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๗

บทคัดยอ

บทความนีม้ วี ตั ถุประสงคเพือ่ ศึกษาทํานองเสียงในภาษาเขมรถิน่ สุรนิ ทร
กรณีศึกษาภาษาเขมรที่บานสวายจะ ตําบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
ผลการศึกษาพบวาประเภททํานองเสียงทีแ่ ยกความหมายของประโยคใหชดั เจน
ทั้งหมดสี่ประเภท ไดแก ทํานองเสียงตก ทํานองเสียงขึ้น ทํานองเสียงขึ้น–ตก
และทํานองเสียงตก–ขึ้น โดยทํานองเสียงประเภทสุดทายนี้พบเพิ่มขึ้นจากงาน
ในอดีตทีเ่ คยมีผศู กึ ษาทํานองเสียงภาษาเขมรถิน่ เหนือไว (Yodmongkhon, ๑๙๘๖
และ Phon–Ngam, ๑๙๘๗) โดยมีลักษณะเฉพาะของรูปแบบการเปลี่ยนแปลง
ระดับเสียงสูงตํา่ ทีเ่ กิดตลอดประโยคทีใ่ ชสอื่ ความหมายของประโยคเฉพาะตางจาก
ประเภททํานองเสียงอื่น ซึ่งพบวา ผูพูดใชทํานองเสียงประเภทนี้อยูบอยครั้ง
คําสําคัญ : ทํานองเสียง ทํานองเสียงตก–ขึ้น ภาษาเขมรถิ่นสุรินทร

๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ABSTRACT
This article aims to study the divergence of intonation in the
Surin Khmer. The case study is the Khmer language in Sawaija village,
Sawai sub–district, Muang district in Surin. The study found similar
types of sounds that distinguish the meaning of the sentence into
four phonemic contrasts including falling tone, raising tone, falling–raising
tone and raising–falling tone. The ﬁnal type was additionally found apart
from the previous research in the Northern Khmer studies (Yodmongkhon,
1986 and Phon–Ngam, 1987) with a pattern of changing pitch existed
throughout sentences that convey speciﬁc meaning with tonal distinction
from other dialectal varieties. It is found that speakers use these types of
intonation frequently.

Key words : intonation, falling–raising intonation, Surin Khmer
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บทนํา

จากการศึกษาระบบเสียงของภาษาเขมรถิน่ สุรนิ ทรพบวา เสียงวรรณยุกต
ไมมีนัยยะสําคัญหรือไมไดเปนเสียงสําคัญในภาษา เพราะฉะนั้นทํานองเสียง
จึงเปนองคประกอบที่สําคัญอยางหนึ่งของระบบเสียงภาษาเขมรถิ่นสุรินทร
อภิลักษณ ธรรมทวีธิกุล (๒๕๔๙ : ๑๔๑) ไดอธิบายไววา “ทํานองเสียงของ
ประโยคคือรูปแบบการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงตํ่าที่เกิดตลอดประโยค สวน
ของประโยคที่มีรูปแบบหรือทํานองเสียงทํานองหนึ่งเรียกวา วลีทํานองเสียง
(intonation phrase)”
ระหวางการเก็บขอมูลภาคสนามเกี่ยวกับทํานองเสียง (intonation)
ของผูพูดภาษาเขมรที่บานสวายจะ ตําบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร
ผูวิจัยไดสังเกตการพูดของเจาของภาษาโดยอาศัยการฟง พบวา ประเภทของ
ทํานองเสียงที่แยกแยะความหมายของประโยคใหชัดเจนในภาษานี้มีอยู ๔
ประเภทใหญ ไดแก ๑. ทํานองเสียงตก (falling contour) ๒. ทํานองเสียงขึ้น
(rising contour) ๓. ทํานองเสียงขึน้ –ตก (rising–falling contour) และ ๔. ทํานอง
เสียงตก–ขึน้ (falling–rising contour) ซึง่ ประเภทสุดทายนีเ้ ปนประเภทของทํานอง
เสียงที่พบเพิ่มขึ้นจากงานในอดีตที่เคยมีผูศึกษาไว ไดแก งานที่ศึกษาภาษาเขมร
ถิ่นเหนือที่ อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย (Yodmongkhon, ๑๙๘๖) และ
ที่ตําบลนาบัว อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร (Phon–Ngam, ๑๙๘๗) ซึ่งเปนตําบล
ที่มีอาณาเขตติดกับ ตําบลสวาย ที่ผูวิจัยไดศึกษา และเปนประเภททํานองเสียง
ที่พบวาผูพูดใชอยูบอยครั้ง เชน ประโยคที่วา təw hʌj “ไปละ, ไปแลวๆ เดี๋ยวจะ
ตามไป” ผูพูดจะเลือกใชทํานองเสียงตก–ขึ้น เพื่อสื่อความหมายบางอยางแทน
การใชทํานองเสียงขึ้นในประโยค təw hʌːj หรือทํานองเสียงตกในประโยค
təw hʌːj ดวยเหตุผลดังกลาว จึงเกิดวัตถุประสงคของงานวิจัยตอไปนี้
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๑. เพื่อวิเคราะหทํานองเสียงทั้ง ๔ ประเภท ไดแก ๑) ทํานองเสียงตก
๒) ทํานองเสียงขึ้น ๓) ทํานองเสียงขึ้น–ตก และ ๔) ทํานองเสียงตก–ขึ้น
วามีการเปรียบตางกันทางความหมายที่แตกตางกันหรือไม อยางไร
๒. เพือ่ วิเคราะหลกั ษณะเชิงกลสัทศาสตรของทํานองเสียงทัง้ สีป่ ระเภท
ซึง่ แสดงออกในรูปคลืน่ เสียงแสดงระดับเสียงสูงตํา่ ทีเ่ กิดตลอดประโยค วามีความ
แตกตางกันหรือไม
สมมติฐานการวิจัย มีดังนี้
๑. ทํานองเสียงทั้ง ๔ ประเภท ไดแก ๑) ทํานองเสียงตก ๒) ทํานอง
เสียงขึน้ ๓) ทํานองเสียงขึน้ –ตก และ ๔) ทํานองเสียงตก–ขึน้ มีการเปรียบตางกัน
ทางความหมายที่แตกตางกัน
๒. ลักษณะเชิงกลสัทศาสตรของทํานองเสียงทั้งสี่ประเภท ซึ่งก็คือ
แถบคลื่นเสียงแสดงระดับเสียงสูงตํ่าที่เกิดตลอดประโยค มีความแตกตางกัน
ประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากงานวิจัยนี้ คือ ไดรับความรูเพื่อยืนยัน
ขอสังเกตวา ทํานองเสียงทั้งสี่ประเภทมีการเปรียบตางทางความหมายที่แตกตาง
กันหรือไม อยางไร โดยอาศัยการศึกษาเชิงกลสัทศาสตรเพื่อนํามาใชตรวจสอบ
การวิเคราะหประเภทของทํานองเสียงที่ผูวิจัยวิเคราะหดวยการฟง และเพื่อเปน
การยืนยันผลการวิเคราะหทํานองเสียงแตละประเภทดังกลาว ซึ่งยังไมมีผูศึกษา
มากอนหนานี้
วิธีการวิจัย

งานวิจัยนี้มีวิธีการวิจัย ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑. กําหนดขอบเขตสถานการณการเก็บขอมูล ผูวิจัยจะศึกษาทํานอง
เสียงเฉพาะที่ปรากฏในสถานการณที่ไมเปนทางการ (informal situation) หรือ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร

โสภิตา ถาวร

๑๑

ภาษากันเอง (casual speech) เปนการบันทึกเสียงจากคําพูดตอเนื่องของ
ชาวบานทีพ่ ดู กันอยางเปนธรรมชาติในชีวติ ประจําวันทัว่ ๆ ไป ไดแก การสนทนา
ในขณะรั บ ประทานอาหาร การสนทนาในขณะทั ก ทายพู ด คุ ย กั บ ชาวบ า น
การสนทนาในขณะมีผูมาชวนไปทําบุญไหวพระหรือชวนไปชวยงานแตงงาน
ชวนรํา เปนตน โดยผูวิจัยจะเตรียมประโยคตัวอยางสําหรับใชทดสอบการเลือก
ใชทํานองเสียงแตละประเภทตามสถานการณที่แตกตางกันไป
๒. ผูบอกภาษาจะตองมีเชื้อชาติเขมร มีภูมิลําเนาอยูที่บานสวายจะ
ตําบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร และตองพูดภาษาเขมรถิ่นเหนือเปน
ภาษาแม ในงานวิจัยนี้ไดเลือกผูบอกภาษาที่เปนเพศหญิง เพื่อควบคุมตัวแปร
ทางเพศและความสะดวกแกการเก็บขอมูล จํานวนทั้งสิ้น ๓ คน เปนผูบอก
ภาษาหลัก และตรวจสอบขอมูล
๓. บันทึกการออกเสียงของผูบอกภาษา จากนั้นวิเคราะหระดับเสียง
สูงตํ่าที่เกิด ตลอดประโยคดวยโปรแกรม Praat ซึ่งจะแสดงออกมาในรูปแผนภาพ
คลื่นเสียงของระดับเสียงสูงตํ่า (pitch)
๔. การวิเคราะหขอ มูลทํานองเสียง จําเปนตองพิจารณาระดับการเนน
พยางค (Degree of Stress) กลาวคือ แตละพยางคในคําหรือประโยค อาจจะ
มีระดับการเนนไมเทากัน บางพยางคอาจถือไดวาไมมีการเนนเลย ซึ่งพยางค
ไมเนนอาจจะถูกลดรูปสระ และบางพยางคอาจจะมีการเนนสองระดับในคําทีอ่ ยู
ในตําแหนงทายวลีหรือเมือ่ ออกเสียงพูดคํานัน้ เดีย่ วๆ ซึง่ ทําใหคาํ นัน้ อยูท า ยวลี
โดยปริยาย ทั้งนี้เพราะพยางคที่ถูกเนนเปนพยางคสุดทายของวลีมักเปน
จุดเดน (peak) ของทํานองเสียง ซึ่งเราเรียกพยางคเนนชนิดนี้วาพยางคเดนดัง
(tonic stress) พยางคในภาษาเขมรถิ่นเหนือมีทั้งเนนและไมเนน พยางคที่เนน
อาจเปนพยางคเดนดัง (tonic stress) ซึ่งเปนตัวกําหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลง
ของระดับเสียงสูงตํ่าของประโยค

๑๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ดังนั้น การวิเคราะหประเภทของทํานองเสียงจึงเกิดจากการนํารูปแบบ
ทีแ่ ตกตางกันของระดับเสียงสูงตํา่ ทีเ่ กิดตลอดประโยคมาจัดกลุม เพือ่ ดูการเปรียบ
ตางของทํานองเสียงแตละประเภทที่สื่อความหมายที่แตกตางกัน และแสดงผล
การจัดกลุมในรูปแถบคลื่นเสียง ซึ่งทํานองเสียงที่แสดงมีรูปแบบที่ดูไมราบรื่น
เปนการแสดงการสัน่ ของเสียงในการพูดออกเสียง โดยประโยคเหลานีจ้ ะไมกาํ กับ
คาของระดับเสียงไว เพราะตองการแสดงใหเห็นรูปแบบของระดับเสียงขึน้ สูงและ
ลงตํา่ ทีส่ มั พันธกนั เปนสําคัญ และชวงเวลาทีพ่ ดู ในแตละประโยคอาจจะไมเทากัน
๕. งานวิจยั นีเ้ นนศึกษาทํานองเสียงประเภทตางๆ ทีผ่ พู ดู ใชสอื่ ความหมาย
แตกตางกันในสถานการณที่ผูวิจัยกําหนดขอบเขตไวเทานั้น อยางไรก็ตามผูวิจัย
พบวา ทํานองเสียงของผูพูดชาวเขมรถิ่นเหนือที่ศึกษานี้มีความแปรปรวนมาก
โดยเฉพาะจากอารมณของผูพ ดู ทีม่ ตี อ เรือ่ งทีก่ าํ ลังพูด ซึง่ เปนสวนทีง่ านวิจยั นีไ้ มได
กลาวถึงลงไป อยางเชนการกลาวถึงอารมณตางๆ ที่มีอิทธิพลตอทํานองเสียง
ในประโยคเดียวกัน ซึ่งไมมีการเปรียบตางกันทางความหมายนั้น จากการสังเกต
ประโยคที่มีระดับเสียงดัง มีชวงของระดับเสียงแคบ (narrower pitch range)
มีระยะเวลาสัน้ หรือหวน มักจะแสดงอารมณโกรธของผูพ ดู ฯ ซึง่ ในการศึกษาจะตอง
พิจารณาระดับเสียง (pitch range) และคาระยะเวลา (speaking rate) ไวดวย
ทัง้ นีใ้ นงานของผูว จิ ยั ไมไดกาํ กับคาของระดับเสียงและชวงเวลาไว เพราะตองการ
แสดงใหเห็นรูปแบบของระดับเสียงขึ้นสูงและลงตํ่าที่สัมพันธกันเปนสําคัญ
ผลการวิจัย

จากการวิเคราะหสัทลักษณของทํานองเสียงในภาษาเขมรถิ่นสุรินทร
พบวา ทํานองเสียงที่เกิดจากความแตกตางของพยางคเนนเดนดังในพยางค
สุดทายของวลีมีอยู ๔ ประเภท ไดแก

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร

โสภิตา ถาวร

๑.
๒.
๓.
๔.

๑๓

ทํานองเสียงตก (falling contour)
ทํานองเสียงขึ้น (rising contour)
ทํานองเสียงขึ้น–ตก (rising–falling contour)
ทํานองเสียงตก–ขึ้น (falling–rising contour)

๑. ทํานองเสียงตก (falling contour)
สัทลักษณของทํานองเสียงตก คือ พยางคสุดทายของคําในวลี
/ประโยค จะมีระดับเสียงตกลง โดยจะแสดงออกในรูปคลืน่ เสียงแสดงระดับเสียง
สูงตํา่ ทีเ่ กิดตลอดประโยคซึง่ เปนลักษณะเชิงกลสัทศาสตร ทํานองเสียงตกพบวา
ใชกับประโยคตางๆ ดังรายละเอียดตอไปนี้
๑.๑ ประโยคตอบรับ (aﬃrmative statements)
เมือ่ ประโยคแสดงการตอบรับ (aﬃrmative statements) ถูกพูด
ในประโยคเดี่ยวๆ จะมีระดับเสียงในพยางคทายเปนเสียงตก ดังตัวอยาง
๑.

təw phɔːŋ

ไป ดวย
๒.

təw baːn

ไป ได
๓.

baːn

ได
๔.

təw naː kɔ təw

ไป ไหน ก็ ไป

๑๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ประโยคแสดงการตอบรับอาจจะถูกเปลี่ยนใหเปนประโยคคําถาม
แบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar Questions) ถาระดับเสียงบนพยางคสดุ ทายเปน
ระดับเสียงสูงขึ้น (ดูใน ๓.๒.๑)
๑.๒ ประโยคปฏิเสธ (negative statements)
ประโยคแสดงการปฏิเสธ (negative statements) จะมีคําวา
man และ teː เปนตัวบงชี้ (markers) โดยที่ man จะปรากฏหนากริยาเสมอ และ teː
มักจะปรากฏในตําแหนงสุดทายของประโยค คําวา teː นีบ้ างครัง้ อาจจะถูกละได
ดังตัวอยาง
๑.

man t͡ɕɔŋ təw phɔːŋ teː

ไม อยาก ไป ดวย ไม
(ไมอยากไปดวย)

๒.

man t͡ɕɔŋ təw

ไม อยาก ไป
(ไมอยากไปหรอก)

ประโยคแสดงการปฏิเสธอาจจะถูกเปลี่ยนใหเปนประโยคคําถาม
แบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar Questions) ถาระดับเสียงบนพยางคสดุ ทายเปน
ระดับเสียงสูงขึ้น (ดูใน ๓.๒.๑)

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๑๕

๑.๓ ประโยคคําถามบอกเนื้อความ (content questions)
ประโยคคําถามในภาษานีจ้ ะมีคาํ แสดงคําถาม (WH–question
words) เชน [naː] หรือ [bɔːn traː] หรือ [khaŋ naː] ‘ที่ไหน (Where)ʼ [ranaː]
‘ใคร (Who)’ เปนตน คําแสดงคําถามสวนมากจะปรากฏเปนพยางคเนนสุดทาย
ของวลี/ประโยค และจะมีระดับเสียงตกลดตํ่าลง ดังแสดงขางลางนี้
๑.

təw naː

ไป ไหน

๒.

moː pi naː

๓.

pətiəh pu nəw bɔːn traː

๔.

มา จาก ไหน (ไปไหนมา)

บาน อา อยู ที่ไหน

pətiəh kənɔːŋ nih kɔːn ranaː

บาน หลัง นี้ ของ ใคร

๑๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๕.

ʔapɔːŋ nih koːn ranaː

เด็ก นี้ ลูก ใคร

นอกจากนี้แลวยังพบวาคําแสดงคําถามเหลานี้สามารถปรากฏ
ในตําแหนงตนของประโยคได เชน [ranaː] ‘ใคร (Who)ʼ [kʌːtʔoj] ‘ทําไม (Why)’
ดังตัวอยาง
๖. ranaː dɤr moː
ใคร เดิน มา

๗.

kʌːtʔoj man tiən təw

ทําไม ไม ทัน ไป
(ทําไมไมยอมไป/ทําไมถึงไมไป)

๑.๔ ประโยคระบุยํ้า (intensifying statements)
ในภาษานีม้ กี ารใชประโยคระบุยาํ้ เพือ่ ยํา้ ความหมายอยูส องแบบ
ไดแก แบบเนนเพิ่ม (By adding a ﬁnal particle) เปนการเพิ่มคําลงทาย (ﬁnal
particle) เชน [lʌk] ‘มาก (very)’ และแบบซํา
้ คํา (By Reduplicating) เปนการซํา้ คํา
คุณศัพท (adjective) หรือคําวิเศษณ (adverb) โดยที่คําแรกจะมีทํานองเสียง
ขึ้นและคําที่สองจะมีทํานองเสียงตกลง ดังตอไปนี้

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๑.

๒.

๑.๔.๑ แบบเนนเพิ่ม (By adding a ﬁnal particle)
jaːj thiːn riəm laʔɒː lʌk

ยาย ทีน รํา สวย มาก

t͡ɕiəː lʌk

ดี มาก

๑.๔.๒ แบบซํ้าคํา (By Reduplicating)

๑.

jaːj thiːn riəm laʔɒː laʔɒː

๒.

t͡ɕiəː t͡ɕiəː

ยาย ทีน รํา สวย สวย
(ยายทีนรําสวยมาก)

ดี ดี (ดีมาก)

๑๗

๑๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๑.

๒.

๑.

๑.๕ การตอบรับแบบสั้น (short response)
บางครัง้ การตอบคําถามอาจเปนการตอบรับสัน้ ๆ ดังตัวอยาง
man təw teː
 teː

(ไมไปเหรอ)

(ไม)

meːn raʔoj meːn

(ใชเหรอ)

(ใช)

๑.๖ ประโยคคําสั่ง (command statements)
โดยทั่วไปประโยคคําสั่งจะมีเสียงตก ดังนี้
seːtaː təw
(kmaj t͡ɕop nəː seːtaː təw ʔɔj ruic)

เขียน ตอไป (อยาหยุดเนอ เขียนตอไปใหเสร็จ)

๒.

kmaj jum

อยา รอง

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๑๙

รูปแบบทํานองเสียงของประโยคคําสัง่ อาจจะเปลีย่ นไปเปนทํานอง
เสียงขึน้ –ตก (rising–falling contour) เมือ่ ไดรบั การเนน (emphasized) ดูใน ๓.๓.๕
๒. ทํานองเสียงขึ้น (rising contour)
สัทลักษณของทํานองเสียงขึ้น คือ พยางคสุดทายของคําในวลี/
ประโยค จะมีระดับเสียงสูงขึ้น ไดแก
๒.๑ ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar Questions)
พยางคเนนเดนดังอาจมีเสียงสูงตํา่ แปรเปลีย่ นได พยางคเนน
เดนดังอาจเปนจุดหลักทีเ่ ปลีย่ นระดับเสียงใหสงู ขึน้ เราเรียกรูปแบบทํานองเสียง
ลักษณะนีว้ า สูงขึน้ (rising contour) เปนรูปแบบทํานองเสียงของประโยคคําถาม
แบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar questions) ตัวอยาง
๑.

təw phɔːŋ khniəː teː

ไป ดวย กัน ไม (ไมไปดวยกัน / ไมไปกับเราเหรอ)

๒.

nɔŋ təw hʌːj

๓.

man təw phɔːŋ teː

จะ ไป แลว (จะไปแลวเหรอ)

ไม ไป ดวยกัน ไม (ไมไปดวยกันเหรอ)

๒๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๔.

man baːn

ไม ได (ไมไดเหรอ)

จากตัวอยางทัง้ หมดนี้ สังเกตไดวา สวนตนของประโยคผูพ ดู คอนขาง
จะมีระดับเสียงเปนแนวระนาบและมีการขึ้นเสียงสูงขึ้นในคําสุดทาย
รูปแบบทํานองเสียงของประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar
questions) นีจ
้ ะแตกตางจากรูปแบบของประโยคตอบรับ (aﬃrmative statements)
และประโยคปฏิเสธ (negative statements) ทีร่ ะดับเสียงในพยางคสดุ ทายของคํา
ในวลี/ประโยค โดยทีร่ ะดับเสียงในพยางคสดุ ทายของประประโยคแสดงการตอบรับ
และประโยคแสดงการปฏิเสธจะมีระดับเสียงตกลง แตระดับเสียงในพยางคสดุ ทาย
ของประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธจะมีระดับเสียงสูงขึ้น การเปรียบตาง
ระหวางรูปแบบทํานองเสียงดังกลาวแสดงในตัวอยางตอไปนี้
ประโยคตอบรับ
təw hʌːj

ไป แลว

meːn tiən

จริงๆ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ
təw hʌːj

ไป แลว (ไปแลวเหรอ)

meːn tiən

จริงๆ (จริงๆ เหรอ)

ประโยคปฏิเสธ
man təw teː

ไม ไป ไม (ไมไปหรอก)

man təw teː

ไม ไป ไม (ไมไปหรอกเหรอ)

๒๑

๒๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

man baːn teː

ไม ได ไม (ไมไดหรอก)

man baːn teː

ไม ได ไม (ไมไดเหรอ)

๒.๒ ประโยคไมจบความ (Unfinished Utterance)
ในบางประโยคอาจจะมีวลีทาํ นองเสียงมากกวาหนึง่ วลี ในกรณี
เชนนีว้ ลีทเี่ ปนประโยคยอย (clauses) จะจบลงดวยการขึน้ เสียงสูง ซึง่ เราจะเรียกวา
การขึ้นเสียงสูงอยางตอเนื่อง (continuation rise) เปนการบงบอกวาประโยค
ยังไมจบและยังจะมีขอ ความตามมาอีก ชวงหยุด (break) ระหวางวลีทาํ นองเสียง
ไดถูกกํากับไว ดังนี้
taːloʔ moː dɔl hʌːj

ตาโละ มา ถึง แลว
(วลีทาํ นองเสียงแรก)

|

phɔː kɪː moː dɔl

พอ เขา มา ถึง
(วลีทาํ นองเสียงทีส่ อง)

| kʌʔ t͡ɕol deːk *ləːj

ก็ เขา นอน เลย

จากขางตนนี้ สัญญาณทีบ่ ง บอกวายังมีขอ ความตามมาอีกคือมีเสียง
ตกตามดวยเสียงสูงขึ้นในคําวา hʌːj และ dɔl ซึ่งเปนคําสุดทายของวลีทํานอง
เสียงสองวลีแรก และมีการจบประโยคแบบเสียงตกลดระดับตํ่าลงในคําวา ləːj

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๒๓

๒.๓ ประโยคระบุยํ้า (intensifying statements)
ในประโยคระบุยาํ้ แบบซํา้ คํา (By Reduplicating) นัน้ ในคําแรก
จะมีทํานองเสียงสูงขึ้นและในคําที่สองจะมีทํานองเสียงตก (ดูใน ๓.๑.๔)
เราควรจําแนกทํานองเสียงสูงขึน้ (rising contour) เปน ๒ แบบ
แบบแรกเปนทํานองเสียงของประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธทั่วๆ ไป
ที่มีการเปลี่ยนระดับเสียงใหสูงขึ้นในชวงยาว และอีกแบบหนึ่งเปนการขึ้น
เสียงสูงขึ้นซึ่งมักเกิดในชวงทายของประโยคยอย (clauses) โดยมีลักษณะสูงขึ้น
ชวงสั้นๆ เปนการตวัดเสียงสูงขึ้น ทํานองเสียงทั้งสองแบบนี้ใชในความหมาย
ที่แตกตางกัน ทํานองเสียงที่สูงขึ้นแบบตวัดเสียงขึ้นเล็กนอยจะใชบงบอกวา
ยังมีขอความตามมาอีก
๓. ทํานองเสียงขึ้น–ตก (rising–falling contour)
ทํานองเสียงขึ้น–ตก (rising–falling contour) ระดับเสียงในพยางค
สุดทายของวลีทาํ นองเสียงจะมีทศิ ทางขึน้ แลวคอยตกลงหรือมีการเนนสองระดับ
ในคําที่อยูทายวลี ทํานองเสียงประเภทนี้จะใชกับประโยคตางๆ ดังตอไปนี้
๑.

๒.

๓.๑ ประโยคขอรอง (requested statements)
təw hoːp baːj kʌːt khniəː jɯːŋ kədʌj

ไป กิน ขาว เปนเพื่อนเราหนอยสิ

təw phɔːŋ khniəː təw

ไป ดวย กัน ไป (ไปดวยกันเถอะนะ)

๒๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.

təw təw kədʌj

ไปหนอย, ไปเถอะ
Imperative part.

๔.

som təw phɔːŋ baːn

ขอ ไป ดวย ได (ขอไปดวยไดไหม)

๕.

moː t͡ɕuːj baːn

มา ชวย ได (มาชวยไดไหม)

๓.๒ ประโยคเชือ้ เชิญ (ชวน) /เรียก/อนุญาต (invitation statements)
๑.

n̩kuːj trɛh hʌj

นั่งตรงนี้แหละ/หนอย
(เรียกมานั่ง)

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๒.

təw təw

ไปเหอะ (อนุญาต), ไปสิ

๓.

hoːp baːj

เรียกกินขาว

๔.

niəŋ lɯːk ruic hʌːj

หนู ยกเสร็จแลวยัง
(เรียก ไมไดตองการคําตอบ)

๕.

moː hʌːj

มาแลวยังเนี่ย (เรียกหา)

๒๕

๒๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๓.๓ ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar Questions)
ที่ใชกับคําลงทาย [raʔoj]
โดยทั่ ว ไปประโยคคํ า ถามแบบตอบรั บ หรื อ ปฏิ เ สธที่ ใช กั บ
คําลงทาย [raʔoj] จะมีทํานองเสียงขึ้น–ตก ในพยางคสุดทาย เชน
๑. təw phɔːŋ khniəː raʔoj
ไป ดวย กัน ไหม

๒.

təw raʔoj

ไป ไหม

๓.๔ ประโยคที่ใชกับคําลงทาย [nɔː/ nəː]
ประโยคทีจ่ บลงดวยคําลงทาย (ﬁnal particle) [nɔː/ nəː] จะมี
ทํานองเสียงสูง–ตก ตัวอยางประโยคขางลางนี้ผูพูดมีการชักชวนใหไปทําบุญและ
ใชคําลงทายดังกลาวไวดวย
๑. təw thəː bɔn nɔː/ nəː
ไป ทํา บุญ นอ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๒๗

๓.๕ ประโยคเนนแบบทั่วไป (Emphasis on clauses)
เมื่อผูพูดตองการเนนประโยคใดประโยคหนึ่ง ทํานองเสียงใน
พยางคสุดทายจะมีระดับเสียงสูง–ตก ดังนี้
๑. təw phɔːŋ
ไป ดวย (เนนเสียง)

๒.

təw naː kʌʔ təw təw

ไป ไหน ก็ ไป ไป (ไล)

๓.

nɔŋ təw thəːʔoj

จะ ไป ทําไม

๔.

seːtaː təw

เขียน ตอไป

๒๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. ทํานองเสียงตก–ขึ้น (falling–rising contour)
สัทลักษณของทํานองเสียงตก–ขึน้ คือ ในพยางคเนนเดนดังเดียวกัน
จะมีทํานองเสียงพิเศษที่ตํ่าลงและสูงขึ้นดวยกัน พยางคสุดทายของคําในวลี/
ประโยค ที่มีระดับเสียงตก–ขึ้น แสดงในตัวอยางขางลางนี้
๔.๑ ประโยคคําถามแสดงความแปลกใจ (surprised Questions)
หากเราไดยินอะไรที่ทําใหเราแปลกใจหรือไมมั่นใจมากๆ
เราอาจจะมีทํานองเสียงตกตามดวยเสียงสูงขึ้นในพยางคสุดทายของประโยค
ดังนี้
๑.

pətiəh nih kʌt pətiəh taːloʔ raʔoj

บานนี้ใชบานตาโละหรือ

๒.

meːn raʔoj

ใชเหรอ, ใชแลวเหรอ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๒๙

ประโยคคําถามแสดงความแปลกใจมักจะมีประโยค man deŋ ‘ไมร’ู
ตามมา เชน
๓. meːn raʔoj…man deŋ
ใชเหรอ…(ฉัน) ไมรู

๔.๒ ประโยคทีม่ คี าํ ลงทายแบบเนนเสียง (Emphasis on emphatic
particle)

ประโยคที่มีคําลงทายแบบเนนเสียงใชเมื่อตองการเนนคําใน
ประโยค มักมีคําลงทาย (emphatic particle) เปน hʌj หรือ meːn teːn และ
มักมีคําชี้เฉพาะ nih ‘นี้’ หรือ nuh ‘นั่น’ อยูหนาคําลงทาย ดังตัวอยาง
๑.

təw hʌj

ไปแหละ, ไปแลวๆ เดี๋ยวจะตามไป

təw hʌj təw hʌj

ไปแลว ไปแลว

๓๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

จากตัวอยาง คําลงทาย (emphatic particle) คําวา hʌj เปนพยางค
เนนเดนดังที่กําหนดทิศทางหลักของการเปลี่ยนแปลงระดับเสียงสูงตํ่าของ
ประโยค ผูพ ดู ไดใชทาํ นองเสียงตก–ขึน้ นีใ้ นสถานการณทมี่ ผี มู าเรียกใหรบี ตามไป
ผูพ ดู จึงตอบกลับไปวา təw hʌj หรือ təw hʌj təw hʌj ดวยทํานองเสียงทีม่ รี ะดับ
เสียงตก–ขึ้นในพยางคสุดทายเพื่อบอกวา ไปแหละ ไปแลวๆ เปนการเนนวา
จะตามไปเดีย๋ วนัน้ เลย ซึง่ แตกตางจาก təw hʌːj (สระยาว) ทีม่ ที าํ นองเสียงตก
ในประโยคตอบรับและใชเมื่อตอบคําถามวา “(เขา) ไปแลว” เปนเหตุการณ
ทีผ่ า นมาแลว คําวา hʌːj ‘แลว’ นีจ้ ดั เปนคําลงทายแสดงกาลสมบูรณ (perfective
particle) เชนเดียวกับ hʌːj ใน təw hʌːj ที่มีทํานองเสียงขึ้นในประโยคคําถาม
แบบตอบรับหรือปฏิเสธเพื่อถามวา “ไปแลวเหรอ” ดังแสดงการเปรียบตาง
ระหวางทํานองเสียงทั้งสามตอไปนี้
ประโยคตอบรับ
təw hʌːj (perfective part.)

ไป แลว

ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ
təw hʌːj (perfective part.)

ไปแลวเหรอ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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๓๑

ประโยคที่มีคําลงทายแบบเนนเสียง
təw hʌj (emphatic part.)

ไปแหละ, ไปแลวๆ เดี๋ยวจะตามไป

ผูวิจัยสังเกตวา ในสถานการณที่ตองการสื่อความหมายวา “เดี๋ยวตาม
ไปแหละ” เชนนี้ ผูพูดก็จะเลือกใชทํานองเสียงตก–ขึ้น ประเภทนี้เสมอ
๒. baːn hʌj
ไดแหละ, (ไป) ไดเลย

ตัวอยางนี้ มีคนชวนวาไปไดไหม ผูพูดตอบวา “ไดแหละ ไปไดเลย
เริ่มไปกันไดเลย” เปนการเนนวา ไปไดเลย ณ ตอนนั้น ไมเหมือนกับการตอบ
คําถามที่วาไดขาวหรือยัง แลวตอบวา “ไดรับแลว” เปนตน
๓.

nʌj hʌj

เหนื่อยแหละ, เหนื่อยจริงๆ ก็เหนื่อยนะ
ผูพูดจะกลาวเชนนี้เพื่อ เนนวากําลังเหนื่อยอยูในขณะนั้น

๓๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๔.

(ʔoj man siː ʔanuh)… juː hʌj

(ทําไมไมกินอันนั้น)
มันนานแลว

ผูพูดตองการบอกผูฟงวาอาหารตั้งทิ้งไวนานแลว เปนการเนนวา
อาหารกําลังเย็นชืดอยู ใหรีบกินเสียที จะตางกับเมื่อพูดดวยทํานองเสียงตก
เพราะจะหมายความวาอาหารตั้งไวนานจนเสียแลวหรือไมควรกินแลว
๕. sruːic dɛ ic khniəː hʌj
สนุกเหมือนกันนะ
ผูพูดจะกลาวเชนนี้เพื่อ เนนวากําลังสนุกอยู ณ ตอนนั้น

๖.

kadaw hʌj...ʔow

รอนอยู…พอ

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร

โสภิตา ถาวร

๓๓

ผูพ ดู ตองการบอกวา “รอนแหละพอ เนีย่ ฉันรอน” เนนวากําลังรอนอยู
หรืออาจจะตองการบอกวาหมอตมนํา้ นี้ กําลังรอนอยูห รือเดือดพอดี ซึง่ จะตางกับ
เมื่อพูดดวยทํานองเสียงตกจะใหความหมายวา “พอ ตรงนั้นมันรอนแลวนะ
แดดมันมาแลว ใหไปนั่งตรงอื่น” หรือตองการบอกใหพอรูวานํ้าในนี้มันรอน
แลวนะ เปนตน
๗. meːn hʌj
เนนวาจริงแหละ, ใชแหละ
๘.

meːn teːn
(emphatic part.)

เนนวาจริงๆ

ประโยคขางลางตอไปนี้มีการใชคําชี้เฉพาะวางหนาคําลงทาย hʌj
‘แหละ’ เพื่อเนนคําในประโยค จากการสังเกตพบวาผูพูดไดใชประโยคตอไปนี้
อยูบอยครั้ง
๙. nuh hʌj
นั่นแหละ

๓๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๑๐.

๑๑.

nih hʌj

นี่แหละ

trɛh hʌj

(ก็วาง) ตรงนี้แหละ

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย

จากผลการวิจัยเชิงกลสัทศาสตรเกี่ยวกับทํานองเสียงในภาษาเขมร
ถิ่นเหนือที่พูดในบานสวายจะ ตําบลสวาย อําเภอเมือง จังหวัดสุรินทร พบวา
มีการเปรียบตางของทํานองเสียง (contrast of contour) กันอยางมากที่ระดับ
เสียงในพยางคสุดทาย ทําใหเกิดทํานองเสียง ๔ ประเภท ตรงตามสมมติฐาน
ที่ไดตั้งไว ดังนี้ ๑) ทํานองเสียงตก (falling contour) ๒) ทํานองเสียงขึ้น (rising
contour) ๓) ทํานองเสียงขึ้น–ตก (rising–falling contour) และ ๔) ทํานองเสียง
ตก–ขึ้น (falling–rising contour) ดังจะสรุปเปนตารางเปรียบเทียบทํานองเสียง
ของทั้งสามถิ่นตอไปนี้

[rəʔoj] (Polar Question with ﬁnal part. /rəʔoj/)

ประโยคตอบรับ (Aﬃrmative)
ประโยคปฏิเสธ (Negative)
ประโยคคําถามบอกเนื้อความ (Content Question)
ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธ (Polar Question)
ประโยคไมจบความ (Unﬁnished Utterrance)
ประโยคเชื้อเชิญ(ชวน)/เรียก/อนุญาต (Invitation)
ประโยคคําถามแบบตอบรับหรือปฏิเสธที่ใชกับคําลงทาย

*F =

ทํานองเสียงตก (falling contour)
R–F = ทํานองเสียงขึ้น–ตก (rising–falling contour)

ภาษาเขมรถิ่นเหนือ
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ภาษาเขมรถิ่นสุรินทร
ผูวิจัย (2011)
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R
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(Yodmongkhon, (Phon-Ngam,
1986)
1987)

ทํานองเสียงขึ้น (rising contour)
F–R = ทํานองเสียงตก–ขึ้น (falling–rising contour)
R=

๘. ประโยคที่ใชกับคําลงทาย [nəː] (Statement with ﬁnal part. /nəː/)
๙. ประโยคระบุยํ้า (Intensifying)
๑๐. ประโยคคําสั่ง (Command)
๑๑. การตอบรับแบบสั้น (Short Responses)
๑๒. ประโยคเนนแบบทั่วไป (Emphasis on clauses)
๑๓. ประโยคขอรอง (Requested)
๑๔. ประโยคที่มีคําลงทายแบบเนนเสียง (Emphasis on emphatic particle)
๑๕. ประโยคคําถามแสดงความแปลกใจ (Surprised Questions)

๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.

ประโยค (Statements)

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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เมื่อนํางานของผูวิจัยไปเปรียบเทียบกับ งานในอดีต (Yodmongkhon,
๑๙๘๖ และ Phon–Ngam, ๑๙๘๗) พบวา งานของผูวิจัยผูพูดมีการใชประเภท
ของทํานองเสียงตก–ขึ้น (F–R) เพิ่มขึ้นจากสองถิ่นที่ไดศึกษาไว โดยพบวาเปน
ประเภทของทํานองเสียงที่ใชในประโยคที่มีคําลงทายแบบเนนเสียง (emphasis
on emphatic particle) หรือใชในสถานการณการสื่อความหมายเพื่อแสดง
ความแปลกใจ (surprised questions) ซึ่งตรงกับขอ ๑๔ และ ๑๕ นอกจากนี้
ในขอ ๙ ถึง ๑๒ สังเกตไดวา งานของผูว จิ ยั มีการใชทาํ นองเสียงประเภทเดียวกัน
เพื่อแทนการสื่อความหมายในลักษณะเดียวกันกับถิ่นประโคนชัยอยูมากกวา
ถิ่นนาบัวซึ่งเปนตําบลที่มีอาณาเขตติดกับถิ่นที่ผูวิจัยศึกษาอยู และในงานของ
ผูวิจัยไดศึกษาทํานองเสียงขึ้น–ตก (R–F) วายังใชกับประโยคขอรองในขอ ๑๓
เพิ่มขึ้นดวย
ประเด็นสําคัญจากการศึกษาทํานองเสียงก็คือ ทํานองเสียงแตกตาง
จากแงมุมอื่นๆ ของภาษาพูดที่มีรายละเอียดทางสัทศาสตรซึ่งควรมีการศึกษา
ใหลึกซึ้งในอันดับตอไป ดังนั้นจากทํานองเสียงที่เราไดฟง เราสามารถคาดเดา
ไดวาผูพูดคิดอยางไร ตองการจะสื่ออะไร
ขอเสนอแนะในการศึกษาตอไป

ทํานองเสียงของผูพูดชาวเขมรถิ่นเหนือมีความแปรปรวนจากการใช
อารมณของผูพูดที่มีตอเรื่องที่กําลังพูด ซึ่งควรมีการศึกษาไปวาการกลาวถึง
อารมณตา งๆ ทีม่ อี ทิ ธิพลตอทํานองเสียงในประโยคเดียวกันทีไ่ มมคี วามเปรียบ
ตางกันทางความหมายนัน้ มีการแสดงระดับเสียง (pitch range) และคาระยะเวลา
(speaking rate) อยางไร

ทํานองเสียงตก-ขึน ในภาษาเขมรถินสุรินทร
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บทคัดยอ

พิธอี สุ สาราชาภิเษกเปนพิธสี าํ คัญสําหรับการเปนกษัตริย หากพระองคใด
ไมผานพระราชพิธีนี้ถือวายังมีพระสถานะความเปนกษัตริยที่ไมสมบูรณ ดังนั้น
การประกอบพิธีจึงจะตองมีความสมบูรณทั้งจัดเตรียมพิธีกรรมทํานํ้ามูรธาภิเษก
สรางหอเดือ่ หอชัยทีส่ รงนํา้ มูรธาภิเษก การเสด็จขึน้ ประทับนัง่ บนพระราชบัลลังก
ภายในหอคําภายใตเศวตฉัตร และการเสด็จเลียบบานเมือง พิธีอุสสาราชาภิเษก
ปรากฏในตํานานพื้นเมืองตางๆ ที่สะทอนใหเห็นวามีการจัดพิธีนี้ขึ้นมาตั้งแต
ยุคแวนแควน สืบมาถึงยุครวมแวนแควนตางๆ เปนอาณาจักรลานนา ที่ปกครอง
ดวยกษัตริยในราชวงศมังราย จวบจนกระทั่งยุคประเทศราชของสยามก็ยังมี
การประกอบพิธอี สุ สาราชาภิเษกของ “เจาหลวง” หรือ “กษัตริยท อ งถิน่ ” ขึน้ ภายใน
เมืองนครทั้ง ๕ คือ เมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําพูน เมืองนครลําปาง
เมืองนครนาน และเมืองนครแพร โดยในยุคประเทศราชของสยามยังคงสืบจารีต
ตามโบราณราชประเพณี เพียงแตอาจมีรายละเอียดบางประการเพิ่มขึ้น เชน
มีเศวตฉัตรเครื่องยศที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยสยาม และการจัด
ขบวนเสด็จเลียบเมือง เปนตน
ในพิธีอุสสาราชาภิเษกสิ่งสําคัญมากที่ขาดไมไดคือ “นํ้ามูรธาภิเษก”
ดังนั้นจึงมีตําราบันทึกเครื่องประกอบการหุงนํ้ามูรธาภิเษก ตลอดจนขั้นตอน
การหุงนํ้ามูรธาภิเษกไวอยางละเอียด เนื่องจากนํ้ามูรธาภิเษกนี้หากไดประกอบ
พิธีรดสรงบุคคลผูใดแลว ถือวามหาชนภายในบานเมืองไดมีมติสมมติใหเปน
พระมหากษัตริยโดยสมบูรณ ถึงแมวาเดิมจะเปนเพียงสามัญชนมากอนก็ตาม
ตอมาเมื่อมีการผนวกรวมประเทศราชลานนาเขาเปนสวนหนึ่งของสยาม ในชวง
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ จึงสงผลตอกษัตริยทองถิ่นที่ถูกลดบทบาทและสูญสิ้นไป
เมื่อทรงถึงแกพิราลัย พิธีอุสสาราชาภิเษกที่แสดงถึงพระสถานะความเปนกษัตริย
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ทองถิ่นก็ยกเลิกไป และหายไปพรอมกับพิธีเถราภิเษกครูบามหาเถระลานนา
ที่กษัตริยทองถิ่นเปนผูโปรดประทานสมณศักดิ์ ในบทความนี้จึงไดรวบรวม
หลักฐานที่บันทึกไวจากตํานานพื้นเมืองและเอกสารจดหมายเหตุ มาวิเคราะห
เรียบเรียงนําเสนอไวเปนเบื้องตน เมื่อคนพบหลักฐานชิ้นใหมในภายหนา ก็จะ
ทําการปรับปรุงมานําเสนอในเชิงลึกตอไปอีกครั้ง
คําสําคัญ : พิธีอุสสาราชาภิเษก กษัตริยลานนา นํ้ามูรธาภิเษก
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Abstract

The Us-sa Ra Cha Phi Sek ceremony (the royal coronation
ceremony) of the Thai monach is a significant event to complete the
procedure of the king’s enthronement. If any king fails to pass this
sacred royal ceremony, it may considered to be an imperfect monarch.
Therefore, the Thai coronation must incorporate many rites including
preparing the ceremonial bathing rite of purification, the pavilion with the
seven-tiered umbrella where the consecrated water was presented, the
throne hall with the gilded nine-tiered umbrella and royal land procession
to encircle the city. The coronation ceremony appears in various local legends which reflects that the ceremony has been upheld through
ages since the regional era till the era of Lanna kingdom which rules by
Mangrai Dynasty. Unitil the reign of Siam, the royal coronation ceremony
for ‘king’ or ‘local king’ was established in all 5 cities which are Nakhon
Chiang Mai, Nakhon Lamphun, Nakorn Lampang, Nakhon Nan, and
Nakhon Phrae. In the reign of Siam, the rite was considered sacred,
with the highest honors bestowed in accordance with an ancient
royal traditional practice handed down through generations, but details
must be modified with some elaborate process, such as the nine-tiered
umbrella and the royal regalia was granted by the previous king of Siam
and royal land procession along the city.
The ‘Muratha Bhisek water’ is the core component of in the
ceremonial bathing rite of purification. In the ancient record, there was
a well define of the component in the blessing as well as the steps in
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preparing .The coronation will formally complete the monarch’s accession
to the throne and accord full legitimacy to his kingship. Even though
the person was just a commoner before. Later, when the integration
of Lanna as part of Siam. During the 25th century Buddhist era, it aﬀected
the local king who were deprived of their roles and disappeared after
their death. The coronation ceremony which showing local monarchy
status was gradually abolished along with the investiture ceremony of
the Lanna Supreme Patriarch who presided over by the king. In this
article, the researcher has gathered evidences recorded from the
native legends and archival documents to analyze and compile into a
preliminary presentation. Once new evidence is discovered in the future, it
will be updated in depth again.
keywords : Us-sa Ra Cha Phi Sek ceremony, Lanna King, Muratha
Bhisek water
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บทนํา

พิธีอุสสาราชาภิเษก หรือเรียกแบบอื่นวา “ราชพิธีมูรธาภิเษก” (ราชพิธี
มุทธาภิเษก) และ “ราชพิธีอภิเษก”๒ เปนพระราชพิธีที่สืบมาแตโบราณตาม
คติพราหมณ เพื่อประกาศสิทธิธรรมในการเสด็จขึ้นครองราชยของกษัตริย
บางพระองคกป็ รากฏมีการประกอบราชพิธหี ลายครัง้ ในชวงระยะเวลาทีค่ รองราชย
พิธียกบุคคลใหมีสถานะพิเศษเชนนี้ในสังคมลานนาโบราณมี ๒ กลุม ไดแก
พระมหากษัตริย และ พระมหาเถระ โดยพระมหากษัตริยไดรับการยกสถานะ
ผ า นเจ า นายในพระราชวงศ เจ า เมื อ ง ขุ น นาง สมณะสงฆ แ ละชาวเมื อ ง
สวนพระมหาเถระไดรับการยกสถานะผานพระมหากษัตริย เจานาย เจาเมือง
ขุนนาง สมณะสงฆและชาวบานชาวเมือง การยกสมณะศักดิ์สงฆ เมื่อไดรับ
พระราชทานแตงตั้งสมณะศักดิ์จากพระมหากษัตริยก็จัดใหมีพิธีเถราภิเษกขึ้น
ส ว นพระมหากษั ต ริ ย  เ มื่ อ เจ า นายพระองค ใ ดได รั บ การสถาปนาขึ้ น เป น
พระมหากษั ต ริ ย  ก็ จั ด ให มี พิ ธี อุ ส สาราชาภิ เ ษกขึ้ น เช น กั น ถื อ เป น ราชพิ ธี
ที่สําคัญมาก หากพระมหากษัตริยพระองคใดไมไดผานพระราชพิธีนี้ถือวา
เปนกษัตริยที่ไมสมบูรณ ดังพญามังราย (กษัตริยแควนโยนก องคที่ ๒๕ และ
ปฐมกษัตริยลานนา ราชวงศมังราย) ทรงอางสิทธิธรรมเหนือเจาเมืองอื่นๆ
ในราชวงศ ล วจั ง กราช ด ว ยเหตุ พ ระองค ไ ด ผ  า นพิ ธี อุ ส าราชาภิ เ ษกที่ ไ ด รั บ
การสรงนํ้ามูรธาภิเษกแลว
“...ทาวพระญาทังหลายฝูงนี้ แมนเขาเปนเชื้อชาตแตปูหมอนคู
เจาพระญาลวะจังกราชะค็ดี เชื้อเขานี้ติดพายเจาลาวครอบลาวชาง
๒

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๓๙),
หนา ๒๑.

๔๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

บไดนํ้ามุทธาภิเสกหดหัวสักคนเทาปูคูเจาพระญาลาวเกลาอันเปน
นองเขาเจาลาวครอบลาวชางนัน้ ตนเดียว ไดนาํ้ มุทธาภิเสก เปนพระญา
สืบปรัมปรามาตราบตอเทาเถิงคูบัดนี้ อัน ๑ เครื่องราชภิเสกเปนตนวา
ดาบชัย หอก แลมีดสรีกัญชัย แกวแสงอันอุดมนัก เปนของแตเชน
ปูเจาลาวจงมา คูค็ไดทรงมาตอ เทาบัดนี้ชูอัน เขาฝูงเปนพระญาอยูจิ่ม
ใกลคู บไดนํ้ามุทธาภิเสกดั่งคูสักคน...”๓
ราชพิ ธี อุ ส าราชภิ เ ษกจึ ง เป น การสมมติ ร  ว มกั น ของมหาชนภายใน
บานเมือง เพื่อยกสถานะบุคคลผูไดผานราชพิธีใหถึงความเปนกษัตริย แมวา
ผูนั้นจะเปนสามัญชนมากอน เปนชนชั้นตระกูลขุนนาง หรือเปนเจานายผูสืบ
เชื้อสายราชวงศอยูแลว หากผานราชพิธีนี้แลวก็ถือวาเปนกษัตริยโดยสมบูรณ
เหมือนกันทุกประการ เมือ่ ใดพระมหากษัตริยพ ระองคกอ นเสด็จสวรรคต ตองรีบ
จัดพระราชพิธรี าชาภิเษกขึน้ ทันที ไมใหแผนดินวางจากพระมหากษัตริย ดังปรากฏ
สิ่งที่ตองรีบกระทํา ๖ ประการในคัมภีรลักขณะอันถอยอันดีอันรายวา
“...กะทําอันดีคอยรีบเลามี ๖ ประการ ควรกะทําหื้อแลวดวย
ฉะพลันนักคือวา อภิเสกพระญา ๑ จักกะทําบุญอันใหญ ๒ นําเอา
ลูกสาวผูดีมาเรือน ๓ นําเอาเขาของ เงินฅําอันเพิงใจได ๔ เรียน
สาสตรเพทคุณคลอง ๕ พยาธิบังเกิดแตนอยหื้อรีบหายา ๖ ประการนี้
ดีรีบแทแล...”๔
๓
๔

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (เชียงใหม : มิง่ เมือง, ๒๕๓๘), หนา ๑๓.
ลักขณะอันถอยอันรายอันดี วัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร สถาบันวิจยั สังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม รหัสไมโครฟลม ๘๑ ๐๘๘ ๑๑ ๐๘๔–๐๘๔ อักษรธรรมลานนา.

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษตริยลานนา

ภูเดช แสนสา

๔๕

โดยเครื่องราชพิธีหลักแสดงถึงการเปนกษัตริยมี ๕ ประการ เรียกวา
“เครื่องทาว ๕ ประการ” ที่สําคัญ เชน เศวตฉัตร (ฉัตรขาว) ดาบศรีกัญชัย
(พระแสงขรรคชัยศรี) กระโจมหัวคํา (มงกุฎ) และแสจามรีทองคํา๕ เปนตน
ด ว ยพิ ธี อุ ส สาราชาภิ เ ษกกษั ต ริ ย  ล  า นนาในขณะนี้ ยั ง ไม ป รากฏตํ า ราบั น ทึ ก
ขั้นตอนไวโดยตรง ผูเขียนจึงไดสืบคนประมวลขั้นตอนราชพิธีจากหลักฐาน
ในตํานานพื้นเมืองตางๆ ที่กลาวถึงพิธีอุสสาราชาภิเษกตามจารีตประเพณี
ในทองถิน่ มานําเสนอใหเห็นภาพขัน้ ตอนตางๆ ของพระราชพิธี ไดจดั แบงออก
เปน ๒ ชวงกวางๆ คือ ยุคแวนแควน–ราชวงศ มังราย–ประเทศราชของพมา
และยุคประเทศราชของสยาม


พิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนาในยุคแวนแควน–ราชวงศ
มังราย–ประเทศราชของพมา

กอนจะรวมแวนแควนตางๆ ขึ้นเปนอาณาจักรลานนา แตละแวนแควน
ปกครองตนเองดวยระบบกษัตริยมากอนเชนกัน ทั้งแควนโยนก แควนหริภุญไชย
แควนเขลางคนคร แควนพลรัฐ และแควนนาน สวนตํานานพืน้ เมืองตางๆ ทีบ่ นั ทึก
ราชพิธีอุสสาราชภิเษกของกษัตริยยุคแวนแควนเหลานี้ ไดบันทึกขึ้นภายหลัง
ในยุคลานนาแลว ผูเขียนจึงนําเสนอเปนเพียงภาพสะทอนวาในยุคแวนแควน
อาจมีการจัดงานราชพิธีอุสสาราชาภิเษกขึ้นตามตํานานกลาวถึง สวนในยุค
ราชวงศมังรายและยุคประเทศราชพมา ตํานานตางๆ กลาวถึงแคเพียงวา
มีการประกอบพิธีอุสสาราชาภิเษก แตไมไดระบุถึงลักษณะของการจัดงาน
ราชพิธีของแตละพระองค ไดแก พญาเจืองฟาธรรมิกราชและพญามังราย กษัตริย
แควนโยนก พญาครานเมืองและพญาคําตัน กษัตริยแควนนาน เปนตน
๕

ธรรมสมภมิต ฉบับวัดสะปุง หลวง ตําบลมวงนอย อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน จารโดยอิน่ คําภิกขุ
เมือ่ พ.ศ.๒๔๗๑ อักษรธรรมลานนา.

๔๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

“...เมือ่ นัน้ พระญาลาวชินตนลุงมีใจยินดีนกั ก็ประดับลูกยิงทัง
สองพี่ น  อ งแล ว ก็ เ อาออกถวายแก เจ า อุ ป ราชาขุ น เจื อ งตนหลาน
หื้อเปนอัคคมเหสีราชเทวีพายซายขวาทังสองนั้นแลว ก็เอานํ้ามา
อุสสาราชาภิเสกหื้อเสวยเมืองเหรัญญนครเมืองเงินยางเชียงแสนที่น้ี
ก็เรียกชื่อวาพระญาเจืองฟาสธัมมิกราชวาอั้นแล สวนวาทาวพระญา
เมืองใหญทงั หลาย อันมาแตวนั ตกแลหนใตวา จักมาเอานางนัน้ ก็มาคาน
แกวเสีย ก็ลวดเขานอมสูสมพารแหงทานแลว ก็เปลี่ยนกันอุสสาภิเสก
แลวก็เรียกชื่อวาพระญาเจืองฟาธัมมิกราช แลวก็ปกหออุทุมพรขึ้นสูง
รอยสอกแลกอนแล...”๖
“...ทาวพระญาทังหลายค็หื้อแปลงตําหนักตูบผามเตมพูเหิด
ทังมวล แลวค็ตั้งปราสาททํ่ากลางภูเหิดสูง ๑๓๕ วา กวาง ๙๕ วา
มีเสตฉัตต ๗๗๐ ดวง อางคําใสนํ้าอบนํ้าหอมสูง ๓ สอก กวาง ๖ สอก
หนักลาน ๔ แสนคํา เปนอางอาบเจาพระญาเจือง แลวค็สรงเกส
ดวยสังขเกี้ยวดวยคํา ๗๗๐ ลูก สังขอันเปนทักขิณาวัฏฏมากกวา
รอยลูก พรอมกันหดหลอเจาพระญาเจืองนั่งเหนือกองแกว ๗ ประการ
สถิตยสําราญปราสาทราชมนเทียร มีนางทังหลาย ๔ แสน ๔ หมื่น
มีนางอมราเทวีอันพามาแตเมืองลาวไพ กับนางอูแกวลูกพระญาแกว
เปนประธาน หากแวดลอมเปนปริวาร ค็มีแล...”๗
ในตํานานพื้นเมืองเชียงแสนไดสะทอนภาพ มีการสรงนํ้ามูรธาภิเษก
ขุนเจืองภายในหอเดื่อ (หออุทุมพร) พรอมกับสถาปนาอรรคราชเทวีซายขวา
และถวายพระนามใหมวา “พญาเจืองฟาธรรมิกราช” สวนตํานานพื้นเมือง
๖
๗

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองเชียงแสน, (กรุงเทพฯ : อมรินทร, ๒๕๔๖), หนา ๔๑.
ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๙.

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษตริยลานนา

ภูเดช แสนสา

๔๗

เชียงใหมใหภาพสะทอนพิธีอุสสาราชาภิเษกขุนเจืองวา ไดตั้งปะรําพิธีหอเดื่อ
บนภูเหิด ปกเศวตฉัตร มีอางสรงนํ้ามูรธาภิเษกทองคํา และสรงนํ้ามูรธาภิเษก
ดวยหอยสังขเกี้ยวประดับดวยทองคําและหอยสังขธรรมชาติที่เกี้ยวเวียนขวา
โดยขุนเจืองประทับนั่งอยูเหนือกองแกวอัญมณีตางๆ ภายในหอเดื่อ พรอมกับ
สถาปนาเจานางอัมราเทวีและเจานางอูแกวเปนอรรคราชเทวีซายขวา
“...สวนเจาราชบุตรตนชื่อมังราย อายุได ๒๑ ป ไดเปนพระญา
แทนพอในปลีกัดเม็ด จุฬสกราชได ๖๒๑ ตัว ในเมืองเงินยางวันนั้นแล
เจาพระญามังรายไดเถิงนํ้ามุทธาภิเสกแลว ทาวไดยินขราวสารวา
ทาวพระญาอันอยูป ระเทสทีจ่ มิ่ ใกลเมืองตนชิงกันดวยไพรไททีด่ นิ ไรนา
ตางคนตางวาหลางเปนของตน ยอมหื้อเปนทุกขแกปชชานราฏฐะ
บานเมืองมากนัก...ทาวพระญาทังหลายฝูงนี้ แมนเขาเปนเชื้อชาตแต
ปู  ห ม อ นคู เจ า พระญาลวะจั ง กราชะค็ ดี เชื้ อ เขานี้ ติ ด พายเจ า ลาว
ครอบลาวชาง บไดนาํ้ มุทธาภิเสกหดหัวสักคน เทาปูค เู จาพระญาลาวเกลา
อันเปนนองเขาเจาลาวครอบลาวชางนัน้ ตนเดียว ไดนาํ้ มุทธาภิเสกเปน
พระญาสืบปรัมปรามาตราบตอเทาเถิงคูบัดนี้ อัน ๑ เครื่องราชภิเสก
เปนตนวาดาบชัย หอก แลมีดสรีกัญชัย แกวแสงอันอุดมนัก เปนของ
แตเชนปูเจาลาวจงมา คูค็ไดทรงมาตอเทาบัดนี้ชูอัน เขาฝูงเปนพระญา
อยูจิ่มใกลคู บไดนํ้ามุทธาภิเสกดั่งคูสักคน พอยจามานะตอคูฉันนี้
ควรคูไพรบเอาเมืองเขาทังหลายฝูงนี้แล...”๘
พิธีอุสสาราชาภิเษกพญามังรายขึ้นเปนกษัตริยแควนโยนก องคที่ ๒๕
เมื่อ พ.ศ.๑๘๐๒ ในตํานานพื้นเมืองเชียงใหม ไดกลาวถึงคอนขางละเอียดดวย
๘

ศูนยวฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พืน้ เมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๓.

๔๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

เปนพระมหากษัตริยอ งคสาํ คัญทีต่ อ มาเปนปฐมกษัตริยล า นนาในราชวงศมงั ราย
ในตํานานกลาวถึงพญามังรายไดผา นการสรงนํา้ มูรธาภิเษก มีเครือ่ งราชกกุธภัณฑ
อันประกอบดวยดาบชัย หอก และมีดศรีกัญชัย เปนตน แสดงถึงการเนนยํ้า
สิทธิธรรมการเปนพระมหากษัตริยโ ดยสมบูรณ เนือ่ งจากผานพิธอี สุ สาราชาภิเษก
ไดสรงนํ้ามูรธาภิเษกตามโบราณราชประเพณีของพระมหากษัตริยพระองค
กอนๆ และไดครอบครองเครื่องราชกกุธภัณฑที่สืบทอดกันมาตามพระราชวงศ
สวนในตํานานพื้นเมืองนานไดใหภาพพิธีอุสสาราชาภิเษกพระมหากษัตริย
แควนปว (แควนนาน) ไวเพียงสังเขป แตกแ็ สดงเนนยํา้ ความสําคัญทีพ่ ระมหากษัตริย
ทุกพระองคตองผานพิธีอุสสาราชาภิเษก ไดรับการสรงนํ้ามูรธาภิเษก และ
ครอบครองเครื่องราชกกุธภัณฑ ซึ่งพญาครานเมืองตํานานไดกลาวถึงไดครอบ
เศวตฉัตร สวนพญาคําตันไดประกอบพิธีอุสสาราชาภิเษกและสรงนํ้ามูรธาภิเษก
ทีท่ า ลี่ และมีการถวายพระนามใหมจาก “ทาว” ขึน้ เปน “พญา” (พระญา) อันหมายถึง
ยศของพระมหากษัตริยในยุคนั้น
“...ทาวตนลูกชือ่ พระญาครานเมือง พระญาพูคาตนปูใ ชนางแมน
สองนาง ไปราทธนาเอายังแชแหงพูเพียง พระญาตนปูรูวาหลานตนรับ
นิมนต จิง่ หือ้ เอาเสตะฉัตต ตุรยิ นนตรี ๕ จําพวก ไปนําเอาเมือพูคา...”๙
“...คันพระญาผากองตายในปรวายยี ทาวคําตันผูเปนลูก
ไดเปนพระญาแทนในปรวายยี ได ๑๑ ป พระญาใตผู ๑ ชื่อขุนหลวง
มาอุสสาภิเสกแกพระญาคําตัน คนทังหลายก็อภิเษกยังทาลี่ คนทังหลาย
เอานํ้าขึ้นหดหัว...”๑๐
๙
๑๐

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๖๔.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๕๙.

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษตริยลานนา

ภูเดช แสนสา

๔๙

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนาในยุคแวนแควน ยุคราชวงศมังราย
จนถึงยุคประเทศราชของพมา แมวาปรากฏหลักฐานเพียงนอยนิด แตก็ยังเปน
ภาพสะทอนใหเห็นความสําคัญของราชพิธีนี้ที่ขาดไมไดของพระมหากษัตริย
ทุกพระองค จนกระทั่งในยุคลานนาเปนประเทศราชของสยาม จึงมีการบันทึก
รายละเอียดของพิธอี สุ สาราชาภิเษกมากขึน้ ทัง้ ในตํานานตางๆ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งในเอกสารจดหมายเหตุ ที่ขาหลวงชาวสยามไดบันทึกเหตุการณไว
อยางละเอียด เพือ่ นําขึน้ ทูลเกลาถวายพระมหากษัตริยส ยามทีก่ รุงเทพมหานคร
พิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนายุคประเทศราชของสยาม

ในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ลานนาเปนประเทศราชของสยาม แบงออก
เปน ๕ นคร ไดแก เมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองนครลําพูน
เมืองนครนาน และเมืองนครแพร แตละนครประมุขสูงสุดปกครองเรียกแบบ
ลําลองวา “เจาหลวง” มีราชศักดิ์เปน “กษัตริย” ของทองถิ่น โดยมีเจาเมือง
ตางๆ ขึ้นอยูภายใตการปกครองของเจาหลวงทั้ง ๕ นครอีกชั้นหนึ่ง ลักษณะ
ขั้นตอนของการจัดงานพิธีอุสสาราชาภิเษก สันนิษฐานวายังคงสืบเนื่องมาจาก
จารีตโบราณราชประเพณีตามแบบอยางกษัตริยลานนา ในยุคราชวงศมังราย
และยุคประเทศราชของพมา เพียงแตมีการเพิ่มเติมขั้นตอนบางประการตามที่
รับอิทธิพลจากราชสํานักสยาม ผูเปนเจาอธิราชที่รับรองสถานะความเปนกษัตริย
ประเทศราชในแตละนคร เชน มีเศวตฉัตรเครื่องยศที่ไดรับพระราชทานจาก
พระมหากษัตริยสยาม พระนามที่ไดรับพระราชทาน และรูปแบบการจัดขบวน
เสด็จเลียบเมือง เปนตน

๕๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พิธอี สุ าราชาภิเษกพระเจากาวิละ (เจาหนานกาวิละ) พระเจา
นครเชียงใหม องคที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๒๕–๒๓๕๘) เมื่อ พ.ศ.๒๓๔๕
“...เถิงเดือนเจียง ขึ้น ๔ คํ่า วัน ๕ พระมหากระสัตรเจา
ค็อุสสาราชภิเสกยังพระเปนเจา หดหลอดวยนํ้ามุทธาภิเสกเหนือ
รัตตนปลลังการ เหลนมโหสรพ ๗ วัน ๗ คืน เปนมหาปางใหย ยกยอยัง
สิรนิ ามวุฑฒิวา พระบัวรมมราชาธิบดีสรีสรุ ยิ วงส องคอนิ ทสุรสักดิสมญา
มหาขัตติยราชาติราชาไชยสวัรค เจาเขือ่ นขัณฑเสมาพระนคอร เชียงใหม
ราชธานี สรีสวัสสดีฑฆี ายุสมอุดม พระเจาเชียงใหม เปนใหยในลานนาไท
๕๗ เมืองวันนั้นแล...อยูเถิงเดือน ๔ ขึ้น ๓ คํ่า วัน ๑ มีเจา ๒ พระองค
พี่นองเปนเคลาแลขัตติยวงสา ทาวพระญาเสนาอามาจจราชมนตรี
ทังหลาย พรอมกันอุสสาภิเสกหดหลอยังนํ้ามุทธาภิเสกเหนือกองแกว
ถวน ๒ ที ถวายปวระพระพอรดีวา ชยตุ ภวํ ชยตุ ภวํ ขอหื้อมหาราชะ
เจาจุงประจญแพขาเสิก็สัตรูทังมวล แลวหื้อมีสรีฑีฆาอายุหมั้นยืนยาว
เที่ยงเทา จุงหื้อไดเปนเจาปราบปฐวี สั่งสอนผูขาทังหลายแดเทิอะ
วาอั้นค็มีแล...”๑๑
ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมกลาวถึงพิธีอุสสาราชาภิเษกพระเจากาวิละ
ปฐมกษัตริยเมืองนครเชียงใหมในราชวงศเจาเจ็ดตนวา มีการสรงนํ้ามูรธาภิเษก
พระเจากาวิละที่ประทับอยูเหนือกองแกวอัญมณี มีการถวายพระนามใหมวา
“พระบรมราชาธิบดีศรีสรุ ยิ วงศ องคอนิ ทรสรุ ศักดิส์ มญา มหาขัตติยะราชาชัยสวรรค
เจาเขือ่ นขัณฑเสมาพระนครเชียงใหมราชธานี ศรีสวัสดิฑฆี ายุสมอุดม พระเจาเชียงใหม”
และเจานายขุนนางชาวเมืองกลาวถวายพระพรชัยมงคล
๑๑

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๓๔–๑๓๕.
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๕๑

พิธอี สุ าราชาภิเษกเจาหลวงคําฝน (เจาหนานคําฝน ) เจาหลวง
เชียงใหม องคที่ ๓ (พ.ศ.๒๓๖๖–๒๓๖๘) เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๖
“...แลวค็ราทธนาทานเปนเจา เสด็จขึน้ พระหัตถิยานุมาสแหแหน
ตีตุริยนนตรี สรงเสพเขามาเถิงหัวลิน แลวค็เอานํ้าบอแกว ๗ ลิน
อาบองคสรงเกสวรองคพระเปนเจาในที่นั้น แลวพระเปนเจามายั้งปะตู
ชางเผือก แลวไพไหวพระเจาวัดเชียงยืนแลพระธาตุเจา แลวเสด็จเขามา
ดวยปะตูชางเผือก หื้อลัวะจูงหมาพาแชกหาบไกนําเสด็จเขามาแวไหว
พระเจาพระธาตุวัดเชียงหมั้น แลวเสด็จเขามาเถิงหนาพระราชะวังหลวง
แลว พายในมีพระสังฆะเจา ๑๐๘ พระองค พายนอกมีสมเด็จพระเจา
หอคําลคอรเปนเคลาแลเจาเมืองละพูน เจามหาอุปราชา เจาราชวงส
เปนประธาน นําทานเปนเจาเขาสูหอเดื่อหอชัย สรงนํ้ามุทธาภิเสกได
๑๖ กระออม แลวค็นําขึ้นสูสุวัณณนิเวสนะหอคํา เวนยังสัมปตติ
บานเมืองหือ้ แกทา นองคพระเปนเจา พระสังฆะเจาค็สตู ตปริตตมังคละ
สูตตมนตทังลํา มหาสมัยทังลํา ไชยพาหุง ไชยเบงชอร ไชยปฐวี
สัมพุทธคาถา อุณหสวิไชย ปริปณ
ุ ณะบัวรมวณแลว พระเปนเจาสถิตสําราญ
อยูในปรังคนิเวสนะหอคําได ๓ วัน ๓ คืน...”๑๒
พิธีอุสสาราชาภิเษกเจาหลวงคําฝน กษัตริยเมืองนครเชียงใหมองคที่ ๓
ในราชวงศเจาเจ็ดตน ตํานานพื้นเมืองเชียงใหมไดใหรายละเอียดเพิ่มขึ้น กลาวถึง
อัญเชิญเจาหลวงคําฝนสรงนํ้าดานนอกกําแพงเมืองเชียงใหมบริเวณแจงหัวลิน
สรงดวยนํ้าจากบอนํ้าทิพยสะดือเวียงเจ็ดลิน อัญเชิญเสด็จไปกราบนมัสการ
พระประธานและพระธาตุภายในวัดเชียงยืน แลวตั้งขบวนแหอัญเชิญเขาเมือง
๑๒

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๒.

๕๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

เชียงใหมทางดานประตูหัวเวียงหรือประตูชางเผือก ใหมีชาวลัวะจูงสุนัขหาบแชก
หาบไกนําขบวนตามโบราณราชประเพณีที่กระทํามาตั้งแตพระมหากษัตริย
ในราชวงศมังราย เขาไปกราบนมัสการพระประธานและพระธาตุในวัดเชียงมั่น
แลวเสด็จมาประทับที่บริเวณดานหนาเวียงแกว (พระราชวังหลวง) มีพระภิกษุ
๑๐๘ รูปสวดเจริญพระพุทธมนต พระเจาดวงทิพย พระเจานครลําปาง เจาศรีบญ
ุ มา
เจาหลวงลําพูน เจาอุปราชและเจาราชวงศ เมืองนครเชียงใหม เปนประธาน
ทําการอัญเชิญเจาหลวงคําฝนเขาประทับในหอเดื่อหอชัย สรงดวยนํ้ามูรธาภิเษก
จํานวน ๑๖ กระออม เสร็จแลวอัญเชิญขึ้นประทับบนหอคําภายในเวียงแกว
ประกอบราชพิธขี นึ้ ครองราชยสมบัตใิ นเมืองนครเชียงใหม สวนทีต่ าํ นานพืน้ เมือง
เชียงใหมไดกลาวถึงพิธีอุสสาราชาภิเษกไวอีกพระองคคือเจาหลวงพุทธวงศ
กษัตริยเมืองนครเชียงใหมองคที่ ๔ ในราชวงศเจาเจ็ดตน ไดประกอบราชพิธี
ตามแบบกษัตริยเมืองนครเชียงใหมพระองคกอนทุกประการ

พิธีอุสาราชาภิเษกเจาหลวงพุทธวงศ (เจาหนานพุทธวงศ)
เจาหลวงเชียงใหม องคที่ ๔ (พ.ศ.๒๓๖๙–๒๓๘๙) เมือ่ พ.ศ.๒๓๗๐
“...ดัง่ เจามหาอุปราชาเปนเคลา เจาราชวงส เจารัตตนะเมืองแกว
เปนประธานมหาขัตติยวงสา ทาวพระญาเสนาอามาจจทงั มวล พรอมกัน
ราทธนาเจ า มหาพุ ท ธวั ง สะภู มิ ป าลราชะเข า สถิ ต สํ า ราญในหอคํ า
พระราชวังหลวง ทานเปนเจาค็เกรงแตพระปารมีแหงเจาจอม นา อาว
พี่เชื้อ ฝูงอันลวงแลว ค็บมักใครขึ้นอยูในหอคํา จิ่งสางหอเทียมขึ้นฝาย
หอคําทางใตนั้น เถิงวัน ๗ เดือน ๗ ออก ๓ คํ่า ค็เชิญทานเสด็จออก
ไพยายเคราะหอยูหวยแกว เวียงเจ็ดลินกอน เถิงวัน ๕ เดือน ๗ ออกคํ่า
มีเจามหาอุปราชาเปนเคลาเจานายทาวพระญาเสนาอามาจจราชมันตรี
ปโรหิตตาจารยทังมวล ค็ออกไพโอกาสราทธนาทานเปนเจาเขามาทาง

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษตริยลานนา
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๕๓

ปะตูชา งเผือก กะทําตามทํา่ เนียมเจาจอมเขามานัง่ ชางเสวิยเมืองแตกอ น
เขามาสถิตสําราญตําหนักหนาพระราชวังหลวงได ๗ วัน เถิงวันเดือน
๗ เพง เมงวัน ๕ พายในมีพระมหาเถรจันทรังสี วัดพระสิงหาราม
แลพระมหาเถรเกสรปญโญ วัดพันธนุดงดี เปนประธานพระสังฆะเจา
๑๐๘ พระองค พายนอกมีเจามหาอุปราชาเปนเคลาเจานายทาวพระญา
เสนาอามาจจทังมวล นําทานเปนเจาเขาพระราชวัง นําขึ้นหอเดื่อหอชัย
หดหลอนํ้าราชภิเสกได ๑๖ กระออม แลวนําขึ้นสูหอเทียมหลังสางใหม
นอมเวนเคนราชสมบัตมังคละอบรม พราหมณปโรหิตตาจารยค็ถวาย
พระพอรดายคําวา ชยตุ ภวํ ถวน ครบสามทีวา มหาราชะเจาจุงประจญ
แพมารปกขะขาเสิก็สัตรูทังมวลวาอั้น ค็มวี ันนั้นแล ...”๑๓
สวนในเมืองนครลําปาง ก็ปรากฏกลาวถึงพิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริย
เมืองนครลําปางในราชวงศเจาเจ็ดตนในตํานานเจาเจ็ดพระองคกับหอคํามงคล
ที่เขียนขึ้นโดยแสนปญญา (ตนตระกูล “เชิงปญญา”) อาลักษณในคุมหลวง
เมืองนครลําปางสมัยพระเจาดวงทิพย

ราชพิธอี สุ าราชาภิเษกพระเจาดวงทิพย (เจาหนานดวงทิพย)
พระเจานครลําปาง องคที่ ๕ เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๔
“...เครื่องราชภิเสก มีอนันตอเนกหลายประการ มีทังพัดพาว
จาวมอร แลบังวัน ประดับดวยแกวแลวดวยคํา ทังแทนแกวประจิตแลว
ดวยคํา ทังมกุฏกระโจมหัวคํา... วันดีไชยติถอี ตุ มะยิง่ โยชน จิง่ หือ้ ประดับ
ประดายังมัคคากวาดเผี้ยวเลี่ยนเกลี้ยงงามปริสุทธิ์ยังตนกลวยตนออย
๑๓

ศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหมและศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม, ตํานาน
พื้นเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป, (อางแลว), หนา ๑๖๘.

๕๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

อยายอยาดฝ ง หื้ อ เปนมหาปางใหญ คนเที ย วไต เ ปนเส น คนหลาย
มวนเหลนเนืองนัน เอากันสงเสพแกทิพพเทพบุญเรือง ตนปราบเหงา
พระเจาหอคํา นําไปดวยสีวิกายแกวอันประดับแลวดวยคํา มีริพลแหน
แหออมลอมเปนปริวาร มีมือถืออาวุธกองหนานุงเสื้อผาผืนดี บางพรอง
ตีตุริยะนนตรีหื้อฅนตีสงเสพแวดลอมเจาตนไป ทังเสนาในเสนานอก
ผูใหญทาวขุนฝายไท ประชานราษฎรเอากันมาแวดลอมยอมยสเจาตน
เอากันไปจอดรอดแลว เจาก็สถิตสําราญเหนืออาวาสก็มแี ล ในกาละยามนัน้
มหาทูตตาขาหลวงผูใหญ จิ่งจักนําเอาเครื่องเสตะฉัตตใสในหองอลังการ
ขอภิทูลสาสนกราบไหว ถวายพระเจาหนอไธบอรมวณ กาละควรตกแตง
แจงจักนําเอาริพล ฅนถือเสตตฉัตตทังหลาย เอยียดอยายไปพายหนา
เปนหอง หื้อถูกตองธัมมดาฝูงเสนาฉลาด ทังอามาตยผูมีวิชชา ตกแตง
หื้อสมยสสักดิ์อันโยชนยิ่ง ยออัญชุลีกายเกลา ขออาราทธนาพระเจา
เสด็จเมือเมืองก็ควรแลนา พระราชเจาตนปราบเหงาทรงเครือ่ งอาภอรณ
กระโจมจอรใสสดมกุฏอันวิเสสทรงเพสเปนทาวพระญา จิ่งสระเด็จขึ้น
สูปราสาทหลังงามแลวฅนหามแลวนําไป เสตตฉัตตไกวเพิงพังซายขวา
แลหนา ทังพระเจาฟาพายบน ตีตุริยะนนตรีพาทยคองชุมนุมกันเปนหมู
เปาปห อ กูแ คนสัพพะเครือ่ งเหลนมีหลายเยือ่ งสัพพะเครือ่ งนานา เก็บมา
ทังหนุมเถายิงชาย ฅนทังหลายมวลมากกลาวมงคลดวยปากถวายพอร
ขอพระภูธอรจงอยูเปนเจาตอเทายาวะชีวัง สัพพะสัตรูอยาไดมาใกล
หื้อหายพยาธิโรคา หื้อไดภาวนาจําสีลกินทานไปอยาขาด ขออยาได
ประหมาทในธัมมสิบสิ่ง ขอพระเจาอยูหมั้นเที่ยงแทดีหลี ไชยตุภวังดังนี้
ก็มีวันนั้นแล......”๑๔
๑๔

ตํานานเจาเจ็ดพระองคกับหอคํามงคล ฉบับแสนปญญา อางในอนุสรณงานพระราชทาน
เพลิงศพพระครูเรือน สุธมฺโม เจาอาวาสวัดปาตันกุมเมือง, (ลําปาง : ลําปางการพิมพ, ๒๕๓๐),
หนา ๔๙–๕๐.

พิธีอุสสาราชาภิเษกกษตริยลานนา

ภูเดช แสนสา

๕๕

ภาพที่ ๑ หอคําเมืองนครลําปางภายในเวียงแกวสรางสมัยพระเจาดวงทิพย
เมื่อ พ.ศ.๒๓๖๔ ใชเปนสถานที่ประกอบพิธีอุสาราชาภิเษกกษัตริย
เมืองนครลําปาง ในยุคราชวงศเจาเจ็ดตน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

สวนกษัตริยเมืองนครนานในยุคราชวงศมหาวงศชวงเปนประเทศราช
ของสยาม ในตํานานพื้นเมืองนานก็ไดบันทึกเครื่องราชกกุธภัณฑ ที่กษัตริย
เมืองนครนานไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยสยาม ดังเชน เจาหลวง
สุมนเทวราช เมื่อเสด็จขึ้นครองเมืองนครนานใน พ.ศ.๒๓๕๔
“...เถิงสักกราชได ๑๑๗๓ ตัว (พ.ศ.๒๓๕๔) ปรวงเม็ด เดือน ๗
แรม ๖ คํ่า วันปใหม พระมหากระสัตรเจา จิ่งปลงพระราชทานหื้อแก
อาชญาหลวงเจาตนชื่อ สุมนเทวราช มีภานพระสรีคําใบ ๑ จอกคํา ๒ ใบ

๕๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พระอบยาสูบคํา ๒ อัน ซองพลูคาํ ๑ อัน มีดดํา้ คํา อูบนวดคําลูก ๑ คนโท
คําลูก ๑ คะโถนคําใบ ๑ แหวนตํา่ รงคราชาวดี พลอยเพชรตน ๑๐ กลาง ๑๒ วง
พระกลดแดงดอกคําใบ ๑ ปนรองทรงเครือ่ งคําบอก ๑ ปนรองทรงตนเรียบ
๒ บอก ตนกลม ๓ บอก ผาหมยกไหมคําหลองสังเวียนผืน ๑ ผานุง
ยกไหมคํา ๔ ผืน ผาโพกริ้วทองผืน ๑ เสื้อจีบเอวผุดดอกคําผืน ๑ สุดแร
๒ ผืน โตกเงิน ๒ ใบ มีฉันนี้...”๑๕
จากตัวอยางการบันทึกในขางตน จะสังเกตวาตํานานพืน้ เมืองฉบับตางๆ
ในลานนาไดบันทึกรายละเอียดของพิธีอุสสาราชาภิเษกของกษัตริยลานนา
ไวเพียงสังเขป จึงทําใหการรับรูเกี่ยวกับพิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนา
ที่ผานมาอยูในวงจํากัด จนกระทั่งผูเขียนไดพบหลักฐานการบันทึกในเอกสาร
จดหมายเหตุ จ ากหอจดหมายเหตุ แ ห ง ชาติ ที่ ข  า หลวงชาวสยามได บั น ทึ ก
เหตุการณไวอยางละเอียดเพือ่ นําขึน้ กราบถวายบังคมทูลพระมหากษัตริยส ยาม
คือ พิธีอุสสาราชาภิเษกพระเจาอินทวิชยานนท (เจาหนานอินทนนท) พระเจา
นครเชียงใหม พระองคที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖–๒๔๔๐) เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๒ และ
พิธีอุสสาราภิเษกพระเจาสุริยพงษผริตเดช (เจาสุริยะ ณ นาน) พระเจานครนาน
พระองคที่ ๑๓ (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๖๑) เมื่อ พ.ศ.๒๔๓๗

พิ ธี อุ ส สาราชาภิ เ ษกพระเจ า อิ น ทวิ ช ยานนท พระเจ า
นครเชียงใหม
งานพิธีอุสสาราชาภิเษกพระเจาอินทวิชยานนท พระเจานครเชียงใหม
พระองคที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖–๒๔๔๐) ราชวงศเจาเจ็ดตน กอนวันราชพิธีเรียกวา
“วันดา” มีการปลูกหอเดื่อเปนกระโจมทรง ๔ เหลี่ยมขึ้นที่ขวงหลวง (สนามหลวง)
๑๕

สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต), พืน้ เมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด, (อางแลว), หนา ๔๕.
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๕๗

หนาคุมหลวงกลางเวียงนครเชียงใหม มีขนาดกวาง ๓ วา (๖ เมตร) และสูง ๒ วา
๒ ศอก (๕ เมตร) หอเดื่อยกสูงจากพื้นดิน ๑ ศอก (๕๐ เซนติเมตร) หลังคา
หอเดื่ อ คาดด ว ยผ า ขาว ส ว นยอดสุ ด ของหอเดื่ อ ป ก ด ว ยเศวตฉั ต ร ๕ ชั้ น
ในหอเดื่อมีตอไมมะเดื่อขนาดรอบวง ๑๐ กํา หุมตอไมมะเดื่อดวยผาขาว ตั้งอยู
ตรงกลางภายในหอเดื่อ ตอไมมะเดื่อสูงขึ้นมาพนจากพื้นดิน ๑ เมตรกวา
รอบตอมะเดื่อมีสลุง (ขัน) ใสนํ้ามูรธาภิเษกจํานวน ๑๖ กระออม ตั้งอยูบนชั้น
มีรางลินที่สวนปลายเปนรูปหัวและปากของสัตวชนิดตางๆ จํานวน ๕ ราง คือ
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

รางลินปากเปนรูปราชสีห
รางลินปากเปนรูปชาง
รางลินปากเปนรูปมา
รางลินปากเปนรูปวัว
รางลินปากเปนรูปมอม

รางลินทัง้ ๕ ราง แทนนํา้ ปญจมหานทีในมัธยมประเทศของอินเดีย คือ
แมนํ้าคงคา แมนํ้ายมุนา แมนํ้าอิรวดี แมนํ้ามหิ และแมนํ้าสรภู โดยมีการตักนํ้า
มาจากแมนํ้าปง แมนํ้าวัง แมนํ้ายม แมนํ้านาน และแมนํ้าคง (แมนํ้าสาละวิน)
มารวมใชประกอบในพระราชพิธีแทนนํ้าปญจมหานทีอีกดวย เริ่มพิธีตั้งแต
ชวงบายมีครูบามหาเถระของเมืองนครเชียงใหม จํานวน ๗๔ รูปสวดเจริญ
พระพุทธมนตเปนเวลา ๕ วัน พอครบ ๕ วันแลว ในวันที่ ๖ ชวงเวลาบายได
นิมนตครูบามหาเถระสวดเจริญพระพุทธมนตที่มุมกําแพงเมืองนครเชียงใหม
ทั้ง ๔ มุมเมือง คือ แจงศรีภูมิ แจงขะตํ๊า แจงกูเฮือง และแจงหัวลิน และสวดเจริญ
พระพุทธมนตที่ประตูเมืองนครเชียงใหมทั้ง ๕ ประตู คือ ประตูชางเผือก
ประตูทาแพ ประตูเชียงใหม ประตูสวนปรุง และประตูสวนดอก พรอมกับมี
เจ า พนั ก งานผู  ทํ า หน า ที่ ป ระกอบพิ ธี เ ลี้ ย งพลี ก รรมผี อ ารั ก ษ ห ลวง ที่ รั ก ษา
มุมกําแพงเมืองทั้ง ๔ มุมเมืองและประตูเมืองทั้ง ๕ ประตู

๕๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

เมื่อประกอบพิธีกรรมครบ ๖ วัน ในวันที่ ๗ ตอนเที่ยง มีการตั้งขบวน
พิธอี สุ สาราชาภิเษกพระเจาอินทวิชยานนท (เจาหนานอินทนนท) ทีห่ นาคุม หลวง
เมืองนครเชียงใหม มีลําดับขบวน จํานวน ๒๒ ขบวน ดังนี้
๑) ขบวนครูบามหาเถระเมืองนครเชียงใหม จํานวน ๑๐๘ รูป
๒) ขบวนพราหมณนุงขาวหมขาว จํานวน ๓๐ คน
๓) ขบวนพญาลัวะประทับนั่งบนเสลี่ยง พรอมไพรพลชาวลัวะเปน
บริวารเดินติดตาม จํานวน ๒๐ คน
๔) ขบวนเจาบุรีรัตน เมืองนครเชียงใหม ประทับนั่งบนเสลี่ยง พรอม
ขาราชบริพารเดินติดตาม จํานวน ๕๐ กวาคน
๕) ขบวนเจาพนักงานถือดาบหลูบคํา (ดาบหุมทองคํา) จํานวน ๑๑ คน
๖) ขบวนเจาราชบุตร เมืองนครลําพูน ประทับนัง่ บนเสลีย่ ง มีขา ราชบริพาร
เดินติดตาม จํานวน ๒๐ กวาคน
๗) ขบวนชาวจีนถือธงจีน จํานวน ๑๑ คน
๘) ขบวนชาวจีนสวมชุดงิ้วขี่มา จํานวน ๔ คน
๙) ขบวนเลาโก จํานวน ๑ คณะ
๑๐) ขบวนพระยาราชเดชดํารง (เจานอยอินทวิไชย) เจาเมืองเชียงแสน
กับพระยาราชวงศ เมืองเชียงแสน สวมเสื้อเยียรบับขี่มาคูกัน
๑๑) ขบวนรถนักดนตรีปพาทยลานนา ๑ คณะ
๑๒) ขบวนเจานายบุตรหลาน สวมเสือ้ เยียรบับ กับชาวจีนเจาภาษีนายอากร
สวมชุดจีนขีม่ า จํานวน ๑๒ ตัว
๑๓) ขบวนชางแตงเครือ่ งทรงทองคํา จํานวน ๓ เชือก และตามดวยเจานาย
สวมเสือ้ เยียรบับนุง ผามวงเชิง ประทับบนคอชาง จํานวน ๒๑ คู
๑๔) ขบวนมาจูงแตงเครื่องทรงทองคํา จํานวน ๓ ตัว
๑๕) ขบวนทหารแตรเดี่ยว จํานวน ๖ นาย นายทหาร จํานวน ๗ นาย
และพลปนเล็ก จํานวน ๖๗ นาย รวมทั้งหมด จํานวน ๘๐ นาย
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๕๙

๑๖) ขบวนฆองอุย จํานวน ๑ คู และกลองชุม จํานวน ๕ คู
๑๗) ขบวนตํารวจถือหวาย จํานวน ๑ คู งาว ๑ คู ดาบหลูบคํา (ดาบหุม
ทองคํา) ๒๐ คู และทวน จํานวน ๖ คู
๑๘) ขบวนเศวตฉัตรและเครือ่ งสูง ๖ คู มีเจาพนักงานอัญเชิญ “ขะโจม
หัวคํา” (ชฎายอด) เดินกลางนําหนา มีบังแทรก บังสูรย พัดโบก
๒ ขาง หามเสลี่ยงกงเดินกลาง มีเจานายสวมเสื้อเยียรบับนุงผา
มวงเชิงถือดาบหลูบคํา หอก กริช จํานวน ๒๐ กวาองค
๑๙) ขบวนคนแควนถือปนชนิดตางๆ จํานวน ๗๖ คน
๒๐) ขบวนชางฟอนชาวพมาและชาวไทใหญ พรอมแหมองเซิง ๑ คณะ
๒๑) ขบวนเจาพนักงานหาบผานุง ผาหม ผาเช็ดหนา จํานวน ๑๐๘ สํารับ
พรอมกับพานทองเหลือง จํานวน ๑๐๘ อัน เพื่อเตรียมให
พระเจาอินทวิชยานนทโปรดประทานใหแกผูถือศีล
๒๒) ขบวนราชรถเจานายฝายหญิง จํานวน ๔ คัน
ขบวนราชพิธีไดแหออกทางประตูทาแพเลียบไปทานํ้าปง ที่หนาคุม
เจาหลวงทาเจดียก วิ่ เมือ่ หยุดขบวนแห มีครูบามหาเถระเจาอาวาสวัดจํานวน ๓ รูป
นั่งบนเสลี่ยง ติดตามดวยพระอันดับ ๑๐๘ รูป ตามดวยพระยามหามหิทธิ
วงศาราชาธิบดี (เจานอยมหาวงศ ราชนัดดาของเจาหลวงธรรมลังกา เจาหลวง
เชียงใหม องคที่ ๒) เจาเมืองฝาง กับเจาหนานแกวมหาวงศ นุงขาวหมขาวเคียน
(โพก) ศีรษะดวยผาขาว เดินนําหนาพราหมณทั้งหลายอัญเชิญชฎายอดเขาไป
ที่ประตูคุมทาเจดียกิ่ว เจานอยบุญปน เจาพนักงานกรมวังเมืองนครเชียงใหม
ออกมาตอนรับและถามวา “มาดวยกิจธุระอันใด” พระยามหามหิทธิวงศา
ราชาธิบดี เจาเมืองฝาง เจาหนานแกวมหาวงศ และพญาพรหมปญญา หัวหนา
พราหมณ ตอบพรอมกันวา “ดวยเจาไพรราษฎรพลเมืองรองวายังบมีเจานาย

๖๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ครอบบานครองเมืองหือ้ อยูเ ย็นเปนสุข” เจานอยบุญปน ถามวา “มาดวยมังคละฤา”
หัวหนาพราหมณตอบวา “มาดวยสวัสดีมังคละ จะขอเชิญพระเจาไปเสวยเมือง
หื้อเปนที่พึ่งรมเย็นตอไป” เจานอยบุญปนก็เดินนําพราหมณขึ้นไปบนหนาคุม
พระเจาพระอินทวิชยานนททรงเสื้อเยียรบับประดับเครื่องราชอิสริยาภรณ
ออกมารับคณะพราหมณ ครูบามหาเถระเจาอาวาสวัดสวดถวายพระพรชัยแด
พระเจาอินทวิชยานนท พอสวดจบพญาพรหมปญญานําขันพานขาวตอกดอกไม
กลาวคําโอกาสสรรเสริญและคําอัญเชิญ พระเจาอินทวิชยานนททรงรับขันพาน
ขาวตอกดอกไมแลวเสด็จขึ้นประทับนั่งเหนือเสลี่ยงกง ทําการเคลื่อนขบวนแห
ออกจากหนาคุมทาเจดียกิ่วไปตามริมกําแพงดานเหนือเขาทางประตูชางเผือก
ขณะเดินขบวนพระเจานครเชียงใหมก็ทรงโปรยทานไปดวยตลอดทาง เมื่อถึง
หนาคุม หลวงกลางเวียง พระเจาพระอินทวิชยานนทเสด็จลงจากเสลีย่ ง มีขา หลวง
ชาวสยามพรอมกับเจานายขุนนางลานนาชัน้ ผูใ หญผนู อ ยรอรับเสด็จอยูห นาหอเดือ่
เมื่อพรอมแลวเจาพนักงานกรมวัง เมืองนครเชียงใหม อัญเชิญผานุงหมขาว
ถวายใหพระเจาพระอินทวิชยานนททรงเปลี่ยน แลวเสด็จขึ้นประทับนั่งบนตอไม
มะเดือภายในหอเดือ่ หันพระพักตรไปทางทิศตะวันออก ตอจากนัน้ ครูบามหาเถระ
สวดเจริญพระพุทธมนต พรอมกับมีการรดสรงนํ้ามูรธาภิเษกตามรางลินทั้ง
๕ จํานวน ๑๖ กระออม คือ
รางลินที่ ๑ ปากเปนรูปชาง อยูดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ครูบา
มหาเถระ เจาอาวาสวัดผูใหญเรียงลําดับลงไปถึงพระภิกษุสามเณรรดสรงนํ้า
มูรธาภิเษก
รางลินที่ ๒ ปากเปนรูปราชสีห (สิงห) อยูดานทิศตะวันออก เจาอุปราช
เจาราชวงศ เจาบุรีรัตน เจาราชบุตร เรียงลําดับตามราชศักดิ์ลงไปจนถึงเจานาย
บุตรหลานชั้นตางๆ ทั้งเจาชายเจาหญิงรดสรงนํ้ามูรธาภิเษก
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๖๑

รางลินที่ ๓ ปากเปนรูปมา อยูด า นทิศใต ขุนนางพญาแสนทาวหมืน่ หาญ
รดสรงนํ้ามูรธาภิเษก
รางลินที่ ๔ ปากเปนรูปมอม (ของเมืองนานรางลินนี้เปนรูปพญานาค)
อยูดานทิศตะวันตก สมมติวาเปนตัวแทนนํ้าจากฟากฟาสรวงสวรรคที่เทวดา
อารักษผีบานผีเมืองมารวมรดสรงนํ้ามูรธาภิเษก๑๖
รางลินที่ ๕ ปากเปนรูปวัว อยูดานทิศเหนือ บาวแกวสาวแกว (หนุมสาว)
ไพรบานพลเมืองรดสรงนํ้ามูรธาภิเษก

ภาพที่ ๒ หอคําภายในเวียงแกวของเมืองนครเชียงใหม ใชเปนสถานที่ประกอบพิธี
อุสาราชาภิเษกเจาหลวงเชียงใหมยุคราชวงศเจาเจ็ดตน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ
๑๖

รางลินปากเปนรูปมอมนีบ้ างครัง้ ก็เปนรางลินของพราหมณและเศรษฐีรดสรงนํา้ แตบางครัง้
อยางกรณีนไี้ ปรวมรดสรงนํา้ กับบาวแกวสาวแกวไพรบา นพลเมือง แลวปลอยรางนีไ้ วสมมติวา
เปนตัวแทนนํา้ จากฟากฟา.

๖๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๓ กําแพงเวียงแกวลอมรอบหอคําของกษัตริยเ มืองนครเชียงใหมยคุ ราชวงศเจาเจ็ดตน
ที่มา : หอจดหมายเหตุแหงชาติ

ครั้นเสร็จพิธีการรดสรงนํ้ามูรธาภิเษก พระเจาอินทวิชยานนททรงเสด็จ
ขึ้นบนหอคําภายในเวียงแกว โดยมีคณะครูบามหาเถระทําการอัญเชิญจูงพระหัต
และประคองพระเจาอินทวิชยานนทขึ้นบันไดหอคํา แลวขึ้นประทับนั่งเหนือแทน
ราชบัลลังกภายใตพระมหาเศวตฉัตร ๗ ชั้น (อยูในสถานะพระเจาประเทศราช
ของสยาม จึงใชเศวตฉัตร ๗ ชั้น) เหลาเจานายขุนนางชั้นผูใหญผูนอยเขาเฝานั่ง
ตามลําดับพรอมกันถวนหนา ขณะเดียวกันเจาพนักงานอัญเชิญชฎายอดกับ
ดาบศรีกัญไชย (พระแสงขรรคชัยศรี) เขาถวายพระเจาอินทวิชยานนท เมื่อทรง
สวมชฎายอดและถือดาบศรีกญ
ั ชัยประทับนัง่ บนพระราชบัลลังก พญาพรหมปญญา
กลาวคําโอกาสถวายราชสมบัติบานเมือง เมื่อเสร็จพิธีการบนหอคํา ไดอัญเชิญ
พระเจาอินทวิชยานนทแหขบวนกลับเขาประทับคุม หลวงกลางเวียงนครเชียงใหม
พรอมกับจัดใหมีมหรสพเฉลิมฉลองอยางยิ่งใหญตลอดทั้งคืน
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๖๓

ภาพที่ ๔ พระเจามหินทรเทพนิภาธร (เจาอุนคํา) เจามหาชีวิตเมืองนครหลวงพระบาง
(พ.ศ.๒๔๑๔–๒๔๓๑) ประทับบนพระราชบัลลังก (พระทีน่ งั่ กง) ภายใตเศวตฉัตร ๗ ชัน้
ที่ไดรับพระราชทานจากพระมหากษัตริยสยามในฐานะเจาประเทศราชลานชาง
เหมือนกับพระเจาประเทศราชลานนา

ที่มา : in Paul Boudet and Andre Mosson Iconographie historique de I indochine Francaise, 2424

ครั้ น รุ  ง เช า ของอี ก วั น เวลาตี ๕ กว า เริ่ ม จั ด ตั้ ง ขบวนราชพิ ธี แ ห
พระเจาอินทวิชยานนทเสด็จเลียบเมืองนครเชียงใหมที่หนาคุมหลวงกลางเวียง
มีลําดับขบวนดังนี้
๑)
๒)
๓)
๔)

เจาหนานมหาวงศ เจาพนักงานกรมวัง เมืองนครเชียงใหม ขีม่ า นําขบวน
กลองนําพล
ธง (ชอชาง) ๑๓ คัน
เลาโกจีน ๑ วง

๖๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๕) เจาพญาหลวงแสนหลวง (ปฐมอรรคมหาเสนาธิบดีเมืองนครเชียงใหม)
เจาพญาหลวงสามลาน (อรรคมหาเสนาบดีที่ ๒) เจาพญาหลวงจาบาน
(อรรคมหาเสนาบดีที่ ๓) และเจาพญาหลวงเด็กชาย (อรรค–
มหาเสนาบดีที่ ๔) เปนประธานขุนนางพญาแสนทาวและชาวจีน
เจาภาษีนายอากรขี่มารวมขบวน จํานวน ๑๗ คน
๖) เจานายชั้นผูใหญประทับนั่งบนคอชาง จํานวน ๑๗ คู
๗) พระเจาอินทวิชยานนท
ทรงสวมเสื้อขาว นุงผา
ตาโกง ทรงประทับนัง่ บน
แหยงชาง มีกบู เขียนลาย
ทอง เดินกลางขบวน
ขบวนพระราชพิ ธี เ สด็ จ
เลี ย บเมื อ งนครเชี ย งใหม แห ไ ป
ตามถนนเข า ทางประตู ช  า งเผื อ ก
เ ลี้ ย ว ล ง ถ น น เ ลี ย บ ริ ม กํ า แ พ ง
เมื อ งนครเชี ย งใหม โ ดยรอบแล ว
พระเจ า อิ น ทวิ ช ยานนท เ สด็ จ ลง
จากช า งเข า สู  คุ  ม หลวงกลางเวี ย ง
อันเปนที่ประทับ เปนอันเสร็จสิ้น
พิธีอุสสาราชาภิเษกโดยสมบูรณ๑๗

๑๗

ภาพที่ ๕ พระราชบัลลังก (พระทีน่ งั่ กง)
ของกษัตริยเ มืองนครเชียงใหม
ในฐานะเจาประเทศราชลานนาทีไ่ ดรบั
พระราชทานจากพระมหากษัตริยส ยาม
ที่มา : พิพิธภัณฑสถานแหงชาติเชียงใหม

ม.๕๘/๑๐๔ เรือ่ งราชการเชียงใหมในระหวางกรมหลวงเทววงศและพระองคเจาโสณบัณฑิตย
(๒๗ ธ.ค.๑๐๓–๓๐ ธ.ค.๑๑๐).
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๖๕

พิธีอุสสาราชาภิเษกพระเจาสุริยพงษผริตเดช พระเจา
นครนาน



งานพิธีอุสสาราชาภิเษกพระเจาสุริยพงษผริตเดช (เจาสุริยะ) พระเจา
นครนาน พระองคที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๔๓๖–๒๔๖๑) ราชวงศมหาวงศ จัดขึน้ ทีข่ ว งหลวง
(สนามหลวง) ด า นหน า หอคํ า สร า งหอเดื่ อ เป น ทรงจตุ ร มุ ข ประดั บ ช อ ฟ า
กวาง ๓ วา (๖ เมตร) สูง ๑๐ ศอก (๕ เมตร) หลังคาคาดดวยผาขาว ยอดหอเดื่อ
มีเศวตฉัตร ๗ ชั้น จํานวน ๘ คัน พื้นหอเดื่อปูดวยกระดานไมมะเดื่อ ภายนอก
ลอมดวยราชวัตรปกเศวตฉัตร ๗ ชั้น จํานวน ๘ คัน ปกรอบรั้วราชวัตรตามทิศ
ทั้ง ๘ ภายในหอเดื่อมีรางลินจํานวน ๕ ราง ทําเปนรางลินใหนํ้าไหลออกจาก
ปากสัตวรูปราชสีห พญานาค ชาง มา และวัว มีแทนตั้งบูชาพระพุทธรูป และ
บาตรบรรจุนํ้ามูรธาภิเษก
วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๔๓๗ รุงขึ้นชวงเชา พระเจาสุริยพงษผริตเดช
ถวายอาหารบิณฑบาตแดพระสงฆ เวลาบายโมง ครูบามหาเถระเมืองนครนาน
๒๐ รูป สวดเจริญพระพุทธมนตที่หอเดื่อในขวงหลวงเมืองนครนาน
วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๗ ชวงเชา เวลา ๕.๐๐ น. พระเจา
สุริยพงษผริตเดช ทรงแตงเต็มยศประดับเครื่องอิสริยาภรณ พรอมดวยเจานาย
และขุนนางผูใหญผูนอย มีขบวนเครื่องศาสตราวุธ ชาง ๑ เชือก มา ๑ ตัว และ
เจาพนักงานถือมัดหวายเดินนําขบวน ๑ คน เคลื่อนขบวนเสด็จออกจากคุม
หลังเดิมของพระเจาสุริยพงษผริตเดชไปที่ปะรําพิธีหนาหอคํา แลวอัญเชิญ
พานรองพระสุพรรณบัฏทีพ่ ระมหากษัตริยส ยามรับรองแตงตัง้ ไวดา นหนาปะรํา
พระเจาสุรยิ พงษผริตเดชทรงผลัดเปลีย่ นทรงชุดนุง หมผาขาว ครูบามหาเถระ ๔ รูป
จูงพระหัตของพระเจาสุริยพงษผริตเดชเขาสูปะรําหอเดื่อหอชัย พระสงฆใหศีล
และสวดเจริญพระพุทธมนต พระสงฆใชหอยสังขตักนํ้ารดสรงหลั่งลงในรางลิน
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ทั้ง ๕ ราง ตามดวยเจานายขุนนางชั้นผูใหญและขาหลวงเมืองนครนานรดสรง
กลาวคําถวายพระพรแดพระเจาสุริยพงษผริตเดช เมื่อเสร็จพิธีสรงนํ้ามูรธาภิเษก
ในหอเดือ่ หอชัย จัดเฉลิมฉลองดวยการชกมวย จํานวน ๙ คู จนกระทัง่ ชวงเวลา
บาย ๓ โมง ตัง้ ขบวนแหอญ
ั เชิญพระเจาสุรยิ พงษผริตเดชขึน้ สูห อคํา เมือ่ พระเจา
สุรยิ พงษผริตเดชประทับบนพระราชบัลลังกภายในหอคําแลว เจานายขุนนางเมือง
นครนานและหัวเมืองขึน้ ของเมืองนครนานมาพรอมเพรียงกัน พญาหลวงศุภอักษร
เปนผูก ลาวบทโอกาสคําพรบวรราชสัมปตติแดพระเจาสุรยิ พงษผริตเดช มีตวั อยาง
สํานวนดังนี้
“สรีสุภะมังคลาจนะ อภิวาทะบังคมอังคาด กราบแทบใต
สุวัณณะปาทะยุคลา ในคราบัดนี้ สมเด็จเสฏฐะปรัมมราชา องคมี
ปุญญากัตตาธิการพํ่าเพงมา จิ่งไดเปนเจาแกรัฏฐะปชชา เหตุไดพํ่าเพง
ปุญญา แตปุพพะภวะอเนกะชาติ คือบประหมาทในไตรรัตนะคุณ
ไดพํ่าเพงกุสลบุญมาชุภวะ มีทานะสีละบอริสุทธประเสิฏ จิ่งไดเกิดใน
อุตมะราชกระกูล ตนมีบญ
ุ อยูใ นคลองอันชอบ ประกอบดวยสติปญ
 ญา
วิสารทะองอาจ ดูวิลาส ยิ่งกวาขัตติยะราชวงสา ราชเสวกาอามาตย...
อัชชะในวันนี้เปนสิริสุทธาวาระ มหุตตะอุตมะไชยโชค โลก
สมมุตวาเปนอภินวะ มหามังคละ อุตมะมหุตะกาละอันสมควร เหตุนนั้
หมายมีเจาพระญามหาอุปราชา องคเปนพระวรราชอิสราธิบดี เปนประธาน
แกมหาขัตติยะราชวงสา อัคคะมหาเสนาธิบดี ราชเสวกะสุรโยธา
รัฏฐะปชชาเปนคณาพรํา่ พรอม นอมนํามายังมหามิสสะมธุบปุ ผามาลา
ดวงดอกเขาตอกพรอมสุคันธ ใสเหนือขันสองพระเนตร นบนอมเกส
กราบวันทา ขอนิมันตนาสมเด็จ พระวรราชภูเบศ องควิเสสทรงคุณ
ุ ผายโปรด กรุณโณด กรุณณา ผายสุวณ
ั ณะพระหัตถา ปฏิคาหกะ
อันมีบญ
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๖๗

รับนิมนต สระเด็จพระราชยาตราพล เขาสูมหานคระราชเวียงไชย
สถิตในราชนิเวสน หลังวิเสสราชมณเทียร จุงสถิตสเถียรฑีฆายะ วาทิ
ธัมมวุฑฒิดวงมาด อาจหือ้ ปรากฏไปดวยยัสสะกิตติ อิสริยะสัมปตติปริวาระ
เตชานุภาวะแผซราบ ปรากฏดูองอาจแกอมิตตะชาตสัตรู จุงหื้อพระองค
คําเปนที่ปยะมานา แกกระสัตราธิราชเจา แลเหงาอัคคะมหาเสนาธิบดี
หือ้ มีราชไมตรีมาแตราชอัญญะ ประเทสะ ดวยราชปณณาการชูส นําปดว ย
สวัสสดี หื้อขาพื้นพระบาททังหลายไดอยูเยน เปนสุขจิตเจต ดวย
อานุภาพเดชสมพารแทดหี ลี นมัสการสุขยอนพระราชสมพารกราบถวาย
ไหวสา...
เหตุนนั้ หมายมีเจาพระญามหาอุปราชา ตนเปนพระวรราชธิบดี
เปนเคา เปนประธานแกมหาขัตติยะราชวงสา ราชพระนัตตาราชกนิฏฐา
ตนทรงยังนามยส มีชื่อปรากฏชูตนชูองค แลขัตติยะราชวงสานุวงส
โขงราชสัมพันธะขัตติยะกัญญา แลสีสะรัฏฐาชูตน พรอมกับทังอัคคะ
มหาเสนาราชเสวกะ จตุมหารักขะจุลรักขะปตุรัฏฐา คามะโภชกานิคมะ
สุรโยธารัฏฐะปชชาทังมวล มีเอกฉันทะพรักพรอม มีใจหลิง่ นอมในสมพาร
จิง่ ไดนมิ นั ตนา เอายังพระรัตนะสังฆะคณา เขามาเมตตาในสิรคิ พั ภะหอไชย
แลไดนําเอามายังนํ้าอันบอริสุทธ เอากอนกากะสัททะมาถอง หื้อปราส
จากมุนทิน แลวนิมนตพระรัตนะสังฆะสงฆ สรูปสัตตะไชยมังคละ หือ้ เปน
วรทิพพะสุคันธา อัคโคทะกาอันวิเสส แลวตกแตงแปลงยังสัพพะนานา
วิวทิ ธาลังการ ภัณฑะตามทํานองยกยอราชยส หือ้ ปรากฏแกปช ชา บัดนี้
เถิงมหุตตะราชายามดี สรีไชยโชคโลกสมมุต วาเปนสุภะมังคละ แลว
ราทธนาสมเด็จปรัมมะราชา ทรงยังเสตะวัตถาผืนขาวพาวบอริสุทธ
สมเด็จพระองคขึ้นทรงสถิตเหนือหอสรง แลวมีพระคณาทังหลาย
หมายมีรัตนะสังฆะ แลมหาขัตติยะราชวงสา อัคคะมหาเสนาธิบดี
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นําเอามายังวรทิพโพทกะสุคนั ธา อันพํา่ เพงเตมใน ติวงั ธะวรสังขะ ๓ จําพวก
คือวาสุวัณณะสังขะ รชตะสังขะ ปกกติสมุททะสังขะ สระสรงเหงนถอก
ลงในลินอันประเสิฏ ไหลออกจากมุขะทวารสิงหะ มิคคราช อุสุภราช
แลอัสสดอร เปนปญจะคงคา ๕ สิ่งพรอมหลั่งไหลลง สรงสรีวรอุตมะ
มงคลเหนื อ เศี ย รสาเกส หื้ อ เปนมุ ท ธาราชภิ เ สกราชนิ มิ ต กั ม ม ก รณี
เหนือรัตนะราสีกองแกว แลวแกถาย อัลละวัตถา แลวทรงยังนวะวัตถา
อาภรณะราชอลังการอันบอริสุทธ แลวสะเด็จมาสถิตในคัพภะหอไชย
เปนอภินวราชสมเด็จเสฏฐะปรัมมะบอพิตตองคประเสิฏวิเสส ตั้งอยู
ตามเขตทัสสะราชธัมม ตามโปราณะราชปะเวณี...”
วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๓๓ พระเจาสุริยพงผริตเดชและเจานาย
ขุนนางเมืองนครนานและหัวเมืองขึ้นของเมืองนครนาน พรอมกันในอุโบสถ
วัดภูมินทรราชา (วัดภูมินทร) กระทําพระราชพิธีถือนํ้าสัจจะตอพระเจาสุริยพงษ
ผริตเดช ในครัง้ นีพ้ ระเจาสุรยิ พงษผริตเดชไดโปรดประทานตัง้ เจาเมืองและเจานาย
ที่ครองหัวเมืองขึ้นของเมืองนครนาน จํานวน ๕ องค ประกอบดวย
๑)
๒)
๓)
๔)
๕)

พระยาอุปราช เมืองเชียงของ ขึน้ เปนพระยาจิตวรวงศา เจาเมืองเชียงของ
เจานอยอินทนนท เปนพระยาอุปราช เมืองเชียงของ
เจาหนานบุญรังษี เปนพระยาราชวงศ เมืองเชียงของ
เจาหนานไชยสาร เปนพญาไชยสารวงศา เจาเมืองเทิง
เจานอยกาละวงศ เปนพญากิตติวรยศ เจาเมืองเชียงคํา

เมื่อเสร็จสิ้นราชพิธีแลว พระเจาสุริยพงษผริตเดชไดเสด็จเขาประทับอยู
ณ หอคําเมืองนครนาน สืบไปตามอยางโบราณราชประเพณีลานนา
๑๘

ม.๕๘/๒๐๙ เรื่องเจานครเมืองนานทําการฉลองสัญญาบัตร (๑๗ พ.ย.–๒๔ ธ.ค.๑๑๓).
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ภาพที่ ๖ พระราชบัลลังก (พระที่นั่งกง) ของกษัตริยนครนานที่ไดรับพระราชทาน
จากพระมหากษัตริยสยาม ในฐานะเจาประเทศราชลานนา
ในภาพราชบัลลังกใชวางพระรูปของพระเจาสุริยพงษผริตเดช
พรอมเครื่องเกียรติยศอื่นๆ ตั้งอยูขางพระโกศพระศพของพระองค
ภายในหอคําเมืองนครนาน เมื่อ พ.ศ.๒๕๖๑

๖๙

๗๐
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วิธีหุงนํ้ามุทธาภิเษก

ตั้งปะรําพิธี และสรงนํ้ามูรธาภิเษก

ในการประกอบพิธีอุสสาราชาภิเษก สิ่งที่เปนสัญลักษณสําคัญที่ขาด
ไมไดคือ นํ้ามูรธาภิเษก คําวา “มุทธาภิเษก” หรือ “มูรธาภิเษก” เปนภาษาบาลี
“มุทธา” หรือ “มูรธา” แปลวา “ศีรษะ” ดังนั้นคําวา “มุทธาภิเษก” หรือ
“มูรธาภิเษก” จึงแปลวาการรดนํ้าลงที่ศีรษะหรือที่กระหมอม๑๙ มีกรรมวิธี
การหุงและเครื่องผสมดังนี้
๑) ทํากอนเสา ๓ กอนปนเปนรูปราชสีห (สิงห) จากดิน ๓ จอมปลวก
๓ บวกควาย๒๐
๒) หุงนํ้ามุทธาภิเษกในอุโบสถ
๓) ทําราชวัตรลอมรอบทีห่ งุ นํา้ มุรธาภิเษก พรอมผูกหนอกลวย หนอออย
ตนกุก และตนขา ตามความเหมาะสมผูกติดลอมรั้วราชวัตร และ
มีฉัตร งาชาง อะม็อก สินาด หอก ดาบ อยางละ ๔ อัน ผูกติดรั้ว
ราชวัตร
๔) ฟนที่หุงนํ้ามูรธาภิเษก ใหใชไมแกว ไมขนุน ไมเตา และไมพุทรา
อยางละ ๗ ทอน สวนไฟที่ใชใหนํากระจกมาสะทอนแสงอาทิตย
เพื่อจุดไฟที่เรียกวา “ไฟฟา”

๑๙
๒๐

นคร ปรังฤทธิ์ (ปฺญาวชิโร), พระ (บรรณาธิการ), เถราภิเษก : พิธยี กยอสมณศักดิพ
์ ระสงฆ
ในลานนา, (เชียงใหม : แม็กซ พริ้นติ้ง (มรดกลานนา), ๒๕๕๓), หนา ๕๐.
ฉบับวัดศรีพันตน เมืองนาน กอนเสาทิศตะวันออกปนเปนรูปครุฑ ทิศตะวันตกรูปนาค
ทิศใตราชสีห ทิศเหนือใสฟน.
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ภาพที่ ๗ ปะรําพิธีตั้งนํ้ามูรธาภิเษกที่เมืองนครนาน
ที่มา : พิศาลนันทเวชนุสรณ

เครื่องประกอบในการทํานํ้ามูรธาภิเษก
๑) งาชาง
๓) กฤษณานารี
๕) เกี๋ยงพา
๒๑

๒) จันทนขาว๒๑
๔) รากแฝกหอม
๖) เค็ดเกา

ฉบับวัดธาตุคํา เมืองเชียงใหม เพิ่มจันทนแดงอีก ๑ อยาง.

๗๑

๗๒
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๗) สัตตะคา ๗ ยอด คือ ยอดตาล ยอดลาน ยอดมะพราว ยอดหมากผู
ยอดหมากเมีย ยอดกลวย และยอดออย อยางละ ๗ ยอด
๘) หอมบั่วนา ๓ รอบวงนิ้วมือ (วองมือ)
๙) สมปอย ๗ ขอ ๗ ฝก
๑๐) คําผง (ผงทองคํา)
๑๑) รัตนะพิชชา คือ ใบตนดอกแกว ใบขนุน ใบเตา ใบพุทรา อยางละ ๗ ใบ
นําเอาทั้งหมดใสหมอตม๒๒
อาจารยผูประกอบพิธีหุงนํ้ามุทธาภิเษก ใหนุงขาวหมขาว รับศีล ๕
จากครูบามหาเถระ ใหมีขันตั้ง (ขันกํานล) ในการประกอบพิธีหุงนํ้ามูรธาภิเษก
ประกอบดวย
๑)
๓)
๕)
๗)
๙)
๑๑)
๑๓)
๑๕)
๑๗)
๑๙)
๒๑)
๒๒

ผาขาว ๑ รํา
เทียนหนัก ๑ บาท ๔ คู
เทียนขนาดเล็ก ๑๖ คู
หมาก ๑๖ ขด
หมากสี่หมื่น
ขาวสาร ๔ แคง
มะพราว ๔ ทะลาย
ขันโตก ๑ ใบ
เสื่อใหม
กลวย ๑ เครือ
ทองคําหนัก ๑๐๐๒๓

๒) ผาแดง ๑ รํา
๔) เทียนหนัก ๑ เฟอง ๘ คู
๖) กรวยหมากพลู ๑๖ กรวย
๘) หมาก ๑๖ กอม
๑๐) ขาวเปลือก ๔ ตาง
๑๒) หมอดิน ๔ ใบ
๑๔) ออย ๔ แบก
๑๖) หอยเบี้ย
๑๘) ขาวตอกดอกไม
๒๐) เงิน ๑,๐๐๐

ฉบับวัดธาตุคํา เมืองเชียงใหม เพิ่มหมากปอยราช หมากปอยนอย หญาไซขาว แสงภาคํา
พญายอ และกาสะลอง นําแกวปดหลอด หอยสังข มาฝนผสมในนํ้า.
๒๓
ศรีเลา เกษพรม (ปริวรรต), พิธีรดนํ้ามูรธาภิเษก, (เอกสารอัดสําเนา, ๒๕๒๗), หนา ๘–๙.
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๗๓

สวนนํ้าที่ใชหุงนํามาจากบอนํ้า ๗ บอ๒๔ (กรณีเมืองเชียงใหมหนึ่งในนั้น
คือบอนํ้าสะดือเวียงเจ็ดลิน) ใหไปตักรุงเชากอนกาบินขาม พรอมแลวอาจารย
ผูประกอบพิธีกรรมตั้งขัน ๑๖ บอกกลาวคําอัญเชิญครูบาอาจารย แลวจึงให
อาจารยผูประกอบพิธีนุงขาวหมขาวรับศีล ๕ ยกขันขึ้นบอกกลาวอัญเชิญพิสนู
จึงยกหมอขึ้นตั้งบนกอนเสา นําเอานํ้า ๗ บอลงใสในหมอตม จุดฟนดวยไฟฟา
ที่ใชกระจกสองจากแสงพระอาทิตย สวนฟนไมแตละชนิดหามใสชองกอนเสา
ปะปนกัน หากฟนไมชนิดไหนใสชองใดแลวก็หามเปลี่ยนชอง พอนํ้าเดือด
ก็ตักใสขัน (สลุง) แกว ๔ ขัน ขันเงิน ๔ ขัน ขันทองคํา ๔ ขัน และขันนาก ๔ ขัน
(ฉบับวัดธาตุคําใชคนโททองคํา ๑๖ ใบ) รวม ๑๖ ขัน เรียกวา “นํ้า ๑๖ กระออม”
แลวอัญเชิญนํ้าที่หุงมอบไปตามวัดที่มีชื่อนามมงคลภายในบานเมือง ใหครูบา
มหาเถระสูตรกวม (สวดเจริญพระพุทธมนต) พอรุงเชาก็อัญเชิญเขาไปตั้งประจํา
ไวในหอเดื่อหอชัย นิมนตพระภิกษุจํานวน ๑๐๘ รูป ลอมรอบหอเดื่อหอชัย
สวดเจริญพระพุทธมนต สวดบทมหาสมัยและไชยทั้ง ๗๒๕ เสร็จแลวจึงอัญเชิญ
ขันนํ้ามูรธาภิเษกไปตั้งไวตามทิศของรางลินทั้ง ๕ ราง๒๖
การสรงนํ้ามูรธาภิเษก เมื่อถึงฤกษดีชัยมงคล เริ่มตีฆองกลอง ประโคม
ดนตรี อัญเชิญวาที่กษัตริยเขาประทับนั่งบนแทนไมมะเดื่อภายในหอเดื่อหอชัย
ที่สรางดวยไมมะเดื่อ ๓ ชนิด คือ ไมมะเดื่อปลอง ไมมะเดื่อดาง และไมมะเดื่อ
เกลี้ยง จํานวน ๑ หลัง มุงหลังคาและกรุฝาหอเดื่อดวยใบมะเดื่อหรือใบพุทรา
พรอมกับสรางหอเทวดาไวประจําทั้ง ๘ ทิศ ครูบามหาเถระใชกระบวยทองคํา
๒๔

ฉบับวัดธาตุคํา เมืองเชียงใหม เพิ่มนํ้าแกว (นํ้าแชแกว) นํ้าแสง (นํ้าแชแสงแกว) นํ้าเงิน
(นํ้าแชเงิน) และนํ้าคํา (นํ้าแชทองคํา).
๒๕
ฉบับวัดธาตุคํา เมืองเชียงใหม สวดมังคละ ๓ รอบ ชัยเบ็งชร ๓ รอบ และมหาสมัย ๓ รอบ
๒๖
ศรีเลา เกษพรม (ปริวรรต), พิธีรดนํ้ามูรธาภิเษก, (อางแลว), หนา ๘–๙.

๗๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

และกระบวยเงิน๒๗ ตักนํ้ามูรธาภิเษกรดสรงที่รางลินปากเปนรูปชาง ทางดาน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เจานายเชื้อพระวงศสรงนํ้ามูรธาภิเษกที่รางลินปาก
เปนรูปสิงหทางดานทิศตะวันออก ขุนนางชั้นผูใหญ เศรษฐี พอคา สรงนํ้า
มูรธาภิเษกที่รางลินปากเปนรูปมาทางดานทิศใต บาวแกวสาวแกว (หนุมสาว)
และชาวเมืองสรงนํ้ามูรธาภิเษกที่รางลินปากเปนรูปมอมทางดานทิศตะวันตก
และขุนนางขาราชการสรงนํ้ามูรธาภิเษกที่รางลินปากเปนรูปวัวอุสุภราชทาง
ดานทิศเหนือ๒๘ เมื่อเสร็จพิธีการรดสรงนํ้ามูรธาภิเษก อัญเชิญกษัตริยเสด็จ
เขาสูหอคําภายในเวียงแกว ถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ จารึกพระนามบน
หลาบคํา (สุพรรณบัฏ) กลาวคําโองการพระนาม กลาวคําโอกาสถวายพระพรชัย
เมือ่ อานจบใหเจาพนักงานลัน่ ฆอง กลอง ระฆัง กังสะดาล บัณเฑาะว เปาหอยสังข
ประโคมดนตรี และในวันรุง ขึน้ ทําพิธอี ญ
ั เชิญกษัตริยเ สด็จเลียบเมืองเปนอันเสร็จ
พิธี ถือวาไดทรงสถานะเปนพระมหากษัตริยของลานนาไดอยางสมบูรณ และ
สงางามสมพระเกียรติยศดวยประการทั้งปวง

๒๗

ฉบับวัดธาตุคาํ เมืองเชียงใหม ใหใชหอยสังข ๔ ลูก คือ หอยสังขแกว หอยสังขเงิน หอยสังข
ทองคํา และหอยสังขธรรมชาติ เศรษฐีอยูเบื้องซายรดสรงดวยหอยสังขแกว พราหมณอยู
เบื้องขวารดสรงดวยหอยสังขเงิน อรรคราชเทวีอยูเบื้องหลังรดสรงดวยหอยสังขธรรมชาติ
เจานายขัตติยะราชวงศอยูเ บือ้ งหนารดสรงดวยหอยสังขทองคํา เจานายขัตติยะราชวงศให
รดสรงดวยนํ้าคงคา หากหานํ้าคงคาไมไดใหสมมติเอาฆองทองคําฆองเงินรดสรงเปน
นํ้าคงคา ลําดับการรดสรง ใหหนุมสาวที่มีชื่อวา “แกว” และ “คํา” รดสรงลําดับแรก
หลังจากนัน้ พราหมณรดสรง ตามดวยเศรษฐี ปุโรหิต อรรคราชเทวี และสมมติเปนนํา้ รดสรง
จากเทวดาอารักษบานเมืองรดสรง.
๒๘
อดุลสีลกิตติ,์ พระครู, “ประวัตคิ วามเปนมาของการมีสมณศักดิแ์ ละพิธเี ถราภิเษกแบบลานนา”
อางในนคร ปรังฤทธิ์ (ปฺญาวชิโร), พระ (บรรณาธิการ), เถราภิเษก : พิธียกยอสมณศักดิ์
พระสงฆในลานนา, (อางแลว), หนา ๑๗๙–๑๘๐.
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๗๕

บทสรุป

พิธีอุสสาราชภิเษกกษัตริยลานนาปฏิบัติสืบมาที่ชัดเจนในยุคราชวงศ
มังราย และสืบเนื่องมาจนถึงยุคประเทศราชของสยาม จนกระทั่งมีการผนวก
รวมหัวเมืองประเทศราชลานนาเขากับสยามในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๕ เจาหลวง
หรือกษัตริยทองถิ่นในเมืองนครประเทศราชลานนาทั้ง ๕ นคร จึงไดคอยๆ
สิ้นสุดลง งานพิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนาจึงไมไดจัดขึ้นอีก สงผลถึง
ฝายพุทธจักรทีม่ พี ธิ เี ถราภิเษกลานนา ทีค่ รูบามหาเถระจะไดรบั ประทานสมณศักดิ์
จากกษัตริยลานนาก็สิ้นสุดลงตามไปดวยเชนกัน เหตุที่ตองมีการจัดราชพิธีนี้
มาอยางสืบเนื่องยาวนาน เนื่องจากเปนราชพิธีสําคัญที่แสดงถึงพระสถานะ
ความเปนกษัตริยโดยสมบูรณ เปนราชพิธีแรกของการเสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติ
ผูใดที่ผานราชพิธีอุสสาราชาภิเษกแมวาจะเดิมจะเปนเพียงสามัญชน ก็ถือวาได
รับการสมมติจากเหลามหาชนในบานเมือง ใหถึงความเปนกษัตริยโดยสมบูรณ
สามารถสืบราชวงศไดอยางสงางามตามราชประเพณี โดยสัญลักษณตางๆ
ยังคงสืบจารีตตามโบราณราชประเพณี อาจมีเพิ่มรายละเอียดบางประการ
มากขึน้ ในยุคประเทศราชของสยาม เชน มีเศวตฉัตรเครือ่ งยศทีไ่ ดรบั พระราชทาน
จากพระมหากษัตริยสยาม และการจัดขบวนเสด็จเลียบเมือง เปนตน สามารถ
สรุปพิธีอุสสาราชาภิเษกกษัตริยลานนาที่ปรากฏหลักฐานในขณะนี้ ประกอบดวย
ขั้นตอนสําคัญ คือ
๑) เตรียมสถานที่ หอเดือ่ หอชัย นํา้ สรงมุรธาภิเษก สวดเจริญพุทธมนต
นํ้ามุรธาภิเษกตามวัดที่มีนามมงคลในบานเมือง หรือบางพระองค
โปรดใหสรางหอคําหลังใหมขึ้นภายในเวียงแกว (พระราชวังหลวง)
สําหรับประกอบราชพิธีและใชในรัชกาลของพระองค
๒) บอกกลาวเลีย้ งพลีกรรมเทวดาอารักษบา นเมืองและบูรพมหากษัตริย
ตามจุดตางๆ

๗๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๓) สรงนํ้ามูรธาภิเษกภายในหอเดื่อหอชัย จากรางลิน ๕ ราง ดวย
นํ้ามูรธาภิเษกจํานวน ๑๖ กระออม
๔) อัญเชิญประทับบนพระราชบัลลังกภายใตเศวตฉัตรภายในหอคํา
เจานายขุนนางถวายเครื่องราชกกุธภัณฑ พรอมกลาวคําถวาย
พระพรชัยมงคล
๕) เจานาย เจาเมือง และขุนนาง กินนํ้าสัจจะ (ถือนํ้าพระพิพัฒสัตยา)
ตอกษัตริยภายในวัดหลวงประจําเมือง
๖) ทรงสถาปนาอรรคราชเทวี ห รื อ มี ก ารถวายตั ว ของธิ ด าเจ า นาย
ขุนนาง
๗) ประทานแตงตั้งเจาเมืองหัวเมืองขึ้นและเจานายขุนนางใหดํารง
ตําแหนงตางๆ
๘) เสด็จเลียบเมืองและเสด็จกลับเขาประทับที่หอคําภายในเวียงแกว
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บทคัดยอ

บทความนี้เปนการศึกษา สืบคนและวิเคราะหเรื่องราวของชาวลานนา
ในอดีตที่ถูกบันทึกเรื่องราวในเอกสารของชนชาติอื่น โดยพบวามีการบันทึก
ในเอกสารประวั ติ ศ าสตร นิ พ นธ จี น ในสมั ย ราชวงศ ห ยวนและราชวงศ ห มิ ง
เอกสารที่เปนจดหมายเหตุเมืองเชียงใหมที่บันทึกเปนภาษาพมา ซึ่งบันทึกโดย
นักประวัตศิ าสตรชาวพมาในศตวรรษที่ ๑๘ ในสมัยทีล่ า นนาเปนรัฐ ในปกครอง
ของพมา และเอกสารที่บันทึกในรูปแบบของบันทึกสวนตัวโดยชนชั้นนําทาง
การเผยแพรศาสนา หรือหมอสอนศาสนาจากชาติตะวันตกที่เขามาเผยแผ
ในลานนา บทความนี้มีขอบเขตการศึกษาจากเอกสารทางประวัติศาสตรที่มี
การบันทึกไวในยุคสมัยมากกวา ๑๐๐ ปที่ผานมา เพื่อเรียนรูถึงสภาพแวดลอม
วิถีการดํารงชีวิต บทบาทความสัมพันธทางสังคมกับชนชาติอื่น การใชภาษาและ
การถายโอนทางวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลมาจากตางชาติในอดีต จากการศึกษา
โดยการทบทวนวรรณกรรมเชิงวิเคราะหพบวา มีบางขนบประเพณี วัฒนธรรม
การใชภาษา และการแตงกาย ไดรับอิทธิพลจากราชสํานักจีนโบราณ และ
จากดินแดนแวนแควนอื่นที่เคยมีอิทธิพลตอกันทางการปกครองในอดีต
คําสําคัญ: ประวัติศาสตรนิพนธจีนสมัยราชวงศหยวน ประวัติศาสตรนิพนธจีน
สมัยราชวงศหมิง ลานนาในอดีต อิทธิพลจากตางชาติ การถายโอนทางวัฒนธรรม
ที่มาและการใชภาษา
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Abstract

The article focuses on investigating historical documents that record
information regarding Lanna in the past by other nations, using content
analysis methodology to report the findings. The article specifically focuses
on documents occurred during the establishing of Lanna Kingdom till the
past 100 years ago. The content analysis is mainly derived from published
Chinese historical documents available for interpretation. The resource
comprises of the history of Yuan Dynasty, the new edition of history of
Yuan Dynasty and the history of Ming Dynasty, the Chiang Mai Chronicle
recorded in Burmese language by the Burmese author and from books
written by Christian missionaries who worked in Lanna provinces 100 years
ago. It is found that there were some influences of cultural interchange
between Lanna and other nations including China and Myanmar in the
past, regarding traditional costume, language and the ways of life.
Keyword: History of the Yuan Dynasty, History of the Ming Dynasty,
Lanna in the Past, Influence of other nations, Cutural Interchange,
The Origin of Language
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บทนํา

การไดรบั รูแ ละเขาใจเรือ่ งราวเกากอนผานเรือ่ งเลาของบรรพชน นับเปน
วิถีการเขาถึงรากเหงาแหงการดํารงอยูและหยั่งถึงประวัติศาสตรชีวิตของผูคน
ในอดีตอันควรคาแกการศึกษา ไมวาจะเปนการเลาผานตํานาน การบันทึกไว
ในวิถีแหงศิลปะการแสดง วิถีแหงอาภรณ พิธีกรรม ภาษา และสถาปตยกรรม
ลวนสื่อสะทอนยอนใหเห็นถึงที่มาที่ไป ความเปนมาของชีวิตผูคนในอดีต
ไดอยางชัดเจน มีบา งทีบ่ นั ทึกไวอยางซอนสัญลักษณใหตอ งมาขบคิดตีความกัน
ในบทความนี้เลือกที่จะศึกษาสืบคนและวิเคราะหเรื่องราวชาวลานนา
ทีถ่ กู บันทึกอยูใ นเรือ่ งราวของชนชาติอนื่ อาทิ จากเอกสารจีน เอกสารพมา และ
จากชนชาติอื่นใด ที่ไดมีโอกาสบันทึกเรื่องราวและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้น
ในอดีตอันเกี่ยวของกับชาวลานนาในศตวรรษที่แลวและศตวรรษกอนหนานี้
โดยเฉพาะอยางยิ่งการบันทึกเรื่องราวที่เกี่ยวของกับชาวลานนาในเอกสารจีน
ทีม่ แี งมมุ จากทัง้ สมัยทําศึกสงคราม การเจริญสัมพันธไมตรี การสรางความสวามิภกั ดิ์
การสรางพันธมิตรในกลุม ชนชาติไททีม่ อี ยูห ลากหลายในดินแดนตอนใตของจีน
รวมถึงแงมุมของวิถีชีวิต อิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมประเพณีในอดีต
ตามที่มีหลักฐานปรากฏวาชนชาติจีนมีความเปนมายาวนานกวาชนชาติ
ใดๆ ในโลกและเปนชาติที่คิดคนการจดบันทึกเรื่องราวหลากหลายวิธี รวมถึง
การคิดคนกระดาษเยื่อไผเอาไวเขียนเรื่องราวและยังคงเก็บรักษาไวไดยาวนาน
การบันทึกเรื่องราวแทบทุกยุคทุกสมัย เกิดขึ้นจนเปนขนบอันสําคัญของจีน
เมื่อถึงคราวเปลี่ยนถายอํานาจการปกครองของราชวงศตางๆ ราชวงศตอมา
ก็จะรวบรวมและบันทึกเรื่องราวของราชวงศกอนหนา กอปรกับจักรพรรดิ์จีน
ในอดีตเองก็มักเปนผูที่ทรงไวดวยความสามารถดานวิชาอักขระและวรรณคดี
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มี ส  ว นในการร ว มชํ า ระเนื้ อ ความในบั น ทึ ก ประวั ติ ศ าสตร แ ทบทุ ก ราชวงศ
เรียกไดวาการบันทึกเรื่องราวที่ครอบคลุม ตั้งแตการทําศึกสงคราม การคา
การสรางสัมพันธไมตรี เรื่องราวของดินแดนนอกแผนดินจีน เรื่องราวที่จีนไดมี
สวนเกี่ยวของกับชนชาติอื่น เหตุการณตางๆ จากภัยธรรมชาติ สถานการณ
การแพรระบาดของโรคระบาด จนเรียกไดวาการจดบันทึกเปนอีกงานหลัก
ที่สําคัญยิ่งของปราชญในราชสํานักในแตละราชวงศของจีน ทั้งนี้เพื่อเปน
การสรางบทเรียนทางประวัติศาสตรใหชนชั้นปกครองและชนชั้นปญญาชน
ของจีนไดมีไวศึกษาสืบตอกันมา
จวบจนถึงวันนี้ยังคงมีตําราและเอกสารทางวิชาการที่มุงแปลถอด
ความเรือ่ งราวของชาวลานนาทีถ่ กู บันทึกไวในเอกสารทางประวัตศิ าสตรของจีน
มากมาย อาทิ Baker (๒๐๐๒) และ Liew et al. (๒๐๐๗) ศึกษาวิวัฒนาการทาง
ภาษาของชาติพนั ธุไ ทยทีม่ ใี ชในแผนดินจีนในปจจุบนั ในงานวิจยั ของ Grabowsky
(๒๐๐๕) สืบคนรองรอยของกลุมบรรพชนไทยที่หลงเหลืออยูในแผนดินจีน และ
ศึกษาขนบประเพณีวถิ ลี า นนาทีย่ งั คงหลงเหลือทางตะวันตกและทางตอนใตของ
แผนดินจีน การไดเรียนรูวาชนชาติอื่นบันทึกเรื่องราวความสัมพันธทางสังคม
ในอดีตไมวาจะในมิติใดก็ตาม ลวนเปนรองรอยใหไดศึกษา เรียนรู สะทอน
ยอนวิเคราะหใหไดเห็นรากฐานทีส่ ง ผลตอปจจุบนั อันจะเปนแนวทางทีม่ สี ว นชีช้ ดั
ใหเห็นถึงการจะกําหนดวิถีแหงการพัฒนาหรือวิถีการคงไว หรือการอนุรักษรักษา
สิ่งที่เปนอัตลักษณลานนาใหคงอยูจวบจนในภายภาคหนาได
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 วิเคราะหบทบันทึกเกี่ยวกับลานนาจากประวัติศาสตรนิพนธ

ของราชวงศหยวนและราชวงศหมิง

อาณาจั ก รล า นนาเกิ ด ขึ้ น เมื่ อ ครั้ ง พญามั ง รายสร า งบ า นแปงเมื อ ง
เมื่อราว ๗๐๐ กวาปที่แลว ซึ่งเมื่อเทียบกับยุคสมัยของจีนก็เทียบกับยุคสมัย
ของราชวงศ ซ  ง (ค.ศ.๙๖๐–๑๒๗๙) ต อ เนื่ อ งมาจนถึ ง ราชวงศ ห ยวน
(ค.ศ.๑๒๗๙–๑๓๖๘) และราชวงศหมิง (ค.ศ.๑๓๖๘–๑๖๔๔) การบันทึก
ประวัติศาสตรนิพนธของจีนนั้น จะถูกรวบรวมและเรียบเรียงขึ้นในรัชกาล
ตอมากลาวคือ ประวัติศาสตรราชวงศซงก็จะถูกรวบรวมและบันทึกขึ้นในสมัย
ราชวงศหยวน สวนประวัติศาสตรของราชวงศหยวนก็จะถูกรวบรวมขึ้นในสมัย
ราชวงศหมิง
เปนที่นาสังเกตวาประวัติศาสตรของราชวงศหยวนหรือที่เรียกในภาษา
จีนกลางวา （元史） อานเปนภาษาจีนกลางวา หยวน ฉื่อ มีการบันทึกขึ้นใหม
อีกครัง้ ซึง่ เรียกบันทึกนัน้ วา ประวัตศิ าสตรนพิ นธราชวงศหยวน ฉบับใหม （新元史
อานเปนภาษาจีนกลางวา ซิง–หยวน–ฉือ่ ）โดยถูกรวบรวมเขาไวเปนภาคผนวก
ที่มีความสมบูรณและอัดแนนดวยเนื้อหาไมนอยไปกวาฉบับดั้งเดิม
ตอจากสมัยราชวงศหยวน ก็มีการบันทึกประวัติศาสตรของราชวงศ
หมิง (明史 อานเปนภาษาจีนกลางวา หมิง ฉื่อ) โดยถูกรวบรวมใหเกิดมีขึ้น
ในสมัยตอมา คือในสมัยราชวงศชิง ซึ่งพอจะสรุปไดในกรอบเวลาแหงการบันทึก
ประวัติศาสตรนิพนธจีนที่สําคัญและเปนหวงเวลาที่จีนมีความเกี่ยวพันกับ
เรือ่ งราวของลานนา คือมีการบันทึกเรือ่ งราวทางประวัตศิ าสตร เหตุการณ ภาษา
กลุมชนชาติพันธุอันหลากหลายในเชื้อสายของชาติพันธุไทย รวมถึงเรื่องราวของ
ดินแดนอาณาเขตของชนชาติไทยในภาคเหนือ วิถกี ารดํารงชีวติ ขนบธรรมเนียม
ประเพณี ศาสนา และความเชื่อ โดยประวัติศาตรราชวงศหยวนนั้นถูกบันทึก
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ในชวงป ค.ศ.๑๓๖๘–๑๖๔๔ หรือชวงป พ.ศ.๑๙๑๑–๒๑๘๗ (เมื่อครั้ง ๓๗๖
ถึง ๖๕๒ ปที่แลว นับจากปที่เขียนบทความชุดนี้) และประวัติศาสตรราชวงศ
หมิงถูกบันทึกในชวงป ค.ศ.๑๖๔๔–๑๙๑๑ หรือชวงป พ.ศ.๒๑๘๗–๒๔๕๔
(เมื่อครั้ง ๑๐๙ ถึง ๓๗๖ ปที่แลว นับจากปที่เขียนบทความชุดนี้)
บทบันทึกในประวัติศาสตรนิพนธของราชวงศหมิง ที่ถูกรวบรวมและ
ทําใหสมบูรณครบถวน ขึน้ นัน้ เสร็จสิน้ ในป ค.ศ.๑๗๓๖ หรือ ป พ.ศ.๒๒๗๙ หรือ
เมื่อประมาณ ๒๘๔ ปที่ผานมา ซึ่งแนนอนอยางที่สุดเนื้อหาในประวัติศาสตร
นิพนธของราชวงศหมิง ครอบคลุมเรือ่ งราวของอาณาจักรลานนา เพราะยังคงเปน
ชวงเวลาที่อาณาจักรลานนาเกิดขึ้นแลว โดยการสรางเมืองของพญามังราย
และยังคงดํารงอยู กอนที่จะมีการรวมอาณาจักรกับสยามเปนประเทศไทยผืน
แผนเดียวกันในปจจุบัน
ดังปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธของราชวงศหยวน ลานนาถูกเรียก
เปนภาษาจีนกลางวา 八百媳妇 [ปา–ปาย–ซี–ฟู] ในสมัยราชวงศหยวนยุคสมัย
ของกุบไลขาน คือระหวางป ค.ศ.๑๒๗๑–๑๓๖๘ อยางไรก็ดี มีหลักฐานปรากฏ
ตอมาวา ประวัติศาตรนิพนธราชวงศหยวนฉบับใหม ที่เขียนขึ้นโดย 坷邵忞
[เขอ–เสาหมิ่น] ระหวางป ค.ศ.๑๘๕๐–๑๙๓๓ โดยใชเวลารวบรวมถึง ๓๐ ปนั้น
มีการบันทึกเกี่ยวกับการจัดทัพของฝายจีนเพื่อมาสูรบกับพมาและอาณาจักร
ลานนา โดยตองเดินทางผานเขาทางเขตแควนชนชาติไทยในมณฑลยูนนาน
อันมีชาวไทลือ้ และผานลานชาง อันมีชาวลาว และมาถึงอาณาจักรลานนาหรือ
ปาปายซีฟู กอนที่จะขามเขาไปตีเมืองมานหรือภาษาจีนกลาง เรียกเมืองมานวา
缅甸 [เหมี่ยนเตี้ยน] ซึ่งในขณะนั้นคือเขตเมืองหงสาวดีในปจจุบัน
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ในขณะที่บันทึกทางประวัติศาสตรของราชวงศหมิงนั้น จะมีรูปแบบ
การบันทึกที่หลากหลาย มีทั้งการบันทึกของทางการงานเขียนสวนตัว และ
งานเขียนกึ่งเอกสารทางราชการ ซึ่งในสมัยนั้น สามารถจําแนกไดไมยากวา
บทบันทึกไหนคือบทบันทึกของทางการ หรือบทบันทึกไหนคือ บันทึกเรื่องราว
สวนตัว โดยสามารถพิจารณาจากลายมือที่บันทึก เพราะปราชญในราชสํานัก
ทีม่ หี นาทีใ่ นการบันทึกประวัตศิ าสตร เหตุการณตา งๆ รวมถึงขอมูลทางเศรษฐกิจ
จะเปนบุคคลที่มีลายมือการเขียนอักขระจีนที่งดงาม เพราะในสมัยโบราณ
ของจีนนั้นผูที่จะเขารับราชการในราชสํานักตําแหนงสําคัญได ตองผานการสอบ
การเขียนลายมืออักขระจีน ลายมือสวยเทานั้นถึงจะสอบผานได ซึ่งเปนที่ทราบ
ไดวา การเขียนอักขระจีนดวยพูกันนั้นตองอาศัยการศึกษาเลาเรียน และฝกฝน
เปนวิธีคัดกรองเจาหนาที่ฝายบุนของบานเมืองในสมัยนั้น ในประเทศเราก็คง
เทียบไดกับตําแหนงเสมียนในสมัยเกากอนที่จะคัดลายมือออกมาไดงดงาม
[ 八百大甸軍民宣慰使司宣慰使招攬那具番字文書奏 天皇帝知道婢
聞 天皇帝新登寶位我奴婢喜歡不盡今備土產犀角象牙金銀器血人赴京進貢
仰望 天皇帝可憐見早賜回還便益 ]

ขอความแปลจากอักษรฝกขามลานนาโดยใชอักษรจีนตัวเต็ม
บั น ทึ ก เอกสารทางการเกี่ ย วกั บ การที่ เชี ย งใหม หรื อ อาณาจั ก ร
ปาปายตาเตี้ยน หรือ อาณาจักรลานนา ในสมัยนั้นมีการสงเครื่องบรรณาการ
เพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับจีน มีหลักฐาน ปรากฏวาขอความจีนที่ยกมาขางตนนี้
เปนการบันทึกขึ้นมาโดยการแปลจากเอกสารจากทางเชียงใหม ซึ่งเขียนดวย
อักษรฝกขามถึงจักรพรรดิ์จีน เปนที่สังเกตไดวาในขอความที่เปนอักขระจีนนี้มี
การเอยถึงคําวา ลานนา โดยใชภาษาจีนอักษรตัวเต็มวา 攬那 [ออกเสียงตาม
ภาษาจีนกลางวา หลัน–นา] เปนคําพองเสียง หาไดมีความหมายใดที่ควรจะ
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ตีความวาการที่จีนเลือกอักขระนี้แทนเสียงเรียกเมืองลานนา ดวยหาไดมีเจตนา
จะสื่อความหมายอันใด เปนเพียงการเลือกคํา เพื่อใหพองเสียง
คําวา 八百大甸 [ปาปายตาเตี้ยน] เปนอีกคําที่ปรากฏถูกใชเรียก
อาณาจักรลานนา โดยปาปายตาเตี้ยน มีความหมายสอดคลองใกลเคียงกับ
คําวา ดินแดนลานนา คําวา 八百 [ปาปาย] มักเปนคํานําหนาเรียก เขตแควน
ตางๆ ทีม่ ชี าติพนั ธุห ลากหลายอยูร วมกัน ซึง่ ทําใหเกิดขอสังเกตวา คําวา ปาปาย
ที่ปรากฏในบันทึกนี้ นาจะหมายถึงความหลากหลาย คําวา 大甸 [ตาเตี้ยน]
ตามภาษาจีนกลางมีความหมายวา ผืนที่นาใหญ แตในสมัยตอมาในบันทึก
ของประวัตศิ าสตรราชวงศหมิง ปาปาย ถูกใชเปนคํายอ แทนทีจ่ ะเขียนเต็มๆ วา
ปาปายซีฟู หรือ ปาปายตาเตี้ยน ทุกครั้งไป
ในบันทึกบทสัน้ ๆ บางตอนจากประวัตศิ าสตรนพิ นธจนี สมัยราชวงศหยวน
ที่หยิบยกมาขางตนนี้ สะทอนนําใหไดทราบวาลานนาในอดีตนั้น มีความมั่งคั่ง
และความสมบูรณทงั้ ทางปาธรรมชาติและแรธรรมชาติอยูไ มนอ ย หากจะพิจารณา
จากการสงเครือ่ งบรรณาการแกจนี ในยุคนัน้ ตามบทบันทึกในประวัตศิ าสตรนพิ นธ
จีนมีการระบุวา ประกอบไปดวย นอแรด งาชาง เครื่องเงิน เครื่องทอง และ
อืน่ ๆ รวมถึงไดเห็นถึงการไดรบั อิทธิพลทางภาษาจากจีน ซึง่ ภาษาลานนาใชคาํ วา
จิม้ กอง ทีห่ มายถึง การสงสวย หรือ การสงเครือ่ งบรรณาการ ซึง่ ตรงกับภาษาจีน
กลางทีว่ า 進貢 ออกเสียงวา จิน้ –กง หมายถึง การสงสวยหรือเครือ่ งบรรณาการ
ซึ่ ง เป น อิ ท ธิ พ ลที่ ถ  า ยโอนมาเมื่ อ ครั้ ง จี น เรื อ งอํ า นาจ และเป น ยุ ค แสวงหา
ความสวามิภักดิ์ พันธมิตรทางการปกครองเหนือชนเผาชาติพันธุอื่นๆ ที่ไมใช
ชาวฮั่น และอาศัยอยูทางตอนใตในมณฑลยูนนาน
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จากบทบันทึกตามลําดับเวลาทีร่ ะบุในวิธกี ารบันทึกประวัตศิ าตรของจีน
สมัยราชวงศหยวน พบวาในทุกๆ การเปลี่ยนถายอํานาจและผูปกครองใหม
ของฝายจีน นับเปนขนบประเพณีที่ฝายลานนารวมถึงชาติพันธุไทลื้อ อายลาว
แหงลานชาง และแมแตพมาในสมัยนั้น จะมีการสงเครื่องบรรณาการไปยัง
เมื อ งหลวงของจี น ในยุ ค นั้ น คื อ เมื อ งหนานจิ ง และทุ ก ครั้ ง ที่ มี ก ารจิ้ ม ก อ ง
หรือการสงเครือ่ งบรรณาการ ก็จะถูกบันทึกไวและมีหลักฐานวาในทุกครัง้ ทีม่ กี าร
สงมอบเครื่องบรรณาการแกจีน ทางการจีนเองก็จะสงมอบของกํานัลแดผูนํา
สงเครื่องบรรณาการกลับมาเชนกัน ไมเพียงแตมอบใหผูที่นําเครื่องบรรณาการ
ไปถึ ง ดิ น แดนจี น เท า นั้ น ทว า ยั ง มี ก ารมอบเครื่ อ งกํ า นั ล กลั บ มาให กั บ คณะ
ผูบริหารการปกครองของอาณาจักรลานนาและภริยาดวยทุกครั้ง โดยแทบ
ทุกครั้ง มักเปนเสื้อผา ผาแพรไหมจีน ผาตาดไหมทอง ผาตวน ซึ่งดูเหมือนวา
การสงมอบผาแพรไหมจีน ทําใหเกิดอิทธิพลทางอาภรณจีนในหมูชนชาติไท
หลากหลายกลุมในยุคนั้น ที่มักจะเปนเครื่องแตงกายแพรจีนหรือเสื้อผาตวน
แบบจีน ซึ่งสามารถมองยอนเห็นถึงผาแพรปงลิ้นในเครื่องแตงกายลานนา
โบราณหรื อ เสื้ อ คอจี น ที่ ตั ด เย็ บ ด ว ยผ า ไหมจี น ของชาวไทยเหนื อ เมื อ งมาว
กางเกงทรงขากวย ในกลุมเครื่องแตงกายชายชาวไทใหญ ไทลื้อ ไทเหนือ
และไทหลวง ซึ่งดูเหมือนจะสงผลมีอิทธิพลชัดเจนผานอาภรณของชาวไทเหนือ
ที่อาศัยอยูในเมืองรุยลี่ของจีนจวบจนปจจุบัน
[ 八百媳婦，夷名景迈。世傳期長有妻八百，各領一寨，故名。]
ขอความอักษรจีนตัวเต็มทีพ
่ บในประวัตศิ าตรนพ
ิ นธจนี แหงราชวงศ
หยวนฉบับใหม มวนที่ ๑๔๙
คําวา 八百媳婦 [ปา–ปาย–ซี–ฟู ] ออกเสียงตามภาษาจีนกลางในขอความ
ขางตน ถูกพบในประวัตศิ าสตรนพิ นธจนี แหงราชวงศหยวนฉบับใหม (มวนที่ ๑๔๙)
และพบในประวัติศาสตรนิพนธจีนราชวงศหมิง (มวนที่ ๓๑๕) ความตอนหนึ่ง
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บันทึกวา “ปาปายซีฟู หรือ จิงมาย (เชียงใหม ในภาษาจีนกลาง) ชนที่ไมใช
ชาวฮั่น ผูปกครองมีสนมแปดรอยคน สนมแตละคนตางเปนผูปกครอง
ในแตละหมูบาน” ซึ่งหากจะนับจํานวนหมูบานตามความจริงแลว ไมนาจะมีถึง
๘๐๐ หมูบาน หรือ ๘๐๐ จังหวัด หรืออาจจะมีมากกวาจํานวน ๘๐๐ ก็เปนได
ทวาคําวา ปาปาย เปนคําจีนที่มักใชในความหมายของสํานวนที่บงบอกถึง
ความมีอยูมากมาย คําวา 八 (ปา) และ 八百 (ปา–ปาย) มักเปนคําที่ในภาษาจีน
นํามาใชในสํานวนการอุปมาอุปไมยถึงความมากมาย มากหลาย เปนตน ในที่นี้
นาจะหมายถึง หมูบ า นหรือความมีอยูข องหัวเมืองตางๆ ทีม่ ากหลาย ในดินแดน
ของลานนา จึงไมนาจะเปนความจริงวาผูปกครองอาณาจักรหนึ่งคนจะมีภรรยา
ถึง ๘๐๐ คน หรืออาจจะเปนเพราะวาจํานวนประชากรในยุคสมัยของอาณาจักร
ลานนาในยุคนั้น มีผูหญิงมากมายจนเดนชัด และผูหญิงลวนมีบทบาทสําคัญ
ในการดูแลปกครองจัดระเบียบหมูบาน
หากจะวิ เ คราะห สื บ ต อ ถึ ง ลั ก ษณะการใช ภ าษาในการบั น ทึ ก ใน
ประวัติศาสตรนิพนธจีนโบราณ คงตองอางอิงถึงการที่เคยมีบันทึกเกี่ยวกับ
จักรพรรดิจ์ นี ไววา 後宮佳麗三千 [โฮว–กง–เจีย้ –ลี–่ ซาน–เชียน แปลความหมาย
ตามตัวอักษรไดใจความวา จักรพรรดิม์ นี างในสามพันคน] ซึง่ ถาจะเปรียบไป
นางในหรือสนมของจักรพรรดิจ์ นี ถึง ๓๐๐๐ คน นาจะมีอยูจ ริง แตตา งสถานะกัน
กับสนม ๘๐๐ คนของเจาผูครองเมืองของลานนาโบราณในดินแดนจีนตอนใต
เพราะสนม ๘๐๐ นั้น ตางทําหนาที่ผูปกครองหมูบานตามที่มีบันทึกไว หาไดอยู
ในสถานะนางในที่เปนนางระบํา หรือนางในที่คอยขับกลอมบรรเลงดนตรีใหจักร
พรรดิ์ในพระราชวังจีนไม
จากบันทึกที่อางอิงในหนังสือ 清代中泰关系 Sino–Siamese Relations
during the Qing Dynasty มีกลาวอางถึงการที่ลานนาหรือ เมือง ๘๐๐ สนม
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พรอมดวยเมือง 車里 (อานวา เชอ–หลี่) หมายถึงเมืองสิบสองปนนา และ
เมืองลาว วามีการสงเครื่องบรรณาการใหจีนทั้งในสมัยราชวงศหยวนและ
ราชวงศหมิงหลายครั้ง แตละครั้งก็จะประกอบไปดวย ชาง มาและรวมถึง
เครือ่ งเงิน เครือ่ งทอง โดยเฉพาะอยางยิง่ เมือ่ มีการเปลีย่ นรัชกาลของจีน เพือ่ เปน
การเจริญสัมพันธไมตรี แสดงความสวามิภักดิ์ไมสูรบรุกรานกัน โดยฝายจีน
เองก็จะสงมอบเครื่องกํานัลบรรณาการกลับมาดวยทุกครั้ง แทบทุกครั้งจะเปน
ผาแพรผาไหมจีน และเริ่มมีบางที่มีการมอบธนบัตรของจีนมาดวย
ในประวัติศาสตรนิพนธแหงราชวงศหยวนนั้น มีปรากฏการบันทึก
ที่เกี่ยวกับอาณาจักรลานนา เริ่มตั้งแตป ค.ศ.๑๒๘๔ (พ.ศ.๑๘๒๗) จนบันทึก
สิ้นสุดเมื่อป ค.ศ.๑๓๔๗ (พ.ศ.๑๘๙๐) รวมเวลาบันทึกยาวนาน ๖๓ ป ซึ่งอาจ
กลาวไดวา อาณาจักรลานนาและจีนมีความผูกพันกันไมนอยกวา ๕๐ ป ทวา
ระหวางนั้นมีการหยุดบันทึกไปเปนเวลา ๖ ป คือในชวงป ค.ศ.๑๓๐๓–๑๓๐๙
ซึ่งวิเคราะหจากบทบันทึกสุดทายในป ค.ศ.๑๓๐๓ ปรากฏเรื่องราวของการที่
ทัพจีนลมเหลวที่จะเคลื่อนทัพลงมาทําศึกกับอาณาจักรลานนา แตลมเลิก
การจัดทัพขามมา เนื่องจากสภาพทางภูมิศาสตรและการระบาดอยางหนักของ
ไขมาลาเรียในแถบตอนใตของมณฑลยูนนาน รวมถึงอาณาจักรลานนาเองมีการ
รวมทัพกันกับทัพของไทลื้อ หรือเชอหลี่ในขณะนั้น ในบทบันทึกประวัติศาสตร
นิพนธจนี แหงราชวงศหยวนนัน้ ยังไดระบุตอ วา ตราบใดทีเ่ มืองลือ้ ยังเปนปราการ
สําคัญ การที่ทัพจีนจะลงมาถึงดินแดนปาปายซีฟูหรืออาณาจักรลานนาไดนั้น
ก็เปนการยาก
บทบันทึกจาก Timeline of the Yuan Dynasty มีกลาวถึงวา ในป ค.ศ.๑๓๐๑
มองโกลแหงราชวงศหยวน ไดจดั ทัพมาเพือ่ โจมตีรฐั ฉานของปาปายซีฟู ซึง่ ระบุวา
รัฐฉานขณะนัน้ อยูใ นความปกครองของอาณาจักรลานนา หรือเปนสวนหนึง่ ของ
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ลานนาในขณะนั้น สาเหตุเพราะปาปายซีฟู ไดโคนลมผูปกครองรัฐฉาน บุคคล
ผูที่สวามิภักดิ์ตอจีน แตจีนก็ไมสามารถกระทําการสูรบกับปาปายซีฟูไดสําเร็จ
ในครั้งนั้น ดังปรากฏตอนทายของบทบันทึกวา ในป ค.ศ.๑๓๐๓ กองทัพจีน
ลมเหลวในการทําศึกกับปาปาซีฟูในรัฐฉาน
นครเชียงตุง ปจจุบันอยูในรัฐฉาน ประเทศสหภาพเมียนมา มีปรากฏ
หลักฐานคลังอาวุธโบราณ ณ บานพักสวนตัวของเจาอูเมือง ผูสืบเชื้อสาย
เจาผูครองนครเชียงตุงในอดีต อาวุธที่พบลวนเปนอาวุธโบราณ มีรูปทรง
เปนกระบี่สองคมขนาดใหญจํานวนหลายรอยเลม ใบกระบี่และดามทําจาก
เนื้อเหล็กกลา มีอักขระจีนสลักบนใบกระบี่ ซึ่งนาจะเปนรองรอยหลักฐาน
ทางประวั ติ ศ าสตร ข องการทํ า ศึ ก สงครามระหว า งล า นนากั บ จี น ในรั ฐ ฉาน
เพราะในทางฝงลานนามักจะเห็นอาวุธที่เปนดาบคมเดียว เปนดาบตอดาม
และศิลปะการตอสูของลานนาแตโบราณ ก็ฝกปรือเฉพาะแตการใชอาวุธ
ดาบแบบคมเดียวแตเปนดาบคู ในขณะที่ทางจีนนั้นจะมีการใชกระบี่สองคม
ซึ่งลักษณะวิธีใชอาวุธระหวางกระบี่และดาบมีความตางกันอยูไมนอย
ในป ค.ศ.๑๓๑๑ สองปหลังจากที่บันทึกเกี่ยวกับลานนาหมดไปจาก
หนาบันทึกทางประวัติศาสตรนิพนธของราชวงศหยวน ก็ไดปรากฏเรื่องราว
การปะทะกันระหวางกองทัพจีนและลานนา มีขอมูลบันทึกวาชนชาติไทลื้อเอง
ก็ มี ก ารพ า ยแพ ใ นการทํ า ศึ ก กั บ จี น และต อ งจํ า ยอมเข า ร ว มกั บ กองทั พ จี น
เพื่อเอื้อใหจีนสามารถรุกลํ้าลงมาถึงลานนาได ทั้งนี้เหตุแหงการจัดทัพของจีน
หากพิ จ ารณาจากการบั น ทึ ก เนื้ อ หาในประวั ติ ศ าสตร ล ว นเป น เรื่ อ งของ
ความพยายามสรางหนาประวัติศาสตรอันจะเปนการสรางความภาคภูมิใจ
ใหกับราชวงศจีน และสืบทอดอํานาจแหงมองโกลที่ตองการเขาครอบครอง
ดินแดนรายรอบใหอยูภายใตอํานาจ เนื่องดวยในยุคสมัยนั้น เรื่องราวในบท
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บันทึกจะมีกแ็ ตการทหารของแตละฝาย จะดวยวากองกําลังของทางลานนาเอง
ก็เปนทัพทีม่ ที หารกลา กอปรกับมีลกั ษณะทางภูมศิ าสตรทเี่ ปนชัยภูมทิ ไี่ ดเปรียบ
ทางการสูรบ มีภูเขาเปนแนวกั้นขาศึกไดดี ทั้งนี้ปรากฏผานการใชคําชี้เฉพาะ
ที่กลาวถึงชาติลานนาในสมัยนั้นอยางหลากหลายไมวาจะเปน 山嶠小夷 [ซาน
–เจีย้ ว–เสีย่ ว–อี]๋ แปลความหมายไดวา ชนกลุม นอยทีไ่ มใชชาวฮัน่ ทีอ่ ยูบ นยอดเขา
หรือ 蠻子 [มาน–จึ] ที่หมายความวา ชนที่ไมใชชาวฮั่น ซึ่งตามตัวอักขระจีน
อักษรตัวเต็มนั้น ความหมายฟงดูสอดเสียดสอแสดงถึงความเหยียดหยามกัน
ทั้งนี้หากจะพิจารณาตามบริบทของยุคสมัยที่มีแตการทําศึกสงครามนั้น การจะ
ระบุเรียกขาศึกก็คงไมสามารถเปนไปในทางยกยองสรรเสริญนัก อยางไรก็ดี
พจนานุกรมจีนในปจจุบันที่แปลจีนเปนภาษาอังกฤษ จะมีการระบุความหมาย
ควบคูกับการแปลความหมายตรงตัววา เปนคําที่ใชในสมัยโบราณใชเรียกชน
กลุมนอยที่ไมใชเชื้อสายฮั่นที่อยูทางตอนใตของจีน แทนที่จะใชความหมาย
ที่แทจริงที่หมายถึงชนที่อาศัยในปาเปนชาวปา ชาวเขา ชนปาเถื่อน หรือ
อนารยชน ดังปรากฏตามคําแปลในภาษาอังกฤษวา Babarians อีกทั้งในยุคนั้น
จักรพรรดิ์ของจีนก็รุงเรืองดวยอารยะวิชา มีผูที่ในชนชั้นปญญาชน มีการศึกษา
เปนปราชญในราชสํานัก และรุงเรืองในวิชาการและการจดบันทึกมากมาย
ซึ่งเกิดเปนขอเปรียบเทียบกับชนกลุมนอยหลายๆ ชนเผาที่ไมมีตัวอักษรภาษา
ของตนเอง จักรพรรดิ์ของจีนเองแทบทุกยุคสมัยก็ลวนเปนผูที่มีความรูหนังสือ
มีความสามารถทางอักษรศาสตร เขามามีบทบาทในการรวมชําระประวัตศิ าสตร
นิพนธของจีนเอง จึงไมเปนเรื่องนาประหลาดใจที่ชนชาติที่ใชหนังสือหรือ
มีตัวหนังสือใชจะนับตนเองวาเปนผูเจริญกวา
เปนเวลากวา ๑๙ ป ในความพยายามของจีนในสมัยราชวงศหยวน
ทีจ่ ะแผอาํ นาจการครอบครองลงมาถึงดินแดนลานนา และเขาสูอ งั วะในพมาหรือ
ทางการเรียกที่จีนเรียกวา อาณาจักรเหมี่ยน หรือ เหมี่ยนเตี้ยนในขณะนั้น
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สิบปแรกของความพยายามแผอาํ นาจของจีนลงมาสูอ าณาจักรลานนานัน้
มีอุปสรรคไมนอย ดวยวาเชอหลี่หรือชนไทลื้อเขารวมกับลานนาหรือปาปายซีฟู
หรือปาปายตาเตีย้ นในยุคนัน้ ทําใหเห็นถึงกองกําลังปาปายทีท่ รงอํานาจผานบท
บันทึกของจีน และเปนทีน่ า สังเกตวา จีนเรียกชนชาติ ไทลือ้ ทีร่ วมเขากับลานนา
ในขณะนัน้ วาปาปาย จนทําใหจนี มีความพยายามอยางหนักทีจ่ ะเขาครอบครอง
ปาปายซีฟู เพื่อรักษาศักดิ์ศรีของจีนในยุคนั้นเปนอยางยิ่ง
จนกระทั่ง ป ค.ศ.๑๓๑๒ กองทัพจีนตัดสินใจถอนกําลังถอยทัพ และ
เลือกที่จะใชวิธีสงสาสนถึงเจาเมืองตางๆ ของแควนปาปายซีฟูแทน โดยระบุ
ขอใหลานนาสวามิภักดิ์ขึ้นตรงกับราชวงศจีน ซึ่งก็ไมเปนผลสําเร็จไดงายนัก
จนกระทั่งป ค.ศ.๑๓๑๔ มีบันทึกวาราชวงศจีนสงทหารไปถึงเมืองเขิน 木肯寨
[มู–เขิ่น–จาย] หรือเมืองเชียงตุงในปจจุบัน ซึ่งในขณะนั้น คือดินแดนในปกครอง
ของปาปายซีฟู ดวยความพยายามทีจ่ นี จะเขาพบพญาไชยสงคราม กษัตริยอ งคที่
สองแหงราชวงศมังราย ผูเปนพระราชโอรสที่สองในพญามังราย มีพระนามเดิม
วาเจาขุนคราม ซึ่งจีนระบุในอักขระจีนวา 渾氣濫 [หุน–ชี่–ลั่น] ไดพบก็แต
พระเทวี หรือ นางคองหลวง ซึ่งจีนระบุในบันทึกวา 南貢弄 [หนัน–กง–นง]
ซึง่ นาจะเปนการระบุดว ยอักขระจีนทีเ่ ทียบพองเสียงกับภาษาไทยคือ นางคองหลวง
[หนัน–กง–นง] มิอาจแปลหาความหมายใดๆ ได
ทวาทางการจีนก็มไิ ดเขาพบพญาไชยสงครามแตหนแรก และไมยอมเผย
ขอความในสาสนจากจีนใหผูอื่น นอกเหนือจากพญาไชยสงคราม ผูครองแควน
ปาปายซีฟเู ทานัน้ หนึง่ เดือนตอมาในบันทึกของจีนกลาวถึงการทีท่ างการจีนไดเขา
พบทาวนํ้าทวม พระโอรสองคที่สองของพญาไชยสงคราม จีนระบุอักขระที่เรียก
ทาวนํ้าทวมวา 南通 [หนัน–ทง]

ลานนาคดี…ทีบันทึกโดยชนชาติอืน

อัญชลี กิ๊บบิ้นส

๙๓

ในทีส่ ดุ แลวหลังจากทีท่ างการจีนไดเขาพบพญาไชยสงครามทีเ่ ชียงราย
จีนใชอักขระเรียก เมืองเชียงรายวา 合二寨 [เหอ–เออ–จาย] และไดอาน
พระราชสาสนจากจีนใหพญาไชยสงคราม ไดรับทราบ
พญาไชยสงครามแสดงความกลาหาญและตอบกลับไปวา การมาถึง
ของทางการจีนในแควนลานนา หาใชเปนการที่จะใหเราตองมอบตัวขึ้นตรง
กับจีนแตอยางใด แตนาจะเปนการที่ทางการจีนไดเขามาเห็นวา อาณาบริเวณ
ดินแดนถิ่นแควนแหงปาปายตาเตี้ยนนั้น มีอาณาบริเวณมากถึงเขตแควนใด
ตางหาก มิฉะนั้นแลวทานจะกลับไปบอกกลาวในราชสํานักแหงราชวงศจีนได
อยางไร ทางการจีนในขณะนั้นจึงไดมีการเดินทางตอจากเมืองเชียงรายไปจนถึง
เมืองฝาง หรือ 孟范甸 (เมิง่ –ฟน –เตีย้ น) ซึง่ ในขณะนัน้ ทาวนํา้ ทวมเปนเจาเมืองครอง
เมืองฝางอยู ซึง่ ภายหลังไดมหี ลักฐานขอความเปนอักขระไตในขณะนัน้ ในสาสน
จากทางลานนาถึงราชสํานักจีนทีร่ ะบุถงึ การเจริญสัมพันธไมตรีกบั จีน ดวยการสง
ชาง ๒ เชือก พรอมกับใหเจาเมืองฝายลานนารวมเดินทางกลับออกไปสงคณะ
ของทางการจีนกลับไปสูจีนดวยเชนกัน ซึ่งจีนเองก็มีการมอบเครื่องบรรณาการ
กลับมาดวย การเปนเชนนี้ในทุกรัชสมัย ไมวาราชธานีของลานนาจะเปลี่ยนจาก
เชียงรายมาเปนเชียงแสนและจากเชียงแสน 蒙慶 (เหมิง–ชิ่ง) มาเปนเชียงใหม
อีกครั้งก็ตาม
จากนั้นเปนตนมา จนถึงสมัยของพญาผายู หรือ พระเจาสามพระยา
พระมหากษัตริยอ งคที่ ๕ แหงราชวงศมงั ราย คือ ในป ค.ศ.๑๓๔๗ หรือ พ.ศ.๑๘๙๐
ซึง่ ปรากฏเปนบันทึกสุดทาย ในประวัตศิ าสตรนพิ นธแหงราชวงศหยวน ซึง่ คราวนัน้
เชียงใหมกลับมาเปนราชธานีของลานนาและมีความสงบสุข
เปนที่ทราบกันวา ประวัติศาสตรนิพนธจีนแหงราชวงศหยวนนั้น มีขึ้น
อีกหนึง่ ชุด ซึง่ เรียกวา 新元史 [ซิง–หยวน–ฉือ่ ] ประวัตศิ าสตรใหมแหงราชวงศหยวน
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รวบรวมเรียบเรียงเปนฉบับสมบูรณ โดย 柯劭忞 [เคอ–เชา–หมิน] ในป ค.ศ.๑๙๒๐
เปนการรวบรวมขึน้ มาเปนภาคผนวกในประวัตศิ าสตรนพ
ิ นธแหงราชวงศหยวน
ฉบับดั้งเดิม ความตอนตนในสวนที่เกี่ยวของกับลานนา บงบอกที่มาที่ไปของชื่อ
ที่ใชเรียกดินแดนถิ่นแควนลานนาจากคําวา ปาปายซีฟู ดินแดนแหงสนม
๘๐๐ คน มาเปน ปาปายตาเตี้ยน คือ ดินแดนถิ่นแควนที่มีเขตแดนแผนดิน
กวางขวาง ซึ่งคําวา ปาปายตาเตี้ยนถูกกําหนดใหมีขึ้น หลังจากที่ลานนาเริ่ม
เจริญสัมพันธไมตรีกับจีน และเปนที่นาสังเกตวาขอความบทบันทึกในตอนทาย
ประวัตศิ าสตรใหมแหงราชวงศหยวน อันมีเนือ้ ความเกีย่ วกับลานนานัน้ ไดบนั ทึก
ความเปนดินแดนแหงกษัตริยผูปกครองที่เปยมคุณธรรม นับถือพระพุทธศาสนา
กษัตริยแหงลานนาไมปรารถนาการรบราฆาฟน แตละหมูบานแตละเมืองลวน
มีวดั และทุกๆ วัดมีการสรางพระธาตุเจดียน บั หมืน่ วัดทัว่ อาณาบริเวณ บนดินแดน
ถิน่ แควนลานนา และตอนสําคัญทีบ่ นั ทึกไวคอื อาณาจักรลานนาไมเคยเริม่ ลุกขึน้
ตอสูทําศึกฟาดฟนกับชาติใดกอน มีแตเพียงการตอสูเพื่อปกปองดินแดนของ
ตนเอง เมื่อถูกขาศึกรุกลํ้าเขามา และพักการรบทันทีเมื่อเห็นวาขาศึกศัตรูของ
ตนนั้นกําลังเพรี่ยงพรํ้าพายแพหรือสูญเสีย ปาปายซีฟู คือดินแดนแหงเมตตา
慈悲国 [สือ–เปย–กั๋ว] ดังปรากฏในขอความที่หยิบยกมานี้

ที่มา : ประวัติศาสตรนิพนธแหงราชวงศหยวน ฉบับใหม มวนที่ ๒๕๒
บทที่ ๑๔๙
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จะเห็นไดวา การที่มีบทบันทึกปรากฏในประวัติศาสตรนิพนธจีนแหง
ราชวงศหยวนฉบับใหมเชนนั้น นาจะเปนผลมาจากเนื้อความในประวัติศาสตร
นิพนธฉบับดั้งเดิม ที่บันทึกถึงการที่พญาไชยสงครามตอนรับและใหทางการจีน
ไดเขาพบ เพือ่ อานพระราชสาสนจากจักรพรรดิจ์ นี และเปดใหมกี ารทําการเจรจา
ถึงเหตุแหงการเขามาในดินแดนแควนลานนาของจีน หลังจากที่จีนพยายาม
อยูหลายตอหลายหนแตก็ลมเหลวไมเปนผลสําเร็จ ไมวาจะดวยการถูกหักหลัง
กันเองระหวางทางจากชนกลุม นอยทีจ่ นี รวบเขามาเปนสมัครพรรคพวก และดวย
การลมตายของทัพจีนจากโรคมาลาเรียทีร่ ะบาดอยางรุนแรงในเขตชายแดนเชอ
หลี่กับปาปายซีฟู (สิบสองปนนา และลานนา) ในขณะนั้น
การเป ด โอกาสให ท างการจี น ได เ ห็ น ความกว า งใหญ ไ พศาลของ
แผนดินลานนาในขณะนั้น กอปรกับการที่จีนไดมีโอกาสพบพระโอรสแหง
กษัตริยลานนาในราชวงศมังรายในขณะนั้น ที่มีความกลาหาญ และพรั่งพรอม
ในรูปแบบการกระจายอํานาจการบริหารปกครองแผนดินอยางสุขสงบ การได
เขามาเห็นอารยธรรมและความรุงเรืองของพระพุทธศาสนาในดินแดนลานนา
ในสมัยนัน้ อาจเปนประเด็นทีท่ าํ ใหจนี ไมจดั ทัพมารุกราน มีแตการเจริญราชสาสน
ถึงกัน
อีกแงมุมที่สามารถสะทอนเปนบทวิเคราะหออกมาจากขอมูลที่ได
สืบคนและศึกษาอยางถวนทั่ว คือ เพราะเหตุที่ทางการจีนไดมาเห็นดินแดน
ปาปายตาเตี้ยน ที่อุดมสมบูรณของลานนา ปาไม ชาง มา และมาถึงดินแดน
ที่มีพระมหากษัตริยและเจาเมืองตางๆ ที่กลาหาญ และปกครองแตละหัวเมือง
อยางมีคุณธรรม เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน นาจะเปนสิ่งที่ชวยลบลางทัศนคติเดิม
ของจีน ทีม่ ตี อ ชนชาติอนื่ ทีไ่ มใชเชือ้ สายฮัน่ ทีอ่ าศัยอยูต ามชายปา ขอบเขา และ
ยอดดอย วาเปนอนารยชน หรือ ชาวปาเถื่อนไดโดยสิ้นเชิง เพราะหลังจากที่
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มีการไปมาหาสูและเจริญสัมพันธไมตรีตอกัน ก็ไมมีหลักฐานหรือขอมูลใดๆ
ทีป่ รากฏในบันทึกเกีย่ วกับเรือ่ งการสูร บทําศึกกันระหวางจีนกับลานนา แตอยางใด
ในสวนของประวัติศาสตรนิพนธแหงราชวงศหมิงนั้น ยังคงเปนบันทึก
ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับการเคลือ่ นพลของกองทัพจีน ผนวกกับการถายโอนทางวัฒนธรรม
จากจีนใตแมนํ้าแยงซีลงมาถึงฝงลานนา หรือไทตอนเหนือในปจจุบัน ทวา
ไมสามารถเดินทางขามมาถึงดินแดนลานนาไดในสมัยนัน้ จนกระทัง่ ป ค.ศ.๑๓๘๘
ในสมั ย เจ า แสนเมื อ งมา เริ่ ม มี บั น ทึ ก ว า ล า นนามี ก ารส ง ทหารพร อ มด ว ย
เครื่องบรรณาการเพื่อเจริญสัมพันธไมตรีกับทางการจีน โดยการสงชางและ
สิ่งของพื้นถิ่นลานนา บางปมีหลักฐานของการสงงาชางเปนเครื่องบรรณาการ
และตอมาก็ทาํ ใหไดทราบวา อาณาจักรลานนาและจีนมีความสัมพันธทดี่ ตี อ กัน
ตอเนื่องอยางยาวนาน จนกระทั่งในป ค.ศ.๑๓๙๑ บทบันทึกในประวัติศาสตร
ราชวงศหมิง กลาวถึงวา จักรพรรดิ์จีนไดรับทราบขาวการสูรบกันระหวาง
อาณาจักรลานนาและกลุมชาติพันธุ โดยทางการจีนสงสาสนแจงเจตนาที่ดี
ที่จะสงทหารเขามาชวยปราบปรามศัตรูของอาณาจักรลานนา
อยางไรก็ดี ในบันทึกที่กลาวถึงความตอนหนึ่งที่เจาเชียงราย 刀整賴
พระราชนัดดาของเจาติโลกราช（刀攬那）เดินทางมาพบทางการจีนทีย่ นู นาน
เพื่อพบทางการจีนโดยนําเครื่องบรรณาการมาพรอมกับการแจงขาวเพื่อขอ
อนุญาตขึ้นครองราชยสืบตอเจาติโลกราช โดยในครั้งนั้นในบันทึกมีระบุวา
อาณาจักรลานนานั้นอยูหางไกลจากยูนนานมากนัก อีกทั้งยังเปนดินแดน
ที่มีไขมาเลเรียระบาด จึงเปนการควรที่ทางการจีนจะอนุมัติการขึ้นครองราชย
ของกษัตริยอ งคใหมแหงอาณาจักรลานนา โดยทีท่ างการจีนไมจาํ เปนตองเดินทาง
ไปตรวจสอบความจริงเท็จในการเปลี่ยนถายผูปกครองอาณาจักรแตอยางใด
ในครั้งนั้นลานนาเองก็ไดรับเครื่องของกํานัลจากทางการจีนกลับมาดวย อาทิ

ลานนาคดี…ทีบันทึกโดยชนชาติอืน

อัญชลี กิ๊บบิ้นส

๙๗

ผาตาดไหมทอง ผาตวนซาติน ผูติดตามแตละทานก็ไดรับพระราชทานเสื้อผา
และผาตวนจากทางการจีนอยางถวนทั่ว
นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับการปกครองของอาณาจักรลานนาในสมัย
ราชวงศหมิงแลวนั้น ยังคงมีบันทึกที่บงบอกอาณาบริเวณดินแดนถิ่นแควน
ของอาณาจักรลานนาในสมัยนั้นที่กวางใหญไพศาล ทางตะวันออกติดกับ
สิบสองปนนา หรือ เชอหลี่ ทางใตติดกับสุโขทัย ทางตะวันตกติดกับเมือง
หงสาวดี รัฐมอญในประเทศเมียนมาในปจจุบัน ซึ่งในสมัยนั้นบันทึกไววา
หงสาวดี เปนประเทศเพื่อนบานของอังวะแหงพมา โดยสามารถเขาใจไดวา
เปนยุคสมัยที่หงสาวดี คือ อาณาจักรมอญที่รุงเรือง เปนเอกเทศ ไมไดขึ้นตรง
ตอพมา และทิศเหนือติดกับเมืองเขินหรือนครเชียงตุงในปจจุบัน

ภาพที่ ๑ ขอความบันทึกแบบอักษรจีนตัวเต็มในประวัติศาสตรนิพนธจีน
สมัยราชวงศหมิง
ที่มา : https://ctext.org/wiki.pl?if=gb&res=41083&remap=gb (History of MIng Dynasty)
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เปนที่นาสังเกตวา ในบทบันทึกทั้งจากประวัติศาสตรนิพนธของราชวงศ
หยวนทั้งฉบับเกาและฉบับใหม รวมถึงประวัติศาสตรราชวงศหมิง ตางระบุชื่อ
ของกษัตริยและผูปกครองของลานนาขึ้นตนดวยคําวา 刀 (ออกเสียงตามแบบ
ภาษาจีนกลางวา เตา แปลตรงตัวแปลวา มีด หรือ ดาบ) ซึ่งจากบันทึกภาษาจีน
ก็ประหนึง่ วาเปนแซสกุลของชาวไทยวนในสมัยนัน้ ทีจ่ นี กําหนดขึน้ หรือทางฝาย
ของชนชาติไทยเลือกขึ้นมา เมื่อมีการรองขอใหตองใชชื่อแซ
จากคําบอกเลาของชาวไทเหนือในเมืองมาวหรือเมืองรุยลี่ เขตปกครอง
ตนเองของชาติพันธุไทในจีน ในมณฑลยูนนาน เขตติดตอระหวางชายแดนจีน
และเมียนมาวา ยุคสมัยหนึ่งเจาฟาไทเหนือจะตองเลือกใชแซ มีการเลือกคําวา
刀 (ออกเสียงวา เตา) มาใช ซึ่งมีความพองเสียงกับคําวา ทาว ซึ่งหมายถึง
ตําแหนงสําคัญในระบบเจาฟาและผูปกครองเมือง ทวาในงานแปลเอกสาร
ในหนังสือที่ถอดความประวัติศาสตรนิพนธจีนเกี่ยวกับอาณาจักรลานนา โดย
Liew, et al. (๒๐๐๘) มีการแปลความออกมาวาเปนความหมายถึง ทาว ตําแหนง
ของผูป กครองเมือง ในขณะทีย่ งั มีอกี คําทีอ่ อกเสียงใกลเคียงกันคือคําวา 招 [เจา]
ซึ่ ง สอดคล อ งพ อ งเสี ย งกั บ คํ า ว า เจ า ที่ ห มายถึ ง ผู  มี ย ศฐาในระบบเจ า ฟ า
ในบางบันทึกจะพบวาใชทั้งคําวา เตา และ เจา ตอเนื่องกัน จึงไมอาจสรุปไดวา
ทําไมตองเรียกทั้งทาวทั้งเจาติดกัน
จากหลักฐานที่พบในปจจุบันในพิพิธภัณฑที่เมืองแจ ในมณฑลยูนนาน
ซึ่งยังพบชนชาติไทเหนืออาศัยอยู แตระบบเจาฟาของชาวไทเหนือในสมัย
ที่จีนเขาครอบครองนั้นตองหมดไป มีแตเพียงการใชคํานําหนาชื่อวา เตา ที่เปน
เสมือนชื่อสกุลของผูเปนเจาฟาเจานายในกลุมชนชาติไทเหนือในเมืองมาว
เมืองขอน เมืองแจ ในปจจุบันจะเห็นไดชัดเจนวาผูมีเชื้อสายเจาฟาจะมีชื่อ
ภาษาจีนที่นําหนาดวยคําวา เตา ประหนึ่ง แซ ในขนบการเรียกชื่อของจีน

ลานนาคดี…ทีบันทึกโดยชนชาติอืน

อัญชลี กิ๊บบิ้นส

๙๙

เพราะหากจะมองยอนกลับมาสูกลุมชาติพันธุไทกลุมอื่นๆ นั้น ก็จะไมมีการใช
แซหรือสกุล มีเพียงตําแหนงและชื่อเรียกตามมา และยังเปนที่สังเกตไดอยาง
เดนชัดวา ขนบการใช แซเตา ในสายเจาฟา หรือผูปกครองดินแดนในอาณาจักร
ลานนาสมัยนั้น พบไดอยางเดนชัดจากทั้งประวัติศาสตร ของราชวงศหยวน
และประวัติศาสตรราชวงศหมิง แตก็เริ่มพบวามีการใชคําวา 刁 [เตี้ยว] อยูบาง
ซึ่งจะวิเคราะหในลําดับตอไป
ในสวนชื่อของผูปกครองอาณาจักรลานนาที่พบเปนภาษาจีน สามารถ
หยิบยกมาพอสังเขปดังนี้ 刀攬那 [เตา–หลัน–นา] คือ ทาวลานนา 刀招散
[เตา–เจา–ซั่น] คือ สามฝงแกน 刀整赖 [เตา–เจิ่ง–ลาย] คือ ทาวเชียงราย
刀板冕 [เตา–ปาน–เหมี่ยน] คือ แสนเมืองมา ซึ่งจะเห็นไดวาไมมีความสอดคลอง
วาจะหมายถึงความหมายที่เรียกวา ทาว แตอยางใด ในทางกลับกันดูจะเปนแซ
ทางขนบจีนที่บงบอกถึงวาผูนี้คือผูมีเชื้อฟาหรือเปนเจาฟาผูปกครองอาณาจักร
ลานนา ทีจ่ นี จงใจใหเปนเชนนัน้ ในการบันทึกทางประวัตศิ าสตรของจีน จะมีกแ็ ต
ในบางบันทึกในประวัติศาสตรนิพนธของราชวงศหมิง ที่บันทึกในป ค.ศ.๑๕๓๗
มีการเขียนโดยใชคําวา 刁攬那 [อานวา เตี้ยว–หลัน–นา] ในความเปนไปได
นาจะเปนความคลาดเคลื่อนของการเขียนอักขระเพราะพบนอยมากที่ใชคําวา
刁 [เตี้ยว] นําหนาชื่อเจาฟาหรือเจาผูครองอาณาจักรแหงลานนาเพราะอักขระ
刀 [เตา] และ刁 [เตี้ยว] มีความคลายเคียงกันมาก การชําระความหรือคัดลอก
อักขระในยุคสมัยนั้น หากมิไดตรวจสอบจากบันทึกดั้งเดิม ก็อาจผิดพลาดกลับ
กลายเปนคําอื่นไปได
อีกสองคําในภาษาจีนกลางทีบ่ นั ทึกในประวัตศิ าสตรจนี ทีส่ อื่ ถึงตําแหนง
เจาฟาเจาครองเมืองหรือผูม อี าํ นาจในสายปกครองอาณาจักรลานนาในสมัยนัน้
ที่พบมากคือ 招 [อานวา เจา] อันอาจหมายถึง ตําแหนง เจา หรือ ผูสืบ
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เชื้อสายในวงกษัตริยของลานนา ซึ่งพบในบันทึกเมื่อมีการเอยถึงเจานํ้าทวม
พระราชนัดดาของพญามังราย 招南通 [เจา–หนัน–ทง] ทวามิไดระบุเรียกวา 刀
南通 [เตา–หนัน–ทง]
อีกคําที่ในบันทึกราชวงศหมิง ใชเรียกตําแหนงผูสืบราชการหรือผูแทน
เจาฟาของอาณาจักรลานนา และบางครั้งใชเรียกผูสืบราชการแทนเจาฟา
ของชนชาติลาวและชนไทลื้อ อาทิ คําวา 板 [อานวา ปน] ซึ่งถาเปนคําเต็มที่ใช
เรียกเจานาย ผูมีอํานาจจะใชคําในภาษาจีนกลางวา 老板 [อานวา เหลา–ปน]
อาทิ 板官罕 [ปน –กวน–หัน] 板細嫩 [ปน –ซี–เนิง] นาจะหมายถึงตําแหนง พญา
ไมใชแซที่เจาฟาใช หรืออาจเปนผูแทนเจาฟาที่มิไดมีเชื้อสายในเครือญาติ
จากเจาฟาแตอยางใด ซึ่งในยุคสมัยนั้นจีนใชคําวา 头目 [โถว–มู] ที่หมายถึง
หัวขบวน หรือ ผูนํา หรือ หัวหนา ในที่นี้จึงนาจะเปนการใชคําพองเสียงกับ
ภาษาไทยวน หรือเปนตําแหนงทีท่ างการจีนใชในยุคสมัยนัน้ ทีห่ มายถึง เจานาย
หรือ ผูนํา อยางไรก็ดีมีหลักฐานปรากฏในประวัติศาสตรของราชวงศหยวน
เมื่อกลาวถึงเจานายแหงอาณาจักรลานชาง จีนบันทึกโดยใชภาษาจีนกลางวา
刀板雅者 [เตา–ปน
 –หยา–เจอะ] 刀板雅蘭掌 [เตา–ปน –หยา–หลัน–จาง] เจาพญา
ลานชาง ซึง่ คลายเคียงกับคํานําหนาอีกคําคือ 渾 [หุน] พองเสียงกับคําวา ขุน หรือ
ผูมีตําแหนงรองจากกษัตริย 渾氣濫 [หุน–ชี่–หลัน] ชื่อจีนของพญาไชยสงคราม
และคําวา 胡龍 [หู–หลง] พองเสียงกับคําวา ขุนหลวง ทีห่ มายถึงเจาฟาผูป กครอง
อาณาจักรที่มักใชเรียกในชนชาติพันธุไท
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การวิเคราะหเรือ่ งราวทีเ่ กีย่ วกับลานนาในบันทึกจากหมอสอนศาสนา

บันทึกนี้เกิดขึ้นเมื่อ ๑๐๐ กวาปกอน โดย ดร.วิลเลี่ยม คลิฟตัน ดอดด
หรือเปนที่รูจักกันวา หมอดอดด เปนมิชชันนารีชาวอเมริกัน ซึ่งเขามาอยูอาศัย
ที่จังหวัดเชียงรายเปนเวลายาวนานถึง ๓๓ ป โดยมีภาระหนาที่ในการเผยแพร
คริสตศาสนาในชนชาติไทยในมณฑลยูนนาน จากหลักฐานในบทบันทึกของ
หมอมิชชันนารีชาวอเมริกันที่สามารถสื่อสารดวยภาษาไทยและภาษาลานนา
หรือภาษาไทยวน อีกทั้งเขาใจวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีแหงลานนา
อยูไมนอย จนมีความสามารถแยกแยะผูคนไดวาผูใดเปนชนชาติใด ชาติพันธุ
กลุมไหน โดยพิจารณาจากภาษาที่ใช กอปรกับลักษณะของเครื่องแตงกาย
ความเชื่อ การนับถือศาสนา ตลอดจนลักษณะนิสัยใจคอของผูคน และดวยเหตุ
ที่ในหวงเวลานั้น หมอดอดดมีภาระหนาที่หลักในการที่จะเผยแพรศาสนาคริสต
ในหมูชนชาติไทย ที่มิใชแตในลานนาหรือภาคเหนือของไทยเทานั้น ทวาทาน
ยังมีภารกิจในการที่จะสืบสวนสืบเสาะหาชนชาติไทที่อาศัยอยูเหนือแผนดิน
ไทยปจจุบันขึ้นไป นั่นคือในมณฑลตางๆ ทางตอนใตของจีน ซึ่งประกอบดวย
มณฑลยูนนาน มณฑลกุยโจว มณฑลกวางสี มณฑลกวางตุง และมณฑลเสฉวน
ซึ่งในบทบันทึกการเดินทางจากเชียงรายของไทยผานเขาทางลาวสูเมืองเชียงรุง
แหงสิบสองปนนา ในประเทศจีนปจจุบัน ยาวตลอดครบถวนในทุกมณฑล
หลักที่กลาวไวขางตน รวมถึงการเขาไปในจังหวัดตังเกี๋ยหรือประเทศเวียดนาม
ในปจจุบัน
การสืบคนสืบสวนการดํารงอยูของชนชาติไทในดินแดนตอนใตของจีนนี้
เนื่องเพราะเปนภารกิจหลักและเปนเพราะความสนใจ หลงใหลในชาติพันธุไท
ของทาน จึงเปนแรงบันดาลใจทําใหการเดินทางเก็บบันทึกขอมูลมีแงมมุ ทีน่ า สนใจ
มากมาย เปนบทบันทึกที่ไดขอมูลเปนปฐมภูมิ คือจากประสบการณตรงเปน
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หลักใหญ มีบางสวนทีอ่ า งอิงถึงขอมูลจากนักสํารวจสืบคนชาติพนั ธุไ ท ชาวยุโรป
ที่ทํางานใหประเทศอังกฤษในการสํารวจดินแดนในเขตตอนใตของจีน
หลายบทหลายตอนในบทบันทึกในหนังสือของหมอดอดด ที่ชื่อวา
Tai Race มีการอธิบายพรอมหลักฐานสอดคลองกับแผนที่ในปจจุบัน ในการ
กลาวอางถึงชาติพนั ธุไ ทในแตละกลุม โดยเฉพาะอยางยิง่ ในสวนทีม่ คี วามสัมพันธ
เชื่อมโยงกับชาวลานนาในปจจุบัน และเนื่องจากความที่หมอดอดดเปนผูที่ไมรู
หนังสือจีน ในบทบันทึกของทานในการเรียกชื่อเมือง หรือการใชอักษรโรมัน
เขียนกํากับชื่อเมือง หรือภาษาถิ่น จึงมีการผิดเพี้ยน อาทิ มณฑลกุยโจว ก็เรียก
ออกไปวา มณฑลไกวเจา
อยางไรก็ดี บทบันทึกของหมอดอดดเกี่ยวกับเรื่องราวชาติพันธุไทใน
แผนดินจีน ทีเ่ กีย่ วเนือ่ งกับลานนานัน้ ถือไดวา เปนขอมูลปฐมภูมิ ทีย่ งั ประโยชน
มาสูนักประวัติศาสตรและนักวิชาการที่มุงศึกษาลานนาคดีจากมุมมองของ
ชนชาติอื่นไดเปนอยางดี ถึงแมจะเปนลักษณะของบทบันทึกการเดินทางสวนตัว
ก็ตาม จึงทําใหตลอดกระบวนการการวิเคราะห และเชื่อตามสิ่งที่บันทึกไว
จึงเปนไปอยางที่ตองศึกษาและคนควาเรื่องราวเทียบเคียงเพิ่มเติมควบคูไปกับ
เอกสารจีน และแผนที่จีนในยุคสมัยเดียวกับที่หมอสอนศาสนาผูนี้ไดเดินทางไป
จนสามารถทําใหเกิดความกระจางได โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาและความหมาย
พิกัดและชื่อเมืองชื่อจังหวัด และชื่อมณฑล รวมถึงคําศัพทเฉพาะที่จีนใชเรียก
ชนชาติพันธุไทยที่อาศัยอยูตางภูมิประเทศกัน
การใช คํ า อ า นภาษาจี น หรื อ การบั น ทึ ก จากการได ยิ น คํ า จี น มาก็ มี
ความผิดเพี้ยน ทั้งนี้อาจเปนเพราะชาติพันธุไทยในดินแดนจีนในยุคสมัยนั้น
มีจํานวนคนไมมากนักที่รูภาษาจีน เพราะไมไดศึกษาภาษาจีน จะมีก็แตชน
ระดับผูนํา หรือชนที่รวมทํางานบริหารปกครองแตละเมืองกับฝายจีน และ
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เปนเพราะความตองการอนุรักษภาษาไทยพื้นถิ่นของตนไว จึงปฏิเสธที่จะรับ
ภาษาอื่นเขามาในกลุมชนของตน ที่สําคัญเพื่อเปนการรักษาอัตลักษณของชน
เผาใหคงอยู ไมใหถูกกลืนกินไปกับวัฒนธรรมอื่น ดังนั้นภาษาจีนที่ใชสื่อสาร
ในกลุมชนชาติพันธุไทยแตละกลุมชนนั้น ก็จะมีสําเนียงผิดเพี้ยนไปในแตละ
ชนเผาและตางสําเนียงไปจากภาษาจีนกลางมาตรฐานที่ทางการจีนใช ซึ่งเมื่อใช
ความรูภ าษาจีน และเทียบเคียงภาษาจีนกับอักษรโรมันทีห่ มอดอดดบนั ทึกไวตามที่
ไดยิน โดยเฉพาะชื่อเมืองตางๆ กอปรกับแผนที่ปจจุบัน และแผนที่จีนโบราณ
ในยุคสมัยนั้น บางครั้งก็เกิดความสับสนอยูไมนอย อยางเชนมีการอธิบายความ
ในบทบันทึกหนึ่งของ มร. Colquhoun ที่บันทึกการเดินทางตั้งแตเมืองกวางตุง
ไปยังเมืองมัณฑะเลยในประเทศเมียนมา เมื่อป พ.ศ.๒๔๒๕ มีการกลาวอางถึง
การไดผานพบชนชาติไทในที่ตางๆ บนเสนทางนี้ ตั้งแตชนชาติไทยในมณฑล
ยูนนาน ในมณฑลกวางสี ซึ่งความซับซอนสับสนเกิดขึ้น เนื่องจากสาเหตุที่วา
มร. Colquhoun เปนชาวตางชาติทไี่ มรทู งั้ ภาษาไทยและภาษาจีนและก็มกั จะยึด
เอาขอมูลที่ไดรับจากผูนําจีนในมณฑลนั้นๆ โดยผูนําจีนในแตละมณฑลจะเรียก
ชนพื้นเมืองเดิมที่ถึงแมจะตางกลุมตางสายวา ชนพื้นเมืองเดิม คือความหมาย
ทีแ่ ปลออกมาโดยตรงจากคําทีใ่ ชใน ภาษาจีนวา 本地人 ออกเสียงวา เปน –ตี–้ เหริน
ทว า หมอดอดด ถ อดความจากบทบั น ทึ ก ที่ ท  า นพบจากชาวต า งชาติ นั้ น ว า
ทางการจีนเรียกชนพืน้ เมืองเดิมหรือชาวไทยในแผนดินจีนตอนใตวา เปน–ที–่ เย็น
“Pen Ti Jen” ถายทอดออกมาในหนังสือ Tai Race ฉบับภาษาไทย ซึง่ “เปน ที่ เย็น”
หาความหมายไมได
ความสับสนในการอานบันทึกของหมอสอนศาสนาดูเหมือนจะเปนการใช
อักษรโรมันเรียกชือ่ เมืองหรือชือ่ ชาติพนั ธุก ลุม ตางๆ ซึง่ ตองอาศัยการเทียบเคียง
เชื่อมประสานกับขอมูลจากแหลงอื่นๆ มากพอสมควรเพื่อใหเกิดความเขาใจ
แจมชัดในเนื้อหาที่มีการบันทึกไว ในบันทึกของหมอดอดดมีการแบงชาติพันธุ
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ออกตามภาษาที่ใช ภาษายวน อักษรยวน คือ ภาษาที่ชาวไทยวนหรือชาวลานนา
ในยุคสมัยของหมอดอดดใชกัน โดยหลักฐานระบุวา ภาษาไทยวนถูกใชในกลุมชน
ที่นับถือศาสนาพุทธ เพราะพุทธธรรมคําสั่งสอนในพระพุทธศาสนาถูกจดบันทึก
ดวยอักษรไทยวน หรือ อักษรธัมมลานนาที่ยังคงมีใชในปจจุบัน โดยหมอ
สอนศาสนาจะใชวิธีสังเกตจนพบวาผูที่อานอักษรไทยวนออกคือชาวลานนา
ที่นับถือศาสนาพุทธเปนสวนใหญ เพราะการศึกษาหรือโรงเรียนเริ่มตนจากวัด
ในพระพุทธศาสนา แมการเผยแพรศาสนาของคริสเตียนก็มักไปเริ่มตนที่วัดพุทธ
โดยใชวัดเปนศูนยกลางในการสืบคนขอมูลประชากรของเมืองนั้นๆ
หมอสอนศาสนาจําแนกชนแตละชาติ จากความสามารถในการใชภาษา
และมีความสามารถชี้เฉพาะไปไดวา ชนเผาไหนที่นับถือศาสนาพุทธ ชนเผาไหน
นับถือผี ซึ่งเปนประโยชนแกหนาที่ของหมอสอนศาสนา ที่มุงเผยแพรคริสเตียน
ไปยังกลุมชาติพันธุที่ยังไมรับนับถือศาสนาใดๆ หมอสอนศาสนาในยุคนั้น
มีความสามารถสือ่ สารภาษาไทยวนไดเปนอยางดี ถึงขัน้ สามารถสอนภาษาไทยวน
ใหกลุมชาติพันธุ และสามารถแปลคัมภีรคริสเตียนเปนภาษาไทยวนได
จากหลักฐานในบทบันทึกของหมอสอนศาสนาตอนหนึง่ ทําใหไดทราบวา
ชาวลานนาที่รูหนังสือ คือกลุมที่ศึกษาพระพุทธธรรม การไดเรียนรูจนอานออก
เขียนไดเกิดขึน้ จากวัดในพระพุทธศาสนา มีการระบุลกั ษณะตัวอักษรไทยวนทีพ่ บวา
มีใชมายาวนานทั้งในมณฑลกวางสี และมณฑลยูนนาน เปนลักษณะอักษรตัว
กลมๆ คลายกับอักษรที่ใชในลานนา โดยในบทบันทึกของหมอดอดดเกิดขึ้น
ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของแผนดินสยาม จึงไมไดพบเห็นคําวา “ลานนา” มีแตคาํ วา
ดินแดนตอนเหนือของสยาม ทวาเมือ่ กลาวถึงภาษาลานนาหรืออักษรธัมมลา นนา
ก็จะถูกบันทึกไวดว ยคําวา ภาษายวน หรือ อักษรไทยวน และเมือ่ กลาวถึงชาวไทย
ตอนเหนือในสยาม ก็ใชคําวา ชาวไทยยวน หรือ ไทยวน และ คนเมือง แทนที่
จะเรียกวา คนลานนา

ลานนาคดี…ทีบันทึกโดยชนชาติอืน

อัญชลี กิ๊บบิ้นส

๑๐๕

ทัง้ นีค้ งเปนดวยเหตุของบริบททางกาลเวลาทีก่ รุงรัตนโกสินทรในสมัยนัน้
มี ค วามพยายามที่ จ ะสร า งเอกภาพให เ กิ ด ขึ้ น ในแผ น ดิ น สยามในครั้ ง สมั ย
รัชกาลที่ ๕ ไมวาจะเปนมาตรการที่พยายามใหทั่วทุกภาคในสยามประเทศ
ใชอักษรไทยกลาง มีการควบคุมจํากัดการใชภาษาลานนา หรืออักษรธัมมลานนา
ในยุคสมัยนั้น
ทวาในหลักฐานการบันทึกเรื่องราวของชาติพันธุไทยในดินแดนจีน
กลาวถึงวามีคัมภีรพระพุทธศาสนา ที่พบในมณฑลกวางสีและมณฑลยูนนาน
ในกลุมชาติพันธุไทเหนือ ซึ่งมีขอพิสูจนวามีมายาวนานเกินกวา ๑๐๐ ป
เพราะจากบทบันทึกมีการอางถึงวาชาวไทเหนือผูมีหนังสือพระพุทธศาสนานั้น
มีมาตั้งแตสมัยเยาววัย ซึ่งอาจกลาวไดวาเปนผลพวงจากความรุงเรืองและ
กวางไกลของอาณาจักรลานนาในสมัยกวา ๗๐๐ ปที่แลว เพราะดวยหลักฐาน
ที่ปรากฏผานชาติพันธุไทยหลากหลายที่อาศัยอยูในมณฑลตางๆ ของจีนตอนใต
ยังคงนับถือพระพุทธศาสนา มีวัดวาอารามแหงพุทธศาสนานิกายเถรวาท ซึ่งใน
ยุคสมัยของเจาผูครองอาณาจักรลานนาที่ปรากฏสืบเนื่องในประวัติศาสตรนิพนธ
จีนตั้งแตสมัยราชวงศหยวนสูราชวงศหมิง จนกระทั่งมาถึงยุคสมัยที่ปรากฏ
ในบทบันทึกของมิชชันนารีคือยุคสมัยที่กอบรวมไทยเปนกรุงรัตนโกสินทร
สามารถเห็นไดวา พุทธศาสนาเปนสถาบันหลักทีถ่ กู ยึดมัน่ และสืบทอดความเชือ่
ประจําชาติมาโดยตลอดสวนภาษาจีนนั้นมีเฉพาะบางคนเทานั้นที่ทํางานรับใช
ฝายผูป กครองของจีน กลุม ชนนีก้ จ็ ะสามารถสือ่ สารภาษาจีนได ทวาชาติพนั ธุไ ทย
สวนใหญที่อาศัยในมณฑลตางๆ ของจีนตางพยายามที่จะอนุรักษภาษาพื้นถิ่น
ของตนเองไว จึงเปนเหตุใหมีผูคนไมมากที่จะสามารถสื่อสารภาษาจีนไดไมวา
จะเปนจีนกลางหรือจีนกวางตุงก็ตาม
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ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

 การวิเคราะหเรือ
่ งราวทีเ่ กีย่ วกับลานนาในจดหมายเหตุเชียงใหม

ที่บันทึกโดยชนชาติพมา

ภาพที่ ๒ Zinme Yazawin ฉบับภาษาพมา ตีพมิ พ ในชวงศตวรรษที่ ๑๘
ที่มา : https://www.wikiwand.com/en/Zinme_Yazawin

ภาพที่ ๓ Zinme Yazawin ฉบับภาษาอังกฤษ ตีพิมพ ในป ๒๐๐๓
ที่มา : https://koha.library.tu.ac.th/bib/643543
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บทบันทึกชิ้นสําคัญเกี่ยวกับลานนาในอดีตที่ถูกบันทึกโดย ชนชาติพมา
หรือประเทศเมียนมา มีขนึ้ ในสมัยทีอ่ าณาจักรลานนากลายเปนรัฐในปกครองของ
พมา ตลอดระยะเวลายาวนานถึง ๒๑๖ ป นับตัง้ แตป พ.ศ.๒๑๐๑ ถึง ป พ.ศ.๒๓๑๗
โดยลานนาเปนมณฑลหนึ่งของพมาในชวง ๑๐๐ ปแรก เริ่มตั้งแตในสมัย
พระเจาบุเรงนอง จากนั้นเปนรัฐในความปกครองโดยสิ้นเชิงและเสียประโยชน
มากมายในเรื่องการสงเครื่องบรรณาการใหกับกษัตริยพมา จนกระทั่งสืบมาถึง
สมัยพระเจาตากสินมหาราช ที่มีการขับอํานาจพมาออกไปจากเชียงใหม ทําให
อาณาจักรลานนาเขามาขึ้นตรงตอสยามประเทศ และสืบมาเปนจังหวัดสําคัญ
ทางภาคเหนือของไทยในปจจุบัน
จดหมายเหตุเชียงใหม ที่บันทึกโดย Sithu, Gamani Thingyan ชาวพมา
ในราวศตวรรษที่ ๑๘ มีมมุ มองในเรือ่ งการศึก การปกครอง เปนสวนใหญ ขอความ
สําคัญที่พบในจดหมายเหตุเชียงใหมตอนหนึ่ง กลาวถึง ชัยมงคล ๗ ประการ
ของการสรางเมืองเชียงใหม ซึ่งก็ไดมีปรากฏในตํานานพื้นเมืองเชียงใหมสืบมา
อีกหลากหลาย โดยชัยภูมทิ งั้ ๗ นัน้ ประกอบไปดวยดังนี้ หนึง่ กวางหนูขาวเขามา
ไมกลัวมนุษย สอง กวางหนูแดง ขนขาวกลางหลังและขาทั้งสี่ มาจากปาและ
ถูกตอนโดยทหาร สาม ดอยสุเทพตั้งอยูทางทิศตะวันตก การจัดวางทิศสราง
ตามคติละโวและมอญ สี่ นํา้ มาจากภูเขาไหลขึน้ เหนือ แลวเลีย้ วไปทางทิศตะวันออก
และลงใต และวกกลับตะวันตก เปนสายนํ้าที่เปนปราการรอบเมือง หา ผืนดิน
ฝง ตะวันตกของเมืองสูง ผืนดินฝง ตะวันออกของเมืองตํา่ หก สายนํา้ ไหลไปทาง
ตะวันออกรวมกับนํ้าแมปงไหลจากสระอโนดาตจากยอดดอยหลวงเชียงดาว
และไหลลงสูเมืองทางทิศตะวันออก เจ็ด เชียงใหมมีทะเลสาปใหญ ทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือ หลายหลักฐานในชัยภูมิทั้ง ๗ ปจจุบันยังคงมีหลงเหลือ
ใหเห็น บางชัยภูมิก็มีการแปรเปลี่ยนไป ตามกาลเวลาและยุคสมัย นอกจาก
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รองรอยทางประวัติศาสตรผานบทบันทึกของชนชาติอื่นที่เกี่ยวกับลานนาแลวนั้น
หลักฐานทีจ่ บั ตองได สามารถพบในอิทธิพลการใชภาษา ประเพณี และงานศิลปกรรม
หัตถกรรมบางอยางที่สืบสานสอดคลองกันสืบมา อาทิ ปอย (งานมหรสพ) สลา
(ชาง ครู ผูเชี่ยวชาญ) ขาวซอย (กวยเตี๋ยว) จะเปนดวยความบังเอิญ หรือ
การปะปนของเกี่ยวกันยาวนานของผูคนสองชาติสองแผนดิน ก็ลวนเปนไปได
ทั้งสิ้น ซึ่งปจจุบันการถายโอนขามวัฒนธรรมเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได และ
ถือเปนการสมยอมพรอมใจรับเขามา ซึ่งตางจากในอดีตกาล ซึ่งมักจะเปน
การใช อํ า นาจหรื อ ใช ยุ ท ธวิ ธี ก ารครอบงํ า ทางวั ฒ นธรรม เพื่ อ แผ ก ระจาย
การปกครองหรือมีการสมยอมรับวัฒนธรรมของกันและกันเพื่อการอยูรวมกัน
อยางสงบสุข ชนชาติไหนจะถูกกลืนกินทางวัฒนธรรมมากเทาใด ก็ขนึ้ อยูก บั ชน
ในแตละชาติทจี่ ะมุง มัน่ อนุรกั ษคณ
ุ คาทางอัตลักษณของตนเองไวไดอยางมัน่ คง
ยืนนานเพียงใด บันทึกตางๆ เกีย่ วกับลานนาโดยชนชาติอนื่ ลวนเปนสือ่ สะทอน
ใหไดเขาใจมากขึ้นถึงความมุงมั่นรักษาอัตลักษณแหงลานนาที่มีคายิ่ง
บทสรุป

เรือ่ งเลา ตํานาน ภาพเขียน สถาปตยกรรมทีห่ ลงเหลือตกทอดมาใหไดเห็น
พงศาวดาร จดหมายเหตุ ประวัติศาสตรนิพนธ ภาษาของตางเผาพันธุทวา
มีความเชือ่ มโยงความหมายเดียวกัน วัฒนธรรมทีม่ คี วามคลายเคียงกัน ลวนเปน
รองรอยสําคัญที่ทําใหเราเห็นผานบทบันทึกทางประวัติศาสตรทั้งสิ้น ความจริง
เท็จในทุกบันทึกตองอาศัยกาลเวลาและงานวิจยั อยางตอเนือ่ งเปนเครือ่ งพิสจู น
เปนเครื่องหักลางทางหลักฐานที่ปรากฏ
จะดวยเหตุผลใดก็ตามของผูที่บันทึกเรื่องราวเอาไวแตเกากอน จะดวย
ทัศนคติที่ดี หรือการไมมีลําเอียงอคติใดๆ กับชนชาตินั้นๆ ที่นักสํารวจหรือ
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ผูบ นั ทึกขอมูล หรือจะดวยขอจํากัด ทางความรูใ นภาษา วัฒนธรรม และความเชือ่
ลวนเปนเหตุใหเกิดความผิดเพี้ยนคลาดเคลื่อนในเนื้อหาไดทั้งสิ้น ทวาการศึกษา
ลานนาคดีทบี่ นั ทึกโดยชนชาติอนื่ เปนการศึกษาคนควาแบบตองเปดใจ ทําความ
เขาใจ บริบทแหงกาลเวลาทีบ่ นั ทึกถูกเรียบเรียงขึน้ เขาใจถึงวัตถุประสงค มุมมอง
และเปาหมายสําคัญของผูบันทึกเหตุการณและขอมูลตางๆ ก็จะทําใหไดเห็น
อีกมิติของการศึกษาเรื่องราวของชาติพันธุไทยในอดีตไดลึกซึ้งขึ้น
บทความนี้มุงไปที่ความพยายามรวบรวมมุมมองจากบทบันทึกของ
ชนชาติอื่น ที่มีตอดินแดนลานนาในยุคเกากอน การไดยอนมองเรื่องราวเกา
กอน โดยเฉพาะอยางยิ่งมองจากสิ่งที่ชนชาติอื่นบันทึกไว ไมวาจะเปนชนชาติ
ทีอ่ ยูใ นประเทศใกลเคียง หรือจากชนชาติอนื่ ทีเ่ คยเขามาอาศัยในแผนดินลานนา
เองก็ตาม ลวนมีความสําคัญและชี้นําใหเขาใจตัวตนของเรามากยิ่งขึ้น การยอน
รองรอยในอดีต เปนประโยชนไมเพียงแตการไดรบั รูเ รือ่ งราวความเปนมา เพือ่ นํา
มาถกมาตกผลึ ก ทางความคิ ด ให ยิ่ ง เข า ใจที่ ม าที่ ไ ปของเรื่ อ งราวเหตุ ก ารณ
ใหลึกซึ้งยิ่งขึ้น ที่สําคัญยิ่งไปกวานั้น คือทําใหเราเขาใจความเปนปจจุบัน
ของเราเอง และงายที่จะกําหนดทิศทางในอนาคตได
ทุกเรื่องราวที่สืบคนพบมาตางมีทั้งมุมมองที่นาซาบซึ้งและมุมมอง
ที่ปวดราว ประเด็นการยอนมองเรื่องราวเกากอนที่เกิดคุณูปการ จึงควรอยูบน
บรรทัดฐานของความเขาใจบริบทของหวงเวลานัน้ ๆ วา ทําไมตองมีการรุกราน สูร บ
แยงครองแผนดินกัน ทําไมตองมีการควบรวมอํานาจหรือการกระจายอํานาจ
อะไรเปนเหตุผลของทุกเหตุการณและเปนบทเรียนดานบวกหรือดานลบอยางไร
ในฐานะมนุษยชาติในยุคปจจุบันสมัย นับเปนสิ่งทาทายทางความคิดวา
เราควรรูอะไร รูอยางไร เพื่อสรางประโยชนสุข หรือรูเพื่อผูกมิตรภาพอยางเขาใจ
กันและกันไดอยางไร เพราะหลากหลายเรื่องราวในอดีตที่สืบคนมา มักบันทึก
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เรื่องราวของการศึกสงคราม และเรื่องราวความรักความผูกพันตางแผนดิน
เรื่องราวทางวัฒนธรรม ศิลปะ ภาษา และเรื่องราววิถีชีวิตของผูคน
บทความนี้มิไดมุงหวังใหเปนเครื่องมือในการตัดสินการกระทํา หรือ
เหตุการณใดๆ วาดีหรือชั่วถูกหรือผิด แตอยากใหเปนแนวคิดในการพิเคราะห
พิจารณาเรียนรูจากความผิดพลาดในอดีต จดจําความสําเร็จสมบูรณพรอมใน
กาลเกา จากเรื่องเลาขาน จากตํานานสูวิทยาทานเพื่อสานมิตรภาพอยางลุมลึก
อยางเขาใจ ยอมรับกันในฐานะที่เปนมนุษยชาติที่ครั้งหนึ่งก็เคยไดอยูรวมแควน
รวมดินแดนกัน
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บทคัดยอ

ลานนาเปนพื้นที่แหงความหลากหลาย ที่มีการปะทะสังสรรคทาง
การเมือง การสงคราม และการคา อยางตอเนื่อง หากเงินตราเปนเครื่องบงชี้ถึง
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากหนังสือเรือ่ ง “เงินตราลานนา” ผลงานของ
นวรัตน เลขะกุล (๒๕๕๕) สามารถไลเรียงพัฒนาการ การใชเงินตราของชาวลานนา
โบราณในยุคสมัยตางๆ ดังนี้ กอนสมัยลานนา จะใช “หอยเบีย้ เงินปลา เงินมา
และโลหะมีคา ” ในสมัยหิรญ
ั เงินยาง จะใชเงิน “ธ็อกใบไม เงินธ็อกเนือ้ สําริดและ
ทองแดง” ในยุคที่อารยธรรมมอญเรืองอํานาจไดกอกําเนิดอาณาจักรหริภุญไชย
ไดมีการผลิตเหรียญเงินขึ้นมาใช ไดแก “เหรียญอาทิตยอุทัย และเหรียญ
สังขใหญ” จําเนียรกาลผานผันสูยุคทองของลานนาไดผลิต “เงินเจียง” ขึ้นมา
เพื่อใชในการซื้อขายโดยมีการประทับตราเมืองตางๆ ตอมาเมื่อพมาไดมีอํานาจ
เหนือลานนาก็ไดผลิตเงินขึ้นมาใช อาทิ “เงินดอกไม เงินธ็อกหอยโขง และ
เงินปากหมู” เมื่อเปนประเทศราชของสยามก็ใชเงิน “รูป” หรือที่ชาวลานนา
เรียกวา “เงินแถบ” ภายหลังเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้นเหรียญเงินที่ผลิตโดย
รัฐบาลจากสยามจึงเขามามีบทบาทในหัวเมืองลานนา
คําสําคัญ : เงินแถบ เหรียญอาทิตยอุทัย เหรียญสังขใหญ เงินตราลานนา
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ABSTRACT

Lanna is an area of diversity with ongoing crash of political activity,
war and trade. If money is an indicator of political and economic power,
according from the book “Lanna Currency” of Nawarat Lakakun (2012),
the use of ancient Lanna currency can be traced the evaluation by eras
as follows.
Before the Lanna period, “cowrie shell, bar money, hoof coin and
precious metals” were used. In Hiran Ngoen Yang period, people used Tok
money including Tok Bai Mai, silver Tok, bronze and copper Tok. In the
age of Mon civilization, it has produced silver coin including “Athid Uthai
coin and large conch coin”.
When the time passed by into the golden age of Lanna, “silver
Jiang’ were produced for a medium of exchange with the coinage which
bears marks symbolizing the monarchy and religious of various cities. Later,
when Myanmar alternated as dominant powers over Lanna area, it has
produced monetary system such as “flower money (Pak Chee money),
Nautilus Tok and pig–mouth money (Ngoen Pak Moo) “ When Lanna was
under the rule of Siam, they used the Indian money “Rupee” or what Lanna
people called “Money strip (Ngoen Tab)”. Later, when the transportation
was more convenient, the silver coins produced by Siamese government
has played a role in Lanna districts.
Key Words : Ngoen Tab, Athid Uthai coin, large conch coin, Lanna currency
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บทนํา

ลานนาเปนพื้นที่แหงความหลากหลาย ที่มีการปะทะสังสรรคทาง
การเมือง การสงคราม และการคา อยางตอเนื่อง หากเงินตราเปนเครื่องบงชี้ถึง
อํานาจทางการเมืองและเศรษฐกิจ จากหนังสือเรือ่ ง “เงินตราลานนา” ผลงานของ
นวรัตน เลขะกุล (๒๕๕๕) สามารถไลเรียงพัฒนาการการใชเงินตราของชาวลานนา
โบราณในยุคสมัยตางๆ ดังนี้ กอนสมัยลานนา จะใช “หอยเบี้ย เงินปลา เงินมา
และโลหะมีคา” ในสมัยหิรัญเงินยาง จะใชเงิน “ธ็อกใบไม เงินธ็อกเนื้อสําริด
ุ ไชย
และทองแดง” ในยุคทีอ่ ารยธรรมมอญเรืองอํานาจไดกอ กําเนิดอาณาจักรหริภญ
ไดมกี ารผลิตเหรียญเงินขึน้ มาใช ไดแก “เหรียญอาทิตยอทุ ยั และเหรียญสังขใหญ”
จําเนียรกาลผานผันสูยุคทองของลานนาไดผลิต “เงินเจียง” ขึ้นมาเพื่อใชในการ
ซื้อขายโดยมีการประทับตราเมืองตางๆ ตอมาเมื่อพมาไดมีอํานาจเหนือลานนา
ก็ไดผลิตเงินขึ้นมาใช อาทิ “เงินดอกไม เงินธ็อกหอยโขง และเงินปากหมู”
เมือ่ เปนประเทศราชของสยามก็ใชเงิน “รูป” หรือทีช่ าวลานนาเรียกวา “เงินแถบ”
ภายหลังเมื่อการคมนาคมสะดวกขึ้น เหรียญเงินที่ผลิตโดยรัฐบาลจากสยาม
จึงเขามามีบทบาทในหัวเมืองลานนา
บทความนีจ้ ะกลาวถึงเงินรูปข องอินเดีย ซึง่ ชาวลานนาเรียกวา “เงินแถบ”
ซึ่งมีบทบาทในมิติตางๆ ทั้งเศรษฐกิจ การเมือง และวัฒนธรรม ในดินแดน
ลานนารวมระยะเวลาประมาณรอยปเศษรวมถึงการปรับตัวในยุคทีเ่ งินรูปเ สือ่ ม
ความนิยมไป และการดํารงอยูของเงินรูปในปจจุบัน
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ภาพที่ ๑ เงินแถบหรือเงินรูป
เงินรูปในอาณาจักรลานนา

เงิ น รู ป  อิ น เดี ย ที่ มี บ ทบาทอย า งมากในระบบเศรษฐกิ จ ในล า นนา
นายเอเจียน แอมอนิเย (Etienne Aymonier) นักวิชาการ ฝรัง่ เศส ไดบนั ทึกไวใน
“บันทึกการเดินทางในลาว ภาคหนึ่ง พุทธศักราช ๒๔๒๕–๒๔๒๖” ไดกลาววา
เงินแถบเปนเงินพมาของรัฐบาลอังกฤษ เหรียญชนิดนี้ผลิตใชในอินเดียกอน
ทําดวยเงินแท เสนผานศูนยกลาง ๓ เซนติเมตร ใชทางภาคเหนือของไทย
(และภาคอีสาน) เรียกวาเงินแถบบาง เงินรูเปยบาง เทาทีพ่ บมี ๒ สมัย คือสมัย
พระนางเจาวิกตอเรีย อีกชนิดหนึง่ เปนเหรียญพระเจายอรชที่ ๕ (สารานุกรมไทย
ภาคอีสาน, ๒๕๔๒ : ๘๓๓–๘๓๔)
พจนานุกรม An English–Laos ซึง่ รวบรวมและเรียบเรียงโดย Rev.David
G.Collins (D.G Collins) มิชชันนารีในสมัยพระเจาอินทวิชยานนทเจาผูครอง
นครเชียงใหมในขณะนั้น ไดใหความหมายของ RUPEE ไววา เงินแถบ, แถบ,
รูเปย (D.G Collins, ๑๙๐๖ : ๑๗๔)
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พจนานุกรมลานนา ฉบับแมฟา หลวง ไดกลาวถึงเงินแถบไววา “รูป– เงิน
ทีใ่ ชในอินเดียทีร่ ฐั บาลไทยอนุญาตใหใชแทนเงินตราของรัฐบาลในเขตลานนาได
ในชวงประมาณพุทธศักราช ๒๓๕๐ ถึงราว ๒๔๕๐ เงินแถบมีคา ๘๐ สตางค
เปนเงินตราที่มีเนื้อเงิน ๙๐% นํ้าหนักเทากับ ๗๕ สตางค” (อุดม รุงเรืองศรี,
๒๕๔๗ : ๑๗๖)
สารานุกรมไทยภาคเหนือ ไดกลาวถึงเงินแถบไววา “เงินแถบ หรือเงินรูป
เปนเงินตราของอังกฤษใชในประเทศอินเดีย จึงมีรูปกษัตริยอังกฤษพิมพไวบน
เหรียญรูป ตอมาเมื่ออังกฤษยึดประเทศพมาได อังกฤษก็นําเอาเงินรูปจาก
อินเดียเขามา และนิยมใชทางตอนใตของประเทศพมา เมื่อชาวอังกฤษ หรือ
คนในบังคับของอังกฤษมีการติดตอคาขายกับลานนา จึงไดขออนุญาตตอรัฐบาล
ไทยนําเงินดังกลาวมาใชในลานนา อีกประการหนึ่ง ชาวลานนานิยมใชเงินรูป
มากกวาเงินตรากรุงเทพฯ เพราะเงินแถบผลิตจากเงินดีมเี นือ้ เงินมาก ตางกับวัตถุ
ที่ใชแทนคาเงินของกรุงเทพ ที่ทําดวยทองแดง” (สารานุกรมไทยภาคเหนือ,
๒๕๔๒ : ๑๓๙๓)

ภาพที่ ๒ เงินแถบหรือเงินรูปที่เรียงตามรัชกาลของกษัตริยอังกฤษ
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เงินรูปที่เขามายังดินแดนลานนานั้นมีหลายชนิด ทั้งเหรียญทองคํา
และเหรียญเงิน เชน เหรียญรูปทองคํา ๑ เหรียญจะมีคาเทากับเหรียญเงินรูป
จํานวน ๒๘–๓๐ เหรียญ (เหรียญทองคําไมแพรหลายมากนักในลานนา เนือ่ งจาก
มีมูลคาสูงและนิยมทําเปนเครื่องประดับ) นอกจากนี้ยังมีหลายหนวยเงิน อาทิ
เหรียญ ๒ แอนนา เหรียญ ๔ แอนนา แตเงินรูปท นี่ ยิ มทีส่ ดุ คือ ชนิด ๑ รูป ซึง่ ใชกนั
อยางแพรหลาย และเปลีย่ นชือ่ เรียกเปน “เงินแถบ” เปนชือ่ ทีเ่ ขาใจตรงกันทัว่ ลานนา
เงินแถบทีเ่ ขามาในลานนาระยะแรก นาจะเปนเหรียญเงินในสมัยสมเด็จพระราชินี
วิกตอเรีย (QUEEN VICTORIA) ซึง่ มี ๒ ลักษณะ คือ ชนิดทีไ่ มสวมมงกุฎ พระบรม–
สาทิสลักษณทปี่ รากฏบนเหรียญนัน้ พระองคทรงเกลาพระเกศา และทรงทีค่ าด
พระเกศา สวนชนิดที่ทรงมงกุฎเซนตเอ็ดเวิรด (St. Edward’s Crown) ซึ่งเปน
เครื่องราชกกุธภัณฑของประเทศอังกฤษ โดยจะเรียกวา “เงินกระจุมแมญิง”
เนื่องจาก “กระจุม” มาจากคําวา กระจุมหัว ซึ่งหมายถึงมงกุฎในภาษาลานนา
บางทองถิ่นอาจเรียกสั้นๆ วา “เงินแมญิง” ตอมาเปนเหรียญเงินในรัชสมัย
ของสมเด็จพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๗ (EDWARD VII) เรียกวา เหรียญ “เงินหัวหมด”
หมายถึง ไมมีผม เนื่องจากสมเด็จพระเจาเอ็ดเวิรดที่ ๗ ครองราชยเมื่อมี
พระชนมายุมากแลว ดังนั้นพระบรมสาทิสลักษณที่ปรากฏบนเหรียญจึงมี
พระเกศานอย ตอมาจะเปนเหรียญสมเด็จพระเจาจอรจที่ ๕ (GEORGE V)
เรียกวา “เงินหัวกระจุม ” ตามพระบรมสาทิสลักษณของสมเด็จพระเจาจอรจที่ ๕
ที่ทรงมงกุฎเซนตเอ็ดเวิรด
ลานนาเปนหัวเมืองใหญที่ปกครองตนเองมาชานาน และการคาขาย
ก็เปนปจจัยหนึ่งในการดํารงความเปนอาณาจักรใหตั้งมั่น การคาขายเปน
กิจกรรมทีส่ าํ คัญในวิถชี วี ติ ของผูค นและสิง่ ทีเ่ ปนสือ่ กลางในการแลกเปลีย่ นทีย่ งั
คงอยูในความทรงจําของคนลานนาที่มีเรื่องราวเลาขานสืบมาถึงปจจุบันนั่นคือ
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๑๑๙

เงินแถบ เมือ่ พมาอยูภ ายใตการปกครองของอังกฤษ และถูกผนวกใหเปนสวนหนึง่
ของอินเดีย เมื่อพุทธศักราช ๒๔๑๐ อังกฤษไดสรางเงินตราที่ใชในอินเดีย
แถบตอนเหนือ คือ เมืองกัลกัตตา เมืองบอมเบย และเมืองมัททราส ตอมา
สามารถเขาครอบครองอินเดียไดทั้งหมด และไดขยายอิทธิพลเขามาสูพมา
จึงทําใหมีการนําเงินรูปเขามาใชในพมา จนแพรกระจายเขาสูอาณาจักรลานนา
(ธนาคารแหงประเทศไทย, ๒๕๔๐ : ๔๒–๔๓) สืบเนือ่ งจากการคาไมสกั ในแถบภาคเหนือ
ยิ่งเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเงินรูปหรือเงินแถบขยายตัว เนื่องจากผูสัมปทาน
การคาไมสักนั้นสวนใหญจะเปนพอคาชาวอังกฤษ และนิยมจายคาสัมปทาน
และคาจางแรงงานเปนดวยเงินแถบ

ภาพที่ ๓ แมพิมพเงินแถบ

เนื่องจากการทําสนธิสัญญาเบาวริง และหลังจากการเปดสถานกงสุล
อังกฤษทีเ่ ชียงใหม การคาขายขามแดนของพมาไดขยายตัวมากขึน้ มีพอ คาพมา
ไทใหญ และอินเดีย ซึง่ เปนคนในบังคับของอังกฤษ โดยเฉพาะพอคาพมาทีเ่ ขามา
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ตัง้ ถิน่ ฐานอยูใ นลานนามากขึน้ เนือ่ งจากสวนใหญเขามารับชวงสัมปทานทําปาไม
จากบริษัททําไมของประเทศอังกฤษ และอีกสวนหนึ่งเขามาเปนลูกจางและ
คาขาย (สรัสวดี อองสกุล, ๒๕๕๑ : ๕๒๖) ดังนั้น การใชเงินรูปหรือเงินแถบ
จึงแพรหลายในอาณาจักรลานนา ตลอดจนอาณาจักรใกลเคียง ไมวาจะเปน
อาณาจักรลานชาง มณฑลอุดร และหัวเมืองภาคใตของสยาม พอคากลุมนี้ได
คาขายของปา โดยนําสินคาจากภาคเหนือไปแลกเปลี่ยน อาทิ เครื่องเขิน
เครื่องเงิน เชี่ยนหมาก ผาแพร และสียอมผาไปขาย นอกจากนี้ จุนโกะ โคอิซูมิ
(Junko Koisumi) ไดเขียนบทความเรือ่ ง “ทําไมกุลาจึงรองไห” (Why The Kula Wept)
ไดกลาวถึงการเขามาของกุลา สันนิษฐานวาอาจหมายถึง ชาวไทยใหญ หรือปะโอ
ในสมัยของสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๓) ที่เขามาคาขายแถบ
นครราชสีมา และลาวเหนือ (สารานุกรมไทยภาคอีสาน, ๒๕๔๒ : ๒๖๓–๒๖๘)
ดวยเหตุดังกลาวจึงสงผลใหเงินแถบกระจายตัวในบริเวณนี้อยางกวางขวาง
ตอมาไดมีชาวตางชาติเขามาสํารวจและเผยแพรศาสนาในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ ๔) คือ คารล บ็อค
(Carl Bock) ไดกลาวถึงการแลกเปลี่ยนเงินตราในลานนาในบันทึกชื่อ Temples
and elephants วา “เงินตราทีใ่ ชในหัวเมืองเหนือเปนเงินรูปข องพมา สวนเงินไทย
เปนอยางไรนั้นคนพวกนี้ไมเคยเห็นกันเลย และสงใหใครก็ไมมีใครยอมรับ”
(เสฐียร พันธรังษี, ๒๕๔๓ : ๑๔๔) อยางไรก็ตาม บันทึกฉบับนีไ้ ดกลาวถึงการปลอม
เงินแถบไววา “พวกเชียงใหมทุกคนตองคอยระวัง โยนเหรียญรูปที่พวกฮอ
ใหเพื่อฟงเสียงดูวาไมใชเหรียญเก เพราะที่เมืองแพรเหนือเมืองเชียงใหมขึ้นไป
มีการทําเหรียญรูปเกไวขายกันมาก” (เสฐียร พันธรังษี, ๒๕๔๓ : ๑๔๔) ผูเขียน
ไดเดินทางไปเมืองเชียงตุง ประเทศพมา พบวา ในตลาดเชียงตุงยังปรากฏภาพที่
Carl Bock ไดบรรยายไว คือ มีการโยนเงินแถบเพื่อทดสอบความบริสุทธิ์ของ
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เนื้ อ เงิ น โดยฟ ง จากเสี ย งที่ ก ระทบพื้ น หรื อ บางครั้ ง นํ า เงิ น มากระทบกั น
เพื่อเปรียบเทียบความบริสุทธิ์ของเนื้อเงิน ในเชียงตุงเรียกเงินแถบวา “เงินเกา”
วิทยานิพนธ เรือ่ ง “กาดหลวงเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม : ศึกษาเปรียบเทียบ
พั ฒ นาการและการเปลี่ ย นแปลงจากผลกระทบของระบบเศรษฐกิ จ โลก
หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบัน” ไดกลาวถึง การใชเงินรูปในเชียงตุง
ไววา “เงินรูปที่ชาวอังกฤษนําเขามาใชตั้งแตชวงสมัยอาณานิคมยังสามารถ
ใชแลกเปลี่ยนเปนเงินตราได ชาวบานนิยมสะสมเหรียญรูปไวกับบาน เพราะ
เหรียญเงินรูปนั้นผลิตจากเงินแท นิยมนํามาหลอมเปนเครื่องประดับ หรือเปน
กอนเงินบริสุทธิ์ การสะสมเงินรูปก็มีคาเทากับการสะสมโลหะมีคาเชนทองคํา
นั่นเอง” (ศศิภัสร เที่ยงมิตร, ๒๕๔๕ : ๖๑)

ภาพที่ ๔ การแลกเงินแถบและการทดสอบดวยการฟงเสียง ในกาดหลวงเมืองเชียงตุง

เงินแถบยังคงมีบทบาทในเชียงตุง เนื่องจากความไมมีเสถียรภาพของ
คาเงินจาดของพมา ดังนั้นชาวบานจึงนิยมเก็บเงินแถบไวมากกวา และราคา
เงินแถบก็จะขึ้นลงตามราคาทองคํา ตลอดจนฤดูกาล อาทิ กอนฤดูเพาะปลูก
เงินแถบราคาจะสูง เนื่องจากใชซื้อขายวัวควายระหวางคนพื้นราบกับชาวเขา
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ในเชียงตุง และบางครั้งนิยมทําเปนเครื่องประดับเพื่อแสดงถึงฐานะของผูสวมใส
อีกดวย ชาวเชียงตุงนิยมทําบุญดวยเงินแถบ เพราะถือวาเปนเงินบริสทุ ธิ์ ตางจาก
การถวายเงินสมัยใหมที่เปนเพียงกระดาษและโลหะผสมเทานั้น ซึ่งนิยมให
ลูกหลานในวันที่บวชหรือแตงงาน ถือวาเปนของมงคลและมีคา นอกจากนี้
ยังสะทอนความเชือ่ และความสัมพันธระหวางชายหญิง กลาว คือ เมือ่ ใดทีซ่ อื้ เงินแถบ
ตองซือ้ ทัง้ “ตัวผูแ ละตัวเมีย” ทัง้ เงินรูปผูห ญิง และผูช าย จึงจะทําใหเกิดความมัง่ คัง่
ปจจุบันกลุม “ไทหลอย” หรือไทดอยในเชียงตุง ยังคงมีความเชื่อวาเงินแถบเปน
ของมงคล สามารถคุม ครองเด็กเล็กใหพน จากการคุกคามจากสิง่ ลีล้ บั ได ความนิยม
ในการใชเงินแถบของชาวเชียงตุงยังพบเห็นการใชคําวา “แถบ” แทนหนวยเงิน
“จาต” ของพมา เชน การบริจาคเงิน ๕,๐๐๐ จาต เมือ่ เขียนชือ่ ติดถาวรวัตถุ หรือ
ประกาศรายนามผูบริจาค นิยมจะบอกวา บริจาค ๕,๐๐๐ แถบ ซึ่งยังคงพบเห็น
ไดในปจจุบัน โดยมีเรื่องราวเลาขานวา มีพระรูปหนึ่งในเชียงตุงไดนําสินคา
จากพืน้ ราบมาแลกเปลีย่ นกับชาวเขาโดยนําเงินแถบใสถงุ ขนาดยาวพันไวรอบเอว
ดวยนํา้ หนักของเงินแถบจํานวนมาก จึงทําใหพระรูปนัน้ เปนโรคกระเพาะปสสาวะ
อักเสบเลยทีเดียว การเก็บเงินแถบลักษณะดังกลาวสอดคลองกับ วิชัย เจริญสุข
ที่ไดกลาววา “อยูบานปาบานดอยขายของมีเงินแถบจํานวนมากตองหาที่ฝง
ขโมยขโจรก็หลาย คนรายก็หลาย จะขุดฝงดินไว หากจะซื้อที่นาหรือแตงเมีย
ก็ขุดมาใชเสียทีหนึ่ง ตัวของพอเองมีรานขายของชําตองซอนเงินแถบไวในบอนํ้า
คือ ลงไปในบอแลวถอดอิฐออก เอาเงินใสถงุ ซอนไว และถาจะเขาเวียงไปซือ้ ของ
จะเอาเงินยัดใสถุงยาวๆ อยางไสอั่ว แลวเอามาออมมัดติดเอวตอนเดินทาง”
(วิลกั ษณ ศรีปา ซาง, ๒๕๔๗ : ๔๙–๕๐) จะเห็นไดวา เงินแถบไดกระจายเขาสูล า นนา
อยางแพรหลาย เนื่องจากความเปนมาตรฐานของขนาดและนํ้าหนักตลอด
จนปริมาณที่มีมาก และความสะดวกในการขนสง จึงทําใหประชาชนในแถบ
ลานนาคุน เคยและยอมรับใชเงินรูป (ธนาคารแหงประเทศไทย, ๒๕๔๐ : ๔๒–๔๓)
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เชียงตุงเปนฐานทีม่ นั่ สุดทายของเงินแถบทีย่ งั คงใชซอื้ ขายจายทอนในชีวติ ประจําวัน
แตก็ถูกรุกรานอยางหนักจากนักสะสมฝงไทยที่นิยมซื้อเพื่อเปนของที่ระลึก
จนทําใหราคาของเงินแถบสูงขึ้นมาก
นอกจากเงินแถบจะหมายถึงทีเ่ ปนเหรียญเงินแลว ยังเปนหนวยวัดนํา้ หนัก
ไดเชนกัน ดังเชน พินัยกรรมของแมอุษา ภรรยาพญาเทพวณีสอน (หนานสิทธิ)
เขียนไวเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๗ ไดระบุวา ใหยกทองคําหนัก ๓๓ แถบ กับ ๖ บาท
ใหบุตร ทั้ง ๔ คือ คําตุย ทาวคําวังวุฒิศักดิ์ สีหมื่น และคําปน ซึ่งเปนบุตร
หนักคนละ ๘ แถบ ๑ สลึง นอกจากนีย้ งั ไดยก ขัน (พาน) ๘ ใบ หนักใบละ ๕๐ แถบ
ให คําตุย คํามาเรือน ทาวคําวัง สีหมืน่ คําปน หนูจนื้ บัวจันทร ยอดเรือน คนละใบ
(ประสงค ปญญาเพชร, ๒๕๕๔ : ๓๖)
กฎหมายลานนาบางฉบับ อาทิ กฎหมายพระเจานาน ไดกําหนดอัตรา
คาปรับเปนเงินรูป เพื่อทําขวัญขาวในกรณีที่สัตวเลี้ยงเขาไปทําลายขาวของ
ผูอ นื่ ดังขอความทีว่ า “อันหนึง่ ดวยชางมา งัวควาย เขากวนควี (ทําลาย) ไรนานัน้
คันชางกินเขาเมื่อยังหนุมหื้อเจาชางไดปลูกแทนเหมือนเกา คันกินเมื่อยังเปน
สาวและออกมาน (ขาวตั้งทอง) เปนเม็ดเปนรวงนั้น ขาวเสียเทาใดหื้อใชนับ
เสี้ยง.....คันวาชางกินขาวแรกและถก (ถอน) กินขาวเมื่อ กองรอม (รวม) ไวนั้น
ขาวเสียเทาใดหือ้ เจาชางนับเสีย้ ง และหือ้ แปลงขวัญ (ทําขวัญ) ขาวดวย เงินแถบ
ปลายสลึง” (อรุณรัตน วิชยี รเขียว, ๒๕๒๗ : ๖๐) นอกจากนีย้ งั มีบนั ทึกทีก่ ลาวถึง
ราคาขาวเปลือก และราคาขาวสาร ในชวงทีเ่ กิดภาวะทุพภิกขภัย ดังขอความทีว่ า
“สักราช ๑๒๔๗ ตัว (พ.ศ.๒๔๒๘) ปดับเรากลางวสา ขาวแพงนัก ขาวสาร
หมื่นสามแถบ ขาวเปลือกหมื่นหาแถบ คนทั้งหลายทุกขนักแล” (พระครูสมุห
ภัทรพล ธรรมสุนทโร, ๒๕๕๓ : ๑๕) จากขอความขางตนไดระบุราคาขาวเปลือก
“หมืน่ ” (สิบลิตร) ราคาสามรูป และขาวสารสิบลิตรราคาหารูป ซึง่ ถือวาเปนราคา
ที่แพงมากในยุคนั้น

๑๒๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๕ การแขวนเงินแถบเพื่อเปนเครื่องรางเพื่อปกปองเด็กจากสิ่งชั่วราย
ของชาวไทยดอย เมืองเชียงตุง

ปแอร โอรต ทีป่ รึกษากฎหมายชาวเบลเยีย่ ม ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ไดกลาวถึง
รายไดของเจานายฝายเหนือที่รัฐบาลสยามไดจัดสรรใหดังนี้ เงินประจําปของ
เจาเมืองนครเชียงใหม ๘๐,๐๐๐ รูป เจานครลําปาง ๓๐,๐๐๐ รูป เจานครลําพูน
๕,๐๐๐ รูป นอกจากนี้ บันทึกฉบับนีย้ งั กลาวถึง อัตราภาษีทเี่ ก็บในมณฑลพายัพ
เมื่อพุทธศักราช ๒๔๔๑ ระยะเวลาดังกลาวหลังจากอังกฤษไดยึดครองพมา
แลว ๓๐ ป จะยกตัวอยางเพียงบางรายการเทานัน้ คือ อากรแสตมป ๑๕,๐๐๐ รูป
คาธรรมเนียมปาไม (รวมสวนของเจาเมือง) ๑๕,๐๐๐ รูป ภาษีคา นา ๘๕,๐๐๐ รูป
ภาษีเหลา ๓๓,๓๓๓ รูป ภาษีฝน ๑๔,๐๐๐ รูป ภาษีสกุ ร ๓๗,๐๐๐ รูป ภาษียาสูบ
๑๔,๐๐๐ รูป ภาษีครัง่ ๑,๕๐๐ รูป ภาษีหมากพลู ๑๐,๐๐๐ รูป ภาษีโค ๔,๐๐๐ รูป
(พิษณุ จันทรวิทัน, ๒๕๔๖ : ๙๒–๙๓) จากขอความดังกลาวแสดงใหเห็นวา
การคลังของเมืองเชียงใหมในยุคนั้น ไดจัดเก็บโดยใชเงินแถบเปนหลัก จากการ

เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร อํานาจ และพิธีกรรม

สุนทร คํายอด

๑๒๕

ที่เงินรูปเขามาหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจของลานนา ตลอดจนความนิยม
ในการใชเงินรูปที่แพรขยายอยางกวางขวาง นาจะเปนเรื่องที่สรางความกังวลใจ
ใหแกรัฐบาลสยาม เนื่องจากในชวงของการรวมอํานาจเขาสูศูนยกลางและ
ความหวาดหวั่นในอํานาจคุกคามจากจักรวรรดิอังกฤษที่มีอิทธิพลเหนือพมา
และมีทที า อยางชัดเจนทีพ่ รอมจะขยายอํานาจเขาสูห วั เมืองลานนา ซึง่ เปนแหลงไม
สักที่มีคุณภาพ หากพิจารณาเหรียญเงินในฐานะของสื่อที่สรางความตระหนัก
ของอํานาจในการปกครอง และเปนสิ่งที่ทําใหชาวลานนารับรูไดถึงอํานาจของ
พระเจาแผนดินอังกฤษผานเหรียญเงินมากกวา จึงเปนเรือ่ งนาตระหนกมิใชนอ ย
แตรัฐบาลสยามไมสามารถทําอะไรไดมากนัก เนื่องจากอยูในระยะของการปฏิรูป
ประเทศ ทัง้ นีก้ ารหมัน้ ของเจาดารารัศมี ธิดาในพระเจาอินทรวิชยานนท เพือ่ เปน
พระชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงเปนปรากฏการณที่
สะทอนใหเห็นถึงความหวาดหวัน่ ตออิทธิพลของอังกฤษไดเปนอยางดี นอกจากนี้
เงินเดือนขาราชการในหัวเมืองลานนาก็จายเปนเงินแถบเชนกัน โดยมีอัตรา
แลกเปลี่ยนระหวางเงินบาทกับเงินไทย คือ อัตราแลกเปลี่ยนทางการ ๕ บาท
เทากับ ๗ รูป (พิษณุ จันทรวิทัน, ๒๕๔๖ : ๑๘๔) ทั้งนี้นโยบายการกําหนด
คาเงินบาทใหมีคาสูงกวาเงินแถบ นับไดวาเปนนโยบายที่ชาญฉลาดที่สามารถ
กระตุน ความตองการเงินบาทจากรัฐบาลสยามไดมากขึน้ จากการทีร่ ฐั บาลสยาม
พยายามลดความสําคัญของเงินแถบในอาณาจักรลานนา โดยนําเงินบาทเขามา
ในระบบเศรษฐกิจ ในปพุทธศักราช ๒๔๔๑ แตไมประสบความสําเร็จ เนื่องจาก
ปญหาดานการขนสง และมีจํานวนนอย และในขณะนั้นรัฐบาลสยามเองกําลัง
เผชิญกับปญหาปริมาณเงินปลีกไมพอเพียงกับความตองการ ความพยายาม
ครั้งนั้นแมจะไมสําเร็จ ดวยเงินรูปยังคงมีบทบาทมากในแถบนี้ แตภายหลังเมื่อ
มีการสรางทางรถไฟจากกรุงเทพถึงเชียงใหมแลว เงินแถบจึงลดบทบาท และมี
คาลดลงเรื่อยๆ โดยปพุทธศักราช ๒๔๖๔ มีคาลดลงเหลือเพียง ๐.๖๒๕ บาท
ตอ ๑ แถบเทานั้น (ธนาคารแหงประเทศไทย, ๒๕๔๐ : ๔๓)

๑๒๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๖ พานเงินแบบลานนาที่ผลิตจากเงินแถบ
และตัดเหรียญเงินแถบมาทําเปนสลัก

ดวยนโยบายดังกลาวไดกอใหเกิดอาชีพแลกเงินขึ้นในกลุมของพอคา
ชาวจีนทีอ่ าศัยความแตกตางของคาเงินจนสามารถสะสมทุนเพือ่ สรางความมัง่ คัง่
โดยกลุม คนทีเ่ ขามาประกอบธุรกิจแลกเงินนัน้ โดยมากจะเปนชาวตางชาติทเี่ ขามา
คาขายในหัวเมืองลานนา โดยเฉพาะพอคาชาวจีน เชน นายเกียฮวด แซพัว
ประกอบอาชีพคาขายที่บานในยานวัดเกตการาม รับแลกเปลี่ยนเงินรูปเปน
เงินบาท (อนุ เนินหาด, ๒๕๕๖ : ๗๘) ในป พ.ศ.๒๔๗๐ คาเงินรูปล ดลงอยางรวดเร็ว
หลังจากการเปดกิจการธนาคารสยามพาณิชยการในเชียงใหม (อานันท กาญจนพันธุ,
๒๕๒๘ : ๗๓) การเขามาของธนาคารพาณิชยจึงเปนเครื่องมือที่สําคัญในการ
ควบคุมระบบการเงิน และเศรษฐกิจของภาคเหนือไดอยางเบ็ดเสร็จ

เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร อํานาจ และพิธีกรรม

สุนทร คํายอด

๑๒๗

ภาพที่ ๗ การแปรรูปเงินแถบเพื่อเปนเครื่องใช คือกระดุม
และจอกลอยใบเล็กที่ยังคงขอบของเงินแถบไว

เมือ่ คาเงินแถบลดลงมากเนือ่ งจากเงินบาทของกรุงเทพ เขามามีบทบาท
อยางมากในระบบเศรษฐกิจของลานนา ดังนั้น เงินแถบจึงเปลี่ยนบทบาทจาก
เงินตรา ดวยการแปรรูปมาเปนเครื่องใช และเครื่องประดับในสังคมลานนา
เนื่องจากลานนาไมมีแหลงแรเงินเปนของตนเอง แตความตองการในการใช
แรเงินยังมีมากดังนั้นเงินแถบจึงเปนแหลงแรเงินที่สําคัญที่ชาวลานนาจะหาได
เนื่องจากเงินแถบผลิตจากเงินบริสทุ ธิ์ เหรียญเงิน ๑ แถบ จะนํามาหลอมไดนาํ้ หนัก
ประมาณ ๗๕ สตางค เมื่อเงินแถบลดคาลง ประกอบกับความตองการแรเงิน
เนื่องจากชาวลานนานิยมทําขัน และพานจากเงิน ภายหลังเมื่อนโยบายของ
ภาครัฐทีเ่ นนใหภาคเหนือเปนแหลงทองเทีย่ ว ดังนัน้ เงินแถบจึงถูกขายเขาสูต ลาด

๑๒๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ผลิตของที่ระลึกสําหรับนักทองเที่ยวที่มาเยือนภาคเหนือ เพื่อชมธรรมชาติและ
สาวงาม ซึ่งเปนภาพลักษณที่สรางขึ้นเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวจากสวนกลาง
ดังนั้นเงินแถบจึงถูกซื้อจากหมูบานตางๆ แลวนํามาขายใหกับชางเงินที่วัวลาย
พ อ วิ ชั ย เจริ ญ สุ ข ได ก ล า วถึ ง บรรยากาศในการรั บ ซื้ อ เงิ น แถบว า “เงิ น แถบ
ขายแถบละ ๔–๖ บาท (กอนพุทธศักราช ๒๕๐๐) รวมทั้ง แขกที่กาดหลวง
ก็รับซื้อเชนกันโดยรับซื้อแตเงินหัวหมดกับเงินหัวกระจุมชาย เมื่อมีคนเขาแถว
นําเงินแถบมาขายฝายแขกจะตองตรวจดูวาเงินนั้นเกหรือแท เขาจะใสเงินแถบ
บนฝามือคราวละ ๑๐ ถึง ๒๐ แถบแลวคอยเทใหเงินตกลงลิ้นชักทีละแถบ
คอยฟงเสียงหากเปนเงินแทเสียงจะดังกังวานกอง และเงินเกจะทําใหเกิดเสียง
ที่ตางออกไป ทั้งนี้เครื่องเงินยานวัวลายอยางขันอยางสลุง กําไล สรอยคอ หรือ
เครื่องประดับอื่นๆ สวนมากไดจากเนื้อเงินแถบทั้งสิ้น” (วิลักษณ ศรีปาซาง,
๒๕๔๗ : ๕๐) เช น เดี ย วกั บ การตี เ งิ น ที่ ห มู  บ  า นแม ย  อ ย อํ า เภอสั น ทราย
จังหวัดเชียงใหม ไดใชเงินแถบเปนวัตถุดบิ ในการตีเงินเชนกัน ซึง่ พอคํา วารี ไดให
สัมภาษณวา การตีเครื่องเงินนั้นจะใชเงินแถบ และหากจะตีขันหรือสลุงหนึ่งใบ
จะใชเงินแถบเพียง ๓ ถึง ๕ แถบเทานั้น ที่เหลือจะใชตองหรือทองแดงเปน
สวนผสม เพือ่ ใหเครือ่ งเงินนัน้ มีความทนทานมากยิง่ ขึน้ และจากความกระหาย
โลหะเงินเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมทองเที่ยวยังเปนแรงผลักดันใหเจาของ
รานเงินเดินทางไปยังที่ไกลๆ เชน ลําปาง พะเยา เพื่อไปหาซื้อเงินแถบสําหรับ
เปนวัตถุดบิ ในการประดิษฐชนิ้ งาน ซึง่ เปนทีป่ รากฏการณเกิดขึน้ กอนที่ “เงินเม็ด”
ที่ไดจากการทําเหมืองเงินจากตางประเทศจะเขามา

เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร อํานาจ และพิธีกรรม

สุนทร คํายอด
เงินแถบ

๑๒๙

กับพิธีกรรมของชาวลานนา

ภาพที่ ๘ การใชเงินแถบเพื่อเปนเครื่องประดับศีรษะของนาค
ในจังหวัดลําปาง เรียกวา “แงว”

จากการที่เงินแถบหรือเงินรูป เปนของมีคา จึงทําใหถูกใชในการถวาย
เปนพุทธบูชา ดังจะเห็นไดจากเจดียโบราณบางแหงพบวา ภายในเจดียไดบรรจุ
เงินแถบไวเพื่อถวายเปนพุทธบูชา ในอดีตชาวลานนานิยมทําบุญดวยเงินแถบ
แมในปจจุบันชาวเชียงตุงนิยมถวายเงินแถบแดพระสงฆ เพราะถือวาเงิน
เปนโลหะมีคา ในความทรงจําของชาวเชียงใหมการทําบุญดวยแถบครั้งยิ่งใหญ
ทีส่ ดุ คือ การทําบุญของหนานปน ยาวิชยั ชาวบานฮอมทีค่ า ขายเครือ่ งสังฆภัณฑ
อยูถนนทาแพ ที่ไดถวายปจจัยจํานวน ๑,๐๐๐ แถบ ซึ่งเปนจํานวนเงินมหาศาล
เมือ่ ครัง้ ทีค่ รูบาศรีวชิ ยั บูรณะวัดสวนดอก การทําบุญครัง้ นัน้ ไดมชี าวบานตัง้ ขบวน
เปนรอยคนเริม่ ขบวนจากบานฮอมถึงวัดสวนดอก โดยมีหนานปน ยาวิชยั ขับรถยนต
นําขบวน (อนุ เนินหาด, ๒๕๔๘ : ๙๘) ในบันทึกทายใบลานวัดทรายมูลเมืองได
กลาวถึงการถวายสิ่งของ โดยไดจารึกไวที่เสาสัตตภัณฑ มีความวา พ.ศ.๒๔๒๑

๑๓๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พอออกทาวอินทสมบัติ และนางคําไฝภริยา ไดถวายวัตถุสิ่งของไวกับวัดแหงนี้
เปนจํานวนเงิน ๔๗๐ แถบ (สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๖ : ๙)

ภาพที่ ๙ การถวายเงินแถบของชาวเชียงตุง วัดยางขวาย ประเทศพมา

ในโลกของพิธีกรรมทางฝายผีเงินแถบไดมีเรื่องราวอยางหลากหลาย
กลาวคือ เงินแถบใชใสขันครู และยังมีเรื่องราวปาฏิหาริยตางๆ ของเงินแถบ
ในระหวางการเดินทางในการคาวัวตาง อันเปนปจจัยสําคัญประการหนึง่ ทีท่ าํ ให
เงินแถบแพรกระจายไปในวงกวาง บางตํานานไดกลาวถึงการซือ้ ผีของชาวลานนา
ของกลุมชาติพันธตางๆ ไมวาจะเปนชาวเงี้ยว (ไทใหญ) หรือชาวลัวะก็ตามวา
มักใชเงินแถบในการซื้อผีเพื่อนํามาบูชา นอกจากนี้ การเสียผีระหวางชายหญิง
ทีอ่ ยูภ ายใตระบบความสัมพันธเรือ่ งผีปยู า ไดมบี นั ทึกไววา “ถาจะอยูก นั ฉันสามี
ภรรยา ผูชายตองเสียผีเสียกอน สมัยนั้น ประมาณ ๓ แถบ หรือ สามรูป”
(อรุณรัตน วิเชียรเขียว,๒๕๕๔ : ๑๑๖) ในภาคเกษตรกรรมบนพื้นที่สูงการไหว

เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร อํานาจ และพิธีกรรม
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ผี ข  า ว ผี น า เงิ น แถบก็ เ ป น เครื่ อ งบู ช าผี ใ นพิ ธี ก รรม นอกจากนี้ ชาวเขา
ในภาคเหนือนิยมนําเงินแถบมาประดับเครื่องแตงกายเพื่อแสดงถึงความมั่งคั่ง
อาทิ กลุมชาติพันธุปาเกอะญอ เมี่ยน มง อาขาและเยา โดยมักนํามาทําเปน
ปนปกผม เข็มขัด และกระดุมเสื้อ และยังสามารถพบเห็นไดบางในปจจุบัน
พิธีกรรมการรักษาที่ยังคงพบเห็นไดบาง คือ พิธี “จอบตุม” จากการ
สัมภาษณ และเก็บขอมูลภาคสนามที่โรงเรียนการนวดไทย โดยการสัมภาษณ
พอหมอบุญชู จันทรบุตร และพอหมออรรณพ จันทรบุตร พบวา การจอบตุม
นั้นจะทําเมื่อคนไขมีอาการตัวรอน ไขสูง ไขปวดเมื่อยโดยไมรูสาเหตุ นอกจาก
นี้ยังชวยลางพิษตางๆ ออกจากรางกาย ซึ่งพิษดังกลาวไมอาจมองเห็นได
ดวยตาเปลา โดยการรักษาจะนําไขไกที่เรียกวา “ไขรัง” ไขที่มีเชื้อ สามารถฟก
เปนตัวได ตองไมใช “ไขลม” ซึ่งหมายถึงไขที่ไมสามารถฟกเปนตัวไดนํามาตม
ใหสกุ จากนัน้ นําไข ๑ ฟอง พรอมเหรียญเงินแถบมาใสในพานครู ทีม่ กี รวยดอกไม
ซึ่งพอหมอโยงขันครู แลวปอกเปลือกไข จะใชเฉพาะไขขาว และนําไขขาวมาบิ
เปนชิ้นเล็กๆ แลวนําเหรียญเงินแถบที่เช็ดใหสะอาดใสลงไปใน ไขแลวหอดวย
ผาขาวใหแนน จากนั้นนําไปเช็ดบริเวณรางกายของผูปวย โดยเฉพาะบริเวณ
ที่เจ็บปวด ประมาณ ๑๐–๒๐ นาที ระหวางเช็ดไขจะตองบริกรรมคาถา ซึ่งเปน
ภาษาบาลี ๒ บท คือ
“กะยะปะเข็นตะโถวัณณังโหมิ”
และ
“คัจฉะอามุมหิโอกาเสติฐาหิ”
โดยทําการบริกรรมตลอดระหวางทําการเช็ด เมื่อครบเวลาจึงเปด
หอผาออก หากเหรียญเปลี่ยนเปนสีดําคลํ้า แสดงวาในรางกายคนปวยมีพิษ
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จากนั้นใหนําเหรียญเงินมาขัดดวยขี้เถา (ไมผสมนํ้า) ใหใสสะอาดเหมือนเดิม
บางครั้งอาจใหผูปวยขัดเหรียญเอง เนื่องจากเชื่อวาพิษจากเหรียญนั้นอาจ
ถายทอดสูผูอื่นได เมื่อขัดจนเหรียญสะอาดแลวจะนําไปหอไขใหม แลวเช็ดที่
รางกายของผูปวยจนเหรียญไมเปลี่ยนสี ในการการรักษาแตะละครั้งจะใชเวลา
ไมตํ่ากวา ๑ ชั่วโมง

ภาพที่ ๑๐ การใชเงินแถบในการรักษาโรคของชาวลานนา

หากมีอาการเจ็บปวดตามบริเวณตางๆ ซึ่งชาวลานนาเรียกวา “เปนพิษ
เปนยํา” จะใชเงินแถบ “แหก” คือ ถูบริเวณที่เจ็บปวดดวยเงินแถบกับนํ้าไพลสด
พรอมกับบริกรรมคาถา โดยเงินแถบที่จะนํามาใชตองเปนเหรียญเงินในสมัย
พระเจาเอ็ดเวิรด ทีเ่ รียกวา “เงินหัวหมด” โดยเชือ่ วาโรคภัยไขเจ็บจะ “หมด” ไป ตามชือ่
ของเหรียญเงิน ซึง่ การรักษาทัง้ สองประเภททีก่ ลาวมาขางตนเปนการรักษาแพทย
ทางเลือก ซึ่งยังคงพบเห็นไดในปจจุบัน
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บทสรุป

เงินแถบหรือเงินรูป เริ่มใชในอาณานิคมของอังกฤษ โดยเฉพาะในเขต
พมาและมาลายู อีกทั้งใชกันอยางแพรหลายในหัวเมืองลานนายอมเปน
เครื่องสะทอนถึงระบบเศรษฐกิจที่เนนการคาขาย ในระบบดังกลาวยอมตองการ
เงินเขามาเปนตัวกลางในการซื้อขาย ดวยเหตุนี้ จึงทําใหเงินแถบเปนที่นิยม
เปนอยางมากในหัวเมืองลานนา จนทําใหรัฐบาลสยามเกิดความกังวล จนนํา
ไปสูการปรับปรุงนโยบายการเงินการคลัง ดวยการลดคาเงินแถบอยางตอเนื่อง
อีกทั้งเมื่อสรางทางรถไฟและตั้งธนาคารพาณิชยไดสําเร็จ เมื่อ พ.ศ.๒๔๗๐
จึงทําใหเงินแถบมีคา ลดลงเมือ่ เทียบกับเงินเหรียญจากสยาม และสงผลใหธรุ กิจ
เครื่องเงินเติบโตขึ้นโดยนําเงินแถบมาหลอมเพื่อนํามาประดิษฐหัตถกรรม
เพื่อตอบสนองการทองเที่ยวภาคเหนือที่ขยายตัวขึ้นเนื่องจากการกอสราง
ทางรถไฟ แมวาเงินแถบเกือบจะเลือนหายไปจากความทรงจําของชาวลานนา
สมัยใหม หากยังมีบทบาทอยางมากในเชียงตุงดินแดนในหุบเขาที่ยังคงกรุน
กลิ่นวัฒนธรรมลานนายุคโบราณ อยางไรก็ตามบทบาทที่สําคัญของเงินแถบ
ในปจจุบัน นอกจากจะเปนวัตถุโบราณที่มีการซื้อขายกันในตลาดคาของเกาแลว
ยังมีบทบาทในพิธีกรรมตางๆ ของชาวลานนาจวบจนถึงปจจุบัน

๑๓๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

เ อกสารอางอิง
ชรัตน สิงหเดชากุล. ๒๕๔๓. ชาวลาวทางตอนเหนือของประเทศสยาม
(พิมพครั้งที่ ๒). กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร.
ธนาคารแหงประเทศไทย. ๒๕๔๐. เงินตราลานนาและผาไท. กรุงเทพฯ : ธนาคาร
แหงประเทศไทย.
ประสงค ปญญาเพชร. ๒๕๕๔. ความสัมพันธของเครือญาติ : สกุล วณีสอน,
ญาณวุฒ,ิ เตชะบุตร, กันทะ, วรรณภีร ฯลฯ. เชียงใหม : ม.ป.พ.
พระครูสมุหร ตั นวัฒน พุทธฺ สิ ริ .ิ (๒๕๕๓). ปคคะทืนเชียงแสน–ละคร. ลําปาง :
กลุม รักษพทุ ธศิลปถนิ่ ลําปาง.
นวรัตน เลขะกุล. ๒๕๕๕. เงินตราลานนาและผาไท. เชียงใหม : ธนาคารแหง
ประเทศไทย สาขาภาคเหนือ.
ลือชัย จุลาสัย, บรรณาธิการ. ๒๕๒๘. เศรษฐกิจภาคเหนือ ประเทศไทย : ปจจุบนั
และอนาคต. เชียงใหม : คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วิลักษณ ศรีปาซาง. ๒๕๔๗. ครัวหยองของงามแมญิงลานนา. เชียงใหม :
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
ศศิภสั ร เทีย่ งมิตร. ๒๕๔๕. กาดหลวงเมืองเชียงตุงและเมืองเชียงใหม : ศึกษา
เปรียบเทียบพัฒนาการและการเปลีย่ นแปลงจากผลกระทบของระบบ
เศรษฐกิจโลก หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปจจุบัน. เชียงใหม :
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม. ๒๕๕๖. ประวัตวิ ดั ทรายมูลเมือง ประวัตวิ ดั
ฉบับปะติด ประตอจากเอกสารโบราณและจารึกภายในวัด. เชียงใหม :
สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
สรัสวดี อองสกุล. ๒๕๕๑. ประวัตศิ าสตรลา นนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร.

เงินแถบ : เงินตรา ประวัติศาสตร อํานาจ และพิธีกรรม

สุนทร คํายอด

๑๓๕

สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธสิ ารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคอีสาน. ๒๕๔๒. กรุงเทพฯ : มูลนิธิสารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย.
เสฐียร พันธรังษี. ๒๕๔๓. (พิมพครัง้ ที่ ๕). ทองถิน่ สยามยุคพระพุทธเจาหลวง.
กรุงเทพฯ : มติชน.
อนุ เนินหาด. ๒๕๔๘. ประวัตชิ มุ ชนในเมืองเชียงใหม. เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ.
อนุ เนินหาด. ๒๕๕๔. ประวัตศิ าสตรเชียงใหม พ.ศ.๒๕๑๔. เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ.
อนุ เนินหาด. ๒๕๕๖. ยานวัดเกตการาม. เชียงใหม : นพบุรกี ารพิมพ.
อรุณรัตน วิเชียรเขียว. ๒๕๕๔. สังคมและวัฒนธรรมลานนา จากคําบอกเลา.
เชียงใหม : โรงพิมพ ส.การพิมพ.
อุดม รุง เรืองศรี. ๒๕๔๗. พจนานุกรมลานนา–ไทย : ฉบับแมฟา หลวง. เชียงใหม :
มิง่ เมือง.
Rev.David G.Collins. 0906. An English–Laos. Chiang mai : Mission Press.

ขอมูลสัมภาษณ
นายคํา วารี (สัมภาษณ) ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๓.
บุญชู จันทรบุตร (สัมภาษณ) ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘.
อรรณพ จันทรบุตร (สัมภาษณ) ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๕๘.

บทความวิชาการ

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย
The Identity of Sukhothai
Sculptures

สุรพล ดําริหกุล
Suraphon Damrhikun
ศาสตราจารยเกียรติคุณ คณะวิจิตรศิลป
มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วันทีร่ บั บทความ : ๔ มิถนุ ายน ๒๕๖๓ วันทีส่ ง บทความทีแ่ กไข : ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
และตอบรับบทความเพือ่ ตีพมิ พเผยแพร : ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๓๗

บทคัดยอ

แควนสุโขทัยเปนกลุมบานเมืองสําคัญที่เกี่ยวของผูกพันอยูในความคิด
ความเชื่อของคนไทยในหลากหลายมิติ นับตั้งแตเปนรัฐแรกเริ่มแหงหนึ่งของ
คนไทยหรือกลุมชนผูใชภาษาไทยที่กอตั้งขึ้นในดินแดนประเทศไทยทุกวันนี้ ทั้งนี้
มีแนวคิดและทฤษฏี ตลอดจนความเชื่อในเรื่องที่เกี่ยวกับถิ่นฐานดั้งเดิมของ
ชนชาติไทยวาเคยอาศัยอยูในดินแดนตอนใตของประเทศจีน ไดอพยพเคลื่อน
ยายลงมายังดินแดนตอนใต สรางบานแปงเมืองและมีพัฒนาการเกิดขึ้นเปนรัฐ
ของคนไทยในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๖–๑๗ และแควนสุโขทัยก็นับเปนรัฐแรกๆ
แหงหนึ่งที่เกิดขึ้นมีความเจริญรุงเรืองอยูในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๘–๒๑
รวมทั้งเรื่องราวทางประวัติศาสตรของแควนสุโขทัยยังมีความสัมพันธเกี่ยวของ
กับประวัติศาสตรชาติไทยมาตามลําดับ จนกลายเปนสยามประเทศในทุกวันนี้
ดวยเหตุนี้แควนสุโขทัยจึงเปนรัฐในอุดมคติของคนไทยที่ใหความสําคัญและ
สนใจเรียนรูศึกษาอยูเสมอมา
ศิลปะสุโขทัยเปนเรื่องราวที่นาสนใจประการหนึ่ง เนื่องจากสุโขทัยมีการ
นับถือศาสนาหลากหลายทั้งศาสนาพราหมณหรือฮินดูและพระพุทธศาสนา
แบบมหายาน ซึ่งคงที่ไดรับมาจากอาณาจักรเขมรผานมาทางเมืองลพบุรี รวมทั้ง
พระพุทธศาสนาฝายเถรวาทหรือหินยาน โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท
ลัทธิลังกาวงศ ที่เจริญรุงเรืองเปนอันมาก สงผลใหสุโขทัยเปนศูนยกลางของ
พระพุทธศาสนาลังกาวงศอยูในดินแดนแถบนี้ สงผลเปนเบาหลอหลอมให
สุโขทัยมีแบบแผนทางวัฒนธรรมเปนของตนเอง ทําใหศิลปะสุโขทัยมีรูปแบบ
และลักษณะเฉพาะที่เปนเอกลักษณของสุโขทัยอยางแทจริง
คําสําคัญ : ประติมากรรม สุโขทัย เอกลักษณของสุโขทัย

๑๓๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ABSTRACT

Sukhothai is an important primordial kingdom binding in traditions
and beliefs of Thai people in various dimensions, since the early of Thai
first state or the inhabitants who use Thai language that established in Thai
territory in the present day. The concepts and theories as well as beliefs
in regard to the settlement of primitive people of Thailand that had lived in
the south of China. Then, they began immigrating to the South to found a
city and developed into the Thai state around 16–17 BE and Sukhothai is
a first state that happens to be flourished during 18–21 BE as well as the
history of the region are also associated with the Thai history respectively
till its became Siam at present. This region is still an ideal state for Thai
people to devote much attention and study.
Traditional Sukhothai arts is an interesting one because it primarily
encompasses a variety of religions including Brahmanism or Hinduism and
Mahayana Buddhism which influenced indigenously from the Khmer
empire through Lopburi and Theravada or Hinayana Buddhism, especially
the Theravada Buddhism (Sri–Lanka doctrine). As a result, Sukhothai
became the center of Lanka Buddhism in this region which inspired Sukhothai
to have its own cultural attribution and making particular style that are
distinctive to a unique Sukhothai.
Keywords : Sculptures, Sukhothai, Unique Sukhothai
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บทนํา

บทความนี้ จ ะนํ า เสนอเรื่ อ งราวที่ เ กี่ ย วกั บ ประติ ม ากรรมสุ โขทั ย
ซึ่งมีความหลากหลายสําคัญและนาสนใจ แตในที่นี้จะกลาวถึงเฉพาะงาน
ประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณที่เปนเอกลักษณ
ของศิลปะสุโขทัย ซึ่งไดแก พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดตางๆ พระพุทธรูปลีลา
พระพุทธรูปสีอ่ ริ ยิ าบถ พระอัฏฐารส และเทวรูปสุโขทัย เนือ่ งจากประติมากรรม
สุโขทัยดังกลาวเหลานี้ไดสงอิทธิพลไปยังบานเมืองและแควนตางๆ โดยรอบ
อาทิ กรุงศรีอยุธยา ลานนา ตลอดจนดินแดนใกลเคียงในอนุภมู ภิ าคลุม แมนาํ้ โขง
ซึ่งเปนรากฐานและเบาหลอหลอมใหมีพัฒนาการกลายเปนประติมากรรม
ในศิลปะและวัฒนธรรมไทย ดังจะนําเสนอถึงเรื่องราวและรายละเอียดไปตาม
ลําดับตอไป
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดตางๆ

พระพุทธรูปสุโขทัยจัดไดวาเปนศิลปะไทยที่งดงามที่สุดและมีลักษณะ
เปนของตนเองมากที่สุด ศาสตราจารย หมอมเจา สุภัทรดิศ ดิศกุล ไดแบง
พระพุทธรูปสุโขทัยออกไดเปน ๔ หมวด คือ
๑. หมวดใหญ ซึง่ มีอยูท วั่ ไป เปนลักษณะของศิลปะสุโขทัยโดยเฉพาะ
๒. หมวดกําแพงเพชร มีลกั ษณะดวงพระพักตรตอนบนกวาง พระหนุเสีย้ ม
คนพบนอย
๓. หมวดพระพุทธชินราช พระพักตรคอนขางกลม พระวรกายคอน
ขางอวบอวน นิ้วพระหัตถทั้งสี่มีปลายเสมอกัน หมวดนี้เชื่อกันวาเริ่มสรางครั้ง
แผนดินพระเจาลิไทยราวตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือหลังกวานั้น

๑๔๐
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๔. หมวดเบ็ดเตล็ด หรือ หมวดวัดตระกวน หมวดนี้เปนหมวด
พระพุทธรูปแบบสุโขทัยที่มีศิลปะแบบเชียงแสนเขามาปนอยูมาก พระพุทธรูป
แบบนี้บางองคอาจเปนพระพุทธรูปรุนแรกของศิลปะสุโขทัยก็ได๑
วิวัฒนาการและลําดับอายุเวลาของพระพุทธรูปสุโขทัย

ในที่ นี้ จ ะกล า วถึ ง รายละเอี ย ดของพระพุ ท ธรู ป สุ โขทั ย หมวดต า งๆ
ไปตามวิวัฒนาการและอายุเวลาตามลําดับตอไปนี้

พระพุทธรูปสุโขทัยรุนแรก หรือ พระพุทธรูปหมวดวัดตระกวน
พระพุทธรูปสุโขทัยรุนแรก ปรากฏขึ้นในปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๘
เมื่อสุโขทัยมีการติดตอสัมพันธทางพระพุทธศาสนาแบบเถรวาทกับศรีลังกา
มอญ และพมาทีเ่ มืองพุกาม ตลอดจนเมืองหริภญ
ุ ไชยมากขึน้ ดังปรากฏหลักฐาน
ที่เจดียสี่เหลี่ยม วัดพระพายหลวง ที่ไดมีการขุดแตงและบูรณะเมื่อ พ.ศ.๒๔๙๘
พบพระพุทธรูปปูนปน อยูภ ายในซุม ทัง้ ๔ ดาน ซึง่ ศาสตราจารย ฌอง บวสเซอลิเยร
(Jean Boisselier) นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส สันนิษฐานวาพระเจดียองนี้คงสราง
และซอมขึน้ เปน ๓ ระยะ ลักษณะเปนเจดียฐ านรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีพระพุทธรูป
นั่งลดหลั่นกัน ดังเชนเจดียที่มีพระพุทธรูปยืนภายในซุมที่วัดกูกุด จังหวัดลําพูน
แตเจดียอ งคนชี้ นั้ ในแลเห็นพระพุทธรูปนัง่ อยู ๓ ตอน ตอนบนชํารุด ไมเห็นรองรอย
เทาทีน่ บั ไดมตี อนลาง ๗ องค ตอไป ๖ องค และ ๕ องค ลักษณะพระพุทธรูป
เปนแบบเชียงแสน มีทั้งสังฆาฏิสั้นและยาว นอกจากนี้ภายในปราสาทองคกลาง

๑

สุภัทรดิศ สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย, พิมพครั้งที่ ๘ (กรุงเทพฯ : อมรินทร
การพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๒๖–๒๗.
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ของวัดพระพายหลวง ก็ยังไดพบพระพุทธรูปปูนปนศิลปะเชียงแสนดวยเชนกัน
แตมีลักษณะผุยุย รักษาไวไมได จึงจําเปนตองรื้อออก๒
การพบพระพุทธรูปปูนปนศิลปะแบบเชียงแสนที่เจดียสี่เหลี่ยมและ
ภายในปราสาทองคกลาง วัดพระพายหลวงนี้ เปนหลักฐานสําคัญที่แสดงให
เห็นวา พระพุทธรูปรุน แรกของสุโขทัย คือ พระพุทธรูปทีม่ ลี กั ษณะแบบทีเ่ รียกวา
พระพุทธรูปเชียงแสน ซึง่ พระพุทธรูปสุโขทัยทีม่ ลี กั ษณะคลายคลึงกับพระพุทธรูป
เชียงแสนดังกลาวนี้ ไดเคยพบที่เมืองสุโขทัยเชนกัน แตไดกําหนดชื่อเรียกกันมา
แตกอนวาเปน พระพุทธรูปสุโขทัย “หมวดเบ็ดเตล็ด หรือ หมวดวัดตระกวน”
ซึ่งเปนพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีศิลปะแบบเชียงแสนเขามาปะปนอยูมาก มีลักษณะ
พระพักตรกลม ขมวดพระเกศาใหญ พระรัศมีเปนรูปดอกบัวตูม พระวรกาย
อวบอวน บางองคมลี กั ษณะชายสังฆาฏิหรือจีวรสัน้ พระนลาฏแคบ แตพระวรกาย
และฐานมักเปนแบบสุโขทัย ทีเ่ รียกวา แบบวัดตระกวนนัน้ เพราะไดพบพระพุทธรูป
เหลานี้ที่วัดตระกวนในเมืองสุโขทัยเปนครั้งแรก๓
ดังนั้นพระพุทธรูปหมวดวัดตระกวน จึงเปนพระพุทธรูปสุโขทัยรุนแรก
ที่ปรากฏขึ้นในแควนสุโขทัยยุคเริ่มตน พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดวัดตระกวน ก็คือ
พระพุทธรูปที่มีลักษณะคลายคลึงกับพระพุทธรูปลานนาที่เรียกกันวา “เชียงแสน
รุนแรก” หรือ “เชียงแสนสิงหหนึ่ง” ซึ่งเปนพระพุทธรูปอินเดียแบบปาละที่มี
อิทธิพลตอพระพุทธรูปสุโขทัยรุนแรก ซึ่งคงไดรับอิทธิพลดานรูปแบบผานมา
ทางศิลปะพมาแบบพุกาม
๒

๓

คณะกรรมการปรับปรุงบูรณะโบราณสถานจังหวัดสุโขทัยและกําแพงเพชร. รายงานการสํารวจ
และขุดแตงบูรณะโบราณวัตถุสถานเมืองเกาสุโขทัย พ.ศ.๒๕๐๘–๒๕๑๒, (พระนคร :
โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, ๒๕๑๒) หนา ๕๐.
สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย, หนา ๒๖.
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นอกจากนี้ ยังไดพบพระพิมพชนิดหนึง่ ทัง้ ทีเ่ มืองสุโขทัยและศรีสชั นาลัย
ซึ่งมีลักษณะเหมือนกับพระพิมพที่พบที่เมืองพุกาม ประเทศพมา และที่เมือง
หริภญ
ุ ไชย (ลําพูน) จึงสันนิษฐานวา ชาวสุโขทัยคงจะนับถือพระพุทธศาสนาตาม
แบบที่ไดนับถือกันในเมืองพุกามมากอนเชนกัน แลวตอมาจึงหันมานิยมนับถือ
พระพุทธศาสนาลัทธิเถรวาทตามแบบพวกมอญเมืองสะเทิม ทัง้ นี้ เพราะในสมัยนัน้
เมืองสะเทิมมีพระสงฆซึ่งมีความรูเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาอยูเปนอันมาก๔

ภาพที่ ๑ ซุมพระพุทธรูปที่เจดียสี่เหลี่ยม
วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย
๔

สินชัย กระบวนแสง, ประวัตศิ าสตรสมัยสุโขทัย. (พิษณุโลก: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ,
๒๕๒๐), หนา ๕๐–๕๑.
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สุรพล ดําริหกุล

ภาพที่ ๒ พระพุทธรูปปูนปนสุโขทัยรุนแรก
พบภายในปราสาทองคกลาง
วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย

๑๔๓

ภาพที่ ๓ เศียรพระพุทธรูปปูนปน สุโขทัย
รุน แรก พบภายในเจดียสี่เหลี่ยม
วัดพระพายหลวง เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๔ พระพุทธรูปสุโขทัย
ภาพที่ ๕ พระพุทธรูปสุโขทัย
หมวดวัดตระกวน จัดแสดงใน
หมวดวัดตระกวน จัดแสดงใน
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง สุโขทัย พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง สุโขทัย

๑๔๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ เปนพระพุทธรูปสุโขทัยที่ปรากฏมีอยู
ทัว่ ไป ลักษณะงดงามโดดเดนเปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัย กลาวคือ พระรัศมี
เปนเปลว ขมวดพระเกศาเล็ก พระพักตรรูปไข พระขนงโกง พระนาสิกงุม (ตาม
แบบมหาบุรุษลักษณะจากอินเดีย) พระโอษฐอมยิ้มเล็กนอย พระอังสาใหญ
บั้นพระองคเล็ก ครองจีวรหมเฉียง ชายจีวรยาวลงมาถึงพระนาภี ปลายเปน
ลายเขีย้ วตะขาบ ปางมารวิชยั ประทับขัดสมาธิราบ ฐานเปนหนากระดานเกลีย้ ง
ควรเกิดขึ้นในชวงที่สุโขทัยปรับเปลี่ยนมาเปนพุทธศาสนาแบบเถรวาทที่รับ
มาจากลังกา ซึ่งอาจมีมาแลวตั้งแตสมัยพอขุนรามคําแหง หรือพญาเลอไทย
แตไมมีหลักฐานที่สามารถยืนยันแนชัดลงไปได๕ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ
เป น พระพุ ท ธรู ป ในสายวิ วั ฒ นาการที่ รั บ มาจากศิ ล ปะลั ง กา จึ ง สั น นิ ษ ฐาน
ในชั้นตนวา เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อคราวที่สุโขทัยเริ่มรับศาสนาพุทธแบบเถรวาท
จากลังกา ซึ่งนาจะเกิดขึ้นแลวประมาณตนหรือกลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙
หลักฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นวา พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญไดรับ
อิทธิพลศิลปะลังกาในพุทธศตวรรษที่ ๑๙ คือกลุม พระพุทธรูปปูนปน พบทีเ่ จดีย
สี่ เ หลี่ ย ม วั ด พระพายหลวง ที่ ถู ก บู ร ณะทั บ อยู  ใ นจระนํ า ซุ  ม ชั้ น ใน พบว า
เปนพระพุทธรูปขัดสมาธิราบ พระพักตรรปู ไข พระรัศมีเปนเปลวและชายสังฆาฏิยาว
ลงมาจรดพระนาภี ที่สําคัญในจระนําซุมชั้นเดียวกันบางองค ยังเปนพระพุทธรูป
ที่มีชายสังฆาฏิสั้นที่เปนอิทธิพลของศิลปะปาละปรากฏอยูดวย ไดมีการกําหนด
อายุ พ ระพุ ท ธรู ป กลุ  ม นี้ พ ร อ มกั บ กลุ  ม เทวดาปู น ป  น ประดั บ ทั้ ง ในส ว นของ
วิวัฒนาการเครื่องประดับ เครื่องทรงตางๆ รวมทั้งวิวัฒนาการของจระนําซุม
๕

สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย, หนา ๒๖–๓๐.

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๔๕

ที่เปลีย่ นแปลงมาจากเขมรมามีอทิ ธิพลของศิลปะลังกา จึงทําใหกาํ หนดอายุไดวา
นาจะมีอยูในชวงครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งควรเปนชวงเวลาของ
การเริ่มตนของพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญได๖
พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญคงมีการสรางอยางสืบเนื่องในศิลปะ
สุโขทัยตอมา ดังนั้นการกําหนดอายุใหแนชัดลงไปวาจะเปนยุคใดสมัยใดนั้น
คอนขางยาก เนื่องจากเปนรูปแบบที่มีความแพรหลายและสรางสืบตอกันมา
ตลอด
ตัวอยางของพระพุทธรูปสุโขทัยระยะเวลาตอมาในราวตนพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๐ คือ พระพุทธรูปสําริดที่พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงหลอขึ้น ซึ่งนาจะ
เป น พระศรี ศ ากยมุ นี ที่ พ ระบาทสมเด็ จ พระพุ ท ธยอดฟ า จุ ฬ าโลก ทรงย า ย
มาประดิษฐานในวิหารวัดสุทัศนเทพวราราม พระพุทธรูปองคนี้มีลักษณะ
พระวรกายที่แข็งกระดาง ประทับขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัย พระวรกายสั้น
บั้นพระองคสูง ทรงครองอุตราสงค (จีวรสําหรับหม) หมเฉียง มีชายอุตราสงค
พาดพระอังสาซายยาวถึงพระนาภีปลายเปนรูปเขี้ยวตะขาบ อุษณีษะ (มงกุฏ
กรอบหนา) รูปมะนาวตัด มีรัศมีรูปเปลวอยูดานบน ซึ่งอาจกลาวไดวา ศิลปะ
สุโขทัยบริสุทธิ์นั้น มีวิวัฒนาการขึ้นในรัชสมัยของพระมหาธรรมราชาลิไท และ
เจริญถึงขีดสุดในรัชกาลนี้

๕

สันติ เล็กสุขมุ . วัตถุปนู ปน จากวัดพระพายหลวง จังหวัดสุโขทัย ระหวาง พ.ศ. ๒๕๒๘–๒๕๒๙,
เอกสารอัดสําเนาเย็บเลม คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๒๙, หนา ๒๐–๒๑.

๑๔๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๖ พระพุทธรูปปูนปนสุโขทัย
หมวดใหญ จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติรามคําแหง สุโขทัย

ภาพที่ ๗ พระศรีศากยมุนี ประดิษฐาน
ในวิหาร วัดสุทัศเทพวราราม กรุงเทพฯ
เดิมอยูที่วัดมหาธาตุ สุโขทัย

ภาพที่ ๘ พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง สุโขทัย

ภาพที่ ๙ พระพุทธรูปสุโขทัย หมวดใหญ
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
รามคําแหง สุโขทัย

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๔๗

ภายหลั ง ที่ สุ โขทั ย ถู ก ผนวก
เข า ไปเป น ส ว นหนึ่ ง ราชอาณาจั ก ร
กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยา พระพุ ท ธรู ป สุ โขทั ย
ไดวิวัฒนาการไปอยางมาก โดยเนน
ความออนชอย อันเปนเอกลักษณของ
ศิลปะสุโขทัย ซึ่งชี้ใหเห็นวาพยายาม
จะดํารงรักษาความเปนเอกลักษณของ
ตนไว แตในขณะเดียวกันก็แสดงใหเห็น
อิทธิพลจากศิลปะของกรุงศรีอยุธยา
ดังเชน พระพุทธรูปสุโขทัย (ภาพที่ ๑๐)
ซึง่ ปจจุบนั อยูท วี่ ดั หงสรตั นาราม ธนบุรี
ภาพที่ ๑๐ พระพุทธรูปสุโขทัย
พระองคประทับสมาธิราบ ปางมารวิชยั
ที่วัดหงสรัตนาราม ธนบุรี
พระหัตถเล็ก นิ้วพระหัตถเรียวยาว
ไมเทากัน พระวรกายสมสวน ทรงครองอุตราสงคหมเฉียง มีชายอุตราสงค
แคบพาดพระอังสาซายยาวจรดพระนาภี ปลายเปนรูปเขี้ยวตะขาบ ทรงนุง
อัตรวาสกที่มีขอบเสน พระพักตรรูปไข พระหนุเสี้ยม พระขนงโคงเปนเสนนูน
เม็ดพระศกเล็ก อุษณีษะรูปมะนาวตัดมีรัศมีเปลวเพลิงอยูดานบน พระพุทธรูป
องคนี้มีจารึกวา สรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๖๕ และศิลปกรรมที่สรางขึ้นหลังจาก
พ.ศ.๑๙๘๑ อันเปนปที่สมเด็จพระราเมศวร พระโอรสของสมเด็จพระบรม
ราชาธิราชที่ ๒ แหงกรุงศรีอยุธยา ไปปกครองพิษณุโลกในฐานะเมืองลูกหลวง
แมจะดํารงไวซึ่งเอกลักษณของศิลปะสุโขทัย แตรสนิยมและความสุนทรียทาง
ศิลปะของอยุธยาก็เขามาเจือปน จนในที่สุดก็ไดเจือจางหายไป กลายเปนสกุล
ชางทองถิ่นหนึ่งของศิลปะสยาม๗
๗

เรื่องเดียวกัน, หนา ๒๐๑–๒๐๓.

๑๔๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดพระพุทธชินราช
พระพุทธชินราช วัดพระศรีรตั นมหาธาตุ เมืองพิษณุโลกนัน้ เปนพระพุทธรูป
สุโขทัยสกุลชางเมืองพิษณุโลก จัดอยูในหมวดพระพุทธชินราช เปนพระพุทธรูป
สุโขทัยที่มีวิวัฒนาการจากพระศรีศากยมุนี๘ ลักษณะโดยทั่วไปคลายคลึงกับ
พระพุ ท ธรู ป สุ โขทั ย แบบหมวดใหญ
แตมีความออนชอยมากขึ้น มีสวนที่
แตกตาง คือ พระพักตรคอ นขางกลมและ
พระวรกายอวบอวนมากกวา มีลกั ษณะ
เฉพาะทีส่ าํ คัญ คือ นิว้ พระหัตถทงั้ สีย่ าว
เสมอกัน สกุลชางนี้คงเกิดขึ้นในคราวที่
พระมหาธรรมราชาลิไทยายไปประทับที่
พิษณุโลกในตนพุทธศตวรรษที่ ๒๐ หรือ
หลังกวานัน้ พรอมๆ กับพระพุทธชินสีห
และพระศรีศาสดา ทีว่ ดั บวรนิเวศนวหิ าร
กรุงเทพฯ๙ ดังนั้นจึงควรมีอายุในราว
ภาพที่ ๑๑ พระพุทธรูปสุโขทัย
ชวงครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๒๐
หมวดพระพุทธชินราช
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก

พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกําแพงเพชร
เมื่อแควนสุโขทัยทั้งมวลไดถูกผนวกเขาเปนสวนหนึ่งราชอาณาจักร
กรุงศรีอยุธยาอยางเปนทางการ เมืองกําแพงเพชรเปนเมืองสําคัญเมืองหนึ่ง
ที่กรุงศรีอยุธยาสงเจานายและขุนนางเขามาปกครอง ศิลปะอยุธยาจึงไดเขามา
๘
๙

พิริยะ ไกรฤกษ. ประวัติศาสตรศิลปะในประเทศไทย ฉบับคูมือนักศึกษา, (กรุงเทพฯ :
อมรินทรการพิมพ, ๒๕๒๘), หนา ๑๗๙–๑๘๕.
สุภัทรดิศ ดิศกุล. เรื่องเดิม, หนา ๒๖.

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๔๙

ผสมผสานเกีย่ วของกับศิลปะสุโขทัยอยางชัดเจน ดังจะเห็นไดจากทีม่ พี ระพุทธรูป
สกุลชางกําแพงเพชร หรือพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกําแพงเพชรปรากฏขึ้นที่
เมืองกําแพงเพชรในระยะนี้ ซึ่งเปนพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะอยุธยา
เขามาอยางชัดเจน กลาวคือ มีลักษณะตางไปจากพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ
เล็กนอย คือ พระพักตรเปนรูปไขยาว พระนลาฏกวาง พระหนุเสีย้ ม ขมวดพระเกศา
เล็ก พระรัศมีเปนเปลวสูงมาก พระขนงมีเสนระหวางขอบบนและขอบพระเนตร
ปายเปนแผนใหญๆ ซึง่ ลักษณะเชนนีไ้ ดรบั ความนิยมมากในพระพุทธรูปสมัยอยุธยา
ดังนั้น พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดกําแพงเพชร จึงควรมีอายุอยูในราวปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๑ อยางไรก็ตามจากการศึกษาพระพุทธรูป
ทีพ่ บทีเ่ มืองกําแพงเพชร โดยมีขอ เสนอความเห็นวา ควรจัดพระพุทธรูปของเมือง
กําแพงเพชรออกไดเปน ๓ กลุมไปตามอิทธิพลที่ไดรับ ดังตอไปนี้
กลุม ที่ ๑ อิทธิพลพระพุทธรูปหมวดใหญสมัยสุโขทัย (ราวกลางถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๑๙–กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐) มีลกั ษณะเชนเดียวกับพระพุทธรูป
สุโขทัยหมวดใหญ แตลักษณะยอยที่สามารถแบงเปนหมวดกําแพงเพชรได คือ
พระนลาฏกวาง พระหนุเสี้ยม พระพักตรยาวมาก สวนพระเศียร (ขมวด
พระเกศา) สูง พระอุษณีษะสูง และรัศมีทรงสูงอยางมาก จึงพบวา พระพุทธรูป
หมวดกําแพงเพชรนี้ สวนหนึ่งไดมีอิทธิพลของศิลปะอยุธยาเขามาผสม เชน
การทําพระขนงกับเสนเปลือกพระเนตร ปายเปนแผนโคง และพระโอษฐบางครัง้
ไมหยักเปนคลื่นแบบสุโขทัย แตเปนพระโอษฐที่ยกริมพระโอษฐแบบอยุธยา
กลุมที่ ๒ อิทธิพลพระพุทธรูปลานนา ไดแก กลุม พระพุทธรูปขัดสมาธิ
เพชร นาจะเปนอิทธิพลจากการสรางพระพุทธสิหงิ คในศิลปะลานนา ทีน่ ยิ มสราง
เปนพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชร ซึ่งอาจลงมาในศิลปะสุโขทัยตั้งแตพุทธศตวรรษที่
๒๐ แตที่เมืองกําแพงเพชรมีรูปแบบที่พัฒนาไปบางเล็กนอย อาจอยูในชวงตน
พุทธศตวรรษที่ ๒๑

๑๕๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

กลุมที่ ๓ ศิลปะอยุธยาเมืองกําแพงเพชร นอกจากกลุมพระพุทธรูป
สุโขทัยที่มีอิทธิพลศิลปะอยุธยา เชน ลักษณะของการทําพระขนงปาย หรือ
ลักษณะพระโอษฐที่เปนแบบอยุธยาแลว ยังไดพบกลุมพระพุทธรูปแบบอยุธยา
ไดแก พระพุทธรูปแบบอูทองรุนที่ ๒ และแบบอูทองรุนที่ ๓ ซึ่งพระพุทธรูป
อูทองทั้งสองรุนนี้ ปจจุบันจัดไวในศิลปะอยุธยาตอนตน คือ ชวงตนถึงปลาย
พุทธศตวรรษที่ ๒๐ แสดงใหเห็นถึงความสําคัญของเมืองกําแพงเพชรในสมัยอยุธยา
ในชวงเวลาดังกลาว๑๐

ภาพที่ ๑๒ พระพุทธรูปสุโขทัย
หมวดกําแพงเพชร จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
๑๐

ภาพที่ ๑๓ เศียรพระพุทธรูปสุโขทัย
หมวดกําแพงเพชร จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร

ศักดิช์ ยั สายสิงห. ศิลปกรรมโบราณ ในสุโขทัย ศรีสชั นาลัย กําแพงเพชร และพิษณุโลก,
คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, ๒๕๖๐, หนา ๑๓๘–๑๓๙.
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๑๕๑

พระอัฏฐารส
พระอัฏฐารส คือ พระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ ซึ่งมีลักษณะเปน
งานศิลปกรรมที่โดดเดนเปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปะสุโขทัย และเปนที่นิยม
สรางกันทั่วไปในแควนสุโขทัย
“พระอัฏฐารส” แปลความหมายไดวา “พระสูง ๑๘ ศอก” เปนพระพุทธรูป
ยืนขนาดใหญปางประทานอภัย ศิลปะสุโขทัย ที่ปรากฏสรางในสมัยสุโขทัย
อยางนอยตั้งแตรัชกาลพอขุนรามคําแหงหรือราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙
เปนตนมา ปรากฏหลักฐานในศิลาจารึกหลักที่ ๑ วา
“....กลางเมืองสุโขทัยนี้ มีพิหาร มีพระพุทธรูปทอง มีพระอัฏฐารศ”๑๑
สันนิษฐานวาคงหมายถึง พระอัฏฐารส ภายในวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย และ
“...ในกลางอรัญญิก มีพิหารอันณึ่งมนใหญ สูงงามแกกม มีพระอัฏฐารศอันณึ่ง
ลุกยืน....”๑๒ ก็คือพระอัฏฐารส ที่วัดสะพานหิน ซึ่งเปนพระพุทธรูปยืนขนาดใหญ
ปางประทานอภัย สูง ๑๒.๕๐ เมตร ตั้งอยูบนเนินเขาสูงในเขตอรัญวาสี นอกเขต
กําแพงเมืองสุโขทัยทางทิศตะวันตก ที่พอขุนรามคําแหงทรงชางเผือกชื่อ รูจาครี
เสด็จขึ้นไปนบพระที่อริญญิกในทุกวันขางขึ้น ๑๕ คํ่า และขางแรม ๑๕ คํ่า
คติความเชื่อเกี่ยวกับพระอัฏฐารส ปรากฏอยูในคัมภีรมธุรัตถวิลาสินี
อรรถกถาพุทธวงศ ของประเทศศรีลงั กา๑๓ ซึง่ มีความเชือ่ วา พระพุทธเจามีความสูง
เทากับ ๑๘ ศอก จึงมีคตินิยมสรางพระพุทธรูปสูงใหญอยูในสมัยโปลนนารุวะ
๑๑

กรมศิลปากร. จารึกสมัยสุโขทัย, กรมศิลปากรจัดพิมพเนื่องในโอกาสฉลอง ๗๐๐ ป
ลายสือไทย, ๒๕๒๖, หนา ๑๓.
๑๒
เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๔.
๑๓
บุณยกร วชิระเธียรชัย. ศึกษาวิเคราะหคติความเชือ่ เรือ่ งพระอัฏฐารสทีม่ อี ทิ ธิพลตองาน
พุทธศิลป, วิทยานิพนธตามหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา
บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๔.

๑๕๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ประเทศศรีลังกา เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๗–๑๘ ดังตัวอยางพระพุทธรูปที่อยู
ในวิหารลังกาดิลกประเทศศรีลังกา ดังนั้นการสรางพระอัฏฐารสในสมัยสุโขทัย
คงสรางขึ้นตามคติของลังกาที่เชื่อวา พระพุทธเจามีความสูงเทากับ ๑๘ ศอก
ดังนั้น พระอัฏฐารสในศิลปะสุโขทัย จึงเปนพระพุทธรูปประทับยืนขนาดใหญ
ประดิษฐานอยูใน “คันธกุฎี” ซึ่งเปนอาคารผนังกออิฐทึบและหนา คลายมณฑป
แตมีขนาดแคบมาก หอมลอมพระพุทธรูปปูนปน โดยผนังดานหลังมีลักษณะ
คํ้ายันองคพระพุทธรูปขนาดใหญไว เชนที่วัดสะพานหิน วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย
วัดวิหารทอง และวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก ฯลฯ เปนตน
ถายึดถือตามหลักฐานทีป่ รากฏในศิลาจารึกหลักที่ ๑ แลว พระอัฏฐารส
จะเปนพระพุทธรูปสุโขทัยที่มีอายุอยางนอย ตั้งแตรัชกาลพอขุนรามคําแหง
เปนตนมา หรือปรากฏขึน้ ในแควนสุโขทัยในระยะแรกๆ โดยเฉพาะเมือ่ พุทธศาสนา
ลังกาวงศไดเริ่มเผยแผเขามาในราวครึ่งแรกของพุทธศตวรรษที่ ๑๙

ภาพที่ ๑๔ พระอัฏฐารส วัดสะพานหิน
ในเขตอรัญญิก เมืองสุโขทัย

ภาพที่ ๑๕ พระอัฏฐารส
วัดมหาธาตุ เมืองสุโขทัย
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ภาพที่ ๑๖ พระอัฏฐารส
วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ เมืองพิษณุโลก

๑๕๓

ภาพที่ ๑๗ พระอัฏฐารส
วัดวิหารทอง เมืองพิษณุโลก

พระพุทธรูปลีลา
พระพุทธรูปลีลา คือ พระพุทธรูปอิรยิ าบถเดิน กลาวคือ ยกสนพระบาท
ขางใดขางหนึ่ง (สลับกับพระบาทที่เขยง) พระหัตถหนึ่งยกขึ้นกระทําอภัยมุทรา
(ปางประทานอภัย) และพระหัตถอีกขางหนึ่งปลอยทิ้งลงตรงๆ ถือเปนงาน
ประติมากรรมที่เกิดขึ้นและเปนลักษณะเฉพาะของศิลปะสุโขทัย กลาวกันวา
เปนงานประติมากรรมที่มีความงามทางดานสุนทรียศาสตร เปนความงามตาม
อุดมคติอยางแทจริงของชางสุโขทัย
ที่มาของพระพุทธรูปลีลาสุโขทัยเปนที่ยอมรับกันในแวดวงวิชาการวา
มาจากพระพุทธประวัติตอนเสด็จลงจากดาวดึงส ซึ่งมีเรื่องราววา ภายหลัง
จากพระพุ ท ธองค เ สด็ จ ขึ้ น ไปเทศนาโปรดพุ ท ธมารดาบนสวรรค ชั้ น ดาวดึ ง ส

๑๕๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

เปนเวลาสามเดือนแลว พระพุทธองคจึงเสด็จกลับลงมายังโลกมนุษย โดย
พระอินทรไดเนรมิตบันไดสามบันได คือ บันไดแกว บันไดทอง และบันไดเงิน
พระพุทธองคเสด็จในลักษณะยางกาวลงมาตามบันไดแกวซึ่งอยูตรงกลาง
โดยมี พ ระอิ น ทร ล งมาตามบั น ไดทอง และพระพรหมลงมาตามบั น ไดเงิ น
มีเหลาเทวดาลงมาสงเสด็จพระอินทรกับพระพรหมกั้นฉัตรหรือกลดใหกับ
พระพุทธองค ดวยเหตุนี้ ปางเสด็จลงจากดาวดึงส จึงเปนภาพเลาเรือ่ งทีม่ กั นิยม
สรางในงานประติมากรรมปูนปนประดับศาสนสถาน ดังนั้น เมื่อตองการแสดง
ปางนี้ในงานประติมากรรมลอยตัว และตัดภาพประกอบออกไป แสดงเฉพาะ
พระพุทธรูปในขณะทรงพระดําเนินองคเดียว จึงกลายเปนพระพุทธรูปลีลา
ตัวอยางพระพุทธรูปลีลาในงานปูนปน เชนที่วัดตระพังทองหลาง และ
วัดตึก เมืองสุโขทัย นอกจากนี้ ยังทําเปนพระอดีตพุทธเจาปางลีลา ปรากฏ
รอบๆ รอยพระพุทธบาทที่วัดเสด็จ เมืองกําแพงเพชร และสรางพระสาวกลีลา
ประดับฐานไพทีรอบเจดียประธาน วัดมหาธาตุ สุโขทัย และยังมีพระสาวกลีลา
ประดับรอบกานฉัตรของเจดียทรงระฆังในสมัยสุโขทัยอีกดวย รวมทั้งพระลีลา
ปูนปนขนาดใหญ ซึ่งเปนหนึ่งในพระสี่อิริยาบถดวย สวนประติมากรรมลอยตัว
พระพุทธรูปสําริดลีลา มีตวั อยางเชน พระพุทธรูปลีลาทีร่ ะเบียงวัดเบญจมบพิตรฯ
กรุงเทพฯ เปนตน
พระพุทธรูปลีลาศิลปะสุโขทัยคงไดรับอิทธิพลจากศิลปะลังกา ทั้งนี้
พระพุทธรูปลีลามีปรากฏมาแลวในศิลปะลังกา เชนในภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ที่วิหารเหนือหรือติวังกะ สมัยโปลนนารุวะ ชวงปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๗ ซึ่ง
พระพุทธรูปปูนปนลีลาเสด็จลงมาจากดาวดึงสที่วัดตระพังทองหลาง มีลักษณะ
รูปแบบและการวางองคประกอบภาพใกลเคียงกันอยางมากกับในศิลปะลังกา
พระพุทธรูปลีลาเทาที่มีหลักฐานเปนจารึกปรากฏหลักฐานอยางแนชัด
ไดแก พระพุทธรูปลีลาจํานวน ๓ องค ที่สรางขึ้นที่จังหวัดนานใน พ.ศ.๑๙๖๙
ไดแก พระพุทธรูปลีลาที่วัดชางคํ้าและวัดพญาภู จังหวัดนาน องคพระพุทธรูป
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๑๕๕

สรางขึ้นในรูปแบบของพระพุทธรูปสุโขทัย พระวรกายลํ่าสัน พระอังสากวาง
พระกรขวาทิง้ ทอดลง พระหัตถซา ยปางประทานอภัยทีห่ นาพระอุระ นิว้ พระหัตถ
เรียวยาวไมเทากัน ครองอุตราสงคหมเฉียง มีชายอุตราสงคแคบพาดพระอังสา
ซายขวายาวจรดพระนาภีมีปลายเปนรูปเขี้ยวตะขาบ ทรงนุงอัตรวาสกที่มีขอบ
สองเสน พระพักตรรปู ไข พระหนุเสีย้ ม ปลายพระกรรณตวัดออก เม็ดพระศกเล็ก
อุษณีษะรูปมะนาวตัดมีรัศมีเปลวเพลิงอยูดานบน๑๔
การกําหนดอายุของพระพุทธรูปลีลาสุโขทัย นาจะเกิดขึ้นแลวตั้งแต
กลางพุทธศตวรรษที่ ๑๙ และแพรหลายอยางมากในชวงปลายพุทธศตวรรษที่
๑๙–กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๐ และมีขอ นาสังเกต คือ พระพุทธรูปลีลามีลกั ษณะ
ทางศิลปกรรมแบบเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ และเปนรูปแบบเฉพาะ
ของศิลปะสุโขทัยที่พบแพรหลาย ดังนั้นจึงควรเกิดขึ้นในระยะเวลาเดียวกัน

ภาพที่ ๑๘ ภาพเกาปูนปนประดับผนัง
มณฑป วัดตระพังทองหลาง
เมืองสุโขทัย
๑๔

ภาพที่ ๑๙ พระพุทธรูปลีลากออิฐสอปูนปน
ขนาดใหญ มณฑปพระสี่อิริยาบถ
วัดเชตุพน เมืองสุโขทัย

พิริยะ ไกรฤกษ. เรื่องเดิม, หนา ๒๐๑–๒๐๓.

๑๕๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๒๐ พระพุทธรูปลีลาสัมฤทธิ์
ที่ระเบียงวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๒๑ พระพุทธรูปลีลาสัมฤทธิ์
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
สุโขทัย

ภาพที่ ๒๒ พระพุทธรูปลีลาสัมฤทธิ์
ที่ระเบียงวัดเบญจมบพิตร
กรุงเทพฯ

ภาพที่ ๒๓ พระพุทธรูปลีลาสัมฤทธิ์
ในพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง
สุโขทัย

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๕๗

พระพุทธรูปสี่อิริยาบถ
พระพุทธรูปทีม่ รี ปู แบบเฉพาะแสดงเอกลักษณของศิลปะสุโขทัยอีกรูปแบบ
คือ “พระพุทธรูปสี่อิริยาบถ” อันหมายถึง กลุมพระพุทธรูปขนาดใหญที่สราง
รวมกัน ตั้งอยูบนแกนหันหลังชนกัน มีลักษณะเปนเอกเทศ ประกอบดวย
อิรยิ าบถ เดิน ยืนนัง่ และนอน อยูใ นวิหารหลังเดียวกัน คติการสรางพระพุทธรูป
สีอ่ ริ ยิ าบถนัน้ สรางขึน้ ตามคัมภีรพ ระสุตตันตปฏก ทีฆนิกาย มหาวรรค ซึง่ สวนหนึง่
ของคัมภีรนี้ไดกลาวถึง กายานุปสสนาสติปฏฐาน คือการใชสติพิจารณาดูกาย
เปนอารมณ มีใจความสําคัญตอนหนึ่งกลาววา
หนึ่ง ภิกษุเมื่อเดินอยู ยอมรูชัดวา “เราเดินอยู” สอง เมื่อเรายืนอยู
ยอมรูชัดวา “เรายืนอยู” สาม เมื่อเรานั่งอยู ยอมรูชัดวา “เรานั่งอยู” สี่ เมื่อเรา
นอนอยู ยอมรูชัดวา “เรานอนอยู”
ซึง่ การสรางพระพุทธรูปสีอ่ ริ ยิ าบถทีป่ รากฏทีว่ ดั พระเชตุพน เมืองสุโขทัย
และวัดพระสีอ่ ริ ยิ าบถ เมืองกําแพงเพชร ควรจะเกีย่ วของกับคัมภีรแ ละสอดคลอง
กับพระภิกษุฝายอรัญญวาสี๑๕
สําหรับพระพุทธรูปในมณฑปทีว่ ดั พระพายหลวง เมืองสุโขทัย ซึง่ ภายใน
ประดิษฐานพระยืนสององคเปนพระปางลีลาและพระพุทธรูปนั่งอีกสององค
สวนพระนอนไดมากอสรางไวหนามณฑป สวนพระพุทธรูปในมณฑปวัดพระนอน
เมืองกําแพงเพชรนั้นภายในประดิษฐานพระพุทธรูปเพียงสองอิริยาบถ คือ
พระนอน และพระนั่ง (สามองค นั่งเรียงเปนแถวเดียวกัน) บางครั้งก็อาจเรียก
รวมไปวาเปน พระสี่อิริยาบถ เหมือนกัน
๑๕

สุรยิ วุฒิ สุขสวัสดิ.์ “กลุม พระพุทธรูปสีอ่ ริ ยิ าบถในศิลปะสุโขทัย : ความหมายทางพุทธศาสนา
บางประการ” วารสารเมืองโบราณ ปที่ ๑๓ ฉบับที่ ๓ (กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๓๐)
หนา ๖๐–๗๐.

๑๕๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

พุทธลักษณะของพระพุทธรูปสี่อิริยาบถดังกลาวเหลานี้ มีลักษณะทาง
ศิลปกรรมแบบเดียวกับพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ และพระพุทธรูปลีลา
เปนรูปแบบเฉพาะของศิลปะสุโขทัยที่พบแพรหลาย จึงควรเกิดขึ้นในระยะเวลา
เดียวกัน

ภาพที่ ๒๔ พระสีอ่ ริ ยิ าบถ วัดพระสีอ่ ริ ยิ าบถ ในอรัญญิก เมืองกําแพงเพชร

ภาพที่ ๒๕ พระสี่อิริยาบถ วัดเชตุพน เมืองสุโขทัย

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๕๙

เทวรูปสุโขทัย
เทวรูปถือเปนงานประติมากรรมเนื่องในศาสนาพราหมณหรือฮินดู ที่มี
ลักษณะโดดเดนเปนเอกลักษณของศิลปะสุโขทัยอีกอยางหนึ่ง ศาสนาพราหมณ
หรือฮินดูในแควนสุโขทัยคงเปนวัฒนธรรมผสมผสานที่สืบทอดมาแตโบราณ
แมวาในสมัยสุโขทัยจะมีการนับถือพระพุทธศาสนาอยางแนนแฟน แตก็ยังตอง
มีศาสนสถานพราหมณและการหลอเทวรูปดวย เพราะเหตุวา ในสมัยโบราณนั้น
พระเจาแผนดินที่ทรงนับถือพุทธศาสนา จําตองอุปถัมภศาสนาพราหมณ
เพือ่ ประกอบราชพิธตี า งๆ และเพือ่ การปกครองประเทศ เชนเกีย่ วกับการตัดสิน
อรรถคดี เพราะพราหมณเปนผูรักษาคัมภีรธรรมศาสตร๑๖
ในสมัยสุโขทัยยุคตน เมืองสุโขทัยมีปราสาทสามองคของวัดพระพาย
หลวง เปนศูนยกลาง ซึง่ แสดงใหเห็นวา ศาสนาหลักของเมืองสุโขทัยระยะนีน้ บั ถือ
พระพุทธศาสนาแบบมหายาน แตที่นอกเมืองดานทิศใตไดปรากฏพบเทวสถาน
ในศาสนาพราหมณ คือ ศาลตาผาแดง และวัดศรีสวาย ซึ่งเมื่อแรกสรางนั้น
ศาลตาผาแดง และวัดศรีสวาย เปนเทวสถาน ทั้งนี้ไดพบประติมากรรมสลัก
หินทรายรูปเทวดาและเทวสตรี จํานวน ๖ องค ทีศ่ าลตาผาแดง มีทงั้ ขนาดเทาคน
และเล็กกวา แตทั้งหมดมีสภาพชํารุด (เศียรและกรหักหาย) โดยมีลักษณะเปน
ศิลปะเขมรแบบนครวัดและสืบตอมาในศิลปะบายน ปจจุบันจัดแสดงอยูใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย ตอมาภายหลังเมืองสุโขทัย
ไดขยายเมืองมาทางทิศใตสรางกําแพงเมืองสุโขทัยใหมขึ้น ศาลตาผาแดง และ
วัดศรีสวาย จึงกลายเปนศาสนสถานในเมือง และไดรับการดัดแปลงใหเปนวัด
เนื่องในพระพุทธศาสนาแบบเถรวาท
๑๖

สุภัทรดิศ ดิศกุล. ศิลปะในประเทศไทย, หนา ๒๘.

๑๖๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

ภาพที่ ๒๖ ชิน้ สวนของเทวสตรีสโุ ขทัยชํารุด
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

ภาพที่ ๒๗ เทวสตรีชํารุด
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

ในสมัยสุโขทัยยุครุง เรือง เทวรูปทีป่ รากฏโดยทัว่ ไปจะมีลกั ษณะคลายคลึงกัน
กลาวคือ มีพระพักตรเหมือนกับพระพุทธรูปสุโขทัยหมวดใหญ คือเปนวงรูปไข
พระพักตรอิ่มเอิบ อมยิ้ม แสดงความเมตตากรุณา มีทีทาและลีลาอันออนโยน
ผิดกับลักษณะตามคัมภีรห รือตามความเชือ่ ทีว่ า จะตองมีลกั ษณะเขมแข็งบึกบึน
หรือแข็งกราว๑๗ สวนใหญหลอดวยสัมฤทธิ์ขนาดเทาคนจริง หรือใหญยิ่งกวา
ที่เปนขนาดเล็กก็มีบาง แตเทวรูปสัมฤทธิ์เหลานี้จะตางกันก็แตทรงศิราภรณ
เครื่องประดับ และเครื่องแตงองคที่ผิดแปลกกันไปเทานั้น
จากการศึกษาเทวรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย ของศาสตราจารย หมอมเจา
สุภัทรดิศ ดิศกุล จากเทวรูปสัมฤทธิ์ ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร และ
๑๗

เสนอ นิลเดช. ประวัติศาสตรสถาปตยกรรมไทย, (กรุงเทพฯ : โรงพิมพมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร, ๒๕๓๗) หนา ๖๖.

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล

๑๖๑

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติรามคําแหง จังหวัดสุโขทัย รวมทั้งสิ้น ๑๓ องค ผลของ
การศึกษาพบวา โดยทั่วไปเทวรูปจะมีลักษณะคลายคลึงกัน แตอายุของเทวรูป
สุโขทัยนัน้ จะสะทอนใหเห็นไดจากทรงศิราภรณ เครือ่ งประดับ และเครือ่ งแตงองค
ซึ่งเปนวิวัฒนาการที่มีความแตกตางกันไปตามชวงเวลา
กลาวคือ เทวรูปสุโขทัยโดยทั่วไปทั้งหมดลวนสวมมงกุฎ โดยสวมลงไป
บนเศียร ดานหลังยาวลงจรดทายทอย แตบางครั้งแผนเบื้องหลังนี้ก็เจาะเปน
ชองปลอยใหมวยพระเกศาสอดออกมาได เบือ้ งบนพระเศียรเปนมวยผมสูงขึน้ ไป
ซึ่งบางครั้งก็มี และบางครั้งก็ไมมีเครื่องประดับครอบ
ผาทรงของเทวรูปสัมฤทธิ์ ทรงผาสองผืน ผืนแรกทรงผาคลายผาโสรง
พันรอบองค และผาอีกผืนหนึ่งใชเปนเครื่องตกแตงทางดานหนา คือ ดานบน
เหน็บเปนชายพก หอยออกมาหนาสายรัดองค และสวนที่เหลือทําเปนริ้วคลุม
อยูทางดานหนา นอกจากนี้ ยังมีชายผาซอนกันอยูทางดานหลังผาทรงใตสายรัด
องคอกี สวนชายผาดานหลังนีอ้ าจวิวฒ
ั นาการมาจากชายกระเบน ซึง่ ในไมชา ก็กลาย
เปนลวดลายเครือ่ งประดับไป เทวรูปสุโขทัยสวนใหญทรงคาดสายรัดองคทาํ ดวยผา
มีชายหอยลงทางดานหนาทั้งสองขาง แมเมื่อบางองคหันมาคาดสายรัดองคที่ทํา
ดวยเพชรพลอยแลว แตชายสายรัดองคผาแตเดิมทั้งสองชายก็ยังอยู๑๘

ตัวอยางของประติมากรรมเทวรูปสุโขทัยยุครุงเรือง คือ พระอิศวรและ
พระนารายณที่พระมหาธรรมราชาลิไทยทรงสรางขึ้นใน พ.ศ.๑๙๐๒ เพื่อนําไป
ประดิษฐานในหอเทวาลัยมหาเกษตรในปามะมวง ทีเ่ มืองสุโขทัย เพือ่ เปนทีส่ กั การะ
บูชาของพวกดาบสและพราหมณทั้งหลาย หลังจากที่พระองคปราบดาภิเษกขึ้น
เปนกษัตริยค รองเมืองสุโขทัยและศรีสชั นาลัยเปนเวลานาน ๑๒ ป รูปพระอิศวร
๑๘

ภัทรดิศ ดิศกุล. เทวรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัย, พิมพครั้งที่ ๒ ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย หมอมเจา สุภทั รดิศ ดิศกุล (กรุงเทพฯ : อมรินทรพริน้ ติง้ แอนดพบั ลิซชิง่ จํากัด,
๒๕๔๗) หนา ๗–๒๖.
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และพระนารายณตามที่กลาวนี้ เชื่อกันวาตรงกับเทวรูปสัมฤทธิ์ที่ปจจุบัน
จัดแสดงอยูที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติพระนคร เปนเทวรูปที่มีขนาดใหญ คือ
พระอิศวร สูง ๓.๐๘ เมตร และพระนารายณ สูง ๒.๖๗ เมตร เทวรูปทั้งสอง
องคนี้ มีลักษณะใหเคียงกันมาก กลาวคือ พระพักตรรูปไข พระขนงแยกออก
จากกันและไมเปนเสนนูน พระเนตรรียาว พระนาสิกงุม แยมพระสรวลเล็กนอย
พระหนุกลม พระวรกายอวบอวน บัน้ พระองคสงู พระอุระกวาง ทรงพระภูษายาว
และมีผาอีกผืนหนึ่งเหน็บเปนชายพกหอยออกมาทางดานหนาของสายรัด
ประคด และทิ้งชายทั้งสองขาง
ตัวอยางเทวรูปสัมฤทธิ์สุโขทัยสมัยหลังที่มีอายุแนนอน ไดแก พระอิศวร
สัมฤทธิ์ที่พญาศรีธรรมโศกราช เจาเมืองกําแพงเพชร สรางขึ้นใน พ.ศ.๒๐๕๓
เทวรูปองคนี้ พระกรทั้งสองขางอยูในระดับพระโสณี เดิมอาจจะทรงถืออาวุธ
ซึ่งปจจุบันไดหลุดหายไป ทรงพระภูษาโจงสั้นจีบเปนริ้ว คาดปนเหนงซึ่งประดับ
ดวยพวงอุบะ แลวชักขอบพระภูษาดานบนใหแผออกเปนรูปสามเหลี่ยม มีหอย
หนาสองชั้น ประดับดวยลายดอกดาวกระจาย สวมผาอีกผืนหนึ่งซึ่งคลายกับ
สุวรรณกระถอบ ปกเปนลายดอกดาวกระจายอยูในกรอบลายกลีบบัว พระพักตร
เหลี่ยม ทรงไวพระทาฐิกะรูปสามเหลี่ยม พระขนงติดตอกันเปนเสนตรง เชื่อมกับ
สันพระนาสิก พระเนตรเบิกโต และมีพระเนตรทีส่ ามกลางพระนลาฏ ปลายพระเนตร
เรียว พระโอษฐหนา เกลาพระเกศาถักเปนทรงชฎามกุฏรูปทรงกระบอก มีอณ
ุ าโลม
ทางดานหนา มีไรพระศก ทรงสวมกระบังหนาและกรองศอที่ประดับดวยสาย
ประจํ า ยามและลายดอกดาวกระจาย พร อ มกั บ มี น าคเป น สายยั ช โญปวี ต
และพาหุรัด นอกจากนี้ยังสวมทองพระกร ทองพระบาทและธํามรงคทุกนิ้ว
พระหัตถ เปนเครื่องประดับพระวรกายอีกดวย การหลอเทวรูปขนาดใหญ
ที่เมืองกําแพงเพชรดังกลาว แสดงใหเห็นวา ในระหวาง พ.ศ.๒๐๕๓–๒๐๘๑
เปนชวงเวลาที่กําแพงเพชรเจริญรุงเรืองขึ้นอีกครั้ง และไดสรางสถาปตยกรรม
ขนาดใหญขึ้นในทางทิศเหนือของเมือง

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล
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ภาพที่ ๒๘ พระอิศวรสัมฤทธิ์
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

ภาพที่ ๒๙ พระหริหระสัมฤทธิ์
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

ภาพที่ ๓๐ พระหริหระสัมฤทธิ์
จัดแสดงในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
พระนคร

ภาพที่ ๓๑ พระอิศวรสัมฤทธิ์
กลางพุทธศตวรรษที่ ๒๑ จัดแสดงใน
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ กําแพงเพชร
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บทสรุป

ประติมากรรมสุโขทัยมีความสําคัญ นาสนใจ และหลากหลาย เนือ่ งจาก
แควนสุโขทัยมีการนับถือทั้งพระพุทธศาสนาและศาสนาพราหมณ จึงปรากฏ
ประติมากรรมเนื่องในพระพุทธศาสนา อาทิ พระพุทธรูปสุโขทัยหมวดตางๆ
พระพุทธรูปลีลา พระพุทธรูปสีอ่ ริ ยิ าบถ พระอัฏฐารส และ เทวรูปเนือ่ งในศาสนา
พราหมณ ซึ่งงานประติมากรรมเหลานี้มีรูปแบบทางศิลปกรรมที่โดดเดนที่เปน
เอกลักษณของสุโขทัยอยางแทจริง.

อัตลักษณของประติมากรรมสุโขทัย

สุรพล ดําริหกุล
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เสาทอง
บุญเรือง
บุญโต
มาแกว
ปญจบุรี

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติจนั ทรเกษม
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การเสนอบทความเพือตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา”

๑๖๙

การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ
ในวารสาร “ขวงผญา”
๑. วัตถุประสงคของการจัดพิมพวารสาร

๑.๑ เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
ในสหสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร ไดแก สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร ชาติพันธุ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา อักษรศาสตร ภาษา
วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม เปนตน
๑.๒ เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูผานผลงาน
วิจัยและผลงานวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหอาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดมี
โอกาสเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนําไปสูการสรางสรรค
บูรณาการ และตอยอดองคความรู ในการสรางคุณคาแกชุมชน

๒. ขอตกลงเบื้องตน

๒.๑ บทความทุกบทความจะไดรบั การพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒิ
(Peer review) ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ ๒ ทาน ในลักษณะ Double blinded Review
โดยผูทรงคุณวุฒิไมทราบวาผูเขียนเปนใคร และผูเขียนไมทราบวาผูทรงคุณวุฒิ
เปนใคร ทั้งนี้ การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพหรือไมไดตีพิมพ อยูที่
ดุลพินิจของบรรณาธิการ ซึ่งถือเปนอันสิ้นสุด
๒.๒ บทความ ขอความ ภาพประกอบ และตารางขอมูลตางๆ
ทีต่ พี มิ พในวารสาร “ขวงผญา” เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเ ขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป และไมใชความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
วารสาร “ขวงผญา” โดยถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว

๑๗๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๒.๓ บทความจะตองไมเคยตีพิมพที่ใดมากอน และไมอยูระหวาง
การพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซํ้าซอนกัน
ถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว และจะไมไดรับการพิจารณา
ใหลงตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา” อีกตอไป
๒.๔ ผูเขียนจะตองปฏิบัติตามระเบียนและนโยบายของวารสาร
“ขวงผญา” อยางเครงครัด หากไมยินยอมแกไขหรือไมดําเนินการตามคําแนะนํา
บรรณาธิการมีสิทธิ์ที่จะไมรับตีพิมพบทความอีกตอไป
๒.๕ บทความทีส่ ง ถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไมสง คืน
ผูเขียน

๓. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสาร

๓.๑ บทความวิจยั (Research Article) เปนบทความทีม่ กี ารคนควา
อย า งมี ร ะบบและมี ค วามมุ  ง หมายที่ ชั ด เจน เพื่ อ ให ไ ด ข  อ มู ล หรื อ หลั ก การ
บางอยางทีจ่ ะนําไปสูค วามกาวหนาทางวิชาการหรือการนําวิชาการมาประยุกต
ใชใหเกิดประโยชน เชน มีการกําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะตอง
ระบุวัตถุประสงคที่เดนชัดแนนอน มีการรวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห
ตีความ และสรุปผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบหรือบรรลุวัตถุประสงค
๓.๒ บทความวิชาการ (Academic Article) เปนการเขียนทาง
วิชาการ ซึ่งมีการกําหนดประเด็นที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน
และการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตองถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได ซึ่งจะเปนการนําความรูจากแหลงตางๆ
มาประมวลรอยเรียงเพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยผูเขียนไดแสดงทัศนะ
ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
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๑๗๑

๔. การพิจารณาบทความ

๔.๑ กองบรรณาธิการจะแจงใหผูสงบทความทราบ เมื่อไดรับ
บทความเรียบรอยสมบูรณทางระบบ Thaijo
๔.๒ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวขอและเนือ้ หาของบทความ
โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเภทของบทความ
ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพบทความ การอางอิง และใบสมัคร หาไมครบถวน
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ไมรับตีพิมพบทความดังกลาว
๔.๓ กรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว
พิจารณาตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการจะดําเนินการสงบทความเพื่อทําการ
กลั่นกรองในขั้นตอนตอไป ดวยการสงบทความใหกับผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ที่เกี่ยวของตรวจสอบคุณภาพของบทความวาอยูในระดับที่เหมาะสมจะลงตี
พิมพหรือไม ในลักษณะ Double blinded Review โดยผูทรงคุณวุฒิไมทราบวา
ผูเขียนเปนใคร และผูเขียนไมทราบวาผูทรงคุณวุฒิเปนใคร
๔.๔ เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองบทความแลว ทาง
กองบรรณาธิ ก ารจะตั ด สิ น ใจโดยอิ ง ตามข อ เสนอแนะของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ว  า
บทความควรจะนําลงตีพิมพหรือไม หรือเห็นควรที่จะสงใหผูเขียนนํากลับไป
แกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอน และนําสงบทความดังกลาวกลับมา
พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง หรือปฏิเสธการลงตีพิมพ ทั้งนี้ ผูเขียนจะตองแกไขบทความ
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ภายใน ๑๕ วัน หลังจากไดรับบทความพรอม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกลับคืน
๔.๕ กองบรรณาธิการจะนําบทความทีผ่ า นการแกไขตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิเขาสูกระบวนการตีพิมพตอไป
ตอบแทน

๔.๖ ผูเขียนจะไดรับวารสาร “ขวงผญา” จํานวน ๓ เลม เปนการ

๑๗๒

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๕. การจัดเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เสนอเพื่อตีพิมพในวารสาร
“ขวงผญา” จะตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และไมอยู
ระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น ทั้งนี้ บทความดังกลาวจะตองพิมพ
ดวยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีความยาวของบทความไมเกิน ๒๐ หนา
(นับรวมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ เอกสารอางอิง) ลงในกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว
ดวยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK เทานัน้ ทัง้ นี้ บทความจะตองประกอบดวย
สวนตางๆ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
๕.๑ บทความวิจัย
๕.๑.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อ–นามสกุล สังกัด (ภาษาไทย–ภาษา
อังกฤษ) และอีเมล
๕.๑.๒ บทคัดยอและคําสําคัญ (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ)
บทคัดยอความยาว ๒๐๐–๒๕๐ คํา คําสําคัญไมเกิน ๔ คํา
๕.๑.๓ บทนํา
๕.๑.๔ วัตถุประสงคการวิจัย
๕.๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑.๖ ผลการวิจัย
๕.๑.๗ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๘ อภิปรายผล
๕.๑.๙ ขอเสนอแนะการวิจัย (ถามี)
๕.๑.๑๐ เอกสารอางอิง (ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดในระเบียบนี)้
๕.๒ บทความวิชาการ
๕.๒.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อ–นามสกุล สังกัด (ภาษาไทย–ภาษา
อังกฤษ) และอีเมล

การเสนอบทความเพือตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา”

๑๗๓

๕.๒.๒ บทคัดยอและคําสําคัญ (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ)
บทคัดยอความยาว ๒๐๐–๒๕๐ คํา คําสําคัญไมเกิน ๔ คํา
๕.๒.๓ บทนํา
๕.๒.๔ เนือ้ หา ควรมีจดั โครงสรางของเนือ้ หาสาระทีจ่ ะนําเสนอ
โดยจัดลําดับใหเหมาะสม และการนําเสนอเนื้อหาควรมีความตอเนื่องกัน
เพื่อใหผูอานไดเขาใจในสาระนั้นอยางงาย
๕.๒.๕ บทสรุป
๕.๒.๖ เอกสารอางอิง (ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดในระเบียบนี)้
๕.๓ ขอกําหนดในการจัดเตรียมบทความ
๕.๓.๑ ใชอักษร TH SarabunPSK พิมพบทกระดาษ A4
พิมพหนาเดียว
๕.๓.๒ ตัง้ คาหนากระดาษ โดยมีระยะหางจากขอบกระดาษ
ทัง้ ดานบน ๑.๒๕ นิว้ ดานลาง ๑.๐ นิว้ ดานซาย ๑.๒๕ นิว้ และดานขวา ๑.๐ นิว้
และมีระยะหางระหวางบรรทัด เทากับหนึ่งขวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร
๕.๓.๓ การจัดวางหัวขอใหเปนไปตามลําดับความสําคัญ
ของหัวขอ ดังนี้
ก. การลําดับหัวขอใหใชระบบตัวเลขกํากับ ตามดวย
เครื่องหมายฟุตสตอบ ( . ) หลังตัวเลข และเวน 2 ชวงตัวอักษร กอนเริ่มคําหรือ
ขอความตอไป ดังนี้ ๑.//............
ข. การจัดวางหัวขอใหเปนไปตามลําดับความสําคัญ
ของหัวขอ ดังตอไปนี้
หัวขอใหญ ใหวางชิดขอบหนา ซึ่งหัวขอใหญ
จะไมใสตวั เลขกํากับ และคําอธิบายของหัวขอใหญใหขนึ้ บรรทัดใหม โดยยอหนา
๑.๕๐ เซนติเมตร และเวนบรรทัด ๑ ชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร

๑๗๔

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

หัวขอรอง ใหเริม่ อักษรตัวแรกของหัวขอใหญ
หรือเลขกํากับหัวขอ โดยเวนจากขอบกระดาษ ๑.๕๐ เซนติเมตร และคําอธิบาย
ของหัวขอรองจะอยูในบรรทัดเดียวกัน หรือจะขึ้น ยอหนาใหมก็ได ตามความ
เหมาะสม กรณีที่หัวขอรองไมมีตัวเลขกํากับหัวขอ ใหเริ่มหัวขอยอยหรือ
เลขกํากับหัวขอยอย โดยใหอักษรตัวแรกตรงกับหัวขอรอง
หัวขอยอย กรณีที่หัวขอรองมีเลขกํากับหนา
หัวขอ ใหเริ่มหัวขอหรือเลขกํากับของหัวขอยอยที่อักษรตัวแรกของหัวขอรอง
ทัง้ นี้ หัวขอยอยควรใชการยอหนาในระบบเดียวกัน และไมควรมีหวั ขอยอยมาก
เกินไป ดังตอไปนี้
๑. // ......................
๑.๑ // ......................
๑.๑.๑ // ....................
๕.๓.๔ คํ า อธิ บ ายในแต ล ะหั ว ข อ หากขึ้ น ย อ หน า ใหม
ใหยอหนาตรงกับอักษรตัวแรกของหัวขอนั้นๆ สวนขอความในบรรทัดตอมา
ใหชิดขอบหนาตามปกติ
๕.๓.๕ การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน : เครือ่ งหมายจุลภาค
( , ) ทวิภาค ( : ) และอัฒภาค ( ; ) ใหพิมพตอเนื่องกับอักษรตัวหนา และเวน ๑
ชวงตัวอักษรกอนขอความตอไป เชน (ยุพิน เข็มมุกด, ๒๕๕๙, ๑๕–๑๙)
๕.๓.๖ หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแต
ตนจนจบบทความ
๕.๓.๗ รายละเอียดในตนฉบับ ใหพิมพตามขอกําหนด
ดังตอไปนี้
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๑๗๕

๑. ชื่อเรื่อง (Title)
– ภาษาไทย ขนาด ๑๘ point, ตัวหนา และ
กึ่งกลางหนากระดาษ
– ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ) ขนาด
๑๘ point, ตัวหนา และกึ่งกลางหนากระดาษ
๒. ชื่อ–นามสกุลของผูเขียน (ทุกคน)
– ชื่อผูเขียน ภาษาไทย (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ
(ตัวธรรมดา) ขนาด ๑๔ point ชิดขวา
– ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ สาขาวิชา ภาควิชา
คณะ มหาวิทยาลัย หรือรายละเอียดของหนวยงานที่สังกัด (ของผูเขียนทุกคน)
โดยใหระบบหมายเลขที่ชื่อ–นามสกุล และกําหนดไวทางเชิงอรรถในหนานั้นๆ
ขนาด ๑๒ point (ตัวธรรมดา)
– อีเมลของผูเ ขียนบทความ ๑ คน ทีจ่ ะเปนผูต ดิ ตอ
กับกองบรรณาธิการ ขนาด ๑๔ point (ตัวธรรมดา) ชิดขวา
๓. บทคัดยอ
– ชือ่ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖ point
(ตัวหนา) กึ่งกลางกระดาษ
– ขอความบทคัดยอภาษาไทย ขนาด ๑๔ point
(ตัวธรรมดา) ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว
– ขอความบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ point
(ตัวธรรมดา) ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว

๑๗๖

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๔. คําสําคัญ (Keyword) เวนจากบทคัดยอ ๑
ชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ
ประมาณ ๔ คํา ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ point (ตัวธรรมดา)

ยอหนา ๐.๕ นิ้ว
ยอหนา ๐.๕ นิ้ว

๕. รายละเอียดบทความ
– หัวขอใหญ ขนาด ๑๖ point (ตัวหนา) ชิดซาย
– หัวขอรอง ขนาด ๑๔ point (ตัวหนา) ชิดซาย
– หัวขอยอย ขนาด ๑๔ point (ตัวหนา) ชิดซาย
– ตัวอักษร ขนาด ๑๔ point (ตัวธรรมดา) ชิดซาย

ยอหนา ๐.๕ นิ้ว
๖. ภาพและตาราง กรณีมภี าพประกอบใหระบุคาํ วา
ภาพที่ ไวใตภาพประกอบ และบรรยายใตภาพ โดยใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
กรณีตารางประกอบ ใหระบบคําวา ตารางที่ พรอมทั้งขอความบรรยายตาราง
ไวบนหัวตาราง โดยจัดใหชิดซายหนากระดาษ ทั้งนี้ ภาพและตารางประกอบ
ควรบอกทีม่ า โดยพิมพหา งจากชือ่ ภาพประกอบและเสนขีดคัน่ ใตตาราง ๑ บรรทัด
ของเครื่องคอมพิวเตอร ดวยตัวอักษร ขนาด ๑๔ point (ตัวธรรมดา) กึ่งกลาง
หนากระดาษ
๗. การเขียนเอกสารอางอิง ใหใชรปู แบบการเขียน
อางอิงตามระบบ APA โดยมีรูปแบบการอางอิง ๒ สวน ดังนี้
๗.๑ การอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาใช ร ะบบนาม–ป
(Name–year Reference)
๗.๑.๑ การอางอิงในเนื้อหาจากสื่อทุก
ประเภท ลงในรูปแบบ “ชื่อผูเขียน ปพิมพ : เลขหนาที่ปรากฏ” อยูในเครื่องหมาย
วงเล็บเล็ก
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๑๗๗

๗.๑.๒ ผูเขียนคนไทยลงชื่อ–สกุล สวน
ผูเขียนชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล
ตัวอยาง
– โสเกรติสยํา้ วาการอานสามารถจุดประกายไดจากสิง่ ทีน่ กั อานรูอ ยูแ ลว
เทานัน้ และความรูท ไี่ ดรบั มา ไมไดมาจากตัวหนังสือ (แมนเกล ๒๕๔๖ : ๑๒๗)
– สุมาลี วีระวงศ (๒๕๕๒ : ๓๗) กลาววา การทีผ่ หู ญิงจะไปสือ่ ชักผูช ายมา
บานเรือนของตัวเองทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังไมไดมาสูข อนัน้ เปนเรือ่ งผิดขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี
หมายเหตุ : ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา จะตองปรากฏในรายการ
บรรณานุกรมเสมอ
๗.๒ บรรณานุกรม (Bibliography)
การเขียนบรรณานุกรมใชรปู แบบของ APA
(American Psychology Association) ดังตัวอยางตามประเภทของเอกสาร
ดังตอไปนี้
๗.๒.๑ หนังสือ
ชื่อ–สกุลผูแตง. \\ (ปพิมพ). \\ ชื่อหนังสือ. \\ ครั้งที่พิมพ. \\ เมืองที่พิมพ : \
สํานักพิมพ.
ตัวอยาง
แมนเกล, อัลแบรโต. (๒๕๔๖). โลกในมือนักอาน. พิมพครัง้ ที่ ๔. กรุงเทพฯ :
พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร.
สุมาลี วีระวงศ. (๒๕๕๒). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. พิมพครั้งที่ ๓.
กรุงเทพฯ : สถาพรบุคส.
Tidd, J., Bessant, J. and Pavitt, K. (2001). Managing innovation. 2nded.
Chichester : John Wiley and Sons.

๑๗๘

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๗.๒.๒ บทความวารสาร
ชื่อ–สกุลผูเขียน. \\ (ป) \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อวารสาร \ ปที่, \ (ฉบับที่) \ : \
หนาที่ปรากฏบทความ.
ตัวอยาง
ผอง เซงกิง่ . (2528). ศิลปกรรมอันเนือ่ งกับไตรภูม.ิ ปาจารยสาร 12 (2) :
113–122.
Shani, A., Sena, J. and Olin, T. (2003). Knowledge management
and new product development: a study of two companies.
European Journal of Innovation Management 6 (3) :
137–149.
๗.๒.๓ วิทยานิพนธ
ชือ่ ผูเ ขียนวิทยานิพนธ. \\ (ปการศึกษา). \\ ชือ่ วิทยานิพนธ. \\ ระดับปริญญา \
สาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \ มหาวิทยาลัย.
ตัวอยาง
ปณิธิ อมาตยกุล. (๒๕๔๗). การยายถิน่ ของชาวไทใหญเขามาในจังหวัด
เชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วันดี สนติวฒ
ุ เิ มธี. (๒๕๔๕). กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพนั ธุ
ของชาวไทใหญชายแดนไทย–พมา กรณีศกึ ษา หมูบ า นเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
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(online / e–Book)

๑๗๙

๗.๒.๔ สื่ออิเล็กทรอนิกสตางๆ
๗.๒.๔.๑ หนั ง สื อ ออนไลน

ชือ่ ผูเ ขียน. \\ (ปทพี่ มิ พ) \\ ชือ่ เรือ่ ง. \\ [ประเภทของสือ่ ทีเ่ ขาถึง]. \\ สืบคนเมือ่ \\
วัน \ เดือน \ ป. \\ จาก \\ แหลงขอมูลหรือ URL
ตัวอยาง
สรรัชต หอไพศาล. (๒๕๕๒). นวัตกรรมและการประยุกตใชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาในสหัสวรรษใหม : กรณีการจัดการเรียนการสอน
ผานเว็บ (Web–Based Instruction : WBI). [ออนไลน]. สืบคนเมือ่
๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓. จาก http://ftp.spu.ac.th/hum111/main1_files.
Humm, M. (1997). Feminism and film. [Online]. Retrieved October 20,
2001, from http://www.netlibrary.com
ออนไลน (online / e–journal

๗.๒.๔.๒ บทความจากวารสาร

Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article. \\
Title of Journal volume (number) : pages. \\ [Online]. \\ Retrieved …
month date, year. \\ from….source or URL….
ตัวอยาง
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human
rights. Journal of Buddhist Ethics 8 (3) : 13–15. [Online].
Retrieved March 2, 2009, from
http ://www.cac.psu.edu/jbe/twocont.html.
Webb, S.L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business
Reports 17 (5) : 11–14. [Online]. Retrieved January 15, 2005,
from BRS, File : ABI/INFORM Item : 00591201.

๑๘๐

ปที ๑๔ ฉบับที ๑ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๓

๗.๒.๔.๓ ฐานขอมูล
ตัวอยาง
ธนาคารแหงประเทศไทย. (๒๕๕๐). แรงงานตางดาวในภาคเหนือ.
[ออนไลน]. สืบคนเมือ่ ๒ กันยายน ๒๕๕๐. จาก http://www.Bot.or.
th/BotHomepage/databank/RegionEcon/northern/public/
Econ/ch7/42BOX04. HTM.
Beckenbach, F. and Daskalakis, M. (2009). Invention and innovation
as creative problem solving activities : A contribution to
evolutionary microeconomics. [Online]. Retrieved September
12, 2009, from http:www.wiwi.uni–augsburg.de/vwl/hanusch/
emaee/papers/Beckenbach_neu.pdf.
๗.๒.๔.๓ การอางอิงบทสัมภาษณ
ผูใหสัมภาษณ.\\ตําแหนงผูใหสัมภาษณ.\\สังกัดของผูใหสัมภาษณ.
\\วันเดือนป ที่ใหสัมภาษณ.
ตัวอยาง
ยุพนิ เข็มมุกด. ศาสตราจารย. ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม. สัมภาษณวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒.
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๑๘๑

๖. การสงบทความ
๑. ผูส ง บทความจะตองจัดพิมพบทความดวยโปรแกรม Microsoft
Word ตามแบบฟอรมที่วารสาร “ขวงผญา” กําหนด จํานวน ๑ ชุด พรอมแนบ
ใบสมัครขอสงบทความ เพื่อจะลงตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา” จํานวน ๑ ชุด
๒. ผูสงบทความจะตองลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกวารสาร
“ขวงผญา” เพื่อสงบทความลงตีพิมพในระบบ Thaijo โดยเขาไปที่วารสาร
“ข ว งผญา” และทํ า ตามขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ตลอดจนจั ด ส ง เอกสารในข อ ที่ ๑
ผานทางระบบออนไลน
๓. การจัดสงบทความใหสงผานระบบวารสารออนไลน (Thaijo)
หากมีขอ สงสัยในการสมัครหรือจัดสงบทความ ติดตอสอบถามไดที่ คุณวราภรณ
โยธาราษฎร โทรศัพท (๐๕๓) ๘๘๕๘๘๓

https : //so06.tci_thaijo.org
/index.php/khuangpaya

