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ที่มำและควำมสำคัญ
ชื่อบ้ านนามเมือง หรื อ “ภูมินามพื้นบ้าน” (Place Name) เป็นระบบวิธีคิดทางวัฒ นธรรมของ
ชาวบ้าน ที่มีความหมายและสัมพันธ์อย่างแนบแน่นกับการตั้งถิ่นฐานที่อยู่อาศัย อันเกี่ยวข้องและผูกพันอยู่กับ
วิธีคิดทั้งทางด้านภูมิศาสตร์กายภาพ ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น วรรณกรรมท้องถิ่น ที่จะสะท้อนถึงความเข้าใจ
เกี่ยวกับภูมิศาสตร์จักรวาลของชาวบ้าน ที่ใช้เป็นฐานคิดในการตั้งชื่อหมู่บ้านหรือสถานที่สาคัญในท้องถิ่น หรือ
กล่าวอีกนัยหนึ่งได้ว่า ชื่อของหมู่บ้านนามเมือง วัด พระธาตุ พระบาท ภูเขา ป่าไม้ แม่น้า ลาห้วย หนอง คลอง
บึง ฯลฯ และสถานที่สาคัญอันเป็นหมุดหมายที่สาคัญทางพื้นที่ (Land Mark) ของชุมชนท้องถิ่นหนึ่ง ๆ นั้น
ย่อมสะท้อนลักษณะทางภูมิศาสตร์ กายภาพ และการราลึ กถึงเรื่องราว เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ของ
ท้องถิ่นนั้น ๆ เช่น เรื่องเล่าอันเป็นประวัติของวีรบุรุษประจาท้องถิ่น ผู้นาทางจิตวิญญาณ หรือเหตุการณ์ที่เป็น
กระบวนการต่อสู้เคลื่อนไหวทางสังคม การเมือง และวัฒนธรรมของท้องถิ่นนั้น ๆ ตลอดจนระบบความเชื่อ
หรือความศรัทธาต่ออานาจเหนือธรรมชาติอื่น ๆ ที่มีอิทธิพลต่อวิถีการดารงชีวิตของชาวบ้านในชุมชนได้เป็น
อย่างดี
การศึกษาถึงประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ถึงเรื่องราวและเหตุการณ์เหล่ านั้นทาได้ห ลายวิธี วิธีที่สาคัญ
อันหนึ่งก็คือ การศึกษาผ่านเรื่องเล่าที่เกี่ยวกับที่มาของระบบภูมินาม หรือความเป็นมาของชื่อหมู่บ้าน ตาบล
หรือสถานที่อันเป็นหมุดหมายสาคัญของท้องถิ่น ที่คนในชุมชนท้องถิ่นนั้น ยังคงบันทึกอยู่ในความทรงจา และ
ถ่ายทอดกันสืบ ๆ มา ทั้งที่ปรากฏในลักษณะของวรรณกรรมมุขปาฐะ (เรื่องเล่าด้วยปาก) และวรรณกรรมลาย
ลักษณ์อักษร ที่ปรากฏอยู่ตามคัมภีร์พื้นบ้านในแต่ละท้องถิ่นอย่างมากมาย
การศึกษาทาความเข้าใจในความหมายของถ้อยคาที่ประกอบเป็นชื่อ หรือสถานที่สาคัญของท้องถิ่น
ตลอดจนถึงการเก็บบันทึกเรื่องราวของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผ่านวรรณกรรมเหล่านั้น ย่อมทาให้เราได้ทราบ
พื้น ฐานความเป็ น มาทางประวัติ ศาสตร์ ของท้องถิ่น ที่ส่ ว นใหญ่ ไม่ได้อยู่ใ นระบบการศึกษาของชาติ แต่ มี
ความหมายต่อชีวิตและความทรงจาอันสาคัญยิ่งของคนในท้องถิ่น ที่จะทาให้ชาวบ้านในชุมชนได้ตระหนักรู้ถึง
ความมีศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ ที่บ่ งบอกถึงระบบ “อัตลักษณ์” อันมีนัยความหมายถึงความเป็นคนที่มี
หลักแหล่งแห่งที่ มีพื้นที่และความเป็นมาทางสังคมที่ชัดเจน ไม่ใช่ผู้อพยพหรือผู้ที่ดารงฐานะอยู่ในชายขอบของ
สังคมอย่างไร้ศักดิ์ไร้ศรี มีความภูมิใจในท้องถิ่นของตนเอง ที่ในที่สุดสามารถเป็นส่วนประกอบอันสาคั ญ ใน
ความหมายรวมของคาว่า “ชาติ” ภายใต้ระบบของ “รัฐชาติ” (Nation State) อย่างมีความหมายที่สาคัญยิ่ง
จนนาไปสู่การอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุขในที่สุดได้
งานวิจัยดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ที่สาคัญ ได้แก่
๑) เพื่อบัน ทึกชื่อ และความหมายดั้งเดิมของ หมู่บ้าน วัด พระธาตุ พระบาท ภูเขา ป่าไม้ แม่น้า
ลาห้วย หนอง คลอง บึง ฯลฯ และสถานที่สาคัญต่าง ๆ ในท้องถิ่น โดยแยกประเภท หมวดหมู่ ตามลักษณะ
การอ้างอิงต่าง ๆ เช่น หมวดที่ตั้งชื่อตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ ตั้งชื่อตามลักษณะพิเศษ ตั้งชื่อตามชื่อผู้นา
วีรบุรุษประจาถิ่น เหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ เป็นต้น
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๒) ศึกษาถึง อิทธิพลทางภาษาและวัฒนธรรมส่วนกลาง ที่ทาให้ชื่อหมู่บ้านเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม
โดยการเปรียบเทียบด้านรูปแบบของการใช้ถ้อยคาภาษา และการสื่อความหมายทางสังคม ระหว่างชื่อดั้งเดิม
กับชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่
๓) เพื่อศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณค่าและความหมายของระบบภูมินามพื้นบ้าน ตามกรอบแนวคิดทาง
ทฤษฎี ที่มีลักษณะบูรณาการ ทั้งทางด้านคติชนวิทยา สังคมวิทยา และมานุษยวิทยาวัฒนธรรม บนพื้นฐาน
ระบบอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ผ่านเรื่องเล่าแบบมุขปาฐะ และที่ปรากฏในเอกสาร
วรรณกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ
จากจุดประสงค์ดังกล่าว จึงนาไปสู่คาถามหลักในการวิจัยในครั้งนี้ ได้แก่
๑) ชื่อหมู่บ้านนามเมืองในเขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบนตั้งขึ้นตามสภาพทางภูมิศาสตร์และบริบททาง
สังคมอย่างไร และสะท้อนระบบคุณค่า ความหมายทางประวัติศาสตร์ และระบบจิตสานึกทางวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านในชุมชนอย่างไร
๒) อิทธิพลจากการรวมศูนย์อานาจของรัฐส่วนกลาง ส่งผลต่อความหมาย อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
ระบบบันทึกและถ่ายทอด หรือการ “ผลิตซ้า” ความทรงจาทางประวัติศาสตร์ ระบบจิตสานึก ตลอดจนถึงวิถี
การดารงอยู่ของชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่นอย่างไรบ้าง
กรอบแนวคิดทำงทฤษฎีและระเบียบวิธีวิทยำในกำรวิจัย
งานศึกษานี้ เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ที่เกีย่ วข้องอยู่กับแนวคิดที่สาคัญ ๆ ๓ แนวคิด ได้แก่
๑) แนวคิดบทบำทหน้ำที่และคุณค่ำทำงคติชนวิทยำ
๒) แนวคิดทฤษฎีทำงสังคมวิทยำ กลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม ว่ำด้วยเรื่องภำษำ วำทกรรม
พื้นที่ และอัตลักษณ์
๓) แนวคิดประวัติศำสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
งานศึกษานี้ จึงเป็นการพยายามผสมผสานแนวคิดทางทฤษฎีในลักษณะที่เป็นสหวิทยาการ ทั้งด้านคติชน
วิทยา ที่ปรากฏอยู่ในนิทาน ตานานและเรื่องเล่าของชาวบ้านบนหน้าประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ที่ไม่ค่อยได้รับ
การบันทึกอยู่ในเอกสาร หลักฐาน หรือตาราใด ๆ ของรัฐชาติ ด้านสังคมวิทยากลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม และ
แนวคิดด้านประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน ดังรายละเอียดแนวคิดแต่ละด้าน ดังนี้
๑) แนวคิด และทฤษฎีบทบำทหน้ำที่และคุณค่ำทำงคติชนวิทยำ
คติชน เป็นศัพท์ที่ใช้หมายถึง ความรู้ของกลุ่มชนใดกลุ่มชนหนึ่ง ซึ่งรู้เรื่องต่าง ๆ เหมือน ๆ กัน ทั้ง
ทางด้านขนบธรรมเนียม ประเพณีโบราณ นิทาน พิธีกรรมทางไสยศาสตร์ สุภาษิต และเพลงฯ ซึ่งได้เพิ่มพูน
สะสมและสืบทอดกันมานาน คติชนวิทยา จึงเป็นวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาคติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของ
กลุ่มชน และผลผลิตทางวัฒนธรรมนี้เป็นมรดกที่รับทอดกันมาทั้งภายในชนกลุ่มเดียวกัน และที่แพร่กระจาย
ไปสู่ ชนต่างกลุ่มด้วย ดังนั้น จึงประกอบด้ว ยประเด็นศึกษาสาคั ญ ๕ ประการ ได้แก่ กลุ่มชน แหล่ งกาเนิด
ตัวบท บทบาทหน้าที่ในสังคมหนึ่ง ๆ และกระบวนการถ่ายทอด
แนวคิ ด ทางด้ า นคติ ช นวิ ท ยาที่ ใ ช้ ใ นงานศึ ก ษานี้ จึ ง เป็ น แนวคิ ด ทางทฤษฎี เ กี ย วกั บ การศึ ก ษา
วรรณกรรมท้องถิ่น ในด้านความเป็นมา คุณค่า และความหมายของภูมินามในท้องถิ่นต่าง ๆ โดยเฉพาะในเขต
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ภาคเหนือของไทย ทั้งในรูปแบบของมุขปาฐะ (Oral literature) หรือเรื่องเล่าชาวบ้า น และวรรณกรรม
ลายลักษณ์อักษร (Written literature) ที่ผ่านกระบวนการบันทึกและสืบทอด หรือการ “ผลิตซ้า” ทาง
ประวัติศาสตร์ และทางวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
ชื่อ บ้ านนามเมื อง หลายแห่ ง มี ที่ม าจากนิ ทาน ตานาน และเรื่ องเล่ า ชาวบ้ า น ที่ ผู กพั น อยู่กั บ คติ
ความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างลัทธิบูชาผีสางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ และความศรัทธาในพุทธศาสนา ตาม
พื้นฐานระบบโลกทัศน์ของชาวบ้าน นิทานและตานานเป็นเครื่องแสดงถึงความเชื่อทางศาสนาของกลุ่มชนที่
ต้องการอธิบายความเป็นมาของเรื่องราวในอดีตของตัวเอง
“ข้อมูลคติชนวิทยาจึงไม่ได้เป็นเพียงส่วนประกอบอย่างหนึ่งของวัฒนธรรมเท่านั้น แต่ยังมีบทบาท
หน้าที่และอิทธิพลต่อวิถึชีวิตของมนุษย์ในสังคมเรื่อยมา ทุกสิ่งที่มนุษย์สร้างสรรค์ปรุงแต่งขึ้นมาและสามารถ
ดารงอยู่ได้ ล้วนมีบทบาทหน้าที่ต่อมนุษย์ในสังคมทั้งสิ้น” 1
กุหลาบ มัลลิกะมาส (๒๕๓๗: ๓๒ – ๓๔) นักคติชนวิทยารุ่นแรก ๆ ของไทย กล่าวถึงแนวคิดด้าน
บทบาทหน้าที่ของข้อมูลทางคติชนว่า มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญ ๔ ประการ ได้แก่
ประการแรก คติชนใช้อธิบายที่มาและเหตุผลในด้านรูปแบบและเนื้อหาของประเพณี และพิธีกรรม
ต่าง ๆ ในสั งคม ว่าไม่ได้เกิด ขึ้น มาแบบลอย ๆ แต่ เกิดขึ้นจากรากฐานโครงสร้างทางระบบการผลิ ตและ
ความสัมพันธ์ของคนในสังคม จนเกิดเป็นเรื่องเล่า ตานาน และคติความเชื่อ และยึดถึอปฎิบัติกันสืบต่อมา ใน
แง่นี้ คติชน จึงมีส่วนทาให้วัฒนธรรมของสังคมมีความสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนอย่างเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น
ประการที่สอง คติชนทาหน้าที่ให้การศึกษา อบรมสั่งสอนและการขัดเกลาทางจริยธรรมของสังคม
โดยการปฏิบัติการทางสังคมที่เป็นจริง รวมถึงการบอกเล่าด้วยวาจา จนกลายเป็นประเพณีทางสังคม
ประการที่สาม คติชนด้านความเชื่อ ทาหน้าที่เป็นแบบแผนหรือมาตรฐานทางจริ ยธรรมของสังคม ไม่ให้ล่วง
ละเมิดกฎ ระเบียบ บางประการที่เลยขีดเส้นของความเหมาะสมดีงาม เท่าที่คนในสังคมนั้นจะยอมรับกันได้
ประการที่สี่ คติชนช่วยเป็นทางระบายความรู้สึกที่กดทับ บีบคั้น และความขัดแย้งอื่น ๆ ในสังคม ให้มีทางออก
ผ่านเรื่องเล่าและปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ ที่หลายกรณีได้กลายเป็นแรงกดดันให้ระบบอานาจที่กดทับอยู่นั้น
ผ่อนคลายและปรับสภาพไปสู่ความคลี่คลายในทางดีได้
๒) แนวคิดทฤษฎีทำงสังคมวิทยำ กลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม (Post Modernism) ที่ว่าด้วยเรื่องภาษา พื้นที่
อัตลักษณ์ (Identity) และวาทกรรม (Discourse) ทางสังคม เพื่อระบุถึงอิทธิพลของภาษา วาทกรรม ที่เกี่ยวข้องอยู่
กับระบบอานาจและการสร้าง “พื้นที”่ ทางสังคม เพื่อต่อรองกับอานาจรัฐหรืออานาจอื่น ๆ จากภายนอก
๒.๑) แนวคิดเรื่องวำทกรรมและภำษำ
เป็นแนวคิดที่เสนอว่า วาทกรรมทางสังคมนั้น “แสดงถึงระบบและกระบวนการในการสร้าง/ผลิต
(constitute) เอกลักษณ์ (identity) และความหมาย (significance) ให้กับสรรพสิ่งต่าง ๆ ในสังคมที่ห่อหุ้ม
1

Williem R. Bascom, “Four Function of Floklore” In Dundes Alan (ed.). The Study of Folklore. (New
Jersey : Prentice – Hall, 1965) pp.281 – 282.
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เราอยู่ ไม่ว่าจะเป็นความรู้ ความจริง อานาจหรือตัวตนของเราเอง นอกจากนี้ วาทกรรมยังทาหน้าที่ตรึงสิ่งที่
สร้างขึ้นให้ดารงอยู่และเป็นที่ยอมรับของสังคมในวงกว้าง” (Foucault, ๑๙๗๒ b: ๑๙๑ – ๑๙๒ อ้างใน
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕: ๑๙) วาทกรรมจึงเป็นผู้สร้าง/ผลิตสรรพสิ่งขึ้นมาในสังคมภายใต้กฎเกณฑ์
ที่ชัดเจนชุดหนึ่ง และกฎเกณฑ์นี้ก็จะเป็นตัวกาหนดการดารงอยู่ การเปลี่ยนแปลง หรือการเลือนหายไปของ
สรรพสิ่งที่ถูกสร้างขึ้น จึงกล่าวได้ว่า ควบคู่ไปกับสรรพสิ่งที่วาทกรรมสร้างขึ้น การสร้างและการเปลี่ยนแปลง
สิ่งที่ถูกกล่าวถึง โดยวาทกรรมก็เกิดขึ้นด้วยในขณะเดียวกัน
การสร้างกระบวนการที่เรียกว่า วิธีคิด หรือ “ชุดความคิด” เป็นวาทกรรมทางสังคมที่สาคัญอันหนึ่ง
อาจเรียกได้ว่าเป็นโครงสร้างส่วนบนของสังคม หรือเป็นส่วนต้น ๆ ของกระบวนการสร้างวาทกรรมทางสังคม
ทั้ ง หลาย ทั้ ง นี้ เ พื่ อ น าไปสู่ อ านาจและการช่ ว งชิ ง ค าอธิ บ าย เพื่ อ สร้ า ง “พื้ น ที่ ” ทางภู มิ สั ง คม (social
landscape) อย่างหนึ่ง
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร (๒๕๔๕) กล่าวถึงการเมืองเรื่องของพื้นที่ดังกล่าวว่า พื้นที่เป็นเพียงผลผลิต
ของเทคนิควิทยาการของการสร้างพื้นที่ (Technologies of spaces) แบบหนึ่งที่เรียกว่า “การทาพื้นที่ให้
บริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่องบูชา” (the purification of space) มากกว่าการเป็นพื้นที่ตามธรรมชาติ นั่นคือการ
สร้างความศักดิ์สิทธิ์ให้ กับพื้นที่ด้วยการระบุ/กาหนด บทบาท/หน้าที่ที่เฉพาะเจาะจงของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อ
ป้องกันมิให้มีการล่วงล้า/ล่วงละเมิดได้ เช่น พื้นที่ส่วนตัว/พื้นที่สาธารณะ เมือง/ชนบท เป็นต้น
ประเด็นดังกล่าว ในงานศึกษานี้ จึงสามารถนาไปใช้อธิบายเกี่ยวกับการสร้าง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ของ
คนในชุมชนได้เป็นอย่างดี เนื่องจากความต้องการปกป้องพื้นที่ของชุมชนให้มีความบริสุทธิ์ผุดผ่องน่ายกย่อง
บูชาดังกล่าว จึงมีการสร้างเรื่องราวขึ้นมารองรับ พื้นที่จริงของชุมชน ทั้งที่เป็นตานาน เรื่องเล่าของท้องถิ่น
อันคลุมเครือ และการอ้างถึงหลักฐานทางพุทธศาสนาอย่างเป็นจริงเป็นจังด้วย
นอกจากนี้ งานศึกษา ยังมุ่งศึกษาถึงการใช้ภาษาผ่านชื่อสถานที่ของท้องถิ่น หรือ “ภูมินามพื้นบ้าน”
(The indigenous place name) อันอยู่ในประเด็นการเมืองเรื่องของพื้ นที่ “ภาษา” คือผลผลิตของความคิด
กับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน โดยมีการเสนอมุมมองเกี่ยวกับภาษาใน
หลาย ๆ ด้าน เช่น
๑) ภาษามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเมือง (Politics) และความเป็นการเมือง (The Political)
อย่างแนบแน่น ต่างขยายความซึ่งกันและกันจนสามารถกล่าวแทนกันได้ว่าภาษาคือการเมือง และการเมืองก็
คือเรื่องของภาษา ทั้งนี้โดยมองว่าภาษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการพูดถึงโลกหรือเป็นตัวแทนโลก วัตถุ
ความคิด ความเชื่อเท่านั้น แต่ภาษาคือตัวสร้างโลก สร้างความคิด และสร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตัวตนของ
สิ่งที่ภาษาพูดขึ้นมา เช่น สร้างสิ่งที่เรียกว่า อาชญากร ผู้ก่อการร้าย เด็ก หรือ ประชาธิปไตย เป็นต้น ภาษาเป็น
ตัวยึดโยงของชุมชน ถ้าไม่มีภาษาร่วมกัน ชุมชนก็ไม่อาจดารงอยู่ได้
๒) ภาษาคือภาพแสดงหรือตัวแทนโลกแห่งความเป็นจริงเชิ งประจักษ์ ผ่านปฏิบัติการจริงทางสังคมที่
สามารถพิสู จน์ ได้ว่าถูกหรื อผิด เป็ นทั้งความจริงแท้เชิงตรรกะที่เป็นสากล กับความจริงเชิงประจักษ์ที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกระบวนการรับรู้ของสังคมมนุษย์ในแต่ละช่วงเวลาหรือยุคสมัย
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๓) ภาษาคือการกระทา (Speech act) เป็นตัวการกาหนดรูปแบบของชีวิตที่หลากหลาย ที่ไม่ใช่เป็น
เพียงถ้อยคาโดด ๆ ที่ไร้เดียงสา ความหมายของภาษาไม่ได้อยู่ที่คานิยามหรืออยู่ที่การใช้คาเพื่อแทนหรือระบุ
ถึงวัตถุสิ่งของอย่างตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทาและการใช้ในแต่ละบริบทในชีวิตประจาวันของ
คนในสังคมนั้น ๆ เช่นภาษาในสื่อลามก เป็นตัวการลดทอนคุณค่าของความเป็นผู้หญิงลง ภาษาในคาแก้ตัว
หรือคาพิพากษาของศาล สามารถทาให้ความจริงหรือสถานการณ์เปลี่ยนแปลงไปได้ ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของ
ชีวิตและระบบวัฒนธรรม
๔) ภาษาคือระบบของสัญญะ (Signs) หรือสัญลักษณ์แทนความหมายและรูปธรรมของการปฏิบั ติ ที่
สามารถสื่อถึงความคิดและการกระทาอื่น ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมของคู่ตรงข้ามกัน เช่น สัญญะของคาว่า ทะเล
ย่อมสื่อความหมายต่างกันออกไประหว่างชาวประมงกับนักท่องเที่ยว หรือนักการทหาร เหล่านี้เป็นต้น หรือ
ภาษาและการใช้ภาษาคือมายาคติ (Mythologies) ทางสังคมอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่บริสุทธิ์หรือโดด ๆ
แต่เป็นเพียงวิธีการใช้ภาษาที่ผ่านการกาหนดตามคติค่านิยม หรือการกลั่นกรองมาให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ใช้
แต่ละคน กล่าวอีกแง่หนึ่ง มายาคติก็คือการพูด การใช้ภาษาชนิดหนึ่งที่กระทาผ่านวาทกรรมที่มีระบบระเบียบ
และรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่ง (a mode of signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจากัดของการใช้และมีกระบวนการทาให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง
โดยสื่อให้เห็นทั้งภาพพจน์ (Figurative) และความหมายแฝงต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมมวลชน
จารีตปฏิบัติและอุดมการณ์หลักในสังคม
๕) ภาษาคือเครื่องมือของอานาจ หรือเป็นภาษาของอานาจ (The Language of Power) คือภาษาที่
ใช้ แ ล้ ว ให้ อานาจกั บ คนพู ด ท าให้ ค นฟัง รู้ สึ ก ว่ า ตัว เองด้ อ ยกว่ า คนพู ด เพราะไม่รู้ ค วามหมาย โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที่ถือว่าเป็นภาษากลางของโลก คนที่พูดภาษานี้ไม่ได้ก็จะรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนที่พูดได้ หรือ
ภาษาของหมอ ตารวจ นักการเมือง หรือนักวิชาการมหาวิทยาลั ย ทั้งที่อยู่ในรูปของคาสั่ง หรือศัพท์เฉพาะทาง
วิชาการ (Academic language) เช่น ภาษาทางสังคมศาสตร์ รัฐศาสตร์ ภาษาสถิติ หรือภาษาทางการแพทย์
เป็นต้น โดยมองว่าภาษาและการใช้ภาษานั้นเป็นเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนขั้นพื้นฐาน เช่นกรณีภาษา
ทางวิชาการของครูอาจารย์ที่กระทาต่อนักเรียนนักศึกษาหรือผู้เรียน ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “การเรียนการสอน”
หรือ “การอบรมสั่งสอน” หรือกรณีการใช้ภาษาของแพทย์กับคนไข้ ภายใต้สิ่งที่เรียกว่า “การบาบัด - การ
รักษา” เช่นแพทย์สามารถตรวจภายในส่วนที่เป็นพื้นที่ส่วนตัวที่สุด เร้นลับที่สุดของสตรี อย่างช่องคลอดก็
สามารถกระทาได้ภายใต้คาว่า “ตรวจภายใน” เป็นการใช้กาลังบังคับขู่เข็ญของภาครัฐที่มีต่อประชาชน เช่น
กรณีก ารใช้คาว่า “เก็บ ภาษี ” ของกรมสรรพากร ที่อ้า งว่า เพื่อ จะได้กลั บมาพัฒ นาชีวิ ตความเป็นอยู่ของ
ประชาชน หรือกรณีของกระทรวงกลาโหมภายใต้สิ่งที่เรียกว่า การ “เกณฑ์ทหาร” ที่อ้างว่าเพื่อประโยชน์และ
ความมั่นคงของประเทศชาติหรือความสงบสุขของประชาชน เหล่านี้เป็นต้น
กลุ่มนักคิดสานักหลังสมัยใหม่นิยม สรุปบทบาทของภาษาว่า ภาษาไม่ใช่เครื่องมือในการสื่อสารที่เป็น
กลางเลย แต่ภาษาคือตัวตนของอานาจจริง ๆ ที่สามารถสร้างหรือ บงการให้เกิดสิ่งที่ “การเมือง” ทั้งหลาย
ต้องการนั้นขึ้นมาได้ กล่าวอีกนัยหนึ่ง ภาษากลายมาเป็นกาแพงหรือเป็นเพียงมายา ที่มาปิดกั้นสัจธรรมของ
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สังคมในทั้งสองระดับ คือทั้งระดับธรรมดา ๆ กับระดับที่เรียกว่าเป็น “ปรมัตถ์สัจจะ” ทั้งนี้ก็เพื่อจะนาไปสู่สิ่งที่
เรียกว่า “จริยธรรมทางสังคม” ที่ถูกต้องดีงามในที่สุดนั่นเอง
ชื่อบ้านนามเมืองหรือ ภูมินาม เป็นเรื่องของการใช้ภาษาอย่างหนึ่ง ที่เกี่ยวข้องอยู่กับลักษณะของการ
ใช้อานาจทางสังคมและการเมืองอย่างหนึ่ง ที่ผู้วิจัยคิดว่าสามารถนามาอธิบายถึงอานาจของวาทกรรมและ
โครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคม ผ่านชื่อเรียกถิ่นฐานของคนในชุมชนต่าง ๆ เหล่านั้นได้
๒.๒) แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ (Identity) และอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์
เมื่อพิจารณาจากมุมมองแนวคิดเรื่องอั ตลักษณ์แล้ว ภูมินามในท้องถิ่นเป็นสิ่งที่สะท้อนแนวคิดเรื่อง
อัตลักษณ์ได้เป็ นอย่างดี เรื่องเล่าแบบชาวบ้านหลายเรื่องผูกติดอยู่กับการแสดงออกถึงความเป็นตัวตนและ
สานึกที่คนในชุมชนรับรู้ และรู้ว่าตัวเขาคือใคร มีลักษณะเป็นอย่างไร มีวิถีชีวิต ความคิด ความเชื่อ แบบแผน
พฤติกรรมและลั กษณะนิ สั ย อย่ างไร เหมือนหรือแตกต่างจากคนอื่น กลุ่ มอื่น สิ่ งอื่นอย่างไร สิ่ งเหล่ านี้ไ ด้
แสดงออกผ่ านสั ญลั กษณ์อะไรบางอย่ างที่ มีค วามหมายเป็น ที่เข้ าใจร่ว มกั น และแสดงออกผ่ านพิธีก รรม
ประเพณี วัฒนธรรม ตานาน เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์และปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นสิ่งที่ เรียกว่า อัตลักษณ์
ทางสังคม หรืออัตลักษณ์ที่คนในสังคมมีร่วมกัน
อภิญญา เฟื่องฟูสกุล (๒๕๔๖: ๔) ได้ให้ความหมายของอัตลักษณ์ว่า หมายถึงพื้นที่ที่มีความเชื่อมต่อ
ระหว่างความเป็นปัจเจกกับสังคม (social aspect) เช่น สังคมกาหนดบทบาทหน้าที่และระบบคุณค่าที่ติดตัว
มา ได้แก่ พ่อ แม่ ความเป็นลูกศิษย์กับอาจารย์ เป็นต้น อัตลักษณ์เป็นสิ่งที่ไม่หยุดนิ่งตายตัว เพราะขึ้นอยู่กับ
การนิยามตัวเราในช่วงเวลานั้น เมื่อบริบทของสังคมวัฒนธรรมเปลี่ยนไป ความหมายของอัตลักษณ์ก็เปลี่ยนไป
นอกนี้ ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (๒๕๔๖: ๗) ก็ได้กล่าวว่า อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์เป็นสิ่งที่เลื่อนไหล
และปรับเปลี่ยนไปมาได้ พื้นฐานสาคัญของการสร้างความเหมือนและความต่างของสมาชิกในกลุ่มชาติพันธุ์ มา
จากแนวคิดเรื่องกาเนิดหรือต้นกาเนิดร่วม (shared descent) ที่คนในกลุ่มเชื่อว่าสืบทอดและปฏิบัติร่วมกันมา
จนกลายเป็นที่มาและรากฐานของกลุ่ม (primodial attachment) ที่มาของกาเนิดร่วมอันเป็นอัตลักษณ์ทาง
ชาติพันธุ์ อาจมีลักษณะเป็นเรื่องเล่าถึงที่มา การอพยพมาตั้งถิ่นฐานในที่ใหม่ ความทรงจาร่วมถึงประวัติศาสตร์
การถูกกดขี่จากกลุ่มชาติพันธุ์อื่น เพลง ตานาน และการละเล่นต่าง เป็นต้น
๓) แนวคิดประวัติศำสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าชุมชนไทยโดยพื้นฐานแล้ว ยังคงเป็นชุมชนที่มีระบบเครือข่ายความสัมพันธ์บน
ฐานเศรษฐกิจและระบบวัฒนธรรมทางสังคมแบบดั้งเดิม ที่ยึดโยงกันอยู่ด้วยระบบการผลิตและเศรษฐกิจแบบ
ชุมชนหรือแบบพอเพียง รวมถึง ระบบความศรัทธาในพุทธศาสนาและความเชื่อถือในลัทธิผีสางเทวดาแบบ
สังคมเครือญาติ อันเป็นรากฐานให้ชุมชนในระดับหมู่บ้านยังคงผลิตซ้าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น
รวมถึงชื่อบ้านนามเมือง ผ่านเรื่องเล่าทั้งประเภทนิทาน และตานานต่าง ๆ อันเป็นการสร้างพื้นที่อัตลักษณ์ทาง
สังคม เพื่อยืนยันถึงความมีตัวตนและศักดิ์ศรีของตัวเอง

๗

ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเป็นประวัติศาสตร์แนวใหม่ ที่มุ่งศึกษาวิถีชีวิตของประชาชนในชุมชมท้องถิ่น
ต่างๆ โดยเอาชี วิตของชาวบ้านเป็นศูนย์กลางของการศึกษา ซึ่งน่าจะเกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น
อย่างแท้จริง ซึ่งแตกต่างจากการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นแต่เดิม ที่ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองที่ไม่ใช่
ศูน ย์กลางอานาจรั ฐ ที่เป็ น เรื่ องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดต่าง ๆ ที่ได้พัฒ นาอยู่ในกรอบของ
ประวัติศาสตร์แห่งชาติ และเนื้อหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องของความสัมพันธ์ ทางการเมืองกับศูนย์กลางเป็นหลัก
และมักจะเป็นการศึกษาที่ตัดขาดออกจากวิถีชีวิตของผู้คนส่วนใหญ่ในท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นจะมุ่งศึกษากิจกรรมหรือประสบการณ์ทุก ๆ ด้านของสังคมในท้องถิ่น โดยให้
ความสาคัญที่ประชาชนในฐานะเป็นผู้สร้างประวัติศาสตร์ และเปิดโอกาสให้ ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การศึกษาเพื่อสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้วย ซึ่งประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและความรู้นี้ก็ยังจะเป็นพลังที่ช่วยให้คนใน
ท้องถิ่นต่าง ๆ สามารถฟื้นฟูชีวิตให้แก่สถาบันวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของแต่ละท้องถิ่นด้วย
ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๕๑ : ๔๑) ให้ความหมายประวัติศาสตร์ท้องถิ่นไว้ว่า หมายถึงประวัติศาสตร์
สังคมที่แสดงให้เห็นความเป็นมาของผู้คนในท้องถิ่นเดียวกันที่อาจมีความแตกต่างทางชาติพันธุ์ แต่เมื่อเข้ามา
ตั่งถิ่นฐานอยู่ในพื้นที่เดียวกันตั้งแต่ ๒ – ๓ ชั่วคนสืบลงไป ก็จะเกิดสานึกร่วมขึ้นเป็นคนในท้องถิ่นเดี ยวกัน มี
จารีตประเพณี พิธีกรรม ความเชื่อ และกติกาในทางเศรษฐกิจ และสังคมร่วมกัน โดยมีพื้นฐานทางความเชื่อ
และศี ล ธรรมเดีย วกัน การศึกษาประวั ติศาสตร์ท้องถิ่นต้องใช้กระบวนการเรี ยนรู้ร่ว มกันเป็นแนวทางใน
การศึ ก ษา จุ ด มุ่ง หมายของการศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร์ ท้ อ งถิ่ น คื อ ความเข้ า ใจในความหลากหลายของวิ ถี
วัฒนธรรมประสบการณ์และระบบที่แตกต่างกันของชุมชนต่าง ๆ ความหลากหลายของชุมชน ดังนั้นของเขต
ของท้องถิ่นในการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จึงไม่ตายตัวแน่นอน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ศึกษาประสงค์จะทาความ
เข้าใจกับประเด็นใด
ยงยุทธ ชูแว่น (๒๕๔๔ : ๒๖๑) กล่าวถึงประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า เป็นการศึกษาพัฒนาการของสังคม
หรือชุมชนที่อยู่นอกแวดวงศูนย์กลางอานาจทางการเมืองของรัฐ สังคมหรือชุมชนดังกล่าวควรจะศึกษาใน
ลักษณะดังนี้
๑. กาหนดของเขตของการศึกษาออกเป็น หน่วยเฉพาะที่เหมาะสม ซึ่งขึ้นอยู่กับจุดมุ่งหมายของผู้
ศึกษาว่าต้องการศึกษาในระดับใด เช่น เมือง หมู่บ้าน หรือชุมชนระดับต่าง ๆ เป็นต้น หน่วย ทางกายภาพที่จะ
ใช้ศึกษานับเป็นลักษณะที่สาคัญยิ่งของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
๒. ศึกษาประสบการณ์หรือกิจกรรมทุกด้านในท้องถิ่นที่เป็นหน่วยการศึกษา ไม่ว่าจะเป็นการเมือง
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์ความคิดความรู้สึกต่างๆ หรือเลือกที่จะศึกษาเรื่องหนึ่ง
เรื่องใดในหน่วยดังกล่าว แต่ควรโยงให้เห็นว่าประสบการณ์หรือกิจกรรมที่ตนศึกษานั้นมีความสัมพันธ์หรือเกี่ยว
โยงกับบริบทด้านอื่นๆทีใ่ กล้เคียงอย่างไร
๓. ศึกษาความเป็นตัวของตัวเองที่แสดงผ่านมิติต่าง ๆ ดังกล่าว เพื่อให้เป็นพื้ นที่ของการเคลื่อนไหว
ของประชาชนในแต่ละท้องถิ่นอันหลากหลาย โดยเน้นกิจกรรมที่พวกเขาร่วมกันกาหนดขึ้นมาเองเป็นสาคัญ
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ธิดา สาระยา (๒๕๓๙ : ๓) กล่าวว่า ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น คือการพัฒนาการของสัง คม ความเป็นไปของ
มนุษย์ในสังคมนับแต่อดีตถึงปัจจุบัน การศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นมิได้มีการศึกษาเพียงเรื่องราวที่สืบเนื่อง
ของศูนย์กลางอานาจสาคัญ ทั้งนี้เพราะประวัติศาสตร์ไม่ใช่เหตุการณ์เฉพาะที่เวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น แต่เป็น
ประสบการณ์สืบเนื่องของสังคม โดยมีคนเป็นตัวเคลื่อนไหวที่สาคัญของกลุ่มชุมชน หรือชาวบ้านสังคม
อานันท์ กาญจนพันธ์ (๒๕๓๘ : ๑๕ – ๑๗) ได้ให้แนวการศึกษาประวติศาสตร์ท้องถิ่นไว้ดังนี้
๑. การศึกษาองค์ประกอบรวมของท้องถิ่น โดยไม่มองว่าท้องถิ่นอยู่อย่างโดดเดี่ยว ต้องคานึงอยู่เสมอว่า
ชุมชนทุกชุ มชนสัมพันธ์กับท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งที่อยู่ภายในท้องถิ่น และเชื่อมโยงกั บสังคมภายนอกตลอดจน
ความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนกับรัฐ
๒. การเลือกประเด็นในการศึกษาอาจจะเริ่มได้จากระบบใดระบบหนึ่งทางสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม
หรือระบบนิเวศก็ได้ แต่ต้องเน้นแง่มุมที่เกี่ยวข้องกับความซับซ้อ นของความสัมพันธ์เชิงอานาจ ระหว่างชุมชน
ต่า ง ๆ ที่เ กี่ ย วข้ องกั น ทั้ ง หมด ที่ แ สดงออกผ่ านกลไกสถาบั น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม ที่ มี รู ปแบบอย่ า ง
หลากหลาย ซึ่งถือเป็นพื้นฐานของระบบต่าง ๆ เช่น ระบบคุณค่า ระบบกรรมสิทธิที่ดิน ระบบการค้าขาย
ระบบเครือข่ายความสัมพันธ์ในการใช้แรงงาน และระบบอุปถัมภ์เป็นต้น
๓. การศึกษากลไกและสถาบั นทางสั งคมและวัฒนธรรมนั้น จะต้องให้ ความส าคัญกับมิติของความ
เคลื่อนไหวโดยไม่ยึดติดกับความหมายใดความหมายหนึ่งอย่างตายตัว แต่จะต้องพยายามแสวงหาความหมาย
ของกลไกและสถาบันที่เปลี่ยนแปลงไป ผ่านรูปแบบที่หลากหลายและซับ ซ้อนที่พัฒนาขึ้นมาในแต่ละช่วงเวลา
เพื่อจะได้มองเห็นความพยายามของกลุ่มชนต่าง ๆ ในกระบวนการดิ้นรนต่อสู้อย่างต่อเนื่อง ที่จะนาไปสู่การ
ปรับเปลี่ยนและการผสมผสานความสัมพันธ์ขึ้นมาใหม่ ให้เป็นทางเลือกใหม่ของการดารงชีวิต
๔. การศึกษาเงื่อนไขและข้อจากัดของความสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งหลาย ที่นาไปสู่ความขัดแย้ง พร้อม ๆ กับ
การศึกษาเงื่อนไขและข้อจากัดของกระบวนการดิ้นรนต่อสู้ การปรับตัว การผลิตใหม่ และการเรียนรู้ ของทุก
กลุ่มชนที่เกี่ยวข้องในกระบวนการดังกล่าว เมื่อต้องเผชิญกับสภาวะการณ์ดังกล่าวต่าง ๆ เช่น การสงคราม โรค
ระบาด และความขาดแคลนปัจจัยในการดารงชีวิต ซึ่ งจะช่วยให้เข้าใจทั้งพลังของกลุ่มชนและทิศทางของการ
เปลี่ยนผ่านที่ค่อย ๆ คลี่คลายไป จากระบบความสัมพันธ์แบบหนึ่งไปสู่อีกแบบหนึ่ง ว่าเปลี่ยนแปลงไปในระดับ
ใด และเกี่ยวข้องกับลักษณะของความสั มพันธ์เชิงอานาจในแง่มุมใด ทั้งในแง่มุมของการครอบงา การมีอิสระ
การกดขี่ และการผูกขาดอานาจ เป็นต้น
๕. การศึกษาความเคลื่อนไหวของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่น ความสัมพันธ์ เชื่อมโยงและ
เงื่อนไขบริบททางสังคม ระบบนิเวศที่อยู่รอบ ๆ ว่ามีทิศทางการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ซึ่งมีข้อควรคานึงอยู่
เสมอว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นไม่จาเป็นต้องเป็นไปในแนวเดียวกันหรือแนวตรงเสมอไป หากสามารถพัฒนาไป
ในทิศทางที่หลากหลาย และในบางยุคบางสมัยทิศทางการเปลี่ยนแปลงอาจย้อนยุคกลับมาใหม่ก็ได้ ขึ้นอยู่กับ
เงื่อนไขของการต่อสู้เกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมที่สลับซับซ้อน ด้วยเหตุนี้เองจึงจาเป็นต้องศึกษาเหตุการณ์
ในแต่ล ะยุคสมัย อย่างละเอีย ด และเฉพาะอย่างเจาะจงในแต่ล ะท้องถิ่น ว่ามีลั กษณะของการคลี่ คลายไป
อย่างไรบ้าง
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๖. การศึกษาความรู้สึกนึกคิด ของกลุ่มชนต่าง ๆ ที่รวมอยู่ในกระบวนการเปลี่ยนผ่านนั้นเองซึ่งแสดงออก
ผ่าน คติความเชื่อ รู ปแบบทางวัฒนธรรมต่าง ๆ และการสร้า งความหมายใหม่ให้กับความสัมพันธ์ ที่กาลั ง
เปลี่ ย นรู ป แบบไป เพื่ อ จะเข้ าใจความหมายของกระบวการเปลี่ ยนแปลงจากมุม มองของผู้ มี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการนั้น ว่ามีลักษณะและมีเป้าหมายอย่างไร ตลอดจนสามารถแสดงออกซึ่งจินตนาการสาหรับอนาคต
อย่างไรบ้าง
อาจกล่าวได้ว่ากระแสของการเปลี่ยนแปลงของการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ยังไม่หยุดนิ่งและสรุปได้
ท่ามกลางการศึกษาและการแสวงหาคาตอบต่อเรื่องราวของคนยังไม่สิ้นสุด การศึกษาเรื่องราวของมนุษย์ก็
ยังคงดารงต่อไป พร้อมกับการแสวงหาวิธีการต่าง ๆ ที่จะเรียนรู้
จากความหมายของประวัติศาสตร์ส รุปได้ว่า ประวัติศาสตร์เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตของสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา แม้ว่าอดีตจะเป็นสิ่งที่ผ่านไปแล้ว แต่มนุษย์ในอดีตได้ทิ้งร่องรอยและหลักฐานไว้
ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา เพื่อทาความเข้าใจว่าเกิดเหตุการณ์ใดขึ้นบ้างในอดีต สาเหตุที่เกิด รวมถึงผลกระทบ
จากสิ่งที่เกิดขึ้นจนทาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคมเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน
วิธีกำรดำเนินกำรวิจัย
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนามตามระเบียบวิธีวิจัย ๓ แบบ ได้แก่ การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participation Observation) การสัมภาษณ์เชิงลึก (Deep Interview) และการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research)
พื้นที่วิจัย ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ ๑๐ อาเภอ ของจังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ อาเภอ
เมือง สันทราย ดอยสะเก็ด สันกาแพง แม่ริม แม่แตง พร้าว เชียงดาว ไชยปราการ และอาเภอฝาง อาเภอละ
๑๐ หมู่บ้าน รวม ๑๐๐ หมู่บ้าน
ประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposing Sampling) จานวนหมู่บ้านละ
๓ - ๕ คน
ขั้นตอนและวิธีกำรในกำรวิเครำะห์ข้อมูล เก็บข้อมูลในพื้นที่วิจัยตามวิธีการที่กาหนด แล้วนาข้อมูลที่
ได้มาวิเคราะห์ โดยการแยกประเภทของข้อมูล และอธิบายตามแนวคิดทางทฤษฎีที่กาหนด
นิยำมศัพท์
ภูมินำม หมายถึง ชื่อที่ใช้เรียกหมู่บ้านในชุมชน รวมทั้งสถานที่ต่าง ๆ ที่ประกอบขึ้นเป็นชุมชน เช่น
แม่น้า ห้วย หนอง คลอง บึง ถนน ต้นไม้ ป่าไม้ ภูเขา เหล่านี้เป็นต้น
ประวั ติ ศ ำสตร์ ท้อ งถิ่ น หมายถึง เรื่ องราวความเป็ นมาของท้อ งถิ่ นแต่ล ะแห่ ง ผ่ านเรื่ องเล่ าแบบ
ประสบการณ์หรือคติความเชื่อดั้งเดิม หรือที่ปรากฏอยู่ในเอกสารลายลักษณ์อักษรในรูปแบบของใบลาน หรือ
“พับสา” ที่ใช้ประกอบอยู่ในวรรณกรรมพื้นบ้านหรือปรากฏอยู่ในวรรณกรรมพุทธศาสนาอื่น ๆ
คติชนวิทยำ (Folklore) หมายถึงวิชาที่ว่าด้วยการศึกษาทางด้านประเพณี วัฒนธรรม คติความเชื่ อ
และวิถีปฏิบัติต่าง ๆ ของชาวบ้าน หรือคนในชุมชนหนึ่ง ๆ แบ่งเป็น ๔ ประเภท ได้แก่ ประเภทใช้ถ้อยคาภาษา
ทั้งแบบที่เป็น มุขปาฐะและวรรณกรรมลายลั กษณ์อักษร ศิล ปะการแสดง ประเพณีพิธีกรรมพื้นบ้าน และ
ศิลปวัตถุต่าง ๆ คติชนวิทยา เป็นสาขาหนึ่งที่ศึกษาข้อมูลทางวัฒนธรรมของมนุษย์ที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมา
ทั้งในสังคมชนบทและในสังคมเมือง ไม่ว่าจะเป็นตานาน นิทาน นิยายประจาถิ่น เพลง ปริศนาคาทาย สานวน
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ภาษิต คาพังเพย การละเล่น การแสดง เครื่องมือเครื่องใช้ อาหารการกิน ยาพื้นบ้าน ความเชื่อ ประเพณีและ
พิธีกรรม
เอกสำรและงำนวิจัยที่เกี่ยวข้อง
งานศึกษาที่สาคัญ ๆ ภายใต้ประเด็นแนวคิดที่เกี่ยวกับ การตั้งถิ่นฐานและที่มาของการตั้งชื่อหมู่บ้าน
นามเมืองของชาวบ้าน อันสะท้อนถึงลักษณะของความเป็นชุมชนที่เกิดจากกระบวนการบุกเบิกที่อยู่อาศัยและ
ที่ท ากิ น ตลอดจนการอพยพเคลื่ อ นย้ ายถิ่ นที่ อยู่ อาศั ยจากถิ่น ฐานเดิ มไปยั ง ที่แ ห่ ง ใหม่ ชาวบ้ านได้ จดจ า
เหตุการณ์และเรื่องราวเหล่านั้นไว้ ในรูปของนิทาน ตานาน หรือเรื่องเล่าเชิงประวัติศาสตร์ของผู้นาท้องถิ่น
วีรบุรุษประจาถิ่น เหล่านี้เป็นต้น งานศึกษานี้จึงเป็นการผสมผสานระหว่างแนวคิดวัฒนธรรมชุมชน แนวคิด
ของนักคติชนวิทยา ที่ได้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของนิทาน ตานาน และเรื่องเล่าต่าง ๆ ที่ยังผลิตซ้าอยู่ในชุมชน
ตลอดจนถึงแนวคิดของนักสังคมวิทยา มานุษยวิทยา ที่เกี่ยวกับความเป็นชุมชนกับอิทธิพลของโลกยุคโลกา
ภิวัตน์ ที่ได้ทาให้ชื่อของหมู่บ้านนามเมืองเหล่านั้นผิดเพี้ยนและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัย
แนวคิดต่าง ๆ ที่สาคัญเหล่านั้นได้แก่
๑) ฉัตรชัย พงศ์ประยูร. ๒๕๓๖, การตั้งถิ่นฐานมนุษย์: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, กรุงเทพฯ: ภาควิชา
ภูมิศาสตร์คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
ฉัตรชัยได้กล่าวถึงความหมาย ขอบเขต รูปแบบ และวิธีการศึกษาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ว่าการ
ตั้งถิ่นฐาน (settlement) หมายถึง การบุกเบิกและเข้าอยู่อาศัยครอบครองพื้นที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของผิวโลกที่
ไม่มีผู้ใดอาศัยมาก่อน หน่วยของการตั้งถิ่นฐานเป็นการแสดงออกซึงการจัดการพื้นที่ของมนุษย์ในรูปแบบของ
อาคารบ้ านเรื อน ถนนหนทาง และการใช้ที่ดิน ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม รูปแบบและ
องค์ประกอบของแหล่งตั้งถิ่นฐานมนุษย์ จะเพิ่มความซับซ้อนเมื่อจานวนประชากรในแหล่งตั้งถิ่นฐานเพิ่มมาก
ขึ้น การตั้งถิ่นฐานเป็นการแสดงออกซึ่งความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมในเชิงประสานและเกื้อกูล
กัน การตั้งถิ่นฐานมีบทบาทหน้าที่สาคัญในฐานะที่เป็นจุดกาเนิดของระบบสังคม การปกครอง และวัฒนธรรม
ซึ่งจะดารงอยู่ภายใต้เงื่อนไข ๔ ประการ ได้แก่ ความสามารถในการตอบสนองความต้องการพื้นฐานด้านต่าง ๆ
ของมนุษย์อย่างเพียงพอ ความสามารถในการรักษาสมดุลกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร ต่าง ๆ ได้ มีความ
เสมอภาคทางสังคม และทาให้มนุษย์สามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรีและคุณค่าแห่งการเป็นมนุษย์
๒) ประยงค์ รณรงค์ และคณะ (ฉัตรทิพย์ นาถสุภา และวันวร จะนู บรรณาธิการ). ๒๕๓๗, “แนวคิด
วัฒ นธรรมชุมชน” ใน วัฒ นธรรมไทยกับขบวนการ เปลี่ ยนแปลงทางสังคม, กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ ง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศึกษาประเด็น “แนวคิดวัฒนธรรมชุมชนในสังคมไทย”
ประยงค์และคณะได้ข้อสรุปและภาพรวมของสังคมในระดับชุมชนหมู่บ้านที่ใกล้เคียงกับแนวคิดของ
ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ในประเด็นทางสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่น ทั้งจากมิติทางด้านศาสนา เทวศาสตร์
พื้นเมือง ระบบการทามาหากิน จิตวิญญาณ ที่ดิน การพึ่งตนเอง การสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ของชาวบ้ าน
และเครือข่ายชุมชนในโครงสร้างทางสังคม ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น เหล่านี้เป็นต้น
๓) คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ๒๕๓๘, ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่
ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี, เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ วัฒนธรรม สถาบันราชภัฎ
เชียงใหม่. ได้ศึกษา ตรวจสอบและชาระวรรณกรรมท้องถิ่นเชิงประวัติศาสตร์ โดยปริวรรตจากอักษรธรรม
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ล้านนา มาเป็ น อักษรไทยปั จ จุบั น เรื่ อง “ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ” อันมีเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับชุมชน
พื้นเมืองในเชียงใหม่ และความเป็นมาตั้งแต่ยุคชุมชนดั้งเดิมของชาวลัวะ ฤาษีผู้สร้างดอยอุชุปัพตา หรือ ดอยสุ
เทพ มาจนถึงยุ คสมัย ของพระยามังรายและการสื บครองราชย์ส มบัติมาจนหมดยุค โดยปรากฏหลั กฐาน
เกี่ยวกับสถานที่ วัดวาอาราม และชื่อหมู่บ้านนามเมืองต่าง ๆ ที่มีมาตั้งแต่อดีต
๔) ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์.๒๕๓๙, เชิงอรรถวัฒนธรรม, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิภาษา
ชูศักดิ์ ได้เสนอแนวคิดเชิงวิพากษ์ ด้านวัฒนธรรมของสังคม ตามแนวคิดทางทฤษฎีแบบเดิมทั้งทฤษฎี
แบบโครงสร้างหน้าที่นิยม (Functionalists - Structuralisms) โดยใช้ทฤษฎีหลังสมัยใหม่นิยม (Post
Modernism) เป็นแนวคิดชี้นา ที่ว่าด้วยความเป็น Myth ที่แสดงออกผ่านสิ่งที่เรียกว่าเป็น “วาทกรรม”ของ
สังคม ทั้งที่อยู่ในรูปแบบของภาษา สิ่งปลูกสร้างทางศิลปะ หรืองานวรรณกรรมต่าง ๆ ล้วนแต่สะท้อนถึ งสานึก
และค่านิยมเชิงจริยธรรมทางสังคม โดยเฉพาะสังคมแบบสมัยใหม่ในยุคปัจจุบัน ที่มีความแตกต่างหลากหลาย
และซับซ้อนมากยิ่งขึ้น โดยมีลักษณะเป็น “มายาคติ” หรือเป็นแบบ “จอมปลอม” มากขึ้น ชูศักดิ์ มองความ
เป็น ชุมชนในลักษณะที่ “เลื่ อนไหล” สังคมมีรายละเอียดหรือให้ความสาคัญกับสิ่งที่เรียกว่า “เชิงอรรถ”
มากกว่าความเป็นเนื้อใน หรือ “ตัวบท” ดังที่ประโยคในงานของเขาว่า
“หลายคนอดสงสัยไม่ได้ว่า สรุปแล้วระหว่าง “เชิงอรรถ” กับ “ตัวบท” อะไรสาคัญกว่ากัน ใครเป็น
กาฝากของใครกันแน่”
ดังนั้นในมุมมองของความเป็นชุมชนแบบใหม่ ย่อมเลื่อนไหลเปลี่ยนแปลงไป แนวคิดด้านศีลธรรม
จริยธรรมในกรอบคิดแบบเก่าต้องได้รับการตรวจสอบและทบทวนกันใหม่ งานศึกษาในแง่ของความเป็นชุมชน
สมัยใหม่ต้องระมัดระวังและคานึงถึงกรอบคิดที่มีลักษณะกระด้าง ตายตัว และมีลักษณะจอมปลอม หรือเป็น
เรื่องของ มายาคติ เหล่านั้นไว้ให้มากด้วย
๕) ศิราพร ณ ถลาง. ๒๕๔๕, ชนชาติไทในนิทาน: แลลอดแว่นคติชนและวรรณกรรมพื้นบ้าน,
กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรมฉบับพิเศษ, สานักพิมพ์มติชน ศึกษาเกี่ยวกับความเป็นมาของชนชาติไท กลุ่มต่าง ๆ
ที่ปรากฏในนิทานพื้นบ้านท้องถิ่นต่าง ๆ จากงานศึกษาเรื่อง “ชนชาติไทยในนิทาน: แลลอดแว่นคติชนและ
วรรณกรรมพื้นบ้าน” โดยได้ศึกษาถึงประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มคน “ไท” ตั้งแต่ภูมิหลังทางสังคมและ
วัฒนธรรมของชนชาติไทกลุ่มต่าง ๆ การศึกษาความเชื่อเรื่องตานานการสร้างโลก ตานานข้าว ชาดกพื้นบ้าน
จนถึงการประเมินองค์ความรู้เกี่ยวกับคติชนและวรรณกรรมของชนชาติไทกลุ่มต่าง ๆ เป็นต้น
๖) พัฒนา กิติอาษา. ๒๕๔๖, ท้องถิ่นนิยม, กรุงเทพฯ: สานักงานคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ
สาขา สังคมวิทยา ศึกษาเชิงวิพากษ์กับแนวคิดทางทฤษฎี หรือมุมมองเกี่ยวกับเรื่องท้องถิ่นนิยม ว่าเป็นแนวคิด
ที่ เ กิ ด ขึ้ น มาต่ อ เนื่ อ งจากแนวคิ ด เรื่ อ งโลกาภิ วั ต น์ หรื อ กล่ า วอี ก นั ย หนึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ที่ วิ พ ากษ์ ค วามเป็ น
โลกาภิวัฒน์ หรือเป็นการต่อต้านกับอิทธิพลของโลกาภิวัตน์ ดังประโยคที่ว่า “เป็นการวิพากษ์วิจารณ์ และรื้อ
ถอนมายาคติโลกาภิวัตน์จากจุดยืนและมุมมองของท้องถิ่นนิยม โลกาภิวัตน์ไม่ใช่พลังอานาจที่มาเหนือโลกและ
ครอบงาโลก จนถึงกับไม่มีใครสามารถทัดทานหรือต่อต้านได้เลย ในทางตรงกันข้าม ความเชื่อข้างต้นนั้น เป็น
มายาภาพในทางวิชาการเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมวัฒนธรรมเท่านั้นเอง”
๗) สมโชติ อ๋องสกุล ๒๕๔๖,รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่:
การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น , ทุนอุดหนุนการวิจัย สกว. ศึกษาวิจัยเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ชุมชนในเมือง
เชียงใหม่ ในงานศึกษาเรื่อง “ประวัติศาสตร์ชุมชนในเชียงใหม่: การสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” ทาให้ได้ทราบ
เกี่ยวกับพื้นฐานทางประวัติศาสตร์ทั้งทางด้านสังคม เศรษฐกิจ การเมือง การปกครองและระบบวัฒนธรรมของ
ชุมชนในถิ่นล้านนา โดยเฉพาะในเขตเมืองเชียงใหม่ปัจจุบัน ว่ามีประวัติความเป็นมาของแต่ละชุมชนที่สาคัญ ๆ
อย่างไรบ้าง

๑๒

๘) จิตร ภูมิศักดิ์ , ๒๕๔๘, ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย , โครงการสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์ ,
กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน ศึกษาเกี่ยวกับรากฐานความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมือง ชื่อสถานที่สาคัญ
ต่าง ๆ และข้อคิดทางนิรุกติศาสตร์ ที่ปรากฏในวรรณกรรมต่าง ๆ ของไทย โดยเฉพาะที่มีรากศัพท์มาจาก
ภาษาขอมหรือเขมร เช่น คาว่า “ปลาผอก” (อ่าน ปลา- ผะ-อก) “สรวง – สาง” ในเรื่องลิลิตพระลอ และใน
หลักศิลาจารึกต่าง ๆ คาว่า “ช้างเบกพล” คาว่า “กรุง” “ตารวจ” “จังหวัด” “กลาโหม” เป็นต้น
๙) สุกัญญา สุจฉายา. ๒๕๔๘, พิธีกรรม ตานาน นิทาน เพลง: บทบาทของคติชนกับสังคมไทย,
กรุงเทพฯ: โครงการเผยแพร่ผลงานทางวิ ชาการ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย ได้รวบรวม
แนวคิดทางทฤษฎี และข้อมูลภาคสนามจากงานวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาหลายเล่ม ที่ว่าด้วยบทบาทหน้าที่
ของงานวรรณกรรมท้องถิ่น ตามแนวคิดทฤษฎีหน้าที่นิ ยม (Functionalism) ของนักมานุษยวิทยาต่าง ๆ ทั้ง
เรื่องเล่า บทเพลงพื้นบ้าน ตานาน และพิธีกรรมพื้นบ้าน โดยสรุปตามแนวคิดทางทฤษฎีว่าวรรณกรรมท้องถิ่น
นั้น มีห น้าที่ห ลายประการ เช่น เป็น การระบายความเก็บกดทางสังคมให้ เป็นความเพลิดเพลินสนุกสนาน
ยืนยันความสาคัญของพิธีกรรม ช่วยเติมเต็มวัฒนธรรมให้มีความสมบูรณ์ขึ้น ให้การศึกษาขัดเกลาจริยธรรม
ทางสังคม รักษาปทัสถานของสังคม ไปจนถึงการบันทึกเหตุการณ์และวิพากษ์วิจารณ์สังคมได้
๑๐) โอฬาร รัตนภัคดี และวิมลศิริ กลิ่นบุบผา ๒๕๕๐, และ ๒๕๕๑ ศึกษาวิจัยด้านประวัติศาสตร์และ
โครงสร้างของภาษาและความหมายของภูมินามใน ๒ ท้องที่ ได้แก่ ท้องที่จังหวัดลาพูนเรื่อง “ภูมินามของ
หมู่บ้านในจังหวัดลาพูน” และ “ภูมินามของหมู่บ้านในจังหวัดลาปาง” โดยศึกษาประวัติความเป็นมาของภูมิ
นามหมู่บ้านในจังหวัดลาพูน และลาปาง วิเคราะห์ลักษณะทางภาษาด้านโครงสร้างความหมาย และวิเคราะห์
เชิงคุณค่าของชื่อบ้านนามเมืองในจังหวัดลาพูนและลาปาง
๑๑) งานศึกษาที่น่าสนใจอีกชิ้นหนึ่ง คืองานศึกษาของศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย. ๒๕๕๑, ชื่อบ้านนามเมือง
ในกรุงเทพฯ, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์มติชน ซึ่งได้รับการตีพิมพ์เป็นครั้งที่ ๗ แล้ว โดยศึกษาจากคาบอกเล่าของ
ชาวบ้านในชุมชนและหลักฐานจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ ทาให้เราได้ท ราบความเป็นมาเชิงประวัติศาสตร์
ของชุมชนท้องถิ่น และชื่อถนนหนทางต่าง ๆ ในเขตกรุงเทพมหานคร ว่ามาจากชื่อนามของใคร และเปลี่ยนไป
ด้วยอิทธิพลอะไรบ้างหรือไม่ ศันสนีย์ ได้กล่าวถึงนามเรียกขานหมู่บ้านและนามเมืองต่าง ๆ ว่า ชื่อ เป็นสมมติ
บัญญัติ ที่บุคคลในแต่ละกลุ่มแต่ล ะเหล่ากาหนดรับรู้และเข้าใจร่วมกันในช่วงหนึ่งสมัยหนึ่ง เมื่อกาลเวลาล่วง
พ้นไป การรับรู้ความเป็นมา การสื่อความหมาย หรือแม้แต่การเรียกชื่ออาจสูญสิ้นไป จนกระทั่งอาจจะไม่มีใคร
รู้ถึงที่มาและที่ไปของชื่อบางชื่อเลยก็มี
ตัวอย่างชื่อถนน ที่ศันสนีย์ นาเสนออย่างน่าสนใจ คือชื่อ ถนนอังรี ดูนังต์ ซึ่งน่าแปลกใจว่าทาไมจึง
เป็นชื่อของชาวต่างประเทศ ศันสนีย์ ได้ค้นคว้าในเชิงประวัติศาสตร์แล้วบันทึกไว้ว่า ได้มาจากชื่อ อังรี ดูนังต์
(Henri Dunant) นักธุรกิจชาวสวิตเซอร์แลนด์ ผู้ริเริ่มกิจการสภากาชาด เพื่อช่วยเหลือบรรเทาทุกข์เพื่อน
มนุษย์ทั่วไป ทั้งยามสงครามและยามสงบ โดยมิคานึงถึงเชื้อชาติและความแตกต่างด้านลัทธิการเมือง เดิมชื่อ
ถนนสนามม้า แต่เทศบาลนครกรุงเทพฯ เห็นว่ามิได้ให้ความรู้สึกที่ดีงาม จึงได้เปลี่ยนชื่อถนนใหม่ เมื่อวันที่ ๓
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๐๘ เป็น “ถนนอังรี ดูนังต์”
๑๒) รังสรรค์ จันต๊ะ. ๒๕๕๒, บ้าน โหล่ง และเมือง: เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรม
ชุมชนในแอ่งเชียงใหม่ – ลาพูน ตอนบน, โครงการวิจัยเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน, เชียงใหม่,
บริษัทธารปัญญาจากัด ศึกษาวิจัยเศรษฐกิจวัฒนธรรมชุมชน โดยอาศัยแนวความคิดแบบชุมชนท้องถิ่นนิยม
ตามแนวคิดของฉัตรทิพย์ นาถสุภา ที่ตั้งอยู่บนฐานคิดเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมของคนใน
ชุมชน ผ่านโครงสร้างทางการผลิต วรรณกรรมเรื่องเล่าทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ตลอดจนถึงการแสดงออก
ทางประเพณีวัฒนธรรม และพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ยังคงปฏิบัติกั นอยู่ในสังคมระดับชุมชนหมู่บ้าน ซึ่งพบว่าชุมชน

๑๓

ยังคงดารงอยู่บนฐานการผลิตแบบเกษตรกรรม ผ่านระบบการบริหารจัดการทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน และ
ความสัมพันธ์ทางวัฒนธรรมแบบสังคมเครือญาติ บนแกนยึดโยงทางสังคมผ่านความเชื่อในลัทธิผีสางเทวดา
หรือผี บรรพบุรุษ แบบดั้งเดิม และความทรงจาทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น ผ่านเรื่องเล่ า ภูมินาม และ
เอกสารในระบบภูมิปัญญาแบบพื้นบ้าน ที่ผสมผสานกับความเชื่อความศรัทธาในพุทธศาสนา พร้อมเสนอว่าทิศ
ทางการพัฒนาโดยองค์รวมของความเป็นชาตินั้น ควรตั้งอยู่บนฐานของความเป็นชุมชน โดยเฉพาะชุมชนใน
ชนบท ที่แม้จะพึ่งพิงเมืองมากขึ้น แต่ก็ดารงสภาพความเป็นชุมชนบนฐานของเศรษฐกิจและวัฒนธรรมระดับ
ชุมชนท้องถิ่นอยู่เป็นด้านหลัก
๑๓ ) ฉัตรทิพย์ นาถสุภา. ๒๕๕๓, เศรษฐกิจหมู่บ้านไทยในอดีต, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์สร้างสรรค์
ฉัตรทิพย์ เป็นนักวิชาการสาขาเศรษฐศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การเมือง ได้ติดตามศึกษาถึงลักษณะ
ความเป็นชุมชนมานานกว่า ๓ ทศวรรษ นับตั้งแต่งานศึกษาเรื่อง บ้านกับเมือง (๒๕๒๙) เศรษฐกิจหมู่บ้านไทย
ในอดีต (๒๕๓๓) จากประวัติศาสตร์หมู่บ้านสู่ทฤษฎีสองระบบ (๒๕๔๔) วัฒนธรรมหมู่บ้านไทย (๒๕๔๑) เป็น
ต้น โดยได้ส ะท้อนภาพของความเป็นชุมชนหมู่บ้านตั้งแต่อดีตในยุคของสังคมกสิกรรม หรือ “สมัยศักดินา
โบราณ” มาจนถึงยุคของการเป็นสมัยใหม่ในปัจจุบัน ว่ามีพัฒนาการเป็นมาอย่างต่อเนื่อง ความเป็นชุมชน
ยังคงดารงอยู่ภายใต้แกนยึดโยงทางระบบวัฒนธรรม อันได้แก่ลัทธิความเชื่อดั้งเดิมที่เกี่ยวพันอยู่กับวิญญาณ
ของบรรพบุรุ ษ หรืออานาจเร้ นลั บเหนื อธรรมชาติ ตลอดจนแนวคิดและระบบจริยธรรมทางสังคมภายใต้
อิทธิพลแนวคิดและปรั ช ญาแบบพุทธศาสนา แม้ว่าสั งคมจะพัฒ นาเข้าสู่ ความเป็นสมัยใหม่แล้ ว ก็ตาม แต่
ลักษณะของความเป็นชุมชนทั้งทางกายภาพและแนวคิดทางสังคมหรือวัฒนธรรม ยังคงดารงอยู่ และน่าจะเป็น
พื้นฐานการพัฒนาให้นาไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืนอยู่ท่ามกลางยุคของความเป็นสมัยใหม่ โดยที่ลักษณะของ
ความเป็นชุมชนนั้นไม่ได้สูญสลายไป
ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ
๑) ได้ทราบและเข้าใจถึงความหมายในเชิงสังคม คุณค่า และระบบวิธีคิดของชาวบ้านในชุมชนผ่าน
เรื่องเล่าและงานวรรณกรรมพื้นบ้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับระบบชื่อบ้านนามเมืองของชุมชนในท้องถิ่น
๒) ชาวบ้านในชุมชนท้องถิ่น มีส่วนร่วมในการบอกเล่า และรับรู้ความหมายในเชิงสังคม ตระหนั กและ
เข้าใจถึงความสาคัญทางประวัติศาสตร์ในท้องถิ่นของตนเอง ทาให้เกิดสานึกและความภาคภูมิใจในตนเอง เพื่อ
การดารงอยู่ในสังคมอย่างมีศักดิ์ศรี
๓) ชาวบ้านในชุมชนเกิดความรักความสามัคคี เข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่นที่อยู่ต่างชุมชนออกไป จนเกิด
เป็นเครือข่ายความสัมพันธ์ระดับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาชุมชนในท้องถิ่นและสานต่อเป็นภาพรวมของความ
เป็นชาติ อย่างมีความหมายและยั่งยืนต่อไป

๑๔

บทที่ ๒
ภูมินำมกับพื้นที่: ตัวตนของท้องถิ่น วำทกรรม และกำรครอบงำของอำนำจ
พรมแดนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และพื้นที่ทางสังคมของท้องถิ่นแบบดั้งเดิมนั้น มีพลวัตที่
ความเลื่อนไหลและไม่ชัดเจน เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างสังคมแบบเครือญาติ และกลุ่มเพื่อนบ้านที่ต้องอาศัย
พึ่งพิงแรงงานซึ่งกันและกัน รูปธรรมพื้นฐานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือลักษณะการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านที่ไม่ได้ให้
ความสาคัญกับการมี “รั้วรอบขอบชิด” ในลักษณะของเขตแดนพื้นที่แห่งการครอบครองแบบปัจเจกที่ชัดเจน
แม้ปัจจุบันอาจยังปรากฏชัดในพื้นที่ชนบทและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาหลายกลุ่ม ที่อยู่อาศัยกันใน
พื้นที่ของความเป็น “ส่วนบุคคล” เพียงตัวบ้านเรือนเท่านั้น พื้นที่นอกเหนือจากนั้นไปเป็นพื้นที่ ส่วนกลางของ
ทุ ก คน แม้ ก ระทั่ ง ในพื้ น ที่ ก ารผลิ ต หรื อ พื้ น ที่ ท ากิ น จะมี ค วามเป็ น ส่ ว นบุ ค คลก็ แ ต่ ใ นฤดู ก ารผลิ ต เท่ า นั้ น
นอกเหนือจากนั้นแล้วเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการหาอาหารที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทั้งผักและสัตว์น้านานาชนิด
แต่เมื่อความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ถูกกาหนดขึ้นภายใต้รัฐชาติของความเป็น “คนไทย” (Thainess) นั้น
นอกจากจะถูกสร้างและกากับโดยแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และระบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว ยังถูกกากับด้วยระบบความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลุ่มชนผู้มีอานาจ (Dominant
group) ผู้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ กับกลุ่มชนที่ด้อยอานาจกว่า (Subodinate group) ภายใต้
กระบวนการสร้างความเป็นชาติ การสร้างพรมแดนทางชนชั้นที่ไม่เท่ากัน ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสาคัญทาง
อานาจที่รัฐชาติใช้ในการควบคุมพลเมืองของตน 2 ท้องถิ่นถูกผนวกและกลืนกลายเข้ากับเขตอานาจการ
ปกครองที่รวมศูนย์อย่างเข้มแข็ง เรื่องราวรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางโครงสร้างของ
ท้องถิ่นถูกปิดบังและกดทับจนแทบจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของชาติ
นอกจากนี้ความเป็นท้องถิ่น หากมองจากแนวคิดทางทฤษฎีเรื่องพื้นที่หรือ “ภูมิ” อันมี
รากฐานมาจากระบบโครงสร้างทางระบบจักรวาลทัศน์ของคนในท้องถิ่นแล้ว มีการแบ่งแนวคิดตามมิติของ
เวลาออกเป็น ๒ ยุคสมัยคือ
๑) ความคิดเรื่องพื้น ที่แบบโบราณ หรือ ก่อนสมัยใหม่ที่ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพุทธศาสนา
เกี่ยวกับโลกทั้งสาม หรือ “ไตรภูมิ” อันได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์อื่น ๆ โดยเฉพาะคัมภีร์ “จักรวาลทีปนี ” ที่
อธิบายการดารงอยู่ของโลกและจักรวาลไว้อย่างละเอียดตามลักษณะที่เป็น “ภูมิลักษณ์” (topography) ที่
ศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในโลกของจินตนาการ ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องถูกต้องตรงกับพื้นที่ผิวโลกเชิงประจักษ์ที่เป็นแบบ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พื้นที่ดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นพื้นที่ทางสังคมอย่างเด่นชัดกว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
๒) ความคิดเรื่องพื้นที่แบบสมัยใหม่ ตามทัศนะทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ของตะวันตก ซึ่ง
เริ่มต้นขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ ๔ อันเป็นต้นกาเนิดของระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศแบบ
2

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ), ๒๕๔๖.อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ, หนังสือรวมบทความจากการ
ประชุมประจาปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑ เรื่อง “คนมองคน” นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง, กรุงเทพฯ: ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินทร, แปลน พริ้นติ้ง, หน้า ๙

๑๕

สมัยใหม่ ที่มีขีดเส้นกั้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์กายภาพ ที่กาหนดความเป็นรัฐชาติ ประเทศ ระบบประเทศ
ราชหรือเมืองขึ้น ระบบหัวเมืองและท้องถิ่นกันอย่างชัดเจนขึ้น 3
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กับแนวคิดเรื่องภูมิพื้นที่ มีผลถึงระบบอานาจและการต่อรองทาง
สังคมของชุมชน แสดงออกผ่านระบบโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่
เห็นได้ชัด ได้แก่ปรากฏการณ์ด้านภาษาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่น ทั้งที่มา
จากการเล่าเรื่องราวด้วยวาจาในลักษณะของนิทานกึ่งตานาน (myth) รวมถึงการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการกาหนดชื่อหรือนามเรียกขานของคน วัตถุ เหตุการณ์ และ
สถานที่ ทางภู มิศาสตร์ ของหมู่บ้ านนามเมืองต่าง ๆ กล่ าวอีก นัยหนึ่ งความพยายามในการสร้างพื้ นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางสังคม และนิยามตนเองของท้องถิ่นเหล่านี้ สะท้อนความเป็นมาทางชาติพันธุ์และความ
เข้มแข็งในระบบความสัมพันธ์ทางอานาจทั้งในเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
กับการสะท้อนถึงอิทธิพลการครอบงาจากอานาจภายนอก
อย่างไรก็ตาม ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และในทานองตักเตือนจากนักวิชาการกลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม
(Post Modernism) ถึงแนวคิดของกลุ่มขบวนการวัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่นของไทย ว่ามีข้อที่ควรคานึงถึงที่
สาคัญคือ เอาเข้าจริงแล้วการนาเสนอหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ (representation) ยังไม่ได้เป็นผลมาจาก
การกระทาของชาวบ้านเองโดยตรง แต่เป็นภาพที่ได้มาจากการถ่ายทอด บอกเล่าของนักวิชาการ/ปัญญาชน
มากกว่าเป็น ภาพที่ช าวบ้ านสร้างขึ้ น เอง ถึงแม้ว่านักวิช าการเหล่านั้นจะสร้างภาพขึ้นจากคาบอกเล่ าของ
ชาวบ้านและจากพยานหลักฐานต่าง ๆ แต่ในที่สุดแล้ว อานาจการเป็นผู้แต่ง ผู้เขียน หรือผู้เล่าเรื่อง ยังคงเป็น
ของนักวิชาการอย่างมั่นคง เพราะมีลักษณะของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเป็นการตอกย้าความคิด แบบ
แบ่งแยกเป็นเรื่องระหว่างตัวตนและความเป็นผู้อื่นอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ยังยึดติดอยู่กับภาพสวยงามของชุมชน
ในอดีตทานองเพ้อฝัน (romanticism) และมีความกากวม แตกหัก ขาดตอนมากกว่าความต่อเนื่องและชัดเจน
หรือแบบที่เรียกว่า “genealogy” ซึ่งอาจนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้แบบผูกขาดรวมศูนย์ชุดใหม่ขึ้นมา
แทนที่ได้ ซึ่งทางออกที่ดีของปัญหาดังกล่าวก็คือ ต้องไม่อ้างอิงว่าองค์ความรู้เหล่านั้น ไม่ใช่องค์ความรู้ที่เป็น
สากลหรือเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ ครบถ้วนหรือรอบด้าน แต่ต้องตระหนักว่า นั่นเป็นเพียงความรู้เฉพาะที่ เฉพาะส่วน และจากัดวงอยู่บนสถานการณ์/เหตุการณ์หนึ่ง ๆ เป็นหลักเท่านั้น 4
ในงานศึกษานี้ ผู้วิจัยจะพยายามหลีกเลี่ยง และตระหนักให้เสมอ ที่จะไม่ให้สิ่งที่ถูกศึกษาหรือโลกแห่ง
ความเป็นจริงของท้องถิ่นในวิธีการหาความรู้ในครั้งนี้เป็นเพียง “วัตถุที่ไร้ชีวิต ไร้ความหมาย” (signified) ซึ่ง
จะพยายามถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุด แม้ว่าจะไม่หมดจดสดใสทั้งหมดก็ตาม เพื่อที่จะให้คนใน
โลกและพื้นที่ของท้องถิ่นได้เป็น “ตัวสื่อที่มีชีวิต มีความสาคัญ” (signifier) มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
เนื้อหาสาคัญในบทนี้ จะพยายามอธิบายการปรากฏนามเรียกขานของชื่อบ้านนามเมืองต่าง ๆ ของ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ๒ แนวคิด คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กับแนวคิดเรื่องพื้นที่
3

โปรดดูรายละเอียดใน ธงชัย วินิจจะกุล, ๒๕๕๖, (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ – บรรณาธิการแปล), กาเนิดสยามจากแผนที:่
ประวัติศาสตร์ภมู ิกายาของชาติ, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ร่วมกับสานักพิมพ์อ่าน
4
ไชยรัตน์ เจริญสินโอฬาร, ๒๕๔๕. “ข้อคิดคานึงเกี่ยวกับขบวนการวัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น” ใน วาทกรรมการพัฒนา
,กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์วิภาษา, หน้า ๑๔๘ – ๑๕๖

๑๖

ทางสังคมและพื้นที่ในระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ซึ่งความเป็นจริงด้านการกาเนิดและที่มาของชุมชน
ย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย บางชุมชนสถาปนาตัวเองขึ้น ภายใต้อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ ทางสังคม
แบบเครือญาติอย่างมั่นคงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จากการบุกเบิกหักร้างถางพงมาตั้งแต่แรก แต่บางชุมชนถูก
อ านาจของรั ฐ ชาติ ก วาดต้ อ นในมาอยู่ ใ นเขตแดนของรั ฐ ชาติ แ บบใหม่ ท่ า มกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อันเกิดมาจากระบบอานาจของชนชั้นนาแบบเก่า ที่ถือเอากาลังคนเป็น
สาคัญเพื่อมาเก็บ ไว้ในพื้น ที่เขตแดนของอานาจที่เข้มแข็งกว่า ตามลั กษณะของรัฐ จารีตในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ความสาคัญกับการกากับควบคุมกาลังคน มากกว่าเรื่องของอธิปไตยเหนือดิน แดน กรณี
ดังกล่าวอาจยกเว้นกรณีที่กลับกันกับการมีชีวิต และอิสระเสรีในอันที่จะเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของผู้คนใน
ภูมิภาคนี้ ในแบบของการแสวงหาเสรีภาพและแหล่งทามาหากินอย่างอิสระตามพื้นฐานของเสรีภาพที่พึงมีของ
มนุษย์ 5
ชื่อบ้ านนามเมืองในเขตพื้น ที่เมืองเชียงใหม่ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงการสร้าง
วาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นรัฐชาติเข้าครอบงา จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านภาษาที่ใช้เรียกขานนามของชื่อ
หมู่บ้านและสถานที่อันเป็นหมุดหมายสาคัญอื่น ๆ ของชุมชน อันแสดงออกถึงสนามแห่งความสัมพันธ์เชิง
อานาจ ที่ซึ่งอานาจรัฐกับผู้คนหรือพลเมืองของรัฐต่อสู้กัน ระบบอานาจทางสังคมรุกล้าเข้าไปถึงระบบจิตสานึก
ต่อ ท้อ งถิ่น จนอ่ อนแอลง ถูก กลื น กลายให้ เ ป็ นเอกภาพในจิ นตนาการของความเป็น ของรัฐ ชาติ แบบใหม่
จนกระทั่งเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
และการเปลี่ยนแปลงของนามเรียกขานหรือชื่อชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป พอจะยกให้เห็น เป็น
ตัวอย่างได้ ในชุมชนที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม่
๑.๑ ชุมชนหมื่นสำรงัวลำย : จำก “ครัวลำย” ถึง “งัวลำย” และ “วัวลำย”
ชุมชนวัวลาย เป็นชุมชนของชาวไทขึน หรือไทขืน หรือไทเขิน ที่แต่เดิมอาศัยอยู่เขตลุ่มน้าแม่ขึนใน
เชียงตุง และถูกกวาดต้อนมาในราวปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ในสมัยพระยากาวิละ 6 ที่กวาดต้อนชาวเมืองเชียงใหม่ที่
หลบหนีเข้าป่าให้กลับสู่เมือง รวมทั้งผู้คนจากเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองสาด เมืองมาง กระทั่งคนในแคว้นสิบ
สองปันนา ให้มาตั้งรกรากในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งไทใหญ่ ไทลื้อ ไทขึ้น และไทยอง เป็นช่วงที่มีการรวบรวม
คนมาบูรณะเมืองเชียงใหม่ เรียกกันว่าเป็นยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมา หากเป็น
ช่างฝีมือหรือไพร่เมืองชั้นดีจะให้ตั้งถิ่นฐานในตัวเมือง ระหว่างกาแพงเมืองชั้นในกับกาแพงเมืองชั้นนอก เช่น
ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างแต้ม ช่างฆ้อง ฯลฯ ส่วนไพร่ที่ไม่เป็นช่างฝี มือจะไว้นอกเมือง เช่น ไทลื้อ ที่อาเภอ
สันทราย สันกาแพง ดอยสะเก็ด ไทยอง ที่ลาพูนและสันกาแพงบางส่วน
5

ดูทัศนะ ๒ ด้านนี้เพิ่มเติมได้ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว, ๒๕๕๐. “เสียงไตลื้อ: การเดินทาง/เคลื่อนที่ของพลเมืองลื้อ สิบสองปัน
นา” ใน สังคมศาสตร์: ศาสนา ชาติพันธ์และการพัฒนาระดับภูมภิ าคในเขตลุ่มน้าโขง, วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐, เชียงใหม่: ห้างหุน้ ส่วนสามัญ โคขยัน มีเดียทีม
6
สรัสวดี อ๋องสกุล,๒๕๕๓, (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๗). ประวัตศิ าสตร์ล้านนา, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อัมรินทร์, หน้า ๓๑๔

๑๗

ชุมชนวัว ลาย เป็ นชุมชนชาวไทขึน หรือไทเขิน ที่มีความชานาญด้านการทาเครื่องเงิน มีวัดที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนคือ “วัดหมื่นสาร” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๙ ตามชื่อของผู้สร้างวัด ที่มียศเป็น “หมื่น”
มีนามเต็มว่า “หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี ” เป็นสังฆการีเกี่ยวกับการรับรองราชฑูตและแปลพระ
ราชสานส์ จึงเรียกเป็นนามแบบสั้น ๆ ว่า “หมื่นสาร” แล้วนามาตั้งเป็นชื่อวัด 7
สาหรับชาวไทขึนซึ่งสะสมความจัดเจนทางการผลิตเครื่ องใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งภาษาล้านนาเรียกว่า
“ครัว” อ่านว่า “คัว” แปลว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือน ปกติชาวไทขึนจะออกเสียงสระอัว เป็นเสียง
สระโอ คาว่า “ครัว” จึงออกเสียงเป็น “โค” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีทั้งทาจากไม้ หรือไม้ไผ่จักสาน แล้วนามาทา
ด้วยฮัก (รัก) หรือ หาง (ชาด) เรียกว่า โคฮัก โคหาง มีทั้งทาจากเงิน เรียกว่า โคงืน ถ้าทาด้วยทองเหลือง
เรียกว่า โคตอง ถ้ามีลวดลายแต่งแต้มเรียกว่า โคลาย ชุมชนที่ผลิตเครื่องเงินจะมีการ “ต้อง” หรือสลักลวดลาย
ต่าง ๆ เช่น ลาย ๑๒ ราศี ลายม่าน เป็นต้น
ไทขึน ดัง กล่ าวได้ ถิ่น ฐานอยู่ ท างทิศ ใต้ ของประตู เชี ยงใหม่ เป็ นชุ มชนที่ ทาเครื่อ งเงิน ที่มี ล ายหรื อ
ลวดลายหลากหลาย เป็นเหตุให้บริเวณนั้นถูกเรียกว่าบ้านครัวลาย (ออกเสียงแบบไทลื้อ ไทเขินว่า โค – ลาย)
หมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่ผลิตของใช้ประเภทเครื่องเขินเครื่องเงินที่มีลวดลาย เมื่อเชียงใหม่ได้รวมเป็นสยาม
มีผู้แทนจากส่วนกลางมาปกครองเชียงใหม่ ภาษาพื้นถิ่นถูกเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะชื่อของ
ชุมชน ชื่อท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันภาษาที่ใช้กันมาแต่เดิมจึง ค่อย ๆ เลือน
หายไป
คาว่า โคฮัก โคหาง ถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องเขิน ตามกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ผลิตชาวขึน หรือชาวเขิน โคเงิน
เปลี่ย นเป็ น เครื่ องเงิน และที่เปลี่ย นไปจนไม่เหลือความหมายเดิมคือ บ้ำ นโคลำย ที่ถูกเปลี่ ยนไปเป็น
บ้านงัวลาย หรือ วัวลาย ในปัจจุบัน เพราะคิดกันไปเองว่า “โค” หมายถึง “วัว” ในเมื่อคนรุ่นหลังไม่เข้า
ใจความเป็นมา ก็เลยปั้นเป็นรูปวัวด่างเอาไว้กลางชุมชน ก็เลยไปกันใหญ่ 8
อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่ปรากฏในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุชื่อชุมชนดังกล่าวว่า “บ้านงัวลาย”
ดังความว่า
“เถิงสกราช ๑๑๖๑ ตัว ปลีกัดเม็ด พระเปนเจ้าเกณฑ์เจ้าคามูนเปนแม่ ทับ กุมริพล ๓๐๐ ชึ้นไพตี
ฟ้าฅาเครื่องอันมาตั้งเมืองปุ ฟ้าฅาเครื่องถูกสีนาดตาย ได้เมืองปุแล้ว เจ้าคามูนค็ลวดยกริพลข้ามน้าแม่คงไพ
ฟากตะวันตก เข้าตีเอาบ้านงัวลาย บ้านสะตอย ส้อยไร ท่าช้าง บ้านนา ท่งอ้อ ได้หมื่นขวางัวลายและเมียฟ้า
เครื่อง กวาดเอาครอบครัวลูกบ่าวชาวไพร่ลงมาใส่บ้านเมือง” 9

7

สมโชติ อ๋องสกุล, ๒๕๔๖. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนเชียงใหม่: การสร้างประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ: ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน, (เอกสาร
อัดสาเนา), หน้า ๓๒๗
8

สรุปความจากบทความในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจาวันที่ 14 – 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1674 คอลัมน์ “ล้านนา – คาเมือง” ของ
ชมรมฮักตั๋วเมือง สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
9

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ๗๐๐ ปี, เชียงใหม่, ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘, หน้า ๑๓๐

๑๘

แต่เมื่อพิจารณาตามลาดับอายุของเอกสาร และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยพระยากาวิละแล้ว
จะเห็นได้ว่า ยุคที่พระยากาวิละกวาดต้อนผู้คนเข้ามาอยู่ในเวียงเชียงใหม่ อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๕ – พ.ศ.
๒๓๓๙ (จ.ศ. ๑๑๔๔ – ๑๑๕๘) แต่ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับที่เก่าที่สุดพบว่าคือฉบับวัดพระงาม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจารขึ้นเมื่อ จ.ศ.๑๒๑๖ หรือ พ.ศ.๒๓๙๗ ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถึงเกือบ ๖๐ ปี ดังนั้น
จึงเป็นไปได้ว่าตานานพื้นเมืองเชียงใหม่อาจได้รับอิทธิพลของภาษาไทยกลางจากรัฐสยามแล้ว จึงทาให้ “ครัว
ลาย” หรือ “โคลาย” กลายเป็น “งัวลาย” และจาก “งัวลาย” ก็กลายเป็น “วัวลาย” ไปในที่สุด

รู ป ปั้ น วั ว ลาย หน้ า วั ด
หมื่นสารวัวลาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

หมื่ น สารกลางแยกชุ ม ชนบ้ า น

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามชาวบ้านในชุมชนวัวลายในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นคนรุ่นหลัง (ไม่อนุญาตให้
เปิดเผยนาม) ก็ได้รับการบอกเล่าว่า ชื่อบ้านวัวลายนั้นมีมานานแล้ว ไม่ทราบที่มา การปั้นรูปวัวไว้กลางชุมชน
เป็ น ความสมั ค รใจของชาวบ้ า น เพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ บ้ า นซึ่ ง ปั จ จุ บั น มั ก นิ ย มท าไว้ เ ป็ น
สัญลักษณ์ประจาถิ่นที่ทากันอยู่ทั่วไป ส่วนเสาใจบ้านหรือหอผีเสื้อบ้านนั้นหายไปนานแล้ว เมื่อก่อนอาจจะมีแต่
ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายไปหมดแล้ว

๑๙

ช่างฝีมือการ “ต้องสลุงเงิน” (ตีขันเงิน) จากชุมชน “ครัวลาย/“โคลาย”

๑.๒ ชุมชนศรีสุพรรณ ช่ำงหล่อ พวกแต้ม นันทำรำม ช่ำงเคี่ยน ท่ำสะต๋อย: ชุมชนช่ำงฝีมือหล่อ
โลหะ เครื่องเขิน เครื่องเงิน ช่ำงวำดเขียน และช่ำงกลึง ของชุมชนชำวไทลื้อ ไทเขิน

ชุมชนศรีสุพรรณ กับงานช่างฝีมืออุโบสถเงิน (อลูมิเนียม) ทั้งหลัง ในวัดของชาวชุมชน

๒๐

พ่ออุ๊ยจันทร์ แก้วดวงแสง อายุ ๘๖ ปี กับงานหล่อพระพุทธรูป ที่ยังคงรักษาอาชีพช่างหล่อมาจนปัจจุบัน
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านช่างหล่อ ต.หายยา เมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเหลือเพียง ๓ หลังเท่านั้นที่ยังทาอยู่

ชุมชนศรีสุพรรณ ช่างหล่อ พวกแต้ม ช่างเคี่ยน นันทาราม ล้วนเป็นชุมชนของช่างฝีมือ ตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันบริเวณนอกกาแพงเมืองทิศตะวันตก ที่มีความชานาญด้านการทาเครื่องเงิน เครื่องเขิน ช่างกลึงไม้
(เคี่ยน) และการหล่อพระ จึงตั้งชื่อชุมชนตามอัตลักษณ์ของตัวเอง ส่วนวัดของชุมชนศรีสุพรรณ ช่างหล่ อ
และนันทาราม ถูกเปลี่ยนชื่อตามบุคคลผู้นาชุมชนเป็นแบบสยาม (สันสกฤต) และเปลี่ยนชื่อชุมชนไปด้วยว่า
“ศรีสุพรรณ” และ “นันทาราม” ตามลาดับ
ชุมชนพวกแต้ม คาว่า “พวก” พบในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่หลายคา เช่น พวกน้อย พวกหานบ้าน
พวกดาบ พวกช้าง พวกหน้าไม้ พวกนาและพวกหมอยาบาด นายพวก – ชาวพวก พวกซอด และพวกต้องแต้ม
เป็นคาเรียกกลุ่มคนเฉพาะบางกลุ่ม และกลุ่มช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งบางกลุ่ม เช่น ชุมชนพวกแต้ม หรือ
“พวกต้องแต้ม”ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าอยู่อาศัยในเขตกาแพงเมืองชั้นใน ระดับเดียวกับชนชั้นปกครองระดับ
ขุนนางผู้ใหญ่ที่รับพระบรมราชโองการจากกษัตริย์และพระมหาเทวีโดยตรง 10 เนื่องจากมีความชานาญในการ
“ต้อง” คือ ตัด ฉลุ ตอก ลวดลายต่าง ๆ ลงบนวัสดุเครื่องเงิน ทองแดง และทองเหลือง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
มาจนถึงปัจจุบันคือ การทาฉัตรรูปลายต่าง ๆ โดยพระสงฆ์วัดพวกแต้ม จนเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วไป
ชุมชนชาวไทลื้อ ไทเขินที่ถูกกวาดต้อนมาอีกชุมชนหนึ่งที่น่าสนใจ คือชุมชนท่าสะต๋อย ชื่อ
บ้าน "สะต๋อย" ปรากฏอยู่ในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ว่าด้วยเชียงใหม่สะสมพลเมือง และ หนังสือเจ้าหลวง
เชียงใหม่ ว่าด้วย "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" โดยจะกล่าวถึงพระกรณียกิจ ของพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงองค์
ที่ ๑ (พ.ศ.๒๓๒๔ – ๒๓๕๘) ว่าในช่วงเวลานั้น แผ่นดินล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ บ้านเรืองไร่นาถูกทิ้งร้าง
หมู่บ้านกลายเป็นป่า เมืองกลายเป็นดง จะไปทางใต้ก็กลัวเสือ จะไปทางเหนือก็กลัวช้าง บ้านเมืองขาด
เสถียรภาพเพราะไม่มีเจ้านายเป็นหลักแห่งแผ่นดิน คงมีแต่ขุนเล็กๆน้อยๆที่ดูแลท้องถิ่นตน โดยเหตุนี้ พระเจ้า
กรุงธนบุรี (สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) จึงทรงให้พระยามังวชิรปราการกาแพงแก้ว (พระเจ้ากาวิละ) ไป
ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นยุคที่ต่อมาเรียกว่า "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" จึงไปชักชวน หรือ ตีบ้านเล็ก
เมืองน้อยต่าง ๆ เพื่อนาเอาประชากรมาสะสมรอไว้ใน "เวียงป่าซาง" รวมกันหลายครั้ง เช่นในปี จ.ศ.๑๑๔๕
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สมโชติ อ๋องสกุล. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕๒

๒๑

(พ.ศ. ๒๓๓๒) ก็ได้ชาวบ้าน "สะต๋อย" บ้าน "วังลุ" บ้าน "วังกวาด" มารวมไว้อีกด้วย แม้จะเข้ามาตั้งอยู่ในเมือง
เชียงใหม่แล้วก็ตาม กิจกรรมการรวบรวมพลเมืองก็ยังดาเนินต่อไป ดังในจุลศักราช ๑๑๖๐ (พ.ศ.๒๓๔๑) ก็ได้
ประชากรจาก เมืองปุ เมืองสาด เมืองแจดท่าอ้อ เมืองถึง และ เมืองกุน มารวมอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และ ในปี
รุ่งขึ้นก็ได้ให้กองทัพไปตีเอาประชากรจาก บ้านวัวลาย "สะต๋อย" ส้อยไร ท่าช้าง บ้านนา และ ทุ่งอ้อ มาไว้ใน
เชียงใหม่อีกเช่นกัน 11
ส่วนบรรดาผู้ที่อพยพมาโดยถูกกวาดต้อนจากถิ่นต่างๆ ก็ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนตามชื่อบ้านเมืองเดิมที่
ตนถูกกวาดต้อนลงมา เช่น "บ้านเมืองมาง" ซึ่งมีชาวบ้านเดิมเป็นชาวไทลื้อ และได้อพยพลงมาจาก "เมืองมาง"
ในรัฐสิบสองปันนา นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้าน "เมืองสาด" "เมืองกาย" "เมืองเลน" "เมืองวะ" "เมืองขอน" "เมือง
ลวง" "เมืองหลวย" "เมืองยอง" "พยาก" "เชียงขาง" เหล่านี้เป็นต้น เป็นหมู่บ้านที่รายรอบเมืองเชียงใหม่และ
ล
า
พู
น
ถึงแม้ว่าประชากรดั้งเดิมในหมู่บ้านเหล่านั้น เป็นไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง และ ไทใหญ่ ในปัจจุบันนี้ก็ได้กลับ
กลายเป็นไทยวน โดยเรียกตนเองว่า "คนเมือง" ไปจนหมดสิ้นแล้ว คาว่า "ท่าสะต๋อย" จึงเป็นชื่อเรียกขานของ
"บ้านสะต๋อย" (วัดศรีสร้อยทรายมูล ) และชุมชนที่ตั้งบ้านเรือ นรายรอบบริเวณวัดท่าสะต๋อยในปัจจุบันนี้
เนื่องจาก บ้านท่าสะต๋อย อยู่ใกล้แม่น้าปิง จึงเป็น "ท่าน้า" จึงเรียกว่า "ท่าสะต๋อย" ถนนนี้จึงชื่อว่า ถนนท่า
สะต๋อย ใกล้ๆกับ "ท่าสะต๋อย" คือ "ท่าแพ" ถนนไปยังท่าแพ จึงมีชื่อเรียกว่า ถนนท่าแพ 12

ป้ายวัดและวิหารวัดท่าสะต๋อย

๑.๓ ชุมชน หนองประทีป หนองป่ำครั่ง หนองเส้ง ฟ้ำฮ่ำม และสันผีเสื้อ
เนื่องจากภูมิศาสตร์ของแอ่งเชียงใหม่เป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง จึงปรากฏมีหนองน้าขนาดใหญ่อยู่หลาย
หนอง ซึ่งหนึ่งในหนองเหล่านั้นคือหนองบัว ที่พระยามังรายถือเป็นหนึ่งในเจ็ดของชัยภูมิที่ดี ดังปรากฏความใน
ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า
11
12

ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี, อ้างแล้ว, (หน้า ๒๐)
http://www.bloggang.com, ค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๒

“อัน ๑ หนองใหย่มีวันออกช้วยเหนือแห่งไชยภูมิได้ชื่อว่าอีสาเนน สรา นรปูชา ว่าหนองไหย่มีหน
อีสาน ท้ราวพระญาต่างประเทสจักมาปูชาสักการะมากนัก เปนไชยมังคละถ้วน ๖ แล” 13
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าว ถูกถมเป็นถนนรัตนโกสินทร์และถนนอัษฏาธรไปแล้ว
นอกจากนี้ยังปรากฏหนองต่าง ๆ อีกหลายแห่งเช่น หนองช้างคลาน หนองหอย หนองบวกหาด
หนองป่าครั่ง (มีครั่งจับอยู่บนต้นทองกวาว มีวัดประจาชื่อ วัดหนองถ่าน) หนองประทีป (มองจากดอยสุเทพลง
มากลางคืนจะเห็นแสงระยิบระยับเหมือนประทีปโคมไฟ)
ตานานกล่าวถึงที่มาของชุมชนฟ้าฮ่ามว่า ในสมัยที่ท้าวแสนเมืองมา ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ท้าว
มหาพรหมเจ้าเมืองเชียงรายคิดการใหญ่ ก่อการกบฏยกทัพมาตีเวียงพิงค์ แต่สู้ไม่ได้หนีพ่ายไป ต่อมาท้าว
มหาพรหมคิดจะขออภัยโทษต่อท้าวแสนเมืองมา จึงส่งพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งแต่เดิมได้มาจากกาแพงเพชร มายัง
เมืองเชียงใหม่โดยล่องมาทางลาน้าปิง ยามที่พระพุทธสิหิงค์มาถึงเชียงใหม่นั้น เป็นเวลารุ่งสางแสงทองจับขอบ
ฟ้าเหลืองอร่ามตา หรือเวลาที่ "ฟ้าฮ่าม" พอดี องค์พระต้องแสงอรุณเปล่งรัศมีเรืองๆ น่าอัศจรรย์ ผู้พบเห็นต่าง
ปลื้มปีติถ้วนหน้า และขนานนามฝั่งน้าปิงตรงนั้นว่า "ฟ้าฮ่าม" เพื่อเป็นสิริมงคลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
จากชุมชนหนองป่าครั่ง ชุมชนทุ่งโฮเต็ลไปทางตะวันออก ผ่านถนนทุ่งโฮเต็ล สุสานสันกู่เหล็ก โรงเรียน
ปริ๊นสรอยแยลวิทยาลัย บริเวณวัดเชตุพน และโรงพยาบาล “หนองเส้ง” (โรงพยาบาลแม็คคอร์มิคปัจจุบัน )
เป็นที่ตั้งของชุมชนหนองเส้ง ที่ในอดีตมีหนองน้าขนาดใหญ่อยู่กลางชุมชน มีวัดเชตุพน เป็นวัดประจาชุมชน
แม่อุ๊ยศรีวรรณ โพธิเส็ง อายุ ๙๐ ปี ชาวบ้านชุมชนหนองเส้ง ใกล้วัดเชตุพน เล่าว่า สมัยยังเด็ก ยังทัน
ได้เห็นหนองน้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองเส้ง ที่เรียกกันว่า “หนองเจ๊กโป๊” เป็นของตระกูลนิมมานเหมินทร์
ต่อมาหนองได้ตื้นเขินขึ้น และได้มีการถมที่ดินเพิ่มเติม แล้วได้ ยกถวายให้กับวัดพระสิงห์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
“โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ไปจนถึงบริเวณสุสานสันกู่เหล็กและบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนหนองเส้ง แบ่งศรัทธาตามหัววัดออกเป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่ม (ป๊อก) ใต้ ศรัทธา
วัดเชตุพน ป๊อกกลาง ศรัทธาวัดกู่คา และป๊อกเหนือ ศรัทธาวัดฟ้าฮ่าม
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๓๕

๒๓

แม่อุ๊ยศรีวรรณ โพธิ์เส็ง อายุ ๙๐ ปี ชาวชุมชนหนองเส้ง – เชตุพน โดยกาเนิด
(สัมภาษณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖)

วัดเชตุพนและบริเวณหนองเจ๊กโป๊ที่เป็นที่ตั้งของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาในปัจจุบัน

จากชุมชนของตาบลฟ้าฮ่าม เลียบสองฝั่งแม่น้าปิงขึ้นไปทางเหนือ เป็นชุมชนของตาบลสันผีเสื้อ
ประกอบด้วยชุมชน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านป่าข่อยเหนือ ป่าข่อยใต้ ร้องขี้ควาย ร้องอ้อ ขัวโก ท่าเดื่อ
ท่าหลุก (เดิมมี “หลุก” หรือระหัดวิดน้า เพื่อวิดน้าปิงขึ้นหล่อเลี้ยงพืชสวนไร่นาชาวบ้านในชุมชน) สันทราย
ต้นกอก (บางส่วนสังกัดตาบลฟ้าฮ่าม) และชุมชนบ้านสันผีเสื้อสามัคคี ที่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่อยู่ในซอย
เล็ก ๆ ซอยหนึ่ง เรียกว่า ซอยสันผีเสื้อ อยู่ทางฟากตะวันออกของถนน
เป็นที่น่าสังเกตว่านามชุมชน “ขัวโก” ปรากฏอยู่ในพื้นที่หมู่ ๔ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ด้วย
ซึ่งน่าจะมาจากชื่อเดิมของชุมชนอพยพกลุ่มชาวไทเขิน เมืองโก ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยพระเจ้ากาวิละด้วย
เช่นกัน

๒๔

ภาษาถิ่นล้านนาเรียกผีเสื้อว่า “ก่าเบ้อ” นามของ “สันผีเสื้อ” มาจากข้อสันนิษฐาน ๒ ทาง
ได้แก่ มาจากต้นไม้สมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งอดีตชาวบ้านเล่าว่ามีอยู่มากมายในชุมชน เรียกว่าต้น “ผีเสื้อน้อย”
อีกทางหนึ่งมาจากคาว่า “ผีเสื้อบ้าน” ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ตระกูลผี ปัจจุบันจึงมีศาลผีเสื้อบ้านอยู่ ๓ แห่งในชุมชน
เดียวกัน แต่ที่สังเกตคือ เทศบาลตาบลสันผีเสื้อในปัจจุบัน ได้ใช้รูปผีเสื้อ (Butterfly) มาเป็นสัญลักษณ์ของ
เทศบาล

ต้น “ผีเสื้อน้อย” ที่อดีตมีอยู่เต็มสันดอนในชุมชน
กับหอผีเสื้อบ้านทั้ง ๓ ตระกูล ใน บริเวณใกล้เคียงกัน

หอผีเสื้อบ้านทั้ง ๓ หอ อยู่ในบริเวณที่ใกล้ ๆ กัน ถัดกันขึ้นไปตามคันคลองส่งน้าที่ไหล
ผ่านกลางชุมชน และมีหลักฐานการขุดพบอิฐก้อนใหญ่และกล้องยาสูบดินเผาแบบโบราณอยู่ในบริเวณหอผี
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นวัดเก่าแก่ของชุมชน ที่ปัจจุบันได้ร้างไปแล้ว และบริเวณพื้นที่ส่วนใหญ่ถัดจากชุมชนขึ้นไป
ทางทิศตะวันออก และทิศเหนือเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้ว

๒๕

หอผีเสื้อบ้านของชุมชน “ร้องขี้ควาย”
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่

พ่อ อุ๊ ยเป็ ง บุ ญ
ประภา อายุ ๙๔ ปี ชาวชุมชนบ้าท่าหลุก ผู้ให้ข้อมูล และวัดท่าหลุก สันผีเสื้อ
(สัมภาษณ์ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖)

๑.๔ ชุมชนช้ำงม่อย
ชุมชนบ้านช้างม่อย เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของเชียงใหม่ อยู่ด้านนอกคูเมือง
ด้านทิศตะวันตกของตัวเมืองเชียงใหม่ หากเดินทางจากถนนคูเมืองด้านนอกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อยเพื่อ
ตรงไปตลาดวโรรส ฝั่งซ้ายและขวาของถนนช้างม่อยคือบ้านช้างม่อย
บ้านช้างม่อย สามารถแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือบ้านช้างม่อยเหนือและบ้านช้างม่อย
ใต้ (อาจเรียกว่า ค้อยเหนือ และค้อยใต้) บ้านช้างม่อยเหนือคือ ฝั่งด้านเหนือของถนนช้างม่อย ด้านหน้าวัด
ชมพูไปจนสุดวัดชัยศรีภูมิ บ้านช้างม่อยใต้ คือ ฝั่งด้านใต้ของถนนช้างม่อยจรดประตูท่าแพ
ชุมชนบ้านช้างม่อย เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์มอญ - เม็ง มีชื่อเสียงและความ
ชานาญในการตีมีด โดยเฉพาะมีดที่ขึ้นชื่อมากชื่อว่า “มีดสุโข” เป็นมีดประจาของชุมชนชาวช้างม่อยมาจนถึง
ปัจจุบัน นอกจากนี้ยังชานาญในการทาเครื่องใช้เกษตรกรรม เช่น จอบ เสียม และทาขนมจีน หรือภาษา
ล้านนาเรียกว่า “ขนมเส้น” นอกจากนีป้ ระวัติศาสตร์บ้านช้างม่อย ยังมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนหรือ

๒๖

“ศรัทธา” วัดหนองคา ที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดเดียวกันกับวัดช้างม่อยในอดีต ตานานเมืองเชียงใหม่ ได้
กล่าวถึงลางบอกเหตุที่เกิดขึ้นที่ประตูช้างม่อย ดังข้อความที่ว่า
“อยู่มาเถิงสักกราชะ ๑๑๘๗ ตัวปลีดับเร้า เดือน ๗ แรม ตกปลีใหม่แล้ว เหตุการณ์บ้านเมือง
บังเกิดกบเขียด ฅันฅาก เปนหมู่เข้าปะตูช้างม่อย พอย่าบ่ถองดิน นกยางค็รบกันในอากาสทัดหนองแจ่งสรีภูมิ ”
(ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี, ๒๕๓๘: ๑๖๔) 14
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (๒๕๓๙) ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “วัดร้างในเวียงเชียงใหม่ ” โดย
สันนิษฐานว่าวัดช้างม่อยอาจหมายถึงวัดหนองคาในปัจจุบัน โดยอ้างถึงโทรเลขที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร
กราบทูลพระเจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมตอมรพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๐ (พุทธศักราช
๒๔๔๕) ความว่า
“ทราบฝ่าพระบาทว่า เจ้าราชวงศ์ว่าราชการแทนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ มีโทรเลข ๒ มีนาคม
ว่า หม่องปิด พม่ามีศรัทธาสร้างอุโบสถวัดช้ำงม่อย บ้านประตูช้างม่อย แขวงเมืองเชียงใหม่ขอผูกพัทธสีมา
กว้าง ๑๐ วา ยาว ๑๐ วา”

สกุล “ช้างหลับ” จารึกบนศาลาวัดชมพู ต.ช้างม่อย บอกถึงความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับชื่อประจาชุมชน

ชุมชนช้างม่อย มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนหรือ “ศรัทธา” วัดหนองคา ที่
สันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดเดียวกันกับวัดช้างม่อยในอดีต วัดนี้ชื่อวัดหนองคามาแต่เดิม สาเหตุที่ เรียกว่าวัดหนอง
คานี้ เป็นเพราะในสมัยนั้นพื้นที่ตั้งวัดเป็นป่า มีบึงใหญ่ซึ่งกว้างและลึกอยู่ทางทิศเหนือของวัด ต่อจากบึงนั้น
เป็นหนองน้ามีผู้เล่าสืบมาว่าในหนองน้านั้นมีทองคา ต่อมาชาวปะโอ และชาวไทใหญ่ ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นใน
ปีพุทธศักราช ๒๓๘๐ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดหนองคา” จนถึงปัจจุบัน 15

14
15

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เล่มเดียวกัน,หน้า ๑๖๔
สุทธิพงค์ พัฒนวิบูย์ และ สุนทร คายอด. ๒๕๕๔, ประวัติศาสตร์บา้ นช้างม่อย ย้อนรอยวัดหนองคา, เชียงใหม่: ครองช่าง
พริ้นติ้ง

๒๗

๑.๕ ชุมชนในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่ : ดอยอ้อยช้ำง – “อุจชุปัพพตะ” กับ ดอย
สุเทพ ดอยบวกห้ำ ดอยปุย สู่ดอยภูพิงค์ กับพระตำหนักภูพิงครำชนิเวศ
สถานที่สาคัญหรือหมุดหมาย (Land Mark) ประจาเมืองบางแห่ง ได้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะ
ที่ถูกใช้เป็นแกนความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในเขตพื้นที่แถบนั้น ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล , (๒๕๔๖) ได้ให้
ความหมายของความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือโลกศักดิ์สิทธิ์ (the sacred) ไว้ว่า พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นทั้ง
เหตุการณ์ ปริมณฑล พื้นที่ และเวลา ที่แตกต่างไปจากโลกในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความพิเศษตรงที่สามารถเผย
ให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งสูงส่ง ที่ครอบคลุมทั้งโลกในอดีต โลกนี้ และโลกหน้า อีกทั้งโลกของเทพ โลกของผี โลก
ของวิญญาณและสั จ ธรรม โดยอาศัย อยู่ในหลากหลายรูปแบบของพื้นที่ เป็นต้นว่ าในสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ หรือกระทั่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ประเพณี พิธีกรรมและการแสดง เป็นต้น
ดอยสุเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นพื้นที่ศึกดิ์สิทธิ์ ที่มีตานาน
และเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธศาสนา ผสมผสานกับนิมิตความฝันในระบบความเชื่อแบบพื้นบ้าน
ดั้งเดิมมารองรั บ 16 ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ระบุว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ราชวงศ์มังราย
หลักฐานจากตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุนามของดอยสุเทพว่า ดอยอุจฉุปัพพตะ
ความหมายตามถ้อยคาประกอบด้ว ยคาว่า อุจ ฉุ หมายถึงอ้อย กับคาว่า ปัพพตะ คือ บรรพต ที่
หมายถึง ภูเขา หรือ “ดอย” ในภาษาถิ่นล้านนา
อุจฉุ [อุด] น. อ้อย (ป.) 17
อุจสุขันธ์ หมายถึง อ้อยเหล้ม 18
ความในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุถึงดอยสุเทพในตานานว่า
“เจ้าฅืนมาอยู่กุมกามเสี้ยงรดูหนาวแล้ว เจ้ามังรายทรงช้างมังคละตัวประเสริฐ มีหมู่โยธาแวดล้อมเปน
ปริวารไพแอ่วเลียบตีนดอยอุจฉุปัพพตะคือว่าดอยสุเทพ.............” 19
“เจ้าพระยาเมงรายครองราชย์สัมบัติในนครกุมกามโดยสุขสวัสดิภาพมาได้ ๕ ปี ลุศักราชได้ ๖๕๓ ปี
เถาะตรีศก เจ้าพระยาเมงรายเสด็จประพาสข้างทิศหนเหนือ เถิงเขาอ้อยช้างคือดอยสุเทพ......” 20
16

โปรดดูรายละเอียดใน http://www.pasasiam.com/home/index.php/history.ตานานพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ (ค้น
เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
17
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒. พจนำนุกรมฉบับรำชบัณฑิตยสถำน : กรุงเทพฯ, ศิรวิ ัฒนาอินเตอร์พริ้น, หน้า ๑๓๘๑
18

บาเพ็ญ ระวิน และอุดม รุ่งเรืองศรี,๒๕๓๑.รำยงำนกำรวิจัยศัพท์หมวดภำษำบำลี – ล้ำนนำ และศัพท์ขอมในภำษำ

ล้ำนนำ, เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๘๗
19

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, ๒๕๓๘, ตำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี,

เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่, หน้า ๓๑

๒๘

อาจกล่าวได้ว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นชื่อเดิมที่ชาวบ้านใช้มาก่อน แล้วมาแปลตามความหมายในภาษา
บาลีในภายหลัง แล้วต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น “ดอยสุเทพ” ตามชื่อของฤาษีวาสุเทพ ที่ประจาอยู่ที่นั่นในยุคฤาษี
ชีไพร ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาถึง ถ้าถิ่นเดิมบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของชาวลั๊วะ ดอยนี้น่าจะมีชื่อที่
เป็นภาษาลั๊วะอยู่บ้าง แต่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ส่วนดอยภูพิงค์ เดิมชื่อว่า “ดอยบวกห้า” ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อตามพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศ
๑.๖ “ข่วงสิงห์” กับชุมชนข่วงสิงห์ 21
“ข่วงสิงห์” หรือ “คุ้มสิงห์” เป็นโบราณสถาน ก่อสร้างเป็นรูปสิงห์คู่ ตั้งอยู่ตาบลช้างเผือก อาเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสาคัญของชาติไว้แล้ว
สร้างขึ้นเมื่อจุลศักราช ๑๑๖๓ หรือปี พ.ศ. ๒๓๕๑ ปีระกา ตรีศกเดือน ๔ เหนือขึ้น ๑๒ ค่า พ่อเจ้ากาวิละเจ้าผู้
ครองนครเชียงใหม่ พระองค์แรก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๖) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้สร้างสิงห์ปูนปั้นสี
ขาวยืนขึ้นไว้คู่หนึ่ง ตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ อีกตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ณ ที่อันเป็นบริเวณ
โล่งเตียนกว้างขวางอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงทาพิธีอันเชิญเทพยดาอารักษ์
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสิงสถิต อยู่ ณ ที่นี้ ตาม คัมภีร์ลานทองของเมืองเชียงใหม่ เขียนไว้ว่า “พระยา
กาวิละสร้างรูปสิงห์คู่นี้ไว้เป็นสีหนาทแก่เมือง” (กองโบราณคดี มปป. : ๕๕) คราวใดเมื่อจะยกทัพไปต่อสู้กับ
ข้าศึกที่มารุกราน หรือเพื่อแผ่อานุภาพออกไป ก็ได้ยกทัพมาหยุด ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อกระทาอันเป็นมงคล
ต่างๆ แก่กองทัพเป็นประจา ซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ข่วงสิงห์ชัยมงคล” และต่อมาได้เรียกชื่อให้สั้น
ลง ว่า “ข่วงสิงห์” และในสมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลาดับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖๒๔๓๙) ได้โปรดให้สร้างวัดขึ้นไว้บริเวณใกล้กันหนึ่งวัด คือ “วัดข่วงสิงห์ชัยมงคล” ปัจจุบัน คือ “วัดข่วงสิงห์”
ประวัติกำรสร้ำงประติมำกรรมรูปสิงห์
นับตั้งแต่อาณาจักรล้านนาเสียเมืองให้แก่ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าเมื่อ พ.ศ.
๒๑๐๑ พระองค์ได้วางแผนปกครองล้านนาอย่างสันติ พระพุทธศาสนาและลัทธิธรรมเนียมพม่าก็เข้ามามี
อิทธิพลในล้านนา ชาวล้านนาและชาวพม่าต่างนับถือศาสนาพุทธด้วยกัน จึงมีความผสมกลมกลืนทาง
วัฒนธรรมเป็นอย่างดี
สาหรับสิงโตขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ที่ปากทางเข้าวัดนั้น สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทรง
อธิบายว่า พระเจดีย์ที่สาคัญในเมืองพม่ามักจะมีรูปสิงโตตัวใหญ่อยู่สองข้างปากทางเข้าบริเวณทุกแห่ง การที่
ทารูปสิงห์ตั้งประจาปากทางดูประหลาด ที่ชอบทากันทั้งจีน เขมร และชวา ไม่แต่พม่าเท่านั้นสิงห์ก็คือ ราชสีห์
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พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คลังวิทยา, หน้า ๒๖๕

เก็บความจากบทความของ กิติพงษ์ ขัติยะ, http://www.journal.liberalarts.mju.ac.th/gallery, ค้นเมื่อ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๖

๒๙

นั้นเอง ในเมืองไทยแต่โบราณก็ชอบทารูปสิงห์ตั้งปากทาง แต่มักทารูปสิงห์แบบเขมร หรือมิฉะนั้นก็เอาสิงโต
หินของจีนมาตั้ง ที่เห็นทารูปหล่อเป็นสิงห์ไทยมีแห่งเดียวที่วัดพระเชตุพน เป็นของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้า
เจ้าอยู่หวั ทรงประดิษฐ์ขึ้น น่าจะเป็นพระราชปรารภว่าสิงห์แบบไทยยังไม่มีใครทามาแต่ก่อน...(สมเด็จกรมพระ
ยาดารงราชานุภาพ อ้างถึงในกองโบราณคดี กรมศิลปากร ๒๕๓๔: ๗๖)
คติการตั้งรูปสิงห์ซึ่งตั้งปากทางขึ้นบันไดนั้น มาจากตานานเดิมที่เล่ากันสืบมาว่า มีราชสีห์ตัวหนึ่งลัก
ราชธิดาของพระยามหากษัตริย์ อันมีลูกยังเป็นทารกติดไปด้วย ๒ คน เอาไปเลี้ยงไว้ (เป็นเค้าเรื่องเดียวกับเรื่อง
สีหพาหุ ในหนังสือมหาวงค์ พงศาวดารลังกา) ครั้นลูกชายเติบใหญ่ได้พาแม่กับน้องหญิงกลับมาอยู่ในเมือง
มนุษย์ ฝ่ายราชสีห์เที่ยวติดตาม พบผู้คนกีดขวางก็ได้กัดตายเสียเป็นอันมากจนร้อนถึงพระยามหากษัตริย์ สั่งให้
ประกาศหาคนปราบราชสีห์ กุมารนั้นเข้ารับอาสาออกไปรบราชสีห์ ยิงศรไปทีไรก็เผอิญผิดพลาดไม่สามารถฆ่า
ราชสีห์ได้ ฝ่ายราชสีห์ก็ยังสงสารกุมารไม่แผดเสียงให้หูดับ ต่อสู้กันจนราชสีห์เกิดโทสะอ้าปากแผดเสียง กุมารก็
เอาศรยิงกรอกทางช่องปากฆ่าราชสีห์ตาย ได้บาเหน็จมียศศักดิ์จนได้ครองเมืองเมื่อภายหลัง แต่เมื่อครองเมือง
เกิดอาการปวดหัวเป็นกาลัง แก้ไขอย่างไรก็ไม่หายจึงปรึกษาปุโรหิต ปุโรหิตทูลว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่ได้ฆ่า
ราชสีห์ผู้มีคุณมาแต่หลัง ต้องทารูปราชสีห์บูชาล้างบาปจึงจะหายโรค ครั้นเมื่อกุมารกษัตริย์จะทารูปสัตว์
เดรัจฉานขึ้นบูชาก็นึกละอาย จึงให้สร้างรูปราชสีห์ขึ้นฝากไว้กับเจดีย์สถานที่บูชา เลยเป็นประเพณีสืบมา (กอง
โบราณคดี กรมศิลปกร ๒๕๓๔ : ๗๖)
กำรฟ้อนประเพณีที่ข่วงสิงห์ (คุ้มสิงห์)
ที่ข่วงสิงห์ทุกปีจะมีพิธีฟ้อนประเพณี ในเดือน ๙ เหนือ แรม ๑๒ ค่า ซึ่งเป็นการฟ้อนเพื่อบวงสรวง
เทพยดาอารักษ์ และสิ่งศักดิ์สิทธ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ข่วงสิงห์ (ไม่ใช่การฟ้อนผีมดผีเม็ง) จะมีการจัดเครื่องสักการะ
ได้แก่ พานข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสังเวย ได้แก่ หัวหมู เหล้าขาวเป็นต้น การฟ้อนจะมีเครื่องดนตรี
พื้นเมืองประกอบ เช่น กลองเต่งทิ้ง ระนาด แน (ปี่) ฉาบ ฆ้องวงเป็นต้น การแต่งกายของผู้ฟ้อนจะแตกต่างกัน
ไปแล้วแต่เจ้าแต่ละองค์ที่จะเข้าทรง มีทั้งการแต่งกายแบบ มอญ อินเดีย จีน ชาวเขา ฯลฯ

“คุ้มสิงห์” ในบริเวณข่วงสิงห์ ในใจกลางชุมชนข่วงสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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๒.
ชุมชนในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่
๒.๑ ชุมชนในเขตอำเภอสันทรำย
ชุมชนบ้ำน “ท่ำเกวียน” อ.สันทรำย จำก “ท่ำเกียน” “ท่ำเกว๋น” และ “ท่ำล้อ” ถึง“ท่ำเกวียน”

ตัวอักษรล้านนาที่ป้ายชื่อวัดเขียนว่า “วัดท่าเกียร”

ชื่อของชุมชนหมู่บ้านหนึ่งในอาเภอสันทราย จากสามแยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขึ้นไปตามถนนสาย
เชียงใหม่ – แม่โจ้ ไปทางทิศเหนือ ราว ๘ กิโลเมตร จะถึงทางเข้าชุมชนหมู่บ้านหนึ่ง เขียนป้ายชื่อหมู่บ้านว่า
บ้าน “ท่าเกวียน” อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไผ่ เขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านออกเสียงหมู่บ้านของเขาว่าบ้าน “ท่าเกียน” (ออกเสียงจัตวาว่า ต้า – เกี๋ยน) ในความหมายเดียวกัน
กับคาว่า “ท่าเกวียน” ในภาษาไทยกลาง ที่หมายถึงบ้านที่มีท่าน้า ที่มีทาง “เกวียน” ขึ้นลง ภาษาถิ่นล้านนาใช้
อีกคาหนึ่งเรียกเกวียนว่า “ล้อ” หรือ “งัวล้อ” หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดน่านชื่อว่าบ้าน “ท่าล้อ” ในความหมาย
เดียวกันกับคาว่า “ท่าเกียน” นั่นเอง บ้าน “ท่าเกี๋ยน” ของล้านนาจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นบ้าน “ท่าเกวียน” ด้วย
อิทธิพลของภาษาไทยกลางและศูนย์กลางอานาจรัฐกรุงเทพฯ ไป
แต่อีกแง่หนึ่ง ก็อาจเป็นไปได้ว่า “บ้านท่าเกี๋ยน” อาจเพี้ยนมาจากคาที่ออกเสียงและมีความหมาย
ใกล้เคียงกัน คือคาว่า “ท่าเกว๋น” (ออกเสียงว่า ต้า – เกว๋น) อันหมายถึงหมู่บ้านแห่งนี้ มี “ท่า” น้า ลงสู่ลา
เหมือ งที่ ผ่ า นหมู่ บ้ า น และมี ต้น ไม้ใ หญ่ ขึ้น อยู่ ต้ นหนึ่ง ออกเสี ย งเป็น ภาษาล้ านนาว่า “ต้น มะเกว๋ น ” (ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ คือ Flacourtia indica ในวงศ์ Flacourtiaceae กิ่งก้านมีหนามแหลมยาวตลอดทั้งต้น ใบเรียว
รูปไข่ ปลายใบแหลม) เช่นเดียวกันกับชื่อของบ้านและวัด “ต้นเกว๋น” ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ยังคงรักษารูปคา เสียง และความหมายไว้ได้อย่างงดงามและลงตัวจนถึงปัจจุบัน
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ต้นมะเกว๋น หรือตะขบป่า กับวัดต้นเกว๋น ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

และ
“ ทุ่ ง

ชุมชนบ้ำน “หลวง” บ้ำน “ทุ่ง”: ศูนย์กลำง
ภูมิศำสตร์ในระบบกำรผลิตของชุมชน
จำก “ทุ่งหมูน้อย” ถึง “ทุ่งหมื่นน้อย” และ
ข้ำวเน่ำ” ถึง “ทุ่งข้ำวหอม”

๓๒

ชุมชนเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือ มักตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่การผลิตทางการเกษตร พื้นที่ส่วนใดเป็น
พื้นที่ราบลุ่มกว้าง อันเป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิม ก็จะเรียกชุมชนนั้นว่า “บ้านหลวง” อันหมายถึงบ้านหลักที่
เป็ นศูนย์ กลางของหย่อมบ้านอื่น ๆ หรื อเป็นชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีที่ราบในการทานากว้างขวาง จึง
เรียกว่า “หลวง” หมายถึงกว้างใหญ่ ถัดจากบ้าน “หลวง” ก็จะเป็นบ้าน “ทุ่ง” แสดงความหมายถึงขนาดของ
หย่อมบ้านที่เล็กลงไป และตั้งอยู่บริเวณหัวทุ่ง หางทุ่ง หรือชายทุ่ง ตัวอย่างชื่อหมู่บ้านและความเปลี่ยนแปลง
จากอิทธิพลภาษาไทยกลาง หลาย ๆ หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
ชุมชนบ้านทุ่งหมูน้อย เดิมเป็นชุมชนขนาดเล็ก อยู่ในซอยลึกเข้าไปจากถนนสายหลักที่เชื่อมจังหวัด
เชียงใหม่ กับอาเภอพร้าว ด้านหน้าปากซอยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของบ้านแม่โจ้ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ประถมกสิกรรมแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ จนมาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน
ชาวบ้านเล่าว่า ในอดีตทุกวันพ่อค้าลูกหมู จะนาลูกหมูหรือที่เรียกว่า “หมูน้อย” มาแลกเปลี่ยนค้าขาย
กันที่หัวทุ่งของชุมชนแห่งนี้ ชาวบ้านจึงเรียกชุมชนนี้ว่าบ้าน “ทุ่งหมูน้อย” ออกเสียงแบบล้านนาว่า “ทุ่งหมู
หน้ อย” อันแสดงรากฐานหรือบทบาทหน้ าที่ของชุมชนแห่งนี้ว่าเป็นที่แลกเปลี่ ยนสิ นค้าท้องถิ่นคือลู กหมู
โดยเฉพาะ “หมูดาหลังแอ่น” พันธุ์พื้นเมืองขนานแท้ดั้งเดิมที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านแทบทุกหลังคา
เรือน ต่อมาทางอาเภอและกานันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าชื่อบ้านฟังดูไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนเป็นบ้าน “ทุ่งหมื่น
น้อย” แล้วสร้างเรื่องขึ้นมาประกอบว่าเดิม นายหมื่นและนางน้อยมาอยู่ก่อนเป็นคนแรก บางสานวนเล่าว่าเป็น
ผู้มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นก่อน จากนั้นจึงเรียกว่าบ้านทุ่งหมื่นน้อย
ถัดจากชุมชนบ้านทุ่งหมูน้อยลึกจากถนนใหญ่เข้าไปอีก ก็จะเป็นชุมชนบ้ านทุ่งข้าวเน่า ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม เป็นชุมชนเกษตรกรรม ก่อตั้งมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่า ทาให้น้าท่วมขังอยู่เสมอ
เป็นเหตุให้ข้าวเน่า ทาให้ชาวบ้านเรียกขานหมู่บ้านของตัวเองนี้ว่า “บ้านทุ่งข้าวเน่า” มาเมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ทางการมาแนะนาว่าชื่อหมู่บ้านไม่เหมาะสม ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านทุ่งข้าวหอม โดย
มีน ายอาเภอมาเป็ นประธานเปิ ดป้ ายชื่อหมู่บ้านใหม่ ปัจจุบันยังเหลื อป้ายชื่อเก่าให้ เห็ นเป็นป้ายซีเมนต์ที่
ค่อนข้างถาวร ที่เหลืออื่น ๆ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่หมดแล้ว และหากใครเรียกชื่อเดิมว่าบ้านทุ่งข้าวเน่าอีก
ชาวบ้านก็จะแสดงความไม่พอใจและบอกชื่อใหม่ให้ทราบ

๓๓

ชุมชนบ้าน “ทุ่งหมูหน้อย” (ทุ่งหมื่นน้อย) อ.สันทราย
กับชุมชน บ้าน “ทุ่งข้าวเน่า” (ทุ่งข้าวหอม) อ.แม่ริม

ชุมชนบ้ำนท้ำยทุ่ง จำก” แม่หญ้อย” ถึง “แม่ย่อย”

“หญ้อย” ออกเสียงวรรณยุกต์ครึ่งโทครึ่งตรี เป็นเสียงนาสิก ซึ่งปรากฏเฉพาะในภาษาถิ่น
ล้านนาหรืออีสานเท่านั้น ไม่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นกลางหรือไทยกรุงเทพฯ คานี้น่าจะแผลงมาจากคาว่า
“ญอย” (เสียงนาสิก) ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในตอนท้าย หมายถึงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายทุ่ง หรื อปลายสุดของกลุ่ม
บ้าน แต่สาเนียงภาษาไทยกลางไม่มีเสียงครึ่งโทครึ่งตรี จึงออกเสียงว่า “ย่อย” แล้วสะกดตามเสียงอ่าน จึงทา

๓๔

ให้ความหมายผิดไปเป็นคนละเรื่อง เพราะคาว่า “ย่อย” หมายถึงละเอียด และในทางสังคมจะมีความหมายใน
เชิงลบ เช่น เป็ น คน “ย่ อย” หมายถึง คนตระหนี่ ถี่เหนี ยว หรือ เป็น คนที่เ รื่องมาก ส่ ว นคน “ปากย่อย”
หมายถึงคนปากมาก เช่น เวลาคนเมาเหล้ามักจะเป็นคน “ปากย่อย” คนแก่ก็เช่นเดียวกัน มักขี้บ่นกับลูกหลาน
หรือเรียกว่า “ปากย่อย” จนลูกหลานมักราคาญเอาได้ จากบ้าน “แม่หญ้อย” เป็นบ้าน “แม่ย่อย” ที่รูปคา
และความหมายได้เปลี่ยนไปแล้ว
ชุมชน “พยำกน้อย” ชุมชน “เสือน้อย” แห่งอำเภอสันทรำย
“พยาก” มาจากคาว่า “พยัคฆ์” ที่แปลว่า “เสือ” ในภาษาถิ่นล้านนาเขียนสะกดว่า พยฯคฆ์ หรือ
พยฯคเฆ้า อ่านแบบรวบเสียงว่า “เพี๊ยก” หรือ “เพี๊ยกโค” ความหมายคือ พยัคฆ์ หรือ พยัคโฆ ดังนั้นบ้าน
“พยากน้อย” ความหมายก็คือบ้าน “พยัคฆ์น้อย” หรือบ้าน “เสือน้อย” นั่นเอง
ชุมชนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก เขตปกครองของพม่า เลยจากเขตติดต่ออาเภอแม่สายเข้าไปทางทิศเหนือ
ราว ๖๐ กิโลเมตร มีชื่อหมู่บ้าน “พยาก” ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชุมชนคนไท – ยวน ลื้อ เขิน และยองเมื่ออังกฤษ
เข้ามายึดครองพม่า ทาให้ชาวบ้านในเขตเหล่านี้อพยพเข้ามาในเมืองไทย ผ่านเชียงราย น่าน ลงมาถึง
เชียงใหม่ ลาปาง และลาพูน จึงนาเอาชื่อหมู่บ้านติดมาด้วย มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านของตัวเองหลายชุมชน เช่น
ชุมชนบ้านปูคา นาหนุน หนองบัว บ้านดอน เมืองล่าหรือเมืองหล้า ในเขตอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ชุมชน
บ้านเมืองออน – ออนหลวย – เปาสามขา – ออนกลาง – หัวทุ่ง – สันก้างปลา – บวกค้าง ในเขตอาเภอสัน
กาแพง ชุมชนบ้านห้วยหยาบ ห้วยไซ และชุมชนอื่น ๆ อีกหลายชุมชนที่เป็นส่วนข้างมากของจังหวัดลาพูน
เหล่านี้ ล้วนเป็นคนไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ที่อพยพมาในเวลานั้นทั้งสิ้น ซึ่งได้นาชื่อหมู่บ้านดั้งเดิมของตัวเองติด
มาด้วย รวมทั้งผีประจาตระกูล เช่น ผีเมืองหล้า ผีมดผีเม็ง มาไว้ในชุมชนของตัวเองด้วย

๒.๒ ชุมชนในเขตอำเภอดอยสะเก็ด
จำก “เส้นเกศ” “สะเกร็ด” ถึง “ดอยสะเก็ด” และภูมินำมหมู่บ้ำนอื่น ๆ
นามของอาเภอ “ดอยสะเก็ด” มีตานานเล่าถึงที่มาว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึง
สถานที่แห่งหนึ่ง ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีเจิดจ้า พญานาคคู่หนึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงแปลงกายเป็น
ชายหนุ่มหญิงสาวนาดอกบัวมาถวาย พระองค์จึงประทานเส้นผมให้ไว้เป็นที่บูชา นาคทั้งสองจึงได้สร้าง
เจดีย์บรรจุไว้บนดอยที่หนึ่ง แล้วเรียกดอยนั้นว่า “ดอยเส้นเกศ”

๓๕

ตานานอีกสานวนหนึ่ งเล่ าว่า พญานาคทั้งสองได้ “สะเกร็ด” อันมีความหมายว่าได้ทาความ
สะอาดเกร็ดของตัวเอง จึงเป็นที่มาของนาม “ดอยสะเกร็ด” ต่อมาทั้งสองนามจึงเรียกเพี้ยนเป็น “ดอย
สะเก็ด” มาจนถึงทุกวันนี้ 22
ชุมชนต่าง ๆ ในเขตดอยสะเก็ด มีตานาน เรื่องเล่าถึงที่มาและความเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลาย
ดังต่อไปนี้
ชุมชนบ้ำนเชิงดอย
ชุมชนเชิงดอย เป็นชุมชนระดับตาบลขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าชุมชนอื่นๆ ในอาเภอดอยสะเก็ด และ
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจ โรงพยาบาลประจาอาเภอ เป็นศูนย์ธุรกิจด้านการเงิน การค้า
การศึกษา การสื่อสารฯลฯของอาเภอ โดยมีหมู่บ้านทั้งสิ้นถึง ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากรรวมประมาณ
๑๒,๐๐๐ คน แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๒ เทศบาล คือ เทศบาลตาบลดอยสะเก็ด (ในความเป็น
จริงไม่มีตาบลดอยสะเก็ด เทศบาลเอาชื่อของอาเภอมาเป็นชื่อของเทศบาล) กับในเทศบาลตาบลเชิงดอย
ที่มาของคาว่า “เชิงดอย” มาจากชื่อหมู่บ้าน “ตีนดอย” บ้านตีนดอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็น
ศูนย์กลางของตาบลเชิงดอยและเป็นศูนย์กลางของอาเภอดอยสะเก็ดด้วย คาว่า “ตีน” เป็นภาษาล้านนา
หมายถึงเท้า หรือส่วนที่เป็นฐานหรือส่วนล่างสุดหรือต่าสุดของดอยหรือภูเขา ส่วนคาว่า “ดอย” ก็เป็นภาษา
ล้านนาเช่นกัน หมายถึง “ภูเขา”เมื่อนาเอาคาว่า ตีน+ ดอย ก็เป็น ตีนดอย เมื่ออาณาจักรล้านนาตกอยู่ใต้
การปกครองของอาณาจักรสยาม รัชกาลที่ ๕ ได้จัดการปกครองหัวเมืองเป็น หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด เลยตั้งชื่อตาบลนี้ว่า “ตาบลเชิงดอย” แทนคาว่า ตีนดอย เพื่อให้เป็นภาษากลางและภาษาสุภาพขึ้น
แต่ภาษาพูดของคนในท้องถิ่นยังเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านตีนดอย” อยู่จนถึงปัจจุบัน
ชุมชนบ้ำนลวงเหนือ – ลวงใต้: ชุมชนหมู่บ้ำนของคนไทลื้อ
บ้านลวงเหนือ และลวงใต้ ได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเดิมที่อพยพมาจาก “เมืองลวง” ที่หมายถึงมังกร
ตามคติของจีนที่ผสมผสานกับไทลื้อ (รูปร่างเลยกลายเป็นกึ่งมังกรกึ่งพญานาค) ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสอง
ปันนาในประเทศจีนตอนใต้มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชาวไทลื้อลวงเหนือ ลวงใต้ปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรม
ด้านภาษาพูดไว้ได้ดี ผู้คนไม่ว่าเด็กจนถึงผู้เฒ่าแก่ชรายังคงพูดภาษาและสาเนียงไทลื้อกันแทบทุกคน มีการ
แต่งกายแบบไทลื้อในเทศกาลสาคัญๆ เป็นประจา ปัจจุบันมีการตั้งศูนย์วัฒนธรรมและบ้านแบบไทลื้อให้
ผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษาวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชนชาวไทลื้อได้ค่อนข้างสมบูรณ์
ขณะที่ชื่อวัดดั้งเดิมได้ถูกเปลี่ยนไปด้วยอิทธิพลของภาษาไทยกลางที่ดูทันสมัยกว่า โดยบทบาทสาคัญ
มาจากเจ้าอาวาส ทางราชการ หรื อศรัทธาชาวบ้านเองที่เห็นพ้องต้องกันด้วย จากวัดลวงเหนือ จึงเป็นเป็นวัด
ศรีมุงเมือง และวัดลวงใต้ เป็น วัดรังษีสุทธาวาส
22

โกศล ปราคา (บรรณาธิการ), ๒๕๓๗. ดอยสะเก็ด: ร่องรอยอารยธรรมสิบสองพันนา, เชียงใหม่: สานักงานการประถมศึกษา
อาเภอดอยสะเก็ด, โรงพิมพ์อักษร คอมส์ พริ้นท์

๓๖

รูปปั้นตัว “ลวง” ที่หน้าโบสถ์วัดลวงเหนือ กับเสาใจบ้านกลางชุมชน: แกนยึดโยงภายใน

ชุมชนบ้านลวงเหนือและลวงใต้ กับชื่อวัดที่เปลี่ยนไปเป็นวัดศรีมุงเมือง กับ วัดรังษีสุทธาวาส

ชุมชนตลำดใหญ่ ตลำดขวัญ เทพเสด็จ และชุมชนป่ำป้อง 23
ความเป็นมาของชุมชนในตาบลตลาดใหญ่ เริ่มจากพญาหลวงไม้ มาจัดตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ
๑๕๐ ปีก่อน โดยมีผู้คนอพยพมาอยู่ด้วยประมาณ ๓-๔ ครอบครัว ในบริเวณหมู่บ้านแม่ก๊ะในปัจจุบัน ชื่อ
เดิมชื่อหมู่ บ้านแม่ค้า (ออกเสียง /แม่/ - /ก๊า/) ซึ่งบริเวณนี้เป็นชุมชนค้าขายสิ่งของและเป็นทางผ่านของพ่อค้า
ไทยใหญ่, พม่า, จีนฮ่อ, แขก และเจ๊ก (จีน) โดยพญามาอยู่เพื่อเก็บเงินสั่งส่วยให้เจ้าผู้ครองนครเชีย งใหม่
ต่อมามีขุน เมือ ง มีพญาธนสาร ขุน บ าเพ็ญราช เป็นผู้ ดาเนินการเก็บเงินส่ งส่ ว ยให้ เ จ้าผู้ ครองนคร
23

กานดา เดชวงศ์ญา, ๒๕๕๖, รายงานการใช้หนังสือประกอบข้อมูลพื้นฐานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม, เอกสารอัดสาเนา, เชียงใหม่: โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๔

๓๗

เชียงใหม่ ต่อมาตามลาดับ เมื่อรัชกาลที่ ๕ ได้จัดการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอขึ้น
ขุนบาเพ็ญราช ก็ได้เป็นกานันคนแรกของตาบลตลาดใหญ่ โดยรวมเอาหมู่บ้านแม่ก๊ะ และบ้านแม่จ้อง ขึ้นเป็น
ตาบลตลาดใหญ่เมื่อปี พ.ศ.๒๔๗๕
พื้นเพผู้คนในตาบลตลาดใหญ่ เป็นคนพื้นเมืองเดิม โดยไม่มีหลักฐานว่าอพยพมาจากที่ใด มีภาษา
และประเพณีต่าง ๆ เหมือ นคนพื้น เมืองเชียงใหม่ทั่ว ๆ ไป แต่ก็มีคนหลายเชื้อชาติที่มาค้าขายหรื อเดิ น
ทางผ่านหมู่บ้านนี้ ได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ร่วมกับคนพื้นเมืองเดิมด้วย มีทั้งไทใหญ่ (เงี้ยว) จีน แขก แต่ก็อยู่
ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณที่เป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ เมื่อ
จัดตั้งเป็นตาบลขึ้นก็ใช้ชื่อว่า “ตาบลตลาดใหญ่” เพือ่ ให้สอดคล้องกับชุมชนที่มีการค้าขนาดใหญ่
ตาบลตลาดใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ในรูปแบบเทศบาลตาบล อยู่บนถนสาย
ดอยสะเก็ด-บ่อสร้างสันกาแพง ห่างจากตัวอาเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่
ราบลุ่มทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ป ระกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานา ทาไร่) เป็นพื้นที่รับน้าของเขื่อนแม่กวง
อุดมธารา อาชีพรองได้แก่อาชีพรับจ้างในกิจการหลายประเภท เช่น การก่อสร้าง การทาเฟอร์นิเจอร์ การ
แกะสลักไม้ การทาร่ม หรือหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งมีแหล่งงานในเขตอาเภอหมู่บ้านบ่อสร้างสันกาแพง
และอาเภอเมืองเชียงใหม่ รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
การที่ประชาชนที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ด้วยหลากหลายเชื้อชาติ เพราะมีแหล่งรวมจิตใจของ
ประชาชนได้ร่วมกันคือพระพุทธศาสนา โดยมีวัดประจาหมู่บ้าน ๕ แห่ง ล้วนเป็นวัดที่เก่าแก่มายาวนาน
เป็นวัดที่สร้างด้วยงานศิลปะที่งดงามแบบล้านนา เป็นที่มาของประวัติบรรพบุรุษของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่าง
ดี วัดในตาบลตลาดใหญ่ ๕ วัด ได้แก่
วัดศรีชยาราม (วัดแม่ก๊ะเหนือ)
วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะกาด)
วัดศรีดอนดู่ (วัดเงี้ยว) เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไทใหญ่ที่อพยพจากประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานและ
ค้าขายอยู่ในบริเวณนี้ ลักษณะสิ่งก่อสร้างของวัดจะเป็นศิลปะแบบพม่าทางรัฐฉำน (ไทใหญ่) ซึ่งมีรูปร่าง
ลักษณะแปลกตาอีกแบบหนึ่งและมีพระสงฆ์มาจากรัฐฉานของพม่า มาประจาและทาพิธีกรรมแบบไทใหญ่แก่
แรงงานอพยพชาวไทใหญ่ที่มาอยู่ในหมู่บ้านนี้
วัดสุนทรศิริ (วัดแม่ก๊ะใต้)
วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)

ชุมชนตลำดขวัญ
ชุมชนในตาบลตลาดขวัญ ประกอบด้วยชุมชนเล็ก ๆ ของกลุ่มคนไท - ยวน ๖ หมู่บ้าน พื้นที่ของตาบล
ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแม่กวง เหมาะแก่การเพาะปลูก ที่มาของชื่อตาบล ไม่ได้ใช้ชื่อหมู่บ้านใดเป็นชื่อของ
ตาบล ประชาชนและผู้นาของหมู่บ้านทั้ง ๖ ได้ตกลงกันว่าควรจะตั้งชื่อตามสถานที่ประชุมของผู้นาหมู่บ้าน
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ทั้ง ๖ และเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นตลาดซื้อขายสินค้ากัน เนื่องจากเป็นที่ผู้คนจะมาพบปะกันเป็นประจา
ทุกวัน และควรเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลด้วย ที่ประชุมจึงได้ตกลงกันตั้งชื่อว่า “ตาบลตลาดขวัญ” ตั้งแต่นั้นมา
ชุมชนเทพเสด็จ
ชุมชนเทพเสด็จ เป็นส่วนหนึ่งของตาบลเชิงดอย ชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ตั้งอยู่
ในเขตภูเขาสูงทางทิศตะวันออกของอาเภอดอยสะเก็ด บนเทือกเขาฝีปันน้า กับเทือกเขาขุนตาล เป็นชุมชน
ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ “ขมุ” ปัจจุบันคือกลุ่ม “ลาวสูง” ในประเทศลาว ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข้าว
ไร่ และทาสวนเมี่ยง สมเด็ จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยี่ยมโครงการหลวงถึง ๒
ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ทางคณะกรรมการสภาตาบลป่าเมี่ยงจึงมีมติให้แยกออกเป็นตาบลใหม่ โดยตั้งชื่อว่า
ตาบลเทพเสด็จ
อาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่การทาสวนเมี่ยง เพื่อเก็บใบเมี่ยงอ่อนที่นามานึ่ง และหมัก นามาเคี้ยว
อมป็นอาหารว่างหลังรับประทานอาหารเสร็จ หรือใช้เป็นอาหารว่างต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านตามธรรมเนียม
ของคนภาคเหนือที่นิยมเคี้ยว “เหมี้ยง” และหมากพลู
ต่อมาเมื่อถึงยุคค้าขายเมี่ยงเจริญรุ่งเรืองมีพ่อค้าวัวต่างและม้าต่าง เข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มมากขึ้น
และมีค นพื้ น เมือ งที่อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบอพยพเข้ ามาอาศั ยรับ จ้า งเก็บ ใบเมี่ ยงและทาสวนเมี่ยง จึ งได้เ กิด การ
ผสมผสานด้านเชื้อชาติพันธุ์กับชนเผ่าขมุ และชนเผ่าขมุบางส่วนได้อพยพไปอยู่ที่อื่น จนปัจจุบันได้กลายเป็น
คนพื้นเมืองไปหมดแล้ว
หมุดหมาย (Land Mark) ที่สาคัญของชุมชนได้แก่น้าตกเทพเสด็จ หรือเดิมชื่อว่าน้าตก “ตาดเหมย”
อันมีความหมายว่าท้องห้วยที่มีละอองหมอกปกคลุมอยู่ เป็นน้าตกที่สูงใหญ่ ตกจากที่สูงหลายสิบเมตร มีฟอง
ละอองน้าคละคลุ้งเหมือนมีห มอกเหมยตกตลอดเวลา มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และมีความ
หลากหลายทางชีววิทยา น้าตก “ตามเหมย” ตั้งอยู่ บนเทือกดอยลังกา เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาขุน
ตาลและเทือกเขาผีปันน้า เป็นจุดแบ่งเขตของพื้นที่สามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดลาปาง มีความสูงเป็นลาดับที่ ๕ ของประเทศ มีจุดสูงสุดที่ ๒,๐๑๐ เมตร จากระดับน้าทะเล

ชุมชนป่ำป้อง
ตาบลป่าป้อง แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตาบลสง่าบ้าน โดยมีนายขุนป้อง ประชาไพร เป็นกานันคน
แรก ซึ่งขุนป้องมีบรรพบุรุษเป็นชาวไทเขิน ในกลุ่มของชนชาวไทยใหญ่อพยพมาจาก “บ้านป้อง” เอิ่งกาดเต้า
(ตาบลกาดเต้า) อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงตุงประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีฝีมือในการทาเครื่องเขินและ
เครื่องปั้นดินเผา ครั้นอพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาเภอดอยสะเก็ด จึงได้นาชื่อหมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อบ้านของตัวเอง
โดยเติมคาว่า “ป่า” นาหน้าเพราะเดิมมีสภาพเป็นป่าเขามาก ประชาชนตาบลป่าป้องประกอบด้วย กลุ่มคน
หลายเชื้อชาติ เช่น ชาวลั๊วะ อยู่ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ชาวพื้นเมืองเดิมอยู่ในหมู่ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ส่วน
ชาวมูเซอ(ลาหู่)เพิ่งเข้ามาอยู่ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยองค์กรทางศาสนาคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนส์
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มาซื้อที่ดินและแบ่งขายให้ชาวลาหู่ที่มาจาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในราคาถูกและ
ผ่อนส่งรายเดือนละไม่ถึงพันบาท โดยชาวลาหู่เหล่านี้จะมาขายแรงงานในท้องถิ่นและในอาเภอใกล้เคียง
รวมถึงในอาเภอเมืองเชียงใหม่ด้วย ชาวไทยเขินอยู่ในหมู่ที่ ๓,๔,๕ และ ๖ ตาบลป่าป้องแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้านในรูปแบบของเทศบาลตาบล
วัดชยาลังการ์ เป็นวัดประจาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เป็นวัดเก่าแก่ตามข้อมูลของกรมการ
ศาสนาว่าวัดนี้สร้างมาประมาณปี พ.ศ.๑๘๓๕ ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๔ ปี เดิมชื่อว่าวัดหนองหญ้า
ปล้อง คงจะเป็นหมู่บ้านร้างชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วยภาวะสงครามไทยกับพม่า จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่
พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงตุงและเมืองสิบสองปันนา ได้กวาดต้อนผู้คนที่เป็นชาวไทเขินและชาวไทลื้อ
มาด้วย โดยชาวไทยเขินกลุ่มหนึ่งได้มาตั้งรากฐานที่หมู่บ้านป่าป้อง หมู่ที่ ๓ และหมูที่ ๔ ในตาบลป่าป้อง
ปัจจุบัน โดยผู้นาท้องถิ่นที่เป็นชาวไทเขินได้พยายามส่งเสริมให้คงรักษาวัฒนธรรมชาวไทเขิน เพื่อแสดงถึง
เอกลักษณ์ของบรรพบุรุษไว้ และโดยที่ชาวไทยเขินกลุ่มนี้ไม่มีฝีมือในการทาเครื่องเงิน แต่มีความถนัดในการทา
การเกษตรกรรม มีความขยันขันแข็งได้บุกเบิกที่ดินทากินในบริเวณที่ราบรอบหมู่บ้าน และได้บูรณะวัดหนอง
หญ้าปล้องขึ้นเป็นวัดประจาหมู่บ้าน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดป่าป้อง (วัดชยาลังการ์) ตามชื่อหลวงปู่
ชยาลังการ์ ที่มีบารมีด้านคาถาอาคมที่เลื่องลืออย่างกว้างขวางทั่วไปมาเป็นชื่อวัดแห่งนี้

๒.๓ ชุมชนในเขตอำเภอแม่ริม
จำก สรรวง - สรลวง – สลวง – สระหลวง – สรวย และสรวง (สวรรค์) ถึง “บ้ำนสะลวง”
: ควำมพยำยำมต่อเติมบำงส่วนที่ขำดหำยไปของประวัติศำสตร์ท้องถิ่น
อาเภอแม่ริม มีชื่อหมู่บ้านหนึ่งอยู่ถัดจากตัวอาเภอขึ้นไปทางทิศเหนือราว ๓ กิโลเมตร ชื่อว่าหมู่บ้าน
“สะลวง” แยกเป็น ๒ กลุ่มบ้าน คือบ้านสะลวงนอก กับสะลวงใน ทั้งสองหมู่บ้านสังกัดอยู่ในตาบลสะลวง คน
บ้านสะลวงเป็นคนเมือง หรือที่เรียกว่าเป็น “คนไท - ยวน” (โยนหรือโยนก) 24
ที่น่าแปลกก็คือชื่อของหมู่บ้านไม่ได้ตั้งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือแสดงความหมายที่เป็นพื้นบ้าน
หรือเป็นคาแบบไทย ๆ ทาให้นึกถึงศัพท์สันนิษฐานคาว่า “สรวง – สาง” ของจิตร ภูมิศักดิ์ 25 ที่ปรากฏในลิลิต
โองการแช่งน้าพิพัฒน์สัตยาโคลงห้า (มณฑกคติ) เป็นคาสรรเสริญพระวิษณุ (พระนารายณ์) ในตอนต้นว่า
“โอมสิ ทธิ สรวงศรี แกล้ ว แผ้ ว มฤตยู เอางูเป็น แท่น แกว่นกลื นฟ้ากลื นดิ น บินเอาครุฑมาขี่ สี่ มื อ
ถือสังขะ จักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัค ททัคนีจรนาฯ”
24

ถ้าเป็นบ้าน “ลวง” (ลวงเหนือ – ลวงใต้) ในเขตอาเภอดอยสะเก็ด จะหมายถึงคนชาว “ไท - ยอง” ที่อพยพ (ถูกกวาด
ต้อน) มาจากเมืองยอง ประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน คาว่า “ลวง” หมายถึง “มังกร” ตามคติของกลุ่มคนไททางเหนือที่ได้รับ
อิทธิพลจากจีน ซึ่งเป็นคนละความหมายกับบ้าน “สะลวง” ที่มีรากฐานคามาจาก “สรลวง” หรือ “สรวง” ที่แปลว่าสวรรค์
25
จิตร ภูมิศักดิ์,2548. ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย, โครงการสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์ ชุดนิรุกติศาสตร์,กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, หน้า 17 -24
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จิตร พบข้อสังเกตว่า นามของพระวิษณุที่ปรากฏในร่ายนั้น ปรากฏในนามที่เป็นภาษาไทยโบราณ ที่มี
การเลือนความหมายไปแล้ว นามที่ว่านั้นคือคาว่า “สรวง” นั่นเอง จิตร แปลความหมายของศัพท์ดังกล่า วตาม
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าน่าจะหมายถึง “เทวดา” มากกว่าที่จะแปลว่าสวรรค์ เพราะจากบทที่ว่า
“โอมสิทธิสรวงศรีแกล้ว ” โดยใช้ความหมายตามพจนานุกรม ก็ต้องแปลว่า “โอมขอความสาเร็จแด่เทวดาผู้
เป็นศรีแห่งความแกล้วกล้า” จะแปลสรวงในที่นี้ว่า “สวรรค์” ไม่ได้เลย และที่เรียกท้าววิษณุว่า “พระสรวง” ก็
เรี ย กตามชื่ อ เมือ งที่ ส ถิ ต อยู่ คือ “ไวกู ณ สวรรค์ ” หรื อ “สรวงสวรรค์ ” และก็ คื อ ค า ๆ เดี ย วกั บ ชื่ อ เมื อ ง
“พิษณุโลก” (เมืองของพระวิษณุ) ในภาษาสันสกฤตว่า “เมืองสรวง” ที่เดิมเรียกว่าเมือง “สระหลวง” เพราะ
ออกเสียงคาว่า “สรวง” แบบแยกเสียงเป็น “สะ – หลวง” แล้วเขียนตามเสียงอ่านโดยโยงกับคาว่า “สระ” ที่
แปลว่าหนองน้า ซึ่งความจริงก็คือ “เมืองสรวง” ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสระน้าเลยนั่นเอง โดยยืนยันจากหลักฐาน
จารึกสุโขทัยซึ่งจะเขียนว่า “สรลวง” ทุกหลัก ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนามพระชนกของพระลอ (ในลิลิตพระลอ)
คือ ท้าวแมนสรวง อันหมายถึง เทวดาหรือผีฟ้าในสรวงสวรรค์ เพราะคนไทยโบราณเรียกเทวดาที่เป็น
เทวดาโดยกาเนิด ว่า “แมน” (ถ้าคนทาดีตายแล้วไปเป็นเทวดา ก็จะเรียกว่า “ผีฟ้า”)
ดังนั้นจิตรจึงสรุปว่า เมือง สรลวง หรือ สลวง ก็มาจาก สรวง นั่นเอง เพราะถ้าสรวงจะแผลงเป็น
“สรรวง” เวลาอ่านก็ออกเสียงยากและทาให้งง จึงแปรรูปเป็น “สรลวง” นอกจากนี้ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล
ยังอ้างไปถึงชื่อตาบล “แม่สรวย” ในเขตอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบันว่า น่าจะแผลงมาจาก
รูปคาว่า “สรวง” คือเมืองสรวง ของพระลอ เช่นเดียวกัน 26
ที่มาของคาตามความหมายเดิมดังกล่าว เมื่อมาถึงตาบล “สะลวง” ของอาเภอแม่ริม ทาให้เป็นไปได้
ว่าคนท้องถิ่นโดยเฉพาะปราชญ์ท้องถิ่น เช่น พระสงฆ์ผู้มีความรู้ด้านบาลี สันสกฤต ได้รับอิทธิพลจากงาน
วรรณกรรม ทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษรจากเอกสารพับสาหรือใบลาน ที่ป รากฏอยู่ตามวัดต่าง ๆ ที่
พระนามาใช้เทศนาในวันสาคัญทางศาสนา จึงนามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตามการออกเสียงและรูปเขียนที่แผกกัน
ออกไปดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีการอ้างถึงสานวนของชาวบ้านในชุมชน ที่พยายามเชื่อมโยงและผสมผสานเอาจากคา
สองคาเข้ามาเกี่ยวข้องกัน เป็นชื่อบ้านสะลวง คือคาว่า “สะลอง” ว่ามาจากชื่อดอยแม่สะลอง ในอาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย กับคาว่า “ลวง” ที่หมายถึงสัตว์คล้ายมังกร ของกลุ่ม “คนไท” ในเขตล้านนาเดิม โดยอ้างถึง
ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหมู่บ้าน ได้เล่าถึงที่มาของชื่อชุมชนหมู่บ้าน ว่า ผู้ก่อตั้งบ้านสะลวงใน คือ ลุงอ้ายต่า
เป็นชายร่างกายกายาล่าสัน บึกบึน แข็งแรง สมกับเป็นหัวหน้า แต่รูปร่างค่อนข้างต่า หลังจากเดินรอมแรมมา
หลายคืน จนกระทั่งพบหมู่บ้านนี้เข้า เห็นว่าเป็นที่ราบ ขนานไปกับลาห้วยเชิงเขา อุดมสมบูรณ์ดี เหมาะแก่การ
สร้างบ้านสร้างเมือง จึงพากันหยุดพักสร้างปางขึ้น ช่วยกันทาเพิงพักอยู่ร่วมกัน ช่วยกันแผ้วถางที่ราบแห่งนี้
แบ่งกันเป็นที่ทาไร่ ทานา หมู่บ้านแห่งนี้ ก็เจริญขึ้นตามลาดับ ครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอย่างไรดี
ชาวบ้านจึงประชุมปรึกษากัน เพื่อตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้น ลุงอ้ายต่า ซึ่งเป็นหัวหน้า จึงออกความเห็นว่า ที่บ้านแห่งนี้
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มีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับดอยแม่สะลอง ต่อมาชาวบ้านหากินลึกเข้าไปตามลาห้วยทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ไปพบต้นเมี่ยง ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติมีอยู่จานวนมาก จึงพากันไปตั้งปางนอนค้างแรม
เก็บใบเมี่ยงออกมาขายเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง อยู่มาไม่นาน พวกชาวบ้านป่าเมี่ยงเหล่านี้ ก็พบกับสิ่งแปลก
ประหลาดอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งตอนกลางคืนของวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ ขณะที่ชาวบ้านป่าเมี่ยงกาลังนั่ง
ล้อมวงเฝ้าดูการนึ่งเมี่ยงอยู่นั้น ก็มีเสียงดังครืนๆคล้ายฟ้าจะถล่มขึ้นที่ห้วยต้นน้า ใกล้ๆกับปางที่พักนั่นเอง
ทุกคนจึงออกจากที่พักกระท่อมมองไปตามเสียงที่เกิดขึ้น ต้องตกตะลึงไปตามๆกันกับสิ่งที่ไม่เคยเห็น
มาก่อน เป็นสัตว์ประหลาด รูปร่างคล้ายงู ตัวมหึมา ลาตัวยาว เท่าต้นตาล ที่หัวมีหงอน มีขา สี่ขา นัยน์ตาสี
แดงเป็นประกาย ลาตัวมีรัศมีลุกโชติช่วงเป็นแสงพุ่งไปทางสว่างไปไกล ลอยละล่องขึ้นสู่บนท้องฟ้า เป็น
ประกายระยิบระยับ เหมือนสายฟ้าแลบ มุ่งหน้าลอยตัวไปในทิศตะวันออก ด้วยความรวดเร็ว พร้อมกับเสียงที่
ดังกระหึ่ม กึกก้องไปไกล ในขณะเดียวกัน พวกที่อยู่ทางบ้าน ก็เห็นตัวประหลาดนี้มาวนเวียนอยู่เหนือน่านฟ้า
บ้านแม่สะลองแห่งนี้อยู่หลายรอบ แล้วก็มุ่งหน้ากลับไปสู่ที่เดิม พอรุ่งเข้าชาวบ้านป่าเมียงก็พากันไปดูที่เกิดเหตุ
ที่ต้นน้าลาห้วย พวกเขาได้พบรูน้าใหญ่ ขนาดตัวคนมุดเข้าไปได้ มีรอยงูใหญ่เลื้อย ออกมาจากรูพาเอาเศษ
โคลน แปดเปื้อนต้นไม้ ใกล้เคียงบริเวณ ที่มันผ่านไป มีรอยลู่เป็นทางตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายต้น เชื่อกันว่า
เป็นรอยของมังกร หรือที่ชาวเหนือเข้าเรียกว่า "ลวง" ชาวบ้านต่างโจษจันกันไปต่างๆนานา ปรากฏเช่นนี้ขึ้น
หลายครั้ง ส่วนมากจะเกิดขึ้นในวันเดือนเพ็ญ เป็นประจา ดังนั้นลุงอ้ายต่า จึงประชุมชาวบ้าน เพื่อเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้านเสียใหม่ ให้เป็นไปตามนิมิตปาฏิหาริย์ ที่ปรากฏให้เห็นในครั้งนี้ ให้เหมาะสมกับชื่อบ้านที่มีตัว "ลวง"
ลอยผ่านเป็นสายในระยะทางสิบกิโลเมตรนี้ว่า "บ้านสายลวง" ตั้งแต่นั้นมาคนรุ่งหลังเรียกเพี้ยนไปเป็น "บ้านสะ
ลวง" ตราบจนทุกวันนี้ 27
จะสังเกตเห็นได้ว่า คาอธิบายเหล่านี้ เป็นความพยายามสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชนใน
ยุคหลัง ๆ ขึ้นมาใหม่ ตามกระแสท้องถิ่นนิยมหรือระบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ต่อต้านการเข้ามาของกระแส
โลกาภิวัตน์ในแง่ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวพันอยู่กับธุรกิจการท่องเที่ยว แต่ก็ได้ทิ้งความกากวมแบบ
พื้นบ้านให้เห็นว่า ที่มาของชื่อนั้นมักใช้วิธี “เทียบเคียง” เอาจากเสียงของคา รูปคา หรือความหมายของคา
จากชุมชนที่ใกล้เคียงกันอย่างปะปนกัน จนไม่แน่ชัดว่ามาจากคาไหนกันแน่ เช่น มีทั้งการเทียบเคียงจากชื่อ
ดอย “แม่สะลอง” ว่าอาจเพี้ยนเป็น “สะลวง” เพราะคา สะลอง กับ สะลวง ใกล้กัน และพยายามบอกว่ามี
ภูมิศาสตร์คล้ายกัน ซึ่งความจริงดอยแม่สะลองมีความสูงชันกว่ามาก ขณะเดียวกันก็มีคาว่า “ลวง” อยู่ จึงเพิ่ม
เรื่องเป็นเรื่องของ “ลวง” หรือ สัตว์คล้ายมังกรในคติของกลุ่มคนไททางล้านนาเข้าไป และในที่สุดก็ “ผลิตซ้า”
เรื่องเล่าจากความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนถิ่นอื่นเข้ามากับบริบทชุมชนของตัวเองอย่างค่อนข้างคลุมเครือ
อย่างไรก็ตาม ในแง่ดี อาจถือเป็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นที่ได้พยายามให้มีการผลิตซ้าประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว โดยถือเป็นนโยบายของทางราชการด้วย เช่นในระดับจังหวัด ได้มีการส่งเสริมให้วัด
ทุกวัดได้ติดป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดไว้ทางด้านหน้าของวัดด้วย
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ป้ า ย บ อ ก เ ข ต พื้ น ที่
ชุมชนบ้านสะลวง ต.สะลวง อ.แม่ริม

๒.๔ ชุมชนในเขตอำเภอสันกำแพง – แม่ออน
ชุมชนในเขตพื้นที่ปกครองอาเภอสันกาแพง และแม่ออน (แยกจากสันกาแพงเมื่อปี พ.ศ.
๒๕๓๗) เป็นชุมชนเก่าแก่ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ลุ่มแม่น้าแม่ออนต่อมายุคพระเจ้ากาวิละ ได้อพยพคนไทลื้อ ไทยอง
ไทเขิน และไทยองจากเชียงตุง เมืองยอง และสิบสองพันนามาอยู่ที่ บ้านออนหลวย หัวทุ่ง สั นก้างปลา บวก
ค้าง ป่าตาล ต้นดู่ ร้อยพร้อม ย่าพาย ไปจนถึงบ้านท่าวังตาลในเขตอาเภอสารภี อิทธิพลจากรัฐส่วนกลางและ
การศึกษาสมัยใหม่ ทาให้ชื่อบ้านนามเมืองในเขตพื้นที่สันกาแพงเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่าง
ต่อไปนี้
ชุมชนชำวไทลื้อ ไทยยอง จำกบ้ำน “บ่อค่ำง” ถึง “บวกค้ำง”
จำก “ร้อยพ้อม” ถึง “ร้อยพร้อม” “ย่ำพำย” “ร้องก่องข้ำว” และ “ช่ำงเพี้ยน”
ตาบลบวกค้าง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอาเภอสันกาแพง มีพื้นที่ประมาณ ๗๒ ตารางกิโลเมตร ทิศ
เหนือติดต่อกับตาบลแช่ช้างและตาบลออนใต้ อาเภอแม่ออน ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับตาบลห้วยยาบ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านท่าต้นกวาว อ.สารภี ชาวบ้านในตาบลส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยเชื้อสายยอง หรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มคน “ไท-ยอง” และเรียกคนเมืองทั่วไปหรือคน “ไท – ยวน” ว่า
พูดหรือเป็นคน “ลาว” กลุ่มคนไท – ยอง ในตาบลบวกค้างมีชุมชนคนไท – ยอง ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ไล่จาก
หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ได้แก่ บ้านบวกค้าง ต้นดู่ ป่าตาล แม่แต ร้อยพร้อม (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /ฮ้อย/ – /ป๊อม/) ย่า
พาย (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /ย่า/ - ปาย/) กอสะเลียม ร้องก่องข้าว ช่างเพี้ยน (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /จ้าง/ - /
เปี๊ยน/) และชุมชนบ้านโป่ง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏในศิลาจารึกวัดเชียงแสน ต.ออนใต้ อาเภอแม่ออน (แยกจาก
อาเภอสันกาแพงในปี เป็น กิ่งอาเภอ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และยกฐานะเป็นอาเภอในปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ทาให้
สันนิษฐานว่า ชาวบ้านในชุมชนอพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อสายไท – ยอง
เช่นกัน และปัจจุบันยังไปมาติดต่อกับกลุ่มญาติพี่น้องด้วยกันทั้งสองถิ่น

๔๓

ชาวบ้ า นในชุ ม ชน เล่ า ถึ ง ต านานและความเป็ น มาของชื่ อ หมู่ บ้ า นในชุ ม ชนว่ า ในสมั ย พุ ท ธกาล
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังที่แห่งนี้ อันเป็นที่อยู่อาศัยของพญาค่ างเผือกและบริวารจานวนมาก พระพุทธองค์
ประทับอยู่ใต้ต้นตะโกและกาลังเสวยขนุนอยู่ พวกพญาค่างเผือกเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ จึงได้ให้
บริวารช่ว ยกันขุดหนองน้าขึ้น แล้ว นาน้ามาถวาย พระพุทธองค์จึงได้ตรัสทานายว่าต่อไปสถานที่แห่ งนี้จะ
เจริญรุ่งเรือง และมีชื่อว่า บ้านบ่อค่าง มาตั้งแต่นั้น ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นบ้านบวกค้างมาจนถึงทุกวันนี้ ชุมชนบ้าน
บวกค้าง มีวัดบวกค้างเป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ. ๑๙๑๒ – ๑๙๑๔) จนถึง
พ.ศ. ๒๓๕๖ หลังจากที่พระเจ้ากาวิละกอบกู้เอกราชจากพม่า ได้กวาดต้อนเอาผู้คนจากเมืองยองมา โดยมีเจ้า
กระหม่อมสุริยวงศา (หม่อมกะลิก) เจ้าเมืองยององค์ที่ ๓๔ นาชาวเมืองมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้ แล้วได้
อาราธนาครูบาเจ้าญาณสิริ จากวัดบ้านแซมหลวงเมืองยองมาเป็นเจ้าอาวาส
อนึ่งคาว่า “บวก” เป็นหน่วยการปกครองในสมัยราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนา หน่วยการ
ปกครองของบ้ านบวกค่างในสมัย นั้ น เป็ น หมู่บ้านใหญ่ที่มีฐ านะรองจากเมือง เรียก ว่า “บวก” ซึ่งมักพบ
หลั กฐานลั กษณะการปกครองดังกล่ าว ปรากฏในกฎหมายลั กษณะการปกครองโบราณ และตานานทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตานานเชียงแสนกล่าวว่า
“พระราชเจ้าแสนพูได้ไปเลิกสร้างเวียงเงินยางเชียงแสนฅืนเป็นเมืองดั่งเก่าแล้วท่านก็ตั้งไว้
หื้อเป็นเขต เป็นแดน เป็นบวก เป็นตอ ฉันนี้ ดังนี้แล” 28
ดังนั้นบวกในที่นี้ มาจากหน่วยการปกครองดังกล่าวถูกใช้เป็นแบบแผนอย่างแพร่หลายและยาวนานใน
อาณาจักรล้านนา ตราบจนถึงสมัยราชวงค์กาวิละ และถูกยกเลิกเป็นมลฑลเทศาภิบาลในพ.ศ.๒๔๒๗ และ
ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ใน พ.ศ.๒๔๗๕ เช่นในปัจจุบัน
บ้านบวกค่าง จึงเป็นหน่วยการปกครองหนึ่งที่ ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่พันนาแช่ช้างเชียงเลิอ ซึ่งมี
ประวัติศาสตร์ยืนยาว ตั้งแต่ยุคพระญามังรายสร้างเวียงกุมกาม แช่ช้างจึงเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขต
ปกครองของเมือง “เชียงเลิอ” ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กที่ควบคุมพันนาหนึ่งของเวียงกุมกาม
ความในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ให้คาอธิบายว่าเพราะเป็น เมืองที่ มีน้าเอ่อท่วมเสมอ จึงเรียกชื่อว่า
เชียงเลิอ ดังความว่า
“เถิงปลีก่าเม็ด สกราชได้ ๖๔๕ ตัว เจ้าพระญามังรายปลงบ้านเวนเมืองละพูนหื้อขุนฟ้าเปนพ
ระญากินเมืองละพูน แล้วค็ยกไพตั้งเมืองแห่ง ๑ ว่าจักส้างเวียงอยู่ ตั้งอย้าวเรือนมากนัก เจ้าพระญามังรายค็หื้อ
ขุดแม่น้าผ่าบ้าน หื้อเปนที่ตกท่าแห่งฅนทังหลาย ลวดเรียกชื่อว่า แม่แช่ว หั้นแล มีพายหนอีสานแห่งเมืองละ
พูน อยู่ที่นั้นได้ ๓ ปลี น้าถ้วมเมื่อกลางวัสสา ช้างมล้างัวควายหาที่อยู่บ่ได้ ลวดเรียกว่ า เชียงเลิอ ต่อเท้าบัดนี้
แล”และกล่าวถึงพันนาแช่ช้างเชียงเลิอ หรือชุมชนบ้านแช่ช้างไว้ว่า
“วันนั้น เจ้ามังรายหันชาว แช่ช้างเชียงเลิอ ขี่เรือมากลาดกุมกาม เรือหล้มวัน ๒ เหล้ม ๓ เห
ล้มชู่วัน เจ้ามังรายคระนิงใจว่า ไพร่คูบ่ว่าตายอั้นชะรือ จิ่งหื้อแปลงขัวกุมกามแต่นั้นมาแล” 29
28
29

สรัสวดี อ๋องสกุล, ๒๕๔๖.ประชุมพงศาวดารฉบับราษฎร์ พื้นเมืองเชียงแสน, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อัมรินทร์, หน้า ๒๘
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๒๖

๔๔

หลั งจากที่พระญามังราย สร้างเวียงกุมกามแล้ ว เสร็จ ได้ปลอมตัว เที่ยวชมตลาดกุมกาม
ประทับนั่งริมฝั่งแม่น้าปิง หันหน้าไปทางทิ ศตะวันออก เพื่อสังเกตความเป็นอยู่ของผู้คนและสภาพเศรษฐกิจ
ของเวียงกุมกาม และสิ่งที่พระองค์พบเห็นคือ เรือบรรทุกสินค้าของชาวแช่ช้างเชียงเลิอ ล่มวันละสองสามลา
คนไทยองในชุมชนวัดบวกค้าง จึงเป็นคนไทยองที่ได้อพยพเทครัวลงมาจากเมืองยองครั้งสุดท้ายเมื่อ
พ.ศ.๒๓๕๖ มาพร้อมกับเจ้าเมืองยองที่ชื่อว่า “เจ้าสุริยวงศา หรือ เจ้ากระหม่อมสุริยวงศาเมืองยอง หรือเจ้าขิ
แยง” ได้นาเอาผู้คนส่วนหนึ่ง มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบวกค่าง แฅ่วนแช่ช้างเชียงเลิอ ปัจจุบันคือ บ้านบวกค้าง
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

พ่ออุ๊ย
เทพ พลหาญ อายุ
๘๕ ปี ผู้บอกข้อมูล และแผ่นป้ายจารึกประวัติวัดบวกค้าง

ถัดจากชุมชนบวกค้างลงไปทางทิศตะวันตก เป็นชุมชนชาวยองบ้านป่าตาล ร้อยพร้อม และย่าพาย
ชาวบ้านในชุมชนเล่าว่า บ้านร้อยพร้อม เดิมชื่อบ้านร้อยพ้อม อันมีความหมายถึง “พ้อม” (ออกเสียงภาษาถิ่น
ว่า /ป๊อม/) อันหมายถึงภาชนะใส่ของแบบโบราณ (ในระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง) ที่สานด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบ
ด้วย “ขี้ย้า” หรือ ชัน ทาเป็นภาชนะคล้ายกระบุง เพื่อใส่สิ่งของต่าง ๆ แล้วใช้ไม้คานหาบไปทาบุญที่วัด ถ้าใช้
สาหรับตักน้าจากบ่อน้าลึก จะเรียกว่า “น้าคุ” เมื่อทาไว้มาก ๆ ชาวบ้านมักนามาร้อยเรียงไว้เป็นสาย เก็บไว้ใน
บ้าน จึงเรียกว่า “ร้อยพ้อม” (ออกเสียงว่า /ฮ้อย/ - /ป๊อม/ อันหมายถึง “พ้อม” ที่ถูกนามาร้อยไว้ ต่อมา ตุ๊
เจ้าปั๋น (เจ้าอาวาส) ในสมัยนายอาเภอสวัสดิ์ วรพงษ์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕ อยากให้ทันสมัย จึง
เปลี่ยนตามภาษาไทยกลางว่า “บ้านร้อยพร้อม” มาจนทุกวันนี้ แต่ไม่ได้สื่อความหมายว่า “พร้อม” ทาอะไร

๔๕

เสาใจบ้าน ประจาชุมชนบ้านร้อยพร้อม และการทอผ้า อาชีพดั้งเดิม
ของชาวบ้านในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องตามตานานเล่าต่อไปว่า วันหนึ่ง มีพระสงฆ์ได้ออกบิณฑบาตมาถึงบ้านอีกแห่งหนึ่ง
ถัดจากบ้านร้อยพ้อมไป ขณะนั้นมีหญิง “ย่า” แม่หม้ายคนหนึ่ง (ชาวบ้านมักเรียกหญิงสูงอายุพื้นบ้านที่ต่าต้อย
เป็นเชิงปรามาสว่า “ย่า”) มารอตักบาตรพระสงฆ์ แต่พระสงฆ์ไม่ได้ผ่านมาทางนั้น นางจึงเอาพ้อมนั้นสะพายไว้
ที่ต้นไม้ จึงเรียกบ้านนั้นว่า “ย่าปาย” ส่วนอีกสานวนหนึ่งเล่าว่า เมื่อพระสงฆ์เหล่านั้น เห็นว่าเป็นหญิงอาจทา
ให้เป็นมลทินแก่ศาสนาได้ จึงเดินพ่ายหนีไปอีกทางหนึ่ง จึงเรียกว่าบ้าน พระพ่าย แล้วเรียกเพี้ยนต่อมาว่าบ้าน
ย่าปาย 30

30

สัมภาษณ์พ่อเทพ พลหาญ อายุ ๘๕ ปี, บ้านย่าพาย ต.บวกค้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่, ๑๕ สิงหาคม

๒๕๕๖

๔๖

พ้อม น. ภาชนะสานขนาดใหญ่สาหรับบรรจุข้าวเปลือก เป็นต้น, กระพ้อม ก็ว่า
กับชุมชนบ้านร้อยพ้อม และวัดร้อยพ้อม วัดประจาชุมชน

31

ถัดจากชุมชนร้อยพร้อมลงไปทางทิศตะวันตก ก็จะเข้าสู่ชุมชน “ร้องก่องข้าว” และชุมชน “ช่าง
เพี้ยน” ชุมชนร้องก่องข้าว เดิมเรียกกันว่าบ้าน “ร้องกั้นเข้า” อันมีความหมายตามสภาพของหนองน้าในพื้นที่
ลุ่มต่าที่เรียกว่า “ร้อง” และมีเรื่องตามตานานที่เล่ากันมาว่า เดิมที่บริเวณนี้เป็นหนองน้าใหญ่อุดมไปด้วยปลา
และสัตว์น้าต่าง ๆ ชาวบ้านต่างพากันมาหาปลาจนเพลินลืมกินข้าว จึงเรียกว่าเป็น “หนองกั้นเข้า” แปลว่า
หนองอดข้าว ต่อมาเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์และเพี้ยนไปเป็น “ร้องก่องข้าว” และเรียกตามชื่อวัดที่ตั้งขึ้นใหม่
ด้วย ตานานของชุมชนหมู่บ้านยังเล่าถึงเรื่อง “ช้างพู้ก่างาเขียว” ของพระนางจามเทวี ในขบวนแห่งจากเมือง
เชียงใหม่ไปหริภุญไชย ลาพูน แล้วเดินทางมาถึงหมู่บ้านอีกแห่ งหนึ่งช้างได้สลัดปลอกเท้า(คะแชะ)ให้หลุดออก
จึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านคะแชะช้าง” คือ บ้านแช่ช้างในปัจจุบัน เมื่อมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งช้าง เดินเว้น
เลี่ยงไป ก็เรียกบ้านนั้นว่าบ้านช้างเว้นหรือช้างเพี้ยน ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านช่างเพี้ยน” จนถึงปัจจุบันช้าง
เดินทางต่อมาถึงบริเวณที่เป็นดินโป่ง ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์จึงหยุดใช้งวงคดกินดินโป่งเป็นอาหาร หมู่บ้านนั้น
จึงได้ชื่อว่า บ้านโป่งช้างคด
ชุมชนช่ำงฝีมือทำร่มกระดำษสำ : จำกบ่อส้ำง ถึง บ่อสร้ำง
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จากัด,หน้า
๗๗๗

๔๗

“บ่อส้าง” บ่อน้าแบบโบราณขนาดใหญ่ ภายในวัดบ่อสร้าง อ.สันกาแพง ที่ขุดไว้สาหรับน้ากินน้าใช้ในชีวิตประจาวันของคนพืน้ บ้านมาแต่ดั้งเดิม เป็น
บ่อน้าขนาดใหญ่ที่สร้างมาพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว จนนามาเป็นชื่อของหมู่บ้าน สะกดตามอิทธิพลของภาษาไทยกลางเป็น “บ่อสร้าง”
มาจนถึงทุกวันนี้

ส้าง น. บ่อ, บ่อน้า เช่น บ้านบ่อส้าง – หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกาแพง ชม. 32
ส่าง
[ส่าง] (n ) บ่อน้าใต้ดิน ขุดไว้เพื่อตักน้าไว้ดื่ม หรือใช้ 33 (ภาษาไทยอีสานตอนเหนือ)
ภาษาไทยโบราณ ทั้งไทยล้านนา และไทยอีสาน ให้ความหมายของคาว่า “ส้าง” ตรงกัน คือ
หมายถึงบ่อน้า บ้านบ่อสร้าง (กางจ้อง) ในอาเภอสันกาแพง ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความหมายว่าเป็นบ้านที่
มีบ่อน้าใหญ่อยู่ในวัดของหมู่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่ากันต่อ ๆ มาว่าประมาณกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว พระ
ธุดงค์องค์หนึ่งชื่อว่า พระอินถา มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านบ่อสร้าง ได้เดินธุดงค์ไปยังประเทศพม่า มีชาวพม่าคนหนึ่ง
ได้นากลดมาถวาย เมื่อพระอินถาได้เห็นลักษณะของร่มที่แปลกตาก็เกิดความสนใจ ท่านจึงไถ่ถามถึงที่มาของ
ร่มดังกล่าวจากผู้ถวาย ได้ความว่าที่พม่าทาร่มแบบนี้ใช้กันทั่วไป ท่านจึงไปศึกษาวิธีการทาร่มและจดจาวิ ธีการ
ทาอย่างละเอียด เพื่อนามาเผยแพร่ในหมู่บ้านบ่อสร้างในเวลาต่อมา โดยเริ่มจากสอนให้ผู้หญิงทาเป็นก่อนโดย
ให้ผู้ชายทาโครงร่มจากไม้ไผ่บง และทาหัวร่มจากไม้ส้มเห็ดหรือไม่ม่วงมัน คันร่มใช้ไม้รวก ไม้ซี่ค้าร่มใช้กระดาษ
สาปะตรงหัวเพื่อกันไม่ให้แตกโดยง่าย โดยใช้ผลตะโกหรือผลมะคับทองนามาหมักดองจะได้ยางกาวเหนียวใช้
ปะไม้ซี่ค้าร่มได้ ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้นากระดาษสามาหุ้มตัวร่ม นาไปตากให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ามันตังอิ๊ว ที่
ทาจากผลมะเยาหิน นาส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศ นาชื่อเสียงมาสู่บ้านบ่อสร้างจนได้ชื่อว่าบ้าน “บ่อ
สร้างกางจ้อง” มาจนทุกวันนี้
ชุมชนชำวไทเขิน “บ้ำนมอญ” อำเภอสันกำแพง กับ “บ้ำนเม็ง” “สันนำเม็ง” และ “ร้องเม็ง”
อำเภอสันทรำย: บ้ำนของคนไทเขิน หรือคนมอญ ?
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๔๘

วัดบ้านมอญ อ.สันกาแพง และงานฟ้อนผีมดผีเม็งของชาวชุมชน อ.สันทราย เดือนเมษายน ๒๕๕๖

“บ้านมอญ” ต.สันกลาง อ.สันกาแพง สะกดด้วยตัว ญ ทาให้เข้าใจว่าคนมอญมาอยู่ในพื้นที่นี้ แต่
ชาวบ้านยืนยันว่า คนในหมู่บ้านเป็นคนไทเขิน ที่อพยพมาจากเขตเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า อันเป็นถิ่นเดิม
ของชาวไทเขิน หรือ “ไทขึน” ตามชื่อ “แม่น้าขึน”
อีกสานวนหนึ่ง ชาวบ้านเล่าว่าที่ได้ชื่อว่าบ้านมอญ นั้น มาจากแต่เดิมที่ใจกลางหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ต้น
หนึ่งคือ “ต้นหม่อน” แล้วเพี้ยนเสียงไปเป็นบ้านมอญตามชื่อต้นไม้ใหญ่นั้น ซึ่งความจริงควรเขียนสะกดว่า
“บ้านมอน” จึงจะตรงความหมายกว่า และอีกความหมายหนึ่ง คาว่า “มอน” ยังหมายถึงใจกลาง เช่น มอนไข่
หมายถึงไข่แดงที่อยู่ในใจกลาง บ้านมอนจึงอาจเป็นบ้านที่อยู่ในใจกลางของชุมชนมาแต่ดั้งเดิมก็เป็นได้
ส่วนคาว่า “เมง” หรือ “เม็ง” นอกจากจะเป็นชื่อผีบรรพบุรุษคู่กับผีมด ซึ่งมักเรียกคู่กันว่าผีมดผีเม็ง
แล้ว ยังเป็นชื่อกลุ่มชนเผ่าหนึ่งซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมอญ ดังปรากฏในวรรณกรรมล้านนาหลาย ๆ เรื่อง 34
ชาวบ้านเล่าว่าคนในพื้นที่บ้านมอญ หรือบางหมู่บ้าน เช่นบ้านหัวทุ่งในเขตสันกาแพง และบ้านที่มีชื่อเม็ง เช่น
สันนาเม็ง บ้านเม็ง บ้านร้องเม็ง รวมทั้งบ้านร้องแหย่ง ชุมชนบ้านลวงเหนือ ลวงใต้ เมืองขอน เมืองวะ เมือง
เลน บวกเปา สันต้นเปา ร้องขี้เหล็ก หัวโก ในเขตอาเภอสันทรายนั้น ล้วนเป็นคนไทเขิน หรือไทลื้อ ที่ถูกกวาด
ต้อนมาในสมัยพระเจ้ากาวิละ
ท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดร้องเม็ง (อายุ ๖๒ ปี พรรษา ๕๐ พรรษา) ซึ่งเป็น
คนในท้องถิ่นชุมชนบ้านร้องเม็งแต่ดั้งเดิม กล่าวยืนยันว่า คนในชุมชนร้องเม็ ง บ้านเม็ง และบ้านสันนาเม็ง
รวมถึงบ้านอื่น ๆ ในเขตเชียงใหม่และลาพูน ที่มีชื่อว่า “เม็ง” หรือ “มอญ” (ในลาพูนเช่นบ้านเม็ง และบ้านอุ
เม็ง/อุโมงค์) เป็นคนไทเขิน ซึ่งแต่ดั้งเดิมนั้นอาจเป็นชุมชนของคนมอญเชื้อสายพม่า ในสมัยที่พม่าครอบครอง
อยู่จริง แต่เมื่อหมดอิทธิพลของพม่า คนมอญเดิมก็อพยพย้ายออกไป คนไทเขินจึงถูกอพยพเข้ามาแทนที่ เหลือ
เพียงชื่อของชุมชนยังเป็นชื่อเดิมอยู่ ข้อสังเกตสาเนียงภาษาของไทเขินนั้น เสี ยงสระ /เอีย/ จะออกเสียงเป็น
/เอ/ และ สระ /อัว/ จะออกเสียงเป็น /โอ/ ซึ่งน่าจะเป็นคนละตระกูลกับภาษามอญ (พม่า) ซึ่งจากการสารวจ
ไม่พบว่ามีคนมอญเชื้อสายพม่าหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกแล้ว มีแต่คนไทเขินไทลื้อ เท่านั้น
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มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, กรุงเทพฯ: บริษัท
สยามเพรส แมเนจเมนท์ จากัด, หน้า ๕๒๒๘

๔๙

พระครูโกวิทธรรมโสภณ กับพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

ภูมิศำสตร์ภูมินำม
๑. ภูมิศำสตร์ชุมชน “บ้ำนห้วยเกี๋ยง” อ. สันทรำย

เกี๋ยง: ควำมหมำยที่หลำกหลำย
๑) เป็นคากริยา หมายถึง การขีดกา ขีดไขว้
๒) เป็นคานาม หมายถึง เครื่องหมายกากบาท หรือ แกงได
๓)เป็นคานาม หมายถึง กะบัง คือเครื่องกั้นอย่างกะบังดาบ เช่น หอกเกียงเงินเกียงคา

๕๐

๔) เป็นคานาม หมายถึง เส้นตอกที่พับติดหางลูกดอกหน้าไม้
๕) เป็นคานาม หมายถึง เดือนอ้าย เรียกว่า เดือนเกี๋ยง บางครั้งเรียกเดือนเจียง
๖) เป็นคานาม หมายถึงหว้า เป็นไม้ยืนต้นเรียกว่า บ่าเกี๋ยง
๗) ล าเจี ย ก น. ชื่ อเรี ย กต้น ตัว ผู้ ของเตยทะเล (Pandanus odoratissimus L.) ในวงศ์
Pandanaceae ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนาม ดอกมีกลิ่นหอม,ปาหนัน ก็เรียก, พายัพเรียก เกี๋ยงคา,
ลาเจียกหนู 35 เนื่องจากมีรสเย็น กลิ่นหอม ชาวเหนือจึงนิยมนามากินกับลาบเนื้อ
๘) ใช้เรียกนามของผู้หญิงสาวล้านนา ที่ไพเราะ ว่า นางบัวเกี๋ยง หรือเกี๋ยงคา อันมาจากต้นเกี๋ยงคา
นามของชุมชนห้วยเกี๋ยง ที่เป็นไปได้จึงอาจมาจาก ห้วยที่มีต้นมะเกี๋ยงยืนต้นอยู่ หรือมีต้นผักลาเจียก
หรือเกี๋ยงคา อยู่ในบริเวณนั้นมาก จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า บ้านห้วยเกี๋ยง

๒. ต้นป้อง กับชุมชน “บ้ำนวังป้อง” อ. แม่ริม และชุมชน “บ้ำนป่ำป้อง”อ. ดอย
สะเก็ด
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ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๒, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์
จากัด

๕๑

ต้นป้อง คือไม้ยืนต้น ไม้ดั้งเดิมอันเป็นที่มาของชื่อชุมชนในท้องถิ่น “วัง” หมายถึงแอ่งน้าลึก ชุมชน
บ้านป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด เป็นชุมชนที่อพยพมาจากเขตสิบสองพันนาในอดีต จึงได้นาชื่อบ้านนามเมือง
เดิมของตัวเองมาด้วย เดิมชือ “บ้านป้อง” เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ของระบบนิเวศที่เป็นป่าเขา จึงเพิ่มเติมคาว่า
“ป่า” เป็น “บ้านป่าป้อง” มาจนทุกวันนี้ และได้กลืนกลายเป็น “คนเมือง” (ไท-ยวน) ไปเกือบหมดแล้ว

๓. ต้น “มะปิน” (มะตูม) กับภูมิศำสตร์ชุมชน “บ้ำนปินดก” อ.สันทรำย

อุโบสถที่นิยมสร้างให้แยกตัวห่างออกไปจากวัดปินดก อยู่กลางทุ่งนาด้านตะวันตกของหมู่บ้าน
กับต้น “มะปิน” หรือ “มะตูม” ที่ยังหลงเหลืออยู่หลังอุโบสถของวัด

ชื่อที่เป็ นทางการของชุมชนนี้ คือชุมชน “บ้านปินดก” แต่ชาวบ้านออกเสี ยงว่า “ปี๋ดก” จึงอาจมี
ความหมายได้ ๓ ความหมาย ทั้งต้นมะปิน (มะตูม) ที่ดก กับปลีกล้วย ที่ดก หรือหอพระไตรปิฎก ที่ถูกเก็บไว้
ในวัดก็ได้ แต่ชาวบ้านอธิบายและยืนยันว่ายังมีต้นมะปิน (มะตูม) เป็นสิ่งคู่กับชุมชนมาจนทุกวันนี้

๕๒

๔. ต้น “มะเค็ด/เกร็ด” กับ ชุมชนทุ่งป่ำเก็ด อ.สันทรำย

ต้น “ไม้เกร็ด/เก็ด/ไม้มะเค็ด” กับชุมชนบ้านทุ่งป่าเก็ด

ชุมชนหลายแห่งในเขตภาคเหนือตอนบน นาชื่อของต้น “มะเค็ด” เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีเปลือกเป็น
เกร็ด ๆ มาเป็นนามของหมู่บ้าน แต่เรียกเพี้ยนต่างกันออกไป เช่น บ้านสันมะเค็ด บ้านทุ่งป่าเก็ด ป่าเกร็ด
เหล่านี้เป็นต้น
ภูมินำมและประวัติศำสตร์แห่งวีรบุรุษประจำถิ่น
๑. บ้ำนสันป่ำสัก กับประวัติศำสตร์ของกำรต่อสู้ของท้องถิ่นกับรัฐสยำม
กบฏพญาปราบสงครามหรือพญาผาบ เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ในแขวงจ๊อม
(ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย ปัจจุบัน ) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของรัฐสยาม ตรงกับสมัยพระเจ้าอินทร วิชยานนท์ เจ้าหลวงผู้ครองเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ สืบเนื่องจากนโยบายผนวกล้านนาของรัฐบาลสยาม และ
การขูดรีดภาษีของรัฐข้าราชการสยาม โดยไม่ได้เก็บด้วยตนเอง แต่ปล่อยให้เจ้าน้อยวงษ์เป็นเจ้าภาษีนายอากร
รั บ เหมาเก็ บ จากราษฎรอี กต่ อหนึ่ ง แบบผู กขาด สั ม ปทาน เรีย กว่ าภาษี ส มพัต สร ทั้ ง ภาษี ห มาก ภาษี พ ลู
มะพร้าว ข้าวเปลือก และ วัวควาย ในแขวงเมืองเชียงใหม่ ในอัตราปีละ ๔๑,๐๐๐ รูปี (สี่หมื่นหนึ่งพันรูปี) ซึ่ง
เป็ น อัตราที่สู งกว่าเจ้ าเดิมถึง ๑๖,๐๐๐ รู ปี ดังนั้นจึงทาให้ น้อยวงษ์ต้องเก็บภาษีพืช ผลการเกษตรเอากับ
ชาวบ้านอย่างเข้มงวดละเอียดถี่ยิบ เพื่อให้ได้เงินจนคุ้มทุนและคุ้มกาไรในการดาเนินการผูกขาดสัมปทานภาษี
ในครั้งนี้

๕๓

เมื่อพวกเจ้าภาษีมาเก็บอากรพืชสวนดังกล่าว ราษฎรส่วนหนึ่งไม่สามารถนาเงินมาชาระค่าภาษีได้ จึง
ขอเสียเป็นผลผลิต พวก เจ้าภาษีไม่ยอมกลับข่มเหงจาขื่อมือเท้าราษฎร สร้างความไม่พอใจแก่ราษฎรที่พบ
เห็นเกิดรวมตัวกันต่อต้านพวกเจ้าภาษีโดยมีพระยาปราบสงครามเป็นผู้นา ซึ่งเริ่มต่อต้านด้วยการประกาศห้าม
ไม่ให้เจ้าภาษีเก็บภาษีในเขตแขวงจ๊อม แล้วลุกลามใหญ่โตมีกลุ่มชาวบ้านจากเขตอื่นๆ ในสันทราย ดอยสะเก็ด
และสันกาแพง เข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก โดยจะไล่เข่นฆ่าชาวสยาม และเจ้าภาษีนายอากรคนจีนเท่านั้น แต่
จะไม่ฆ่าคนล้านนาด้วยกัน ทางเจ้าหลวงเชียงใหม่ (พระเจ้าอิทวิชยานนท์) เองก็แอบสนับสนุนลับๆ ด้วยการไม่
นากาลังคนของตนมาช่วยรัฐบาลสยามปราบผู้ต่อต้าน รวมถึงข้าราชการระดับท้องถิ่นคนอื่น ๆ ทั้งแคว่นและ
แก่บ้าน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประกอบด้วย พระยาขัติยะ (แคว่นแม่คือ) ท้าวยาวิไชย (แก่บ้านป่าบง) พระ
ยารัตนคูหา (แก่บ้านถ้า) พระยาจินใจ (แคว่นจ๊อม) พระยาชมภู (แก่หัวฝาย) ท้าวเขื่อนคา (แคว่นกอก) และ
ท้าวขัด ท้าวใจ ท้าวเขื่อนแก้ว ท้าวราช ท้าวขันคา แสนเทพสุรินทร์ เป็นต้น แต่ในที่สุดโดยที่พระยาปราบ
สงครามเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ถูกกาลังของรัฐปราบจนหลบหนีไปทางเมืองพร้าว และขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงตุง ได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองเชียงตุง จึงกลับมารวมกาลังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และ สามารถยึดเมืองฝางได้ อย่างไรก็
ตามในที่สุด ด้วยกาลังที่น้อยกว่าจึงถูกทางการของรัฐสยามปราบจนหมดสิ้น

กลุ่มของพญาผาบที่บ้านสันป่าสัก/วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย: บ้านเกิดของพญาผาบ (ปราบ) กับ อนุสรณ์พญาผาบ ขบถต่อรัฐสยาม (๓
กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒) และพระธาตุวัดท้าวพญาผาบ บ้านสันต๊ะผาบ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว

๕๔

๒. ชุมชนบ้ำนเมืองก๊ะ กับประวัติศำสตร์ขุนหลวงวิรังคะ ผู้นำกลุ่มชนพื้นเมือง ชำติพันธุ์ลัวะ

สถูปขุนหลวงวิรังคะตั้งอยู่บริเวณหน้าวัดเมืองก๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองก๊ะ

ชุมชนบ้ านเมืองก๊ะ ตั้งอยู่ ในพื้นที่หมู่ที่ ๕ ตาบลสะลวง อาเภอแม่แตง ตั้งชื่อตามตานาน
วีรบุรุษท้องถิ่น คือขุนหลวง “วิรังคะ” (ภาษาถิ่นออกเสียงว่า บ่า-ลัง-ก๊ะ) เชื้อสายลั๊วะ ซึ่งหลังจากแพสงครามต
อพระนางจามเทวีแลว คงจะกระจัดกระจายไปตามปาเขาและตามที่ต าง ๆ จนปัจจุบันได้กลายเป็นคนเมือง
(ไท – ยวน) ไปเกือบหมดแล้ว ชาวบ้านในชุมชนจะทาพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณขุนหลวงและทหารปีละครั้ง
ชาวบ้านเชื่อว่าดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิตอยู่ ๓ แห่งได้แก่ บนดอยคว่าหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อาเภอ
แม่ริม และบริเวณดอยคา อาเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยคา
บนวัดแห่ งนี้ มีอนุส าวรีย์ ขุน หลวงวิรั งคะประดิษฐานที่ลานวัดใกล้ เจดีย์ และที่ดอยคาแห่ งนี้เป็นที่สถิตดวง
วิญญาณของหัวหน้าลัวะซึ่งเป็นบรรพบุรุษของขุนหลวงวิรังคะ ชื่อว่า ปู่แสะ ย่าแสะ ซึ่ง จะมีการเลี้ยงผีปู่แสะ
ย่าแสะ ด้วยควายทุกปี หรือ ๓ ปีครั้ง.
ตานานเกี่ยวกับขุนหลวงวิรังผู้ นาชนเผ่าลั๊วะ เล่ากันต่อมาว่า ในยุคสมัยของพระนางจามเทวี เทวีแห่ง
ชนชาติมอญหรือเม็ง ปกครองเมืองหริภุญไชยราว พ.ศ. ๑๓๐๐ ขณะเดียวกันบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้ง
บ้านเมืองของชาวลัวะ มีขุนหลวงวิรังคะเป็นหัวหน้าปกครองเมือง ขุนหลวงวิรังคะมีความรักในพระนางจามเทวี
มีความประสงค์จะอภิเษกกับพระนาง แต่พระนางไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงลัวะ เพราะเป็นกลุ่ม
ชนที่มีวัฒนธรรมต่ากว่ามอญในสมัยนั้น ขุนหลวงได้ส่งทูตมาเจริญไมตรีขอนางอภิเษกด้วย พระนางก็ผัดผ่อน
หลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริ
ภุญไชย ให้ขุนหลวงพุ่งเสน้ามาตกที่ในเมือง พระนางจึงจะอภิเษกสมรสด้วย
ขุนหลวงวิรังคะ เป็นผู้ทรงพลังและชานาญในการพุ่งเสน้า (เสน้า หมายถึง หอกด้ามยาวมีสองคม) ขุน
หลวงพุ่งเสน้าครั้งแรกตกที่นอกกาแพงเมืองหริภุญไชยด้านตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบันเรียกว่า หนองเสน้าพระ
นางจามเทวีเห็นว่าจะเป็นอันตรายยิ่ง ถ้าขุนหลวงวิรังคะพุ่งเสน้ามาตกในกาแพงเมืองตามสัญญา พระนางจึงใช้
วิชาคุณไสยกับขุนหลวงวิรังคะ โดยการนาเอาเศษพระภูษาของพระนางมาทาเป็นหมวกสาหรับผู้ชาย นาเอาใบ

๕๕

พลูมาทาหมากสาหรับเคี้ยวโดยเอาปลายใบพลูมาจิ้มเลือดประจาเดือนของพระนาง แล้วให้ทูตนาของสองสิ่งนี้
ไปถวายแด่ขุนหลวง ขุนหลวงได้รับของฝากจากพระนางเป็นที่ปลาบปลื้มอย่างยิ่ง นาหมวกใบนั้นมาสวมลงบน
ศีรษะ และกินหมากที่พระนางทามาถวาย ซึ่งของทั้งสองสิ่งนี้ชาวล้านนาถือว่าเป็นของต่า ทาให้อานาจและ
พลังของขุนหลวงเสื่อมลง เมื่อพุ่งเสน้าอีกครั้งต่อมาแรงพุ่งลดลงเสน้ามาตกที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ชาวบ้าน
เรียกว่า หนองสะเหน้า เช่นเดียวกัน ขุนหลวงเมื่อเสื่อมวิทยาคุณเช่นนั้น ก็หนีออกจากบ้านเมืองไป
ก่อนสิ้นชีวิต ขุนหลวงวิรังคะได้ขอให้เสนาอามาตย์นาศพของท่านไปฝังไว้ ณ สถานที่ที่ขุนหลวงจะ
สามารถมองเห็นเมืองหริภุญไชยได้ตลอดเวลา ทหารได้จัดขบวนศพของขุนหลวงจากเชิงดอยสุเทพขึ้นสู่บนดอย
สุเทพเพื่อหาสถานที่ฝังตามคาสั่ง ขบวนแห่ศพได้ลอดใต้เถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเรียกว่า เครือเขาหลง ซึ่งเชื่อว่าถ้า
ผู้ใดลอดผ่านจะทาให้พลัดหลงทางกันได้ ขบวนแห่ศพขุนหลวงได้พากันพลัดหลงกระจัดกระจายไปคนละทิศละ
ทาง นักดนตรีบางคนพลัดหลงไปพร้อมกับเครื่องดนตรีของตน ภูเขาที่นักดนตรีผู้นั้นหลงจะปรากฏมีรูปร่าง
คล้ายเครื่องดนตรีนั้น ๆ บนยอดเขาสุเทพ-ปุย จะมีภูเขาชื่อต่าง ๆ ดังนี้ ดอยฆ้อง ดอยกลอง ดอยฉิ่ง ดอยสว่า
บางแห่งเป็นที่แคบและฝาครอบโลงศพปลิวตก บริเวณนั้นเรียกว่า กิ่วแมวปลิว (คาว่า แมว หมายถึง ฝาครอบ
โลงศพที่ทาด้วยโครงไม้ไผ่ใช้ตกแต่งด้านบนของฝาโลงศพ)
เหล่าเสนาอามาตย์ที่หามโลงศพของขุนหลวงได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณแห่งหนึ่ง
โลงศพได้คว่าตกลงจากที่ห าม เสนาอามาตย์จึงได้ฝังศพของขุนหลวงไว้ ณ สถานที่บนภูเขาแห่ งนี้ ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นเมืองหริภุญไชยได้ตลอดเวลา ยอดภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่า ดอยคว่าหล้อง (หล้อง หมายถึง
โลงศพ) ปัจจุบันชาวบ้านยังเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่า ดอยคว่าหล้อง ตั้งอยู่บนภูเขาบริเวณเหนือน้าตกแม่สา อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดลักษณะคล้ายโลงศพ บนยอดเขามีศาลของขุนหลวงวิรังคะ
ตั้งอยู่ ชาวบ้านบริเวณเชิงเขาเล่าว่า กลางคืนเดือนเพ็ญบางครั้งจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงบนยอดเขา เชื่อกัน
ว่าวิญญาณของขุนหลวงสถิตอยู่บนดอยคว่าหล้อง

๕๖

ภูมิศำสตร์ กับชื่อชุมชนบ้ำน “ล้อง” “ร้อง” “กุด” “ก้อด” และ “น้ำหลง ”

วัดล้องอ้อ ในชุมชนล้องอ้อ กับ “หนองก้อดหอธรรม” อ.ฝาง และ “ร้องขี้ทูด” อ.สันทราย

คาว่า “ล้อง” ในภาษาถิ่นล้านนามีความหมายได้หลายอย่าง ดังนี้
๑)
ขุดลอก เล่น ล้องน้าเหมือง ขุดลอกลาเหมืองส่งน้าเข้านา
๒)
ร่องที่ใช้ระบายน้าทิ้งจากการทานา
๓)
ที่ลุ่มมีน้าขัง เช่นที่ล้องที่หนอง ที่ซึ่งมีสภาพเป็นหนองบึงแต่ไม่ลึก มักเรียก
เป็น “ร้อง” 36

“ร้อง” อาจตรงกับภาษาถิ่นอีสานว่า "กุด" ตรงกับภาษาใต้ว่า "คลองด้วน" ภาษาอังกฤษว่า Oxbow
lake, cutoff lake, horseshoe lake,moat, crescentric lake, loop lake เป็นแอ่งน้ารูปโค้ง เหมือนลา
ห้วยที่ด้วน อยู่ในบริเวณทาม หรือที่ราบน้าท่วมถึง flood plain ของลาน้าโค้งตวัด เกิดจากลาน้าที่โค้งเป็นรูป
36

อุดม รุ่งเรืองศรี (ผูร้ วบรวม). พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟา้ หลวง, ปรับปรุงครั้งที่ 1, ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547, น. ๖๔๑

๕๗

ตัว เอส จนเกิดการลัดที่คอคอด neck cutoff ปลายของส่วนที่ถูกตัดขาดถูกอุดด้วยการตกตะกอนในลาน้า
นั่นเอง
Oxbow lake

ชุมชน “บ้ำนร้องวัวแดง” อ.สันกำแพง

ภูมิศาสตร์ของชุมชนร้องวัวแดง อ.สันกาแพง เป็นชุมชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ริมแม่น้า
แม่ออน ที่เรี ยกว่าเป็นลั กษณะของ “ล้อง” เขียนตามภาษาเขียนว่า “ร้อง” ในอดีตเป็นที่เลี้ยงวัวแดงของ
ชาวบ้านจานวนมาก สืบต่อจนสมัยที่มีการชนวัวราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๕ วัวชนจากชุมชนร้องวัวแดงเป็น
วัวที่มีชื่อเสียงมาก เช่น วัว “สุกโพธิ์ทอง” วัว “แซวดง” เป็นต้น ต่อมาช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ หลัง
เหตุการณ์ทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาได้มาจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การเมืองที่วัดร้องวัวแดงแห่ง
นี้ ท าให้ อ าจารย์ ส ถาพร ศรี สั จ จั ง ศิ ล ปิ น แห่ ง ชาติ ส าขาวรรณศิ ล ป์ ที่ จ บจากคณะมนุ ษ ยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มาร่วมเข้าค่ายด้วย เกิดความประทับใจในชื่อของชุมชน จึงนาไปเป็นชื่อนามปากกา
ของตัวเองว่า “อินถา ร้องวัวแดง” มาจนถึงทุกวันนี้

๕๘

๕. ภูมินำมบ้ำนกับวัด : ตัวอย่ำงจำกรำกเหง้ำสู่ควำมทันสมัย
๕.๑ จำกชุมชนบ้ำน “นำหืก” สู่วัด “สุวรรณนำวำ”
พระสงฆ์ มักเป็น ผู้ที่รู้ภาษาบาลี สันสกฤต อย่างค่อนข้างดี แต่ช อบนาเอาภาษาบาลีมาเปลี่ยนชื่อ
ชุมชนหมู่บ้านที่เป็นภาษาถิ่น ให้กลายเป็นภาษาบาลี สันสกฤต เพื่อให้ดูทันสมัย โดยใช้วิธีเทียบเสียง หรือ
เทียบคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ได้ทาให้ความหมายก็ผิดเพี้ยนไปจากรากเหง้าของความหมายเดิม ที่มาจากสภาพ
จริงทางภูมิศาสตร์ หรือความชานาญเฉพาะทางของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก เช่น ภูมินามของชุมชน
หมู่บ้านดังต่อไปนี้

ชุมชนบ้านนาหืก เป็นชุมชนกสิกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่แอ่งเล็ก ๆ สลับอยู่ระหว่างช่องเขาของพื้นที่
เขตตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม ฟากถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ฝั่งตะวันตก
คาว่า “นาหืก” หากออกเสียงให้สั้นและหนัก ในภาษาถิ่นล้านนา จะแปลว่า หนา อันหมายถึงที่นา
จานวนมาก หรือมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุ แต่พระสงฆ์สมัยใหม่นาคาว่า “นา” ไปเทียบกับคาว่า
“นาวา” ที่แปลว่า เรือ จึงเปลี่ยนชื่อวัดประจาชุมชนเป็น “วัดสุวรรณนาวา” ทาให้ความหมายเปลี่ยนไปเป็น
คนละเรื่องกัน “วัดสาเภาทอง” จะมาอยู่ในหุบเขา และในพื้นที่เกษตรกรรมบนที่สูงได้อย่างไร

๕๙

๕.๒ จำกชุมชนบ้ำน “น้ำต้น” (คนโท) สู่วัด “วิจิตรวำรี” (สำยน้ำ): กับควำมหมำยที่เปลี่ยนไป

“น้าต้น” หรือ “คนโท” คือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ไว้สาหรับใส่น้ากินของคนโบราณ เก็บความเย็น
ได้ดี หมู่บ้านที่นิยมทา “น้าต้น” นี้ จึงได้ชื่อตามอาชีพที่ถนัดว่า “บ้านน้าต้น” พระสงฆ์นาไปเทียบกับคาที่
หมายถึงสายน้าที่ไหลผ่านชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อให้วัดใหม่ว่า “วัดวิจิตรวารี” อันหมายถึงสายน้าที่สวยงาม คนละ
ความหมายกับสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง
๕.๓ จำกชุมชน “บ้ำ นหม้อ ” สู่ “วัดกุมภประดิษ ฐ์ ”:
เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

ควำมหมำยเดิม แต่ชื่อพื้น บ้ำ นถู ก

ชุมชนบ้านหม้อ เป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีความชานาญในการปั้นหม้อ แต่วัดโดยพระภิกษุผู้รู้
คัมภีร์บาลี – สันสกฤต ได้เปลี่ยนชื่อตามความหมายภาษาถิ่นว่า “กุมภประดิษฐ์” ทาให้ดูมีความทันสมัยขึ้น
๕.๔ จำกชุมชนบ้ำนกำดฮำว สู่ วัดประกำศธรรม: จำกสังคมกสิกรรมโบรำณสู่ทุนนิยม
สมัยใหม่

๖๐

วัดหลาย ๆ วัด ประจาหมู่บ้านในชุมชน พยายามเปลี่ยนชื่อตามระบบทุนนิยมสมัยใหม่ มีนัย
ที่ต้องการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่ให้เป็นรูปธรรมในเชิงเชิญชวนให้คนเข้ามาทาบุญ โดยการ
เปลี่ยนชื่อที่ตั้งตามหมู่บ้านดั้งเดิมอันเป็นชื่อที่ฟังดูไม่ทันสมัย คล้ายลักษณะของสั งคมสินค้า เช่น การตั้งชื่อ
หมู่บ้านจัดสรรให้เป็นชื่อแบบฝรั่ง หรือชื่ออันเป็นมงคลที่คนสมัยใหม่ในโลกทุนนิยมชอบทากัน เช่น หมู่บ้าน
รวยโชค บ้านโชควารี หรือชื่อที่เป็นแบบฝรั่ง เช่น บ้านซันไชน์ (Sun Shine village) บ้านดิอิมพิเรียล (The
impirial village) เหล่านี้เป็นต้น จากบ้านกาดฮาว (ราว) ในอาเภอแม่แตง ก็กลายเป็นวัด “ประกาศธรรม” ที่
ฟังดูแล้วให้ความรู้สึกในทานองเป็นที่ประกาศธรรม ที่มีความพิเศษไปจากวัดธรรมดาทั่วไป

๕.๕ จำกชุมชนหนองอำบช้ำง สู่วัดสระฉัททันต์ : จำกภูมินำมพื้นบ้ำนสู่บำลีสันสกฤตที่
ทันสมัยกว่ำ
ชุม ชนบ้ า น “หนองอาบช้ าง” เป็ น ชุ ม ชนในที่ร าบลุ่ มน้ าแม่ริ ม เดิ ม มี ห นองน้ าประจ า
หมู่บ้าน ชื่อหนองอาบช้าง คงมีการน้าช้างไปอาบน้าในที่แห่งนั้น บ่งบอกถึงสภาพของระบบนิเวศวิทยาและ
ภูมิศาสตร์ได้เป็นอย่างดี แต่ทางวัดภายใต้ระบบการศึกษาสมัยใหม่ และภูมิรู้ภูมิธรรมของพระสงฆ์ นามของวัด
จึงเปลี่ยนไป

๖๑

วัด “สระฉัททันต์” ในชุมชน “หนองอาบช้าง” ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่

๕.๖ จำกชุมชน “บ้ำนทุ่งข้ำ วเน่ำ ” สู่ “วัดนันทำวำส”: วัดของพระอำนนท์ ในสมัย
พุทธกำล
นอกจากชื่อของชุมชน ที่เปลี่ยนไปเพื่อเป็นศิริมงคล จากบ้าน “ทุ่งข้าวเน่า” เป็น “ทุ่งข้าว
หอม” แล้ว ชื่อของวัดก็เปลี่ยนไปด้วย กลายเป็นชื่อที่อ้างอิงอยู่กับพระอานนท์ ศิษย์ของพระพุทธเจ้าในสมัย
พุทธกาล ชื่อวัด “นันทาวาส” ในความหมายว่าเป็น วัดของพระอานนท์ หรือวัดที่มีพระอานนท์ เป็นเจ้าอาวาส

วัด “นันทาวาส” ในชุมชน
เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่

ทุ่งข้าวเน่า (ทุ่งข้าวหอม) ต.

๖๒

๕.๗ จำกชุมชนบ้ำน “ปำงควำย” สู่วัด “มหิงสำวำส”
ชุมชนหนึ่งในเขตอาเภอไชยปราการ เรียกว่าชุมชน “บ้านปางควาย” ชาวบ้านเล่าว่า เนื่องจากผู้นาคน
แรก ๆ ที่เข้ามาอยู่ชื่อ ลุงปั๋น จากบ้านดงหลักหมื่นได้เริ่มมาตั้งปางเลี้ยงควาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านปาง
ควาย” ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เจ้าอาวาสและศรัทธาได้ร่วมกันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัด “มหิงสาวาส” ตาม
ความหมายเดิม ที่แปลว่า “ปางควาย” หรือเอาควายมาพักแรมไว้

วัดประจาชุมชน “บ้านปางควาย” เปลี่ยนจากปางควาย เป็น “วัดมหิงสาวาส” ชื่อเป็นภาษาบาลี
สันสกฤต ที่ทันสมัย แต่ยังคงความหมายเดิมเอาไว้
บทสรุป
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า อิทธิพลของวาทกรรมจากอานาจรัฐกลาง ได้กดทับคนในท้องถิ่นให้
รู้สึกว่าด้อยทั้งชื่อ หรือภูมินามต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งชื่อคน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด หรือ แม่น้าลาห้วยต่าง ๆ ทั้งนี้โดย
ผ่านระบบการศึกษาสมัยใหม่และกลไกของอานาจรัฐ เช่น ข้าราชการ นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
พระภิกษุสงฆ์ ผู้รู้บาลีแตกฉาน
หากกล่าวในแง่อิทธิพลของภาษา ตามแนวคิดนักทฤษฎีกลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม ที่กล่าวถึงลักษณะอัน
แท้จริงของภาษาว่า ภาษามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเมือง (Politics) และความเป็นการเมือง (The
Political) อย่างแนบแน่น ต่างขยายความซึ่งกันและกันจนสามารถกล่าวแทนกันได้ว่าภาษาคือการเมือง โดย
มองว่าภาษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการพูดถึงโลกหรือเป็นตัวแทนโลก วัตถุ ความคิด ความเชื่อเท่านั้น แต่
ภาษาคือตัวสร้างโลก สร้างความคิด และสร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตั วตนของสิ่งที่ภาษาพูดขึ้นมา ๆ ภาษา
เป็นตัวยึดโยงของชุมชน ถ้าไม่มีภาษาร่วมกัน ชุมชนก็ไม่อาจดารงอยู่ได้ ดังตัวอย่างการใช้ภาษาในการเรียกชื่อ
ชุมชน วัด และภูมินามอื่น ๆ โดยเฉพาะนามที่เปลี่ยนจากชื่อชุมชนในท้องถิ่นดั้งเดิมไปเป็นชื่อแบบสันสกฤต
สมัยใหม่ ย่อมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองของรัฐชาติ ที่ต้องการครอบงาท้องถิ่นอย่างชัดเจน

๖๓

ภาษาคือการกระทา (Speech act) เป็นตัวการกาหนดรูปแบบของชีวิตที่หลากหลาย ที่ไม่ใช่
เป็นเพียงถ้อยคาโดด ๆ ที่ไร้เดียงสา ความหมายของภาษาไม่ได้อยู่ที่คานิยามหรืออยู่ที่การใช้คาเพื่อแทนหรือ
ระบุถึงวัตถุสิ่งของอย่างตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทาและการใช้ในแต่ละบริบทในชีวิตประจาวัน
ของคนในสังคมนั้น ๆ เช่น สามารถทาให้ความจริง ของประวัติความเป็นมาในชุมชน ภายใต้ สถานการณ์ทาง
สังคมแบบทุนสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปได้ ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและระบบวัฒนธรรม
ภาษาคือระบบของสัญญะ (Signs) หรือสัญลักษณ์แทนความหมายและรูปธรรมของการ
ปฏิบัติ ที่สามารถสื่อถึงความคิดและการกระทาอื่น ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมของคู่ตรงข้ามกัน เช่น สัญญะของคาว่า
“สุวรรณนาวา” ย่อมสื่อความหมายต่างออกไปจากคาว่า “นาหืก” สัญญะของคาว่า “หอม” ในโลกของสังคม
สมัยใหม่ ย่อมสื่อความหมายไปในทางที่ดีกว่าคาว่า “เน่า” ในแบบพื้นบ้านโบราณ สัญญะของคาว่า “มหิงสา”
ย่อมสื่อความหมายไปในทางสุภาพ หรือความเป็น “ชั้นสูง” กว่าคาว่า “ควาย” ในบริบทแบบท้องถิ่นที่มีความ
เป็น “บ้านนอก” เหล่านี้เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แนวคิดที่ว่า การใช้ภาษาคือมายาคติ (Mythologies) ทางสังคมอันหนึ่ง
ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่บริสุทธิ์หรือโดด ๆ แต่เป็นเพียงวิธีการใช้ภาษาที่ผ่านการกาหนดตามคติค่านิยม หรือการ
กลั่นกรองมาให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ใช้แต่ละคน กล่าวอีกแง่หนึ่ง มายาคติก็คือการพูด การใช้ภาษาชนิด
หนึ่งที่กระทาผ่านวาทกรรมที่มีระบบระเบียบและรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่ง (a mode of
signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจากัดของการใช้และมี
กระบวนการทาให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง โดยสื่อให้เห็นทั้งภาพพจน์ (Figurative) และความหมาย
แฝงต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมมวลชน จารีตปฏิบัติและอุดมการณ์หลักในสังคม
ภาษาคือเครื่องมือของอานาจ หรือเป็นภาษาของอานาจ (The Language of Power) คือ
ภาษาที่ใช้แล้วให้อานาจกับคนพูด ทาให้คนฟังรู้สึกว่าตัวเองด้อยกว่าคนพูด เพราะไม่รู้ความหมาย จึงมีอิทธิพล
ถึงชาวบ้านให้รู้สึกถึง “ความเป็นอื่น” จากวัฒนธรรมกระแสหลักของรัฐชาติ ทาให้รากเหง้าและระบบภูมินาม
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม แม้จะดูมีความสวยงามด้านภาษา แต่การที่ ความหมายดั้งเดิมได้หายไปนั้น นับเป็นเรื่องที่
รัฐชาติควรมีการทบทวน เพื่อให้ท้องถิ่นมีพื้นที่ทางสังคมและศักดิ์ศรีในตัวเองอย่างสง่างามต่อไป

๑๖

บทที่ ๒
ภูมินามกับพื้นที่: ตัวตนของท้องถิ่น วาทกรรม และการครอบงาของอานาจ
พรมแดนของพื้นที่ทางภูมิศาสตร์และพื้นที่ทางสังคมของท้องถิ่นแบบดั้งเดิมนั้น มีพลวัตที่ความเลื่อน
ไหลและไม่ชัดเจน เกิดขึ้นภายใต้โครงสร้างสังคมแบบเครือญาติ และกลุ่มเพื่อนบ้านที่ต้องอาศัยพึ่งพิงแรงงาน
ซึ่งกันและกัน รูปธรรมพื้นฐานที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือลักษณะการใช้พื้นที่ของหมู่บ้านที่ไม่ได้ให้ความสาคัญกับ
การมี “รั้วรอบขอบชิด” ในลักษณะของเขตแดนพื้นที่แห่งการครอบครองแบบปัจเจกที่ชัดเจน แม้ปัจจุบันอาจ
ยังปรากฏชัดในพื้นที่ชนบทและชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ชาวไทยภูเขาหลายกลุ่ม ที่อยู่อาศัยกันในพื้นที่ของความ
เป็ น “ส่ ว นบุ ค คล” เพี ย งตั ว บ้ า นเรื อ นเท่ า นั้ น พื้ น ที่ น อกเหนื อ จากนั้ น ไปเป็ น พื้ น ที่ ส่ ว นกลางของทุ ก คน
แม้กระทั่งในพื้นที่การผลิตหรือพื้นที่ทากิน จะมีความเป็นส่วนบุคคลก็แต่ในฤดูการผลิตเท่านั้น นอกเหนือจาก
นั้นแล้วเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนสามารถใช้ประโยชน์จากการเลี้ยงสัตว์ รวมถึงการหาอาหารที่เกิดขึ้นเอง
ตามธรรมชาติ ทั้งผักและสัตว์น้านานาชนิด
แต่เมื่อความเป็นชุมชนท้องถิ่นที่ถกู กาหนดขึ้นภายใต้รัฐชาติของความเป็น “คนไทย” (Thainess) นั้น
นอกจากจะถูกสร้างและกากับโดยแนวคิดเรื่องพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และระบบอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่าง ๆ แล้ว ยังถูกกากับด้วยระบบความสัมพันธ์ทางอานาจระหว่างกลุ่มชนผู้มีอานาจ (Dominant
group) ผู้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นชนกลุ่มใหญ่ กับกลุ่มชนที่ด้อยอานาจกว่า (Subodinate group) ภายใต้
กระบวนการสร้างความเป็นชาติ การสร้างพรมแดนทางชนชั้นที่ไม่เท่ากัน ได้กลายเป็นเทคโนโลยีสาคัญทาง
อานาจที่รัฐชาติใช้ในการควบคุมพลเมืองของตน 1 ท้องถิ่นถูกผนวกและกลืนกลายเข้ากับเขตอานาจการ
ปกครองที่รวมศูนย์อย่างเข้มแข็ง เรื่องราวรายละเอียดทางประวัติศาสตร์ และองค์ประกอบทางโครงสร้างของ
ท้องถิ่นถูกปิดบังและกดทับจนแทบจะหายไปจากหน้าประวัติศาสตร์ของชาติ
นอกจากนีค้ วามเป็นท้องถิ่น หากมองจากแนวคิดทางทฤษฎีเรื่องพื้นที่หรือ “ภูมิ” อันมีรากฐานมาจาก
ระบบโครงสร้างทางระบบจักรวาลทัศน์ของคนในท้องถิ่นแล้ว มีการแบ่งแนวคิดตามมิติของเวลาออกเป็น ๒
ยุคสมัยคือ
๑) ความคิดเรื่องพื้น ที่ แบบโบราณ หรือ ก่อนสมัยใหม่ที่ ได้รับอิทธิพลจากแนวคิดของพุทธศาสนา
เกี่ยวกับโลกทั้งสาม หรือ “ไตรภูมิ” อันได้รับอิทธิพลจากคัมภีร์อื่น ๆ โดยเฉพาะคัมภีร์ “จักรวาลทีปนี ” ที่
อธิบายการดารงอยู่ของโลกและจักรวาลไว้อย่างละเอียดตามลักษณะที่เป็น “ภูมิลักษณ์” (topography) ที่
ศักดิ์สิทธิ์และอยู่ในโลกของจินตนาการ ซึ่งไม่จาเป็นจะต้องถูกต้องตรงกับพื้นที่ผิวโลกเชิ งประจักษ์ที่เป็นแบบ
วิทยาศาสตร์สมัยใหม่ พื้นที่ดังกล่าวสะท้อนออกมาเป็นพื้นที่ทางสังคมอย่างเด่นชัดกว่าพื้นที่ทางภูมิศาสตร์
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๒) ความคิดเรื่องพื้นที่แบบสมัยใหม่ ตามทัศนะทางภูมิศาสตร์และดาราศาสตร์ของตะวันตก ซึ่ง
เริ่มต้นขึ้นในสมัยของรัชกาลที่ ๔ อันเป็นต้นกาเนิดของระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพของประเทศแบบ
สมัยใหม่ ที่มีขีดเส้นกั้นพรมแดนทางภูมิศาสตร์กายภาพ ที่กาหนดความเป็นรัฐชาติ ประเทศ ระบบประเทศ
ราชหรือเมืองขึ้น ระบบหัวเมืองและท้องถิ่นกันอย่างชัดเจนขึ้น 2
แนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กับแนวคิดเรื่องภูมิพื้นที่ มีผลถึงระบบอานาจและการต่อรองทาง
สังคมของชุมชน แสดงออกผ่านระบบโครงสร้างทางสังคม การเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรม โดยเฉพาะที่
เห็นได้ชัด ได้แก่ปรากฏการณ์ด้านภาษาและเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของชุมชนท้องถิ่ น ทั้งที่มา
จากการเล่าเรื่องราวด้วยวาจาในลักษณะของนิทานกึ่งตานาน (myth) รวมถึงการบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
เกี่ยวกับเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจนการกาหนดชื่อหรือนามเรียกขานของคน วัตถุ เหตุการณ์ และ
สถานที่ ทางภู มิศาสตร์ ของหมู่บ้ านนามเมืองต่าง ๆ กล่ าวอีก นัยหนึ่ ง ความพยายามในการสร้างพื้ นที่ ทาง
ภูมิศาสตร์ พื้นที่ทางสังคม และนิยามตนเองของท้องถิ่นเหล่านี้ สะท้อนความเป็นมาทางชาติพันธุ์และความ
เข้มแข็งในระบบความสัมพันธ์ทางอานาจทั้งในเชิงวัฒนธรรมและโครงสร้างทางสังคมของท้องถิ่น ขณะเดียวกัน
กับการสะท้อนถึงอิทธิพลการครอบงาจากอานาจภายนอก
อย่างไรก็ตาม ได้มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์และในทานองตักเตือนจากนักวิชาการกลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม
(Post Modernism) ถึงแนวคิดของกลุ่มขบวนการวัฒนธรรมชุมชน/ท้องถิ่น ของไทย ว่ามีข้อที่ควรคานึงถึงที่
สาคัญคือ เอาเข้าจริงแล้วการนาเสนอหรือการถ่ายทอดองค์ความรู้ (representation) ยังไม่ได้เป็นผลมาจาก
การกระทาของชาวบ้านเองโดยตรง แต่เป็นภาพที่ได้มาจากการถ่ายทอด บอกเล่าของนักวิชาการ/ปัญญาชน
มากกว่าเป็น ภาพที่ช าวบ้ านสร้างขึ้น เอง ถึงแม้ว่ านักวิช าการเหล่านั้นจะสร้างภาพขึ้นจากคาบอกเล่ าของ
ชาวบ้านและจากพยานหลักฐานต่าง ๆ แต่ในที่สุดแล้ว อานาจการเป็นผู้แต่ง ผู้เขียน หรือผู้เล่าเรื่อง ยังคงเป็น
ของนักวิชาการอย่างมั่นคง เพราะมีลักษณะของการเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง และเป็นการตอกย้าความคิดแบบ
แบ่งแยกเป็นเรื่องระหว่างตัวตนและความเป็นผู้อื่นอยู่นั่นเอง นอกจากนี้ยังยึดติดอยู่กับภาพสวยงามของชุมชน
ในอดีตทานองเพ้อฝัน (romanticism) และมีความกากวม แตกหัก ขาดตอนมากกว่าความต่อเนื่องและชัดเจน
หรือแบบที่เรียกว่า “genealogy” ซึ่งอาจนาไปสู่การสร้างองค์ความรู้แบบผูกขาดรวมศูนย์ชุดใหม่ขึ้นมา
แทนที่ได้ ซึ่งทางออกที่ดีของปัญหาดังกล่าวก็คือ ต้องไม่อ้างอิงว่าองค์ความรู้เหล่านั้น ไม่ใช่องค์ความรู้ที่เป็น
สากลหรือเป็นองค์รวมที่สมบูรณ์ ครบถ้วนหรือรอบด้าน แต่ต้องตระหนักว่า นั่นเป็นเพียงความรู้เฉพาะที่ เฉพาะส่วน และจากัดวงอยู่บนสถานการณ์/เหตุการณ์หนึ่ง ๆ เป็นหลักเท่านั้น 3
ในงานศึกษานี้ ผู้วิจัยจะพยายามหลีกเลี่ยง และตระหนักให้เสมอ ที่จะไม่ให้สิ่งที่ถูกศึกษาหรือโลกแห่ง
ความเป็นจริงของท้องถิ่นในวิธีการหาความรู้ในครั้งนี้เป็นเพียง “วัตถุที่ไร้ชีวิต ไร้ความหมาย” (signified) ซึ่ง
จะพยายามถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมาให้มากที่สุด แม้ว่าจะไม่หมดจดสดใสทั้งหมดก็ตาม เพื่อที่จะให้คนใน
โลกและพื้นที่ของท้องถิ่นได้เป็น “ตัวสื่อที่มีชีวิต มีความสาคัญ” (signifier) มากที่สุดเท่าที่จะกระทาได้
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โปรดดูรายละเอียดใน ธงชัย วินิจจะกุล, ๒๕๕๖, (ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ – บรรณาธิการแปล), กาเนิดสยามจากแผนที:่
ประวัติศาสตร์ภมู ิกายาของชาติ, กรุงเทพฯ: โครงการจัดพิมพ์คบไฟ ร่วมกับสานักพิมพ์อ่าน
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เนื้อหาสาคัญในบทนี้ จะพยายามอธิบายการปรากฏนามเรียกขานของชื่อบ้านนามเมืองต่าง ๆ ของ
ชุมชนท้องถิ่นซึ่งตั้งอยู่บนพื้นฐานของ ๒ แนวคิด คือแนวคิดเรื่องอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ กับแนวคิดเรื่องพื้นที่
ทางสังคมและพื้นที่ในระบบแผนที่ทางภูมิศาสตร์กายภาพ ซึ่งความเป็นจริงด้านการกาเนิดและที่มาของชุมชน
ย่อมมีความแตกต่างหลากหลาย บางชุมชนสถาปนาตัวเองขึ้น ภายใต้อัตลักษณ์และความสัมพันธ์ ทางสังคม
แบบเครือญาติอย่างมั่นคงในพื้นที่ทางภูมิศาสตร์จากการบุกเบิกหักร้างถางพงมาตั้งแต่แรก แต่บางชุมชนถูก
อ านาจของรั ฐ ชาติ ก วาดต้ อ นในมาอยู่ ใ นเขตแดนของรั ฐ ชาติ แ บบใหม่ ท่ า มกลางความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ อันเกิดมาจากระบบอานาจของชนชั้นนาแบบเก่า ที่ ถือเอากาลังคนเป็น
สาคัญเพื่อมาเก็บ ไว้ในพื้น ที่เขตแดนของอานาจที่เข้มแข็งกว่า ตามลั กษณะของรัฐ จารีตในภูมิภ าคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่ให้ความสาคัญกับการกากับควบคุมกาลังคน มากกว่าเรื่องของอธิปไตยเหนือดิ นแดน กรณี
ดังกล่าวอาจยกเว้นกรณีที่กลับกันกับการมีชีวิต และอิสระเสรีในอันที่จะเคลื่อนย้ายหรือเคลื่อนที่ของผู้คนใน
ภูมิภาคนี้ ในแบบของการแสวงหาเสรีภาพและแหล่งทามาหากินอย่างอิสระตามพื้นฐานของเสรีภาพที่พึงมีของ
มนุษย์ 4
ชื่อบ้ านนามเมืองในเขตพื้น ที่เมืองเชียงใหม่ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่ จะสะท้อนให้ เห็นถึงการสร้าง
วาทกรรมเกี่ยวกับความเป็นรัฐชาติเข้าครอบงา จนนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงด้านภาษาที่ใช้เรียกขานนามของชื่อ
หมู่บ้านและสถานที่อันเป็นหมุดหมายสาคัญอื่น ๆ ของชุมชน อันแสดงออกถึงสนามแห่งความสัมพันธ์เชิง
อานาจ ที่ซึ่งอานาจรัฐกับผู้คนหรือพลเมืองของรัฐต่อสู้กัน ระบบอานาจทางสังคมรุกล้าเข้าไปถึงระบบจิตสานึก
ต่อ ท้อ งถิ่น จนอ่ อนแอลง ถูก กลื น กลายให้ เ ป็ นเอกภาพในจิ นตนาการของความเป็น ของรัฐ ชาติ แบบใหม่
จนกระทั่งเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวอย่างในปัจจุบัน ประวัติศาสตร์ความเป็นมา
และการเปลี่ยนแปลงของนามเรียกขานหรือชื่อชุมชนต่าง ๆ เหล่านี้มีให้เ ห็นอยู่ทั่วไป พอจะยกให้เห็นเป็น
ตัวอย่างได้ ในชุมชนที่สาคัญ ๆ ดังต่อไปนี้
๑. ชุมชนในเขตเมืองเชียงใหม่
๑.๑ ชุมชนหมื่นสารงัวลาย : จาก “ครัวลาย” ถึง “งัวลาย” และ “วัวลาย”
ชุมชนวัวลาย เป็นชุมชนของชาวไทขึน หรือไทขืน หรือไทเขิน ที่แต่เดิมอาศัยอยู่เขตลุ่มน้าแม่ขึ นใน
เชียงตุง และถูกกวาดต้อนมาในราวปี พ.ศ. ๒๓๔๗ ในสมัยพระยากาวิละ 5 ที่กวาดต้อนชาวเมืองเชียงใหม่ที่
หลบหนีเข้าป่าให้กลับสู่เมือง รวมทั้งผู้คนจากเมืองเชียงตุง เมืองยอง เมืองสาด เมืองมาง กระทั่งคนในแคว้นสิบ
สองปันนา ให้มาตั้งรกรากในเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีทั้งไทใหญ่ ไทลื้อ ไทขึ้น และไทยอง เป็นช่วงที่มีการรวบรวม
คนมาบูรณะเมืองเชียงใหม่ เรียกกันว่าเป็นยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ผู้คนที่ถูกกวาดต้อนมา หากเป็น
ช่างฝีมือหรือไพร่เมืองชั้นดีจะให้ตั้งถิ่นฐานในตัวเมือง ระหว่างกาแพงเมืองชั้นในกับกาแพงเมืองชั้นนอก เช่น
4

ดูทัศนะ ๒ ด้านนี้เพิ่มเติมได้ใน วสันต์ ปัญญาแก้ว, ๒๕๕๐. “เสียงไตลื้อ: การเดินทาง/เคลื่อนที่ของพลเมืองลื้อ สิบสองปัน
นา” ใน สังคมศาสตร์: ศาสนา ชาติพันธ์และการพัฒนาระดับภูมภิ าคในเขตลุ่มนาโขง, วารสารทางวิชาการ คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๒/๒๕๕๐, เชียงใหม่: ห้างหุน้ ส่วนสามัญ โคขยัน มีเดียทีม
5
สรัสวดี อ๋องสกุล,๒๕๕๓, (ฉบับพิมพ์ครั้งที่ ๗). ประวัตศิ าสตร์ล้านนา, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์อัมรินทร์, หน้า ๓๑๔

๑๙

ช่างเหล็ก ช่างหล่อ ช่างแต้ม ช่างฆ้อง ฯลฯ ส่วนไพร่ที่ไม่เป็นช่างฝีมื อจะไว้นอกเมือง เช่น ไทลื้อ ที่อาเภอ
สันทราย สันกาแพง ดอยสะเก็ด ไทยอง ที่ลาพูนและสันกาแพงบางส่วน
ชุมชนวัว ลาย เป็ นชุมชนชาวไทขึน หรือไทเขิน ที่มีความชานาญด้านการทาเครื่องเงิน มีวัดที่เป็น
ศูนย์กลางของชุมชนคือ “วัดหมื่นสาร” สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๐๖๙ ตามชื่อของผู้สร้างวัด ที่มียศเป็น “หมื่น”
มีนามเต็มว่า “หมื่นหนังสือวิมลกิตติสิงหละราชมนตรี ” เป็นสังฆการีเกี่ยวกับการรับรองราชฑูตและแปลพระ
ราชสานส์ จึงเรียกเป็นนามแบบสั้น ๆ ว่า “หมื่นสาร” แล้วนามาตั้งเป็นชื่อวัด 6
สาหรับชาวไทขึนซึ่งสะสมความจัดเจนทางการผลิตเครื่องใช้ เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งภาษาล้านนาเรียกว่า
“ครัว” อ่านว่า “คัว” แปลว่าสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ ในครัวเรือน ปกติชาวไทขึนจะออกเสียงสระอัว เป็นเสียง
สระโอ คาว่า “ครัว” จึงออกเสียงเป็น “โค” ผลิตภัณฑ์เหล่านี้มีทั้งทาจากไม้ หรือไม้ไผ่จักสาน แล้วนามาทา
ด้วยฮัก (รัก) หรือ หาง (ชาด) เรียกว่า โคฮัก โคหาง มีทั้งทาจากเงิน เรียกว่า โคงืน ถ้าทาด้วยทองเหลือง
เรียกว่า โคตอง ถ้ามีลวดลายแต่งแต้มเรียกว่า โคลาย ชุมชนที่ผลิตเครื่องเงินจะมีการ “ต้อง” หรือสลักลวดลาย
ต่าง ๆ เช่น ลาย ๑๒ ราศี ลายม่าน เป็นต้น
ไทขึน ดัง กล่ าวได้ ถิ่น ฐานอยู่ ท างทิศ ใต้ ของประตู เชี ยงใหม่ เป็ นชุ มชนที่ ทาเครื่อ งเงิน ที่มี ล ายหรื อ
ลวดลายหลากหลาย เป็นเหตุให้บริเวณนั้นถูกเรียกว่าบ้านครัวลาย (ออกเสียงแบบไทลื้อ ไทเขินว่า โค – ลาย)
หมายความว่าเป็นหมู่บ้านที่ผลิตของใช้ประเภทเครื่องเขินเครื่องเงินที่มีลวดลาย เมื่อเชียงใหม่ได้รวมเป็นสยาม
มีผู้แทนจากส่วนกลางมาปกครองเชียงใหม่ ภาษาพื้น ถิ่นถูกเปลี่ยนให้เป็นภาษาไทยกลาง โดยเฉพาะชื่อของ
ชุมชน ชื่อท้องถิ่นต่าง ๆ ทั้งนี้เพื่อความสะดวกและความเข้าใจตรงกันภาษาที่ใช้กันมาแต่เดิมจึง ค่อย ๆ เลือน
หายไป
คาว่า โคฮัก โคหาง ถูกเปลี่ยนเป็น เครื่องเขิน ตามกลุ่มชาติพันธุ์ผู้ผลิตชาวขึน หรือชาวเขิน โคเงิน
เปลี่ย นเป็ น เครื่ องเงิน และที่เปลี่ย นไปจนไม่เหลือความหมายเดิมคือ บ้า นโคลาย ที่ถูกเปลี่ ยนไปเป็น
บ้านงัวลาย หรือ วัวลาย ในปัจจุบัน เพราะคิดกันไปเองว่า “โค” หมายถึง “วัว” ในเมื่อคนรุ่นหลังไม่เข้า
ใจความเป็นมา ก็เลยปั้นเป็นรูปวัวด่างเอาไว้กลางชุมชน ก็เลยไปกันใหญ่ 7
อย่างไรก็ตาม หลักฐานที่ปรากฏในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุชื่อชุมชนดังกล่าวว่า “บ้านงัวลาย”
ดังความว่า
“เถิงสกราช ๑๑๖๑ ตัว ปลีกัดเม็ด พระเปนเจ้าเกณฑ์เจ้าคามูนเปนแม่ทับ กุมริพล ๓๐๐ ชึนไพตี
ฟ้าฅาเครื่องอันมาตังเมืองปุ ฟ้าฅาเครื่องถูกสีนาดตาย ได้เมืองปุแล้ว เจ้าคามูนค็ลวดยกริพลข้ามนาแม่คงไพ
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สมโชติ อ๋องสกุล, ๒๕๔๖. รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประวัติศาสตร์ชุมชนเชียงใหม่: การสร้างประวัตศิ าสตร์
ท้องถิ่น, สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ชุดโครงการประวัติศาสตร์ท้องถิ่นภาคเหนือ: ประวัติศาสตร์เพื่อชุมชน, (เอกสาร
อัดสาเนา), หน้า ๓๒๗
7
สรุปความจากบทความในนิตยสาร มติชนสุดสัปดาห์ ฉบับประจาวันที่ 14 – 20 กันยายน พ.ศ. 2555 ปีที่ 32 ฉบับที่ 1674
คอลัมน์ “ล้านนา – คาเมือง” ของชมรมฮักตั๋วเมือง สานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

๒๐

ฟากตะวันตก เข้าตีเอาบ้านงัวลาย บ้านสะตอย ส้อยไร ท่าช้าง บ้านนา ท่งอ้อ ได้หมื่นขวางัวลายและเมียฟ้า
เครื่อง กวาดเอาครอบครัวลูกบ่าวชาวไพร่ลงมาใส่บ้านเมือง” 8
แต่เมื่อพิจารณาตามลาดับอายุของเอกสาร และเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์สมัยพระยากาวิละแล้ว
จะเห็นได้ว่า ยุคที่พระยากาวิละกวาดต้อนผู้คนเข้ามาอยู่ในเวียงเชียงใหม่ อยู่ระหว่าง พ.ศ. ๒๓๒๕ – พ.ศ.
๒๓๓๙ (จ.ศ. ๑๑๔๔ – ๑๑๕๘) แต่ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับที่เก่าที่สุดพบว่าคือฉบับ วัดพระงาม จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งจารขึ้นเมื่อ จ.ศ.๑๒๑๖ หรือ พ.ศ.๒๓๙๗ ซึ่งห่างจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงถึงเกือบ ๖๐ ปี ดังนั้น
จึงเป็นไปได้ว่าตานานพื้นเมืองเชียงใหม่อาจได้รับ อิทธิพลของภาษาไทยกลางจากรัฐสยามแล้ว จึงทาให้ “ครัว
ลาย” หรือ “โคลาย” กลายเป็น “งัวลาย” และจาก “งัวลาย” ก็กลายเป็น “วัวลาย” ไปในที่สุด

รูป ปั้ น วั ว ลาย หน้ า วั ด หมื่ น
หมื่นสารวัวลาย สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๔

สารกลางแยกชุมชนบ้าน

อย่างไรก็ตาม เมื่อสอบถามชาวบ้านในชุมชนวัวลายในยุคปัจจุบันซึ่งเป็นคนรุ่นหลัง (ไม่อนุญาตให้
เปิดเผยนาม) ก็ได้รับการบอกเล่าว่า ชื่อบ้านวัวลายนั้นมีมานานแล้ว ไม่ทราบที่มา การปั้นรูปวัวไว้กลางชุมชน
เป็ น ความสมั ค รใจของชาวบ้ า น เพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ที่ ส อดคล้ อ งกั บ ชื่ อ บ้ า นซึ่ ง ปั จ จุ บั น มั ก นิ ย มท าไว้ เ ป็ น
สัญลักษณ์ประจาถิ่นที่ทากันอยู่ทั่วไป ส่วนเสาใจบ้านหรือหอผีเสื้อบ้านนั้นหายไปนานแล้ว เมื่อก่อนอาจจะมีแต่
ปัจจุบันเป็นร้านค้าขายไปหมดแล้ว
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, ตานานพืนเมืองเชียงใหม่ ฉบับ๗๐๐ ปี, เชียงใหม่, ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๓๘, หน้า ๑๓๐

๒๑

ช่างฝีมือการ “ต้องสลุงเงิน” (ตีขันเงิน) จากชุมชน “ครัวลาย/“โคลาย”

๑.๒ ชุมชนศรีสุพรรณ ช่างหล่อ พวกแต้ม นันทาราม ช่างเคี่ยน ท่าสะต๋อย: ชุมชนช่างฝีมือหล่อ
โลหะ เครื่องเขิน เครื่องเงิน ช่างวาดเขียน และช่างกลึง ของชุมชนชาวไทลื้อ ไทเขิน

ชุมชนศรีสุพรรณ กับงานช่างฝีมืออุโบสถเงิน (อลูมิเนียม) ทั้งหลัง ในวัดของชาวชุมชน

๒๒

พ่ออุ๊ยจันทร์ แก้วดวงแสง อายุ ๘๖ ปี กับงานหล่อพระพุทธรูป ที่ยังคงรักษาอาชีพช่างหล่อมาจนปัจจุบัน
ของชาวบ้านในชุมชนบ้านช่างหล่อ ต.หายยา เมืองเชียงใหม่ ปัจจุบันเหลือเพียง ๓ หลังเท่านั้นที่ยังทาอยู่

ชุมชนศรีสุพรรณ ช่างหล่อ พวกแต้ม ช่างเคี่ยน นันทาราม ล้วนเป็นชุมชนของช่างฝีมือ ตั้งอยู่ในพื้นที่
ใกล้เคียงกันบริเวณนอกกาแพงเมืองทิศตะวันตก ที่มีความชานาญด้านการทาเครื่องเงิน เครื่องเขิน ช่างกลึงไม้
(เคี่ยน) และการหล่อพระ จึงตั้งชื่อชุมชนตามอัตลักษณ์ของตัวเอง ส่วนวัดของชุมชนศรีสุพรรณ ช่างหล่ อ
และนันทาราม ถูกเปลี่ยนชื่อตามบุคคลผู้นาชุมชนเป็นแบบสยาม (สันสกฤต) และเปลี่ยนชื่อชุมชนไปด้วยว่า
“ศรีสุพรรณ” และ “นันทาราม” ตามลาดับ
ชุมชนพวกแต้ม คาว่า “พวก” พบในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่หลายคา เช่น พวกน้อย พวกหานบ้าน
พวกดาบ พวกช้าง พวกหน้าไม้ พวกนาและพวกหมอยาบาด นายพวก – ชาวพวก พวกซอด และพวกต้องแต้ม
เป็นคาเรียกกลุ่มคนเฉพาะบางกลุ่ม และกลุ่ม ช่างฝีมือประเภทต่าง ๆ ซึ่งบางกลุ่ม เช่น ชุมชนพวกแต้ม หรือ
“พวกต้องแต้ม”ได้รับสิทธิพิเศษให้เข้าอยู่อาศัยในเขตกาแพงเมืองชั้นใน ระดับเดียวกับชนชั้นปกครองระดับ
ขุนนางผู้ใหญ่ที่รับพระบรมราชโองการจากกษัตริย์และพระมหาเทวีโดยตรง 9 เนื่องจากมีความชานาญในการ
“ต้อง” คือ ตัด ฉลุ ตอก ลวดลายต่าง ๆ ลงบนวัสดุเครื่องเงิน ทองแดง และทองเหลือ ง ที่มีชื่อเสียงเป็นที่นิยม
มาจนถึงปัจจุบันคือ การทาฉัตรรูปลายต่าง ๆ โดยพระสงฆ์วัดพวกแต้ม จนเป็นที่รู้จักและนิยมกันทั่วไป
ชุมชนชาวไทลื้ อ ไทเขิ น ที่ ถูกกวาดต้อ นมาอีก ชุมชนหนึ่งที่ น่า สนใจ คื อชุ มชนท่า สะต๋ อย ชื่อ บ้า น
"สะต๋อย" ปรากฏอยู่ในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ว่าด้วยเชียงใหม่สะสมพลเมือง และ หนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่
ว่าด้วย "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" โดยจะกล่าวถึงพระกรณียกิจ ของพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงองค์ที่ ๑ (พ.ศ.
๒๓๒๔ – ๒๓๕๘) ว่าในช่วงเวลานั้น แผ่นดินล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ บ้านเรืองไร่นาถูกทิ้งร้าง หมู่บ้าน
กลายเป็นป่า เมืองกลายเป็นดง จะไปทางใต้ก็กลัวเสือ จะไปทางเหนือก็กลัวช้ าง บ้านเมืองขาดเสถียรภาพ
เพราะไม่มีเจ้านายเป็นหลักแห่งแผ่นดิน คงมีแต่ขุนเล็กๆน้อยๆที่ดูแลท้องถิ่นตน โดยเหตุนี้ พระเจ้ากรุงธนบุรี
(สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช) จึงทรงให้พระยามังวชิรปราการกาแพงแก้ว (พระเจ้ากาวิละ) ไปฟื้นฟูเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งนับว่าเป็นยุคที่ต่อมาเรียกว่า "เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง" จึงไปชักชวน หรือ ตีบ้านเล็กเมืองน้อย
ต่าง ๆ เพื่อนาเอาประชากรมาสะสมรอไว้ใน "เวียงป่าซาง" รวมกันหลายครั้ง เช่นในปี จ.ศ.๑๑๔๕ (พ.ศ.
9

สมโชติ อ๋องสกุล. เรื่องเดียวกัน, หน้า ๓๕๒

๒๓

๒๓๓๒) ก็ได้ชาวบ้าน "สะต๋อย" บ้าน "วังลุ" บ้าน "วังกวาด" มารวมไว้อีกด้วย แม้จะเข้ามาตั้งอยู่ในเมือง
เชียงใหม่แล้วก็ตาม กิจกรรมการรวบรวมพลเมืองก็ยังดาเนินต่อไป ดังในจุลศักราช ๑๑๖๐ (พ.ศ.๒๓๔๑) ก็ได้
ประชากรจาก เมืองปุ เมืองสาด เมืองแจดท่าอ้อ เมืองถึง และ เมืองกุน มารวมอยู่ในเมืองเชียงใหม่ และ ในปี
รุ่งขึ้นก็ได้ให้กองทัพไปตีเอาประชากรจาก บ้านวัวลาย "สะต๋อย" ส้อยไร ท่าช้าง บ้านนา และ ทุ่งอ้อ มาไว้ใน
เชียงใหม่อีกเช่นกัน 10
ส่วนบรรดาผู้ที่อพยพมาโดยถูกกวาดต้อนจากถิ่นต่างๆ ก็ตั้งชื่อหมู่บ้านของตนตามชื่อบ้านเมืองเดิมที่ตนถูก
กวาดต้อนลงมา เช่น "บ้านเมืองมาง" ซึ่งมีชาวบ้านเดิมเป็นชาวไทลื้อ และได้ อพยพลงมาจาก "เมืองมาง" ในรัฐ
สิบสองปันนา นอกจากนี้ ยังมีหมู่บ้าน "เมืองสาด" "เมืองกาย" "เมืองเลน" "เมืองวะ" "เมืองขอน" "เมืองลวง"
"เมืองหลวย" "เมืองยอง" "พยาก" "เชียงขาง" เหล่านี้เป็นต้น เป็นหมู่บ้านที่รายรอบเมืองเชียงใหม่และลาพูน
ถึงแม้ว่าประชากรดั้งเดิมในหมู่บ้านเหล่านั้น เป็นไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง และ ไทใหญ่ ในปัจจุบันนี้ก็ได้กลับ
กลายเป็นไทยวน โดยเรียกตนเองว่า "คนเมือง" ไปจนหมดสิ้นแล้ว คาว่า "ท่าสะต๋อย" จึงเป็นชื่อเรียกขานของ
"บ้านสะต๋อย" (วัดศรีสร้อยทรายมูล) และชุมชนที่ตั้งบ้านเรือนรายรอบบริเวณวัดท่าสะต๋อยในปัจจุบันนี้
เนื่องจาก บ้านท่าสะต๋อย อยู่ใกล้แม่น้าปิง จึงเป็น "ท่าน้า" จึงเรียกว่า "ท่าสะต๋อย" ถนนนี้จึงชื่อว่า ถนนท่า
สะต๋อย ใกล้ๆกับ "ท่าสะต๋อย" คือ "ท่าแพ" ถนนไปยังท่าแพ จึงมีชื่อเรียกว่า ถนนท่าแพ 11

ป้ายวัดและวิหารวัดท่าสะต๋อย

๑.๓ ชุมชน หนองประทีป หนองป่าครั่ง หนองเส้ง ฟ้าฮ่าม และสันผีเสื้อ
เนื่องจากภูมิศาสตร์ของแอ่งเชียงใหม่เป็นที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง จึงปรากฏมีหนองน้าขนาดใหญ่อยู่หลาย
หนอง ซึ่งหนึ่งในหนองเหล่านั้นคือหนองบัว ที่พระยามังรายถือเป็นหนึ่งในเจ็ดของชัยภูมิที่ดี ดังปรากฏความใน
ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ว่า

10
11

ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี, อ้างแล้ว, (หน้า ๒๐)
http://www.bloggang.com, ค้นเมื่อ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๕๖

๒๔

“อัน ๑ หนองใหย่มีวันออกช้วยเหนือแห่งไชยภูมิได้ชื่อว่าอีสาเนน สรา นรปูชา ว่าหนองไหย่มีหน
อีสาน ท้ราวพระญาต่างประเทสจักมาปูชาสักการะมากนัก เปนไชยมังคละถ้วน ๖ แล” 12
ปัจจุบันพื้นที่บริเวณดังกล่าว ถูกถมเป็นถนนรัตนโกสินทร์และถนนอัษฏาธรไปแล้ว
นอกจากนี้ยังปรากฏหนองต่าง ๆ อีกหลายแห่งเช่น หนองช้างคลาน หนองหอย หนองบวกหาด
หนองป่าครั่ง (มีครั่งจับอยู่บนต้นทองกวาว มีวัดประจาชื่อ วัดหนองถ่าน) หนองประทีป (มองจากดอยสุเทพลง
มากลางคืนจะเห็นแสงระยิบระยับเหมือนประทีปโคมไฟ)
ตานานกล่าวถึงที่มาของชุมชนฟ้าฮ่ามว่า ในสมัยที่ท้าวแสนเมืองมา ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่ ท้าว
มหาพรหมเจ้าเมืองเชียงรายคิดการใหญ่ ก่อการกบฏยกทัพมาตีเวียงพิงค์ แต่สู้ไม่ได้หนีพ่ายไป ต่อมาท้าว
มหาพรหมคิดจะขออภัยโทษต่อท้าวแสนเมืองมา จึงส่งพระพุทธสิหิงค์ ซึ่งแต่เดิมได้มาจากกาแพงเพชร มายัง
เมืองเชียงใหม่โดยล่องมาทางลาน้าปิง ยามที่พระพุทธสิหิงค์มาถึงเชียงใหม่นั้น เป็นเวลารุ่งสางแสงทองจับขอบ
ฟ้าเหลืองอร่ามตา หรือเวลาที่ "ฟ้าฮ่าม" พอดี องค์พระต้องแสงอรุณเปล่งรัศมีเรืองๆ น่าอัศจรรย์ ผู้พบเห็นต่าง
ปลื้มปีติถ้วนหน้า และขนานนามฝั่งน้าปิงตรงนั้นว่า "ฟ้าฮ่าม" เพื่อเป็นสิริมงคลมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้
จากชุมชนหนองป่าครั่ง ชุมชนทุ่งโฮเต็ลไปทางตะวันออก ผ่านถนนทุ่งโฮเต็ล สุสานสันกู่เหล็ก โรงเรียน
ปริ๊นสรอยแยลวิทยาลัย บริเวณวัดเชตุพน และโรงพยาบาล “หนองเส้ง” (โรงพยาบาลแม็คคอร์มิ คปัจจุบัน)
เป็นที่ตั้งของชุมชนหนองเส้ง ที่ในอดีตมีหนองน้าขนาดใหญ่อยู่กลางชุมชน มีวัดเชตุพน เป็นวัดประจาชุมชน
แม่อุ๊ยศรีวรรณ โพธิเส็ง อายุ ๙๐ ปี ชาวบ้านชุมชนหนองเส้ง ใกล้วัดเชตุพน เล่าว่า สมัยยังเด็ก ยังทัน
ได้เห็นหนองน้าขนาดใหญ่ที่เรียกว่าหนองเส้ง ที่เรีย กกันว่า “หนองเจ๊กโป๊” เป็นของตระกูลนิมมานเหมินทร์
ต่อมาหนองได้ตื้นเขินขึ้น และได้มีการถมที่ดินเพิ่มเติม แล้วได้ยกถวายให้กับวัดพระสิงห์ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของ
“โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา” ไปจนถึงบริเวณสุสานสันกู่เหล็กและบริเวณโดยรอบ
ปัจจุบันชาวบ้านในชุมชนหนองเส้ง แบ่งศรัทธาตามหัววัดออกเป็น ๓ กลุ่ม คือกลุ่ม (ป๊อก) ใต้ ศรัทธา
วัดเชตุพน ป๊อกกลาง ศรัทธาวัดกู่คา และป๊อกเหนือ ศรัทธาวัดฟ้าฮ่าม

แม่อุ๊ยศรีวรรณ โพธิ์เส็ง อายุ ๙๐ ปี ชาวชุมชนหนองเส้ง – เชตุพน โดยกาเนิด
(สัมภาษณ์ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๖)
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เรือ่ งเดียวกัน, หน้า ๓๕

๒๕

วัดเชตุพนและบริเวณหนองเจ๊กโป๊ที่เป็นที่ตั้งของโฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนาในปัจจุบัน

จากชุ ม ชนของต าบลฟ้ า ฮ่ า ม เลี ย บสองฝั่ ง แม่ น้ าปิ ง ขึ้ น ไปทางเหนื อ เป็ น ชุ ม ชนของต าบลสั น ผี เ สื้ อ
ประกอบด้วยชุมชน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่ ชุมชนหมู่บ้านป่าข่อยเหนือ ป่าข่อยใต้ ร้องขี้ควาย ร้องอ้อ ขัวโก ท่าเดื่อ
ท่าหลุก (เดิมมี “หลุก” หรือระหัดวิดน้า เพื่อวิดน้าปิงขึ้นหล่อเลี้ยงพืชสวนไร่นาชาวบ้านในชุมชน) สันทราย
ต้นกอก (บางส่วนสังกัดตาบลฟ้าฮ่าม) และชุมชนบ้านสันผีเสื้อสามัคคี ที่ปัจจุบันกลายเป็นชุมชนที่อยู่ในซอย
เล็ก ๆ ซอยหนึ่ง เรียกว่า ซอยสันผีเสื้อ อยู่ทางฟากตะวันออกของถนน
เป็นที่น่าสังเกตว่านามชุมชน “ขัวโก” ปรากฏอยู่ในพื้นที่หมู่ ๔ ต.สันป่าเปา อ.สันทราย ด้วย ซึ่งน่าจะ
มาจากชื่อเดิมของชุมชนอพยพกลุ่มชาวไทเขิน เมืองโก ที่ถูกกวาดต้อนมาในสมัยพระเจ้ากาวิละด้วยเช่นกัน
ภาษาถิ่นล้านนาเรียกผีเสื้อว่า “ก่าเบ้อ” นามของ “สันผีเสื้อ” มาจากข้อสันนิษฐาน ๒ ทาง ได้แก่ มา
จากต้นไม้สมุนไพรชนิดหนึ่ง ซึ่งอดีตชาวบ้านเล่าว่ามีอยู่มากมายในชุมชน เรียกว่าต้ น “ผีเสื้อน้อย” อีกทาง
หนึ่งมาจากคาว่า “ผีเสื้อบ้าน” ซึ่งแบ่งเป็น ๓ ตระกูลผี ปัจจุบันจึงมีศาลผีเสื้อบ้านอยู่ ๓ แห่งในชุมชนเดียวกัน
แต่ที่สงั เกตคือ เทศบาลตาบลสันผีเสื้อในปัจจุบัน ได้ใช้รูปผีเสื้อ (Butterfly) มาเป็นสัญลักษณ์ของเทศบาล

๒๖

ต้ น
“ผีเสื้อน้อย” ที่อดีตมีอยู่เต็มสันดอนในชุมชน
กับหอผีเสื้อบ้านทั้ง ๓ ตระกูล ใน บริเวณใกล้เคียงกัน

หอผีเสื้อบ้านทั้ง ๓ หอ อยู่ในบริเวณที่ใกล้ ๆ กัน ถัดกันขึ้นไปตามคันคลองส่งน้าที่ไหลผ่านกลาง
ชุมชน และมีหลักฐานการขุดพบอิฐก้อนใหญ่และกล้องยาสูบดินเผาแบบโบราณอยู่ในบริเวณหอผี ชาวบ้านเชื่อ
ว่าเป็ นวัดเก่าแก่ของชุมชน ที่ปั จจุ บั น ได้ร้ างไปแล้ ว และบริเวณพื้นที่ส่ว นใหญ่ถัดจากชุมชนขึ้นไปทางทิศ
ตะวันออก และทิศเหนือเป็นหมู่บ้านจัดสรรไปหมดแล้ว

๒๗

หอผีเสื้อบ้านของชุมชน “ร้องขี้ควาย”
ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่

พ่ออุ๊ยเป็ ง
ประภา
๙๔ ปี ชาวชุมชนบ้าท่าหลุก ผู้ให้ข้อมูล และวัดท่าหลุก สันผีเสื้อ
(สัมภาษณ์ ๖ กรกฏาคม ๒๕๕๖)

บุ ญ
อายุ

๑.๔ ชุมชนช้างม่อย
ชุมชนบ้านช้างม่อย เป็นชุมชนเก่าแก่ชุมชนหนึ่งของเชียงใหม่ อยู่ด้านนอกคูเมืองด้านทิศตะวันตก
ของตัวเมืองเชียงใหม่ หากเดินทางจากถนนคูเมืองด้านนอกเลี้ยวซ้ายเข้าถนนช้างม่อยเพื่อตรงไปตลาดวโรรส
ฝั่งซ้ายและขวาของถนนช้างม่อยคือบ้านช้างม่อย
บ้านช้างม่อย สามารถแยกได้เป็น ๒ กลุ่ม คือบ้านช้างม่อยเหนือและบ้านช้างม่อยใต้ (อาจเรียกว่า
ค้อยเหนือ และค้อยใต้) บ้านช้างม่อยเหนือคือ ฝั่งด้านเหนือของถนนช้างม่อย ด้านหน้าวัดชมพูไปจนสุดวัด
ชัยศรีภูมิ บ้านช้างม่อยใต้ คือ ฝั่งด้านใต้ของถนนช้างม่อยจรดประตูท่าแพ
ชุมชนบ้านช้างม่อย เป็นชุมชนของกลุ่มชาติพันธ์มอญ - เม็ง มีชื่อเสียงและความชานาญในการตีมีด
โดยเฉพาะมีดที่ขึ้นชื่อมากชื่อว่า “มีดสุโข” เป็นมีดประจาของชุมชนชาวช้างม่อยมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากนี้
ยั ง ช านาญในการท าเครื่ อ งใช้ เ กษตรกรรม เช่ น จอบ เสี ย ม และท าขนมจี น หรื อ ภาษาล้ า นนาเรี ย กว่ า
“ขนมเส้น” นอกจากนี้ประวัติศาสตร์บ้านช้างม่อย ยังมีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับชุมชนหรือ “ศรัทธา” วัด
หนองคา ที่สันนิษฐานว่าอาจเป็นวัดเดียวกันกับวัดช้างม่อยในอดีต ตานานเมืองเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงลางบอก
เหตุที่เกิดขึ้นที่ประตูช้างม่อย ดังข้อความที่ว่า

๒๘

“อยู่มาเถิงสักกราชะ ๑๑๘๗ ตัวปลีดับเร้า เดือน ๗ แรม ตกปลีใหม่แล้ว เหตุการณ์บ้านเมืองบังเกิด
กบเขียด ฅันฅาก เปนหมู่เข้าปะตูช้างม่อย พอย่าบ่ถองดิน นกยางค็รบกันในอากาสทัดหนองแจ่งสรีภูมิ ”
(ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี, ๒๕๓๘: ๑๖๔) 13
อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว (๒๕๓๙) ได้กล่าวไว้ในหนังสือชื่อ “วัดร้างในเวียงเชียงใหม่” โดยสันนิษฐานว่า
วัดช้างม่อยอาจหมายถึงวัดหนองคาในปัจจุบัน โดยอ้างถึงโทรเลขที่เจ้าพระยาวิชิตวงศ์วุฒิไกร กราบทูลพระ
เจ้าน้องยาเธอ กรมขุนสมตอมรพันธ์ เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม รัตนโกสินทร์ศก ๑๒๐ (พุทธศักราช ๒๔๔๕) ความ
ว่า
“ทราบฝ่าพระบาทว่า เจ้าราชวงศ์ว่าราชการแทนเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ มีโ ทรเลข ๒ มีนาคม ว่า
หม่องปิด พม่ามีศรัทธาสร้างอุโบสถวัดช้างม่อย บ้านประตูช้างม่อย แขวงเมืองเชียงใหม่ขอผูกพัทธสีมา กว้าง
๑๐ วา ยาว ๑๐ วา”

สกุล “ช้างหลับ” จารึกบนศาลาวัดชมพู ต.ช้างม่อย บอกถึงความสัมพันธ์ของชาวบ้านกับชื่อประจาชุมชน

ชุมชนช้างม่อย มีความผูกพันอย่างใกล้ชิดกับ ชุมชนหรือ “ศรัทธา” วัดหนองคา ที่สันนิษฐานว่าอาจ
เป็นวัดเดียวกันกับวัดช้างม่อยในอดีต วัดนี้ชื่อวัดหนองคามาแต่เดิม สาเหตุที่เรียกว่าวัดหนองคานี้ เป็นเพราะ
ในสมัยนั้นพื้นที่ตั้งวัดเป็นป่า มีบึงใหญ่ซึ่งกว้างและลึกอยู่ทางทิศเหนือของวัด ต่อจากบึงนั้นเป็นหนองน้ามีผู้เล่า
สืบ มาว่าในหนองน้ านั้ น มีทองคา ต่อมาชาวปะโอ และชาวไทใหญ่ ได้ร่ว มกันสร้างวัดขึ้น ในปีพุทธศักราช
๒๓๘๐ ดังนั้นจึงได้ชื่อว่า “วัดหนองคา” จนถึงปัจจุบัน 14

13
14

คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เล่มเดียวกัน,หน้า ๑๖๔
สุทธิพงค์ พัฒนวิบูย์ และ สุนทร คายอด. ๒๕๕๔, ประวัติศาสตร์บา้ นช้างม่อย ย้อนรอยวัดหนองคา, เชียงใหม่: ครองช่าง
พริ้นติ้ง

๒๙

๑.๕ ชุมชนในเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองเชียงใหม่: ดอยอ้อยช้าง – “อุจชุปัพพตะ” กับ ดอย
สุเทพ ดอยบวกห้า ดอยปุย สู่ดอยภูพิงค์ กับพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศ
สถานที่สาคัญหรือหมุดหมาย (Land Mark) ประจาเมืองบางแห่ง ได้กลายเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ในฐานะ
ที่ถูกใช้เป็นแกนความสัมพันธ์ของกลุ่มชนในเขตพื้นที่แถบนั้น ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล , (๒๕๔๖) ได้ให้
ความหมายของความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ หรือโลกศักดิ์สิทธิ์ (the sacred) ไว้ว่า พื้นที่ศักดิ์ สิทธิ์ เป็นทั้ง
เหตุการณ์ ปริมณฑล พื้นที่ และเวลา ที่แตกต่างไปจากโลกในชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความพิเศษตรงที่สามารถเผย
ให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งสูงส่ง ที่ครอบคลุมทั้งโลกในอดีต โลกนี้ และโลกหน้า อีกทั้งโลกของเทพ โลกของผี โลก
ของวิญญาณและสั จ ธรรม โดยอาศัย อยู่ในหลากหลายรูปแบบของพื้นที่ เป็นต้นว่าในสภาพแวดล้ อมทาง
ธรรมชาติ หรือกระทั่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ประเพณี พิธีกรรมและการแสดง เป็นต้น
ดอยสุเทพ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า จึงถือเป็นพื้นที่ศึกดิ์สิทธิ์ ที่มีตานาน
และเรื่องราวเกี่ยวกับการเผยแพร่พุทธศาสนา ผสมผสานกับนิมิตความฝันในระบบความเชื่อแบบพื้นบ้าน
ดั้งเดิมมารองรั บ 15 ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ระบุว่า สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา ราชวงศ์มังราย
หลักฐานจากตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุนามของดอยสุเทพว่า ดอยอุจฉุปัพพตะ
ความหมายตามถ้อยคาประกอบด้ว ยคาว่า อุจฉุ หมายถึงอ้อย กับคาว่า ปัพพตะ คือ บรรพต ที่
หมายถึง ภูเขา หรือ “ดอย” ในภาษาถิ่นล้านนา
อุจฉุ [อุด] น. อ้อย (ป.) 16
อุจสุขันธ์ หมายถึง อ้อยเหล้ม 17
ความในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ระบุถึงดอยสุเทพในตานานว่า
“เจ้าฅืนมาอยู่กุมกามเสียงรดูหนาวแล้ว เจ้ามังรายทรงช้างมังคละตัวประเสริฐ มีหมู่โยธาแวดล้อมเปน
ปริวารไพแอ่วเลียบตีนดอยอุจฉุปัพพตะคือว่าดอยสุเทพ.............” 18
“เจ้าพระยาเมงรายครองราชย์สัมบัติในนครกุมกามโดยสุขสวัสดิภาพมาได้ ๕ ปี ลุศักราชได้ ๖๕๓ ปี
เถาะตรีศก เจ้าพระยาเมงรายเสด็จประพาสข้างทิศหนเหนือ เถิงเขาอ้อยช้างคือดอยสุเทพ......” 19
อาจกล่าวได้ว่า “ดอยอ้อยช้าง” เป็นชื่อเดิมที่ชาวบ้านใช้มาก่อน แล้ว มาแปลตามความหมายในภาษา
บาลีในภายหลัง แล้วต่อมาจึงเปลี่ยนมาเป็น “ดอยสุเทพ” ตามชื่อของฤาษีวาสุเทพ ที่ประจาอยู่ที่นั่นในยุคฤาษี
ชีไพร ก่อนที่พุทธศาสนาจะเข้ามาถึง ถ้าถิ่นเดิมบริเวณดังกล่าวเป็นที่อยู่อาศัยของชาวลั๊วะ ดอยนี้น่าจะมีชื่อที่
15

โปรดดูรายละเอียดใน http://www.pasasiam.com/home/index.php/history.ตานานพระธาตุดอยสุเทพ เชียงใหม่ (ค้น
เมื่อ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๖)
16
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน : กรุงเทพฯ, ศิริวัฒนาอินเตอร์พริน้ , หน้า ๑๓๘๑
17
บาเพ็ญ ระวิน และอุดม รุ่งเรืองศรี,๒๕๓๑.รายงานการวิจัยศัพท์หมวดภาษาบาลี – ล้านนา และศัพท์ขอมในภาษา
ล้านนา, เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, หน้า ๘๗
18
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, ๒๕๓๘, ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี,
เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่, หน้า ๓๑
19
พระยาประชากิจกรจักร์ (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์คลังวิทยา, หน้า ๒๖๕

๓๐

เป็นภาษาลั๊วะอยู่บ้าง แต่ไม่เคยปรากฏมาก่อนเลย ส่วนดอยภูพิงค์ เดิมชื่อว่า “ดอยบวกห้า” ภายหลังเปลี่ยน
ชื่อตามพระตาหนักภูพิงคราชนิเวศ
๑.๖ “ข่วงสิงห์” กับชุมชนข่วงสิงห์ 20
“ข่วงสิงห์” หรือ “คุ้มสิงห์” เป็นโบราณสถาน ก่อสร้างเป็นรูปสิงห์คู่ ตั้งอยู่ตาบลช้างเผือก อาเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งปัจจุบันกรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานสาคัญของชาติไว้แล้ว สร้าง
ขึ้นเมื่อจุลศักราช ๑๑๖๓ หรือปี พ.ศ. ๒๓๕๑ ปีระกา ตรีศกเดือน ๔ เหนือขึ้น ๑๒ ค่า พ่อเจ้ากาวิละเจ้าผู้ครอง
นครเชียงใหม่ พระองค์แรก (พ.ศ.๒๓๒๕-๒๓๕๖) ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ได้โปรดให้สร้ างสิงห์ปูนปั้นสีขาวยืน
ขึ้นไว้คู่หนึ่ง ตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศเหนือ อีกตัวหนึ่งหันหน้าไปทางทิศตะวันออก ณ ที่อันเป็นบริเวณโล่ง
เตียนกว้างขวางอยู่ทางทิศเหนือของตัวเมืองเชียงใหม่ เมื่อสร้างเสร็จแล้ว จึงทาพิธีอันเชิญเทพยดาอารักษ์ และ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายให้มาสิงสถิต อยู่ ณ ที่นี้ ตาม คัมภีร์ลานทองของเมืองเชียงใหม่ เขียนไว้ว่า “พระยากาวิละ
สร้างรูปสิงห์คู่นี้ไว้เป็นสีหนาทแก่เมือง” (กองโบราณคดี มปป. : ๕๕) คราวใดเมื่อจะยกทัพไปต่อสู้กับข้าศึก
ที่มารุกราน หรือเพื่อแผ่อานุภาพออกไป ก็ได้ยกทัพมาหยุด ณ สถานที่แห่งนี้ เพื่อกระทาอันเป็นมงคลต่างๆ แก่
กองทัพเป็นประจา ซึ่งต่อมาสถานที่แห่งนี้จึงได้ชื่อว่า “ข่วงสิงห์ชัยมงคล” และต่อมาได้เรียกชื่อให้สั้นลง ว่า
“ข่วงสิงห์” และในสมัยของเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลาดับที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๑๖-๒๔๓๙) ได้
โปรดให้สร้างวัดขึ้นไว้บริเวณใกล้กันหนึ่งวัด คือ “วัดข่วงสิงห์ชัยมงคล” ปัจจุบัน คือ “วัดข่วงสิงห์”
ประวัติการสร้างประติมากรรมรูปสิงห์
นับตั้งแต่อาณาจักรล้านนาเสียเมืองให้แก่ พระเจ้าหงสาวดีบุเรงนองกษัตริย์แห่งพม่าเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๑
พระองค์ได้วางแผนปกครองล้านนาอย่างสันติ พระพุทธศาสนาและลัทธิธรรมเนียมพม่าก็เข้ามามีอิทธิพลใน
ล้านนา ชาวล้านนาและชาวพม่าต่างนับถือศาสนาพุทธด้วยกัน จึงมีความผสมกลมกลืนทางวัฒนธรรมเป็นอย่าง
ดี
สาหรับสิงโตขนาดใหญ่ที่สร้างไว้ที่ปากทางเข้าวัดนั้น สมเด็จกรมพระยาดารงราชานุภาพได้ทรงอธิบาย
ว่า พระเจดีย์ที่สาคัญในเมืองพม่ามักจะมีรูปสิงโตตัวใหญ่อยู่สองข้างปากทางเข้าบริเวณทุกแห่ง การที่ทารูป
สิงห์ตั้งประจาปากทางดูประหลาด ที่ชอบทากันทั้งจีน เขมร และชวา ไม่แต่พม่าเท่านั้นสิงห์ก็คือ ราชสีห์นั้นเอง
ในเมืองไทยแต่โบราณก็ชอบทารูปสิงห์ตั้งปากทาง แต่มักทารูปสิงห์แบบเขมร หรือมิฉะนั้นก็เอาสิงโตหินของจีน
มาตั้ง ที่เห็นทารูปหล่อเป็นสิงห์ไทยมีแห่งเดียวที่วัดพระเชตุพน เป็นของพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทรงประดิษฐ์ขึ้น น่าจะเป็นพระราชปรารภว่าสิงห์แบบไทยยังไม่มีใครทามาแต่ก่อน...(สมเด็จกรมพระยาดารง
ราชานุภาพ อ้างถึงในกองโบราณคดี กรมศิลปากร ๒๕๓๔: ๗๖)
คติการตั้งรูปสิงห์ซึ่งตั้งปากทางขึ้นบันไดนั้น มาจากตานานเดิมที่เล่ากันสืบมาว่า มีราชสีห์ตัวหนึ่งลัก
ราชธิดาของพระยามหากษัตริย์ อันมีลูกยังเป็นทารกติดไปด้วย ๒ คน เอาไปเลี้ยงไว้ (เป็นเค้าเรื่องเดียวกับเรื่อง
สีหพาหุ ในหนังสือมหาวงค์ พงศาวดารลังกา) ครั้นลูกชายเติบใหญ่ได้พาแม่กับน้องหญิงกลับมาอยู่ในเมือง
มนุษย์ ฝ่ายราชสีห์เที่ยวติดตาม พบผู้คนกีดขวางก็ได้กัดตายเสียเป็นอันมากจนร้อนถึงพระยามหากษัตริย์ สั่งให้
20

เก็บความจากบทความของ กิติพงษ์ ขัติยะ, http://www.journal.liberalarts.mju.ac.th/gallery, ค้นเมื่อ ๑๔ มีนาคม
๒๕๕๖

๓๑

ประกาศหาคนปราบราชสีห์ กุมารนั้นเข้ารับอาสาออกไปรบราชสีห์ ยิงศรไปทีไรก็เผอิญผิดพลาดไม่สามารถฆ่า
ราชสีห์ได้ ฝ่ายราชสีห์ก็ยังสงสารกุมารไม่แผดเสียงให้หูดับ ต่อสู้กันจนราชสีห์เกิดโทสะอ้าปากแผดเสียง กุมารก็
เอาศรยิงกรอกทางช่องปากฆ่าราชสีห์ตาย ได้บาเหน็จมียศศักดิ์จนได้ครองเมืองเมื่อภายหลัง แต่เมื่อครองเมือง
เกิดอาการปวดหัวเป็นกาลัง แก้ไขอย่างไรก็ไม่หายจึงปรึกษาปุโรหิต ปุโรหิตทูลว่าเป็นเพราะบาปกรรมที่ได้ฆ่า
ราชสีห์ผู้มีคุณมาแต่หลัง ต้องทารูปราชสีห์บูชาล้างบาปจึงจะหายโรค ครั้นเมื่อกุมารกษัตริย์จะทารูปสัตว์
เดรัจฉานขึ้นบูชาก็นึกละอาย จึงให้สร้างรูปราชสีห์ขึ้นฝากไว้กับเจดีย์สถานที่บูชา เลยเป็นประเพณีสืบมา (กอง
โบราณคดี กรมศิลปกร ๒๕๓๔ : ๗๖)
การฟ้อนประเพณีที่ข่วงสิงห์ (คุ้มสิงห์)
ที่ข่วงสิงห์ทุกปีจะมีพิธีฟ้อนประเพณี ในเดือน ๙ เหนือ แรม ๑๒ ค่า ซึ่งเป็นการฟ้อนเพื่อบวงสรวงเทพยดา
อารักษ์ และสิ่งศักดิส์ ิทธ์ที่สิงสถิตอยู่ที่ข่วงสิงห์ (ไม่ใช่การฟ้อนผีมดผีเม็ง) จะมีการจัดเครื่องสักการะได้แก่ พาน
ข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสังเวย ได้แก่ หัวหมู เหล้าขาวเป็นต้น การฟ้อนจะมีเครื่องดนตรีพื้นเมือง
ประกอบ เช่น กลองเต่งทิ้ง ระนาด แน (ปี่) ฉาบ ฆ้องวงเป็นต้น การแต่งกายของผู้ฟ้อนจะแตกต่างกันไป
แล้วแต่เจ้าแต่ละองค์ที่จะเข้าทรง มีทั้งการแต่งกายแบบ มอญ อินเดีย จีน ชาวเขา ฯลฯ

“คุ้มสิงห์” ในบริเวณข่วงสิงห์ ในใจกลางชุมชนข่วงสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๓๒

๒. ชุมชนในเขตรอบนอกเมืองเชียงใหม่
๒.๑ ชุมชนในเขตอาเภอสันทราย
ชุมชนบ้าน “ท่าเกวียน” อ.สันทราย จาก “ท่าเกียน” “ท่าเกว๋น” และ “ท่าล้อ” ถึง“ท่าเกวียน”

ตัวอักษรล้านนาที่ป้ายชื่อวัดเขียนว่า “วัดท่าเกียร”

ชื่อของชุมชนหมู่บ้านหนึ่งในอาเภอสันทราย จากสามแยกถนนซุปเปอร์ไฮเวย์ขึ้นไปตามถนนสาย
เชียงใหม่ – แม่โจ้ ไปทางทิศเหนือ ราว ๘ กิโลเมตร จะถึงทางเข้าชุมชนหมู่บ้านหนึ่ง เขียนป้ายชื่อหมู่บ้านว่า
บ้าน “ท่าเกวียน” อยู่ในเขตปกครองขององค์การบริหารส่วนตาบลป่าไผ่ เขตอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่
ชาวบ้านออกเสียงหมู่บ้านของเขาว่าบ้าน “ท่าเกียน” (ออกเสียงจัตวาว่า ต้า – เกี๋ยน) ในความหมายเดียวกัน
กับคาว่า “ท่าเกวียน” ในภาษาไทยกลาง ที่หมายถึงบ้านที่มที ่าน้า ที่มีทาง “เกวียน” ขึ้นลง ภาษาถิ่นล้านนาใช้
อีกคาหนึ่งเรียกเกวียนว่า “ล้อ” หรือ “งัวล้อ” หมู่บ้านหนึ่งในจังหวัดน่านชื่อว่าบ้าน “ท่าล้อ” ในความหมาย
เดียวกันกับคาว่า “ท่าเกียน” นั่นเอง บ้าน “ท่าเกี๋ยน” ของล้านนาจึงถูกเปลี่ยนไปเป็นบ้าน “ท่าเกวียน” ด้วย
อิทธิพลของภาษาไทยกลางและศูนย์กลางอานาจรัฐกรุงเทพฯ ไป
แต่อีกแง่หนึ่ง ก็อาจเป็นไปได้ว่า “บ้านท่าเกี๋ยน” อาจเพี้ยนมาจากคาที่ออกเสียงและมีความหมาย
ใกล้เคียงกัน คือคาว่า “ท่าเกว๋น” (ออกเสียงว่า ต้า – เกว๋น) อันหมายถึงหมู่บ้านแห่งนี้ มี “ท่า” น้า ลงสู่ลา
เหมือ งที่ ผ่ า นหมู่ บ้ า น และมี ต้น ไม้ ใ หญ่ ขึ้น อยู่ ต้ นหนึ่ง ออกเสี ย งเป็น ภาษาล้ านนาว่า “ต้น มะเกว๋ น ” (ชื่ อ
วิทยาศาสตร์ คือ Flacourtia indica ในวงศ์ Flacourtiaceae กิ่งก้านมีหนามแหลมยาวตลอดทั้งต้น ใบเรียว
รูปไข่ ปลายใบแหลม) เช่นเดียวกันกับชื่อของบ้านและวัด “ต้นเกว๋น” ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ ที่ยังคงรักษารูปคา เสียง และความหมายไว้ได้อย่างงดงามและลงตัวจนถึงปัจจุบัน

๓๓

ต้นมะเกว๋น หรือตะขบป่า กับวัดต้นเกว๋น ตาบลหนองควาย อาเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ชุมชนบ้าน “หลวง” บ้าน “ทุ่ง”: ศูนย์กลางและ
ภูมิศาสตร์ในระบบการผลิตของชุมชน
จาก “ทุ่งหมูน้อย” ถึง “ทุ่งหมื่นน้อย” และ “ทุ่งข้าว
เน่า” ถึง “ทุ่งข้าวหอม”

๓๔

ชุมชนเกษตรกรรมในเขตภาคเหนือ มักตั้งอยู่ท่ามกลางพื้นที่การผลิตทางการเกษตร พื้นที่ส่วนใดเป็นพื้นที่
ราบลุ่มกว้าง อันเป็นที่ตั้งของชุมชนดั้งเดิม ก็จะเรียกชุมชนนั้นว่า “บ้านหลวง” อันหมายถึงบ้านหลักที่เป็น
ศูนย์กลางของหย่อมบ้านอื่น ๆ หรือเป็นชุมชนหมู่บ้านขนาดใหญ่ มีที่ราบในการทานากว้างขวาง จึงเรียกว่า
“หลวง” หมายถึงกว้างใหญ่ ถัดจากบ้าน “หลวง” ก็จะเป็นบ้าน “ทุ่ง” แสดงความหมายถึงขนาดของหย่อม
บ้านที่เล็กลงไป และตั้งอยู่บริเวณหั วทุ่ง หางทุ่ง หรือชายทุ่ง ตัวอย่างชื่อหมู่บ้านและความเปลี่ยนแปลงจาก
อิทธิพลภาษาไทยกลาง หลาย ๆ หมู่บ้าน ดังต่อไปนี้
ชุมชนบ้ านทุ่งหมูน้ อย เดิมเป็ น ชุมชนขนาดเล็ ก อยู่ในซอยลึ กเข้าไปจากถนนสายหลั กที่เชื่อมจังหวั ด
เชียงใหม่ กับอาเภอพร้าว ด้านหน้าปากซอยเป็นชุมชนขนาดใหญ่ของบ้านแม่โจ้ อันเป็นที่ตั้งของโรงเรียน
ประถมกสิกรรมแม่โจ้ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๗๗ จนมาเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ในปัจจุบัน
ชาวบ้านเล่าว่า ในอดีตทุกวันพ่อค้าลูกหมู จะนาลูกหมูหรือที่เรียกว่า “หมูน้อย” มาแลกเปลี่ยนค้าขายกัน
ที่หัว ทุ่งของชุมชนแห่ งนี้ ชาวบ้านจึงเรีย กชุมชนนี้ว่าบ้าน “ทุ่งหมูน้อย” ออกเสียงแบบล้ านนาว่า “ทุ่งหมู
หน้ อย” อันแสดงรากฐานหรือบทบาทหน้ าที่ของชุมชนแห่งนี้ว่ าเป็นที่แลกเปลี่ ยนสิ นค้าท้องถิ่นคือลู กหมู
โดยเฉพาะ “หมูดาหลังแอ่น” พันธุ์พื้นเมืองขนานแท้ดั้งเดิมที่ชาวบ้านนิยมเลี้ยงไว้ใต้ถุนบ้านแทบทุกหลังคา
เรือน ต่อมาทางอาเภอและกานันผู้ใหญ่บ้านเห็นว่าชื่อบ้านฟังดูไม่เหมาะสม จึงเปลี่ยนเป็นบ้าน “ทุ่งหมื่น
น้อย” แล้วสร้างเรื่องขึ้นมาประกอบว่าเดิม นายหมื่นและนางน้อยมาอยู่ก่อนเป็นคนแรก บางสานวนเล่าว่าเป็น
ผู้มีศรัทธาสร้างวัดขึ้นก่อน จากนั้นจึงเรียกว่าบ้านทุ่งหมื่นน้อย
ถัดจากชุมชนบ้านทุ่งหมูน้อยลึกจากถนนใหญ่เข้าไปอีก ก็จะเป็นชุมชนบ้านทุ่งข้าวเน่า ตาบลดอนแก้ว
อาเภอแม่ริม เป็นชุมชนเกษตรกรรม ก่อตั้งมากว่า ๑๐๐ ปีแล้ว พื้นที่เป็นที่ราบลุ่มต่า ทาให้น้าท่วมขังอยู่เสมอ
เป็นเหตุให้ข้าวเน่า ทาให้ชาวบ้านเรียกขานหมู่บ้านของตัวเองนี้ว่า “บ้านทุ่งข้าวเน่า” มาเมื่อประมาณปี พ.ศ.
๒๕๕๐ ทางการมาแนะนาว่าชื่อหมู่บ้านไม่เหมาะสม ชาวบ้านจึงเปลี่ยนชื่อหมู่บ้านใหม่ว่า บ้านทุ่งข้าวหอม โดย
มีน ายอาเภอมาเป็ นประธานเปิ ดป้ ายชื่อหมู่บ้านใหม่ ปัจจุบันยังเหลื อป้ายชื่อเก่าให้ เห็ นเป็นป้ายซีเมนต์ที่
ค่อนข้างถาวร ที่เหลืออื่น ๆ ได้ถูกเปลี่ยนเป็นชื่อใหม่หมดแล้ว และหากใครเรียกชื่อเดิมว่าบ้านทุ่งข้าวเน่าอีก
ชาวบ้านก็จะแสดงความไม่พอใจและบอกชื่อใหม่ให้ทราบ

๓๕

ชุมชนบ้าน “ทุ่งหมูหน้อย” (ทุ่งหมื่นน้อย) อ.สันทราย
กับชุมชน บ้าน “ทุ่งข้าวเน่า” (ทุ่งข้าวหอม) อ.แม่ริม

ชุมชนบ้านท้ายทุ่ง จาก” แม่หญ้อย” ถึง “แม่ย่อย”

“หญ้อย” ออกเสียงวรรณยุกต์ครึ่งโทครึ่งตรี เป็นเสียงนาสิก ซึ่งปรากฏเฉพาะในภาษาถิ่นล้านนาหรือ
อีสานเท่านั้น ไม่ปรากฏในภาษาไทยถิ่นกลางหรือไทยกรุงเทพฯ คานี้น่าจะแผลงมาจากคาว่า “ญอย” (เสียง
นาสิก) ที่หมายถึงสิ่งที่อยู่ในตอนท้าย หมายถึงเป็นหมู่บ้านที่อยู่ท้ายทุ่ง หรือปลายสุดของกลุ่มบ้าน แต่สาเนียง
ภาษาไทยกลางไม่มีเสียงครึ่งโทครึ่งตรี จึงออกเสียงว่า “ย่อย” แล้วสะกดตามเสียงอ่าน จึงทาให้ความหมายผิด
ไปเป็นคนละเรื่อง เพราะคาว่า “ย่อย” หมายถึงละเอียด และในทางสังคมจะมีความหมายในเชิงลบ เช่น เป็น

๓๖

คน “ย่อย” หมายถึงคนตระหนี่ถี่เหนียว หรือเป็นคนที่เรื่องมาก ส่วนคน “ปากย่อย” หมายถึงคนปากมาก
เช่น เวลาคนเมาเหล้ามักจะเป็นคน “ปากย่อย” คนแก่ก็เช่นเดียวกัน มักขี้บ่นกับลูกหลาน หรือเรียกว่า “ปาก
ย่อย” จนลูกหลานมักราคาญเอาได้ จากบ้าน “แม่หญ้อย” เป็นบ้าน “แม่ย่อย” ที่รูปคาและความหมายได้
เปลี่ยนไปแล้ว
ชุมชน “พยากน้อย” ชุมชน “เสือน้อย” แห่งอาเภอสันทราย
“พยาก” มาจากคาว่า “พยัคฆ์” ที่แปลว่า “เสือ” ในภาษาถิ่นล้านนาเขียนสะกดว่า พยฯคฆ์ หรือ
พยฯคเฆ้า อ่านแบบรวบเสียงว่า “เพี๊ยก” หรือ “เพี๊ยกโค” ความหมายคือ พยัคฆ์ หรือ พยัคโฆ ดังนั้นบ้าน
“พยากน้อย” ความหมายก็คือบ้าน “พยัคฆ์น้อย” หรือบ้าน “เสือน้อย” นั่นเอง
ชุมชนในจังหวัดท่าขี้เหล็ก เขตปกครองของพม่า เลยจากเขตติดต่ออาเภอแม่สายเข้าไปทางทิศเหนือ
ราว ๖๐ กิโลเมตร มีชื่อหมู่บ้าน “พยาก” ซึ่งเป็นหมู่บ้านของชุมชนคนไท – ยวน ลื้อ เขิน และยองเมื่ออังกฤษ
เข้ามายึดครองพม่า ทาให้ชาวบ้านในเขตเหล่านี้อพยพเข้ามาในเมืองไทย ผ่านเชียงราย น่าน ลงมาถึง
เชียงใหม่ ลาปาง และลาพูน จึงนาเอาชื่อหมู่บ้านติดมาด้วย มาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านของตัวเองหลายชุมชน เช่น
ชุมชนบ้านปูคา นาหนุน หนองบัว บ้านดอน เมืองล่าหรือเมืองหล้า ในเขตอาเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน ชุมชน
บ้านเมืองออน – ออนหลวย – เปาสามขา – ออนกลาง – หัวทุ่ง – สันก้างปลา – บวกค้าง ในเขตอาเภอสัน
กาแพง ชุมชนบ้านห้วยหยาบ ห้วยไซ และชุมชนอื่น ๆ อีกหลายชุมชนที่เป็นส่วนข้างมากของจังหวัดลาพูน
เหล่านี้ ล้วนเป็นคนไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ที่อพยพมาในเวลานั้นทั้งสิ้น ซึ่งได้นาชื่อหมู่บ้านดั้งเดิ มของตัวเองติด
มาด้วย รวมทั้งผีประจาตระกูล เช่น ผีเมืองหล้า ผีมดผีเม็ง มาไว้ในชุมชนของตัวเองด้วย

๒.๒ ชุมชนในเขตอาเภอดอยสะเก็ด
จาก “เส้นเกศ” “สะเกร็ด” ถึง “ดอยสะเก็ด” และภูมินามหมู่บ้านอื่น ๆ
นามของอาเภอ “ดอยสะเก็ด” มีตานานเล่าถึงที่มาว่าในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมาถึงสถานที่
แห่งหนึ่ง ทรงเปล่งฉัพพรรณรังสีเจิดจ้า พญานาคคู่หนึ่งเกิดความศรัทธาเลื่อมใส จึงแปลงกายเป็นชาย
หนุ่มหญิงสาวนาดอกบัวมาถวาย พระองค์จึงประทานเส้นผมให้ไว้เป็นที่บูชา นาคทั้งสองจึงได้สร้างเจดีย์
บรรจุไว้บนดอยที่หนึ่ง แล้วเรียกดอยนั้นว่า “ดอยเส้นเกศ”

๓๗

ตานานอีกสานวนหนึ่งเล่าว่า พญานาคทั้งสองได้ “สะเกร็ด” อันมีความหมายว่าได้ทาความสะอาด
เกร็ดของตัวเอง จึงเป็นที่มาของนาม “ดอยสะเกร็ด” ต่อมาทั้งสองนามจึงเรียกเพี้ยนเป็น “ดอยสะเก็ด”
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ชุมชนต่าง ๆ ในเขตดอยสะเก็ด มีตานาน เรื่องเล่าถึงที่มาและความเปลี่ยนแปลงไปอย่างหลากหลาย
ดังต่อไปนี้
ชุมชนบ้านเชิงดอย
ชุมชนเชิงดอย เป็นชุมชนระดับตาบลขนาดค่อนข้างใหญ่กว่าชุมชนอื่นๆ ในอาเภอดอยสะเก็ด และ
เป็นที่ตั้งของที่ว่าการอาเภอ สถานีตารวจ โรงพยาบาลประจาอาเภอ เป็นศูนย์ธุรกิจด้านการเงิน การค้า
การศึกษา การสื่อสารฯลฯของอาเภอ โดยมีหมู่บ้านทั้งสิ้นถึง ๑๓ หมู่บ้าน มีประชากรรวมประมาณ
๑๒,๐๐๐ คน แบ่งเขตการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น ๒ เทศบาล คือ เทศบาลตาบลดอยสะเก็ด (ในความเป็น
จริงไม่มีตาบลดอยสะเก็ด เทศบาลเอาชื่อของอาเภอมาเป็นชื่อของเทศบาล) กับในเทศบาลตาบลเชิงดอย
ที่มาของคาว่า “เชิงดอย” มาจากชื่อหมู่บ้าน “ตีนดอย” บ้านตีนดอย ซึ่งเป็นหมู่บ้านที่เป็น
ศูนย์กลางของตาบลเชิงดอยและเป็นศูนย์กลางของอาเภอดอยสะเก็ดด้วย คาว่า “ตีน” เป็นภาษาล้านนา
หมายถึงเท้า หรือส่วนที่เป็นฐานหรือส่วนล่างสุดหรือต่าสุดของดอยหรือภูเขา ส่วนคาว่า “ดอย” ก็เป็นภาษา
ล้านนาเช่นกัน หมายถึง “ภูเขา”เมื่อนาเอาคาว่า ตีน+ ดอย ก็เป็น ตีนดอย เมื่ออาณาจักรล้านนาตกอยู่ใต้
การปกครองของอาณาจักรสยาม รัชกาลที่ ๕ ได้จัดการปกครองหัวเมืองเป็น หมู่บ้าน ตาบล อาเภอ
จังหวัด เลยตั้งชื่อตาบลนี้ว่า “ตาบลเชิงดอย” แทนคาว่า ตีนดอย เพื่อให้เป็นภาษากลางและภาษาสุภาพขึ้น
แต่ภาษาพูดของคนในท้องถิ่นยังเรียกชื่อหมู่บ้านนี้ว่า “บ้านตีนดอย” อยู่จนถึงปัจจุบัน
ชุมชนบ้านลวงเหนือ – ลวงใต้: ชุมชนหมู่บ้านของคนไทลื้อ
บ้านลวงเหนือ และลวงใต้ ได้ชื่อมาจากหมู่บ้านเดิมที่อพยพมาจาก “เมืองลวง” ที่หมายถึงมังกร
ตามคติของจีนที่ผสมผสานกับ ไทลื้อ (รูปร่างเลยกลายเป็นกึ่งมังกรกึ่งพญานาค) ที่อพยพมาจากแคว้นสิบสอง
ปันนาในประเทศจีนตอนใต้มาในสมัยรัชกาลที่ ๕ ชาวไทลื้อลวงเหนือ ลวงใต้ปัจจุบันยังคงรักษาวัฒนธรรม
ด้านภาษาพูดไว้ได้ดี ผู้คนไม่ว่าเด็กจนถึงผู้เฒ่าแก่ชรายังคงพูดภาษาและสาเนียงไทลื้อกันแทบทุกคน มีการ
แต่งกายแบบไทลื้อในเทศกาลสาคัญๆ เป็นประจา ปัจจุบันมีการตั้งศูนย์วัฒนธรรมและบ้านแบบไทลื้อให้
ผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษาวิถีชีวิตที่เป็นอัตลักษณ์ของชนชาวไทลื้อได้ค่อนข้างสมบูรณ์
ขณะที่ชื่อวัดดั้งเดิมได้ถูกเปลี่ยนไปด้วยอิทธิพลของภาษาไทยกลางที่ดูทันสมัยกว่า โดยบทบาทสาคัญ
มาจากเจ้าอาวาส ทางราชการ หรือศรัทธาชาวบ้านเองที่เห็นพ้องต้องกันด้วย จากวัดลวงเหนือ จึงเป็นเป็นวัด
ศรีมุงเมือง และวัดลวงใต้ เป็น วัดรังษีสุทธาวาส
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โกศล ปราคา (บรรณาธิการ), ๒๕๓๗. ดอยสะเก็ด: ร่องรอยอารยธรรมสิบสองพันนา, เชียงใหม่: สานักงานการประถมศึกษา
อาเภอดอยสะเก็ด, โรงพิมพ์อักษร คอมส์ พริ้นท์

๓๘

รูปปั้นตัว “ลวง” ที่หน้าโบสถ์วัดลวงเหนือ กับเสาใจบ้านกลางชุมชน: แกนยึดโยงภายใน

ชุมชนบ้านลวงเหนือและลวงใต้ กับชื่อวัดที่เปลี่ยนไปเป็นวัดศรีมุงเมือง กับ วัดรังษีสุทธาวาส

ชุมชนตลาดใหญ่ ตลาดขวัญ เทพเสด็จ และชุมชนป่าป้อง 22
ความเป็นมาของชุมชนในตาบลตลาดใหญ่ เริ่มจากพญาหลวงไม้ มาจัดตั้งครั้งแรกเมื่อประมาณ
๑๕๐ ปีก่อน โดยมีผู้คนอพยพมาอยู่ด้วยประมาณ ๓-๔ ครอบครัว ในบริเวณหมู่บ้านแม่ก๊ะในปัจจุบัน ชื่อ
เดิมชื่อหมู่ บ้านแม่ค้า (ออกเสียง /แม่/ - /ก๊า/) ซึ่งบริเวณนี้เป็นชุมชนค้าขายสิ่งของและเป็นทางผ่านของพ่อค้า
ไทยใหญ่, พม่า, จีนฮ่อ, แขก และเจ๊ก (จีน) โดยพญามาอยู่เพื่อเก็บเงินสั่งส่วยให้เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
ต่อมามีขุน เมือ ง มีพญาธนสาร ขุน บ าเพ็ญราช เป็นผู้ ดาเนินการเก็บเงินส่ งส่ ว ยให้ เ จ้าผู้ ครองนคร
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กานดา เดชวงศ์ญา, ๒๕๕๖, รายงานการใช้หนังสือประกอบข้อมูลพืนฐานเพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ชันมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม, เอกสารอัดสาเนา, เชียงใหม่: โรงเรียนดอยสะเก็ด
วิทยาคม อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่, สานักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา ๓๔

๓๙

เชียงใหม่ ต่อมาตามลาดับ เมื่อรัชกาลที่ ๕ ได้จัดการปกครองส่วนภูมิภาคเป็นหมู่บ้าน ตาบล และอาเภอขึ้น
ขุนบาเพ็ญราช ก็ได้เป็นกานันคนแรกของตาบลตลาดใหญ่ โดยรวมเอาหมู่บ้านแม่ก๊ะ และบ้านแม่จ้อง ขึ้นเป็น
ตาบลตลาดใหญ่เมือ่ ปี พ.ศ.๒๔๗๕
พื้นเพผู้คนในตาบลตลาดใหญ่ เป็นคนพื้นเมืองเดิม โดยไม่มีหลักฐานว่าอพยพมาจากที่ใด มีภาษา
และประเพณีต่าง ๆ เหมือ นคนพื้น เมืองเชียงใหม่ทั่ว ๆ ไป แต่ก็มีคนหลายเชื้อชาติที่มาค้าขายหรือเดิ น
ทางผ่านหมู่บ้านนี้ ได้มาตั้งหลักปักฐานอยู่ร่วมกับคนพื้นเมืองเดิมด้วย มีทั้งไทใหญ่ (เงี้ยว) จีน แขก แต่ก็อยู่
ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคีต่อกันเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน บริเวณที่เป็นแหล่งการค้าขนาดใหญ่ เมื่อ
จัดตั้งเป็นตาบลขึ้นก็ใช้ชื่อว่า “ตาบลตลาดใหญ่” เพือ่ ให้สอดคล้องกับชุมชนที่มีการค้าขนาดใหญ่
ตาบลตลาดใหญ่แบ่งเขตการปกครองออกเป็น ๕ หมู่บ้าน ในรูปแบบเทศบาลตาบล อยู่บนถนสาย
ดอยสะเก็ด-บ่อสร้างสันกาแพง ห่างจากตัวอาเภอดอยสะเก็ดไปทางทิศใต้ประมาณ ๗ กิโลเมตร ลักษณะเป็นที่
ราบลุ่มทั้งหมด ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม (ทานา ทาไร่) เป็นพื้นที่รับน้าของเขื่อนแม่ก วง
อุดมธารา อาชีพรองได้แก่อาชีพรับจ้างในกิจการหลายประเภท เช่น การก่อสร้าง การทาเฟอร์นิเจอร์ การ
แกะสลักไม้ การทาร่ม หรือหัตถกรรมพื้นบ้านต่างๆ ซึ่งมีแหล่งงานในเขตอาเภอหมู่บ้านบ่อสร้างสันกาแพง
และอาเภอเมืองเชียงใหม่ รายได้เฉลี่ยต่อปีต่อครัวเรือนอยู่ที่ประมาณ ๔๐,๐๐๐ บาท
การที่ประชาชนที่มาตั้งถิ่นฐาน ณ ที่แห่งนี้ด้วยหลากหลายเชื้อชาติ เพราะมีแหล่งรวมจิตใจของ
ประชาชนได้ร่วมกันคือพระพุทธศาสนา โดยมีวัดประจาหมู่บ้าน ๕ แห่ง ล้วนเป็นวัดที่เก่าแก่มายาวนาน
เป็นวัดที่สร้างด้วยงานศิลปะที่งดงามแบบล้านนา เป็นที่มาของประวัติบรรพบุรุษของแต่ละหมู่บ้านเป็นอย่าง
ดี วัดในตาบลตลาดใหญ่ ๕ วัด ได้แก่
วัดศรีชยาราม (วัดแม่ก๊ะเหนือ)
วัดพรหมจริยาราม (แม่ก๊ะกาด)
วัดศรีดอนดู่ (วัดเงี้ยว) เป็นวัดที่สร้างโดยชาวไทใหญ่ที่อพยพจากประเทศพม่า มาตั้งถิ่นฐานและ
ค้าขายอยู่ในบริเวณนี้ ลักษณะสิ่งก่อสร้างของวัดจะเป็นศิลปะแบบพม่าทางรัฐฉาน (ไทใหญ่) ซึ่งมีรูปร่าง
ลักษณะแปลกตาอีกแบบหนึ่งและมีพระสงฆ์มาจากรัฐฉานของพม่า มาประจาและทาพิธีกรรมแบบไทใหญ่แก่
แรงงานอพยพชาวไทใหญ่ที่มาอยู่ในหมู่บ้านนี้
วัดสุนทรศิริ (วัดแม่ก๊ะใต้)
วัดมหาวนาภิมุข (วัดแม่จ้อง)

ชุมชนตลาดขวัญ
ชุมชนในตาบลตลาดขวัญ ประกอบด้วยชุมชนเล็ก ๆ ของกลุ่มคนไท - ยวน ๖ หมู่บ้าน พื้นที่ของตาบล
ทั้งหมดเป็นที่ราบลุ่มแม่น้าแม่กวง เหมาะแก่การเพาะปลูก ที่มาของชื่อตาบล ไม่ได้ใช้ชื่อหมู่บ้านใดเป็นชื่อของ
ตาบล ประชาชนและผู้นาของหมู่บ้านทั้ง ๖ ได้ตกลงกันว่าควรจะตั้งชื่อตามสถานที่ประชุมของผู้นาหมู่บ้าน

๔๐

ทั้ง ๖ และเป็นศูนย์กลางของชุมชนที่เป็นตลาดซื้อขายสินค้ากัน เนื่องจากเป็นที่ผู้คนจะมาพบปะกันเป็นประจา
ทุกวัน และควรเป็นชื่อที่เป็นสิริมงคลด้วย ที่ประชุมจึงได้ตกลงกันตั้งชื่อว่า “ตาบลตลาดขวัญ” ตั้งแต่นั้นมา
ชุมชนเทพเสด็จ
ชุมชนเทพเสด็จ เป็นส่วนหนึ่งของตาบลเชิงดอย ชุมชนได้ตั้งถิ่นฐานมานานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว ตั้งอยู่
ในเขตภูเขาสูงทางทิศตะวันออกของอาเภอดอยสะเก็ด บนเทือกเขาฝีปันน้า กับเทือกเขาขุนตาล เป็นชุมชน
ดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ “ขมุ” ปัจจุบันคือกลุ่ม “ลาวสูง” ในประเทศลาว ที่อพยพเข้ามาในพื้นที่เพื่อปลูกข้าว
ไร่ และทาสวนเมี่ยง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีได้เสด็จมาเยี่ยมโครงการหลวงถึง ๒
ครั้ง ในปี พ.ศ.๒๕๒๘ ทางคณะกรรมการสภาตาบลป่าเมี่ยงจึงมีมติให้แยกออกเป็นตาบลใหม่ โดยตั้งชื่อว่า
ตาบลเทพเสด็จ
อาชีพหลักของชาวบ้านได้แก่การทาสวนเมี่ยง เพื่อเก็บใบเมี่ยงอ่อนที่นามานึ่งและหมัก นามาเคี้ยว
อมป็นอาหารว่างหลังรับประทานอาหารเสร็จ หรือใช้เป็นอาหารว่างต้อนรับแขกที่มาเยี่ยมบ้านตามธรรมเนียม
ของคนภาคเหนือที่นิยมเคี้ยว “เหมี้ยง” และหมากพลู
ต่อมาเมื่อถึงยุคค้าขายเมี่ยงเจริญรุ่งเรืองมีพ่อค้าวัวต่างและม้าต่าง เข้ามาติดต่อค้าขายเพิ่มมากขึ้น
และมีค นพื้ น เมือ งที่อ ยู่ ใ นพื้ น ที่ ร าบอพยพเข้ ามาอาศั ยรับ จ้า งเก็บ ใบเมี่ ยงและทาสวนเมี่ยง จึ งได้เ กิด การ
ผสมผสานด้านเชื้อชาติพันธุ์กับชนเผ่าขมุ และชนเผ่าขมุบางส่วนได้อพยพไปอยู่ที่อื่น จนปัจจุบันได้กลายเป็น
คนพื้นเมืองไปหมดแล้ว
หมุดหมาย (Land Mark) ที่สาคัญของชุมชนได้แก่น้าตกเทพเสด็จ หรือเดิมชื่อว่าน้าตก “ตาดเหมย”
อันมีความหมายว่าท้องห้วยที่มีละอองหมอกปกคลุมอยู่ เป็นน้าตกที่สูงใหญ่ ตกจากที่สูงหลายสิบเมตร มีฟอง
ละอองน้าคละคลุ้งเหมือนมีห มอกเหมยตกตลอดเวลา มีความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และมีความ
หลากหลายทางชีววิทยา น้าตก “ตามเหมย” ตั้งอยู่ บนเทือกดอยลังกา เป็นยอดเขาสูงที่สุดของเทือกเขาขุน
ตาลและเทือกเขาผีปันน้า เป็นจุดแบ่งเขตของพื้นที่สามจังหวัด คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงราย
และจังหวัดลาปาง มีความสูงเป็นลาดับที่ ๕ ของประเทศ มีจุดสูงสุดที่ ๒,๐๑๐ เมตร จากระดับน้าทะเล

ชุมชนป่าป้อง
ตาบลป่าป้อง แต่เดิมเป็นส่วนหนึ่งของตาบลสง่าบ้าน โดยมีนายขุนป้อง ประชาไพร เป็นกานันคน
แรก ซึ่งขุนป้องมีบรรพบุรุษเป็นชาวไทเขิน ในกลุ่มของชนชาวไทยใหญ่อพยพมาจาก “บ้านป้อง” เอิ่งกาดเต้า
(ตาบลกาดเต้า) อยู่ทางทิศตะวันตกของเมืองเชียงตุงประมาณ ๑๒ กิโลเมตร มีฝีมือในการทาเครื่องเขินและ
เครื่องปั้นดินเผา ครั้นอพยพมาตั้งถิ่นฐานในอาเภอดอยสะเก็ด จึงได้นาชื่อหมู่บ้านมาตั้งเป็นชื่อบ้านของตัวเอง
โดยเติมคาว่า “ป่า” นาหน้าเพราะเดิมมีสภาพเป็นป่าเขามาก ประชาชนตาบลป่าป้องประกอบด้วย กลุ่มคน
หลายเชื้อชาติ เช่น ชาวลั๊วะ อยู่ในหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๘ ชาวพื้นเมืองเดิมอยู่ในหมู่ ที่ ๒ และหมู่ที่ ๗ ส่วน
ชาวมูเซอ(ลาหู่)เพิ่งเข้ามาอยู่ประมาณ พ.ศ.๒๕๔๖ โดยองค์กรทางศาสนาคริสต์ศาสนานิกายโปรเตสแตนส์

๔๑

มาซื้อที่ดินและแบ่งขายให้ชาวลาหู่ที่มาจาก อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และ อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ในราคาถูกและ
ผ่อนส่งรายเดือนละไม่ถึงพันบาท โดยชาวลาหู่เหล่านี้จะมาขายแรงงานในท้องถิ่นและในอาเภอใกล้เคียง
รวมถึงในอาเภอเมืองเชียงใหม่ด้วย ชาวไทยเขินอยู่ในหมู่ที่ ๓,๔,๕ และ ๖ ตาบลป่าป้องแบ่งเขตการ
ปกครองออกเป็น ๘ หมู่บ้านในรูปแบบของเทศบาลตาบล
วัดชยาลังการ์ เป็นวัดประจาหมู่บ้านของหมู่ที่ ๓ และหมู่ที่ ๔ เป็นวัดเก่าแก่ตามข้อมูลของกรมการ
ศาสนาว่าวัดนี้สร้างมาประมาณปี พ.ศ.๑๘๓๕ ก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ประมาณ ๔ ปี เดิมชื่อว่าวัดหนองหญ้า
ปล้อง คงจะเป็นหมู่บ้านร้างชั่วระยะเวลาหนึ่งด้วยภาวะสงครามไทยกับพม่า จนมาถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ ที่
พระองค์ได้ยกกองทัพไปตีเมืองเชียงตุงและเมืองสิบสองปันนา ได้กวาดต้อนผู้คนที่เป็นชาวไทเขินและชาวไทลื้อ
มาด้วย โดยชาวไทยเขินกลุ่มหนึ่งได้มาตั้งรากฐานที่หมู่บ้านป่าป้อง หมู่ที่ ๓ และหมูที่ ๔ ในตาบลป่าป้อง
ปัจจุบัน โดยผู้นาท้องถิ่นที่เป็นชาวไทเขินได้พยายามส่งเสริมให้คงรักษาวัฒนธรรมชาวไทเขิน เพื่อแสดงถึง
เอกลักษณ์ของบรรพบุรุษไว้ และโดยที่ชาวไทยเขินกลุ่มนี้ไม่มีฝีมือในการทาเครื่องเงิน แต่มีความถนัดในการทา
การเกษตรกรรม มีความขยันขันแข็งได้บุกเบิก ที่ดินทากินในบริเวณที่ราบรอบหมู่บ้าน และได้บูรณะวัดหนอง
หญ้าปล้องขึ้นเป็นวัดประจาหมู่บ้าน และต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นวัดป่าป้อง (วัดชยาลังการ์) ตามชื่อหลวงปู่
ชยาลังการ์ ที่มีบารมีด้านคาถาอาคมที่เลื่องลืออย่างกว้างขวางทั่วไปมาเป็นชื่อวัดแห่งนี้
๒.๓ ชุมชนในเขตอาเภอแม่ริม
จาก สรรวง - สรลวง – สลวง – สระหลวง – สรวย และสรวง (สวรรค์) ถึง “บ้านสะลวง” : ความ
พยายามต่อเติมบางส่วนที่ขาดหายไปของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น
อาเภอแม่ริม มีชื่อหมู่บ้านหนึ่งอยู่ถัดจากตัวอาเภอขึ้นไปทางทิศเหนือราว ๓ กิโลเมตร ชื่อว่าหมู่บ้าน
“สะลวง” แยกเป็น ๒ กลุ่มบ้าน คือบ้านสะลวงนอก กับสะลวงใน ทั้งสองหมู่บ้านสังกัดอยู่ในตาบลสะลวง คน
บ้านสะลวงเป็นคนเมือง หรือที่เรียกว่าเป็น “คนไท - ยวน” (โยนหรือโยนก) 23
ที่น่าแปลกก็คือชื่อของหมู่บ้านไม่ได้ตั้งตามสภาพทางภูมิศาสตร์ หรือแสดงความหมายที่เป็นพื้นบ้าน
หรือเป็นคาแบบไทย ๆ ทาให้นึกถึงศัพท์สันนิษฐานคาว่า “สรวง – สาง” ของจิตร ภูมิศักดิ์ 24 ที่ปรากฏในลิลิต
โองการแช่งน้าพิพัฒน์สัตยาโคลงห้า (มณฑกคติ) เป็นคาสรรเสริญพระวิษณุ (พระนารายณ์) ในตอนต้นว่า
“โอมสิ ทธิ สรวงศรี แกล้ ว แผ้ ว มฤตยู เอางูเป็น แท่น แกว่นกลื นฟ้ากลื นดิ น บินเอาครุฑมาขี่ สี่ มื อ
ถือสังขะ จักรคธาธรณี ภีรุอวตาร อสุรแลงลาญทัค ททัคนีจรนาฯ”
จิตร พบข้อสังเกตว่า นามของพระวิษณุที่ปรากฏในร่ายนั้น ปรากฏในนามที่เป็นภาษาไทยโบราณ ที่มี
การเลือนความหมายไปแล้ว นามที่ว่านั้นคือคาว่า “สรวง” นั่นเอง จิตร แปลความหมายของศัพท์ดังกล่าวตาม
23

ถ้าเป็นบ้าน “ลวง” (ลวงเหนือ – ลวงใต้) ในเขตอาเภอดอยสะเก็ด จะหมายถึงคนชาว “ไท - ยอง” ที่อพยพ (ถูกกวาด
ต้อน) มาจากเมืองยอง ประเทศเมียนมาร์ปัจจุบัน คาว่า “ลวง” หมายถึง “มังกร” ตามคติของกลุ่มคนไททางเหนือที่ได้รับ
อิทธิพลจากจีน ซึ่งเป็นคนละความหมายกับบ้าน “สะลวง” ที่มีรากฐานคามาจาก “สรลวง” หรือ “สรวง” ที่แปลว่าสวรรค์
24
จิตร ภูมิศักดิ์,2548. ศัพท์สันนิษฐานและอักษรวินิจฉัย, โครงการสรรพนิพนธ์จิตร ภูมิศักดิ์ ชุดนิรุกติศาสตร์,กรุงเทพฯ :
สานักพิมพ์ฟ้าเดียวกัน, หน้า 17 -24
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พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานว่าน่าจะหมายถึง “เทวดา” มากกว่าที่จะแปลว่าสวรรค์ เพราะจากบทที่ว่า
“โอมสิทธิสรวงศรีแกล้ว ” โดยใช้ความหมายตามพจนานุกรม ก็ต้องแปลว่า “โอมขอความสาเร็จแด่เทวดาผู้
เป็นศรีแห่งความแกล้วกล้า” จะแปลสรวงในที่นี้ว่า “สวรรค์” ไม่ได้เลย และที่เรียกท้าววิษณุว่า “พระสรวง” ก็
เรี ย กตามชื่ อ เมือ งที่ ส ถิ ต อยู่ คือ “ไวกู ณ สวรรค์ ” หรื อ “สรวงสวรรค์ ” และก็ คื อ ค า ๆ เดี ย วกั บ ชื่ อ เมื อ ง
“พิษณุโลก” (เมืองของพระวิษณุ) ในภาษาสันสกฤตว่า “เมืองสรวง” ที่เดิมเรียกว่าเมือง “สระหลวง” เพราะ
ออกเสียงคาว่า “สรวง” แบบแยกเสียงเป็น “สะ – หลวง” แล้วเขียนตามเสียงอ่านโดยโยงกับคาว่า “สระ” ที่
แปลว่าหนองน้า ซึ่งความจริงก็คือ “เมืองสรวง” ที่ไม่ได้เกี่ยวกับสระน้าเลยนั่นเอง โดยยืนยันจากหลักฐาน
จารึกสุโขทัยซึ่งจะเขียนว่า “สรลวง” ทุกหลัก ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับนามพระชนกของพระลอ (ในลิลิตพระลอ)
คือ ท้าวแมนสรวง อันหมายถึง เทวดาหรือผีฟ้าในสรวงสวรรค์ เพราะคนไทยโบราณเรียกเทวดาที่เป็น
เทวดาโดยกาเนิด ว่า “แมน” (ถ้าคนทาดีตายแล้วไปเป็นเทวดา ก็จะเรียกว่า “ผีฟ้า”)
ดังนั้นจิตรจึงสรุปว่า เมือง สรลวง หรือ สลวง ก็มาจาก สรวง นั่นเอง เพราะถ้าสรวงจะแผลงเป็น
“สรรวง” เวลาอ่านก็ออกเสียงยากและทาให้งง จึงแปรรูปเป็น “สรลวง” นอกจากนี้ ม.ร.ว. สุมนชาติ สวัสดิกุล
ยังอ้างไปถึงชื่อตาบล “แม่สรวย” ในเขตอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย ในปัจจุบันว่า น่าจะแผลงมาจาก
รูปคาว่า “สรวง” คือเมืองสรวง ของพระลอ เช่นเดียวกัน 25
ที่มาของคาตามความหมายเดิมดังกล่าว เมื่อมาถึงตาบล “สะลวง” ของอาเภอแม่ริม ทาให้เป็นไปได้
ว่าคนท้องถิ่น โดยเฉพาะปราชญ์ท้องถิ่น เช่น พระสงฆ์ผู้มีความรู้ด้านบาลี สันสกฤต ได้รับอิทธิพลจากงาน
วรรณกรรม ทั้งที่เป็นมุขปาฐะและลายลักษณ์อักษรจากเอกสารพับสาหรือใบลาน ที่ปรากฏอยู่ตามวัดต่ าง ๆ ที่
พระนามาใช้เทศนาในวันสาคัญทางศาสนา จึงนามาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านตามการออกเสียงและรูปเขียนที่แผกกัน
ออกไปดังกล่าว
อย่างไรก็ตาม มีการอ้างถึงสานวนของชาวบ้านในชุมชน ที่พยายามเชื่อมโยงและผสมผสานเอาจากคา
สองคาเข้ามาเกี่ยวข้องกัน เป็นชื่อบ้านสะลวง คือคาว่า “สะลอง” ว่ามาจากชื่อดอยแม่สะลอง ในอาเภอแม่จัน
จังหวัดเชียงราย กับคาว่า “ลวง” ที่หมายถึงสัตว์คล้ายมังกร ของกลุ่ม “คนไท” ในเขตล้านนาเดิม โดยอ้างถึง
ชาวบ้านผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชนหมู่บ้าน ได้เล่าถึงที่มาของชื่อชุมชนหมู่บ้าน ว่า ผู้ก่อตั้งบ้านสะลวงใน คือ ลุงอ้ายต่า
เป็นชายร่างกายกายาล่าสัน บึกบึน แข็งแรง สมกับเป็นหัวหน้า แต่รูปร่างค่อนข้างต่า หลังจากเดินรอมแรมมา
หลายคืน จนกระทั่งพบหมู่บ้านนี้เข้า เห็นว่าเป็นที่ราบ ขนานไปกับลาห้วยเชิงเขา อุดมสมบูรณ์ดี เหมาะแก่การ
สร้างบ้านสร้างเมือง จึงพากันหยุดพักสร้างปางขึ้น ช่วยกันทาเพิงพักอยู่ร่วมกัน ช่วยกันแผ้วถางที่ราบแห่งนี้
แบ่งกันเป็นที่ทาไร่ ทานา หมู่บ้านแห่งนี้ ก็เจริญขึ้นตามลาดับ ครั้งแรก ไม่รู้ว่าจะตั้งชื่อหมู่บ้านว่าอย่างไรดี
ชาวบ้านจึงประชุมปรึกษากัน เพื่อตั้งชื่อหมู่บ้านขึ้น ลุงอ้ายต่า ซึ่งเป็นหัวหน้า จึงออกความเห็นว่า ที่บ้านแห่งนี้
มีลักษณะภูมิประเทศเหมือนกับดอยแม่สะลอง ต่อมาชาวบ้านหากินลึกเข้าไปตามลาห้วยทางทิศตะวันตก
ประมาณ ๑๐ กิโลเมตร ไปพบต้นเมี่ยง ซึ่งขึ้นตามธรรมชาติมีอยู่จานวนมาก จึงพากันไปตั้งปางนอนค้างแรม
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เก็บใบเมี่ยงออกมาขายเป็นอาชีพอย่างหนึ่ง อยู่มาไม่นาน พวกชาวบ้านป่าเมี่ยงเหล่านี้ ก็พบกับสิ่งแปลก
ประหลาดอัศจรรย์เป็นอย่างยิ่งตอนกลางคืนของวันเพ็ญเดือนสิบสองเหนือ ขณะที่ชาวบ้านป่าเมี่ยงกาลังนั่ง
ล้อมวงเฝ้าดูการนึ่งเมี่ยงอยู่นั้น ก็มีเสียงดังครืนๆคล้ายฟ้าจะถล่มขึ้นที่ห้วยต้นน้า ใกล้ๆกับปางที่พักนั่นเอง
ทุกคนจึงออกจากที่พักกระท่อมมองไปตามเสียงที่เกิดขึ้น ต้องตกตะลึงไปตามๆกันกับสิ่งที่ไม่เคยเห็น
มาก่อน เป็นสัตว์ประหลาด รูปร่างคล้ายงู ตัวมหึมา ลาตัวยาว เท่าต้นตาล ที่หัวมีหงอน มีขา สี่ขา นัยน์ตาสี
แดงเป็นประกาย ลาตัวมีรัศมีลุกโชติช่วงเป็นแสงพุ่งไปทางสว่างไปไกล ลอยละล่องขึ้นสู่บนท้องฟ้า เป็น
ประกายระยิบระยับ เหมือนสายฟ้าแลบ มุ่งหน้าลอยตัวไปในทิศตะวันออก ด้วยความรวดเร็ว พร้อมกับเสียงที่
ดังกระหึ่ม กึกก้องไปไกล ในขณะเดียวกัน พวกที่อยู่ทางบ้าน ก็เห็นตัวประหลาดนี้มาวนเวียนอยู่เหนือน่านฟ้า
บ้านแม่สะลองแห่งนี้อยู่หลายรอบ แล้วก็มุ่งหน้ากลับไปสู่ที่เดิม พอรุ่งเข้าชาวบ้านป่าเมียงก็พากันไปดูที่เกิดเหตุ
ที่ต้นน้าลาห้วย พวกเขาได้พบรูน้าใหญ่ ขนาดตัวคนมุดเข้าไปได้ มีรอยงูใหญ่เลื้อย ออกมาจากรูพาเอาเศษ
โคลน แปดเปื้อนต้นไม้ ใกล้เคียงบริเวณ ที่มันผ่านไป มีรอยลู่เป็นทางตั้งแต่โคนต้นจนถึงปลายต้น เชื่อกันว่า
เป็นรอยของมังกร หรือที่ชาวเหนือเข้าเรียกว่า "ลวง" ชาวบ้านต่างโจษจันกันไปต่างๆนานา ปรากฏเช่นนี้ขึ้น
หลายครั้ง ส่วนมากจะเกิดขึ้นในวันเดือนเพ็ญ เป็นประจา ดังนั้นลุงอ้ายต่า จึงประชุมชาวบ้าน เพื่อเปลี่ยนชื่อ
หมู่บ้านเสียใหม่ ให้เป็นไปตามนิมิตปาฏิหาริย์ ที่ปรากฏให้เห็นในครั้งนี้ ให้เหมาะสมกับชื่อบ้านที่มีตัว "ลวง"
ลอยผ่านเป็นสายในระยะทางสิบกิโลเมตรนี้ว่า "บ้านสายลวง" ตั้งแต่นั้นมาคนรุ่งหลังเรียกเพี้ยนไปเป็น "บ้านสะ
ลวง" ตราบจนทุกวันนี้ 26
จะสังเกตเห็นได้ว่า คาอธิบายเหล่านี้ เป็นความพยายามสร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของคนในชุมชนใน
ยุคหลัง ๆ ขึ้นมาใหม่ ตามกระแสท้องถิ่นนิยมหรือระบบภูมิปัญญาชาวบ้าน ที่ต่อต้ านการเข้ามาของกระแส
โลกาภิวัตน์ในแง่ของประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่เกี่ยวพันอยู่ กับธุรกิจการท่องเที่ยว แต่ก็ได้ทิ้งความกากวมแบบ
พื้นบ้านให้เห็นว่า ที่มาของชื่อนั้นมักใช้วิธี “เทียบเคียง” เอาจากเสียงของคา รูปคา หรือความหมายของคา
จากชุมชนที่ใกล้เคียงกันอย่างปะปนกัน จนไม่แน่ชัดว่ามาจากคาไหนกันแน่ เช่น มีทั้งการเทียบเคียงจากชื่อ
ดอย “แม่สะลอง” ว่าอาจเพี้ยนเป็น “สะลวง” เพราะคา สะลอง กับ สะลวง ใกล้กัน และพยายามบอกว่ามี
ภูมิศาสตร์คล้ายกัน ซึ่งความจริงดอยแม่สะลองมีความสูงชันกว่ามาก ขณะเดียวกันก็มีคาว่า “ลวง” อยู่ จึงเพิ่ม
เรื่องเป็นเรื่องของ “ลวง” หรือ สัตว์คล้ายมังกรในคติของกลุ่มคนไททางล้านนาเข้าไป และในที่สุดก็ “ผลิตซ้า”
เรื่องเล่าจากความเชื่อดั้งเดิมของชุมชนถิ่นอื่นเข้ามากับบริบทชุมชนของตัวเองอย่างค่อนข้างคลุมเครือ
อย่างไรก็ตาม ในแง่ดี อาจถือเป็นความเข้มแข็งของท้องถิ่นที่ได้พยายามให้มีการผลิตซ้าประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นในลักษณะดังกล่าว โดยถือเป็นนโยบายของทางราชการด้วย เช่นในระดับจังหวัด ได้มีการส่งเสริมให้วัด
ทุกวัดได้ติดป้ายแสดงประวัติความเป็นมาของวัดไว้ทางด้านหน้าของวัดด้วย
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๔๔

ป้ายบอกเขตพื้นที่ชุมชนบ้านสะลวง ต.สะลวง อ.แม่ริม

๒.๔ ชุมชนในเขตอาเภอสันกาแพง – แม่ออน
ชุมชนในเขตพื้นที่ปกครองอาเภอสันกาแพง และแม่ออน (แยกจากสันกาแพงเมื่อปี พ.ศ.๒๕๓๗) เป็น
ชุมชนเก่าแก่ ที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ลุ่มแม่น้าแม่ออนต่อมายุคพระเจ้ากาวิละ ได้อพยพคนไทลื้อ ไทยอง ไทเขิน และ
ไทยองจากเชียงตุง เมืองยอง และสิบสองพันนามาอยู่ที่ บ้านออนหลวย หัวทุ่ง สันก้างปลา บวกค้าง ป่าตาล
ต้นดู่ ร้อยพร้อม ย่าพาย ไปจนถึงบ้านท่าวังตาลในเขตอาเภอสารภี อิทธิพลจากรัฐส่วนกลางและการศึกษา
สมัยใหม่ ทาให้ชื่อบ้านนามเมืองในเขตพื้นที่สันกาแพงเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าสนใจ ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ชุมชนชาวไทลื้อ ไทยยอง จากบ้าน “บ่อค่าง” ถึง “บวกค้าง”
จาก “ร้อยพ้อม” ถึง “ร้อยพร้อม” “ย่าพาย” “ร้องก่องข้าว” และ “ช่างเพี้ยน”
ตาบลบวกค้าง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของตัวอาเภอสันกาแพง มีพื้นที่ประมาณ ๗๒ ตารางกิโลเมตร ทิศ
เหนือติดต่อกับตาบลแช่ช้างและตาบลออนใต้ อาเภอแม่ออน ทิศตะวันออกและทิศใต้ ติดต่อกับตาบลห้วยยาบ
อาเภอบ้านธิ จังหวัดลาพูน ทิศตะวันตกติดต่อกับบ้านท่าต้นกวาว อ.สารภี ชาวบ้านในตาบลส่วนใหญ่เป็นคน
ไทยเชื้อสายยอง หรือที่เรียกตัวเองว่าเป็นกลุ่มคน “ไท-ยอง” และเรียกคนเมืองทั่วไปหรือคน “ไท – ยวน” ว่า
พูดหรือเป็นคน “ลาว” กลุ่มคนไท – ยอง ในตาบลบวกค้างมีชุมชนคนไท – ยอง ทั้งหมด ๑๒ หมู่บ้าน ไล่จาก
หมู่ที่ ๑ – ๑๒ ได้แก่ บ้านบวกค้าง ต้นดู่ ป่าตาล แม่แต ร้อยพร้อม (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /ฮ้อย/ – /ป๊อม/) ย่า
พาย (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /ย่า/ - ปาย/) กอสะเลียม ร้องก่องข้าว ช่างเพี้ยน (ออกเสียงภาษาถิ่นว่า /จ้าง/ - /
เปี๊ยน/) และชุมชนบ้านโป่ง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ปรากฏในศิลาจารึกวัดเชียงแสน ต.ออนใต้ อาเภอแม่ออน (แยกจาก
อาเภอสันกาแพงในปี เป็น กิ่งอาเภอ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ และยกฐานะเป็นอาเภอในปี พ.ศ. ๒๕๕๐) ทาให้
สันนิษฐานว่า ชาวบ้านในชุมชนอพยพมาจากพันนาภูเลา แขวงเมืองเชียงแสน ซึ่งเป็นกลุ่มเชื้อสายไท – ยอง
เช่นกัน และปัจจุบันยังไปมาติดต่อกับกลุ่มญาติพี่น้องด้วยกันทั้งสองถิ่น

๔๕

ชาวบ้ า นในชุ ม ชน เล่ า ถึ ง ต านานและความเป็ น มาของชื่ อ หมู่ บ้ า นในชุ ม ชนว่ า ในสมั ย พุ ท ธกาล
พระพุทธเจ้าเสด็จมายังที่แห่งนี้ อันเป็นที่อยู่อาศัยของพญาค่างเผือกและบริวารจานวนมาก พระพุทธองค์
ประทับอยู่ใต้ต้นตะโกและกาลังเสวยขนุนอยู่ พวกพญาค่างเผือกเกิดความเลื่อมใสในพระพุทธองค์ จึงได้ให้
บริวารช่ว ยกันขุดหนองน้าขึ้น แล้ว นาน้ามาถวาย พระพุทธองค์จึงได้ตรัสทานายว่าต่อไปสถานที่แห่ งนี้จะ
เจริญรุ่งเรือง และมีชื่อว่า บ้านบ่อค่าง มาตั้งแต่นั้น ต่อมาจึงเพี้ยนเป็นบ้านบวกค้างมาจนถึงทุกวันนี้ ชุมชนบ้าน
บวกค้าง มีวัดบวกค้างเป็นศูนย์กลางของชุมชน สร้างขึ้นในสมัยพระเจ้ากือนา (พ.ศ. ๑๙๑๒ – ๑๙๑๔) จนถึง
พ.ศ. ๒๓๕๖ หลังจากที่พระเจ้ากาวิละกอบกู้เอกราชจากพม่า ได้กวาดต้อนเอาผู้คนจากเมืองยองมา โดยมีเจ้า
กระหม่อมสุริยวงศา (หม่อมกะลิก) เจ้าเมืองยององค์ที่ ๓๔ นาชาวเมืองมาตั้งถิ่นฐานในชุมชนแห่งนี้ แล้วได้
อาราธนาครูบาเจ้าญาณสิริ จากวัดบ้านแซมหลวงเมืองยองมาเป็นเจ้าอาวาส
อนึ่งคาว่า “บวก” เป็นหน่วยการปกครองในสมัยราชวงศ์มังรายแห่งอาณาจักรล้านนา หน่วยการ
ปกครองของบ้ านบวกค่างในสมัย นั้ น เป็ น หมู่บ้านใหญ่ที่มีฐ านะรองจากเมือง เรียก ว่า “บวก” ซึ่งมักพบ
หลั กฐานลั กษณะการปกครองดังกล่ าว ปรากฏในกฎหมายลั กษณะการปกครองโบราณ และตานานทาง
ประวัติศาสตร์ต่างๆ ตัวอย่างเช่น ตานานเชียงแสนกล่าวว่า
“พระราชเจ้าแสนพูได้ไปเลิกสร้างเวียงเงินยางเชียงแสนฅืนเป็นเมืองดั่งเก่าแล้วท่านก็ตังไว้หือเป็นเขต
เป็นแดน เป็นบวก เป็นตอ ฉันนี ดังนีแล” 27
ดังนั้นบวกในที่นี้ มาจากหน่วยการปกครองดังกล่าวถูกใช้เป็นแบบแผนอย่างแพร่หลายและยาวนานใน
อาณาจักรล้านนา ตราบจนถึงสมั ยราชวงค์กาวิละ และถูกยกเลิกเป็นมลฑลเทศาภิบาลในพ.ศ.๒๔๒๗ และ
ก่อนที่จะเปลี่ยนมาเป็น จังหวัด อาเภอ ตาบล และหมู่บ้าน ใน พ.ศ.๒๔๗๕ เช่นในปัจจุบัน
บ้ า นบวกค่ า ง จึ ง เป็ น หน่ ว ยการปกครองหนึ่ ง ที่ ตั้ ง อยู่ ใ นเขตพื้ น ที่ พั น นาแช่ ช้ า งเชี ย งเลิ อ ซึ่ ง มี
ประวัติศาสตร์ยืนยาว ตั้งแต่ยุคพระญามังรายสร้างเวียงกุมกาม แช่ช้างจึงเป็นชุมชนใหญ่ชุมชนหนึ่งที่อยู่ในเขต
ปกครองของเมือง “เชียงเลิอ” ซึ่งเป็นเมืองขนาดเล็กที่ควบคุมพันนาหนึ่งของเวียงกุมกาม
ความในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ให้คาอธิบายว่าเพราะเป็น เมืองที่ มีน้าเอ่อท่วมเสมอ จึงเรียกชื่อว่า
เชียงเลิอ ดังความว่า
“เถิงปลีก่าเม็ด สกราชได้ ๖๔๕ ตัว เจ้าพระญามังรายปลงบ้านเวนเมืองละพูนหือขุนฟ้าเปนพระญา
กินเมืองละพูน แล้วค็ยกไพตังเมืองแห่ง ๑ ว่าจักส้างเวียงอยู่ ตังอย้าวเรือนมากนัก เจ้าพระญามังรายค็หือขุด
แม่นาผ่าบ้าน หือเปนที่ตกท่าแห่งฅนทังหลาย ลวดเรียกชื่อว่า แม่แช่ว หันแล มีพายหนอีสานแห่งเมืองละพูน
อยู่ที่นันได้ ๓ ปลี นาถ้วมเมื่อกลางวัสสา ช้างมล้างัวควายหาที่อยู่บ่ได้ ลวดเรียกว่า เชียงเลิอ ต่อเท้าบัดนี แล”
และกล่าวถึงพันนาแช่ช้างเชียงเลิอ หรือชุมชนบ้านแช่ช้างไว้ว่า
“วันนัน เจ้ามังรายหันชาว แช่ช้างเชียงเลิอ ขี่เรือมากลาดกุมกาม เรือหล้มวัน ๒ เหล้ม ๓ เหล้มชู่วัน
เจ้ามังรายคระนิงใจว่า ไพร่คูบ่ว่าตายอันชะรือ จิ่งหือแปลงขัวกุมกามแต่นันมาแล” 28
27
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หลังจากที่พระญามังราย สร้างเวียงกุมกามแล้วเสร็จ ได้ปลอมตัวเที่ยวชมตลาดกุมกาม ประทับนั่ งริม
ฝั่งแม่น้าปิง หันหน้าไปทางทิศตะวันออก เพื่อสังเกตความเป็นอยู่ของผู้คนและสภาพเศรษฐกิจของเวียงกุมกาม
และสิ่งที่พระองค์พบเห็นคือ เรือบรรทุกสินค้าของชาวแช่ช้างเชียงเลิอ ล่มวันละสองสามลา
คนไทยองในชุมชนวัดบวกค้าง จึงเป็นคนไทยองที่ได้อพยพเทครัวลงมาจากเมืองยองครั้งสุดท้ายเมื่อ
พ.ศ.๒๓๕๖ มาพร้อมกับเจ้าเมืองยองที่ชื่อว่า “เจ้าสุริยวงศา หรือ เจ้ากระหม่อมสุริยวงศาเมืองยอง หรือเจ้าขิ
แยง” ได้นาเอาผู้คนส่วนหนึ่ง มาตั้งถิ่นฐานที่บ้านบวกค่าง แฅ่วนแช่ช้างเชียงเลิอ ปัจจุบันคือ บ้านบวกค้าง
ตาบลบวกค้าง อาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่

พ่ออุ๊ยเทพ พลหาญ อายุ ๘๕ ปี ผู้บอกข้อมูล และแผ่นป้ายจารึกประวัติวัดบวกค้าง

ถัดจากชุมชนบวกค้างลงไปทางทิศตะวันตก เป็นชุมชนชาวยองบ้านป่าตาล ร้อยพร้อม และย่าพาย
ชาวบ้านในชุมชนเล่าว่า บ้านร้อยพร้อม เดิมชื่อบ้านร้อยพ้อม อันมีความหมายถึง “พ้อม” (ออกเสียงภาษาถิ่น
ว่า /ป๊อม/) อันหมายถึงภาชนะใส่ของแบบโบราณ (ในระบบเศรษฐกิจพึ่งตนเอง) ที่สานด้วยไม้ไผ่แล้วเคลือบ
ด้วย “ขี้ย้า” หรือ ชัน ทาเป็นภาชนะคล้ายกระบุง เพื่อใส่สิ่งของต่าง ๆ แล้วใช้ไม้คานหาบไปทาบุญที่วัด ถ้าใช้
สาหรับตักน้าจากบ่อน้าลึก จะเรียกว่า “น้าคุ” เมื่อทาไว้มาก ๆ ชาวบ้านมักนามาร้อยเรียงไว้เป็นสาย เก็บไว้ใน
บ้าน จึงเรียกว่า “ร้อยพ้อม” (ออกเสียงว่า /ฮ้อย/ - /ป๊อม/ อันหมายถึง “พ้อม” ที่ถูกนามาร้อยไว้ ต่อมา ตุ๊
เจ้าปั๋น (เจ้าอาวาส) ในสมัยนายอาเภอสวัสดิ์ วรพงษ์ ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๑๐ – ๒๕๑๕ อยากให้ทันสมัย จึง
เปลี่ยนตามภาษาไทยกลางว่า “บ้านร้อยพร้อม” มาจนทุกวันนี้ แต่ไม่ได้สื่อความหมายว่า “พร้อม” ทาอะไร

๔๗

เสาใจ
บ้าน ประจาชุมชนบ้านร้อยพร้อม และการทอผ้า อาชีพดั้งเดิมของชาวบ้านในชุมชน

นอกจากนี้ยังมีเรื่องตามตานานเล่าต่อไปว่า วันหนึ่งมีพระสงฆ์ได้ออกบิณฑบาตมาถึงบ้านอีกแห่งหนึ่ง
ถัดจากบ้านร้อยพ้อมไป ขณะนั้นมีหญิง “ย่า” แม่หม้ายคนหนึ่ง (ชาวบ้านมักเรียกหญิงสูงอายุพื้นบ้านที่ต่าต้อย
เป็นเชิงปรามาสว่า “ย่า”) มารอตักบาตรพระสงฆ์ แต่พระสงฆ์ไม่ได้ผ่านมาทางนั้น นางจึงเอาพ้อมนั้นสะพายไว้
ที่ต้นไม้ จึงเรียกบ้านนั้นว่า “ย่าปาย” ส่วนอีกสานวนหนึ่งเล่าว่า เมื่อพระสงฆ์เหล่านั้น เห็นว่าเป็นหญิงอาจทา
ให้เป็นมลทินแก่ศาสนาได้ จึงเดินพ่ายหนีไปอีกทางหนึ่ง จึงเรียกว่าบ้าน พระพ่าย แล้วเรียกเพี้ยนต่อมาว่าบ้าน
ย่าปาย 29
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สัมภาษณ์พ่อเทพ พลหาญ อายุ ๘๕ ปี, บ้านย่าพาย ต.บวกค้าง อ.สันกาแพง จ.เชียงใหม่, ๑๕ สิงหาคม
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พ้อม น. ภาชนะสานขนาดใหญ่สาหรับบรรจุข้าวเปลือก เป็นต้น, กระพ้อม ก็ว่า 30
กับชุมชนบ้านร้อยพ้อม และวัดร้อยพ้อม วัดประจาชุมชน

ถัดจากชุมชนร้อยพร้อมลงไปทางทิศตะวันตก ก็จะเข้าสู่ชุมชน “ร้องก่องข้าว” และชุมชน “ช่าง
เพี้ยน” ชุมชนร้องก่องข้าว เดิมเรียกกันว่าบ้าน “ร้องกั้นเข้า” อันมีความหมายตามสภาพของหนองน้าในพื้นที่
ลุ่มต่าที่เรียกว่า “ร้อง” และมีเรื่องตามตานานที่เล่ากันมาว่า เดิมที่บริเวณนี้เป็นหนองน้าใหญ่อุดมไปด้วยปลา
และสัตว์น้าต่าง ๆ ชาวบ้านต่างพากันมาหาปลาจนเพลินลืมกินข้าว จึงเรียกว่าเป็น “หนองกั้นเข้า” แปลว่า
หนองอดข้าว ต่อมาเรียกตามสภาพภูมิศาสตร์และเพี้ยนไปเป็น “ร้องก่องข้าว” และเรียกตามชื่อวัดที่ตั้งขึ้นใหม่
ด้วย ตานานของชุมชนหมู่บ้านยังเล่าถึงเรื่อง “ช้างพู้ก่างาเขียว” ของพระนางจามเทวี ในขบวนแห่งจากเมือง
เชียงใหม่ไปหริภุญไชย ลาพูน แล้วเดินทางมาถึงหมู่บ้านอีกแห่งหนึ่งช้างได้สลัดปลอกเท้า(คะแชะ)ให้หลุดออก
จึงเรียกหมู่บ้านนั้นว่า “บ้านคะแชะช้าง” คือ บ้านแช่ช้างในปัจจุบัน เมื่ อมาถึงอีกหมู่บ้านหนึ่งช้าง เดินเว้น
เลี่ยงไป ก็เรียกบ้านนั้นว่าบ้านช้างเว้นหรือช้างเพี้ยน ต่อมาเรียกเพี้ยนเป็น “บ้านช่างเพี้ยน” จนถึงปัจจุบันช้าง
เดินทางต่อมาถึงบริเวณที่เป็นดินโป่ง ซึ่งเป็นอาหารของสัตว์จึงหยุดใช้งวงคดกินดินโป่งเป็นอาหาร หมู่บ้านนั้น
จึงได้ชื่อว่า บ้านโป่งช้างคด
ชุมชนช่างฝีมือทาร่มกระดาษสา : จากบ่อส้าง ถึง บ่อสร้าง
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ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่น จากัด,หน้า
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“บ่อส้าง” บ่อน้าแบบโบราณขนาดใหญ่ ภายในวัดบ่อสร้าง อ.สันกาแพง ที่ขุดไว้สาหรับน้ากินน้าใช้ในชีวิตประจาวันของคน
พื้นบ้านมาแต่ดั้งเดิม เป็นบ่อน้าขนาดใหญ่ที่สร้างมาพร้อมกับการตั้งหมู่บ้าน เมื่อกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว จนนามาเป็นชื่อของ
หมู่บ้าน สะกดตามอิทธิพลของภาษาไทยกลางเป็น “บ่อสร้าง”
มาจนถึงทุกวันนี้

ส้าง น. บ่อ, บ่อน้า เช่น บ้านบ่อส้าง – หมู่บ้านบ่อสร้าง อ.สันกาแพง ชม. 31
ส่าง
[ส่าง] (n ) บ่อน้าใต้ดิน ขุดไว้เพื่อตักน้าไว้ดื่ม หรือใช้ 32 (ภาษาไทยอีสานตอนเหนือ)
ภาษาไทยโบราณ ทั้งไทยล้านนา และไทยอีสาน ให้ความหมายของคาว่า “ส้าง” ตรงกัน คือหมายถึง
บ่อน้า บ้านบ่อสร้าง (กางจ้อง) ในอาเภอสันกาแพง ของจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีความหมายว่าเป็นบ้านที่มีบ่อน้า
ใหญ่อยู่ในวัดของหมู่บ้าน ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านเล่ากันต่อ ๆ มาว่าประมาณกว่า ๑๐๐ ปีมาแล้ว พระธุดงค์องค์
หนึ่งชื่อว่า พระอินถา มีภูมิลาเนาอยู่ที่บ้านบ่อสร้าง ได้เดินธุดงค์ไปยังประเทศพม่า มีชาวพม่าคนหนึ่งได้นากลด
มาถวาย เมื่อพระอินถาได้เห็นลักษณะของร่มที่แปลกตาก็เกิดความสนใจ ท่านจึงไถ่ถามถึงที่มาของร่มดังกล่าว
จากผู้ถวาย ได้ความว่าที่พม่าทาร่มแบบนี้ใช้กันทั่วไป ท่านจึงไปศึกษาวิธีการทาร่มและจดจาวิธีการทาอย่าง
ละเอียด เพื่อนามาเผยแพร่ในหมู่บ้านบ่อสร้างในเวลาต่อมา โดยเริ่มจากสอนให้ผู้หญิงทาเป็นก่อนโดยให้ผู้ชาย
ทาโครงร่มจากไม้ไผ่บง และทาหัวร่มจากไม้ส้มเห็ดหรือไม่ม่วงมัน คันร่มใช้ไม้รวก ไม้ซี่ค้าร่มใช้กระดาษสาปะ
ตรงหัวเพื่อกันไม่ให้แตกโดยง่าย โดยใช้ผลตะโกหรือผลมะคับทองนามาหมักดองจะได้ยางกาวเหนียวใช้ปะไม้ซี่
ค้าร่มได้ ส่วนฝ่ายหญิงเป็นผู้นากระดาษสามาหุ้มตัวร่ม นาไปตากให้แห้งแล้วทาทับด้วยน้ามันตังอิ๊ว ที่ทาจาก
ผลมะเยาหิน นาส่งขายทั่วประเทศและต่างประเทศ นาชื่อเสียงมาสู่บ้านบ่อสร้างจนได้ชื่อว่าบ้าน “บ่อสร้างกาง
จ้อง” มาจนทุกวันนี้
ชุมชนชาวไทเขิน “บ้านมอญ” อาเภอสันกาแพง กับ “บ้านเม็ง” “สันนาเม็ง” และ “ร้องเม็ง” อาเภอ
สันทราย: บ้านของคนไทเขิน หรือคนมอญ ?
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๕๐

วัดบ้านมอญ อ.สันกาแพง และงานฟ้อนผีมดผีเม็งของชาวชุมชน อ.สันทราย เดือนเมษายน ๒๕๕๖

“บ้านมอญ” ต.สันกลาง อ.สันกาแพง สะกดด้วยตัว ญ ทาให้เข้าใจว่าคนมอญมาอยู่ในพื้นที่นี้ แต่ชาวบ้าน
ยืนยันว่า คนในหมู่บ้านเป็นคนไทเขิน ที่อพยพมาจากเขตเมืองเชียงตุง ประเทศพม่า อันเป็นถิ่นเดิมของชาวไท
เขิน หรือ “ไทขึน” ตามชื่อ “แม่น้าขึน”
อีกสานวนหนึ่ง ชาวบ้านเล่าว่าที่ได้ชื่อว่าบ้านมอญ นั้น มาจากแต่เดิมที่ใจกลางหมู่บ้านมีต้นไม้ใหญ่ต้นหนึ่ง
คือ “ต้นหม่อน” แล้วเพี้ยนเสียงไปเป็นบ้านมอญตามชื่อต้นไม้ใหญ่นั้น ซึ่งความจริงควรเขียนสะกดว่า “บ้าน
มอน” จึงจะตรงความหมายกว่า และอีกความหมายหนึ่ง คาว่า “มอน” ยังหมายถึงใจกลาง เช่น มอนไข่
หมายถึงไข่แดงที่อยู่ในใจกลาง บ้านมอนจึงอาจเป็นบ้านที่อยู่ในใจกลางของชุมชนมาแต่ดั้งเดิมก็เป็นได้
ส่วนคาว่า “เมง” หรือ “เม็ง” นอกจากจะเป็นชื่อผีบรรพบุรุษคู่กับผีมด ซึ่งมักเรียกคู่กันว่าผีมดผีเม็ ง
แล้ว ยังเป็นชื่อกลุ่มชนเผ่าหนึ่ งซึ่งเป็นบรรพบุรุษของมอญ ดังปรากฏในวรรณกรรมล้านนาหลาย ๆ เรื่ อง 33
ชาวบ้านเล่าว่าคนในพื้นที่บ้านมอญ หรือ บางหมู่บ้าน เช่นบ้านหัวทุ่งในเขตสันกาแพง และบ้านที่มีชื่อเม็ง เช่น
สันนาเม็ง บ้านเม็ง บ้านร้องเม็ง รวมทั้งบ้านร้องแหย่ง ชุมชนบ้านลวงเหนือ ลวงใต้ เมืองขอน เมืองวะ เมือง
เลน บวกเปา สันต้นเปา ร้องขี้เหล็ก หัวโก ในเขตอาเภอสันทรายนั้น ล้วนเป็นคนไทเขิน หรือไทลื้อ ที่ถูกกวาด
ต้อนมาในสมัยพระเจ้ากาวิละ
ท่านพระครูโกวิทธรรมโสภณ เจ้าอาวาสวัดร้องเม็ง (อายุ ๖๒ ปี พรรษา ๕๐ พรรษา) ซึ่งเป็นคนใน
ท้องถิ่นชุมชนบ้านร้องเม็งแต่ดั้ งเดิม กล่าวยืนยันว่า คนในชุมชนร้องเม็ง บ้านเม็ง และบ้านสันนาเม็ง รวมถึง
บ้านอื่น ๆ ในเขตเชียงใหม่และลาพูน ที่มีชื่อว่า “เม็ง” หรือ “มอญ” (ในลาพูนเช่นบ้านเม็ง และบ้านอุเม็ง/
อุโมงค์) เป็นคนไทเขิน ซึ่ง แต่ดั้งเดิมนั้นอาจเป็นชุมชนของคนมอญเชื้อสายพม่า ในสมัยที่ พม่าครอบครองอยู่
จริง แต่เมื่อหมดอิทธิพลของพม่า คนมอญเดิมก็อพยพย้ายออกไป คนไทเขินจึงถูกอพยพเข้ามาแทนที่ เหลือ
เพียงชื่อของชุมชนยังเป็นชื่อเดิมอยู่ ข้อสังเกตสาเนียงภาษาของไทเขินนั้น เสียงสระ /เอีย/ จะออกเสียงเป็น
/เอ/ และ สระ /อัว/ จะออกเสียงเป็น /โอ/ ซึ่งน่าจะเป็นคนละตระกูลกับภาษามอญ (พม่า) ซึ่งจากการสารวจ
ไม่พบว่ามีคนมอญเชื้อสายพม่าหลงเหลืออยู่ในพื้นที่อีกแล้ว มีแต่คนไทเขินไทลื้อ เท่านั้น
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มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, ๒๕๔๒, สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, กรุงเทพฯ: บริษัท
สยามเพรส แมเนจเมนท์ จากัด, หน้า ๕๒๒๘

๕๑

พระครูโกวิทธรรมโสภณ กับพิพิธภัณฑ์วัดร้องเม็ง

ภูมิศาสตร์ภูมินาม
๑. ภูมิศาสตร์ชุมชน “บ้านห้วยเกี๋ยง” อ. สันทราย

เกี๋ยง: ความหมายที่หลากหลาย
๑) เป็นคากริยา หมายถึง การขีดกา ขีดไขว้
๒) เป็นคานาม หมายถึง เครื่องหมายกากบาท หรือ แกงได
๓)เป็นคานาม หมายถึง กะบัง คือเครื่องกั้นอย่างกะบังดาบ เช่น หอกเกียงเงินเกียงคา
๔) เป็นคานาม หมายถึง เส้นตอกที่พับติดหางลูกดอกหน้าไม้
๕) เป็นคานาม หมายถึง เดือนอ้าย เรียกว่า เดือนเกี๋ยง บางครั้งเรียกเดือนเจียง
๖) เป็นคานาม หมายถึงหว้า เป็นไม้ยืนต้นเรียกว่า บ่าเกี๋ยง

๕๒

๗) ล าเจี ย ก น. ชื่ อเรี ย กต้น ตัว ผู้ ของเตยทะเล (Pandanus odoratissimus L.) ในวงศ์
Pandanaceae ขอบใบและกาบหุ้มดอกมีหนาม ดอกมีกลิ่นหอม,ปาหนัน ก็เรียก, พายัพเรียก เกี๋ยง
คา, ลาเจียกหนู 34 เนื่องจากมีรสเย็น กลิ่นหอม ชาวเหนือจึงนิยมนามากินกับลาบเนื้อ
๘) ใช้เรียกนามของผู้หญิงสาวล้านนา ที่ไพเราะ ว่า นางบัวเกี๋ยง หรือเกี๋ยงคา อันมาจากต้นเกี๋ยงคา
นามของชุมชนห้วยเกี๋ยง ที่เป็นไปได้จึงอาจมาจาก ห้วยที่มีต้นมะเกี๋ยงยืนต้นอยู่ หรือมีต้นผักลาเจียก
หรือเกี๋ยงคา อยู่ในบริเวณนั้นมาก จึงเป็นที่มาของชื่อชุมชนว่า บ้านห้วยเกี๋ยง
๒. ต้นป้อง กับชุมชน “บ้านวังป้อง” อ. แม่ริม และชุมชน “บ้านป่าป้อง”อ. ดอยสะเก็ด

ต้นป้อง คือไม้ยืนต้น ไม้ดั้งเดิมอันเป็นที่มาของชื่อชุมชนในท้องถิ่น “วัง” หมายถึงแอ่งน้าลึก ชุมชน
บ้านป่าป้อง อาเภอดอยสะเก็ด เป็นชุมชนที่อพยพมาจากเขตสิบสองพันนาในอดีต จึงได้นาชื่อบ้านนามเมือง
เดิมของตัวเองมาด้วย เดิมชือ “บ้านป้อง” เมื่อมาอยู่ในพื้นที่ของระบบนิเวศที่เป็นป่าเขา จึงเพิ่มเติมคาว่า
“ป่า” เป็น “บ้านป่าป้อง” มาจนทุกวันนี้ และได้กลืนกลายเป็น “คนเมือง” (ไท-ยวน) ไปเกือบหมดแล้ว
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ราชบัณฑิตยสถาน,๒๕๔๒, พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒, กรุงเทพฯ: บริษัทนานมีบุ๊คพับลิเคชั่นส์
จากัด

๕๓

๓. ต้น “มะปิน” (มะตูม) กับภูมิศาสตร์ชุมชน “บ้านปินดก” อ.สันทราย

อุ โ บสถที่ นิ ย ม
ให้แยกตัวห่างออกไปจากวัดปินดก อยู่กลางทุ่งนาด้านตะวันตกของหมู่บ้าน
กับต้น “มะปิน” หรือ “มะตูม” ที่ยังหลงเหลืออยู่หลังอุโบสถของวัด

สร้ า ง

ชื่อที่เป็ นทางการของชุมชนนี้ คือชุมชน “บ้านปินดก” แต่ชาวบ้านออกเสี ยงว่า “ปี๋ดก” จึงอาจมี
ความหมายได้ ๓ ความหมาย ทั้งต้นมะปิน (มะตูม) ที่ดก กับปลีกล้วย ที่ดก หรือหอพระไตรปิฎก ที่ถูกเก็บไว้
ในวัดก็ได้ แต่ชาวบ้านอธิบายและยืนยันว่ายังมีต้นมะปิน (มะตูม) เป็นสิ่งคู่กับชุมชนมาจนทุกวันนี้

๕๔

๔. ต้น “มะเค็ด/เกร็ด” กับ ชุมชนทุ่งป่าเก็ด อ.สันทราย

ต้น “ไม้เกร็ด/เก็ด/ไม้มะเค็ด” กับชุมชนบ้านทุ่งป่าเก็ด

ชุมชนหลายแห่งในเขตภาคเหนือตอนบน นาชื่อของต้น “มะเค็ด” เป็นไม้ยืนต้นชนิดหนึ่งมีเปลือกเป็น
เกร็ด ๆ มาเป็นนามของหมู่บ้าน แต่เรียกเพี้ยนต่างกันออกไป เช่น บ้านสันมะเค็ด บ้านทุ่งป่าเก็ด ป่าเกร็ด
เหล่านี้เป็นต้น
ภูมินามและประวัติศาสตร์แห่งวีรบุรุษประจาถิ่น
๑. บ้านสันป่าสัก กับประวัติศาสตร์ของการต่อสู้ของท้องถิ่นกับรัฐสยาม
กบฏพญาปราบสงครามหรือพญาผาบ เกิดขึ้นเมื่อ วันที่ ๓ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒ ในแขวงจ๊อม
(ตาบลหนองจ๊อม อาเภอสันทราย ปัจจุบัน) ในสมัยรัชกาลที่ ๕ ของรัฐสยาม ตรงกับ สมัยพระเจ้าอินทร วิชยานนท์ เจ้าหลวงผู้ครองเมืองเชียงใหม่ องค์ที่ ๗ สืบเนื่องจากนโยบายผนวกล้านนาของรัฐบาลสยาม และ
การขูดรีดภาษีของรัฐข้าราชการสยาม โดยไม่ได้เก็บด้วยตนเอง แต่ปล่อยให้เจ้าน้อยวงษ์เป็นเจ้าภาษีนายอากร
รั บ เหมาเก็ บ จากราษฎรอี กต่ อหนึ่ ง แบบผู กขาด สั ม ปทาน เรีย กว่ าภาษี ส มพัต สร ทั้ งภาษี ห มาก ภาษี พ ลู
มะพร้าว ข้าวเปลือก และ วัวควาย ในแขวงเมืองเชียงใหม่ ในอัตราปีละ ๔๑,๐๐๐ รูปี (สี่หมื่นหนึ่งพันรูปี) ซึ่ง
เป็ น อัตราที่สู งกว่าเจ้ าเดิมถึง ๑๖,๐๐๐ รู ปี ดังนั้นจึงทาให้ น้อยวงษ์ต้องเก็บภาษีพืช ผลการเกษตรเอากับ
ชาวบ้านอย่างเข้มงวดละเอียดถี่ยิบ เพื่อให้ได้เงินจนคุ้มทุนและคุ้มกาไรในการดาเนินการผูกขาดสัมปทานภาษี
ในครั้งนี้
เมื่อพวกเจ้าภาษีมาเก็บอากรพืชสวนดังกล่าว ราษฎรส่วนหนึ่งไม่สามารถนาเงินมาชาระค่าภาษีได้ จึง
ขอเสียเป็นผลผลิต พวก เจ้าภาษีไม่ยอมกลับข่มเหงจาขื่อมือเท้าราษฎร สร้างความไม่พอใจแก่ราษฎรที่พบ
เห็นเกิดรวมตัวกันต่อต้านพวกเจ้าภาษีโดยมีพระยาปราบสงครามเป็นผู้นา ซึ่งเริ่มต่อต้านด้วยการประกาศห้าม

๕๕

ไม่ให้เจ้าภาษีเก็บภาษีในเขตแขวงจ๊อม แล้วลุกลามใหญ่โตมีกลุ่มชาวบ้านจากเขตอื่นๆ ในสันทราย ดอยสะเก็ด
และสันกาแพง เข้าร่วมอีกเป็นจานวนมาก โดยจะไล่เข่นฆ่าชาวสยาม และเจ้าภาษีนายอากรคนจีนเท่านั้น แต่
จะไม่ฆ่าคนล้านนาด้วยกัน ทางเจ้าหลวงเชียงใหม่ (พระเจ้าอิทวิชยานนท์) เองก็แอบสนับสนุนลับๆ ด้วยการไม่
นากาลังคนของตนมาช่วยรัฐบาลสยามปราบผู้ต่อต้าน รวมถึงข้าราชการระดับท้องถิ่นคนอื่น ๆ ทั้งแคว่นและ
แก่บ้าน (กานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ประกอบด้วย พระยาขัติยะ (แคว่นแม่คือ) ท้าวยาวิไชย (แก่บ้านป่าบง) พระ
ยารัตนคูหา (แก่บ้านถ้า) พระยาจินใจ (แคว่นจ๊อม) พระยาชมภู (แก่หัวฝาย) ท้าวเขื่อนคา (แคว่นกอก) และ
ท้าวขัด ท้าวใจ ท้ าวเขื่อนแก้ว ท้าวราช ท้าวขันคา แสนเทพสุรินทร์ เป็นต้น แต่ ในที่สุดโดยที่พระยาปราบ
สงครามเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ ถูกกาลังของรัฐปราบจนหลบหนีไปทางเมืองพร้าว และขึ้นไปจนถึงเมืองเชียงตุง ได้รับ
ความช่วยเหลือจากเจ้าเมืองเชียงตุง จึงกลับมารวมกาลังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง และ สามารถยึดเมืองฝางได้ อย่างไรก็
ตามในที่สุด ด้วยกาลังที่น้อยกว่าจึงถูกทางการของรัฐสยามปราบจนหมดสิ้น

กลุ่มของพญาผาบที่บ้านสันป่าสัก/วัดสันป่าสัก ต.หนองจ๊อม อ.สันทราย: บ้านเกิดของพญาผาบ (ปราบ) กับ อนุสรณ์พญาผาบ
ขบถต่อรัฐสยาม (๓ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒) และพระธาตุวัดท้าวพญาผาบ บ้านสันต๊ะผาบ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว

๕๖

๒. ชุมชนบ้านเมืองก๊ะ กับประวัติศาสตร์ขุนหลวงวิรังคะ ผู้นากลุ่มชนพื้นเมือง ชาติพันธุ์ลัวะ

สถูปขุนหลวงวิรังคะตั้งอยูบ่ ริเวณหน้าวัดเมืองก๊ะ หมู่ที่ ๕ บ้านเมืองก๊ะ

ชุมชนบ้ านเมืองก๊ะ ตั้งอยู่ ในพื้น ที่ห มู่ที่ ๕ ตาบลสะลวง อาเภอแม่แตง ตั้งชื่อตามตานานวีรบุรุษ
ท้องถิ่น คือขุนหลวง “วิรังคะ” (ภาษาถิ่นออกเสียงว่า บ่า-ลัง-ก๊ะ) เชื้อสายลั๊วะ ซึ่งหลังจากแพสงครามตอพระ
นางจามเทวีแลว คงจะกระจัดกระจายไปตามปาเขาและตามที่ต าง ๆ จนปัจจุบันได้กลายเป็นคนเมือง (ไท –
ยวน) ไปเกือบหมดแล้ว ชาวบ้านในชุมชนจะทาพิธีเซ่นสรวงดวงวิญญาณขุนหลวงและทหารปีละครั้ง ชาวบ้าน
เชื่อว่าดวงวิญญาณของขุนหลวงจะสถิต อยู่ ๓ แห่งได้แก่ บนดอยคว่าหล้อง ศาลที่บ้านเมืองก๊ะ อาเภอแม่ริม
และบริเวณดอยคา อาเภอเมือง ซึ่งตั้งอยู่ทิศใต้ของดอยสุเทพ ปัจจุบันเป็นที่ตั้งของวัดพระธาตุดอยคา บนวัด
แห่งนี้มีอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิรังคะประดิษฐานที่ลานวัดใกล้เจดีย์ และที่ดอยคาแห่งนี้เป็นที่สถิตดวงวิญญาณของ
หัวหน้าลัวะซึ่งเป็นบรรพบุรุษของขุนหลวงวิรังคะ ชื่อว่า ปู่แสะ ย่าแสะ ซึ่ง จะมีการเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ ด้วย
ควายทุกปี หรือ ๓ ปีครั้ง.
ตานานเกี่ยวกับขุนหลวงวิรังผู้นาชนเผ่าลั๊วะ เล่ากันต่อมาว่า ในยุคสมัยของพระนางจามเทวี เทวีแห่ง
ชนชาติมอญหรือเม็ง ปกครองเมืองหริภุญไชยราว พ.ศ. ๑๓๐๐ ขณะเดียวกันบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นที่ตั้ง
บ้านเมืองของชาวลัวะ มีขุนหลวงวิรังคะเป็นหัวหน้าปกครองเมือง ขุนหลวงวิรังคะมีความรักในพระนางจามเทวี
มีความประสงค์จะอภิเษกกับพระนาง แต่พระนางไม่ปรารถนาจะสมัครรักใคร่กับขุนหลวงลัวะ เพราะเป็น กลุ่ม
ชนที่มีวัฒนธรรมต่ากว่ามอญในสมัยนั้น ขุนหลวงได้ส่งทูตมาเจริญ ไมตรีขอนางอภิเษกด้วย พระนางก็ผั ดผ่อน
หลายครั้ง โดยมีเงื่อนไขต่าง ๆ ได้แก่ ขอให้ขุนหลวงสร้างเจดีย์ที่มีขนาดและลักษณะคล้ายกับเจดีย์พระธาตุหริ
ภุญไชย ให้ขุนหลวงพุ่งเสน้ามาตกที่ในเมือง พระนางจึงจะอภิเษกสมรสด้วย
ขุนหลวงวิรังคะ เป็นผู้ทรงพลังและชานาญในการพุ่งเสน้า (เสน้า หมายถึง หอกด้ามยาวมีสองคม) ขุน
หลวงพุ่งเสน้าครั้งแรกตกที่นอกกาแพงเมืองหริภุญไชยด้านตะวันตกเฉียงเหนือปัจจุบันเรียกว่า หนองเสน้าพระ
นางจามเทวีเห็นว่าจะเป็นอันตรายยิ่ง ถ้าขุนหลวงวิรังคะพุ่งเสน้ามาตกในกาแพงเมืองตามสัญญา พระนางจึงใช้
วิชาคุณไสยกับขุนหลวงวิรังคะ โดยการนาเอาเศษพระภูษาของพระนางมาทาเป็นหมวกสาหรับผู้ชาย นาเอาใบ
พลูมาทาหมากสาหรับเคี้ยวโดยเอาปลายใบพลูมาจิ้มเลือดประจาเดือนของพระนาง แล้วให้ทูตนาของสองสิ่งนี้
ไปถวายแด่ขุนหลวง ขุนหลวงได้รับของฝากจากพระนางเป็นที่ปลาบปลื้มอย่างยิ่ง นาหมวกใบนั้นมาสวมลงบน

๕๗

ศีรษะ และกินหมากที่พระนางทามาถวาย ซึ่งของทั้งสองสิ่งนี้ชาวล้านนาถือว่าเป็นของต่า ทาให้อานาจและ
พลังของขุนหลวงเสื่อมลง เมื่อพุ่งเสน้าอีกครั้งต่อมาแรงพุ่งลดลงเสน้ามาตกที่บริเวณเชิงดอยสุเทพ ชาวบ้าน
เรียกว่า หนองสะเหน้า เช่นเดียวกัน ขุนหลวงเมื่อเสื่อมวิทยาคุณเช่นนั้น ก็หนีออกจากบ้านเมืองไป
ก่อนสิ้นชีวิต ขุนหลวงวิรังคะได้ขอให้เสนาอามาตย์นาศพของท่านไปฝังไว้ ณ สถานที่ที่ขุนหลวงจะ
สามารถมองเห็นเมืองหริภุญไชยได้ตลอดเวลา ทหารได้จัดขบวนศพของขุนหลวงจากเชิงดอยสุเทพขึ้นสู่บนดอย
สุเทพเพื่อหาสถานที่ฝังตามคาสั่ง ขบวนแห่ศพได้ลอดใต้เถาไม้เลื้อยชนิดหนึ่งเรียกว่า เครือเขาหลง ซึ่งเชื่อว่าถ้า
ผู้ใดลอดผ่านจะทาให้พลัดหลงทางกันได้ ขบวนแห่ศพขุนหลวงได้พากันพลัดหลงกระจัดกระจายไปคนละทิศละ
ทาง นักดนตรีบางคนพลัดหลงไปพร้อมกั บเครื่องดนตรีของตน ภูเขาที่นักดนตรีผู้นั้นหลงจะปรากฏมีรูปร่าง
คล้ายเครื่องดนตรีนั้น ๆ บนยอดเขาสุเทพ-ปุย จะมีภูเขาชื่อต่าง ๆ ดังนี้ ดอยฆ้อง ดอยกลอง ดอยฉิ่ง ดอยสว่า
บางแห่งเป็นที่แคบและฝาครอบโลงศพปลิวตก บริเวณนั้นเรียกว่า กิ่วแมวปลิว (คาว่า แมว หมายถึง ฝาครอบ
โลงศพที่ทาด้วยโครงไม้ไผ่ใช้ตกแต่งด้านบนของฝาโลงศพ)
เหล่าเสนาอามาตย์ที่หามโลงศพของขุนหลวงได้เดินทางไต่ตีนเขาไปทางทิศเหนือ ถึงบริเวณแห่งหนึ่ง
โลงศพได้คว่าตกลงจากที่ห าม เสนาอามาตย์จึงได้ฝังศพของขุนหลวงไว้ ณ สถานที่บนภูเขาแห่ งนี้ ซึ่งจะ
สามารถมองเห็นเมืองหริภุญไชยได้ตลอดเวลา ยอดภูเขานี้ชาวบ้านเรียกว่า ดอยคว่าหล้อง (หล้อง หมายถึง
โลงศพ) ปัจจุบันชาวบ้านยังเรียกชื่อภูเขาลูกนี้ว่า ดอยคว่าหล้อง ตั้งอยู่บนภูเขาบริเวณเหนือน้าตกแม่สา อาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ยอดเขาเป็นรูปสี่เหลี่ยมตัดลักษณะคล้ายโลงศพ บนยอดเขามีศาลของขุนหลวงวิรังคะ
ตั้งอยู่ ชาวบ้านบริเวณเชิงเขาเล่าว่า กลางคืนเดือนเพ็ญบางครั้งจะได้ยินเสียงดนตรีบรรเลงบนยอดเขา เชื่อกัน
ว่าวิญญาณของขุนหลวงสถิตอยู่บนดอยคว่าหล้อง

๕๘

ภูมิศาสตร์ กับชื่อชุมชนบ้าน “ล้อง” “ร้อง” “กุด” “ก้อด” และ “น้าหลง ”

วัดล้องอ้อ ในชุมชนล้องอ้อ กับ “หนองก้อดหอธรรม” อ.ฝาง และ “ร้องขี้ทูด” อ.สันทราย

คาว่า “ล้อง” ในภาษาถิ่นล้านนามีความหมายได้หลายอย่าง ดังนี้
๑) ขุดลอก เล่น ล้องน้าเหมือง ขุดลอกลาเหมืองส่งน้าเข้านา
๒) ร่องที่ใช้ระบายน้าทิ้งจากการทานา
๓) ที่ลุ่มมีน้าขัง เช่นที่ล้องที่หนอง ที่ซึ่งมีสภาพเป็นหนองบึงแต่ไม่ลึก มักเรียกเป็น “ร้อง” 35

“ร้อง” อาจตรงกับภาษาถิ่นอีสานว่า "กุด" ตรงกับภาษาใต้ว่า"คลองด้วน" ภาษาอังกฤษว่า Oxbow
lake, cutoff lake, horseshoe lake,moat, crescentric lake, loop lake เป็นแอ่งน้ารูปโค้ง เหมือนลา
ห้วยที่ด้วน อยู่ในบริเวณทาม หรือที่ราบน้าท่วมถึง flood plain ของลาน้าโค้งตวัด เกิดจากลาน้าที่โค้งเป็นรูป

35

อุดม รุ่งเรืองศรี (ผูร้ วบรวม). พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟา้ หลวง, ปรับปรุงครังที่ 1, ภาควิชาภาษาไทย คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่,2547, น. ๖๔๑

๕๙

ตัว เอส จนเกิดการลัดที่คอคอด neck cutoff ปลายของส่วนที่ถูกตัดขาดถูกอุดด้วยการตกตะกอนในลาน้า
นั่นเอง
Oxbow lake

ชุมชน “บ้านร้องวัวแดง” อ.สันกาแพง

ภูมิศาสตร์ของชุมชนร้องวัวแดง อ.สันกาแพง เป็นชุมชนที่อยู่ในที่ราบลุ่มน้าท่วมถึง ริมแม่น้าแม่ออน
ที่เรียกว่าเป็นลักษณะของ “ล้อง” เขียนตามภาษาเขียนว่า “ร้อง” ในอดีตเป็นที่เลี้ยงวัวแดงของชาวบ้าน
จานวนมาก สืบต่อจนสมัยที่มีการชนวัวราวปี พ.ศ. ๒๕๐๕ – ๒๕๑๕ วัวชนจากชุมชนร้องวัวแดงเป็นวัวที่มี
ชื่อเสียงมาก เช่น วัว “สุกโพธิ์ทอง” วัว “แซวดง” เป็นต้น ต่อมาช่วงปี พ.ศ. ๒๕๑๖ – ๒๕๑๙ หลังเหตุการณ์
ทางการเมือง ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ นักศึกษาได้มาจัดค่ายเยาวชนเรียนรู้การเมืองที่วัดร้องวัวแดงแห่งนี้ ทาให้
อาจารย์สถาพร ศรีสัจจัง ศิลปินแห่งชาติสาขาวรรณศิลป์ ที่จบจากคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่
มาร่วมเข้าค่ายด้วย เกิดความประทับใจในชื่อของชุมชน จึงนาไปเป็นชื่อนามปากกาของตัวเองว่า “อินถา ร้อง
วัวแดง” มาจนถึงทุกวันนี้

๖๐

๕. ภูมินามบ้านกับวัด : ตัวอย่างจากรากเหง้าสู่ความทันสมัย
๕.๑ จากชุมชนบ้าน “นาหืก” สู่วัด “สุวรรณนาวา”
พระสงฆ์ มักเป็น ผู้ที่รู้ภาษาบาลี สันสกฤต อย่างค่อนข้างดี แต่ช อบนาเอาภาษาบาลีมาเปลี่ยนชื่อ
ชุมชนหมู่บ้านที่เป็นภาษาถิ่น ให้กลายเป็นภาษาบาลี สันสกฤต เพื่อให้ดูทันสมัย โดยใช้วิธีเทียบเสียง หรือ
เทียบคาที่ใกล้เคียงกัน แต่ได้ทาให้ความหมายก็ผิดเพี้ยนไปจากรากเหง้าของความหมายเดิม ที่มาจากสภาพ
จริงทางภูมิศาสตร์ หรือความชานาญเฉพาะทางของชาวบ้านในชุมชนเป็นอย่างมาก เช่น ภูมินามของชุมชน
หมู่บ้านดังต่อไปนี้

ชุมชนบ้านนาหืก เป็นชุมชนกสิกรรมดั้งเดิมที่อยู่ในพื้นที่แอ่งเล็ก ๆ สลับอยู่ระหว่างช่องเขาของพื้นที่
เขตตาบลสะลวง อาเภอแม่ริม ฟากถนนสายเชียงใหม่ – ฝาง ฝั่งตะวันตก
คาว่า “นาหืก” หากออกเสียงให้สั้นและหนัก ในภาษาถิ่นล้านนา จะแปลว่า หนา อันหมายถึงที่นา
จานวนมาก หรือมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยอินทรีย์วัตถุ แต่พระสงฆ์สมัยใหม่นาคาว่า “นา” ไปเทียบกับคาว่า
“นาวา” ที่แปลว่า เรือ จึงเปลี่ยนชื่อวัดประจาชุมชนเป็น “วัดสุวรรณนาวา” ทาให้ความหมายเปลี่ยนไปเป็น
คนละเรื่องกัน “วัดสาเภาทอง” จะมาอยู่ในหุบเขา และในพื้นที่เกษตรกรรมบนที่สูงได้อย่างไร

๖๑

๕.๒ จากชุมชนบ้าน “น้าต้น” (คนโท) สู่วัด “วิจิตรวารี” (สายน้า): กับความหมายที่เปลี่ยนไป

“น้าต้น” หรือ “คนโท” คือภาชนะเครื่องปั้นดินเผาที่ไว้สาหรับใส่น้ากินของคนโบราณ เก็บความเย็น
ได้ดี หมู่บ้านที่นิยมทา “น้าต้น” นี้ จึงได้ชื่อตามอาชีพที่ถนัดว่า “บ้านน้าต้น” พระสงฆ์นาไปเทียบกับคาที่
หมายถึงสายน้าที่ไหลผ่านชุมชน จึงเปลี่ยนชื่อให้วัดใหม่ว่า “วัดวิจิตรวารี” อันหมายถึงสายน้าที่สวยงาม คนละ
ความหมายกับสิ่งที่มีอยู่ดั้งเดิมอย่างสิ้นเชิง
๕.๓ จากชุมชน “บ้า นหม้อ ” สู่ “วัดกุมภประดิษ ฐ์ ”:
เปลี่ยนเป็นชื่ออื่น

ความหมายเดิม แต่ชื่อพื้น บ้า นถู ก

ชุมชนบ้านหม้อ เป็นชื่อของหมู่บ้านที่มีความชานาญในการปั้นหม้อ แต่วัดโดยพระภิกษุผู้รู้คัมภีร์บาลี
– สันสกฤต ได้เปลี่ยนชื่อตามความหมายภาษาถิ่นว่า “กุมภประดิษฐ์” ทาให้ดูมีความทันสมัยขึ้น

๖๒

๕.๔ จากชุมชนบ้านกาดฮาว สู่ วัดประกาศธรรม: จากสังคมกสิกรรมโบราณสู่ทุนนิยมสมัยใหม่
วัดหลาย ๆ วั ด ประจ าหมู่ บ้ านในชุมชน พยายามเปลี่ ยนชื่อตามระบบทุนนิยมสมัยใหม่ มีนัย ที่
ต้องการประกาศหรือประชาสัมพันธ์ในลักษณะที่ให้เป็นรูปธรรมในเชิงเชิญชวนให้คนเข้ามาทาบุญ โดยการ
เปลี่ยนชื่อที่ตั้งตามหมู่บ้านดั้ งเดิมอันเป็นชื่อที่ฟังดูไม่ทันสมัย คล้ายลักษณะของสังคมสินค้า เช่น การตั้งชื่อ
หมู่บ้านจัดสรรให้เป็นชื่อแบบฝรั่ง หรือชื่ออันเป็นมงคลที่คนสมัยใหม่ในโลกทุนนิยมชอบทากัน เช่น หมู่บ้าน
รวยโชค บ้านโชควารี หรือชื่อที่เป็นแบบฝรั่ง เช่น บ้านซันไชน์ (Sun Shine village) บ้านดิอิมพิเรียล (The
impirial village) เหล่านี้เป็นต้น จากบ้านกาดฮาว (ราว) ในอาเภอแม่แตง ก็กลายเป็นวัด “ประกาศธรรม” ที่
ฟังดูแล้วให้ความรู้สึกในทานองเป็นที่ประกาศธรรม ที่มีความพิเศษไปจากวัดธรรมดาทั่วไป

๕.๕ จากชุมชนหนองอาบช้าง สู่วัดสระฉัททันต์: จากภูมินามพื้นบ้านสู่บาลีสันสกฤตที่ทันสมัยกว่า
ชุมชนบ้าน “หนองอาบช้าง” เป็นชุมชนในที่ราบลุ่มน้าแม่ริม เดิมมีหนองน้าประจาหมู่บ้าน ชื่อ
หนองอาบช้าง คงมีการน้าช้างไปอาบน้าในที่แห่งนั้น บ่งบอกถึงสภาพของระบบนิเวศวิทยาและภูมิศาสตร์ได้
เป็นอย่างดี แต่ทางวัดภายใต้ระบบการศึกษาสมัยใหม่ และภูมิรู้ภูมิธรรมของพระสงฆ์ นามของวัดจึงเปลี่ยนไป

๖๓

วัด “สระฉัททันต์” ในชุมชน “หนองอาบช้าง” ต.สันโป่ง อ.แม่ริม เชียงใหม่

๕.๖ จากชุมชน “บ้านทุ่งข้าวเน่า” สู่ “วัดนันทาวาส”: วัดของพระอานนท์ ในสมัยพุทธกาล
นอกจากชื่อของชุมชน ที่เปลี่ยนไปเพื่อเป็นศิริมงคล จากบ้าน “ทุ่งข้าวเน่า” เป็น “ทุ่งข้าวหอม”
แล้ว ชื่อของวัดก็เปลี่ยนไปด้วย กลายเป็นชื่อที่อ้างอิงอยู่กับพระอานนท์ ศิษย์ของพระพุทธเจ้าในสมัยพุทธกาล
ชื่อวัด “นันทาวาส” ในความหมายว่าเป็น วัดของพระอานนท์ หรือวัดที่มีพระอานนท์ เป็นเจ้าอาวาส

วัด “นันทาวาส” ในชุมชนทุ่งข้าวเน่า (ทุ่งข้าวหอม) ต.เหมืองแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่

๖๔

๕.๗ จากชุมชนบ้าน “ปางควาย” สู่วัด “มหิงสาวาส”
ชุมชนหนึ่งในเขตอาเภอไชยปราการ เรียกว่าชุมชน “บ้านปางควาย” ชาวบ้านเล่าว่า เนื่องจากผู้นาคน
แรก ๆ ที่เข้ามาอยู่ชื่อ ลุงปั๋น จากบ้านดงหลักหมื่นได้เริ่มมาตั้งปางเลี้ยงควาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านปาง
ควาย” ต่อมาประมาณปี พ.ศ. ๒๕๐๐ เจ้าอาวาสและศรัทธาได้ร่วมกันเปลี่ยนชื่อมาเป็นวัด “มหิงสาวาส” ตาม
ความหมายเดิม ที่แปลว่า “ปางควาย” หรือเอาควายมาพักแรมไว้

วัดประจาชุมชน “บ้านปางควาย” เปลี่ยนจากปางควาย เป็น “วัดมหิงสาวาส” ชื่อเป็นภาษาบาลี
สันสกฤต ที่ทันสมัย แต่ยังคงความหมายเดิมเอาไว้
บทสรุป
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า อิทธิพลของวาทกรรมจากอานาจรัฐกลาง ได้กดทับคนในท้องถิ่นให้รู้สึกว่า
ด้อยทั้งชื่อ หรือภูมินามต่าง ๆ ในท้องถิ่น ทั้งชื่อคน ชื่อหมู่บ้าน ชื่อวัด หรือ แม่น้าลาห้วยต่าง ๆ ทั้งนี้โดยผ่าน
ระบบการศึกษาสมัยใหม่และกลไกของอานาจรัฐ เช่น ข้าราชการ นายอาเภอ กานัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือพระภิกษุ
สงฆ์ ผู้รู้บาลีแตกฉาน
หากกล่าวในแง่อิทธิพลของภาษา ตามแนวคิดนักทฤษฎีกลุ่มหลังสมัยใหม่นิยม ที่กล่าวถึงลักษณะอัน
แท้จริงของภาษาว่า ภาษามีความเกี่ยวข้องและสัมพันธ์กับการเมือง (Politics) และความเป็นการเมือง (The
Political) อย่างแนบแน่น ต่างขยายความซึ่งกันและกันจนสามารถกล่าวแทนกันได้ว่าภาษาคือการเมือง โดย
มองว่าภาษาไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการพูดถึงโลกหรือเป็นตัวแทนโลก วัตถุ ความคิด ความเชื่อเท่านั้น แต่
ภาษาคือตัวสร้างโลก สร้างความคิด และสร้างเอกลักษณ์ต่าง ๆ ที่เป็นตั วตนของสิ่งที่ภาษาพูดขึ้นมา ๆ ภาษา
เป็นตัวยึดโยงของชุมชน ถ้าไม่มีภาษาร่วมกัน ชุมชนก็ไม่อาจดารงอยู่ได้ ดังตัวอย่างการใช้ภาษาในการเรียกชื่อ
ชุมชน วัด และภูมินามอื่น ๆ โดยเฉพาะนามที่เปลี่ยนจากชื่อชุมชนในท้องถิ่นดั้งเดิมไปเป็นชื่อแบบสันสกฤต
สมัยใหม่ ย่อมแสดงให้เห็นถึงอิทธิพลทางการเมืองของรัฐชาติ ที่ต้องการครอบงาท้องถิ่นอย่างชัดเจน

๖๕

ภาษาคือการกระทา (Speech act) เป็นตัวการกาหนดรูปแบบของชีวิตที่หลากหลาย ที่ไม่ใช่เป็นเพียง
ถ้อยคาโดด ๆ ที่ไร้เดียงสา ความหมายของภาษาไม่ได้อยู่ที่คานิยามหรืออยู่ที่การใช้คาเพื่อแทนหรือระบุถึงวัตถุ
สิ่งของอย่างตายตัว แต่เปลี่ยนแปลงไปตามการกระทาและการใช้ในแต่ ละบริบทในชีวิตประจาวันของคนใน
สังคมนั้น ๆ เช่น สามารถทาให้ความจริง ของประวัติความเป็นมาในชุมชน ภายใต้ สถานการณ์ทางสังคมแบบ
ทุนสมัยใหม่เปลี่ยนแปลงไปได้ ภาษาจึงเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตและระบบวัฒนธรรม
ภาษาคือระบบของสัญญะ (Signs) หรือสัญลักษณ์แทนความหมายและรูปธรรมของการปฏิบัติ ที่
สามารถสื่อถึงความคิดและการกระทาอื่น ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมของคู่ตรงข้ามกัน เช่น สัญญะของคาว่า “สุวรรณ
นาวา” ย่อมสื่อความหมายต่างออกไปจากคาว่า “นาหืก” สัญญะของคาว่า “หอม” ในโลกของสังคมสมัยใหม่
ย่อมสื่อความหมายไปในทางที่ดีกว่าคาว่า “เน่า” ในแบบพื้นบ้านโบราณ สัญญะของคาว่า “มหิงสา” ย่อมสื่อ
ความหมายไปในทางสุภาพ หรือความเป็น “ชั้นสูง” กว่าคาว่า “ควาย” ในบริบทแบบท้องถิ่นที่มีความเป็น
“บ้านนอก” เหล่านี้เป็นต้น
สิ่งเหล่านี้ได้พิสูจน์แนวคิดที่ว่า การใช้ภาษาคือมายาคติ (Mythologies) ทางสังคมอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่
ความหมายที่บ ริ สุ ทธิ์ห รื อ โดด ๆ แต่เป็ น เพีย งวิธี การใช้ภ าษาที่ผ่ านการกาหนดตามคติ ค่า นิย ม หรือ การ
กลั่นกรองมาให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ใช้แต่ละคน กล่าวอีกแง่หนึ่ง มายาคติก็คือการพูด การใช้ภาษาชนิด
หนึ่งที่กระทาผ่านวาทกรรมที่มีระบบระเบียบและรูปแบบวิธีการสร้ างความหมายแบบหนึ่ง (a mode of
signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไขทางประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง มีขีดจากัดของการใช้และมี
กระบวนการทาให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง โดยสื่อให้เห็นทั้งภาพพจน์ (Figurative) และความหมาย
แฝงต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมมวลชน จารีตปฏิบัติและอุดมการณ์หลักในสังคม
ภาษาคือเครื่องมือของอานาจ หรือเป็นภาษาของอานาจ (The Language of Power) คือภาษาที่ใช้
แล้ ว ให้ อานาจกับ คนพูด ทาให้ คนฟังรู้ สึ กว่าตัว เองด้อยกว่าคนพูด เพราะไม่รู้ความหมาย จึงมีอิทธิพลถึ ง
ชาวบ้านให้รู้สึกถึง “ความเป็นอื่น” จากวัฒนธรรมกระแสหลักของรัฐชาติ ทาให้รากเหง้าและระบบภูมินาม
ผิดเพี้ยนไปจากเดิม แม้จะดูมีความสวยงามด้านภาษา แต่การที่ความหมายดั้งเดิมได้หายไปนั้น นับเป็นเรื่องที่
รัฐชาติควรมีการทบทวน เพื่อให้ท้องถิ่นมีพื้นที่ทางสังคมและศักดิ์ศรีในตัวเองอย่างสง่างามต่อไป

๗๐

บทที่ ๓
ภูมินาม เรื่องเล่าและตานานเมืองพร้าววังหิน กับพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์บนแกนเวลาของชุมชน
๑. พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์: วาทกรรมของชุมชน กับตานานพระเจ้าเลียบโลก
ภูมินามและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นของเมืองพร้าว หรือเมืองพร้าววังหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่และแกนเวลาใน
โลกศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนจักร (Sacred world) และแกนเวลาในพื้นที่ของโลกที่เป็นจริงของ
ฝ่ายอาณาจักร (Projected world) หมายความว่านอกจากชาวบ้านจะได้รับรู้ถึงระบบพื้นที่และเวลาแบบปกติ
ที่เป็นเวลาของโลกปัจจุบัน เป็น พื้นที่และเวลาที่แวดล้อมอยู่กับอานาจการปกครองของเจ้าบ้านผ่านเมืองแล้ว
ชาวบ้านในชุมชนยังมีระบบโลกทัศน์หรือจักรวาลทัศน์เกี่ยวกับมิติและเวลา (space and time) ที่ต่างออกไป
อีกแบบหนึ่ง “แกนเวลา” ในโลกทัศน์ของชาวบ้านนั้น ไม่ได้เป็นไปตามระบบเวลาแบบปฏิทิน วัน เดือน ปี
และการเรียงลาดับตามราชวงศ์ ตามรัชกาลที่ปกครอง และไม่ได้วางอยู่บนเหตุการณ์ที่รวมศูนย์อยู่ที่ความ
เคลื่อนไหวและพื้นที่ของชนชั้นผู้ปกครอง หากมองในแง่วาทกรรมของฝ่ายชุมชนที่พยายามสร้างพื้นที่ทาง
สังคมภายใต้อานาจรัฐใหญ่ ประวัติความเป็นมาของชื่อบ้านนามเมืองของชุมชน ถือเป็นการสร้างวาทกรรมใน
รูปของการปฏิบัติที่เป็นจริงแบบหนึ่ง (discursive practices) เป็นวาทกรรมของจารีตปฏิบัติ ความคิด ความ
เชื่อ คุณค่า และสถาบันต่าง ๆ ในสังคมที่ เกี่ยวข้องกับการตั้งถิ่นฐานและการเสริมสร้างความมั่นคงของชุมชน
เอง เป็ น การพยายามสร้ า งพื้ น ที่ ท างความคิ ด และทางสั ง คมอี ก ชั้ น หนึ่ ง ที่ แ ตกต่ า งออกไปจากพื้ น ที่ ท าง
ภูมิศาสตร์แบบปกติธรรมดา
ปริ ตตา เฉลิ มเผ่า กออนั น ตกูล (๒๕๔๖) ได้ให้ความหมายของความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิ ทธิ์ หรือโลก
ศักดิ์สิทธิ์ว่า เป็นทั้งเหตุการณ์ ปริมณฑล พื้นที่ และเวลาที่แตกต่างจากโลกของชีวิตประจาวัน ซึ่งมีความพิเศษ
ตรงที่สามารถเผยให้มนุษย์ประจักษ์ถึงสิ่งสูงส่ง ที่ครอบคลุมทั้งโลกในอดีต โลกนี้ โลกหน้า อีกทั้งโลกของเทพ
โลกของผี โลกของวิ ญ ญาณและสั จ ธรรม โดยอาศั ย อยู่ ใ นหลากหลายรู ป แบบของพื้ น ที่ เป็ น ต้ น ว่ า ใน
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ หรือกระทั่งสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ผ่านระบบสัญลักษณ์ต่าง ๆ ทั้งประเพณี พิธีกรรม
ในสังคมและการแสดง เป็นต้น
ชุมชนดั้งเดิมใน “เวียงพร้าววังหิน ” หรือ “เวียงแช่สัก” ในอดีต ปรากฏอยู่อย่างผสมผสานระหว่าง
เรื่องราวในตานานที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งยุคก่อนประวัติศาสตร์ ยุคพุทธกาล ยุคชุมชนรัฐอิสระในสมัยโบราณ ยุค
เวียงและเมืองในสมัยพระยามังราย มาถึงยุครัฐสยาม และพัฒนาต่อมาจนถึงยุคปัจจุบัน
นอกจากเรื่องราวที่ปรากฏในรูปของเอกสารลายลักษณ์อักษร อันเป็นเรื่องของกลุ่มผู้นา ผู้ปกครอง
บ้านเมืองภายหลังที่เกิดเป็นชุมชนกลุ่มต่างๆแล้ว เรื่องเล่าในชุมชนยังผูกโยงและซ้อนทับเข้ากับเรื่องราวทาง
พุทธศาสนา เกี่ยวกับการเดินทางมาโปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธเจ้า โดยตั้ งอยู่บนแกน “เวลา” ของโลก
ศักดิ์สิทธิ์ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับความเป็นจริงของ “เวลา” หรือยุคสมัยในโลกทางวิทยาศาสตร์ ทั้งนี้โดยอาศัย
การอ้างอิงจากตานานพระเจ้าเลียบโลก ซึ่งถึงแม้ในเอกสารเรื่องตานานพระเจ้าเลียบโลกจะไม่ปรากฏเรื่องของ
สถานที่เหล่านี้ แต่ชาวบ้านในชุม ชนก็ได้สร้างเรื่องราวขึ้นโดยอ้างอิงว่ามีอยู่ในตานานพระเจ้าเลียบโลก ทั้งนี้
เพื่อรองรับคุณค่า สถานะความมีอยู่ของตาแหน่งแห่งที่ และยืนยันถึงความมีตัวตนของชุมชนให้มั่นคงยิ่งขึ้น
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ตานานพระเจ้าเลียบโลก เป็นวรรณกรรมศาสนาที่แพร่กระจายอยู่ในดินแดนล้านนา สิบสองพันนา รัฐ
ฉาน และล้านช้างที่ส่งอิทธิพลถึงอาณาบริเวณในแถบอีสานของไทยด้วย เนื้อหาสาคัญกล่าวถึงการเสด็จมา
เผยแพร่พระศาสนาของพระพุทธเจ้าและสาวก ซึ่งพรรณนาถึงสภาพแวดล้อมทางภูมิศาสตร์ของแต่ละท้องถิ่น
ที่มีชุมชน บ้าน เมือง ผู้คน กลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตทางวั ฒนธรรมของผู้คนเป็นฉากแวดล้อม และมี
แก่นของเรื่องอยู่ที่การสถาปนาศาสนสถานที่สาคัญให้ไว้กับท้องถิ่น โดยการประทับรอยพระบาท หรือประทาน
พระเกศาธาตุให้ไว้ แล้วพยากรณ์ว่าพื้นที่นี้เป็นสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ จะเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้า ต่ อมา
ภายหลังจึงได้มีการนาพระธาตุของพระพุทธเจ้าสร้างเป็นพุทธเจดีย์ประจาถิ่นขึ้น 1
ตานานพระเจ้าเลียบโลก มีบทบาทและความสัมพันธ์ในวิถีชีวิตต่อคนในชุมชนเป็นอย่างมาก เพราะ
เป็นเรื่องราวที่แสดงถึงเหตุการณ์แบบข้ามเวลา โดยการเสด็จ “เลียบโลก” (การแสดงอิทธิฤทธิ์แบบเหาะเหิน
เดินมาทางอากาศ) เพื่อโปรดสรรพสัตว์ของพระพุทธองค์ โดยนัยดังกล่าว อาจวิเคราะห์ในเชิงสังคมได้ว่า เป็น
การอธิบายให้เห็นถึงประวัติการกาเนิดชุมชนและอัตลักษณ์ของกลุ่มชนในท้องถิ่น และเป็นแกนยึดโยงระบบ
ความสัมพันธ์ภายในชุมชน เป็นเสมือนบันทึกการเดินทางไปในดินแดนแห่งอุดมคติในภูมิภาคแถบอุษาคเนย์
และพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ ของพระสงฆ์ผู้ประพันธ์ ในตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ที่บันทึกถึงภูมินาม ตานาน
และเรื่องราวการดาเนินชีวิตของผู้คน ดังเนื้อความในตอนท้ายของเนื้อเรื่องผูกที่ ๑๑ ว่า
เมื่อพระพุทธเจ้ านิ พพานไปแล้ ว ได้ ๒๐๕๐ พรรษา พระเจ้าอนิรุธธรรมราช เมืองหงสาวดี ได้ส่ ง
“พระธัมมรโส” หรือ พระธรรมรส อายุ ๒๐ พรรษา ให้เดินทางไปศึกษาพระพุทธศาสนาที่ลังกาโดยทางเรือ
และจาพรรษาอยู่กับสมเด็จพระสังฆราช วัดมหาเสลอาราม หรือวัดหลวงพระหิน เป็นเวลา ๑ พรรษา ทาให้
พระธรรมรส ได้รับ ทราบถึงเรื่องราวการประดิษฐานของพระบาทและพระธาตุ ในดินแดนรัฐฉานของพม่า
ล้านนาและเมืองลื้อสิบสองพันนาว่ามีพระบาทในเมืองหริภุญไชย ๑๒ แห่ง พระธาตุ ๒๓ แห่ง ในเมืองหงสาวดี
มีพระธาตุ ๕๒ แห่ง เมืองลื้อมีพระธาตุ ๗๐ แห่ง จึงได้คัดลอกรายชื่อพระบาทและพระธาตุไว้ เมื่อกลับจาก
ลังกาแล้ว พระธรรมรสจึงได้ออกจาริกและเดินทางสารวจไปตามสถานที่ที่ระบุไว้ และจนกระทั่งได้จาริกมายัง
ดอยเกิ้ง เมืองหอด พบกับพระมหาโพธิสมภารลูกชาว “นาวาการคาม” หรือชาวบ้านช่างเรือ จึงได้ขอคัดลอก
ตานานพระบาทพระธาตุจากท่าน โดยระบุปีที่คัดลอกว่า เมื่อปีจอ จ.ศ. ๘๘๕ (พ.ศ.๒๐๖๖) เดือนเจ็ดดับ วัน
อังคาร และบอกว่าใครจะคัดลอดกันต่อไปก็ให้คัดลอกให้ครบถ้วน ไม่ควรให้ตกหล่น ก็จะได้อานิสงส์ จากนั้น
จึงระบุชื่อพระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ที่ได้คัดลอกสืบกันต่อ ๆ มา บางวัดระบุวันและเวลาที่คัดลอกด้วย 2
ตานานของเมืองพร้าวจากเรื่องเล่าของชาวบ้าน เล่าสืบต่อกันมาถึงที่มาของคาว่า “เมืองพร้าว แม่ปั๋ง
โหล่งขอด ม่วงเนิ้ง” ตามตานานที่เล่าสืบกันมาหลายชั่วอายุคนมาแล้วว่า ในสมัยพระพุทธเจ้า “เดินเทสสันถี”
(เสด็จไปโปรดเวไนยสัตว์) ที่เรียกกันว่า “พระเจ้าเลียบโลก” เข้ามาสู่แคว้นสุวรรณภูมิเขตล้านนาไทย ได้เสด็จ
บิณฑบาตโปรดสัตว์มาถึงหมู่บ้านในตาบลนี้ เห็นเป็นที่อันอุดมสมบูรณ์ ดินดาน้าชุ่ม ข้าวกล้าเจริญงอกงามมี
1

โปรดดูรายละเอียดใน สิงฆะ วรรณสัย (แปล), ๒๕๑๘. พุทธตำนำนพระเจ้ำเลียบโลก, เชียงใหม่, สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2
รังสรรค์ จันต๊ะ,๒๕๕๓. มรดกภูมปิ ัญญำทำงวัฒนธรรมของชำติ ประจำปีพุทธศักรำช ๒๕๕๓ สำขำวรรณกรรมพื้นบ้ำน,
กรุงเทพฯ: กลุ่มปกป้องคุ้มครองมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม สานักวิจัยและพัฒนา สานักงานคณะกรรมการวัฒนธรรม
แห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม, หน้า ๖๙ – ๗๘
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ผู้คนใจบุญเลื่อมใสในพระพุทธศาสนากันมาก จนข้าวล้นบาตรหนักอึ้ง จนต้อง “ปาว” (พยุง) ไว้ จึงเป็นที่มา
ของค าว่ า “เมือ งปาว” ต่ อมาเรี ย กเพี้ ย นเป็น “เมือ งป๊า ว” (ค าและเสี ย งเดี ยวกับ ที่ เรี ยกมะพร้า ว) จึง ได้
กลายเป็น “เมืองพร้าว” ตามรูปเขียนของไทยกรุงเทพฯ ในปัจจุบัน
เมื่อพระพุทธองค์ “ปาว” บาตรมายั้ง (หยุด) ที่ปางแห่งหนึ่ง ที่นั้นจึงได้ชื่อว่า แม่ป๋าง ต่อมาเรียกเป็น
“แม่ปั๋ง” มาจนถึงปัจจุบัน อีกสานวนหนึ่งเล่าว่าสายบาตรของพระพุทธองค์มีสีคล้าเหมือ นสีผักปั๋ง (ผักปัง) จึง
เรียกว่า แม่ปั๋ง ตามลักษณะสีของสายบาตรพระพุทธองค์
ต่อมาพระพุทธเจ้าได้เสด็จมาบิณฑบาตไปถึงบริเวณหมู่บ้านเชิงดอยแห่งหนึ่ง พระองค์ได้นาบาตรไป
แขวนไว้ที่ต้นมะม่วงต้นหนึ่งขณะที่ต้นมะม่วงนั้นยังเล็กอยู่ จึงทาให้ กิ่งของมะม่ว ง “เนิ้ง” (โน้มลง) และได้
ประทานเกศาไว้เพื่อบรรจุเป็นพระธาตุ ต่อมาสถานที่แห่งนี้จึง เป็นที่ตั้งของ “พระธาตุม่วงเนิ้ง” และเมื่อพระ
พุทธองค์ได้เสด็จไปบิณฑบาตอีกหมู่บ้านหนึ่ง ก็ได้ทาสายสะพายบาตรขาด พระองค์จึงเอาสายบาตรมาขอดต่อ
กัน บ้านนั้นจึงได้ชื่อว่า “บ้านโหล่งขอด” จนปัจจุบัน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่เป็นเอกสารลายลักษณ์อักษรในยุคของกษัตริย์เจ้าผู้ครองนครในอดีต ซึ่ง
เริ่มตั้งแต่ยุคของพระยามังรายเป็นต้นมา ปรากฏเรื่องราวจากตานานหลายเรื่อง เช่นตานานพื้นเมืองเชียงใหม่
และพงศาวดารโยนก กล่าวถึงประวัติศาสตร์ในยุคสมัยของพระยามังราย ตามหลักฐานเวียงโบราณ และกู่เจดีย์
ที่ยังปรากฏให้เห็นในปัจจุบันว่า พระยามังรายมีพระราชบุตร ๓ พระองค์ คือขุนเครื่อง ขุนคราม และขุนเครือ
พระองค์ครองราชย์อยู่ที่เมืองฝาง และได้ส่งให้ขุนเครื่องไปครองราชย์สมบัติที่เมืองเชียงราย ต่อมาภายหลังขุน
เครื่องได้สมรู้ร่วมคิดกับ อามาตย์ชื่อขุนใสเรียง เพื่อจะก่อกบฏชิงบัลลังก์พระราชบิดา เมื่อ พระยามังรายทรง
ทราบจึงคิดจะกาจัดพระโอรส โดยได้ออกอุบายให้อามาตย์ชื่อขุนอ่องไปทูลให้เข้าเฝ้า แล้วให้ขุนพลแม่นธนูชื่อ
อ้ายเผียนดักยิงด้วยหน้าไม้อาบยาพิษจนขุนเครื่องถึงแก่ความตาย ในระหว่างทางจากเชียงรายมาเมืองฝาง
ต่อมาเมื่อพระยามังราย จะเข้ายึดเมืองหริภุญไชย พระองค์ยกทัพผ่านมาถึงชุมชนหมู่บ้านแห่งหนึ่ง
ชื่อว่า บ้านแช่สัก เห็นว่าเป็นชัยภูมิที่เหมาะเพราะล้อมรอบด้วยเนินเขา มีอาหารอุดมสมบูรณ์ จึงหยุดพักเพื่อ
สะสมไพร่พลและเสบียงอาหารเพื่อให้กองทัพมีความเข้มแข็งมากขึ้น โดยตั้งค่ายคูประตูหอรบอย่างมั่นคง แล้ว
ให้ สร้ างเป็น เมืองขึ้น ในปี จุ ล ศักราชที่ ๖๔๒ ตรงกับ พ.ศ. ๑๘๒๓ ให้ ชื่อว่า “เวียงแช่สั ก ” ต่อมาเรียกว่า
“เวียงป่าว” เนื่องมาจากมีการป่าวร้องระดมพลในการศึก แล้วเรียกเพี้ยนต่อมาเป็น “เวียงป๊าว” ตามระบบ
การออกเสียงแบบล้านนาและเขียนเป็น “พร้าว” มาจนถึงปัจจุบัน แต่คนโบราณเรียกว่า “เวียงหวาย”
เนื่องจากมีหวายมาก ความในตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ปรากฏความสัมพันธ์ทางภูมิศาสตร์และที่มาของคาว่า
เมืองพร้าว และ “บ้านแม่ขะจาน” (ชื่อหมู่บ้านในอาเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย และชื่อหมู่บ้านในอาเภอ
แม่ริม จังหวัดเชียงใหม่) ดังนี้
“..........แล้วเจ้ำพระญำมังรำยค็เอำสกุลเสนำโยธำมำเลียบดูยังเมืองฝำง ๓ วัน ๓ คืน เถิงวันไชยติตถีดี
แล้ว เจ้ำมังรำยค็ยกเอำริพลออกจำกเมืองฝำงมำทำงแช่สัก ลวดหื้อส้ำงเวียงที่นั้นหื้อฅนทังหลำยอยู่รักษำ แล้ว
จิ่งแว่ขึ้นมำทำงห้วยหก มำส้ำงเวียงในที่นั้น ประกอบด้วยพลโยธำมำกนัก เมืองอันนั้นได้ชื่อว่ำเมืองพล้ำว ต่อ
เท้ำบัดนี้แล แล้วจิ่งออกทำงเมืองแคน ตั้งอยู่ที่ ๑ เขำแปลงที่อยู่หื้อเจ้ำมังรำยติทิอกันมีร้ำนช้ำงท่ำกลำง

๗๓

เมื่อนั้น ชำววเมืองทังหลำยเขำมักใคร่หันเจ้ำมังรำย มีปัณณำกำรของฝำกมำถวำยแก่เจ้ำมังรำย เขำ
ต่ำงฅนต่ำงชิงกันขึ้นชำน ชำนหัก เจำจิ่งเอำไม้ค้ำไว้ ที่นั้นลวดได้ชื่อว่ำ คำชำน พำยลูนจิ่งแปรว่ำ คะชำน ต่อ
เท้ำบัดนี”้ 3
แต่ ป ระวัติศาสตร์ ฉบั บ ท้องถิ่น บางส านวนกล่ าวว่า เนื่องจากสั ณฐานของเมืองมีลั กษณะคล้ ายผล
มะพร้าว จึงได้ชื่อว่าเมืองพร้าว เมื่อพระยามังรายยึดหริภุญชัยได้ ก็ได้ให้ขุนเครือไปครองเมืองพร้าว และให้ขุน
ครามครองเมืองเชียงดาว หลังจากรบชนะเมืองลาปาง และได้พระนามว่า พระยาไชยสงคราม เวียงที่อยู่
เรียกว่าเวียงไชย หรือเวียงไชยสงคราม เป็นที่ตั้งของวัดใจ หรือวัดไชยสงคราม ในอาเภอเชียงดาวปัจจุบัน
ในหนังสือเรื่อง ตานานเมืองพร้าว เขียนโดยพระอธิการปวงคา ตุ้ยเขียว อดีตเจ้าอาวาสวัดกลางเวียง
อาเภอพร้าว เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๙ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ความขัดแย้งและการต่อสู้ของกลุ่มผู้นาเมืองพร้าวในยุ ค
สมัยต่อมากับกลุ่มคนไทยใหญ่ จากบันทึกในเอกสารโบราณว่า ในปีมะเส็ง พ.ศ. ๒๔๑๓ เดือน ๖ เหนือ ขึ้น ๑๕
ค่า เจ้าฟ้าคะรัน (เจ้าฟ้าของเงี้ยว) เข้ามารบเมืองปาย นายบุญมา นายหนานสุนันต๊ะ คุมเอาคนเมืองพร้าว
๒๐๐ คนไปช่วยเมืองปายต่อต้านข้าศึก ให้หนานอินต๊ะอยู่รักษาเมืองพร้าว
ในปีมะเมีย พ.ศ. ๒๔๑๔ เดือน ๙ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่า มีพวกเงี้ยวมารบเมืองงาย นายบุญมา นาย
หนานสุนันต๊ะ คุมคนเมืองพร้าว ๒๐๐ คนไปช่วยเมืองงาย ไล่ติดตามไปถึงทุ่งขะปวงจึงกลับมา ในปีเดียวกัน
เดือน ๖ เหนือ ขึ้น ๑๕ ค่า มีพวกเงี้ยวเข้ามาตีบ้านแม่นะเชียงดาว นายบุญมา นายหนานอินต๊ะ คนเมือง
พร้าวอีก ๓๐๐ คน มีเจ้าบุญทา เจ้าน้อยมหาวงค์ เจ้าคาตัน ข้าช่วยรบก็ชนะไปแล้ว ได้ตั้งลาเวียงเมืองงายถึง
เดือน ๘ เหนือ จึงกลับมา
ในปีระกา พ.ศ. ๒๔๑๗ เดือนยี่เหนือ แรม ๒ ค่า พ่อเจ้าชีวิตอินต๊ะ วิไชยยานนท์ ได้แต่งตั้ง นายบุญ
มา ขึ้นเป็นพญาเขื่อน และแต่งตั้งนายหนานอินต๊ะ ขึ้นเป็น แสนอินต๊ะอักษร เมืองพร้าว (แจ้สักวังหิน หรือ
พร้าววังหิน)
ชุมชนพยายามสร้างพื้นที่ทางสังคมเพื่อรองรับความชอบธรรมในการตั้งถิ่นฐาน หรือการใช้พื้นที่ทาง
ภูมิศาสตร์ โดยการอ้างอิง ถึงเรื่ องราวในยุ คพุทธกาล ทาให้ แกนเวลามีความคลุ มเครือหรือ “เลื่ อนไหล”
ขณะเดียวกันก็มีความชอบธรรมและยืนยันถึงศักดิ์ศรีของตัวเองภายใต้การรับรองจากพระพุทธองค์
๒. ประวัติศาสตร์เมืองพร้าว จากเหตุการณ์จริงทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวบ้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นอีกระดับหนึ่ง เป็นประวัติศาสตร์จากความทรงจาทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ชาวบ้านในชุมชน เป็นเรื่องราวของเหตุการณ์ในช่วงเวลาต่างๆที่ได้เล่าสืบกันต่อๆมา ปรากฏอยู่ทั้ง เรื่องเล่า
แบบมุขปาฐะ และที่มีบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในเอกสารโบราณของผู้รู้ในชุมชน
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่. ๒๕๓๘, ตำนำนพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ ๗๐๐ ปี,
เชียงใหม่: ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่, หน้า ๒๔

๗๔

เมืองพร้าว หรือเวียงพร้าววังหินในอดีต ประกอบส่วนขึ้นจากประวัติศาสตร์ของประชาชน ชาวบ้าน
จากหลากหลายท้องถิ่น มีเรื่องเล่าถึงชีวิตความเป็นมาของแต่ละชุมชนย่อยๆอย่างมากมาย ในที่นี้จะยกพอเป็น
ตัวอย่างชุมชนที่สาคัญๆ ให้เห็น ดังนี้
ตานานชุมชนป่าไหน่ กับพระธาตุขุนโก๋น: จากลายลักษณ์อักษรในจารึกใบลาน ถึงเรื่องเล่าชาวบ้าน
ชาวบ้านในชุมชนบ้ านตีน ธาตุ ป่าไหน่ ได้เล่า ราลึกความทรงจาเรื่องตานานพระธาตุขุนโก๋น พระธาตุ
ประจาชุมชนที่บันทึกอยู่ในใบลานว่า ในอดีตมีพระอรหันต์ ๒ รูปมาจากประเทศศรีลังกา ได้เข้ามาเผยแผ่พระ
ศาสนา และนาพระธาตุอัฐิพระเศียรของพระพุทธเจ้า ขนาดเท่าเมล็ด “ข้าวเปี๋ยน” หรือปลายข้าว และนามา
บรรจุไว้ที่ดอยพระธาตุขุนโก๋น ซึ่งขณะนั้นบ้านเรือนยังคงเป็นป่าดง และยังไม่มีบ้านตีนธาตุ นามาขุดไว้ ใต้
พื้นดินและก่อขึ้นเป็นธาตุขนาดเท่าจอมปลวก มีขนาดความสูงเท่ากับบ่า ต่อมาภายหลัง มีพญาเลาสง เป็นจีน
ฮ่อ เป็นลูกเลี้ยงของพญามังราย มาปกครองเมืองพร้าว ได้มาพบกับพระธาตุขุนโก๋นซึ่งเป็นศักดิ์สิทธิ์ จึงได้ทา
การก่อเป็นพระธาตุไว้เป็นรอบที่สอง สูงกว่าเดิม
“ส่วนด้ำนกำรตั้งบ้ำนเรือนและกำรดำรงชีวิตของชำวบ้ำนขุนโก๋นนั้น เนื่องจำกในอดีตน้ำไม่พอทำนำ เลำ
สงจึงได้นำชำวบ้ำนช่วยกันขุดน้ำแม่งัดเพื่อจะให้มำทะลุน้ำแม่โก๋น แต่ไม่สำเร็จและเลิกไป ต่อมำสมัยพญำเขื่อน
ปกครองเมืองพร้ำว ได้ดำริสร้ำงเหมืองและขุดโดยใช้แนวเดิมของพญำเลำสง โดยทำกำรขุดลึกกว่ำเก่ำ แต่ก็ไม่
สำเร็จทั้งยังทำให้ช้ำงตำย เป็นที่มำของดอยช้ำงตำย (แม่งัด) จนถึงปัจจุบัน ต่อมำมีพ่ออุ้ยน้อยนวล ซึ่งเป็น
คหบดีในสมัยนั้น ได้นำชำวบ้ำนมำขุดลงอีกครั้งหนึ่ง ลึกลงไปถึง ๗-๘ เมตร กว้ำง ๑ วำ แต่ก็ยังไม่สำเร็จอีก
กำรขุดน้ำจำกแม่น้ำงัดมำถึงแม่น้ำโก๋นจึงระงับไป
ในสมัยพญำเขื่อน ได้ตั้งพระธำตุขุนโก๋นเป็น “พระธำตุเจ้ำหัวเมืองพร้ำว” เพรำะอยู่ในตอนเหนือสุด
ของเมืองพร้ำว และเกณฑ์ศรัทธำ ๕ ตำบล ได้แก่ ตำบลป่ำไหน่ ตำบลสันทรำย ตำบลเวียง ตำบลทุ่งหลวง
ตำบลป่ำตุ้ม ให้มำช่วยกันดูแล และทำบุญบูชำพระธำตุโดยให้มีกำรจุด “บอกไฟ” (บั้งไฟ) ในเดือน ๘ เป็ง (วัน
วิสำขบูชำ) ทุกปี มีกำรอบรมสมโภช นิมนต์พระสงฆ์ใน ๕ ตำบลดังกล่ำว เพื่อมำทำกำรสมโภชพระธำตุขุนโก๋น
อีกทั้งยังได้สร้ำงวิหำรไม้เนื้อแข็ง มุงใบตองตึง ซึ่งแต่ก่อนเป็นที่อยู่ของเด็กเลี้ยงควำย จำกนั้นก่อพระธำตุขึ้ นอีก
ครั้งหนึ่ง เป็นรูปแบบของพระธำตุ ขุนโก๋นในปัจจุบัน
คำว่ำ “ขุนโก๋น” มำจำกน้ำแม่โก๋น ซึ่งเป็นบุญคุณต่อคนทั้งหลำย ได้แก่ คนในตำบลสันป่ำไหน่ ตำบล
สันทรำย ซึ่งใช้น้ำในกำรทำกำรเกษตร คนทั้งหลำยจึงสำนึกในบุญคุณของแม่น้ำโก๋นและบูชำพระธำตุขุนโก๋น
เพื่อระลึกถึงพระคุณของน้ำแม่โก๋นนี้ ส่วนคำว่ำ “ขุน” มำจำกคำว่ำ “ต้นน้ำ” ซึ่งต้นน้ำแม่โก๋นนั้นมำจำกดอย
ทำงเวียงป่ำเป้ำ ชำวบ้ำนไม่สำมำรถไปถึงได้ ดังนั้นจึงใช้พระธำตุเป็นตัวแทนในกำรสักกำรบูชำแม่น้ำไปด้วย ใน
กำรบูชำชำวบ้ำนจะกล่ำวคำสัจจะอิธิษฐำน ขอให้แม่น้ำสำยนี้มีตลอดทั้งปี ปีใดที่ฝนไม่ตกก็ขอให้ตกขึ้นมำ
เพื่ อ ให้ น้ ำแม่ โ ก๋ น นี้ พอที่ จ ะหล่ อ เลี้ ย งชี วิ ตชำวบ้ ำ น และค ำว่ำ “โก๋ น ” มำจำกค ำพื้น เมื อ งที่ ว่ ำ “ก๋ ว น” มี
ควำมหมำยว่ำ ขุ่น ข้น คล้ำยกับอำกำรกวนให้ขุ่น ซึ่งเทียบกับน้ำแม่งัดแล้ว น้ำแม่งัดจะใสและน้ำแม่โก๋นจะขุ่น
สมัยก่อนเมืองพร้ำวทำงทิ ศเหนือ บริเวณบ้ ำนตีนธำตุ บ้ ำนท่ำมะเกี๋ยง พวกนี้เป็นเงี้ยวจึงเรียกเพี้ยน จำก
“ก๋วน” เป็น “โก๋น” ตำมสำเนียงกำรออกเสียงของชำวไทใหญ่ และเป็นที่มำของคำว่ำ “ขุนโก๋น” ในปัจจุบัน

๗๕

ชำวบ้ำนตีนธำตุ ส่วนหนึ่งอพยพมำจำกเมืองปั่น สิบสองปันนำ แต่เดิมบ้ำนตีนธำตุ เป็น บ้ำนคอกช้ำง
มีพ่อเลี้ยงหนำนถำ มำตั้งปำงไว้และคล้องช้ำงในป่ำบริเวณรอบพระธำตุขุนโก๋น และทำที่ฝึกช้ำงอยู่ที่บ้ำนท่ำ
มะเกี๋ยง ต่อมำพ่ออุ้ยน้อยวงศ์ สวกิต (สันนิษฐำนว่ำมีเชื้อสำยไทใหญ่มำอำศัยอยู่กับพ่อเลี้ยงหนำนถำ) เป็นรุ่นที่
สองที่มำตั้งถิ่นฐำนอยู่บ้ำนตีนธำตุ ดังนั้นในบ้ำนตีนธำตุ นำมสกุล “สวกิต” จะมีมำกที่สุด และพ่อหนำนก็มี
เชื้อสำยของพ่ออุ้ยน้อยวงศ์ เช่นกัน แต่ไม่ได้ใช้สวกิตเนื่องจำกสืบเชื้อสำยทำงแม่ นอกจำกนั้นในสมัยก่อนยังมี
ชำวลั๊วะอยู่บริเวณห้วยธำตุ ดังพบหลักฐำนคือ พ่ออุ๊ยนำ ที่บุกเบิกนำพบต้นมะม่วงใหญ่ และได้ขุดพบโอ่ง
กระดูกคน อุ๊ยนำบอกว่ำพื้นที่บริเวณนั้นเป็นป่ำช้ำของชำวลั๊วะ และนำกระดูกนั้นไปลอยน้ำ ต่อมำอุ๊ยมำจึงฝัน
เห็นผู้ชำยลักษณะตัวดำเหมือนคนลั๊วะ มำทวงกระดูก จึงได้ทำบุญไปให้
สำหรับเรื่องของพร้ำววังหินนั้น คำว่ำ “วังหิน” หมำยถึง มีดอยอยู่รอบเมือง มีลักษณะเป็นอ่ำง จึง
เรียกว่ำ วังหิน ส่วนคำว่ำ “พร้ำว” มำจำกควำมเชื่อ ๒ สำนวน สำนวนแรกเชื่อว่ำเมืองพร้ำวมีลักษณะเหมือน
ลูกมะพร้ำว จึงเรียกขำนว่ำ เมืองพร้ำว ส่วนอีกสำนำนหนึ่ง เชื่อว่ำ เมืองพร้ำว มำ จำกคำว่ำ “เมืองปำว”
(แปลว่ำ พยุงไว้) เป็นเมืองหน้ำด่ำน สำหรับรับศึก
ชุมชนดั้งเดิมของเมืองพร้ำวคือ เวียงหวำย (บริเวณสถำนที่ประดิษฐำนพระเจ้ำล้ำนตอง) เวียงพร้ำว
ปัจจุบันสร้ำงสมัยพญำเขื่อน แต่เดิมชื่อหนำนเรือน หนังเหนียว ที่ปรำบชำวเงี้ยวที่ปล้นฆ่ำ ชำวบ้ำนได้สำเร็จ จึง
ได้รับกำรแต่งตั้งเป็นพญำเขื่อนตั้งแต่นั้นมำ
บ้ำนสันกลำง บ้ำนท่ำมะเกี๋ยง บ้ำนเหล่ำ มีมำก่อนบ้ำนตีนธำตุ บ้ำนเหล่ำเดิมชื่อ “บ้ำนเหล่ำหลวง”
คำว่ำ เหล่ำ แปลว่ำ ป่ำละเมำะ ส่วนบ้ำนหลวงคือบ้ำนเค้ำที่มำตั้งก่อน เป็นบ้ำนกลำงหรือบ้ำนใหญ่ ต่อมำพ่อ
อุ้ยหนำนถำ มำตั้งบ้ำนอีกบริเวณใกล้เคียงกัน เริ่มตั้งประมำณ ๒๐ หลังคำเรือน เรียกกันว่ำ “บ้ำนเหล่ำน้อย”
“บ้ำนใหม่” เมื่อมีบ้ำนเพิ่มขึ้นถึง ๔๐หลังคำเรือน จึงตั้งผู้ใหญ่บ้ำนขึ้นมำปกครอง ผู้ใหญ่บ้ำนคนแรกคือ “นำย
คำ สวกิต” เป็นลูกภรรยำน้อยของพ่ออุ้ยวงศ์ สวกิต ต่ อมำสมัยนำยคำ เลำคำ เป็นผู้ นำหมู่บ้ำน กฎของ
กระทรวงของรัฐให้ตั้งชื่อหมู่บ้ำนเป็นทำงกำร ดังนั้นนำยคำ เลำคำ จึงได้ปรึกษำหำรือของชำวบ้ำนว่ำ จะตั้งชื่อ
ใดระหว่ำงบ้ำนตีนธำตุ บ้ำนเหล่ำน้อย บ้ำนใหม่ หรือบ้ำนศรีบุญเรือง เนื่องจำกมีไม้สะหลี หรือไม้โพธิ์ออก
บริเวณหมู่บำ้ นนี้ ควำมเลื่อมใสศรัทธำในพระธำตุของชำวบ้ำนมีมำก ชำวบ้ำนจึงตกลงพร้อมใจกันว่ำ บ้ำนตีน
ธำตุ” 4
ประวัติศาสตร์ในบางหน้าของท้องถิ่น เป็นการผสมผสานระหว่างเรื่องจริงของชุมชนที่เล่าสืบต่อกันมา
ตั้งแต่สมัยปู่ย่าตาทวด กับการอ้างอิงอยู่กับ สภาพธรรมชาติทางภูมิศาสตร์และเรื่องราวแบบตานานในสมัย
พระพุทธเจ้าเพื่อรองรับความชอบธรรมในทางจิตวิญญาณ ที่อิงอยู่กับความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ภูมินามและเรื่องเล่าที่อิงอยู่กับข้อเท็จจริงของชุมชนนั้น เธียรชาย อักษรดิษฐ์ (๒๕๕๒) ได้สรุปถึง
ลักษณะสาคัญของการเล่ าเรื่องนั้นว่า โครงสร้างหลักของเรื่องจะต้องเป็นที่จดจากันได้ดีและไม่ซับซ้อน เนื้อ
เรื่องมีความโดดเด่นที่คนสามารถจดจากันได้ง่าย และนาไปเล่าสืบต่อกันได้โดยไม่ต้องมีการบันทึกเป็นลาย
4

สัมภาษณ์พ่อหนานอิ่นคา อินโอษฐ์ (พ่อหนานสม) ๑๒๗ ม.๔ บ.ตีนธาตุ ต.ป่าไหน่ อ.พร้าว, ๖ ตุลาคม
๒๕๕๕
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ลักษณ์อักษรก็ได้ ดังนั้นจึงมีบทบาทในสังคมที่จะนาไปสร้างคาอธิบายภูมินามของตนได้ อย่างกว้างขวาง และ
สามารถปรับใช้ได้กับทุกพื้นที่โดยอาศัยโครงสร้างหลังของเรื่องเท่านั้น
ภูมินาม เรื่องเล่าและตานาน: คติชนวิทยาในชุมชนต้นรุง ทุ่งห้า – ป่าตุ้ม – สันคะมอก
เรื่องราวในชุมชนเมืองพร้าว เป็ นเรื่องราวที่เต็มไปด้วยคติทางสังคมของชาวบ้าน ในแนวคิดและ
มุมมองของคติชนวิทยา วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาคติชนหรือผลผลิตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน ที่เป็นมรดกที่รับ
ทอดกันมาทั้งภายในชนกลุ่มเดียวกัน และที่แพร่กระจายไปสู่ชนต่างกลุ่มด้วย อันประกอบด้วยองค์ประกอบ
ทางสั ง คมส าคั ญ ๕ ประการ ได้ แ ก่ กลุ่ ม ชน แหล่ ง ก าเนิ ด ตั ว บท บทบาทหน้ า ที่ ใ นสั ง คมหนึ่ ง ๆ และ
กระบวนการถ่ายทอด ที่ผ่านกระบวนการบันทึกและสืบทอด หรือการ “ผลิตซ้า” ทางประวัติศาสตร์ และทาง
วัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น
ชื่อบ้านนามเมือง หลายแห่งในชุมชนเมืองพร้าว มีที่มาจากนิทาน ตานาน และเรื่องเล่าชาวบ้าน ที่
ผูกพันอยู่กับคติความเชื่อที่ผสมผสานระหว่างลัทธิบูชาผีสางเทวดา วิญญาณบรรพบุรุษ และความศรัทธาใน
พุทธศาสนา ตามพื้นฐานระบบโลกทัศน์ของชาวบ้าน นิทานและตานานเป็นเครื่องแสดงถึงความเชื่อทางศาสนา
ของกลุ่มชนที่ต้องการอธิบายความเป็นมาของเรื่องราวในอดีตของตัวเอง
ชุมชนในโหล่งต้นรุง – ป่าตุ้ม – สันคะมอก ในเขตพื้นที่เมืองพร้าววังหิน ประกอบด้วย ชุมชนน้อย
ใหญ่กว่า ๑๐ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนบ้านสันคะมอก บ้านทุ่งกู่ ต้นกอก ทุ่งห้า สันถนน ห้วยกุ ป่าตุ้มโห้ง ป่าตุ้ม
ดอน ปางฟาน บ้านสหกรณ์แปลง ๕ และบ้านดอยใต้
ชาวบ้านได้ช่วยกันเล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวเองว่า แต่เดิมมีต้นรุงขนาดใหญ่ (ต้นไทรพันธุ์หนึ่ง)
คาดว่ามีอายุไม่ต่ากว่า ๕๐๐ กว่าปี วัดรอบได้ ๑๖ เมตร อยู่ใจกลางหมู่บ้าน ทางทิศใต้ของวัด เลยตั้งชื่อ
หมู่บ้านว่า “บ้านต้นรุ ง ” ตามชื่อของต้นไม้ประจาหมู่บ้าน คาดว่าตั้งบ้านเมืองมานานตั้งแต่ยุคเวียงพร้าว
เพราะมีวัดเก่าแก่อยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้านเรียกว่าวัด ดงอาทิตย์ เป็นวัดที่มีขนาดใหญ่มีพระพุทธรูปเก่าๆ
เป็นพัน-สองพันรูปอยู่ที่บ้านดงอาทิตย์ ซึ่งเป็นวัดเก่าแกประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าปีมาแล้ว
ชาวบ้านในชุมชนต้นรุง ทุ่งห้า ได้ร่วมกันเล่าประวัติเหตุการณ์ในอดีตของหมู่บ้านว่า
“เมื่อประมำณ ๙๐ ปีก่อน ได้มีทหำรชำวพม่ำชื่อ นำยคำผำยและพวกอีก ๖ -๗ คน ได้อพยพหลบหนี
ข้ำศึกมำพักอำศัยอยู่ในป่ำดงบริเวณนั้น และได้ตั้งหลักปักฐำนอยู่ที่นั่นเพรำะเห็นว่ำเป็นถิ่นที่อุดมสมบูรณ์ได้
ด้วยทรัพยำกรธรรมชำติจึงได้สร้ำงกระท่อมเพื่อปักหลักทำไร่ ทำสวน และเลี้ยงสัตว์ ต่อมำนำยคำผำยและ
พวกต่ำงก็มีครอบครัวรวมเป็น ๗ – ๘ ครอบครัว ต่อมำทำงกำรเขำให้มีกำรตั้งชื่อหมู่บ้ำนและตั้งผู้นำหมู่บ้ำน
ตอนนั้น รองอำมำตย์โทขุนจงรักษ์ รำชกิจ เป็นนำยอำเภอ ในระยะแรกนั้นจะมีต้นไม้ลุงซึ่งเป็นไม้เก่ำแก่มีลำ
ต้นใหญ่มำกมีอำยุประมำณ ๑๐๐ ปีเห็นจะได้ จนไม่มีใครกล้ำตัดหรือโค่น นำยคำผำยและพวกจึงยกเอำชื่อไม้
ต้นนั้นเป็นนำมบ้ำนว่ำ บ้านต้นลุง ลุงตัวนี้มีควำมหมำยว่ำเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรให้ควำมร่มเย็นเป็นสุขแก่ลูกหลำน
และทำงอำเภอได้แต่งตั้งให้ ซึ่งมีนำยสำม เป็นผู้ใหญ่บ้ำนคนแรก ต่อมำทำงรำชกำรก็เลยเปลี่ยนชื่อ บ้าน
“ต้นลุง” เป็นบ้าน “ต้นรุง” จนถึงปัจจุบัน
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เมื่อเป็นหมู่บ้ำนก็มีคนมำอยู่เรื่อยๆแต่ไม่มีโรงเรียน ไม่มีวัดใครอยำกรู้หนังสือก็ไปเรียนที่วัดสันถนน
หมู่ ๖ ในปัจจุบัน และวัดพระก็ต้องไปทำบุญที่วัดทุ่งห้ำหมู่ ๕ ในปัจจุบัน ต่อมำชำวบ้ำนในกำรนำของนำยชั่ง
ศิริปัญญำ ก็ได้ช่วยกันสร้ำงวัดชื่อว่ำ วัดต้นรุง ต่ อมำปี พ.ศ. ๒๔๗๙ ขุนวิชัย นรคุปต์ เป็นนำยอำเภอพร้ำว
ได้ร่วมกับผู้ใหญ่บ้ำนและรำษฎรทั้ง ๕ หมู่บ้ำน จัดหำที่ดินทำงทิศตะวันออกของวัดต้นรุง โดยทำงวัดได้มอบ
ที่ดินให้ส่วนหนึ่งแล้วย้ำยโรงเรียนจำกวัดสันถนนมำเป็นโรงเรียนบ้ำนต้นรุงในปัจจุบัน 5
โครงสร้างหลักของเรื่องเล่าชาวบ้าน นอกจากการรับรองความศักดิ์สิทธิ์ในทางพุทธศาสนาแล้ว ยังมี
โครงสร้างที่เกี่ยวกับความพิเศษมหัศจรรย์ ที่แสดงถึงความเคยมั่งคั่งและอุดมสมบูรณ์มาก่อน โดยกล่าวถึง
ลักษณะของถ้ามหาสมบัติ ที่มีความคลุมเครือระหว่างมรดกตกทอดภายในชุมชน กับมรดกจากอานาจเหนือ
ธรรมชาติ ที่มีวิญญาณคอยปกปักรักษาสมบัติกลางของชุมชนเหล่านั้นไว้ หากใครละเมิดหรือยึดไปเป็นสมบัติ
ส่วนตัวก็จะมีอันเป็นไป เรื่องเล่าทานองนี้เกิดขึ้นในชุมชนทั่วไป เช่น ในชุมชนป่าตุ้ม สันคะมอก ของเมืองพร้าว
วังหิน มีเรื่องเล่าว่าในหมู่บ้านมีถ้าอยู่ถ้าหนึ่ง ชื่อว่าถ้าหลากล้าน เป็นถ้าที่มีตานานเก่าแก่ ที่เล่าสืบต่อกันมาว่ามี
ข้าวของเงินทองอยู่จานวนมาก แต่เดิมมีคนเข้ามายืมของที่ในถ้าเป็นเครื่องทองที่เก่าแก่แล้วเปลี่ยนเอาทอง
แท้ไป ตอนหลังถ้าปิดไปเจ้าของถ้ารู้ว่าของถูกเปลี่ยนไปจึงทาการปิดถ้า โดยทาให้หินถล่มมาปิด ปากถ้า คนที่
เอาทองมาก็เกิดการเจ็บป่วยล้ มตายลงไป แต่ถ้ายังคงเหลือน้าบ่อทิพย์ไว้ ๓ บ่อ เป็นน้าบ่อบนยอดเขามีแห่ง
เดียวในจังหวัดเชียงใหม่ ชาวบ้านเชื่อว่าคนที่เอาน้าบ่อมาทาที่บริเวณที่เจ็บหรือปวดของร่างกายตลอดจนดื่ม
กินจะหายอย่างน่าอัศจรรย์ เป็นน้าบ่อขนาดเล็กผุดขึ้นมาเองในธรรมชาติ ชาวบ้านเห็นพระลงมาอาบน้า (ลง
มาจากถ้า) ในคืนแรม ๑๕ ค่าเดือนแปดของทุกปี ชาวบ้านจะได้ยินเสียงกลองโบราณ ตีดังเป็นจังหวะช้าๆ
ชาวบ้านเคยได้ฆ้องและฉาบบริเวณวัดดงอาทิตย์ ปัจจุบันได้นาไปไว้ที่พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดเชียงใหม่แล้ว
พ่อบ่าย ยาจันทร์ อายุ ๗๑ ปี และพ่อจู พรมมาสร้อย อายุ ๗๐ปี ชาวบ้านป่าตุ้มโห้งได้ร่วมกันเล่าถึง
ความเป็นมาของหมู่บ้านว่า ประมาณปีพ.ศ. ๒๓๗๕ ชาวไทยใหญ่จากเมืองตง เมืองหาง ประเทศพม่าอพยพหนี
สงครามแล้วเข้ามาหาพื้นที่ทากินในพื้นที่แถบนี้ ชื่อบ้านป่าตุ้มโห้งมาจาก ชื่อต้นตุ้ม เป็น ไม่ยืนต้นเนื้อแข็ง ต้น
ใหญ่มาก ขึ้นอยู่กลางหมู่บ้าน จึงตั้งชื่อหมู่บ้านตามต้นไม้นั้น แต่ได้ถูกตัดเมื่อประมาณ ๗๐ ปีที่ผ่านมาแล้ว
แต่เดิมนั้นหมู่ ๘ และหมู่ ๙ ถือว่าเป็นบ้านเดียวกัน แต่หมู่ ๙ มีสภาพพื้นที่เป็นที่ดอนจึงได้เรียกชื่อว่า บ้านป่า
ตุ้มดอน ส่วนหมู่ ๘ เป็นพื้นที่ลุ่มจึงเรียกว่าบ้านป่าตุ้มโห้ง ที่แปลว่าที่ราบลุ่มน้า โดยมีลาห้วยกั้นเขตหมู่บ้าน
ชื่อว่าห้วยทราย
การตั้งบ้านเรือนในอดีตบ้านจะถูกสร้างจากไม้รอบๆหมู่บ้านเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ป่าเช่น เสือ
เก้ง ฟาน กระทิงอยู่กันเป็นฝูง ทางสัญจรเป็ นทางเกวียน ถ้าเดินทางไปเชียงใหม่จะใช้เวลาทั้งหมด ๓ วัน จึง
ต้องเอาข้าวสารและอุปกรณ์ทากับข้าวไปด้วย ความเป็นอยู่ของชาวบ้านในอดีตมีความช่วยเหลือเกื้อกูลกันและ
มีการเอามื้อเอาวันกัน การไถนาจะใช้ควายไถนาและมีการตาข้าว การใช้น้าอุปโภคบริโภคอาศัยน้าจากบ่อมี
การหาบน้าขึ้นไปข้างบนบ้าน
พระอธิการเสาร์ โชติปุญโญ อายุ ๖๘ ปี เจ้าอาวาสวัดสันคะมอก ต.ป่าตุ้ม อ.พร้าว เล่าถึงชุมชน
โบราณที่ตั้งอยู่ในบริเวณเมืองพร้าวจากคาบอกเล่าของผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้านว่า ตัวท่านเป็นคนบ้านสันคะมอก
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โดยกาเนิด วัดสันคะมอกปัจจุบันย้ายมาจากดงที่ตั้งวัดเดิม เมื่อพ.ศ.๒๔๕๑ เหตุที่ได้ชื่อว่าบ้านสันคะมอกนั้น
เนื่องจาก สมัยก่อนมีต้นไม้ชนิดหนึ่ง มีดอกหอมมากเรียกว่า ดอกคะมอก ชาวบ้านมาทา “ผามควาย” สาหรับ
เลี้ยงควายบริเวณนี้ ภายหลังจึงตั้งบ้านเรือนขึ้นประมาณ ๗-๘ หลังคาเรือน
เดิมมีชาวลัวะอยู่ทางทิศใต้ (บ้านสันป่าแดง) ชาวลัวะสมัยนั้นยังไม่มีวัด จึงเสาะหาพื้นที่สาหรับสร้าง
วัดและพบบริเวณที่ตั้งวัดสันคะมอกเก่า (ปัจจุบันเป็นดงไม้) จึงนาข้าว ๑ กานามายื่นโยงและอธิษฐานต่อสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ว่า “อยากได้วัดบริเวณนี้ ถ้าให้เป็นวัด ขอให้ข้า วนี้กองไว้เป็นก้อนดังเดิม ถ้าไม่ให้เป็นวัด ขอให้ข้าวนี้
แตกเสีย” ชาวลัวะจึงได้นาข้าวกองไว้แล้วกลับบ้านไป จากนั้นคนเลี้ยงควายบริเวณสันคะมอกได้มาทาลายให้
ข้าวแตกกระจาย ชาวลั วะจึ งไม่ได้ส ร้างวัดบริเวณนั้น และได้เดินทางย้ายจากไปยังถิ่นอื่น การกลั่ นแกล้ ง
ชาวลัวะตั้งแต่สมัยนั้นมา เป็นเหตุให้ชาวบ้าน สันคะมอกในปัจจุบันมักแตกแยกกันเอง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
พระภิกษุจากถิ่นอื่นมาจาพรรษาที่วัดได้ไม่นานก็จาต้องมีอันจากไป ต่อมาเรี่องเล่าเกี่ยวกับชาวลัวะ เหลือเพียง
เรื่องผี ชาวบ้านเชื่อกันว่าสมัยก่อนมีผีลัวะมากมาย เป็นผีร้าย ถ้าทาไร่ ทาสวน ตัดต้นไม้ มักได้รับภัยอันตราย
จากผีลัวะในดง ปัจจุบันดงเหล่านั้นได้กลายเป็นทุ่งนาไปหมดแล้ว ปัจจุบันชาวบ้านสันคะมอกไหว้พระธาตุสัน
คะมอกที่ได้สร้างมานานแล้ว และมีประเพณีขึ้นพระธาตุเดือน ๘ ดับของทุกปี ส่วนอีกป๊อกบ้านหนึ่ง ชื่อว่าบ้าน
หลวงที่เป็นชาวมูเซอและลี ซอย้ายมากจากบนดอยอยู่บริเวณใกล้เคียงมีประชากร ๒๐๐ กว่าหลังคาเรือน
ปัจจุบันนี้ร่วมประเพณีและไปมาหาสู่ แต่งงานกันกับคนเมืองบ้าง
ตานานพื้นบ้านดอยหลวงเชียงดาว สู่ดอยจอมหดพร้าว: เรื่องจากเล่าชุมชนบ้านดงหลวง – แม่แวน
เรื่องราวการ “เดินเทสสันที” (โปรดเวนัยสัตว์) ของพระพุทธเจ้า ปรากฏผสมผสานอยู่ในชุมชนใหญ่ ๆ
ในท้องถิ่นอยู่ทั่วไป บนโครงสร้างหลักของเรื่องที่ว่า พระพุทธองค์ “เสด็จมาทางอากาศ” ได้ จึงไปได้ทุกหน
แห่งบนพื้นพิภพนี้เพื่อทรงโปรดเวนัยสัตว์ การปรากฏของพระพุทธองค์จะเกิดพร้อมกับคาทานายทายทักถึง
ความเจริญรุ่งเรืองไปในภายภาคหน้าของสถานที่แห่งนี้ เป็นเสมือนฉันทานุมัติให้ชุมชนนี้ปรากฏอย่างถูกต้อง
ตามคาของ “พุทธทานาย” นั้น
สถานที่สาคัญอันเป็นหมุดหมายประจาชุมชน มักเป็นสิ่งที่พบได้ในทางภูมิศาสตร์ธรรมชาติ ที่เด่นชัด
ที่สุดก็คือ ภูเขา และแม่น้า ภูเขาลูกใหญ่ประจาชุมชนที่เชื่อมต่อกันระหว่างพร้าว กับเชียงดาว คือ “ดอยหลวง
เชียงดาว” หรือ “ดอยอ่างสลุง” ในเขตเชียงดาว กับ “ดอยจอมหด” ในเขตพร้าว
ตานานดอยจอมหด ดอยสูงทางทิศตะวันตก สัญลักษณ์และสถานที่หมาย ของเมืองพร้าวและพระธาตุ
ดอยจอมหด กล่าวถึงความเชื่อมโยงของชุมชนทั้งสองแห่งว่า ดอยจอมหดสูงกว่าอ่างสลุงเชียงดาว พระพุทธเจ้า
ได้ก่าย (วางพาด) “รินคา” จากอ่างสลุง ลงมารดดอยจอมหดทาให้ดอยจอมหดต่าลงไป บนยอดดอยจอมหด
จะเป็นหล่มโคลน รินคาถูกเก็บไว้ในดอยจอมหดหลวง เป็นถ้าใต้ดอยจอมหดอยู่จนถึงปัจจุบันซึ่ง ไม่มีใครพบ
เห็นอีก
ชุมชนใหญ่ลุ่มน้าแม่งัดและน้าแม่แวน คือชุมชนบ้านดงหลวง เริ่มก่อตั้งเมื่อราวปี พ.ศ. ๒๔๐๑ พญา
แสนใจผู้ใหญ่บ้านคนแรก เป็นคนสันป่าตองท่านเป็นคนมาก่อตั้งหมู่บ้าน ชาวบ้านได้ตั้งสมญานามให้ว่าพญา
เพื่อให้เป็นการสมกับเป็นผู้นา มาก่อตั้งใหม่ประมาณ ๑๐ กว่าหลังคาเรือน สภาพหมู่บ้านเดิมเป็นป่าไม้มีความ

๗๙

อุดมสมบูรณ์มาก จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านดงหลวง เพราะเป็นป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ที่สาคัญเช่น ต้นตะเคียน ต้น
สักเป็นต้น
ชาวบ้านพบลาแสงสีเขียวลอยขึ้นที่ดอยเหี้ย (ชื่อตามไม้ไผ่ชนิดหนึ่งเรียก “ไม้เหี้ย”) ลอยผ่านไปทาง
ทิศเหนืออยู่ห่างไปทางดอยนางแล ซึ่งเป็นสานักธรรมนางแล
เชื่อว่าเป็นที่ๆมีพระธาตุเดิมอยู่พบเห็น
บ่อยในช่วงเดือน มีนาคม ส่วนใหญ่เป็นข้างแรม ๘ ค่า แต่ปัจจุบันไม่ค่อยได้เห็น ถ้ามีการบวชนาคแล้วไม่ได้
ไปบอกกล่าวจะมีปรากฏการณ์คือ เสียงไม้หักเหมือนกับช้างหักหรือโค่นให้ได้ยินในช่วงกลางคืน
พอรุ่ง
เช้าไปดูก็ไม่พบเห็นอะไรจึงทาการเซ่นสรวงบอกกล่าวขึ้นจึงจะทาการบวชได้ หากไม่ทาจะทาให้คนบวชมี
อันตรายหรือมีอันเป็นไปหรือมีการทะเลาะวิวาทขึ้นทาให้ไม่เป็นสิริมงคลต่องานที่จัดขึ้น
พ่ออ้าย สุราช ชาวบ้านแม่แวนหลวง 6 เล่าถึงประวัติความเป็นมาของบ้านแม่แวนว่า สมัยก่อนบ้าน
แม่แวน เป็นบ้านเดียวกับบ้านหนองหล่ม ต.เขื่อนผาก โดยใช้วัดร่วมกันคือ วัดแม่แวน ภายหลังมีการแบ่งเขต
การปกครองออกเป็นระดับตาบลทาให้บ้านหนองหล่ม ถูกแยกไปอยู่ตาบลเขื่อนผาก
บ้านแม่แวน เดิมชื่อบ้านแม่แวนหลวง หมายถึงเป็นบ้านใหญ่ บ้านเค้าเดิมก่อนเพื่อน รวมกับบ้าน
หนองหล่มแล้ว จึงเป็นพื้นทีบ่ ้านขนาดใหญ่ ชื่อแม่แวนเพี้ยนมาจากคาว่า “แม่แหวน” มีเรื่องเล่าถึงตานานบ้าน
หนองหล่มสมัยก่อน ซึ่งได้ฟังจากพ่อ ชื่อพ่อน้อยเมืองใจ๋ ว่า สมัยก่อนชาวบ้านได้ปลาไหลเผือก ตัว ขนาดใหญ่
เท่ า เสื่ อ จึ ง น ามาแบ่ ง ให้ ช าวบ้ า นทุ ก คนกิ น แต่ ไ ม่ ไ ด้ แ บ่ ง ให้ แ ม่ ห ม้ า ยคนหนึ่ ง ชาวบ้ า นนึ ก ได้ จึ ง น าหาง
ปลาไหลเผือกตัวนั้นไปให้แม่หม้าย แต่แม่หม้ายไม่ได้กิน จึงนาไปถวายวัด หลังจากกินแล้วพอถึงเวลากลางคืน
แผ่นดินได้ยุบตัวลงไป พอดีมีเจ้า คนหนึ่งเป็นชายขี่ม้ามาหาคนรักที่หมู่บ้านนี้พอดี พบหมู่บ้านและคนรักกาลัง
ยุบตัวลงไป ไม่สามารถช่วยเหลือได้ คนรักรู้ตัวว่าคงไม่รอดแน่จึงถอดแหวนมอบให้ชายคนนั้น จากนั้นชายคน
นั้นได้ขี่ม้าออกมา พร้อมทั้งแผ่นดินได้ยุบตัวลงตามหลังตนเองมาเรื่อย ๆ มาถึงบริเวณทิศเหนือของบ้านแม่แวน
ปัจจุบัน สมัยก่อนเรียกว่า “โล๊ะป่าแกด” จึงนึกได้ว่า ที่แผ่นดินยุบตามตนเองมาเนื่องมาจากตนได้นาแหวนของ
นางคนรักมาด้วย จึงได้ถอดแหวนออกและขว้างไปด้านหลังจึงทาให้แผ่นดินหยุดยุบตัว และบริเวณนั้นจึงถูก
เรียกขานว่า “แม่แหวน” และเพี้ยนมาเป็น “แม่แวน” ในที่สุด เรียกชื่อลาน้าที่ชาวบ้านใช้ว่า น้าแม่แวนและ
เรียกชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านแม่แวนหลวง” จนถึงปัจจุบัน
บ้านแม่แวนหลวง ยังถูกขนานนามว่าอีกชื่อหนึ่งว่า “บ้านแม่แวนฟ้ามืด” เนื่องจากมีคนมาก เมื่อมีงาน
ปอย มีคนมาร่วมงานมาก ชาวบ้านจะทาแพลากครัวทานไปถึงบ้านสันยาว พ่ ออ้ายเล่าว่า ถ้าคนแม่แวนได้เข้า
ไปงานปอยแล้ว ไม่มีใครอยากเลี้ยงข้าว เพราะคนมาก มากันทีเหมือนมืดฟ้ามัวดิน จึงเรียกคนบ้านนั้นว่า
“บ้านฟ้ามืด”
ชาวบ้านแม่แวนจะไปไหว้พระธาตุที่วัดแม่แวนหลวง หรือวัดดอนแก้ว เล่ากันว่ามีของมีค่า และประตู
วัดมี ๔ ประตู มีเหตุอาถรรพณ์ ทาให้การสร้างกาแพงไม่สาเร็จจนมีคาเล่าว่า “วัดดอนแก้ว กาแพงบ่แล้วมีเผิก
วันตก” (ฝั่งตะวันตก) เพราะเหตุว่า สมัยก่อนมีพระรูปหนึ่ง ได้ก่ออิฐสร้างกาแพงรอบวัด ปรากฏว่าก่อตอน
กลางวัน รุ่งเช้าอีกวันหนึ่งอิฐได้ถูกทาลายลง เนื่องจากมีถ้าศักดิ์สิทธิ์ มีผีอยู่ ผีได้ทาลายกาแพงลง เหตุที่ทราบ
ว่ามีถ้าศักดิ์สิทธิ์เนื่องจาก สมัยก่อนมีคนไปลักขุดปลาไหลที่ปากถ้า และพบโอ่งเงินกลิ้งออกมาหา ชาวบ้านจึง
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๘๐

ทุบโอ่งและพบเงินมากมาย และแบ่งให้พวกที่ไปร่วมขุด ๔ คน จากนั้นได้เป็นไข้ล้มป่วยลง ต้องเชิญหมอขวัญ
มาทาพิธีเรียกขวัญจึงหายป่วย
ชาวบ้านเล่ากันสืบต่อมาว่า ถ้าสมัยก่อนมีถ้วย ชามมากมาย ถ้วย ชาม ช้อน ของวัดจะถูกเก็บไว้ในถ้า
เมื่อมีงานชาวบ้านต้องยืมมาใช้ในงานต่าง ๆ บางคนส่งคืน บางคนไม่ส่งคืน ทาให้ถ้าได้ปิดลง ปัจจุบันบริเวณถ้า
หลังวัดมีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าใครทาไม่ดีจะต้องมีอันเป็นไป ถ้าจะทาสิ่งใดให้ขอกับเสื้อวัด ซึ่งตั้งอยู่บริเวณ
หลังถ้าเสียก่อน และยังมีเรื่องเล่าถึงความศักดิ์สิทธิ์ว่า บวก(หนองแหย่ง) อยู่บริเวณต้นโชคหลวง ชาวบ้า นชื่อ
เอื้องคา ไปตกปลา ได้ปลาหมอ ๓ ตัว ต่อมากบหลวงลอยขึ้นมาและตาใหญ่เท่ามะเขือ เอื้องคาจึงไหว้และนา
ปลาคืนกลับไปยังแม่น้า และชาวบ้านมักพบกบตัวเล็ก ถ้านาไปกินชาวบ้านจะเสียชีวิต แต่ปัจจุบันปากถ้าและ
หนองแหย่งไม่มีหลงเหลือแล้ว
เรื่องเล่า และตานานของชุมชนเคิ้นผาก – เขื่อนผาก
เรื่องเล่าจากความทรงจาทางประวัติศาสตร์และความเชื่อของชาวบ้าน เล่ากันต่อๆมาว่า เขื่อนผากใน
สมัยก่อน เป็นบ้านเขื่อนผาก มีฟานตัวหนึ่งเป็นฟานเผือกเข้ามาในหมู่บ้านและชาวบ้านจึงฆ่ากิน หลังจาก
ชาวบ้านทั้งหลายได้กินฟานเผือกตัวนั้นแล้วแล้ว ก็พากันล้มตายไปเป็นจานวนมาก โดยตายไปกว่าครึ่งหนึ่งของ
หมู่บ้าน ดังนั้นในสมัยก่อนหมู่บ้านนี้จึงถูกขนานนามว่า “บ้านเคิ้นผาก” (แปลว่า ตายไปผากหนึ่งหรือครึ่งหนึ่ง)
และปัจจุบันทางการได้เปลี่ยนชื่อให้ใหม่ว่า “บ้านเขื่อนผาก” บ้านเขื่อนผากเดิมมี ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๑
บ้านแพะ หมู่ ๒ บ้านเขื่อนผาก หมู่ ๓ บ้านห้วยบง หมู่ ๔ บ้านห้วยบงใต้ หมู่ ๕ บ้านทรายมูล (เดิมเรียกบ้าน
ป่าติ้ว เพราะมีไม้ขี้ติ้วมาก) และหมู่บ้านที่ตั้งใหม่อีก ๕ หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ ๖ บ้านสหกรณ์แปลง ๒ หมู่ ๗ บ้าน
ทรายทอง หมู่ ๘ บ้านขวัญประชา หมู่ ๙ บ้านไชยมงคล (หมู่ ๖ – ๙ แต่ก่อนเป็นหมู่บ้านเดียวกันคือบ้าน
สหกรณ์) และหมู่ ๑๐ บ้านม่วงหลวง (แยกจากบ้านหมู่ ๒ บ้านเขื่อนผาก) ตั้งชื่อม่วงหลวงเนื่องจากในหมู่บ้าน
มีต้นมะม่วงใหญ่อยู่
สมัยก่อนบ้านห้วยบงทั้งเหนือ – ใต้เป็นหมู่บ้านเดียวกัน แยกออกเนื่องจากคนมาก บ้านอยู่ห่างกัน
การติดต่อสื่อสารไม่ทั่วถึง ไม่รวมกันเพราะต้องการงบประมาณของแต่ละหมู่บ้าน
ส่วนบ้านแพะนั้น แยกออกมาจากบ้านเขื่อนผาก สมัยก่อนเป็นแพะ เป็นป่าไม้ใหญ่ดงหนา บ้านแพะ
เป็นบ้านเก่าแก่ แต่ยังไม่เท่ากับบ้านเขื่อนผาก บ้านเขื่อนผากแท้จริงแล้วอยู่อีกฝั่งหนึ่งของน้าแม่งัด
คนบ้านเขื่อนผากมาจากหลายพื้นที่ เช่นมาจากเมืองฮอด เมืองละกอน(ลาปาง) สันทราย สันป่าตอง
ย้ายมาอยู่ที่เขื่อนผากเนื่องจากที่อยู่เก่านั้นแห้งแล้ง ไม่มีที่ทากิน โดยส่วนใหญ่จะย้ายมาตั้งแต่รุ่นพ่อในช่ วง
๑๐๐ ปีที่ผ่านมา
บ้านเขื่อนผากมีคนเชื้อสายลั๊วะอยู่บ้างแต่ก็มีไม่มากแล้ว ตระกูลเชื้อสายชาวลั๊วะที่หลงเหลืออยู่ ได้แก่
ตระกูล แก้วมาทิ และสิงห์ใส
เขื่ อนผาก กับ โหล่ ง ขอด ถื อ เป็ น คนละโหล่ ง กัน เนื่ อ งจากมี สั นดอยกั้ นอยู่ และห่ า งกั น ราว ๓๐
กิโลเมตร สมัยก่อนใช้น้าแม่งัดเป็นเขตแบ่งแดน ฝั่งตะวันตกแม่น้างัดถือเป็นโหล่งน้าแพร่ และฝั่งตะวันออก
แม่น้างัดถือเป็นเขตของโหล่งแม่แวน เขื่อนผากมาตั้งเป็นตาบลในสมัยพ่อแคว่นแก้วเมื่อก่อนไม่ได้เป็นเขต
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ตาบล แต่เรียกกันว่าเป็นโหล่ง คือคนโหล่งนั้น โหล่งนี้ เช่น หมู่โหล่งขอด โหล่งแม่แวน โหล่งน้าแพร่ เป็นต้น
ส่วนเมืองพร้าวนั้นถือเป็นเขตรวมของทุกโหล่ง เป็นเมือง เรียกว่า ชาวเมืองพร้าว เป็นคาเรียกคนในแถบนี้
โดยรวมๆ สมัยก่อนมีสะพานข้ามน้าระหว่างบ้านโละกับบ้านทรายมูล สมัยก่อนเรียกขัวพญาไชย (พญาไชย
สร้างสะพานรุ่นหม่อน) หรือขัวโจ้ ปัจจุบันเรียกขั วขอด ปี พ.ศ. ๒๔๙๕ น้าท่วมใหญ่ ท่วมทั้งตาบลเขื่อนผาก
ชาวบ้านจึงย้ายจากหมู่บ้านเขื่อนผาก (บ้านโละ – บ้านหล่ม) กระจายไปยังบ้านอื่น สมัยก่อนนั้นก็มีน้าท่วมอยู่
บ้าง แต่ก็ไม่มากเท่าใดนัก ชาวบ้านเขื่อนผากอาศัยความอุดมสมบูรณ์ของดินและธาตุอาหารในดิน (ทาไร่ ทา
สวนริมน้าแม่งัด) ที่ริมน้าแม่งัดนั้นเอง
เรื่องเล่า และตานานชุมชนบ้านน้าแพร่
บ้านน้าแพร่มีประชากรในหมู่บ้าน ๑๔๙ ครัวเรือน อยู่ในเขตปกครองตาบลน้าแพร่ อาเภอพร้าว
หมู่บ้านในตาบลมีทั้งหมด ๘ ชุมชน ได้แก่ ชุมชนหนองปลามัน ป่างิ้ว สันขวาง น้าแพร่ โล๊ะป่าตอง แม่ละ
งอง บ้านถ้า บ้านป่าอ้อ
พ่ออุ๊ยก้อน พ่ออุ๊ยดวงติ๊บ ผู้อาวุโสประจาหมู่บ้านเล่าว่า เมื่อประมาณ ๒๐๐ กว่าปี สมัยก่อนพื้นที่
แถบนี้เป็นป่าไม้ดงหนาทึบ ต่อมามีคนจากหางดง บ้านถวายย้ายมาอยู่แล้วตั้งชื่อตามบ้านเดิมของตัวเองว่า
บ้านน้าแพร่ เดิมมาอยู่กันประมาณ ๒๐ หลังคาเรือน แล้วต่อจากนั้นก็อพยพเข้ามาอีก มีลูกหลานก็
ขยายกันออกไป การที่มาอยู่ที่นี่เนื่องจากว่ามีความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ และมีการแต่งงานอพยพเข้ามา
อยู่อีกหลายเผ่า เช่น พวกไทยใหญ่ พวกเขมร
“อีกอย่ำงหนึ่งคนเฒ่ำคนแก่เล่ำกันต่อๆมำว่ำ แต่ก่อนน้ำแม่ลำดไหลผ่ำนหมู่บ้ำนจำกทำงทิศตะวันตก
มำ ไหลเข้ำหมู่บ้ำนกระจำยแพร่ไปตำมพื้นที่ของหมู่บ้ำน แล้วต้องทำให้ชำวบ้ำนขุดคูน้ำกันไม่ให้น้ำไหลเข้ำ
หมู่บ้ำนอีก ดังนั้นจึงได้ตั้งชื่อบ้ำนว่ำบ้ำนน้ำแพร่ และน้ำแม่ลำดก็จะไหลลงน้ำแม่งัดต่อไป
วัดน้ำแพร่ เดิมชื่อ วัดบัวนำค เหตุที่ชื่อเช่นนี้เนื่องมำจำกเอำนำมของต้นดอกบัวนำคมำตั้ง ซึ่งแต่
ก่อนจะเกิดวัดมีต้น ดอกบั วนำคเกิดขึ้น มำก่อนวัด ส่ว นสถำนที่ตั้งวัดปัจจุบันถูกปล่อยให้เป็นวัดร้ำงนำน
เท่ำไหร่แล้วไม่ทรำบอำยุแน่ชัด ทำงวัดบัวนำคก็มีเจ้ำอำวำสสืบต่อกั นมำหลำยช่วงจนมำถึงเจ้ำอำวำส ครูบำ
อุตต อุตตโม ก็ได้มีควำมคิดขึ้นมำว่ำควรจะมีกำรย้ำยที่ตั้งวัดเสียใหม่ สำเหตุเพรำะคำดกำรณ์ล่วงหน้ำว่ำ
สถำนที่นี้จะไม่เป็นที่สงบแก่กำรบำเพ็ญและศึกษำพระธรรมของภิกษุ-สำมเณร เพรำะติดกับถนนสำธำรณะมำก
เกินไป จึงได้ปรึกษำหำรือกับพระยำบำรุง สุรินทร์รังษี และคณะกรรมกำร ศรัทธำชำวบ้ำนก็เห็นด้วยกับ
ครูบำฯ จึงได้ร่วมกันสร้ำงที่ตั้งวัดใหม่ เห็นควรว่ำควรสร้ำงวัดอยู่ทำงทิศตะวันตกของวัดเก่ำ ตำมคำบอกเล่ำ
ของผู้เฒ่ำผู้แก่ใช้เวลำสร้ำงประมำณ ๑๑ ปี โดยได้สร้ำงกุฏิก่อน ต่อจำกนั้นก็ได้ สร้ำงวิหำร หอกลอง หอ
ธรรม โดยสร้ำงจำกไม้เนื้อแข็งทั้งหมดพร้อมกับได้สร้ำงพระพุทธรูป(พระประทำน) ขึ้นมำจำนวน องค์ โดย
ฝี มือของช่ำ งพ่อหนำนปั ญญำ(ผู้ ใหญ่ บ้ ำนคนเดิม )ทำด้ ว ยไม้ สั กทอง ประดิ ษฐำนไว้ในวิห ำรวัดน้ำแพร่ มี
หลักฐำนกำรแกะสลักเขียนด้วยตัวอักษรล้ำนนำจำรึกไว้ ณ ที่ฐำนพระว่ำ “ข้ำพเจ้ำครูบำอุตม อุตตโม พร้อม
ด้วยพ่อน้อยปำและบุตรหลำนเป็นเจ้ำภำพศรัทธำสร้ำงถวำย เมื่อปีดับสง้ำ จ.ศ.๑๒๕๖ ตรงกับเดือน ๗ เหนือ
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ขึ้น ๑๕ ค่ำวันศุกร์ พ.ศ.๒๔๓๗ ตำมหลักฐำนที่ได้จำรึกไว้ใต้ฐำนพระพุทธรูปพร้อมกับได้เปลี่ยนชื่อจำกวัดเดิม
ทีม่ ีชื่อวัดบัวนำค ตำบลแจ้สัก เปลี่ยนชือ่ มำเป็น วัดน้ำแพร่ และขึ้นเป็นตำบลน้ำแพร่ ตั้งแต่นั้นจนถึงวันนี้”
พระครูปิยกิจจาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดน้าแพร่องค์ปัจจุบันอายุ ๔๖ปี เล่าเพิ่มเติมถึงประวัติความเป็นมา
และชื่อหมู่บ้ านและวัดว่า น้ าแพร่ ตั้งตามความหมายของความอุดมสมบูรณ์ของพืช ไร่นาสวนการเกษตร
พานิชยกรรม ให้ฟ้าฝนตกต้องตามฤดูกาล ประชาราษฎรมีความสามัคคีเป็นปึกแผ่นแน่นหนา และเพื่อให้เป็น
ความหมายที่ดีและเป็นนิมิตหมายอันดีของชาวบ้านพร้อมทั้งวัด จึงได้นามว่า วัดน้าแพร่
พ่อหนานดวงดี คาชัย ผู้เฒ่าบ้านน้าแพร่ เล่าเพิ่มเติมว่า
“บ้ำนเค้ำเป็นบ้ำนน้ำแพร่เกิดก่อนบ้ำนอื่นในตำบล สำเหตุที่มีกำรมำตั้งถิ่นฐำนอยู่เป็นบ้ำนแรกก็
เพรำะมีควำมอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ เดิมมี ๗ หมู่บ้ำนในตำบลแล้วมีกำรตั้งหมู่บ้ำนใหม่ขึ้นมำอีก ๑ หมู่บ้ำนคือ
บ้ำนป่ำอ้อ ซึ่งเป็นชำวเขำเผ่ำลีซอที่ย้ำยลงมำจำกเขำแล้วต่อมำก็มีเผ่ำอื่นย้ำยลงมำอยู่ด้วย สำเหตุที่เผ่ำลีซอ
มำตั้งหมู่บ้ำนอยู่ เนื่องจำกมีกำรเกรงว่ำพวกลีซอจะไปทำลำยป่ำ เผำป่ำ จึงได้ให้ลงมำตั้งหมู่บ้ำนที่ลุ่มแต่ก็ยัง
อยู่ใกล้เขำ
พระพุ ท ธรู ป ส ำคั ญ ของชำวน้ ำแพร่ คื อ พระเจ้ ำ ล้ ำ นทอง เรี ย กอี ก นำมว่ ำ พระเจ้ ำ หลวง เป็ น
พระพุทธรูปปำงมำรวิชัย เนื้อทองสัมฤทธิ์มีศิลปะแบบสุโขทัย หน้ำตักกว้ำง ๑๘๐ ซม. สูงรวมฐำน ๒๗๔
ซม. สร้ำงในปีพ.ศ. ๒๐๖๙ สร้ำงขึ้นโดยพระเมืองเกษเกล้ำ เจ้ำผู้ครองเมืองเชียงใหม่ ได้ทรงสร้ำงพระพุทธรูป
ไว้ที่เมืองพร้ำววังหิน หล่อด้วยทองปัญจะโลหะ เป็นนำมที่เรียกขำนตำมวัตถุที่สร้ำงขึ้นว่ำ พระเจ้ำล้ำนตอง
พ.ศ. ๒๑๐๑ ได้เกิดภัยสงครำมจำกพระเจ้ำกรุงหงสำวดี ผู้คนชำวเมืองพร้ำววังหินหนีออกจำกเมือง
ไปหมดคงปล่อยให้พระเจ้ำล้ำนทองอยู่ในเมืองร้ำงนำนถึง ๓๔๙ ปี จนมำถึงปี พ.ศ. ๒๔๕๐ ได้มีดำบสนุ่งขำว
ตนหนึ่งเป็นคนเชื้อชำติลำว ชำวบ้ำนเรียกว่ำ “ปู่กำเลยังยัง” เดินทำงมำพักที่วัดสันขวำง ได้เดินเที่ยวชม
ทิว ทัศ น์ บ ริ เวณวัดพระเจ้ ำล้ ำนทอง ในขณะที่ได้ เดิน ชมสถำนที่บริ เวณวั ดพระเจ้ ำล้ ำ นทอง ได้ พบกั บ
พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์ขนำดใหญ่ องค์พระพุทธรูปถูกควันไฟ ที่เกิดจำกไฟป่ำรมจนดำสนิมไปทั้งองค์ตั้งอยู่
บนอิฐฐำนเก่ำและทรุดโทรม ดำบส
กำเลยังยัง ได้ทำกำรซ่อมแซมฐำนพระพุทธรูปด้วยอิฐเก่ำที่หำได้
ในบริเวณนั้นนำมำชุบด้วยน้ำยำงเหนียว เมื่อซ่อมแซมฐำนพระพุทธรูปจนเป็นที่มั่นคงแล้ว ได้สร้ำงเพิงไม้
ด้วยเสำไม้สี่ต้นมุงด้วยหญ้ำคำ เพื่อกันแดดกันฝนให้พระพุทธรูป เนื่องจำกขำดคนดูแลเพิงไม้จึงถูกไฟป่ำเผำ
ไปจนหมด จนถึงปีพ.ศ. ๒๔๖๐ - ๒๔๗๒ ครูบำอินตำ สำธร เจ้ำอำวำสวัดหนองปลำมันรองเจ้ำคณะ
แขวงอำเภอพร้ำวในสมัยนั้นได้สร้ำงวิหำรขึ้นมำ เพื่อเป็นที่ประดิษฐำนองค์พระพุทธรูปให้เป็นที่มั่นคง แล้วนำ
ศรัทธำประชำชนบ้ำนหนองปลำมันและศรัทธำใกล้เคียง ร่วมกันทำพิธีสรงน้ำองค์พระเจ้ำล้ำนทองเป็นพิธี
ยึดถือกันสืบมำ
พ.ศ. ๒๕๑๒ พระครูพุทธำมหำคณำภิบำล วัดพุทธสันติปังกร อ.สันป่ำตอง จ.เชียงใหม่ ได้มำเป็น
ประธำนก่อสร้ำงวิหำรจัตุรมุขทำงทิศตะวันตกของวิหำรหลังเดิม กำรก่อสร้ำงวิหำรเสร็จได้ประมำณ ๘๐
เปอร์เซ็นต์ ครูบำอินถำและศรัทธำประชำชนได้ทำพิธีย้ำยองค์พระเจ้ำล้ำนทองจำกวิหำรหลังเดิมซึ่งเก่ำและ
ทรุดโทรม มำประดิษฐำนในวิหำรจัตุรมุขหลังปัจจุบัน เมื่อวันเสำร์ที่ ๑๒เดือน กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๑๕ ตรง

๘๓

กับเดือน ๕ เหนือแรม ๑๓ ค่ำ จุลศักรำช ๑๓๓๓ และได้จัดประเพณีสรงน้ำพระเจ้ำล้ำนทองขึ้นมำอีกครั้ง
หลังจำกนั้นเจ้ำอำวำสวัดหนองปลำมันได้จัดพระภิกษุให้เป็นผู้ดูแลวัดพระเจ้ำล้ำนทองตลอดมำ”
พ่ออุ๊ยหนาน แม่กองแก้ว พ่ออุ๊ยแดง เล่าเพิ่มเติมถึงสิ่งที่เคารพนับถือประจาหมู่บ้านว่า
“ชำวบ้ำนจะไปไหว้พระธำตุที่ถ้ำดอกคำ แต่เดิมถ้ำดอกคำนี้มียักษ์ตัวหนึ่งซึ่งอยู่กับถ้ำหลวงเชียงดำว
ยักษ์ตัวนี้จะไปจับพระพุทธเจ้ำกิน แล้วพระพุทธเจ้ำได้แสดงอภินิหำรเหำะเหินเดินอำกำศมำเจอป่ำที่นี่มีหิน
แท่นใหญ่พระพุทธเจ้ำจึงประทับพักที่แท่นหินนั้น พญำยักษ์จึงนำก้อนหินขนำดใหญ่มหึมำขว้ำงใส่หมำยจะทำ
ร้ำยพระพุทธเจ้ำเป็นอำหำร แต่พระพุทธเจ้ำยกมือดันหินไปทำงทิศเหนือ ๑ ก้อน ทิศตะวันออก ๑ ก้อน ทิศ
ใต้ ๑ก้อน ทิศตะวันตก ๑ ก้อน แล้วจึงเกิดอภินิหำรเกิดขึ้นเป็นถ้ำใหญ่ หลังจำกนั้นยักษ์ตนนั้นก็ไม่สำมำรถ
ทำอันตรำยให้พระพุทธเจ้ำได้ ยักษ์ตนนั้นจึงหนีกลับมำที่ถ้ำหลวงเชียงดำวแล้วเล่ำให้ชำยำฟังว่ำไม่สำมำรถ
จับ พระพุทธเจ้ ำกิน เป็น อำหำรได้ ชำยำยั กษ์ตนนั้นจึงบอกว่ำให้ นำดอกไม้คือ ดอกบัว ๓ ดอกมำขอขมำ
พระพุทธเจ้ำ ยักษ์ตนนั้นจึงได้กลับมำขอขมำพระพุทธเจ้ำที่ถ้ำแห่งนี้ จำกนั้นมำก็เลยเรียกถ้ำนั้นว่ำ “ถ้ำดอก
คำ” ซึ่งชำวบ้ำนถือว่ำเป็นสถำนที่ศักดิ์สิทธิ์และเก่ำแก่ที่สุดในอำเภอพร้ำว”
เรื่องเล่า และตานานชุมชนบ้านหนองปลามัน
หมู่บ้านหนองปลามันเป็นหมู่บ้านลาดับที่ ๑ ในเขตปกครองตาบลน้าแพร่ หมู่บ้านนี้ตั้งขึ้นประมาณ
พ.ศ. ๒๔๐๐ พ่อหนานดวงดี คาชัย มัคนายก อายุ ๖๘ ปี และแม่อุ๊ยแสน มามณี อายุ ๘๓ ปี บ้านหนองปลา
มัน เล่าว่า
“เดิมชื่อหมู่บ้ำน หนองปลำมำน เนื่องจำกผู้ที่มำหำปลำที่หนองมีทั้งชำยหญิงเมื่อมำหำปลำอยู่นำนทำ
ให้มีควำมสัมพันธ์กันทำให้ตั้งทอง(มำน) ต่อมำชื่อหมู่บ้ำนเปลี่ยนมำเป็นหนองปลำมัน ซึ่งตัวหมู่บ้ำนในอดีต
ตั้งอยู่ ที่อำเภอแม่ริมประมำณ ๑๕๐ ปี บรรพบุรุษจึงได้ย้ำยจำกแม่ริ มมำตั้งรกรำกที่นี่ครั้งแรก ๔๐ – ๕๐
หลังคำเรือน สภำพหมู่บ้ำนในสมัยก่อนเมื่อควำมเจริญยังเข้ำมำไม่ถึงบริเวณของหมู่บ้ำนยังเป็นป่ำอุดมสมบูรณ์
มีสัตว์ป่ำหลำยชนิด เช่น เก้ง เสือ หมี กำรไถนำสมัยนั้นยังมีกำรใช้ควำยมีกำรใช้แรงงำนทำไร่ทำนำมีกำร
เอำมือกัน ชำวบ้ำนมีควำมช่วยเหลือเกื้อกูลกันบ้ำนเรือนทำมำจำกไม้ไผ่ เสำเป็นไม้เนื้อแข็งทำงที่ใช้ในกำร
สัญจรเป็นทำงเกวียน เมื่อประมำณ ๕๐ ปีที่ผ่ำนมำ รพช.ได้สร้ำงเป็นถนนลูกรังในปัจจุบันน้ำมีน้อยและ
คุณภำพไม่ดีทำให้ต้องซื้อน้ำบริโภค อำชีพหลักในอดีตทำกำรเกษตรและเลี้ยงวัวควำย แต่ในปัจจุบันอำชีพ
หลักคือมีกำรรับจ้ำงทั่วไปและทำกำรเกษตร บ้ำนหนองปลำมันมีผู้ใหญ่บ้ำนผ่ำนมำทั้งหมด ๘ คน และเริ่มมี
ไฟฟ้ำใช้ในปี พ.ศ. ๒๕๑๕”
ชาวบ้านส่วนมากสืบ เชื้อสายมาจากชาวไทลื้อที่อพยพมาจากบ้านหนองปลามัน ตาบลห้ วยทราย
อาเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ในการอพยพมาครั้งแรกนั้นคงไม่มีมากเพียงสองหรือสามครอบครัวก่อนเพื่อมาดู
สถานที่ เมื่อได้มาเห็นสภาพโดยทั่วไปแล้วรู้สึกพอใจเพราะมีที่รกร้างว่างเปล่ามากมายยังไม่มีใครมาจับจองเป็น
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เจ้าของ จึงส่งข่าวไปบอกแก่ญาติพี่น้องที่บ้านเดิม แล้วพากันอพยพกันมาหลายครอบครัว โดยเฉพาะคนที่ยัง
ไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง
ต่อจากนั้นจากปากต่อปากจึงได้ชักชวนกันทยอยขึ้นมาเรื่อยๆ ต่างก็จับจองบุกเบิกเอาตามกาลัง
ความสามารถ เป็นที่อยู่อาศัยบ้าง เป็นที่ทากินบ้างใครมีกาลั งมากก็สามารถบุกเบิกได้มาก ใครมีกาลังน้อยก็
เอาแต่พอตัว สมัยนั้นไม่มีเครื่องมือทุนแรงเหมือนปัจจุบัน จะมีก็แต่ จอบ เสียม มีด ขวานเท่านั้น
เรื่องน้าท่าที่จะมาหล่อเลี้ยงพืชเกษตรที่ได้ลงแรงไปนั้นคงไม่ใช่ปัญหาที่จะต้องมาคิด เพราะมีน้าท่าที่
อุดมสมบูรณ์มีแม่น้าวะไหลผ่านกลางหมู่บ้าน ไม่เฉพาะแต่คนแถวนี้เท่านั้นแม้คนที่อยู่ห่างไกลออกไปเช่นคน
ไทยใหญ่ ที่อยู่บ้านสันขวางยังต้องมาขุดเหมืองดึงเอาน้าแม่วะไปหล่อเลี้ยงนาข้าว เหมืองนั้นจึงมีเชื่อเรียกว่า
“เหมืองเงี้ยว” มาจนถึงทุกวันนี้
นอกจากชาวไทลื้อที่อพยพมาจากอาเภอแม่ริมดังกล่าวยังมีผู้คนที่มาจากบ้านป่าฝางอาเภอดอยสะเก็ด
จังหวัดเชียงใหม่มาอยู่ด้วย โดยห่างออกไปทางทิศใต้ พวกนี้เรียกตัวเองว่าหมู่ป่าฝาง หรือ “ ป๊อกป่าฝาง”
ถึงแม้ว่าคนไทลื้อจากบ้านหนองปลามันที่อพยพมาอยู่ใหม่ จะมีที่ทากินสะดวกสบายกว่าที่บ้านเดิม ก็
ตาม แต่วิสัยคนรักบ้านเกิดเมืองนอนตามที่บรรพบุรุษได้อบรมสั่งสอนมา หล่อหลอมดวงใจให้พวกเขามีความ
รักความผูกพันต่อบ้านเกิด เพื่อเป็นอนุสรณ์เตือนใจให้แก่ตนเองและลูกหลานสืบไปในวันข้างหน้า จึงตั้งชื่อ
หมู่บ้านที่พวกเขาสร้างมาด้วยน้าพักน้าแรงว่า บ้านหนองปลามัน ตามชื่อบ้านเดิมที่พวกเขาจากมา และจาก
การปรึกษาหารือกัน จึงเห็นฟ้องต้องกันให้สร้างวัดขึ้น ณ บริเวณหัวสะพานแม่วะ เรียกว่าวัดหัวขัวแม่วะ เมื่อ
ประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๐ แต่คนส่วนมากยังพอใจที่จะเรียกว่า “วัดหนองปลามัน”
ต่อมาท่านครูบาอินตา หรืออินตารัสสะ ได้ชวนลูกศิษ ย์ และศรัทธาสร้างวิหารวัด ป่างิ้ว ตาบลน้า
แพร่ วิหารวัดหนองปิด ตาบลสันทราย วิหารวัดพระเจ้าล้านทองตาบลน้าแพร่ และยังได้สร้างเจดีย์ตรงมุม
วิห ารวั ดพระเจ้ าล้ า นทองแต่ไม่ ทัน เสร็ จ สุ ดท้าย ท่านครูบาอินตาได้ส ร้า งโรงอุโ บสถ ขอพระราชทาน
วิสุงคามสีมาพร้อมกับก่อสร้า งโรงอุโบสถและผูกพัธสีมาเมื่อวันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๒ ดูเหมือนจะเป็น
ผลงานชิ้นสุดท้ายของท่าน มีเรื่องเล่าว่าเมื่อท่านครูบาอินตา ไปสร้างวิหารวัดหนองปิด ตาบลสันทรายคณะ
ศรัทธาวัดหนองปิดมีความยินดีได้ถวายพระพุทธรูปทองสาริดให้ท่านองค์หนึ่งท่านจึงได้อันเชิญมาไว้ที่วัด ยังคง
มีอยู่ทุกวันนี้
พระพุทธรูปองค์นี้ลักษณะเป็นพระที่หล่อตันทั้งองค์จึงได้นามว่า พระเจ้าทองตัน ปางมารวิชัย หน้า
ตักกว้าง ๒๕ เซนติเมตร สูงจากฐานถึงยอดพระโมลี ๓๘ เซนติเมตร มีอักษรไตยวนจารึกอยู่ที่ฐานแปลได้ว่า
“ ศักรำชได้ ๘๘๙ ในปีเมืองไก๊ สุทธำนะ สร้ำงพระเจ้ำตนนี้แล้วด้วยทองตัน ๓๕ แล”
เรื่องเล่า และตานานชุมชน บ้านหลวงโหล่งขอด – แม่ปั๋ง
คาว่า “โหล่ง” เป็นภาษาพื้นบ้านล้านนา หมายถึง เขตพื้นที่อาณาบริเวณทางภูมิศาสตร์ของหลาย
หมู่บ้าน ที่ตั้งอยู่บนเขตความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ที่มีส่วนร่วมกันในระบบการผลิต เช่น การระดมแรงงาน
ในการทานาร่วมกัน การใช้ทรัพยากรน้า ป่าไม้ ผืนดิน (ในเวลาว่างจากการทานา) ร่วมกัน รวมถึงการมีระบบ
“หัววัด” (เครือข่ายศรัทธาวัด) เดียวกัน เหล่านี้เป็นต้น
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เมื่อพิจารณาตามสภาพทางภูมิศาสตร์ของชุมชนบ้านโหล่งขอดแล้ ว จะพบว่า ชุมชนตั้งอยู่ในบริเวณ
แอ่งที่ราบในพื้น ที่การผลิตขนาดเล็ก เดิมเป็นบ้านเดียวกัน คือ บ้านโหล่งขอด บ้านเดียว ภายหลั งจึงแยก
ออกเป็นบ้านต่าง ๆ ตามระบบการปกครองของมหาดไทย แต่สานึกความเป็นคนใน “โหล่ง” เดียวกัน เมื่อ
ปรากฎตัวอยู่นอกชุมชน คนในแอ่งทั้งหมดจะบอกกับคนอื่นนอกชุมชนว่าเป็นคนมาจาก “โหล่งขอด”
พ่อครูสิงห์คา แก้วตา ประธานกลุ่มผู้สูงอายุบ้านป่าห้า กับพ่อหลวงสม ใจด้วง อดีตผู้ใหญ่บ้านป่าห้า
ตาบลโหล่งขอด ได้เล่าถึงประวัติความเป็นมาของตัวเองและคนในหมู่ บ้านในเขตโหล่งขอดว่า เดิมเป็นคนบ้าน
บวกค้าง สันกาแพง ได้ย้ายมาอยู่ที่โหล่งขอด และตั้งถิ่นฐานทามาหากินอยู่ที่นี่นานแล้ว
“เหตุที่ชื่อบ้ ำนโหล่ งขอด เนื่ องจำกพระพุทธเจ้ำมำบินฑบำตรและสำยสำยบำตรได้ขำด จำกนั้น
พระพุทธเจ้ำจึงทำกำรขอดสำยบำตร จึงตั้งชื่อบริเวณนั้นว่ำ “โหล่งขอด” และเหตุที่ชื่อพระธำตุม่วงเนิ้ง มำจำก
พระพุทธเจ้ำได้นำบำตรมำห้อยไว้ที่ต้นมะม่วงที่มีขนำดไม่ใหญ่นัก ทำให้กิ่งมะม่วงเนิ้งลง (โน้มลง) และบ้ำนป่ำ
ห้ำมำจำกสมัยก่อนมีต้นไม้ห้ำมำก เมื่อพระพุทธเจ้ำสำยบำตรขำดแล้ว ก็เดินทำงต่อไปยังแม่ปั๋ง ชำวบ้ำนแม่ปั๋ง
ได้นำฝ้ำยสีปั๋งมำเย็บต่อสำยบำตรให้พระพุทธเจ้ำ บริเวณนั้นจึงเรียกว่ำ “บ้ำนแม่ปั๋ง”
เหตุ ที่เรี ย กว่ ำบ้ ำ นหลวงโหล่ งขอดนั้น ก็เ นื่องมำจำก คนบ้ำนโหล่ งขอดนั้ นมีม ำกกว่ำบ้ ำนอื่ น ๆ
ปัจจุบัน มี๔๕๐ หลังคำเรือน รองลงมำคือ บ้ำนทุ่งแดง บ้ำนป่ำแต้ง บ้ำนป่ำห้ำ บ้ำนแม่บอน บ้ำนนำเม็ง บ้ำน
ป่ำเหมี้ยง และบ้ำน
แม่สำยนำเลำ ตำมลำดับ
บ้ำนเดิมหรือบ้ ำนที่เป็ นผู้นำ คือ บ้ ำนทุ่งแดง มีตั้งแต่สมัยท้ำววินิจ ส่ วนบ้ำนแม่สำยนำเลำ มี ๓๗
หลังคำเรือน ตั้งมำตั้งแต่สมัยก่อนแล้ว เป็นบ้ำนยำง เข้ำทำงบ้ำนป่ำแต้ง ซึ่งเป็นยำงกะเหรี่ยงเหมือนกัน มี
ลักษณะเด่นคือ เป็นหมู่บ้ำนเดียวที่ปลอดยำเสพติด เนื่องจำกถือผี ไม่ให้ดื่มเหล้ำ สูบบุหรี่ ปัจจุบันกลุ่มนี้ได้ตัดผี
ออกไปบ้ำงแล้ว
บ้ำนนำเม็ง คิดว่ำเดิมคงย้ำยมำจำกบ้ำนร้องเม็ง อำเภอสันทรำย ส่วนบ้ำนแม่สำยป่ำเหมี้ยงอยู่บน
ดอยปัจจุบันยังคงมีกำรปลูกเหมี้ยงอยู่ และได้ขำยส่งออกไปยังพื้นที่ต่ำง ๆ ทั้งในเชียงใหม่และ เชียงรำย
บ้ำนทุ่งแดง สมัยก่อนเป็นป่ำไม้ มีวัวแดงมำก วัวแดงเหล่ำนี้จะลงมำยังทุ่งนำ และลงเล่นน้ำที่บวกวัว
แดง จึงเรียกว่ำ บ้ำนทุ่งวัวแดง และเพี้ยนเป็น บ้ำนทุ่งแดงในที่สุด
บ้ำนฮ่ำงต่ำ แยกออกจำกบ้ำนนำเม็ง เนื่องจำกชำวบ้ำนนำเม็งบำงกลุ่มได้มีที่นำอยู่ไกลหมู่บ้ำน ดังนั้น
กลุม่ ที่อยู่ไกลจึงแยกออกตั้งหมู่บ้ำนเอง อำจเป็นรูปทรงของบ้ำนที่ชำวบ้ำนนิยมปลูกบ้ำนทรงต่ำ จึงเรียกกันว่ำ
บ้ำนฮ่ำงต่ำ (รูปร่ำงต่ำ- เตี้ย) ในสมัยก่อนจะบวชพระที่วัดพระธำตุม่วงเนิ้ง ซึ่งถือเป็นพระธำตุศูนย์รวมของคน
โหล่งขอดมำแต่ดั้งเดิม เป็นวัดหน้ำหมู่ของตำบลโหล่งขอด ชำวบ้ำนจะจัดงำนประเพณีขึ้นธำตุและพิธีขอฝนใน
เดือน ๘ เป็ง มีคนมำร่วมงำนทั้งตำบลโหล่งขอด
นอกจำกพระธำตุม่วงเนิ้งแล้ว ยังมีพระธำตุองค์เล็กๆอีกองค์หนึ่ง อยู่บนเนินเขำทำงทิศใต้ของบ้ำน
หลวงโหล่งขอด เรียกว่ำพระธำตุดอยเวียงเป็นพระธำตุเก่ำแก่เหมือนกัน ตอนหลังมีพระนำศรัทธำญำติโยมจำก
กรุงเทพฯมำบูรณะซ่อมแซมขึ้นใหม่ให้เป็นพระธำตุประจำโหล่งอีกองค์หนึ่งหลังจำกที่ปล่อยให้ทิ้งร้ำงและทรุด
โทรมมำนำน มีพิธีขึ้นธำตุในเดือนเก้ำเป็งนี้ ”

๘๖

พ่อครูสิงห์คา แก้วตา เล่าเสริมว่าคนสมัยก่อนมักแข่งขันกันสร้างวัด มีวัดห่าง (วัดร้าง) ในบ้ านทุ่ง
แดง หมู่ ๑ ถึง ๕ วัด บางวัดก็ได้มีการฟื้นฟูบูรณะซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นมาใหม่ วัดเหล่านี้ได้แก่ วัดสันป่ายาง ,
วัดห้วยบ้านเก่า , วัดห้วยบง , วัดห้วยเปียง , วัดศรีมหาโพธิ์ (บ้านป่าแต้ง) สร้างปี ๒๕๔๔ และวัดประตูโขง
(บ้านฮ่างต่า) สร้างปี ๒๕๑๖
แม่อุ๊ยเอ้ย มหาวรรณ์ เค้าผี ตระกูลมหาวรรณ์ โหล่งขอด เล่าถึงความทรงจาของตัวเองว่า ตระกูล
ใหญ่ของบ้านหลวง คือ มหาวรรณ์ ซึ่งมีกว่าครึ่งหนึ่งของหมู่บ้าน ในอดีตผู้นาหมู่บ้าน เช่น พ่อหลวงบ้าน มักจะ
มีนามสกุล มหาวรรณ์
“แม่อุ๊ยเกิดที่บ้ำนหลวง ต.โหล่งขอด หม่อนของอุ๊ยเอ้ย เกิดบ้ ำนช่อแล ต.แม่หอพระสมัยก่อนบ้ำน
โหล่งขอดเป็นชื่อเดียวกับบ้ำนหลวง สมัยก่อนเมื่อเดินทำงค้ำขำยวัวต่ำง จะต้องเดินทำงจำกบ้ำนหลวง ข้ำม
ดอยกิ่วต้นม่วง ไปดอยสะเก็ด ทำกำรค้ำขำยเหมี้ยงที่ไปรับมำจำกบ้ำนแม่สำยป่ำเหมี้ยง
พระธำตุของบ้ำนนี้คือพระธำตุดอยเวียงแต่ก่อนมีลัก ษณะเป็นกู่ขนำดใหญ่ เรียกว่ำ “กู่ดอยเวียง” ไม่
ค่อยมีคนขึ้นไปไหว้สำ เพรำะรกร้ำงและทรุดโทรมไปมำก ส่วนมำกคนที่นี่จะไปไหว้ที่พระธำตุม่วงเนิ้ง ที่มีมำ
ก่อ นแล้ ว บ้ ำ นหลวงเป็ น บ้ ำนที่ ใหญ่ กว่ ำ บ้ ำ นทุ่ง แดง มีค นมำกแต่ ค นเฒ่ ำคนแก่ ไ ม่ใ ห้ แยกบ้ำ นออกไปอี ก
เนื่องจำกจะทำให้แตกควำมสำมัคคี”

บทสรุป
หากกล่าวในแง่ทฤษฎีทางคติชนวิทยา เรื่องเล่าและตานานต่าง ๆ ที่ปรากฏในชุมชนเมืองพร้าว มี
ลักษณะของคติชนหรือผลผลิ ตทางวัฒนธรรมของกลุ่มชน ซึ่งเป็นมรดกที่รับทอดกันมาทั้งภายในชนกลุ่ ม
เดียวกัน และที่แพร่กระจายไปสู่ชนต่างกลุ่มด้วย และประกอบด้วยองค์ประกอบอันสาคัญทั้ง ๕ ประการ ได้แก่
ตัวของกลุ่มชนภายใต้ระบบอัตลักษณ์ของกลุ่มชนเอง แหล่งกาเนิดหรือที่มาของชุมชน ตัวบทหรือเรื่องราวที่
ชุมชนได้อ้างถึงทั้งทางประวัติศาสตร์ที่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และเรื่องเล่าที่อ้างอิงความชอบธรรม
ในสมัยพุทธการ บทบาทหน้าที่ของเรื่องเล่าและโครงสร้างความสัมพันธ์ในสังคม บนแกนยึดโยงของระบบเครือ
ญาติและความเชื่อ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา โดยมี กระบวนการถ่ายทอด หรือการ “ผลิตซ้า” เรื่องราว
นั้นสืบต่อกันมาในชุมชนอยู่ตลอดเวลา
กล่าวในแง่คุณค่าและแนวคิดด้านบทบาทหน้าที่ของข้อมูลทางคติชนในชุมชนเมืองพร้าวแล้ว นับได้ว่า
มีบทบาทหน้าที่ที่สาคัญทั้ง ๔ ด้าน อันได้แก่
ด้านการอธิบายถึงที่มา เหตุผล และความชอบธรรมอัน เกิดขึ้นจากรากฐานโครงสร้างทางระบบการ
ผลิตและความสัมพันธ์ของคนในสังคม จนเกิดเป็นเรื่องเล่า ตานาน และคติความเชื่อ และยึด ถึอปฎิบัติกันสืบ
ต่อมาในชุมชน เช่น เรื่องที่มาของชื่อหมู่บ้าน “โหล่งขอด” “แม่ปั๋ง” “แม่แหวน – แม่แวน” เหล่านี้เป็นต้น จึง
มีส่วนทาให้ชุมชนมีความสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนอย่างเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น
ด้านความเชื่อตามกรอบจริยธรรมและประเพณีปฏิบัติที่เป็นจริงทางสังคม เพื่อทาหน้าที่เป็นแบบแผน
หรื อมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของสั งคม ไม่ให้ ล่ ว งละเมิดกฏ ระเบียบ บางประการที่เลยขีดเส้ นของความ
เหมาะสมดีงามเท่าที่คนในสั งคมนั้ น จะยอมรับกันได้ รวมถึงระบบการอบรมสั่ งสอนและการขัดเกลาทาง

๘๗

จริยธรรมของสังคม โดยการบอกเล่าด้วยวาจาจนกลายเป็นบันทึกทางประวัติศาสตร์ของชุมชนท้องถิ่น และได้
กลายเป็นปทัสฐาน (norm) ทางสังคม ที่ใครจะละเมิดไม่ได้ โดยเฉพาะสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เชื่อมโยงระหว่างดอย
หลวงเชียงดาว ในชุมชนเชียงดาว สู่ดอยจอมหด ในชุมชนเขตเมืองพร้าว รูปธรรมที่ปรากฏเป็นปฏิบัติการจริง
ในสังคมท้องถิ่นได้แก่ ปัจจุบันนักพัฒนาจากเอกชน (NGO) ร่วมกับชาวบ้านในท้องถิ่นในชุมชนเชียงดาว ได้
ร่วมกันรรณรงค์ต่อต้านการสร้างกระเช้าไฟฟ้าขึ้นบนดอยหลวงและดอยจอมหดอย่างแข็งขัน จนนักท่องเที่ยว
ต้องเดินเท้าขึ้น เพราะพื้นที่เหล่านั้นได้ตอบสนองระบบจริยธรรมของสังคมว่า ไม่ล่วงเกินสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่
บนดอยของชุมชนนั้น
นอกจากนี้ เรื่องเล่าในเชิง คติชนของชาวบ้านในชุมชน ยังช่วยเป็นทางระบายความรู้สึกที่กดทับ บีบ
คั้น และความขัดแย้งอื่น ๆ ในสังคม ให้มีทางออก ผ่านเรื่องเล่า และปฏิบัติการเชิงสัญลักษณ์ ที่หลายกรณีได้
กลายเป็นแรงกดดันให้ระบบอานาจที่กดทับอยู่นั้นผ่อนคลายและปรับสภาพไปสู่ความคลี่คลายในทางดีได้ ดัง
กรณีของกลุ่มนักพัฒนาเอกชน และชาวบ้านในชุมชน ที่ได้ช่วยกันอนุรักษ์พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทางประวัติศาสตร์ ใน
นามของคนท้องถิ่น จนกลายเป็นวัฒนธรรมพิเศษที่การเดินทางด้วยเท้าขึ้นไปบนดอยเหล่านี้ จะทาให้ชุมชน
เกิดความรู้สึกที่เป็นเจ้าของ จนนาไปสู่สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานทางการเมืองของชุมชนในที่สุดได้
ขณะเดียวกัน หากมองในแนวคิด ทางทฤษฏีด้านอัตลักษณ์ และประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมชุมชนแล้ว
จะเห็นได้ว่า ประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเมืองพร้าว ผูกพันอยู่กับเหตุการณ์และระบบอุดมการณ์ทางศาสนา
ในมิติของเวลาและการผลิตซ้าระบบความสัมพันธ์ทางสังคม อย่างน้อยใน ๓ มิติ ได้แก่
๑. เหตุการณ์ในมิติของเวลา ตามระบบจักรวาลวิทยาของชาวบ้าน ที่เป็นเหมือนการแพร่กระจายของ
นิ ทาน หรื อแนวคิดที่ค่ อนข้า งเป็ น แบบแผนเดียวกั น ที่เ ริ่มนับเหตุการณ์ตั้งแต่ เมื่อเวลาได้ ย้อนไปในสมั ย
พุ ท ธกาล ที่ พ ระพุ ท ธเจ้ า เสด็ จ “เลี ย บโลก” มายั ง บริ เ วณแห่ ง นี้ พระพุ ท ธองค์ ไ ด้ ป ระทา นเส้ น
พระเกศาไว้ แล้วทานายว่าฐานะแห่งนี้จะเจริญสืบไปในภายภาคหน้า จนต่อมากลายเป็นบ้านเป็นเมืองที่มี
ฐานะ และศักดิ์ศรีสูงส่ง เพราะปรากฏในกาหนดการหรือ “แผนที่” การเดินทางของพระพุทธเจ้า มีเรื่องราว
และหลั กฐานที่เ ป็ น จริ งโดยเฉพาะพระธาตุ หรื อเจดี ย์ป ระจาโหล่ ง ที่ นับ เป็ นสถานที่ ที่มี ความส าคัญ อยู่
นอกเหนือปรากฏการณ์หรือกาลเวลาที่มนุษย์หรือโลกปัจจุบันจะกาหนดได้
๒. เหตุการณ์ของโลกแห่งความเป็นจริงในยุคปัจจุบันของชาวบ้าน เริ่มตั้งแต่ในยุคสมัยของการก่อตั้ง
ถิ่นฐานของกลุ่มคนลัวะมาตั้งแต่สมัยรัฐอิสระ ในพื้นที่ราบลุ่มน้าแม่งัด และแม่น้าน้อยใหญ่อีกหลายสาย จน
ผ่านมาถึงยุคการต่อสู้กับกลุ่มเงี้ยว และพม่า ทาให้เกิดการผลิตซ้าประวัติศาสตร์ของชาวบ้านโดยแท้จริงว่าใคร
คือกลุ่มผู้นา ต่อสู้ร่วมกันมาอย่างไร สิ่งเหล่านี้จะช่วยตอกย้าความเป็นคนกลุ่มเดียวกันให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
๓. เหตุการณ์การปกครองของชนชั้นกษัตริย์ ตั้งแต่ในยุคสมัยของราชวงศ์พระยามังราย มาจนถึงสมัย
ของ “เจ้านาย” ระดับท้าว ขุน แคว่น (กานัน)จนถึงระบบการปกครองของรัฐสมัยใหม่ในปัจจุบัน
การผลิ ตซ้าประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ของคนในชุมชนเมืองพร้าว ผ่ านนิทาน ตานาน เรื่องเล่ า และ
หลักฐานทางโบราณคดีพื้นบ้านที่มีการเก็บรวบรวมไว้ ทาให้สานึกของคนเมืองพร้าวมีความเชื่อมั่นในฐานะทาง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องตนเองว่ า เป็ น เมื อ งหน้ า ด่ า นของเมื อ งหลั ก คื อ เชี ย งใหม่ และมี ค วามส าคั ญ ในทาง
พุทธศาสนา ที่พระพุทธองค์เคยเสด็จ มาถึง การผลิ ตซ้าฐานะความส าคัญทางประวัติศาสตร์ในมิติต่าง ๆ
ดังกล่าว จะช่วยให้ท้องถิ่นเกิดความเชื่อมั่นในฐานะและศักดิ์ศรีของตนเอง และเดินไปบนเส้นทางของการ
พัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไป
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บทที่ ๔
ภูมินามเมืองแกน แม่น้าร่องแกน กับพระยาสามฝั่งแกน: ประวัติศาสตร์ฝ่ายเมืองกับฝ่ายท้องถิ่น
ประวัติศาสตร์การก่อตั้งถิ่นฐานของชุมชน นอกจากข้อกาหนดทางภูมิศาสตร์แล้ว ชุมชนยังเคลื่อนไหว
อยู่ในบริบททางความคิด ความเชื่อและระบบวัฒนธรรมด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวพันและเชื่อมร้อยระหว่างความเป็น
ปัจเจกบุคคลกับความผูกพันทางสังคม ตั้งแต่ระบบเครือญาติไปจนถึงการแบ่งสันปันส่วนในความมีส่วนร่วมกับ
คนต่างกลุ่มอื่น ๆ ที่มีส่วนเข้ามาใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ร่วมกันทั้งในลักษณะที่เป็นของกลาง หรือของ “หน้าหมู่”
ไปจนถึงความเป็นของเฉพาะส่วนบุคคลที่ต่างอาศัยซึ่งกันและกัน
ลักษณะดังกล่าวยัง สะท้อนให้ เห็นถึง ความชานาญ ความรู้ทางวิชาการ ตลอดจนการสืบเนื่องของ
วัฒนธรรมได้เป็นอย่างดี หน่วยของการตั้งถิ่นฐานจึงเป็นการแสดงออกซึ่งการจัดการพื้นที่ของมนุษย์ในรูปของ
อาคารบ้านเรือน ถนนหนทาง และการใช้ที่ดิน ตลอดจนถึงผลกระทบที่มีต่อสภาพแวดล้อม 1
ประวัติศาสตร์การตั้งถิ่นฐานของชุมชนในเขตพื้นที่ลุ่มน้าแม่งัด และน้าแม่ปิงในเขตพันนาเมืองแกน ใน
อดีต ปัจจุบันคือบริเวณพื้นที่ตาบลอินทขิล ตาบลบ้านเป้า ตาบลช่อแล และตาบลแม่หอพระบางส่วน ภายใต้
พระราชบัญญัติการปกครองท้องถิ่นของเทศบาลเมือง เมืองแกน อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมเป็นที่อยู่
อาศัยของชุมชนชาวลัว ะโบราณ ต่อมาในยุคของราชวงศ์มังราย ได้ยกฐานะเป็นเขตปกครองหนึ่ง เรียกว่า
“พันนา” เรียกว่า “พันนาเมืองแกน” ตามชื่อร่องน้า “แม่แกน” ที่เกิดจากน้าออกรูในบริเวณแหล่งน้าซึมน้า
ซับ (ภาคเหนือเรียกว่า “ปง” ชุมชนที่อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของแอ่งลงมาหมู่บ้านหนึ่งเรียกว่า “บ้านปง”)
ทางตะวันออกเฉียงเหนือผ่านกลางแอ่งลงไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับลาน้าแม่ปิงในบริเวณที่เรียกว่า
“สบออน” ทางตอนใต้ของชุมชน “บ้านหนองออน” นักวิชาการบางท่านสันนิษฐานว่าน้าร่องแกนอาจเป็น
แม่น้าปิงเก่าที่เปลี่ยนเส้นทางมาเป็นสายปัจจุบัน 2 แต่โดยความจริงจากการสารวจในพื้นที่ พบว่าเป็นร่องน้าที่
มีต้นกาเนิดจากน้าออกรูบริเวณเชิงเขาบ้านสันป่าตอง ปัจจุบันอยู่ในสภาพแหล่งน้าซึมน้าซั บที่ค่อนข้างแห้งไป
มากแล้ว หากไม่สังเกตจะเห็นได้ไม่ชัด
“พันนา” เป็นระบบการกาหนดเขตพื้นที่ปกครอง หรือหน่วยการปกครองของเมืองหนึ่งๆ ที่อิงอยู่กับ
ระบบการใช้ที่ดินในการเกษตรแบบโบราณ เช่น พันนาขาน ในเขตบริเวณอาเภอสันป่าตองปัจจุบัน พันนาปูคา
ในเขตอาเภอสันกาแพงปัจจุบัน และพันนาเมืองแกนในเขตแม่แตงดังกล่าว ผู้ปกครองพันนามียศเรียกว่า
“พัน” หน่วยที่เล็กกว่าพันนาลงมาเรียกว่า “ปากนา” ผู้ปกครองมียศเรียกว่า “ปาก” และหน่วยที่เล็กที่สุดคือ
บ้าน มีผู้ปกครองระดับหมู่บ้านเรียกว่า “แก่บ้าน”
พันนา ต่างๆ มีภาระหลักสาคัญ ๒ ประการ ประการแรกได้แก่ การส่งส่วยให้แก่เมืองแม่ ที่สาคัญคือ
ข้าว เพื่อใช้เป็นเสบียงในยามสงคราม รวมทั้งอาหารและข้าวของเครื่องใช้จาพวกของป่าต่างๆ และอีกประการ
1

ฉัตรชัย พงษ์ประยูร. การตั้งถิ่นฐานมนุษย์: ทฤษฎีและแนวปฏิบัติ, ๒๕๓๖, กรุงเทพฯ: ภาควิชาภูมิศาสตร์
คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, หน้า ๑
2
สรัสวดี อ๋ องสกุล.ชุมชนโบราณในแอ่ งเชียงใหม่ -ลาพูน,กรุ งเทพฯ : อมริ นทร์พริ้ นติ้งแอนด์พบั ลิซซิ่ง จำกัด (มหำชน),
๒๕๔๓, หน้ำ๑๔๕
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หนึ่งคือ การเกณฑ์แรงงานคน ทั้งในยามปกติเพื่อทางานสาธารณะต่างๆ และแรงงานเพื่อเป็นทหารในยามศึก
สงคราม
ศรีเลา เกษพรม นักวิชาการพื้นบ้านล้านนาประจาสถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อธิบายถึง
เรื่องพันนาว่า นักวิชาการหลายท่านยังหาข้อยุติไม่ได้ว่าหมายถึงจานวนอะไร จะเป็นจานวนของนา จานวนคน
หรือเกี่ยวข้องกับลาเหมืองที่ส่งน้าไปเลี้ยงนาในที่ต่าง ๆ ซึ่งในศิลาจารึกของล้านนาเกือบทั้งหมดไม่ได้นับหน่วย
ของเนื้อที่น าเป็น ไร่ แต่นั บตามผลผลิ ตคือข้าว เช่น นา ๒๐๐ ข้าว ดังนั้นพันนา คงจะนับตามจานวนของ
ประชากร ในตานานพื้นเมืองพะเยา ใบลานวัดศรีบุญเรื องและใบลานวัดศรีสุพรรณ อ.เมือง จ.พะเยา นับพัน
นาตามจานวนของประชากร ดังปรากฏในตอนที่ขุนจอมธรรมเข้าตั้งเมืองพะเยาว่า
“หื้ออ่านนับ ดูคนในแขวงเมืองพูกามยาวทังมวล ส่ วนว่าเสนาอมาตย์ทังหลายก็หื้อนายหนังสือไป
จดหมายเอาเส้นคนชุบ้านชุที่ รวมทังมวลมีคน ๑๘๐,๐๐๐ คน แล้วท้าวจึงตั้งไว้เป็นพันนาได้ ๓๖ พันนา แล ๕
คนไหนเป็นนาหนึ่งก็ว่า แล ๒ คนไหนหื้อเยียะนา ๕ หมื่นข้าวเชื้อ”
(๕ หมื่น หมายถึงจ านวนของน้าหนัก ประมาณ ๕ ต๋างของตวงข้าวเปลือก) 3 ถ้าคานวณดูตามนั้น
จานวนคนและจานวนพันนาก็ตรงกันพอดีคือ ๓๖ พันนา เท่ากับ ๓๖,๐๐๐ นา คูณด้วย ๕ คน ที่นับเป็น ๑ นา
รวมเป็นจานวนคนได้ ๑๘๐,๐๐๐ คนพอดี เช่นเมืองฝาง เรียกชื่ ออีกนัยหนึ่งว่า “เมือง ๖ พันนา” ในสมัย
โบราณคงมีจานวนประชากร ๓๐,๐๐๐ คน 4
เนื่องมาจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบดังกล่าว ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ จึงเป็น ชาวบ้านที่
อพยพมาจากทางเชียงใหม่ ล าพูน ล าปาง ในช่ว งรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่ านมา มีทั้งที่มาขอแบ่งซื้อที่ทากินจาก
ชาวบ้ านเดิมที่อยู่ ที่นี่ รวมทั้งมาบุ กเบิ กที่ใหม่ และได้นาเอาระบบเครือญาติ ผ่ านการนับถือผี บ้านผี เมือง
ตลอดจนชื่อบ้านนามเมืองมาด้วย เช่น ชุมชนบ้านสันป่าตอง หัวดง หางดง หนองออน มืดกา ท่าเดื่อ เป็นต้น
ชุมชนเหล่านี้ล้วนอพยพมาจากเชียงใหม่ ลาพูน และลาปางทั้งสิ้น
ภูมินาม “เมืองแกน” แม่น้าร่องแกน กับพระยาสามฝั่งแกน
ภูมินามและประวัติศาสตร์ด้านหนึ่งของชุมชน ถูกสร้างขึ้นภายใต้ ความสัมพันธ์ระหว่างการอ้างอิงถึง
ระบบอานาจของเจ้าบ้านผ่านเมือง ในยุคของราชวงศ์มังราย กับสิ่งที่ปรากฏในทางภูมิศาสตร์กายภาพ โดยมี
การพยายามเชื่อมโยงฐานะของท้องถิ่นเข้ากับพระนามของกษัตริย์อย่างคลุมเครือ ว่าภูมินามของชุมชนมาจาก
พระนามของกษัตริย์ หรือพระนามของกษัตริย์มาจากชื่อทางภูมิศาสตร์ของชุมชน โดยชาวบ้านเล่ากันสืบมาว่า
เหตุที่ใช้ชื่อ “เมืองแกน” เนื่องจาก “พ่อขุนสามฝั่งแกน” เป็นผู้สร้าง พ่อขุนสามฝั่งแกนจากเมืองพร้าวมา
สร้างเมือง ณ ชุมชนเมืองแกนนี้ เพื่อเป็นเมืองพักตามรายทางเข้าไปยังเมืองเชียงใหม่ น้าที่ไหลผ่านเมืองแกน
ต๋าง คือหน่วยตวงวัดข้าวเปลือกโบราณ เป็นตะกร้าสานด้วยไม้ไผ่ทรงยาวประมาณ ๑ เมตร ปลายปากบานบานออก ขนาด
บรรจุ ข้าวเปลือกประมาณ ๕๐ กิโลกรัม (ผู้วิจัย)
4
สัมภาษณ์ ศรีเลา เกษพรม, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๖
3
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ที่พ่อขุนสามฝั่งแกนสร้างขึ้นมานี้ จึงถูกเรียกขานตามเชื่อเมืองว่า “ฮ่องแกน” หรือ “ร่องแกน” ตั้งแต่นั้นเป็น
ต้นมา ขณะเดียวกันชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่งเล่าว่า พื้นที่ในแอ่งทั้งหมดเรียกว่า “โต้งปันแอก” (ทุ่งพันแอก – มี
พื้นที่ทานากว้างมากขนาดต้องใช้แอกในการคราดนาถึงพันอัน) คาว่าเมืองแกน เรียกกันมานานแล้ว ตั้งแต่
สมัยก่อน โดยไม่ปรากฏเมืองที่มีลักษณะเป็นกาแพงเมืองหรือมีคูล้อมรอบแต่ประการใด แต่อาจสันนิษฐานได้
ว่า คาว่าเมืองแกน เกิดจากการเรียกตามชื่อ สายน้าหลักของชุมชนซึ่งมีชื่อเรียกว่า “ฮ่องแกน” หรือ ร่อง
แกน ที่มีต้นกาเนิดจากน้าห้วยช้างตาย ไหลมาที่บ้านสันป่าตอง และไหลผ่านทุ่งพันแอกไปบรรจบกับน้าปิง
โดยร่องแกนหรือฮ่องแกนนี้กินอาณาเขตพื้นที่เพาะปลูกถึง ๓ ตาบลได้แก่ ตาบลอินทขิล ตาบลช่อแล (บาง
หมู่บ้าน) และตาบลบ้านเป้า (บางหมู่บ้าน) หมู่บ้านที่ร่องแกนหรือฮ่องแกนไหลผ่านได้แก่ บ้านเป้า บ้านป่า
จี้ บ้านวังแดง บ้านม่วงคา บ้านท่าต้นปุย บ้านหนองออน 5
แต่จากหลักฐานเอกสารทางประวัติศาสตร์ของล้านนา ปรากฏความสัมพันธ์ระหว่างชื่อ ของกษัตริย์
อย่างน้อย ๒ พระองค์ ที่ตั้งพระนามตามชื่อชุมชนที่ประสูติ คือท้าวยี่กุมกาม กับ พญาสามฝั่งแกน กษัตริย์
ลาดับที่ ๘ ของราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ๑๙๔๕ – ๑๙๘๔) โอรสของพญาแสนเมืองมา ดังความในตานานพื้นเมือง
เชียงใหม่ ความว่า
“เจ้าแสนเมืองมามีลูกชาย ๒ คน ผู้ ๑ ชื่อว่าท้าวยี่กุมกาม เหตว่าเจ้าราชบุตรตนนี้เกิดยังเวียงกุมกาม
ผู้ ๑ ชื่อว่าสามฝั่งแกน เหตุว่าเจ้าราชบุตรนี้ เมื่อนางผู้แม่ทรงคัพภะได้ ๓ เดือน เจ้าแสนเมืองมาพานางผู้แม่ไพ
แอ่วดูในบ้านเมืองแห่งตนใน ๑๒ พันนา อยู่แลแห่งแลหน้อยได้ ๗ เดือน มาเถิงพันนาฝั่งแกน ค่อ มถ้วน ๑๐
เดือน ค็ประสูตได้เจ้าราชบุตร จิ่งใส่ชื่อว่าสามฝั่งแกน เพื่ออั้นแล..........เจ้าจิ่งพานางไพแอ่วดูบ้านเมืองแห่งตน
ดั่งกล่าวแล้วนั้น มาเถิงพันนาฝั่งแกน จิ่งประสูตเจ้าราชบุตรที่นั้น เจ้าเกิดมาในปลีกัดใส้ สกราชได้ ๗๕๑ ตัว” 6
จากความดังกล่าวจึงสรุปได้ว่า พระนามของกษัตริย์ท้าวยี่กุมกาม และท้าวสามฝั่งแกน สัมพันธ์กับการ
ตั้งชื่อของชุมชนท้องถิ่น ซึ่งปรากฏหลักฐานชัดเจนว่า กษัตริย์ ตั้งพระนามตามชื่อของชุมชนท้องถิ่น (เวียงกุม
กาม และเมืองแกน)
แม่น้าหรือห้วยเล็ก ๆ ผ่านชายขอบแล้วไหลลงผ่านกลางแอ่งที่ชื่อว่า “น้าร่องแกน” ในอดีตน้าร่อง
แกนคงเป็นแหล่งน้าสาคัญของชุมชนแห่งนี้ เนื่องจากระบบชลประทานเหมืองฝายยังไม่เกิดขึ้น อาจเป็นเพราะ
น้ามีเพียงพอสาหรับชุมชนขนาดเล็ก แต่เมื่อชุมชนขยายตัวขึ้น จึงมีการทาเหมืองฝายกั้นน้าจากแม่น้าปิงขึ้นมา
ใช้ และต่อมามีระบบชลประทานสมัยใหม่จากโครงการเขื่อนแม่งัด น้าจากร่องแกนจึงหมดบทบาทความหมาย
ไป ปัจจุบันน้าจากห้วยเล็กดังกล่าวได้เหือดแห้งไปตามสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป เหลือเพียงร่องน้าเล็ก ๆ และ
ถูกปิดถมไปจนเกือบไม่เหลือร่องรอยแล้ว
ชุมชนอพยพ: การผลิตซ้าและการสร้างพืนที่ทางวัฒนธรรมและสังคมในแอ่งเมืองแกน
5

สัมภาษณ์พ่อพรมมา แสนนันต๊ะ อายุ ๘๐ ปี พ่ออุทัย สุทธิ ๖๒ ปี พ่อปวน แดงวิเศษ อายุ ๘๕ ปี ชาวชุมชนบ้านสันป่าตอง
ต.อินทขิล อ.แม่แตง, วันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๕๖
6
คณะอนุกรรมการตรวจสอบและชาระตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, (๒๕๓๘). ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับ ๗๐๐ ปี, เชียงใหม่,
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่, หน้า ๕๔
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สานึกแห่งความทรงจาและความผูกพันที่คนท้องถิ่นมีต่อการดิ้นรนเอาตัวรอด ในระหว่างการตั้งถิ่น
ฐานหรือการอพยพไปสู่ที่ทากินแห่งใหม่ที่ ดีกว่า สะท้อนผ่านการผลิตซ้าภูมินาม และระบบอัตลักษณ์ทางชาติ
พันธุ์ผ่านระบบผีบรรพบุรุษ จากแหล่งที่อยู่อาศัยดั้งเดิม เมื่อเคลื่อนย้ายไปสู่แหล่งทากินแห่งใหม่ ก็จะยกเอาชื่อ
บ้านนามเมืองและระบบผีสายเครือญาติมาด้วย
ชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ในแอ่งที่ราบพันนาเมืองแกนในอดีต (ปัจจุบันคือชุมชนในตาบลอินทขิล และ
แม่เลิมหลวง) เล่าว่าส่วนใหญ่อพยพมาหาที่ทากินตั้งแต่ราว พ.ศ. ๒๔๙๒ ถึง พ.ศ. ๒๕๐๒ เดิมพื้นที่แถบนี้เป็น
ป่า คนสมัยก่อนอพยพมาจากบ้านสันป่าตอง (อาเภอสันป่าตองปัจจุบัน) จึงได้ตั้งชื่อตามสถานที่ที่ตนเคยอยู่มา
ก่อน ส่วนชื่อ “อินทขิล” นั้นมาจากสถานทีท่ ชี่ าวบ้านเชื่อว่าเป็นที่ตั้งของ เสาอินทขิล หรือเสาหลักเมืองโบราณ
ปัจจุบันยังปรากฏร่องรอยฐานอิฐอยู่ริมทุ่งนา หน้าวัดอินทขิล บ้านสันป่าตอง ซึ่งไม่มีใครสนใจแล้ว

ชาวบ้านเล่าว่า เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบดังกล่าว ชาวบ้านในชุมชนส่วนใหญ่ จึงเป็น
ชาวบ้านที่อพยพมาจากทางเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง ในช่วงรอบ ๑๐๐ ปีที่ผ่านมา มีทั้งที่มาขอแบ่งซื้อที่ทากิน
จากชาวบ้านเดิมที่อยู่ที่นี่ รวมทั้งมาบุกเบิกที่ใหม่ และได้นาเอาระบบเครือญาติ ผ่านการนับถือผีบ้านผีเมือง
ตลอดจนชื่อบ้านนามเมืองมาด้วย เช่น ชุมชนบ้านสันป่าตอง หัวดง หางดง หนองออน มืดกา ท่าเดื่อ เป็นต้น
ชุมชนเหล่านี้ล้วนอพยพมาจากเชียงใหม่ ลาพูน และลาปางทั้งสิ้น

หอเสื้อบ้านสันป่าตองของชาวลาปาง ที่หัวบ้านสันป่าตอง ตาบลอินทขิล

พื้น ฐานความสั มพัน ธ์ทางสายโลหิ ตในระบบเครือญาติ ของชุมชนอพยพ ทาให้ เกิดกระบวนการที่
เรียกว่าการ “ผลิตซ้า” (reproduction) ทางสังคมและวัฒนธรรมขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยตอกย้าถึงระบบแกนยึดโยง
ภายในให้มั่นคงชึ้น การอพยพเป็นทั้งการเปลี่ยนผ่านทางสังคมและการเคลื่อนย้ายพื้นที่ทากินไปสู่แห่งใหม่ ใน
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บริบททางสังคมแห่งใหม่ จึงเป็นสิ่งแปลกแยกทั้งของผู้มาใหม่และสาหรับคนในพื้นที่เดิม แปลกแยกทั้งลักษณะ
ทางชาติพันธุ์และอานาจในการครอบครองพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ ชุมชนผู้มาใหม่จึงจาเป็นต้องแสดงลักษณะ
ทางอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อเป็นการปรับตัว สร้างความชอบธรรมและสร้างพื้นที่ทางสังคม ให้ตัวเองมีที่ยืน
อยู่อย่างมั่นคง
การก าเนิ ด ของระบบครอบครั ว และการจั ด ตั้ ง ชุ ม ชนระดั บ หมู่ บ้ า น ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของระบบ
อุดมการณ์ ความเชื่อ และพลั ง การผลิ ตที่ ต้องอาศัย พลั งการรวมกลุ่ ม มี การผลิ ตแบบเป็ นตามธรรมชาติ
เทคโนโลยีต่า และผลิตเพื่อเพียงพอแก่การยังชีพ ลักษณะดังกล่าว พัฒนามาจากพื้นฐานสังคมแบบเครือญาติ
หรือชาติวงศ์ (Clan Society) มีระบบจิตสานึกที่ยึดถือกฎเกณฑ์พื้นฐานของการเป็นญาติพี่น้องทางสายเลือด
มีความเชื่อในเรื่องอานาจของวิญญาณบรรพบุรุษ คือเชื่อว่าเมื่อบุคคลตายไปแล้ว ผีของเขาจะยังคงเฝ้าคอย
ดูแลปกปั กรั กษา และช่ว ยเหลื อลู กหลานอยู่ ตลอดไป เรียกว่า “ผี ปู่ย่า ” ที่ต้องอัญเชิญมาไว้อยู่บนหิ้ งใน
ห้องนอนของครอบครัวผู้เป็น “เค้าผี” หรือผู้สืบสกุลสายผีเครือญาติเดียวกัน ซึ่งจะเป็นอานาจของฝ่ายหญิง
ในระบบชุมชนหมู่บ้าน มีผีบรรพบุรุษประจาหมู่บ้าน เรียกว่า “เสื้อบ้าน” (ซึ่งพัฒนามาจากการถอด
เสื้อออกคลุมไว้บนปลายไม้ ที่ปักไว้สาหรับประกาศเป็นเขตพื้นที่ยึดครองเป็นที่ทากิน ในลักษณะที่เป็นของ
ปัจเจกบุคคล) และเมื่อชุมชนได้พัฒนาเข้าสู่ความเป็นเมืองแบบรัฐแบบเจ้าฟ้า หรือพญาเจ้าเมือง ก็มี “เสื้อ
เมือง” ที่อัญเชิญมาอยู่ ณ หอผีที่ดง หรือที่ดอนประจาหมู่บ้าน หรือจุดใดจุดหนึ่ง อันถือเป็น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
หรือ “ที่หน้าหมู่” (ที่สาธารณะ) ทาหน้าที่เป็นหลักหมาย หรือศูนย์รวมพลังทางจิตใจของหมู่บ้าน บางแห่งทา
เป็น “เสาใจบ้าน” หรือเสาหลักเมือง และพัฒนาไปเป็นพระธาตุหรือเจดีย์ประจาชุมชน เพื่อทาหน้าที่ดังกล่าว
บนโครงสร้างและความหมายเดียวกัน 7
ชุมชนย่อย ๆ ในพื้นที่ขอบแอ่งขึ้นไป เป็นชุมชนดั้งเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์ลัวะและกระเหรี่ยงที่เรียกกัน
ตามภาษาพื้นบ้านว่า “ยาง” จึงได้ชื่อว่า บ้านแม่เลิมยางหรือบ้านแพะ และชุมชนแม่หอพระ อันมีลักษณะ
ระบบนิเวศวิทยาแบบป่าละเมาะเตี้ย ๆ สลับกับพื้นที่ทากินเล็กๆ บริเวณเชิงเขาสูบไล่ระดับจากพื้นที่ราบลุ่มขึ้น
ไป ในความเชื่อถือศรัทธาในพุทธศาสนามีพระธาตุนาปงหรือปงหญ้าไทรที่วัดดอยจอมสวรรค์ เป็นหมุดหมาย
แกนยึดโยงอันสาคัญในระบบความสัมพันธ์ของชุมชน โดยเสริมเรื่องเล่าที่พยายามตอกย้าด้านความมั่งคั่งและ
ระบบคุณค่าของชุมชนว่า มีเรื่องเล่าสืบต่อกันมาถึงครั้งเมื่อบ้านเมืองเกิดศึกสงคราม ชาวลัวะได้นาทรัพย์สมบัติ
ทองคาไปฝังไว้ที่ดอยบริเวณพระธาตุนาปง ทาให้อุดมการณ์พระธาตุมีความศักดิ์สิทธิ์และยืนยันถึง ตัวตนและ
สิทธิในพื้นที่ทางสังคมของท้องถิ่นมากขึ้น
หากมองในเชิงทฤษฎีโครงสร้างหน้าที่ของเรื่องเล่าและตานาน จะพบว่าความเป็นมาของชุมชน จะ
เป็น การผสมผสานระหว่างเรื่ องราวที่เป็ นจริงเชิงประวัติศาสตร์กับเรื่องราวที่ เล่ ากันต่อมาเชิงตานาน บน
พื้นฐานอุดมการณ์แบบพุทธและระบบผีบรรพบุรุษ ชาวบ้านในชุมชนเล่าว่า ในยุคก่อนหลังจากที่ถูกทิ้งอพยพ
เข้าป่ากันไปนานในช่วงที่ถูกปกครองโดยพม่า ต่อมาจึงมีการกลับมาบุกเบิกชุมชนกัน ขึ้นมาใหม่ มีหมู่บ้านคน
เมืองเข้ามาตั้งอยู่ต่อ หมู่บ้านที่ตั้งขึ้นครั้งแรกคือบ้านป่าจี้ ชื่อบ้านป่าจี้เพราะ เนื่องจากมีแต่ต้นหนามจี้ จากนั้น
7

รังสรรค์ จันต๊ะ, ๒๕๕๒. บ้าน โหล่งและ เมือง: เขตความสัมพันธ์บนฐานเศรษฐกิจและวัฒนธรรมชุมชนในแอ่งเชียงใหม่ –
ลาพูน ตอนบน, โครงการวิจัยเขตเศรษฐกิจวัฒนธรรมภาคเหนือตอนบน, เชียงใหม่, บริษัทธารปัญญาจากัด, หน้า ๔๗

๙๖

ไปบ้านหัวดง แล้วไปพบหนองข้างหัวดง จึงเป็นบ้านป่าจี้ หัวดง และวังแดง ส่วนชุมชนบ้านสันป่าตองแบ่งเป็น
๒ กลุ่มบ้าน ได้แก่ ป๊อกกลุ่มบ้านสันป่าตอง และกลุ่มบ้านหนอง ซึ่งจะนับถือเสื้อบ้านตามกลุ่มสายผีของตนเอง
กลุ่มบ้านสันป่าตองใต้ เรียกว่า “บ้านหนอง” เนื่องจากสมัยก่อนจะมีหนองอยู่กลางทุ่งนา
ชุมชนกลุ่มบ้านย่อย ๆ ที่ เริ่มมาอยู่กันในราวปี พ.ศ. ๒๔๖๐ ได้แก่ชุมชนบ้านหางดง ผู้นาที่มาบุกเบิก
คนแรก ๆ ชื่อนายน้อยโนน คนจากลาพูน สารภี มาอยู่ก่อนพร้อมกับคนอื่นอีกประมาณ ๗ - ๘ ครอบครัว
นอกนั้น เป็นคนหนองออน ย้ายตามมา เหตุที่ย้ายมาเนื่องจาก บริเวณนี้มีความอุดมสมบูรณ์ โดยปลูกข้าว และ
ยาสูบ ได้ดี
พ่อนิรันทร์ บุรี อายุ ๗๖ ปี ชาวบ้านวังแดง ได้เล่าถึงอดีตของบ้านวังแดงว่า เมื่อประมาณ ๑๐๐ กว่าปี
มาแล้ว มีคนชื่อนายน้อย เป็นกานัน มาจากอาเภอแม่วาง ได้ย้ายมาอยู่ก่อน จนมาได้ครอบครัวอยู่ที่นี่ เดิม
เป็นบ้านวังแดงอยู่ทางป๊อกเหนือ ป๊อกตะวันตกเป็นบ้านสันปูเลย ต่อมาได้รวมกันเป็นบ้านเดียว เดิมเป็นป่า
เป็นดง มีไม้สัก ไม้แดง อยู่มากที่หน้าหมู่บ้าน จึงเรียกว่าบ้านหัวดง บ้านที่อยู่ทางท้ายด้านทิศใต้ เรียกว่าบ้าน
หางดง
เรื่องเล่าและตานานได้ทาหน้าที่ในการสร้างสานึกทางชาติพันธุ์ และประวัติศาสตร์ความเป็นมาของ
ชุมชนอันเกิดจากวีรบุรุษ หรือผู้นาในท้องถิ่น ชาวบ้านในชุ มชนช่อแล เล่าถึงลักษณะของผู้นาในเชิงยกย่องว่า
บ้านเค้าแรกที่เป็นศูนย์กลางดั้งเดิมของชุมชนช่อแล คือบ้านสันป่าสัก วัดสันป่าสักเป็นวัดเก่าแก่ สมัยเมื่อเกิด
ศึกสงครามระหว่างพม่ากับชนชาติล้านนา มีการเผาวัดสันป่าสักและเผายุ้งฉางข้าวของชาวบ้าน สุดท้ายก็มีผู้
กล้าคือ เจ้าบุญทา เป็นผู้มีวิชาอาคมและกอบกู้บ้านสันป่าสัก และเป็นผู้ที่ก่อตั้งบ้านสันป่าสัก แต่ไม่ท ราบว่า
ก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อใด ต่อมามีชาวไทยลื้อ และคนยองจากลาพูนอพยพมาตั้งถิ่นฐานเพิ่มเติมอีกมาก
เรื่องเล่าแบบตานานยังทาหน้าที่ผลิตซ้าอุดมการณ์ท้องถิ่น ที่ มีพื้นฐานความเชื่อในลัทธิผีสางเทวดา
วิญญาณบรรพบุรุษ ผสมกับอุดมการณ์ของบาปบุญคุณโทษ โลกนี้โลกหน้า แบบพุทธศาสนา รวมถึงความมั่งคั่ง
และมั่นคงแบบมหัศจรรย์ของชุมชน ชาวบ้านที่ศรัทธาในพระธาตุจอมสวรรค์ในชุมชนแม่เลิมหลวง เขตช่อแล
เล่าถึงเรื่องดังกล่าวว่า ได้พบสมบัติ ใต้พื้นดินบริเวณฐานพระธาตุ พบหินใหญ่ ๔ ก้อน ปิดโอ่งสมบัติอยู่ ๔ โอ่ง
ด้ว ยกัน แต่ได้เปิดดูเพีย ง ๑ โอ่ง พบสมบั ติต่าง ๆ รวมถึง บอกไฟคา (บั้งไฟทองคา) เรือคา (เรือทองคา)
จากนั้นครูบาทิตย์ได้เก็บสมบัติดังกล่าวไว้ยังที่เดิม แต่ได้นาหินที่ปิดปากโอ่งออกมาไว้ ๑ ก้อนเพื่อเป็นหลักฐาน
ให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวต่อไป
ผีเสือบ้านเสือเมือง กับภูมินามช่อแล อินทขิล ป่าจี วังแดง: ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นเก่ากับใหม่
เรื่องราวของท้องถิ่นในบางครั้งถูกกาหนดขึ้นแบบง่าย ๆ จากคนรุ่นต่อมา ที่ได้ “กลายร่าง” จาก
บุคคลธรรมดา ไปเป็น “เจ้า” หรือ “เจ้าพ่อ” ในนามของ “ผี” ที่ไร้รูป เป็นนามธรรม มาจากสวรรค์หรือภพใด
ภพหนึ่งในสามภพ ของระบบจักรวาลวิทยาแบบ “ไตรภูมิ” ให้กลายเป็นคนที่สัมผัสแตะต้องและสื่อสารด้วยได้
ชาวบ้านในชุมชนช่อแล เล่าถึงประวัติความเป็นมาของคนชุมชนช่อแล โดยยืนยันถึงถิ่นฐานโดยกาเนิด
จากหลักฐานทางสายเครือญาติ โดยผ่านระบบผีบรรพบุรุษ หรือ “เค้าผี” ซึ่งในระบบดั้งเดิม ผีจะเป็นสิ่งที่ไร้รูป
เป็น “นามธรรม” ที่แตะต้องและสื่อสารด้วยไม่ได้ จะไม่ปรากฏรูปและชื่อเสียงเรียงนามของผี แต่เมื่อชาวบ้าน

๙๗

พยายามจะผลิตซ้าระบบอุดมการณ์แบบเครือญาติดังกล่าว ในยุคต่อมาถึงปัจจุบัน จึงมีความพยายามที่จะแปร
“นามธรรม” เหล่านั้นให้สาแดงออกมาเป็น “รูปธรรม” เพื่อให้ชาวบ้านได้เข้าถึง แตะต้องและสื่อสารด้วยได้
ทั้งนี้โดยกระบวนการ “กลายร่าง” จากผีนามธรรม สู่ผี “ร่างทรง” ที่เป็นรูปธรรม เป็นตัวบุคคลที่สัมผัสพูดคุย
ด้วยได้ ซึ่งได้มีการตั้งชื่อของผีบรรพบุรุษประจาถิ่นเหล่านั้นขึ้นมาใหม่
ร่างทรงหรือ “ม้าขี่” ในภาษาท้องถิ่นล้านนา คือชาวบ้านในชุมชน ที่ไป “รับขัน” มาจากครู หรือถูกผี
บังคับให้เป็นม้าขี่ เพราะเกิดป่วยไข้รักษาไม่หาย มีร่างทรงมาบอกว่า “เจ้า” ต้องการเป็นม้าขี่ ถ้ารับขันเป็นม้า
ขี่ก็จะหายจากการป่วยไข้ ม้าขี่ซึ่งมักจะเป็น “เจ้าเมือง” ในอดีตชาติ จึงมีหน้าที่ในการดูแลรักษาสุขภาพของ
คนในชุมชน รวมถึงการสร้างประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น “ฉบับม้าขี่” ขึ้นได้ในบางกรณี เช่นเดียวกับพระสงฆ์ ก็
สร้างประวัติศาสตร์ท้องถิ่น “ฉบับนิมิตฝัน” จากหลวงพ่อได้เช่นกัน
ชาวบ้านยืนยันว่าผีเสื้อบ้านที่ช่อแลเรียกว่า “เจ้าหมอกมุงเมือง” เป็นผีเจ้าบ้านของบ้านช่อแลอยู่มา
นานแล้ว หลายชั่ว อายุคน เดิมเป็น พระภิกษุชาวเงี้ยว (ไทใหญ่) และมีวัดอยู่บริเวณนี้ (ที่ตั้งหอ) ซึ่งจะมีพิธี
กรรมการไหว้ผีกันในเดือนเก้าเหนือ นอกจากนี้ยังมี “เจ้า” อยู่อีกหลายเจ้าในเขตชุมชนหมู่บ้านย่อย ๆ ลงไป
“ไหว้สาพร้อมกับหอผีเจ้าบ้านเจ้าเมือง อยู่ตรง ๔ แยกไฟแดงบ้านช่อแล คือ เจ้าพ่อเมืองแสน เจ้าพ่อ
น้อยแก้ว ซึ่งมีมานานแล้ว แม่อุ๊ยเรียก “เจ้าพ่อเมืองแกน” มีบ้านช่อแลมาไหว้ทั้งตาบล เมื่อไหว้เจ้าบ้านแล้วก็
ไหว้เจ้าพ่อเมืองแสน มีเจ้าทรงอยู่มากนับร้อยคน บ้าน ๆ หนึ่งอาจมีหลายหอ แต่จะมีหอเจ้าบ้านอยู่แห่งเดียว
ส่วนหออื่นมักเป็น “ของดีของตระกูล ” เช่น หอเจ้าปู่ย่า เป็นต้น แม่อุ๊ยนับถือและได้ไปไหว้เจ้าหลวงคาแดงที่
บ้านแก่งปันเต๊าด้วย บ้านสันป่าสัก มีคนลาพูน หางดง ย้ายเข้ามาอยู่บ้าง บ้านช่อแลมีคนลาพูนมาก เสื้อบ้าน
สันป่าสักเรียก “พ่อหลวงคาปัน” เป็นผีอารักษ์บ้าน มีมาแต่เดิมแล้ว ตานานเป็นใครไม่ปรากฏ พ่อหลวงคาปัน
เป็นรุ่นเดียวกับ เจ้าเมืองแสน สมัยตั้งแต่ยุคมาตั้งบ้านช่อแล บ้ านสันป่าสัก ชาวบ้านที่อื่นมักเรียกแม่อุ๊ยว่า
“ชาวเมืองแกน” 8
ชิเกฮารุ ทานาเบ้ (Shigeharu Tanabe: ๒๕๓๙) ได้อธิบายถึงกระบวนการ “ร่างทรง” ที่ได้ลุกขึ้นมา
ผลิ ตซ้าเรื่ องราวของท้องถิ่น ดังกล่ าวว่า ปรากฏการณ์การทรงเจ้าในท้องถิ่น เป็นกระบวนการก่อรูปของ
“บุคคล” ในลักษณะที่เป็นปัจเจก ซึ่งถูกกาหนดโดยความสัมพันธ์กับระบบสังคมและสภาพการณ์ทางจิตวิทยา
ภายใน ความเป็นปัจเจกแห่งตัว “บุคคล” ถูกสร้างขึ้นในเชิงวัฒนธรรมโดยองค์ความรู้และการปฏิบัติ เป็น
ความสามารถที่จะจัดการกับความรู้สึกผิดที่ผิดทาง และความไม่มั่นคงที่เกิดจากการกลายสภาวะของระบบทุน
นิยมและการเติบโตของรัฐชาติ ซึ่งเรื่องดังกล่าวไม่เพียงเป็นสภาพของการครอบงาจากอานาจภายนอกใน
ลักษณะที่เป็ นเรื่ องของ “ปั จ เจกบุคคล” แล้ ว แต่ยังเกี่ยวโดยตรงกับการได้มาและการใช้อานาจ คนทรง
สามารถที่จะกาหนดเรื่องราวที่ได้จากอานาจภายในของตัวเอง โดยการกลายสภาวะหรือลอกเลียนแบบเป็นคน
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สัมภาษณ์แม่คามูล จันทิมา อายุ ๙๐ ปี บ้านสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง, ๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๙๘

อื่นจากภายนอก ไม่ว่าจะเป็นองค์ผู้รู้จากตานาน วีรชนของชาติ คนแปลกหน้า เป็นการกลายสภาวะซึ่งอยู่บน
พื้นฐานของดุลยภาพที่ถูกสั่นคลอน ที่แปรเปลี่ยนกันไปมาอยู่เสมอกับการเข้าสู่อานาจ 9
พ่อครูนิพนธ์ พินิจสอน อายุ ๗๖ ปี อดีตครูอาวุโส บ้านป่าจี้ ต.อินทขิล อ.แม่แตงเดิมเป็นคนอาเภอ
แม่วาง (บ้านกาด) ย้ายมาชุมชนเมืองแกนเมื่อ พ.ศ. ๒๔๙๖ ในปีแรกได้อาศัยอยู่ที่บ้านเด่น จากนั้น พ.ศ.
๒๔๙๗ จึงได้ย้ายเข้ามาอยู่บ้านป่าจี้ และตั้งหลักปักฐานที่บ้านป่าจี้ พ่อนิพนธ์ ได้เล่าถึงคาเรียกขานของ
“บ้านป่าจี้” ว่า
“บ้านป่าจี้มาจากชื่อต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งเรียกว่า ต้น “จี้” เป็นไม้เลื้อยมีหนาม ลักษณะคล้ายต้นหวาย
แต่ก่อนบริเวณนี้มีมากมาก ไม้จี้นั้นตามประเพณีเดือน ๔ เป็ง (มกราคม) พุทธศาสนิกชนจะนาไม้จี้มาดัง (เผา)
ไฟหน้าวิหารวัดทุกวัด เพื่อเป็นการบูชาคุณพระพุทธเจ้า เรียกว่าประเพณี “ทานหลัวพระเจ้า” (ให้พระเจ้าผิง
ไฟ เพราะหนาว)
บ้านเป้า มาจากชื่อของนกเป้า ซึ่งเป็นนกที่มีอยู่มากในเขตบ้านเป้าในขณะนั้น เป็นนกที่จาศีล ไม่กิน
สัตว์ กินแต่ลูกไม้และพืชเป็นอาหาร ส่วน บ้านวังแดง มาจากบริเวณลาน้าบริเวณนั้นมีลักษณะเป็นคุ้ง หรือ
วัง ที่ลึกมากจนมองเห็นเป็นสีแดงขุ่น จึงเป็นต้นเหตุของการเรียกขานชื่อ บ้านวังแดง ตั้งแต่นั้นมา
ปี พ.ศ. ๒๔๙๗ สมัยก่อนบ้านป่าจี้อยู่กันเป็นป๊อก (หย่อม) บ้าน หย่อมบ้านละไม่เกิน ๒๐ หลังคา
เรือน หลังจากนั้นคนจากอาเภอต่าง ๆ เช่น อาเภอสารภี อาเภอแม่วาง ได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ชุมชนเมืองแกน เป็นชุมชนที่อุดมสมบูรณ์ เป็นอู่ข้าวอู่น้าที่สาคัญของอาเภอแม่แตง เมืองแกน เรียก
อีกอย่างหนึ่งว่า “ทุ่งพันแอก” (อ่านโต้ง – ปัน – แอก) หมายถึงพื้นที่นี้เป็นอู่ข้าวอู่น้า ซึ่งปีหนึ่ง ๆ ทาไร่ทานา
ชาวนาจะใช้แอกถึงพันแอก เรียกอีกอย่างว่า “ปันแอกปันเผือ” ชุมชนเมืองแกนมีพื้นที่ครอบคลุมถึง ๔
ตาบล ได้แก่ ตาบลอินทขิล ตาบลบ้านเป้า ตาบลช่อแล และตาบลแม่หอพระ
เหตุที่ใช้ ชื่อ “เมืองแกน” เนื่ อ งจาก “พ่อขุนสามฝั่ งแกน” เป็ นผู้ ส ร้าง (ตามประวัติที่ เข้าร่ว ม
สัมมนา) พ่อขุนสามฝั่งแกนจากเมืองพร้าวมาสร้างเมือง ณ ชุมชนเมืองแกนนี้ เพื่อเป็นเมืองพักตามทางเข้าไป
ยังเมืองเชียงใหม่ น้าที่ไหลผ่านเมืองแกนที่พ่อขุนสามฝั่งแกนสร้างขึ้นมานี้ จึงถูกเรียกขานตามเชื่อเมืองว่า
“ฮ่องแกน” หรือ “ร่องแกน” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา และพัฒนาเป็นเทศบาลตาบลเมืองแกนพัฒนาในปัจจุบันนี้
แต่เดิมอาเภอแม่แตงตั้งขึ้นเริ่มแรกเรียกว่า “แขวง” ตั้งขึ้นครั้งแรกในท้องที่บ้านเป้าหมู่ ๔ ตาบลบ้าน
เป้าปัจจุบัน เมื่อพ.ศ. ๒๔๑๘ ตรงกับสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ทรงรับสั่งให้
พระเจ้ าอิน ทวิชยานนท์ เจ้ าผู้ ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ ๗ จัดตั้งแขวงเมืองแกนขึ้นที่ หมู่บ้าน บ้านเป้า
เรียกว่า “แขวงบ้านเป้าเมืองแกน” เพราะการคมนาคมสมัยนั้นต้องอาศัยทางน้าเป็นหลัก และแต่งตั้งให้ท้าว
แสนไชย เป็นผู้ครองแขวง เป็นคนแรก
9

ชิเกฮารุ ทานาเบ้ “บุคคลในกระบวนการกลายสภาพ: ร่างกาย จิตใจและการยื้อแย่งทางวัฒนธรรม” สามารถ ศรีจานงค์
แปลและเรียบเรียงจาก “The person in Transformation: body mind and cultural appropriation” ซึ่งนาเสนอเป็น
Conference Lecture ใน 6th International Conference on Thai Studies, เชียงใหม่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๓๙

๙๙

ต่อมา พ.ศ. ๒๔๓๕ ได้ทาการย้ ายแขวงไปตั้งอยู่ที่บ้านเมืองกึ๊ด หมู่ ๑ ตาบลกึ๊ดช้าง เรียกว่า
“แขวงเมืองกึ๊ด” โดยมี “ขุนกึ๊ด” เป็นผู้ครองแขวง พ.ศ. ๒๔๓๗ ได้ทาการย้ายแขวงไปตั้งอยู่ที่บ้านวังแดง
หมู่ ๒ ตาบลอินทขิล เรียกว่า “แขวงเมืองแกน” โดยมีพ่อแคว่นพรหม (กานันพรหม กานันคนแรกของตาบล
อินทขิล) เป็นผู้ปกครอง พ.ศ. ๒๔๓๙ ได้ย้ายแขวงมาตั้งที่บ้านแม่ก๊ะ หมู่ ๓ ตาบลแม่แตง เรียกว่า “แขวง
แม่ก๊ะ” โดยมี “ขุนแตง” (แต๋ง) เป็นผู้ปกครองแขวง พ.ศ. ๒๔๕๐ ย้ายแขวงมาตั้งที่หมู่บ้านเหล่า หมู่ ๒
ตาบลสันมหาพน และได้รับการยกฐานะเป็น “อาเภอ” เป็นครั้งแรกในปีนั้น ขณะนั้นเรียกว่า “อาเภอสัน
มหาพน” แต่เนื่องจากอาเภอสันมหาพนอยู่ติดกับลาน้าแม่แตง จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “อาเภอแม่แตง” ตามชื่อ
ลาน้าแม่แตง เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๕๘ เป็นต้นมา ต่อมา พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้ย้ายที่ว่าการอาเภอแม่แตงมาตั้ งอยู่ริม
ถนนใหญ่ปัจจุบัน ในสมัยนายอาเภอแก้ว เนตรโยธิน จนถึงปัจจุบัน”
พ่อหลวงดวงคา เป็นอดีตพ่อหลวง (ผู้ใหญ่บ้าน) เป็นพ่อหลวงอันดับที่ ๔ ของบ้านเด่น ต.อินทขิล
อ.แม่แตง เดิมพ่อหลวงดวงคา ย้ายมาจากบ้านท่าช้าง กิ่งอาเภอเวียงหนองล่อง จังหวัดลาพูน ย้ายตามพ่อ
มาอยู่บ้านเด่นตั้งแต่เล็กอายุได้ ๑๑ – ๑๒ ปี พ่อหลวงได้เล่าประวัติบ้านเด่นให้ฟังว่า
“สมัยนั้นบ้านเด่นยังเป็นป่า ไม่มีคนอยู่อาศัย จะมีก็ไม่กี่ หลังคาเรือน ประมาณ ๒๐ กว่า หลังคา
เรือนได้ พ่อได้ฟังคนเฒ่า คนแก่สมัยนั้นเล่าว่า เดิมบ้านเด่นตั้งอยู่กลางโต้ง(ทุ่งนา) แต่ได้ย้ายมาตั้งยังสถานที่
ปัจจุบันนี้เนื่องจากการคมนาคมไม่สะดวก จากนั้นจึงมีคนต่างถิ่นอพยพย้ายเข้ามาเรื่อย ๆ ส่วนมากมาจาก
จังหวัดลาพูน อาเภอแม่วาง บ้านขัวมุง(อาเภอสารภี) ก็มีชาวไทใหญ่มาบ้าง ส่วนใหญ่มาจากเมืองปอนและ
เมืองปุ อาเภอแม่ฮ่องสอน สมัยนั้นเรียกชาวไทใหญ่เหล่านี้ว่า “เงี้ยวจะปุ” คนเหล่านี้ย้ายมาสมทบกับคน
บ้านเด่นที่อยู่เดิมและมากขึ้นเรื่อย ๆ ปัจจุบันบ้านเด่นมีมากกว่า ๒๐๐ หลังคาเรือนแล้ว
เรื่องเล่า กับต้านานวัดและพระธาตุ ในระบบความสัมพันธ์ของชุมชนจากเมืองแกนถึงเมืองพร้าว
ลักษณะพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เป็นแอ่งเล็กแอ่งน้อยระหว่างหุบเขา กาหนดให้เกิดความสัมพันธ์ของ
ชุมชนบนฐานที่ใช้ทรัพยากรป่าและแม่น้าร่วมกัน ดอยหลวงเชียงดาวและดอยจอมหด เป็นดอยสูงขนาบอยู่สอง
ฝั่งตะวันตกและตะวันออกของที่ราบโหล่งเชียงดาว พร้าว - แม่แตง โดยมีแม่น้าปิงอยู่ระหว่างกลาง คนโบราณ
จึงเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างดอยทั้ง ๒ ลูก โดยการสร้างเป็นตานานที่พระพุทธเจ้าทรงหลั่งรินน้าพุทธาภิเสก
ในการเสด็จขึ้นครองราชย์ของพระเจ้าทริทธัมมราชา จากดอยหลวงเชียงดาวสู่ยอดดอยจอมหด ดังความว่า
“...ถัดนั้นมาแถมเล่าจักมีพระญาตนนึ่งลุกวันตกช้วยไต้ มีเกล้าจุก หน้าป้าว มันมีผมตัดแขวดรอบนึ่ง
จักมารบเอาเมืองเชียงใหม่ในปีกดเส็ดนั้น คนทังหลายจักตายมากนักแล เลือดพ่อถ้วมไถลตีนช้างพุ่น ๗ วัน ๗
คืนชะแล ในวันถ้วน ๘ นั้นพระญาอินทาธิราชและทังพรหมชาแล ท้าวจตุโลกบาลทังสี่และพระญาเวสสุวัณณ
ราช ค็มาพร้อมกันจักมาราธนายังมหาทุคคตปุริสด้วยยสปริวารอันมากนัก หื้ท่านขึ้ นขี่ม้าแก้วแล้วนาไปด้วยตุ
ริยนนตรีในอากาสสู่อโนมต พระญาค็หื้สุกัมม์เทวบุตเนรมิต ปราสาทหลังนึ่งแล้วด้วยแก้ว ๗ ประการ หื้มีหอ
สรงอาบหื้แล้วด้วยแก้ว ๗ จาพวก แล้วซ้าเนรมิตแต่แปงรินคาก่ายแต่อ่างสลุงเชียงดาวมาเถิงปราสาทอันตั้งอยู่
เหนือดอยจอมหด หื้เป็นที่หล่อหดน้าพุทธาภิเสก แล้วพระญาค็มานิมนต์ ทริทธัมมราชาขึ้นนั่งปราสาทแก้ว

๑๐๐

เหนือดอยจอมหด แล้วพระญาอินท์จิ่งเอาน้าใจไคร่หอยสังข์มาหดสรงเกสอภิเษกยังมหาทุคคต อายุได้ ๔๙ ปี
หื้ได้เปนพระญาธัมราชาค็มีวันนั้นแล...” 10
พระธาตุจอมหดองค์จริง ประดิษฐานอยู่ที่ดอยจอมหด อาเภอพร้าวและถูกจาลองไว้ที่บริเวณภายใน
วัดพระธาตุสุนันทา ตาบลแม่หอพระ อาเภอแม่แตง อีกแห่งหนึ่ง อันแสดงถึงศรัทธาและความสัมพันธ์ของคน
ภายในโหล่งชุมชนพร้าว – เชียงดาวและแม่แตงได้เป็นอย่างดี

ดอยจอมหด ในเขตเมืองพร้าว กับพระธาตุจอมหด (จาลอง)
บ้านแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง

ภูมินามชุมชนแม่ห่อผ้า – แม่หอพระ – แม่นาป้าก
ภูมินาม เรื่องเล่าและประวัติศาสตร์ท้องถิ่นชุมชนแม่หอพระ มีความเป็นมาที่ผูกพันอยู่กับศรัทธาใน
พุทธศาสนา ชาวบ้านเชื่อสืบกันมาว่า เหตุที่ชื่อ “แม่หอพระ” เนื่องจากพระพุทธเจ้าเอาห่อผ้ามาจึงได้เรียกว่า
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พระอธิการประเสริฐ ปวโร(ปริวรรต). ตานานธาตุจอมหด ต.น้าแพร่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ฉบับวัดมาตุการาม (บ้านเด่น)
ต.แม่อาย อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่, เอกสารอัดสาเนา, มปป.

๑๐๑

“แม่ห่อผ้า” หรือห่อผ้าพระพุทธเจ้าและเพี้ยนเป็นแม่หอพระ “แม่นาป้าก” เกิดจาก พระพุทธเจ้าเอาผ้าไป
“ป้าด” (พาด) จึงเรียกว่าบ้านแม่นาป้าด และเพี้ยนเป็น “แม่นาป้าก” ในที่สุด

พระธาตุสุนันทา บ้านแม่หอพระ ต.แม่หอพระ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

พระธาตุสุนันทา บ้านแม่หอพระ เดิมชาวบ้านเรียกสืบกันมาว่า “พระธาตุแม่หม้าย” มีเรื่องเล่าว่าสมัย
ที่พระเจ้ากรุงอังวะได้ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหม่ และเมืองหริภุญชัย ชาวบ้านรู้ข่าวจึงพากัน หนี พระยาเหียรพา
บุตรีของตนไปนครสวรรค์ ส่วนนางสุนันทาซึ่งสามีเป็นทหาร รักษาการอยู่หน้าด่าน นางมีความเลื่อมใสใน
พระพุทธศาสนาเป็นอันมาก จึงได้นาแก้วแหวนเงินทองมาฝังไว้ ณ ที่ใกล้ ๆ กับสถานที่ ที่บรรจุพระเกษาธาตุ
ของพระพุทธเจ้า และได้สร้างเจดีย์ขึ้นครอบไว้ ชาวบ้านเห็นว่านางไม่มีสามี เข้าใจว่านางเป็นหม้าย จึงเรียกสืบ
กันมาว่า “พระธาตุแม่หม้าย”
ตามประวัติพระธาตุองค์นี้ จากธรรมพระเจ้าเลียบโลก 11 และผู้เฒ่าผู้แก่เล่าสืบกันมาว่า ได้บรรจุพระ
เกศาธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ ๑ เส้น ในเขตเมืองแกน สถานที่นั้น ชื่อ “แม่หอเค็ด” เรียกนามตามชาวบ้านซึ่ ง
ทามณฑป และอาสนะถวายพระพุทธเจ้า และพระอรหันต์ที่ติดตามเสด็จ และได้เค็ดไม้ (กิ่งไม้) จึงเรียกกันว่า
“แม่หอเค็ด” ปัจจุบันเรียกว่า “แม่หอพระ”
อีกสานวนหนึ่งเชื่อว่า “แม่หอพระ” เพี้ยนมาจากคาว่า “แม่ห่อผ้า” โดยอ้างจากตานานพระเจ้าเลียบ
โลกเช่นกันว่า พระพุทธเจ้าเดินทางมาโปรดสัตว์และเผยแพร่พระพุทธศาสนายังดินแดนล้านนาไทย พระองค์
ทรงนาเอาห่อผ้าติดตัวมาด้วย บริเวณนี้จึงได้ชื่อว่า “แม่ห่อผ้า” หมายถึง ห่อผ้าของพระพุทธเจ้าและเพี้ยนมา
เป็นแม่หอพระในที่สุด จากนั้นพระพุทธองค์ได้เดินทางต่อและนาผ้าไปป้าด (พาด) ยังบริเวณหนึ่ง ต่อมาบริเวณ
นั้นจึงได้ชื่อว่า “แม่นาป้าด” และเพี้ยนเป็น “แม่นาป้าก” หรือบ้านแม่นาป้ากในปัจจุบัน 12
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ป้ายประวัติพระธาตุสุนันทา, ๑๔ มกราคม ๒๕๔๗
สัมภาษณ์แม่คามูล จันทิมา อายุ ๙๐ ปี บ้านสันป่าสัก ต.ช่อแล อ.แม่แตง, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๔๗

๑๐๒

กาลล่วงมาจนถึงวันเสาร์ที่ ๑๒ มกราคม ๒๔๔๔ แรม ๘ ค่า ปีฉลู ครูบามโนชัยและคณะศรัทธาได้ทา
การบูรณะพระธาตุแม่หม้าย พร้อมบรรจุพระธาตุอรหันต์แก้วแหวน เงินทอง และได้จารึกแผ่นเงินประมาณ ๑
เมตรไว้ในพระธาตุเป็นหลักฐาน
ต่อมาพระธาตุองค์นี้ชารุดมาก ครูสิงห์โต กิตฺติโสภโณ (พระสักขี ไชยา) ได้บูรณะขึ้นอีกครั้งหนึ่ง วันที่
๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๖ แรม ๘ ค่า ปีระกา และได้บรรจุแก้วแหวนเงินทอง พร้อมพระธาตุอรหันต์อีกจานวน
หนึ่ง และได้เปลี่ยนชื่อจากพระธาตุแม่หม้าย เป็น “พระธาตุสุนันทาแม่หอพระ” ตั้งแต่นั้นมา
นอกจากนั้นยังพบหลักฐานจากตานาน 13 กล่าวว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าพร้อมพระสาวกได้มา
โปรดสัตว์ในพื้นที่เมืองล้านนา ทรงประทับอยู่ที่ม่อนดอยแห่งหนึ่งอยู่ในเขตเมืองแกน ครั้งนั้นพระพุทธองค์ท่าน
ได้ผินพระพักตร์ไปทางทิศอุดร เห็นม่อนจอมหดและแม่น้าสะงัด พระพุทธองค์เห็นว่าที่นั้นเป็นที่ราบควรไว้ซึ่ง

พระพุทธศาสนา จึงหยิบพระเกศาหนึ่งเส้นมอบให้พระอินทร์ เอาโกฏิ์ทองบรรจุไว้ในอุโมงค์ แล้วนาหินและอิฐ
ปิดไว้ สถานที่แห่งนั้นชื่อว่า “อุโมงค์อาราม” ต่อไปข้างหน้าชาวโลกจะเรียกว่า “ศรีโคมคา แสนทอง” ต่อมา
พระพุทธองค์ได้เสด็จไปโปรดหมู่บ้านทัมมิลละ (หมู่บ้านชาวลัวะ) แล้วได้ประทับที่ใต้ต้นชมพู่ต้นหนึ่ง ที่แห่งนั้น
อยู่ใกล้ริมน้าน้อยซึ่งไหลมาจากทิศตะวันออก ชาวบ้านทราบว่าพระพุทธเจ้าเสด็จมาโปรดที่บ้านทัมมิลละ จึงได้
ถวายข้าวบิณฑบาตด้วยน้าเมี่ยงและน้ามะตูมและทาอาสนะด้วยเค็ดไม้ถวายพระพุทธเจ้า พระพุทธองค์จึงตรัส
กับพระอานนท์ว่า สถานที่แห่งนี้ควรไว้ศาสนา จึงหยิบพระเกศาให้พระอานนท์พร้อมกับพระยาทัมมิลละ ๑
เส้น นาไปบรรจุไว้ในอุโมงค์ สถานที่แห่งนั้นเรียกว่า “แม่หอเค็ด” ต่อมาเรียกว่า “แม่หอพระ”
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ประวัติพระธาตุสุนันทา,เชียงใหม่: วัดพระธาตุสุนันทา, เอกสารอัดสาเนา, มปป.

๑๐๓

ชุมชนแม่เลิม กับต้านานพระธาตุดอยจอมสวรรค์

พระธาตุดอยจอมสวรรค์
บ้านแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง
พระธาตุดอยจอมสวรรค์ หรือ พระธาตุดอยสวรรค์ ประดิษฐานอยู่ที่ วัดดอยจอมสวรรค์ ตาบลบ้าน
เป้า อาเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นพระธาตุที่มีลักษณะเป็นงานฝีมือศิลปะแบบของม่าน (พม่า) จากแผ่น
จารึกประวัติของพระธาตุดอยจอมสวรรค์ พบว่า วัดดอย (วัดดอยจอมสวรรค์) ริเริ่มก่ อสร้างโดย พระครูบา
ทิตย์ (ไม่ทราบฉายา) และแล้วเสร็จเมื่อปีพ.ศ. ๒๐๐๗ จากนั้นได้ก่อสร้างองค์พระธาตุดอยจอมสวรรค์และ
บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ พระธาตุอัครสาวกพระพุทธองค์เสร็จเมื่อปีพ.ศ. ๒๐๑๑
พ่อสิงห์คา ณ ลาปาง 14 เล่าว่า เมื่อครั้งทีค่ รูบาทิตย์ยังเป็นฆราวาสอยู่นั้น เป็นคนเกเร ต่อมาได้มาบวช
เป็นพระภิกษุ ทาการสร้างวัดและพระธาตุดอยจอมสวรรค์ โดยได้จัดผ้าป่าขึ้นหลายครั้งเพื่อหางบประมาณมา
สร้างวัดและพระธาตุ จากนั้นได้ ขุดลงใต้พื้นดินบริเวณฐานพระธาตุ พบหินใหญ่ ๔ ก้อน ปิดโอ่งสมบัติอยู่ ๔
โอ่งด้วยกัน แต่ท่านได้เปิดดูเพียง ๑ โอ่ง พบสมบัติต่าง ๆ มากมาย เช่น บอกไฟคา (บั้งไฟทองคา) เรือคา (เรือ
ทองคา) จากนั้นครูบาทิตย์ได้เก็บสมบัติดังกล่าวไว้ยังสถานที่เดิม ได้นาขึ้นมาเพียงหินที่ปิดปากโอ่ง ๑ ก้อนเพื่อ
เป็นหลักฐานให้คนรุ่นหลังได้รับรู้เรื่องราวต่อไป
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สัมภาษณ์พ่อสิงห์คา ณ ลาปาง อายุ ๗๑ ปี บ้านแม่เลิม ต.บ้านเป้า อ.แม่แตง, ๖ มีนาคม ๒๕๔๘

๑๐๔

หินที่ปิดปากโอ่งสมบัติใต้ฐานพระธาตุจอมสวรรค์

พ่อสิงห์คาเล่าต่อไปว่า พระธาตุดอยจอมสวรรค์ ถือเป็นพระธาตุที่สาคัญยิ่งแห่งหนึ่งของโหล่งเมือง
แกน จนถูกขนานนามว่าเป็น “ดือเมืองแกน” หรือ “สะดือเมืองแกน” (สะดือเมือง – ศูนย์กลางของเมือง) เล่า
สืบกันมาว่า ครูบาทิตย์ (ผู้สร้างวัดดอยจอมสวรรค์) ได้พบบัตรถา (ลายแทงใบลาน) จากเค้าสนาม จารึกไว้ว่า
“ม่วงหมกฆ้อง ร้องสามแสน ดือเมืองแกน คนหมดโหล่งเมืองแกนกินบ่เสี้ยง มีที่รุ้งคา ตาตาตกอยู่ ตก
ที่ไหน ของมีที่หั้น ”
ม่วงหมกฆ้อง หมายถึง บ้านม่วงฆ้องในอาเภอเชียงดาว ร้องสามแสน หมายถึงบวกร้องที่บ้านแม่หอ
พระ ดือเมืองแกน คือ ตาแหน่งที่ตั้งวัดดอยจอมสวรรค์ ชาวบ้านและคนในท้องถิ่น เชื่อว่าหลักฐานที่ครูบาทิตย์
พบนี้ เป็นสิ่งสาคัญที่ยืนยันถึงความเป็นสะดือเมืองแกน ของวัดจอมสวรรค์ ทั้ งยังมีการยืนยันและกล่าวอ้างถึง
ผาอีฮุ้ง (ดอยนกรุ้ง) ว่า สายตาของผานกรุ้ง มองจากบนดอยรุ้งเหลียวมาตก ณ จุดใด จุดนั้นจึงเป็นสะดือเมือง
แกน ซึ่งในสมัยก่อนบริเวณนั้นยังคงมีผาอีฮุ้ง อยู่ดอยอีฮุ้ง (ดอยนกรุ้ง) มีลักษณะเป็นหัวนกรุ้ง และมีปีกอยู่
เหลียวมามอง ณ บริเวณวัดดอยจอมสวรรค์ ต่อมาสมัยสงคราม ทหารไปขุด ทาลายจนเหลือแต่หินผา และคา
ว่า “ของ” ในที่นี่น่าจะมีความหมายว่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์และทรัพย์สมบัติต่าง ๆ
หลังจากนั้นประวัติของวัดและพระธาตุดอยสวรรค์สูญหายไปยาวนานถึง ๔๔๗ ปีจนเวลาล่วงมาถึงปี
พ.ศ. ๒๔๕๔ พระครูบาสิทธิ วัดดอยจอมแจ้ง ได้นาคณะศรัทธามาบูรณะปฏิสังขรณ์ พระธาตุดอยสวรรค์ที่
อยู่ในสภาพทรุดโทรมอย่างหนัก จากอายุกาลและภัยธรรมชาติต่าง ๆ โดยการบูรณะองค์พระธาตุในครั้งนี้ใช้
เวลาบูรณะถึง ๓ ปี จากนั้นคณะศรัทธาชาวบ้านกาดช่อแล ได้ร่วมกันจัดงานสมโภชพระธาตุดอยจอมสวรรค์
ในวันอาทิตย์ที่ ๑๗ เมษายน ๒๔๕๗
เมื่อ ๕๐ – ๖๐ ปีก่อน วัดต่าง ๆ ทั้งตาบลบ้านเป้าและตาบลใกล้เคียง มา “เอาอุโบสถ” หรือขึ้นพระ
อุโบสถ ทาพิธีอุปสมบทพระภิกษุที่วัดดอยจอมสวรรค์แห่งนี้ โดยวัดที่มาอุปสมบท ได้แก่ วัดป่าจี้ วังแดง ตาบล

๑๐๕

อินทขิล วัดก๊างหงส์ วัดบ้านดง วัดบ้านเป้า วัดบ้านแพะ วัดสบเลิม วัดแม่เลิม วัดแม่โจ้ ตาบลบ้านเป้า แต่
ปัจจุบันหลายวัดไม่ได้มาบวชพระภิกษุที่วัดดอยจอมสวรรค์แล้ว
ภูมินามชุมชน “ช่อแล” กับพระธาตุช่อแล
แร – น. ผ้าไหม เช่น ช่อแร (อ่าน “จ้อแฮ”) คือธงสามเหลี่ยมที่ทาด้วยแพร แฮ ก็ว่า (แล ก็อ่าน) 15
คนในถิ่นล้านนา ออกเสียง ร เป็นเสียง ล เสมอ เมื่อเป็นภาษาเขียน ก็จะเขียนตามเสียง ไม่เขียนตาม
รูป เช่นคาว่า จันฺท ที่หมายถึงพระจันทร์ ในภาษาสันสกฤต แต่ล้านนานิยมใช้ภาษาบาลีมากกว่าสันสกฤต และ
ออกเสียงว่า จัน –ต๊ะ ก็จะเขียนว่า จันต๊ะ ในภาษาถิ่นตามเสียงอ่าน เป็นต้น
ภูมินามของชุมชนบ้านช่อแล จากรูปเขียน “ช่อแร” เมื่อเขียนตามเสียงจึงเขียนเป็น “ช่อแล” หาก
แปลความหมายตามรูปคา ก็จะมีความหมายไปในทางที่เป็นศิริมงคล และอ้างอิงไปถึงระบบแกนยึดโยงของ
ชุ ม ชนที่ มี พุ ท ธศาสนาเป็ น แกนกลาง ซึ่ ง เมื่ อ เที ย บกั บ พระธาตุ วั ด “ช่ อ แฮ” ประจ าจั ง หวั ด แพร่ ก็ จ ะได้
ความหมายเดียวกัน คือพระธาตุที่มีธงแพรไหมสีเหลืองประจาพุทธศาสนาและมีรูปเสมาธรรมจักรติดอยู่
ข้างบนอย่างสง่างาม เป็นสัญลักษณ์ หรือหมุดหมาย (land mark) สาคัญประจาชุมชน ภูมินามดังกล่าวมีการ
แพร่กระจายไปยังพื้นที่อื่น ๆ อีกหลายแห่งในชุมชนล้านนาทั่วไป
ชุมชนช่อแลเป็นชุมชนใหญ่อีกชุมชนหนึ่งในโหล่งเมืองแกน มีหลักฐานปรากฏวัดร้างหลายแห่งอัน
แสดงให้เห็นถึงชุมชนโบราณที่ก่อตัวกระจายอยู่โดยรอบบ้านช่อแล ซึ่งต้องอพยพโยกหนีจากภัยสงครามตั้งแต่
ยุคสมัยที่พม่าครองเมืองเชียงใหม่จนสงครามสงบก็ได้มีการรื้อฟื้นชุมชนขึ้นใหม่
พระธาตุช่อแล ในวัดช่อแลพระงาม บ้านช่อแล พบหลักฐานว่า สร้างขึ้นในพ.ศ. ๒๔๔๕ โดยท่านครูบา
มหาวรรณเป็นเจ้าอาวาส และด้วยความเลื่อมใสศรัทธาในบารมีของท่านครูบามหาวรรณ อันมีศิษยานุศิษย์และ
ช่างฝีมือชาวม่าน (พม่า) รวมกับชาวบ้านช่อแลที่มีฝีมือช่วยกัน ก่อสร้างองค์พระธาตุและลวดลายต่าง ๆ เป็นที่
งดงามตามศิลปะแบบล้านนาผสมม่าน เป็นที่สักการะบูชาของชาวบ้านช่อแล และพุทธศาสนิกชนเป็นเวลาช้า
นาน ต่อมาตัวองค์พระธาตุหรือลวดลายซุ้มพระ เกิดการชารุดทรุดโทรมตามกาลเวลา เนื่องจากเกิดการผุกร่อน
หมดอายุของปูน ทางคณะศรัทธาประชาชนบ้านช่อแล โดยมีพระอธิการสุพรรณ โชติธมฺโม เจ้าอาวาสได้พร้อม
ใจกันบริจาคทุนทรัพย์ ทาการบูรณปฏิสังขรณ์องค์พระธาตุครั้งใหญ่ โดยให้คงไว้ตามศิลปะรูปแบบทรงเดิม
และครอบโดยการลงรักปิดทองทั้งองค์ เพื่อเป็นศาสนวัตถุเป็นที่สักการะของพุทธศาสนิกชนสืบไป 16
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อุดม รุ่งเรืองศรี, ๒๕๔๗, พจนานุกรมล้านนา – ไทย ฉบับแม่ฟ้าหลวง, (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ ๑), เชียงใหม่, ภาควิชา
ภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, โรงพิมพ์มิ่งเมือง, หน้า ๖๒๗
16
ป้ายประวัติวดั ช่อแลพระงาม, ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕

๑๐๖

พระธาตุช่อแล ในวัดช่อแลพระงาม บ้านช่อแล ต.ช่อแล อ.แม่แตง

กล่าวโดยสรุป เนื่องจากความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ราบลุ่มแม่น้าปิงและแม่น้าแม่งัด ชุมชนในแอ่ง
เมืองแกน จึงเป็นชุมชนที่อพยพมาจากทางตอนใต้ของแอ่งเชียงใหม่ ทั้งจากหางดง สันป่าตอง สารภี สันทราย
แม่ริม แม่แตง และสันกาแพง
การอพยพเพื่อเสาะแสวงหาที่ทากินแห่งใหม่ที่สมบูรณ์กว่า ต้อ งเผชิญกับสภาวะความแปลกแยกทั้ง
ทางภูมิศาสตร์ และความหลากหลายทางกลุ่ มชาติพันธุ์ ชุมชนจึงต้องผลิ ตซ้าตัว ตนทางประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรม ที่ปรากฏเห็นได้ชัดเจน คือระบบผีบรรพบุรุษประจาตระกูล ที่ภายหลังขยายออกเป็นผีเสื้อบ้าน
ผีเสื้อเมือง และผีควบเมือง (กรณีผีเจ้าหลวงคาแดง ดอยหลวงเชียงดาว) ที่ส่งอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่หัวเมือง
ต่าง ๆ ของเชียงใหม่ อันเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาในอดีต
ชุมชนได้สร้างประวัติศาสตร์ฉบับท้องถิ่นขึ้นและภูมินามของตัวเอง ให้ทับซ้อนลงไปบน “พื้นที่” ใน
ประวัติศาสตร์ของรัฐชาติ ประวัติศาสตร์ของท้องถิ่ นจึงมีร่องรอยของความคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และเลื่อนไหล
ตามธรรมชาติของการผลิตนิทาน หรือตานานกึ่งประวัติศาสตร์ ที่ท้องถิ่นพยายามผลิตขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้างพื้นที่
ทางสังคมมารองรับการมีอยู่ของระบบอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรีและความชอบธรรม เพื่อประกันความมั่นคงของ
ชุมชนเอาไว้ บนฐานแกนยึดโยงที่สาคัญในอุดมการณ์ของการนับถือผีบรรพบุรุษ และทางศรัทธาในพุทธศาสนา
สิ่งนี้คือหน้าสาคัญของประวัติศาสตร์ชุมชน ที่รัฐชาติจาเป็นต้องคานึงถึงและจาเป็นต้องจารึกไว้

๑๐๙

บทที่ ๕
ภูมินาม กับประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบตานานของเวียงเชียงดาว
๑. ประวัติศาสตร์นิพนธ์แบบตานาน : เวียงของเจ้าผู้ครองนคร
นั กประวัติศาสตร์ ส มัย ใหม่ ได้ย้าถึ งแนวคิดและวิธีการศึกษาต้านาน และปัญหาในการศึกษา
ประวัติศาสตร์ล้านนาว่ามีข้อจ้ากัด ๒ ด้าน คือด้านหลักฐาน กับด้านแนวคิดและวิธีการ กล่าวคือล้าพังการ
อาศัยแต่หลักฐานลายลักษณ์นันมีข้อจ้ากัดอยู่มาก จึงควรต้องพิจารณาทังสภาพทางภูมิศาสตร์ โบราณสถาน
โบราณวัตถุ ศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีและการบอกเล่าของผู้สูงอายุ มาประกอบด้วย ซึ่งก็จะท้าให้ได้
ข้อเท็จจริงจ้านวนมากที่ยุ่งเหยิงและไร้ระเบียบเช่นเดียวกัน การที่สรัสวดี ใช้ค้าว่า “ประวัติศาสตร์นิพนธ์” ใน
ปัญหาแนวคิดและวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ท้องถิ่นดังกล่าว จึงสะท้อนถึงความตระหนักในแนวคิดและวิธี
การศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนาได้เป็นอย่างดีว่า มีความยุ่งยาก ซับซ้อน และย่อมหลีกเลี่ยงจากการ “ตีความ”
(interpretation) อย่างเป็น “อัตวิสัย” หรือ “อัตวินิจฉัย” (subjectivity) ของผู้ศึกษาไปได้ยาก
สรัสวดี ได้อธิบายถึงลักษณะและอิทธิพลของประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ที่อยู่ในรูปของต้านานว่า ต้านาน
เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ซึ่งครังหนึ่งเคยเป็นเรื่องเล่าสื บต่อกันมา และได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรใน
ภายหลัง ต้านานจึงมีลักษณะเป็นนิทานพืนถิ่นอยู่มาก และได้ย้าในตอนท้ายว่า การศึกษาเรื่องท้องถิ่นย่อม
ก่อให้เกิดความภูมิใจในบ้านเมืองของตน แต่ก็ต้องระมัดระวังความรู้สึกท้องถิ่นนิยมซึ่งอาจกลายเป็นความคับ
แคบ การศึกษาต้านานจึงควรเข้าใจระบบคิดและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่สร้างจารีตประวัติศาสตร์แบบนีด้วย และ
ได้กล่าวถึงการแบ่งประเภทของต้านาน โดยพิจารณาจากเป้าหมายการเขียนและการวิเคราะห์เนือหาว่าต้านาน
ในล้านนาแบ่งได้เป็นสองฝ่าย คือต้านานฝ่ายวัดหรือต้านานพุทธศาสนา ที่มุ่งเขียนประวัติความส้า คัญและ
ความเป็นมาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเป็นส้าคัญ กับต้านานฝ่ายเมืองหรือพืน ที่ประกอบด้วยต้านานวีรบุรุษ
ประจ้าถิ่น ต้านานล้าดับราชวงศ์ ต้านานราชวงศ์หรือต้านานเมือง และต้านานปกิณกะเบ็ดเตล็ดอื่น ๆ ที่มุ่ง
เขียนประวัติความเป็นมาของราชวงศ์หรือเรื่องราวในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งบางครังก็มีการหยิบยืมข้อมูลซึ่งกัน
และกันด้วย 1
ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์และระบบภูมินามของชุมชนในเขตเชียงดาว ก็ประกอบขึนจากฐานคติ
ที่ผสมผสานกันของระบบการปกครองของฝ่ายวัดกับฝ่ายเมืองดังกล่าว และอยู่ระหว่างความเป็นจริงบนแกน
เวลาทางประวัติศาสตร์กับแกนเวลาในพืนที่ศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับประวัติศาสตร์ของท้องถิ่นในพืนที่ใกล้เคียง
อื่น ๆ
หากพิจารณาตามภูมิศาสตร์ของเทือกเขาแดนลาวทางทิศเหนือ ที่เชื่อมต่อเป็นแนวเขาอันเดียวกับ
เทือกเขาผีปันน้าไปทางทิศตะวันออก จะเห็นภาพความสัมพันธ์ของชุมชนในพืนที่ สามเหลี่ยมที่ราบลุ่มน้าของ
เชิงเขา ระหว่างชุมชนเขตเวียงเชียงดาว ชุมชนเขตพร้าว และชุมชนในเขตแม่แตง พืนที่ทางภูมิศาสตร์ดังกล่าว
ได้สร้างเรื่องราวภายใต้ระบบความสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เป็นแบบ “ชุมชนในจินตนาการ” ชนิดหนึ่งขึน นั่น
คือเรื่องราวของต้านานแนวประวัติศาสตร์แบบวัด ที่เล่าว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงยอดดอยหลวงเชียงดาว
ที่เรียกว่าดอย “อ่างสลุง หรืออ่างสรง พระองค์ได้ “ก่าย” (วางพาด) รางรินน้าพระพุทธมนต์ จากยอดดอย
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โปรดดูรายละเอียดใน สรัสวดี อ๋องสกุล,๒๕๕๓, (ฉบับพิมพ์ครังที่ ๗). ประวัตศิ าสตร์ล้านนาฉบับ ๗๐๐ ปี, กรุงเทพฯ:
ส้านักพิมพ์อัมรินทร์, หน้า ๗ – ๒๐
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หลวงอ่างสรง ลงสู่ยอดดอย “จอมหด” (หด ภาษาถิ่นล้านนาหมายถึงรดน้า) ของเมืองพร้าว ขณะที่วัดพระธาตุ
สุนันทาในเขตอ้าเภอแม่แตง ได้จ้าลองพระธาตุจากดอยจอมหดมาไว้ที่ในวัดด้วย ซึ่งจากอดีตจนถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านในชุมชนพร้าว แม่แตง และเชียงดาว ต่างนับถือผี “เจ้าหลวงค้าแดง” ที่สถิตอยู่ในดอยหลวงเชียงดาว
เป็น “ผีควบเมือง” เดียวกัน แต่บูชาพระธาตุประจ้าถิ่นในแต่ละถิ่นของตัวเอง สะท้อนถึงระบบความสัมพันธ์
ของชุมชนในเขตพืนที่ทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงกัน ที่เคลื่อนย้ายไปมาในพืนที่การผลิตทางด้าน
เกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกันในบริเวณดังกล่าว แม้ปัจจุบันขบวนช้างของบริษัทท่องเที่ยวก็เดินจากเชิงเขาดอย
จอมหดของพร้าว ไปถึงบ้านปางแดงและแม่จอน ในเขตเชียงดาว และอีกเส้นหนึ่งคือเส้นจากพร้าวลงมาสู่บ้าน
ห้วยบงในเขตอ้าเภอแม่แตง หรือขบวนเรือแพท่องเที่ยวที่ขึนจากเขื่อนแม่งัดในเขตแม่แตงไปตามล้าน้าแม่งัด
ขึนไปพักผ่อนในเขตพืนที่พร้าว
ประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวกับ “เวียงเชียงดาว” ปรากฏในสมัยกษัตริย์ราชวงศ์มังรายของอาณาจักรล้านนา
ที่ได้ส่งเจ้านายบุตรหลานของพญามังราย ไปครองเมืองต่าง ๆ ในลักษณะเมืองลูกหลวงหรือรัฐเจ้าฟ้า ซึ่งเป็น
การปกครองแบบกระจายอ้านาจ แต่ละเมืองมีอ้านาจจัดการภายในกันเอง โดยอาศัยควาามผูกพันกับเมืองราช
ธานี ในฐานะเครือญาติร่ว มราชวงศ์ ต้า นานฝ่ ายเมืองกล่าวถึงพญาเม็งรายว่า ได้ยกเมืองเชียงดาวให้ เป็น
บ้าเหน็จความชอบในราชการสงครามแก่เจ้าไชยสงคราม ราชโอรสองค์ที่ ๒ ภายหลังจากพระเจ้าเม็งรายทราบ
ข่าวว่า พญาเบิกยกทัพจากเขลางค์นครเพื่อตีเมืองหริภุญชัย และเมืองกุมกาม พระเจ้าเม็งรายจึงรับสั่งให้มีการ
สมโภชพระราชโอรส ๗ วัน และสถาปนาเป็นเจ้าไชยสงคราม พระราชทานเครื่องอุปโภค บริโภค อย่างมหา
อุปราชให้ไปครองเมืองเชียงราย และยกเมืองเชียงดาวให้เป็นบ้าเหน็จอีกเมืองหนึ่ง ความในต้านานพืนเมือง
เชียงใหม่ระบุดังนี
“ส่วนตนเจ้าพระญาครามนั้น เจ้ามังรายค็หื้อเมืองเชียงดาวทังมวลเปนรางวัล หื้อเปนที่จอดไพมาแต่
เมืองเชียงใหม่แลเมืองเชียงราย..............แล้วเจ้ามังรายค็ปลงพระนามขึ้นชื่อลูกตนว่าเจ้าพระยาไชยสงครามวัน
นั้นแล” 2
๒. ต านานฝ่ า ยวัด : นิ ทานพื้ น ถิ่ น กั บพื้ น ที่ ใ นจิน ตนาการของชาวบ้ า น และภูมิ น ามของชุม ชนใน
“ประวัติศาสตร์ นิพนธ์ฉบับท้องถิ่น”
ในขณะที่ นั ก วิ ช าการทั่ ว ไป ยอมรั บ และยึ ด ถื อ หลั ก ฐานตามประวั ติ ศ าสตร์ นิ พ นธ์ ที่ ผ่ า นการ
“สั ง เคราะห์ ” แล้ ว จากนั ก วิ ช าการสายประวั ติ ศ าสตร์ ส มั ย ใหม่ อ ย่ า งเป็ น ด้ า นหลั ก แต่ ข ณะเดี ย วกั น
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ “ฉบับท้องถิ่น” ก็ได้ลุกขึนมาบันทึกและเล่าเรื่องราวในท้องถิ่นของตัวเองอย่างแข็งขัน
ภายใต้กรอบคิดและวิธีการศึกษาที่แบ่งเป็น ๒ ฝ่าย คือต้านานฝ่ายเมืองและฝ่ายวัด เช่นเดียวกัน
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฉบับท้องถิ่น กล่าวถึงที่มาของภูมินาม “เชียงดาว” ว่า ในสมัยโบราณ เดิมเรียก
ดอยหลวงเชียงดาวว่า “ดอยเพียงดาว” เนื่องมาจาก เมื่อแหงนดูยอดของดอยนันจะเห็นว่ายอดดอยมีความสูง
เกือบเทียบเท่ากับดวงดาว หรือ “เพียงดาว” ภายหลังจึงเรียกเพียนเป็น “ดอยหลวงเชียงดาว” นอกจากนัน
บางคนยังเรียกดอยหลวงเชียงดาวว่า “ดอยอ่างสลุง” หรือ “อ่างสรง” เนื่องจากบนยอดดอยเชียงดาวมีพืนที่ที่
เป็นอ่าง ๒ แห่ง เป็นอ่างใหญ่มีบริเวณกว้างประมาณ ๔ – ๕ ไร่ อยู่ทางทิศตะวันออก เต็มไปด้วยต้นหวาย
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คณะอนุกรรมการตรวจสอบและช้าระต้านานพืนเมืองเชียงใหม่, ๒๕๓๘. ตานานพื้นเมืองเชียงใหม่, เชียงใหม่, ศูนย์
วัฒนธรรมเชียงใหม่ และศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมสถาบันราชภัฎเชียงใหม่, หน้า ๔๑

๑๑๑

ชาวบ้านจึงเรียกว่า “ขุกป่าหวาย” หรือ “อ่างป่าหวาย” และอ่างอีกแห่งหนึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ่างป่า
หวาย อ่างแห่งนีกว้างประมาณ ๑ ไร่เศษมียอดเขาน้อยใหญ่ตังอยู่โดยรอบ 3
ต้านานฝ่ายเมือง ปรากฏในหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร อ้างอิงถึงตัวตนที่เป็นจริงของรัฐเจ้าฟ้า
แต่ขณะเดียวกัน ต้านานฝ่ายวัดที่ปรากฏอยู่ในรูปนิทานพืนถิ่น ตามระบบแกนเวลาและพืนที่ในจินตนาการของ
ชาวบ้าน ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับเจ้าผู้ครองนครในพืนที่ศักดิ์สิทธิ์ ที่เรียกกันว่า “เจ้าหลวงค้าแดง” ที่เล่ากันต่อมา
ว่าเจ้าหลวงค้าแดงเป็นราชบุตรของพญาโจรณี (ตามต้านานว่าในอดีตชาติเคยเป็นโจร) วันหนึ่งพญาโจรณีพบ
กวางทองตัวหนึ่งเดินในสวน และไม่ทราบว่ากวางทองตัวนันคือพระวิสุทธิกรรมแปลงกายมา จึงสั่งเจ้าหลวงค้า
แดงพระราชบุตรออกไปติดตามจับกวางทองตัวนันให้ได้
เจ้าหลวงค้าแดงและทหารออกติดตามกวางทองมาถึงยังดอยอ่างสรง (ดอยอ่างสลุง) พบนางผู้หนึ่งอยู่
ที่เชิงดอยอ่างสรง ทังสองคนจึงเกิดความรักใคร่ชอบพอกัน จากนันนางได้ชวนเจ้าหลวงค้าแดงพักแรมอยู่กับ
นาง ณ ดอยอ่างสรงแห่งนัน หลังจากนันทหารของเจ้าหลวงค้าแดงได้พบกับฤาษีตนหนึ่ง ฤาษีแนะน้าและ
ท้านายว่าบริเวณเชิงดอยหลวงนีเป็นชัยภูมิที่ดี ควรใหเจ้าหลวงค้าแดงมาสร้างบ้านเมือง ณ เชิงดอยแห่งนี จะ
ท้าให้อุดมมั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติ ทหารทังหลายเมื่อได้รับฟังความจากฤาษีแล้วจึง พากันไปบอกความแก่เจ้า
หลวงค้าแดง เจ้าหลวงค้าแดงจึงทรงสร้างเมืองขึนตามค้าของฤาษีตนนัน
เจ้าหลวงค้าแดงอยู่กับนางอินทร์เหลาที่ดอยอ่างสรงจนสินอายุ ตามความเชื่อของชาวล้านนา ผู้สร้าง
เมืองเมื่อตายไปแล้ว จะได้รับการยกย่องให้เป็นเสือบ้านหรือเสือเมือง ของเมืองนัน ดังนันเจ้าหลวงค้าแดงจึง
กลายเป็นผีเมือง ปกปักษ์รักษาเมืองล้านนารวมทังเมืองเชียงดาวและเมืองเชียงใหม่ตามล้าดับ หลังจากนันมา
เมื่อถึงคราวไหว้ผีเมืองเชียงใหม่ทุกปี ชาวเมืองเชียงใหม่จะท้าการไหว้ผีเมือง ผู้ท้าพิธีจะกล่าวค้าอัญเชิญเจ้า
หลวงค้าแดงซึ่งเป็นหัวหน้าผีและผีเมืององค์อื่น ๆ อีกหลายองค์มาร่วมในงานพิธีด้วย 4
นอกจากนันยังมีเรื่องราวที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับเจ้าหลวงค้าแดงและถ้าหลวงเชียงดาวว่า ในสมัย
พุทธกาล ยุคของสมเด็จองค์อัมรินทราธิราชเจ้า ประมุขแห่งปวงเทพเทวาได้ทรงด้าริให้สร้างสิ่งวิเศษในถ้าเชียง
ดาว เพื่อองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าศรีอาริยะเมตตรัย ที่จะมาตรัสรู้ในอนาคต เนื่องจากเล็งเห็นว่า ถ้าเชียงดาวเป็น
ที่เหมาะแก่การเก็บรักษาสิ่งวิเศษ เพราะมีความลึกเข้าไปจนสุดประมาณมิได้ เป็นเมืองแห่งพวกครึ่งอสูรกาย
เรียกกันว่า “เมืองลับแล” มีความเป็นอยู่ล้วนเป็นทิพย์ มนุษย์ผู้มีกิเลสยากที่จะพบเห็นได้เพราะมีภยันตราย
ต่าง ๆ มากมายหลายชันขวางไว้
ภายในถ้ายังมียักษ์สองผัวเมียบ้าเพ็ญภาวนารักษาศีล ได้ปฏิบัติตนเป็นผู้ถึงซึ่งพระรัตนตรัยจากสมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยมีนางผู้เลอโฉมนาม “อินเหลา” เป็นผู้คอยปรนนิบัติบิดามารดาผู้ทรงศีล วันหนึ่งนาง
อินเหลาได้พบกับเจ้าหลวงค้าแดง ซึ่งเสด็จประพาสป่ามาจากแดนไกล และเจ้าหลวงค้าแดงได้บังเกิดความ
หลงใหลในความงามของนาง จึงได้เสด็จตามนางเข้าไปจนถึงถ้าเชียงดาวและทิงกองทหารของพระองค์ไว้
เบืองหลัง จากนันก็ไม่กลับออกมาอีกเลย กล่าวกันว่าเจ้าหลวงสุวรรณค้าแดงยังคงครองรักกับเจ้าแม่อินเหลา
อยู่ที่ถ้าเชียงดาวนั่นเอง ผู้เ ฒ่าผู้แก่เล่าว่า ในบางครังจะมีเสียงดังสะเทือนจากดอยเชียงดาว ปรากฏเป็นลูกไฟ
ขนาดเท่าลูกมะพร้าวพุ่งไปหาดอยนาง เชื่อกันว่า เจ้าหลวงค้าแดงลั่นอะม็อก (ปืนไฟ) ไปเยี่ยมเจ้าแม่อินเหลาที่
ดอยนาง บางต้านานยังเล่าว่า เจ้าหลวงค้าแดงเป็นเทวดายักษ์ผู้ซึ่งรักษาของวิเศษในถ้าเชียงดาว รักษาของ
วิเศษไว้เพื่อให้พระเจ้าทรงธรรมมิกราชใช้ปราบมนุษย์อธรรมในอนาคต นามเดิมของเจ้าหลวงค้าแดงคือ เจ้า
3

สุเมธี ริกา, ๒๕๔๑, เอกสารอัดส้าเนา. ประวัติตานานการค้นพบถ้าหลวงเชียงดาว, ไม่ปรากฏสถานทีพ่ ิมพ์
เอกสารอัดส้าเนา เผยแพร่ในงานไหว้สาอารักษ์เจ้าหลวงค้าแดงและสืบชะตาเมืองเชียงดาว เวทีข่วงผญาล้านนา ครังที่ ๕
เรื่อง “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและต้านานเจ้าหลวงค้าแดง พลังแห่งการพัฒนาเมืองเชียงดาว”, ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๔๗
4

๑๑๒

สุวรรณค้าแดง และเทวดาผู้เป็นชายามีนามว่า “จอมเทวี” สถิตอยู่ ณ ดอยนาง ทังสองต่างรักษาศีล ๘ จึงไม่ได้
อยู่ร่วมกัน 5

ยอดดอยหลวงเชียงดาวของเจ้าหลวงค้าแดงกับ “ดอยนาง” พืนที่ศักดิ์สิทธิ์ใกล้กับดอยหลวงเชียงดาว
เชื่อกันว่าเป็นที่อยู่ของเจ้าแม่อินเหลา

ศาลเจ้าหลวงค้าแดง ที่หอเสือเมืองบ้านถ้าเชียงดาว
5

เบญจวรรณ วงศ์คำ (บรรณำธิกำร), ๒๕๔๗, เอกสำรอัดสำเนำ. ดอยหลวงเชียงดาว,ไม่ปรำกฏสถำนที่พิมพ์

๑๑๓

ชุมชนในพืนที่เวียงเชียงดาว จะสร้างหอศาลเจ้าหลวงค้าแดงไว้ประจ้าในแต่ละหมู่บ้าน กระจายอยู่
ทั่วไป โดยเฉพาะที่บ้านแก่งปันเต๊า บ้านถ้า เชียงดาว และบ้านแม่นะ ซึ่งถือเป็นศาลใหญ่ของชุมชนในแถบนี
เช่นที่บ้านแม่นะ มีการสร้างหอขึนใหม่ ๓ หลัง คือหอของเจ้าหลวงค้าแดงเป็นหอใหญ่อยู่ตรงกลาง ส่วนหอเล็ก
๒ หอด้านข้างเป็นหอปลัด หรือเสนาของท่าน หลังจากที่หลักเก่าทรุดโทรมลงไป จึงมีการสร้างหอขึนใหม่เมื่อปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ เกิดจากการที่ลุงคนหนึ่ง อาศัยอยู่จังหวัดหนองคาย มาพักอยู่ที่บ้านแม่นะ แล้วฝันว่า มีช้าง ๑ ตัว
และม้า ๒ ตัว เข้ามาในบ้าน ท้าให้รัวบ้านหักพังเสียหาย ต้นไม้ต้นใหญ่ ๆ ล้มลงเนื่องจากแรงของช้างและม้า
เหล่านี จึงสันนิษฐานว่าช้างและม้าเหล่านีอยู่ไม่ได้เนื่องจากต้นไม้จะล้มลงทับ เจ้าพ่อจึงพาสัตว์เหล่านีหนี ด้วย
เหตุนีชาวบ้านจึงได้ร่วมกันรือถอนต้นไม้และหอเจ้าบ้านเก่าออกแล้วสร้า งใหม่ ซึ่งในขณะนีเจ้าพ่อได้กลับมาอยู่
ดังเดิมแล้ว
ในแต่ละหมู่บ้านปีหนึ่งจะมีการเชิญผีเจ้าหลวงค้าแดงลงมาทรงเพียงครังเดียว โดยจะจัดงานทรงเจ้า
และฟ้อนผี ขึน ในวัน ที่ ๑๖ เมษายน เป็ น งานด้าหัว เจ้าหลวงค้าแดงประจ้าปี ต้องท้าเป็นประจ้าทุกปี ซึ่ง
ชาวบ้านแม่นะเล่าว่า ในยุคแรก ๆ เจ้าหลวงค้าแดงจะมาลงทรงในงานรดน้าด้าหัว แต่ปัจจุบันนีเป็นเจ้าชนะ
วงศ์ และเจ้าหลาย ๆ องค์ผ ลั ดเปลี่ ยนกัน เนื่องจากเจ้าพ่อหลวงค้าแดงนันแก่แล้ว ไม่สามารถมาได้ จึงให้
ลูกหลานเหลนของเจ้าพ่อหลวงค้าแดงมาลงทรงในงานแทน การเลียงผีเจ้าบ้านนัน จะท้าเฉพาะหมู่บ้าน ไม่
เกีย่ วข้องกับหมู่บ้านอื่น
เจ้าทรงที่เป็นร่างทรงของเจ้าชนะวงศ์ ในงานพิธีนี ชื่อยายแก้ว กองสถาน (ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว) เป็น
ร่างทรงมา ๑๐ กว่าปีแล้ว ยายแก้วเล่าว่า มาทรงเพื่อดูแลลูกหลาน และชาวบ้านต่างก็พากันขอน้าขมินส้มป่อย
เพื่อไปรด เป็นศิริมงคล และเมื่อรดน้าขมินส้มป่อยแก่ชาวบ้านแล้ว เจ้าพ่อจะฟ้อนร้า เมื่อเสร็จแล้วจึงเดินทาง
กลับ ถ้าไม่ใช่เทศกาลงานด้าหัวเจ้าหลวงค้าแดง (วันที่ ๑๖ เมษายนของทุกปี)จะไม่ลงทรง และไม่รับทรงใด ๆ
ขันตอนของงานประเพณีรดน้าด้าหัว เริ่มตังแต่เช้า โดยชาวบ้านหมู่บ้านแม่นะต่างทยอยกันมาไหว้หอ
เจ้าบ้านและร่วมกันน้าขนม และข้าวตอกดอกไม้ไปไหว้บนหอทัง ๓ หลัง และน้าขมินส้มป่อยไปใส่ไว้ในโอ่งหน้า
หอแต่ล ะหลั ง เพื่อจะได้ น้ าน้ าขมินส้ มป่ อยเหล่ านันน้าไปรดแก่ช าวบ้า นที่มาร่ว มงานในช่ว งบ่ าย จากนั น
ชาวบ้านบางคนที่พอมีเงินก็จะบริจาคลงในขันเงินที่วางไว้บนหอเจ้าด้านทิศตะวันตกและจึงเดินทางกลับบ้าน
ในช่วงบ่าย ชาวบ้านจะมารวมกันเพื่อสอบถามถึงปัญหาและความทุกข์ร้อนต่าง ๆ รวมถึงขอพรจาก
เจ้าพ่อเพื่อให้อยู่เย็นเป็นสุข และให้เจ้าพ่อรดน้าขมินส้มป่อยให้ ชาวบ้านที่มาส่วนใหญ่จะเตรียมเอาขันหรือ
“สลุง” มาด้วยเพื่อเอาน้าขมินส้มป่อยที่เจ้าพ่อเสกเป่าแล้วน้าไปใช้รดต่อเพื่อความเป็นศิริมงคล จากนันเจ้าพ่อ
จะท้าการฟ้อนดาบ และฟ้อนร้าต่าง ๆ จึงถือเป็นอันเสร็จพิธี

๑๑๔

ร่างทรง “เจ้าพ่อชนะวงศ์” รดน้าขมินส้มป่อยแก่ชาวบ้านที่มาร่วมงาน

ชาวบ้านต่างน้าขัน “สลุง” เพื่อมาเอาน้าขมินส้มป่อยจากเจ้าพ่อ

“ตังข้าว” (ผู้ประกอบพิธี) ของหอเจ้าบ้านแม่นะเล่าว่า “ชาวบ้านที่มาเลี้ยงเจ้าพ่อมีหลายหมู่บ้านทั้ง
ตาบล แม่นะนั้นอาจไม่ขาดแม้หมู่บ้านเดียว เจ้าพ่อหลวงคาแดงสมัยก่อนนั้นมาและดุกว่านี้ ปัจจุบันมาไม่ได้
เนื่องจากมีอายุมาแล้ว อายุประมาณ ๑๐๐ กว่าปี หอเจ้าบ้านแม่นะมีจานวน ๓ หอ โดยสร้างเรียงกันจากทิศ
ตะวันออกไปทางทิศตะวันตก หอเจ้าบ้านที่ตั้งอยู่กลางสร้างสาหรับให้ชาวบ้ านบนบานศาลกล่าว ขอให้เจ้าพ่อ
ช่วยเหลือในเรื่อง ต่าง ๆ ศาลเล็กทางทิศตะวันออกนั้น เป็นหอของเจ้าที่ที่ดูแลปกป้องรักษาสถานที่บริเวณ
หอเจ้าบ้าน ทางทิศตะวันตกเป็นหอสาหรับการทรงเจ้าพ่อต่าง ๆ”
“หอเสื้อบ้านแม่นะทั้ง ๓ หลัง สร้างโดยงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) สาหรับ
พื้นนั้นเป็นงบประมาณของชาวบ้านบ้านแม่นะ สร้างโดยน้าเหงื่อ น้าไคลของชาวบ้าน ซึ่งได้ใช้งบประมาณใน
การสร้างพื้นประมาณ ๑๐,๐๐๐ กว่าบาท”
แต่ละปีจะมีงานประเพณีส้าคัญ ๒ ครัง ครังแรกเป็นงานรดน้าด้าหัว ครังที่ ๒ เป็นงานประเพณีที่จัด
ขึนในเดือน ๙ เป็ง (เหนือ) เรียกว่า “ประเพณีเดือน ๙ เป็ง เหนือ” ซึ่งจะเป็นการเลียงเจ้าบ้าน เป็นเครื่องเซ่น
ไหว้ต่าง ๆ อาจเป็น หมู ไก่ วัว ตามโอกาสในแต่ละปี ในปี ๒๕๔๘ นีคงจะเลียงไก่ ปีถัดไปเป็นไก่ และถัดไปเป็น
วัว ต่อจากนันจะเป็นไก่อีกครังหนึ่งวนไปอย่างนี

๑๑๕

๓. ประวัติศาสตร์นิพนธ์ฉบับท้องถิ่น: ภูมินาม ตานาน และเรื่องเล่าประจาถิ่นชุมชนเชียงดาว
๑) ภูมินามบ้านทุ่งกุลา –ทุ่งกะลา ในเขตเชียงดาว
คนไทถิ่นต่าง ๆ จะเรียกคนจากต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาใหม่ว่า “กุลา” ดังกรณีทุ่งกุลาร้องไห้ ในเขตภาค
อีสาน คนไท – ยวนในภาคเหนือ เรียกฝรั่งว่า “กุล า” ขณะที่คนในถิ่นอื่น เรียกคนที่มาจากพม่าหรือแขก
อินเดียว่า “กุลา” เช่นเดียวกัน
ชาวบ้านทุ่งกะลา ในเขตเชียงดาวเล่าว่า เมื่อปี ๒๔๘๕ อังกฤษเข้าปกครองพม่า อังกฤษได้ระบุว่า ชาว
ไทใหญ่เป็นคนของชาวอังกฤษไปด้วย จึงเป็นเหตุให้เกิดชื่อเรียกขานชาวไทใหญ่อีกชื่อหนึ่ง คือ “ชาวกาลา”
เนื่องจากชาวอังกฤษนาพม่าขึ้นกับประเทศอินเดีย และชาวไทใหญ่เรียกอินเดียว่า “กาลา” ชาวไทใหญ่จึงถูก
เรียกขานว่า “ชาวกาลา” ตามไปด้วย หมู่บ้านแห่งหนึ่งในอาเภอเชียงดาวก็ชื่อว่า“บ้านทุ่งกะลา”ในความหมาย
เดียวกัน ไม่ใช่กะลามะพร้าวดังที่เข้าใจกัน
๒) เสาใจบ้าน: การผสมกลมกลืนระหว่างระบบอุดมการณ์ผีกับพุทธ ชุมชนชาวปะหร่อง
บ้านปางแดง - แม่จร เชียงดาว
ชาวเขาเผ่าปะหร่องหรือ “ดาระอัง” (ดาระอัง แปลว่า “ผู้ที่มาจากฟ้า” 6 ) แต่เดิมตังถิ่นฐานอยู่ใน
เขตประเทศพม่า ภายหลังได้อพยพเข้ามาในประเทศไทยและตังถิ่นฐานกระจายอยู่ทั่วไปในตอนเหนือจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น อ้าเภอฝาง อ้าเภอแม่อาย และบ้าน “ปางแดง” (เดิมชื่อปางไม้แดง เนื่องจากมีไม้แดงอยู่มาก
ภายหลังตัดค้าว่าไม้ออก) ในเขตอ้าเภอเชียงดาว เป็นต้น ชาวปะหร่องส่วนใหญ่นับถือพระพุทธศาสนาอย่าง
เคร่งครัด เมื่อถึงวันพระจะหยุดการท้างานต่าง ๆ และสวดมนต์ภาวนาทังเช้าและเย็น เพราะเชื่อว่า
“...ถ้าชาวปะหร่องออกไปทางานในวันนี้ มักจะเกิดสิ่งไม่ดีหรือภัยอันตรายแก่ตนเอง ครอบครัวและ
สัตว์เลี้ยงของตนเองได้ เช่ น ถ้าไปฟันไม้ในวันพระ อาจพลาดฟันถูกขาตนเองทาให้บาดเจ็บ หรือไก่ที่เลี้ยงไว้
อาจตายโดยไม่ทราบสาเหตุ ” 7
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปะหร่องนับถือประจ้าหมู่บ้าน นอกจากจะมีหิงพระที่อยู่ภายในบ้านและหอเจ้าที่
ประจ้าบ้านแล้ว ชาวปะหร่องยังนับถือเสาใจบ้านซึ่งเปรียบเสมือนหัวใจและเสาหลักของหมู่บ้าน เสาใจบ้านมี
บทบาทเป็นเหมือนศูนย์รวมจิตใจของชาวบ้าน เป็นสถานที่ประกอบพิธีกรรมและประเพณีประจ้าปี ชาวปะ
หร่องเชื่อว่าเมื่อท้าการบูชาเสาใจบ้านแล้วชาวบ้านจะอยู่เย็นเป็นสุข ปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายต่าง ๆ
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สัมภาษณ์นายลี จองค้า อายุ ๔๓ ปี ผู้ใหญ่บ้านแม่จร ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕
สัมภาษณ์นายอ้าย ส่างรี ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านปางแดงนอก ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่, ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๕

๑๑๖

การแต่งกายหญิงสาวชาวปะหร่อง กับ “ใจบ้าน” บ้านปางแดง

หอใจบ้านมีลักษณะเป็นศาลายกพืนสูง ๒ ชัน ชันล่างมีเสาแกนกลางขนาดใหญ่ ความสูงประมาณ ๒ ๓ เมตร ๑ ต้น เสานีเรียกว่า “เสาใจบ้าน” รอบหอใจบ้านทัง ๔ มุมมีหิงบูชาส้าหรับใส่กระสวยดอกไม้ ธูป
เทียน นอกจากนันหอใจบ้านบางแห่งมีไม้ขนาดยาวและสันมัดรวมกันรอบบริเวณเสาทัง ๔ มุม รวมได้ ๑๐๐
อัน ตามธรรมของพระพุทธเจ้าและมีเชือกหวายพันล้อมรอบ ชันบนของหอใจบ้านเป็นที่ส้าหรับพระสงฆ์ใช้
ส้าหรับ “เทศน์ธรรม” และประกอบพิธีกรรมส้าคัญทางศาสนา เมื่อถึงวันประเพณีส้าคัญชาวปะหร่องจะนิมนต์
พระสงฆ์ให้ขึนไปท้าพิธีบนหอใจบ้าน ซึ่งบางคราวมีพระสงฆ์ขึนไปท้าพิธีพร้อมกันถึง ๔ รูป
ชาวปะหร่องเชื่อว่า หอใจบ้านและเสาใจบ้านมีความศักดิ์สิทธิ์มากถ้าชาวบ้านเจ็บป่วย ไม่สบาย รักษา
ไม่หาย ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มา “เทศน์ธรรม” บนหอใจบ้าน หลังจากเทศน์ธรรมแล้วผู้ป่วยจะหายเป็น
ปกติ

“ใจบ้ำน” บ้ำนแม่จร ต.เชียงดำว อ.เชียงดำว

๑๑๗

ชุมชนหมู่บ้านในเขตพืนที่ โดยรอบเวียงเชียงดาว ตังแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบด้วยหมู่บ้านต่าง ๆ
เช่น บ้านเชียงดาว ทุ่งละคร ทุ่งหนองแล้ง บ้านดอน ม่วงฆ้อง วังจ๊อม บ้านถ้า บ้านดง แม่ก๊ะ ทุ่งหลุก นาเลา
แม่ตอก โรงวัว ทุ่งดินแดง หัวทุ่ง บ้านดอนศรีสะอาดและบ้านผาลาย
ชาวบ้านในชุมชนได้ช่วยกันเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนว่า 8 เดิมบริเวณหมู่บ้านนีเป็นป่าดงดิบ ไม่มี
บ้านคนมากนัก ส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านดังเดิมคนบ้านทุ่งหนองแล้งประมาณ ๔ – ๕ หลังคาเรือนแล้วค่อยขยับ
ขยายที่ท้ากินเข้ามาที่บริเวณหน้าถ้าแล้วตังรกรากอยู่บ้านถ้า บ้านเค้าหรือหมู่บ้านที่เริ่มก่อตังก่อนในต้าบล ก็
คือบ้านเชียงดาว โดยมีพ่อแสนรัตนคูหา คนบ้านแม่นะ เป็นผู้น้าคนแรก ๆ ที่ได้ตังหมู่บ้านขึนเรียกว่า “บ้านไร่”
ต่อมาเห็นว่าบ้านอยู่ไกลถ้า มีถ้าเป็น สัญลักษณ์จึงเปลี่ ยนชื่อเป็นหมู่บ้านใหม่ว่า “บ้านถ้า” แล้ วค่อยขยาย
ออกเป็นหมู่บ้านต่าง ๆ ซึ่งสาเหตุที่มาตังก่อนเป็นบ้านแรกก็คือ บริเวณแถบหมู่บ้านเชียงดาวเป็นพืนที่มีความ
อุดมสมบูรณ์มีแม่น้าไหลผ่านหลายสายอีกทังมีสภาพดินที่สมบูรณ์เหมาะอย่างยิ่งในการที่จะน้ามาปลูกพืชผล
ทางการเกษตร และการเลียงสัตว์ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งในสภาพของบริเวณหมู่บ้านจะเป็นพืนที่ราบ และต่อมาบ้าน
เชียงดาวก็ได้แยกออกไปอีก ๒ หมู่บ้าน คือ บ้านดง กับบ้านโรงวั ว บ้านหัวทุ่ง แยกมาจากบ้านทุ่งละคร บ้าน
ผาลาย แยกมาจาก บ้านทุ่งหลุก บ้านนาเลา แยกจากบ้านถ้า และบ้านม่วงชุม แยกออกมาจากบ้านวังจ๊อม
เชื่อว่าบริเวณละแวกบ้านทุ่ง ละคร ทุ่งหนองแล้ง เป็นที่อยู่อาศัยที่ยาวนานของชุมชนโบราณของพวกชาวลัวะ
เพราะตามทุ่งนาเมื่อขุดไถ ก็จะพบเศษเครื่องปั้นดินเผาอยู่ทั่วไป
๓) ภูมินามชุมชนบ้านม่วงฆ้อง – แม่นะ – แม่ข้อน – เมืองนะ – เมืองงาย
ชาวบ้านได้ช่วยกันเล่าถึงความเป็นมาของชุมชนม่วงฆ้อง ในเขตพืนที่เวียงเชียงดาวในอดีตว่า พ่ออุ๊ย
หมื่น ซึ่งเป็นชาวอ้าเภอแม่แตง ได้เดินทางอพยพมาก่อตังบ้ านเรือนอยู่ที่บ้านม่วงฆ้องก่อน ๓ หลังคาเรือน
สาเหตุที่พ่ออุ้ยหมื่นย้ายมาอยู่เพราะเห็นว่าบริเวณบ้านม่วงฆ้องมีพืนที่ราบขนาดใหญ่และมีน้าอุดมสมบูรณ์
เหมาะแก่การเพาะปลูกและการเลียงสัตว์เป็นอย่างมาก และได้มีการอพยพของชาวบ้านสันป่าตองตามมาอยู่
ภายหลัง สาเหตุที่เรียก บ้านม่วงฆ้อง เมื่อก่อนบริเวณบ้านมีต้นมะม่วงอยู่มากมาย แต่มีอยู่ต้นหนึ่งอยู่ภายใน
บริเวณวัด มีรูหรือโพรงอยู่กลางต้น เวลาลมพัดเข้ารูจะท้าให้เ กิดเสียงเหมือนเสียงฆ้อง จึงท้าให้ชาวบ้านก่อตัง
ชื่อว่า “บ้านม่วงฆ้อง” ชุมชนบ้ านแม่น ะเป็นชุมชนในพืนที่ราบขนาดใหญ่ เป็นบ้านเค้า เพราะเป็น
ศูนย์กลางของหมู่บ้านอื่นๆ เดิมแถบนีเป็นชุมชนหมู่บ้านลั๊วะ ที่เรียกว่าแม่นะนันมาจากการเรียกชื่อแม่น้าแม่
นะซึ่งไหลมาจากดอยแม่นะอยู่ทางทิศตะวันตกของหมู่บ้าน สภาพของหมู่บ้านเป็นที่ดอนน้าไม่ท่วมถึง ขณะนัน
มีจ้านวนครัวเรือน ๑๐ กว่าครัวเรือน ต่อมามีชาวบ้านจากบ้านแม่มอย หรือที่เรียกกันว่า “เวียงมอย” ได้
อพยพเข้ามาอยู่ร่วมด้วย อยู่ต่อมากันมาหลายชั่วอายุคน จนถึงปัจจุบัน มีพระธาตุหรื อวัดประจ้าเขตพืนที่นี
เรียกว่าพระธาตุ “ตอป๋อ” แต่ใช้ชื่อวัดว่า วัดศรีดอนชัย เล่าสืบกันมาว่า พระธาตุสร้างคร่อมต้นปอ มีของดี
หรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทังหลายอยู่ใต้พืนต้นปอแห่งนัน
๔) ภูมินาม “แม่ข้อน”: ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์ที่มา “ข้อน” กัน
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ข้อมูลจาก “เวทีชุมชนเวียงเชียงดาว” (วันที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๕๕) ในชุมชนบ้านถ้า ม่วงฆ้อง เชียงดาว วังจ๊อมและทุ่งละคร
ได้แก่ พ่อเทพ หน่อปลา อายุ ๔๔ปี คุณลุงแสงทอง ริกา อายุ ๗๐ ปี คุณยายปาน พรมทิลักษณ์ อายุ ๕๔ ปี และพ่อเฮือน
แสงสม อายุ ๙๑ ปี พ่อแก้ว อินตารักษ์ อายุ๘๗ ปี นายลาด ชัยค้า อายุ ๕๑ ปี พ่อจันทร์ สุค้ามา อายุ ๗๒ ปี พ่อมูล กองแก้ว
อายุ ๙๐ ปี แม่แก้ว กองสถาน อายุ ๗๓ ปี นายมานพ แก้วไหลมา ผูช้ ่วยแก่ฝาย นายนคร กองสถาน ประธานเกษตรกรประจ้า
หมู่บ้าน พ่อหลวงคณิต กองสถาน อายุ๕๖ ปี พ่อหลวงบ้าน แม่ค้าเกียว ดารขุนหมาก อายุ ๗๐ ปี แม่ดวงมณี เกตรุ่งเรือง อายุ
๖๕ ปีและพ่อปัน กึกก้อง อายุ ๖๖ ปี

๑๑๘

ชุมชนแม่ข้อน เป็นชุมชนดังเดิมขนาดใหญ่อีกชุมชนหนึ่ง ชาวบ้านได้เล่าถึงความเป็นมาของชุมชน
เมืองงายตังแต่อดีตว่า สาเหตุที่ตังชื่อหมู่บ้านว่าแม่ข้อนเพราะว่าเมื่อตอนตังหมู่บ้านใหม่ ๆ มีคนหลายทิศหลาย
ทางมาอยู่รวมกัน ภาษาเหนือเรียกว่ามา “ข้อน” กัน เดิมมีบ้านอยู่ประมาณ ๕๐ – ๖๐ หลังคาเรือน แต่อยู่ห่าง
กัน สภาพหมู่บ้านเป็นป่ามีไม้สัก ไม้บง พืนที่ท้ากินมีความอุดมสมบูรณ์ มีป่าไม้มาก ทางเดินเป็นทางเกวียนไป
จนถึงเมืองงาย ต่อมาก็มีคนจากทางเชียงใหม่ ล้าพูน สารภี อพยพมาเพิ่มมากขึน จนถึงปัจจุบันมีประชากรใน
หมู่บ้านถึง ๓๑๘ ครัวเรือน
๕) ความเรียบง่ายของธรรมะ สู่ภูมินาม“น้าแม่ง่าย” และชุมชนบ้านเมืองงาย
ชุมชนเมืองงาย เป็นชุมชนใหญ่อีกชุมชนหนึ่ง ในทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเชียงดาว มีหมู่บ้าน
ต่างๆกว่า ๑๐ หมู่บ้าน ได้แก่บ้านเมือง หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒ บ้านใหม่ แม่ข้อน บ้านสบงายขุนข้อน บ้านมูเซอ
บ้านสหกรณ์ ม่วงง้ม บ้านสัน และบ้านหนองบัว
เมืองงายในอดีตเป็นที่ตังของชุมชนโบราณ ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๔-๑๙ มีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านสันป่า
ไหน่ เป็นเมืองโบราณเรียกว่า เวียงสันป่าไหน่ หรือสันป่าใน ทางทิศเหนือของเวียงยังปรากฏคูเมืองให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ลักษณะเป็นคูดินชันเดียวล้อมรอบ ผังเมืองเป็นรูปสี่เหลี่ย มจตุรัสมน ปัจจุบันในพืนที่เมืองเป็นที่ปลูกไร่
ถั่ว กล้วยและอ้อยของชาวบ้านไปแล้ว แต่ยังพบเศษเครื่องภาชนะดินเผาตกอยู่ทั่วไปรอบเวียง
ชุมชนเวียงสันป่าไหน่ มีพระธาตุปู่ก่้า ตามชื่อของหัวหน้าหมู่บ้านในเวลานัน เป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์
ประจ้าเขต มีต้านานกล่าวว่า ปู่ก่้า และชาวบ้านคนเมืองกลุ่มหนึ่งประมาณ ๓๐ ครอบครัว ได้เข้ามาตังถิ่นฐาน
เป็ น กลุ่ ม แรกอยู่ ท างฝั่ งตะวั น ตกของแม่น้ าปิ ง ต่อ มามี พระภิ กษุ รูป หนึ่ ง ได้เ ดิน ธุด งค์ ม าปั กกลดอยู่ ริม น้ า
ชาวบ้านเกิดศรัทธาจึงไปท้าบุญตักบาตร และอุปัฏฐากรับใช้ โดยมีปู่ก่้าเป็นผู้น้า ท้าให้พระธุดงค์มี ความสะดวก
และง่ายต่อการปฏิบัติธรรม จึงได้ตังชื่อแม่น้าสายนีว่า “แม่น้าง่าย” และได้ตังชื่อหมู่บ้านตามชื่อสายน้านีว่า
“บ้านแม่ง่าย” ชาวบ้านมีความเลื่อมใสในพระองค์นีมาก จึงได้นิมนต์ท่านจ้าพรรษาอยู่ในหมู่บ้านนี แต่ก็ได้รับ
การปฏิเสธเพราะท่านต้องออกเผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังที่อื่นต่อไป ก่อนพระธุดงค์จะจากไปจึงได้มอบพระ
เกศาให้ปู่ก่้าไว้เพื่อเป็นที่เคารพสักการบูชา ปู่ก่้าพร้อมด้วยชาวบ้านจึงได้พร้อมใจกันสร้างเจดีย์บรรจุพระเกศา
ไว้บนยอดดอยอยู่ทางทิศเหนือของหมู่บ้าน พร้อมทังตังชื่อเป็นอนุสรณ์แก่ปู่ก่้าว่า “พระธาตุปู่ก่้า” และได้จัด
ประเพณี ท้า บุ ญเป็ น ประจ้ า ทุกปี ในเดือ นเก้าเป็ง มาจนตราบเท่า ทุก วันนี ต่ อมาในสมัย พระยาเขื่ อนเพชร
ผู้ปกครองเมืองงายในสมัยของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. ๒๓๙๙-๒๔๑๒) ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น “บ้านเมืองงาย” มาจนถึงปัจจุบัน 9
หลังจากสมัยปู่ก่้าแล้วก็มี พญาค้าคง มาปกครองเมืองงายต่อ พญาค้าคงได้เลือกเอาบริเวณ “ ทุ่งเค้า
ลาน” หรือ “ท่าฟันเงียว” (ปัจจุบันเป็นทุ่งนาบริเวณทุ่งนาอยู่ด้านทิศใต้ของโรงเรียนสบงาย) เพราะบริเวณนัน
มีเงียวเข้ามารุกรานชาวบ้านอยู่เนื่องๆ พญาค้าคงพิจารณาเห็นว่าบริเวณนีคงจะตังเป็นเมืองได้ จึงได้ตังเป็น
ศูนย์กลางของชาวเมืองเพราะว่าประชากรหนาแน่น ก่อนตังเป็นศูนย์กลางของเมือง ถูกชาวเงียว (ไทใหญ่)
รุ กรานอยู่ บ่ อ ยๆ เนื่ องยากที่จ ะป้ องกั น เพราะอยู่ ใกล้ ป่ า ชาวบ้านไม่มีความสุ ข ต้องคอยหลบหนีอ ยู่เสมอ
ทรัพย์สินสิ่งของที่มีค่าต่างๆก็ถู กพวกเงียวเก็บกวาดไปหมด บ้านเรือนก็ถูกเผา จนกระทั่งพญาค้าคงหรือเจ้า
น้อยค้าคงมาปกครองเมือง จึงได้อยู่กันอย่างสงบ อยู่ได้ประมาณ ๑๕ ปี พญาค้าคงก็ถึงแก่กรรม ลูกหลานพญา
ค้าคง ได้สืบสกุล “ ค้าคง” มาจนถึงปัจจุบัน เพราะในหมู่บ้านสบงายยังมีผู้ใช้นามสกุล “ค้าคง” อยู่หลาย
ครอบครัว
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๖) ภูมิน ามบ้า นเมืองนะ ดอยถ้วย ทุ่งข้า วพวง และเมืองคอง: พื้น ที่ศักดิ์สิทธิ์กับชุมชนใน
จินตนาการหลากกลุ่มชาติพันธุ์
ชุมชนเมืองนะ เป็นชุมชนดังเดิมขนาดใหญ่อีกชุมชนหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือของเวียงเชียงดาว ชุมชน
หมู่บ้านในเขตพืนที่เมืองนะ มีทังหมด ๑๔ หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านเมืองนะ แกน้อย นาหวาย โล๊ะป่าหาญ โป่งอาง
น้ารู ห้วยไส้ จองค้า ไชยา หนองอุก หรืออรุโณทัย หนองแขม หนองเขียว เจียงจันทร์ และบ้านใหม่สามัคคี
บ้านเมืองนะเป็นบ้านเค้า เพราะมาตังก่อนหมู่บ้านอื่นแล้วมีหมู่บ้านอื่นแยกออกไปในภายหลังมาตัง
ใหม่ มีต้านานเล่าสืบกันมาว่า ในสมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาโปรดมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทังหลาย
ในเมืองนี โดยเสด็จประทับอยู่ใต้โคนไม้ใหญ่บนเทือกเขาแห่งหนึ่ง อันเป็นที่ก้าเนิดของขุนห้วยทังหลาย เป็น
ขุน เขามีสั ณฐานคล้ ายถ้วยคว่้า จึ งเรี ยกกัน ว่า “ดอยถ้วย” เมื่อคนและสั ตว์ทังหลายทราบ ก็พากันมาไหว้
พระพุทธเจ้า พญาช้างเผือกตนหนึ่งได้ถวายผลมะนะ (สมอไทย) แก่พระพุทธองค์ เมื่อพระองค์ทรงรับ ผลมะ
นะก็ ก ลายเป็ น ทองค้ า ทั น ที พญาช้ า งเผื อ กเห็ น อั ศ จรรย์ ดั ง นั นจึ ง ถวายตั ว เป็ น ข้ า รั บ ใช้ ต่ อ มาไม่ น าน
พญาช้างเผือกตัวนันลงไปเล่นน้าในล้าธารใกล้ๆ มีพ วกพรานป่ามาพบเข้า จึงได้รุมกันฆ่าช้างป่าจนถึงแก่ความ
ตาย จมลงสู่ใต้น้าหายไป พวกพรานป่าเมื่อฆ่าช้างเสร็จก็ออกเดินทางไป จนพบกับพระพุทธเจ้า พระองค์จึงได้
ทรงเทศนาสั่งสอนให้เลิกท้าความชั่ว จากนันพรานป่าทังหลายก็พากันตังบ้านเรือนอยู่ที่บ้านแห่งนัน จึงได้ชื่อว่ า
“บ้านเมืองนะ” มาตราบเท่าทุกวันนี
ในระบบความสัมพันธ์ของชาวบ้านในชุมชน มีพระธาตุนางมอญจิ๋งเป็นแกนยึดโยง มีต้านานเล่าว่า มี
นางหนึ่งไม่ทราบว่าเป็นคนหรือสัตว์ วันหนึ่งได้ออกไปหากินตามปกติถึงแม่น้าสายหนึ่ง เห็นซากผลฝรั่งลอยน้า
มาก็อยากกิน นางจึงเก็บผลฝรั่งนันมากิน อยู่มาไม่นานนางก็ตังครรภ์ คลอดออกมาเป็นลูกสาว นางจึงตังชื่อ
ว่า มอญจิ๋ง เมื่อนางเติบโตขึน ได้ฟังอดีตการเกิดของตนเอง จึงออกติดตามหาพ่อ และพบพ่อของตนที่
ต้าบลหนึ่ง คือ เวียงวัว และพบกับพ่อซึ่งเป็นพญาวัวชื่อ อสุภาราช ดังปรารถนา
ต่อมาเมื่อได้พักที่เวียงวัวเป็นเวลาพอสมควรแล้ว อสุภราชพร้อมกับบริวารได้พาลูกสาวมาส่ง ณ ที่
เดิมคือ ดอยเวียง และสร้างปราสาทให้ลูกทางทิศตะวันออกของดอยเวียง (ปัจจุบันคือดอยธาตุ ปรากฏมี
เจดีย์ขาวขึนอยู่ทุกวันนี) และได้สร้างปราสาทจากเขาวัวของบริวารทุ กตัว ไว้เป็นที่สักการะบวงสรวง อันเป็น
การแสดงออกถึงความรักที่อสุภราชมีต่อลูกสาว ซึ่งเป็นพญาของเหล่าวัวนัน ค้าว่า บวงสรวง สมัยก่อนใช้ค้า
ว่า ปวง ดังนันบริเวณนันจึงถูกเรียกว่า “ทุ่งเขาป่วง” เมื่ออสุภราชสร้างปราสาทเสร็จแล้ว อมรจิ่งได้อาศัยอยู่
ที่นั่นจนตายและกระดูกของนางก็ถูกฝังไว้บนดอยนันและได้ก่อสร้างเป็นเจดีย์ขาว ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ทุกวันนี
ดอยลูกนีจึงถูกเรียกว่า “ดอยธาตุนางมอญจิ๋ง” ต่อมามีผู้ปกครองเชียงดาวสมัยหนึ่ง ส้ารวจหมู่บ้านพบว่ามี
ทุ่งนาอุดมสมบูรณ์ จนข้าวที่ปลูกออกรวงสวยงาม จึงได้ตังชื่อว่า “ทุ่งข้าวพวง” ตราบทุกวันนี 10
ต้านานพืนบ้านอีกส้านวนหนึ่ง เล่าถึงพระธาตุคล้าย ๆ กันว่า นางมอญจิ๋งเป็นบุตรของโคอุสุภราช
ความเป็นมาคือ มีผู้หญิงคนหนึ่งดื่มน้าจากรอยเท้าของโคอุสุภราชแล้ว ได้เข้าไปหาของป่าก็พบลูกไม้ไหลตาม
น้ามาและกลับไปดื่มน้าจากรอยเท้าของโคอุสุภราชและได้เกิดตังท้องโดยไม่รู้สาเหตุ จึงถูกชาวบ้านประณามว่า
เป็นหญิงชั่ว ต่อมาได้คลอดบุตรเป็นหญิงชื่อว่านางมอญจิ๋ง นางมอญจิ๋งได้ถามมารดาว่าบิดาเป็นใครอยู่ที่
ไหน มารดาของเธอก็บอกว่าไม่ทราบว่าพ่อเป็นใคร แต่นางบอกบุตรตนเองว่าตนได้ไปดื่มน้าจากรอยเท้าวัวที่
ทุ่งข้าวพวงนางจึงได้เดินทางมาตามหาพ่อที่ทุ่งข้าวพวง แล้วเจอกับฝูงวัวฝูงใหญ่นางได้เห็นพญาวัวอุสุภราช
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วัวอุสุภราชได้มองเห็นนางมอญจิ๋ง นางก็รู้สึกว่าวัวอุสุภราชเป็นบิดาของตนอง แต่วัวอุสุภราชไม่เชื่อจึงได้ตัง
จิตอธิษฐานว่าถ้าเกิดนางไม่ใช่ลูกของตนวัวอุสุภราชจะให้นางขึนขี่หลังและใช้เขาขวิดนางให้ตาย แต่พอนาง
มอญจิ๋งขึนขี่หลังวัวอุสภราชแล้ววัวนันกระโดดขึนนางจึงลอยตัวแต่นางได้ตกลงมาพร้อมกับข้าวตอกดอกไม้
เมื่อเป็นดังนันจึงเชื่อว่านางเป็นบุตรของตนแล้วนางก็ได้ไปล้างเท้าที่ห้วยตีนตั่งแล้ว นางได้เอาเท้าไปสัมผัสกับ
หินจนเป็นรอยเท้าของนาง ปรากฏเป็นหินรูปรอยเท้าอยู่จนทุกวันนี
๗) ภูมินาม “เมืองของ – เมืองคอง”: ชุมชนชายขอบของอาณาจักรเวียงเชียงดาว
ชุมชนเมืองคอง เป็นชุมชนในหุบเขาเล็ก ๆ อยู่ปลายสุดชายขอบของอาณาจักรเวียงเชียงดาวในอดีต
ที่เชื่อมต่อไปถึงเขตประเทศพม่า ทางทิศตะวันตกของเชียงดาว เป็นชุมชนของคนเลียงวัว ควาย ที่อพยพไป
จากเมืองกืด ในเขตแม่แตงเพื่อบุกเบิกที่ท้ากินร่วมกับกลุ่มชนเผ่าดังเดิม อื่น ๆ ในแง่ประวัติศาสตร์และเรื่อง
เล่าของท้องถิ่น ชาวบ้านในพืนที่ได้เล่าถึงชุมชนในต้านานว่า เมืองคองมีชื่อเดิมว่า “เมืองของ” เพราะแต่เดิม
เมืองนีเป็นที่อยู่อาศัยของชนเผ่าลัวะ เงียว (ต่องสู้) แข่และจีนฮ่อ ได้เข้ามาหักร้างถางพงบริเวณที่ราบเชิงเขา
และตังบ้านเรือนอยู่บริเวณบ้านหลวงในปัจจุบัน ต่อมามีพวกกะเหรี่ยงจากเขตพม่า และคนเมืองได้เข้ามาอาศัย
อยู่ตามที่ราบ และได้สร้างวัดวาอารามและถาวรวัตถุขึน กลุ่มชาติพันธุ์อื่น ๆ จึงได้ย้ายขึนไปอยู่ในที่สูงเขตเชิง
เขาเป็นหมู่บ้านใหม่ เช่น บ้านหมู่ ๑ บ้านใหม่ ห้วยงู เป็นเผ่ามูเซอ แม่คองซ้าย เผ่ากะเหรี่ยง สันป่าเหียง เผ่า
ลีซอ เป็นต้น
ยุคต่อมาในสมัยสงครามพม่า ได้เข้ามาตีเมืองเชียงใหม่ ได้กวาดต้อนเอาทรัพย์สิ นเงินทองกลับไป
ประเทศพม่า และได้เดินทางผ่านบริเวณเมืองคองจึงได้น้าของมีค่าบางอย่างเก็บรักษาไว้ในบริเวณพืนที่ต่างๆ
ซึ่งต่อมามีชาวบ้านค้นพบสิ่งของมีค่าเหล่านันมากมาย ในยุคการค้ารุ่งเรืองเส้นทางดังกล่าวจึงเป็นเส้ นทาง
การค้าระหว่างเชียงใหม่กับพม่า ในแง่โภคทรัพย์เมืองนีจึงมีข้าวของสินค้าที่มีค่า ซึ่งเป็นทังเครื่องประดับและ
โบราณวัตถุกระจายอยู่ทั่วไป เช่นเครื่องปั้นดินเผา พระพุทธรูปมีค่า ทองค้า เงินแถบ สร้อย แหวน ก้าไลเป็น
ต้น ตอนหลังชื่อเมืองของก็ถูกเรียกเพียนเป็น “เมืองคอง” ไป
ชุมชนในเขตเมืองคองมีหมุดหมาย (Land mark) หรือพืนที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ส้าคัญทางภูมิศาสตร์ คือ ดอย
พี (ดอยอ้วน) และพระธาตุบ่อน้าทิพย์ พระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่กับบ่อน้าทิพย์ที่เป็นแกนยึดโยงระบบความสัมพันธ์
ที่ส้าคัญของคนในชุมชน ท้าให้เมืองคองที่มีฐานะเป็นเมืองชายขอบขนาดเล็ก มีความหมายและความส้าคัญใน
การช่วงชิงพืนที่ทางสังคมให้แก่ชุมชนได้

๑๒๑

ดอยพี (อ้วน) ดอยหลวงประจ้าชุมชนเมืองคอง กับ น้าบ่อทิพย์ บ่อน้าศักดิ์สิทธิ์บนดอยพีของเมืองคอง
๘) ภูมินามวัดและพระธาตุในชุมชนเชียงดาว
พระธาตุจอมแจ้ง กับชุมชนในตานานพระเจ้าเลียบโลก
พระธาตุจอมแจ้ง ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ของบ้านนาหวายและชาวต้าบลเมืองนะ มีศรัทธาหลาย
หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านนาหวาย บ้านโล๊ะป่าหาญ บ้านเมืองนะ บ้านโปงอาง บ้านทุ่งข้าวพวง เป็นต้น ส้าหรับ
หลักฐานการสร้างพระธาตุจอมแจ้ง ไม่ปรากฏชัดเจนนัก ตามต้านานพระเจ้าเลียบโลกกล่าวว่า ในสมัยก่อน
พระพุทธเจ้าเสด็จทรงเสด็จจากเมืองแหงผ่านมายังที่บริเวณนีในตอนใกล้แจ้ง (ใกล้เช้า) ต่อมาชาวบ้านจึงได้
สร้างพระธาตุขึนและเรียกว่า พระธาตุจอมแจ้งแต่นันมา จากนันพระองค์ทรงเสด็จไปทางทิศใต้และหยุดพักที่
เมืองงายในเวลาบ่าย มีชาวบ้านผู้หนึ่งชื่อ “ปู่ก่้า” ผ่านมาเห็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พร้อมพระสาวก ปู่ก่้าจึง
ถวายข้าวปุกให้แก่พระพุทธเจ้า จากนันพระพุทธเจ้าจึงเรียกเมืองนีว่า “เมืองงาย” และกล่าวต่อพระอานนท์
และพระสาวกว่า “จงดูข้างหน้า จงดูเถิดว่าอีก ๑๐๐ ปีข้างหน้านี ที่นี่จะกลายเป็นบ้านเรือนคนทังหมด” พอ
กล่าวจบจึงเอามือลูบศีรษะได้ผมมา ๓ เส้นยื่นให้แก่ปู่ก่้าเก็บไว้บูชา
บางต้านานกล่าวว่า สาเหตุที่พระธาตุแห่งนีเรียกว่าพระธาตุจอมแจ้งนัน เนื่องมาจากบ้านนาหวายซึ่ง
เป็นสถานที่ตังองค์พระธาตุ ไม่เคยมีหมอกเลยเมื่อเปรียบเทียบกับหมู่บ้านอื่นจะแจ้ง (สว่าง) ตลอดเวลา ดังนัน
พระธาตุแห่งนีจึงได้ชื่อว่า “พระธาตุจอมแจ้ง” จนถึงปัจจุบันนี ต่อมาองค์พระธาตุ ได้ผุพังตามกาลเวลา พระ
หน่อค้าผู้เป็นศิษย์ของพระครูบาเจ้าศรีวิชัยได้เดินทางกลับมาจากการนมัสการรอยพระพุทธบาทที่ประเทศพม่า
ผ่านมาทางพระธาตุจอมแจ้ง ชาวบ้านจึงนิมนต์ให้พระหน่อค้าบูรณะองค์พระธาตุเสียใหม่ จากนันพระภิกษุ
หน่อค้าและศรัทธาประชาชนต่างร่วมกันบูรณะพระธาตุ โดยท้าการครอบองค์พระธาตุจนเสร็จ ต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๓๕ ชาวบ้านพร้อมทังศรัทธาประชาชนทังต้าบลเมืองนะได้ร่วมกันสร้างบันไดขึนพระธาตุซึ่งมีความสู ง
ประมาณ ๓๐๙ ขันจนแล้วเสร็จ 11

11

สัมภาษณ์ นายค้าจัน พรหมมา อายุ ๔๙ ปี , นางสุทัศน์ พรหมมา อายุ ๔๙ ปี , นางเลา นันตา อายุ ๕๐ ปี และนายเนิง สั่ง
ซอ อายุ ๖๐ ปี บ้านนาหวาย ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, ๑๐ มีนาคม ๒๕๕๕

๑๒๒

พระธาตุตอปอ บ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว
“พระธาตุตอปอ” (อ่าน ต๋อ – ป๋อ) ตามต้านานกล่าวว่า ในสมัยก่อนท้าวแสนฟ้าเทพ ผู้เป็นบุตรของ
ท้าวสมบัติ ได้พาบริวารจ้านวนหนึ่งเดินทาง ย้ายถิ่นฐานมาจากแจ่งศรีภูมิ จ.เชียงใหม่ และเสาะแสวงหาพืนที่
อุดมสมบูรณ์ จนมาพบและตังถิ่นฐานที่ ต.แม่นะ อ.เชียงดาว พร้อมสร้างพระธาตุขึนองค์หนึ่งคร่อมตอปอ
ชาวบ้านจึงเรียกพระธาตุนันว่า “พระธาตุตอปอ” และได้สร้างวัดขึนชื่อ “วัดตอปอ” ภายหลังวัดนีได้เปลี่ยนชื่อ
เป็น “วัดศรีดอนชัย” 12
จากจารึกหลักฐานประวัติวัดที่ปรากฏพบว่า “วัดศรีดอนชัย” เดิมชื่อ “วัดหลวง” หรือ “วัดตอปอ”
ตังอยู่เลขที่ ๔๕๕ หมู่ ๒ บ้านแม่นะ ต.แม่นะ อ.เชียงดาววัดศรีดอนชัยสร้างมาได้ ๒๕๕ ปี... 13

พระธาตุตอปอ บ้านแม่นะ เชียงดาว

พระธาตุจอมแวะ บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
พระธาตุจอมแวะเป็นพระธาตุที่ศักดิ์สิทธิ์ ถือเป็นพระธาตุที่ส้าคัญประจ้าชุมชนบ้านเมืองนะ ตังอยู่บน
ยอดเขาสูงทางทิศตะวัน ออกของบ้ านเมืองนะ ในวันขึน ๑๕ ค่้า หรือวันแรม ๑๔ ค่้า ชาวมักพบเห็นแสง
ประกายสี ต่าง ๆ เช่น สีแดง ส้ม ม่วง ฯลฯ ลอยมายังพระธาตุแล้วหายไป เชื่อว่า เป็นความศักดิ์สิทธิ์ของ
พระธาตุที่มักเกิดแสงขึนและลอยไปยังที่ต่าง ๆ เรียกว่า “พระธาตุแอ่วหากัน”
เมื่อถึงประเพณีขึนพระธาตุ ชาวบ้านจะต้องเดินเท้าขึนไปท้าการสรงน้าพระธาตุ เนื่องจากรถยนต์ไม่
สามารถขึนไปถึงองค์พระธาตุได้
12
13

ส้านักงานศึกษาธิการอ้าเภอเชียงดาว, เบิกฟ้าเชียงดาว, มปป.
จารึกประวัติวัดศรีดอนชัย ต.แม่นะ อ.เชียงดาว

๑๒๓

พระธาตุจอมแวะ สร้างเมื่อใดและใครเป็นผู้สร้างไม่ปรากฏหลักฐานชัดเจน หลงเหลือเพียงแต่เรื่องเล่า
ในรูปมุขปาฐะและต้านานพืนบ้านมากมาย บางส้านวนกล่าวถึงประวัติการสร้างองค์พระธาตุว่า พระธาตุแห่งนี
เป็นพระธาตุเก่าแก่สร้างขึนในสมัยพุทธกาล ระหว่างทางที่พระพุทธเจ้าได้เ ดินทางไปโปรดเวไนยสัตว์และ
เผยแพร่พระพุทธศาสนา (พระเจ้าเลียบโลก) พระองค์ได้เดินทางผ่านมายังบ้านเมืองนะและได้แวะพักบริเวณ
พระธาตุจอมแวะ ต่อมาที่แห่งนันจึงได้สร้างพระธาตุขึนและเรียกว่า “พระธาตุจอมแวะ” ตังแต่นันเป็นต้นมา
บางต้านานเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับต้านานพระเจ้าเลียบโลกเช่นกัน โดยชาวบ้านเชื่อกันว่า ในสมัย
พุทธกาลพระพุทธเจ้าเสด็จผ่านทางต้นน้าแม่นะ พบช้างโขลงหนึ่ง ที่เดินทางจากยอดดอยช้าง ได้น้า “หมากนะ
คา” ถวายแก่พระพุทธเจ้า หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้รับหมากนะค้าจากช้างแล้ว จึงเดินผ่านมายังบ้านเมืองนะ
และแวะพักที่ดอยพระธาตุ จากนันชาวบ้านจึงสร้างพระธาตุ ณ ที่แห่งนัน และขนานนามว่า พระธาตุจอมแวะ
ตังแต่นันมา 14
นอกจากนันชาวบ้านยังเชื่ออีกว่า ดอยพระธาตุแห่งนีเป็ นสถานที่ที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรง
เสด็จผ่านมาเพื่อใช้เป็นทางผ่านไปยังเมืองหาง ประเทศพม่า พระองค์ทรงแวะพักและสร้างพระธาตุจอมแวะขึน
ที่ดอยพระธาตุแห่งนี
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สัมภาษณ์นายตอก๊ะ ปัญญา อายุ ๗๘ ปี บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว, ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๑๒๔

พระธาตุจอมแวะ

พระธาตุปู่ก่า บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว
ตามต้านานพระธาตุปู่ก่้ากล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จมาประทับที่ดอยแห่งหนึ่ง ผู้น้าชาวบ้านแห่งนี
ชื่อ “ปู่ก่้า” ได้น้าข้าวมาถวายแก่พระพุทธองค์ จากนันพระพุทธองค์จึงทรงประทานพระเกศาจ้านวน ๓ เส้น
ให้แก่ปู่ก่้าเพื่อไว้บูชา ปู่ก่้าจึงได้ร่วมกับศรัทธาชาวบ้านสร้างเจดีย์ขึนที่บ้านเมืองนะ ให้ชื่อว่าเจดีย์ “พระธาตุปู่
ก่้า” ตังแต่นันเป็นต้นมา

พระธาตุปู่ก่้า บ้านเมืองนะ ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว

๑๒๕

รูปปั้นพระฤาษีบดยา เพื่อรักษาสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
กล่าวโดยสรุป ภูมินาม เรื่องเล่า ประวัติศาสตร์และต้านานของชุมชนในเขตเชียงดาว ตังอยู่บนพืนฐาน
ทางภูมิศาสตร์และระบบนิเวศวิทยา ที่อยู่ในแอ่งที่ราบลุ่มกลางอ้อมกอดของเทือกเขาถนนธงชัยและเทือกเขาผี
ปันน้า อันเป็นเทือกเขาสูงเป็นแหล่งก้าเนิดของต้นน้าส้าคัญสองสายหลักที่หล่อเลียงเมืองเชียงใหม่ คือน้าแม่ปิง
และน้า แม่แตง ลักษณะทางกายภาพดังกล่าว เอือให้เกิดรัฐอิสระในลักษณะที่เป็นรัฐเล็กรัฐน้อยในอดีต และ
สืบเนื่องไปสู่ระบบอุดมการณ์ของผีบรรพบุรุษ หรือผีวีรบุรุษประจ้าถิ่นขึน จนในที่สุดได้กลายมาเป็นเแกนยึด
โยงในพืนที่ศักดิ์สิทธิ์ของระบบผีเมือง ที่ด้ารงอยู่แบบก้ากึ่งและเลื่อนไหลไปมาระหว่างประวัติศาสตร์ฝ่ายเมือง
ของเจ้าผู้ครองนคร กับประวัติศาสตร์ฉบับท้องถิ่นในลักษณะกึ่งนิทาน กึ่งต้านานและกึ่งประวัติศาสตร์ ทังของ
ฝ่ายวัดและฝ่ายเมือง
ลักษณะที่ถือเป็นลักษณะพิเศษของชุมชนในถิ่นเวียงเชียงดาวก็คือ ชุมชนในท้องถิ่นพยายามผลิตซ้า
อุดมการณ์ผีเมือง หรือ “ผีควบเมือง” ของเจ้าหลวงค้าแดง ผ่านร่างทรงและพิธีกรรมท้องถิ่นแบบอื่น ๆ อยู่
ตลอดเวลา ร่างทรงในเขตเชียงใหม่ ล้าพูน ล้าปาง พะเยา เชียงราย แพร่และน่าน ต่างอ้างอิงถึ งเจ้าหลวงค้า
แดงในฐานะของ “ผีหลวง” อันเป็นเสมือนเจ้าผู้ครองนครของประวัติศาสตร์ฝ่ายอาณาจักร ที่สอดคล้องและ
ผสมผสานกับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของเจ้าผู้ครองนครในยุคราชวงศ์มังรายของล้านนาได้อย่างลงตัวพอดี
นอกจากนี ชุ ม ชนยั ง ใช้ ก ารสร้ า งอ้ า นาจของตั ว เอง ผ่ า นเรื่ อ งเล่ า ในต้ า นานที่ อิ ง อยู่ กั บ การเสด็ จ มาของ
พระพุทธเจ้าในต้านานพระเจ้ าเลี ย บโลก ที่ปรากฏกับชุมชนอื่น ๆ ด้ว ยอีกเช่นกัน จนกลายเป็นคัมภีร์อัน
ศักดิ์สิทธิ์ของท้องถิ่นชนิดหนึ่ง ที่ใช้อ้างถึงความชอบธรรมในการมีอยู่ของตนเอง ทังนีก็เป็นไปเพื่อยืนยันถึงการ
มีอยู่ในหน้าประวัติศาสตร์ของตัวเองอย่างมั่นคงและมีศักดิ์ศรีโดยแท้จริงนั่นเอง

๑๒๗

บทที่ ๖
ภูมินามเมืองฝาง: อัตลักษณ์ชุมชนจาก “ฝักไม้ฝาง” ถึงตานานพระนางสามผิว
๑) ภูมินามฝ่ายเมือง: การผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์กับตานานท้องถิ่นของชุมชนชายขอบ
ชุมชนเมืองฝาง เป็นชุมชนที่อยู่ในแอ่งภูเขาทางตอนเหนือสุด ในวงล้อมของเทือกเขาแดนลาวทางทิศ
เหนือ เทือกเขาถนนธงชัยทางทิศตะวันตก และเทือกเขาผีปันน้าทางทิศตะวันออก ที่นับเป็นบริเวณชายขอบ
ของรัฐชาติมาตังแต่สมัยอาณาจักรล้านนา จนถึงรัฐสยามและรัฐไทยในปัจจุบัน ภายใต้แ นวคิดของอัตลักษณ์
ทางชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ ชุมชนในเหล่านีถูกแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มชนอีกระดับหนึ่งของสังคม ที่ไม่
เคยถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐชาติใหญ่ เป็นชุมชนที่หล่อแหลมต่อปัญหาเรื่องชนชาติส่วนน้อยที่
ไร้สัญชาติบ้าง (กรณีชาวแม่อายไร้สัญชาติ ช่วงปี พ.ศ. ๒๕๔๐ – ๒๕๕๐) เรื่องยาเสพติดบ้าง เรื่องขบวนการค้า
มนุษย์บ้าง รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงในบริเวณตะเขบชายแดน (กรณี “licence to rape”
อันโด่งดัง) ที่ชนกลุ่มน้อยชาวไทที่ถูกกระท้าย่้ายีจากอ้านาจอันป่าเถื่อนนอกรัฐไทย
นั ก วิ ช าการด้ า นสั ง คมวิ ท ยา – มานุ ษ ยวิ ท ยา กล่ า วว่ า ชาติ พั น ธุ์ แ ละความเป็ น ชายขอบ เป็ น
กระบวนการสร้างพรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) ประเภทหนึ่ง ซึ่งไม่ได้เกิดขึนเองตาม
ล้าพัง หากแต่พัฒ นาขึนมาภายใต้ร ะบบความสั มพันธ์อันซับซ้อนระหว่างกลุ่ มต่าง ๆ ในสั งคม บ่อยครังที่
ความสัมพันธ์ดังกล่าวด้าเนินไปแบบ ทวิลักษณ์ ที่ถูกจัดให้ปฏิสัมพันธ์กันแบบคู่ตรงข้าม โดยที่ฝ่ายหนึ่งครอบง้า
อีกฝ่ายหนึ่ง เช่น การสร้างเส้นแบ่งระหว่างความเป็นชนส่วนใหญ่กับชนกลุ่มน้อย ความเป็นชายขอบไม่ใช่สิ่งที่
เกิดขึนเองตามธรรมชาติ หากแต่ก้าเนิดขึนพร้อม ๆ กับการสถาปนาอ้านาจของความเป็นศูนย์กลาง หรือกล่าว
อีก นั ย หนึ่ ง ศูน ย์ กลางเป็ น ผู้ ผ ลิ ต ชายขอบ อั ต ลั ก ษณ์ช ายขอบที่ ถู กสร้ างขึนและให้ ค วามหมายโดยสั ง คม
ศูนย์กลาง จึงถูกสร้างขึนบนวิธีคิดเชิงทวิลักษณ์แบบแยกขัว ที่ให้คุณค่าและอ้านาจแก่ขัวหนึ่งสูงและเหนือกว่า
อีกขัวหนึ่ง สังคมจึงประกอบไปด้วยสังคมที่รวยและสังคมที่จน สังคมที่สะอาดและสังคมที่สกปรก สังคมที่ปกติ
และสังคมที่ผิดปกติ ทวิลักษณ์ของสังคมได้ถูกสร้างให้เป็นความจริงสัมบูรณ์ ที่ไม่จ้าเป็นต้องตังค้าถามว่าตรรกะ
เหล่านันมีที่มาและที่ไปอย่างไร ใครเป็นผู้นิยาม และมีวัตถุประสงค์เช่นไร 1
การถูกก้าหนดให้เป็นชายขอบของชุมชนเมืองฝางดังกล่าว ส่งผลท้าให้เกิดกระบวนการต่อสู้ของคนใน
ท้องถิ่นขึน โดยการใช้สัญลักษณ์เชิงอ้านาจในการอธิบายถึง “อัตลักษณ์” ของตัวเอง เพื่อการสร้างและช่วงชิง
พืนที่ทังทางภูมิศาสตร์และทางสังคมขึนมา โดยการผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ ของท้องถิ่น เข้ากับ
1

ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี (บรรณาธิการ), ๒๕๔๖.อัตลักษณ์ ชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบ, หนังสือรวมบทความจากการ
ประชุมประจาปีทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ ๑ “คนมองคน: นานาชีวิตในกระแสการเปลี่ยนแปลง”, กรุงเทพฯ: ศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินทร (องค์การมหาชน), หน้า ๗ - ๑๘

๑๒๘

เรื่องเล่าในต้านาน ที่บางครังดูขาดตอนแบบกระท่อนกระแท่น และบางจังหวะยังสอดแทรกความชอบธรรม
จากการเดิ น ทางมาโปรดสั ต ว์ ตั งแต่ ส มั ย พุ ท ธกาล ขององค์ พ ระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า ด้ ว ย ทั งนี เพื่ อ รองรั บ
ความชอบธรรมและศักดิ์ศรี ของตัวเองนั่นเอง
ทังนีโดยเริ่ มจากการกล่าวถึงเรื่องราวในต้านานฝ่ายเมือง ที่กล่าวถึงเมืองฝางว่า พระเจ้าพังคราช
กษัตริย์เมืองเชียงแสนได้สร้างเมืองใหม่ขึน ชื่อว่า “เวียงสี่ทวง” ซึ่งอยู่ในการบังคับของขอม และต้องส่งส่วยแก่
พวกขอม ที่ ยั ง มี อิ ท ธิ พ ลอยู่ ใ นขณะนั น ต่ อ มาพระเจ้ าพั ง คราช ทรงสร้ า งเมื อ งขึ นอี ก เมื อ งหนึ่ ง ทางด้ า น
ตะวันออกของล้าน้าฝาง เรียกว่าเมือง “ไชยปราการ” (ส่วนหนึ่งของอ้าเภอฝางในอดีต)
ต่อมาหลังจากที่พญามังรายได้สร้างเมืองเชียงใหม่เสร็จแล้ว ก็ได้ขึนไปสร้าง “เมืองฝาง” ที่ฝั่งน้าแม่ใจ
และทรงครองราชย์อยู่ที่เมืองฝางเป็นเวลา ๑๕ ปี ต่อมาหลังจากที่พระองค์ยกทัพไปตีเมืองหริภุญชัย ได้ในปี
พ.ศ. ๑๘๒๔ ก็ได้ทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึนในปี พ.ศ. ๑๘๓๙ เมืองฝางจึงมีฐานะเป็นเมืองลูกหลวง ต่อมาถึง
สมัยพระเจ้าฝางอุดมสิน ได้ถูกพระเจ้าสุทโธธรรมราชา กษัตริย์พม่าเข้ายึดครองเมืองฝางได้ส้าเร็จ เมืองฝางจึง
ตกอยู่ใต้อ้านาจของพม่านับแต่ปี พ.ศ. ๒๑๗๕ เป็นต้นมา จนถึงรัชสมัยของพระเจ้าตากสินของอาณาจักรสยาม
เชียงใหม่จึงได้รับเอกราช และกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่ ๕ แห่งรัตนโกสินทร์ ฝางจึงมีฐานะเป็นอ้าเภอมาจนถึง
ปัจจุบัน
ในประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐชาติใหญ่ จิตร ภูมิศักดิ์ (๒๕๔๐) กล่าวถึงความเป็นมาของค้า
สยาม ไทย ลาว และขอม โดยกล่าวถึงเรื่องราวของในประวัติศาสตร์ยุคต้นๆ ในพืนที่บริเวณลุ่มน้าฝาง – แม่กก
ว่า เคยเป็นศูนย์กลางใหญ่ที่ส้าคัญอย่างยิ่งของสังคมชนชาติไทย และอารยธรรมของคนไทยยุคก่อน ตังแต่ราว
พ.ศ. ๑๔๐๐ จนกระทั่งมารุ่งเรืองถึงขันสุดยอดในระหว่าง พ.ศ. ๑๖๐๐ – ๑๘๐๐ โดยปรากฏร่องรอยอารย
ธรรมอยู่มากมาย เฉพาะในเขตแอ่งฝาง-แม่อาย มีซากคูเมืองและก้าแพงเมืองถึง ๑๒ แห่ง คือ เวียงฝาง เวียง
ห้อ เวียงแข่ เวียงหวาย เวียงไชยปราการ เวียงมะลิกา เวียงสุทโธ เวียงสันทราย เวียงด้ง เวียงป่าป้าง เวียงป่า
รัก และเวียงป่าโยง สิ่งเหล่านีเป็นพยานได้ดีว่าได้มีชนชาติไต-ไทยชุมนุมกันตังถิ่นฐานกันอยู่ในบริเวณแม่น้ากก
นีอย่างหนาแน่น และได้มีการขยายวงของสังคมมีการสร้างบ้านแปลงเมืองกันอยู่ไม่ขาดสาย 2
ในประวัติศาสตร์ฉบับท้องถิ่นและภูมินามเมืองฝาง – ไชยปราการ ชุมชนได้สร้างประวัติศาสตร์ของ
ตัวเองขึนมาอีกชุดหนึ่ง เพื่อทับซ้อนเรื่องราวลงไปบนพืนที่ภายใต้โครงข่ายทางประวัติศาสตร์ของรัฐชาติใหญ่
ให้เป็นเรื่องของบุคคลในต้านาน คือพระเจ้าพรมมหาราช พระเจ้าฝางอุดมสินและพระนางมัลลิกา
นักบันทึกประวัติศาสตร์จากท้องถิ่น ได้มีความพยายามที่จะรวบรวมและอธิบายแบบการเล่าเรื่อง ถึง
ความเป็นมาของชุมชนตัวเอง ทังนีเพื่อเป็นการสร้างพืนที่ย่อย ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้ซ้อนทับลงไปบนพืนที่
ของรัฐชาติใหญ่ และโดยการจับเอาประวัติศาสตร์แบบพืนบ้าน มาผสมผสานเข้ากับเรื่องเล่าแบบนิทานกึ่ง
ต้า นาน โดยมิได้ ค้า นึ ง ถึง การยอมรั บ ในเชิง วิช าการที่ เข้ มงวดด้ านหลั กฐาน และกรระเบียบในการสร้า ง

2

จิตร ภูมิศักดิ์,๒๕๔๐. ความเป็นมาของคาสยาม ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ ข้อเท็จจริงว่าด้วย
ชนชาติขอม ฉบับสมบูรณ์, พิมพ์ครั้งที่ ๔,กรุงเทพฯ : สานักพิมพ์ศยาม บริษัทเคล็ดไทย, หน้า ๗๔ – ๗๕

๑๒๙

ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตามแนวประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐ ทังนีเพื่อช่วงชิงอ้านาจในการอธิบายและสร้าง
ให้ท้องถิ่นของตัวเองมีความหมายและแสดงถึงตัวตน และอ้านาจของท้องถิ่นอย่างเป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึน
ในหนังสือที่บันทึกเกี่ยวกับประวัติเมืองฝาง 3 เรียบเรียงโดยคนท้องถิ่นเมืองฝาง ที่พยายามอธิบาย
เรื่องราวจากการรวบรวมและเรียบเรียงข้อมูลขึนมาใหม่ แล้วบันทึกออกมาเป็นหนังสืออย่างเป็นลายลักษณ์
อักษร เพื่อให้เป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ ท้องถิ่น ว่าประวัติศาสตร์ของชุมชนเมืองฝางแบ่งออกได้เป็น ๙
ยุค คือ
๑) ยุคพระเจ้าลวจังกราช สร้างครังแรก พ.ศ. ๑๑๘๔
๒) ยุคขอมสร้างเมืองอุมงคเสลาง แทนเมืองฝางเก่าที่ร้างไป ระหว่าง พ.ศ. ๑๓๐๐ และเสียเมืองให้
พระเจ้าสิงหนวัติเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. ๑๓๑๘
๓) ยุคพระเจ้าพรหมมหาราช สร้างเมืองไชยปราการ พ.ศ. ๑๕๙๙ ตรงเมืองอุมงคเสลางของขอมที่
พระองค์ทรงตีได้ แต่สุดท้ายต้องมีอันเสียเมืองให้แก่ขุนเสือขวัญฟ้า กษัตริย์แห่งอาณาจักรเมาในรัชสมัยพระเจ้า
ไชยศิริ ผู้เป็นพระโอรสของพระองค์ พ.ศ. ๑๗๐๒
๔) ยุคราชวงศ์เม็งราย พระเจ้าเม็งรายมหาราช หลังจากสร้างเมืองเชียงรายแล้วใน พ.ศ. ๑๘๐๕ เสด็จ
มาสร้างเมืองฝางขึนใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๐๘ ก่อนจะไปสร้างเมืองเชียงใหม่ร่วมกับพ่อขุนรามค้าแหงมหาราช
และพ่อขุนง้าเมืองแห่งอาณาจักรพะเยา พ.ศ. ๑๘๓๙
๕) ยุคพม่าปกครองล้านนาไทย ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๐๐ – ๒๑๙๑ หลังจากหมดสินราชวงศ์เม็งราย
๖) ยุคพระเจ้าฝางอุดมสิน พ.ศ. ๒๑๕๕ – ๒๑๗๗ เมืองฝางแข็งเมืองคิดกอบกู้อิสรภาพจากเชียงแสน
แต่ก็ต้องพ่ายแพ้แก่พระเจ้าสุทโธ กษัตริย์แห่งกรุงอังวะ
๗) ยุคพระเจ้ากาวิละ ผู้กู้เมืองเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๓๑๗ และพระยาสุรินทร์ครองเมืองฝาง พ.ศ. ๒๓๒๙
กระทั่งร้างไปเอง
๘) ยุคตังเมืองฝางใหม่ โดยพญาสิริโยยศ และเจ้ามหาวงศ์ อ้าเภอแม่ริม ช่วยกันปรับปรุง พ.ศ. ๒๔๒๖
เป็นต้นมา รวมไปถึงการปราบปรามกบฏเงียว (ไทยใหญ่)
๙) ยุคปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ฉบับท้องถิ่นกล่าวต่อไปถึงประวัติและที่มาของภูมินาม “เมืองฝาง” ว่า เมืองฝาง ถูก
สร้างขึนครังแรกสุด เมื่อ พ.ศ. ๑๑๘๔ โดยเจ้าลวจังกราช โดยกล่าวอ้างถึงในต้านานสิงหนวัติกุมารและต้านาน
โยนก ว่า เจ้าลวจังกราชได้สร้างเมืองหนึ่งขึนมาอันมีสันฐานคล้ายดังฝักไม้ฝาง จึงให้ชื่อว่า “เมืองฝาง” เพราะ
เห็นถึงภูมิประเทศเหมาะสมพอจะสร้างเมืองขึนได้ มีแม่น้าสามารถหล่อเลียงเมืองได้ คือ แม่น้าฝาง จึงด้าริ
สร้างเมืองขึนในที่นี
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พระมหาชนะ ชนินโท (รัตนนิติกลุ ).๒๕๓๗, ประวัติศาสตร์เมืองฝาง-เมืองไชยปราการและตานานพื้นบ้านที่เขียนในแนว
นวนิยาย เรื่อง พระนางสามผิว ตุ๊เจ้าแก้วเสือเย็น (เสือสมิง), เชียงใหม่: เอกสารอัดสาเนา

๑๓๐

นอกจากนี ยังกล่าวถึงบุคคลในต้านานที่ส้าคัญอีกคนหนึ่ง นั่นคือ พระเจ้าฝางอุดมสิน ว่าน่าจะเป็นคน
เดียวกับ “เจ้าฟ้าลวะค้ารอง” ซึ่งสืบเชือสายมาจากราชวงศ์เชียงแสน ต่อมาพระองค์ได้เคลื่อนย้ายราษรร
จ้านวน ๕,๐๐๐ ครอบครัวจากเมืองเชียงแสนมายังเมืองฝาง จึงมีข้อสันนิษฐานว่า นาม “พระเจ้าฝางอุดมสิน”
น่าจะเป็นพระนามที่ตังขึนใหม่ ในภายหลังของเจ้าฟ้าลวะค้ารอง เพื่อให้สอดคล้องกับชื่อของเมืองฝาง
เรื่องเล่าในต้านานยังกล่าวต่อไปถึงชายาของพระเจ้าฝางอุดมสิน ว่าชื่อนางสามผิว เป็นหญิงที่มีผิวงาม
มาก ผิวจะเปลี่ยนสีไปตามเวลา โดยในเวลาเช้าผิวจะขาวงามดุจดอกมะลิ ในเวลาเที่ยงวันผิวจะเปลี่ยนเป็นสี
แดงเหมือนดอกกุหลาบ และในตอนเย็นผิวจะเปลี่ยนเป็นสีชมพูเหมือนดอกบัวจงกลนี กิตติศัพท์ความงามของ
นางเลื่องลือไปถึงพระเจ้าสุทโทธรรมราชาแห่งพม่า ท้าให้พระองค์ปลอมตัวเป็นพ่อค้า พาบริวารมาค้าขายใน
เมืองฝาง เมื่อได้เห็นความงามของนางแล้วก็อยากได้ไว้เป็นชายา จึงกลับไปน้าทัพยกมาตีเมืองฝางเพื่อชิงเอา
นางสามผิว
ต้านานเล่าต่อไปว่า พระเจ้าฝางอุดมสิน เห็นว่าไม่อาจสู้ก้าลังของฝ่ายพระเจ้าสุทโทธรรมราชาได้ จึงได้
ชวนพระนางสามผิวไปกระโดดบ่อน้าตาย บ่อน้านันลึกถึงยี่สิบวา เรียกว่า “น้าบ่อซาววา” ยังเป็นอนุสรณ์สถาน
แก่การจบต้านานแบบ “โศกนาฏกรรม” (tragedy ending) อยู่หน้าวัดพระบาทอุดมมาจนถึงทุกวันนี แต่บาง
ส้านวนกล่าวแตกต่างออกไป เพื่อให้จบแบบ “สุขนาฏกรรม” (happy ending) ว่า ขณะที่ทังสองก้าลังจะ
กระโดดบ่อนัน เผอิญมีอ้ามาตย์และนางก้านัลมาพบเข้า จึงขอเครื่องทรงของทังสองพระองค์มาประดับตน
แล้วกระโดดน้าตายแทน เพื่อลวงให้พระเจ้าสุทโทธรรมราชาเข้าใจผิดว่าพระเจ้าฝางและพระชายาสินพระชนม์
ไปแล้ว จึงท้าให้พระเจ้าสุทโทธรรมราชาเดินทางกลับด้วยความเสียพระทัยมาก ฝ่ายพระเจ้าฝางและพระนาง
สามผิวได้หลบหนีออกนอกเมืองไปได้ และได้หนีไปเมืองกุสินารายน์ได้อย่างปลอดภัย
นอกจากนี ในหนังสือประวัติศาสตร์ท้องถิ่น จากการเรียบเรียงของผู้รู้หรือปราชญ์ประจ้าถิ่น ได้เ ขียน
ไว้ในหนังสื อเรื่อง “ต้านานพระธาตุสบฝาง” 4 โดยกล่ าวถึงรายละเอียดการสร้างเมืองฝางและพระธาตุ
คู่บ้านคู่เมืองว่า พระเจ้าพรหมมหาราชท้าศึกกู้อิสรภาพของอาณาจัก รโยนกนาคพันธ์ ให้พ้นจากการปกครอง
ของชนชาติขอมด้าเมืองอุมงคเสลา ในปี พ.ศ.๑๕๙๙ พระองค์ได้อัญเชิญพระราชบิด า คือพระเจ้าพังคราช
เสด็จจากหมู่บ้านชนบทคือ “เวียงสี่ตวง” ให้กลับมาปกครองเมืองโยนกนครหลวง และพระเจ้าพรหมมหาราชก็
เสด็จมาสร้างเวียงไชยปราการขึนบนฝั่งน้ากกฝั่งใต้ ในที่ใกล้กั บปากน้าแม่ฝางที่ไหลลงสู่ล้าน้ากก ที่เรียกกันว่า
“สบฝาง” เวียงไชยปราการสร้างเสร็จในวันพุธ ขึน ๑๕ ค่้า พ.ศ. ๑๖๐๐ เสด็จเสวยราชสมบัติที่เวียงไชย
ปราการ และสร้ า งเมื องเล็ ก เมื องน้ อยเป็ น บริ ว ารอี ก หลายเมื อ ง ต่อ มาอี ก ๔ ปี ได้ท รงแบ่ง เอาพระบรม
สารีริกธาตุที่พระมหาเถรพุทธโฆษาจารย์ ชาวเมืองสุธรรมาวดี (เมืองสะถุ่ง หรือสะเทิม) ได้น้ามาจากลังกาทวีป
เพื่อถวายพระเจ้าพังคราช บรรจุในพระเจดีย์พระธาตุดอยกิตติ เชียงแสน และพระองค์ได้สร้างพระธาตุเจดีย์ไว้
บนดอยลูกหนึ่งใกล้ฝั่งน้ากก ที่มาสบกับแม่น้าฝาง ได้บรรจุพระบรมสารีริธาตุไว้ในพระบรมธาตุเจดีย์นี คน
ทังหลายจึงเรียกขานว่า “พระธาตุเจ้าสบฝาง”
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อินทร์ศวร แย้มแสง.๒๕๔๖, ตานานลุ่มน้าฝาง,เชียงใหม่,ห้าดาวโฆษณา

๑๓๑

เมืองฝางยุคเวียงไชยปราการตังอยู่ได้ไม่นานก็ล่มสลายไป เพราะภัยสงครามรุกรานจากกองทัพนคร
มาวหลวงซึ่งเป็นคนไทเผ่าหนึ่ง เมื่อกาลเวลาผ่านไปพระธาตุเจ้าสบฝางขาดการดูแลรักษา ตราบจนมาถึงยุค
ของครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนาไทย ท่านได้จาริกแสวงบุญไปเมืองเชียงแสน ได้แวะพักที่วัดพระธาตุร้าง
แห่งนี ได้เห็นความทรุดโทรมอันน่าสลดใจ และเห็นพระพุทธรูปจ้านวนมากทิงไว้กับป่าหญ้ากลางแดดกลางฝน
จึงได้ท้าหนังสือถึง ขุนปราณีนรากร นายอ้าเภอฝางขณะนันเพื่อขออนุญาตท้าการบูรณปฏิสังขรณ์วัดและพระ
ธาตุให้ดีงามตามรูปแบบเดิม ประชาชนจึงมาช่วยกันบูรณะมาจนถึงปัจจุบัน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นผสมกับต้านาน ยังเล่าต่อไปถึง เวียงเล็ก ๆ อีกเวียงหนึ่ง อยู่ทางทิศเหนือของ
เวียงฝางว่า มีต้านานกล่าวว่า เจ้าแม่มะลิกาซึ่งเป็นพระธิดาของพระเจ้าอุดมสินและพระนางสามผิว ประสูติ
เมื่อ พ.ศ. ๒๐๓๒ ปีมะโรง มีพระสิริโฉมงดงามยิ่ งนักเหมือนมารดา พระเจ้าอุดมสินพระราชทานนามว่า เจ้า
หญิง “มะลิกา” ตามพระสุบินของพระมเหสี เมื่อพระนางมะลิกาพระชันษาได้ ๑๘ ชันษา มีพระราชบุตร
จากเมืองต่าง ๆ มาขอผูกพันด้วยแต่พระนางไม่เคยสนพระทัย กลับรบเร้าให้พระบิดาสร้างเวียงให้ใหม่ พระ
เจ้าอุดมสินจึงได้สร้างเมืองให้ใหม่เมื่อพ.ศ. ๒๐๕๐ ปีระกา เดือน ๔ โดยสร้างคูรอบทัง ๔ ด้าน พร้อมสร้าง
วัดหัวเวียง (วัดสันกะโปก) ทางด้านทิศตะวันออกของเวียง เมื่อสร้างเวียงเสร็จเรียบร้อยก็ทรงยกไพร่พลออก
จากเวีย งฝางเวลาบ่ า ย ตามเส้ น ทางก็มี พวก “แม่ ฮ่า งนางสาว” (แม่ ร้า งนางสาว - สาวแก่ แม่ ห ม้า ย) ที่
จงรักภักดี เดินส่งตามเสด็จเป็นจ้านวนมาก หมู่บ้านเหล่านันจึงเรียกว่า “บ้านแม่ฮ่าง” และ “บ้านแม่สาว”
ตราบจนปัจจุบัน เมื่อใกล้เวียงใหม่ตะวั นอ่อนแสงลงทอแสงเป็นสีแดง (ค้าไทใหญ่เรียกสีแดงว่า “แหลง” )
จึงเรียกหมู่บ้านนีว่า “บ้านแม่แหลง” มาจนทุกวันนี จากนันก็เข้าเขตแม่อาย ขบวนเสด็จถึงเวียงใหม่เวลา
เย็นย่้าสนธยา จึงเรียกเวียง “สนธยา” (บริเวณอ้าเภอแม่อายปัจจุบัน) พระนางมะลิกาครองเมืองสนธยาได้
๔๐ ปีก็เสด็จสวรรคตเมื่อพระชันษาได้ ๔๘ ชันษา หลังจากนันเวียงสนธยาเกิดภัย ข้าวยากหมากแพง โจรชุก
ชุมประชาชนจึงย้ายหนีไป สันนิษฐานว่าเมืองมะลิกาเป็นเมืองร้างตังแต่นันมา
อย่างไรก็ตาม ผู้เฒ่าบางคนในชุมชนฝางกลับยืนยันว่า เรื่องเล่าบางอย่างอาจเล่าสับสนในด้านเวลา
และสถานที่ ลุงอ่อง คันที อายุ ๘๐ ปี เชือสายชาวไทใหญ่ เกิดในอ้าเภอฝาง ได้เล่าถึงประวัติศาสตร์ของบุคคล
ส้าคัญโดยโต้แย้งกับเรื่องเล่าในปัจจุบันว่า แท้จริงแล้วตัวตนของพระนางสามผิว ในประวัติศาสตร์ชุมชนของ
เมืองฝางนัน ไม่พบหลักฐาน คาดว่าพระนางสามผิวถูกยกและอุปโลกน์ขึนมาในภายหลัง ในประวัติศาสตร์พบ
ชื่อพระนางสามผิวที่เมืองลาว เท่านัน 5
๑. ภูมินาม กับประวัติศาสตร์จากความทรงจาของชาวบ้าน
การก่อตัวความสัมพันธ์ของชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในยุคต่างๆ ของแอ่งเมืองฝาง โดยเฉพาะชุมชนในเขต
ฝางและแม่อาย เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับชาวไทใหญ่ในเขตพม่ามากกว่าคนไทยกลุ่มอื่นๆมาตังแต่อดีต ทังคนเมือง
และคนไทใหญ่เมื่อมาอยู่รวมกัน ก็ได้สร้างพืนที่ทางสังคมและผลิตซ้าระบบวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์เพื่อ
แสดงความเป็น “ตัวตน” หรืออัตลักษณ์ของตนเองอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด
5

สัมภาษณ์ ลุงอ่อง คันที ชาวไทใหญ่บ้านเวียง อ.ฝาง เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕
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การมาอยู่ร่วมกันของคนหลากหลายชาติพันธุ์ในพืนที่ทางภูมิศาสตร์เดียวกัน ได้ก่อให้เกิดการหล่อ
หลอมและเลื่อนไหลถ่ายเทของระบบประเพณีวัฒนธรรม ค่านิยม ความเชื่อ ตลอดจนภูมินามของหมู่บ้านและ
สถานที่อันเป็นหมุดหมาย (land mark) ส้าคัญประจ้าชุมชน
ชาวบ้านในชุมชนบ้านเวียงฝางเล่าว่า คนที่มาอยู่อาศัยในเมืองฝางเป็นกลุ่มคนที่ ปะปนกันไป มีทั้งคน
เมือง คนไทใหญ่ และคนจีนยูนนาน ในช่วงที่อังกฤษเข้าปกครองพม่า และอินเดีย อังกฤษได้ระบุว่า ชาวไท
ใหญ่ เ ป็ น คนของอั ง กฤษไปด้ ว ย จึ ง เป็ น เหตุ ใ ห้ เ กิ ด ชื่อ เรี ย กขานชาวไทใหญ่ อี ก ชื่ อ หนึ่ ง คื อ “ชาวกาลา”
เนื่องจากชาวไทใหญ่เรียกอินเดียว่า “กาลา” ชาวไทใหญ่จึงถูกเรียกขานว่า ชาว “กาลา” ตามไปด้วย และอีก
ชื่อหนึ่งที่คนในภาคเหนือเรียกรูปฝรั่งที่ปรากฏในไพ่ฝรั่งที่นามาเล่นกัน ในใบ “Q” ว่า “กุลา” จึงอาจคาดเดา
ได้ว่า คาว่า “กาลา” กับ “กุลา” น่าจะเป็นคาที่คนพื้นเมืองใช้เรียกฝรั่งอังกฤษ และ/หรือคนในครอบครองของ
อังกฤษว่า “กุลา” ด้วย ซึ่งเมื่อคนเหล่านั้นเดินทางไปถึงภาคอีสานผ่านทุ่งกว้างที่แร้นแค้น ทุ่งแห่งนั้นจึงชื่อว่า
“ทุ่งกุลาร้องไห้” จนถึงปัจจุบัน
นักประวัติศาสตร์ท้องถิ่น บันทึกเรื่องราวของตัวเองต่อไปว่า ขณะนั้นเมืองฝางมีชาวไทใหญ่อยู่มาก
โดยอาศัยกระจายอยู่ทั่วไปหลายหมู่บ้าน แบ่งตามเขตพื้นที่ใหญ่ คือ เขตม่ อนปิ่น ได้แก่ บ้านม่วงชุม บ้าน
หัวฝาย บ้านเวียงหวาย บ้านผาลิ้น บ้านม่อนปิ่น เขตโป่งน้าร้อน ได้แก่ บ้านปูเลย เปียงก่อ เวียง เขต
ทิศใต้ ได้แก่ บ้านสันต้นเปา (สมัยก่อนเรียก ปางลาง) แม่ขิ เขตทิศเหนือ ได้แก่ บ้านท่าตอน ปางเติม
นอกจากนั้ นชาวไทใหญ่ได้กระจายตั้งถิ่น ฐานอยู่ตามหมู่บ้านต่าง ๆ กันออกไปแบ่งเป็นหมู่บ้านเล็ ก ๆ อีก
มากมาย
ในสมัยนั้นเมืองฝางยังเป็นป่าอยู่มาก เวียงหวายเป็นเพียงหมู่บ้านเล็ก ๆ ซึ่งมีคนน้อยกว่าปัจจุบันมาก
ศูนย์กลางชุมชนและความเจริญของเมืองฝางในสมัยเมื่อ ๗๐ - ๘๐ ปีมาแล้วก็คือ กองกาด (บริเวณ ถนนท่า
แพของฝางในปัจจุบัน) ซึ่งกองกาดถือว่าเป็นชุมชนไทใหญ่ที่เป็นศูนย์กลางของเมืองฝางในขณะนั้น กิจกรรม
บริเวณกองกาดมีมากมาย เช่น การแอ่วหากันตอนกลางคืน การจักตอกร่วมกัน การสู่ขันหมากแก่กัน มี
กระโถนไว้บ้วนน้าหมาก นอกจากนั้นยังมีการค้าขาย ซึ่งของที่ขายส่วนใหญ่จะเป็นของกิน ของใช้ เสื้อผ้าที่
นามาจากเชียงใหม่ และผักเหมือนปัจจุบัน แต่ส่วนมากจะเป็นลักษณะ “กาดหมั้ว” (ตลาดสด) และผักไม่
ค่อยขายให้กันเท่าใดนักจะขอกันเสียเป็นส่วนใหญ่ สาหรับความเจริญในฝั่งด้านที่ว่าการอาเภอฝางจะเจริญใน
ระยะหลังเนื่องจากมีพวกคนจีนมาอยู่ในระยะหลังและได้ยึดอาชีพค้าขาย ซึ่งสินค้าที่ทารายได้มากมายใน
ขณะนั้นได้แก่ เสื้อผ้าสาเร็จรูปที่นามาจากเมืองเชียงใหม่นั่นเอง และยังมีการค้าฝิ่นควบคู่อยู่กับเมืองฝางบ้าง
แต่ไม่ค่อยค้าเป็นหลักเท่าใดนัก มีโรงฝิ่นที่ถูกต้องตามกฎหมายแต่ก็ได้ยกเลิกลงในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนรัตน์
เมื่อพ.ศ. ๒๕๐๐
การค้าของเมืองฝางนั้นในสมัยก่อนจะทาการค้าในเขตพม่าเป็นส่ วนใหญ่ รองลงมาเป็นเชียงราย
และเมืองอุทัยธานี การค้าขายกับพม่านั้นจะทาการค้ากับชาวไทใหญ่ในรัฐฉาน โดยใช้เส้นทางการค้าขายกับ
รัฐฉานในเส้นทางปัจจุบันนี้ (สมัยก่อนเป็นทางเดิน) คือ จากเมืองฝาง ไปสู่เวียงหวาย ไปรัฐฉาน ซึ่งเป็น
ระยะทางประมาณ ๓๕ กิโลเมตร แต่ถ้าจากชายแดนไทย ไปสู่เมืองหาง (พม่า) จะใช้ระยะทางประมาณ
๒๐ กิโลเมตร (คาว่าเมืองในพม่านั้น อาจเป็นหมู่บ้านเล็ก หมู่บ้านน้อย ก็จะเรียกเป็นเมืองแล้ว จึงไม่ทราบ
ว่ามีเมืองใหญ่ เมืองเล็กอย่างไร เท่าใด เพราะจะเรียกเป็นเมืองหมด) เหตุที่เมืองฝางนิยมค้าขายกับรัฐฉาน
ในพม่านอกจากจะเป็นปัจจัยเรื่องระยะทางแล้ว ปัจจัยรองลงมาคือความเจริญรุ่งเรืองซึ่งสมัยนั้ นพม่ามีความ
รุ่งเรืองมากเนื่องจากอังกฤษปกครองพม่า ทาให้นาของไปขายได้ง่ายและได้ราคา นอกจากนั้นคนที่ค้าขายกับ
รัฐฉานยังมีการค้าฝิ่นร่วมอยู่ด้วย เพราะอังกฤษให้การสนับสนุนและปล่อยให้ค้าขายอย่างเสรี ต่อมาหลังจาก
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แบ่งเขตแดนไทยพม่าอย่างชัดเจนแล้ว จึงเปลี่ยนมาเริ่ มค้าขายกับเชียงรายและเชียงใหม่เพิ่มมากขึ้น สาหรับ
เชียงรายนั้นจะค้าเมี่ยงจากดอยลาง โดยทาการขนส่งลงแพล่องทางน้ากกไปถึงเชียงราย เนื่องจากไม่มีถนน
หนทางในการขนส่งสินค้า มีแต่ถนนคนเดินซึ่งเป็นป่ากันดาร
ยุคสมัยแห่งการค้าขายของเมืองฝาง อาจได้เป็น ๕ ยุค ได้แก่
ยุคแรก เป็นยุคที่ใช้วัวต่าง ผัก หรือสินค้าไปขายที่เชียงใหม่ แล้วซื้อของมาขายที่ฝาง บางพวกก็ไป
ค้าขายกับรัฐฉานบ้าง บางพวกก็ไปเมือง “ธานี” คือ “อุทัยธานี” เพื่อซื้อปลาเค็ม ปลาแห้ง เกลือ ซึ่งพวกนี้
ต้องไปเป็นเดือน ๆ เลยทีเดียว
ยุคที่สอง เป็นยุคที่เริ่มมีการใช้ม้า เพราะเห็นประโยชน์ของความเร็วในการขนส่งของม้าที่เดินทางได้
วันละ ๒๐ - ๓๐ กิโลเมตร เมื่อเปรียบเทียบกับวัวที่เดินทางได้เพียงไม่เกินวันละ ๑๐ กิโลเมตรเท่านั้น
ยุคที่สาม เป็นยุคของคนหาบ หรือลูกหาบ จะจ้างคนเมืองเพราะโดยไทใหญ่จะจ้างคนเมืองที่ทาไร่ทา
สวนซึ่งมีมากพอสมควร บริเวณม่อนปิ่น และสันทราย
ยุคที่สี่ ถือเป็นยุคการใช้ล้อเข็น หรือรถเข็นเพื่อขนส่งสินค้า
ยุคที่ห้า เป็นยุคของการใช้รถยนต์ในการขนส่ งของและสินค้าต่าง ๆ ยุคนี้ไทใหญ่เริ่มลดบทบาทใน
การค้าขายลงไป เนื่องจากคนจีนที่เข้ามาช่วงหลั งและเจริญขึ้น บริเวณด้านที่ว่าการอาเภอมีการค้าเพิ่มมาก
ยิ่งขึ้น
ผู้ที่ทาการค้าขายในบริเวณที่เรียกว่า “กองกาด” ขณะนั้น เป็นชาวไทใหญ่ ส่วนคนเมืองจะนิยมทา
การเกษตร สวน ไร่ นา จากนั้นเมื่อคนจีนเข้ามา ชาวจีนจึงเป็นเสมือนผู้กุมอานาจในทางการค้าแทนที่ชาว
ไทยใหญ่ในกองกาด เนื่องจากชาวจีนอพยพมาจากเชียงใหม่เพื่อมาทาการค้าขายโดยเฉพาะ เพราะเล็งเห็น
ความเป็นชุมชนใหญ่ของพื้นที่แถบนี้ ประกอบกับมีสาขาหรือสายการค้าในเชียงใหม่หรือที่อื่น ๆ มากมาย
ทาให้ชาวจีนสามารถควบคุ มหรือกุมอานาจการค้าขายแทนชาวไทใหญ่ในกองกาดได้อย่างรวดเร็ว ชาวจีน
อพยพเข้ามาในเมืองฝาง และได้อาศัยอยู่ในกองกาดก่อน ทาการค้าขาย ชาวไทใหญ่สู้ไม่ได้ จึงได้เลิกค้าขาย
และเหลือเพียงพ่อค้าชาวจีนเท่านั้น จากนั้นเมื่อบริเวณกาดฝางเจริญขึ้นและมีคนอาศัยอยู่มากขึ้น ชาวจีนจึง
ย้ายมาค้าขายด้านกาดฝางในปัจจุบันแทน
ในยุคสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ชาวไทใหญ่ที่เมืองฝางที่ถือบัตรสีแดงเป็นคนของอังกฤษอยู่ ก็ได้รับ
อนุญาตให้ทาสัญชาติไทยได้ โดยจะต้องไปทาที่อาเภอซึ่งขณะนั้นอาเภอมุ งด้วยหญ้าคาและทาด้วยไม้ ชาวไท
ใหญ่รวมตัวกันเดินขบวนไปทาสัญชาติไทย (ยกเว้นชาวไทใหญ่ที่เกิดในไทย) ต่างชูธงชาติไทยและเดินขบวนไป
พร้อมกัน และได้มีนามสกุลของชาวไทใหญ่ขึ้น นามสกุลของชาวไทยใหญ่ในสมัยนั้น มาจากการตั้งตามชื่อของ
หัวหน้าหมู่บ้านที่เป็นคนเฒ่าคนแก่ เช่น ปานหมอก ซึ่งแปลจากภาษาไทใหญ่อีกทีหนึ่ง
สาหรับวัดเมืองฝางสมัยนั้น ก็ยังมีไม่ม ากเท่าใดนัก ที่จะมีก็คือ วัดต้นลุง วัดพระบาท วัดจองออก
วัดจองแป้น วัดเทพอานวย วัดศรีดอนชัย วัดเจดีย์งาม เป็นต้น โดยส่วนใหญ่แล้วคนเมืองจะสร้างวัดของ
ตนเองและไปวัดของคนเมือง คนไทใหญ่ก็จะสร้างวัดของไทใหญ่และไปวัดที่ตนสร้างขึ้นเช่นกัน ไม่ได้ไป
ร่วมกันแต่จะไปแยกวัดใครวัดมัน
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๒. ภูมินาม กับประวัติศาสตร์ยุคการโยกย้ายที่ทากินของคนเมืองจากเชียงใหม่ – ลาพูน
ชุมชนศรีดงเย็น ไชยปราการ สันต้นดู สองแคว
ชาวบ้านในชุมชนศรีดงเย็นได้เล่าว่า 6 ชุมชนศรีดงเย็นเป็นชุมชนดั้งเดิมขนาดใหญ่ชุมชนหนึ่ง ในเขต
พื้นที่ไชยปราการ – ฝาง ปัจจุบันมีประชากรในหมู่บ้านถึง ๕๙๔ ครัวเรือน คนที่สร้างหมู่บ้านศรีดงเย็นคือ
พ่อหลวงอานาจ ท่านได้ก่อตั้งเมื่อ ๑๐๐ กว่าปีที่แล้ว สาเหตุที่ก่อตั้งเพราะเห็นที่นี้เป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ น้า
ไหลผ่านเหมาะแก่การทาการเกษตรแล้วจึงปักหลักสร้างที่อยู่อาศัย สภาพหมู่บ้านเมือก่อนเป็นป่าดงดิบ และ
มีสัตว์ป่าอาศัยอยู่มาก
เหตุที่ชื่อบ้านศรีดงเย็นเพราะเมื่อก่อนบริเวณนี้เป็นป่าดงดิบ ชาวบ้านจึงให้ความคิดเห็นกันว่า ควรจะ
เติมคาว่า "ศรี" ลงไปด้วยจึงตั้งชื่อหมู่บ้านนี้ว่า บ้านศรีดงเย็น เมื่อ ๔๐ – ๕๐ ปีที่แล้ว มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
พระครูบาเหมย บังคะสิโก ว่าเดิมท่านเป็นเด็กเลี้ยงควาย เมื่อก่อนบริเวณวัดเป็นคอกควาย พออยู่มาได้ไม่
นานพระครูบาเหมยก็บวชเป็นสามเณร เมื่ออายุครบ ๒๐ ปี กานันก็พาครูบาเหมยมาบวชแล้ว ก็ได้ตาแหน่ง
เจ้าอาวาส ท่านสร้างโรงเรียนและวัดศรีดงเย็นขึ้น
ต่อมาในระยะหลังช่วงราว ๗๐ – ๘๐ ปีที่มานี้ คนจากเชียงใหม่และลาพูนได้อพยพขึ้นมาอยู่เพิ่มขึ้นอีก
โดยมาจากหลายหมู่บ้าน เช่น คนสันต้นดู่ มาจากบ้านสันต้นดู่ สารภี คนสองแคว มาจากบ้านสองแคว สันป่า
ตอง คนแม่นาวาง มาจากบ้านแม่นาวาง สันป่าตอง รวมทั้งคนในเขตพื้นที่บ้านศรีดงเย็น บ้านดงป่าสัก เขต
อาเภอไชยปราการซึ่งส่ ว นใหญ่เป็ นคนเมือง หรือคนยองที่อพยพมาจากล าพูน ตั้งแต่ช่วง พ.ศ. ๒๔๗๐ –
๒๕๐๐ และชาวอาเภอฮอด ที่หนีน้าท่วมมาตั้งแต่สมัยเมื่อทางการได้สร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก นิสัยของคน
ยองส่วนใหญ่มักเป็นคนขยัน รักถิ่นฐานเนื่องจากหนีจากถิ่นเก่ามา คนยองในเขตเวียงไชยปราการจึงไม่นิยม
ขายที่นาของตัวเองแก่นายทุนโดยง่ายมาจนถึงปัจจุบัน นามสกุลส่วนใหญ่ของบ้านศรีดงเย็น ไชยปราการ ก็คือ
นามสกุล “ปารมียอง”
สาเหตุที่คนนิยมอพยพมาอยู่เมืองฝางก็คือ ความอุดมสมบูรณ์ของพืชผลต่าง ๆ พ่อวิชัย อายุ ๗๘ ปี
คนเมืองที่ขึ้นมาอยู่ฝางในยุคนั้น เล่าว่า
“สมัยก่อนข้าวเปลือก ๑๐๐ ต๋าง มีราคาเพียง ๗ – ๘ บาทเท่านั้น มีความอุดมสมบูรณ์ถึงขั้นที่นา
ข้าวเปลือกที่ได้นาไปเลี้ยงหมูเนื่องจากเหลือจากกินและขนส่งไปขาย”
คนเมืองในชุมชนฝางผลิตซ้าประวัติศาสตร์ท้องถิ่น เพื่อสร้างพื้ นที่และย้าถึงตัวตนของความเป็น “คน
เมือง” โดยการนาชื่อถนนหนทางและประตูเมืองของเชียงใหม่มาใส่ในท้องถิ่นของตัวเองที่ฝาง เช่น ประตูสวน
ดอก ประตูเชียงใหม่ ประตูท่าแพ (ทางไปท่าตอน) รวมทั้งชื่อถนน เช่น ถนนท่าแพ ถนนแจ่งหัวริน ถนน
โชตนา ถนนสวนดอก เหล่านี้ เนื่องจากอ้างว่าผู้สร้างเมืองเป็นคนเดียวกัน คือพระเจ้าเม็งราย และเหตุที่ไม่
ทรงให้ฝางเป็นเมืองหลวงเนื่องจากเส้นทางไกลและยากลาบากในการเดินทาง
๓. ภูมินามตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่น
๑) “หมากอ่างขาง - อ่างขาง”: พืน้ ที่ของชุมชนดั้งเดิมกับการเข้ามาของชาวไทใหญ่ในยุคแรก
ชาวบ้านได้เล่าถึงความทรงจ้าที่ได้รับฟังจากบรรพบุรุษต่อ ๆ มาว่า ศูนย์กลางของชุมชนในยุคต้น ๆ
ในบริเวณเมืองฝางอีกแห่งหนึ่งได้แก่ เวียงหวาย เป็นเวียงโบราณอีกเวียงหนึ่งของเมืองฝางในยุคโบราณ โดย
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กลุ่มคนลัวะ หรือกษัตริย์ของชาวลัวะมาตั งอยู่ก่อน การตังเวียงของชาวไทใหญ่นันตังขึนภายหลัง พวก ลัวะ
หรื อวะ หรื อว้า นี คือบรรพบุรุ ษของเจ้ าเมืองฝาง พวกลั วะ วะ หรือว้า สร้างเมืองตังแต่เชียงแสนมาแล้ ว
หลังจากพวกวะหรือว้าได้สร้างเวียงหวายแล้ว เวียงหวายได้ร้า งไประยะเวลาหนึ่ง จากนันกลุ่มไทใหญ่จึงเข้ามา
ตังเวียงอยู่แทน ชาวบ้านยังเคยเก็บเครื่องใช้ของลัวะชนิดหนึ่ง คือกล้องยาสูบ ที่เรียกว่า “มูยาดิน” เป็นกล้อง
ยาสูบท้าด้วยดินเผา บริเวณเวียงเก่านีมีประตูด้านหนึ่ง เรียกว่าประตูด้า เป็นประตูที่ไว้ส้าหรับน้าคนไม่ดีหรือ
โจรมาประหารหรือฆ่าบริเวณประตูนี และด้านทิศเหนือของเวียง จะมีประตูเข้า เรียกว่า “ประตูชัย” ชาวบ้าน
ตังศาลเจ้าเมืองไว้ที่ประตูนี เหตุที่ศาลพระภูมิหรือศาลเจ้าบ้านอยู่ด้านหน้าเนื่องจาก ต้องคอยป้องกันเหตุไม่ดี
ต่าง ๆ ที่จะผ่านเข้ามาทางด้านทางเข้า ศาลเจ้าบ้านเกิดขึนพร้อมเวีย งหวายและมีมานาน สังเกตจากต้นไม้
ขนาดใหญ่ ซึ่งมีขนาด ๑๐ คนโอบ เป็นหลักฐานความเก่าแก่ของศาลเจ้าบ้านและเวียงหวาย 7
ชาวบ้านอีกกลุ่มหนึ่ง ซึ่งเป็นคนไทยเชือสายไทใหญ่ ที่เกิดในเมืองฝาง เล่าเรื่องที่เกี่ยวกับประวัติความ
เป็นมาและอดีตที่น่าสนใจของเมืองฝางว่า คนที่มาอยู่อาศัยในเมืองฝางเป็นกลุ่มคนที่ปะปนกันไป มีทังคนเมือง
คนไทใหญ่ และคนจีนยูนนาน หรือที่เรียกกันว่า “จีนฮ่อ” อีกจ้านวนหนึ่ง นอกจากกลุ่มคนดังเดิมที่อยู่ที่นี่มา
ก่อนแล้ว ในสมัยต่อมาแม้จนปัจจุบัน กลุ่มไทใหญ่ในรัฐฉานของพม่าก็ยังอพยพเข้ามาเป็นแรงงานรับจ้างอยู่ไม่
ขาดสาย ส่วนใหญ่มาจาก รัฐฉาน เมืองนาย เมืองปั่น กระจายกันอยู่ตามที่ต่าง ๆ เช่น เมืองหนอง ที่บ้านแม่
สาว เรียกว่าเมืองหนอง เพราะไทใหญ่ที่มาตังถิ่นฐานนันเป็นคนที่มาจากเขตของเจ้าฟ้าเมืองหนองจากพม่า
ย้ายเข้ามาอยู่ จึงตังชื่อบ้านตามถิ่นฐานเดิมของตนเอง รวมทังบ้านอื่น ๆ เช่น บ้านใหม่หมอกจ๋าม เวียงหวาย
หัวฝาย บ้านกาด ป่าหิน ที่แม่อายมีชาวไทใหญ่ค่อนข้างหนาแน่นบริเวณชุมชนรอบๆวัดแม่อายหลวง ซึ่งเป็น
วัดของไทใหญ่ ปัจจุบันมีอุโบสถที่มีศิลปะผสมระหว่างไทยใหญ่กับคนเมือง ชื่อเรียกสถานที่บางแห่งมาจาก
ภาษาไทยใหญ่ เช่น ดอยอ่างขาง ที่อ้างกันว่าเป็นลักษณะของอ่างกระทะตามความหมายของคนไทยนันไม่
ถูกต้อง แท้จริง “อ่างขาง” เป็นภาษาเงียว (ไทใหญ่) แปลว่ามะระขีนก เนื่องจากมีมะระขีนกขึนอยู่ในบริเวณ
นันเป็นจ้านวนมากซึ่งชาวไทยใหญ่เรียกว่า “หมากอ่างขาง” คนเมืองจึงเรียกเพียนตาม และกลายเป็น อ่างขาง
ไป ในที่สุด 8
๒) ภูมินามชุมชนบ้านถ้าตับเต่า
ชาวบ้านในชุมชนเล่าถึงความเป็นมาของชื่อ “บ้านถ้าตับเต่า” ว่าเมื่อก่อนถ้าตับเต่าเรียกว่า “ทับเถ้า”
เพราะไฟไหม้มีแต่ขีเถ้า เชื่อกันว่าอดีตที่บริเวณนีเป็นเขตภูเขาไฟ เมื่อภูเขาไฟระเบิด ก็เผาผลาญทุกสิ่งทุกอย่าง
ในหมู่บ้านเป็นขีเถ้า ก็เลยเรียกว่า “บ้านทับเถ้า” และเรียกผิดเพียนเป็นบ้านตับเต่า พืนที่รอบ ๆ ชุมชน เป็น
เขตเขาหินปูน จึงมีน้าไหลซึมลงใต้ดินแล้วไหลย้อนขึนมาตามช่องบนดิน เรียกว่า “น้าออกรู” และกลายเป็น
หนองน้าขนาดเล็ก ๆ อยู่หลายหนอง เช่น หนองเขียว หนองชมพู บางแห่งตังเป็นชื่อหมู่บ้านไปด้วย เช่น บ้าน
“หนองเขียว” เป็นต้น
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๓) ภูมินามชุมชน “บ้านแม่ทะลบ”
ภูมินามที่เรียกว่า “บ้านแม่ทะลบ” (ชาวบ้านออกเสียงเป็น ตะ – ลบ) ปรากฏในหลายพืนที่ในเขต
ภาคเหนือ ทังเชียงใหม่ เชียงดาว ฝาง แม่แจ่ม ล้าปาง และที่อื่น ๆ อีกหลายแห่ง ค้าว่า “ทะลบ” มีความหมาย
ได้หลายอย่าง อาจมาจากค้าว่า “ทบ” หมายถึง พับ งอแบบหักศอก (แม่น้า ล้าห้วย) หรือหมายถึงเท่าตัว เช่น
สองทบ คือ สองเท่าตั ว หรื อ หมายถึ ง การล้ ม ลง ดัง ค้าในบทประพั นธ์โ บราณหลายเรื่ อง ว่า “ทบท่ าว”
หมายถึง ล้มลง (บางถิ่นออกเสียงว่า สะ – ลบ) ดังเช่นฉากที่พระมหาอุปราชาถูกพระแสงของ้าวของพระ
นเรศวรฟัน ในลิลิตเตลงพ่าย ความว่า
“อุราราญร้าวแยก
ยลสยบ
เอนพระองค์ลงทบ
ท่าวดิน
เหนือคอคชซรอนซรบ สังเวช
วายชีวาตม์สุดสิน
สู่ฟ้าเสวยสวรรค์ฯ”9
ในต้านานของชาวบ้าน ชาวชุมชนแม่ทะลบ ได้เล่าถึงความเป็นมาของชุม ชนบ้านแม่ทะลบในเขตไชย
ปราการว่า บ้านแม่ทะลบมาจากชื่อห้วยน้าแม่ทะลบ เล่ากันต่อๆมาว่า สมัยก่อนพระพุทธเจ้ามากินเนือหมู
แล้วมา “ทะลบ” หมายถึงล้มลงในที่นัน จึงเรียกบ้านนีว่า แม่ทะลบ มาตราบเท่าบัดนี
๔. ภูมินาม “จอง” ระบบวัดและระบบบ้าน กับความสัมพันธ์บนแกนศรัทธาในพุทธศาสนา
ในภาษาไทใหญ่ ค้าว่า “จอง” หมายถึงบ้าน แต่น้ามาใช้น้าหน้าชื่อวัดตามชื่อหมู่บ้านด้วย อันแสดงถึง
ระบบความสั ม พั น ธ์ ที่ แ นบแน่ น เป็ น อั น เดี ย วกั น ระหว่ า งอั ต ลั ก ษณ์ ฝ่ า ยบ้ า น (เมื อ ง) กั บ ฝ่ า ยวั ด ในด้ า น
วัฒนธรรม ชาวไทใหญ่ชอบท้าบุญท้ากุศลมาก จนมีภาษิต ส้านวนหรือค้าพังเพยจากคนไท – ยวน ว่า “จะไป
กิ๋นอย่างม่าน จะไปทานอย่างไต” ซึ่งหมายถึง อย่ากินอย่างพม่า และอย่าท้าบุญท้าทานแบบไทใหญ่ ในพืนที่
เขตฝาง ชาวไทใหญ่จะไปท้าบุญที่วัดของตัวเอง เช่น วัดจองตก จองออก วัดแม่อายหลวง และวัดเวียงหวาย มี
พระธาตุเวียงหวายเป็นที่สักการะของชาวไทใหญ่ ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็นพระธาตุเฉลิมพระเกียรติ และมี
ศิลปะของภาคกลางแทรกเข้ามาในศาลาการเปรียญ ซึ่งไม่สอดคล้องกับประเพณีเดิม ชาวไทใหญ่จึงไปปลูก
สร้างศาลาของตัวเองอีกต่างหากภายในวัดเดียวกัน และประกอบพิธีกรรมที่นั่น ในขณะที่คนเมืองชาวไท - ยวน
ก็จ ะไปท้า บุ ญที่ วัดของคนเมื อง เช่น วัดพระบาทอุ ดม วัดเจดีย์ งาม เป็น ต้ น แต่เ มื่อมี งานบุญใหญ่ๆ เช่ น
ประเพณีปอยเทียนออกหว่า หรือการท้าบุญวันออกพรรษา ปอยส่างลอง ซึ่งพบได้ในกลุ่มไทใหญ่ทังที่ฝาง เมือง
คอง และเวียงแหง รวมทังในเขตแม่ฮ่องสอน ทังชาวไทใหญ่และคนเมืองไทยยวนก็จะมาท้าบุญร่วมกัน
วัดที่เป็นศูนย์กลางของเมืองฝางในยุคนัน คื อ วัดถ้าตับเตา ในเขตปกครองอ้าเภอไชยปราการใน
ปัจจุบัน ถือเป็นถ้าศักดิ์สิทธิ์ ในต้านานพระเจ้าเลียบโลกก็ได้กล่าวถึงการเสด็จมายังถ้าตับเต่าของพระพุทธเจ้า
9

สมเด็จกรมพระปรมานุชิตชิโนรส, ๒๕๑๕. ลิลติ เตลงพ่าย, กรุงเทพฯ: สานักพิมพ์บรรณาคาร, หน้า๑๕๐

๑๓๗

ซึ่งชื่อเดิมว่า ถ้าผาตะลุ พระองค์ได้ประทานพระเกศธาตุแก่พระอานนท์ให้มาประดิษฐานไว้ ณ ถ้าแห่ งนี
ภายหลังแม้วัดถ้าตับเตากลายมาอยู่ในเขตของอ้าเภอไชยปราการแล้ว ก็ยังมีคนฝางและคนไชยปราการไป
สักการะอยู่เสมอ
ต่อมาในยุคของครูบาศรีวิชัย ได้ขึนไปบูรณะพระธาตุสบฝาง ซึ่งเป็นพระธาตุเก่าแก่ มีบันทึกไว้ใน
ต้านานและประวัติศาสตร์ของชุมชนฝาง จึงเป็นศูนย์กลางที่รวมศรัทธาจากคนทั่วทังฝางและแม่อายอีกแห่ง
หนึ่ง นอกจากนียังมีพระธาตุอื่นๆอีกหลายองค์ เช่นพระธาตุเจดีย์งาม หรือพระธาตุวัดหัวกาดในต้าบลเวียง
อ้าเภอฝาง สร้างขึนในยุคเดียวกับพระธาตุสบฝาง ในพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ราว พ.ศ. ๒๓๐๙ นอกจากนีก็ยังมี
พระธาตุส้าคัญอีกแห่งหนึ่ง คือพระธาตุม่อนปิ่น ในต้าบลม่อนปิ่นก็เป็นที่เคารพบูชาร่วมกันของคนในอ้าเภอ
ฝางทังหมดทังไทยใหญ่และคนเมืองทั่วไป
๕. ภูมินาม ตามลักษณะภูมิประเทศและทรัพยากรท้องถิ่น
๑) บ้านสันทราย – สันทรายคองน้อย: จากคอง (ถนน ซอยแคบ) ถึง แม่น้าลาคลอง
เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ในเขตภาคเหนือ อยู่ในพืนที่ใกล้เชิงเขาแล้วลาดเอียงลงสู่แม่น้า ภูมินาม
หมู่บ้านหลายแห่งจึงมักปรากฏชื่อตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เป็นเนินเขาบนที่ราบสูง หรือที่เรียกว่า “สัน”
หรือ “ม่อน” หรือ “เด่น” จึงมีชื่อหมู่บ้านที่เหมือน ๆ กันปรากฏในหลายพืนที่ ชื่อเหล่านันเช่น สันทราย บ้าน
ทรายแดง (แม่อาย) สันป่าตอง สันก้าแพง สันปูเลย (ปูเลย – ไพล) สันเหนือ – สันกลาง – สันใต้ (ภูมิศาสตร์
ตามทิศทางของหมู่บ้าน) สันผักหวาน สันข้าวแคบ สันมะคับทอง สันสลี (อ่าน สัน – สะ – หลี หมายถึงต้น
โพธิ์) บ้านม่อนปิ่น บ้านเด่น เป็นต้น
ชุมชนบ้านสันทราย ตังอยู่ต่อจากชุมชนบ้านเวียง ซึ่งอยู่ในใจกลางของอ้าเภอฝางปัจจุบัน มีประวัติ
ความเป็นมาตามเรื่องเล่าที่อ้างอิงหลักฐานทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นว่า เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๑๓ – ๒๔๔๐ เจ้า
อินทวิชยานนท์ เจ้าเมืองเชียงใหม่ มอบหมายให้เจ้าหลวงมหาวงศ์ ปกครองเมืองฝาง เจ้าหลวงมหาวงศ์ได้นา
คนมาบุกเบิก อพยพจัดสรรที่ทากินในพื้นที่บ้านสันทรายในปัจจุบัน โดยแรกเริ่มหมู่บ้านสันทรายเกิดจากการ
รวมตัวของชาวบ้านที่อพยพมาจากจากหลายพื้นที่ได้แก่ อาเภอหางดง สารภี บ้านเด่น จัง หวัดเชียงใหม่ ซึ่ง
สาเหตุที่มาตั้งบ้านเรือนบริเวณนี้เนื่องจากสภาพพื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์เหมาะต่อการทาการเกษตร มีน้าฝาง
ไหลผ่านทางทิศตะวันออกของหมู่บ้านและน้าห้วยงูไหลผ่านทางทิศตะวันตก
ส่วนชุมชนบ้านสันทรายคองน้อย (คอง หมายถึงถนน หรือซอยเล็กๆ แต่ชาวบ้านเล่าว่ ามาจากชื่อผู้น้า
คนแรก ๆ ที่เข้ามาอยู่) เมื่อพ.ศ. ๒๔๔๒ มีชาวพื้นเมืองจากเชียงใหม่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศเหนือของ
วัดคลองศิลาและตั้งชื่อหย่อมบ้านนี้ว่า “บ้านสันทราย” ต่อมาอีกไม่นานมีชาวไทใหญ่อพยพมาจากประเทศ
พม่านาโดยผู้นาหมู่บ้านที่ชื่อว่า “นายคองน้อย” ตั้งอีกหย่อมบ้านหนึ่งทางทิศใต้ของวัด ต่อมาทั้ง ๒ หย่อมบ้าน
ได้ร่วมกันสร้างวัดขึ้นและรวมเป็นหมู่บ้านเดียวกันชื่อว่า “บ้านสันทรายคองน้อย” มีวัดประจาหมู่บ้านชื่อว่า
“วัดคลองศิลา” ที่สวยงามตามแบบไทยภาคกลาง ทาให้ความหมายเดิมจาก “คอง” ที่แปลว่าถนนในซอยเล็ก
กลายเป็น คลองน้า ไปได้ และคาว่า “คลองศิลา” ก็ไม่ได้สื่อความหมายตามรูปภาษาแต่อย่างใด
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วัดสันทรายคองน้อย เปลี่ยนชื่อเป็น วัดคลองศิลา ตามแบบไทยกลาง กับจิตรกรรมฝาผนังในวิหาร เล่าถึงประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนบ้านสันทรายคองน้อยในอดีต มีใจความตามป้ายด้านล่างว่า “ประมาณปี ๒๔๔๐ ชาวพืนเมืองจากเมือง
พร้าว เชียงใหม่ มาตังครอบครัวอยู่ทางตอนเหนือ”

๒) บ้านสันป่ายาง สันป่าตึง สันต้นหมื้อ (แม่อาย) สันป่าเหียว (แม่อาย) สันป่าสัก หนองป่าซาง
และหนองขี้นกยาง
ชุม ชนหลายแห่ ง ตั งชื่อ หมู่ บ้ า นตามลั กษณะของพืนที่ และทรัพ ยากรที่ มีอ ยู่ ในชุม ชน โดยเฉพาะ
ทรัพยากรป่าไม้ ชุมชนจะตังชื่อตามชื่อของต้นไม้ เช่น
ชุมชนสันป่ายาง ตังตามชื่อต้นไม้ยางนา หรือไม้อื่น ๆ ที่มียางเหนียว ๆ
ชุมชนสันป่าตึง ตังตามชื่อต้นพลวง ซึ่งใช้ใบท้าหลังคาบ้านได้ ชาวบ้านในชุมชนสันป่าตึงในอดีต จะท้า
อาชีพเก็บใบตองตึงมา “ไพตอง” ถ้าเป็นใบคา เรียกว่า “ไพคา” เนือไม้เป็นไม้เนืออ่อน และมด ปลวกชอบกิน
จึงไม่นิยมมาสร้างเป็นบ้านเรือน
ชุมชนสันป่าเหียว หรือสันป่าเหียง ตังตามชื่อต้นไม้เหียง หรือไม้ในตระกูลเต็งรัง ที่มีเนือแกร่งมาก
นิยมน้ามาใช้สร้างบ้าน เป็นขื่อ แป หรือเสาบ้าน
ชุมชนสันป่าสัก ตังตามชื่อต้นไม้สัก ที่ในอดีตมีอยู่มากตามธรรมชาติ
ชุมชนหนองป่าซาง ตังตามชื่อทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่ม ริมหนองน้าใหญ่ มีต้นไม้ไผ่ซางขึนอยู่มาก
ชุมชนหนองขีนกยาง ตังชื่อตามหนองน้าที่มีนกยางลงมากินน้า และถ่ายมูลทิงไว้
๓) บ้านแม่สาวดอยแก้ว (แม่อาย)
เป็นชุมชนของชาวไทใหญ่อพยพมาตั้งถิ่นฐานในปีพ.ศ. ๒๔๕๘ โดยการนาของพ่อแก่ม่อง ต่อมา
ปี พ.ศ. ๒๔๖๘ พ่อน้อยเจ้าวังทองคา ได้อพยพครอบครัวจากเชียงใหม่มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยร่วมกับชาว
ไทใหญ่ เดิมตั้งชื่อหมู่บ้านตามชื่อแม่น้าแม่สาวที่ไหลผ่านว่า “บ้านแม่สาว” แบ่งเป็น ๒ หย่อมบ้าน คือ บ้านแม่
สาวใต้ (ปัจจุบันคือ บ้านแม่สาว หมู่ ๑ ต.แม่สาว) และบ้านแม่สาวเหนือ เรียกว่า “บ้านแม่สาวบ้านดอย”
ต่อมามีการขยายเขตการปกครองแม่สาวบ้านดอยจึงแยกจากบ้านแม่สาวออกมาและตั้งชื่อว่า “บ้านดอยแก้ว”
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๔) บ้านทรายแดง (แม่อาย)
ชุมชนบ้านทรายแดง ก่อตั้งขึ้น ราวปีพ.ศ. ๒๔๐๐ ชาวเมืองพร้าวอพยพมาอยู่อาศัย โดยการนาของ
นายแสนเทพ เขื่อนเพชร, นายวงค์ สุทธวงค์, นายโต้ และนายไฝ กล่าวกันว่าพอขุดดินบริเวณใดจะพบแต่ทราย
สีแดง ดังนั้นชาวบ้านจึงเรียกหมู่บ้านแห่งนี้ว่า บ้านทรายแดง
๕) บ้านม่อนปิ่น
พื้นที่ในบริเวณชุมชนบ้านม่อนปิ่นใน สมัยแรก ๆ เป็นป่ารกทึบ มีสัตว์ป่าอาศัยมากมาย ต่อมาราวปี
พ.ศ. ๒๔๔๘ ประมาณ ๑๐๐ กว่าปีมาแล้ว พ่อค้าจีนกลุ่มหนึ่งล่องเรือเพื่อนาสินค้ามาขายยังฝั่งพม่า เมื่อกอง
คาราวานผ่านมายังบริเวณนี้ พ่อค้าเห็นว่าพื้นที่แห่งนี้อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การตั้งถิ่นฐานจึงได้ตั้งถิ่นฐานทากิน
ขึ้นที่นี่ จากนั้นมีชาวพม่าและชาวไทยอพยพเข้ามา และแบ่งออกเป็น ๒ หมู่บ้านได้แก่ บ้านม่อนปิ่นเหนือ เป็น
บ้านชาวไทใหญ่ และบ้านม่อนปิ่นใต้เป็นชาวไทพื้นเมือง หรือคน ไท – ยวน
๖) บ้านแม่มาว
ชุมชนบ้านแม่มาว ตั้งขึ้นก่อนพ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมีคนอพยพมาจากหลายพื้นที่ได้แก่ ชาวไทลื้อจากบ้าน
ลวงเหนือ บ้านลวงใต้ อาเภอดอยสะเก็ด และชาวไท – ยองจากอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เหตุที่ย้าย
มาเนื่องจากมาเสาะหาที่ดินทากิน ปัจจุบันบ้านแม่มาวต้นตุ้ม มีทั้งชาวพื้นเมืองและชาวไทลื้อ โดยชาวไทลื้อตั้ง
บ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของหมู่บ้าน
๗) บ้านปางสัก
บ้านปางสักเริ่มก่อตั้งเป็นหมู่บ้านราวปีพ.ศ. ๒๔๒๘ บุกเบิกโดยชาวบ้านจากอาเภอพร้าว อาเภอแม่ริม
และอาเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ เดิมหมู่บ้านแห่งนี้ในยุคสัมปทานป่าไม้ มีบ้านเรือนเพียงไม่กี่หลัง คา
เรือน ประกอบอาชีพเก็บไม้สัก เนื่องจากหมู่บ้านแห่งนี้เป็นป่าสักหนาทึบ ชาวบ้านที่มาอยู่จึงตั้งชื่อว่า “บ้าน
ปางสัก” จากนั้นบ้านปางสักได้ขยายและมีคนมาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น จึงได้แยกหมู่บ้านออกไปอีกหลายหมู่บ้าน
ได้แก่ บ้านสันมะเฟือง (เป็นชาวยองจากจังหวัดลาพูน) บ้านสันมะม่วง
๘) บ้านปางควาย
ชุมชนบ้านปางควาย เดิมเป็นป่าไม้ดงหนา พ.ศ. ๒๔๑๔ ชาวบ้านเล่าว่า คนแรก ๆ ที่เข้ามาอยู่ชื่อ
ลุงปั๋น จากบ้านดงหลักหมื่นได้เริ่มมาตั้งปางเลี้ยงควาย จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านปางควาย” จากนั้นได้มีคน
จากหลายบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐาน ได้แก่ บ้านศรีค้า อาเภอพร้าว ต่อมา พ.ศ. ๒๔๘๐ มีผู้อพยพมาสร้าง
บ้านเรือนมากมาย เช่น ชาวลี้ ป่าซาง สันป่าตอง
๙) บ้านแม่ขิ แม่ข่า และสบข่า
บ้านแม่ขิ เป็น ค้าท้องถิ่น ภาคเหนื อ ปรากฏในหลายแห่ง เช่น บ้านแม่ขิ ในอ้าเภอแม่ริม ไม่ทราบ
ความหมายแน่ชัดว่าหมายถึงอะไร แต่ชาวบ้านเรียกตามชื่อของล้าห้วย ในบริเวณใกล้วัดสุกาวาส เดิมหมู่บ้าน
แม่ขิ ตั้งเป็นบ้านหมู่ ๗ ต.ปงตา อ.ไชยปราการ ต่อมาจึงเป็นเป็นบ้านแม่ขิ หมู่ ๑ ต.ศรีดงเย็น อ.ไชยปราการ

๑๔๐

บ้านแม่ข่า เดิมบริเวณนี้เป็นป่ารก ต่อมาปี ๒๔๖๑ – ๒๔๗๒ ขุนหวอ วุฒิลักษณ์ และภรรยาคือแม่
จั น ทร์ ติ๊บ วุ ฒิ ลั ก ษณ์ (ต่ อ มาตระกู ล วุฒิ ลั ก ษณ์จึ ง เป็ นต้ น ตระกู ล ใหญ่ใ นบ้ า นแม่ ข่ า ) ชาวอาเภอสั น ทราย
เชียงใหม่ อพยพเพื่อหาที่อุดมสมบูรณ์ทามาหากินและบุกเบิกสร้างบ้านเรือน และตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “บ้านป่า
ตึง” ต่อมาจึงเปลี่ยนเป็นบ้านแม่ข่า ตั้งเมื่อพ.ศ. ๒๔๘๒
ส่วนบ้านสบข่า ตั้งขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๓๐ เหตุที่ชื่อบ้านสบข่าเนื่องจากบริเวณนี้อยู่มีน้าแม่ข่า บรรจบ
กับแม่น้าฝาง
๑๐) บ้านแม่สูนหลวง แม่มาว แม่ใจ
คาว่า “หลวง” ในภาษาถิ่นล้านนา หมายถึง บ้านที่เป็นศูนย์กลางของชุมชนโดยรอบ และเป็นบ้าน
แรก บ้านหลัก ที่มีชาวบ้านอยู่มากกว่าที่อื่น ตามบันทึกใบลานของเจ้าหลวงเมืองฝาง สมัยข้าหลวงสุริโยมา
ปกครองเมืองฝาง ราวพ.ศ. ๒๓๒๔ พบว่าบ้านแม่สูนหลวงเป็นหมู่บ้านเก่าแก่อยู่เดิมแล้ว ต่อมาได้มีคนจาก
เมืองพร้าวอพยพเข้ามาอยู่อาศัย
บ้านแม่มาว ตั้งขึ้นก่อนพ.ศ. ๒๔๖๓ โดยมีคนอพยพมาจากหลายพื้นที่ได้แก่ บ้านลวงเหนือ บ้านลวง
ใต้ อาเภอดอยสะเก็ด และชาวอาเภอสันกาแพง จังหวัดเชียงใหม่ เหตุที่ย้ายมาเนื่องจากมาเสาะหาที่ดินทากิน
ปัจจุบันบ้านแม่มาวต้นตุ้ม มีทั้งชาวพื้นเมืองและชาวไทลื้อ โดยชาวไทลื้อตั้งบ้านเรือนอยู่ทางทิศตะวันออกของ
หมู่บ้าน
บ้านแม่ใจ ตั้งขึ้นราวพ.ศ. ๒๔๔๘ ชาวบ้านส่วนใหญ่ย้ายมาจากอาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ต้น
ตระกูลที่เข้ามาอยู่ในยุคแรกคือ ตระกูลกิ่งแก้วขาว และตระกูลบัวหลวง
๑๑) บ้านปาง ห้วยบอน และบ้านเวียงหวาย
บ้านปาง (ไชยปราการ) ตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. ๒๕๑๐ โดยชาวบ้านจากอาเภอลี้ จังหวัดลาพูนและชาวฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ ย้ ายมาเนื่องจากผลกระทบจากการสร้างเขื่อนภูมิพล จังหวัดตาก เหตุที่เรียกว่าบ้านปาง
เนื่องจากตั้งชื่อตามลาน้าที่เกิดจากน้าออกรูเป็นน้าห้วย เรียกว่า “ห้วยแม่ปาง”
บ้านห้วยบอน สร้างราวปีพ.ศ. ๒๔๗๐ โดยพ่ออุ๊ยปอง อพยพหนีสงครามมาจากประเทศพม่าเป็นผู้
ก่อตั้ง เดิมแบ่งเป็น ๒ ป๊อก (หย่อมบ้าน) ได้แก่ ป๊อกบ้านคนพื้นเมือง และป๊อกบ้านไทใหญ่ โดยใช้ชื่อรวมว่า
บ้านสันป่ายาง ต่อมาเนื่องจากหมู่บ้ านทั้งสองมีระยะทางห่างกัน บ้านชาวไทใหญ่ห้วยบอนจึงได้แยกหมู่บ้าน
ออกจากบ้านสันป่ายางและใช้ชื่อว่า บ้านห้วยบอน เนื่องจากแต่ก่อนมีลาห้วยเต็มไปด้วยป่าบอนจึงตั้งชื่อว่า
“บ้านห้วยบอน”
บ้านเวียงหวาย ตั้งขึ้นตั้งแต่สมัยประเทศอังกฤษปกครองประเทศพม่าและรัฐไทใหญ่ ขุนหลวงและขุน
อ่อน สองพี่น้องได้ร่วมกันสร้างเวียงหวาย โดยก่ อสร้างเป็นรูปแบบของเวียงและมีคูคลองคันดินล้อมรอบเมือง
และตั้งชื่อว่า “เวียงหวาย” เนื่องจากเดิมบริเวณนั้นมีต้นหวายมาก
๑๒) บ้านคายนอก (แม่อาย)
ตั้งขึ้นใน ปีพ.ศ. ๒๔๑๑ - ๒๔๑๒ โดยพ่อพญาสิทธิเดินทางมาจากอาเภอพร้าว และได้เห็นที่ดินอัน
อุดมสมบู ร ณ์แ ละประกอบกั บ ในสมัย ก่อนที่ดิน ตามแถวบริ เวณบ้านคายนี้เป็ นพื้น ที่ป่า ดงดิ บ มี พืช พรรณ
ธัญญาหารที่อุดมสมบูรณ์ มีน้าเพียงพอต่อการเกษตร มีทั้งแม่น้ากกและแม่น้าฝางไหลผ่าน จนมีคากล่าวติด
ปากของชาวบ้านแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของบ้านคายว่า “บ้านคายเปิ้น ข้าวหนา ปลาเต้า เข้าเมืองฝางกั้น
ข้าวเหลือก่อน” หมายความว่า พื้นที่บ้านคายอุดมไปด้วยข้าวปลาอาหารมากมาย เมื่อเทียบกับเมืองฝางแล้ว

๑๔๑

เมืองฝางมีข้าวน้อยกว่ามาก ดังนั้นพ่อพญาสิทธิจึงชักชวนผู้คนมาอยู่อาศัยประมาณ ๑๗ หลังคาเรือน หลังจาก
นั้นก็มีผู้คนจากอาเภอพร้าว และอาเภอแม่แตงย้ายมาอยู่กันในภายหลัง และสร้างวัดขึ้นในปี พ.ศ. ๒๔๖๖
บทสรุป
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนได้สถาปนาตัวเองขึนท่ามกลางการผลิตบนพืนที่ทางภูมิศาสตร์ และการ
สร้างอ้านาจต่อรองทางพืนที่สังคม โดยการสร้างเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐ
ชาติ กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทังที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าแบบต้านาน และที่ปรากฏในเอกสารท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่ง
ประวัติศาสตร์ทังสองระดับ แยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายบ้านหรือฝ่ายเมือง อันเป็นเรื่องราวของฝ่ายเจ้าผู้
ครองนคร หรือผู้น้าในลักษณะของวีรบุรุ ษประจ้าถิ่น กับฝ่ายวัด ที่มีพระสงฆ์และเรื่องราวในพุทธศาสนาเป็น
พืนที่รองรับ ทังนีก็เพื่อสร้างความชอบธรรม และผลิตซ้าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตัวเองขึน โดยเฉพาะใน
สังคมชายขอบแบบชุมชนเมืองฝาง ที่ได้ต่อสู้กับอ้านาจครอบง้าของกลุ่มคนส่วนใหญ่จากภายนอก ที่ได้สร้าง
ความหมายเชิงสัญญะ (Signs) ในแง่ลบให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นคนส่วนน้อย ว่าเป็น “คนอื่น” (the other)
ที่เข้ามาอย่างแปลกปลอมกับคนในพืนที่ดังเดิม หรือแม้แต่ “คนเมือง” (the indigenous) ด้วยกันเองที่ได้
อพยพมาจากถิ่นอื่น ก็ถูกมองว่าเป็น “คนนอก” ด้วยเช่นกัน
กระบวนการในการผลิตวาทกรรม จากการใช้ภาษาในการตังชื่อหมู่บ้านและสถานที่ส้าคัญอื่น ๆ ใน
ชุมชน ก็เกิดขึนจากการต่อสู้ ในเชิงสั ญญะดังกล่ าว ตามแนวคิดนักทฤษรีกลุ่ มหลั งสมัยใหม่นิยมที่ว่าด้ว ย
การเมืองเรื่องของพื้นที่ ว่า การใช้ “ภาษา” ในการตั้งชื่อหมู่บ้านนามเมือง หรือภูมินามท้องถิ่นนั้น เป็นผลผลิต
ของความคิดกับกระบวนการเคลื่อนไหวทางสังคมอย่างมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ภาษาคือระบบของสัญญะ
(Signs) หรือสัญลักษณ์แทนความหมายและรูปธรรมของการปฏิบัติ ที่สามารถสื่อถึงความคิดและการกระทา
อื่น ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมของคู่ตรงข้ามกัน เช่น ในกรณีคู่ตรงข้ามระหว่างกลุ่มคน จีนฮ่อ ไทใหญ่ (เงี้ยว) ลาฮู
(มูเซอ) อันเป็นชนกลุ่มน้อย กับกลุ่มคนเมือง (ไท – ยวน) อันเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ หรือระหว่างคนเมือง
(ไท – ยวน) ในพื้นที่ กับคนจากไทยภาคกลางหรือคนจีนที่ขึ้นมาปักหลักทามาค้าขายจนกลายเป็นคนร่ารวย
เหล่านี้เป็นต้น ภูมินามของหมู่บ้านต่าง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองฝาง ได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของนักทฤษฎีกลุ่มหลัง
สมัยใหม่นิยมที่ว่า ภูมินามก็เป็นอานาจของภาษาและการใช้ภาษาในเชิงที่เป็นมายาคติ (Mythologies) ทาง
สังคมอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ความหมายที่บริสุทธิ์หรือโดด ๆ แต่เป็ นเพียงวิธีการใช้ภาษาที่ผ่านการกาหนดตามคติ
ค่านิยม หรือการกลั่นกรองมาให้เป็นไปตามเจตนาของผู้ใช้แต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่มชน) กล่าวอีกแง่หนึ่ง มายา
คติก็คือการพูด การกาหนดตั้งชื่อเรียกขาน อันเป็น การใช้ภาษาชนิดหนึ่ง ที่กระทาผ่านวาทกรรมที่มีระบบ
ระเบียบและรูปแบบวิธีการสร้างความหมายแบบหนึ่ง (a mode of signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไข
ทางประวัติศาสตร์เฉพาะชุดหนึ่ง อันอาจเรียกในพื้นที่ของฝางนี้ว่าเป็นประวัติศาสตร์เฉพาะของชุมชนชายขอบ
ของสังคม ที่มีขีดจากัดของการใช้และมีกระบวนการทาให้เกิดการยอมรับในสังคมวงกว้าง โดยสื่อให้เห็นทั้ง
ภาพพจน์ (Figurative) และความหมายแฝงต่าง ๆ ที่แสดงออกมาในรูปของวัฒนธรรมมวลชน จารีตปฏิบัติ
และอุดมการณ์หลักในสังคม อย่างเป็นจริงและพิสูจน์ได้

๑๔๓

บทที่ ๗
บทสรุป

คำถำมหลักในกำรวิจัย นี้ เริ่มต้นจำกคำถำมที่ว่ำ ชื่อหมู่บ้ำนนำมเมืองในเขตพื้นที่ภำคเหนือตอนบน
ตั้ ง ขึ้ น ตำมสภำพทำงภู มิ ศ ำสตร์ แ ละบริ บ ททำงสั ง คมอย่ ำ งไร ขณะเดี ย วกั น ได้ ส ะท้ อ นถึ ง ระบบคุ ณ ค่ ำ
ควำมหมำยทำงประวัติศำสตร์ และระบบจิตสำนึกทำงวัฒนธรรมของชำวบ้ำนในชุมชนอย่ำงไร และได้รับ
อิทธิพลจำกกำรรวมศูนย์อำนำจของรัฐส่วนกลำง อันส่งผลต่อควำมหมำย อัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ ระบบบันทึก
และถ่ำยทอด หรือกำร “ผลิตซ้ำ” ควำมทรงจำทำงประวัติศำสตร์ ระบบจิตสำนึก ตลอดจนถึงวิถีกำรดำรงอยู่
ของชำวบ้ำนในชุมชนท้องถิ่นอย่ำงไรบ้ำง
ผู้ วิจั ย อำศั ย กรอบแนวคิ ดทำงทฤษฎีที่ เป็นแบบสหวิท ยำกำร (Interdisciplinary) อั นเป็ นกำร
บูรณำกำรระหว่ำงทฤษฎีบทบำทหน้ำที่นิยมและคุณค่ำทำงคติชนวิทยำ แนวคิด ทำงสังคมวิทยำ เรื่องภำษำ
วำทกรรม พื้นที่ อัตลักษณ์ และแนวคิดประวัติศำสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน เพื่อใช้ในกำรอธิบำยถึง
ข้อสังเกตและพื้นฐำนของกำรตั้งชื่อเรียกขำนหมู่บ้ำนนำมเมือง และสถำนที่สำคัญอื่น ๆ อันเป็นหมุดหมำยใน
ชุมชนท้องถิ่น ขณะเดียวกันก็พยำยำมอธิบำยและชี้ให้เห็นถึงอิทธิพลของวัฒนธรรมและอำนำจรัฐส่วนกลำง ที่
ได้เข้ำมำมีอิทธิพลครอบงำท้องถิ่น ในด้ำนของนำมเรียกขำนหมู่บ้ำนนำมเมืองเหล่ำนั้นให้กลำยเป็นแบบภำค
กลำง ที่มีนัยของกำรกดทับ ปิดบังและครอบงำฐำนะและศักดิ์ศรีของควำมเป็นชุมชนในท้องถิ่นต่ำง ๆ ให้ด้อย
ค่ำลง จนในที่สุดเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ที่เป็นจริงของท้องถิ่นอำจต้องสูญหำยหรือเลือนไปจำกควำมทรงจำ
แต่ดั้งเดิมได้
กล่ำวในแง่ของพื้นฐำนแนวคิดและระบบจักรวำลทัศน์ของชำวบ้ำนในชุมชน ซึ่งส่วนใหญ่ ยังเป็นชุมชน
ในระบบกำรผลิตแบบกสิกรรมโบรำณ ที่อยู่ในบริบทของกำรผลิตแบบเก่ำ ที่ต้องอำศัยพลังควำมร่วมมือร่วม
แรงงำนของคนในชุมชนเดียวกันและอำศัยพลังกำรผลิตจำกแรงงำนคน และอยู่ภำยใต้สภำพแวดล้อมทำง
ภูมิศำสตร์และระบบนิเวศวิทยำที่เป็นแบบธรรมชำติ แม้ว่ำปัจจุบันเทคโนโลยีกำรผลิตแบบใหม่จะได้เข้ำมำมี
บทบำทเพิ่มมำกขึ้นบ้ำงแล้วก็ตำม บริบทดังกล่ำวจึงมีส่วนในกำรกำหนดให้ชุมชนพยำยำมสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม
ขึ้น เพื่ออธิบำยและสร้ำงควำมชอบธรรม สร้ำงอำนำจต่อรองทำงสังคมให้กับชุมชนของตัวเอง เพื่อให้ยืนอยู่ได้
อย่ำงมีศักดิ์ศรีในนำมของควำมเป็นมนุษย์อย่ำงสมบูรณ์
ชุมชนได้พยำยำมผลิตซ้ำระบบอุดมกำรณ์ของสังคมขึ้นในหลำย ๆ ด้ำน ทั้งด้ำนที่เป็นระบบอุดมคติ
แบบพุทธศำสนำ แบบลัทธิผีสำงเทวดำ ควำมชำนำญในกำรผลิต หรือลักษณะของวีรบุรุษประจำถิ่น ทั้งที่อยู่ใน
รูปของเรื่องเล่ำแบบนิทำนหรือตำนำนพื้นบ้ำน ที่อำจไม่เกี่ยวกับควำมเป็นจริงทำงวิทยำศำสตร์ แต่เป็นควำม
จริงในชีวิตและอยู่บนแกนเวลำแบบพิเศษ หรือบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยอำศัยควำมชอบธรรมจำกเรื่องรำวกำร
เสด็จมำเยือนของพระพุทธเจ้ำ ที่ได้พยำกรณ์รับรองควำมชอบธรรมใน “พื้นที่พิเศษ” เหล่ำนั้นไว้แล้ว
กำรตั้งชื่อหมู่บ้ำนนำมเมืองของชุมชน นอกจำกจะกำหนดขึ้นตำมลักษณะทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ เช่น
บ้ำนสัน บ้ำนดอย บ้ำนห้วย บ้ำนหนอง บ้ำนดง เหล่ำนี้เป็นต้นแล้ว ยังกำหนดขึ้นตำมระบบอุดมคติทำงพุท ธ
ศำสนำที่อธิบำยเชื่อมโยงไปถึงเรื่องรำวในตำนำนพระเจ้ำเลียบโลก อันเป็นตำนำนที่มีบทบำทและควำมสัมพันธ์
ในวิถีชีวิตของคนในชุมชนเป็นอย่ำงมำก เพรำะเป็นเรื่องรำวที่แสดงถึงเหตุกำรณ์แบบข้ำมเวลำ โดยกำรเสด็จ
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มำ “เลียบโลก” (กำรแสดงอิทธิฤทธิ์แบบเหำะเหินเดินมำทำงอำกำศ) เพื่ อโปรดสรรพสัตว์ของพระพุทธองค์
โดยนัยดังกล่ำว เป็นควำมพยำยำมของชุมชนในกำรอธิบำยให้เ ห็นถึงประวัติกำรกำเนิดชุมชน และอัตลักษณ์
ทำงชำติพันธุ์ของกลุ่มชนในท้องถิ่น และเพื่อให้เป็นแกนยึดโยงระบบควำมสัมพันธ์ภำยในชุมชน
อุดมกำรณ์และเรื่องรำวในตำนำนพระเจ้ำเลียบโลก กล่ ำวถึงกำรเสด็จมำเผยแพร่พระศำสนำของ
พระพุทธเจ้ำและสำวก ซึ่งพรรณนำถึงสภำพแวดล้อมทำงภูมิศำสตร์ของแต่ละท้องถิ่น ที่มีชุมชน บ้ำน เมือง
ผู้คน กลุ่มชำติพันธุ์ต่ำง ๆ รวมทั้งวิถีชีวิตทำงวัฒนธรรมของผู้คนเป็นฉำกแวดล้อม และมีแก่นของเรื่องอยู่ที่กำร
สถำปนำศำสนสถำนที่สำคัญ ให้ไว้กับท้องถิ่น โดยกำรประทับรอยพระบำท หรือประทำนพระเกศำธำตุให้ไว้
แล้วพยำกรณ์ว่ำพื้นที่นี้เป็นสถำนที่อันศักดิ์สิทธิ์ จะเจริญรุ่งเรืองไปในภำยภำคหน้ำ ต่อมำภำยหลังจึงได้มีกำร
นำพระธำตุของพระพุทธเจ้ำสร้ำงเป็นพุทธเจดีย์ประจำถิ่นขึ้น ตำนำนพระเจ้ำเลียบโลกจึงเป็นเสมือนบันทึกกำร
เดินทำงไปในดินแดนแห่งอุดมคติในภูมิภำคแถบอุษำคเนย์และพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์ ของพระสงฆ์ผู้ประพันธ์ใน
ตลอดช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ที่บันทึกถึงภูมินำม ตำนำน และเรื่องรำวกำรดำเนินชีวิตของผู้คน จนได้รับควำม
นิยมและแพร่กระจำยไปทั่วดินแดนล้ำนนำ สิบสองพัน นำ รัฐฉำน และล้ำนช้ำง และยังส่งอิทธิพลถึงอำณำ
บริเวณในแถบอีสำนของไทยด้วย
กล่ำวโดยสรุป งำนวิจัยนี้จึงสำมำรถตอบโจทย์ตำมแนวคิดทำงทฤษฎีทั้ง ๓ เรื่อง ได้แก่
๑) แนวคิดทางทฤษฎีคติชนวิทยา
ที่มำของชื่อบ้ำนนำมเมือง ที่ปรำกฏร่วมอยู่ในเรื่องรำวของตำนำนหรือนิทำนพื้นบ้ำนท้องถิ่น หำก
กล่ำวในแง่แนวคิดทำงทฤษฎีด้ำนคติชนวิทยำ ว่ำด้วยบทบำทหน้ำที่และคุณค่ำทำงสังคมแล้ว (Four function
of folklore) ก็นับได้ว่ำมีบทบำทหน้ำที่ที่สำคัญต่อชุมชนมำก กล่ำวคือมีส่วนทำให้วัฒนธรรมของสังคมมีควำม
สมบูรณ์ มีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนอย่ำงเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น ทั้งนี้เพรำะเรื่องรำวเหล่ำนั้น เป็นกระบวนกำรบันทึก
และสืบทอด หรือกำร “ผลิตซ้ำ” ทำงประวัติศำสตร์ และทำงวัฒนธรรมของชุมชนท้องถิ่น ที่ผูกพันอยู่กับคติ
ควำมเชื่อที่ผสมผสำนระหว่ำงลัทธิบูชำผีสำงเทวดำ วิญญำณบรรพบุรุษ และควำมศรัทธำในพุทธศำสนำ ตำม
พื้นฐำนระบบโลกทัศน์ของชำวบ้ำน นิทำนและตำนำนที่เกี่ยวกับควำมเป็นมำของชื่อบ้ำนนำมเมืองในแต่ละ
ชุมชนนั้น เป็นเครื่องแสดงถึงควำมเชื่อทำงศำสนำของกลุ่มชนที่ต้องกำรอธิบำยควำมเป็นมำของเรื่องรำวใน
อดีตของตัวเอง ที่ใช้อธิบำยที่ม ำและเหตุผลในด้ำนรูปแบบและเนื้อหำชื่อบ้ำนนำมเมืองเหล่ำนั้น ว่ำไม่ได้เกิด
ขึ้นมำแบบลอย ๆ แต่เกิดขึ้นจำกรำกฐำนโครงสร้ำงทำงระบบกำรผลิตและควำมสัมพันธ์ของคนในสังคม จน
เกิดเป็นเรื่องเล่ำ ตำนำน และคติควำมเชื่อ และยึดถือปฏิบัติกันสืบต่อมำ ในแง่นี้ เรื่องรำวเชิงคติชนวิทยำ จึงมี
ส่วนทำให้วัฒนธรรมของสังคมมีควำมสมบูรณ์ มีศักดิ์ศรี มีพื้นที่ยืนอย่ำงเข้มแข็งและมั่นคงขึ้น ขณะที่กำร
ถ่ำยทอดเรื่องรำวควำมเป็นมำของชุมชนผ่ำนเรื่องเล่ำ นิทำนและตำนำนของท้องถิ่นเหล่ำนั้น ยังเป็นกำร ทำ
หน้ำที่เป็นแบบแผนหรือมำตรฐำนทำงจริยธรรมของสังคม โดยผ่ำนให้กำรศึกษำ อบรมสั่งสอนและกำรขัดเกลำ
ทำงจริยธรรมของสังคม จำกปฏิบัติกำรทำงสังคมที่เป็นจริง ด้วยกำรบอกเล่ำทำงวำจำ หรือเรื่องเล่ำแบบมุข
ปำฐะจนกลำยเป็นประเพณีที่ดีงำมทำงสังคม ให้เป็นแบบแผนในกำรยึดถือปฏิบัติกันจนถึงคนรุ่นหลังสืบต่อไป
๒) แนวคิดทางทฤษฎีมานุษยวิทยา
หำกกล่ำวในแง่แนวคิดทำงทฤษฎี มำนุษยวิทยำด้ำนภำษำ วำทกรรมและอัตลักษณ์ทำงชำติพันธุ์ใน
สังคมแล้ว งำนศึกษำเรื่องนี้พบว่ำ กำรตั้งชื่อเรียกขำนหมู่บ้ำนนำมเมืองของชุมชนท้องถิ่นนั้น ตั้งอยู่บนลักษณะ
ทำงภำษำ ที่มวี ำทกรรม หรือ “ชุดควำมคิด” แต่ละชุดกำกับอยู่ โดยที่คนในชุมชนสร้ำงขึ้นจำกอัตลักษณ์ หรือ
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ระบบอำนำจของตัวเอง เพื่อต่อรองกับอำนำจจำกภำยนอก หรือกล่ำวอีกนัยหนึ่งว่ำ ชุมชนได้พยำยำมสร้ำง
ควำมชอบธรรมในพื้นที่ของตัวเองขึ้นจำกชุดวำทกรรม และอัตลักษณ์ต่ำง ๆ ดังนี้
๑) ชุดวำทกรรมและอัตลักษณ์ของควำมเป็นชุมชนแบบเครือญำติ ในระบบอุดมกำรณ์ของลัทธิผีสำง
เทวดำที่มี “ผีเสื้ อบ้ำนเสื้อเมือง” อันเป็นผีบรรพบุรุษ เป็นแกนกลำงในกำรยึดโยงและรองรับสิ ทธิ จำกกำร
บุกเบิกหักร้ำงถำงพง โดยระบุชื่อผู้นำคนแรก ที่เข้ำมำอยู่ก่อนเพียงหนึ่งหรือสองหลัง เพื่อมำสร้ำงเป็นที่พักแรม
ควำยหรือ “ปำงควำย” จึงเป็นที่มำของชื่อชุมชน เหล่ำนี้คือกำรพยำยำมผลิตซ้ำอัตลักษณ์เพื่อสร้ำงพื้นที่ให้แก่
ตัวชุมชนนั่นเอง
๒) ชุดวำทกรรมและอัตลักษณ์ของกำรเป็นชุมชนอพยพหรือชุมชนชำยขอบ ทั้งจำกควำมสมัครใจเพื่อ
หำที่ทำกินในแหล่งใหม่ ที่อุดมสมบูรณ์กว่ำ และที่ถูกกวำดต้อนมำในสมัยสงครำมชิงผู้คน ในยุคสร้ำงบ้ำนแปลง
เมืองของฝ่ำยเมืองหรือฝ่ำยเจ้ำผู้ครองนคร ชุมชนจะพยำยำมผลิตซ้ำรูปแบบประเพณีวัฒนธรรมและเรื่องเล่ำ
แบบนิทำนหรือตำนำนเพื่อรองรับศักดิ์ศรีและกำรดำรงอยู่ของตนเอง โดยกำรนำชื่อบ้ำนเดิม หรือหอผีจำก
ตระกูลเดิมกลับมำสร้ำงหรือสถำปนำไว้ประจำหมู่บ้ำนด้วย
๓) ชุดวำทกรรมและอัตลักษณ์ของกำรอยู่ในพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ จำกแนวคิดเรื่องพื้นที่ อันเป็นผลผลิตทำง
เทคนิควิทยำกำรของกำรสร้ำงพื้นที่ (Technologies of spaces) แบบหนึ่ง ที่เรียกว่ำ “กำรทำพื้นที่ให้บริสุทธิ์
ผุดผ่องน่ำยกย่องบูชำ” (the purification of space) มำกกว่ำกำรเป็นพื้นที่ตำมธรรมชำติ นั่นคือกำรสร้ำง
ควำมศักดิส์ ิทธิ์ให้กับพื้นที่ด้วยกำรระบุ หรือกำหนดบทบำทหน้ำที่ ที่เฉพำะเจำะจงของพื้นที่นั้น ๆ เพื่อป้องกัน
มิให้มีกำรล่วงล้ำหรือล่วงละเมิดได้ เช่น พื้นที่ส่วนตัวกับพื้นที่สำธำรณะ พื้นที่ของเมืองกับพื้นที่ ชนบท เป็นต้น
แนวคิดเรื่องพื้นที่จึงเป็นเรื่องที่ ว่ำด้วยควำมเป็นพื้นที่ที่มีควำมเชื่อมต่อ ระหว่ำงควำมเป็นปัจเจกกับสังคม
(social aspect) คือระหว่ำงควำมเป็นเป็นบรรพบุรุษหรือผู้นำคนแรก หรือผู้บุกเบิก หรือในลักษณะที่เป็น
วีรบุรุษ กับบุคคลอื่น ๆ ที่เป็นเครือญำติในชุมชนทั้งหมด
ชุดวำทกรรมและอัตลักษณ์ดังกล่ำว เป็นผลมำจำกอิทธิพลของวรรณกรรมพุทธศำสนำ ที่ได้บันทึกและ
กล่ำวรับรองกำรมีอยู่ของชุมชนอย่ำงชอบธรรม โดยเฉพำะตำนำนพระเจ้ำเลียบโลก รวมถึงเรื่องเล่ำที่เกี่ยวกับ
ลัทธิผีสำงเทวดำ หรือผีบรรพบุรุษประจำเมือง เช่น ผีเจ้ำหลวงคำแดง ที่อยู่ในฐำนะของควำมเป็น “ผีควบ
เมือง” คือเป็นผีที่ใหญ่กว่ำผีเสื้อบ้ำน ผีเสื้อเมือง อื่น ๆ แต่คุ้มครองหลำยเมือง ทั้งเชียงใหม่ ลำพูน ลำปำง
พะเยำ แพร่ น่ำน เหล่ำนี้เป็นต้น
๓) แนวคิดประวัติศาสตร์ท้องถิ่นและวัฒนธรรมชุมชน
เป็ น แนวคิดที่ ถือ ว่ำ ประวัติศำสตร์เป็นเรื่องรำวที่เกิดขึ้ นในอดี ตของสั ง คมที่เปลี่ ยนแปลงไปตำม
กำลเวลำ แม้ว่ำอดีตจะเป็นสิ่งที่ผ่ำนไปแล้ว แต่มนุษย์ในอดีตได้ทิ้งร่องรอยและหลักฐำนไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้
ศึกษำ เพื่อทำควำมเข้ำใจว่ำเกิดเหตุกำรณ์ใดขึ้นบ้ำงในอดีต สำเหตุที่เกิด รวมถึงผลกระทบจำกสิ่งที่เกิดขึ้นจน
ทำให้เกิดกำรเปลี่ยนแปลงในสังคมเรื่อยมำจนถึงปัจจุบัน
งำนวิจัยนี้พบว่ำแม้ชุมชนบำงแห่งได้เปลี่ยนจำกสภำพชุมชนแบบชนบทดั้งเดิม ไปเป็นชุมชนแบบเมือง
หรือกึ่งเมืองมำกขึ้น แต่ โดยพื้นฐำนชุมชนที่อยู่รอบนอกหรือ “ชำยขอบ” ของสังคมเมืองทั่วไป เมื่อมองจำก
ระบบเทคโนโลยีในกำรผลิต แล้ว ชุมชนเริ่มมีระบบเครือข่ำยควำมสัมพันธ์บนฐำนกำรผลิตทำงเศรษฐกิจและ
ระบบวัฒนธรรมทำงสังคมที่ผสมผสำนระหว่ำงแบบดั้งเดิมกับแบบใหม่ แต่ก็ยังยึดโยงกันอยู่ด้วยระบบแกนยึด
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โยงทำงวัฒนธรรม บนพื้นฐำนของควำมศรัทธำในพุทธศำสนำและควำมเชื่อถือในลัทธิผีสำงเทวดำแบบสังคม
เครือญำติ อันเป็นรำกฐำนให้ชุมชนในระดับหมู่บ้ำนยังคงผลิตซ้ำเรื่องรำวทำงประวัติศำสตร์ของท้องถิ่น รวมถึง
ชื่อบ้ำนนำมเมือง ผ่ำนเรื่องเล่ำทั้งประเภทนิทำน และตำนำนต่ำง ๆ อันเป็นกำรสร้ำงพื้นที่อัตลักษณ์ทำงสังคม
เพื่อยืนยันถึงควำมมีตัวตนและศักดิ์ศรีของตัวเองอยู่อย่ำงไม่เปลี่ยนแปลง
งำนวิจัยนี้พบว่ำ พรมแดนของพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์และพื้นที่ทำงสังคมของท้องถิ่นแบบดั้งเดิมนั้น ยังคง
เป็นชุมชนมีลักษณะของควำมเป็น พลวัตที่ควำมเลื่อนไหลและไม่ชัดเจน เกิดขึ้นภำยใต้โครงสร้ำงสังคมแบบ
เครือญำติ และกลุ่มเพื่อนบ้ำนที่ต้องอำศัยพึ่งพิงแรงงำนซึ่งกันและกัน รูปธรรมพื้นฐำนที่เห็นได้ชัดเจนที่สุดคือ
ลักษณะกำรใช้พื้นที่ของหมู่บ้ำนที่ไม่ได้ให้ควำมสำคัญกับกำรมี “รั้วรอบขอบชิด” ในลักษณะของเขตแดนพื้นที่
แห่งกำรครอบครองแบบปัจเจกที่ชัดเจน แม้ปัจจุบันอำจยังปรำกฏชัดในพื้นที่ชนบทและชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์
ชำวไทยภูเขำหลำยกลุ่ม ที่อยู่อำศัยกันในพื้นที่ของควำมเป็น “ส่วนบุคคล” เพียงตัวบ้ำนเรือนเท่ำนั้น พื้นที่
นอกเหนือจำกนั้นไปเป็นพื้นที่ส่วนกลำงของทุกคน แม้กระทั่งในพื้น ที่กำรผลิตหรือพื้นที่ทำกิน จะมีควำมเป็น
ส่วนบุคคลก็แต่ในฤดูกำรผลิตเท่ำนั้น นอกเหนือจำกนั้นแล้วเป็นพื้นที่ส่วนกลำงที่ทุกคนสำมำรถใช้ประโยชน์
จำกกำรเลี้ยงสัตว์ รวมถึงกำรหำอำหำรที่เกิดขึ้นเองตำมธรรมชำติ ทั้งผักและสัตว์น้ำนำนำชนิด
ชื่อบ้ ำนนำมเมืองในเขตพื้น ที่เมื องเชียงใหม่ เป็นอีกประเด็นหนึ่ง ที่จะสะท้อนให้เห็นถึงกำรสร้ำง
วำทกรรมเกี่ยวกับควำมเป็นรัฐชำติเข้ำครอบงำ จนนำไปสู่กำรเปลี่ยนแปลงด้ำนภำษำที่ใช้เรียกขำนนำมของชื่อ
หมู่บ้ำนและสถำนที่อันเป็นหมุดหมำยสำคัญอื่น ๆ ของชุมชน อันแสดงออกถึงสนำมแห่งควำมสัมพันธ์เชิง
อำนำจ ที่ซึ่งอำนำจรัฐกับผู้คนหรือพลเมืองของรัฐต่อสู้กัน ระบบอำนำจทำงสังคมรุกล้ำเข้ำไปถึงระบบจิตสำนึก
ต่อ ท้อ งถิ่น จนอ่ อนแอลง ถูก กลื น กลำยให้ เ ป็ นเอกภำพในจิ นตนำกำรของควำมเป็น ของรัฐ ชำติ แบบใหม่
จนกระทั่งเป็นไปเพื่อสนองตอบต่อระบบเศรษฐกิจกำรท่องเที่ยวอย่ำงในปัจจุบัน ประวัติศำสตร์ควำมเป็นมำ
และกำรเปลี่ยนแปลงของนำมเรียกขำนหรือชื่อชุมชนต่ำง ๆ เหล่ำนี้มีให้เห็นอยู่ทั่วไป
ภูมินำมและประวัติศำสตร์ท้องถิ่นของเมืองพร้ำว หรือเมืองพร้ำววังหิน ตั้งอยู่บนพื้นที่และแกนเวลำใน
โลกศักดิ์สิทธิ์หรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศำสนจักร (Sacred world) และแกนเวลำในพื้นที่ของโลกที่เป็นจริงของ
ฝ่ำยอำณำจักร (Projected world) หมำยควำมว่ำนอกจำกชำวบ้ำนจะได้รับรู้ถึงระบบพื้นที่และเวลำแบบปกติ
ที่เป็นเวลำของโลกปัจจุบัน เป็นพื้นที่และเวลำที่แวดล้อมอยู่กับอำนำจกำรปกครองของเจ้ำบ้ำนผ่ำนเมืองแล้ว
ชำวบ้ำนในชุมชนยังมีระบบโลกทัศน์หรือจักรวำลทัศน์เกี่ยวกับมิติและเวลำ (space and time) ที่ต่ำงออกไป
อีกแบบหนึ่ง “แกนเวลำ” ในโลกทัศน์ของชำวบ้ำนนั้น ไม่ได้เป็นไปตำมระบบเวลำแบบปฏิทิน วัน เดือน ปี
และกำรเรียงลำดับตำมรำชวงศ์ ตำมรัชกำลที่ปกครอง และไม่ได้วำงอยู่บนเหตุกำรณ์ที่รวมศูน ย์อยู่ที่ควำม
เคลื่อนไหวและพื้นที่ของชนชั้นผู้ปกครอง หำกมองในแง่วำทกรรมของฝ่ำยชุมชนที่พยำยำมสร้ำงพื้นที่ทำง
สังคมภำยใต้อำนำจรัฐใหญ่ ประวัติควำมเป็นมำของชื่อบ้ำนนำมเมืองของชุมชน ถือเป็นกำรสร้ำงวำทกรรมใน
รูปของกำรปฏิบัติที่เป็นจริงแบบหนึ่ง (discursive practices) เป็นวำทกรรมของจำรีตปฏิบัติ ควำมคิด ควำม
เชื่อ คุณค่ำ และสถำบันต่ำง ๆ ในสังคมที่เกี่ยวข้องกับกำรตั้งถิ่นฐำนและกำรเสริมสร้ำงควำมมั่นคงของชุมชน
เอง เป็ น กำรพยำยำมสร้ ำ งพื้ น ที่ ท ำงควำมคิ ด และทำงสั ง คมอี ก ชั้ น หนึ่ ง ที่ แ ตกต่ ำ งออกไปจำกพื้ น ที่ ท ำง
ภูมิศำสตร์แบบปกติธรรมดำ
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นอกจำกเรื่องรำวที่ปรำกฏในรูปของเอกสำรลำยลักษณ์อักษร อันเป็นเรื่องของกลุ่มผู้นำ ผู้ปกครอง
บ้ำนเมืองภำยหลังที่เกิดเป็นชุมชนกลุ่มต่ำงๆแล้ว เรื่องเล่ำในชุมชนยังผูกโยงและซ้อนทับเข้ำกับเรื่องรำวทำง
พุทธศำสนำ เกี่ยวกับกำรเดินทำงมำโปรดเวไนยสัตว์ของพระพุทธเจ้ำ โดยตั้งอยู่บนแกนเวลำของโลกศักดิ์สิทธิ์
โดยอำศัยกำรอ้ำงอิงจำกตำนำนพระเจ้ำเลียบโลก ซึ่งถึงแม้ในเอกสำรเรื่องตำนำนพระเจ้ำเลียบโลกจะไม่
ปรำกฏเรื่องของสถำนที่เหล่ำนี้ แต่ชำวบ้ำนในชุมชนก็ได้สร้ำงเรื่องรำวขึ้นโดยอ้ำงอิงว่ำมีอยู่ในตำนำนพระเจ้ำ
เลียบโลก ทั้งนี้เพื่อรองรับคุณค่ำ สถำนะควำมมีอยู่ของตำแหน่งแห่งที่ และยืนยันถึงควำมมีตัวตนของชุมชนให้
มั่นคงยิ่งขึ้น ชุมชนดั้งเดิมใน “เวียงพร้ำววังหิน” หรือ “เวียงแช่สัก” ในอดีต จึงปรำกฏอยู่อย่ำงผสมผสำน
ระหว่ำงเรื่องรำวในตำนำนที่ ผ่ำนมำตั้งแต่ครั้งยุคก่อนประวัติศำสตร์ ยุคพุทธกำล ยุคชุมชนรัฐอิสระในสมัย
โบรำณ ยุคเวียงและเมืองในสมัยพระยำมังรำย มำถึงยุครัฐสยำม และพัฒนำต่อมำจนถึงยุคปัจจุบัน
ในกรณีของชุมชนอพยพบำงแห่ง เช่น ชุมชนในแอ่งเมืองแกนในเขตพื้นที่ปกครองอำเภอแม่แตงใน
ปัจจุบัน และชุมชนในเขตเวียงเชียงดำวในอดีตที่เชื่อมโยงมำจนถึงปัจจุบั น กำรที่เป็นชุมชนอพยพเพื่อเสำะ
แสวงหำที่ทำกินแห่ งใหม่ที่ส มบู รณ์กว่ำ ต้องเผชิญกับสภำวะควำมแปลกแยกทั้งทำงภูมิศำสตร์และควำม
หลำกหลำยทำงกลุ่มชำติพันธุ์ ชุมชนจึงต้องผลิตซ้ำตัวตนทำงประวัติศำสตร์และวัฒนธรรม ที่ปรำกฏเห็นได้
ชัดเจน คือระบบผีบรรพบุรุษประจำตระกูล ที่ภำยหลังขยำยออกเป็นผีเสื้อบ้ำน ผีเสื้อเมือง และผีควบเมือง
(กรณีผีเจ้ำหลวงคำแดง ดอยหลวงเชียงดำว) ที่ส่งอิทธิพลครอบคลุมพื้นที่หัวเมืองต่ำง ๆ ของเชียงใหม่ อันเป็น
ศูนย์กลำงของอำณำจักรล้ำนนำในอดีต
ชุมชนได้สร้ำงประวัติศำสตร์ฉบับท้องถิ่นขึ้นและภูมินำมของตัวเอง ให้ทับซ้อนลงไปบน “พื้นที่” ใน
ประวัติศำสตร์ของรัฐชำติ ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นจึงมีร่องรอยของควำมคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และเลื่อนไหล
ตำมธรรมชำติของกำรผลิตนิทำน หรือตำนำนกึ่งประวัติศำสตร์ ที่ท้องถิ่นพยำยำมผลิตขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้ำงพื้นที่
ทำงสังคมมำรองรับกำรมีอยู่ ของระบบอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรีและควำมชอบธรรม เพื่อประกันควำมมั่นคงของ
ชุมชนเอำไว้ บนฐำนแกนยึดโยงที่สำคัญในอุดมกำรณ์ของกำรนับถือผีบรรพบุรุษ และทำงศรัทธำในพุทธศำสนำ
สิ่งนี้คือหน้ำสำคัญของประวัติศำสตร์ชุมชน ที่รัฐชำติจำเป็นต้องคำนึงถึงและจำเป็นต้องจำรึกไว้
ควำมเป็นมำทำงประวัติศำสตร์และระบบภูมินำมของชุมชนในเขตเชียงดำว พร้ำว และแอ่งเมืองแกน
ในเขตแม่แตง ก็ประกอบขึ้นจำกฐำนคติที่ผสมผสำนกันของระบบกำรปกครองของฝ่ำยวัดกับฝ่ำยเมืองดังกล่ำว
และอยู่ ร ะหว่ำงควำมเป็ น จริ งบนแกนเวลำทำงประวัติ ศำสตร์กับแกนเวลำในพื้นที่ ศักดิ์สิทธิ์ เช่นเดียวกับ
ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นในพื้นที่ใกล้เคียงอื่น ๆ ซึ่งหำกพิจำรณำตำมภูมิศำสตร์ของเทือกเขำแดนลำวทำงทิศ
เหนือ ที่เชื่อมต่อเป็นแนวเขำอันเดียวกับเทือกเขำผีปันน้ำไปทำงทิศตะวันออก จะเห็นภำพควำมสัมพันธ์ของ
ชุมชนในพื้นที่สำมเหลี่ยมที่รำบลุ่มน้ำของเชิงเขำ ระหว่ำงชุมชนเขตเวียงเชียงดำว ชุมชนเขตพร้ำว และชุมชน
ในเขตแม่แตง พื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ดังกล่ำวได้สร้ำงเรื่องรำวภำยใต้ระบบควำมสัมพันธ์ของคนในชุมชนที่เป็น
แบบ “ชุมชนในจินตนำกำร” ชนิดหนึ่งขึ้น นั่นคือเรื่องรำวของตำนำนแนวประวัติศำสตร์แบบวัด ที่เล่ำว่ำ เมื่อ
พระพุทธองค์เสด็จมำถึงยอดดอยหลวงเชียงดำว ที่เรียกว่ำดอย “อ่ำงสลุง หรืออ่ำงสรง พระองค์ได้ “ก่ำย”
(วำงพำด) รำงรินน้ำพระพุทธมนต์ จำกยอดดอยหลวงอ่ำงสรง ลงสู่ยอดดอย “จอมหด” (หด ภำษำถิ่นล้ำนนำ
หมำยถึงรดน้ำ) ของเมืองพร้ำว ขณะที่วัดพระธำตุสุนันทำในเขตอำเภอแม่แตง ได้จำลองพระธำตุจำกดอยจอม
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หดมำไว้ที่ในวัดด้วย ซึ่งจำกอดีตจนถึงปัจจุบัน ชำวบ้ำนในชุมชนพร้ำว แม่แตง และเชียงดำว ต่ำงนับถือผี
“เจ้ำหลวงคำแดง” ที่สถิตอยู่ในดอยหลวงเชียงดำว เป็น “ผีควบเมือง” เดียวกัน แต่บูชำพระธำตุประจำถิ่นใน
แต่ละถิ่นของตัวเอง สะท้อนถึงระบบควำมสัมพันธ์ของชุมชนในเขตพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
กัน ที่เคลื่อนย้ำยไปมำในพื้นที่กำรผลิตทำงด้ำนเกษตรกรรมที่เชื่อมโยงกันในบริเวณดังกล่ำว แม้ปัจจุบันขบวน
ช้ำงของบริษัทท่องเที่ยวก็เดินจำกเชิงเขำดอยจอมหดของพร้ำว ไปถึงบ้ำนปำงแดงและแม่จอน ในเขตเชียงดำว
และอีกเส้นหนึ่งคือเส้นจำกพร้ำวลงมำสู่บ้ำนห้วยบงในเขตอำเภอแม่แตง หรือขบวนเรือแพท่องเที่ยวที่ขึ้นจำก
เขื่อนแม่งัดในเขตแม่แตงไปตำมลำน้ำแม่งัดขึ้นไปพักผ่อนในเขตพื้นที่พร้ำว
ขณะที่ภูมินำมของ “เมืองแกน” ในแอ่งที่รำบเขตแม่แตง มีควำมสัมพันธ์กับแม่น้ำร่องแกน และพระ
ยำสำมฝั่งแกน ที่ถูกสร้ำงขึ้นภำยใต้ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงกำรอ้ำงอิงถึงระบบอำนำจของเจ้ำบ้ำนผ่ำนเมือง ใน
ยุคของรำชวงศ์มังรำย กับสิ่งที่ปรำกฏในทำงภูมิศำสตร์กำยภำพ โดยมีกำรพยำยำมเชื่อมโยงฐำนะของท้องถิ่น
เข้ำกับพระนำมของกษัตริย์อย่ำงคลุมเครือ ว่ำภูมินำมของชุมชนมำจำกพระนำมของกษัตริย์ หรือพระนำมของ
กษัตริย์มำจำกชื่อทำงภูมิศำสตร์ของชุมชน
พื้น ฐำนควำมสั มพัน ธ์ทำงสำยโลหิ ตในระบบเครือญำติ ของชุมชนอพยพ ทำให้ เกิดกระบวนกำรที่
เรียกว่ำกำร “ผลิตซ้ำ” (reproduction) ทำงสังคมและวัฒนธรรมขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยตอกย้ำถึงระบบแกนยึดโยง
ภำยในให้มั่นคงชึ้น กำรอพยพเป็นทั้งกำรเปลี่ยนผ่ำนทำงสังคมและกำรเคลื่อนย้ำยพื้นที่ทำกินไปสู่แห่งใหม่ ใน
บริบททำงสังคมแห่งใหม่ จึงเป็นสิ่งแปลกแยกทั้งของผู้มำใหม่และสำหรับคนในพื้นที่เดิม แปลกแยกทั้งลั กษณะ
ทำงชำติพันธุ์และอำนำจในกำรครอบครองพื้นที่ทำงภูมิศำสตร์ ชุมชนผู้มำใหม่จึงจำเป็นต้องแสดงลักษณะ
ทำงอัตลักษณ์ของตนเอง เพื่อเป็นกำรปรับตัว สร้ำงควำมชอบธรรมและสร้ำงพื้นที่ทำงสังคม ให้ตัวเองมีที่ยืน
อยู่อย่ำงมั่นคง
ชุมชนได้สร้ำงประวัติศำสตร์ฉบับท้องถิ่นขึ้นและภูมินำมของตัวเอง ให้ทับซ้อนลงไปบน “พื้นที่” ใน
ประวัติศำสตร์ของรัฐชำติ ประวัติศำสตร์ของท้องถิ่นจึงมีร่องรอยของควำมคลุมเครือ ไม่ชัดเจน และเลื่อนไหล
ตำมธรรมชำติของกำรผลิตนิทำน หรือตำนำนกึ่งประวัติศำสตร์ ที่ท้องถิ่นพยำยำมผลิตขึ้น ทั้งนี้เพื่อสร้ำงพื้นที่
ทำงสังคมมำรองรับกำรมีอยู่ของอัตลักษณ์ ศักดิ์ศรีและควำมชอบธรรม เพื่อประกันควำมมั่นคงของชุมชน
เอำไว้ บนฐำนแกนยึดโยงที่สำคัญในอุดมกำรณ์ของกำรนับถือผีบรรพบุรุษ และทำงศรัทธำในพุทธศำสนำ
ขณะเดียวกันชาติพันธุ์และความเป็นชายขอบของคนในชุมชนเมืองฝาง ที่นับเป็นบริเวณชายขอบของ
รัฐชาติมาตั้งแต่สมัยอาณาจักรล้านนา จนถึงรัฐสยามและรัฐไทยในปัจจุบัน ได้กลายเป็นกระบวนการสร้าง
พรมแดนของอัตลักษณ์ร่วม (collective identity) ประเภทหนึ่ง ภายใต้แนวคิดของอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์
และความเป็นชายขอบ ชุมชนในเหล่านี้ถูกแบ่งแยกออกเป็นกลุ่มชนอีกระดับหนึ่ งของสังคม ที่ไม่เคยถูกบันทึก
ไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของรัฐชาติใหญ่ เป็นชุมชนที่หล่อแหลมต่อปัญหาเรื่องชนชาติส่วนน้อยที่ไร้สัญชาติบ้าง
เรื่องยาเสพติดบ้าง เรื่องขบวนการค้ามนุษย์บ้าง รวมไปถึงการล่วงละเมิดทางเพศอย่างรุนแรงในบริเวณตะเข็ บ
ชายแดน ที่ชนกลุ่มน้อยชาวไทที่ถูกกระท่าย่่ายีจากอ่านาจอันป่าเถื่อนนอกรัฐไทย
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การถูกก่าหนดให้เป็นชายขอบของชุมชนเมืองฝางดังกล่าว ส่งผลท่าให้เกิดกระบวนการต่อสู้ของคนใน
ท้องถิ่นขึ้น โดยการใช้สัญลักษณ์เชิงอ่านาจในการอธิบายถึง “อัตลักษณ์” ของตัวเอง เพื่อการสร้างและช่วงชิง
พื้นที่ทั้งทางภูมิศาสตร์และทางสังคมขึ้นมา โดยการผสมผสานเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น เข้ากับ
เรื่องเล่าในต่านาน ที่บางครั้งดูขาดตอนแบบกระท่อนกระแท่น และบางจังหวะยังสอดแทรกความชอบธรรม
จากการเดินทางมาโปรดสัตว์ ตั้งแต่สมัยพุทธกาลขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วย ทั้งนี้เพื่อรองรับ ความชอบ
ธรรมและศักดิ์ศรี ของตัวเองนั่นเอง ประวัติศาสตร์ฉบับท้องถิ่นและภูมินามเมืองฝาง – ไชยปราการ ชุมชนได้
สร้ า งประวัติศ าสตร์ ของตัว เองขึ้น มาอีก ชุดหนึ่ง เพื่อทั บซ้ อนเรื่อ งราวลงไปบนพื้ นที่ภ ายใต้ โ ครงข่ ายทาง
ประวัติศาสตร์ของรัฐชาติใหญ่ ให้เป็นเรื่องของบุคคลในต่านาน คือพระเจ้าพรมมหาราช พระเจ้าฝางอุดมสิน
และพระนางมัลลิกา นักบันทึกประวัติศาสตร์จากท้องถิ่น ได้มีความพยายามที่จะรวบรวมและอธิบายแบบการ
เล่าเรื่อง ถึงความเป็นมาของชุมชนตัวเอง ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างพื้นที่ย่อย ๆ ทางประวัติศาสตร์ให้ซ้ อนทับลง
ไปบนพื้นที่ของรัฐชาติใหญ่ และโดยการจับเอาประวัติศาสตร์แบบพื้นบ้าน มาผสมผสานเข้ากับเรื่องเล่าแบบ
นิทานกึ่งต่านาน โดยมิได้ค่านึงถึงการยอมรับในเชิงวิชาการที่เข้มงวดด้านหลักฐาน และกฎระเบียบในการสร้าง
ประวัติศาสตร์นิพนธ์ตามแนวประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐ ทั้ งนี้เพื่อช่วงชิงอ่านาจในการอธิบายและสร้าง
ให้ท้องถิ่นของตัวเองมีความหมายและแสดงถึงตัวตน และอ่านาจของท้องถิ่นอย่างเป็นจริงเป็นจังมากยิ่งขึ้น
ภูมินำมของหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองฝำง ได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของนักทฤษฎีกลุ่มหลังสมัยใหม่
นิยมที่ว่ำ ภูมินำมก็เป็นอำนำจของภำษำและกำรใช้ภำษำในเชิงที่เป็นมำยำคติ (Mythologies) ทำงสังคม
อันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ควำมหมำยที่บริสุทธิ์หรือโดด ๆ แต่เป็นเพียงวิธีกำรใช้ภำษำที่ผ่ำนกำรกำหนดตำมคติค่ำนิยม
หรือกำรกลั่นกรองมำให้เป็นไปตำมเจตนำของผู้ใช้แต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่มชน) กล่ำวอีกแง่หนึ่ง มำยำคติก็คือ
กำรพูด กำรกำหนดตั้งชื่อเรียกขำน อันเป็นกำรใช้ภำษำชนิดหนึ่ง ที่กระทำผ่ำนวำทกรรมที่มีระบบระเบียบและ
รูปแบบวิธีกำรสร้ำงควำมหมำยแบบหนึ่ง (a mode of signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไขทำง
ประวัติศำสตร์เฉพำะชุดหนึ่ง อันอำจเรียกในพื้นที่ของฝำงนี้ว่ำเป็นประวัติศำสตร์เฉพำะของชุมชนชำยขอบของ
สังคม ที่ มีขีดจำกัดของกำรใช้และมีกระบวนกำรทำให้ เกิดกำรยอมรับในสั งคมวงกว้ำง โดยสื่อให้เห็นทั้ง
ภำพพจน์ (Figurative) และควำมหมำยแฝงต่ำง ๆ ที่แสดงออกมำในรูปของวัฒนธรรมมวลชน จำรีตปฏิบัติ
และอุดมกำรณ์หลักในสังคม อย่ำงเป็นจริงและพิสูจน์ได้
อาจกล่าวโดยสรุปได้ว่า ชุมชนได้สถาปนาตัวเองขึ้นท่ามกลางการผลิตบนพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และการ
สร้างอ่านาจต่อรองทางพื้นที่สังคม โดยการสร้างเรื่องราวที่ผสมผสานระหว่างประวัติศาสตร์กระแสหลักของรัฐ
ชาติ กับประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเล่าแบบต่านาน และที่ปรากฏในเอกสารท้องถิ่นอื่น ๆ ซึ่ง
ประวัติศาสตร์ทั้งสองระดับ แยกออกเป็น ๒ ฝ่าย คือฝ่ายบ้านหรือฝ่ายเมือง อันเป็นเรื่องราวของฝ่ายเจ้าผู้
ครองนคร หรือผู้น่าในลักษณะของวีรบุรุษประจ่าถิ่น กับฝ่ายวัด ที่มีพระสงฆ์และเรื่องราวในพุทธศาสนาเป็น
พื้นที่รองรับ ทั้งนี้ก็เพื่อสร้างความชอบธรรม และผลิตซ้่าอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตัวเองขึ้น โดยเฉพาะใน
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สังคมชายขอบแบบชุมชนเมืองฝาง ที่ได้ต่อสู้กับอ่านาจครอบง่าของกลุ่มคนส่วนใหญ่จากภายนอก ที่ได้สร้าง
ความหมายเชิงสัญญะ (Signs) ในแง่ลบให้กับกลุ่มชาติพันธุ์อันเป็นคนส่วนน้อย ว่าเป็น “คนอื่น” (the other)
ที่เข้ามาอย่างแปลกปลอมกับคนในพื้นที่ดั้งเดิม หรือแม้แต่ “คนเมือง” (the indigenous) ด้วยกันเองที่ได้
อพยพมาจากถิ่นอื่น ก็ถูกมองว่าเป็น “คนนอก” ด้วยเช่นกัน
กระบวนการในการผลิตวาทกรรม จากการใช้ภาษาในการตั้งชื่อหมู่บ้านและสถานที่ส่าคัญอื่น ๆ ใน
ชุมชน ก็เกิดขึ้นจากการต่อสู้ ในเชิงสั ญญะดังกล่ าว ตามแนวคิดนักทฤษฎีกลุ่ มหลั งสมัยใหม่นิยมที่ว่าด้ว ย
กำรเมืองเรื่องของพื้นที่ ว่ำ กำรใช้ “ภำษำ” ในกำรตั้งชื่อหมู่บ้ำนนำมเมือง หรือภูมินำมท้องถิ่นนั้น เป็น ผลผลิต
ของควำมคิดกับกระบวนกำรเคลื่อนไหวทำงสังคมอย่ำงมีปฏิสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน ภำษำคือระบบของสัญญะ
(Signs) หรือสัญลักษณ์แทนควำมหมำยและรูปธรรมของกำรปฏิบัติ ที่สำมำรถสื่อถึงควำมคิดและกำรกระทำ
อื่น ๆ ทั้งที่เป็นรูปธรรมของคู่ตรงข้ำมกัน เช่น ในกรณีคู่ตรงข้ำมระหว่ำงกลุ่มคน จีนฮ่อ ไทใหญ่ (เงี้ยว) ลำฮู
(มูเซอ) อันเป็นชนกลุ่มน้อย กับกลุ่มคนเมือง (ไท – ยวน) อันเป็นคนกลุ่มใหญ่ในพื้นที่ หรือระหว่ำงคนเมือง
(ไท – ยวน) ในพื้นที่ กับคนจำกไทยภำคกลำงหรือคนจีนที่ขึ้นมำปักหลักทำมำค้ำขำยจนกลำยเป็นคนร่ำรวย
เหล่ำนี้เป็นต้น ภูมินำมของหมู่บ้ำนต่ำง ๆ ในเขตพื้นที่เมืองฝำง ได้พิสูจน์ถึงแนวคิดของนักทฤษฎีกลุ่มหลัง
สมัยใหม่นิยมที่ว่ำ ภูมินำมก็เป็นอำนำจของภำษำและกำรใช้ภำษำในเชิงที่เป็นมำยำคติ (Mythologies) ทำง
สังคมอันหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ควำมหมำยที่บริสุทธิ์หรือโดด ๆ แต่เป็นเพียงวิธีกำรใช้ภำษำที่ผ่ำนกำรกำหนดตำมคติ
ค่ำนิยม หรือกำรกลั่นกรองมำให้เป็นไปตำมเจตนำของผู้ใช้แต่ละคน (หรือแต่ละกลุ่มชน) กล่ำวอีกแง่หนึ่ง มำยำ
คติก็คือกำรพูด กำรกำหนดตั้งชื่อเรียกขำน อันเป็น กำรใช้ภำษำชนิดหนึ่ง ที่กระทำผ่ำนวำทกรรมที่มีระบบ
ระเบียบและรูปแบบวิธีกำรสร้ำงควำมหมำยแบบหนึ่ง (a mode of signification, a form) ที่ขึ้นกับเงื่อนไข
ทำงประวัติศำสตร์เฉพำะชุดหนึ่ง อันอำจเรียกในพื้นที่ของฝำงนี้ว่ำเป็นประวัติศำสตร์เฉพำะของชุมชนชำยขอบ
ของสังคม ที่มีขีดจำกัดของกำรใช้และมีกระบวนกำรทำให้เกิดกำรยอมรับในสังคมวงกว้ำง โดยสื่อให้เห็นทั้ง
ภำพพจน์ (Figurative) และควำมหมำยแฝงต่ำง ๆ ที่แสดงออกมำในรูปของวัฒนธรรมมวลชน จำรีตปฏิบัติ
และอุดมกำรณ์หลักในสังคม อย่ำงเป็นจริงและพิสูจน์ได้

