทิง้ รอยเปนสีแดง ซึง่ ผูท ี่
สักจะตองใหสจั จะกับครูหมอสัก ๓ ขอ คือ ไมกนิ เหลา ไมผดิ ประเวณี และไมกนิ
เนื้อสัตวใหญเชนวัวควาย แลวยังตองนั่งสมธิภาวนาเพื่ออบรมจิตอยูเสมอ
การสักยาแดงจึงเชือ่ กันวาเปนการบํารุงพุทธศาสนา เพราะครูสงู สุดของการสักยันต
สายนีค้ อื พระพุทธเจา และมีครูชนั้ รองลงมาซึง่ เปนคนทีม่ ชี อื่ ในทางพุทธศาสนา
สวนมากคนทีต่ อ งการสักยาแดง มักเปนคนทีม่ โี รคประจําตัว ถูกกระทําหรือเสีย่ ง
ตอการตองคุณไสย คนทีส่ กั ยาแดงแลวและรักษาสัจจะเครงครัด จะสามารถชวย
เหลือคนถูกพิษสัตว หรือคนถูกผีสงิ ได ผูที่เปนครูจะทําหนาที่ชวยรักษาคนปวย
ไขดวยพิธีกรรมและสมุนไพรได เชื่อวาครูหมอสักยาแดง สวยหยิ่นจอ ที่ปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบจะสําเร็จอภิญญา มีสมาธิจิตขั้นสูงเมื่อตายไปก็จะไดเปนเทวดา
เปนบรมครูสวยหยิ่นจอตอไป
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หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัย
ในคาบสมุทรภาคใต้
The Evidence on the Culture of
Srivijaya in the Southern peninsular
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บทคัดยอ

เอกสารการศึกษาฉบับนี้ ผูเขียนไดรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวของกับ
วัฒนธรรมศรีวิชัย อันเปนวัฒนธรรมแรกเริ่มในสมัยประวัติศาสตรที่พบใน
เขตคาบสมุทรมลายู โดยเนนหลักฐานที่เกี่ยวของกับภาคใตของประเทศไทย
เปนหลัก ทั้งหลักฐานดานเอกสารโบราณ หลักฐานจารึก ประกอบกับหลักฐาน
ทางโบราณคดี คือโบราณสถาน และโบราณวัตถุ จากแหลงโบราณคดีตางๆ
ในบริเวณภาคใตของประเทศไทย
ผลการศึกษาพบวา ในบริเวณคาบสมุทรภาคใต เปนบริเวณที่เหมาะสม
กับการคาขาย กลุม ชนทีอ่ าศัยอยูใ นบริเวณนี้ ไดใชประโยชนจากสภาพภูมปิ ระเทศ
สภาพทีต่ งั้ เปนชุมชนการคา และพัฒนาเขาสูส มัยประวัตศิ าสตร ในชือ่ วัฒนธรรม
ศรีวิชัย โดยพบหลักฐานทั้งที่เปนเอกสารโบราณจากชุมชนภายนอกที่กลาวถึง
จารึกดวยรูปอักษรโบราณ ประกอบดวยอักษรปลลวะ อักษรหลังปลลวะ และ
อักษรขอมโบราณ รวมทั้งหลักฐานที่เปนโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานประติมากรรมรูปเคารพ ทีส่ ามารถเทียบเคียงไดกบั วัฒนธรรมขางเคียง เชน วัฒนธรรม
ชวา ในประเทศอินโดนีเซีย และวัฒนธรรมอินเดีย
วัฒนธรรมศรีวิชัย เปนวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากลัทธิความเชื่อทาง
พุทธศาสนา มหายาน เสื่อมสลายลงดวยปจจัยทางวัฒนธรรมดวยการเขามา
ของลัทธิความเชื่อใหม ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๑๘ อันไดแกวัฒนธรรม
แบบมุสลิม และวัฒนธรรมพุทธศาสนาเถรวาท แบบลังกาวงศ ประกอบกับ
นโยบายทางการค า ของประเทศมหาอํ า นาจอย า งจี น ที่ เ ปลี่ ย นมาค า ขาย
โดยตรง เป น ป จ จั ย ให วั ฒ นธรรมศรี วิ ชั ย เสื่ อ มสลายลง และแยกออกเป น
สองกลุม คือ กลุมคาบสมุทรมลายูตอนบน พัฒนาเขาสูรัฐนครศรีธรรมราช
เปนรัฐทางพุทธศาสนาเถรวาท และ กลุมคาบสมุทรมลายูตอนลางและหมูเกาะ
เปนกลุมรัฐมุสลิม
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Abstract

From this study, the author has compiled evidence related to the
Srivijaya culture which is regarded as the first unified kingdom in the Malay
Peninsula by primarily focusing on the evidence relating to Southern Thailand
both ancient documents or inscription, archaeological evidence of ancient
remains and relics from archaeological sites in Southern Thailand.
The study indicates that the Southern peninsula became-evident
in ancient documents-the most suitable area for trading in the region. Taking
advantages of the terrain and location as a coastal trade community, people
in this area transformed the area culturally which later became Known as
the Srivijaya culture. The evidence that was later unearthed included
the ancient documents from outside communities engraved with ancient
scripts. These consist of the Pallava, post-Pallava and the ancient
Khmer scripts. along with evidence of ancient site; artifacts, sculpture
which can be comparable what had been Javanese culture in Indonesia
and Indian culture.
The empire, which was based predominately on Mahayana
Buddhism, However this ceased to exist due to various factors with the
rise of the new creeds around the 18th century including the Muslim culture
and Theradavan Buddhism (Lanka school). accompanying these factors
was the lucrative trade agreements of China. Alongside these cultural
and relegions changes was a new trade agreement with China which
resulted in a switch to direct sea trade. This became a factor in it’s
decline and decay. It led to a split into two groups: the Upper Peninsula
of Malaya, developing into a state of Nakhon Si Thammarat which
followed Theravada Buddhism and the Lower Peninsula and Islands
into a group of Muslim states.
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บทนํา

บริ เวณภาคใต ข องประเทศไทยเป น ส ว นหนึ่ ง ของคาบสมุ ท รมลายู
ที่ตอเนื่องมาจากดินแดนภาคพื้นทวีป ในลักษณะแผนดินที่ยื่นออกไปในทะเล
จึงเปนภูมิศาสตรสําคัญที่ทําใหพื้นที่บริเวณนี้พบหลักฐานการติดตอคาขายของ
มนุษยในยุคสมัยตางๆ ตัง้ แตกอ นประวัตศิ าสตร จนกระทัง่ เขาสูส มัยประวัตศิ าสตร
ไดปรากฏศิลปวัฒนธรรมที่มีรูปแบบเฉพาะของตนเองที่เรียกกันวา “ศรีวิชัย”
ซึ่งเปนยุคสมัยหนึ่งในการจัดแบงประวัติศาสตรและโบราณคดีในประเทศไทย
รวมทั้งมีความสัมพันธกับดินแดนขางเคียงในเขตหมูเกาะทะเลใตอีกดวย
การศึกษารากฐานทางวัฒนธรรมภาคใต ในวัฒนธรรมศรีวชิ ยั จะชวยให
เกิดความเขาใจในรูปแบบพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่กอตัวขึ้นเปนลักษณะเฉพาะ
ของภูมิภาคและเชื่อมโยงความสัมพันธกับสวนอื่นๆ ทั้งในระยะใกลและไกล
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและกับประเทศอินเดีย
สภาพภูมิศาสตรและที่ตั้ง

ดินแดนเอเชียตะวันออกเฉียงใต แบงออกเปนภูมภิ าคยอยได ๓ ภาค คือ
ภาคพื้นแผนดินใหญ (Mainland) แผนดินซุนดาหรือไหลทวีปซุนดา (Sundaland
or Sunda Shelf) และหมูเกาะทั้งหลาย (Insular) โดยเริ่มจากจีนตอนใตลงไป
ถึงหมูเกาะนิวกินี การแบงเขตเชนนี้ทําใหประเทศไทยอยูใน ๒ ภูมิภาค คือ
ภาคแผนดินใหญซึ่งคลอบคลุมภาคตางๆ ทั้งหมดลงไปจนถึงเพชรบุรีและ
ประจวบคีรีขันธ จากนั้นเปนคาบสมุทรภาคใตลงไปจนถึงมาเลเซีย
ลักษณะภูมิประเทศของภาคใตเปนผืนแผนดินแคบของคาบสมุทร
ทอดยาวลงไปทางใตตอเนื่องไปถึงมาเลเซีย มีที่ราบชายฝงทะเลทางดานทิศ
ตะวันออกซึง่ หันหนาสูอ า วไทย ดานตะวันตกมีเทือกเขาตะนาวศรีและเทือกเขา
ภูเก็ตวางตัวตามแนวเหนือ-ใต ตอเนือ่ งมาจากภาคเหนือเปนสันแกนคาบสมุทร
ตอนบน ถึงจังหวัดกระบี่ ตอจากนั้นมีเทือกเขานครศรีธรรมราชและเทือกเขา

๑๓๔
บรรทัด เปนแกนตอเนื่องจากจังหวัดสุราษฎรธานีถึงจังหวัดสตูล และเทือกเขา
สันกาลาคีรีทอดตัวเปนแนวกั้นเขตไทยและมาเลเซีย ลักษณะนี้ทําใหแนวสันกลาง
ของคาบสมุทรปนนํ้าออกเปนลํานํ้าสายสั้นๆ ไปทางตะวันตกและตะวันออก
โดยเฉพาะทางตะวันออกซึ่งมีลักษณะเปนแผนดินยกตัว หรือแผนดินงอก
ตามแนวสันทราย มีพื้นที่ราบกวางขวาง ทําใหเหมาะสมตอการอยูอาศัยและ
การเกษตรกรรม สวนทางตะวันตกซึ่งเปนแผนดินกัดเซาะเกิดทะเลเวาแหวง
จึงเหมาะสมกับการเปนจุดพักสินคา หรือการคาขาย

แผนทีท่ างภูมศิ าสตรแสดงลักษณะทางกายภาพของภาคใตและคาบสมุทรมลายู
ทีม่ า : Google Map

จากสภาพและตําแหนงทางภูมิศาสตรของประเทศไทย คาบสมุทร
ภาคใต จึ ง อยู  ใ นเส น ทางของกระแสวั ฒ นธรรมการอพยพเคลื่ อ นย า ยของ
กลุมชนระหวางแผนดินใหญและหมูเกาะตางๆ ในสมัยกอนประวัติศาสตร
ดังไดพบหลักฐานโครงกระดูกมนุษยปกกิ่งอายุประมาณ ๔-๖ แสนปมาแลว
ที่ประเทศจีน และโครงกระดูกมนุษยชวา อายุประมาณ ๕ แสนปมาแลว
ที่เกาะชวา อินโดนีเซีย ตั้งแตสมัยที่มนุษยยังไมรูจักใชประโยชนจากลมมรสุม

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๓๕

จนกระทั่ง พุทธศตวรรษที่ ๕ เปนตนมา ไดพบหลักฐานโบราณวัตถุตางชาติ
ทีแ่ สดงใหเห็นถึงการติดตอสัมพันธกบั ดินแดนตางๆ ในฐานะจุดกึง่ กลางระหวาง
อารยธรรมใหญ คือ จีน และอินเดียรวมทั้งอาหรับ เปอรเซียและเฟอรนิเซียน

เครือ่ งมือหินขัด จากแหลงโบราณคดีในเขตอําเภอคีรรี ฐั นิคม จังหวัดสุราษฎรธานี
ภูมิหลังทางวัฒนธรรมของคาบสมุทรภาคใต

หลักฐานจากการสํารวจและขุดคนทางโบราณคดี อาจกลาวไดวา เมื่อ
ประมาณ ๕,๐๐๐-๖,๐๐๐ ปมาแลว กลุม ชนสมัยกอนประวัตศิ าสตรบนคาบสมุทร
ภาคใตจะอาศัยอยูบริเวณถํ้าของภูเขาหินปูนซึ่งกระจายอยูทั่วไป เชน ในเขต
จังหวัดชุมพร กระบี่ นครศรีธรรมราช และสุราษฎรธานี เปนตน ไดพบหลักฐาน
การใชเครื่องมือหินกะเทาะ เครื่องมือหินขัด รูจักการทําภาชนะดินเผา และ
การทําผาจากเสนใยของเปลือกไม ตลอดจนรูจ กั การขัดแตงหินและเปลือกหอย
เพื่อใชเปนเครื่องประดับ นอกจากนี้ยังไดพบภาพเขียนสีในถํ้าตางๆ เชน ที่ถํ้าผี
หัวโต อําเภออาวลึก จังหวัดกระบี่ ที่เขาเขียน อําเภอเมือง จังหวัดพังงา และ
ทีเ่ กาะทะลุ อําเภอตะกัว่ ทุง จังหวัดพังงาเปนตน กลุม ชนสมัยกอนประวัตศิ าสตรนี้

๑๓๖
ยังดํารงชีวิตแบบดั้งเดิมสืบเนื่องมาจนถึงเมื่อประมาณ ๓,๐๐๐ ปมาแลว หรือ
๕๐๐ ป กอนพุทธกาล จึงเคลื่อนยายลงมาตั้งถิ่นฐานบนพื้นที่ราบและหมูเกาะ
ตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบริเวณที่ราบลุมเหมาะแกการเพาะปลูกของชายฝง
ทะเลดานตะวันออก ลักษณะของสังคมพัฒนาไปเปนสังคมเกษตรกรรม ซึ่งเปน
พื้นฐานในการพัฒนาบานเมืองเขาสูสมัยประวัติศาสตร
ราวพุทธศตวรรษที่ ๕ พบหลักฐานการติดตอกับชุมชนวัฒนธรรมโลหะ
ในดินแดนขางเคียงในเอเชียอาคเนย จากหลักฐานการพบกลองมโหระทึกสําริด
และโบราณวัตถุในวัฒนธรรมดองซอน แสดงใหเห็นวากลุมชนสมัยนี้มีความ
สามารถในการเดินทาง ทางทะเลและรูจักการใชประโยชนจากลมมรสุม กระทั่ง
ราวพุทธศตวรรษที่ ๘-๑๒ ไดพบหลักฐานการติดตอคาขายอยางกวางขวาง
ในคาบสมุทรภาคใต มีการพบโบราณวัตถุจากตางชาติ ในหลายวัฒนธรรม เชน
กรีก โรมัน อาหรับ อินเดียและจีน ดวยสาเหตุที่คาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย
ตัง้ อยูใ นตําแหนงเกือบกึง่ กลางของเสนทางเดินเรือระหวางจีนกับอินเดีย ดังนัน้
การเดินทางติดตอคาขายโดยทางเรือจึงจําเปนตองผานและแวะพักตามเมืองทา
และชุมชนเปนระยะไป เปนผลใหเมืองทาและชุมชนบนคาบสมุทรภาคใต
มีโอกาสติดตอและรับอารยธรรมจากชนชาติตางๆ ที่เขามาติดตอคาขายดวย
ในชวงระยะเวลานี้เกิดเมืองทาสําคัญชายฝงทะเล และเมืองตอนในคาบสมุทร
ตามเสนทางขนถายสินคาหลายแหง เมืองทาสําคัญทางชายฝงทะเลตะวันตก
ไดแก เมืองตักโกลา สวนทางตะวันออก ปรากฏชื่ออยูหลายเมือง เชน ดันซุน
ลังเจียซู พันพัน ฉีตู มลายู โหลิง โฟชิ (ชิลิโฟชิ) ตันมาหลิง เปนตน ชุมชนเหลานี้
เจริญขึ้นจากการเปนเมืองทาคาขายทางทะเลกับตางชาติ เรือที่เขามาคาขาย
จะจอดพักเพือ่ ขนถายสินคา และหลบคลืน่ ลม รวมทัง้ หาเสบียง และแลกเปลีย่ น
คาขาย เปนเสมือนตลาดกลางทีจ่ ะหาซือ้ สินคาตางๆ ไดงา ย ทัง้ นีเ้ ปนผลมาจาก
ความผันผวนทางการเมืองในเสนทางการคาสายแพรไหมทางบก บานเมืองตางๆ
จึงหันมาใชเสนทางการคาทางทะเล

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๓๗

คันฉองสําริด สมัยราชวงศฮั่น พบที่อําเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช

ลูกปดแกวมีตา พบที่แหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์ อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

๑๓๘
หลักฐานทางโบราณคดีตางชาติ ที่เกาแกที่สุด มีอายุราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑-๓ ไดแก ลูกปดแกวมีตาของโรมัน พบในแหลงโบราณคดีคลองทอม
จังหวัดกระบี่ แหลงโบราณคดีแหลมโพธิ์ จังหวัดสุราษฏรธานี และคันฉองสําริดจีน
สมัยราชวงศฮั่น พ.ศ.๓๓๗-๗๖๓ พบที่อาํ เภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช
เปนที่ทราบกันดีวา สินคาที่พอคาชาวตะวันตกตองการ คือ ผาไหม
เครือ่ งถวยชามและของปาพืน้ เมือง เชน เครือ่ งเทศ สวนสินคาทีพ่ อ คาจีนตองการ
สวนใหญเปนของมีคา เชน ไขมุก เครื่องแกว นอแรด อัญมณี และเครื่องเทศ
ตางๆ
ชวงระหวางพุทธศตวรรษที่ ๕-๑๐ เขาสามแกว จังหวัดชุมพร เปนแหลง
ลูกปดแกวและหินมีคาที่สําคัญ เชน คารนีเลียน ทําเปนลายเสนฝงลงไปบนเนื้อ
หิน และโอนิกซ เปนตน นอกจากนีย้ งั พบหลักฐานทีแ่ สดงถึงการติดตอกับอินเดีย
คือ จารึกอักษรพราหมี การติดตอกับเวียดนาม คือกลองมโหระทึก
ที่เกาะคอเขา จังหวัดพังงา มีการขุดคนครั้งแรกตั้งแต พ.ศ.๒๔๕๒
(รัชกาลที่ ๖) ตัวแหลงโบราณคดีมลี กั ษณะเปนเกาะอยูใ กลปากนํา้ ตะกัว่ ปา และ
เมือ่ พิจารณาแหลงนีร้ ว มกับแหลมโพธิ ทีไ่ ชยา สุราษฎรธานี ซึง่ อยูอ กี ฝง หนึง่ ของ
คอคอดกระแลว เห็นไดชัดเจนวาทั้งสองแหลงมีความสัมพันธกัน
ในชวงระยะเวลาดังกลาวนี้ ชุมชนในบริเวณคาบสมุทรภาคใตมีการ
เปลี่ยนแปลงทางสังคมอยางรวดเร็ว ทั้งนี้เกิดจากการสั่งสมความรูจากภายใน
ประกอบกับการติดตอกับชาวตางชาติ ทําใหชุมชน หรือสถานีการคาตางๆ
ไดพฒ
ั นาขึน้ เปนบานเมือง มีผปู กครองหรือเจาเมือง และมักรับรูปแบบวัฒนธรรม
จากอินเดียมาใชเกือบทั้งสิ้น
ที่มาของชื่อวัฒนธรรม/ยุคสมัยทางประวัติศาสตร

“ศรีวิชัย”

เมื่อ พ.ศ.๒๔๖๑ ศาสตราจารย ยอรช เซเดส (George Coeds)
ผูเ ชีย่ วชาญการอานจารึกและประวัตศิ าสตรเอเชียตะวันออกเฉียงใต ชาวฝรัง่ เศส
(ขณะนั้นอายุ ๓๒ ป) ไดบัญญัติศัพท “ศรีวิชัย” ขึ้น โดยนําเสนอบทความ

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๓๙

เรื่อง ราชอาณาจักรศรีวิชัย ตีพิมพในวารสารสํานักฝรั่งเศสแหงปลายบูรพาทิศ
เปดเผยใหชาวโลกไดรูจักอาณาจักรที่ยิ่งใหญครอบคลุมพื้นที่คาบสมุทรและ
หมูเกาะทะเลใต และระบุวาศูนยกลางของอาณาจักรอยูที่เมืองปาเล็มบัง
ทางตอนใตของเกาะสุมาตรา โดยไดรวบรวมคําตางๆ ประกอบการสันนิษฐาน
เชน ชือ่ ลีโ่ ฝซี่ ในบันทึกของหลวงจีนอีจ้ งิ พุทธศตวรรษที่ ๑๓ จารึกภาษาสันสกฤต
“ศรีวิชัย” พบที่ปาเล็มบัง จารึกหลักที่ ๒๓ วัดเสมาเมืองนครศรีธรรมราช บันทึก
อาหรับ “ศรีบูซา” และ “ซาบัค” แตกอนหนานี้ไดมีผูศึกษาประวัติศาสตรของ
อาณาจักรนี้อยูกอนแลว แตไมไดเรียกวา “ศรีวิชัย”
พ.ศ.๒๒๖๑ บาทหลวงเรอโนโดต (Renaudot) ตีพิมพคําแปลจดหมาย
เหตุการณเดินทางของชาวอาหรับ ๒ คน ซึง่ เดินทางมายังเอเชียตะวันออกเฉียงใต
เมือ่ พ.ศ.๑๓๙๔ และ พ.ศ.๑๔๘๖ ไดกลาวถึงรัฐทีม่ คี วามสําคัญทางการคาตัง้ อยู
ระหวางอินเดียและจีน มีนามวา “เซอรเบซา (Serbeza) หรือ ศรีบูซา (Sribusa)
พ.ศ.๒๔๓๙ ตากากุสุ (Takakusu) ชาวญี่ปุน ไดแปลจดหมายเหตุ
การเดินทางไปสืบทอดศาสนาของพระภิกษุจีน ชื่อ อี้จิง (I Ching) เรื่องบันทึก
การปฏิบตั ธิ รรมในอินเดียและหมูเ กาะมลายูสง จากทะเลใตกลับบาน (A Record
of The Buddhist Religion as Practiced in India and The Malay Archipelago
Sent Home From The Southern Sea) ตากากุสุ เรียกชื่อเมืองวา โภคะหรือ
ศรีโภคะ (Bhoga/Sri Bhoga) ซึ่งภายหลังเซเดสเรียกวา ศรีวิชัย
นอกจากนี้ยังมีการพบคําตางๆ อีกมากมายที่อาจมีความเกี่ยวของกับ
อาณาจักรโบราณที่เรียกวา ศรีวิชัย แตตางยุคตางสมัยกันไป ดังนี้
๑. จดหมายเหตุปโตเลมี ปโตเลมี เปนนักดาราศาสตรชาวเมือง
อเล็กซานเดรียในพุทธศตวรรษที่ ๗ ไดเดินทางมาแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และบันทึกเกีย่ วกับบานเมืองตางๆ ในดินแดนนีว้ า บริเวณดังกลาวเปนอาณาจักร
ใหญ ตั้งอยูริมทะเล มีเมืองที่สําคัญคือเมือง “ตะโกละ” กินอาณาเขตไปตลอด
คาบสมุทรมาเลย เมืองตักโกละนีเ้ ดิมมีผสู นั นิษฐานวาคือ ตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา
แตปจจุบันมีผูเสนอวา ควรจะเปนจังหวัดตรัง

๑๔๐
๒. จดหมายเหตุราชวงศถัง พุทธศตวรรษที่ ๙ ไดบันทึกถึงดินแดน
ทางใตของจีนวา มีดนิ แดนชือ่ “โกยิง” เปนศูนยกลางทางการคาทีส่ าํ คัญทีพ่ อ คา
จากจีนจะตองเดินทางมาหาซื้อของที่มาจากอินเดียไดอยางสะดวกและมีให
เลือกซือ้ มากมาย การเดินทางมารัฐโกยิงนี้ จะตองผานรัฐหนึง่ ทีอ่ ยูบ นคอคอดกระ
นอกจากนี้ยังกลาวถึงรัฐตุนซุน ในพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เกี่ยวกับวัฒนธรรม
ประเพณีของรัฐนี้ เชนพิธปี ลงศพของชาวตุนซุนวา “เมือ่ ประชาชนในรัฐนีเ้ จ็บปวย
เขาจะแสดงความปรารถนาที่จะปลงศพของเขา โดยใหคนอื่นนําเขาออกมา
นอกเมืองพรอมกับมีขบวนแหรองรําและฟอน นําเขาออกมาและมีนกมาจิกกิน
กระดูกทีเ่ หลือจะเผาใสไหและนําไปทิง้ ทะเล แตถา นกไมกนิ เขาก็จะเอาผูเ จ็บปวยนัน้
ใสลงในตะกรา สําหรับผูที่ตองการปลงศพดวยไฟ เขาจะกระโจนลงกองไฟดวย
ตนเอง
๓. จดหมายเหตุราชวงศเหลียง พ.ศ.๑๐๕๘ ไดบนั ทึกถึงรัฐลังกาสุกะ
โดยกลาวว า ตั้ ง อยู  บ นคาบสมุ ท ร รั ฐ นี้ ไ ด ส  ง ทู ต ไปจี น ใน พ.ศ.๙๖๗ และ
พ.ศ.๙๙๖ พระราชาทรงมีพระนามวา ภคทัตต จีนไดบันทึกไววา “ประชาชน
ทั้งชายและหญิงสยายผมและสวมเสื้อไมมีแขนทําดวยกันหมั่น อันทอดวย
ฝายกิเป พระราชาและขุนนางในรัฐนี้มีผาสีแดงรุงอรุณคลุมหลังอีกชั้นหนึ่ง
ผานี้คลุมอยูบนบาทั้งสองขาง ทั้งพระราชาและขุนนางตางก็คาดเข็มขัดที่ทอ
ดวยเชือกทองและสวมตุม หูทางรูปวงกลม สตรีแตงกายดวยผาหมอยางสวยงาม
ประดับเพชรพลอย กําแพงกอดวยอิฐ มีบานประตู ๒ บาน มีพลับพลาอยูก ลางลาน
เมื่อพระราชาเสด็จออกจากพระราชวัง พระองคทรงชางมีกลดสีขาวกั้น มีกลอง
และธงนําหนา มีทหารทาทางดุรายแวดลอม” นอกจากนี้ยังบันทึกวา เหนือรัฐ
ลังกาสุกะขึ้นไป มีรัฐ พันพันซึ่งตั้งอยูบริเวณยาวเหยียดไปตามริมทะเล
ตอมาราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ ดินแดนคาบสมุทรภาคใตไดถูกแบงออก
เปน ๓ รัฐ คือ ฉีตูหรือซื่อถู โฝซี่ และดันดัน
๔. บันทึกของมาตวนลิน พุทธศตวรรษที่ ๑๒ ไดบนั ทึกเกีย่ วกับรัฐพันพัน
ที่มีเขตติดตอกับลังสุกะวา “ประชาชนสวนใหญตั้งบานเรือนอยูตามริมฝงทะเล
ชนชาติเหลานี้ไมรูจักกอกําแพงสําหรับบานเรือน คงใชแตเพียงรั้วไมเทานั้น
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พระราชาประทับแบบครึ่งบรรทมอยูเหนือเตียงทองรูปมังกร ขุนนางผูใหญ
ตองคุกเขา ในราชสํานักมีพราหมณชาวอินเดียอยูจ าํ นวนมาก ลูกศรทีใ่ ชมปี ลาย
แหลมทําดวยหินแข็งมาก ใบหอกทําดวยเหล็กแหลม มีคมทัง้ สองดาน ในรัฐพันพัน
มีสาํ นักสงฆและภิกษุณี ๑๐ แหง ทานเหลานีศ้ กึ ษาคัมภีรใ นพุทธศาสนา ฉันเนือ้
และไมดื่มเหลา
๕. บันทึกของหลวงจีนอี้จิง พุทธศตวรรษที่ ๑๓ กลาวถึงการเดินทาง
ไปสืบพระพุทธศาสนาที่อินเดีย พ.ศ.๑๒๑๔ ไดบันทึกถึงเมืองที่สําคัญบน
คาบสมุทร ชื่อ “โฝซี่” หรือ “โภคะ” (Fo Shih) โดยเดินทางออกจากเมืองกวั่นตง
(Canton) เมืองหลวงของมณฑลกวางตุง ไปทางเรือลงไประยะเวลา ๒๐ วัน ก็ถึง
เมืองโฝซี่ และไดพกั อยูท นี่ เี่ ปนเวลา ๖ เดือน เพือ่ ศึกษาไวยากรณภาษาสันสกฤต
เพราะทีน่ มี่ พี ระสงฆในพุทธศาสนากวา ๑,๐๐๐ รูป มีพระธรรมวินยั และพิธกี รรม
ทุกอยางคลายกับที่ปฏิบัติกันที่อินเดีย แสดงใหเห็นวาเปนเมืองสําคัญทาง
พุทธศาสนาในแถบนี้ หลังจากนั้นไดเดินทางตอไปลงไปยังโมโลยู พักอยูอีก
๒ เดื อ น จึ ง ได เ ดิ น ทางไปศึ ก ษาพระพุ ท ธศาสนาที่ ม หาวิ ท ยาลั ย นาลั น ทา
เปนเวลา ๑๔ ป ทานไดเดินทางกลับมายังโฟซี่ เมือ่ พ.ศ.๑๒๒๘ ในครัง้ นีท้ า นได
บันทึกวา ประเทศโมโลยูไดกลายเปนสวนหนึ่งของโฟซี่ไปแลว ทานไดพํานักตอ
ทีโ่ ฟซีอ่ กี ๔ ป ระหวาง พ.ศ.๑๒๘๘-๑๒๓๒ เพือ่ แปลพระสูตรในพระพุทธศาสนา
จากภาษาสันสกฤตเปนภาษาจีน
จากบั น ทึ ก ของหลวงจี น อี้ จิ ง ยั ง ได ก ล า วถึ ง ดิ น แดนทางทะเลใต ว  า
มีมากกวา ๑๐ แหง แตละแหงลวนนับถือพระพุทธศาสนาทั้งสิ้น เมืองที่สําคัญ
ไดแก โปลูชิ โมโลยู (มลายู) ซื่อลี่โฝซี่ (ศรีวิชัยหรือศรีโพธิ) โมโฮชิน โฮหลิง
ดันดัน ผั่นผั่น โปหลี คุนลุน โฝซื่อปูโล อะซัน มะดะบัน (มะตะบัน)
๖. จดหมายเหตุราชวงศซง พ.ศ.๑๕๐๓-๑๘๒๓ ไดเรียกชือ่ ซือ่ ลีโ่ ฝซีว่ า
สันโฝซี่ โดยกลาวารัฐสันโฝซีเ่ ปนอาณาจักรใหญทางตอนใต ตัง้ อยูร ะหวางรัฐเจนละ
กับเชโป(ชวา?) ภายในรัฐประกอบดวยเมืองตางๆ ถึง ๕๐ เมือง มีทรัพยากร
มากมาย เชน หวาย หมาก มะพราว ใชเหรียญกษาปณทองแดงในการแลกเปลีย่ น
เล็กๆ การคาใชทองหรือเงิน ในดินแดนนี้ปลูกขาวเจา ถั่วเขียว ถั่วเหลือง

๑๔๒
ผลิตเหลาจากดอกไม มะพราว หมากและนํ้าผึ้ง ใชตัวอักษรภาษาสันสกฤต
พระเจาแผนดินใชแหวนเปนตราประทับ ทรงรูภาษาจีนเพื่อติดตอและเขียน
พระราชสาสน และไดสง ทูตไปจีน เมือ่ พ.ศ.๑๕๐๓, ๑๕๓๖, ๑๕๔๖, และ ๑๖๒๕
รวมทั้งสงหนังสือที่เขียนดวยภาษาสันสกฤตเปนสมุดพับที่มีปกเปนไม รัฐสันโฝซี่
ตั้งอยูทางทิศใตของมณฑลฝูเจี้ยน ประชาชนรบเกงทั้งทางบกและทางนํ้า เมื่อ
พระเจาแผนดินสวรรคต ประชาชนจะโกนผมเพือ่ แสดงความเศราโศกและจะตาย
ตามดวยการเผาตัวเองในทอไฟ ประเพณีนเี้ รียกวา “ถง เจิง้ สู” (Tung sheng ssu)
คือ อยูดวยกัน ตายดวยกัน
รัฐสันโบไสหรือสันโฝซี่ ตัง้ อยูร มิ ทะเล มีจดุ สําคัญทีม่ กี ารคาขายมากมาย
หลายจุด ควบคุมเรือตางๆ ที่มาคาขาย เมืองที่สําคัญและขึ้นอยูกับรัฐ เชน
ตาหมาหลิง (ตามพรลิงค) ปาลิงฟง ซินดา ลันบี และหลานวูลิ
๗. หนังสือจูฟานฉี เปนบันทึกของเจาจูกัว นายดานศุลกากรเมือง
ชวนโจว มณฑลฟูเกีย้ น บันทึกเมือ่ พ.ศ.๑๗๖๘ โดยเก็บขอมูลจากการสัมภาษณ
พอคาที่เดินเรือมาเทียบทา เขาไดอธิบายดินแดนตางๆ ในทะเลใตวา โดยแบง
พื้นที่ออกเปน ๔ สวน คือ จาม (จามปา) แผนดินใหญ สันโฟชิ และชวา
ในสวนของสันโฟชิ (San fo tsi) กลาววาเปนเมืองที่อยูริมนํ้า ผูคนอาศัยอยูในเรือ
และบานที่สรางเปนแพ สันโฟชิ อยูระหวางเจนละและชวา มีอํานาจปกครอง
หัวเมืองตางๆ ๑๕ เมือง สินคาพื้นเมืองขอสันโฟชิ มี การบูร ไมหอม ไมเนื้อแข็ง
กานพลู ไมจนั ทน อบเชย นอกจากนีย้ งั มีไขมกุ กํายาน สุมนไพร งาชาง ปะการัง
แกวตาแมว อําพัน ฝาย ใบดาบ พอคาชาวตางชาติจะมาชุมนุมกันในประเทศนี้
และแลกเปลี่ยนสินคากันโดยใชทองคํา เงิน เครื่องเคลือบ ผาลูกไม ผาแพร
ใยไหม แผนไหม นํ้าตาล เหล็กสามชู (เหลาชนิดหนึ่ง) ขาว เครื่องหอมแหง
สมุนไพร และการบูร
อาณาจักรนีอ้ ยูต ดิ ทะเลใหญและยังควบคุมชองแคบทีช่ าวตางประเทศ
ไมวาจะเดินทางมาจากทิศใดก็ตองผาน ในสมัยกอนเขาใชโซเหล็กคอยขึง
ตรวจตราไมใหโจรสลัดผาน เขามีวิธีอันชาญฉลาดที่จะยกหรือลดโซขึ้นลง
หลังจากอยูกันอยางสงบมาหลายป ในที่สุดก็ไมตองใชโซอีก เขาลากมันขึ้น
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มากองไวบนฝง แตคนก็ยังยําเกรงโซนี้พอกับเกรงกลัวพระพุทธรูป หากเรือ
พอคาแลนผานไปโดยไมจอดแวะ เรือตรวจการของอาณาจักรจะเขาโจมตี
พรอมกัน เจาหนาที่ทุกคนพรอมจะตายในการปฏิบัติการเชนนั้น ดวยเหตุนี้
สันโฟชิจึงเปนศูนยกลางการเดินเรือที่ยิ่งใหญ
นอกจากนี้ยังกลาวถึงเมืองตางๆ ทั้ง ๑๕ เมืองไวดวยดังนี้ เมืองปองฟง
(ปาหัง), ตองยานอง (ตรังกานู), หลั่งยาสิเกีย (ลังกาสุกะ/ปตตานี), กิลันตัน
(กลันตัน), โฟโลอัน, จิโลทิง (สทิงพระ?), เสียนไหม, พะทา, ตันมาลิง (ตามพรลิงค/
นครศรีธรรมราช), เกียโลหิ (ครหิ/ไชยา), ปาติฟอง (ปาเล็มบัง), ซินโต (ซุนดา/
ชวาภาคตะวันตก), เคียนป (กัมเป/สุมาตราตะวันออก), ลังวูลิ (ลัมบริ/สุมาตรา
ตอนเหนือ), และซิหลาน (ซีลอน/ลังกา)
๘. บันทึกสุไลมาน พอคาชาวอาหรับ ไดบันทึกเมื่อ พ.ศ.๑๓๙๔ วา
ซาบัค ตั้งอยูชายฝงหันหนาไปแดนจีน ระยะทางหางกันทางทะเลราว ๑ เดือน
ถาลมดีอาจเร็วกวานัน้ พระราชาทรงมีนามวา มหาราช... มหาราชทรงมีอาํ นาจ
เหนือหมูเ กาะทัง้ หมด เกาะของพระองคเองก็มคี วามอุดมสมบูรณไมแพเกาะใด
มีบานเรือนผูคนจํานวนมาก กลาววา เสียงไกขันยามรุงเชาจะดังติดตอกัน
มิไดขาด เพราะบานเรือนจะอยูติดกัน
๙. บันทึกมาซูดี (Masudi) นักภูมิศาสตรชาวอาหรับ ไดเขียนถึง
ความมั่งคั่งของหมูเกาะซาบัค เมื่อ พ.ศ.๑๔๘๖ วา “อาณาจักรของมหาราช
แหงซาบัค ประกอบดวย กะละห ศรีบูซา และเกาะอื่นๆ ในทะเลจีนนั้น
เขาถวายพระนามพระราชาทุกพระองควา มหาราช มีประชาชนจํานวนมาก
กองทัพ มีขนาดใหญ สามารถเดินเรือไดเร็ว พระราชาทรงมีเครื่องหอมและ
ไมหอมนานาชนิด ดินแดนของพระองคผลิตการบูร กฤษณา กานพลู ไมจันทน
ชะมดเชียง กระวาน ดีปลี..”
การศึกษาศรีวิชัยจากจารึกที่พบในภาคใตและใกลเคียง

จารึกที่พบในภาคใตที่รวมสมัยกับศรีวิชัย มีทั้งหมด ๗ หลัก นอกจากนี้
ยังมีจารึกที่พบในประเทศอินเดียและอินโดนีเซียอีกจํานวนหนึ่ง

๑๔๔
๑. จารึ ก หลั ก ที่ ๒๓ วั ด เสมาเมื อ ง นครศรี ธ รรมราช เป น จารึ ก
รูปใบเสมาหินทราย จารึก ๒ ดาน ภาษาสันสกฤต อักษรหลังปลลวะ ดานแรกมี
๒๙ บรรทัด เปนจารึกใน พ.ศ.๑๓๑๘ กลาวสรรเสริญพระราชาแหงอาณาจักร
ศรีวิชัย พระนาม ธรรมเสตุ กลาวถึงการสรางปราสาทอิฐสามหลังเพื่อถวายแด
พระพุทธองคผทู รงชําระมาร พระโพธิสตั วปท มปาณี และพระโพธิสตั ววชั รปาณี
ผูจ ารึกคือ อธิมกุ ติ ศิษยของพระราชสถวิระ ดานหลังมี ๔ บรรทัด กลาวสรรเสริญ
พระราชาทรงนามวา ศรีมหาราช ผูเปนประมุขแหงราชวงศไศเลนทร ซึ่งมี
ความกลาหาญเชนพระวิษณุ
เปนหลักฐานสําคัญทีแ่ สดงวาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๔ ดินแดนภาคใต
มีระบบกษัตริยปกครองแลว

จารึกหลักที่ ๒๓ วัดเสมาเมือง ปจจุบนั จัดแสดงอยูท พ
่ี พ
ิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติ พระนคร

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้
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๒. จารึกหลักที่ ๒๔ วัดหัวเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
อักษรและภาษาขอมโบราณ พ.ศ.๑๗๗๓ กลาวสรรเสริญพระราชาผูท รงพระนามวา
“ศรีธรรมราช” แหงราชวงศปทมวงศ ผูเปนราชาแหงประเทศตามพรลิงค ซึ่งมี
พระนามเดิมวา จันทรภาณุ
๓. จารึกหลักที่ ๒๕ จารึกฐานพระพุทธรูปนาคปรก วัดหัวเวียง อําเภอ
ไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ.๑๗๒๖ กลาวถึง พระเจาศรีมัตไตรโลกยราช
เมาลิ ภู ษ นวรมเทวะ มหาเสนาบดี ต ลาไน ผู  รั ก ษาเมื อ งครหิ ได อ าราธนา
มรเตงศรีญาโนใหหลอพระพุทธรูปองคนดี้ ว ยสําริดหนัก ๑ ภาระ ๒ ตุละ ปดทองคํา
ราคา ๑๐ ตําลึง ใหมหาผูศรัทธาไดอนุโมทนา และบูชาเพื่อถึงสัมโพธิญาณ

พระพุทธรูปนาคปรก วัดหัวเวียง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี
บริเวณฐานรองรับขนดนาค ปรากฏจารึกหลักที่ ๒๕

๑๔๖
๔. จารึกหลักที่ ๒๖ จารึกเขาพระนารายณ อําเภอตะกัว่ ปา จังหวัดพังงา
จารึกดวยอักษรปลลวะ ภาษาทมิฬ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ ทําใหทราบวา
ที่ตําบลนังคูรของพวกฮินดู ตั้งอยูใกลกับเมืองตะกั่วปา มีเจาผูครองนครนาม
ลงทายวา วรมัน ไดรับสั่งใหขุดสระ ชื่อ ศรี (อวนิ) นารณัม โดยใหสมาชิกแหง
มณิครามดูแลรักษารวมกับชาวไรชาวนา นักโบราณคดีคือ บรอนสันและพิสิฐ
เจริญวงศ ไดขุดพบสระนี้ มีขนาด ๘๐๐ x ๒๐๐ เมตร
๕. จารึ ก หลั ก ที่ ๒๗ จารึ ก วั ด มเหยงค จั ง หวั ด นครศรี ธ รรมราช
จารึกดวยอักษรขอมโบราณ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๔ เนื้อหาเปนการ
ปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา เครื่องใชตางๆ ที่ใชในการบูชา เชน ธูป ประทีป
พวงมาลัย ธงพิดาน จามร และกลาวถึงอาหารเครื่องบํารุงคณะพราหมณ ของ
พระอคัสติมหาตมัน แสดงใหเห็นวา มีทั้งพระสงฆและพราหมณอยูในเมืองนี้
๖. จารึกหลักที่ ๒๘ จารึกวัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช ซึ่งไดมาจาก
วัดเสมาชัย เปนสวนจารึกที่ใชอักษรที่มีอายุเกาไปถึงพุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑
แสดงใหเห็นถึงความเกาแกของพื้นที่เมืองนคร
๗. จารึกหลักที่ ๒๙ จารึกภาษาทมิฬและภาษาสันสกฤต วัดมหาธาตุ
นครศรีธรรมราช เนื้อความไมสมบูรณขาดเปนชวง พอสรุปไดวา ธรรมเสนาบดี
ไดสั่งมิใหผูใดทําอันตรายแกโคสีแดง
๘. จารึกเมืองตันชอร ประเทศอินเดีย พ.ศ.๑๕๗๓-๑๕๗๖ กลาว
ถึงพระเจาราเชนทรโจฬะและราชวงศโจฬะอินเดียใต ยกทัพเขาปลนสะดมเพื่อ
ตัดทอนอํานาจการคาของศรีวิชัย เมื่อ พ.ศ.๑๕๖๘ เพราะไมพอใจที่ศรีวิชัย
ผูกขาดการคา
๙. จารึกเกดุกัน บูกิต เมืองปาเล็มบัง สุมาตรา อินโดนีเซีย จารึก
เมื่อ พ.ศ.๑๒๒๕ จารึกดวยภาษามลายูโบราณ กลาวถึงพระราชาไดเสด็จลงเรือ
เพื่อยกกองทัพ ซึ่งมีทั้งทัพบกและทัพเรือ และทําใหศรีวิชัยประสบชัยชนะ
๑๐. จารึกตาลัง ตูโว ภาษามลายูโบราณ ระบุศกั ราชตรงกับ พ.ศ.๑๒๒๗
พบที่ปาเล็มบัง กลาวถึงการสรางสวนศรีเกษตรหรือสวนสาธารณะของพระราชา

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้
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นามวา ศรีชัยนาศ เพื่อเปนสาธารณะประโยชนตามคติแหงโพธิและกรุณาธิคุณ
แหงพระรัตนตรัย แสดงใหเห็นถึงคติความเชื่อทางพุทธศาสนามหายาน
๑๑. จารึกโกตา กาปูร ภาษามลายูโบราณ พบที่เกาะบังกา ใกลกับ
เมืองปาเล็มบัง อินโดนีเซีย กลาวถึงคําสาปแชงผูท เี่ ปนกบฏตอศรีวชิ ยั จารึกระบุ
ศักราชตรงกับ พ.ศ.๑๒๒๙ ตอนทายของจารึกกลาวถึงศรีวิชัยเตรียมกําลัง
จะยกทัพไปตีชวา
๑๒. จารึกเตลากา บาตู พบที่ปาเล็มบัง ไมระบุศักราช แตมีเนื้อความ
ตรงกับจารึกโกตา กาปูร คําตอคํา จึงนาจะจารึกในชวง พ.ศ.๑๒๒๙ ตัวจารึกเปน
หินสูง สวนยอดทําเปนนาคเจ็ดเศียร ตอนลางเปนรางนํ้า ราดลงบนตัวจารึก
ที่ตั้งของศรีวิชัยและลักษณะทางสังคม

เรือ่ งการกําหนดทีต่ งั้ ของศรีวชิ ยั ยังเปนประเด็นถกเถียงกันอยู มีขอ โตแยง
ของนั ก วิ ช าการมากมายและบ อ ยครั้ ง ที่ ถู ก เจื อ ปนด ว ยความคิ ด ชาติ นิ ย ม
กลาวโดยสรุปวา มีความเห็นเปนสองชวง คือ ในระยะแรกมีความเห็นวา ศรีวชิ ยั
มีศนู ยกลางอยูท ปี่ าเล็มบังในตอนใตของเกาะสุมาตราสวนหนึง่ และอีกสวนหนึง่
เห็นวาอยูที่เมืองไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี สวนในระยะหลัง มีความเห็นวา
ศรีวิชัยเปนเมืองในลักษณะสมาพันธรัฐ ที่มีศูนยกลางไมแนนอน ทั้งนี้เพราะ
รูปแบบทางการเมืองไมวา จะอยูบ นคาบสมุทรหรือในหมูเ กาะตางก็มคี วามสัมพันธ
กันทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองซึง่ ทําใหศนู ยกลางสามารถผันแปรไปตาม
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ แตเมืองตางๆ เหลานี้ ตางก็มลี กั ษณะรวมกัน
บางประการ คือ การนับถือพระพุทธศาสนามหายาน ซึ่งแสดงออกดวยรูปแบบ
ศิลปกรรมที่มีความคลายคลึงกัน เรียกวา ศิลปะศรีวิชัย
ฉะนัน้ “ศรีวชิ ยั ” ไมใชชอื่ อาณาจักรทีม่ ศี นู ยกลางของอํานาจในการควบคุม
เศรษฐกิจและการเมืองอยูที่เมืองใดเมืองหนึ่ง แตเปนชื่อกวางๆ ทางศิลปะและ
วัฒนธรรมของกลุมบานเมือง หรือแวนแควน หรือรัฐนอยใหญ ที่มีวัฒนธรรม
บางประการรวมกัน ในการนับถือพระพุทธศาสนามหายาน ที่แสดงออกดวย

๑๔๘
รูปแบบทางศิลปกรรม ถาหากกลุมบานเมืองหรือแวนแควนเหลานี้ จะมีความ
สัมพันธเกี่ยวของกันทางเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมแลว ก็จะเปนในลักษณะ
สมาพันธรัฐ ซึ่งศูนยกลางอํานาจสามารถเปลี่ยนแปลงไดในแตละยุคสมัย
ไมมีอํานาจที่แทจริงในการบัญชาบานเมืองอื่นๆ ที่อยูหางออกไป จึงมีอิสระ
ในการปกครองตนเองคอนขางสมบูรณ แตจะมีการยอมรับเพื่อเขารวมอยูใน
สมาพันธรัฐ ดวยผลประโยชนทางการคารวมกันและมีความเลื่อมใสศรัทธา
ในสิ่งเดียวกัน
ศาสนาความเชื่อในศรีวิชัย

หลักฐานเกีย่ วกับการเผยแผพทุ ธศาสนาจากอินเดียไปยังเกาะสุมาตรา
และชวา มีปรากฏตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๐ เมื่อ พ.ศ.๙๖๖ พระภิกษุคุณวรมัน
จากแคชเมียรไดเดินทางมาสั่งสอนพุทธศาสนานิกายมูลสรรวาสติวาท คือ
พุทธศาสนาแบบเถรวาททีใ่ ชภาษาสันสกฤต สอดคลองกับบันทึกของหลวงจีนอีจ้ งิ
ที่วาพุทธศาสนาในประเทศแหงทะเลใตแทบทั้งสิ้นเปนแบบหินยาน ในปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๒ พระธรรมปาละ ซึ่งเคยไปศึกษาพระธรรมที่มหาวิทยาลัย
นาลันทาไดไปเผยแผพทุ ธศาสนาทีเ่ กาะสุมาตราและชวา และราวกลางพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๓ พระภิกษุจากอินเดียใต คือพระวัชรโพธิ ไดเดินทางมาสัง่ สอนลัทธิตนั ตระ
ที่เกาะชวาและสุมาตรา
สวนหลักฐานพุทธศาสนาบนคาบสมุทรมลายู ก็มีอายุเกาแกขึ้นไปถึง
พุทธศตวรรษที่ ๑๐-๑๑ เชนกัน โดยผานเสนทางการเผยแผพุทธศาสนาขาม
คาบสมุทร ซึง่ มีดว ยกันหลายเสนทาง สําหรับทีเ่ มืองไชยา ถือเปนเสนทางสําคัญ
ที่พบหลักฐานมาก บริเวณนี้ใชเสนทางสายตะกั่วปาและคลองทอมไปออกอาว
บานดอน ทําใหเราพบพระพุทธรูปแบบคุปตะของอินเดียที่เมืองไชยา และ
เมืองเวียงสระ
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๑๔๙

ลักษณะพุทธศาสนาทีโ่ ดดเดนของศรีวชิ ยั คือ พุทธศาสนามหายานตัง้ แต
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ เปนตนมา หลักฐานที่ปรากฏคือ โบราณสถาน โบราณวัตถุ
บนคาบสมุทร ในศิลปะแบบศรีวิชัย ซึ่งมีความคลายคลึงกับศิลปะชวาแหง
ราชวงศไศเลนทร และปรากฏเดนชัดมากขึน้ ในตนพุทธศตวรรษที่ ๑๔ สืบเนือ่ งจาก
กษัตริยในราชวงศไศเลนทรที่ปกครองศรีวิชัยและชวาเปนองคอุปถัมภของ
พุทธศาสนาสกุลวัชรยาน โดยมีแมแบบมาจากอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของราชวงศปาละ พระพุทธศาสนาไดแพรหลายมาจากมหาวิทยาลัยนาลันทา
ในรัฐพิหาร นิกายนีเ้ ปนแรงบันดาลใจสําคัญในการสรางศาสนสถานบนคาบสมุทร
มลายูและหมูเ กาะ ทีม่ หาวิทยาลัยนาลันทา มีการพบจารึก พ.ศ.๑๔๐๓ กลาววา
พระเจาพลบุตรเทวะ กษัตริยแหงศรีวิชัย เชื้อสายราชวงศไศเลนทร เปนผูสรางวัด
ไวสําหรับผูแสวงบุญชาวศรีวิชัยที่ไปศึกษาพระธรรมที่นั่น และพระเจาเทวปาละ
ไดมอบรายไดจากหมูบานจํานวนหนึ่งเปนคาดูแลรักษา หลักฐานนี้แสดงถึง
ความสัมพันธทางศาสนาระหวางศรีวิชัยและปาละเปนอยางดี
ลักษณะรวมกันของศิลปะศรีวิชัยที่ไชยากับหมูเกาะทะเลใตคงเปนผล
มาจากความสัมพันธทางการเมืองระหวางดินแดนทั้งสองและเกี่ยวของกับ
ระบบเครือญาติของกษัตริยในราชวงศไศเลนทร แนวคิดนี้มีหลักฐานสนับสนุน
จากรูปแบบศิลปกรรมรูปพระอวโลกิเตศวรทีพ่ บในไชยา และฐานอาคารวัดแกว
วัดหลงทีท่ าํ เปนรูปกากบาท ตามความเชือ่ ในพุทธศาสนามหายานสกุลวัชระยานวา
ศาสนสถานคือการปรากฏขึ้นของมณฑลจักรวาลอันศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งประกอบดวย
ทิศทั้งสี่ และทิศเบื้องบนอันเปนศูนยกลาง ซึ่งมีพระชินพุทธเจาประจําอยูตาม
แนวแกนทิศ ทีว่ ดั แกวไดพบพระชินพุทธเจา (ธยานิพทุ ธ) อักโษภยะปางมารวิชยั
ผู  มี วั ช ระเป น อาวุ ธ ที่ ซุ  ม ประตู ด  า นทิ ศ ตะวั น ออก เป น การยื น ยั น ชั ด เจนว า
พุทธศาสนาทีไ่ ชยาในสมัยนัน้ เปนพุทธศาสนามหายานนิกายวัชรยาน เชนเดียวกับ
ทีพ่ บในศาสนสถานของชวา นอกจากนีล้ กั ษณะของผังอาคารยังมีความคลายคลึง
กับจันทิกะลาสันในชวาอีกดวย

๑๕๐

โบราณสถานวัดแกว อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

ลักษณะจักรวาลมณฑล ตามคติพุทธศาสนามหายาน
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๑๕๑

ตารางแสดงสายสกุลพระธยานิพุทธเจา
ศิลปะศรีวิชัย

รองรอยของศิลปกรรมแบบศรีวิชัย มีลักษณะที่เปนเอกลักษณะของ
ตนเองอยางเห็นไดชัด ไมวาจะเปนดานสถาปตยกรรม ประติมากรรม และ
งานประณีตศิลป ลวนแสดงถึงภูมิปญญาอันสูงสงของบรรพชนในรัฐสําคัญบน
คาบสมุทรภาคใต แรกเริ่มไดมีการจัดหมวดหมูของศิลปะที่พบในประเทศไทย
โดยเฉพาะภาคใต ภายหลักจากที่ศาสตราจารยเซเดสไดเสนอทฤษฎีเกี่ยวกับ
อาณาจักรศรีวิชัย สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ ก็ทรงผนวกศิลปวัตถุ
ที่พบในภาคใตของประเทศไทยทั้งหมดวา เปนโบราณวัตถุของรัฐศรีวิชัย ตอมา
ศาสตราจารยหมอมเจาสุภัทรดิศ ดิศกุล โอรสในสมเด็จฯ กรมพระยาดํารงฯ
ไดทรงจัดหมวดหมูศ ลิ ปะในประเทศไทย โดยจัดศิลปะโบราณวัตถุทพี่ บในภาคใต
ที่สรางขึ้นเนื่องในพุทธศาสนามหายาน เรียกวา “ศิลปะศรีวิชัย” สวนเทวรูปใน
ศาสนาฮินดูทพี่ บทัง้ กอนหนาและรวมสมัย แยกออกมาเปน “ศิลปะเทวรูปรุน เกา”

๑๕๒
ตอมาพิรยิ ะ ไกรฤกษ ไดพยายามจัดหมวดหมูศ ลิ ปะทีพ่ บในภาคใตใหม
โดยเขียนไวในหนังสือ ศิลปะทักษิณกอนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เรียกศิลปะทีพ่ บใน
ภาคใตวาศิลปะทักษิณ โดยคํานึงถึงความหลากหลายของอิทธิพลทางศิลปะ
ทีไ่ ดรบั ในแตละชวง ในหนังสือเลมนีไ้ ดละลายคําวา ศิลปะศรีวชิ ยั ลง และโบราณวัตถุ
สถานที่อยูในชวงศรีวิชัย ไดจัดใหเปนศิลปะไชยา รุนตางๆ ซึ่งทฤษฎีนี้ถึงแมจะ
เปนทฤษฎีที่จัดรูปแบบศิลปะไดอยางละเอียด แตไมไดรับความนิยม เนื่องจาก
คําวา ศรีวิชัย ไดกลายเปนที่นิยมของคนโดยทั่วไปแลว ประกอบกับการใชคําวา
ศิลปะไชยา ดูจะแคบเกินไปสําหรับศิลปะทั้งหมดที่พบในภาคใต ในที่นี้ คําวา
“ศิลปะศรีวิชัย” จึงยังคงอนุโลมใชเปนชื่อเรียกศิลปะเนื่องในคติพุทธศาสนา
มหายานที่พบในภาคใตตอไป ทั้งที่ยังไมทราบแนชัดวา ศรีวิชัยนั้น ตั้งอยูที่ใด
กันแน
๑. สถาปตยกรรม สถาปตยกรรมทีส่ าํ คัญในศิลปะศรีวชิ ยั ทีพ่ บในภาคใต
ของไทย สวนใหญพบทีอ่ าํ เภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี เชน พระบรมธาตุไชยา
วัดแกว และวัดหลง พุทธสถานทีเ่ หลืออยูท วี่ ดั แกวและวัดหลงนัน้ ไมสามารถกําหนด
ขอบเขตของอารามเดิมได เพราะเหลือรองรอยเพียงฐานอาคาร ซึง่ เขาใจวาเปน
ฐานสถูปเทานัน้ สวนทีพ่ ระบรมธาตุไชยา ไดรบั การบูรณะมาโดยตลอด จึงยังคง
สภาพของสถูปทีแ่ สดงลักษณะของศิลปกรรมทีร่ บั รูปแบบวิหารในอินเดียใตทสี่ ราง
สวนฐานเปนรูปมณฑปมีหลังคาซอนชั้น สวนยอดเปนรูปสถูปและสรางสถูปกะ
หรือสถูปจําลองประดับตามมุมของชั้นหลังคาลดหลั่นกันแตละชั้น มีอายุอยู
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๕
ส ว นวั ด แก ว และวั ด หลงเหลื อ เพี ย งฐานที่ มี ค วามสู ง และเรื อ นธาตุ
ที่วัดแกวประดับดวยเสาที่อิงตัวอาคาร ทําใหมีลักษณะคลายกับศิลปะจาม
ของอาณาจักรจามปาตางตอนกลางของประเทศเวียดนาม สวนที่โบราณสถาน
เมืองยะรังจังหวัดปตตานี เหลือเพียงฐานขนาดใหญที่แสดงใหเห็นอิทธิพลของ
ศิลปะอินเดียแบบคุปตะคลายกับที่พบในศิลปะทวารวดีทางภาคกลาง
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๑๕๓

นอกจากนี้ยังมีสถูปรูปโอควํ่า พบที่วัดสทิงพระ วัดพะโคะและวัดสีหยัง
จังหวัดสงขลา กับที่วัดมหาธาตุนครศรีธรรมราช
๑.๑ พระบรมธาตุไชยา สรางขึน้ เมือ่ ใดไมปรากฏชัด สันนิษฐานจาก
รูปทรงวา สรางขึน้ ในพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕ มีลกั ษณะเปนเจดียท รงปราสาทยอด
เรือนธาตุมีผังเปนรูปกากบาท มีมุขทั้ง ๔ ดาน ลักษณะเปนมุขตันเพิ่มมุมออก
มาจากกลางดานของผนังเรือนธาตุ ยกเวนดานทิศตะวันออกมีบันไดทางขึ้น
สูหองโถงกลาง ความสูงจากฐานถึงยอด ๒๔ เมตร ประกอบดวยฐานบัวลูกแกว
สี่เหลี่ยมจัตุรัสตกแตงดวยเสาติดผนังลดเหลี่ยม ๑ ชั้น วางอยูบนฐานเขียง
เตี้ยๆ ซอนกัน ๒ ชั้น ขนาดฐาน ๑๓ เมตร สวนฐานอยูตํ่ากวาระดับผิวดิน
ปจจุบัน ดานหนาฐานบัวลูกแกวทิศตะวันออกมีซุมพระพุทธรูปอยูขางบันได
จํานวน ๒ ซุม สวนบนของฐานบัวลูกแกว มีลักษณะเปนฐานทักษิณที่มุม
ทั้ ง สี่ ป ระดั บ ด ว ยสถู ป จํ า ลอง ตรงกลางฐานเป น ฐานบั ว ลู ก แก ว อี ก ชั้ น หนึ่ ง
รองรับเรือนธาตุเจดียทรงจัตุรมุข ที่มุมเรือนธาตุทําเปนรูปเสาหลอกติดผนัง
ตรงกลางเสาเซาะรองตลอดโคนถึงปลายเสา มุขดานหนาทางทิศตะวันออก
มี บั น ไดทางขึ้ น สามารถเดิ น ขึ้ น ไปนมั ส การพระพุ ท ธรู ป ภายในองค เจดี ย  ไ ด
ในหองโถงกลางมีขนาด ๒x๒ เมตร ผนังเรือนธาตุเดิมกออิฐไมสอปูนลดหลั่น
กันขึ้นไปถึงยอดที่มุมของมุขแตละดานทําเปนเสาติดอาคาร เหนือมุขเปน
ซุมหนาบันประดับลายปูนปนวงโคงรูปเกือกมา หรือที่เรียกวา “กุฑุ” เหนือ
เรือนธาตุมลี กั ษณะเปนหลังคาซอนชัน้ ขึน้ ไป ๓ ชัน้ โดยการจําลองยอสวนอาคาร
เบื้องลางลดหลั่นกันขึ้นไป แตละชั้นประดับดวยสถูปจําลอง ชั้นละ ๘ องค
ทั้งหมดมี ๒๔ องค สวนยอดนั้นไดรับการดัดแปลงสมัยรัชกาลที่ ๕

๑๕๔

วัดพระบรมธาตุไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

๑.๒ วัดหลง ตั้งอยูในแนวสันทรายไชยา เปนวัดกึ่งกลางระหวาง
วัดเวียงและวัดแกว ถูกรื้อเหลือเพียงฐานเมื่อคราวบูรณะพระบรมธาตุไชยา
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ เพือ่ ไปทํากําแพงแกว กรมศิลปากรไดทาํ การขุดแตง พบฐาน
อาคารที่มีแผนผังรูปกากบาท สันนิษฐานวามีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๕
สวนประกอบทีเ่ หลือคือฐานเจดียเ ปนฐานบัวลูกแกว ๑ ชุด อยูใ นผังรูปกากบาท
ขนาด ๒๑.๖๕x๒๑.๖๕ เมตร เพิ่มมุมรับกับฐานเรือนธาตุทรงจัตุรมุข ถัดขึ้นมา
ประกอบดวยฐานเขียง บริเวณกึ่งกลางฐานเขียงเวนเปนรองและกออิฐเวนชอง
เหนือฐานเขียงเปนฐานบัวควํา่ ทองไมคาดดวยลูกแกว มีรอ งรอยของเสาติดผนัง
มีลกั ษณะฐานคลายฐานทักษิณ มีทางขึน้ ทางตะวันออกเขาสูห อ งโถงกลาง วัดหลง
มีขนาดเจดียใหญกวา วัดพระบรมธาตุ ๑ เทาและใหญกวาวัดแกวเล็กนอย
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๑๕๕

ฐานอาคารวัดหลง อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

๑.๓ วัดแกว เปนโบราณสถานทางทิศใตของวัดหลง อาคารทีส่ าํ คัญ
ไดแกเจดียทรงปราสาท กออิฐไมสอปูน อยูในผังรูปกากบาท ฐานชั้นลางสุด
เปนฐานเขียงสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ลักษณะเปนฐานทักษิณ มีบนั ไดทางขึน้ ดานตะวันออก
และตะวันตก ตัวอาคารเรือนธาตุเปนอาคารทรงจัตุรมุขขนาด ๑๘x๑๘ เมตร
ระหวางมุมของมุขตอดวยมุมของเรือนธาตุออกเก็จเพิม่ มุมอีก ๑ มุม ตัวเรือนธาตุ
วางอยูบ นชุดฐานบัวทีป่ ระกอบดวยฐานเขียง กึง่ กลางฐานเขียงคอนไปทางดาน
บนเวนเปนรองและกออิฐเวนชอง ตอดวยบัวควํา่ และลูกแกว ชุดฐานนีท้ าํ หนาที่
เปนบัวตีนธาตุ ถัดขึ้นไปเปนผนังอาคาร มีมุขดานตะวันออกทําหนาที่เปนทาง
ไปหองโถงกลาง ขนาด ๔x๔ เมตร ผนังดานนอกอาคารตกแตงดวยเสาติดผนัง
และเซาะรองผากลางเสาจากโคนไปถึงยอด เสารูปแบบนี้พบในจันทิกะลาสัน
ที่ชวาภาคกลาง ประเทศอินโดนีเซีย และคลายกับเสาติดผนังแบบมิเซิน A๑
ในศิลปะจาม ประเทศเวียดนาม มุขดานทิศใตยังคงสภาพดี ดานในมีลักษณะ
เปนหองคูหาปรากฏเสาประดับกรอบประตูกออิฐ ดานขางมีซุมจําลองยอสวน
มาจากรูปแบบอาคารจริง ซึ่งปจจุบันสวนยอดหักพังไปหมดแลว ประตูทางเขา

๑๕๖
มุขดานทิศใตมีกรอบประตู ทับหลังประตูและธรณีประตู ทําจากหินปูน อยูใน
สภาพดั้งเดิม ความสูงของประตูประมาณ ๑.๖ เมตร
๒. ประติมากรรม ประติมากรรมแบบศรีวิชัยเปนประติมากรรมเนื่อง
ในพุทธศาสนามหายาน เปนสวนใหญ โดยเฉพาะรูปพระพุทธรูป พระโพธิสัตว
สวนที่เปนเทวรูปในศาสนาฮินดูนั้นมีอยูบาง โบราณวัตถุเหลานี้ ไดรับอิทธิพล
จากศิลปะอินเดียแบบคุปตะ หลังคุปตะ และปาละเสนะ ตามลําดับ สวนมากจะสลัก
ดวยศิลาหรือหลอดวยสําริด มีลักษณะรวมที่คลายคลึงกับศิลปะชวาภาคกลาง
ประติมากรรมเนือ่ งในพุทธศาสนาทีเ่ กาแกทสี่ ดุ ในภาคใต เปนพระโพธิสตั ว
อวโลกิเตศวรศิลา พบทีอ่ าํ เภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี แสดงอิทธิพลศิลปะอินเดีย
แบบคุปตะ มีอายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๑๓ และมีพระโพธิสัตวอวโลกิเตศวร
หลอดวยสําริดอีก ๒ องค คนพบที่อําเภอไชยาเชนเดียวกัน แตมีลักษณะของ
อิทธิพลศิลปะหลังคุปตะและปาละ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔ เขามาปะปนแลว
เปนพระโพธิสัตวที่แปลกกวาตนแบบในอินเดีย คือ ครองหนังกวาง มีลักษณะ
คลายกับที่พบในเกาะสุมาตราและชวา แตไมพบในอินเดีย

พระโพธิสัตวอวโลกิเตศวรศิลาและสําริด พบที่อําเภอไชยา จังหวัดสุราษฎรธานี

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๕๗

สําหรับพระพุทธรูปที่นาสนใจอีกองคหนึ่ง คือ พระพุทธรูปนาคปรก
พบที่วัดเวียง อําเภอไชยา โดยทั่วไปการทําพระพุทธรูปนาคปรกนิยมทําปาง
สมาธิ แตพระพุทธรูปองคนี้ทําปางมารวิชัย และถอดออกไดเปน ๓ ชิ้น คือ
สวนเศียรนาค สวนองคพระพุทธรูป และสวนขนดนาค ที่ฐานมีจารึกอักษรขอม
วาหลอขึน้ ใน พ.ศ.๑๗๒๖ อยูใ นชวงปลายสมัยศรีวชิ ยั พระพุทธรูปนาคปรกแสดง
ใหเห็นวามีอิทธิพลศิลปะลพบุรีเขามาผสม โดยดูจากลักษณะเศียรนาค และ
พระพักตรของพระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะสีเ่ หลีย่ ม แตยงั คงมีลกั ษณะศรีวชิ ยั อยูค อื
พระเกตุมาลาหรือเมาลีเรียบ ไมมขี มวดพระเกศา มีรศั มีรปู ใบโพธิต์ ดิ อยูด า นหนา
พระนลาฎ ชายจีวรเปนริ้วซอนกันเหนือพระอังสาซาย นอกจากนี้ยังพบการทํา
เทวรูปในศาสนาฮินดูควบคูกันไปดวย เชน พระนารายณ หรือพระวิษณุ ศิวลึงค
ทาวกุเวร พระพิฆเณศ

พระวิษณุสี่กร แสดงสรีระแบบมนุษยธรรมดา พบที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา

๑๕๘
ลักษณะประติมากรรมแบบศรีวชิ ยั จะแสดงสัดสวนเหมือนมนุษยธรรมดา
พระหัตถและพระบาทสมสวนกับพระวรกาย พระพักตรคมเขม พระเกศาหวี
เกลาเปนมวยทรงสูงแลวปลอยใหชายผมสยายลงมาบนพระปฤษฎางค (ชฎามงกุฎ)
พระองคทรงศิราภรณ พระขนงโคงเรียบ พระเนตรเหลือบมองตํา่ หางพระเนตร
ยาว พระนาสิกโดง พระโอษฐยิ้มเปนรูปกระจับ พระหนุเปนปม มีทั้งประทับยืน
ตริภงั คหรือเอียงสะโพก ประทับยืนสมภังคหรือยืนตรง พระทับนัง่ ขัดสมาธิเพชร
ประทับนั่งในทาลลิตาสนะ คือบางพระบาทขางหนึ่งหอยลงมาอีกพระบาท
พับอยูบนพระแทน ทรงผาทรงยาวบางแนบพระองค ไมทรงฉลองพระองค
ประดับเครื่องทรงตามแบบอินเดีย เชน กรองศอ พาหุรัด สายธุรําปวีต
นอกจากประติมากรรมดังกลาวแลว ยังนิยมทําพระพิมพดินดิบ และ
สถูปดินดิบเล็กๆ เปนของทีแ่ ตกหักงาย ซึง่ สรางขึน้ เพือ่ สืบอายุพระพุทธศาสนา
สันนิษฐานวาคงทําตามประเพณีทางลัทธิมหายาน คือ เมือ่ เผาศพของพระเถระ
ที่มรณภาพหรือบุคคลสําคัญที่ตายแลว ก็เก็บเอาอัฐิธาตุโขลกเคลากับดิน
แลวกดลงในแมพิมพออกมาเปนพระพุทธรูปหรือพระโพธิสัตว เพื่อประสงค
ปรมัตถประโยชนแกผูมรณะ อัฐินั้นถูกเผามาครั้งหนึ่งแลว จึงไมเผาอีก

พระพิมพดินดิบ
ที่มา : ศรีวิชัย โดยสุจิตต วงษเทศ

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๕๙

๓. ประณีตศิลป จากการทีม่ กี ารติดตอคาขายกับตางชาติ ทําใหไดพบ
หลักฐานสําคัญคือ ลูกปดแกวมีตาจากตะวันตก ซึง่ เรียกวา ลูกปดโรมันและแหวน
ตรารูปแบบตางๆ เปนจํานวนมากตามแหลงโบราณคดีทสี่ าํ คัญ เชน ทีค่ ลองทอม
จังหวัดกระบี่ ที่อําเภอตะกั่วปา จังหวัดพังงา จนในสมัยตอศรีวิชัยสามารถผลิต
ลูกปดขึ้นไดเอง ดังไดพบแหลงผลิตลูกปดที่สําคัญ อยูที่ควนลูกปด คลองทอง
และเปนเครื่องประดับที่สําคัญสืบเนื่องมาและเห็นไดชัดในรูปแบบการแตงการ
ของพระโพธิสัตว ตลอดถึงมโนราห (โนรา)
๔. ภาชนะดินเผา ในภาคใตไดพบแหลงเตาเผาโบราณ อยูบริเวณ
ริมคลองปะโอ ตําบลมวงงาม อําเภอเมืองฯ จังหวัดสงขลา ไดแก เตาโคกหมอ
เตาโคกไพ และเตาหมอ จากการขุดคนทางโบราณคดี โดย เจนิช เอ็ม สตารทารต
และหนวยศิลปากรที่ ๙ สงขลา ไดพบรองรอยของการผลิตภาชนะดินเผาสมัย
ศรีวิชัย ซึ่งใชเทคโนโลยีชั้นสูง รวมทั้งเทคนิคการผสมเนื้อภาชนะดินเผาที่ดีกวา
แบบพื้นเมืองธรรมดา มีการใชดินขาวเปนวัตถุดิบในการทําภาชนะ ที่มีลักษณะ
เปนเครื่องปนดินเผาสีขาว ซึ่งไมพบเลยในแหลงโบราณคดีอื่นๆ ซากเตาเผา
โบราณฝงอยูในดิน สวนที่เหลือเปนเตารูปวงกลมกวางประมาณ ๑.๓๐ เมตร
แบงออกเปน ๔ สวน ฐานของเตามีชอ งลมหรือชองไฟเปนรูปกากบาท ตัวเตาเผา
เปนดินเหนียวเผาจนแกรงและใตเตาเผาเปนดินเหนียวผสมดวยเศษภาชนะดินเผา
ที่แตกหัก บดอัดกันแนนเพื่อปองกันการยุบตัว สันนิษฐานวาหลังคานาจะเปน
รูปลอมฟางสูงประมาณ ๑ เมตร และอาจมีปลองไฟทีย่ อดบนสุดของเตา เผาดวย
อุณหภูมิ ๑,๐๐๐ องศา ภาชนะดินเผาที่ไดจึงมีความสุกสมํ่าเสมอ ไมมีรอยดาง
ภาชนะดินเผาที่แหลงเตาปะโอนี้ มีลักษณะเดนที่เนื้อวัสดุ ซึ่งเปน
ดินเหนียวเนื้อละเอียด เนื้อสีขาว ตกแตงตัวภาชนะเปนลายกดประทับรูป
ฟนปลาหรือสามเหลีย่ มติดตอกันบริเวณไหล โดยมีเสนคูข นาดเปนแนวประกอบ
นอกจากนัน้ ยังมีการตกแตงแบบอืน่ คือ การเขียนสีกองลงบนพืน้ ภาชนะ รูปทรง
ที่พบไดแก ภาชนะที่มีกา หรือคนทีดินเผา จานแบน อางดินเผา คนโทใสนํ้า
สวนภาชนะที่สทิงพระมี ทรง จาน ชาม ถวย ถวยมีฝาครอบ หมอ กานํ้าและ

๑๖๐
ชามอาง ซึ่งมีการตกแตงดวยลายขูดขีด เปนเสนสลักแบบ และลายแบบพิเศษ
เปนรูปหัวนะโมและตัวกนก
ความเสื่อมของศรีวิชัย

ศรีวิชัยนั้นเกิดขึ้นในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๓-๑๘ อันเปนผลจากการ
เปนคนกลางในการคาขายและการยอมรับระบบบรรณาการของจีน ดังนั้น
เมื่อจีนเปลี่ยนนโยบายการคา โดยแทนที่จะคาขายผานคนกลางเหมือนแตกอน
ก็สง เสริมใหสาํ เภาจีนแลนไปคาขายกับบานเมืองตางๆ โดยตรง ตัง้ แตพทุ ธศตวรรษ
ที่ ๑๘ เปนตนมา ทําใหอํานาจทางการคาผานชองแคบมะละกาของศรีวิชัย
ซบเซาลง ในขณะทีบ่ า นเมืองชายฝง ทะเลในคาบสมุทรและภาคพืน้ ทวีปของไทย
ไดพัฒนาขึ้น โดยหันมามีความสัมพันธกับลังกา หรือศรีลังกา รับวัฒนธรรม
แบบใหม เปนวัฒนธรรมที่มีฐานความเชื่อ พุทธศาสนาเถรวาท มีชุมชนบาน
เมืองที่ขยายใหญขึ้น เชนนครศรีธรรมราช และในที่สุดก็หันกลับมาใชเสนทาง
ขามคาบสมุทรในบริบทใหม ในขณะที่พื้นที่คาบสมุทรตอนลาง ตลอดไปจนถึง
หมูเกาะนอยใหญ ไดรับวัฒนธรรมศาสนาอิสลามมาแทนที่ ศรีวิชัยในภาพรวม
ซึง่ เคยเปนรัฐในคาบสมุทรและหมูเ กาะทะเลใต จึงมีความแตกตางทางวัฒนธรรม
อยางชัดเจน ในที่สุดวัฒนธรรมศรีวิชัยอันเปนวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานจากลัทธิ
ความเชื่อพุทธศาสนามหายาน จึงไดสูญสลายลงและถูกแทนที่ดวยวัฒนธรรม
แบบมุสลิม และพุทธศาสนาเถรวาท
ในพื้นที่คาบสมุทรภาคใตของประเทศไทย สมัยราชวงศซุงตอนปลาย
จีนไดเปลี่ยนนโยบายใหม โดยสงเรือลงมาคาขายโดยตรง ทําใหเมืองตางๆ
บนคาบสมุทรทีเ่ คยอยูใ ตอาํ นาจของศรีวชิ ยั เปนจุดพบกันระหวางพอคาจีนและ
ตะวันตกเหมือนกับสมัยแรกเริ่ม เมืองตางๆ เหลานี้เขมแข็งขึ้น เชนตามพรลิงค
(นครศรีธรรมราช) ซึ่งประกาศตนเปนอิสระอยางชัดเจนแยกออกจากกลุมเมือง
ในวัฒนธรรมศรีวชิ ยั เดิม ตัง้ แต พ.ศ.๑๗๗๓ และรวบรวมเมืองตางๆ ในคาบสมุทร
เปนเมือง ๑๒ นักษัตร ประกอบดวย เมืองสายบุรี ปตตานี กลันตัน ปะหัง ไทรบุรี

หลักฐานเกียวกับวัฒนธรรมศรีวิชัยในคาบสมุทรภาคใต้

๑๖๑

พัทลุง ตรัง ชุมพร บันไทสมอ สงขลา ตะกั่วปา และกระบี่ ดังปรากฏเปนเชิง
สัญลักษณอยูในตราประจําเมืองนครศรีธรรมราชถึงปจจุบันนี้
สรุป

บนคาบสมุทรภาคใตของประเทศไทยทุกวันนี้ เปนดินแดนทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
เกาแกทสี่ ดุ แหงหนึง่ ของประเทศมาแตโบราณ มีหลักฐานทางประวัตศิ าสตรและ
โบราณคดีที่แสดงถึงความสัมพันธกับดินแดนขางเคียงทั้งในระยะใกลและไกล
มีพฒ
ั นาการทางวัฒนธรรมโดดเดนมาตัง้ แตสมัยกอนประวัตศิ าสตร และพัฒนา
เขาสูประวัติศาสตรยุคแรกเริ่ม ในชื่อ วัฒนธรรมศรีวิชัย โดยมีความสัมพันธ
อยางใกลชิดกับบานเมืองในคาบสมุทรมลายูตอนใต และหมูเกาะทะเลใต
ศรีวิชัยนั้น มีความสําคัญในฐานะศูนยกลางของการติดตอสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจในยุคแรกเริม่ ประวัตศิ าสตร จากสภาพทางภูมศิ าสตรทเี่ อือ้ อํานวย
ตอการคาขายทางทะเล ทําใหเห็นพลวัตร ความเคลือ่ นไหว และความสัมพันธกบั
กลุม อารยธรรมตางๆ ทีม่ บี ทบาทในการสรางระบบเศรษฐกิจยุคโบราณ ในลักษณะ
เครือขายการคาทางทะเล สงผลใหมีการแลก รับ และปรับเปลี่ยน ลักษณะทาง
วัฒนธรรม จากชุมชนในสมัยกอนประวัติศาสตร เขาสูสมัยประวัติศาสตร โดยมี
พื้นฐานดานความเชื่อมาจาก วัฒนธรรมอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
แถบรัฐเบงกอล เปนรูปแบบวัฒนธรรมที่มีพื้นฐานความเชื่อทางพุทธศาสนา
มหายาน สวนดานเทคโนโลยีนนั้ มีทงั้ ทีไ่ ดรบั จากเวียดนาม จีน อินเดีย และโรมัน
ดวยลักษณะที่เปนจุดกึ่งกลางระหวาง ๒ มหาสมุทร จึงเปนจุดนัดพบระหวาง
วัฒนธรรมตะวันตกและตะวันออกดวย
การเขาใจรากฐานทางวัฒนธรรมของพืน้ ทีแ่ ละผูค นทางภาคใต จะทําให
การพัฒนาพืน้ ทีภ่ าคใตตอ ไปในอนาคตดําเนินไปอยางราบรืน่ ภายใตฐานความคิด
และความเขาใจทางวัฒนธรรมของคนใต
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ปะโอ๑ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่
Transborder PA-O from Myanmar
in Chiang Mai Province

สุนทร คํายอด

อาจารยประจําคณะศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยแมโจ

สุทธิพงศ พัฒนวิบูลย

กองการศึกษา เทศบาลตําบลหนองปาครั่ง
๑

ชาติพันธุปะโอ มีชื่อเรียกที่หลากหลาย ไดแก ตองซู ตองสู ตองสู ตองซู ตองสู ตั้งสู และ
ตองตู

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๖๕

บทคัดยอ

ปะโอขามแดนในเมืองเชียงใหม แบงได ๒ ระยะคือ การขามแดน
ยุคจารีต และการขามแดนในยุครัฐชาติ การสรางตัวตนของกลุมชาติพันธุ
ปะโอในเมืองเชียงใหม ในยุคจารีตไดใชพื้นที่ทางศาสนา ผานการปฏิสังขรณ
ศาสนสถาน สวนกลุม ปะโอขามแดนในยุครัฐชาติ จะแสดงตัวตนดวยการจัดงาน
วันชาติ เปนกิจกรรมที่รวบรวมคนปะโอขามแดนที่แตงกายดวยเสื้อผาและ
ประดับดวยสัญลักษณทแี่ สดงถึง “ความเปนปะโอ” กิจกรรมนีไ้ ดผลิตซํา้ ความเชือ่
และประเพณีที่สําคัญของชาวปะโอในรูปของการแสดงบนเวที อีกทั้งไดผลิตซํ้า
อุดมการณของรัฐไทย เพื่อกําหนดตําแหนงใหที่ใหกับชาติพันธุปะโอขามแดน
ในพื้นที่เมืองเชียงใหม

๑๖๖
Abstract

The transformation of Pa-O ethnic group from Myanmar in
Chiang Mai can be divided into 2 phrases which are traditional and
nation state. The creation of the Pa-O identity in Chiang Mai in the
traditional phrase is through the restoration of the religious place of
worship. The Pa-O group in the phrase of the nation state will identify
themselves with a national day celebration which gathers people
together in traditional Pa-O indigo-dyed outfits adorned with a symbol
that signifies “the Pa-O” status. This activity has generated duplicate
key beliefs and traditions of the Pa-O in the form of performance on
the stage and is reproduced through the state ideology of Thailand to
determine the position of the Pa-O in Chiang Mai.

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๖๗

บทนํา

ปะโอ (ตองสู) เปนชื่อชาติพันธุหนึ่งที่ขามแดนมาจากรัฐฉาน ประเทศ
พมาเขามาในประเทศไทยอยางตอเนื่องตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ซึ่งยังไมเปน
ที่รูจักมากนัก หากกลาวถึงสถิติของแรงงานขามถิ่นที่ภาษากฎหมายเรียกวา
“แรงงานตางดาว” ขอมูลจากกองแผนงานและสารสนเทศ สํานักบริหารแรงงาน
ตางดาว ในปพุทธศักราช ๒๕๖๐ พบวา จํานวนคนตางดาวที่ทํางานในจังหวัด
เชียงใหม ณ เดือนพฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๐ ภาคเหนือมีแรงงานตางดาว
๑๓๗,๙๐๗ คน ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม มี แรงงานต า งด า วถึ ง ๗๕,๕๒๓ คน
จากจํานวนขางตนจะเห็นไดวาแรงงานตางดาว มีจํานวนมากกวากึ่งหนึ่งของ
แรงงานตางดาวของทั้งภาคเหนือ นอกจากนี้ยังเปนคนสัญชาติพมา (เมียนมา)
จํานวน ๔๕,๑๖๕ คน (www.doe.go.th)
ขอมูลสถิติขางตนจะเห็นไดวา จํานวนแรงงานสัญชาติพมานั้น ไมได
จําแนกออกเปน กลุมชาติพันธุ ไทใหญ คะฉิ่น หรือปะโอ แตทําใหเห็นภาพ
ของแรงงานขามถิ่นในจังหวัดเชียงใหมสัญชาติพมา ซึ่งคงปฏิเสธไมไดวาเปน
แรงงานจากประเทศพมาเปนสวนใหญ และแรงงานที่คนเชียงใหมคุนเคยนั่น
คือ “ชาติพันธุไทใหญ” หากพิจารณาใหละเอียดแลวจะพบวามีแรงงานปะโอ
อีกจํานวนมากทีถ่ กู เหมารวมใหจดั อยูใ นกลุม ของคนไทยใหญ จากการคาดการณ
จากกลุมองคกรอิสระที่เคลื่อนไหวดานแรงงานงาน คาดวาจํานวนชาวปะโอ
ที่ขามแดนจากประเทศพมาในประเทศไทยนั้นมีจํานวนกวา ๕๐,๐๐๐ คน
จํ า นวนนี้ ยั ง ไม ร วมปะโอในประเทศไทยที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานในจั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน
จากตัวเลขดังกลาวเปนขอมูลที่นาสนใจวา แรงงานกลุมนี้มีวิธีการขามแดน
และมี ก ระบวนการเข า สู  ต ลาดแรงงาน ตลอดจนสร า งตั ว ตนในลั ก ษณะใด
โดยบทความนีจ้ ะกลาวถึงการขามแดนของปะโอในยุคจารีต และปะโอในยุครัฐชาติ
โดยจะใชเมืองเชียงใหมเปนพื้นที่หลักในการศึกษา

๑๖๘
ปะโอในประวัติศาสตรราชสํานักสยาม

รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวซึ่งเปนชวงที่
การคาในเชียงใหมเจริญรุง เรือง ในระยะนัน้ มีการสัมปทานปาไมอยางกวางขวาง
ตามเอกสารประวัติวัดมหาวันไดกลาววา เหตุผลที่ชาวพมา ไทใหญ และตองสู
(ปะโอ) เขามาพักอยูเนื่องจากสวนใหญเขามารับชวงสัมปทานทําปาไมจาก
บริ ษั ท ทํ า ไม ข องประเทศอั ง กฤษ และอี ก ส ว นหนึ่ ง เข า มาเป น ลู ก จ า งและ
คาขาย ตอมาแตงงานกับคนพืน้ เมืองจึงสรางบานตัง้ เรือน ระหวางปพทุ ธศักราช
๒๔๔๐-๒๔๕๐ หลั ก ฐานที่ สื บ ทอดมาถึ ง ป จ จุ บั น คื อ กลุ  ม พ อ ค า ชาวพม า
ชาวไทใหญและชาวตอสูที่มีฐานะดีไดเขาอุปถัมภและบูรณะอาคารทางศาสนา
ดังนัน้ สิง่ กอสรางละแวกนีจ้ งึ มีศลิ ปะผสมผสานกันอยางกลมกลืน (อนุ เนินหาด,
๒๕๔๙: ๒๐๓) นอกจาก ความหลากหลายทางชาติพันธุของเชียงใหมนั้น
เกิดขึ้นจากการเปนศูนยกลางการคา จึงทําใหพอคาตองสูทําหนาที่เปนพอคา
คนกลาง นําเอาหนังสัตวและเขาสัตวจากนานไปอุตรดิตถ ไปขายถึง หลวงพระบาง
เวียงจันทน และยูนนาน นําสินคาสําเร็จรูปของชาวอังกฤษไปสูตลาดทองถิ่น
บางครั้งพอคาตองสูจะซื้อกํายาน กระวาน และครั่ง จากหลวงพระบางเพื่อไป
สงกรุงเทพฯ (รัตนาพร เศรษฐกุล, ๒๕๕๒: ๑๓๔-๑๓๗)
การคาที่เจริญรุงเรืองทําใหเกิดการสะสมทุน และบูรณปฏิสังขรณ
วัดวาอาราม ซึ่งเปนลักษะของพอคาชาวปะโอ และชาวไทยใหญ พบไดที่
จังหวัดลําปาง จังหวัดเชียงใหม นอกจากนี้ยังมีหลักฐานในชวงเวลานี้พอคา
ชาวปะโอไดเดินทางคาขายที่ภาคอีสาน และไดคาขายของปา โดยนําสินคา
จากภาคเหนือ ไปแลกเปลี่ยน อาทิ เครื่องเขิน เครื่องเงิน เชี่ยนหมาก ผาแพร
และสียอมผาไปขาย และมีบางกลุมตั้งถิ่นฐานอยูที่นั่น และไดสรางวัดศิลปะ
ปะโอขึน้ เชน วัดทุง สวางอารมณ อําเภอเขือ่ งใน จังหวัดอุบลราชธานี นอกจากนี้
Junko Koisumi (จุนโกะ โคอิซูมิ) ไดเขียนบทความเรื่อง “ทําไมกุลาจึงรองไห”
(Why The Kula Wept) ไดกลาวถึงการเขามาของกุลา หรือชาวตองสูในสมัย
ของพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) ที่เขามาคาขายแถบนครราชสีมา และ
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ลาวเหนือ(สารานุกรมไทยภาคอีสาน เลม ๑, ๒๕๔๒: ๒๖๓-๒๖๘) ดังนั้น
วรรณกรรมที่เขียนขึ้นในยุคนี้เชน ตํารับทาวศรีจุฬาลักษณ ที่ไดวาดวยชาติและ
ภาษาตางๆ ปรากฏภาษาของกลุมปะโอ ดังขอความที่วา
“พมาภาษา ๑ รามัญภาษา ๑ ทวายภาษา ๑ กระแซภาษา ๑ ยะไขภาษา ๑
ไทยใหญ ภาษา ๑ ตองซูภาษา ๑” (สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๔๖: ๖๑)
ขอความดังกลาวสะทอนใหเห็นวาตนกรุงรัตนโกสินทรนนั้ รูจ กั ชาวชาติพนั ธุ
ปะโอเปนอยางดี สิง่ ทีใ่ ชแบงแยกแตละกลุม ชาติพนั ธุค อื ภาษาพูด แมวา บางครัง้
ชาวปะโอจะสรางความยุง ยากทางการศาลในยุคการรวมอํานาจเขาสูศ นู ยกลาง
ของราชสํานักสยาม เนื่องจากถือวาตนเปนคนในบังคับของอังกฤษ เห็นไดจาก
ใบบอกของพระยาเทพประชุน คือภาษาที่ตางจากภาษาของราชสํานักสยาม
ดังขอความที่วา “พมาตองซูเปนหมอความคดโกงมาก ดูเหมือนจะหากินขาง
ความเสียมาก” และอีกตอนหนึง่ ทีก่ ลาวถึงชาวปะโอวา “ตองซู อยูท เี่ มืองเชียงใหม
เปนแมว กลับลงกรุงเทพเปนเสือ” (รัตนาพร เศรษฐกุล, ๒๕๕๕: เอกสารอัดสําเนา)
จากขอมูลดังกลาวเปนการตอกยํ้าวาชาวปะโอไดเขามาเกี่ยวของกับสังคมไทย
มาชานานโดยมีหลักฐานอยางชัดเจนในยุครัตนโกสินทร นอกจากนีย้ งั พบคําเรียก
ชาวปะโอ วา “ตัง้ สู” ในเพลงฉอยสํานวนของ นางตวน บุญลน (พ.ศ.๒๔๔๑-๒๕๒๐)
แมเพลงที่มีชื่อเสียงชาวจังหวัดราชบุรี ดังเนื้อเพลงตอนหนึ่งที่วา
“นี่จะเปนจีนจามหรือพราหมณมอญ หรือจะเปนชาวนครที่มาจาก
ภาคใต นี่จะเปนเจกแคะที่มาขายหมู หรือจะเปนตั้งสูที่มาซื้อไก จะเปนตั้งสู
ไอที่หูยาน ที่มารองขอทานเมืองไทย ถามีขาวเปลือกจะโปรยใหทาน ถาฉันมี
ขาวสารฉันจะโปรยให”
จากขอมูลขางตนไดสะทอนการรับรูของชาวบานภาคกลาง ที่รูจัก
กลุมชาติพันธุปะโอ ที่มาซื้อไกตามบาน และบางกลุมไดยึดการขอทานขาว
เพื่อเลี้ยงชีพ เห็นไดวาทั้งราชสํานัก และราษฎรทั่วไป ไดรับรูถึงการดํารง
อยูของชาวปะโอ ที่เปนทั้งพอคาผูมั่งคั่ง เปนนักบุญ เปนขอทาน หรือเปนกลุม
ผลประโยชนที่สรางความไมสบายใจใหกับรัฐบาลสยามในยุคนั้น

๑๗๐
ปะโอในประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม

ชาวลานนาในอดีตหากกลาวถึงชาวปะโอนัน้ ตองพูดถึงดาบชัน้ ดี คมกลา
เพราะชาวปะโอมีฝมือในการตีดาบ (ปราณี ศิริธร, ๒๕๓๘: ๔๓) นอกจากนี้
สารานุกรมไทยภาคเหนือไดรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับชาวปะโอ ไดอยางนาสนใจ
ดังนี้
ตองสู ตองสู หรือ ตองซู เปนกลุมชนที่อยูกระจัดกระจายในตอนเหนือ
ของประเทศพมา เนือ่ งจากชาวตองสูต งั้ ถิน่ ฐานรวมกับชาวไทใหญ โดยชาวตองสู
อยูบนดอยและที่ราบเชิงเขา สวนชาวไทใหญอยูบริเวณที่ราบ ดังนั้นชาวตองสู
จึงมีความสัมพันธกับชาวไทใหญ และมีวัฒนธรรมคลายไทใหญ ชาวไทใหญ
เรียกชาวตองสูวา “ตองสู” พมาเรียกวา “ตองตู” แปลวา “ชาวดอย” หรือ
“คนหลอย” แตชาวตองสูไมชอบใหเรียกคํานี้ เพราะถือวาเปนคําไมสุภาพ
ชาวตองสูเรียกเชื้อชาติของตนเองวา “ปะโอ” หรือ ปะโอ แปลวา “เกิดขึ้น
กอนใคร” ซึ่งผูรูชาวปะโอไดอธิบายวา ปะโอ มาจาก ปออู ปอ แปลวา เกิดขึ้น
สวน อู แปลวากอนใคร ดังนั้นนําคําทั้งสองรวมกันก็จะหมายถึง เปนผูที่เกิดขึ้น
กอนใครนั่นเอง
เมื่อแยกคําแลว มีผูสันนิษฐานที่มาของคําวา “ปะโอ” วานาจะมาจาก
คําวา “ผะโอ” แปลวาผูอยูปา เพราะในภาษาไทยคําตี่ คําวา “อู” แปลวาอยู
เมื่อชาวตองสูอพยพเขามาตั้งรกรากในดินแดนลานนา คนลานนาเรียกตาม
ชาวไทใหญ แตสําเนียงเปลี่ยนไปวา “ตองสู ”
หนังสือคนไทยในพมา ทีเ่ ขียนโดยบุญชวย ศรีสวัสดิ์ นักเขียนชาวลานนา
กลาวถึงชาวตองสูที่อยูในรัฐฉาน สหภาพพมา ซึ่งมีภูมิประเทศสวนใหญเปน
เทือกเขาสูงสลับกับที่ราบวา ชาวตองสูอยูในเขตเมืองตองกี ยองเหว ตะถุง
ยองเสว (ยองห ว ย) อ อ งบาน สี่ กี บ เมื อ งจิ ต เมื อ งหนอง นํ่ า คก โหปง
จามะกากะลอ ลายคา (ไลขา) เมืองนาย สีแสง หนองบอน เมืองกิ๋ง ใกลเคียง
หนองอางเล หรือทะเลสาบอินทะ แตพบชาวตองสูมากที่สุดที่เมืองหลอยโหลง
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เมืองหมอกใหม เมืองตองกี เมืองตะถุง ปางลอง หมอระแหมง (มะละแหมง)
และเมืองเปกูหรือหงสาวดี
มีนิทานเลาเรื่องของชาว ตองสูวา เดิมเปนพี่นองรวมสาบานกับ
ชาวกะเหรีย่ ง เมือ่ ไดสงิ่ ของก็แบงปนกัน อยูต อ มาชาวกะเหรีย่ งเขาปาลาสัตวจบั
ไดเมน จึงแบงเนื้อนํามาฝาก ชาวตองสูไมพอใจที่เนื้อเมนนอย เพราะคิดวา
ขนเมนหนามีขนาดใหญ ตัวคงโตมาก ชาวกะเหรี่ยงคงยักยอกแบงใหตนนิดเดียว
จึงโกรธทะเลาะกัน กะเหรี่ยงจึงเรียกตองสูวา ไมกินเนื้อเมน
ชาวตองสูเชื่อวา เดิมมีอาณาจักรปะโอที่เปนปกแผนอยูที่เมืองสะถุน
หรือสะเทิม มีความเจริญรุงเรืองทางพุทธศาสนา กษัตริยพมาไดยกกองทัพมา
รุกรานทําสงครามตีเมืองสะถุงแตก กวาดตอนเอาผูคนชาวปะโอไปสรางเจดีย
ทีเ่ มืองพะโค (หงสาวดี) กลุม ชนสวนหนึง่ ไดแตกหนีกระจัดกระจายไปอาศัยตาม
ปาเขาเมืองตางๆ ในรัฐฉาน
สภาพปจจุบัน ชาวตองสูมีความสัมพันธติดตอกับชาวไทใหญ จึงมี
วัฒนธรรมหลายอยางเหมือนชาวไทใหญ การแตงกายของชาวตองสูนุงหม
ดวยฝาฝายทอมือ เปนผาฝายสีดํายอมดวยมะเกลือ มีวิธีการทอผาเหมือน
ชาวกะเหรี่ยง กลาวคือผูหญิงนั่งเหยียดเทาทอผาดวยลําตัวผูกกับเอว โดยไมใชกี่
ผูช ายแตงกายคลายชาวไทใหญ สวมกางเกงเปาหยอนทีเ่ รียกวา เตีย่ วโหยง หรือ
โกนโฮง เสื้อคอกลมแขนกระบอก ผาอกตลอด กระดุมผาสอดเปนหวงแบบจีน
ผูหญิงนุงผาถุงสีดํายาว สวมเสื้อคอวีแขนสั้น ชายเสื้อคลุมตะโพก คลายเสื้อ
กะเหรี่ยง เสื้อชั้นนอกสวมทับ แขนยาว เอวลอย ผาอกตลอด คอจีน มีลายแดง
ยาวพาดขวางเปนระยะ พันหนาแขงเหมือนผูหญิงชาวมูเซอ เครื่องประดับสวม
กําไล สรอยคอ ดวยโลหะเงิน การโพกหัวของชาวตองสูแตกตางจากกลุมชน
ตางๆ ในพมา ไมเหมือนทั้งชาวพมา มอญและไทใหญ
การอพยพของชาวตองสู เขาสูลานนาเริ่มขึ้นใน พ.ศ.๒๔๒๘ หลังจาก
อังกฤษเขามายึดครองพมา ความวุน วายและความออนแอในราชสํานักพระเจา
สีปอยุติลง ประกาศใหพมาเปนมณฑลหนึ่งของอินเดียนั้น ในหัวเมืองตางๆ

๑๗๒
เกิดความวุน วาย จลาจล เกิดการแตกแยก รบพุง ทําสงคราม ซึง่ กลุม ชนเผาตางๆ
ทําการตอตานอังกฤษ ทําใหชาวไทใหญ ชาวตองสู ตามเมืองตางๆ ทีถ่ กู ปราบปราม
และที่ไดนับความเดือดรอนจากสงคราม ไดอพยพเขามาในเมืองตางๆ ของ
ดินแดนลานนา จัดวาเปนรุนที่ ๑ ภายหลังที่ไทยทําสนธิสัญญาเบาวริง ใน
พ.ศ.๒๔๑๑ และการทําสนธิสญ
ั ญาเชียงใหมฉบับที่ ๒ มีผลใหบริษทั ชาวอังกฤษ
ในพมา เชน บริษัท บริติชบอรเนียว บริษัทบอมเบยเบอรมา เขามาทํากิจการ
สัมปทานปาไมเชียงใหม ลําพูน ลําปาง แพร นาน มีชาวพมา ไทใหญ ตองสู
เดินทางเขามาทํางานดวย และกลุมชนเหลานี้ไดกลายเปนผูรับไมรายยอยสง
ใหบริษัทใหญในพมาและ กลุมชาวพมา ชาวไทใหญและชาวตองสูมีฐานะมั่งคั่ง
รํา่ รวย ไดสรางบูรณปฏิสงั ขรณวดั วาอารามใกลเคียงกับสถานทีอ่ าศัยของพวกตน
ที่มีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหมไดแก จองหมองพิส ไดบูรณะเจดีย วิหารพระเจา
องคหลวง วัดมหาวัน จองจิ่งนะ บูรณะกฏิวัดหนองคํา หลวงโยนการพิจิตร
(ปนโหย อุปโยคิน) สรางวัดอุปคุตมาน (ปจจุบนั ถูกรือ้ ทิง้ และสรางพุทธสถานขึน้
มาแทน) ประกอบกับมีชาวตองสูที่เขามาแสวงโชคไดรับคําชักชวนและคําบอกเลา
ถึงความอุดมสมบูรณความสงบสุขในลานนา จึงเดินทางเขามาติดตอคาขายสินคา
วัวตางๆ และสวนหนึง่ ไดแตงงานกับผูห ญิงลานนา ชาวตองสูไ ดมาตัง้ บานเรือน
ที่อยูอาศัยใกลเคียงชาวไทใหญและชาวพมา อยางสงบสุข พบหลักฐานจาก
คําบอกเลาวาชาวตองสู ชาวพมา ชาวไทใหญ ตั้งรานคาเปนแบบ “เรือนแพ”
หรือเรือนแถว ขายของอยูยานทาแพ อุปคุต ใกลศาลตางประเทศ ตลาดวโรรส
(กาดหลวง) ยานชางมอย ที่มีอาชีพเดินทางคาขาย ก็ตั้งบานเรือนในตรอก
ซอกซอยแถววัดมหาวัน วัดบูรพาราม วัดเชตวัน วัดหนองคํา นอกจากนี้
ยังพบวา ชาวตองสูต งั้ บานเรือนในอําเภอตางๆ ของจังหวัดเชียงใหม มีลกู หลาน
สืบเชื้อสายกลายเปนคนเมืองไปหมด เชน แถวหนาตลาดเกา อําเภอหางดง
บานแมกะ อําเภอสันปาตอง บานขวงเปา อําเภอแมริม อําเภอแมอาย
บานเวียง อําเภอฝางและบานบอหิน อําเภอพราว การเขามาในครัง้ นัน้ มีเสนทาง
ทั้งสิ้น ๔ เสนทางดังนี้ คือทางแมฮองสอน ทางฝาง ทางแมสาย และทางแมสอด
(สารานุกรมไทยภาคเหนือ เลม ๕, ๒๕๔๒: ๒๓๒๐-๒๓๒๑)

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๗๓

จากขอมูลขางตนจะเห็นไดวา ชาติพันธุปะโอ หรือ ตองสู เกี่ยวของสัมพันธ
กับสยาม และเชียงใหมมาชานาน โดยเขามาเปนแรงงานเพือ่ สะสมทุน จนผันตัว
เปนผูประกอบการที่มั่งคั่ง ปรากฏการณดังกลาว ยังเกิดขึ้นในจังหวัดเชียงใหม
การขามแดนของชาวปะโอยังเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนปรากฏการณที่นาสนใจ
นอกจากนี้ วัดหนองคํา ตําบลชางมอย อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม มีบทบาท
สํ า คั ญ ในการจั ด กิ จ กรรมต า งๆ ของกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  ป ะโอข า มแดนกลุ  ม นี้
ดังนั้นจึงจะตองทําความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรของวัดหนองคํา โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
วัดหนองคํา

กับชาติพันธุปะโอ

จากเอกสารพับสาชื่อ รายชื่อวัดและนิกายสงฆโบราณในเชียงใหม
ซึ่งเนื้อหากลาวถึงรายชื่อวัดที่ไดสํารวจขึ้นตามคําสั่งขององคกรสงฆ ในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั เอกสารฉบับดังกลาวไดกลาวถึง
นิกายตางๆ ในหมวดอุโบสถวัดพันตาเกิน ตั้งอยูแขวงดาวประตูทาแพ ในเวียง
เชียงใหมชนั้ นอก มี ๑๖ หัววัด อาทิ วัดมหาวัน นิกายเชียงแสน วัดอุกคํา (อูท รายคํา)
นิกายไธย (ไทย) วัดเชตวัน นิกายนาน วัดชางฆอง นิกายเชียงแสน วัดบุพพาใน
และวัดบุพพานอก วาเปนวัดนิกาย มอญ (สมหมาย เปรมจิตต, ๒๕๑๘: ๘-๙)
ในหมวดอุโบสถพันตาเกิน เจาหนานอุนเมืองเจาหนาที่กองธรรมการสงฆเปน
ผูบันทึก เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๐ ดังขอความที่วา “ศักก ๑๒๕๙ ปเมืองเลา
เดือน ๔ ขึ้น ๑๐ คํ่าเจาหนานอุนเมืองกองธัมมการสงฆเมืองนครเชียงใหม”
ไดกลาวถึงวัดเงี้ยวประตูชางมอย วา “วัดเงี้ยว ตั้งอยูริมประตูชางมอย ในเวียง
เชียงใหม เจาอธิการชือ่ ทุสรุ ยิ า เปนนิกายเงีย้ ว เอาอุโบสถเอง จํานวนพระลูกวัด
ในพรรษานี้ ๒ องค พรรษากอน ๓ องค ขึ้นแกทุเจาปญญา วัดหัวขวง ในเวียง
เชียงใหม ตนเปนอธิการใหญ” (สมหมาย เปรมจิตต, ๒๕๑๘: ๔๑) เปนทีน่ า สังเกต
วาวัดเงี้ยวที่ตั้งอยูที่ประตูชางมอยอาจหมายถึงวัดหนองคําก็เปนได

๑๗๔
อรุณรัตน วิเชียรเขียวไดกลาวไวในหนังสือชือ่ “วัดรางในเวียงเชียงใหม”
วาไมทราบที่ตั้งของ “วัดเงี้ยว” แตไดสันนิษฐานวาวัดชางมอยอาจหมายถึง
วัดหนองคําในปจจุบัน โดยอางถึงโทรเลขที่เจาพระยาวิชิตวงศวุฒิไกร กราบทูล
พระเจานองยาเธอ กรมขุนสมตอมรพันธ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม รัตนโกสินทร
ศก ๑๒๐ (พุทธศักราช ๒๔๔๕) ความวา “ทราบฝาพระบาทวา เจาราชวงศวา
ราชการแทนเจาผูครองนครเชียงใหม มีโทรเลข ๒ มีนาคม วา หมองปด พมา
มีศรัทธาสรางอุโบสถวัดชางมอย บานประตูชางมอย แขวงเมืองเชียงใหม
ขอผูกพัทธสีมา กวาง ๑๐ วา ยาว ๑๐ วา” (อรุณรัตน วิเชียรเขียว, ๒๕๓๙: ๔๑-๔๘)
หมองปด เปนชาวพมา ภรรยาชื่อคําหอม อาชีพทําไมโดยรับชวงจากบริษัท
บอรเนียว ทําหนาที่ชักลากไมทั้งจาก ออบหลวง แมแจม ปาย และสันกําแพง
ซึ่ ง บ า นของหม อ งป ด อยู ท างทิ ศ ตะวั น ตกของวั ด มหาวั น ป จ จุ บั น คื อ บริ เวณ
ทาแพการพิมพ (อนุ เนินหาด, ๒๕๔๖: ๒๑๘-๒๑๙)
วัดหนองคําสรางขึ้นโดยคณะศรัทธาชาวปะโอ (ตองสู) และชาวไทใหญ
ตลอดถึงคณะศรัทธาพี่นองชาวเชียงใหม ที่เปนพอคาไมไดพรอมใจกันขายชาง
๗ เชือก ไดจัดหาซื้อที่ดินเพื่อที่จะสรางวัด เริ่มสรางวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๓๘๐
ทีต่ งั้ วัดเปนทีร่ าบอยูต ดิ กับถนนชางมอย หางจากตลาดตนลําไยไปทางทิศตะวันตก
อยูชั้นนอกของกําแพงเมืองเชียงใหม เมื่อครั้งกอตั้งวัดนั้นมีการสรางกุฏิเพียง
หลังเดียว เปนกุฏิไมสัก มุงดวยหญาคา กุฏิทรงศิลปกรรมปะโอ ผสมไทยใหญ
เมื่อสรางเสร็จแลวทางเจาภาพจึงไดนิมนตพระภิกษุทั้งที่เปนชาวปะโอและ
ชาวไทใหญมาอยูจําพรรษา ตอมาไดสรางกุฏิไมสักขึ้นอีกหนึ่งหลัง จากนั้น
จึงนิมนต จางจิ่งตา (พระจิ่งตา) เปนพระภิกษุชาวปะโอ มีคุณวุฒิและอาวุโส
มาเปนเจาอาวาสวัดหนองคําเปนองคแรก ตอมาประมาณ พ.ศ.๒๔๒๐ ไดพระภิกษุ
และสามเณรทั้งที่ชาวปะโอ และชาวไตจากวัดตางๆ อีกหลายรูปเขามาขออยู
อาศัยเลาเรียนปริยตั ธิ รรม สิง่ ปลูกสรางตางๆ ภายในวัดลวนแลวแตเปนศิลปกรรม
แบบชาวปะโอและชาวไต ซึ่งมีความวิจิตรสวยงาม ตอมาในป พ.ศ.๒๔๕๒
มีจอง “จาริตตะ” กอนหนานี้มีกิจการทําไม ตอมาไมมีรุนลูกสืบทอด จึงเลิกกิจการ

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๗๕

ขายชาง ปวารณาเปนเจาภาพสรางกุฏิสงฆขึ้นอีกหนึ่งหลัง เปนตึกชั้นเดียว
ตัง้ อยูท างทิศใตดา นหนาวัด มีหอ งเกาหองใชเปนทีพ่ กั พระภิกษุสามเณร สามเณร
และหลังจากนั้นพุทธศักราช ๒๔๗๑ จองจิ่งนะไดมาปฏิสังขรณวัดหนองคํา
ซึ่งไดจารึกนามไวเหนือประตูทั้งสองขางพระประธาน
จากประวัตขิ องวัดหนองคําทีไ่ ดกลาวถึงการรวมมือของพอคาชาวปะโอ
และชาวไทใหญที่รวมกันสรางวัด ซึ่งลวนแตเปนพอคาไมสักทั้งสิ้น เนื่องจาก
การทําสนธิสัญญาเบาวริงและหลังจากการเปดสถานกงสุลอังกฤษที่เชียงใหม
การคาขายขามแดนพมาขยายตัวมากขึน้ มีพอ คาพมา ไทใหญ อินเดีย ซึง่ เปนคน
ในบังคับของอังกฤษ โดยเฉพาะพอคาพมาทีเ่ ขามาตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นลานนามากขึน้
(สรัสวดี อองสกุล, ๒๕๕๑: ๕๒๖) การขยายตัวของการคาเปนเหตุผลสําคัญ
ของการเขามาของพอคาชาวปะโอ และตั้งบานเรือนอยูแถบบานชางมอย
และบานทาแพ รวมกันกับอีกหลายเชื้อชาติ การดํารงอยูของวัดหนองคํา ที่มี
เจาอาวาสเปนชาวปะโอสงผลโดยตรงตอการขามแดนของชาวปะโอยุคใหม ที่
ไดใชทนุ ทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพบุรษุ ชาวปะโอไดสรางไว ในการสรางเครือขาย และ
สถาปนาวัดใหเปนศูนยกลางของชาวปะโอในเขตภาคเหนือ ดังจะกลาวตอไป
การสรางตัวตนของชาติพันธุปะโอในเมืองเชียงใหม

บทความนี้จะแบงชาติพันธุปะโอในเมืองเชียงใหม ออกเปน ๒ กลุม
คือกลุมปะโอที่เขามาอยูตั้งแตยุคคาไมสักซึ่งกลายเปนพลเมืองของรัฐไทย
โดยสมบูรณ การสรางตัวตนของ ปะโอกลุม นีไ้ ดใชวธิ คี ดิ ของชาวพุทธในยุคจารีต
ทีใ่ ชพนื้ ทีข่ องศาสนาในการบอกเลาถึงความสําเร็จ แสดงความมัง่ คัง่ โดยสะทอน
ผานการสรางวัด การทํานุบาํ รุงพุทธศาสนาในดานตางๆ และอีกกลุม หนึง่ คือกลุม
กลุมปะโอขามแดน หมายถึงปะโอที่ขามพรมแดนของรัฐชาติ และพรมแดน
ของกฎหมาย ซึ่งเปนปรากฏการณที่บทความนี้จะใหความสําคัญเปนพิเศษวา
“พวกเขา” ไดสรางตัวตนอยางไร โดยขอมูลจะเก็บจากการสังเกตการณในระยะ
เวลา ๕ ปที่ผานมา และการสัมภาษณ เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน โดยจะใช

๑๗๖
กิจกรรมงานวันชาติปะโอ (ในจดหมายราชการ หรือการติดตอบุคลภายนอก
คณะกรรมการจะเลี่ยงใชชื่องานวา “งานแสดงทางวัฒนธรรมชาติพันธุปะโอ”)
ซึ่งจัดขึ้นอยางตอเนื่องมาตั้งแต พุทธศักราช ๒๕๕๒ ถึง ปจจุบัน (พุทธศักราช
๒๕๖๑) ซึ่งนับเปนครั้งที่ ๖ ในเมืองเชียงใหม วันชาติปะโอไดกําหนดไวอยาง
แนนอนคือ ทุก ๑๕ คํ่าเดือน ๔ ตามการนับปฏิทินของชาวปะโอ โดยกิจกรรม
ดังกลาวจัดพรอมกันทัว่ โลก ไดแก ประเทศพมา ญีป่ นุ เกาหลี สิงคโปร มาเลเซีย
และประเทศไทย
วันชาติปะโอในประเทศไทย จะจัดขึ้นอยางยิ่งใหญที่กรุงเทพฯ จัดขึ้น
หลายแหงเนื่องจากมีกลุมชาติพันธุปะโออาศัยอยูอยางหนาแนน รองลงมา
คือจังหวัดเชียงใหม จัดเพียงแหงเดียวคือวัดหนองคํา นอกจากนี้ยังเคยจัดที่
จังหวัดระยอง และอําเภอแมสอด จังหวัดตาก หากพิจารณาจากพื้นที่ในการจัด
กิจกรรมวันชาติปะโอ จะเห็นไดวา กระจายตัวไปตามจังหวัดทีต่ อ งอาศัยแรงงาน
ตางดาว ทัง้ ในภาคบริการและภาคอุตสาหกรรม เนือ่ งจากแรงงานปะโอทีเ่ ขามา
ในประเทศไทยสวนใหญจะเปนกลุมคนหนุมสาวที่ขามแดนเพื่อเขามาเพื่อขาย
แรงงาน โดยอาชีพสวนใหญ คือ ชางกอสราง ชางสี ชางไม ทํางานรานอาหาร
และแมบา นตามสถานทีต่ า งๆ โดยปะโอทีข่ า มแดนในระยะหลังจะเขามาดวยวิธี
ที่ถูกตองตามกฎหมายของประเทศไทย
การเดินทางเขาสูประเทศไทยนั้น อาจแบงได ๓ ทาง คือ เขามาทาง
ทาขี้เหล็ก โดยเดินทางจากรัฐฉานประเทศพมา เขาสูประเทศไทยทางทาขี้เหล็ก
และเขาสูอําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย และอีกเสนทางหนึ่งคือเขาทางเมียวดี
ประเทศพมา เขาสูป ระเทศไทย ผานอําเภอแมสอด จังหวัดตาก นอกจากนีย้ งั เดิน
ทางผานหัวเมืองในประเทศพมา เขาสูจังหวัดแมฮองสอน จากการสัมภาษณ
พบวาเสนทางทีช่ าวปะโอนิยมทีส่ ดุ คือเดินทางผานอําเภอแมสาย โดยจะเดินทาง
จากเมืองตองกี อาจเดินทางโดยรถยนตมาที่ทาขี้เหล็ก เสนทางนี้จะใชเวลา
ประมาณ ๒ วัน และอาจโดยสารเครื่องบินจากสนามบิน เฮโฮ สูสนามบิน
ทาขี้เหล็กแลวเขาสูอําเภอแมสาย การเดินทางเขาสูประเทศไทยครั้งหนึ่งจะใช
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๑๗๗

เงินประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเปนจํานวนเงินที่คอนขางสูงสําหรับชาวปะโอ
ที่จะเขามาสรางตัวในประเทศไทย
ในจังหวัดเชียงใหม ชาวปะโอ เขามาทํางานโดยอาศัยเครือขายของ
ญาติพี่นองที่ชักชวนกันเขามา ในอดีตจะเขามาพักที่วัดหนองคําเปนแหงแรก
หลังจากนั้นจึงคอยขยับขยายไปทํางาน แตระยะหลังจะเขาพักกับญาติพี่นอง
หรือเพื่อน กอนหลังจากนั้นจึงจะเขามาที่วัดหนองคํา เพื่อเขามา “ไหวพระ”
หากนัยของการเขามาที่วัดคือการแนะนําสมาชิกใหมใหกับปะโอขามแดน
“รุนพี่” ที่เขามาอยูกอนไดรับทราบ และอาจจะไดลูทางในการประกอบอาชีพ
อีกทั้งไดที่พึ่งทางใจเพื่อยึดเหนี่ยว ดังนั้นการเขาสูวัดหนองคําอาจเปรียบไดกับ
การ “ปฐมนิเทศ” แรงงานใหมนั่นเอง อีกทั้งยังทําใหเกิดเครือขายของแรงงาน
ขามแดนภายใตการแสวงบุญแบบชาวพุทธ ดังนั้นวัดหนองคําจึงเปนวัดที่มี
บทบาทสําคัญตอชาติพนั ธุป ะโอ ในจังหวัดเชียงใหม นอกจากนีย้ งั มีวดั เครือขาย
ของปะโอทีก่ ระจายอยูใ นจังหวัดตางๆ เชน วัดวาวี อําเภอแมสรวย จังหวัดเชียงราย
วัดนันตาราม อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา วัดไทยวัฒนาราม อําเภอแมสอด
จังหวัดตาก นอกจากนีว้ ดั ศรีรองเมือง อําเภอเมืองจังหวัดลําปาง ในอดีตยังเปน
วัดของกลุม ชาติพนั ธุป ะโออีกดวย จะเห็นไดวา เครือขายของชาวปะโอทีก่ ระจาย
อยูในเขตภาคเหนือนั้น สืบทอดจากจากชาวปะโอในสมัยจารีตที่ไดเขามาคา
ไมสัก โดยจะสืบทอดตําแหนงเจาอาวาสที่เปนชาวปะโอ เมื่อเปลี่ยนเจาอาวาส
เปนชาติพันธุอื่น ยอมสงผลตอเครือขายของชาวปะโอไดเชนกัน วัดหนองคํา
จังหวัดเชียงใหม มีเจาอาวาสเปนชาติพันธุปะโอมาตั้งแตอดีต ดังนั้นจึงเกิดความ
ตอเนื่องของการจัดงานวันชาติปะโอ ซึ่งมีรายละเอียดในการจัดงานดังนี้
วันชาติปะโอ ในเมืองเชียงใหม เกิดขึ้นจาก “คณะกรรมการ” ที่ประกอบ
ไปดวยพระสงฆและแกนนําฆราวาสชาติพันธุปะโอที่มีความรู จะประชุมเพื่อ
กําหนดวัน ตลอดจนกิจกรรมในงานโดย คณะกรรมการชุดนี้เปนคณะกรรมการ
เฉพาะกิจ (เนื่องจากวัดหนองคํา เปนวัดในสังกัดสํานักพระพุทธศาสนา จึงมีการ
บริหารงานภายใตเจาอาวาสที่เปนคนไทย

๑๗๘
เชือ้ สายปะโอ และกรรมการวัดทีป่ ระกอบไปดวย “คนเมือง” คือคนเชียงใหม
ที่มีเชื้อสายปะโอตั้งแตยุคคาไมสัก คณะกรรมการจะประสานไปยังหนวยงาน
ตางๆ เพือ่ จัดงาน โดยจะเชิญหนวยงานภาครัฐเขามารวมดวย การจัดงานวันชาติ
ปะโอจะแบงเปน ๒ ชวง คือ ชวงเชาเปนพิธีทางศาสนา สวนภาคบายจะเปน
สวนของการแสดงเพื่อความบันเทิง

บัตรเชิญงานวันชาติปะโอ

ภาคเชาจะเปนการอุทศิ สวนกุศลไปยังอดีตเจาอาวาสวัดหนองคําทีล่ ว งลับ
ตลอดจนญาติพี่นองชาวปะโอที่ลวงลับ ทางวัดหนองคําจะนิมนตพระสงฆ
ในตําบลชางมอยเขามารวม จะใชภาษาไทยกลางและภาษาลานนา (คําเมือง)
ในการสือ่ สาร และลําดับพิธกี ารจะเปนแบบแผนของไทย เมือ่ จบพิธใี นขัน้ ตอนนี้
จะเริ่มพิธีของชาวปะโอ เริ่มจากขบวนแหผาปาของชาวปะโอเพื่อนําปจจัยมา
บํารุงวัด แตละปจะไดปจจัยประมาณ ๕-๖ หมื่นบาท พิธีกรรมในชวงนี้จะใช
ภาษาปะโอในการประกอบพิธีกรรมเทานั้น และมีผูรวมงานที่เปนชาวปะโอ
ประมาณหนึ่งรอยคนเศษ จะเห็นไดวาลําดับพิธีกรรมทางศาสนาสะทอนการ
ประนีประนอมกับคณะสงฆในตําบล เนื่องจากวัดหนองคําเปนเพียงวัดเดียว

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๗๙

ในตําบลที่เปนวัดของกลุมชาติพันธุ หากตองอยูในระบบการปกครองสงฆ
ของมหาเถรสมาคม ดังนัน้ การประนีประนอมเพือ่ ความอยูร อดจึงเปนหนทางเดียว
ที่วัดหนองคําพึงกระทําได จึงไดแบงพิธีกรรมทางศาสนาเปน ๒ ชวงเวลา ดังที่
กลาวไวขางตน

การใหโอวาทโดยประธานในพิธี และการแสดงพิธีเปดวันชาติปะโอ

ชวงบายเปนชวงกิจกรรมบันเทิงทีป่ ระกอบไปดวยการแสดงของชาวปะโอ
และแขกที่มารวมงานเปนชาวปะโอเกือบทั้งหมด ในแตละปจะมีผูรวมงาน
ประมาณ ๓๐๐-๔๐๐ คน และมีแนวโนมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ในแตละป กระบวนการ
จัดงานจะเริม่ จากการประชุมรวมกันระหวางคณะกรรมการชาวปะโอกับคณะสงฆ
วัดหนองคํา คณะกรรมการจะประชุม ๒-๓ ครั้ง เพื่อกําหนด สถานที่ ชุดการแสดง
และคาใชจายในการจัดงาน สถานที่ในการจัดงานจะจัดขึ้นที่ พุทธสถานเชียงใหม
ซึ่งตั้งอยูใกลกับจวนผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม และสถานีตํารวจภูธรแมปง
บางปอาจจัดขึน้ ทีว่ ดั หนองคํา แลวแตความเหมาะสมในแตละป งบประมาณทัง้ หมด
ในการดําเนินงานมาจากการบริจาคของชาวปะโอขามแดนในเมืองเชียงใหม
จํานวนเงินทีจ่ ะบริจาคจะพิจารณาตามฐานะทางการเงินของแตละคน จํานวนเงิน
ตัง้ แต ๓๐๐-๑,๐๐๐ บาท เพือ่ นํามาใชจา ยเปนคาอาหาร คาเชาสถานที่ เชาเครือ่ งเสียง
และคาใชจายอื่นๆ หากไมเพียงพอทางวัดหนองคํายินดีสนับสนุนเพิ่มเติม

๑๘๐
หากมองอยางผิวเผินอาจเปนจํานวนเงินที่ไมมากนัก จํานวนเงินบริจาคตํ่าสุด
คือ ๓๐๐ บาทเทากับอัตราคาแรงขั้นตํ่า สําหรับผูใชแรงงานถือเปนการเสียสละ
ที่จะไดจัดงานเพื่อสรางพื้นที่ของชาวปะโอ แมจะเปนระยะเวลาสั้นๆ ก็ตาม
เนื่องจากงานจะเริ่มประมาณ ๑๓.๐๐ น. สิ้นสุดประมาณ ๒๒.๐๐ น.

การแสดงในวันชาติปะโอ จัดขึ้นที่วัดหนองคํา จังหวัดเชียงใหม

งานวันชาติชาวปะโอทีม่ ารวมงานจะแตงกายดวยชุดปะโอ ผูช ายจะสวม
และกางเกงสีกรม หรือสีดํา โพกศีรษะดวยผาขนหนู สะพายยามปะโอ ผูหญิง
จะแตงกายดวยเสื้อและผาซิ่น สีเดียวกับผูชาย โพกศีรษะ สะพายยามปะโอ
เครือ่ งประดับทีส่ าํ คัญทีส่ ะทอนตัวตนของกลุม ชาติพนั ธุป ะโอคือปน ปกผม ทีเ่ ปน
เอกลักษณของผูห ญิงปะโอ แตเดิมชาวปะโอขามแดนในจังหวัดเชียงใหมไมนยิ ม
แตงกายชุดดังกลาว จะใสเสื้อผาตามสมัยนิยม จุดเปลี่ยนสําคัญคือ งานประชุม
เพลิงศพพระอธิการปญญา ปยธมฺโม อดีตเจาอาวาสวัดหนองคํา เมื่อวันที่ ๒๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ เปนครัง้ แรกทีช่ าวปะโอพรอมใจกันแตงชุดประจําชาติพนั ธุ
ตลอดพิธีกรรมซึ่งสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูพบเห็น ตั้งแตนั้นมาการแตงชุด
ปะโอเริ่มแพรหลาย

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๘๑

ชาวปะโอในประชุมเพลิงศพพระอธิการปญญา ปยธมฺโม
อดีตเจาอาวาสวัดหนองคํา

เครื่องแตงกายของกลุมชาติพันธุปะโอในเมืองเชียงใหม นํามาจากเมือง
ตองกี รัฐฉาน ประเทศพมา ไมมรี า นจําหนายในจังหวัดเชียงใหม ยกเวนบางครัง้
จะมีพอคาชาวปะโอจากเมืองตองกี นํามาจําหนายที่จังหวัดแมฮองสอนบาง
แตที่กรุงเทพ มีรานที่จําหนายชุดปะโอโดยตรง ราคาของชุดเหลานี้ขึ้นอยูกับ
เนื้ อ ผ า ที่ ใช ตั ด เย็ บ ชุ ด ประจํ า ชาติ พั น ธุ  ป ะโอ คื อ การสร า งตั ว ตนบนพื้ น ที่
ทางวัฒนธรรม นอกจากเสื้อผาแลว ผูมารวมงานมักนําสัญลักษณที่สะทอน
ความเปนปะโอ ไดแก เข็มกลัดรูปธงชาติปะโอ และเข็มกลัดรูปพญานาค มากลัด
ไวทเี่ สือ้ และถุงยาม บางครัง้ มีการระบายสีธงชาติทใี่ บหนา เพือ่ เปนการตอกยํา้
ความเปนปะโอใหชัดเจน

๑๘๒

เครือ่ งแตงกายของชาวปะโอ

การแตงกายของชาติพนั ธุป ะโอ

จากสิ่งที่กลาวมาขางตนเห็นไดวาชาวปะโอทั้งผูหญิงผูชายไดใชเรือนราง
เพื่อสะทอนตัวตนความเปนปะโอผานเครื่องแตงกายและเครื่องประดับ โดย
สวมทับลงไปเพื่อแสดงความยิ่งใหญของชนชาติของตน เนื่องจากงานวันชาติ
เปนพื้นที่เฉพาะ ที่สามารถปลดปลอยพันธนาการความเปนแรงงานพลัดถิ่น
ทีไ่ รอาํ นาจในพืน้ ทีข่ องรัฐไทย ประเด็นทีน่ า สนใจคือการผลิตซํา้ ตํานานการกําเนิด
ของชาติพนั ธุป ะโอ ทีเ่ ชือ่ วามีกาํ เนิดจาก พระยานาค โดยนํามาเปนเครือ่ งประดับ
เพื่อจะบอกเลาความเปนมาอันยาวนานของชาติพันธุ

ปะโอ ข้ามแดนในเมืองเชียงใหม่

๑๘๓

เข็มกลัดพระยานาค และธงชาติปะโอ

ภาคบายจะเริม่ จากประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย เปดกรวย
ดอกไมถวายสักการะเบื้องหนาพระบรมฉายาลักษณ หลังจากนั้นตัวแทน
ชาวปะโอกลาวรายงานตอประธานในพิธี ซึ่งเปนตัวแทนจากภาครัฐ ไดแก
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม และคณะผูบริหารเทศบาลนครเชียงใหม เพื่อให
กลาวเปดงาน ประธานในพิธีใหโอวาทโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับ การใหสัญชาติไทย
แกบุตรของชาวตางดาว หามมีเรื่องทะเลาะวิวาท สิทธิในการรักษาพยาบาล
การคุมกําเนิด และการปองกันโรคติดตอทางเพศสัมพันธ ในชวงพิธีการจะเชิญ
หนวยงานภาครัฐ องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) อาจารยมหาวิทยาลัย เพือ่ เขารวม
พิธเี ปดและรับมอบของทีร่ ะลึก หลังจากนัน้ จะเปนการแสดง ระยะหลังมีการพัฒนา
รูปแบบของการแสดงขึน้ ๒ ชุด คือ การแสดงทีบ่ อกเลาความเปนมาของชาติพนั ธุ
ปะโอ และการแสดงประเพณีที่สําคัญของชาติพันธุ คือประเพณีแหลูกแกว คือ
ประเพณีแหเด็กชายที่เตรียมบรรพชาเปนสามเณร เพื่อแสดงให “คนนอก”
ซึ่งเปนตัวแทนของรัฐไทย เพื่อใหตระหนักถึงความยิ่งใหญของชนชาติ และ
ตระหนักความเปนอารยะของชาติพันธุปะโอ เห็นไดวาพื้นที่ทางวัฒนธรรม
เปนเครื่องมือที่สําคัญในการสรางความเปนตัวตน โดยบอกเลาผานการแสดง
ที่จําลองตํานาน และวิถีชีวิต

๑๘๔

การแสดงการบรรพชาเณรของชาวปะโอ และกิจกรรมบนเวที

ชาวปะโอขามแดนในจังหวัดเชียงใหมไดเลือกใชพื้นที่ทางวัฒนธรรม
ในการสรางตัวตน นอกจากงานวันชาติแลว กลุมชาติพันธุปะโอยังเขารวม
กิจกรรมของภาครัฐคือ งานสรงนํ้าพระพุทธรูปสําคัญในชวงสงกรานต และ
ขบวนปะโอที่แตงชุดไดสรางความตื่นตาตื่นใจใหกับผูรวมงาน ที่มีทั้งชาวเชียงใหม
และนักทองเที่ยวตางถิ่น คําถามที่สําคัญประการหนึ่ง คือ การสรางตัวตนของ
คนปะโอนั้น นอกจากจะสื่อสารระหวาง กลุมชาติพันธุ ปะโอซึ่งเปนชนกลุมนอย
กับรัฐไทย ยังสื่อสารกับกลุมใดอีกในสังคมไทย เปาหมายอีกประการหนึ่งคือ
การสรางตัวตนใหโดยแยกตนเองออกจากชาติพันธุไทใหญ ซึ่งเปนชนกลุมนอย
ที่มีจํานวนมากกวา และมักมีประเด็นขัดแยงระหวางชาติพันธุอยูเสมอ ดังที่เรา
ทราบภูมิหลังทางประวัติศาสตรวาชาติพันธุปะโอไมเคยตอตานรัฐบาลพมา
หากสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล ตางจากกลุมชาติพันธุไทใหญ ที่ตอตาน
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๑๘๕

รัฐบาลพมานับตั้งแตการละเมิดสนธิสัญญาปางหลวง ดังนั้นกลุมชาติพันธุปะโอ
จึงไดรบั สิทธิพเิ ศษจากรัฐบาลพมา ทัง้ ดานทีด่ นิ ทํากินในรัฐฉาน และการสนับสนุน
ดานตางๆ ซึ่งกระทบตอที่ดินทํากินของชาติพันธุไทใหญซึ่งเปนประเด็นที่ขัดแยง
และทวีความรุนแรงขึน้ เรือ่ ยๆ กลุม ชาติพนั ธุไ ทใหญในรัฐฉานมักดูแคลนชาวปะโอ
ดวยความเกลียดชังวาเปน “คนกําแข็บเจาฟา” หมายถึงคนใชผูตอยตํ่ามีหนาที่
ถือรองเทาใหเจาฟาไทใหญ

“กาดกู” ศาสนสถานและแหลงทองเที่ยวที่สําคัญในเขตปกครองพิเศษ
ของชาติพันธุปะโอ

พื้นที่ที่ชาติพันธุปะโอไดรับคือเขตปกครองพิเศษ ที่มีสถานที่ทองเที่ยว
ที่สําคัญคือ กลุมเจดีย “กั๊กกู” ซึ่งมีความหมายวา “กาดกู” คือตลาดที่อยูใกลกู
(เจดีย) เมือ่ มีการบูรณะพระเจดียแ ตละองคจะมีการยกฉัตร หากเปนฉัตรทีป่ ะโอ
บูรณะ จะเปนมีรูปทรงพระยาคนาค หากไทใหญบูรณะจะเปนศิลปะไทใหญ
ปรากฏการณดังกลาวสะทอนใหเห็นการแบงแยก และการไมยอมรับระหวาง
ชาติพันธุทั้งสองที่ตางขับเคี่ยวเพื่อชวงความเหนือกวาอยางเขมขน นัยหนึ่ง

๑๘๖
การใหสิทธิพิเศษแกชาติพันธุปะโอ คือนโยบายทางการปกครองครองรัฐบาล
พมาที่ตองการ “แบงแยกปกครอง” เมื่อเกิดความขัดแยงยอมจะทําใหปกครอง
ไดสะดวก

ฉัตรศิลปะแบบปะโอ และฉัตรศิลปะแบบไทใหญ

อยางไรก็ตามความขัดแยงระหวางสองกลุม ชาติพนั ธุใ นรัฐฉานประเทศ
พมา ก็เปนปญหาขามแดนทีเ่ กิดขึน้ ในเมืองเชียงใหมดว ยเชนกัน เพราะทัง้ ปะโอ
และไทใหญบอ ยครัง้ ทีม่ เี รือ่ งทะเลาะวิวาท ดังนัน้ การสรางตัวตนผานงานวันชาติ
คือการแสดงตัวตนตอชนกลุมนอยดวยกันเองอีกดวย
นอกจากนีช้ าวปะโอ ในจังหวัดเชียงใหมยงั ได ยังไดรวมตัวกันเพือ่ แสดง
ความจงรักภักดีตอสถาบันเห็นไดจาก ชวงเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๕๙
ทีผ่ า นมาชาวปะโอไดรวมตัวกันเพือ่ เขาถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ ซึ่งไดรับความสนใจจากสื่อทั้งในและตางประเทศ
ดังภาพขาวจากหนังสือพิมพ
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๑๘๗

ปะโอในภาพขาวหนังสือพิมพมติชน

ขาวดังกลาวพาดหัวขาววา “ชาวปะโอ ตอแถวรอถวายบังคมพระบรมศพ
เผยชีวติ ดีขนึ้ เพราะพอหลวงขอบพระคุณทีใ่ หอยูเ มืองไทย” (www.matichon.co.th/
news/36661) เห็นไดวากลุมชาติพันธุปะโอไดพยายาม “สรางตัวตน” ใหเปน
ที่รูจักโดยอาศัยทั้งพื้นที่ทางศาสนา และพื้นที่สาธารณะ เพื่อยกระดับ และแยก
ตนเองจากกลุมชาติพันธุที่ขามแดนจากประเทศพมา
ปรากฏการณที่กลาวมาขางตน เปนเพียงเศษเสี้ยวหนึ่งของปฏิบัติการ
ในการสรางความเปนตัวตนของคนปะโอ ซึ่งประเทศไทยแทบไมมีการสั่งสม
องคความรูเกี่ยวกับชาติพันธุปะโอ ทั้งๆ ที่เปนกลุมชาติพันธุที่เกี่ยวเนื่องกับ
ประเทศไทยตัง้ แตตน กรุงรัตนโกสินทร ดังนัน้ การศึกษาเรือ่ งกลุม ชาติพนั ธุป ะโอ
ขามพรมแดนในจังหวัดเชียงใหม จึงเปนโอกาสที่สําคัญ ที่จะเรียนรูเพื่อเขาใจ

๑๘๘
ตลอดจนจะเปนประโยชนในดานการบริการจัดการแรงงานตางดาว ทั้งในดาน
การจางงานของผูป ระกอบการ ดานการศึกษาในระบบโรงเรียนของกลุม ชาติพนั ธุ
ขอมูลการศึกษา “ปะโอขามแดนในเมืองเชียงใหม” จะเปนประโยชนความมัน่ คง
ของประเทศ ในภาวะที่ตองพึ่งพิงแรงงานจากตางชาติ อีกทั้งเปนการเรียนรู
รวมกันเพื่อใหเกิด “ความเขาใจ” ยอมรับในความตางพรอมเปดใจเพื่อเรียนรู
ซึ่งกันและกัน ใหเกียรติกันในฐานะเพื่อนมนุษยเพื่อการอยูรวมกันอยางสันติ
และสามารถกาวสูประชาคมอาเซียนไดอยางมั่นคง
สรุป

การสรางตัวตนของกลุม ชาติพนั ธุป ะโอในเมืองเชียงใหมนนั้ ในยุคจารีต
ไดใชพื้นที่ทางศาสนา ทั้งการปฏิสังขรณวัด ตลอดจนทํานุบํารุงพระพุทธศาสนา
ดานตางๆ ซึ่งคนกลุมนี้ไดกลายเปนคนไทยโดยสมบูรณ ตางจากกลุมปะโอ
ขามแดนในยุครัฐชาติ ที่เขามาขายแรงงาน หากปะโอกลุมนี้ ก็ไดใชพื้นที่ทาง
ศาสนาในการสรางตัวตน โดยใชวัดหนองคําเปนศูนยกลาง การจัดงานวันชาติ
ปะโอ คือกิจกรรมที่สําคัญในที่รวบรวมคนคนปะโอขามแดน ที่แตงกายดวย
เสื้อผาของกลุมชาติพันธุ ประดับดวยสัญลักษณที่แสดงถึง “ความเปนปะโอ”
กิจกรรมนี้ผลิตซํ้า ความเชื่อของกลุมชาติพันธุ และประเพณีที่สําคัญ เพื่อนํามา
เผยแสดงตอคนนอกใหตระหนักถึงความยิ่งใหญในวัฒนธรรม ลําดับพิธีการ
ในวันชาติมีลักษณะการประนีประนอมตอ “คนเมือง” ซึ่งเปนคนพื้นถิ่น อีกทั้ง
ไดผลิตซํ้าอุดมการณของรัฐไทย ที่ใหความสําคัญกับสถาบัน “ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย” การสรางตัวตนของชาติพนั ธุป ะโอ คือการแยกความเปนปะโอ
ออกจากภาพเหมาะรวมของ “ชนกลุมนอยชาวพมา” ในความเขาใจของคนไทย
เปาหมายสูงสุดคือการกําหนดตําแนงใหที่ใหกับชาติพันธุปะโอในสังคมไทย
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ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส
ตําแหนง นักวิชาการอิสระ
E-mail : dr.anchalee@me.com
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อาจารยสุนทร คํายอด
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อาจารยสุทธิพงษ พัฒนวิบูลย
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๑๙๑

๑๙๒

หลักเกณฑการจัดทําตนฉบับบทความ
เพื่อพิจารณาตีพิมพ ในวารสาร “ขวงผญา”
วารสาร “ขวงผญา” มีกําหนดออกปละ ๑ ฉบับ (มกราคม-กันยายน)

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
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- 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

๑๙๔
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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