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บทคัดยอภาษาไทย

พระพุทธศาสนาเปนศาสนาที่มีสาระสําคัญที่เปนเนื้อแทเปนแกนแท
ของชีวิตและมีความสัมพันธกันอยางมีเหตุผลตามสภาพเหตุปจจัยของสิ่งนั้นๆ
ชาวลานนาไดยึดถือคําสอนของพระพุทธศาสนามาเปนระยะเวลายาวนาน
โดยผานกระบวนการศึกษา การประพฤติปฏิบัติบนพื้นฐานความเขาใจและ
อิทธิพลของภูมปิ ญ
 ญาแนวความคิด ความศรัทธา ความประทับใจและความซาบซึง้
ในนํา้ ธรรมคําสอนของพระพุทธเจา อันนําไปสูก ารฝกฝนปฏิบตั ติ นตามหลักธรรม
คําสอน เพื่อมุงใหรูและเขาใจเปนแบบแผนการดําเนินชีวิต
วรรณกรรมคาวซอ “บัวระวงสไกรสร” เปนมรดกนําธรรมคําสอนทาง
พระพุทธศาสนาเรื่องหนึ่งที่มีตนกําเนิดมาจากคาวธัมม เรื่อง “สุริยะวงสไกรสร”
กวีชาวลานนาไดแตงขึ้นใหมโดยใชฉันทลักษณแบบคาวซอ แตเดิมจารลง
ในใบลานตอมาไดพมิ พในกระดาษ ดวยอักษรธรรมลานนา พบตนฉบับทีจ่ ารลง
ใบลานจํานวน ๖ ฉบับ และฉบับที่พิมพจํานวน ๒ ฉบับ เมื่อ พ.ศ.๒๕๓๐ ศูนย
ศิลปวัฒนธรรมสหวิทยาลัยลานนา วิทยาลัยครูเชียงใหม ไดคัดเลือกตนฉบับ
ของนอยอาย ไชยเมืองเลน บานปาบงหนอย ตําบลแมคือ อําเภอสันกําแพง
จังหวัดเชียงใหม แตงเมื่อ พ.ศ.๒๔๗๕ มาปริวรรตเปนอักษรไทยกลางและ
พิมพเผยแพรในเอกสารอันดับที่ ๑๘ ศูนยศิลปวัฒนธรรม สหวิทยาลัยลานนา
เชียงใหม คาวซอเรื่องนี้เปนชาดกนอกนิบาตที่ใชฉันทลักษณแบบ “คาวซอ”
เมื่อไดอานหรือไดฟงแลวเปนภาษาที่เขาใจงาย คาวซอบัวระวงสไกรสรไดแนะ
หลักการดํารงชีวติ โดยยึดหลักธรรมในพระพุทธศาสนา นอกจากนัน้ ยังทําใหเกิด
ความบันเทิงใจ ดังที่กวีกลาววา “ขาพเจานอยอาย ไชยเมืองเลน ตั้งบานเรือน
อยูปาบงหนอย ตําบลแมคือ อําเภอสันกําแพง จังหวัดเชียงใหม ไดเอาธรรม
เรื่ อ งบั ว ระวงศ ไ กรสร มาคิ ด ค น ขึ้ น เป น กลอนค า วซอระบํ า เชี ย งใหม เพื่ อ

๑๐
หื้อคนทั้งหลายไดอานไดฟงธรรมเรื่องนี้”๑ ในคาวซอไดสอดแทรกคําสอนทาง
พระพุทธศาสนา ซึ่งผูเขียนไดพบหลักธรรมสําคัญ จํานวน ๒ กลุมใหญ ไดแก
ธรรมเกีย่ วกับความจริงของชีวติ และธรรมเกีย่ วกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม
อันเปนหลักธรรมระดับพื้นฐานของสังคม คาวซอไดถูกสรางขึ้นมาเพื่อใชเปน
เครื่องมือขัดเกลาคนในสังคมมาแตอดีตเพื่อสงเสริมความเขาใจเรื่องชีวิตและ
จริยธรรมผานภูมิปญญาดานวรรณกรรมทองถิ่นลานนาและที่สําคัญยังเปน
ความรูที่สามารถนํามาปรับใชในสังคมปจจุบันไดเปนอยางดี

๑

สุภาพ มานําและคณะ(ผูป ริวรรต). ๒๕๓๐. บัวระวงสไกรสร. ม.ป.ท.. หนา คําปรารภ.

๑๑
Abstract

Buddhism is the religion which encompasses the essence of life, and
the relationship that shares the retribution of particular states. Lanna has upheld
the teachings of Buddhism for a long time through the specific teaching and
practices based on the fundamental interpreted philosophies and influence of
the concepts of faith and impressed with the true expression of the Buddha’s
teachings. This has lead to a wide variety of practices which, together, can be
described as living harmoniously. The Lanna Khao Saw entitled “Buarawong
Krisorn” is a cultural example of this. It is derived from the Dhamma literary genre
(Khaotham) “Suriyawong Krisorn” in which a Lanna poet had recomposed some
literature in prosodic form transfering the original ancient palm leaf manuscripts
onto paper with Lanna scripts. There are 6 original palm leaves and 2 copies
of the printed edition of 1987. The Lanna Multi-college of Art and Culture Center,
Chiang Mai Teacher College which selected the original version of Noi Ai
Chaimuanglen poem, Baan Pa Pong Noi, Mae Ku sub-district, Sankampaeng
district, Chiang Mai. It was composed in 1932 and transferred into central Thai
script and published in the journal of Lanna Multi-college of Art and Culture
Center (item no.18th). This Buarawong Krisorn poem suggests the essence of
living based on Buddhist principles, as well as pleasure which is mentioned
from the poet: “I am Noi Ai Chaimuanglen” at Baan Pong Noi, Mae Ku sub-district,
SakKamphaeng district, Thailand. The manuscript has recomposed a ‘Buarawong
Krisorn’ into a Chiang Mai dance poem (Kao) for those who read this Kaosaw
are imbued with the principle of Buddhist ethics”.1 The author has discovered
important principles in two major groups which includes the truth of life and
Dhamma in virtue of cultivation which are principle elements of social foundation.
Khao Saw h ad been created to be used to refine society in the past, to promote
understanding about the lives and ethics through the wisdom of Lanna l iterature
and the most important thing is to prolong this gained awareness in present society.
1

Suphap Manam et al. (translator) 1987 and Buarawong Kraisorn (n.p.) page remark

๑๒
บทนํา

พระพุทธศาสนาไดเจริญรุง เรืองอยางสูงสุดในชมพูทวีป จนกระทัง่ ประมาณ
พ.ศ.๒๓๔๒ ไดมีการทําสังคายนาครั้งที่สาม ณ อโศการาม เมืองปาตลีบุตร
ตรงกับสมัยพระเจาอโศกมหาราชและในเหตุการณเดียวกันนีพ้ ระเจาอโศกมหาราช
ไดสงสมณทูตไปเผยแผพระพุทธศาสนายังตางประเทศ ๙ สาย หนึ่งในนั้น
คือ “แหลมสุวรรณภูมิ” ซึ่งประกอบดวยประเทศ ลาว พมา ไทย และกัมพูชา
เปนตน๓ และเผยแผมาสูอาณาจักรลานนา ประมาณ พ.ศ.๒๐๒๐ ไดมีการ
สังคายนาพระไตรปฎกครั้งที่ ๘ ณ เมืองเชียงใหม ครั้งนั้นไดกราบอาราธนา
พระมหาเถระผูแตกฉานในพระไตรปฎกหลายรูปมาทําสังคายนามีพระธัมมทิน
มหาเถระเปนประธานสงฆ และพระเจาติโลกราชทรงเปนผูอุปถัมภการทํา
สังคายนา๔ เมื่อพระสงฆและฆราวาสไดรับการศึกษาทางพระพุทธศาสนา
รวมถึงดานอักษรศาสตรทาํ ใหนกั ปราชญราชบัณฑิตทางพระพุทธศาสนาเกิดขึน้
มากมายมีการรจนา จาร จารึก คัมภีรและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา
ทั้งภาษาบาลีและภาษาลานนา อาทิ เวสสันตรทีปนี มังคลัตถทีปนี และจักรวาล
ทีปนี อันเปนผลงานชิน้ เอกของพระสิรมิ งั คลาจารย และคัมภีรช นิ กาลมาลีปกรณ
เปนผลงานของ พระรัตนปญญามหาเถระ๕ ยุคนัน้ มีนกั ปราชญรจนาวรรณกรรม
คัมภีรทางพระพุทธศาสนาลงในใบลาน พับสา อยางตอเนื่อง เมื่อกลาวถึง
วรรณกรรมชาดก สวนใหญเปนชาดกนอกนิบาต มีการนําเอานิทานพื้นบาน
มาแตงและสอดแทรกคติคาํ สอน เพือ่ ใชเทศนาสัง่ สอนชาวบานโดยกลาวอางวา
๒
๓
๔
๕

เทพประวิณ จันทรแรง. (๒๕๕๑). เอกสารประกอบการสอนวิชาพระพุทธศาสนาเถรวาท.
ม.ป.ท.. หนา ๓๐.
เสถียร โพธินันทะ. (๒๕๔๓). ประวัติศาสตรพระพุทธศาสนา. พิมพครั้งที่ ๔. กรุงเทพฯ:
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, หนา ๑๕๔.
แสง จันทรงาม. (๒๕๒๓). พุทธศาสนาในลานนาไทย. เชียงใหม: ทิพยเนตรการพิมพ. หนา ๗๕-๗๘.
อุดม รุง เรืองศรี. (๒๕๒๘). วรรณกรรมลานนา, กรุงเทพฯ: โครงการตํารามหาวิทยาลัยเชียงใหม.
หนา ๑๑๓-๑๒๑.

๑๓
เปนเรื่องราวของพระโพธิสัตว ใชฉันทลักษณแบบรายในภาคกลาง มีสัมผัส
อักษร หรือพยัญชนะเกีย่ วโยงกันไป วรรณกรรมเหลานีเ้ รียกวา “คาวธรรม” หรือ
“ธรรมคาว” “กลอนธรรม” หรือ “นิยายธรรม” ก็เรียก ปรากฏทั้งแบบมุขปาฐะ
และลายลักษณอกั ษร สวนใหญกวีลา นนา จะไดรบั แรงบันดาลใจจากความศรัทธา
ในพุทธศาสนา แลวรังสรรคผลงานวรรณกรรมออกมาในรูปแบบการเทศนาธรรม
สอดแทรกความรูต ามหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา ในขณะเดียวกันปราชญ
ชาวบานหรือศิลปนที่เชี่ยวชาญดานการขับขาน และคนที่เคยบวชเรียนหรือ
เรียกกันวา “นอย-หนาน” ก็ไดนําเอาวรรณกรรมคาวธรรมมารอยกรองเปน
ลักษณะของ “คาวซอ” เพื่อถายทอดสูชาวบานทําใหเกิดความรื่นเริงบันเทิงใจ
และไดรับคติธรรมทางพระพุทธศาสนา
คาวซอ

“บัวระวงสไกรสร”

วรรณกรรม “คาวซอ” หรือ “คาวเรื่อง” เปนวรรณกรรมที่ไดรับตนเคา
มาจากคาวธรรมซึ่งแตงขึ้นเพื่อใชเทศนสั่งสอนชาวบานในวัด สวนชาวบานที่ไม
คอยไดเขาไปฟงธรรมหรือพระเทศนก็จะอาศัยการฟงคาวซอในงานบุญตางๆ
“บัวระวงสไกรสร” ผูแตงไดนําเคาโครงมาจากคาวธัมมเรื่อง “สุริยะวงศไกรสร”
เพราะวรรณกรรมทั้งสองเรื่องนี้มีใจความตรงกันมีวิธีการดําเนินเรื่องคลายกัน
เปนไปไดวา วรรณกรรมทัง้ สองเรือ่ งนีเ้ ปนชาดกนอกนิบาตทีก่ วีชาวลานนาไดแตง
ขึ้นโดยอาศัยเรื่องเลาหรือนิทานในทองถิ่นมาประยุกต คาวซอเรื่องนี้ผูเขียนได
วิเคราะหถงึ ชือ่ เรือ่ งอาจมาจากคําวา “บัวระวงส” หรือ “บัวรวง” อานวา บัว-ระ-วง
ในพจนานุกรมภาษาลานนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจาอยูห วั
ในวโรกาสเจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา ใหความหมายวาหมายถึง ตนพุทธรักษา๖
๖

สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. (๒๕๓๙). พจนานุกรม
ภาษาลานนา ฉบับเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในวโรกาสเจริญ
พระชนมายุ ๘๐ พรรษา. พิมพครั้งที่ ๒. เชียงใหม: หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมโรงพิมพ
แสงศิลป. หนา ๒๖๔.

๑๔
และคําวา “ไกรสร” หรือ “ไกสอร” นัยแรกหมายถึง เกสร๗ และนัยสองหมายถึง
นางไกสรทีเ่ ปนตัวละครตัวหนึง่ ในเรือ่ งนีข้ อ สังเกตในคาวซอเรือ่ งนีไ้ มพบตัวละคร
ชื่อบัวระวงสพบเฉพาะไกสรเทานั้น เมื่อเปรียบเทียบกับคาวธรรมสุริยวงส
ตัวละครเอกชื่อ เจาสุริยวงสากุมาร เปนไปไดวาผูแตงไดศึกษาวรรณกรรม
คาวธรรมหรือคาวซอที่มีลักษณะคลายกันแลวนํามาแตงเปนของตนเองจึงใช
ชื่อใหมวา “บัวระวงสไกรสร” วรรณกรรมเรื่องนี้เปนชาดกนอกนิบาตลานนา
และไมมอี ยูใ นกลุม ของปญญาสชาดก เมือ่ กลาวถึงทีม่ าของตนฉบับทีค่ น พบนัน้
มีทั้งฉบับที่แตงเปนคาวธรรมและคาวซอทั้งหมดจํานวน ๘ ฉบับ ไดแก ฉบับ
วัดทุงผึ้ง ฉบับวัดสุขศรี ฉบับวัดชางคํ้าวรวิหาร ฉบับวัดกูคํา ฉบับวัดดอยสารภี
ฉบับวัดปาสักนอย ฉบับนายอินทรแหลงขจรศักดิ์ ฉบับนอยอายไชยเมืองเลน
ซึง่ พิมพดว ยอักษรลานนา การสืบทีม่ าดังกลาวขางตนเปนเพียงการสํารวจบางสวน
เทานั้นอาจยังมีฉบับที่ตกสํารวจและมีอายุที่เกากวานี้ซึ่งยังอยูตามวัดตางๆ
นํ้าธรรมคําสอนในคาวซอ

“บัวระวงสไกรสร”

กอนที่จะกลาวถึงคําสอนทางพระพุทธศาสนาในคาวซอ “บัวระวงส
ไกรสร” ผูเ ขียนขอกลาวถึงประวัตโิ ดยยอของพระศาสดาเสียกอน เพราะจะทําให
ผูอานไดเขาใจความเปนมาของพระพุทธศาสนาและพระธรรม พระพุทธเจา
เปนพระราชโอรสของกษัตริยศากยวงศ พระนามวาพระเจาสุทโธทนะ และ
พระนางสิริมหามายา แหงโกลิยวงศ ซึ่งครองกรุงกบิลพัสดุ พระพุทธเจา
มีพระนามเดิมวา “สิทธัตถะ” ทรงออกผนวชเมือ่ พระชนมได ๒๙ พรรษา พระองค
ทรงรักในการศึกษาเรียนรูคนควาหาความจริง หาวิธีพนทุกขทรงพากเพียรถึง
๖ ป สุดทายไดบรรลุเปนพระสัมมาสัมพุทธเจาโดยคนพบหลักธรรม “อริยสัจ ๔”
ซึง่ หมายถึง ความจริงอันประเสริฐ ความจริงทีจ่ ะทําใหสาํ เร็จเปนพระอริยบุคคล
๗

เรื่องเดียวกัน. หนา ๓๑.

๑๕
ไดแก ทุกข สมุทยั นิโรธ และมรรค เมือ่ วันขึน้ ๑๕ คํา่ เดือน ๖ ตรงกับวันวิสาขะ และ
ไดจาริกออกประกาศพระสัจธรรมทีพ่ ระองคทรงคนพบ โดยแสดงพระปฐมเทศนา
แกโลกเปนครัง้ แรก ชือ่ วา “พระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตร” หมายถึง การหมุนวงลอ
ใหเปนไป มีใจความสําคัญคือเรื่องทางสายกลางและหลักอริยสัจ พระองคได
บําเพ็ญพุทธกิจเปนเวลาถึง ๔๕ ป จึงเสด็จดับขันธปรินพิ พาน รวมพระชนมายุได
๘๐ พรรษา หลังจากพระพุทธเจาเสด็จดับขันธปรินิพพาน พระพุทธศาสนาก็ได
เผยแผไปทั่วโลกและมีความเจริญรุงเรืองมาเปนลําดับ ปรากฏการทําสังคายนา
การรอยกรองพระธรรมวินยั หรือทีเ่ ราเรียกวา “พระไตรปฎก” จํานวนถึง ๙ ครัง้ ๘
การบังเกิดขึ้นของพระสัมมาสัมพุทธเจาและพุทธศาสนาเปนเหตุการณที่สําคัญ
และยิ่งใหญเปนการเปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร ความเชื่อ วัฒนธรรม และ
ประเพณีของชาวอินเดีย การตรัสรูของพระสัมมาสัมพุทธเจานับเปนจุดเริ่มตน
หรือการเกิดขึ้นของพระพุทธศาสนา คําสอนของพระพุทธเจาที่พระองคตรัสรู
โดยพระองคเองแลวพระองคนํามาสั่งสอนเหลามวลมนุษยชาติ ใหรูและเขาใจ
ความเปนจริงของธรรมชาติและชีวติ เปนหลักการทีเ่ ปนแกนแทหรือทีเ่ รียกกันวา
“สัจธรรม” เปนหนทางแหงการดับทุกข มุง ผลสําเร็จไปสูห นทางแหงพระนิพพาน
พุทธธรรมเปนเครือ่ งมือจําเปนในการดําเนินชีวติ ของมนุษย ใชเปนเครือ่ งนําทาง
ในการดําเนินชีวิต แตตองอาศัยความรู ความเขาใจใหถูกตองบนพื้นฐานของ
คุณธรรมและจริยธรรม เพือ่ การพัฒนาตนเอง ครอบครัว และสังคมใหเกิดความ
ผาสุก คาวซอเรือ่ งนีแ้ สดงใหเห็นธรรมในพระพุทธศาสนาหลายขอ แตผเู ขียนได
แบงเปนสองกลุมใหญ และจะยกตัวอยางเปนบางขอ ไดแก

ธรรมเกี่ยวกับความจริงของชีวิต

ชีวติ เกิดขึน้ จากขันธทงั้ ๕ ไดแกรปู เวทนา สัญญา สังขาร และ วิญญาณ
มากองรวมกันและมีความสัมพันธอาศัยซึง่ กันและกันโดยตลอด ความสัมพันธนี้
๘

เสถียรพงษ วรรณปก. (๒๕๔๓). คําบรรยายพระไตรปฎก. พิมพครัง้ ที่ ๓. กรุงเทพมหานคร:
ธรรมสภา. หนา ๙.

๑๖
จึงถือเปนลักษณะที่สําคัญ เพราะเปนสิ่งที่ทําใหสามารถดํารงอยูและดําเนินไป
ไดตามธรรมชาติ ชีวิต” ในหลักการของพระพุทธศาสนาเชื่อวาชีวิตเปนสิ่งที่ไมมี
ตัวตน ไมสามารถดํารงอยูไดแบบถาวร เกิดขึ้นมาชั่วครั้งชั่วคราวเทานั้น สภาวะ
ที่มีการเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ มีผลทําใหสิ่งตางๆ เปนไปตามธรรมชาติ คือ
ความไมเที่ยงพาไปสูสภาพที่เกิดความขัดแยง กดดัน หรือบีบคั้นในตัวเอง
เปนสภาพทีท่ นไดยาก พุทธศาสนาจึงเรียกวาความทุกข สิง่ ทัง้ หลายทีม่ ารวมกัน
ในชีวิตมนุษยภายใตกฎแหงธรรมชาตินี้เปนกฎแหง อนิจจัง ทุกขัง และ อนัตตา
หรือ อนิจจตา ทุกขตา และ อนัตตตา ลักษณะทัง้ ๓ อยางรวมกันนีค้ อื ไตรลักษณ
ชีวิต จึงเปนสิ่งที่เกิดจากเหตุปจจัยหลายอยางมารวมกัน ไมมีตัวตนและเดินไป
ไดอยางอิสระ แตมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ชีวิตจึงมีสภาพที่ขัดแยงและ
ทนไดยาก ธรรมชาติของชีวิตจึงเปนธรรมชาติที่ไมมีตัวตน ไมมีเที่ยงแทและ
เปนทุกข เชน เรื่องความทุกขซึ่งเกิดจากการพลัดพรากจากสิ่งที่เปนที่รักของตน
เกิดความอาลัยอาวรณที่จากไป ดังที่ปรากฏในคาวซอหลายตอน เชนตอนที่
พระเจากุสสราช ออกตามหากวางคํา หลงเขาไปในเขตนางยักษ ไมยอมกลับมา
นางเมฆวดีเกิดความเสียใจเปนอยางมาก นางครํา่ ครวญรองไห ไมสบายใจเพราะ
ไดพลัดพรากจากคนที่รัก จึงเปนทุกขอยางมาก ดังปรากฏในคาวซอดังนี้
“สวนจอมเทวี แมเมืองหมอมเจา ใจนางเมา เดือดรอน รูขาว
ผัวตน พลัดหลงลูกนอง บมเี พือ่ นพอง ทวยไป นางยินตํา่ คลอย
นอยอกหมองใจ นางจารํ่าไร รํ่าริอยูบาน มีนํ้าตาไหล ยวาพัง
สองกํ้า ทังฝูงวงศวาร ลูกนอง เขาอาลัยหา ทุกขคนรํ่ารอง
เขาหมองโสกตอง ทังเมือง”๙

๙

สุภาพ มานํา และคณะ (ผูปริวรรต). หนา ๗.

๑๗
ทุกขจากการพลัดพรากจากของอันเปนที่รัก แสดงใหเห็นตอนที่ยักษ
โครปธิราชมาลักพาเอาตัวนางเมฆวดีไป สุริยวงสากุมารตื่นมาแลวไมเห็น
จึงรองไหหาแมของตน ดังปรากฏในคาวซอดังนี้
“เจาเมาหวาเหว ชวนเซสลั้ง บหันมาดา แมไท นํ้าตาก็ไหล
หลั่งลงซะไซ เจารองรํ่าไห เมาซิว ไหรํ่ารอง ปากพอแหบหิว
ปลิวไปมา ตามดงคุมหญา วาแมรักเหย ไปไหนละขา ตาวัน
พอคลา คํา่ เลา แตกอี้ กู นั ยามมันแตเชา ยังเทียมพางขางกันนอน
เจาแมรักพราก คาเดินจร ละขาลูกนอน ไวดินคุมหญา”๑๐
ไมเพียงแตเทานี้ วรรณกรรมยังชี้ใหเห็นถึงความทุกขที่เกิดขึ้นจากกิเลส
เปนตนเหตุ เชน ตอนทีน่ างยักษเห็นรูปโฉมของพระเจากุสสราช จึงเกิดความรักใคร
เกิดความรอนรุม อยากไดพระเจากุสสราชมาเปนสามีดังปรากฏในคาวซอดังนี้
“ยักขีณี มันเปนแมหมาย ใจดุดาํ ยิง่ นัก มันมีตณ
ั หา คะนิงคิดรัก
ใจสอดดั้นมีกล ....พิสมัย ใจเมาซอบสู ไดถูกมนตมัน เปาพิศ
ยักขีณี ริทธีเดชริทธิ์ มันคิดแตงไดมายา เพราะความโลภะ
เกิดความตัณหา มันหันพระยา กุสสราชเจา ทานมีรูปสวย
งามดีบเสา ใจมันเมา โสกคัด เพราะวาตัณหา ยักขเถามีนัก
ใจมืดไหมเมามัว มันคิดผามาง เอามาเปนผัว ใจมันดํามัว
ลดเลี้ยวเกี้ยวดั้น”๑๑

๑๐
๑๑

เรื่องเดียวกัน. หนา ๒๒.
อางแลว.

๑๘

ธรรมเกี่ยวกับการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม

สังคมไทยเปนสังคมที่ใหความเคารพศรัทธาตอพระพุทธศาสนามาชา
นานแลว การปลูกฝงดานจริยธรรมใหแกคนในสังคมลวนไดรบั อิทธิพลจากคําสอน
ทางพระพุทธศาสนา และความเชื่อดั้งเดิมที่มีอยูแลวในทองถิ่นหรือสังคมนั้น
ระบบจริยธรรม จึงเปนระบบสรางความประพฤติปฏิบัติ และหลักการสอน
ใหคนในสังคมดําเนินชีวติ บนพืน้ ฐานแหงความดีงาม หรือเปนหลักการครองตน
ใหเกิดความสมบูรณทงั้ กาย วาจา และใจ อันเปนหนทางทีจ่ ะพาไปสูก ารดับทุกข
ขจัดปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเปนประจําทั้งตอชีวิตตนเองและคนที่อยูรวมกัน
ในสังคม เชน ความโลภ ความโกรธ และความหลง เปนตน คําสอนทางดาน
จริยธรรมจึงมีความสําคัญตอการสรางประโยชนใหเเกชวี ติ และสังคมของมนุษย
เพื่อใหมนุษยมีคุณภาพชีวิตที่ดี สรางสังคมใหมีความสงบสุขใหความเกื้อกูล
ซึง่ กันและกัน จริยธรรมจึงเปนสิง่ สําคัญยิง่ ตอการฝกฝนใหคนเปนคนดี สมบูรณ
พรอมทั้งกาย วาจา และจิตใจ เชน เรื่องความกตัญูกตเวที เปนธรรมขอหนึ่ง
ที่มีความสําคัญตอการดําเนินชีวิตของมนุษยเปนเครื่องหมายของคนดี เปนตน
กําเนิดของความดีงามทั้งปวง บงบอกความเปนสัตบุรุษ ดังพุทธพจนวา “ผูใด
เปนธีรชน เปนคนกตัญูกตเวที คบหากัลยานมิตร มีความภักดีมั่น กระทํากิจ
เพื่อผูตกทุกขดวยความตั้งใจจริง คนอยางนั้นทานเรียกวาสัตบุรุษ”๑๒
กตัญูกตเวที พระธรรมปฎก ไดใหความหมายไววา ผูรูอุปการะ
ทีท่ า นทําแลวและตอบแทน สามารถแยกออกเปน ๒ คําคือ ๑) กตัญู หมายถึง
รูคุณทาน ๒) กตเวที หมายถึง ตอบแทนหรือสนองคุณทาน กตัญูกตเวที
ยังแบงออกไดเปน ๒ คือ กตัญูกตเวทีตอบุคคลผูมีคุณความดีหรือมีอุปการะ
ตอตนเองเปนสวนตัว และกตัญูกตเวทีตอบุคคลที่ทําคุณประโยชน เกื้อกูล
๑๒

สุภมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. (๒๕๓๙). พระไตรปฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หนา ๕๔๑.

๑๙
แกสว นรวม อาทิ พระมหากษัตริย เปนตน๑๓ และยังปรากฏในมงคล ๓๘ ประการ
พระอุบาลีคุณูปมาจารย กลาววา กตเวทีเปนคูกับกตัญู เปนมงคลดวยกัน
ถาจะชี้ตัวบุคคล ก็คือ บุรพการี ผูทําคุณแกตนไวกอนไดแก มารดา บิดา ครู
อุปชฌาย อาจารย เปนตน ถึงพระราชาผูทรงเปนประธานในการปกปกรักษา
ใหไดพากันอยูเย็นเปนสุข ตั้งเปนหมูเปนคณะอยูไดทั่วพระราชอาณาจักร
ก็ชอื่ วา บุรพการี๑๔ ในพระพุทธศาสนาจัดเปนบุคคลหาไดยากในโลก เพราะผูท าํ
ประโยชนแกผูอื่นโดยไมหวังผลประโยชนตอบแทน ทําโดยความจริงใจ ตั้งใจ
นั้นมีไมมาก และผูจะรูถึงอุปการะหรือระลึกถึงพระคุณนั้นแลวทําตอบแทน
คุณทานโดยการแสดงออกก็หายาก จึงไดชอื่ วาเปนบุคคลหาไดยาก ความกตัญู
กตเวที จึงเปนพุทธธรรมที่ชาวพุทธควรยึดถือ และนําไปประพฤติปฏิบัติ เพื่อ
การสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมขั้นพื้นฐานในครอบครัวและสังคมใหมีความสุข
ซึ่งปรากฏในคาวซอ เชน ตอนที่พระฤาษีไตรคํา ไดเก็บนางไกรสรที่เกิดจาก
ดอกบัวมาเลี้ยงและรับเปนลูกบุญธรรม พระฤาษีไตรคํา ไดเกื้อกูลดวยความรัก
ความเมตตา เลี้ยงดูเอาใจใสดวยปจจัยตางๆ ตามที่ตนพอจะทําได พระฤาษีทํา
ดวยความตั้งใจและบริสุทธิ์ใจ จึงขึ้นชื่อวาเปนบุพพการีเปนผูทําอุปการะกอน
“มีเด็กออนนอย สีขาวฟองจัน ลุกจากวิมาน ชั้นฟามิ่งหอง
เอาปฏิสน ในดวงดอกตอง นวลละออ เลิศริทธิ์ เอาปฏิถา
โอปาปะมิต จิตเกิดดวย วิญญาณ ระสีผอซั้น ในดวงบุปผัง
ฟงนาวหนองกาน มาเทคลี่อา หันกุมารี สีใสสวางหนา มีปยาภา
ชื่ น ช อ ย ฟ  ง เอามื อ ตน อุ  ม เอาอ อ นน อ ย มาเป น ลู ก หน อ ย
๑๓
๑๔

พระธรรมปฎก (ป.อ. ปยุตโต). (๒๕๔๖). พจนานุกรมพุทธศาสน ฉบับประมวลศัพท,
พิมพครั้งที่ ๑๑. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. หนา ๒.
พระอุบาลีคุณูปมาจารย (จันทร สิริจนฺโท). (๒๕๕๗). ธรรมะเทศนามงคล ๓๘ ประการ.
กรุงเทพมหานคร: บริษัท กราฟคอารตพริ้นติ้ง จํากัด. หนา ๑๓๓.

๒๐
แทนธรรม ระสีเจาเลี้ยง เพียรอุปถัมภ ดวยมูลลมัน ลูกไมกลวย
ออย ..... ระสีทานได เอามา พระปาไม เปนพอปตตา บมีมาดา
จักประสูตเิ จา .... นางคอยใหญหลวง วันไหนละหนอย ดวยมูลลมัน
เหลานั้น แลวอธิษฐาน เอามือนิ้วชี้ หื้อเปนหนวยเตา ตางนม
หื้อนางหนอนอย กินตามประสงค บใชมีนม นางใดปนเจา”๑๕
เมื่อครั้งพระฤาษีไตรคํารับสุริยวงสากุมารมาเลี้ยงดูและคอยสอนวิชา
อาคมตางๆ ใหจนสามารถตอสูกับยักษ พระฤาษีก็ไมไดหวังผลตอบแทนใดจาก
สุริยวงสากุมาร
“พระระสี ยินคําหนอหลา มีกรุณณา ยิง่ นัก คําเมตตา เกิดในโสกคัด
มาสังเวชหนา องคชาย วาเจาลูกรัก บถาไปไหน....พอจักรุมรา
ผอเลี้ยง บหื้อไดเปน เภทภัยมอดเพรี้ยง หลอนใหญเสี้ยง โตดี
แมนเจาทุกขแลว มากมายดีหลี พอจักหื้อมี ความสุขชื่นกลา
บถานอยใจ จงมีภายหนา วิชาพอมีคอยคิด แลวพอจักสอน
หื้อมีเดชริทธิ์ ผจญปราบได ทังปวง”๑๖
เมือ่ พระฤาษีไตรคําไดรบั เอาทัง้ สองมาเลีย้ งไวกใ็ หความรัก ความเมตตา
สอนวิชาอาคมกิจการงานเรือนจนทั้งสองเติบใหญ กอนที่เจาสุริยวงสากุมารและ
นางไกรสอรจะจากไป ทานไดสอนเรื่องการปฏิบัติตน ใหทั้งสองตั้งมั่นในศีลธรรม
ทั้งสองระลึกถึงคุณพระฤาษีไตรคําและไดทดแทนบุญคุณของพระฤาษี ดวยการ
สรางกุฏิ หาอาหาร และเชื่อฟงคําสั่งสอนของทาน จึงชื่อวาเปนผูรูกตัญูกตเวที
ดังปรากฏในคาวซอวา
๑๕
๑๖

สุภาพ มานําและคณะ (ผูปริวรรต). หนา ๒๘.
เรื่องเดียวกัน. หนา ๓๑.

๒๑
“สองกตัญู คุณดีแกลวกลา คิดตอบแทนพอไท เอามีดและ
ขวาน ไปฟนเอาไม มาแปลงกอสราง สาลา ปาวเอาลูกนอง
ริพลแนนหนา คาหมูบัณดา ตามทวยทานเจา โรงทํากิน หุงแกง
คาบเขา มีแถมทังโรง อาบนํ้า ศาลามณฑป หลังงามชะวาง
สูงใหญกวาง ถาวร ปูนดินลวาดพืน้ มุงบนขาวผอน แปลงทีอ่ ยูน อน
เปนทอมหองชัน้ ทีต่ ามเทียนไฟ ดอกไมยองหัน้ ขันบูชานบนอม
นํา้ บอตักกิน ก็ขดุ ไวพรอม บไกลเลียบขาง คันได ....นางแสวงหา
ในดงไตเตา เซาะมูลลมัน ลูกไม อันใดบมี นางเซาะมาไว
ถวายพอเจาอันๆ ตักนํ้ามาไว เต็มหมอกระถาง ซํ้าไปตัดฟน
หลัวจิงไมแหง ครั้งถึงเวลา พรูกเชารุงแจง สองลูกแพงคูซอน
สัพพอันใด ก็เยียะไวพรอม จิ่งขอจิ่มเจาเชียงชี ขอลาพอพระ
ดาบสระสี ยออัญชุลี พระกรกราบไหว”๑๗
จากคาวซอบัวระวงสไกรสรไดแสดงใหเห็นวาธรรมของพระพุทธเจา
สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับวิธีการสอน หรือสามารถสรางสื่อประเภทตางๆ
เพื่อใหคนในสังคมเห็นวาการศึกษานํ้าธรรมคําสอนไมใชเรื่องยากอยางที่คิด
ทุกวันนี้สังคมไทยไดกาวเขาสูพื้นฐานแหงความคิดแบบอุตสาหกรรม ทุกชีวิต
ตองดําเนินไปดวยความกระวนกระวาย กระหายอยาก ทะเยอทะยาน ดิ้นรน
แสวงหาวั ต ถุ อ ย า งไม มี ขี ด จํ า กั ด ส ง ผลให เ กิ ด การเบี ย ดเบี ย นเพื่ อ นมนุ ษ ย
ดวยกันเองหรือแมกระทั่งธรรมชาติ เมื่อมนุษยไมไดสิ่งที่คาดหวังไวก็จะเกิด
ความทุกขกายทุกขใจแลวก็จะแสวงหาวิธีการแกไขตางๆ นานา สังคมควรให
การศึกษาธรรมหรือความรูทางพระพุทธศาสนาควบคูไปกับวิชาการทางโลก
ผูเขียนไดเสนอประเด็นการนําไปใชในสังคม ๓ ประการ ไดแก
๑๗

อางแลว.

๒๒
ปญหาความทุกข เปนการสอนใหเขาใจเรือ่ งความทุกขและการออกจาก
ความทุกขใหถูกวิธี เสนอความเขาใจเรื่องความจริงของชีวิตใหเขาใจกฎของ
ธรรมชาติ ๓ ประการไดแก อนิจจา ความไมเที่ยง ทุกขตา ความเปนทุกข
และอนัตตา ความไมมีตัวตน เปนความจริงที่ทุกคนตองเขาใจ ทุกชีวิตที่เกิดมา
ตองพบเห็นไมมหี นีรอดไปไดหากคนในสังคมเขาใจเรือ่ งความทุกขความเปนจริง
ของธรรมชาติเหลานี้ก็จะสามารถยอมรับกับการเปลี่ยนแปลงของสภาพตางๆ
ที่ตนเองประสบพบเห็นได อยางทันเวลาและใชชีวิตไดอยางมีความสุขในสังคม
ปญหาความขัดแยง เปนธรรมดาที่มักเกิดขึ้นไดทุกที่ทุกเวลาทุกสังคม
ไมสามารถหลีกเลี่ยงได จึงเปนเรื่องปกติที่ทุกคนจะตองเปดใจยอมรับและ
ใหความเขาใจกับสภาพปญหาความขัดแยงตางๆ เมื่อเกิดความขัดแยงก็ตอง
รูจ กั วิธกี ารแกไขปญหา หาขอยุตติ ามระบบกลไกของสังคมโดยตัง้ อยูบ นพืน้ ฐาน
ของศีลธรรม การแกไขปญหาความขัดแยงนั้นสามารถทําไดโดยการนําหลักการ
ทางพระพุทธศาสนาไปใชใหถูกวิธีเพื่อขจัดปญหาความขัดแยง ความขัดแยง
มักเกิดขึ้นจากตัณหา คือ ความกระหาย ความทะยานอยาก ความพยายาม
ความเสนหา การดิ้นรน กระสับกระสาย วุนวาย ไมรูจักอิ่มจักพอ กลายเปน
ความทุกขตา งๆ นานา ตัณหาเปนตัวตนเหตุทที่ าํ ใหมนุษยประกอบอกุศลกรรม
ทําชั่ว การดําเนินชีวิตประจําวันของคนในสังคมจะตองเขาใจเรื่องตัณหาใหมาก
และพยายามหาวิธีการกําจัดอยางตอเนื่องจึงจะมีความสุข
การสรางสันติสขุ ทุกสังคมลวนประสบกับปญหาเรือ่ งความรุนแรงอยาง
หลีกเลีย่ งไมได เชน ประสบปญหาทางดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ขาดแคลน
ทรัพยากรธรรมชาติ การละเมิดสิทธิเสรีภาพ เปนตน ปญหาเหลานี้ลวนบีบคั้น
ทําใหคนในสังคมตองดิ้นรนตอสูและนําไปสูความขัดแยงเกิดเปนความรุนแรง
ที่อาจจะมาในรูปของการประทวงการทําสงคราม เพราะเปนทางออกที่จะชวย
สงเสริมเรื่องการสรางความสันติในเบื้องตนแตไมยั่งยืน การนําหลักการทาง
พระพุทธศาสนาไปใชจึงเปนทางออกที่ดีที่สุดไดแกการรักษาศีล สํารวมกาย

๒๓
วาจา ใจสรางความมีระเบียบวินัยใหแกสังคมใหรูหลักปฏิบัติพื้นฐานของชีวิต
การใหทานเปนหลักการพื้นฐานทางพระพุทธศาสนาที่ตองการใหคนในสังคม
รูจักการแบงปนเสียสละ การบริจาคลดความตระหนี่ ถาคนในสังคมทําได
ก็จะชวยทําใหชีวิตตนเองชีวิตผูอื่นมีความสุขสงบทั้งในโลกนี้และโลกหนา
ความกตัญูกตเวที คุณธรรมขอนี้เปนหลักที่ชาวพุทธโดยทั่วไป
ถือปฏิบตั เิ พราะเปนตนกําเนิดของคุณงามความดีทงั้ หลาย โดยเริม่ ตัง้ แตสถาบัน
ครอบครัวขยายไปสูสถาบันอื่น ความกตัญูเปนคานิยมพื้นฐานที่สังคมไทย
ใหการตระหนักและสอนอยางตอเนือ่ งโดยใหรจู กั การแสดงความรัก ความเมตตา
ความเอ็นดู การเคารพซึ่งกันและกัน รูจักหนาที่ของตนเอง
บทสรุป

คาวซอ “บัวระวงสไกรสร” จัดเปนวรรณกรรมชาดกนอกนิบาต เพราะ
ไมปรากฏชื่อของวรรณกรรมเรื่องนี้ในพระไตรปฎกและอรรถกถา สรางขึ้น
เพื่ อ ต อ งการนํ า เสนอแนวความคิ ด หรื อ เรื่ อ งราวในท อ งถิ่ น ตามแนวทาง
พระพุทธศาสนา แตความมุงหมายคือตองการนําพุทธธรรมเขาไปสั่งสอนคน
ในสังคมและใชเปนสื่อกลางที่สําคัญในการสรางกระบวนการขัดเกลาสังคม
นํ้าธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนามีความสําคัญหลายอยางมีหลักคําสอน
สํ า หรั บ พั ฒ นาบุ ค คลให บ รรลุ จุ ด มุ  ง หมายของชี วิ ต บนพื้ น ฐานของเหตุ ผ ล
และความถูกตองดวยความซาบซึ้ง พระพุทธเจาไดวางขอปฏิบัติในการฝกฝน
การอบรมตนดวยการละความชั่ว ประพฤติแตความดี และทําจิตใจของตนให
บริสุทธิ์ผองใส สามารถเปนประทีปสองทางไปสูความสําเร็จทั้งในดานการงาน
และการดําเนินชีวิต ทั้งหมดสรุปรวมลงในพระไตรปฎกจึงเปนนํ้าธรรมคําสอน
ของพระพุทธเจาทีส่ าํ คัญ เพราะเปนพุทธพจนทพี่ ระสาวกไดจดจําและทองสืบตอ
กันมาหลายพันป คาวซอ “บัวระวงสไกรสร” เรือ่ งนีถ้ อื เปนเครือ่ งมือในการอบรม
สั่งสอนผูคนในสังคมเกี่ยวกับการปฏิบัติที่ถูกตองสมควรตามที่สังคมกําหนดให

๒๔
มีคุณธรรมและจริยธรรมดานตางๆ ตามแนวทางพระพุทธศาสนา การสืบทอด
มรดกทางวรรณกรรมรวมถึงการสอนหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา จะทําให
เกิดผลดีในหลายดาน โดยเฉพาะการปลูกฝงคุณธรรมจริยธรรม สงเสริมความรู
ทางพระพุทธศาสนาและการสืบทอดภูมิปญญาดานภาษาและวรรณกรรม
ลานนา ทุกคนในสังคมจึงตองใหความสําคัญและเห็นคุณคาของสิ่งเหลานี้
ใหคงอยูคูชาติไทยตอไป

๒๕
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๒๗
บทคัดยอ

พระเจาพาราละแขง หรือ พระมหามัยมุนี เปนพระพุทธรูปที่ไดรับ
ความนั บ ถื อ อย า งแพร ห ลายในกลุ  ม พุ ท ธศาสนิ ก ชนบริ เวณที่ ร าบลุ  ม แม นํ้ า
อิรวดี-สาละวิน โดยชาวไตเปนกลุมชาติพันธุหนึ่งที่ใหความเคารพสักการะ
พระเจ า พาราละแข ง เป น อย า งมาก ความเชื่ อ ดั ง กล า วถู ก ผลิ ต ซํ้ า ผ า นงาน
วรรณกรรมประเภทตํานาน เรื่องเลา การจําลองรูปเหมือน ตลอดถึงพิธีกรรม
ที่เกี่ยวของ ดังจะเห็นวาตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เปนตนมา หัวเมืองสําคัญ
ของชาวไตนิยมจําลองพระเจาพาราละแขงไปประดิษฐาน และนิยามใหมสี ถานะ
เปนพระพุทธรูปประจําเมือง
แมวาเมืองแมฮองสอนจะตั้งอยูในพื้นที่ประเทศไทย แตพบวาเมื่อ
พ.ศ.๒๔๗๘ มีการจําลองพระเจาพาราละแขงมาประดิษฐาน ณ วัดหัวเวียง และ
นิยามใหมสี ถานะเปนพระพุทธรูปประจําเมือง อยางไรก็ดี เนือ่ งจากเมืองแมฮอ งสอน
เปนชุมชนชาวไตทีอ่ ยูใ นพระราชอาณาจักรสยาม และเติบโตขึน้ ในชวงเวลาของ
การสรางรัฐชาติ สงผลใหการนิยามความหมายของพระเจาพาราละแขงแหงเมือง
แมฮอ งสอน ถูกนําไปเชือ่ มโยงกับความเปนไทย และตัง้ แต พ.ศ.๒๕๖๐ เปนตนมา
พบวามีความพยายามในการรือ้ ฟน และสรางพิธกี รรมเกีย่ วกับองคพระ โดยเฉพาะ
พิธถี วายนํา้ สรงพระพักตรซงึ่ สัมพันธกบั พิธกี รรมถวายนํา้ สรงพระพักตรพระเจา
พาราละแขงองคจริงทีเ่ มืองมัณฑะเลย ซึง่ ปรากฏการณดงั กลาวเปนสิง่ ทีน่ า ศึกษา
ตอไป
คําสําคัญ : เจาพาราละแขง/เมืองแมฮองสอน

๒๘
Abstract

The Phra Chao Pharalakhaeng, or Phra Maha Muni Buddha statue,
is widely respected among Buddhist inhabitants in the Ayeyarwady-Salween
river basin region, Myanmar. The Tai ethnic group, in particular, is an ethnic
group that venerates the statue. Such beliefs are also reproduced through
the legendary literary works, the story of the Buddha image simulation,
and even their associated rituals. As seen from the 25 B.E. onwards, the
image is enshrined as a centre of worship in this significant Tai town and
is defined with prestige because of its Buddha statue.
Despite Mae Hong Son being located in Thailand, in the year
1935 a replica image was brought to be enshrined at Hua Wiang temple,
and defined as the notable statue of the province. However, since the
province was a Tai community in the Kingdom of Siam during the
creation of The Nation State, it resulted in the definition of Phra Parala
Kaeng of Mae Hong Son being inevitably connected to the concept of
Thainess. Since 2017, there has been an attempt to revive and hold a
religious ceremony, in particular, the auspicious Buddha’s face washing
act which is associated with the traditional rituals of the major Buddha
statue, Phra Maha Muni in Mandalay. Such phenomenon is something
worth investigating for further study.
Key words : Phra Chao Pharalakhaeng/Mae Hong Son

๒๙
บทนํา

เมือ่ กลาวถึงพระพุทธรูปซึง่ เปนทีเ่ คารพสักการะมากทีส่ ดุ ในประเทศพมา
ยอมหมายถึง พระมหามัยมุนี ซึ่งประดิษฐาน ณ วัดมหามัยมุนี เมืองมัณฑะเลย
อดีตราชธานีแหงสุดทายของพมา พระพุทธรูปดังกลาวไดรับการยกยองใหเปน
๑ ใน ๕ มหาพุทธสถาน ที่ชาวเมียนมารใหความนับถืออยางสูงสุด๑ ยิ่งไปกวานั้น
ยังพบการจําลองรูปเหมือน รูปภาพ เพือ่ นําไปสักการบูชาทัง้ ในครัวเรือน หมูบ า น
หรือเมือง คติการบูชาพระมหามัยมุนีไดแผขยายเขามาในพื้นที่ประเทศไทย
โดยเริ่มจากบริเวณชายแดนไทย-พมา อาทิ พระมหามัยมุนี (เจาพาราละแขง
อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน พระมหามัยมุนี อําเภอแมสอด จังหวัดตาก
และปจจุบนั ขยายตัวอยางมากในพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ดังพบการจําลองพระมหามัยมุนี
อาทิ พระมหามัยมุนี วัดกูเตา อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม พระมหามัยมุนี
วัดทุงโปง อําเภอปาย จังหวัดแมฮองสอน
บทความนี้ มีวัตถุประสงคที่จะศึกษา พระมหามัยมุนีหรือพระเจา
พาราละแขง ประดิษฐาน ณ วัดหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
เปนพระพุทธรูปพระมหามัยมุนีขนาดใหญ องคแรกๆ ในพื้นที่ประเทศไทย
ยิ่งไปกวานั้น การจําลองรูปเหมือนไมเพียงแตเกี่ยวของกับความศรัทธาเทานั้น
แตมคี วามพยายามในการเชือ่ มโยงใหสมั พันธกบั การสรางรัฐชาติและความเปนไทย
รวมถึงถูกสรางใหมีความหมายและสถานะตอเมืองแมฮองสอน ตั้งแตเริ่มสราง
พระพุทธรูป เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๙ สืบเนื่องมาถึงปจจุบัน

๑

มหาพุทธสถานทีช่ าวเมียนมารใหความนับถือมากทีส่ ดุ ๕ แหง ไดแก พระมหาเจดียช เวดากอง
พระธาตุอินทรแขวน พระธาตุมุเตา พระเจดียชเวซิกอง และพระมหามัยมุนี.

๓๐
พระเจาพาราละแขง

กับความศรัทธาของคนไต

พระพุทธรูปพระมหามัยมุนี ชาวไตเรียกวา “เจาพาราละแขง” หรือ
“เจาพารายะไข” ซึ่งเรียกตามชื่อของกลุมชาติพันธุ “ยะไข” ซึ่งมีถิ่นฐานทางดาน
ตะวันตกของสหภาพเมียนมารในปจจุบัน ชาวยะไขเปนผูสรางพระพุทธรูป
องคนี้ขึ้น ตํานานเกี่ยวกับการสรางเจาพาราละแขงมีหลายสํานวน แตกลาว
โดยสรุปไดวา ในสมัยพุทธกาลพระพุทธเจาไดเสด็จมาโปรดเวไนยสัตวที่เมือง
ธัญญวดี กอนเสด็จกลับพระเจาจันทสุริย กษัตริยแหงยะไข ไดทูลขออนุญาต
จําลองรูปเหมือนพุทธองคไวเปนอนุสรณและเพื่อสักการบูชา เมื่อนายชาง
ทําการปนและหลอพระพุทธรูปเสร็จ พุทธองคไดโปรดประทานลมหายใจ
แกพระพุทธรูปองคนี้ เสมือนวาเปนพระพุทธรูปที่มีชีวิตและเปนตัวแทนของ
พุทธองค บางตํานานกลาววา พระพุทธเจาไดสีพระเสโท (ขี้ไคล) จากบริเวณ
พระอุระ และบรรจุไวในพระอุระของพระพุทธรูปองคนี้ และบางตํานานกลาววา
พระอินทรไดแปลงกายลงมาสรางพระพุทธรูปองคนี้โดยสรางทั้งหมด ๕ องค
ประดิษฐานในดินแดนยะไข ๑ องค ในประเทศอินเดีย ๒ องค และนําไป
ประดิษฐานบนสวรรคอกี ๒ องค นอกจากตํานานทีเ่ ชือ่ สืบตอกันมาแลว จากงาน
ศึกษาทีผ่ า นมา สันนิษฐานวา “พระเจาจันทสุรยิ ะ กษัตริยย ะไข ซึง่ มีราชธานีอยูท ี่
เมืองธัญญวดี โปรดใหหลอพระพุทธรูปขึ้นดวยโลหะสําริด พ.ศ.๖๘๙ แลวสราง
วัดประดิษฐานบนภูเขาศีลคิรี Thilagyeri” และไดถวายนามวา “พระมหามัยมุนี”
มีความหมายวาปราชญผูยิ่งใหญ (ธิดา สาระยา, ๒๕๕๔; เจาสะหราจองกํ้ากอ,
๒๔๓๙) และจากความเชื่อวาพระพุทธเจาไดประทานลมหายใจแกพระพุทธรูป
องคนี้ ชาวยะไขจงึ เชือ่ วาเปนพระพุทธรูปทีม่ ชี วี ติ นําไปสูก ารเกิดพิธถี วายนํา้ สรง
พระพักตร สีพระทนต และถวายภัตตาหารแดพระมหามัยมุนใี นยามอรุณรุง ของ
ทุกวัน ซึ่งถือปฏิบัติสืบมา กลาวไดวาพระพุทธรูปองคนี้เปนเครื่องสะทอนถึง
ความเจริญรุง เรืองของพุทธศาสนาในแควนยะไข ตลอดถึงความเจริญทางการเมือง
สังคมและเศรษฐกิจตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๗-๘ เปนตนมาดวย

๓๑
ในเวลาตอมาเมือ่ กลุม พมาเรืองอํานาจ กษัตริยพ มานับตัง้ แตพระเจาอนุรทุ ธ
แหงพุกาม พยายามขยายอํานาจเขาไปครอบครองแควนยะไข และมีพระประสงค
จะอัญเชิญพระมหามัยมุนกี ลับมาประดิษฐานยังราชธานีของตน แตไมมกี ษัตริย
พระองคใดทําสําเร็จจนกระทัง่ พ.ศ.๒๓๒๕ ในรัชสมัยของพระเจาโพธิพญาหรือ
พระเจาปดุงแหงราชวงศคองบอง ทรงมีชัยเหนือยะไขและโปรดใหอัญเชิญ
พระมหามัยมุนีมาประดิษฐานยังอาณาจักรพมาซึ่งขณะนั้นมี นครอมรปุระ
เปนราชธานี และโปรดใหสรางมหาวิหารเปนทีป่ ระดิษฐาน ซึง่ ปจจุบนั ตัง้ อยูท าง
ทิศใตของเมืองมัณฑะเลย (ธิดา สาระยา, ๒๕๕๔)
ความเชื่อเกี่ยวกับตํานานการสรางพระมหามัยมุนี ซึ่งเปนพระพุทธรูป
ที่ไดรับการประทานลมหายใจจากพุทธเจาไดขยายตัวจากชาวยะไขไปสูกลุมชน
อื่นในพื้นที่ราบลุมแมนํ้าอิระวดีและสาละวิน รวมถึงชาวไต ซึ่งคติการบูชา
พระมหามัยมุนีถูกผลิตซํ้าอยางตอเนื่อง ผานงานวรรณกรรม และรูปเคารพ
กลาวคือ
ประการแรก การผลิตซํ้าความเชื่อเกี่ยวกับพระมหามัยมุนีผานงาน
วรรณกรรม ทัง้ ในรูปแบบของวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและมุขปาฐะ ในสวนของ
วรรณกรรมทางศาสนาพบวาตํานานของพระมหามัยมุนี (สะแมงพาราละแขง)
ถูกแตงดวยภาษาไตหลายสํานวนและแพรหลายอยางมากในสังคมไต ดังกรณี
ของเมืองแมฮอ งสอน พบวา เมือ่ พ.ศ.๒๔๓๙ เจาอาวาสวัดกํา้ กอ ซึง่ เปนพระภิกษุ
ผูมีความรูทางดานปริยัติ และอักษรศาสตร ไดแตงตํานานเจาพาราละแขงขึ้น
โดยมี ปูจ องโนน และ แมจองคําหลี เปนผูอ ปุ ถัมภ (เจาสะหราจองกํา้ กอ, ๒๔๓๙)
ซึง่ ตามธรรมเนียมของชาวไต นิยมคัดลอกวรรณกรรมทางพุทธศาสนาลงในพับสา
เมือ่ เสร็จแลวจะประกอบพิธี “หลูล กิ่ ” หรือ “ปอยถอลิก่ ” (ถวายธรรมและฟงธรรม)
โดยเชิญ “จะเร” ซึ่งเปนผูมีความรูทางอักษรศาสตรที่สามารถอานวรรณกรรม
เปนทํานองรอยกรองไดไพเราะ มาทําการ “ฮอลิ่ก” หรืออานคัมภีร เพื่อให
พุทธศาสนิกชนไดสดับรับฟง ดังกลาวทําใหความเชื่อเกี่ยวกับพระเจาพาราละแขง

๓๒
ไดรับการผลิตซํ้าอยางตอเนื่อง และถูกถายทอดตอในลักษณะของมุขปาฐะ
ซึ่งพบวาชาวไตมักจะเลาสืบตอกันมาในครอบครัวเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระมหามัยมุนหี รือเจาพาราละแขง และเชือ่ วาหากไดไปสักการะองคจริงทีเ่ มือง
มัณฑะเลยจะถือวาเปนผูที่มีบุญมาก (อุไร ยอดประทุม, ๒๕๖๐)
ประการที่สอง การผลิตซํ้าความเชื่อเกี่ยวกับพระมหามัยมุนี ผานการ
จําลองรูปเหมือน กลาวคือ ตั้งแตยุคโบราณ พบการจําลองรูปเหมือนของ
พระมหามัยมุนหี รือเจาพาราละแขง เพือ่ สักการบูชาอยางแพรหลาย แตสว นใหญ
มีขนาดไมใหญเทาใดนัก วัสดุที่ใชในการสรางรูปจําลองมีความหลากหลาย
เชน สรางดวยโลหะสําริด ผงดอกไม ปูนปน หิน รวมถึงภาพวาดและภาพถาย
ในพืน้ ทีเ่ มืองแมฮอ งสอน พบการจําลองเจาพาราละแขงตามวัดตางๆ แตมขี นาด
ไมใหญนกั อาทิ เจาพาราละแขง วัดกํา้ กอ เจาพาราละแขง วัดหัวเวียง (องคเล็ก)
เจาพาราละแขง วัดปางลอ ซึง่ ทัง้ สามองคทกี่ ลาวมาสรางดวยโครงไมไผพอกดวยผง
ดอกไมคลุกรัก ปดทอง และบางองคประดับกระจก ซึ่งชาวไตเรียกพระพุทธรูป
ลักษณะนี้วา “พาราหวั้น” หรือ “พาราซาโล” นอกจากนี้ยังพบภาพวาดและ
ภาพถายของพระเจาพาราละแขง ประดิษฐานตามบานเรือนอยางแพรหลาย
อยางไรก็ดี เมื่ออังกฤษไดแผอิทธิพลมายึดครองพื้นที่พมาทางตอนใต
และสามารถครอบครองพมาไดอยางสมบูรณใน พ.ศ.๒๔๒๘ แมวา ระบบกษัตริย
จะลมสลายลง แตโลกวัฒนธรรมของพมาซึ่งมีพุทธศาสนาเปนแกนกลางยังคง
ดํารงอยู และเกิดการปรับตัวไปพรอมกับความเปนอยูของประชาชนที่ดีขึ้น
การเติบโตของเศรษฐกิจบริเวณพืน้ ทีต่ อนลางของพมา การพัฒนาระบบคมนาคม
สาธารณูปโภคและการศึกษา สงผลใหพมาภายใตการปกครองของอังกฤษเติบโต
อยางรวดเร็ว (โรเบิรต เอช. เทเลอร, ๒๕๕๐) เศรษฐกิจที่ดีสงผลใหชาวพมา
สามารถสั่งสมทุนไดมากขึ้น และมีโอกาสไดอุปถัมภพุทธศาสนา กลาวไดวา
เปนชวงเวลาแหงความรุงเรืองทางสังคมและวัฒนธรรมของพมาอีกชวงหนึ่ง
ที่มีการผสมผสานกับวัฒนธรรมตะวันตกซึ่งไดรับอิทธิพลจากอังกฤษ รวมถึง

๓๓
รับเอาวิทยาการสมัยใหม ตลอดถึงคานิยมจากโลกตะวันตกเขามามาปรับใช
ดังพบวาในชวงเวลาดังกลาว เมืองไตหลายแหงไดหลอจําลองพระพุทธรูป
พระมหามัยมุนไี ปประดิษฐานเปนพระพุทธรูปประจําเมือง โดยสวนใหญมเี จาฟา
หรือคหบดีเปนผูน าํ ในการสราง เชน พระมหามัยมุนี เมืองสีป่ อ สรางเมือ่ พ.ศ.๒๔๓๘
พระมหามัยมุนี เมืองปอน สรางเมือ่ พ.ศ.๒๔๔๕ พระมหามัยมุนี (วัดพระเจาหลวง)
เมืองเชียงตุง สรางเมื่อ พ.ศ.๒๔๖๘ ซึ่งความนิยมในการหลอรูปจําลองไดขยาย
มาในพืน้ ทีเ่ มืองแมฮอ งสอน ซึง่ เปนชุมชนชาวไตทีอ่ ยูใ นพระราชอาณาจักรสยาม
ดังจะกลาวถึงในตอนตอไป
เจาพาราละแขง วัดหัวเวียง เจาพาราละแขงแหงเมืองแมฮอ
 งสอน

เมืองแมฮอ งสอน เปนชุมชนชาวไต ตัง้ อยูท างดานทิศตะวันตกของเมือง
เชียงใหม แตเดิมเปนหมูบ า นชาวไตขนาดเล็ก ตอมาเมือ่ ธุรกิจการทําสัมปทานปา
ไมซงึ่ ขยายตัวจากรัฐมอญสูล า นนาเมือ่ พ.ศ.๒๔๘๓ (สรัสวดี อองสกุล, ๒๕๕๑,
หนา ๓๘๘) พื้นที่บริเวณเมืองแมฮองสอน จึงเติบโตขึ้นจากการทําสัมปทาน
ปาไม การทําธุรกิจปาไมตองใชทุนทรัพยสูงและตองมีอิทธิพลทางการเมือง คนไต
ซึ่งมีเครือขายทั้งในประเทศพมาและสยาม รวมถึงมีความชํานาญในการทําไม
จึงอาศัยขอไดเปรียบดังกลาวเขามาทําไมและตัง้ ถิน่ ฐานในสยามเปนจํานวนมาก
กอใหเกิดชุมชนไทใหญที่เกิดจากการทําไม เชน เมืองแมฮองสอน เมืองขุนยวม
กรณีของเมืองแมฮองสอน ตอมาเมื่อ พ.ศ.๒๔๒๗ พระเจาอินทวิชยานนท
ไดรวบรวมชุมชนชาวไต แลวตั้งเปนเมืองแมฮองสอน โดยแตงตั้งใหชาวไตชื่อ
พญาสิงหนาท เปนเจาเมือง ดวยลักษณะประชากรสวนใหญทเี่ ปนชาวไต สงผลให
เมืองแมฮองสอนถูกสรางขึ้นบนฐานวัฒนธรรมของชาวไต (ธรรศ ศรีรัตนบัลล,
๒๕๕๓) ความมัง่ คัง่ จากการทําปาไมและการทําการคาขามแดนสะทอนผานการ
สรางศาสนสถานในพื้นที่เมืองแมฮองสอน อาทิ พระธาตุดอยกองมู วัดจองคํา
วัดจองกลาง เปนตน

๓๔
ชวงกลางทศวรรษ ๒๔๗๐ พื้นที่เมืองแมฮองสอน มีสภาพเศรษฐกิจ
รุง เรืองดวยกิจการปาไมขอนสัก มีนายทุนชาวไต จากฝง พมาจํานวนมากทีเ่ ขามา
ดําเนินกิจการปาไมและตั้งถิ่นฐานในพื้นที่เมืองแมฮองสอน “สางโพหญา” เปน
พอคาไมชาวไตที่รับชวงทําสัมปทานปาไมจากนายทุนฝงพมา มีพื้นที่สัมปทาน
บริเวณปาดานทิศเหนือของบานปางหมู อําเภอเมือง จังหวัดแมฮอ งสอน โดยจะ
ตองเขาไปพักแรมกลางปาเพือ่ ดูแลการชักลากไมเปนระยะ เชาวันหนึง่ หลังจาก
ทําธุระสวนตัวเปนที่เรียบรอย สางโพหญาไดเปดเชี่ยนหมากเพื่อจะรับประทาน
ตามปกติ แตพบวาในเชี่ยนหมากมีพระธาตุ วรรณะสีทองอุไร ขนาดเทาเมล็ด
ขาวโพด สรางความปตแิ กสา งโพหญาเปนอยางยิง่ จึงแจงขาวแกเพือ่ นและบอก
กลาวใหผรู มู าตรวจดูวา เปนพระธาตุจริงหรือไม จากนัน้ จึงเดินทางออกจากปานํา
พระธาตุบรรจุในผอบแลวนํามาฝากประดิษฐานไวที่วัดปางหมูเปนการชั่วคราว
ตอมาจึงไดนําผอบทองคํามาบรรจุพระธาตุ เมื่อขาวนี้แพรกระจายไปชาวเมือง
ตางรูสึกยินดีและไดรวมกันนําฆองกลองมาอัญเชิญพระธาตุเขามาประดิษฐาน
ไวทบี่ า นของสางโพหญา ซึง่ ตัง้ อยูฝ ง ตรงขามกับวัดหัวเวียง ในเมืองแมฮอ งสอน
(บุญเลิศ วิรัตนาภรณ, ๒๕๖๐)
จากปฐมเหตุ แ ห ง การเสด็ จ มาของพระธาตุ ส า งโพหญ า และคณะ
ไดปรึกษาหารือกันเพื่อสรางกองมู (เจดีย) เปนที่ประดิษฐานพระธาตุตามคติ
ของชาวไทใหญ อยางไรก็ตามไดมีผูเสนอแนะวาเจดียในเมืองแมฮองสอน
มีจาํ นวนหลายองค แตเมืองแมฮอ งสอนยังไมมพี ระพุทธรูปพระเจาพาราละแขง
ซึ่งเปนพระพุทธรูปที่ ชาวพมา มอญ ไต ตางใหความเคารพ จึงมีความเห็น
รวมกันวาเดินทางไปเมืองมัณฑะเลย เพื่อตกลงวาจางใหนายชางทําการหลอ
จําลองพระพุทธรูปเจาพาราละแขง เพื่อนํามาประดิษฐานที่วัดหัวเวียง โดยการนี้
สางโพหญา วณิชกุล และพอจองหวุน นะ คํานวณตา ไดรว มกันเปนผูด าํ เนินการ
ไปวาจางชางหลอที่มัณฑะเลยใหทําการหลอพระพุทธรูปองคนี้ โดยมีชาวเมือง
แมฮองสอนรวมสมทบทุนเปนจํานวนมาก

๓๕
เมือ่ เดินทางถึงโรงหลอทีเ่ มืองมัณฑะเลย พบวามีพระพุทธรูปพระมหามัยมุนี
องคหนึ่งหลอสําเร็จเปนที่เรียบรอยแลว ทางโรงหลอแจงแกคณะผูดําเนินการ
วาพระพุทธรูปองคดังกลาว เจาฟาเมืองกึ๋งไดมาสั่งหลอไว แตเมื่อหลอสําเร็จ
พระพักตรมลี กั ษณะเรียวยาว เปนรูปไข พระอุระและพระอุทรยาว (ชวงองคพระยาว)
แตกตางจากพุทธลักษณะของพระพุทธรูป ที่กําลังเปนที่นิยมในประเทศพมา
ซึง่ สวนใหญมลี กั ษณะพระพักตรกลม พระอุระและอุทรคอนขางสัน้ เจาฟาเมืองกึง๋
กลาววาพระพุทธรูปองคนี้ มีพุทธลักษณะไมเหมือน “ไตเมืองกึ๋ง” แตเหมือน
“เจาพาราไทย” (พระพุทธรูปไทย อาจหมายถึงพระพุทธชินราช) จึงสั่งใหหลอ
องคใหม พระพุทธรูปองคดังกลาวจึงคางอยู
อยางไรก็ดี คณะผูเดินทางมาจากเมืองแมฮองสอน ซึ่งเปนดินแดน
“ตางออกคง” หรือทางทิศตะวันออกของแมนํ้าสาละวิน หมายถึงแผนดินสยาม
รูสึกพอใจพระพักตรและพุทธลักษณะของพระพุทธรูปดังกลาว และคิดวา
คงเปนเพราะเทพเทวดาดลใจเนือ่ งจากพวกตนเปนคนไตทีเ่ ขาไปทํามาหากินในเขต
สยาม ถือเอานิมิตอันเปนมงคลนี้จึงตกลงขอบูชาพระพุทธรูปองคดังกลาวจาก
เมืองมัณฑะเลย เพื่อนํามาประดิษฐานที่เมืองแมฮองสอนซึ่งอยูในเขตสยาม
แนวคิดดังกลาวอาจเปนความพยายามเชือ่ มโยง ความเชือ่ เรือ่ งการบูชาพระพุทธรูป
พระเจาพาราละแขงของชาวไต ใหสอดคลองกับความเปนไทย ซึ่งเปนพื้นที่
ที่จะนําพระพุทธรูปไปประดิษฐาน กลาวไดวา พระเจาพาราละแขง วัดหัวเวียง
เปนพระพุทธรูปจําลองพระมหามัยมุนี ที่มีความพยายามสรางความหมาย
ของพระพุทธรูปใหเชือ่ มโยงกับแนวคิดความเปนไทย โดยเฉพาะความพยายาม
เชื่อมโยงวาพุทธลักษณะบางประการแตกตางจากพระพุทธรูปพระมหามัยมุนี
แตมคี วามละมายคลายกับพระพุทธชินราช ซึง่ เปนพระพุทธรูปทีพ่ ระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว มีพระราชกระแสวามีพุทธลักษณะที่งดงามมาก
และโปรดเกลาฯ ใหจาํ ลองไปเปนพระประธานในพระอุโบสถ วัดเบญจมบพิตรฯ
(ชาตรี ประกิตนนทการ, ๒๕๕๑)

๓๖
ในสวนของการอัญเชิญองคพระ เนื่องจากพระเจาพาราละแขงเปน
พระพุทธรูปขนาดใหญ หนาตักกวางประมาณ ๖๙ นิว้ ชางไดทาํ การแยกหลอเปน
สวนๆ จํานวน ๙ สวน ไดแก พระเศียร พระอุระ พระนาภี พระพาหา (ซาย-ขวา)
พระหัตถ (ซาย-ขวา) พระเพลา พระบาท แตละสวนเชื่อมตอกันดวยสลัก ทั้งนี้
เพือ่ ความสะดวกในการหลอและการเคลือ่ นยาย ทําการขนสงจากเมืองมัณฑะเลย
มาโดยทางบก และนํามาลงเรือเพื่อลําเลียงจากแมนํ้าสาละวินเขาสูแมนํ้าปาย
โดยใชเรือถอจํานวน ๙ ลํา นํามาขึน้ ฝง ทีบ่ า นทาโปงแดง ตําบลผาบอง อําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน เมื่อมาถึงเมืองแมฮองสอน ไดนําชิ้นสวนขององคพระไปตั้ง
พักไวที่วิหารองคพระนอน (วัดพระนอน) ซึ่งตั้งอยูบริเวณเชิงดอยกองมู ตอมา
เมื่อวิหารและแทนแกว (ปะหลาง) เรียบรอยสมบูรณแลวจึงไดรวมกันอัญเชิญ
ชิ้นสวนขององคพระมาประกอบที่วัดหัวเวียง ซึ่งประกอบสําเร็จเรียบรอย
ดังปรากฏในจารึกฐานพระความวา
“สั๊กกะราด ๑๒๙๗ คุ ตะโปะตอยละซก โตงแยดเนะ ตวิ้นมหาเมี๊ยด
มุนี๊พุยา โกจาตอกีโก แหมหองสอนเมี้ยวเหนพุยา พุยาอะมะตะ จุโต กองมู
สาธุขอเจเสา”
สรุปความไดวา
“จุลศักราช ๑๒๙๗ เดือนสามแรมสามคํ่า เดือนตะโปะตอย ไดจําลอง
พระมหามัยมุนี พระพุทธรูปประจําเมืองแมฮองสอน ”
ตอมาในวันอังคาร ขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๔ จ.ศ.๑๒๙๗ (๒๔๗๙)๒ ไดทํา
พิธีสมโภชองคพระพุทธรูปพระเจาพาราละแขง (ตางอะเหนกะจา) และยึดถือ
เปนประเพณีสืบเนื่องมาจนถึงปจจุบัน
๒

เนือ่ งจากเดือน ๔ ตามปฏิทนิ ตามจันทรคติ ยังนับเปนศักราชเดิม เมือ่ นํามาเทียบกับการนับ
ปพุทธศักราชจึงตรงกับ พ.ศ.๒๔๗๙ (๑๒๙๗+๑๑๘๒).

๓๗

ภาพที่ ๑

ภาพที่ ๒

ภาพที่ ๓

ภาพที่ ๔

ภาพที่ ๑ พระเจาพาราละแขง (พระมหามัยมุน)ี เมืองมัณฑะเลย สหภาพเมียนมาร
ภาพที่ ๒ พระเจาพาราละแขง วัดหัวเวียง อําเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน
ภาพที่ ๓ พระเจาพาราละแขง เมืองปอน รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร
ภาพที่ ๔ พระเจาหลวง (พาราละแขง) เมืองเชียงตุง รัฐฉาน สหภาพเมียนมาร

๓๘
ในสวนของวิหารที่สรางขึ้นสําหรับเปนสถานที่ประดิษฐานองคพระเจา
พาราละแขง มีลกั ษณะเปนวิหารทรงปราสาทเชือ่ มตอกัน ๒ หลัง โดยวิหารหลังใหญ
เปนทีป่ ระดิษฐานองคพระ สรางเปนทรงปราสาทขนาดใหญ ๓ ชัน้ มียอดโดมซึง่ เปน
สถาปตยกรรมที่ไดรับอิทธิพลจากยอดปราสาทแบบตะวันตก ซึ่งเปนที่นิยมในยุค
อาณานิคม สวนวิหารหลังเล็ก มีสถานะเปน “จองตาน” หรือสถานทีป่ ระกอบพิธกี รรม
ทางศาสนา เปนอาคารเรือนยอดทรงปราสาท ๗ ชั้น วิหารแตเดิมมุงหลังคาดวย
สังกะสี ซึง่ สัง่ มาจากประเทศอังกฤษ ซึง่ เปนทีน่ ยิ มในสมัยนัน้ ตอมาเมือ่ พ.ศ.๒๕๓๖
กรมศิลปากร ไดดําเนินการบูรณะวิหารครั้งใหญ ไดเปลี่ยนจากหลังคาสังกะสีเปน
แปนเกล็ด เชิงชายประดับดวยลวดลายสังกะสีฉลุ (ปานซอย)
ในสวนของพุทธบัลลังก (ปะหลาง) ประดิษฐานองคพระ ประดับดวย
กระเบือ้ งเคลือบ ซึง่ มีสสี นั และลวดลายสวยงาม อาทิ ลายดอกไม ลายนกยูงรําแพน
ลายเครือเถา ความนิยมในการใชกระเบื้องซึ่งสั่งมาจากประเทศอังกฤษและอิตาลี
แพรหลายอยางมากในหัวเมืองทางตอนใตของพมาในยุคอาณานิคม ดังพบวา
ศาสนสถานสําคัญ อาทิ เจดียไจตะหลั่น เมืองมะละแหมง ก็พบการประดับฐาน
พระพุทธรูปดวยกระเบื้องลักษณะเดียวกัน สะทอนใหเห็นความสัมพันธระหวาง
เมืองแมฮองสอน กับเมืองหัวเมืองทาทางตอนใตของพมาไดเปนอยางดี

๓๙

ภาพที่ ๕ กระเบือ้ งประดับแทนประดิษฐานองคพระเจาพะราละแขง

ชาวไตมีธรรมเนียมปฏิบตั วิ า “เหลินสีป่ อยพารา” กลาวคือในชวงเดือนสี่
ตามปฏิทนิ จันทรคติของชาวไต หรือประมาณเดือนมีนาคมซึง่ เปนชวงหลังฤดูกาล
เก็บเกี่ยว ในวันเพ็ญเดือนสี่ ชาวไตนิยมเดินทางเพื่อไปสักการะพระพุทธรูป
สําคัญ จึงเกิดประเพณี “ปอยเดือนสี่” ในพื้นที่รัฐฉานจะมีปอยเดือนสี่ที่สําคัญ
เชน ปอยเดือนสี่บอโจ (พระเจดียบอโจเมืองสี่ปอ) ปอยเดือนสี่เมืองกึ๋ง (พระเจดีย
และพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์แหงเมืองกึ๋ง)
นั บ ตั้ ง แต อั ญ เชิ ญ พระเจ า พาราละแข ง มาประดิ ษ ฐานที่ วั ด หั ว เวี ย ง
เมืองแมฮองสอน ไดมีมติวา ในฐานะที่พระเจาพาราละแขงเปนพระพุทธรูป
สําคัญ ดังปรากฏในจารึกฐานพระวา “แมฮองสอนเมี้ยวเหนพุยา” แปลวา
พระพุทธรูปแหงเมืองแมฮองสอน ตามธรรมเนียมของชาวไต แตละเมืองที่มี
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจําเมือง ชาวเมืองจะมี “ปอยพารา” หรืองานสมโภช
พระพุทธรูปในชวงวันเพ็ญเดือนสี่ของทุกป เนื่องจากชวงเวลาดังกลาวเปนชวง
เวลาหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว มีรายไดจากการขายผลผลิตสามารถประกอบกอง
การกุศลได จึงกําหนดให วันเพ็ญเดือน ๔ ของทุกป เปนพิธีสมโภชพระเจา
พาราละแขง โดยมีพธิ กี รรมสําคัญไดแก การเจริญพระพุทธมนตสมโภช พิธถี วาย

๔๐
นํา้ สรงพระพักตร และถวายขาวมธุปายาส ประเพณีดงั กลาวกลายเปนประเพณี
สําคัญประจําเมือง เรียกวา “ปอยพาราละแขง” หรือ “ปอยเหลินสี่จองโหเวง”
อยางไรก็ดี เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐ ซึ่งเปนวันวิสาขบูชา
คณะสงฆ ขาราชการ พอคา ประชาชน ไดจัดใหมีพิธีถวายนํ้าสรงพระพักตร
พระเจาพาราละแขง และไดจดั พิธกี รรมดังกลาวขึน้ อีกครัง้ ในวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๑
(ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๓) โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน ซึ่งปรากฏการณ
ดังกลาวจัดขึ้นนอกเหนือจากพิธีถวายนํ้าสรงพระพักตรซึ่งปกติจัดใหมีขึ้นปละ
๑ ครั้ง กลาวไดวาเปนปรากฏการณใหมที่เกิดขึ้น นาทําการศึกษาตอไป
นอกเหนือจากความเชือ่ เกีย่ วกับเจาพาราละแขงทีถ่ กู ผลิตซํา้ อยางตอเนือ่ ง
ผานวรรณกรรมทางพุทธศาสนาและมุขปาฐะแลว กรณีของเจาพาราละแขง วัดหัวเวียง
ยังปรากฏเรื่องเลาเกี่ยวกับความศักดิ์สิทธิ์อยางตอเนื่อง ตั้งแตเริ่มสรางองคพระ
กลาวคือ เชื่อวาเทพเทวดาดลใจใหชางปนและหลอพระพุทธรูปองคนี้ ปน แบบให
มีพทุ ธลักษณะแตกตางจากทีน่ ยิ มในชวงเวลาดังกลาว ประการตอมา มีเรือ่ งเลาวา
ในคราวทีอ่ ญ
ั เชิญชิน้ สวนองคพระพระมหามัยมุนจี ากวัดพระนอนมายังวัดหัวเวียง
ไดมีฝูงผึ้งบินวนเหนือเศียรขององคพระตลอด ๗ วัน ๗ คืน เปนที่อัศจรรยแกชาว
เมืองเปนอยางมาก (พระญาณวีรากร, ๒๕๖๐) และในเวลาตอมา มักมีผคู นพบเห็น
ดวงกลมสีเขียว ลอยจากพระธาตุดอยกองมู มายังวิหารพระเจาพาราละแขง และ
ลอยไปยังพระธาตุดอยกิว่ ขมิน้ ในคืนวันเดือนเพ็ญ ซึง่ ตามความเชือ่ ของชาวเมือง
เชื่อวาพระธาตุเสด็จเยี่ยมกัน (สุพรรณ นิ่มสกุล, ๒๕๖๐)
เรือ่ งเลาเกีย่ วกับเหตุการณทเี่ กิดขึน้ และสัมพันธกบั องคพระเจาพาราละแขง
ทีเ่ ลาขานสืบตอกันมา มีสว นสําคัญอยางยิง่ ในการเสริมสรางสถานะความศักดิส์ ทิ ธิ์
ขององคพระ นอกเหนือจากความเชือ่ เดิมของชาวไตทีม่ ตี อ พระเจาพาราละแขง
บทสงทาย

ความเชื่อและคติการบูชาพระพุทธรูปเจาพาราละแขง เปนความเชื่อที่
แพรหลายในกลุม ชนบริเวณลุม นํา้ อิรวดี-สาละวิน มาชานาน และในกลุม ชาวไต

๔๑
พบวาความเชือ่ ดังกลาวมีการผลิตซํา้ อยางตอเนือ่ งโดยรับรูผ า นตํานาน ซึง่ ถายทอด
ในรูปแบบของการฮอลีก (การอานธรรมทํานองรอยกรอง) และรับรูผ า นรูปจําลอง
ของพระมหามัยมุนี ทั้งลักษณะของพระบูชา รูปภาพ ยิ่งไปกวานั้นในปจจุบัน
ที่การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในสหภาพเมียนมารไดรับการประชาสัมพันธและ
เปนทีส่ นใจอยางแพรหลายไปทัว่ โลก พระพุทธรูปพระมหามัยมุนี (เจาพาราละแขง)
เมืองมัณฑะเลย สหภาพเมียนมาร เปนหนึ่งในพุทธสถานที่ไดรับความสนใจ
จากชาวโลกมากที่สุด ทั้งนี้ เนื่องจากพระพุทธรูปดังกลาวมีประวัติศาสตร
ทีย่ าวนาน ประการสําคัญ ตัง้ แตอดีตจวบจนปจจุบนั ในชวงเชาของทุกวันชาวพมา
ยังคงประกอบพิธถี วายนํา้ สรงพระพักตรและถวายสักการะแดพระเจาพาราละแขง
ซึ่งพิธีกรรมดังกลาวถูกใหความหมายวาเปนพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์ เปนการเนน
ยํ้าความหมายและสงเสริมสถานะของพระเจาพาราละแขงใหมีความสําคัญ
อยางตอเนื่อง
ในกรณี ข องพระเจ า พาราละแข ง วั ด หั ว เวี ย ง จั ง หวั ด แม ฮ  อ งสอน
แมวาการสรางองคพระพุทธรูปจะสรางขึ้นบนพื้นฐานความคติความเชื่อของ
ชาวไต แตดวยลักษณะของเมืองแมฮองสอน ซึ่งเปนชุมชนชาวไตที่ตั้งอยู
ในพระราชอาณาจักรสยาม และเติบโตขึ้นในชวงเวลาเดียวกับการสรางรัฐชาติ
สงผลใหมคี วามพยายามอธิบายความหมายขององคพระพุทธรูปพระเจาพาราละแขง
ทีส่ รางขึน้ บนพืน้ ฐานความเชือ่ ของชาวไต ใหสอดคลองกับความเปนไทย รวมไปถึง
ความพยายามในการอธิบายวาพระเจาพาราละแขงองคนี้ ถูกสรางขึ้นเพื่อให
มาประดิษฐานในพระราชอาณาจักรสยาม รวมถึงไดถกู สรางใหเปนพระพุทธรูป
สําคัญประจําเมือง อยางไรก็ดี การรับรูเ กีย่ วกับพิธถี วายนํา้ สรงพระพักตรพระเจา
พาราละแขง เมืองมัณฑะเลย เปนทีแ่ พรหลายมากขึน้ สงผลใหเกิดความพยายาม
ในการที่จะรื้อฟนพิธีกรรมถวายนํ้าสรงพระพักตร พระเจาพาราละแขงเมือง
แมฮองสอน ซึ่งแตเดิมถวายปละ ๑ ครั้งในชวงวันเพ็ญเดือนสี่ โดยเพิ่มเติม
ในวันสําคัญทางศาสนา อาทิ วันวิสาขบูชา และมีแนวโนมวาจะจัดพิธีกรรม
ดังกลาวขึน้ วันสําคัญทางพุทธศาสนา เชน วันอาสาฬหบูชา ซึง่ เปนปรากฏการณ
ที่กําลังเกิดขึ้นและนาสนใจอยางยิ่ง
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๔๕
สุโขทัยเปนแควนอิสระที่มีพัฒนาการเกิดขึ้นตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๘
มีความเจริญรุงเรืองและดํารงความเปนเอกราชอยูในระยะเวลาหนึ่ง จึงมีความ
สัมพันธกบั บานเมืองตางๆ โดยรอบ ทัง้ ความสัมพันธทางการเมือง ศาสนา และ
วัฒนธรรม โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทลัทธิลงั กาวงศ ทีเ่ จริญรุง เรือง
อยูที่แควนสุโขทัย ทําใหสุโขทัยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ในดินแดนแถบนี้ และไดเปนเบาหลอหลอมใหสุโขทัยมีแบบแผนทางวัฒนธรรม
เปนของตนเอง โดยเฉพาะศิลปะสุโขทัย ซึง่ เปนงานสถาปตยกรรมและศิลปกรรม
ที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาเปนสวนใหญ ทั้งมีรูปแบบและลักษณะเฉพาะ
แสดงเอกลักษณของสุโขทัยอยางแทจริง
บทความนีจ้ ะไดนาํ เสนอเรือ่ งราวเกีย่ วกับรูปแบบสถาปตยกรรมเฉพาะ
ที่มีความโดดเดนเปนเอกลักษณของสุโขทัย ไดแก เจดียทรงระฆังสุโขทัยหรือ
เจดียท รงลังกา เจดียช า งลอม เจดียท รงยอดดอกบัวตูมหรือเจดียท รงพุม ขาวบิณฑ
วิหารและมณฑปสุโขทัย ซึ่งมีความนาสนใจและหลากหลาย สถาปตยกรรม
สุโขทัยดังกลาวเหลานี้ ไดสงอิทธิพลไปยังบานเมืองและแควนตางๆ โดยรอบ
อาทิ กรุงศรีอยุธยา ลานนา ตลอดจนดินแดนใกลเคียงในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
ซึ่งไดเปนรากฐานและเบาหลอหลอมทําใหมีพัฒนาการเปนสถาปตยกรรมไทย
ในทุกวันนี้ ดังมีรายละเอียดไปตามลําดับตอไปนี้
เจดียทรงลังกา

หรือ เจดียสุโขทัยทรงระฆัง

เจดียทรงลังกา หรือ เจดียสุโขทัยทรงระฆัง เปนเจดียที่มีรูปแบบเฉพาะ
เปนเอกลักษณของเจดียในศิลปะสุโขทัย ซึ่งไดรับอิทธิพลดานรูปแบบจากเจดีย
ในศิลปะลังกา ที่เขามาพรอมกับพระพุทธศาสนาลังกาวงศ๑ ซึ่งเปนรูปแบบเจดีย
สําคัญในศิลปะสุโขทัยที่นิยมสรางขึ้นอยางแพรหลาย ทั้งที่เมืองสุโขทัยและ
๒

ศาสตราจารย หมอมเจา. สุภทั รดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครัง้ ที่ ๘ (กรุงเทพฯ :
อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๒๙.

๔๖
ศรีสัชนาลัย เชนที่ วัดเจดียงาม วัดชนะสงคราม วัดตระพังทอง วัดสระศรี
วัดตระกวน ฯลฯ ของเมืองสุโขทัย และวัดเขาสุวรรณคีรี เมืองศรีสัชนาลัย ฯลฯ
เปนตน
ลักษณะโดยรวมของเจดียท รงระฆังสุโขทัย หรือเจดียท รงลังกา ประกอบ
ดวยฐานหนากระดานหรือฐานเขียงในผังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ประมาณหนึง่ ถึงสองฐาน
รองรับฐานปทมและหนากระดานกลมซอนลดหลั่นกันขึ้นไป รองรับลวดบัวใต
องคระฆัง เปนแบบบัวถลาสามชั้น องคระฆังผายกลมหรือทรงระฆังขนาดใหญ
มีบัลลังก กานฉัตร ปลองไฉนและปลียอด

ภาพที่ ๑ เจดียทรงลังกา วัดเจดียงาม
ในเขตอรัญญิก เมืองสุโขทัย

๔๗
มีประเด็นปญหาวาเจดียทรงระฆังสุโขทัยนั้น ควรจะเริ่มตนปรากฏขึ้น
ในแควนสุโขทัยในชวงเวลาใด เนื่องจากโบราณสถานสวนใหญไมมีจารึกและ
หลักฐานชัดเจนวาสรางขึ้นมาแตเมื่อใด มีเพียงเจดียทรงระฆังแบบพิเศษ คือ
เจดียชางลอม ที่มีหลักฐานของการกอสรางชัดเจนอยูเพียง ๒ แหง คือ เจดีย
วัดชางลอม เมืองสุโขทัย สรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๒๗๓ และเจดียวัดสรศักดิ์ สรางใน
พ.ศ.๑๙๕๕๔ รวมทัง้ ผลการวิจยั เจดียช า งลอม เมืองศรีสชั นาลัย สรุปใหความเห็น
ไววา นาจะสรางขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไทย ซึ่งพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ไดหยั่งรากฐานลงอยางมั่นคงแลว๕
อยางไรก็ตามพระพุทธศาสนาลังกาวงศไดเผยแผเขามายังแควนสุโขทัย
ตั้งแตชวงระยะเริ่มตนแลว โดยอาจผานมาทางเมืองนครศรีธรรมราช และ
เมืองพุกาม ประเทศพมา ดวยเหตุนี้จึงปรากฏหลักฐานเจดียทรงระฆังที่กอ
เปนเจดียรายขนาดเล็ก เรียงอยูบนลานดานขางของวิหารที่วัดพระพายหลวง
อาจเปนแบบที่สรางขึ้นระยะแรกในรัชกาลพอขุนรามคําแหง เปนทรงระฆัง
คอดสวนลางโปงที่สวนบน คลายเจดียที่ประดับเจดียพระบรมธาตุ อําเภอไชยา
จังหวัดสุราษฏรธานี แตทรงระฆังที่คลายคลึงกันก็มีอยูบางในศิลปะพุกาม
ดวยเหตุนี้เจดียทรงระฆังสุโขทัย จึงควรจะเริ่มตนปรากฏขึ้นในแควนสุโขทัย
ชวงเวลาที่สุโขทัยปรับเปลี่ยนการนับถือศาสนาจากพุทธศาสนาแบบมหายาน
เป น พระพุ ท ธศาสนาแบบเถรวาทที่ รั บ มาจากลั ง กาแล ว นั บ ตั้ ง แต ป ลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๘ หรือตนพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนอยางชา
๓

๔

๕

สํานักนายกรัฐมนตรี. “หลักที่ ๑๐๖ ศิลาจารึกวัดชางลอม”, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๔,
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร (พระนคร : โรงพิมพสํานักทําเนียบนายก
รัฐมนตรี, ๒๕๑๓), หนา ๑๒๔-๑๓๒.
สํานักนายกรัฐมนตรี. “หลักที่ ๔๙ ศิลาจารึกวัดสรศักดิ์”, ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓,
คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และโบราณคดี (พระนคร :
โรงพิมพสํานักทําเนียบนายกรัฐมนตรี, ๒๕๐๘) หนา ๘๒-๘๘.
กรมศิลปากร. การศึกษาวิจัยเรื่อง วัดชางลอม ในอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
อําเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, กองโบราณคดี เอกสารหมายเลข ๑/๒๕๓๐ บริษัท
วิคตอรี่เพาเวอรพอยท จํากัด กรุงเทพฯ ๒๕๓๐, หนา ๑๗๔-๑๗๖.

๔๘

แผนผังที่ ๑ ผังรูปทรงเจดียสุโขทัย
ทรงระฆังหรือเจดียทรงลังกา

ภาพที่ ๒ เจดียทรงลังกา
วัดชนะสงครามเมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๓ เจดียทรงลังกา
วัดสระศรี เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๔ เจดียจําลองทรงลังกาสัมฤทธิ์
พบที่วัดสระศรี เมืองสุโขทัย

๔๙
เปนที่นาสังเกตวาวัดที่มีระบบแผนผังอยางเรียบงาย มีเจดียทรงระฆัง
สุโขทัย หรือ เจดียท รงลังกา เปนประธานของวัด มีวหิ ารอยูด า นหนามีคนู าํ้ ลอมรอบ
ไมมสี งิ่ ปลูกสรางซับซอน อาทิ วัดเจดียง าม วัดชนะสงคราม วัดตระพังทองหลาง
วัดสระศรี ของเมืองสุโขทัย ฯลฯ ควรจะเปนวัดในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
ลังกาวงศที่สรางขึ้นในสมัยสุโขทัยระยะแรกๆ
เจดียท รงระฆังสุโขทัยคงเปนเจดียร ปู แบบหนึง่ ทีไ่ ดรบั ความนิยมอยางมาก
ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙-ครึง่ แรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ซึง่ เปนระยะเวลาของ
ความเจริญรุงเรืองของแควนสุโขทัย เพราะระยะเวลาหลังจากนี้ไป จะเริ่มเขาสู
ยุคเสื่อมของแควนสุโขทัย เนื่องจากสุโขทัยตกเปนประเทศราชและถูกผนวกเขา
เปนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรกรุงศรีอยุธยาในเวลาตอมา
กลุม เจดียท รงระฆังสุโขทัยไดเริม่ มีววิ ฒ
ั นาการเปนเจดียท รงระฆังสูง หรือ
เจดียทรงกลมแบบทรงสูง ดวยการเพิ่มจํานวนฐานสูงขึ้นและมีการยกเก็จ ซึ่งคง
ไดรับอิทธิพลจากศิลปะอยุธยาที่เขามาพรอมกับอํานาจทางการเมือง เจดียทรง
ระฆังสูงดังกลาวนีม้ ปี รากฏขึน้ ทัง้ ทีเ่ มืองสุโขทัยและเมืองกําแพงเพชรหลายแหง
เชนเจดียว ดั ศรีพจิ ติ รกีรติกลั ยารามหรือวัดตาเถรขึงหนัง วัดเจดียส งู ทีเ่ มืองสุโขทัย
เจดียป ระธานกับเจดียร ายหลายองคภายในวัดพระธาตุ และวัดพระแกว ทีเ่ มือง
กําแพงเพชร โดยเฉพาะที่เจดียวัดศรีพิจิตรกีรติกัลยารามนั้น มีหลักฐานปรากฏ
ในศิลาจารึกกลาวถึงการสรางวัดแหงนีว้ า มีการนิมนตพระเถระชัน้ ผูใ หญจากเมือง
กําแพงเพชร มาชวยอํานวยการกอสรางใน พ.ศ.๑๙๔๓ ซึง่ ระยะเวลาดังกลาวเปน
ชวงเวลาที่อิทธิพลทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาไดครอบงําแควนสุโขทัยแลว

๕๐

ภาพที่ ๕ เจดียทรงระฆังทรงสูง วัดศรีพิจิตรกีรติกัลยาราม เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๖ เจดียทรงระฆังทรงสูง วัดเจดียสูง เมืองสุโขทัย

๕๑
ตอมาในราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เจดียทรงระฆังสูงของสุโขทัยไดมี
พัฒนาการเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น กลาวคือมีลักษณะเปนเจดียทรงระฆังแบบ
มีซุมทิศหรือซุมจตุรมุข ดังตัวอยางเจดียองคหนึ่งในวัดสระศรี เมืองสุโขทัย และ
ที่อื่นๆ อีกหลายแหง เจดียที่มีซุมทิศยื่นออกมาเชนนี้เปนลักษณะที่คลายคลึงกับ
เจดียว ดั มเหยงคณ และเจดียป ระธานสามองค วัดพระศรีสรรเพชญทีก่ รุงศรีอยุธยา
ดังนั้นการปรากฏขึ้นของเจดียทรงระฆังแบบมีซุมทิศ จึงควรจะเปนชวงเวลา
ที่ใกลเคียงกับการสรางเจดียประธานสามองคของวัดพระศรีสรรเพชญ คือ
ในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนชวงเวลาที่กรุงศรีอยุธยาสามารถ
ยึดเมืองศรีสัชนาลัยกลับคืนมาได หลังจากที่ตกอยูภายใตการปกครองของ
ลานนาเปนเวลานานถึง ๑๔ ป
เจดียชางลอมสุโขทัย

เจดี ย  ช  า งล อ มเป น เจดี ย  ท รงระฆั ง หรื อ เจดี ย  ท รงลั ง กาแบบพิ เ ศษ
ตรงที่มีชางปูนปนโผลออกมาครึ่งตัวประดับอยูที่สวนฐานโดยรอบ เปนรูปแบบ
ของเจดียที่ไดรับอิทธิพลดานรูปแบบมาจากสถูปรุวันเวลิ (Ruvanweli) ณ เมือง
อนุราธปุระ อันเปนพระเจดียที่ศักดิ์สิทธิ์แหงหนึ่งในเกาะลังกา ดังนั้นเจดีย
ชางลอมจึงเปนสัญลักษณของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ และการสรางเจดีย
ชางลอมจึงเปนการประกาศแสดงสัญลักษณและความถูกตองชอบธรรมของ
การเปนตัวแทนของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
เจดียชางลอมในศิลปะสุโขทัยเปนเจดียที่มีรูปแบบพิเศษแสดงความ
เปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัย ในแควนสุโขทัยมีเจดียชางลอมปรากฏอยูตาม
เมืองตางๆ รวมจํานวน ๑๒ แหง ไดแก ในเมืองสุโขทัย จํานวน ๕ แหง คือ
เจดี ย  วั ด ช า งล อ ม เจดี ย  วั ด สรศั ก ดิ์ เจดี ย  วั ด ช า งรอบ เจดี ย  วั ด เจดี ย  สี่ ห  อ ง
และเจดียชางลอมบานไสยาสน ในเมืองศรีสัชนาลัย จํานวน ๓ แหง คือ เจดีย
วัดชางลอม เจดียรายชางลอมภายในวัดเจดียเจ็ดแถว และเจดียวัดนางพญา

๕๒
ในเมืองกําแพงเพชร จํานวน ๓ แหง คือ เจดียชางเผือกภายในวัดพระแกว
เจดียวัดชางและเจดียวัดชางรอบ และที่เมืองพิษณุโลก จํานวน ๑ แหง คือ
เจดียวัดอรัญญิก

แผนผังที่ ๒ ผังรูปทรงเจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย

เจดียชางลอมในแควนสุโขทัยนั้นมีหลักฐานของการกอสรางชัดเจน
ปรากฏในศิลาจารึกอยูเพียง ๒ แหง คือ เจดียวัดชางลอม เมืองสุโขทัย
สรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๒๗ และเจดียวัดสรศักดิ์ สรางใน พ.ศ.๑๙๕๕ แตผล
การวิจัยสรุปไดวา การเกิดขึ้นของเจดียชางลอมนั้นเปนผลมาจากความขัดแยง
และแขงขันกันของสํานักพระพุทธศาสนาลังกาวงศสองสํานัก คือ สํานักสายสีหล
กับสํานักสายรามัญ เพื่อแสวงหาความชอบธรรมเพื่อใหไดรับการยอมรับ
ซึ่งแตละฝายจะไดรับการสนับสนุนจากเชื้อพระวงศและกษัตริยของสุโขทัย
จนกลายเปนความขัดแยงทางการเมืองและสงผลใหแควนสุโขทัยถูกผนวก

๕๓
เปนสวนหนึง่ ของกรุงศรีอยุธยาในกาลตอมา กลาวคือสํานักสายสีหลเปนพระพุทธ
ศาสนาลังกาวงศสายเดิมจากเกาะลังกา ที่เผยแผผานมาทางนครศรีธรรมราช
และกรุงศรีอยุธยา มีพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี๖ เปนผูนําและไดรับ
การสนับสนุนจากเชื้อพระวงศในสายวงศพอขุนศรีนาวนําถุม ปฐมกษัตริยผูสราง
เมืองสุโขทัย สวนสํานักสายรามัญหรือมอญนั้นเปนพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
สายใหมที่เขามา โดยไดรับการสนับสนุนจากสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไท
ในสายราชวงศพระรวงหรือพอขุนศรีอินทราทิตย๗

ภาพที่ ๗ เจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย
๖
๗

พระมหาเถรศรี ศ รั ท ธาราชจุ ฬ ามุ นี เป น เชื้ อ พระวงศ ใ นสายวงศ พ  อ ขุ น ศรี น าวนํ า ถุ ม
ปฐมกษัตริยผูสรางเมืองสุโขทัย.
สุรพล ดําริหก ลุ . เจดียช า งลอมกับประวัตศิ าสตรบา นเมืองและพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
ในประเทศไทย, (กรุ ง เทพฯ : สํ า นั ก พิ ม พ แ ห ง จุ ฬ าลงกรณ ม หาวิ ท ยาลั ย , ๒๕๕๔),
หนา ๘๕-๑๗๖.

๕๔
เจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัย เปนเจดียชางลอม
สํ า คั ญ องค ห นึ่ ง ที่ มี ลั ก ษณะเป น เจดี ย  สี่ เ หลี่ ย มผสมทรงกลมตั้ ง อยู  บ นฐาน
ประทักษิณชางลอม แตเดิมเชื่อกันวา เปนเจดียที่ถูกกลาวถึงในศิลาจารึก
หลักที่ ๑ วา พอขุนรามคําแหงทรงสรางขึ้นเพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ
แตจากการวิจัยของกรมศิลปากรในระหวาง พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๒๘ ไดขอสรุปวา
ควรสรางขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท เมื่อราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐
ซึ่งทําใหสรุปไดวา การสรางเจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองศรีสัชนาลัยเปนไป
เพือ่ ประกาศแสดงสัญลักษณของพระพุทธศาสนาลังกาวงศและยืนยันความถูกตอง
ชอบธรรมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสายรามัญ ซึง่ สอดคลองกับการปรากฏขึน้
ของพระธาตุเจดียวัดสวนดอก เมืองเชียงใหม ที่เปนเจดียชางลอมเชนกัน ซึ่ง
พระมหาธรรมราชาลิไทโปรดใหพระสุมนเถระไปเผยแผพระพุทธศาสนาลังกาวงศ
สายรามัญในลานนาและเปนผูสรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๑๖ เพื่อบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่ไดอัญเชิญมาจากเมืองสุโขทัย

๘

กรมศิลปากร. การศึกษาวิจัยเรื่อง วัดชางลอม ในอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย
อําเภอศรีสชั นาลัย จังหวัดสุโขทัย (กรุงเทพฯ : บริษทั วิคตอรีเ่ พาเวอรพอยท จํากัด, ๒๕๓๐),
หนา ๑๗๔-๑๗๖.

๕๕

แผนผังที่ ๓ ผังรูปทรงเจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๘ เจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองสุโขทัย

๕๖

ภาพที่ ๙ ชางปูนปนประดับฐานเจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองสุโขทัย

ตอมาเจดียวัดชางลอม เมืองสุโขทัย ไดปรากฏขึ้นใน พ.ศ.๑๙๒๗
หลังจากที่พระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคต เปน เจดียชางลอมทรงระฆังสุโขทัย
ซึ่งมีลักษณะเปนเจดียทรงระฆังแบบเรียบงาย รูปทรงเตี้ย องคระฆังผายใหญ
ตามแบบฉบับของเจดียท รงระฆังสุโขทัยโดยทัว่ ไป แตทฐี่ านมีชา งปูนปน ประดับ
โดยรอบ ประวัติการกอสรางปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกวา พนมไสดํา ซึ่งเปน
สามีของแมนมของพระศรีเทพาหูราช เปนผูส ราง และพระศรีเทพาหูราชนีน้ า จะ
เปนพระนามของสมเด็จพระนครินทราชาธิราช กษัตริยแหงกรุงศรีอยุธยา
เมื่อครั้งมาครองเมืองสุโขทัย๙ ซึ่งเมื่อพระมหาธรรมราชาลิไทสวรรคตแลว
พระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานักสายรามัญคงออนแอลง ขณะที่พระพุทธศาสนา
๙

พิเศษ เจียจันทรพงษ. สุโขทัยเมืองพระรวง, กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในวโรกาสที่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดําเนินทรงเปดอุทยาน
ประวัติศาสตรสุโขทัย, พ.ศ.๒๕๓๑, หนา ๖๔-๗๐.

๕๗
ลังกาวงศสํานักสีหล ซึ่งตั้งมั่นมาแตเดิมอยูที่เมืองสุโขทัยคงกลับมาเขมแข็ง
มากขึ้น เนื่องจากไดรับการสนับสนุนจากเชื้อพระวงศสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยา
การปรากฏขึ้นของเจดียชางลอม วัดชางลอม เมืองสุโขทัย คงเพื่อเปน
การประกาศถึงความถูกตองชอบธรรมของพระพุทธศาสนาลังกาวงศสํานัก
สายสีหลทีส่ บื สายตรงมาจากเกาะลังกา รวมทัง้ การปรากฏขึน้ ของเจดียช า งลอม
ทรงระฆั ง แบบลั ง กาในแห ง อื่ น ๆ อาทิ เจดี ย  วั ด ช า งรอบ เจดี ย  วั ด สรศั ก ดิ์
เจดียช า งลอมบานไสยาสนในเขตเมืองสุโขทัย และเจดียช า งเผือกในวัดพระแกว
เมืองกําแพงเพชร ควรสรางขึ้นในระยะเวลาที่ใกลเคียงกันคือในราวครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ ๒๐

แผนผังที่ ๔ ผังรูปทรงเจดียช า งลอมทรงระฆังสูง วัดชาง เมืองกําแพงเพชร

๕๘

ภาพที่ ๑๐ เจดียชางลอม วัดชาง เมืองกําแพงเพชร

ในราวกลางพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๐ เจดี ย  ช  า งล อ มทรงระฆั ง สุ โขทั ย
ไดมีวิวัฒนาการเชนเดียวกับเจดียทรงระฆังสุโขทัยจนกลายเปนเจดียชางลอม
ทรงระฆังสูง ดวยการเพิ่มความสูงและจํานวนชั้นของฐานใตชั้นมาลัยเถา
เพื่อยืดเจดียใหมีความสูงขึ้น ทําใหเจดียเพรียวสูงและองคระฆังมีขนาดเล็กลง
ที่พบมีจํานวน ๓ แหง ไดแก เจดียวัดชาง เมืองกําแพงเพชร เจดียวัดอรัญญิก
เมืองพิษณุโลก และเจดียรายชางลอมในวัดเจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย
เจดี ย  ก ลุ  ม นี้ เ ป น ศิ ล ปะผสมระหว า งสุ โขทั ย กั บ อยุ ธ ยาที่ มี พั ฒ นาการเกิ ด ขึ้ น
นับตั้งแตครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ขึ้นมา ซึ่งคงเกี่ยวเนื่องกับอิทธิพล
ทางการเมืองของกรุงศรีอยุธยาที่ไดเขามาครอบงําสุโขทัยมากขึ้น

๕๙
ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ เจดียชางลอมที่ถูกสรางขึ้น ๒ แหง คือ
เจดียชางลอม วัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย กับเจดียชางลอม วัดชางรอบ
เมืองกําแพงเพชร ไดรบั อิทธิพลศิลปะอยุธยาอยางชัดเจน โดยเฉพาะเจดียช า งลอม
วัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย มีลักษณะเปนเจดียชางลอมที่ตั้งอยูบนฐาน
ประทักษิณสูง รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป คือ ลวดบัวใตองคระฆังเปนชั้นมาลัยเถา
หรือลูกแกวอกไกสามชัน้ ซึง่ เปนแบบแผนของเจดียใ นศิลปะอยุธยา ทีจ่ ะแตกตาง
ไปจากเจดียของสุโขทัยโดยทั่วไป ที่มักนิยมทําลวดบัวใตองคระฆังเปนแบบ
บัวถลาสามชั้น
นอกจากนี้ที่ชั้นมาลัยเถา จะทําเปนมุขและซุมจระนํายื่นออกมาทั้งสี่ทิศ
ขางในซุม มีพระพุทธรูปปูนปน ปางลีลาประดับอยู โดยเฉพาะทางดานทิศตะวันออก
จะทําบันไดขึ้นสูหนาซุมคูหา มีทางเดินเขาไปภายในองคเจดีย ซึ่งมีแกนกลาง
ทําเปนซุมจตุรมุข สามารถเดินไดรอบ เหนือขึ้นไปเปนองคระฆังทรงสูง ซึ่งมี
รองรอยของบัวปากระฆัง มีบลั ลังกเปนฐานปทมสเี่ หลีย่ ม มีกา นฉัตร ปลองไฉน
และปลียอด
แบบแผนของเจดียท มี่ ซี มุ จตุรมุขยืน่ ออกมาเชนนี้ มีลกั ษณะคลายคลึงกับ
เจดียป ระธานชางลอมวัดมเหยงคณ และเจดียป ระธานสามองค วัดพระศรีสรรเพชญ
ที่กรุงศรีอยุธยา ที่มีอายุอยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเจดีย
วัดนางพญานั้นคงไดรับอิทธิพลจากเจดียในศิลปะอยุธยา และอาจเปนไปไดวา
สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงสรางวัดแหงนีข้ นึ้ ในโอกาสทีไ่ ดเมืองศรีสชั นาลัย
กลับคืนมา หลังจากทีเ่ กิดสงครามระหวางกรุงศรีอยุธยากับลานนา และถูกลานนา
ยึดครองไปเปนเวลาถึง ๑๔ ป คือระหวาง พ.ศ.๒๐๐๓-๒๐๑๗

๖๐

ภาพที่ ๑๑ เจดียชางลอม วัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย

สวนเจดียชางลอม วัดชางรอบ เมืองกําแพงเพชรนั้น เปนสิ่งกอสราง
ขนาดใหญ ทีอ่ งคเจดียม สี ภาพชํารุด ตัง้ อยูบ นฐานประทักษิณ และมีประติมากรรม
ปูนปนรูปชางทรงเครื่องประดับอยูโดยรอบฐานจํานวนทั้งสิ้น ๖๘ เชือก ที่เชิง
บันไดขึ้นไปสูลานประทักษิณ แตละดานมีรูปสิงหปูนปนและทวารบาลปูนปน
ตั้งอยูทั้งสองขางบันได

๖๑
รูปแบบของเจดียชางลอมของวัดชางรอบแหงนี้ มีลักษณะเปนเจดีย
ทรงระฆังสูงเหมือนกับเจดียในเมืองกําแพงเพชรหลายแหง เชน เจดียประธาน
วัดพระธาตุ และเจดียทรงระฆังหลายองคในวัดพระแกว แตเปนศาสนสถานที่
สรางขึน้ อยางใหญโตตามแบบแผนของวัดในศิลปะอยุธยา ขณะเดียวกันรองรอย
ของประติมากรรมรูปสิงหและทวารบาลประดับบริเวณบันไดทางขึ้นไปสูลาน
ประทักษิณ มีลกั ษณะเปนแบบแผนทีน่ ยิ มอยูใ นศิลปะอยุธยา และบรรดาโบราณ
ศิลปวัตถุที่ไดจากการขุดแตงโบราณสถานแหงนี้ เชน ชิ้นสวนดินเผารูปนางรํา
รูปยักษ รูปหงส หนาเทวดา และมนุษย มีรูปแบบทางศิลปะอยูในสมัยอยุธยา
ตอนตนหรือสุโขทัยตอนปลาย๑๐ ดังนัน้ เจดียว ดั ชางรอบแหงนีจ้ งึ เปนสิง่ กอสราง
อยูในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ซึ่งเปนเวลาที่เมืองกําแพงเพชรเปน
เมืองหนาดานสําคัญของกรุงศรีอยุธยาและมีความเจริญรุงเรืองสูงสุด

ภาพที่ ๑๒ เจดียช า งลอม วัดชางรอบ ในเขตอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร
๑๐

มะลิ โคกสันเทียะ และพิทยา ดําเดนงาม, นําชมโบราณวัตถุสถานในอําเภอเมืองกําแพงเพชร
จังหวัดกําแพงเพชร, กรมศิลปากรจัดพิมพ (พระนคร : โรงพิมพการศาสนา, ๒๕๑๓),
หนา ๓๕.

๖๒
เจดียทรงยอดดอกบัวตูม

หรือ เจดียทรงพุมขาวบิณฑ

เจดียท รงยอดดอกบัวตูม หรือ เจดียท รงพุม ขาวบิณฑ ถือเปนเจดียแ บบ
สุโขทัยแท มีรปู แบบเฉพาะทีเ่ ปนเอกลักษณของสุโขทัยอยางแทจริง เปนรูปลักษณที่
ชางสุโขทัยหยิบยืมองคประกอบจากแหลงบันดาลใจภายนอก นํามาผสมผสาน
กันอยางมีเอกภาพ จนไดเจดียร ปู แบบใหม สําหรับเปนสัญลักษณของศูนยกลาง
ของแควนสุโขทัย๑๑
ลักษณะโดยทัว่ ไปประกอบดวย ฐานลางเปนหนากระดานหรือฐานเขียง
อยูใ นผังสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั รองรับฐานบัวประดับลูกแกวอกไกหนึง่ ฐาน ถัดขึน้ ไปเปน
ชุดฐานบัวลูกฟกซอนกันสองฐาน สวนใหญจะอยูในผังเพิ่มมุมไมยี่สิบ ซึ่งนิยม
เรียกชุดฐานบัวนี้วา ชั้นแวนฟา ถัดจากนั้นเปนสวนเรือนธาตุอยูในผังเพิ่มมุมไม
ยีส่ บิ เชนเดียวกับฐาน ทีส่ ว นเรือนธาตุของเจดียร ปู แบบนีม้ อี ยูส องรูปแบบ รูปแบบแรก
ไมมจี ระนําซุม ประดับ รูปแบบทีส่ อง มีจระนําซุม ประดิษฐานพระพุทธรูปทัง้ สีด่ า น
สวนยอดซึง่ เชือ่ มตอจากเรือนธาตุ ประกอบดวย บรรพแถลงและกลีบขนุนรองรับ
สวนที่เปนองคระฆัง องคระฆังมีลักษณะเปนพุมคลายดอกบัวตูม จึงเรียกวา
“พุม ขาวบิณฑ” หรือ “ทรงยอดดอกบัวตูม” สวนยอดของดอกบัวตูมทําเปนปลอง
ไฉนเปนชั้นๆ ซอนลดหลั่นกันขึ้นไป รองรับปลียอดที่เปนสวนยอดสุด

๑๑

สันติ เล็กสุขุม. ศิลปะสุโขทัย, (กรุงเทพฯ : สํานักพิมพเมืองโบราณ, ๒๕๔๐) หนา ๔๓-๔๔.

๖๓

แผนผังที่ ๕ ผังรูปทรงเจดียทรงยอดดอกบัวตูม

ภาพที่ ๑๓ เจดียท รงยอดดอกบัวตูม วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย

๖๔
เจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือ เจดียทรงยอดดอกบัวตูมนี้ ไดปรากฏ
มีการสรางขึ้นในเมืองสําคัญตางๆ ในแควนสุโขทัยหลายแหง อาทิ เจดียประธาน
วัดมหาธาตุ วัดตระพังเงิน เมืองสุโขทัย วัดเจดียเ จ็ดแถว วัดสวนแกวอุทยานนอย
เมืองศรีสชั นาลัย วัดกโลทัย วัดเจดียก ลางทุง เมืองกําแพงเพชร และวัดวังพระธาตุ
เมืองไตรตรึงส (จังหวัดกําแพงเพชร) รวมทั้งวัดเจดียทองเมืองพิษณุโลก ฯลฯ
เปนตน เปนทีน่ า สังเกตวาเจดียท รงยอดดอกบัวตูมนีจ้ ะเปนรูปแบบสําคัญทีร่ ะดับ
เจานายทรงสราง จึงปรากฏในวัดสําคัญๆ ที่มีขนาดใหญ
ปญหาการเริ่มตนปรากฏขึ้น
ของเจดียท รงยอดดอกบัวตูมวาจะอยู
ในชวงเวลาใดนัน้ ยังคงเปนปญหาอยู
แตไดปรากฏหลักฐานจารึกเกี่ยวกับ
การสรางเจดียรูปแบบดังกลาวที่ระบุ
ปสรางทีแ่ นนอน ไดแก วัดอโศการาม
สุโขทัย เมือ่ พ.ศ.๑๙๔๒ และวัดวิหาร
ทอง พิษณุโลกเมือ่ พ.ศ.๑๙๔๒ ซึง่ อยู
ในระยะหลังจากการสิน้ พระชนมของ
พระมหาธรรมราชาลิไทแลว แตก็มี
หลักฐานในศิลาจารึกนครชุม จังหวัด
กําแพงเพชร กลาวถึงการเสด็จมาของ
พระมหาธรรมราชาลิ ไ ทเพื่ อ สร า ง
พระศรีมหาธาตุวดั บรมธาตุนครชุม๑๒
ซึ่งเดิมเปนเจดียทรงยอดดอกบัวตูม
ภาพที่ ๑๔ เจดียทรงยอดดอกบัวตูม
แตปจจุบันถูกสรางครอบปดทับเปน
วัดตระพังเงิน เมืองสุโขทัย
เจดียแบบมอญ-พมาในภายหลัง
๑๒

แผนกตรวจรักษาของโบราณ. “คําอานจารึกนครชุม (หลักที่ ๓),” ประชุมจารึกสยาม ภาคที่ ๑
จารึกกรุงสุโขทัย (พระนคร : โรงพิมพพระจันทร, ๒๔๗๗), หนา ๕๔-๖๐.

๖๕
จากการศึกษาของนักวิชาการหลายทานใหความเห็นทีแ่ ตกตางกัน เริม่ ตน
ที่ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.สันติ เล็กสุขุม เสนอวา เจดียทรงยอดดอกบัวตูม
ซึง่ เปนเจดียป ระธานของวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย จะมีความสําคัญมากทีส่ ดุ ในการ
กําหนดอายุ จากการศึกษาเจดียป ระธานและเจดียบ ริวารทัง้ แปดองคของวัดมหาธาตุ
สุโขทัย พบวาเจดียป ระธานองคเดิม ซึง่ สรางขึน้ ในสมัยพอขุนรามคําแหง เปนเจดีย
ทรงปราสาทสุโขทัยแบบเดียวกันกับเจดียประจําทิศแตชุดเจดียประธานทรงยอด
ดอกบัวตูม และเจดียราย (ประจํามุมและประจําทิศ)ทั้งแปดองคนี้ นาจะสรางขึ้น
ในคราวเดียวกัน ซึง่ เชือ่ วาฐานลางสุดของเจดียท งั้ หมด ถูกสรางหุม ขึน้ ใหมดว ยฐาน
ไพทีทมี่ สี าวกลีลาลอมรอบ และเจดียป ระธานองคเดิมนัน้ ถูกสรางครอบดวยเจดีย
ทรงยอดดอกบัวตูม ที่อาจมีมากอนสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท

ภาพที่ ๑๕ เจดียทรงยอดดอกบัวตูม
วัดเจดียเจ็ดแถว เมืองศรีสัชนาลัย

๖๖
แตการศึกษาจากหลักฐานศิลาจารึกหลายหลักที่กลาวถึง มหาธาตุของ
พระมหาธรรมราชา เชน จารึกลานทองคําหลักที่ ๙๔ จารึกวัดปามะมวง และ
จารึกลานทองในป พ.ศ.๑๙๑๙ รวมทั้งจารึกหลักที่ ๔๐ และ ๔๐ พิเศษ กลาวถึง
สมเด็จเจาพระยาเสด็จไหวพระธาตุของมหาธรรมราชา จึงสรุปความเห็นไววา
เจดียประธานวัดมหาธาตุ สุโขทัยที่ปรากฏในปจจุบันนาจะสรางขึ้นในสมัย
พญาลิไท๑๓
อยางไรก็ดีศาสตราจารยพิเศษ พิริยะ ไกรฤกษ มีความเห็นที่แตกตาง
เสนอวา เมื่อพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี ซึ่งเปนพระราชนัดดาของ
พ อ ขุ น ผาเมื อ ง เจ า เมื อ งราด เสด็ จ กลั บ จากลั ง กาประมาณ พ.ศ.๑๘๘๗
พระองคทรงโปรดใหปฏิสงั ขรณพระมหาธาตุเมืองสุโขทัย และในการปฏิสงั ขรณ
วัดมหาธาตุเมืองสุโขทัยในครั้งนั้นพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนี ทรงโปรด
ใหกออิฐเสริมพระมหาธาตุใหสูงกวาเดิม เพื่อบรรจุพระธาตุที่ทรงนํามาจาก
เกาะลังกา ซึ่งนาจะไดแก สถูปทรงพุมขาวบิณฑ หรือยอดบัวตูมที่ปรากฏ
ในปจจุบนั สถูปยอดบัวตูมนีน้ า จะไดรบั อิทธิพลจากยอดบัวตูมของสถาปตยกรรม
มอญเมืองลําพูน๑๔
อยางไรก็ตามมีแนวโนมในแวดวงวิชาการที่นาจะเชื่อวา การปรากฏขึ้น
ของเจดียทรงพุมขาวบิณฑ หรือ เจดียทรงยอดดอกบัวตูมนั้น ควรเกิดขึ้นในชวง
รัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท เนือ่ งดวยเปนระยะเวลาทีส่ โุ ขทัยมีความเจริญ
รุงเรืองขีดสุดทั้งอาณาจักรและพระพุทธศาสนา อาจกลาวไดวา ศิลปะสุโขทัย
บริสุทธิ์นั้นนาจะมีวิวัฒนาการเกิดขึ้นในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท
การปรากฏขึ้นของเจดียที่มีลักษณะพิเศษเชนนี้ สะทอนถึงความตองการแสดง
ความเปนเอกลักษณของตน เพื่อตอสูกับกรุงศรีอยุธยาที่ไดเริ่มตนแผอํานาจ
เขาครอบงํา
๑๓
๑๔

สันติ เล็กสุขมุ . “เจดียบ ริวารประจําทิศทัง้ แปดและพระศรีมหาธาตุ วัดพระศรีมหาธาตุ สุโขทัย”
เมืองโบราณ. ปที่ ๒๗ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม-กันยายน ๒๕๔๔) หนา ๙๙.
พิริยะ ไกรฤกษ. ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, (กรุงเทพฯ : อมรินทร
การพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๖๓-๑๖๕.

๖๗
วิหารสุโขทัย

โบสถกับวิหารโดยทั่วไปแลวดูคลายคลึงกัน แตมีความหมายแตกตางกัน
โบสถนั้นเปนสถานที่สําหรับประกอบสังฆกรรมตางๆ เฉพาะของพระสงฆ
อาทิ การบรรพชาหรือการอุปสมบท การสวดปาฏิโมกขและการปลงอาบัติ ฯลฯ
ในสมัยสุโขทัยรูปลักษณของโบสถจะมีขนาดเล็ก แยกออกไปจากแผนผังประธาน
หลักที่เปนเขตพุทธาวาส
แตวิหาร คืออาคารที่ประดิษฐานพระพุทธรูป คลายเปนที่ประทับ
ของพระพุทธเจา เปนอาคารที่ใชประกอบพิธีกรรมทางศาสนารวมกันระหวาง
พระภิกษุสงฆกับฆราวาส เชน งานถวายผาพระกฐิน งานทอดผาปา งานทําบุญ
พิธตี า งๆ ฯลฯ วิหารในสมัยสุโขทัยจึงมักเปนอาคารหลักทีม่ คี วามสําคัญอยูใ นผัง
หลักของวัดและมีขนาดใหญ ดังนั้นในที่นี้จะกลาวถึงแตเฉพาะวิหารหลวง หรือ
วิหารใหญ ซึ่งเปนวิหารหลักของวัด เนื่องจากวิหารหลวงหรือวิหารใหญของวัด
ในสมัยสุโขทัยนัน้ จะมีแบบแผนทางสถาปตยกรรมและศิลปกรรมประดับตกแตง
ที่งดงามแสดงความเปนเอกลักษณของสุโขทัย
วิหารหลวงในศิลปะสุโขทัยโดยทั่วไป ถือเปนองคประกอบที่สําคัญ
ของวัด กลาวคือเขตพุทธาวาสจะมีแผนผังเปนพื้นที่สี่เหลี่ยมผืนผา มีคูนํ้า
และกําแพงเตี้ยลอมรอบ ดานหนาของวัดอยูทางทิศตะวันออก เจดียประธาน
กอไวตรงกลาง หรือคอนไปทางพื้นที่สวนหลังเล็กนอย สวนวิหารนั้นจะสราง
ต อ เนื่ อ งจากเจดี ย  ป ระธานออกไปทางด า นหน า สิ่ ง ก อ สร า งทั้ ง สองนี้ เ ป น
แกนหลักและสิง่ กอสรางสําคัญของวัด รายลอมดวยเจดียบ ริวาร อาจมีวหิ ารราย
หรือวิหารนอย หรืออาคารชนิดอื่นๆ บาง เหลานี้คือระเบียบที่พบโดยทั่วไป
ของวัดในสมัยสุโขทัย
รูปแบบสถาปตยกรรมของวิหารสุโขทัยจากการศึกษาทีผ่ า นมา อาจสรุป
ไดดังนี้

๖๘

แผนผังของวิหาร

วิหารสุโขทัยมีรูปแบบแผนผังอยู ๓ ลักษณะคือ
(๑). แผนผังวิหารเปนสี่เหลี่ยมผืนผา
วิหารมีขนาดยาว ๔-๗ หอง ขนาดกวาง ๓ หอง ฐานชุกชีอยูดานใน
ของหองกลาง อาสนะสงฆกอยกพื้นขึ้นมาจากระดับของพื้นทั่วไปประมาณ
๑๘-๒๐ เซนติเมตร ตามดานยาวทางดานทิศใตของอาคารหรือหองกลางของ
ดานกวาง ตัววิหารมีบันไดทางขึ้นอยูกลางหรือสองขางของดานหนา แผนผัง
ลักษณะนีพ้ บอยูโ ดยทัว่ ไป วิหารทีม่ แี ผนผังแบบนีใ้ นเมืองสุโขทัย ไดแก วัดสรศักดิ์
วัดพระพายหลวง วัดมุมลังกา วัดวิหารทอง วัดเชตุพน และวัดตนจันทร เปนตน

แผนผังที่ ๖ ผังวิหารสี่เหลี่ยมผืนผา วิหารวัดเชตุพน เมืองสุโขทัย

(๒). แผนผังวิหารเปนสี่เหลี่ยมผืนผาและมีมุข
วิหารมีขนาดยาว ๕-๗ หอง กวาง ๓-๕ หอง มีมขุ หนา หรือมุขหนาและ
หลัง ตัวอยางวิหารที่มีแผนผังแบบนี้ในเมืองสุโขทัย ไดแก วิหารวัดชนะสงคราม
และวัดชางลอม เปนวิหารที่มีมุขหนา วิหารวัดศรีโทลที่วิหารจะกอไปชนกับ

๖๙
อาคารมณฑปที่อยูดานหลังดวย ที่วัดอโศการามเปนวิหารที่มีทั้งมีมุขหนาและ
มุขหลัง และที่วัดมหาธาตุ วิหารหลวงมีทั้งแผนผังแบบสี่เหลี่ยมผืนผาธรรมดา
และแบบสี่เหลี่ยมผืนผามีมุขหนาซึ่งพัฒนาการในภายหลัง

แผนผังที่ ๗ ผังวิหารสี่เหลี่ยมผืนผาและมีมุข
วิหารวัดอโศการาม เมืองสุโขทัย

(๓). แผนผังวิหารเปนสี่เหลี่ยมผืนผา มีมุข และมีเสานางเรียง
วิหารมีขนาดยาว ๕-๙ หอง ขนาดกวาง ๓-๕ หอง มีมขุ หนา หรือมุขหนา
และหลัง และมีเสานางเรียงอยูน อกผนังอาคารทางดานขาง แผนผังเชนนีม้ กั เปน
วิหารขนาดใหญ เชนทีว่ ดั สังฆาวาสและวัดศรีพจิ ติ รกิรติกลั ยาราม จะมีเสานางเรียง
ดานขางและยังมีเสารับปกนกรับมุขดานหนาอีกดวย
เสานางเรียงหรือเสารับปกนกอาจตั้งอยูบนพื้นดินหรือบนพื้นลาน
ประทักษิณรอบอาคารก็ได เชนที่ วิหารวัดอาวาสใหญ เมืองกําแพงเพชร
เปนตน แผนผังลักษณะนีส้ นั นิษฐานวานาจะมีการกอสรางในชวงสมัยที่ ๓-๔ ของ
สถาปตยกรรมสุโขทัย โดยวิหารจะมีขนาดใหญและสูงชะลูดขึ้น เชนที่วัดใหม
และวัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย นาจะสรางขึ้นในสมัยที่อยุธยาเขาปกครอง
สุโขทัยแลว

๗๐
เชื่ อ ว า วิ ห ารส ว นใหญ ค งจะไม มี ผ นั ง อาจมี แ ค พ นั ก ระเบี ย งเตี้ ย ๆ
ที่เรียกวา “วิหารโถง” วิหารที่มีผนังทึบจะพบเจาะชองแสงเปนริ้วทางตั้ง เชนที่
วัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย

แผนผังที่ ๘ ผังวิหารสี่เหลี่ยมผืนผา มีมุข และมีเสานางเรียง
วิหารวัดศรีพิจิตรกิรติกัลยาราม เมืองสุโขทัย

รูปตั้งของวิหาร

รูปตัง้ ของวิหารสุโขทัยยอมมีลกั ษณะสอดคลองกับแผนผังเปน ๓ ลักษณะ
คือ
(๑). หลังคาทรงจั่วและมีชายคาลดชั้นอยูโดยรอบ ทําใหเห็นหลังคา
เปน ๓ ชั้น หรือ ๓ ตับ หลังคาลักษณะนี้เปนลักษณะหลังคาพื้นฐานทั่วไปและ
บริเวณหนาจั่วสามารถมีชานจั่วได
(๒). หลังคาทรงจัว่ และมีชายคาลดชัน้ อยู แตเพิม่ ตับหลังคาอีกตับหนึง่
และมีหลังคาชัน้ ลดสําหรับมุขทีอ่ ยูด า นหนาและหลังเพิม่ ขึน้ หากมีพะไลดานหนา
อาจทําเปนลักษณะเพิง หรือหลังคาลดชั้นอีกชั้นหนึ่งก็ได

๗๑
(๓). หลังคาเหมือนแบบที่ ๒. แตมีปกนกลดชั้นดานขางอีกระดับหนึ่ง
ทําใหหลังคาอาจเปน ๓ หรือ ๔ ตับ โดยมีเสาขึ้นไปรับ และบางครั้งดานหนา
อาจมีหลังคาปกนกเปนเพิง หรือมุขลดโดยมีเสาขึ้นไปรับเชนกัน

โครงสรางของวิหาร

วิหารสุโขทัย มีทั้งที่ใชโครงสราง วัสดุหรือเทคนิคการกอสรางเปน
แบบเดียวกันตลอดทั้งหลัง โดยใชระบบกําแพงรับนํ้าหนัก และมีหลังคาเปน
วัสดุกอโดยใชวิธีกอเหลื่อม หรือใชโครงสรางผสมของระบบกําแพงรับนํ้าหนัก
กับระบบเสากับคาน เพื่อรับสวนของหลังคา

หลังคา

โครงหลังคาของวิหารสุโขทัย มี ๒ ประเภท คือ
โครงหลังคาไม ไมมีเหลือไวใหไดชมของจริง เหลือเพียงรองรอยรู
เสียบขื่อและเตาบนเสาใหทราบวาเปนโครงหลังคาไม และจากภาพถายในอดีต
ที่เก็บไวที่หอจดหมายเหตุ แสดงใหเห็นบางสวนของชิ้นสวนโครงหลังคาไม
ที่วิหารวัดเขาพระบาทนอย เมืองสุโขทัย และวัดศรีชุม ยังคงเห็นไมเสียบไวตาม
รองรอยรูเสียบโครงไมของวิหาร
โครงหลังคาวัสดุกอ โดยกอเหลื่อมใหเปนหลังคาสูง สวนใหญเปน
หลังคามณฑป พบมากที่เมืองศรีสัชนาลัย วัสดุที่ใชกอเปนศิลาแลง เชน มณฑป
วัดกุฏีราย วัดสระปทุม วัดสวนแกวอุทยานนอย เมืองศรีสัชนาลัย เปนตน
สําหรับเครื่องบนหลังคา ซึ่งไดแก ชอฟา ปานลม ยอดปนลม หางหงส
ครอบหัวแป ครอบเชิงกลอน บราลี และกระเบื้องมุงหลังคา จากหลักฐาน
ทางโบราณคดีพบวาเครือ่ งบนหลังคามักจะทําดวยเครือ่ งปน ดินเผาเคลือบสีขาว
ขาวอมเขียว เขียว เขียนลายสีนํ้าตาล

๗๒

แผนผังที่ ๙ แผนผังอาคารสมัยสุโขทัยดานขางตกแตงดวยเครื่องสังคโลก

๗๓

แผนผังที่ ๑๐ ผังรูปทรงอาคารสมัยสุโขทัยดานหนาตกแตงดวยเครื่องสังคโลก

งานประดับตกแตง

ในสถาปตยกรรมสุโขทัยงานตกแตงอาคารที่ปรากฏหลักฐานอยูมาก
ไดแก งานปูนปน และเครื่องเคลือบดินเผา
ปูนปนถูกนํามาใชประดับบนพื้นที่วางเปลาของผนังที่ฉาบปูน โดยมี
ความนิยมและเกณฑ ในการผูกลวดลายขึน้ อยูก บั ตําแหนงของพืน้ ทีท่ จี่ ะประดับ
ปูนปนนั้น เชน ถาเปนผนังวิหารมักนิยมทําเปนลายพันธุพฤกษาเครือเถา
ในกรอบระหวางชองเสา เชนที่วัดนางพญา เมืองศรีสัชนาลัย และที่วัดมังกร
เมืองสุโขทัย เปนตน ถาเปนเจดียมักมีสวนประดับปูนปนรูปพระสาวกเทพ
หรือสัตวที่เกี่ยวของกับศาสนา สวนซุมบนแถลงอาจมีลวดลายพุทธประวัติ
และสวนยอดอาจเปนกลีบบัว เปนตน

๗๔
นอกเหนือจากเครื่องมุงหลังคาแลว เครื่องปนดินเผาเคลือบ หรือ
เครือ่ งสังคโลก ยังไดถกู นํามาใชประดับอาคารในบางสวน เทาทีป่ รากฏหลักฐาน
คือทีว่ ดั มังกร เมืองสุโขทัยมีการใชเครือ่ งปน ดินเผาเคลือบเปนลูกกรงกําแพงแกว
และหัวเม็ดและเสากําแพงแกวดวย

ภาพที่ ๑๖ สังคโลกรูปนาคประดับสถาปตยกรรมวิหารสุโขทัย

ภาพที่ ๑๗ โคมสังคโลกประดับสถาปตยกรรมสุโขทัย
๑๕

ธาดา สุทธิธรรม. สถาปตยกรรมสุโขทัย, กรมศิลปากรจัดพิมพ, ๒๕๓๖, หนา ๙๐-๑๒๕.

๗๕
มณฑปสุโขทัย

มณฑป ในความหมายของพุทธสถาปตยกรรมไทย คือวิหารประเภทหนึง่
แตเนื่องจากมีรูปทรงเปนแบบแผนของตนเอง และพื้นที่ใชสอยภายในอาคาร
ไมสามารถชุมนุมพุทธบริษัทไดมากเหมือนในวิหารทั่วไป โดยมุงเนนสราง
ใหเปนอาคารทีใ่ ชประดิษฐานพระพุทธรูปเปนสําคัญ ประดุจเปน คันธกุฏ๑๖
ี ของ
พระพุทธเจา พื้นที่ใหพุทธบริษัทเขาเฝาสักการะพระพุทธรูปหรือสิ่งประดิษฐาน
ภายในจึงมีนอย
ดังนั้นมณฑปในสถาปตยกรรมไทยจึงหมายถึง อาคารที่มีแผนผังเปน
สี่เหลี่ยมจัตุรัส มีหลังคาเปนเรือนยอดแหลมหลายชั้น ซึ่งรูปแบบมณฑปที่มีเรือน
ยอดเปนหลายชั้นนี้ บางครั้งอาจเรียกวา ปราสาท นอกจากนี้มณฑปยังไดเรียก
รวมไปถึงอาคารที่มีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมเกือบจัตุรัส มีลักษณะทึบตันตั้งแตผนังไป
ถึงหลังคา ที่กอสรางดวยวัสดุกอ (อิฐ หินหรือศิลาแลง) โดยในประเทศไทยหลังคา
จะกอวัสดุเหลือมเปนซุม ซึ่งอาคารประเภทหลังนี้มีปรากฏมากในสถาปตยกรรม
สุโขทัย๑๗
มณฑปเปนสถาปตยกรรมทีน่ ยิ มกอสรางมากในสมัยสุโขทัย จึงมีลกั ษณะ
ทีโ่ ดดเดนเปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัย ทัง้ นีส้ ถานะของมณฑปนัน้ จะเทากับสถูป
หรือเจดีย คือทําหนาที่แทนสถูป โดยอาจมีการจัดสรางมณฑปขึ้นในตําแหนง
เดียวกับตําแหนงทีว่ างสถูปประธานของวัด ในอาคารทีม่ มี ณฑปเปนสถาปตยกรรม
ประธานและมีวหิ ารอยูด า นหนา พบวาวิหารจะกอสรางไปชนหรือเชือ่ มกับมณฑป
๑๖

คันธกุฎี หรือ พระมูลคันธกุฎี แปลวา กุฎีที่มีกลิ่นหอม เปนชื่อเรียกสถานที่ประทับของ
พระพุทธเจาโดยเฉพาะ เรียกเต็มวา “พระมูล คันธกุฎ”ี ในพุทธประวัติ เลาวาสถานทีป่ ระทับ
ของพระพุทธเจาทุกแหงจะมีผนู าํ ของหอมนานาชนิดไมวา จะเปนไมหอม ดอกไมหอม เปนตน
มาบูชาพระพุทธเจามิไดขาด โดยประดับไวภายในทีป่ ระทับบาง วางเรียงรายอยูโ ดยรอบบาง
โดยมุง บูชาพระพุทธเจาดวยกลิน่ หอมจึงปรากฏวาหลังวัดทีป่ ระทับจะมีดอกไมทแี่ หงแลวถูก
นําไปทิง้ ไวเปนกองใหญดว ยมีจาํ นวนมาก พระคันธกุฎมี ใิ ชจะมีกลิน่ หอมเทานัน้ ยังถูกสรางขึน้
อยางวิจิตรพิสดารเทาที่มนุษยจะทํากันไดดวยแรงศรัทธา
๑๗
ธาดา สุทธิธรรม. เรื่องเดิม, หนา ๙๑-๑๐๑.

๗๖
ทัง้ สิน้ ยกเวนมณฑปทีป่ ระดิษฐานพระสีอ่ ริ ยิ าบถ และมณฑปรายภายในวัด ซึง่ จะ
เหมือนกับวิหารหรือเจดียรายที่กอสรางเปนเอกเทศ และอาจมีวิหารเล็กมากอ
เชื่อมอยูดานหนาได เชน มณฑปเล็ก ที่วัดศรีชุม เมืองสุโขทัย เปนตน
รูปแบบทางสถาปตยกรรมของมณฑปสุโขทัย สามารถจําแนกออกได
เปน ๓ รูปแบบ คือ มณฑปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มณฑปทีภ่ ายในเดินไดรอบ และ/หรือ
มณฑปพระสีอ่ ริ ยิ าบถ และมณฑปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ดังมีรายละเอียดและเรือ่ งราว
ของมณฑปสุโขทัยแตละรูปแบบ ดังนี้

แผนผังที่ ๑๑ ผังรูปทรงมณฑปสุโขทัย

(๑). มณฑปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
เปนมณฑปสวนมากที่กอสรางในเมืองสุโขทัย มีแผนผังเปนสี่เหลี่ยม
จัตรุ สั สวนผนังนิยมกอสรางดวยอิฐเปนผนังทึบตัน เจาะชองเปดบนผนังเฉพาะ
ทางเขา หรืออาจกอสรางเปนเสาขึ้นไปรับหลังคา ซึ่งอาจจําแนกรูปแบบมณฑป
สุโขทัยแผนผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสออกได ๒ ลักษณะ คือ

๗๗
ก. มณฑปแบบผนังรับนํ้าหนัก
เปนลักษณะการกอสรางที่แพรหลาย พบตั้งแตมณฑปขนาดเล็กถึง
ขนาดใหญ ผนังมักกอดวยอิฐฉาบปูนและทึบตัน มีความหนามาก มีชอ งเปดเฉพาะ
ทางเขามณฑปเทานัน้ โครงสรางหลังคาจะเปนไมและคงมุงดวยกระเบือ้ งดินเผา
ภายในมักประดิษฐานพระพุทธรูปประทับนั่ง ไดแก มณฑปวัดศรีชุม มณฑป
วัดตระพังทองหลาง มณฑปวัดตึก เมืองสุโขทัย และมณฑปวัดหนองพิกุล
เมืองนครชุม (กําแพงเพชร) เปนตน แตมณฑปที่ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนก็มี
ซึ่งมักจะเปนมณฑปราย เชน มณฑปพระอัฏฐารส ที่วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย
และที่วัดเจาจันทร เมืองเชลียง เปนตน

ภาพที่ ๑๘ มณฑปวัดศรีชุม เมืองสุโขทัย

๗๘

ภาพที่ ๑๙ มณฑปวัดตระพังทองหลาง เมืองสุโขทัย

ข. มณฑปแบบเสารับนํ้าหนัก
มณฑปแบบนีแ้ ทนทีจ่ ะกอผนังเพือ่ รับนํา้ หนักหลังคาทีถ่ า ยลงมา แตได
กอเสาขึ้นไปรับนํ้าหนักหลังคาเปนชวงๆ ไป ผนังที่กอระหวางเสาจึงบาง หรือ
อาจทําดวยไม มณฑปแบบนี้ ไดแก มณฑปวัดศรีโทล และหอเทวาลัยมหาเกษตร
เมืองสุโขทัย

๗๙

ภาพที่ ๒๐ มณฑปหอเทวาลัยมหาเกษตร เมืองสุโขทัย

(๒). มณฑปที่ภายในเดินไดรอบ และ/หรือมณฑปพระสี่อิริยาบท
มณฑปประเภทนีป้ ระดิษฐานพระพุทธรูปหลายองค ซึง่ นิยมทําเปน ๔ ปาง
ที่แตกตางกัน ในปางนั่ง เดิน ยืนและนอน หันหนาพระพักตรไปตางทิศกันเปน
สี่ทิศ อาจมีการตั้งชื่อมณฑปไปตามพระพุทธรูปที่ประดิษฐานอยูภายในวา
มณฑปพระสี่อิริยาบถ

๘๐
การจงใจประดิษฐานพระพุทธรูป ๔ ปางนี้ ทําใหเกิดการกอสรางมณฑป
ลักษณะพิเศษ ทีท่ าํ ใหผเู ขาไปภายในมณฑปสามารถเดินภายในอาคารโดยรอบได
พระพุทธรูปกออิฐหรือศิลาแลงโบกปูนองคตา งปางนัน้ ประดิษฐานอยูท สี่ ว นกลาง
ของอาคารที่มีผนังทึบเปนแผนหลัง โดยรอบสวนกลางนั้นจะมีการกอเสาขึ้นไป
รับสวนหลังคา ทีเ่ ปนเรือนยอด เนือ่ งจากโครงสรางเปนระบบเสารับนํา้ หนัก ผนัง
รอบนอกจึงสามารถเจาะชองแสงเปนริ้วทางตั้งได
การกอสรางมณฑปเพือ่ ประดิษฐานพระพุทธรูปองคตา งปางดังกลาวนี้
สันนิษฐานวาคงไดคติมาจากเมืองพุกาม ประเทศพมา ซึง่ มีการสรางหองมณฑป
ในสวนฐานของเจดีย แตระบบโครงสรางหองมณฑปที่เมืองพุกาม เปนระบบ
ซุมโคงและผนังรับนํ้าหนัก
มณฑปในรูปแบบนี้ไดแก มณฑปวัดเชตุพน เมืองสุโขทัย และมณฑป
วั ด สี่ อิ ริ ย าบถ เมื อ งกํ า แพงเพชร ซึ่ ง มี แ ผนผั ง เป น จตุ มุ ข สํ า หรั บ มณฑปที่
วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัยนัน้ มีแผนผังเปนสีเ่ หลีย่ มผืนผา ภายในประดิษฐาน
พระยืนสององค เปนพระปางลีลาและพระพุทธรูปนัง่ อีกสององค สวนพระนอน
ไดมากอสรางไวหนามณฑป นอกจากนีย้ งั มีมณฑปวัดพระนอน เมืองกําแพงเพชร
มีแผนผังเปนสี่เหลี่ยมจัตุรัส ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเพียงสองปาง คือ
พระนอน และพระนั่ง (สามองค นั่งเรียงเปนแถวเดียวกัน) จึงหันหนาไปเพียง
สองทิศ คือหนาและหลัง มณฑปวัดพระนอนนี้เสารับนํ้าหนักหลังคามีขนาด
ใหญมากและบางตนทําจากศิลาแลงแทงเดียว ผนังเปนศิลาแลงโดยรอบเจาะ
ชองแสงเปนริ้วทางตั้ง

๘๑

ภาพที่ ๒๑ มณฑปวัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๒๒ มณฑปวัดเชตุพน เมืองสุโขทัย

๘๒
(๓). มณฑปสี่เหลี่ยมผืนผา
มณฑปทีม่ แี ผนผังเปนสีเ่ หลีย่ มผืนผาและอาจมีการยอมุม พบวากอสราง
กันมากทีเ่ มืองศรีสชั นาลัย และวัสดุทนี่ าํ มาใชกอ สรางเปนศิลาแลงทีห่ าไดงา ยใน
ละแวกนัน้ แผนผนังทีเ่ ปนสีเ่ หลีย่ มผืนผา มีสดั สวนความกวางตอความยาวแมจะ
ไมมากนัก แตกท็ าํ ใหมพี นื้ ทีภ่ ายในมณฑปมากขึน้ จนอาจจัดเปนหองประดิษฐาน
พระพุทธรูปไดสองหอง (เขาจากดานหนาและดานหลังตางหากกัน) เชนที่ มณฑป
วัดสระปทุม แทนที่จะประดิษฐานพระพุทธรูปองคเดียวแบบที่พบทั่วไป
จากคุณสมบัติของวัสดุกอสรางและความนิยมในการกอสรางมณฑปที่
เมืองศรีสชั นาลัย ทําใหเกิดมณฑปทีม่ รี ปู แบบเฉพาะเมืองศรีสชั นาลัยเปนจํานวน
มาก ซึ่งสามารถจําแนกตามลักษณะโครงสรางของมณฑปประเภทดังกลาวนี้ได
เปน ๒ ลักษณะ คือ
ก. แบบผนังรับนํ้าหนัก โครงหลังคาวัสดุกอ
เปนแบบทีน่ ยิ มกอสรางมากทีส่ ดุ สําหรับมณฑปสีเ่ หลีย่ มผืนผา ใชศลิ าแลง
กอตั้งแตผนังไปถึงหลังคาที่ใชระบบกอเหลื่อม ไมพบการเจาะชองแสงนอก
จากชองทางเขาออก สวนหลังคามีการถากผิวภายนอกหลังคาใหเปนทรวดทรง
ที่ตองการ
จากรูปทรงหลังคา สามารถแยกออกไดเปน ๒ ลักษณะ คือ
๑). ทรงแอน โดยมีเสนหลังคาแอนโคง เลียนแบบหลังคาโครงสรางไม
อาจมีการกอหลังคาลดชัน้ สองถึงสามชัน้ ดานหนาและดานหลัง และอาจมีหลังคา
ปกนกลดชั้นดานขาง เลียนแบบเครื่องไม แตเนื่องจากโครงสรางเปนวัสดุกอ
จึงทําใหยนื่ ชายคาไมไดมาก มณฑปแบบนีพ้ บที่ วัดกุฏรี าย วัดสวนแกวอุทยานนอย
และวัดสระไขนํ้า เมืองศรีสัชนาลัย เปนตน
๒). ทรงโคงคันธนู มีเสนหลังคาโคงลักษณะคลายคันธนู และอาจมี
ปกนกลดชัน้ ดานขางเชนกัน ไดแก มณฑปวัดสระปทุม และมณฑปวัดพระยาดํา
เมืองศรีสัชนาลัย เปนตน

๘๓

ภาพที่ ๒๓ มณฑปวัดสวนแกวอุทยานนอย เมืองศรีสัชนาลัย

ข. แบบเสารับนํ้าหนัก โครงหลังคาไม
ผนังจะมีลกั ษณะเหมือนกับมณฑปทีม่ แี ผนผังเปนสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั แตหลังคา
แทนทีจ่ ะเปนเรือนยอด สันนิษฐานวาคงเปนหลังคาจัว่ ทรงสูง มณฑปแบบนี้ ไดแก
ที่วัดยายตา เมืองศรีสัชนาลัย ซึ่งผนังไดทลายลงมาเกือบหมดสิ้นแลว๑๘
สําหรับการกําหนดอายุมณฑปสุโขทัยนัน้ แตเดิมเชือ่ กันวา “พระอจนะ”
ทีป่ รากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ นัน้ หมายถึงพระพุทธรูปขนาดใหญทปี่ ระดิษฐาน
อยูใ นมณฑปวัดศรีชมุ เมืองสุโขทัย และกําหนดอายุใหวา ควรอยูใ นราวครึง่ แรก
ของพุทธศตวรรษที่ ๑๙
อย า งไรก็ ต ามได มี ผู  ศึ ก ษามณฑปวั ด ศรี ชุ ม และเสนอความเห็ น ว า
ลักษณะของมณฑปวัดศรีชุม ผนังหนามาก มีลักษณะพิเศษทําผนังอาคารเปน
๒ ชัน้ สําหรับเปนอุโมงคเดินเขาไปภายในและเดินขึน้ ไปถึงชัน้ หลังคาได ชัน้ หลังคา
๑๘

เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๑๑๒–๑๑๒.

๘๔
ของมณฑปนาจะเปนเครือ่ งไมมงุ กระเบือ้ ง ทําเปนหลังคาลดชัน้ ซึง่ เปนแบบแผน
ที่มีมากอนในงานกอสรางศาสนสถานขนาดใหญในศิลปะพมาเมืองพุกาม
ทีเ่ พดานทางเดินภายในผนังมณฑปวัดศรีชมุ มีแผนหินหนากรุเปนเพดาน
ไลระดับขนานกับความลาดของขั้นบันได ผิวหนาของแผนหินจารภาพลายเสน
ภาพเลาเรือ่ งชาดก มีอกั ษรสุโขทัยกํากับบอกเรือ่ งทีภ่ าพแตละภาพดวย ทางดาน
ศิลปกรรมลายเสนจารึกบนแผนหินภาพสลักชาดกนี้ เปรียบเทียบกับภาพสลัก
บนรอยพระพุทธบาท โดยเชื่อมโยงกับหลักฐานที่กลาวถึงในศิลาจารึกหลักที่ ๓
ที่สรางขึ้นในสมัยพระมหาธรรมราชาลิไท เปรียบเทียบกับอายุภาพจิตรกรรม
ฝาผนังที่วัดเจดียเจ็ดแถว เทวรูปสมัยสุโขทัย รวมทั้งเหตุการณทางประวัติศาสตร
ที่กลาวถึงพระมหาเถรศรีศรัทธาราชจุฬามุนีเสด็จกลับจากลังกา ทําใหสามารถ
กําหนดอายุวัดศรีชุมไดวานาจะสรางขึ้นในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙๑๙
นอกจากนีย้ งั มีอกี ความเห็นหนึง่ ทีเ่ สนอวา จารึกหลักที่ ๒ และลายเสน
ชาดกนั้นคงสรางขึ้นในคราวเดียวกัน ดังนั้นมณฑปวัดศรีชุมจึงนาจะเปนงาน
ที่สรางขึ้นในชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐ แลว จึงมีผลให “พระอจนะ”
ของวัดศรีชุมนี้ ไมนาจะเปนพระอจนะที่ถกู กลาวถึงในศิลาจารึกหลักที่ ๑๒๐
และที่มณฑปวัดตระพังทองหลาง ซึ่งเปนมณฑปรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
อันเปนทีป่ ระดิษฐานพระประธานและมีหลังคาเชือ่ มตอกับตัววิหาร อาจจะเปน
วิหารโถง ที่มีชายคาลดหลั่นลงมาตํ่า อันเปนรูปแบบที่นิยมกันที่เมืองพุกาม
ในระหวาง พ.ศ.๑๗๕๐-๑๘๓๐ สวนลวดลายปูนปนที่ประดับอยูที่มณฑปของ
วัดตระพังทองหลาง แสดงใหเห็นอิทธิพลจากศิลปะลังกา เปนภาพพระพุทธองค
๑๙

บันลือ ขอรวมเดช. รูปแบบศิลปะในแผนภาพสลักเรือ่ งชาดกของวัดศรีชมุ , วิทยานิพนธ
ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาประวัตศิ ษสตรศลิ ปะ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร, ๒๕๓๓, หนา ๑๔๒–๑๔๓.
๒๐
ศักดิช์ ยั สายสิงห. ศิลปกรรมโบราณ ในสุโขทัย ศรีสชั นาลัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก,
เอกสารวิจยั เย็บเลม ภาควิชาประวัตศิ าสตรศลิ ปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร,
พ.ศ.๒๕๖๐, หนา ๗๐.

๘๕
ปางเสด็จลงจากดาวดึงส บนผนังดานทิศใต และปางทรมานชางนาฬาคีรี บนผนัง
ทางดานทิศเหนือ จึงกําหนดอายุวาอยูประมาณตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐๒๑
จากผลการศึกษาที่ผานมา ทําใหเห็นภาพรวมของการปรากฏขึ้นของ
อาคารมณฑปสุโขทัย ซึง่ เปนสถาปตยกรรมโดดเดนเปนเอกลักษณของสุโขทัยนัน้
ควรมีอายุอยูในราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙ เปนตนมา เมื่อพระพุทธศาสนา
ลังกาวงศไดเผยแผเขามาตั้งมั่นที่สุโขทัยไดอยางมั่นคง และคงไดรับความนิยม
มากขึ้นตอมาในครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐
สถาปตยกรรมสุโขทัยเปนงานที่เกี่ยวเนื่องในพระพุทธศาสนาเปน
สวนใหญ เนื่องจากสุโขทัยเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาลังกาวงศ ทําให
เกิดมีพัฒนาการเปนศิลปะที่มีรูปแบบและลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณ
ของสุโขทัยอยางแทจริง สงอิทธิพลไปยังบานเมืองและแควนตางๆ โดยรอบ
อาทิ กรุงศรีอยุธยา ลานนา ตลอดจนดินแดนใกลเคียงในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
ซึง่ เปนรากฐานและเบาหลอหลอมใหมพี ฒ
ั นาการเปนศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ในทุกวันนี้.

๒๑
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๘๗
บทคัดยอ

ความเชื่อเกี่ยวกับศาสนากับความเชื่อเกี่ยวกับ “นํ้า” ผานสัญญะตางๆ
เปนสวนหนึ่งของความเชื่อไทยโบราณ ซึ่งเปนเรื่องที่เกิดขึ้นมาชานานแลว
และยังคงสืบทอดมาจนถึงปจจุบัน ทั้งๆ ที่สภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ไดเปลี่ยนแปลงไปสูความทันสมัยหรือสมัยใหม ยิ่งไปกวานั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การศาสนาผานการใชนํ้าเปนสัญลักษณแหงพลัง และความศรัทธาสู “พลังแหง
นํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ”์ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอประชาคมและสังคมอยางกวางขวางในสังคมลานนา
ทั้งนี้มีสาเหตุหลายประการ ที่นําสูความสัมพันธระหวางคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของ
คนไทยในปจจุบันโดยสามารถกลาวไดวา การเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคม
เศรษฐกิจทีม่ งุ สูก ารแขงขัน การใหความสําคัญกับความเปนอยูผ า นอํานาจเงินตรา
ในปจจุบัน สงผลใหสภาพจิตใจของคนในสังคมเกิดความสับสน ขาดสิ่งยึดเหนี่ยว
ในจิตใจ ซึ่งสาเหตุนี้เองไดเปนปจจัยสําคัญที่สงผลทําใหความเชื่อเกี่ยวกับ
เรื่องนํ้า ยังคงมีบทบาทตอสภาพจิตใจของคนลานนา รวมถึงยังสามารถเปน
ตัวเชื่อมรอยกลุมคนใหยังคงความเหนียวแนนในสังคมระดับกลางจนถึงลาง
ผานรูปแบบพิธีกรรมตางๆ ในการใช “นํ้าศักดิ์สิทธิ์” เปนตัวเชื่อมรัดวิถีของ
คนลานนาใหยังคงอยูในรูปแบบกลุมจากอดีตจนถึงในปจจุบัน

๘๘
Abstract

Religious beliefs and beliefs about “water” have been represented
through signs and are part of Thai traditional rites which have arisen
from earliest times and have been inherited up to the present, despite
economic, social and political transition to modernization. Moreover, religionrelated practice through the use of auspicious blessing water is considered
as a sign of power and faith which has influenced the Lanna community
and society extensively.
There are several reasons which have led to the association
between people and the Thai sacred items. It can be said that the current
social changes, the competitive economy, the struggle of living through
the pervasive power of money has resulted in mental state confusion and
lack of restraint in mind.
The cause of this has been a crucial factor. The holy water
belief is still embedded in the minds of Lanna people, and enables the
middle-class people to unite with all classes, and fundamental principles,
through the ritual as a community confederating significance from the
past to the present.

๘๙
บทนํา

การเกิดขึน้ และดํารงอยูข องระบบคิดเกีย่ วกับธรรมชาติและสิง่ แวดลอม
มีความเกี่ยวของกับลักษณะและโครงสรางทางสังคม วิถีการผลิตและปจจัย
ในการผลิตซึ่งเปนโครงสรางพื้นฐานของสังคมที่กําหนดและสงผลตอโครงสราง
เบื้องบนอันประกอบดวย สังคม การเมือง และระบบสติปญญา ความเชื่อ และ
อุดมการณตามแนวคิดของมารกซ (บุญศักดิ์ แสงระวี, ๒๕๔๔) ซึ่งจากวรรณคดี
ตํานานศาสนา ทีเ่ ขียนโดยภิกษุชาวลานนา อาทิ ตํานานปฐมมูล ตํานานจามเทวี
ตํานานชินกาลมาลีปกรณ (Kannai Lalhazra, 2002 history of Thereavada
Buddhism in South-East Asia. New delhi : Munshiram Manohalal
Publisher Pvt. Ld.) ซึ่งตํานานดังกลาวไดแทรกเกี่ยวกับเรื่อง คนพื้นเมืองและ
ระบบคิดเกี่ยวกับธรรมชาติ ความคิดที่วามนุษยมาจากธรรมชาติ
นํ้ากับความเชื่อในสังคม

ความเชื่อเรื่องนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในสังคมไทย มีรากฐานแนวคิดจากศาสนา
พราหมณ ซึ่งจะเชื่อมโยงกับแนวคิดความเชื่อศาสนาพุทธในสังคมไทยตอไป
จากการศึกษาทางวิชาการเกี่ยวกับนํ้าศักดิ์สิทธิ์ คอนขางจะมีอยูอยางจํากัด
สวนใหญจะอยูในรูปแบบตํานานหรือเรื่องเลาที่ไดบันทึกเอาไวจากเอกสาร
โบราณ สาเหตุเพราะปจจุบันความเชื่อเรื่องนํ้าศักดิ์สิทธิ์ไดเสื่อมความนิยม
เพราะมีนํ้าศักดิ์สิทธิ์จากแหลงอื่นๆ มาแทนที่ เชนนํ้าที่ผานการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา หรือไสยศาสตร การปลุกเสกนํ้ามนตจากบรรดาเกจิอาจารยตางๆ
ประกอบกับแหลงนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นหลายแหงไดเหือดหายไปจากสภาพสิง่ แวดลอม
ที่เปลี่ยนแปลง เหลือเพียงแตตํานานที่เลาขานสืบกันมา แตก็ยังพอมีการศึกษา
ความสําคัญของนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิจ์ ากแหลงธรรมชาติอยู ซึง่ การทบทวนผลการศึกษา
มีดังนี้

๙๐
ทวีศกั ดิ์ ใครบุตร (๒๕๕๘) จากบทความการวิเคราะหดา นปรากฏการณ
ความเชือ่ ดานนํา้ และศาสนา ทวีศกั ดิไ์ ดอธิบายปรากฏการณเกีย่ วกับ นํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ในวิธคี ดิ เกีย่ วกับศาสนาไววา ในศาสนาพราหมณมคี วามเชือ่ เรือ่ งแมนาํ้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
เชน แมนํ้าคงคา ซึ่งเชื่อกันวาไหลมาจากสวรรคผานเศียรของพระศิวะ (ชวยให
กระแสนํ้าออนลง มิเชนนั้นก็จะทวมโลก) จึงกลายเปนนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ลางบาปได
อาบแลวทําใหเปนผูบริสุทธิ์ สวนในศาสนาพุทธ จุดสําคัญไมไดอยูที่นํ้ามนต
หากแตอยูที่คุณงามความดี อีกทั้งเรื่องของนํ้ามนตก็ไมใชหลักคําสอนของ
พุทธศาสนาโดยตรง เพราะประวัติความเปนมาของการทํานํ้ามนตนั้นมีปรากฏ
อยูในคัมภีรพุทธศาสนายุคหลังจากที่พระพุทธเจาปรินิพพาน เชน รัตนสูตร
การอาราธนาพระสงฆใหประพรมนํ้าพระพุทธมนตแกคนในบานและบานเรือน
ในพิธีตางๆ นั้น เดิมทีมีจุดประสงคเพื่อความเปนสิริมงคลและขจัดสิ่งที่ไมพึง
ปรารถนาใหหมดไป ตอมาเมื่อมีคนรูสึกวาเหตุการณในชีวิตไมราบรื่นหรือ
มีอะไรไมดีไมงามเกิดขึ้นก็มักจะไปใหพระชวยรดนํ้ามนตให ทําใหเกิดความ
สบายใจ ซึ่งในทางจิตวิทยาถือวามีผลที่เปนดานบวกตอจิตใจ ซึ่งหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องนํ้ามนตของพุทธศาสนามีปรากฏในคัมภีรชั้นอรรถกถาที่แตง
ภายหลังพระพุทธเจาปรินพิ พานไปแลวประมาณ ๑,๐๐๐ ป สวนในพระไตรปฎก
นั้นไมมีคําสอนเรื่องการทําและใชนํ้าพุทธมนต พุทธศาสนาไดรับเอาคติเรื่อง
การอาบนํ้าลางบาปในแมนํ้าศักดิ์สิทธิ์แบบศาสนาพราหมณมาใช แตไมใชลง
ไปอาบในแมนํ้าเหมือนพราหมณ หากแตเอานํ้ามาใสบาตรหรือหมอนํ้ามนต
แลวอาราธนาพระใหเจริญพุทธมนตเพื่อใหเกิดความศักดิ์สิทธิ์ สามารถปองกัน
อันตรายตางๆ ได แตถึงอยางนั้น นํ้ามนตก็ไมสามารถทําใหคนดีหรือชั่วได
เพราะดีชั่วเปนเรื่องของกรรม นํ้ามนตจะชวยไดก็เฉพาะเรื่องของจิตใจ คือชวย
ใหจิตใจปลอดโปรงสบายใจอันเปนผลเกี่ยวของกับหลักทางจิตวิทยา
ศิ ล ป ชั ย เชาว เจริ ญ รั ต น (๒๕๕๘) จากบทการวิ เ คราะห เ กี่ ย วกั บ
นํ้าศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของศาสนาฮินดู ศิลปชัยได อธิบายเกี่ยวกับเรื่อง

๙๑
ดังกลาวไววา ในชวงเดือนมกราคมและกุมภาพันธของทุกป คือเทศกาลการอาบนํา้
ของชาวฮินดู หรือเรียกวา “เทศกาลมหากุมภะ เมลา” (Maha Kumbh Mela
Festival) ทีส่ งั คัม เมืองอัลลาฮาบาด อินเดีย ผูค นมากมายมาอาบนํา้ พรอมๆ กัน
เปนลานๆ คน เปนการอาบนํ้าลางบาป เทศกาลนี้จะมีทุกๆ ๑๒ ป ณ เมือง
หริทวาร เทศกาลกุมภเมลา เปนการชุมนุมที่ยิ่งใหญและสําคัญที่สุดของศาสนา
ฮินดู ซึ่งถูกกําหนดขึ้น เพื่อใหนักบวชฮินดูทุกลัทธินิกายและศาสนิกชนไดมา
ชุมนุมกัน โดยมีการแสดงธรรม การอภิปรายหัวขอทางศาสนา การประกอบ
พิธีกรรมตางๆ เชนการอาบนํ้า การบูชา ฯลฯ โดยมีผูเขารวมงานไมนอยกวา
๗๐ ลานคน และในวันเดียวจะมีคนลงอาบนํ้าในเวลาและสถานที่เดียวกันถึง
ราว ๓๐ ลานคน ในวันอาบนํ้าใหญ สถานที่อาบนํ้าเปนที่ที่ศาสนาฮินดูถือวา
ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดนั่นก็คือ “สังคัม” อันเปนสถานที่ที่แมนํ้าศักดิ์สิทธสําคัญ ๓ สาย
ไหลมาบรรจบกัน คือ แมนํ้าคงคา แมนํ้ายมุนา และแมนํ้าสรัสวดี โดยเทศกาล
มหากุมภะ เมลา เปนนิยายปรัมปราที่ฝงแนนจนเกิดเปนความเชื่อของชาวฮินดู
มาตั้งแตดึกดําบรรพ มาจนกระทั่งปจจุบันนี้ ดังนั้นกลุมพราหมณนิยมเชื่อถือ
เรือ่ งการอาบนํา้ ลางบาป โดยเชือ่ วาแมนาํ้ คงคาโดยเฉพาะทีท่ า เมืองพาราณสีนนั้
ศักดิ์สิทธิ์มาก สามารถลางบาปได กลุมพราหมณ จึงพากันลงอาบนํ้าลางบาป
อยางนอยวันละ ๒ ครั้ง คือ เชาและเย็น ถือวาบาปที่ทําตอนกลางวันลางดวย
การลงอาบนํา้ ในตอนเย็น สวนบาปทีท่ าํ ตอนกลางคืนก็ลา งไดดว ยการลงอาบนํา้
ในตอนเชา ที่เชื่อกันวากระแสนํ้าในแมนํ้าคงคาศักดิ์สิทธิ์นั้นเพราะเชื่อวาได
ไหลผานเศียรของพระศิวะลงมาทานํ้าแหงแมนํ้าคงคาที่เมืองพาราณสี จึงเปน
บุณยสถานของชาวอินเดีย
นํ้ากับประเพณีไทย

สังคมไทยแบงประเพณีออกเปน ๒ ประเภทคือ ประเพณีหลวง และ
ประเพณีราษฎร ศูนยกลางของประเพณีหลวงคือ พระมหากษัตริย สวนประเพณี

๙๒
ราษฎรนั้น มีศูนยกลางอยูที่หมูบานหรือวัด แตความสัมพันธของประเพณี
ทัง้ สองระดับนัน้ มีความกลมกลืนเปนอันหนึง่ อันเดียวกันตลอดมา คือ ไดมกี าร
หยิบยืม และเลียนแบบซึ่งกันและกัน กลาวคือ ประเพณีหลวงไดแบบอยางของ
ประเพณีราษฎรมาขัดเกลาใหละเอียดประณีตวิจิตร และมีความขลังศักดิ์สิทธิ์
มากขึ้น เพราะประเพณีหลวงรับแบบแผนมาจาก อินเดีย จีน เปอรเซีย รวมทั้ง
มอญ เขมร และชวา เขามาผสมผสานดวย ทําใหมีความสมบรูณมากขึ้น
แลวคอยขยายอิทธิพลไปสูประเพณีราษฎรอีกครั้งหนึ่ง โดยมีวัดเปนศูนยกลาง
ของความสัมพันธนี้
จากการศึกษาของ ฉัตรชัย ศุกระกาญจน (๒๕๔๘) ศึกษาถึงแหลงนํ้า
ในเมืองนครศรีธรรมชาติที่ถือวาศักดิ์สิทธิ์ มีคุณสมบัติครบองคสามสามารถ
นําไปใชในพิธกี รรมอันเขมขลังได นัน้ มี ๖ แหลง คือบอนํา้ วัดหนาพระลาน บอนํา้
วัดเสนาเมือง บอนํ้าวัดเสมาชัย บอนํ้าวัดประตูขาว หวยปากนาคราช และ
หวยเขามหาชัย นํ้าดังกลาวชาวนครศรีธรรมราชนิยมนําไปใชทํานํ้าพระพิพัฒน
สัตยา นํ้าบรมราชาภิเษก นํ้ามูรธาภิเษก และนํ้าพุทธมนต เปนตน เมื่อครั้ง
โบราณนัน้ หากตองการใชนาํ้ ไปประกอบพิธี เจาเมืองก็จะใหราชบุรษุ ไปพลีกรรม
เพื่อเอานํ้าจากแหลงตางๆ ทั้ง ๖ แหง จะขาดแหลงใดแหลงหนึ่งไปไมได เมื่อได
ครบแลวก็นาํ ไปเทรวมกันในหมอซึง่ ทําดวยทองและเงินหรือในขันสาคร แลวเริม่
ประกอบพิธีอภิเษกในพระวิหารหลวง วัดพระศรีมหาธาตุวรมหาวิหาร ปจจุบัน
แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ทั้ง ๖ แหงไดรับการอนุรักษ บูรณะและมีบทบาทตอสังคม
ในดานความเชื่อ ศรัทธาของประชาชร และพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวของ
จังหวัดนครศรีธรรมราชจนถึงปจจุบัน
นํ้ากับการสรางความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรม

ความสําคัญของนํ้าศักดิ์สิทธิ์จากแหลงธรรมชาติ มนุษยยังคงมีความเชื่อ
วา “นํา้ ” เปนเครือ่ งชําระลางมลทินและยังเปนเครือ่ งหมายแหงความอุดมสมบูรณ

๙๓
ตางๆ ทําใหสัญลักษณ และความเชื่อเกี่ยวกับนํ้าจึงมีปรากฏอยูทั่วไป ไมวาจะ
เปนเรื่องพิธีกรรม หรือประเพณีตางๆ ในสังคมไทย เชน ผลการศึกษาของ
หมอมราชวงศแสงสูรย ลดาวัลย (มปป.) ไดเรียบเรียงจากหนังสือ “พระราชพิธี
บรมราชาภิเษกสมัยกรุงรัตนโกสินทร” ไดกลาวถึงแหลงนํ้าสําคัญและสถานที่
เสกทํานํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใชเปนนํ้าสรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ตั้งแตสมัยกรุงศรีอยุธยาสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลปจจุบัน สําหรับนํ้าศักดิ์สิทธิ์
ทีใ่ ชในพระราชพิธอี นื่ ยังไมพบหลักฐานแนชดั อยางไรก็ตามแหลงนํา้ สําคัญและ
สถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ไดรับความเลื่อมใสกันมาแตโบราณกาลมีดังนี้
นํา้ สรงมูรธาภิเษกในสมัยกรุงศรีอยุธยา มีการใชนาํ้ จากสระเกษ สระแกว
สระคงคา สระยมนา ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี แตจะใชนาํ้ ในปญจมหานทีในชมพู
ทวีปดวยหรือไมนั้นไมปรากฏหลักฐาน
ในสมัยกรุงธนบุรี มิไดมีพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร นํ้าสรงมูรธาภิเษกในรัชกาลที่ ๑-๔ นอกจาก
ใชนํ้าเหมือนเมื่อครั้งสมัยอยุธยาแลว มีการใชนํ้าเพิ่มเติมอีก ๕ สาย เรียกวา
“เบญจสุทธคงคา” อันไดแก
(๑) แมนํ้าบางปะกง ตักที่บึงพระอาจารย แขวงเมืองนครนายก
(๒) แมนํ้าปาสัก ตักที่ตําบลทาราบ แขวงเมืองสระบุรี
(๓) แมนํ้าเจาพระยา ตักที่ตําบลบางแกว แขวงเมืองอางทอง
(๔) แมนํ้าราชบุรี ตักที่ตําบลดาวดึงส แขวงเมืองสมุทรสงคราม
(๕) แมนํ้าเพชรบุรี ตักที่ตําบลทาไชย แขวงเมืองเพชรบุรี
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ นํา้ สรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
พ.ศ.๒๔๑๑ ก็ใชนาํ้ เบญจสุทธคงคาและนํา้ ในสระ ๔ สระ ในแขวงเมืองสุพรรณบุรี
ในป พ.ศ.๒๔๑๕ ไดเสด็จพระราชดําเนินไปประเทศอินเดีย และไดนาํ้ จากปญจมหานที
ณ ประเทศอินเดียมาดวย ซึ่งไดนํามาใชในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
ครั้งที่สอง

๙๔
ในสมัยรัชกาลที่ ๖ นํ้าสรงมูรธาภิเษกในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก
พ.ศ.๒๔๕๓ ใชนาํ้ เหมือนกับในสมัยรัชกาลที่ ๕ ตอมาทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ
ใหตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมโภชในพ.ศ.๒๔๕๔ ไดมีการพลีกรรม
ตักนํา้ จากแมนาํ้ และแหลงนํา้ สําคัญตางๆ ทีถ่ อื วาสําคัญและเปนสิรมิ งคล มาตัง้
พิธีเสกทํานํ้าพระพุทธมนต ประกอบไปดวย
(๑) แมนํ้าปาสัก ณ ตําบลทาราบ จังหวัดสระบุรี
(๒) ทะเลแกว และสระแกว จังหวัดพิษณุโลก
(๓) นํ้าโชกชมพู นํ้าบอแกว นํ้าบอทอง เมืองสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
(๔) แมนํ้านครชัยศรี ที่ตําบลบางแกว จังหวัดนครปฐม
(๕) บอวัดหนาพระลาน บอวัดเสมาไชย บอวัดเสมาเมือง บอวัดประตูขาว
หวยเขามหาชัย บอปากนาคราช จังหวัดนครศรีธรรมราช
(๖) บอนํ้าทิพย (ดอยขะมอ) จังหวัดลําพูน
(๗) บอวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
นอกจากนัน้ ยังไดพลีกรรมตักนํา้ จากแหลงนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิต์ ามมณฑลตางๆ
อีก ๑๐ มลฑล รวมสถานทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิเ์ พิม่ เติมจากรัชกาลที่ ๕ เปนจํานวน ๑๗ แหง
ตอมาในสมัยรัชกาลที่ ๙ นํา้ สรงมูรธาภิเษกในพระราชพิธบี รมราชาภิเษก พ.ศ.๒๔๙๓
ไดเพิ่มเติมมาเปน ๑๘ แหง ประกอบดวย
๑. นํา้ จากปญจมหานที ในประเทศอินเดีย ไดแกแมนาํ้ คงคา แมนาํ้ ยมนา
แมนํ้ามหิ แมนํ้าอจิรวดี แมนํ้าสรภู
๒. นํ้าจากเบญจสมุทธคงคา ไดแก แมนํ้าเพชรบุรี แมนํ้าเจาพระยา
แมนํ้าปาสัก แมนํ้าบางปะกง
๓. นํ้าจากสระ ๔ สระเมืองสุพรรณบุรี ไดแก สระเกษ สระแกว สระคา
สระยมนา
๔. นํ้าจากมณฑลตางๆ ไดแก
๑) นํ้าที่ทะเลแกว สระแกว สระสองหอง จังหวัดพิษณุโลก

๙๕
๒) นํ้าที่กระพังทอง กระพังเงิน กระพังชางเผือก กระพังไพยสี
โซกชมพู นํ้าบอแกว นํ้าบอทอง จังหวัดสุโขทัย
๓) นํ้าในแมนํ้านครชัยศรี นํ้ากลางหาว บนองคพระปฐมเจดีย
นํ้าสระพระปฐมเจดีย นํ้าสระนํ้าจันทร จังหวัดนครปฐม
๔) นํ้าที่บอวัดหนาพระลาน บอวัดเสมาไชย บอวัดเสมาเมือง
บอวัดประตูขาว หวยเขามหาชัย นํ้าบอปากนาคราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช
๕) นํ้าบอแกว จังหวัดนาน
๖) นํ้าบอทิพย จังหวัดลําพูน
๗) นํ้าบอวัดพระธาตุพนม จังหวัดนครพนม
เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๔ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดช
ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา รัฐบาลไดกาํ หนดพิธเี สกทํานํา้ พระพุทธมนต
ศักดิส์ ทิ ธิเ์ พือ่ ทูลเกลาฯ ถวายเปนนํา้ สรงอภิเษกแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ในโอกาสอันเปนมงคลดังกลาว สายไหม จบกลศึก ไดกลาววา นํ้าที่นํามาเสก
ทํานํ้าพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์เพื่อถวายเปนนํ้าสรงอภิเษก ประกอบดวยนํ้าจาก
แหลงนํ้าสําคัญ ๓ ประเภท คือ ๑) แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ตามโบราณราชประเพณี
๒) แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และ ๓) แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์
ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ประชาชนเคารพเลื่อมใส และแหลงนํ้าเสนชีพสําคัญของ
จังหวัด
ทั้งนี้ เนื่องจากแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่เคยใชตามโบราณราชประเพณีและ
พระราชบรมราชาภิเษกบางแหงเปลีย่ นสภาพไปจากเดิมจนขาดความเหมาะสม
ที่จะนํามาใชในพระราชพิธี และรัฐบาลตองการใหทุกจังหวัดทั่วประเทศไดมี
สวนรวมในการแสดงความจงรักภักดีในโอกาสสําคัญ เปนผลให “ขอบเขต
ของความเปนแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์” ไดขยายออกไปยังประชาชนทุกคน และ
ทุกจังหวัดดวย โดยนํ้าศักดิ์สิทธิ์จากแตละแหลง จะตองประกอบพิธีพลีกรรม

๙๖
ตักนํ้าพรอมกันทุกจังหวัด จากนั้นจึงประกอบพิธีเสกนํ้าพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์
รวมกัน ณ พระอารามสําคัญของจังหวัด เสร็จแลวบรรจุนํ้าพระพุทธมนตจาก
ทุกแหงรวมในโถนํ้า เชิญมามอบใหกระทรวงมหาดไทย เพื่อประกอบรัฐพิธีเสก
ทํานํ้าพระพุทธมนตศักดิ์สิทธิ์อีกครั้ง ณ อุโบสถวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม
ราชวรมหาวิหาร จากปรากฏการณดังกลาวสามารถวิเคราะหไดวา ปจจุบัน
ความเชื่อเรื่องนํ้าศักดิ์สิทธิ์มีการปรับเปลี่ยน เพื่อใหประชาชนในทุกจังหวัด
มีสวนรวมในพระราชพิธีอันสําคัญ อีกทั้งยังเปนการสรางคุณคาทางจิตใจใหกับ
ประชาชนอีกดวย
ในสวนของพระบรมราชภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั วชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ซึ่งจะจัดขึ้นในระหวาง ๔-๖ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒
ไดมีการจัดเตรียมนํ้าอภิเษก จากแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ ๑๐๗ แหลง ใน ๗๖ จังหวัด
แบงออกเปน ๕ กลุม ตั้งแตแหลงนํ้า ๖ แหง หากเปนแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ จะมี
๖๐ จังหวัด แหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่ใชประกอบพิธีในเขตภาคเหนือ มีดังนี้
ประเภทแหลงนํ้า
บอนํ้าทิพย
อางเก็บนํ้าเขื่อนภูมิพล
บึงบอระเพ็ด
บอนํ้าทิพยวัดสวนตาล
แมนํ้านาน บริเวณหนาพระอุโบสถวัดทาหลวง
สระสองหอง
ถํ้าปลา
บอนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิห์ รือบอนํา้ เลีย้ งพระนางจามเทวี
บอนํ้าทิพย ดอยขะมอ
บอนํ้าทิพย

อําเภอ
แมสาย
สามเงา
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เมือง
เกาะคา
เมือง
ลับแล

จังหวัด
เชียงราย
ตาก
นครสวรรค
นาน
พิจิตร
พิษณุโลก
แมฮองสอน
ลําปาง
ลําพูน
อุตรดิตถ

๙๗
ประเภทแหลงนํ้า
ขุนนํ้าแมปม
นํ้าตกคะ หรือนํ้าคะ
บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ วัดบุพพาราม
อางกาหลวง
ขุนนํ้าแมปง
บอแกว
บอทอง
ตระพังทอง
บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ลํานํ้าแมคํามี
บอนํ้าวัดบานนันทาราม
บอนํ้าพระฤาษี
บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ วัดพระหลวง

อําเภอ
แมใจ
ปง
เมือง
จอมทอง
เชียงดาว
ศรีสัชนาลัย
ศรีสัชนาลัย
เมือง
เมือง
เมือง
วังชิ้น
สูงเมน

จังหวัด
พะเยา
พะเยา
เชียงใหม
เชียงใหม
เชียงใหม
สุโขทัย
สุโขทัย
สุโขทัย
แพร
แพร
แพร
แพร

ทั้งนี้ นํ้าแตละแหง เมื่อทําพิธีพลีกรรมตักนํ้าแลว จะบรรจุภาชนะ
นํ า เข า พิ ธี ส มโภชนํ้ า อภิ เ ษก ณ มหาเจดี ย  ส ถาน และพระอารามต า งๆ
กอนจะนําสงมายังกรุงเทพฯ กอนหนาพระราชพิธีและเชิญตั้งไวในพระอุโบสถ
วัดพระศรีรัตนศาสดาราม จนกวาจะถึงวันพระราชพิธี จึงเชิญเขาพิธีสวดพระ
พุทธมนตเสกนํ้า ณ พระที่นั่งดุสิดาภิรมยตอไป (https://www.chiangmainews.
co.th/page/archives/896444, 2562)
นํ้ากับพิธีกรรมในสังคมลานนา

“ดอยขะมอ” บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ภาคเหนือของไทย ปจจุบันเปน
สํานักสงฆตั้งอยูที่ ตําบลมะเขือแจ อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน บอนํ้าทิพย
ดอยขะมอ คือ ๑ ในบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย ซึ่งจากอดีตกาลดอยขะมอ

๙๘
ดังกลาวเปนสถานที่อาศัยวิเวกของบรรดานักปราชญ ซึ่งจากตํานานพระเจา
เลียบโลก และตํานานทองถิ่นไดกลาวไววา เมื่อครั้งพระพุทธองคยังมีพระชนม
ชีพอยู ไดเสด็จออกบิณฑบาต จาริกโปรดเวไนยสัตวในที่ตางๆ และไดเสด็จขึ้น
ไปจัดแจงแตงดาบาตรบนยอดดอย แหงหนึง่ อยูท ศิ เหนือของดอยขะมอ (จัดแจง
แตงดาบาตร ภาษาเหนือ ใชคําวา”หางบาตร”) การสรางสํานักสงฆดังกลาวมิได
มีการระบุปรากฏเปนหลักฐานแนนอน แตมีการบูรณะหลายครั้ง ดอยขะมอ
มีการบูรณะปฏิสงั ขรณครัง้ ใหญ ในราวป พ.ศ.๒๔๗๐ ซึง่ สิง่ สําคัญของวัดดอยขะมอนี้
ไดแก บอนํา้ ทองทิพย รอยพระพุทธบาท และพระธาตุเจดีย โดยมีขอ สันนิษฐานวา
ไดเริม่ มีการใชนาํ้ ทิพยจากดอยขะมอนีไ้ ปประกอบพิธสี รงนํา้ พระบรมธาตุหริภญ
ุ ชัย
ในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริยแหงราชวงศจามเทวีและยังมีรองรอย
การขุดศิลาแลงจากเชิงดอยขะมอ เพื่อนําไปกอสรางพระบรมธาตุหริภุญชัย
ซึ่งเปนโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องกันตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน โดยมีการเลาขาน
ถึงตํานานกันมาอยางยาวนาน ถึงการนํานํ้าทิพยดอยขะมอ มาใชประโยชน
ในดานตางๆ ตามคติความเชื่อของชาวพื้นถิ่นลําพูน รวมถึงเขตพื้นที่ใกลเคียง
และขยายวงกวางไปเปนที่รูจักของผูคนตางถิ่น ตั้งแตอดีตมีความเชื่อวานํ้า
ในบอนํ้าดอยขะมอ ที่ไดตักแลวอัญเชิญลงมาจากยอดดอยขะมออยางถูกตอง
ตามพิธีการแตโบราณกาลนั้น เปนนํ้าที่ศักดิ์สิทธิ์ เปนของสูงและมีคุณคาควรแก
การสักการบูชา ซึง่ ไดมาโดยการใชพลังแหงความศรัทธา ความเพียร (วิรยิ ะบารมี)
ความอดทน (ขันติบารมี) ในการเดินทางอยางยากลําบาก จึงจะถึงจุดหมายแหง
ที่ตั้งของบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์แหงดอยขะมอ เมื่อความเชื่อถูกผสานกับคติความเชื่อ
ปรัมปราผานตํานาน และเรือ่ งเลาพืน้ บานในดานความศักดิส์ ทิ ธิใ์ นการเชือ่ มรอย
ความสัมพันธของคนในระดับชุมชน รวมถึงนํามาใชประกอบผานพิธกี รรมตางๆ
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน ในดานตางๆ ดังนี้ คือ ดานแรกมีการนํานํ้าทิพยจาก
ดอยขะมอมาเปนสวนผสมในการหมักดินในการสรางพระรอด จังหวัดลําพูน
ในสมัยพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรียแหงเมืองหริภุญชัย ดานที่สอง ไดมีการ

๙๙
นํานํา้ ทิพยจากดอยขะมอมาสรงพระธาตุหริภญ
ุ ชัย ในเดือนแปดเปงเปนประจํา
ทุกปซึ่งปรากฏในรัชสมัยของพญาอาทิตยราช กษัตริยแหงราชวงศจามเทวีวงศ
ดานที่สาม มีการนํานํ้าทิพยจากดอยขะมอมาใชประกอบในพระราชพิธีสําคัญ
ตั้งแตรัชสมัยรัชกาลที่ ๖ แหงราชวงศจักรี ดานที่สี่ ไดมีการนํานํ้าทิพยมาสรง
พระธาตุเจดีย พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท กูอัฐิครูบาอาจารยและโบราณ
สถานทีส่ าํ คัญทางพุทธศาสนาในเขตพืน้ ทีภ่ าคเหนือ ดานทีห่ า ความเชือ่ ในเรือ่ ง
ความศักดิ์สิทธิ์ในปองกันภยันตรายจากนํ้าศักดิ์สิทธิ์ กลาวไดคือหากชาวบาน
นํานํา้ จากดอยขะมอมาเก็บไวบนหิง้ พระประจําบานของตนเอง จะเปนสิรมิ งคล
จะสามารถปองกันภัยจาก ฟาผา พายุ ลมพายุและไฟไหมได นอกจากนั้นความ
ศักดิ์สิทธิ์ยังถูกเชื่อมโยงไปสูดานการรักษาเยียวยาทั้งทางรางกายและจิตใจของ
ชุมชน นัน่ คือ สามารถนํานํา้ ศักดิส์ ทิ ธิม์ าดืม่ กินเพือ่ รักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ ติดตัว
ยามเดินทางไกลใหผนู าํ ติดกาย แคลวคลาดปลอดภัยจากอันตรายทีจ่ ะเกิดขึน้ ได
จากความเชือ่ ในการรักษาและเยียวยา ทัง้ ทางดานรางกายและจิตใจของคนในชุมชน
จากอดีต ปจจุบันความเชื่อเรื่องนํ้าศักดิ์สิทธิ์ก็ยังคงมีความสําคัญอยางตอเนื่อง
เชน ปจจุบันไดมีการนํานํ้าทิพยมารดนํ้าดําหัวพระสงฆ ครูบาอาจารย คนแกใน
ชุมชน การนํานํา้ ทิพยมาประพรมบานเรือน รานคา สิง่ ของเพือ่ เพิม่ พลังดานจิตใจ
แกพอคาแมคาในการขายสินคาตางๆ นอกจากนั้นยังนํานํ้าทิพยดังกลาวมาใช
ในงานมงคลตางๆ เชนงานสืบชะตา งานวางศิลาฤกษ เปนตน และนอกจากนั้น
ยังนํานํา้ ทิพยมาเปนองคประกอบหลักในการสรางวัตถุมงคลตางๆ ซึง่ ทัง้ หมดนี้
เปนสิง่ ทีส่ ะทอนถึง พลังแหงความศรัทธาผานความเชือ่ เรือ่ ง ศาสนากับนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิ์
ทีเ่ ปนเสมือนเครือ่ งยึดเหนีย่ วและทีพ
่ งึ่ ทางดานจิตใจของกลุม คนระดับชาวบาน
จากนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่อดีตจักใชในงานพระราชพิธีและการสรางวัตถุมงคลในระดับ
ชนชั้นสูง หรือชนชั้นเจานายเทานั้น แตปจจุบันการเขาถึงนํ้าศักดิ์สิทธิ์ของ
ชาวบานทัว่ ไปกลับเขาถึงไดงา ยสงผลใหการยก นํา้ ศักดิส์ ทิ ธิด์ งั กลาวเปรียบเสมือน
ตัวแทนเทพหรือเปนตัวแทนแหงความเปนสิริมงคล นํ้าศักดิ์สิทธิ์แหงดอยขะมอ

๑๐๐
จึงไดสรางปรากฏการณแหงการผสานชุมชนไวไดอยางเหนียวแนนผานการใชนาํ้
ดังกลาวในพิธกี รรมตางๆ ทีถ่ กู จัดขึน้ ภายในชุมชน จากชุมชนตนเองสูช มุ ชนใกล
เคียงและปจจุบันไดขยายไปสูเขตพื้นที่ทางภาคเหนือ เพื่อยังคงสรางพื้นที่แหง
ความศักดิ์สิทธิ์จากนํ้าแหงดอยขะมอดังกลาว จารีต และประเพณีที่ถูกกําหนด
ขึ้นผานการปกครองคนผานนํ้าศักดิ์สิทธิ์จึงเปรียบเสมือนเรื่องที่นาทาทาย
ของคนยุคใหมทยี่ งั คงใชสงิ่ ดังกลาวในการกลับมารวมตัวกันของคนภายในชุมชน
ผานเทศกาลงานสรงนํ้าพระธาตุหริภุญชัย ที่ถูกจัดขึ้น ซึ่งมีนํ้าทิพยเปนองค
ประกอบหลักในพิธีกรรม
พระพีรวัฒนปภาโส และนายนภดล เดียวตระกูล (มปป.) ไดทําการ
ปริวรรตจากหลักศิลาจารึกบนดอยขะมอ ตามประวัติความเปนมาจากตํานาน
พระเจาเลียบโลก และตํานานทองถิ่น กลาววา เมื่อครั้งที่พระพุทธเจาไดเสด็จ
ออกบิณฑบาต จาริกโปรดไวไนยสัตวทตี่ า งๆ และไดเสด็จไปจัดแจงแตงดาบาตร
บนยอดดอยแหงนี้ แตยอดดอยแหงนี้แหงแลงไมมีนํ้า พระพุทธองคไดแสดง
ปาฏิหาริยโ ดยใชนวิ้ พระหัตถกดลงไปในพืน้ ดิน เกิดนํา้ ดันขึน้ มาบนยอดดอยแหงนี้
แหลงโบราณสถานสําคัญของวัดนี้ ไดแก บอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ รอยพระพุทธบาท
พระธาตุเจดีย มีการกลาวขานถึงการนํานํ้าศักดิ์สิทธิ์ดอยขะมอมาใชประโยชน
ตางๆ ตามความเชื่อของชาวลําพูนและในเขตพื้นที่ใกลเคียง และขยายวงกวาง
ไปยังผูค นตางถิน่ ในอดีตมีความเชือ่ วานํา้ ในบอยอดดอยขะมอ ทีไ่ ดตกั อัญเชิญ
ลงมาอยางถูกตองตามวิธกี ารโบราณเปนนํา้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ เปนของสูง และมีคณ
ุ คา
ควรแกการสักการบูชา ซึง่ ไดมาดวยความศรัทธา ความเพียร ความอดทน ในการ
เดินทางอยางยากลําบาก ทําใหนาํ้ ศักดิส์ ทิ ธิด์ อยขะมอมีคณ
ุ คา ซึง่ บทบาทความเชือ่
นํ้าศักดิ์สิทธิ์ดอยขะมอที่มีตอสังคม มีดังนี้
๑) เปนสวนผสมการสรางพระรอด
๒) นํามาสรงพระธาตุ เจดีย พระพุทธรูป รอยพระพุทธบาท โบราณสถาน
สําคัญตามวัดนอยใหญในเขตภาคเหนือ

๑๐๑
๓) นํามาใชในพระราชพิธีตางๆ
๔) ประชาชนนํามาบูชาสักการะในบานเรือน
๕) นํามาดื่มกินเพื่อรักษาโรคภัยไขเจ็บตางๆ เปนตน
ประเพณีการตักนํ้าจะเริ่มกอนถึงวันขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๘ เหนือ (วัน
วิสาขบูชา) เพื่อนําไปสรงนํ้าพระบรมธาตุหริภุยไชย ปจจุบันแหลงนํ้าศักดิ์สิทธิ์
อยูในการดูแลของสํานักสงฆดอยขะมอ โดยนํ้าจากดอยแมขะมอ ที่ไดรับการ
ยอมรับวาเปนบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ของประเทศไทย ที่นําไปใชประกอบในพิธีกรรม
ตางๆ ถึงแมวา ความเชือ่ ความสําคัญของนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิใ์ นภาพรวมของสังคมไทย
จะแปรเปลีย่ นไป แตความเชือ่ ใน“บอนํา้ ทิพย ดอยขะมอ” ยังคงเปนสิง่ ยึดเหนีย่ ว
ทางจิตใจ เปนนํ้าศักดิ์สิทธิ์ที่มีคุณคาและอยูคูบานคูเมืองชาวลานนามาตั้งแต
สมัยบรรพกาล

ผูที่ตักนํ้าไดตองเปนเพศชายเทานั้นและตองถือศีล
เปนเวลาอยางนอย ๗ วัน กอนเริ่มทําพิธี

๑๐๒

ทางลงไปยังบอนํ้าศักดิ์สิทธิ์ดอยขะมอ

ประเพณีการสรงนํา้ พระบรมธาตุหริภญ
ุ ชัย หรือทีช่ าวบานเรียกวา “ประเพณี
แปดเปง” ซึง่ จัดเปนประจําทุกปในวันขึน้ ๑๕ คํา่ เดือน ๖ (เดือน ๘ เหนือ)

๑๐๓

นํ้าทิพยจากดอยขะมอบรรจุขวดบูชา
นํ้ากับการสรางเครือขายสังคมในลานนา

ตามหลักฐานไมปรากฏวาคนลานนามีการสรงนํา้ พระพุทธรูปในวันสงกรานต
หรือวันสําคัญทางศาสนา มีแตเพียงการสรงนํ้าพระธาตุเทานั้นซึ่งแตเดิมนั้น
ตองเตรียมตัดตุง ขนทรายเขาวัด และถือสลุงใสนาํ้ ขมิน้ สมปอย ขาวตอก ดอกไม
ธูปเทียน เพือ่ ไปสรงนํา้ พระบรมธาตุทวี่ ดั อันเปนประเพณีโบราณ โดยจากหลักฐาน
กษัตริยลานนาไดเสด็จมาสรงนํ้าพระบรมธาตุเจดียที่นครหริภุญไชย อันถือเปน
ธรรมเนียมสืบเนือ่ งมาอยางยาวนานตัง้ แตสมัยลําพูนยังเปนราชธานี แมกระทัง่
ไดยา ยอํานาจศูนยกลางอํานาจมาอยูท เี่ ชียงใหมแลวก็ตาม แตพระธาตุหริภญ
ุ ไชย
ยังคงเปนแหลงรวมจิตวิญญาณคนลานนามาทุกยุคทุกสมัย จนกระทัง่ พระเจากาวิละ
ยุคทีฟ่ น ฟูอาณาจักรลานนาคืนจากพมา ในครัง้ นัน้ ไดใหความสําคัญแกพระธาตุ
ลําปางหลวงแทน เพราะเชื้อสายของพระองคสืบสกุลมาจากหนานทิพยชาง
เมืองลําปาง
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จากนั้นราวรอยปเศษ ก็เปลี่ยนไปเปนการสรงนํ้าพระบรมสารีริกธาตุ
ที่วัดพระธาตุศรีจอมทองแทน เชนเมื่อครั้งพระราชายาเจาดารารัศมี ในคราว
นิวัติสูเชียงใหม ก็ไดแวะสรงนํ้าพระธาตุที่วัดแหงนี้ เพราะเหตุเปนวัดที่สามารถ
อัญเชิญผอบบรรจุพระบรมสารีริกธาตุออกมาใหคนไดสรงนํ้ากันอยางกระจาง
สายตา ชาวลานนาถึงกลาวกันวาจอมทองนั้นเปนพระธาตุเคลื่อนที่ได ในขณะ
ที่วัดอื่นๆ เปนพระธาตุเคลื่อนที่ไมได เพราะถูกครอบทับดวยเจดียชั้นแลว
ชั้นเลา พระบรมสารีริกธาตุองคดั้งเดิมจึงถูกกลบฝงไวในผืนดินลึก ไมสามารถ
ขุดผอบอัญเชิญมาใหเห็น
บทสรุป

ความสําคัญของนํ้าในสังคมลานนามีที่มาจากตํานานทางศาสนาที่มี
ความสัมพันธกับพื้นที่ วัตถุและองคประกอบตางๆ ในสถานที่เหลานั้น ก็ไดรับ
การอธิบายวามีความศักดิ์สิทธิ์ดวยเชนกัน การอธิบายความสําคัญนํ้าศักดิ์สิทธิ์
ในสังคมลานนามีนัยแนวคิด ดังนี้

๑. แนวคิดพื้นที่สาธารณะ

การสรางเครือขายสังคมในลานนาจากการใชนาํ้ เปนตัวกลาง เพือ่ สราง
เปน “พื้นที่สาธารณะ” (Public sphere) โดย “พื้นที่” ประกอบดวยลักษณะที่เปน
รูปธรรมและนามธรรม ในดาน “รูปธรรม” หมายถึง อาณาบริเวณ มีการแบงเขต
เอาไวอยางแนนอน เชน แมนํ้า บอนํ้า ลําธาร หวย หนอง คลอง บึง เปนตน
สวน “นามธรรม” เปนความหมายในทางสังคม วัฒนธรรม การเมือง ซึ่งการใช
“พื้นที่สาธารณะ” ตรงนั้น ก็จะมีหนาที่ (function) ที่แตกตางกัน แมจะเปนแหลง
นํ้าเดียวกันแตก็จะมีหนาที่ใชงานที่แตกตางกัน เชนตรงนี้หามใชเพื่อการบริโภค
อุปโภค จะตองสงวนไวเพื่อปฏิบัติหรือการประกอบพิธีการบางอยางเทานั้น
ขึ้นอยูกับอํานาจทางสังคมที่ใชดําเนินการ

๑๐๕

๒. แนวคิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

สังคมดัง้ เดิมของลานนาเนนศาสนาและความศักดิส์ ทิ ธิ์ ทีส่ ถาบันศาสนา
จะเปนแกนกลางของทุกสถาบัน และวิถชี วี ติ ของผูค น เชน สถาบันทางเศรษฐกิจ
มีการทํามาหากินเพื่อเลี้ยงชีวิตและการทําบุญทําทาน สถาบันการศึกษาเรียนรู
เพื่อหลุดพนจากกิเลส มีความรูและสติปญญา เปนตน แตเมื่อสังคมเกิด
การเปลี่ยนแปลง สถาบันศาสนาก็ตองหลีกทางใหสถาบันเศรษฐกิจทําหนาที่
เปนแกนกลางสังคมแทน เชน ศาสนาก็กลายเปนพุทธพาณิชย การศึกษาเปน
เพื่อการเลื่อนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม วิถีชีวิตของผูคนผูกติดกับการทํางาน
เพื่อหาเงิน และการบริโภคเพื่อใชเงิน เปนตน เมอรดอก (G. Murduck) (อาง
ในจารุณี, น.๒๘) กลาววา สังคมสมัยใหมก็จะยึดถือในเรื่องเหตุผลและจับตอง
ไดเนนวัตถุ การใชประโยชน การใชเหตุผล ศาสนาก็จะถูกใหความหมายในเรื่อง
ความเรนลับ โลกจินตนาการ อารมณความรูสึก เปนระบบคูขนานกันไป

๓. แนวคิดการผลิตซํ้าทางวัฒนธรรม

การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเปนผลพวงจากแนวคิดการเปลี่ยนแปลง
ทางสังคม การใชนํ้าในประเพณีสรงนํ้าพระธาตุตางๆ เปนกระบวนการผลิตซํ้า
ทางวัฒนธรรม (Reproduction) เพื่อสรางปฏิบัติการทางสังคม (Social Practice)
รวมกันจากฐานความคิด ความเชือ่ วิธกี ารปฏิบตั ิ ทีม่ คี วามเปนพืน้ บาน และกอตัว
มาจากสภาพความเปนจริงในสังคมแตละแหง สรางวัฒนธรรมทีเ่ ปนทัง้ ความหมาย
(Meaning) และระบบคุณคา (Value System) เขาไวดวยกัน ดังที่กาญจนา แกวเทพ
กลาวไววา วัฒนธรรมตองมีกระบวนการผลิต มีองคประกอบการผลิต มีวตั ถุดบิ
ตัวผูผลิต เครื่องมือการผลิต องคความรูในการผลิต สถานที่ กาลเวลา การแพร
กระจาย กระบวนการใช การบริโภค กลุมคนที่ใช และเพื่อใหวัฒนธรรมนั้น
ยืนยาวตองผลิตซํา้ เพือ่ เกิดการสืบทอด ไมเชนนัน้ วัฒนธรรมนัน้ ก็จะอายุสนั้ หรือ
ลมหายตายไปในที่สุด

๑๐๖
การผลิตซํ้าทางวัฒนธรรมเพื่อสรางปฏิบัติการทางสังคม นับเปนการ
สรางความทรงจํารวมของสังคม (Collective memory) ดังที่ Maurice Halbwachs
(อางถึงในอังกูร หงษคณานุเคราะห. ๒๕๕๘: ๘๔) ไดใหความสําคัญแกความทรงจํา
ในฐานะทีเ่ ปนขอกําหนด หรือเปนพลังทางสังคมทีม่ อี ทิ ธิพลเหนือสมาชิก โดยเฉพาะ
การสรางกรอบบรรทัดฐานทางพฤติกรรม โดยความทรงจําดังกลาวก็อาจมาจาก
การประกอบสรางของสังคม และถูกนํามายึดโยงสมาชิกในสังคมใหเขาไวดวยกัน
เพือ่ ใหเปนไปในทิศทางหรือมีความเปนเอกภาพ ความทรงจําทีเ่ รียกวาความทรงจํา
ทางสังคม มีความสําคัญที่นอกจากจะทําใหสมาชิกเกิดการรับรูสิ่งที่ถายทอดไป
ในทางเดียวกันแลวยังถูกนํามาใชเปนอัตลักษณของกลุมไดอีกดวย
กลาวโดยสรุป ประเพณีการสรงนํ้าพระธาตุนั้น ถือไดวาเปนพิธีกรรม
ที่มีความสําคัญในเขตภาคเหนือตอนบน โดยนํ้าที่จะนํามาสรงพระธาตุนั้น
จะตองมาตักแหลงนํา้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ์ นํา้ จากดอยขะมอถือไดวา มีความศักดิส์ ทิ ธิม์ าก
เพราะเปนสวนหนึง่ ตามตํานานพระเจาเลียบโลก พิธกี รรมการนํานํา้ จากดอยขะมอ
นัน้ ก็เพือ่ ใหเปนสวนผสมหนึง่ ในนัน้ กลาวไดวา “นํา้ ศักดิส์ ทิ ธิด์ อยขะมอ” เปรียบ
เสมือนเปนสือ่ กลางในการอนุรกั ษ สืบทอดความสัมพันธของผูค นในสังคมลานนา
กับความหลากหลายทางวัฒนธรรมประเพณี โดยผูกโยงความเชือ่ ทางพุทธศาสนา
สรางความทรงจํารวมกันและสืบทอดโดยเปนนํ้าที่ใชในพิธีบรมราชาภิเษกของ
กษัตริย ซึง่ เปนความเชือ่ ในอํานาจทางสังคมระดับขัน้ สูง ขณะเดียวกันในอํานาจ
ทางสังคมระดับลางดังเชนสังคมชาวบาน นํา้ ศักดิส์ ทิ ธิก์ เ็ ปนสิง่ ทีค่ นทัว่ ไปสามารถ
เขาถึงและนํามาใชได สิ่งตางๆ เหลานี้ทําให “นํ้าศักดิ์สิทธิ์” ไมวาของสังคมลาน
นา หรือสังคมไทย ยังคงใหความศรัทธาและยึดโยงผูคนใหรูสึกรวม มีความเปน
อันหนึ่ง อันเดียวกัน และขยายตอเปนเครือขายความเชื่อในสังคมสืบไป
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๑๑๑
บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาถึงภูมิหลังทางประวัติศาสตรและ
การปรับเปลี่ยนทางการศึกษาของผูหญิงในสังคมลานนาตั้งแตยุคจารีตจนถึง
ยุคสรางชาติสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม โดยผลของการศึกษาพบวาการไดรบั
การศึกษาของผูหญิงลานนามีความเกี่ยวของและเปลี่ยนแปลงไปตามบริบท
ที่สอดคลองและแวดลอมอยูในแตละชวงเวลาทางประวัติศาสตร โดยชวงเวลา
ในอดีตอาจเกิดความเขาใจวาผูห ญิงลานนามีโอกาสทางการศึกษาคอนขางนอย
เพราะขนบประเพณีและระบบการศึกษาแบบจารีตทีจ่ าํ กัดพืน้ ทีก่ ารศึกษาเฉพาะ
ในวัด จนถึงชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ สังคมลานนาเกิดการเปลีย่ นแปลงทางบริบท
อยางมากจากความสัมพันธทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมกับ
อํานาจภายนอกที่เขามา การเขามาของกลุมมิชชันนารีตะวันตก ผูหญิงลานนา
ไดรับแนวคิดทางการศึกษาและโลกทัศนแบบใหมผานการศึกษาในโรงเรียน
ของมิชชันนารีที่มีแนวคิดและอุดมการณอยางตะวันตก และรัฐสยามที่เขามา
พรอมกับการจัดการปกครองหัวเมืองประเทศราชลานนาภายใตแนวคิดรัฐชาติ
สมัยใหมและการเปนพลเมืองไทย การจัดการศึกษาในลานนาจึงเปนการตอรอง
อุดมการณที่เกิดขึ้นจากการนํานโยบายจากสวนกลางมาปรับใช ซึ่งทายที่สุด
วัฒนธรรมการศึกษาแบบสยามก็ไดเขามาแทนที่อยางเต็มรูปแบบและสงผลตอ
การจัดการศึกษาในทองถิ่นและตอรูปแบบการศึกษาของผูหญิงเหนือ
คําสําคัญ : ผูหญิง, ลานนา, การศึกษา, โรงเรียน, มิชชันนารี, สยาม

๑๑๒
Abstract

This article aims to study the historical background and
paradigm shift in education of Lanna women from the conservative to
the nation-building era during The Plaek Phibunsongkram (Chom Phon
Por Phibunsongkram) period. The study found that Lanna women’s
education has relevancies and changes according to the consistent
context and environment in each historical phrase. From the past,
Lanna women could be identified as having relatively low educational
opportunities because of the conservative educational system that
limited their participation that was prevalent only in the monasteries.
During the 25th century, Lanna society saw tremendous changes with
political relationships, changing economic and social cultural contexts in
the face of external powers. The arrival of western missionaries introduced
new educational concepts and attitudes through the mission schools
with various attached ideologies of the West. In addition, the emergence
of the Siam nation-state, with the change of Lanna’s status as Siam
dependency into that of integral citizenship of the Siamese kingdom, has
become a ‘negotiations’ ideology which has been derived from centralized
policy development. At last, the changing Siam educational culture has
aﬀected the limitations in educational participation of northern women.

๑๑๓
บทนํา

ประวัติศาสตร เปรียบเสมือนบทเรียนบทหนึ่งของชีวิตมนุษย เพราะ
ประวัติศาสตรเปนแหลงขอมูลเพื่อศึกษาเรื่องราวตางๆ ในอดีตและใชเปน
แนวทางสรางความเขาใจตอการดําเนินชีวิตในปจจุบัน ประวัติศาสตรจึงเปน
เสมือน “บทสนทนาอันไมสนิ้ สุดระหวางปจจุบนั กับอดีต” (“History is an ending
dialogue between the present and past”) (Carr, 2017) การศึกษาเกี่ยวกับ
ผูหญิงลานนาในประวัติศาสตรลานนาในที่นี้จึงเปนเหมือนการสรางบทสนทนา
ถึ ง บทบาทและหน า ที่ ข องผู  ห ญิ ง เพื่ อ ฉายชั ด ถึ ง การดํ า เนิ น ชี วิ ต ในอดี ต ของ
พวกเธอเหลานั้น
การศึกษาประวัตศิ าสตรลา นนาสวนใหญมกั เนนทีบ่ ทบาทและเรือ่ งราว
ทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับเพศชาย ขณะที่
บทบาทของผูหญิงในประวัติศาสตรมักพบเปนเพียงสวนนอย ดวยหลักฐาน
การศึกษาทีค่ อ นขางจํากัด ทําใหบางครัง้ ภาพของผูห ญิงลานนาในประวัตศิ าสตร
ถูกบดบังดวยมายาคติบางประการ ในบทความนี้จึงตองการนําเสนอเรื่องราว
หรื อ บทบาทของผู  ห ญิ ง ล า นนากั บ การศึ ก ษาตั้ ง แต ยุ ค จารี ต ที่ มี ธ รรมเนี ย ม
ปฏิบัติแบบเกา จนถึงยุคสมัยของการรับการศึกษาแบบใหมที่มีผลเกี่ยวของกับ
บริบทดานการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมวัฒนธรรมภายในอาณาจักรลานนา
และบริบทที่เกิดจากการมีปฏิสัมพันธกับรัฐและกลุมคนภายนอกอาณาจักร
อาทิ กลุมมิชชันนารี และรัฐสยาม ซึ่งทําใหเห็นลําดับเวลาของการศึกษา
ในลานนา แนวคิดและการสรางเนื้อหาและหลักสูตรความรูที่ผูหญิงเหนือ
ไดรับอยางนาสนใจ
อาณาจักรลานนาเปนอาณาจักรเกาแกแหงหนึ่งที่มีอายุกวา ๗๒๒ ป
คําวา “ลานนา” ตามความหมายที่ปรากฏในภาษาบาลี คือ ทส ลกฺข เขตฺต นคร
แปลวา เมืองสิบแสนนา หรือ ลานนา หมายถึงดินแดนที่มีที่นาจํานวนมาก
อาณาจักรลานนาประกอบดวย ลานนาตะวันตก คือกลุมเมืองในเขตที่ราบลุม

๑๑๔
แมนํ้ากก แมนํ้าอิง แมนํ้าปง และแมนํ้าวัง และลานนาตะวันออก คือกลุมเมือง
ในเขตทีร่ าบลุม แมนาํ้ ยม และแมนาํ้ นาน ปจจุบนั คือ ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน
ของประเทศไทย โดยมีราชวงศมังรายเปนราชวงศแรกที่ปกครองอาณาจักร
ลานนา นับตั้งแตกอตั้งเมืองเชียงใหมขึ้นในป พ.ศ.๑๘๓๙ โดยพระญามังราย
(พ.ศ.๑๘๓๕-๑๘๕๔) กษัตริยในราชวงศมังรายมีทั้งหมด ๑๗ พระองค สืบทอด
ตัง้ แตพระญามังรายจนถึงพระเมกุฎสิ ทุ ธิวงศหรือทาวแมกุ (พ.ศ.๒๐๙๔-๒๑๐๗)
และรวมถึงสมัยของพระนางวิสุทธิเทวี (พ.ศ.๒๑๐๗-๒๑๒๑) ภายใตอํานาจของ
พมา รวมระยะเวลาทัง้ สิน้ ๒๘๒ ป จากนัน้ เมือ่ พระเจากาวิละทรงทําสงครามขับ
ไลพมาจากเมืองเชียงใหมโดยความชวยเหลือของสยามสําเร็จในป พ.ศ.๒๓๑๗
พระองคทรงปรับปรุง ซอมแซม บูรณะ ปฏิสงั ขรณเมือง วัด และสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู า น
คูเมือง พรอมทั้งรื้อฟนพระราชพิธีสําคัญๆ ในสมัยราชวงศมังรายเพื่อสราง
สิทธิธรรมทางการปกครอง และสถาปนาราชวงศเชื้อเจาเจ็ดตนในฐานะตระกูล
ผูปกครองเมืองตางๆ ในอาณาจักรลานนาและยอมรับพระราชอํานาจสยาม
ในฐานะหัวเมืองประเทศราช
การยอมรับอํานาจของราชอาณาจักรสยามของอาณาจักรลานนาใน
พุทธศตวรรษที่ ๒๔-๒๕ อาจแบงลักษณะปฏิสัมพันธทางอํานาจเปนสองระยะ
คือ ระยะแรกเปนสมัยที่ลานนาอยูในฐานะเมืองประเทศราชของราชอาณาจักร
สยาม ซึง่ เริม่ ตัง้ แตป พ.ศ.๒๓๑๗ และระยะทีส่ อง สยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูห วั ทรงจัดตัง้ การปกครองแบบมณฑล และดําเนินนโยบาย
รวมหัวเมืองประเทศราชลานนาเปนสวนหนึง่ ของราชอาณาจักรสยามอยางคอย
เปนคอยไปตัง้ แตป พ.ศ.๒๔๑๗ จนกระทัง่ สามารถปฏิรปู การปกครองสวนทองถิน่
ลานนาใหกลายเปนสวนหนึ่งของระบบการปกครองมณฑลเทศาภิบาลในชื่อวา
“มณฑลพายัพ” อยางสมบูรณในป พ.ศ.๒๔๔๒ และสงผลใหทายที่สุดลานนา
ถูกยกเลิกฐานะอาณาจักรทางตอนเหนือที่มีบทบาทในการปกครองตนเองและ
เมืองตางๆ ก็ไดกลายเปนจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน

๑๑๕
ผูห
 ญิงลานนากับการศึกษาในสมัยจารีตและการคนพบทางการ

ศึกษา

ประเด็นเกีย่ วกับการศึกษาของผูห ญิงลานนาในสมัยจารีตทีข่ นบธรรมเนียม
ไดรบั อิทธิพลของคติทางพุทธศาสนาจากรากฐานความคิดทีว่ า ผูห ญิงไมสามารถ
บวชเรียนเปนภิกษุได สงผลใหขนบธรรมเนียมวางบทบาทและสถานภาพของ
ผูหญิงตางจากผูชาย คือ สวนใหญผูชายเมื่อถึงวัยสมควรก็มักจะบวชเรียน
และไดรับการสั่งสอนฝกฝนอบรมใหมีความรูเพื่อรับราชการหรือถูกเกณฑ
เพื่อรับใชรัฐ สวนผูหญิงมักจะมีหนาที่รองลงไป เชน ปรนนิบัติดูแลคนใน
ครอบครัว หรือเรียนรูวิชาชีพทํานาทําไรและงานในครัวเรือน และเชื่อวาผูหญิง
คงจะไมมีโอกาสทางการศึกษามากนัก
การจัดการศึกษาในลานนาสมัยราชวงศมังราย ไดแบงเปนสองฝายคือ
ในอาณาจักรที่มีการเรียนรูวิชาชีพทั้งการทหารและพลเรือน สถานศึกษาคือ
ในคุม (วัง) หรือที่บาน และฝายศาสนจักรซึ่งเปนแหลงของการเรียนรูทั้งทางโลก
และทางธรรม เพื่อมีความรูและความสามารถออกไปรับราชการหรือการทํามา
หากิน โดยจะตองบวชเรียนกอนและศึกษาในวัด มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา
ภาษาบาลี ทั้งการอานการเขียน ความรูพระธรรมคําสอนในพุทธศาสนาและ
วิชาการดํารงชีวิต โดยครูผูสอนคือพระภิกษุสงฆ๑ ประกอบดวย “ตุหลวง” (หรือ
“ธุหลวง) คือ พระภิกษุเจาอาวาส ทําหนาที่เปนครูใหญ “ตุบาละกา” (หรือ
“ธุบาละกา” ที่ภาคกลางเรียกวา “พระมัชฌิมะ”) คือพระภิกษุที่มีพรรษาสูงกวา
๕ พรรษา ทําหนาทีเ่ ปนครูผสู อนทัง้ พระและเณร และ “ตุห นาน” (หรือ “ธุหนาน”)
๑

รูปแบบการปกครองพระสงฆในลานนาจะมีขั้นและลําดับผูอยูวัดดังนี้ ขะโยม (เด็กวัด)
พระหนอย (สามเณรรุน เยาว) พระใหญ (สามเณรวัยรุน ) พระโคง (สามเณรผูใ หญทมี่ อี ายุใกล
จะอุปสมบท) พระปู (สามเณรผูใหญ เลยวัยอุปสมบท) ธุหนอย (ธุขนาน ภิกษุที่อายุนอย
ไมไดเปนเจาอาวาส) ธุบาละกา (รองเจาอาวาสทําหนาทีด่ แู ลรักษา) และธุหลวง (เจาอาวาส)
(พระครูอดุลยสีลกิตติ์, ๒๕๔๖).

๑๑๖
คือผูที่เคยผานการบวชเรียนเปนพระมากอนทําหนาที่สอนขะโยม หรือเด็กวัด
ทั้งหลาย
อยางไรก็ตาม จากการศึกษากฎหมายโบราณลานนากฎหมายคลองเจือ
แหงพระเจากือนา ซึง่ เปนกฎหมายตามหลักวินจิ ฉัยทางพระพุทธศาสนาปรากฏ
ในสมัยพระเจากือนา (พ.ศ.๑๘๙๘-๑๙๒๘) ที่ทรงตัดสินคดีความดวยพระองค
เองและยังไดนมิ นตพระสงฆมารวมพิจารณาคดีความ พบประเด็นทีน่ า สนใจเกีย่ ว
กับบทบาทของผูหญิงลานนาโดยเฉพาะดานการศึกษา ในคดีหมายเลข ๑๐ คดี
“หมื่นลุงชวยนางศรีโสภาฟองมาโรงสินผัว”
คดี “หมื่นลุงชวยนางศรีโสภาฟอง “มาโรงสิน” ผัว” ปรากฏในกฎหมาย
คลองเจือแหงพระเจากือนาวาดวยคดีความระหวางมาโรงสินคนบานชางถวย
เมียตายเปนพอมายกับนางศรีโสภาคนบานรั้วเปนแมราง ทั้งสองมาอยูกินกัน
โดยนางศรีโสภายายมาอยูเรือนมาโรงสิน นางศรีโสภาไปยืมเงินพี่สาว ๑๕๐
เพือ่ มาใชจา ยคากินอยู มาโรงสินไมพอใจทีน่ างไมบอก และกลาววานางศรีโสภา
วันๆ ไมทาํ งานอะไร เอาแตอา นอุสสาบารส และบทโคลงเทานัน้ นางศรีโสภา
จึงตอบกลับไปวา “...กูอานหนังสือชางกูสัง บยืมปากไผมาวามาอานเดวาอั้น..”
จึงเกิดการทะเลาะตบตีกันขึ้น นางศรีโสภาไปฟองหมื่นลุงผูเปนลุงวามาโรงสิน
ทะเลาะตบตีและทํารายนาง หมื่นลุงจึงไปแจงแกจาทั้งสอง๒ วานางศรีโสภาจะ
ฟองมาโรงสินสามี ซึ่งตามจารีตแลวคดีความสามประเภทที่หลวงไมรับฟองคือ
“เมียฟองผัว ลูกฟองพอแม และขาฟองเจา” คดีความนี้จึงเปนคดีพิเศษและเกิด
กระบวนการไตสวนขึน้ ซึง่ พระเจากือนาทรงตัดสินความในคดีนดี้ ว ยพระองคเอง
ความวา นางศรีโสภาถูกพิจารณาโทษวาผิดในฐานะโจรีภริยา๓ เพราะจากการ
สืบความโดยจาทั้งสองพบวานางศรีโสภาไมไดกูยืมเงินจากพี่สาว แตโกหกสามี
๒
๓

ตําแหนงขุนนางดูแลบานเมืองและมีรวมพิจารณาคดีในฐานะคณะลูกขุน
ในพระไตรปฎกไดจัดภรรยาเปน ๗ ประเภทและหนึ่งในนั้นคือภรรยาประเภท “โจรีภริยา”
คือภรรยาเสมอดวยโจร คอยยักยอกผลาญทรัพยของสามี

๑๑๗
วาไปกูยืมมา และหากสามีนําเงินไปใชคืนก็ถือวาลมจมฉิบหายแกตัวเอง และ
หากมาโรงสินตองการขายนางศรีโสภาก็สามารถกระทําไดโดยไมมคี วามผิด สุดทาย
มาโรงสินไดกลาวขอเลิกรางกับนางศรีโสภา สวนหมื่นลุงนั้นมีผิดขอฉันทาคติ
คือลําเอียงเขาขางหลานสาวจึงมีโทษถอดยศใหเปนขาตะพุนหญามาแทน
(วินัย พงศศรีเพียร, ๒๕๔๙ : ๑๐๐-๑๐๔).
จากคดีมาโรงสินและนางศรีโสภานําไปสูการตั้งคําถามเกี่ยวกับผูหญิง
กับการศึกษาในสังคมลานนา เพราะปรากฏตามเนื้อความในคดีอันเปนที่มา
ของการทะเลาะและฟองรองกันในที่สุด คือ มาโรงสินกลาวโทษนางศรีโสภาวา
ไมทําหนาที่แมเรือน แตกลับชอบเที่ยวเลนหมากสกา และอานโคลงกลอน เชน
อุสสาบารส และโคลงสี่อื่นๆ แทนการทํางานบาน “...อยูเรือนเพิ่นยูเยียะยูกิน
อยูโ ถงดวยหมากสกา อุสาบารศ สีบ่ ทโคลงอยู บดแี กเจาชา วาอัน้ ” แมวา ลักษณะ
นิสัยและพฤติกรรมของนางศรีโสภาอาจจะไมตรงตามคานิยมและรูปแบบของ
บทบาทและหนาทีข่ องผูห ญิงทีถ่ กู กําหนดไวในสมัยจารีตคือ ใหมหี นาทีด่ แู ลงาน
บานงานเรือน ทัง้ การหุงหาอาหาร ดูแลบานเรือน จัดหาขาวของเครือ่ งใชในเรือน
เชนเปย ดหรือกระบุง หรือปน ฝายทอผาตามขนบของผูห ญิงทีด่ ขี องสังคมตามที่
ปรากฏในงานเขียนสวนใหญ แตประเด็นที่นาสนใจคือนางศรีโสภาซึ่งเปน
หญิงชาวบานกลับอานหนังสือออก โดยเฉพาะสามารถอานงานวรรณกรรม เชน
โคลงอุสสาบารสซึง่ เปนโคลงทีม่ ลี กั ษณะพิเศษทัง้ การแตงและการอาน ถาเชนนัน้
แสดงวาผูหญิงในสังคมลานนาไมเฉพาะแตผูหญิงชนสูงเทานั้น แตยังหมายถึง
ผูห ญิงทัว่ ไปทีอ่ าจจะมีโอกาสไดรบั การศึกษาในระดับอานออกเขียนไดเลยทีเดียว
นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องความสามารถทางการอานและการไดรับ
การศึกษาของนางศรีโสภาเปนเรื่องที่นาสนใจ เพราะนอกจากลักษณะของ
การจัดการศึกษาที่ทําใหเกิดความเขาใจวาการศึกษาในอดีตแทบไมมีชองวาง
ของโอกาสใหผูหญิงไดเรียนหนังสือเลย รวมถึงลักษณะของวรรณกรรมลานนา
ที่ตองมีทักษะการเรียนรูทั้งการพูด การอาน การเขียน รวมถึงเนื้อหาที่เปนเรื่อง

๑๑๘
เฉพาะทางที่เกี่ยวของกับพระพุทธศาสนา และแมจะเปนเรื่องเกี่ยวกับทางโลก
เชน ราย๔ และบทโคลงก็ยังตองใชทักษะความเขาใจตอภาษาที่ใชในการจดจาร
และเนือ้ เรือ่ งทีม่ กั จะไดรบั อิทธิพลจากวรรณคดีของอินเดีย ซึง่ คงจะไมใชเรือ่ งงาย
นักหากมิไดรับการศึกษาหรือการฝกฝนในการพูดอานเขียนมากพอ
อยางไรก็ตาม เพือ่ สรางความเขาใจใหมากขึน้ ตอประเด็นความสามารถ
พิเศษของนางศรีโสภา โดยเฉพาะประเด็นความสามารถทางการอาน ซึง่ อนุมาน
ไดวา นางศรีโสภานาจะไดรบั การศึกษาดวยนี้ จึงควรพิจารณาถึงลักษณะวรรณกรรม
ลานนาในชวงพุทธศตรรษที่ ๒๐-๒๒ ดวยเชนกันกลาวคือ จากลักษณะของ
วรรณกรรมลานนาในสมัยกอนพบวาสวนใหญเขียนบนใบลานและสมุดขอย
โดยตัวอักษรที่ใชจารคือ ตัวเมือง หรือตัวธรรม๕ และ อักษรฝกขาม๖ นั่นหมาย
ความวาผูที่จะสามารถขีดเขียนตัวอักษรไดตองไดรับการศึกษามากอน นอกจากนี้
งานวรรณกรรมของลานนาที่เขียนขึ้นในชวงป พ.ศ.๑๙๐๐-๒๑๐๐ หรือที่เขียน
รวมสมัยกับคดีความที่ปรากฏในกฎหมายคลองเจือแหงพระญากือนานั้นมี
ลักษณะการแตงและเนือ้ หาทีห่ ลากหลายประเภท เชน ทีแ่ ตงเปนภาษาบาลี ไดแก
จามเทวีวงศ และ ชินกาลมาลีปกรณ มีเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติพระพุทธศาสนา
ในหริภุญไชยและเชียงใหม จักรวาลทีปนี ความรูเกี่ยวกับจักรวาลและโลก
เวสันตรทีปนี หรือเวสันดรชาดก ประเภทราย ไดแก คําสอนพระญามังราย
เนื้อหาเปนคติคําสอน ประเภทโคลงสี่ดั้น ไดแก อุสสาบารส เนื้อเรื่องรับจาก
๔
๕
๖

วรรณกรรมรอยกรองของลานนา สามารถจําแนกได ๖ รูปแบบ ไดแก โคลง ราย กาพย
คํารํ่า ซอ และคราว (คณิเทพ ปตุภูมินาค และคณะ, ๒๕๕๗: ๒๒๙)
ดัดแปลงจากอักษรมอญ ใชเพื่อจารบนคัมภีรใบลาน พับสา เอกสารโบราณ มักใชเขียน
เรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เชน ตํารา ชาดก การกัลปนา บทกวีนิพนธ และคาวซอ
เปนการนําอักขรวิธีของอักษรธรรมลานนามาผสมกับอักษรสุโขทัย นิยมใชจารึกลงบน
แผนหิน แผนโลหะ และฐานพระพุทธรูป รวมถึง อักษรไทยนิเทศ ซึ่งรับมาจากอักษร
แบบสุโขทัย สันนิษฐานวาเริ่มใชตั้งแตหลังป พ.ศ.๒๐๙๙ เปนตนมา มักใชเขียนเรื่องราว
ทางโลก วรรณกรรมโคลงตางๆ เชน โคลงนิราศหริภุญไชย โคลงมังทรา เปนตน

๑๑๙
วรรณคดีอินเดียตัวเอกชื่อทาวบารสและนางอุสา และประเภทโคลงสี่สุภาพ
ไดแก นิราศหริภญ
ุ ไชย บรรยายการเดินทางของกวีจากเชียงใหมไปบูชาพระธาตุ
ที่เมืองหริภุญไชย
ในที่นี้ขอยกตัวอยางวรรณกรรมที่ถูกระบุวานางศรีโสภานิยมอาน คือ
เรื่องอุสสาบารส ซึ่งมีลักษณะฉันทลักษณท่ีไมงายนักทั้งจากรูปแบบการแตง
และลักษณะการอาน ที่เรียกวา โคลงสี่ดั้น โดยฉันทลักษณของโคลงสี่ดั้น
จะแตกตางจากฉันทลักษณของโคลงสี่สุภาพ คือ โคลงสี่ดั้นตองแตงอยางนอย
๒ บท จะบังคับเสียงเอก ๗ เสียงโท ๔ โดยเสียงโทวรรคทายบาทที่ ๔ จะยายมา
อยูวรรคหนา ทําใหเกิดเสียงโทคูที่ใหความไพเราะจากกสัมผัสสระและสัมผัส
อักษร ซึ่งความพิเศษของฉันทลักษณของโคลงสี่ดั้นนี้ทําใหเรื่องอุสสาบารส
เปนโคลงทีไ่ ดรบั ความนิยมเพราะมีความสละสลวยของสัมผัส แมจะอานยากกวา
แตเมื่ออานแลวไดรสสัมผัสที่งดงาม ประกอบกับเนื้อเรื่องของอุสสาบารสก็เปน
เรือ่ งทีม่ อี รรถรสกินใจดวยนําเรือ่ งราวมาจากวรรณกรรมของอินเดียเรือ่ งรามเกียรติ์
มาดัดแปลงใหเขากับทองถิ่น โดยมีเนื้อเรื่องอยูวา เจาเมืองทวาริกามีพระโอรส
สององคคือพระบารส และพระไทยราชกุมาร และมีพระธิดาชื่อสิริปทุมมา สวน
ทีเ่ มืองกาสีนนั้ พระยาพานมีธดิ าชือ่ นางอุสสาซึง่ ฤาษีทเี่ ก็บนางอุสสามาเลีย้ งได
ถวายใหเปนพระธิดา นางอุสสามีความงามมากจึงทําใหกษัตริยจากเมืองตางๆ
ตางมาประลองฝมอื กันเพราะตองการอภิเษกกับนางอุสสา ซึง่ พระบารสชนะแต
พระยาพานไมพอใจจึงจับพระบารสขังไว แตสุดทายพระบารสสามารถหนีออก
มาจากที่คุมขังไดและพานางอุสสากลับเมืองเพื่ออภิเษกกับนาง
ความนิยมและความสละสลวยของอักษรสัมผัสของโคลงอุสสาบารสนี้
เองคงจะเปนเหตุใหนางศรีโสภาใชเวลาในการอานบทโคลงนีม้ ากกวาจะทําหนาที่
ของแมเรือนดังทีม่ า โรงสินไดกลาวฟองเอาไววา นางศรีโสภา “...ปน ฝายบยงั ๕๐
นํ้าฝาย...” คือมีความเกียจครานในการทํางานอันเปนเหตุแหงคดีความจน
พระเจากือนาและขุนนางตองวาความตัดสินและบันทึกไวเปนหลักฐานใน

๑๒๐
กฎหมาย และกลายเป น เรื่ อ งราวจากประวั ติ ศ าสตร ที่ นํ า เสนอบทสนทนา
จากอดีตเกี่ยวกับผูหญิงลานนาในประเด็นของบทบาทและหนาที่ของผูหญิง
ในอีกลักษณะหนึ่งที่ทาทายระบบคิดเกี่ยวกับผูหญิงในสังคมโบราณ ทั้งคานิยม
เกีย่ วกับบทบาทและหนาทีข่ องผูห ญิง สถานภาพทางสังคม การรับรองสิทธิและ
สถานะในครอบครัว และโดยเฉพาะอยางยิง่ การศึกษาทีท่ าํ ใหเห็นวาผูห ญิงสามัญ
ชนก็มีโอกาสไดเลาเรียนและมีความรูเชนเดียวกันกับผูชาย
ผูห
 ญิงลานนาและแนวคิดทางการศึกษาของมิชชันนารีชาวตะวันตก

จากบันทึกการเดินทางของมิชชันนารีตะวันตกพบวาในชวงประมาณ
กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ปรากฏการเดินทางเขามาเผยแพรคริสตศาสนา
ของคณะมิชชันนารีนิกายเพรสไบทีเรียน (Presbyterianism) ยังดินแดนสยาม
ทั้งนี้เปนผลจากพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
ที่ตองการจะรับเอาศิลปวิทยาการของชาติตะวันตกเขามาพัฒนาบานเมือง
จึงพระราชทานพระบรมราชานุญาตและสนับสนุนใหคณะมิชชันนารีเขามา
เผยแพรศาสนาได โดยในป พ.ศ.๒๔๐๒ มิชชันนารีคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน
เริ่มเขามาทําการเผยแพรศาสนาในประเทศสยามเปนครั้งแรกที่กรุงเทพฯ และ
ตอมาในป พ.ศ.๒๔๑๐๗ มิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนโดยศาสนาจารยแดเนียล
แมคกิลวารีพรอมดวยภรรยาคือนางโซเฟย บลัดเลย แมคกิลวารี และบุตร
อีกสองคนจึงไดเดินทางขึน้ มายังมณฑลพายัพทีน่ ครเชียงใหมโดยมีภารกิจสําคัญ
คือเพื่อกอตั้งคริสตจักรเพื่อสอนศาสนา การรักษาโรค และกอตั้งโรงเรียนแบบ
ตะวันตก นอกจากนีก้ ารเขามายังอาณาจักรลานนาของคณะมิชชันนารียงั ไดนาํ
ความรูและวิทยาการสมัยใหมเขามาเผยแพรอีกดวย
๗

ตรงกับสมัยเจากาวิโลรสสุริยวงศ (เจาชีวิตอาว) ผูครองนครเชียงใหมลําดับที่ ๖ ในราชวงศ
เชื้อเจาเจ็ดตน

๑๒๑
การทีจ่ ดุ ประสงคหลักของการเขามาของมิชชันนารีคอื การประกาศศาสนา
คริสต และพบวาหากตองการใหคนลานนาเขาใจและยอมรับความเชือ่ ในศาสนา
จําเปนตองวางรากฐานดานการศึกษาเสียกอนทําใหมชิ ชันนารีจงึ สนใจวางรูปแบบ
การศึกษาสําหรับสามัญชนในลานนา (กฤษณา เจริญวงศ, ๒๕๒๗ : ๑๐๔)
โดยหลั ก สู ต รการสอนประกอบด ว ยวิ ช าการฝ มื อ เพื่ อ นํ า ไปประกอบอาชี พ
นอกจากนีย้ งั มีวชิ าภาษาอังกฤษ ภูมศิ าสตร และเลขคณิต เปนตน ซึง่ เปนความรู
อยางตะวันตก อยางไรก็ตาม ในระยะแรกการศึกษาอยางตะวันตกยังคงจํากัด
กลุมและไมแพรหลายนัก คนลานนาสวนใหญยังคงยึดการศึกษารูปแบบเดิมที่
มีศูนยกลางการศึกษาอยูที่วัด และไมคอยนิยมสงลูกหลานไปเรียนในโรงเรียน
มิชชันนารี ดังปรากฏวามิชชันนารีพยายามชักจูงใหชาวบานสงลูกหลานไปเรียน
เชนเสียเงินจางใหเด็กมาเรียน (เฟลตัส, ๒๕๓๐ : ๓๔)
เปนที่นาสังเกตถึงประเด็นหนึ่งที่มิชชันนารีชาวตะวันตกไดบันทึกไวใน
หนังสือ กึ่งศตวรรษในหมูคนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของศาสนาจารย
แดเนียล แมคกิลวารี ดี ดี (๒๕๓๗) คือประเด็นเกีย่ วกับผูห ญิงลานนา ประการแรก
คือ ศาสนาจารยแมคกิลวารีและภรรยาพบวาในเมืองเชียงใหมมผี หู ญิงไมมากนัก
ที่สามารถอานออกเขียนได เพราะการศึกษาจํากัดอยูในวัดทําใหเด็กชาย
มีโอกาสเรียนไดมากกวา อีกทั้งพบวาครอบครัวที่เปลี่ยนมาเขารีตศาสนาคริสต
มีจํานวนเด็กหญิงมากกวาเด็กชายคือมีนักเรียนหญิงประมาณ ๖-๘ คนที่เปน
นักเรียนประจํากินนอนอยูกับครอบครัวแมคกิลวารี ทําใหภารกิจแรกที่จัดทํา
คือกอตั้งโรงเรียนสอนสตรีคริสเตียนขึ้นในเมืองเชียงใหม ประการที่สองคือ
ขอสังเกตเกี่ยวกับบทบาทและหนาที่ของผูหญิงวามีสวนรวมในการตัดสินใจ
ในครอบครัว ซึง่ เปนผลมาจากโครงสรางความสัมพันธทางสังคมทีใ่ หความสําคัญ
แกผูหญิง อาทิ การสืบทอดมรดกผานผูหญิง การมีสวนรวมทางเศรษฐกิจทั้งใน
ระดับชุมชนและครอบครัว เชนที่ศาสนาจารยแดเนียล แมคกิลวารี บันทึกวา
“หลังจากการแตงงาน ประเพณีทั่วๆ ไปของดินแดนแถบนี้กําหนดใหสามีอาศัย

๑๒๒
อยูกับครอบครัวของภรรยา ซึ่งทําใหบุรุษผูนั้นกลายเปนสมาชิกของครอบครัว
ภรรยาไป และยังเปนสมาชิกทีไ่ มมอี าํ นาจใดๆ ไประยะหนึง่ หรือจนกระทัง่ โยกยาย
ออกจากครอบครัวเดิมของตน” (แมคกิลวารี, ๒๕๓๗ : ๒๓๕.) หรือที่มิชชันนารี
ชือ่ ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด บันทึกไวในหนังสือชือ่ The Tai Race : The Elder
Brother of the Chinese วา “เมื่อแตงงาน ชายจะตองมาอยูบานหญิง ผูหญิง
ถือถุงเงินที่รับผิดชอบการใชสอย สามีจะปรึกษาเธอดานการเงิน” และกลาวถึง
บทบาททางเศรษฐกิจของผูหญิงลานนาวา “ผูหญิงจะตื่นตั้งแตเชา ไปตลาด
หาบเปย ด ทํางานสังสรรค พูดคุยกับเพือ่ นๆ ทีเ่ ปนแมคา ดวยกันกอนกลับบาน”
(Dodd, ๑๙๒๓ : ๓๐๗)
หากพิจารณาจากมุมมองของชาวตะวันตกจะเห็นวา คนกลุม นีม้ องผูห ญิง
ลานนาวามีบทบาทและศักยภาพทางสังคมและเศรษฐกิจอันเปนผลจากพืน้ ฐาน
ทางวัฒนธรมที่เปดโอกาสใหผูหญิงมีสวนรวมในดานตางๆ คอนขางมาก และ
เมือ่ ผนวกกับจุดประสงคทตี่ อ งการเผยแพรคริสตศาสนาในลานนาของมิชชันนารี
ประกอบกับความสําคัญของบทบาทและหนาที่ของผูหญิงตอความสัมพันธ
ในครอบครัวทีม่ สี ว นในการกลอมเกลาและผลิตซํา้ อุดมการณความคิดแกสมาชิก
ในครอบครัว สงผลใหมชิ ชันนารีนาํ ลักษณะดังกลาวของผูห ญิงมาใชเปนประโยชน
ในการเผยแพรศาสนาคริสต เห็นไดจากทีศ่ าสนาจารยแดเนียล แมคกิลวารีตงั้ ขอ
สังเกตวาหากครอบครัวใดทีแ่ มยอมรับในศาสนาคริสตแลวสมาชิกคนอืน่ ๆ ก็มกั
จะคลอยตามไดงา ย “และลูกๆ ก็คงจะคลอยตามแมอยางไมตอ งสงสัย...ถาเปน
แบบนีค้ รอบครัวก็จะเปนครอบครัวคริสเตียน และตามกฎทัว่ ๆ ไปแลวพวกลูกๆ
ก็จะเปนคริสเตียนตั้งแตเยาววัย” (แมคกิลวารี, ๒๕๓๗ : ๒๓๕.)
การใหความสําคัญแกผหู ญิงในฐานะทีม่ บี ทบาทในการขัดเกลาความคิด
แกสมาชิกในครอบครัว มิชชันนารีจึงพยายามสงเสริมดานการศึกษาแกผูหญิง
ลานนาใหมีความรูและสามารถสรางโอกาสในการมีสวนรวมในกิจกรรมตางๆ
ในสังคม ดวยมีแนวคิดเบือ้ งหลังทีว่ า เมือ่ ผูห ญิงมีความรูก จ็ ะสามารถใหขา วสาร

๑๒๓
โดยเฉพาะในดานคริสตธรรมแกครอบครัวและสังคมได (รัตนาภรณ เศรษฐกุล,
๑๙๙๖ : ๖) พรอมกันนั้นพบวามิชชันนารีไดนําโลกทัศนแบบตะวันตกเขามา
เผยแพรในลานนาผานหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียนเฉพาะสตรีที่กอตั้งขึ้นที่
เชียงใหมโดยนางโซเฟย บลัดเลย แมคกิลวารี ในป พ.ศ.๒๔๒๑ กลาวคือนอกจาก
จะใหมีความรูเพื่ออานออกเขียนไดเพื่อสามารถอานและศึกษาพระคัมภีร
แตยังผนวกแนวคิดเกี่ยวกับโลกทัศนอื่นๆ เขาไปดวย เชน ฝกอบรมมารยาท
ขนบธรรมเนียม การสมาคมติดตอ การวางตัวในสังคม และงานบานแบบตะวันตก
เชน เย็บผา ทําอาหาร จัดโตะอาหาร เรียนดนตรี และรองเพลงแบบตะวันตก
(Dodd, ๑๙๒๓ : ๓๐๗) ซึ่งเปนการปลูกฝงและฝกสอนใหผูหญิงที่เรียนหนังสือ
มีความรูค วบคูไ ปกับงานการเรือน เชนทีน่ างโซเฟย บลัดเลย แมคกิลวารีสอนวิชา
เย็บปกถักรอยแกเด็กหญิงที่มาเรียนดวย และนางแอนนาเบล บริคส มิชชันนารี
ที่เชียงรายไดสอนใหหญิงสาวที่เขารับการอบรมใหอานออกเขียนได พรอมกับ
สอนใหเย็บผา ทําอาหาร มารยาทบนโตะอาหาร และงานจิปาถะอืน่ ๆ (รัตนาภรณ
เศรษฐกุล, ๑๙๙๖ : ๖) ทั้งนี้การสอนดังกลาวเปนไปเพื่ออบรมใหเปนผูหญิง
ที่เหมาะสมแกการเลือกเปนคูครอง (แมคกิลวารี, ๒๕๓๗ : ๒๓๕.) ทําใหผูหญิง
ลานนาแมจะไดรบั การศึกษาแบบใหมแตยงั มิไดมคี วามรูใ นทางวิทยาการสมัยใหม
อยางชัดเจน เพราะเนื้อหาการสอนยังคงเนนใหผูหญิงดําเนินตามบทบาทและ
หนาที่ตามคาดหวังของสังคม เชนบทบาทของภรรยาและแมที่ดีผานการฝกหัด
งานดานการเรือนเปนสําคัญ นอกจากนี้การไดรับวิชาความรูแบบตะวันตก
นี้นาจะยังจํากัดอยูเฉพาะในกลุมผูหญิงที่หันไปนับถือศาสนาคริสตและผูหญิง
ที่มีโอกาสใกลชิดกับกลุมมิชชันนารีเทานั้น ขณะที่ผูหญิงลานนาสวนใหญ
นาจะยังคงมีวิถีชีวิตและความรูชุดเดิมแบบสมัยจารีต สวนการประกอบอาชีพ
ภายหลังสําเร็จการศึกษาของผูหญิงลานนาในชวงนี้นาจะมีจํานวนไมมากนัก

๑๒๔
ผูหญิงลานนากับแนวคิดทางการศึกษาของสยาม

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ การเขามาของชาวตะวันตกยุคจักรวรรดินยิ ม
และการขยายตัวของลัทธิลาอาณานิคมมีผลตอการพัฒนาสังคมของสยาม
เปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๔ ซึ่งเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงจากสยามเกาพัฒนามากลายมาเปน
สยามใหมอยางรวดเร็วตามแบบความเจริญของชาวตะวันตก โดยเฉพาะเกิด
แนวคิดอุดมการณชาติแบบใหมหรือการกอรูปของรัฐชาติแบบที่เรียกวารัฐ
สมบูรณาญาสิทธิราชยมคี วามจําเปนเพือ่ สรางบูรณภาพของรัฐทีร่ วมศูนยอาํ นาจ
เพียงแหงเดียว
จากการสืบคนพบวา แนวคิดปฏิรปู การศึกษาในหัวเมืองลานนามีลกั ษณะ
สัมพันธกบั นโยบายการรวมศูนยอาํ นาจของสยาม กลาวคือ สยามมีความพยายาม
ที่จะแปรสํานึกพลเมืองทั้งหมดในรัฐใหเปนคนกลุมเดียวกันและอยูภายใต
พระบรมเดชานุภาพเพียงหนึง่ เดียว จากแนวคิดนีจ้ งึ สงผลใหสยามดําเนินนโยบาย
บูรณภาพดินแดนอยางตอเนือ่ งตัง้ แตสมัยรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา
เจาอยูห วั รัชกาลที่ ๕ ผานการปฏิรปู การปกครองหัวเมืองประเทศราชลานนา ทีม่ ี
ความพยายามสรางสํานึกความเปน “ชาติเดียวกัน” และสรางการรับรูต อ ลานนา วามี
สถานภาพเปนสวนหนึ่งของชาติ ดังพระราชดํารัสของพระองคเมื่อป พ.ศ.๒๔๒๘
ทีว่ า “พระราชอาณาจักรอันกอปรดวยหัวเมืองทัง้ หลาย แผขยายอยูใ นพืน้ แผนดิน
อันไพศาล มีราษฎรอาศัยอยู พูดภาษาเดียวกัน เพี้ยนกันบางดังนี้ เปนเหตุ
ที่เต็มใจ ยินดีของเราเปนอันมาก ไทย ลาว ชนทั้งปวงนี้ก็นับถือตนเปนพวกอยู
ในชาติเดียวกันอันหนึง่ แลตัง้ ตาหมายวาเราเปนเจาเปนใหญอปุ ถัมภบาํ รุงทัง้ สิน้ ”
(พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว,พระบาทสมเด็จ, ๒๕๑๐ : ๓๔)
กลาวโดยสรุปคือ จากแนวคิดอุดมการณเรือ่ ง “ชาติ” นีส้ ยามไดใชการศึกษา
เปนเครื่องมือหนึ่งในการขยายอุดมการณใหกวางขวางขึ้น ผานนโยบายการจัด
ระบบการศึกษาของรัฐสยามในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ มีจุดมุงหมายเพื่อสราง

๑๒๕
ความสํานึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน โดยใชวิธีการสอนความรูที่ใชภาษาไทย
เปนสําคัญ (หจช., ร.๕ ศ.๒/๑๐ พระบรมราโชบายการเลาเรียนเมืองเชียงใหม
วันที่ ๗ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๒๔) โดยแนวคิดนี้เริ่มมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวที่สยามดําเนินนโยบายสรางความเปนพลเมืองไทย
ที่กระทําผานระบบการศึกษา ดวยการสรางโรงเรียนที่ใชภาษาไทยในการสอน
โดยมีพระบรมราโชบายจัดการศึกษาในมณฑลพายัพเพือ่ ผลิตคนเขารับราชการ
โดยไมตองนําขาราชการจากกรุงเทพฯ ขึ้นไป และตองการสรางความสนิทสนม
กลมเกลียวระหวางคนไทยและคนพื้นเมือง ดังจะเห็นไดจากพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวเกี่ยวกับจุดมุงหมายในการ
จัดการศึกษาในมณฑลพายัพ ตอนหนึ่งวา “...ความปรารถนาใชจะใหความรู
สวนอักขระวิธีอยางเดียว หวังจะสั่งสอนใหรูจักทางราชการ แลใหรูความดีของ
การทีก่ ลมเกลียวกันกับไทย” (หจช., ร.๕ ศ.๒/๑๐ พระบรมราโชบายการเลาเรียน
เมืองเชียงใหม วันที่ ๗ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๒๔) จึงไดมีการกอตั้งโรงเรียน
เมืองนครเชียงใหมขึ้น ในป พ.ศ.๒๔๓๒ ซึ่งเปนโรงเรียนรัฐบาลแหงแรกของ
จังหวัดเชียงใหม และตาม “ประกาศจัดการเลาเรียนในหัวเมือง” เมื่อวันที่ ๑๑
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๔๑ ความวา “บัดนีก้ ารฝกสอนในกรุงเทพฯเจริญแพรหลาย
มากขึน้ แลว สมควรจะจัดการฝกสอนใหหวั เมืองไดเจริญขึน้ ตามกัน เพราะฉะนัน้
จึงไดมพี ระบรมราชโองการโปรดเกลาฯ ใหจดั การตีพมิ พหนังสือแบบเรียนหลวง
ทั้งในสวนที่จะสอนธรรมปฏิบัติ แลวิชาความรูอยางอื่นขึ้นเปนอันมากเพื่อจะ
พระราชทานแกพระภิกษุสงฆทั้งหลาย ไวสําหรับฝกสอนกุลบุตรใหทั่วไป”
(คณะกรรมการจัดงานฉลองวันเถลิงราชสมบัติครบ ๑๐๐ ปในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว, ๒๕๑๑ : ๒๐๕-๒๐๖)
ดังนั้นในป พ.ศ.๒๔๔๒ หมอมเจาอุดมพงศเพ็ญสวัสดิ์ ขาหลวงเมือง
เชียงใหม จึงจัดตัง้ โรงเรียนสอนภาษาไทยอยางจริงจังขึน้ ทีโ่ รงเรียนวัดเจดียห ลวง
การเปดสอนครัง้ แรกมีนกั เรียนจํานวน ๗๓ คน และครู ๒ คน คือ พระครูสงั ฆปริคตุ

๑๒๖
(พระมหาคําปง) เปนครูใหญและผูอํานวยการศึกษา และพระมวง อรินทฺโม
เปนครูรอง ขึน้ ตรงตอกองบัญชาการศึกษาหัวเมืองภายใตการดูแลของกรมหมืน่
วชิรญาณวโรรส และการสถาปนาโรงเรียนเมืองนครเชียงใหมทตี่ งั้ ขึน้ กอนหนานัน้
เปนโรงเรียนตัวอยางประจํามณฑลพายัพ๘ เมื่อป พ.ศ.๒๔๔๒ เชนกัน
อยางไรก็ตาม ชวงแรกของการศึกษาแบบใหมในลานนานั้นพบวา
โรงเรียนของคณะมิชชันนารีเพรสไบทีเรียน๙ มีบทบาทในการจัดการศึกษา
มากกวาโรงเรียนของรัฐบาล เพราะนอกจากจะมีจุดเดนดานการสอนภาษา
อั ง กฤษแล ว การขยายตั ว ของโรงเรี ย นรั ฐ บาลในท อ งถิ่ น ยั ง ประสบป ญ หา
ที่สืบเนื่องมาตั้งแตการจัดการศึกษาในมณฑลพายัพคือ ปญหาดานบุคลากรที่มี
ครูจาํ นวนนอยและคุณภาพไมดนี กั และปญหาดานงบประมาณ (วิบลู ย ทานุชติ ,
๒๕๒๗ : ๖๓-๖๔) ทําใหโรงเรียนมิชชันนารีกลายเปนโรงเรียนสําหรับทัง้ กลุม คน
ชั้นสูงและกลุมคนชั้นกลางที่เปนลูกหลานของขาราชการไทย ลูกหลานพอคา
คนจีนในเชียงใหมที่ตางนิยมสงบุตรหลานเขาเรียนหนังสือ (วัชระ สินธุประมา,
๑๙๙๖ : ๖) รวมไปถึงลูกหลานชาวบานหรือกลุมคนที่เปลี่ยนศาสนาที่มิชชันนารี
อุปถัมภอยู (บุญเสริม ศาสตราภัย, ๒๕๒๓)
ตอมาสยามไดเขามาจัดการศึกษาในลานนาอยางจริงจังหลังจากเกิด
กบฏเงีย้ วขึน้ ทีเ่ มืองแพรในป พ.ศ.๒๔๔๕ เห็นไดจากในป พ.ศ.๒๔๔๖ ในมณฑล
พายัพมีการจัดตัง้ โรงเรียนสอนภาษาไทยจํานวน ๑๐ แหง มีเด็กนักเรียน ๗๐๙ คน
๘
๙

ปจจุบันคือโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม
โรงเรียนคริสตนิกายโปรแตสแตนตของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนที่กอตั้งขึ้นในลานนา
ในชวงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เชน เมืองเชียงใหม คือ โรงเรียนเด็กผูหญิงเชียงใหม (Chiang
Mai’s Girls School) หรือตอมาคือโรงเรียนดาราวิทยาลัย กอตัง้ โดยนางโซเฟย บลัดเลย แมคกิลวารี
ป พ.ศ.๒๔๒๑ โรงเรียนชายวังสิงหคํา (Chiang Mai’s Boys School) หรือตอมาคือโรงเรียน
ปรินสรอยแยลสวิทยาลัย กอตั้งโดยศาสนาจารยเดวิด คอลลินส ป พ.ศ.๒๔๓๐ และ
เมืองลําปาง โรงเรียนเคนเน็ธแม็คเคนซี (Kenneth Mackenzie School) โดยคณะมิชชันนารี
เพรสไบเรียน ป พ.ศ.๒๔๓๓ เปนตน

๑๒๗
คาดวาเปนเด็กผูช ายลวน และในป พ.ศ.๒๔๔๙ กอตัง้ โรงเรียนสตรีประจํามณฑล
พายัพคือ ซึง่ เปนโรงเรียนสตรีของรัฐบาลแหงแรกของเชียงใหม๑๐ โดยการอุปถัมภ
ของเจาอินทวโรรสสุริยวงศ เจาผูครองนครเชียงใหมองคที่ ๘ มีนักเรียนหญิง
เมื่อเริ่มเปดโรงเรียนจํานวน ๗๐ คน
การกอกบฏครั้งนี้นอกจากจะเปนความพยายามในการตอตานอํานาจ
การจัดการปกครองของสยามเหนือดินแดนลานนาแตไมสําเร็จโดยสยามไดสง
กองทัพเขามาปราบปรามอยางเด็ดขาด๑๑ แลวเหตุการณนี้ยังแสดงใหเห็นถึง
ความเขาใจตอการเปนคนตางกลุมกันของ “ไทย” และ “ลาว”๑๒ ระหวางสยาม
กับลานนาที่ดําเนินมาตลอดระยะเวลานาน ทั้งสยามยังมองวาลานนามีฐานะ
ที่ดอยกวา ดังขอวิจารณการทํางานของเจาผูครองเมืองลําปางของกรมหมื่น
พิชติ ปรีชากรวา “..ตัวเจานครลําปางเปนคนซือ่ และโงทสี่ ดุ มิรวู า สิง่ ใดจะผิดจะชอบ
จะคิดก็สั้นชั่ววันหนึ่งเทานั้น..” (หจช., ร.๕ ม. ๕๘/๘๘ รายงานกรมหมื่น
พิชิตปรีชากรเรื่องราชการมณฑลลาวเฉียง วันที่ ๔ ฯ ๖ คํ่า ป ๑๒๔๖) หรือ
๑๐

ปจจุบนั คือโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม เปดทําการเรียนการสอนแบบสหศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา
๑๑
จากรายงานการปราบเงี้ยวของ ร.อ.เพิ่ม (หลวงทวยหาญรักษา) ซึ่งเปนผูหนึ่งที่ไดรวม
เดินทางมากับทัพของกรุงเทพฯ ไดแสดงใหเห็นถึงทัศนคติของคนไทยใตที่มีตอคนลานนา
ในฐานะ “คนลาว” ที่มีความแตกตางและดอยกวา เชนการวิจารณวัฒนธรรมลานนาเรื่อง
การสักรางกายของผูชายและการขวากหูของผูหญิงวาเปนเรื่องไมมีเหตุผล งมงาย และ
นาสงสาร (เพิ่ม (หลวงทวยหาญรักษา), ร.อ., ๒๕๑๕: ๙๒) รวมถึงการแสดงทัศนคติตอ
ผูห ญิงลานนาในทางลบ เชนในรายงานดังกลาวไดพดู ถึงพฤติกรรมของทหารไทยใตในกองทัพ
และผูหญิงลานนาที่ไมรักนวลสงวนตัวจนเปนเหตุใหติดเชื้อโรคกามโรคของทหารกรุงเทพฯ
ที่ขึ้นมาปราบเงี้ยวในคราวนั้น (เพิ่ม (หลวงทวยหาญรักษา), ร.อ., ๒๕๑๕: ๘๓)
๑๒
เชน ปรากฏในตอนหนึ่งของพระราชหัตถเลขาที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
ทรงมีไปถึงพระยาราชสัมภารากร ขาหลวงสยามทีถ่ กู สงไปปกครองเมืองเชียงใหมวา “พระยา
ราชสัมภารากรตองถือวาถาพูดกับลาวฝายหนึง่ ไทยฝายหนึง่ ตองถือวาลาวเปนเขา ไทยเปนเรา”
(หจช., รัชกาลที่ ๕ บ.๑.๒/๘ ใหนครเชียงใหมปกครองโดยสามัคคีแลใหทางกรุงเทพฯ
คอยสอดสอง)

๑๒๘
ปรากฏในคํากราบบังคมทูลของสมเด็จพระเจานองยาเธอกรมหลวงวงษาธิราชสนิท
ทีม่ ถี งึ พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูห วั เมือ่ คราวไปทัพเชียงตุงในลักษณะ
ที่ทรงเรียกวา “นิไสยสันดารลาว” วา “ดวยนิไสยสันดารลาวมีอยู ๓ อยาง เปน
แตอยากไดของเขา ไมอยากเสียของใหแกใคร กับเกียจครานเทานั้น เหมือนกัน
ตั้งแตเมืองเชียงใหมตลอดไปทุกบานทุกเมืองไมเหมือนชาติภาษาอื่นๆ ที่จะ
ตํ่าชาเหมือนภาษาลาวไมมี ไมรักชาติรักสกุล ถาใครมีเงินสักสองชั่งสามชั่ง
ขอบุตรเจาเมืองอุปราชราชวงษเปนภรรยาก็ได” (จดหมายเหตุเรื่องทัพเชียงตุง,
๒๔๕๙ : ๑๑๓-๑๑๔) จนนําไปสูก ารตอตานและการจัดการแกปญ
 หาอยางรุนแรง
สยามจึงหันมาดําเนินนโยบายสรางสํานึกของความเปนพลเมืองรวมกันอยาง
เขมขนยิ่งขึ้น (อรรถจักร สัตยานุรักษ, ๒๕๓๑ : ๒๐๔-๒๗๗)
ตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว จึงดําเนิน
นโยบายลดทอนความแตกตางของเชือ้ ชาติวฒ
ั นธรรม โดยหันมาใหความสําคัญ
กับประชาชนที่ตองมีความสํานึกการเปนกลุมคนเดียวกัน หรือ “ความเปนพวก
เดียวกัน” ขึ้น (สมชาย ปรีชาศิลปกุล, ๒๕๕๔ : ๒๑) นําไปสูการตรากฎหมาย
และประกาศบังคับใช ไดแก พระราชบัญญัติแปลงชาติ พ.ศ.๒๔๕๔ โดยมี
นัยสําคัญของการแปลงชาติตามทีป่ รากฏในมาตรา ๓ คือเพือ่ “แปลงคนเปนคน
บังคับในสยาม” และในระยะเวลาไมนานก็ไดมกี ารตรากฎหมายสัญชาติขนึ้ มาอีก
หนึ่งฉบับคือ พระราชบัญญัติสัญชาติ พ.ศ.๒๔๕๖ พรอมกับออกกฎหมาย
พระราชบัญญัติขนานนามสกุล พ.ศ.๒๔๕๖ ขณะที่โรงเรียนสอนหนังสือไทย
กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการทําใหคนลานนารูสึกถึงความเปนไทยมากขึ้น
โดยการออกกฎหมายพระราชบัญญัตโิ รงเรียนราษฎร พ.ศ.๒๔๖๑ และพระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ทีม่ สี าระสําคัญบังคับใหเด็กทุกคนไดเขาเรียน
โดยใชภาษาไทยเปนสือ่ กลางในการเรียนทําใหภาษาไทยกลางแพรหลายในลานนา
รวมถึงการสอน หลักสูตร เนื้อหาวิชาและตําราจะถูกควบคุมโดยกระทรวง
ธรรมการ เชนตําราเรียนประเภทความรูท างสังคมทีส่ อนเรือ่ ง “หนาทีพ่ ลเมืองดี”

๑๒๙
ในฐานะพสกนิกรที่มีความจงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และมีความเปนไทย
รวมกัน ในกรณีของลานนานั้น การรับหลักสูตรการศึกษาของสยามและการใช
ภาษาไทยเปนสื่อกลางในการสอน ทําใหสังคมลานนาถูกผูกเขากับสังคมสยาม
มากขึ้นตามลําดับ เพราะการใชภาษาไทยกลางในการเรียนยังนําไปสูการรับ
เนื้อหาทางวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือคานิยมของกรุงเทพฯ และ
แบบตะวันตกเขามาพรอมกับการเรียนการสอนในโรงเรียนอีกดวย
จากนโยบายในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัวที่มี
การเนนยํา้ และยึดวัฒนธรรมของกรุงเทพฯ เปนหลักในการพัฒนาวัฒนธรรมของ
ชาติ (วัชระ สินธุประมา, ๑๙๙๖ : ๑๐) อิทธิพลของภาษาไทยกลางจึงถูกเผยแพร
ไปทัว่ ประเทศ จนถึงกับมีรายงานในกระทรวงธรรมการระบุถงึ ความพยายามทีจ่ ะ
“ฆาภาษาพื้นเมือง” ในมณฑลพายัพ (หจช., ศธ.๔๓/๑๔ พระยาไพศาลฯ
ไปตรวจราชการมณฑลพายัพ วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๖) โรงเรียนมิชชันนารี
ในมณฑลพายัพซึ่งเปนโรงเรียนขนาดใหญ จึงตองหันมาปรับเปลี่ยนหลักสูตร
การสอนใหสอดคลองกับหลักสูตรของสวนกลางพรอมกับเลิกใช “ภาษาลาว”
ในการสอนและหันมาดําเนินนโยบายการสอนตามที่กรุงเทพฯ จัดทํา คือใหมี
การสอนเรียนการสอนภาษาไทย (แฮริส, วิลเลียม เขียน. หมวก ไชยลังการณ
แปล, ๒๕๒๙ : ๑๔๗) และปรับแบบแผนการเรียนการสอนใหสอดคลองกับ
แนวทางการศึกษาของรัฐ การรับเอาหลักสูตรการศึกษาของรัฐและการหันไป
ใชภาษาไทยกลางในการสอนของมิชชันนารี ยกตัวอยางเชน เนื้อหาหลักสูตร
ที่รัฐจัดการสอนแกผูหญิงโดยเฉพาะวิชาสามัญจะตองเรียนการเปนแมบาน
แมเรือน เชน การเย็บปกถักรอย หรือการฝมือ และความรูเรื่องการครองเรือน
รวมเรียกวา “วิชาการเรือน” (หจช., ศธ. ๔.๔/๓๑ นางวาด วายวานนท ขอให
พิมพหลักสูตรโรงเรียนการเรือน ๓๕ ชุด) ซึ่งความรูดังกลาวแทบจะไมแตกตาง
จากที่มิชชันนารีสอนแกผูหญิงลานนาอยูแลว

๑๓๐
นอกจากนี้การออกพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎร พ.ศ.๒๔๖๑ และ
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษา พ.ศ.๒๔๖๔ ยังสงผลกระทบตอโรงเรียนมิชชันนารี
ในมณฑลพายัพ โดยเฉพาะพระราชบัญญัติโรงเรียนราษฎรที่วางกฎเกณฑและ
แบบแผนใหโรงเรียนจะตองปฏิบัติตามแนวทางของรัฐบาลที่มีความเขมงวด
มากขึ้น อาทิ คุณสมบัติครู และการกําหนดหลักสูตรการสอนตางๆ และ
พระราชบัญญัตปิ ระถมศึกษายังออกระเบียบทีก่ าํ หนดใหเด็กทีม่ อี ายุอยูใ นเกณฑ
จะตองเขาเรียนในโรงเรียน สงผลใหโรงเรียนมิชชันนารีในชนบทจํานวนมาก
ปดตัวลงเพราะขาดคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติ (วัชระ สินธุประมา, ๑๙๙๐ :
๓๑-๓๒) จนทําใหเกิดการกระจุกตัวของการศึกษาอยูเฉพาะโรงเรียนมิชชันนารี
ขนาดใหญในเขตเมืองแทน
หลังจากนั้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว ที่ในทาง
การเมืองการปกครองไดดําเนินนโยบายชาตินิยมอยางตอเนื่องผานระบบ
การศึกษาและมีความเปนไปไดวาสังคมลานนานาจะไดเปลี่ยนแปลงไปแลว
พอสมควร ดั ง ปรากฏในรายงานตรวจราชการมณฑลพายั พ ของสมเด็ จ พระเจาพีย่ าเธอ เจาฟากรมพระนครสวรรควรพินติ เมือ่ ป พ.ศ.๒๔๗๒ ความวา
“..การศึกษาเปนอุบายอันสําคัญ ที่จะเพาะความรักชาติไทยและความสํานึก
ตอชาติภมู ิ เขาสูพ ลเมืองทีต่ า งกันดวยชาติกาํ เนิดและคําพูดใหเปนไปสมํา่ เสมอ
เปนปกแผนอันหนึ่งอันเดียวกัน การศึกษาที่รัฐบาลจัดการ คงสอนแตหนังสือ
ไทยอยางแบบหลวงทัว่ ไป ทัง้ พระราชอาณาจักรทางจังหวัดอืน่ ในมณฑลพายัพ
เรียกวาแพรหลายมากแลว มีปา ยบอกถนนหนทางและสถานทีร่ าชการ..” (หจช.,
อ.๑๕ รายงานการตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน มณฑลพายัพ
กุมภาพันธ-มีนาคม ๒๔๗๒ ของจอมพลสมเด็จพระเจาพี่ยาเธอ เจาฟากรม
พระนครสวรรควรพินิต) นอกจากนี้ยังไดมีการพัฒนาดานเศรษฐกิจและสังคม
ทั้งการปรับปรุงอาคารบานเรือน ถนนหนทาง การแตงกาย ซึ่งสงผลตอวิธี
คิดและความเปนอยูของคนที่อาศัยอยูในเมือง เชนคนชั้นสูงและคนชั้นกลาง
จนทําใหเกิดสังคมแบบเมืองขึ้นโดยเฉพาะในกลุมของคนที่ไดรับการศึกษา

๑๓๑
แบบใหมที่รับมาจากตะวันตก ซึ่งความคิดแบบสังคมเมืองนี้ไดรับอิทธิพลจาก
แนวคิดเรือ่ งความกาวหนาของสังคม (นครินทร เมฆไตรรัตน, ๒๕๓๓ : ๑๙-๒๐)
ที่เชื่อวาความเปลี่ยนแปลงในสังคมจะนําประเทศไปสูความเจริญทัดเทียมกับ
อารยะประเทศ และพบวาในดานหนึ่งมีผลตอความคาดหวังของสังคมตอ
บทบาทและหนาที่ของผูหญิงที่เปลี่ยนแปลงไป คือผูหญิงในฐานะพลเมืองดี
มีหนาที่สรางความเจริญและความกาวหนาใหแกประเทศชาติดวย ดังปรากฏ
ในคํากราบบังคมทูลของนางนิวรณ โรคาพาธ ครูใหญโรงเรียนสตรีมิชชันนารี
แดพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัว และสมเด็จพระราชินีในคราวเสด็จฯ
นครเชียงใหมและไดเสด็จฯ เยีย่ มโรงเรียนดาราวิทยาลัย เมือ่ วันที่ ๒๘ มกราคม
๒๔๖๙ วา “ขาพเจาทั้งหลายไมมีสิ่งหนึ่งที่จะสนองพระเดชพระคุณยิ่งไปกวา
จะมีความจงรักภักดีตอใตฝาละอองธุลีพระบาททั้งสองพระองคเปนเนืองนิตย
และตัง้ ใจจะทํากิจในหนาทีข่ องตนโดยเต็มกําลัง จะเชือ่ ฟงโอวาทคําสัง่ สอนของ
ครูบาอาจารยและพระราชกําหนดกฎหมาย อบรมนิสสัยของตนใหเปนพลเมืองดี
กระทําการมีประโยชนตางๆ เพื่อสงเสริมความเจริญแกประเทศใหทวียิ่งขึ้น”
(จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั เสด็จฯ เลียบมณฑลฝายเหนือ
และนครเชียงใหม พ.ศ.๒๔๖๙, ๒๕๐๗ : ๘๗)
แนวคิดนีส้ ง ผลตอการจัดการเรียนการสอนแกผหู ญิงลานนาในโรงเรียน
มิชชันนารีที่มีการปรับวิธีการคิด แนวทางการศึกษาและหลักสูตรเนื้อหาเพื่อให
สอดคลองกับแนวทางดังกลาว ดังพระราชดํารัสตอบของพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั เมือ่ ครัง้ เสด็จเยีย่ มโรงเรียนดาราวิทยาลัยวา “เทาทีไ่ ดมา
ทีน่ ไี่ ดดหู ลักสูตรเห็นมีการสอนในเรือ่ งความรูร อบตัวและการทําครัวการบาน ซึง่
เปนของผูหญิงควรจะเรียนไวใหคลองแคลว รูสึกวาโรงเรียนนี้ดําเนินการสอน
สําหรับสตรีเปนการถูกตองดีมาก เปนที่นายินดียิ่ง” (จดหมายเหตุพระบาท
สมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัววเสด็จเลียบมณฑลฝายเหนือและนครเชียงใหม
พ.ศ.๒๔๖๙, ๒๕๐๗ : ๘๘)

๑๓๒
นอกจากนี้ในบทความของเฮอรเบิท สวอนสัน (Swanson, Herbert R.,
๑๙๘๘ : ๑๙๙) ไดพูดถึงแนวคิดทางการศึกษาของกลุมมิชชันนารีในลานนาวา
“การศึกษาเลาเรียนในบานมิชชันนารี และตอมาการเขาเรียนในโรงเรียน เพือ่ เติม
ภาพลักษณแกสตรีลานนาใหโดดเดนในดานงานอาชีพ คือ การออกไปทํางาน
นอกบานที่มีเงินเดือน และสามารถเปนผูอบรมหรือสอนคนอื่นได คือสอนคน
ใหอา นออกเขียนได โดยเฉพาะลูกหลานของตนเอง สตรีเหลานีม้ สี ว นในการจัดตัง้
การเรียนการสอนในคริสตจักรในวันอาทิตย จึงนับไดวาสตรีคริสเตียนเหลานี้
มีสว นผลักดันการศึกษาในลานนา มีครูคริสเตียนเขาไปทํางานในโรงเรียนรัฐบาล
สตรีทอี่ า นออกเขียนไดและทํางานเต็มเวลามีเงินเดือนทัง้ เปนผูน าํ ในสังคมทีช่ ว ย
อบรมคนอื่นไดนี้ กลายเปนที่เคารพนับถือของหมูบาน แมในตอนแรกสังคม
จะจับตามองดวยความหวาดระแวงสงสัยไมคอยเชื่อในความสามารถก็ตาม”
(แปลโดยผูเขียน)
การที่มิชชันนารีมองวาผูหญิงลานนามีศักยภาพในดานวัฒนธรรมเปน
ทุนเดิมอยูแลว การ “เปดโลกใหม” แกผูหญิงลานนาดวยการศึกษาแบบใหม
จึงเปนการชวยใหผหู ญิงสามารถจัดระบบชีวติ ทัง้ ในบานและทีท่ าํ งาน โดยเฉพาะ
การใหความรูเพื่อมีอาชีพทํางานเต็มเวลา และมีเงินเดือน (Professionalization)
เชนทีน่ างนิวรณ โรคาพาธ ครูใหญโรงเรียนดาราวิทยาลัยอานคํากราบบังคมทูล
รัชกาลที่ ๗ ในนามครูและนักเรียนดังนี้ “นับวาการศึกษาไดกา วหนาไปอยางรวดเร็ว
มีนักเรียนที่จบชั้นมัธยมปที่ ๖ ของโรงเรียนไปแลว ๒๙ คน และคนที่สําเร็จ
จากโรงเรียนนี้บางคนก็เปนครูใหญอยูตามจังหวัดในฝายเหนือ บางคนก็ไดเปน
นางพยาบาล” (จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวเสด็จเลียบ
มณฑลฝายเหนือและนครเชียงใหม พ.ศ.๒๔๖๙, ๒๕๐๗ : ๘๖-๘๗)
กลาวไดวาการศึกษาของผูหญิงในโรงเรียนมิชชันนารีหลังการเขามา
จัดการศึกษาของสยามอยางเขมขนมีสว นในการสงเสริมใหผหู ญิงลานนามีสว นรวม
ในกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมลานนาใหเกิดแนวคิดและรูปแบบสังคม

๑๓๓
แบบใหม เชนการทีโ่ รงเรียนใหทนุ สนับสนุนนักเรียนทีเ่ รียนดีไปศึกษาตอยังโรงเรียน
ในกรุงเทพฯ หรือไปศึกษาตอยังตางประเทศ เมือ่ นักเรียนเหลานีส้ าํ เร็จการศึกษา
นาจะมีสวนในการนําแนวคิดสังคมวัฒนธรรมแบบใหมกลับมาเผยแพรในสังคม
ดวย เชนการแตงกายแบบใหม อาหารการกิน ซึง่ วิชาการเรือนแบบใหมไดกลาย
เปนสือ่ แนะนําและตอกยํา้ ตํารับอาหารคาวหวานอยางกรุงเทพฯ รวมทัง้ อาหาร
ฝรัง่ ทีม่ ชิ ชันนารีนาํ มาสอน และเมือ่ ผูห ญิงทีผ่ า นระบบการศึกษาแบบใหมเหลานี้
มีครอบครัว จึงมีสวนในการเปนตัวกลางถายทอดวัฒนธรรมใหมสูสมาชิกใน
ครอบครัวอยางตอเนื่องดวย
ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕ ภายใตการปกครอง
แบบใหมรฐั บาลมีนโยบายขยายการศึกษาอยางกวางขวางมากขึน้ พรอมกับปลูกฝง
ความคิดเรื่องชาตินิยมไปพรอมกัน เชน การสอดแทรกความคิดเรื่องพลเมือง
ของชาติไทยผานเนือ้ หาหลักสูตรเพือ่ กลอมเกลาความคิดของผูเ รียนใหเกิดสํานึก
เรื่องชาติ โดยเฉพาะเมื่อรัฐไดแกไขพระราชบัญญัติประถมศึกษา เดิมของป
พ.ศ.๒๔๖๔ และออกพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาใหม ป พ.ศ.๒๔๗๙ และประกาศ
บังคับใชทุกตําบลทั่วประเทศ โดยมีสาระสําคัญใหพลเมืองไทยทุกคนไดรับการ
ศึกษาทั้งสามัญศึกษาและอาชีวศึกษา หรือกระทรวงศึกษาธิการไดมีการจัดฝก
อบรมครูทั่วประเทศ ที่นอกจากการอบรมวิชาเฉพาะแลว ยังมีการสอนรําวง
และฝกรองเพลงปลุกใจเพื่อใหครูนําไปเผยแพรตอยังโรงเรียนในจังหวัดของตน
(จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ, ๒๕๓๖ : ๓๐๐)
นอกจากนี้ ยั ง มี ก ารเปลี่ ย นแปลงด า นวั ฒ นธรรมโดยเฉพาะการนํ า
วัฒนธรรมตะวันตกมาสรางความเปนอารยะใหประเทศ เชนมารยาทในสังคม
การแตงกาย หรือแนวปฏิบัติในชีวิตประจําวัน รวมไปถึงการออกประกาศ
รัฐนิยม ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๔๘๓) ในสมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม ที่กําหนดให
ภาษาไทยกลางเปนภาษาประจําชาติทพี่ ลเมืองทุกคนพึงเรียนรู สงผลใหโรงเรียน
ทัว่ ราชอาณาจักรกวดขันการสอนภาษาไทย และใชภาษาไทยเปนภาษาราชการ

๑๓๔
สวนภาษาถิ่นกลายเปนเพียงภาษาพูดที่หายไปจากระบบการศึกษาในโรงเรียน
โรงเรียนในภาคเหนือ เชนโรงเรียนในจังหวัดเชียงใหมตางยอมรับนโยบาย
ดังกลาวของรัฐบาล โดยเฉพาะโรงเรียนมิชชันนารี เชนโรงเรียนปรินสรอยแยลส
วิทยาลัย ที่แมจะบังคับนักเรียนชั้นมัธยมปที่ ๕ ถึงปที่ ๘ ใหพูดภาษาอังกฤษ
แตชนั้ ตํา่ กวานัน้ ตองพูดภาษาไทยกลาง และมีการลงโทษนักเรียนทีพ่ ดู ภาษาไทย
เหนือดวย (หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ, MS-๗๙ วันที่ ๑๐ สิงหาคม
๑๙๓๖ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๑๙๓๖) นอกจากนี้การประกาศรัฐนิยมที่ให
บุคคลเปลีย่ นชือ่ เปนภาษาไทยยังสงผลใหมกี ารสัง่ ปดโรงเรียนมิชชันนารีทใี่ ชชือ่
โรงเรียนเปนภาษาตางประเทศ เชน โรงเรียนแคนเน็ธแม็คเคนซี จังหวัดลําปาง
ทีร่ ฐั สัง่ ใหยบุ โรงเรียนดังกลาวรวมกับโรงเรียนบุญวาทยวทิ ยาลัย ในป พ.ศ.๒๔๘๕
สวนโรงเรียนวิชชานารี ซึ่งเปนโรงเรียนมิชชันนารีเชนกันกลับไมถูกสั่งปดเพราะ
ใชชื่อเปนภาษาไทย (ศักดิ์ รัตนชัย, ๒๕๓๔ : ๓๔)
การดําเนินนโยบายทางการเมืองของรัฐบาลสมัยจอมพล ป. พิบลู สงคราม
ทีใ่ ชวฒ
ั นธรรมเปนเครือ่ งมือในการจูงใจใหเกิดความรูส กึ ชาตินยิ มผานการประกาศ
รัฐนิยมหลายฉบับที่เนนเรื่องชาติ เผาพันธุ และหนาที่ของคนไทยตอชาติ เชน
การเปลี่ยนชื่อจาก “สยาม” เปน “ไทย” และใหเรียก ชื่อ สัญชาติ และประชาชน
ที่อาศัยในประเทศไทยวา “คนไทย” (รัฐนิยมฉบับที่ ๑ เรื่องการใชชื่อประเทศ
ประชาชน และสัญชาติ ประกาศวันที่ ๒๔ มิถนุ ายน ๒๔๘๒) สรางความเปนอันหนึง่
อันเดียวกันของคนในชาติ และสรางสํานึกตอหนาทีข่ องคนไทยทีจ่ ะปกปองรักษา
รักษาชาติไทยไวดวยชีวิต (รัฐนิยม ฉบับที่ ๒ เรื่องการปองกันภัยที่จะบังเกิด
แกชาติ ประกาศวันที่ ๓ กรกฎาคม ๒๔๘๒) รวมถึงการไมแบงแยกคนไทย
ออกเปนกลุมเปนเหลาวา ไทยเหนือ ไทยใต ไทยอีสาน หรือไทยมุสลิม (รัฐนิยม
ฉบับที่ ๓ เรื่อง การเรียกชื่อชาวไทย ประกาศวันที่ ๒ สิงหาคม ๒๔๘๒) ซึ่ง
คําอธิบายดังกลาวมีผลตอการเสนอภาพผูห ญิงลานนาทีก่ ลายเปน “ผูห ญิงไทย”
มีหนาที่และความรับผิดชอบตอประเทศชาติ ทั้งมีความรักชาติ กลาหาญ และ

๑๓๕
พรอมจะเสียสละเพือ่ ชาติ ซึง่ เปนการเปลีย่ นภาพของผูห ญิงลานนาตามแนวคิด
ชาตินยิ ม พรอมกับการสรางคําอธิบายใหมใหแกผหู ญิงในฐานะทีเ่ ปนหนวยทาง
การเมืองที่มีสิทธิมีเสียงในการเลือกตั้ง๑๓ และมีสวนรวมในการสรางชาติใหมี
ความเจริญกาวหนาเชนกัน ดังปรากฏในเนือ้ หาของละครเรือ่ ง มหาเทวี (๒๔๘๑)
ของหลวงวิจิตรวาทการที่ไดนําเรื่องนางกษัตริยแหงลานนาที่ประกอบภารกิจ
ยิ่งใหญดวยของการชวยรวมเผาชาติไทยเขาดวยกัน โดยมีความเชื่อวาหากไทย
ยังแตกแยกออกเปนรัฐเล็กรัฐนอยก็คงจะรุงเรืองไดยาก เพราะไมสามารถสราง
ความเปนปกแผนใหกับประเทศไทยได (วิจิตรวาทการ, หลวง, ๒๕๓๑ : ๓๗)
อยางไรก็ตาม การศึกษาของผูหญิงลานนาที่มีการปรับเปลี่ยนอยาง
ตอเนื่องมาตั้งแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวนั้น พบวา
แมผหู ญิงจะมีโอกาสไดรบั การศึกษาแบบใหมมากขึน้ จากโรงเรียนของมิชชันนารี
หรือจากในโรงเรียนรัฐบาลทีข่ ยายตัวเพือ่ รองรับนโยบายทางการศึกษาของรัฐไทย
ั โนทัยพายัพ
ตอหัวเมืองเหนือ๑๔ เชนโรงเรียนสตรียพุ ราชวิทยาลัย โรงเรียนสตรีวฒ
๑๕
และโรงเรียนสตรีประชาบาลวัดดอกเงิน (จดหมายเหตุพระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูห วั เสด็จเลียบมณฑลฝายเหนือและนครเชียงใหม พ.ศ.๒๔๖๙,
๒๕๐๗ : ๙๘) แตหลักสูตรการศึกษาสําหรับผูห ญิงยังคงใหความสําคัญแกการให
ความรูด า นงานบานงานเรือน การเย็บปกถักรอยมากเทากับการศึกษาดานวิชาการ
๑๓

แนวคิดดังกลาวนาจะเปนผลสืบเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.๒๔๗๕
ที่ผูหญิงไดรับสิทธิในการออกเสียงเลือกตั้งไดเชนเดียวกับผูชาย
๑๔
อยางไรก็ตาม แมวารัฐจะพยายามขยายการศึกษาในเขตมณฑลพายัพดวยการตั้งโรงเรียน
รัฐบาลและโรงเรียนประชาบาลในทองถิ่นมากขึ้นในชวงเวลานี้ แตกระนั้นก็ยังไมสามารถ
แขงขันดานประสิทธิภาพกับโรงเรียนมิชชันนารีโดยเฉพาะดานการสอนภาษาอังกฤษ เชนป
พ.ศ.๒๔๗๐ โรงเรียนมัธยมหญิงและชายของมิชชันนารีสามารถเปดชัน้ เรียนทีส่ งู กวาโรงเรียน
ของรัฐบาลไดแทบทุกเมือง (Siam Outlook, 1926: 11 และ Siam Outlook, 1927: 82, 94)
๑๕
โรงเรียนเทศบาลดอกเงิน กอตัง้ ขึน้ เมือ่ วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๔๖๖ ในวัดอูท รายคํา เชียงใหม
ตอมาวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๔๖๘ ไดตงั้ โรงเรียนใหมขนึ้ ชือ่ วาโรงเรียนสตรีประชาบาล (วัดดอกเงิน)
และยายไปเรียนที่วัดชัยศรีภูมิ เชียงใหม ปจจุบันคือโรงเรียนเทศบาลดอกเงิน

๑๓๖
(ยุพาภรณ แจงเจนกิจ, ๒๕๓๐ : ๒๔๓-๒๔๖) แมกระทัง่ ในยุคการเปลีย่ นแปลงชาติ
สมัยจอมพล ป. พิบลู สงครามทีร่ ฐั บาลใหโอกาสและสิทธิทางการศึกษาแกผหู ญิง
เพิ่มขึ้นดวยการจัดตั้งโรงเรียนมัธยมสตรีทั่วทุกจังหวัด ทําใหผูหญิงมีโอกาส
ทางการศึกษามากขึน้ โดยเฉพาะผูห ญิงชัน้ สูงและชัน้ กลาง แตหลักสูตรการสอน
ยังคงแทรกวิชาการเรือนเพื่อฝกอบรมเด็กนักเรียนหญิงเปนแมเรือนและมารดา
ที่ดีของชาติภายใตการดําเนินนโยบายเผยแพร “อุดมการณแมเรือน” (สุขสันต
แดงภักดี, ๒๕๓๗ : ๕๕) สงผลใหคานิยมทางสังคมเกี่ยวกับงานที่เหมาะสมกับ
ผูหญิงควรเปนงานที่สอดคลองกับความรูและหนาที่และจําเปนตองใชผูหญิง
เชนในกรณีของผูหญิงเหนือที่แมในชวงเวลานี้จะสําเร็จการศึกษาในระบบ
การศึกษาแบบใหมจํานวนมากขึ้น แตสวนใหญก็ยังคงมีหนาที่และบทบาทใน
แวดวงที่เกี่ยวของกับหนาที่ตามขนบธรรมเนียมเดิม เชนประกอบอาชีพเปนครู
และพยาบาล๑๖ หรือทํางานในหนาที่สังคมสงเคราะหแตก็มักจะมีบทบาท
ในระดับทองถิ่นเปนสําคัญ๑๗

๑๖

อาทิ อาจารยศวิ ลิ ยั สิงหเนตรทีไ่ ดรบั การศึกษาจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย (ดาราใต) เชียงใหม
โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย กรุงเทพฯ และเรียนพิเศษตอที่โรงเรียนปรินสรอยแยลสวิทยาลัย
หลังจากนัน้ ไปศึกษาตอวิชาพยาบาลทีว่ ทิ ยาลัยแพทยปก กิง่ ประเทศจีน และวิทยาลัยแพทย
มหาวิทยาลัยมิชิแกน ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยทุนของสภาคริสตจักรหลังจากนั้นกลับมา
ทํางานเปนพยาบาลและอาจารยพยาบาลที่โรงพยาบาลแมคคอรมิค เชียงใหม (สมบูรณ
สุวรรณอัตถ, ๒๕๒๒ : ๔๒-๔๖)
๑๗
อาทิ คุณเสงีย่ ม ช. สิงหเนตร นักสังคมสงเคราะหและคริสเตียนทีม่ ชี อื่ เสียงและตัง้ สํานักงาน
ทนายความขึ้นที่จังหวัดเชียงใหม (ปราณี ณ พัทลุง, ๒๕๓๘ : ๑๙๕)

๑๓๗
บทสรุป

แนวคิดทางการศึกษาของสังคมลานนามีสวนเกี่ยวของอยางสําคัญ
กับภูมิหลังทางประวัติศาสตรและบริบทที่เกี่ยวของและแวดลอมอยูในแตละ
ชวงของเวลา และมีผลตอการจัดการศึกษาแกผูหญิงลานนาอยางมีนัยสําคัญ
แมในยุครัฐจารีตของลานนาจะใหภาพการศึกษาของผูห ญิงไมชดั เจนนัก เนือ่ งดวย
หลักฐานเพื่อใชศึกษาเกี่ยวกับผูหญิงมีจํานวนไมมากนักและเรื่องราวคอนขาง
จํากัดอยูเฉพาะกลุมผูปกครอง แตจากการศึกษากฎหมายโบราณของลานนา
เชน กฎหมายคลองเจือแหงพระเจากือนา พบวาผูหญิงลานนาสมัยจารีตนาจะ
ไดเลาเรียนหนังสือพอสมควร แมอาจจะไมสามารถยืนยันไดวาผูหญิงไดรับ
การศึกษาอยางชัดเจนแตก็มีความเปนไปไดวาผูหญิงลานนาบางสวนนาจะมี
โอกาสศึกษาหาความรูตามขนบโบราณอยูบาง และเมื่อเขาสูชวงเวลาแหง
การขยายอํานาจของสยามและอาณานิคมตะวันตกในพุทธศตวรรษที่ ๒๕
สังคมลานนาไดเปดโอกาสใหมชิ ชันนารีคณะเพรสไบเรียนไดเขามาเพือ่ เผยแพร
ศาสนาคริสต พรอมกับไดนาํ แนวคิดทางการศึกษาแบบตะวันตกเขาดวยการจัดตัง้
โรงเรียนที่มีครูผูสอนเปนกลุมมิชชันนารี มีผูเรียนเปนเด็กผูหญิงลานนา โดย
ในชวงแรกพบวาหลักสูตรการเรียนการสอนที่สอดคลองกับแนวคิดการเผยแพร
พระคริสตธรรมและความเปนตะวันตกบนฐานของความคิดที่วาผูหญิงลานนา
มีบทบาททางสังคมวัฒนธรรมสูง การใหการศึกษาแกผูหญิงจึงเปนจุดมุงหมาย
หนึ่งของภารกิจทางศาสนา ซึ่งทําใหผูหญิงลานนามีโอกาสไดรับการถายทอด
ความรูแ ละแนวการศึกษาในอีกลักษณะหนึง่ ทีต่ า งไปจากยุคจารีต และในชวงตอ
เมื่อที่สยามไดเขามาจัดการปกครองลานนาอยางเต็มที่ อํานาจจากสยามไดแผ
ขยายและเขามามีบทบาทตอโรงเรียนของมิชชันนารีไมวา จะเปนปฏิบตั กิ ารผาน
การควบคุมหลักสูตรไดอยางเบ็ดเสร็จ หรือการสรางกฎระเบียบ บรรทัดฐานทาง
จริยธรรมของโรงเรียนทีเ่ ปนองคประกอบของสยาม สงผลใหโรงเรียนมิชชันนารี
จําเปนตองปรับตัวและปรับองคประกอบทางการศึกษาแบบตะวันตกของตน

๑๓๘
เพื่อสามารถที่จะมีปฏิบัติการทางแนวคิดรวมกับสยามพรอมกับพยายามที่จะเก็บ
รูปแบบวิถีชีวิตของทองถิ่นไว อยางไรก็ตาม เมื่ออํานาจจากสยามแผขยายเขามา
และมีบทบาทตอการกําหนดแนวทางการปกครองแบบรัฐสมัยใหม รวมถึง
การสรางอุดมการณแนวคิดเอกชาติและความเปนพลเมืองผานระบบการศึกษา
ในลานนาอยางตอเนือ่ งและเต็มที่ ทัง้ การจัดสรางโรงเรียนรัฐบาลเพือ่ ทําการสอน
ภาษาไทย การกลอมเกลาความคิดผานหลักสูตรการศึกษา การใชกฎหมาย
เพื่อกําหนดและจัดการการศึกษาอยางเปนระบบและทั่วถึงทั้งประเทศ โรงเรียน
สําหรับสตรีในลานนาจึงเปนหนึ่งในกลไกอุดมการณของรัฐชาติไทยที่สงผาน
แนวคิดการจัดการศึกษาสําหรับผูห ญิงทีเ่ ปนไปเพือ่ ปลูกฝงคุณสมบัตใิ หนกั เรียน
หญิงเปนคนขยันขันแข็ง สะอาดทัง้ รางกายและจิตใจ เปนสุภาพสตรี มีความซือ่ สัตย
สุจริตมีอุปนิสัยใจคอดี และในที่สุดคือเปนพลเมืองไทยที่ดีของประเทศ

๑๓๙

บ รรณานุกรม
หนังสือภาษาไทย
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ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพคุรุสภา.
คณิเทพ ปตภุ มู นิ าค และคณะ. (๒๕๕๗). “การขับขานวรรณกรรมลานนา : จอย”.
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ฌาปนกิจศพ ม.ร.ว.ทรงพันธุ ศุขสวัสดิ์ ณ เมรุวัดมกุฎกษัตริยาราม ๑๓
กุมภาพันธ ๒๕๐๗.
จดหมายเหตุเรื่องทัพเชียงตุง. (๒๔๕๙). พระเจานองยาเธอ กรมหมื่นไชยนาทนเรนทร โปรดใหพิมพเปนครั้งแรกในงานศพพลเรือตรี พระยานาวาพล
พยุหรักษ (ม.ว.พิณ สนิทวงศ ณกรุงเทพ). พระนคร : โรงพิมพไทย.
นครินทร เมฆไตรรัตน. (๒๕๓๓). การปฏิวัติสยาม พ.ศ.๒๔๗๕. กรุงเทพฯ :
มูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร.
บุญเสริม ศาสตราภัย. (๒๕๒๓). ศรีโหม : คนเชียงใหมคนแรกทีไ่ ปอเมริกา. เชียงใหม :
โรงพิมพปอง.
ปราณี ณ พัทลุง. (๒๕๓๘). เพ็ชรลานนา เลม ๒. เชียงใหม : ผูจ ดั การภาคเหนือ.
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ในสมัยรัชกาลที่ ๔. กรุงเทพฯ : กองคริสเตียนศึกษา สภาคริสตจักรแหง
ประเทศไทย.
แมคกิลวารี, แดเนียล เขียน. จิตราภรณ ตันรัตนกุล แปล. (๒๕๓๗). กึ่งศตวรรษ
ในหมูคนไทยและคนลาว : อัตชีวประวัติของศาสนาจารยแดเนียล
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การเมืองลานนา.” คริสตศาสนากับขนบประเพณีและวัฒนธรรมลานนา.
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๑๔๒
วิทยานิพนธ
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เอกสารชั้นตนภาษาไทย
หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ, MS-๗๙ สมุดหมายเหตุรายวันของ
P.R.C.. เลมที่ ๑. หอจดหมายเหตุมหาวิทยาลัยพายัพ. สิริกิตติสับบ.
วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๑๙๓๖ และวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๑๙๓๖.
. พระยาไพศาลฯ ไปตรวจราชการมณฑลพายัพ สําเนาที่ ๔๓/๑๔.
วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๔๕๖.
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สําเนาที่ ๔.๔/๓๑.
, เอกสารรัชกาลที่ ๕. ศ. ๒/๑๐. พระบรมราโชบายการเลาเรียนเมือง
เชียงใหม สําเนาที่ ๒๔/๑๕๘๙. วันที่ ๗ กุมภาพันธ ร.ศ.๑๒๔
, เอกสารรัชกาลที่ ๕. รายงานกรมหมืน่ พิชติ ปรีชากรเรือ่ งราชการมณฑล
ลาวเฉียง สําเนาที่ ๕๘/๘๘ วันที่ ๔ฯ ๖ คํ่า ป ๑๒๔๖.
, เอกสารรัชกาลที่ ๕. ใหนครเชียงใหมปกครองโดยสามัคคีแลใหทาง
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, รายงานการตรวจราชการจังหวัดเชียงใหม แมฮองสอน มณฑลพายัพ
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๑๔๕
บทคัดยอ

บทความชิน้ นี้ เปนบทความเชิงการทบทวนเอกสารรวมกับการนําเสนอ
สวนหนึ่งของผลการดําเนินโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการในชุมชน ซึ่งผูเขียน
พยายามถายทอดถึงสถานการณของผูสูงอายุในสังคมไทยที่กาวสูภาวะสังคม
สูงวัยอยางสมบูรณ การเปลี่ยนผานทางดานสถานภาพจากผูขับเคลื่อนทาง
เศรษฐกิจและความเปนไปในสังคมและวัฒนธรรมเขาสูภ าวะพึง่ พิงทางสังคมของ
ผูสูงอายุนั้น เปนการรับรูในสังคมที่ผิดพลาดหรือเหมารวมเกินไปหรือไมตอ
การทําความเขาใจตัวตนของผูส งู อายุและภาวะของสังคมสูงวัยในปจจุบนั เราจะ
พบวาปรากฏการณดงั กลาวมิไดเกิดขึน้ ในสังคมไทยเพียงแหงเดียวเทานัน้ หากแต
เปนสถานการณที่นานาประเทศกําลังเผชิญกับการเขาสูสังคมสูงวัย ดวยปจจัย
มากมายที่สงผลตออัตราการเกิดที่ลดลง เทคโนโลยีและความกาวหนาทาง
การแพทยที่สงผลตอความยืนยาวของชีวิตในสังคมสมัยใหมมากขึ้น ยอมสงผล
ตอทิศทางทางการพัฒนาและการดํารงอยูของประชากรในแตละประเทศอยาง
มิอาจหลีกเลี่ยงได
อยางไรก็ตาม สถานภาพของผูส งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพตอการดําเนินกิจกรรม
ทางสังคมยังมีใหไดพบเห็น ไมวา จะเปนการรวมกลุม ผูส งู อายุ การเปนอาสาสมัคร
หรือการเปนตัวแทนชุมชนในการดําเนินกิจกรรมทางประเพณีและศาสนา ซึ่ง
ศิลปวัฒนธรรมที่ผูสูงอายุไดดําเนินการเหลานี้ไดกลายเปนพื้นที่ทางสังคม
ที่เปดโอกาสใหผูสูงอายุไดแสดงความรู ความสามารถ อีกทั้งยังเปนพื้นที่แหง
การรอยรัดชวงวัยตางๆ ของชุมชนเขาไวดวยกัน เมื่อมองผาน “ตุง” สัญลักษณ
ทางภูมิปญญา/ศิลปวัฒนธรรมแหงลานนา เรากลับพบถึงวิถีชีวิตของผูสูงวัย
และพื้นที่ทางสังคมที่เชื่อมโยงคนในแตละชวงวัยอยางนาสนใจ สิ่งนี้อาจจะเปด
พื้นที่ของความเขาใจผูสูงอายุที่มักผูกขาดอยูกับคําวา “พึ่งพิง” หรือ “ภาระ”
มาสู “คุณคา” ไมมากก็นอย

๑๔๖
Abstract

This article aims to review academic documents- together with
the results of community research projects-concerning the situation of
the Thai elderly. The transition status from a previously held position as
a driver of the economy, society and culture into a reduced state of
entirely social dependence. There seems to be an inclusive misperception
in society or misunderstanding towards their self-recognition and social
identity at present. The study reveals that such phenomena has occurred,
not only in Thailand, but appears to be the situation that many countries
are facing with their aging societies. Moreover, the combination of
declining birth rates, technological and medical advances for longevity
have inevitably impacted toward the development and survival of
population in each country.
However, the elderly still carry out social activities that can be
seen in the form of elderly clubs, volunteer or community representation
in community and religious activities. This cultural operation has become a
social area that still allows seniors to show their knowledge and expertise,
as well as uniting various generations, together. When looking through the
“Tung” the symbols of Lanna wisdom art. We find the actual way of the
elderly’s life and social space that tie-up people with diﬀerent age groups in
various interesting ways. This may also be the area for us to comprehend
the elderly better than the negative prevailing perception; We can make a
transition from a description such as, “dependent” or “burden” to a positive
word such as, “worth”.

๑๔๗
บทนํา

: กอนหินถามทาง

สังคมโลกกําลังเผชิญหนากับการเปลี่ยนแปลงโครงสรางทางประชากร
ครั้งใหญ ภาวการณของอัตราการเกิดที่ลดจํานวนลงอยางรวดเร็วดวยปจจัย
แวดลอมตางๆ อาทิ การวางแผนครอบครัว เงื่อนไขทางเศรษฐกิจ และคานิยม
การใชชวี ติ ของผูค นสมัยใหมทเี่ ปลีย่ นแปลงไป สวนทางกับความอายุยนื ยาวของ
ผูคน ดวยความกาวหนาของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีทางการแพทย มีการ
คาดการณวา ภายในป ค.ศ.๒๐๕๐ จะมีจํานวนผูสูงอายุคิดเปน ๑ ใน ๕ ของ
ประชากรโลก (ผานิตดา ไสยรส, ๒๕๕๙ : ๑๒๔)
สังคมไทยเปนหนึ่งในหลายประเทศที่กาวเขาสูการเปน “สังคมสูงวัย”
และกําลังเผชิญกับสถานการณของภาวะสูงวัยอยางหลีกเลีย่ งไมได อาจกลาวได
ไมเต็มปากเต็มคํานักตอการพิจารณาสถานการณดังกลาวทางประชากรวา
เปนปญหาทางสังคมรูปแบบหนึ่ง แตเราก็ไมอาจปฏิเสธถึงผลกระทบจากการ
เปลีย่ นแปลงโครงสรางทางประชากรทีเ่ กิดขึน้ มาได ไมวา จะเปนเรือ่ งของทัศนคติ
ดานลบตอผูสูงอายุ การใชชีวิตประจําวันของผูสูงอายุ การขาดแคลนแรงงาน
ในตลาด งบประมาณในการจัดสวัสดิการสังคมแกผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้น หรือแมแต
เรื่องของความสัมพันธของผูสูงอายุกับคนวัยตางๆ การทําความเขาใจตอการ
เปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ อาจเปนสิง่ จําเปนไมแพเรือ่ งอืน่ ทีส่ งั คมควรใหความสําคัญ
เชนกัน
เมื่อพิจารณาผานนิยามความหมายของผูสูงอายุในพระราชบัญญัติ
ผูสูงอายุ พ.ศ.๒๕๔๖ มาตราที่ ๓ วา “ผูสูงอายุ” หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกิน
๖๐ ปบริบูรณขึ้นไปและมีสัญชาติไทย กับความเขาใจพื้นฐานของสังคมที่มีตอ
“ภาวะสูงวัย” คือ ผูที่มีชีวิตอยูในชวงวัยสุดทายของชีวิต ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ทางรางกายและจิตใจ ประสิทธิภาพในการทํางานทีล่ ดลงและมีบทบาทหนาที่
ทีแ่ ตกตางจากชวงวัยหนุม สาว การกําหนดนิยามนัน้ มีความจําเปนในเชิงวิชาการ
เพราะเปนจุดเริม่ ตนตอการทําความเขาใจปรากฏการณทางสังคมและวัฒนธรรม

๑๔๘
นั้นๆ เสมอ เพียงแตวานิยามเหลานั้นสะทอนถึงความเขาใจที่เปนกลางหรือไม
นิยามเหลานี้ถูกใชในการแบงกลุมคนทางสังคมและมีผลตอการจัดการพวกเขา
และเธอตอไปอยางไร กลาวคือ ภาพลักษณผสู งู อายุทสี่ งั คมเขาใจนัน้ คือ คนทีม่ ี
สุขภาพรางกายออนแอ เชื่องชา ลาสมัย ไมทันโลก ปรับตัวยาก เปนกลุมคน
ที่ไมสรางผลิตภาพทางเศรษฐกิจ รัฐตองใหความชวยเหลือดูแล และนําไปสูการ
เลือกปฏิบตั หิ รือกีดกัดผูส งู อายุออกจากกิจกรรมทางสังคมในทีส่ ดุ ขณะเดียวกัน
ผูส งู อายุกอ็ าจมีอคติตอ ตนเองเชนกัน อาทิ การมองวา ตัวเองเปนภาระของทาง
ครอบครัว ไมมีประโยชนตอสังคมและเรียนรูไดชา (Hooyman&Kiyak ๒๐๑๑;
กมลชนก ขําสุวรรณ, ๒๕๕๕ อางใน ผานิตดา ไสยรส, ๒๕๕๙)
ประเด็นของการนิยามกลุมคนผานอายุดังกลาว หนังสือชื่อ “ชีวิตหลัง
การทํางาน การมาถึงของสังคมไรผสู งู อายุ” เขียนโดย ไมเคิล ยัง และ ทอม สกูลเลอร
ไดเสนอวา อายุถูกนํามาเปนเครื่องมือในการกดขี่และบังคับใหคนตองถูกจํากัด
อยูใ นบทบาททีส่ งั คมตีกรอบไว แตในความเปนจริงแลวมีผสู งู อายุมากมายทีต่ อ
ตานแนวคิดแบบเดิมๆ และพยายามคนหากิจกรรมเติมเต็มชีวิตรูปแบบใหมๆ
พวกเขาพยามพิสูจนวาอายุเปนเพียงตัวเลขเทานั้น ดังนั้น จะเห็นไดวาทัศนคติ
เชิงลบทีย่ ดึ ติดกับชวงวัย ทีท่ าํ การแบงแยกคนตามอายุนนั้ อาจนําไปสูก ารมองขาม
และอัตลักษณอนื่ ๆ ของพวกเขา (Young, M., Schuller, T., & Schuler, T. ๑๙๙๑
อางในผานิตดา ไสยรส, ๒๕๕๙ : ๑๒๘) เรามักจะพบคําตอบทีต่ ายตัวในการมอง
ผูสูงอายุอยางเหมารวมมากกวาความเขาใจ บทความชิ้นนี้จึงตองการนําเสนอ
อีกดานของทัศนคติตอผูสูงอายุในเชิงบวก โดยมองผานพื้นที่ทางสังคมและ
วัฒนธรรมลานนาอยาง “ตุง” สัญลักษณทางภูมปิ ญ
 ญาอยางหนึง่ ของภาคเหนือ
ที่เปนพลวัต กลาวคือ เราพบวา ภูมิปญญาของ “ตุง” ยังคงอยูแตแปรเปลี่ยนไป
ในเชิงพิธกี รรมและความหมายอยางสลับซับซอน ซึง่ สิง่ ทีท่ าํ ให ตุง คงอยูก ลับเปน
ตัวตนของกลุมผูสูงอายุที่ไดเปนสวนสําคัญของการสานตอคติและความเชื่อ
ในตุงลานนา อีกทั้ง “ตุง” ยังสรางพื้นที่ทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีคุณคา
แกผูสูงอายุกับคนในชวงวัยอื่นในสังคมอยางนาสนใจ

๑๔๙
คําถามทีน่ า คิดเสมือนกอนหินถามทางทีม่ ตี อ เราทุกคนวาเรามีความเขาใจ
ในผูส งู อายุและสังคมสูงวัยมากนอยเพียงใด และความเขาใจตอผูส งู อายุทเี่ กิดขึน้
มานั้นเปนเพียง “ภาพแทนความจริง” ในผูสูงอายุเพียงดานเดียวจริงหรือไม
เราอาจจะไมพบความจริงทั้งหมดในผูสูงอายุทุกคน แตเราอาจเขาใจมุมมอง
ที่มากขึ้นของผูสูงอายุที่มีความแตกตางหลากหลายเสมอ ผูเขียนจึงพยายาม
ถายทอดสถานการณของสังคมสูงวัยในปจจุบัน เพื่อสรางความเขาใจรวมกัน
ทั้งทัศนคติเชิงลบและบวกที่สังคมเขาใจและคาดหวังตอผูสูงอายุ และนําเสนอ
ภูมิปญญาของตุงลานนาอันจะนําไปสูการสรางพื้นที่ทางสังคมที่มีคุณคาตอ
ตัวตนของผูสูงอายุ...เริ่มเดินทางเพื่อหาคําตอบกัน
สถานการณผูสูงอายุและการรับรูในสังคม

การสูงวัยของประชากรเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ
ทัว่ โลก ในป พ.ศ.๒๕๕๙ โลกของเรามีประชากรทัง้ หมดประมาณ ๗,๔๓๓ ลานคน
จํานวนนี้เปนประชากรสูงอายุที่มีอายุ ๖๐ ปขึ้นไปจํานวน ๙๒๙ ลานคน หรือ
คิดเปนรอยละ ๑๒.๕ ของประชากรทั้งหมด (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูง
อายุไทย, ๒๕๕๙ : ๓)
ปจจุบันหลายๆ ประเทศ ตางใหความสนใจและมุงใหความสําคัญตอ
การจัดการประเด็นผูสูงอายุ เพราะแตละประเทศไดกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ
อยางเต็มรูปแบบ โดยเฉพาะในกลุมประเทศพัฒนาแลว เชน สหรัฐอเมริกา
และญี่ปุน ที่ฐานโครงสรางประชากรมีจํานวนกลุมผูใหญและผูสูงวัยมากกวา
ประชากรในช ว งวั ย อื่ น ๆ เช น เดี ย วกั น กั บ กลุ  ม ประเทศหลั ง คอมมิ ว นิ ส ต
ในยุโรป (post-communist countries เชน สาธารณรัฐเช็ก โปแลนด อังการี
เปนตน) ที่ประเด็นเกี่ยวกับผูสูงวัยเริ่มเปนที่ไดรับความสนใจอยางเห็นไดชัด
ซึง่ การกําหนดกลุม ชวงวัยตางๆ ของกลุม ประเทศเหลานีค้ อ นขางเปนพลวัตร อัน
เนื่องมาจากการมีอัตราการเกิดตํ่า การเขาสูชวงวัยเกษียณของคนในยุคเบบี้บูม

๑๕๐
(Baby boomers’ generation) การที่ประชากรมีชวงอายุที่ยาวขึ้น (Tomczyk, Ł.,
Klimczuk, A. ๒๐๑๕ : ๕) และเนื่องจากอายุขัยเฉลี่ยของประชากรเพิ่มสูงขึ้น
ประกอบกับการกาวเขาสูว ยั สูงอายุอยางรวดเร็ว ความชุกของวัยสูงอายุจาํ นวนมาก
ที่มีอายุขัยเฉลี่ยเพิ่มขึ้นนั้น เปนปรากฏการณที่มีนัยสําคัญทางสังคมวัฒนธรรม
และเศรษฐกิจ
สําหรับประชาคมอาเซียนซึ่งมีจํานวนสมาชิก ๑๐ ประเทศ ประชากร
ของอาเซียนมีอายุสงู เพิม่ มากขึน้ เชนเดียวกัน ใน พ.ศ.๒๕๕๙ มีประเทศสมาชิก
จํานวน ๓ ประเทศไดกลายเปนสังคมสูงอายุแลว ไดแก สิงคโปร (ประชากร
อายุ ๖๐ ปขึ้นไป รอยละ ๑๘.๗) ประเทศไทย (รอยละ ๑๖.๕) และเวียดนาม
(รอยละ ๑๐.๗) ประเทศที่กําลังเขาสูสังคมสูงอายุในอีก ๒-๓ ปขางหนานี้ ไดแก
มาเลเซีย (รอยละ ๙.๕) และเมียนมาร (รอยละ ๙.๒) ในขณะทีป่ ระชากรรวมของ
ประเทศไทยกําลังเพิม่ ดวยอัตราทีช่ า ลงอยางมากจนเหลือเพียงรอยละ ๐.๔ ตอป
ในปจจุบนั ประชากรสูงอายุกลับเพิม่ ขึน้ ดวยอัตราทีส่ งู มากโดยประชากรอายุ ๖๐ ป
ขึ้นไปเพิ่มขึ้นดวยอัตราประมาณรอยละ ๕ ตอป ขณะที่ประชากรอายุ ๘๐ ป
ขึ้นไปเพิ่มดวยอัตราสูงมากกวารอยละ ๖ ตอป (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนา
ผูสูงอายุไทย, ๒๕๕๙ : ๓) ขณะที่ประเทศไทยในป พ.ศ.๒๕๖๑ มีจํานวนของ
ผูสูงอายุสูงถึง ๑ ใน ๕ ของประชากรทั้งหมด คือ มีสัดสวนประชากรผูสูงอายุ
(อายุ ๖๐ ป ขึ้นไป) เพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๒๐ ในป พ.ศ.๒๕๖๑ และมีจํานวนมาก
กวาประชากรเด็ก ซึง่ ถือไดวา ประเทศไทยพรอมเขาสูส งั คมผูส งู อายุอยางสมบูรณ
(ฉัตรชัย นกดี, ๒๕๖๐)
ตามรายงานสถิติดานประชากรของประเทศไทย เพศชายมีอายุขัย
เฉลี่ยอยูที่ ๗๑.๓ ป ขณะที่เพศหญิงเฉลี่ยอยูที่ ๗๘.๒ ป เมื่อประชากรในสังคม
มีอายุยืนยาวขึ้นก็สงผลใหสัดสวนโครงสรางประชากรในกลุมผูสูงอายุมีอัตรา
การเสียชีวิตที่ลดลง ในขณะที่นโยบายในการวางแผนครอบครัวก็ไดเกิดขึ้น
เชนกัน การรณรงคใหประชากรในสังคมมีการวางแผนครอบครัวกอนทีจ่ ะมีบตุ ร
สงผลใหประชากรในสังคมปจจุบนั มีบตุ รนอยลง เฉลีย่ ตอครอบครัวอยูท ปี่ ระมาณ

๑๕๑
๑-๒ คน ขณะที่คนจํานวนหนึ่งที่แตงงานและไมมีบุตร และบางสวนครองตัว
เปนโสดดวยความตองการอิสระในการดําเนินชีวิต ดังนั้น เมื่ออัตราการเกิดตํ่า
อัตราการเพิม่ ขึน้ ของผูส งู วัยมีอยางตอเนือ่ ง ดวยภาวการณเปลีย่ นทางโครงสราง
ที่สวนทางกัน สงผลใหสังคมไทยในปจจุบันกลายเปน “สังคมผูสูงอายุ” (Aging
Society) อยางหลีกเลี่ยงไมได (จุฑารัตน แสงทอง, ๒๕๖๐ : ๗-๘)
สังคมไดทาํ การกําหนดและมองวาเมือ่ บุคคลใดก็ตามทีม่ อี ายุ ๖๐ ปบริบรู ณ
บุคคลนัน้ ก็กลายเปนผูส งู อายุทตี่ อ งเปลีย่ นสถานะจากผูข บั เคลือ่ นเศรษฐกิจของ
สังคมมาเปนกลุม คนทีต่ อ งเขาสูภ าวะพึง่ พึงจากสังคม โดยทีผ่ สู งู อายุไมสามารถ
หาขอใดๆ โตแยงไดเลย เพราะสังคมไดกาํ หนดอัตลักษณของความสูงอายุไวแลว
(จุฑารัตน แสงทอง, ๒๕๖๐ : ๘) ขณะเดียวกัน ผูสูงวัยคนหนึ่งๆ ยอมมีตําแหนง
แหงทีแ่ ตกตางกันไปตามโครงสรางทางสังคม เนือ่ งมาจากลักษณะทางวัฒนธรรม
ของสังคมนัน้ ๆ ยกตัวอยางเชน ในสังคมทีก่ ารบอกเลากลาวขาน (oral message)
เปนพืน้ ฐานของสังคมวัฒนธรรม ผูส งู อายุถอื เปนรากฐานทางความรูท แี่ ข็งแกรง
และมีบทบาทเปนคลังความรูของสังคม ความหมายของผูสูงวัยในสังคมแบบนี้
คือ ผูม คี วามรูแ ละเผยแพรความทรงจําของชวงวัยนัน้ สูผ อู นื่ มีสถานะเสมือนเปน
นักการศึกษา ผูพิพากษา และผูประสานเชื่อมตอของคนระหวางชวงวัยตางๆ
การรับรูท างสังคมตอผูส งู อายุในชุมชนเชนนีอ้ าจกลาวไดวา “เมือ่ สิน้ ผูส งู อายุแลว
ความรูตางๆ จะสูญหายตามกันไป” (Tomczyk, Ł., Klimczuk, A., ๒๐๑๕ : ๑๓)
อีกทัง้ ในสังคมแบบนีบ้ ทบาทของผูส งู วัยเปรียบเสมือนกับผูท มี่ อบแรงบันดาลใจ
ทัง้ การเขียนภาพ การปน งานกวี หรือเปนแบบอยางทางภูมปิ ญ
 ญา (Stefaniak-Hrycko,
๒๐๑๑, p. ๓๕ อางใน Tomczyk, Ł., Klimczuk, A., ๒๐๑๕ : ๑๓) ทวา ทุกวันนี้
ตําแหนงแหงทีข่ องผูส งู อายุในพืน้ ทีท่ างสังคมถูกครอบงํา/จัดการโดยสือ่ อิเล็กทรอนิกส
ทีม่ กี ารอนุญาตใหเขาถึงขอมูลอยางไรขดี จํากัด ซึง่ คนรุน ใหมเองก็ปรารถนาทีจ่ ะ
รับรูข อ มูลผานทางเว็บเบราเซอรมากกวาการเขาถึงตัวตนของผูส งู วัย (Tomczyk,
Ł., Klimczuk, A., ๒๐๑๕ : ๑๓)

๑๕๒
เมื่อสังคมกาวเขาสูความทันสมัยที่นับวันจะเพิ่มมากขึ้น ผูสูงอายุ
มักจะมีความรูสึกวาพวกเขาไมไดถูกมองหรือรับรูตามแบบที่พวกเขาเคยเปน
เชน ในฐานะผูมีบทบาทสําคัญ โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่ซึ่งเปนที่สนใจ
ของคนรุนใหม การใชคอมพิวเตอรและอินเตอรเน็ต หรืออุปกรณการสื่อสาร
อิเล็กทรอนิกส เทคโนโลยีสารสนเทศตางๆ เปนสิง่ พืน้ ฐานของสังคมสารสนเทศ
ที่เปนปจจัยสําคัญสําหรับคนรุนใหม ยิ่งไปกวานั้น ความโดดเดนของโลกสมัย
ใหมคือ การวางแนวทางและการกําหนดเปาหมายสูอนาคต การเปลี่ยนแปลง
นวัตกรรม ซึง่ ในบางครัง้ มาพรอมกับขอจํากัดทางประเพณี พิธกี รรมและคานิยม
สากล นอกจากนี้แลวในสวนของคนรุนใหม ผูสูงวัยอาจเปนเพียงสวนหนึ่งของ
อดีตที่ไมไดมีความสําคัญมากนักตอสิ่งที่ดําเนินอยูในปจจุบันที่เรื่องของทักษะ
และความรูเปนสิ่งที่จําเปนตองมี (Stras-Romanowska, ๒๐๑๒ : ๕๖–๕๙
อางใน Tomczyk, Ł., Klimczuk, A., ๒๐๑๕ : ๒๖) ซึ่งในบรรยากาศเชนนี้
ผูสูงอายุที่กลายเปนภาพตัวแทนของอดีตไมไดเปนสิ่งที่ตองตาตองใจของคน
รุนใหม การไรซึ่งความเขากันของคนสองรุน และคนรุนใหมมีกําแพงที่ยากจะ
ทําลายได พรอมกับทัศนคติเชิงลบ เปนสิ่งที่สรางความไมเขาใจกันระหวางคน
สองรุน (Mackowicz, ๒๐๑๔ : ๖๕–๖๖ อางใน Tomczyk, Ł., Klimczuk, A.,
๒๐๑๕ : ๒๗) ในสถานการณเชนนี้การปรับตัวเปนสิ่งสําคัญ ซึ่งผูสูงวัยสามารถ
ปรับตัวเขากับโลกไดตราบเทาทีก่ ารเปลีย่ นแปลงนัน้ มีความสอดคลองกับความเชือ่
ของบุคคลและไมไดไกลเกินไปกวาระบบความเชื่อและความสามารถในการ
ปรับตัวของปจเจกบุคคล ในดานวัฒนธรรมของคนรุนใหม ปฏิบัติการนิยม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางครอบครัว มุมมองของชีวิต เหลานี้เปนสิ่งที่ผูสูงอายุ
ตองเผชิญกับกับปญหาใหมๆ ของบุคคล ครอบครัว หรือ ธรรมชาติทางสังคม
ซึ่งการวิเคราะหเชนนี้อาจดูรุนแรงไปและเปนที่ถกเถียงกันสําหรับบางคน แตสิ่งนี้
ก็เปนลักษณะของโลกที่ผูสูงอายุตองดํารงอยู

๑๕๓
ในทางกลับกัน ผูเชี่ยวชาญดานผูสูงวัยเนนวาการรวมกลุมกันเองของ
ผูส งู อายุเปนสิง่ ทีม่ ปี ระโยชนและมีความเปนไปไดทจี่ ะสําเร็จผล ขณะทีค่ นรุน ใหม
อาจไดรับความรู ประสบการณ และความชวยเหลือที่ไมอาจประเมินคาไดจาก
ผูสูงวัย (Mackowicz, ๒๐๑๔ : ๗๐ อางใน Tomczyk, Ł., Klimczuk, A., ๒๐๑๕ :
๒๗) ผูสูงอายุมีความจําเปนตองเชื่อมตอกับคนรุนใหม โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การดึงความสนใจในบทสนทนาและการมีความเขาใจกวางๆ ก็สามารถชวยได
ในเรื่องนี้ได เชน การพูดคุยถึงภาษาสมัยใหม โลกของเทคโนโลยี การบริหาร
จัดการตางๆ โดยผูสูงอายุเองควรมีการพูดคุยถึงวิถีดั้งเดิมของชุมชนตอชีวิต
ประจําวันและวิธีการแกปญหาตางๆ ที่เกิดขึ้น (Fabis, ๒๐๐๕ : ๙๖–๙๗ อางใน
เพิ่งอาง) สิ่งหนึ่งที่ทําใหผูสูงอายุโดดเดน คือ ชีวิตของคนกลุมนี้ไดถูกนําเขา
สูกรอบของกลุมเล็กๆ ที่ไมเหมือนกับที่ที่พวกเขาเคยอยูในสถานที่ทํางานหรือ
ที่อื่นๆ ซึ่งเราสามารถกลาวไดวาครอบครัวเปนจุดสําคัญ โดยเปนบริบทของ
การสวมบทบาทใหมใหกบั ผูส งู วัยในชวงของการเกษียณอายุ เชน ทําหนาทีข่ อง
ปูย า ตายายในการดูแลหลานดวยการถายทอดคานิยมและสืบตอประเพณีตา งๆ
อยางไรก็ตาม ครอบครัวตองใหผสู งู อายุรบั รูไ ดถงึ ความรูส กึ ทีป่ ลอดภัยในชวงแรก
ของการเขาสูภาวะผูสูงวัย มีอยูบอยครั้งที่พบวาผูสูงอายุไมไดเห็นดวยกับ
วัยผูใ หญหรือเยาวชน กลุม คนหนุม สาวมักไมเขาใจ ไมสงั เกต และบางครัง้ เห็นวา
ผูสูงอายุเปนปญหา สวนผูสูงวัยมักบนวาคนหนุมสาวเปนพวกที่ไรความรูสึก
ขาดประสบการณ ไรจินตนาการและคาดหวังไมได ซึ่งความคิดเห็นเชนนี้เปน
สิ่งที่ทําใหคนแตและวัยไมเขาใจและไมวางใจซึ่งกันและกัน ซึ่งการลดทัศนคติ
เหลานี้จําเปนตองมีการเปดรวมกลุมระหวางกัน โดยที่การเปดซึ่งกันและกันนี้
ถูกเชื่อมโยงเขากับทักษะของการเอาใจใสตอกัน (Tomczyk, Ł., Klimczuk, A.,
๒๐๑๕ : ๒๘) การรวมกลุมนี้เปนสิ่งสําคัญตอการเปดและเติมเต็มระหวาง
ชวงอายุ (de Tchorzewski, ๒๐๐๔ : ๑๐๐ อางใน Tomczyk, Ł., Klimczuk, A.,
๒๐๑๕ : ๒๘)

๑๕๔
สวนหนึ่งของการปรับเปลี่ยนการรับรูตอผูสูงอายุที่ Borczyk, Wnuk
(๒๐๑๒ : ๗๕ อางใน เพิ่งอาง : ๒๙) กลาวถึง ไดแก การกระตุนอยางสูงจาก
ความรวมมือระหวางชวงวัย การสรางพื้นที่ซึ่งผูสูงอายุสามารถแบงปนเรื่องราว
ชีวิตและภูมิปญญาตอคนรุนใหม สอดคลองกันกับสิ่งที่ จุฑารัตน แสงทอง
(๒๕๖๐ : ๙) ไดกลาวไววา “สังคมผูสูงอายุ” สังคมแหงการสรางคุณคาของ
วัยสูงอายุดวยความสามารถ ศักยภาพ และการพัฒนาของสังคม กลาวคือ
การมองขามภาวะทางสรีระรางกายที่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แลวหันมา
มุงเนน “คุณคา” ที่ความสามารถและศักยภาพของผูสูงอายุ ดวยจิตใจที่เคารพ
และยอมรับในคุณคาของความเปนมนุษยอยางเต็มเปยม
ในบางครั้ง การกาวเขาสูภาวะผูสูงวัยมิไดหมายถึงการกาวเขาสูภาวะ
พึ่งพิงทางสังคมที่มิอาจสรางประโยชนตอทั้งตนเองและสังคมได ทวา หลายตอ
หลายครั้งที่เราไดเห็นวาผูสูงอายุเปนผูดําเนินการหลักในหลายๆ กิจกรรม
ที่เกี่ยวของกับประเพณีและวัฒนธรรมในชุมชน เปนการนําเอาประสบการณ
ที่ตนเองมีและสั่งสมมาสรางประโยชนใหกับตนเองและสังคมได แมวาลักษณะ
งานที่ไดทํานั้นจะไดคาตอบแทนเปนเงินทองหรือไมก็ตาม แตถาสิ่งที่ทําสงผล
ตอความภาคภูมิใจใหกับตนเองก็ยอมที่จะสงผลดีตอสุขภาพของผูสูงอายุดวย
เชนกัน (จุฑารัตน แสงทอง, ๒๕๖๐ : ๑๐) การเปดโอกาสและพืน้ ทีใ่ หผสู งู อายุได
แสดงความสามารถและศักยภาพจะชวยสนับสนุนใหผสู งู อายุเกิดความตระหนัก
ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของตนเองใหเกิดประโยชนสงู สุดกับสังคมและคนรอบขาง
และสังคมก็สนับสนุนสงเสริมใหพนื้ ทีแ่ ละชองทางทีเ่ อือ้ อํานวยในการสรางคุณคา
ใหกับตนเองของผูสูงอายุ (เพิ่งอาง : ๑๔) จุฑารัตน แสงทอง (๒๕๖๐ : ๑๕, ๑๙)
เสนอวา สูงวัยอยางมีคุณภาพสามารถสรางไดดวยตัวของผูสูงอายุเอง รวมกับ
การเปดโอกาสและความเขาใจจากสังคมทีเ่ ห็นความสําคัญของผูส งู อายุ โดยการ
หยิบยื่นโอกาสดีๆ ทางสังคม แตการเปดโอกาสเหลานี้จะสําเร็จได ตองรวมกับ
ความใสใจและความเชื่อมั่นในตนเองของผูสูงอายุดวยเชนกัน ความรูของ

๑๕๕
ผูสูงอายุที่เคยสั่งสมมาตลอดเกินครึ่งชีวิตของผูสูงอายุนั้นสามารถนํามาสราง
ประโยชนใหแกสังคม หรือความรูเดิมๆ ที่ไดรับการตกทอดมาจากบรรพบุรุษ
สามารถนํามาเผยแพรและทําประโยชนใหกับสังคมในฐานะ “ปราชญชาวบาน”
ผูส งู อายุกลุม นีเ้ ปนกลุม ทีม่ คี วามรูร อบดานโดยเฉพาะเรือ่ งประเพณีและวัฒนธรรม
เกากอน เปนบุคคลที่ไดรับการเคารพจากชาวบานในชุมชนนั้น ผูสูงอายุกลุมนี้
มักถูกเชิญไปตัวแทนในการประกอบพิธีทางศาสนา
เมื่อกลาวถึงผูสูงอายุในประเด็นที่เกี่ยวของกับประเพณี วัฒนธรรม
และความรูทองถิ่น สิ่งนี้อาจเปนสิ่งที่คุนชินจนอาจเลยไปถึงการมิไดสนใจตอ
ประเด็นดังกลาวดวยเห็นวาเปนสิ่งที่คูกันมา ทวา เรามิอาจปฏิเสธไดวาความรู
ทางขนบธรรมเนียม ประเพณี คานิยม ความเชือ่ และวัฒนธรรมตางๆ ทางสังคม
สืบทอดตอๆ กันมาจากรุนสูรุนดําเนินไปไดเพราะการดําเนินการของผูสูงวัย
ในสังคมทั้งหลาย เมื่อตระหนักถึงความสําคัญของความรูทองถิ่นที่พึงรักษาไว
หลายๆ ชุ ม ชนจึ ง ต อ งอาศั ย ความรู  ความสามารถและประสบการณ ข อง
ผูส งู อายุในฐานะคลังความรูข องชุมชนเขามาถายทอดสิง่ เหลานัน้ ใหกบั คนรุน ใหม
ไดสืบสาน ดังเชนสิ่งที่จุฑารัตน แสงทอง ไดกลาวไวขางตน
ภูมิปญญาทองถิ่นและผูสูงวัย

เปนที่ทราบกันโดยทั่วไปวา ความรูหรือภูมิปญญาทองถิ่นเปนทุนทาง
มนุษยของประชากรทั้งในเขตเมืองและชนบท เปนสินทรัพยหลักที่มนุษยใชลงทุน
ในการดําเนินชีวิต มีความสําคัญตอทุกเพศทุกวัยในชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น
เปนสิ่งที่มีการพัฒนาและปรับใชอยางตอเนื่อง ทามกลางการเปลี่ยนแปลงและ
เปนสิง่ ทีถ่ กู ถายทอดจากรุน สูร นุ พรอมทัง้ ถักทอเขากับคุณคาทางวัฒนธรรมของ
ผูคน แตในปจจุบันระบบความรูทองถิ่นนี้มีความเสี่ยงที่จะจางหายไป อันเนื่อง
มาจากการเปลีย่ นแปลงอยางรวดเร็วของธรรมชาติทวั่ โลก ระบบเศรษฐกิจ การเมือง
และวัฒนธรรม สิ่งเหลานี้มลายหายไปจากการที่คนปรับตัวไดไมเหมาะสม

๑๕๖
หรือปรับตัวไดชาเกินไป แตในหลายๆ ปฏิบัติการก็หายไปจากการรุกรานของ
เทคโนโลยีตางชาติ แนวคิดการพัฒนาที่สัญญาวาจะไดรับผลในระยะสั้นและ
เปนหนทางของการแกปญหา อยางไรก็ตาม ในกระบวนการพัฒนาเองนั้น
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ก็สมั พันธกบั ภาคสวนและกลยุทธตา งๆ อาทิ การพัฒนาชุมชน
ที่สามารถนําความรูนี้มาแบงปนกันซึ่งเปนการเชื่อมสัมพันธระหวางสมาชิก
ในชุมชนและชวงวัยตางๆ เขาดวยกัน อยางไรก็ตาม ความรูท อ งถิน่ มิไดมคี วามเฉพาะ
หรือเพียงพอตอการรับมือกับความทาทายตางๆ ทีผ่ คู นพบเจอในทุกวันนี้ เพราะมี
หลักฐานไมนอยที่แสดงวาผูคนในทองถิ่นยังคงตองแสวงหาขอมูลขาวสาร
จากแหลงใดก็ตามที่พวกเขาจะสามารถทําได เพื่อนํามาแกไขปญหาและบรรลุ
เปาหมายที่ตองการ (Mujaju, C., Zinhanga, F. & Rusike, E., n.d.)
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มีดว ยกันหลากหลายประเภท ตามลักษณะของชุมชน
หรือสังคมนัน้ ๆ จะเปนผูก าํ หนด แตกส็ ามารถแบงประเภทของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ออกเปนกลุม ตางๆ ได ดังที่ มณนิภา ชุตบิ ตุ ร (๒๕๓๘ : ๒๑) และ นิคม ชมพูหลง
(๒๕๔๒ : ๑๓๑) (อางใน ประเภทของภูมิปญญา, มปป.) โดยไดแบงภูมิปญญา
ทองถิ่นออกเปน ๔ กลุม ไดแก ๑) คติ ความคิด ความเชื่อ และหลักการ ซึ่งเปน
พื้นฐานขององคความรู ๒) ศิลปะ วัฒนธรรม และขนบธรรมเนียม ประเพณีที่
เปนแบบแผนของการดําเนินชีวติ ๓) การประกอบอาชีพในแตละทองถิน่ ทีไ่ ดรบั
การพัฒนาใหเหมาะสมกับยุคสมัย และ ๔) แนวคิด หลักปฏิบัติและเทคโนโลยี
สมัยใหมที่ชาวบานนํามาใชในชุมชนซึ่งเปนผลพวงจากการความกาวหนาทาง
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับหลากหลายอาชีพและภาค
สวนตางๆ ของสังคม ทัง้ นี้ ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ สามารถแบงตามลักษณะของคนใน
ทองถิ่นหรือชุมชนที่ไดคิด หรือ ไดรับการถายทอดและถือปฏิบัติสืบตอกันมา
จากบรรพบุรุษ ซึ่งเกิดจากความเชื่อ ความรูสึก ความนึกคิด ในการสรางสรรค
แบบแผนของการดําเนินชีวิต รวมถึงการนําเทคโนโลยีพื้นบานมาประยุกตใชให
เกิดประโยชนตอไป

๑๕๗
ผูส งู อายุและภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ มีความสัมพันธหรือเกีย่ วของกันอยางไร
นั้น โครงการการจัดการความรูภูมิปญญาผูสูงอายุไทย (๒๕๕๓) ไดอธิบายไว
อยางนาสนใจวา ภูมปิ ญ
 ญา หรือ ความรูพ นื้ บานประเภทตางๆ ทีไ่ ดมกี ารสัง่ สม
กันมาโดยการถายทอด/สืบสานจากรุน สูร นุ ผานบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม โดยมีผสู งู อายุทาํ หนาทีข่ องการเปนสือ่ กลางในปฏิบตั กิ ารดังกลาวเหลานัน้
ซึ่งผูสูงวัยเปนกลุมประชากรที่มีศักยภาพ มีความรู ความสามารถ ทักษะ
ประสบการณและความเขาใจในชีวิต ภูมิปญญาทองถิ่นของสังคมไทยมีการ
หยิบยกขึ้นมาสงเสริมอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหเกิดการถายทอดวิชาความรูให
แกลูกหลาน หรือเยาวชนคนรุนหลังในสังคมอยางตอเนื่อง การสงเสริมใหผูสูง
วัยมีโอกาสไดแสดงศักยภาพ และถายทอดภูมิความรูที่เปนการบําเพ็ญตนให
เกิดประโยชนตอผูอื่นแลว ผูสูงอายุยังสามารถดูแลตนเองใหมีสุขภาพแข็งแรง
ไมใหเกิดภาระแกครอบครัว และสังคม จึงนับเปนการสรางสังคมที่มีคุณภาพ
อีกสวนหนึง่ ดวย นัน่ อาจหมายความวา ผูส งู อายุเปนทัง้ ผูม คี วามรู เจาของความรู
ผูร กั ษาภูมปิ ญ
 ญาความรู และในขณะเดียวกันก็เปนผูถ า ยทอดความรูน นั้ ๆ สูค น
รุนใหมใหไดสืบสานกันตอไป
มีงานศึกษาจํานวนไมนอ ยทีส่ ะทอนใหเห็นวาผูส งู อายุไดเขามามีสว นรวม
ในการรักษาไวซึ่งภูมิปญญาทองถิ่น เชน งานวิจัยของ Pakin Witchayakawin
and Wasan Tengkuan (๒๐๑๘ : ๙๗๑-๙๗๖) ที่ศึกษาเรื่องการพัฒนาการ
ทองเที่ยวเชิงชุมชนและการมีสวนของผูสูงอายุในชุมชนบานนาตนจั่น ผลการ
ศึกษาพบวา การทองเที่ยวชุมชนไดรับการพัฒนาโดยผูนําชุมชนดวยการสราง
ตระหนักในภูมิปญญาทองถิ่นและอัตลักษณของชุมชนใหกับประชากรในพื้นที่
และมี ผู  สู ง อายุ ทํ า หน า ที่ ใ นการนํ า เสนอภู มิ ป  ญ ญาท อ งถิ่ น ที่ เ ป น ประโยชน
ของชุมชน สิ่งดังกลาวเปนสิ่งที่เกิดขึ้นและมีสวนรวมจากคนในชุมชนซึ่งมี
ความหมายต อ การอนุ รั ก ษ ภู มิ ป  ญ ญาและการพั ฒ นาการท อ งเที่ ย วชุ ม ชน
อยางยั่งยืนตอไป

๑๕๘
ผูสูงอายุที่ยังคงสามารถดําเนินกิจกรรมตางๆ หรือมีศักยภาพ (active aging)
และมีกิจกรรมที่ยังคงเปนประโยชนตอชุมชน เปนที่สนใจของสังคมที่นับวัน
จะมีแตจาํ นวนผูส งู อายุทมี่ จี าํ นวนมากขึน้ เรือ่ ยๆ ในขณะทีก่ ารเรียนรูท จี่ ะมีหรือ
ทําใหเกิดสังคมผูสูงอายุที่มีศักยภาพนั้น (active aging) เปนความทาทายตอ
ทุกประเทศ (Kattika Thanakwang, Sang-arun Isaramalai, and Urai Hatthakit,
๒๐๑๔ : ๑๕๒) ซึ่งในแตละประเทศนั้นยอมมีบริบททางสังคมและวัฒนธรรม
ทีแ่ ตกตางกัน มุมมองของผูส งู วัยตอการเปนผูส งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพก็อาจแตกตาง
กันออกไป สําหรับประเทศไทยขอมูลจากงานวิจยั เรือ่ งการสูงวัยอยางมีศกั ยภาพ
ตามบริบทวัฒนธรรมไทยในมุมมองของผูส งู อายุ : การศึกษาเชิงคุณภาพ พบวา
ผูสูงอายุใหความหมายของการสูงวัยอยางมีศักยภาพ วาจะตองประกอบดวย
การอยูอยางพึ่งพาตนเองได การมีสวนรวมและทําประโยชนตอสังคม มีความ
งอกงามทางปญญา การคงไวซงึ่ วิถชี วี ติ ทีส่ ง เสริมสุขภาพ มีการเรียนรูอ ยางตอเนือ่ ง
และการเตรียมตัวเพื่อความมั่นคงยามชรา โดยมุมมองตอการสูงวัยอยางมี
ศักยภาพของผูส งู อายุไทยใหความครอบคลุมดานสุขภาพ การมีสว นรวมในสังคม
และความมัน่ คงในชีวติ ซึง่ เปนสามเสาหลักสําคัญของการสูงวัยอยางมีศกั ยภาพ
ทีเ่ สนอโดยองคการอนามัยโลก และทําการเปรียบเทียบกับการศึกษาในประเทศ
ตะวันตก พบวา มีทั้งลักษณะที่คลายคลึงและแตกตางจากที่อื่นๆ โดยการให
ความหมายตอการสูงวัยอยางมีศกั ยภาพของคนไทยทีม่ คี วามแตกตางจากทีอ่ นื่
คือ การใหความสําคัญตอความงอกงามทางปญญาและการเตรียมตัวเพือ่ ความ
มั่นคงยามชรา (เพิ่งอาง : ๑๖๕)
การเปนผูส งู อายุทยี่ งั คงทําประโยชนและมีสว นรวมในกิจกรรมทางสังคม
เปนหนึง่ ในมุมมองของการเปนผูส งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพ ซึง่ ในกรณีนหี้ มายถึงการที่
ผูสูงอายุนําพาตัวเองเขาไปมีสวนรวมในกิจกรรมชุมชน ประเพณี กลุมผูสูงอายุ
การแบ ง ป น ความรู  แ ละทั ก ษะที่ มี ต  อ ผู  อื่ น ผ า นการทํ า งานอาสาสมั ค รและ
การทํางานเพือ่ สาธารณประโยชน งานวิจยั เรือ่ งดังกลาวขางตนสนับสนุนมุมมอง

๑๕๙
ทีว่ า ผูส งู อายุทมี่ ศี กั ยภาพของไทยนัน้ นอกจากการพึง่ พาตนเองแลว ยังหมายรวม
ไปถึงการมีสวนรวมตอชุมชนและสังคมโดยรวมดวย ซึ่งความสัมพันธทางสังคม
เปนสิง่ ทีม่ คี วามสําคัญตอสุขภาวะของผูส งู วัยในสังคมไทย ผูท มี่ สี ขุ ภาพแข็งแรงที่
ยังคงทํางานและมีบทบาทตอครอบครัวและชุมชนจะมีความพึงพอใจในชีวติ และ
มีสุขภาพที่ดีกวาผูที่ไมไดกระทําการดังกลาว (Moen P, Dempster-McClain D,
Williams RM, ๑๙๙๒ อางใน Kattika Thanakwang et al., ๒๐๑๔ : ๑๕๙) ซึง่ การ
มีสวนรวมของผูสูงอายุนั้นมีทั้งอยูในลักษณะที่เปนทางการและไมเปนทางการ
ในกิจกรรมทางสังคมของชุมชน เชน การเขารวมกลุมผูสูงอายุ และ การเขารวม
พิธีกรรมทางศาสนา และการมีสวนรวมนี้อาจเปนสิ่งที่มีความหมายที่เชื่อมตอ
ผูสูงวัยเขากับผูคนในวัยอื่นๆ (Kattika Thanakwang et al., ๒๐๑๔ : ๑๕๙)
นอกจากการมีสว นรวมและการทําประโยชนตอ สังคมแลว ความงอกงาม
ทางปญญาเปนมุมมองหนึ่งที่ผูสูงอายุไทยไดเสนอมุมมองเอาไว ในประเด็นนี้
เกี่ยวของกับความเขมแข็งภายในบุคคล ความสงบ และความเชื่อมั่นในศาสนา
ผลการวิจัยของ Kattika Thanakwang et al. (๒๐๑๔ : ๑๖๐) พบวา ผูสูงอายุ
เห็นวากิจกรรมที่เกี่ยวของกับศาสนาจะสรางการเติบโตทางปญญาไดอยางมี
ประสิทธิผล ดวยประชากรสวนใหญของประทศไทยนับถือพุทธศาสนาและ
หลักธรรมคําสอนขององคพระพุทธเจาไดสง เสริมใหเกิดสุขภาวะทีด่ ี ความสงบนิง่
จากภายในจิตใจในกลุมผูสูงวัย ซึ่งผูสูงอายุไทยมีความเชื่อวาจิตวิญญาณ
เปนตัวบงชี้ที่สําคัญทางสุขภาพ ประเด็นของสุขภาวะที่ดีจึงไมเคยแบงแยก
การอธิบาย กาย จิต ปญญาและสังคมออกจากกัน
ความหลากหลายของภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ทีม่ ปี ฏิสมั พันธทซี่ บั ซอนตอคติ
ความเชื่อและศาสนา การทําความเขาใจและเห็นภาพปรากฏในภูมิปญญาของ
พุทธศาสนากับตัวตนของผูสูงอายุ ผูเขียนจะขอนําเสนอกรณีภูมิปญญาของ
ตุงลานนาที่จะกลาวถึงในหัวขอถัดไป สูการทําความเขาใจตัวตนและคุณคา
ของผูสูงอายุ

๑๖๐
ภูมิหลังและความเชื่อของ

“ตุง หรือ ธง” แหงลานนา

“ตุง” เปนภาษาถิ่นประจําภาคเหนือมีความหมายวา “ธง” ในภาษาไทย
ภาคกลาง และตรงกับคําวา ธุง ในภาษาทองถิน่ ของทางภาคอีสาน ตามพจนานุกรม
ฉบั บ ราชบั ณ ฑิ ต ยสถาน พ.ศ.๒๕๒๕ ได ใ ห คํ า จํ า กั ด ความของคํ า ว า “ธง”
(น.) หมายถึง ผืนผาโดยมากเปนสีและบางอยางมีลวดลายเปนรูปตางๆ ที่ทํา
ดวยกระดาษหรือวัสดุอื่นๆ สําหรับใชเปนเครื่องหมายหรือสัญญาณ (จารุวัตร
กลิ่นอยู, มปป.) ตั้งแตสมัยโบราณ มนุษยตองการสัญลักษณหรือเครื่องหมาย
ตางๆ เพื่อใชเปนเครื่องหมายประจําตัว ครอบครัว กลุม ทั้งนี้เพื่อตองการ
แบงแยกใหเห็นถึงความแตกตางเฉพาะของแตละคนหรือกลุม ผาณิต ไครมูล
(๒๕๕๗) กลาววา “ตุง” หรือ “จอ” เปนภาษาทองถิน่ ทางภาคเหนือทีช่ าวลานนา
ใชเรียกชื่อลักษณะของ“ธง” ชนิดหนึ่งตรงกับภาษาบาลีคําวา “ปฎาก” หรือ
“ปฎากะ” มีความหมายวา “ธงตะขาบ” มีลักษณะเปนผาหรือกระดาษผืนยาว
ตกแตงลวดลายและสีสันแตกตางกันไปตามประเภทการใชงาน และนําไปผูก
ติดไวกับปลายไมหรือเสาตุงซึ่งมีหลายขนาด ตุงของลานนามีลักษณะเปน
แผนวัตถุสวนปลายแขวนติดกับเสาหอยเปนแผนยาวลงมา วัสดุที่ใชทําตุงนั้น
มีหลากหลาย เชน ไม สังกะสี ผา กระดาษ ใบลาน เปนตน ตุงเปนสิ่งที่ทําขึ้น
เพื่อใชในงานพิธีทางพุทธศาสนา โดยมีขนาด รูปราง และ รายละเอียดดาน
วัสดุตกแตงแตกตางกันไปตามความเชื่อและพิธีกรรม ตลอดจนตามความนิยม
ในแตละทองถิ่นดวย
“ตุง” มีความหลากหลายและมีจุดเริ่มตนที่แตกตางกันตามฐานคติ
ตามความเชือ่ ของชาวลานนา “ตุง” เปนสัญลักษณของความดี ความเปนสิรมิ งคล
มีลกั ษณะเปนผืนยาวผูกติดกับปลายไม หรือเสา เพือ่ เปนสือ่ นําดวงวิญญาณของผูท ี่
ถวายทานตุงใหขนึ้ ไปสูส วรรค ชาวบานทางภาคเหนือมีคติความเชือ่ เกีย่ วกับอานิสงส
ของทานตุงอยูม าก ซึง่ เลาสืบตอกันมาเปนทอดๆ หลายชัว่ อายุคน จากการสืบคน
และรวบรวมขอมูลจาก ชไมพร พรเพ็ญพิทักษ (๒๕๔๖) วาณี เอี่ยมศรีทอง และ

๑๖๑
คณะ (๒๕๔๒) มหาวิทยาลัยเซนตจอหน (๒๕๓๙) มณี พยอมยงค และ ศิริรัตน
อาศนะ (๒๕๓๘) สามารถแบงประเด็นในการนําเสนอถึงความเปนมาของตุง
ไดเปน ๓ ประเด็นหลักๆ ไดแก

๑. “ตุง” ที่อิงกับประวัติศาสตร

มีการกลาวอางถึงเมื่อครั้งสมัยหริภุญชัย ในชวงศตวรรษที่ ๑๗ เมือง
หริภุญชัยเคยเกิดโรคอหิวาตกโรคที่มีการระบาดอยางหนัก ผูคนในเมืองตาง
พากันอพยพหลบหนีไปอาศัยที่เมืองสะเทิง (มอญ) เมื่ออหิวาตกโรคหายไป
ชาวเมืองหริภุญชัยจึงกลับมาอาศัยอยูท่ีเดิม โดยนักประวัติศาสตรคาดการณ
วาวัฒนธรรมของการถวายตุงที่มีเสาหงสนั้น ชาวหริภุญชัยอาจจะรับมาจาก
ชาวมอญมาดวยซึ่งพบวามีหลักฐานปรากฏเปนสวนประกอบกับตุงลานนา
ชนิดหนึ่ง คือ “ตุงกระดาง” ที่มีลักษณะรูปทรงคลายกับ “ธงตะขาบ” ของ
ชาวรามัญ (มอญ) และมีความคลายคลึงกับ “ตุงไชย” (ตุงไจย) ของชาวลานนา
ดวยเชนกัน นัยดังกลาวเชือ่ วาวัฒนธรรมและความเชือ่ เรือ่ งตุงนัน้ เปนสิง่ ทีไ่ ดรบั
อิทธิพลมาจากขอมหรือชาวรามัญ

๒. “ตุง” บนฐานคติของตํานานหรือเรือ่ งเลาทีอ่ งิ กับพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาไดเขามาในดินแดนลานนาจึงมีการผสมผสานระหวาง
ความเชื่อดั้งเดิม คือ การนับถือผีกับคติความเชื่อทางศาสนาเขาดวยกัน จึงเกิด
วิวัฒนาการที่เกี่ยวกับคติความเชื่อตางๆ ผสมผสานกันมากมาย โดยเชื่อวา
การทําตุงถวายเปนพุทธบูชานั้นเปนสิ่งปรารถนาสูงสุด ไดบุญกุศลยิ่งใหญ
ซึ่งจะนําพาตนเองขึ้นสวรรค เพราะตุงเปนปฐมเจดียแหงแรกในลานนาหรือ
คนเมืองเหนือเรียกวา พระบรมธาตุดอยตุง

๓. “ตุง” ที่อิงกับคัมภีรใบลานพื้นบานและทองถิ่น

ในคัมภีรใ บลานตัว๋ เมืองทีก่ ลาวถึงพระพุทธเจา ๕ พระองค เกิดจากไขแมกา
เผือก คือ มีกาสองผัวเมียคูห นึง่ ทํารังไวบนตนไมใหญใกลรมิ แมนาํ้ ขณะทีก่ าเผือก

๑๖๒
ออกไปหากิน เกิดลมแรง ฝนตก ทําใหไขตกจากรังกระจายตกและติดคางตามที่
ตางๆ ตามริมนํา้ และมีผนู าํ ไปเลีย้ ง โดยไขทงั้ ๕ ฟองนีเ้ กิดเปนชายทัง้ หมด (ไดแก
พระกกุสันธะ พระโกนาคมนะ พระกัสสะปะ พระโคตรมะ และพระอริยเมตตรัย)
รองศาสตราจารยทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล (๒๕๔๘) ไดเขียนไว
ในหนังสือรําลึกพระคุณ ในหัวขอประเพณีทานตุงในลานนาถึงตํานานขอ
งแมกาเผือกวา “...ไขทั้ง ๕ เกิดเปนชายหนุมไดออกบวชสําเร็จเปนโพธิญาณ
ทั้งหมดไดมาพบกันและตางก็คิดวาจะทําบุญอุทิศสวนกุศลใหกับแมผูใหกําเนิด
จึงทําตุงขึ้นตามรูปลักษณของผูที่เลี้ยงตนมา คือ พระกกุสันธะทําเปนรูปไก
พระโกนาคมทําเปนรูปนาค พระกัสสปะทําเปนรูปเตา พระโคตมะทําเปนรูปตาวัว
สวนพระอาริยเมตตรัยทําเปนรูปคอนสําหรับทุบผาซึง่ เปนสัญลักษณของคนซักผา
หรือแมซกั ไหม เสร็จแลวจึงไดนาํ ไปถวายเปนพุทธบูชาแตกไ็ มถงึ พอแมทแี่ ทจริง
จนแมกาเผือกไดบินมาบอกใหจุดประทีปที่ทําไสเปนรูปตีนกา จึงสามารถอุทิศ
สวนบุญสวนกุศลไปถึงได” นอกจากตํานานเรือ่ งแมกาเผือกจะเปนจุดเริม่ ตนของ
การทําตุงแลว ยังสามารถอธิบายที่มาของการจุดผางประทีปในลานนาไดอีกดวย
จากหลักฐาน ตํานาน นิราศ ลิลิต และพงศาวดารตางๆ ไดเขียนถึง
อานิสงสของการสราง “ตุง” วาผูที่สรางตุงถวายเปนพุทธบูชาจะไมตกนรก
ไดเกิดในสวรรคชั้นดาวดึงส ถากลับมาเกิดในโลกมนุษยก็จะไดเปนใหญเปนโต
ถาสรางอุทศิ ใหผตู าย ผูต ายก็จะพนจากการไปเปนเปรต หลุดพนจากบาปกรรม
ที่ทําไวจากอานิสงสดังกลาวนี้ ทําใหชาวลานนานิยมสรางตุงกันทุกชั้นวรรณะ
ซึง่ รูปแบบของตุงจะมีความแตกตางกันขึน้ อยูก บั ฐานะทางสังคมของเจาของพิธี
พืน้ ฐานความเชือ่ ของสังคม วัสดุและความสามารถของคนในทองถิน่ ในการทีจ่ ะ
นําเอาวัสดุที่มีมาประดับตุงโดยใชเทคนิควิธีการตางๆ
ไมวาภูมิหลังของตุงจะเกิดจากฐานคติความเชื่อใดก็ตามแต ปจจุบันตุง
ไดถกู ใชในเชิงพิธกี รรมของชาวลานนาทีส่ ะทอนถึงความเชือ่ ตามหลักศาสนาพุทธ
อยูตลอดเวลา แมวาผูคนในยุคสมัยใหมอาจไมไดนําพา สนใจหรือเขาใจที่มา

๑๖๓
ที่ไปของตุงในอดีตสูปจจุบันก็ตาม ทวา ตุงก็ยังคงเปนสัญลักษณทางภูมิปญญา
อยางหนึ่งที่ผูกโยงผูคนทางภาคเหนือของไทยจวบจนปจจุบัน
การใชตุงลานนาตามพิธีกรรมตางๆ

“ตุง” สามารถแบงเปน ๒ ประเภทใหญๆ คือ ตุงที่ใชในงานมงคล
ซึ่งหมายความถึง สิ่งที่ดีงามและเปนสัญลักษณของความโชคดี อาทิ ตุงไสหมู
เรียกตามภาษาทองถิน่ วาตุงไสชา ง ตุงไสไก ตุงพระยายอ พวงเตาราง มีลกั ษณะ
เปนพวงนิยมผูกกับกิ่งไมกิ่งเดียวกับตุงสิบสองราศี หรือตุงไชยที่ใชในงานปอย
สวนตุงในงานอวมงคลนั้น ไดแก ตุงแดง ซึ่งในแตละทองถิ่นจะเรียกตางกัน
ออกไป เชน ตุงถอนวิบาก ตุงผีตายโหง ตุงกาดแดง มีลักษณะคลายตุงไชย
จะใชปกตรงที่มีคนประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต ความเชื่อคือใชประกอบพิธีกรรม
สูตรถอนถวายตุงแดงและตุงสามหาง บางทองถิ่นเรียกวาตุงผีตาย เปนตุงนํา
หนาขบวนศพสูปาชา โดยเชื่อวาตุงสามหางจะนําวิญญาณใหไปสูสุขคติหรือจะ
เรียกอีกชือ่ ในนามตุงแมมา ย เนือ่ งจากตุงชนิดนีจ้ ะตองใหแมมา ยในหมูบ า นเปน
คนทําใหในการงานศพมิเชนนั้นจะถือกันวาจะเกิดการพลัดพราก
“ตุง” ที่ใชในพิธีมงคลนั้นจะไมยึดติดอยูกับรูปแบบชนิดใดตลอดไป
ขณะที่ “ตุง” ที่ใชในงานอวมงคลนั้นจะมีลักษณะชนิดรูปแบบที่คอนขางแนนอน
มากกวาเสมอ การทําบุญถวายตุงชาวบานทางภาคเหนือถือวาเปนประเพณี
ที่ศักดิ์สิทธิ์และไดบุญกุศลมาก ดวยมีความเชื่อที่วาตุงจะสามารถชวยดึงให
วิญญาณที่ตกนรกกลับขึ้นสวรรคได ดังที่กลาวมาแลวชางตน
ตุงทีใ่ ชในการประกอบพิธมี งคล ใชประดับตกแตงสถานทีท่ มี่ งี านสมโภช
ฉลองถาวรวัตถุทางพระพุทธศาสนา เพือ่ ใหเกิดความสวยงาม เปนเครือ่ งหมาย
นําทางไปสูบริเวณงานและใชในงานมงคลตางๆ ไดแก ตุงไชย (ตุงไจย) ตุงใย
(ตุงใยแมงมุม) ตุงกระดาง ตุงขอนงวงชาง (ตุงขอนกม) ตุงตัวเปง ตุงราว
ตุงตะขาบ/ตุงจระเข ตุงดอกบอง (ตุงไสหมู) ตุงคาคิง และ ตุงพระบด (พระบฏ)

๑๖๔
ขณะที่ ตุ ง ที่ ใช ใ นการประกอบพิ ธี ง านอวมงคล ได แ ก ตุ ง สามหาง ตุ ง แดง
(ตุงผีตายโหง ตุงคางแดง) ตุงเหล็ก (ตุงตอง) ตุงขอนนางผาน (มณี พยอมยงค
(๒๕๓๘ : ๑๔๕-๑๔๘) และ พ.นิรันดร อภิวัฑฺฒโน (๒๕๕๑ : ๙-๑๑) อางใน
มัลลิกา ทาหมี และคณะ, ๒๕๕๗ : ๘-๑๐)
นอกจากการใชตุงในพิธีกรรมตางๆ ตุงยังคงมีความสําคัญตอวิถีชีวิต
ผูคนในสังคมลานนาที่ผูกโยงกับวิถีความเชื่อบนฐานคติทางพระพุทธศาสนา
อยางลึกซึง้ เราจึงมักมีการพบเห็นตุงในแตประเภทในชวงวันสําคัญทางพุทธศาสนา
และพิธีกรรมในแตละชวงชีวิตหรือแมกระทั่งในชีวิตประจําวันก็ตาม ตุงจึงเปน
สัญลักษณรูปแบบหนึ่งทางภูมิปญญาทองถิ่นลานนาที่ยังคงอยู แมวาในสังคม
สมัยใหมจะมีการพัฒนาและความกาวลํ้าทางเทคโนโลยีก็ตาม เมื่อพิจารณา
ดูจะพบวา แมวาตุงจะยังคงอยูตามแตละยุคสมัย แตชุดของภูมิหลังและที่มา
ที่ไปของตุงนั้นมีความเปนพลวัตที่ไมหยุดนิ่ง นิยามความหมายของตุง รูปแบบ
และประเภทของการใช มีการผลิตซํ้า/สรางใหม และปรับสภาพไปตามกาล
เวลาและบริบทของสังคมนั้นๆ เสมอ กลาวคือ “ตุงยังคงมีอยูแตไมไดอยูแบบ
คงสภาพเดิม” ทามกลางบริบทของการพัฒนาและการทองเที่ยว ตุงถูกใชเพื่อ
การประดับตกแตงและการแสดงอัตลักษณของชาวลานนา มากกวาการสนใจ
ในคุณคาดัง้ เดิมหรือประเภทของการใชตงุ ในแตละพิธกี รรมดังทีก่ ลาวมาขางตน
เราเริม่ พบเห็นตุงในทุกเทศกาลและวันสําคัญตอการทองเทีย่ ว เราพบเห็นรานคา
รานอาหาร นิทรรศการในหางสรรพสินคา และโรงแรม ใชตงุ เสมือนเครือ่ งประดับ
ตกแตงสถานที่และบรรยากาศมากขึ้นทุกวัน ผูคนจึงพบเห็นตุงในฐานะของ
อัตลักษณทางภูมิปญญาของคนเหนือ แตไมไดเขาใจความหมายและกุศโลบาย
ของตุงเชนอดีต
ขณะเดียวกัน ภูมิปญญาในการประดิษฐตุงและคุณคาของตุง เมื่ออยู
ในรูปแบบของการปรับเปลีย่ นวัฒนธรรมเพือ่ เปนสินคาบนเวทีของการทองเทีย่ ว
และการพัฒนา มีเพียงภาพลักษณทสี่ ะทอนถึงความเปนลานนา แตผคู นสมัยใหม

๑๖๕
นอยคนนักที่จะมีความเขาใจถึงที่มาที่ไปของตุงและประเภทของตุงที่แตกตาง
ตุงเริม่ เปนวัฒนธรรมทางภูมปิ ญ
 ญาทีไ่ มสามารถผูกขาดไวทคี่ นกลุม ใดกลุม หนึง่
ในการนิยามความหมายและการใช คําถามที่นาสนใจทามกลางการแปรเปลี่ยน
ในชุดของความหมายของตุงทีเ่ ปนพลวัต คุณคาและฐานคติเดิมในตุงจะถูกเขาใจ
และขับเคลื่อนไปในทิศทางใด สิ่งนี้ยังคงเปนภูมิปญญาที่มี “คุณคา” หรือ
กลายสภาพเปนสินคาที่มีเพียง “มูลคา” เราอาจพบคําตอบหรือความเขาใจ
ไดในหัวขอตอไป
 ผูสูงอายุชุมชนวัดเกตการาม

กับ ตุงไสหมู : บทสะทอนของ
ภูมิปญญาที่มี “คุณคา” และยังมี “ลมหายใจ”

ยานวัดเกต เปนยานที่มีความโดดเดนหลายประการ โดยเฉพาะการ
เปนยานประวัติศาสตรที่ยังมีชีวิตอยูของเมืองเชียงใหม ในอดีตยานวัดเกต
เปนยานเศรษฐกิจทีส่ าํ คัญในชวงทีม่ กี ารคมนาคมทางนํา้ กอนทีท่ างรถไฟสายเหนือ
จะสรางมาถึงเชียงใหมในป พ.ศ.๒๔๖๔ ซึ่งปจจุบันยานวัดเกตยังคงเปนยาน
เศรษฐกิจที่สําคัญแหงหนึ่งของจังหวัดเชียงใหมในบริบทของการทองเที่ยว
มีอาคารบานเรือนที่มีรูปแบบสถาปตยกรรมแบบเกาที่ทรงคุณคามากมาย
ทั้งสถาปตยกรรมแบบจีนผสมลานนา และแบบลานนาผสมโคโลเนียล ซึ่งเปน
เอกลักษณของยานอยางชัดเจน ทําใหสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภพิจารณามอบรางวัลอนุรักษศิลปสถาปตยกรรมดีเดนประเภทชุมชน
พื้นถิ่นประจําป พ.ศ.๒๕๔๘ (ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง, ๒๕๔๙
หนา ๑๒๑)
ดวยลักษณะทางสังคมและเศรษฐกิจมีความซับซอนแบบสังคมเมือง
โดยทัว่ ไป ยานวัดเกตเปนพืน้ ทีท่ ยี่ งั คงมีความเหนียวแนนของชาวบานทีอ่ ยูอ าศัย
ดัง้ เดิมตอเนือ่ งมาจนถึงปจจุบนั คอนขางมาก มีการอยูร ว มกันของกลุม ชาติพนั ธุ
ที่หลากหลาย มีการนับถือศาสนาถึง ๔ ศาสนา คือ ศาสนาพุทธ คริสต อิสลาม

๑๖๖
และซิกข ซึ่งตางอยูรวมกันอยางผสมผสานและกลมกลืน ยานวัดเกตจึงนับเปน
พื้นที่ที่มีความเปนพหุลักษณทางสังคมและวัฒนธรรมแหงหนึ่งของจังหวัด
เชียงใหม ในสวนของชาววัดเกตทีน่ บั ถือศาสนาพุทธไดอาศัยพืน้ ทีว่ ดั เกตการาม
เปนศูนยกลางในการรวมตัวกันเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาและเปนพื้นที่
ทํากิจกรรมทางสังคมของชุมชนดวย
จากขอมูลทางประชากรในพืน้ ทีย่ า นวัดเกต มีจาํ นวนประชากรรวมทัง้ สิน้
๒,๘๒๑ คน แบงเปนเพศชาย จํานวน ๑,๒๘๒ คน และเพศหญิงจํานวน ๑,๕๓๙ คน
โดยจากจํานวนประชากรทั้งหมดพบวา เปนผูสูงอายุถึง ๙๘๑ คน โดยเปน
ชาย ๓๙๓ คน และเปนหญิง ๕๘๘ คน ซึ่งเปนวัยที่มีจํานวนมากถึงหนึ่งในสาม
ของประชากรทั้งหมด
การศึกษาวิจยั เชิงปฏิบตั กิ ารภายใต
โครงการเสริมสรางสุขภาวะคนจนเมือง
เพื่อเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุ
พืน้ ทีเ่ ชียงใหม โดยการดําเนินการในยานวัด
เกตการาม (สุรเดช ลุนทิ รานนท และคณะ,
๒๕๖๑) พบวา กลุมผูสูงอายุชุมชน ยังมี
การทําตุงเพื่อใชประกอบพิธีกรรมตางๆ
ทางพุ ท ธศาสนากั บ ทางวั ด เกตการาม
มาโดยตลอด โดยเฉพาะอยางยิ่งการทํา
ตุงไสหมูในชวงของเทศกาลปใหมเมือง
(สงกรานต ) ที่ จ ะมี ก ารขนทรายเข า วั ด
การกอกองทราย และใชตุงไสหมูบนกอง
เจดียทราย

๑๖๗
ผูวิจัยพบวา แกนนําชุมชนและแกนหลักของการขับเคลื่อนการทํา
กิจกรรมทางสังคมตางๆ สวนใหญลวนแลวแตเปนผูที่อยูในชวงวัยใกลเกษียณ
และวัยอายุ เนื่องจากคนในชวงวัยหนุมสาวจะเปนกลุมคนที่ออกไปทํางาน
เพื่ อ หารายได สู  ค รอบครั ว ขณะเดี ย วกั น เด็ ก และเยาวชนก็ มี สั ด ส ว นทาง
ประชากรที่คอนขางนอย และเลือกไปศึกษาตอในโรงเรียนที่มีชื่อเสียงของ
จังหวัดเชียงใหมมากกวาศึกษาตอในโรงเรียนใกลบาน เราจึงพบวาการทํางาน
ทั้งที่เปนทางการและไมเปนทางการในกิจกรรมทางสังคมตางๆ ของชุมชน
ไดถูกดําเนินการผานแกนนําที่เปนผูสูงวัยเปนหลัก ซึ่งผูสูงอายุในชุมชนยาน
วัดเกตการามใชสถานที่ของทางวัดเกตการามในการขับเคลื่อนกิจกรรมทาง
สังคม ประเพณีและวัฒนธรรมตลอดทั้งป ไมวาจะเปนการจัดประชุมชาวบาน
การวางแผนการจัดกิจกรรมจากแหลงทุนทัง้ ภาครัฐและเอกชนทีส่ ง เสริมศักยภาพ
ชุมชน กิจกรรมวันเด็ก ประเพณียี่เปง เปนตน โดยกิจกรรมสวนใหญของชุมชน
จะมีความเกี่ยวโยงกับวัดและมุงใหความสําคัญตอศาสนา

๑๖๘
นอกจากนี้ จากการลงพื้นที่ดําเนินการในโครงการวิจัยขางตนทําให
ผูไดขอคนพบวา แมชุมชนหรือยานวัดเกตจะเปนพื้นที่ซึ่งตั้งอยูในเขตเมืองและ
เปนยานเศรษฐกิจ ทวาการดํารงชีวติ ของผูค นในชุมชนสวนใหญยงั คงมีลกั ษณะ
ของสังคมและวัฒนธรรมแบบพื้นถิ่น กลาวคือ ยังเปนสังคมที่มีการบอกเลา
กลาวขาน (oral message) เปนพื้นฐาน ดังนั้นลักษณะกิจกรรมตามประเพณี
และวัฒนธรรมของชุมชนที่มีความสัมพันธกับวิถีชีวิตและเกี่ยวของกับศิลปะ
ชุมชนหรือภูมิปญญาทองถิ่นหลายๆ กิจกรรมนั้น ผูสูงอายุจะมีบทบาทเปน
รากฐานสําคัญ กลาวคือ สวมบทบาทเปน “แมครู” หรือคลังความรูของชุมชน
ทําหนาทีถ่ า ยทอดเนือ้ หา เรือ่ งราวทีม่ าและความเปนไปของภูมปิ ญ
 ญาดังกลาว
รวมไปถึงกระบวนการทําใหกับผูรวมงานหรือบุคคลที่สนใจ ดวยจุดมุงหมาย
เพื่อการดํารงไวซึ่งภูมิปญญาของชุมชน นัยนี้ของผูสูงอายุยานวัดเกตการาม
จึงเต็มไปดวยผูสูงอายุที่มีศักยภาพของความเปนผูรู หรือ “ครู” ทางภูมิปญญา
ที่หลากหลาย ไมวาจะเปนการทําสรวยดอกหรือกรวยดอกไม การทําเครื่องสูง
หรือเครื่องสักการะ และการทําตุง เปนตน
กรณีศิลปะการตัดกระดาษใหเปน
“ตุงไสหมู” เปนองคความรูที่มีมาแตโบราณ
ซึง่ จะใชในพิธกี รรมทางศาสนาหรือกิจกรรม
ทางประเพณีและวัฒนธรรมของชาวลานนา
โดยเฉพาะชนกลุมไท ไดแก ไทยวน ไทลื้อ
ไทเขิน ไทยอง ไทใหญ เปนตน นั่นคือ
ประเพณีปใ หมเมืองหรือทีร่ จู กั กันโดยทัว่ ไป
วาเทศกาลสงกรานต ในพิธกี รรมหรือประเพณี
ดังกลาว ชาวลานนาจะทําการจัดเตรียม
ขาวของตางๆ สําหรับใชในพิธี “วันแตงดา”
คือ วันสุกดิบหรือวันเตรียมขาวของ ซึ่งจะจัดทํากอนหนาวันงานประมาณ ๑ วัน

๑๖๙
“ตุงไสหมู” เปนชื่อที่นิยมใชเรียกกันในจังหวัดเชียงใหม ถิ่นฐานอื่นอาจ
มีชอื่ เรียกแตกตางกันไป เชน จังหวัดลําปางเรียก ชอพญายอ จังหวัดเชียงรายและ
จังหวัดลําพูนเรียก ตุงไสชา ง สวนทางภาคกลางเรียก พวงมโหตร (พวง-มะ-โหด)
มีลักษณะเปนพวงประดิษฐ รูปรางคลายปรางค ทําจากกระดาษสีหรือกระดาษ
แกวสีตางๆ อยางนอยแผนละสี มาวางซอนกันแลวพับทแยงมุมหลายๆ ทบ
ใชกรรไกรตัดสลับกันเปนลายฟนปลาจนถึงสวนปลายสุด เมื่อคลี่ออกและ
จับหงายขึ้นจะเห็นเปนพวงกระดาษที่สวยงาม โดยมากจะพบเห็นตุงไสหมู
บนกองเจดียทรายในวัดปกคูกับตุง ๑๒ ราศี เพื่อบูชาพระเกศแกวจุฬามณีและ
พระธาตุประจําปเกิด ในจังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงรายมีการใชตงุ ไสหมูสขี าว
และสีดาํ ประดับรอบปราสาทศพ โดยเชือ่ วาจะทําใหผตู ายไปสวรรค นัยดังกลาว
ตุงไสหมูจึงเปนไดทั้งตุงมงคลและอวมงคล ทั้งนี้ขึ้นอยูกับในแตละพื้นที่จะ
มีการใชงานไปในทิศทางใด แตจดุ ประสงคหลักก็ยงั เปนการบูชาพระพุทธศาสนา
ดังนัน้ เราจะเห็นไดวา ตุงควรถูกใชตามความถูกตองเหมาะสม มิใหเปลีย่ นแปลง
หรือผิดเพีย้ นจากความหมายเดิมทีม่ เี ปาหมายเพือ่ การบูชา หรือเพือ่ พระพุทธศาสนา
เปนหลัก
ตุงไสหมู : การอนุรักษภูมิปญญาทองถิ่นและการรอยรัดทุกชวงวัย
วัด เปนพืน้ ทีท่ างสังคมของยานวัดเกตทีถ่ กู นํามาใชเพือ่ ประกอบกิจกรรม
ทางสังคมทัง้ ในรูปแบบทีเ่ ปนทางการและไมเปนทางการ เปนพืน้ ทีแ่ หงการเปดรับ
และบริการสังคมมาอยางตอเนื่องสมํ่าเสมอ การดําเนินกิจกรรมของโครงการ
วิ จั ย เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารฯ ได เข า ไปร ว มใช พื้ น ที่ ท างสั ง คมของชุ ม ชนวั ด เกตด ว ย
เชนเดียวกัน จึงพบวาพืน้ ทีน่ มี้ ไิ ดจาํ กัดอยูเ พียงแคขอบเขตทางกายภาพทีย่ ดึ โยง
อยูกับกิจกรรมทางศาสนาและประเพณีเทานั้น ทวายังเปนพื้นที่ที่มีความหมาย
ตอจิตใจของผูค นและจิตวิญญาณของชุมชนดวย เนือ่ งจากพืน้ ทีข่ องวัดเกตการาม
คือ “บวร” ทีร่ วมองคประกอบสําคัญของชุมชนเขาไวดว ยกัน ไดแก บาน วัด และ

๑๗๐
โรงเรียน ดังนัน้ การใชพนื้ ทีแ่ หงนีจ้ งึ เปนกลยุทธหนึง่ ของการดึงผูค นหลากหลาย
วัยเขามารวมกันเพือ่ สรางสรรคหรือดําเนินกิจกรรมของชุมชน ซึง่ วิธกี ารดังกลาว
นี้มิไดเปนสิ่งใหม หากแตถูกนํามาใชเปนปกติของที่แหงนี้

เมื่ อ มี พื้ น ที่ ป ฏิ บั ติ ก ารแล ว นั ก ปฏิ บั ติ ก ารเป น องค ป ระกอบสํ า คั ญ
ทีไ่ มยงิ่ หยอนไปกวากัน หนึง่ ในนัน้ คือ ผูส งู อายุ เนือ่ งจากสถานการณของผูส งู วัย
ยานวัดเกตดําเนินไปในทิศทางเดียวกันกับสถานการณระดับโลกและระดับชาติ
ที่มีประชากรผูสูงอายุจํานวนมาก การทําความเขาใจตอประชากรในชวงวัยนี้
และความสัมพันธระหวางชวงวัยจึงเปนสิง่ ทีค่ วรคํานึงถึงในการดํารงไวซงึ่ ความสุข
ของชุมชนและความสมดุลทางสุขภาวะของบุคคล ดังนั้นนักปฏิบัติการในที่นี้
จึงประกอบดวยผูสูงวัยและคนในชวงวัยตางๆ โครงการวิจัยฯ ไดจัดกิจกรรม
หลากรุน หลายวัยเรียงรอยถอยธรรมขึน้ เพือ่ เปนปฏิบตั กิ ารทีจ่ ะสงเสริมใหประชากร
ทุกชวงวัยในชุมชนมีกิจกรรมทางศาสนาและสังคมรวมกัน ดวยตระหนักวา
สถาบันทางศาสนาเปนสถานบันทางสังคมที่มีความสําคัญตอผูคนในพื้นที่

๑๗๑
เปนสถาบันที่รอยรัดประชากรของชุมชนเขาไวดวยกัน และเปนแรงยึดเหนี่ยว
ทางสังคมที่มีอิทธิพลตอจิตใจของผูคน กิจกรรมนี้จะเปนการเปดโอกาสให
ทุกชวงวัยไดมีปฏิสัมพันธรวมกัน เปนการเปดพื้นที่และเปดโอกาสใหผูสูงวัย
ไดแบงปนเรื่องราวในชีวิตและภูมิปญญาตอคนรุนหลัง ศักยภาพ ความรูและ
ทักษะที่สั่งสมมาสามารถนํามาสรางประโยชนแกชุมชนในฐานะของผูรูหรือ
ปราชญดานศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและประเพณีอันเกี่ยวของกับ
วิถีชีวิตซึ่งถือเปนหนึ่งในประเภทของภูมิปญญาทองถิ่น ซึ่งหนึ่งในกิจกรรม
ที่เกิดขึ้นของชุมชนวัดเกตคือ การถายทอดและสืบสานการประดิษฐตุงไสหมูฅ
อันเปนเอกลักษณของชุมชน
กิจกรรมดังกลาวเปนพืน้ ทีใ่ นการสรางคุณคาของผูส งู อายุดว ยความสามารถ
และศักยภาพของตนเอง ซึ่งในกรณีเชนนี้ก็เปนสิ่งที่สนับสนุนไดวาการกาว
เขาสูภาวะสูงวัยมิไดหมายถึงการเขาสูภาวะพึ่งพิงเพียงอยางเดียว ตุงไสหมูของ
วัดเกตการามมีผสู งู อายุทาํ หนาทีเ่ ปนสือ่ กลางในปฏิบตั กิ ารถายทอด เพือ่ ใหเกิด
การสืบสานภูมิปญญาทองถิ่นจากรุนสูรุน ผานบุคคลในครอบครัว ชุมชน และ
สังคม ขณะที่ผูสืบสานตุงไสหมูและจะทําหนาที่เปนผูสงตอในอนาคตคือคนใน
วัยทํางานและวัยเรียนของชุมชนที่ไดเขารวม รวมถึงผูสนใจจากพื้นที่ใกลเคียง
หรือแมกระทัง่ นักทองเทีย่ วทีต่ า งไดรบั การแบงปนประสบการณ ความรู ความหมาย
และวิธีการในการประดิษฐตุงไสหมู นักเรียนจากโรงเรียนวัดเกตการามเปน
กลุม ชวงวัยทีใ่ หความสนใจและมีความสามารถในการเรียนรูว ธิ กี ารทําตุงไดอยาง
คลองแคลวไมนอยไปกวาชวงวัยอื่นๆ สมกับฐานะของผูสืบสานภูมิปญญาตุง
ไสหมูวัดเกตการาม
พืน้ ที่ บุคคล และเครือ่ งมือ เมือ่ ถูกนํามาใช นํามารวม และนํามาปฏิบตั ิ
อยางเหมาะสมจักนําไปสูการเรียนรูในสิ่งที่เปนความรูหรือประสบการณจาก
ผูอ นื่ ไมวา ดวยวัยทีม่ ากหรือนอยกวา กอเกิดการเรียนรูใ นความสัมพันธระหวาง
ชวงวัย ลดทัศนคติและมุมมองเชิงลบระหวางกันดวยการเปดใจตอกัน โดยมีเรือ่ ง

๑๗๒
ของทักษะทั้งการเรียนรูและการถายทอดภูมิปญญาตุงไสหมูเปนเครื่องมือ และ
การตระหนักถึงความสําคัญของศิลปวัฒนธรรมที่อยูคูกับชุมชนและเห็นคุณคา
ในการรักษาเพื่อสืบตอสูรุนตอๆ ไป
ในกรณีนี้ ตุงไสหมูของชุมชนวัดเกตเปนภูมปิ ญ
 ญาของชุมชนทีน่ อกจาก
จะนํามาซึง่ การถายทอดองคความรูใ หผทู สี่ นใจไดเขามาเรียนรูแ ลว ตุงไสหมูยงั ถูก
นํามาเปนเครือ่ งมือในการสรางเสริมความสัมพันธของประชากรระหวางชวงวัย
ตางๆ ของชุมชนดวยเชนกัน กลาวคือ พืน้ ทีช่ มุ ชนทัง้ ในเชิงกายภาพและเชิงสังคม
ที่มีอยูในการดําเนินกิจกรรมอันเกี่ยวของกับภูมิปญญาดานศิลปวัฒนธรรมนี้
เปนมากกวาการอนุรกั ษมรดกทางภูมปิ ญ
 ญาของชุมชน เพราะนอกจากจะสะทอน
ถึงคติ ความเชือ่ ทีเ่ กีย่ วของกับพุทธศาสนาดังทีไ่ ดสงั่ สมกันมาแลว ยังสะทอนถึง
คุ ณ ค า ในตั ว ผู  สู ง วั ย ที่ เ ต็ ม เป  ย มไปด ว ยคุ ณ ค า ทางป ญ ญา คุ ณ ค า ของการ
มีศักยภาพที่พรอมจะอุทิศสิ่งที่ตนเองมีตอสังคม โดยปราศจากการคํานึงถึง
ผลประโยชนที่มีเงินทอง แตทําดวยความเห็นถึงคุณคาและตอบโจทยตอจิตใจ
ของพวกเขาเองที่ทําใหเชื่อวาตนเองยังมีความสําคัญ มีศักยภาพ และยังหมาย
รวมถึงคุณคาในการเชื่อมประสานความสัมพันธของคนในชุมชนเขามารวมกัน
การถายทอดภูมิปญญาใน
การทําตุงไสหมูทําใหเกิดพื้นที่ของ
คนหลากรุนหลายวัยไดแลกเปลี่ยน
เรียนรูซึ่งกันและกันมากขึ้น สะทอน
คุณคา ความรู ภูมปิ ญ
 ญาทีม่ อี ยูใ นตัว
ผูสูงอายุ ขณะเดียวกันก็เปดพื้นที่ให
คนหลากหลายวัยทั้งในชุมชนและ
ต า งชุ ม ชนได เรี ย นรู  ถึ ง ภู มิ ป  ญ ญา
ในการทําตุงไสหมู อาจกลาวไดวา
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนวัดเกตนี้

๑๗๓
สรางพื้นที่ของการสงตอและทําลายกําแพงของการตัดขาดความสัมพันธของ
คนตางวัยใหไดแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งกันและกัน ไดเปดโลกของคนนอกที่มี
ความสนใจและดึงดูดเด็กและเยาวชนใหเรียนรู อีกทั้งยังทําใหเราเห็นคุณคา
ของผูส งู อายุทยี่ งั คงมีลมหายใจในชุมชน
นอกจากนี้ จากงานวิจยั ยังพบวา เด็กและเยาวชนรุน ใหมยา นวัดเกตนัน้
มีความเขาใจและการรับรูวา ตุงคืออะไร แตไมสามารถบอกไดวาตุงแตละแบบ
มีความแตกตางกันอยางไร และไมเคยรับรูถึงคติความเชื่อในตุงเหลานั้น การที่
เด็กๆ และเยาวชนไดเรียนรูวิธีการทําตุงไสหมู กอใหเกิดพื้นที่ทางสังคมของ
การเรียนรูระหวางชวงวัยตางๆ เด็กและเยาวชนเห็นคุณคาในกลุมผูสูงอายุ
ของพวกเขา ขณะเดียวกันผูส งู อายุกร็ สู กึ ถึงคุณคาทีต่ นมีตอ ตัวเอง และยังคงเปน
ฟนเฟองซี่หนึ่งในสังคมตอการสงตอภูมิปญญาเหลานี้
วยาคติ หรือ ทัศนคติเชิงลบตอคนวัยใดวัยหนึ่ง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
การมองกลุมผูสูงอายุนั้น ที่มักใหภาพเหมารวมของกลุมผูสูงอายุในเชิงถดถอย
เชื่องชาและลาสมัย การกีดกันผูสูงอายุออกจากกิจกรรมทางสังคม แลดูจะใช
ไมไดสําหรับผูสูงอายุยานวัดเกต ทั้งการเปนกลุมแกนนําหลักในการขับเคลื่อน
กิจกรรมทางสังคมของชุมชน ทั้งการเปนครูทางภูมิปญญาที่ผูกโยงวิถีชุมชนกับ
ศาสนา การมองพวกเขาและเธอวาเปนคนที่เขาสูวัยของการเปน “ภาระ” และ
“พึ่งพิง” อาจไมใชคําตอบที่จะทําใหเราเขาใจผูสูงอายุยานวัดเกตที่เต็มเปยมไป
ดวย “ศักยภาพ” และ “คุณคา” ที่มีตอตนเอง ผูอื่น และชุมชน
บทสรุป

เราอาจไม ส ามารถเปลี่ ย นแปลงโครงสร า งทางกายภาพของชี วิ ต
ที่เรียกวา “ความชรา” ไดแตไมไดหมายความวา เราขาดศักยภาพและคุณคา
ในตัวเอง ผูเขียนพยามนําเสนอมุมมองที่แตกตางของการมอง “ผูสูงอายุ”
ที่สถานการณในหลายประเทศกําลังตื่นตัวตอภาวะสูงวัยทางประชากร รวมทั้ง

๑๗๔
ประเทศไทย แตบอยครั้งที่เรามักมีมุมมองเชิงลบและอคติตอผูสูงอายุ มากกวา
ความเขาใจเสมอ
“ตุ ง ” สั ญ ลั ก ษณ แ ห ง ล า นนาเป น เพี ย งเครื่ อ งมื อ หรื อ พื้ น ที่ ข อง
ปฏิสัมพันธที่ใชในการมองผูสูงอายุ ที่พื้นที่ดังกลาวทําใหเราเห็นคุณคาและ
ศั ก ยภาพที่ ซุ ก ซ อ นอยู  ใ นสู ง วั ย ที่ ไ ม ไ ด โรยราหรื อ ควรถู ก ตั ด สิ น ตามตั ว เลข
ของอายุขัยแตอยางใด
ขณะเดียวกันภูมิปญญาเรื่องตุง ที่สะทอนถึงคติ/ความเชื่อและองค
ความรูม ากมายก็ไมควรจะถูกมองอยางหยุดนิง่ ตายตัว ไมเปนพลวัต เพราะทุก
ภูมิปญญาที่ยังคงอยู ลวนตองปรับตัวสูยุคสมัยที่แปรเปลี่ยน เมื่อไมเลือนหาย
ยอมมีสิ่งที่เรียกวา “คุณคา” ซึ่งสุดทายนี้ เราคงปฏิเสธไมไดวาตัวตนของสูงวัย
นั้นเปนฟนเฟองหนึ่งที่ทําใหภูมิปญญายังคงอยูคูกับสังคม

๑๗๕

เ อกสารอางอิง
โครงการการจัดการความรูภ มู ปิ ญ
 ญาผูส งู อายุไทย. (๒๕๕๓). หลักการและเหตุผล
การจัดการความรูภ มู ปิ ญ
 ญาผูส งู อายุไทย. สืบคนเมือ่ ๒๓ กุมภาพันธ
๒๕๖๒ จาก โครงการการจั ด การความรู  ภู มิ ป  ญ ญาผู  สู ง อายุ ไ ทย
สาขาวิ ช ามนุ ษ ยนิ เ วศศาสตร มหาวิ ท ยาลั ย สุ โขทั ย ธรรมาธิ ร าช
https ://www.stou.ac.th/study/km/poompunya/index.html
จารุวตั ร กลิน่ อยู. “ตุง” ศิลปวัฒนธรรมภาคเหนือ. สืบคนเมือ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จาก
http ://www.stou.ac.th/study/projects/training/text/4/page1-8-50(500).html
จุฑารัตน แสงทอง. (๒๕๖๐). สังคมผูส งู อายุ (อยางสมบูรณ) : ภาวะสูงวัยอยาง
มีคุณภาพ. วารสารรูสมิแล, ๓๘(๑), ๖-๒๘.
ฉัตรชัย นกดี. (๒๕๖๐). ป ๖๑ ไทยกาวเขาสูสังคมผูสูงอายุ. สืบคนเมื่อ ๒๕
กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จาก สํานักงานกองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุข
ภาพ https ://www.thaihealth.or.th/Content/37506-ป%2061%20
ไทยกาวสูสังคมผูสูงอายุ.html
ชไมพร พรเพ็ญพิพัฒน. (๒๕๔๖). “ตุง” มรดกแผนดินลานนา. กรุงเทพฯ :
ดานสุทธาการพิมพ.
ดวงจันทร อาภาวัชรุตม เจริญเมือง. (๒๕๔๙). เมืองเชียงใหมยงั่ ยืน : แนวคิดและ
ประสบการณของยานวัดเกต. พิมพครัง้ ที่ ๑ เชียงใหม : หจก.เชียงใหม
โรงพิมพแสงศิลป.
ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากูล. (๒๕๔๘). “ตุง” หนึ่งในสัญลักษณแหงลานนา.
สืบคนเมื่อ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จาก วาไรตี้ทองเที่ยว ผูจัดการออนไลน
http ://mgronline.com/travel/detail/9480000052657
ประเภทของภูมิปญญา. (มปป.). สืบคนเมื่อ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒ จาก
ภูมปิ ญญาทองถิ่น ภูมิปญญาไทย
http ://www.ipesp.ac.th/learning/thaistory/content4.html

๑๗๖
ผาณิต ไครมลู . (๒๕๕๗). ประวัตติ งุ ลานนา. สืบคนเมือ่ ๔ มกราคม ๒๕๖๒ จาก
My Blogger : Phanit Krimoon http ://phanit-krimoon.blogspot.
com/2014/04/TungLanna๒.html?m=1
ผานิตดา ไสยรส. (๒๕๕๙). สังคมสูงวัย. ใน วสันต ปญญาแกว, ความรูเ บือ้ งตน
เกี่ยวกับสังคมวิทยา (๑๒๔-๑๔๑). เชียงใหม : วนิดาการพิมพ.
มณี พยอมยงค และ ศิริรัตน อาศนะ. (๒๕๓๖). เครื่องสักการะในลานนาไทย.
เชียงใหม : ส.ทรัพยการพิมพ.
มหาวิทยาลัยเซนตจอหน. (๒๕๓๙). ตุงทางภาคเหนือของไทย. กรุงเทพฯ :
โรงพิมพมหาวิทยาลัยเซนตจอหน.
มัลลิกา ทาหมี และคณะ. (๒๕๕๗). ตามฮีตโตยฮอย ตุงลานาผะหญาคนเมือง.
เชียงใหม : โรงเรียนเทศบาลวัดศรีปงเมือง.
มูลนิธสิ ถาบันวิจยั และพัฒนาผูส งู อายุไทย. (๒๕๕๙). สถานการณผสู งู อายุไทย
พ.ศ.๒๕๕๙. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุไทย.
วาณี เอีย่ มศรีทอง และคณะ. (๒๕๔๒). ตุง : ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ เพือ่ พัฒนาเปน
อาชีพ. เชียงใหม : คณะศึกษาศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สุรเดช ลุนิทรานนท และคณะ. (๒๕๖๑). เสริมสรางสุขภาวะคนจนเมือง
เพื่อเตรียมความพรอมสูสังคมผูสูงอายุพื้นที่เชียงใหม. สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.).
Kattika Thanakwang, Sang-arun Isaramalai and Urai Hatthakit. (2014).
Thai Cultural Understandings of Active Ageing from the Perspectives
of Older Adults : A Qualitative Study. Pacific Rim Int J Nurs Res.,
18(2), 152-165.
Mujaju, C., Zinhanga, F. & Rusike, E.. (n.d.). WHY IS LOCAL KNOWLEDGE
IMPORTANT?. Retrieved January 28, 2019, from http ://www.fao.org/
3/y5610e/y5610e02.htm

๑๗๗
Pakin Witchayakawin and Wasan Tengkuan. (๒๐๑๘). Community-Based
Tourism Development and Participation of Ageing Villagers in Ban Na
Ton Chan, Thailand. International Journal of Mechanical and
Production Engineering Research and Development (IJMPERD),
8(3), 969-976.
Tomczyk, Ł., Klimczuk, A. (2015). Aging in the Social Space. BiałystokKrakow : The Association of Social Gerontologists.

สุภชา ศรีรัตนบัลล
Suphacha Sriratanaban

อาจารย คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม
Chiang Mai University

๑๗๙
บทคัดยอ

บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่ออธิบายถึงลักษณะโครงสรางของนิทาน
แบบเรือ่ งซินเดอเรลลาของชนกลุม นอยตอนใตของจีน และวิเคราะหเปรียบเทียบ
ระหวางนิทานซินเดอเรลลาของชนกลุม นอยตอนใตของจีนกับนิทานซินเดอเรลลา
ของไทย ผลการศึกษาวิจยั ทีผ่ า นมาชีใ้ หเห็นวานิทานแบบเรือ่ งซินเดอเรลลาของ
ชนกลุมนอยตอนใตของจีนมีโครงสรางซับซอนที่เกิดจากการผนวกรวมระหวาง
เรื่องเยเซี่ยนซึ่งเปนนิทานซินเดอเรลลาสํานวนเกาแกที่สุด กับนิทานแบบเรื่อง
เจาบาวงู จากการเปรียบเทียบพบวา นิทานซินเดอเรลลาของชนกลุมนอย
ตอนใตของจีนกับนิทานปลาบูท องของไทยมีความคลายคลึงกัน โดยมีโครงสราง
ซับซอนเชนเดียวกัน และมีอนุภาคหลายอยางคลายคลึงกัน สะทอนถึงรากเหงา
ทางวัฒนธรรมที่ชนกลุมนอยทางตอนใตของจีนและชาวไทยมีรวมกัน

๑๘๐
Abstract

This article aims at describing the structures of the Cinderella tales
of ethnic minorities in southern China, and comparing the Cinderella tales
of ethnic groups in southern China with those of Thailand. Past studies
have shown that the Cinderella type tale of ethnic minorities in southern
China has a complex structure which is derived from a combination of the
oldest Cinderella version called the Yexian tale and the Snake-bridegroom
type tale. Through comparison, it is found that the Cinderella tales from
southern China share similar structures and motifs with the Golden Goby
tale in Thai culture, reflecting the shared cultural roots of ethnic groups in
southern China and the Thai people.

๑๘๑
บทนํา

การศึกษาในเชิงคติชนวิทยามีการรวบรวมนิทานพื้นบาน (folktales)
จากเขตวัฒนธรรมตางๆ และนํามาประมวลจัดแบงหมวดหมูตามลักษณะ
โครงเรือ่ ง เรียกวา “แบบเรือ่ งนิทาน” (tale type) นิทานทีม่ โี ครงเรือ่ งหลักคลายคลึง
กันจะถูกจัดใหอยูในแบบเรื่องเดียวกัน ในปจจุบันระบบการจัดแบงแบบเรื่องที่
ใชอางอิงอยางแพรหลายในระดับสากลก็คือ ดัชนีแบบเรื่องนิทานพื้นบานของ
อารน-ทอมปสนั (Aarne-Thompson Tale Type Index) หรือดัชนี AT ซึง่ จัดนิทาน
เปนหมวดหมู ในแตละหมวดหมูจัดแบงเปนแบบเรื่องและกําหนดหมายเลข
กํากับ เชน แบบเรือ่ ง AT๓๒๘ เด็กชายผูข โมยสมบัตยิ กั ษ โดยมีจาํ นวนแบบเรือ่ ง
ทั้งหมดมากกวา ๒,๔๐๐ แบบเรื่อง๒ ในจํานวนแบบเรื่องที่มีอยูมากมายนั้น
พบวานิทานแบบเรื่องหนึ่งที่แพรหลายมากที่สุดในโลกก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับ
เด็กสาวที่ถูกแมเลี้ยงใจรายกลั่นแกลงรังแก แตไดรับความชวยเหลือจากอํานาจ
วิเศษ ฝาฟนอุปสรรคหรือตองพิสูจนตัวตนจนในที่สุดไดแตงงานกับเจาชาย
โครงเรือ่ งดังกลาวปรากฏทัง้ ในทวีปเอเชีย ยุโรป แอฟริกา และอเมริกา โดยมีชอื่
เรียกตัวละครแตกตางกันออกไปในแตละพื้นที่ ดัชนี AT ไดจัดนิทานลักษณะ
ดังกลาวอยูใ นแบบเรือ่ ง AT510 ซินเดอเรลลากับหมวกทีท่ าํ จากตนกก (Cinderella
and Cap O’Rushes) โดยสรุปลําดับเหตุการณหลักของเรื่องไวดังตอไปนี้๓
๑. นางเอกผูถูกรังแก (The Persecuted Heroine) (a.) นางเอกถูกรังแก
จากแมเลีย้ งและลูกสาวแมเลีย้ ง และ (a1) ตองอยูใ นเตาไฟหรือในกองขีเ้ ถา และ
(a1) แตงตัวในชุดเสื้อผาโกโรโกโส เชน ใสหมวกที่ทําจากตนกก หรือเสื้อคลุม
๒

๒

อานเพิม่ เติมเกีย่ วกับแบบเรือ่ งนิทานและดัชนี AT ใน ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา:
วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน นิทานพื้นบาน, กรุงเทพฯ: ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒, หนา ๗๔-๑๒๔.
Aarne, Annti, translated and enlarged by Thompson, Stith. The Types of the Folktale:
A Classification and Bibliography, Fourth Printing, Helsinki : Academia Scientarum
Fennica, 1987, p.175.

๑๘๒
ที่ทําจากไม (b.) นางเอกปลอมตัวหนีจากพอแทๆ ที่ตองการแตงงานกับตน
(c.) นางเอกถูกพอไลออกจากบานเพราะบอกวารักพอเหมือนเกลือ (d.) นางเอก
จะถูกฆาตายโดยคนรับใช
๒. การไดรับความชวยเหลือจากอํานาจวิเศษ (Magic help) ระหวาง
ที่นางเอกตองทําหนาที่เปนคนรับใช (ที่บานหรือในหมูคนแปลกหนา) นางไดรับ
คําแนะนํา ไดรับความชวยเหลือ หรือไดรับอาหารจาก (a.) แมที่เสียชีวิตไปแลว
(b.) ตนไมที่ขึ้นบนหลุมศพแม (c.) ผูมีอํานาจเหนือธรรมชาติ (d.) นก (e.) แพะ
แกะหรือวัว (f.) ตนไมวิเศษที่งอกจากซากศพแพะหรือวัวที่ถูกฆา
๓. การไดพบกับเจาชาย (Meeting the prince) (a.) นางเอกไดสวมชุด
ทีส่ วยงามเตนรํากับเจาชายหลายครัง้ แตเจาชายตามตัวนางเอกไมพบ หรือเจาชาย
ไดพบนางเอกในโบสถ (b.) นางเอกบอกใบวาตนถูกทารุณขณะเปนคนรับใช
(c.) มีคนเห็นนางเอกในชุดสวยงามอยูภายในหองของเธอหรือในโบสถ
๔. การพิสูจนตัวตน (Proof of identity) (a.) นางเอกพิสูจนตัวตนดวย
การทดสอบสวมรองเทา (b.) นางเอกพิสจู นตวั ตนจากแหวนทีน่ างโยนใสในเครือ่ งดืม่
หรืออบในขนมปงใหเจาชายกิน (c.) นางเอกเทานัน้ ทีส่ ามารถเด็ดแอปเปลทองคํา
ที่อัศวินปรารถนาจะครอบครอง
๕. การแตงงานกับเจาชาย (Marriage with Prince)
๖. คุณคาของเกลือ (Value of Salt) พอนางเอกไดกนิ อาหารทีไ่ มใสเกลือ
จึงเขาใจความหมายที่นางเอกบอกวารักพอเหมือนเกลือ
นิทานแบบเรื่องซินเดอเรลลาสํานวนที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในโลกก็คือ
สํานวนของชารลส แปรโรลต (Charles Perrault) นักเขียนชาวฝรั่งเศส เรื่อง
Cendrillon รวมอยูในหนังสือ Histoires ou Contes du Temps Passé (Stories
or Tales from Past Times) ตีพิมพเมื่อป ค.ศ.๑๖๙๗ เปนตนแบบของตัวละคร
ซินเดอเรลลาในการตูนวอลทดิสนียที่มีชื่อเสียงโดงดังไปทั่วโลก และนิทานเรื่อง
Aschenputtel จากหนังสือเทพนิยายกริมม (Grimms’ Fairy Tales) รวบรวม
โดยสองพี่นองยาค็อบและวิลเฮลม กริมม (Jakob and Wilhelm Grimm)
ชาวเยอรมัน ตีพิมพครั้งแรก เมื่อป ค.ศ.๑๘๑๒

๑๘๓
หากมองถึงนิทานพื้นบานของไทยแลว จะพบวานิทานพื้นบานไทย
ทีส่ ามารถจัดอยูใ นแบบเรือ่ งซินเดอเรลลาไดคอื เรือ่ งปลาบูท อง ซึง่ มีหลากหลาย
สํานวนแตกตางกันไปในแตละภาคของไทย ศิราพร ณ ถลาง ไดสรุปลําดับ
เหตุการณของเรื่องปลาบูทองโดยเทียบเคียงกับลําดับเหตุการณของแบบเรื่อง
AT510 ดังตอไปนี้๔
๑. เอื้อยถูกกลั่นแกลง (a.) แมเลี้ยงและนองสาวแกลงใหทํางานหนัก
ในบาน
๒. มีอาํ นาจวิเศษคอยชวยเหลือ (a.) จากแมของเธอซึง่ ตายไปแลวไปเกิด
เปนปลาบูทอง (b.) ปลาบูเกิดเปนตนมะเขือ (c.) จากตนโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
๓. ทาวพรหมทัตมาเห็นตนโพธิ์เงินโพธิ์ทอง
๔. มีแตเอื้อยเทานั้นที่ถอนตนโพธิ์เงินโพธิ์ทองได
๕. เอื้อยไดแตงงานกับทาวพรหมทัต
๖. เอือ้ ยถูกแมเลีย้ งและนองฆาแลวตายไปเกิดเปนนกแขกเตา ฤาษีแปลง
นกแขกเตาใหกลับเปนเอื้อย และทาวพรหมทัตรูความจริงในที่สุด
ในประเทศเพื่อนบาน เชน พมา ลาว กัมพูชา เวียดนาม ก็มีการบอก
เลานิทานที่มีเนื้อหาคลายคลึงกับปลาบูทอง ที่ผานมามีงานของนักวิชาการ
ไทยที่ศึกษาเปรียบเทียบนิทานปลาบูทองของไทยและประเทศใกลเคียง เชน
วิทยานิพนธเรือ่ ง “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรือ่ งนางอุทธรา” ของวรปฐมา
คําหมู ไดรวบรวมและเปรียบเทียบนิทานปลาบูท องหรือนางอุทธราจากทัง้ สีภ่ าค
ของไทย และนิทานของพมา ลาว มอญ จํานวนทัง้ หมด ๔๗ สํานวน ทัง้ วรรณกรรม
ลายลักษณและวรรณกรรมมุขปาฐะ โดยใชคมั ภีรช าดกของลานนาเปนฉบับหลัก
ในการศึกษาวิเคราะห งานดังกลาวพบวาเรื่องนางอุทธราไดรับความนิยมอยาง
แพรหลาย โดยปรากฏในรูปแบบของคาวซอ คาวธรรมและสํานวนมุขปาฐะ และ
๔

ศิราพร ณ ถลาง, ทฤษฎีคติชนวิทยา: วิธีวิทยาในการวิเคราะหตํานาน นิทานพื้นบาน,
หนา ๑๐๑-๑๐๓.

๑๘๔
พบวานิทานนางอุทธราสํานวนตางๆ มีโครงเรื่องเหมือนกัน เพียงแตอนุภาค
ตัวละคร ฉาก ความคิดเชิงปรัชญา และวัฒนธรรมที่สะทอนแผกเพี้ยนกันไป
บาง โดยสํานวนของประเทศลาวมีความคลายคลึงกับสํานวนลานนาอยางยิ่ง๕
นิทานแบบเรื่องซินเดอเรลลายังพบแพรหลายในพื้นที่ตางๆ ของจีน
โดยพบมากที่สุดในชนกลุมนอยทางตอนใต ซึ่งหมายถึงกลุมชาติพันธุตางๆ
ที่กระจายอยูทางภาคใตและตะวันตกเฉียงใตของจีนในมณฑลยูนนาน เสฉวน
กวางตุง กุย โจว ไหหลํา และเขตปกครองตนเองกวางสีจว ง บทความนีม้ วี ตั ถุประสงค
เพือ่ แนะนําและอธิบายถึงลักษณะและโครงสรางของนิทานแบบเรือ่ งซินเดอเรลลา
ของชนกลุมนอยตอนใตของจีน และวิเคราะหเปรียบเทียบระหวางนิทาน
ซินเดอเรลลาของชนกลุมนอยตอนใตของจีนกับนิทานซินเดอเรลลาของไทย
เพือ่ เปนแนวทางในการวิเคราะหถงึ ความสัมพันธทางวัฒนธรรมระหวางกลุม ชน
ในพื้นที่ดังกลาวตอไป
นิทานแบบเรื่องซินเดอเรลลาของชนกลุมนอยตอนใตของจีน

ในภาษาจีนกลางแปลชื่อแบบเรื่องซินเดอเรลลาวา ฮุยกูเหนียง 灰姑娘
หมายถึง หญิงสาวในกองขีเ้ ถา นอกจากแบบเรือ่ งซินเดอเรลลาจะพบแพรหลาย
มากทีส่ ดุ ในชนกลุม นอยทางตอนใตของจีนแลว นิทานซินเดอเรลลาสํานวนลาย
ลักษณอักษรที่สมบูรณและเกาแกที่สุดที่คนพบบนโลกก็มีที่มาจากทางตอนใต
ของจีน พบอยูใ นหนังสือรวมบันทึกปกิณกะจากสมัยราชวงศถงั ชือ่ โหยวหยางจาจู
酉阳杂俎 (เรื่องเบ็ดเตล็ดจากโหยวหยาง) รวบรวมโดยนักประพันธตวนเฉิงซื่อ
段成式 (ค.ศ.๘๐๓-๘๖๓) เปนเรื่องราวเกี่ยวกับเด็กสาวชื่อเยเซี่ยน 叶限 ผูถูก
แมเลี้ยงจอมอิจฉาคอยกลั่นแกลง มีเนื้อหาดังตอไปนี๖้
๕

วรปฐมา คําหมู, “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรือ่ งนางอุทธรา”, วิทยานิพนธศลิ ปศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๓๕.
๖
（唐）段成式撰, 曹中孚校点,《酉阳杂俎, 上海：上海古籍出版社, 2012 年, 第 124 页.

๑๘๕
คนทางใตมีตํานานเลาวา กอนสมัยฉินและฮั่น๗ มีหัวหนา
ชาวถํา้ ๘ แซอู ชาวเผาเรียกเขาวาหัวหนาถํา้ อู เขามีภรรยาสองคน
ภรรยาคนแรกเสียชีวติ ลง ทิง้ ลูกสาวไวหนึง่ คนชือ่ เยเซีย่ น เปนเด็ก
เรียบรอยชาญฉลาด มีความสามารถในการรอนทอง๙ หัวหนา
ถํ้ารักลูกสาวคนนี้มาก หลายปตอมาผูเปนพอไดเสียชีวิตลง
แมเลีย้ งจึงคอยกลัน่ แกลงรังแกเยเซีย่ น ใชงานเด็กสาวใหไปตัดฟน
บนเขาสูงและไปตักนํ้าจากหุบลึกอยูบอยๆ
ครัง้ หนึง่ เยเซีย่ นจับปลาไดหนึง่ ตัว ปลานัน้ ขนาดยาวเพียงสองนิว้
กวา มีครีบสีแดงและตาสีทอง เยเซี่ยนจึงแอบนํามันมาเลี้ยงไว
ในอาง ปลาตัวโตขึน้ เรือ่ ยๆ ทําใหตอ งเปลีย่ นอางทีใ่ ชใสหลายครัง้
จนกระทัง่ ตัวใหญเกินกวาจะเลีย้ งในอางได เยเซีย่ นจึงนํามันไป
ปลอยในสระนํ้าหลังบาน เยเซี่ยนมักจะแอบนําเศษอาหาร
ที่กินเหลือไปโยนใหปลา ทุกครั้งที่นางเดินมาถึงริมสระ ปลาก็
จะวายมาใกลฝง และโผลหวั ขึน้ มา แตถา หากเปนคนอืน่ เดินมา
มันจะซอนตัวไมปรากฏใหเห็น
๗
๘

๙

ราชวงศฉิน 秦 221 ปกอน ค.ศ.-207 ปกอน ค.ศ., ราชวงศฮั่น 汉 202 ปกอน ค.ศ.-ค.ศ.220
ตามบันทึกใชคําวา ตงเหริน 洞人 โดยคําวา ตง 洞 หมายถึง ถํ้า แตในที่นี้อาจไมไดหมายถึง
คนที่อาศัยอยูในถํ้า แตหมายถึง ชนเผาที่อาศัยอยูในเขตปาเขาหางไกล อีกกรณีหนึ่งคือ
ตงอาจเปนคําที่ใชเรียกหนวยชุมชนหรือหนวยการปกครอง Nong Xueguan 农学冠 อธิบาย
วาตง 洞 เขียนไดอกี แบบคือ 峒 ซึง่ ในเอกสารโบราณของจีนมักเรียกถิน่ ทีอ่ ยูข องชนกลุม นอย
ตอนใตทอี่ ยูใ นเขตปาเขาวา ซีตง 溪峒 หมายถึง เขตทีเ่ ต็มไปดวยถํา้ และลําธาร ตอมาตงกลาย
เปนชือ่ เรียกเขตการปกครองของชนกลุม นอยซึง่ อยูภ ายใตระบบการควบคุมของราชสํานักจีน
โดยเอกสารจากสมัยราชวงศซงระบุวาแบงเขตการปกครองเปนลั่ว 落 โจว 州 เซี่ยน 县 และ
ตง 洞 โดยตงเปนหนวยเล็กทีส่ ดุ (农学冠, 《骆越文化孕育的灰姑娘故事,《广西民族研究》1998
年, 第 4 期, 第 42 页.)
ตนฉบับใชคําวา 淘金 ซึ่ง 淘 หมายถึง ลางสิ่งของที่เปนเมล็ดในหมอหรือตะกรา สวน 金
หมายถึง ทองคํา สวนใหญจึงอธิบายวาเปนการรอนทอง แตบางแหลงขอมูลก็อธิบายวา
หมายถึง ถักทอเสื้อผาดวยเสนดายทอง

๑๘๖
แมเลีย้ งลวงรูเ รือ่ งปลาทีเ่ ยเซีย่ นเลีย้ งไว แตไมวา นางจะไปแอบ
ดูทสี่ ระนํา้ กีค่ รัง้ ก็ไมเคยไดเห็นตัวปลา นางจึงหลอกเยเซีย่ นวา
‘ชวงนี้เจาคงทํางานเหนื่อย แมตัดเสื้อผาชุดใหมมาใหเจา’
จากนั้นก็แอบนําเสื้อผาที่เกาขาดของเยเซี่ยนไปซอนไว แลวใช
ใหเยเซีย่ นไปตักนํา้ จากแหลงนํา้ ซึง่ อยูไ กลจากบานหลายรอยลี้
แมเลีย้ งนําเสือ้ ผาชุดเกาของเยเซีย่ นมาเปลีย่ นใส แอบซอนมีดไว
ในแขนเสื้อ พอไปถึงริมสระนํ้า ก็รองเรียกปลาออกมา เมื่อ
ปลาโผลหวั ขึน้ มา แมเลีย้ งฉวยโอกาสนัน้ ชักมีดออกมาฟนปลา
จนตาย เวลานั้นปลามีขนาดยาวถึงหนึ่งจางกวา๑๐ แมเลี้ยง
นําเนื้อมันไปปรุงเปนอาหาร พบวารสชาติอรอยกวาเนื้อปลา
ทัว่ ไปหลายเทา เมือ่ กินเสร็จนางก็นาํ กางปลาทีเ่ หลือไปซอนไว
ในกองอุจจาระ
วันตอมาเมื่อเยเซี่ยนไปที่ริมสระนํ้า ไมพบตัวปลาจึงทราบ
ความจริงวาปลาหายไป นางวิ่งหนีไปรองไหดวยความเสียใจ
ทีก่ ลางปา ทันใดนัน้ ปรากฏรางบุคคลหนึง่ ซึง่ ปลอยผมยาวสยาย
และสวมชุดผาหยาบ ลองลอยลงมาจากทองฟา รางนั้นพูด
ปลอบใจเยเซีย่ นวา ‘เจาจงอยารองไหเสียใจไปเลย คนทีฆ่ า ปลา
ตัวนัน้ ก็คอื แมเลีย้ งของเจา นางนํากางปลาไปไวในกองอุจจาระ
เมือ่ เจากลับไปถึงบาน จงนํากางปลาออกมาซอนไวภายในหอง
หากตองการสิ่งใดใหอธิษฐานขอ จะไดสมตามความปรารถนา
ทุกประการ’ เมื่อเยเซี่ยนกลับไปทําตามที่บุคคลผูนั้นบอก
ก็ปรากฏวาไดตามทีอ่ ธิษฐานขอทุกสิง่ ทัง้ ทองคํา ไขมกุ เสือ้ ผา
และอาหาร
๑๐

จาง 丈 หนวยวัดความยาวของจีน, หนึ่งจางเทากับราวสามเมตร

๑๘๗
เมื่อถึงวันงานเทศกาลถํ้า๑๑ แมเลี้ยงไปรวมงานโดยสั่งเยเซี่ยน
ใหยนื เฝาตนผลไมทลี่ านบาน เยเซีย่ นรอจนแมเลีย้ งเดินจากบาน
ไปไกลแลว จึงนําชุดทีถ่ กั จากขนนกกระเต็นและรองเทาทอง๑๒
มาสวมใสเดินทางไปรวมงาน เมื่อลูกสาวแมเลี้ยงมองเห็น
เยเซี่ยนก็จําไดและบอกแมของตนวา ‘ผูหญิงคนนั้นดูคลาย
พี่เยเซี่ยนมากเลย’ ทําใหแมเลี้ยงเริ่มรูสึกสงสัย เยเซี่ยนรูตัววา
กําลังจะถูกจับได จึงรีบหนีออกจากงานกลับบานไป และไดทํา
รองเทาหลุดไวขางหนึ่ง ซึ่งมีชาวถํ้าคนหนึ่งเก็บไวได แมเลี้ยง
กลับมาถึงบาน เห็นวาเยเซีย่ นนัง่ กอดตนไมตรงลานบานหลับอยู
จึงไมไดคิดสงสัยใดๆ อีก
เผาถํา้ นัน้ อยูใ กลกบั เกาะกลางทะเลแหงหนึง่ บนเกาะเปนทีต่ งั้
ของอาณาจักรถัวฮาน๑๓ ซึ่งมีกําลังทหารเขมแข็ง ครอบครอง
ดินแดนหลายสิบเกาะ กินอาณาบริเวณกวางขวางหลายพันลี้
๑๑
๑๒

หมายถึงงานเทศกาลของชนเผา
มีคําอธิบายแตกตางกันออกไปเกี่ยวกับชุดและรองเทาที่เยเซี่ยนสวมใส ในตนฉบับเรียกชุด
ที่นางเอกสวมใสวา 翠纺上衣 คําวา 翠 หมายถึง เขียวขจี, เขียวมรกต และมีอีกความหมาย
หนึ่งคือ นกกระเต็น วลีดังกลาวจึงแปลไดวา ชุดที่ถักจากขนนกกระเต็น หรือ ชุดที่มีสีเขียว
สดใส สวนรองเทาในตนฉบับใชคําวา 金履 บางแหลงขอมูลอธิบายวาเปนรองเทาที่ทําจาก
ทองคํา บางวาหมายถึงรองเทาทีถ่ กั ดวยเสนดายทองคํา และบางก็วา หมายถึงรองเทาทีเ่ ย็บ
ปกลวดลายอยางสวยงาม โดยรวมแลวสื่อความวาเปนชุดเครื่องแตงกายที่มีความงดงาม
พิถีพิถันและมีราคาสูง
๑๓
อาณาจักรถัวฮาน 陀汉 ซึง่ อยูบ นเกาะนัน้ มีคาํ อธิบายแตกตางกันออกไป บางเชือ่ วาเปนดินแดน
ในจินตนาการซึ่งไมมีอยูจริง หรือเกาะในเรื่องไมไดหมายถึงเกาะในมหาสมุทร แตหมายถึง
เกาะในทะเลสาบ บางก็ตีความวาหมายถึงเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต เชน Nong
Xueguan กลาววาถัวฮานอาจหมายถึงมาเลเซียหรืออินโดนีเซีย โดยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
มีความสัมพันธกับชนเผาตอนใตของจีนมาตั้งแตสมัยราชวงศฮั่น (农学冠,《骆越文化孕育
่ วาถัวฮานหมายถึงอาณาจักร Tamian
的灰姑娘故事, 第 43 页.) สวน Wang Qing 王青 เชือ
หรือ Tamihan ซึ่งอยูใกลกับเกาะสุมาตราและอยูภายใตอาณาจักรศรีวิชัย (王青,《灰姑娘
故事的传输地–兼论中欧民间故事流播中的海上通道,《民族文学研究, 2006 年, 第 1,
第 13-18 页.)

๑๘๘
ทะเล ชาวถํา้ ผูเ ก็บรองเทาไดนาํ มันไปขายใหกบั คนจากอาณาจักร
ถัวฮานนี้ ตอมารองเทาไดตกไปอยูใ นมือของพระราชา พระราชา
ใหบริวารรอบกายลองสวมรองเทานั้นดู เมื่อคนที่เทาเล็กที่สุด
ลองสวมเขาไปปรากฎวาเทายังใหญกวารองเทาถึงหนึง่ นิว้ จึงให
ผูหญิงในอาณาจักรทุกคนลองสวมรองเทาดู ก็ไมมีใครใสได
พอดีแมสกั คน รองเทานัน้ มีลกั ษณะเบาราวกับขนนก เมือ่ สวม
ใสแลวเหยียบลงบนพื้นหินจะไมมีเสียงแมแตนอย พระราชา
ไตรตรองดูแลววาชาวถํ้าที่นํารองเทามาขายตองไดมันมาดวย
วิธีไมสุจริต จึงจับตัวชายผูนั้นมาขังไวและเคนสอบ แตสุดทาย
ก็ยงั ไมไดคาํ ตอบวาเจาของรองเทาคือใคร พระราชาจึงคาดเดา
วาคงมีคนทํารองเทาหลุดกลางทาง จึงสั่งคนใหไปคนหาตาม
บานทุกบานในเผานัน้ หากมีหญิงใดสวมรองเทาไดพอดี ใหจบั
ตัวมาเขาเฝาพระราชา
พระราชา (มาถึงบานของเยเซี่ยน) ก็รูสึกแปลกใจ ตรวจคน
ภายในบานจนพบตัวเยเซีย่ น จึงใหนางลองสวมรองเทาดู และ
พบวานางเปนเจาของรองเทาตัวจริง เยเซีย่ นหยิบชุดถักขนนก
และรองเทาทองมาสวมใส เขาเฝาพระราชาดวยรูปโฉมทีง่ ดงาม
ราวกับนางสวรรค นางไดกราบทูลความจริงทัง้ หมดแกพระราชา
พระราชาจึงนําตัวเยเซี่ยนพรอมทั้งกางปลาของนางกลับไปยัง
อาณาจักรถัวฮาน สวนแมเลี้ยงและลูกสาวตางถูกหินตกใสจน
เสียชีวิต ชาวถํ้ารูสึกเวทนา จึงฝงพวกนางไวบริเวณหลุมหิน
ตัง้ ชือ่ เรียกวา สุสานหญิงเศรา เปนทีท่ ชี่ าวถํา้ มาทําพิธบี วงสรวง
ชายหนุ  ม เมื่ อ ต อ งการคู  ค รองก็ จ ะมาอธิ ษ ฐานขอหญิ ง สาว
จากที่นี่

๑๘๙
เมือ่ พระราชาพาเยเซีย่ นกลับไปถึงอาณาจักรถัวฮานก็แตงตัง้ ให
นางเปนมเหสี อยูมาจนปหนึ่ง พระราชาเกิดความคิดละโมบ
อธิ ษ ฐานขอพรจากก า งปลาให ต นได ค รอบครองหยกและ
ของมีคา จํานวนมากมายนับไมถว น ผานไปปหนึง่ เมือ่ อธิษฐาน
อีกปรากฏวาไมไดผลตามทีข่ ออีกตอไป พระราชาจึงนํากางปลา
ไปฝงใตทะเลริมชายฝง ใชไขมกุ หนึง่ รอยถังวางทับและใชทองคํา
กัน้ ไวเปนหมุดหมาย ตอมาเกิดเหตุทหารกอกบฏ พระราชาจะขุด
อัญมณีขนึ้ มาแจกจายแกทหารของตน คาดไมถงึ วาภายในเวลา
เพียงชัว่ คืนเดียว กระแสนํา้ ทะเลกลับพัดพาจุดทีฝ่ ง สมบัตหิ ายไป
จนหมดสิ้น
เปนเรื่องที่เลาโดยคนรับใชเกาแกในบานชื่อวา หลี่ซื่อหยวน
ซื่อหยวนเปนชาวถํ้าจากยงโจว เขาจดจําเรื่องเลาแปลกๆ จาก
ทางใตไดมากมาย๑๔
นิทานเยเซี่ยนซึ่งมีอายุเกาแกราว ๑,๒๐๐ ป เรื่องนี้มีโครงเรื่องตาม
แบบเรื่อง AT510 ทั้งลูกเลี้ยงที่ถูกแมเลี้ยงรังแก มีอํานาจวิเศษคอยชวยเหลือ
ตองพิสจู นตวั ตน จนสุดทายไดแตงงานกับพระราชา นิทานเรือ่ งนีย้ งั มีรายละเอียด
บางประการที่คลายคลึงกับนิทานปลาบูทองของไทย เชน อนุภาค๑๕ นางเอก
ไดรบั ความชวยเหลือจากปลา ปลาถูกแมเลีย้ งฆานํามาทําเปนอาหาร ขณะเดียวกัน
๑๔

๑๕

ผูบันทึกตวนเฉิงซื่อระบุวาฟงเรื่องราวนี้มาจากคนรับใชในบานชื่อหลี่ซื่อหยวน 李士元
โดยหลี่ซื่อหยวนมาจากแถบยงโจว 邕州 ซึ่งในปจจุบันคือเมืองหนานหนิง 南宁 เมืองหลวง
ของเขตปกครองตนเองกวางสีจวง
อนุภาค (Motif) หมายถึง องคประกอบเล็กๆในนิทานเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ ซึง่ มีลกั ษณะเดนเปน
พิเศษ ซึ่งทําใหเกิดการจดจําและเลาสืบทอดกันตอ แบงเปน ๓ ประเภทคือ ตัวละคร วัตถุ
หรือสิ่งของ และเหตุกาณหรือพฤติกรรม อางอิงจากประคอง นิมมานเหมินทร, นิทาน
พื้นบานศึกษา, กรุงเทพฯ: โครงการตําราคณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย,
๒๕๔๓, หนา ๓๘-๓๙.

๑๙๐
ก็มอี งคประกอบทีค่ ลายคลึงกับนิทานซินเดอเรลลาของตะวันตก เชน การพิสจู น
ตัวตนของนางเอกดวยการทดสอบสวมรองเทา เรื่องเยเซี่ยนจึงมีความสําคัญ
ในฐานะเปนแบบฉบับอันเกาแกของแบบเรื่องซินเดอเรลลาทั้งของจีนและ
ของโลก จากการวิเคราะหชอื่ สถานทีแ่ ละวัฒนธรรมทีส่ ะทอนในเรือ่ ง ประกอบกับ
การเปรียบเทียบเรือ่ งเยเซีย่ นกับนิทานซินเดอเรลลาสํานวนปจจุบนั ทีแ่ พรหลาย
ในจีน ทําใหนกั วิชาการสวนใหญเชือ่ วาเรือ่ งเยเซีย่ นมีทมี่ าทางเขตปกครองตนเอง
กวางสีจว ง โดยนาจะเปนนิทานของชาวจวง 壮族 นิทานซินเดอเรลลาของชาวจวง
ที่แพรหลายในปจจุบันมีอยูหลายสํานวน เชน นิทานเรื่อง “ตาเจียกับตาหลุน”
达加和达伦 ซึ่งมีตัวละครหลักคือนางเอกชื่อตาเจีย๑๖ กับแมเลี้ยงและลูกสาว
แมเลี้ยงชื่อตาหลุน มีโครงเรื่องดังตอไปนี๑๗
้
๑. ตาเจียถูกแมเลี้ยงทารุณ (ถูกทุบตีและดาทอ ถูกใชใหทํางานหนัก
ตองกินเศษอาหารเหลือ ตองใสเสื้อผาขาดวิ่น)
๒. แมเลีย้ งใหบททดสอบทีย่ ากเย็นกับตาเจีย เชน ใหตกั นํา้ โดยใชตะกรา
สานจากไมไผ ใหคดั แยกถัว่ เหลืองและเมล็ดงาทีป่ นกันอยู ใหนาํ ปอ
มาฟนจนเปนเสน
๓. แมแทๆ ของตาเจียที่ตายไปไดกลายรางเปนอีกา ออกอุบายชวย
ตาเจีย (เชน นําดินเหนียวสีแดงมาทาตะกรา ใชตะแกรงรอนแยก
ถั่วเหลืองออกจากเมล็ดงา)
๔. แมเลี้ยงฆาวัวตาย
๕. ตาเจียนําหนังวัวและกีบเทาวัวไปฝงไวใตตนกลวย
๖. เมื่อถึงงานขับรองเพลงของชนเผา ตนกลวยไดเสกชุดผาไหมและ
รองเทาปกลายใหกับตาเจีย
๑๖
๑๗

ในที่นี้ออกเสียงชื่อตัวละครตามการสะกดในภาษาจีนกลาง คําวา ตา ในภาษาจวงเปนคํา
ที่ใชเรียกหญิงสาว เจียหมายถึงลูกกําพรา สวนหลุน หมายถึงนองสาว
农学冠,《骆越文化孕育的灰姑娘故事》, 第 39 页.

๑๙๑
๗. รองเทาปกลายพลัดตกลงไปในนํ้า
๘. ชายหนุม เก็บรองเทาไดนําไปคืนใหกับตาเจีย ทั้งสองจึงไดแตงงาน
เปนสามีภรรยากัน
๙. แมเลี้ยงไปตัดตนไมซึ่งมีรังตอ แมเลี้ยงและลูกสาวถูกตัวตอรุมตอย
จนตาย
นิทานชาวจวงสํานวนขางตนมีลาํ ดับเหตุการณทคี่ ลายคลึงกับเรือ่ งเยเซีย่ น
นางเอกถูกแมเลี้ยงกลั่นแกลง ใชงานหนักหรือตองทําภารกิจที่ยากลําบาก แตมี
อํานาจเหนือธรรมชาติคอยชวยเหลือ ในทีน่ คี้ อื แมแทๆ ของ นางเอกซึง่ กลายราง
เปนอีกาและวัว ทําใหนางเอกไดสวมชุดสวยงามไปรวมงานของชนเผา มีอนุภาค
การระบุตวั ตนดวยรองเทาเชนเดียวกับเยเซีย่ น ทําใหนางเอกไดแตงงานกับพระเอก
และสุดทายแมเลี้ยงและลูกแมเลี้ยงตางถูกลงโทษจนเสียชีวิต รายละเอียด
ที่แตกตางไปจากเรื่องเยเซี่ยนก็คือ สัตวที่ชวยเหลือนางเอกเปลี่ยนแปลงจาก
ปลาเปนอีกาและวัว ในสํานวนขางตนลูกสาวของแมเลีย้ งคือตาหลุนยังมีบทบาท
ไมมากนัก แตในนิทานสํานวนอื่นๆ ที่มีโครงสรางซับซอนมากขึ้น มีการเลาถึง
เหตุการณหลังจากทีน่ างเอกแตงงานกับพระเอก โดยนางเอกไดถกู ลูกสาวแมเลีย้ ง
ฆาตาย นิทานสํานวนที่มีชื่อวา “ตาจากับตาหลุน” 达乍达仑 มีโครงเรื่อง
ดังตอไปนี๑๘
้
๑. แมของตาจาไดกลายเปนวัวตัวหนึ่ง พอของตาจาแตงงานใหมกับ
แมเลี้ยง แมเลี้ยงใหกําเนิดลูกสาวชื่อตาหลุน
๒. พอของตาจาไปตางเมืองและสงไหมกลับมาใหตา จาตาหลุนสองมวน
ตาหลุนมีแมคอยชวย จึงปนไหมเสร็จอยางรวดเร็ว แตตาจาปน
ไมเสร็จแมแตเสนเดียว
๑๘

,

,

, 2015 年, 第 2 期, 第 80 页.

陈金文 《中越灰姑娘型故事之比较》 《文化遗产》

๑๙๒
๓. วัวใหตา จานําเสนไหมไปวางในปากของมัน ผานไปสามวัน วัวถาย
ออกมาเปนผาสีสันงดงาม ตาหลุนลองนําเสนไหมไปใสในปากวัว
สามวันผานไปวัวถายเปนขี้วัวกลิ่นเหม็นคละคลุง
๔. แมเลีย้ งตองการจะฆาวัว วัวจึงบอกตาจาใหนาํ เนือ้ วัวและกระดูกวัว
ไปฝงไวที่ใตตนกลวยฝงตรงขามกับประตูบาน
๕. ตาหลุนกับแมเลี้ยงจะไปรวมงานเลี้ยงที่บานยาย กอนออกไปได
มอบหมายใหตาจาทําภารกิจที่ยากเย็นตางๆ นานา
๖. วิญญาณวัวไดกลายเปนอีกาคอยชีแ้ นะตาจาใหทาํ ภารกิจจนสําเร็จ
และยังชวยใหตา จาไดชดุ ผาไหม ตุม หูทอง กําไลหยก และรองเทาเงิน
ทําใหนางไดไปรวมงานเลี้ยง
๗. ระหวางทางกลับจากงานเลี้ยง ตาจาทํารองเทาขางหนึ่งหลนลงไป
ใตสะพาน พระราชาเก็บรองเทาเงินได
๘. พระราชาใชรองเทาตามหาตัวตาจาจนเจอ ประกาศวาจะแตงงาน
กับตาจา
๙. ไมนานตาจาไดใหกาํ เนิดเจาชาย ตาหลุนใชโอกาสตอนทีต่ า จากลับ
มาบานแม ผลักตาจาตกไปในบอนํ้า
๑๐. หลังเทศกาลตรุษจีน ตาหลุนแอบขึ้นเกี้ยวที่มารับตาจา สวมรอย
วาตนคือตาจา หลอกลวงพระราชาจนสําเร็จ
๑๑. ตาจาไดกลายรางเปนนก มาเปดโปงและจัดการกับตาหลุน ตาหลุน
จึงฆานกตาย
๑๒. บริเวณที่โยนนกทิ้งมีกอไผงอกขึ้นมา ตาหลุนจึงฟนกอไผทิ้ง
๑๓. มีหญิงชราซื้อตนไผไป วันหนึ่งมีหญิงสาวปรากฏกายขึ้นมาจาก
ตนไผ หญิงสาวนั้นก็คือตาจา
๑๔. ตาจาใหหญิงชรานําหวีผมและรากบัวมาตมใหนางกิน หลังจากกินแลว
นางก็กลับคืนสูรางมนุษยอยางสมบูรณ

๑๙๓
๑๕. ตาจาใหหญิงชราเชิญพระราชามาทีบ่ า น พระราชาจําตาจาได จึงแตงงาน
กับนางอีกครั้งและรับตัวนางกลับเขาวัง
๑๖. ตาหลุนเห็นวาตาจามีรูปโฉมงดงามมากขึ้นกวาเดิม จึงสอบถาม
ตาจาวาเหตุใดผิวจึงทั้งขาวและนุม ตาจาตอบวาเพราะถูกแมนํา
รางไปตําในครก จึงมีลักษณะเชนนี้
๑๗. ตาหลุนตองการตํารางตัวเองเชนเดียวกับตาจา ผลปรากฏวาถูกตํา
จนเสียชีวิตอยูในครกหิน
จะเห็นไดวานิทานตาจานี้มีความซับซอนมากขึ้นกวาเรื่องเยเซี่ยน
เปนอยางมาก โดยเรื่องราวไมไดจบลงเพียงแคการพิสูจนตัวตนดวยรองเทา
และการแตงงานระหวางพระเอกกับนางเอก หลังจากแตงงาน นางเอกถูกนองสาว
ลูกแมเลี้ยงฆาตายและสวมรอยแทน ทําใหเกิดการชวงชิงระหวางพี่สาวและ
นองสาวตามมา โดยนางเอกมีการกลายรางเปนนกและตนไผ คลายคลึงกับ
เรือ่ งราวของเอือ้ ยและอายในนิทานปลาบูท อง นิทานซินเดอเรลลาแบบซับซอน
ซึ่งเกี่ยวของกับการแยงชิงระหวางพี่สาวและนองสาวตางมารดานี้ไมไดปรากฏ
เฉพาะในนิทานของชาวจวง แตยังพบในนิทานของชนกลุมอื่น Liu Xiaochun
刘晓春 รวบรวมนิทานซินเดอเรลลาจากทางภาคใตของจีนไวไดถึง ๓๕ สํานวน
เปนนิทานของชาวจวง ฮั่น จิง 京族 อี๋ 彝族 ทิเบต 藏 族มง 苗族 ไป 白族 ไท
傣族 วา 佤族 สุย 水族 ตง (กัม) 侗族 นาซี 纳西族 และผูหมี่ 普米族 ซึ่งกระจาย
อยูใ นเขตปกครองตนเองกวางสีจว ง มณฑลกวางตุง ยูนนานและกุย โจว โดยเรียก
นิทานกลุมนี้วานิทานของเขตวัฒนธรรมจีนตอนใต Liu วิเคราะหวาโครงสราง
ของนิทานซินเดอเรลลาของเขตวัฒนธรรมทางใตของจีนมีสองรูปแบบหลัก คือ
๑) แบบพื้นฐาน（基本型）มีโครงเรื่องเชนเดียวกับแบบเรื่อง AT510 หรือเรื่อง
เยเซี่ยน และ ๒) แบบซับซอน（发展型）เปนการผนวกรวมระหวางแบบเรื่อง

๑๙๔
AT510 กับแบบเรือ่ งเจาบาวงู นิทานเจาบาวงู๑๙ (蛇郎) เปนนิทานเกาแกของจีน
ที่แพรหลายมากทางภาคใต ซึ่งมีโครงเรื่องดังตอไปนี๒๐
้
๑. มีพอคนหนึ่ง เขามีลูกสาวหลายคน
๒. พอถูกรบเราจากปศาจงู๒๑ จําใจตองยกลูกสาวคนหนึ่งใหเปนภรรยางู
๓. มีเพียงลูกสาวคนเล็กที่ยินยอมแตงงานกับงู
๔. ลูกสาวคนเล็กใชชีวิตอยางมีความสุขและรํ่ารวยเปนอยางมาก
๕. พี่สาวคนหนึ่งเกิดความอิจฉา จึงผลักนองสาวตกลงไปในบอนํ้า
จนจมนํ้าตาย และตนเองสวมรอยเปนภรรยางูแทน
๖. นองสาวที่ตายกลายเปนนก ดุดาพี่สาวซึ่งเปนภรรยาตัวปลอม
ขณะนางกําลังหวีผม นกจึงถูกฆานํามาทําอาหาร เมื่อสามีไดกิน
เนือ้ นกเขาไปก็รสู กึ วาอรอยถูกปาก แตเมือ่ ภรรยาตัวปลอมกินเขาไป
กลับกลืนไมลง
๗. นองสาวที่ตายกลายเปนตนไมตนหนึ่งหรือตนไผตนหนึ่ง ภรรยา
ตัวปลอมรูสึกรังเกียจ แตสามีกลับรูสึกชื่นชอบ ภรรยาตัวปลอมฟน
ตนไมทิ้ง
๘. ภายหลังนองสาวใชการแปลงรางครั้งแลวครั้งเลาจัดการกับภรรยา
ตัวปลอม จนภรรยาตัวปลอมเสียชีวิต
๑๙
๒๐
๒๑
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ในภาษาจีนใชคาํ วา เสอจิง 蛇精 จิง 精 ในนิทานพืน้ บานของจีน หมายถึง อมนุษยประเภทหนึง่
มีลักษณะเปนสัตว พืชหรือสิ่งไมมีชีวิตซึ่งสามารถกลายรางเปนคนได ในภาษาไทยไมมี
คําแปลตรงตัว มักจะใชคําวา ปศาจ เชน ปศาจจิ้งจอก 狐狸精 ซึ่งไมสอดคลองกับ
ลักษณะของ “จิง” เทาใดนัก เพราะ“จิง”ในนิทานจีนมีทั้งที่ใหคุณและใหโทษกับมนุษย และ
นิทานจํานวนมากมีเนื้อหาเกี่ยวของกับความรักระหวางจิงกับมนุษย

๑๙๕
จะเห็นไดวา ตัง้ แตตอนกลางเรือ่ งของนิทานเจาบาวงูมโี ครงเรือ่ งคลายคลึง
กับนิทานซินเดอเรลลาแบบซับซอน กลาวคือ นางเอกถูกนางรายฆาตาย จากนัน้
นางเอกจึงกลายรางเปนนกและตนไม ใชการแปลงกายหลายครั้งจนในที่สุด
สามารถเอาชนะนางรายได Jin Ronghua 金荣华 ไดสรุปโครงเรื่องนิทาน
ซินเดอเรลลาของจีน โดยอางอิงจากนิทานทั้งหมด ๔๐ สํานวน รวบรวม
จากมากกวา ๒๐ ชนเผา ซึ่งสวนใหญเปนชนกลุมนอยทางภาคใต เชน จวง ไท
อี๋ ไป จิง มง วา เยา 瑶族 หลี 黎族 ปูอี 布依族 เตออั๋ง (ปะหลอง) 德昂族
จิ่ ง พั ว 景颇族 ผู ห มี่ 普米族 ฮาหนี 哈尼族 โครงเรื่ อ งที่ Jin Ronghua
สรุปมีใจความดังตอไปนี๒๒
้
หญิงสาวถูกขมเหงจากแมเลี้ยงและพี่สาวลูกแมเลี้ยง ตองอยู
อยางลําบาก มักถูกทารุณและกลัน่ แกลงอยูเ สมอ แตอปุ สรรค
ทุกประการก็ผา นไปไดเพราะไดรบั ความชวยเหลือทีไ่ มคาดฝน
ความชวยเหลือเหลานี้ อาจจะมาจากแมนางเอกที่เสียชีวิต
ไปแลว จากเทพเทวดา หรือจากสัตวตางๆ เชน วัว เนื่องจาก
ไดรับความชวยเหลือที่ไมคาดฝน นางเอกจึงสามารถสวมชุด
สวยหรูไปรวมงานชุมนุมครัง้ ใหญของชุมชนได เชน งานวัดหรือ
งานเตนระบํา ในงานดังกลาว นางเอกไดพบกับชายหนุมซึ่งมี
สถานะตําแหนงสูงในชุมชนนั้น ชายหนุมรูสึกหลงรักนางเอก
เปนอยางมาก แตไมสามารถรัง้ ตัวนางไวในงานครัง้ นัน้ ได หรือ
ไมทราบแนชดั วานางเปนใคร สุดทายสามารถใชรองเทาขางหนึง่
ที่นางเอกทําหลุดไวขณะรีบหนี ตามหาตัวนางจนเจอ คนรัก
ทั้งสองจึงไดแตงงานเปนสามีภรรยา บางครั้งเรื่องราวดังกลาว
ยังเพิ่มเนื้อหาในตอนทาย หลังจากหญิงสาวแตงงาน พี่สาว
๒๒
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๑๙๖
ลูกแมเลี้ยงซึ่งอิจฉาไดผลักนางเอกตกบอนํ้าจนจมนํ้าเสียชีวิต
จากนัน้ สวมรอยนางเอกไปทีบ่ า นสามี นางเอกจึงปลอมตัวเปน
นกตัวหนึง่ เหน็บแนมถากถางพีส่ าวทุกวัน สุดทายจึงถูกพีส่ าว
ฆ า ตาย จากนั้ น นางเอกจึ ง แปลงร า งเป น ดอกไม ห รื อ พื ช
ชนิดอืน่ และเปนมิตรกับเฉพาะสามีของตน หลังจากการกลาย
รางและตอกรหลายครัง้ สุดทายนางเอกไดกลับคืนสูร า งมนุษย
และเลาเรือ่ งราวทีต่ นถูกทํารายใหสามีฟง ทําใหพสี่ าวถูกลงโทษ
ตามทีค่ วรจะไดรบั และสามีภรรยาไดกลับมาอยูด ว ยกันอีกครัง้
บททดสอบยากเย็นที่แมเลี้ยงใหนางเอกทํา ที่พบบอยๆ มีดังตอไปนี้
๑. ใหใชถังนํ้ากนรั่วคูหนึ่งไปตักนํ้ามาเติมใหเต็มโองนํ้า (ปลาและ
กุงตัวเล็กมาชวยอุดรูรั่ว)
๒. ใหตําขาวเปลือกจํานวนมาก (นกฝูงหนึ่งมาชวยจิกแทะ)
๓. ใหทอผาจํานวนมาก (เทพธิดามาชวย)
 การเปรียบเทียบระหวางนิทานซินเดอเรลลาของชนกลุมนอย

ตอนใตของจีนกับนิทานปลาบูทองของไทย

จากโครงเรื่ อ งนิ ท านซิ น เดอเรลลาของชนกลุ  ม น อ ยตอนใต ข องจี น
ที่อางอิงถึงขางตน เมื่อวิเคราะหเปรียบเทียบกับโครงเรื่องนิทานปลาบูทอง
ของไทยในเบื้องตนแลว พบวานอกจากอนุภาคที่ปรากฏโดยทั่วไปในแบบเรื่อง
ซินเดอเรลลา เชน นางเอกถูกแมเลี้ยงและลูกแมเลี้ยงกลั่นแกลง นางเอกไดรับ
ความชวยเหลือจากอํานาจวิเศษ นางเอกไดแตงงานกับชายที่เปนชนชั้นสูง
ยังมีอนุภาครวมกันที่นาสนใจดังตอไปนี้คือ
๑) อํานาจวิเศษจากสัตวนํ้า การไดรับความชวยเหลือจากอํานาจ
วิเศษนั้นเปนองคประกอบสําคัญของนิทานแบบเรื่องซินเดอเรลลา ปรากฏ
ทั้งในรูปของเทพเทวดา สัตว และพืชชนิดตางๆ แตกตางกันไปในแตละพื้นที่

๑๙๗
จากตัวอยางนิทานที่อางอิงถึงขางตน จะเห็นไดวานิทานซินเดอเรลลาของชน
กลุมนอยตอนใตของจีนและไทยมีอนุภาครวมกันคือ อํานาจวิเศษที่เกี่ยวของ
สัตวนํ้า ในกรณีของนิทานปลาบูทองจากทั้งสี่ภาคของไทย สัตวที่ปรากฏคือ
ปลาบูทองหรือเตาทองคํา ในกรณีของนิทานจากจีนตอนใต สํานวนที่ปรากฏ
อนุภาคสัตวนํ้ามีจํานวนไมมากนัก นอกจากนิทานของชาวไทลื้อและไทไต
คงในมณฑลยูนนาน ซึ่งมีปลาและเตาเชนเดียวกับนิทานของไทยแลว พบวา
สํานวนทีป่ รากฏอนุภาคสัตวนาํ้ มีเพียงเรือ่ งเยเซีย่ น ซึง่ มีอายุเกาแกมากกวาพันป
โดยในเรือ่ งเยเซีย่ นเลีย้ งปลาเชนเดียวกับในนิทานของไทย นิทานสํานวนปจจุบนั
ของชนกลุม นอยตอนใตของจีนสวนใหญจะเกีย่ วของกับอํานาจวิเศษทีม่ าจากวัว
เชน เรื่องตาเจียกับตาหลุนของชาวจวงที่ไดยกตัวอยางขางตน
นอกจากนิทานของจีนและไทยแลว อนุภาคปลายังปรากฏในนิทาน
ซินเดอเรลลาของเวียดนามอีกดวย ในนิทานเรือ่ งเติม๋ -กามของเวียดนาม นางเอกของ
เรือ่ งชือ่ นางเติม๋ ไดเลีย้ งปลาบูไ วในบอนํา้ คลายคลึงกับนิทานปลาบูท องของไทย
อนุภาคสัตวนาํ้ ทีป่ รากฏในนิทานของจีนตอนใตและเอเชียตะวันออกเฉียงใตนนั้
อาจเปนสิ่งสะทอนวาคนในพื้นที่ดังกลาวมีความสัมพันธทางวัฒนธรรมมาเปน
เวลายาวนาน Liu Xiaochun วิเคราะหวา อนุภาคปลาสะทอนถึงวัฒนธรรมรวมกัน
ของกลุมชาติพันธุเกาแกที่เรียกวาชาวเยว 越 หรือ ไปเยว 百越 ซึ่งอาศัยอยูทาง
ตอนใตของจีนไปจนถึงคาบสมุทรอินโดจีน โดยชาวเยวมวี ฒ
ั นธรรมการเพาะปลูก
ขาว และถือวาสัตวนาํ้ เปนปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ กอใหเกิดความเชือ่ และ
การนับถือเทพเจาปลา ดวยเหตุนี้จึงปรากฏอนุภาคปลาในนิทานสํานวนเกาแก
ของจีนตอนใต และนิทานของเอเชียตะวันออกเฉียงใต ซึ่งเชื่อวาสืบเชื้อสายมา
จากชาวเยวเชนเดียวกัน๒๓ ทัง้ นีอ้ นุภาคทีเ่ ปลีย่ นแปลงจากปลาไปเปนวัวในภาย
หลังนัน้ อาจสะทอนถึงการเปลีย่ นแปลงของวิถกี ารผลิตจากระบบพึง่ พิงธรรมชาติ
ไปสูระบบการเพาะปลูก๒๔
,
,

,

๒๓
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๒๔
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๑๙๘
๒) นางเอกถูกฆาโดยแมเลี้ยงและลูกแมเลี้ยง องคประกอบหนึ่งที่
คลายคลึงกันของนิทานซินเดอเรลลาแบบซับซอนของจีนตอนใตและไทยก็คือ
หลังจากนางเอกแตงงานไดถูกฆาโดยแมเลี้ยงและพี่สาวหรือนองสาวซึ่งเปน
ลูกแมเลีย้ ง โดยมีเปาหมายเพือ่ สวมรอยแทนนางเอก วิธกี ารฆามีความคลายคลึง
กัน ในนิทานจีนนางเอกมักจะถูกผลักตกลงไปในบอนํา้ สวนในนิทานไทยนางเอก
ถูกผลักลงในกระทะนํ้าเดือด
๓) การกลายรางของนางเอกและแมของนางเอก ในนิทานซินเดอเรลลา
ทัง้ ของจีนตอนใตและไทย พบวามีจดุ ทีเ่ หมือนกันคือทัง้ นางเอกและแมนางเอก
มีการกลายรางหลายครั้งหลังจากเสียชีวิต โดยแปรเปลี่ยนไปอยูในรูปของสัตว
และพืช เชน ปลา วัว อีกา นกแขกเตา ตนกลวย ตนไผ ตนมะเขือ ตนโพธิ์เงิน
โพธิ์ทอง และในตอนสุดทายนางเอกไดกลับคืนสูรางมนุษย อนุภาคการกลาย
รางนั้นสะทอนถึงความเชื่อเรื่องวิญญาณที่มีมาแตบรรพกาลของทั้งชาวไทและ
ชนกลุมอื่นๆ ในตอนใตของจีน ซึ่งเชื่อวาสิ่งมีชีวิตทั้งคน สัตว และพืชลวน
มีวญ
ิ ญาณสถิตอยู ในกรณีของนิทานไทยยังสะทอนถึงความเชือ่ เรือ่ งการเวียนวาย
ตายเกิดหรือการกลับชาติมาเกิดตามหลักศาสนาพุทธ ซึ่งไดรับอิทธิพลมาจาก
อินเดียในภายหลัง
๔) แมเลีย้ งและลูกแมเลีย้ งตางไดรบั การลงโทษ ในนิทานซินเดอเรลลา
ทั้งของจีนตอนใตและไทย แมเลี้ยงและลูกเลี้ยงซึ่งกลั่นแกลงทารุณนางเอกมา
โดยตลอดตางมีจุดจบเหมือนกันคือตองพบกับความตาย สะทอนถึงแนวคิดเชิง
ศีลธรรมและเปาหมายของนิทาน ซึ่งตองการใหขอคิดหรือขอเตือนใจเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตนและการอยูรวมกันของคนในครอบครัว ในกรณีของนิทานไทยยัง
อาจมองไดวาเปนแนวคิดทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับการชดใชกรรม
ขณะเดียวกันก็พบวามีอนุภาคทีแ่ ตกตางกันระหวางนิทานซินเดอเรลลา
ของจีนและไทย เชน
๑) การพิสูจนตัวตนของนางเอก ในนิทานของจีนตอนใตตั้งแตสํานวน
โบราณอยางเรื่องเยเซี่ยนจนถึงสํานวนปจจุบันที่แพรหลาย พบวาการพิสูจน

๑๙๙
ตัวตนของนางเอกเกี่ยวของกับรองเทาเปนหลัก โดยอนุภาครองเทาที่ปรากฏ
สะทอนถึงธรรมเนียมในการหมั้นหมายและแตงงานของชนเผาซึ่งมีรองเทา
มาเกี่ยวของ ปรากฏในวัฒนธรรมของชาวจวง จิง ตง เยา และมูเหลา 仫佬族
ซึ่งมีธรรมเนียมการหมั้นหมายโดยใชรองเทา๒๕ แตในนิทานปลาบูทองของไทย
วิธกี ารพิสจู นตวั ตนนางเอกทีใ่ ชคอื การเคลือ่ นยายตนโพธิเ์ งินโพธิท์ อง เนือ่ งจาก
ตนโพธิ์ถูกใหความหมายวาเปนของสูงและศักดิ์สิทธิ์ในวัฒนธรรมไทย ตามคติ
ความเชื่อที่ไดรับอิทธิพลมาจากพุทธศาสนา เกี่ยวของกับตนพระศรีมหาโพธิ์
ซึ่งเปนสถานที่ที่พระพุทธเจาประทับและตรัสรู
๒) นางเอกไปรวมงานเลี้ยงหรืองานเทศกาล ในนิทานของจีนตอนใต
มั ก บรรยายถึ ง เหตุ ก ารณ ที่ น างเอกได ส วมชุ ด สวยงามไปร ว มงานเลี้ ย งหรื อ
งานเทศกาลของชุมชน เชน งานขับรองเพลงของชนเผา ซึ่งในวัฒนธรรมของ
ชนเผางานดังกลาวเปนโอกาสที่หนุมสาวจะไดพบปะเกี้ยวพาราสีและเลือกคู
แตในนิทานของไทยไมมีอนุภาคดังกลาว
๓) การเผชิญบททดสอบจากแมเลี้ยง ในนิทานสํานวนตางๆ ของจีน
ตอนใตปรากฏอนุภาคแมเลี้ยงมอบหมายภารกิจตางๆ ที่ยากเย็นใหนางเอก
ปฏิบัติ ซึ่งนางเอกทําสําเร็จทุกประการเพราะไดรับความชวยเหลือจากอํานาจ
วิเศษ แตในนิทานของไทยไมมีอนุภาคดังกลาว
แม จ ะมี ร ายละเอี ย ดที่ แ ตกต า งอั น เป น ผลมาจากสภาพแวดล อ ม
ทางวัฒนธรรมที่แตกตางกัน แตเห็นไดอยางชัดเจนวานิทานซินเดอเรลลาของ
ชนกลุมนอยตอนใตของจีนและไทยนั้นมีอนุภาคและโครงสรางคลายคลึงกัน
เปนอยางมาก โดยมีโครงสรางแบบซบซอนที่เกิดจากการผสมผสานระหวาง
แบบเรือ่ ง AT510 กับแบบเรือ่ งเจาบาวงู ใจความหลักของนิทานนอกจากบรรยาย
ถึงความสัมพันธระหวางแมเลี้ยงกับลูกเลี้ยงแลว ยังเนนถึงการแกงแยงชวงชิง
ระหวางพี่สาวและนองสาวตางมารดา นิทานปลาบูทองของไทยกับนิทาน
๒๕

刘晓春，《多民族文化的结晶 - 中国灰姑娘故事研究》，第
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๒๐๐
ซินเดอเรลลาของชนกลุม นอยตอนใตของจีนทีค่ ลายคลึงกันนัน้ เปนรูปแบบนิทาน
ซินเดอเรลลาที่มีความเกาแก ซึ่งนักวิชาการเชน Liu Xiaochun เชื่อวารูปแบบ
เรื่องซินเดอเรลลาดังกลาวมีที่มาจากกลุมชาติพันธุไปเยว
คําวา ไปเยว หรือ เยวรอ ยจําพวก ปรากฏในเอกสารจากปลายยุคจานกวอ
(กอน ค.ศ.๔๗๕ ป-กอน ค.ศ.๒๒๑ ป) ไมไดเปนชื่อเรียกชนเผาใดชนเผาหนึ่ง
แตสอื่ ถึงชนมากมายหลากหลายกลุม ทีก่ ระจายอยูท างตอนใตของจีน๒๖ มีแนวคิด
แตกตางกันออกไปเกี่ยวกับอาณาเขตที่อยูของไปเยว โดยทั่วไปเชื่อวาชาวเยว
กระจุกตัวอยูทางตะวันออกเฉียงใตและตอนใตของจีนในพื้นที่เขตปกครอง
ตนเองกวางสีจวงและมณฑลกวางตุงปจจุบัน๒๗ ไปเยวยังมีความสัมพันธกับ
กลุมชาติพันธุในเอเชียตะวันออกเฉียงใต นักวิชาการ Zhao Minglong 赵明龙
เชื่อวากลุมจวง-ไท 壮泰族群 สืบเชื้อสายมาจากชาวลั่วเยว 骆越 ซึ่งเปน
แขนงหนึ่งของไปเยว โดยชาวลั่วเยวมีการอพยพจากทางใตของจีนลงมาจนถึง
คาบสมุทรอินโดจีน กลุมจวง-ไท หมายถึงกลุมชนที่พูดภาษาตระกูลจวง-ไท๒๘
ซึง่ กระจายตัวอยูท างตอนใตของจีน ตอนเหนือของเวียดนาม ลาว ไทย ทางตะวันออก
เฉียงเหนือของพมา และในรัฐอัสสัมของอินเดีย จํานวนทั้งหมด ๒๙ ชนกลุม
กลุมที่อยูในจีนไดแก ชาวจวง ไท๒๙ ตง สุย ปูอี หลี มูเหลา เหมาหนาน 毛南族
เกอเหลา 仡佬族 และชาวหลินกาว 临高 บนเกาะไหหลํา Zhao เชื่อวาดวยเหตุ
ทีม่ ตี น กําเนิดเดียวกัน ชาวจวง-ไท จึงมีลกั ษณะทางวัฒนธรรมหลายอยางรวมกัน
เชน ภาษาที่ใชคลายคลึงกันทั้งในดานไวยากรณและคําศัพทพื้นฐาน มีวิถีชีวิต
และการผลิ ต ที่ พึ่ ง พิ ง การทํ า นาเป น หลั ก มี ธ รรมเนี ย มการนั บ ถื อ กบและ
๒๖

刘 郭伟川，《论“百越”与岭南土著民族的历史关系》，《历史文献研究》（总第

2012 年，第 16-17

页.

๒๗
陈国强，《百越民族》，《科学》，1985 年，第 2 期，第 31页.
๒๘
ในทางภาษาศาสตรของไทยมักเรียกวาภาษาตระกูลไท-กะได (Tai-Kadai
๒๙

ชาวไทลือ้ และชาวไตคงในมณฑลยูนนาน

languages)

31辑，

๒๐๑
การประกอบพิธกี รรมบูชากบซึง่ เชือ่ วาจะทําใหฝนฟาตกตองตามฤดูกาล ธัญญาหาร
อุดมสมบูรณ เปนตน๓๐
จากการเปรียบเทียบอนุภาคนิทานประกอบกับการวิเคราะหขอมูล
ประวัติศาสตร ทําให Nong Xueguan 农学冠 เชื่อวาเรื่องซินเดอเรลลานั้น
มีตนกําเนิดมาจากชนกลุมแขนงลั่วเยว โดยกลาววา ชาวลั่วเยวอาศัยอยูแถบ
ลุ  ม แม นํ้ า จั่ ว เจี ย ง 左江 ไหลผ า นทางตะวั น ตกของกวางสี แ ละตอนเหนื อ
ของเวียดนาม หลังสมัยราชวงศฮั่น (๒๐๒ ปกอน ค.ศ.-ค.ศ.๘) ชาวลั่วเยว
ไดแตกแขนงเปนชนกลุมตางๆ ในกวางสี ตอนเหนือของเวียดนาม มณฑล
ยูนนาน ไปจนถึงลาวและไทย Nong วิเคราะหวา นิทานซินเดอเรลลามีจดุ กําเนิด
จากเมืองชินโจว 钦州 ในกวางสีซึ่งอยูติดทะเล แพรกระจายผานการติดตอ
ทางทะเลไปจนถึงยุโรป๓๑
การวิ เ คราะห ข  า งต น ชี้ ใ ห เ ห็ น ได ว  า การศึ ก ษาเปรี ย บเที ย บนิ ท าน
พื้นบานเปนแนวทางหนึ่งในการทําความเขาใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงทาง
เผาพันธุและวัฒนธรรมของชนกลุมตางๆ นิทานซินเดอเรลลาเปนหลักฐาน
หนึ่งที่บงชี้ถึงความเกี่ยวพันทางวัฒนธรรมและรากเหงาที่มีรวมกันของกลุมชน
ทางภาคใตของจีนและชาวไทย และสะทอนถึงความเปนไปไดวาคนในพื้นที่
ดังกลาวอาจมีตนกําเนิดมาจากที่เดียวกัน

๓๐
๓๑

2016 年，第 29 卷，

赵明龙，《试论骆越族群及其在东南亚的后裔》，《百色学院学报》，
第
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农学冠，《骆越文化孕育的灰姑娘故事》，第

43-44 页.

๒๐๒
บทสรุปและขอเสนอแนะ

จากการเปรียบเทียบพบวา นิทานซินเดอเรลลาของชนกลุมนอยตอน
ใตของจีนและไทยมีโครงสรางซับซอนเชนเดียวกัน และมีอนุภาคหลายอยางที่
คลายคลึงกัน เชน อนุภาคอํานาจวิเศษจากสัตวนํ้า การกลายรางหลายครั้งของ
นางเอกและแมนางเอก นางเอกถูกแมเลีย้ งและลูกแมเลีย้ งฆาตาย แมเลีย้ งและ
ลูกแมเลีย้ งถูกลงโทษ นิทานซินเดอเรลลาถือไดวา เปนปรากฏการณหนึง่ ทีส่ ะทอน
ถึงความใกลชดิ ทางวัฒนธรรมระหวางกลุม ชาติพนั ธุท างตอนใตของจีนกับเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต โดยเฉพาะกลุม ทีพ่ ดู ภาษาจวง-ไท อยางไรก็ดี พบวางานวิจยั
ที่ผานมาเกี่ยวกับการเปรียบเทียบระหวางนิทานพื้นบานของเขตวัฒนธรรมจีน
ตอนใตและไทยยังมีไมมากนัก และพบวาสวนใหญเปนการเปรียบเทียบระหวาง
นิทานของชาวจวงกับชาวไทย หรือนิทานชองชาวไทยกับชาวไทในมณฑลยูนนาน
ขอเสนอแนะสําหรับการวิจัยตอไปก็คือ การเปรียบเทียบนิทานของไทยกับ
ชนกลุมนอยอื่นๆ ในตอนใตของจีนทั้งกลุมที่พูดภาษาจวง-ไท และกลุมที่
พูดภาษาตระกูลอื่น เชน ชาวตง สุย ปูอี หลี จิง อี๋ ซึ่งการศึกษาในลักษณะ
ดังกลาวจะทําใหสามารถมองเห็นสายสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธุตางๆ
ไดอยางชัดเจนและครอบคลุมมากขึ้นตอไป

๒๐๓

เ อกสารอางอิง
ประคอง นิมมานเหมินท. นิทานพื้นบานศึกษา. กรุงเทพฯ : โครงการตํารา
คณะอักษรศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๔๓.
วรปฐมา คําหมู. “การศึกษาเปรียบเทียบวรรณกรรมเรือ่ ง นางอุทธรา”. วิทยานิพนธ
ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาและวรรณกรรมลานนา, มหาวิทยาลัย
เชียงใหม, ๒๕๓๕.
ศิราพร ณ ถลาง. ทฤษฎีคติชนวิทยา : วิธวี ทิ ยาในการวิเคราะหตาํ นาน นิทาน
พืน้ บาน. กรุงเทพฯ : ศูนยหนังสือแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, ๒๕๕๒.
Aarne, Annti, translated and enlarged by Thompson, Stith. The Types of
the Folktale: A Classification and Bibliography. Fourth Printing.
Helsinki : Academia Scientarum Fennica, 1987.
[德] 艾伯华 (Wolfram Eberhard) 注, 王燕生、周祖生译.《中国民间故事类型》.
修订版. 北京 ：商务印书馆，2017 年.
陈国强.《百越民族》. 《科学》, 1985 年, 第 2 期, 第 31-38；78 页.
陈金文.《中越灰姑娘型故事之比较》.《文化遗产》, 2015 年, 第 2 期,第 78-83 页.
[唐] 段成式撰, 曹中孚校点.《酉阳杂俎》. 上海：上海古籍出版社, 2012 年.
郭伟川.《论“百越”与岭南土著民族的历史关系》.《历史文献研究》(总第 31辑),
2012 年, 第 16-36页.
金荣华.《中国民间故事类型》(上册). 初版. 台北县新店市：口传文学会，2007 年.
刘晓春.《多民族文化的结晶 - 中国灰姑娘故事研究》. 《民族文学研究》, 1995 年,
第 3 期, 第 28-39 页.
农学冠.《骆越文化孕育的灰姑娘故事》.《广西民族研究》,1998 年,第4期,第29-33 页.
王青.《灰姑娘故事的传输地–兼论中欧民间故事流播中的海上通道》.
《民族文学究》,

2006 年, 第 1 期, 第 13-18 页.

赵明龙.《试论骆越族群及其在东南亚的后裔》. 《百色学院学报》, 2016 年,
第

29 卷, 第 5 期, 第 33-41 页.

ภูเดช แสนสา
Phoodeit Saensa

นักวิชาการประวัติศาสตรลานนา
เจาของพิพิธภัณฑหอศาสตราแสนเมืองฮอม
Independent Scholar

๒๐๕
บทคัดยอ

การกอตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอม มาจากแรงบันดาลใจในเบื้องตน
ที่ไดพบเห็นอาวุธเหล็กลองโบราณมาตั้งแตจําความได ทั้งมรดกของเกาเก็บ
ที่บานและอาวุธโบราณที่ใชในพิธีกรรมของชุมชน และภายในชุมชนยังเปน
ที่ตั้งของแหลงโลหะกรรมเหล็กโบราณ ทั้งบอเหล็กเมืองลอง เตาถลุงเหล็ก
ลองโบราณ และเตาตีอาวุธเครื่องมือเครื่องใชเหล็กลอง อีกทั้งตระกูลผูกอ
ตั้งก็สืบเชื้อสายมาจากอดีตแมทัพคนหนึ่งของเมืองลอง ที่เคยเปนหัวเมือง
หนาดานดานทิศตะวันออกของอาณาจักรลานนาและเมืองนครลําปาง และ
ผู  ก  อ ตั้ ง ได มี โ อกาสได เรี ย นศิ ล ปะการต อ สู  ป  อ งกั น ตั ว โบราณของเมื อ งลอง
ที่ สื บ ทอดมาจากอดี ต แม ทั พ เมื อ งลองคนสุ ด ท า ย จึ ง เป น แรงบั น ดาลใจ
อยางแรงกลาใหเริ่มสะสมอาวุธโบราณมาตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๖ เมื่อมีจํานวนมาก
พอสมควรไดเริ่มจัดแสดงไวภายในบานตั้งแต พ.ศ.๒๕๕๒ ใชชื่อวา “เฮือนแสน
เมืองฮอม” จนกระทัง่ ไดรบั ความสนใจมีผเู ขาเยีย่ มชมมากขึน้ จึงไดปรับยุง ขาวเกา
ของคุณตา (สิบตรีศรีมูล มารยาทประเสริฐ) ใหเปนอาคารจัดแสดงใชชื่อวา
“หอศาสตราแสนเมืองฮอม” ทําพิธเี ปดอยางเปนทางการเมือ่ วันที่ ๒๓ พฤษภาคม
พ.ศ.๒๕๖๑ ขณะเดียวกันก็ไดกอ สรางอาคารจัดแสดงขึน้ ใหมอกี ๑ หลังทําพิธขี นึ้
หอพิพิธภัณฑหลังใหมนี้เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒
นามของหอพิพิธภัณฑตั้งขึ้นเพื่อระลึกถึง “เจาใหมแสนเมืองฮอม”
ผูเ ปนตนตระกูล และเพือ่ เปรียบเปรยวาเปนแหลงรวบรวมอาวุธโบราณ เครือ่ งราง
ของขลั ง ศิ ล ปะการต อ สู  ตลอดจนองค ค วามรู  จากหลายบ า นหลายเมื อ ง
มาฮอม (รวม) กันโดยมีแนวคิดเปดใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต คนภายในชุมชน
และจากที่ตางๆ สามารถทํากิจกรรมได เปนตัวกลางเชื่อมคนหลากหลายวัย
ภายในชุมชน และระหวางคนในชุมชนกับคนจากภายนอกใหมาทํากิจกรรม

๒๐๖
รวมกัน อาวุธโบราณบางสวนผูเขาชมสามารถสัมผัสจับตองได มีกิจกรรม
การตีเหล็กทําอาวุธและเครื่องมือเครื่องใช โดยมีคนในชุมชนเปนผูทําและ
ฝกสอน มีสาธิตและฝกสอนศิลปะการตอสูปองกันตัวเชน ฟอนหอก ฟอนดาบ
ฟอนเจิง ฟอนไมคอน และปรับประยุกตการฟอนเจิง เพื่อการบําบัดและเพื่อ
สุขภาพ จึงเปนทีม่ าของคําจํากัดความของหอศาสตราแสนเมืองฮอมวา “พิพธิ ภัณฑ
แหลงเรียนรูอ าวุธโบราณลานนา ศิลปะการตอสูป อ งกันตัวชาติพนั ธุไ ท และบอเหล็ก
เมืองลอง”

๒๐๗
Abstract

The establishment of the Saen Muang Hom weapon museum
was inspired originally from steel weapons found locally, in combination
with ancient memories including the home heritage items, the weapons
used in the community ritual, and the community is also the location
of ancient forges. This is the place of Long Pond iron, the traditional
Long iron furnace and the Long iron blacksmith podium. The founding
family was descended from a former General of the city of Long, the
district used to be an eastern outpost of the Lanna Kingdom and
Lampang. The founder had the opportunity to learn the ancient ‘Long’
martial art which was inherited from the last Long commander. It has
been an inspiration to collect the antique weapons since 1993.
When there was a significant number of them, the founder
began to exhibit his artifacts and created a weapon museum at home
from 2009 called “Huan Saen Hom” However, in order to get from
more interest from more visitors, he renovated his grandfather’s rice
granary (Lance corporal Srimoon Marayatprasert) to be the display
building. It was named “San Muang Hom weapon hall” which was
oﬃcially inaugurated on 23 May 2018 , he built up a new museum
after this, on 17 January 2019.
The name of the museum is to commemorate. “San Muang Hom
governer” a prominent ancestor and to imply that it is a place of assembly
where antique weapons, amulets, martial arts as well as knowledge

๒๐๘
from many cities, such as Hom, can be gathered together with the
open concept of a living museum. People from inside and outside
the community can join the activities. It is the place to combine various
age ranges of people within the community. Some ancient weapons
are tangible. The activities include forging weapons and equipment;
demonstration by community people ; martial arts shows, like spear
dances; sword dances; Zheng dances; and wooden hammer dances.
There is also the Zheng dance application for healing and health. This is
how the definition of a weapon hall came to be known as “The Museum
of ancient Lanna weapons, Tai martial arts and Muang Long iron Pond
Learning Center”

๒๐๙
บทนํา

พิพธิ ภัณฑเปนแหลงเก็บรวบรวมหลักฐานโบราณวัตถุ และเปนสถานที่
คนควาขอมูลสําคัญของการศึกษาคนควาวิจยั ทางดานตางๆ จึงเปนแหลงเรียนรู
รูปแบบหนึ่งในชุมชน ทองถิ่น และสังคม “หอศาสตราแสนเมืองฮอม” เปน
พิพิธภัณฑแหลงเรียนรูทองถิ่นเกี่ยวกับอาวุธโบราณลานนา ศิลปะการตอสู
ปองกันตัวชาติพันธุไท และบอเหล็กเมืองลอง ที่เปนพิพิธภัณฑแหงแรกของ
ตําบลบอเหล็กลอง และเปนพิพิธภัณฑอาวุธโบราณและศิลปะการตอสูปองกัน
ตัวแหงแรกของจังหวัดแพรและภาคเหนือ ไดเขารวมเปนเครือขายพิพิธภัณฑ
ทองถิน่ ลานนา ของศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องคการมหาชน) ตัง้ แต พ.ศ.๒๕๖๑
เปนตนมา หอศาสตราแสนเมืองฮอมจึงเปนเสมือนตัวกลางเชือ่ มคนหลากหลาย
วัยภายในชุมชน และระหวางคนในชุมชนกับคนหรือหนวยงานองคกรภายนอก
ใหมาทํากิจกรรมรวมกัน
สถานที่ตั้งของหอศาสตราแสนเมืองฮอม

หอศาสตราแสนเมืองฮอม ตั้งอยูในเวียงเชียงเหล็ก เลขที่ ๔๔/๔ หมูที่
๒ ซอย ๓ เจาพอขุนนํ้า บานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร
รหัสไปรษณีย ๕๔๑๕๐
ความเปนมาของพื้นที่ตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอม

บริเวณทีส่ รางหอศาสตราแสนเมืองฮอมอยูภ ายในเวียงเชียงเหล็กมีเนือ้ ที่
ประมาณ ๑ ไร มีลาํ นํา้ ลอม ๒ ดาน คือดานทิศตะวันตกและทิศใต ติดลํานํา้ เหมือง
ไหลออมมาจากลํานํา้ แมลอง ทิศเหนือติดบานเรือน ทิศตะวันออกติด “กองนอย”
หรือ “กองผีเตียว” ซอยขนาดเล็กทีเ่ ชือ่ วาเปนเสนทางผีขนุ นํา้ แมลองทีต่ บู (ศาล)
ผีขนุ นํา้ ริมฝง ลํานํา้ แมลอง และผีพอ เฒาหลวงบนดอยบอเหล็กลองหลังหมูบ า น

๒๑๐
นาตุมพรอมบริวารใชเดินทางสัญจรหากัน ถัดจากกองนอยก็เปนบานเรือน
ของคนในชุมชน ซึง่ ทางดานทิศตะวันออกไกลออกไปประมาณ ๕๐ เมตรมีลาํ นํา้
แมลองไหลผานและมีตบู ผีขนุ นํา้ แมลอง ตัง้ อยูห นาทางเขาเวียงเชียงเหล็กทีเ่ รียก
แบบทางการวา “ซอย ๓ เจาพอขุนนํา้ ” ลํานํา้ แมลองสายนีจ้ ะไหลลงไปสูแ มนาํ้ ยม
ที่เวียงลองรุนเเรกบานไฮสรอย ลํานํ้าสายนี้จึงเปนที่มาของชื่อ “เมืองลอง”
บริเวณตูบผีขุนนํ้าแมลองในอดีตมีตนไมงุนขนาดใหญประมาณ ๑๐ คนโอบ
ไดยืนตนตายและลมลงเมื่อชวงทศวรรษ ๒๕๔๐
พืน้ ทีเ่ วียงเชียงเหล็กทีต่ ดิ ลํานํา้ เหมืองดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ เปนทีต่ งั้
ของเตาตีเหล็กโบราณปรากฏตูบ (ศาล) ผีเตาเหล็กอยูคือ “ผีพิสสนูหลวง” (ผีปด
สะหนูหลวง) สวนดานทิศใตทเี่ ปนลํานํา้ เหมืองติดกับปลายรองนํา้ แมลองสายเกา
ทีล่ าํ นํา้ เปลีย่ นสายเรียกวา “แมลองดวน” อดีตบริเวณพืน้ ทีน่ มี้ ตี น ไมใหญหลายตน
ปจจุบนั ลมหมดแลวตามอายุขยั ไดแก ทิศตะวันตกมีตน มะขามขนาด ๒-๓ คนโอบ
(ลมเมือ่ พ.ศ.๒๕๕๔) ทิศใตมตี น จามจุรขี นาด ๓-๔ คนโอบ (ลมประมาณ พ.ศ.๒๕๒๐)
และตนพระเจาหาพระองค (หมากลานผีพาย) ขนาด ๕-๖ คนโอบ (ลมประมาณ
ทศวรรษ ๒๕๐๐) พืน้ ทีน่ เี้ ทาทีป่ รากฏหลักฐานผูเ ปนเจาของรุน แรกคือ “เจาใหมแสน
เมืองฮอม” (เจานอยแสนเมืองฮอม) เจานางสาปนดี เชือ้ สายเจาฟาเมืองเชียงแสน
ยุคประเทศราชพมา เปนรุนที่ถูกกวาดตอนยุคสงครามมาจากเมืองเชียงแสน
เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๗ ไดสรางเรือนขึ้นบริเวณนี้ เมื่อถึงแกวายชนมทายาทไดอาศัย
สืบตอมาอีก ๓ รุน ดังนี้
รุนที่ ๒ เจานอยขัตติยะ (ลูกชายคนเล็กของแสนไชยยะปราบเมือง
แมนายอุสาห หลานชายของเจาใหมแสนเมืองฮอม เจานางสาปนดี)
รุนที่ ๓ แมยอดคํา จาแกว (ลูกสาวคนเล็กของเจานอยขัตติยะ มีพี่สาวคือ
เจาจันทนคาํ ณ ลําปาง พ.ศ.๒๔๓๐-๒๔๙๐ ออกเรือนไปตัง้ เรือนอยูท ศิ ตะวันออก
ติดกับถนนหมูบานใกลกับตูบผีขุนนํ้าแมลอง)
รุน ที่ ๔ แมคาํ ไหว กันสม (ลูกสาวคนเล็กแมยอดคํา จาแกว) ตอมาลูกชาย
คนเดียวของแมคาํ ไหว กันสม (บุตรชายหญิงอีก ๒ คนถึงแกกรรมตัง้ แตวยั เยาว)

๒๑๑
คือพอหนานสวน กันสม ไดยายไปรับราชการที่ อําเภอแมเมาะ จังหวัดลําปาง
ไดมีครอบครัวตั้งถิ่นฐานที่จังหวัดลําปาง และดวยพื้นที่บริเวณนี้มีลําเหมือง
โบราณลอมทั้ง ๒ ดานคือดานทิศตะวันตกและทิศใตทําใหนํ้าทวมบอยครั้ง
ในช ว งฤดู นํ้ า หลาก ภายหลั ง ประมาณทศวรรษ ๒๕๑๐ จึ ง ได รื้ อ เรื อ นเก า
หลังนี้ แลวยายขึ้นไปสรางเรือนอีกฟากทุงนาที่เปนเนินสูงหางจากพื้นที่เดิม
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตประมาณ ๒๐๐ เมตร พื้นที่นี้จึงเหลือแตพื้นที่วางเปลา
ชาวบานจึงเรียกกันวา “สวนหาง” ตอมาเจาบัวทอง ตาปอ (พ.ศ.๒๔๕๗-๒๕๔๐
ธิดาเจานอยศรีสองเมือง เจาจันทนคาํ ณ ลําปาง) ทีต่ งั้ เรือนอยูใ กลและมีอายุเทากัน
และมีศักดิ์เปนลูกพี่ลูกนองกับแมคําไหว กันสม จึงขอใชพื้นที่เปนที่ทําสวนผัก
ปลูกพืชผักสวนครัวสืบตอมา
จนกระทัง่ ป พ.ศ.๒๕๓๑ พออนุชติ แมสพุ รรณ แสนสา เห็นวาเปนพืน้ ที่
กวางขวางอยูติดกับบานและเปนเครือญาติกันจึงขอซื้อที่ดินจากพอหนานสวน
กันสม แลวไดทําการไถปรับพื้นที่หลายครั้ง จึงทําใหพบโบราณวัตถุสําคัญ
หลายชิ้น อยางเชน ขวานหิน เหรียญ ๑ สตางคสมัยรัชกาลที่ ๕ รัชกาลที่ ๖
เหรียญ ๑๐ สตางคสมัยรัชกาลที่ ๘ จํานวนหลายสิบเหรียญ รวมถึงวัตถุโบราณ
อื่นๆ อีกหลายชิ้น เวียงเชียงเหล็กแหงนี้เดิมจึงเปนพื้นที่บานของเจาใหมแสน
เมืองฮอม เจานางสาปนดี สวนจุดที่ตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม
ก็สรางขึ้นบนพื้นที่เดิมที่เคยเปนเรือนของแมคําไหว กันสม ที่อยูสืบมาจาก
แมยอดคํา จาแกว เจานอยขัตติยะ และเจาใหมแสนเมืองฮอม กลาวกันวา
เปนเรือนหลังใหญที่สุด ๑ ใน ๒ หลังของหมูบานนาตุมในยุคนั้น คือ เรือน
หลังนี้ของแมคําไหว กันสม (อยูสืบมาจากเรือนของเจาใหมแสนเมืองฮอม
เจานางสาปนดี) และเรือนของแมเรือนคํา สายบันดิ (พ.ศ.๒๔๕๕-๒๕๕๓
เหลนสาวคนโตของแสนไชยยะปราบเมือง อยูสืบมาจากเรือนของแสนไชยยะ
ปราบเมือง แมนายอุสาห)

๒๑๒
เจาใหมแสนเมืองฮอม + เจานางสาปนดี

แสนไชยยะปราบเมือง + แมนายอุสาห

เจาจันทรเอย + พอคัดเถิ้ม

แสนมิ่งเมืองมูล + แมนายจันทรเปง

แมบญ
ุ มา + พอหนานไชยลังกา เครือเหมย

พอนอยอวน แสนสา + แมจันทรเอย

แมเรือนคํา + พอนอยจู สายบัญดิ

เจานอยขัตติยะ + แมนายเรือนคํา

เจาจันทรคํา +
เจานอยศรีสองเมือง ณ ลําปาง

แมยอดคํา +
พอหนานคํามูล จาแกว

เจาบัวทอง + แสนชางมวน

แมคําไหว + พอคํามา กันสม

แมบุญเรือง + สิบตรีศรีมูล มารยาทประเสริฐ

หนานสวน กันสม

พอนอยวงค แสนสา + แมตอน

นอยอนุชิต แสนสา

ลําดับสายสาแหรกที่เกี่ยวของกับ
พื้นที่ตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอม

หนานภูเดช แสนสา

นางสุพรรณ

ลําดับสายสาแหรกตระกูลของเจาใหมแสนเมืองฮอม
แรงบันดาลใจในการกอตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอม

เริม่ แรกผูก อ ตัง้ มีแรงบันดาลใจเบือ้ งตนจากไดเห็น “มีดเหล็กลองเกีย่ วตอง
ดามเขาควายเผือก” ของทวด คือ แสนชางมวน (พออุยแสน ตาปอ) ผูทําหนาที่
ขับซอปใ นพิธกี รรมเลีย้ งผีบอ เหล็กเมืองลอง ซึง่ ไดเหล็กทีต่ มี ดี มาจากการตัดแบง
ดาบโบราณของเจานอยศรีสองเมือง ณ ลําปาง (พ.ศ.๒๔๒๕-๒๔๙๗ ราชนัดดา
ของเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต (เจานอยทนันไชย) เจาหลวงลําปางองคที่ ๑๑
พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๓๘ กับเจาหญิงกาบคํา ณ ลําปาง) ผูเปนองคประธานพิธีเลี้ยง
ผีบอ เหล็กเมืองลองแทนเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง)
เจาหลวงลําปางองคสดุ ทาย (พ.ศ.๒๔๔๐-๒๔๖๕) ผูม ศี กั ดิเ์ ปนเจาลุง มีดดามนีเ้ ปน
มีดประจําตัวของทวดทีพ่ กติดตัวอยูเ สมอ ตอมาไดตกทอดมาถึงตา (สิบตรีศรีมลู
มารยาทประเสริฐ) ตาก็ไดใชเปนมีดประจําตัวและเก็บรักษาไวภายในบานอยางดี
ผูก อ ตัง้ จึงพบเห็นมีดดามนีต้ ลอดมาตัง้ แตจาํ ความได พรอมกับไดฟง เรือ่ งราวตางๆ

๒๑๓
เกี่ยวกับเหล็กลองและอาวุธเหล็กลองอยูเสมอ มีดเหล็กลองดามนี้ภายหลังตา
ไดมอบใหผกู อ ตัง้ ดูแล จึงเปนอาวุธโบราณชิน้ แรกทีไ่ ดครอบครอง และเวลาตอมา
ก็ไดรับมอบหอกเหล็กลองของทวดใหดูแลอีก ๑ ดาม อีกทั้งเมื่อมีงานเลี้ยงผี
บอเหล็กลองประจําปหรือทําพิธีกรรมเขาทรงรักษาผูปวย ก็จะเห็นผูเฒาผูแก
แบกงาวแบกหอกเหล็กลอง พรอมกับสะพายดาบเหล็กลองเดินทางไปตามถนน
ของหมูบ า น มีการฟอนดาบฟอนเจิงในพิธกี รรม การไดมโี อกาสเขารวมพิธกี รรม
รวมถึงไดตบั เหล็กลองพกติดตัวมาตัง้ แตเด็กๆ และพบเห็นมีการตีเหล็กทําอาวุธ
ทําเครื่องมือเครื่องใชอยูใกลๆ บาน สิ่งเหลานี้ลวนแตสรางความประทับใจและ
เปนแรงบันดาลใจในเบื้องตนใหผูกอตั้งมีความสนใจเกี่ยวกับอาวุธโบราณ

หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม (ซาย) และหลังเกา (ขวา) ภายในเวียงเชียงเหล็ก

๒๑๔
นอกจากนีบ้ า นนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร ชุมชน
ทีต่ งั้ หอศาสตราแสนเมืองฮอม ยังเปนแหลงแรเหล็กทีม่ กี ารขุดขึน้ มาใชแตโบราณ
เรียกวา “บอเหล็กเมืองลอง” หรือ “บอเหล็กลอง” เปนเหล็กคุณภาพดีของลานนา
จนมีคาํ กลาววา “เหล็กดีเหล็กเมืองลอง ตองดีตองพะเยา” มีรอ งรอยอารยธรรม
เหล็กและอาวุธของบรรพบุรษุ ใหเห็นไดอยางครบครันทุกกระบวนการ เริม่ ตัง้ แต
(๑) แหลงแรเหล็กธรรมชาติที่บอเหล็กลอง
(๒) แหลงเตาถลุงเหล็กลองโบราณ (กรมศิลปากรเริม่ ดําเนินการขุดแตง
๒๐ กุมภาพันธ ๒๕๖๒)
(๓) แหลงเตาตีเหล็กลอง
(๔) โฮงไชยผีอารักษเจาพอบอเหล็กลอง (ผีพอเฒาหลวง)
(๕) วังถํ้าอดีตที่ตั้งคุมกลางนํ้าของเจาหลวงลําปาง ที่เสด็จมาประทับ
เพื่อเปนองคประธานเลี้ยงผีทําพิธีกรรมเปดบอเหล็กเมืองลอง
ประจําป
(๖) ที่นาที่มีการกัลปนาถวายไวกับผีอารักษบอเหล็กลอง
(๗) เสนทางโบราณการกระจายแรเหล็กและผลิตภัณฑเหล็กออกสูเ มือง
ตางๆ
(๘) มีพิธีกรรมเลี้ยงผีบอเหล็กลองที่สืบทอดมาหลายรอยปประกอบ
พิธีกรรมปละ ๒ ครั้ง
อีกทัง้ เมืองลอง ในอดีตมีสถานะเปนหัวเมืองหนาดานดานทิศตะวันออก
ของอาณาจักรลานนาและเมืองนครลําปาง มีชัยภูมิการตั้งเมืองอยูภายในแอง
ขนาดเล็กทีต่ งั้ รับกองทัพกอนขึน้ สูแ องแพร แองนาน แองพะเยา-เชียงราย ในทาง
ตอนเหนือ ขึ้นสูแองลําปาง แองลําพูน-เชียงใหม ทางทิศตะวันตก มีแนวติดตอ
ทางตอนใตคอื เมืองเถินทีเ่ ปนเมืองหนาดานรับอีกเสนทาง สวนเทือกเขาขนาดใหญ
ดานทิศตะวันออกทอดยาวแนวเหนือ-ใต เปนแนวกําแพงธรรมชาติกั้นเมือง

๒๑๕
ในหุบเขาของลานนากับเมืองในทีร่ าบลุม ของกลุม เมืองปลายเเดนทางเหนือของ
อาณาจักรสุโขทัย-อยุธยา เชน เมืองศรีสชั นาลัย เมืองทุง ยัง้ เมืองพิชยั และเมืองลับแล
เปนตน เมืองลองจึงเปนหนาดานหัวเมืองแรกเริม่ ทางทิศตะวันออก ของการเปนเมือง
ในรัฐหุบเขาของกลุม คนชาติพนั ธุไ ท ทีต่ งั้ อยูแ องใหญแองนอยทอดยาวขึน้ ไปถึง
รัฐฉาน (ในประเทศเมียนมาร) และสิบสองพันนา (ในประเทศจีน)
เมืองลองอยูห า งจากเชียงใหมระยะทางประมาณ ๑๔๐ กิโลเมตร (เชียงใหม
ถึงหอศาสตราแสนเมืองฮอม ๑๔๔ กิโลเมตร) ในยุคที่พระบรมไตรโลกนาถ
กษัตริยอ ยุธยา เสด็จขึน้ มาประทับทีเ่ มืองพิชยั ๑๐ กวาป (บริเวณนีม้ บี อ เหล็กนํา้ พี)้
เมืองลองจึงเปนที่ตั้งรับสําคัญของฝายลานนา พระเจาติโลกราช กษัตริยลานนา
จึงเสด็จมาเมืองลองบอยครั้ง และมีเจาเมืองลองที่เปนขุนศึกคูพระทัยคือ หมื่น
เปกขะจา (ภายหลังเรียก เจาพญาเปกขะจา เปนบุตรชายพญาสิบสองเมืองเจา
เมืองลอง หลานชายพญาเชิญเมือง เจาเมืองลอง) สวนเจาเมืองลําปางคือ เจาหมืน่
ดงนคร ขุนศึกสําคัญของลานนาและมีศักดิ์เปนเจาอาวของพระเจาติโลกราช
ยุคนี้มีการขยายกําแพงเวียงลองรุนแรก (บานไฮสรอย) เปนกําแพง ๔ ชั้นเพื่อ
ตั้งรับศึกสงคราม
ชวงเจาพญาเปกขะจาเปนเจาเมืองลอง เปนที่รํ่าลือถึงความเกงกลา
มีตาํ นานมุขปาฐะเลาสืบตอกันมาวาเจาพญาเปกขะจาออกรบทัพจับศึกบอยครัง้
แตไมเคยถูกตองคมอาวุธ สามารถหลบหลีกคมอาวุธทุกครั้ง มีแตเพียงเฉียด
โดนใบหูเพียงเล็กนอย การไดออกรบบอยครั้งดวยเปนขุนศึกและเจาเมือง
หนาดาน เลยโดนคมอาวุธเฉียดใบหูทลี ะนิดๆ จนใบหูหนิ้ (กรอน) จนไดสมญานาม
ที่เรียกติดปากจนถึงปจจุบันนี้วา “พญาหูหิ้น” เชื่อวาการที่ใชคนฆาเลี้ยงผีบอ
เหล็กลองปละ ๑ คนก็เริ่มขึ้นในสมัยนี้ โดยใชเชลยศึกที่จับไดมาทําพิธีกรรม
กอนขุดเหล็กไปตีศาสตราวุธ เพิง่ เลิกใชคนเปนเครือ่ งเซนสังเวยเลีย้ งผีบอ เหล็กลอง
ตั้งแต พ.ศ.๒๔๓๒ เปนตนมา ภายหลังจากเจาพญาเปกขะจาสิ้นชีวิต ไดถูก
สถาปนาขึ้นเปนผีอารักษหลวงเมืองลองตนหนึ่งเหมือนเจาปูและเจาพอ และ

๒๑๖
ลูกหลานในตระกูลยังนับถือเปนผีปยู า มีชายา ๒ คน คือ แมนางคําฟุน ชายาขวา
แมนางคําเฟย ชายาซาย มีโฮงไชย (ศาล) ตั้งอยูภายในหมูบานนาตุมสืบมาถึง
ปจจุบัน ซึ่งก็เปนผีปูยาประจําตระกูลทั้งฝายบิดาและฝายมารดาของผูกอตั้ง
หอศาสตราแสนเมืองฮอม เรื่องราวการเปนเมืองหนาดานของบานเกิดเมืองนอน
และเรื่องเลาวีรกรรมของผีปูยาเจาเมืองลอง จึงสรางแรงบันดาลใจที่สําคัญอีก
ประการหนึง่ ใหผกู อ ตัง้ สนใจเกีย่ วกับอาวุธโบราณและศิลปะการตอสูแ บบโบราณ
ของลานนา

จุดชัยภูมิที่ตั้งของเมืองลอง หัวเมืองหนาดานดานทิศตะวันออกอาณาจักรลานนา
และเมืองนครลําปาง และแสดงตําแหนงที่ตั้งของหอศาสตราแสนเมืองฮอม
(ที่มา : Google Earth จัดทําจุดตําแหนงตางๆ โดยจิรายุ รักศิลสัจ)

ประกอบกับชวง พ.ศ.๒๕๔๓-๒๕๔๘ ผูกอตั้งไดมีโอกาสเรียนศิลปะ
การตอสูปองกันตัวจากพอครูผูเฒาผูแก คือ ตบมะผาบ ฟอนดาบ ฟอนเจิง

๒๑๗
และฟอนไมคอ น ทัง้ แบบไทยวน ไทลือ้ และไทใหญ จากในเมืองลอง เมืองเชียงใหม
เมืองเชียงคํา และเมืองขุนยวม หนึ่งในนั้นที่เรียนครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.๒๕๔๓ คือ
“ฟอนเจิงไกตปี ก แมฮอ ยเดือยคํา” กับพอครูหนานกองคํา ตนศิริ บานนาจอมขวัญ
ที่สืบทอดมาจากแสนไชยมงคล แมทัพเมืองลองคนสุดทาย และเปนองครักษ
ของพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ (เจาหนานขัตติยะ โลหะ) เจาเมืองลองคนสุดทาย
(พ.ศ.๒๔๓๕-๒๔๔๕) ดวยรับปากพอครูผสู อนไวทจี่ ะอนุรกั ษและทําการถายทอด
ใหคนรุนตอไป จึงมีความคิดจะจัดทําเปนแหลงเรียนรูใหผูสนใจมาศึกษาศิลปะ
การตอสูปองกันตัว โดยเฉพาะในแบบของเมืองลองอยางแนวแนตั้งแตครั้งนั้น
เปนตนมา
ดังนั้นตั้งแตผูกอตั้งไดรับมีดเหล็กลองของทวดจากตาเมื่อ พ.ศ.๒๕๓๖
เรียนอยูชั้นประถมศึกษาชั้นปที่ ๔ (แตกอนหนานี้ก็ทําอาวุธจําลองเองจากไม
ยั ง เก็ บ จั ด แสดงไว ภ ายในหอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ) ก็ ไ ด พ กพามี ด ด า มนี้ ติ ด ตั ว และ
มีแรงบันดาลใจจัดเก็บอาวุธโบราณชิ้นอื่นๆ เรื่อยมา ซึ่งไดทําการเก็บสะสม
อยางจริงจังเมื่อครั้งเรียนมหาวิทยาลัยเชียงใหม ในสาขาศิลปะไทย ภาควิชา
ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป ตั้งแต พ.ศ.๒๕๔๕ หากรวมตั้งแตเก็บอาวุธชิ้นแรก
มาจนถึงปจจุบันก็เปนระยะเวลา ๒๕ ป มีอาวุธโบราณทั้งหมดประมาณกวา
๑,๐๐๐ ชิน้ ดวยรําลึกถึงบรรพบุรษุ ทีเ่ คยทําหนาทีเ่ กีย่ วกับการทหารการสงคราม
หมูบ า นทีอ่ าศัยเปนแหลงโลหกรรมเหล็กมาแตโบราณ ไดสมั ผัสเกีย่ วกับบอเหล็ก
เมืองลองและอาวุธเหล็กลองมาตัง้ แตจาํ ความได เมืองทีอ่ าศัยเปนเมืองหนาดาน
เคยผานการศึกสงครามอยูเ สมอในอดีต รวมถึงไดเรียนศิลปะการตอสูป อ งกันตัว
แบบหลากหลายชาติพันธุ และมีอาวุธโบราณที่เก็บสะสมมา ๒๐ กวาป
จึงไดนําอาวุธโบราณมาจัดแสดงในนาม “เฮือนแสนเมืองฮอม” ตั้งแต
พ.ศ.๒๕๕๒ และไดจดั ตัง้ หอศาสตราแสนเมืองฮอม พิพธิ ภัณฑแหลงเรียนรูอ าวุธ
โบราณลานนา ศิลปะการตอสูปองกันตัวชาติพันธุไท และบอเหล็กเมืองลอง
ในเวลาตอมาเมื่อป พ.ศ.๒๕๖๑ โดยปรับยุงขาวเกาของตา คือ สิบตรีศรีมูล
มารยาทประเสริฐ (พ.ศ.๒๔๘๔-๒๕๕๗) ใหเปนอาคารจัดแสดงหลังแรก โดยตั้ง

๒๑๘
ชื่อหอพิพิธภัณฑเพื่อระลึกถึงบรรพบุรุษคือ “เจาใหมแสนเมืองฮอม” (เจานอย
แสนเมืองฮอม) ที่ถูกนํามาอยูบานนาตุม เมืองลอง (ขึ้นเมืองนครลําปาง)
เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๗ มีบุตรชายที่ทําหนาที่เปนแมทัพของเมืองลองในอดีต คือ
แสนไชยยะปราบเมือง (เจานอยไชยสาร) ตนสกุล “แสนสา” และ “แสนมูล”
โดยผูกอตั้งเปนทายาทรุนที่ ๗ อีกทั้งเพื่อเปรียบเปรยวาเปนแหลงรวบรวม
อาวุธโบราณตางๆ มาจากหลากหลายบานเมืองมาฮอม (รวม) กันอยู

มุมทิศตะวันออกภายในหอศาสตราแสนเมืองฮอม
ไดจัดแสดงอาวุธโบราณและตัวอยางกอนแรเหล็กลองและ
กอนแรเหล็กจากบอเหล็กในภาคเหนือ

๒๑๙
หอศาสตราแสนเมืองฮอมในเวียงเชียงเหล็ก

“เวียงเชียงเหล็ก” เปนบริเวณที่ตั้งของหอศาสตราแสนเมืองฮอมและ
อาคารกิจกรรมอืน่ ๆ มีเนือ้ ทีป่ ระมาณ ๑ ไร ตัง้ ชือ่ สถานทีแ่ หงนีต้ ามนามโบราณ
นามหนึง่ ของเมืองลองทีเ่ รียกวา “เมืองเชียงเหล็กเชียงจืน” หรือ “เมืองเชียงเหล็ก”
ซึ่งมีแนวกําแพงเมืองโบราณ (เวียงเชียงเหล็ก หรือ เวียงลองรุนแรก) อยูบาน
ไฮสรอย หางจากหอศาสตราแสนเมืองฮอมไปทางดานทิศตะวันออกประมาณ
๒ กิโลเมตร (และหางจากหอศาสตราแสนเมืองฮอมทางทิศตะวันตกประมาณ
๑๐๐ เมตรมีเวียงโบราณของบานนาตุมอีก ๑ แหง) หอศาสตราแสนเมืองฮอม
แหงนี้มีแนวคิดที่ตองการเปดใหเปนพิพิธภัณฑที่มีชีวิต คนภายในชุมชนและ
จากที่ ต  า งๆ สามารถทํ า กิ จ กรรมได เป น ตั ว กลางเชื่ อ มคนหลากหลายวั ย
ภายในชุมชน และระหวางคนในชุมชนกับคนจากภายนอกใหมาทํากิจกรรม
รวมกัน อาวุธโบราณบางสวนผูเขาชมสามารถสัมผัสจับตองได มีกิจกรรม
การตี เ หล็ ก ทํ า อาวุ ธ และเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช โ ดยผู  ค นในชุ ม ชนเป น ผู  ทํ า และ
ฝกสอน มีสาธิตและฝกสอนศิลปะการตอสูปองกันตัว ฟอนหอกฟอนดาบ
ฟอนเจิง และปรับประยุกตการฟอนเจิงเพื่อการบําบัดและเพื่อสุขภาพ โดยจัด
แบงพื้นที่เวียงเชียงเหล็กออกเปน ๑๐ สวน ทั้งหมดอยูภายใตการบริหารดูแล
ของผูกอตั้งในนาม “เวียงเชียงเหล็ก”
(๑) หอศาสตราแสนเมืองฮอม เปนสวนพืน้ ทีก่ ารเรียนรูจ ากอาวุธโบราณ
และโบราณวัตถุทเี่ กีย่ วเนือ่ งกับการศึกสงครามในอดีต ผูก อ ตัง้ เปนผูบ ริหารดูแล
โดยตรง พออนุชติ แสนสา เปนทีป่ รึกษาทัว่ ไปของหอศาสตราแสนเมืองฮอม และ
ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สุรพล ดําริหก ลุ มหาวิทยาลัยเชียงใหม ผูช ว ยศาสตราจารย
วิลกั ษณ ศรีปา ซาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม เปนทีป่ รึกษา
ทางวิชาการของหอศาสตราแสนเมืองฮอม มีจัดฝกอบรมตบมะผาบฟอนดาบ
ฟอนเจิง ศิลปะการตอสูปองกันตัวตามแตผูสนใจติดตอเขามาฝกไดทุกวัน และ
มีการจัดฝกอบรมระยะสั้นตามโครงการ

๒๒๐
(๒) หอผาสาปนดี เปนแหลงเรียนรูการทอผาตีนจกเมืองลองและ
ผาทอตางๆ ของเมืองลอง ทําการเปดหอผาสาปนดีอยางเปนทางการเมื่อวัน
อาทิตย ที่ ๗ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๑ เดือน ๑๒ เหนือ แรม ๑๓ คํ่า เวลา ๙.๑๙ น.
มีแมสพุ รรณ แสนสา เปนผูด แู ลกระบวนการทอผา แมบญ
ุ เรือง มารยาทประเสริฐ
เปนทีป่ รึกษาในการทอผา และนางสาวฐิตาภรณ ชุมภูศรี เปนผูบ ริหารดูแลหอผา
สาปนดี มีการฝกสอนทอผาตามแตผสู นใจติดตอเขามาฝกไดทกุ วันและมีการจัด
ฝกอบรมระยะสั้นตามโครงการ
(๓) หอพับแสนราชสมภาร เปนหอสมุดเก็บหนังสือและเอกสารโบราณ
ใหศกึ ษาคนควา เริม่ เปดใหเขามาศึกษาคนควาไดตงั้ แตเมือ่ วันพุธ ที่ ๑๖ มกราคม
พ.ศ.๒๕๖๒ และในวันเดียวกันนี้ทางการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) ตําบลบอเหล็กลอง ไดมารวมจัดทําเปนบานหนังสือชุมชน และ
เพื่อใชเปนสถานที่ทํากิจกรรมของ กศน.อําเภอลองรวมกับชุมชนตางๆ ผูกอตั้ง
เปนผูบริหารดูแลโดยตรง เปดใหเขาศึกษาคนควาไดทุกวัน แตไมอนุญาตใหนํา
หนังสือและเอกสารออกนอกเวียงเชียงเหล็ก
(๔) หอแหแสนชางมวน เปนหอจัดเก็บเครือ่ งดนตรีลา นนาและฝกสอน
ดนตรีลานนาใหกับผูสนใจ ผูกอตั้งเปนผูบริหารดูแลโดยตรง มีการฝกสอนเลน
ดนตรีลา นนาตามแตผสู นใจติดตอเขามาฝกไดทกุ วันและมีการจัดฝกอบรมระยะ
สั้นตามโครงการ
(๕) เฮือนเชียงเหล็ก เปนทีพ่ กั สําหรับภัณฑารักษ ผูน าํ ชม และผูม าเยีย่ ม
ชมหอพิพิธภัณฑที่ตองการพักทํากิจกรรมอยางตอเนื่อง ผูกอตั้งและนางสาว
ฐิตาภรณ ชุมภูศรี เปนผูบ ริหารดูแล ขณะนีย้ งั อยูใ นชวงกําลังปรับปรุงเพือ่ รองรับ
ผูมาพักใหมีความสะดวกสบายและปลอดภัย
(๖) สวนพืน้ ทีท่ าํ กิจกรรมทางวัฒนธรรม ศิลปะการตอสูป อ งกันตัวแบบ
ลานนา ฟอนดาบฟอนเจิงมี ๓ จุด คือ “ขวงหอ” บริเวณลานกิจกรรมหนาหอ
ศาสตราแสนเมืองฮอม “ขวงเวียง” บริเวณลานกิจกรรมดานขางหอศาสตราแสน
เมืองฮอมทางทิศใตเปนขวงขนาดใหญ และ “เดนนางฟอน” บริเวณลานกิจกรรม

๒๒๑
ดานทิศตะวันตกเฉียงใตหอศาสตราแสนเมืองฮอม อยูใตรมไมไผรวกและตนไม
สักขนาดใหญ
(๗) สวนพืน้ ทีเ่ รียนรูก ารตีอาวุธและเครือ่ งมือเครือ่ งใชจากเหล็ก บริเวณ
เตาตีเหล็กโบราณที่อยูดานขางทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของหอศาสตราแสน
เมืองฮอม มีหอผีพิสสนูหลวงตั้งอยู
(๘) สวนพืน้ ทีผ่ อ นคลายชืน่ ชมธรรมชาติสายนํา้ และทุง นา บริเวณสะพาน
ขามลําเหมืองและซุมชมทัศนียภาพนั่งพักผอนกลางทุงนาที่อยูดานหลังของ
หอศาสตราแสนเมืองฮอม
(๙) สวนพื้นที่จัดจําหนายของฝากของที่ระลึกแบบพื้นเมือง จากเวียง
เชียงเหล็กและของภายในชุมชน อาหาร ขนม และเครื่องดื่ม
(๑๐) หองนํ้าและพื้นที่สูบบุหรี่ อยูดานหลังเฮือนเชียงเหล็ก

กิจกรรมการฝกซอมศิลปะการตอสูปองกันตัวที่บริเวณขวงหอ
ของหอศาสตราแสนเมืองฮอม

๒๒๒

หอศาสตราแสนเมืองฮอมเปนแหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่น ของโรงเรียนบานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
วัตถุประสงคของการจัดตั้งหอศาสตราแสนเมืองฮอม

(๑) เปนพิพธิ ภัณฑจดั แสดงอาวุธโบราณลานนา และโบราณวัตถุเกีย่ วเนือ่ ง
กับการตอสูและการสงครามยุคโบราณของลานนา
(๒) เปนแหลงเรียนรูอาวุธโบราณลานนาและศิลปะการตอสูปองกันตัว
ของกลุมชาติพันธุไท
(๓) เปนแหลงเรียนรูทุกแขนงที่เกี่ยวกับบอเหล็กเมืองลอง
หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังเกา

หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังแรกเดิมเปนยุง ขาวเกาของตา (สิบตรีศรีมลู
มารยาทประเสริฐ) เปนอาคารไมยกพื้นสูง ไดปรับใหเปนอาคารจัดแสดง ทําพิธี
เปดปายหอศาสตราแสนเมืองฮอมเมื่อเวลา ๙.๑๙ น. วันพุธ ที่ ๒๓ พฤษภาคม

๒๒๓
พ.ศ.๒๕๖๑ เดือน ๙ เหนือ ขึน้ ๙ คํา่ ตรงกับพิธกี รรมเลีย้ งผีหบั บอเหล็กเมืองลอง
(พิธกี รรมเลีย้ งผีเมืองเมืองลอง) ทีจ่ ะทําพิธกี รรมในชวงเย็นทีโ่ ฮงไชยผีพอ เฒาหลวง
โดยมีพออนุชิต แมสุพรรณ แสนสา บิดามารดาของผูกอตั้ง รวมกับผูเฒาผูแก
คนในชุมชนทําพิธีเปดปายหอศาสตราแสนเมืองฮอม และมีพระอธิการอังคาร
โชติปฺโญ เจาอาวาสวัดนาสาร ตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร เปนผูเ จิม
ปายหอศาสตราแสนเมืองฮอม
มีแขกผูรวมงานพิธีเปดปายหอศาสตราแสนเมืองฮอมในครั้งนี้ไดแก
(๑) โฮงไชยผีพอเฒาหลวง บานนาตุม (๒) วัดนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
(๓) วั ด พระธาตุ ไ ฮสร อ ย ตํ า บลปากกาง (๔) วั ด นาสาร ตํ า บลบ า นป น
(๕) วัดวัชระมณีสุยจิงกง ประเทศทิเบต (๖) โรงเรียนบานนาตุม (๗) โรงพยาบาล
สงเสริมสุขภาพตําบลบานนาตุม (๘) กํานันตําบลบอเหล็กลอง (๙) ผูใหญบาน
นาตุม (๑๐) สภาวัฒนธรรมตําบลบอเหล็กลอง (๑๑) องคการบริหารสวนตําบล
บอเหล็กลอง (๑๒) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร (๑๓) ศูนยพฒ
ั นา
คุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุปาลาน เทศบาลตําบลหนองตอง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (๑๔) ชมรมพื้นบานลานนา สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๑๕) ชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม สโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๑๖) ชมรมสุนทรียศาสตร สโมสร
นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา เชียงใหม (๑๗) โครงการอบรมมัคคุเทศก
วิทยาลัยอินเตอรเทคลําปาง (๑๘) ศูนยบริการเทคนิคการแพทยคลินกิ คณะเทคนิค
การแพทย มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๑๙) มูลนิธิเจาพญาสุลวะลือไชยสงคราม
(เจาหนานทิพยชาง) จังหวัดลําปาง (๒๐) บริษัท สวัสดีลานนาทัวร จํากัด
จังหวัดเชียงใหม (๒๑) โฮงซึงหลวง จังหวัดแพร (๒๒) วงพรรณเพลง จังหวัดแพร
(๒๓) กลุม อนุรกั ษศลิ ป จังหวัดแพร (๒๔) ลิเกคณะ ส.สันคะยอม ๒ อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม (๒๕) กลุมเครือขายฮอมผญาลานนา (๒๖) เฮือนอองผญา
จังหวัดเชียงใหม (๒๗) ผลิตภัณฑจมูกขาวกลองสูตะบุตรผูใหญจืด บานนาตุม
(๒๘) ถั่วดาวอินคาพาเพลิน บานนาตุม (๒๙) รานดอกตะลอม บานนาตุม

๒๒๔
(๓๐) กลุมปนจักรยานเมืองลอง และ (๓๑) ชาวบานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
และหมูบานใกลเคียง

บาน วัด โรงเรียน โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตําบล และหนวยงานองคกร
ตางๆ ของบานนาตุมและตําบลบอเหล็กลอง มารวมงานพิธีเปดปาย
หอศาสตราแสนเมืองฮอม เมื่อวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม

ภายหลังจากทําพิธีเปดปายจัดตั้งหอพิพิธภัณฑอยางเปนทางการ
ในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ไดรับความสนใจมีผูเขาชมอยางตอเนื่อง มี
นักขาวนําเสนอเรื่องราวของหอศาสตราแสนเมืองฮอมในหนังสือพิมพไทยนิวส
(๒ มิถุนายน ๒๕๖๑) และหนังสือพิมพขาวสด (๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑) และ
ไดรับเชิญใหไปจัดแสดงนิทรรศการ “อาวุธมะเกาลานนา” ที่พิพิธภัณฑเกษตร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่
๑-๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ จึงไดมีความคิดที่จัดสรางอาคารจัดแสดงอีกหลัง
ที่กวางขวางและมิดชิด เพื่อใหเหมาะสําหรับผูมาเยี่ยมชมศึกษาเรียนรู

๒๒๕
ไดทําพิธีขุดหลุมเสาหอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหมในวันจันทร
ที่ ๒๕ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑ ในวันเดียวกันก็ทําพิธีรองตีนเสา โดยมีวัตถุมงคล
รองตีนเสาดังนี้ (๑) หินใจใครกลางใจนํ้าแมลอง (๒) ตับเหล็กลอง (๓) เรือนแกว
โปงขาม ดอยผาแดง เมืองเถิน (เฮือนอองผญา จังหวัดเชียงใหม และรานแกว
โปงขามจีรัง อําเภอเถิน จังหวัดลําปาง มอบให) (๔) ขมิ้นหิน (๕) นํ้า ๗ บอใน
เมืองลอง ใสสมปอยเดือน ๕ บานแมปาน เมืองลอง เสกนํ้ามนตโดยอาจารย
เกรียงไกร บุญทะนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม (๖) ไมศรีสุข (๗) ใบคํ้า
(๘) ใบขนุน (๙) ใบพญายอ (๑๐) ใบแกว (๑๑) ใบเงิน (๑๒) ใบคํา (๑๓) ลูกแกว
ในพระเจดียบ นยอดดอยเหลาเบอ ผูท ปี่ ระกอบพิธกี รรมใสวตั ถุมงคลรองตีนเสา
คือ แมสพุ รรณ แสนสา (เหลนเจานอยศรีสองเมือง เจาจันทนคาํ ณ ลําปาง) และ
แมแกวมา แกวดํา (หลานเจานอยศรีสองเมือง เจาจันทนคาํ ณ ลําปาง) ชวงทีท่ าํ
พิธีรองตีนเสานํ้าฟาสายฝนโปรยปรายเปนระยะๆ ดวยเปนชวงยางเขาสูฤดูฝน
วันจันทร ที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๑ ทําพิธยี กเสาเอก มีพระครูบณ
ุ ยาภิชยั
(วิชัย อภิปฺุโญ) เจาอาวาสวัดนาตุมและเจาคณะตําบลบอเหล็กลอง เปนผูทําพิธี
สวนแผนยันตหัวเสา ยันตดาบศรีกัญไชย และยันตติดตามจุดตางๆ จารแผนยันต
โดยอาจารยเกรียงไกร บุญทะนา อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ในการดําเนิน
การกอสรางหอพิพิธภัณฑ มีนายโชติชวง อินดี บานนาตุม เปนหัวหนาชาง
พรอมชางกอสรางอีกจํานวน ๔ คน สรางแลวเสร็จในวันพฤหัสบดี ที่ ๒๐
กันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ หลังจากนัน้ ในวันพฤหัสบดี ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
เวลา ๙.๑๙ น. ขึ้น ๑ คํ่า เดือนยี่ (เหนือ) ไดทําพิธีอัญเชิญพระพุทธรูป ผีอารักษ
เมืองลอง ผีเจาบาน ผีขุนนํ้าแมลอง ผีปูยา และผีครู ขึ้นประจําอยูบนหิ้งของ
หอศาสตราแสนเมืองฮอม
ไดจัดงานทําบุญขึ้นหอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม ในวันพฤหัสบดี
ที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒ เวลา ๙.๑๙ น. มีนายจรินทร เกงสงวนสิทธิ์
นายอําเภอลอง เปนประธานพิธี และมีแขกรวมงาน ไดแก (๑) ตัวแทนอดีต
รัฐมนตรีกระทรวงวัฒนธรรม (๒) สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดแพร
อําเภอลอง เขต ๑ และ ๓ (๓) ประธานสภาวัฒนธรรมอําเภอลอง (๔) เจาคณะ

๒๒๖
ตําบลบอเหล็กลอง (๕) เจาอาวาสวัดพระธาตุไฮสรอย ตําบลปากกาง (๖)
ผูอํานวยการโรงเรียนบานนาตุม (๗) ผูอํานวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพ
ตําบลบานนาตุม (๘) นายกองคการบริหารสวนตําบลบอเหล็กลอง (๙) นายก
เทศบาลตําบลปากกาง (๑๐) หัวหนาหนวยปองกันและพัฒนาปาไมอาํ เภอวังชิน้
จังหวัดแพร (๑๑) ขายลูกหลานเมืองแพร (๑๒) พิพิธภัณฑโกมลผาโบราณ
(๑๓) วงพรรณเพลง (๑๔) โฮงซึงหลวง (๑๕) ชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๑๖) จินเจอรเบรดเฮาสแกลลอรี่ (๑๗) รานกาแฟ
แหระเบิด (๑๘) รานดอกตะลอม (๑๙) บัวติบ๊ ผาตีนจกเมืองลอง (๒๐) ยาสมุนไพร
แชมือแชเทาผูใหญจืด บานนาตุม (๒๑) กํานันและประธานสภาวัฒนธรรม
ตําบลบอเหล็กลอง (๒๒) ผูใหญบานนาตุมและคณะผูนําทั้ง ๔ หมูบาน และ
(๒๓) ผูเฒาผูแกชาวบานนาตุมและใกลเคียง

นายจรินทร เกงสงวนสิทธิ์ นายอําเภอลอง ประธานพิธี บาน วัด โรงเรียน
โรงพยาบาล และหนวยงานองคกรตางๆ ในจังหวัดแพรและภาคเหนือ
มารวมงานพิธขี นึ้ หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม
เมือ่ วันที่ ๑๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๒

๒๒๗
ลักษณะสถาปตยกรรมของหอศาสตราแสนเมืองฮอม

หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหมสรางดวยไมทั้งหลัง เสาชวงลาง
กอดวยอิฐ ยกพื้นสูง ๑.๒๐ เมตร กวาง ๖ เมตร ๖๐ เซนติเมตร ยาว ๙ เมตร
๙ เซนติเมตร วางแกนหอพิพิธภัณฑในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก หันหนา
อาคารทางดานทิศตะวันออก และหันหลังอาคารทางดานทิศตะวันตก มีระเบียง
รอบดานหนาทางทิศตะวันออกและทิศเหนือ มีมขุ บันไดจํานวน ๕ ขัน้ ขึน้ ทางทิศ
ตะวันออก มีประตูใหญอยูด า นทิศตะวันออก ประตูเล็กอยูด า นทิศเหนือ หนาตาง
๑ ชองทางทิศใต มีเสาทั้งหมดจํานวน ๑๖ ตน และมีลักษณะทางสถาปตยกรรม
และศิลปกรรมแบบประยุกตผสมผสานระหวางรัฐฉาน (ไทเขิน ไทใหญ) ลานนา
(ไทยวน) สิบสองพันนา (ไทลื้อ) พมา และลานชาง ดวยมีพื้นฐานแรงบันดาลใจ
มาจากเชือ้ สายตระกูลของผูส รางหอศาสตราแสนเมืองฮอม ทีม่ าจากทัง้ เมืองลอง
เมืองลําปาง เมืองเชียงใหม เมืองนาน เมืองเชียงแสน เมืองพะเยา เมืองเชียงตุง
เมืองเชียงรุง และเมืองเวียงจันทน
โครงสรางสวนหลังคายกคอสอง มุงดวยกระเบื้องดินขอปนมือจาก
เตาบานทาขามและบานดอนปน ตําบลแมเหียะ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เตาบานทาขามจํานวน ๑๐,๑๐๐ แผน (ดินขอชุดนีเ้ ผาพรอมกับกอนอิฐทีก่ รมศิลปากร
นําไปบูรณะกําแพงเมืองพิษณุโลก) เตาบานดอนปนจํานวน ๖,๖๐๐ แผน รวมทัง้
๒ เตาจํานวน ๑๖,๗๐๐ แผน คอสองประดับดวยกระจกสีเพื่อเพิ่มแสงสวาง
จํานวน ๒๔ ชอง ดานกวางดานละ ๔ ชอง ดานยาวดานละ ๘ ชอง ชายคามุม
ทัง้ สีช่ นั้ บนประดับดวยหงส (หงสสรอยคอคํา) ปูนปน หอยประดับดวยกระดิง่ (เด็ง)
ชายคามุมทั้งสี่ชั้นลางประดับดวยนกยูงรําแพน (นกยูงคําแอนฟอน) ปูนปน
หอยประดับดวยกระดิง่ ปลายหนาจัว่ ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกประดับดวย
นกยูงรําแพนไมแกะสลักลงรักและทาสี กลางสันจั่วหลังคาประดับดวยแทงไม
กลึงเรียงลําดับความสูงจํานวน ๙ แทง เพื่อเปนสัญลักษณของเขาพระสุเมรุ

๒๒๘
เขาสัตตบริภัณฑทั้ง ๗ และขอบกําแพงจักรวาล หนาแหนบ (หนาจั่ว) ดานทิศ
ตะวันออกประดับดวยไมแกะสลักรูปนกยูงรําแพนศิลปะพมา มีแผงรัศมีไม
ปลายแหลม แทนสัญลักษณพระอาทิตย หนาแหนบดานทิศตะวันตกประดับ
ดวยไมแกะสลักรูปกระตาย มีแผงรัศมีไมปลายกลม แทนสัญลักษณพระจันทร
เปนสัญลักษณของดวงอาทิตยและดวงจันทรทโี่ คจรหมุนเวียนรอบเปนวัฏฏะจักร
ไปอยางไมมีสิ้นสุด

หอศาสตราแสนเมืองฮอมหลังใหม

๒๒๙
การจัดแสดงภายในหอศาสตราแสนเมืองฮอม

การจัดแสดงภายในหอศาสตราแสนเมืองฮอมจัดแบงออกเปนสวนทีต่ ดิ
ฝาผนังรายรอบ ๔ ดานและสวนตรงกลาง ในสวนติดฝาผนังรายรอบ ๔ ดาน
บริเวณดานลางจัดแสดงอาวุธยาว ไดแก งาว สามงาม หอก หลาว และเหลม (แหลน)
ดานบนทางทิศตะวันตกเปนหิง้ พระพุทธรูปอยูม มุ ทิศตะวันตกเฉียงใต มีพระเจา
สมปรารถนา ศิลปะลานนา ของวัดยางทอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
และพระเจาหินออนจากเมืองเชียงตุง เปนพระประธานบนหิง้ พระ และจัดแสดงดาบ
ดานบนทางทิศใตจดั แสดงดาบและอาวุธระยะไกลไดแก ธนู หนาไม และกงกอน
(คันกระสุน) ดานบนทางทิศเหนือเปนหิ้งผีอารักษเมืองลอง ผีเจาบานนาตุม
ผีขนุ นํา้ แมลอง และผีปยู า ไดแก (๑) ผีพอ เฒาหลวง (เจาศรีวไิ ชย) ผีอารักษบอ เหล็ก
เมืองลองและผีอารักษหลวงเมืองลอง (๒) ผีพญาเปกขะจา (พญาหูหิ้น) อดีต
เจาเมืองลอง แมนางคําฟุน ชายาขวา แมนางคําเฟอย ชายาซาย เปนผีอารักษ
เมืองลองและเปนผีปูยาประจําตระกูลทั้งฝายบิดาและฝายมารดาของผูกอตั้ง
(๓) ผีนายอาง (เจาคําฝน ) ผีพญาชางแดง ผีพญาชางปาน ผีเจาหมอนหมวกเหล็ก
ผีเจาแกวของาวขาวคําแดงเปกเกาแสงแสนสุริยะ ผีแสนเปกดินแตก เสนาขวา
ผีแสนคําฟา เสนาซาย ผีอารักษเจาเมืองลองและผีอารักษเมืองลองทุกตน และ
(๔) ผีขุนนํ้าแมลอง
ถัดจากหิง้ ผีอารักษและผีปยู า เปนหิง้ ผีครูฟอ นดาบฟอนเจิงและยาสมุนไพร
คาถาอาคมของผูกอตั้ง มีจํานวน ๕ ครูเปนตัวแทนผีครูทั้งหลาย ไดแก (๑) ครู
ยาสมุนไพรคาถาอาคมของสิบตรีศรีมูล มารยาทประเสริฐ ที่สืบทอดมาจาก
แสนราชสมภารและเจาพญาไชยชนะชุมพู เจาเมืองลอง และเจาบัวทอง ตาปอ
แมบุญเรือง มารยาทประเสริฐ ที่สืบทอดมาจากเจานอยศรีสองเมือง ณ ลําปาง
เปนตัวแทนผีครูยาสมุนไพรคาถาอาคมที่สืบทอดกันมาภายในสายตระกูล
(๒) ครูฟอนเจิงไกตีปกแมฮอยเดือยคําของพอครูหนานกองคํา ตนศิริ ที่สืบทอด

๒๓๐
มาจากแสนไชยมงคล แมทัพเมืองลองคนสุดทาย (๓) ครูฟอนดาบไทใหญของ
พอครูปุน ชางเหล็ก อําเภอขุนยวม จังหวัดแมฮองสอน (๔) ครูฟอนดาบไทยวน
ของพอครูคาํ กาไวย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม และ (๕) ครูฟอ นดาบไทลือ้
ของพอครูสาม วงศราษฎร อําเภอเชียงคํา จังหวัดพะเยา ทีส่ บื ทอดมาจากเมือง
เชียงเจือง สิบสองพันนา
สวนบริเวณตรงกลางหองมีตกู ระจกจํานวน ๖ ตู จัดเรียงเปน ๒ แถวๆ ละ
๓ ตูในแนวทิศตะวันออก-ตะวันตก จัดแสดงอาวุธยาวที่ไมมีดาม ดาบ มีด
อุปกรณการตีเหล็กเพือ่ ทําอาวุธเครือ่ งมือเครือ่ งใช เอกสารโบราณตํารายายันต
คาถาอาคมตางๆ ทัง้ ประเภทพับสา พับหัว ลานกอม และเครือ่ งรางของขลังตางๆ
ที่ใชในการศึกสงครามในอดีต เชน เสื้อยันต ผายันต เปก แสง (คต) ไขหลอด
เหล็กหลอด และยันตหลอด (ตะกรุด) เปนตน มุมทิศตะวันออกดานลาง
จัดแสดงตัวอยางกอนแรเหล็กจากบอเหล็กตางๆ ในลานนา เชน เหล็กเมืองลอง
เหล็กเมืองตา เหล็กเมืองเชียงราย เหล็กเมืองฮอด และเหล็กดอยบอเหล็กเมือง
เชียงใหม เปนตน โดยมีอาวุธโบราณชิน้ สําคัญประจําหอศาสตราแสนเมืองฮอม
คือ ดาบศรีกัญไชย (พระขรรค) หอกเหล็กลองคอเงินของเจาพญาเววาทะภาษิต
เจาเมืองลอง และดาบของเจาหนานธรรมเสนา ณ นาน รวมโบราณวัตถุทงั้ หมด
ที่จัดแสดงมีประมาณ ๒,๐๐๐ กวารายการ

๒๓๑

การจัดแสดงอาวุธโบราณและโบราณวัตถุที่เกี่ยวเนื่องกับ
การสงครามภายในหอศาสตราแสนเมืองฮอม

๒๓๒
ตราสัญลักษณหอศาสตราแสนเมืองฮอม

ตราสัญลักษณของหอศาสตราแสนเมืองฮอม ผูกอตั้งไดออกแบบเมื่อ
วันที่ ๒๘ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๐ มีความหมายดังนี้
(๑) กรอบวงลอม ๘ เหลี่ยม คือ ทิศทั้ง ๘ รวมดานหนาและดานหลัง
เปน ๑๐ ทิศ
(๒) งาวลานนาคูด า มยาว คือ เปน
ราชศาสตราแทนสรรพอาวุธทั้งมวล
(๓) แทง ๙ แทง คือ เขาพระสุเมรุ
เขาสัตตบริภัณฑ และขอบกําแพงจักรวาล
สวนยอด คือ ปราสาทเวชไชยยนตของ
พระอินทรและปราสาทบริวารของเทพเทวดา
(๔) แถบรองแทงทั้ง ๙ คือ มหานทีสีทันดร
(๕) ดอกกลีบแหลม คือ ดวงอาทิตย
(๖) ดอกกลีบกลม คือ ดวงจันทร
(๗) ดวงกลมบน คือ ตัวอักษรพิเศษในภาษาลานนา คําวา “เมือง” หรือ “เวียง”
(๘) อักษรลานนา “แสนเมืองรอม” (อานออกเสียง-แสนเมืองฮอม)
ชื่อของหอศาสตราแสนเมืองฮอม
(๙) สีแดง คือ อํานาจ เลือด เนื้อ ชีวิต
(๑๐) สีขาว คือ จิตวิญญาณ ความวาง
สโลแกนหอศาสตราแสนเมืองฮอม

“อาวุธสื่อใจ เขาใจคน ชุมชน และสังคม”
อาวุธสื่อใจ คือ อาวุธสื่อใจทั้งชางที่ทํา อาวุธสื่อใจทั้งเจาของที่ใช
อาวุธก็เหมือนใจคน ใชทั้งประหัตประหารศัตรูที่เกลียดชัง ใชทั้งปกปองคุมภัย

๒๓๓
ใหคนที่รัก หากใจเปนกลาง อาวุธก็คงวางไวเฉยๆ ไมดีไมราย เราจึงสามารถ
เรียนรูค วามเปนมนุษยไดจากอาวุธของบรรพชน สูก ารเขาใจทัง้ ชุมชน และเขาใจ
ทั้งสังคม
คําจํากัดความหอศาสตราแสนเมืองฮอม

“พิพิธภัณฑแหลงเรียนรูอาวุธโบราณลานนา
ศิลปะการตอสูปองกันตัวชาติพันธุไท
และบอเหล็กเมืองลอง”
ภายในหอศาสตราแสนเมืองฮอมเนนจัดแสดงอาวุธโบราณของลานนา
เชน พระขรรค (ดาบศรีกญ
ั ไชย) ดาบ หอก งาว หลาว เหลม (แหลน) สามงาม (ตรีศลู )
สองงาม (ทวิวธุ ) ปน กงกอน (คันกระสุน) และธนู เปนตน และมีอาวุธโบราณจาก
ภูมภิ าคตางๆ ของประเทศไทย และตางประเทศทีอ่ ยูใ นเอเชียตะวันออกเฉียงใต
และใกลเคียง อาทิ ลานชาง (ประเทศลาว) พมา-รัฐฉาน (ประเทศเมียนมาร)
จีน-สิบสองพันนา (ประเทศจีน) สิบสองจุไท (ประเทศเวียดนาม) ประเทศกัมพูชา
และประเทศมาเลเซีย
เป น แหล ง เรี ย นรู  ศิ ล ปะการต อ สู  ป  อ งกั น ตั ว ชาติ พั น ธุ  ไ ทกลุ  ม ต า งๆ
ที่กระจายตัวอยูในหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตและใกลเคียง อาทิ
ไทยวนในภาคเหนือ ประเทศไทย ไทลื้อในมณฑลยูนนาน ประเทศจีน ไทใหญ
ไทเขิน และไทเหนือในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร ไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศ
อินเดีย และไทดํา ไทแดง และไทขาว ในประเทศลาวและประเทศเวียดนาม
อีกทั้งเปนแหลงเรียนรูทุกแขนงเกี่ยวกับบอเหล็กเมืองลอง แหลงแรเหล็ก
โบราณที่ใชเปนเครื่องราชบรรณาการถวายกษัตริยลานนาและเจาหลวงลําปาง
เปนประจําทุกป และในอดีตชวงที่ลานนาเปนประเทศราชของพมา เหล็ก
เมืองลองไดใชเปนเครื่องราชบรรณาการถวายกษัตริยพมาเปนประจําทุกป
เชนกัน จึงกลาวไดวาเปนแหลงแรเหล็กโบราณที่เคยใชรวมกันทั้งประเทศไทย
และประเทศเมียนมาร

๒๓๔
ผลงานของหอศาสตราแสนเมืองฮอม

หอศาสตราแสนเมืองฮอมเพื่อใหเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เปนจุด
เชื่อมการทํากิจกรรมรวมกันของคนภายในชุมชน และระหวางชุมชนกับคนและ
หนวยงานภายนอก จึงไดมกี ารจัดกิจกรรมเพือ่ การศึกษาเรียนรูอ ยูอ ยางตอเนือ่ ง
ในระหวาง พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๒ ไดแก
(๑) จัดทําเนื้อหาเกี่ยวกับประวัติศาสตรเมืองลองและบอเหล็กเมือง
ลอง ใชเปนสวนหนึ่งของการเรียนการสอนรายวิชาประวัติศาสตรทองถิ่นของ
โรงเรียนลองวิทยา อําเภอลอง จังหวัดแพร
(๒) โรงเรียนบานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร
ไดใชพิพิธภัณฑหอศาสตราแสนเมืองฮอมเปนแหลงเรียนรูทางวัฒนธรรมและ
ประวัติศาสตรทองถิ่นและชุมชน
(๓) มีการออกไปจัดนิทรรศการของพิพธิ ภัณฑตามสถานศึกษา วัด และ
หนวยงานตางๆ ในจังหวัดแพร จังหวัดเชียงใหม จังหวัดเชียงราย จังหวัดปทุมธานี
และจังหวัดนนทบุรี จํานวน ๑๐ ครั้ง
(๔) มีการจัดทําแผนพับจํานวน ๗ เรื่อง รวม ๓,๖๐๐ แผน และไวนิล ๔
เรื่อง เพื่อเผยแพรใหผูสนใจ เพื่อใชในกิจกรรมการศึกษาทั้งในสถานศึกษาและ
หนวยงานตางๆ
(๕) มีการจัดทําเพจทางเฟซบุก (Facebook) ชื่อ “หอศาสตราแสน
เมื อ งฮอม” เพื่ อ เผยแพร อ งค ค วามรู  ข องหอพิ พิ ธ ภั ณ ฑ ที่ ไ ด จ ากการศึ ก ษา
คนความาเผยแพรในวงกวาง เริ่มเปดเพจตั้งแตวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
มีผูติดตามจํานวน ๑,๔๙๕ คน
(๖) มีการจัดทําชองยูทปู (YouTube) ชือ่ “เวียงเชียงเหล็ก” เพือ่ เผยแพร
องคความรูและกิจกรรมของหอศาสตราแสนเมืองฮอมและเวียงเชียงเหล็ก
ในลักษณะภาพเคลือ่ นไหว เริม่ เปดชองยูทปู ตัง้ แตวนั ที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒
เผยแพรแลวจํานวน ๗ คลิป

๒๓๕
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)

ขาวหนังสือพิมพ (หนังสือไทยนิวสและขาวสด) จํานวน ๒ ฉบับ
ขาวออนไลน (ขาวสดออนไลนและแพรขาว) ๒ ฉบับ
ถายทํารายการ (B live by B Napi และขาวชอง ๓) จํานวน ๒ รายการ
การสนับสนุนชุมชนและสังคมในจังหวัดแพรและเชียงใหม จํานวน

๓ งาน
(๑๑) สนับสนุนการศึกษาคนควาวิจัย จํานวน ๒ เรื่อง/หนวยงาน
(๑๒) การเขารวมกิจกรรมกับชุมชนและสังคมในจังหวัดแพรและเชียงใหม
จํานวน ๒ งาน
(๑๓) ใชสถานที่ทํากิจกรรมและฝกอบรมของหนวยงานตางๆ จํานวน
๒ ครั้ง

หอศาสตราแสนเมืองฮอมจัดนิทรรศการ “อาวุธมะเกาลานนา”
ที่พิพิธภัณฑเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
จังหวัดปทุมธานี ระหวางวันที่ ๑ - ๓ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๑

๒๓๖

คณาจารยและนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยตางๆ
มาทัศนศึกษาที่หอศาสตราแสนเมืองฮอม

๒๓๗

กลุมบาวสาวเมืองลองใชเปนแหลงทํากิจกรรมตางๆ

การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตําบลบอเหล็กลอง
ใชเปนแหลงทํากิจกรรมตางๆ

๒๓๘
ภัณฑารักษและผูนําชม

(๑) นายวงศดลิ ก กัจจายะนันท (จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม)
(๒) นางสาวผกามาศ แสนคําปน (จบการศึกษาปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏอุตรดิตถ)
วันและเวลาที่เปดใหบริการ

เปดใหบริการทุกวันโดยไมเสียคาเขาชม
(๑) วันจันทร-ศุกร ตั้งแตเวลา ๐๘.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๗.๐๐ น.
(๒) วันเสาร-อาทิตย ตั้งแตเวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๘.๐๐ น.
การเดินทางมาเวียงเชียงเหล็ก

(หอศาสตราแสนเมืองฮอม)

(๑) รถยนตสวนตัว เดินทางผานถนนหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ และ
ตอดวยถนนทางเขาหมูบานนาตุมอีกประมาณ ๘๐๐ เมตร
(๒) รถไฟ ลงที่สถานีรถไฟบานปน และตอดวยรถโดยสารประจําทาง
หรือจักรยานยนตรับจางประมาณ ๑๐ กิโลเมตร
(๓) รถประจําทาง ลงที่สถานีสี่แยกแมแขม และตอดวยรถตูประจําทาง
หรือรถโดยสารประจําทางอีกประมาณ ๓ กิโลเมตร
(๔) เครือ่ งบิน ลงทีส่ ถานีแพร และตอดวยรถตูป ระจําทางหรือรถโดยสาร
ประจําทางอีกประมาณ ๖๐ กิโลเมตร

๒๓๙
การติดตอ

โทรศัพทมือถือ ๐๘๐ ๘๕๔๖๒๓๗ (อาจารยภูเดช แสนสา)
๐๘๙ ๗๕๕๓๑๑๖ (คุณฐิตาภรณ ชุมภูศรี)
๐๙๔ ๓๒๔๑๙๑๓ (คุณอนุชิต แสนสา)
๐๙๘ ๗๘๕๐๖๔๑ (คุณสุพรรณ แสนสา)
E-mail : phoobate_1116@hotmail.com
Facebook : หอศาสตราแสนเมืองฮอม
ID Line : phoobate1116
หอศาสตราแสนเมืองฮอม พิพิธภัณฑแหลงเรียนรูอาวุธโบราณลานนา
ศิลปะการตอสูปองกันตัวชาติพันธุไท และบอเหล็กเมืองลอง ปจจุบันไดใชเปน
แหลงเรียนรูศิลปวัฒนธรรมและประวัติศาสตรทองถิ่นของนักเรียนโรงเรียน
บานนาตุม เปนบานหนังสือชุมชนและที่ทํากิจกรรมตางๆ ของการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ตําบลบอเหล็กลอง เปนที่ตั้งของ
กลุม การทองเทีย่ วโดยชุมชนบานนาตุม ทีท่ าํ การของกลุม บาวสาวเมืองลอง และ
ไดเขารวมเปนเครือขายพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ ลานนา ของศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ธร
(องคการมหาชน) จึงไดปวารณาตนเปนแหลงพื้นที่ศึกษาเรียนรูและทํากิจกรรม
ตางๆ ของชุมชน เพือ่ ใหบรรลุวตั ถุประสงคอนั สูงสุด คือ คนในชุมชนมีความสํานึก
รักบานเกิด เปนชุมชนแหงการเรียนรูอยางมีความสุข และสามารถใชความรู
เหลานี้มาพัฒนาชุมชนไดอยางมีทิศทางและอยางยั่งยืนตอไป

๒๔๐

บ รรณานุกรม
แผนพับหอศาสตราแสนเมืองฮอม หอผาสาปนดี. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๖๐.
แผนพับหอศาสตราแสนเมืองฮอม. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๖๑.
แผนพับเหล็กดี เหล็กเมืองลอง. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๖๑.
แผนพับไหวสาผีขุนนํ้าแมลอง. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๖๑.
แผนพับดาบลานนา. เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๖๑.
ภูเดช แสนสา. ประวัติศาสตรเมืองลอง หัวเมืองบริวารในลานนาประเทศ.
เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ, ๒๕๕๔.
ภูเดช แสนสา .(บรรณาธิการ). เมืองลอง. เชียงราย : ลอลานนา, ๒๕๕๕.
ภูเดช แสนสา. รอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง. เชียงใหม : นพบุรีการพิมพ,
๒๕๕๕.
ภูเดช แสนสา. ประวัติวัดพระธาตุไฮสรอย วัดหลวงกลางเวียง เมืองลอง.
แพร : เมืองแพรการพิมพ, ๒๕๕๔.
ั นากราฟฟค,
ภูเดช แสนสา. วัดนาตุม แกวกวาง หางเมืองลอง. เชียงใหม : ศิรวิ ฒ
๒๕๖๐.
ภูเดช แสนสา. ศรีมูลาลัย. เชียงใหม : แม็กซพริ้นทติ้ง, ๒๕๕๘.
สัมภาษณแมบญ
ุ เรือง มารยาทประเสริฐ (หลานเจานอยศรีสองเมือง เจาจันทนคาํ
ณ ลําปาง) อายุ ๘๑ ป บานเลขที่ ๔๔/๒ หมูที่ ๒ ซอย ๓ เจาพอขุนนํ้า
บานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๒๑
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑
สัมภาษณพอ นอยแสน โคดว ง (ตําแหนงพอเมืองลองผูน าํ ทําพิธกี รรมเลีย้ งผีบอ เหล็ก
เมืองลองคน) บานเลขที่ ๔๔/๑ หมูที่ ๒ บานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๔๑
สั ม ภาษณ พ  อ หนานอุ  น เรื อ น อิ น ดี อายุ ๙๐ ป (จํ้ า ข า วผี ขุ น นํ้ า แม ล อง)
บานเลขที่ ๓๔ หมูที่ ๒ บานนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง
จังหวัดแพร วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๖๒

๒๔๒

แ นะนําผูเขียน

ศาสตราจารยเกียรติคณ
ุ สุรพล ดําริหก ลุ
ตําแหนง ศาสตราจารยเกียรติคุณ
ตําแหนง
สาขาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
นักวิชาการอิสระ ดานวัฒนธรรม
ประวัติศาสตร และโบราณคดี
E-mail : lSuraphondk@gmail.com
E-mail :

ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชาสังคม
และวัฒนธรรมศึกษา
คณะมนุษยศาสตร
และสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
E-mail : ratanadhat@gmail.com

ดร.ภักดีกุล รัตนา

อาจารยประจําสาขาวิชาสังคมศาสตรการศึกษา ภาควิชาพืน้ ฐาน
และพัฒนาการศึกษา
คณะศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
pakdeekul.r@gmail.com

อาจารยสุภชา ศรีรัตนบัลล

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชา
ภาษาตะวันออก
คณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
E-mail : suphacha.sr@cmu.ac.th

๒๔๓

แ นะนําผูเขียน

อาจารยภูเดช แสนสา

อาจารยโฆษิต ไชยประสิทธ

ตําแหนง อาจารยประจําโครงการอบรม
ตําแหนง
มัคคุเทศก มหาวิทยาลัยพิษณุโลก
อาจารยสอนเสริม
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
E-mail : Phoobate_1116@hotmail.com
E-mail :

อาจารยสุรเดช ลุนิทรานนท

ตําแหนง อาจารยประจําภาควิชา
พัฒนาชุมชน
คณะมนุษยศาสตรและ
สังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
E-mail : lunitranon@hotmail.com

อาจารยประจําภาควิชา
พัฒนาชุมชน
คณะมนุ ษ ยศาสตร แ ละสั ง คมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
got_khosit@windowslive.com

นายภวัต ณ สิงหทร

ตําแหนง นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
E-mail : cu.Tong@hotmail.com

๒๔๔

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

๑. ประเภทของบทความที่จะตีพิมพ
๑.๑ รายงานการวิจัยทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
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

๒๔๕
- 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
ไมตํ่ากวา 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

๒๔๖
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. กรณีทเี่ ปนรายงานวิจยั มีรปู แบบและการเรียงลําดับดังนี้ : ชือ่ ผูเ ขียน
(ในกรณีภาษาไทย ใชชื่อและนามสกุล และในกรณีภาษาอังกฤษ ใชนามสกุล
และชื่อ). ปที่พิมพ. ชื่อเรื่อง. ชื่อยอของวารสาร. เลมที่พิมพ ฉบับที่พิมพ :
เลขหนาแรกถึงหนาสุดทายของเรือ่ ง. ในกรณีทมี่ ผี เู ขียนมากกวา ๖ คน ใหใสรายชือ่
ผูเขียนทั้ง ๖ คนแรก แลวตามดวยคําวา “ และคณะ” หรือ “et al”
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