
 

 

 



คาํนํา 

 

 รายวิชา GEN 1033 ลา้นนาศึกษา เป็นรายวิชาการศึกษาทั�วไป ของมหาวิทยาลยั

ราชภฏัเชียงราย ซึ� งเริ�มใชใ้นปีการศึกษา 2553 นี� เป็นตน้ไป โดยมีคณะกรรมการจดัทาํจาก 

คณะมนุษยศาสตร์  และสํานกัวิชาสังคมศาสตร์ ไดรั้บมอบ หมายให้เป็นผูจ้ดัทาํเอกสาร

ประกอบการสอนฉบบันี� ขึ�น โดยทางคณะกรรมการได้เรียบเรียงจากตาํราและเอกสาร

ต่างๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัลา้นนาศึกษา ดงัปรากฏในเอกสารอา้งอิงแต่ละบท 

 การจดัทาํรายวชิาลา้นนาศึกษา มีจุดมุ่งหมายใหผู้ศึ้กษาไดรู้้และเขา้ใจพื�นฐานของ

สังคมลา้นนาในอดีต ทั�งในดา้นการเมืองการปกครอง เศรษฐกิจ สังคม และวฒันธรรม ซึ� ง

ไดพ้ฒันาการมาอยา่งต่อเนื�อง และมีส่วนสาํคญัในการสร้างสรรคส์ังคมลา้นนาในปัจจุบนั 

เมื�อศึกษารายวิชาลา้นนาศึกษาฉบบันี�แลว้ จะทาํให้เขา้ใจสังคมลา้นนาโดยภาพรวม และ

เห็นแนวโนม้ของสังคมลา้นนาในปัจจุบนัต่อเนื�องไปในอนาคต   

 คณะกรรมการผูจ้ดัทาํ จึงมุ่งหวงัว่า การนาํเสนอเนื�อหาสาระของรายวิชาลา้นนา

ศึกษานี�  จะช่วยใหผู้ศึ้กษาไดเ้ขา้ใจลกัษณะของสังคมและวฒันธรรมลา้นนาในอดีต เขา้ใจ

ปัญหาของสังคมที�เกิด ทั�งในอดีตและปัจจุบนั รวมทั�งสามารถประยุกตผ์สมผสานความรู้

ที�ได้ศึกษามากับวิทยาการสมยัใหม่ พฒันาตนเอง สามารถดาํรงเอกลักษณ์ และช่วย

อนุรักษส์ังคมและวฒันธรรมลา้นนาใหย้ ั�งยนืและสืบเนื�องต่อไป 
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มคอ. 3 รายละเอยีดของรายวชิา (Course Specification) 
 

ชื�อสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 

 

หมวดที� 1 ข้อมูลทั�วไป 
 

1. รหัสและชื�อรายวชิา 

 รหัสรายวชิา   GEN1033 

ชื�อรายวชิา (ภาษาไทย)  ลา้นนาศึกษา 

ชื�อรายวชิา (ภาษาองักฤษ)   Lanna Studies 

 

2. จํานวนหน่วยกติ 

 3 หน่วยกิต  3(3-0-6) 

 

3. หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

 ศึกษาทั�วไป (General Education) กลุ่มมนุษยศาสตร์ 

 

4. อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 

 1. อาจารยก์ลุ่มโปรแกรมภาษาและวฒันธรรมไทย คณะมนุษยศาสตร์ 

 2. อาจารยก์ลุ่มโปรแกรมศาสนาและปรัชญา สาํนกัวชิาสังคมศาสตร์ 

 3. อาจารยส์าํนกัวชิาสังคมศาสตร์ 

 4. อาจารยว์ทิยาลยันานาชาติภูมิภาคลุ่มนํ�าโขง 

 

5. ภาคการศึกษา/ ชั�นปีที�เรียน 

 - 

 
 



 ฌ

6. รายวชิาที�ต้องเรียนมาก่อน (Pre- requisite) 

 ไม่มี 
 

7. รายวชิาที�ต้องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) 

 ไม่มี 
 

8. สถานที�เรียน 

 มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย 
 

9. วนัที�จัดทาํหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาครั�งล่าสุด 

 30 มิถุนายน 2557 
 

หมวดที� 2  จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 
 

1. จุดมุ่งหมายของรายวชิา 

 1. เพื�อใหน้กัศึกษามีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัพื�นฐานความรู้ทั�วไปทางลา้นนา

ศึกษา เช่น ประวติัศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุ สังคม วฒันธรรม ภาษา ศาสนาและความเชื�อ    
2. เพื�อใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาวเิคราะห์สภาพสังคมลา้นนาในดา้นต่างๆทั�งในอดีต 

ปัจจุบนั และแนวโนม้ในอนาคต 

3. เพื�อใหน้กัศึกษาเห็นคุณค่าของสังคมและวฒันธรรมลา้นนา ใหเ้กิดสาํนึกที�จะ
อนุรักษแ์ละสืบทอดมรดกทางวฒันธรรมลา้นนาสืบไป 

4. เพื�อกระตุน้ใหน้กัศึกษาเกิดความสนใจที�จะศึกษาสังคมและวฒันธรรมลา้นนา

ใหก้วา้งขวางและลึกซึ� งต่อไป 
 

2. วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 

1. เพื�อใหส้ามารถพฒันาผูเ้รียนไปสู่เป้าหมายอยา่งชดัเจนตามจุดมุ่งหมายของ

รายวชิาที�กาํหนดไว ้
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2. เพื�อตอบสนองความตอ้งการในการพฒันาผูเ้รียนรายวชิาลา้นนาศึกษา ให้

สามารถมีความรู้เพื�อเป็นฐานศาสตร์สาขาวชิาต่าง ๆ ที�เปิดสอนในมหาวทิยาลยัราชภฏั

เชียงราย 

3. เพื�อใหผู้ศึ้กษามีความรู้พื�นฐานดา้นลา้นนาศึกษาในดา้นต่างๆ ซึ� งมีความจาํเป็น

สาํหรับผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษา ใหเ้กิดความรู้ความเขา้ใจสังคมและวฒันธรรมทอ้งถิ�น

ลา้นนา อนัจะเป็นแนวทางในการศึกษาใหก้วา้งขวางและลึกซึ� งต่อไป 

4. เพื�อสร้างเสริมเจตคติที�ดีสาํหรับผูเ้รียนในระดบัอุดมศึกษาใหเ้ห็นคุณค่าและ

ความสาํคญัของการศึกษาสังคมและวฒันธรรมทอ้งถิ�น     

 

หมวดที� 3 ลกัษณะและการดําเนินการ 

 

1. คําอธิบายรายวชิา 

 ศึกษาประวติัศาสตร์ของชุมชนในลา้นนา  ปัจจยัที�กาํหนดลกัษณะทางสังคมและ

วฒันธรรมลา้นนา ความรู้เรื�องภาษาและวรรณกรรม ศาสนาและพิธีกรรม  การละเล่นและ

ศิลปะการแสดงพื�นบา้น สถาปัตยกรรมและประติมากรรม  รวมทั�งภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

ค่านิยม และแนวโนม้สังคมและวฒันธรรมลา้นนา 

 

2. จํานวนชั�วโมงที�ใช้ต่อภาคการศึกษา 

บรรยาย สอน

เสริม 

การฝึกปฏิบัติ / งาน

ภาคสนาม  

การศึกษาด้วยตนเอง 

บรรยาย 45 

ชั�วโมง  

ต่อภาคการศึกษา 

- - ฝึกปฏิบติัใน หอ้งเรียน 

- ฝึกปฏิบติันอกสถานที�ใน

แหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  

การศึกษาดว้ยตนเอง 

2 ชั�วโมงต่อสัปดาห์ 
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3. จํานวนชั�วโมงต่อสัปดาห์ที�อาจารย์ให้คําปรึกษาและแนะนําทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็น

รายบุคคล 
- อาจารยป์ระจาํวชิา ประกาศตารางเวลาใหค้าํปรึกษาในห้องเรียน ในเอกสาร

โครงการสอนที�แจกนกัศึกษา บอร์ดหนา้ห้องทาํงาน และผา่นสื�ออิเลกทรอนิกส์ e-mail, 

facbook  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้าํปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือรายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 

ชั�วโมงต่อสัปดาห์ หรือมากกวา่ในรายที�ตอ้งการ 

 

หมวดที� 4 การพฒันาการเรียนรู้ของนักศึกษา 
 
1. คุณธรรม จริยธรรม  
 

 1.1 คุณธรรม จริยธรรมที�ต้องพฒันา 

 - พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความตระหนกัและเห็นคุณค่าความสาํคญัของการศึกษา
ประวติัศาสตร์สังคม และวฒันธรรมลา้นนา  

 - พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความตื�นตวัและฝึกฝนพฒันาตนเองใหมี้ความรู้ความเขา้ใจ

พื�นฐานเกี�ยวกบัลา้นนาศึกษา รวมถึงสามารถพฒันาทกัษะการเรียนรู้ของตนเองไดอ้ยา่ง
เหมาะสม 

 - พฒันาผูเ้รียนให้ตระหนกัถึงความสาํคญัและหมั�นฝึกฝนการเรียนรู้

ประวติัศาสตร์ สังคม และวฒันธรรมลา้นนา   
 - พฒันาผูเ้รียนให้รู้จกัการทาํงานร่วมกนั การแบ่งปันนํ�าใจ ความเอื�ออารีและ

เอื�อเฟื� อเผื�อแผก่ารทาํงานเป็นทีม ในกรณีที�ไดรั้บมอบหมายใหท้าํงานเป็นกลุ่ม รายงาน

กลุ่ม หรือปฏิบติัการนอกชั�นเรียนที�จาํเป็นตอ้งทาํงานร่วมกนัเป็นกลุ่ม รวมถึงการเปิดใจ
รับฟังความคิดเห็นของผูอื้�น 

 - พฒันาผูเ้รียนใหมี้ภาวะผูน้าํและผูต้าม กลา้ที�จะแสดงออกทางวชิาการที�ถูกตอ้ง

ตามกาลเทศะ 
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             1.2 วธีิการสอน 

 - บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งเกี�ยวกบัลา้นนาศึกษา เช่น สื�อภาพนิ�งและ
ภาพเคลื�อนไหวทางดา้นสังคมและวฒันธรรมลา้นนา เช่น สถานที�ทางประวติัศาสตร์ กลุ่ม

ชาติพนัธ์ุ ศิลปกรรม ฯลฯ 

 - กาํหนดใหน้กัศึกษาปฏิบติังานกลุ่มที�หลากหลาย ไดแ้ก่ การศึกษาวเิคราะห์
สังคมและวฒันธรรมลา้นนา จากภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว วตัถุทางวฒันธรรม ตลอดจน

การเขา้ไปศึกษาสถานที�จริงที�เกี�ยวขอ้งกบัประวติัศาสตร ศิลปกรรม กลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็น

ตน้ 
 

 1.3 วธีิการวดัผล 

 - ความร่วมมือ การเขา้เรียน ความรับผดิชอบ และผลงาน โดยส่งงานและนาํเสนอ
ในชั�นเรียนตามที�ไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตที�ใหแ้ละวนั เวลาที�กาํหนด (มีการอา้งอิง

แหล่งขอ้มูล บุคคล เอกสารที�ไดน้าํมาทาํงานและรายงานอยา่งถูกตอ้ง) 

 - ประเมินผลจากการทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน และการทาํแบบทดสอบยอ่ยตาม
จุดประสงคต่์าง ๆ  

 

2. ความรู้ 
 

 2.1 ความรู้ที�ต้องได้รับ 

 มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัพื�นฐานความรู้ทั�วไปทางลา้นนาศึกษา เช่น 
ประวติัศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุ สังคม วฒันธรรม ภาษา ศาสนาและความเชื�อ  มีความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัสภาพสังคมลา้นนาในดา้นต่างๆทั�งในอดีต ปัจจุบนั และแนวโนม้ใน

อนาคต 
 

 2.2 วธีิการสอน 

              การบรรยาย   การอภิปราย  การทาํงานเดี�ยว  การทาํงานกลุ่มโดยการมอบหมาย
ใหค้น้ควา้เนื�อหา แนวคิด ทฤษฎี  จากเอกสารประกอบการเรียนและเอกสารอื�น ๆ ที�

เกี�ยวขอ้ง  รวมถึงการศึกษาเรียนรู้  จากสถานการณ์ต่าง ๆ  ที�กาํหนดขึ�น ทั�งภายในชั�นเรียน
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และนอกชั�นเรียน  นอกจากนี� ยงัมีการศึกษาเรียนรู้ในรูปแบบอื�น ๆ เช่น การทาํแบบฝึกหดั

ทา้ยบทเรียน การนาํเสนอรายงาน การอภิปรายแลกเปลี�ยนความคิดเห็น และการตอบขอ้
ซกัถาม เป็นตน้ 

 

              2.3 การประเมินผล 
 ประเมินจากคะแนนจิตพิสัย  (ความร่วมมือ ความมีวินยัในตนเอง การเขา้ชั�น

เรียน การร่วมกิจกรรม ความตรงต่อเวลา)   การทาํแบบฝึกหดัทา้ยบท   การทดสอบยอ่ย

ตามจุดประสงคต่์าง ๆ     การประเมินจากงานเดี�ยว  การคน้ควา้  ทาํงานกลุ่มที�มอบหมาย 
การรายงานหนา้ชั�น การตอบขอ้ซกัถาม  และการสอบปลายภาค 

 

3. ทกัษะทางปัญญา 
 

 3.1 ทกัษะทางปัญญาที�ต้องพัฒนา 

 พฒันาการคิดวเิคราะห์เกี�ยวกบัสังคมและวฒันธรรมลา้นนา ปัจจยัแห่งความคง
อยูแ่ละความเปลี�ยนแปลงสังคมและวฒันธรรมลา้นนา   สามารถนาํความรู้เกี�ยวกบัลา้นนา

ศึกษาไปใชใ้นการศึกษา  การประกอบอาชีพ  และในการดาํเนินชีวิตประจาํวนัอยา่งมี

ประสิทธิภาพ รวมทั�งสามารถบูรณาการความรู้ทางลา้นนาศึกษากบัศาสตร์สาขาวชิาอื�น ๆ 
ไดอ้ยา่งเหมาะสม  และเกิดประสิทธิภาพต่อการศึกษาเรียนรู้ตลอดชีวิต 

              

3.2 วธีิการสอน 
 - บรรยาย อภิปรายกลุ่ม  

 - มอบหมายใหน้กัศึกษาทาํงานเดี�ยว และงานกลุ่ม 

 - สะทอ้นแนวคิดจากทฤษฎีการเรียนรู้เป็นฐานในการพฒันาทกัษะทางปัญญา 
              - ศึกษาจากภาพนิ�ง ภาพเคลื�อนไหว รวมทั�งการศึกษาจากวตัถุและสถานที�จริง 

เช่น สถานที�ทางประวติัศาสตร์ สถานที�แห่งโบราณคดี หมู่บา้นกลุ่มชาติพนัธ์ุ เป็นตน้ 
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              3.3 วธีิการประเมินผล 

 - การวเิคราะห์วิจารณ์ การเสนอแนวคิด/แสดงความคิดเห็น จากกรณีศึกษา 
 - การทาํแบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน  การทาํแบบทดสอบยอ่ยตามจุดประสงค ์      

การเรียนรู้  และการสอบปลายภาค 

 
4. ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ 

 

 4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบที�ต้องพฒันา 
 - พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

 - พฒันาความเป็นผูน้าํและผูต้ามในการทาํงานเป็นกลุ่ม 

 - พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานที�มอบหมายให้
ครบถว้นตามกาํหนดเวลา 

 

 4.2 วธีิการสอน 
 - จดักิจกรรมกลุ่มเพื�อทาํงานตามที�ไดรั้บมอบหมายและฝึกฝนพฒันาทกัษะ     

การวเิคราะห์วจิารณ์จากกรณีศึกษาที�มีเนื�อหาสอดคลอ้งกบัรายวชิา 

 - มอบหมายงานทั�งแบบเดี�ยวและแบบกลุ่ม 
 - นาํเสนอรายงานหนา้ชั�นเรียน 

 

 4.3 วธีิการประเมินผล 
 - ตรวจสอบและพิจารณาจากคุณภาพรายงานที�นาํเสนอ วิธีการนาํเสนอ  รวมถึง

พฤติกรรมการทาํงานกลุ่ม 
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5. ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

 5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การสื�อสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศที�

ต้องพฒันา 

 - พฒันาทกัษะดา้นการสืบคน้ขอ้มูล เพื�อประกอบการเรียนการสอนตามเนื�อหาที�

เกี�ยวขอ้ง 

 - พฒันาทกัษะดา้นการถ่ายทอดขอ้มูล ความรู้ที�เกี�ยวขอ้ง ผา่นการนาํเสนอผลงาน

ในรูปแบบของรายงานและการนาํเสนอขอ้มูลหนา้ชั�นเรียน 

 

 5.2 วธีิการสอน 

 - มอบหมายงานให้นกัศึกษาคน้ควา้ดว้ยตนเองจาก website, E- learning โดยเนน้

การนาํเนื�อหา การอา้งอิงจากแหล่งที�มาของขอ้มูลที�น่าเชื�อถือ  

 

 5.3 วธีิการประเมินผล 

 - การจดัทาํรายงาน และนาํเสนอดว้ยสื�อเทคโนโลยี 

 - การมีส่วนร่วมในการอภิปรายและวธีิการอภิปราย 

 - ตรวจสอบจากคะแนน E- learning หลงัการศึกษาดว้ยตนเอง 
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หมวดที� 5 แผนการสอนและการประเมนิผล 

1. แผนการสอน 

สัปดาห์ 

ที� 
หัวข้อ / รายละเอยีด 

จาํนวน

ชั�วโมง 

กจิกรรมการเรียน การสอน 

สื�อที�ใช้ (ถ้ามี) 
ผู้สอน 

1 บทที� 1 แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษา

สังคมและวฒันธรรมล้านนา 

- ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัลา้นนา 

- ทฤษฎีมานุษยวทิยาโครงสร้าง

กบัประวติัศาสตร์ 

มานุษยวทิยาโครงสร้างกบั

ประวติัศาสตร์ 

-  สถานภาพของการศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนา 

- ปัญหาในการศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนา 

- สถานภาพลา้นนาศึกษาใน

ปัจจุบนั    

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

3 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

 

2-3 บทที� 2 ประวตัิศาสตร์ชุมชน

ล้านนา   

- สภาพภูมิศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อ

ประวติัศาสตร์ลา้นนา 

- กลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา 

- ประวติัศาสตร์สังคมและ

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  
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วฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุใน

ลา้นนา    

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

 

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

4-5 บทที� 3 ภาษาและวรรรกรรม

ล้านนา    

- ภาษาทอ้งถิ�นลา้นนา 

- ความหมายของภาษาทอ้งถิ�น 

- ที�มาของภาษาทอ้งถิ�น 

- ความสาํคญัของภาษาทอ้งถิ�น 

- การศึกษาภาษาทอ้งถิ�น 

- ภาษาทอ้งถิ�นลา้นนา 

- วรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนา 

- แหล่งศูนยก์ลางสร้างสรรคข์อง

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

-วฒันธรรมทางวรรณกรรม

ทอ้งถิ�น 

- ลกัษณะวรรณกรรมทอ้งถิ�น

ลา้นนา   -  ประโยชน์ที�พึงไดจ้าก

การศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 
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6-7 บทที� 4  ศาสนา ประเพณี และ

พิธีกรรมในลา้นนา 

- ศาสนาและความเชื�อของชาว

ลา้นนา 

- ความเชื�อในธรรมชาติและลทัธิผี

สางเทวดา 

-  ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ 

-  ความเชื�อในพระพุทธศาสนา 

- ความเชื�ออื�นๆ 

- ประเพณีและพิธีกรรรมลา้นนา 

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

 

8 - 9 บทที� 5  ศิลปการแสดงและ

การละเล่นท้องถิ�นล้านนา 

- เพลงทอ้งถิ�น 

-  ลกัษณะของเพลงทอ้งถิ�น 
- ที�มาของเพลงทอ้งถิ�น    

- ประเภทของเพลงทอ้งถิ�น     

- ความสาํคญัของเพลงทอ้งถิ�น    
- ความเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�มี 

  ผลกระทบต่อเพลงทอ้งถิ�น 

- การละเล่นทอ้งถิ�น    
- ความหมาย   
- การแบ่งประเภท   

- คุณค่า    

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 
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- ดนตรีทอ้งถิ�น 

- ความหมายและลกัษณะ 
- ดนตรีทอ้งถิ�นในลา้นนา 
- คุณค่าของดนตรีทอ้งถิ�น    

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

10-11 บทที� 6  ศิลปกรรมล้านนา    

- ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัศิลปกรรม 

   ลา้นนา 

- วสัดุที�นิยมใชใ้นงานศิลปกรรม 

   ลา้นนา 

 -  สถาปัตยกรรม  

- วดัและแผนผงั 

- วหิาร อุโบสถ และสิ�งก่อสร้างอื�น 

- เจดีย ์

- สถาปัตยกรรมที�อยูอ่าศยั 

- ประติมากรรม    

- จิตรกรรม 

- ศิลปกรรมทอ้งถิ�น 

- บทสรุปศิลปกรรมลา้นนา    

- การทดสอบทา้ยบทเรียน 

- แบบฝึกหดัทา้ยบทเรียน 

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

 

12–13 บทที� 7 ภูมิปัญญาท้องถิ�นล้านนา    

- ความหมายภูมิปัญญาและภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�น    

- ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 

6 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/
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- ภูมิปัญญาลา้นนากบัการปรับตวั

ในบริบทที�เปลี�ยนแปลง    

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

14-15 บทที� 7 แนวโน้มสังคมและ

วฒันธรรมล้านนา  

- วถีิชีวติลา้นนาในสังคมทุนนิยม

และบริโภคนิยม 

- วกิฤตการณ์ทางสังคมและ

วฒันธรรมในสังคมลา้นนา  

- แนวทางการพฒันาที�เหมาะสมกบั

สังคมลา้นนา    

 -บรรยาย ยกตวัอยา่ง

ประกอบ  

-ซกัถาม อภิปรายกลุ่มจาก

กิจกรรมที�ไดรั้บมอบหมาย/

ปฏิบติั 

- power point  

- เอกสารประกอบ         

การสอน/ตาํรา 

- เอกสารแบบทดสอบ 

- เอกสารแบบฝึกหดั 

- เอกสารจากแหล่ง 

   เรียนรู้ในทอ้งถิ�น 

- สื�อภาพนิ�งและภาพ 

เคลื�อนไหว 

 

16 สอบปลายภาคเรียน    
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2. แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผล 

การเรียนรู้ 
วธีิการประเมิน 

สัปดาห์ 

ที�ประเมิน 

สัดส่วนของ  

การประเมินผล 

1.1, 2.1, 

3.1 

สอบปลายภาค 16 20% 

1.1, 2.1, 

3.1 

สอบกลางภาค 8 10% 

1.1, 2.1, 

3.1 

4.1, 5.1 

- คน้ควา้ การฝึกปฏิบติัทกัษะ

ต่าง ๆ และการนาํเสนอ

รายงาน 

- การทาํแบบฝึกหดัทา้ย

บทเรียน 

- การส่งงานตามที�ไดรั้บ

มอบหมาย 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

 

 

40% 

1.1, 2.1, 

3.1  

5.1 

การทดสอบยอ่ยทา้ยบทเรียน

ตามวตัถุประสงคก์ารเรียนรู้ 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

20% 

1.1, 2.1, 

3.1 

4.1 

การเขา้ชั�นเรียน 

การมีส่วนร่วม ซกัถาม-

อภิปราย เสนอความคิดเห็น

ในชั�นเรียน 

ตลอดภาค

การศึกษา 

 

 

10% 
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หมวดที� 6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

 

1. เอกสารและตําราหลกั 

เอกสารประกอบการสอนรายวชิาลา้นนาศึกษา   (Lanna Studies) 

 

2. เอกสารและข้อมูลสําคัญ 

 ไม่มี 

 

3. เอกสารและข้อมูลแนะนํา 

 

กรชนก  สนิทวงศ.์ ตํานานประวตัิศาสตร์เชียงรายในอดีต. เชียงราย :  คณะสังคมศาสตร์  

มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย. 2552. 

กรวรรณ ชีวสันต ์และ ธิตินดัดา จินาจนัทร์.  ความสัมพนัธ์ระหว่างล้านนา-ล้านช้าง 

 การศึกษาเปรียบเทยีบประเพณ ี๑๒ เดือน.  เชียงใหม่ :   

 บริษทันพบุรีการพิมพ,์ 2546. 

กุลวติรา  ภงัคานนท.์  “นานาทศันะเกี�ยวกบัภูมิปัญญาท้องถิ�น,”  วารสารการศึกษา 

แห่งชาติ 24, 2539. 

ขนิษฐา จิตชินะกุล. คติชนวทิยา.  กรุงเทพฯ  :  สาํนกัพิมพโ์อเดียนสโตร์. 2545. 

คณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวชิาไทยศึกษา. พิมพค์รั� งที� 3.  ไทยศึกษา หน่วยที� 8 – 15.  

นนทบุรี : มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมธิราช. 2538. 

คมเนตร เชษฐพฒันวนิช.(บรรณาธิการ).  ความเชื�อพื�นบ้านล้านนา.  เชียงใหม่ :  

 มิ�งเมือง, 2546. 

จินตนา กระบวนแสง.  สภาพสังคมและวฒันธรรมจากการเล่นของเด็ก.  กรุงเทพฯ  :  

วรรณกรรมและประวติัศาสตร์ กรมศิลปากร. 2542.   
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จิรศกัด ์ เดชวงศญ์า, วรลญัจก ์บุณยสุรัตน์  และยวุนาฎ  วรมิศร์. หอไตรวดัพระสิงห์  

: ประวตัิลกัษณะศิลปกรรมและแนวทางการอนุรักษ์. เชียงใหม่ :  

สถาบนัวจิยัสังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่, 2539. 

                                . ลวดลายปนูปั�นประดับโบราณสถานในเมืองเชียงใหม่.  .เชียงใหม่ :  

เฌอกรีน, 2543. 

ฉตัรแกว้  สิมารักษ.์ ประติมากรรมเทพชุมนุมที�วดัเจ็ดยอด. กรุงเทพฯ : วทิยานิพนธ์ 

ปริญญามหาบณัฑิต   สาขาวิชาประวติัศาสตร์ศิลปะ  มหาวทิยาลยัศิลปากร,  

2541. 

เฉลียว ปิยะชนม.์ เรือนกาแล. มปพ., 2532 

ชาญคณิต อาวรณ์. “เจดียว์ดัพระธาตุลาํปางหลวง “ชุดฐานรองรับองคร์ะฆงัแบบบวัถลา  

และบลัลงักผ์งักลม ” : ความสัมพนัธ์ระหวา่งศิลปะสุโขทยัและลา้นนา ในเมือง 

ลาํปางช่วงพุทธศตวรรษที� 21” วารสารเมืองโบราณ  ปีที� 33, ฉบบัที� 3  

(ก.ค. – ก.ย.  2550 ) : 101 –110.  

                             .“ ช่างในวฒันธรรมลา้นนา : จากหลกัฐานดา้นจารึกและเอกสารทาง 

ประวติัศาสตร์”  วารสารศิลปากร ปีที� 52  ,ฉบบัที� 2 ( มีนาคม – เมษายน ,2552)  

: 43 – 52. 

ชลทิตย ์ เอี�ยมสาํอางค ์และวศินี  ศิลตระกลู. ภูมิปัญญาชาวบ้าน เทคโนโลยพีื�นบ้าน 

แหล่งวิทยาการในชุมชน ในการพฒันาและการใช้แหล่งวิทยาการในชุมชน  

หน่วยที� 1 - 8 . นนทบุรี : โรงพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช, 2533. 

ทรงศกัดิ�  ปรางคว์ฒันากุล.  วรรณกรรมท้องถิ�น.   เชียงใหม่  :  ภาควชิาภาษาไทย 

 คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. (เอกสารอดัสาํเนา).  2544.  

ธีรศกัดิ�  วงศค์าํแม่น.  เรือนในหมู่บ้านลาํปาง.  สารนิพนธ์หลกัสูตรประกาศนียบตัร 

ชั�นสูงมหาวทิยาลยัศิลปากร. 2540. 

นวลศิริ วงศท์างสวสัดิ� .  ชุมชนโบราณในเขตล้านนา.  เชียงใหม่ : ภาควชิาภูมิศาสตร์  

คณะสังคมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่.  2528. (เอกสารอดัสาํเนา) 
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บดินทร์ กินาวงศแ์ละคณะ, ประวตัิศาสตร์เมืองเชียงราย-เชียงแสน. เชียงราย :  มูลนิธิ 

ส่งเสริมสถาบนัอุดมศึกษาจงัหวดัเชียงราย. 2546. 

ประเวศ  วะสี. การศึกษาของชาติกบัภูมิปัญญาท้องถิ�น.  กรุงเทพ ฯ : อมรินทร์, 2536. 

ปรีดา จนัทร์แจ่มศรี.  ปรัชญาทั�วไป.  เชียงราย : มหาวทิยาลยัราชภฏัเชียงราย, 2551. 
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หมวดที� 7  การประเมนิและปรับปรุงการดําเนินการของรายวชิา 

 

1. กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวชิาโดยนักศึกษา 

 การประเมินประสิทธิผลในการวชิานี�  ที�จดัทาํโดยนกัศึกษา ไดจ้ดักิจกรรมการนาํ

แนวคิดและความเห็นจากนกัศึกษาไดด้งันี�  

- การสังเกตการณ์จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2. กลยุทธ์การประเมินการสอน 

 ในการเก็บขอ้มูลเพื�อประเมินการสอนไดมี้กลยทุธ์ดงันี�  

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

 

3. การปรับปรุงการสอน 

 หลงัจากผลการประเมินการสอนในขอ้ 2  จึงมีการปรับปรุงการสอน  โดยการจดั

กิจกรรมในการระดมสมอง และหาขอ้มูลเพิ�มเติมในการปรับปรุงการสอน โดยการวิจยัใน

ชั�นเรียนและนอกชั�นเรียน 

 

4. การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ�ของนักศึกษาในรายวิชา 

 ในระหวา่งกระบวนการสอนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� ในรายหวัขอ้ 

ตามที�คาดหวงัจากการเรียนรู้ในวชิา ไดจ้าก การสอบถามนกัศึกษา หรือการสุ่มตรวจ

ผลงานของนกัศึกษา รวมถึงพิจารณาจากผลการทดสอบกลางภาค และหลงัการออกผล

การเรียนรายวชิา มีการทวนสอบผลสัมฤทธิ� โดยรวมในวชิาได ้ดงันี�  

- การทวนสอบการใหค้ะแนนจากการสุ่มตรวจผลงานของนกัศึกษา โดยอาจารย์

อื�น หรือผูท้รงคุณวฒิุ ที�ไม่ใช่อาจารยป์ระจาํหลกัสูตร 
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- มีการตั�งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนน

พฤติกรรม 

- มีการสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อน 

 

5. การดําเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา 

 จากผลการประเมิน และทวนสอบผลสัมฤทธิ� ผลรายวชิา ไดมี้การวางแผนการ

ปรับปรุงการสอนและรายละเอียดวชิา เพื�อให้เกิดคุณภาพมากขึ�น ดงันี�  

- ปรับปรุงรายวชิาทุก 3 ปี หรือตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐาน

ผลสัมฤทธิ� ตามขอ้ 4  

- เปลี�ยนหรือสลบัอาจารยผ์ูส้อน เพื�อใหน้กัศึกษามีมุมมองในเรื�องการประยกุต์

ความรู้นี�  กบัปัญหาที�มาจากงานวจิยัของอาจารยห์รือจากบทความวจิยัต่างๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ฟ

 

 

 



 1 

แผนการบริหารการสอนประจําบทที� 1  
เรื�องแนวคดิเกี�ยวกบัการศึกษาสังคมและวฒันธรรมล้านนา 

 
หัวข้อเนื�อหา 
 1.  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัลา้นนา 
  1.1 ความหมายของลา้นนา 
  1.2 ระยะเวลาเริ�มตน้การใชล้า้นนา 
  1.3 อาณาเขตลา้นนา 
 2. ทฤษฎีมานุษยวทิยาโครงสร้างกบัประวติัศาสตร์ 
  2.1 มานุษยวทิยาโครงสร้างคืออะไร 
  2.2 มานุษยวทิยากบัประวติัศาสตร์ 
  2.3 แนวการวเิคราะห์ทฤษฎีมานุษยวทิยาโครงสร้างกบัประวติัศาสตร์ 
 3.  แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา 
  3.1 สถานภาพของการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา 
  3.2 ปัญหาในการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา 
 4. สถานภาพลา้นนาศึกษาในปัจจุบนั 
  4.1 ลา้นนาในฐานะที�เป็นหน่วยทางสังคม วฒันธรรม และการเมือง 
  4.2 พฒันาการทางสังคม วฒันธรรม และการเมือง กบัอิทธิพลภายนอก 
  4.3 ระบบความเชื�อและศาสนากบัอุดมการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม 
  4.4 ชนกลุ่มนอ้ยในกระบวนการพฒันารัฐประชาชาติ 
 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายและขอบเขตของคาํวา่ “ลา้นนา” ได ้ 
 2.  นักศึกษาสามารถเข้าใจที�มาของคําว่า “ล้านนา” ในบริบทด้านสังคม 
วฒันธรรม และประวติัศาสตร์ได ้
 3. นกัศึกษาสามารถประยกุตใ์ชท้ฤษฎีทางมานุษยวิทยามาใชใ้นการศึกษาลา้นนา
ศึกษาได ้
 4.  นกัศึกษาสามารถบอกถึงการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาในปัจจุบนัได ้
 5.  นกัศึกษาสามารถอธิบายแนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาได ้
 6.  นกัศึกษาสามารถอธิบายสถานภาพลา้นนาศึกษาในปัจจุบนัได ้
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กจิกรรมการเรียนการสอน 
 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวชิา 
 3.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 
 4.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 
 5.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากสื�อวดีีทศัน์หรือสถานที�จริง 
 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาใหอ้ภิปรายความหมายและขอบเขตของคาํวา่ “ลา้นนา” 
 7.  ให้นกัศึกษาอภิปรายการนาํแนวคิดทางมานุษยวิทยาที�มาใช้ในการศึกษา
ประวติัศาสตร์ลา้นนาทางในดา้นขอ้ดีและขอ้ดอ้ย 
 8.  ให้นกัศึกษาอภิปรายสถานภาพและแนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์
ลา้นนา 
 9.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายสถานภาพลา้นนาศึกษาในปัจจุบนั 
 10.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนแผนผงัความคิด (Mind Map) 
 11.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 
 12. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 
 
สื�อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน 
 2.  สื�อ Overhead / Projector 
 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 4.  แผ่นบนัทึกเสียง VCD ภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวเกี�ยวกับล้านนาและ
ประวติัศาสตร์ดา้นสังคมและวฒันธรรมลา้นนา 
 
การวดัผลและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 
 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 
 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 
 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 
 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 
 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 1 

แนวคดิเกี�ยวกบัการศึกษาสังคมและวฒันธรรมล้านนา 

 

 การศึกษาเกี�ยวกับล้านนา ซึ� งใช้ชื�อรายวิชาว่า “ล้านนาศึกษา” ในครั� งนี�  เป็น

การศึกษาที�มีความหลากหลาย ทั�งในดา้นประวติัศาสตร์ วฒันธรรม ภาษา วรรณกรรม 

ศิลปกรรม การละเล่น ดนตรี และภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นตน้ ซึ� งแต่ละศาสตร์ก็มีลกัษณะ

การศึกษาทาํความเขา้ใจที�แตกต่างกนั ในบทที�หนึ� งนี�  จึงไดน้าํเอาความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบั

ลา้นนา แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาสังคมและวฒันธรรมลา้นนา มุ่งเน้นในดา้นวิธีการทาง

ประวติัศาสตร์ วธีิการศึกษาโดยใชท้ฤษฎีทางมานุษยวิทยา รวมทั�งการประเมินสถานภาพ

ลา้นนาศึกษาในปัจจุบนั โดยมีลาํดบัดงัต่อไปนี�  

 

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัล้านนา 

 

 ก่อนที�จะทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบับริบทของรายวิชาลา้นนาศึกษาในดา้นอื�นๆ ตอ้ง

ทาํความเขา้ใจเกี�ยวกบัลกัษณะทั�วไปของคาํวา่ “ลา้นนา” ทั�งในดา้นความหมาย จุดเริ�มตน้

ของการใชค้าํ และอาณาเขตที�เป็นที�ตั�งของลา้นนา ดงันี�  

 

1.  ความหมายของคําว่า “ล้านนา” 

คาํวา่ “ลา้นนา” แปลวา่ นาหนึ�งลา้น เป็นฐานนัดรศกัดิ� หรือศกัดิ� ถือนาของกษตัริย์

เชียงใหม่ ดงัที�ปรากฏหลกัฐานตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่ว่า “เจา้ทา้วลา้นนา หรือ พระยา

ลา้นนา” และเรียกแผน่ดินในการปกครองวา่ “ลา้นนา”  

ดงันั�น “ลา้นนา” หมายถึง ดินแดนที�มีที�นามากมาย ประมาณนบัไดเ้ป็นจาํนวน

ลา้น เป็นคาํคู่ที�ใช้เรียก “ล้านช้าง” คือ ดินแดนที�มีช้างนบัล้านตวั (ปัจจุบนัคือประเทศ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) คาํว่า ล้านนา  หรือลานนา  เคยเป็นหัวข้อ

โตเ้ถียงกนัมานานว ่ าควรใชค้าํใดจึงจะถูกตอ้ง ธาํรงศกัดิ�  ทาํบุญ (2527 : 7 – 8) ไดใ้ห้ขอ้

สันนิษฐานวา่ ลา้นนา เป็นคาํพื�นเมืองโบราณที�ใชเ้รียกแผน่ดินในการปกครองของกษตัริย์
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เชียงใหม่ ดงัปรากฏในศิลาจารึก พ.ศ. 2096 วา่ “สมเด็จบรมบพิตรตนสถิตเสวยราชพิภพ

ทั�งสองแผ่นดิน ลา้นช้างลา้นนา”  นอกจากนี� คณะกรรมการชาํระประวติัศาสตร์ไทย มี

ศาสตราจารย ์ดร.ประเสริฐ ณ นคร เป็นประธาน ไดต้รวจสอบศิลาจารึกดงักล่าวซึ� งเป็น

ศิลาจารึกวดัเชียงสา (ปัจจุบนัอยู่ที�พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่) พบว่า มีคาํว่า

ล้านนาคู่กบัคาํว่าล้านช้างจริง จึงให้ขอ้ยุติว่า ล้านนา คือ คาํถูกตอ้ง หลงัจากนั�น คาํว่า 

“ลา้นนา” เป็นที�ยอมรับและไดใ้ชก้นัอยา่งแพร่หลาย 

 

2. ระยะเวลาเริ�มต้นการใช้ล้านนา 

สมยัพญามงัราย ดินแดนในแถบลุ่มนํ� ากก คือ เชียงรายและเชียงแสน เรียกว่า

แควน้โยน (โยนก) หรือ โยนรัฐ ส่วนดินแดนลุ่มนํ� าปิง คือ เมืองลาํพูน เชียงใหม่เรียกว่า 

“แควน้พิงค”์ หรือ เมืองปิง เมื�อพญามงัรายรวมดินแดนสองแควน้ใหญ่ดงักล่าวเขา้กนัแลว้

สร้างเมืองเชียงใหม่ จึงเกิดเป็นรัฐใหญ่มีอาณาเขตกวา้งขวางกว่าเมือง นกัประวติัศาสตร์

เรียกหน่วยการเมืองขนาดใหญ่ว่า “อาณาจกัร” จากการตรวจสอบหลกัฐานก็ไม่พบว่า 

พญามงัรายทรงเรียกอาณาจกัรของพระองคว์า่อะไร แทจ้ริงแลว้ในสมยัพญามงัรายยงัไม่มี

คาํว่า “ลา้นนา” เกิดขึ�น ลา้นนาในที�นี� หมายถึงหน่วยการเมือง สังคมและวฒันธรรม ซึ� ง

เป็นหน่วยที�ใหญ่กว่า “เมือง” เนื�องจากผูค้นในสังคมสมยัราชวงศ์มงัรายตอนตน้เคยชิน

กบั “เมือง” ยงัไม่มีความรู้สึกผูกพนัต่อความเป็น “ลา้นนา” ซึ� งเป็นหน่วยใหญ่ที�ถูกสร้าง

ขึ�นมาใหม่ ดร.วินยั พงศศ์รีเพียร ไดศึ้กษาหลกัฐานจีนให้ความเห็นว่า หลกัฐานจีนเรียก

พระเจา้ติโลกราช (พ.ศ.1984 - 2030) วา่ “ทา้วหล่านนา” ซึ� งหมายถึง ทา้วลา้นนา แสดงวา่ 

“ลา้นนา” ปรากฏหลกัฐานเป็นลายลกัษณ์อกัษรตั�งแต่สมยัพระเจา้ติโลกราชเป็นตน้มา 

และสมยัก่อนหนา้นั�นยงัไม่ควรใชค้าํวา่ “ลา้นนา” เนื�องจากหลกัฐานจีนใชล้า้นนาเป็นครั� ง

แรกในสมยัพระเจา้ติโลกราช โดยที�ก่อนหนา้นั�นจีนเรียกดินแดนที�ราบลุ่มนํ� ากกหรือโยน

รัฐว่า ปาไป่สีฟู (ใช้มาตลอดจนถึงพ.ศ.1921) ต่อมาเรียก ปาไป่ (พ.ศ.1921-1944) เรียก

เชียงรายวา่ ปาไป่เจอ้หน่าย (พ.ศ. 1947) และเรียกเชียงใหม่วา่ ปาไป่ตา้เตี�ยน 
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3. อาณาเขตล้านนา 

อาณาเขตของล้านนาในสมยัโบราณนั�น มีเขตแดนแน่นอน สรัสวดี อ๋องสกุล 

(2551 : 22 – 29) เมื�ออาณาจกัรเจริญรุ่งเรืองก็ขยายอาํนาจออกไป อย่างกวา้งขวาง มี

เมืองขึ�นจาํนวนมากครั� นอาณาจกัรอ่อนแอ อาํนาจครองเมืองต่างๆ ก็ลดลง เมืองที�เคยเป็น

อิสระก็ไปขึ�นกบัศูนยอ์าํนาจอื�น ดงันั�น สิ�งที�รัฐโบราณมี คือ เขตอิทธิพลหรือปริมณฑล

แห่งอาํนาจ เมื�อเป็นเช่นนี�  จึงประมาณอย่างคร่าว ๆ ไดว้า่ ดินแดนลา้นนามีอาณาเขตทาง

ทิศใตจ้รดกบัอาณาจกัรสุโขทยั แดนต่อแดน คือ เมืองตาก (อาํเภอบา้นตาก) ทิศตะวนัตก

จรดแม่นํ� าสาละวินติดต่อกบัรัฐฉาน ทิศตะวนัออกจรดแม่นํ� าโขงติดต่อกบัอาณาจกัรลา้น

ชา้ง ทิศเหนือจรดเมืองเชียงรุ่ง บริเวณรอยต่อระหวา่งลา้นนา พม่า ลาวและยูนนาน เป็น

เขตบา้นเล็กเมืองน้อยที�อ่อนไหวทางการเมือง เช่น เชียงตุง เชียงรุ่ง เชียงแขง เมืองยอง 

เมืองปุ เมืองสาด เมืองนาย เป็นตน้ เมืองดงักล่าวถูกรัฐใหญ่ที�อยู่รายรอบคุกคาม สําหรับ

รัฐลา้นนาแผ่นอิทธิพลไปอยา่งกวา้งขวางในบางสมยัเท่านั�น เมื�อถึงยุคล่าอาณานิคมของ

มหาอาํนาจตะวนัตกเมืองชายขอบดงักล่าวถูกแบ่งแยกตกเป็นของประเทศพม่า จีนและ

ลาว ซึ� งเท่ากบัดินแดนลา้นนาบางส่วนอยูน่อกประเทศไทย 

อย่างไรก็ตาม ดินแดนสําคญัของล้านนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทย

ประกอบดว้ยเมืองใหญ่นอ้ย แบ่งตามสภาพภูมิศาสตร์ประวติัศาสตร์ออกเป็นสองกลุ่มคือ 

กลุ่มเมืองลา้นนาตะวนัตก ซึ� งเป็นส่วนสําคญัมีเชียงใหม่ ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย พะเยา 

เนื�องจากถูกผนวกเขา้ดว้ยกนัตั�งแต่สมยัราชวงศ์มงัรายตอนตน้ จึงมีประวติัความเป็นมา

ร่วมกนั ครั�นถึงสมยัรัตนโกสินทร์ในยคุฟื� นฟูลา้นนา เมืองดงักล่าวมีเจา้นายเชื�อสายเจา้เจ็ด

ตนแยกยา้ยกนัปกครอง จึงมีความสัมพนัธ์กนัตลอดมา  และกลุ่มเมืองลา้นนาตะวนัออกมี

เมืองแพร่และเมืองน่าน ทั�งสองเมืองตั�งอยู่บนพื�นที�ราบขนาดเล็กและมีประวติัคลา้ยกนั 

คือ ในสมยัแรกเริ�มต่างมีฐานะเป็นรัฐอิสระ มีราชวงศ์ของตนเอง มีความใกล้ชิดกนักบั

อาณาจกัรสุโขทยัและเพิ�งผนวกดินแดนไดใ้นสมยัพระเจา้ติโลกราช จึงไม่ค่อยผูกพนักบั

ลา้นนาเชียงใหม่ ครั� นในสมยัฟื� นฟูบา้นเมืองยุครัตนโกสินทร์ เจา้ผูค้รองเมืองน่าน เมือง

แพร่ เป็นคนละสายกบัเจา้เจด็ตน 

นอกจากนั�น ยงัมีดินแดนชายขอบลา้นนาดา้นใตใ้ชว้ฒันธรรมลา้นนา ในปัจจุบนั

ดินแดนลา้นนา หมายถึง ดินแดน 8 จงัหวดัภาคเหนือ คือ เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง เชียงราย 
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พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ศูนยก์ลางสําคญัของดินแดนล้านนานับจากอดีตถึง

ปัจจุบนั คือ เชียงใหม่ 

 

 

 
 

แผนที�ลา้นนา :  ชาญคณิต  อาวรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 

ปรับปรุงจากนวลศิริ วงศท์างสวสัดิ� , ชุมชนโบราณในเขตลา้นนา. 
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แผนที�รัฐไทยสมยัโบราณ : ชาญคณิต  อาวรณ์ มหาวทิยาลยัราชภฎัเชียงราย 

ปรับปรุงจากนวลศิริ วงศ์ทางสวสัดิ� , ชุมชนโบราณในเขต

ลา้นนา 
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ทฤษฎมีานุษยวทิยาโครงสร้างกบัประวตัิศาสตร์ 

 

 อี.เอช.คาร์ (E.H.Carr. 1964 : 11) นกัประวติัศาสตร์ที�มีชื�อเสียงของโลกไดก้ล่าว

ทศันะเกี�ยวกับมานุษยวิทยาและประวติัศาสตร์ว่า “... ยิ�งประวติัศาสตร์มีลักษณะของ

สังคมวทิยา และสังคมวิทยามีลกัษณะของประวติัศาสตร์มากขึ�นเพียงใด ก็จะเป็นผลดีแก่

แขนงวิชาทั�งสองมากขึ�นเพียงนั�น เส้นกั�นพรมแดนของวิชาทั�งสองจะไดเ้ปิดกวา้ง เพื�อว่า

จะได้มีการแลกเปลี�ยนความรู้ และความคิดเห็นซึ� งกนัและกนั” จากทศันะดงักล่าวนั�น 

แสดงให้เห็นว่า นกัมานุษยวิทยามีความจาํเป็นที�จะตอ้งนาํเอาประวติัศาสตร์มาช่วยใน

การศึกษาทาํความเข้าใจสังคมมนุษย์ทั� งในอดีตและปัจจุบันให้มากขึ� น ในการศึกษา

ล้านนาศึกษานั� น มีลักษณะที�หลากหลาย ทั� ง ที� เ ป็นการศึกษาเชิงประวัติศาสตร์ 

มานุษยวทิยา และเชิงคติชน ในที�นี� จึงไดน้าํแนวคิดทางมานุษยวทิยาโครงสร้างมาเป็นฐาน

ในการศึกษาวิเคราะห์ (สรุปความและเรียบเรียงจาก สุเทพ สุนทรเภสัช. 2548 : 57 – 66)  

สาํหรับเป็นแนวทางการศึกษาของนกัศึกษาต่อไป 

 

1. มานุษยวทิยาโครงสร้างคืออะไร 

 ทศันะของนกัมานุษยวิทยาที�ศึกษาในแนวมานุษยวิทยาโครงสร้าง  (Structural 

Anthropology) โดยมี โคลด เลวี� สโตรสส์ (Claude Levi-Strauss) เป็นผูน้าํแนวคิดที�สําคญั 

ปัญหาสาํคญั ๆ ที�นาํมาพิจารณามีดงัต่อไปนี�  

 (1) ทาํอยา่งไรจึงจะสามารถบรรยายพฤติกรรมทางสังคมของมนุษยที์�อยูร่่วมกนั

ในกลุ่มสังคมให้ตรงกบัสภาพที�เป็นอยูจ่ริง ๆ โดยมีความหมายและสามารถเขา้ใจไดม้าก

ที�สุด 

 (2) เราจะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมดงักล่าวไดอ้ยา่งไร 

 (3) ปรากฏการณ์ทางสังคมของมนุษยแ์ต่ละกลุ่ม ไม่วา่จะเป็นในรูปของปรัมปรา

นิยาม (Myths) ระบบเครือญาติ และการแต่งงาน หรืออื�นๆ มีความสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั 

และมีความสัมพนัธ์ต่อส่วนรวมอยา่งไร 
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 (4) ความสัมพนัธ์ระหวา่งกลุ่มสังคมในส่วนรวม ไม่ว่ากลุ่มสังคมนั�น ๆ จะเป็น

เผ่าชนบรรพกาล รัฐฟิวดัล หรือสังคมก้าวหน้าอุตสาหกรรม มีลักษณะเป็นอย่างไร 

ความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอะไรที�จะใช้เป็นพื�นฐานร่วมกันในการเปรียบเทียบที� มี

ความหมาย ปัญหาต่าง ๆ ที�กล่าวมานี�  เป็นปัญหาพื�นฐานที�นักมานุษยวิทยาตั�งแต่สมยั

ดั�งเดิมมาแลว้ มุ่งที�จะคน้หาคาํตอบทฤษฎีทางโครงสร้าง (Structuralism) ประกอบขึ�นดว้ย

วิธีการที�จะศึกษาวิเคราะห์ปัญหาต่างๆ ดงักล่าว รวมทั�งการจดัระเบียบขอ้เท็จจริงที�ไดม้า

จากการสังเกตการณ์โดยตรง เพื�อที�จะสามารถใหค้าํตอบแก่ปัญหาต่างๆ ขา้งตน้ได ้

 “วิธีการ” หมายถึง กฎหรือระเบียบจาํนวนหนึ�ง ที�อธิบายหรือกาํหนดการดาํเนิน

การศึกษาวิเคราะห์เรื� องใดเรื�องหนึ� ง (ซึ� งในกรณีของเลวี� สโตรสส์ คือ พฤติกรรมทาง

สังคมของคนในสังคมบรรพกาล) เพื�อจดัระเบียบขอ้มูลที�ไดม้าจากการสังเกตการณ์ ใน

อนัที�จะเขา้ใจการดาํเนินการของพฤติกรรมเหล่านี�  วิธีการดงักล่าวนี�  ถือเป็นวิธีการทาง

วิทยาศาสตร์ ในแง่ที�มีการกาํหนดวิธีการศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูล และในการดาํเนินการ

วิเคราะห์จะตอ้งมีการตั�งขอ้สมมติฐานทางทฤษฎีดว้ย โดยสาระสําคญัแลว้อาจกล่าวได ้ 

วา่ ทฤษฎีโครงสร้างมีจุดเนน้ ดงัต่อไปนี�  

 ประการแรก  ทฤษฎีโครงสร้างเป็นวิธีการศึกษาที�ครอบคลุมถึงพฤติกรรมทาง

สังคมของมนุษยทุ์กรูปแบบ ดงันั�น ทฤษฎีโครงสร้างจึงครอบคลุมเนื�อหาของแขนงวิชา

ทั�งในทางสังคมศาสตร์  (ซึ� งไดแ้ก่ มานุษยวิทยา  สังคมวิทยา  เศรษฐศาสตร์  รัฐศาสตร์ 

และจิตวิทยา) มนุษยศาสตร์ (ไดแ้ก่ วรรณคดี  ภาษาศาสตร์  และประวติัศาสตร์) รวมทั�ง

วจิิตรศิลป์ การที�ทฤษฎีโครงสร้างครอบคลุมเนื�อหาในการศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวาง ก็โดย

อาศยัความเชื�อพื�นฐานที�ว่า สิ�งที�ปรากฏออกมาในรูปของกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นในเรื�องเสื�อผา้ที�มนุษยส์วมใส่ หนงัสือที�มีผูป้ระพนัธ์ขึ�น หรือระบบเครือญาติและ

การแต่งงานที�มีอยูใ่นสังคมหนึ� ง จะประกอบกนัขึ�นเป็นสิ�งที�มีความหมาย หรือ “ภาษา” 

อนัเป็นรูปแบบของสังคมนั�น ๆ   โดยเฉพาะการเกิดขึ�นโดยสมํ�าเสมอเป็นปกติวิสัยของ

กิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ ดงักล่าว ก็พอจะอนุมานไดว้่า จะตอ้งมีกฎเกณฑ์อนัมีลกัษณะ

เป็นนามธรรมที�กาํหนดและควบคุมรูปแบบที�เป็นสื�อของความหมายที�เราเรียกรวมๆ ว่า 

“ภาษา” นั�นอีกทีหนึ�ง เพื�อมิให้เกิดความสับสน แทนที�จะเรียกวา่ “ภาษา” เราอาจเรียกเสีย
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ใหม่วา่ “รหสั” (Code) รหสัทางสังคมก็มีลกัษณะเช่นเดียวกบัภาษาคือ มกัจะเป็นคาํศพัทที์�

มีความหมายของมนัเองโดยเฉพาะ 

 ประการที�สอง คือ การเนน้ความสําคญัของส่วนรวม (Whole or Totality) ในทาง

สังคมศาสตร์ แนวความคิดเกี�ยวกบัโครงสร้าง (Structure) ไดถู้กใช้เป็นเครื�องมือในการ

วเิคราะห์ที�จะแยกปรากฏการณ์กลุ่มหนึ�งหรือชุดหนึ�ง (Sets) ออกเป็นส่วนยอ่ย (Elements) 

ตามความเขา้ใจและการใชข้องนกัทฤษฎีโครงสร้างนั�น ไดเ้นน้ความสาํคญัสูงสุดตามหลกั

ของเหตุผลส่วนรวมที�มีอยู่เหนือส่วนย่อย นกัทฤษฎีโครงสร้างเน้นว่า  การอธิบายอย่าง

ถูกตอ้งเกี�ยวกบัส่วนรวม (Whole) และส่วนประกอบ (Parts) จะตอ้งเป็นในลกัษณะแง่ของ

ความสัมพนัธ์ที�ส่วนประกอบต่างๆ มีอยูต่่อกนัและกนัเท่านั�น    ลกัษณะสําคญัของวิธีการ

วิเคราะห์ และแนวความคิดพื�นฐานทางโครงสร้างก็คือ การพยายามที�จะศึกษา    ไม่แต่

เพียงส่วนประกอบของส่วนรวมเท่านั�น แต่รวมถึงขอบข่ายของความสัมพนัธ์อนัซบัซ้อน   

ที�เชื�อมโยงส่วนประกอบต่างๆ เขา้ดว้ยกนั 

 ประการที�สาม คือ การมุ่งที�จะคน้หาโครงสร้างที�มิไดอ้ยูใ่นระดบัพื�นผิว (On the 

Surface) อันเป็นระดับที�สามารถจะใช้การสังเกตการณ์ได้ แต่เป็นการมุ่งที�จะค้นหา

โครงสร้างที�อยู่ในระดับลึกลงไปหรือที�อยู่เบื�องหลังสภาพความเป็นจริงที� มีตัวตน

สังเกตเห็นได้ (Empirical Reality) ในเรื�องของโครงสร้างที�อยู่ในระดบัลึกลงไปนี�  เลวี� 

สโตรสส์ ได้อธิบายโดยยกตวัอย่างเปรียบเทียบกบัการใช้ภาษาของมนุษย ์โดยกล่าวว่า

แม้ว่ามนุษย์จะใช้กฎเกณฑ์ (ซึ� งอาจเรียกได้ว่าเป็น “โครงสร้าง” อย่างหนึ� ง) เกี�ยวกับ     

การออกเสียงและหลกัไวยากรณ์อยา่งสมํ�าเสมอแต่ในขณะที�มนุษยใ์ชภ้าษาจะไม่ไดส้ํานึก

วา่มีกฎเกณฑเ์หล่านั�นอยู ่นอกเสียจากจะเป็นผูเ้ชี�ยวชาญทางดา้นภาษาศาสตร์ 

 ดว้ยเหตุผลอย่างเดียวกนั นกัทฤษฎีโครงสร้างถือวา่ กิจกรรมทางสังคมทุกอย่าง

ซึ� งจะสามารถสังเกตเห็นได ้อาจจะไม่ใช่โครงสร้างที�แทจ้ริง แต่เป็นเพียงสิ�งที�จะยืนยนั 

(Evidence) และเป็นผลิตผล (Product) ของโครงสร้างเท่านั�น นอกจากนี�แมว้า่โครงสร้าง

ของกิจกรรมทางสังคม โดยตวัของมนัเอง เราไม่อาจจะมองเห็นได ้แต่เราก็สามารถรู้ไดว้า่

มีอยู่ จากสิ� งที�ปรากฏให้เห็น ด้วยเหตุนี�  นักทฤษฎีโครงสร้างจึงเน้นความสําคัญของ
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ปรากฏการณ์ทางสังคมทุกอย่าง ในฐานะที�เป็นเครื�องชี� ของโครงสร้างความสัมพนัธ์ใน

ส่วนรวม 

 ประการสุดท้าย  จุดเน้นที�สําคญัของทฤษฎีโครงสร้าง คือ การให้ความสนใจ

ศึกษาโครงสร้างหรือความสัมพนัธ์ที�เกิดขึ�นในขณะหนึ� งของเวลา (Synchronic) ยิ�งกว่า

ความสัมพนัธ์ที�เปลี�ยนแปลงมาตามลาํดับเวลา (Diachronic)  เพราะในทศันะของนัก

ทฤษฎีโครงสร้างนั�น มิติทางดา้นเวลา (Time Dimension) มิไดมี้ความสําคญัมากกวา่หรือ

น้อยกว่ามิติอื�นๆ ในการวิเคราะห์ เนื�องจากว่าในทัศนะของนักทฤษฎีโครงสร้าง 

ประวติัศาสตร์ เป็นเพียงรูปแบบที�มีลกัษณะเฉพาะทางดา้นการพฒันา (Specific Mode of 

Development) ของระบบ ๆ หนึ� งเท่านั� น เราจาํเป็นต้องมีความรู้โดยละเอียดเกี�ยวกับ

ลกัษณะของระบบนั�น ก่อนที�เราจะสามารถกล่าวถึงการเปลี�ยนแปลงที�ดาํเนินมาตามลาํดบั

เวลาของระบบดงักล่าวนั�นได ้นกัทฤษฎีโครงสร้างมีความเห็นว่า โครงสร้างที�ปรากฏอยู่

ในขณะหนึ� ง (Synchronic Structure) ไม่ได้เกิดขึ�นมาหรือถูกกาํหนดโดยกระบวนการ

เปลี�ยนแปลงทางประวติัศาสตร์ (Historical Processes) แต่เกิดมาจากข่ายความสัมพนัธ์ที�มี

อยู่ระหว่างโครงสร้างต่าง ๆ ภายใน ดงันั�น จึงเห็นไดว้่า ทฤษฎีโครงสร้างเป็นเรื�องที�ไม่

เกี�ยวกบัเวลา (A temporal) มากกวา่จะไม่เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ (A historical) ส่วนหนึ�ง

อาจจะเป็นผลมาจากเหตุดังกล่าวข้างต้น ที�ทาํให้ทฤษฎีโครงสร้างไม่ให้ความสนใจ

แนวความคิดเกี�ยวกบัเหตุและผล (Cause and effect) นกัทฤษฎีโครงสร้างปฏิเสธสิ�งที�เป็น

เหตุเป็นผล และกลับมาให้ความสําคัญกฎของการเปลี� ยนรูปแบบ (Law of 

Transformation) อนัมีลกัษณะเป็นปกติคลา้ยกบักฎ โดยการสังเกตจะทาํให้เราสามารถ

มองเห็นโครงสร้างแบบหนึ� งค่อยๆ  เปลี�ยนไปสู่โครงสร้างอีกแบบหนึ� ง กล่าวโดยสรุป

แลว้ นกัทฤษฎีโครงสร้างมีความเห็นวา่ ถา้เราเปรียบเทียบรูปแบบความสัมพนัธ์ทางสังคม 

2 รูปแบบ (ซึ� งอาจจะเป็นปรัมปรานิยาย หรือความสัมพนัธ์ทางเครือญาติ ก็แลว้แต่กรณี) ที�

อยูต่่างเวลาหรือสถานที� (คืออยูใ่นสังคมเดียวกนัแต่ต่างสมยั หรืออาจอยู่ในสมยัเดียวกนั

แต่ต่างสังคม) เราจะเห็นความแตกต่างในโครงสร้างการจดัระเบียบองค์การทางสังคม 

ตลอดจนรูปแบบของความสัมพนัธ์ ซึ� งสมยัหนึ�งเราเคยให้เหตุผลวา่ เป็นผลมาจากการที�มี

ปัจจยัหนึ�งหรือหลายปัจจยั ทาํใหรู้ปแบบความสัมพนัธ์หนึ�ง แตกต่างจากความสัมพนัธ์อีก

รูปแบบหนึ�ง แต่นกัทฤษฎีโครงสร้างจะอธิบายให้เหตุผลวา่ โครงสร้างแบบหนึ�งไดมี้การ
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เปลี�ยนแปลงไปสู่รูปแบบอีกอนัหนึ�ง ดงันั�น แทนที�เราจะพดูถึงกฎของเหตุและผล (Causal 

Laws) นักมานุษวิทยาโครงสร้างก็จะหันมาพูดถึงกฎของการเปลี�ยนรูปแบบ (Law of 

Transformation) แทน 

 ที�กล่าวมาโดยสาระสําคญัขา้งตน้นี�  ก็เป็นแนวความคิดพื�นฐานทฤษฎีโครงสร้าง

ในทางมานุษยวทิยา ในหวัขอ้ต่อไปจะพิจารณาปัญหาความสัมพนัธ์ระหวา่งมานุษยวิทยา

กบัประวติัศาสตร์ 

 

 2. มานุษยวทิยากบัประวตัิศาสตร์ 

 สําหรับพฒันาการและปัญหาในด้านความสัมพนัธ์ระหว่างมานุษยวิทยากับ

ประวติัศาสตร์นั�น ในสาระสําคญัอาจกล่าวได้ดงันี�  การศึกษาวิเคราะห์มานุษยวิทยา ที�

อาจจะเน้นความสําคญัของระบบโครงสร้างและความสัมพนัธ์ที�ปรากฏอยู่ในขณะใด

ขณะหนึ�ง (Synchronic Relationship) มากเกินไป จึงทาํให้ไม่สามารถสืบสาวความเป็นมา

ในอดีต หรือประวติัศาสตร์ระบบความสัมพนัธ์ดงักล่าวไดห้รือไม่เช่นนั�น แมว้า่ต่อมาใน

การศึกษาวิเคราะห์ นักมานุษยวิทยาอาจจะยอมรับและพยายามที�จะนาํวิธีการของนัก

ประวติัศาสตร์มาใช้ แต่มิได้เน้นมิติทางด้านเวลา ว่ามีความสําคญัเหนือมิติอื�น ๆ หรือ

มิฉะนั�น ความพยายามที�จะศึกษาและสร้างภาพในอดีตของสังคม แต่ขาดหลกัฐานขอ้มูล

ทางประวติัศาสตร์ที�สมบูรณ์ ก็เป็นปัญหาที�เผชิญหน้า นกัมานุษยวิทยาอยู่ตลอดเวลาใน

ยคุตน้ ๆ  

 ปัญหาต่างๆ ดงักล่าว เป็นผลมาจากการศึกษาวิเคราะห์ของนกัชาติพนัธ์ุวิทยา ที�

อยู่ภายใตอิ้ทธิพลของแนวความคิดและทฤษฎีวิวฒันาการ (Evolutionism) และทฤษฎี  

การแพร่กระจายทางวฒันธรรม (Infusionism) ในสมยัแรกๆ และในสมยัต่อมา เป็นผลมา

จากอิทธิพลของนกัมานุษยวิทยาสํานกัหนา้ที�นิยม (Functionalism) ที�ทาํให้แนวการศึกษา

ทางประวติัศาสตร์ในมานุษยวิทยาไม่ไดรั้บความสนใจเท่าที�ควรในระยะ 50 ปีที�ผา่นมา 

และจนเมื�อไม่นานมานี�  นกัมานุษยวิทยาโครงสร้างไดพ้ิจารณาถึงอิทธิพลแนวความคิด

ของนกัทฤษฎีววิฒันาการการแพร่กระจายทางวฒันธรรมและโครงสร้างหนา้ที�นิยม 

 นกัชาติพนัธ์ุวิทยา หรือนกัมานุษยวิทยาที�ยึดถือทฤษฎีวิวฒันาการ ซึ� งรับอิทธิพล

มาจากทฤษฎีววิฒันาการทางชีววทิยาของชาร์ลส ดาร์วนิ มีความเห็นวา่ สังคมของตน (คือ 
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ยโุรปตะวนัตก) เป็นสังคมที�กา้วมาสู่ขั�นของความเจริญสูงสุดในกระบวนการวิวฒันาการ

ของสังคม ส่วนชุมชนบรรพกาลที�ปรากฏอยู่ส่วนต่างๆ ของโลก เป็นขั�นความเจริญใน

ระยะเริ� มแรกที�ยงัหลงเหลืออยู่ในปัจจุบัน ชุมชนบรรพกาลเหล่านี� จะได้รับการแยก

ประเภทตามการปรากฏก่อนหลงั ตามเหตุผลและหลกัเกณฑ์ซึ� งนกัชาติพนัธ์ุวิทยาตั�งขึ�น 

หลกัเกณฑ์ที�ใชแ้ยกประเภทสังคม และการจดัลาํดบัขั�นวิวฒันาการของสังคมบรรพกาล

โดยนกัทฤษฎีววิฒันาการจึงเป็นสิ�งที�ทาํไดย้าก 

 ความล้มเหลวของนักทฤษฎีวิวฒันาการ ทาํให้นักมานุษยวิทยาอีกกลุ่มหนึ� งที�

ยึดถือทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม หันไปหาวิธีการแบ่งวฒันธรรมออกเป็น

ส่วนยอ่ย ๆ ซึ� งมีลกัษณะทางนามธรรมจาํนวนหนึ�ง แลว้พยายามที�จะคน้หาความเกี�ยวพนั

ระหวา่งส่วนยอ่ยของวฒันธรรมนั�น ๆ ที�มีอยูใ่นสังคมหนึ�งกบัอีกสังคมหนึ�ง แทนที�จะเป็น

ภายในสังคมเดียวกนั แลว้พยายามที�จะคน้หาความสืบเนื�องทางประวติัศาสตร์ ตลอดจน

ความแตกต่างซึ� งคาดวา่จะมีเพิ�มขึ�นทุกขณะในสังคมต่าง ๆ ณ อาณาบริเวณหนึ�ง 

 โดยสาระสําคญัแลว้ การตีความหมายของนกัมานุษยวิทยา ผูอ้ยู่ใตอิ้ทธิพลของ

ทฤษฎีววิฒันาการและการแพร่กระจายทางวฒันธรรมมีลกัษณะร่วมกนัอยูม่าก แต่กระนั�น 

แนวการศึกษาวิเคราะห์ของนักมานุษยวิทยาทั�งสองพวกนี�  แตกต่างจากวิธีการของนัก

ประวติัศาสตร์ โดยทั�วไปนักประวติัศาสตร์จะศึกษาตวัตนที�มีความสมบูรณ์ในตวัเอง 

(Individuals) ไม่ว่าตวัตนนั�นจะเป็นบุคคล เหตุการณ์ หรือปรากฏการณ์ก็ตาม ลกัษณะ

เฉพาะตวัเป็นผลมาจากขอ้จาํกดัในเรื�องเวลาและสถานที� ส่วนนกัมานุษยวิทยาที�ใช้แนว

การศึกษาตามทฤษฎีการแพร่กระจายทางวฒันธรรม จะแบ่งวฒันธรรมออกเป็นประเภท

ย่อย ๆ (Species) และโดยอาศยัการศึกษาเปรียบเทียบลกัษณะสําคญัทางวฒันธรรมของ

สังคมต่างๆ ไดจ้ดัแบ่งชาติพนัธ์ุมนุษยที์�พฒันาการออกมาเป็นกลุ่มๆ  เนื�องจากตวัตนของ

ชาติพนัธ์ุมนุษยที์�นกัทฤษฎีแพร่กระจายทางวฒันธรรมได้สร้างขึ�น อาศยัลกัษณะสําคญั

ทางวฒันธรรมที�หยิบยืมมาตามหลักเกณฑ์ที�คิดขึ� น และจากกรณีที�มีอยู่เพียงเล็กน้อย 

ตวัตนที�สร้างขึ�นจึงไม่มีวนัที�จะสมบูรณ์ถูกตอ้งได ้เพราะสิ�งที�นาํมาปะติดปะต่อทางดา้น

เวลาและสถานที� เป็นผลของการเลือกสรรโดยเอาสิ�งที�ไดรั้บการเลือกมาปะติดปะต่อกนั 

หาใช่เป็นสิ�งที�สะทอ้นมาจากชาติพนัธ์ุที�ศึกษาทั�งหมดไม่ เมื�อเป็นดงันั�น วฏัจกัร (Cycles) 

หรือผลรวมทางวฒันธรรม (Cultural Complexes) ของนกัแพร่กระจายทางวฒันธรรม ซึ� ง



 14 

ก็เป็นเช่นเดียวกบัลาํดบัขั�น (Stages) ของนกัทฤษฎีวิวฒันาการ เป็นลกัษณะทางนามธรรม

ที� ถูกสร้างขึ� น มักจะไม่ตรงกับสิ� งที�สังเกตพบเห็นจริงๆ ในสังคม เมื�อเป็นดังนั� น 

ประวติัศาสตร์ที�นกัทฤษฎีวิวฒันาการและการแพร่กระจายทางวฒันธรรมสร้างขึ�น จึงมี

ลัก ษ ณ ะ ก า รทึ ก ทัก ค า ดก า รณ์ หรือประ ม า ณ ก าร  (Conjectural)  และ อุดม ก า รณ์ 

(Ideological) ซึ� งห่างไกลจากสภาพความเป็นจริง ฟรานซ์ โบแอส นักวิจารณ์คนสําคญั

ของแนวความคิดทฤษฎีววิฒันาการและการแพร่กระจายทางวฒันธรรม ไดเ้คยกล่าวไวว้า่ 

“ในการที�จะเขา้ใจประวติัศาสตร์ เราจาํเป็นตอ้งรู้ไม่เฉพาะสิ�งที�เป็นอยูใ่นขณะนั�นว่าเป็น

อย่างไรเท่านั�น แต่จะตอ้งรู้ดว้ยว่าสิ�งดงักล่าวมีความเป็นมาอย่างไรดว้ย” พฒันาการของ

การศึกษามานุษยวิทยาในสมัยต่อมา จึงเป็นความพยายามที�จะหาทางแก้ไขปัญหา

ขอ้บกพร่องของนกัทฤษฎีววิฒันาการและการแพร่กระจายทางวฒันธรรมดงักล่าว 

 มาลีเนาสกี�   นักมานุษยวิทยาอังกฤษ เป็นผู ้นํามานุษยวิทยาสํานักหน้าที� นิยม 

(Functionalism) คนสําคญั ไดเ้สนอขอ้แกไ้ขในลกัษณะตรงขา้ม มาลีเนาสกี�  มีความเห็นวา่ 

ในเมื�อนักมานุษยวิทยาไม่สามารถจะสร้างประวติัศาสตร์ที�มีความถูกต้องสมบูรณ์ได ้

เนื�องเพราะขาดหลกัฐานหรือขอ้มูลทางประวติัศาสตร์มีอยูเ่พียงกระท่อนกระแท่น ก็น่าจะ

ตดัการศึกษาหาความเข้าใจทางประวติัศาสตร์ออกไปจากการศึกษาทางมานุษยวิทยา

เสียเลย แลว้หนัมาสนใจวฒันธรรมในแง่ที�ปรากฏอยูใ่นขณะนั�น (Synchronic) คือ ศึกษา

ความสัมพนัธ์ส่วนต่าง ๆ ของวฒันธรรมที�เป็นอยูใ่นปัจจุบนั ดงันั�น จึงเกิดปัญหาขึ�นวา่ใน

การวิเคราะห์วฒันธรรมที�มีลกัษณะเฉพาะ ซึ� งประกอบดว้ยการบรรยายถึงสถาบนัต่าง ๆ 

และความสัมพนัธ์ที�สถาบนัต่าง ๆ นั�นมีต่อกัน รวมตลอดถึงกระบวนการเคลื�อนไหว

เปลี�ยนแปลงในความสัมพนัธ์ระหวา่งวฒันธรรมและบุคคล จะทาํไดโ้ดยสมบูรณ์เพียงใด

หรือไม่ ถา้ปราศจากความรู้เกี�ยวกบัพฒันาการทางประวติัศาสตร์ อนัเป็นพื�นฐานของแบบ

แผนทางวฒันธรรมที�มีอยูใ่นปัจจุบนั 

 เพื�อที�จะตอบคาํถามดงักล่าว เราจาํเป็นจะตอ้งเขา้ใจจุดเน้นของมานุษยวิทยาใน

แนวหน้าที�นิยมเสียก่อน นักมานุษยวิทยาสํานักหน้าที�นิยมอ้างว่า ในการศึกษาทาง

มานุษยวิทยานั� นจะต้องศึกษาผู ้คนและสถาบันต่าง ๆ ที� มีตัวตนอยู่จริง ๆ ในสังคม 

ความสัมพนัธ์ที�สถาบนัต่าง ๆ ดงักล่าวมีต่อกนั ต่อขนบธรรมเนียมประเพณี ความเชื�อ 

เทคโนโลย ีตลอดจนความสัมพนัธ์ที�บุคคลแต่ละบุคคลมีต่อกนัและต่อกลุ่ม จะตอ้งไดรั้บ
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การศึกษาและบนัทึกโดยละเอียด ซึ� งถ้าทาํได้ก็จะทาํให้ผลของการศึกษาดงักล่าวเป็น

รายงานทางชาติพนัธ์ุวทิยา (Ethnography) ที�สมบูรณ์ 

 ถา้หากวา่การศึกษาของนกัมานุษยวิทยาสํานกัหนา้ที�นิยม จาํกดัอยูเ่พียงในสังคม

หนึ�งเพียงสังคมเดียว ก็อาจจะใชแ้นวการศึกษาความสัมพนัธ์ในปัจจุบนั โดยไม่ตอ้งอาศยั

ขอ้มูลทางประวติัศาสตร์ได้ แต่ถ้าการศึกษานั�นตอ้งหาขอ้สรุปเกี�ยวกบัสังคมที�มีอยู่ใน

ภูมิภาคอื�น ๆ การที�จะละเวน้ไม่นาํเอาเอกสารขอ้มูลที�มีอยู่ในที�อื�นๆ มาพิจารณาคงทาํ

ไม่ได ้นอกจากนี�  การจาํกดัตวัเองโดยศึกษาเฉพาะชีวิตสังคมในปัจจุบนั ในทางปฏิบติัคง

ทาํได้ยาก เพราะทุกสิ�งทุกอย่างอาจจะดูเป็นประวติัศาสตร์ไปหมด สิ� งที�พูดหรือทาํเมื�อ

วนัวาน หรือแมแ้ต่วินาทีที�ผ่านมาอาจจะเป็นประวติัศาสตร์ ที�สําคญักว่านั�นก็คือ เราอาจ

ประเมินค่าของปัจจุบนัผิด ถา้ขาดความรู้ทางด้านพฒันาการทางประวติัศาสตร์ ฉะนั�น 

ความรู้ทางประวติัศาสตร์ แมว้า่จะมีเพียงเล็กนอ้ยก็คงจะดีกวา่ไม่มีเสียเลย 

 

 3. แนวการวเิคราะห์ทฤษฎมีานุษยวทิยาโครงสร้างกบัประวตัิศาสตร์ 

 ในการพิจารณาความสัมพนัธ์ระหวา่งมานุษยวิทยากบัประวติัศาสตร์ จุดมุ่งหมาย

ที�สําคญัตอ้งการจะชี� ให้เห็นว่า ความแตกต่างพื�นฐานของแขนงวิชาทั�งสอง ไม่ได้อยู่ที�

เรื� องที�ศึกษา จุดมุ่งหมาย หรือวิธีการศึกษา เราอาจกล่าวได้ว่า ทั� งมานุษยวิทยาและ

ประวติัศาสตร์ต่างสนใจและทาํการศึกษาเรื� องเดียวกนัคือ การที�จะแสวงหาความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัตวัมนุษย ์โดยใชว้ธีิการศึกษาอยา่งเดียวกนั เพียงแต่แนวการศึกษาอาจจะแตกต่าง

กนับา้ง ความแตกต่างในเรื�องแนวการศึกษาวิเคราะห์ดงักล่าว โดยส่วนรวมแล้วก็อาจ

กล่าวได้ว่ามีส่วนที�จะสนับสนุนส่งเสริมกนัและกนั ดงัจะเห็นได้ว่า ประวติัศาสตร์จะ

ศึกษาพิจารณาข้อมูลที�มีความเกี�ยวพนักับชีวิตทางสังคมที�อยู่ในจิตสํานึกของมนุษย ์

(Conscious Expressions of Social Life) ส่วนมานุษยวิทยาทาํการศึกษาหาความเขา้ใจ

เกี�ยวกบัพื�นฐานทางด้านจิตใตส้ํานึก (Unconscious Foundations) ต่างๆ ของชีวิตทาง

สังคม ดงักล่าว 

 ความคิดที�เป็นลกัษณะเฉพาะของมานุษยวิทยา ในเรื�องที�เกี�ยวกบัจิตใตส้ํานึกของ

ปรากฏการณ์ทางสังคม เป็นความคิดที�แฝงอยู่ในคํากล่าวของไทเลอร์ (Tylor) นัก

มานุษยวิทยาอังกฤษ ที�นิยามมานุษยวิทยาว่า เป็นการศึกษา “ตัวตนในส่วนรวมซึ� ง
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ประกอบขึ�นดว้ย ความรู้ ความเชื�อ  ศิลปะ  ศีลธรรม  กฎหมาย  ประเพณี  รวมตลอดทั�ง

ความสามารถและนิสัยความเคยชินต่าง ๆ ที�มนุษยไ์ด้รับมาในฐานะที�เป็นสมาชิกของ

สังคมหนึ� ง”  เราจะพบว่า ในการที�จะให้คนในสังคมบรรพกาลอธิบายหรือให้เหตุผล

เกี�ยวกบัประเพณีหรือสถาบนัที�มีอยูใ่นสังคมของเขา เขามกัจะกล่าววา่ สิ�งต่าง ๆ ดงักล่าว

มีมาแล้วแต่เดิม เป็นความตอ้งการของเทพเจา้หรือสิ� งศกัดิ� สิทธิ�  หรือทาํตามคาํขอของ

บรรพบุรุษ หรือถา้หากจะมีการตีความ ก็มกัจะเป็นลกัษณะของการพยายามที�จะหาเหตุผล

มาอา้ง ไม่ตอ้งสงสัยเลยว่าเหตุผลที�อยู่ใตจิ้ตสํานึกที�ทาํให้มีการเชื�อถือปฏิบติัประเพณี

อย่างใดอย่างหนึ� ง  เป็นคนละเรื� องกับเหตุผลที�ยกมาอ้าง แม้แต่ในสังคมของเราเอง 

มารยาทบนโต๊ะอาหาร มารยาทสังคม สมยันิยมในเรื�องเสื� อผา้ เครื�องนุ่งห่ม และอื�น ๆ 

เกี�ยวกบัทศันคติทางศีลธรรม การเมือง และศาสนา เป็นเรื�องหยุมหยิม ที�ทุกคนสังเกตเห็น 

แต่ไม่มีใครที�จะไปสนใจพิจารณาตน้หากาํเนิดความเป็นมาและหนา้ที�อนัแทจ้ริงของมนั 

มนุษยเ์รามกัจะคิดและทาํไปตามความเคยชิน และการแข่งขืนที�ก่อใหเ้กิดการหกัเหไปจาก

ประเพณีส่วนใหญ่ก็เป็นเรื� องของความเกียจคร้าน หรือรําคาญ ยิ�งกว่าความสํานึกที�จะ

รักษาประเพณีที�มีหนา้ที�โดยชดัเจนเอาไว ้

 นักมานุษยวิทยาโครงสร้างถือว่า ในการทาํงานของความคิดมนุษย์นั�น จิตใต้

สาํนึกจะกาํหนดรูปแบบ (Forms) ใหก้บัสิ�งต่าง ๆ ที�มีอยูห่รือเนื�อหา (Content) และถา้หาก 

วา่รูปแบบต่าง ๆ ดงักล่าวโดยพื�นฐานแลว้มีอยูใ่นจิตใจของมนุษยอ์ยา่งเดียวกนัหมด ไม่วา่

จะเป็นมนุษย์สมยัโบราณหรือสมยัใหม่ ล้าหลงัหรือว่าอารยะ ก็เป็นสิ� งที�จาํเป็นและมี

เหตุผลเพียงพอที�จะต้องค้นหาโครงสร้างที�อยู่ใต้จิตสํานึกที�เป็นพื�นฐานสถาบนัและ

ประเพณีแต่ละอย่าง เพื�อที�จะได้อาศยัเป็นหลกัในการตีความที�สามารถนาํไปใช้ได้กบั

สถาบนัและประเพณีของสังคมอื�น ๆ  

 ปัญหาที�เกิดตามมาก็คือ เรามีทางที�จะคน้หาโครงสร้างที�อยู่ใตจิ้ตสํานึกดงักล่าว

ไดอ้ยา่งไร เมื�อมาถึงตอนนี�แหละที�วิธีการศึกษาวิเคราะห์ทางมานุษยวิทยาและวิธีการทาง

ประวติัศาสตร์จะมาพบกัน การศึกษาพฒันาการของชีวิตทางสังคม จาํเป็นต้องศึกษา

โครงสร้างที�เปลี�ยนแปลงมาตามลาํดบัเวลา (Diachronic Structure) และแมแ้ต่การศึกษา

โครงสร้างที�ปรากฏอยูใ่นขณะใดขณะหนึ�ง (Synchronic Structure) ก็จาํเป็นตอ้งหนัไปหา

ประวติัศาสตร์ ในการที�จะแสดงให้เห็นกระบวนการที�สถาบนัเปลี�ยนจากรูปหนึ�งไปสู่อีก
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รูปหนึ�ง ประวติัศาสตร์จะทาํให้สามารถที�จะมองเห็นโครงสร้างที�เป็นพื�นฐาน มีลกัษณะ

คงที�ตลอดเวลาที�เกิดการเปลี�ยนแปลงต่าง ๆ ด้วยเหตุนี�  มานุษยวิทยาจึงไม่สามารถที�จะ

ไม่ให้ความสนใจกระบวนการเปลี�ยนแปลงทางประวติัศาสตร์ อนัเป็นปรากฏการณ์ทาง

สังคมที�เป็นไปไดต่้าง ๆ ที�อยู่ใตจิ้ตสํานึก (Unconscious Possibilities) ออกมาตีแผใ่ห้กบั

นกัประวติัศาสตร์ไดรู้้ และเขา้ใจความสัมพนัธ์ในลกัษณะที�ตอ้งพึ�งพาอาศยักนัระหวา่งนกั

มานุษยวิทยาและประวติัศาสตร์ ซึ� งมีอยูไ่ม่จาํกดั เหตุผลที�สนบัสนุนในเรื�องนี� จะเห็นได้

จากคาํกล่าวที�มีชื�อเสียงเป็นที� รู้จักกันอย่างแพร่หลายของมาร์กซ์ ที�ว่า “มนุษย์สร้าง

ประวติัศาสตร์ของตวัเอง แต่มนุษยไ์ม่รู้ตวัว่าตนกาํลงัสร้างประวติัศาสตร์” คาํกล่าวใน

วรรคแรกเป็นเรื�องที�อยู่ในขอบเขตการศึกษาของประวติัศาสตร์ ส่วนในวรรคหลงัเป็น

เรื�องของมานุษยวทิยา ขณะเดียวกนัก็ชี� ใหเ้ห็นวา่ แนวการศึกษาทางดา้นมานุษยวิทยาและ

ประวติัศาสตร์เป็นสิ�งที�ไม่สามารถแยกจากกนัได ้

 แต่ในขณะที�นกัมานุษยวิทยาให้ความสําคญัต่อการศึกษาวิเคราะห์ลกัษณะจิตใต้

สาํนึกของชีวติทางสังคม ก็มิไดทึ้กทกัเอาวา่นกัประวติัศาสตร์มิไดต้ระหนกัถึงจิตใตส้ํานึก

ดงักล่าว จริงอยู่นกัประวติัศาสตร์ตอ้งการที�จะอธิบายปรากฏการณ์ทางสังคมในแง่ของ

เหตุการณ์ที�เกี�ยวขอ้ง และในแง่ที�บุคคลแต่ละคนมีความรู้สึกนึกคิดและผา่นประสบการณ์

ในเหตุการณ์นั�นๆ แต่ในการที�จะคน้หาและอธิบายสิ�งต่างๆ ดงักล่าว นกัประวติัศาสตร์ก็

อาจจะตอ้งคิดไปถึงสิ� งที�อยู่ใตส้ํานึกเช่นเดียวกนั ในปัจจุบนัเรามกัจะไม่พอใจเกี�ยวกบั

ประวติัศาสตร์การเมือง ที�มีแต่การลาํดบัราชวงศแ์ละการศึกสงคราม ตลอดจนการอธิบาย

ให้เหตุผลและการตีความอย่างผิวเผินในแง่ที�กล่าวมานี�  เราอาจถือว่าประวติัศาสตร์

เศรษฐกิจโดยทั�วไปแลว้ เป็นประวติัศาสตร์ของกระบวนการของจิตใตส้ํานึก ดงันั�น ใน

ทศันะของนกัมานุษยวิทยาโครงสร้าง ประวติัศาสตร์ที�ดีจะตอ้งมีการร่วมมืออยา่งใกลชิ้ด

ทางดา้นวธีิการและความรู้กบัมานุษยวทิยา 

 เท่าที�กล่าวมาแต่ตน้จะเห็นไดว้า่ เป็นการไม่ถูกตอ้งที�จะคิดวา่ ในการพยายามที�จะ

ศึกษาหาความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัมนุษย ์ทั�งในดา้นที�ศึกษาเนื�อหา ซึ� งเป็นเรื�องในระดบั

จิตสํานึก และรูปแบบซึ� งอยู่ในระดบัจิตใตส้ํานึก นกัมานุษยวิทยาและนกัประวติัศาสตร์

เดินไปในทิศทางตรงกนัขา้ม ความจริงนั�นทั�งคู่ต่างเดินไปในทางเดียวกนั แต่จุดมุ่งหมาย

อาจแตกต่างกนั นกัมานุษยวิทยามุ่งที�จะคน้หาสิ� งที�อยูจิ่ตใตส้ํานึก โดยอาศยัสิ�งที�อยู่ใน
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ระดบัของจิตสํานึก ขณะที�นกัประวติัศาสตร์กา้วถอยหลงักลบัไปพิจารณากิจกรรมที�มี

ตวัตนและลกัษณะเฉพาะจากทศันะที�กวา้งขวางและสมบูรณ์มากกวา่ของมนุษยใ์นอดีต 

สิ�งที�นกัมานุษยวทิยาและนกัประวติัศาสตร์ไดรั้บ จะช่วยให้ความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัตวั

มนุษยแ์ละสังคมถูกตอ้งและสมบูรณ์ ในการศึกษาสังคมปัจจุบนั ถ้ามานุษยวิทยาและ

ประวติัศาสตร์จะร่วมมือกนั เราจะพบความจริงวา่ แขนงวิชาหนึ� งจะประสบความสําเร็จ

โดยปราศจากอีกแขนงวชิาหนึ�งไม่ได ้

 การประยุกต์ใช้ทฤษฎีทางมานุษยวิทยาโครงสร้างเพื�อนาํมาวิเคราะห์หรือเป็น

แนวทางในการศึกษาประวติัศาสตร์และวฒันธรรมของลา้นนา หรือเรียกวา่ลา้นนาศึกษา

นั�น เป็นเพียงการนําเสนอแนวคิด ซึ� งผูศึ้กษาล้านนาศึกษาจึงควรฝึกประยุกต์ในการ

วเิคราะห์ประวติัศาสตร์และวฒัธรรมลา้นนาตามแนวมานุษยวทิยาดงักล่าวดว้ย 

 

แนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวตัิศาสตร์ล้านนา 1 

 

1. สถานภาพของการศึกษาประวตัิศาสตร์ล้านนา 

ก่อนศึกษาประวัติศาสตร์ล้านนา ผู ้ศึกษาควรทราบสถานะของการศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนาในปัจจุบนัวา่มีสภาพอยา่งไร 

การศึกษาและการเขียนประวติัศาสตร์ล้านนามีมาเป็นเวลานานแล้ว หาก

นบัตั�งแต่สมยัโบราณจนถึงปัจจุบนั รวมเวลาประมาณ 600 ปี (พุทธศตวรรษที� 20-26) 

ประวติัศาสตร์นิพนธ์ล้านนาหรืองานเขียนประวติัศาสตร์ล้านนาจึงเป็นพฒันาการที�

สืบเนื�อง อย่างไรก็ตาม เมื�อพิจารณาตามแนวคิดและวิธีศึกษา อาจแบ่งแนวการศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนานบัจากอดีตถึงปัจจุบนัเป็น 2 แนวทาง คือ แนวจารีตทอ้งถิ�นหรือ

แนวตาํนาน และแนวประวติัศาสตร์ 

 

                                                           

1 สรุปความจาก สุรัสวดี อ๋องสกลุ, ประวตัศิาสตร์ล้านนา. พิมพค์รั� งที� 4. ภาควชิา

ประวติัศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่. 2551. 
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 1.1 แนวจารีตท้องถิ�นหรือแนวตํานาน 

 การศึกษาและเขียนประวติัศาสตร์ตามแนวนี� เริ�มตั�งแต่ปลายพุทธศตวรรษที� 

20 จนถึงปัจจุบนั นบัเป็นการศึกษาตามจารีตโบราณของลา้นนาที�มีความสืบเนื�องอย่าง

มากและมีอิทธิพลต่อประชาชนในภูมิภาคนี�  ดังพบในปัจจุบนัผูรู้้ในท้องถิ�นยงัศึกษา

ประวติัศาสตร์ตามจารีตโบราณโดยปราศจากวิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historical 

Approach) ซึ� งเป็นวิธีการศึกษาประวติัศาสตร์ตามแนววิชาการสมัยใหม่ที�สร้าง

ความกา้วหน้าแก่การศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาสู่สากล ดว้ยความแตกต่างทางดา้นวิธี

การศึกษา ทาํให้ผูรู้้ในทอ้งถิ�นส่วนหนึ�งยอมรับผลการคน้ควา้ใหม่ของนกัประวติัศาสตร์

ไดย้ากหรือไม่รับเลย 

 แนวจารีตท้องถิ�นเกิดขึ�นในช่วงปลายพุทธศตวรรษที� 20 และเติบโตมาก

ในช่วงพุทธศตวรรษที� 21 โดยรับอิทธิพลแนวการเขียนประวติัศาสตร์จากสํานักสงฆ์

ลงักาตาํนานสําคญัที�เขียนในช่วงเวลานั�น เช่น ตาํนานมูลศาสนา ตาํนานจามเทวีวงศ ์ชิน

กาลมาลีปกรณ์ ตาํนานดงักล่าวเป็นแบบอยา่งต่อการเขียนงานทางประวติัศาสตร์สืบต่อมา

อีกหลายศตวรรษ ตาํนานที�เขียนในพุทธศตวรรษที� 20-21 ถือเป็น “ตาํนานคลาสสิก” ซึ� งมี

ขอ้สังเกต 2 ประการ 

 ประการแรก ตาํนานคลาสสิกดงักล่าว เรียบเรียงจากนิทานพื�นบา้นที�เล่าสืบต่อ

กนัมาช้านาน ตาํนานมูลศาสนาซึ� งเป็นตาํนานรุ่นแรกก็เกิดจากพระพุทธพุกามและพระ

พุทธญาณเจา้ นาํนิทานพื�นบา้นหลายเรื�องมาเรียบเรียง พระภิกษุผูเ้รียบเรียงตาํนานเล่ม

ต่อมา (จามเทวีวงศ์และชินกาลมาลีปกรณ์) ไดรั้บอิทธิพลจากตาํนานมูลศาสนาและใช้

นิทานพื�นบา้นอนัเป็นขอ้สนเทศชุดเดียวกนัมาเรียบเรียงอีก ดงันั�นโครงเรื�องของตาํนานจึง

คลา้ยกนัและมีบางเรื�องที�เหมือนกนัเลย เช่น เรื�องคนเกิดในรอยเทา้สัตว ์พระภิกษุผูเ้ขียน

ตํานานมูลศาสนา จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ นํามาเขียนเช่นเดียวกันแต่ให้

รายละเอียดต่างกนั ผูใ้ช้ตาํนานเป็นเครื� องมือศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาควรทราบว่า 

ตาํนานดงักล่าวมีการลอกเลียนกนัมาแต่โบราณแลว้ การศึกษาตาํนานควรเขา้ใจแนวคิดที�

อยูเ่บื�องหลงัผลงานเหล่านั�นในระดบัลึก 



 20 

 ประการที�สอง ตาํนานคลาสสิก เกิดขึ� นในช่วงยุคทองของล้านนา สภาพ

บา้นเมืองเจริญรุ่งเรืองในทุกด้าน สังคมล้านนาในขณะนั�นเปลี�ยนแปลงไป โดยเฉพาะ

อาณาเขตของรัฐกวา้งขวางมากกว่าทุกสมยั เมืองใหญ่น้อยที�รวมตวักนัอย่างหลวม ๆ มี

ความจาํเป็นตอ้งการคาํอธิบายถึงความเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัของอาณาจกัรลา้นนา ดว้ย

เงื�อนไขดงักล่าว เป็นแรงกระตุน้ให้เกิดการเขียนตาํนานทอ้งถิ�นต่าง ๆ ในดินแดนลา้นนา

อยา่งแพร่หลาย โดยอาศยัตาํนานคลาสสิกเป็นแนวทาง 

 อย่างไรก็ดี การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนามิอาจหลีกเลี�ยงตาํนานได้เพราะ

ตาํนาน คือ หลกัฐานสําคญัที�สะทอ้นมุมมองจากทอ้งถิ�น การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�น

จํา เป็นต้องเข้าถึง “ความรู้จากภายใน” เมื� อตํานานมีความสําคัญมาก ผู ้ที� ศึกษา

ประวติัศาสตร์ลา้นนาควรฝึกฝนการอ่านตาํนานอย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกบัพยายาม

อ่านเอกสารโบราณล้านนาต่างๆ เช่น ศิลาจารึก คมัภีร์ใบลาน และพบัสา เป็นตน้ ด้วย

ตนเองเพื�อไขความรู้ที�มีอยูใ่นนั�น 

 

 1.2 แนวประวตัิศาสตร์  

 มีลักษณะเป็นงานวิชาการซึ� งได้รับอิทธิพลการศึกษาประวติัศาสตร์จาก

ตะวนัตกโดยใชว้ิธีการทางประวติัศาสตร์ (Historical Approach) ผูริ้เริ�มนาํแนวนี�มาใชใ้น

การศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาคือ พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บุนนาค) “ตาํนาน

โยนก” หรือพงศาวดารโยนก เป็นผลงานชิ�นสําคญัแต่วิธีการศึกษาตามแบบตะวนัตก

ในช่วงนั�นยงัไม่มีการนํามาใช้ในล้านนา ดังนั�น จึงพบว่า เนื�อหาในตาํนานโยนกได้

นาํมาใชก้นัอย่างแพร่หลายในหมู่ผูส้นใจประวติัศาสตร์ภาคเหนือ (ลา้นนา) โดยที�ไม่ได้

นาํวิธีคิดแบบตะวนัตกที�แฝงอยูใ่นนั�นมาใชร่้วมกนักบัแนวทางประวติัศาสตร์ที�ริเริ�มโดย

พระยาประชากิจกรจกัรจึงขาดการสานต่อ จนกระทั�งมีการก่อตั�งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่

เมื�อ พ.ศ.2507 แนวประวติัศาสตร์จึงเกิดขึ�นและเปิดสอนวิชาประวติัศาสตร์ลา้นนาเป็น

ครั� งแรกใน พ.ศ.2509 ขณะนั�นเป็นงานบุกเบิกมาก การสอนยงัใชต้าํนานโยนกของพระยา

ประชากิจกรจกัรเป็นหลกั ยงัไม่ไดน้าํความรู้จากคมัภีร์ใบลานมาใช้ แนวประวติัศาสตร์

ตื�นตวัมากขึ�นตั�งแต่ประมาณพ.ศ.2520 ดงัพบจาํนวนผูศึ้กษาคน้ควา้เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์
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ลา้นนามีจาํนวนมากขึ�นตามลาํดบั หวัขอ้ที�ศึกษามีความหลากหลายและเริ�มนาํความรู้ทาง

สังคมศาสตร์มาใช้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ซึ� งแต่เดิมการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา

มกันาํความรู้ทางโบราณคดีมาใชมี้ขอ้สังเกตวา่ การเฟื� องฟูของแนวประวติัศาสตร์ลา้นนา

มีความสัมพนัธ์กบัความสนใจเรื�องของทอ้งถิ�นในสังคมไทย ความสนใจต่อทอ้งถิ�นตาม

ภูมิภาคต่างๆ เติบโตมาก นับตั� งแต่ประมาณพ.ศ.2520 ดังจะพบว่า มีการจัดตั� งศูนย์

วฒันธรรมตามจงัหวดัต่างๆ ทั�วประเทศและมีการจดัสัมมนาเกี�ยวกบัทอ้งถิ�นทุกภูมิภาค

ของไทย 

 อยา่งไรก็ตาม สถานภาพของการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาในปัจจุบนั ตั�งแต่

พ.ศ.2540 เป็นตน้มา จาํนวนนกัศึกษาลดลง (โดยเฉพาะการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา

สมยัโบราณมีผูส้นใจน้อย) ดว้ยขอ้จาํกดัของตลาดแรงงาน แต่น่าสังเกตว่า สังคมนอก

มหาวิทยาลยัยงัตอ้งการความรู้ดา้นประวติัศาสตร์ลา้นนาอยู่มาก โดยพินิจจากงานเขียน

เกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ลา้นนาไดรั้บการตอบรับจากสาธารณชนดียิ�ง 

 สถานภาพด้านการผลิตผลงานวิชาการและงานวิจยั พบว่า โดยทั�วไปยงัมี

ปริมาณน้อย ผูส้นใจสามารถเปิดพื�นที�ศึกษาใหม่ด้านลา้นนาศึกษาได้อีกหลายประเด็น 

หลกัฐานประวติัศาสตร์ประเภทคมัภีร์ใบลานยงัไม่นาํมาใช้เท่าที�ควร กล่าวได้ว่า ยงัมี

ช่องทางศึกษาได้อีกมากโดยเฉพาะการศึกษาแบบเจาะลึกในประเด็นประวติัศาสตร์

ทอ้งถิ�นระดบัจุลภาค เช่น ประวติัศาสตร์หมู่บา้น หรือลุ่มนํ�าหรือเมืองชายขอบลา้นนา 

 ด้านสถานภาพทางแนวคิดและวิธีการศึกษาพบว่า   ในปัจจุบันแนวทาง

การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นมีแนวโน้มศึกษาประวติัศาสตร์สามญัชนมากขึ�น มิใช่

ศึกษาแบบเดิมซึ� งเป็นประวติัศาสตร์ของรัฐ โดยมีศูนยก์ลางการศึกษาอยูที่�กษตัริยแ์ละผู ้

ทาํการศึกษามิไดอ้ยู่ในแวดวงของนกัวิชาการดา้นประวติัศาสตร์เท่านั�น แต่มีนกัวิชาการ

ดา้นอื�น ๆ หลายสาขาเขา้มาศึกษาประวติัศาสตร์ดว้ย ซึ� งมีทั�งผูที้�เขา้ใจวิธีการศึกษาดา้น

ประวติัศาสตร์และผูไ้ม่รู้วธีิการประวติัศาสตร์เลย 

 ขอ้สังเกต การศึกษาประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นแนวใหม่เน้นการศึกษาศกัยภาพ

ของท้องถิ�นและเป็นการทาํงานร่วมกนัของนักประวติัศาสตร์กับคนในชุมชนซึ� งเป็น

เจา้ของทอ้งถิ�น นกัประวติัศาสตร์แนบแน่นกบัชุมชนและใชว้ิธีการให้ประชาชนในพื�นที�

มีส่วนร่วมในการวิจยัด้วย ทาํให้เกิดแนวคิด “การคืนประวติัศาสตร์ให้แก่ชุมชน” ซึ� ง
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กระตุน้ให้คนทอ้งถิ�นมีสํานึกอดีตและร่วมกนัสร้างประวติัศาสตร์ของตน นาํไปสู่การ

สร้างชุมชนเขม้แข็งและการพฒันาที�ย ั�งยืน การทาํวิจยัประวติัศาสตร์ทอ้งถิ�นในแนวนี� ยงั

เป็นงานบุกเบิกอยูม่าก 

 

2. ปัญหาในการศึกษาประวตัิศาสตร์ล้านนา 

การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาตามแนววิชาการเพิ�งเกิดขึ�นในสังคมลา้นนาไม่

นานมานี�  และยงัไม่เจริญเติบโตไดร้วดเร็วเท่าที�ควร ดว้ยขอ้จาํกดั 2 ดา้น คือ ดา้นหลกัฐาน 

และดา้นแนวคิดและวธีิการคน้ควา้ 

 

1. ปัญหาด้านหลกัฐาน 

 

1.1 ปัญหาจากหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร 

 หลกัฐานลายลกัษณ์อกัษรที�ใช้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนามีที�มาจาก

สองแหล่งใหญ่ คือ จากทอ้งถิ�นลา้นนาและจากรัฐบาลกรุงเทพฯ หลกัฐานภายในทอ้งถิ�น

มีหลายประเภท เช่น ตาํนาน นิทาน จดหมายเหตุ ปูมโหรและวรรณกรรม ซึ� งเขียนลง

คมัภีร์ใบลาน (ธรรม) พบัสา หรือศิลาจารึก โดยมีตาํนานเป็นหลกัฐานสําคญัต่อการศึกษา

ประวติัศาสตร์ล้านนา หลกัฐานดงักล่าวใช้ในการศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาในสมยั

โบราณจนกระทั�งถึงก่อนการปฏิรูปการปกครองในสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้

เจา้อยูห่วั แหล่งที�เก็บรักษาคมัภีร์ใบลานอยูต่ามวดั ซึ� งเก็บไวใ้นหอธรรมและสถาบนัวิจยั

สังคม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีสาํเนาคมัภีร์ใบลานเก็บไวใ้นรูปไมโครฟิล์มไวบ้ริการและ

หอสมุดแห่งชาติเป็นแหล่งเก็บรักษาและให้บริการ ส่วนเอกสารรัฐบาลเป็นหลกัฐานดา้น

การปกครอง   หวัเมืองต่างๆ ในลา้นนา ซึ� งเก็บไวที้�หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุ

แห่งชาติ สรุปปัญหาที�เกิดจากหลกัฐานลายลกัษณ์อกัษร ดงันี�  

 
 ก. ปัญหาจากคัมภีร์ใบลานและพบัสา 
 คมัภีร์ใบลานหรือ “ธรรม” เป็นหลกัฐานที�มีจาํนวนมาก กระจายอยู่ตามหอ
ธรรมของวดัต่าง ๆ ในลา้นนา สาเหตุที�มีธรรมมากมายเพราะในอดีตมีประเพณีทานธรรม
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คือ ทาํบุญด้วยการถวายคมัภีร์ใบลานให้วดั อีกทั�งผูค้นมีวิถีชีวิตผูกพนัอย่างใกลชิ้ดกบั
คมัภีร์มาก ดงัพบการเคลื�อนยา้ยที�อยูเ่พราะพ่ายแพใ้นสงครามหรือหาที�ทาํกินใหม่จะนาํ
คมัภีร์ติดตวัไปดว้ย ทาํให้คมัภีร์ใบลานมีการคดัลอกหรือเขียนต่อและแพร่หลายไปตาม
แหล่งต่าง ๆ  
 อย่างไรก็ตาม คมัภีร์ใบลานไดถู้กทาํลายลงไปไม่น้อยโดยการทอดทิ�ง ทั�งนี�

เป็นผลมาจากความสําเร็จของรัฐบาลสยามที�ให้ชาวล้านนาเรียกอกัษรไทยกลางแทน

อกัษรธรรมลา้นนา “ตวัเมือง” ในที�สุด “ตวัเมือง” เป็นภาษาที�พน้จากวิถีชีวิต เมื�อคมัภีร์ใบ

ลานหมดหนา้ที�ในสังคม ความสูญเสียยอ่มเกิดขึ�นตลอดมา เพราะไม่เห็นคุณค่าของคมัภีร์

ใบลาน ความเสียหายของคมัภีร์ใบลานทาํให้สถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ได้

ออกสาํรวจคมัภีร์ใบลานตามวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือ แลว้ยืมมาถ่ายไมโครฟิล์มและเก็บไว้

บริการ ปัจจุบันมีคัมภีร์ใบลานในคลังประมาณ 15,000 ผูก ส่วนสํานักส่งเสริม

ศิลปวฒันธรรม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการอนุรักษ์คมัภีร์ใบลานโดยสํารวจคมัภีร์ลง

ไมโครฟิล์มทั�งสองหน่วยงานดาํเนินการเฉพาะบางวดัที�คาดว่าเป็นแหล่งสําคญัเท่านั�น 

ดงันั�น จึงมีคมัภีร์ใบลานอีกจาํนวนไม่นอ้ยที�ยงัไม่ไดส้าํรวจ 

 พบัหนังสาหรือพบัสา เอกสารทางประวติัศาสตร์ในภาคเหนือ นอกจากจะ

เขียนลงคมัภีร์ใบลานแลว้ ยงัเขียนลงพบัหนงัสาดว้ย พบัหนงัสือทาํจากกระดาษสานาํมา

พบัไปพบัมาเป็นเล่ม ใชป้ากกาเขียน พบัหนงัสามีอายุการใชง้านนอ้ยกวา่คมัภีร์ใบลานใน

ลา้นนาส่วนใหญ่นิยมเขียนลงคมัภีร์ใบลานมากกว่าพบัหนงัสา ส่วนเนื�อหาที�เขียนลงใน

พบัหนงัสามกัเป็นเรื�องเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ โหราศาสตร์ ตาํรายา พิธีกรรม กฎหมายใน

อดีตนักประวติัศาสตร์มกัให้ความสนใจต่อคมัภีร์ใบลานแต่จากการศึกษาคน้ควา้ของ

ผูเ้ขียนเห็นวา่ น่าใหค้วามสนใจต่อพบัสามากขึ�น เนื�องจากพบัสาเป็นบนัทึกเรื�องทางโลก  

 ปัญหาจากคมัภีร์ใบลานและพบัสามีดงันี�  

 ประการแรก คมัภีร์ใบลานและพบัหนังสาซึ� งมีมากมายมหาศาลเขียนด้วย

อกัษรธรรมลา้นนา จึงเป็นปัญหาต่อผูศึ้กษามาก เนื�องจากไม่สามารถอ่านเองได ้ 

 ประการที�สอง การคดัลอกบกพร่อง ผลจากการคดัลอกคมัภีร์ใบลานย่อมมี

การตกหล่นไปบา้ง และบางครั� งผูค้ดัลอกก็แกไ้ขตน้ฉบบัดว้ย  
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 ประการที�สาม ดา้นเนื�อหาในตาํนานมีขอ้จาํกดัอยู่ไม่น้อย เพราะเนื�อหาของ

ตาํนานมกักล่าวถึงเรื�องราวของกษตัริยแ์ละราชวงศเ์ป็นสําคญั ดงันั�นเนื�อหาของตาํนานจึง

เล่าถึงบทบาทของกษตัริยแ์ต่ละรัชสมยัเรียงตามลาํดบั ผูเ้ขียนสันนิษฐานว่า ตาํนานใน

ลา้นนาเริ�มบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรในสมยัพระเจา้ติโลกราชราวปลายพุทธศตวรรษที� 

20 เรื�องราวในยุคสมยัก่อนหน้านั�นอาศยัการเล่าสืบกนัมาก จึงถือวา่ เรื�องราวในตาํนาน

ลา้นนาสมยัก่อน 

 พระเจา้ติโลกยอ้นขึ�นไปไม่เป็นหลกัฐานร่วมสมยั เนื�องจากไม่ไดเ้ขียนในสมยั

นั�น ดงันั�น เรื�องราวของพระนางจามเทวกี็ดี พญามงัราย พญากือนาและพญาสามฝั�งแถนก็

ดี เป็นหลกัฐานที�อาศยัคาํบอกในชั�นหลงัทั�งสิ�น ดว้ยเหตุผลที�ตาํนานทั�งหลายมกัเริ�มตน้

ดว้ยการจดจาํคาํบอกเล่าสืบต่อกนัมานาน ก่อนที�จะมีผูร้วบรวมเขียนไวเ้ป็นลายลกัษณ์

อกัษร 

 

 ข. ปัญหาการจารึก 

 จารึกในลา้นนาเขียนลงในวสัดุจาํพวกหินทราย ไมแ้ละโลหะ หลกัฐานจารึก

กระจดักระจายอยูต่ามวดัต่าง ๆ และวดัร้าง รวมทั�งพิพิธภณัฑส์ถานฯ 

 

 ค. ปัญหาจากเอกสารรัฐบาล  

 ปัญหาจากเอกสารรัฐบาล เอกสารรัฐบาลเป็นเอกสารการปกครองหัวเมือง 

ต่าง ๆ เก็บรวบรวมไวที้�หอสมุดแห่งชาติและหอจดหมายเหตุแห่งชาติ หอสมุดแห่งชาติมี

เอกสารเกี�ยวกบัลา้นนาตั�งแต่สมยัพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที� 1 ถึง

สมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั รัชกาลที� 5 ส่วนหอจดหมายเหตุแห่งชาติมี

เอกสารเกี�ยวกับล้านนาสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจนถึงปัจจุบัน 

เอกสารรัฐบาลดงักล่าว เป็นหลกัฐานการปกครองที�ส่งไปถึงเมืองต่าง ๆ ในลา้นนาและมี

หนงัสือราชการจากหวัเมืองประเทศราชลา้นนาส่งรายงานมายงัรัฐบาลกลางที�กรุงเทพฯ 

เอกสารรัฐบาลดงักล่าวทางราชการไดเ้ก็บสาํเนาไวที้�ส่วนกลาง 
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 นอกจากนั�น มีหลกัฐานเอกสารภาษาต่าง ๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาองักฤษและ

ภาษาไทยกลางซึ� งหลกัฐานภาษาจีนมีความน่าเชื�อถือสูงเนื�องจากบนัทึกเหตุการณ์ร่วม

สมยั สมควรนาํมาใชต้รวจสอบกบัตาํนานทอ้งถิ�น 

 

 1.2 ปัญหาจากหลกัฐานที�ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 

 หลกัฐานที�ไม่เป็นลายลกัษณ์อกัษร ไดแ้ก่ หลกัฐานทางโบราณคดี หลกัฐาน

ทางประวติัศาสตร์ศิลปะ หลกัฐานจากภาพถ่ายทางอากาศและหลกัฐานจากคาํบอกเล่า  

 

 1.3 ปัญหาด้านแนวคิดและวธีิการค้นคว้า 

 วิธีการค้นควา้ประวติัศาสตร์ล้านนาในอดีตมกัใช้แต่หลักฐานลายลักษณ์

อกัษร โดยไม่ใช้หลกัฐานอื�น อีกทั�งการใช้หลกัฐานลายลกัษณ์ก็มิไดเ้น้นวิพากษ์วิธีทาง

ประวติัศาสตร์หรือการประเมินความน่าเชื�อถือของหลกัฐาน ดงัเช่น การใชต้าํนาน ซึ� งมกั

ใช้กนัไปโดยปราศจากการตรวจสอบหลกัฐานอย่างเคร่งครัด นบัเป็นขอ้อ่อนที�ฉกรรจ ์

จาํเป็นที�ผูใ้ฝ่ใจในประวติัศาสตร์จะตอ้งช่วยกนัพฒันาความพิถีพิถนัเคร่งครัดในแง่นี� ให้

มากขึ�น 

 การศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาโดยใชแ้ต่หลกัฐานลายลกัษณ์นั�นเป็นขอ้จาํกดั 

ทาํให้นกัเรียนประวติัศาสตร์มีมุมมองแคบจนยากที�จะเขา้ใจอดีตได ้ดงันั�น ควรฝึกฝนใช้

หลักฐานอื�น ๆ ที�มีอยู่ในท้องถิ�นอย่างหลากหลายให้ได้ ด้วยธรรมชาติของการศึกษา

เกี�ยวกบัทอ้งถิ�นจะเผชิญกบัหลกัฐานหลายประเภท เช่น สภาพภูมิประเทศ โบราณสถาน 

โบราณวตัถุ ศิลปวฒันธรรม จารีตประเพณี คาํบอกเล่าของผูสู้งอายุ หลกัฐานที�มากมาย

หลากหลายนี�ทาํใหไ้ดข้อ้เทจ็จริงจาํนวนมากที�ยุง่เหยงิและไร้ระเบียบเช่นเดียวกนั นกัเรียน

ประวติัศาสตร์ตอ้งจดัการตรวจสอบและคน้หาความจริงจากหลกัฐานอยา่งละเอียดพร้อม

กบัเชื�อมโยงความรู้ซึ� งเกิดจากขอ้มูล เพื�อเขียนอธิบายเรื�องราวในอดีตใหใ้กลเ้คียงกบัความ

เป็นจริง 

 การศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาควรมีแนวคิดให้เกิดความรู้ ความเขา้ใจใน

ทอ้งถิ�นในฐานะดินแดนที�มีประวติัศาสตร์เป็นของตนเองเพราะลา้นนาในอดีตเคยเป็นรัฐ



 26 

ที�เจริญรุ่งเรืองทางวฒันธรรม มีกษตัริยป์กครองสืบต่อกนัมาหลายร้อยปี ดงันั�น ลกัษณะ

ของประชากร สภาพสังคม ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ภาษาพูดและอกัษร

ยอ่มมี  อตัลกัษณ์ของความเป็นลา้นนา อยา่งไรก็ตาม ควรให้นกัเรียนประวติัศาสตร์เขา้ใจ

ถึงเงื�อนไขต่าง ๆ ในประวติัศาสตร์ที�ทาํใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงต่อดินแดนลา้นนา ตั�งแต่

อดีตกาลเริ�มก่อตั�งอาณาจกัรจวบจนกระทั�งไดเ้ป็นส่วนหนึ�งของประเทศไทยและสืบมาถึง

ปัจจุบนั อนึ� งการศึกษาเรื� องทอ้งถิ�นย่อมก่อให้เกิดความภูมิใจในบา้นเมืองของตน แต่ก็

ตอ้งระมดัระวงัความรู้สึกทอ้งถิ�นนิยมซึ�งอาจกลายเป็นความคบัแคบ 

 

สถานภาพล้านนาศึกษาในปัจจุบัน 

 

 “ลา้นนา” ในฐานะที�เป็นหน่วยสังคมวฒันธรรมและการเมือง อนัมีประวติัศาสตร์

ความเป็นมายาวนาน มีลกัษณะเด่นเฉพาะของตวัเอง สามารถทาํการศึกษาหาความเขา้ใจ

ไดโ้ดยจะเปรียบเทียบกนั หรืออาจจะแยกออกมาพิจารณาจากภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศ

ไทยนั�น ไดมี้ผูส้นใจทาํการศึกษาและมีผลงานการศึกษามาก่อนแลว้มากมายในอดีต ผูที้�

ได้ทาํการศึกษามีทั�งนักประวติัศาสตร์ โบราณคดี  ภาษาศาสตร์  ศาสนศาสตร์  ศิลปะ  

วรรณกรรม  สถาปัตยกรรม ตลอดจนนกัสังคมศาสตร์ ในสาขาวิชาอื�นๆ ผลงานการศึกษา

ของผูส้นใจและผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ดงักล่าวมีอยู่มากมายแต่ค่อนขา้งจะกระจดั

กระจาย จนไม่อาจจะรู้ไดว้า่มีอยูที่�ใดและเป็นจาํนวนเท่าไร 

 ยิ�งไปกวา่นั�น ทั�งๆ ที�ผา่นผูส้นใจและผูเ้ชี�ยวชาญสาขาวิชาต่าง ๆ ต่างก็มุ่งมั�นที�จะ

ทาํการศึกษาหาความรู้ ความเขา้ใจหน่วยหรือภูมิภาคที�เรียกวา่ “ลา้นนา” ร่วมกนั แต่หวัขอ้

ของการศึกษาและแนวการศึกษาก็ทาํกนัไปโดยอิสระ คนละทิศละทาง และผลงานการ

ศึกษาวจิยัก็ทยอยกนัออกมาตลอดเวลา มีปริมาณมากมายมหาศาล แต่ถา้เราจะตั�งคาํถามวา่

มีใครศึกษาเรื�องอะไรบา้ง แต่ละเรื�องที�ศึกษาใหค้วามรู้เขา้ใจสังคมและวฒันธรรม ลา้นนา 

ในส่วนรวมอย่างไร และมากน้อยเพียงใด จะรู้สึกในทนัทีว่า เราไม่อยู่ในฐานะที�จะ

สามารถให้คาํตอบที�แน่ชดัเป็นที�พอใจได ้ การทบทวนดูวา่เขาไดท้าํอะไรกนัมาแลว้บา้ง

ในเรื�องนี�  คือ ประเมินสถานภาพของการศึกษาเกี�ยวกบัลา้นนาวา่ เราดาํเนินมาถึงจุดไหน 

ยนือยูที่�ไหน ก่อนที�เราจะกา้วเดินต่อไปขา้งหนา้ 
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 ตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา การศึกษาลา้นนาศึกษาเป็นเรื�องของแต่ละแขนงหรือ

สาขาวิชาที�ต่างคนก็ต่างทาํ เช่น นกัภาษาศาสตร์ก็ให้ความสนใจในเรื�องลายลกัษณ์อกัษร 

ทาํการศึกษาพฒันาการของรูปแบบตวัเขียนหรือมุ่งที�จะประมวลคาํศพัท์ เขียนตาํรา

ไวยากรณ์ หลกัภาษา หรือแบบเรียนภาษา   นกัประวติัศาสตร์ โบราณคดี  สังคมศาสตร์  

และมนุษยศาสตร์อื�น ๆ ก็มุ่งให้ความสนใจและทาํการศึกษาเฉพาะเรื�องเฉพาะแนว ตาม

ความถนดัของแต่ละแขนงหรือสาขาของตน โดยไม่สนใจวา่แขนงหรือสาขาวิชาอื�นๆ เขา

ทาํอะไร คน้พบอะไรบา้ง และผลการศึกษาของแขนงหรือสาขาวิชาอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้งนั�น

จะนํามาเสริมหรือช่วยให้เขา้ใจสถานการณ์หรือเรื� องที�ตนกาํลงัสนใจทาํการศึกษาได้

อย่างไร ดว้ยเหตุนี�  การเสนอผลการศึกษาวิจยัเกี�ยวกบัลา้นนาเท่าที�ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็น 

การประชุมทางวิชาการ วารสาร หรือรายงานผลการวิจยัก็ตาม จะมีลกัษณะที�เป็นเฉพาะ

เรื�อง ขาดการประเมิน  หรือขาดความเกี�ยวพนักบัการศึกษาคน้พบสาขาวิชาที�เกี�ยวขอ้งกนั 

ทาํให้มองไม่เห็นว่าการศึกษาคน้ควา้ในดา้นต่างๆ นั�น มีส่วนส่งเสริมหรือลบลา้งความรู้

ความเขา้ใจเกี�ยวกบัลา้นนาที�มีผูท้าํมาก่อนหนา้นั�นแลว้อยา่งไร 

 สาํหรับประเด็นปัญหาเกี�ยวกบัสถานภาพของลา้นนาศึกษา ซึ� งสุเทพ สุนทรเภสัช 

(2548 : 105 – 116) จาํแนกออกเป็น 4 เรื�องดว้ยกนั คือ 

 1. ประเด็นปัญหาเกี�ยวกบั “ล้านนา” ในฐานะเป็นหน่วยทางสังคม วฒันธรรม 

และการเมือง เป็นภูมิภาคที�มีลกัษณะเฉพาะของตวัเองและแตกต่างจากภูมิภาคอื�นๆ ของ

ประเทศ 

 2. อิทธิพลที�มาจากภายนอก คือ จีนและอินเดีย และความสัมพนัธ์กบัพฒันาการ

ทางสังคม วฒันธรรม และการเมืองของทอ้งถิ�น 

 3. ระบบความเชื�อและศาสนาในฐานะเป็นหลกัการ หรืออุดมการณ์พื�นฐานของ

ศิลปะ-วฒันธรรม และสถาบนัทางสังคม การเมืองของลา้นนา 

 4. ชนกลุ่มนอ้ยหรือกลุ่มชาติพนัธ์ุ ในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของกระบวนการสร้าง

รัฐประชาชาติของประเทศไทย 
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 1.  ล้านนาในฐานะที�เป็นหน่วยทางสังคม วฒันธรรม และการเมือง 

 ในประเด็นปัญหาเกี�ยวกบั “ล้านนา” ในฐานะเป็นหน่วยทางวฒันธรรม สังคม 

และการเมือง หรือภูมิภาคที�สามารถจะแยกเป็นหน่วยเพื�อศึกษาพิจารณาต่างหาก หรือ

เปรียบเทียบกบัภูมิภาคอื�น ๆ ของประเทศนั�น  จะพิจารณาเกี�ยวพนัไปถึงแนวความคิด

เกี�ยวกบัระบบสังคม (Social System) ในทางสังคมศาสตร์อนัเป็นความคิดซึ� งเราไดรั้บ

อิทธิพลมาจากตะวนัตก เมื�อเราพดูถึงระบบสังคมในฐานะเป็นหน่วยของการวเิคราะห์ทาง

สังคมศาสตร์ มกัจะมีสมมติฐานอยู ่2 ประการ คือ 

 1) ระบบสังคมจะตอ้งประกอบไปดว้ย ระบบหรือหน่วยยอ่ย (Sub-Systems) ซึ� ง

แต่ละหน่วยหรือระบบยอ่ยนั�นจะมีหนา้ที�ปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัและกนั เพื�อความดาํรงอยูข่อง

ระบบทั�งในส่วนรวม 

 2) ระบบสังคมมกัจะสามารถกาํหนดอาณาเขตที�แน่ชดัได ้

 แนวความคิดเกี�ยวกบัระบบสังคมในฐานะที�เป็นหน่วยของการวิเคราะห์ดงักล่าว 

อาจจะนําไปใช้กับสังคมชาติตะวนัตกหรือสังคมสมยัใหม่ ซึ� งได้รับอิทธิพลจากชาติ

ตะวนัตกได้ แต่ถ้าจะนํามาใช้กับสังคมเอเชีย โดยเฉพาะสังคมบริเวณภาคเหนือของ

ประเทศไทยและใกลเ้คียง  เป็นสังคมที�มีลกัษณะหลากหลายทางเชื�อชาติและวฒันธรรม 

ที�เรียกวา่ พหุสังคม (Multi-Society) คงจะไม่สอดคลอ้งกบัสภาพความเป็นจริงเท่าใดนกั 

 บริเวณที�เป็นภาคเหนือของประเทศไทยและบริเวณต่อเนื�อง อนัเป็นบริเวณที�รวม

เรียกวา่ บริเวณเชิงเขาหิมาลยั (Himalayan Foothill) ประกอบขึ�นดว้ยยนูนานทางตะวนัตก

เฉียงใตข้องประเทศจีน รัฐฉานของประเทศพม่า หลวงพระบาง เวียงจนัทน์ ในประเทศ

ลาว เวียดนาม และบริเวณที�เป็นภาคเหนือตอนบนในปัจจุบนั บริเวณดงักล่าวนี�  ตลอด

ระยะเวลาที�ผ่านมา เป็นถิ�นที�อยู่ของประชากรหลายชาติพนัธ์ุ แต่ละกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างมี

การจดัองค์กรทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง มีความเชื�อทางศาสนาและวฒันธรรมเป็น

สังคมของตนเอง 

 กลุ่มสังคมต่างๆ เหล่านี� จะมีการรวมกลุ่มกนัอย่างหลวมๆ โดยอาศยัความเป็น

เครือญาติและพนัธมิตร มีการพึ�งพาอาศยักนัทางเศรษฐกิจ โดยการคา้แลกเปลี�ยนพืชผล

และผลิตภัณฑ์ท้องถิ�น สําหรับการจัดองค์การทางการเมือง หน่วยสังคมวฒันธรรม

ดงักล่าวนี�  อาจจะมีการรวมกลุ่มขึ�นเป็นแว่นแควน้ (Chiefdom) โดยมีเมืองๆ หนึ� งเป็น



 29 

ศูนยก์ลางและมีบา้นหรือเมืองอื�นๆ เป็นบริวาร เมืองที�เป็นศูนยร์วมของอาํนาจและเมือง

บริวารที�ยอมรับอาํนาจของศูนยก์ลาง และเขา้มารวมเป็นบริวาร อาจมีการปรับเปลี�ยนอยู่

ตลอดเวลามิไดอ้ยู่นิ�ง ศูนยก์ลางแห่งอาํนาจอาจจะประกอบขึ�นดว้ยเมืองจาํนวนหนึ� ง ซึ� ง

เจา้เมืองมีความสัมพนัธ์โดยเครือญาติหรือการแต่งงาน ส่วนเมืองที�เป็นบริวารรอบนอก

มกัจะเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุ แมว้า่ศูนยก์ลางจะถือเป็นส่วนหนึ�งของแควน้หรืออาณาจกัรของ

ตน แต่ประชากรในสังคมรอบนอกอาจจะไม่ยอมรับ และยงัคงถือวา่ตนเป็นอิสระไม่ขึ�น

แก่ใคร 

 ในสมยัลา้นนาเป็นอาณาจกัร โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยร์วมอาํนาจทางการเมือง 

เชียงใหม่ ลาํพนู และลาํปาง มีความสัมพนัธ์แน่นแฟ้นทางเครือญาติและการแต่งงาน  ผูที้�

จะได้ขึ�นเป็นเจ้าเมืองก็จะเลือกจากเจ้าในเมืองทั�งสามนี�  ในแง่นี� การยอมรับเชียงใหม่

อาจจะมีอยู่เฉพาะในลาํพูนหรือลาํปางเท่านั�น ส่วนทางแพร่ น่าน หรือเชียงราย จะมี

ความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกบัฉาน พม่า หรือสุโขทยัมากกว่า ยิ�งกว่านั�นรัฐกะเหรี�ยง ซึ� งเป็น

กลุ่มชาติพนัธ์ุที�อยู่บริเวณชายแดนตะวนัตกเฉียงเหนือ ความรู้สึกว่าเป็นส่วนหนึ� งของ

อาณาจกัรลา้นนาคงจะมีนอ้ยที�สุดหรือแทบจะไม่มี 

 ดงันั�น เท่าที�กล่าวมาจะเห็นไดว้า่ในสมยัที�ยงัเป็นแวน่แควน้ก็ดี หรือเมื�อมีการรวม

แวน่แควน้ต่างๆ เป็นอาณาจกัรลา้นนาแลว้ก็ดี ระบบสังคมการเมืองของประชากรที�อยูใ่น

บริเวณภูมิภาคนี�จะมีการปรับเปลี�ยนอยูต่ลอดเวลามิไดอ้ยูนิ่�ง ทั�งบริเวณที�เป็นศูนยร์วมของ

อาํนาจและบริเวณที�ขึ�นกบัศูนยอ์าํนาจ เมื�อเป็นเช่นนี�  เขตแดนของระบบสังคมการเมืองจึง

ไม่มี หรือมิอาจกาํหนดไดแ้น่ชดั คงมีบริเวณที�อาจเรียกไดว้า่ “พรมแดน” (Frontiers) หรือ

เขตอิทธิพลที�ศูนยก์ลางขยายอาํนาจหรืออิทธิพลไปถึง แต่บริเวณที�เป็นพรมแดนก็อาจจะ

ขึ�นหรืออยูภ่ายใตอิ้ทธิพลของศูนยอ์าํนาจอื�นๆ ไดอี้กเช่นเดียวกนั 

 ความรู้สึกเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัในฐานะเป็นภูมิภาค เป็นหน่วยทางวฒันธรรม

และการเมืองของดินแดนในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยที�รวมเรียกวา่ “ลา้นนา” จึง

เป็นสิ�งที�เพิ�งเกิดขึ�นภายหลงั โดยการแนะนาํเขา้ไปจากภาคนอก ในสมยัรัตนโกสินทร์ 

เมื�อมีการปฏิรูปการปกครองหวัเมืองต่างๆ ในสมยัรัชกาลที� 5 เมืองต่างๆ ในภาคเหนือถูก

รวมกนัเป็นมณฑลลาวกาว และต่อมาเป็นมณฑลพายพั มีขา้หลวงแต่งตั�งจากส่วนกลางมา

ปกครอง ความจงรักภกัดีของประชากรในทอ้งถิ�นที�แต่เดิมเคยมีต่อเจา้เมืองหรือกลุ่มเชื�อ
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ชาติ และวฒันธรรมของตนก็ค่อยๆ ถูกดึงเขา้มาในฐานะเป็นหน่วยในภูมิภาคและสังคม

วฒันธรรมเดียวกนั 

 

 2.  พฒันาการทางสังคม วฒันธรรม และการเมือง กบัอทิธิพลภายนอก 

 พฒันาการทางสังคม วฒันธรรม และการเมืองของภูมิภาคที�เรียกวา่ “ลา้นนา” กบั

อิทธิพลภายนอกนั�น แต่เดิมเคยมีความเชื�อกนัว่า พฒันาการทางสังคมและการเมืองของ

ดินแดนเอเชียอาคเนย ์ทั�งในบริเวณผืนแผ่นดินใหญ่และแมแ้ต่ในบริเวณที�เป็นหมู่เกาะ 

ไดรั้บอิทธิพลจากแหล่งสาํคญั 2 แหล่ง คือ จีนและอินเดีย 

 สําหรับความสนใจและการศึกษาเกี�ยวกบัอิทธิพลของอินเดียที�มีต่อดินแดนใน

เอเชียอาคเนย์นั�น แทบจะไม่ต้องพูดถึง เพราะมีอยู่มากที�สุด นักปราชญ์ชาวตะวนัตก

ผูเ้ชี�ยวชาญในเรื�องนี�  คือ ยอร์จ เซเดส์ ซึ� งไดมี้ผลงานการศึกษาออกมาจาํนวนมาก หนงัสือ

ที�มีอิทธิพลและอาจถือได้ว่าเป็นตวัแทนความรู้ความคิดของท่านเกี�ยวกบัอิทธิพลของ

อินเดียที�มีต่อพฒันาการของระบบความเชื�อ สังคม และการเมืองของเอเชียอาคเนยก์็คือ  

The Indianized States of Southeast Asia ซึ� งตีพิมพค์รั� งแรกเป็นภาษาฝรั�งเศสในปี ค.ศ. 

1964 อิทธิพลของความรู้และความคิดเกี�ยวกบัอิทธิพลของอินเดีย ที�มีต่อดินแดนในเอเชีย

อาคเนยต์ามแนวของยอร์จ เซเดส์ มีผลให้มีการเน้นความสําคญัของอิทธิพลของอินเดีย

มากเกินไป ทาํใหล้ะเลยความสาํคญัแหล่งที�มาของอิทธิพลที�สาํคญัอีกสายหนึ�ง คือ จีน 

 สําหรับอิทธิพลของจีนที�มีต่อดินแดนในเอเชียอาคเนยน์ั�น ไดรั้บการกล่าวเพียง

ย่นย่อว่ามีเฉพาะทางดา้นที�เกี�ยวกบัการคา้ ลทัธิความเชื�อทางศาสนา และการจดัองค์กร

ทางสังคม อิทธิพลดังกล่าวยงัคงปรากฏหลงเหลือให้เห็นอยู่ในหมู่ประชากรที�อยู่ใน

บริเวณภูเขาทางภาคเหนือของประเทศและบริเวณใกล้เคียง ที�ยงัคงมีความเชื�อในเรื�อง      

ผบีรรพบุรุษ และการถือสกุลเดียวกบัคนจีน 

 ตั�งแต่ก่อนและหลงัสงครามโลกครั� งที� 2 เป็นตน้มา เมื�อภูมิเอเชียอาคเนยเ์ริ�มเป็นที�

สนใจ และมีชาวตะวนัตกเขา้มาทาํการศึกษานั�น สถานการณ์ในประเทศจีนกาํลงัวุ่นวาย 

เกิดความไม่สงบภายใน และเมื�อมาถึงปี ค.ศ. 1950 ซึ� งเป็นระยะที�การศึกษาเกี�ยวกบัเอเชีย

อาคเนยไ์ดเ้ริ�มตน้อยา่งจริงจงั ประเทศจีนก็มีการเปลี�ยนแปลงการปกครองและปิดประเทศ 

หลกัฐานและขอ้มูลที�เกี�ยวกบัดินแดนในเอเชียอาคเนยซึ์� งอยูใ่นเอกสารและบนัทึกของฝ่าย
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จีนไม่อยู่ในฐานะที�จะได้รับการสอบค้น จนกระทั�งกว่า 2 ทศวรรษต่อมา เมื�อจีนเปิด

ประเทศ หลกัฐานทางฝ่ายจีนเกี�ยวกบัดินแดนในเอเชียอาคเนยจึ์งเริ�มปรากฏออกมา ทาํให้

มีความรู้ความเขา้ใจเกี�ยวกบัภูมิภาคนี�  โดยเฉพาะในยคุตน้ๆ ของประวติัศาสตร์ก่อนที�จะมี

หลกัฐานและบนัทึกเป็นลายลกัษณ์อกัษรมากยิ�งขึ�น 

 ดงัที�ไดก้ล่าวมาแลว้ขา้งตน้ บริเวณที�เป็นภาคเหนือของประเทศไทยหรือที�เรียก

รวมๆ วา่ “ลา้นนา” เป็นดินแดนที�อยูใ่นอาณาเขตทางภูมิศาสตร์ที�เรียกว่า “บริเวณเชิงเขา

หิมาลยั” อนัเป็นบริเวณที�มีความสัมพนัธ์อยา่งใกลชิ้ดทางดา้นนิเวศวิทยา ประวติัศาสตร์ 

และชาติพนัธ์ุกบัจีนเป็นเวลานาน ก่อนที�จีนจะพฒันาการคา้ทางทะเล จากบริเวณชายฝั�ง

ตะวนัตกเฉียงใตข้องจีนไปยงับริเวณชายฝั�งและหมู่เกาะในเอเชียอาคเนย ์จีนไดพ้ยายาม

ติดต่อทาํการคา้กบัอินเดียโดยทางบก เส้นทางการคา้ทางบกระหว่างจีนกบัอินเดียผ่าน

ดินแดนที�อยู่ในบริเวณพม่าตอนบน ดังปรากฏอยู่ในบันทึกของจีนตั� งแต่สมัยต้นๆ 

คริสต์ศตวรรษ ก่อนที�อิทธิพลของอินเดียตามบริเวณศูนยก์ลางของเมืองชายฝั�งทะเลดา้น

ใต้และตะวนัตกจะค่อยๆ แพร่หลาย โดยอาศยัเส้นทางทั�งทางบกและทางลาํนํ� ามายงั

บริเวณภายในของผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์ แต่เนื�องจากอิทธิพลของจีนที�

แพร่กระจายเขา้มาสมยัแรกๆ นั�น มกัจะเป็นเรื�องของความเชื�อทางศาสนา อุดมการณ์ 

ความคิดเกี�ยวกบัจกัรวาล ตลอดจนหลกัการเกี�ยวกบั  การจดัองคก์รทางสังคม ซึ� งลว้นเป็น

เรื�องที�มีลกัษณะเป็นนามธรรมและออกจะมองเห็นได้ยาก อิทธิพลดงักล่าวนี� เมื�อไดรั้บ 

การปรับเขา้กบัระบบความเชื�อและอุดมการณ์ดั�งเดิมของภูมิภาคนี�ก็กลายเป็นพื�นฐานซึ� ง

จะมีการปรับเปลี�ยน เมื�ออิทธิพลความเชื�อของฮินดู พุทธศาสนานิกายมหายานและนิกาย

เถรวาทขยายตวัเขา้มาในสมยัต่อมา 

 เมื�อไม่นานมานี� ไดมี้การขุดพบแหล่งเครื�องถว้ย (เครื�องเคลือบดินเผา) ซึ� งมีทั�งที�

ผลิตในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยและที�ผลิตในบริเวณใกลเ้คียง รวมทั�งที�มาจาก

ประเทศจีน การศึกษาลวดลายที�ปรากฏอยูใ่นเครื�องถว้ยของจีน พบวา่ มีความสัมพนัธ์และ

มีอิทธิพลต่อลายปูนปั� นของวดัและเจดียใ์นลา้นนา นอกจากนี�  โครงสร้างทางศิลปกรรม 

คือ สถาปัตยกรรมเครื�องไม ้การใชก้ระเบื�องและสีสันฉูดฉาด ลว้นแต่สะทอ้นให้เห็นใน

รูปผงัของหลุมฝังศพและเมืองโบราณ ซึ� งสะทอ้นให้เห็นถึงความเชื�อเกี�ยวกบับริเวณอนั

เป็นมงคลหรือชยัภูมิในการเลือกถิ�นที�อยู ่เมืองและหลุมฝังศพ ตลอดจนความเชื�อเกี�ยวกบั
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ทิศต่างๆ ซึ� งเป็นความเชื�อในเรื�องจกัรวาลของจีนที�หย ั�งลึกและมกัจะถูกมองขา้มไปใน

ปัจจุบนั เมื�อหลกัฐานบนัทึกของฝ่ายจีนเริ�มทยอยออกมา ความรู้เกี�ยวกบัผูค้น วฒันธรรม 

และสังคมของดินแดนในภูมิภาคนี� ในสมยัก่อนที�จะพฒันามาเป็นอาณาจกัรลา้นนาก็เริ�มมี

เพิ�มมากขึ�น 

 ในประเด็นที�เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างอิทธิพลภายนอก กบัพฒันาการทาง

สังคมและวฒันธรรมดั� งเดิมของดินแดนในล้านนานั�น เคยมีความเชื�อกันมาแต่เดิมว่า 

ภูมิภาคส่วนนี�  ซึ� งเป็นส่วนหนึ� งของบริเวณแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย ์เคยอยู่ภายใต้

การขยายอาํนาจหรืออิทธิพลของอินเดีย ดงันั�น พฒันาการที�มีลกัษณะซบัซ้อนทางสังคม 

การเมืองในรูปของรัฐ มีระบบผูน้าํรวมอยูใ่นศูนยก์ลาง และเมืองต่างๆ ที�มีความสัมพนัธ์

ลดหลั�นกนัไปตามความสาํคญั จึงไดรั้บการอธิบายวา่เป็นผลมาจากการเอาแบบอยา่ง หรือ

อยา่งนอ้ยก็ไดรั้บการกระตุน้ในระยะเริ�มแรกจากอิทธิพลของอินเดียหรือจีน แต่ความคิด

ในแนวดงักล่าวในปัจจุบนัได้เปลี�ยนไปแลว้ ในระยะสองทศวรรษที�ผ่านมา การคน้พบ

ทางโบราณคดีไดน้าํไปสู่ขอ้สรุปใหม่ที�วา่ สังคมและวฒันธรรมที�มีพฒันาการซบัซ้อนคง

จะมีอยู่ก่อนแลว้เป็นเวลานานในดินแดนภูมิภาคนี�  ก่อนที�อิทธิพลของอินเดียหรือจีนจะ

แพร่ขยายเขา้มา 

 การขดุคน้ทางโบราณคดีในภาคเหนือของประเทศไทยที�ผา่นมา เป็นตวัอยา่งหนึ�ง

ที�ชี� ใหเ้ห็นวา่ การผลิตเครื�องปั� นดินเผาไดเ้ริ�มมีขึ�นแลว้เมื�อ 7,000 ปีก่อนคริสตกาล เทคนิค

การหลอมดีบุก-สัมฤทธิ�  ไดมี้การพฒันาแลว้เมื�อ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล ถึงแมว้่าขอ้อา้ง

ของนักโบราณคดีดงักล่าวนี�  ยงัอยู่ในลกัษณะของขอ้สมมติฐานที�ตอ้งการการทดสอบ 

และหลกัฐานแวดลอ้มอื�น ๆ เป็นเครื�องยืนยนั แต่อายุของพฒันาการทางเทคนิคที�ไดม้า

จากเครื�องวดัเรดิโอคาร์บอนต่าง ๆ ดงักล่าวก็ทาํให้เราไม่สามารถหนัไปยึดถือการแบ่งยุค

พฒันาการของภูมิภาคนี� ที�มีอยู่เดิมได้อีก ผลของการแบ่งยุคพฒันาการทางเทคนิคของ

ดินแดนในภูมิภาคนี� ใหม่ นาํมาสู่ขอ้สรุปใหม่ที�วา่ เป็นระยะเวลาร่วม 10,000 ปี ก่อนสมยั 

1,500 ปีก่อนคริสตกาล บริเวณที�เป็นผนืแผน่ดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย ์และอาจจะรวมถึง

บริเวณหมู่เกาะดว้ย คงจะเป็นศูนยก์ลางและแหล่งกระจายความเจริญทางวฒันธรรมไปยงั

บริเวณใกลเ้คียง มากกวา่จะเป็นบริเวณที�ลา้หลงัไม่มีอะไรเป็นของตวัเอง เป็นเวลาหลายปี

ก่อนการขุดคน้ทางโบราณคดี พอล เบเนดิกส์ นกัภาษาศาสตร์ ไดเ้คยเสนอขอ้สมมติฐาน
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ซึ� งมีการโตแ้ยง้กนัมากในสมยันั�นว่า กลุ่มชนที�มีเทคนิคการปลูกขา้วโดยการทดนํ� าและ

การหลอมโลหะในภูมิภาคนี�  จะต้องเป็นกลุ่มชนที�พูดภาษาตระกูลออสโตร-ไท ใน

การศึกษาพฒันาการของการปลูกขา้ว ชาง (Te-Tju Chang) นกัพนัธุกรรมศาสตร์ (เชื�อสาย

จีน) ซึ� งศึกษาในแง่ของพนัธุกรรมศาสตร์ ไดส้รุปความเห็นวา่ บริเวณที�เป็นถิ�นกาํเนิดคง

เป็นบริเวณชายขอบตอนเหนือของแผน่ดินใหญ่เอเชียอาคเนย ์จะเห็นไดว้า่ ความเห็นของ

นกัโบราณคดี และขอ้สรุปของเบเนดิกส์และชาง ต่างก็เป็นอิสระต่อกนั ทั�งนี� ในกรณีของ

เบเนดิกส์เกิดก่อนที�จะมีการขุดคน้ทางโบราณคดี แต่กระนั�น ขอ้สรุปของแต่ละฝ่ายต่างก็

สนับสนุนและชี� แนะไปในแนวเดียวกนัถึงพฒันาการและความเจริญทางเทคนิคที�มีอยู่

ก่อนแลว้ในภูมิภาคแห่งนี�  

 โดยสรุปแลว้อาจกล่าวไดว้า่ ในประมาณตอนตน้ๆ ของคริสตศ์ตวรรษ ในบริเวณ

เชิงเขาหิมาลัย ซึ� งต่อมาได้กลายมาเป็นผืนแผ่นดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย์ คงจะเป็น

บริเวณที�มีสังคมและวฒันธรรมหลากหลายปะปนกันอยู่ แมจ้ะเป็นความจริงว่าแต่ละ

สังคมวฒันธรรมดงักล่าวก็จะตอ้งมีรูปแบบของการปรับตวัให้เขา้กบัสภาพแวดลอ้มของ

ตนแตกต่างกันไป แต่สังคมวฒันธรรมต่าง ๆ เหล่านั� นก็คงจะต้องรวมกันอยู่ภายใต้

ขนบธรรมเนียมประเพณีจาํนวนหนึ� งภายในภูมิภาคเดียวกนั และในภูมิภาคดงักล่าวนี�

แหละที�รูปแบบทางวฒันธรรม สังคม และการเมือง ที�ต่อมารู้จกักันในนามของเอเชีย

อาคเนย ์ไดพ้ฒันามาตามลาํดบั ดา้นองคก์รทางสังคมและการเมือง ในตอนเริ�มแรกชุมชน

ต่าง ๆ ในภูมิภาคนี�ก็คงจะค่อยๆ พฒันาจากเผา่พนัธ์ุมาเป็นองคก์รในระดบัสูงขึ�นมาอยา่ง

แวน่แควน้ จนในที�สุดก็กลายเป็นอาณาจกัรที�รวมอาํนาจการปกครองไวใ้นศูนยก์ลาง ดงั

ปรากฏเรื�องราวอยูใ่นบนัทึกของฝ่ายจีน ในตอนตน้ๆ ของคริสตศ์ตวรรษ การจะไปคน้หา

อิทธิพลของอินเดียหรือฮินดูในองคก์รทางสังคมการเมือง ซึ� งมีลกัษณะซบัซอ้นดงักล่าว ที�

ปรากฏอยู่ในบริเวณลุ่มแม่นํ� าอิรวดีที�กระจายเขา้มาถึงจึงเป็นเรื�องที�ไม่น่าจะก่อให้เกิดผล

แต่ประการใด 

 

 3.  ระบบความเชื�อและศาสนากบัอุดมการณ์ทางสังคมและวฒันธรรม 

 ระบบความเชื�อและศาสนานั�น สิ�งที�ควรจะพิจารณาในฐานะที�เป็นส่วนหนึ�งของ

ระบบสังคมและวฒันธรรม และถา้จะพิจารณาโดยส่วนรวมแลว้ก็อาจถือไดว้า่ ความเชื�อ
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และศาสนาเป็นหลกัการพื�นฐานอุดมการณ์ขององค์กรทางศิลปวฒันธรรม สังคม และ

การเมือง ในการศึกษาเรื�องความเชื�อและศาสนา เท่าที�เคยทาํกนัมานั�น มกัจะแยกศึกษา

เป็นเรื�องๆ คือ ศึกษาเรื� องของพุทธ เรื� องของฮินดู หรือพราหมณ์ เรื� องของอิสลาม เรื�อง

ของคริสเตียน หรือความเชื�อเกี�ยวกบัผี เป็นเรื�องๆ ที�เป็นอิสระต่อกนั ไม่ไดม้องวา่ความ

เชื�อและศาสนาต่างๆ ดงักล่าวมีความสัมพนัธ์เกี�ยวขอ้งต่อกนัและกนัในหมู่ประชากรที�มี

สภาพแวดล้อมทางสังคมและวฒันธรรมเดียวกันอย่างไร ในกระบวนพฒันาการของ

ระบบความเชื�อและศาสนาของดินแดนในภูมิภาคล้านนานี�  เราจะเห็นได้ว่า ยุคสมัย

เริ�มแรก เมื�อเกษตรกรรมโดยเฉพาะการทาํไร่เลื�อนลอยยงัคงเป็นพื�นฐานที�สําคญัของ

สังคมและวฒันธรรม ระบบความเชื�อเรื�องผี โดยเฉพาะความเชื�อในเรื�องของผีบรรพบุรุษ 

คงจะเป็นพื�นฐานและอุดมการณ์ของการจดัองค์กรทางสังคมการเมืองของยุคนั�น ต่อมา

เมื�อความเชื�อในลทัธิฮินดู แพร่ขยายเขา้มา ความเชื�อผีบรรพบุรุษที�มีอยูเ่ดิม อยา่งการสร้าง

หอผไีวบ้นหลุมฝังศพ หรือหลกัซึ� งถือเป็นศูนยก์ลางทางดา้นความศกัดิ� สิทธิ� หรือพิธีกรรม

ของหมู่บา้นที�เรียกวา่ “ใจบา้น” ในกาลต่อมาไดค้่อยๆ กลายเป็นเสาอินทขีลหรือหลกัเมือง 

การที�พิธีบูชาทา้วทั�งสี�หรือจตุัโลกบาล ซึ� งเป็นคติของลทัธิพรมหมณ์หรือฮินดู ไดก้ลายมา

เป็นส่วนหนึ� งของพิธีกรรมของลา้นนา เมื�อพุทธศาสนาเริ�มตน้ดว้ยคติฝ่ายมหายานและ

ตามมาดว้ยหินยานหรือเถรวาท ความเชื�อดั�งเดิมในเรื�องผีบรรพบุรุษและความเชื�อต่างๆ 

ตามลทัธิศาสนาฮินดูหรือพราหมณ์ ก็ถูกปรับและผสมผสานเขา้ไปอยู่ภายใตร้ะบบของ

พระพุทธศาสนา ศาสนาอิสลามและ คริสเตียน ซึ� งแพร่ขยายเขา้มาภายหลงัต่างก็ปรับเขา้

กบัสังคมวฒันธรรมทอ้งถิ�นที�มีอยูเ่ดิม แต่วา่ การปรับตวัของศาสนาอิสลาม และคริสเตียน

กบัลทัธิความเชื�อดั� งเดิมของทอ้งถิ�นนั�น อาจมีลกัษณะแตกต่างกบัการปรับตวัของลทัธิ

ความเชื�อตามคติฮินดู พราหมณ์ พุทธศาสนา หรือศาสนาคริสต ์อาจจะใชค้วามเชื�อที�มีอยู่

ดั�งเดิมเป็นพื�นฐานในการเผยแพร่ หรือดึงประชากรในทอ้งถิ�นหนัมานบัถือศาสนา แต่เมื�อ

เปลี�ยนศาสนาแล้วก็มิได้นาํเอาลทัธิความเชื�อเดิมเขา้มาอยู่ในศาสนาใหม่ ส่วนศาสนา

อิสลามนั�น แมว้า่จะถืออลัเลาะห์เป็นพระเจา้สูงสุดองคเ์ดียว ปฏิเสธการถือผี แต่พิธีกรรม

และการเฉลิมฉลองเกี�ยวกบัการแต่งงานและชีวิตประจาํวนัต่างๆ ก็มีการดูดกลืนขนบ-

ธรรมเนียมประเพณีทอ้งถิ�นเขา้ไปไวไ้ม่นอ้ยเหมือนกนั 
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 จากเหตุผลต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้นั�น สิ�งที�ตอ้งการจะเน้นก็คือ ตลอดระยะเวลา

ของพฒันาการทางสังคม การเมืองในภาคเหนือของประเทศไทย ระบบความเชื�อและ

ศาสนาจะมีการปรับเปลี�ยน และมีการผสมผสานกนัอยูต่ลอดเวลามิไดห้ยุดนิ�ง ความเชื�อที�

เกี�ยวกบัผีบรรพบุรุษของสังคมที�มีพื�นฐานเกษตรจะค่อยๆ ปรับเขา้กบัลทัธิความเชื�อของ

ฮินดูและพุทธศาสนา ซึ� งแพร่ขยายเขา้มาภายหลงั ประชาชนที�นบัถือศาสนาเหล่านี�  จะหนั

กลบัไปนับถือศาสนาอิสลามและคริสต์  ซึ� งแพร่ขยายเข้ามาภายหลงั หน้าที�สําคญัอีก

ประการหนึ�งของศาสนาก็คือ ในกรณีที�มีการขยายอิทธิพลทางการเมืองของรัฐที�มีอิทธิพล

ควบคุมจากส่วนกลางก็ดีหรือของชนต่างชาติก็ดี ลทัธิความเชื�อและศาสนาจะถูกนาํมาใช้

เป็นเครื�องมือในการต่อตา้นการขยายอาํนาจอิทธิพล หรือการเปลี�ยนแปลงต่างๆ ดงักล่าว 

ความเชื�อเรื�องพระศรีอาริยห์รือผูศ้กัดิ� สิทธิ�  ผูมี้บุญต่างๆ (ผูป้ลดปล่อย) ที�นาํมาเป็นขอ้อา้ง

ในการก่อการกบฏในประวติัศาสตร์ของลา้นนา อนัเป็นปฏิกิริยาต่อการขยายอาํนาจของ

รัฐจากส่วนกลางเป็นตวัอยา่งที�เห็นไดช้ดั 

 นอกจากนี�  ระบบความเชื�อและศาสนายงัทาํหนา้ที�คลา้ยเป็นตวับท หรือหลกัการ

พื�นฐานในการจดัองค์การทางสังคมและการเมือง สิ� งที�ปรากฏให้เห็นทางดา้นกายภาพ 

เช่น ผงัเมือง โบสถ์ วิหาร สถาปัตยกรรม หรือแมแ้ต่พิธีกรรม ศิลปะ และการแสดงต่างๆ 

ก็อาจกล่าวได้ว่ามีระบบความเชื�อและศาสนาเป็นหลกัการพื�นฐานควบคุมอยู่ เมื�อเป็น

ดงันั�น จึงถือวา่ ระบบความเชื�อและศาสนาเป็นส่วนหนึ� งของระบบสังคมและวฒันธรรม 

และการศึกษาวิเคราะห์โดยมีความเกี�ยวพนักบัสังคมและวฒันธรรมเท่านั�น ที�จะทาํให้

เขา้ใจความหมายและหนา้ที�ที�แทจ้ริงของระบบความเชื�อและศาสนาได ้

 

 4.  ชนกลุ่มน้อยในกระบวนการพฒันารัฐประชาชาต ิ

 กลุ่มชาติพนัธ์ุซึ� งถือวา่เป็นชนกลุ่มนอ้ยในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยนั�น 

จะเห็นไดว้า่ในภูมิภาคนี� ซึ� งรู้จกักนัในนามของ “บริเวณเชิงเขาหิมาลยั” ดงักล่าวแลว้นั�น 

จะประกอบไปดว้ยเทือกเขาตะนาวศรีทางดา้นตะวนัตก ทอดลงไปจนถึงแหลมมลาย ูใน

บริเวณตอนกลางจะประกอบ ดว้ยเทือกเขาต่างๆ ที�อยูใ่นบริเวณประเทศพม่า ประเทศลาว

และภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ส่วนทางดา้นตะวนัออกจะเป็นเทือกเขาในบริเวณ

ที�ราบสูงโคราช เทือกเขาในบริเวณต่างๆ ดงักล่าวนอกจากจะเป็นพรมแดนธรรมชาติ กั�น
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บริเวณพื�นราบที�อยูร่ะหวา่งเทือกเขาต่าง ๆ ออกจากกนัเป็นส่วนๆ แลว้ เทือกเขาเหล่านี� ยงั

เป็นเส้นทางอพยพของกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เขา้มาสู่บริเวณผืนแผ่นดินใหญ่และหมู่เกาะ

ของเอเชียอาคเนย ์ตั�งแต่เริ�มตน้จนถึงสมยัปัจจุบนั 

 ในกระบวนการพฒันาทางสังคมและการเมืองของดินแดนในภูมิภาคดงักล่าว 

กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านี�ก็มีส่วนร่วมอยู่ดว้ยอย่างใกลชิ้ด แต่ฐานะและบทบาทของกลุ่มชาติ

พนัธ์ุดังกล่าวในประวติัศาสตร์มีอยู่น้อยมาก ยิ�งกว่านั�นในกระบวนพฒันาการของรัฐ

ประชาชาติสมยัใหม่ กลุ่มชาติพนัธ์ุบางกลุ่มจะถูกรวมเขา้กบัประชากรส่วนอื�น ๆ ของรัฐ 

ส่วนกลุ่มชาติพนัธ์ุไม่ยอมเขา้ไปรวมก็จะแยกตวัอยูบ่ริเวณชายขอบที�ห่างไกลจากอาํนาจ

และอิทธิพลของศูนยก์ลาง ดงันั�น จะเห็นไดว้่าในรัฐประชาชาติสมยัใหม่ที�อยู่ในบริเวณ

ผนืแผน่ดินใหญ่ของเอเชียอาคเนย ์คือ จีน พม่า เวยีดนาม ลาว เขมร และประเทศไทย จะมี

กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ เหล่านี�  จึงมิใช่เป็นชนกลุ่มนอ้ย ประชากรของกลุ่มชาติพนัธ์ุที�อยู่ใน

บริเวณชายขอบของรัฐประชาชาติดงักล่าวนี�  ปัจจุบนัมีจาํนวนไม่นอ้ยกวา่ 3 ลา้นคน กลุ่ม

ชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เหล่านี�  จึงมิใช่เป็นชนกลุ่มนอ้ยในแง่ของจาํนวนหรือปริมาณ แต่เป็นชน

กลุ่มน้อยในแง่ที�ตอ้งตกอยู่ภายใตอ้าํนาจการควบคุมทางการเมืองของชนกลุ่มใหญ่ แต่

อาจจะมีจาํนวนไม่น้อยอยา่งในกรณีของประเทศพม่า ดงัจะเห็นวา่ชนกลุ่มน้อย ตวัอย่าง

กะเหรี�ยง ตอ้งสู้  ไทใหญ่  ตะขิ�น มอญ และอื�นๆ เมื�อรวมกนัแลว้จะมีจาํนวนมากกวา่พม่า

ซึ� งเป็นผูป้กครอง นอกจากจะตกอยู่ใตอ้าํนาจการปกครองของชนที�ถือตนเป็นใหญ่แลว้ 

ชนกลุ่มน้อยยงัไม่ไดรั้บหรืออาจถูกปฏิเสธสิทธิ� ที�จะใช้หรือเขา้ถึง ทรัพยากรธรรมชาติ 

การไม่ไดรั้บสัญชาติ และขาดความรู้ทางดา้นภาษาของชาติที�มีอาํนาจปกครอง ความอคติ

และรังเกียจเดียดฉนัทข์องชนส่วนใหญ่ ที�อยูใ่นสังคมที�มีการแบ่งชนชั�นทางสังคม ทาํให้

กลุ่มชาติพนัธ์ุที�อยูใ่นบริเวณชายขอบของรัฐสมยัใหม่ ไม่สามารถจะเขา้ไปรวมเป็นส่วน

หนึ� งของรัฐประชาชาติสมยัใหม่ได้ นอกจากนี�  การเพิ�มของประชากรอย่างรวดเร็วใน

บริเวณพื�นราบ และการขยายบริเวณที�ทาํกินของประชากรในพื�นราบ ขึ�นมาบริเวณเชิงเขา

และที�ราบระหวา่งหุบเขา การขยายตวัของอุตสาหกรรมป่าไม ้ทาํให้มีการโค่นไมจ้าํนวน

มากในป่า การที�ที�ดินในบริเวณภูเขาเป็นที�ตอ้งการและมีศกัยภาพสูง สําหรับปลูกพืชไร่

เศรษฐกิจและการทาํไร่ขนาดใหญ่อยา่งสวนสน ไร่ชา หรือผลไมอื้�นๆ ลว้นมีผลกระทบ

ต่อการใชที้�ดินและเศรษฐกิจของชนกลุ่มนอ้ยในบริเวณภูเขามากยิ�งขึ�น สงครามและการสู้
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รบที�ยดืเยื�อเป็นเวลานานในประเทศจีน เวยีดนาม เขมร ลาว และพม่า ก็มีส่วนผลกัดนัให้มี

การอพยพยา้ยถิ�นและสร้างความเสื�อมโทรมทางเศรษฐกิจและสังคมให้แก่กลุ่มชาติพนัธ์ุ

ชนกลุ่มนอ้ยเพิ�มมากขึ�นไปอีก 

 สิ�งที�ควรตอ้งการเน้นในเรื�องเกี�ยวกบักลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ที�มีถิ�นที�อยู่ในบริเวณ

ภาคเหนือของประเทศไทย ซึ� งเป็นกลุ่มที�สถานการณ์ทางประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ และ

การเมือง กระบวนการพฒันาการของรัฐประชาชาติสมยัใหม่ไดผ้ลกัดนัให้ตอ้งตกอยู่ใน

ฐานะ “ชนกลุ่มน้อย” ก็คือ การที�กลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านี� ไดเ้คยมีส่วนสัมพนัธ์อย่างใกลชิ้ด

กบัพฒันาการทางสังคมและการเมืองของดินแดนในภูมิภาคแห่งนี�   ประชากรของกลุ่ม

ชาติพนัธ์ุดงักล่าวอาจจะถูกรวมเขา้ไปเป็นส่วนหนึ� งของแว่นแควน้หรืออาณาจกัร โดย 

การเขา้ไปสวามิภกัดิ� ดว้ยความสมคัรใจ หรืออาจจะถูกบงัคบักวาดตอ้น ส่วนแว่นแควน้

หรืออาณาจกัรดงักล่าวเองก็มีการปรับเปลี�ยนศูนยอ์าํนาจ และบริเวณที�เขา้มาสวามิภกัดิ�

หรือพึ�งพาอยู่ตลอดเวลา พูดง่ายๆ กลุ่มชาติพนัธ์ุ เช่น ลวัะหรือละวา้ มอญหรือไทใหญ่ 

เป็นหมากที�ถูกเดินอยู่บนกระดานของพฒันาการทางประวติัศาสตร์และการเมืองของ

ดินแดนในภูมิภาคนี�มาตลอดเวลา แต่เรื�องราวของชนเหล่านี� ในประวติัศาสตร์มีนอ้ยมาก 

ประวติัศาสตร์ของเอเชียอาคเนยม์กัเขียนจากจารึก บนัทึก และหลกัฐานอื�นๆ ที�ไดจ้าก

ศูนยข์องเมืองซึ� งมีจารึกเป็นอกัษร มีสิ�งก่อสร้างและสถาปัตยกรรมที�แข็งแรงคงทน สร้าง

ดว้ยอิฐและศิลา ส่วนชาติพนัธ์ุกลุ่มน้อยที�อยู่ในบริเวณชายขอบ ไม่มีประเพณีการบนัทึก

ดว้ยตวัอกัษร แต่อาศยัการจดจาํในรูปของเรื�องเล่า ตาํนาน และพิธีกรรม บา้นเรือนที�อยู่

อาศยัก็สร้างดว้ยวสัดุที�ไม่มีความถาวรคงทน สิ�งที�จะหลงเหลือปรากฏเป็นหลกัฐานทาง

ประวติัศาสตร์อยา่งที�เขา้ใจและเป็นที�ยอมรับกนัทั�วไปจึงมีนอ้ย หรืออาจกล่าวไดว้า่ แทบ

จะไม่มี แต่ถึงแมว้่าร่องรอยและหลกัฐานทางประวติัศาสตร์จะเป็นสิ�งที�หาไดย้ากในหมู่

ชนเหล่านี�  แต่ก็มิไดห้มายความวา่เขาไม่มีประวติัศาสตร์  มีนกัมานุษยวทิยาบางท่านสนใจ

ศึกษาพิธีกรรม ไดพ้บวา่ ในพิธีเลี� ยงผีบรรพบุรุษของชาวเขาเผา่อาข่า ในการเรียกผี เขาจะ

สามารถลาํดบับรรพบุรุษยอ้นหลงัไปไดห้ลายสิบชั�วอายุคน และในชั�วอายุของบรรพบุรุษ

เหล่านั�น จะมีเรื�องราวสาํคญัเกิดขึ�น เช่น การอพยพ การสู้รบ หรือโรคระบาด จากเรื�องราว

ที�จดจาํไดใ้นความทรงจาํของสมาชิกในสังคมดงักล่าว อาจจะทาํให้ผูศึ้กษาสามารถปะติด

ประต่อเรื�องราวทางประวติัศาสตร์ของชนเหล่านี�ได ้
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 ระบบความเชื�อ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และพิธีกรรม ที�ยงัคงจดจาํและยึดถือ

ปฏิบติัอยู่ในกลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ในภาคเหนือของประเทศไทย จาํนวนไม่น้อยที�เป็น
เงื�อนงาํที�จะทาํให้เขา้ใจระบบความเชื�อ และขนบธรรมเนียมประเพณีของลา้นนาปัจจุบนั 

การเลือกถิ�นที�อยู่อาศยัของชาวเขาเผ่ามง้ ที�ให้ความสําคญัแก่สภาพแวดล้อม เช่น ภูเขา 

ทางนํ� าไหล และทิศต่างๆ ทาํให้คิดถึงการเลือกชัยภูมิในการตั�งเมืองของพระยามงัราย 
และเจ้าองค์อื�นๆ เมื�อมีการตั�งถิ�นฐานในยุคเริ� มแรกในล้านนา ความคิดและความเชื�อ

เกี� ยวกับชัยภูมินี� แลเห็นได้ชัดว่า เป็นอิทธิพลของจีน ทางด้านศิลปะ ดนตรี และ

สถาปัตยกรรมก็เช่นเดียวกนั ถา้ไดมี้ความสนใจและทาํการศึกษาอยา่งจริงจงั ความรู้ความ
เขา้ใจทางดา้นศิลปะและวฒันธรรมดา้นอื�น ๆ ของกลุ่มชาติพนัธ์ุเหล่านี�  จะทาํให้เขา้ใจใน

ศิลปะและวฒันธรรมของภูมิภาคลา้นนามากยิ�งขึ�น 

 
บทสรุป 

 

 อาณาจักรล้านนาเป็นรัฐที�พฒันาการจากรัฐขนาดเล็กในเขตพื�นที� ลุ่มนํ� ากก 
(บริเวณอาํเภอแม่จนัและอาํเภอเชียงแสน จงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั) โดยพญามงัราย ซึง

พระองคไ์ดร้วบรวมรัฐเล็กรัฐนอ้ยเขา้ดว้ยกนัและสถาปนาเป็นอาณาจกัรลา้นนาในปี พ.ศ. 

1839 โดยมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลางทางการเมืองการปกครอง ศาสนา เศรษฐกิจ และสังคม 
เป็นรัฐร่วมสมยักบัรัฐสุโขทยั อยธุยา ลา้นชา้ง และพุกาม 

 การศึกษาประวติัศาสตร์ โบราณคดี ศิลปวฒันธรรมของอาณาจกัรเก่าแก่เช่น

อาณาจกัรลา้นนานั�น ในปัจจุบนัจะเน้นเป็นการศึกษาแบบสหวิทยาการ จึงจะสามารถ
ศึกษาไดอ้ยา่งครอบคลุม ซึ� งก็คือศึกษาทั�งทางดา้นมนุษยวิทยา และ ประวติัศาสตร์ เพราะ

ประวติัศาสตร์มีอยู่ไดก้็ดว้ยมนุษยเ์ป็นผูส้ร้างสรรค์ขึ�นนั�นเอง แต่เหนือสิ�งอื�นใดทั�งหมด 

การศึกษาประวติัศาสตร์ใหค้รอบคลุม ตอ้งศึกษาถึงกลุ่มชน กลุ่มชาติพนัธ์ุต่างๆ ที�ดาํรงอยู่

ในเขตรัฐนั�นๆ ในอดีตดว้ย จึงจะเป็นการมองอยา่งรอบดา้นและศึกษาอยา่งครอบคลุม 

 ในบทที� 1 นี�  เป็นการศึกษาสังคมและวฒันธรรมลา้นนา ครอบคลุมทั�งการนิยาม

ความหมายของคําว่า “ล้านนา” ทฤษฎีที�ต้องนําไปศึกษา สถานภาพและปัญหาใน
การศึกษาลา้นนาในปัจจุบนั เพื�อจะไดน้าํไปเป็นฐานความรู้และฐานคิดสําหรับศึกษาบท

อื�นๆ ต่อไป 
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คําถามท้ายบท 

 

 1. ใหน้กัศึกษาอธิบายคาํวา่ “ลา้นนา” ทั�งดา้นความหมายและขอบเขต 

 2. ใหน้กัศึกษาแสดงความคิดเห็นเกี�ยวกบัการนาํทฤษฎีมานุษยวทิยาโครงสร้างมา

ใชใ้นการวเิคราะห์ประวติัศาสตร์และวฒันธรรม มีขอ้ดีและขอ้ดอ้ยอยา่งไร 

 3. ให้นกัศึกษาอธิบายสถานภาพการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนาในปัจจุบนั ใน

บริบทในดา้นต่างๆ คือ ดา้นสังคม ดา้นวฒันธรรม และดา้นชาติพนัธ์ุศึกษา 

 4. ให้นักศึกษาอธิบายปัญหาในการศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนา ว่าเกิดจากสิ� ง

ใดบ้าง มีปัจจัยอะไรเป็นเหตุสําคัญที�สุด ที�ทาํให้การศึกษาประวติัศาสตร์ล้านนาไม่

กา้วหนา้เท่าที�ควร 

 5. สถานภาพล้านนาศึกษาในปัจจุบนั ส่วนใหญ่มีการศึกษามุ่งเน้นในด้านใด 

นักศึกษาเห็นว่าควรจะมีการขยายขอบเขตของล้านนาศึกษาในด้านใดอีกบ้าง เพื�อให้

ครอบคลุมลา้นนาศึกษาใหม้ากที�สุดและเป็นประโยชน์ต่อทอ้งถิ�นที�สุด 
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แผนการบริหารการสอนประจําบทที� 2  

เรื�องประวัติศาสตร์ชุมชนล้านนา 
 

หัวข้อเนื�อหา 

 1. สภาพภูมิศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อประวติัศาสตร์ลา้นนา 

 2. จุดกาํเนิดแผน่ดินลา้นนา : จากตาํนานสู่ประวติัศาสตร์ลา้นนา 

  2.1 การจดัแบ่งยคุประวติัศาสตร์ 

  2.2 ตาํนาน-ประวติัศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุชุมชนลา้นนา 

  2.3 จากหิรัญนครเงินยางมาเป็นเมืองชา้งรอย...เชียงราย 

  2.4 กาํเนิดอาณาจกัรลา้นนา (พ.ศ. 1839) 

  2.5 กษตัริยใ์นสมยัสร้างลา้นนา (พ.ศ. 1839 – 1898) 

  2.6 ยคุรุ่งเรืองของ “ลา้นนา” 

  2.7 ลา้นนาล่มสลาย 

 3.  กลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา 

  1. ที�มาของชาติพนัธ์ุต่างๆ ในลา้นนา 

  2. การแบ่งกลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  นกัศึกษาสามารถอธิบายสภาพภูมิศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อประวติัศาสตร์ลา้นนา

ได ้ 

 2.  นักศึกษาเขา้ใจและอธิบายความเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์ลา้นนาตั�งแต่ยุคก่อน

ประวัติศาสตร์ ยุคประวัติศาสตร์ การก่อกําเนิดอาณาจักรล้านนา ความสําคัญของ

เชียงใหม่ในฐานะเมืองเอกของอาณาจกัรล้านนา ลาํดับกษตัริยใ์นอาณาจกัรลา้นนา ยุค

รุ่งเรือง และความลม้สลายของอาณาจกัรลา้นนาได ้

 3. นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และวจิารณ์ ตลอดถึงเทียบเคียงปัจจยัความเจริญและ

เสื�อมสลายของอาณาจกัรลา้นนากบัรัฐหรือประเทศต่างๆ ในอาเซียนในปัจจุบนัได ้
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 4.  นกัศึกษาสามารถอธิบายลกัษณะและที�มาหรือระวติัศาสตร์ของกลุ่มชาติพนัธุ์

ในลา้นนาได ้

 4.  นกัศึกษาสามารถอภิปรายลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรมของกลุ่มชาติพนัธุ์

ในลา้นนาได ้

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวิชา 

 3.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 

 5.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาจากสื�อวีดีทศัน์หรือสถานที�จริง 

 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาให้อภิปรายสภาพภูมิศาสตร์ที�มีผลต่อการกาํเนิดอาณาจกัร

ลา้นนา ความคงอยู ่และความลม้สลายของอาณาจกัรลา้นนา 

 7.  ให้นกัศึกษาอภิปรายสถานภาพด้านสังคมและวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุใน

ลา้นนา 

 8.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind Map) 

 9.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 10. ให้นกัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 

สื�อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  สื�อ Overhead / Projector 

 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.  แผ่นบนัทึกเสียง VCD ภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวเกี�ยวกับล้านนาและ

ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมกลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนา 
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การวัดผลและประเมินผล 

 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 

 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 

 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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45

บทที� 2 

ประวัติศาสตร์ชุมชนล้านนา 
 

ในบทที� 2 นี�  เป็นการกล่าวถึงลกัษณะและสภาพทั�วไปของล้านนา ทั�งทางด้าน

สภาพภูมิศาสตร์ที�เอื�ออาํนวยต่อการสร้างบา้นเมือง จุดกาํหนด สภาพและพฒันาการดา้น

การเมืองการปกครอง รวมถึงกลุ่มชาติพันธ์ุที�มีพ ัฒนาการทางด้านวฒันธรรมและ

ประวติัศาสตร์ร่วมกนั สิ�งเหล่านี�มีความสําคญัต่อการศึกษาลา้นนาของนกัศึกษาเป็นอยา่ง

มาก เพราะถา้เขา้ใจสภาพทั�วไปของลา้นนา ยอ่มเขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ วฒันธรรม และ

กลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนาไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

สภาพภูมิศาสตร์ที�มีอิทธิพลต่อประวัติศาสตร์ล้านนา 1 

 

ดินแดนล้านนาอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศไทยและประเทศใกล้เคียง มี

สภาพเป็นรัฐในหุบเขา พื�นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา มีพื�นที�ราบน้อยและที�ราบมี

ลกัษณะกระจดักระจายอยู่กลางหุบเขาต่างๆ เมืองในล้านนาจึงแยกตวักันอยู่ ลกัษณะ

เช่นนี� เป็นจุดอ่อนต่อการสร้างเสถียรภาพของรัฐด้วยเมืองราชธานีควบคุมหัวเมืองขึ� น

ยากลาํบาก กล่าวไดว้า่  เป็นปัญหาเชิงโครงสร้างในหุบเขา อยา่งไรก็ดี ดินแดนลา้นนายงั

สามารถรวบรวมเมืองนอ้ยใหญ่ต่าง ๆ เกาะเกี�ยวกนัเป็นอาณาจกัรเป็นเวลากวา่สองร้อยปี 

ขณะที�เมืองในแถบทางตอนบนของลา้นนา เช่น รัฐฉานและสิบสองพนันา เป็นรัฐในหุบ

เขาที�มีพฒันาการเพียงขั�นนครรัฐ ไม่อาจรวมตวัเป็นรัฐระดบัอาณาจกัรได ้

การที�ลา้นนาเป็นรัฐในหุบเขาที�ปิดลอ้มดว้ยแผน่ดิน ไม่มีทางออกสู่ทะเล มีผลต่อ

การสร้างอาํนาจรัฐในระยะยาว เนื�องจากความมั�งคั�งของรัฐมีที�มาจากการคา้ เมืองภายใน

ภาคพื�นทวีปเป็นไดเ้พียงศูนยก์ารคา้ระดบัภูมิภาค ขณะที�เมืองท่าชายทะเลติดต่อคา้ขายกบั

โลกภายนอกไดส้ะดวก จึงมีฐานะเป็นเมืองท่าคา้ขายระดบันานาชาติ รัฐในหุบเขาจะตอ้ง

                                                           
1 สรุปความจาก สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพค์รั� งที� 4. ภาควิชา

ประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 2551. 
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อาศยัการส่งผา่นสู่รัฐเมืองท่าชายทะเล ลกัษณะการคา้แบบส่งผา่นของรัฐในหุบเขาจึงเป็น

ขอ้จาํกดั นอกจากนั�น รัฐในหุบเขาซึ� งตั�งอยูต่อนในภาคพื�นทวีปมีขอ้จาํกดัดา้นการสื�อสาร

และรับวิทยาการจากชาวตะวนัตกที�ผ่านมาทางเมืองท่า ดงันั�น เมื�อรัฐโบราณต่างก็ขยาย

อาํนาจกนัอย่างเขม้ข้นตั�งแต่พุทธศตวรรษที� 21 เป็นตน้มา รัฐในหุบเขาจึงยากที�จะเป็น

อิสระ โดยเฉพาะอาณาจกัรลา้นนาซึ� งถูกขนาบดว้ยรัฐใหญ่ คือ พม่ากบัสยาม อาณาจกัร

ลา้นนาจึงสลายตวัเป็นเมืองขึ�นพม่าและสยามในเวลาต่อมา 

สําหรับภูมิประเทศ ลกัษณะทางกายภาพของลา้นนาต่างกบัดินแดนส่วนอื�นของ

ไทยอย่างชัดเจนเพราะในเขตภาคกลางเป็นพื�นที�ราบลุ่มกวา้งใหญ่ ส่วนภาคเหนือภูมิ

ประเทศเป็นเทือกเขาสูงที�ต่อเนื�องมาจากเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแควน้ยูนนาน

ของจีน พื�นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขาและหุบเขา มีที�ราบเพียงหนึ� งในสี� ของพื�นที�ทั� งหมด 

นอกจากนั�น บริเวณภาคเหนือเป็นแหล่งกาํเนิดแม่นํ� าหลายสาย โดยแบ่งแม่นํ� าออกเป็น 3 

ทาง คือ แม่นํ�าที�ไหลลงไปทางใต ้ไดแ้ก่ นํ�าปิง วงั ยม และ น่าน เป็นสาขาสาํคญัของแม่นํ� า

เจา้พระยา แม่นํ�าทางทิศตะวนัตก ไดแ้ก่ นํ� าปาย ยวม เมย ไหลสู่แม่นํ� าสาละวิน และแม่นํ� า

ทางตอนบน ได้แก่ แม่นํ� ากก อิง ฝาง ลาว ไหลสู่แม่นํ� าโขง แม่นํ� าทางตอนบนเป็นแม่นํ� า

สายสั�นและไหลเชี�ยว จึงมีความสําคญันอ้ยกวา่แม่นํ�าที�ไหลลงสู่แม่นํ� าเจา้พระยา แม่นํ� าที�มี

บทบาทในการติดต่อทางการค้าและคมนาคมมากกว่าแม่นํ� าอื�นคือ แม่นํ� าปิง ซึ� งเป็น

เส้นทางสายสําคญัมาแต่โบราณ บริเวณสําคญัของลา้นนาคือ พื�นที�ราบ ซึ� งมีลกัษณะเป็น

แอ่งระหวา่งหุบเขา ขนาดของพื�นที�ราบจะสัมพนัธ์กบัขนาดของเมือง พื�นที�ราบกวา้งเป็น

ที�ตั�งของเมืองใหญ่ ส่วนพื�นที�ราบแคบเป็นที�ต ั�งของเมืองขนาดเล็กลงตามลาํดบั 

ดา้นการตั�งถิ�นฐาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือกระจายตวัตามแอ่งหรือที�ราบลุ่มแม่นํ� า

ลกัษณะการตั�งถิ�นฐานยาวตามลาํนํ�า ตามที�ราบมีชุมชนหนาแน่น ส่วนบนที�สูงมีประชากร

เบาบาง เป็นที�อยูข่องชาวลั�วะและชาวกะเหรี�ยงหรือปะกากะเญอ และชาวเขาเผา่ต่าง ๆ ซึ� ง

เคลื�อนยา้ยเขา้มาภายหลงั ดาํรงชีวิตโดยการปลูกขา้วไร่และปลูกพืชไร่ต่างๆ คนพื�นราบ

และคนบนที�สูงมีวถีิชีวิตต่างกนั แต่ก็มีความเขา้ใจกนัและอยูร่่วมกนัอยา่งปกติสุข ผลจาก

การกระจายตัวของเมืองตามแอ่งต่างๆ ทาํให้แต่ละเมืองติดต่อกันยากลาํบากเพราะมี

เทือกเขาขวางกั�น แต่ละเมืองจึงมีลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิ�น ดงัเช่นภาษาทอ้งถิ�น สําเนียง
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ของคนแต่ละเมืองแตกต่างกนัและมีคาํศพัทเ์ฉพาะถิ�น ส่วนศิลปวฒันธรรม หากสังเกตจะ

พบลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิ�น 

วิธีเลือกทาํเลที�ตั�งเมือง ตามความคิดของชาวไทยยวนจะพิจารณาจากกายภาพ 3 

อยา่ง เรียงตามลาํดบัความสําคญัดงันี�  

1. มีแม่นํ� าที�ให้นํ� าอุดมสมบูรณ์เพียงพอ ถือเป็นชยัมงคลที�สําคญั เมืองในลา้นนา

จึงตั�งอยู่ริมแม่นํ� า อาจเรียกชื�อเมืองตามชื�อแม่นํ� า เช่น เมืองพิงค์เชียงใหม่ เมืองแกน (แม่

แตง) เมืองขาน (สันป่าตอง) เมืองวงั (วงัเหนือ) เมืองน่าน 

2. มีที�ราบเพื�อตั� งบ้านเมืองและทาํนาในที�ลุ่ม เวลาเลือกพื�นที�จะดูความอุดม

สมบูรณ์ของดินและขนาดพื�นที�ซึ� งปลูกขา้วไดใ้นปริมาณที�มาก  

3. “ภูเขา” ในเขตล้านนาเต็มไปดว้ยภูเขาและหุบเขา มีความเชื�อสืบต่อกนัมาว่า 

ภูเขาควรตั�งอยู่ทางทิศตะวนัตกของเมืองจึงเป็นมงคล เมืองที�มีชยัภูมิแบบนี� มีหลายแห่ง

ดงัเช่นเมืองเชียงใหม่ เมืองเชียงแสน 

การเลือกที�ตั�งเมืองจึงเป็นภูมิปัญญาที�สืบทอดต่อกนัมานาน ในสมยัโบราณมีผูรู้้

ช่วยกนัพิจารณาเลือกที�ต ั�งเมืองให้เหมาะสม หากทาํเลไม่เหมาะสมเมืองอาจล่มสลายลงได ้

ดงัพบในสมยัโบราณมีบางเมืองในล้านนาที�นํ� าท่วมจนกระทั�งเมืองจมหายไป (เมือง

สุวรรณโคมคาํและเวียงหนองหล่ม) วิชาภูมิศาสตร์ดูทาํเลการสร้างเมืองในสมยัโบราณ

เรียก “ชยัภูมิ” ซึ� งตอ้งรู้กายภาพอนัเป็นสิ�งมงคลของเมือง เช่น เมืองเชียงใหม่มีชยัมงคล 7 

ประการ และเมืองพะเยามีชยัมงคล 3 ประการ เป็นตน้ 

 

จุดกาํเนิดแผ่นดินล้านนา : จากตํานานสู่ประวตัิศาสตร์ล้านนาโดยสังเขป 

 

1. การจัดแบ่งยุคก่อนประวัติศาสตร์ 

 อาจกล่าวไดว้า่ แผ่นดินลา้นนามีประวติัความเป็นมาที�ยาวนาน นบัตั�งแต่ยคุก่อน

ประวติัศาสตร์ (สาเหตุที�เรียกวา่ ยุคก่อนประวติัศาสตร์เนื�องจากเป็นการศึกษาจากตาํนาน 

ปับสา ซึ� งยงัไม่สามารถพิสูจน์ไดว้า่เหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ�นจริง) แต่จากการศึกษาในดา้น

โบราณคดีมีรายงานการคน้พบหลกัฐานโดยเฉพาะที�จงัหวดัลาํปางวา่ เคยมีมนุษยอ์าศยัอยู่
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ในดินแดนแถบนี� สมยัยุคนํ� าแข็งไพลสโตซีน ยอ้นไปประมาณ 5 แสนปี ซึ� งชิ�นส่วน

กะโหลกที�พบคาดวา่น่าจะเป็นของโฮโม อิเร็คตสั (Homo erectus) เรียกชื�อวา่ “มนุษยเ์กาะ

คา” ตามแหล่งที�พบ นอกจากนั�น ยงัมีการคน้พบหินซึ� งมีรอยกะเทาะกระจายตวัในพื�นที�

ทั�งดา้นตะวนัตกตอนกลางและตะวนัออกของภาคเหนือ ในเขตจงัหวดัลาํปาง เชียงราย 

แพร่และน่าน ซึ� งสันนิษฐานวา่ น่าจะเป็นเครื�องมือของมนุษยย์ุคนํ� าแข็งหรือมนุษยย์ุคหิน

เก่า (โครงการจดัตั�งศูนยโ์บราณคดีภาคเหนือ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ : พ.ศ.2550 หนา้ 40)  

จากร่องรอยดังกล่าว บ่งชี� ว่า ดินแดนล้านนามีมนุษย์อยู่อาศยัมาหลายแสนปีแล้ว หรือ

กล่าวได้ว่า มีมนุษยม์าตั�งแต่สมยัเริ�มแรกหรือยุคหินเก่า นบัวา่ลา้นนาเป็นดินแดนเก่าแก่

ในแง่ประวติัความเป็นมาและพฒันาการทางวฒันธรรมของมนุษยย์ุคก่อนประวติัศาสตร์ 

โดยทั�วไปแลว้ ได้มีการจดัแบ่งยุคก่อนประวติัศาสตร์ตามพฒันาการดา้นความเจริญทาง

วฒันธรรมออกเป็นยุคสังคมนายพราน ยุคสังคมเกษตรกรรม และยุคสังคมโลหะ ซึ� ง

สุรัสวดี อ๋องสกุล (2551) ไดก้ล่าวถึงยคุต่าง ๆ ไวว้า่ 

 ยุคสังคมนายพราน หรือยุคก่อนกสิกรรม (Hunting and food gathering society) 

พออนุโลมตรงกบัสมยัหินเก่า (Paleolithic period ประมาณ 50,000 ปี ลงมา) และสมยัหิน

กลาง (Mesolithic period ประมาณ 10,000 ปีถึง 5,000 ปี) กลุ่มชนพวกนี� หาอาหารจาก

ธรรมชาติ ใช้ชีวิตแบบชุมชบรรพกาล คือ ล่าสัตวแ์ละเก็บพืชป่าเป็นอาหาร มีเครื�องมือ

เครื�องใช้อย่างหยาบ ๆ ทาํจากหิน ยงัไม่รู้จกัเพาะปลูกและเลี� ยงสัตวแ์ละยงัไม่ตั�งถิ�นฐาน 

ใชชี้วิตเร่ร่อนอยูต่ามถํ�าและเพิงผาและเคลื�อนยา้ยไปตามบริเวณที�ราบเชิงเขาและที�ราบลุ่ม

แม่นํ� า ดังพบร่องรอยเครื�องมือหินกะเทาะบริเวณเชิงดอยคาํในจงัหวดัเชียงรายและพบ

เครื�องมือหินกะเทาะแบบเดียวกนัตามชายฝั�งแม่นํ�าโขง 

 ยุคสังคมเกษตรกรรม พฒันาการครั� งสําคญัของมนุษยใ์นยุคก่อนประวติัศาสตร์ 

คือ การเริ�มรู้จกัเพาะปลูกและเลี� ยงสัตว ์ทาํให้กลุ่มชนอยู่ติดที� ไม่เร่ร่อนไปตามที�ต่าง ๆ 

ดว้ยเหตุนี� การสร้างสรรค์ความเจริญจึงเกิดขึ�นได้ สังคมในสมยัเกษตรกรรมมีการตั�งถิ�น

ฐานเป็นหมู่บ้าน มีผู ้นําชุมชนคอยดูแลและตดัสินปัญหาต่าง ๆ ในสมยันี� รู้จกัพฒันา

เครื�องมือเครื�องใชใ้ห้ดีขึ�น ดงัพบเครื�องมือที�ทาํจากหินประณีตขึ�น เป็นขวานหินขดัหรือ

ขวานฟ้าจึงเรียกยุคนี� วา่ ยุคหินใหม่ มนุษยย์ุคนี� รู้จกัทาํเครื�องปั� นดินเผาอยา่งหยาบ ๆ และ
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การทอผา้ใช้ ร่อยรอยแหล่งโบราณคดียุคสังคมเกษตรกรรมในประเทศไทยที�อายุเก่าแก่

ที�สุดเริ�มขึ�นเมื�อประมาณ 4,300 ปีมาแลว้ และแหล่งโบราณคดียคุสังคมเกษตรกรรมพบใน

เขตลา้นนานอ้ยมาก ส่วนใหญ่อยูใ่นภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง 

 ยุคสังคมโลหะ เป็นยุคสําริดและยุคเหล็ก แหล่งโบราณคดีในยุคนี�  สํารวจพบใน

เขตลา้นนานอ้ยมาก ส่วนใหญ่พบในเขตภาคตะวนัออกเฉียงเหนือและภาคกลาง  ในเขต

ลา้นนาเท่าที�ไดขุ้ดคน้ทางโบราณคดีอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่และจงัหวดัลาํพนู 

 

2. ตํานาน-ประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพนัธ์ุชุมชนล้านนา 

ดินแดนลา้นนาก่อนการก่อตั�งอาณาจกัรในพุทธศตวรรษที� 19 ไดม้ีรัฐเกิดขึ�นอยู่

ก่อนแลว้ แต่เป็นรัฐระดบัเมืองหรือนครรัฐหรือแควน้ ซึ� งเป็นรัฐขนาดเล็กหลงัจากนั�นจึง

พฒันาใหญ่ขึ�นเป็นอาณาจกัร (Kingdom) รัฐต่าง ๆ กระจายตวัอยูต่ามที�ราบระหวา่งหุบเขา 

ไดแ้ก่ แควน้หริภุญไชย แควน้โยนก เมืองพะเยา นครรัฐเขลางค ์เมืองแพร่และเมืองน่าน 

แต่ละรัฐมีประวติัศาสตร์เป็นของตนเองและเป็นอิสระต่อกนั การเกิดขึ�นของรัฐเป็นผลมา

จากการขยายตวัทางการคา้จากเมืองท่าใกล้ทะเลมาสู่ตอนในภาคพื�นทวีปและการรับ

อิทธิพลจากวฒันธรรมอินเดียที�แพร่ขยายเขา้มา ดงักรณีการเกิดรัฐหริภุญไชยในตอนตน้

พุทธศตวรรษที� 14 และตามดว้ยรัฐเขลางค์นคร อยา่งไรก็ตามบางรัฐอาจเกิดจากเงื�อนไข

ภายในทอ้งถิ�นเอง ดงักรณีเมืองน่าน เป็นตน้ (สุรัสวดี อ๋องสกุล. 2551) 

 จากการศึกษาของคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฎัเชียงราย ได้พบว่า 

การศึกษาประวติัศาสตร์ กลุ่มชาติพนัธ์ุชุมชนลา้นนา โดยส่วนใหญ่แลว้พื�นที�เริ�มตน้ไดแ้ก่

พื�นที�เมืองเชียงแสนในปัจจุบนัและอาณาบริเวณโดยรอบซึ� งมีการขยายพื�นที�ไปในแต่ละ

ยุคโดยมีการเล่าในลักษณะตาํนาน เนื�อหาของตาํนานโดยส่วนใหญ่มกัจะเกี�ยวข้องกบั

อภินิหาร ปาฏิหารยแ์ละอิงกบัความเชื�อในเรื�องของ “เวรกรรม” หรือ “การทาํดีไดดี้ทาํชั�ว

ไดช้ั�ว” ดงันั�นในยุคสุวรรณโคมคาํและยุคโยนกนคร จึงถูกจดัให้อยูใ่นยุคตาํนานซึ� งยงัไม่

สามารถคน้หาหลกัฐานมาพิสูจน์ความมีตวัตนไดอ้ยา่งชดัเจน แต่อยา่งไรก็ตามเรื�องราวใน

ตาํนานต่าง ๆ เหล่านี�  นกัประวติัศาสตร์ในปัจจุบนัก็ยงัไม่ละทิ�งแต่ไดพ้ยายามศึกษาเพื�อหา

เหตุผล ความเป็นไปได้มาสนับสนุนเรื�องราวในตาํนานเพื�อนําไปสู่การทาํความเข้าใจ

ประวติัศาสตร์ดงักล่าว  
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จนกระทั�งถึงยุคประวติัศาสตร์โดยส่วนใหญ่แลว้จะเริ�มจากราชวงศ์มงัราย โดยมี

พญาลวจกัราชเป็นตน้ราชวงศ์ ซึ� งจากหลกัฐานเอกสารที�เชื�อถือได้พบว่า มีร่องรอยของ

การอยู่อาศยัของชุมชนมนุษยใ์นเมืองเชียงแสนนับตั�งแต่ศตวรรษที� 18-19 ซึ� งเป็นยุคที�

พญามงัรายกา้วขึ�นมาครองราชยแ์ละยา้ยราชธานีจากหิรัญนครเงินยางมาเป็นเชียงราย และ

ภายหลังจึงได้ไปตีเอาเมืองหริภุญชัย สร้างเมืองกุมกามและเมืองเชียงใหม่ อีกทั� งยงั

สามารถขยายพื�นที�จนทาํให้กลายเป็นแว่นแควน้ที�ยิ�งใหญ่ในลา้นนาจนสิ�นรัชกาล อาจ

กล่าวได้ว่า วิวฒันาการของเมืองเชียงแสนซึ� งถือได้ว่า เป็นเมืองที�มีความสําคญัในอดีต

ประกอบไปดว้ยยุคต่าง ๆ ที� สําคญั ๆ ประมาณ 5 ยุค คือ ยุคสุวรรณโคมคาํ ยุคโยนกนคร

หรือโยนกนาคพนัธ์ุ2 ยุคหิรัญนครเงินยาง ยุคชยับุรีศรีเชียงแสนและยุคการเปลี�ยนแปลง

จนถึงยุคปัจจุบนั โดยมีรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 ยุคแรก คือ ยุคสุวรรณโคมคํา ถึงแมว้า่จากการศึกษาเอกสารจะพบวา่ พื�นที�เมือง

เชียงแสนแห่งนี�มีร่องรอยของการอยู่อาศยัของมนุษยม์าแลว้ไม่ตํ�ากวา่ 200,000-10,000 ปี 

(พงษ์ศกัดิ�   ปันแกว้. 2548) ส่วนในพงศาวดารโยนกไดก้ล่าวถึงการก่อเกิดของพื�นที�เมือง

เชียงแสนแห่งนี�นบัตั�งแต่ในยุคสมยัที�เกิดนํ� าท่วมโลกนั�นเลยทีเดียว แต่จากหลกัฐานดา้น

เอกสารซึ� งมีการบนัทึกในลักษณะตาํนานและพงศาวดาร เช่น ตาํนานเมืองเชียงแสน 

                                                           
2 ชื�อเมืองโยนกนคร หรือ โยนกนาคพนัธ์ุ จากการศึกษาตาํนาน พงศาวดารพบว่า มีอีก

หลากหลายชื�อ อาทิ โยนกนาคพนัธ์ุ นาคพนัธ์ุสิงหนวตัินคร นาเคนทร์นคร นาคบุรี ฯ และสาเหตุที�ตั�ง

ชื�อเมืองเนื�องจากสิงหนวตัิกุมาร ผูซึ้� งเป็นโอรสของพระเจา้เทวกาล แห่งเมืองราชคฤห์หรือนครไทเทศ 

ไดอ้พยพเคลื�อนยา้ยไพร่พลจากเมืองราชคฤห์เขา้มาอยูอ่าศยัในพื�นที�แห่งนี�  ในคืนวนัที�มาถึงไดมี้นิมิต

วา่ มีพญานาคมาพบและมาช่วยสร้างกาํแพงเมือง รุ่งเชา้พบวา่ ความฝันเป็นความจริง จึงไดต้ั�งชื�อเมือง

เพื�อเป็นที�ระลึกถึงพญานาคผู ้มาช่วยสร้างเมืองให้กับสิงหนวตัิกุมาร  แต่นักวิชาการบางท่านได้

วิเคราะห์ว่า คาํว่า “โยนก” หมายถึง ผูม้าจากแดนไกล ดังนั�นคาํว่า “โยนกนคร” จึงหมายถึง เมืองที�

สร้างโดยผูม้าจากแดนไกลคือ สิงหนวตัิกุมาร ที�มาจากเมืองราชคฤห์ หรือนครไทเทศ ซึ�งเมืองราชคฤห์

แห่งนี�  พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) ได้วิเคราะห์ว่า ไม่ใช่เมืองราชคฤห์ที�อยู่ในประเทศ

อินเดียแต่หมายถึง บีฮาร์ที�อยู่ในประเทศจีนในปัจจุบัน ซึ� งผลการวิเคราะห์ดังกล่าว ก็นําไปสู่การ

วิเคราะห์ชาติพนัธ์ุของสิงหนวตัิกุมาร ซึ�งถือไดว้า่ เป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุรุ่นแรก ๆ ที�เขา้มาอยูอ่าศยัในพื�นที�

เมืองเชียงแสนแห่งนี�อยา่งมีตวัตน แต่ก็ยงัไม่สามารถสรุปไดว้า่ ทา้ยที�สุดแลว้ ชาติพนัธ์ุของสิงหนวตั

ควรเป็นชาติพนัธ์ุใด ?  
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ตาํนานสุวรรณโคมคาํ พงศาวดารโยนกและอื�นๆ อีกมากมาย ทาํให้สามารถสืบเสาะหา

อดีตได้ชดัเจนที�สุดคือการเริ�มก่อเกิดของเมืองสุวรรณโคมคาํ ซึ� งไดก่้อเกิดขึ�นในยุคก่อน

พุทธกาล กล่าวกนัวา่ เมืองสุวรรณโคมคาํ เจา้ผูค้รองเมืองคนแรก คือ เจา้สุวรรณมุขทวาร

ราชกุมาร ผูสื้บเชื�อสายมาจากเจา้เมืองโพธิสารหลวง3 เจ้าสุวรรณมุขทวารพร้อมพระ

มารดาได้ถูกเนรเทศออกจากเมืองด้วยการลอยแพทั�งสองไปตามแม่นํ� าขละนที (แม่นํ� า

โขง) เพราะหิรพราหม์ได้ทาํนายว่า เป็นผูก้าลีบา้นกาลีเมืองเพราะประสูติผิดมนุษย ์คือ 

ประสูติออกทางมุขทวาร (ออกทางปากล่วงลงในถาดทองคาํ) และในวนัประสูติเกิดฟ้า

ร้อง แผน่ดินไหว อีกทั�งเมื�อเติบใหญ่ก็เป็นผูท้ี�มีพละกาํลงัผิดมนุษยท์ั�วไป เป็นตน้  แพได้

ลอยไปติดตรงฝายแห่งหนึ� ง ภายหลงัได้ชื�อว่า ฝายนาค4 เนื�องจากพญานาคไดช่้วยไม่ให้

ทั�งสองแม่ลูกตอ้งลอยออกทะเล ดว้ยการขนศิลามาปิดกั�นตน้นํ� าแม่ขละนทีไว ้ภายหลงัจึง

ไดส้ร้างเป็นนคร ขนานนามวา่ สุวรรณโคมคาํ 

สาํหรับตาํแหน่งที�ตั�งของเมืองสุวรรณโคมคาํ ถึงแมว้า่ หลกัฐานทางโบราณคดีจะ

ไม่สามารถให้คาํตอบถึงตาํแหน่งที�ตั�งของเมืองได้อย่างชัดเจน แต่จากการตรวจสอบ

ภาพถ่ายทางอากาศ สรัสวดี อ๋องสกุล อธิบายว่า “บริเวณที�เกาะดอนมูลนั�นมีขนาดใหญ่

พอจะตั�งเมืองไดแ้ละพื�นดินในส่วนของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ปัจจุบนั ซึ� งถดัจากดอนมูลไปทางทิศตะวนัตก พบวา่ เป็นร่องนํ� าโขงเดิมและพบร่องรอย

ของเมืองอย่างชัดเจน ดงันั�น เมื�อนํ� าโขงลดัไปทางทิศตะวนัออก เมืองสุวรรณโคมคาํจึง

ทลายลงนํ�าไป ขอ้สรุปของตาํนานจึงสอดคลอ้งกบัภาพถ่ายทางอากาศ (บดินทร์ กินาวงศ์

และคณะ. 2546) 

                                                           
3 กล่าวกนัวา่ เมืองโพธิสารหลวง เป็นเมืองของผูสื้บเชื�อสายมาจากขอม ซึ�งคาํวา่ “ขอม” ใน

ความเป็นจริงแลว้ไม่ไดห้มายถึงเชื�อชาติ แต่เป็นคาํที�ใชเ้รียกคนที�อยูใ่นเมืองโพธิสารหลวง โดยในอดีต

คาํวา่ “ขอม” ซึ�งเกิดขึ�นจากการเรียกแวน่แควน้โพธิสารหลวงวา่ “กุรุรัฐ” ประชาชนเรียก “กล๋อม” 

ต่อมาจึงกลายเป็นขอม ดงันั�นในเวลาต่อมาผูที้�อาศยัอยูใ่นเมืองโพธิสารหลวงจึงเรียกวา่ ขอม ตั�งแตน่ั�น

เป็นตน้มา : อา้งอิงจาก พงศาวดารโยนก, พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บุนนาค), พ.ศ.2516. 
4 คาํวา่ ฝาย แปลวา่ ทาํนบกั�นนํ� า  ฝ่ายนาค ปัจจุบนัเรียกวา่ ลีผี ตามความหมายของคน

ภายหลงัวา่ เป็นลี�ดกัปลาของผ ี
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สําหรับการล่มสลายของเมืองสุวรรณโคมคาํในตาํนานไดก้ล่าวถึงเมืองสุวรรณ

โคมคาํว่า ในภายหลงัได้ถูกยึดการปกครองโดยขอมจากเมืองอุโมงคค์เสลา แต่เนื�องจาก

ขอมไดป้กครองบา้นเมืองดว้ยความไม่ซื�อสัตย ์ยุติธรรม พยายามที�จะเอารัดเอาเปรียบลูก

สาวของพญานาคที�มาแต่งงานกบัมานพหนุ่มต่างเมืองแต่มาคา้ขายยงัเมืองสุวรรณโคมคาํ 

ลูกสาวพญานาคจึงไปร้องกบัพญานาค ดงันั�น พญานาคจึงไดพ้าเหล่านาคทั�งหลายมาขุด

แต่งแม่นํ�าขละนทีให้ออ้มมายงัเมืองสุวรรณโคมคาํ ดว้ยเหตุดงักล่าว จึงทาํให้เมืองสุวรรณ

โคมคาํถูกกระแสนํ� าพดัพาและล่มสลายไป ส่วนประชาชนผูอ้าศยัอยูใ่นเมืองสุวรรณโคม

คาํต่างก็หนีเอาตวัรอดบา้งก็ว่ายนํ� ามาฝั�งตะวนัออกและมาตั�งหลกัปักฐานอยู่เชิงดอยธง 

(ดอยตุง) บา้งก็ขึ�นไปยงัเมืองนครไทยเทศคือ ราชคฤห์บา้งและบา้งก็กลบัไปเมืองอุมงค

เสลา5 ส่วนเมืองสุวรรณโคมคาํคงเหลือแต่ท่าหลวงตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา ปัจจุบนัเรียกวา่ ท่า

โคมคาํ 

พื�นที�ที�สันนิษฐานว่า ในอดีตพื�นที�แห่งนี�  (ส่วนหนึ� งเป็นแม่นํ� าโขงและอีกส่วน

หนึ�งอยูใ่นฝั�งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว) เคยเป็นส่วนหนึ�งของเมืองสุวรรณ

โคมคาํในอดีตและล่มสลายเพราะถูกสายนํ�าพดัพาไป 

ยุคที�สอง คือ ยุคเมืองโยนกนคร จากตาํนานไดก้ล่าวถึงการเกิดขึ�นของเมืองโยนก

นครวา่ ไดเ้กิดหลงัจากที�เมืองสุวรรณโคมคาํไดล่้มสลายไปแลว้หลายร้อยปี ไดเ้กิดขึ�นจาก

การอพยพเพื�อมาหาชยัภูมิในการตั�งถิ�นฐานของพระราชโอรสในพระเจา้เทวกาล กษตัริยผ์ู ้

ครองเมืองนครไทยเทศหรือเมืองราชคฤหมหานคร พระโอรสชื�อวา่ สิงหนวติักุมาร  โดย

ไดร้อนแรมมาพร้อมกบัไพร่พลอีก 

                                                           
5 เมืองอุมงคเสลา เดิมชื�อ เมืองอุมงคเสลานครขอมเขต (คือเมืองตุม) อยูห่่างจากแวน่แควน้

สุวรรณโคมคาํ ระยะ 3 คืน ผูที้�เขา้มาอยูอ่าศยัครอบครัวแรกคือ ครอบครัวของหิรพราหมณ์ผูถู้กเนรเทศ

มาจากเมืองโพธิสารหลวง (เป็นเมืองพระราชบิดาของเจา้สุวรรณมุขราชกุมาร) เมื�อมาขออาศยัอยูใ่น

แวน่แควน้สุวรรณโคมคาํ เจา้สุวรรณมุขทวารราชกมุารจึงให้พาหิรพราหมณ์และครอบครัวบริวารไป

ตั�งอยูเ่ชิงเขาปลายแม่นํ� ากกเบื�องประจิมทิศ ต่อมาพื�นที�แห่งนั�นจึงกลายเป็นเมือง (พระยาประชากิจกร

จกัร์, พงศาวดารโยนก. 2516) 
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ประมาณ 100,000 ครัวเรือน จนกระทั�งมาถึงที�แห่งนี�  ณ วนัศุกร์ เดือน 6 ขึ�นค ํ�า 1 ปีร่วงเป้า 

คือ ฉลูอฐัศก ศกัราชขึ�นใหม่เป็นปีที� 17 (ที�ถูกควรจะเป็นปีมะเมีย อา้งในพระยาประชากิจ

กรจกัร์ : 2516) สมยันั�นมีแต่มิลกัขชุนชาวป่าชาติละวา้หรือลาว ตั�งเคหสถานเป็นหมู่ ๆ อยู่

ตามแนวภูเขา มีหวัหนา้เรียกกนัวา่ปู่ เจา้ลาวจก เมื�อเจา้สิงหนวติักุมารกบัหมู่ไทยบริวารได้

มาถึงถิ�นประเทศนี�แลว้ ก็พกัพลอยูริ่มฝั�งนํ� าแม่ละวา้นที คือ นํ� าแม่สายในปัจจุบนั ที�ตั�งอยู่

นั�นไกลจากฝั�งแม่นํ�าของ 7,000 วา หรือ 350 เส้น 

ในคืนนั�นเอง ไดม้ีพญานาคมาพบและช่วยสร้างแนวกาํแพงลอ้มรอบพื�นที� ดว้ย

เหตุดังกล่าวในภายหลังสิงหนวติัจึงได้ตั� งชื�อเมืองว่า “นาคพนัธุสิงหนวติันคร” หรือ 

“โยนกนครหลวง”  

หลงัจากนั�น สิงหนวติักุมารจึงไดร้ะดมไพร่พลให้ทาํการสร้างปราการพระนคร

และพระราชนิเวศน์ ไม่นานก็แลว้เสร็จ จึงเสด็จเขา้มาครองพระนครเป็นปฐมกษตัริยข์ติั

ยวงศด์าํรงโยนกนาคนคร หลงัจากนั�นจึงใหก้ลุ่มมิลกัขทุั�งหลายที�อยูเ่ดิมมาถวายบงัคม ขุน

มิลกัขุทั�งหลายและบริวารก็พากนัอ่อนน้อมยอมขึ�นอยู่ในพระราชสมภารทั�งสิ�น เวน้แต่

พวกขอมชาวเมืองอุโมงคเสลานครหายอมไม่6 
                                                           

6 หากเรื�องนี� เกิดขึ�นหลงัจากสุวรรณโคมคาํล่มสลายไปหลายร้อยปีดงัตาํนานกล่าว กลุ่มขอม

จากเมืองอุโมงคค์เสลาไม่น่าจะยงัอยู ่และจากการวิเคราะห์ของนกัประวตัิศาสตร์ไดว้ิเคราะห์วา่  

ระยะเวลาของการล่มสลายเมืองสุวรรณโคมคาํและการเกิดเมืองโยนกนครไม่น่าจะห่างกนัมากนกั 

บริเวณสบกก คือ 

นํ�ากกที�มาบรรจบ

กบัแม่นํ�าโขงที�

อาํเภอเชียงแสน 
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ภายหลังเมื�อสร้างเมืองเสร็จแล้ว จึงได้ยกพลไปสู้รบตีเมืองขอม ชาวขอมสู้รบ

ตา้นทานกาํลงัไม่ไดก้็พา่ยแพ ้ตีไดเ้มืองอุมงคเสลานคร หลงัจากนั�นก็แต่งกองทพัไปเที�ยว

ปราบปรามหมู่ขอมทั�งหลายในตาํบลต่าง ๆ ทั�วแวน่แควน้ลานนาไทย ก็ไดทุ้กตาํบล 

สําหรับราชวงศ์สิงหนวติั ได้มีการสืบต่อราชบงัลงัก์ติดต่อกนัถึง 45 พระองค ์

จนกระทั�งถึงพระองคม์หาชยัชนะ ซึ� งถือไดว้า่ เป็นกษตัริยอ์งคสุ์ดทา้ยของเมืองโยนกนคร 

พระองค์ไดเ้สวยราชสมบติัได้เพียงปีเดียว เมืองโยนกนครก็ล่มสลายลง สืบเนื�องจาก ใน

คืนวนัหนึ� งลุมหาศกัราช 467 ปีเถาะ พระพุทธศาสนากาลล่วงได้ 1003 พรรษา เป็นวนั

เสาร์ เดือน 7 แรม7 คํ�า มีราษฎรพวกหนึ� งไปหาปลาในแม่นํ� ากุกะนที (แม่นํ� ากก ใน

ปัจจุบนั) ได้พบกบัปลาไหลเผือกตวัหนึ� งใหญ่เท่าลาํตาลยาว 7 วา ก็พากนัทุบตีให้ตาย 

แล้วผูกเชือกชักลากมาตามลาํห้วย แล้วนํามาถวายพระเจา้มหาไชยชนะ พระองค์ทรง

ดาํรัสสั�งให้แล่เนื�อแจกกนักินทั�วทั�งเมือง และในคืนนั�นเองก็มีเสียงฟ้าร้องดงัสนั�นถึง 3 

ครั� ง รุ่งเช้าผูค้นที�อาศยัอยู่นอกเมืองไดพ้บว่า เมืองได้ทรุดล่มจมกลายเป็นหนองนํ� าใหญ่ 

พระเจา้แผน่ดินและขตัติยวงศาเสนาอาํมาตยร์าษฎรบรรดาที�อยูใ่นนครนั�น ก็ถึงกาลกิริยา

ไปตามยถากรรม คงเหลือแต่แม่หมา้ยเพียงคนเดียวที�ไม่ได้กินปลาไหลเผือก เมืองโยนก

นครจึงสิ�นยคุนบัตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา  

ต่อมาขุนพนันาทั�งหลายที�อยู่นอกเมือง จึงได้มีการปรึกษาหารือกนัเพื�อสร้าง

เมืองใหม่ ริมนํ� าแม่ของฟากตะวนัตก เป็นเบื�องตะวนัออกแห่งเมืองเก่าที�ล่มจมเป็นหนอง

นํ�านั�น และตั�งหลกัเมืองในวนัองัคาร เดือน 8 ขึ�น 7 คํ�า ปีเมิงเมา้ คือ ปีเถาะ มหาศกัราชได ้

476 สร้างสําเร็จแลว้ให้ชื�อวา่ เวียงปฤกษา เหตุที�ให้ชื�อวา่ เวียงปฤกษา เพราะเป็นเมืองที�

เกิดขึ�นจากการปรึกษาหารือกนัของเหล่าขุนพนันาทั�งหลาย โดยมีขุนลงัเป็นผูป้กครอง

เมืองเป็นคนแรก รวมเป็นเวลาที�ขนุแต่งเมืองในเวียงปฤกษามานาน 93 ปี  

                                                                                                                                                      

น่าจะห่างกนัเพียงไม่กี�ปี สืบเนื�องจากกรณีที�ประชาชนที�อพยพหนีกระจดักระจายไปราชคฤห์มหานคร

บา้ง อุโมงคเสลาบา้ง หรือเชิงดอยตุง ทีนี� มีความเป็นไปไดว้า่ กลุ่มที�อพยพหนีขึ�นไปเมืองราชคฤห์ 

น่าจะไปแจง้ข่าวยงัพระเจา้เทวกาลวา่เมืองสุวรรณโคมคาํล่มสลายและขาดผูป้กครอง พระเจา้เทวกาล

จึงไดส่้งสิงหนวตัิกุมารมาเป็นผูป้กครองแทนดว้ยเหตุผลดา้นการขยายอาํนาจทางการเมือง การ

ปกครองในขณะนั�น (บดินทร์ กินาวงศ์ : ผูว้ิเคราะห์ ) 
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ในบางตาํนานไดก้ล่าวถึงพระมหาชยัชนะวา่ แทท้ี�จริงเป็นเพียงโอรสที�เกิดจาก

พระสนมชั�นนอกแต่สามารถขึ�นครองราชยส์มบติัไดโ้ดยใช้เล่ห์เพทุบาย เอารัชทายาทที�

แทจ้ริงไปสําเร็จโทษเสีย แล้วสถาปนาตนเองขึ�นเป็นกษตัริยป์กครองเมืองแทน แต่ด้วย

เหตุที�ไม่อยูใ่นทศพิธราชธรรม ดุร้ายและอาํมหิต จึงถูกฟ้าดินลงโทษดว้ยการทาํให้เมือง

ตอ้งถล่มกลายเป็นหนองนํ� าดงักล่าว อนึ� งผูท้ี�พระมหาชยัชนะสําเร็จโทษแทท้ี�จริงคือ ลูก

ชายของแม่หมา้ยคนดงักล่าว ส่วนรัชทายาทที�แทจ้ริงไดแ้อบแฝงตวัอยูใ่นหมู่บา้นและเมื�อ

เมืองล่มลง จึงไดถู้กยกขึ�นมาเป็นผูป้กครองเวียงปฤกษาคนแรก คือ ขุนลงันั�นเอง (ประ

วิทย ์ ตนัตลานุกุล. 2550) 

 

 
ภาพเวยีงหนองหล่ม 

 

พื�นที�แห่งนี� ตามตาํนานเชื�อว่า เป็นพื�นที�เมืองโยนกนครที�ถล่มกลายเป็นหนอง

นํ�า ปัจจุบนัมีชื�อเป็นทางการคือ “ทะเลสาบเชียงแสน” แต่ชื�อที�ชาวบา้นทั�วไปรู้จกักนัดีคือ 

“เวียงหนองหล่ม” ที�ดอนที�อยูต่รงกลางตามตาํนานกล่าววา่เป็น “ดอนแม่หมา้ย” 

ยุคที�สาม คือ ยุคเมืองหิรัญนครเงินยาง ตามตาํนานได้กล่าวว่า ในสมยัพระเจ้า 

อนุรุทธรรมิกราช กษตัริยแ์ห่งพุกาม เรียกประชุมกษตัริยเ์มืองต่าง ๆ เพื�อรับเอาจุลศกัราช

ซึ� งตั�งขึ�นใหม่แทนมหาศกัราชไปใช้ การประชุมขาดแต่กษตัริย์เมืองโยนกนคร เพราะ

หลงัจากที�เมืองโยนกสลายลงแลว้ แผน่ดินที�ราบเชียงแสนก็ถูกปกครองโดยชาวพื�นเมือง

ที�ตั�งหวัหนา้ขึ�นกนัเอง เพราะไม่มีกษตัริยเ์ชื�อสายพระมหาสมมติ  
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พระเจา้อนุรุทธจึงทูลขอกษตัริยเ์ชื�อสายพระมหาสมมติจากพระอินทร์ พระองค์

จึงให้ลวจงักราชเทพบุตร  จุติจากสรวงสวรรค์ลงมาเป็นกษตัริย ์   ดงัความตอนหนึ� งใน

พงศาวดารโยนก (พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บุนนาค. 2516)  กล่าววา่  “…สมเด็จพระ

เจา้อนุรุทธรรมิกราชจึงได้ทูลขอต่อสมเด็จอมรินทราธิราชๆ จึงมีเทวโองการประสาทให้

ลาวจกเทวบุตรที�เสวยทิพยส์มบติัในพิมานชั�นดาวดึงส์สวรรค ์จุติลงมาเป็นเจา้ เป็นใหญ่

ในลานนาไทยประเทศ บาํรุงพระพุทธศาสนาให้ถาวรสืบไป…ก็พาบริวารพนัหนึ�งจุติจาก

เทวโลก ลงมายงัยอดเขาเกตุบรรพต (ดอยตุง) ถือเอาปฏิสนธิเป็นเพศมนุษยโ์ดยอุปปาติก

กาํเนิด ทรงสิริลักษณ์ดังราชกุมารอนัมีชนัษาได ้16 ปี แล้วก็เนมิตเกริ�นเงิน (บนัไดเงิน) 

ก่ายลงมาจากจอมเขาเกตุบรรพต ลงมาสถิตเหนือแท่นเงิน…”  

 นบัตั�งแต่นั�นเป็นตน้มา พญาลวจกัราช จึงเป็นผูค้รองเมืองหิรัญนครเงินยาง และ

สืบทอดมาเป็นระยะเวลาถึง 621 ปีรวม 24 รัชกาล  

 

3.  จากหิรัญนครเงินยางมาเป็นเมืองช้างรอย…เชียงราย 

จังหวัดเชียงราย  เป็นจังหวัดหนึ� งที�ตั� งอยู่เหนือสุดของประเทศสยาม จาก

การศึกษาเอกสาร ตาํนาน ปับสาต่าง ๆ ทาํให้พบวา่  พื�นที�ของจงัหวดัเชียงรายในปัจจุบนั

เป็นพื�นที�ส่วนหนึ�งของเมืองหิรัญนครเงินยาง  ขณะที�พญามงัรายยา้ยลงไปอยู ่ณ เมืองลาว

กู่เตา้ เพื�อปราบหวัเมืองฝ่ายใต ้เผอิญชา้งมงคลของพระองคไ์ดพ้ลดัหลงไป  พญามงัรายจึง

ทรงตามรอยเทา้ชา้งไปถึงยอดดอยจอมทองซึ�งอยูริ่มนํ� าแม่กก ทาํให้มองเห็นภูมิประเทศที�

มีชยัภูมิดี ดงันั�น พระองคจึ์งโปรดให้สร้างเมืองลอ้มรอบยอดดอยแห่งนั�น และต่อมาจึงตั�ง

ชื�อดอยแห่งนั�นว่า “ดอยจอมทอง” และกาํหนดให้เป็นสะดือเมืองหลังจากที�ได้กาํหนด

สะดือเมืองแลว้ จึงไดเ้ริ�มสร้างกาํแพงเมือง เมื�อยามย ํ�าค ํ�าและแลว้เสร็จในตอนรุ่งสาง โดย

อาณาบริเวณของเมืองมีความยาว 900 วา และมีความกวา้ง 700 วา เมื�อปักปันเขตแดนและ

สร้างกาํแพงเมืองแล้วเสร็จ พญามงัรายจึงไดข้นานนามเมืองใหม่แห่งนี� ว่า เมืองเชียงราย 

ซึ� งหมายถึง เมืองที�สร้างขึ�นใหม่โดยพญามงัรายแต่บางตาํนานกล่าวว่า พญามงัรายตั�งชื�อ

เมืองครั� งแรกว่า เมืองช้างรอย ซึ� งหมายถึง การที�พระองค์ทรงตามรอยช้างมาจนพบช้าง
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ทรงของพระองคแ์ละต่อมาจึงออกเสียงเป็นเชียงราย… นอกจากนั�นมีการสร้างประตูเมือง 

สร้างคูคลองรอบเมือง 

สําหรับฤกษ์ของการสร้างเมืองเชียงราย จากตาํนานเมืองพะเยา   มีขอ้ความใน

ตอนหนึ�งวา่ “ศกัราชได ้624 ตั�วปีเต่าเส็ด มงัรายก็ลงมาส้างเวียงเชียงราย เดือน 5 เพง็ เม็ง

วนั 6 ยามตูดคํ�า...” ซึ� งตรงกบัวนัที� 26 มกราคม พ.ศ.1805 และฤกษนี์� ไดรั้บการยกยอ่งวา่ 

เป็นฤกษ์แห่งความสมบูรณ์พูลสุขในทรัพยสิ์นศฤงคาร คือ ทาํให้เมืองมั�งมีศรีสุข คา้ขาย

อุดมดีมีสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ใหก้ารสนบัสนุนคุม้ครอง   (กรชนก  สนิทวงค.์ 2552) 

 

 4. กําเนิดอาณาจักรล้านนา (พ.ศ. 1839) 7 

 พญามงัรายผูก่้อตั�งอาณาจกัรลา้นนา ประสูติที�เมืองเงินยาง ประมาณ พ.ศ. 1782 

ทรงเป็นโอรสของพญาลาวเมง และนางอวัมิ�งจอมเมือง (นางเทพคาํข่ายหรือคาํขยาย) ธิดา

ทา้วรุ่งแก่นชาย เมืองเชียงรุ่ง พญามงัรายครองเมืองเงินยางใน พ.ศ. 1804 นบัเป็นกษตัริย์

องค์ที�  25 แห่งราชวงศ์ลาว พระราชกรณียกิจที�ยิ�งใหญ่ของพญามังรายคือ การก่อตั� ง

อาณาจกัรลา้นนา เพราะพระองค์ทรงใช้เวลาเกือบตลอดรัชกาล ในการรวบรวมหัวเมือง

ใหญ่นอ้ยเขา้มาไวท้ี�ศูนยก์ลางเดียวกนั และทรงสร้างความเขม้แขง็แก่อาณาจกัรลา้นนา 

 

 4.1  ปัจจัยที�มีอิทธิพลต่อการกําเนิดอาณาจักรล้านนา 

 การขยายตวัทางการคา้เป็นแรงกระตุน้ที�ก่อกาํเนิดอาณาจกัรลา้นนา เพราะการ

ขยายตวัทางการคา้ ก่อให้เกิดความต้องการขยายอาณาเขตเขา้ครอบครองดินแดน ที�มี

ความเจริญทางเศรษฐกิจ และเป็นชุมทางการคา้ การสร้างเมืองบนเส้นทางการคา้เป็น

สิ� งจาํเป็น และศูนย์กลางของอาณาจักรจะต้องเป็นชุมทางการค้าที�สําคัญที�สามารถ

เชื�อมโยงกิจการคา้กบัเมืองต่าง ๆ ไดอ้ยา่งสะดวก 

 การเจริญเติบโตของการคา้ในเอเชีย เริ�มเกิดขึ�นนับตั�งแต่พุทธศตวรรษที� 17 

เป็นตน้มา ซึ� งเป็นช่วงที�อาณาจกัรศรีวิชยัเสื�อมลง และตามมาดว้ยการสลายตวัราวตน้พุทธ

                                                           
7 สรุปความจาก สุรัสวดี อ๋องสกุล, ประวัติศาสตร์ล้านนา. พิมพค์รั� งที� 4. ภาควิชา

ประวตัิศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม.่ 2551. 
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ศตวรรษที� 19 อาณาจกัรศรีวิชยั เป็นอาณาจกัรที�ใช้นโยบายผูกขาดการคา้ โดยควบคุม

การคา้ทางทะเลอย่างกวา้งขวาง สาเหตุที�อาณาจกัรศรีวิชัยเสื�อมลง จากการคน้ควา้ของ 

ดร. วอลเตอร์ส (O.W.Wolters) ทาํให้ทราบว่า เพราะ “การเปลี�ยนโฉมหนา้ของการคา้ใน

อาเซีย” เนื�องจากจีนเปลี�ยนนโยบายการคา้ จากเดิมการคา้จีนกบัชาติตอ้งพึ�งพาอาศยัเรือ

คา้ขายต่างประเทศมาก และการคา้จะผา่นอาณาจกัรศรีวิชยั ซึ� งทาํตวัเป็นพอ่คา้คนกลาง 

 การเปลี�ยนแปลงการคา้ของจีน เริ�มตน้ในสมยัราชวงศ์ช้องได ้(พ.ศ. 1670 – 

1822) และต่อมาราชวงศห์ยวน (พ.ศ. 1822 – 1911) และราชวงศ์หมิงตอนตน้ (พ.ศ. 1911 

– 2049) ก็คงดาํเนินการแบบเดียวกนั การเปลี�ยนแปลงที�สําคญัคือ จีนเลิกติดต่อคา้ขายกบั

อาณาจกัรศรีวิชัย ซึ� งเป็นพ่อค้าคนกลาง โดยพ่อคา้ชาวจีนเดินทางเขา้มาติดต่อค้าขาย

โดยตรงกบัเมืองท่าต่าง ๆ ที�กระจายทั�วไปในทะเลจีนใต ้จาํนวนพ่อคา้ชาวจีนเดินทางเขา้

มาคา้ขายเพิ�มขึ�นอยา่งรวดเร็ว ประกอบกบัจีนสามารถพฒันาการต่อเรือสําเภาขนาดใหญ่ที�

บรรทุกสินคา้ไดม้าก การคา้ของเอเชียขณะนั�นจึงเพิ�มพูนมาก 

 การคา้ที�เจริญขึ�นทาํให้เมืองท่าที�ติดต่อคา้ขายกบัจีนมั�งคั�ง มีผลต่อการก่อตั�ง

เป็นรัฐใหญ่ เช่น อโยธยา  เมืองท่าที�อยู่ใกล้ทะเลต้องการสินค้าจากหัวเมืองตอนใน

คาบสมุทร จึงเกิดการขยายเส้นทางการคา้จากเมืองท่าใกลท้ะเลเขา้ไปสู่ดินแดนตอนใน

คาบสมุทร เมืองภายในที�ตั�งอยู่บนเส้นทางการคา้ที�ขยายตวัจึงมีความสําคญัและมั�งคั�งไป

ดว้ย การขยายอาํนาจเขา้ครอบครองเมืองชุมทางการคา้เป็นสิ�งจาํเป็นต่อการเพิ�มพูนอาํนาจ

ทางการเมืองในขณะนั�น 

 เมื�อพิจารณาสาเหตุการขยายอาํนาจเขา้ยึดครองหริภุญไชยของพญามงัรายก็

พบวา่ ประเด็นทางเศรษฐกิจมีความสําคญัยิ�ง เพราะเมืองหริภุญไชยตั�งอยูบ่ริเวณที�ราบลุ่ม

แม่นํ� าปิงตอนบน และอาศยัแม่นํ� าปิงเป็นเส้นทางผา่นของสินคา้จากเมืองทางตอนบนขึ�น

ไป เช่น ฝางลงสู่เมืองท่าตอนใต ้อโยธยา เมืองหริภุญไชยจึงมีฐานะเป็นชุมทางการคา้ที�ม ั�ง

คั�งอุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยสิ์น ความตอ้งการเขา้ครอบครองเมืองหริภุญไชยดว้ยเหตุผล

ทางเศรษฐกิจ ปรากฏหลกัฐานทางพื�นเมืองชดัเจนมาก  

 หลงัจากพญามงัรายทรงยึดหริภุญไชยไดแ้ล้ว เวลาต่อมาพระองค์สร้างเมือง

เชียงใหม่ขึ�นที�บริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ� าปิง ก็เพื�อให้เชียงใหม่เป็นชุมทางการคา้เช่นกนั และ

น่าสังเกตว่าพญามงัรายทรงเลือกสร้างศูนยก์ลางของอาณาจกัรขึ�นบนเส้นทางการคา้ที�
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สําคญัคือ แม่นํ� าปิง พญามงัรายไม่มีดาํริจะกลบัไปครองเมืองเชียงรายหรือเมืองฝางอีก 

ทั�งนี�  เพราะเมืองเชียงราย และเมืองฝางซึ� งอยู่บริเวณทางตอนบนนั�นไม่ใช่ชุมทางการคา้ 

การคา้ทางนํ� าก็คงไม่แพร่หลายหรืออาจไม่มีก็ได ้เพราะแม่นํ� าในบริเวณนี� เป็นเพียงแม่นํ� า

สายสั�น ๆ ที�ไหลเชี�ยวและไหลลงสู่แม่นํ�าโขงซึ� งไม่สะดวกต่อการคา้ 

 เมื�อเขา้ครอบครองเมืองหริภุญไชยซึ� งเป็นชุมทางการคา้ไดแ้ล้ว พญามงัราย

ทรงรวบรวมกลุ่มเมือง “แควน้” ในบริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ� าปิงตอนบน เขา้กบักลุ่มเมืองใน

บริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ�ากกแลว้ พญามงัรายทรงยกฐานะรัฐของพระองค ์ซึ� งมีขนาดใหญ่ขึ�น

เป็น “อาณาจกัร” การกาํเนิดอาณาจกัรล้านนาจึงเป็นผลสําคญัมาจากการขยายตวัทาง

การค้า อาณาจกัรลา้นนาจึงมีฐานะเป็นชุมทางการคา้ที�สําคญัแห่งหนึ� งของเมืองภายใน

คาบสมุทรที�เชื�อมโยงสินคา้ระหวา่งเมืองทางตอนบนขึ�นไป กบัเมืองท่าทางตอนล่าง 

 

 4.2  การรวบรวมหัวเมืองในแคว้นโยน 

 พญามงัรายทรงเริ�มตน้จากการรวบรวมเมืองเล็กเมืองน้อย ที�อยู่ใกลก้บัเมือง

เงินยางไวใ้นอาํนาจ นบัแต่ปีแรกที�พญามงัรายครองราชย ์ปรากฏว่าเมืองต่าง ๆ ในเขตที�

ราบลุ่มแม่นํ� ากก ซึ� งครั� งหนึ�งเคยรวมกนัอยูก่ลบัแตกแยกกนั มีการแยง่ชิงไพร่และรุกราน

กนัอยู่เสมอ สร้างความเดือดร้อนแก่พลเมือง พญามงัรายทางรวบรวมเมืองต่าง ๆ ไวใ้น

อาํนาจของเงินยาง โดยอา้งถึงสิทธิธรรมที�พระองค์สืบเชื�อสายโดยตรงจากลาวจง และ

พระองค์ได้รับนํ� ามุรธาภิเษก และได้เครื�องราชาธิเษก เป็นตน้ว่า ดาบไชยหอก และมีด

สะหรีกญัไชย สิ�งเหล่านี� เป็นของลาวจง ซึ� งตกทอดมายงักษตัริยร์าชวงศ์ลาวทุกพระองค ์

พญามงัรายทรงอา้งว่าเจา้เมืองอื�น ๆ นั�นสืบสายญาติพี�น้องกบัราชวงศ์ลาวที�ห่างออกไป 

ดงันั�น จึงไม่มีโอกาสทาํพิธีมุรธาภิเษก และไดเ้ครื�องราชาภิเษกเหมือนพระองค ์

 วิธีการที�พญามงัรายรวบรวมหัวเมืองมีหลายวิธี เช่น ยกทพัไปตี ในกรณีที�เจา้

เมืองนั�นไม่ยอมสวามิภกัดิ�  ไดแ้ก่ เมืองมอบ  เมืองไล่  เมืองเชียงคาํ  เมืองเหล่านี� เมื�อตีได ้

พญามงัรายจะแต่งตั�งให้ขุนนางของพระองคป์กครอง ส่วนเมืองที�ยอมสวามิภกัดิ�  พญามงั

รายจะให้เจา้เมืองปกครองต่อไป นอกจากนั�น พญามงัรายยงัทรงใช้วิธีการเป็นพนัธมิตร

โดยการผูกมิตรไมตรี ในกรณีที�เป็นเมืองใหญ่ ดงัเช่น เมืองพะเยาของพญางาํเมือง ซึ� งมี

กาํลงัเขม้แขง็และมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัเมืองสุโขทยั 
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 หลังจากรวบรวมหัวเมืองใกล้เคียงกับเมืองเงิยยางได้แล้ว พญามังรายมี

นโยบายขยายอาํนาจลงมาดา้นใต ้โดยการยา้ยศูนยก์ลางลงมาสร้างเมืองเชียงรายใน พ.ศ. 

1805 สาเหตุที�พญามงัรายตอ้งยา้ยลงมาทางใต ้เพราะทรงหวั�นเกรงกองทพัมองโกล ซึ� ง

กาํลงัจะยดึยนูนาน พม่าและตงัเกี�ย เมืองเชียงรายมีฐานะเป็นศูนยก์ลางของการรวบรวมหวั

เมืองต่อมาอีกหลายหัวเมือง ช่วงเวลาที�มีการรวบรวมหวัเมืองจะอยู่ระหว่าง พ.ศ. 1805 – 

1816 หลงัจากนั�นก็วา่งเวน้ไปจนถึง พ.ศ. 1819 พญามงัรายออกทพัไปพะเยา แต่ก็ไม่มีการ

รบ ทั�งสองฝ่ายกลับเป็นไมตรีกนั เมืองต่าง ๆ ที�พญามงัรายรวบรวมสําเร็จในราว พ.ศ. 

1816 นั�น รวมตวักนัเป็นกลุ่มแควน้โยน ในแควน้โยนมีเมืองสําคญัคือ เชียงราย และฝาง 

ซึ� งสร้างขึ�นใน พ.ศ. 1816 

 

 4.3  การเข้ายึดครองแคว้นหริภุญไชย 

 เมื�อแควน้โยนของพญามงัรายเป็นปึกแผ่นมั�นคงแล้ว พญามงัรายทรงเริ� ม

วางแผนที�จะยึดแควน้หริภุญไชยเป็นลาํดบัต่อไป สาเหตุที�พญามงัรายตอ้งยึดครองแควน้

หริภุญไชย ก็เพราะแควน้   หริภุญไชยเป็นศูนยก์ลางความเจริญรุ่งเรืองมาช้านาน และมี

ความมั�งคั�งทางเศรษฐกิจ ดว้ยมีที�ตั�งเป็นชุมทางการคา้ “เมืองหริภุญไชย... ก็สมฤทธิ� ดว้ย

ขา้วของมากนกั พ่อคา้ทางบก ทางนํ� าเที�ยวมาคา้ชุเมือง ทางนํ� าก็ถึงเมืองโยธิยาก็มาคา้ถึง 

ยทุ่างคา้ขาย ชาวเมืองก็สมฤทธิ� เป็นดีมากนกัแล” 

 การยึดครองแควน้หริภุญไชยของพญามงัราย เป็นเรื�องใหญ่จึงตอ้งวางแผน

อย่างรัดกุม การสร้างเมืองฝางในปี พ.ศ. 1816 นับเป็นจุดเริ�มตน้ของแผนการยึดหริภุญ

ไชย เมืองฝางติดต่อกบัเขตแดนด้านเหนือของแควน้หริภุญไชย วตัถุประสงค์ของการ

สร้างเมืองฝาง ก็เพื�อใชเ้ป็นฐานที�ม ั�นในการขยายอาํนาจเขา้สู่หริภุญไชย ที�ตั�งของเมืองฝาง

เป็นชยัภูมิที�เหมาะสมต่อ การขยายอาํนาจลงมา เพราะมีเส้นทางสะดวกในการติดต่อทั�ง

กบัหริภุญไชยและเชียงราย พญามงัรายประทบัที�เมืองฝาง ทรงเตรียมกาํลงัยึดหริภุญไชย 

“เลี�ยงดูเสนาอาํมาตยค์นแกลว้หาญมากนกั” 

 แผนการยึดครองหริภุญไชยต่อมา ก็คือ การส่งอา้ยฟ้าเข้าไปเป็นไส้ศึก ซึ� ง

สร้างความวุน่วายให้เกิดขึ�นภายในบา้นเมืองหริภุญไชย และขั�นสุดทา้ยของแผนการคือ 

การทาํสัญญามิตรภาพระหวา่งพญามงัราย  พญางาํเมือง และพ่อขุนรามคาํแหง ในปี พ.ศ. 



 

 

61

1830 ผลของ “สัญญาสามกษตัริย”์ คงทาํให้พญามงัรายมั�นใจว่า การขยายอาํนาจลงลุ่ม

แม่นํ� าปิงเพื�อผนวกหริภุญไชยจะไม่ได้รับการขัดขวางจากพญางําเมือง  และพ่อขุน

รามคาํแหง 

 หลงัจากแผนอา้ยฟ้าประสบความสําเร็จ อา้ยฟ้าส่งข่าวให้พญามงัรายเพื�อให้

ยกทพัมาตีหริภุญไชย พญามงัรายทรงนาํทพัจากเมืองฝางเขา้ยึดเมืองหริภุญไชยไดใ้นราว 

พ.ศ. 1835 และเวลาต่อมาตีเมือง  เขลางคนคร (ลาํปาง) ไดแ้ควน้หริภุญไชยจึงถูกผนวก

เขา้กบัแควน้โยน การรวมตวัของ 2 แควน้ใหญ่ดงักล่าวจึงเริ�มก่อรูปเป็นอาณาจกัร ซึ� งเวลา

ต่อมารู้จกักนัทั�วไปวา่ “อาณาจกัรลา้นนา” 

 

4.4  การสร้างเวยีงกุมกามบนพื�นฐานวัฒนธรรมหริภุญไชย 

 พญามงัรายยึดครองเมืองหริภุญไชยไดแ้ลว้ประทบัที�หริภุญไชยเพียง 2 ปี ก็

ทรงมอบให้อา้ยฟ้าครองหริภุญไชย พญามงัรายจึงยา้ยมาสร้างเวียงกุมกาม ในพ.ศ. 1837 

ระหว่างที�พญามงัรายประทบัที�เวียงกุมกาม ตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงพระองค์

เสด็จประพาสเชิงดอย     สุเทพทรงพบว่า บริเวณนี� เป็นชัยภูมิที�เหมาะสมกบัการสร้าง

เมืองหลวง จึงยา้ยมาสร้างเมืองเชียงใหม่ พ.ศ. 1839 

 เหตุการณ์ที�กล่าวมาขา้งต้นยงัมีปัญหาเรื�องศกัราชอยู่ เช่น การสร้างเวียงกุม

กาม  ชินกาลมาลี-ปกรณ์ระบุวา่สร้าง พ.ศ. 1846 ตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่ระบุ พ.ศ. 1829 

และยงักล่าวว่าระหว่างที�พญามังรายประทับที�เวียงกุมกาม ได้เตรียมการสร้างเมือง

เชียงใหม่ตั�งแต่ พ.ศ. 1835 ขดัแยง้กบัชินกาลมาลีปกรณ์ที�วา่ พ.ศ. 1835 พญามงัรายเพิ�งตี

หริภุญไชยได้ หลักฐานอื�นโดยทั�วไปต่างยอมรับว่าเวียงกุมกามสร้างหลงัจากยึดหริภุญ

ไชยไดแ้ล้ว ฉะนั�น หากพญามงัรายตีหริภุญไชยไดใ้น พ.ศ. 1835 แลว้ การสร้างเวียงกุม

กามควรเกิดหลงั พ.ศ. 1835 เมื�อสอบกบัตาํนานทุกฉบบั ก็กล่าวตรงกนัว่า พญามงัราย

ครองหริภุญไชย 2 ปี จึงสันนิษฐานวา่ เวียงกุมกามจะสร้างราว พ.ศ. 1837 ผูเ้ขียนเสนอวา่ 

พญามงัรายควรยึดหริภุญไชยไดใ้นราว พ.ศ. 1835 ตามศกัราชในชินกาลมาลีปกรณ์ ก่อน

หน้าที�พญามงัรายจะสร้างเวียงกุมกาม ในบริเวณเวียงกุมกามมีสภาพเป็นหมู่บา้นอยูก่่อน

แล้ว หมู่บ้านแห่งนี� เคยอยู่ภายใต้การปกครองของแควน้หริภุญไชย จากร่องรอยทาง

โบราณ และหลักฐานจากตํานานพื�นเมืองเชียงใหม่พบว่า หมู่บ้านนี� มีอายุราวพุทธ
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ศตวรรษที� 17 และสืบเนื�องมาถึงสมัยพญามงัรายสร้างเวียงกุมกาม หมู่บ้านดังกล่าวมี

ศกัยภาพต่อการตั�งเป็นชุมชนเมือง เนื�องจากตั�งอยู่ริมนํ� าปิง การใช้นํ� าเพื�ออุปโภคและ

บริโภคทาํได้อย่างสะดวก ด้านการคมนาคมก็ใช้ลํานํ� าปิงในการติดต่อคา้ขายและการ

เดินทางของผูค้น นอกจากนั�น สถานที�ตั�งยงัเป็นบริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ� าที�อุดมสมบูรณ์ มี

พื�นที�ปลูกขา้วไดก้วา้งขวาง ซึ� งเป็นลกัษณะพื�นฐานสําคญัของสังคมเมืองในขณะนั�น 

 เวียงกุมกามสร้างขึ�นบนพื�นฐานของวฒันธรรมหริภุญไชย สภาวะแวดลอ้ม

ทางสังคมและวฒันธรรมหริภุญไชยย่อมมีอิทธิพลต่อการก่อรูปของเวียงกุมกาม จาก

การศึกษาพบว่า รูปแบบของเวียงกุมกามได้รับอิทธิพลจากวฒันธรรมของหริภุญไชย 

ดงัเช่น การเลือกทาํเลที�ตั�งเวียงกุมกาม ก็เลือกสร้างบนบริเวณที�ราบลุ่มตํ�านํ� าท่วมถึง อนั

เป็นลักษณะเด่นของการเลือกที�สร้างเวียงตามแนวคิดของวฒันธรรมหริภุญไชย หาก

พิจารณาถึงแนวคิดตามจารีตของชาวไทยยวนแล้ว จะพบว่า จะเลือกสร้างเวียงที�เชิงเขา 

ดา้นผงัเวียงกุมกามเป็นรูปสี� เหลี�ยมผืนผา้  ขณะที�ชาวไทยยวน (ก่อนยึดครองเมืองหริภุญ

ไชย) จะสร้างเวียงไปตามลกัษณะภูมิประเทศจึงไม่เป็นรูปทรงเรขาคณิต 

 นอกจากรูปแบบเวียงกุมกามจะไดรั้บอิทธิพลจากหริภุญไชยดงักล่าวแลว้ รัฐ

ลา้นนายงัรับความเจริญดา้นต่าง ๆ จากหริภุญไชย ดงัเช่น ตวัอกัษรธรรมลา้นนามีที�มาจาก

อกัษรมอญหริภุญไชย นิกายสงฆ์พื�นเมืองของอาณาจกัรลา้นนามาจากนิกายสงฆ์ของหริ

ภุญไชย ส่วนดา้นศิลปกรรม ก็พบการยอมรับศิลปหริภุญไชยอยา่งเด่นชดั ดงัเช่น รูปทรง

เจดียสี์� เหลี�ยมจองวดักู่กุด เป็นตน้แบบของเจดียว์ดักู่คาํ และเจดียท์รงแปดเหลี�ยมในเวียง

กุมกาม ซึ� งพบที�วดักุมกาม วดัปู่ เปี� ย วดัไมซ้้ง  เป็นเจดียท์ี�คลี�คลายมาจากเจดียแ์ปดเหลี�ยม

ของหริภุญไชยเช่นเดียวกนั วฒันธรรมหริภุญไชยซึ� งมีความเจริญรุ่งเรืองมากไดรั้บการอ

ยมรับจากชาวไทยยวนสูงมาก แต่ขณะเดียวกนัก็มีการผสมผสานวฒันธรรมหริภุญไชย 

เขา้กบัวฒันธรรมของชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในบริเวณนี�  ในที�สุดก็สร้างสรรค์เอกลกัษณ์เป็น

ศิลปวฒันธรรมร่วมกนัของสังคมลา้นนา เวียงกุมกามจึงเป็นช่วงเวลาที�ซึมซบัวฒันธรรม

หริภุญไชย และสานต่อกบัวฒันธรรมลา้นนา 

 เวียงกุมกามเป็นที�ประทบัพญามงัรายอยูร่าว 2 ปี ศูนยก์ลางของอาณาจกัรแห่ง

ใหม่ก็เคลื�อนยา้ยมาที�เวียงเชียงใหม่ สาเหตุที�ยา้ยมาสร้างที�เชียงใหม่ เพราะเชียงใหม่มีที�ตั�ง

เหมาะสมกวา่ เวียงกุมกามและผลจากการวจิยัของนกัธรณีวิทยาทาํให้เขา้ใจวา่ สาเหตุของ
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การยา้ยมาสร้างเชียงใหม่ไม่ใช่เป็นเพราะนํ� าท่วมเวียงกุมกาม ทั�งนี�  เพราะนํ� าท่วมเวียงกุม

กามอยูใ่นสมยัพม่าปกครอง (พ.ศ. 2101 – 2317) หลงัจากสร้างเวียงเชียงใหม่แลว้ เวียงกุม

กามก็ไม่ได้สิ�นสลายลง คงมีสภาพเป็นชุมชนสืบต่อมา และมีฐานะเป็นเวียงบริวารของ

เชียงใหม่ โดยทาํหนา้ที�เป็นที�ประทบัของเจา้นาย และป้องกนัศึกสงคราม 

 

 4.5  การสร้างเมืองเชียงใหม่ 

 เมืองเชียงใหม่สร้างเมื�อ “ศกัราช 658 ปีระวายสัน เดือนวิสาขออก 8 คํ�า วนั 5 

ไทยเมืองเปลา้ ยามแตรรุ่งแลว้ สองลูกนาที ปลายสองบาทนํ� า ลคันาเสวยนวางศพ์ฤหสัใน

มีนยราศี” จากการคาํนวณของคณะกรรมการตรวจสอบและสืบค้นดวงเมือง ซึ� งทาง

จงัหวดัเชียงใหม่แต่งตั�ง เพื�อคน้ควา้และหาขอ้ยุติวา่ วน้เวลาตามจนัทรคติที�ปรากฏในศิลา

จารึก วดัเชียงมั�น ตรงกบัวนัเวลาอะไรตามสุริยคติ ผลสรุปคือ วนัที� 12 เมษายน 1839 เวลา

ฤกษ ์4.00 น. 

 ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามังรายทรงเชิญพญางําเมือง และพ่อขุน

รามคาํแหงมาร่วมกนัพิจารณาถึงชัยภูมิและการวางผงัเมือง ผงัเมืองเชียงใหม่มีลักษณะ

คล้ายกันกบัผงัเมืองสุโขทยั ทั�งนี�  เพราะเชียงใหม่รับอิทธิพลจากสุโขทยั และผงัเมือง

โบราณรูปสี�เหลี�ยมทรงเรขาคณิต ไม่เคยมีมาก่อนในวฒันธรรมชาวไทยยวน และหลงัจาก

สร้างเวียงเชียงใหม่แลว้ ไม่พบการวางผงัเมืองแบบนี� ในที�ใดเลย ผงัเมืองเชียงใหม่ จึงเป็น

รูปแบบพิเศษ ต่างกบัเมืองอื�น ๆ  โดยทั�วไปการสร้างเวียงจะอาศยัแนวธรรมชาติ ทาํให้ใน

ลา้นนามีเวยีงที�ไม่มีรูปแบบที�แน่นอนเป็นส่วนใหญ่ 

 นอกจากนี�  เมืองเชียงใหม่ยงัสร้างตามแนวคิดชยัมงคลการสร้างบา้นเมืองแบบ

โบราณ คือ เมืองเชียงใหม่มีชยัมงคล 7 ประการ คือ 

ประการที� 1 กวางเผอืกแม่ลูกสองตวัมาจากป่าใหญ่ทางทิศเหนือมาอยูท่ี�ชยัภูมิ

แห่งนี�   

ประการที� 2 ฟาน (เกง้) เผือกแม่ลูกสองตวัมาอยูท่ี�ชยัภูมิแห่งนี�และสู้ชนะสุนขั  

ประการที� 3 มีหนูเผือกกบับริวาร 4 ตวัออกมาอยูท่ี�ชยัภูมิแห่งนี�   

ประการที� 4 ภูมิประเทศตะวนัตกสูงลาดเทมาตะวนัออก นํ� าจากอดสุเทพไหล

ลงมาเลี�ยงตวัเมือง  
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ประการที� 5 นํ�าแม่ข่าไหลมาโอบตวัเมืองเชียงใหม่แลว้ไหลไปเวยีงกุมกาม  

ประการที� 6 มีหนองนํ�าใหญ่อยูท่างทิศอีสานไวใ้หส้ัตวกิ์น  

ประการที� 7 แม่นํ�าปิงไหลผา่นดา้นตะวนัออกของเมืองเชียงใหม่) เป็นตน้ 

 ตวัเมืองเชียงใหม่ เมื�อแรกสร้างกาํแพงเมืองมีขนาดกวา้ง 900 วา  ยาว 1,000วา 

กาํแพงเมืองที�เห็นทุกวนันี�มี 2 ส่วน คือ กาํแพงสี�เหลี�ยม (ชั�นใน) และกาํแพงดิน (ชั�นนอก) 

ปัญหาที�ยงัไม่ยุติคือ กาํแพงเมืองทั�ง 2 ส่วนนี�  ส่วนไหนสร้างก่อนกนัหรือสร้างพร้อมกนั 

ซึ� งมีผูรู้้ลงความเห็นต่างกนัไป สําหรับผูเ้ขียนพิจารณาจากตาํนานต่าง ๆ ทางภาคเหนือ

แลว้ เขา้ใจวา่กาํแพงสี� เหลี�ยม (ชั�นใน) สร้างก่อน โดยสร้างในสมยัพญามงัรายและน่าจะ

ก่อดว้ยดิน ส่วนกาํแพงดิน (ชั�นนอก) สร้างในสมยัทา้วแม่กุ (พญาเมกุฏิ) 

 เมืองเชียงใหม่มีที�ตั�งที�เหมาะสมในการเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัรลา้นนา 

การเลือกชยัภูมิแห่งนี� จึงแสดงถึงพระปรีชาสามารถของพญามงัรายยิ�งความเหมาะสมของ

เชียงใหม่ มีดงันี�  

 ประการแรก เชียงใหม่ตั�งอยู่กลางระหว่างที�ราบลุ่มแม่นํ� ากกและที�ราบลุ่ม

แม่นํ� าปิง จึงเป็นที�ที�สามารถควบคุมหัวเมืองต่าง ๆ ที�ขึ�นอยูก่บัแควน้โยนและแควน้พิงค ์

(เป็นชื�อเรียกลุ่มเมืองบริเวณที�ราบลุ่มแม่นํ�าปิงตอนบน) 

 ประการที�สอง ที�ตั� งของเชียงใหม่เหมาะสมที�จะเป็นศูนย์กลางทางการค้า 

เพราะสามารถใชแ้ม่นํ� าปิงในการติดต่อคา้ขายกบัหัวเมืองตอนใตไ้ดอ้ยา่งสะดวก และยงั

สามารถติดต่อค้าขายกบัเมืองตอนบน เช่น เชียงแสน  ยูนนาน เชียงใหม่จึงเป็นชุมทาง

คา้ขายกบัเมือง ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งทั�วถึง รายไดจ้ากการคา้จึงเป็นรายไดส้าํคญัของเชียงใหม ่

 ประการที�สาม ความอุดมสมบูรณ์ของที�ราบลุ่มแม่นํ� าปิง โดยเฉพาะบริเวณ

ที�ตั�งเชียงใหม่ จะเป็นที�ราบขนาดใหญ่ที�ติดต่อกนัไปถึงลาํพูน นบัเป็นที�ราบผืนใหญ่ที�สุด

ในอาณาจักรล้านนา จึงมีความเหมาะสมต่อการตั� งชุมชนขนาดใหญ่ที�มีอาชีพทํา

เกษตรกรรม 

 ประการสุดทา้ย บริเวณที�ตั�งของตวัเมืองเชียงใหม่ ซึ� งอยูร่ะหวา่งเชิงดอยสุเทพ

กบัแม่นํ�าปิง มีความเหมาะสม เพราะพื�นที�ลาดเทจากทิศตะวนัตกมาทิศตะวนัออก สายนํ� า

จากดอยสุเทพจะไหลมาหล่อเลี� ยงตวัเมืองเชียงใหม่ตลอดเวลา และทางทิศตะวนัออก 
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เฉียงเหนือจากเมืองมีหนองนํ� าใหญ่เป็นแหล่งนํ� าสําคญั เมืองเชียงใหม่จึงตั�งอยู่ที�มีนํ� า

บริบูรณ์ดี 

 นอกจากนั�น การสร้างเมืองเชียงใหม่ ยงัมีความเหมาะสมกับสถานการณ์

ทางการเมือง ระหว่างรัฐในขณะนั�นด้วย เนื�องจาก เป็นช่วงที�การคุกคามจากมองโกล 

ลดลง จกัรพรรดิกุบไลข่านแห่งมองโกลส่งกองทพัโจมตีอาณาจกัรปาไปซีฟู (ล้านนา) 

ครั� งแรกใน พ.ศ. 1835 ซึ� งมีสาเหตุจากพญามงัรายให้ความช่วยเหนือแก่ผูน้าํไทยใหญ่สาม

พี�น้องขับไล่กองทพัมองไกลออกไปจากพุกาม (พุกามถูกมองโกลตีแตก พ.ศ. 1830) 

เหตุการณ์นี� สอดคลอ้งกบัตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่ ไดก้ล่าวถึง เรื�องนี� วา่ในปี พ.ศ. 1833 

พญามงัราย “ก็ยกริพลทั�งหลายอนัมากนกั” ไปเมืองพุกาม-องัวะ 

 เมื�อหัวหน้าไทยใหญ่สามพี�น้อง ประสบความสําเร็จในการขบัไล่มองโกล 

ออกไป พญามงัรายคงไดโ้อกาสเขา้ยึดหริภุญไชยในราว พ.ศ. 1835 การขยายอาํนาจเขา้สู่

หริภุญไชย และผนวกเขา้กบัแควน้โยนก่อรูปอาณาจกัรขึ� น นับเป็นการประกาศความ

เขม้แข็งของพญามงัราย ซึ� งอาจเป็นอุปสรรคต่อการขยายอาํนาจของมองโกลในดินแดน

แถบนี�  การเคลื�อนไหวทางการเมืองครั� งใหญ่ของพญามงัราย ในลกัษณะต่อตา้นมองโกล 

ดงักล่าว ทาํให้มองโกลยกกองทพัมาโจมตีอาณาจกัรของพระองคใ์น พ.ศ. 1835 

 หลงัจากถูกมองโกลรุกรานใน พ.ศ. 1835 แลว้ พญามงัรายยุติการเคลื�อนไหว

ทางการเมืองที�จะแสดงท่าทีต่อตา้นอาํนาจมองโกล เพราะเกรงจะถูกมองโกลโจมตีอีก 

พญามงัรายรอดูท่าทีของมองโกลจนเห็นว่าอนัตรายจากมองโกลเริ� มลดลง เนื�องจาก

จกัรพรรดิกุบไลข่านสิ�นพระชนม์ใน พ.ศ. 1837 จากนั�น พญามังรายคงใช้เวลาศึกษา

สถานการณ์ต่าง ๆ และใน พ.ศ. 1839 พญามงัรายทรงสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ�น หลงัจาก

พญามงัรายสร้างเมืองเชียงใหม่แล้ว อาณาจกัรลา้นนามีความมั�นคงมาก พระองค์จึงได้

ตอบโตก้ารคุกคามของมองโกลอยา่งเขม้แขง็ 

 

 4.6  ความสําคัญของนครเชียงใหม่ 

 นครเชียงใหม่ ที�สร้างขึ�นเมื�อ พ.ศ. 1839 นบัเป็นการเปิดศกัราชใหม่ของชาว

ไทยยวน เนื�องจากไดส้ถาปนาศูนยก์ลางของอาณาจกัรแห่งใหม่ขึ�น เชียงใหม่มีฐานะเป็น

ศูนย์กลางของอาณาจกัรทั�งทางการเมือง  เศรษฐกิจ  สังคม และศิลปวฒันธรรม นคร
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เชียงใหม่จึงไดรั้บการสถาปนาความสําคญัให้เหนือเมืองอื�น ๆ ในอาณาจกัร นบัตั�งแต่เริ�ม

สร้าง ทั�งนี�   เพื�อให้เกิดสิทธิธรรมแก่นครเชียงใหม่ ความสาํคญัของนครเชียงใหม่ มีดงันี�  

 ประการแรก ความสําคัญของเชียงใหม่ ในฐานะเมืองหลวงถาวรของ

อาณาจกัร แนวคิดการสร้างเมืองหลวงถาวร ปรากฏชดัเจนเมื�อสร้างนครเชียงใหม่ ก่อน

หน้านั�น ในตน้รัชสมยัพญามงัราย พระองค์ทางยา้ยที�ประทบัซึ� งมีฐานะเป็น “เมืองของ

กษตัริย”์ อยู่เสมอ ตามประวติัก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ พญามงัรายสร้างเมืองหลายแห่ง 

เช่น เชียงราย  ฝาง  เวียงกุมกาม  เมืองดงักล่าวเป็นเพียงที�อยู่ของกษตัริยท์ี�สร้างขึ�นอย่าง

ง่าย ๆ โดยจุดคูนํ� า ก่อคนัดินลอ้มรอบเพื�อป้องกนัตนเองเท่านั�น ดงัตวัอย่างการสร้างเวียง

เชียงราย พญามงัรายสร้างเวียงเชียงรายล้อมรอบดอยจอมทอง ตวัเวียงมีขนาดเล็ก พื�นที�

ส่วนใหญ่คงใชเ้ป็นที�ประทบั 

 การยา้ย “เมืองที�ประทบั” อยู่เสมอจนเป็นลกัษณะราชธานีชั�วคราวนั�น เป็น

แนวคิดที�แสดงว่า  ราชธานีมิใช่สถาบันทางการเมืองที�มีความสําคัญต่อรัฐ แต่มี

ความสําคญัเพียงเป็นที�ประทบัของกษตัริยร์าชธานีจึงมีขนาดเล็ก และสร้างขึ�นอยา่งง่าย ๆ 

กษตัริย์ก็ยา้ยที�ประทบัไปตามเมืองราชธานีที�สร้างขึ�นใหม่ ลักษณะเช่นนี� มกัจะพบใน

สังคมชนเผา่ซึ� งยงัไม่พฒันาเป็นรัฐ 

 สังคมของชาวไทยในเขตที�ราบลุ่มแม่นํ� ากก เป็นรัฐที�เกิดจากการรวมตวัของ

กลุ่มเมืองอยา่งหลวม ๆ แต่ละเมืองก็มีฐานะเป็นเครือญาติกนั ลกัษณะเช่นนี�ทาํให้ราชธานี 

ไม่มีความสําคญัเป็นพิเศษในรัฐ จึงพบวา่ ราชธานีที�มีชื�อปรากฏในตาํนาน เช่น เชียงลาว  

เงินยาง  ลว้นเป็นเมืองที�ไม่อาจระบุที�ตั�งที�ชดัเจนได ้และไม่พบร่องรอยของเมือง เช่น คนั

ดินคูนํ� าเลย ราชธานีดงักล่าวคงเป็นเพียงที�ประทบัของกษตัริย ์แนวคิดดงักล่าวเป็นจารีต

ของรัฐไทยโบราณที�สืบมาจนถึงสมยัพญามงัราย  พญามงัรายคงไดรั้บอิทธิพลจากจารีต

ของรัฐไทยโบราณที�ยา้ยราชธานีอยู่เสมอ พญามงัรายจึงยา้ยราชธานีอยู่หลายครั� งในช่วง

ตน้รัชสมยัและเมืองที�ประทบัก็มีขนาดเล็กที�สร้างอยา่งง่าย ๆ  

 เมื�อพญามงัรายยึดครองหริภุญไชยไดแ้ลว้ จึงเริ�มก่อรูปเป็นอาณาจกัรลา้นนา 

ซึ� งในขณะนั�นมีฐานะเป็นรัฐที�มีอาณาเขตกวา้งขวางมากขึ�นกว่าเดิม ความเปลี�ยนแปลง

ของรัฐลา้นนาในช่วงหลงัจากยดึครองแควน้หริภุญไชยมีมากมาย ดงัเช่น 
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 1. อาณาเขตและประชากรเพิ�มมากขึ�น เป็นผลจากรวมแควน้โยนและแควน้

หริภุญไชยเขา้ดว้ยกนั 

 2. การผสมผสานของวฒันธรรมของกลุ่มชนเผ่าต่างๆ เกิดเป็นวฒันธรรม

ลา้นนาร่วมกนัและการสลายตวัของชนเผา่เป็นชนชาติเดียวกนั 

 3. การรับอิทธิพลจากหริภุญไชย ซึ� งมีศิลปวฒันธรรมและความเจริญด้าน

ต่างๆ มาชา้นาน 

 ความเปลี�ยนแปลงดงักล่าวในช่วงกาํเนิดอาณาจกัรลา้นนา ก่อให้เกิดแนวคิดที�

จะมีเมืองหลวงถาวร เพื�อให้เป็นสถาบนัทางการเมือง ซึ� งอาํนวยความสืบเนื�องให้แก่รัฐก็

ค่อย ๆ ปรากฏขึ� นในสมยัพญามงัราย แนวคิดที�จะมีเมืองหลวงถาวรของรัฐนี�  ผูเ้ขียน

สันนิษฐานว่า พญามงัรายคงจะไดจากหริภุญไชย ซึ� งเป็นแควน้ที�มีความเจริญมาก่อน  

และพญามงัรายก็ไดรั้บอิทธิพลหลายอยา่งจากหริภุญไชย 

 แนวคิดการมีเมืองหลวงถาวรปรากฏอย่างเด่นชดัในแควน้หริภุญไชย เพราะ

เมืองหริภุญไชยเป็นเมืองหลวงสืบต่อกนัมานบัตั�งแต่สมยัพระนางจามเทวี (ราวตน้พุทธ

ศตวรรษที� 14) จนกระทั�งถึงสมยัพญายีบา (หมดอาํนาจราว พ.ศ. 1835) รวมเวลาแลว้กวา่ 

500 ปี เมืองหลวงแห่งนี�มิเคยถูกยา้ยไปที�อื�น แมว้า่บางครั� งในประวติัศาสตร์ของแควน้หริ

ภุญไชยจะมีปัญหาเกิดขึ�น ซึ� งน่าจะมีผลต่อการยา้ยเมืองหลวง เช่น เมื�อประมาณพุทธ

ศตวรรษที� 16 เมืองหริภุญไชยเกิดอหิวาตกโรค ชาวเมืองหนีโรคระบาดไปอยูเ่มืองสุธรรม

นคร แต่หลงัจากอหิวาตกโรคสงบลง ชาวหริภุญไชยก็กลบัมาอยูเ่มืองหริภุญไชยตามเดิม 

และตามประวติัเมืองหริภุญไชยเคยถูกกษตัริยต่์างถิ�นยึดครอง แต่กษตัริยต่์างถิ�นก็ครอง

เมืองหริภุญไชยต่อมาโดยไม่คิดยา้ยเมืองหลวงไปอยู่ในถิ�นของตน เมืองหริภุญไชยจึง

ไดรั้บการยอมรับในฐานะเมืองหลวงมาตลอด 

 แนวคิดดงักล่าวของพญามงัราย แสดงออกมาอย่างชัดเจนในการสร้างเมือง

เชียงใหม่ ซึ� งเขา้ใจวา่พญามงัรายตอ้งการสถาปนาให้เมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองหลวงถาวร

ของอาณาจกัรล้านนา จึงตั�งใจสร้างให้เป็นเมืองขนาดใหญ่ “กูจกัสร้างบา้นแปงเมืองอนั

ใหญ่แท”้ พญามงัรายไดก้าํหนดให้เชียงใหม่กวา้งดา้นละ 2,000 วา ซึ� งเป็นเมืองใหญ่มาก 

คือ ใหญ่กวา่เชียงใหม่ (เฉพาะเขตสี�เหลี�ยมจตุัรัส) ถึงเท่าตวั ขอ้เสนอของพระองค์จึงไดรั้บ

การคดัคา้นจากพญางาํเมือง และพ่อขุนรามคาํแหงว่าเป็นเมืองใหญ่เกินไป ในที�สุดก็ลด
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ขนาดลงเท่าตวั จากความตอ้งการดงักล่าวไดม้ีการวางแผนสร้างเมืองเชียงใหม่อยา่งดี ผล

ที�ออกมาคือ เชียงใหม่มีผงัเมืองดียิ�ง (จะกล่าวต่อไป) และตาํแหน่งที�ตั�งก็มีความเหมาะสม

กบัการเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร การสร้างเมืองเชียงใหม่ จึงเป็นความเปลี�ยนแปลงที�

สาํคญั ต่อรัฐของชาวไทยยวนที�พฒันาการจากรูปแบบรัฐแวน่แควน้มาสู่รัฐแบบอาณาจกัร 

 ประการที�สอง การสร้างสิทธิธรรมให้นครเชียงใหม่ นครเชียงใหม่ที�เพิ�งสร้าง

ขึ�นใหม่บนพื�นที�ที�ยงัไม่เคยเป็นเมืองมาก่อน ยอ่มขาดสิทธิธรรม อีกทั�งเมืองอื�น ๆ ที�อยูใ่น

อาณาจกัรลว้นมีความเก่าแก่กวา่มากมาย เช่น นครหริภุญไชย  เขลางคนคร  เชียงแสน  ได้

มีการตั�งเป็นแวน้แควน้-นครรัฐอยูก่่อนแลว้ นครเชียงใหม่จึงมีฐานะเป็นเมืองนอ้งใหม่ ที�

ตอ้งสร้างสิทธิธรรมให้เป็นที�ยอมรับในความสําคญั 

 พญามังรายทรงสร้างสิทธิธรรมให้เมืองเชียงใหม่นับตั�งแต่เริ� มสร้าง โดย

ประกาศให้รัฐไทยอื�นๆ ทราบถึงฐานะอนัยิ�งใหญ่ของเมืองหลวงแห่งใหม่ การเชิญพญางาํ

เมืองและพ่อขุนรามคาํแหงมาร่วมกันพิจารณาสร้างเมืองเชียงใหม่ ก็เพื�อให้รับรู้และ

ยอมรับฐานะของเชียงใหม่ เมื�อสร้างเมืองเชียงใหม่ก็มีลกัษณะพิเศษ คือ ไดดู้ดวงชาตา วนั

กาํเนิดเมือง โดยระบุวนัเดือน ปี เกิด ไวช้ดัเจน จนสามารถคาํนวณวนัสร้างเมืองเป็นวนั

ทางสุริยคติได ้ซึ� งไม่เคยมีเมืองใดกระทาํเช่นนี� เลย เมืองเชียงใหม่จึงรู้วนัสมโภช 700 ปี 

ตรงกบัวนัที� 12 เมษายน 2539 เมืองเชียงใหม่จึงได้รับการวางแผนการสร้างและวางผงั

เมืองดีมาก นบัเป็นเมืองทนัสมยัมากในขณะนั�น 

 พญามงัรายไดท้าํให้เมืองเชียงใหม่เป็นสถาบนัทางการเมืองที�มีความสืบเนื�อง 

พระองค์ไม่ยา้ยที�ประทับไปที�ไหนอีกเลย ดังพบว่า พระองค์ประทับที�เชียงใหม่จน

สวรรคต หลงัจากพระองคส์วรรคตไปแลว้ เชียงใหม่มีสิทธิธรรมเกิดขึ�นแลว้ เพราะพบวา่ 

นับตั�งแต่รัชสมัยสมัยพญาไชยสงครามเป็นต้นมา การแย่งชิงราชสมบัติได้สําเร็จนั� น 

หมายถึง การแยง่ชิงเมืองเชียงใหม่ได ้โดยเฉพาะการนั�งแท่นบลัลงัก ์ซึ� งไม่จาํเป็นตอ้งปลง

พระชนมก์ษตัริย ์แสดงวา่ เมืองเชียงใหม่ไดรั้บการอยมรับในฐานะสถาบนัทางการเมือง

แลว้ ดงัตวัอย่าง ขุนเครือแย่งชิงเชียงใหม่จากทา้วแสนภู โดยไม่ทาํร้ายพญาไชยสงคราม 

ซึ� งเป็นกษตัริย ์และในกรณี ทา้วลกทาํรัฐประหารแยง่ชิงราชสมบติัจากพญาสามฝั�งแกน ก็

เขา้ยดึอาํนาจในเวียงเชียงใหม่ โดยเขา้ไปราชมณเทียรได ้
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 เมืองเชียงใหม่ในฐานะศูนย์กลางของอาํนาจในอาณาจกัรได้สร้างตามคติ

จกัรวาลดว้ย ซึ� งเมืองเชียงใหม่ เปรียบประดุจศูนยก์ลางจกัรวาลจึงมีความสําคญัที�สุด โดย

มีเมืองบริวารอยูร่ายรอบ ในเมืองเชียงใหม่เองก็ไดส้ร้างจาํลองตามคติความเชื�อเรื�องระบบ

จกัรวาล โดยมีพระเจดียห์ลวง “เขาพระสุเมรุ” ศูนยก์ลางจกัรวาล เป็นศูนยร์วมจิตใจอนั

สูงส่ง และรายลอ้มดว้ยวดับริวาร เปรียบประดุจดวงดาวนอ้ยใหญ่อีก 8 วดั ตามทกัษาเมือง 

คือ วดัเชียงยืน  วดัชยัศรีภูมิ�   วดับุพพาราม  วดัชยัมงคล  วดันนัทาราม  วดัตโปทาราม  วดั

สวนดอก  และวดัเจ็ดยอด  ดว้ยคติดงักล่าวในเวียงเชียงใหม่ จึงมีสถานที�สําคญัที�ถือเป็น

สิ�งศกัดิ� สิทธิประจาํเมือง ตั�งอยู่ที�บริเวณกลางเวียงเชียงใหม่ อนัเป็นศูนยก์ลางจกัรวาล 

ไดแ้ก่ เสาอินทขีล  ตน้ไมย้าง กุมภณัฑ์  พระราชวงั  และวดัสําคญั ทั�งนี�  เพื�อสร้างสิทธิ

ธรรมให้เมืองเชียงใหม่ มีฐานะสูงเด่นเหนือเมืองบริวาร 

 การสร้างเมืองเชียงใหม่ ถือเป็นความสาํเร็จอยา่งยิ�ง เพราะเชียงใหม่ไดรั้บสิทธิ

ธรรม ในฐานะศูนยก์ลางสําคญัของลา้นนาตลอดมา แมว้า่อาณาจกัรลา้นนาจะสลายตวัไป

ในช่วงที�พม่าปกครอง แต่หลังจากที�บา้นเมืองได้รับการฟื� นฟูในสมยัราชวงศ์เจา้เจ็ดตน 

พระเจา้กาวิละซึ� งตั�งมั�นอยู่ที�เวียงป่าซาง 14 ปี ก็ยงัคงเลือกเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง

ของล้านนา โดยกลับมาฟื� นฟูเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองต่อมา เชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง

ภาคเหนือสืบมาจนถึงปัจจุบนั 

 

 5.  กษัตริย์ในสมัยสร้างล้านนา (พ.ศ. 1839 – 1898) 

 สมยัสร้างลา้นนาจะอยูใ่นช่วงราชวงศม์งัรายตอนตน้ ซึ� งเป็นช่วงเวลาที�ก่อร่าง

สร้างอาณาจกัรให้เป็นปึกแผน่มั�นคง ประกอบดว้ยกษตัริย ์5 พระองค์ นบัตั�งแต่ พญามงั

ราย ปฐมกษตัริยผ์ูก่้อตั�งอาณาจกัรลา้นนา จนกระทั�งถึงสมยัพญาผาย ู

 

 5.1 พญามังราย (พ.ศ. 1804 – 1854)  

 พญามงัราย (พ.ศ. 1804 – 1854) ทรงวางรากฐานความเจริญรุ่งเรืองให้แก่

ลา้นนาหลายประการ ดงัจะเห็นไดจ้ากพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ซึ� งสรุปไดด้งันี�  
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 ด้านการขยายอาณาเขต พญามงัรายทรงสร้างอาณาจกัรล้านนา โดยผนวก

แควน้โยนกบัแควน้พิงค์เขา้ดว้ยกนั จากนั�นขยายอาณาเขตต่อออกมาไปโดยรบชนะเมือง

เขลางค ์(ลาํปาง) อาณาจกัรลา้นนาในขณะนั�น ประกอบดว้ยเมืองเชียงใหม่  ลาํพูน  ลาํปาง  

เชียงราย  ซึ� งเป็นส่วนสําคัญ “เนื�อแท”้ ของล้านนา นอกจากนั�น ในสมยันี�  ยงัได้สร้าง

เครือข่ายทางการเมือง โดยส่งเครือญาติออกไปสร้างเมืองนาย ซึ� งเป็นหัวเมืองไทยใหญ่ 

ตาํนานกล่าวถึง การส่งขุนเครือโอรสไปปกครอง เมืองนาย จึงมีกษตัริยเ์ชื�อสายราชวงศม์งั

รายปกครอง ตาํนานเมืองเชียงตุงไดก้ล่าวถึง พญามงัรายรบชนะชาวพื�นเมือง “ลวัะ” ทรง

สร้างเมืองเชียงตุง พร้อมกบัส่งทา้วนํ� าท่วมไปครองเชียงตุง กษตัริยเ์มืองเชียงตุงจึงมีเชื�อ

สายราชวงศ์มงัรายเช่นเดียวกบัเมืองนาย อย่างไรก็ตาม ทั�งเมืองนายและเมืองเชียงตุง มี

ความสัมพนัธ์กบัเชียงใหม่ในฐานะเมืองพี�เมืองน้องที�เป็นพนัธมิตรทางการเมือง และ

สร้างความผกูพนัทางความเชื�อทางพระพุทธศาสนาร่วมกนั ซึ� งควรเขา้ใจวา่ ทางเชียงใหม่

ไม่ไดเ้ขา้ไปแทรกแซงในกิจการภายในของเมืองดงักล่าว 

 ด้านการปกครอง เชียงใหม่มีฐานะเป็นศูนยก์ลางของอาณาจกัร พญามงัราย

ทรงบริหารราชการบา้นเมืองที�เชียงใหม่ตลอดพระชนม์ชีพ ส่วนเมืองลาํพูนทรงแต่งตั�ง

อา้ยฟ้าปกครอง โดยอยูใ่นฐานะเป็นเมืองบริวารของเชียงใหม่ ซึ� งเชียงใหม่ปกครองอยา่ง

ใกล้ชิดเสมือนเมืองแฝด ระยะนี� ลาํพูนเป็นศูนยก์ลางทางศาสนา ขณะที�เชียงใหม่เป็น

ศูนยก์ลางการเมืองการปกครอง ส่วนเมืองเชียงราย มีความสําคญัอนัดบัรองจากเชียงใหม่ 

พญามังรายจึงส่งขุนครามโอรสไปปกครอง สมัยพญามังรายพบว่าดินแดนล้านนา

แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ ตอนบน (แควน้โยน) มีเชียงรายเป็นศูนย์กลาง ส่วนตอนล่างมี

เชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง ลกัษณะเช่นนี�จะสืบมาอีกหลายรัชกาล นอกจากนั�นเมืองอื�น ๆ จะ

ส่งโอรสหรือญาติตลอดจนขุนนางที�ไวว้างใจไปปกครองตามลาํดบัความสําคญัของเมือง 

นับเป็นรูปแบบการปกครองที�ขึ� นกับความสัมพนัธ์แบบเครือญาติ ความเข้มแข็งของ

อาณาจกัรจึงขึ�นกบักษตัริยท์ี�ศูนยก์ลาง 

 ด้านกฎหมาย  พญามงัรายปกครองโดยใชก้ฎหมายที�เรียกวา่ “มงัรายศาสตร์” 

เขา้ใจกนัวา่    มงัรายศาสตร์ อจจะไดรั้บอิทธิพลมาจากกฎหมายของมอญที�หริภุญไชย มงั

รายศาสตร์คงใชสื้บต่อกนัมาตลอดสมยัราชวงศม์งัราย 
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 ด้านทํานุบํารุงพุทธศาสนา พญามงัรายไดรั้บอิทธิพลพระพุทธศาสนาจากหริ

ภุญไชย พระองค์โปรดให้สร้างเจดียก์ู่คาํ เลียนแบบเจดียก์ู่กุด สร้างวดักานโถม (ช้างคํ�า) 

พร้อมกบัสร้างเจดีย ์สร้างพระพุทธรูป และกลัปนาที�ดินและขา้พระดว้ย 

 ด้านความสัมพันธ์กับอาณาจักรใกล้เคียง พญามงัรายมีความสัมพนัธ์อนัดีต่อ

พ่อขุนรามคาํแหง และพญางาํเมือง กษตัริยท์ ั�งสามพระองคอ์ยูใ่นฐานะพระสหายร่วมนํ� า

สาบาน การเป็นไมตรีที�ดีต่อกนันั�น ก็เพื�อร่วมมือกนัต่อตา้นภยัจากมองโกลซึ� งกาํลงัขยาย

อาํนาจในเวลานั�น กล่าวคือ กองทพัมองโกลตีไดน่้านเจา้ พ.ศ. 1796 ไดฮ้านอย พ.ศ. 1800 

และไดพุ้กาม พ.ศ. 1830 ในปีนี� เอง กษตัริยท์ ั�งสามพระองคไ์ดท้าํสัญญาเป็นไมตรีกนั 

 ในการป้องกนัภยัจากมองโกล นอกจากพญามงัรายจะใช้นโยบายเป็นไมตรี

กบัสุโขทัยและพะเยาแล้ว ยงัใช้การทาํสงครามอีกด้วย การทาํสงครามกับมองโกลมี

ขอ้สังเกตว่าจะเกิดขึ�นหลังจากก่อตั�งอาณาจกัรล้านนา (พ.ศ. 1839) เข้าใจว่าเป็นช่วงที�

อิทธิพลของมองโกลลดลงอยา่งมาก หลงัจากสิ�นพระชนมข์องกุบไลข่านในปี พ.ศ. 1837 

 การทาํสงครามนั�น พญามงัรายจะส่งกาํลงัไปช่วยเหลือเมืองที�รบกบัมองโกล 

เช่นใน พ.ศ. 1839 มองโกลยดึเมืองเชียงรุ่ง พญามงัรายยกทพัไปตีเอาเมืองเชียงรุ่งคืนมาได ้

และในปี พ.ศ. 1842 พญามงัรายคงส่งกองทพัไปช่วยไทยใหญ่เมืองชอกเสที�กาํลงัต่อสู้กบั

กษตัริยพ์ุกาม เพราะกษตัริยพ์ุกามทรงเป็นมิตรและหนุนฝ่ายมองโกล 

 มองโกลตอบโตก้ารกระทาํของพญามงัราย โดยส่งกองทพัใหญ่มา ใน พ.ศ. 

1844 แต่กองทัพมองโกลก็ประสบความล้มเหลว กองทพัของพญามงัรายจึงร่วมกับ
กองทพัเมืองเชียงรุ่งตีบุกเขา้ไปในเขตยูนนาน การทาํสงครามระหว่างเชียงใหม่กบัมอง

โกลคงมีต่อมาหลายปี สงครามครั� งสุดทา้ยราว พ.ศ. 1854 ซึ� งได้มีการตกลงยุติสงคราม  

โดยเชียงใหม่และเชียงรุ่งส่งบรรณาการให้มองโกล ตั� งแต่ พ.ศ. 1855 เชียงใหม่คงส่ง
บรรณาการไปจีนในบางโอกาส และจะส่งบรรณาการเป็นครั� งสุดทา้ยในสมยัพญาผาย ู

(พ.ศ. 1879 – 1898) คือ ในปี พ.ศ. 1890 เมื�อถึงสมยัพญากือนาก็ยุติการส่ง 

 
 5.2 พญาไชยสงคราม (พ.ศ. 1854 – 1868) 

 พญาไชยสงคราม (พ.ศ. 1854 – 1868) เมื�อพญามงัรายสิ�นพระชนม์ราว พ.ศ. 

1854 พญาไชยสงคราม ครองเมืองเชียงใหม่สืบมา พญาไชยสงครามประทบัที�เชียงใหม่
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เพียง 4 เดือนเท่านั�น พระองค์ก็ยา้ยที�ประทับไปเชียงราย ส่วนเชียงใหม่พระองค์ทรง

แต่งตั�งทา้วแสนภูโอรสปกครอง อย่างไรก็ตามแมว้า่กษตัริยจ์ะไม่ประทบัที�เชียงใหม่ แต่
เชียงใหม่ก็คงดาํรงสถานะศูนยก์ลางที�มีสิทธิธรรมอยู ่การแยง่ชิงราชสมบติัก็หมายถึงการ

แย่งชิงเพื�อครอบครองเชียงใหม่ ซึ� งท้าวแสนภูครองอยู่ เมืองเชียงใหม่สมยัพญาไชย

สงครามจึงเป็นเมืองที�ประทบัของอุปราช และเป็นเช่นนี� สืบมาถึงสมยัพญาแสนภู และ
พญาคาํฟู อาณาจกัรลา้นนาจึงแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ แควน้ตอนบนมีเชียงราย เป็นศูนยก์ลาง 

และแควน้ตอนล่างมีเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง 
 อาณาจกัรล้านนาในสมยัพญาไชยสงคราม ได้เริ�มประสบปัญหาการแย่งชิง

ราชสมบติัจากพระอนุชา (ขุนเครือ) ซึ� งสามารถยึดเมืองเชียงใหม่สําเร็จ แต่ก็ถูกกาํจดัไป

ได้โดยท้าวนํ� าท่วมโอรสของพญาไชยสงคราม ซึ� งยกทพัจากเมืองฝางมาตีเชียงใหม่

กลบัคืนไป ความชอบของทา้วนํ� าท่วมในการศึกครั� งนี� ไดรั้บการแต่งตั�งให้ครองเชียงใหม่ 

อย่างไรก็ตาม ต่อมาพญาไชยสงครามรู้สึกระแวงพระทยัเกรงว่าทา้วนํ� าท่วมจะเป็นกบฏ 

จึงจดัการส่งไปครองเมืองเชียงตุง ส่วนเชียงใหม่พญาแสนภูไดแ้ต่งตั�งให้เป็นอุปราช เป็น

ครั� งที� 2 อาํนาจของกษตัริย์จึงเริ�มถูกท้าทายจากพระบรมวงศานุวงศ์ พญาไชยสงคราม

สิ�นพระชนมท์ี�เมืองเชียงราย 

 

 5.3 พญาแสนภู (พ.ศ. 1868 – 1877) 

 พญาแสนภู (พ.ศ. 1868 – 1877) เสวยราชยสื์บต่อมา เป็นกษตัริยร์าชวงศ์มงั

รายลาํดับที� 3 พระองค์แต่งตั�งให้ทา้วคาํฟูโอรสครองเชียงใหม่ ส่วนพระองค์ประทบัที�

เมืองเชียงราย และในราว พ.ศ. 1870 ทรงสร้างเมืองเชียงแสนในบริเวณเมืองเงินยาง 

หลงัจากสร้างเชียงแสนแลว้ พญาแสนภูประทบัที�เชียงแสนตลอดพระชนมชี์พ การสร้าง

เมืองเชียงแสนมีเป้าหมายเพื�อป้องกนัศึกดา้นเหนือ เพราะเชียงแสนตั�งริมแม่นํ� าโขงและใช้

แม่นํ�าโขงเป็นคูเมืองธรรมชาติ ตวัเมืองมีปราการขนาดกวา้ง 700 วา ยาว 1,500 วา มีป้อม

รายล้อมเมือง 8 แห่ง เมืองเชียงแสนมีอาณาเขตติดต่อกบัเมืองรอบ ๆ คือ เมืองเชียงราย 

เมืองฝาง  เมืองสาด  เมืองเชียงตุง  เมืองเชียงรุ่ง  และเมืองเชียงของ  เชียงแสนจึงเป็น

ศูนยก์ลางของเมืองตนบน โดยมีหนา้ที�ควบคุมหวัเมือง   ต่าง ๆ ที�รายลอ้มดงักล่าวอีกดว้ย 
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 5.4 พญาคําฟู (พ.ศ. 1877 – 1879) 

 พญาคาํฟู (พ.ศ. 1877 – 1879) เป็นกษตัริยล์า้นนาสืบต่อจากพญาแสนภู พญาคาํ
ฟูประทบัที�เมืองเชียงแสน ส่วนเมืองเชียงใหม่ ทรงแต่งตั�งให้ทา้วผายปูกครอง อาณาจกัร

ล้านนาในสมัยพญาคาํฟูมีความเข้มแข็ง เห็นได้จากนโยบายขยายอาณาเขตไปทาง

ตะวนัออก โดยเริ�มจากทาํสงครามกบัพะเยา พญาคาํฟู สามารถยึดเมืองพะเยาไวไ้ด ้เมือง
พะเยาจึงถูกผนวกเขา้เป็นส่วนหนึ� งของอาณาจกัรลา้นนานบัแต่นั�นมา หลงัจากยึดพะเยา

ไดแ้ล้ว พญาคาํฟูขยายอาํนาจต่อไปยงัแพร่ แต่ไม่ประสบผลสําเร็จ แสดงให้เห็นว่าการ

รวบรวมหวัเมืองต่าง ๆ ทางตะวนัออกของลา้นนา ไม่ใช่จะกระทาํไดโ้ดยง่าย และการยา้ย
ที�ประทบัของกษตัริย์มายงัเขตแควน้ตอนบนถึง 3 รัชกาลติดต่อกนัตามที�กล่าวมาก็เป็น

เหตุผลดา้นยทุธศาสตร์ พญาคาํฟูสิ�นพระชนมท์ี�เมืองเชียงคาํ 

 
 5.5 พญาผายู (พ.ศ. 1879 – 1898) 

 พญาผาย ู(พ.ศ. 1879 – 1898) เสนาอาํมาตยท์ั�งหลายอภิเษกทา้วผายเูป็นกษตัริย์

ลา้นนา พญาผายไูม่เสด็จไปประทบัที�เมืองเชียงแสน ดงัเช่น พญาคาํฟู พระองคป์ระทบัที�
เชียงใหม่ เหตุที�พญาผายูยา้ยที�ประทบัลงมาที�เชียงใหม่ อาจเป็นเพราะเขตทางตอนบนมี

ความมั�นคง โดยสามารถสร้างเมืองเชียงแสนเป็นปราการป้องกนัศึกฮ่อไดอ้ย่างเขม้แข็ง 

และสามารถผนวกพะเยาได้ ในขณะเดียวกนัพญาผายูทรงสร้างความสัมพนัธ์ทางเครือ
ญาติกบัเมืองเชียงของในเขตลุ่มแม่นํ�ากก โดยการอภิเษกกบัพระนางจิตราเทวีราชธิดาของ

เจา้เมืองเชียงของ 

 พญาผาย ูครองเมือง “ชอบดว้ยทศพิธราชธรรม ยินดีในวรพุทธศาสนา” เขา้ใจ
วา่ตลอดรัชสมยัทรงส่งเสริมพระพุทธศาสนา พญาผายูทรงสร้างวดัลีเชียงพระให้เป็นวดั

สําคญัในเมืองเชียงใหม่ เห็นไดว้า่ ทรงอาราธนามหาอคัญะจุฬเถระจากเมืองหริภุญไชยมา

เป็นสังฆราชา อยูท่ี�วดัลีเชียงพระ การส่งเสริมพุทธศาสนาของพญาผายจูะเป็นพื�นฐานใน
การขยายตวัของพุทธศาสนา ซึ� งเริ�มเจริญรุ่งเรืองอยา่งเด่นชดัในสมยัพญากือนา 

 

6.  ยุครุ่งเรืองของ “ล้านนา” 
ความเจริญรุ่งเรืองของล้านนา ปรากฏออกมาอย่างเห็นได้ชดั นับตั�งแต่รัชสมยั

ของพญากือนา (พ.ศ. 1898-1929) กษตัริยล์า้นนาลาํดบัที� 6 โดยเฉพาะความเจริญรุ่งเรือง

ในดา้นพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศ์  ซึ� งเป็นยุคที�พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบ
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ลงักาวงศเ์จริญรุ่งเรืองอยา่งมากในสุโขทยั ซึ� งตรงกบัรัชสมยัของพระมหาธรรมราชาลิไท 

กษตัริยล์าํดบัที� 5 แห่งราชวงศ์สุโขทยั (พ.ศ. 1890-1919) และไดเ้ผยเขา้มาสู่อาณาจกัร
ลา้นนาดว้ย (สมหมาย เปรมจิตต,์ 2540 : 25) โดยพญากือนามีพระประสงคจ์ะให้พระภิกษุ

อรัญวาสีมาอยู่ที�นครเชียงใหม่และสามารถทาํสังฆกรรมได้ทั�งหมด ต่อมาทรงทราบข่าว

ด้านสุปฏิปันโนของพระ-อุทุมพรปุปผามหาสวามี พระมหาเถระชาวรามัญ ซึ� งใน
พงศาวดารโยนกไดก้ล่าวถึงประวติัความเป็นมาของท่าน (พระยาประชากิจกรจกัร์, 2515 : 

294-295) ไวด้งันี�  
… มีพระมหาเถรรามญัชาวเมืองมติมานคร (เมาะตะมะ) รูปหนึ�ง ไดไ้ปอุปสมบทมา

แต่เมืองลงักาสิงหล แลว้มาตั�งศาสนาคณะลงักาวงศอ์ยูใ่นเมืองมติมานคร พระมหาเถรองค์

นั�นมีนามวา่อุทุมพรบุปผามหาสวามี เจริญศีลาทิคุณปรากฏกิตติศพัท์มาถึงสยามประเทศนี�  

ครั� งนี�มีพระภิกษุชาวเมืองสุโขทยัสองรูป ชื�อพระ- อโนมทสัสีรูปหนึ�ง ชื�อพระมหาสุมนะ

รูปหนึ� ง ได้ไปเรียนพระไตรปิฎกยงักรุงพระนครศรีอยุธยาในสํานักอาจารย์ดี ๆ หลาย

แหล่ง แล้วกลับมายงัสํานักอยู่กบัพระ-มหาเถรสังฆราชาบุพภทัรในเมืองสุโขทยั อยู่มา

ภิกษุทั�งสองรูปนั�นไดท้ราบข่าวสารศีลาธิคุณแห่งพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีเถรเจา้นั�น ก็

มีใจใคร่ศึกษา จึงนมสัการลาพระสังฆราชแล้ว ก็พากนัไปสู่สํานักพระมหาเถระนั�น ยงั

รามญัประเทศมติมานคร รับอุปสมบทแปลงในสํานกัพระอุทุมพรบุปผามหาสวามีแล้ว ก็

อยู่ศึกษาคมัภีร์พระ-ปริยติัปฏิบติัศาสนาในสํานักนั�นโดยคติลงักาได้ 4 พรรษา แลว้จึง

กลบัมาอยูเ่มืองสุโขทยัได ้10 พรรษา จึงเอาอุปสัมปทาเปกขะ 8 รูป ไปบวชในสํานกัพระ

อุทุมพรบุปผามหาสวามีอีกครั� ง เพื�อจะนาํมาตั�งคณะภิกษุสงฆล์งักาวงศใ์นเมืองสุโขทยั… 

พญากือนาจึงรับสั�งราชบุรุษไปอาราธนาพระอุทุมพรบุปผามหาสวามี ให้มาช่วย

สืบต่อและเผยแพร่พระพุทธศาสนาในลา้นนา แต่ท่านไม่ไดเ้ดินทางมาเอง ให้พระภิกษุผู ้

เป็นศิษย ์10 รูป มีพระอานนัทเถระเป็นประธานมาแทน เมื�อมาถึงแลว้ พระเถระทั�ง 10 รูป

ไม่อาจบวชกุลบุตรตามคาํอาราธนาของพญากือนาได ้โดยอา้งวา่พวกตนไม่ไดรั้บอนุญาต

จากพระอุปัชฌาย ์ผูท้ี�ไดรั้บอนุญาตคือพระมหาสุมนเถระเท่านั�น (พระยาประชากิจกรจกัร์

, 2515 : 295) ดงันั�น พญากือนาจึงแต่งราชทูตให้ถือพระราชสาส์นไปทูลขอพระมหาสุมน

เถระจากพระยาลิไทแห่งกรุงสุโขทยัในปี จ.ศ. 731 (พ.ศ. 1912) พระมหาสุมนเถระ

เดินทางมาสู่อาณาจกัรลา้นนาพร้อมทั�งอญัเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาดว้ย (บาํเพญ็ ระวิน 
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(บ.ก.), 2536 : 6) พระองค์เลื�อมใสศรัทธาในพระมหาสุมนเถระมาก เนื�องจากเชื�อว่า

พระภิกษุฝ่ายอรัญวาสีเป็นพระภิกษุที�มีความรู้ลึกซึ� งในพระพุทธศาสนา และเชื�อกนัว่า

พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศเ์ป็นพระพุทธศาสนาที�บริสุทธิ�  เพราะทาํสังฆกรรม

ถูกต้องมาตั� งแต่โบราณกาล ดังนั� น พญากือนาจึงอาราธนาพระสงฆ์นิกายเดิมอนัสืบ

เนื�องมาจากสมยัพระนางจามเทวีให้บวชใหม่ถึง 8,400 รูป (สรัสวดี อ๋องสกุล , 2539 : 

135) 

 พญากือนามีพระดาํริที�จะสร้างอารามให้พระมหาสุมนเถระจาํพรรษา จึงสร้างวดั

บุปผารามหรือวดัสวนดอกในปี จ.ศ. 733 (พ.ศ. 1914) (บาํเพญ็ ระวิน (บ.ก.), 2536 : 7) 

และทรงสร้างพระธาตุดอยสุเทพสําหรับบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ (สมหมาย เปรมจิตต์, 

2540 : 27) พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศท์ี�พระมหาสุมนเถระนาํมาเผยแพร่ใน

นครเชียงใหม่ ไดรั้บการยอมรับนบัถืออยา่งกวา้งขวาง ในไม่ชา้นครเชียงใหม่ไดก้ลายเป็น

ศูนยก์ลางพระพุทธศาสนาฝ่ายเถรวาทในลา้นนาแทนหริภุญชยั บรรดาหัวเมืองใกลเ้คียง 

คือ ลาํพูน ลาํปาง เชียงราย เชียงแสน เป็นตน้ ไดป้รับเปลี�ยนมานบัถือพระพุทธศาสนาเถร

วาทแบบลงักาวงศ์กนัมากมาย พระภิกษุสงฆจ์ากสํานกัต่างๆ ทั�งใกลไ้กล พากนัมาศึกษา

พระธรรมวินยัที�วดัปุปผารามหรือวดัสวนดอก โดยเฉพาะอย่างยิ�งการศึกษาภาษาบาลีซึ� ง

เป็นภาษาแห่งพระไตรปิฎกนั�น พระภิกษุสงฆใ์นลา้นนาสมยันี� ถือวา่มีความเชี�ยวชาญอยา่ง

มาก (สมหมาย เปรมจิตต,์ 2540 : 27) 

ในรัชสมยัของพญาแสนเมืองมา (พ.ศ. 1929 – 1954) พระองคท์รงเป็นโอรสของ

พญากือนา ในสมยัรัชกาลของพระองค์นี� ไดเ้กิดสงครามแยง่ชิงราชสมบติัอยูบ่่อยครั� งอีก

ครั� ง โดยเจ้าท้าวมหาพรหม ซึ� งเป็นพระเจ้าอาของพระองค์เอง ซึ� งครองอยู่ที� เมือง

เชียงราย  พยายามแย่งครองราชบลัลงัก์ แต่เจา้แสนเมืองมาก็สามารถปกป้องราชบลัลงัก์

ได้สําเร็จ ขณะที�มีพระชนมมายุ 39 ปี พระองค์โปรดให้สร้างพระเจดียห์ลวงกลางเมือง

เชียงใหม่ แต่ยงัไม่ทนัแลว้เสร็จดีก็สวรรคต 

 ในรัชสมยัของพญาสามฝั�งแกน (พ.ศ. 1954-1985 ) กล่าวไดว้า่มีการตื�นตวัทาง
การศึกษาดา้นพระพุทธศาสนาของพระภิกษุสงฆ์มากกวา่ยุคที�ผา่นมา กล่าวคือในปี พ.ศ. 

1967 มีพระสงฆ์ชาวนครเชียงใหม่ 25 รูป มีพระธรรมคมัภีร์และพระเมธังกร เป็นตน้ 

พร้อมดว้ยพระสงฆ์ชาวเมืองลพบุรีอีก 8 รูป รวมเป็น 33 รูป ไดอ้อกเดินทางไปศึกษา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%8D%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
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พระพุทธศาสนาและอุปสมบทใหม่ในประเทศลงักา (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 8) เมื�อ

ศึกษาพระธรรมวินยัและภาษาบาลีพอสมควรแลว้ ก็พากนัเดินทางกลบัมานครเชียงใหม่ 
และไดอ้าราธนาพระลงักา 2 รูป คือ พระมหาวิกรมพาหุเถระ และพระอุตมปัญญาเถระ 

ให้เขา้มาช่วยเผยแพร่พระพุทธศาสนาในลา้นนาดว้ย เมื�อเดินทางมาถึงนครเชียงใหม่แลว้

ไดไ้ปพาํนกัอยู ่ณ รัตนมหาวิหารหรือวดัป่าแดงหลวง เชิงดอยสุเทพ เมื�อปี จ.ศ. 792  (พ.ศ. 
1973) ต่อมาในปี จ.ศ. 794 (พ.ศ. 1975) ไปเผยแพร่ศาสนาที�เมืองลาํปาง ไดบ้วชแปลง

พระภิกษุสงฆ์ที�นั�น ณ  อุทกุกเขปสีมาในแม่นํ� าวงัในปี จ.ศ. 796 (พ.ศ. 1977) และบวช

กุลบุตรบนเกาะดอนแท่นในแม่นํ� าโขง (สมหมาย เปรมจิตต,์ 2540 : 33) การเผยแพร่
พระพุทธศาสนาเถรวาทลังกาวงศ์ในครั� งนี�  ถือว่าเป็นครั� งสําคญัและมีบทบาทต่อความ

เจริญในวงการพระพุทธศาสนาในลา้นนาในระยะต่อมาอยา่งมาก (ตว้น ลีเซิง และ อุษณีย ์

ธงไชย, 2533 : 73-74) ในสมยันี�นครเชียงใหม่มีพระสงฆ์นิกายเถรวาทแบบลงักาวงศ์อยู ่3 
คณะ คือ คณะพื�นเมืองเดิม ไดแ้ก่ คณะเดิมที�นครเชียงใหม่รับเขา้มาครั� งอาณาจกัรหริภุญ

ชัยรุ่งเรือง  คณะรามัญ ได้แก่ คณะที�พระมหาสุมนเถระนํามาเผยแพร่ และคณะสีหล 

ได้แก่ คณะที�พระธรรมคมัภีร์และพระเมธังกรเป็นตน้ ซึ� งไดอุ้ปสมบทแปลงและศึกษา
พระพุทธศาสนาในลังกา  พร้อมทั� งนําพระลังกามาช่วยเผยแพร่กิจกรรมด้าน

พระพุทธศาสนาและอุปสมบทกุลบุตร (แสง มนวิทูร, 2527 : 77) 

 ในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช (พ.ศ. 1985-2030) พระองค์เป็นกษตัริยท์ี�ส่งเสริม
และเผยแพร่พระพุทธศาสนาอยา่งจริงจงัและกวา้งขวางกว่ารัชกาลใดๆ เพราะเป็นช่วงที�

พระสงฆช์าวลา้นนามีความรู้แตกฉานในพระไตรปิฎกและภาษาบาลีอยา่งสูง อนัเป็นผล

สืบเนื�องมาจากรัชกาลก่อนๆ ที�ไดม้ีการสร้างพื�นฐานการศึกษาพระพุทธศาสนาและภาษา
บาลีไว ้(สมหมาย เปรมจิตต,์ 2540 : 34) โดยเฉพาะในปี พ.ศ. 2020 พระเจา้ติโลกราชทรง

เป็นองค์ศาสนูปถมัภ์ในการทาํสังคายนาพระไตรปิฎก ณ วดัมหาโพธาราม (วดัเจ็ดยอด) 

โดยมีพระธรรมทินเถระ8 เป็นประธานการทาํสังคายนา  พระไตรปิฎกในครั� งนี�  นอกจาก

                                                           
8 พระธรรมทินเถระ เป็นพระภิกษุฝ่ายลงักาวงศ์ใหมห่รือเรียกวา่คณะสีหล ชาวเมืองเชียง

แสน ท่าน    อุปสมบทเมื�อ พ.ศ. 1977 ครั� งรัชสมยัพญาสามฝั�งแกน ต่อมาในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช 

สันนิษฐานวา่คงมาอยูจ่าํพรรษาที�เชียงใหม ่ในชินกาลมาลีปกรณ์กล่าววา่ ท่านเป็นเจา้อาวาสวดัป่าตาล 

(วดัตโปธาราม) และไดเ้ป็นพระ-อุปัชฌายข์องพระภิกษุชาวเชียงใหม่จาํนวนมาก (พระรัตนปัญญา, 

2517 : 129) 
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จะเป็นการแสดงออกถึงการทาํนุบาํรุงพระพุทธศาสนาของพระเจา้ติโลกราชแลว้ ยงัแสดง

ถึงความแตกฉานในภาษาบาลีและพระไตรปิฎกของพระสงฆ์ในลา้นนาที�พฒันาสูงถึงขั�น
สามารถตรวจสอบพระไตรปิฎกได้ การทาํสังคายนาพระไตรปิฎกครั� งนี�นบัเป็นครั� งแรก

ในประวติัศาสตร์พุทธศาสนาของประเทศไทย และเป็นครั� งที� 8 ของพระพุทธศาสนาฝ่าย

เถร-วาท (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 11) ภายหลงัการทาํสังคายนาพระไตรปิฎก 
พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์ในล้านนาไทยได้เผยแพร่ออกไปยงัดินแดน

ใกลเ้คียง เช่น เผยแพร่ไปยงัเชียงตุง และในปี พ.ศ. 2066 กษตัริยแ์ห่งลา้นช้างทรงส่ง

ราชทูตมายงัราชสํานกันครเชียงใหม่ เพื�อทูลขอคณะสงฆ์และคมัภีร์พระไตรปิฎก เพื�อ
นาํไปเผยแพร่พระพุทธศาสนาในอาณาจกัรนั�น ซึ� งตรงกบัรัชสมยัของพระเมืองแกว้ (พ.ศ. 

2038-2068) และพระองค์ทรงอาราธนาพระเทพมงคลเถระ เป็นหัวหน้าไปพร้อมด้วย

พระไตรปิฎก 60 พระคมัภีร์ (พระยาประชากิจกรจกัร์, 2515 : 317) 
ในรัชสมยัของพระเมืองแกว้ เป็นช่วงระยะเวลาที�ปรากฏความเจริญรุ่งเรืองของ

พระพุทธ-ศาสนาเถรวาทแบบลังกาวงศ์อย่างเด่นชัดที�สุด จนถือว่าเป็น “ยุคทองแห่ง

พระพุทธศาสนาเถรวาทในล้านนา” สิ� งที�สะท้อนให้เห็นความเจริญรุ่งเรืองของ

พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศใ์นลา้นนา ซึ� งปรากฏออกมาหลายประการ เช่น 

ประการแรก ความเจริญรุ่งเรืองด้านศาสนสถาน ปรากฏว่า มีการสร้าง 

บูรณปฏิสังขรณ์วดัวาอารามอย่างมากมาย ทั�งในนครเชียงใหม่และเมืองอื�นๆ ในลา้นนา 

ในนครเชียงใหม่ในระยะเวลานี�มีการสร้างวดัสําคญัมากมาย เช่น วดัป่าแดงหลวง วดัมหา

โพธาราม และยงัมีวดัอื�นๆ อีกมากมาย เช่น วดัศรีสุพรรณ วดัตโปธาราม วดัพระเจา้เกา้ตื�อ 

วดัอุโมงค ์นอกจากนี�ยงัไดป้ฏิสังขรณ์วดัเก่าแก่ที�สําคญัอีกหลายวดั เช่น พระเจา้ติโลกราช

ทรงปฏิสังขรณ์วดัเจดียห์ลวง เพื�อเป็นที�ประดิษฐานพระแกว้มรกตที�นาํมาจากลาํปาง พญา

เมืองแกว้ทรงปฏิสังขรณ์วดับุพพาราม (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 182-184) การสร้างและ

การบูรณปฏิสังขรณ์ว ัดวาอารามมากมายเช่นนี�  สะท้อนให้เห็นถึงความเชื�อมั�นใน

พระพุทธศาสนาและความเจริญรุ่งเรืองทางดา้นสถาปัตยกรรมในลา้นนา 

ประการที�สอง การสร้างพระพุทธรูป นบัตั�งแต่รัชสมยัพญามงัรายเป็นตน้มา ไดม้ี

การสร้างพระพุทธรูปที�สําคญัหลายองค์ รวมทั�งการนาํเอาพระพุทธสิหิงค์เขา้มาในนคร
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เชียงใหม่ และการคน้พบพระแกว้มรกตในปี พ.ศ. 1977 พร้อมไดน้าํมาประดิษฐานไวใ้น

ซุม้ฐานเจดียห์ลวง 

ในรัชสมยัพระเจา้ติโลกราช เมื�อพระองคย์กทพัไปตีไดเ้มืองน่านในปี พ.ศ. 1997 

และไดส้ร้างพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ� พระนามวา่พระเจา้ทองทิพย ์ต่อมาในปี พ.ศ. 2020 

พระองค์ทรงโปรดให้หล่อพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ� พระนามว่าพระเจ้าทองทิพย์

เช่นเดียวกนั เพื�อมาประดิษฐานที�วดัพระสิงห์ฯ และในปี พ.ศ. 2030 โปรดให้หล่อ

พระพุทธรูปสัมฤทธิ� อีกองค์หนึ� งคือพระเจา้แขง้คม (พระพุทธรูปองค์นี� สร้างเลียนแบบ

ศิลปะพระพุทธรูปสมัยอู่ทอง มีลักษณะคือพระชงฆ์เป็นเหลี�ยม ชาวนครเชียงใหม่จึง

เรียกว่าพระเจ้าแขง้คม) เดิมประดิษฐานที�วดัป่าตาล ต่อมาพระเจา้กาวิละไดอ้ญัเชิญมา

ประดิษฐานที�วดัศรีเกิด  

ในรัชสมยัพญายอดเชียงราย เจา้เมืองเชียงแสนไดห้ล่อพระพุทธรูปองคห์นึ� งดว้ย

ทองปัญจโลหะหนกัลา้นทอง (ทอง 10 หาบ หรือพนัชั�ง) พระนามวา่พระเจา้ลา้นทอง ใน

ปี  พ.ศ. 2032 ประดิษฐานอยูท่ี�วดัพระเจา้ลา้นทองเมืองเชียงแสน และพญายอดเชียงราย

ไดโ้ปรดให้สร้างพระพุทธรูปพระนามวา่พระเจา้ตโปธาราม ประดิษฐานที�วดัตโปธาราม 

ในปี  พ.ศ. 2035  

ในรัชสมยัพญาเมืองแกว้ ไดม้ีการสร้างพระพุทธรูปหลายองค ์เช่น โปรดให้หล่อ

พระพุทธ-รูปสัมฤทธิ� ทองหนกั 1 ตื�อ (หมายถึงโกฏิตาํลึง หนกัเท่ากบั 12,000 กิโลกรัม แต่

ชาวนครเชียงใหม่เชื�อวา่พระพุทธรูปองคนี์�หนกัเกา้ตื�อจึงเรียกวา่พระเจา้เกา้ตื�อ)9 ในปีพ.ศ. 

2047 และไดป้ระดิษฐานที�วดัเกา้ตื�อ ปัจจุบนัไดร้วมเขา้กบัวดัสวนดอกเพราะวดัทั�งสองอยู่

ใกลก้นั (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 164-167) 

ประการที�สาม ความเจริญรุ่งเรืองในด้านวรรณกรรมพระพุทธศาสนาและ

การศึกษาพระ-ธรรมวินยั ซึ� งจดัเป็นยุคทองแห่งปรัชญาพระพุทธศาสนาและวรรณกรรม

พระพุทธศาสนาภาษาบาลี อาจารยแ์สง มนวิทูร ปราชญแ์ห่งวรรณคดีพุทธศาสนา (แสง 

มนวิทูร, 2527 : 80) ไดแ้สดงทศันะวา่ “…อาจกล่าวไดว้า่ในประเทศไทยนั�น นบัตั�งแต่คน

                                                           

ศ. ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ให้ขอ้สันนิษฐานเพิ�มเติมวา่ “คาํวา่ “เกา้ตื�อ” อาจมาจากคาํวา่  

เกาติ, เกาฏ ิ (โกติ, โกฏิ)  แต่เขา้ใจคลาดเคลื�อนเป็น เกัาตื, เกัาฏื (เกา้ตื�อ, เกา้ฏื�อ)  ก็เป็นได ้ 
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ไทยนับถือพระพุทธศาสนามาจนกระทั�งปัจจุบนั ยงัไม่มีสมยัใดที�จะมีผูเ้ชี�ยวชาญคมัภีร์

พระพุทธศาสนาเหมือนในสมยัลา้นนาครั� งเชียงใหม่เป็นราชธานี…” ในยุคนี� นอกจาก

พระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศจ์ะขยายตวัออกไปอยา่งกวา้งขวางแลว้ พระสงฆท์ี�

เป็นนักปราชญ์หลายรูปได้แต่งวรรณกรรมบาลี คัมภีร์พระพุทธศาสนา และตํารา

ไวยากรณ์บาลีไว้มากมายเช่นกัน นับว่า เ ป็นผลผลิตจากความเจริญสูงสุดของ

พระพุทธศาสนาเถร-วาทแบบลงักาวงศใ์นลา้นนา ซึ� งพระสงฆใ์นลา้นนาไดเ้พาะบ่มสั�งสม

ความรู้และถ่ายทอดสืบต่อกนัมา ครั� งพระมหาสุมนเถระมาเผยแพร่ในรัชสมยัพญากือนา

เป็นตน้มา จนสุกงอมในรัชสมยัของพญาเมืองแกว้ ลกัษณะดงักล่าวเกิดจากการอุปถมัภ์

พระพุทธศาสนาในทุกๆ ดา้นของกษตัริยใ์นลา้นนาที�ทรงกระทาํอยา่งต่อเนื�อง นบัตั�งแต่

รัชสมัยพญากือนาเป็นต้นมา นอกจากนี� ในระยะนั�นเป็นระยะเวลาที�มีการแข่งขนักัน

ระหวา่งอาณาจกัรใกลเ้คียงในดา้นความเจริญของพระพุทธศาสนา  

 ลกัษณะความเจริญในดา้นต่างๆ ดงักล่าวขา้งตน้ แสดงให้เห็นวา่ยุคทองของพระ

พุทธ-ศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศ์ในลา้นนา ปรากฏออกมาในทุกๆ ดา้น ทั�งในด้านศา

สนธรรม ศาสนวตัถุ และศาสนบุคคล ความเจริญรุ่งเรืองนี� ถูกกาํหนดโดยโครงสร้างทาง

ความคิดที�ได้รับอิทธิพลจากประเทศลงักา การที�พระภิกษุสงฆช์าวลา้นนาไปศึกษาพระ

ธรรมวินัยและภาษาบาลีจากประเทศลงักาโดยตรง เป็นการแสวงหาทายาทอนับริสุทธิ�

ของพระพุทธศาสนา การเขา้มาประดิษฐานของพระแก้วมรกตและพระพุทธสิหิงค์ใน

ล้านนา เป็นสัญลักษณ์แห่งความศกัดิ� สิทธิ� ของพระพุทธศาสนา และการทาํสังคายนา

พระไตรปิฎกในล้านนาเมื�อ พ.ศ. 2020 เป็นสัญลักษณ์แห่งความบริสุทธิ� ของ

พระพุทธศาสนา (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 171-172) สิ�งเหล่านี�  ยอ่มแสดงให้เห็นถึงยุค

รุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาเถรวาทแบบลงักาวงศใ์นดินแดนลา้นนาโดยแท ้

 

 7.  อาณาจักรล้านนาล่มสลาย 

ความเสื� อมของอาณาจักรล้านนาเกิดขึ� นในตอนปลายสมัยราชวงศ์มังราย 
นบัตั�งแต่พญาเกศเชษฐราชขึ�นครองราชยใ์นปี พ.ศ. 2069 จนกระทั�งตกเป็นเมืองขึ�นของ

พม่าในรัชสมยัพระเจา้เมกุฏิสุทธิวงศใ์นปี พ.ศ. 2101 ช่วงระยะเวลาตั�งแต่สิ�นรัชสมยัพญา

เมืองแกว้จนถึงเสียเอกราชให้แก่พม่าตลอด 33 ปี ลา้นนามีแต่ปัญหาความขดัแยง้ ความ
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แตกแยก และการแย่งชิงอาํนาจทางการเมืองกนัอย่างรุนแรง ภายในเวลาเพียง 33 ปี มี

กษตัริยป์กครองถึง 5 พระองค ์และมีช่วงเวลานานถึง 4 ปีที�ไม่มีกษตัริยป์กครองอย่าง
แทจ้ริง และยิ�งไปกวา่นั�นกษตัริยแ์ต่ละพระองคใ์น 5 พระองค์นี�  ไม่มีกษตัริยพ์ระองคใ์ด

เลยที�จะอยูใ่นราชบลัลงัก์จนสิ�นสุดรัชกาล มกัจะถูกลอบปลงพระชนม ์ถูกบงัคบัให้สละ

ราชสมบติั หรือไม่ก็ทรงสละราชสมบติัเอง (ปริญญา กายสิทธิ� , 2528 : 172) แสดงให้เห็น
ถึงความไม่มั�นคงทางการเมืองอยา่งเห็นไดช้ดั  

ปัจจยัแห่งความเสื�อมของล้านนาทั�งด้านอาณาจักรและด้านศาสนจักรสรัสวดี 

อ๋องสกุล  (2538 : 150-154) กล่าวสรุปวา่มี 2 ประการ ไดแ้ก่ ปัจจยัภายนอก และปัจจยั
ภายใน คือ 

 1. ปัจจัยภายใน  ปัญหาภายในในลา้นนาที�เป็นเงื�อนไขให้อาณาจกัรอ่อนแอ และ

เสื�อมสลาย แบ่งเป็นปัญหาการเมืองและปัญหาเศรษฐกิจ 
- ปัญหาการเมือง : รากฐานสําคญัที�ทาํให้รัฐแบบอาณาจกัรอ่อนแอ คือ การไม่

สามารถสถาปนาระบบราชการได้ กษตัริยอ์าศยัความสัมพนัธ์ส่วนพระองค์กบัเจา้นาย

และขุนนาง ดังนั�น ขุนนางในเมืองหลวงและหัวเมืองจึงสั�งสมอาํนาจ และขดัแยง้กับ
กษัตริย์และกลุ่มขุนนางด้วยกัน ในขณะที�ขุนนางเพิ�มพูนอาํนาจ สถาบนักษตัริย์กลับ

อ่อนแอลงไป 

- ปัญหาทางเศรษฐกิจ : สภาพเศรษฐกิจในปลายสมยัราชวงศม์งัรายตกตํ�าลงมาก 
เนื�องจากปัญหาทางการเมืองดงักล่าวแล้ว ย่อมส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจโดยตรง อย่าง

น้อยการเก็บส่วยมาสู่เมืองราชธานีตอ้งลดนอ้ยลง จนอาจไม่มีเหลืออยูแ่ลว้ก็ได ้เนื�องจาก

ลา้นนาไร้เสถียรภาพ นอกจากนั�น ในช่วงปลายสมยัราชวงศม์งัราย ลา้นนาถูกรูกรานจาก
อยุธยา และหวัเมืองไทใหญ่ ซึ� งบุกเขา้มาลอ้มเมืองเชียงใหม่ ในสมยัพระนางจิรประภา 

2. ปัจจัยภายนอก ปัญหาจากการรุกรานของรัฐใกลเ้คียง  ทาํให้ลา้นนาซึ� งอ่อนแอ

อยู่แล้วเสื�อมสลายเร็วขึ�น สมยัที�ล้านนาเสื�อมปรากฏว่ามีรัฐใกล้เคียงฉวยโอกาสเขา้มา
ปลน้เชียงใหม่ รัฐที�เขา้มารุกรานไดแ้ก่ อยุธยา รัฐไทใหญ่ และพม่า โดยอยุธยารัฐคู่แข่งได้

โอกาสยกกองทพับุกเขา้มาลอ้มนครเชียงใหม่ในรัชสมยัมหาเทวีจิรประภา  พ.ศ. 2088  ถึง 

2 ครั� ง  ครั� งแรก  ในสมยัพระไชย-ราชาได้ยกทพัเขา้มาลอ้มนครเชียงใหม่  มหาเทวีจิร
ประภายอมอ่อนน้อม “…แต่งเจ้าขุนเอาบรรณ-การไปถวายหั�นแล” กองทพัอยุธยาจึง

กลบัไป ครั� งที�สอง กองทพัอยุธยามาตีลาํพูนสําเร็จ แล้วยกทพัขึ�นมาลอ้มนครเชียงใหม่ 

ครั� งนี� ไดสู้้รบกนัอย่างหนัก เชียงใหม่ป้องกนัเมืองสําเร็จ ฝ่ายอยุธยาถอยทพัคืนไป ก่อน
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กลบัเผาบา้นเมืองเสียหาย การรบครั� งนี�นครเชียงใหม่สูญเสียมาก นอกจากอยุธยาจะยกทพั

ขึ�นมารบแลว้ หัวเมืองไทใหญ่ซึ� งเป็นเมืองเล็กเมืองนอ้ยเคยขึ�นกบันครเชียงใหม่มาก่อนก็

ฉวยโอกาสยกทพัเขา้ปลน้นครเชียงใหม่ ในปี พ.ศ. 2088 นั�นเอง หลงัจากกองทพัอยุธยา

ยกทพัมาครั� งแรกแล้วกลับไป กองทพัไทใหญ่เมืองนายและเมืองยองห้วยยกทพัเขา้มา

ลอ้มเมืองเชียงใหม่และพยายามถมคูเมือง เพื�อเขา้ไปในเวียงให้ได ้แต่เมื�อไม่สําเร็จจึงเผา
เวียงสวนดอกให้เสียหาย แลว้ถอยทพักลบัไป การบุกเขา้ปล้น ทั�งอยุธยาและหัวเมืองไท

ใหญ่ จะสังเกตเห็นไดว้า่ ไดเ้ขา้มาลอ้มใกลถึ้งคูเมืองซึ� งเป็นอนัตรายยิ�ง แสดงวา่ เมืองที�อยู่

ตามด่านรายทางไม่ไม่สามารถตา้นขา้ศึกได้เลย จึงปล่อยให้ขา้ศึกเขา้มาประชิดเมืองราช
ธานีได ้

การศึกที�สําคญัทาํให้นครเชียงใหม่เกิดความเปลี�ยนครั� งใหญ่ ไดแ้ก่ การคุมคาม

จากราชวงศ์ตองอูของพม่า โดยพม่าเข้ามารบเชียงใหม่ในสมยัพญาเมกุฏิ สาเหตุหนึ� ง
เพราะพญาเมกุฏิ ช่วยเหลือหวัเมืองไทใหญ่ให้มีกาํลงักลา้แข็ง พม่าตอ้งการทาํลายแหล่งที�

ช่วยเหลือศตัรู จึงยกทพัมาเพื�อทาํลายศูนยอ์าํนาจลา้นนาให้สิ�นสลาย นครเชียงใหม่ซึ� งอยู่

ในยุคที�เสื� อมและอ่อนแอในทุกๆ ด้านอยู่แล้ว เมื�อพระเจ้าบุเรงนองยกทพัมารบนคร
เชียงใหม่ในปี พ.ศ. 2101 ใช้เวลาเพียง 3 วนั ก็สามารถยึดนครเชียงใหม่ไดอ้ยา่งง่ายดาย 

นครเชียงใหม่ซึ� งไดส้ถาปนาเป็นศูนยก์ลางของลา้นนาทั�งทางดา้นอาณาจกัรและศาสน

จกัรมาตั�งแต่รัชสมยัพญามงัรายเป็นตน้มารวมระยะเวลา 262 ปี จึงถึงกาลแตกสลายไปใน
ที�สุด 

 

กลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนา 
 

1.  ที�มาของชาติพนัธ์ุต่าง ๆ ในล้านนา 

สาํหรับที�มาของชาติพนัธุ์ในลา้นนาจากอดีตถึงปัจจุบนั อาจกล่าวไดว้า่ ประกอบ
ไปดว้ย 2 ยุคคือ ยุคตาํนานและยคุประวติัศาสตร์ ในยุคตาํนานจะพบวา่ ที�มาของชาติพนัธุ์

ต่าง ๆ ในลา้นนาก็ประกอบไปดว้ย 2 กลุ่มคือ กลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัดั�งเดิมและกลุ่มผูม้าอยูใ่หม่ 

ถึงแม้ว่าในยุคสุวรรณโคมคาํ ยงัไม่ชัดเจนถึงชาติพนัธ์ุที�อยู่ดั� งเดิม คงกล่าวถึงเพียงเจ้า
สุวรรณมุขทวารผูสื้บเชื�อสายมาจากกษตัริยผ์ูค้รองเมืองโพธิสารหลวง ซึ� งไดส้ันนิษฐานวา่ 

เป็นชาติพนัธุ์หนึ� งที�ถูกเรียกวา่ “ขอม” หรือ “กะล๋อม” ดงักล่าว แต่จากการศึกษาของนัก

ปรัชญาทางมานุษยวิทยา ไดท้าํการศึกษาเพื�อวิเคราะห์ถึงชาติพนัธ์ุของกลุ่มประชากรที�
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อาศัยในเมืองสุวรรณโคมคํา โดยวิเคราะห์จากคุณสมบัติของประชากร เช่น ความ

เชี�ยวชาญทางนํ� า การอยู่ร่วมเป็นชุมชนขนาดใหญ่ การมีพฒันาการดา้นการปกครองสูง
จนถึงระดบัที�มี “เจา้” หรือ “พญา” หรือ “กษตัริย”์ กล่าวกนัวา่ เป็นลกัษณะสําคญัของชน

ชาติ “ไปอี�” หรือ “ผูห้ลาว” หรือ “ผูไ้ต” ซึ� งหมายถึงชนชาติในตระกูลไท-ลาว ปัจจุบนั แต่

ในบางพื�นที�เรียกว่า “จว้ง” เมื�อกา้วเขา้สู่ยุคโยนกนครจะพบว่า ชาติพนัธุ์ของผูท้ี�อยูอ่าศยั
ประกอบไปดว้ย 2 กลุ่มใหญ่ ๆ อนัไดแ้ก่ กลุ่มแรกคือ กลุ่มผูอ้ยูอ่าศยัดั�งเดิม อาทิ กลุ่มมิ

ลกัขุ 10 ลั�ว อาข่า ฯ ซึ� งกลุ่มเหล่านี� เป็นกลุ่มชาติพนัธุ์กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที�อาศยัอยู่ตามซอก

เขาแนวป่า จนกระทั�งกลุ่มผูม้าอยู่ใหม่ได้ก้าวเข้ามาอนัได้แก่ กลุ่มของสิงหนวติักุมาร 
กล่าวกนัวา่ สิงหนวติักุมารเป็นราชโอรสของพระเจา้เทวกาล กษตัริยผ์ูค้รองเมืองนครไท

เทศหรือเมืองราชคฤหมหานคร ดงักล่าว ได้มีการสันนิษฐานกนัไปอย่างหลากหลายว่า 

ชาติพนัธ์ุของสิงหนวติักุมารบา้งกล่าวว่า เป็นชาติพนัธ์ุอินเดีย โดยวิเคราะห์จากชื�อของ
เมืองที�สิงหนวติักุมารจากมา แต่จากการศึกษาของปริญญา กายสิทธิ�  ซึ� งได้วิเคราะห์

หลกัฐานทางประวติัศาสตร์ทั�งในดา้นภาษา ความเชื�อ วิถีชีวิตในยุคนั�น ไดส้ันนิษฐานว่า 

น่าจะเป็นชาติพนัธ์ุในกลุ่มคนไท ซึ� งมีถิ�นกาํเนิดอยูแ่ถบภาคใตข้องมณฑลยนูนานของจีน 
ส่วนจิตร ภูมิศกัดิ�  มีความเห็นว่า เจา้สิงหนวติั เป็นเชื�อสายราชวงศไ์ทเมือง ผูป้กครองยูน

นาน มีเมืองราชคฤห์นครหลวงไทเทศเป็นราชธานี 11   

ต่อมาเมื�อปู่ เจา้ลาวจก หรือ พญาลวจกัราช ได้ก้าวขึ�นมาแทนที�และสร้างเมือง
ขึ�นมาใหม่เป็นเมืองหิรัญนครเงินยาง ถึงแมว้่าประวติัการถือกาํเกิดมาบนโลกมนุษยข์อง

พญาลวจกัราชค่อนขา้งจะมีอภินิหาร กล่าวคือ เป็นการเกิดโดย “อุปปาติกกาํเนิด12” แต่

อยา่งไรก็ตาม ในดา้นประวติัศาสตร์ไดม้ีการสันนิษฐานโดยการวิเคราะห์ถึงชาติพนัธุ์ของ
พญาลวจกัราช มีนักวิชาการบางท่านได้วิเคราะห์จากชาติพนัธ์ุของปู่ เจ้าลาวจกว่า เป็น

ประชาชนชาวขอมที�อพยพมาจากสุวรรณโคมคาํ ในช่วงที�สุวรรณโคมคาํล่มสลาย  แต่

                                                           
10 เป็นชาวนา ชาวไร่ อนัเป็นคนธรรมดาสามญัที�เป็นพื�นฐานของสังคม ไม่ปรากฏชาติพนัธ์ุ 

หรือบางตาํนานเรียกวา่ “กลุ่มคนป่าเผา่หนึ�ง” 
11 ดูรายละเอียดเพิ�มในบดินทร์ กินาวงศ์และคณะ, ประวตัิศาสตร์เมืองเชียงราย-เชียงแสน, 

หนา้ 47-63. 
12 เป็นการเกิดมาในโลกมนุษยโ์ดยไม่ตอ้งมีพอ่แม่แต่เกิดมาจากสรวงสวรรคแ์ละเติบโต

พร้อมที�จะครองเมือง 
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อย่างที�ได้มีการกล่าวไวต้ั�งแต่ตน้ว่า คาํว่า “ขอม” อาจจะไม่ใช่หมายถึงชาติพนัธ์ุแต่เป็น

การเรียกผูท้ี�อยู่ในพื�นที�ที�ต ํ�ากว่าตนเอง เช่น ภาคเหนือเรียกคนภาคกลางว่า “ขอม” แต่
ขณะเดียวกนัคนจีนก็เรียกคนภาคเหนือหรือลาววา่ “ขอม” เช่นกนั แต่บางตาํนานกล่าววา่ 

ปู่ เจา้ลาวจกเป็นผูม้ีชาติพนัธ์ุไท-ลาว โดยมีขอ้สันนิษฐานอนัเนื�องมาจากชื�อของปู่ เจา้ลาว

จกว่า คาํว่า “ลาวจก” หมายถึงผูม้ีชาติพนัธ์ุไท-ลาว แต่เนื�องจากมี “จอบ” หรือ “จก” 
(หมายถึงอุปกรณ์ชนิดหนึ� งที�ใช้เพื�อการขุดดินเพื�อการเกษตร) ซึ� งทาํจากเหล็กให้ชาวนา 

ชาวไร่เช่าทาํการเกษตรถึง 500 อนั ดงันั�น ชื�อปู่ เจา้ลาวจก จึงหมายถึง ผูท้ี�มีชาติพนัธุ์ไท-

ลาวคนหนึ�งที�มีจอบให้ประชาชนเช่าทาํการเกษตรและเป็นที�เคารพนบัถือของผูค้นทั�วไป 
ดงันั�น นักวิชาการบางท่านจึงไดส้รุปว่า พญาลวจกัราช เป็นผูม้ีชาติพนัธ์ุไท-ลาว ซึ� งสืบ

เชื�อสายมาจากปู่ เจา้ลาวจกดงักล่าว 

พระยาประชากิจกรจกัร (แช่ม บุนนาค) ผูเ้รียบเรียงพงศาวดารโยนก ไดว้ิเคราะห์
เรื�องกาํเนิดของ “ลาวจกัราช” ไวอ้ยา่งน่าสนใจวา่ “เรื�องลาวจกัราชนั�น เป็นแต่อา้งนามลาว

จกตน้ตระกูล ซึ� งเป็นเจา้ถิ�นดอยตุงมาแต่โบราณกาลเท่านั�น เมื�อวงศก์ษตัริยโ์บราณอพยพ

ลงไปตั�งประเทศขา้งใตแ้ล้ว ฝ่ายเหนือโน้นจึงเลือกสรรเอาคนในตระกูลลาวจกขึ�นเป็น
พระยาประเทศราช” ซึ� งบดินทร์ กินาวงศแ์ละคณะค่อนขา้งที�จะเห็นดว้ย โดยมองวา่ “ลาว

จกัราช” มิใช่ทั�งเทวบุตรหรือสัตวต์นหนึ�งที�เกิดมาไม่ตอ้งมีพอ่มีแม่หรือเกิดมาโตเป็นหนุ่ม

เลย แต่เป็นมนุษยธ์รรมดาที�เกิดมาในตระกูลลาวจก อนัเป็นตระกูลสําคญัของชาวไท-ลาว 
ซึ� งตั�งถิ�นฐานอยูแ่ถบบริเวณเชิงดอยตุงมาตั�งแต่เริ�มตน้ราชวงคสิ์งหนวติัในปีพ.ศ.638 เป็น

ตน้มา เหตุที�ไดรั้บเลือกให้เป็นกษตัริยท์ ั�ง ๆ ที�มีพระชนมายุไดเ้พียง 16 พรรษา เนื�องจาก

เป็นผูม้ีลกัษณะเฉพาะตนคือ วาจาสัตยซื์�อ เชื�อถือได ้มีความมานะบากบั�น มีความอดทน 
มีความหนักแน่นต่อการทาํงานในหน้าที� มีพละกาํลงัเขม้แข็งว่องไว มีชาติตระกูลที�สืบ

เชื�อสายมาจากปู่ เจา้ลาวจก อนัเป็นที�นบัถืออยู่แลว้ เป็นตน้ (บดินทร์ กินาวงศ์และคณะ, 

2546 : 90 - 91.) 
จากข้อมูลดงักล่าว อาจจะสันนิษฐานได้ว่า พญามงัราย ผูซึ้� งสืบเชื�อสายมาจาก

พญาลวจักราชเป็นผูม้ีเชื�อสายไท-ลาว หรืออาจจะมีเชื�อสายมาจากชาติพนัธ์ุหนึ� งที�ถูก

เรียกวา่ “ขอม” ดงักล่าว แต่อยา่งไรก็ตามพญามงัราย ยงัมีพระมารดาที�เป็นลูกสาวของเจา้
ผูค้รองเมืองเชียงตุงซึ� งถือวา่เป็นชาติพนัธ์ุไทลื�อ ดงันั�นอาจกล่าวไดว้า่ พญาเม็งรายเป็นผูท้ี�

สืบเชื�อสายมาจากชาติพนัธ์ุหนึ�งที�ถูกเรียกว่า “ขอม” หรือชาติพนัธุ์ไท-ลาวและชาติพนัธ์ุ

ไท-ลื�อ 
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ชาติพนัธุ์ดงักล่าว ไดสื้บทอดมาจนถึงพญาแสนภูซึ� งเป็นรัชทายาทชั�นหลานของ

พญามงัราย และเป็นผูส้ถาปนา “เมืองหิรัญนครเงินยางไชยบุรีศรีเชียงแสน” ขึ�นมาอีกครั� ง
หนึ�งบนพื�นที�ของเมืองสุวรรณโคมคาํและเมืองโยนกนครเดิม  

ดงันั�นอาจกล่าวไดว้า่ ชาติพนัธ์ุที�สําคญัในลา้นนาประกอบไปดว้ย ชาติพนัธุ์ไท-

ลาว หรือชาติพนัธ์ุอื�นที�ถูกเรียกว่า “ขอม” รวมทั�งชาติพนัธุ์ไทลื�อ ไทล้านนานักวิชาการ
บางท่านเรียกวา่ ชาติพนัธ์ุไทยวน รวมทั�งชาติพนัธ์ุดั�งเดิมเช่น ขมุ อาข่า มง้ เยา้ เป็นตน้  

 

 2.  การแบ่งกลุ่มชาติพันธ์ุในล้านนา 
อาจกล่าวไดว้า่ ปัจจุบนัในลา้นนาประกอบไปดว้ยชาติพนัธ์ุกลุ่มต่าง ๆ ดงันี�  

 1.  กลุ่ มคนไท (ไทลื�อ   ไทยวน ไทยอง ไทเมือง (ล้านนา) ไทลาว ไทดํา)  

สันนิษฐานกันว่า ส่วนใหญ่มีภูมิล ําเนาอยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนาน 
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ที�ไดอ้พยพเขา้มาอยู่อาศยัในเขตภาคเหนือของ

ประเทศไทยแต่ไม่ปรากฏว่าเขา้มาตั�งแต่ยุคใด แต่มีชาวไทลื�อบางกลุ่มที�ถูกกวาดตอ้นลง

มาในช่วงที�พระราชวงศ์คาํฟั�นเมืองเชียงใหม่และพระยาอุปราชเมืองลาํปางยกไปตีเมือง
เชียงรุ้งของชาวไทลื�อ และกวาดตอ้นครอบครัวชาวไทลื�อจากเมืองพง เมืองหยว่น เมืองล่า 

แห่งแควน้สิบสองปันนาเขา้มาไวใ้นเขตนครน่าน ประมาณพนัคนเศษ (สํานกัโบราณคดี

และพิพิธภณัฑ์สถานแห่งชาติ, 2539)  ส่วนกลุ่มไทเมืองหรือไทยลา้นนา หรือนกัวิชาการ
บางท่านเรียกวา่ ไทยวน ซึ� งมาจาก คาํวา่ “ไทโยนก” หรือ “ไทยูน” ยงัไม่สามารถสรุปได้

อยา่งแน่ชดัว่าเขา้มาอยูอ่าศยัในพื�นที�เมืองเชียงแสนตั�งแต่เมื�อไหร่ แต่จากการศึกษาในยุค

ของการเปลี�ยนแปลงจะพบว่า มีการอพยพผูค้นทั�งจากเชียงใหม่ ลาํปาง ลาํพูนเขา้มาอยู่

อาศยัในเมืองเชียงแสนในรัชสมยัของพระบาท สมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่ัว รัชกาลที� 

5 ซึ� งก็มีการสันนิษฐานกนัว่า กลุ่มคนที�อพยพมาส่วนใหญ่เป็นกลุ่มไท-เมือง แต่เมื�อ

ยอ้นกลับไปดูประวติัศาสตร์ ก็ยงัไม่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่า กลุ่มคนไท-เมือง
เหล่านี� เขา้มาอยูใ่นภาคเหนือของประเทศไทยตั�งแต่เมื�อไหร่ บา้งก็สันนิษฐานวา่ เป็นชาติ

พนัธ์ุเดียวกนักบัสิงหนวติักุมาร โดยอา้งจากตาํนานที�กล่าวว่า สิงหนวติักุมารได้อพยพ

ผูค้นมาจากนครไทเทศชาติไทเมือง เป็นตน้  แต่นกัวชิาการบางท่านก็วิเคราะห์วา่ กลุ่มไท-
เมือง คือไทลื�อ หรือ ไทลาว ที�มีพฒันาการกา้วไกลกว่าชาติพนัธ์ุเดิมทาํให้กลายเป็นกลุ่ม

ไทเมือง เป็นตน้ 
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 2. กลุ่มชาติพันธ์ุต่าง ๆ  (ลาหู่ (มูเซอ) อาข่า ม้ง เย้า ลั�ว  หมี�ซู เหมี�ยน ปะกา

กะเญอ (กะเหรี�ยง) ลีซอฯลฯ) ชาติพนัธ์ุต่าง ๆ เหล่านี� ส่วนใหญ่มักจะอพยพมาจาก
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน เพื�อหนีภยัสงครามและหนีภาวะความทุกข์ยากมาแต่

ครั� งบรรพบุรุษรวมทั�งกลุ่มคนจีนที�เข้ามาค้าขายทางเรือ และปัจจุบนัยงัมีกลุ่มแรงงาน

อพยพจากประเทศพม่า ซึ� งมีทั�งพม่าและไทใหญ่  
อาจกล่าวไดว้า่ ปัจจุบนัดินแดนลา้นนาประกอบไปดว้ยผูค้นจากหลากหลายชาติ

พนัธ์ุ ซึ� งมีที�มาและห้วงระยะเวลาของการเขา้มาอยูอ่าศยัใกลเ้คียงกนั และมีบางส่วนที�เป็น

ชนเผ่าดั� งเดิมแต่ก็ยงัไม่ได้รับการศึกษาอย่างละเอียดว่า ชาติพนัธ์ุใดที�มาก่อนมาหลัง 
สืบเนื�องจากการเกิดและการล่มสลายของเมืองที�ซ้อนทบักนั อีกทั�งในห้วงระยะเวลาที�ยงั

ไม่มีความชดัเจนดงักล่าว 
 

บทสรุป 

 

สาํหรับภูมิประเทศของลา้นนามีลกัษณะทางกายภาพต่างกบัดินแดนส่วนอื�นของ

ไทยอย่างชัดเจน เพราะในเขตภาคกลางเป็นพื�นที�ราบลุ่มกวา้งใหญ่ ส่วนภาคเหนือภูมิ

ประเทศเป็นเทือกเขาสูงที�ต่อเนื�องมาจากเทือกเขาหิมาลยัและเทือกเขาในแควน้ยูนนาน

ของจีน มีที�ราบเพียงหนึ� งในสี� ของพื�นที�ทั� งหมด นอกจากนั� น บริเวณภาคเหนือเป็น

แหล่งกาํเนิดแม่นํ� าหลายสาย โดยปันแม่นํ� าออกเป็น 3 ทางซึ� งแม่นํ� าส่วนใหญ่ไหลลงไป

ทางใต้ คือ แม่นํ� าปิง แม่นํ� าวงั แม่นํ� ายม และแม่นํ� าน่าน เป็นสาขาสําคัญของแม่นํ� า

เจา้พระยา แม่นํ� าทางทิศตะวนัตกของภาค คือ แม่นํ� าปาย แม่นํ� ายวม และแม่นํ� าเมย ไหลสู่

แม่นํ� าสาละวิน ส่วนแม่นํ� าทางตอนบน คือ แม่นํ� ากก แม่นํ� าอิง แม่นํ� าฝาง และแม่นํ� าลาว 

ไหลสู่แม่นํ� าโขง แม่นํ� าทางตอนบนเป็นแม่นํ� าสายสั�นและไหลเชี�ยว จึงมีความสําคญันอ้ย

กว่าแม่นํ� าที�ไหลลงสู่แม่นํ� าเจ้าพระยา แม่นํ� าที�มีบทบาทในการติดต่อทางการค้าและ

คมนาคมมากกว่าแม่นํ� าอื�น คือ แม่นํ� าปิง ซึ� งเป็นเส้นทางสายสําคญัมาแต่โบราณ บริเวณ

สําคญัของลา้นนาคือ พื�นที�ราบ ซึ� งมีลกัษณะเป็นแอ่งระหว่างหุบเขา ขนาดของพื�นที�ราบ

จะสัมพนัธ์กบัขนาดของเมือง พื�นที�ราบกวา้งเป็นที�ตั�งของเมืองใหญ่ ส่วนพื�นที�ราบแคบ

เป็นที�ต ั�งของเมืองขนาดเล็กลงตามลาํดบั 
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ดา้นการตั�งถิ�นฐาน กลุ่มเมืองในภาคเหนือกระจายตวัตามแอ่งหรือที�ราบลุ่มแม่นํ� า 

ลกัษณะการตั�งถิ�นฐานยาวตามสองฝากฝั�งลาํนํ�า ตามที�ราบมีชุมชนหนาแน่น ส่วนบนที�สูง

มีประชากรเบาบาง เป็นที�อยูข่องชาวลั�วะและชาวกะเหรี�ยงหรือปะกากะเญอ และชาวเขา

เผา่ต่าง ๆ ซึ� งเคลื�อนยา้ยเขา้มาภายหลงั ดาํรงชีวิตโดยการปลูกขา้วไร่และปลูกพืชไร่ต่าง ๆ 

คนพื�นราบและคนบนที�สูงมีวิถีชีวิตต่างกนั แต่ก็มีความเขา้ใจกนัและอยูร่่วมกนัอยา่งปกติ 

ผลจากการกระจายตวัของเมืองตามแอ่งต่าง ๆ ทาํใหแ้ต่ละเมืองติดต่อกนัยากลาํบากเพราะ

มีเทือกเขาขวางกั�น แต่ละเมืองจึงมีลักษณะเฉพาะของท้องถิ�น ดังเช่น ภาษาท้องถิ�น 

สําเนียงของคนแต่ละเมืองแตกต่างกนัและมีคาํศพัท์เฉพาะถิ�น ส่วนศิลปวฒันธรรม หาก

สังเกตจะพบลกัษณะเฉพาะของทอ้งถิ�น 

สายนํ� าจากดอยสูง ไหลลงสู่พื�นราบกระจายตวัสู่แหล่งพื�นที�ต่างๆ ในล้านนา 

ก่อกาํเนิดชุมชนเล็กชุมชนนอ้ย จนกระทั�งกลายเป็นชุมชนเมืองและเป็นอาณาจกัรลา้นนา

ในที�สุด สรรสร้างภาษา ศิลปวฒันธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณี ลทัธิความเชื�อ และ

ศาสนา ปรับประยุกต์ให้เหมาะสมกบัสภาพทางภูมิศาสตร์และผูค้น เป็นอตัลกัษณ์ที�บ่ง

บอกความเป็นลา้นนา 

 

คําถามท้ายบท 

 

 1. สภาพภูมิศาสตร์มีอิทธิพลต่อประวติัศาสตร์ลา้นนาอยา่งไร ทาํไมการก่อตั�งรัฐ

ในลา้นนาตั�งแต่ยคุก่อนประวติัศาสตร์จนถึงยุคประวติัศาสตร์ตอ้งสัมพนัธ์กบัสภาพ

ภูมิศาสตร์ดว้ย 

 2. ปัจจยัอะไรบา้งที�มีอิทธิพลต่อการกาํเนิดอาณาจกัรลา้นนา จนทาํใหพ้ญามงัราย

สามารถรวบรวมเมืองเล็กเมืองนอ้ยจนกระทั�งสถาปนาเป็นอาณาจกัรได ้

 3. ความเจริญรุ่งเรืองและความลม้สลายของอาณาจกัรลา้นนาลว้นเกิดจากสาเหตุ

ใดเป็นสําคญั  

4. นกัศึกษาสามารถอธิบายเทียบเคียงกบัความเจริญรุ่งเรืองและเสื�อมถอยของ

อาณาจกัรลา้นนากบัของรัฐไทยในปัจจุบนัไดห้รือไม่ 
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 5. กลุ่มชาติพนัธ์ุในลา้นนามีผลต่อการสร้างอาณาจกัรและช่วยคํ�าชูอาณาจกัใหค้ง

อยูอ่ยา่งไร  

6. นกัศึกษามีความคิดเห็นอยา่งไรที�รัฐส่วนกลางในปัจจุบนัไม่ใหค้วามสาํคญัแก่

กลุ่มชาติพนัธ์ุในทางประวติัศาสตร์ 
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แผนการบริหารการสอนบทที� 3  

เรื�องภาษาและวรรณกรรมล้านนา 

 

หัวข้อเนื�อหา 

 1.  ภาษาทอ้งถิ�นลา้นนา 

  1.  ความหมายของภาษาทอ้งถิ�น 

  2.  ที�มาของภาษาทอ้งถิ�น 

  3.  ความสาํคญัของภาษาทอ้งถิ�น 

  4.  การศึกษาภาษาทอ้งถิ�น 

  5.  ภาษาทอ้งถิ�นลา้นนา 

 5.1 ภาษาพูดลา้นนา 

  5.2 ภาษาเขียนลา้นนา 

 2.  วรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนา 

  1. แหล่งศูนยก์ลางสร้างสรรคข์องวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

  2. วฒันธรรมทางวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

  3. ลกัษณะวรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนา 

  4. ประโยชน์ที�พึงไดจ้ากการศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายของภาษาทอ้งถิ�นและวรรณกรรมทอ้งถิ�นได ้ 

 2.  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจที�มาของภาษาทอ้งถิ�นและบ่อเกิดหรือศูนยก์ลาง  

การสร้างสรรคว์รรณกรรมทอ้งถิ�นได ้

 3.  นกัศึกษาสามารถบอกถึงความสาํคญัและลกัษณะการศึกษาภาษาทอ้งถิ�นได ้

 4.  นกัศึกษาสามารถอธิบายวฒันธรรมทางวรรณกรรมทอ้งถิ�นได ้

 5.  นกัศึกษาสามารถบอกความเหมือนและความแตกต่างของภาษาทอ้งถิ�นลา้นนา

กบัภาษาไทยกลางได ้
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 6.   นักศึกษาสามารถวิ เคราะห์และอธิบายลักษณะเฉพาะของภาษาและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนาได ้

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวิชา 

 3.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 

 5.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาจากสื�อวีดีทศัน์หรือสถานที�จริง 

 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาให้อภิปรายความหมายและความสําคญัของภาษาและ

วรรณกรรมทอ้งถิ�น 

 7.  ให้นกัศึกษาอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างภาษาและวรรณกรรม

ทอ้งถิ�นลา้นนากบัภาคอื�นๆ 

 8.  ให้นักศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind 

Map) 

 9.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 10. ให้นกัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 

สื�อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  สื�อ Overhead / Projector 

 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.  เทปบนัทึกเสียง หรือแผน่บนัทึกเสียง VCD เกี�ยวกบัภาษาและวรรณกรรม

ทอ้งถิ�นลา้นนาไทย 
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การวัดผลและประเมินผล 

 1.  แบบประเมนิผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 

 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 

 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 3 

ภาษาและวรรณกรรมล้านนา 

 

 ในล้านนามีภาษาทอ้งถิ�นต่างๆ มากมาย ทั�งภาษาท้องถิ�นตระกูลไท – ไต และ

ภาษาชาวไทยภูเขาเผ่าต่างๆ ซึ� งมีผูพู้ดในชีวิตประจาํวนัมากบ้างน้อยบา้งตามแต่จาํนวน

ของกลุ่มชนนั�นๆ แต่ที�ถือวา่เป็นภาษาทอ้งถิ�นที�มีคนพูดมากที�สุด คือ ภาษาทอ้งถิ�นเหนือ 

หรือภาษาลา้นนา (คาํเมือง) ถือไดว้า่มีคนพดูเกินกวา่ 5 ลา้นคนขึ�นไป ดงันั�น ภาษาทอ้งถิ�น

โดยเฉพาะภาษาลา้นนาจึงมีความสําคญัเป็นอยา่งยิ�ง 

 

ภาษาท้องถิ�นล้านนา 

 

 ภาษาที�ใช้พูดในภาคเหนือเรียกว่า “คาํเมือง” นั�น เป็นภาษาประจาํถิ�นที�ใช้พูด

ในจงัหวดัเชียงราย พะเยา เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลาํพูน ลาํปาง แพร่ น่าน สุโขทยั (อาํเภอ

ทุ่งเสลี�ยม) อุตรดิตถ์ (อาํเภอลบัแล) ตาก (อาํเภออุม้ผาง, อาํเภอสามเงา, อาํเภอบา้นตาก, 

อาํเภอแม่สอด) “คาํเมือง” เป็นภาษาสากลที�ใช้ในการติดต่อสื�อสารระหว่างคนเมืองหรือ

ชาวไทยภาคเหนือ แต่ในภาคเหนือนั�นยงัมีภาษาถิ�นยอ่ยอีกหลายภาษาซึ� งใชพู้ดกนัในบาง

หมู่บา้น บางอาํเภอ และแมแ้ต่อาํเภอเดียวกนัก็ยงัมีภาษาถิ�นย่อยในระดบัหมู่บา้น ระดบั

ตาํบลอีก 

 คาํเมืองในแต่ละจงัหวดัมีความแตกต่างกนัในเรื�องเสียงวรรณยุกต์ในคาํเป็น เช่น 

“นํ� า” ภาษาเชียงใหม่ออกเสียงเป็นเสียงตรี และภาษาลาํปาง น่าน เชียงราย พะเยา ออก

เสียงเป็นโท คาํศพัทบ์างคาํอาจเรียกชื�อผิดเพี�ยนกนั เช่น ฝรั�งซึ� งเป็นผลไมช้นิดหนึ�ง ภาษา

เชียงใหม่เรียกบะโกย้ ภาษาลาํปางเรียกบะหมั�น ภาษาแพร่เรียกหม่าแก๋ว เป็นตน้ แต่ความ

แตกต่างดังที�ยกตัวอย่างมานี�  ไม่ เป็นอุปสรรคในการติดต่อสื� อสารมากนัก เพราะ

โครงสร้างใหญ่ของภาษาถิ�นเหนือเหมือนกนั ผูเ้ชี�ยวชาญภาษาคาํเมืองเมื�อฟังคนเมือง

สนทนา ก็จะสามารถบอกได้ว่าผู ้พูดมีภูมิลาํเนาอยู่จ ังหวดัไหน และอาจจะแยกแยะ

ละเอียดได้อีกว่าเป็นภาษาของอาํเภออะไร โดยจบัลกัษณะเสียงและคาํศพัท์ที�ผูพู้ดใช้
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นั�นเอง ในที�นี� จะยกภาษาเชียงรายมาเป็นตวัอยา่งของภาษาถิ�นเหนือ เพื�อให้เขา้ใจเกี�ยวกบั

ภาษาถิ�นลา้นนา จึงไดน้าํเอาความหมาย ที�มา และความสําคญัของภาษาถิ�นมาแสดงไวใ้น

ที�นี�ดว้ย เพื�อใหน้กัศึกษาไดม้ีพื�นฐานทั�วไปก่อนที�จะศึกษาเจาะลึกไปถึงภาษาถิ�นลา้นนา มี

ความสังเขปดงัต่อไปนี�  

 

 1.  ความหมายของภาษาท้องถิ�น 

 คาํว่า “ภาษาท้องถิ�น” เทียบกับคําภาษาอังกฤษว่า “Dialect Language” ซึ� ง

แตกต่างจากภาษามาตรฐาน “Standard Language” ที�เป็นภาษากลางสําหรับติดต่อสื�อสาร

กนัทั�วไปสําหรับภาษาทอ้งถิ�นนี�มีผูใ้ห้คาํนิยามความหมายไวต่้างๆ  กนัดงันี�  

 วิจินตน์  ภาณุพงศ์ (1976 : 242) กล่าวว่า ภาษาทอ้งถิ�น หมายถึง ภาษาย่อยของ

ภาษาใหม่ และเรามกัจะหมายถึงภาษาที�พูดแตกต่างกนัไปตามทอ้งถิ�นต่างๆ ที�ผูพู้ดภาษา

นั�นๆ อาศยัอยู ่

 ภิญโญ  จิตต์ธรรม (2517 : 3) อธิบายว่า เป็นธรรมดาของภาษาตอ้งผิดแผก

แตกต่างกนัไปตามทอ้งถิ�น ทั�งนี�  เพราะคนไทยทั�งหมดมิไดร้วมกนัอยู่ในที�แห่งเดียว ต่าง

ถิ�นต่างอยู่ ภูมิประเทศกีดขวางการติดต่อถึงกนัย่อมทาํให้คาํศพัท์เสียงพูดที�เคยใช้อย่าง

เดียวกันต้องแตกต่างกันออกไป ภาษาที�แยกออกเป็นกลุ่มใหญ่ๆ ตามทอ้งถิ�นต่างๆ นี�

เรียกว่าภาษาท้องถิ�น คําว่าภาษาท้องถิ�นนี� บางที�เรียก “ภาษาพื�นเมือง” เมื�อเทียบกับ

ภาษากลางหรือภาษาทอ้งถิ�นมาตรฐานและภาษาไทยทั�วไป 

 ดงันั�น ภาษาทอ้งถิ�นจึงน่าจะหมายถึง ภาษาไทยที�ใช้พูดกนัเฉพาะในกลุ่มคนแต่

ละกลุ่มซึ�งประกอบดว้ยโครงสร้างของภาษาอยา่งเดียวกนั เช่น คาํ การสร้างคาํ หนา้ที�ของ

คาํ การเรียงลาํดับคาํในประโยค แต่อาจจะแตกต่างกนัในเรื� องการออกเสียงการใช้คาํ 

ความหมายของคาํ และการสร้างคาํขึ�นใชเ้องเฉพาะถิ�น 

 

 2.  ที�มาของภาษาท้องถิ�น 

 เดิมทีเดียวคนไทยรวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่มกอ้น ณ ที�แห่งหนึ�งซึ� งคนไทยกลุ่มนี�มีภาษา

พูดของตนเองคือภาษาไทย ต่อมาคนไทยกลุ่มนี�  ขยายเผา่พนัธุ์เพิ�มขึ�นประกอบกบัมีเหตุ
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หลายประการทาํให้คนไทยเหล่านี�  ตอ้งแยกยา้ยกนัอยู่คนละถิ�น ทาํให้ภาษาไทยดั�งเดิม

กลายมาเป็นภาษาไทยของคนไทยกลุ่มต่างๆ ซึ� งเป็นที�มาของภาษาทอ้งถิ�น เสน่หา  บุณย

รักษ ์(2535  :  50 - 51) กล่าวถึงสาเหตุที�ทาํให้ภาษาไทยเดิมกลายมาเป็นภาษาทอ้งถิ�นมี 

ดงันี�  

 1.  ภาษามีการเปลี�ยนแปลงอยูเ่สมอ ระยะเวลาที�ยาวนานทาํให้เสียงบางเสียงกลาย

ไป เช่น หน่วยเสียงใอ ในภาษากรุงเทพฯ ออกเสียงใอมีเสียงเหมือนกบัไมม้ลาย แต่ใน

ภาษาท้องถิ�นบางแห่ง เช่น ในภาษาทอ้งถิ�นเหนือเสียงใอนี� บางคาํออกเสียงเป็นใอ และ

บางคาํเป็นเสียงอือ เช่น 

  ใหม่  เป็น  ใหม่ 

  ให ้  เป็น  หื�อ 

 2.  การอพยพโยกยา้ยไปอยู่ในที�ต่างๆ กนัของคนไทย ทาํให้เกิดการกลายเสียง

จากภาษาเดิม เช่น หน่วยเสียงสระ พยญัชนะ และวรรณยุกต ์

 3.  การติดต่อสัมพนัธ์กบัต่างประเทศที�อยู่ใกล้เคียงกนั เช่น ภาษาไทยปัจจุบนัมี

ภาษาบาลี สันสกฤต เขมร พม่า มอญ จีน ฯลฯ ปะปนอยูเ่ป็นอนัมาก แมแ้ต่ภาษาถิ�นบาง

ถิ�นก็ยงัปรากฏร่องรอยของภาษาต่างประเทศ เช่น ภาษาถิ�นเชียงใหม่มีคาํ มะต่อม หมายถึง

กระดุม มาจาก Button สะเตด หมายถึง เวที มาจาก Stage ส็อก หมายถึง รองเทา้ มาจาก 

Sock เป็นตน้ 

 4.  การที�แต่ละคนมีอวยัวะในการออกเสียงแตกต่างกนั เป็นสาเหตุหนึ� งที�ทาํให้

ภาษากลายไปเป็นภาษาถิ�นยอ่ย 

 5. การกลายเสียงมีสาเหตุจากสภาพภูมิอากาศ เช่น ภาษาถิ�นใตม้กัจะพูดรัวเร็ว

เพราะสภาพภูมิอากาศมกัมีลมฝน และอยูใ่กลท้ะเล เสียงพูดเมื�อพูดออกไปมกัจะกระจาย

หายไปอยา่งรวดเร็วทาํให้ผูพู้ดตอ้งพูดเสียงดงัหนกัแน่นแข่งกบัธรรมชาติ 

 6.  การกลายเสียงอาจมีสาเหตุจากอิทธิพลทางการเมือง กล่าวคือ เมื�อชาติหนึ�งมี

อาํนาจเหนืออีกชาติอื�น ภาษาของชาติที�มีอาํนาจนั�นก็จะมีอิทธิพลต่อภาษาของชาติที�อยูใ่ต้

อาํนาจ 

 นอกจากนี�  เรืองเดช ปันเขื�อนขติัย ์(2531 : 32) ไดก้ล่าวถึงสาเหตุสําคญัที�ทาํให้

เกิดภาษาถิ�น วา่มีสาเหตุใหญ่ๆ อยู ่3 ประการ คือ 
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 1.  ภูมิศาสตร์อยู่คนละท้องถิ�น ขาดการไปมาหาสู่ซึ� งกนัและกนัเป็นเวลานาน

หลายชั�วอายุคน ถา้ต่างถิ�นต่างไม่ไดไ้ปมาหาสู่กนัเป็นเวลานานๆ ทาํให้กลุ่มชนชาติไทย 

รวมทั�งภาษาของกลุ่มเขา้เปลี�ยนแปลงไป กลายเป็นภาษาถิ�นอื�นๆ ซึ� งไม่เหมือนกนักบั

ภาษาดั�งเดิมในที�สุด 

 2. กาลเวลาที�ผ่านไปจากสมยัหนึ� งไปสู่อีกสมยัหนึ�ง ทาํให้ภาษาเปลี�ยนแปลงไป 

ตามกาลเวลาและตามเทคโนโลยีต่างๆ ที�เปลี�ยนไป กล่าวคือ มีการเปลี�ยนแปลงคาํศพัทท์ี�

ยากกวา่ไปเรียกคาํศพัทท์ี�เรียกง่ายกวา่กะทดัรัดกวา่ 

 3. อิทธิพลของภาษาอื�นที�อยู่ใกลเ้คียงกนัซึ� งเป็นกลุ่มชนหมู่มากที�มีอิทธิพลกว่า 

และเกิดการประสมประสานระหว่างสองภาษาที�อยู่ใกลก้นั ทาํให้เกิดสําเนียงของภาษา

ใหม่ขึ�น สําเนียงใหม่นี� จะกลายเป็นภาษาถิ�นอีกภาษาหนึ� ง คือ เป็นภาษาถิ�นที�สามซึ� งมี

ลกัษณะสําเนียงไม่เหมือนกบัภาษาที�หนึ�งและภาษาที�สอง 

 จากการนิยามความหมายของผูรู้้ขา้งตน้นั�น จึงกล่าวไดว้่า ภาษาถิ�นมีสาเหตุการ

เกิดที�สําคญัอยู่ 2 ประการ คือ สาเหตุภายนอก ไดแ้ก่ อิทธิพลของภาษาต่างถิ�นที�เกิดจาก

การติดต่อสื�อสารกนัหรือการเมืองการปกครอง สภาพของภูมิประเทศที�แตกต่างกนั และ

สาเหตุภายใน ได้แก่ อวยัวะการออกเสียงของผูค้นแต่ละเผ่าพนัธ์ุแตกต่างกนั การออก

เสียงของคนทอ้งถิ�นนั�นๆ ใหเ้หมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศและดินฟ้าอากาศ เป็นตน้ 

 

 3.  ความสําคัญของภาษาท้องถิ�น 

 โดยทั�วไปคนส่วนใหญ่ไม่ยอมรับวา่ภาษาทอ้งถิ�นเป็นภาษาที�มีมาตรฐาน ใชเ้ป็น

ภาษาปากที�พูดจากนัในหมู่มิตรสหายเท่านั�น ไม่นิยมใช้เป็นภาษาเขียนหรือใช้ในราชการ 

แต่สําหรับนกัภาษาศาสตร์ถือว่าภาษาพูดเป็นภาษาที�สมบูรณ์ที�สุด ไม่วา่จะเป็นภาษาพูด

ของประชาชนในท้องถิ�นใดในโลก ฉะนั�น ภาษาท้องถิ�นจึงมีความสําคญัเช่นเดียวกับ

ภาษาพูดอื�นๆ 

 ความสําคญัของภาษาทอ้งถิ�นนั�น สรุปออกเป็น 5 ประการใหญ่ๆ คือ 

 1. เกิดความเขา้ใจในเรื�องของภาษาว่าภาษาในโลกนี�  นอกจากจะมีหลายตระกูล

แลว้ ในตระกูลหนึ�งๆ ยงัมีภาษายอ่ยอีกหลายภาษา 
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 2. เข้าใจความเป็นมาของภาษา และซาบซึ� งในวฒันธรรมการใช้ภาษาและเห็น

ความสําคญัของภาษาทอ้งถิ�นนั�นๆ 

 3. เขา้ใจเรื�องการกลายเสียงและความหมายของคาํในภาษาถิ�น เห็นการใชค้าํบาง

คาํบางถิ�น ฟังแลว้อาจถือวา่เป็นคาํหยาบแต่ความหมายไม่ใช่อยา่งที�เขา้ใจ เป็นตน้ 

 4. เป็นแนวทางในการเรียนรู้วิธีการวิเคราะห์ภาษาในระบบต่างๆ เช่น เสียงสระ 

เสียงพยญัชนะ เสียงวรรณยุกต ์และเสียงอื�นๆ 

 5. เป็นประโยชน์ในการสอนภาษาแก่นักศึกษาและเด็กนักเรียนที�ออกเสียง

ภาษาไทยมาตรฐานไม่ชัดเจน ให้สามารถแก้ไขระบบการพูดจากความเคยชินในภาษา

ทอ้งถิ�น ในบางน่วยคาํหรือบางคาํไดอ้ยา่งเหมาะสม 

 
 4.  ลกัษณะของภาษาท้องถิ�นในล้านนา 
 ภาษาทอ้งถิ�นในลา้นนาที�มีผูพู้ดเป็นจาํนวนมากเกินกวา่ 5  ล้านคนขึ�น คือ ภาษา
ลา้นนา หรือภาษาเมืองลา้นนา ดงักล่าวแล้วนั�น นอกจากภาษาล้านนาแลว้ ยงัมีภาษาถิ�น
ยอ่ยอีกจาํนวนมาก ดงัที� เจอรี�  เกนีย ์และธีรพนัธ์ ล. ทองคาํ (2520  :  1 - 24) ไดศ้ึกษา
ภาษาไทยและภาษาพื�นเมืองถิ�นต่างๆ และสรุปว่ามีภาษาทอ้งถิ�นย่อยที�ใช้พูดในจงัหวดั
ต่างๆ ดงันี�  
 เชียงราย มูเซอ (ลาฮู่), ขืน (เขิน), ไตลื�อ, อีกอ้ (อาข่า), ขะฉิ�น, ไตใหญ่,  

ส้มเตา้, เยา้, ขมุ, ฮ่อ (จีนยนูนาน), แมว้ (มง้), ไตยอง, ลีซอ, บีซู,  
กะเหรี�ยง (ยาง), ขะเม็ด (ละเมด็) 

 เชียงใหม่ ไตใหญ่, มูเซอ (ลาฮู)่, ไตลื�อ, ไตยอง, ลีซอ, อีกอ้ (อาข่า),   
   กะเหรี�ยง, แมว้ (มง้), ฮ่อ (ยนูนาน), เยา้, ละวา้ 
 แม่ฮ่องสอน ไตใหญ่,  ลีซอ, กะเหรี�ยง, เยา้, ไตลื�อ  
 ลําพูน  ไตยอง, ไตลื�อ, กะเหรี�ยง, มอญ 
 ลําปาง  บีซู, เยา้, ชะเม็ด, กะเหรี�ยง, แมว้, มูเซอ, เยา้, ไตลื�อ 
 แพร่  แมว้, ไตลื�อ, พวน, อึมปิ, กะเหรี�ยง 
 น่าน  ขมุ, ถิ�น, แมว้, เยา้, อึมละปรี 
 ตาก  กะเหรี�ยง, ลีซอ, แมว้ (มง้), มูเซอ, ขะฉิ�น 
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 4.1 ภาษาพูดล้านนา 

 ภาษาลา้นนาในที�นี� จะหมายถึงภาษาคาํเมืองที�ใชพ้ดูกนัส่วนใหญ่ ไม่รวมภาษา

ถิ�นยอ่ยอื�นๆ ที�พดูในลา้นนา เช่น ภาษาไทใหญ่ ไทลื�อ ไทยอง มง้ ลาหู่ เป็นตน้ นอกจากนี�

ภาษาคาํเมืองระดบัอาํเภอและจงัหวดัต่างๆ ก็จะมีความแตกต่างกนัไปบา้งเล็กนอ้ยดว้ย 

 

 4.1.1  หน่วยเสียงภาษาล้านนา 
 1.  หน่วยเสียงพยญัชนะ ภาษาลา้นนามี 20 หน่วยเสียง คือ 

1. ก 

2. ข ค ฆ 
3. ง 

4. จ 

5. ญ (นาสิก) 
6. ด ฎ 

7. ต ฏ 

8. ถ ท ธ ฐ ฑ ฒ 
9. น ณ 

10. บ 

11. ป 
12. ผ พ ภ 

13. ฝ ฟ 

14. ม 
15. ย 

16. ล 

17. ว 
18. ศ ษ ส ซ 

19. ห ฮ 

20. อ 
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 ในหน่วยเสียงพยญัชนะทั�ง 20 หน่วยเสียงนี�  มีหน่วยเสียงที�ภาษาลา้นนา

ใช้ตรงกบัภาษากรุงเทพฯ 19 หน่วยเสียง มีหน่วยเสียงหนึ� งที�ภาษาล้านนามี แต่ในภาษา

กรุงเทพฯ ไม่มี คือ หน่วยเสียง ญ นาสิก เวลาออกเสียงจะปรากฏเสียงขึ�นจมูกชดัเจนมาก 

 นอกจากนี� ยงัมีหน่วยเสียงที�มีในภาษากรุงเทพฯ แต่ไม่มีในภาษาลา้นนา 

2 หน่วย คือ หน่วยเสียง ช ฉ และหน่วยเสียง ร ซึ� งหน่วยเสียง ช ฉ ในภาษากรุงเทพฯ นั�น

จะเปลี�ยนเป็นหน่วยเสียง จ และ ซ ในภาษาลา้นนา เช่น 

ชา้ง เป็น จ๊าง  ชา้ เป็น จ๊า 

  ชิม เป็น จิม  ชมเชย เป็น ซมเซย 

 ส่วนเสียง ร ในภาษากรุงเทพฯ ก็จะเปลี�ยนเป็นหน่วยเสียง ฮ และ ล ใน

ภาษาลา้นนา เช่น 

  รัก  เป็น ฮกั  เรือ เป็น เฮือ 

  รถ เป็น ลด  ราก เป็น ฮาก 

 2.  หน่วยเสียงสระภาษาลา้นนา มีหน่วยเสียงสระตรงกบัภาษากรุงเทพฯ  

 ก. สระเสียงเดี�ยว มีทั�งหมด 18 หน่วยเสียง คือ อะ อา อิ อี อึ อื อุ อู เอะ เอ 

แอะ แอ โอะ โอ เออะ เออ เอาะ ออ 

 ข. สระเสียงประสม 6 หน่วยเสียง คือ เอียะ เอีย เอือะ เอือ อวัะ อวั 

 ค. สระเกิน 3 หน่วยเสียง คือ อาํ อมั ไอ ใอ เอา 

 3.  หน่วยเสียงวรรณยุกต์ ภาษาล้านนามีหน่วยเสียงวรรณยุกต์มากกว่า

ภาษากรุงเทพฯ 1 เสียง คือ เสียงตรีเพี�ยนในบางคาํคือเป็นเสียงประสมระหวา่งเสียงตรีกบั

เสียงสามญั เรียกวา่หน่วยเสียงวรรณยุกตเ์บญจมา เช่น 

  หญา้ เป็น ญา้  ใบ ้ เป็น ใบ ๊

  ขา้ว เป็น เคา้  เหลา้ เป็น เลา้ 

 

 4.1.2  คําในภาษาล้านนา 

 คาํในภาษาลา้นนาในที�นี�  ได้นาํมาเปรียบเทียบกบัภาษากรุงเทพฯ เพื�อให้รู้

ความหมายเป็นสากล โดยนาํกลุ่มคาํต่างๆ เช่น คาํบอกเครือญาติ คาํบอกพืชผกัผลไม ้เป็น
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ตน้ เพื�อให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาความหมาย แต่คาํเรียกกลุ่มคาํที�นาํมาแสดงนี�  อาจแตกต่างไป

จากคาํลา้นนาบางทอ้งถิ�น เพราะคาํศทัพบ์างคาํอาจมีชื�อเฉพาะที�แตกต่างกนัไป ดงันี�  

 

1.  คํานาม หมวดเครือญาติ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

พอ่ 

พี� 

ลุง 

นา้ 

ปู่  ยา่ ตา ยาย 

หลาน 

พี�เขย 

ป้อ 

ปี�  

ลุง 

นา้ 

อุย๊ 

หลาน 

ปี� จาย 

แม่ 

นอ้ง 

ป้า 

อา 

ทวด 

เหลน 

พี�สะใภ ้

แม่ 

นอ้ง 

ป้า 

นา้, อาว 

หม่อน 

เหลน 

ปี� ญิง 

 

2. คํานาม หมวดพชืผักผลไม้ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

มะละกอ 

ฝรั�ง 

พุทรา 

ผกัชี 

มะรุม 

ฟักทอง 

มะเขือพวง 

นํ�าเตา้ 

บะกว้ยเตด้ 

บะหมั�น,บะกว้ยก๋า 

บะตนั 

ผกัป้อม 

บะคอ้นกอ้ม 

บะฟักแกว้ 

บะแควง้ 

บะนํ�า 

สับปะรด 

มะม่วง 

ผกัตาํลึง 

บวบ 

ขนุน 

ฟักเขียว 

เพกา 

มะเขือเทศ 

บะขะนดั 

บะม่วง 

ผกัแคบ 

บะนอย 

บะหนุน 

บะฟักหม่น 

บะลิดไม ้

บะเขือส้ม 
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3. คํานาม หมวดสัตว์ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

จิ�งจก 

จิ�งเหลน 

แมงป่อง 

นิ�ม 

ปลาช่อน 

ววั 

มดแดง 

เหยี�ยว 

แมลงภู่ 

เนื�อทราย 

จกักิ�ม 

จกักะเลอ้ 

แมงเวา 

ลิ�น 

ปล๋าหลิม 

งวั 

มดส้ม 

ฮุง้, แหลว 

แมงปู้  

ฟาน 

ตุก๊แก 

แมลงปอ 

ตะขาบ 

ตะพาบ 

นกกระเรียน 

ปลาไหล 

มดคนัไฟ 

ผึ�ง 

หมาร่า 

กวาง 

ต๊กโต 

แมงกํ�าบี�  

จกัเขบ็ 

ปล๋าฝา 

นกเขียน 

ปล๋าเหยี�ยน 

มดแดงไฟ 

เผิ�ง 

แมงใบ ้

กว๋าง 

 

4. คํานาม หมวดสิ�งของ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

ยอ 

ร่ม 

จอบ 

ไมข้ีดไฟ 

ขวาน 

เกวียน 

กางเกง 

จํ�า 

จอ้ง 

ขอบ๊ก 

กั�บไฟซี� 

มูย 

ลอ้ 

เตี�ยว 

ทพัพี 

ชอ้น 

ตะเกียง 

เตาองัโร่ 

กระบุง 

ตะกร้า 

หนงัสะติ�ก 

ป้าก 

จ๊อน 

กม 

เต๋าโล 

เปี� ยด 

ซ้า 

ก๋ง 

 

 

 

 



 104

5. คํากริยา 
กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 
วิ�ง 
หกลม้ 
เที�ยว 
ร้องไห ้
ขุด 
กดั 
นินทา 
ทาํ 
กลบั 
ปิด 
เห็น 

ล่น 
ตา้ว 
แอ่ว 
ไฮ ้
บก๊ 
คบ 
เล่าขวญั 
เยียะ, แป๋ง 
ปิ� ก 
หบั 
หนั 

เดิน 
พูด 
ดดัจริต 
เรียก 
ดู 
ร้องตะโกน 
ตวาด 
ร้องโหยหวน 
หวัเราะ 
พบ 
ถู 

ญ่าง, เตว 
อู ้
สะลิด 
ฮอ้ง 
ผอ่ 
เอิ�น 
เอ๊ก 
หุย 
ไค่หวั 
ปะ 
เจ๊ด 

 
6. คําวเิศษณ์บอกสี 
กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 
ขาว 
เทา 
เขียว 
บานเยน็ 

ขาว 
หม่น 
เขว 
ปั�ง 

ดาํ 
ชมพ ู
เขียวอ่อน 
ฟ้า 

ดาํ 
จมปู, ออน 
ยอดต๋อง 
ฟ้า 

 
7. คําวเิศษณ์บอกเวลา 
กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 
ตอนเชา้ 
ตอนสาย 
กลางวนั 
กลางคืน 
วนัพรุ่งนี�  
วนัวาน 

ตะเจ๊า, เมื�อเจ๊า 
เมื�องาย 
เมื�อตอน 
เมื�อคืน 
วนัพุก 
ตะวา, เมื�อวา 

วนัมะรืน 
สาย 
ตอนเยน็ 
ดึก 
ปีกลาย 
ปีหนา้ 

วนัฮือ 
ขวาย 
เมื�อแลง 
เดิ�ก 
ปี� แลว้, ปี� ตะแลว้ 
ปี� หนา้ 
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8. คําวิเศษณ์บอกขนาด 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

ใหญ่ 

เล็กมาก 

สั�น 

แคบ 

คบั 

ใหญ่, หลวง 

นิ�ว 

ซั�น 

กีด 

กั�บ 

เล็ก 

ยาว 

กวา้ง 

ลึก 

พอดี 

นอ้ย 

ยาว 

กวา๊ง 

เลิ�ก 

จั�บเบ๊ะ 

 

9. คําวิเศษณ์บอกกลิ�น 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

เหม็น 

เหม็นเขียว 

ฉุน 

เหม็น 

เหม็นขิ�ว 

ขื�น, ขิ�ว 

หอม 

เหม็นหืน 

อบั 

หอม 

เหม็นตั�ง 

อั�บ 

 

10. คําวเิศษณ์บอกระยะ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

ใกล ้

ชิด, ติด 

นี� 

ใก๊ 

แมะ 

นี�  

ไกล 

นั�น 

โนน้ 

ไก๋ 

หั�น 

ปู้ น 

 

11. คําวเิศษณ์บอกอาการ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

โง่ 

เฉย, ดื�อ 

บา้ๆ บอๆ 

ฉลาด 

ง่าว, เซอะ 

หมึน, หลึ�ง 

สึ� งตึง 

หลวก 

เร็ว 

ชา้ 

รีบเร่ง 

เฉื�อยชา 

เวย, โวย 

จ๊า 

ฟั�ง 

เหยิ�ม 
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12. คําวิเศษณ์บอกประมาณ 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

มาก 
มากมายก่ายกอง 

พอสมควร 

นกั 
เปอเลอะขี� เต๋อ 

กํ�าปอ, มอกปอ 

มากมาย 
นิดหน่อย 

เต็ม 

จา้ดนกั 
หนอ้ยเดว 

เต๋ม 

 

13. คําวิเศษณ์ บอกจํานวน 
 หนึ�ง สอง สาม สี�  ฮา้ ฮก เจ็ด แปด เกา้ ซิบ     

ซาว (ยี�สิบ) ลอ้ย ปัน หมื�น แสน ลา้น โกฏิ ตื�อ (กือ) 

 
14. คําบุรพบท 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

ของ 

นอก 
ล่าง 

ของ 

นอก 
ลุ่ม,ตะล่าง,กะล่าง 

ใน 

บน 
ใต ้

ใน 

บน 
ปื� น 

 

15. คําสันธาน 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

กบั, และ 

เพราะฉะนั�น 

กั�บ 

จะอั�น, หญั�งอั�น 

เหตุฉะนี�  

ที�จริง 

จะอี�  

ตี�แต ๊

 

16. คําช่วยพูด 

กรุงเทพฯ ล้านนา กรุงเทพฯ ล้านนา 

ซิ, หรือ 

หรือ 

นะ 
มั�ง 

มาก 

แล่ะ 

กา 

เน่อ 
ก๊า 

แต.๊.วา่ 

ไหม 

ไม่ 

เถอะ 
เลย 

ซิ 

ก่อ, บ๋อ 

บ่, อี�  

เต๊อะ 
เตื�อ 

กะ้ 
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17. คําสรรพนาม 

 บุรุษที� 1  ฮา   กู   ขา้   ข่อย   ขา้นอ้ย   เอง   เฮา  เปิ� น 

 บุรุษที� 2  คิง   มึง   สู   ท่าน 

 บุรุษที� 3  มนั   ท่าน   เปิ� น 

 

 4.2 ภาษาเขียนล้านนา 

ชนชาติไทยมีตวัอกัษรของตนเองใชม้าเป็นเวลาชา้นานแลว้ไม่วา่จะเป็นคนไทยที�

อยูใ่นประเทศไทยหรือประเทศอื�นๆ เช่น ไทยอาหม ไทยคาํตี�ในประเทศอินเดีย ไทยใหญ่ 

ไทยเขิน ไทยมาวในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมแห่งสหภาพพม่า และไทยดาํ ไทยขาว 

ในประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม เป็นตน้ เฉพาะในประเทศไทยนั�นก่อนที�จะ

รวมเป็นราชอาณาจกัรไทย คนไทยแต่ละภาคก็มีตวัอกัษรของตนเองใช ้กล่าวคือทางภาค

กลางและภาคใต้ใช้อักษรแบบไทยสุโขทัยซึ� งวิวฒันาการมาเป็นอักษรไทยกลางใน

ปัจจุบนั ทางภาคตะวนัออกเฉียงเหนือใช้อกัษรธรรมอีสานและอกัษรไทยน้อย ส่วนทาง

ภาคเหนือมีอกัษรใชถึ้ง 3 ชนิด คือ อกัษรธรรมลา้นนา อกัษรฝักขาม และอกัษรไทยนิเทศ

หรือขอมเมือง 

จากขอ้ความที�ยกมากล่าวนี� จะเห็นไดว้า่คนไทยเรามีตวัอกัษรเป็นของตวัเองและ

ได้ใช้สืบต่อกนัมาเป็นเวลานาน โดยเฉพาะทางภาคเหนือของประเทศไทย ซึ� งมีอดีตอนั

ยาวนานนั�น กลุ่มชนไดร้วบรวมกนัสร้างอาณาจกัรขึ�นมา จนกลายเป็นอาณาจกัรลา้นนา มี

อกัษรที�ใชสื้�อสารกนัในสมยัโบราณมีอยู ่3 ชนิด คือ 

 1. อกัษรลา้นนา ส่วนมากใชเ้ขียนตาํราและจารึกลงในคมัภีร์ใบลานที�ปรากฏอยู่

ตามวดัต่าง ๆ ในภาคเหนือและอกัษรชนิดนี�ยงัคงมีใชสื้บมาจนถึงปัจจุบนั 

 2. อกัษรฝักขาม รูปแบบของอกัษรชนิดนี�มีลกัษณะโคง้งอเหมือนฝักมะขาม และ

ไดรั้บอิทธิพลจากอกัษรสุโขทยัดว้ย โดยมากจะพบอกัษรชนิดนี� ในจารึกต่าง ๆ 

 3. อกัษรไทยนิเทศหรือขอมเมือง   อกัษรชนิดนี� ได้รวมอกัษรหลายแบบไว้

ด้วยกนัคืออกัษรขอม อกัษรพ่อขุนรามคาํแหง และอกัษรธรรมล้านนา ดงันั�นจึงเรียกว่า

ขอมเมือง เพื�อให้ชื�อเรียกแตกต่างจากอกัษรอื�น อกัษรชนิดนี� เท่าที�พบโดยมากใช้เขียน
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วรรณกรรมประเภทร้อยกรองมีอายุก่อน 300 ปีขึ�นไป เช่น โคลงนิราศหริภุญชยั โคลง

นิราศดอยเกิ�ง โคลงพรหมทตั โคลงปทุมสังกา เป็นตน้ ไม่ปรากฎวา่อกัษรชนิดนี� ใช้จารึก

พระธรรมคาํสั�งสอน 

อกัษรธรรมล้านนา อกัษรฝักขาม และอกัษรไทยนิเทศหรือขอมเมือง ในบรรดา

อกัษรเหล่านี�อกัษรที�ไดรั้บความนิยมมากที�สุดและใช้สืบทอดมาจนถึงทุกวนันี�  คือ อกัษร

ธรรมลา้นนาหรือตวัเมืองซึ� งจะไดก้ล่าวโดยละเอียดต่อไป 

 

 
 

 

 

จารึกวดัพระยืน (ด้านหน้า) จารึกด้วยอักษรไทยล้านนา พ.ศ. 1913 

เอื �อเฟื� อภาพโดย ดร.เพ็ญสุภา สุขคตะใจอินทร์ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หริภุญไชย 
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 4.2.1 อกัษรธรรมล้านนา 

 อักษรชนิดนี� มีชื�อเรียกแตกต่างกันออกไปตามแต่เหตุผลของผูเ้รียก เช่น 

อกัษรลา้นนาเพราะวา่เป็นอกัษรที�ใช้ในอาณาจกัรลา้นนา อกัษรไทยยวนเรียกชื�อตามเผ่า

ชนดั� งเดิมล้านนาคือไทยยวนหรือไทยโยนก ตัวหนังสือเมืองหรือตวัเมือง  เพราะคน

ลา้นนาเรียกตวัเองวา่คนเมืองจึงเรียกอกัษรที�ตนเองใชว้า่ “ตวัเมือง” ดว้ย อกัษรธรรมหรือ

ตวัธรรมที�เรียกเช่นนี�ก็เพราะตวัอกัษรชนิดนี� นิยมใช้บนัทึกพระธรรมคาํสั�งสอนขององค์

พระสัมมาสัมพุทธเจา้ แต่ชื�อที�นิยมเรียกมากที�สุดคือ “ตวัเมือง” 

 อกัษรธรรมลา้นนาหรือตวัเมืองนี� นิยมจารหรือเขียนลงบนใบลานมากที�สุด 

รองลงไป คือ กระดาษสา (พบัสา) ซึ� งโดยมากจะเป็นเรื�องเกี�ยวกบั พระพุทธศาสนา

นอกจากนั�นก็เขียนเป็นจารึกต่าง ๆ อาทิจารึกตามฐานพระพุทธรูป ศิลาจารึกต่างๆ เป็นตน้ 

และยงัใชบ้นัทึกวรรณกรรมต่าง ๆ ไดแ้ก่ สุภาษิตคาํสอน ตาํนาน นิทาน คร่าวฮํ�า จ๊อย ซอ

รําต่าง ๆเช่น ตาํรายา โหราศาสตร์ ยนัต ์คาถา กฎหมาย ฯลฯ 

 

 4.2.2 อายุของอักษรธรรมล้านนา 

 ยงัไม่ปรากฏหลกัฐานแน่ชดัวา่อกัษรชนิดนี�  เริ�มใชก้นัมาตั�งแต่สมยัไหน จะ

มีก่อนอาณาจักรโยนกหรือก่อนสมยัพญามงัรายเป็นตน้มา ก็คงตอ้งศึกษาหาหลกัฐาน

ประกอบการพิจารณาต่อไป แต่เท่าที�ปรากฏการใช้อกัษรธรรมลา้นนาที�เก่าที�สุดที�พบใน

ปัจจุบนันี�ก็คือ  จารึกลานทอง พ.ศ.1919 ซึ� งจารึกประวติัสมเด็จพระมหาเถรจุฑามณี โดย

ใช้อกัษรธรรมล้านนาบนัทึกภาษาบาลีและใช้อกัษรสุโขทยับนัทึกภาษาไทย จารึกลาน

ทองนี�ขุดพบบริเวณฐานพระประธานในพระอุโบสถวดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั ปัจจุบนั

อยูท่ี�พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาต ิ

 จารึกที�ฐานพระพุทธรูปทองสัมฤทธิ� ปางอุ้มบาตร ที�วดัเชียงมั�น อ.เมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ พ.ศ.2008 นอกจากนี� ก็พบอกัษรชนิดนี� ในจารึกต่าง ๆ ในสมยัต่อมาอีก

และคมัภีร์ใบลานที�จารึกดว้ยอกัษรธรรมลา้นนาที�พบเก่าที�สุดมีอายุเกินกวา่ 500 ปี พบที�

วดัไหล่หิน ต.ไหล่หิน อ.เกาะคา จ.ลาํปาง โดยการสํารวจทาํทะเบียนพระธรรมคมัภีร์ของ

สยามสมาคม ในพระบรมราชูปถมัภร์ะหวา่ง พ.ศ.2504 - พ.ศ.2508 
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 เชื�อกนัว่าอกัษรธรรมล้านนาได้รับความนิยมและใช้สื�อสารกนัแพร่หลาย

มากที�สุดในสมยัของสมเด็จพระเจา้ติโลกราช เพราะไดม้ีการสังคายนาพระพุทธศาสนา 

ในปี พ.ศ.2020 และไดใ้ชต้วัอกัษรธรรมลา้นนานี� จารึกพระธรรมคมัภีร์ที�ตรวจชาํระแล้ว

ในปี พ.ศ.2020 และเริ�มใชต้วัอกัษรพื�นเมืองในรัชสมยัของพระองค์ ทั�งนี�คงจะถือวา่คมัภีร์

ใดใช้ตวัฝักขามเป็นคมัภีร์ที�ยงัไม่ไดรั้บการตรวจแก ้คมัภีร์ใดที�แกแ้ลว้ก็คงเขียนเป็นตวั

เมือง และนับแต่นั� นมาอักษรธรรมหรือตัวเมืองก็ใช้กันแพร่หลายเพื�อสื�อสารกันใน

อาณาจกัรลา้นนา 

 นอกจากนี�   รศ. สมหมาย เปรมจิตต์ ได้อธิบายและสรุปความเป็นมาของ

อกัษรลา้นนาดงันี�   

 1. ในช่วงที�ชาวลา้นนาอพยพลงมาตั�งบา้นเมืองติดต่อดินแดนของพวกมอญ

หริภุญชัยนั�นได้รับเอาพระพุทธศาสนาแบบมอญของพระนางจามเทวี และนาํหนังสือ

มอญมาใชด้ว้ยในขณะเดียวกนัก็อาจรับเอาพระพุทธศาสนาที�พวกมอญกรุงหงสาวดีนาํเขา้

มาหริภุญชยัดว้ยในคราวหนีมาตอนเป็นขบถ ต่อมาราว พ.ศ.1806 ลกัษณะอกัษรไทยยวน

นั�นจะตอ้งมีลกัษณะคลา้ยอกัษรมอญโบราณที�ปรากฏในศิลาจารึกหริภุญชยั 

 2. เมื�อถึงต้นยุคทอง  แห่งอาณาจกัรลา้นนาพระมหาสุมนเถระ ได้นาํแบบ

อกัษรสุโขทยัขึ�นมาดว้ย ส่วนมากคน้พบแต่ใช้สําหรับจารึกเกี�ยวกบัเหตุการณ์ดา้นศาสนา 

อิทธิพลอกัษรสุโขทยัอาจทาํให้อกัษรไทยยวนเปลี�ยนรูป และเพิ�มอกัษรบางตวั เช่น ค.คน 

ฝ.ฝา และ ฟ.ฟัน ซึ� งไม่มีในอกัษรพราหมี มอญ พม่า ตลอดจนบาลีสิงหล แต่มีในอกัษร

สุโขทยัส่วนจาํนวนอกัษรและลกัษณะทั�วไป คงใกลเ้คียงกบัอกัษรมอญ และอกัษรพม่ารุ่น

หลงั เพราะไดเ้คา้มาจากมอญโบราณเช่นกนัแต่จาํนวนอกัษรคงยงัไม่ถึง 41 ตวั เหมือน

ภาษาบาลีสิงหล 

 3. หลงัจากพระมหาญาณคมัภีระไปสืบศาสนาในลงักามาแลว้ การศึกษาของ

พระได้เฟื� องฟูมากจนพระภิกษุชาวล้านนามีความเชี�ยวชาญภาษาบาลีเป็นเลิศ ถึงกับ

สามารถแต่งหนงัสือเป็นภาษาบาลีเล่มโต ๆ จาํนวนหลายเรื�อง และอิทธิพลจากภาษาบาลี

สิงหล จะทาํให้เกิดวิวฒันาการใหม่แก่ภาษาไทยยวน จนทาํให้จาํนวนอกัษรเพิ�มขึ�นจาก 

32 ตวั เป็น 41 ตวั อยา่งที�เป็นอยูทุ่กวนันี�  



 111

 ศาสตราจารย์ ดร.อุดม รุ่งเรืองศรี ได้กล่าวสรุปความเคลื�อนไหวเกี�ยวกับ

อกัษรล้านนาใว้ในหนังสือ “ระบบการเขียนอักษรล้านนา” ฉบบัพิมพ์อัดโรเนียว 

พ.ศ.2524 ไวด้งัต่อไปนี�  

 1. ในช่วงพุทธศตวรรษที� 13 อาจมีการใช้อกัษรปัลลวะที�ลาํพูน แต่เป็นไป

อยา่งจาํกดั 

 2. ช่วงพุทธศตวรรษที� 17 ใชอ้กัษรมอญโบราณ ในอาณาจกัรหริภุญชยั 

 3.ช่วง พ.ศ.1900 - 1950 ใชอ้กัษรและอกัขรวิธีแบบสุโขทยั ขณะเดียวกนัเริ�ม

ปรากฏคมัภีร์ที�จารดว้ยอกัษรและภาษาลา้นนาแลว้ 

 4. ช่วง พ.ศ. 1950 - 2000  มีศิลาจารึกที�เป็นอกัษรและอกัขรวิธีสุโขทยั และ

เริ�มใช้อกัษรล้านนาเขา้มาปนหรือการจารจารึกบา้งแล้ว ในด้านคมัภีร์นั�นมีการปฏิรูป

อกัขรวิธี และเพิ�มอกัษรตามสิงหล กิจการอกัษรศาสตร์ของล้านนาโดยเฉพาะเมือง

เชียงใหม่เจริญสูงสุด มีการจารคมัภีร์และชาดกอยา่งกวา้งขวาง 

 5. ช่วง พ.ศ. 2000 - 2050 มีศิลาจารึกเป็นจาํนวนมาก ที�อกัษรและอกัขรวิธี

เป็นแบบสุโขทยัแต่ตวัหนงัสือผอมสูง 

 6. ช่วง พ.ศ. 2050 - 2100 มีศิลาจารึกที�พบไดเ้พียง 6 หลกัและตวัอกัษรเป็น

แบบสุโขทยัอยูป่รากฏวา่มีคมัภีร์ใบลานอยา่งมากมาย 

 7. ช่วง พ.ศ. 2100 - 2317 เป็นยคุที�พม่าครอบครองลา้นนาไทย 

 8. ช่วง พ.ศ. 2317 - 2430 มีการใชอ้กัษรไทยนิเทศ และการพยายามฟื� นฟู

อกัษรลา้นนา 

 9. ช่วง พ.ศ. 2430 การผนวกอาณาจกัรลา้นนาเขา้กบัอาณาจกัรไทย 

 10. ช่วง พ.ศ. 2455 - 2470 มีการพิมพว์รรณกรรมคร่าวซอเป็นอกัษรลา้นนา 

 11. พ.ศ. 2483 การประกาศรัฐนิยมว่าด้วยภาษาและหนังสือกบัหน้าที�

พลเมือง 

 12. ประมาณ พ.ศ. 2495 เริ�มพิมพว์รรณกรรมลา้นนาดว้ยอกัษรไทย 
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 4.2.3 ความเสื�อมของอักษรล้านนาไทย 

 สาเหตุที�ทาํใหอ้กัษรลา้นนาเสื�อมลงไปนั�น พอจะสรุปสาเหตุที�สําคญัไดส้อง

ประการดงัต่อไปนี�  คือ 

 1. เกิดความไม่สงบสุขในอาณาจกัรลา้นนา เนื�องจากอาณาจกัรลา้นนาตอ้ง

ตกเป็นเมืองขึ�นของพม่าเกือบ 200 ปี (ประมาณ พ.ศ. 2101 - 2320) จึงทาํให้การศึกษาดา้น

อกัษรศาสตร์และวรรณกรรมต่าง ๆ ตอ้งหยุดชงกัขาดช่วงไป ตาํราและคมัภีร์ทั�งหลายก็

กระจดักระจายหายไปขาดผูร้วบรวมเอาใจใส่ศึกษา อนัเป็นผลสืบเนื�องมาจากสงคราม

และความทอ้ใจที�ตอ้งตกเป็นเมืองขึ�นของพม่า และเชื�อวา่สมยัที�ตอ้งตกอยูใ่นอาํนาจของ

พม่านั�น อาณาจกัรลา้นนาทั�งหมดพม่าคงเอาตวัอกัษรพม่ามาบงัคบัใชด้ว้ย 

 2. เมื�อพ้นจากอํานาจของพม่าแล้วอาณาจักรล้านนาไทยก็ต้องตกเป็น

เมืองขึ�นหรือประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์ บทบาทของอกัษรไทยกลางจึงเพิ�มมาก

ขึ�น จนกระทั�งประมาณปี พ.ศ.2430 เป็นตน้มา การศึกษาภาษาลา้นนาหรืออกัษรธรรม

ลา้นนาก็เป็นไปตามยถากรรม ไม่ไดเ้ป็นระบบเท่าที�ควร ถึงแมว้า่อาณาจกัรลา้นนาจะรวม

กบัภาคกลางและภาคอื�น ๆ เป็นรัฐหนึ�งรัฐเดียวกนัคือประเทศไทยแลว้ก็ตาม รัฐบาลสมยั

นั�นก็ไม่สนับสนุนให้มีการเรียนการสอนภาษาล้านนาด้วยเหตุผลทางการเมือง ดงันั�น 

บทบาทของภาษาลา้นนาของอาณาจกัรลา้นนาคือในเขตแปดจงัหวดัภาคเหนือตอนบนใน

ปัจจุบนันี� จึงลดความสาํคญัลงเป็นลาํดบั 

   

 4.2.4 รูปอกัษรธรรมล้านนา 

 รูปอักษรธรรมล้านนามีระบบที�มีลักษณะคล้ายกับภาษาไทยกลาง คือ 

ประกอบดว้ย รูปสระ รูปพยญัชนะ รูปวรรณยุกต ์และรูปตวัเลข ที�แตกต่างจากภาษาไทย

กลาง คือ รูปอักษรพิเศษ ซึ� งจะมีลักษณะเฉพาะของอักษรล้านนา ที�ไม่เหมือนกับ

อกัษรไทยกลาง ดงันั�น เพื�อให้นกัศึกษาไดเ้ห็นรูปอกัษรธรรมลา้นนา อนัจะเป็นแนวใน

การศึกษาเรียนรู้ในโอกาสต่อไป จึงไดน้าํตวัอยา่งมาแสดงใหเ้ห็น ดงัต่อไปนี�  
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 1) รูปสระ 

ก. สระเดียว 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง หมายเหตุ 

อะ อะ  

อา อา  

อิ อิ  

อี อี  

อึ อึ  

อื อื  

อุ อุ  

อู อ ู  

เอะ เอะ  

เอ เอ  

แอะ แอะ  

แอ แอ  

เอิฯะ เออะ  

เอิฯ เออ  

โอะ โอะ สระโอะตวัเต็มใช ้“โอะ = โอะ” 

สระโอะลดรูปใช ้“อ฿ฯ= อด” 

โอ โอ  

เอา โอ ใชเ้ฉพาะการเขียนภาษาบาลี 

โอฯะ เอาะ  

อํฯ ออ ไม่มีตวัสะกดใช ้“อํฯ = ออ” 

มีตวัสะกดใช ้“อฯก = ออก” 
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ข. สระประสม 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง หมายเหตุ 

เอ ฯะ เอียะ  

เอ ฯ เอีย  

เอิฯอะ เอือะ  

เอิฯอ เอือ  

อ฿ฯะ อวัะ  

อ฿ฯ อวั ไม่มีตวัสะกดใช ้“อ฿ฯ = อวั” 

มีตวัสะกดใช ้“อฯด = อวด” 

 

ค. สระเกนิ 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอักษรไทยกลาง หมายเหตุ 

อํา 

อํ¶ฯ 

อาํ  

อัม อมั มกัจะใช้ในเขียนภาษาบาลี 

เช่น ธัมฯ = ธัมม 

ไอ ไอ  

ใอ ใอ  

ไอ ฯ ไอย  

ไอยฯ ไอยย  

เอ้า เอา  
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ง. สระลอย 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอักษรไทยกลาง หมายเหตุ 

อ อะ รูปสระลอยจะใชเ้ขียนภาษา

บาลี  โดยมักจะ เ ป็นคําที�

ขึ�นตน้ เช่น 

อรหํ = อรห ํ   

±ทานิ = อิทานิ 

อา อา 

± อิ 

² อี 

³ อุ  

´ อ ู  

µ เอ  

โอ โอ  

 

 2) รูปพยญัชนะ 

 

ก. พยญัชนะต้นฐานเสียงเดียว 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอักษรไทยกลาง ออกเสียง 

ก ก ก๋ะ 

ข ข ขะ้ 

ค ค ก๊ะ 

ฆ ฆ ฆ่ะ 

ง ง งะ 

จ จ จ๋ะ 

ฉ ฉ ส้ะ 

ช ช จ๊ะ 
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รูปอกัษรล้านนา เทียบรูปอักษรไทยกลาง ออกเสียง 

ฌ ฌ ซ่ะ 

ญ ญ ยะ 

ฏ ฏ ต๋ะ, หละต๋ะ 

ฐ ฐ ถะ, หละถะ 

ฑ ฑ,ฎ,ด ดะ 

ฒ ฒ ทะ 

ณ ณ นะ 

ต ต ต๋ะ 

ถ ถ ถะ้ 

ท ท ต๊ะ 

ธ ธ ทะ 

น น นะ 

ป ป ป๊ะ (บ. /ส.) 

ผ ผ ผะ้ 

พ พ ป๊ะ 

ภ ภ พะ 

ม ม มะ 

ย ย ยะ 

ร ร ฮะ, ละ 

ล ล ละ 

ว ว วะ 

ส ส ส้ะ 
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รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

ห ห ห้ะ 

ฬ ฬ ละ 

อ อ อ๋ะ 

ฃ ฃ ขะ้ 

ฅ ฅ คะ 

ซ ซ ซะ 

บ บ, ป (เรียกวา่ ป๊ะป้อม) บะ๊  

ฝ ฝ ฝ้ะ 

ฟ ฟ ฟะ 

ษ ษ ส้ะ 

ศ ศ ส้ะ 

ฮ ฮ ฮะ 

บ บ บะ๊ 

£ อย ยะ (นาสิก) 

 

ข. พยัญชนะต้นสองรูปฐานเสียงเดียว 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

หฯ หง หงะ้ 

หฯ หญ หยะ้ 

หฯ หน หนะ้ 

หฯ หม หมะ้ 

หฯ หย หยะ้ 

หฯ หล หละ้ 
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รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

หฯ หว หวะ้ 

� หร ห้ะ, หร้ะ 

� กร ขะ้, ก๋ะ 

� ขร ฃะ้ 

� คร ฅะ, ก๊ะ 

� ปร ผะ้, ป๋ะ 

ปฯ ปล ป๋ะ 

� พร พะ, ป๊ะ 

 

ค. พยัญชนะต้นสองรูปฐานเสียงควบ 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

กฯ กว กว๋ะ 

ขฯ ขว ขวะ้ 

คฯ คว กวะ๊ 

ฅฯ ฅว ฅวะ 

งฯ งว งวะ 

จฯ จว จว๋ะ 

ชฯ ชว จวะ๊ 

ซฯ ซว ซวะ 

ตฯ ตว ตว๋ะ 

ถฯ ถว ถวะ้ 

ทฯ ทว ตวะ๊ 

นฯ นว นวะ 
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รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

£ฯ อยว ยวะ (นาสิก) 

รฯ รว ลวะ 

ลฯ ลว ลวะ 

สฯ สว สวะ้ 

อฯ อว อว๋ะ 

 

ง. พยัญชนะสองรูปฐานเสียงเดียวหรือคู่ 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง ออกเสียง 

� ตร ถะ้, ถะ้หละ 

� ทร ทะ, ทะหละ 

� ทร ซะ 

� สร ส้ะ, ส้ะหละ 

 
 3) รูปวรรณยุกต์ 

 เสียงวรรณยุกต์ในภาษาลา้นนามีจาํนวน 6 เสียง แต่รูปวรรรยุกตท์ี�ใช้จาํนวน

เพียง 2 รูปเท่านั�น คือ รูปวรรณยุกตเ์อก กบัรูปวรรณยุกตโ์ท เช่น 

 1. ก่ฯร อ่านวา่ ก่อน   

 2. ซ่ฯร อ่านวา่ ซ่อน 

 3. กัฯ อ่านวา่ กั�น   

 3. ค้า อ่านวา่ กา้ (คา้ = เสียงเบญจมา) 

 ส่วนรูปวรรณยุกต์ตรีและวรรณยุกต์จตัวานั�น ไม่มีใช้ในภาษาลา้นนา เพราะ

พื�นเสียงตวัอกัษรจะมีเสียงเป็นเสียงตรีกบัเสียงจตัวาในตวั เช่น 

 1. คะ อ่านวา่ ก๊ะ  2. จะ อ่านวา่ จ๊ะ 

 3. ก¶ฯ อ่านวา่ ก๋า  3. ปา อ่านวา่ ป๋า 
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 4) รูปตัวเลข 

รูปตัวเลขล้านนา 
เทียบตวัเลขไทยกลาง ออกเสียง 

ตัวเลขธัมม์ ตัวเลขโหรา 

๑ 1 ๑ นึ�ง 

๒ 2 ๒ สอง 

๓ 3 ๓ สาม 

๔ 4 ๔ สี� 

๕ 5 ๕ ห้า 

๖ 6 ๖ หก 

๗ 7 ๗ เจ็ด 

๘ 8 ๘ แปด 

๙ 9 ๙ เกา้ 

๑๐ 10 ๑๐ ซิบ 

๒๐ 20 ๒๐ ซาว 

๓๐ 30 ๓๐ สามซิบ 

๑00 100 ๑๐๐ ร้อย 

๑,000 1,000 ๑,๐๐๐ ปัน 

๑๐,๐๐๐ 10,000 ๑๐,๐๐๐ หมื�น 

๑๐๐,๐๐๐ 100,000 ๑๐๐,๐๐๐ แสน 

๑,๐๐๐,๐๐๐ 1,000,000 ๑,๐๐๐,๐๐๐ ลา้น 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 10,000,000 ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ โกฏิ 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 100,000,000 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ ตื�อ / กือ 
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 4.2.5 ตัวอย่างคําศัพท์ที�ใช้รูปอกัษรธรรมล้านนาเขียน 

 

รูปอักษรล้านนา เทียบรูปอกัษรไทยกลาง  

วิชาล้า¢ศึฯษา วิชาลา้นนาศึกษา  

มหาวิทฯาลัฯราชภัฯ มหาวิทยาลยัราชภฏั  

ชฯงราฯ เชียงราย  (ออกเสียงเป็น “เจียงฮาย”) 

คณะมนุษฯศา�ฯ� คณะมนุษยศาสตร์  

คณะวิทฯากาฯจัฯกาฯ คณะวทิยาการจดัการ  

  

ตวัอยา่งการเขียนคาํศทัพล์า้นนาจากวรรณกรรมค่าวสี�บทของพระญาพรหมโวหาร 

  ขฯงบํมัฯ บํช่าฯ ขัฯจํา  คึฯว¶ฯลํา จิฯยําลาฯฯส้า 

 ลฯดกฯาฯเปฯ ลําโพฯเขิฯอบ¶ฯ มาจ฿ฯฅฯฅาฯราฯทัฯ 

  ฯ กาฯบํกิฯ บํช่าฯยู้ย้ฯ  บํตัฯราฯต้ฯงูรราฯ 

 ยาฯเมิฯอรัฯ นํ¶ฯสัฯว¶ฯหฯาฯ  ใจบํเชิฯบ¶ฯฯ นํ¶ฯตาฯฯว¶ฯส้ฯ ฯ 

 เมิฯอสฯงฟู่กัฯ ต฿ฯล฿ฯหฯฯฯกหฯฯ฿ ้ม พีปฯ฿งอารมฯ�เชิฯอน้ฯง 

  บ่มีสฯ฿ เหิฯฯรชฯ฿ปาฯพ้ฯง  จาฟู่£ฯง´�างาฯ 

 ปาฯว่ารัฯ ใจในบ่ตาฯ  ฟู่´�างาฯ นํ¶ฯใสซ่ฯฯห้ฯา v 

 คําอ่านเทียบภาษาไทยกลาง 

  ของบ่มกั บ่ช่างขบัจาํ  คึดวา่ลาํ จิ�งยาํลาบส้า 

 ลวดกลายเปน ลาํโพงเขือบา้  มาจกฅอฅายรากทน้ 

  การบ่กิน บ่ช่างยูย้น้  บ่ตดัรากตน้งูนราน 

 ยามเมื�อรัก นํ�าส้มวา่หวาน  ใจบ่เชิยบาน นํ�าตาลวา่ส้ม 

 เมื�อสองฟู่ กนั ตกลงเหลียกหลม้ พี�ปลงอารมณ์เชื�อนอ้ง 

  บ่มีสม เหมือนชมปากพอ้ง จาฟู่ อยอ้งเอางาม 

 ปากวา่รัก ใจในบ่ตาม  ฟู่ เอางาม นํ�าใสซ่วยหนา้ฯ 
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วรรณกรรมท้องถิ�นล้านนา 

 

คาํวา่ “วรรณกรรมทอ้งถิ�น” (Regional Literature) เป็นวิชาที�มุ่งศึกษาถึงผลงาน

วรรณกรรมที�ปรากฏในท้องถิ�นหรือในภูมิภาคของไทย ในที�นี� หมายถึงวรรณกรรม

ทอ้งถิ�นลา้นนา การแบ่งเช่นนี�  อาศยัขอบเขตทางวฒันธรรม (Culture Area) โดยพิจารณา

จากวรรณกรรมที�ใชภ้าษาถิ�นนั�นเป็นหลกั 

 

 1.  แหล่งศูนย์กลางสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ�น 

 แหล่งส่งเสริมการสร้างสรรคว์รรณกรรมไทยในสมยัโบราณนั�น อาจจะแบ่งออก

ไดเ้ป็น 3 แหล่งดว้ยกนั คือ วงั วดั และบา้น เราจะเห็นไดว้า่วรรณคดีแบบฉบบัของชาติ ที�

เราไดศ้ึกษากนัมานั�นส่วนใหญ่จะมีกาํเนิดมาจาก “วงั” กล่าวคือ กวีมกัจะเป็นชั�นสูงใน

ราชสํานัก พระมหากษตัริยเ์ป็นผูอุ้ปถมัภห์รือส่งเสริมการแต่ง ลกัษณะวรรณคดีไทยจึงมี

จุดศูนยก์ลางอยูท่ี�สถาบนักษตัริยเ์ป็นหลกัสาํคญั จะมีบา้งก็เพียงเล็กนอ้ยที�มีลกัษณะมาจาก 

“วดั” เช่น การแต่งมหาชาติ หรือจาก “บา้น” เช่น งานประเภทนิราศเพลงยาว เพลงซอ ซึ� ง

เป็นงานแสดงอารมณ์ส่วนตวัของกวี เป็นตน้ 

 เมื�อพิจารณาลักษณะการสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ�น เราจะเห็นได้ว่ามีข้อ

แตกต่างจากวรรณคดีแบบฉบับหรือวรรณกรรมประจาํชาติ กล่าวคือ ศูนย์กลางแห่ง

การศึกษาของประชาชนสมยัโบราณก็คือ “วดั” วดัมีบทบาทอยา่งมากในการทาํกิจกรรม

ต่างๆ ของคนในสังคมทอ้งถิ�น วรรณกรรมทอ้งถิ�นที�ปรากฏเป็นลายลักษณ์จึงมกัจะมี

กาํเนิดมาจากวดั โดยที�กวีหรือนกัเขียนจะเป็นพระภิกษุหรือผูท้ี�มีความรู้ทางอกัษรศาสตร์

โดยการบวชเรียนมาแลว้ นอกจากนี�แหล่งรวบรวมตน้ฉบบัวรรณกรรมก็จะมีอยูท่ี�วดัเป็น

ส่วนมาก ทั�งนี� เพราะเนื�องจากความเชื�อในอานิสงส์ผลบุญของการเขียนหนงัสือถวายวดั 

อนัเป็นการสืบต่อพุทธศาสนาอยา่งหนึ�ง ตูพ้ระธรรมหรือหอไตรจึงเป็นประดุจห้องสมุดที�

รวบรวมตน้ฉบบัวรรณกรรมทอ้งถิ�นไวใ้ห้ชนรุ่นหลงัไดศ้ึกษาต่อมา เมื�อพิจารณาในดา้น

ของวรรณกรรมมุขปาฐะ เราจะเห็นไดช้ดัวา่แหล่งส่งเสริมวรรณกรรมมุขปาฐะในทอ้งถิ�น

ต่างๆ มีความสัมพนัธ์กนัทั�ง “วดั” และ “บา้น” กล่าวคือ คาํคม สุภาษิต ร้อยกรอง ชาวบา้น 
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ปริศนาคาํทาย เพลงกล่อมเด็ก เพลงประกอบการเล่นของเด็ก เพลงในพิธีกรรม เพลงร้อง

เล่น นิทาน ตาํนาน คาํสอน ฯลฯ เหล่านี�คือวรรณกรรมมุขปาฐะที�ผูเ้ฒ่าผูแ้ก่สืบทอดบอก

เล่าสู่ลูกหลาน จากคนหนึ�งไปสู่อีกคนหนึ�ง จากยุคสมยัหนึ�งสู่อีกยุคสมยัหนึ�ง วรรณกรรม

มุขปาฐะเหล่านี� แนบแน่นอยู่กบัวิถีชีวิตของประชาชนในทอ้งถิ�น และเป็นสมบติัของ

ประชาชนระดบัชาวบา้นโดยแท ้ทั�งนี� โดยมีวดัเป็นฝ่ายเกื�อหนุน เช่น นิทานชาดก หรือ  

คติธรรมคาํสอน จากการเทศน์การสวดของพระ ชาวบา้นจะจดจาํนาํมาเล่าถ่ายทอดแก่

บุตรหลานสืบต่อไป ท่วงทาํนองการขบัขานบทเพลงในพิธีกรรมทางศาสนา ก็เป็นส่วน

ส่งเสริมและถ่ายทอดวรรณกรรมมุขปาฐะ เป็นตน้ ดว้ยลกัษณะดงักล่าวจึงอาจกล่าวไดว้า่ 

วรรณกรรมท้องถิ�นมีศูนย์กลางสร้างสรรค์อยู่ที�วดัและบ้าน ควบคู่กันไป ประชาชน

ธรรมดาสามญัคือผูผ้ลิตผูถ่้ายทอดและผูใ้ชว้รรณกรรม แตกต่างไปจากวรรณคดีแบบฉบบั

ของชาติ ซึ� งมีศูนยก์ลางอยูท่ี� “วงั” และเป็นสมบติัของชนชั�นสูงเป็น   ส่วนใหญ่ (ทรงศกัดิ�  

ปรางคว์ฒันากุล. 2544  :  3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2.  วฒันธรรมทางวรรณกรรมท้องถิ�น 

 วฒันธรรมที�ปรากฏในวรรณกรรมทอ้งถิ�นนั�น มีหลากหลายต่างๆ กนัออกไป 

เช่น ประเพณีการสร้างหนังสือถวายวดั ลักษณะตน้ฉบบัวรรณกรรมเป็นตน้ ทรงศกัดิ�  

ปรางค์วฒันากุล (2544  :  20 – 22) กล่าวว่า วฒันธรรมทางวรรณกรรมทอ้งถิ�นมี 4 

ประการ คือ 

 

ตู้สําหรับเก็บพระธรรมคัมภีร์ 

ซึ�งจะพบเห็นทั�วไปในวัดต่างๆ 
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 2.1  ประเพณีการสร้างหนังสือถวายวัด 

 ชาวไทยทุกท้องถิ�นทุกภาคที�เป็นพุทธศาสนิกชน จะมีความเชื�อในเรื� อง

อานิสงส์การสร้างหนังสือถวายวดัเพื�อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนา ด้วยเหตุนี�  

วรรณกรรมลายลกัษณ์ของทุกทอ้งถิ�นจึงมกัมีศูนยก์ลางสร้างสรรค์อยู่ที�วดั รูปแบบและ

เนื� อหาของวรรณกรรมท้องถิ�นจึงมักเกี�ยวเนื�องกับพระพุทธศาสนาเป็นสําคัญ แม้

จนกระทั�งนิทานพื�นบา้นประเภทจกัรๆ วงศ์ๆ  ที�ปรากฏแพร่หลายในทอ้งถิ�นก็มกัจะไดรั้บ

การปรุงแต่งหรือสร้างสรรคข์ึ�นในรูปของชาดกนอกนิบาตตวัเอก คือ พระโพธิสัตวผ์ูเ้สวย

กรรมและสั�งสมบารมี วรรณกรรมท้องถิ�นส่วนใหญ่จึงมีคุณค่าในเชิงจริยธรรมเป็น

ลกัษณะเด่นดว้ย 

 

 2.2  ลกัษณะต้นฉบับวรรณกรรมลายลกัษณ์ 

 การบนัทึกวรรณกรรมเป็นลายลกัษณ์ หากพิจารณาวตัถุที�ใชใ้นการบนัทึกมา

แต่โบราณจะเห็นไดว้า่ มีทั�งการจารึกลงบนหลกัศิลา  ใบเสมา ระฆงั  กรอบประตู  กรอบ

หนา้ต่าง ฐานพระพุทธรูป  รอยพระพุทธบาท เป็นตน้ ตลอดไปจนถึงการจารึกลงบนแผน่

เงินแผ่นทอง และแผ่นโลหะอื�นๆ อีกลกัษณะหนึ� งคือการจาร ได้แก่ การใช้เหล็กแหลม

จารลงบนใบลาน ต่อมาเมื�อมีการคิดกระดาษขึ�นจากเยื�อสา หรือเยื�อข่อย  ก็มีการใช้ปากกา

จุ่มหมึกดาํเขียนบนัทึกลงในสมุดกระดาษสา และสมุดข่อยจนกระทั�งเมื�อกิจการพิมพเ์ริ�มมี

ขึ�น จึงไดม้ีการพิมพล์งบนแผน่ปลิว หรือเยบ็เป็นรูปเล่มต่อมาภายหลงั 

 ส่วนใหญ่จะพบจารลงบนในใบลานทั�งนี� เป็นการสร้างหนงัสือถวายวดัเพื�อ

สืบต่อพระพุทธศาสนา ใบลานเหล่านี� เรียกวา่ “หนงัสือธรรม “ หรือ หนงัสือผกู” ตวัอกัษร
ที�ใชก้็คลา้ยคลึงกนัเรียกว่า “ตวัธรรม” หรือ “อกัษรธรรม” ซึ� งใช้บนัทึกวรรณกรรมใน

พุทธศาสนา สําหรับอกัษรอีกประเภทหนึ� งที�พบในภาคเหนือ คือ “อกัษรฝักขาม” ซึ� ง

สันนิษฐานว่ารับมาจากสุโขทยัในสมยัพระเจา้กือนา อกัษรนี� ก็คืออกัษรลาวล้านช้างที� 
ลา้นช้างรับไป และพบปรากฏในภาคอีสานเรียกวา่ “อกัษรไทยน้อย” ดว้ย นอกจากที�พบ

ตน้ฉบบัเป็นใบลานแลว้ในภาคเหนือจะพบบนัทึกวรรณกรรมลงบนสมุดกระดาษสาที�

เรียกวา่ “พบัสา” หรือ “พบัหนงัสา” ดว้ย 
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 2.3  การใช้วรรณกรรม 

การใช้วรรณกรรม หรือเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า หน้าที�ของวรรณกรรมที�มีต่อ
สังคม ที�ผูค้นในทอ้งถิ�นต่างๆ ไดน้าํวรรณกรรมมาใช ้ดงันี�  

 

 2.3.1  การเล่านิทาน 
 วรรณกรรมทอ้งถิ�นมกัจะมีการสืบทอดดว้ยการเล่าสู่กนัฟังของชาวบา้น 

มีทั�งที�เล่าสู่กนัฟังในครอบครัวซึ� งขึ�นอยูก่บัโอกาสความพร้อมของผูเ้ล่าและผูฟั้ง เช่น พ่อ

แม่หรือปู่ ยา่ตายายเล่านิทานให้ลูกหลานฟัง อีกโอกาสหนึ�งคือ การเล่านิทานในที�ประชุม
ชนซึ�งมีบรรยายกาศเป็นพิธีการมากกวา่ ผูเ้ล่ามกัเป็นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่หรือผูรู้้ เป็นนกัเล่านิทานที�

ชาํนาญ โอกาสที�เล่าในงานประชุมชน เช่น การเล่าเจี�ย (เล่านิทานสั� น) ในงานเรือนเยน็ 

(งานศพ) เป็นตน้ เรื�องที�เล่ามกัเป็นนิทานพื�นบา้นหรือ นิทานชาดกซึ� งชาวบา้นจดจาํมา
จากการฟังเทศน์ของพระภิกษุ ตลอดจนนิทานตลกเชิงหรรษาต่างๆ 

 

 2.3.2  การขับขานวรรณกรรมท้องถิ�น 
 เป็นการนาํนิทานหรือวรรณกรรมทอ้งถิ�นประเภทต่างๆ มาขบัขาน หรือ

อ่านเป็นทาํนองเสนาะในที�ประชุมชน เพื�อความเพลิดเพลินประหนึ� งเป็นมหรสพอย่าง

หนึ� ง การขบัขานวรรณกรรมเป็นท่วงทาํนองนี� พบในทุกทอ้งถิ�นของล้านนา เช่น การ
เทศน์วรรณกรรมพุทธศาสนาโดยพระภิกษุเป็นท่วงทาํนองต่างๆ รวมถึงการเล่าค่าว คือ 

การอ่านวรรณกรรมประเภทค่าวซอเป็นทํานองเสนาะในงานต่างๆ และการกล่าว

ท่วงทาํนองเพลงซอต่างๆ 
 

 2.3.3  การแสดงพื�นบ้านที�ส่งเสริมการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ�น 

 การแสดงพื�นบา้นเป็นอีกกิจกรรมหนึ� งที�ช่วยส่งเสริมให้เกิดการใช้และ
การถ่ายทอดวรรณกรรมทอ้งถิ�นมิให้สูญหาย โดยจะนาํวรรณกรรมทอ้งถิ�นมาเป็นบทของ

การแสดงมหรสพ ซึ� งแต่ละประเภทย่อมมีรูปแบบการแสดงที�เป็นเอกลักษณ์ในแต่ละ

ท้องถิ�น การแสดงพื�นบ้านจึงเป็นการส่งเสริมการถ่ายทอดวรรณกรรมท้องถิ�นให้
แพร่หลายในหมู่ประชาชน เช่น การแสดงซอ การขบัขานทาํนองค่าว เป็นตน้ 
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 3.  ลกัษณะวรรณกรรมท้องถิ�นล้านนา 

 การศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�นล้านนาจึงมีคุณค่าที�สําคญัหลายประการ คือ เป็น

ผลงานของบรรพบุรุษที�สืบทอดมาตั�งแต่อดีต นอกเหนือจากคุณค่าดา้นความบนัเทิงแล้ว

ยงัสะท้อนถึงภูมิปัญญา ความคิดความอ่าน คตินิยม และเป็นภาพสะทอ้นถึงชีวิตและ

วฒันธรรมที�แนบแน่นอยู่กบัวิถีชีวิตประชาชนมาช้านาน การศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�น

ลา้นนาจึงเป็นการศึกษาเพื�อความเขา้ใจความเป็นมนุษย ์โดยผา่นผลงานที�สร้างสรรคข์ึ�น

ดว้ยฝีมือของมนุษยใ์นลา้นนา  

ต้นฉบบัวรรณกรรมลายลักษณ์ที�ปรากฏในทอ้งถิ�นล้านนานั�น เรียบเรียงด้วย

ภาษาลา้นนามี 2 ประเภท (สรุปความจากวรรณกรรมลา้นนาของศาสตราจารย ์ดร. อุดม 

รุ่งเรืองศรี (2546  :  1 - 576)  และจากวรรณกรรมทอ้งถิ�นของรองศาสตราจารย ์ทรงศกัดิ�  

ปรางคว์ฒันากุล (2544 : 36 – 55) ไดแ้ก่ 

 

 3.1  วรรณกรรมภาษาบาล ี

 วรรณกรรมพุทธศาสนาของลา้นนาที�เรียบเรียงเป็นภาษาบาลี มีปรากฏเป็น

จาํนวนมากโดยเฉพาะในสมยัพระเมืองแก้วซึ� งถือว่าเป็นยุคทองของวรรณกรรมพุทธ

ศาสนาของลา้นนา พระภกิษุหรือนกัปราชญช์าวลา้นนามีความเชี�ยวชาญในภาษาบาลีมาก 

นอกจากนี�  เนื�องด้วยความศรัทธาของนกัเขียนที�จะสร้างกุศลโดยการแต่งหนงัสือภาษา

บาลีขึ�นถวายวดัเป็นอานิสงส์ เพื�อสืบต่อพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ� ง วรรณกรรม

ภาษาบาลีที�ปรากฏในภาคเหนือ อาจแบ่งประเภทตามเนื�อหาได ้3 ประเภท ดงันี�  

 1. วรรณกรรมประเภทอธิบายขยายความในพระไตรปิฎก วรรณกรรม

ประเภทนี�มีลกัษณะเนื�อหาเป็นการอธิบายขยายความพระไตรปิฎก ทั�งจากพระวินยัปิฎก 

พระสุตันตปิฎก พระอภิธรรมปิฎก และคัมภีร์ต่างๆ ในพุทธศาสนา รวมทั�งเป็นคู่มือ

อธิบายตาํราไวยากรณ์บาลี ในปัจจุบนัสถาบนัวิจยัสังคม มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดส้ํารวจ

ในวดัต่างๆ ในภาคเหนือ พบว่า วรรณกรรมที�อธิบายความจากพระไตรปิฎกและจาก

คมัภีร์พุทธศาสนานั�นมีมากมาย โดยเอกสารโบราณเหล่านี�  ทางสถาบนัได้ถ่ายเอกสาร

ไมโครฟิล์มเก็บไว ้
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 2. วรรณกรรมประเภทชาดก ประกอบดว้ย 4 ส่วน คือ 

 2.1 ปัจจุบนัวตัถุ คือ เหตุการณ์เริ�มตน้ ซึ� งเป็นสาเหตุที�พระพุทธเจา้ทรงหยิบ

ยกเรื�องราวในอดีต หรือที�เรียกวา่ชาดกมาแสดง 

 2.2  คาถา คือ คาํประพนัธ์ร้อยกรองภาษาบาลี 

 2.3  อดีตวตัถุ คือ เรื�องราวในอดีตของพระพุทธเจา้ ที�ทรงยกมาแสดง 

 2.4 สโมธานหรือประชุมชาดก คือ การเชื�อมโยงปัจจุบนัวตัถุกบัอดีตวตัถุ 

เขา้ดว้ยกนัโดยระบุวา่ บุคคลในอดีต เป็นบุคคลเดียวกนักบัที�ปรากฏในปัจจุบนัวตัถุ 

 วรรณกรรมประเภทชาดกของลา้นนาที�รู้จกักนักวา้งขวาง คือ ปัญญาสชาดก 

ไดแ้ก่ ประชุมนิทานเก่าแก่ที�เล่ากนัในเมืองไทยแต่โบราณ 50 เรื�อง พระสงฆ์ชาวเชียงใหม่

รวบรวมแต่งขึ�นเป็นชาดกไวเ้ป็นภาษาบาลี ตน้ฉบบัเดิมที�คน้พบเป็นคมัภีร์ใบลานจาํนวน  

50 ผกูดว้ยกนั  ไม่ระบุปีที�แต่ง สมเด็จฯ กรมพระยาดาํรงราชานุภาพทรงสันนิษฐานวา่แต่ง

ประมาณ พ.ศ. 2000 - 2200 เพราะในระยะนี�พระสงฆเ์ชียงใหม่หลายรูปไปศึกษาพุทธ

ศาสนาที�ลงักา เมื�อสําเร็จการศึกษาก็กลบัมาสู่มาตุภูมิ ในจาํนวนหลายรูปนั�นคงมีรูปหนึ�ง

แต่งปัญญาสชาดกขึ� น นิยะดา สาริกภู ติ สันนิษฐานว่าน่าจะแต่งประมาณปีก่อน

พุทธศกัราช 1808 เพราะมีหลกัฐานจากศิลาจารึกหลักหนึ� งของพม่า ซึ� งจารึกเมื�อปีจุล

ศกัราช 627 (พุทธศกัราช 1808) ซึ� งมีขอ้ความหนึ�งกล่าวถึงพระเจา้ Thombameik ในที�นี�  

คือ พระเจา้สุภมิตต ในเรื�องสุมภมิตตชาดก ซึ� งเป็นชาดกเรื�องหนึ�งในปัญญาสชาดก 

 ที�มาของปัญญาสชาดกส่วนใหญ่ คือ วรรณคดีบาลีและสันสกฤตโดยเฉพาะ

อรรถกถาชาดกมีที�มาที�สาํคญัที�สุด กล่าวคือ มีอิทธิพลในดา้นโครงเรื�องและแนวความคิด

ต่อชาดกหลายเรื� องในปัญญาสชาดก ได้มีการแปลปัญญาสชาดกจากภาษาบาลีเป็น

ภาษาไทยเมื�อพุทธศกัราช 2466 และสําเร็จบริบูรณ์ในปี 2482  คือ ปัจฉิมภาคจาํนวน 11 

เรื�อง การที�แบ่งเป็นปฐมภาคและปัจฉิมภาคนี� เนื�องจากมีผูแ้ต่งนิทานชาดกเพิ�มเติมในสมยั

หลงัอีก 14 เรื� อง และรวมเรียกว่าปัญญาสชาดกปัจฉิมภาคแต่ความจริงแลว้จาํนวน 14 

เรื�องนี� เป็นชาดกเพียง 11 เรื�องเท่านั�น ส่วนอีก 3 เรื�อง เป็นเรื�องเบ็ดเตล็ด คือ ปัญจพุทธ

พยากรณ์ ปัญจพุทธศกัราชวรรณนา และอานิสงส์ผา้บงัสุกุล 
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 3.2  วรรณกรรมประเภทตํานาน 

 ตาํนานเป็นแบบฉบบัการบนัทึกเหตุการณ์ที�เก่าแก่ที�สุด เนื�อหาส่วนใหญ่ 

ของตาํนานจะเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัประวติัการเผยแพร่พระพุทธศาสนา พระธาตุ และ

พระพุทธรูป ลกัษณะการเขียนตาํนานมกัเริ�มตน้จากการกล่าวถึงสมยัของพระพุทธองค์

หรือก่อนหน้านั�น ครอบคลุมถึงเหตุการณ์ในอดีตของพระพุทธศาสนาในอินเดียลงักา 

เรื� อยมาจนถึงการวางรากฐานพุทธศาสนาในล้านนา นอกจากนี� ก็มีลกัษณะที�จดัเป็นคาํ

สอนศีลธรรมด้วย ตาํนานที�เขียนเป็นภาษาบาลีในล้านนานับว่ามีคุณค่าต่อการศึกษา

วิเคราะห์ทางประวติัศาสตร์มาก และไดม้ีการแปลเป็นภาษาไทยแลว้บางเรื�อง เช่น “จาม

เทวีวงศ”์ และ “สิหิงคนิทาน” เขียนโดยพระโพธิรังสี “ชินกาลมาลีปกรณ์” เขียนโดยพระ

รัตนปัญญาเถระ และ “รัตนพิมพวงศ”์ เขียนโดยพระพรหมราชปัญญา เป็นตน้ 

 

 3.3  วรรณกรรมภาษาล้านนา 

 วรรณกรรมภาษาลา้นนา สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 

 1.  วรรณกรรมประเภทร้อยแกว้ แบ่งตามเนื�อหาไดเ้ป็น 5 ประเภท ไดแ้ก่ 

 - ตาํนาน ที�เรียบเรียงเป็นภาษาทอ้งถิ�นนั�น ไม่อาจจะหาหลกัฐานเกี�ยวกบั

ผูแ้ต่งและเวลาแต่งได้ ส่วนใหญ่ต้นฉบบัเป็นการคดัลอกสืบทอดกันโดยเริ� มจากการ

บนัทึกคําบอกเล่าแต่โบราณเป็นพื�นและมีหลายสํานวนด้วยกัน ซึ� งบางทีเนื�อความก็

แตกต่างกนัออกไป ตาํนานเหล่านี� มีเนื�อหาเกี�ยวกบักาํเนิดและประวติัความเป็นมาของ

เมืองต่างๆ ในล้านนาที�มีเนื�อหาเกี�ยวกับยุคเก่าแก่ที�สุดได้แก่ ตํานานสุวรรณโคมคํา 

ตาํนานเมืองเงินยางเชียงแสน และตาํนานสิงหนวติักุมาร ที�มีเนื�อหากล่าวถึงยุคใกล้ๆ  เขา้

มาก็มีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก เช่น ตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่ ตาํนานสิบห้าราชวงศ ์พงศาวดาร

เมืองน่าน เป็นตน้ นอกจากนี� ยงัมีตาํนานเกี�ยวกบัประวติัศาสตร์พระพุทธศาสนา ที�เขียน

เป็นภาษาลา้นนาอีกเป็นจาํนวนมาก เช่น ตาํนานพระธาตุแช่แห้ง ตาํนานพระเจา้ทองทิพย ์

ตาํนานวดัพระธาตุจอมพิงคช์ยัมงคล เป็นตน้ 

 - กฎหมาย เขา้ใจว่าได้รวบรวมและตราขึ�นใช้ในสมยัพญามงัรายปฐม

กษตัริยแ์ห่งอาณาจกัรลา้นนาผูส้ร้างเมืองเชียงใหม่ กฎหมายฉบบัเก่าแก่มีชื�อว่า “มงัราย
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ศาสตร์” หรือ “วินิจฉัยมงัราย” สันนิษฐานวา่พญามงัรายอาจจะตรากฎหมายฉบบันี� โดย

ไดรั้บอิทธิพลของ “กฎหมายมงัรายศาสตร์” ของมอญจากหริภุญชยั มงัรายศาสตร์คงเป็น

กฎหมายที�ใชใ้นการพิจารณาตดัสินคดีต่างๆ สืบทอดต่อกนัมาหลายสมยั นอกจากนี� ยงัพบ

ตน้ฉบบักฎหมายอีกหลายฉบบั เช่น กฎหมายเช่านา อวหาร 25 (วา่ดว้ยการโจรกรรม 25) 

กฎหมายโคสาราษฎร์ เป็นตน้ 

 - ตํารา ได้แก่ ตําราโหราศาสตร์ ตําราสมุนไพร ตําราประเพณีและ

พิธีกรรมต่างๆ เช่น พิธีสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ มูลประทีป (วา่ดว้ยประเพณีการจุดประทีป

ตามบา้นเมือง) บูชาเคราะห์หลวง (วา่ดว้ยประเพณีการสะเดาะเคราะห์ และลกัษณะขึด

หรืออุบาทวต่์างๆ) เป็นตน้  

 - ชาดก วรรณกรรมประเภทนิทานชาดกของลา้นนามีอยูเ่ป็นจาํนวนมาก

ส่วนใหญ่จะเป็นชาดกนอกนิบาต ซึ� งสืบเนื�องมาจากการนาํนิทานทอ้งถิ�นมาแต่ง เพื�อใช้

เทศนาสั�งสอนโดยกล่าวอา้งว่าเป็นเรื�องของพระโพธิสัตว ์การแต่งจะมีลกัษณะยกคาถา

บาลีตั�งแล้วพรรณนาเป็นภาษาร้อยแกว้ บางเรื�องก็มีลกัษณะการแต่งปนกบัร่าย (ซึ� งเรียก

กนัวา่ “ธรรมค่าว”) 

 - คาํสอน วรรณกรรมคาํสอนที�แต่งเป็นร้อยแก้ว มกัจะแต่งขึ�นใช้เทศน์

เช่นเดียวกบัวรรณกรรมประเภทชาดกโดยมีการยกคาถาบาลีตั�งแลว้อธิบายขยายความเป็น

ร้อยแก้ว หรือมีการแต่งเป็นร่ายปนด้วย วิธีการสอนนั�นมีทั�งการใช้เทศนาโวหารและ

สาธกโวหารโดยการยกอุทาหรณ์เป็นนิทานประกอบตวัอยา่ง เช่น วรรณกรรมเรื�องปู่ สอน

หลาน ยา่สอนหลาน โลกนยัคาํสอน โลกหานีคาํสอน โลกธนะ  เป็นตน้ 

 2. วรรณกรรมประเภทร้อยกรอง ร้อยกรองของลา้นนา อาจแบ่งตามลกัษณะ

รูปแบบได้ 6 ประภท คือ ร่าย  โคลง ค่าวซอ คาํรํ� า กาพย์ และซอ แต่ที�ปรากฏเป็น

วรรณกรรมลายลกัษณ์ พบตน้ฉบบัส่วนใหญ่มีเพียง  3 ประเภท คือ ร่าย (เรียกวา่ “ธรรม

ค่าว” หรือ “ค่าวธรรม”) โคลง และค่าวซอ ทั�งนี� เพราะคาํประพนัธ์อีก 3 ชนิด คือ กาพย ์คาํ

รํ� า และซอนั�น เป็นลกัษณะบทเพลงพื�นบา้นกล่าวคือ กาพยน์ั�นเป็นเพียงบทแทรกสําหรับ

พระภิกษุสงฆใ์ชส้ลบัในการเทศน์ (ลกัษณะคลา้ยกบัแหล่ของภาคกลาง) คาํรํ� าเป็นบทขบั

ขานในพิธีกรรม ส่วนซอเป็นลกัษณะเพลง ปฏิพากย ์คือ มีนกัร้องชายหญิงที�เรียกกนัว่า 
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“ช่างซอ” ขบัร้องโตต้อบกนั (คลา้ยกบั “หมอลาํ” ของภาคอีสาน) ดว้ยเหตุนี� จึงไม่ค่อยพบ

การแต่งคาํประพนัธ์ทั�งกาพย ์ คาํรํ� า  และซอนี�  เป็นวรรณกรรมลายลกัษณ์แต่อยา่งใด 

 วรรณกรรมประเภทโคลง เท่าที�พบตน้ฉบบั แบ่งตามเนื�อหาไดด้งันี�  

- ประเภทนิราศ ไดแ้ก่ โคลงนิราศหริภุญชยั  โคลงนิราศดอยเกิ�ง 

โคลงนพบุรีกาํสรวล 

- ประเภทประวติัศาสตร์ ไดแ้ก่ โคลงมงัทรา โคลงพื�นวดัพระสิงห์ 

- ประเภทนิทาน  ไดแ้ก่ โคลงอุสาบารส โคลงพรหมทตั โคลงอมรา 

โคลงปทุมลงักา โคลงหงส์ผาดาํ 

- ประเภทคาํสอน ไดแ้ก่ โคลงวิธูรสอนโลก โคลงเจา้วธูิรสอนหลาน 

โคลงพระลอสอนโลก โคลงคติคาํสอน 

- ประเภทเบ็ดเตล็ด ไดแ้ก่ โคลงกลบทต่างๆ 

 วรรณกรรมประเภทร่าย (ธรรมค่าว ค่าวธรรม หรือกลอนธรรม) เนื�องจาก

วรรณกรรมประเภทนี� เป็นวรรณกรรมพุทธศาสนา กล่าวคือ พระภิกษุแต่งขึ� นเพื�อใช้

เทศนาธรรม เนื�อหาจึงจดัเป็นวรรณกรรมคาํสอนโดยตรง ส่วนใหญ่จะเป็นนิทานชาดก 

ซึ� งมีที�มาทั�งจากนิทานพื�นบา้นที�เล่าสืบต่อกนัมา จากอรรถกถาชาดก และปัญญาชาดก 

ลกัษณะการแต่งจะคาบเกี�ยวกบัร้อยแกว้สํานวนเทศน์ พฒันาเป็นร่ายโบราณ (ที�มีวรรคละ 

5 คาํเป็นหลกั) และเป็นร่ายยาว (ที�มีถึงวรรคละ 10 คาํก็ได)้ เช่น เรื�องที�นิยมแต่งกนัมาก 

คือ ร่ายยาวมหาเวสสันดรชาดก ซึ� งเท่าที�ประคอง นิมมานเหมินทร์ สํารวจพบก็มีมากถึง 

122 สํานวน สําหรับชาดกนอกนิบาตของลา้นนานั�น เท่าที�อาจารยสิ์งฆะ วรรณสัย และ

อาจารยฮ์ารัลด์ ฮุนดิอุส สํารวจพบวา่มีประมาณกวา่ 200 เรื�อง 

 วรรณกรรมประเภทค่าวซอ เป็นคาํประพนัธ์ของล้านนาชนิดหนึ� งที�มี

รูปแบบเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ วรรณกรรมค่าวซอเป็นวรรณกรรมที�สืบเนื�องมาแต่ “ธรรม

ค่าว” นักเขียนภาคเหนือนิยมแต่งกนัมากในราวสมยัรัตนโกสินทร์ตอนตน้ (เริ�มตั�งแต่

ประมาณ พ.ศ.2300 อนัเป็นระยะที�เชียงใหม่พน้จากการปกครองของพม่าแลว้และในช่วง

ที�กวีรัตนโกสินทร์นิยมแต่งวรรณกรรมด้วยกลอนแปดหรือ กลอนสุภาพ กวีภาคเหนือ

นิยมแต่งวรรณกรรมด้วยค่าวซอเป็นส่วนใหญ่) จุดมุ่งหมายในการแต่งเพื�อ “เล่าค่าว” 

หมายถึงการที�ผูรู้้อกัษรลา้นนา (ซึ� งบวชเรียนมาแลว้) เป็นผูอ่้านค่าวซอเป็นทาํนองเสนาะ
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หรือที�เรียกวา่การ “จ๊อย” มีหลายทาํนอง เช่น ทาํนองเชียงใหม่ ทาํนองเมืองเถิน ทาํนอง

ลาํปาง ทาํนองเชียงแสน ทาํนองโก่งเฮียวบง ทาํนองมา้ย ํ�าไฟ ทาํนองวิงวอน เป็นตน้ ในยุค

ที�เริ� มมีการพิมพ์ก็มีการตีพิมพห์นังสือค่าวซอออกจาํหน่ายไดรั้บความนิยมไม่น้อย เริ�ม

จากโรงพิมพข์องนายเมืองใจ  ชยันิลพนัธุ์ ในปี พ.ศ.2474 เป็นตน้มาต่อมาไดข้ายลิขสิทธิ�

หนงัสือค่าวซอให้ร้านประเทืองวิทยาพิมพจ์าํหน่ายเป็นอกัษรไทยกลาง แต่ในปัจจุบนัได้

เลิกพิมพไ์ปแลว้ 

 วรรณกรรมค่าวซอส่วนใหญ่เป็นนิทานชาดก เท่าที�เสน่หา  บุณยรักษ์  ได้

รวบรวมศึกษาพบจาํนวน 22 เรื�อง ไดแ้ก่ 

 1.  เจา้สุวตัร์    2.  วรรณพราหมณ์ 

 3.  หงส์หิน    4.  เจา้แสงเมืองหลงถํ�า 

 5.  ชา้งสะตนั   6.  ชา้งโพงนางผมหอม 

 7.  อา้ยร้อยขอด   8.  ป๋าตะเพียนทอง 

 9.  สุวรรณะหอยสังข ์  10.  มูลละกิตติ 

 11.  เจา้โททะนาและนางปะถะว ี 12.  บวัระวงศห์งส์อาํมาตย ์

 13.  สุวรรณะเมกฆะหมาขนคาํ 14.  ชิวหาลิ�นคาํ 

 15.  กํ�าก๋าดาํ    16.  ชา้งงาเดียว 

 17.  วงศส์วรรค ์   18.  นกกระจาบ 

 19.  นางอุทธะลา   20.  กาํพร้าบวัตอง 

 21.  จั�นต๊ะฆา   22.  พญาพรหม 

 นอกจากเนื�อหาในวรรณกรรมค่าวซอจะเป็นนิทานชาดกแล้วยงัมีเนื�อหา

หลากหลาย เช่น แต่งเป็นจดหมายรักที�เรียกว่า “ค่าวใช้” แต่งพรรณนาเรื�องราวต่างๆ 

เรียกวา่ “ค่าวรํ� า” เช่น เป็นคาํสอนคติธรรม เป็นบนัทึกเหตุการณ์ทาํนองจดหมายเหตุ เป็น

ประวติับุคคลสําคญั 

 

 3.4  ตัวอย่างวรรณกรรมท้องถิ�นล้านนา 

 ดังได้กล่าวแล้วข้างต้นว่า  วรรณกรรมท้องถิ�นล้านนา แบ่งออกเป็น

วรรณกรรมภาษาบาลีหรือเรียกว่าวรรณกรรมพุทธศาสนา และวรรณกรรมภาษาภาษา
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ลา้นนา วรรณกรรมทั�งสองประเภทนั�น มีมากมายหลายเรื�อง ในที�นี� ไดน้าํมาเป็นตวัอยา่ง

ให้นกัศึกษาไดเ้ป็นแนวสําหรับการศึกษาสืบคน้ต่อไป ดงัต่อไปนี�  

 

ก. ค่าวใช้ 

 ค่าวใช้หรือเพลงยาว (มีลกัษณะเป็นจดหมายรักของคนสมยัโบราณ) ที�มีชื�อเสียง

และเป็นที�รู้จึกกนัมาก คือ ค่าวสี�บทของพระญาพรหมโวหาร ประกอบด้วย รอมถนัด 
เจตนา ดวงสลิด และมโนเนือง ยกตวัอยา่งเช่น บทรอมถนดั 

  รอมถนดั สะอดัโสกร้อน  หนกัหน่องขอ้น สะทอ้นอกอิด 

 ค่อยฟังเทอะนอ้ง ที�ขอ้งใจติด  จกับิดเอาดวง กระพวงมาส้อม 
 หลอนวาตา เชิยมาลวาดตอ้ม  หอมดวงบานซวา่นรส 

  บุปผาเผยิ บ่เหิยเหือดงด  หอมอ่อนอว้นควรดม 

 จาเปรียบเคา้ ลาํเนากลอนกลม  ประสมแทกเทียม เรียมริรํ� าส้าง 
 ค่อยฟังเทอะนาย แม่ลานปักกวา้ง  ชาติบางตะพานแต่เชื�อ 

  บ่ถา้มีเกลือ หินส้มยอ้มเนื�อ สีหากเขม้แดงงาม 

 บ่เปลืองมาดเช็ด ดินไฟหมากขาม  สีหากทึงงาม แต่ยามอยูเ่บา้ 
 เตมนายบ่จาํ เชิญฟังเทอะเจา้  ยงักลอนลาํเนาเรื�องทุกข ์

  ลูนหลงันาย พี�เมาซวนซุก  ปานเพสบา้เมาวิน 

 เขา้แลนํ�า ลางฅาบลืมกิน   ย ํ�าเทียวดิน หวิดหวาวลุ่มใต ้
 ทรงตนตวั อยูพ่อบ่ได ้   เหมือนหางทุงชยัช่อชา้ง 

  ติดแขวนสูง พยงุยกคา้ง  กลางเปล่งกวา้งทอลม 

 แสนเยื�องทุกข ์หนีบแหนน้แหนงถม  คนัคึดไฅวช่ม พรหมมีแต่ไห ้
 ลางวนัเหิย เยยีะเหมือนจกัไข ้  หนาวพายในนอกร้อน ฯ 

 

ข. ค่าวรํ�า 
 ค่าวรํ� า (อ่านว่าค่าวฮํ�า) คือ ค่าวที�พรรณนาถึงเหตุการณ์หรือเรื� องใดเรื� องหนึ� ง

โดยเฉพาะ เช่น ค่าวรํ� านํ� าท่วมเชียงแสน ค่าวรํ� าแอ่วเชียงใหม่ เป็นตน้ ในที�ไดน้าํค่าวรํ� ามา

เรียนหนงัสือเมืองกนัเถอะ ของลุงนอ้ยสิงห์แกว้ มโนเพชร ดงันี�  
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 คติกลอนสาร โบราณวา่ไว ้ตามที�ได ้ยินเพิ�นไขจา ใคร่หลวกใคร่รู้ หื�อหมั�นศึกษา 

บ่ใช่รู้มา จากทอ้งแม่ได ้หนงัสือตวัเมือง หนงัสือตวัใต ้เรียนเตอะกาํไรชีวิต ฝรั�งกูลายงัมา

คน้คิด สนใจอ่านอูค้าํเมือง เราคนเมืองแท ้ฟู่ ไดไ้ปเปลือง ตวัหนงัสือเมือง พอ้ยอ่านบ่ได ้

ของเก่าของหลงั แต่เดิมแทใ้ส้ สังบ่อาลยัอ่วงไว ้เถิงวา่ทางการ บ่กินบ่ใช ้ก็ขออยา่ไดลื้มลา 

ทีตวัองักฤษ ฝรั�งภาษา สูท่านยงัพา กนัเรียนว่าโก ้อะอาอิอี อุอูเอโอ ว่าไอดอนท์โนวมืด

ทึก หนงัสือเมืองเรา บ่เอาใจนึก ไปสวะควา่งไดส้ันใด ยูแคนสปิ� คอิงลิชยงัไหว ฟุตฟิตฟอ

ไฟ จะใดวา่ได ้หนงัสือตวัเมือง ลื�อบ่มีไก ้จาหนี� อึ�มจายเสี�ยงฮอ้ หนงัสือตวัเมือง เพสเพียง

เพชรคอ้ เป็นของคิ�นข้อควรเอา จะใดคว่างไว ้ไปเรียนตวัเขา ลวดเสเลเมา เอาเป็นที�จ ั�ง 

ของลุ่มวิสัย คนัใจเราตั�ง ที�ไหนจะเรียนบ่รู้ หนงัสือตวัเมือง เหมือนหลกักระทู ้ของชนเผา่

ผูเ้มืองเรา อย่าทูมทอดไว ้หื�อได้หมองเหงา พออดใจเอา ใช้สร้อยสืบเส้น คาํจอ้ยคาํซอ 

อื�อนอพอเหล้น ก็ว่าโบราณเช่นลํ� า ลวดเก็บไส่ไฟ เอาไปไหลนํ� า ไปยินชอบสู้เพลงไทย 

หันวา่มนัเพราะ เหมาะทนัสมยั กลอนค่าวซอใย บ่ใคร่ชอบสู้ ภาษิตเมืองเหนือ ค่าวเครือ

คาํอู ้ไผบ่ฟื� นเฟื� อฟัก 

 ขอเชิญลูกหลาน หวา่นเครือที�รัก กบัทงัปู่ ป้าวงษ์ใย พออดช่วยคํ�า อยา่ทาํใจไกล 

เหมือนหนีไฟ ไปเป่าหิ�งห้อย บ่รู้สักนิด บ่ติดนกัหนอ้ย หื�อเป็นรอยสืบไว ้หนงัสือเมืองเรา 

เก็บเอามาใช ้เต็มเป็นขี� เหมี�ยงยงัดี เป็นของคิ�นเคา้ เอามาขดัสี ใชเ้ป็นของดี สืบไปภายหนา้ 

อยา่หื�อมนัสูญ ตกดินฝุ่ นหญา้ จากแควน้ลา้นนาเทศทอ้ง เอาเป็นของขวญั หมู่มวลพี�น้อง 

อนัเกิดร่วมห้องวนัลูน หื�อเขาไดรู้้ ฟื� นฟูอุดหนุน จกัเป็นนาบุญ กุศลแผก่วา้ง นบัเป็นของดี 

ที�ควรอวดอา้ง แก่เหล่าประชาเจื�องชั�น บ่ใช่หนงัสือ ชาติใดชาตินั�น จะคิดสอดดั�นไดม้ี จบั

ลางชาตินั�น เขายงับ่มี ชาติเรายงัดี มีหนงัสือได ้มีทงัตวัเมือง ตวัไทยตวัใต ้อย่าปลงอาลยั 

ควา่งละ อยา่หนัของตวั ปูนยี� เหลียดจ๊ะ มาสวะทอดไดทู้มดาย ขอบรรยาย กลอนซอเสี� ยง

หนี�  ไวเ้พยีงเท่านี�วางคาํก่อนแหล่นายเฮยฯ 

 

ค. ค่าวซอ 

 ค่าวซอ มกัจะเป็นเรื�องในชาดกหรือนิทานพื�นบา้น ที�นําเสนอในรูปแบบของ

ชาวบา้นซึ�งเป็นการรับบทบาทแทนที�กิจกรรมการเทศน์ โดยแต่ละเรื�องจะนิยมแต่งไม่ยาว

นัก เพื�อที�จะให้สามารถอ่านเพื�อสร้างความเพลิดเพลินแก่ผูฟั้งได้จบเรื� องภายในเวลา
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ประมาณสามชั�วโมง เช่น เรื�องค่าวซอเจา้สุวฒัน์นางบวัคาํ โดยจะนาํเอาตอนประสูติเจา้สุ

วตัร มาแสดงดงันี�  

  ออยม่อยเนื�อชาติ หน่อพุทธงักูร ประสูติออกมา หมดใสสวา่งหนา้ 

 เพียงพระจนัทร์ พน้จากกลีบฝ้า   บ่มีมูลทินมละ 

  เปนสัปปุริสะ ถูกลกัขณะ  เถิงถูกถา้นเชียงคาน 

 ลายปาทะ วิเสสสัณฐาน   เปนรูปจกักวาฬ ทงัสองเบื�องบั�น 

 รูปกงจกัก ์ออกทํ�ากลางหั�น  รูปสัตตภณัฑพ์รํ� าพร้อม 

  รูปปทุมมา บวับานกา้นคอ้ม เถียวถั�งขึ�นปลายมือ 

 เปนที�เล่าลือ ในโขงแผน่หลา้  ผบัยนืชุมพลุู่มฟ้า 

     ฯลฯ 

 

ง. เพลงซอ 

 เพลงซอมีความแตกต่างจากค่าวซอ ที�เป็นเช่นนี� เพราะค่าวซอจะมีลกัษณะทาง

ฉันทลักษณ์โดยเฉพาะ แต่เพลงซอก็จะแต่งตามทาํนอง โดยจะนําคาํขบัคาํกลอนขึ� น

นาํหน้าให้รู้ว่าเป็นเพลงซอทาํนองใด เช่น ซอทาํนองเพลงอื�อ ซอทาํนองเพลงพม่า ซอ

ทาํนองเสเลเมา หรือทาํนองเงี�ยว เป็นตน้  

 

 1) ซอทํานองเพลงพม่า เรื�องเจ้าสุวัตร-นางบัวคํา 

   ค่อยฟังรา  หมู่ชุมพี�นอ้ง 

  จกัไขทาํนอง   เรื�องนางบวัคาํ 

  ไขตามระบาํ   ออกในธรรมพระเจา้ 

  ติดต่อบทเคา้   เจา้สุวตัรทวยมา 

   อูก้นัศาลา  วนันั�นเมื�ออั�น 

  ส่วนนางนอ้งชั�น   ไขบอกบิดา 

  วา่นางไดจ้า   และไดฟู้่ อู ้

  กบัเจา้กลิ�นคู ้   สุวตัรหน่อไธ 
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   ส่วนพระดงไพร  ท่านก็เล็งหนัได ้

  จิ�งยอมยกให ้   เปนคู่ตวักรรม 

  ของนางบวัคาํ   เมื�อปางหลงัก่อนอั�น 

  ท่านก็บ่กีดกั�น   ยกหื�อเป็นเมียแพง 

   เพราะกมัมเ์คยแฝง เทียมแยงมาก่อนกี�  

  เกิดมาชาตินี�    เขาก็เซาะหากนั 

  ท่าเลยปลงปัน   อนุญาตให ้

  เลี�ยงพระหน่อไธ ้  ตกเหิงเมินมา 

     ฯลฯ 

 

 2) ซอทํานองเพลงอื�อเรื�องดาววีไก่น้อย 

   ค่อยฟังก่อนเทอะเจา้ ตามแต่เคา้แต่เหงา้ 

  ค่าวนี�ออกจากในธมัม ์  ตามที�พระกล่าวไว ้

  ขา้เจา้ไดจื้�อไดจ้าํ   คอ้นไดอ้อกจากในธมัม ์

  ไวเ้ป็นระบาํเพลงอื�อ  (อื�ออื�ออือ….) 

   ค่าวนี� เป็นค่าวดาวว ี ขา้เจา้ไดจ้าํไดจื้�อ 

  เอามาตกแต่งแปลงหื�อ  ไดไ้วเ้ป็นค่าวซอเพลง 

  ยงัมีปู่ ยา่สองเถา้   ชราบ่กลา้บ่เกง 

  หลอนเถิงเดือนดบัเดือนเพง จาํศีลกินทานบ่ขาด (อื�ออื�ออือ.) 

   ยงัมีวนันึ�งนั�นนา  เปนวนัเดือนเพงสะอาด 

  ท่านเจา้จกัมาคุมบาตร  จกัเอาสังมาเปนทาน 

  ส่วนปู่ ยา่สองเถา้   เขาก็เปิกษาการ 

  จกัเอาเขา้กวัะมาทาน  เราบ่มีสังสักหย ั�ง (อื�ออื�ออือ….) 

     ฯลฯ 
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4.  ประโยชน์ที�พึงได้จากการศึกษาวรรณกรรมท้องถิ�น 

การศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�นนั�น มีประโยชน์หรือคุณค่าที�เกิดขึ�นจากการศึกษา 

อาจพิจารณาเป็น  2  ดา้น  คือ  ดา้นผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูลและดา้นผูศ้ึกษาขอ้มูล 

ดา้นผูเ้ป็นเจา้ของขอ้มูล  จะไดป้ระโยชน์จากวรรณกรรมทอ้งถิ�นโดยตรงในฐานะ

ผูส้ร้างและผูสื้บทอด โดยที�วรรณกรรมทอ้งถิ�นบางประเภทนั�น ตอ้งการให้เจา้ของขอ้มูล

ไดรั้บความสนุกสนานเพลิดเพลิน บางประเภทมุ่งสอนคติธรรมและการประพฤติปฏิบติั

ตนให้เหมาะสมตามครรลองที�สังคมวางไว ้ เช่น  วรรณกรรมประเภทคาํสอนหรือพวก

ชาดกต่างๆ นบัวา่วรรณกรรมทอ้งถิ�นเป็นประโยชน์ในเชิงให้ความบนัเทิงและสั�งสอนแก่

เจ้าของข้อมูล  บางครั� งเป็นการบนัทึกหลักฐานทางประวติัศาสตร์  เช่น  วรรณกรรม

ประเภทตาํนาน  หรือวรรณกรรมทางประวติัศาสตร์  เช่น  ตาํนานพื�นเมืองเชียงแสน 

ตาํนานพื�นเมืองเชียงใหม่ ชินกาลมาลีปกรณ์  มงัทรารบเชียงใหม่  ฯลฯ  วรรณกรรม

บางอยา่งเป็นผลโดยออ้มในแง่ควบคุมความประพฤติ  และความคิดของคนในสังคมนั�น

ให้อยูใ่นกรอบในแนวที�สังคมวางไว ้

ดา้นผูศ้ึกษาขอ้มูล  คือ  เมื�อเราศึกษาวรรณกรรมของสังคมใด  ก็จะช่วยให้เขา้ใจ

สังคมนั�นดียิ�งขึ�น  เขา้ใจวิถีชีวิต  ความเป็นอยู ่ คติความเชื�อ  ฯลฯ  เช่น 

1. ไดเ้ห็นความสัมพนัธ์ของบุคคลในครอบครัว  ลกัษณะของครอบครัวไทย  พ่อ

แม่ตอ้งเลี�ยงดูบุตร  ปลูกฝังใหลู้กเป็นฝั�งเป็นฝาเมื�อถึงเวลาอนัควร  พฤติกรรมและแนวคิด

ของตวัละครในวรรณกรรมจึงเป็นเครื�องสะทอ้นพฤติกรรมและแนวคิดของชาวบา้น  เช่น 

เรื�องสังขท์อง (ลูกนอ้ยหอยสังข)์  ทา้วสามลก็ห่วงใยลูกตอ้งปลูกฝังให้ลูกมีคู่ครอง  และ

เมื�อลูกแต่งงานแลว้ก็ยงัคงอาศยัอยูก่บัพ่อแม่ คือ พี�ๆ  ทั�ง 6 คนของนางรจนาไดอ้ยูก่บัทา้ว

สามลต่อไป  นั�นก็คือลกัษณะของครอบครัวไทย  ที�นิยมใหลู้กสาวและลูกเขยอยูก่บัพ่อแม่  

เป็นครอบครัวใหญ่ซึ�งแตกต่างกบัวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตของชาติตะวนัตกบางชาต ิ

2.  ได้เห็นค่านิยมของคนในสังคมนั�นๆ  ไม่ว่าจะในเรื� องค่านิยม  ความงาม  

ความดี  ความเก่ง  คุณธรรมต่างๆ  เช่น  ความซื�อสัตย ์ ความมีอุตสาหะ  มีปัญญา  ฯลฯ  

หากจะกล่าวโดยละเอียดแลว้ ก็มีแง่มุมที�เราจะพิจารณาจากวรรณกรรมทอ้งถิ�น

ไดม้าก  เพราะวรรณกรรมทอ้งถิ�นเกิดจากแนวคิด  ความเชื�อจินตนาการเรื�องราวของคน



 137

ในอดีตที�ไดส้ร้างสรรค์ไว ้ เมื�อเราศึกษาวรรณกรรม  ก็คือเรากาํลงัศึกษาแนวคิด  ความ

เชื�อจินตนาการ  และเรื�องราวของคนในอดีตหรือของคนในสังคมนั�นๆ  นั�นเอง 

 

เจ้าของข้อมูล 

 

 

- ความคิด                        ผู้ศึกษา 

- ความเชื�อ 

- เรื�องราวในอดีต 

- จินตนาการ      วรรณกรรม 

ฯลฯ     

 

เมื�อเราศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�นของเรา นั�นก็คือการศึกษาสังคมของเรา  เมื�อเรา

เขา้ใจสังคม  นั�นก็คือ เราเข้าใจตวัเรานั�นเอง และจากการเขา้ใจสังคมนี�   เราก็สามารถ

แยกแยะได้ว่าในสังคมหน่วยย่อยๆ  แต่ละถิ�น  เช่น  เหนือ  อีสาน  กลาง  ใต ้ มีความ

แตกต่างมีลกัษณะเฉพาะถิ�น  ที�เรียกว่า  เอกลกัษณ์ของทอ้งถิ�นนั�นๆ  อยา่งไรบา้ง  และมี

ความเหมือนกนัร่วมกนั  อนัเป็นสากลและเป็นวฒันธรรมของชาติโดยส่วนรวมอยา่งไร

บา้ง สิ�งเหล่านี�จะยงัผลให้ผูศ้ึกษาขอ้มูลทางวรรณกรรมทอ้งถิ�น  มีความคิดกวา้งไกล  และ

มีจิตใจกวา้งพอที�จะยอมรับพฤติกรรมของมนุษยท์ี�แตกต่างกนัไป โดยไม่มีอคติเรียกว่า

เป็นคนที�มีจิตใจที�เปิดกวา้ง 

ดงันั�น จึงสรุปได้ว่า การศึกษาวรรณกรรมทอ้งถิ�นให้ประโยชน์แก่ผูศ้ึกษาเพื�อ

ความเขา้ใจสังคม  เขา้ใจตนเอง และเขา้ใจผูอื้�น 
 

สรุป 
 

 การศึกษาภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนา อาจกระทาํไดห้ลายแนวทางโดย

อาศัยศาสตร์สาขาวิชาการต่างๆ ที� เ กี� ยวข้องมาช่วยในการวิเคราะห์ ซึ� งขึ� นอยู่กับ
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จุดมุ่งหมายของผูศ้ึกษา คุณค่าที�สําคญัของภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นล้านนา คือ เป็น

ผลงานของบรรพบุรุษที�สืบทอดมาแต่อดีต นอกเหนือจากคุณค่าดา้นความบนัเทิงแลว้ยงั

สะท้อนถึงภูมิปัญญา ความคิดความอ่าน คตินิยม และเป็นภาพสะท้อนถึงชีวิตและ

วฒันธรรมไทย ที�แนบแน่นอยู่กับวิถีชีวิตของกลุ่มชนในท้องถิ�นนั� นๆ มาช้านาน 

การศึกษาภาษาและวรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนาจึงเป็นการศึกษาเพื�อเขา้ใจความเป็นมนุษย ์

โดยผา่นผลงานที�สร้างสรรคข์ึ�นดว้ยฝีมือของมนุษย ์
 

คําถามท้ายบท 

 

 1. ภาษาท้องถิ�นหมายความว่าอย่างไร มีที�มาอย่างไรบ้าง และมีความสําคญั

อยา่งไรอธิบาย 

 2. สาเหตุสําคญัที�ทาํให้ภาษาเขียนล้านนาหรือเรียกว่าอกัษรธรรมล้านนาเลือน

หายไปจากสังคมลา้นนา จนเกือบไม่มีใครอ่านออกเขียนไดน้ั�นคืออะไร 

 3.  วรรณกรรมทอ้งถิ�นหมายความวา่อยา่งไร  ลกัษณะของวรรณกรรมทอ้งถิ�น

ลา้นนามีอะไรบา้ง 

 4.  วรรณกรรมทอ้งถิ�นแตกต่างจากวรรณกรรมของชาติอยา่งไร 

 5.  ลักษณะเฉพาะของวรรณกรรมท้องถิ�นล้านนาคล้ายหรือต่างจากจาก

วรรณกรรมทอ้งถิ�นอื�นๆ อยา่งไร อธิบาย 

 6. นกัศึกษาบอกรายชื�อวรรณกรรมทอ้งถิ�นลา้นนามาประมาณ 10 รายชื�อ 
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แผนการบริหารการสอนประจําบทที� 4 

เรื�องศาสนา ประเพณี และพธิีกรรมในล้านนา 

 

หัวข้อเนื�อหา 

 1.  ศาสนาและความเชื�อของชาวลา้นนา 

 1. 1 ความเชื�อในธรรมชาติและลทัธิผีสางเทวดา 

 1.2 ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ 

 1.3 ความเชื�อในพระพุทธศาสนา 

 1.4 ความเชื�ออื�นๆ 

 2. ประเพณีและพิธีกรรรมของชาวลา้นนา 

 2.1 ประเพณีประจาํเดือน 

 2. ประเพณีในวิถีชีวิต หรือประเพณีที�ทาํป็น ครั� งคราว  

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายและขอบเขตของคาํวา่ “ศาสนา 

ประเพณี และพิธีกรรม” ได ้ 

 2.  นกัศึกษาสามารถจาํแนกประเภทของศาสนาและความเชื�อในลา้นนาได ้

 3.  นกัศึกษาสามารถบอกถึงเความแตกต่างระหวา่งความเชื�อในธรรมชาติ 

ความเชื�อเกี�ยวกบัลทัธิผีสางเทวดา ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื�อใน

พระพุทธศาสนา ในลา้นนาได ้

 4.  นกัศึกษาสามารถอธิบายลกัษณะของประเพณีและพิธีกรรมของชาว

ลา้นนาได ้

 5. นกัศึกษาสามารถอภิปรายเกี�ยวกบัประเพณีและพิธีกรรมของชาวลา้นนา 

ทั�งในแง่ของความเกี�ยวขอ้งกบัวถีิชีวิต ภูมิปัญญาที�แฝงอยูใ่นประเพณีและพิธีกรรม ความ

คงอยูแ่ละความเสื�อมของประเพณีพิธีกรรมในลา้นนาได ้
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวชิา 

 3.  ให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 

 5.  ให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาจากสื�อวีดีทศัน์หรือสถานที�จริง 

 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาให้อภิปรายความหมายและขอบเขตของคาํวา่ “ศาสนา 

ประเพณี และพิธีกรรม” 

 7. ใหน้กัศึกษาอภิปรายความแตกต่างระหวา่งความเชื�อในธรรมชาติ ความ

เชื�อเกี�ยวกบัลทัธิผีสางเทวดา ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ ความเชื�อในพระพุทธศาสนา 

ในลา้นนา 

 8. ใหน้กัศึกษาสามารถอธิบายลกัษณะของประเพณีและพิธีกรรมของชาว

ลา้นนา 

 9. ใหน้กัศึกษาอภิปรายเกี�ยวกบัประเพณีและพิธีกรรมของชาวลา้นนา ทั�งใน

แง่ของความเกี�ยวขอ้งกบัวถีิชีวิต ภูมิปัญญาที�แฝงอยูใ่นประเพณีและพิธีกรรม ความคงอยู่

และความเสื�อมของประเพณีพิธีกรรมในลา้นนา 

 10.  สถานภาพและแนวคิดเกี�ยวกบัการศึกษาประวติัศาสตร์ลา้นนา 

 11.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด 

(Mind Map) 

 12.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 13. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 

สื�อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  สื�อ Overhead / Projector 

 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
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 4.  แผน่บนัทึกเสียง VCD ภาพนิ�งและภาพเคลื�อนไหวเ้กี�ยวกบัศาสนา 

ประเพณี และพิธีกรรมในลา้นนา 

 

การวัดผลและประเมินผล 

 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 

 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 

 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 4 

ศาสนา ประเพณี และพธิีกรรมในล้านนา 

 

 เมื�อมนุษยม์ีภาษาใชใ้นการติดต่อสื�อสารกนั ไม่วา่จะเป็นภาษาพูดหรือภาษาเขียน 

ย่อมแสดงว่ามีความเจริญงอกงามขึ�นในชุมชนนั�นแลว้ เมื�อเป็นเช่นนี�  ชุมชนย่อมพฒันา

ต่อมาเป็นความเชื�อ ศาสนา ประเพณี และพิธีกรรม เพื�อใช้อธิบายความหมายของชีวิต 

อธิบายความลี�ลบัของธรรมชาติและสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ต่างๆ ตลอดถึงการแสดงออกของกลุ่มชน

ในรุปแบบของประเพณีและพิธีกรรม ในบทนี�  จะได้กล่าวถึงศาสนา ประเพณี และ

พิธีกรรมในลา้นนา ดงัต่อไปนี�  

 

ศาสนาและความเชื�อของชาวล้านนา 

 

 จากการที�ลา้นนาเป็นอาณาจกัรใหญ่ที�ประกอบดว้ยผูค้นหลากหลายเผา่พนัธุ์และ

มีประวติัความเป็นมายาวนานกวา่ 700 ปี  จึงเป็นดินแดนที�มีลกัษณะความเชื�อทางศาสนา  

ประเพณีและพิธีกรรม  ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี และอุดมการณ์ทางการเมืองที�

หลากหลายและแตกต่างกนัไป  อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิเคราะห์โดยรวมแลว้พอสรุปไดว้า่ คน

ลา้นนามีรูปแบบความเชื�อทางศาสนา  ประเพณี และพิธีกรรมที�คล้ายคลึงกบักลุ่มชนใน

ภูมิภาคอื�นๆ ของประเทศไทยและผูค้นในประเทศแถบอุษาคเนยโ์ดยทั�วไป กล่าวคือ โดย

รากฐานดั�งเดิมมีความเชื�อในลทัธิผีสางเทวดา ผีบรรพบุรุษ ผีประจาํถิ�นและผีประจาํบา้น 

อนัเป็นลักษณะของความเชื�อแบบวิญญาณนิยม  ต่อมาได้รับเอาลัทธิความเชื�อแบบ

พราหมณ์เขา้มาผสมผสานบา้งแมจ้ะไม่ถึงกบัมีอิทธิพลมากนัก  ครั� นไดรั้บอิทธิพลจาก

พระพุทธศาสนาแบบลงักาและแบบพุกาม  จึงหันมายอมรับนบัถือพระพุทธศาสนาเป็น

ศาสนาหลกั  แต่โดยภาพรวมก็ยงัคงผสมผสานกบัความเชื�อดั�งเดิมแบบวิญญาณนิยมหรือ

ผีสางเทวดาอยู่   ลักษณะความเชื�อทางศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมในล้านนา กล่าว

โดยสังเขปได ้ดงันี�  
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 1. ความเชื�อในธรรมชาติและลทัธิผีสางเทวดา 

                ความเชื�อในธรรมชาติ (Naturalism) และลทัธิผีสางเทวดา (Animism) นบัเป็น

ความเชื�อดั�งเดิมของผูค้นที�มีมานบัแต่ยุคบรรพกาล   ความเชื�อในรูปแบบนี�บางครั� งผสม

ปนเปกนัจนแยกไม่ออกวา่อยา่งไหนคือความเชื�อในธรรมชาติ อยา่งไหนคือความเชื�อในผี

สางเทวดา จนบ่อยครั� งที�เรียกความเชื�อกลุ่มนี� ในลกัษณะที�กล่าวรวมๆ กนัไป   อยา่งไรก็

ตามเพื�อแยกออกมาพอให้สามารถสังเกตเห็นได้ง่ายขึ�น ในที�นี� จึงจะแยกตามชนิดของ

กิจกรรมที�ทาํต่อธรรรมชาติเป็นหลกั ซึ� งยกตวัอยา่งดงันี�   

 

 1.1  ความเชื�อในธรรมชาติ 

 เป็นลกัษณะของความเชื�อของมนุษยท์ี�ผกูพนัอยูก่บัธรรมชาติอยา่งแนบแน่น

จนไม่อาจแยกออกจากกนัได ้   เป็นลกัษณะของความเชื�อตามจารีตที�มีอยูใ่นสังคมดั�งเดิม

และสังคมเกษตรกรรมโดยทั�วไปทุกมุมโลก ที�มกัมองธรรมชาติวา่มีพระคุณและมีอิทธิพล

ต่อชีวิตความเป็นอยู่ของมนุษย ์   ทั�งยงัเป็นความเชื�อเชิงซ้อนว่าในธรรมชาติเหล่านั�นมี

เทพหรือเทวดาสิงสถิตอยู ่เช่น ในผืนแผน่ดินก็มีพระแม่ธรณี  ในแม่นํ� าก็มีแม่คงคา  ในป่า

ในเขาก็มีเจ้าป่าเจา้เขา  ในตน้ไมก้็มีรุกขเทวดา ซึ� งเรียกชื�อแตกต่างกนัไปตามชนิดของ

ตน้ไมอี้กดว้ย เช่น นางตานี นางตะเคียน พระไทร แมใ้นตน้ขา้วก็มีแม่โพสพ  เป็นตน้  ใน

แต่ละเทศกาลจึงมีการบวงสรวง สักการะธรรมชาติเหล่านั�นจนกลายเป็นประเพณีประจาํ

ถิ�นและประชุมชนไปในที�สุด  ประเพณีของชาวลา้นนาที�แสดงถึงความเชื�อในธรรมชาติ  

มีมากมาย เช่น  

                        ก. การสู่ขวัญแม่นํ�า  ชุมชนลา้นนามีประเพณีการสู่ขวญัแม่นํ� า บางแห่ง 

(เช่น จงัหวดัพะเยา) เรียกวา่พิธีสืบชะตาแม่นํ� า  มกันิยมทาํกนัในช่วงเวลา เดือน 12  เหนือ 

ขึ�น 6 คํ�า   เป็นพิธีกรรมที�ประยุกตม์าจากพิธีสืบชะตาคนและสืบชะตาหมู่บา้น  จดัทาํขึ�น

เพื�อทาํใหผู้ค้นเกิดความเลื�อมใสและเคารพต่อสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�ปกป้องรักษาแม่นํ� า  เกิดความ

รักหวงแหนและสาํนึกในการดูแลรักษาแม่นํ�า ตลอดจนธรรมชาติอนัเป็นแหล่งกาํเนิดของ

ตน้นํ� าลาํธาร ประเพณีดงักล่าวก่อให้เกิดความร่วมมือและร่วมแรงร่วมใจกนัของผูค้นใน

ชุมชน  ตลอดถึงทาํใหเ้กิดความสามคัคีและช่วยเหลือเกื�อกูลกนัภายในชุมชน 



 147

 

 พิธีกรรม เริ�มตน้ดว้ย ก่อนทาํพิธีสืบชะตาแม่นํ� า ชาวบา้นจะร่วมแรงร่วมใจ

กนัขุดลอกลาํคลองและแหล่งนํ� า โดยใช้เครื�องไมเ้ครื�องมือพื�นบา้น จากนั�นจึงเตรียม

เครื�องประกอบพิธีซึ� งประกอบดว้ย  กระโจมไมส้ามขา ท่อนแสก เรียกวา่ สะพานเงิน 

สะพานทอง  อีกท่อนหนึ�งจะผกูติดดว้ยไมค้ ํ�าท่อนเล็ก ๆ จาํนวนพอประมาณแต่ลงทา้ย

ดว้ยเลข 9   นอกจากนี� ยงัมีเครื�องประกอบอื�น ๆ ไดแ้ก่ กระบอกนํ� า หน่อกลว้ย ออ้ย ผล

มะพร้าว หมอ้เงิน หมอ้ทอง เทียนถุง เหมี�ยง บุหรี�  หมากพลู ขา้วตอก ดอกไม ้ใส่รวมกนั

ในกระดง้   

 ในวนักระทาํพิธี จะมีการบวงสรวงเทวดา เพื�อเป็นการขอขมาต่อสิ�งศกัดิ� สิทธิ�

ที�ปกปักรักษาแม่นํ� า  บทสวดที�ใช้ในการสืบชะตาแม่นํ� า คือบทสืบชะตาหลวง ซึ� ง

ประกอบดว้ย บทอินทชาตา บทชินบญัชร บทอฏัฐอุณหสัสะ และบทธรรมสาลาวจิารสูตร 

 ข. แม่โพสพ  ชาวลา้นนาและคนไทยโดยทั�วไปในทุกภูมิภาคเชื�อกนัวา่ แม่

โพสพเป็นเทพแห่งตน้ขา้ว คนไทยได้เรียนรู้ว่าขา้วเป็นของมีคุณ เป็นพืชที�เลี� ยงชีวิต

เผ่าพนัธ์ุไทยย ั�งยืนมาแต่โบราณกาลจนสืบ

เชื�อสายมาจนในปัจจุบนั เมื�อใดที�อยู่ใน

สภาพ “ขา้วเหลือเกลืออิ�ม”  ประชาชนก็จะมี

ความสงบสุข  แต่เมื�อเกิด “ข้าวยากหมาก

แพง” ประชาชนก็จะหน้าดาํครํ� าเครียดด้วย

ความทุกข์ข้าวมีความสําคญัต่อชีวิตคนไทย 

คนไทยจึงมีความกตญั�ูต่อขา้ว ยกย่องขา้ว

เป็นพืชศกัดิ� สิทธิ� และเชื�อวา่ในขา้วมีวิญญาณ

ขา้วเรียกวา่  “แม่โพสพ” สิงสถิตอยู ่                          

 นิทาน-ตํานานข้าว ตลอดจน

พิธีกรรมเกี�ยวกบัขา้วของกลุ่มชนในประเทศ

ไทย และดินแดนใกลเ้คียง ระบุไวส้อดคลอ้ง

กนัวา่ แม่โพสพ เป็นเทวดาสามญัประจาํทอ้งนาและยุง้ฉางของชนชาติไท ซึ� งเป็นกลุ่มชน

ที�ปลูกขา้วกินมานานนบัพนั ๆ  ปี กล่าวเฉพาะในประเทศไทย ชาวนาทุกภาค ทั�งที�เป็นชน

กลุ่มใหญ่และน้อย ต่างรู้เรื�องแม่โพสพและบูชาแม่โพสพดว้ยกนัทั�งนั�น เมื�อถึงเวลาจะ
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ปลูกขา้ว จะเกี�ยวขา้ว จะนวดขา้ว จะเก็บขา้ว จะกินขา้ว จะขายขา้ว ตอ้งเชิญขวญั บอก

กล่าวแม่โพสพให้ทราบดว้ยเสมอ   การบอกกล่าวอาจวา่ไปตามสะดวกปากของผูท้าํพิธี  

ในกรณีทาํพิธีเองอยา่งง่ายต่างคนต่างก็ทาํในที�นาของตวัเอง ไปถึงชั�นร่ายบททาํขวญัว่า

คาถาเต็มยศ(เต็มบท) ในกรณีเป็นพิธีกรรมใหญ่ของชุมชน  จากความสําคญัดงักล่าว 

ฉะนั�นผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จึงสั�งสอนว่ามิให้เหยียบย ํ�าขา้ว มิให้สาดขา้วหรือทาํขา้วหก เมื�อกินขา้ว

เสร็จแลว้ก็สอนให้ไหวแ้ม่โพสพเป็นการขอบคุณ แมก้ารมหรสพของชาวบา้นยามเมื�อร้อง

บทไหวค้รูก็จะมีการร้องระลึกถึงคุณแม่โพสพไวด้ว้ย  ดงับทไหวค้รูเพลงเรือบทหนึ� งมี

ความวา่                                               

                            “...จะยกบายศรีขึ�นสี�มุม ลูกจะไหว้พระภูมิ ที�มา ไหว้ทั�งแม่ข้าวเจ้า                                                        

                     ทั�งพ่อข้าวเหนียวเสียเเหละเมื�อลูกนี�เกี�ยวกันมา ลูกจะไหว้โพสพ สิบนิ�ว 

                     นอบนบ นิ�วหน้า ขอให้มาปกปักรักษาลูก ขออย่าให้มีทุกข์เลยหนา ขอให้ 

                     มาเป็นมงคลสวมบนเกศา กันแต่เมื�อเวลานี�เอย...”   

 ตาํนานเกี�ยวกบัแม่โพสพของภาคเหนือ เล่ากนัว่า ที�อุทยานของพญานาคมี

ขา้วเกิดขึ�นเอง ตน้หนึ�งๆ มีขนาดเจ็ดกาํมือ เมล็ดใหญ่เท่าผลมะพร้าว มีสีเงินยวงกลิ�นหอม

หวาน มีหญิงม่ายคนหนึ�งเป็นคนยากไร้ ไม่มีมีดพร้าสําหรับผา่เมล็ดขา้วจึงใชไ้มค้านทุบ

ขา้ว เมล็ดขา้วแตกกระจาย บางส่วนไปเกิดเป็นขา้วไร่ หรือ ขา้วดอย บางส่วนตกในนํ� าเกิด

เป็นขา้วนา หรือแม่โพสพ  แม่โพสพนอ้ยใจที�หญิงม่ายทาํรุนแรงจึงหนีไปอยูเ่สียในถํ�า ทาํ

ให้มนุษยไ์ม่มีขา้วกินถึงพนัปี วนัหนึ�งลูกชายเศรษฐีหลงทางเขา้ไปในป่าพบปลากั�งซึ� งอยู่

กบันางโพสพ ปลากั�งพาไปไหวน้าง ลูกเศรษฐีไดอ้อ้นวอนให้นางคืนสู่เมืองมนุษย ์นางขดั

คาํออ้นวอนไม่ไดจึ้งกลบัมายงัโลกอีก ลูกเศรษฐีสาํนึกในบุญคุณของนางจึงชกัชวนมนุษย์

ให้ยกยอ่งนบัถือนาง  ต่อมาอีกพนัปี มีชายโลภมากผูห้นึ� งสร้างยุง้ฉางเก็บขา้วไวกิ้นแต่ผู ้

เดียว แม่โพสพโกรธจึงหนีกลบัไปอยูถ่ ํ� าในป่าอีก    ทิ�งให้มนุษยอ์ดอยากเป็นเวลาหลาย

ร้อยปี  เทวดาเล็งเห็นความทุกขย์ากจึงออ้นวอนให้แม่โพสพกลบัคืนมา พร้อม กนันั�นก็

สอนใหม้นุษยรู้์จกันบัถือขา้ว รู้จกัทาํขวญัขา้ว   

 ส่วนนิทานของชาวไทลื�อในภาคเหนือบางสํานวนเล่าว่า ในสมยัพุทธกาล 

นางขวญัข้าวถูกชาวบ้านขบัไล่ จึงหนีไปอาศยัอยู่ในถํ� ากบัพวกครุฑและนาค ต่อมา

ชาวเมืองอดขา้วจึงได้ทาํพิธีขอขมาในสิ�งที�ไดล่้วงเกินแม่โพสพและเชิญแม่โพสพกลบั
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เมืองแลว้ทาํพิธีเซ่นไหวบู้ชาขึ�นและถือปฏิบติักนัเรื�อยมาจนกลายเป็นประเพณีของชุมชน

ไปในที�สุด   

  จากตาํนานนิทานในทอ้งถิ�นต่าง ๆ จะเห็นไดว้า่ความเชื�อเรื�องแม่โพสพเป็น

ความเชื�อดั�งเดิมของคนไทยก่อนหันมารับนบัถือพระพุทธศาสนา นิทานของชาวไทลื�อ

แสดงให้เห็นร่องรอยของการเปลี�ยนแปลงด้านความเชื�อของผู ้คนเมื�อหันมานับถือ

พระพุทธศาสนา เนื�องจากพระพุทธศาสนาสอนให้เนน้หนกัในหลกัคิดและการปฏิบติัที�มี

เหตุผลซึ� งสอดคลอ้งกบัวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ซึ� งขดัแยง้กบัความเชื�อดั�งเดิม หรือแมแ้ต่

ในนิทานของชาวภาคกลางและภาคใต้แสดงให้เห็นถึงชัยชนะของพุทธศาสนาเหนือ

ศาสนาและความเชื�อดั� งเดิม นอกจากนี� ยงัแสดงให้เห็นถึงการประนีประนอมระหว่าง

ความเชื�อทั�งสอง ทั�งนี�ก็เพื�อความเป็นสิริมงคลและความเจริญของชุมชน  

 ความเชื� อและคําสอนเกี�ยวกับแม่โพสพ เป็นหนึ� งในกลวิ ธีการแปลง

นามธรรมให้เป็นรูปธรรมที�แยบยลเช่นเดียวกนักบัแม่ธรณี เช่นเดียวกบัพญามารและธิดา

พญามาร ฯลฯ   เป็นวาทกรรมเชิงบุคลาธิษฐาน (personification) ที�สร้างขึ�น เพื�อตอกย ํ�า

ให้ผู ้คนได้เห็นถึงสัมพันธภาพหรือความเกี�ยวโยงอันแนบแน่นระหว่างมนุษย์กับ

ธรรมชาติแวดล้อมที�ไม่อาจอยู่อย่างแยกส่วนจากกนัได ้ ทั�งยงัทาํให้ผูค้นได้เรียนรู้ รับรู้

อาํนาจของธรรมชาติทั�งภายนอกและภายในจิตใจของตนไดง่้ายขึ�น  คาํสอนดงักล่าวไดถู้ก

ถ่ายทอดสู่บุคคลในครอบครัวจากแม่สู่ลูกที�อธิบายให้ลูกไดเ้ห็นถึงความสําคญัของขา้ว

และแม่โพสพ ให้ลูกเขา้ใจวา่ขา้ว (รวมถึงวฒันธรรมขา้ว) เป็นสิ�งที�ให้ชีวิตแก่เราและทาํ

ใหเ้รามีชีวิตอยูทุ่กวนันี�  สอนให้ลูกเป็นคนรู้คุณของขา้วและสิ�งอื�น ๆ  ทั�งยงัทาํให้เด็กรู้จกั

อ่อนนอ้มถ่อมตน และรู้ประหยดัอดออมอีกดย้ 

         ค. การบวชต้นไม้    หรือบางที�เรียกวา่ การบวชป่า เป็นพิธีกรรมอยา่งหนึ�งที�

แสดงถึงความเชื�อในธรรมชาติ (รวมทั�งผีสางเทวดา) ของผูค้นและยงัเป็นกุศโลบายที�ชาญ

ฉลาดในการรักษาป่าของชาวบา้น ความเชื�อวา่ป่าเขาลว้นแต่มีผีปกปักรักษา มิให้ใครมา

รุกลํ�าทาํลาย เป็นกุศโลบายในการปลูกฝังอุปนิสัยและค่านิยมใหค้นตน้นํ�าไดม้ีจิตสํานึกรัก 

หวงแหนและช่วยกนัอนุรักษป่์าและนํ�าของเขาไว ้

 พิธีบวชตน้ไม ้ มีวิธีคิดและวิธีการปฏิบติัคลา้ยคลึงกบัพิธีสืบชะตาแม่นํ� า และ

พิธี สืบชะตาคน เชื�อกันว่าเป็นการต่ออายุให้เจริญย ั�งยืนสืบไปตามคติความเชื�อ
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ดั�งเดิม   ที�มาของการ “บวชป่า”  หรือ “บวชตน้ไม”้  เป็นการลอกเลียนแบบหรือประยุกต์

มาจากพิธีการการบวชพระภิกษุในพระพุทธศาสนา  เป็นการนาํความเชื�อทางศาสนามา

ประยุกตใ์ชใ้นการดูแลรักษาป่าตน้นํ�าที�ไดผ้ลดีมากวิธีหนึ�ง 
 

 

 

 

 

 

 

          พระครูมานัสนทีพิทกัษ์ เจ้าคณะอาํเภอแม่ใจ จงัหวดัพะเยา พระภิกษุผู ้

ได้รับการถวายปริญญาศิลปศาสตรบณัฑิตกิตติมศกัดิ�  สาขาวิชาการพฒันาชุมชน จาก

มหาวิทยาลัยราชภฏัเชียงราย  ซึ� งเป็นต้นคิดในการจดัพิธีบวชต้นไม้ขึ� น ได้อธิบายถึง

วตัถุประสงค์วา่ เพื�อยบัย ั�งการลกัลอบตดัไมท้าํลายป่า จึงใช้วิธีบวชป่าเป็นกุศโลบายมิให้

คนตดัไมท้าํลายป่า และไดอ้ธิบายถึงการนาํแนวคิดนี�มาใชว้า่  เนื�องจากคนไทยส่วนใหญ่

เป็นชาวพุทธซึ� งมีความเคารพนับถือต่อพระสงฆ์ วฒันธรรมวิถีพุทธนั�นถือกนัว่า ผูใ้ดก็

ตามขณะเป็นฆราวาสแมจ้ะมีนิสัยเกเร ขี� เหลา้เมายา ก็ตาม  แต่หากละเพศฆราวาสเขา้มา

บรรพชาอุปสมบท นุ่งห่มผ้ากาสาวพสัตร์ ฝึกหัดขัดเกลานิสัยให้เป็นผู ้เว ้นชั�วแล้ว 

ชาวบา้นก็จะให้ความเคารพนบัถือ กราบไหวแ้ละอุปถมัภด์ว้ยปัจจยั 4  ในอดีตแมผู้ท้ี�หนี

ราชภยัในราชอาณาจกัร หากเขา้มาบวชอยูใ่นพุทธจกัร ในเขตวิสุงคามสีมาแลว้ก็ยอ่มรอด

พน้จากราชภยั ไดรั้บการยกเวน้จากโทษานุโทษ  ดงันั�น จึงไดน้าํแนวคิดเกี�ยวกบัการบวช

มาใชก้บัตน้ไม ้ดงันั�น ตน้ไมต้น้ใดที�ผา่นการบวชแลว้ ชาวบา้นจะไม่ตดัอยา่งเด็ดขาด  ตวั

ท่านเองจึงได้นําพิธีบวชต้นไม้มาดาํเนินการเพื�อป้องกันการลักลอบตัดไม้ทาํลายป่า 

โดยเฉพาะป่าบริเวณตน้นํ� าลาํธารหรือป่าต้นนํ� า ซึ� งต่อมาภายหลังพิธีกรรมดงักล่าวได้

เผยแพร่ไปสู่สาธารณชนและไดรั้บการตอบรับอยา่งกวา้งขวาง    

 ในส่วนของชาวบา้นอาํเภอแม่ใจเอง นอกจากจะถือวา่ตน้ไมท้ี�ไดรั้บการบวช

จะไม่ถูกตดัโค่นแล้ว ยงัเชื�อว่าพญาตน้ไมท้ี�ผ่านพิธีกรรมการบวชแลว้จะคุม้ครองรักษา

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B9%83%E0%B8%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%98%E0%B8%B5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9A%E0%B8%A7%E0%B8%8A
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ตน้ไมต่้าง ๆ ในบริเวณนั�นอีกด้วย ซึ� งจะมีผลทาํให้นํ� าไม่แห้ง ฝนตกตอ้งตามฤดูกาล ถือ

เป็นการยบัย ั�งการทาํลายธรรมชาติและช่วยอนุรักษสิ์�งแวดลอ้ม พร้อมทั�งรักษาป่าไมท้ี�เป็น

แหล่งตน้นํ�าลาํธารใหค้งความอุดมสมบูรณ์ และที�สําคญัอีกประการหนึ�งคือ เป็นการสร้าง

ความสํานึกให้แก่ชุมชนในการบริหารจดัการป่าตน้นํ�าและดูแลรักษาสภาพธรรมชาติ 

   พิธีการบวชตน้ไม ้จะเริ�มตั�งแต่การสํารวจตน้ไมท้ี�มีขนาดใหญ่ซึ� งเชื�อกนัว่า

เป็นพญาไม้ และเกรงว่าน่าจะถูกลักลอบตัด จากนั� นชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกัน

จดัเตรียมเครื�องเซ่นสังเวยเจา้ป่าเจา้เขา   เครื�องสังเวยจะประกอบดว้ย ขา้วเหนียวสุก 1 ปั� น   

กลว้ยสุก 1 ผล   หมากคาํ พลูใบ   ผา้เหลืองตามจาํนวนตน้ไมท้ี�จะบวช  ดา้ยสายสิญจน์  

บาตรนํ� ามนต์ และนํ� าขมิ�นส้มป่อย  มีการสร้างศาลเพียงตาสําหรับอญัเชิญรุกขเทวดามา

คอยปกปักรักษาตน้ไม ้จากนั�นโยงดา้ยสายสิญจน์ไปตามตน้ไมใ้นบริเวณป่า โยงมายงั

สถานที�ทาํพิธี ซึ� งจะมีพระพุทธรูปตั�งเป็นประธาน  มีพระสงฆ์และมคันายก (ปู่ จ๋ารย ์หรือ

หมอเวทมนตร์ผูท้าํพิธี) แล้วทาํพิธีไหวแ้ม่พระธรณี เซ่นสังเวยเทพารักษ์ เชิญเทวดา

อารักษ ์เจา้ป่าเจา้เขา ผีป่า ผีเขา ให้รับรู้และให้มาอยูใ่นป่าไม ้ดูแลตน้ไม ้หากมีผูใ้ดมาตดั

ไมท้าํลายป่า ขอให้ผูน้ั�นมีอนัเป็นไปต่าง ๆ ซึ� งเป็นเรื�องของหมอเวทมนตร์ที�จะนาํมากล่าว 

เมื�อเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแลว้ ก็เป็นพิธีสงฆ ์เริ�มจากบูชาพระรัตนตรัย สมาทานศีลอาราธนา

พระปริตร พระสงฆเ์จริญพระพุทธมนต ์เสร็จแลว้เจิมตน้ไม ้จากนั�นพระสงฆห่์มผา้เหลือง

ให้ตน้ไม ้พระสงฆเ์จริญชยัมงคลคาถาพร้อมกบัประธานสงฆ์ประพรมนํ� าพระพุทธมนต์

ตามตน้ไมท้ี�บวชไว ้เป็นเสร็จพิธี 

  พิธีบวชตน้ไม ้เป็นการเสริมสร้างความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนัของชุมชน 

ซึ� งมีประเด็นร่วมคือการอนุรักษป่์าไมข้องหมู่บา้น โดยให้ชาวบา้นเขา้มามีส่วนร่วม เป็น

การบริหารจดัการทรัพยากรของชุมชน โดยชุมชน และเพื�อชุมชน  ส่วนช่วงเวลาที�ทาํ

สามารถทาํได้ตลอดทั�งปี แต่โดยปกติมกัทาํพิธีในช่วงฤดูแลง้ เพราะง่ายและสะดวกใน

การตระเตรียมวัสดุอุปกรณ์ ตลอดถึงการเดินทางเข้าไปในป่าซึ� งเป็นพื�นที�สําหรับ

ประกอบพิธี  

 การบวชตน้ไม ้จะบวชให้ตน้ไมใ้ดบา้งไม่มีกาํหนดกฎเกณฑ์ตายตวัแต่อยา่ง

ใด ขึ�นอยูก่บัความเชื�อและเจตนาของชุมชนเอง บวชไดต้ั�งแต่ตน้ไมข้นาดเล็ก กลาง ใหญ่ 

แต่ส่วนมากจะเน้นต้นไมท้ี�ขนาดใหญ่ซึ� งมีความสําคญัต่อการดาํรงชีพของสิ�งมีชีวิตใน

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A4%E0%B8%94%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%89
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ระบบนิเวศ สิ� งแวดล้อม แมก้ระทั�งตน้ไมใ้นป่าที�ผ่านการถูกบุกรุกทาํลาย เพราะจะ

สามารถฟื� นคืนสภาพเป็นป่าสมบูรณ์ไดใ้นเวลาเพียงไม่กี�ปี ถา้หากไม่ถูกรบกวนอีก 

   ในส่วนสังคมภูมิวฒันธรรมนั�น การบวชป่าถือเป็นกิจกรรมที�ทาํให้ชุมชนได้

แสดงออกถึงความร่วมมือกนัในการรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าธรรมชาติไวใ้ห้กบั

ลูกหลาน เป็นการเรียกร้องสิทธิ� ของชุมชนในการดูแลรักษาป่าและแหล่งตน้นํ� าลาํธารเอง

ดว้ย  พิธีบวชป่าจึงเป็นความปรารถนาที�ดีอนัเป็นสาํนึกร่วมของชุมชนทั�งชุมชนอนัจะเป็น

แบบอยา่งที�ดีส่งต่อไปสู่คนรุ่นหลงั แป็นการเปลี�ยนตอไมน้บัแสนนบัลา้นตน้ให้เป็นป่าที�

สมบูรณ์ในอนาคตต่อไป เช่นเดียวกบัความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าของเมือง ไทยในอดีต

ที�ผา่นมา  ดงัพระราชดาํรัสของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ รัชกาลปัจจุบนั ความวา่ 

                     “...การปลูกป่า สําคญัที�ปล่อยใหเ้ขาขึ�นเองได ้อยา่ไปตอแย 

 กบัตน้ไม ้อยา่ไปรังแกตน้ไม ้เพียงแต่คุม้ครองเขาหน่อย  

  ขออยา่ไปรังแกเท่านั�นเอง ไม่ตอ้งทาํอะไรมาก...”  

                    (พระราชดาํรัส พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ เกี�ยวกบัแนวทางการฟื� นฟูป่า

ธรรมชาติ เ มื�อวนัที� ๕ ธนัวาคม ๒๕๓๗ : หนงัสือรวมพระราชดาํรัส) 

 

 1.2  ความเชื�อในลัทธิผีสางเทวดา 

 การดาํรงอยู่ของวิถีชีวิตคนลา้นนาตั�งแต่สมยัโบราณกาลจะมีความเกี�ยวพนั

กบัศาสนาและความเชื�อทางพิธีกรรม ที�มกัจะอาศยัอาํนาจสิ�งลี� ลบัเหนือธรรมชาติที�

บางครั� งหาขอ้พิสูจน์ไม่ได ้ ไม่วา่ในยุคสมยัใดพิธีกรรมความเชื�อเช่นนี�ก็ยงัคงอยูคู่่กบัคน

ลา้นนาอยา่งไม่มีวนัสูญหาย   ความเชื�อเรื�องผีจึงนบัวา่มีอิทธิพลต่อระบบคิดและวิถีชีวิตที�

อยูคู่่คนลา้นนามาอยา่งยาวนาน  

 ความเชื�อเรื� องผี นอกจากจะเชื�อผีที�เป็นวิญญาณหลังความตายแล้ว ชาว

ลา้นนายงัเชื�อในเรื�องผีวา่ มีอยูส่องประเภท คือ ผีดี และผีร้าย   ผีดี คือผีที�คอยปกป้องดูแล

รักษาคนในครอบครัวและชุมชนให้อยูดี่มีสุข ผีประเภทนี� ไดแ้ก่ ผีประจาํตระกูล เรียกว่า 

“ผีปู่ ยา่” (บา้งก็วา่ “ผีปู่ ตา”)  ผีบา้นผีเมือง (ผีที�คอยดูแลรักษาบา้นเมือง)  ผีเสื�อวดั(อารักษ์

วดั)  ผีเสื�อนา (อารักษน์า)  ผีเหมืองฝาย  ผีขุนนํ�า   เป็นตน้ แต่ทั�งนี�บุคคลจะตอ้งปฎิบติัตาม

ครรลองที�ดีของครอบครัวและชุมชน จึงจะไดรั้บการปกป้องดูแลรักษาจากผีดี    ส่วนผี
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ร้าย มกัจะหมายถึงผีที�เป็นวิญญานเร่ร่อนตามที�ต่าง ๆ ตายแลว้ไม่ไดไ้ปผุดไปเกิด ซึ� งอาจ

ทาํร้ายผูค้นให้เกิดความเจ็บป่วยได ้โดยเฉพาะผูท้ี�ไปล่วงเกินทั�งโดยตั�งใจและไม่ตั�งใจ  

 ชาวลา้นนาเชื�อถือกนัวา่  หากผูห้นึ� งผูใ้ดกระทาํการอนัใดซึ� งเป็นการล่วงเกิน

ผีทั�ง 2 ประเภทแล้ว จะตอ้งทาํการ “ขอสูมา” คือขอขมาลาโทษต่อผีในการกระทาํนั�น ๆ 

โดยการทาํพิธีไหวผ้ี หรือเลี�ยงผ ีคือการเซ่นไหวด้ว้ยขา้วปลาอาหารตามที�มีการกาํหนดกนั

ไว ้เช่น เซ่นไหวด้ว้ยเหลา้ 1 ไห ไก่ 1 คู่  เป็นตน้   ความเชื�อเรื�องผีของชาวลา้นนา มี

หลากหลายชนิด  เช่น 

 ก. ผีบ้านผีเรือน (ผีปู่ ย่า หรือ ผีปู่ตา)   ผีบา้นผีเรือหรือผีปู่ ยา่   เป็นผีบรรพ

บุรุษที�ถือวา่มีบทบาทสาํคญัอยา่งมากต่อการดาํเนินชีวิตของทุกคนในครอบครัวนั�น ๆ ทั�ง

ในอดีตและปัจจุบนั  คนลา้นนามกัเชื�อกนัวา่บรรพบุรุษของตระกลูที�ตายไปแลว้หากยงัไม่

ไปผุดไปเกิดก็จะกลายเป็นผีที�คอยสิงสถิตอยู่ในบ้านเรือนเพื�อคอยปกปักรักษา ดูแล 

คุม้ครองลูกหลานและคนในตระกูลให้อยูเ่ยน็เป็นสุข  แต่ละบา้นของชาวลา้นนาจึงมกัจะ

มี “หิ�งผ”ี ไวส้ําหรับให้ผบีรรพบุรุษ (ancestor worship)ไดอ้ยูอ่าศยั และมีการเซ่นไหวต้าม

เทศกาลต่าง ๆ และบอกกล่าวเมื�อจะทาํสิ�งใด หรือจะเดินทางไปไหนมาไหน                         

                      ในบางทอ้งถิ�น เช่น ในจงัหวดัลาํปาง  จะมีพิธีกรรมการฟ้อนผีปู่ ยา่ หรืออีก

นยัหนึ� งคือการเลี� ยงผีบรรพบุรุษซึ� งเป็นประเพณีที�มาจากความเชื�อแบบดั�งเดิม พิธีนี� จะมี

การจดัทาํขึ�นเป็นเทศกาลสําคญัของชุมชน โดยจะจดัขึ� นช่วงเวลาตั�งแต่เดือน 5 เหนือ 

(เดือน 3 ของภาคกลาง) หรือประมาณเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงยา่งเขา้ฤดูฝน  ช่วงเวลาใน

การประกอบพิธีกรรมดงักล่าวจะมีกาํหนดเวลาที�แน่นอน บางแห่งจดัขึ�น (เลี� ยงผี) สามปี

ต่อหนึ�งครั� ง  บางแห่งอาจเลี�ยงทุกปี 
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                  พิธีกรรมในการเลี� ยงผี ทาํโดยนําเอาอาหารมาเซ่นสังเวย ชนิดของอาหาร

ขึ�นอยูก่บัแต่ละตระกูลหรือแต่ละแห่งจะแตกต่างกนัตามสภาพความเป็นอยูข่องครอบครัว

หรือชุมชนนั�น ๆ   เป็นตน้ว่า  บางแห่งเลี� ยงเฉพาะขา้วตม้และขนม ไม่มีอาหารคาว  บาง

แห่งตอ้งมีอาหารที�ทาํจากเนื�อววัหรือควาย บางแห่งนอกจากอาหารคาวอยา่งอื�นแลว้ตอ้งมี

เนื�อหมูทั�งตวั   บางแห่งตอ้งมีไก่ตม้  บางแห่งอาหารสําคญัคือปลาแห้ง บางแห่งตอ้งมีปลา

ร้า  สิ�งสาํคญัซึ� งจะขาดไม่ไดใ้นการเลี�ยงคือ ตอ้งมีหมาก เมี�ยง บุหรี�  สุรา แต่อาจมีบางแห่ง

ที�ไม่มีสุรา หรือเครื�องดื�มที�มีแอลกอฮอล์  การเลี� ยงอาจจะเลี� ยงทั�งแบบมีพิธีการเอิกเกริก

ใหญ่โต เช่น มีดนตรีมาประโคม จดัทาํผามหรือปะรําให้ผีได้มาม่วน ฟ้อนรํากนั หรือ

อาจจะเลี�ยงแบบเงียบ ๆ ซึ� งเรียกวา่ เลี� ยงดกั ไม่มีการประโคมดนตรี หรือมีการสนุกสนาน

แต่อยา่งใด                             

   การนบัถือผีปู่ ยา่หรือการฟ้อนผีปู่ ยา่ที�เมืองลาํปางมีดว้ยกนัสองชนิด คือ ผีมด

และผเีม็ง มีบางตระกูลที�มีผูน้บัถือต่างกนัมาแต่งงานร่วมตระกูลหรือร่วมวงคด์ว้ยกนั เกิด

เป็นการผสมผสานทางความเชื�อหรือการนบัถือผีขึ�นมา เรียกวา่ตระกูลผมีดซอนเม็ง  

  การนับถือผีปู่ ย่าทุกประเภทต่างมีโครงสร้างของการแบ่งหน้าที�ภายใน

ตระกูลหรือวงค ์ จาํแนกได ้ดงันี�  

 1.  เกี�ยวกบัเจา้  เจา้ที�เป็นหัวหน้าหรือเป็นประธาน เรียกว่า “เคา้ผี/เก๊าผี” ซึ� ง

จะมีหอผีตั�งอยูใ่นบริเวณบา้น นอกจากเก๊าผีก็จะมีเจา้ตนอื�น ๆ อีกมากนอ้ยแตกต่างกนัไป   

ผี หรือ เจา้รับเชิญ ส่วนมากจะเป็นผีหรือเจา้ที�เคยฟ้อนร่วมผาม ร่วมปะรํากนัมานานหรือ

อาจสนิทชิดเชื�อกนั หรืออาจเป็นด้วยความคุน้เคยกนัของญาติพี�น้องซึ� งเรียกว่า เติง (ถึง)

กนั  ดงันั�นการฟ้อนผีในผามหนึ�ง ๆ จึงมีเจา้ปู่  เจา้ยา่จากผามอื�นหรือตระกูลอื�นที�เติงกนั มา

เป็นแขกรับเชิญในงานเลี�ยงที�ลูกหลานเจา้ภาพจดัเลี� ยง เรียกกนัทั�วไปวา่ “มาม่วนกนั” ไม่

นอ้ยกวา่ 20 ตนขึ�นไปก็มี                                 

 2. เกี�ยวกบัคนในตระกลู  ลูกหลานในตระกูล จะมีการแบ่งหน้าที�ในกิจกรรม

ต่างกนัไป  เช่น  1) เป็นมา้ขี� บางครั� งเรียกว่า “ที�นั�งของเจา้” หมายถึงผูท้าํหน้าที�เป็นคน

ทรงหรือร่างทรง  ส่วนใหญ่ม้าขี�จะเป็นเพศหญิงคนใดคนหนึ� งที�ทาํหน้าที�นี� เป็นประจาํ  

หากมีความประสงคจ์ะเปลี�ยนตอ้งขออนุญาตจากเจา้เสีย ก่อน จะเปลี�ยนโดยพลการไม่ได ้   

2) ควาญ คือ ผูม้ีหนา้ที�ปรนนิบติัเจา้ปู่  เจา้ยา่   มีหนา้ที�ช่วยกนัแต่งองคท์รงเครื�อง  จดัหานํ� า
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ดื�ม นํ�ามะพร้าว สุรา หรือเครื�องดื�ม หมาก เมี�ยง บุหรี�  ฯลฯ ตามแต่เจา้จะเรียกหา    เวลาเจา้

จะไปงานฟ้อนที�ผามอื�น ๆ ควาญก็จะติดตามทาํหน้าที�หิ�วขา้วของเครื�องใช้  เช่น  เครื�อง

แต่งกาย ถุงยา่ม กระเป๋าถือ ล่วมยา ฯลฯ ไปดว้ย   3) กาํลงั หมายถึง พลงัของวงคต์ระกูลที�

มีอยู่ในรูปของกาํลังกาย หรือแรงงานจากผูค้น และกาํลงัทรัพยท์ี�สามารถระดมได้จาก

ตระกูลนั�นเอง   คาํวา่ กาํลงั มกัใช้กบับรรดาลูกหลานเพศชาย ซึ� งทาํหนา้ที�ต่าง ๆ  เป็นตน้

วา่ ปลูกสร้างผาม แบกขนอุปกรณ์  ประกอบอาหาร  ยกสาํรับ ตกันํ�า ผา่ฟืน ฯลฯ   

 ความสาํคญัของประเพณีนี�   คือก่อให้เกิดการหลอมรวมทางเผา่พนัธุ์ของผูค้น

ใหเ้ป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั ดว้ยการมีความคิดในการยกยอ่ง ให้เกียรติ และเห็นคุณค่าต่อผู ้

ที�เขา้มาเป็นสมาชิกใหม่ในตระกูลหรือวงศ์ของตน เจา้ปู่ ย่าจะมีความยินดีและชื�นชมใน

ลูกสะใภแ้ละลูกเขยเป็นพิเศษ แมจ้ะต่างเผา่พนัธ์ุกนัก็ตาม โดยมีความเชื�อวา่สะใภห้รือฝ่าย

หญิงจะเป็นฝ่ายแพร่พนัธ์ุและเป็นฝ่ายสืบทอดประเพณี สําหรับเขยที�เขา้มาก็เท่ากบัเป็น

การช่วยเพิ�มกาํลงัในวงศต์ระกูลให้แข็งแกร่งยิ�งขึ�น  หากมองในเชิงการเมืองการปกครอง

แล้วความเชื�อและพิธีกรรมเช่นนี� นับเป็นกุศโลบายที�แยบยลในการผูกมิตรและสร้าง

เครือข่ายของครอบครัวและวงศต์ระกูลให้เป็นปึกแผน่โดยใชผ้ีมาเป็นตวัเชื�อมให้คนต่าง

กลุ่มกลายเป็น “พวก” เดียวกนั ด้วยการ “นับถือผีเดียวกนั”  นับว่าเป็นการหลอมรวม

เผา่พนัธ์ุที�ดีอยา่งหนึ�ง    

  นอกจากนี�ยงัมีความเชื�อเกี�ยวกบัการซื�อผี หรือซื�อเขา้ผี เช่น กลุ่มชนบางกลุ่ม

หรือบางตระกูล เมื�อเกิดศรัทธาเลื�อมใสผีปู่ ยา่ผามใดผามหนึ�งก็ขอซื�อ (ยกขนัหรือบูชาครู) 

เพื�อขอเขา้มานับถือผีปู่ ย่าดว้ย  พิจารณาอีกนยัหนึ� งก็คือการขอเขา้มาร่วมอยู่ในเผ่าพนัธ์ุ

หรือสังคมนั�นเอง สภาพบ้านเมืองในสมัยโบราณ  การยอมให้คนอีกกลุ่มหนึ� งหรือ

เผา่พนัธ์ุอื�นมาร่วมผเีดียวกบัตน จึงเป็นนโยบายทางการเมืองในการเพิ�มกาํลงัผูค้นอนัเป็น

การเพิ�มปัจจยัการผลิตที�ลึกซึ� งอยา่งยิ�งวิธีหนึ�ง   

  ความสําคัญประการต่อมาคือ  การมีส่วนทาํให้สังคมเป็นเอกภาพ เพราะ

ประเพณีฟ้อนผีนอกจากจะไดห้ลอมรวมผูค้นให้เป็นพวกเดียวกนั นบัถือผีเดียวกนัแลว้ ยงั

เป็นประเพณีที�ส่งเสริมให้ผูค้นมาร่วมแรงร่วมใจทาํงานร่วมกนั ก่อให้เกิดความรู้สึกใน

การเป็นส่วนหนึ�งของงาน มีความปลาบปลื�มและภาคภูมิใจในความ สําเร็จร่วมกนั ไดม้า

สังสรรค์ สนุกสนานร่วมกนั  โดยเฉพาะผลทางจิตวิทยาที�เป็นการสร้างความรู้สึกว่านบั
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ถือผีเดียวกนั (เป็นผีเดียวกนั) ซึ� งยงัผลให้เกิดความสามคัคีและความเป็นปึกแผ่นในวงค์

ตระกูลหรือชุมชน  นอกจากนี� ประเพณีฟ้อนผียงัถือเป็นศูนย์กลางของที�พึ�งทางใจ เป็น

ความหวงัและความอบอุ่นอีกอยา่งหนึ�งที�สามารถขอพึ�งพาเจา้ปู่ ยา่ได ้เช่น การทาํนายทาย

ทกั การเสกเป่า รดนํ�ามนตต่์าง ๆ     

  ที�สาํคญัอีกประการหนึ�งคือบทบาทความเชื�อผีปู่ ยา่ในการอนุรักษว์ฒันธรรม

ทางดนตรี การฟ้อนผีมด ผีเม็ง ที� เคร่งครัดในขนบประเพณีนั� นจะห้ามใช้ดนตรีต่าง

วฒันธรรมเข้ามาบรรเลงในผาม แม้แต่วงปาต ก็จะต้องใช้แบบแผนการบรรเลงแบบ

ลาํปาง หากเล่นผิดแบบแผน เช่น สาํเนียงและสํานวนดนตรีผิดไปจากที�คุน้เคย ผีจะไม่เขา้

หรือไม่สามารถทาํการทรงได ้หรือทรงไดแ้ลว้แต่อาจฟ้อนไม่ได ้ เป็นตน้  

  จากเหตุผลดงักล่าว ดนตรีประกอบการฟ้อนผีในเมืองลาํปาง จึงมีโอกาสนอ้ย

มากที�จะเปลี�ยนแปลงขนบหรือแบบแผนในการดนตรีให้แปลกออกไปจากเดิม  ดนตรีปี�

พาทยห์รือวงปี� พาทยเ์มืองลาํปางจึงมีรายละเอียดหลายอยา่งที�ยงัคงเอกลกัษณ์อนัแสดงถึง

ความเป็นดนตรีแบบโบราณไวไ้ด ้

  ข. ผีบ้านผีเมือง/ผีประจําเผ่า  บางทอ้งถิ�นเรียกวา่ เสื�อบา้น  ชาวลา้นนาเชื�อวา่

เป็นดวงวิญญาณที�ทาํหน้าที�ปกปักรักษาสมาชิกในหมู่บา้น สถิตอยูใ่นเรือนลา้นนาขนาด

เล็กกลางหมู่บา้น เรียกวา่ หอเสื�อบา้น   คาํวา่ เสื�อบา้น ท่านผูรู้้บางท่านอธิบายวา่ เสื�อ มา

จากคาํวา่ เซื�อ แปลว่า บรรพบุรุษ หมายถึง ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษที�มีความดีหรือมี

บุญคุณกบัชาวบา้น อาจจะเป็นผูน้าํในการตั�งหมู่บา้น หรือคนที�มีความดี เป็นที�เคารพนบั

ถือของคนในหมู่บา้น หรือดวงวิญญาณดวงใดดวงหนึ� งที�สถิตอยู่บริเวณนั�นก่อนสร้าง

หมู่บา้น ฯลฯ แต่ละหมู่บา้นจะมีหอเสื�อบา้น บา้งก็เรียกวา่ อารักษ ์  

 ชาวล้านนาเชื�อว่า ในชุมชนหรือหมู่บา้นแต่ละแห่ง มีเทวดาอารักษ์คอยทาํ

หนา้ที�ปกปัก รักษาชาวบา้นในหมู่บา้นให้อยูเ่ยน็เป็นสุข เป็นการยอมรับการเป็นกลุ่มเป็น

พวกเดียวกนั สมาชิกในหมู่บา้นมีความผูกพนัเป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนั เกื�อกูลซึ� งกนัและ

กนั ถือเป็นหนา้ที�ที�ตอ้งดูแลช่วยเหลือกนัตั�งแต่เกิดจนตาย  

 พิธีกรรมในการบวงสรวงเสื� อบ้าน  ชาวบ้านในหมู่บ้านจะร่วมกันนําเอา

สิ�งของต่างๆ ทั�งอาหารคาวหวาน ดอกไมธู้ปเทียน มารวมกนัจดัทาํเป็นเครื�องสักการะบูชา  
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เจา้พิธีประจาํหมู่บา้นก็จะกล่าวโองการเพื�อขอให้ผีเสื�อบา้นช่วยปกปักรักษาให้สมาชิกใน

หมู่บา้นให้มีความร่มเยน็เป็นสุข ปราศจากภยนั- ตรายและโรคาพยาธิทั�งปวง                                                          

 ค. ผีประจําต้นไม้   คือ ผีที�เชื�อกนัว่าสิงสถิตอยู่ประจาํตน้ไม ้โดยเฉพาะ

ตน้ไมใ้หญ่  แต่ส่วนใหญ่จะนิยมเรียกว่า “เทวดา” มากกว่าจะเรียกว่าผี  คือเรียกวา่ “รุกข

เทวดา” (เทวดาประจาํตน้ไม)้ โดยมกัมีชื�อเรียกแตกต่างกนัไปตามชนิดของต้นไม ้ เช่น 
นางตานี นางตะเคียน พระไทร แม่โพสพ  เป็นต้น  หลักฐานเชิงประจักษ์ที�สามารถ

สังเกตเห็นไดโ้ดยทั�วไปในภาคเหนือของไทยก็คือ เมื�อนั�งรถไปตามเส้นทางใดก็ตามที�มี

ตน้ไมใ้หญ่ขึ�นอยู ่มกัจะพบวา่ตามตม้ไมจ้ะมีผา้แพรหลากสีพนัไวร้อบโคนตน้ พร้อมกบัมี
พวงมลยั ดอกไม ้ธูป เทียน และศาลเจา้ประดบัอยูโ่ดยทั�วไป  เมื�อถึงบริเวณดงักล่าวคนที�

ขบัรถมกัจะบีบแตรและยกมือไหวแ้สดงความคารวะพร้อมกบัผูโ้ดยสารคนอื�น ๆ  

 อนึ�ง นอกจากผีประจาํตน้ไมแ้ลว้ ชาวลา้นนายงัเชื�อวา่มีผีอีกชนิดหนึ�งที�เรียก
ขานกนัวา่ “ผีโป๊กกะโหลง้”  เชื�อกนัวา่เป็นผีที�อาศยัอยูใ่นป่าทึบ  มีรูปร่างใหญ่โตพอ ๆ 

กนักับคนปกติธรรมดาโดยทั�วไป แต่ไม่สวมเสื� อผา้ ลักษณะเหมือนชีเปลือย หรือ

ผีตองเหลือง  หนา้ตาน่ากลวั ไวผ้มยาวรุงรัง มีทั�งเพศชายและเพศหญิง กินกุง้ หอย ปู ปลา
และสัตวเ์ล็ก ๆ ในป่าเป็นอาหาร โดยจะกินกนัแบบสด ๆ ดิบ ๆ   เชื�อกนัวา่ผีโป๊กกะโหลง้

เคลื�อนไหวตวัได้อย่างรวดเร็วละเบามาก ไม่มีใครสามารถไล่จบัหรือไล่ตามมนัไดท้นั 

นอกจากนี� เชื�อกนัวา่มนัยงัชอบหลอกหลอนผูค้นที�เดินป่าโดยการทาํเสียงประหลาด ๆ ใน
ยามคํ�าคืนให้คนตกใจกลวั  อีกทั�งมนัยงัชอบหลอกให้คนเดินหลงทางเขา้ไปในป่าลึกจน

หลงทางก็มี   ชาวลา้นนาจึงมีกฎขอ้ห้ามยามเดินป่าวา่ห้ามเรียกชื�อกนัในป่า เพราะเชื�อว่า

หากเรียกชื�อกนัในป่าแล้วจะทาํให้ผีโป๊กกะโหล้งจาํเอาไปแกล้ง  เช่น ทาํเสียงหลอก
เจา้ของชื�อให้หลงเชื�อจนเดินตามหลงทางเขา้สู่ป่าลึกได ้ เป็นตน้   ความเชื�อเรื�องผีโป๊ก

กะโหลง้ นบัวา่มีขอ้ดีอยูม่าก คือ เชื�อกนัวา่มนัเป็นผีที�ช่วยปกป้องคุม้ครองป่าเขา  ช่วยดล

บนัดาลให้ฝนตก ยงัผลให้แม่นํ� าและป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์และทาํให้ไม่มีใครกลา้เขา้ไปตดั
ไมท้าํลายป่า   เป็นตน้ 

 ง. ผีย่าหม้อนึ�ง หรือ ผีหม้อนึ�ง   คือ ผีซึ� งเป็นวิญญาณของปู่ ดาํย่าดาํ   ผีหมอ้

นึ� งเป็นการเชิญวิญญาณของปู่ ดาํ ยา่ดาํเพื�อถามไถ่เหตุการณ์และเรื�องราวต่าง ๆ ที�เกิดขึ�น 
พิธีกรรมเช่นนี�ยงัคงมีปรากฏให้เห็นอยูบ่า้งในหมู่บา้นแถบชนบท  ผีหมอ้นึ� งเป็นพิธีกรรม

โบราณของคนล้านนาที�สืบทอดต่อกันมานับร้อยปี การลงผีหม้อนึ� งส่วนใหญ่มี
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วตัถุประสงค์เพื�อถามไถ่เหตุการณ์ที�เกิดขึ�นกบัตน เช่น การเจ็บไขไ้ดป่้วยรวมไปถึงการ

ทาํนายอนาคต  
 
 

 

 

 

 

 

 ชาวลา้นนาเชื�อกนัวา่ ผีหมอ้นึ�งมีอยูทุ่กบา้น คนสมยัก่อนเวลาจะออกจากบา้น

เดินทางไปไหนไกล ๆ  หรือเขา้ป่าไปหาของป่า เพื�อป้องกนัภูตผีปีศาจก็จะนาํขา้วตอก

ดอกไมบ้อกกล่าวแก่ผีหมอ้นึ� งที�สามเส้าของเตาไฟ หรือบางคนก็จะเอามือป้ายเศษเขม่าสี

ดาํที�ติดอยูท่ี�กน้หมอ้มาแตะหนา้ผาเป็นจุดสีดาํ เป็นการป้องกนัภูตผีที�จะเขา้มาทาํร้าย    

  โดยปกติการลงผีหมอ้นึ�งจะใชเ้งินใส่ขนัตั�ง  24 บาท ดอกไมธู้ปเทียน  24 ชุด 

ใส่ลงไปในกระดง้ซึ� งบรรจุขา้วสาร  หลงัจากนั�นเจา้พิธีจุดธูปเทียนเพื�อเรียกวิญญาณของปู่

ดาํ ย่าดํา ซึ� งเป็นผีที�จะต้องเข้ามาสิงในหม้อนึ� ง จากนั�นชาวบ้านที�มาก็จะถามไถ่ถึง

เหตุการณ์ที�เกิดขึ�น  เป็นตน้วา่  สาเหตุที�ตนเองมีอาการเจ็บไขไ้ดป่้วยเนื�องจากอะไร หรือ

สิ�งของที�ถูกลักขโมยไปไปอยู่ในทิศทางใด  หลงัจากนั�นปู่ ดาํย่าดาํก็จะตอบโดยการใช้

แขนหมอ้นึ�งขีดเขียนลงไปในกระดง้ซึ� งมีขา้วสารเป็นรูปต่าง ๆ   เมื�อชาวบา้นที�เดินทางมา

ขอให้ผีหมอ้นึ�งช่วยทราบถึงสาเหตุแลว้ก็จะกลบัไปแกไ้ขตามที�ผีหมอ้นึ� งบอกไว ้ สําหรับ

การแกไ้ข กรณีที�เป็นคนป่วย ส่วนใหญ่จะใช้ส้มป่อยเอาไปแช่นํ� าให้คนป่วยอาบ บางคน

เมื�อแกไ้ขแลว้อาการป่วยก็ดีขึ�นจนหายเป็นปกติในที�สุด   การลงผีหมอ้นึ� ง ชาวบา้นมกัทาํ

กนัในช่วงนอกพรรษา ส่วนในช่วงเขา้พรรษาจะไม่นิยมทาํกนั   

 ความเชื�อในลทัธิผีสางเทวดากรณีผีหมอ้นึ� ง นบัวา่มีบทบาทสําคญัต่อวิถีชีวิต

ของผูค้นในชุมชนในอดีตอยูไ่ม่นอ้ยในเชิงจิตวิทยา ที�ช่วยในการแสวงหาทางออกให้กบั

ความมืดมนในบางขณะของชีวิตที�ผูค้นเมื�อเผชิญกบัสถานการณ์ดงักล่าวแลว้ตอ้งตกอยูใ่น

อาการประหนึ�งพลดัหลงติดอยูใ่นถํ�ามืดไม่อาจคลาํหาทางออกไดพ้บ  ทางออกที�เชื�อกนัวา่

 

การเชิญวญิญาณผยีา่

หมอ้นึ�งมาทาํนาย 
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ดีที�สุดของชีวิตขณะนั�นก็คือการไปขอพึ�งผใีห้ช่วยบอกทางสวา่งให้ พิธีกรรมดงักล่าวจึงมี

บทบาทอยา่งนอ้ยที�สุดก็ช่วยให้ผูค้นไดม้ีความหวงัและเห็นทางออกของชีวิต และเห็นว่า

ชีวิตยงัไม่อบัจนสิ�นหนทางไปเสียทีเดียว ทั�งความเชื�อดงักล่าวก็ยงัมีพลงัแฝงในแง่ที� “ช่วย

กาํหราบ” และป้องกนัคนที�คิดไม่ดี เช่น คิดจะลกัขโมยทรัพยสิ์นของผูอื้�นมาเป็นของตน

โดยมิชอบไดอี้กดว้ย  เพราะคนส่วนใหญ่เชื�อวา่การกระทาํบางอย่าง แมค้นอื�นจะไม่เห็น 

แต่ตนเองและผีสางเทวดาเห็น อยา่งไรก็ตาม ความเชื�อดงักล่าวปัจจุบนันบัวนักาํลงัจะสูญ

หายไปเพราะความเจริญกา้วหนา้ของวิทยาการแผนใหม่และเทคโนโลย ีรวมทั�งการรับเอา

วฒันธรรมต่างถิ�นต่างชาติเขา้มาใชใ้นสังคมแทนที�วฒันธรรมเดิมมากขึ�น                                                    

                                 

  2.  ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ 

ไม่มีหลกัฐานปรากฏชดัเจนวา่ชาวลา้นนาไดย้อมรับนบัถือเอาศาสนาพราหมณ์ 

เขา้มาอยูใ่นระบบความเชื�อของตนตั�งแต่สมยัใด  แต่ตามประวติัศาสตร์ทางศาสนาระบุวา่ 

ในพุทธศตวรรษที� 3 พระเจา้อโศกมหาราช แห่งราชวงศเ์มารยะ ไดแ้ผแ่สนยานุภาพปราบ

แควน้น้อยใหญ่ทั�วอินเดียอย่างรุนแรง ชาวอินเดียในแควน้กาลิงคะเป็นจาํนวนมาก ได้

อพยพหนีภยัสงครามเขา้มาสู่สุวรรณภูมิ คือ ดินแดนประเทศไทย สหภาพเมียนมาร์ และ

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบนั   คนเหล่านั�นส่วนใหญ่นบัถือลทัธิผี

สางเทวดามาแต่เดิม และเกิดการประสมประสานกลืนกลายความชื�อดั�งเดิมเขา้กบัศาสนา

พราหมณ์ในที�สุด  

              หลกัฐานที�ปรากฏในภาคเหนือ เช่น โบสถ์พราหมณ์ในวดัศรีสวาย องค์ศิวลึงค์

ขนาดใหญ่จาํนวนมากในบริเวณวดัมหาธาตุ จงัหวดัสุโขทยั และความเชื�อถือเรื� องนาง
แก้ว (พระอุมาเทวี หรือ บรรพตี ชายาของพระศิวะ) ที�ประดิษฐานอยู่บนดอยนางแก้ว 

เส้นทางระหว่างจงัหวดัเชียงใหม่-เชียงราย ซึ� งผูค้นตอ้งบูชาด้วยศิวลึงค์  รวมทั�งนิทาน

ปรัมปราของชาวล้านนา ที�ปรากฏอยู่ในเทวมูลประเวณี ฉบบัใบลาน (ดู มณี พยอมยงค ์
2548 : 2)  ที�กล่าว ถึงกาํเนิดของมนุษยว์า่  พระพรหมไดปั้� นมนุษยค์ู่แรกขึ�น ตั�งชื�อวา่ “ปู่

แสงสี ยา่แสงไส้”ให้อยูใ่นโลก  บรรดาพระพรหมทั�งหลายไดก้ลิ�นงว้นดินที�หอมขึ�นไปถึง

พรหมโลก ก็พากนัลงมาเยี�ยมโลกใหม่ ไดลิ้�มรสงว้นดินที�มีกลิ�นหอม รสอร่อย จึงพากนั
ติดใจกินง้วนดินกนัเป็นการใหญ่ จนเกิดกายหยาบ กลบัขึ�นสู่พรหมโลกไม่ได ้กลายเป็น
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ลูกหลานสมสู่กบัลูกหลานของปู่ แสงสี ยา่แสงไส้สืบมา พฒันาการเป็นมนุษยก์ลุ่มแรกที�

เป็นตน้ตระกูลของมนุษยย์ุคปัจจุบนั  เป็นตน้   ลว้นเป็นหลกัฐานที�แสดงถึงอิทธิพลของ
ศาสนาพราหมณ์ที�มีต่อประชาชนในภูมิภาคนี�ไดเ้ป็นอยา่งดี 

              ความเชื�อในศาสนาพราหมณ์ของชาวล้านนา  อาจสรุปจากกิจกรรม และ

ปรากฏการณ์ทางสังคมที�ผูค้นแสดงออกในชีวิตประจาํวนัอยูเ่นือง ๆ ตวัอยา่งเช่น 
 

 2.1 ความเชื�อทางไสยศาสตร์ 

 ความเชื�อทางไสยศาสตร์ เป็นความเชื�อในสิ� งลึกลับที�ไม่อาจอธิบายด้วย
เหตุผลทางวิทยาศาสตร์ได้ เป็นเรื�องเกี�ยวกบัเวทมนตร์คาถาและพลงัจิต ที�ปรากฏอยู่ใน

คมัภีร์อาถรรพเวท ซึ� งเป็นคมัภีร์ที� 4 แห่งคมัภีร์พระเวท (Veda) ของศาสนาพราหมณ์-

ฮินดู   ไสยศาสตร์ เป็นความเชื�อทั�งทางดีและทางร้าย  ในทางดี เรียกวา่ “ปิยะ” ทาํให้เกิด
ความรัก เกิดเสน่ห์ (สิเนหะ) เมตตามหานิยม ความโชคดี สําเร็จประโยชน์ มีความสุข 

ปลอดภยั  ส่วนในทางร้าย เรียกวา่ “กายะ”  เป็นเครื�องทาํลายและเครื�องป้องกนัอนัตราย

เช่น การสักยนัต์เพื�อความอยูย่งคงกระพนั การทาํคุณไสย เสน่ห์ยาแฝด  การใชเ้วทมนตร์
คาถา  เป็นตน้    
 ความเชื�อเรื�องไสยศาสตร์ ปรากฏในหนงัสือวรรณคดีลา้นนามากมายหลาย

แห่ง เช่น คร่าวหงส์หิน คร่าวสุวตัร คร่าวสุธน  คร่าวโปราพญาบ่าว ลิลิตพระลอ เป็นตน้  

ในคร่าวและวรรณกรรมเหล่านั�น มกัจะใชไ้สยศาสตร์มาทาํให้เกิดเหตุการณ์ที�เหนือปกติ

วิสัยของมนุษยจ์ะเป็นไปได ้หรือจะบนัดาลใหเ้กิดขึ�นได ้เช่น การเหาะเหินเดินอากาศ การ

ใช้เวทมนตร์ให้หลงใหล การอยู่ยงคงกระพนั การแปลงกายเป็นรูปอื�น  การบงัคบัภูตผี

ปีศาจให้อยูใ่นอาํนาจ และกระทาํตามปรารถนาของผูม้ีอาํนาจ  

 ความนิยมในไสยศาสตร์ของคนลา้นนา นอกจากมีปรากฏในวรรณกรรมแลว้

ยงัปรากฏอยู่ในชีวิตจริงของชาวบา้นด้วย เช่น การตู ้ (การทาํคุณไสย) การฝังรูป การทาํ

เสน่ห์  เป็นตน้  เป็นที�น่าสังเกตวา่แมปั้จจุบนัสังคมจะพฒันาไปสู่ยุคของการใชเ้ทคโนโลยี

ในระดบัสูงแลว้ก็ตาม แต่ความเชื�อในลกัษณะนี�ก็ยงัปรากฏอยูใ่นชีวิตประจาํวนั 
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 2.2  ความเชื�อเรื�องฤกษ์ยาม 

 แมอ้าจมิใช่เป็นความเชื�อตามคติพราหมณ์ทั�งหมด แต่ไม่อาจปฏิเสธไดว้า่เป็น
ความเชื�อที�ไดรั้บอิทธิพลจากคติพราหมณ์อยูม่าก  ความเชื�อเรื�องฤกษย์าม เป็นความเชื�อที�

อาศัยการคาํนวณทิศทางของดวงดาวว่าจะมีผลต่อชีวิตของมนุษย์ ดังนั�น ในเวลาที�จะ

กระทาํการมงคล เช่น สร้างบา้นใหม่ ขึ�นบา้นใหม่ เปิดที�ทาํการบริษทัใหม่ แต่งงาน หรือ  
จะออกเดินทางไกล ชาวลา้นนามกันิยมดูฤกษ์ยามเสียก่อน เพื�อความเป็นสิริมงคลและให้

มีโชค ปราศจากภยนัตรายทั�งปวง 

 กิจกรรมหนึ� งที�เห็นปฏิบติักันอยู่อย่างเหนียวแน่นคือ ชาวล้านนา ก่อนจะ
ปลูกเรือนจะต้องหาฤกษ์งามยามดีเสียก่อนและถือเป็นเรื�องสําคญัมาก เพราะเชื�อกนัว่า 

หากปลูกเรือนใน “มื�อจั�น วนัดี”  คือ ตามฤกษท์ี�ยามที�เหมาะสมแลว้จะทาํให้ผูอ้ยูอ่าศยัมี

ความสุขความเจริญ อยู่เย็นเป็นสุข ทาํมาค้าขึ�นและครอบคลุมถึงการหาฤกษ์ยามดีใน
ขั�นตอนการปลูกเรือนอื�น ๆ เช่น ในอดีตตอ้งดูฤกษ์ในการเขา้ป่าหาไมม้าทาํเสาเรือน ฤกษ์

ในการขดุหลุมฝังเสา ฤกษใ์นการยกเสาเอก แมเ้มื�อสร้างบา้นเสร็จแลว้ก็ตอ้งดูฤกษ์เพื�อหา

ฤกษง์ามยามดีในการเขา้อยูอ่าศยั  เป็นตน้ 
 ตวัอย่างความเชื�อเรื� องฤกษ์ยามที�นับถือกนัจนกระทั�งปัจจุบนั คือ วนัดี วนั

เสียประจาํเดือน (วนัปรัสสทา) ดงันี�  

 เดือน เกี�ยง ห้า เกา้  เสียอาทิตย ์กบั จนัทร์ 
 เดือน ยี� หก สิบ  เสีย องัคาร 

 เดือน สาม เจ็ด สิบเอ็ด เสียเสาร์ กบั พฤหสับดี 

 เดือน สี�  แปด สิบสอง  เสียศุกร์ กบั พุธ 
 นอกจากนี�  ยงัมีความเชื�อเกี�ยวกบัเกณฑ์การพิจารณาประกอบทาํกิจกรรมที�

สําคญัๆ ในชีวิตของชาวลา้นนาอีกมากมาย เช่น 
 เกณฑใ์นการพิจารณาวนัแต่งงาน ไดแ้ก่ 1) ตอ้งเป็นวนัหวัเรียงหมอน 2) ตอ้ง

เป็นเดือนคู่ คือ ยี� สี�  หก แปด สิบ (ยกเวน้เดือนสิบช่วงเขา้พรรษา) 3) ตอ้งไม่อยูใ่นเทศกาล

เขา้พรรษา 4) ตอ้งไม่เป็นวนัปรัสสทา 5) ตรงกบัวนัเสาร์หรือวนัภทัราติถียิ�งดี 6) หลีกเลี�ยง

วนัมว้ยบ่าวสาว ตรงกบัวนัขึ�น 11, 12 คํ�า และวนัแรม 8 คํ�า ของทุกเดือน 7) วนัฟ้าตีแสง

เศษ 2, 4, 5, 6  และ 8) หลีกเลี�ยงวนัข่วงบ่าวสาว คือ เดือนยี� วนัสี วนัใส้ วนัสัน, เดือนสี� 

วนัสะงา้ วนัเส็ด, เดือนหก วนัใจ ้วนัใค,้ เดือนแปด วนัยี วนัเหมา้, เดือนสิบ วนัสี วนัใส้ 
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 เกณฑ์ในการพิจารณาซื�อรถใหม่ ยานพาหนะใหม่ ได้แก่ 1)ตอ้งไม่เป็นวนั 

ปรัสสทา 2)หลีกเลี�ยงวนัอังคารเพราะเป็นวนัแรง 3)หลีกเลี�ยงวนัขึ� นและแรม 8 คํ� า 

(กาลกิณีตกยวัยาน) 4)ตรงกบัวนัลิตตาติถียิ�งดี 5)วนัฟ้าตีแสงเศษ 2, 4, 5, 6 และ 6)ดูฤกษ์

ยามแต่ละวนัประกอบ 

 เกณฑ์ในการพิจารณาขึ� นบ้านใหม่ เปิดร้านใหม่ ได้แก่ 1)ต้องไม่เป็นวนั 

ปรัสสทา 2)ตอ้งเป็นเดือนคู่ คือ ยี� สี�  หก แปด สิบ สิบสอง 3)ตรงกบัวนัภทัราติถีหรือวนั

เสาร์ยิ�งดี 4)วนัฟ้าตีแสงเศษ 2, 4, 5, 6 และ 5)ดูฤกษย์ามแต่ละวนัประกอบ 

 
 3.  ความเชื�อในพระพุทธศาสนา 

 ชาวลา้นนาไดรั้บเอาพระพุทธศาสนาเขา้มาเคารพนบัถือ เป็น 3 ระยะดว้ยกนั คือ 

ระยะแรก นบัแต่การเผยแผพ่ระพุทธศาสนาเขา้มายงัแถบสุวรรณภูมิของคณะสงฆซึ์� งนาํ

โดยพระโสณเถระและพระอุตรเถระ สมณฑูตของพระเจา้อโศกมหาราช  ระยะที�สอง 

สมยัพระนางจามเทวีแห่งนครหริภุญชยั (ลาํพูน) ไดอ้าราธนาพระสงฆ์มาจากเมืองละโว ้

(ลพบุรี) มาประสมประสานกบัพระสงฆ์ที�มีอยู่แต่เดิมในอาณาจกัรโยนกเชียงแสน  และ

ระยะที�สาม สมัยอาณาจักรล้านนา ได้รับพระพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงศ์เข้ามาอีก  

สันนิษฐานวา่พระพุทธศาสนาลทัธิลงักาวงศ ์นี�  พญามงัรายไดรั้บมาจากอาณาจกัรสุโขทยั 

ซึ� งพอ่ขุนรามคาํแหงมหาราชไดน้าํมาจากนครตามพรลิงค ์(นครศรีธรรมราช) อีกต่อหนึ�ง   

นอกจากนี� ในบางยุคบางสมัยก็คงจะได้รับพระพุทธศาสนาแบบพุกามจากพม่าเขา้มา

ผสมผสานอย่างมิอาจหลีกเลี�ยงได้  ด้วยว่าทั� งสองอาณาจักรมีพื�นที�ติดต่อกันและมี

ความสัมพนัธ์ในเชิงการเมืองระหว่างประเทศอยู่เนือง ๆ บางสมัยมีการทาํสงคราม

ระหว่างกัน มีการกวาดต้อนผูค้นจากเมืองหนึ� งไปอยู่ในอีกเมืองหนึ� ง อนัเป็นลกัษณะ 

“เก็บผกัใส่ซ้า เก็บขา้ใส่เมือง” อยูเ่ป็นระยะ ในการกวาดตอ้นดงักล่าวก็เป็นที�แน่นอนว่า

ตอ้งกวาดตอ้นเอาพระสงฆ ์และคมัภีร์ทางศาสนารวมทั�งศาสนวตัถุต่าง ๆ ไปดว้ย 

              การนบัถือพระพุทธศาสนาของชาวลา้นนา มีพื�นฐานมาจากความเชื�อดั�งเดิมแบบ

ผีสางเทวดาไสยศาสตร์อนัมีตน้เคา้มาจากศาสนาพราหมณ์ แลว้มารับเอาพระพุทธศาสนา

จากที�ต่าง ๆ จึงเกิดการผสมผสานอย่างแนบแน่น  การประกอบพิธีกรรมทางศาสนาจึง
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ผสมปนเปกนัไปทั�งศาสนาพราหมณ์ ศาสนาพุทธ และความเชื�อแบบดั�งเดิม จนแทบจะ

แยกกนัไม่ออกวา่อยา่งไหนเป็นของศาสนาใดแมใ้นปัจจุบนั  อยา่งไรก็ตาม เมื�อพิจารณา

ถึงอตัลกัษณ์ทางสังคม วฒันธรรมและประเพณีอนัเป็นส่วนแกนของชาวลา้นนาและคน

ไทยโดยภาพรวมทั�งหมด  สามารถกล่าวไดว้า่วฒันธรรมและประเพณีของคนไทยและคน

ลา้นนา ส่วนใหญ่มาจากรากฐานของพระพุทธศาสนาแทบทั�งสิ�น   

               ความเชื�อทางพุทธศาสนาที�ปรากฏในพฤติกรรมสังคมของคนลา้นนาและคน

ไทยโดยทั�วไป 

 

 3.1  ความเชื�อเรื�องกฏแห่งกรรม 

 ถือเป็นความเชื�ออนัเป็นกฎธรรมชาติ (Law of Nature) หรือกฎแห่งเหตุและ

ผล   คาํวา่ “กรรม” หมายถึง “การกระทาํ”(Action/Deed) ที�ยึดตวัเจตนาเป็นมาตรฐานใน

การตดัสินคุณค่า  การกระทาํที�ดี เรียกวา่ กุศลกรรม มีผลเป็น บุญ (ความดี)  การกระทาํที�

ไม่ดี เรียกวา่ อกุศลกรรม มีผลเป็น บาป (ความชั�ว)  การกระทาํที�วา่นี�สามารถแสดงออก

ได้ทาง “ไตรทวาร” คือ ทาํทางกาย เรียกว่า กายกรรม ทาํทางวาจาโดยการพูดออกมา 

เรียกวา่ วจีกรรม  ทาํทางใจดว้ยการนึกคิด เรียกวา่ มโนกรรม 

 พระพุทธศาสนาสอนไวว้่า คนเราจะเป็นไปตามกรรมที�ทาํ เป็นคนดีก็เพราะทาํ

กุศลกรรม  เป็นคนชั�วเพราะทาํอกุศลกรรม  เป็นโจรก็เพราะทาํโจรกรรม  เป็นตาํรวจก็

เพราะทาํหน้าที�เป็นผูพ้ิทกัษ์สันติราษฎร์  เป็นครู อาจารย ์ก็เพราะทาํหนา้ที�อบรมสั�งสอน

แนะนาํศิษย ์ เป็นตน้  ทาํสิ�งใดยอ่มไดสิ้�งนั�น ทาํดีไดดี้ ทาํชั�วไดช้ั�ว ฯลฯ  พุทธศาสนาจึงมี

ลกัษณะเป็น  “กรรมวาที”  คือยึดการกระทาํเป็นดชันีชี� วดัค่าของคน  มิได้ตดัสินที�ชาติ

กาํเนิด หรือฐานะทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง หรือลทัธิความเชื�อทางศาสนา 

 

 3.2  ความเชื�อในจิตนิยมผสมกบัธรรมชาตินิยม (Naturalism) 

 พระพุทธศาสนาเชื�อว่ามนุษยม์ีส่วนประกอบ 2 ส่วน คือ รูปกบันาม หรือ 

กายกบัจิต  ทั�ง 2 ส่วนทาํงานประสานสัมพนัธ์กนัในลกัษณะ “จิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว”   

การกระทาํทางกายและวาจาเกิดจากการบงการของจิต  หรือจิตเป็นผูส้ั�งการ  นอกจากนี�
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คนลา้นนาส่วนหนึ�งเชื�อวา่จิตวิญญาณเป็นอมตะดาํรงอยูนิ่รันดร สามารถแยกอยูต่่างหาก

จากกนัได้ จึงยงัมีการเซ่นไหวว้ิญญาณของบรรพบุรุษกนัอยู่  ประเพณีการเลี� ยงผีบา้นผี

เรือน ดงักล่าวขา้งตน้ แมก้ระทั�งประเพณีการสู่ขวญั เป็นกรณีที�ยนืยนัถึงความเชื�อนี�ไดดี้ 

 

 3.3  ความเชื�อเรื�องนรกสวรรค์ 

 พุทธศาสนากล่าวถึงนรกสวรรคไ์ว ้3 ระดบั คือ  

 ระดบัที� 1 นรกสวรรคใ์นชาติหนา้  เป็นนรกสวรรคห์ลงัชาตินี� ไปแลว้ เชื�อกนั

วา่ถา้ทาํดีไว ้ก็จะไดข้ึ�นสวรรค ์ ทาํชั�วก็จะไปตกนรก   

 ระดบัที� 2 นรกสวรรคใ์นใจเรา ที�เรียกวา่ “สวรรคใ์นอก นรกในใจ”  ซึ� งเป็น

เรื� องในชาตินี�  เพราะมนัอยู่ในจิตใจของเราเองในแต่ละขณะจิต  ตวัอย่างเช่น ถ้าเราทาํ

กรรมชั�ว(อกุศลกรรม) เรารู้สึกเดือดร้อนใจ กงัวลใจ  เป็นทุกข์  เป็นสภาพจิตที�เป็นทุกข ์ก็

เปรียบไดก้บัการตกนรก   ถา้ทาํความดี (กุศลกรรม)ก็เกิดความสุขใจ  ความปราโมทย ์ ปีติ  

เป็นสุข จิตใจก็อยูใ่นระดบัสวรรค ์  เป็นตน้ 

 นอกจากนี�มีพุทธพจน์ก็ยืนยนัไวว้า่ “เมื�อจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติเป็นที�หวงัได ้ 

เมื�อจิตผ่องใส สุคติเป็นที�หวงัได”้ ก็เป็นหลกัฐานยืนยนัถึงนรก-สวรรค์ระดบันี� ได ้อย่าง

สาํคญั 

 ระดบัที� 3 นรกสวรรคท์ี�เราปรุงแต่งขึ�นเองตลอดเวลาในชีวิตประจาํวนั โดย

อาศยัอายตนะทั�ง 6 คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ นั�นเอง  นรก-สวรรคร์ะดบันี�คลา้ยกบัระดบั

ที� 2 แต่เป็นเรื�องที�ละเอียดอ่อนมากกวา่ คือเป็นเรื�องที�สัมพนัธ์กบัระดบัจิตใจ  กล่าวคือ 

เมื�อนยัน์ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ ของเรา ผสัสะ (Contact) กบัสิ�งเร้าภายนอก หากจิตเราปรุง

แต่งให้ชอบ (อิฏฐารมณ์) เราก็จะรู้สึกพึงพอใจ จิตอิ�มเอิบ เบิกบาน เป็นสุข (สุขเวทนา)  

แต่หากจิตเราปรุงแต่งให้ชงั (อนิฏฐารมณ์) เราก็จะรู้สึกไม่พอใจ จิตขดัเคือง ห่อเหี�ยว เป็น

ทุกข์ (ทุกขเวทนา)  สภาวะของจิตที�เป็นสุข เป็นทุกข์ เช่นนี�ก็คือ นรก สวรรค ์ในชั�วขณะ

จิตของเรานั�นเอง 

 ความเชื�อในบาป บุญคุณโทษ ความเชื�อเรื�องชาติภพ และความเชื�อเรื�องนรก

สวรรค ์ นบัวา่มีบทบาทสาํคญัมากในวิถีชีวิตคนลา้นนา 
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 3.4  ความเชื�อที�มกีารผสมผสาน 

 เป็นความเชื�อที�ผสมผสานแบบศาสนาพราหมณ์รวมอยู่ดว้ย เช่น ความเชื�อ

เรื�องเทพ เทวดา พระอินทร์ พระพรหม ทา้วจตุโลกบาลผูรั้กษาทิศทั�งสี�   เป็นตน้  ซึ� งเห็น

ไดจ้ากเวลาที�มีการประกอบพิธีกรรมใด ๆ ก็ตาม  เมื�อมีการกล่าวถึงพระพุทธ พระธรรม 

พระสงฆ์แลว้ มกัจะมีกล่าวถึงเทพ เทวดาต่าง ๆ ดว้ย แมก้ระทั�งในการประกอบพิธีสงฆ์

การเทศนาธรรม หรือการเจริญพระพุทธมนต์  หลังจากกล่าวคําบูชาพระรัตนตรัย 

อาราธนาศีล รับศีลแล้ว  ปู่ จ๋ารย ์(มรรคนายก) จะกล่าวคาํอาราธนาธรรม เพื�ออาราธนา

พระสงฆใ์หแ้สดงธรรม  หรือกล่าวคาํอาราธนาพระปริตร เพื�อให้พระสงฆ์เจริญพระพุทธ

มนต์  พระสงฆ์ที�นั�งลาํดบัรองลงไปก็จะกล่าวบท “ขดัสัคเค” คือ อญัเชิญสรรพเทวดา

ทั�งหลายบรรดามีในสรรพทิศ ให้มาสโมสรสันนิบาตกนัเพื�อฟังการสาธยายพระพุทธมนต ์

 ตวัอยา่งความเชื�อที�เกี�ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาในส่วนรายละเอียด ยงัมีอีก

มากมาย เช่น  ความเชื�อเกี�ยวกบัวิถีชีวิตตั�งแต่เกิดจนตาย คือ ความเชื�อเรื�องการเกิด  การแก่ 

การตาย  ความเชื�อที�เป็นไปตามประเพณีตามเทศกาล เช่น การขนทรายเข้าวดั การ

ทานก๋วยสลาก  ความเชื�อเรื�องตุง และการถวายโคมไฟ  ความเชื�อเรื�องโชคลาภ  ความเชื�อ

เรื�องการให้ทาน   ความเชื�อเรื�องการปล่อยโคมลอย  เป็นตน้ 

 

ประเพณีและพธิีกรรรมของชาวล้านนา  

   

            คาํวา่ “ประเพณี” หรือที�ชาวลา้นนาเรียกวา่ “ป๋าเวณี” ศาสตราจารยพ์ระยาอนุมาน

ราชธน (2548 : 17 – 18) ไดใ้ห้ความ หมายไวว้า่  คือ ความประพฤติที�ชนหมู่หนึ� งซึ� งอยูใ่น

ที�แห่งหนึ� งถือเป็นแบบแผนกันมาอย่างเดียวกัน และสืบต่อกันมานาน ถ้าใครในหมู่

ประพฤติออกนอกแบบก็ผิดประเพณี หรือผิดจารีตประเพณี พจนานุกรมฉบับ

บณัฑิตยสถาน (2556 : 709) ไดใ้ห้ความหมายของประเพณีไวว้า่ สั�งที�นิยมถือปฏิบติัสืบๆ 

กนัมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียมหรือจารีตประเพณี เมื�อนํามารวมกันแล้วก็มี

ความหมายวา่  ความประพฤติที�คนส่วนใหญ่ยึดถือเป็นแบบแผน และไดป้ฏิบติัสืบต่อกนั

มาจนเป็นตน้แบบที�จะให้คนรุ่นต่อ ๆ ไปไดป้ระพฤติปฏิบติัตามสืบต่อไป    
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                  ประเพณีเป็นกิจกรรมที�มีการปฏิบัติสืบเนื�องกันมา เป็นเอกลักษณ์และมี

ความสําคญัต่อสังคม เช่น การแต่งกาย ภาษา วฒันธรรม ศาสนา ศิลปกรรม กฎหมาย 

คุณธรรม ความเชื�อ ฯลฯ อนัเป็นบ่อเกิดของวฒันธรรมของสังคมเชื�อชาติต่าง ๆ  กลายเป็น

ประเพณีประจาํชาติและถ่ายทอดกนัมาโดยลาํดบั หากประเพณีนั�นดีอยูแ่ลว้ก็รักษาไวเ้ป็น

วฒันธรรมประจาํชาติ  หากไม่ดีก็แกไ้ขเปลี�ยนแปลงไปตามกาลเทศะ  ประเพณีลว้นไดรั้บ

อิทธิพลมาจากสิ� งแวดล้อมภายนอกที�เข้าสู่สังคม และสังคมรับเอาแบบปฏิบัติที�

หลากหลายเขา้มาผสมผสานในการดาํเนินชีวิตของกลุมตน ประเพณีจึงเป็นวิถีทางแห่ง

การดาํเนินชีวิตของสังคม โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาซึ� งมีอิทธิพลต่อประเพณีไทยมาก

ที�สุด วดัวาอารามต่างๆ ในประเทศไทยสะทอ้นให้เห็นถึงอิทธิพลของพุทธศาสนาที�มีต่อ

สังคมไทย และชี� ใหเ้ห็นวา่ชาวไทยให้ความสําคญัในการบาํรุงพุทธศาสนาดว้ยศิลปกรรม

ที�งดงามเพื�อใชใ้นพิธีกรรมทางศาสนามาตั�งแต่โบราณกาล   

                 กล่าวโดยสรุป ประเพณี เป็นสิ�งที�ผูค้นนิยมยึดถือประพฤติปฏิบติัสืบ ๆ กนัมา

จนเป็นแบบแผน และกลายเป็นส่วนหนึ� งของวิถีชีวิตของมนุษย์ โดยปกติประเพณี

แบ่งเป็น 3 ลกัษณะ คือ จารีตประเพณี ขนบประเพณี และธรรมเนียมประเพณี  

                   จารีตประเพณี  ไดแ้ก่ ประเพณีที�เกี�ยวขอ้งกบัศีลธรรม เป็นประเพณีที�ถือเป็น

หลกัการใหญ่ที�สร้างความสงบสุขของสังคมและคนในสังคมถือเป็นหลกัยึดในการปฏิบติั

และให้คุณค่า  บางทีเรียกวา่ “ฮีต” (จารีต)  เป็นประเพณีที�สังคมถือวา่ ถา้ใครกระทาํฝ่าฝืน 

หรือ งดเวน้ไม่กระทาํ ถือวา่มีความผิด ความชั�ว เรียกว่า “ผิดฮีต” เช่น ลูกตอ้งกตญั�ูต่อ

พ่อแม่และกระทาํตอบแทนต่อท่านในฐานะที�เป็นบุพการี ลูกคนใดที�อกตญั�ูต่อพ่อแม่ 

หรือทาํร้ายพอ่แม่ ถือวา่เป็นการกรทาํที�ผิดฮีต เป็นความชั�ว 

                  ขนบประเพณี  ได้แก่ ประเพณีที�สถาบนัต่างๆ เช่น วดั หน่วยงานราชการ 

บริษทั  เป็นตน้ ตั�งขึ�นเป็นระเบียบแบบแผนแลว้ถือปฏิบติัสืบต่อกนัมา ทั�งที�เป็นระเบียบ

แบบแผนโดยตรง คือวางแบบแผนไวช้ดัเจน เช่น แบบแผนของพระ แบบแผนของทหาร 

เป็นตน้ อนัเป็นลกัษณะขอ้บงัคบั  และระเบียบแบบแผนโดยออ้มหรือโดยปริยาย คือ แบบ

แผนที�ไม่เคร่งครัดนกั เป็นที�รู้กนัเอง และปฏิบติักนัจนกลายเป็นประเพณีขององคก์รหรือ

หน่วยงานนั�น 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%9B%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%8E%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B2
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                  ธรรมเนียมประเพณี  ไดแ้ก่ ประเพณีที�เป็นธรรมดาสามญั ไม่มีระเบียบแบบ

แผนเหมือนขนบประเพณี ไม่มีผิดมีถูกเหมือนจารีตประเพณี  เพียงแต่เป็นที�นิยมกนัวา่มี
คนประพฤติแลว้ก็ปฏิบติัสืบต่อกนัมา  ถา้มีการทาํผิดหรือฝ่าฝืนก็ไม่เป็นเรื�องที�ผิดสําคญั

อะไรนัก นอกจากจะเห็นว่าเป็นผูท้ี�ไม่มีมารยาท ไร้การศึกษา หรือ ขาดสมบติัผูดี้  เช่น 

ประเพณีที�เกี�ยวกบักิริยามารยาท การแต่งกาย การกิน การพูด การเป็นเจา้ของบา้น การ
เป็นอาคนัตุกะ เป็นตน้ 

                 ศาสตราจารยม์ณี พยอมยงค์  (2548 : 17-21, 47-370) ไดแ้บ่งประเพณีของชาว

ลา้นนา เป็น 2 ลกัษณะ  คือ ประเพณีประจาํเดือนหรือเป็นเทศกาล และประเพณีที�ทาํป็น 
ครั� งคราว หรือประเพณีในวถีิชีวิต 

 

 1. ประเพณีประจําเดือน 
ประเพณีประจาํเดือน หรือ ตามเทศกาลของชาวล้านนา เริ� มต้นจากเดือน

เมษายน อนัเป็นช่วงตรุษสงกรานต์ ซึ� งถือเป็นเดือนเริ�มตน้ปีใหม่ ตรงกบัเดือน 7 เหนือ 

(เดือน 7 ใต)้ ทางลา้นนาเรียกวา่ “เดือน 7 สังขานต์ปี� ใหม่แกว้” เป็นตน้ไป ไล่เรียงไปจน
กลบัมาสิ�นสุดที� เดือน 6 เหนือ เป็นอนัครบรอบปี หรือ 12 เดือน เป็นเช่นนี� ตลอดมา 

ชีวิตประจาํวนัตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีการทาํบุญก็หมุนเวียนเปลี�ยนไปตามจกัร

ราศรีตามลาํดบัดงันี�  
 1. เดือน 7 เหนือ (เดือน 5 ใต้ ประมาณเดือนเมษายน) เดือนนี�มีประเพณีที�สําคญั 

คือ ประเพณีสงกรานต์ (ปี� ใหม่เมือง)   ประเพณีขนทรายเข้าวดั ประเพณีสรงนํ� าพระ  

ประเพณีการทานตุง ประเพณีการแห่ไมค้ ํ� าสะหรี ประเพณีปอยบวชลูกแก้ว (บรรพชา
สามเณร) ประเพณีขึ�นทา้วทั�งสี�  และประเพณีเลี�ยงผปีู่ ยา่ เป็นตน้ 

 1) ประเพณีปี� ใหม่เมือง  

 ประเพณีปี� ใหม่เมืองหรือตรุษสงกรานตข์องลา้นนา มีลาํดบั ดงันี�  
 เริ�มตั�งแต่วนัที� 13 เมษายน  เป็นวนัสงกรานต์  หรือวนัสังขารล่อง  หมายถึง 

การกา้วไปหรือการยา้ยของพระอาทิตยจ์ากราศีมีน สู่ราศีเมษ ตามประเพณีโบราณนั�น  ใน

วนัสังขารล่องกษตัริย์ล้านนาจะตอ้งทาํพิธีสรงนํ� าตามทิศที�โหรหลวงคาํนวณไว ้ และ
จะตอ้งลงไปทาํพิธีลอยเคราะห์ให้ไหลไปตามนํ� าในแม่นํ� าสายสําคญั เช่น แม่นํ� าปิง แม่นํ� า

กก แม่นํ� าวงั  โดยในวนันี� จะยงัไม่มีพิธีกรรมทางศาสนาแต่อยา่งใด กิจกรรมในวนันี� จะมี

พิธีส่งสังขานต ์หรือไล่สังขานต ์ โดยจะเริ�มตั�งแต่หลงัเที�ยงคืนของวนัที� 12 มีการตีเกราะ
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เคาะไม ้ จุดประทดั ยิงปืน  แต่สมยัโบราณจะมีการนาํดอกไมเ้ครื�องสักการะใส่คานหาม

แห่ส่งสังขานต ์ในวนันี�ประชาชนจะทาํความสะอาดบา้นเรือน 
 วนัที� 14 เมษายน  วนัเนาว์หรือวนัเน่า วนันี� คนล้านนาเชื�อว่าเป็นวนัที�มี

ความหมายไม่ค่อยดี จึงทาํใหเ้กิดการห้ามกระทาํสิ�งที�ไม่เป็นมงคล ไม่ด่าแช่งกนั  โดยเชื�อ

ว่าใครด่าหรือแช่ง กนัในวนันี�  ปากจะเน่าจะเหม็นไปตลอดทั�งปี วนัเน่าถือเป็นวนัดา 

ชาวบ้านจะได้เตรียมข้าวปลาอาหารเพื�อนาํไปทาํบุญที�วดัในวนัรุ่งขึ� นหรือวนัพญาวนั 

วนันี�ถา้ตดัไมไ้ผ่เพื�อจกัสานหรือปลูกบา้นจะดี เพราะเชื�อว่าเนื�อไมจ้ะมีกลิ�นเหม็น ทาํให้

มอดไม่กดัไม้  ในช่วงบ่ายมีการขนทรายเข้าวดั  และก่อเป็นเจดีย์ทราย ตอนเย็นจึงนํา

อาหารให้พอ่แม่ปู่ ยา่ตายายรับประทาน 

 วนัที� 15 เมษายน วนัพญาวนั เป็นวนัที�พระอาทิตยเ์คลื�อนเขา้สู่ราศีเมษ ใน

วนันี�ของลา้นนาจะมีการเปลี�ยนตวัเลขจุลศกัราชใหม่โดยนบัเพิ�มขึ�นอีกหนึ�งปี  นอกจากนี�

ยงัถือว่าเป็นการเริ� มต้นของปีนักษัตรใหม่อีกด้วย ตอนเช้าชาวบ้านจะไปวดัเพื�อถวาย

อาหารแก่ภิกษุสงฆ์  และอุทิศแด่บรรพชนที�ล่วงลบั หลงัเสร็จทาํบุญที�วดัแลว้จะเตรียม

สํารับอาหาร นาํขนัขา้วไปให้แก่ญาติผูใ้หญ่ที�เคารพนบัถือ จะมีพิธีสรงนํ� าพระประธาน

และพระเณรในวดั  ปล่อยนก ปล่อยปลา  พิธีสระเกล้าดาํหวับิดามารดา ญาติผูใ้หญ่ เพื�อ

ขอขมาลาโทษอนัเนื�องจากการกระทาํในหนึ� งปีที�ผ่านมาที�อาจได้ประพฤติในสิ� งที�ไม่

สมควรและเพื�อเป็นการขอพรปีใหม่จากผูอ้าวุโสที�เรารพนบัถือ 

 วนัที� 16 เมษายน เรียกว่าวนัปากปี  เป็นวนัเริ�มต้นของปีใหม่ (แรม 15คํ�า) 

วนันี� จะตอ้งดาํหวัพระสงฆ์ผูใ้หญ่ หรือปูชนียสถานสําคญัที�อยูห่่างไกล  ส่งเคราะห์บา้น  

และทาํพิธีขึ�นทา้วทั�ง 4 อญัเชิญมาคุม้ครองให้เกิดความสุขสวสัดีต่อชุมชน  วนันี�ชาวบา้น

นิยมบริโภคอาหารที�ทาํจากขนุน   ซึ� งบางคนจะนาํใบขนุนสด 9 ใบ ไปไวท้ี�นอน เพราะ

เชื�อวา่ขนุนจะช่วยคํ�าจุนอุดหนุนให้มีความสุขตลอดปี  

 2) ประเพณีแห่ไม้คํ�าสะหรี 

 คาํว่า “ไมค้ ํ�า”  หมายถึง ไมท้ี�มีง่ามหรือมีสองแฉกในส่วนปลาย ใช้สําหรับ

การคํ� ายนัสิ�งต่างๆ ส่วนคาํว่า “สะหรี”(ศรี) เป็นภาษาลา้นนา หมายถึง ตน้โพธิ�  หรือตน้

พระศรีมหาโพธิ�  สําหรับลกัษณะทั�วไปของไมค้ ํ�าสะหรี ประเภทแรก เป็นไมค้ ํ�าขนาดเล็ก
หรือใหญ่ตามกาํลงัศรัทธา ที�พบเห็นโดยทั�วไปมกัใชไ้มเ้นื�อแข็ง มีลาํตน้ตรง นาํมาปอก
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เปลือก อาจทาด้วยสีขาวหรือไม่ทาก็ได้ หรือตกแต่งประดบัประดาด้วยกระดาษเงิน 

กระดาษทอง จากนั�นผกูมดัดว้ยกรวยดอกไม ้ธูปเทียน ประเภทที�สอง เป็นไมค้ ํ�าขนาดยาว
เท่าความสูง หรือยาวเท่ากบัหนึ�งวาของเจา้ของชะตา ตกแต่งให้สวยงาม จาํนวนหนึ�งอนั   

ส่วนไมค้ ํ� าขนาดเล็ก มีความยาวเท่ากบัหนึ� งศอกของเจา้ของชะตา ทาํขึ�นเป็นจาํนวน

มากกว่าอายุของเจา้ของชะตาหนึ� งอนั  ไมค้ ํ� านี� ผ่านพิธีกรรมการสืบชะตา ส่วนไมค้ ํ�าที�
ถวายในช่วงสงกรานต์มิได้กาํหนดขนาด ประดบัตกแต่งให้สวยงาม ผูกมดัดว้ยกรวย

ดอกไม ้ไมค้ ํ�าใหญ่จะถูกนาํมาจดัวางในแนวเอนลงกบัรถในขบวนแห่ โดยยกส่วนปลาย

ของไมค้ ํ�าขึ�นใหเ้ห็นเด่นเป็นสง่า 
 ค. ไม้คํ�าสะหรี (สรี)    คาํวา่ “ไมค้ ํ�า”  หมายถึง ไมท้ี�มีง่าม หรือมีสองแฉกใน

ส่วนปลาย ใช้สําหรับการคํ�ายนัสิ�งต่าง ๆ ที�อยู่เบื�องสูงให้อยู่ในสภาพที�มั�นคง สามารถ

ประคองตวัอยูไ่ด้   ส่วนคาํว่า “สะหรี”(สรี) เป็นภาษาคาํเมือง หมายถึง ตน้โพธิ�  หรือตน้

พระศรีมหาโพธิ�  ซึ� งเป็นไมท้ี�มีความสําคญัและเกี�ยวขอ้งกบัพระพุทธศาสนาเพราะเป็น

ตน้ไมซึ้� งเป็นที�ตรัสรู้ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้   ไมค้ ํ�าสะหรี จึงหมายถึง ไมค้ ํ�าส่วนของ

ตน้ศรีมหาโพธิ�  ที�ปรากฏอยู่ตามวดัต่าง ๆ  ไมค้ ํ� าดังกล่าวได้จากการนํามาถวายของ

พุทธศาสนิกชนตามความศรัทธาและความเชื�อที�แตกต่างกนัไป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 ความเชื�อเกี�ยวกบัไมค้ ํ�าสะหรี สรุปไดเ้ป็น 3 ประการ ไดแ้ก่  

 1. เพื�ออธิษฐานขอพรตามที�ปรารถนา    ความเชื�อในลกัษณะนี�  มีปรากฏใน

ตาํนานพระธาตุดอยตุง ว่า หากผูใ้ดนาํไมไ้ปคํ�ากิ�งตน้ศรีมหาโพธิ� แลว้อธิษฐาน จะไดรั้บ
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สิ�งที�ตนปรารถนา  แต่ตอ้งคํ�าให้ถูกทิศทาง กล่าวคือ หากตอ้งการมีบุตรให้ค ํ�ากิ�งดา้นทิศ

ตะวน้ออก ตอ้งการทรัพยศ์ฤงคารให้ค ํ�าดา้นทิศเหนือ ถา้ตอ้งการให้พน้จากภยนัตรายทั�ง

ปวง ให้ค ํ�าทิศตะวนัตก  หากปรารถนาโลกุตตรธรรม  มรรค ผลและพระนิพพาน ให้ค ํ�า

ดา้นทิศใต ้ และหากผูใ้ดประสงคจ์ะไดท้ั�งโลกิยสมบติัและโลกุตตรสมบติั ให้นาํไมไ้ปคํ�า

ตน้  ศรีมหาโพธิ� ใหค้รบทั�งสี�ดา้น 

 2. เพื�อคํ�าหนุนให้ชีวิตประสบความเจริญ ไม่ตกตํ�า   ความเชื�อขอ้นี�มาปรากฏ

อยูค่วบคู่กบัพิธีกรรมอนัเนื�องมาจากการสืบชะตา คือ ภายหลงัจากเสร็จสิ�นพิธีกรรมสืบ

ชะตาแลว้ ไมค้ ํ�าในพิธีกรรม   จะถูกนาํไปพิงหรือคํ�าตน้ศรีมหาโพธิ� อยา่งหนึ�ง  อีกอยา่ง

หนึ�งเป็นการนาํไมค้ ํ�าไปถวายในช่วงสงกรานต์โดย   มีวตัถุประสงค ์หรือมุ่งหวงัในความ

เป็นสิริมงคลและการสืบต่ออายุของตนเองให้ยืนยาวสืบไป 

 3. ถือเป็นการคํ�าจุนพระพุทธศาสนาใหอ้ยูย่ืนนาน  เป็นความหมายที�ซ้อนทบั

กบัความเชื�อทั�งสองประการขา้งตน้ คือ มีวตัถุประสงคใ์นอนัที�จะคํ�าจุนพระพุทธศาสนา 

ซึ� งเป็นความคิดแฝงในพิธีกรรม อยูแ่ลว้ แต่เพื�อให้ชดัเจนและเป็นรูปธรรมมากยิ�งขึ�น จึงมี

การจดัขบวนแห่กนัอยา่งเอิกเกริก โดยจดัให้มีในช่วงสงกรานต ์(ปี� ใหม่เมือง) ของทุกๆ ปี 

 การแห่ไมค้ ํ�าสะหรีของชาวลา้นนา สันนิษฐานกนัวา่ แต่เดิมนิยมทาํกนัที�วดั
พระธาตุศรีจอมทอง อาํเภอจอมทอง จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นแห่งแรก  ต่อมาได้รับความ

นิยมแพร่หลายไปสู่ชุมชนอื�นในวงกวา้งขึ�นเรื�อยๆ การจดัขบวนแห่ในระยะแรก จดัเป็น

ขบวนโดยมีการบรรเลงเครื�องประโคมดนตรีแบบพื�นบ้าน ประกอบการฟ้อนรําของ
ทอ้งถิ�น มีการจดัเป็นริ�วขบวนอยา่งสวยงามและยิ�งใหญ่  เต็มไปดว้ยพลงัแห่งศรัทธาและ

สามคัคีธรรมของผูค้นในชุมชน  การถวายไมค้ ํ�าสะหรีในส่วนของปัจเจกชน จะยงัคงเป็น

ประเพณีที�ดาํรงอยูคู่่กบัความศรัทธาและความเชื�อของชาวลา้นนาไดอ้ยา่งงดงาม 
 

 3) ประเพณีขึ�นท้าวทั�งสี� 

 ประเพณีขึ�นทา้วทั�งสี�  เป็นการเริ�มตน้พิธีกรรมอนัเป็นมงคล โดยจะเริ�มที�การ
บอกกล่าว “ทา้วทั�งสี�”  คือ มหาเทพทั�ง  4 พระองค์ซึ� งเป็นผูดู้แลโลกทั�งในการสํารวจดูผู ้

ประกอบกุศลกรรมต่าง ๆทั�งป้องกนัภยัและอาํนวยความสุขความเจริญแก่มนุษย ์  ในทิศ

ทั�งสี�ของเขาพระสุเมรุ (เขาสิเนรุราช) ซึ� งเป็นศูนยก์ลางจกัรวาล ในวนัขึ�นหรือแรม  15 คํ�า 
มหาเทพทั�งสี�พระองค์นี� จะไปตรวจตราโลกดว้ยตนเอง และทรงเป็นหวัหนา้ของเทพใน
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สวรรค์ชั�นจาตุมหาราชิกซึ� งตั�งอยู่บนทิวเขายุคลธรอนัสูงกึ� งหนึ� งของเขาพระสุเมรุ  ทุก

พระองคม์ีอายุกาํหนด 500 ปีทิพย ์ทา้วทั�งสี�พระองคนี์�  ไดแ้ก่  
 1. ทา้วกุเวร หรือเวสสุวณัณ์ มีหนา้ที�รักษาโลกอยูท่างทิศเหนือ  

 2. ทา้วธตรฐ มีหนา้ที�รักษาโลกอยูท่างทิศตะวนัออก  

 3. ทา้ววิรุฬหก มีหนา้ที�รักษาโลกอยูท่างทิศใต ้ 
 4. ทา้ววิรูปักข ์มีหนา้ที�ดูแลโลกอยูท่างทิศตะวนัตก  

 การประกอบพิธีขึ�นทา้วทั�งสี�นั�น นอกเหนือจากจะกล่าวถึงมหาเทพทั�งสี�

ดงักล่าวแลว้ ยงักล่าวถึงพระอินทร์และนางธรณีอีกดว้ย ซึ� งเมื�อกล่าวถึงกลุ่มมหาเทพเช่นนี�
ก็จะถือวา่พระอินทร์ซึ� ง “กินสองสวรัค”์ คือ เป็นอธิบดีของสวรรค ์ทั�งชั�นดาวดึงส์และจาตุ

มหาราชิกเป็นหวัหนา้  ส่วนนางธรณีนั�นปรากฏในแง่ของ “ผูจื้�อจาํนํ�าอยาดหมายทาน” คือ 

ผูเ้ป็นสักขีพยานรับรู้ถึงการกระทาํกรวดนํ�าทาํบุญทั�งปวงของมนุษย ์
 ในช่วงประเพณีปี� ใหม่เมือง คนลา้นนานิยมทาํพิธีขึ�นทา้ว ทั�งสี�ในวนัพญาวนั 

นอกจากนี� ในการประกอบพิธีมงคลต่างๆ เช่น ปลูกบ้านใหม่ ขึ�นบา้นใหม่ บวชเณร 

อุปสมบทพระ งานฉลองถาวรวตัถุในศาสนา งานบูชาเสาอินทขีล (เสาหลกัเมือง) และ
แรกนา ถือว่าตอ้งทาํพิธีขึ�นทา้วทั�งสี� เสมอ เพื�อความเป็นสิริมงคลและเพื�อป้องกนัภยั

อนัตรายต่าง ๆ  

 4) ประเพณีเลี�ยงผีปู่ ย่า 
 ผีปู่ ย่า หมายถึง ผีประจาํตระกูล  หรือเรียกกนัว่าผีบรรพบุรุษ เป็นผีอารักษ์

รักษาครอบครัว  รักษาบริวารลูกหลาน   ส่วนใหญ่สร้างหิ� งที�อยู่ของผีปู่ ย่า  อยู่ใน

ห้องนอนด้านตะวนัออกเฉียงเหนือ บนหอจะมีหิ�งวางเครื�องบูชา เช่น พานดอกไม ้ธูป
เทียน นํ�าตน้ (คณโฑ) 

 ในวนัพญาวนั ในช่วงเทศกาลปี� ใหม่เมือง ลูกหลานจะนาํนํ� าเขา้หมิ�นส้มป่อย

มาสะสรงสักการะผีปู่ ยา่บนบา้นเรือนของตนเอง ดุจเดียวกบัญาติผูใ้หญ่ที�ยงัมีชีวิตอยู ่เพื�อ
แสดงออกถึงความกตญั�ูกตเวที 

 2. เดือน 8 เหนือ   (เดือน 6 ใต้ ประมาณเดือนพฤษภาคม) เดือนนี�มีประเพณีที�

สําคญั เช่น ประเพณีไหวพ้ระธาตุ และประเพณีทาํบุญวนัวิสาขบูชา  ปัจจุบนับางพื�นที�ใน
ลา้นนา นิยมจดัประเพณีปอยปอยหลวง (งานสมโภชทถาวรวตัถุภายในว ัเช่น วิหาร 

โบสถ์ กาํแพงวดั ฯลฯ) เป็นตน้ 
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 2) ประเพณีไหว้พระธาตุ 

 ประเพณีไหวพ้ระธาตุ (ชุธาต) คือ การเดินทางไปนมสัการพระธาตุเจดียอ์งค์
สําคัญ หรือพระเจดีย์ประจําปีเกิด  เพื�อสร้างสมบุญกุศลให้แก่ตนเอง ซึ� งมีพระธาตุ

ประจาํปีตามความเชื�อของชาวลา้นนา เรียงตามลาํดบัราศี ดงันี�  

 
ปี (ล้านนา) ปี (ไทย) พระธาตุประจําปีเกิด 

ไจ ้ ชวด พระธาตุศรีจอมทอง อ.จอมทอง  จ.เชียงใหม่ 

เป้า ฉลู พระธาตุลาํปางหลวง  อ. เกาะคา  จ. ลาํปาง 

ย ี ขาล พระธาตุช่อแฮ  อ.เมือง  จ. แพร่ 

เหมา้ เถาะ พระธาตุแช่แห้ง  อ.เมือง  จ.น่าน 

สี มะโรง พระเจดียพ์ระสิงห์  อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 

ไส้ มะเส็ง พระเจดียศ์รีมหาโพธิ�  ที�พุทธคยา  ประเทศอินเดีย 

สะงา้ มะเมีย พระธาตุยา่งกุง้ หรือชะเวดากอง  ประเทศพม่า 

เม็ด มะแม พระธาตุดอยสุเทพ  อ.เมือง  จ. เชียงใหม่ 

สัน วอก พระธาตุพนม  จ.นครพนม 

เลา้ ระกา พระธาตุหริภุญชยั  อ.เมือง  จ. ลาํพนู 

เส็ด จอ พระธาตุเกศแกว้ จุฬามณี ลา้นนาถือเอาพระธาตุ

อินทร์แขวน  ประเทศพม่า 

ไก ้ กุน พระธาตุดอยตุง อ.แม่สาย  จ.เชียงราย 

 2) ประเพณีทาํบุญวันวสิาขบูชา 

  คาํวา่ "วิสาขบูชา" หมายถึง การบูชาในวนัเพญ็เดือน 6 วิสาขบูชา ยอ่มาจาก 

“วิสาขปุรณมีบูชา” แปลวา่ การบูชาในวนัเพญ็เดือนวิสาขะ ถา้ปีใดมีอธิกมาส คือ มีเดือน 

8 สองหน ก็เลื�อนไปเป็นกลางเดือน 7  

ความสําคญั วนัวิสาขบูชา เป็นวนัสําคญัยิ�งทางพระพุทธศาสนา เพราะเป็นวนัที�

พระพุทธเจา้ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน นบัวา่เป็นเรื�องที�น่าอศัจรรยย์ิ�ง ที�เหตุการณ์ทั�ง 

3 เกี�ยวกบัวถีิชีวิตของพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ซึ� งมีช่วงระยะเวลาห่างกนันบัเวลาหลายสิบปี 

บงัเอิญเกิดขึ�นในวนัเพ็ญเดือน 6 ดงันั�น เมื�อถึงวนัสําคญั เช่นนี�  ชาวพุทธทั�งคฤหสัถ ์ และ
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บรรพชิตไดพ้ร้อมใจกนัประกอบพิธีบูชา เพื�อน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ พระมหา

ปัญญาธิคุณ และมหาพระบริสุทธิคุณ ขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 3. เดือน 9 เหนือ  ตรงกับเดือนมิถุนายน (เดือน 7 ใต้) เดือนนี�มีประเพณีจิบอก

ไฟ  ประเพณีบูชาเสาอินทขีล หากฟ้าฝนดี ชาวบา้นก็เริ�มจะทาํนา ทาํพิธีแฮกนา (แรกนา) 

และเริ�มหวา่นขา้วกลา้ เป็นตน้ 

 1) ประเพณีจิบอกไฟ 

 ประเพณีจิบอกไฟ คือ ประเพณีจุดบั�งไฟ จะจดัขึ�นเป็นพุทธบูชา แต่ละแห่ง

มกัจดัขึ�นไม่พร้อมกนั บางแห่งจดัขึ�นในช่วงสรงนํ� าพระ  เช่น พระนอนขอนม่วง ที�

อาํเภอแม่ริม กาํหนดเอาวนัแรม 14 – 15 คํ�า เดือน 9 เหนือ วดัพระนอนป่าเก็ดถี�กาํหนด

เอาวนัสงกรานต์ปีใหม่ ส่วนพระธาตุดอยสุเทพนั�นกาํหนดเอาวนัเพญ็เดือน 8 ซึ� งตรงกบั

ประเพณีไหวพ้ระธาตุ ส่วนในพื�นที�อื�นๆ ในลา้นนาอาจจะจดัประเพณีจิบอกไฟกนัในช่วง

เทศกาลเดือนยี�เป็ง (วนัเพญ็เดือน 12) ในการจิบอกไฟชาวบา้นอาจจะจิบอกไฟบูชาพระ

ธาตุเจดีย์โดยตรง หรืออาจจะจัดแข่งขนัขึ� น โดยหมู่บ้านแต่ละแห่งจะส่งบอกไฟของ

ตนเองเขา้แข่งขนักนั และมีขบวนแห่ร้องรําทาํเพลงกนัอยา่งสนุกสนาน  สําหรับชนิด

ของบอกไฟมีหลายขนาด  เช่น  บอกไฟขึ�น บอกไฟหมื�น บอกไฟดอกบอกไฟดาว บอก

ไฟชา้งร้อง เป็นตน้ 

 2) ประะเพณีบูชาเสาอนิทขีล 

 อินทขีลเป็นชื�อเรียก เสาหลกัเมืองเชียงใหม่ พิธีสักการบูชาเสาอินทขีล (เขา้

อินทขีล) เป็นการสร้างขวญัและกาํลงัใจใหแ้ก่ชาวบา้นชาวเมืองที�กาํลงัจะทาํการเพาะปลูก 

โดยอญัเชิญพระเจา้ฝนแสนห่าอนัเป็นพระพุทธรูปที�บนัดาลให้ฝนตก มาเป็นประธานใน

ขบวนแห่ และมีการสวดคาถาอินทขีลของหมู่สงฆ์ด้วย ชาวเชียงใหม่จะทาํพิธีบูชา

อินทขีลในตอนปลายเดือน 8 ต่อเดือน 9 โดยเริ�มในวนัแรม 3 คํ�า 

 เดิมมีเสาอินทขีลประดิษฐานอยู่ ณ วดัสะดือเมือง หรือวดัอินทขีลซึ� งตั�งอยู ่

ณ กลางเวียงเชียงใหม่ (ปัจจุบนัก็คือ บริเวณหอประชุมติโลกราช ขา้งศาลากลางจงัหวดั

เก่า) จนกระทั�งสมยัพระเจ้ากาวิละ ราวปี พ.ศ. 2343ได้ยา้ยเสาอินทขีลไปไวท้ี�วดัเจดีย์

หลวง โดยบูรณปฏิสังขรณ์ขึ�งใหม่เป็นเสาปูน และทาํพิธีบวงสรวงเป็นประเพณีสืบกนัมา 
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 ปัจจุบนัมีพิธีทางพุทธศาสนาเขา้มาผสมผสานดว้ย ในวนัแรกของประเพณี

การเขา้อินทขีล มีการแห่พระเจา้ฝนแสนห่า หรือพระพุทธรูปคนัธารราษฎร์รอบตวัเมือง 

เพื�อให้ประชาชนสรงนํ� าและใส่ขนัดอก ส่วนภายในวิหารอินทขีล พระสงฆ์ 9 รูป จะทาํ

พิธีเจริญพระพุทธมนต์บูชาเสาอินทขีล ซึ� งฝังอยู่ใต้ดินภายใต้บุษบกที�ประดิษฐานองค์

พระพุทธรูป เมื�อเสร็จพิธีจะมีมหรสพสมโภชตลอดงาน 

 3) ประเพณีแฮกนา 

 ประเพณีแฮกนาหรือแรกนา มีในตาํราโบราณเกี�ยวกบัพิธีกรรมของราษฎร

ตั�งแต่สมัยล้านนาเป็นราชธานีครั� งราชวงศ์มังราย การทาํพิธีแฮกนาจึงทาํกันในกลุ่ม

ชาวบา้นที�ทาํอาชีพเกษตรกรรมที�มีความเชื�อถือศรัทธาต่อแม่โพสพ หรือโพสพเทพธิดา 

 ในลา้นนาจะทาํพิธีอยา่งง่ายๆ โดยเจา้ของนา ซึ� งจะเตรียมตํ�าแหลว (เฉลียว) 

สะตวง เครื�องสักการะ และขา้วกล้าที�สมบูรณ์ จากนั�น จะกาํหนดพื�นที�หัวนา แล้วปลูก

ขา้วกล้าประมาณ 5 - 6 กอ แลว้ปักต๋าแหลว ถวายสะตวงเครื�องบูชาแม่โพสพ บางที�อาจ

ปักดอกเอี�ยงหมายนาดว้ย เป็นอนัเสร็จพิธี 

 4. เดือน 10 เหนือ (เดือน 8 ใต้ ประมาณเดือนกรกฎาคม) ในเดือนนี�มีประเพณี

ทําบุญวนัอาสาฬหบูชา ทาํบุญถวายผา้อาบนํ� าฝน ถวายเทียนพรรษา และทาํบุญวนั

เขา้พรรษา ส่วนวิถีชีวิตชาวบา้นในการทาํนา เริ�มไถคราด บางรายก็เริ�มหวา่นขา้วกลา้ ถือ

เป็นเดือนที�เริ�มเขา้สู่ฤดูฝน มีประเพณีที�สําคญั ดงันี�  

 1) ประเพณีทาํบุญวันอาสาฬหบูชาและวนัเข้าพรรษา 

 วนัอาสาฬหบูชาและวนัเขา้พรรษาเป็นวนัสําคญัวนัหนึ�งในทางพุทธศาสนา 

โดยเฉพาะวนัเขา้พรรษา เป็นธรรมเนียมของพระสงฆ ์ จะตอ้งทาํพิธีอธิฐานพรรษา  เพื�อ

อยูป่ระจาํวดัใดวนัหนึ�งตลอดเวลา 3 เดือน  ในฤดูฝน  สาเหตุที�พระสงฆจ์ะตอ้งจาํพรรษา

นี�  มีกล่าวไวใ้นวสัสูปนายกิาขนัธ์ คมัภีร์มหาวรรค 

 ชาวบา้นจะเริ�มเตรียมของทาํบุญตั�งแต่วนัขึ�น 14 คํ�า พอวนัขึ�น 15 คํ�า วนั

อาสาฬหบูชา ชาวบ้านจะพากันไปทําบุญที�ว ัด ถวายภัตตาหาร ดอกไม้ธูปเทียนแก่

พระสงฆ์ และอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลแด่ผูว้ายชนม์ ว ันแรม 1 คํ� า จะนิยมถายเทียน
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เขา้พรรษาและผา้อาบนํ� าฝนแด่พระภิกษุสงฆ ์ในปัจจุบนัเปลี�ยนไปถวายหลอดไฟฟ้าบา้ง 

เพราะมีความจาํเป็นมากกวา่เทียน 

 2) พิธีสู่ขวัญควาย 

 พิธีสู่ขวญัควาย  ก็คือการเรียกขวญัควาย  จะทาํเมื�อฤดูหวา่นดาํเสร็จไปแลว้ 

ชาวนาผูเ้ป็นเจา้ของไดร้ะลึกถึงคุณของสัตวเ์ลี�ยงที�ไดรั้บใชม้าอยา่งหนกั และเป็นการขมา

โทษที�ไดทุ้บตีหรือด่าวา่ในระหวา่งทาํงานหนกั  อนัเป็นการแสดงออกถึงความกตญั�ู

กตเวทีของมนุษยท์ี�มีต่อสัตวท์ี�มีคุณ เป็นการแสดงออกถึงจิตใจอนัสูงส่งของชาวลา้นนา   

 5. เดือน 11 เหนือ  (เดือน 9 ใต้ ประมาณเดือนสิงหาคม) ในเดือนนี�  ชาวบา้นเริ�ม

ปลูกนา (ดาํนา)  มีประเพณีทานขนัเขา้  ส่วนคนเฒ่าคนแก่นิยมไปจาํศีลที�วดัในวนัพระวนั

ศีล ตลอดช่วงพรรษา 

 1) ประเพณีทานขันข้าว 
 ประเพณีทานขนัขา้ว คือ การถวายทานอาหารหวานคาว ขา้วปลาอาหาร แด่
พระภิกษุสงฆเ์พื�ออุทิศถวายแก่ญาติสนิทมิตรสหายผูว้ายชนม ์ซึ� งชาวลา้นนาจะนิยมถวาย 

ในวนัพระสาํคญัทางพระพุทธศาสนา และในช่วงเขา้พรรษา โดยจะจดัเตรียมวตัถุสิ�งของ

ที�ตนเองตอ้งการถวายใส่ในถาดหรือขนัโตก จึงเรียกวา่ “ขนัขา้ว”  
 2) ประเพณีจาคะเข้าคนเฒ่าจําศีล 

 การจาคะ คือ การเสียสละบริจาควตัถุสิ� งของของตนให้เป็นทานแก่ผูอื้�น  

จาคะขา้ว คนเฒ่าจาํศีล  คือ การถวายขา้วปลาอาหารแก่ผูท้ี�ถือศีลภาวนา  ไดแ้ก่  พระภิกษุ
สงฆ ์ อุบาสกอุบาสิกาผูม้ีอายุ  เพราะหมดภาระหน้าที�ที�เกี�ยวขอ้งกบัทางโลกียวิสัย จึงพา

กนัเขา้สู่พระศาสนาประพฤติปฏิบติัถือศีลภาวนา สั�งสมบุญกุศล 

 6. เดือน 12 เหนือ (เดือน 10 ใต้ ประมาณเดือนกนัยายน) ในช่วงเดือนนี�มกัจะมี
ฝนตกหนกั บางพื�นที�อาจมีนํ� าท่วม ในวนัเพญ็เดือน 12 มีประเพณีการทาํบุญวนัสารท เป็น

การอุทิศส่วนกุศลไปใหแ้ก่คนตาย ในเดือนนี�ชาวลา้นนาเชื�อวา่ยมบาลจะปล่อยผีออกมา

รับของทาน หรือ เครื�องเซ่นที�ญาติพี�น้องทาํบุญอุทิศไปให้ ส่วนวิถีชีวิตประจาํวนัของ
ชาวบา้นในชนบทก็จะเริ�มหวา่นพนัธ์ุผกัเพื�อทาํสวนต่อไป 

 1) ประเพณีทานขันข้าวเดือน 12 เป็ง 

 ประเพณีทานขนัเขา้ คือ การอุทิศส่วนกุศลไปหาผูว้ายชนม์  บางที�เรียกว่า  
ประเพณีเดือน 12 เป็ง  ในล้านนานิยมทาํบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้บรรพบุรุษของตน  คือ 
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พอ่แม่  ปู่ ยา่  ตายาย ลุงป้า  หรือญาติที�นอ้งที�ล่วงลบัไปแลว้   บางแห่งเรียก ประเพณีอุทิศะ

หาผีตายบา้ง  เรียกประเวณีเดือนสิบสองบา้ง  เรียกประเวณีปล่อยผีปล่อยเปรตบา้ง  ตรง
กบัของภาคกลาง วา่ตรุษสารท   ปักษ์ใตเ้รียกวา่ ประเพณีเดือนสิบชิงเปรต  อีสานเรียกวา่  

ประเพณีบุญขา้วประดบัดิน 

 ชาวบ้านจะนําข้าวปลาอาหารวตัถุสิ� งของปัจจยัเครื� องไทยทานไปถวาย
พระภิกษุสงฆ์ในตอนเช้า พระสงฆ์ก็จะให้พรเป็นภาษาล้านนาด้วยสํานวนโวหารที�

ไพเราะเพราะพริ�ง  

 2) ประเพณีทานธรรมหาญาติผู้ล่วงลบั 
 วนัเดือนสิบสองเป็งนั�น นอกจากชาวล้านนาจะทาํบุญทิศส่วนบุญกุศลหา

ญาติผูว้ายชนม์ของตนแลว้ ในวนันั�น ยงันิยมทานธรรมคมัภีร์ต่างๆ อีกดว้ย ซึ� งในสมยั

โบราณชาวบา้นจะวา่จา้งผูท้ี�เคยบวชเรียนหรือนิมนตพ์ระภิกษุ ที�สามารถจารธรรมคมัภีร์
ได้ แต่ในปัจจุบนันิยมไปซื�อธรรมคมัภีร์ที�พิมพ์ออกขายแทน เรื� องที�นิยมนาํมาถวายคือ 

พระมาลยัโผดโลก อานิสงส์ทานหาคนตาย เป็นตน้ เพราะชาวลา้นนาเชื�อวา่ สร้างหนงัสือ

ไวใ้นพระพุทธศาสนาจะมีอานิสงส์มาก 
 พิธีมกัจะเริ�มในตอนบ่าย โดยชาวบา้นจะนาํกณัฑ์เทศน์และธรรมคมัภีร์ไป

ถวายแด่พระภิกษุสงฆ ์ท่านรับแลว้ก็จะเทศน์เป็นสํานวนโวหารลา้นนาตามเรื�องในธรรม

คมัภีร์นั�นๆ 

 7. เดือนเกี�ยงเหนือ (เดือน 11 ใต้ ประมาณเดือนตุลาคม) ในเดือนนี�มีประเพณี

ทาํบุญออกพรรษา ประเพณีตกับาตรเทโวโรหณะ  ประเพณีทานสลากภตัต ์ และประเพณี

ทอดกฐิน 

 1) ประเพณีตักบาตรเทโว 

 คาํว่า  เทโวโรหนะ  หมายถึง  การเสด็จลงจากเทวโลกของสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ จากตาํนานบอกว่า หลงัจากที�พระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้ ในพรรษาที� 7 ได้

เสด็จขึ�นไปจาํพรรษาบนสวรรค์ชั�นดาวดึงส์  เทศนาพระอภิธรรมปิฎกโปรดพระพุทธ

มารดาอยูห่นื�งพรรษา ครั�นออกพรรษาแลว้ วนัแรม 1 คํ�า เดือน 11  พระพุทธเจา้จึงเสด็จลง

จากสวรรค์ชั�นดาวดึงส์เสด็จกลบัมายงัมนุษยโลก โดยเสด็จลงทางบนัไดสวรรค์ที�ประตู

เมืองสังกสัสะนคร  ตั�งอยูเ่หนือกรุงสาวตัถี  วนัเสด็จลงจากเทวโลกนั�นเรียกวา่  วนัเทโว

โรหนะ  มีประชาชนไปเฝ้าพระพุทธองค ์ เพื�อทาํบุญตกับาตรอยา่งเนืองแน่น ดว้ยเหตุนี�
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ชาวพุทธจึงถือวา่  วนัแรม 1 คํ�า (เดือน 11 ใต)้ เป็นวนัคลา้ยวนัที�พระพุทธเจา้เสด็จจากเท

วโลกลงมาสู่เมืองมนุษย ์ จึงนิยมตกับาตรกนัเป็นพิเศษ  จนเป็นประเพณีสืบต่อกนัมา

จนถึงทุกวนันี� 

 2) ประเพณีทานสลากภัตต์ 

 ประเพณีทานสลากหรือการทาํบุญสลากภตัรในล้านนา  มีชื�อเรียกต่างกนั 

บางแห่งเรียกวา่  กิ�นก๋วยลาก หรือ กิ�นสลาก หรือ ตานก๋วยสลาก ประเพณีนี� เป็นประเพณี

ที�เก่าแก่ที�เกิดขึ�นตั�งแต่ครั� งสมยัพุทธกาล เป็นการทาํบุญที�มีอานิสงส์มากที�สุด เพราะถวาย

แด่พระสงฆ์โดยไม่ได้เจาะจงจากทิศทั�ง 4 งานมี 2 วนั คือ วนัแรกเป็นวนัดา สําหรับให้

ชาวบา้นไปจดัเตรียมวตัถุสําหรับทาํบุญ และเป็นวนัที�ญาติพี�น้องเพื�อนฝูงไดม้าเที�ยวหา

เพื�อร่วมทาํบุญด้วยกนั เรียกว่า “ฮอมสลาก” วนัที�สองเป็นทาน โดยจะนําวตัถุสิ� งของ

เครื�องไทยทานสาํหรับถวายไปจดัเตรียมใหพ้ระภิกษุสงฆแ์ละสามเณรจบัสลากที�วดั คณะ

ศรัทธาต่างวนัจะนาํตน้ครัวทานหวัวดัเขา้มาถวายในช่วงเวลาช่วงเชา้ดว้ย ในตอนเยน็จะมี

ขบวนแห่ตน้ครัวทานของคณะศรัทธาแต่ละชุมชนหรือแต่ละหมวดไปถวายที�วดั 

 3) ประเพณีทานผ้าวสา 

 ประเพณีทานผา้วสา คือการถวายผา้จาํนาํพรรษาแก่พระสงฆท์ี�จาํพรรษา

ตลอด 3 เดือน  อยูใ่นวดัใดวนัหนึ�งนั�นเอง  ศรัทธาประชาชนทีอุปฐากบาํรุงวดันั�น  จะพา

กนัขวนขวายหาผา้จีวรบา้ง ผา้สบงบา้ง หรือบางแห่งหาครบทั�งชุดคือเป็นผา้ไตรจีวร 

ลา้นนาเรียกวา่  ผา้เครื�อง ไทยใหญ่จะเรียกวา่  ผา้จุ่ม คือ ผา้ชุมหรือชุมนุม ใชเ้ป็นเครื�อง

ถวายแก่พระบวชใหม่และถวายแก่พระภิกษุผูจ้าํพรรษาในวดัที�ตนทาํบุญ 

 4) ประเพณีการถวายกฐิน 

 กฐิน แปลว่า ไมส้ะดึง คือ กรอบไมช้นิดหนึ� งใช้สําหรับขึงผา้ให้ตึงสะดวก

แก่การตดัเยบ็  การเยบ็จีวรสําหรับถวายเป็นผา้กฐินนั�นพระทั�งหลายจะมาช่วยกนั  อุบาสก

และอุบาสิกาก็จดัหาภตัตาหารและนํ� าปานะเป็นตน้  มาถวายพระภิกษุสามเณร  การเยบ็

จีวรนี�แมเ้ป็นเรื�องธรรมดา แต่ก็ตอ้งช่วยกนัทาํหลายคน เพื�อสร้างความสามคัคีแก่หมู่สงฆ ์

แต่ในปัจจุบนั เจา้ภาพนิยมไปซื�อผา้ไตรจีวรสาํเร็จจากร้านคา้เครื�องสังฆภณัฑแ์ทน 
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 การทอดกฐินมีกาํหนดระยะเวลาที�กาํหนดเท่านั�น คือ ตั�งแต่แรม 1 คํ�า เดือน 

11 ถึง ขึ�น 15 คํ�า เดือน 12  เรียกวา่ จีวรกาล 

 8. เดือนยี�เหนือ (เดือน 12 ใต้ ประมาณเดือนพฤศจิกายน) เดือนนี� ยงัอยู่ในช่วง

ประเพณีการทอดกฐิน สําหรับวดัใดที�ยงัไม่ได้รับกฐิน ก็สามารถรับกฐินได้ไปจนถึงวนั

ขึ�น 15 คํ�า เดือน 12  จึงจะหมดเขตกฐินกาล นอกจากนี� ยงัมีประเพณีลอยกระทง ตาม

ประทีป  ประเพณีตั�งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)   สําหรับชาวบา้นเดือนนี� เป็นฤดูการทาํ

สวน  สภาพภูมิอากาศจะเริ�มเปลี�ยนจากฤดูฝนเป็นฤดูหนาว 

 1) ประเพณีเดือนยี�เป็ง 

 ประเพณีเดือนยี�เป็ง (ภาคกลาง คือ วนัเพญ็เดือนสิบสอง) ในลา้นนาเกี�ยวขอ้ง

กบัประเพณีลอยโขมดหรือลอยกระทง  ซึ� งมีมาตั�งแต่สมยัโบราณแลว้  นับแต่สมยั

อาณาจกัรหริภุญชยั เมื�อถึงวนัเดือนยี�เป็ง ก็จะมีพิธีตามประทีปโคมไฟและลอยโขมด โดย

สื�อความหมาย ดงันี�  

 1.  เป็นการลอยเคราะห์ลอยบาป 

 2.  เป็นการลอยเพื�อส่งของแก่บรรพบุรุษ 

 3.  เป็นการลอยเพื�อสักการะบวงสรวงและขอขมาพระแม่คงคา 
 4.  เป็นการบูชาพระพุทธบาทที�ประทบัไวเ้หนือหาดทราย 

 5.  เป็นการลอยเพื�ออธิษฐาน ที�ตนปรารถนา 

 2) ประเพณีตั�งธรรมหลวง 
 การตั�งธรรมหลวง คือ  การฟังเทศน์ครั� งใหญ่ ประชาชนมาร่วมกนัฟังเทศน์

กนัมากเป็นพิเศษดว้ยการนาํเอากณัฑ์เทศน์มาถวายก็ดี  มาร่วมฟังมหาชาติก็ดี เรียกวา่ฟัง

ธรรมใหญ่ หรือตั�งธรรมหลวง บางครั� งหมายถึงงานเทศน์มหาชาติ นอกจากนี� ยงัรวมถึง
การฟังเทศน์ธรรมวตัรและฟังมหาเวสสันดรดว้ย 

 การเทศน์มหาชาติ เริ�มตน้แต่กณัฑท์ศพรเป็นกณัฑแ์รก  ในตอนเชา้มืด และเทศน์

ต่อกนัไปโดยลาํดับ  เจา้ของกณัฑ์ตอ้งเตรียมเครื�องจตุปัจจยัไทยทานของตนมาวางไว ้ 
และนิมนตพ์ระภิกษุผูท้ี�จะมาเทศน์กณัฑข์องตน  กณัฑสุ์ดทา้ยคือ  นครกณัฑ์ จะสิ�นสุดลง

เวลาใกลส้วา่ง เจา้ภาพแต่ละกณัฑจ์ะตอ้งรอจนกวา่จะถึงเวลาพระสงฆเ์ทศน์กณัฑ์ของตน 

แต่เจา้ภาพทุกกณัฑ์และศาสนิกชนคนอื�นๆ ก็จะร่วมฟังกณัฑ์อื�นๆ ดว้ย เพราะมีความเชื�อ
วา่ ถา้ฟังเทศน์มหาชาติตั�งแต่กณัฑแ์รกถึงกณัฑสุ์ดทา้ยจะมีอานิสงฆม์าก 
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 9. เดือน 3 เหนือ   (เดือนอ้ายใต้ ประมาณเดือนธันวาคม) เดือนนี�มีในที�บางแห่ง

ยงัคงมีประเพณีตั�งธรรมหลวง หรือการเทศน์มหาชาติอยู ่ส่วนชาวบา้นก็จะเริ�มเกี�ยวขา้ว
ในนา ชาวสวนก็จะเริ�มปลูกพืชลม้ลุก ในที�ใกลฝั้�งนํ�าหรือที�ลุ่ม ในเดือนนี�อากาศเริ�มหนาว

เยน็และขา้วในนาเริ�มสุกเป็นสีทองเหลืองอร่ามเต็มทุ่ง  เจา้ของนาตอ้งระวงัภยัที�จะเกิดขึ�น

กบัขา้ว  ถา้เป็นภยัธรรมชาติจะทาํหุ่นไล่กา  ถา้เป็นภยัที�เหนือธรรมชาติเจา้ของนาจะทาํตา
แหลวและไมน้ะโมตาบอด ปักไว ้4 มุมของที�นา เพื�อใหภู้ตผปีีศาจกลวัและมองไม่เห็น

ขา้ว ประเพณีในเดือนนี� จึงมกัจะเกี�ยวขอ้งกบัขา้วและอากาศที�หนาวเยน็ 

 1) ประเพณีสู่ขวัญเข้า 
 ประเพณีสู่ขวญัขา้วเป็นประเพณีที�มุ่งบูชาแม่โพสพผูบ้นัดาลให้ขา้วกลา้แก่

คนทั�งหลาย  และเชื�อกนัวา่การทาํขวญัขา้วจะทาํใหผ้ลผลิตดี  กินไม่เปลืองมั�งมูลพนูสุข  

อีกอยา่งหนึ�งการทาํขวญัขา้วเป็นการแสดงความกตญั�ูกตเวทีของประชาชนที�มีต่อเทพย
ดาฟ้าดิน ที�เอื�ออาํนวยให้มนุษยม์ีชีวิตอยูอ่ยา่งปกติสุข 
 คนในลา้นนาถือวา่ขา้วเป็นของสูง  อีกทั�งยงัมีบุญคุณมากที�เลี� ยงคนให้มีชีวิต  

เชื�อกนัว่าขา้วนั�นเสมือนหนึ� งมีชีวิตจิตใจ  ถา้คนทาํสิ�งใดให้ขา้วไม่พอใจขา้วจะหนีออก

จากยุง้ไป  ทาํให้ขา้วไม่พอกินตลอดทั�งปี  ดงันั�น หลงัจากที�นาํขา้วใส่ยุง้แลว้จึงตอ้งทาํพิธี

เรียกขวญัขา้ว  โดยใชไ้มไ้ผเ่ฮี�ย ยาวประมาณ 2 เมตรปักไวก้ลางนาจุดที�เคยกองขา้วเปลือก

ไว ้ ไมไ้ผป่ลอ้งบนสุดทาํใหแ้ตกแลว้งา้งออกสําหรับวางจานที�ใส่ขา้วและอาหาร  ดอกไม้

ธูปเทียน  หมาก เมี�ยง บุหรี�  และเก็บเอาเมล็ดขา้วที�ตกอยูใ่นบริเวณนั�นประมาณหยิบมือใส่

ในจานดว้ย (บางครั� งอาจจะใชฟ่้อนขา้วเปลือก) จากนั�นจึงกล่าวคาํเรียกขวญั หรือกล่าวคาํ

ที�เป็นมงคล และนาํขวญัขา้วที�เรียกไปเก็บไวใ้นยุง้ฉางของตน 

 2) ประเพณีโสสานกรรม 

 ประเพณีโสสานกรรมเป็นประเพณีที�สําคัญอย่างหนึ� งซึ� งพระสงฆ์และ

ศรัทธาประชาชนไดร่้วมกนัดาํเนินกิจกรรม  โดยไดก้าํหนดในช่วงที�ชาวบา้นเก็บเกี�ยวขา้ว

ในนาเสร็จแลว้  คือ ประมาณเดือนธนัวาคม มกราคม และกุมภาพนัธ์โดยพระสงฆต์ามวดั

ต่างๆ นิยมออกไปเขา้โสสานกรรมหรือเขา้รุกขในป่าช้า  ใช้เวลาประมาณ 7 วนั เพื�อฝึก

ปฏิบติัวปัิสสนากมัมฏัฐาน ชาวบา้นก็ยมมาทาํบุญตกับาตร และบูรณะถาวรวตัถุภายในป่า

ชา้ กิจกรรมเหล่านี�ทาํขึ�นจนเป็นประเพณีสืบต่อมาจนถึงปัจจุบนั 
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 10. เดือน 4 เหนือ  (เดือนยี�ใต้ ประมาณเดือนมกราคม) ในเดือนนี�อากาศจะ

หนาวเยน็มาก และชาวบา้นส่วนมากจะเก็บเกี�ยวขา้วเสร็จแลว้ และเก็บขา้วเขา้ยุง้เขา้ฉาง 
หลงัจากเสร็จฤดูการทาํนา จะมีการทาํบุญ เรียกวา่ทานขา้วจี�ขา้วหลาม ทานหลวัหิงไฟ

พระเจา้ และทานขา้วมธุปายาส 

 1) ประเพณีทานข้าวจี�-ข้าวหลาม 
 หลังจากที�ชาวนาเก็บเกี�ยวข้าวแล้วนําไปใส่ยุง้ฉางแล้ว  ชาวล้านนานิยม

ทาํบุญทาํทานก่อนที�ตวัเองจะบริโภค  เพื�ออุทิศส่วนกุศลแก่เทพยดามีแม่โพสพเป็นตน้ ให้

ช่วยดูแลข้าวเปลือกในยุ ้งฉางของตน  มิให้สิ� งอื�นใดมารบกวน  ทําให้การกินข้าว
สิ�นเปลืองเร็ว เรียกวา่ ทานขา้วจี�ขา้วหลาม หรือเรียกวา่ ทาํบุญทานขา้วใหม่ โดยชาวบา้น

จะนึ�งขา้วเหนียว ทาํขนมเทียน และขา้วหลาม เป็นตน้ ดว้ยขา้วที�เก็บเกี�ยวใหม่ๆ จะทาํให้

ไดบุ้ญมาก 
 2) ประเพณีทานหลัวหิงไฟพระเจ้า 

 “หลวั” คือ ฟืน ที�นาํเป็นเชื�อก่อไฟ “หิง” คือ การผิง ลา้นนาเรียกการผิงวา่หิง 

เช่น หิงไฟ หิงแดด 
 พระเจ้าเป็นคาํพูดที�กล่าวถึงพระผูศ้กัดิ� สิทธิ� ที�ให้ความสุขสวสัดี  และสั�ง

สอนใหพ้น้ทุกข ์ ในที�นี�หมายถึงสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ 

 ประเพณีทานหลวัหิงไฟพระเจา้นั�น  เกิดขึ�นเพราะเหตุผลทางภูมิศาสตร์ของ
ลา้นนา ซึ� งในสมยัโบราณนั�น ในช่วงเดือนมกราคม อากาศหนาวจดัมาก เพราะยงัมีป่าไม้

อุดมสมบูรณ์  ความชื�นจึงสูงจึงทาํให้อากาศหนาว หมอกเหมยนํ� าคา้งตกมากในฤดูหนาว  

เหมยหมอกที�เรียกว่า “เหมยขาบ” มกัจะตกในหน้าหนาวตอนกลางคืน มีลักษณะแข็ง
คลา้ยเกล็ดนํ�าแข็งติดอยูต่ามหญา้  พอสายๆ ประมาณ 10 - 11 นาฬิกา จึงค่อยละลายไป ใน

ฤดูนี� จึงเกิดประเพณีหลวัหิงไฟพระเจา้ โดยชาวบา้นจะนาํฟืนไปรวมกนัที�วดั และจดัทาํ

กองฟืนในลักษณะต่างๆ อุทิศถวายแด่พระศาสนา แล้วจุดไฟในเวลากลางคืน เพื�อให้
ความอบอุ่นแก่พระภิกษุสามเณร 

 3) ประเพณีถวายข้าวธุปายาส 

 ประเพณีถวายขา้วมธุปายาส  มีมาแต่ครั� งปฐมโพธิกาล  คือตอนที�พุทธเจา้จะ
ตรัสรู้อนุตรสัมมาสัมโพธิญาณ  ซึ� งเป็นวนัเดือนเพญ็วิสาขะ หรือเพญ็เดือน 6 ใต ้พระองค์

ไดรั้บขา้วที�หุงดว้ยนํ�าผึ�งนํ� าออ้ย จากนางสุชาดา ภรรยาของคฤหบดีเมืองมคธ  นาํมาถวาย
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เพื�อเป็นการบูชาเทพยดา  ณ  ตน้โพธิพฤกษ์  ดงันั�น พอถึงวนัเพญ็วิสาขะ ชาวบา้นจะนิยม

กวนขา้วมธุปายาสถวาย 
 11. เดือน 5 เหนือ (เดือน 3 ใต้ ประมาณเดือนกุมภาพนัธ์) ประเพณีสาํคญัของ

เดือนนี�  คือ ประเพณีการทาํบุญวนัมาฆบูชา ประเพณีการทาํบุญปอยหลวง (งานมหกรรม

ฉลองสมโภช)  หากมีศพพระก็มกัจะทาํพิธีเผาในเดือนนี�  เรียกวา่  ปอยลากปราสาทศพ

พระ หรือทางไทยใหญ่เรียกวา่ “ปอยลอ้” 

 1) ประเพณีมาฆบูชา 

 วนัมาฆบูชาเป็นวนัสําคญัยิ�งวนัหนึ�งในพระพุทธศาสนา  คาํว่า  “มาฆบูชา” 

มาจากคาํวา่ “มาฆปุณมีบูช” 

 ประเพณีมาฆบูชา  เป็นประเพณีที�ชาวพุทธประพฤติปฏิบติักนัมาเป็นเวลาชา้

นาน  เพราะวนัมาฆะ เป็นนกัขตัฤกษ์สําคญั  ที�ชาวพุทธไดม้ีโอกาสรําลึกถึงพระผูม้ีพระ

ภาคเจา้  ที�ทรงประกาศหวัใจพระศาสนา การปฏิบติัตามประเพณีจึงมีลกัษณะแตกต่างกนั

ไปบ้าง  ตามความเชื�อของท้องถิ�น  แต่การปฏิบัติตามประเพณีส่วนใหญ่มีลักษณะ

คลา้ยกนั เช่น ทาํบุญตกับาตรฟังเทศน์ในตอนกลางวนั เวียนเทียนในตอนกลางคืน 

 2) ประเพณีปอยหลวง 

 ปอยหลวง คือ งานบุญฉลองถาวรวตัถุของวดั เช่น โบสถ์ วิหาร ศาลาการ

เปรียญ เป็นตน้ หรือการฉลองสิ�งก่อสร้างที�ประชาชนช่วยกนัทาํขึ�นเพื�อเป็นประโยชน์แก่

สาธารณชน เป็นการฉลองครั� งใหญ่หลงัจากการก่อสร้างสําเร็จแลว้  เพื�ออุทิศสิ�งก่อสร้าง

เป็นของสงฆ ์ 

 การจดังานปอยหลวงจะใชเ้วลาประมาณ 3 - 7 วนั ตามแต่คณะศรัทธาวดันั�น

จะตกลงกนั โดยจะมีการบอกบุญไปในที�ต่างๆ ที�คุน้เคยกนั หรือเป็นญาติกบัคณะศรัทธา

วดันั�น คณะศรัทธาวดัที�ไดรั้บเชิญก็จะมาร่วมทาํบุญแสดงความยินดีดว้ย เรียกวา่ “หวัวดั” 

วดับางแห่งเป็นวดัเก่าแก่จะมีหัววดัมากเป็นร้อยวดั งานปอยหลวงจึงเป็นงานยิ�งใหญ่ ซึ� ง

นานๆ จึงจะเกิดขึ�นครั� งหนึ�ง 

 3) ประเพณีปอยลากปราสาท 

 ประเพณีปอยลากปราสาท คือ การทาํศพพระสงฆ ์ดว้ยการใส่เรือนศพทาํ

เป็นปราสาทลากไปสู่ป่าชา้หรือบริเวณที�ชาวบา้นเตรียมไว ้หรือที�สาธารณะ  ตวัเรือน



 182

ปราสาทวางอยูบ่นไมแ้ม่สะดึง  มีลอ้เลื�อนไปดว้ย  ชาวไทยใหญ่จึงเรียกวา่ ปอยลอ้  คือ

การลากศพไปดว้ยลอ้เลื�อน บางครั� งอาจใชท้่อนไมใ้หญ่เป็นฐานสําหรับลาก จึงเรียกวา่

งานปอยเหลิม 

 ประเพณีปอยลากปราสาทศพของชาวลา้นนา  ทาํกนัอยา่งใหญ่โต  ก็เพื�อ

เป็นการสนองตอบแทนคุณครูบาอาจารยค์รั� งสุดทา้ย  ซึ� งท่านเป็นผูเ้สียสละโลกียสุข หนั

มาอยูท่างนิรามิสสุข คือ ความสุขที�ไม่เจือปนดว้ยอามิส  อุทิศตนเพื�อพุทธศาสนา  นบัเป็น

บุคคลตวัอยา่งที�ควรแก่การยกยอ่งสรรเสริญ 

 12. เดือน 6 เหนือ   (เดือน 4 ใต้ ประมาณเดือนมีนาคม) ในเดือนนี�มีประเพณีที�

สาํคญั คือ การทาํบุญปอยนอ้ย (บรรพชาสามเณร อุปสมบทพระ) ปัจจุบนักลายเป็น

ประเพณีบวชพระเณรภาคฤดูร้อน เพราะตรงกบัช่วงปิดภาคเรียนใหญ่  

 ประเพณีปอยน้อยหรือปอยบวช ไดแ้ก่ ประเพณีการบวชเป๊กข ์หรืออุปสมบท

ของชาวลา้นนา  มีชื�อเรียกแตกต่างกนัไปบา้งในแต่ละทอ้งถิ�น คือ 

 -  ปอยนอ้ย  คืองานขนาดเล็ก จดัเฉพาะวงคญ์าติและสิตรสหายที�รู้จกั 

 - ปอยบวช งานบรรพชาสามเณรหรือนาํเด็กมาบวชเป็นศิษยว์ดัในพุทธศานา 

 - ปอยเป๊กข ์ งานอุปสมบทพระภิกษุ ทางลา้นนานิยมใชค้าํวา่ “เป๊กขตุ์”๊ คาํนี�มา

จากคาํวา่ “อุปสัมปทาเปกขะ”  ภาคกลางใชพ้ยางคห์นา้เป็น “อุปสมบท” ลา้นนาใชพ้ยางค์

ทา้ยเป็น  “เปกขะ”  ออกเสียงเป็น “เป็กข”์ 

 - ปอยลูกแกว้  งานบวชที�มีการแห่นาค 

 - ปอยส่างลอง  คือ ประเพณีปอยบวชสามเณรของชาวไทยใหญ ่

 รวมความว่า ปอยน้อยคือประเพณีที�จ ัดขึ� นสําหรับงานบรรพชาอุปสมบท

กุลบุตร มิใช่งานฉลองถาวรวตัถุเช่นประเพณีปอยหลวง จึงเรียกวา่ “ปอยนอ้ย” การปฏิบติั

ตามจารีตดังกล่าวนับเป็นประเพณีสําคัญทางพุทธศาสนา  ประเพณีหนึ� งของล้านนา 

เพราะเป็นการสร้างศาสนทายาทในบวรพุทธศาสนา 
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 2. ประเพณีในวถิีชีวิต หรือประเพณีที�ทําป็น ครั�งคราว  

ประเพณีที�เกิดขึ�นบางโอกาสหรือประเพณีในวิถีชีวิตของชาวล้านนานั�น เป็น

ประเพณีที�ไม่มีการกาํหนดไวต้ายตวัเหมือนประเพณีประจาํเดือน  เป็นประเพณีที�ทาํป็นค

รั� งคราว เพียงแต่มักทาํให้เหมาะกับวนัที�มีกฤษ์งามยามดี  เช่น ประเพณีขึ� นบ้านใหม่ 

ประเพณีบายศรีสู่ขวญั ประเพณีกินแขกแต่งงาน ประเพณีสืบชะตา  ประเพณีบรรพชา

อุปสมบท และประเพณีทอดผา้ป่า เป็นตน้ 

 1) ประเพณีขึ�นบ้านใหม่ 

 ประเพณีขึ�นบ้านใหม่หรือขึ�นเฮือนใหม่ คือการเริ�มตน้เขา้อยู่ในเรือนหลงั

ใหม่ ตามปกติเรือนแต่ละหลงักวา่ที�จะสําเร็จลงไดน้ั�น ผูเ้ป็นเจา้ของจะตอ้งผา่นการทาํงาน

หนกัเพื�อรวบรวมเงินทองและวสัดุต่างๆ มาปลูกสร้างเป็นเรือน กวา่ที�จะยกเสาลงหลุมได้

ก็ตอ้งผา่นพิธีกรรมอีกมากมาย เมื�อการปลูกสร้างเรือนสําเร็จลงแลว้ ผูเ้ป็นเจา้ของยอ่มจะมี

ความผูกพนัและภาคภูมิใจที�ผลของการที�ได้ทุ่มเทไปนั�นปรากฏรูปร่างเป็นรูปธรรม 

ดงันั�น เมื�อเริ�มที�จะเขา้ไปอยู่อาศยั ชาวลา้นนาจะตอ้งทาํพิธีกรรมอีกชั�นหนึ� ง คือ พิธีขึ�น

เรือนใหม่  

 เมื�อปลูกบา้นเสร็จเรียบร้อยแลว้ เจา้ของก็จะคิดถึงการขึ�นเรือนใหม่ เริ�มแรก

ก็จะตอ้งหาฤกษ์ยามหรือวนัดี โดยตอ้งไปปรึกษากบัอาจารยห์รือผูรู้้เสียก่อน ซึ� งจะตอ้งมี

การสอบดูเพื�อหาเดือน วนั ยาม ที�ดีที�เหมาะแก่การขึ�นเรือนใหม่ ตามคตินิยมแลว้ ท่านให้

ขึ�นเรือนใหม่เดือนคู่ เช่น เดือนยี� เดือนสี�  เดือนหกเป็นตน้ ที�นิยมกนัมากคือในเดือนสิบ

สอง (เดือนสิบของไทยกลาง) แต่ถา้จะขึ�นเรือนใหม่ในเดือนคี�แลว้ก็จะเป็นไดเ้พียงในวนั

พระญาวนัหรือวนัเถลิงศกเท่านั�น และตอ้งตรวจสอบวนัต่าง ๆ เมื�อได้ฤกษ์ที�เหมาะสม

แลว้ก็จะเริ�มเตรียมการต่าง ๆ ตามลาํดบั  

 อนัดบัแรก เจา้ของบา้นจะตอ้งเตรียมเครื�องอุปโภคบริโภคต่าง ๆ ในการ

ทาํบุญและเลี� ยงญาติสนิทมิตรสหายที�มาร่วมงานเป็นจาํนวนมาก จากนั�นก็เริ�มบอกกล่าว

แก่ญาติมิตรให้มาร่วมฉลองการขึ�นเรือนใหม่ซึ� งบางท่านอาจพิมพใ์บบอกไปแจกจ่ายเชื�อ
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เชิญแทนการบอกกล่าวโดยวาจาก็ได ้ ในแง่ของความสนุกสนานนั�นเจา้ภาพอาจจา้งลิเก

หรือช่างซอ ปัจจุบนัอาจเป็นวงดนตรีมาแสดงในวนังาน ทั�งนี�  ตอ้งไม่ลืมวา่จะตอ้งนิมนต์

พระมาเจริญพระพุทธมนต์และรับเครื�องไทยทาน และตอ้งเชิญอาจารยผ์ูป้ระกอบพิธีมา

ดาํเนินการในงานใหด้ว้ย  

 ในการนิมนตพ์ระสงฆม์าในงานขึ�นเรือนใหม่นั�นโบราณนิยมนิมนตเ์พียงรูป

เดียว แต่ปัจจุบนันิยม 9 รูป พระสงฆ์นั�นจะมานาํเจา้ภาพขึ�นสู่เรือนใหม่มาประพรมนํ� า

พระพุทธมนต ์และเทศนาโวหารแบบพื�นเมืองลา้นนา 1 กณัฑ์ ส่วนใหญ่จะเป็นอานิสงส์

ขึ�นบา้นใหม ่หรือธรรมอานิสงส์อื�น ๆ 

 ในวนัดาหรือวนัสุกดิบที�ตอ้งเตรียมอุปกรณ์ต่าง ๆ เพื�อเลี�ยงพระเลี� ยงแขกนั�น 

มกัจะมีคนมาช่วยงานเช่น มวนบุหรี�  จดัหมากจดัเมี�ยงให้เป็นคาํ จดัดอกไมอ้าสนะสงฆ์

และเตรียมอาหาร เป็นตน้ เจา้ภาพมกัจะหาความบนัเทิงมามอบให้แก่ผูม้าช่วยงาน ในสมยั

เก่าก่อนนั�นวิธีการหนึ�งที�นิยมกนัมากคือการเล่าคร่าว (อ่าน “เล่าค่าว”) คือ จา้งคนให้นาํเอา

เรื�องชาดกที�แต่งด้วยฉันทลักษณ์คร่าว เช่น หงส์หิน เจา้สุวตัร-นางบวัฅาํ อ้ายรอยขอด 

วณัณพราหมณ์ ฯลฯ มาขบัให้ผูม้าช่วยงานได้รับฟัง การเตรียมของในการทาํบุญนั�นอาจ

ล่วงเลยเขา้ถึงดึกดื�น และบางกิจกรรมอาจต่อเนื�องไปจนสวา่งหรือเวลาพระมาถึงบริเวณ

พิธีแลว้ก็มี ในช่วงทาํงานนี�  นบัเป็นโอกาสดีที�หนุ่มสาวจะมีโอกาสไดพ้บปะกนัไดอี้กดว้ย  

 ในวนังานขึ�นเรือนใหม่นั�น โดยมากมกัจะจดัพิธีในช่วงเชา้ ซึ� งก่อนหนา้นั�น

อาจเป็นตอนเยน็ของวนัก่อนหรือในตอนเชา้ของวนันั�น จะมีพิธีขึ�นทา้วทงัสี� เสียก่อน ทาง

เจา้ภาพก็จะเตรียมพระพุทธรูป หีบของมีค่า “ปู่ ดาํยา่ดาํ” หรือหมอ้และไหสําหรับนึ� งขา้ว 

ขา้วเปลือก 1 หาบ ขา้วสาร 1หาบ เครื�องนอนจาํพวกที�นอนหมอนมุง้ ไปรออยูใ่กลบ้นัได

เพื�อนาํขึ�นเรือนใหม่ตามฤกษ ์ นอกจากนี� เจา้ภาพอาจจดัคนที�ชื�อเป็นมงคล เช่น ดี แกว้ ฅาํ 

หมื�น ฯลฯ ร่วมขบวนดว้ย ทั�งนี� บางคนอาจเอาเคล็ดตามวนัที�ขึ�นเรือนใหม่ด้วย ดงันี�  วนั

อาทิตย ์ กินขา้วแลว้ขึ�น ให้คนที�ชื�อแกว้หรือคาํขึ�นเรือนก่อน วนัจนัทร์ เอาพานดอกไม้

หรือของหอมขึ�นก่อน วนัองัคาร เอาภาชนะใส่นํ� าขึ�นก่อน วนัพุธ เอาพนัธุ์ขา้วขึ�นก่อน วนั
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พฤหัสบดี เอาไมก้บัหนงัสือขึ�นก่อน วนัศุกร์ เอาขา้วสารหรือดอกไมสี้ขาวขึ�นก่อน วนั

เสาร์ เอากอ้นหินและขวานขึ�นก่อน บา้งก็ทาํท่าโกรธแลว้ใหลู้กเมีย ขึ�นก่อน  

 เมื�อได้เวลาแล้วผูถื้อพานพระพุทธรูปจะนําหน้าและนาํไปวางบนแท่นที�

เตรียมไว ้ ส่วนเครื�องใชช้นิดอื�นก็จะนาํเขา้ที�ตามลาํดบั จากนั�นปู่ อาจารยแ์ละพระสงฆ์จะ

เริ�มกาํกบัพิธีการให้ดาํเนินไปตามครรลอง คือการรับศีลการเวนทาน การสวด การอวยพร

แก่บา้นใหม ่ไปจนตลอดถึงการประพรมนํ�าพระพุทธมนตโ์ดยลาํดบั 

 เมื�อพระสงฆ์ฉันเสร็จ และถวายเครื� องไทยทานแล้ว พระสงฆ์กล่าว

อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี ต่อจากนั�นก็เป็นการเลี�ยงดูกนัตามทางโลก  

 2) ประเพณีบายศรีสู่ขวัญ 

 สู่ขวนั หรือ “ สู่ขวญั ” หมายถึง พิธีเลี� ยงอาหารแก่ขวญั ซึ� งการสู่ ขวนัของ

ชาวล้านนา คือ พิ ธีกรรมที�ตรงกับการเรียกขวัญของคนในไทยภาคกลาง และมี

ขอ้ปลีกยอ่ยที�ต่างกนัไม่มากนกั 

 การสู่ขวนันี�อาจเรียกวา่ “ สู่เขา้เอาขวนั” หรือ ร้องขวนั ( อ่าน “ ฮอ้ง ขวนั ” 

คือ ป้อนอาหารเพื�อเชิญขวญัให้คืนสู่ตนตวัของบุคคลอาจจะมีสาเหตุมาจากอาการเจ็บป่วย

เรื�อรัง มีเหตุเสียใจ เปลี�ยนวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่หม่ และเกิดอุบติัเหตุ เป็นตน้ โดยกล่าวกนั

ว่าขวญัของบุคคลดงักล่าวไดเ้ตลิดไปจากตวัตน จึงตอ้งทาํพิธีเรียกและปลอบประโลม

ขวญันั�นให้กลบัคืนสู่บุคคลตามเดิม 

 3) ประเพณีกินแขกแต่งงาน 

 ประเพณีการแต่งงานอยูกิ่นร่วมกนัเป็นครอบครัว บา้งเรียกวา่"เอาผวัเอาเมีย" 

หมายถึง การที�หนุ่มและสาวอยูกิ่นดว้ยกนัในฐานะสามีภรรยา ซึ� งตามธรรมเนียมดั�งเดิม

นั�นมิไดจ้ดัเป็นพิธีการเอิกเกริก เพียงแต่เมื�อพ่อแม่ฝ่ายหญิงทราบวา่หนุ่มสาวรักกนั หรือ

เห็นวา่มีการผิดผีเกิดขึ�น ก็จะติดต่อให้หนุ่มไปใส่ผีหรือทาํพิธีขอขมาผีเรือนของฝ่ายหญิง 

แลว้รับเอาหญิงที�ตนไปผดิผีนั�นเป็นภรรยาก็จะไม่สิ�นเปลืองมาก จากนั�นก็จะนดัหมายกบั

ฝ่ายชายให้ไปอยูก่บัฝ่ายหญิง ซึ� งเมื�อถึงตอนเยน็ของวนันดัแลว้ฝ่ายชายจะสะพายดาบและ

นําเอาเสื� อผา้ส่วนตวัซึ� งมีอยู่ไม่กี�ชุดใส่ย่ามสะพายไหล่หรือใส่หีบไมแ้ล้วถือไป โดย

เดินทางไปกบัเพื�อนคนหนึ�งหรือสองคนเท่านั�น  
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 ในสมยัต่อมามีการแต่งงานกนัเอิกเกริกจึงมกัเรียกวา่ กินแขกแต่งงาน ซึ� ง

อาจแบ่งได ้2 แบบ คือ (1) การแต่งงานแบบผิดผี คือ การแต่งงานที�เกิดขึ�นเนื�องจากหนุ่ม

สาวไดเ้สียกนัก่อนแต่งงาน เรียกการกระทาํแบบนี�วา่ “ผิดผี” คือ ผิดประเพณี จะมีการขอ

ขมาผีตามประเพณี ทั�งนี� ญาติผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงจะแจง้ญาติผูใ้หญ่ฝ่ายชายทราบเพื�อจะได้

เตรียมการขอขมา โดยจะนาํธูปเทียน ดอกไม ้เงินค่าเสียผี อาหารสําหรับเลี� ยงผี เช่น ขา้ว 

ไก่ เหลา้ ผลไม ้เป็นตน้ เมื�อจดัเตรียมเครื�องสักการะแลว้ ผูใ้หญ่ฝ่ายหญิงจะนาํเอาเครื�อง

สักการะที�ฝ่ายชายมอบใหไ้ปสักการะบูชาผีปู่ ยา่ตายาย (2) การแต่งงานแบบสู่ขอ เมื�อหนุ่ม

สาวผกูสมคัรรักใคร่กนัปรารถนาจะแต่งงานอยูร่่วมกนั ญาติผูใ้หญ่ของฝ่ายชายจะมาสู่ขอ

และกาํหนดวนัหมั�นหมายแต่งงาน ซึ� งอาจหมั�นไวก่้อนแต่งงานหรือหมั�นและแต่งงาน

พร้อมกนัก็ได ้โดยมีเครื�องสักการะในการหมั�นคือ ขนัหมั�นหรือพานหมั�น ขนัเงินสินสอด

หรือพานสินสอด ขนัหมาก ซึ� งประกอบดว้ย พลูจีบแลว้นาํมารวมกนัตั�งไวก้ลางพาน ใน

พานตกแต่งสวยงาม หลงัจากที�ทาํพิธีหมั�นหมายแลว้ก็จะนดัหมายพิธีกินแขกแต่งงานตาม

ฤกษท์ี�ผูใ้หญ่ทั�งสองฝ่ายตลอดจนเจา้บ่าวเจา้สาวเห็นสมควร  

 4) ประเพณีสืบชะตา 

 ประเพณีสืบชะตา คือ การต่ออายุให้อยูย่ืนยาวต่อไป พิธีกรรมที�มีพระสงฆ์

มาประกอบพิธีกรรมแบ่งออกเป็น สืบชะตาคน สืบชะตาบา้น และสืบชะตาเมือง  การสืบ

ชะตาคนโดยทั�วไปนิยมทาํกนัในช่วงปีใหม่ แต่ก็มีการทาํในโอกาสอื�นๆ ดว้ย เช่น ขึ�นบา้น

ใหม่ ครบรอบวนัคล้ายวนัเกิด ได้เลื�อนยศตําแหน่งแต่งงาน ไม่สบายเจ็บป่วย เป็น

ตน้ สําหรับการสืบชะตาบา้น ปกติมกัจะทาํกนัในช่วงสงกรานต์  ราววนัที� 16, 17, 18 

เมษายน แต่หากเกิดความไม่สงบสุขในหมู่บา้น เช่น โรคระบาด ก็มกัจะจดัการสืบชะตา

หมู่บา้นด้วย เช่นกนัส่วนการสืบชะตาเมืองก็เช่นเดียวกบัการสืบชะตาบา้น  คือจะทาํ

นอกจากทาํเป็นประจาํทุกปีแลว้  (เชียงใหม่ทาํพิธีในวนัขึ�น 15 คํ�า เดือน 9) ยงักระทาํเมื�อ

บา้นเมืองมีความเดือดร้อนดว้ยเช่นกนั 
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สรุป 

 

 ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมของผูค้นแต่ละสังคม ส่วนใหญ่มกัจะเป็นตน้ธาร

แห่งวฒันธรรมและรากฐานดา้นโลกทศัน์และชีวทศัน์ของผูค้นในสังคมนั�น ๆ เป็นสําคญั  

ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมบางครั� งเกิดขึ� นเพื�อตอบคาํถามอันเป็นปรากฏการณ์

ธรรมชาติและปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติให้แก่มนุษยเ์ช่น การตอบคาํถามว่า ดวง

อาทิตย ์ดวงจนัทร์ ดวงดาว ฝนตก ฟ้าร้อง ฟ้าแลบ ฟ้าผ่า ลมพายุ นํ� าท่วม ฝนแลง้ แม่นํ� า 

ทะเล ภูเขา ป่า ตน้ไม ้มนุษย ์สัตว ์และสรรพสิ�งทั�งหลายทั�งปวงเกิดขึ�นไดอ้ยา่งไร ดาํรงอยู่

และเปลี�ยนแปลงไปอยา่งไร เป็นตน้  เนื�องจากมนุษยไ์ดต้ั�งคาํถามเหล่านี�และคาํถามอื�น ๆ 

ทาํนองเดียวกนัมาโดยตลอด และยงัจะตอ้งถามกนัต่อไป ดงันั�น จึงตอ้งมีระบบคิดที�จะ

ตอบคาํถามเหล่านั�น น่าสังเกตวา่คาํถามมกัจะเหมือน ๆ กนัในทุก ๆ สังคม ทุกวฒันธรรม 

ทุกกาละ (time) และเทศะ (space)  แต่แน่นอนวา่ คาํตอบยอ่มจะแตกต่างกนัไป ขึ�นอยูก่บั

วา่ในยุคสมยัในเงื�อนไขใด  หรือในแหล่งความรู้ ใดจะเป็นผูต้อบ  บางยุค บางเงื�อนไข 

ลทัธิศาสนาทาํหน้าที�ตอบ  บางยุคบางเงื�อนไข ปรัชญาทาํหน้าที�ตอบ และในปัจจุบนั

วิทยาศาสตร์ก็ไดเ้ขา้มาทาํหนา้ที�ดงักล่าวแทนเป็นบางส่วน  เป็นตน้      

 อย่างไรก็ตาม แมว้่าโลกยุคปัจจุบนัจะเป็นโลกที�ถูกขบัเคลื�อนด้วยวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยี  แต่ความเชื�อดงักล่าวมาขา้งตน้  หลายเงื�อนไข หลายสถานการณ์และ

หลายบางเรื�องที�วิทยาศาสตร์ไม่อาจตอบหรืออธิบายได ้   ในกรณีเช่นนี� ศาสนา (และ

ปรัชญารวมทั�งภูมิปัญญาชาวบา้น) สามารถทาํหน้าที�ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและสมสมยั

กว่า  ทั�งนี�อาจเป็นดว้ยว่าแต่เดิมมา วฒันธรรมหรือระบบคิดเกี�ยวกบัธรรมชาติ อาํนาจ

เหนือธรรมชาติและมนุษยก์บัสรรพสิ�งต่างๆ ปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตดา้นศาสนาพิธีกรรม

และความเชื�อของมนุษยก่์อนที�จะเกิดศาสนาใหญ่ๆ ของโลก  ระบบความเชื�อหรือศาสนา

ของมนุษยท์ุกหนแห่งในโลก ลว้นเป็นการเคารพบูชาอาํนาจเหนือมนุษย ์เหนือธรรมชาติ

รูปแบบใดรูปแบบหนึ�ง ซึ� งอาจเรียกรวมๆ วา่เป็นลทัธิความเชื�อที�เชื�อวา่สรรพสิ�งทุกอยา่ง

ล้วนแล้วแต่มีวิญญาณ หรืออาํนาจที�มองไม่เห็นสิงสถิต หรือกาํกบัอยู่ (Animism) ซึ� ง

ปัจจุบนัเห็นวา่สิ�งเหล่านี� เป็นธรรมชาติ              
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   จากการประมวลภาพ ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมของชาวล้านนา ทั� งใน

ภาพรวม และส่วนรายละเอียดปลีกย่อยในแต่ละเดือนและในชีวิตประจาํวนัของชาว

ลา้นนาขา้งตน้ สรุปไดว้า่ วิถีชีวิตของชาวลา้นนา ดาํเนินไปอยา่งมีระเบียบ และมีประเพณี

ที�ยดึโยงสัมพนัธ์อยูก่บัพระพุทธศาสนาอยา่งใกลชิ้ดตั�งแต่เกิดจนตาย  สิ�งเหล่านี�มีบทบาท

และอิทธิพลอย่างสําคญัในการหล่อหลอมอุปนิสัยและพฤติกรรมของชาวล้านนาให้มี

บุคลิกลกัษณะเป็นผูรั้กสงบ สันโดษ เอื�อเฟื� อเผื�อแผ่และมีจิตใจสูง มีดวงหน้าอนัยิ�มแยม้

แจ่มใสอยู่เสมอ มีความสุข ความพอใจในชีวิต และไม่ละโมบโลภมาก จนทาํให้ชาว

ลา้นนามีชื�อเสียงเป็นที�กล่าวขานกนัโดยทั�วไปวา่ ดินแดนลา้นนา คือ “ถิ�นไทยงาม” 

 

คําถามท้ายบท 

 1. ท่านคิดว่า ศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม มีอิทธิพลและบทบาทต่อสังคม

มนุษยอ์ยา่งไรบา้งหรือไม่ ใชเ้หตุผลอธิบายเป็นขอ้ ๆ ให้น่าเชื�อ 

 2. ในชุมชนของท่าน มีศาสนา ประเพณีและพิธีกรรม อะไรบา้ง  สิ�งดงักล่าวมี

ความสําคญัต่อชุมชนอยา่งไรบา้ง  จงชี�แจง 

 3. พฤติกรรมทางสังคมอะไรบา้ง ที�แสดงให้เห็นว่าคนลา้นนาในยุคปัจจุบนัยงัมี

ความเชื�อในลทัธิวิญญาณนิยม(Animism) และธรรมชาตินิยม (Naturalism) อยูใ่นวิถีชีวิต 

อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบใหเ้ป็นรูปธรรม และท่านคิดวา่ความเชื�อดงักล่าวมีผลต่อ

วิถีชีวิตของคนลา้นนาในเชิงบวกและเชิงลบอยา่งไรบา้ง จงวิเคราะห์ 

 4. ท่านคิดวา่เราสามารถนาํหลกัขอ้เชื�อดา้นศาสนา ประเพณีและพิธีกรรมของชาว

ลา้นนา เรื�องใดบา้งมาแกไ้ขเยยีวยาปัญหาภาวะโลกร้อน (Global warming) ในปัจจุบนั จง

ชี�แจง 

 5. อิทธิพลและวฒันธรรมต่างถิ�นหรือต่างชาติ มีผลกระทบต่อศาสนา ประเพณี

และพิธีกรรมของชาวลา้นนาหรือไม่ อธิบายตามความคิดเห็นของนกัศึกษา 
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แผนการบริหารการสอนบทที� 5 
เรื�องศิลปะการแสดงและการละเล่นท้องถิ�นล้านนา 

 
หัวข้อเนื�อหา 

 1. เพลงทอ้งถิ�นลา้นนา 
  1.1 ลกัษณะของเพลงทอ้งถิ�น 

  1.2 ที�มาของเพลงทอ้งถิ�น 

  1.3 ประเภทของเพลงทอ้งถิ�น 
  1.4 ความสาํคญัของเพลงทอ้งถิ�น 

  1.5 ความเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�มีผลกระทบต่อเพลงทอ้งถิ�น 

 2. การละเล่นทอ้งถิ�นลา้นนา 
  2.1 ความหมายของการละเล่นทอ้งถิ�น 

  2.2 การแบ่งประเภทของการละเล่นทอ้งถิ�น 

  2.3 คุณค่าของการละเล่นทอ้งถิ�น 
 3. ดนตรีทอ้งถิ�นลา้นนา 

  3.1 ความหมายและลกัษณะของดนตรีทอ้งถิ�น 

  3.2 ดนตรีทอ้งถิ�นในประเทศไทย 
  3.3 คุณค่าของดนตรีทอ้งถิ�น 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
1. เพลงทอ้งถิ�นลา้นนา 

1.1 นกัศึกษาสามารถบอกลกัษณะและที�มาของเพลงทอ้งถิ�นได ้

1.2 นกัศึกษาสามารถบอกประเภทและความสาํคญัของเพลงทอ้งถิ�นได ้
1.3 นกัศึกษาสามารถอธิบายและวเิคราะห์สังคมไทยในเพลงทอ้งถิ�นได ้

1.4 ศึกษาสามารถวเิคราะห์ความเปลี�ยนแปลงของสังคมไทยในปัจจุบนั ที�มี

ผลกระทบต่อเพลงทอ้งถิ�นได ้
2. การละเล่นทอ้งถิ�นลา้นนา 

2.1 นกัศึกษาสามารถบอกความหมายของการละเล่นทอ้งถิ�นได ้

2.2 นกัศึกษาสามารถบอกประเภทของการละเล่นทอ้งถิ�นได ้
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2.3 นกัศึกษาสามารถอธิบายบทบาทของการละเล่นทอ้งถิ�นได ้

2.4 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์คุณค่าของการละเล่นทอ้งถิ�นได ้
3. ดนตรีทอ้งถิ�นลา้นนา 

3.1 นกัศึกษาสามารถบอกความหมายและลกัษณะของของดนตรีทอ้งถิ�นได ้

3.2 นกัศึกษาสามารถอธิบายถึงลกัษณะเฉพาะของดนตรีทอ้งถิ�นในประเทศ
ไทยได ้

3.3 นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์คุณค่าของดนตรีทอ้งถิ�นได ้

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวชิา 
 3.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 

 5.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากสื�อวดีีทศัน์ วตัถุหรือสถานที�จริง 
 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาใหอ้ภิปรายความหมายและความสาํคญัของศิลปะการแสดง

และการละเล่นทอ้งถิ�น 

 7.  ใหน้กัศึกษาอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างเพลงทอ้งถิ�น การละเล่น
ทอ้งถิ�น และดนตรีทอ้งถิ�นของแต่ละภาค 

 8.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind 

Map) 
 9.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบหลงัเรียน 

 10. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 
สื�อการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอน 

 2. สื�อ Overhead / Projector 
 3. แผน่ใส (เครื�องฉายขา้มศีรษะ) 

 4. Microsoft Power Point  

 5. วดิีทศัน์, VCD, DVD 
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การวดัผลและประเมินผล 

 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 
 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 

 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 
 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 5 
ศิลปะการแสดงและการละเล่นท้องถิ�นล้านนา 

 

 ชีวติคนไทยไม่วา่จะอยูใ่นทอ้งถิ�นใด ต่างก็มีความผกูพนัอยูก่บัวฒันธรรมทอ้งถิ�น 

การแสดงและการละเล่นเป็นวฒันธรรมอีกส่วนหนึ�งของชาวบา้น ซึ� งในแต่ละทอ้งถิ�นจะมี
ลกัษณะแตกต่างกนัออกไป ทั�งนี� ขึ�นอยู่กบัวา่ทอ้งถิ�นใดจะนิยมแบบหรือลกัษณะใดก็จะ

แสดงและเล่นอยา่งนั�นดว้ย สาเหตุที�ทาํให้การแสดงและละเล่นของแต่ละภาค หรือแต่ละ

ทอ้งถิ�นมีความแตกต่างกนั จะสืบเนื�องมา จากสภาพภูมิศาสตร์ ประวติัศาสตร์ เศรษฐกิจ 
สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณีและความเชื�อของคนในสังคมนั� นๆ การแสดงและ

การละเล่นทอ้งถิ�นดงักล่าว อาจไม่ไดฝึ้กเป็นอาชีพหรือหารายไดแ้ต่อยา่งใด เพียงแต่เป็น

การแสดงออกเพื�อความสนุกสนานเป็นหลกั 
 เมื�อกาลเวลาผ่านไป การแสดงและการละเล่นท้องถิ�นของไทยได้วฒันาการ

เพิ�มขึ�น เกิดมีจุดมุ่งหมาย ระเบียบแบบแผนที�แน่นอน และขยายรูปแบบออกไปจากเดิมอีก

มาก จากการแสดงออกเพื�อความสนุกสนานของผูค้นในชุมชน ได้พฒันาการเป็นการ
แสดงเพื�อการเลี�ยงชีพ และเป็นอาชีพของผูค้นบางกลุ่ม ดงัที�ปรากฏใหเ้ห็นอยูเ่ช่นทุกวนันี�  

 

เพลงท้องถิ�นล้านนา 
 

 เพลงท้องถิ�นเป็นการละเล่นของคนไทยทุกภาคของประเทศ ไม่จ ําเพาะใน

ดินแดนลา้นนาเท่านั�น เพื�อแสดงออกถึงสภาพชีวิต ความเป็นอยู ่ความรู้สึกนึกคิด อารมณ์ 
ตลอดจนเรื�องราวต่างๆ ของสังคม ออกมาในรูปของบทร้องที�ไพเราะเพราะพริ�ง เขา้ใจง่าย 

ดว้ยการจดัวางจงัหวะคาํ จงัหวะเสียง และใส่ท่วงทาํนองดนตรีเขา้ไวด้ว้ย การจดัจงัหวะ

คาํและสัมผสัไม่มีกฎเกณฑเ์ฉพาะ นิยมใชร้้องเล่นกนัอยูใ่นทอ้งถิ�นและถ่ายทอดสืบต่อกนั
มาด้วยการฟังและความจาํ ไม่ค่อยนิยมบนัทึก ไม่ทราบผูแ้ต่ง ไม่ทราบที�มา และไม่มี

ระเบียบวธีิในการร้องเล่นอยา่งตายตวั แต่ใชค้วามจาํสืบต่อๆ กนัมา  

การสืบทอดเพลงทอ้งถิ�นมกัจะประกอบกบัดนตรีทอ้งถิ�น การแสดงลีลาท่าทาง
ในลักษณะนาฏศิลป์ท้องถิ�น เป็นลักษณะเฉพาะถิ�นนั�นๆ หรือเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์

ประจาํถิ�น ซึ� งอาจจะได้รับความนิยมแพร่กระจายออกไปจากถิ�นกาํเนิดเดิมได้อย่างไร้

ขอบเขต 
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การศึกษาเพลงทอ้งถิ�นลา้นนา จาํตอ้งศึกษาถึงลกัษณะที�มาและประเภท ตลอดถึง

ความสําคญัของเพลงทอ้งถิ�น นอกจากนี� ยงัตอ้งศึกษาความเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�มี
ผลกระทบต่อเพลงทอ้งถิ�นในปัจจุบนัดว้ย ดงันี�  

 

 1.  ลกัษณะของเพลงท้องถิ�น 
 เพลงท้องถิ�นเป็นเพลงที�คนในชุมชนร้องและจาํสืบทอดต่อๆ กันมานาน ซึ� ง

อาจจะมีการเปลี�ยนแปลงไปตามความนิยมของสังคมไดบ้า้ง ดงันั�น ลกัษณะทั�วไปของ

เพลงทอ้งถิ�นจึงอาจแบ่งตามที� สุนีย ์เลี�ยวเพญ็วงษ ์( 2545  :  84 – 87) ไดส้รุปไวด้งันี�  
   1. เป็นผลงานของชาวบา้น เป็นเพลงที�อาจจะเกิดขึ�นจากบทร้องที�ชาวบา้นแต่ง

และท่องจาํต่อๆ กนัมา ดว้ยการฟังและจดจาํแลว้สืบทอด ไม่มีการจดเป็นลายลกัษณ์อกัษร 

หรือบางเพลงเป็นบทร้องที�นาํมาจากผลงานวรรณกรรมอื�นๆ ซึ� งมีนกัปราชญ์แต่งและ
บนัทึกเป็นลายลักษณ์เอาไวก่้อนแล้ว หรือเป็นเพลงที�ชาวเมืองร้องแล้วชาวบ้านรับ

ถ่ายทอดต่อมา โดยนาํบทร้องมาใส่ท่วงทาํนองพื�นบา้นเอาเอง 

2. ไม่มีกาํเนิดแน่นอน บอกชดัเจนไม่ไดว้า่ใครเป็นคนแรกที�ร้อง ร้องอยูที่�ใด หรือ
ร้องครั� งแรกเมื�อไหร่ 

3.  เป็นเพลงของกลุ่มชน ทุกคนในสังคมมีส่วนร่วมเป็นเจา้ของ  ทุกคนมีสิทธิ� ใน

การร่วมร้อง และแมจ้ะร้องไม่เป็นก็อาจจะมีบทบาทในการเป็นลูกคู่ร้องรับ หรืออยา่งนอ้ย
ที�สุดก็ดว้ยการปรบมือใหจ้งัหวะ 

4. เป็นเพลงที�มีท่วงทาํนองและเนื�อร้องไม่ตายตวั เนื�อร้องอาจจะขยายให้ยาวหรือ

ถูกตดัทอนใหส้ั�นลงไดต้ลอดเวลา ตามแต่ผูร้้องจะตอ้งการหรือเห็นดี หรือสถานการณ์ใน
ขณะที�ร้องเพลงนั�นๆ ดงันั�น เพลงพื�นบา้นเพลงเดียวกนั จึงอาจจะมีเนื�อร้องหลายสํานวน

หรือท่วงทาํนองแตกต่างกนัไปไดห้ลายทาง 

5. มีความเรียบง่าย จะพบความเรียบง่ายในถอ้ยคาํ ภาษา และเนื�อหา ท่วงทาํนอง
การร้อง และโอกาส  ตลอดจนกระบวนการแสดงออก ไม่นิยมการใชส้ํานวน หรือศพัทที์�

ตอ้งมีการตีความใหต่้างไปจากความเขา้ใจพื�นฐานทั�วไป นิยมการใชค้าํสั�นๆ ซํ� าๆ เป็นการ

ร้อยคาํตั� งแต่ 6 – 10 คาํขึ�นอยู่กบัจงัหวะของการลงเสียง มีสัมผสัง่ายๆ ซึ� งนักวิชาการ
เรียกวา่ กลอนหวัเดียว มีการซํ� า ทั�งซํ� าคาํ ซํ� าวรรค ซํ� าท่วงทาํนอง มีการร้องทวนวรรคใน

ขณะที�คิดแต่งคาํร้องของวรรคต่อไปหรือใหโ้อกาสลูกคู่ในการร่วมร้องหรือช่วยร้อง 
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6. มีเนื�อหากระทบกระเทียบเสียดสีสังคม และสอดแทรกวิถีชีวิต ความเชื�อ 

ค่านิยม ภาษาถิ�น ตลอดจนวฒันธรรมดา้นอื�นๆ ซึ� งเป็นเนื�อหา ภูมิปัญญาและอารมณ์ของ
ชุมชนไวโ้ดยไม่ตั�งใจ และมกัจะพบความตลกขบขนัหรืออาจถึงขั�นหยาบโลน ซึ� งเป็น

อารมณ์ธรรมชาติส่วนลึกของชุมชนที�ถูกกฎระเบียบของสังคมปิดกั�นไว ้ดงันั�น เมื�อมี

โอกาสนาํเสนออารมณ์ที�ถูกปิดกั�นไวนี้�  จึงมีทางออกอยูเ่สมอในการเล่นเพลงทอ้งถิ�น 
 

 2.  ที�มาของเพลงท้องถิ�น 

 เพลงทอ้งถิ�นเป็นร้อยกรองประเภทมุขปาฐะที�เก่าแก่ที�สุด เกิดคู่กบัสังคมมนุษย ์
เมื�อมนุษยมี์ความสามารถในการเปล่งเสียง สามารถเคาะจงัหวะให้เกิดเป็นท่วงทาํนอง 

มนุษยก์็จะพฒันาเอาคาํบอกเล่ามาผูกสัมผสัให้เกิดเป็นคาํร้อยกรอง แล้วร้องประกอบ

จงัหวะกลายเป็นเพลงเกิดขึ�น และสอดแทรกลกัษณะวฒันธรรมเฉพาะทอ้งถิ�นของตนเขา้
ไปโดยอาจจะตั�งใจหรือไม่ก็ตาม จึงเกิดเป็นความแตกต่างของเพลงทอ้งถิ�นต่างๆ กนัไป มี

การขบัร้องท่องจาํสืบๆ ต่อกนั ทาํให้เกิดการแพร่กระจายของเพลงทอ้งถิ�น และเกิดการ

ประสมประสานกนัในเวลาต่อมา เมื�อศึกษาจากเนื�อหาของเพลงทอ้งถิ�นแลว้ สามารถแยก
ที�มาของเพลง โดยพิจารณาจากเนื�อหาของเพลงตามที� สุกญัญา สุจฉายา (2525  : 18) แบ่ง

ไว ้ดงันี�  

 1. เนื�อหาเกี�ยวกบัความรัก ธรรมชาติของสังคมมนุษย ์การพบปะสนทนาและ
ความใกลชิ้ด ทาํให้เกิดความผูกพนั และตอ้งการแสดงออกถึงความรู้สึกในใจนั�นๆ ให้

ผูอื้�นไดรั้บรู้เขา้ใจและตอบสนอง เพลงพื�นบา้นลกัษณะนี�จะเป็นเรื�องของการเกี�ยวพาราสี 

และมกัจะเป็นเพลงปฏิพากย ์คือ การโตต้อบกนัระหว่างชายกบัหญิง และอาจเป็นเพลง
พรรณนาเกี�ยวกบัความรักที�มีความขดัแยง้ในลกัษณะต่างๆ ไดด้ว้ย 

 2. เนื�อหาเกี�ยวกบัความเศร้าโศก ความพลดัพราก ความผิดหวงัซึ� งเป็นอารมณ์ที�

รุนแรงและกดดนัจนตอ้งหาทางออก จึงมกัจะเป็นเพลงที�รําพึงรําพนัถึงความทุกข์ยาก 
ความลาํบากยากไร้ ซึ� งอาจจะแสดงถึงความนอ้ยเนื�อตํ�าใจในชะตากรรมของตนเองออกมา

ดว้ย เช่น เพลงแม่ม่านกล่อมลูกของทางภาคอีสาน เพลงหมอลาํ เพลงลูกทุ่ง ความเศร้า

โศกนี�ไม่รวมในเรื�องของความรัก 
 3. เนื�อหาที�หยาบโลน เพลงพื�นบ้านไม่น้อยที�มีเนื�อหาที�หยาบโลน ซึ� งอาจจะ

พิจารณาตามแนวจิตวิทยาไดว้่าลกัษณะหยาบโลนเป็นสิ�งตอ้งห้ามในสังคม จึงอาจเกิด

ความรู้สึกเก็บกด เมื�อมีโอกาสแสดงออกจึงไม่ละเลยที�จะใชโ้อกาสนั�นในการแสดงออก 
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จะสังเกตได้ว่า แมจ้ะเขา้ใจและมีความเห็นที�ตรงกนัว่าเป็นความหยาบโลน แต่ทั�งผูฟั้ง

และผูร้้องต่างก็มีความสนุกสนานร่วมกนักบัเนื�อหาที�ไดน้าํเสนอออกมานั�น โดยทั�วไป
ความหยาบโลนนี� มีปรากฏอยู่ในเพลงพื�นบา้นทุกทอ้งถิ�น โดยเฉพาะความหยาบโลนใน

เรื�องเพศ 

 4. เนื�อหาเกี�ยวกบัสภาพสังคม แต่เดิมเนื�อหาของเพลงพื�นบา้นมกัจะแสดงสภาพ
สังคมและสภาพแวดลอ้มใกล้ๆ  ตวั เรื�องเกี�ยวกบัพฤติกรรมของคนใดคนหนึ�งในสังคม ซึ� ง

อาจจะต่างจากคนอื�นๆ หรือเป็นพฤติกรรมที�ไม่เหมาะสม เป็นเพลงที�ร้องเพื�อการติติงหรือ

ทว้งติง แต่ในเวลาต่อมาเมื�อสังคมมีความซบัซ้อนมากขึ�น เรื�องราวทางสังคมมีมากขึ�น ซึ� ง
มากระทบกบัคนในสังคมกวา้งขวางขึ�น เนื�อหาของเพลงพื�นบา้นจึงเป็นการแสดงออกถึง

เรื�องราวต่างๆ เหล่านั�น ตลอดจนอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิด พฤติกรรมและวิถีชีวิตของคน

ในสังคม เนื�อหาเหล่านี�ขยายกวา้งออกไปเป็นเรื�องราวเกี�ยวกบัการเมือง การปกครองของ
สังคมนั� นๆ ด้วย ในลักษณะนี� เพลงพื�นบ้านจึงเป็นสื� อทางการเมือง ทั� งจากรัฐและ

ประชาชน เนื�อหาที�นาํเสนอเป็นเรื�องราวของสังคมสมยัใหม่ที�กระทบ กระเทียบเปรียบ

เปรยทางการเมือง และระบบการปกครองการบริหารแผ่นดินของรัฐ เป็นเนื�อหาที�แต่ง
ขึ�นมาใหม่ นาํไปใส่ในทาํนองเพลงพื�นบา้นเดิมที�มีอยู ่เช่น เพลงฉ่อย ลาํตดั เพลงซอ หมอ

ลาํ เพื�อใหเ้กิดความครึกครื�นในการนาํเสนออยา่งเขา้ถึงอารมณ์ความรู้สึกของผูฟั้ง 

 
 3.  ประเภทของเพลงท้องถิ�น 

 ประเภทของเพลงทอ้งถิ�น มีอยูด่ว้ยกนัมากมายหลายประเภท โดยมีนกัวชิาการคติ

ชนวทิยาไดแ้บ่งประเภทแตกต่างกนัออกไป พอประมวลสรุปไดด้งันี�  
 อเนก นาวกิมูล (2521  :  109) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงทอ้งถิ�น ดงันี�  

 1.  แบ่งตามความสั�น – ยาว ของเพลง ซึ� งจะมี 2 ลกัษณะ คือ  

 1.1  เพลงเนื�อสั� น เช่น เพลงพิษฐาน เพลงสงฟาง เพลงพวงมาลยัอย่างสั� น 
เป็นตน้  

 1.2  เพลงเนื�อยาว เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเกี�ยวขา้ว เป็นตน้ 

2.  แบ่งตามรูปแบบของกลอน ซึ� งจะมี 3 ลกัษณะ คือ 
 2.1  เพลงกลอนหัวเดียว ไดแ้ก่ เพลงที�ลงสระขา้งทา้ยสัมผสัไปเรื�อยๆ เช่น 

เพลงลาํตดั เพลงระบาํบา้นนา เพลงระบาํชาวไร่ เป็นตน้ 
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 2.2  เพลงกลอนหัวเดียวที�ลงเพลงโดยการโยงสัมผสัสามวรรคทา้ย ได้แก่ 

เพลงที�ใช้กลอนหัวเดียวตลอด แต่เวลาจะลงเพลงตอ้งโยงสัมผสัระหว่างสามวรรคทา้ย 
เช่น เพลงเกี�ยวขา้ว เพลงขอทาน เพลงเรือ เป็นตน้  

 2.3  เพลงกลอนอื�น จะมีลักษณะการแต่งที�แตกต่างกันออกไปแต่อาจมี

ลกัษณะที�คลา้ยกนั เช่น เพลงปรบไก่ เพลงเหยอ่ย เพลงเตน้กาํรําเคียว เป็นตน้ 
3.  แบ่งตามวธีิการเล่น ซึ� งจะมี 2 ลกัษณะ คือ 

 3.1  เพลงปฏิพากย ์เป็นเพลงที�พ่อเพลง - แม่เพลงร้องโตต้อบกนั เช่น เพลง

เรือ เพลงเกี�ยวขา้ว เพลงฉ่อย เป็นตน้ 
 3.2  เพลงธรรมดา เป็นเพลงที�ใครจะร้องก็ได ้หรืออาจจะร้องคนเดียวหรือ

ร้องเป็นหมู่ก็ได ้เช่น เพลงชกักระดาน เพลงสงฟาง เป็นตน้ 

4. แบ่งตามเวลาเล่น ซึ� งจะมี 2 ลกัษณะ คือ 
 4.1  เพลงที�เล่นตามเทศกาลหรือนอกฤดูกาล เช่น หน้านํ� า ทอดกฐิน ผา้ป่า 

จะเล่นเพลงเรือ หนา้ตรุษสงกรานตจ์ะเล่นเพลงพวงมาลยั เพลงระบาํหนา้เกี�ยวขา้วจะเล่น

เพลงเกี�ยวขา้ว เพลงเตน้กาํรําเคียว เป็นตน้ 
 4.2  เพลงที�เล่นได้ทั�วไปไม่จาํกัดเวลา เป็นเพลงที�เล่นได้ตลอดเวลาไม่

เฉพาะเจาะจงช่วงเวลาใดช่วงเวลาหนึ�ง เช่น เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงปรบไก่ เป็นตน้ 

ส่วน จารุวรรณ ธรรมวตัร (2530  :  118) ไดแ้บ่งประเภทของเพลงทอ้งถิ�น ดงันี�  
1. เพลงที�เกี�ยวข้องกับพิธีกรรม เป็นเพลงที�ใช้ร้องเพื�อประกอบพิธีกรรมใด

พิธีกรรมหนึ� ง เช่น การขอฝน การบวช การเขา้ทรง การเสี�ยงทายต่างๆ ก็จะมีเพลงเป็น

ส่วนหนึ� งของพิธีกรรมนั�นๆ เช่น เพลงเซิ�งนางแมว  เพลงเซิ�งบอ้งไฟ เพลงแหล่ขวญันาค 
เป็นตน้ 

2. เพลงร้องเล่น  เป็นเพลงที�ชาวบา้นใช้ร้องเล่นกนัเพื�อความสนุกสนานในฤดู

เทศกาลหรือในโอกาสพิเศษ เช่น  เล่นในช่วงวนัสงกรานต ์กฐิน ผา้ป่า งานแข่งเรือ  ลอย
กระทง ลงแขกเกี�ยวขา้วหรือลงแขกดาํนา เป็นตน้ 

3. เพลงเด็ก  เป็นเพลงที�ผูใ้หญ่ที�จะนํามาร้องให้เด็กฟัง ตั� งแต่เด็กยงัไม่พูด

จนกระทั�งถึงวยัที�เด็กสามารถร้องตามผูใ้หญ่หรือร้องเล่นกนัเองได ้เพลงเด็กสามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ประเภท คือ เพลงกล่อมเด็ก เพลงเด็กร้องเล่น และเพลงประกอบการละเล่น 

ตามที�นักคติชนวิทยาได้แบ่งเพลงท้องถิ�นออกมากมายหลายชนิดนั� น ในที�นี�
ประมวลสรุปไดเ้ป็น 3 ประเภท  คือ 
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1. เพลงกล่อมเด็ก 

2. เพลงประกอบการเล่นของเด็ก 
3. เพลงปฏิพากย ์

 

 3.1  เพลงกล่อมเด็ก 
 เพลงกล่อมเด็ก คือ เพลงที�ผู ้ใหญ่ร้องเพื�อขับกล่อมให้เด็กได้รับความ

เพลิดเพลินในเวลานอนและจะไดน้อนหลบัไดง่้าย ไม่ร้องกวนโยเย ดว้ยเสียงเพลงที�ขบั

กล่อมจะมาจากอารมณ์ที�เต็มเปี� ยมดว้ยความรัก ความเอ็นดู โดยจะมีลกัษณะเนื�อร้องสั�นๆ 
ร้องซํ� า มีการเอื�อนยาว มีท่วงทาํนองนุ่มนวล อนัแสดงให้เห็นถึงความทะนุถนอม และ

ความผูกพนัที�พ่อแม่มีต่อลูก ซึ� งเนื�อเพลงในเพลงกล่อมเด็กนั�นจะมีความคล้ายคลึงกนั 

ดว้ยผูร้้องจะจดจาํเพลงที�ไดย้ินไดฟั้งมาแล้วนาํมาร้อง ซึ� งก็เป็นสาเหตุที�ทาํให้เนื�อเพลง
ขาดหายไปหรือเกินได ้นอกจากนั�น การไม่เขา้ใจถอ้ยคาํก็เป็นอีกสาเหตุหนึ�งที�ทาํให้เนื�อ

เพลงเปลี�ยนแปลงไป ดว้ยเหตุนี� เองเพลงกล่อมเด็กจึงมีเนื�อหาที�สั�นยาวต่างกนั 

  3.1.1  ลกัษณะและเนื�อหาของเพลงกล่อมเด็ก 
  ลกัษณะและเนื�อหาของเพลงกล่อมเด็ก เสน่หา บุณยรักษ์ (2535 : 192 – 

193) ไดจ้าํแนกออกเป็น 5 ลกัษณะ คือ 

  1. เพลงกล่อมเด็กใช้ภาษาละเมียดละไม อ่อนโยน นุ่มนวล ใช้คาํแทนตวั
เด็กว่า นวลละม่อม ทูนหัว เจ้าเนื�อละมุน เจ้าเนื� อนุ่ม เจ้าเนื� อละเอียด เจ้าเนื�อเย็น เจ้า

เนื�ออ่อน เจา้ทองคาํ เจา้ทองดี เจา้ทองสุข เจา้บุญประเสริฐ เจา้ทรามสงวน เจา้ทรามสวาท 

บางเพลงใชส้ัญลกัษณ์แทนเด็กเป็นนกเล็กๆ ซึ� งตามธรรมชาตินกเล็กๆ เหล่านี� มีลกัษณะ
น่ารักน่าเอ็นดู เช่น นกกระจิบ นกกระจาบ นกสีชมพู นกเขา นกเอี�ยง นกคลิ�งโคลง นก

ขมิ�น นกกาเหว่า เป็นตน้ การใช้สัญลกัษณ์เป็นนกนี� อาจเป็นเพราะนกเป็นสัตวต์วัเล็กที�

น่ารัก ขนนุ่มเหมือนเด็กเล็กที�เนื�อนุ่มน่าทะนุถนอม 
  2. เพลงกล่อมเด็กบางเพลง มีเนื�อหาทาํนองปลอบโยน เอาอกเอาใจให้

นอนหลบั บางครั� งมีการติดสินบนรางวลัเป็นเครื�องล่อใจ 

  3. เพลงกล่อมเด็กบางเพลงเป็นเพลงขู่ให้นอน โดยขู่ว่าตุ๊กแกจะกินตบั 
แมวจะกดัแกม้ หรือกินลูกตา 
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  4. เพลงกล่อมเด็กจาํนวนหนึ�งเป็นเครื�องบ่งบอกสภาพสังคม และค่านิยม

บางประการ เช่น เพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ ภาคใต ้ภาคอีสาน และภาคกลาง ที�สะทอ้น
ภาพความเป็นอยู ่ความคิด ค่านิยม ประเพณี  และความปรารถนาของผูค้นในสังคม 

  5. เพลงกล่อมเด็กจาํนวนหนึ�ง มีเนื�อหาเป็นเรื�องของหนุ่มสาว เรื�องทางเพศ 

เช่น เพลงกล่อมเด็กภาคใตแ้ละภาคกลางบางเพลง 
 

  3.1.2  คุณค่าของเพลงกล่อมเด็ก 

  เพลงกล่อมเด็ก เป็นเพลงที�ชาวบา้นสร้างสรรค์ขึ�นเพื�อใช้ขบักล่อมให้เด็ก
นอนหลบัไม่ร้องกวน โดยเนื�อหาในเพลงกล่อมเด็กจะแฝงคุณค่าหลายประการดว้ยกนั 

ขนิษฐา จิตชินะกุล      (2545  :  97 - 106) ไดส้รุปไวด้งันี�  

  1. เพลงกล่อมเด็กช่วยขบักล่อมให้เด็กได้รับความเพลิดเพลินขณะนอน 
และช่วยให้นอนหลบัไดง่้าย เพราะนํ� าเสียงในการขบักล่อมจะเป็นนํ� าเสียงที�อ่อนหวาน 

นุ่มนวล มีการเอื�อนเสียงยาวๆ อนัแสดงใหเ้ห็นถึงความรัก ความอบอุ่น 

  2. เพลงกล่อมเด็กช่วยสร้างความอบอุ่นให้แก่เด็ก  เพราะเด็กจะอุ่นใจว่า
ไม่ไดถู้กทอดทิ�งใหน้อนคนเดียว แต่จะมีเสียงของแม่หรือผูก้ล่อมเป็นเพื�อน เป็นการสร้าง

สุขภาพจิตที�ดีใหแ้ก่เด็ก และเติบโตมาเป็นผูใ้หญ่ที�มีจิตใจดีงาม 

  3. เพลงกล่อมเด็กจะช่วยสอนภาษาให้เด็ก เพราะการออกเสียงต่างๆ จะทาํ
ให้เด็กสามารถหัดเสียงและสามารถหัดพูดได ้ดงันั�น การร้องเพลงกล่อมเด็กจึงเป็นวิธี

หนึ�งที�จะช่วยสอนภาษาใหแ้ก่เด็กได ้

  4. เพลงกล่อมเด็กไดส้ะทอ้นสภาพการดาํเนินชีวิตของชาวบา้น การทาํมา
หากินและสภาพชีวติต่างๆ 

  5. เพลงกล่อมเด็กไดใ้หค้วามรู้ดา้นธรรมชาติวทิยาที�อยูใ่กล้ๆ  ตวั เป็นการปู

พื�นฐานดา้นการศึกษาเรื�องสัตวแ์ละธรรมชาติอื�นๆ ใหก้บัเด็ก 
 6. เพลงกล่อมเด็ก เป็นกลไกในการควบคุมสังคม เพราะสภาพครอบครัว

ของสังคมไทยจะเป็นครอบครัวที�มีญาติพี�นอ้งอาศยัอยูร่่วมกนั ช่วยดูแลลูกหลานภายใน

บา้นตลอดจนมีบทบาทในการดาํเนินชีวติของคนในครอบครัว 
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  7. เพลงกล่อมเด็กได้ให้ความรู้เกี�ยวกบันิทานและวรรณคดี เพราะผูร้้อง

อาจจะนาํเหตุการณ์ในตอนใดตอนหนึ� งของนิทานพื�นบา้นหรือวรรณคดีมาขบักล่อมให้
เด็กเพลิดเพลิน และยงัทาํใหเ้ด็กมีความสนใจนิทานพื�นบา้นและวรรณคดีทางหนึ�ง 

  8. เพลงกล่อมเด็ก เป็นเพลงที�จะปรากฏอยู่ทุกภาคในประเทศไทย จึง

สามารถใหค้วามรู้เรื�องศพัท ์ภาษา และสาํนวนโวหาร 
 

  3.1.3  ตัวอย่างเพลงกล่อมเด็กล้านนา 

  เพลงกล่อมเด็กทอ้งถิ�นลา้นนานั�น โดยเนื�อหาสาระแลว้ จดัไดว้่าคลา้ยกบั
ภาคอื�นๆ ของไทย แต่มีขอ้แตกต่างบา้งบางประการ พอจะสรุปไดด้งันี�  (อา้งใน พรรณ

เพญ็ เครือไทย, (บก). 2540  :  4 – 6) 

 ประการที�  1 เพลงกล่อมเด็กล้านนา มักจะขึ� นต้นด้วยทํานองขับกล่อม 
โดยมากมกัขึ�นตน้ดว้ยขอ้ความต่อไปนี�  

 1. อื�อ อื�อ จา จา 

 2. อีเอย้เหย  หรือ บ่าเอย้เหย 
 3. สิกจุง้จา บ่าลาจุง้จอ้ย หรือ สิกจุง้จา อี�หลา้จุง้จอ้ย 

 4. สิกจุง้จากโหง หรือสิกจุง้จาโหน 

 5. สิกกอ้งก๋อ 
 ประการที� 2 ฉันทลกัษณ์ที�ใช้ในบทเพลงกล่อมเด็กล้านนา มีลักษณะและ

หลกัการแต่งตามฉนัทลกัษณ์ที�เรียกวา่ “คาํฮํ�า” ซึ� งจดัเป็นลาํนาํชนิดหนึ�ง มีทาํนองการอ่าน

แตกต่างจากแบบอื�นๆ คือ การพรรณนาสิ�งใดสิ�งหนึ� ง เช่น การพรรณนาการสร้างวิหาร 
เป็นตน้ จาํนวนคาํที�ใช้นั�น บางวรรคนิยม 3 คาํบ้าง 4 คาํบา้ง บางที�มีถึง 5 คาํ ซึ� งไม่มี

กฎเกณฑแ์น่นอน อาจจะเป็นเพราะเนน้ที�เนื�อความของเพลงมากกวา่ 

 ประการที� 3 เนื�อเพลงกล่อมเด็กลา้นนา มกัจะกล่าวถึงเรื�องราวต่างๆ อาจเรียง
ตามลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี�  

 1. เนื�อเพลงที�เกี�ยวกับสภาพธรรมชาติป่าเขา แม่นํ� า ลาํห้วย ตามลักษณะ

ภูมิศาสตร์ของทางเหนือ และเนื�อเพลงแทรกประกอบดว้ยความรู้เกี�ยวกบัเรื�องธรรมชาติ
ศึกษา ไดแ้ก่ ชื�อผกัผลไม ้พนัธ์ุไม ้ตลอดจนชื�อของสัตวต่์างๆ 

 2. เนื�อเพลงที�เกี�ยวกบัสภาพความเป็นอยู่ของชุมชนสมยัก่อนทั�งสภาพทาง

สังคมและเศรษฐกิจ 
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 3. เนื�อเพลงที�พรรณนาความรัก ความห่วงใยของผูใ้หญ่ที�มีต่อเด็ก ตลอดจน

การปลอบโยน การใหร้างวลั และการขู่ การขอสิ�งของต่างๆ ใหแ้ก่เด็ก 
 4. บทเพลงที�กล่าวถึงวฒันธรรม ประเพณี เช่น การทาํบุญ หรือปริศนาธรรม

ในพระพุทธศาสนา และสิ�งศกัดิ� สิทธิ� อื�นๆ 

 เพลงกล่อมเด็กลา้นนามีหลายสํานวนและหลายเนื�อเพลง ซึ� งอาจเหมือนและ
แตกต่างกนัไปตามแต่ละทอ้งที� มีตวัอยา่งดงัต่อไปนี�  

 1. เพลงอื�อ อื�อ จา จา 

    อื�อ อื�อ อื�อ อือ  หลบัเสียสองตา 
   พอ่นายมาค่อยตื�น  อื�อ อือ อื�อ อือ 

   ลูกหลบัเสียเชา้ เชา้  แม่จะไดกิ้นเขา้กินปล๋า 

   อื�อ จา จา   หื�อลูกหลบัเหียเมินเมิน 
   อื�อ อื�อ อื�อ   ตื�นมา อื�อ อื�อ 

   ลูกบ่ดีขี�ออ้น   แม่จะไดฟั้�งยะการเมินเมิน 

   นะลูกหนอ้ย อื�อ จา จา  ลูกหลบัเสียสองตา 
   อื�อ จา จา ถว้ยชอ้นถว้ย  นางงามอยูห่ั�นแป๋แหว 

   นอนเหียเจา้นอน  นางงามอยูห่ั�นออ้ยหลอ้ย 

   ขอหื�อลูกหนอ้ย   หลบัอยูไ่ดฝั้นดี 
             (พรรณเพญ็ เครือไทย, บรรณาธิการ.  2540  :  12) 

 

 2.  เพลงสิกจุง้จา 
    สิกจุง้จา   บ่ลาจุง้จอ้ย 

   ขึ�นดอยหนอ้ย   ขึ�นดอยหลวง 

   เก็บผกัอี�ก๋วง   ใส่ซา้ทงัลุ่ม 
   เก็บผกัอี�กุ่ม   ใส่ซา้ทงับน 

   ลูกแกว้สองตน   ต๋ามไฟมงมง 

   วงแวดบา้น 
        (พรรณเพญ็ เครือไทย, บรรณาธิการ.  2540  :  46) 
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 3.2  เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 

 การละเล่นของเด็กที�นิยมเล่นในทอ้งถิ�นต่างๆ มกัจะเป็นการเลียนแบบมาจาก
ผู ้ใหญ่ และสวมบทบาทต่างๆ จากสิ� งที� เห็นตามสภาพแวดล้อมและธรรมชาติซึ� ง

การละเล่นของเด็กในอดีตเป็นกลไกตามธรรมชาติที�ช่วยฝึกทกัษะและพฒันาการด้าน

ต่างๆ ใหก้บัเด็กโดยไม่รู้สึกถึงการเรียนรู้ ทั�งนี� ในการละเล่นของเด็กหลายชนิด มกัจะมีบท
เพลงสาํหรับร้องประกอบการละเล่น เพื�อเพิ�มความสนุกสนาน และช่วยให้จงัหวะกบัเด็ก

ขณะที�เล่นโดยบทเพลงประกอบการละเล่นนี� จะเป็นบทเพลงที�ไดม้าจากสิ�งแวดลอ้มตาม

ธรรมชาติ เช่น ตะล๊อกต๊อกแต๊ก มีดอกมะลิ ดอกมะเขือ ฯลฯ หรือจํ� าจี� มะเขือเปราะ 
กะเทาะหน้าแว่น พายเรืออกแอ่น อาบนํ� าท่าไหน ฯลฯ ซึ� งจะร้องเป็นจงัหวะจะโคน บท

เพลงประกอบการละเล่นของเด็กนั�นจะมีตั�งแต่เด็กเล็กถึงเด็กโต ที�จะเล่นกนัทั�งในร่มและ

กลางแจง้ เช่น รีรีขา้วสาร โพงพาง มอญซ่อนผา้ งูกินหาง ฯลฯ (ขณิษฐา จิตชินะกุล.  2545  
:  108) 

 เพลงประกอบการละเล่นของเด็กจะเป็นบทเพลงที�มีเนื�อหาสั� นๆ ง่ายๆ ใช้

ถอ้ยคาํคลอ้งจองกนัและมีจงัหวะที�สนุกสนานเพื�อประกอบการละเล่น อาจเป็นการร้อง
เดี�ยวหรือร้องกลุ่มหรือสลบักนัร้องก็ได ้และกติกาการเล่นก็จะไม่มีกฎเกณฑ์มากมายโดย

ส่วนใหญ่เด็กๆ จะจบักลุ่มกนั ทาํให้เกิดความรักความสามคัคี และเมื�อแพก้็จะยอมรับว่า

แพแ้ละจะออกจากกลุ่มที�เล่นโดยดี ซึ� งเป็นการปลูกฝังนํ� าใจนกักีฬาตั�งแต่ยงัเล็ก (สุนนัท ์
อุดมเวช.  2524  :  73) 

 

 3.2.1  คุณค่าของเพลงประกอบการละเล่นของเด็ก 
 เพลงประกอบการละเล่นของเด็ก เป็นบทร้องที�ร้องประกอบดว้ยการละเล่น

ที� มีถ้อยคําคล้องจองกัน เน้นความสนุกสนานเป็นหลัก และในบทเพลงประกอบ

การละเล่นยงัแฝงไปดว้ยประโยชน์มากมาย ดงัที� ขนิษฐา จิตชินะกุล  (2545  :  110 – 111) 
ไดก้ล่าวสรุปไวด้งันี�  

 1. ฝึกการใช้ภาษาและปลูกฝังความเป็นเจา้บทเจา้กลอน เพราะบทเพลงจะ

ช่วยทาํใหเ้ด็กคุน้เคยกบัการใชภ้าษาที�คลอ้งจอง อนัเป็นลกัษณะที�โดดเด่นของภาษาไทย 
 2. ทาํให้เด็กได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลิน ทั�งนี� บทเพลงจะใช้ถ้อยคาํ

ง่ายๆ ที�เนน้สัมผสัคลอ้งจอง ช่วยทาํให้จดจาํไดง่้ายและมีจงัหวะ เช่น เพลงรีรีขา้วสาร มี

เนื�อร้องว่า “รีรีขา้วสาร สองทะนานขา้วเปลือก เลือกทอ้งใบลาน เก็บเบี�ยใตถุ้นร้าน คด
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ข้าวใส่จาน พานเอาคนข้างหลังไว้” เนื� อร้องดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงสังคม

เกษตรกรรมของคนไทย ในที�นี� คืออาชีพทาํนา และสะทอ้นสภาพของวิถีชีวิตของคนไทย
ที�จะใช้ใตถุ้นบา้นเป็นลานอเนกประสงค ์ไม่วา่จะใชเ้พื�อการงานหรือการละเล่นของเด็ก 

นอกจากนี�ยงัไดส้อนใหเ้ด็กไดรู้้ถึงมาตรวดัของไทยในอดีต หรือเพลงจํ�าจี�ผลไม ้มีเนื�อร้อง

ว่า “จํ� าจี� ผลไม ้แตงไทยแตงกวา ขนุนน้อยหน่า พุทรามงัคุด ละมุดลาํไย มะเฟืองมะไฟ 
มะกรูด มะนาว มะพร้าวส้มโอ ฟักแฟงแตงโม ไชโยโห่ฮิ�ว” เนื�อร้องดงักล่าวไดส้ะทอ้น

ให้เห็นถึงผกัและผลไมที้�มีอยู่ในสังคมไทย ซึ� งช่วยให้เด็กรู้จกัผกัและผลไมไ้ทยไดเ้ป็น

อยา่งดี ทั�งนี� โดยการนาํชื�อผกัและผลไมม้าผกูใหค้ลอ้งจองกนัเป็นท่วงทาํนองและเนื�อร้อง
ใหเ้ด็กๆ ไดร้้องประกอบการละเล่น 

 3. ช่วยส่งเสริมพฒันาการดา้นร่างกายและอารมณ์ของเด็ก เช่น การละเล่น

ของเด็กหลายชนิดที�ช่วยฝึกความรวดเร็วและความแข็งแรงให้กบัร่างกาย โดยจะมีบท
เพลงร้องประกอบเพื�อเสริมสุนทรียศาสตร์ อารมณ์ ความคิด และสังคมให้กับเด็กใน

ขณะที�เล่น เช่น การเล่นมอญซ่อนผา้ การเล่นงูกินหาง การเล่นโพงพาง การเล่นไอเ้ขไ้อ้

โขง เป็นตน้ 
 4. เพลงประกอบการละเล่นเป็นเครื�องบอกจงัหวะ เช่น เพลงจํ�าจี�  ที�ผูเ้ล่นคน

หนึ�งจะตอ้งชี� นิ�วของผูเ้ล่นคนอื�นๆ และของตวัเองตามจงัหวะหนึ�งคาํร้องต่อหนึ�งนิ�ว หรือ

เพลงแมงมุมขยุม้หลงัคา ผูเ้ล่นจะตอ้งยกมือขึ�นๆ ลงๆ ตามจงัหวะเพลง นอกจากนี� เพลง
ประกอบการละเล่นยงัไดใ้ห้สัญญาณบางประการกบัผูเ้ล่น เช่น การเล่นงูกินหางเมื�อถึง

ตอนสุดทา้ยของบทเพลง “กินหัวกินหาง กินกลางตลอดตวั” ผูเ้ล่นเป็นลูกงูทุกคนตอ้ง

เกาะเอวแม่งูไวใ้หแ้น่นเพื�อมิใหถู้กพอ่งูจบัตวัได ้
 5. เพลงประกอบการละเล่นเป็นภาพสะทอ้นสังคมไทย เช่น เพลงจํ�าจี�มะเขือ

พวงมีเนื�อร้องวา่ “จํ�าจี�มะเขือพวง เมียนอ้ยเมียหลวง มาเล่นจํ�าจี�  จ ํ�าจี� ร้องแว ้มาสอยดอกแค 

มาแหยรู่ปู อีหนูตกกะได ขโมยเมาเหลา้ เตะหมอ้ขา้วปากบิ�น สารภีเล่นกล กระต่ายสวด
มนต์ รับศีลรับพร” เนื�อร้องดงักล่าว นอกจากจะให้เด็กรู้จกัการใช้ภาษาที�คล้องจองกนั 

เพื�อช่วยเพิ�มความสนุกสนานให้กบัเด็กๆ ที�เล่นแลว้ยงัไดส้ะทอ้นให้เห็นถึงค่านิยมของผู ้

ชายไทยในอดีตที�มกัจะมีภรรยามากกวา่หนึ�งคน 
 6. เพลงประกอบการละเล่นช่วยสร้างความรักความสามคัคีให้กบัผูเ้ล่น ทั�งนี�
เพราะการละเล่นของเด็กไทยที�มีเพลงประกอบโดยส่วนใหญ่จะตอ้งประกอบไปดว้ยผูเ้ล่น

มากกว่าสองคนซึ� งการร้องเพลงร่วมกนั เล่นด้วยกนั เป็นการช่วยสร้างความรักความ
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สามคัคีในหมู่ผูเ้ล่น เช่น การเล่นแมงมุมขยุม้หลงัคา การเล่นไอเ้ขไ้อโ้ขง การเล่นโพงพาง 

เป็นตน้ 
 

 3.2.2  ตัวอย่างเพลงประกอบการละเล่นของเด็กล้านนา 

 เพลงประกอบการละเล่นและการละเล่นของเด็กพื�นบา้นลา้นนา มีมากมาย
หลายชนิดเช่นเดียวกบัภาคอื�นๆ มีตวัอยา่งดงัต่อไปนี�  

 1.  เพลงประกอบการละเล่นสิกจุ่งจา คือ การเล่นไกวชิงช้าของเด็กๆ แต่

สําหรับลา้นนานั�น การสิกจุ่งจามีความละเอียดอ่อนของวฒันธรรมประกอบการเล่นดว้ย 
นั�นคือมีบทร้องเห่กล่อมประกอบดว้ย ส่วนใหญ่จะเล่นกนัเป็นกลุ่มเด็กเล็ก เด็กโต ญาติพี�

นอ้ง สร้างสรรคค์วามสามคัคีผกูพนัความอบอุ่นในกลุ่มเพื�อนและเพิ�มความคิดสร้างสรรค ์

 อุปกรณ์การเล่นสิกจุ่งจานั�นทาํกนัง่ายๆ โดยใชเ้ชือกเส้นเดียวสอดเขา้ไปในรู
กระบอกไมซ้าง แลว้ผูกปลายเชือกทั�งสองไวก้บัตน้ไมห้รือพื�นเรือน ตวัชิงช้ามีลกัษณะ

เป็นเครื�องที�ช่วยให้เด็กไดเ้คลื�อนไหวไปมา สูงๆ ตํ�าๆ โดยไม่ตอ้งออกแรงมากนกั ทั�งยงั

รวดเร็วและผาดโผน เด็กๆ จึงชอบเล่นกนัมาก เมื�อเด็กเล่นชิงช้าผูใ้หญ่มกัสอนให้ร้อง
เพลงตามจงัหวะของการแกวง่ไกวไปดว้ย เพลงที�นิยมร้องกนั คือ 

  สิงจุงจาโหง สองคนพี�นอ้ง เวลาแดดฮอ้น แม่ลมพดัเชย 

 อี�เอย้เหย เลี�ยงหมูสองคอก  ไส้มนัออก ยาวศอกยาววา 
 ตดัไมส้ามปลอ้ง มาหนีบนมสาว บ่าเขือขาว จกัต่างเมือบา้น 

 โจรหวัลา้น โจรหวัย ี   ลกัควายเพิ�นหนี บ่เอาเมือส่ง 

 นํ�าเตม็ท่ง จะตีบวัลอย  งวัแม่มอย กิ�นหญา้หล็อบแหล็บ 
 สาวกน้แตบ๊ แม่ฮา้งกน้กึ�ง  ตีตึ�งตึง หื�อยา่สาวฟัง 

 ควกัขี�ดงั หื�อยา่สาวจูบ  แปลงตูบนอ้ย หื�อยา่สาวนอน 

 ขี�ยองขอน หื�อยา่สาวไหว ้  ร้อยดอกไม ้หื�อยา่สาวเหน็บ 
 เห็บขบหู ปูหนีขา้ง   ชา้งไล่แตง แมงแดงขบเขี�ยว 

 เงี�ยวไล่ฟัน ตกขมุแมงมนั  ตีฆอ้งหมอ้ง หมอ้ง  

      (พีระพงศ ์บุญศิริ.  2536  :  121) 
 2. เพลงประกอบการละเล่นจี�เจี�ยบ เป็นการละเล่นสําหรับเด็กเล็กหรือ

เด็กหญิง จะเล่นกนัตามชานบา้นหรือใตถุ้นบา้น ฝึกทกัษะทางกลไก ความสัมพนัธ์ของ
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ประสาทตา หู มือ เทา้ คลา้ยกบัการเล่นจํ�าจี� ส่วนใหญ่จะเป็นเด็กก่อนวยัเรียน ในโอกาสที�

อยูก่นัวา่งๆ จะมีเพื�อนบา้นมาเล่นดว้ย โดยมีวธีิเล่นดงันี�  
 2.1 ผูเ้ล่นนั�งกบัพื�นใกลก้นัเป็นกลุ่ม ผูเ้ล่นคนหนึ�ง (ส่วนมากมกัจะเป็นผู ้

เล่นอายมุากที�สุด) คว ํ�าฝ่ามือ ยกขึ�นสูงประมาณระดบัตา ผูเ้ล่นอื�นๆ ยื�นนิ�วชี� ใตฝ่้ามือพร้อม

กบัร้องบทร้องพร้อมกนัว่า “จี�จ่อเจี�ยบ  มะลมมะเลี� ยบแช่วบั  ต๊กโตไล่งบั  ปิดประตูดงั
ปั�บ” 

 2.2 เมื�อถึงคาํสุดท้ายของบทร้อง ผูเ้ล่นที�คว ํ�ามือตอ้งรีบหุบมือโดยเร็ว 

พยายามจบันิ�วของคนใดคนหนึ� งให้ได้ เจ้าของนิ�วที�ถูกจบัรับบทเป็นผูค้ว ํ�ามือในรอบ
ต่อไป 

 

 3.3  เพลงปฏิพากย์ 
 เพลงปฏิพากย์หรือเรียกอีกอย่างหนึ� งว่าเพลงผูใ้หญ่ เป็นบทเพลงที�ใช้ร้อง

โตต้อบระหว่างชายหญิง ซึ� งมีเนื�อหาส่วนใหญ่เน้นไปในเชิงการเกี� ยวพาราสีกนั จุดเด่น

ของเพลงปฏิพากย ์คือ การใชโ้วหารชิงไหวพริบกนั ทั�งนี�  การร้องเพลงปฏิพากยอ์าจร้อง
กนัเป็นกลุ่มหรือเป็นวงที�ประกอบดว้ย พอ่เพลง แม่เพลง และมีลูกคู่คอยใหจ้งัหวะ 

 เพลงปฏิพากย์รุ่นแรกๆ ของไทย เป็นเพลงที�เกิดจากการรวมกลุ่มกันเพื�อ

ผลประโยชน์ในการทาํงานร่วมกนั อีกทั�งเป็นการผ่อนคลายและช่วยลดความตึงเครียด
จากการทาํงานของชาวบา้น ในขณะเดียวกนัก็เป็นการให้จงัหวะในการทาํงานพร้อมกนั

ไปด้วย ดงัจะเห็นไดว้่าจงัหวะของการทาํงานกบัจงัหวะของเพลงปฏิพากย ์เป็นจงัหวะ

เดียวกนั เช่น เพลงเกี�ยวขา้ว ในบทร้องที�วา่ เฮ ้เฮ ้จะเป็นจงัหวะที�ลงเคียวฟันตน้ขา้ว หรือ
เพลงเรือในบทร้องที�วา่ ฮา้ไฮ ้ก็เป็นจงัหวะเดียวกนักบัพายจวงนํ� า ฉะนั�น ทุกคนที�ทาํงาน

ร่วมกนัจึงมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคเ์พลง เพราะเนื�อเพลงจะสั�น ง่ายต่อการร้องโตต้อบ 

มีการร้องซํ� าวรรคเดิมซึ� งอาจเป็นตอนขึ�นตน้หรือตอนทา้ยของบทเพลง และมีลูกคู่เพื�อให้
มีเวลาคิดบทร้องโตต้อบ (ขนิษฐา จิตชินะกุล.  2545  :  115) 

 นอกจากนี�  เพลงปฏิพากยย์งัเกิดขึ�นในช่วงเทศกาลตรุษสงกรานต์ซึ� งเป็นช่วง

หลงัฤดูเก็บเกี�ยวแลว้ และเกษตรกรจะใชช่้วงเวลาดงักล่าวในการหยดุพกัผอ่น ชายหญิงจะ
ร้องเพลงโตต้อบกนัในเชิงเกี� ยวพาราสีเพื�อให้เกิดความสนุกสนาน ซึ� งในระยะแรกๆ จะ

เป็นเพลงปฏิพากย์อย่างสั� น มีการซํ� าวรรคเดิมบ่อยครั� ง ต่อมาจึงมีการผูกเรื� องให้

สลบัซบัซอ้นและมีขนาดยาวขึ�น มีการแยกกลุ่มคนร้องและกลุ่มคนฟังอยา่งชดัเจน ทาํให้
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มีลกัษณะเป็นมหรสพชนิดหนึ� งที�ผูร้้องจะตอ้งมีการฝึกฝนมาจนชาํนาญ มีปฏิภาณไหว

พริบในการร้องโตต้อบที�เรียกวา่ พอ่เพลง แม่เพลง (สุกญัญา ภทัราชยั. 2540 : 69 – 70) 
 เพลงปฏิพากยข์องลา้นนามีชื�อเรียกเฉพาะวา่ “เพลงซอ” เป็นเพลงพื�นบา้นทาง

เหนือที�นิยมกนัมาก มกัร้องในงานสาํคญัทางศาสนาและงานพิธีต่างๆ โดยมีปี�  ขลุ่ย สะลอ้ 

และซึง เป็นเครื�องดนตรีประกอบ นกัร้องเพลงซอจะมีชื�อเรียกว่า “ช่างซอ” ซึ� งช่างซอ
จะต้องเป็นผูมี้ปฏิภาณ ไหวพริบ โวหารดี มีความรู้ทางกวีนิพนธ์ และความรู้เกี�ยวกับ

ประเพณีต่างๆ โดยจะมีช่างซอทั�งชายและหญิงแลว้จบัคู่ร้องโตต้อบกนัจนกวา่จะจบบท 

โดยฝ่ายชายจะเป็นผูเ้ริ�มบทผกูรักต่อจากนั�นเป็นบทสนทนาเรื�องรักๆ ใคร่ๆ บางทีก็สมมติ
เป็นสามีภรรยากนัแลว้ร้องตดัพอ้ต่อวา่ เช่น บทซอนํ� าตาเมียหลวง ทั�งนี�ถา้เล่นเป็นเรื�องจะ

จบลงด้วยบทธรรมชาติ แต่โดยส่วนใหญ่และที�นิยมกันมกัจะร้องเป็นบทเบ็ดเตล็ด

มากกว่าเล่นเป็นเรื�อง เช่น ซอแอ่วสาวปั�นฝ้าย ซอเงี� ยวเกี� ยวสาว เป็นตน้ ทาํนองซอมีอยู่

หลายทาํนองดว้ยกนัแลว้แต่ความนิยมในทอ้งถิ�น มณี พยอมยงค ์(2529  :  175 – 177) ได้

สรุปทาํนองเพลงซอดงันี�  

 1. ทาํนองขึ�นเชียงใหม่ ใชส้ําหรับบทไหวค้รู ปรารภเหตุการณ์ต่างๆ ที�ช่างซอ
ไดม้าซอในงานนั�น 

 2. ทาํนองล่องน่านหรือซอพระลอ ซอนี� นิยมนาํเรื�องพระลอมาขบัร้อง และมี

ความไพเราะมาก มีลีลาเสียงสูงตํ�า อ่อนชอ้ย มกัจะใชก้บับทยอพระเกียรติ พรรณนาความ
งามของธรรมชาติ หรือตอ้งการใหผู้ฟั้งสงสารและเห็นใจ 

 3. ทาํนองจะปุ เป็นทาํนองของไทยเผ่าหนึ� งที�ทางภาคเหนือเรียกว่า ไทยจะปุ 

เป็นท่วงทาํนองที�มีความอ่อนหวานไพเราะ นุ่มนวล ให้เสียงเอื�อนอ่อนๆ นุ่มนวลใน
ตอนทา้ย 

 4. ทาํนองละมา้ยเชียงแสน หรือทาํนองเชียงแสน หรือจ๊อยเชียงแสน เป็น

ทาํนองของชาวเชียงแสนมาก่อน ใชแ้ทรกทาํนองอื�น ทั�งนี�การเปลี�ยนซอไปทาํนองอื�นทุก
ทาํนอง ช่างซอจะตอ้งกลบัมาเล่นทาํนองนี� ก่อนทุกครั� ง  

 5.  ทาํนองอื�อ เป็นทาํนองซอที�ไพเราะ มีเสียงอื�อเบาๆ ในตอนทา้ย เป็นทาํนอง

ซอที�ค่อนขา้งยาก นิยมใชซ้อประวติัหรือเรื�องราวต่างๆ เช่น ซอเทวฑูต ซอสุริยวงคห์งส์
อามาตย ์ 

 6.  ทาํนองเงี� ยว ทาํนองนี� ไดม้าจากไทยใหญ่ แลว้นาํมาดดัแปลงให้เขา้กบัลีลา

ของปี� และการซอของทอ้งถิ�น เนื�อร้องต่างๆ แต่งขึ�นตามความถนดัของกว ี 
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 7.  ทาํนองเมืองน่าน ทาํนองจะคลา้ยซอจะปุ แต่ปลายบนขึ�นเสียงสูงกวา่ ระดบั

เสียงเท่ากบัเพลงเงี�ยว แต่บทสุดทา้ยลงเสียงเหมือนซอเชียงใหม่ 
 8.  ซอปั�นฝ้าย เป็นทาํนองซอโบราณเหมือนซอล่องน่าน ระดบัเสียงดนตรีคลา้ย

เพลงปู๋ มเหมน้ ซึ� งเป็นเพลงพื�นเมือง 

 9.  ซอยิ�น เป็นซอที�เกิดขึ�นเมื�อสมยัรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปกเกลา้เจา้อยูห่วั 
เสด็จเชียงใหม่ พระราชชายาเจา้ดารารัศมี ในสมยัรัชกาลที� 5 ไดใ้ห้ทา้วสุนทรพจนกิจแต่ง

ขึ�น เพื�อรับเสด็จและสรรเสริญพระเกียรติ ท่วงทาํนองซอนี� มีความไพเราะมาก เหมาะใน

การยอพระเกียรติ  
       

 

 
 

 

 
 

 4.  ความสําคัญของเพลงท้องถิ�น 

 
  

 

4. ความสําคัญของเพลงท้องถิ�น 
แม้ว่าในปัจจุบนัเพลงท้องถิ�นจะเสื�อมความนิยมไปมาก จนสูญหายไปเกือบ

หมดแล้ว แต่หากได้มีการรวบรวมและศึกษาวิเคราะห์เพลงท้องถิ�นแล้ว จะพบภาพ

สะทอ้นของสังคมอยา่งชดัเจน เพราะเพลงทอ้งถิ�นเกิดจากความจริงใจของชาวบา้นในการ
ถ่ายทอดภาพอารมณ์ ความรู้สึกนึกคิดของตนออกมาในบทเพลง  สุนีย ์เลี�ยวเพ็ญวงษ ์

(2545  :  105 – 106) ไดส้รุปความสาํคญัและบทบาทของเพลงทอ้งถิ�นไวด้งันี�  

 1. เป็นเครื�องมือให้ความบนัเทิง ความเพลิดเพลินแก่คนในสังคม เพลงทอ้งถิ�น
ส่วนใหญ่จะเป็นเพลงร้องหมู่ แมว้า่ผูร่้วมวงจะไม่ใช่ผูร้้องเอง  ก็มกัจะมีบทบาทในการให้

จงัหวะเป็นลูกคู่ หรืออยา่งนอ้ยส่งเสียงใหก้าํลงัใจ ซึ� งเป็นการเพิ�มความสนุกสนานมากขึ�น 

 ภาพช่างซอและคณะในอริิยาบถต่างๆ 
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 2. เป็นเครื�องใหก้ารศึกษา  เพลงทอ้งถิ�นมีบทบาทในการให้การศึกษาทั�งทางตรง

และทางอ้อมแก่ทั�งเยาวชนจนถึงวยัหนุ่มสาว  เช่น เนื�อหาในเพลงกล่อมเด็กเกี�ยวกับ
ธรรมชาติและพฤติกรรมในสังคม  เพลงปฏิพากยที์�มีเนื�อหาเกี�ยวกบัความรักและการเลือก

คู่ครอง   เพลงสรภญัญ ์   ซึ� งเป็นเรื�องราวของศาสนา  เป็นตน้  

 3. เป็นเครื�องมือในการควบคุมสังคม  เนื�อหาในเพลงทอ้งถิ�นมกัจะชี� แนะและ
กาํหนดพฤติกรรมที�พึงประสงคข์องคนในสังคม  เพราะผูร้้องเพลงทอ้งถิ�นส่วนใหญ่จะมี

ประสบการณ์ชีวติมามาก  และถ่ายทอดประสบการณ์รวมถึงทศันะและปรัชญาชีวิตไวใ้น

เพลงทอ้งถิ�นที�ร้องออกมา  ทาํให้ผูฟั้งไดรั้บการชี� แนะนั�นๆ  นอกจากนี� ยงัแทรกคาํสอน
ทางพุทธศาสนาไวอี้กดว้ย 

 4. เป็นเครื�องมือระบายความคบัขอ้งใจ  เมื�อมีความคบัขอ้งใจทั�งในเรื�องอารมณ์

ส่วนตวั  สภาพสังคม เศรษฐกิจ  ขนบประเพณี  และอื�นๆ  คนในสังคมใช้เพลงทอ้งถิ�น
เป็นทางระบายความคบัขอ้งใจนั�นๆ  ทั�งอาจจะเป็นผูแ้ต่ง  ผูร้้องเอง  หรือแมแ้ต่เป็นผูฟั้ง 

 5. เป็นสื�อมวลชนชาวบา้น  เพลงทอ้งถิ�นมีบทบาทในการเป็นสื�อมวลชนชาวบา้น

กระจายข่าวสารในสังคม  แมใ้นปัจจุบนัรัฐบาลไดใ้ชเ้พลงทอ้งถิ�น  เพลงหมอลาํ  เพลงซอ  
เพลงโนรา  เป็นสื�อในการให้ความรู้และชกัชวนให้ชาวบา้นร่วมมือกบัรัฐในเรื�องต่างๆ 

เช่น ในด้านการสาธารณสุขไม่ให้กินปลาดิบ  ให้ระวงัและป้องกันโรคเอดส์  ในด้าน

การเมือง เช่น  การให้ความร่วมมือในการลงคะแนนเสียงเลือกตั�ง  เป็นตน้  จึงนบัไดว้่า  
เพลงทอ้งถิ�นมีบทบาทสาํคญัในการเป็นสื�อมวลชนชาวบา้นที�ไดผ้ลทั�วถึงเป็นอยา่งยิ�ง 

 

 5.  ความเปลี�ยนแปลงทางสังคมที�มีผลกระทบต่อเพลงท้องถิ�น 
 สังคมไทยในปัจจุบนัมีความเจริญกา้วหนา้ในทุกๆ ดา้นเป็นอยา่งมาก โดยเฉพาะ

ดา้นวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี การคมนาคม และโครงสร้างพื�นฐาน เป็นตน้ ทาํให้ส่งผล

กระทบก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลงในทุกๆ ดา้น ไม่ว่าจะเป็นระบบเศรษฐกิจ การเมือง 
การปกครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ�งการเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรมของสังคม ทั�งนี�
เพื�อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมที�เปลี�ยนไปซึ� งผลของการเปลี�ยนแปลงนี�  ก็ได้ส่งผล

กระทบต่อเพลงทอ้งถิ�นเช่นกนั ทาํให้เพลงทอ้งถิ�นหมดความนิยมลงโดยปริยาย ขนิษฐา 
จิตชินะกุล (2545 : 140) ไดส้รุปสาเหตุสาํคญัๆ ของความเสื�อมนิยมเพลงทอ้งถิ�นไดด้งันี�  

 1. การเปลี�ยนแปลงระบบเศรษฐกิจ แต่เดิมสังคมไทยเป็นสังคมกสิกรรม การผลิต    

สินคา้ต่างๆ เป็นไปเพื�อการยงัชีพ แต่เมื�อสังคมไดเ้ปลี�ยนเขา้สู่ระบบทุนนิยม ทาํให้มีการ
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นาํเอาเทคโนโลยต่ีางๆ เขา้มาใชแ้ทนแรงงานคน เพื�อทาํให้การผลิตไดม้ากขึ�น การลงแรง

ช่วยเหลือในการทาํงานไดห้มดความสําคญั เพลงต่างๆ ที�ใช้ร้องประกอบการทาํงานจึง
หมดผูร้้องเล่นไปโดยปริยาย 

 2. การคมนาคมมีความสะดวกมากขึ�น เพราะมีการสร้างถนนหนทางเขา้สู่หมู่บา้น

ในทอ้งถิ�น ทาํใหก้ารติดต่อต่างๆ เป็นไปโดยสะดวก ในขณะเดียวกนัวฒันธรรมเมืองก็ได้
หลั�งไหลเขา้สู่ทอ้งถิ�น ก่อใหเ้กิดความเปลี�ยนแปลงทางวฒันธรรม 

 3. การแพร่กระจายของวฒันธรรมตะวนัตก โดยผา่นทางสื�อมวลชน ไม่วา่จะเป็น

โทรทศัน์ วิทยุ และภาพยนต์ สื� อบนัเทิงเหล่านี� ได้เปลี�ยนแปลงค่านิยมและวิถีทางการ
ดาํเนินชีวิตของคนในสังคม เช่น การเขา้มาประกอบอาชีพในโรงงาน การหันมานิยม

ทางดา้นวตัถุมากยิ�งขึ�น 

 4. มีสิ�งบนัเทิงใหม่ๆ เกิดขึ�นนั�นคือ มีวงการเพลงไทยสากลและเพลงลูกทุ่ง และมี
ลกัษณะทางธุรกิจเพื�อการคา้ ดว้ยมีการซื�อขายบทเพลง อดัแผน่เสียง มีอาชีพนกัร้อง โดย

เพลงไทยสากลในยคุแรกๆ จะลอกทาํนองฝรั�ง ต่อมาจึงมีการดดัแปลงให้เป็นทาํนองเพลง

ไทย ช่วงก่อนสงครามโลกครั� งที� 2 เพลงไทยสากลได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จน
กลายเป็นเพลงของคนเมืองหลวง ส่วนเพลงลูกทุ่งก็จะมีจงัหวะและเนื�อหาที�สนุกสนาน 

โดยส่วนใหญ่จะกล่าวถึงชีวิตชนบทของชาวบ้าน ซึ� งมีลักษณะผสมผสานระหว่าง

ชาวบา้นกบัชาวเมือง ทั�งนี� เพราะเนื�อหาของเพลงจะสะทอ้นชีวิตความเป็นอยูข่องชาวบา้น 
แต่จะใชเ้ครื�องดนตรีสากล  

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันได้มีหน่วยงานทั� งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะใน

สถานศึกษาต่างๆ ไดช่้วยกนัอนุรักษ์เพลงทอ้งถิ�นให้คงอยู่ต่อไป ทั�งให้มีการบนัทึกเสียง
เป็นดว้ยแถบบนัทึกเสียง แผน่บนัทึกขอ้มูล VCD เป็นตน้ เพื�อให้คนรุ่นใหม่ไดศึ้กษาและ

เขา้ใจในวถีิชีวติของคนไทยตั�งแต่อดีตจวบจนปัจจุบนั 

การศึกษาเพลงทอ้งถิ�นสามารถศึกษาไดอ้ยา่งกวา้งขวางหลายแง่หลายมุม  เพราะ
เป็นสิ�งที�แสดงออกของอารมณ์ความรู้สึก  ซึ� งสอดแทรกไวด้ว้ยเนื�อหาของชีวิตและสังคม  

แมว้่าเพลงจะมีเรื� องราวพรรณนาถึงอารมณ์รักมากกว่าเนื�อหาอื�น แต่ยงัมีเรื� องราวของ

สังคมและวฒันธรรม  ค่านิยมและวธีิคิดของคนในสังคมยคุสมยัของเพลงทอ้งถิ�นนั�นๆ อยู่

ด้วยเสมอ แม้ว่าจะเป็นการนําเนื�อหาของเพลงพื�นบ้านที�มีวฒันธรรมต่างกันมาร้อง ก็

มกัจะตอ้งมีการปรับเปลี�ยนเนื�อหาเพลงหรือท่วงทาํนองเพลงให้สอดคลอ้งกบัค่านิยมของ

สังคมตนเอง ดงันั�น เพลงทอ้งถิ�นจึงมีเรื�องราวให้ศึกษา ทั�งในเรื�องของภาษา ท่วงทาํนอง
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เพลง จงัหวะดนตรี องคป์ระกอบของเพลงทอ้งถิ�น อารมณ์เพลงทอ้งถิ�น และเนื�อหา ซึ� งมี

เรื�องราวน่าสนใจมากมาย  ตลอดจนพฒันาการของเพลงพื�นบา้นเพื�อสามารถดาํรงอยูใ่น
ทุกยคุทุกสมยั  เรื�องต่างๆ  ที�น่าสนใจเหล่านี�รอคอยการศึกษาคน้ควา้อยา่งไม่มีวนัสิ�นสุด 

 

การละเล่นท้องถิ�นล้านนา 
 

 การละเล่น เป็นพฤติกรรมตามธรรมชาติของมนุษยแ์ละสัตวโ์ลก ในการสังสรรค์

สัมพนัธ์กนั โดยเฉพาะในสัตวเ์ล็กๆ เช่นเดียวกบัเด็กๆ ที�เราจะเห็นภาพการเล่นหยอกลอ้
กนัอยู่เสมอ เห็นไดง่้ายในสัตวเ์ลี� ยงของเรา และแมแ้ต่จะเป็นสัตวที์�โตแล้ว ก็ยงัมีความ

พอใจที�จะเล่นได ้การเล่นจึงเป็นส่วนหนึ�งในการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม เป็นการแสดงออก

ของอารมณ์สนุกสนาน การผอ่นคลายและการเล่นยงัเป็นการฝึกทกัษะการเรียนรู้ให้แก่คน
รุ่นใหม่ของสังคมนั�นๆ อีกดว้ย การเล่นเป็นส่วนหนึ�งของวฒันธรรม ซึ� งสามารถแสดงให้

เขา้ใจถึงประวติัศาสตร์ ความคิดและค่านิยมในยุคสมยันั�นๆ ได ้การเล่นมีความสําคญัต่อ

พฒันาการของเด็กเป็นอยา่งมาก ไม่มีเด็กที�สมบูรณ์คนใดเลยที�จะเติบโตขึ�นมาไดโ้ดยไม่

ผา่นการเล่นมาก่อน เพราะการเล่นมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความเจริญเติบโตของเด็กทั�งทาง

ร่างกาย สติปัญญา อารมณ์และสังคม และยงัเป็นการสั�งสมประสบการณ์ของเด็กที�

ก่อใหเ้กิดการเรียนรู้ และการทาํความเขา้ใจสิ�งแวดลอ้มไดเ้ป็นอยา่งดี ซึ� งเด็กจะไดส้ามารถ
นําความรู้ความเข้าใจนั� น จัดปรับตัวเองให้เข้ากับสังคมของตนได้อย่างเหมาะสมมี

ความสุข และเป็นผูใ้หญ่ที�รู้จกัรับผดิชอบเป็นพลเมืองที�พึงประสงคข์องสังคมต่อไป 

 
 1.  ความหมายของการละเล่นท้องถิ�น 

 พจนานุกรมราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (ราชบณัฑิตยสถาน,  2556  :  1077) 

ไดใ้หค้วามหมายของคาํวา่ “เล่น”ไวว้า่ หมายถึงทาํเพื�อสนุกหรือผอ่นอารมณ์ เช่น เล่นเรือ 
เล่นดนตรี หมายถึงการแสดง เช่น เล่นโขน เล่นละคร เล่นงานเหมา ดงันั�น ความหมาย

โดยทั�วไปของ การเล่น หมายถึง การกระทาํเพื�อความสนุกสนานผอ่นคลายอารมณ์ ทาํให้

เกิดความเพลิดเพลิน  
ประพฒัน์ ลกัษณะพิสุทธิ�  (2520  :  5) กล่าวถึง ความหมายของการเล่นไวใ้น เกม

พลศึกษาว่า การเล่นเป็นกิจกรรมที�แสดงออกถึงวฒันธรรมประจาํชาติ และสะทอ้นให้

เห็นแนวคิด รวมทั�งค่านิยมและวฒันธรรมของมนุษย ์
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นอกจากนี�  ยงัมีนกัวชิาการพยายามให้คาํจาํกดัความของคาํวา่ การเล่นไวม้ากมาย 

ซึ� งส่วนมากเป็นความเห็นที�ค่อนขา้งสอดคลอ้งกนั และสนบัสนุนคุณค่าของการเล่นซึ� ง
เป็นสะทอ้นให้เห็นพฤติกรรมของมนุษย ์ทาํให้เป็นคนมีเหตุผลมากขึ�น รู้จกัการเขา้ร่วม

เป็นสมาชิกของสังคม รู้จกัเคารพกฎเกณฑข์องสังคม และมีความสามารถในการตดัสินใจ

ในสถานการณ์เฉพาะหนา้ไดอ้ยา่งดี การเล่นมีส่วนช่วยในพฒันาการของมนุษย ์
ส่วนในภาษาองักฤษมีคาํที�ใชห้มายถึงการเล่นที�นิยมนาํมาใชอ้ยูจ่าํนวน 3 คาํ ซึ� ง

นนัทกา พลอยแกว้ (2519  :  37 – 38  อา้งอิงจาก Roger Caillois, 1961  :  18) สรุป

ประมวลความไดด้งันี�  
 Games เป็นพฤติกรรมอิสระ (free activity) แยกเป็นเอกเทศจากพฤติกรรมอื�น 

(Separate activity) เป็นการละเล่นแข่งขนัที�ผูเ้ล่นร่วมดว้ยความสมคัรใจ มีกฎเกณฑ ์

วธีิการขอ้บงัคบั และกาํหนดเวลา มีสถานที�ที�เหมาะสมในการเล่นแต่ละประเภท ซึ� งผูเ้ล่น
ไม่สามารถคาดเดาผลการเล่นล่วงหนา้ได ้และไม่มีรายไดเ้กิดขึ�นจากการเล่น ในบางครั� งผู ้

เล่นอาจมีการสวมบทบาท (make believe) เช่น เล่นเป็นลิง เล่นเป็นตาํรวจ ในการเล่นลิง

ชิงหลกั โปลิศจบัขโมย เป็นตน้  
 Play เป็นการเล่นไม่แข่งขนัและเป็นการเล่นอิสระเช่นเดียวกบั Games แต่จะไม่มี

กฎเกณฑต์ายตวั ไม่มีการกาํหนดเวลาโอกาสและสถานที�เล่น ผูเ้ล่นอาจเล่นไดทุ้กสถานที�

ทุกโอกาสที�เขาอยากจะเล่น กบัอุปกรณ์การเล่นที�หาไดเ้อง หรือสมมุติเอาในจินตนาการ 
และจะเป็นการเล่นคนเดียว เช่น เล่นตุก๊ตา เล่นขายของ (ถา้มีคนอื�นมาร่วมเล่นดว้ยจะเป็น

ลกัษณะของ Games ทนัที เพราะจะเกิดกติกาหรือขอ้ตกลงในการเล่นที�เขา้ใจกนัดีอยูแ่ลว้

ในการเล่นขึ�น) 
 Sport ในภาษาไทยใชค้าํวา่กีฬา เป็นพฤติกรรมที�ไม่อิสระ แต่เป็นการเล่นที�ตอ้ง

ขึ� นอยู่กับกฎเกณฑ์ ข้อกําหนดที�เคร่งครัด เวลาในการเล่นที�ชัดเจน และมีสถานที�ที�

แน่นอน เป็นการเล่นแข่งขนัซึ� งผูล้งเล่นไม่มีทางเลือกอื�น จะตอ้งเล่นตามกาํหนดเวลา และ
กฎเกณฑ์ Sport บางประเภทยงัทาํให้เล่นและผูเ้กี�ยวขอ้งมีรายไดเ้กิดขึ�นจากการเล่นและ

อาจยดึเป็นอาชีพไดด้ว้ย เช่น กีฬาฟุตบอล เป็นตน้ 

 การละเล่นพื�นบา้นโดยทั�วมีความหมายถึงการเล่นของคนในสังคม ซึ� งไม่ปรากฏ
ที�มาแต่ไดรั้บการยอมรับและสืบทอดการเล่นต่อๆ กนัมา เป็นกิจกรรมที�มีการเคลื�อนไหว 

ทางกายเป็นส่วนใหญ่ แต่ก็อาจจะมีเพลงร้อง ดนตรี การให้จงัหวะ การขบัร้อง หรือการ
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ฟ้อนรําประกอบการเล่นไดด้ว้ย มีจุดมุ่งหมายเพื�อความสนุกสนาน และเป็นการเล่นดว้ย

ความสมคัรใจ 
 การละเล่นพื�นบ้านของไทยส่วนใหญ่นอกจากการเล่นของเด็กเล็กๆที� เป็น

ประเภท Play แลว้การเล่นส่วนใหญ่ที�พบ เด็กๆ เล่นทั�วไปก็จะเป็นการเล่นที�เรียกว่า 

Games ซึ� งมีการการแบ่งแยกยอ่ยตามชนิดหรือลกัษณะพฤติกรรมในการเล่นออกไปเป็น
ประเภทต่างๆ ไดอี้กมาก  

การละเล่นพื�นบา้นก็สามารถจดัแบ่งไดเ้ป็นประเภทต่างๆ ซึ� งนกัวิชาการจดัแบ่ง

ไวต้ามจุดมุ่งหมายในการศึกษา และถึงแมว้า่การละเล่นพื�นบา้นหลายอยา่งจะสูญหายไป 
เพราะขาดการถ่ายทอดสืบต่อแต่การละเล่นอีกหลายอยา่งก็ยงัคงมีการสืบทอดต่อมาถึงยุค

ปัจจุบัน แม้ว่ารายละเอียดในเนื�อหาของการละเล่นจะเปลี�ยนแปลงไปบ้างตามการ

เปลี�ยนแปลงของสังคมและวฒันธรรมก็ตาม แต่ปัจจุบนัการละเล่นพื�นบา้นดั�งเดิมนั�นก็

ยงัคงสามารถสืบคน้หาพบไดใ้นหมู่บา้น ดงันั�น การละเล่นพื�นบา้นจึงเป็นวฒันธรรมส่วน

หนึ�งที�ควรจะตอ้งมีการบนัทึกไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งเร่งด่วน เพื�อประโยชน์การสร้างความ

ภาคภูมิใจใหแ้ก่ชุมชนและการบาํรุงรักษาวฒันธรรม ไม่วา่จะเก็บไวเ้พื�อการสืบคน้ต่อไป
ก็ตาม ก่อนที�จะหลงลืมเลือนไปจนหมดสิ�นจริงๆ ดว้ยอิทธิพลอนัรุกเร้าของความเจริญ

ทางเทคโนโลยีที�สร้างสื�อนาํสารจากโลกกวา้งเขา้ไปผสมผสานกบัวฒันธรรมพื�นบา้นให้

อ่อนกาํลงัไปอยา่งรวดเร็ว  
แต่อย่างไรก็ตามการละเล่นก็จะปรับตวัไปตามวิวฒันาการของสังคมได้อย่าง

กลมกลืนด้วยรูปแบบการเล่นที�แปลกใหม่มากขึ� น ตามพัฒนาการของสังคมและ

เทคโนโลยี ดงัที�เห็นไดท้ั�วไปในทุกสังคม เช่น การเล่นเกมคอมพิวเตอร์ เป็นตน้ซึ� งแมจ้ะ
เป็นการเล่นรูปแบบใหม่ แต่เนื�อหา วธีิคิด บางประการยงัคงแฝงวฒันธรรมดั�งเดิม 

 

 2.  การแบ่งประเภทของการละเล่นท้องถิ�น 
 การจดัแบ่งประเภทของการละเล่น สามารถแบ่งไดห้ลายแบบ แต่ในการศึกษา

ทางคติชนวิทยา นกัวิชาการส่วนหนึ� งนิยมแบ่งตามลกัษณะวิธีการเล่น ดงัเช่น ฉวีวรรณ   

คูหาภินนัท ์(2519  :  20 - 21) ไดจ้ดัแบ่งการละเล่นไวเ้ป็น 16 ประเภท ดงันี�  
 1.  ประเภทการเล่นทาย (Guessing game) เป็นการฝึกปฏิญาณไหวพริบ ความช่าง

สังเกตและสติปัญญา ฝึกความชาํนาญของประสาทสัมผสัต่างๆ เช่น การเล่นกาํทายวา่ ใน

มือที�กาํก้อนหินไวน้ั�น มีกอ้นหินกี�ลูก การเล่นโพงพาง ผูเ้ป็นปลาตาบอดซึ� งโดนปิดตา
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จะตอ้งคลาํทางเพื�อจบัเพื�อนที�ร่วมเล่นและบอกให้ถูกว่าคนที�ถูกจบัไดน้ั�นเป็นใคร และ

การเล่นต่อใบสน เป็นการดึงขอ้สนออกแล้วต่อเขา้ไปใหม่ โดยจะทายว่าต่อไวที้�ขอ้ใด 
เป็นตน้ 

2.  ประเภทการนบั (Counting out game) เป็นการเล่นที�ผูเ้ล่นจะไดฝึ้กทกัษะ

ความจาํในการนบัทั�งที�เป็นตวัเลข และการจบัคาํความที�ตอ้งเรียงลาํดบัต่อกนัไป เช่น ใน
การเล่นหมากเก็บ ซึ� งจะมีท่าทางในการเล่นต่างๆ กนั เรียกแต่ละท่าวา่ อี และมีคาํเรียกแต่

ละท่านั�น ตามลาํดบั 1, 2, 3 ต่อกนัไปจนจบการเล่น, การเล่นจํ�า ที�ตอ้งมีการใชนิ้�วจิ�มไปที�

นิ�วมือหรือตวั (ซึ� งนั�งกม้หลงัลง) ของผูร่้วมเล่นแลว้นบัไปเรื�อยๆ, การเล่น ยา หยา่ หยา้ 
(เด็กอีสาน) ซึ� งเล่นเป็นคู่ๆ ปรบมือกนั แลว้มีเพลงร้องประกอบการแสดงท่าทางตามเนื�อ

เพลง แลว้จบเช่นเดียวกบัการเป่ายิงฉุบ เป็นตน้ การเล่นแบบนี� เด็ก จะตอ้งมีความจาํลาํดบั

ของท่าทางและคาํความไดแ้ม่นยาํ ใครจาํผิดจะเป็นคนตายหรือแพ ้ตอ้งออกจากการเล่น
หรือโดนปรับโทษตามที�จะตกลงกนั 

 3.  ประเภทการกระโดดเชือก (Rope-jumping game) เป็นการเล่นที�ผูเ้ล่นจะได้

การออกกาํลงักายด้วยการวิ�ง กา้ว กระโดด และการรู้จกัจงัหวะได้เป็นอย่างดี เป็นการ
พฒันาทกัษะทางกาย และไหวพริบ แมจ้ะเรียกวา่กระโดดเชือก แต่ในความเป็นจริงมกัจะ

ใช ้ยาง ในการเล่นมากกวา่เพราะหาง่ายและผูเ้ล่นสามารถรวบรวมหนงัยางมาร้อยรวมกนั

ได้ มีนํ� าหนักเบา พกพาสะดวกมากกว่าเชือก ทั�งยงัทาํให้สามารถพฒันาวิธีการเล่นได้
หลายรูปแบบ เนื�องจากยางมีความยืดหยุ่นไดม้าก ไม่ทาํให้เกิดอนัตราย เช่น ในการเล่น 

กิงก่องแก้ว ของเด็กอีสาน ซึ� งจะเริ�มจากการกระโดดขา้มเชือกระดบัตํ�าติดพื�น แล้วยก

สูงขึ�นเป็นอีเข่า, อีแอว (เอว), อีเอิ�ก (เอก), อีคอ และอีหวั) แต่ละระดบักระโดดขา้ม 3 ครั� ง 
พร้อมกบัร้อง กิง ก่อง และแกว้ คาํละครั� งให้ ผา่นตลอด นอกจากนี�การกระโดดเชือกหรือ

เตน้ยาง (เด็กอีสาน) ยงัมีวธีิการเล่นต่างๆ กนัออกไปอีกหลายแบบ 

 4.  ประเภทการเล่นซ่อนหา (Hiding game) เป็นการเล่นที�จะตอ้งมีการคน้หาสิ�งที�
เป็นวตัถุสิ�งของที�เอามาเป็นอุปกรณ์ประกอบการเล่น และคน ซึ� งคือผูร่้วมเล่นกนันั�นเอง 

จึงตอ้งมีการเลือกสถานที�เล่นที�จะตอ้งสามารถใชเ้ป็นที�หลบซ่อนได ้แต่ก็ไม่ถึงกบัตอ้งลี�
ลบัมากมาย เช่น การเล่นหมากลี�  (ซ่อนหา), โป้งแปะ ซึ� งจะตอ้งตามหาเพื�อนที�หลบซ่อน
อยูใ่ห้พบและร้องทกัให้ไดก่้อนที�จะถูกเพื�อนแตะตวั, กาซ่อนไข่, กาฟักไข่, ซ่อนไข่เต่า, 

เต่าฟักไข่, เสี�ยงไม ้ซึ� งจะตอ้งมีการหาไข่หรือไมที้�ผูร่้วมเล่นจะเอาไปซ่อนไวใ้นบริเวณ

ใกล้ๆ  หรือในที�จาํกดับริเวณของการเล่นครั� งนั�นๆ 
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 5.  ประเภทการเล่นที�มีการปรับ (Forfeit game) การปรับมีอยูใ่นการละเล่นหลาย

ชนิดมากเป็นการเพิ�มความสนุกสนานใหก้บัการเล่นและเป็นการกระตุน้ใหทุ้กคนร่วมเล่น
กนัอยา่งเต็มความสามารถและพยายามเป็นฝ่ายชนะให้ได ้เพื�อจะไดเ้ป็นฝ่ายไดเ้ปรียบได ้

เขกข่า, ไดลู้กหิน, ไดห้นงัยางของผูแ้พ,้ ไดบ้อกให้ผูแ้พ ้รํา ร้องเพลง ขอความรัก และ

แมก้ระทั�งไดขี้�คอผูแ้พเ้ดินไปในระยะที�กาํหนด เป็นตน้ การปรับนี� จะสามารถตกลงกนั
เป็นส่วนหนึ� งในกติกาการเล่นแข่งขนัแต่ละครั� ง โดยอาจจะไม่ตอ้งเหมือนเดิมก็ได ้เช่น 

ในการเล่นมา้หลงัโปก, ขี�มา้ส่งเมือง นิยมให้ผูช้นะขี�คอไปในระยะทางหนึ�ง, การต่อไก่, 

ญ.ผูห้ญิงอ่อนโยน ผูเ้ล่นคนใดเคลื�อนไหวตวัตามคาํสั�งไม่ถูกตอ้งจะถูกปรับ, ตีหวัรถไฟ, 
เป่ายาง, ยงิลูกแกว้ ผูช้นะจะไดสิ้�งของที�ตีไดน้ั�นไปเป็นของตน เป็นตน้ 

 6.  ประเภทไล่หรือไล่จบั (Chasing game) การเล่นประเภทนี� เป็นการออกกาํลงั

กายไดอ้ยา่งดีและในการเล่นชนิดหนึ�ง, อาจจะมีทกัษะทางกายไดห้ลายอยา่ง แต่การวิ�งไล่
จบั มกัจะเป็นสิ�งที�ช่วยให้การเล่นตื�นเตน้เร้าใจและสนุกสนานยิ�งขึ�น จึงมกัมีการวิ�งไล่จบั

แทรกอยู่ในการเล่นชนิดต่างๆ เช่น การเล่นมอญซ่อนผา้, งูกินหาง, ตี�จบั, กาฟักไข่, 

โพงพาง, ตาํรวจจบัขโมย, วิ�งเปี� ยว, เสือกินววั, หนูกินนํ�ามนั เป็นตน้ 
 7.  ประเภทใชลู้กบอล (Ball game) การเล่นที�ใชลู้กบอลมกัเป็นการเล่นที�ไดรั้บ

อิ ท ธิ พ ล ม า จ า ก ต่ า ง ป ร ะ เ ภ ท ซึ� ง ผ่ า น ม า ท า ง โ ร ง เ รี ย น ที� รั บ แ บ บ ก า ร เ ล่ น ข อ ง

กระทรวงศึกษาธิการ ผ่านครูพลศึกษา แต่เดิมการเล่นของไทยมีการใช้วสัดุพื�นบา้นมา
ประกอบการเล่น เช่นเดียวกบัการใช้ลูกบอล เช่น การเล่นมา้หลงัโปก หรือช่วงชยั จะมี

การนาํเอาผา้ขาวมา้ มาผูกมดักนัให้เป็นกอ้นกลมแลว้โยนล่งต่อกนัรับ หรือการใชไ้มนุ่้น 

ทาํให้เป็นลูกกลมๆ เผาไฟ ใชตี้ให้ลอยไปไกลๆ ในการเล่นคลีไฟหลงัฤดูเก็บเกี�ยว ซึ� งมกั
เป็นการเล่นของหนุ่มๆ และบางครั� งใชผ้ลไม ้เช่น ลูกกระเบาใชโ้ยนรับ -  ส่งกนั ในการ

เล่นลิงแยง่กระเบา ลิงชิงบอล สามดาวประหาร ดาวกระจาย หรือหลบบอล เป็นตน้ 

 8.  ประเภทคดัออก (Elimination game) การเล่นนี� จะมีขั�นตอนในการเล่นที�ทาํให้
ผูร่้วมเล่นตอ้งค่อยๆออกจากการเล่นไป รอจนกวา่จะไดผู้ช้นะ แลว้จึงกลบัมาเล่นกนัใหม่ 

เช่น การเล่นงูกินหาง รีรีขา้วสาร เกา้อี�ดนตรี เป็นตน้ 

 9.  ประเภทกระโดดขา้ม (Jumping and hopping game) ผูเ้ล่นตอ้งใชท้กัษะการ
กระโดดขา้มเครื�องกีดขวางที�กาํหนดไว ้ซึ� งอาจจะเป็นความกวา้ง หรือกระโดดขา้มความ

สูงตามลาํดบั เช่น การเล่นตากะโหลก ผูเ้ล่นตอ้งกระโดดขา้มเส้นที�ขีดตารางไวต้ามกติกา

ทีละขั�นตอน, การเล่นหนอนขา้มส่าง คือการกระโดดขา้มแนวที�มีการนาํรองเทา้หรือ



 217

สิ�งของมาวางเรียงต่อกนั, การเล่นเตน้ยาง หมาวอ้ เป็นการกระโดดขา้มเส้นยางดว้ยท่าทาง

ตามระดบัความสูงต่างๆ กนั, การเล่นเตน้เขา้ถว้ยป่น เป็นการกระโดดขา้มเขา้ - ออกในวง
ที�เพื�อนๆ นั�งลอ้มวงจบัมือกนัไวแ้ลว้คอยยกขึ�น - ลง ป้องกนัการขา้มเขา้ออกไดอ้ย่าง

สะดวก เป็นตน้  

 10.  ประเภทตลก (Practical joke game) การเล่นประเภทนี� มุ่งที�ความน่าขนัของผู ้
เล่น ส่วนใหญ่ผูร่้วมเล่นอื�นๆ จะเป็นเสมือนคนดู และในบางครั� งการเล่นประเภทนี�จะถูก

นาํมาเล่นเป็นการแสดงของผูช้มอื�นๆ ที�ไม่ไดร่้วมเล่นดว้ย การเล่นประเภทนี�ผูเ้ล่นคนใด

คนหนึ�งที�ไดรั้บเลือกมกัตอ้งถูกปิดตา ดงันั�นการเล่นที�ผูเ้ล่นมองไม่เห็น จึงเป็นอาการที�น่า
ขนัสาํหรับผูช้ม เช่น การเล่นปิดตาตีหมอ้ การเล่นแมวกินปลายา่ง การเล่นดมดอกไม ้โดย

ผูช้มหรือผูร่้วมเล่นอื�นๆ มกัจะมีบทบาทเป็นผูบ้อกทาง ซึ� งบ่อยครั� งมกัจะแกลง้บอกผิดๆ 

เพื�อใหก้ารเล่นสนุกสนานยิ�งขึ�น 
 11.  ประเภทกระดาษดินสอ (Paper and pencil game) การเล่นประเภทนี� เป็น

วิวฒันาการของการเล่นเมื�อมีระบบการศึกษาเขา้ไปสู่ชนบท กระดาษดินสอเป็นของมีค่า

และหามาเล่นไดไ้ม่ง่ายนกั ดงันั�น การเล่นที�ตอ้งมีการขีดเขียน เด็กไทยจึงมกัใชขี้ดเขียน
บนพื�นดินหรือพื�นทราย และเศษไมห้รือกอ้นหินเป็นอุปกรณ์ เช่น การเล่นจูงนางเขา้ห้อง 

(พานางเขา้ห้อง) การเล่นหมวกงาชา้ง ซึ� งจะตอ้งมีการขีดตารางอาจจะเป็นกน้หอย หรือ

โคง้แบบงาชา้งแลว้ขีดแบ่งช่องเล็กๆ วนไปจนถึงช่องสุดทา้ย มีการเสี�ยงหาจาํนวนช่องที�
จะเดิน แลว้ใชเ้บี� ยของแต่ละฝ่ายเดินไปตามลาํดบั ใครถึงจุดสุดทา้ยก่อนเป็นผูช้นะ การ

เล่นหมากฮอส และการเล่นเสือตกถงั เป็นตน้ 

 12.  ประเภทความแม่นยาํ (Game of Dexterity) การเล่นประเภทนี� นิยมเล่นกนัใน
หมู่เด็กชายมากกวา่เด็กหญิง และมกัมีการปรับเป็นสิ�งของที�นาํมาเล่นกนันั�นเอง มกัเป็น

การประลองความแม่นยาํในการขวา้ง ปา โยน เช่น การเล่นทอยกอง การเล่นดีดลูกแกว้ 

การเล่นดีดลูกหิน  การเล่นสะบา้ การเล่นยงิเป้ายาง การเล่นตีหวัรถไฟ การเล่นตีหลกั และ
การเล่นจิกเส้น เป็นตน้ 

 13.  ประเภทเกี�ยว (Courtship game) คือ การเล่นเพื�อประโยชน์ในการเกี�ยวพา

ราสีกนัจึงมกัเป็นการเล่นของผูใ้หญ่ นิยมเล่นกันในหมู่หนุ่มสาว มีโอกาสในการเล่น
เฉพาะในเทศกาลของชุมชน เช่น สงกรานต์ การเล่นประเภทนี�  ได้แก่ การเล่นเพลง

ปฏิพากยต่์างๆ เพลงปรบไก่ เพลงพวงมาลยั เพลงเรือ เพลงฉ่อย เพลงอีแซว เพลงซอ และ

เพลงหมอลาํ เป็นตน้ 
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 14.  ประเภทไม ้(Stick game) การเล่นประเภทนี�จะใชไ้มเ้ป็นอุปกรณ์ประกอบใน

การเล่น เช่น การเล่นไมหึ้ง การเล่นยูส้้าว (ชกักะเยอ่ไม)้ ขาโถกเถก (เดินไมสู้ง) เป็นตน้ 
 15.  ประเภทสําหรับเด็กเล็ก (Little girls game) การเล่นประเภทนี� มุ่งหวงัความ

สนุกสนานเป็นสําคญั และเป็นการเล่นที�ไม่มีการแข่งขนั แต่จะก่อให้เกิดความสามคัคี 

และการยอมรับกติกา เล่นไดต้ั�งแต่เด็กเล็กๆ จนถึงเด็กโต ไม่ตอ้งใช้กาํลงัมากนกั และมี
กติกาง่ายๆ เช่น การเล่นจํ�าจี�  การเล่นแมงมุมขยุม้หลงัคา การเล่นตบแผละ การเล่นจบัปูดาํ

ขยาํปูนา การเล่นตีไก่ การเล่นตะล๊อกต๊อกแต๊ก และอาจรวมถึงการเล่นสวมบทบาทดว้ย 

เช่น การเล่นขายของ การเล่นครูนกัเรียน เป็นตน้ 
 16.  ประเภทร้องเพลง (Singing game) การเล่นสําหรับเด็กเล็กหลายชนิดจะมี

เพลงร้องประกอบ เช่น การเล่นจํ�าจี�  ซึ� งมีเนื�อร้องหลายสาํนวน การเล่นรีรีขา้วสาร การเล่น

มอญซ่อนผา้ การเล่นขี� ตู่กลางนา การเล่นโพงพาง และเด็กๆ ยงัมีเพลงร้องเล่นเพื�อความ
สนุกสนานกนัอีกหลายเพลง อาจจะร้องเพื�อลอ้เล่นกนั เช่น เพลงผมจุก เพลงผมเปีย เพลง

ผมมา้ หรือร้องตามที�จาํมาจากผูใ้หญ่ เช่น เพลงนางแมว เพลงหมอลาํ เพลงเกี�ยวขา้ว เพลง

กล่อมน้อง ถา้เป็นเพลงที�ผูใ้หญ่ร้องมกัจะมีโอกาสพิเศษ เช่น เวลาทาํงานในนา เทศกาล
สงกรานต ์และงานแห่บั�งไฟ เป็นตน้ 

วรรณี วิบูลสวสัดิ�  แอนเดอร์สัน (2526  :  40 - 42) แบ่งประเภทการเล่นในเชิงพล

ศึกษาเป็น 5 ประเภท คือ 
 1. การเล่นโดยใชท้กัษะทางกายและความรู้สึกสัมผสั (Games of motor-sensory 

skill) เป็นการเล่นที�ตอ้งมีการฝึกฝนจนเกิดความชํานาญในการใช้อวยัวะส่วนต่างๆ

โดยเฉพาะ แขน, ขา ความรู้สึกและประสาทสัมผสัไว เช่น หูไว ตาไว มีความช่างสังเกต 
แยกแยะรายละเอียดไดดี้ เช่น ในการเล่นต่อไก่ โพงพาง เป็นตน้ 

 2. การเล่นโดยใชก้ลยุทธ (Games of strategy) ผูเ้ล่นตอ้งหาวิธีการที�จะเอาชนะ

ฝ่ายตรงข้ามให้ได้ แต่จะต้องเป็นวิธีการที�ยอมรับได้จากทุกฝ่าย เช่น การหยอกล้อให้
เขา้ใจผิด การพยายามเคลื�อนไหวให้ฝ่ายตรงขา้มสับสน หรือเสียการทรงตวั ในการเล่น 

เตย และมา้หลงัโปก การใชก้ลยุทธนี�ถา้ผูเ้ล่นยอมรับร่วมกนัไม่ไดก้็จะถือวา่ โกง ตอ้งถูก

ปรับแพด้ว้ยเช่นกนั 
 3. การเล่นสวมบทบาท (Games of mimicry) การเล่นประเภทนี�ผูเ้ล่นจะตอ้งสวม

บทบาทตามที�ตกลงกนั หรือที�ไดรั้บมอบหมายจากกลุ่ม หรือจากการเสี�ยงโชคดว้ยการจบั

สลากบทบาทที�แสดงจะเป็นไปตามจินตนาการของผูเ้ล่นแต่ละคน โดยจะตอ้งสอดคลอ้ง
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กบัความเขา้ใจหรือเป็นที�รับรู้ของผูเ้ล่นทุกคน ส่วนใหญ่แลว้ก็จะเป็นบทบาทของคนใน

สังคมหรือสัตวที์�คุน้เคยกนัดีอยูแ่ลว้นั�นเอง เช่น การเล่นตาํรวจกบัขโมย การเล่นตาํรวจจบั
โจร การเล่นเล่นครอบครัว การเล่นครูนักเรียน การเล่นหมอพยาบาล การเล่นกาฟักไข่ 

และการเล่นลิงกินใบไม ้เป็นตน้ 

 4. การเล่นเสี�ยงโชค (Games of chance) การเล่นประเภทนี�  ผูเ้ล่นจะไม่สามารถ
กาํหนดผลสุดทา้ยของการเล่นได ้ซึ� งทาํให้เกิดความตื�นเตน้และคอยติดตามผลของการ

เสี�ยงนั�น แต่ก็อาจจะสามารถคาดเดาได้บา้งตามทฤษฎีความน่าจะเป็น (Theory of 

probability) เช่น ในการเล่น เป่ายิงฉุบการเล่นโอนอ้ยออก การเล่นกระต่ายกระแต และ
การเล่นจํ�าจี�  เป็นตน้ 

 5. การเล่นแบบเขยา่ขวญั (Games of vertigo) การเล่นแบบนี�จะทาํให้เกิดการเสีย

สมดุล เกิดความมึนงง (Vertigo) ตกใจกลวัสุดขีด (Panic) สยองขวญัแก่ผูเ้ล่นชั�วขณะหนึ�ง 
เช่น การเล่นหมุนนาฬิกา และการเล่นโคง้ตีนเกวยีน เป็นตน้ 

 ส่วน ผอบ โปษะกฤษณะ และคณะ (2524  :  85) ไดจ้ดัแบ่งการเล่นไวเ้ป็น 4 

ประเภท คือ 
 1. การเล่นประเภทกลางแจง้และในร่ม 

 2. การเล่นที�ใชว้สัดุ ที�หาไดง่้ายในทอ้งถิ�น เช่น ไมไ้ผ ่เมล็ดผลไม ้กา้นกลว้ย กาบ

มะพร้าว ใบไม ้กิ�งไม ้กอ้นหิน ดิน เป็นตน้ 
 3. การเล่นเป็นหมู่คณะ มีกติกาการเล่น เช่น การเล่นกระโดดเชือก การเล่นเสือ

กินววั การเล่นตี�จบั การเล่นเตย การเล่นขายดอกไม ้และการเล่นซ่อนหา เป็นตน้ 

 4. การเล่นที�มีบทร้องและเจรจาโตต้อบประกอบ เช่น การเล่นโพงพาง การเล่นรีรี
ขา้วสารการเล่นแม่งู และการเล่นมอญซ่อนผา้ เป็นตน้ 

 การเล่นทอ้งถิ�นของไทยมีหลายชนิดตามการแบ่งประเภทของนักคติชนวิทยา

ดงัที�กล่าวแลว้ขา้งตน้ ดงันั�น เพื�อให้เขา้ใจง่ายและกระชบั ในที�นี� ผูเ้รียบเรียงจึงสรุปแบ่ง
ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ คือ การเล่นของเด็ก และการเล่นของผูใ้หญ่ 

 

 2.1  การละเล่นของเด็ก 
 บา้นเรือนในสมยัโบราณไม่วา่ภาคไหนๆ ของไทย มกัมีบริเวณรอบตวัเรือน

กวา้งขวาง ลานบา้นถูกถมปรับใหเ้รียบเพื�อเป็นที�ประกอบอาชีพต่างๆ ของตน พอในเวลา

บ่อยหรือเยน็เมื�อแดดร่มลมตกแลว้ เด็กจะไปชุมนุมเล่นกนัตามลานบา้นเป็นกลุ่มๆ อาจ
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แยกกนัไปตามวยัที�ไล่เลี�ยกนัหรือต่างวยักนับา้ง เช่น พี�เล่นกบันอ้งๆ เนื�องจากตอ้งมีหนา้ที�

เลี� ยงดูน้องที�เล็กกว่า หรือไม่ก็เขา้กลุ่มกบัเพื�อนบา้นในวยัเดียวกนั เพื�อประกอบการเล่น
ต่างๆ ตามที�ตกลงกนัไว ้

  

 2.1.1  วธีิการจัดแบ่งก่อนการละเล่นของเด็ก 
 เด็กๆ ที�จะเริ�มการเล่นชนิดต่างๆ นั�นมกัมีปัญหาก่อนการเล่นมาก ไม่ว่า

จะเป็นเรื�องการแบ่งกลุ่มหรือการจดัลาํดบัในการเล่นก่อนหลงั เนื�องจากเด็กที�เล่นอาจ

ไม่ใช่เด็กในวยัเดียวกนัทั�งกลุ่ม หรืออาจไม่ใครยอ่มสละสิทธิ� ให้คนอื�นไดเ้ล่นก่อน แต่เด็ก
ก็มีวิธีการแกปั้ญหาเหล่านี� ไดอ้ย่างแยบยล และเป็นที�ยอมรับของผูเ้ล่นทุกคนตามวิธีการ

ต่างๆ ซึ� ง จินตนา กระบวนแสง (2542  :  4 – 5) ไดเ้รียบเรียงไวด้งันี�  

 1.  แบ่งดว้ยวิธีโออาเหล่าตาแป๊ะหรือโอหวายแป๊ะหรือโอนอ้ยออก เป็น
วิธีที�ผูเ้ล่นทุกคนจะยืนรวมกนัเป็นวงกลมยื�นมือไปกลางวงคนละขา้ง มีคนหนึ� งร้องว่า 

“โออาเหล่าตาแป๊ะ” หรือ “โอหวายแป๊ะ” หรือ “โอนอ้ยออก” จบแลว้ทุกคนจะหงายหรือ

คว ํ�ามือก็ได ้
 ถา้เป็นการแบ่งกลุ่มจะจดัพวกที�คว ํ�ามือไวก้ลุ่มหนึ� ง พวกที�หงายมือไว้

กลุ่มหนึ�ง หากกลุ่มใดยงัมีจาํนวนคนไม่ครบก็จะ “โออาเหล่าตาแป๊ะ” กนัใหม่จนกวา่จะ

ไดค้รบตามจาํนวนหรือถา้ตอ้งการหาผูเ้ริ�มตน้เล่นก่อน โดยผูเ้ล่นทุกคนจะแกวง่มือร้องวา่ 
“โอผิดมนุษยเ์ป็น” หรือ “มือใครแปลกประหลาด คนนั�นเป็น” ผูที้�คว ํ�าหรือหงายมือเพียง

คนเดียวจะตอ้งเป็นเริ�มตน้เล่นก่อน 

 2.  แบ่งดว้ยวิธีเป่ายิงฉุบ (ลา้นนาเรียกวา่โตโป้ง) เป็นการขี�ขาดวา่ผูใ้ด
หรือกลุ่มใดจะเป็นผูเ้ริ�มเล่นก่อนโดยผูเ้ล่นจะร้องวา่ “เป่ายิงฉุบ” หรือ “ยนัยียนัเยา้ปักเป้า

ยงิฉุบ” เมื�อจบผูเ้ล่นจะยื�นมือมาขา้งหนา้โดยทาํมือไม ้3 ลกัษณะ คือ 

 แบมือโดยกางนิ�วทั�ง 5 ใหแ้ยกออกจากกนั เรียกวา่ กระดาษ 
 กาํมือในลกัษณะเป็นกาํปั� น  เรียกวา่ คอ้น 

 ชูนิ�วชี�และนิ�วกลางแยกจากกนั  เรียกวา่ กรรไกร 

ผูเ้ล่นจะตกลงกนัวา่ 
 กระดาษ (แบมือ) ชนะฆอ้น (กาํมือ) แต่แพก้รรไกร 

 คอ้น ชนะกรรไกร แต่แพก้ระดาษ 

 กรรไกร ชนะกระดาษ แต่แพฆ้อ้น 
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 3.  แบ่งดว้ยวิธีการเสี�ยงโชค วิธีการเสี�ยงโชคที�เด็กนิยมกนัที�สุด คือ การ

จบัไมส้ั�นไมย้าว โดยผูเ้ล่นจะตกลงกนัวา่ จบัไดไ้มส้ั�นหรือไมย้าวจะเป็นผูเ้ริ�มตน้เล่นก่อน 
วิธีจบัคือหาไมเ้ล็กๆ มาให้เท่ากบัจาํนวนผูเ้ล่นหรือจาํนวนกลุ่มที�จะเล่น ให้มีไมย้าวที�สุด

หรือสั� นที�สุดเพียงอนัเดียว ผูต้ดัสินหรือผูเ้ล่นคนหนึ� ง กาํไม้ทั� งหมดไวจ้ดัให้ปลายไม้

ดา้นบนเสมอกนั อีกมือหนึ�งกาํไมด้า้นล่างไวไ้ม่ไดผู้จ้บัเห็น ผูเ้ล่นหรือผูแ้ทนแต่ละกลุ่มจะ
จบัไมที้ละคน เมื�อจบัเสร็จแลว้ให้แสดงของแต่ละคนออกมา แลว้จดัการแบ่งกลุ่มตามที�

ไดต้กลงกนัไว ้
 
 2.1.2  การละเล่นท้องถิ�นของเด็กล้านนา 
 การละเล่นพื�นบา้นของเด็กลา้นนามีหลายชนิด ทั�งชนิดที�เป็นการละเล่น
ในร่มและการละเล่นกลางแจง้ ในที�นี� ไดน้าํมาสรุปเพื�อใหเ้ขา้ใจไดง่้ายขึ�น ดงันี�  
 1.  การละเล่นที�เนื�องมาจากการสังเกตสิ�งแวดลอ้ม เด็กๆ ในภาคเหนือมกั
สังเกตสิ�งต่างๆ รอบตวั และนาํมาดดัแปลงเป็นการเล่นของตนเอง บางครั� งอาจเลียนแบบ
พฤติกรรมสัตวต่์างๆ เช่น ววักระทิงชนกนั เด็กก็นาํมาคิดเป็นเล่นววักระทิง หรือนาํความรู้
เกี�ยวกบัการต่อสู้ของกว่างมาประกอบการละเล่น โดยจบัตวักว่างมาให้ต่อสู้กนัเรียกว่า 
การเล่นชนกว่าง ทาํให้เกิดความสนุกสนาน บางครั� งอาจจะเป็นการสังเกตความเป็นไป
ของธรรมชาติต่างๆ และนาํมาเป็นอุปกรณ์การละเล่น เช่น เก็บดอกงิ�วมาร้อยเป็นพวง 
เรียกวา่ การเล่นเก็บดอกงิ�ว เป็นตน้ 
 2.  การละเล่นที�มีวสัดุอุปกรณ์ประกอบ การละเล่นบางอย่างอาจมี
อุปกรณ์ที�เด็กประดิษฐขึ์�นประกอบการเล่นของตน โดยนาํเอาวสัดุพื�นบา้นหรือสิ�งที�ใชอ้ยู่
ในชีวิตประจาํวนัมาประดิษฐ์เป็นเครื�องเล่น เช่น นาํมะม่วงขนาดเล็กที�กินไม่ไดม้าร้อย
เชือกแลว้ใส่เดือยนาํมาใช้ตีกนั เรียกว่า เล่นไก่มะม่วง หรือนาํเอาไมเ้ล็กๆ มาเล่นกบัลูก
มะเขือหรือมะนาว เรียกวา่ หมากเก็บไม ้หรือไมแ้กง้ขี�  เป็นตน้ 
 3.  การละเล่นที�มีบทร้องหรือบทโตต้อบประกอบ การละเล่นที�มีบทร้อง
นั�น ขณะที�ร้องเด็กจะทาํท่าทางประกอบเข้าจงัหวะ ทาํให้เกิดความพร้อมเพรียงและ
สนุกสนาน ส่วนการเล่นที�มีการสนทนาโตต้อบทาํให้เด็กไดฝึ้กใชภ้าษาพูดเจรจากนั ส่วน
ใหญ่จะเป็นบทสนทนาที�แต่งไวแ้ลว้ ทาํให้เด็กไดฝึ้กความจาํแต่ขณะเดียวกนับทสนทนา
นั�นก็อาจเป็นแนวทางให้เด็กเกิดความเกิดในการคิดคาํพูดโตต้อบกนัเองในชีวิตประจาํ
ต่อไปดว้ย เช่น การเล่นงูสิงสา ซึ� งเป็นการสมมติเป็นงูและเป็นคนขุดดินพูดโตต้อบกนั
และกนั แลว้คนขดุดินวิ�งไล่จบัคนที�เป็นงู เมื�อจบัไดก้็ใหม้าเป็นคนขดุดินต่อ เป็นตน้ 
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 4.  การละเล่นเสี�ยงทาย การเล่นชนิดนี� เด็กมกัจะใชแ้ทรกอยูใ่นการเล่น
อื�นๆ เพื�อให้เป็นการตัดสินสินว่าใครจะเล่นก่อนหรือหลัง หรือแบ่งฝ่ายกัน เช่น ถ้า
ตอ้งการเสี�ยงทายเพื�อแบ่งขา้งหรือให้ก่อนหลงั จะใชก้ารเล่นจุ่มจะหลี�  หรือปะเปิ� มใบพลู 
ถา้ตอ้งการเสี�ยงทายเพื�อให้ฝ่ายใดเล่นก่อนหลงั จะให้ตวัแทนของฝ่ายมาเสี�ยงทายโดยใช้
การเล่นโตโป้ง (เป่ายงิฉุบ) เป็นตน้  
 5.  การละเล่นปริศนาคาํทาย การเล่นปริศนาคาํทายนี� เด็กๆ นิยมเล่นกนั
มาก การเล่นชนิดนี� เล่นไดห้ลายโอกาสและสถานที� เพียงแต่ผูถ้ามและผูต้อบเท่านั�นก็พอ 
เป็นการเล่นที�ช่วยใหเ้ด็กๆ ไดใ้ชค้วามคิด ปริศนาคาํทายบางขอ้ เด็กๆ จะตอ้งใชไ้หวพริบ
หรือเชาวปั์ญญาจึงจะสามารถตอบถูก 
 นอกจากนั�น ปริศนาคาํทายมกัจะเป็นถอ้ยคาํที�กระชบั มีสัมผสัคลอ้งจอง 
มีจงัหวะจะโคนดี เป็นการช่วยให้เด็กคุน้เคยกบัถอ้ยคาํสํานวนต่างๆ นบัว่าเป็นการสร้าง
เสริมความสามารถในการใชภ้าษาอีกดว้ย 
 
 2.2  การละเล่นของผู้ใหญ่ 
 การละเล่นของราษฎร์นั�นเนน้ที�กิจกรรมของชาวบา้น ซึ� งมีอยูม่ากมายหลาย
อย่างแตกต่างกันไป ทั�งด้านรูปแบบและวิธีการ เมื�อนํามาจดัหมู่จะแบ่งแยกได้เป็น 2 
ประเภท คือ การแสดงทอ้งถิ�น และเพลงประกอบการละเล่นทอ้งถิ�น 
 
 2.2.1   การแสดงท้องถิ�น 
 การแสดงท้องถิ�นเป็นการแสดงเพื�อความสนุกสนานร่วมกันของ
ชาวบา้นเนื�องในเทศกาลหรือโอกาสต่างๆ ที�แต่ละทอ้งถิ�นจดัขึ�น ลกัษณะของการแสดง 
จะเน้นความสําคญัที�มีลีลาการร่ายรํา การใช้ท่าทางอยู่ในลกัษณะของการตีความหมาย 
ส่วนการแต่งกายของผูแ้สดงจะพิถีพิถนั โดยเน้นในเรื�องของความงาม เป็นการชี� ให้เห็น
ถึงเอกลกัษณะของการแสดงแต่ละชุด และสอดคลอ้งกบัวฒันธรรมการแต่งกายของแต่ละ
ภาคดว้ย การแสดงทอ้งถิ�นสามารถแบ่งออกตามลกัษณะการแสดงได ้3 ประเภท คือ 
 1.  การละเล่นที�ปรับปรุงมาจากการต่อสู้และพิธีกรรม  การแสดงทอ้งถิ�น
ที�ปรับปรุงมาจากการต่อสู้และพิธีกรรม ส่วนใหญ่ดดัแปลงมาจากกิจกรรมของกลุ่มชนใน
สังคม ทั�งทางด้านการต่อสู้ เพื�อป้องกนัตนเอง และการเซ่นสรวงบูชาสิ� งศกัดิ� สิทธิ� ตาม
ความเชื�อ จากการต่อสู้ก็เปลี�ยนมาเป็นการแสดงที�มีลกัษณะแตกต่างกนัแต่ละภาค เช่น 
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การแสดงทอ้งถิ�นลา้นนาที�ปรับปรุงมาจากกการต่อสู้ เช่น การตีกลองสะบดัไชย ฟ้อนเชิง 
ฟ้อนดาบ และตบมะพาบ เป็นตน้ 
 คนไทยแต่ละสังคมต่างก็มีความเชื�อในสิ�งศกัดิ� สิทธิ�  ทาํให้เกิดมีพิธีกรรม
ต่างๆ ขึ�นครั� นถึงปัจจุบนัพิธีกรรมบางอยา่งของชนบางกลุ่มไดสู้ญหายไป ต่อมาเมื�อวง
การศึกษาดา้นคติชนวิทยาไดใ้ห้ความสนใจศึกษาดา้นวฒันธรรมทอ้งถิ�น จึงมีการสืบคน้
และฟื� นฟูมาอีกครั� งหนึ� ง โดยสถาบนัการศึกษาร่วมกบัศิลปินทอ้งถิ�นบางแขนง จดัให้มี
การแสดงเกี�ยวกบัพิธีกรรมดั�งเดิมในเชิงสาธิต ให้อนุชนรุ่นหลงัได้รู้จกัผ่านออกมาใน
รูปการแสดง ทาํให้ผูช้มไดรั้บทั�งความรู้และความบนัเทิงไปดว้ยพร้อมๆ กนั ภาคเหนือ มี
การแสดงทอ้งถิ�นที�ปรับปรุงมาจากพิธีกรรมมี 2 ลกัษณะ คือ  
 1) ลกัษณะแรก ไดแ้ก่ การฟ้อนสืบเนื�องมาจากความเชื�อในเรื�องภูตผี คือ 
การฟ้อนผมีด และการฟ้อนผเีมง็ เป็นตน้ 
 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 2) ลกัษณะที�สอง ได้แก่ การฟ้อนที�สืบเนื�องมาจากความเชื�อในศาสนา
พุทธ คือ การฟ้อนรูปสัตวต่์างๆ เป็นตน้วา่ ฟ้อนนกกิงกะหล่า (กินรี) ฟ้อนโต (สิงโต) ซึ� ง
เป็นการฟ้อนของชาวไต (ไทยใหญ่) เพื�อถวายเป็นพุทธบูชา 

 

 

การร่ายรําในพธีิกรรมฟ้อนผ ี
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 2.  การละเล่นประเภทระบาํฟ้อน การแสดงทอ้งถิ�นประเภทนี�  จะเน้น
ทางด้านการแสดงลีลาและการร่ายรําอนัเป็นรูปแบบซึ� งแสดงถึงเอกลักษณ์ของแต่ละ
ทอ้งถิ�น ที�ปรากฏขึ�นในแต่ละภาคของประเทศไทย ในลา้นนามกัเรียกคาํนาํหน้าชุดการ
แสดงประจาํภาคของตนเองว่า “ฟ้อน” ไดแ้ก่ ฟ้อนเงี� ยว ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนไต 
ฟ้อนปั�นฝ้าย ฟ้อนแงน้ ฟ้อนหางนกยงู และฟ้อนสาวไหม เป็นตน้ 
 3.  การละเล่นจาํพวกที�มีเนื�อหาเป็นเรื�องราว  การแสดงทอ้งถิ�นประเภทที�
มีเนื�อหาเป็นเรื�องราว เป็นการแสดงที�ชาวบา้นนาํมาจากวรรณกรรมทอ้งถิ�น หรืออาจแต่ง
ขึ�นใหม่เพื�อความบนัเทิง การแสดงแบบนี� มีอยู ่2 ประเภท คือ  
 1) ละครซอ (นิยมแสดงในแถบจงัหวดัแพร่ น่าน ลาํพูน ลาํปาง พะเยา 
เชียงราย และเชียงใหม่)  
 2) จา้ดไต ลิไต หรือละครของชาวไต (ในเขตจงัหวดัแม่ฮ่องสอน) 
 
 2.2.2   เพลงประกอบการละเล่นท้องถิ�น 

 การละเล่นในลกัษณะของเพลงทอ้งถิ�นนั�น หมายถึง เพลงของชาวบา้นที�

ร้องเล่นกนัในทอ้งถิ�นต่างๆ โดยคิดประดิษฐอ์ยา่งมีแบบแผน มีวธีิการร้องเป็นของตนตาม
ความนิยมและมีสําเนียงการร้องเพี� ยนแปร่งตามสําเนียงพูดของแต่ละทอ้งถิ�น การร้อง

เพลงทอ้งถิ�นแต่เดิมไม่มีดนตรีประกอบ มีเพียงการให้จงัหวะที�เกิดจากการปรบมือของผู ้

เล่นเท่านั�น ภายหลงัจึงกาํหนดให้มีเครื�องดนตรีประกอบบา้งเท่าที�จาํเป็น เพลงทอ้งถิ�นนี�
ชาวบ้านจะร้องเล่นกันในเทศกาล หรือในฤดูกาลต่างๆ เป็นต้นว่า งานตรุษ สารท 

สงกรานต ์ทอดกฐิน ผา้ป่า รวมทั�งการลงแขกเกี�ยวขา้วและนวดขา้ว ทางดา้นเนื�อหาของ

เพลงทอ้งถิ�นนั�น ส่วนใหญ่จะเกี�ยวขอ้งกบัการเกี�ยวพาราสีระหวา่งหนุ่มสาวโดยใชก้ารดน้
กลอนสด ซึ� งว่า (ร้อง) แก้กนัด้วยปฏิภาณไหวพริบ ช่วยให้การเล่นสนุกสนานยิ�งขึ� น 

เอกลกัษณ์ของเพลงทอ้งถิ�นอีกประการหนึ�งก็คือ ทาํนองเพลง มกัเลือกทาํนองแบบง่ายๆ 

เป็นที�คุน้หูของชาวบา้น เหมาะแก่เสียงร้องตามพื�นเพของแต่ละทอ้งถิ�น ดงันั�น จึงเป็น
เหตุผลหนึ�งซึ� งทาํใหเ้พลงทอ้งถิ�นดงักล่าว ประทบัอยูใ่นความทรงจาํของชาวบา้นสืบทอด

กนัมาเป็นระยะเวลาที�ยาวนาน 

 ลกัษณะของเพลงทอ้งถิ�น พิจารณาจากรูปแบบและเนื�อหาของการละเล่น
ชนิดนี�  นาํมาจดัและแบ่งเป็นหมวดหมู่ได ้3 ลกัษณะ คือ 
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 1.  เกี�ยวกบัการละเล่น เพลงทอ้งถิ�นที�เป็นการละเล่น คือ เพลงที�ร้องเล่น

กนัในเทศกาลต่างๆ เมื�อหนุ่มสาวมาร่วมกนัทาํงาน ขณะหยุดพกัจากการทาํงาน ก็จะร้อง
เล่นกนัเพื�อความสนุกสนาน เพื�อคลายความเหน็ดเหนื�อยจากงาน 

 2. ประเภทการแสดง เพลงทอ้งถิ�นที�เป็นการแสดงนั�น มกัจะสมมติ

บทบาทผูกเป็นเรื� องเป็นชุดเป็นตอน  ทาํให้การขบัร้องยาวขึ� น ดังนั�น ผูร้้องจึงต้องมี
คุณสมบติัดีเป็นพิเศษ ทางดา้นปฏิภาณ ความจาํ ฝีปาก ความคิดสร้างสรรค์และนํ� าเสียง 

เพราะตอ้งดน้กลอนสด ไดแ้ก่ เพลงซอ เพลงจอ๊ย เป็นตน้ 

 3.  สัมพนัธ์กบัพิธีกรรม เพลงทอ้งถิ�นที�เกี�ยวกบัพิธีกรรมนั�น จะเป็นเพลง
ที�ใชป้ระกอบในพิธีกรรมและจดัเป็นส่วนหนึ� งของพิธีกรรมนั�นๆ เช่น พิธีกรรมเกี�ยวกบั

การทาํนา ถา้ฝนไม่ตกตอ้งตามฤดูกาล ก็จะทาํพิธีกรรมขอฝน มีเพลงแห่นางแมว เพลงปั� น

เมฆ เซิ�งบั�งไฟ หรือเมื�อถึงคราวเก็บเกี�ยวชาวนาก็จะจดัพิธีสู่ขวญัขา้ว สู่ขวญัลานและสู่
ขวญัยุง้ เพื�อขอบคุณผสีางเทวดาที�ใหผ้ลผลิตและปัดรังควานสิ�งชั�วร้ายไปให้ไกล จึงมีการ

เล่นเพลงสู่ขวญั เตน้กาํรําเคียว และเพลงร้อยชั�งเกิดขึ�น แต่ถา้เป็นพิธีกรรมในเทศกาลตรุษ

สงกรานต์ มีการสรงนํ� าพระพุทธรูป สรงนํ� าผูใ้หญ่และสาดนํ� ากนัระหวา่งหนุ่มสาว พระ
ยาอนุมานราชธน (2520  :  174) ไดก้ล่าววา่ “ถา้ปีใดผูเ้ฒ่าผูแ้ก่และหนุ่มสาวไม่เล่นสาดนํ� า

ปีนั�นฝนจะตกนอ้ย การเล่นสาดนํ�าวนัสงกรานตจึ์งมิไดมี้ความหมายเพียงแต่ความสนุกรื�น

เริง แต่ยงัหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝนอย่างเดียวกับนาคให้นํ� าเล่นในสระ
อโนดาต เพื�อประโยชน์ในการทาํไร่นาอีกด้วย” ดงันั�น การสาดนํ� าวนัสงกรานต์จึง

หมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของฟ้าฝน มกัมีการแห่นางแมวในช่วงนี� เพื�อขอฝนอีกด้วย 

(ปรานี วงษเ์ทศ,  2528  :  23) รวมทั�งเพลงประกอบพิธีกรรมซึ� งสะทอ้นความเชื�อดั�งเดิม
ในเรื�องผีสาง มีการเล่นเขา้ทรงผีต่างๆ เช่น เขา้ทรงผีมดผีเม็ง เขา้ทรงผีปู่ ย่า เขา้ทรงผีเจา้

พ่อเจา้แม่ เป็นตน้ ในปัจจุบนัการเล่นเพลงพื�นบา้นซึ� งเคยเป็นส่วนหนึ�งของพิธีกรรมไดมี้

การแปรเปลี�ยนเป็นเพลงที�ร้องเล่น เพื�อความสนุกสนานตามประเพณีเท่านั�น เหตุที�เป็น
เช่นนี� คงเป็นเพราะสภาพสังคมเปลี�ยนไป ความเชื�อและความเขา้ใจความหมายในเรื�อง

พิธีกรรมที�มีมาแต่เดิมจึงเปลี�ยนตามไปดว้ย 
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 3.  คุณค่าของการละเล่นท้องถิ�น 

 คุณค่าของการละเล่นทอ้งถิ�น นอกจากจะให้ความสนุกสนานเพลิดเพลินแก่ผูเ้ล่น
แล้วยงัมีคุณค่าในด้านต่างๆ สอดคล้องกับบทบาทของการละเล่นด้วย คุณค่าของ

การละเล่นทอ้งถิ�นประกอบดว้ย 

 
 3.1  คุณค่าของการละเล่นท้องถิ�นต่อผู้เล่น 

 ในการละทอ้งถิ�นนั�น ผูเ้ล่นโดยเฉพาะเด็กๆ จะไดรั้บประโยชน์โดยตรงใน

พฒันาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา เพราะการเคลื�อนไหวร่างกาย 
ตลอดเวลาในการเล่นจะช่วยให้อวยัวะกลา้มเนื�อของเด็กมีการเจริญเติบโตไดอ้ยา่งเต็มที� 

ความมีอิสระในการเล่นทาํให้เกิดความปลอดโปร่งในอารมณ์การปรับตัวให้ถูกต้อง

เหมาะสมการรู้แพรู้้ชนะ และการยอมรับกติกาในการเล่นช่วยให้พฒันาการทางสังคมของ
เด็กดีขึ�น และมีไหวพริบ การแก้ปัญหา ความคิดสร้างสรรค์ที�เกิดขึ�นจากการเล่น เป็น

เครื� องช่วยในการพฒันาสติปัญญาของเด็กได้เป็นอย่างดีซึ� งทั� งหมดนี� เป็นการเตรียม

เยาวชนใหส้ามารถเป็นผูใ้หญ่ที�ดีของสังคมในอนาคตไดต่้อไป 
 ในส่วนของผูเ้ล่นที�เป็นผูใ้หญ่ มกัจะไดรั้บประโยชน์ในดา้นนนัทนาการจาก

การเล่น การที�ร่างกายไดผ้่อนคลายจากงานประจาํ การไดร้ะบายความรู้สึกกดดนัภายใน

ออกมาในลีลาของการละเล่น เช่น การเล่นตะกร้อ มวย หรืออื�นๆ ที�ใช้แรงกาย การได้
พบปะผูค้นในสภาพแวดล้อมที�สดชื�นรื� นเริง ช่วยให้วงสนทนาสดชื�นขึ� นได้มากมาย 

ก่อใหเ้กิดปฏิสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนั โดยเฉพาะในกลุ่มหนุ่มสาว 

 
 3.2  คุณค่าของการละเล่นท้องถิ�นต่อสังคม 

 ในเนื� อหาของการเล่นจะสะท้อนภาพชีวิตและสังคมของแต่ละชุมชน 

การละเล่นหลายชนิดเป็นการจาํลองหรือเลียนแบบพฤติกรรมในการดาํเนินชีวิตประจาํวนั
ของชุมชน จึงสามารถช่วยใหเ้ราเขา้ใจเรื�องราวต่างๆ ในสังคมไดเ้ป็นอยา่งดี ดงันี�  

 1. ชีวิตความเป็นอยู่และอาชีพ เช่น ภาพการสร้างบา้นเรือนริมนํ� าของไทย 

การเล่นววัต่าง เป็นภาพจาํลองการขนส่งสินคา้โดยใช้ววัต่าง การใช้วสัดุพื�นบ้าน มา
ประดิษฐเ์ป็นเครื�องเล่น เช่น มา้กา้นกลว้ย ปลาตะเพียนใบลาน ตะกร้อใบมะพร้าว ตะขาบ

พบัจากใบตอง ปืนกา้นกลา้ย สัตวที์�ปั� นจากดินเหนียว 
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 2.  ขนบธรรมเนียมประเพณี การละเล่นบางอยา่งมีความนิยมในการเล่นสืบ

ทอดกันมานาน จนพัฒนาการมาเป็นประเพณีประจําถิ�น การละเล่นเหล่านี� มักจะ
สอดแทรกคตินิยมความเชื�อเขา้ไวด้ว้ยกนัเป็นลกัษณะพิธีกรรมตลอดถึงบทร้อง นอกจาก 

นี�  การละเล่นยงัปรากฏค่านิยมของสังคมไทยโดยภาพรวมอยูห่ลายประการ เช่น การสอน

เรื�องกิริยามารยาท เป็นตน้  
 นอกจากนี� การละเล่นยงัช่วยในการศึกษาถึงความเชื�อและค่านิยมของสังคม 

ในยุคสมยัของการเล่นไดเ้ป็นอยา่งดีอีกดว้ย แมจ้ะมีการส่งผ่านรูปแบบการละเล่นกนัมา

ยาวนาน แต่ความเชื�อและค่านิยมหลายอย่างยงัคงเกาะแน่นอยู่ในรูปแบบของการละเล่น 
ซึ� งแสดงถึงความมีกิริยามารยาทที�งดงาม ความศรัทธาศาสนา ความกตญั�ูกตเวที เป็นตน้ 

ส่วนความเชื�อนั� นปรากฏชัดเจนในการละเล่นเข้าทรงต่างๆ ซึ� งต้องมีการจุดธูปไหว้

อญัเชิญวญิญาณมาเขา้ร่างผูเ้ล่น แลว้ผูเ้ล่นก็จะแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติของวิญญาณ
นั�นๆ จนกวา่วิญญาณจะออกจากร่างไป ผูเ้ล่นก็มกัจะลม้ลงไม่รู้ตวั แลว้กลบัสู่สภาพปกติ

ของตนการละเล่นก็จะเลิกไป 

 การละเล่นทอ้งถิ�นเก็บรักษาประวติัศาสตร์ ค่านิยมของสังคมวฒันธรรมและ
เรื�องราวต่างๆไวม้ากมาย และถึงแมจ้ะมีบางส่วนที�สูญหายไปแต่ส่วนที�ยงัคงอยู่ก็มีมาก 

ซึ� งเป็นเสมือนสะพานเชื�อมโยงคนรุ่นเก่าและคนรุ่นใหม่เขา้ไวด้ว้ยกนั รับทอดมรดกทาง

วฒันธรรมจากบรรพบุรุษเอาไว ้แต่ขณะเดียวกนัก็ปรากฏวฒันธรรมใหม่ๆ ที�ชาวบา้น
ดดัแปลงใหเ้หมาะสมกบัยคุสมยัและทอ้งถิ�นของตนอยูด่ว้ย และนี�เองก็คือสิ�งที�เกิดขึ�นจาก

ความเจริญของเมืองจึงเป็นเรื�องที�น่าสนใจวา่ เราจะใหท้อ้งถิ�นเจริญขึ�นในลกัษณะใด 

 
ดนตรีท้องถิ�นล้านนา 

 

 ดนตรีทอ้งถิ�นในแต่ละทอ้งถิ�นทั�วทุกภาคของประเทศไทยลว้นมีมากมายหลาย
ชนิด ซึ� งก็จะประกอบด้วยเครื� องดนตรีแตกต่างกันออกไป บางชนิดคล้ายกันหรือ

เหมือนกนั บางชนิดแตกต่างกนัมากคือมีเฉพาะถิ�นเท่านั�นจนกลายเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะ

ของเครื�องดนตรีถิ�นนั�นๆ 
 1.  ความหมายและลกัษณะของดนตรีท้องถิ�น 

 ความหมายของดนตรีท้องถิ�น ความหมายหลากหลายแตกต่างกันไป ซึ� งพอ

ประมวลได ้ดงัต่อไปนี�  
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 ราชบณัฑิตยสถาน (2556 : 420, 552) ใหค้วามหมายของคาํวา่ “ดนตรี” วา่ เสียงที�

ประกอบกนัเป็นทาํนองเพลง, เครื�องบรรเลงซึ� งมีเสียงดงัทาํให้รู้สึกเพลิดเพลิน หรือเกิด
อารมณ์รักโศก หรือรื� นเริง เป็นต้น ได้ตามทาํนองเพลง และให้ความหมายของคาํว่า 

“ทอ้งถิ�น” วา่ ทอ้งที�ใดทอ้งถิ�นที�หนึ� งโดยเฉพาะ เช่นเวลาทอ้งถิ�น ประเพณีทอ้งถิ�น ดงันั�น 

คาํวา่ “ดนตรีทอ้งถิ�น” จึงหมายความวา่ เครื�องบรรเลงประกอบทาํนองเพลง ซึ� งเป็นของ
เฉพาะถิ�น 

 มนตรี ตราโมท (2540 : 7) ไดก้ล่าวความเป็นมาของดนตรีทอ้งถิ�นไวว้า่ “... เมื�อ

มนุษยอ์ยู่รวมกนัเป็นกลุ่มจะมีการตบมือหรือร้องรําทาํเพลงไปพร้อมๆ กนั เป็นเช่นนี� มา
แต่งดึกดาํบรรพแ์ลว้ และต่อมาก็มีผูห้าวสัดุที�พอหาได ้เช่น เขาหรือกระดูกสัตว ์ท่อนไม ้

มาประกอบ ตีบา้ง เป่าบา้ง แลว้ค่อยๆ เจริญเปลี�ยนแปลงมาเป็นเครื�องดนตรีในปัจจุบนั” 

 ในดา้นลกัษณะของดนตรีทอ้งถิ�น ไขแสง ศุขะวฒันะ (2529 : 5 - 7) ไดชี้� ให้เห็น
ลกัษณะที�สาํคญั 3 ประการ คือ 

 ประการที�หนึ� ง ดนตรีทอ้งถิ�นที�ตกทอดมาจนทุกวนันี�  ในอดีตจะตอ้งเป็นที�รู้จกั

กนัดี หรือไดรั้บความนิยมอยา่งกวา้งขวาง 
 ประการที�สอง ดนตรีทอ้งถิ�นมกัจะเกิดและเติบโตขึ�นในกลุ่มชนในอดีตที�ด้อย

ความเจริญ ผูค้นเหล่านั�นมกัจะเป็นชาวนา ชาวไร่ ที�อยูใ่นชนบท 

 ประการที�สาม เนื�องจากอาศยัวิธีจดจาํสืบต่อกนัมา เมื�อกาลเวลาผ่านไปย่อมมี
ความแตกต่างกนัไปเป็นธรรมดา 

 

2.  ดนตรีท้องถิ�นล้านนา 
 เครื� องดนตรีท้องถิ�นล้านนาประกอบด้วยเครื� องดีด สี ตี เป่า ครบตามลกัษณะ

ทั�วไปของดนตรี คือ ประกอบดว้ย เปี� ยะ ชะลอ้ ซึง ขลุ่ย ปี�  แน ฉิ�ง ฆอ้ง พาทย ์และกลอง 

เมื�อนาํดนตรีเหล่านี�มาเล่นประสมวงแลว้ อาจแบ่งออกเป็น 3 วง กล่าวคือ 
 ก.วงสะลอ้ – ซึง เป็นการผสมเครื� องดนตรีหลกัคือสะล้อ ซึง ขลุ่ย มีกํากับคุม

จงัหวะในการบรรเลงโดยกลองโป่งโป้ง ฉิ�ง ฉาบหรือกรับ  เพลงที�บรรเลง เช่น เพลง

ปราสาทไหว เพลงฤษีหลงถํ� า เพลงอื�อ เป็นตน้ นิยมเล่นทั�งในงานรื�นเริง งานพิธีกรรม 
เช่น งานกินขนัโตก งานศพ หรือการบรรเลงประกอบการฟ้อนรํา เป็นตน้ 

 ข.วงปี� พาทย ์ เป็นการผสมเครื�องดนตรีหลกัคือ ฆอ้งวง ระนาดเอก ระนาดทุม้ ปี�

แน มีกาํกบัคุมจงัหวะในการบรรเลงโดยกลองเต่งทิ�ง (คลา้ยกลองตะโพนมอญในปี� พาทย์
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แบบภาคกลาง) และฉาบ  เพลงที�บรรเลง เช่น เพลงเชียงแสน เพลงไทยเดิม เพลงมอญ 

เป็นตน้ ส่วนใหญ่นิยมเล่นในงานพิธีกรรม เช่น งานฟ้อนผี งานศพ งานตั�งธรรมหลวง 
(เทศน์มหาชาติ) เป็นตน้ 

ค.วงกลอง เป็นวงดนตรีที�ให้ความสําคญักบักลองเป็นหลกั (ร่วมกบัเสียงฆอ้ง) มี

หลากหลายประเภท เช่น วงกลองตึงโนง หมายถึง การใช้กลองตึงโนงเป็นเครื�องหลกั 
ผสมดว้ยวงฆอ้งอุยและฆอ้งโหย่ง  เดินจงัหวะโดยกลองตะโลดโป้ด กาํกบัจงัหวะโดย

ฉาบ หากบรรเลงประกอบการฟ้อน มกัใชเ้สียงปี� แนในการเดินทาํนองเพลง, วงกลองปู่ เจ่ 

(กลองก้นยาว) เป็นแบบอย่างของวงกลองแบบไทใหญ่ หมายถึง การใช้กลองปู่ เจ่เป็น
เครื� องหลัก ผสมด้วยวงฆ้องโหย่งในแบบฆ้องราว  กํากับจังหวะโดยฉาบ นิยม

ประกอบการฟ้อนดาบ หรือฟ้อนกิงกะหล่า เป็นตน้ 

 เสน่หา บุณยรักษ ์(2535 : 244) สันนิษฐานพฒันาการวงดนตรีพื�นลา้นนาวา่ มา
จากการที�ชายหนุ่ม หญิงสาวพบกนัในลานบา้นตามประเพณีแอ่วสาวของล้านนา ชาย

หนุ่มแต่ละคนอาจมีเปี� ยะ บางคนมีซึง บางคนมีสะลอ้ บางคนมีขลุ่ย เมื�อมีการชุมนุมกนัก็

อาจมีการบรรเลงร่วมกนั ภายหลงัมีการนาํกลองพื�นบา้นเขา้ไปประกอบดว้ยทาํให้กลาย
มาเป็นวงดนตรีที�สมบูรณ์แบบ สรุปไวด้งัต่อไปนี�   

 

2.1  เครื�องดีด 
เครื�องดนตรีชนิดดีดของลา้นนาที�สาํคญัและแพร่หลาย มีดงัต่อไปนี�  

1. ซึง เครื�องดนตรีชนิดนี� มีลกัษณะคลา้ยกบักีตา้ร์ของตะวนัตก มีอยู ่3 ชนิด 

คือ ซึงใหญ่ ซึงกลาง และซึงเล็ก ทุกชนิดมี 4 สาย ใชดี้ดดว้ยไมดี้ด ที�ทาํดว้ยเขาสัตวห์รือ
กระดูกสัตว ์บรรเลงได้ทั�งเดียวและประสมวง ใช้บรรเลงไดท้ั�งเพลงพื�นเมืองภาคเหนือ

และเพลงไทยภาคกลาง 

2. เปี� ยะ เครื� องดนตรีชนิดนี� คล้ายพิณหรือบางทีเรียกว่า พิณเปี� ยะ 
ประกอบดว้ยทวนหรือคนัเปี� ยะยาว มีกะลาผา่ซีกขดูผิวจนบางเป็นเครื�องบงัคบัเสียง สาย

เปี� ยะมีทั�ง 2 สาย 4 สาย และ 7 สาย ทาํดว้ยเส้นลวดธรรมดาและลวดทองเหลือง เรียก

เทคนิคการดีดสายให้เกิดเสียงว่า “ป๊อก” หรือ “ปาน” จะส่งเสียงผ่านสายไปสู่กะลา (ซึ� ง
เป็นกล่องเสียง) ถา้ผูดี้ดเป็นชายจะเอากะลาครอบไวที้�อก แต่ถา้ผูดี้ดเป็นผูห้ญิงก็อาจใช้

ส่วนทอ้งแทนได ้ตอ้งขยบักะลาขึ�นลงคลื�นเสียงก็จะระบายออกมา ทาํให้เกิดความไพเราะ 

หรือที�มีนักดนตรีพื�นบ้านเรียกว่า “ เสียงเด็งปันเมา”   นอกจากนั�นผูบ้รรเลงเปี� ยะยงั
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สามารถร้องเพลงประกอบไปดว้ย ส่วนมากจะไม่ใชป้ระกอบวงดนตรี เพราะเปี� ยะมีเสียง

เบามาก เสียงเครื� องดนตรีอื�นอาจกลบจนไม่ได้ยิน จึงนิยมบรรเลงเดี�ยว และเนื�องจาก
บรรเลงไดย้ากปัจจุบนัจึงหาผูบ้รรเลงไม่ค่อยได ้จะมีอยูบ่า้งก็เพียงไดรั้บการถ่ายทอดจาก

คนรุ่นเก่าไม่กี�คน เพลงที�บรรเลงไดไ้พเราะเป็นพิเศษ คือ เพลงจกกบัเพลงไหล 

3. ตึ�งตึ�ง เครื�องดนตรีชนิดนี� เป็นของเล่นเด็กมาแต่โบราณ ทาํดว้ยไมไ้ผข่งัขอ้
ขนาดต่างๆ กนั เซาะตรงกลางตลอดปลอ้งใหผ้วิไมไ้ผเ่ป็นเส้นอยู ่เจาะรูตรงกลางปลอ้งไม้

ไผเ่ป็นช่องเสียง มีไมเ้ล็กๆ หนุนหวัทา้ยของเส้นไมไ้ผที่�เซาะ เพื�อตึงเป็นแหล่งกาํเนิดเสียง 

ดีดดว้ยไมไ้ผบ่างๆ 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

2.2  เครื�องสี 
 

 

 

การบรรเลงซึง -  สะล้อ 

ของเยาวชนในปัจจุบัน 

 

การดีดเปี� ยะของศิลปินพื�นล้าน 
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เครื�องสีที�นิยมเล่นกนัในภาคเหนือ คือ สะลอ้ เป็นเครื�องดนตรีเช่นเดียวกบั

ซออู ้ซอดว้ง ซอสามสาย สะลอ้มี 3 ขนาด คือ 
1. สะลอ้เล็ก มี 2 สาย เรียกกนัวา่ “ลูกห้า” สายทุม้เทียบไดก้บัเสียง “โด 

(ตํ�า)” สายเอกเทียบไดก้บัเสียง “ซอล”  

2. สะลอ้กลาง มี 2 สาย เรียกกนัวา่ “ลูกสี�” สายทุม้เทียบไดก้บัเสียง “ซอล” 
สายเอกเทียบไดก้บัเสียง “โด (สูง)”  

3. สะลอ้ใหญ่ มี 3 สาย สายเอกเทียบไดก้บัเสียง “โด (ตํ�า)” สายกลางเทียบ

ไดก้บัเสียง “ซอล” สายทุม้เทียบไดก้บัเสียง “โด (สูง)”  
 

2.3  เครื�องเป่า 

เครื�องดนตรีชนิดเป่าของภาคเหนือที�สาํคญัมี 2 ชนิด คือ 
1. ปี�  เป็นเครื�องดนตรีชนิดเป่า ซึ� งมีอยู่หลายชนิดมากกวา่ปี� ของภาคกลาง 

เรียกกนัวา่ “ปี� จุม” โดยสร้างเป็นชุดๆ ละ 3 เลา เวลาเป่าก็เป่าพร้อมกนั คือ 

 - ปี� จุม 3 มี ปี� แม่ ปี� กลาง ปี� กอ้ย  
 - ปี� จุม 4 มี ปี� แม่ ปี� กลาง ปี� ตดั ปี� กอ้ย  

 - ปี� จุม 5 มี ปี� แม่ ปี� กลาง ปี� กลางกอ้ย ปี� กอ้ย ปี� กอ้ยเล็ก 

แม่ปี� หรือปี� เก๊ามีเสียงทุม้ตํ�า อาจเทียบไดก้บัเสียงเบส ปี� กลาง ปี� กลางเล็ก มี
เสียงสูงขึ�น ปี� กอ้ย ปี� กอ้ยเล็ก มีเสียงสูงกวา่ปี� กลาง ส่วนปี� ตดั มีเสียงแหลมสูง 

2. แน เครื�องดนตรีประเภทแน คือ ปี� ชนิดหนึ�ง รูปลกัษณะคลา้ยกบัปี� มอญ

ของภาคกลาง แต่เสียงไปคนละเสียง คือ ปี� แนหลวง (ใหญ่) เสียงทุม้ใหญ่คลา้ยปี� นอก ปี�
แนหนอ้ย (เล็ก) เสียงสูงแหลมคลา้ยเสียงปี� ชวา การบรรเลงปี� แนใชบ้รรเลงร่วมกนัในวงตึ�

งโนง วงปี� พาทย ์วงเต่งทิ�ง และสามารถบรรเลงไดทุ้กเพลง 

 
 

 

 
 

 

  

ปี� แนและวธีีการเป่าแน  

(วงปี� พาทย์วงช่างแต้มบันเทิงศิลป์ จ.ลาํปาง) 
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2.4  เครื�องตี 

เครื�องดนตรีที�บรรเลงโดยการตีของภาคเหนือที�สําคญั คือ กลอง ซึ� งมีอยู่

หลายชนิด หลายขนาด คือ กลองประเภทขึงหนงัหนา้เดียว มีลกัษณะเป็นตวักลองที�แกะ

กลึงโปร่ง แต่ขึ�นหนงัหนา้กลองเพียงหนา้เดียว แยกออกเป็น 3 ชนิด และ กลองประเภท

ขึงหนังสองหน้า มีลกัษณะเป็นตวักลองโปร่งแล้วขึงหนังสําหรับตีทั�งสองหน้า มีอยู่ 6 

ชนิด กลองทั�ง 2 ประเภทนั�น มีดงันี� คือ 

1. กลองแอว คาํวา่ “แอว” แปลวา่ สะเอว คงจะมาจากรูปร่างของกลางที�คอด

กลาง แต่มกัเรียกกนัวา่ “กลองแอ” เป็นกลองที�มีความยาวมาก ตามปกติจะยาวราว 1.70 – 

2.00 เมตร ที�บางแห่งได้สร้างยาวกว่านี� ก็ปรากฏมี ใช้ตีด้วยมือคล้ายตีกลองยาว และ

บรรเลงร่วมกบักลองตะโล๊ดโป๊ด กบัฆอ้งและฉาบ ที�เรียกว่า “วงตึ�งโนง” ใช้ตีบรรเลง

ประกอบการฟ้อนต่างๆ เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน เป็นตน้ ตอ้งใช้ขาหย ั�งรองรับ หรือใส่

ลอ้เลื�อนหากตอ้งการเคลื�อนที� เป็นกลองที�มีประจาํอยูต่ามวดัเกือบทุกวดัในภาคเหนือ  

2. กลองหลวง มีรูปลกัษณะอยา่งเดียวกบักลองแอวแต่ยาวมาก บางลูกยาวถึง 

4 เมตร หนา้กลอง 70 เซนติเมตร เป็นกลองประจาํวดัเช่นเดียวกนั เวลาตีตอ้งใชมื้อที�กาํ

แลว้พนัดว้ยผา้มว้นเป็นกน้หอย ประเคนมือตีดว้ยกาํลงัแรงจะมีเสียงดงักงัวานไกล มกัจะ

มีการแข่งขันกันในเทศกาลงานปอยหลวง ซึ� งใช้บรรเลงร่วมกับกลองตะโล๊ะโป๊ด

เช่นเดียวกบักลองแอวดว้ย ในสมยัก่อนเวลาเคลื�อนที�ไปไหนจะตอ้งมีลอ้เลื�อนใชว้วัควาย 

หรือชา้งลากไป การกลึงกลองหลวงนั�น กล่าวกนัวา่ตอ้งกลึงในนํ� า เพราะมีความยาวและ

นํ�าหนกัมาก 

3. กลองปูเจ่ มีลกัษณะอยา่งเดียวกบักลองแอว แต่เล็กกวา่มากจนสามารถ

สะพายบ่าได ้ยาวประมาณ 1.00 – 1.20 เมตร หนา้กลองกวา้งรวม 20 – 25 เซนติเมตร ใชตี้

ในวงปู่ เจ่หรือวงกลองปู่ เจ่ ประกอบการรําดาบหรือฟ้อนดาบ นอกจากนั�นยงัใชเ้ขา้ขบวน

แห่ต่างๆ ดว้ย 

4. กลองปูจา เป็นกลองชุดมีอยู ่2 ชนิด คือ กลองปู่ จาหลวงหรือกลองติ�ง กบั

กลองปู่ จานอ้ยหรือกลองตุบ ทั�ง 2 ชนิดประกอบดว้ยกลองปู่ จาหลกัและกลองเล็ก 2 หรือ 

3 ลูก เวลาตีใชค้นตี 2 คน คนหนึ�งตีกลองหลกั ใชไ้มเ้นื�อแข็งแกะเป็นปุ่มหรือใชผ้า้พนัไม้

เป็นปุ่มตรงหัวสําหรับตี อีกคนหนึ� งตีกลองเล็กโดยใช้ไมแ้สะ (ซีกไมไ้ผ่ผ่าเป็นซี�ๆ) ตี



 233

จงัหวะเดียวกนั การตีกลองปู่ จานี� ตีเป็นประจาํในวนัขึ�น และวนัแรม 8 คํ�า และวนัแรม 14 

หรือ 15 คํ�า วนัขึ�น 15 คํ�า นอกจากนี�ใชตี้บอกสัญญาณต่างๆ ของวดัและตีเมื�อพระเทศน์จบ 

5. กลองสะบดัชยั มี 2 แบบ คือ แบบที� 1 มี 3 ลูก คือ กลองใหญ่ 1 ลูก และ

กลองเล็ก 2 ลูก และแบบที� 2 มี 1 ลูก เวลาตีจะแขวนกลองกบัคานหามโดยตรึงไวท้ั�ง

ดา้นบนและดา้นล่าง นิยมตีในงานต่างๆ ใชลี้ลาการตีที�โลดโผน จนกลายเป็นการละเล่น

อย่างหนึ� งซึ� งมีการตีกลองอย่างเดียว โดยเฉพาะผูตี้กลองจะตอ้งฝึกหัดท่าทางต่างๆ และ

ตอ้งใชก้าํลงัมาก จึงมกัจะเป็นชายหนุ่มร่างกายกาํยาํ 

6. กลองตะโลด้โป๊ด รูปลกัษณะคลา้ยเปิงมางแต่ยาวกวา่ ใชตี้ร่วมกบักลอง

แอวหรือกลองหลวง โดยสลบักนัตามจงัหวะ หนา้หนึ�งใหญ่กวา่อีกหนา้หนึ�ง เวลาตีใชไ้ม้

ตี แขวนติดกบักลองแอวหรือกลองหลวง 

7. กลองมองเชิง รูปลกัษณ์คลา้ยตะโพนไทยแต่ใหญ่กวา่ แต่ละทอ้งถิ�นขนาด

ไม่เท่ากนั ใช้คล้องคอตีทั�งสองหน้าดว้ยฝ่ามือ กลองมองเชิงเป็นของไทใหญ่มาแต่เดิม 

จดัเป็นการเล่นแบบหนึ�งที�ใชก้ลองชุด (มอง คือ ฆอ้ง เชิง คือ ชุด) มี 3 – 7 ลูก แรกที�เดียวก็

เพียงแต่ตีกลองเป็นจงัหวะแปลกๆ ภายหลงัมีการร้องโตต้อบระหวา่งชายหญิงดว้ย จึงทาํ

ใหเ้กิดมีการใชก้ลองชุดใหจ้งัหวะประกอบ 

8. กลองเต่งทิ�ง รูปลกัษณะเช่นเดียวกบัตะโพนมอญ ใชบ้รรเลงในวงปี� พาทย์

แบบภาคกลาง แต่เรียกวา่ “วงพาทยเ์มือง” 

9. กลองม่าน เป็นกลองสองหนา้แบบพื�นเมืองของภาคเหนือ ใชบ้รรเลงใน

ดนตรีพื�นเมือง คือ วงสะลอ้ซึง และกลองม่านในการฟ้อนม่าน 

 

 3.  คุณค่าของดนตรีท้องถิ�น 

 ดนตรีท้องถิ�นทั�วทุกภาคของประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็นการเล่นเดียวหรือแบบ

ประสมวง เสียงดนตรีที�ไดแ้สดงออกมานั�น ถือว่าไดท้าํหน้าที�เพื�อรับใช้ผูค้นในทอ้งถิ�น

นั�นๆ ไดเ้ป็นอยา่งดี พอที�จะสรุปคุณค่าของดนตรีทอ้งถิ�นได ้4 ประการ คือ 

 1. เป็นเครื�องบนัเทิงใจของชาวบา้น ทาํให้ทั�งผูเ้ล่นและผูฟั้งไดรั้บการผอ่นคลาย

จากความตึงเครียด และใหค้วามบนัเทิงใจหลงัจากเหน็ดเหนื�อยจากการทาํงาน 
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 2. ทาํให้เกิดความสามคัคีในหมู่คณะ นักดนตรีจะต้องหมั�นฝึกซ้อมและเล่น

ประสมเป็นวงดนตรี จึงตอ้งมีความสามคัคีในหมู่ผูเ้ล่น เพื�อให้ดนตรีสอดประสานกนั จน

เกิดความไพเราะ และสามารถนาํไปแสดงประกอบในงานต่างๆ ซึ� งจะมีผูฟั้งมาร่วมฟังกนั 

ดงันั�น ดนตรีจึงเป็นตวัเชื�อมให้คนในสังคมมีความสามคัคีทั�งผูเ้ล่นและผูฟั้งในกลุ่มชน

นั�นๆ 

 3. ใช้ประกอบพิธีกรรมและการแสดงพื�นบา้น การใช้ดนตรีประกอบพิธีกรรม

เป็นการเสริมบรรยากาศใหข้ลงัและศกัดิ� สิทธิ�  และโนม้นา้วจิตใจของผูเ้ขา้พิธีให้สงบ เช่น 

ดนตรีบรรเลงในงานพิธีเกี�ยวกบัศาสนา ขึ�นบา้นใหม่ งานศพ เป็นตน้ นอกจากนี�ดนตรียงั

ใชป้ระกอบการแสดงพื�นบา้น เพื�อให้มีเสียงครึกครื�นประกอบกบับทขบัร้อง ทาํให้ไดรั้บ

ความสนุกสนานเพลิดเพลินยิ�งขึ�น 

 4. เป็นสัญญาณบอกข่าว การประโคมดนตรีเป็นวิธีหนึ�งในการส่งสัญญาณบอก

กนัว่า ขณะนี� กาํลงัมีงานอะไร เช่น ทางภาคใตถ้้ามีการเล่นกาหลอ ชาวบา้นได้ยินก็จะ

ทราบว่ามีคนตาย อาจสืบถามและบอกต่อกนัเพื�อไปช่วยงาน โดยที�เจา้ภาพยงัไม่ทนัได้

เชิญ หรืองานเทศกาลทาํบุญที�วดัจะมีการบรรเลงดนตรี ก็เป็นที�รู้กนัของทุกคนในหมู่บา้น

วา่ขณะนี� มีงานที�ทุกคนจะไปร่วมประกอบพิธีกนัที�วดั เป็นตน้ 

 

สรุป 

 

 ศิลปะการแสดงและการละเล่นทอ้งถิ�นของไทยทั�วทุกภาค มกัจะประกอบดว้ย

เพลงทอ้งถิ�น การละเล่นทอ้งถิ�นและดนตรีทอ้งถิ�น โดยในแต่ละทอ้งถิ�นอาจเหมือนหรือ

แตกต่างกนัไปตามสภาพทางภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ขนบธรรมเนียมประเพณี และ

ลทัธิความเชื�อของผูค้นในสังคมนั�นๆ สิ�งเหล่านั�นเป็นเครื�องหล่อหลอมและกาํหนดกรอบ

ให้ศิลปะการแสดงและการละเล่นท้องถิ�นของกลุ่มชน ซึ� งถือว่าเป็นวฒันธรรมที�เป็น

เอกลกัษณ์เฉพาะตวั และมีคุณค่าแก่สังคมและประเทศชาติ ดงันั�น จึงควรช่วยกนัอนุรักษ์

และสืบทอดไม่ใหสู้ญหาย 

 เพลงทอ้งถิ�น การละเล่นทอ้งถิ�น และดนตรีท้องถิ�น เป็นศิลปะการแสดงและ

การละเล่นทอ้งถิ�นไทย สิ�งบนัเทิงเหล่านี� เกิดขึ�น เพื�อทาํหนา้ที�ผอ่นคลายความเหน็ดเหนื�อย
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จากการทํางานของชาวบ้าน โดยในแต่ละท้องถิ�นจะมีความแตกต่างกันออกไป 

ศิลปะการแสดงและการละเล่นทอ้งถิ�นจะตอ้งมีความสัมพนัธ์กนัไป คือ 

 

 

 

 

 

 จะเห็นไดว้่า ดนตรีทอ้งถิ�นมีบทบาทอย่างมากในการกาํหนดรูปแบบของเพลง

ท้องถิ�นและการละเล่นท้องถิ�น เพราะดนตรีเป็นเครื� องให้จังหวะและเป็นเครื� อง

ประกอบการร้องรํา ทาํให้เกิดความสนุกสนาน ดนตรีอาจจะเป็นเพียงการปรบมือหรือ

เคาะไมใ้หจ้งัหวะ จนไปถึงเครื�องดนตรีหลายๆ ชิ�นประกอบกนั 

 เมื�อมีดนตรีเป็นเครื�องประกอบจงัหวะและให้จงัหวะแล้ว ก็จะมีเพลงชาวบา้น

ร้องในงานบนัเทิงต่างๆ เช่น งานลงแขกเกี�ยวขา้ว งานตรุษสงกรานต์ หรืองานมหรสพ

เฉลิมฉลองของชุมชน เนื�อหาของเพลงทอ้งถิ�นในภาคต่างๆ เมื�อกล่าวโดยสรุปแลว้ มกัจะ

ประกอบดว้ยเรื�องของความรัก ความตาย ความเศร้าโศก เรื�องเพศ รวมไปถึงการเมืองการ

ปกครอง ในแต่ละภาคก็จะมีเพลงพื�นบา้นหลายประเภท เช่น ภาคเหนือมีเพลงซอ ภาค

อีสานมีเพลงหมอลาํ ภาคกลางมีเพลงฉ่อย เพลงมาลยั เพลงลาํตดั และภาคใตมี้เพลงบอก 

เพลงนา เป็นตน้ 

 ในส่วนของการละเล่นพื�นบา้น พฒันาจากการรวมกลุ่มกนัร้องเพลงของชาวบา้น

ไปสู่การแสดง มีการแยกผูเ้ล่นกับผูช้ม ผูที้�มีความสามารถสูงในการร้องรําหรือแสดง

ศิลปะ จะเป็นผูเ้สนอศิลปะที�ตนเองมีความชาํนาญยิ�งกวา่ผูอื้�นๆ ส่วนชาวบา้นทั�วไปก็จะ

เป็นผูรั้บความบนัเทิงจากการแสดงของผูมี้ความสามารถเหล่านั�น ลกัษณะที�แบ่งผูแ้สดง

และผูช้มออกจากกนัให้เป็นสัดส่วน แต่เป็นสัดส่วนหลวมๆ มิไดแ้ยกเช่นการแสดงแบบ

สากลดงัในปัจจุบนั ลกัษณะเช่นนี� เป็นการแสดงหรือมหรสพของทอ้งถิ�น เช่น การแสดง

ซอของภาคเหนือ การแสดงเรือมอนัเร หมอลาํ ของภาคอีสาน การแสดงละครนอก ลิเก 

หุ่น ของภาคกลาง และการแสดงหนงัตะลุง โนรา ของภาคใต ้

 

ดนตรีท้องถิ�น 

 

เพลงท้องถิ�น 

 

การละเล่นท้องถิ�น 
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 ศิลปะการแสดงและการละเล่นทอ้งถิ�น เป็นความงดงามและความบนัเทิงของ

ชุมชนทอ้งถิ�นที�สาํคญัมาก เพราะเป็นเครื�องช่วยใหผู้ค้นในชุมชนไดผ้อ่นคลายความเหน็ด

เหนื�อยจากการทาํงานภาคเกษตรกรรม และเพิ�มวถีิชีวิตความเป็นอยูใ่ห้มีความสุขสมบูรณ์

ทั�งทางดา้นร่างกายและจิตใจ 

 

คําถามท้ายบท 

 

1. เพลงทอ้งถิ�นในประเทศไทย ไม่ว่าภาคไหนย่อมมีลกัษณะที�คลา้ยกนัหรือมี

ลกัษณะร่วมกนัอยูห่ลายประการ มีอะไรบา้ง 

2. มีคาํว่า “เพลงทอ้งถิ�น เป็นการบนัทึกเรื� องราวของสังคมนั�นๆ ตลอดวิถีชีวิต

และวธีิคิดต่างๆ” อยากทราบวา่ เพลงทอ้งถิ�นไดส้ะทอ้นสังคมไทยโดยรวมอยา่งไร 

3. ใหน้กัศึกษาใหค้วามหมายของคาํวา่ “การละเล่น” มาพอไดใ้จความ 

4. การละเล่นของเด็กภาคเหนือที�นกัศึกษารู้จกัมีอะไรบา้ง บอกมาประมาณ  

10 – 15 ชนิด 

5. ดนตรีทอ้งถิ�นของไทยประกอบดว้ยเครื�องดีด สี ตี เป่า เหมือนกนัทุกภาค จึง

อยากทราบว่าเครื�องดนตรีของภาคเหนือและภาคอีสานมีเครื�องดนตรีที�เหมือนกนัหรือ

คลา้ยกนัมีอะไรบา้ง 
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แผนการบริหารการสอนบทที� 6  
เรื�องศิลปกรรมล้านนา 

 

หัวข้อเนื�อหา 

 1.  ความรู้เบื�องตน้เกี�ยวกบัศิลปกรรมลา้นนา 
 2. วสัดุที�นิยมใชใ้นงานศิลปกรรมลา้นนา 

 3. สถาปัตยกรรม 

 4. วดัและแผนผงั 
 5. วิหาร อุโบสถ และสิ�งก่อสร้างบางชนิด 

 6. เจดีย ์

 7. สถาปัตยกรรมที�อยูอ่าศยั 
 8. ประติมากรรม 

 9. จิตรกรรม 

 10. ศิลปกรรมทอ้งถิ�น 
 11. บทสรุปศิลปกรรมลา้นนา : วา่ดว้ยคุณค่า หนา้ที� และบทบาทในสังคม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1.  นกัศึกษาสามารถบอกลกัษณะของศิลปกรรมลา้นนาได ้

 2.  นกัศึกษาสามารถเขา้ใจสถาปัตยกรรม ประติมากรรม และจิตรกรรมของ

ลา้นนา ทั�งสถาปัตยกรรมเนื�องดว้ยศาสนา และสถาปัตยกรรมพื�นบา้นได ้
 3.  นกัศึกษาสามารถบอกถึงความเอกลกัษณ์ของศิลปกรรมลา้นนาได ้

 4.  นกัศึกษาสามารถวิเคราะห์ศิลปกรรมลา้นนาโดยภาพรวม ที�สัมพนัธ์กบั

วิถีชีวิตของชาวลา้นนาได ้
 

กิจกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวิชา 

 3.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ใหน้กัศึกษาไดศ้ึกษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 
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 5.  ให้นกัศึกษาไดศ้ึกษาจากสื�อวีดีทศัน์ วตัถุหรือสถานที�จริง 

 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาให้อภิปรายลกัษณะทั�วไปของศิลปกรรมลา้นนา ทั�ง
ศิลปกรรมประเภทสถาปัตยกรรม ประติมากรรม จิตรกรรม และหตัถกรรมพื�นบา้น 

 7.  ให้นกัศึกษาอภิปรายความเหมือนและความแตกต่างศิลปกรรมของ

ลา้นนากบัของภาคอื�นๆ ในประเทศไทย เช่น ภาคกลาง และภาคใต ้เป็นตน้ 
 8.  ให้นกัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด 

(Mind Map) 

 9.  ให้นกัศึกษาทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 
 10. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 

สื�อการเรียนการสอน 
 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  สื�อ Overhead / Projector 

 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 
 4.  VCD หรือสื�อภาพนึ�งและภาพเคลื�อนไหวที�เกี�ยวขอ้งกบัศิลปกรรมลา้นนา  

 

การวัดผลและประเมินผล 
 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 
 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 

 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 6 

ศิลปกรรมล้านนา 

 

ความรู้เบื�องต้นเกี�ยวกบัศิลปกรรมล้านนา 

 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 (2556 : 1144, 16) ได้ให้

ความหมายของคาํว่า “ศิลป-”  หมายถึง ฝีมือ, ฝีมือทางการช่าง, การทาํให้วิจิตรพิสดาร, 

การแสดงออกซึ� งอารมณ์สะเทือนใจให้ประจักษ์ด้วยสื�อต่างๆ อย่างเสียง เส้น สี ผิว 

รูปทรง เป็น  ส่วนคาํว่า “กรรม” หมายถึง การ, การกระทาํ, การงาน  รวมสองคาํเข้า

ดว้ยกนั เป็น “ศิลปกรรม”  หมายถึง สิ�งที�เป็นศิลปะ, สิ�งที�สร้างสรรคข์ึ�นเป็นศิลปะ ดงันั�น 

ศิลปกรรมล้านนา จึงหมายถึง ผลงานที�ตั�งใจแสดงออกถึงความสวยงาม ประณีต ซึ�งมี

รูปแบบ แนวคิด และพื�นที�ที�มีความเกี�ยวข้องกับอาณาจักรล้านนา 

 ล้านนาถือได้ว่าเป็นอาณาจกัรที�มีความสําคญัต่อประวติัศาสตร์ไทยอาณาจกัร

หนึ�ง ซึ� งมีอาณาบริเวณอยูท่างภาคเหนือของประเทศไทย โดยมีพื�นฐานวฒันธรรมมาจาก

หลายแห่งดว้ยกนัไม่วา่จะเป็นอาณาจกัรหริภุญไชยที�มีศูนยก์ลางอยู่บริเวณจงัหวดัลาํพูน  

หรือพุกามซึ�งอยูท่างดา้นตะวนัตก และอาณาจกัรสุโขทยัซึ� งอยูท่างใต ้ ดงันั�นจึงทาํให้งาน

ศิลปกรรมของล้านนามีอิทธิพลที�ผสมผสานมาจากหลากหลายวฒันธรรมและค่อยๆ 

ปรับเปลี�ยนรูปแบบเป็นงานศิลปกรรมที�มีเอกลกัษณ์โดดเด่น จนกลายเป็นแรงบนัดาลใจ

ใหก้บัช่างในรุ่นหลงัๆ ต่อมา 

 งานศิลปกรรมลา้นนาในอดีตนั�น มีความสัมพนัธ์กบัศาสนาพุทธอยา่งแนบแน่น 

ดงัจะเห็นไดจ้ากหลกัฐานทางโบราณคดีที�หลงเหลืออยูใ่นปัจจุบนัไม่วา่จะเป็นที�เมืองเชียง

แสน หรือเมืองเชียงใหม่  ความศรัทธาในพุทธศาสนานิกายเถรวาทของอาณาจกัลา้นนา

นั�น เป็นการรับอิทธิพลมาจากอาณาจกัรสุโขทยั มอญ และพม่า และคงอยูเ่ป็นศาสนาหลกั

ที�กษตัริยท์ุกพระองคน์บัถือตลอดช่วงเวลาคงอยูข่องอาณาจกัรลา้นนา 

 กษตัริยท์ุกพระองค์ของลา้นนามีพระราชกรณียกิจที�จะตอ้งส่งเสริมพุทธศาสนา 

เช่น การสร้างวดั อุทิศที�ดินให้สงฆ ์และอญัเชิญพระภิกษุจากภายนอกมาเพื�อเผยแผศ่าสนา
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ในลา้นนา  แต่อยา่งไรก็ตามความเชื�อเรื�องภูตผีและวิญญาณก็ยงัคงฝังแน่นในวิถีของชาว

ลา้นนาอยูทุ่กชนชั�น       (วิไลเลขา ถาวรธนสาร 2533 : 299) 

 ในขณะที�เมืองเชียงใหม่เป็นราชธานีของอาณาจกัรลา้นนา เมืองลาํพูนยงัคงเป็น

ศูนยก์ลางทางพุทธศาสนา  ส่วนอาณาจกัรพุกามอยูท่างทิศตะวนัตกนั�นเคยรุ่งเรืองในช่วง

พุทธศตวรรษที� 16-18 ก็เริ�มถดถอยลงเพราะความวุ่นวายภายในและจากการรุกรานของ

กองทพัมองโกลในช่วง พ.ศ.1821-1830 ต่อมามะกะโท(พระเจา้ฟ้ารั�ว)ไดแ้ยกพม่าทางใต้

เป็นรามญัประเทศ เมื�อทรงเป็นกษตัริยพ์ระองคท์รงไดร้าชธิดาของพ่อขุนรามคาํแหงแห่ง

อาณาจกัรสุโขทยัเป็นมเหสี (หม่องทิน อ่อง 2519:45-49) เมืองนี� มีความใกล้ชิดกบัทาง

ลงักามาก่อนจึงทาํให้เมืองสุธรรมวดี (สะเทิม) เป็นศูนยก์ลางศาสนาพุทธนิกายลงักาวงศ ์

และไดใ้ห้อิทธิพลนี�มายงัอาณาจกัรสุโขทยัและลา้นนาดว้ย ซึ� งมีตาํนานระบุวา่พญามงัราย

เคยโปรดให้นาํช่างชาํนาญแขนงต่างๆ จากพุกามมาอยูท่ี�เชียงใหม่และเมืองต่างๆ ในแควน้

ดว้ย (ราชวงศ์เมืองเชียงใหม่ ฉบบัวดัเชียงมั�น 2518 : 264) ดว้ยเหตุนี� จึงพบหลกัฐานทาง

ศิลปกรรมลา้นนาที�แสดงถึงความสัมพนัธ์กบัทางพุกามอยา่งแพร่หลาย 

 ส่วนอาณาจกัรสุโขทยัที�อยูท่างตอนใตก้็มีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ดกบัทางเชียงใหม่ 

โดยรับพุทธศาสนาและศิลปกรรมจากพม่าที�สืบทอดจากสมยัเมืองพุกาม รวมทั�งเมือง

มอญที�อยู่ทางตอนใต้ด้วย (สันติ เล็กสุขุม 2538 : 64) การที�พระเจา้กือนาแห่งเมือง

เชียงใหม่ทูลขอพญาลิไทแห่งกรุงสุโขทยัเพื�ออนุญาตให้พระสุมนเถรขึ�นไปเผยแผ่พุทธ

ศาสนาที�เมืองเชียงใหม่ จึงทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ทางดา้นศิลปกรรมระหวา่ง 2 อาณาจกัร

มากยิ�งขึ�นและยงัเกี�ยวโยงมายงักรุงศรีอยุธยาทางภาคกลางอีกดว้ย 

 กรุงศรีอยุธยาเผชิญหน้ากบักองทพัเมืองเชียงใหม่หลงัจากที�ยึดครองอาณาจกัร

สุโขทยัอย่างเบ็ดเสร็จในปลายพุทธศตวรรษที� 20 ขณะนั�นพระเจา้ติโลกราชเป็นกษตัริย์

ครองล้านนา พระองค์ได้ส่งเสริมงามศิลปกรรม สร้างและบูรณะวดั และทรงให้มีการ

สังคายนาพระไตรปิฎกซึ�งนบัวา่เป็นครั� งที� 8 ในประวติัพุทธศาสนา จึงเรียกไดว้า่ช่วงนี�คือ

ยคุทองของลา้นนา (ลิขิต ลิขิตานนท ์2517 : 83 - 101) แต่สุดทา้ยลา้นนาก็ตกเป็นของพม่า

ในรัชกาลของพระเจ้าเมกุฏิ เมื�อราวพ.ศ. 2101 จึงเป็นอีกช่วงหนึ� งที�ล้านนาได้รับเอา

ศิลปกรรมของพม่าเขา้มาอีกครั� งหนึ�ง 
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 สรุปไดว้า่ อิทธิพลทางดา้นศิลปกรรมที�มีลา้นนาในช่วงแรกจะเกี�ยวขอ้งกบัเมือง

ที�เจริญขึ�นก่อนทางทิศตะวนัตก และมีการแลกเปลี�ยนอิทธิพลในระยะต่อมากบัศิลปะ

สุโขทยั ศิลปะอยุธยา และพฒันามาเป็นยุคทองของลา้นนา  (ราวช่วงพุทธศตวรรษที� 21) 

ภายหลงัการฟื� นม่านในยุค “เก็บผกัใส่ซ้า เก็บขา้ใส่เมือง” จึงมีการฟื� นฟูงานช่างล้านนา

ในช่วงพุทธศตวรรษที� 24 – 25 ขึ�นอีกครั� งหนึ�ง และทา้ยสุดก็เป็นอิทธิพลของศิลปกรรม

จากกรุงเทพฯ หรือศิลปะรัตนโกสินทร์ 

 

วัสดุที�นิยมใช้ในงานศิลปกรรมล้านนา 

 

 ไมถื้อเป็นวสัดุหลักที�ชาวล้านนานิยมเนื�องจากเป็นวสัดุที�หาง่าย มกันาํมาสร้าง

บา้นเรือหรือทาํเสาแกะสลกัประดบัศาสนสถาน แต่เป็นวสัดุที�มีอายุการใชง้านน้อยกว่า

วสัดุประเภทอื�น ส่วนอิฐถือเป็นวสัดุที�นิยมมากอีกอยา่งหนึ� งของลา้นนาเช่นเดียวกนั แต่

อิฐของลา้นนามกัเผาไม่แกร่งนกัเมื�อเทียบกบัอิฐของพุกาม งานก่ออิฐเป็นลวดบวัตามส่วน

ต่างๆ ของเจดียจ์ะใชว้ิธีบากอิฐและฉาบผวิดว้ยปูน เจดียบ์างองคม์ีการหุ้มโดยแผน่โลหะที�

เรียกวา่ “จังโก”  

 อาคารหลงัคาคลุม เช่นวิหาร โบสถ์ ที�ยงัมีร่องรอยเหลืออยูส่่วนใหญ่มกัจะสร้าง

จากอิฐก็จะมีเพียงส่วนฐานและร่องรอยเสา แต่ส่วนที�สร้างจากไม้จะเสื�อมสภาพแล้ว 

ดังนั� น โบสถ์หรือวิหารตามสถานที�ต่างๆ ในล้านนาที�ยงัหลงเหลือและใช้งานอยู่ใน

ปัจจุบนั จึงน่าจะเป็นงานที�ซ่อมหรือบูรณปฏิสังขรณ์ขึ�นใหม่ 

งานประติมากรรมนิยมหล่อดว้ยสําริด เช่น พระพุทธรูป เทวรูป เป็นตน้ มกัจะใช้

เทคนิคที�เรียกว่า “สูญขี�ผึ�ง” แลว้จึงตกแต่งพื�นผิวให้เรียบ และลงรักปิดทอง พระพุทธรูป

สําริดขนาดใหญ่บางองคพ์บว่า มีการหล่อแยกส่วนแลว้จึงนาํมาประกอบกนั โดยทาํเป็น

ร่องหรือเดือยสลกั เรียกว่า “แส้”  ส่วนงานสลักหินมีความนิยมเฉพาะศิลปะสกุลช่าง

พะเยา โดยจะสลกัแบบหยาบๆ แลว้จึงลงรักสมุกที�มีความเขม้ขน้โดยจะตกแต่งและเพิ�ม

รายละเอียดไดใ้นขั�นตอนนี�  ก่อนที�จะปิดทองในลาํดบัสุดทา้ย 
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งานจิตรกรรมทางพุทธศาสนาที�เขียนลงบนผา้ แลว้นาํเอามาแขวนภายในอาคาร

เพื�อกราบไหวบู้ชา เรียกกนัว่า “พระบฎ”  นอกจากนั�นยงัปรากฏภาพจิตรกรรมฝาผนัง

ภายในโบสถ์หรือวิหาร โดยช่างที�เขียนนั�นมีทั� งฝีมือแบบช่างหลวง และช่างชาวบ้าน 

จิตรกรรมฝาผนงัทั�ง 2 กลุ่มนี� ยงัคงเกี�ยวขอ้งกบัพุทธศาสนา แต่ช่างหลวงมกัเน้นเรื�องราว

ทางศาสนาพุทธที�ลึกซึ� ง แต่ช่างชาวบา้นมกัจะสอดแทรกวิถีชีวิต และความขบขนัดว้ย  สี

ที�นิยมใช้มกัจะไดม้าจากวตัถุธรรมชาติ (สันติ เล็กสุขุม. 2538 : 70-74) หลกัฐานทาง

ศิลปกรรมที�ปรากฏในลา้นนาปัจจุบนันั�น อาจจาํแนกเป็นประเภทไดด้งันี�  

 

สถาปัตยกรรม 

 

 สถาปัตยกรรมของล้านนา ส่วนใหญ่ที�หลงเหลือในปัจจุบันมักผ่านการ

บูรณปฏิสังขรณ์มาแลว้ ไม่วา่จะเป็นการก่อครอบของเดิม  การเพิ�มขนาด หรือแมก้ระทั�ง

เปลี�ยนแบบ และมีความเชื�อว่าผูใ้ดสร้างหรือบูรณะวดัจะไดอ้านิสงส์มีอายุยืนนาน (ชิน

กาลมาลีปกรณ์ : 72.)  

 งานประดบัสถาปัตยกรรมคือปูนปั� น ก็มกัจะไดรั้บการบูรณะหรือทาํขึ�นใหม่ซึ� งมี

อยู่เสมอเมื�อมีการบูรณะตวัอาคารหรือองค์เจดีย ์โดยเฉพาะโบราณสถานที�มีการใช้งาน

ต่อเนื�อง เพราะเมืองต่างๆ ของล้านนาโดยเฉพาะเชียงใหม่ไม่เคยถูกทิ�งให้เป็นเมืองร้าง

แตกต่างกบัทางอาณาจกัรสุโขทยั และอยุธยา (สันติ เล็กสุขมุ. 2538 : 75) 

 

วดัและแผนผัง 

 

 เมื�อศาสนสถานของลา้นนามีการซ่อมแซมอยูเ่สมอ จึงทาํใหท้ี�ต ั�งของอาคารศาสน

สถานเปลี�ยนแปลงไปดว้ย จึงทาํให้ยากที�จะศึกษาถึงตาํแหน่งดั�งเดิม อย่างไรก็ดีศาสน

สถานที�เป็นหลกัหรือประธานของวดัก็จะอยู่กึ� งกลางเสมอๆ เช่น เจดียป์ระธาน ซึ� งจะมี

ความสัมพนัธ์กันกับตาํแหน่งที�ตั� งของวิหารด้วย  วิหารนิยมสร้างไวด้้านหน้าทางทิศ

ตะวนัออกของเจดีย์ประธาน เช่น วดัป่าสัก อ.เชียงแสน ที�สร้างขึ� นในช่วงปลายพุทธ
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ศตวรรษที� 19  วดัสวนดอก จ.เชียงใหม่ หรือวดัพระธาตุลาํปางหลวง จ.ลาํปาง  สําหรับ

อุโบสถมีอยู่ในเขตพุทธาวาสแต่ไม่นิยมสร้างเท่ากบัวิหาร คงเพราะชาวลา้นนาในอดีต

ไม่ได้ให้ความสําคญักบัอุโบสถเท่าใดนัก ดังนั�น จึงมีขนาดเล็ก และไม่มีตาํแหน่งที�ตั�ง

แน่นอน จนภายหลังจึงเปลี� ยนรูปแบบไปเมื�อได้รับอิทธิพลจากทางอยุธยาและ

รัตนโกสินทร์  

 ประตูซุ้มทางเข้าวดัที�ก่อยอดเป็นปราสาทเรียกว่า “ซุ้มโขง” เป็นที�นิยมของ

ล้านนา ส่วนสถาปัตยกรรมอื�นๆ เช่น หอไตร กาํแพงวดั มกัไม่ค่อยหลงเหลือหลกัฐาน

มากนกั (สันติ เล็กสุขุม. 2538 :75 - 76) 

 

วิหาร อุโบสถ และสิ�งก่อสร้างบางชนิด 

 

 วิหารแบบพิเศษที�ก่อด้วยศิลาแลง ได้แก่ วิหารวดัเจ็ดยอด จงัหวดัเชียงใหม่ ที�

เรียกว่าเจ็ดยอดนั�นเนื�องจากส่วนบนมีเจ็ดยอด เป็นเจดียท์ี�ได้แรงบนัดาลใจมาจากวิหาร

มหาโพธิ� ที�เมืองพุกาม  ซึ� งมีตน้แบบจากมหาวิหารที�พุทธคยาในรัฐพิหารประเทศอินเดีย

อีกต่อหนึ�ง หลกัฐานระบุวา่วดัเจ็ดยอดสร้างขึ�นในรัชกาลของพระเจา้ติโลกราชเมื�อ พ.ศ.

2020 (ชินกาลมาลีปกรณ์ : 113 - 114)  

 วิหาร ส่วนใหญ่ของชาวล้านนามกัใช้ไม้เป็นส่วนประกอบหลกั ช่างล้านนามี

ความเชี�ยวชาญในเรื�องของการเขา้ไมด้ว้ยสลกัร่องเดือยโดยไม่ตอ้งใชต้ะปูตรึง ส่วนผนงั

ของวิหารบางแห่งก่อดว้ยอิฐ เช่น วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ จงัหวดัเชียงใหม่ หรืออิฐครึ� ง

ไมท้ี�วิหารของวดัสวนดอก จงัหวดัเชียงใหม่ ผนังด้านขา้งของวิหารมีช่องหน้าต่างน้อย

และมีขนาดเล็ก สอดคลอ้งกบัอากาศที�หนาวเยน็ของภาคเหนืออาจมีแนวคิดในดา้นการใช้

งาน หรือสร้างให้มีบรรยากาศทางศาสนา ส่วนผนงัดา้นหน้ามกัมีเพียงประตูเดียวและทาํ

เป็นประตูซุ้ม (สันติ เล็กสุขุม. 2538 : 83) ส่วนวิหารโถงคือวิหารที�ไม่มีผนัง ซึ� งก็เป็น

ความนิยมในลา้นนาเช่นเดียวกนั แต่ชายคามกัยื�นเทและลาดตํ�ากวา่ปกติ คงเพราะป้องกนั

ฝนและอากาศหนาว ปัจจุบนัที�ยงัหลงเหลือให้เห็นหลายวดัในเขตจงัหวดัลาํปาง เช่น 

วิหารหลวงในวดัพระธาตุลาํปางหลวง เป็นตน้ 
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 หลังคาวิหารนิยมทาํเป็นชั�นซ้อนกนั 2 หรือ 3 ชั�น และนิยมให้ชายหลงัคาเพิ�ม

ออกมาทางดา้นหนา้มากกวา่ดา้นหลงั   

 งานแกะสลกัไมป้ระสถาปัตยกรรมมกัจะใชเ้ป็นคํ�ายนัหรือหูช้าง ฉลุเป็นลวดลาย

ต่างๆ เช่น พญานาค มงักร ดอกไม ้เป็นต้น ส่วนป้านลมจะเป็นแบบเรียบโคง้ตามแนว

หลงัคาไม่มีนาคสะดุง้ดงัเช่นภาคกลาง บางแห่งตกแต่งดว้ยกระจกสี 

 อุโบสถ มีลกัษณะทั�วไปเช่นเดียวกบัวิหาร แต่มกัจะมีขนาดเล็กกว่า หลกัเสมาที�

ปักอยูโ่ดยรอบเป็นเครื�องบ่งชี�วา่อาคารนั�นคืออุโบสถ  การสร้างอุโบสถเริ�มเป็นที�นิยมมาก

ขึ�นเมื�อสุโขทยัตกเป็นของอยุธยาแลว้ เพราะสุโขทยัเองก็ไมนิยมสร้างอุโบสถเช่นเดียวกนั

กับล้านนา คราวหลังเมื�อได้รับออิทธิพลจากกรุงเทพฯ จึงทาํให้รูปแบบของอุโบสถ

ตกแต่งดว้ยช่อฟ้า ใบระกา หางหงส์ เป็นตน้ 

 หอไตร นอกจากจะสร้างดว้ยไมท้ั�งหลงัแลว้บางแห่งสร้างดว้ยอิฐครึ� งไม ้เช่น หอ

ไตรวดัพระสิงห์ จ.เชียงใหม ่

 คุ้ม หรือเรือนไมช้ั�นดี สร้างอย่างปราณีตใช้เป็นเรือนประทบัของเจา้นาย ส่วน

ใหญ่ถูกรื� อลงไปหมดแล้ว ที� เหลือพอเป็นตัวอย่างได้ เช่น หอคาํของพระเจ้ามโหตร

ประเทศ เจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่องคท์ี� 5 เป็นลกัษณะยกพื�นใตถุ้นสูง ใชเ้ป็นทอ้งพระโรง

ประกอบงานพิธี ต่อมาถูกรื� อเอามาสร้างเป็นวิหารวดัพนัเตา (เสนอ นิลเดช 2521 : 179) 

 ส่วนบา้นเรือนที�อยูอ่าศยัของชาวลา้นนาก็ปลูกดว้ยไมเ้ช่นเดียวกนั มีลกัษณะเด่น

คือป้านลมไมป้ลายไขวก้นัเรียกวา่ “กาแล” ตวับา้นยกพื�นสูง (เฉลียว ปิยะชนม ์2532 : 4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

การวางผงัวัดหลวงแบบล้านนา ตวัอย่างจากวัดพระธาตุลําปางหลวง จ.ลําปาง 
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หูชา้ง หรือนาคทณัฑ ์ ลายกินรีและดอกไม ้ 

วดัตน้เกว๋น จ.เชียงใหม่ 

ซุม้ประตูโขง วดัพระธาตุลาํปางหลวง 

วิหารลายคาํ วดัพระสิงห์ฯ จ.เชียงใหม ่

หอไตรวดัพระสิงห์ อาํเภอเมืองเชียงใหม ่
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เจดีย์ 

 

 เจดียห์รือสถูปของภาคเหนือชาวลา้นนามกัเรียกว่า “ธาตุ” เช่นเดียวกบัชาวลา้น

ช้าง นิยมสร้างขึ�นเพื�อบรรจุอฐิั มีทั�งพระบรมสารีริกธาตุ อรหันตธาตุ แมแ้ต่พญามหา

กษตัริยท์ี�สิ�นพระชนมไ์ปแลว้ก็นาํพระอฐิัไปบรรจุไว ้(คงเดช พระพฒัน์ทอง. 2529 : 155)  

 เจดียข์องศิลปะล้านนามีแบบสําคญัอยู่ 2 แบบ คือ เจดียท์รงระฆงักบัเจดียท์รง

ปราสาท  จากความนิยมของเจดียท์ั�ง 2 แบบ ทาํใหเ้กิดมีลกัษณะปลีกยอ่ยที�ผสมผสานและ

พฒันาการเกิดเป็นเจดีย์ที�มีรายละเอียดแตกต่างต่างกัน ส่วนอิทธิพลจากภายนอกก็มี

บทบาทมากเช่นกนั 

 

 1. เจดีย์ทรงระฆงั 

 เจดียโ์ดยทั�วไปอาจแบ่งได ้3 ส่วน ไดแ้ก่ 1.ส่วนฐาน (ส่วนล่าง) 2. ส่วนเรือธาตุ 

(ส่วนกลาง) 3. ส่วนยอด (ส่วนบน) 

 เจดียท์รงระฆงัระยะแรกของลา้นนาสร้างขึ�นในพุทธศตวรรษที� 19 ซึ� งปรับปรุง

มาจากเจดีย์ทรงเดียวกนัของพุกาม และค่อยๆปรับเป็นรูปทรงที�สูงโปร่งขึ�น  และเมื�อ

ไดรั้บอิทธิพลจากสุโขทยัเจดียท์รงระฆงัก็ไดพ้ฒันาการต่อไปอีก 

 ช่วงพุทธศตวรรษที� 19 เจดียท์ี�วดัอุโมงค ์บริเวณเชิงดอยสุเทพ น่าจะเป็นตวัอยา่ง

ที�แสดงให้เห็นถึงความเกี�ยวขอ้งกบัเจดียแ์บบหนึ�งของพุกามที�สร้างขึ�นราวพุทธศตวรรษที� 

18 เช่น บริเวณทอ้งไมข้องแต่ฐานมีการทาํเป็นช่องสี� เหลี�ยมไวโ้ดยรอบ รวมถึงองคร์ะฆงั

ที�มีขนาดใหญ่  

 เจดียว์ดัพระบวช อ.เชียงแสน น่าจะเป็นเจดียท์ี�แสดงถึงพฒันาการในช่วงถดัมา

อยา่งชดัเจน กล่าวคือ ส่วนฐานสูงขึ�น แต่ขนาดขององคร์ะฆงั(ส่วนกลาง) กลบัเล็กลง และ

เจดียว์ดัพระบวชนี�จะกลายเป็นแบบแผนของเจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาโดยเฉพาะ 

 ช่วงพุทธศตวรรษที� 20 จากส่วนประกอบของวดัเจดียว์ดัพระบวชได้สืบทอด

แบบแผนมาให้กบัเจดียว์ดัสวนดอก ที�สร้างขึ�นในสมยัพระเจา้กือนา (ตน้พุทธศตวรรษที� 

20) เพื�อเป็นที�จาํพรรษาของพระสุมนเถระที�เชิญมาจากสุโขทัย แต่ก็ยงัมีรายละเอียด
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บางอยา่งที�แตกต่างออกไป กล่าวคือ ทรงระฆงัมีขนาดใหญ่ขึ�น และสูงคลา้ยทรงกระบอก 

ซึ� งใกล้เคียงกบัเจดีย์ฉปัฎ ที�พุกาม มากกว่า อาจเป็นได้ว่าพระสุมนเถรได้นาํแบบอย่าง

เจดีย์ฉปัฎที�พุกามเมื�อครั� งที�ไปศึกษาพุทธศาสนา มาผสมผสานกับเจดีย์วดัสวนดอกก็

เป็นได ้ เจดียท์รงระฆงัที�สืบทอดรูปแบบประเพณีมาในช่วงปลายพุทธศตวรรษที� 20 คือ 

เจดียพ์ระธาตุหริภุญชยั จ.ลาํพูน ซึ� งคงเป็นรูปแบบที�พฒันามาถึงจุดสูงสุด ในรัชกาลของ

พระเจา้ติโลกราช 

 ช่วงพุทธศตวรรษที� 21 หลังจากเจดีย์พระธาตุหริภุญชัยก็มีการสร้างเจดียท์รง

ระฆงัแบบนี�ขึ�นอีกหลายแห่งซึ� งน่าจะเป็นรูปแบบที�สมบูรณ์ในช่วงพุทธศตวรรษนี�  แต่อาจ

มีรายละเอียดบางอยา่งที�แตกต่างออกไปตามลกัษณะที�นิยมในทอ้งถิ�น ตวัอยา่งเช่น เจดีย์

วดัปงสนุก อ.เชียงแสน เจดียว์ดัพระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน  เจดียท์รงระฆงัแบบลา้นนาเช่นนี�

ยงัแพร่หลายความนิยมลงมาที�กรุงศรีอยุธยาอีกดว้ย เช่น เจดียว์ดัท่าแค 

 ในช่วงครึ� งหลังของพุทธศตวรรษมีการเพิ�มฐานขึ�นมา ซึ� งลกัษณะฐานเช่นนี� มี

ความนิยมมาก่อนแล้วที�สุโขทยั เช่น เจดียว์ดัพระธาตุลาํปางหลวง และพฒันาต่อมาให้

เป็นฐานที�อยูใ่นผงัแปดเหลี�ยม ที�วดัเจดียห์ลวง อ.เชียงแสน  และยงัคงพฒันาต่อมาอีก ทาํ

ให้ส่วนที�เป็นองค์ระฆงัเป็นทรงเหลี�ยมตามไปด้วย เช่น เจดียว์ดัพระธาตุดอยสุเทพ จ.

เชียงใหม่ (สันติ เล็กสุขมุ 2538 :101-121) 

 หลงัจากยคุทองของลา้นนา (พุทธศตวรรษที� 21)  บา้นเมืองก็ตกอยูใ่ตอ้าํนาจของ

พม่า งานก่อสร้างต่างๆ จึงนอ้ยลง และเจดียท์ี�สร้างขึ�นในยุคนี�ก็จะจาํลองแบบมาจากเจดีย์

พม่ายุคหลงั  

 

 

 

 

 

 

 
 วัดพระธาตุหริภุญชัย จ.ลําพูน เจดีย์ประธานวดัสวนดอก จ.เชียงใหม่ 
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 2. เจดีย์ทรงปราสาท 

 เจดียท์รงปราสาทนี� เป็นเจดียท์ี�มีเรือนธาตุ กล่าวคือ บริเวณส่วนกลางของเจดีย ์ที�

อาจทาํช่องเพื�อประดิษฐานรูปเคารพ หรืออฐิั มกัมีทรงเหลี�ยม (สันติ เล็กสุขุม 2540 : 

14,94) เหนือขึ�นไปเป็นส่วนยอดแหลม  

ในช่วงตน้จะเกี�ยวขอ้งกบัอิทธิพลจากศิลปะพม่าที�สืบมาจากเมืองพุกาม คงทั�ง

ผา่นมาจากเมืองลาํพูนและแพร่หลายมาโดยตรง ต่อมาช่วงพุทธศตวรรษที� 20 เจดียท์รง

ปราสาทมีรูปแบบที�หลากหลายขึ�น และมีองคป์ระกอบบางอยา่งจากเจดียท์รงระฆงัเขา้มา

ผสมผสานดว้ย 

 ช่วงพุทธศตวรรษที� 19 ปรากฏเจดียท์รงปราสาทที�เวียงกุมกาม จ.เชียงใหม่ คือกู่

คาํ วดัเจดียเ์หลี�ยม ซึ� งเป็นเจดียท์ี�ผ่านการบูรณะครั� งใหญ่โดยหลวงโยทการพิจิตร ซึ� งเป็น

คหบดีชาวพม่า ในราวพ.ศ.2449 (ตาํนานมูลศาสนา : 188) ดงันั�นรูปแบบที�ปรากฏใน

ปัจจุบนัจึงใกล้เคียงกบัพม่ามาก แต่ที�จะพอยอ้นกลบัไปศึกษาได้คือเคา้โครงที�เป็นเจดีย์

สี� เหลี�ยม ซึ� งเป็นรูปแบบที�จาํลองมาจากเจดียก์ู่กุด วดัจามเทวี จ.ลาํพูน  

 ส่วนเจดียท์รงปราสาทแบบอื�นที�ยงัหลงเหลืออยู่ คือ เจดียว์ดัเกาะกลาง จ.ลาํพูน 

และเจดียเ์ชียงยืน วดัพระธาตุหริภุญชยั  เจดียว์ดัเกาะกลางมีมุขยื�นออกมาทั�ง 4 ทิศ และทาํ

เป็นซุ้มจระนาํเพื�อประดิษฐานพระพุทธรูป ลกัษณะเช่นนี�มีความนิยมอยูท่ี�พุกามมาแล้ว 

เช่น อนนัทเจดีย ์ในเมืองพุกาม   

 เจดียเ์ชียงยืน เป็นเจดียท์รงปราสาท 5 ยอด กล่าวคือ เป็นเจดียท์ี�มียอดกลางเป็น

ยอดประธาน และมีเจดียข์นาดเล็กประดบัอยูท่ี�มุมทั�ง 4 จึงรวมกนัได ้5 ยอด ซุ้มจระนาํจะ

ติดกบัตวัเรือนธาตุไม่ยื�นออกมาเหมือนกบัเจดียว์ดัเกาะกลาง  

 เจดียท์รงปราสาท 5 ยอด ที�เป็นตวัอย่างในช่วงกลางถึงปลายพุทธศตวรรษที� 19 

คือเจดียว์ดัพระธาตุสองพี�น้อง (องค์ใต)้ เป็นเจดียท์ี�มี 5 ยอด และมีซุ้มจระนําทั�ง 4 ดา้น 

ส่วนเจดีที�แสดงถึงพฒันาการในช่วงต่อมา คือ เจดียว์ดัป่าสัก อาํเภอเชียงแสน จงัหวดั

เชียงราย  สร้างขึ�นเมื�อพ.ศ.1871 สมยัพระเจา้แสนภู คือ มีลกัษณะฐานที�แตกต่างกบัเจดียท์ี�

กล่าวมาขา้งตน้ กล่าวคือเป็นฐานสูงที�ประดบัด้วยซุ้มจระนาํดา้นละ 3 ซุ้ม โดยรอบทั�ง 4 

ด้าน แต่ละซุ้มจะประดิษฐานรูปเทวดา  ส่วนกลางของเจดีย์เป็นเรือนธาตุประดับซุ้ม
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จระนาํ 4 ทิศ ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปยืน ดา้นบนของซุ้มประดบัแถวฝักเพกาใน

แนวตั�ง ซึ� งเป็นที�นิยมในพุกาม เรียกกนัวา่ซุม้ “เคล็ก”  

 เจดียท์ี�วดัมุงเมือง อาํเภอเชียงแสน ถือไดว้่าเป็นเจดียท์รงปราสาทที�คลี�คลายมา

จากเจดียท์รงปราสาทรุ่นก่อนอยา่งชัดเจน เช่น ส่วนฐานและส่วนเรือนธาตุที�มีการยอ่มุม

เพิ�มขึ�น  รูปทรงสูงขึ�น  ส่วนของบลัลงักเ์ป็นแปดเหลี�ยม  

 พุทธศตวรรษที� 20 สิ�งก่อสร้างในช่วงนี� ส่วนใหญ่จะอยูท่ี�เมืองเชียงใหม่ แต่ทั�งนี�ก็

มีการบูรณะไปแลว้ทั�งสิ�น ตวัอยา่งที�พอเหลือเคา้โครงอยูบ่า้ง คือ วดัพระยืน จ.ลาํพูน  เป็น

เจดียท์รงปราสาท 5 ยอด มียอดเป็นทรงระฆงั มีซุ้มจระนาํ 4 ด้าน แต่เดิมภายในทะลุถึง

กันแ ต่อมาจึงทําทึบและประดิษฐานพระพุทธรูป เหล่านี� ล่วนเป็นการบูรณะมาแล้ว 

(A.B.Griswold 1975 : 79) 

 พุทธศตวรรษที� 21 เจดียท์รงปราสาทในช่วงศตวรรษนี� มีรูปแบบแตกต่างกัน

ออกไป โดยเกิดจากการผสมผสานรูปแบบภายในกลุ่มของเจดียท์รงเดียวกนัและยงันาํเอา

องคป์ระกอบของเจดียท์รงระฆงัเขา้มาผสมตามที�เคยมีมาในช่วงก่อนดว้ย 

 เจดียห์ลวง วดัเจดียห์ลวงโชติการาม จ.เชียงใหม่ คือตวัอย่างที�สําคญัที�แสดงถึง

ช่วงการปรับเปลี�ยนรูปแบบในช่วงต้นศตรรษนี� ได้เป็นอย่างดี เจดีย์องค์นี� เริ� มสร้างใน

รัชกาลของพระเจา้แสนเมืองมาแต่แลว้เสร็จในรัชกาลของพระเจา้สามฝั�งแกน ในคราวนั�น

น่าจะมี 5 ยอด ต่อมาสมยัพระเจา้ติโลกราชโปรดให้ขยายขนาดของเจดียแ์ละทาํรูปช้าง 28 

ตวั โผล่จากฐานเจดีย ์ทั�ง 4 ด้าน และเปลี�ยนแปลงส่วนบนให้เหลือ “กระพุ่มยอดเดียว” 

จระนาํดา้นตะวนัออกเคยเป็นที�ประดิษฐานพระแกว้มรกต ที�พระเจา้ติโลกราชไดอ้ญัเชิญ

มาจากเมืองลาํปาง (ชินกาลมาลีปกรณ์ : 114)  

 พฒันาการของเจดียรู์ปแบบนี�ยงัคงพฒันาอยา่งต่อเนื�อง เช่น เจดียว์ดัโลกโมฬี ที�มี

การเพิ�มชั�นบริเวณเรือนธาตุ หรือที�เจดียว์ดัเชียงมั�น ที�มีน่าจะเชื�อมโยงกบัเจดียห์ลวงได ้

ต่อจากนั�นรูปทรงก็สูงชะลูดขึ� น องค์ระฆงัมีขนาดเล็กลง ทาํให้สุนทรียภาพของเจดีย์

ลา้นนาเป็นเอกลกัษณ์แตกต่างไปจากเจดียใ์นเมืองอื�นๆ 
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 3.  เจดีย์ทรงเบ็ดเตลด็ 

 ตวัอยา่งของเจดียก์ลุ่มนี�จะไม่เก่าไปกวา่พุทธศตวรรษที� 21 นอกเหนือจากที�กล่าว

มาแลว้ เจดียท์ ั�ง 2 แบบก็ยงัมีลกัษณะแตกต่างกนัออกไปอีก 

 อิทธิพลของศิลปะหริภุญชัยหรือศิลปะพุกามที�มีอยู่ในระยะแรก เมื�อถูกกลืน

กลายเป็นเจดียแ์บบลา้นนาโดยสมบูรณ์แลว้ ก็ไดรั้บอิทธิพลของศิลปะสุโขทยัที�แพร่หลาย

ขึ�นมาสู่แควน้ลา้นนา ดงัปรากฏการสร้างเจดียท์รงยอดดอกบวัตูมที�วดัสวนดอก คราวที�

พระสุมนเถรขึ�นมาเผยแผศ่าสนา และอีกครั� งในสมยัพระเจา้ติโลกราช หรือเจดียเ์จ็ดยอด 

จงัหวดัเชียงใหม่ ที�อาจะมีตน้แบบจากพุทธคยา ประเทศอินเดีย หรือจากวิหารมหาโพธิ�  

ประเทศพม่า 

 อิทธิพลศิลปะจากสุโขทัยเป็นแรงบันดาลใจให้กับเจดีย์รูปแบบนี�  คือการทํา

ประติมากรรมรูปช้างล้อมฐานเจดียท์ี�เป็นทรงระฆงั เหมือนกบัเจดียว์ดัช้างล้อม อาํเภอ

ศรีสัชนาลัย จงัหวดัสุโขทยั เจดีย์รูปแบบนี� ดูเหมือนจะได้รับความนิยมมากกว่าเจดีย์

รูปแบบอื�น จึงไดม้ีการปรับปรุงรูปแบบที�แปลกแตกต่างกนัมากขึ�น  

 เจดียท์รงปราสาทแบบแปดเหลี�ยมที�วดัสะดือเมือง จงัหวดัเชียงใหม่ น่าจะมีความ

เกี�ยวขอ้งกบัรัตนเจดีย ์ที�วดัจามเทวี จงัหวดัลาํพูน และมีการปรับปรุงเรื�อยมาจนบางครั� ง

เกิดรูปทรงที�แปลกไป เช่น กู่พระแก่นจนัทน์ วดัมหาโพธาราม จงัหวดัเชียงใหม่ เจดียยว์ดั

ปันสาด จงัหวดัเชียงใหม่  เป็นตน้ เจดียอี์กรูปแบบหนึ�งที�มีตน้เคา้มาจากเจดียก์ู่กุด วดัจาม

เทวี โดยจาํลองแนวคิดการทาํชั�นเรือนธาตุซ้อนขึ�นไปหลายชั�น แต่ละชั�นทาํขึ�นโดยมี

เจตนาแสดงให้เห็ยว่าตอ้งการใชเ้ป็นที�ประดิษฐานรูปเคารพ เช่น วดัตะโปทาราม จงัหวดั

เชียงใหม่ และเจดียก์ู่เตา้ จงัหวดัเชียงใหม่ แต่เหล่านี�ทาํเป็นทรงกลมไม่ไดท้าํเป็นสี� เหลี�ยม

เช่นเคย  
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เจดย์ีวัดศรีชุม จ.แพร่ เจดีย์วัดตะโปทาราม จ.เชียงใหม่ 

เจดีย์วัดป่าสัก อ.เชียงแสน จ.เชียงราย วิหารเจด็ยอด วัดเจ็ดยอด จ.เชียงใหม่ 
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เจดียว์ดัเจดียห์ลวง จ.เชียงใหม่ 

วดัชา้งลอ้ม  ศรีสัชนาลยั  จ.สุโขทยั 

เจดียว์ดัโลกโมฬี จ.เชียงใหม ่

เจดียว์ดัเชียงมั�น จ.เชียงใหม ่
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สถาปัตยกรรมที�อยู่อาศัย 

 

 สถาปัตยกรรมที�อยู่อาศัยหรือว่า “เรือนล้านนา” นั�น มีเอกลกัษณะเฉพาะของ

ตนเอง และมีความเหมาะสมกบัสภาพภูมิประเทศและสภาพภูมิอากาศของทางภาคเหนือ  

ประเภทของเรือนล้านนา เรือนพกัอาศยัลา้นนานั�นพอจะแบ่งประเภทใหญ่ๆ ได ้

3 ประเภท ตามวสัดุก่อสร้างและรูปทรง (อา้งใน ลกัขณา จินดาวงษ.์  2540  :  35 – 36 และ 

สงวน โชติสุขรัตน.์  2512  :  200) ดงันี�  

1.  เรือนเครื�องผูกหรือเรือนไมบ้ั�ว เรือนไมบ้ั�ว คือ เรือนไมไ้ผ่ โครงสร้างส่วน

หลงัคาตรง พื�น ใช้ไมไ้ผ่ส่วนคานและเสานิยมใช้ไมเ้นื�อแข็งฝาเป็นไมไ้ผ่ส่วนหลงัคามุง

แฝกหรือใบตองตึง นิยมใชต้อกและหวายเป็นตวัยึดส่วนต่างๆ ของเรือนเขา้ดว้ยกนัดว้ยวิธี

ผกูมดัเป็นเรือนขนาดเล็ก ถือวา่เป็นเรือนแบบดั�งเดิม 

2.  เรือนไมจ้ริงหรือเรือนเครื�องสับ เป็นเรือนที�สร้างด้วยไมเ้นื�อเข็งหรือไมจ้ริง

ทั�งหมดแบบประเพณีนิยมของลา้นนา บางท่านเรียกเรือนชนิดนี�วา่ “เรือนกาแล” หลงัคา

มุงกระเบื�อง ยกใตถุ้นสูง ลกัษณะของไมป้้านลมหลงัคา ส่วนปลายยอดที�ไขวก้นัซึ� งชาว

เหนือเรียกส่วนที�ไขวก้นันี�วา่ “กาแล” นิยมสลกัลวดลายอยา่งสวยงาม 

3. เรือนไมจ้ริงที�วฒันาการรูปทรงมาจากเรือนกาแล  เรือนประเภทนี� เป็นเรือนไม้

จริงที�มีหลงเหลืออยูม่ากกวา่เรือนกาแล (ซึ� งปัจจุบนันี�ชาวลา้นนาเรียกเรือนกาแลวา่ “เฮือน

บ่าเก่า” (หรือเรือนโบราณ”) รวมถึงกบัเรือนแบบสากลยุคใหม่ปัจจุบนัซึ� งชาวบา้นเรียกวา่ 

“เฮือนสมยั” (เรือนสมยัใหม่) นอกนี� ยงัมีบา้นบางหลงัเอาระเบียบวิธีการตกแต่งลายฉลุไม้

มาตกแต่งทรงจั�วหลงัคาและเชิงชาย ซึ� งแบบอิทธิพลช่างไทยภาคกลางรับมาจากตะวนัตก 

ชาวลา้นนาเรียกอาคารประเภทประดบัลายฉลุไมนี้�วา่ “เฮือนทรงสะละไน” 

 องค์ประกอบและส่วนประกอบตัวเรือน เรือนล้านนาไทยทั�ง 3 ประเภท  ที�ได้

กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ไม่ว่าจะมีขนาดใดๆ ก็ตามจะตอ้งมีส่วนประกอบที�สําคญัต่างๆ ซึ� ง

สรุปความจาก ลกัขณา จินดาวงษ ์ (2540  :  40 - 45) ดงัต่อไปนี�  

 1. บันไดและเสาแหล่งหมา ตวับันไดเรือนชนบท จะหลบอยู่ใต้ชายคาบ้าน

มุมซ้ายมือเสมอ ดงันั�น จะมีเสาลอยรับโครงสร้างหลงัคาเบื�องบนตั�งลอยอยู ่เรือนไมแ้ละ
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เรือนกาแลก็จะอยูใ่นกรณีเดียวกนั แต่โดยทั�วไปเรือนไมม้กัจะยื�นโครงสร้างออกมาส่วน

หนึ�งทาํเป็นชายคากลุ่มบนัได หรือเป็นโครงสร้างลอยตวั ส่วนเรือนแฝดประเภทมีชานมี

หน้าเรือนไม่หลบบนัไดเขา้ชายคาก็จะวางบนัไดชนชานโล่งหน้าเรือนอย่างเปิดเผยเสา

ลอยโดดๆ ตน้เดียวที�ใช้รับชายคาทางเขา้ขา้งตน้นี� เรียกวา่ เสาแหล่งหมากล่าวกนัวา่ใชผ้กู

หมาไวห้นา้บา้นไดจ้ริงๆ  

 2. เติ�น พอกา้วจากบนัไดขึ�นไปมกัจะมีชานบนัไดแลว้จึงถึงเติ�น ตวัเติ�นเป็นเนื�อที�

กึ�งเปิดโล่งมีขนาดไม่เล็กกวา่ห้องนอนเท่าใดนกั ในกรณีของเรือนชนบทเป็นเนื�อที�ใชง้าน

ได้แบบอเนกประสงค์ ถ้ามีแขกผูน้้อยมาหา  เจา้ของบา้นจะนั�งบนเติ�นแขกนั�งบนฐาน

บนัได หรือเนื�อที�มีระดับตํ�ากว่า ถ้าแขกมีศกัดิ� สูงกว่า เช่น ผูใ้หญ่ พระสงฆ์ เป็นต้น 

นอกจากนั�น บริเวณเติ�นมกัจะตั�งร้านนํ� าเป็นประจาํ จึงมกัจะเห็นร้านนํ� ายื�นออกมาจาก

ผนงัเติ�นเสมอ แต่กรณีที�เป็นเรือนใหญ่มีชานโล่งร้านนํ� าจะลอยตวัอยูมุ่มใดมุมหนึ�ง บางที�

จะสร้างหิ�งพระอยูใ่นบริเวณนี�ดว้ย  ถา้หากวา่เนื�อที�ระดบัพื�นมีขนาดเล็กมาก จึงเกิดปัญหา

เรื�องที�เก็บของ เขาจะทาํฝาตะแกรงไมไ้ผส่านโปร่งอยูเ่หนือเติ�นเอา (ทางเหนือเรียกวา่เทิง) 

ไวเ้ก็บภาชนะเครื�องใชจิ้ปาถะ เช่น คนโท ตะกร้า กระบุง้ฯลฯ 

3. ร้านนํ� า  ของเรือนล้านนา เป็นเอกลักษณ์ทางวฒันธรรมด้านการกินอยู่อาศยั

ของชาวลา้นนาโดยเฉพาะ ในกรณีที�เป็นเรือนใหญ่มีชานโล่ง ร้านนํ�าจะอยู ่ณ มุมที�ใกลก้บั

ทางบนัได หรืออยูใ่กลค้รัว 

 4. ห้องนอน  ในระดบัเรือนชนบท ห้องนอนจะมีขนาดใหญ่กว่าเพื�อที�ใชง้านอื�น 

ฝาดา้นทึบจะอยูติ่ดเติ�น ประตูทางเขา้จะเปิดที�ผนงัดา้นโถง ทางดา้นที�ใชติ้ดต่อกนัทั�งบา้น 

ส่วนบา้นเรือนไม ้และเรือนกาแลที�มีตั�งแต่สองห้องขึ�นไป บางทีรวมเนื�อที�ห้องนอนทั�ง

หมดแลว้ อาจจะเท่าเติ�นหรือเล็กกวา่บา้งเล็กนอ้ย ห้องนอนในเรือนกาแลมกัมีขนาดใหญ่ 

ฝาผายออก(แตกต่างจากเรือนภาคกลางที�ฝาสอบเขา้) ซึ� งแบ่งเนื�อที�ทั�งสองซีกนั�นมีแผน่ไม้

กั�นกลาง (ไมแ้ป้นตอ้ง) ไมก้ระดานนั�นตดัแยกออกจากพื�นไมท้ั�งหมด เพื�อใชเ้ดินออกจาก

ห้องนอนในยามเชา้ ขณะที�ผูอื้�นยงัหลบัอยู ่ทาํให้พื�นส่วนอื�นไม่ไหว ไม่เกิดเสียงไม่เบียด

ตวัจนเกิดเสียงดงั 

 6. ห้องครัวไฟ ห้องครัวไฟบางครั� งจะอยู่สุดมุมทางเดิน แล้วแยกออกเป็นห้อง

เล็กๆ มีฝาและช่องระบายควนั พวกเรือนไมจ้ะแยกครัวออกไปอยา่งมีสัดส่วน อยูติ่ดชาน
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เรือนดา้นหลงั บางทีก็มีร้านนํ�าตั�งอยูใ่นเรือนชานหลงันี�ดว้ย ครัวของเรือนกาแลแฝดมกัจะ

อยูใ่นเรือนหลงัยอ่มกวา่ หรือแยกตวัออกมาเป็นเรือนครัวไปต่างหาก เนื�อที�ที�ใชต้ั�งเตาไฟ

จะยกชั�นขึ�นมาเป็นแท่นไมอ้ดัดินแน่น พวกอุปกรณ์หุงต้มต่างๆ จะจดัอยู่บนแท่นไมนี้�  

เป็นการป้องกนัอคัคีภยั และอีกอยา่งหนึ�งจะทาํงานแบบนั�งก็สะดวกสบาย 

 ควรกล่าวดว้ยว่า อาจารยไ์กรศรี  นิมมานเหมินทร์  (มปป.  :  1) ผูเ้ชี�ยวชาญ

วฒันธรรมลา้นนา ไดก้ล่าวถึงเอกลกัษณ์เรือนลา้นนาไวโ้ดยสรุปเป็นขอ้ๆ ดงันี�  

 1. มีเติ�นหรือระเบียงอยู่บริเวณด้านจั�วตอนหน้าเรือนและมีนอกชานตั�งอยู่

ทางดา้นจั�วตอนหนา้และตอนหลงัของเรือน 

 2. นอกชานมี “ร้านนํ�า” สําหรับตั�งหมอ้นํ�า 

 3. ที�เติ�นมีหิ�งพระพุทธรูป 

 4. มี “หํายนต์” ติดตั� งเหนือประตูเข้าห้องนอนรวม สําหรับป้องกันภัย

อนัตรายต่างๆ เรือนเครื�องผูก หรือเรือนไมบ้ั�วในปัจจุบนัไม่เป็นที�นิยมทาํ พบแต่เฉพาะ

เรือนโบราณบางหลงัเท่านั�น 

 5. ในห้องนอนรวมมีหิ�ง “ผีปู่ ยา่” คือ ผีของบรรพบุรุษ แต่บางแห่งนาํมาตั�ง

เป็นศาลเล็กๆ ไวใ้นบริเวณบา้นก็มี 

 6. ตวัเรือนมักจะเป็นเรือนแฝด เรียกกันว่า “เรือนสองหลังร่วมพื�น” ใน

ลกัษณะเรือนเครื�องผกู ส่วนมากจะเป็นเรือนหลงัเดี�ยวโดดๆ 

 7. มีฝาขา้งเรือนที�ตอนล่างเอนเขา้ขา้งใน ตอนบนเอนออกขา้งนอกตวัเรือน 

มิให้ทาํฝาเรือนตั�งขึ�นตรงให้ได้ฉากกบัพื�นและเสาเรือน ส่วนเรือนเครื�องผกูและเรือนไม้

จริงสลดักลาง ฝาเรือนตั�งฉากกบัพื�น เหตุที�นาํฝาเรือนผายออกนี� เป็นเทคนิคเชิงช่างลา้นนา

ในการประกอบยึดฝาเรือนเขา้กบัตวัเรือนให้มั�นคงแข็งแรงโดยที�ยิ�งผายออก ยิ�งเพิ�มความ

มั�นคงใหแ้ก่โครงสร้างของเรือน ฝาเรือนกาแลมีลกัษณะเป็นฝาสําเร็จรูป เหมือนฝาปะกน

ของภาคกลาง หากแต่ว่าระยะคร่าวไม่ถี�เหมือนฝาปะกน ภาษาเหนือเรียกว่า “ฝาตาผา้” 

เพราะมีลกัษณะคลา้ยผา้จีวรของพระภิกษุ 

 8. มีป้านลมไขวก้นัอยูบ่นยอดจั�วหลงัคา เรียกวา่ “กาแล” 

 9. ครัวที�ใช้ทาํอาหาร เรือนไทยลื�อที�เชียงคาํยงัตั� งอยู่ในห้องนอนรวมแต่

เรือนไทยอื�นๆ แยกครัวมาอยูท่ี�นอกชาน 
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 10. ใตถุ้นสูงพอสําหรับเก็บเครื�องมือเครื�องใชใ้นการเกษตร บางครั� งตั�งหูก

ทอผา้ หรือไม่ก็ยกเป็นร้านเตี�ยๆ ใช้เป็นที�นั�งรับแขกหรือนั�งเล่นในฤดูร้อนซึ� งใตถุ้นเย็น

สบายกวา่บนเรือน 

 เรือนลา้นนาทั�ง 3 ประเภทนี�  ไม่มีการตีฝ้าเพดานเพื�อสะดวกแก่การซ่อมแซม

หลงัคา ฉะนั�น ส่วนโครงสร้างหลงัคาจึงมีไมท้ี�ภาษาพื�นเมืองเรียกวา่ “ขวัยา่ง” เป็นไมท้ี�ตี

ขนาบส่วนกลางของไมต้ั�ง เพื�อเอาไวพ้าดบนัได และปีนขึ�นเปลี�ยนกระเบื�องหรือแฝกที�

ชาํรุด 

 

ประติมากรรม 

 

 ประติมากรรมล้านนา ใช้วสัดุหลายประเภทในการสร้างสรรค์งานช่างใน

วฒันธรรมพุทธศาสนา วสัดุที�สําคัญคือ ๑.) ไม้ ใช้ในงานแกะสลักหน้าบันวิหาร

,พระพุทธรูป เป็นตน้ ๒.) ปูนปั�น เป็นการผสมปูนแบบโบราณเพื�อปั� นเป็นรูปลอยตวัหรือ

ลวดลายประดบั ในกรณีที�เป็นลวดลายประดบังานสถาปัตยกรรม มีชื�อเรียกวา่ “สตายจิ�น” 

๓.) หินทราย ส่วนใหญ่ใชใ้นการแกะสลกัเป็นพระพุทธรูปหรือรอยพระพุทธบาท เป็นตน้ 

๔.) สําริด เป็นโลหะที�มีส่วนผสมสําคญัระหว่างแร่ทองแดงและตะกั�ว นิยมหล่อเป็น

พระพุทธรูป  นอกจากนั�น ยงัปรากฏประติมากรรมในรูปแบบการดุนนูนลวดลายบน

โลหะ ( แบบนูนตํ�า) โดยเฉพาะการดุนนูนบน “แผ่นทองจังโก” ซึ� งใชป้ระดบัหุ้มพระเจดีย์

สาํคญั  ในส่วนนี�  จะกล่าวถึงเฉพาะประติมากรรมลา้นนาที�สําคญัคือ ๑.) พระพุทธรูป ๒.) 

งานปูนปั� น และ ๓.) งานแกะสลกัไม ้(ศกัดิ� ชยั  สายสิงห์, 2546 : 12 – 33 ) 

 

 

งานปูนปั�น ( รูปแบบจนี) และลายเส้นงานดุนนูน
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 1. พระพุทธรูป 

 พระพุทธรูปในช่วงสมยัหริภุญไชย มีรูปแบบเป็นงานผสมผสานระหว่างแบบ

พระพุทธรูปในศิลปะทวารวดีและศิลปะพม่าแบบพุกาม สิ�งที�น่าสังเกตคือการแสดงท่า

ประทบันั�งขดัสมาธิเพชร( ขาขวาทบัขาซ้าย) พระหัตถ์แสดงปางมารวิชัย ( มือขวาอยู่

ดา้นหนา้เขา้ขวา มือซา้ยหงายขึ�นวางบนตกั) พระพกัตร์เป็นรูปเหลี�ยม พระเนตรโปน พระ

โขนงต่อกนัเป็นวงโคง้คลา้ยรูปปีกกา  

 พระพุทธรูปในศิลปะลา้นนา เป็นรูปแบบที�คลี�คลายมาแลว้โดยเฉพาะในช่วงราว

พุทธศตวรรษที� 21 หรือที�เรียกวา่ “พระพุทธรูปแบบพระสิงห์” หรือที�เรียกในทอ้งถิ�นวา่ “ 

พระสิงห์”มีลกัษณะที�สําคญัคือประทบันั�งขดัสมาธิเพชร พระวรกายอวบอว้น พระพกัตร์

กลม อมยิ�ม  พระหนุเป็นปม ขมวดพระเกศาใหญ่ ยอดอุษณีษะเป็นลูกแก้วคล้ายดอก

บวัตูม ชายสังฆาฏิสั�นเหนือพระถนั   

 อนึ�ง ควรกล่าวดว้ยวา่ การสร้างพระพุทธรูปลา้นนานั�น ช่างลา้นนามีมาตรในการ

กาํหนดขนาดสัดส่วนของพระพุทธรูป หรือที�เรียกวา่ “ โฉลก” หรือ “มอก” ตวัอยา่งเช่น 

วดัความยาวของฝ่าพระบาทไดเ้ท่าใด แสดงวา่มีความสูงตั�งแต่สะดือจนถึงปลายคางหรือ

คอเท่ากบัสี� เท่าของฝ่าพระบาท เป็นตน้ (ชาญคณิต อาวรณ์, 2552) : 43 – 52. 

การทาํพระพุทธรูปขดัสมาธิเพชรนี�  สัมพนัธ์กบัคติการสร้าง “พระพุทธสิหิงค์” 

ซึ� งคงเกิดในลา้นนาตั�งแต่ราวตน้พุทธศตวรรษที� ๒๐ มีหลกัฐานที�สามารถยืนยนัคาํกล่าวนี�

ได้ดีที�สุดคือได้พบพระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรองค์หนึ� งมีจารึกกล่าวว่าชื�อ “พระพุทธ

สิหิงค”์ จารึกในปี พ.ศ.๒๐๑๓ดงันั�นจึงอาจกล่าวไดว้า่ พระพุทธสิหิงค์ หรือที�นิยมเรียกวา่ 

“พระสิงห์” นั�น คงไดรั้บความนิยม ในการสร้างช่วงเวลานี� นี�เอง  

ความหลากหลายของรูปแบบพระพุทธรูปไดเ้กิดขึ�นในช่วงราวพุทธศตวรรษที� 

21 - 22 หรือที�เรียกวา่เป็นยุคทองของงานช่างลา้นนา พบวา่ มีการสร้างแพร่หลายไปยงัหวั

เมืองต่าง ๆ ในล้านนา แมว้่าโดยรวมแล้วจะมีลกัษณะร่วมกนัอยู่ ในแต่ละทอ้งถิ�นจะมี

ลกัษณะเฉพาะของตวัเองเกิดขึ�น เช่น สกุลช่างเมืองเชียงราย สกุลช่างเชียงแสน สกุลช่าง

แพร่ – น่าน สกุลช่างลาํปาง เป็นตน้ ซึ� งมีประเด็นที�น่าพิจารณาในแต่ละกลุ่มที�สําคญัดงันี�  

(ศกัดิ� ชยั  สายสิงห์,2546 : 109 – 133 ) 
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 ก. กลุ่มพระพุทธรูปแบบพระสิงห์ 

 ตัวอย่างที�ควรกล่าวเป็นลําดับแรกคือ พระพุทธรูปวดัเจ้าเม็งราย อ.เมือง จ.

เชียงใหม่ ซึ� งมีความสําคญัมากที�สุดองค์หนึ� งในการศึกษารูปแบบของพระพุทธรูปแบบ

สิงห์ และการกาํหนดอายุพระพุทธรูปลา้นนา กล่าวคือเป็นพระพุทธรูปแบบสิงห์หนึ�งที�มี

จารึกที�ฐานที�เก่าที�สุด และในจารึกยงัไดก้ล่าวถึงขอ้ความสําคญัคือชื�อพระพุทธรูป โดย

กล่าววา่พระพุทธรูปองคนี์�คือพระพุทธรูปสิหิงค ์สร้างโดยพระสังฆราชศรีสัทธรรมา ในปี 

พ.ศ. 2013 

 รูปแบบของพระพุทธรูป ยงัรักษาลกัษณะของพระพุทธรูปแบบเชียงแสนสิงห์

หนึ�งไวเ้ป็นอยา่งดี กล่าวคือ พระพุทธรูปประทบันั�งขดัสมาธิเพชร พระพกัตร์กลมอมยิ�ม 

ขมวดพระเกศาใหญ่ ยอดอุษณีษะเป็นตุม้กลมคล้ายดอกบวัตูม จากรูปแบบและจารึกที�

กล่าวแน่ชดัวา่เป็นงานศิลปกรรมสร้างขึ�นในรัชกาลของพระเจา้ติโลกราช แสดงให้เห็นถึง

งานสืบเนื�องที�มีมาก่อนอนัเป็นความหลากหลายทางดา้นรูปแบบที�เกิดขึ�นในยุคนี�  พร้อม

กบัความนิยมที�เกิดขึ�นอย่างใหม่ไดแ้ก่การจารึกบอกศกัราชและผูส้ร้างรวมทั�งการอุทิศ

ถวาย ส่วนหนึ�งคงเนื�องมาจากการครบรอบ 2000 ปีของพระพุทธศาสนาเป็นสําคญั ( พ.ศ. 

2000) 

 ควรกล่าวด้วยว่า ในช่วงพุทธศตวรรษที� 21-22 นี�  มีพระพุทธรูปสําคญัที�มีจารึก

เกิดขึ�นในลา้นนา  เช่น พระเจา้ลา้นทอง วดัพระเจา้ลา้นทอง อ.เชียงแสน จ.เชียงราย จารึก 

พ.ศ. 2032 เป็นตน้ และยงัมีการขยายขนาดพระพุทธรูปหล่อสําริดนี� ให้มีขนาดใหญ่ขึ�น 

เช่น ตวัอย่างสําคญัเช่น พระเจา้ทองทิพย ์วดัสวนตาล จ.น่าน, พระเจา้ล้านทอง วดัพระ

 

พระสิงห์ หรือพระพุทธสิหิงค์ หรือ

พระพุทธรูปแบบพระสิงห์ 
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ธาตุลาํปางหลวง จ.ลาํปาง,พระเจา้เกา้ตื�อ วดัสวนดอก จ.เชียงใหม่ เป็นตน้  เป็นที�น่า

สังเกตว่าพระพุทธรูปเหล่านี� นิยมประทบันั�งขดัสมาธิราบ( แตกต่างจากกลุ่มพระสิงห์ที�

นิยมขดัสมาธิเพชร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข. กลุ่มพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะสุโขทยั 

 

ข. กลุ่มพระพุทธรูปอิทธิพลศิลปะสุโขทยั 

รูปแบบสําคญัของอิทธิพลศิลปะสุโขทัย คือ นิยมประทบัขัดสมาธิราบ พระ

พกัตร์เรียวคลา้ยรูปวงไข่และยอดอุษณีษะเป็นเปลวรัศมี  ขมวดพระเกศาเล็ก สังฆาฏิเป็น

แผน่เล็กยาวลงมาจรดพระนาภี  ซึ� งปรากฏมากในพระพุทธรูปสกุลช่างเมืองน่าน ในส่วน

นี�จะกล่าวเฉพาะพระพุทธรูปแบบลีลา หมายถึงการแสดงท่าประทบัยืน เขยง่พระบาทใน

ท่ากา้วเดิน ตวัอยา่งที�สําคญัคือ พระพุทธรูปลีลาวดัพญาภู จ.น่าน จารึกพ.ศ. 1970 

 

 ค. กลุ่มพระพุทธรูปปางอุ้มบาตร 

 เป็นรูปแบบที�พบน้อยมากในศิลปะลา้นนา พระพุทธรูปประทบัยืน พระหตัถ์ยื�น

ออกมาในท่าประคองบาตร ตวัอยา่งที�สําคญัคือ พระพุทธรูปปางอุม้บาตร วดัเชียงมั�น จ.

พระเจ้าเก้าตื�อ วัดสวนดอก เชียงใหม่ และพระเจ้าล้านทอง วัดพระธาตุลําปางหลวง นครลําปาง 
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เชียงใหม่ ซึ� งนับเป็นพระพุทธรูปสําริดในล้านนาที�มีจารึกระบุไวเ้ก่าที�สุดเท่าที�พบใน

ขณะนี�คือ พ.ศ. 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ง. กลุ่มพระพุทธรูปทรงเครื�อง 

 พระพุทธรูปทรงเครื� อง คือการประดับเครื� องทรงของพระพุทธรูป ได้แก่ชฎา

มงกุฎ กรองศอ พระธํามรงค์( แหวน) กุณฑล( ต่างหู) เป็นต้น ตัวอย่างที�สําคัญคือ 

พระพุทธรูปทรงเครื�องที�จดัว่ามีความงามอย่างมากในศิลปะล้านนา 2 องค์ ปัจจุบนั

ประดิษฐานที�วดัเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม กรุงเทพฯ (ยา้ยมาจากวดัพระธาตุหริภุญชยั จ.

ลาํพนู) ทั�งสององคเ์ป็นพระพุทธรูปนั�งขดัสมาธิเพชร มีลกัษณะที�สัมพนัธ์กบัศิลปะปาละ

และพุกาม โดยเฉพาะการทาํเครื�องประดับเป็นวงโค้งเหนือพระกรรณ อย่างไรก็ตาม

พระพุทธรูปทั�งสององค์ มีพระพกัตร์เป็นรูปไข่ มีพระรัศมีเป็นเปลว และชายสังฆาฏิเป็น

แผ่นยาวลงมาจรดพระนาภี ซึ� งเป็นลกัษณะของกลุ่มพระพุทธรูปลา้นนาที�มีอิทธิพลของ

พระลีลา วัดพญาภู  น่าน และพระอุ้มบาตร วดัเชียงมั�น เชียงใหม่ 
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ศิลปะสุโขทยัแลว้ และจากรูปแบบสามารถเปรียบเทียบไดก้บักลุ่มพระพุทธรูปที�มีจารึก

ในช่วงตน้ถึงกลางพุทธศตวรรษที� 21 

 อนึ� ง คติของการสร้างพระพุทธรูปทรงเครื�องนี�  อาจเกี�ยวขอ้งกบั “พระพุทธรูป

ชมภูปติ” กล่าวคือ การอา้งอิงพุทธประวติัของพระพุทธเจา้ ในครั� งที�พระพุทธองค์จะ

แสดงเทศนาโปรดพระยาชมพูซึ� งคิดว่าตนเองเป็นจักรพรรดิผูย้ิ�งใหญ่ไม่มีใครเสมอ

เหมือน พระพุทธเจา้จึงเนรมิตพระองค์เองทรงเครื�องให้เป็นพระมหาจกัรพรรดิที�ยิ�งใหญ่

กวา่ ทาํใหพ้ระยาชมภูตอ้งยอมรับฟังธรรมเทศนาและเป็นสาวกของพระพุทธเจา้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 จ. กลุ่มพระพุทธรูปหินทราย 

 

 เป็นเอกลกัษณ์ของกลุ่มพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างเมืองพะเยา แสดงรูปแบบ

ของพระพุทธรูปลา้นนาโดยทั�วไป ทั�งแบบประทบัขดัสมาธิเพชรและประทบัขดัสมาธิ

ราบ หรือแบบทรงเครื�อง ตวัอย่างที�สําคญัคือ พระพุทธรูปหินทรายวดัป่าแดงบุนนาค จ.

พะเยา และพระพุทธรูปหินทรายทรงเครื�อง วดัศรีโคมคาํ จ.พะเยา เป็นตน้ 

 

พระทรงเครื�องแบบล้านนา  วัดเบญจมบพิตรฯ กรุงเทพฯ ( ย้ายจากวดัพระธาตหุริภุญไชย) 
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2. งานปูนปั�น 

การปั� นปูนเป็นงานประดบัสถาปัตยกรรมที�สําคญั มีส่วนผสมของปูนขาวร่อน

ละเอียด ผสมกบัทรายละเอียด โขลกตาํกบันํ� าหนงัสัตว ์นํ� าออ้ย และนํ� ามนัละหุ่ง หากปั� น

เป็นรูปนูนสูงต้องสร้างโกลนเป็นโคร่งร่างก่อนจึงนํามาปูนมาปั� นเป็นรูป ตวัอย่างเช่น 

กลุ่มเทวดาประดับวิหารเจ็ดยอด วดัมหาโพธาราม จ.เชียงใหม่ เป็นต้น หากปั� นเป็น

ลวดลายประดบัยอ่มมีตวัประสานกบัผนงัพื�นคือยางรักเป็นส่วนยึด งานปูนปั� นที�สําคญัใน

ลา้นนาคือ 

 

ก. เทวดาปูนปั�น วิหารวัดเจ็ดยอด (มหาโพธาราม) เชียงใหม่ 

เป็นตวัอยา่งงานปูนปั� นที�ที�สวยงามและยงัคงภาพที�ค่อนขา้งสมบูรณ์ ในเรื�องของ

รูปแบบและคติการสร้าง ดงัที�กล่าวแลว้ในงานสถาปัตยกรรมในวิหารวดัเจ็ดยอดนี�สร้าง

ขึ�นโดยพระเจา้ติโลกราช ในปีพ.ศ. 1998 โดยการจาํลองแบบมาจากวิหารมหาโพธิ พุทธค

ยา แต่ส่วนของลวดลายปูนปั� นและเรื�องราวนั�นกลบัเป็นคตินิยมอยา่งลา้นนาในระยะเวลา

นั�น  (ฉตัรแกว้ สิมารักษ,์ 2541 : 201 – 230  ) 

 ลกัษณะของเทวดาประดับอยู่โดยรอบของผนังวิหาร ประกอบด้วยเทวดาสอง

กลุ่มคือ กลุ่มแรกเป็นเทวดานั�งลอยอยูก่ลางอากาศประดบัผนงัทั�งดา้นเหนือดา้นใต ้โดย

แบ่งเป็นสองแนว อีกกลุ่มหนึ� งเป็นเทวดายืนอยู่ที�ผนงัและมุขดา้นหลงั เทวดาทั�งหมดอยู่

ในท่าพนมมือ โดยอยู่ท่ามกลางดอกไม้ร่วงหรือดอกไม้สวรรค์ หันพระพกัตร์ไปทาง

ดา้นหลงัคือทิศใตอ้นัเป็นตาํแหน่งของตน้พระศรีมหาโพธิ�  ซึ� งเป็นที�ประทบัตรัสรูของ

พระพุทธเจา้ ดงันั�นในความหมายของเทวดาเหล่านี�คือ เทพชุมนุมที�มาแสดงความยินดีใน

คราวที�พระพุทธองคท์รงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจา้  

 ความสําคญัทางดา้นศิลปะ ถือไดว้า่เทวดาที�สัดเจ็ดยอดนี� เป็นตน้แบบที�ใชใ้นการ

กาํหนดอายุของงานศิลปกรรมในช่วงตน้พุทธศตวรรษที� 21 ของลา้นนาไดอ้ย่างดีที�สุด 

ไดแ้ก่พระพกัตร์ที�เป็นรูปไข่ พระโอษฐ์ยิ�ม พระวรกายเพรียวบางแสดงถึงความอ่อนชอ้ย 

นอกจากนี�ความงามนั�นยงัอยูท่ี�เครื�องทรงของเทวดา ไดแ้ก่ มงกุฎ สังวาล กรองศอ พาหุรัด 

และธํามรงค์ เป็นตน้ สิ�งเหล่านี� มีปรากฏในพระพุทธรูปทรงเครื�องลา้นนา รวมทั�งผา้นุ่ง 
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โดยเฉพาะชายผา้ที�ชักชายออกมาเป็นอย่างมาก และอยู่ในลักษณะพลิ�วไหวเป็นเครื�อง

แสดงใหเ้ห็นวา่เทวดาเหล่านี�กาํลงัล่องลอยอยู ่ทั�งทรงผม เครื�องประดบั และการนุ่งผา้อาจ

มีสัมพนัธ์กบัเทวดารูปสําริดในสมยัสุโขทยั นอกจากนั�น ลวดลายดอกไมท้ี�ประกอบอยู่

ด้านขา้งอนัหมายถึงดอกไมส้วรรค์นั�นเป็นงานที�มีอิทธิพลศิลปะจีนโดยเฉพาะลายดอก

โบตั�น ลายเมฆ เป็นตน้ 

 
 

ข. ลายเครือล้านนา 

การปั� นปูนเป็นลวดลายพรรณพฤกษา มีชื�อเรียกในทอ้งถิ�นวา่ “ลายเครือล้านนา” 

ซึ� งพบในตาํแหน่งการประดบัตวัเสาอาคาร หรือเรือนธาตุของเจดียท์รงปราสาท และซุ้ม

ประตูโขง หรือเรียกว่า “ลายกาบบน กาบล่าง และลายประจํายามรัดอก” การประดบัลาย

กาบบน กาบล่างและประจาํยามรัดอกนี�  มีปรากฏมาแล้วในเจดียท์รงปราสาทระยะแรก

ของลา้นนา แต่มีขอ้แตกต่างกนัที�สังเกตไดค้ือลายในพุทธศตวรรษที� 21 นี�  จะเป็นลายฉลุ

โปร่ง  

 ลายละเอียดของลวดลายกาบบน กาบล่าง ประกอบด้วยกรอบสามเหลียมลาย

ประจํายามอกอยู่ในกรอบสี� เหลี�ยมขนมเปียกปูน ภายในกรอบส่วนใหญ่จะเป็นลาย

ประธานเป็นดอกโบตั�น และมีลายเครือเถาเป็นลายประกอบ ลกัษณะลายดงักล่าวนี�มีที�มา

จากลวดลายเครื�องถว้ยจีน ตวัอยา่งของอาคารที�มีการประดบัลายเหล่านี�ที�งดงามมากไดแ้ก่ 

เจดียว์ดัเกาะกลาง อาํเภอป่าซาง เมืองลาํพูน ซุม้ประตูโขง วดัเจ็ดยอด เมืองเชียงใหม่ และ

ซุ้มประตูโขง วดัพระธาตุลาํปางหลวง เมืองลาํบาง เป็นตน้ 

เทวดาปูนปั�นประดบัวิหารมหาโพธิ� วัดเจด็ยอด 

เชียงใหม่ 
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3. งานแกะสลักไม้  

 เป็นหลกัฐานที�พบมากในช่วงพุทธศตวรรษที� 24 - 25 เป็นการนาํไมม้าแกะสลกั

เป็นลวดลายในตาํแหน่งที�พบมกัเกี�ยวขอ้งกบัตวัอาคารสถาปัตยกรรม เช่น หนา้บนัวิหาร,

นาคทนัต,์โก่งคิ�ว เป็นตน้ ตวัอยา่งสําคญัเช่น หนา้บนัวิหารวดัพระแกว้ดอนเตา้ฯ จ.ลาํปาง 

สร้างโดยครูบาศรีวิชยัใน พ.ศ. 2464เป็นตน้ เป็นที�น่าสังเกตวา่ หนา้บนัวิหารหรืออุโบสถ

ในช่วงระยะหลังนี�  มกัแกะสลักไม้เป็นรูปครุฑ ซึ� งสะท้อนความเกี�ยวข้องกับอาํนาจ

ทางการเมืองจากกรุงเทพฯ ในช่วงสถาปนารัฐชาติสมบูรณาญาสิทธิราชย ์ ดงัตวัอยา่งหนา้

บนัอุโบสถวดัชา้งคํ�าฯ จ.น่าน เป็นตน้ นอกจากนั�น ยงัปรากฏกลุ่มงานไมแ้กะ “รูปลายไส้

หมู” (การคดโคง้ขดมว้นเป็นรูปคลา้ยไส้หมู) อนัเป็นเอกลกัษณ์ของงานไมแ้กะในงาน

ช่างกลุ่มลาํปาง – พะเยา – เชียงราย นอกจากนั�น ยงัรวมถึงการแกะสลกัเป็นพระพุทธรูป

ไมข้นาดเล็ก ซึ� งนิยมจารึกไวเ้พื�อเป็นพุทธบูชา ซึ� งพบโดยทั�วไปในวดัลา้นนา 

 อนึ�ง ยงัพบการใชไ้มแ้กะสลกัเป็นพระพุทธรูปบูชา (ขนาดเล็ก) ลงรักปิดทอง ซึ� ง

นิยมจารึกชื�อผูส้ร้าง หรือผูจ้ ้างให้ช่างแกะ พระพุทธรูปไมแ้กะนี� นิยมมากในช่วงพุทธ

ศตวรรษที� 25 

 

การใช้ลายเครือล้านนาประดับกรอบ

ซุ้ม และตําแหน่งของลายกาบบน  

กาบล่างประจาํยามอก 
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หน้าบันวหิารหลวง วัดพระแก้วดอนเต้าฯ จ.ลําปาง  หน้าบันอุโบสถ วัดช้างคํ�าฯ จ.

ตัวอย่างงานลายคําหรืองานลงรักปิดทองแบบล้านนา 
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จิตรกรรม 

 

 งานจิตรกรรมลา้นนาส่วนใหญ่มกัปรากฏในภาพพุทธประวติัหรือชาดก  มีทั�ง

ภาพเขียนสีบนพื�นปูนหรือไม ้หรือที�เรียกวา่ “รูปแต้ม” และภาพลายฉลุปิดทองบนพื�นยาง

รักหรือที�เรียกวา่ “ลายคํา” หลกัฐานเก่าสุดน่าจะปรากฏในช่วงราวพุทธศตวรรษที� 20 เป็น

ตน้มา ตวัอยา่งสําคญัที�น่าพิจารณา คือ 

 

 ก. จิตรกรรมภายในกรุอุโมงค์เจดีย์ วดัอุโมงค์เถรจันทร์ จังหวัดเชียงใหม่ 

นับเป็นหลักฐานที�สําคัญเป็นอย่างมากของงานจิตรกรรมในสมัยอาณาจักร

ล้านนา ลกัษณะภาพประกอบด้วยพระพุทธรูปนั�งเรียงเป็นแถวและซ้อนกนัหลายแถว 

สามารถตีความไดว้า่เป็นเรื�องของ “อดีตพุทธเจ้า” พระพุทธรูปประทบันั�งปางมารวิชยัใต้

ตน้พระศรีมหาโพธิ�   มีประภามณฑลรอบพระวรกาย พระพกัตร์กลม ขมวดพระเกศาใหญ่ 

พระรัศมีเป็นดอกบวัตูม ครองจีวรห่มเฉียง ชายสังฆาฎิยาวลงมาจรดพระนาภี น่าจะสร้าง

ขึ�นราวพุทธศตวรรษที� 22 

 

ข. จิตรกรรมวิหารนํ�าแต้ม วัดพระธาตุลาํปางหลวง จังหวัดลาํปาง 

เป็นงานจิตรกรรมที�เขียนบนแผน่ไมป้ระดบัส่วนคอสองของวิหารนํ� าแตม้ เขียน

นิทานชาดก เรื�องมฆะมานพและโฆสะกะเศรษฐี โดยมีจารึกบอกเรื�องไวใ้ตภ้าพ สีที�เขียน

เป็นสีพหุรงคป์ระกอบดว้ยสีแดง เขียว เหลือง ดาํและขาว ลกัษณะเด่นของจิตรกรรมแห่ง

นี�คือการแสดงการแต่งกายของชนชั�นเจา้นายที�เป็นแบบประเพณี (ซึ� งอิทธิพลศิลปะพม่า

สมัยคอนบองร่วมอยู่ด้วย) ส่วนชาวบ้านแต่งกายแบบพื�นเมืองล้านนา การเขียนภาพ

ทิวทศัน์ เช่นภาพปราสาท ราชวงั ภูเขา ป่าไมแ้สดงแนวเส้นที�เลือนไหลคดโคง้ แสดงให้

เห็นถึงสภาพความเป็นอยูข่องสังคมในสมยันั�น  
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 ค. จิตรกรรมภาพพระบฎ 

“พระบฏ” หมายถึงภาพที�เขียนบนผา้ ในสมยัอาณาจกัรล้านนาไดพ้บหลกัฐาน

เหลือให้ศึกษาสองชิ�น ซึ� งคน้พบในกรุของเจดียเ์มื�อคราวที�สร้างเขื�อนภูมิพล ในเขตอาํเภอ

ฮอด จงัหวดัเขียงใหม่ ชิ�นแรกพบที�เจดียว์ดัดอกเงิน ปัจจุบนัจดัแสดงในพิพิธภณัฑสถาน

แห่งชาติหอศิลป์กรุงเทพมหานคร ชิ�นที�สองพบที�ว ัดเจดีย์สูง ปัจจุบันจัดแสดงใน

พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติเชียงใหม ่ 

กล่าวเฉพาะพระบฏชิ�นแรกนั�นพบในกรุเจดีย์รวมกบัสิ� งของอื�นๆ ที�สําคญัคือ

เครื�องถว้ยจีนในราชวงคห์มิง กาํหนดอายุราวพุทธศตวรรษที� ๒๑ เขียนภาพพุทธประวติั

ตอนเสด็จลงจากสวรรค์ดาวดึงส์ ประกอบด้วยพระพุทธเจา้กาํลงัเสด็จพระราชดาํเนินอยู่

บนบนัไดแกว้ตรงกลาง บนัไดดา้นขา้งเป็นบนัไดเงินและบนัไดทอง ซึ� งมีพระอินทร์และ

พระพรหม รวมทั�งเหล่าวิทยาธรและเทวดาลงมาส่งเสด็จ ในภาพแสดงให้เห็นถึงบนัไดที�

เชื�อมต่อระหว่างสวรรค์ชั�นดาวดึงส์อนัมีสัญลกัษณ์คือเจดียจุ์ฬามณี ปราสาทไพชยนต ์

พระอาทิตย ์(นกยงู) และพระจนัทร์ (กระต่าย) กบัส่วนล่างคือโลกมนุษยไ์ดแ้ก่เมืองสังกสั

สะที�พระพุทธองคจ์ะเสด็จลงมาถึง  

 นอกจากนั�น ยงัมีภาพพระบฎในระยะหลงัที�นิยมเขียนเป็นภาพเวสสันตรชาดก 

คือ ชาดกที�ว่าดว้ยเรื�องราวของพระพุทธเจา้ตอนเสวยชาติเป็นพระเวสสันดร ตวัอย่างที�

สําคญัไดแ้ก่พระบฎวดัปงสนุก จงัหวดัลาํปาง อายรุาวพุทธศตวรรษที� 25 

จิตรกรรมวิหารนํ�าแต้ม วัดพระธาตุลําปางหลวง นครลําปาง 
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ง. จิตรกรรมวหิารลายคําวัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ 

นบัเป็นตวัแทนสําคญัของงานจิตรกรรมในช่วงพุทธศตวรรษที� 25 เรื�องที�เขียนมี 

2 เรื�อง คือเรื�องสังขท์อง เรื�องสุวรรณหงส์หรือหงส์หินของชาวลา้นนา ทั�งสองเรื�องจดัเป็น

วรรณกรรมพื�นบา้นที�มาจากชาดกนอกนิบาต อนัเป็นที�รู้จกักนัดีของชาวลา้นนาและทาง

ภาคกลาง จากการศึกษาเรื�องเทคนิคในการสร้างงานพบว่างานจิตรกรรมฝาผนงัที�วิหาร

ลายคาํนี� ไดรั้บอิทธิพลของช่างจากกรุงเทพฯ แลว้ อนัไดแ้ก่การสร้างภาพที�มีลกัษณะเป็น

แบบสามมิติ อนัเป็นอิทธิพลของศิลปะตะวนัตกที�เริ� มปรากฏแล้วในช่วงระยะเวลานั�น 

การใชสี้ และบางส่วนของของเครื�องแต่งกายของชนชั�นเจา้นาย เป็นตน้ อยา่งไรก็ตามใน

งานจิตรกรรมแห่งนี�ยงัสามารถศึกษาอิทธิพลที�มาจากแหล่งอื�นๆ อีก เช่นอิทธิพลของพม่า 

ศึกษาไดจ้ากอาคารสถาปัตยกรรมที�ทรงปราสาทแบบพญาธาตุและเสื�อผา้เครื�องแตงกาย

ของพระมหากษัตริย์ เป็นต้น อิทธิพลของศิลปะตะวนัตกในเครื� องเรือน เช่น โคมไฟ 

ทหารถือธงชาติสยาม พระบฏวัดนาคต อ.แม่ทะ 

จ.ลําปาง และพระบฏวัดปงสนุก นครลําปาง 

ปราสาทของพระเวสสันดร (เวสสันดรชาดก) 

พระบฏวัดปงสนุก จ.ลําปาง 
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อิทธิพลของกรุงเทพฯ ดูไดจ้ากเสื�อผา้เครื�องแต่งกายของเจา้นาย ได้แก่ การสวมเสื�อผา้

แบบราชประแตน ทรงผมสั�นแบบมหาดไทย และผูห้ญิงนุ่งโจงกระเบน ห่มสไบ  

ส่วนสําคญัที�เป็นลกัษณะของชาวล้านนาศึกษาได้จากภาพประกอบเหตุการณ์ 

หรือที�นิยมเรียกวา่ ภาพกาก มกัเป็นภาพชีวิตความเป็นอยูข่องชาวลา้นนา แสดงดว้ยเครื�อง

แต่งกายที�แตกต่าง เช่น ผูช้ายนุ่งโจงกรเบนสั� น (เตี�ยวสะดอ) มีลายสักทั�งตวั ผูห้ญิงนุ่ง

ผา้ซิ�นตีนจกยาวกรอมเทา้แบบลา้นนา ไวผ้มยาว หรือเกลา้มวย นอกจากนี� ยงัแสดงให้เห็น

ถึงภาพชีวิตความเป็นอยู่ประเพณีวฒันธรรมการละเล่นแบบพื�นบ้านของชาวล้านนาได้

เป็นอยา่งดี 

 
 

จ. จิตรกรรมวดัภูมินทร์และวัดหนองบัว จังหวัดน่าน 

จิตรกรรมวัดภูมินทร์ คงสร้างขึ�นในคราวบูรณะพระอุโบสถโดยเจา้อนตัวรฤทธิ

เดช พระเจา้เมืองน่านในปี พ.ศ. 2410 ภาพเขียนแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนบนเขียนเรื�องพุทธ

ประวติั ส่วนล่างเป็นชาดกนอกนิบาตเรื� องคนัธนกุมาร และภาพที�มีชื�อเสียงของงาน

จิตรกรรมวดัภูมินทร์ ก็คือภาพประกอบในชาดกที�แสดงชีวิตความเป็นอยูข่องผูค้นในสมยั

วิถีชีวิตชาวล้านนาช่วงพุทธศตวรรษที� 25 ในงานจิตรกรรมเรื�องสังข์ทอง  วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ 
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นั�น เช่นฉากชีวิตประจาํวนั การทอผา้ การละเล่น การเกี�ยวพาราสี เป็นตน้ ส่วน จิตรกรรม

วัดหนองบัว อาํเภอท่าวงัผา แสดงให้เห็นถึงงานจิตรกรรมฝีมือช่างพื�นบา้นของกลุ่มชาว

ไทยลื�ออยา่งแทจ้ริง โดยเขียนเรื�องจนัทคาธชาดก จิตรกรรมทั�งสองแห่งนี� สันนิษฐานว่า

น่าจะเขียนโดยทิดบวัผนัช่างจากเมืองพวน หลวงพระบาง ร่วมกบัช่างเมืองน่าน ( ชาญ

คณิต อาวรณ์, 2552 : 43 - 50) 

 

 
 

ฉ. จิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่  

จิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่ ส่วนใหญ่เขียนขึ�นในช่วงพุทธศตวรรษที� 25 งาน

จิตรกรรมที�แสดงให้เห็นถึงลักษณะของพม่า เช่น ว ัดม่อนปู่ ยกัษ์ จ.ลําปาง เป็นต้น 

จิตรกรรมแบบไทใหญ่ พบมากในเมืองเชียงใหม่ เช่นวิหารวดับวกครกหลวง อาํเภอสัน

กาํแพง ,วดัท่าขา้ม อาํเภอแม่แตง และวดัป่าแดด อาํเภอแม่แจ่ม เป็นตน้ 

 

จิตรกรรมวัดภูมนิทร์ และวัดหนองบัว น่าน 
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ฌ. จิตรกรรมวัดบ้านก่อ จังหวัดลาํปาง 

 นบัเป็นตวัแทนของงานจิตรกรรมแบบพื�นบา้น สร้างขึ�นช่วงราวทศวรรษ 2480 ที�

สะทอ้นความเป็นตวัตนของสังคมทอ้งถิ�น เขียนเรื�องเวสสันดรชาดก หงส์หิน และพุทธ

ประวติัที�แสดงออกในรูปแบบการจดัภาพ และลายเส้นที�มี�ลกัษณะเฉพาะตวัในแบบช่าง

พื�นบา้นของลา้นนา มีการใชสี้ที�บาง เนน้ความสําคญัของลายเส้น และสอดแทรกวิถีชีวิต

ของสังคมทอ้งถิ�นในช่วงราวทศวรรษที�ผา่นมา 

 

 
 

 

 

จิตรกรรมแบบพื�นบ้าน  วดับ้านก่อ นครลําปาง ( เวสสันดรชาดก) 

จิตรกรรมแบบพม่า – ไทใหญ่ 

วัดบวกครกหลวง  เชียงใหม่ 
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ศิลปกรรมท้องถิ�น 

 

 เป็นงานช่างท้องถิ�นที�ถ่ายทอดเรื�องราวผ่านผลิตภณัฑ์ในวิถีชีวิต ในส่วนนี� จะ

กล่าวเฉพาะ เครื�องปั� นดินเผา เครื�องเขิน และเครื�องใช้ในพิธีทางพุทธศาสนา มีประเด็น

สาํคญัที�น่าพิจารณาคือ 

 

 ก. เครื�องปั�นดินเผาและเครื�องถ้วย 

 แหล่งผลิตของเครื� องถ้วยของล้านนาที�สําคัญคือ แหล่งเตาสันกําแพง เมือง

เชียงใหม่ เชื�อกนัว่าเริ�มขึ�นเมื�อราวตน้พุทธศตวรรษที� 21  เครื�องถว้ยเตาสันกาํแพงมีเนื�อ

แกร่งแต่หยาบ เอกลกัษณ์สําคญัคือสีเขียวนวลกบัสีนํ� าตาล การชุบนํ� ายาเคลือบได้เวน้ที�

ปากและที�กน้ถว้ย เครื�องถ้วยจากเตาสันกาํแพงไม่วา่จาน แจกนั ถว้ย หรือกระปุก หากมี

ลายเขียนมกัแสดงลวดลายที�ใชพู้ก่นัเขียนดว้ยสีดาํหรือสีนํ� าตาลดาํ ประเภทของลวดลายมี

ทั�งภาพดอกไม ้ใบไม ้และภาพปลาคู่ซึ� งนิยมกนัมาก ภาพดอกไม ้เถาไม ้มีทั�งลายหยาบ

และลายละเอียดเลียนแบบธรรมชาติ ที�เป็นลายประดิษฐ์มีลายสําคญั ได้แก่ ลายรูปแถว

กลีบบวั แต่ละกลีบมีลายรูปสามเหลี�ยมประดบัอยูภ่ายใน มกัเขียนประดบัที�เชิงหรือขอบ

ของภาชนะ ลายนี� เกิดขึ�นในศิลปะจีน และไดรั้บความนิยมต่อเนื�องกนันานมาก 

 นอกจากนั�น ควรกล่าวถึงเครื�องถ้วยจากเตาเผาที�พบในอาํเภอวงัเหนือ จงัหวดั

ลาํปาง ในอาํเภอพาน อาํเภอเวียงป่าเป้า จงัหวดัเชียงราย ซึ� งก่อเตาดว้ยอิฐมีปล่องไฟ การ

ควบคุมทิศทางไหลของเปลวไฟดีกว่าและให้ความร้อนสูงกว่า ส่วนเตาเวียงกาหลงใน

อาํเภอเวียงป่าเป้าเป็นตวัอยา่งแหล่งผลิตเครื�องถว้ยที�มีผิวเคลือบใสเป็นมนั และแหล่งเตา

เมืองพะเยาอยูใ่นบริเวณอาํเภอเมือง แหล่งเตาที�บา้นบ่อสวก อาํเภอเมือง จงัหวดัน่าน และ

แหล่งเตาห้วยนํ� าหยวก อาํเภอขุนยวม จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เตาเหล่านี�ลว้นมีอายุไม่เก่ากวา่

พุทธศตวรรษที� 21 
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 ข. เครื�องเขิน 

 ในยคุเก็บผกัใส่ซ้าเก็บขา้ใส่เมือง หรือ ยุคการฟื� นฟูบา้นเมือง ในสมยัของเจา้กาวิ

ละไดม้ีการกวาดตอ้งผูค้นเขา้มาอยูร่วมกนัในเมืองเชียงใหม่ ซึ� งกลุ่ม คนไท กลุ่มหนึ�งอนั

เป็นที�มาของการผลิตเครื�องเขินก็คือ ชาวไทเขินหรือชาวเขิน ซึ� งชาํนาญในการผลิตเครื�อง

เขินเป็นเครื�องจกัสานดว้ยโครงไมไ้ผผ่สานดว้ยยางรัก (เป็นเครื�องใช้ในกลุ่มชาวไทเขิน) 

หรือที�เรียกวา่ “ ครัวฮัก ครัวหาง” ( ฮกัหรือยางรัก หางคือชาดสีแดง)  สีแดงไดจ้ากสีของ

ชาด(หาง) สีดาํไดจ้ากสีของยางรัก แหล่งผลิตที�สําคญัพบในเมืองเชียงใหม่ – ลาํปาง และ

เมืองน่าน – แพร่  รูปแบบเครื�องเขินที�สําคญัคือ ขนัหมาก,หีบผา้สําหรับใส่เสื� อผา้,ปุง 

สําหรับเก็บเมล็ดพนัธ์พืชผกั เป็นตน้ สิ�งที�น่าสังเกตคือเทคนิคการทาํลายลายบนเครื�องเขิน

ดว้ยการใช้พู่กนัแตม้ยางรักวาดเป็นลวดลาย และเทคนิคการขดูพื�นยางรักเป็นลายหรือที�

เรียกวา่ การ “ฮายดอก” หรือ “ฮายลาย” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เครื�องถ้วยแหล่งเตาสัน

กําแพง เชียงใหม่ และเตา

เวียงกาหลง นครลําปาง 

หีบผ้าและปุง ตัวอย่าง

ของเครื�องเขิน 
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ค. เครื�องใช้ในพธิีกรรมทางพุทธศาสนา 

 กล่าวเฉพาะเครื�องใชใ้นพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที�สําคญั คือ  

1) สัตภัณฑ์  เป็นที�จุดดวงประทีปหรือเทียนเพื�อบูชาพระพุทธรูป  ลกัษณะสําคญั

คือสร้างเป็นยอด 7 ยอด และแกะสลกัเป็นรูปลวดลายต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น สัตภณัฑ์วดัปง

สนุก จงัหวดัลาํปาง เป็นตน้   

2) ธรรมาสน์  เป็นตาํแหน่งการเทศนาธรรมของพระภิกษุสามเณร มกัปรากฏใน

รูปแบบธรรมาสน์ปราสาท คือมีรูปแบบทรงปราสาทยอด ตวัอยา่งเช่น ธรรมาสน์ปราสาท

วดัพระธาตุลาํปางหลวง จ.ลาํปาง เป็นตน้  3.หีดธรรม เป็นที�เก็บคมัภีร์ใบลาน นิยมทาํเป็น

รูปทรงสี� เหลี�ยมประดบัลวดลาย ตวัอย่างเช่น หีดธรรมในพิพิธภณัฑ์ วดัปงสนุก จงัหวดั

ลาํปาง เป็นตน้  (อรุณรัตน์  วิเชียรเขียว.,2549 : 33,41) 

 

 
 

 

 

 

 

สัตภัณฑ์(รูปลายไส้หมู) วัดปงสนุก จ.ลําปาง หีดธรรม วดัปงสนุก จ.ลําปาง 
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บทสรุปศิลปกรรมล้านนา : ว่าด้วยคุณค่า หน้าที� และบทบาทในสังคมร่วมสมัย 

 

 ศิลปกรรมลา้นนาประกอบดว้ยงานช่างในพุทธศาสนาและนอกพุทธศาสนา งาน

ช่างในพุทธศาสนาพฒันาต่อเนื�องจากแบบอยา่งงานศิลปกรรมวฒันธรรมหริภุญไชย และ

พฒันาเป็นแบบอยา่งงานในยุคทองช่วงพุทธศตวรรษที� 21 กระทั�งมีการฟื� นฟูอีกครั� งหนึ�ง

ในช่วงพุทธศตวรรษที�  24 เป็นตน้มา หลกัฐานที�หลงเหลือส่วนใหญ่คือรูปแบบเจดีย ์

พระพุทธรูป ลวดลายปูนปั� น งานลายคาํ ฯลฯ ซึ� งสะทอ้นสาระและความงามในวิถีชาว

พุทธแบบล้านนาได้อย่างดี ส่วนงานช่างนอกพุทธศาสนา เป็นงานศิลปกรรมที�เกิดขึ�น

เนื�องจากการใช้สอย โดยเฉพาะบา้นเรือนที�อยู่อาศยั ซึ� งไดด้ดัแปลงวสัดุและการจดัการ

ทรัพยากรให้เขา้กบันิเวศน์วฒันธรรมของตน บา้นเรือนจึงใชไ้มเ้ป็นส่วนใหญ่  ตลอดจน

เครื�องใช้ในชีวิตประจาํวนัเช่น เครื�องถ้วย, เครื�องเขิน,เครื�องปั� นดินเผา เป็นตน้ รวมถึง

เครื�องใชใ้นงานพิธีกรรมทางศาสนาอีกดว้ย 

 ในมุมมองของสังคมปัจจุบนั ส่วนหนึ� งพยายามศึกษาคน้ควา้ข้อมูลศิลปกรรม

ดงักล่าว ในแง่ของการอนุรักษ ์บางส่วนนาํมาประยุกต์ใช้เพื�อให้กบัชีวิตในปัจจุบนั เช่น 

การปั� นปูนแบบโบราณประดบัอาคารทางศาสนา, การผลิตเครื�องเขินในรูปแบบใหม่ , นาํ

ลวดลายแบบลา้นนาไปประยุกต์ใช้ในการออกแบบผลิตภณัฑ์ เป็นตน้ อย่างไรก็ตาม ใน

ฐานะของการศึกษาศิลปกรรมล้านนาในระดับอุดมศึกษา องค์ความรู้เรื� องศิลปกรรม

ล้านนา ยงัสามารถนาํไปต่อยอดในสหสาขาวิชาอื�น ๆ ไดอี้กมากมายเพื�อเป็นการบูรณา

การวิชาการใหก้บัสังคมทอ้งถิ�นต่อไป 

 

คําถามท้ายบท 

 

 1.ให้นกัศึกษาฝึกวาดแผนผงัวดัหลวง หรือวดัประจาํเมือง หรือวดัสําคญั หรือวดั

ในชุมชน หรือวดัที�ท่านมีความทรงจาํ โดยระบุตาํแหน่งของอาคารหรือสิ�งก่อสร้างในวดั

นั�น ๆ มาโดยสังเขป 
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 2. จงอธิบายสาระสําคญัของกลุ่มเจดียท์ี�ท่านสนใจ 1 กลุ่ม พร้อมกบัยกตวัอยา่ง

เจดียท์ี�สะทอ้นรูปแบบกลุ่มเจดียท์ี�ท่านสนใจมาอธิบายโดยสังเขป 

 3. จงอธิบายสาระสําคญัของกลุ่มพระพุทธรูปแบบลา้นนาที�ท่านสนใจมา 1 กลุ่ม 

พร้อมกับยกตัวอย่างพระพุทธรูปที�สะท้อนรูปแบบกลุ่มพระพุทธรูปที�ท่านสนใจมา

อธิบายโดยสังเขป 

 4. สมมุติบทบาทให้ท่านเป็นช่างจิตรกร ให้วาดภาพจิตรกรรมในวิหารหรือ

อุโบสถ  หรือหอไตร หรืออาคารทางพุทธศาสนาในปัจจุบนั 1 ภาพ ท่านจะวาดภาพเล่า

เรื�องใด โดยใชล้กัษณะเด่นอะไรในการเล่าเรื�อง เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 

 5. ในความคิดของท่าน องค์ความรู้ศิลปกรรมลา้นนา สามารถนาํไปต่อยอดหรือ

ประยุกตใ์ชก้บัองคค์วามรู้ในสาขาวิชาใด  เพราะเหตุใด จงอธิบายพร้อมยกตวัอยา่ง 
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แผนการบริหารการสอนบทที� 7  
เรื�องภูมปัิญญาท้องถิ�นล้านนา 

 

หัวข้อเนื�อหา 

 
1. ความหมายภูมิปัญญาและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

 1.1  ความหมายภูมิปัญญา 

 1.2  ความหมายภูมิปัญญาเฉพาะกลุ่ม 
 2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 

 2.1 ลกัษณะการตั�งถิ�นฐานและการยงัชีพตามระบบนิเวศ  

   2.2 เหมืองฝายการจดัการนํ�าและการจดัระเบียบทางสังคมลา้นนา 
  2.3 สมุนไพรพื�นบา้นลา้นนา 

  2.4 ระบบคุณค่าหรืออุดมการณ์ที�ปรากฏอยูใ่นความเชื�อและพิธีกรรมของ

ลา้นนา 
  2.5 สาํนวนและภาษิตลา้นนา 

  2.6 ประดิษฐกรรมพื�นบา้นลา้นนา 

 3. ภูมิปัญญาลา้นนากบัการปรับตวัในบริบทที�เปลี�ยนแปลง 
 3.1  ปัจจยัแห่งความคงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 

  3.2  ปัจจยัแห่งความเปลี�ยนแปลงของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 

 
วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 

 1.  นกัศึกษาสามารถบอกความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญาทอ้งถิ�นได ้

 2.  นกัศึกษาเขา้ใจและสามารถอธิบายลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 
ในดา้นการตั�งถิ�นฐาน การยงัชีพ การจดัการการนํ�า สมุนไพร ความเชื�อและพิธีกรรม 

สาํนวนและภาษิต และประดิษฐกรรมได ้

 3.  นกัศึกษาสามารถอธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง
ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนากบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอื�นได ้

 4.  นกัศึกษาสามารถวเิคราะห์และอธิบายปัจจยัแห่งความคงอยูแ่ละปัจจยั

แห่งความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาได ้
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กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 
 2.  บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวชิา 

 3.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 
 5.  ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากสื�อวดีีทศัน์ วตัถุหรือสถานที�จริง 

 6.  แบ่งกลุ่มนกัศึกษาใหอ้ภิปรายความหมายของภูมิปัญญาและภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น 
 7.  ใหน้กัศึกษาอธิบายลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา ในดา้นการตั�ง

ถิ�นฐาน การยงัชีพ การจดัการการนํ�า สมุนไพร ความเชื�อและพิธีกรรม สาํนวนและภาษิต 

และประดิษฐกรรม 
 8.  ใหน้กัศึกษาอธิบายและเปรียบเทียบความเหมือนและความแตกต่าง

ระหวา่งภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนากบัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอื�น 

 9.  ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์และอธิบายปัจจยัแห่งความคงอยูแ่ละปัจจยัแห่ง
ความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 

 10.  ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยการเขียนเป็นแผนผงัความคิด 

(Mind Map) 
 11.  ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบทา้ยบทเรียน 

 12. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 

 
สื�อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 

 2.  สื�อ Overhead / Projector 
 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.  VCD หรือสื�อภาพนึ�งและภาพเคลื�อนไหวที�เกี�ยวขอ้งกบัศิลปกรรมลา้นนา  

 
การวดัผลและประเมินผล 

 1.  แบบประเมินผลก่อนเรียนของนกัศึกษา 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 
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 3.  จากการทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 

 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 
 5.  แบบประเมินผลหลงัเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 7 
ภูมปัิญญาท้องถิ�นล้านนา 

 

เป็นธรรมชาติของมนุษย์ถ้าได้ลงหลักปักฐานดํารงเผ่าพันธ์ุอยู่ ณ ที�ใดเป็น

เวลานานพอสมควร ผ่านร้อน ผา่นหนาว ผ่านการทดสอบ โดยความเป็นไปในธรรมชาติ
และปัญหาต่างๆ โดยมนุษย์กันเองย่อมจะต้องเรียนรู้ที�จะปรับตัวและสร้างสรรค์

วฒันธรรมของตนเองขึ�นมา จนเกิดเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์ปัญญาและถ่ายทอด 

สืบต่อกนัมา โดยเรียกสิ�งเหล่านี�วา่ “ภูมิปัญญา” 
 

ความหมายภูมิปัญญาและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

 
1.  ความหมายภูมิปัญญา 

คาํว่า “ภูมิปัญญา” ภาษาองักฤษใช้คาํว่า “Wisdom” ซึ� งทั� งสองคาํนั�น โดย

ความหมายแลว้เป็นเช่นเดียวกนั 
ภูมิปัญญา เป็นความรู้  ความสามารถ  ของคนที�สั�งสมมาตั�งแต่อดีต เป็นการดาํรง 

ชีวติที�เหมาะสม  สอดคลอ้งกบัธรรมชาติ มีการถ่ายทอดสืบต่อกนัมา  ซึ� งนกัวชิาการหลาย

ท่านไดแ้สดงแนวคิดเรื�องภูมิปัญญา โดยจาํแนกแนวคิดออกไปดงันี�  
กุลวติรา ภงัคานนท ์(2531 : 15 ) ภูมิปัญญาเป็นเรื�องที�สั�งสมกนัมาตั�งแต่อดีต และ

เป็นเรื�องของการจดัการความสัมพนัธ์ระหวา่งคนกบัคน คนกบัธรรมชาติ แวดลอ้ม คนกบั

สิ�งเหนือธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี วถีิชีวติ การทาํมา หากิน และ
พิธีกรรมต่างๆ เพื�อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่านี�  เป้าหมายก็คือเพื�อให้

เกิดความสุขทั�งในส่วนที�เป็นชุมชน หมู่บา้น และในส่วนที�เป็นปัจเจกของชาวบา้นเอง ถา้

หากเกิดปัญหาทางดา้นความไม่สมดุลกนัขึ�น ก็จะก่อใหเ้กิดความไม่สงบสุข เกิดปัญหาใน
หมู่บา้น และชุมชน  

ธวชั ปุณโณทก (2531 : 40 – 42) กล่าววา่ ภูมิปัญญายงัหมายถึงประสบการณ์ใน

การประกอบอาชีพ ในการศึกษาเล่าเรียน การที�ชาวบา้นรู้จกัวิธีการทาํนา การไถนา การ
เอาควายมาใชใ้นการไถนา การรู้จกันวดขา้วโดยการใชค้วาย รู้จกัสานกระบุง ตะกร้า เอา

ไมไ้ผม่าทาํเครื�องใชไ้มส้อยในชีวิตประจาํวนั รวมทั�งรู้จกัเอาดินขี�กระทามาแช่นํ� า ตม้ให้

เหือดแหง้เป็นเกลือสินเธาว ์ก็เรียกวา่ภูมิปัญญาทั�งสิ�น  
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พชัรา อุยตระกูล (2531 : 9) ภูมิปัญญาเป็นเรื�องที�สั�งสมมาแต่อดีตเป็นเรื�องของ

การจดัความสัมพนัธ์ระหว่างคนกับคน คนกับธรรมชาติแวดล้อม คนกับสิ� งเหนือ
ธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการทางจารีตประเพณี วิถีชีวิตการทาํมาหากินและพิธีกรรม

ต่าง ๆ ทุกอยา่ง เพื�อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์ของสิ�งต่างๆ เหล่านั�น  

ชลธิชา สัตยาวฒันา (2534 : 6 อ้างถึงใน ยิ�งยง เทาประเสริฐ 2542 : 12)  กล่าว
วา่ ภูมิปัญญาเป็นผลึกของความรู้  ที�มีกระบวนการสั�งสมสืบทอด  กลั�นกรองกนัมา

ยาวนาน มีที�มาหลากหลายไร้เอกภาพ แต่ประสมประสานกนัจนเป็นเหลี� ยมมณีที�จรัส

แสงคงทน  และทา้ทายตลอดเวลา  ความรู้อาจจะไม่เป็นเอกภาพ  แต่ภูมิปัญญาจดัวา่เป็น
เอกลักษณ์  (Identity) 

เสรี   พงษพ์ิศ (2529 : 7) ไดก้ล่าวว่า  ภูมิปัญญา หรือภูมิปัญญาชาวบา้น  ภูมิ

ปัญญาทอ้งถิ�นก็เรียก  หมายถึง พื�นเพรากฐานความรู้ของชาวบา้น 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 (2556 : 872) ได้ให้การนิยาม

ความหมายของคาํวา่ ภูมิปัญญา หมายถึง พื�นความรู้ ความสามารถ 

สรุปไดว้่า  ภูมิปัญญา  หมายถึง  ความรู้  ความสามารถ  ของมนุษยทุ์กคนที�สืบ
ทอดสั�งสมมาจากการดาํเนินชีวิต  อนัเป็นความรู้ที�เกิดขึ�นด้วยการรังสรรค์ของตนเอง  

และเกิดขึ�นจากสภาวะแวดล้อมบริบททั�งหมด  อนัเป็นภูมิปัญญาที�ถ่ายทอดจากคนรุ่น

หนึ� งสู่รุ่นหนึ� ง  เพื�อให้การดําเนินชีวิตในสังคมของมนุษย์ทุกคน  เป็นไปด้วยความ
สมบูรณ์ตามสภาวะกาล 

คาํวา่ “ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น” ประเวศ วะสี (2536 : 21)  ไดใ้ห้ทศันะว่า ภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�น หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื�อ ความสัมพนัธ์ที�ทอ้งถิ�นไดส้ะสมถ่ายทอด
ปรับปรุงสืบต่อกนัมาปรากฏเป็นความสามารถ วธีิการ เครื�องมือ สามารถใชค้วบคุมสังคม 

แกไ้ขปัญหา  ความรู้ทางวฒันธรรม บางครั� งเรียกว่า “ภูมิปัญญา” ภูมิ แปลวา่ แผน่ดิน 

ปัญญาที�ติดแผน่ดิน มีความหมายวา่ ในแผน่ดินหรือสิ�งแวดลอ้มแต่ละแห่งที�ไม่เหมือนกนั 
มนุษยต์อ้งสร้างปัญญาที�เหมาะสมที�จะอยู่ได้ในภูมิหรือสิ� งแวดลอ้มนั�นๆ ซึ� งคือความ

หลากหลายทางวฒันธรรม  และบางครั� งพูดถึง ภูมิปัญญาชาวบา้น หมายถึง วฒันธรรม

ราษฎรซึ�งเป็นพื�นฐานของสังคม   
นิสิตภาควิชาประถมศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั(2534 : 29) 

เรื�อง “ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นช่วยพฒันาการศึกษาไดอ้ยา่งไร” ไดใ้ห้ความหมายของภูมิปัญญา

ชาวบา้นหรือภูมิปัญญาทอ้งถิ�น คือ กระบวนการปรับเปลี�ยนแบบแผนการดาํเนินชีวิตของ
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บุคคลซึ� งอยูใ่นทอ้งถิ�นให้สามารถดาํเนินชีวิตไดอ้ย่างมีความสุข หรือสามารถแกปั้ญหา

การ ดาํเนินชีวติของคนใหส้อดคลอ้งกบัสภาพสังคมที�เปลี�ยนแปลงไปแต่ละยคุสมยั 
กมลทิพย    คงประเสริฐอมร (2547 : 149) กล าวว า ภูมิป ญญาท องถิ�น หมายถึง  

ความรู ของชาวบ านที�สร างขึ�นจากประสบการณ และความเฉลียวฉลาดของแต ละคน ซึ� ง

ได เรียนรู มาจาก พ อแม  ปู ย า ตา ยาย ญาติพี�น อง หรือผ ูมีความรู ในหมู บ านท องถิ�นต างๆ 
ความรู เหล านี� เกี�ยวขอ้งกบัการดาํเนินชีวติ 

อุทยั ดุลยเกษม (2530 : 84) กล าวว า ภูมิป ญญาท องถิ�นคือ ระบบคิดหรือระบบ

ความเชื�อเกี�ยวกบัสิ�งแวดล อม เป นสิ�งแวดล อมทางวตัถุและสิ�งแวดล อมทางสังคม ซึ� ง 
การกระทาํหรือการแสดงพฤติกรรมของสมาชิกในท องถิ�นใดๆ ย อมแสดงถึงระบบความ

สัมพนัธ ระหว างมนุษยก์บัสิ�งแวดล อมทั�งหมด การจดัระบบความสัมพนัธ ดงักล าวตั�งอยู 

บนพื�นฐานของระบบความคิดหรือระบบความเชื�อที�คนในสังคมนั�นมีต อสิ�งรอบตวั 
พชัรา  อุยตระกูล (2533 : 9 )กล่าวว่า  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นเรื�องสั�งสมมาแต่

อดีต เป็นเรื�องของการจดัความสัมพันธ์ระหวา่งคนกบัธรรมชาติ สิ�งแวดลอ้ม  คนกบัสิ�ง

เหนือธรรมชาติ โดยผา่นกระบวนการจารีตประเพณี  การทาํมาหากิน  พิธีกรรมต่าง ๆ ทุก
อยา่ง เพื�อใหเ้กิดความสมดุลระหวา่งความสัมพนัธ์เหล่านี�  

สรุปว่า  ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ทั�งหมดลว้นเกิดจากการตกผลึกองค์ความรู้ที�ได้รับ

การถ่ายทอดจากบรรพบุรุษ  บรรพชน ที�ถ่ายทอดมาและความรู้ที�ไดรั้บถูกผนวกให้เขา้กบั
องค์ความรู้ที�เกิดขึ�นเอง และสามารถนาํองค์ความรู้เหล่านั�นมาใช้ในชีวิตประจาํวนัและ

ถ่ายทอดใหผู้อื้�นสืบไป 

 
ภูมิปัญญาท้องถิ�นล้านนา 

 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา เป็นสิ�งที�ชาวลา้นนาไดส้ร้างสรรค์คิดคน้มาเพื�อใช้ใน
ชีวิตประจาํวนัและให้การดาํเนินชีวิตเป็นไปอยา่งราบรื�นสะดวกสบาย ภูมิปัญญาลา้นนา

นั�นมีให้เห็นทั�งในลกัษณะของสิ�งที�เป็นรูปธรรม เช่น เครื�องมือเครื�องใช้ สิ�งก่อสร้าง 

อาคารบา้นเรือน สถาปัตยกรรม จิตรกรรม ดนตรี ศิลปะแขนงต่าง ๆ และภูมิปัญญาที�อยู่

ในลกัษณะของขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรม ความเชื�อ และกิจกรรมอื�น ๆ ที�แฝงไป

ดว้ยความคิด กลวธีิอนัแยบยล ลึกซึ� ง ชาญฉลาด ทั�งการอบรมสั�งสอนผูค้นและการจดัการ

วถีิของชุมชน ภูมิปัญญาลา้นนาหลายอยา่งมีความคลา้ยคลึงกบัทอ้งถิ�นหรือภาคอื�น ๆ และ
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ภูมิปัญญาลา้นนาอีกหลายประการที�เป็นเอกลกัษณ์ของชาวล้านนาโดยเฉพาะซึ� งเป็นที�

ยอมรับและสืบทอดกนัมาจนถึงปัจจุบนั  
 ดงันั�น จึงกล่าวได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ�นล้านนาเป็นพฒันาการของการปรับตวั 

ปรับวิถีชีวิตของผูค้นในลา้นนาให้เขา้กบัธรรมชาติแวดลอ้ม แลว้สร้างสรรค์ สั�งสม และ

สืบสานประสบการณ์เหล่านั� นเป็นเวลาหลายศตวรรษต่อเนื�องกัน ทาํให้ธรรมชาติ
แวดลอ้มรวมทั�งพฒันาการทางสังคมและวฒันธรรมของลา้นนามีลกัษณะเฉพาะที�โดยเด่น

บางประการ ซึ� งลกัษณะโดดเด่นดงักล่าวนี� มีอยู่ละม้ายคล้ายคลึงกนัในอาณาบริเวณที�

ติดต่อกนัระหวา่งประเทศพม่า ลาว ไทย และจีนตอนใต ้ จึงขอหยิบยกภูมิปัญญาลา้นนา
ในภาพรวมขึ�นพิจารณา เป็นเรื�อง ๆ ไว ้ดงัต่อไปนี�  

 

1. ลกัษณะการตั�งถิ�นฐานและการยงัชีพตามระบบนิเวศ 1 
 

 1.1  การเลอืกทาํเลตั�งชุมชนและเพาะปลูก 

 ดว้ยลกัษณะทางภูมิศาสตร์กายภาพอนัประกอบด้วยเทือกเขา และมีที�ราบ
หรือแอ่งระหวา่งเขาที�มีสายนํ�าไหลจากภูเขาลงมาหล่อเลี�ยง พื�นที�มีความลาดเทลดหลั�นไม่

ราบเสมอกนัมีแม่นํ� าปิง วงั ยม น่าน และสาขาไหผ่าน รวมถึงแม่นํ� ากกที�ไหลลงสู่แม่นํ� า

โขง และลาํนํ� าอื�น ๆ ที�ไหลงสู่แม่นํ� าสาละวินทาํให้แอ่งที�ราบหว่างเขาลา้นนาเป็นพื�นที�
อุดมสมบูรณ์ เพราะไดรั้บทั�งนํ� าฝนตามฤดูกาลและนํ� าจากสายนํ� าจาํนวนมากที�พดัพาเอา

ปุ๋ยอินทรียต์ามธรรมชาติจากป่าเขาบนที�สูงโดยรอบ เหมาะสําหรับตั�งหลกัแหล่ง จึงมีคน

มาถือครองทาํการเพาะปลูกขา้วและพืชพรรณต่าง ๆ ก่อนเป็นชุมชนเมืองมาชา้นานก่อน
พุทธศตวรรษที� 18 โดยกลุ่ม “ไทยวน” 

 ในพุทธศตวรรษที� 18 “พระยามงัราย” แห่งเชียงแสนไดเ้ขา้ครอบครองที�ราบ

ลุ่มเชียงราย ฝาง และอีกหลายเมืองในบริเวณที�ราบระหว่างเขาที�มีสายนํ� าหล่อเลี� ยงและ
ไหลสู่แม่นํ� าโขง ในเวลาต่อมาก็ได้ครอบครองลุ่มนํ� าปิง ตลอดจนลุ่มนํ� าวงั ยม น่าน  

ในภายหลงั ลกัษณะการตั�งถิ�นฐานไดพ้ฒันาสูงขึ�น จากชุมชนระดบัเล็กที�ไม่ไดอ้ยูถ่าวร

เป็น “นครรัฐเกษตรกรรม” โดยมีเมืองและหมู่บา้นเป็นชุมชนหลกัที�พึ�งพาและเกื�อกูลกนั 

                                                           
1 ผูจ้ดัทาํไดส้รุปและเรียบเรียงขึ�นใหม่จาก เอกวทิย ์ณ ถลาง. ภูมปัิญญาล้านนา. พิมพค์รั� งที� 

2. กรุงเทพฯ :  อมรินทร์, 2544. (149 หนา้) 
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เกิดเมืองใหญ่นอ้ยเป็นศูนยข์องชุมชนต่าง ๆ ที�ตั�งหลกัแหล่งกระจายตวัตามที�ราบลุ่มนํ� า

ระหวา่งเขา โดยกระจุกตวัเป็นชุมชนขนาดใหญ่ เป็นศูนยก์ลางการปกครองตลาดการคา้ 
ศูนย์กลางศาสนาและวฒันธรรม ตาํแหน่งที�ตั� งของเมืองใหญ่ในล้านนาจะนิยมตั�งอยู ่ 

ณ ใจกลางของที�ราบระหวา่งเขาอนักวา้งใหญ่และอุดมสมบูรณ์ ซึ� งเอื�อต่อการทาํกสิกรรม

ที�เลี�ยงคนไดจ้าํนวนมาก 
 อนึ� ง การก่อตวัเป็นบ้านเมืองขึ� นมาเช่นนี�  จดัว่าเป็นพฒันาการของชุมชน

เกษตรกรรมที�แตกต่างจากการปลูกข้าวไร่หรือที�เรียกว่าการทาํไร่เลื�อนลอย (shifting 

cultivation) บนที�สูง เพราะการปลูกขา้วแบบนาเมืองหรือการทาํนาที�ใช้นํ� าท่วมขงัหล่อ
เลี� ยงตน้ขา้ว (wet rice cultivation) นั�น มีความแน่นอนกว่าและไดผ้ลผลิตสูงกว่า โดย

อาศยัการชลประทานที�เรียกวา่ “เหมืองฝาย” อนัเป็นระบบการจดัสรรนํ� าเขา้ไปหล่อเลี�ยง

ไร่นาอย่างกวา้งเพื�อให้สามารถทาํนาพอเลี� ยงคนให้ไดม้าก ตรงนี� เองที�เป็นเรื� องของภูมิ
ปัญญาอนัแสดงวา่มนุษยเ์ขา้ใจธรรมชาติโดยเฉพาะลกัษณะของภูมิประเทศ แลว้ออกแบบ

การชลประทานตามลกัษณะพื�นที� เพื�อใหน้ํ�าซึ� งมีธรรมชาติไหลงสู่ที�ต ํ�าไดไ้หลแจกแจงไป

ตามแนวลาํเหมือง และหล่อเลี� ยงไร่นาที�ไดบุ้กเบิกดดัแปลงให้สามารถเพาะปลูกในแนว
ระนาบตามระดบัลดหลั�นลาดเทของพื�นที�ชายเขาที�ค่อย ๆ ลาดงสู่สายนํ� าเบื�องล่าง อนั

นับว่า เ ป็นการปรับธรรมชาติมาเ กื� อกูล เ ลี� ยงชีวิตคนได้อย่างผสมกลมกลืนกับ

สภาพแวดลอ้ม การทาํเกษตรกรรมเช่นนี� รวมทั�งการก่อตั�งชุมชนเป็นนครรัฐเกษตรกรรม
ตามสภาพแวดลอ้มธรรมชาติดงักล่าว ถือวา่เป็นการพฒันาทางสังคมและวฒันธรรม หรือ

ก้าวหน้า โดยชุมชนเมืองและชุมชนชนบทมิได้แยกออกจากกัน หากแต่เกื�อกูลและมี

ความสัมพนัธ์ใกล้ชิดกนั ลกัษณะเช่นนี� จะพบเห็นได้ทั�วบริเวณที�ราบเชิงเขาในล้านนา 
เช่น เชียงราย เชียงแสน เชียงใหม่ ลาํพนู ลาํปาง แพร่ น่าน ฝาง และไชยปราการ เป็นตน้ 

 

 1.1.1 ลกัษณะระบบนิเวศชุมชนระดับเมือง 
 ในอดีต ชุมชนระดบัเมืองของลา้นนาจะมีกาํแพงเมืองลอ้มรอบมีหมู่บา้น

ขนาดใหญ่และหนาแน่นตั�งรายลอ้มกาํแพงเมืองออกไป หมู่บา้นเหล่านี� จาํนวนมากเกิด

จากการที�เจา้ผูป้กครองครองนครกวาดตอ้นเชลยศึกจากต่างเมืองให้มาตั�งถิ�นฐาน โดยมี
หัวหน้าชุมชนเป็นผูป้กครองชุมชนของตน ดงักรณีตวัอย่างที�เชียงใหม่ ไดแ้ก่ บา้นฮ่อม 

บา้นเมืองก๋าย บา้นเมืองมาง บา้นเมืองสาตร เป็นตน้ 
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 มีคาํกล่าวในภาษาเหนือที�ใชเ้รียกคนของหมู่บา้นที�เกิดจากการกวาดตอ้น

เชลยมาวา่ “ขา้ปลายหอกงาชา้ง” อนัหมายถึงคนที�ถูกกองทพักวาดตอ้นมาตั�งถิ�นฐานใหม่

ตามนัย “เก็บผกัใส่ซ้า เก็บขา้ใส่เมือง” ในสมยัที�เจา้กาวิละแห่งนครลาํปางขบัไล่พม่า

ออกไป เข้ายึดเมืองเชียงใหม่ซึ� งค่อนข้างว่างเปล่า และชนเผ่าต่าง ๆ มาเป็นไพร่บ้าน

พลเมือง ซึ� งตรงกับสมยัตน้รัตนโกสินทร์ ระหว่าง พ.ศ. 2339 - 2373 เพื�อให้เห็นภาพ
ชุมชนเมืองตามเคา้รอยในอดีต จากการศึกษาคน้ควา้ของวิวฒัน์ เตมียพนัธ์ (อา้งใน เอก

วทิย ์ณ ถลาง. 2544)  เขาไดพ้รรณนาวเิคราะห์ชุมชนไวด้งันี�  

 “บริเวณภายในกาํแพงเมือง คือ ใน ‘เวียง’ ประกอบดว้ยคุม้เจา้เมืองหรือ
คุม้หลวง ติดกบัคุม้หลวงเป็นลานโล่ง เรียกวา่ ‘ข่วง’ (สนามชยั) บริเวณใกล ้‘วดัหวัข่วง’ 

ต่อจากนั�นก็เป็นบา้นพาํนกัอาศยัของขุนนางและผูมี้ฐานะ ซึ� งเป็นเจา้ของที�นาจาํนวนมาก

ในชนบทรอบตวัเมือง หมู่บา้นภายในตวัเมืองมีหลายแห่ง ศูนยก์ลางของเมืองโยงหมู่บา้น
ต่าง ๆ ถึงกนั ในบริเวณภายในกาํแพงเมืองจะมีหนองนํ� าขนาดใหญ่หลายหนอง หนอง

เหล่านี�มกัอยูใ่กลว้ดัหลกัของหมู่บา้น ทาํหนา้ที�คอยรับนํ� าฝนที�เอ่อท่วมภายในเมืองจากลาํ

เหมืองระบายนํ�า แลว้ระบายลงคูเมืองและธารนํ� านอกเมืองสู่นํ� าใหญ่ต่อไป ลาํเหมืองนี� จะ
ไหลผ่านหมู่บา้นที�กระจายตวัรอบตวัเมือง ผ่านทุ่งนากวา้ง นํ� านี� ยงัใชส้ําหรับทาํนาไดอี้ก 

หมู่บา้นต่าง ๆ บริเวณใกล้วดัหลกัจะมีหนองใหญ่เป็นส่วนรับนํ� าได้อีก หมู่บา้นต่าง ๆ 

บริเวณใกลว้ดัหลกัจะมีหนองใหญ่เป็นส่วนรับนํ� าเช่นเดียวกนั สันนิษฐานวา่การขุดหนอง
นํ�า นอกจากใชเ้ป็นแหล่งรับนํ�าฝนแลว้ ยงัเป็นโครงข่ายของระบบนิเวศที�มีความสําคญัต่อ

การดาํรงชีพของชุมชนอย่างมาก เพราะเป็นการอาํนวยประโยชน์หลายประการ เป็น

ระบบชลประทานที�แสดงถึงความเข้าใจในการสร้างสภาพแวดล้อมเพื�ออยู่อาศยัที�มี
ประสิทธิภาพ” 

 

 1.1.2 ลกัษณะชุมชนระดับหมู่บ้านชนบทล้านนา 
  ภายในบริเวณหมู่บ้านของชาวล้านนาจะจัดพื�นที�ว่างไว้ในใจกลาง

หมู่บา้น เรียกวา่ “ข่วงบา้น” ซึ� งโดยหน้าที�ใช้สอยเป็นลานอเนกประสงค ์กล่าวคือ เป็น

ลานพกัผ่อน ลานเด็กเล่น ตากพืชผล ที�เก็บเกี�ยวแลว้ก่อนขึ�นยุง้ฉาง เป็นทางผา่นละแวก
บา้นใกลเ้คียง เป็นพื�นที�สาํหรับประกอบพิธีกรรมบวงสรวงผีบรรพบุรุษ หรือ “ผีมดผีเม็ง” 

เมื�อถึงโอกาส “บวชลูกแกว้” ก็จะใชล้านนี�สร้าง “ห้างซอ” เพื�อให้ช่างซอขึ�นไปนั�งขบัลาํ

นาํในงานเฉลิมฉลอง เมื�อญาติผูใ้หญ่หรือสมาชิกอาวุโสของบา้นเสียชีวิต ลานนี�ก็จะเป็น
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ที�ตั�งปราสาทบรรจุศพเพื�อซกัลากไปสู่ป่าชา้ บริเวณข่วงบา้นนิยมปลูกตน้ไมข้นาดใหญ่ที�

เป็นไมผ้ลไวโ้ดยรอบเพื�อให้ร่มเงาแก่ข่วง ตามคาคบไมช้าวบา้นจะเอากลว้ยไม ้เช่น เอื�อง
ผึ�ง เอื�องคาํ เอื�องสาย ฟ้ามุ่ย และเอื�องสามปอยหลวง เป็นตน้ มาปลูกประดบัไวบ้ริเวณข่วง

บา้น เป็นสมบติัสาธารณะที�ชาวบา้นจะช่วยกนัเก็บกวาดดูแลให้สะอาดเรียบร้อย เพราะ

เป็นหนา้ตาของหมู่บา้น เช่น สมยัโบราณ หมู่บา้นใดเป็นถิ�นฐานของครูดาบ ก็จะใชข้่วงนี�
เป็นเวทีสอน 

 ถดัจากข่วงบา้นและบริเวณนอกบา้นออกไปถึงชายขอบรั� วบา้นและหลงับา้น

จะเป็นสวนไมผ้ล ไมย้ืนตน้ ได้แก่ มะม่วง มะปราง มะเฟือง กระทอ้น มะกรูด มะนาว 
หมาก มะพร้าว มะรุม เพกา แค ละมุด ส้มโอ ผกัเฮียด ผกัฮว้น ฯลฯ รวมไปถึงกลว้ย ออ้ย 

การแบ่งอาณาเขตระหวา่งครัวเรือนนิยมทาํเป็นรั� วไมไ้ผข่ดัแตะ เพียงเพื�อให้เกิดความเป็น

ส่วนตวั แลว้ปลูกไมพุ้่มเตี� ย ไมด้อก และไมเ้ลื�อยที�กินได ้เช่น บวบ ตาํลึง มะระ ผกัปลงั 
ถั�วแปบ ชะอม เป็นตน้ นอกจากนั�นตามแนวสัญจรและบริเวณที�ติดกบัชายทุ่งจะนิยมปลูก

ไผ่ เลี� ยงข่อยและไม้พุ่มที�ใช้กันกระแสลมแรงเข้าบ้าน ไม้ต่าง ๆ ที�ปลูกล้วนอาํนวย

ประโยชน์ใชส้อยทั�งสิ�น 
 สาํหรับพื�นที�ภายในเขตบา้นมีสิ�งปลูกสร้างหลกั ไดแ้ก่ ตวัเรือนยุง้ขา้ว บ่อนํ� า 

และห้องอาบนํ� าสําหรับหญิงสาวที�เรียกว่า “ต๊อมอาบนํ� า” ซึ� งอยู่ถดัไปจากบ่อนํ� า รอบ ๆ 

บ่อนํ� าจะปลูกไมพุ้่ม ไมล้ม้ลุก ไมที้�มีดอกหอม ไมพุ้่มจะปลูกไมที้�มีใบดกงดงามเป็นแนว
รอบเพื�อบงัสายตาขณะอาบนํ� า ส่วนนํ� าที�ใช้อาบหรือซักลา้งแลว้จะระบายไปสู่ไมพุ้่มที�

ปลูกไวเ้ป็นแนว ตลอดจนไม้คลุมดินที�ปลูกไวกิ้น เช่น ชะพลู สะระแหน่ ผกัไผ่ ผกั

คาวตอง โดยนํ� าใชแ้ลว้นี� จะไม่สูญไปโดยเปล่าประโยชน์เพราะพืชผกัที�ปลูกไวใ้กล ้ๆ จะ
ดูดซบัไวเ้กือบหมด และไม่ทาํใหส้ภาพแวดลอ้มเกิดมลภาวะ 

 ในการตั�งถิ�นฐานของชาวลา้นนา เรื�องสําคญัอีกอยา่งหนึ� ง คือ บ่อนํ� าสําหรับ

ดื�มกินและใชง้าน ชาวบา้นลา้นนามีความรู้ในการหาแหล่งนํ� าใตดิ้นที�ให้นํ� าจืดสนิทและ
ใสสะอาดจากพื�นแผน่ดินที�เป็นดินปนทรายความรู้ความชาํนาญในเรื�องนี� ไม่ไดจ้าํกดัอยู่

เฉพาะภาคเหนือ หากแต่ในภาคอีสาน ภาคใต ้และภาคกลาง บางพื�นที�ที�มีที�ราบเชิงเขา

และสายนํ� าเบื�องล่าง ชาวบา้นก็มีความรู้ความสันทดัในการเลือกทาํเลนํ� าดีเช่นกนั ความรู้
ความชาํนาญนี� มีอยูม่าก่อนที�จะมีการประปาสมยัใหม่เขา้มาทดแทน  สําหรับชาวลา้นนา

โดยทั�วไปจะนิยมดื�มกินกนัและและใชน้ํ� าที�ขุดจากบ่อมากกวา่จะใชน้ํ� าจากลาํห้วยหนอง

คลองบึงเหมือนชาวบา้นในภูมิภาคอื�น สําหรับนํ� าจากลาํเหมืองฝายจะใชเ้พื�อการทาํนาทาํ
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ไร่เป็นสําคญั  ชาวบา้นจะไม่ใช้นํ� าลาํเหมืองสําหรับระบายนํ� าโสโครกที�เกิดจากการอาบ

และซกัลา้ง นํ�าในลาํเหมืองจึงใสสะอาด อีกทั�งสองขา้งลาํเหมืองจะมีพืชพื�นบา้นขึ�นริมนํ� า
หนาแน่น เช่น เฟิร์นนานาชนิด ผกักูด บอน พุทธรักษา เพิ�มความเขียวชอุ่มร่มเยน็และ

ความสวยงามใหแ้ก่บา้นเรือนและไร่นาละแวกบา้นที�ลาํเหมืองไหลผา่น สภาพเช่นนี�จะหา

ดูไดก้็ต่อเมื�อผูป้ระสงคจ์ะเรียนรู้กา้วล่วงพน้ถนนหนทางอนัทนัสมยั และไม่หยุดอยูเ่พียง
บริเวณอาคารพาณิชยริ์มทางหลวงในปัจจุบนั แต่สนใจที�จะซอกซอนเขา้ไปในหมู่บา้น

ชนบทที�ซ่อนตวัอยูห่่างจากวถีิสัญจรสมยัใหม่เท่านั�น 

 
 1.2 ลกัษณะระบบนิเวศที�สัมพนัธ์กบัการดํารงชีของหมู่บ้านชนบท 

 ชุมชนนอกเมืองและมีลกัษณะการพึ�งพาและถนอมธรรมชาติในการดาํรงชีพ

ของคนลา้นนา ซึ� งวิวฒัน์ เตมียพนัธ์ (อา้งใน เอกวิทย ์ณ ถลาง. 2544) ไดพ้รรณนาโดยมี
ลกัษณะ ดงันี�  

 “ถดัจากชุมชนเมืองและหมู่บา้นที�ติดตวัเมืองออกไป จะเป็นทุ่งนากวา้งราย

ลอ้มหมู่บา้นรอบเมืองเอาไว ้ในทอ้งนาจะมีหมู่บา้นชนบทกระจายตวัอยู่ตามทุ่งนา มีลาํ
เหมืองส่งนํ� าไหลเป็นโครงข่ายวกวนผ่านหมู่บา้นไหลเลียบชายบา้นสู่บริเวณทุ่งนากลา้ง 

ลกัษณะของหมู่บา้นมีสองลกัษณะ คือ หมู่บา้นแบบเกาะกลุ่มแน่นเป็นกระจุกบนที�ดอน

และหมู่บา้นที�เรียงรายเป็นเส้นแถบตามพนงัของลาํนํ� าใหญ่ ๆ และลาํห้วยหรือลาํเหมือง
ซึ� งไหลผา่นทุ่งกวา้งลงสู่ลาํนํ� า ถดัจากทุ่งนาและหมู่บา้นก็เกาะตวัตามเส้นทางสัญจรหลกั 

บางหมู่บา้นหลาย ๆ หมู่บา้นจะมีการสร้างป่าช้าไว ้ตวับริเวณป่าช้าจะตั�งห่างจากกลุ่ม

หมู่บา้นออกมา โดยมีระยะพอเดินถึงไดไ้ม่เหนื�อยนกั สังคมลา้นนาไม่มีสร้างป่าชา้ไวใ้กล้
วดัของชุมชน หมู่บา้นแต่ละหมู่บา้นจะมีกลุ่มดงไมใ้หญ่ มีบรรยากาศร่มรื�น เป็นบริเวณที�

ชาวบา้นเชื�อว่าเป็นที�สิงสถิตของ ‘ผีเสื� อบา้น’โดยชาวบา้นจะปลูกศาลหรือหอผีให้เป็นที�

สิงสถิตอาศยัเพื�อคอยคุม้ครองหมู่บา้นตลอดจนไร่นา” 
 เนื�องจากภูมิประเทศอนัเป็นที�ตั�งหลกัแหล่งของกลุ่มชนลา้นนาตั�งอยูร่ะหวา่ง

ทุ่งกวา้งของทิวเขาต่าง ๆ จึงมีพื�นที�บางแห่งเป็นที�ดอนสูงตลอดจนที�ลาดเชิงเขา บริเวณ

พื�นที�ดงักล่าวนี� ไม่เหมาะกบัการทาํนา ทั�งยงัเป็นบริเวณที�หานํ� าใตดิ้นไดย้าก ชาวบา้นจึง
ไม่เขา้ไปบุกรุกตั�งบา้นเรือน คงทิ�งไวต้ามธรรมชาติอนัมีลกัษณะเป็นป่าละเมาะไมห้รือ 

“ป่าแพะ” บางแห่งก็เป็นดงไมใ้หญ่ ตามแต่สภาพคุณลกัษณะของพื�นที�แต่ละพื�นที�ซึ� งอยู่

ไม่ห่างไกลจากที�ราบลุ่มอนัเป็นที�ตั�งของชาวบา้นชนบทมากนกั ป่าแพะและดงไมเ้หล่านี�
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บางแห่งก็มีอาณาเขตติดต่อกบัป่าใหญ่ ชาวบา้นจะอนุรักษส์ภาพแวดลอ้มตามธรรมชาตินี�
ไว ้ดว้ยเป็นทาํเลไม่เหมาะสมในการประกอบกสิกรรม แต่ในสํานึกที�แฝงลึกอยู่ในจิตใจ
ของชาวบา้นเห็นวา่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติที�มีค่าและอาํนวยประโยชน์แก่การดาํรง

ชีพมากมาย ชาวบา้นจะมาเสาะหาอาหารทั�งพืชผกัและสัตวใ์นป่าละเมาะและดงไมช้ายป่า

เหล่านั�น ป่าแพะมีสภาพธรณีวิทยาที�เหมาะสําหรับให้ไมตึ้ง (ไมพ้ลาง) ขึ�นอย่างงดงาม 
สลบักบัไมเ้นื�อแข็งประเภทอื�น ๆ ป่าแพะจึงเป็นป่าไมเ้ศรษฐกิจที�สําคญัต่อการดาํรงชีพ

ขั�นพื�นฐานของชาวชนบทลา้นนา 

 ในช่วงหลงัจากปักดาํนาเสร็จแลว้ ชาวบา้นชนบททั�วไปที�อยูใ่กลก้บัป่าแพะ
จะออกจากบา้นเขา้ไปเก็บใบตึงแก่ เยบ็เป็นตบัไวซ่้อมแซมหลงัคาบา้น ส่วนป่าแพะในตน้

ฤดูฝน ตน้ไมต่้าง ๆ จะแตกช่ออ่อนอยูท่ ั�วไป ชาวบา้นจะชวนกนัออกจากหมู่บา้นในช่วง

เชา้ตรู่ ออกเก็บยอดอ่อนของใบไมใ้นป่าแพะไปปรุงอาหาร นอกเหนือจากยอดใบไมอ่้อน
แล้ว ป่าแพะยงัมีอาหารป่าอื�น ๆ อีกชาวบา้นจะออกเก็บเห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ เห็ดลม 

หน่อไมไ้ร่ ตลอดถึงแมงมนัและยอดผกัหวาน ซึ� งเป็นพืชผกัที�ไม่มีในหมู่บา้น 

 ส่วนดงไมใ้หญ่ที�ต่อเนื�องกบัป่านั�น มีไมใ้หญ่สําหรับนาํไปสร้างบา้นเรือน มี
ไม้ไผ่ป่าหลายอย่าง เป็นแหล่งพาํนักอาศัยของสัตว์ป่าที�เอามากินเป็นอาหาร มีไม้

สมุนไพรเป็นยารักษาโรคมีหวายขึ�นมากมาย ชาวบา้นจะนาํไปใช้ผูกมดัสิ�งต่าง ๆ ในดง

ยางใหญ่จะมีผึ�งหลวงมาทาํรังอยูม่ากมาย ในฤดูแลง้อากาศแห้ง ดอกไมป่้าจะบานสะพรั�ง 
เป็นช่วงเวลาที�นํ� าผึ�งหลวงมีคุณภาพดีที�สุด ยางไมก้็เอาไปทาํไตส้ําหรับให้ความสวา่งใน

เวลากลางคืน และนาํไปผสมกบัชนัสําหรับยาเรือและยาภาชนะไม ้ที�สําคญัที�สุด ป่าดง

ใหญ่เป็นแหล่งต้นนํ� าลําธาร อาํนวยความชุ่มฉํ� าและความอุดมสมบูรณ์แก่บ้านเมือง 
ชาวบา้นลา้นนาโบราณเห็นความสาํคญัของป่าตน้นํ�าลาํธารมาก คนลา้นนาเรียกป่าดงชนิด

นี� วา่ ‘ป่าขุนนํ� า’ ซึ� งบรรพบุรุษของชุมชนจะสงวนรักษาไวอ้ยา่งดียิ�ง ชาวบา้นจะหวงแหน

ป่าขนุนํ�าของตนไวอ้ยา่งยิ�ง และจะบอกกล่าวใหเ้ห็นความสาํคญัสืบเนื�องต่อกนัมา 
 สํานึกทางปัญญาของชุมชนที�เห็นคุณค่าตามพื�นฐานของป่าไม้สะท้อน

ออกมาในรูปแบบของพฤติกรรมในการดาํรงชีพของชุมชน โดยที�ชุมชนจะใหค้วามเคารพ

ต่อป่า โดยแปรคุณประโยชน์ที�ไดจ้ากป่าให้เป็นบุคลาธิษฐานวา่ มีสิ�งศกัดิ� คอยคุม้ครองป่า
ตลอดถึงห้วยหนองคลองบึง มีการประกอบพิธีกรรม เซ่นสรวงกนัเป็นประจาํในฐานะ

ของ ‘เจา้ขุนนํ� า’ ‘เจา้ป่า’ และ‘เจา้เขา’ การจะเขา้ไปสู่ดงของชาวบา้นทุกครั� งจะตอ้งแสดง

คารวะดว้ยการเซ่นสรวง เพราะยงัมีกฎเกณฑ์ของการเขา้หาของป่า ป่าไมก้บัชุมชนใน
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สํานึกของชาวบา้นลา้นนาโบราณมีความสําคญัต่อวิถีการดาํรงชีวิตอยู่ทดัเทียมกนั แสดง

ใหเ้ห็นวา่กลุ่มชนพื�นบา้นลา้นนามีสาํนึกในระบบนิเวศวทิยามานานแลว้ 
 

 1.3  ระบบนิเวศที�มนุษย์ปรุงแต่งในพื�นภูมิล้านนา 

 ถ้าพิจารณารายละเอียดของวิถีการดาํเนินชีวิตโดยนัยของการเรียนรู้และ 
การปรับตวัให้ประสานสอดคล้องกบัธรรมชาติแวดลอ้ม จะพบความจริงต่อไปว่า ชาว

ลา้นนานิยมทาํสวนไวเ้ป็นสิ�งแวดลอ้มของตนเองโดยเฉพาะ ดว้ยอาศยัความชุ่มชื�นที�ได้

จากเหมืองฝาย นํ� าบ่อ และนํ� าฝน ดงัเป็นที�รู้จกักนัในนาม “สวนนํ� าบ่อ” และ “สวนเชิง
บนัได” ซึ� งเจา้ของบา้นตั�งใจปลูกประดบัไวต้ามความพึงใจ มิใช่เป็นไมที้�ขึ�นเองตาม

ยถากรรม ดงัไดก้ล่าวแลว้ในตอนตน้ว่า ในสวนหลงับา้นและรอบข่วงคุม้บา้นก็มีไมย้ืน

ตน้และไมผ้ลที�ให้ทั�งผลและร่มเงาในนาก็มีขา้ว และตามไหล่เขาเพาะปลูกไม่สะดวกก็

รักษาไวเ้ป็นป่าแพะ ส่วนบนเขาก็ปล่อยไวใ้ห้เป็นป่าใหญ่และป่าขุนนํ� า ภูมิทศัน์ของ

ลา้นนาจึงเป็นดุลยภาพของมนุษยก์บัสิ� งแวดล้อมธรรมชาติ อนัเกิดจากการที�มนุษยท์ั�ง

พึ�งพาและถนอมธรรมชาติดว้ยลกัษณะเด่นของการผสมกลมกลืนกบัธรรมชาติไดอ้ย่าง
เหมาะสม วิวฒัน์ เตมียพนัธ์ุ (อา้งใน เอกวิทย ์ณ ถลาง. 2544) สรุปวิธีการจดัที�อยูที่�ทาํกิน

ของชาวลา้นนาไวว้า่ 

 “...ดดัแปลง ปรับเปลี�ยน เสริมสร้างสภาพแวดลอ้มของธรรมชาติที�มีอยู ่ให้
เกิดสภาวะที�เหมาะสมต่อการดาํรงชีพ โดยที�บรรพบุรุษแต่เก่าก่อนไดส้ร้างระบบนิเวศ

ชุมชนขึ�นมาอยา่งมีประสิทธิภาพ ในเงื�อนไขและขอ้จาํกดัทางวฒันธรรมของสังคมเกษตร

กา้วหนา้ บรรพบุรุษลา้นนาไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มให้เกิดระบบนิเวศชุมชนขึ�นมาอยา่งมี
ประสิทธิภาพ ในเงื�อนไขไดส้ร้างสภาพแวดลอ้มให้เกิดระบบนิเวศที�ผสมผสานกบัระบบ

นิเวศธรรมชาติไดอ้ยา่งเตม็ที�ตามศกัยภาพของเทคนิควิทยาทอ้งถิ�น โดยรักษาความสมดุล

ระหว่างธรรมชาติกบัการดาํรงชีวิตให้ดาํเนินไปอย่างต่อเนื�อง ชุมชนล้านนาโบราณมี
จริยธรรมในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างทะนุถนอม ไม่ละโมบเกินความต้องการ 

สร้างระบบนิเวศพื�นบา้นที�มีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั ถา้ทาํการคน้ควา้วิจยัอยา่งจริงจงั ยอ่มจะ

พบภูมิปัญญาของบรรพชนลา้นนาที�เขา้ถึงเครือข่ายสายสัมพนัธ์ของธรรมชาติอยา่งลึกซึ� ง 
และจะเห็นชยัชนะอีกระดบัหนึ�งของมนุษยชาติที�สามารถเอาชนะความอดอยาก หิวโหย 

และยงัสมาชิกภายสังคมให้ดาํรงอยู่อย่างผาสุก ด้วยสุนทรียรสของสภาพแวดลอ้มที�นาํ

ธรรมชาติมาตกแต่งใหเ้กิดความงามควบคู่กบัการสนองประโยชน์ในการดาํรงชีพ” 
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 2. เหมืองฝาย : การจัดการนํ�าและการจัดระเบียบทางสังคมล้านนา 

 ตามลกัษณะภูมิประเทศในเขตมรสุมตอนบนของอุษาคเนยอ์ย่างล้านนาดงัได้
นาํเสนอไวข้า้งตน้แลว้นั�น เป็นที�ชดัเจนวา่อาณาบริเวณที�ราบระหวา่งเขาอนัมีนํ� าไหลผา่น

พื�นที�มีระดับสูงตํ�าลดหลั�นกันอยู่ไม่เสมอกันดังในภาคกลาง การทาํไร่นาและการตั�ง

ชุมชนเป็นเครือข่ายกว้างขวางให้เลี� ยงประชากรได้มากมายจึงจําเป็นต้องมีระบบ
ชลประทานที�เหมาะสมกบัภูมิประเทศ โดยที� “เขาขุนนํ� า” เป็นแหล่งตน้นํ� าลาํธารบนทิว

เขาที�รับนํ� าไวต้ลอดปีปกคลุมด้วยป่าใหญ่ สายนํ� าที�ไหลลงสู่ที�ราบระหว่างเขาอนักวา้ง

ใหญ่จึงมีนํ� าตลอดเวลา การทาํ “นานํ� าเหมือง” เป็นที�ปลูกขา้วไดผ้ลสมํ�าเสมอ เพราะมีนํ� า
หล่อเลี�ยงตลอดปี 

 การเอานํ� าจากแหล่งนํ� าธรรมชาติเขา้มาหล่อเลี� ยงบริเวณไร่นา จึงเป็นความชาญ

ฉลาดของมนุษย์ในการหาประโยชน์จากธรรมชาติแวดล้อม ระบบเหมืองฝายที�ได้มี
พฒันาการมานานหลายศตวรรษต่อเนื�องกนั จึงเป็นโครงสร้างพื�นฐานและเป็นลกัษณะ

เด่นของเศรษฐกิจลา้นนา และเป็นที�มาของการจดัระเบียบทางสังคมและวฒันธรรมของ

ชุมชนลา้นนาอนัสะทอ้นภูมิปัญญาสั�งสมที�สอดคลอ้งกบัระบบนิเวศและความสามารถ 
ในการปรับตวัอยา่งเหมาะสม ดงัปรากฏหลกัฐานในพงศาวดารโยนก ตอนหนึ�งวา่ “..ขา้

จกัลอมนํ�าอนัหนึ�งฟากแม่ปิงกลํ�าวนัออกให้เป็นแม่นํ� าให้ชาวบา้นชาวเมืองไดแ้บ่งฝายเอา

นํ�าเขา้นา” 
 พงศาวดารโยนก เช่นเดียวกนั ไดก้ล่าวถึงการทาํเหมืองฝายของกลุ่มชนเงินยาง

เชียงแสน โดยจารึกไวว้่า “ครั� งพระพุทธศาสนากาลล่วงไป 162 พรรษา พระองค์เชือง... 

แล้วให้ขุดเหมืองใหญ่ก่อแม่นํ� าสายทดนํ� าขึ� นเลี� ยงนาแควน้ซ้าย ให้ราษฎรได้ทาํนา
โดยสะดวก...” 

 จากข้อความในพงศาวดารข้างต้นจะพบว่า เหมืองฝายขนาดใหญ่มีที�มาจาก

ความคิดแกปั้ญหาในระดบัเจา้ผูค้รองนครหรือกษตัริย ์โดยเชื�อมโยงต่อเนื�องกบัเหมือง
ฝายขนาดเล็กที�ประชาชนในแต่ละทอ้งถิ�นไดร่้วมมือกนัสร้างขึ�น 

 อยา่งไรก็ดี ในการศึกษาเรื�องแรงงานในประวติัศาสตร์ลา้นนาไดมี้การตั�งประเด็น

ที�น่าสนใจขึ�นไวว้า่ ในสังคมหมู่บา้นลา้นนา ลกัษณะของสังคมหมู่บา้นเกิดจากการรวมตวั
เป็นอนัหนึ�งอนัเดียวกนัเป็นเจา้ของที�ดินของชุมชนร่วมกนั การจดัการผลิตก็พึ�งตวัเองได้

ดว้ยการรวมตวักนัจดัทาํเหมืองฝายของชุมชนขึ�นเองภายใน มากกว่าจะพึ�งระบบเหมือง

ฝายที�ชนชั�นปกครองเขา้มาจดัการ ระบบเหมืองฝายของสังคมชาวนานี� ยงัคงมีประเพณีสืบ
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มาจนปัจจุบนั ส่วนการขุดเหมืองทาํฝายของชนชั�นปกครองนั�น มีลกัษณะเป็นพิธีกรรม

เพื�อแสดงอาํนาจในการขึ�นครองราชยม์ากกวา่จะสร้างระบบสังคมพลงันํ� าที�มีประโยชน์
ใช้สอยแก่ไพร่พลเมืองจริง ๆ ทาํนองเดียวกนั กิจกรรมอื�นที�เกี�ยวกบัการผลิตมกัจะเป็น

เพียงพิธีกรรม เช่น พิธีแรกนา ดงัที�พญามงัรายไดขุ้ดร่องนํ� าประกาศอาํนาจหลงัจากเขา้ชิง

เมืองลาํพนูได ้
 อย่างไรก็ตาม การชลประทานของล้านนาได้มีพฒันาการต่อมา ด้วยการวาง

ระเบียบแบบแผนการจ่ายนํ� าทั�งระบบขนาดใหญ่และขนาดเล็กโดยขอ้กาํหนดเหล่านี� ไดมี้

ตราไวใ้นกฎหมายเก่าแก่ของล้านนา คือ มงัรายศาสตร์ โดยสาระสําคญั ขอ้กาํหนดใน
กฎหมายนี� เป็นการร่วมแรงกนัในการสร้างและการบาํรุงรักษาเหมืองฝาย รวมทั�งการปรับ

โทษในการขโมยนํ� าและการทาํเหมืองฝายชาํรุดเสียหาย ภูมิประเทศที�สร้างเหมืองฝาย

นิยมเลือกบริเวณที�มีลาํห้วย ณ ทาํเลที�นํ� าไหลลงมาจากหุบเขา หรือกล่าวไดว้่าเป็นตอน
บนสุดที�ราบ เมื�อกั�นทาํนบแลว้ก็จะส่งนํ� าไปตามลาํเหมือง หรือคลองส่งนํ� าที�ขุดขึ�นจากก

การร่วมใจร่วมแรงของประชาชนในทอ้งถิ�น นํ� านี� จะถูกผนัเขา้สู่ไร่นาเบื�องล่าง สําหรับ

เหมืองฝายขนาดใหญ่ที�สร้างขึ�นอยา่งถาวรนั�น ส่วนมากจะนิยมสร้างขวางแม่นํ� าสายใหญ่ 
ฝายขนาดใหญ่จะมีลาํเหมืองส่งนํ�าไปเลี�ยงพื�นที�อนักวา้งใหญ่ไพศาล ทาํใหส้ามารถขยายที�

ทาํนาทาํไร่ไดก้วา้งขวางขึ�น โดยมีระบบเหมืองซอยหลายสายแจกจ่ายนํ� าเป็นเครือข่าย ใน

กรอบอา้งอิงของชาวบา้นลา้นนา “ฝาย” เป็นทาํนบกั�นนํ� าขนาดใหญ่ “แต” เป็นทาํนบหรือ
ประตูนํ�าที�แยกจากฝายเขา้สู่เหมืองขนาดเล็ก “ตา๊ง” เป็นประตูนํ�าเล็กแยกนํ� าจากแตไปสู่ไร่

นา และ “ตอน” เป็นทาํนบคลองยอ่ยที�มีขนาดเล็กสุดที�จ่ายนํ�าเขา้สู่ที�นาแต่ละแปลง 

 ในแง่เทคโนโลยีพื�นบา้น การสร้างฝายใชไ้มเ้ป็นหลกัไปตอกกั�นลาํนํ� าเป็นแนว
หนา ใช้ไมพุ้่มและแขนงไมบ้รรจุลงไป โคนเสาทาํเป็นตะแกรงด้วยไมไ้ผ่ แล้วเอาหิน 

กรวด ทรายที�นํ�าพดัพามาเททบัลงไปใหแ้น่นหนาก็จะไดค้นักั�นนํ� า เมื�อกั�นนํ� าไว ้นํ� าที�ไหล

มาจากที�สูงกวา่ก็ค่อย ๆ เอ่อสูงขึ�น แลว้ไหลไปตามลาํเหมืองหรือคลองส่งนํ� า จ่ายแจกไป
ตามแต ต๊าง ตอนที�ทาํขึ�นตามระดบัที�ค่อย ๆ ลาดเทของพื�นที� ฝายลูกหนึ�งจะมีเหมืองแยก

ซอยยอ่ยออกเป็นหลายสาย สาํหรับเหมืองฝาย ขนาดเล็กนั�น การกั�นฝายและทาํเหมืองเพื�อ

ระบายนํ� าเขา้เลี� ยงไร่นาจดัทาํขึ�นจากการระดมกาํลงัชาวบ้านจาํนวนมากมาช่วยกนัทาํ
โครงสร้างไมข้นาดใหญ่ปิดกั�นลาํนํ�าใหญ่ มีความแขง็แรงแน่นหนาคงทน 

 การบาํรุงรักษาโครงสร้างทางกายภาพของระบบ ไดแ้ก่ ฝายและลาํเหมืองต่าง ๆ 

การควบคุมการจ่ายแจกนํ� า การยุติขอ้พิพาทแย่งชิงนํ� า และการแกปั้ญหาอุปสรรคต่าง ๆ 
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ลว้นเป็นภารกิจสําคญัที�ก่อให้เกิดความจาํเป็นที�ตอ้งจดัตั�ง “องค์กรชาวบา้น” ขึ�นเพื�อ

บริหารจดัการ โดยเฉพาะการเกณฑ์ผูค้นมาช่วยกนัทาํงานให้เกิดประโยชน์โดยทั�วถึง 
ดังนั� น การจัดระเบียบสังคมที�สัมพันธ์กับการจัดสรรนํ� า จึงเป็นโครงสร้างหลัก

ระดบัพื�นฐานของสังคมที�สัมพนัธ์กบัการจดัสรรนํ� าจึงเป็นโครงสร้างหลกัระดบัพื�นฐาน

ของสังคมลา้นนา ในระบบการจดัตั�งของชาวบา้น หัวหน้าใหญ่ที�คอยดูแลเหมืองฝายให้
ไดป้ระโยชน์เหมาะสมเรียกวา่ “แก่ฝาย” ส่วนการระบายนํ� าเขา้ไปหล่อเลี�ยงไร่นาให้ทั�วถึง

ก็ตอ้งมีผูใ้หญ่จดัการเรียกวา่ “แก่เหมือง” สําหรับแก่เหมือง ชาวบา้นในแต่ละหมู่บา้นที�ใช้

นํ�าจะตอ้งเลือกคนที�มีคุณธรรมเป็นที�เชื�อถือไวว้างใจชาวบา้น เพราะแก่เหมืองจะตอ้งเป็น
ผูดู้แลลาํเหมืองและจดัสรรปันนํ�าใหแ้ก่ลูกเหมืองจึงตอ้งเป็นคนที�เขา้กนัไดก้บัชาวบา้นทั�ว

หน้าและชาวบา้นยอมรับนบัถือ ส่วนแก่ฝายไดแ้ก่ผูที้�เลือกมาจากแก่เหมืองที�มีลกัษณะ

เป็นผูน้าํสูงและเป็นที�ยอมรับนบัถือ เพราะจะตอ้งเป็นหวัหนา้แก่เหมืองทั�งหมด โดยปกติ
แก่ฝายคนหนึ� งจะมีแก่เหมืองเป็นลูกนอ้ง 10 - 20  คน ซึ� งจาํนวนนี�จะมากหรือนอ้ยขึ�นอยู่

กบัวา่ฝายลูกหนึ�งจะปันนํ�าใหกี้�หมู่บา้น มีผูร้วมใชน้ํ�ามากนอ้ยเพียงใด 

 ดงันั�น ระบบเหมืองฝาย จึงเป็นการจดัระเบียบทางสังคมลา้นนา ผา่นการบริหาร
จดัการนํ�า เพื�อการเกษตรกรรมนั�นเอง  

 

 3. สมุนไพรพื�นบ้านล้านนา 
 ด้วยกาลเวลาอนัยาวนานในการปรับตวักบัธรรมชาติแวดล้อมในการแสวงหา

ปัจจัยพื�นฐานของการดาํรงชีพ คือ อาหาร ยารักษาโรค เครื� องนุ่งห่ม และที�อยู่อาศัย  

คนลา้นนาก็เช่นเดียวกนักบัคนไทยทุกภูมิภาคและมนุษยชาติทั�วไป โดยเฉพาะคนที�อยูใ่น
ยา่นอุษาคเนยห์รืออาณาบริเวณเอเชียตะวนัออกเฉียงใตนี้�  ยอ่มมีพฒันาการและเก็บสั�งสม

ประสบการณ์และความรู้เกี�ยวกบัการดาํรงอยู่ของเผ่าพนัธ์ุ โดยการเขา้ถึงคุณค่าของพืช

พรรณธญัญาหาร สัตวต่์างๆ ตลอดจนแร่ธาตุนานา แลว้เอามาใชบ้ริโภคใหร่้างกายแข็งแรง
สู้กบัโรคภยัจนเอาชีวติรอดมาได ้ความรู้เหล่านี� ไดรั้บการสั�งสมและสืบทอดกนัไวเ้ป็นภูมิ

ปัญญาแห่งท้องถิ�น ที�ได้มาจากความเข้าใจคุณค่าของสรรพสิ� งในอาณาบริเวณที�เป็น

ธรรมชาติแวดลอ้ม เขา้ใจการทาํงานของธรรมชาติ ฤดูกาล และดุลยภาพที�ดาํรงอยู่ลึกลํ� า
ระหว่างชีวิตกบัมวลธาตุ การเขา้ถึงความลี�ลบัในธรรมชาติ แล้วนาํมาใช้ให้เป็นคุณต่อ 

การดํารงชีวิต ทั� งจากการลองผิดลองถูกในยุคดึกดาํบรรพ์ และการทดลองศึกษาผล 

รวมทั�งรวบรวมประสบการณ์ในอดีตตราบจนปัจจุบนั ทาํให้ความรู้ โดยเฉพาะในเรื�อง
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สมุนไพรมีความเจริญก้าวหน้า และในหลายๆ กรณีก็ เป็นต้นตอหรือเค้ารอยให้

วิทยาศาสตร์การแพทยแ์ละเภสัชกรรมสมยัใหม่ไดอ้าศยัในการผลิตยาแผนปัจจุบนัที�มี
คุณภาพสูง 

 ความรู้ความเขา้ใจของมีค่าในธรรมชาติ รวมทั�งกลไกการทาํงานของธรรมชาติ

ตามกาลเวลา เป็นสิ�งที�มีปรากฏอยู่ในความรู้พื�นบา้นเกี�ยวกบัการใช้สมุนไพร ในที�นี� ได้
นาํมาพอเป็นตวัอยา่งใหน้กัศึกษาไดใ้ชเ้ป็นแนวในการศึกษา ดงันี�  

 

 3.1 การเกบ็และการใช้สมุนไพรให้ได้คุณค่าสูงสุด 
 การเก็บสมุนไพรนั�นตอ้งเก็บสมุนไพรจากแหล่งกาํเนิดที�พืชพรรณนั�นๆ ขึ�น

เองตามธรรมชาติ การเคลื�อนยา้ยไปปลูกยงัถิ�นอื�น ซึ� งมิใช่ถิ�นกาํเนิดเดิม จะทาํให้คุณค่า

ทางยาลดลง เพราะสภาพแวดลอ้มจะสัมพนัธ์กบัคุณภาพของสมุนไพรดว้ย 
 

 3.2 การเกบ็สมุนไพรให้ได้โอสถสาร 

 การเก็บสมุนไพรจะตอ้งเก็บใหถู้กตอ้งกบัฤดูกาลที�พืชนั�นๆ เจริญเติบโต และ
ลึกลงไปอีก คือ จะให้ดีตอ้งเก็บตามยาม อนัสะทอ้นถึงความเขา้ใจกลไกในธรรมชาติ 

ระบบนิเวศ และการทาํงานของพืชกบักาลเวลา เช่นในกรณีทั�วไป ฤดูร้อนให้เก็บส่วนที�

เป็นรากและแก่นของไม ้ฤดูฝนให้เก็บส่วนที�เป็นใบ ดอก และผล โดยมีลกัษณะการเก็บที�
ละเอียดนั�น ท่านใหป้ฏิบติัดงันี�  

 

                เชา้  ตั�งแต่ 06.00 – 09.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นใบ ดอก ผล 
  ตั�งแต่ 09.00 – 12.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นกิ�งและกา้น 

                บ่าย  ตั�งแต่ 12.00 – 15.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นตน้ เปลือก แก่น 

  ตั�งแต่ 15.00 – 18.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นราก 
                 ค ํ�า  ตั�งแต่ 18.00 – 21.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นราก 

  ตั�งแต่ 21.00 – 24.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นตน้ เปลือก แก่น 

                ใกลรุ่้ง ตั�งแต่ 24.00 – 03.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นกิ�งและกา้น 
  ตั�งแต่ 03.00 – 06.00 น. ใหเ้ก็บส่วนที�เป็นใบ ดอก ผล 
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 การแบ่งเวลาเก็บสมุนไพรเช่นนี�  สะท้อนให้เห็นความรู้ความเข้าใจ การ

ทาํงานของธรรมชาติ ที�สอดคลอ้งกบัคาํอธิบายทางวิทยาศาสตร์เกี�ยวกบัการดูดซึม การ
ปรุงอาหารกบัแสงอาทิตย ์การหล่อเลี�ยงส่งสารไปยงัส่วนต่างๆ ของพืช และการเก็บรักษา

สารไวใ้นส่วนต่างๆ ของพืชตามกาลเวลา อนึ�งบางตาํราก็ใหค้วามรู้จาํเพาะลงไปอีกวา่ การ

เก็บสมุนไพรในวนัองัคารตอ้งเก็บในขณะที�จนัทรุปราคาเท่านั�น จึงจะมีโอสถสารดีที�สุด 

ความรู้เช่นนี� น่าอศัจรรยแ์ละดูถูกดูแคลนไม่ได ้

 

 3.3 การใช้สมุนไพร 
 การใชส้มุนไพรจะตอ้งใชใ้ห้ครบพระเจา้ทั�งห้าพระองค ์(เป็นคาํเปรียบเทียบ

ภาษาแพทย์พื�นบ้าน) คือ ใช้ทั� งใบ ราก ก้าน เปลือก และแก่น ของพืชสมุนไพร จึงจะ

ไดผ้ลดี 
 

 3.4 สรรพคุณรสของยาและอาหาร 

 รสต่างๆ ของสมุนไพรที�มีสรรพคุณทางยา ดงันี�  
 - รสเปรี� ยว  กดัเสมหะ 

 - รสหวาน  ทาํใหเ้กิดพลงั 

 - รสเคม็  แกอ้าการทางผวิหนงั 
 - รสขม  แกโ้รคทางโลหิต โรคดี 

 - รสเผด็ร้อน  แกโ้รคลม บาํรุงธาตุ 

 - รสมนั  แกโ้รคเส้นเอน็ บาํรุงไขขอ้ 
 - รสเบื�อเมา  แกพ้ิษเสมหะ พิษโลหิต 

 - รสฝาด  ใชท้างสมานแผล 

 - รสหอมเยน็ บาํรุงหวัใจ 
 - รสผสม  ใชใ้นกรณีที�ตอ้งการใชเ้กิดสรรพคุณต่างๆ รวมกนั 

 ความรู้เรื�องรสนี�คงไดจ้ากการพิสูจน์ทดลองสมุนไพรที�มีรสต่างๆ กบัอาการ

เจ็บป่วยของผูค้นจาํนวนมาก บางรสชาติ เช่น รสเปรี� ยวและรสหวานก็เป็นความรู้ที�
สอดคลอ้งกบัสุขวิทยาสมยัใหม่ จึงน่าจะเป็นความรู้ที�เชื�อถือไดร้ะดบัหนึ�ง แต่คงจะตอ้งมี

ความรู้เกี�ยวกับชนิดของสมุนไพรและตวัยาอื�นๆ ที�นํามาปนกันอยู่ และยาแต่ละอย่าง

จะตอ้งเหมาะสมกบัโรคของแต่ละบุคคลมากนอ้ยเพียงใดนั�น ยอ่มมีความสลบัซบัซ้อน ซึ� ง
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เป็นทั�งศาสตร์และศิลป์ในหมู่ผูรู้้ผูช้าํนาญที�จะตอ้งเล่าเรียนฝึกฝนเป็นการเฉพาะเท่านั�น 

ประเด็นสําคญัในที�นี�  คือ ความรู้เหล่านี� จะสะทอ้นให้เห็นภูมิปัญญาและความรอบรู้ของ
บรรพชนที�สั�งสมไวเ้พียงไร 

  

 3.5 การบําบัดรักษา 
 ธรรมเนียมการปฏิบติัสาํหรับการบาํบดัรักษาในลา้นนา วิธีการรักษาโรคดว้ย

สมุนไพร จะตอ้งทาํคู่กนัไปกบัการแพทยพ์ื�นบา้นเชิงพิธีกรรม เพราะเป็นการบาํบดัรักษา

ควบคู่กนัระหวา่งกายกบัใจ ซึ� งในวฒันธรรมไทยทุกภูมิภาคก็ปฏิบติัเช่นเดียวกนั การสวด
มนตร์คาถาในขณะทาํการบาํบดั การประพรมนํ�ามนตร์ การปัดรังควาน และการเรียกขวญั 

การสู่ขวญั ล้วนเป็นวิธีการที�มุ่งให้เกิดผลทางใจ เพื�อให้ผูป่้วยมีกาํลังใจกล้าแข็งสู้กับ

โรคภยัได ้การยอมรับความสัมพนัธ์ระหวา่งกายกบัใจ และการบาํบดัรักษาไปพร้อมๆ กนั 

จึงเป็นภูมิปัญญาอนัสะทอ้นใหเ้ห็นความรู้ความเขา้ใจระบบความสัมพนัธ์ระหวา่งกายกบั

จิตใจ ที�จะตอ้งใช้ความสําคญัทั�งสองอย่างประสานกนัในการรักษาความเจ็บป่วย ซึ� งใน

เรื�องนี�  วิทยาศาสตร์สมยัใหม่ค่อนขา้งจะละเลยความสําคญั โดยมุ่งเนน้แต่การรักษาแบบ
แยกส่วน 

 ความหลากหลายทางชีวภาพของอาณาบริเวณมรสุมเขตร้อน คุณประโยชน์อนัมี

อยูม่ากมายของพืชเขตร้อน และการไดอ้ยูก่บัสิ�งเหล่านี�มานานหลายชั�วอายุคน โดยเฉพาะ
เป็นความรู้ที�ได้จากการทดลองใช้ เมื�อถูกกบัโรคภยัก็หาย เมื�อผิดก็ไม่สบายจนอาจถึง

เสียชีวติได ้ความรู้เรื�องสมุนไพรจึงเป็นความรู้ที�ผา่นการทดลองตรวจสอบแลว้เก็บสะสม

ไว ้อนัน่าจะเป็นคุณประโยชน์ย ั�งยนื 
 

 4. ระบบคุณค่าหรืออุดมการณ์ที�ปรากฏอยู่ในความเชื�อและพธีิกรรมของล้านนา 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นล้านนาในดา้นระบบคุณค่าหรืออุดมการณ์ที�ปรากฏในความ
เชื�อและพิธีกรรม ซึ� งคณะผูจ้ดัทาํเอกสารได้กล่าวแล้วในบทที� 4 เรื� องศาสนา ประเพณี 

และพิธีกรรม แต่ไม่ไดมุ้่งเนน้ดา้นภูมิปัญญาโดยเฉพาะ ในที�นี� จึงไดก้ล่าวถึงอีกครั� ง โดย

กาํหนดออกเป็น ประเด็นใหญ่ๆ คือ คติความเชื�อที�มีต่อโลกทศัน์ที�เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์
ระหว่างมนุษยก์บัสิ�งแวดลอ้ม คติความเชื�อที�มีต่อโลกทศัน์ที�เกี�ยวกบัความเจ็บป่วย และ

คติความเชื�อที�มีต่อโลกทศัน์ที�เกี�ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม แต่ละประเด็นมีรายละเอียด

ดงัต่อไปนี�  
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 4.1  คติความเชื�อที�มีต่อโลกทัศน์ที�เกี�ยวกบัความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบั

สิ�งแวดล้อม 
 วิธีคิดและโลกทศัน์เกี�ยวกบัสิ�งแวดลอ้มที�สะทอ้นความสัมพนัธ์ระหวา่งกนั

นั�น วเิคราะห์ในแง่ของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของชาวลา้นนา ดงัต่อไปนี�  

 
 4.1.1  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัมนุษย์ 

 ในทางทฤษฎีสังคมวิทยามานุษยวิทยาถือวา่มนุษยเ์ป็นสัตวส์ังคม ดงันั�น 

มนุษยจึ์งอยู่เป็นกลุ่มเป็นชุมชนและมีกิจกรรมร่วมกัน ในบรรดากิจกรรมทั�งหลายนั�น 
พิธีกรรมต่างๆ มีบทบาทต่อการรวมกลุ่มและสร้างความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย ์ซึ� งเป็น

กิจกรรมที�ไดรั้บการสืบทอดมาตั�งแต่อดีตจนกระทั�งปัจจุบนั การประกอบพิธีกรรมต่างๆ 

เกิดจากการรวมกลุ่มกนัเพื�อปรึกษาหารือและความมั�นคงของกลุ่มเป็นจุดประสงค์หลกั 
ส่วนจุดประสงค์ด้านลทัธิศาสนาเป็นจุดประสงค์รองลงมา แสดงให้เห็นว่า พิธีกรรมมี

บทบาทและหน้าที�ต่อสังคมมนุษย์ เป็นเครื� องมือดึงดูดมนุษย์ในที�ต่างๆ มาชุมนุมทาํ

กิจกรรมร่วมกนั และเป็นสัญลกัษณ์วา่ผูค้นที�มาชุมนุมในที�พิธีกรรมเป็นพวกเดียวกนั 
 การประกอบพิธีของชาวลา้นนาทุกประเภท เป็นพิธีกรรมที�ตอ้งรวมกลุ่ม

กนั ตั�งแต่ระดบัครอบครัว ชุมชน และกลุ่มชาติพนัธ์ุ (ระดบัเมือง) เป็นพื�นฐานสําหรับ

สร้างความสามคัคีและความสัมพนัธ์ของชุมชน ดงันี�  
 1)  เป็นพื�นฐานสําหรับเด็กในการเข้าสู่สังคม ในการประกอบพิธีกรรม

ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นพิธีกรรมสู่ขวญั ส่งเคราะห์ สืบชะตา และพิธีกรรมที�เกี�ยวเนื�องกับ

วิญญาณหรือความตาย เด็กมกัจะมีส่วนร่วมเสมอ ไม่ว่าจะทางตรงและทางออ้ม โดยไป
ร่วมพิธีกับพ่อแม่ปู่ ย่าตายายและญาติพี�น้อง ขณะเมื�ออยู่ในพิธีกรรมเด็กจะได้รับ 

การปฏิสัมพนัธ์กับผูค้นในสังคม ทาํให้รู้ว่าผูนี้� เป็นญาติกับตน ผูนี้� เป็นใครในชุมชน  

มีฐานะอะไร มีบทบาทอยา่งไร เด็กก็จะสามารถจดัความสัมพนัธ์กบัผูค้นรอบขา้งไดโ้ดย
การสังเกตจากผูค้นและเหตุการณ์ที�เกิดขึ�นขณะนั�น และจะทราบโดยทนัทีว่าพ่ออาจารย์

หรือหมอผูป้ระกอบพิธีอยู่ตรงไหน ญาติผูใ้หญ่และผูเ้ฒ่าผูแ้ก่จะอยู่ตรงไหน การจัด

ความสัมพนัธ์เช่นนี�  เป็นภูมิปัญญาสั�งสมของผูค้นในชุมชนที�สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น ดงันั�น 
พิธีกรรมของชุมชนจึงไม่ปรากฏแม้พิธีกรรมเดียวที�ไม่ให้เด็กเกี�ยวข้องหรืออยู่ร่วมใน

พิธีกรรม การให้เด็กไดเ้รียนรู้เช่นนี�  เป็นพื�นฐานสําคญัที�ทาํให้เด็กเติบโตเป็นผูใ้หญ่ที�ดี 

สามารถวางตนให้เหมาะแก่วยั กาลเทศะ และบุคคล โดยไม่ต้องมุ่งสั�งสอนโดยตรง  
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เป็นพฤติกรรมที�เกิดขึ�นจากภายในจิตใจที�ตนเองยอมรับ ไม่ใช่พฤติกรรมที�ถูกยดัเยียดและ 

เสแสร้งทาํ 
 2)  เป็นการสร้างความสามัคคีให้แก่ชุมชน พิธีกรรมที�เกิดขึ�นในชุมชน

เป็นกลไกที�จาํเป็นในการรวมกลุ่มทางสังคม เป็นสิ�งที�สร้างเอกลักษณ์และสัญลักษณ์

เฉพาะกลุ่ม ทาํหน้าที�ในการรวมกลุ่มของชุมชนจนก่อเกิดความสามคัคีของหมู่คณะ 
มุ่งสร้างความสัมพนัธ์ที�ดีต่อกนัระหว่างมนุษยใ์นครอบครัว ญาติพี�น้อง เพื�อนบา้น และ

ผูค้นในสังคม โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดบั คือ 

 ก.  ความสัมพนัธ์ระดบัปัจเจกบุคคล ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของบุคคลต่อ
บุคคล เป็นความสัมพนัธ์หน่วยยอ่ยในพิธีกรรมนั�น เช่น ผูที้�ไม่เคยรู้จกักนัมาก่อนทั�งที�เป็น

ญาติและไม่ใช่ญาติ  ผู ้ที� เคยผิดข้องหมองใจกัน เป็นต้น เมื�ออยู่ในพิธีกรรมย่อมมี 

การพดูคุยหรือไดรั้บการแนะนาํใหรู้้จกักนั ยอ่มทาํใหเ้กิดความสัมพนัธ์ที�ดีขึ�น 
 ข.  ความสัมพนัธ์ระดบัชุมชน ไดแ้ก่ ความสัมพนัธ์ของชุมชนโดยรวม 

ถือได้ว่าเป็นหน่วยใหญ่ที�สุดในพิธีกรรม ในความสัมพนัธ์ระดบัชุมชนที�ผ่านการหล่อ

หลอมของพิธีกรรม เริ�มตั�งแต่การกาํหนดวนัเวลาร่วมกนั โดยมากมกัจะเป็นพิธีกรรม
ระดบัชุมชน เช่น พิธีกรรมในเทศกาลปีใหม่ พิธีสืบชะตาบา้น ชะตาเมือง พิธีเลี� ยงผีบา้นผี

เมือง เป็นตน้ เมื�อกาํหนดวนัเวลาไดแ้ลว้ ก็ตอ้งร่วมกนัจดัเตรียมงานพิธี และการร่วมกนั

ทาํหน้าที�ต่างๆ ในวนัประกอบพิธีกรรม การกาํหนดหน้าที�ของงานต่างๆ มกัจะเป็น 
การกาํหนดร่วมกันของชุมชน ผูค้นในชุมชนจะรู้กันเองว่าใครเหมาะสมหรือมีความ

ชาํนาญในดา้นใด การทาํงานทาํหนา้ที�ต่างๆ ไม่ตอ้งกาํหนดบทลงโทษแก่ผูไ้ม่ปฏิบติั แต่

ความสัมพนัธ์ในชุมชนจะเป็นตวักาํหนดกฎเกณฑ์เอง ถา้มีผูใ้ดไม่ร่วมมือกบัชุมชน ไม่วา่
ผูน้ั�นจะเป็นคนใหญ่คนโตหรือมีทรัพยส์มบติั ยศถาบรรดาศกัดิ� ขนาดไหนก็ตาม พอถึง

คราวที�ผูน้ั�นตอ้งมีงานหรือกิจกรรมเกิดขึ�นแก่ตนเองหรือครอบครัว เช่น งานบวช งาน

แต่งงาน งานศพ เป็นตน้ คนในชุมชนมกัจะไม่ไปร่วมดว้ย จดัวา่เป็นการลงโทษจากสังคม
ประการหนึ� ง และจดัเป็นบทลงโทษที�หนักมาก ทุกคนจึงไม่อยากให้เกิดขึ�นแก่ตนเอง 

ความสามคัคีของชุมชนจึงเกิดจากกฎเกณฑ์นี� ก่อน จากนั�นจะค่อยๆ พฒันาเป็นความ

สมคัรใจ และซึมซาบเป็นจิตสํานึกสาธารณะว่าพิธีกรรมที�เกิดขึ�นเป็นส่วนหนึ� งของวิถี
ชีวติตนเอง เมื�อพฒันาถึงจุดนี�แลว้ ความสามคัคีของชุมชนยอ่มมั�นคงและย ั�งยนื 
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 4.1.2  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัธรรมชาติ 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัธรรมชาติ เป็นการแสดงถึงศกัยภาพใน
การสังเกต การคิดคน้ การเรียนรู้จากธรรมชาติแวดลอ้ม เพื�อนาํมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์กบั

การดํารงชีพของตนเอง ตั� งแต่ข้าวปลาอาหาร พืชสมุนไพรเป็นทรัพยากรชีวภาพที�

ตอบสนองในการรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วย และสัตว์ป่าสัตว์เ ลี� ยงของตนเอง 
ความสัมพนัธ์ระหวา่งธรรมชาติกบัผูค้นในกลุ่มชาติพนัธ์ุในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียง

ใต ้ไม่เฉพาะกลุ่มชาวล้านนาเท่านั�น เป็นการจดัวิธีคิดและโลกทศัน์ที�แสดงความนอบ

นอ้มต่อธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม โดยเชื�อว่ามนุษยเ์ป็นส่วนหนึ�งของธรรมชาติ ธรรมชาติมี
ความเป็นใหญ่โดยตัวของมันเอง การกระทําต่อธรรมชาติต้องไม่ให้กระทบกับ

ความสัมพนัธ์อนัดีต่อกนั ไม่ได้เป็นไปเพื�อชนะธรรมชาติเช่นเดียวกบัแนวคิดของทาง

ตะวนัตก ดงันั�น ความสัมพนัธ์จึงเป็นไปดว้ยการให้เกียรติแก่กนัและกนั เช่น เมื�อทาํนา
เสร็จตอ้งสู่ขวญัควายที�ช่วยงานตนเองจนเสร็จสมบูรณ์ โดยไม่คิดวา่เป็นสัตวเ์ดรัจฉานที�

ตอ้งรับใชม้นุษย ์เมื�อเก็บเกี�ยวขา้วเสร็จก็ตอ้งทาํพิธีสู่ขวญัขา้ว กั�นแม่นํ� าเพื�อทาํเหมืองฝาย 

เป็นการกั�นกระแสนํ� าและเปลี�ยนสายนํ� า ชาวบา้นถือวา่เป็นการฝืนธรรมชาติ ดงันั�น ตอ้ง
เลี� ยงผีฝายเพื�อขอขมาและให้คุณแก่ชุมชน ตน้ไมใ้หญ่จะเป็นที�สิงสถิตของเหล่าเทวดา

อารักษ์ต่างๆ การตดัต้นไม้ใหญ่จึงไม่ควรกระทาํ เพราะจะทาํให้ชุมชนเดือดร้อนไม่

ประสบความสุขความเจริญ สิ� งเหล่านี�  เป็นกระบวนการคิดที�ไม่เห็นแก่ตวั เมื�อมนุษย์
จาํเป็นต้องเบียดเบียนธรรมชาติ ก็นํามาใช้ประโยชน์เท่าที�จ ําเป็น แล้วก็ตอบแทน

ธรรมชาติใหเ้หมาะสม 

 
 4.1.3  ความสัมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัสิ�งเหนือธรรมชาติ 

 ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัสิ�งเหนือธรรมชาติ เป็นสิ�งที�ชุมชนสร้าง

สัญลักษณ์แทนสิ� งศกัดิ� สิทธิ�  ซึ� งมีคุณและโทษกับมนุษย์ และเพราะว่ามนุษย์มีความ
ปรารถนาที�จะไดรั้บความปลอดภยัและความหวงัวา่อาํนาจของสิ�งศกัดิ� สิทธิ� นั�นจะช่วยได ้

ดงันั�น เพื�อดาํรงรักษาสภาวะอาํนาจแห่งสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ที�มนุษยไ์ดส้ร้างจากความคิดคาํนึง

ของตนเอง หรืออาจจะกล่าวไดว้่าเป็นแนวคิดและโลกทศัน์ที�มีลกัษณะเฉพาะของแต่ละ
กลุ่มชาติพนัธ์ุ และไดถ่้ายทอดไปสู่มนุษยรุ่์นหลงัๆ โดยอาศยัประเพณีและพิธีกรรมเป็น

สื�อประกอบ และมีการปฏิบติัสืบเนื�องที�เชื�อมโยงกบัอุดมการณ์ความเชื�อมาจนถึงปัจจุบนั 
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 4.2  คติความเชื�อที�มีต่อวธีิคิดและโลกทัศน์ที�เกี�ยวกบัความเจ็บป่วย 

 ความเจ็บป่วยของมนุษย์ คือ สภาวการณ์ที�ร่างกายไม่สามารถดาํเนินไป
ตามปกติ อาจมีความผดิปกติเล็กนอ้ยถึงความผดิปกติมากที�ชีวิตไม่สามารถดาํรงอยูไ่ด ้ซึ� ง

มนุษยทุ์กคนในโลกตอ้งประสบ ดงันั�น วิธีคิดและโลกทศัน์เกี�ยวกบัความเจ็บป่วยของ

มนุษยแ์ต่ละชาติพนัธ์ุ แต่ละทอ้งถิ�น และแต่ละภูมิภาคจึงใหก้ารนิยามความหมายต่อความ
เจ็บป่วยแตกต่างกนัไป ตามความเหมาะสมกบัสภาพทางกายภาพของกลุ่มชาติพนัธ์ุและ

สภาพแวดลอ้มในที�นั�นๆ ซึ� งสิ�งเหล่านี�ก็คือภูมิปัญญาสั�งสมที�สืบทอดจากคนรุ่นหนึ�งมาสู่

คนอีกรุ่นหนึ�ง ผา่นการลองผิดลองถูกจนสามารถปรับประยุกตใ์ชเ้ป็นวิถีชีวิตของตนเอง 
แบ่งออกเป็น 3 ประการ คือ วิธีคิดและโลกทัศน์เกี�ยวกับสาเหตุของความเจ็บป่วย  

การวนิิจฉยัความเจบ็ป่วย และการรักษาความเจบ็ป่วย มีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  

 
 4.2.1  คติความเชื�อที�มีโลกทัศน์เกี�ยวกบัสาเหตุของความเจ็บป่วย 

 ชาวลา้นนามีวิธีคิดและโลกทศัน์เกี�ยวกบัสาเหตุความเจ็บป่วย คลา้ยกบั

กลุ่มชาติพนัธ์ุไทในเขตพื�นที�อื�นๆ แต่ในส่วนของรายละเอียดที�ลึกลงไปซึ� งสัมพนัธ์กบั
บริบทของพื�นที� มีความแตกต่างกนัออกไป สาเหตุของความเจบ็ป่วยแบ่งออก ดงันี�  

 1)  ความเจ็บป่วยที�เกิดจากผีหรือสิ�งศักดิ�สิทธิ�ทํา ผีหรือสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ของ

ชาวลา้นนาที�บนัดาลความเจบ็ป่วยในที�นี�  หมายถึงสิ�งที�มีอาํนาจในการที�จะทาํให้เกิดความ
ร่มเย็นเป็นสุข ปกปักรักษาผูค้นทั�งระดบัปัจเจก ครอบครัว และชุมชน ทั�งนี�  ขึ�นอยู่กับ

ประเภทของผีหรือสิ�งศกัดิ� นั�นๆ และยงัมีอาํนาจที�จะทาํให้เกิดความเจ็บป่วย เมื�อมีการลบ

หลู่หรือทาํความผิดต่างๆ เช่น ประพฤติตนไม่เหมาะสมกับจารีตของชุมชน ละเมิด
กฎเกณฑข์อ้หา้มหรือทาํใหผ้หีรือสิ�งศกัดิ� ไม่พอใจ 

 2)  ความเจ็บป่วยที�เกิดจากการเสียขวัญหรือขวัญออกจากตัว ความเชื�อ

เกี�ยวกบัขวญั เป็นวฒันธรรมร่วมของกลุ่มชาติพนัธ์ุไท ชาวลา้นนาก็เช่นเดียวกนั ซึ� งถือวา่
ขวญัเป็นแก่นหรือสิ�งที�ควบคุมร่างกายและจิตใจของมนุษย ์รวมทั�งสิ�งอื�นที�ต่างจากมนุษย ์

เช่น สัตว์และพืชต่างๆ ดังนั� น เมื�อไหร่ที�ขวญัออกจากร่างกาย ผูน้ั�นย่อมได้รับความ

เจ็บป่วย อาจเกิดขึ�นจากกรณีถูกผีหรือปีศาจร้ายจบัขวญัเอาไว ้เกิดอุบติัเหตุ เกิดตกใจ 
อาการป่วยหรือไม่สบายของผูที้�ขวญัออกจากร่างกาย มีตั� งแต่ไม่สบายเล็กน้อยจนถึง

เจบ็ป่วยมากจนตอ้งลม้หมอนนอนเสื�อ และอาจเจบ็ป่วยหนกัจนเสียชีวติ 



 306

 3)  ความเจ็บป่วยที�เกดิจากดวงชะตา ความเชื�อเรื�องดวงชะตาของมนุษย ์

เป็นความเชื�อที�เชื�อมโยงระหวา่งมนุษยก์บัอาํนาจจกัรราศี ซึ� งเป็นอิทธิพลของดวงดาว เมื�อ
ดวงชะตาซึ� งเป็นเจา้เรือนเกิดเคลื�อนมาอยูใ่นจกัรราศีไม่ดีหรือเป็นศตัรูกบัเจา้ของเรือนเกิด 

ทาํใหด้วงชะตาผูน้ั�นไม่สามารถทาํใหเ้จา้ของเป็นไปตามปกติสุข จนทาํใหเ้กิดความ

เจบ็ป่วยและอาจดลบนัดาลสิ�งไม่ดีไม่เป็นมงคลใหแ้ก่เจา้ของดวงชะตา 
 4)  ความเจ็บป่วยที�เกิดจากกรรมเก่า ความเชื�อเรื�องกรรมเก่าเป็นความ

เชื�อที�มีผลสืบเนื�องมาจากหลกัธรรมคาํสอนในพระพุทธศาสนา ดังนั�น กลุ่มชาติพนัธ์ุ

ต่างๆ ที�นบัถือพระพุทธศาสนายอ่มมีความเชื�อเรื�องกรรม ชาวลา้นนาเป็นกลุ่มชนที�นบัถือ
พระพุทธศาสนาดว้ยความศรัทธามาตั�งแต่อดีตจนกระทั�งปัจจุบนั ความเชื�อเรื�องกรรมจึง

แนบแน่นอยูใ่นวถีิชีวติ โดยเฉพาะความเชื�อเกี�ยวกบัมนุษยห์รือสัตวที์�เกิดมาในโลกนี�  ยอ่ม

เกิดจากผลของกรรมเก่าของตนเองเมื�อครั� งอดีตติดตามมาดว้ย ความเจริญรุ่งเรือง ความตก
ทุกขไ์ดย้าก รวมทั�งความสมบูรณ์ของพลานามยั และความเจบ็ป่วยยอ่มเกิดจากการกระทาํ

ของตนเองในอดีตทั�งสิ�น การที�จะหลุดพน้จากกรรมอนัไม่ดีในอดีตชาติของตนเอง ตอ้ง

ทาํบุญทาํกุศลในชาตินี� ใหม้าก จึงจะสามารถบรรเทาสิ�งไม่ดีต่างๆ ใหเ้บาบาง 
 5)  ความเจ็บป่วยที�เกิดจากความไม่สมดุลของร่างกาย ความเชื�อพื�นฐาน

เกี�ยวกับร่างกายและชีวิตของมนุษย์ของชาวล้านนา ย่อมสัมพันธ์กับความเชื�อใน

พระพุทธศาสนา โดยเชื�อว่าชีวิตมนุษยป์ระกอบดว้ยส่วนที�เป็นรูปธรรม คือ ธาตุ 4 และ
นามธรรม คือ ขนัธ์ 5 (ดิน นํ� า ลม ไฟ) (รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ) เมื�อมีความ

สมดุลกนัไม่มากและไม่นอ้ย ยอ่มทาํให้ร่างกายสุขสบาย เมื�อใดขาดความสมดุล ยอ่มทาํ

ให้เกิดความเจ็บป่วย ร่างกายที�ขาดความสมดุลอาจเกิดจากการดาํเนินชีวิตที�ผิดไปจาก
ปกติ การรับประทานอาหารที�เป็นศตัรูของธาตุต่างๆ การเปลี�ยนแปลงของสภาพดินฟ้า

อากาศ อารมณ์ อาย ุสภาวะทางเพศ สิ�งเหล่านี�ยอ่มทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วย 

 
 4.2.2  คติความเชื�อที�มีต่อโลกทศัน์เกี�ยวกบัการวนิิจฉัยความเจ็บป่วย 

 การวินิจฉยัความเจ็บป่วยที�เกิดจากสาเหตุดงักล่าวแลว้นั�น ชาวลา้นนามี

วิธีและโลกทศัน์ที�หลากหลายเป็นเอกลกัษณ์ของตนเอง การวินิจฉัยความเจ็บป่วยว่ามี
สาเหตุจากสิ�งใดนั�น มกัจะเป็นความเจ็บป่วยที�ไม่ปรากฏสาเหตุชดัเจน ที�ต่างจากความ

เจ็บป่วยทั�วไป เช่น ไขห้วดั ปวดหัว ตวัร้อน เป็นตน้ การวิเคราะห์หาสาเหตุของความ

เจ็บป่วยมกัจะเป็นญาติพี�น้อง เพื�อนบา้น พ่ออาจารย ์พ่อหมอต่างๆ และหาแนวทางใน 



 307

การบาํบดัรักษาดว้ยวิธีการที�หลากหลาย การวินิจฉัยความเจ็บป่วยมกัจะเป็นภาระของผู ้

อาวโุส ผูรู้้ และบุคคลที�ชุมชนใหค้วามสาํคญั เช่น หมอพื�นบา้น พ่ออาจารย ์หมอพิธีต่างๆ 
และผูที้�เป็นเจา้ทรง โดยมีวธีิการวนิิจฉยั ดงันี�  

 1)  การวนิิจฉัยความเจ็บป่วยด้วยการพิจารณาอาการป่วย การวินิจฉยัใน

ลกัษณะนี�  เกิดจากการพิจารณาอาการหรือสีหน้าท่าทางของผูป่้วยว่ามีสาเหตุของโรค
อะไร หรือมีสิ�งใดเป็นสาเหตุทาํให้เกิดโรค รวมทั�งการซักถามหรือคาํบอกเล่าจากผูป่้วย

เอง บางครั� งผูที้�วินิจฉยัอาจพิจารณาจากการหยั�งรู้ดว้ยตนเอง โดยวิธีการจบัมือผูป่้วยหรือ

สังเกตอาการของผูป่้วย ก็สามารถทราบไดท้นัที 
 2)  การวินิจฉัยความเจ็บป่วยด้วยการเสี�ยงทายและการทํานาย การเสี�ยง

ทายเพื�อหาสาเหตุของความเจ็บป่วย เป็นการวินิจฉัยในกรณีที�ไม่สามารถหาสาเหตุโดย

การวเิคราะห์อาการป่วยหรือการพิจารณาจากการหยั�งรู้ได ้การเสี�ยงทายจึงเป็นอีกวิธีหนึ�ง
ที�ใช้สําหรับสืบค้นหาสาเหตุของความเจ็บป่วย รวมทั� งการพยากรณ์หรือทาํนายถึง

เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจาํวนัล่วงหน้าได้ (การทาํนายอนาคต) การเสี� ยงทายของ 

ชาวลา้นนามีวิธีการที�หลากหลายและอาจแตกต่างกนัออกไปในแต่ละพื�นที� เช่น เขา้ทรง 
ใชไ้ข่ตม้ ผหีมอ้นึ�ง เป็นตน้ 

 

 4.2.3  คติความเชื�อที�มีต่อโลกทศัน์เกี�ยวกบัการรักษาความเจ็บป่วย 
  โลกทศัน์เกี�ยวกบัการรักษาความเจ็บป่วยของผูค้น ตามแบบฉบบัโบราณ

ของชาวลา้นนา เป็นการรักษาที�หลากหลายและอาจมีการผสมผสานหลายวิธีเขา้ดว้ยกนั 

ดงันั�น จึงสรุปวเิคราะห์ที�ชุมชนชาวลา้นนาไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัจนปัจจุบนั มีดงันี�  
 1)  การรักษาความเจ็บป่วยด้วยพิธีกรรม ความเจ็บป่วยของชาวลา้นนาที�

ตอ้งรักษาดว้ยพิธีกรรมนั�น ส่วนมากเป็นความเจ็บป่วยที�สาเหตุมาจากการถูกอาํนาจเหนือ

ธรรมชาติกระทาํ เช่น ถูกผีสางเทวาดาอารักษ์ ตลอดจนผลจากกรรมเก่า เป็นต้น ใน
ปัจจุบนันี�  การรักษาความเจ็บป่วยด้วยพิธีกรรม มกัจะรักษาควบคู่ไปกับการักษาด้วย

แพทยแ์ผนปัจจุบนัหรือยาแผนปัจจุบนั และการรักษาดว้ยสมุนไพร พิธีกรรมเป็นสิ�งที�

เชื�อมต่อระหวา่งอาํนาจเหนือธรรมชาติกบัมนุษย ์เพื�อให้อาํนาจเหนือธรรมชาตินั�นไดรั้บ
ความพึงพอใจ จนทาํใหอ้าการเจ็บป่วยหมดไปหรือบรรเทาเบาบางไป เป็นการปรับความ

สมดุลระหวา่งอาํนาจเหนือธรรมชาติกบัมนุษย ์



 308

 2)  การรักษาความเจ็บป่วยด้วยคาถาอาคม  การรักษาความเจ็บป่วยด้วย

คาถาอาคมนั�น เป็นการรักษาผูป่้วยที�เกิดจากอาํนาจเหนือธรรมชาติกระทาํ หรือถูกคุณ
ไสย และความเจบ็ป่วยที�เกิดขึ�นธรรมดาทั�วไป ผูที้�ทาํหนา้ที�รักษาดว้ยคาถาอาคมจะเป็นผู ้

อาวุโสที�ไดรั้บการสืบทอดจากครูของตนเอง และพ่อน้อยพ่อหนานที�ผ่านการบวชเรียน

แลว้ การใชค้าถาอาคมรักษาผูป่้วยไม่ซบัซอ้นเหมือนกบัการรักษาดว้ยพิธีกรรม อาจรักษา
ร่วมกับสมุนไพรพื�นบ้านหรือทาํนํ� ามนต์สําหรับประพรมหรือให้ผูป่้วยอาบหรือดื�ม  

ในกรณีที�วินิจฉยัความเจ็บป่วยวา่ถูกผีหรือคุณไสย ผูป้ระกอบพิธีอาจใชค้าถาร่วมกบัการ

เสกขา้วสารหรือกรวดทรายหวา่นรอบบา้น เช่น เด็กร้องไหต้อนกลางคืน เป็นตน้ 
 3)  การรักษาความเจ็บป่วยด้วยยาสมุนไพร สาเหตุความเจ็บป่วยที�

วินิจฉัยว่ามีผลมาจากการขาดความสมดุลของธาตุ 4 และขนัธ์ 5 หมอพื�นบา้นจะใช้วิธี

รักษาด้วยสมุนไพรและใช้คาถาร่วมกบัการรักษา นอกจากรักษาด้วยยาสมุนไพร เช่น 
งูสวดั กระดูกแตก (ที�ไม่ใช่อาการหนักมาก) ซีดหรือก้อนไขมนัใตผ้ิวหนัง (เรียกกนัว่า 

สาน” ชาวล้านนาก็ยงันิยมรักษาด้วยยาสมุนไพรกับหมอพื�นบา้น เพราะมีความเชื�อว่า 

การแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะทาํใหอ้าการลุกลามหรือแมจ้ะหายก็อาจทิ�งร่องรอยไว ้
 

 4.3  คติความเชื�อที�มีต่อวธีิคิดและโลกทัศน์ที�เกี�ยวกบัคุณธรรมและจริยธรรม 

 พิธีกรรมของชุมชนจะช่วยให้มนุษย์ปรับตนเองให้เข้ากับสังคม และ
สามารถดาํรงชีวิตอยู่ในสังคมเช่นเดียวกบับุคคลอื�น สิ� งเหล่านี� เรียกว่าการขดัเกลาทาง

สังคม (Socialization) ทุกคนในชุมชนย่อมผ่านการขัดเกลาทางสังคมตั� งแต่แรกเกิด

จนกระทั�งสิ�นชีวิต โดยหน่วยทางสังคมเริ�มแรกเด็กจะถูกบุคคลในครอบครัวขดัเกลา เมื�อ
เจริญเติบโตขึ�นก็อาศยัสังคมทั�งระดบัปัจเจกบุคคลและระดบักลุ่มบุคคล สิ�งเหล่านี� มุ่งเนน้

ให้ผู ้คนเป็นคนดีปฏิบัติตามกฎระเบียบของชุมชน โดยรวมเรียกว่าเป็นผู ้ประพฤติ

คุณธรรมและจริยธรรมของสังคม 
 การขดัเกลาทางสังคมโดยผา่นพิธีกรรม มีทั�งทางตรงและทางออ้ม เริ�มตั�งแต่

สาเหตุที�เกิดพิธีกรรม ขั�นตอนการเตรียมพิธีกรรม การประกอบพิธีกรรม บรรยากาศ 

การประกอบพิธีกรรม และวรรณกรรมที�ใช้ในพิธีกรรมแต่ละประเภท ทุกขั�นตอนมี 
การสอดแทรกศีลธรรมและจริยธรรมให้ชุมชนสามารถนาํไปใช้ในชีวิตประจาํวนัได ้ 

โดยสามารถแยกประเด็น ดงัต่อไปนี�  
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   4.3.1  การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม 

   การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงพฤติกรรมและค่านิยมที�พึง
ประสงค์แก่ผูค้นในชุมชน โดยผ่านกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากพิธีกรรมนั� น 

ประกอบดว้ย 

  1)  ความสามัคคีและความเสียสละ พิธีกรรมเกือบทุกประเภท ทั�งที�เป็น
ระดับครัวเรือนและระดับชุมชน ต่างมุ่งสร้างความสามคัคีให้เกิดขึ� นในชุมชน และ

เสริมสร้างความเสียสละ ที�ปรากฏทั� งการเสียสละกําลังกายและกําลังทรัพย์ เป็น 

การปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมดา้นความสามคัคีและความเสียสละ เพื�อช่วยเหลือผูอื้�น
และลดความเห็นแก่ตวั 

  2) ความกตัญ�ูกตเวที คุณธรรมและจริยธรรมดา้นความกตญั�ูกตเวที 

เป็นการปลูกฝังใหเ้ป็นผูก้ตญั�ูรู้คุณบิดามารดา ครูอาจารย ์ผูมี้บุญคุณต่อตนเองและสังคม 
แทรกอยูใ่นพิธีกรรมต่างๆ ที�ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม 

  3)  ความอ่อนน้อมถ่อมตนและความมีสัมมาคารวะ  สภาพบรรยากาศใน

การประกอบพิธีกรรมของชุมชนที�ปรากฏส่วนมาก จะเป็นทางการและศกัดิ� สิทธิ�  ผูที้�เขา้
ร่วมการประกอบพิธีจะมีความอ่อนนอ้มถ่อมตนต่อผูเ้ฒ่าผูแ้ก่ สิ�งศกัดิ� สิทธิ� ในพิธี และต่อ

ผูน้าํพิธีกรรม โดยเฉพาะผูน้าํพิธีกรรมทั�งเป็นพระภิกษุสามเณร พ่ออาจารยห์รือหมอผูน้าํ

พิธี และญาติผูใ้หญ่ ทุกคนจะยกมือไหวเ้สมอ โดยไม่คาํนึงว่าจะมีอายุมากหรือน้อยกว่า
ตน การทาํเช่นนี� ช่วยให้เกิดการขดัเกลาจิตใจให้เป็นผูอ่้อนน้อมถ่อมตนและเป็นผูส้ัมมา

คารวะ ลดทิฐิ ลดอตัตาของตนเอง บรรยากาศในพิธีจึงเป็นการสร้างความสัมพนัธ์อนัดี

งามให้เกิดขึ�นในชุมชน โดยปราศจากการถือยศถาบรรดาศกัดิ�  ตาํแหน่ง หน้าที�การงาน 
และฐานะ 

 

   4.3.2  การป้องกนัไม่ให้ประพฤติผดิคุณธรรมและจริยธรรม 
   พฤติกรรมของชุมชนผา่นพิธีกรรมที�ปฏิบติัสืบต่อกนัมา นอกจากจะช่วย

ปลูกฝังคุณธรรมและจริยธรรมแก่ผูค้นในสังคมแล้ว ยงัมีบทบาทหน้าที�ในด้านการ

ป้องกันไม่ให้สมาชิกในครัวเรือนหรือในชุมชนประพฤติผิดทาํนองครองธรรม เช่น 
ลูกหลานล่วงละเมิดความประพฤติที�ไม่ดี ไม่รักนวลสงวนตวั จะทาํให้ตระกูลเดือดร้อน

หรือญาติผูใ้หญ่ไม่สบาย เรียกโดยทั�วไปว่าการผิดผี ตอ้งพิธีเลี� ยงผีบรรพบุรุษ เหตุการณ์

ต่างๆ จึงจะสงบสุข และบุตรหลานที�ประพฤติเช่นนั�น ย่อมได้รับคาํครหาและคาํตาํหนิ
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จากชุมชน ดงันั�น จึงเป็นเครื�องมือควบคุมพฤติกรรมของผูค้นในชุมชน ให้ระวงัความ

ประพฤติของตนเอง เพราะแมว้่าไม่มีใครเห็น แต่ผีสางเทวดาอารักษก์็ยงัเห็นพฤติกรรม
ของตนเองอยู่เสมอ นอกจากนี�  ยงัมีพฤติกรรมอื�นๆ ที�มีผลสะทอ้นที�ไม่ดีของชุมชนดว้ย 

ทั�งที�เกิดจากความหลงลืมไม่เอาใจใส่บวงสรวงเลี�ยงดูศาลพระภูมิสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ต่างๆ การ

ลบหลู่ดูหมิ�นบรรพบุรุษและสิ�งศกัดิ� สิทธิ� ทั�งหลาย เป็นตน้ สิ� งเหล่านี� จะเป็นตวัควบคุม
พฤติกรรมของผูค้นในชุมชนอีกทอดหนึ�ง นอกจากคนในชุมชนดว้ยกนัเอง 

 

 5. สํานวนและภาษิตล้านนา 
 ชุมชนทั� งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เมื�อได้สั�งสมประสบการณ์มาเป็นเวลา

ยาวนาน ผ่านชีวิตทั� งดีและร้าย ทุกข์และสุขมามาก ย่อมเรียนรู้ชีวิตแล้วสั�งสอน

ประสบการณ์เหล่านั�นไวเ้ตือนคนร่วมสมยัหรือสั�งสอนคนรุ่นหลงั เพื�อให้การดาํเนินชีวิต
เป็นไปโดยราบรื� นไม่ผิดพลาด และเกิดดุลยภาพในระบบความสัมพนัธ์ระหว่างคน

ดว้ยกนัและระหวา่งคนกบัธรรมชาติแวดลอ้ม ดว้ยการสังเกตสรรพสิ�งรอบๆ ตวั ผูรู้้ยอ่ม

ผกูความคิดไวเ้ป็นสํานวน ภาษิต คาํคม ความเปรียบ คาํพงัเพย หรือกวีพจน์ เพื�อเตือนสติ
คนทั�งหลายใหรู้้เท่าทนัชีวติ 

 ระบบความสัมพนัธ์และวิถีการดํารงชีวิตในวฒันธรรมล้านนาก็เช่นกัน ชาว

ลา้นนาไดส้ร้างสรรคแ์ละสั�งสมภูมิปัญญาไวใ้นลกัษณะเช่นนี�มากมาย โดยที�สังคมลา้นนา
เป็นสังคมเกษตรกรรมในภูมิประเทศและภูมิอากาศที�คล้ายคลึงกับภูมิภาคอื�นๆ อยู่มา

ระดบัหนึ�ง แต่ไม่ทั�งหมด และเป็นสังคมชาวพุทธเช่นเดียวกบัคนในภูมิภาคอื�น ภูมิปัญญา

ที�ผูกไวเ้ป็นถอ้ยคาํหรือภูมิปัญญาที�ตกผลึกเหล่านี�  จึงมีส่วนคลา้ยคลึงพอ้งรับกนัไม่น้อย 
ในที�นี� จึงไดค้ดัเอาสาํนวนและภาษิตลา้นนาที�เห็นวา่สะทอ้นวฒันธรรม ความเป็นอยู ่หรือ

ธรรมชาติแวดลอ้มที�เป็นพื�นเพลา้นนา เพื�อให้นกัศึกษาไดเ้ห็นความเฉียบแหลมแห่งภูมิ

ปัญญาที�แพร่หลายอยู่เป็นค่านิยมทั�วไปในวฒันธรรมล้านนา และในขณะเดียวกันก็มี
คุณค่าที�เป็นสากลของมวลมนุษย ์อีกทั�งเป็นสมบติัทางวฒันธรรมอนัหลากหลายของคน

ในสังคมไทยโดยรวมอีกด้วย ได้มีผูรู้้หลายท่านรวบรวมภูมิปัญญาเกี�ยวกบั ผูจ้ดัทาํจึง

นาํมาเป็นตวัอยา่งดงันี�   
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ก. เกี�ยวกบัการเรียนรู้ของมนุษย์ 
สํานวนและภาษิตล้านนา คําแปลความ 

เสียมบ่คม ใส่ดา้มหนกัๆ ความฮู ้
บ่นกั หื�อหมั�นเรียนหนงัสือ 

จอมไม่คมใหใ้ส่ดา้มหนกัๆ ความรู้ไม่มากให้
หมั�นเรียนหนงัสือ 

ใคร่หลวกหื�ออยูใ่กลน้กัปราชญ ์ อยากมีความรู้ ให้อยูใ่กลค้นที�มีความรู้หรือ
นกัปราชญบ์ณัฑิตทั�งหลาย 

มีพร้าบ่หมั�นฝน มนัช่างเปนขี� เหมี�ยง มีดพร้าไม่หมั�นลบัก็จะขึ�นสนิม ดุจความรู้ถา้ไม่
ขยนัทบทวนก็จะลืมเลือนไปได ้

ขะโยมดียอ้นตุเ๊จา้ ลูกเตา้ดียอ้น 
ป้อแม่ 

ลูกศิษยดี์ก็เพราะครูอาจารยอ์บรมสั�งสอนใหเ้ป็น
คนดี ลูกหลานดีก็เพราะพอ่แม่ไดอ้บรมสั�งสอน 

กาํฟู่ นกัปราชญเ์หมือนดาบสองคม 
กาํฟู่ คนโง่งม เหมือนลมปั�ดยอดไม ้

คาํพดูของนกัปราชญค์มคายเหมือนดาบสองคม 
มีความหมายกวา้งขวางลึกซึ� ง ส่วนคาํพดูของคน
โง่นั�นเหมือนลมพดัยอดไมไ้ร้ความหมาย 

 
ข. เกี�ยวกบัการดําเนินวถิีชีวติ 

สํานวนและภาษิตล้านนา คําแปลความ 
คนใหญ่แลว้ บ่ตอ้งมาสอน จี� หีดแมง
จอน ไผสอนมนัเตน้ 

คนเราโตๆ กนัแลว้ ไม่ตอ้งมาสั�งสอนกนัมากมาย 
ดูจิ�งหรีด แมงกระชอน เกิดมาไม่มีใครสอนให้
มนัเตน้ มนัก็ยงัเตน้ได ้

เปนคนหื�อมนัตากวา้ง ผอ่ตางไป
ไกล 

เป็นคนควรมองการณ์ไกล การมองไกลจะรู้วา่มี
อะไรอยูข่า้งหนา้ ถา้มองใกลย้อ่มทาํใหเ้กิดความ
ผดิพลาดไดม้ากกวา่ 

บ่ดีเลี�ยงคนต่างดา้ว บ่ดีเลี�ยงทา้วต่าง
แดน บ่ดีดูแควนคนทุกข ์

ไม่ควรไวใ้จคนที�เรายงัไม่รู้จกั และไม่ควรดูถูก
คนที�ทุกขย์าก เพราะต่อไปเขาอาจประสบ
ความสาํเร็จเป็นใหญ่เป็นโตได ้

เสียเงิน เสียคาํ ยงัหาได ้ของอยูใ่ต ้
ยงัลุ่มวสิัย เสียนํ�าใจ จะหาไหนได ้

เงินทองเป็นสิ�งที�หาไดง่้าย แต่คนมีนํ�าใจจะหาที�
ไหนไม่ไดง่้ายๆ ควรรักษานํ�าใจกนัไว ้การใดทาํ
ไปแลว้ ถา้เป็นการเสียนํ�าใจกนัก็ไม่ควรทาํ 

ดาํนํ�าหื�อถึงทราย นอนหงายหื�อมนั
หนัฟ้า 

ทาํอะไรใหท้าํจริงจงั ดาํนํ�าก็ดาํลึกจนถึงพื�นทราย 
นอนหงายก็ใหม้องเห็นทอ้งฟ้า 
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ค. เกี�ยวกบัโชคชะตาวาสนา 

สํานวนและภาษิตล้านนา คําแปลความ 

ป่าไมล้อ้มหลืบเขา วาสนาคนเฮา 
ไผบ่่ห่อนฮูไ้ด ้

ป่าไมล้อ้มภูเขาใครก็เห็นใครก็รู้ แต่โชค
วาสนาของคนเราไม่มีใครสามารถรู้อนาคต

ได ้ดงันั�น อยา่ดูถูกคนอื�น อยา่ซํ� าเติมคนอื�น 

ไมบ้่เนิ�ง เผิ�งไหนจกัต๋อม หมาบ่งอม  

แมวไหนจะยี�เขี�ยว 

ตน้ไมไ้ม่เอน ผึ�งที�ไหนจะทาํรัง สุนขัไม่ขู่ 

แมวก็คงไม่แยกเขี�ยวใส่ เมื�อมีผลก็ตอ้งมีเหตุ
ที�ทาํใหเ้กิดผลนั�นๆ ขึ�นมาก 

 

ง. เกี�ยวกบัศีลธรรมจรรยา 

สํานวนและภาษิตล้านนา คําแปลความ 

วงันํ�าเยน็ไหนปลาขอ้น วงันํ�าฮอ้นปลา

วา่ยหนี 

ที�ไหนมีความสมบูรณ์ ร่มเยน็ ก็จะมีผูค้นไป

อาศยัอยูม่าก ที�ใดเดือดร้อนก็จะไม่มีคนไป

อาศยัอยู ่

บ่นบัถือตุพ๊ระ ก็หื�อนบัผา้เหลือง บ่นบัถือ
ตอเฟือง ก็หื�อนบัถือเม็ดเขา้ 

ไม่เคารพพระก็ขอใหค้วามเคารพผา้เหลือง 
ไม่เคารพตอฟางขา้ว ก็ขอให้นบัถือเมล็ด

ขา้วที�ใหค้นเราไดอ้าศยัเลี�ยงชีวติ 

ใจใสเปนบุญ ใจขุ่นเปนบาป จิตใจแจ่มใสยอ่มเป็นบุญกุศล มีความสุข 
แต่จิตใจที�ขุ่นมวัยอ่มมีแต่ความทุกขย์าก 

ปากเปนธรรม ใจดาํเหมือนหมิ�นหมอ้ ปากกล่าวแต่ธรรมะ แต่จิตใจดาํเหมือนกน้

หมอ้ 

เกิดเปนมนุษยส์ัตวโ์ลก อยา่ผกูมั�นกาํเวร เกิดเป็นมนุษยแ์ลว้อยา่ไดจ้องเวรจองกรรม
กนัเลย 

 

 จากตวัอย่างที�เลือกมาแสดงไวข้้างต้นนั�น พอจะเห็นได้ว่า ภูมิปัญญาท้องถิ�น

ลา้นนาเหล่านี�  เกิดจากการสังเกตธรรมชาติและวถีิชีวติแวดลอ้มที�ชาวบา้นประสบพบเห็น
อยู่ เมื�อนาํมาเป็นอุทาหรณ์หรือความเปรียบ ก็ทาํให้เห็นภาพพจน์และเขา้ใจนัยได้ง่าย  

จึงกล่าวไดว้า่ พฤติกรรมและบรรทดัฐานทางจริยธรรมของคนลา้นนานั�น มีส่วนไดรั้บการ
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อบรมบ่มเพาะและหล่อหลอม ส่วนหนึ�งเป็นผลมาจากสํานวนและสุภาษิตเหล่านี�  ซึ� งก็ยงั

เป็นความจริงอยูไ่ม่เสื�อมคลายไปตามกาลเวลา อีกทั�งมีความไพเราะ บ่งบอกให้เห็นลาํนาํ
ชีวติและระบบคุณค่าที�นบัถือสืบเนื�องกนัมา ก่อให้เกิดการเรียนรู้อยา่งเป็นธรรมชาติ และ

เป็นไปตามอธัยาศยัในชีวิตประจาํวนั มีคุณค่าและความหมายที�เขา้ใจได้ง่าย แต่มีความ

ลึกซึ� งแฝงอยู่ไม่น้อย ภูมิปัญญาเหล่านี� จึงเป็นมรดกตกทอดที�เกิดจากการกลั�นกรอง
ประสบการณ์ที�ตกผลึกแลว้สาํหรับคนรุ่นหลงัไดเ้รียนรู้ต่อไป 

 

 6. ประดิษฐกรรมพื�นบ้านล้านนา 
 ความรู้ความสามารถในการประดิษฐ์ของใชพ้ื�นบา้น เป็นการแสดงออกอีกอยา่ง

หนึ� งที�เป็นรูปธรรมของภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาการครองชีพ และการสร้างสรรค์

ศิลปหตัถกรรมจากวสัดุสิ�งของที�หาไดจ้ากสิ�งแวดลอ้มตามธรรมชาติ ความเฉลียวฉลาด
ในการรู้เท่าทนัธรรมชาติของสัตว ์พืช และสิ�งของนานาชนิดตามสภาพภูมิประเทศ แลว้

รู้จกัดดัแปลงเอามาใชป้ระโยชน์ในการดาํรงชีพซึ�งเป็นคุณสมบติัพิเศษของมนุษยชาติที�ได้

สั�งสมกนัไวเ้ป็นวฒันธรรม ครั� นเมื�อสิ� งแวดล้อมและเงื�อนไขทางเศรษฐกิจสังคม และ
ความรู้เทคโนโลยีเปลี�ยนแปลงไป ประดิษฐกรรมก็เปลี�ยนแปลงไปดว้ยไม่มีที�สิ�นสุด แต่

ถึงอยา่งไรก็ยอ่มเป็นการแสดงออกถึงภูมิปัญญาอนัเหมาะสมแก่การดาํรงชีพของกลุ่มชน

อยา่งชดัเจนเป็นรูปธรรม 
 ประดิษฐกรรมของใช้พื�นบา้นลา้นนา แสดงให้เห็นคุณค่าของภูมิปัญญาอนัเกิด

จากความรู้และความเขา้ใจธรรมชาติแวดลอ้ม อนึ�ง ความชาญฉลาดเหล่านี� ยอ่มไม่ปรากฏ

ตวัตนของผูป้ระดิษฐ์สร้างสรรค์นิรนามของผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรม เพื�อประโยชน์ใช้
สอย แล้วสั�งสม แก้ไขปรับปรุงให้เหมาะสมแก่ประโยชน์ใช้สอยยิ�งขึ� นเป็นลําดับ 

ตลอดจนมีความงามความประณีตแสดงไวด้ว้ยตลอดเวลา นอกจากนี�ภูมิปัญญาอนัแสดง

ออกมาในรูปประดิษฐกรรมที�เป็นขา้วของเครื�องใชพ้ื�นบา้นนั�นยอ่มเป็นการแสดงออกถึง
คุณค่าทางสุนทรียภาพอีกโสดหนึ� งด้วย โดยเฉพาะเมื�อสิ� งประดิษฐ์นั�นๆ  ทาํหน้าที�ให้

ประโยชน์ใชส้อยอยูใ่นบริบทของวฒันธรรมอยา่งมีชีวติชีวา 

 สําหรับประดิษฐกรรมพื�นบา้นล้านนาอนัมีอยู่อเนกอนนัต์ ที�เห็นว่าสะทอ้นให้
เห็นภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาและการปรับตัวของกลุ่มชนที�ตั� งถิ�นฐานอยู่บนที�ราบ

ระหว่างเขาอนัมีสายนํ� าหล่อเลี� ยง รวมทั�งเหมาะแก่ระบบเศรษฐกิจการเกษตรและสังคม
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เกษตรนั�น ขอ้สังเกตเกี�ยวกบัศิลปะในการนาํพลงังานมาใช้กบัเครื�องมือที�ประดิษฐ์ขึ�น

สามารถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ 
1. พลงังานคน เช่น การนา้วคนัธนู ขดุดิน ตาํขา้ว รวมถึงการบงัคบัสัตวใ์ห้เดินไป

ทางซ้าย – ขวา ตามความตอ้งการ การเลียนเสียงสัตวห์รือเสียงเหยื�อเพื�อล่อสัตวใ์ห้เขา้มา

ติดกบัดกั การบงัคบัใหเ้ครื�องมือทาํงานหรือหยดุทาํงาน ฯลฯ 
2. พลงังานสัตว ์เช่น แรงควายไถนา – ฉุดระหัดวิดนํ� า การเคลื�อนไหวของสัตว์

ไปถูกกระเดื�องหรือกลไกของกบัดกั หรือสัตวว์ิ�งไปชนตาข่าย บ่วง แร้ว แรงที�เกิดจากปลา

ตอดเหยื�อเกี�ยวเบ็ดทาํให้ทุ่นเบ็ดไหว หรือปลากระโดดขึ� นไปในต่วงเต้นที�ดักไวห้น้า
นํ�าตก เป็นตน้ ทั�งนี�ผูป้ระดิษฐเ์ครื�องมือจบัสัตวจ์ะตอ้งเขา้ใจนิสัยสัตวแ์ต่ละชนิดดว้ย 

3. พลงังานธรรมชาติ เช่น 

- แรงดึงดูดของโลก ที�ทาํให้วตัถุต่างๆ ตกลงสู่พื�น ดังปรากฏในการทาํงาน
ของขะตั�มหิน การตาํขา้วของครกมอง การไหลของกระแสนํ�าลงสู่ที�ต ํ�ากวา่ของเหมืองฝาย 

- พลงัลม ที�ปรากฏในกะลกไล่นก กาวี หรือพดัที�ใชพ้ดัฝุ่ นผงออกจากขา้วเปลือก 

เครื�องสูบนํ�ากงัหนัลม โหวไ้ล่กา เป็นตน้ 
- พลงันํ�า เช่น พลงันํ� าตก พลงันํ� าไหลฉุดระหดั พลงันํ� าบงัคบัการทาํงานของครก

มอง การไหลของนํ�าที�พาเอาปลาเขา้ไปติดเครื�องดกัปลา ไดแ้ก่ ไซ ตบั เป็นตน้ 

- พลงัแสงอาทิตย ์สาํหรับตากอาหาร สิ�งของเครื�องใช ้เสื�อผา้ 
- พลงัไฟ สาํหรับใชล้นไมไ้ผใ่หแ้หง้หรือใหอ่้อนตวั แลว้ดดัเป็นรูปต่างๆ การยา่ง

เครื�องมือเครื�องใช้ การหุงตม้อาหาร ใช้ทาํคบเพลิงไล่สัตว ์การเผาขยะ เผาอิฐ เผาถ่าน 

โคมไฟ เป็นตน้ 
- พลงัไอนํ�า ใชนึ้�งขา้วเหนียว ผกั หรืออบตวัดว้ยสมุนไพร 

- พลงัควนัไฟ ใช้ไล่ผึ�ง ปล่อยโคมลอยในงานเทศกาลสําคญัๆ ย่างปลา เนื�อสัตว ์

และเมล็ดพืชที�ตอ้งการถนอมไวน้านๆ  
- พลงัการดีดหรือคืนตวัของไม ้เช่น ไมไ้ผที่�มีแรงดีดตวัและคืนตวัถูกนาํมาใชใ้น

การทาํงานของเครื�องกลึงไม ้ใชขึ้งหนา้ไม ้ธนู หรือแรงดีดของตน้ไมที้�ดึงเชือกบ่วงแร้ว 

- พลงัจากการอดัตวัของวตัถุ เช่น การตอกลิ�ม การบีบนํ� ามนัพืช การบีบออ้ยดว้ย 
อีดออ้ย เป็นตน้ 

- พลงัการยดืหยุน่และการคืนตวัของวตัถุ เช่น การยดืหยุน่ของเกลียวเชือก 

หนงัสติ�ก เป็นตน้ 
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ดว้ยการเขา้ถึงเคล็ดลบัของการใช้พลงังานเหล่านี�  การประดิษฐ์คิดคน้เครื�องมือ

เครื�องใช้พื�นบา้นจึงเป็นเรื�องของศิลปะการปรับใช้พลงังานให้รับกบัรูปแบบและวิธีการ
อนัหลากหลาย ดว้ยการรู้เท่าทนัศกัยภาพของวตัถุที�นาํมาใช้ รู้ความตอ้งการของมนุษย ์

และรู้จกันิสัยหรือธรรมชาติของสัตว์และสิ� งของต่างๆ รวมทั�งมีความคิดจินตนาการ 

ในการสร้างสรรค์เครื�องมือเครื�องใช้ให้งดงามตามรสนิยมของคนในวฒันธรรม และ 
การเขา้ถึงคุณสมบติัและความงามของวตัถุสิ�งของที�นาํมาประดิษฐ์เป็นหตัถกรรมพื�นบา้น 

แมก้าลสมยัไดเ้ปลี�ยนแปลงไป และสิ�งประดิษฐ์พื�นบา้นหลายอยา่งหมดความจาํเป็นหรือ

ความเหมาะสมที�จะใช้งานแล้ว แต่การศึกษาให้เข้าถึง “ปรีชาญาณ” ที�อยู่เบื�องหลัง
ประดิษฐกรรมพื�นบ้านก็จะทาํให้เราสามารถเรียนรู้ และชื�นชมความรู้ ความสามารถ 

นวตักรรม และศกัยภาพของชาวลา้นนาผูเ้ป็นเจา้ของวฒันธรรมไดเ้ป็นอยา่งดี 

 
ภูมิปัญญาล้านนากบัการปรับตัวในบริบทที�เปลี�ยนแปลง 

 

 ปัจจยัที�มีอิทธิพลแห่งความคงอยูแ่ละความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา 
มีผลต่อการเรียนรู้ของชุมชนชาวลา้นนา โดยพิจารณาวิเคราะห์ปัจจยัที�มีอิทธิพลต่อความ

เปลี�ยนแปลง ดงัต่อไปนี�  

 
1.  ปัจจัยแห่งความคงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ�นล้านนา 

 ความสัมพนัธ์ที�มีอิทธิพลต่อความคงอยูข่องภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ซึ� งมีผลต่อวิถีชีวิต

ในปัจจุบนัของชาวลา้นนานั�น เกิดจากปัจจยัภายในชุมชนเป็นหลกั โดยเกิดจากการเรียนรู้ 
การปรับตวั และการดาํรงอยูข่องภูมิปัญญาดงักล่าวตั�งแต่อดีตจนกระทั�งปัจจุบนั อิทธิพล

ของปัจจยัต่างๆ สรุปไดด้งันี�  

 
 1.1  วฒันธรรมชุมชน 

 วฒันธรรมชุมชนที�ไดรั้บการสืบทอดตั�งแต่อดีตจนกระทั�งปัจจุบนั เป็นเรื�อง

ของวถีิชีวติที�มีความสัมพนัธ์เชื�อมโยงกบัสถานภาพของคนในชุมชน สภาพของธรรมชาติ
และสิ�งแวดลอ้มต่างๆ และสิ�งเหนือธรรมชาติ ที�แสดงออกถึงวิธีคิด โลกทศัน์ ความเชื�อ 

ความสัมพนัธ์และความเชื�อมโยงสิ�งดงักล่าวนั�น เป็นการปรับความสมดุลของวฒันธรรม

ชุมชนทาํใหภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นยงัคงอยู ่และชุมชนยงัสามารถปรับประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสม



 316

กบัสภาวการณ์ในปัจจุบนัได ้ที�สัมพนัธ์กบัชีวติตั�งแต่เกิด เจริญเติบโต การศึกษาหาความรู้ 

การทาํมาหากิน ความเจ็บป่วย จนกระทั�งเสียชีวิต วฒันธรรมชุมชนจึงเป็นการส่งเสริม 
การถ่ายทอด การปรับตวัของภูมิปัญญาทอ้งถิ�น และทาํใหชุ้มชนสามารถรักษาสิ�งอนัดีงาม

ไวไ้ด ้ท่ามกลางความเปลี�ยนในปัจจุบนั 

 
 1.2  การผลติพื�นบ้าน 

 ระบบการผลิตพื�นบา้น หมายถึง ระบบการผลิตที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานของวิธีคิด

เกี�ยวกบัความสมดุลระหวา่งระบบนิเวศ การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ และการดาํรงชีวิต
ในปัจจุบันของชุมชน ในบริบทดังกล่าวนั� น ล้วนแต่อยู่บนความสัมพันธ์ของคน 

ธรรมชาติ และสิ�งเหนือธรรมชาติ การทาํไร่ทาํนามีการเอามื�อเอาวนัซึ� งเป็นความสัมพนัธ์

ทางสังคมของชุมชน เมื�อจะทาํนาทาํไร่ตอ้งกาํหนดวนัที�เป็นมงคล การหาฤกษ์ดี ยามดี 
การบอกกล่าวเซ่นไหวผ้ีไร่ผีนาผีฝาย พระแม่ธรณี เพื�อช่วยให้พืชพนัธ์ุธัญญาหารมีความ

อุดมสมบูรณ์ ขั�นตอนการผลิตแบบดั� งเดิมก็ล้วนแต่พึ� งพาธรรมชาติและเทคโนโลยี

พื�นบา้น ระบบการผลิตพื�นบา้นจึงนาํไปสู่ความคงอยูข่องวฒันธรรมชุมชน เมื�อวฒันธรรม
ชุมชนคงอยู ่ยอ่มทาํให้ประเพณีและพิธีกรรมต่างๆ คงอยู่ และเป็นปัจจยัแห่งความคงอยู่

และรักษาของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเอาไวไ้ด ้

 
 1.3  ระบบการแพทย์พื�นบ้าน 

 ระบบการแพทยพ์ื�นบา้นเป็นวิธีคิดและการตีความ ที�เกิดขึ�นจากปฏิสัมพนัธ์

ทางสังคมการเรียนรู้ และประสบการณ์เกี�ยวกบัความเจ็บป่วยของชุมชนที�ตอบสนอง
ความต้องการพื�นฐานด้านจิตใจ การแพทย์พื�นบ้าน จึงเป็นการปรับความสมดุลของ

ความสัมพนัธ์ทางสังคมของครอบครัว เครือญาติ และชุมชน ความเจ็บป่วยของชาวบา้น

จึงไม่ใช่เป็นเรื�องที�อยูไ่กลตวั แต่เป็นส่วนหนึ�งของความเป็นจริงทางสังคมที�สอดคลอ้งกบั
วิถีชีวิตในปัจจุบนั มิติความสัมพนัธ์ดงักล่าว เป็นเรื� องของอาํนาจที�ไม่สัมพนัธ์กนัของ

มนุษย ์ธรรมชาติ และสิ�งเหนือธรรมชาติ จึงทาํเกิดการเสียความสมดุล วิธีการกลบัคืนสู่

ความสมดุลจึงขึ�นอยู่กบัการนิยามความหมายเกี�ยวกบัความเจ็บป่วยว่า มีสาเหตุเกิดจาก
อะไร และจะรักษาอย่างไร ซึ� งหากเป็นเรื�องของการเสียความสมดุลของธาตุและขนัธ์ใน

ร่างกาย ก็จะใช้สมุนไพรในการปรับความสมดุล และหากเป็นเรื�องของความเจ็บป่วยที�

เกิดจากสิ�งเหนือธรรมชาติ การรักษาก็ตอ้งต่อรองและการยอ่มตามอาํนาจนั�นให้เกิดความ
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พึงพอใจหรือหมดอาํนาจลงไป วิธีคิดและวิธีการปรับความสมดุลเช่นนี�  เป็นสิ� งที�ช่วย

สนบัสนุนความคงอยูแ่ละการสืบทอดของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�มีประเพณีและพิธีกรรมเป็น
ฐานที�ย ั�งยนืได ้

 

2.  ปัจจัยแห่งความเปลี�ยนแปลงของภูมิปัญญาท้องถิ�นล้านนา 
 ตามไดก้ล่าวถึงปัจจยัแห่งความคงอยู่ของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาของกลุ่มชาว

ล้านนาแล้วนั� น แต่กระแสแห่งความเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตและวฒันธรรมชุมชนที�มี

ผลกระทบต่อภูมิปัญญาทอ้งถิ�น ก็ยงัเกิดขึ�นอยูเ่สมอและเริ�มไหลบ่าเขา้ท่วมทบัชุมชนใน
ปัจจุบนั เป็นการทดสอบวา่ชุมชนจะมีสามารถตา้นไดต้ลอดไปหรือไม่ ปัจจยัที�มีอิทธิพล

ต่อความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�น สรุปไดด้งัต่อไปนี�  

 
 2.1  วฒันธรรมสมัยใหม่ 

 วฒันธรรมสมยัใหม่เริ�มเขา้สู่ชุมชนพร้อมกบักระบวนการพฒันาถนนหนทาง 

นั�นคือ เมื�อการคมนาคมดีขึ�นการเดินทางไปมาก็สะดวกสบายมากขึ�น รัฐที�มีหน่วยงาน
ราชการเป็นตัวแทนก็ได้หลั�งไหลเข้าสู่ชุมชนเพื�อมุ่งพัฒนาท้องถิ�นให้มีความเจริญ 

กระบวนการเขา้มาของรัฐดงักล่าวมีอิทธิพลสูงต่อการเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

โดยเฉพาะการเขา้มาของระบบตลาดที�เนน้เงินตราเป็นตวักลางในการแลกเปลี�ยนไดท้าํให้
ความสัมพนัธ์ทางสังคมของชุมชนได้เปลี�ยนแปลงไป สิ� งที�ช่วยเสริมให้ระบบตลาดมี

อิทธิพลสูงก็คือการส่งเสริมเงินทุนจากรัฐโดยการกูธ้นาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

การเกษตร (ธกส.) ธนาคารพฒันาวิสาหกิจชุมชนขนาดเล็กและขนาดกลางแห่งประเทศ
ไทย (SME) รวมทั�งการติดต่อสื�อสารทั�งโดยทางตรงและทางออ้มกบัภายนอกชุมชน  ที�

นาํไปสู่    การขยายตวัของประชากรและจาํนวนครัวเรือน   และการติดต่อสื�อสารผา่นสื�อ

ชนิดต่างๆ   เช่น โทรทศัน์ วิทยุ อินเตอร์เน็ต ฯลฯ เป็นตน้ ปัจจยัเหล่านี�ลว้นส่งผลต่อการ
เรียนรู้ และความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นการส่งต่อองค์ความรู้ต่างๆ ที�เป็นปัญญา

สั�งสมของชุมชนเริ�มเลือนหายไปจากอดีต เด็กๆ เยาวชนรุ่นใหม่ไม่ตอ้งการที�จะเรียนรู้ 

อนุรักษ ์และสืบทอดภูมิปัญญาทอ้งถิ�นอีกต่อไป เมื�อวฒันธรรมสมยัใหม่ที�เขา้ถึงชุมชนมี
ความแปลกใหม่และรู้สึกวา่ทนัสมยัเทียมเท่าบุคคลอื�นนั�นเอง 
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 2.2  ระบบการผลติสมัยใหม่ 

ระบบการผลิตสมยัใหม่ คือ การเปลี�ยนแปลงจากระบบการผลิตเพื�อยงัชีพและ
ระบบการผลิตแบบครัวเรือน มาเป็นการผลิตเพื�อจาํหน่ายและการผลิตเชิงอุตสาหกรรม 

ทาํให้มีการนาํเครื�องเทคโนโลยีสมยัใหม่ทั�งเครื�องจกัรกลและสารเคมีถูกนาํมาใชเ้พื�อเร่ง

การผลิต  ระบบเหมืองฝายแต่เดิมกลายเป็นระบบชลประทานสมัยใหม่   ที�ไม่ต้อง
รวมกลุ่มกนัไปทาํเหมืองฝายเป็นประจาํทุกปี เพราะเป็นฝายถาวรมั�นคง นอกจากนี� ในการ

ทาํนานั�น การไถ่นาในอดีตต้องใช้ควายเป็นแรงงานที�สําคญั ปัจจุบนัเปลี�ยนมาเป็นใช้

เครื�องจกัรกลคือรถไถ่นา เพราะตอ้งเร่งการผลิตขา้วเพื�อจะไดมี้เวลาไปทาํไร่พืชพาณิชย์
อื�นๆ สิ�งเหล่านี� มีผลต่อความเลื�อนหายของภูมิปัญญาดั�งเดิมที�ตั�งอยูบ่นพื�นฐานความสมดุล

ของระบบนิเวศ รวมทั�งพนัธุกรรมขา้วพื�นบา้นเริ�มสูญหายแทบจะไม่เจอในทอ้งถิ�น การ

เปลี�ยนแปลงระบบการผลิตดงักล่าวจึงส่งผลกระทบต่อภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�เกี�ยวขอ้งกบั
การผลิตแบบดั�งเดิม  เช่น  เมื�อจะลงมือทาํไร่ไถ่นาตอ้งหาฤกษห์าวนัดียามดี  มีการเลี� ยงผี

ทุ่งผีนา   เจา้แม่ธรณี และผีเหมืองฝาย เป็นตน้ เมื�อไถ่นาเสร็จก็ทาํพิธีสู่ขวญัควาย พอถึง

ฤดูกาลเก็บเกี�ยวผลผลิต ก็มีการทาํพิธีสู่ขวญัขา้ว เป็นตน้ สิ�งเหล่าเป็นภูมิปัญญาทั�งแฝง
ปรัชญาความพอเพียงที�มุ่งเสริมกนัในปัจจุบนั และเป็นการเกื�อกูนกนัระหว่างคน สัตว ์

ธรรมชาติสิ� งแวดล้อม และอาํนาจเหนือธรรมชาติ เมื�อระบบการผลิตสมัยใหม่เข้า 

พิธีกรรมเหล่านี� จึงเป็นส่วนเกินและเป็นสิ�งแปลกแยกสําหรับคนรุ่นใหม่ และกลายเป็น
เรื�องความครํ�าครึลา้หลงัไปในที�สุด 

 

 2.3  ระบบการศึกษาแผนใหม่ 
 การเข้ามาของหน่วยงานรัฐที� มีอิทธิพลต่อภูมิปัญญาท้องถิ�น คือ ระบบ

การศึกษาแผนใหม่ ในสมยันั�นแมว้า่จะมีโรงเรียนแต่เมื�อเด็กจบจากชั�นประถมศึกษาปีที� 4 

และประถมศึกษาที� 6 โดยเฉพาะเด็กผูช้ายส่วนมากที�มักจะเข้าวดับวชเรียนต่อ และ
บางส่วนที�ตอ้งช่วยพ่อแม่ทาํงานในภาคเกษตรกรรม ซึ� งต่างจากปัจจุบนัที�รัฐบาลไดข้ยาย

การเรียนออกไปในระดบัที�สูงขึ�น การเขา้มาของระบบการศึกษาสมยัใหม่จะเห็นว่าได้

ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงทศันคติและค่านิยมของชุมชน โดยเฉพาะในกลุ่มเยาวชนที�
การศึกษาสมยัใหม่ไดปู้พื�นฐานสร้างแนวทางไปสู่การประกอบอาชีพอื�นๆ มากกวา่การนาํ

ความรู้มาพฒันาชุมชนตนเอง และระบบการศึกษาสมยัใหม่นั�น แมว้่าจะมีผลดีหลาย

ประการ แต่ผลเสียที�ตามมา คือ ทาํให้เด็กๆ ขาดจิตสํานึกทางศีลธรรมจริยธรรม ขาด
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จิตสาํนึกสาธารณะในการช่วยเหลือเกื�อกนูกนัภายในชุมชน ขาดความเชื�อถือเคารพพ่อแม่

ปู่ ย่าตายาย จึงทาํให้ไม่สนใจเกี�ยวกบัพิธีกรรมที�ดีงามต่างๆ ของชุมชน ไม่เคารพต่อสิ�ง
ศกัดิ� และผีสางเทวดาอารักษ์ต่างๆ เพราะเห็นว่าเป็นสิ�งที�งมงายไร้สาระ  ดงันั�น  จึงไม่มี

จิตใจที�ผกูพนักบัชุมชนทอ้งถิ�น เมื�อเรียนหนงัสือจบระดบัสูงแลว้ ไม่อยากอยูใ่นชุมชนอีก

ต่อไป ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นที�คนรุ่นก่อนไดส้ั�งสมไวก้็รอวนัที�เลือนหายไปจากชุมชนในที�สุด 
 

 2.4  การขยายตัวของชุมชน 

 การขยายตวัของชุมชนจากอดีตที�มีเป็นเพียงชุมชนเล็กๆ กลายมาเป็นชุมชน
ขนาดใหญ่ในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการเพิ�มขึ� นของประชากรทั� งในชุมชนเองและ 

การอพยพโยกยา้ยถิ�นฐาน การแต่งงานกับคนต่างถิ�นต่างชาติพนัธ์ุ ปัจจยัดังกล่าวจึงมี

อิทธิพลที�ส่งผลต่อการเปลี�ยนแปลงของภูมิปัญญาทอ้งถิ�นมากขึ�น เพราะการขยายตวัของ
บ้านเรือนและชุมชน ย่อมจะไปบดบังป่าชุมชน สถานที�ส่วนรวม พื�นที�มีเป็นพื�นที�

ศกัดิ� สิทธิ� หรือเป็นสถานที�อยู่อาศยัของผีสางเทวดาอารักษ์ของชุมชน จึงถูกแทนที�ด้วย

รูปแบบบา้นเรือนและแหล่งทาํมาหากินของคนรุ่นใหม ่
 

 2.5  ระบบการแพทย์สมัยใหม่ 

ระบบการแพทย์สมยัใหม่และยาแผนปัจจุบนั ได้เข้ามามีบทบาทและเพิ�ม
ทางเลือกในการรักษาพยาบาลความเจ็บไขไ้ดป่้วยของชุมชน ยาแผนปัจจุบนัหลายชนิดมี

วางขายอยูท่ ั�วไปตามร้านขายของชาํ  กองทุนยาหมู่บา้น  สถานีอนามยั  และโรงพยาบาล  

การเข้ามาของหน่วยงานรัฐทางด้านสาธารณสุขที� มุ่งส่งเสริมสุขภาพตามแนวคิด
การแพทยก์ระแสหลกั นบัวา่มีอิทธิพลที�สูงอีกประการหนึ�งต่อการเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญา

ทอ้งถิ�นดั�งเดิม ความเจ็บป่วยบางอย่าง เช่น ปวดครั�นเนื�อครั�นตวั มีไข ้ยาแผนปัจจุบนัจะ

เป็นทางเลือกของการรักษาพยาบาลอีกทางหนึ�ง เพราะเห็นผลเร็วชาวบา้นบางส่วนจึงได้
เลิกการใช้สมุนไพร หันมาใช้ยาแผนปัจจุบนั พืชสมุนไพรที�เคยมีบทบาทและคุณค่าใน

การบาํบดัรักษาโรคดงักล่าว ถูกลดทอน ถูกมองขา้ม ละเลย และบางส่วนถูกทาํลายไป 

การรักษาด้วยหมออาคมและกรรมวิธีพื�นบ้านถูกมองว่าล้าหลังและอนัตราย   ระบบ
ความคิดและโลกทศัน์เกี�ยวกบัสาเหตุและวิธีการรักษาความเจ็บป่วยแบบดั�งเดิมเริ�มสูญ

หายไป ถูกการอธิบายสาเหตุเชิงวิทยศาสตร์แผนปัจจุบนัมากขึ�น การขาดความสมดุลของ
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ธาตุ 4 ขนัธ์ 5 การถูกอาํนาจลี�ลบัของสิ�งศกัดิ� ที�ตนเองไม่ปฏิบติัตามหรือลบหลู่ดูหมิ�น ไม่มี

ความหมายใหต้อ้งขบคิดหรือแกไ้ขอีก 
 

สรุป 

 
 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา คือ ปัญญาสั�งสมที�บรรพบุรุษไดพ้ยายามลองผิดลองถูก 

ปรับปรุง แกไ้ข เพื�อให้เหมาะสมกบัสภาพแวดล้อม ผูค้น และสังคมในทอ้งถิ�นล้านนา 

ดงันั�น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาจึงเกี�ยวขอ้งกบัวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชนตั�งแต่เกิดจนตาย  
ทั�งที�เป็นปัจเจกบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคมระดบัภูมิภาค 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนา จึงเป็นการจดัความสัมพนัธ์ระหว่างคนกบัคน คนกบั

ธรรมชาติ และคนกบัสิ�งเหนือธรรมชาติ ทั�งที�เป็นรูปธรรมจบัตอ้งได ้และนามธรรมที�ไม่

สามารถจบัต้องสัมผสัได้ด้วยประสาทสัมผสัทั� งห้า เพื�อให้ผูค้นในสังคม ธรรมชาติ

แวดล้อม และสิ� งเหนือธรรมชาติอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข เกื�อกูลอาศยักนัและกัน ไม่

เบียดเบียนกนัและกนั เคารพ ยกยอ่ง นบัถือกนัและกนั เป็นการมุ่งเนน้ความสุข ความพึง
พอใจ และสันติ จากภายในจิตใจของผูค้นในชุมชนออกมา จึงทาํให้สังคมในภาพรวมน่า

อยู ่มีปัญหานอ้ย และมีปฏิสัมพนัธ์ในเชิงสร้างสรรคสู์ง 

 แต่ในปัจจุบนันี�  สภาพสังคมในชุมชนทอ้งถิ�นล้านนาเริ�มเปลี�ยนแปลงไป อาจ
เนื�องจากสังคมมีความซบัซอ้นมากยิ�งขึ�น ทั�งจากจาํนวนผูค้นเริ�มมากขึ�น ความหลากหลาย

ทางกลุ่มชนชาติพนัธ์ุในชุมชนมากขึ�น ความเจริญทางดา้นวตัถุและเทคโนโลยีเขา้สู่ชุมชน

มากขึ�น ทาํให้การพึงพาอาศยัภูมิปัญญาทอ้งถิ�นของผูค้นน้อยลงไปทุกที เพราะมีความ
จาํเป็นต่อวถีิชีวติในปัจจุบนันอ้ยลงมาก จนถึงไม่เกี�ยวขอ้งเลย 

 ดงันั�น ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาจึงเดินทางมาถึงจุดตดัหรือจุดหักเหที�น่าทา้ทาย

อย่างมากว่า  ผูค้นในสังคมทุกระดบัชั�น ทุกภาคส่วน ทุกเพศ และทุกวยั จะทาํเช่นไร 
จะตอ้งปรับปรุง ปรับตวัใหภู้มิปัญญาทอ้งถิ�นยงัมีบทบาทในชีวิตประจาํวนั หรือจะรื�อฟื� น 

(Reproduct) เพื�อรองรับการท่องเที�ยวเท่านั�น แต่ไม่ไดร้องรับวิถีชีวิตของผูค้นในชุมชน

จริง คาํตอบเหล่านี�  ผู ้คนในสังคมล้านนาเท่านั� นจะเป็นผูต้อบหรือแสวงหาคําตอบ 
นกัวชิาการและผูค้นภายนอกคงเป็นเพียงผูใ้หข้อ้คิดเห็นหรือเป็นแรงส่งเสริมเท่านั�น 
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คําถามท้ายบท 

 
 1. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาหมายถึงอะไร อธิบายพร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาในดา้นลกัษณะการตั�งถิ�นฐานและการยงัชีพตาม

ระบบนิเวศ ในปัจจุบนัยงัปรากฏอยูห่รือไม่ เพราะเหตุอะไร 
 3. ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นลา้นนาสัมพนัธ์กบัวถีิชีวติชาวลา้นนาอยา่งไรบา้ง อธิบาย 

 4. ความเชื�อและพิธีกรรมของลา้นนาที�แสดงถึงภูมิปัญญามีอะไรบา้ง อธิบาย

พร้อมยกตวัอยา่ง 
 5. วเิคราะห์ปัจจยัแห่งความคงอยูแ่ละความเปลี�ยนแปลงภูมิปัญญาทอ้งถิ�นใน

ชุมชนของนกัศึกษาวา่เป็นอยา่งไร และมีแนวการอนุรักษไ์ม่ใหสู้ญหายอยา่งไร 
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แผนการบริหารการสอนบทที� 8  
เรื�องแนวโน้มสังคมและวัฒนธรรมล้านนา 

 

หัวข้อเนื�อหา 
1. วถีิชีวติลา้นนาในสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม 

2. วกิฤตการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมลา้นนา 

  2.1 วกิฤตการณ์ทางการพฒันาในสังคมลา้นนา 
  2.2 วกิฤตการณ์ทางทางวฒันธรรมในสังคมลา้นนา 

3. แนวทางการพฒันาที�เหมาะสมกบัสังคมลา้นนา 

  3.1 การประยกุตใ์ชค้าํสอนทางศาสนา 
  3.2 ความเชื�อมั�นในศกัยภาพและภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 

 

วตัถุประสงค์เชิงพฤติกรรม 
 1. อธิบายปัจจยัสาํคญัที�ทาํให้เกิดการเปลี�ยนแปลงในวถีิชีวิตสังคมลา้นนาทั�งใน

สังคมชนบทและสังคมเมืองได ้

 2. อธิบายภาพชีวติชนบทที�เปลี�ยนแปลงภายใตก้ระแสนทุนนิยมได ้
 3. อธิบายภาพชีวติสังคมเมืองที�เปลี�ยนแปลงภายใตก้ระแสนทุนนิยมได ้

 4. วเิคราะห์สรุปวกิฤตการณ์ทางการพฒันาสังคมในลา้นนาได ้

 5. วเิคราะห์สรุปวกิฤตการณ์ทางวฒันธรรมในสังคมลา้นนาได ้
 6. คาดคะเนอนาคตของสังคมลา้นนาที�พฒันาตามกระแสทุนนิยมโลกได ้

 7. อธิบายแนวทางการพฒันาที�เหมาะสมกบัสังคมลา้นนาได ้

 
กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบก่อนเรียน 

 2. บรรยายตามขอบข่ายของเนื�อหารายวชิา 
 3. ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากเอกสารประกอบการสอน 

 4. ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาเนื�อหาจากสื�อ Overhead / Projector 

 5. ใหน้กัศึกษาไดศึ้กษาจากสื�อวดีีทศัน์ วตัถุหรือสถานที�จริง 
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 6. ใหน้กัศึกษาอธิบายปัจจยัสาํคญัที�ทาํใหเ้กิดการเปลี�ยนแปลงในวถีิชีวติสังคม
ลา้นนาทั�งในสังคมชนบทและสังคมเมือง ภาพชีวติชนบทและสังคมเมืองที�เปลี�ยนแปลง

ภายใตก้ระแสทุนนิยม 

 7. ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์สรุปวกิฤตการณ์ทางการพฒันาสังคมและวฒันธรรมใน
ลา้นนาได ้

 8. ใหน้กัศึกษาคาดคะเนอนาคตของสังคมลา้นนาที�พฒันาตามกระแสทุนนิยม

โลก และอธิบายแนวทางการพฒันาที�เหมาะสมกบัสังคมลา้นนาได ้
 9. ใหน้กัศึกษาร่วมกนัสรุปบทเรียน โดยเขียนเป็นแผนผงัความคิด (Mind Map) 

 10. ใหน้กัศึกษาทาํแบบทดสอบประจาํบทเรียน 

 11. ใหน้กัศึกษาทาํกิจกรรมทา้ยบทเรียน 
 

สื�อการเรียนการสอน 

 1.  เอกสารประกอบการสอน 
 2.  สื�อ Overhead / Projector 

 3.  หนงัสือและเอกสารประกอบการสอนอื�นๆ ที�เกี�ยวขอ้ง 

 4.  VCD หรือสื�อภาพนึ�งและภาพเคลื�อนไหวที�เกี�ยวขอ้งกบัสภาพแวดลอ้ม 
สังคม และวฒันธรรมลา้นนาในปัจจุบนั 

 

การวดัผลและประเมินผล 
 1.  การบรรยาย อภิปราย หรือนาํเสนอรายงาน 

 2.  การตอบคาํถามของนกัศึกษา 

 3.  การทาํกิจกรรมกลุ่มของนกัศึกษา 
 4.  การตรวจรายงานสรุปของนกัศึกษา 

 5.  แบบทดสอบประจาํบทเรียนของนกัศึกษา 

 6.  แบบประเมินผลกิจกรรมทา้ยบทเรียนของนกัศึกษา 
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บทที� 8 
แนวโน้มสังคมและวฒันธรรมล้านนา 

 

 นักศึกษาได้ศึกษาล้านนาศึกษาในบทที� 1 – 7 ตั� งแต่ลักษณะการศึกษา
ประวติัศาสตร์สังคมและวฒันธรรมล้านนา ปัจจยัที�ก ําหนดสังคมวฒันธรรมล้านนา 

พฒันาทางด้านประวติัศาสตร์ ชาติพนัธ์ุ ตลอดจนศิลปวฒันธรรม ทั�งที�เป็นภาษาและ

วรรณกรรม ศิลปะการแสดง ศิลปกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ�นเป็นตน้ ทั�งหมดนี� เป็นส่วน
ต่างๆในวฒันธรรมที�ประกอบกนัขึ�นมาเป็นชีวิต วฒันธรรมล้านนาบางส่วนที�กล่าวถึง

อาจจะแปรสภาพไปเป็นเพียง “มรดกทางวฒันธรรมให้ชนรุ่นหลงัไดศึ้กษาและภาคภูมิใจ

ในภูมิปัญญาและความสามารถในการสร้างสรรค์งานทางศิลปะสานต่อและดาํรงอยู่ใน
ชีวิตปัจจุบนั เป็นธรรมดาของวฒันธรรมของทุกกลุ่มชนในโลกที�ยอ่มมีการเกิดขึ�น ตั�งอยู่

และเปลี�ยนไปตามปัจจยัแวดลอ้มทางสังคม วฒันธรรมลา้นนาก็เช่นกนัเมื�อตอ้งเผชิญกบั

วฒันธรรมกระแสใหม่ที�มาจากส่วนกลางและจากโลกตะวนัตก ยอ่มตอ้งมีการปรับเปลี�ยน
ตามความนิยมและความต้องการของคนล้านนาในปัจจุบนั ในฐานะผูศึ้กษา “ล้านนา

ศึกษา” มีหน้าที�ต้องรู้ว่าล้านนามีความเป็นมาอย่างไร ล้านนามีลักษณะอย่างไร และ

ลา้นนาจะเป็นอยา่งไรต่อไปในอนาคต 
 ในบทที� 8 นี�จะสรุปภาพรวมแนวโนม้พฒันาการของสังคมลา้นนา และเสนอภาพ

สังคมลา้นนาในปัจจุบนั โดยชี� ใหเ้ห็นวถีิชีวิตที�เปลี�ยนไปจากการอยูก่บัธรรมชาติ ไปสู่วถีิ

ชีวติของโลกสมยัใหม่หรือที�เรียกวา่โลกทุนนิยม อนัเป็นความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นอยา่ง
รวดเร็วในสังคมลา้นนาช่วงระยะ 30 – 40 ปีมานี� เอง ในภาวะที�วฒันธรรมสองกระแสมา

เผชิญหนา้กนันั�นเกิดอะไรขึ�นบา้งในสังคมลา้นนา การปรับตวัไม่ทนักบักระแสของโลก

ที�มาแรงและมาเร็ว ทาํใหเ้กิดวกิฤตการณ์ทางสังคม และวฒันธรรมอยา่งไร อนาคตของ
สังคมลา้นนาจะเป็นอยา่งไร ทั�งหมดนี�จะเป็นการเสนอภาพของสังคมลา้นนาในปัจจุบนั

และอนาคตในบทนี�  

 การนาํเสนอเนื�อหาและสาระในบทนี�  จะเป็นการนาํขอ้เขียนตั�งแต่ตน้มาร้อยเรียง 
พร้อมกบัไดน้าํขอ้เขียนของผูรู้้และนกัการศึกษาในสังคมไทย มาประกอบการเรียบเรียง

เพื�อใหเ้ห็นภาพสังคมลา้นนาในปัจจุบนั และคาดคะเนแนวโนม้ในอนาคต ขอ้คิดเห็นที�ยก

มาให้นักศึกษาไดศึ้กษาในบทนี�  มิใช่ขอ้ยุติที�อาจถือเป็นความจริงที�ประจกัษ์ได ้แต่เป็น
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การมองสังคมและวฒันธรรมลา้นนาตามบริบทปัจจุบนัเท่านั�น การมองสังคมลา้นนาอาจ
มองได้หลายวิธี ดว้ยมุมมองที�แตกต่างกนัออก ความเห็นที�แตกต่างหลากหลาย จะเป็น

ประโยชน์ต่อความงอกงามในความคิดและความรู้ ซึ� งเป็นสิ�งที�จาํเป็นต่อการเรียนรู้ของ

นกัศึกษา โดยมีประเด็นการศึกษาดงันี�  
 

วถิีชีวติล้านนาในสังคมทุนนิยมและบริโภคนิยม 

 
 สังคมลา้นนาในปัจจุบนัมีสภาพที�เปลี�ยนแปลงไปจากอดีต เพราะเป็นสังคมที�เป็น

ส่วนหนึ�งของสังคมไทยและสังคมโลก ดงันั�น สังคมไทยและสังคมโลกเปลี�ยนแปลงทั�ง

ทางดา้นเทคโนโลยี  การสื�อสาร เศรษฐกิจ และการคมนาคม เป็นตน้ โลกสมยัใหม่มา
พร้อมกับสังคมและวิถีชีวิตสมยัใหม่ เมื�อนโยบายการพฒันาประเทศของไทยมุ่งการ

พฒันาให้ทนัสมยัตามมาตรฐานของโลกเสรีตะวนัตก มาตรฐานและคุณค่าของชีวิตใน

สังคมภูมิภาคโดยเฉพาะในสังคมล้านนา จึงถูกกาํหนดด้วยวิถีชีวิตแบบทุนนิยมและ
บริโภคนิยมที�เนน้การใชเ้งิน การซื�อสินคา้ การสะสมวตัถุ การมีสินคา้ชนิดใหม่ และการมี

เทคโนโลยล่ีาสุดไวค้รอบครอง 

 ปรากฏการณ์เหล่านี� เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที�คนล้านนาในอดีต ซึ� งเป็นสังคม
เกษตรกรรมมิได้เคยรู้จกั หากเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที�คนสังคมชนบทในปัจจุบนั

กาํลงัเผชิญอยู่ การหาความสนุกรื�นเริงดว้ยการร้องเพลงพื�นบา้น การฟังซอพื�นเมือง การ

เล่นวงดนตรีพื�นบา้นประกอบพิธีกรรม การไปวดั การเอื�อเฟื� อเกื�อกูลช่วยเหลือกนั ถูก
แทนที�ดว้ยเพลงวิทยุ ละครโทรทศัน์ ดนตรีสากลโดยเฉพาะอลับั�มมิวสิคแบบสมยัใหม่ 

การไปเที�ยวรีสอร์ท และการแข่งขนักนัในทุกรูปแบบ 

 ในตอนนี�  จะขอนาํเสนอการสะทอ้นภาพของชีวิตสังคมลา้นนาสมยัใหม่ภายใต้
โลกแห่งวตัถุนิยม-ทุนนิยม โดยจะขอนาํเสนอภาพความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�นในสังคม

ชนบทลา้นนา ดงัต่อไปนี�  

 นบัตั�งแต่ประเทศไทยดาํเนินแผนพฒันาประเทศให้ทนัสมยัตามแบบตะวนัตก 
วถีิชีวติของคนไทยทุกระดบัก็เปลี�ยนไป โดยเฉพาะวิถีชีวิตในชนบทของไทย เพื�อให้เห็น

ภาพของความเปลี�ยนแปลงดงักล่าวนั�น จึงได้สรุปภาพที�สะทอ้นให้เห็นชีวิตชนบทที�

เปลี�ยนแปลงไป ทั�งในทางเศรษฐกิจและวิถีชีวิตความเป็นอยูใ่นหมู่บา้นจากขอ้เขียนของ 
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ดร.ยศ สันตสมบติั (อา้งอิงจากคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาไทยศึกษา. 2535 : 446 
– 449) เป็นขอ้เขียนที�ดาํเนินเรื�องเกี�ยวกบัหมู่บา้นป่าบง อาํเภอดอกคาํใต ้จงัหวดัพะเยา 

 ... คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้นไดเ้ล่าให้ฟังวา่ บา้นป่าบงในอดีตเต็มไปดว้ยพืชพนัธ์ุ

ธญัญาหารอุดมสมบูรณ์ มีป่ารกครึ� มอยูล่อ้มรอบหมู่บา้น ไมย้ืนตน้โดยเฉพาะไมส้ักขนาด
ใหญ่มีอยู่มากมาย ชาวบา้นสามารถล่าสัตวซึ์� งมีอยู่ชุกชุม และเสาะหาอาหาร พืชผกั จาก

ป่าไมข้องชุมชนไดต้ลอดทั�งปีโดยไม่ตอ้งซื�อหาจากตลาด แมว้่าบา้นป่าบงจะตั�งอยูบ่นที�

ดอนและมีภูเขาลอ้มรอบ แต่ก็มีลาํหว้ยไหลผา่น มีหนองและอ่างนํ� าธรรมชาติซึ� งมีปลาชุก
ชุมและเป็นแหล่งอาหารสําคัญของราษฎรในหมู่บ้าน แต่เมื�อประมาณ 30 ปีมาแล้ว  

กรมป่าไมไ้ดใ้หส้ัมปทานตดัไมแ้ก่บริษทัทาํไมแ้ห่งหนึ�งในจงัหวดัลาํปาง หลงัจากนั�นไม่

นานไมส้ักขนาดใหญ่ที�เคยมีอยูเ่ป็นจาํนวนมากก็ค่อยๆ ถูกลม้และลาํเลียงส่งไปขายนอก
ทอ้งถิ�น ชาวบา้นซึ� งแต่เดิมมาเคยตดัเพียงตน้ไมข้นาดย่อมเท่าที�จาํเป็นสําหรับการปลูก

สร้างบ้านเรือนอยู่อาศัย ก็เริ� มเจริญรอยตามเจ้าหน้าที�ของรัฐด้วยการโค่นล้มต้นไม ้

เพื�อเลื�อยเป็นแผน่และนาํไปขายให้กบัพ่อคา้การตดัไมใ้นป่าบริเวณรอบหมู่บา้นและการ
เผาถ่านกลายมาเป็นอาชีพเสริมสําหรับราษฎรในหมู่บ้านมาเป็นเวลากว่า 20 ปี จวบ

จนกระทั�งไม้เริ� มหายากและเจา้หน้าที�ตาํรวจเริ� มทาํการปราบปรามการลักลอบตดัไม ้

หลงัจากมีการออกพระราชบญัญติัปิดป่าเมื�อปลายปี พ.ศ. 2532 เป็นตน้มา 
 ทุกวนันี�  ป่าที�เคยอุดมสมบูรณ์และหนองนํ� าที�เคยมีปลาชุกชุมไดสู้ญหายไปเกือบ

หมดสิ�น นํ�าในหว้ยที�เคยมีอยูช่ั�วนาตาปีเริ�มตื�นเขิน บ่อนํ�าตื�นภายในหมู่บา้นจะแห้งขอดใน

ยามหนา้แลง้ แมก้ระทั�งบ่อนํ� าลึกก็อาจมีนํ� าไม่เพียงพอต่อการบริโภคหากปีใดฝนมาล่าชา้
กว่าปกติ ชาวบา้นบางคนถึงกบัเอ่ยเปรียบเปรยถึงสภาพความแตกต่างระหว่างอดีตกบั

ปัจจุบนั วา่ “แต่ก่อน ในนํ�ามีปลา ในนามีขา้ว แต่เดี�ยวนี�  ขา้วหนีนา ปลาหนีนํ�า” 

 อย่างไรก็ตาม ในช่วงเวลาสิบปีที�ผ่านมา การเปลี�ยนแปลงเทคโนโลยีการผลิต
และการรุกเขา้มาในชุมชนของกลไกตลาด ตลอดจนความแตกต่างทางชนชั�นและขนาด

ของการถือครองที�ดินซึ� งขยายตัวห่างออกมากยิ�งขึ� นเรื� อยๆ ได้ส่งผลกระทบให้เกิด 

การเปลี�ยนแปลงความสัมพนัธ์ทางการผลิตและความสัมพนัธ์ทางสังคมภายในชุมชน
อยา่งรวดเร็ว กลุ่มแลกเปลี�ยนแรงงานซึ� งเคยเป็นพื�นฐานของความสัมพนัธ์ทางสังคมเริ�ม

หมดหน้าที� และความหมายลง เนื�องเพราะชาวนาส่วนใหญ่ในหมู่บา้นได้กลายมาเป็น

ชาวนาไร้ที�ดิน และไม่สามารถเขา้ร่วมกลุ่มแลกเปลี�ยนแรงงานกบัเพื�อนบา้นของตนไดอี้ก
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ต่อไป ชาวนายากจนซึ�งเป็นเจา้ของที�ดินขนาดเล็กก็ไม่มีความจาํเป็นที�จะตอ้งเขา้ร่วมกลุ่ม
แลกเปลี�ยนแรงงาน  เนื�องจากสมาชิกในครัวเรือนสามารถทาํงานภายในที�นาได้อย่าง

พอเพียง ชาวนารวยและชาวนานายทุน ก็ไม่ได้เข้าร่วมในการแลกเปลี�ยนแรงงาน

เช่นเดียวกนั และจะใช้วิธีการว่าจ้างชาวนาไร้ที�ดินในการปักดาํและเกี�ยวขา้วโดยจ่าย
ค่าแรงเป็นรายวนั ชาวนานายทุนบางคนกล่าวว่า เขาไม่สามารถที�จะเข้าร่วมกลุ่ม

แลกเปลี�ยนแรงงานได ้เพราะที�นาของเขามีมากเกินกวา่จะเอาแรงและตอบแรงเพื�อนบา้น

ไดอ้ย่างเพียงพอ การแลกเปลี�ยนแรงงานกลบัทาํให้การควบคุมการผลิตของเขามีความ
ยุง่ยาก และเขาชอบที�จะวา่จา้งชาวนาไร้ที�ดินมาเป็นแรงงานในการผลิตมากวา่การเอาแรง 

ในปัจจุบนัยงัคงมีแต่ชาวนาปานกลางซึ� งมีจาํนวนเพียงร้อยละ 20 ของจาํนวนครัวเรือน

ทั�งหมดของหมู่บา้นเท่านั�น ที�ยงัคงทาํการแลกเปลี�ยนแรงงานกบัญาติมิตรและเพื�อนบา้น 
หากแต่ขนาดกลุ่มแลกเปลี�ยนแรงงานภายในหมู่บา้นก็เริ�มเล็กลง และมกัจาํกดัตวัอยู่แต่

เฉพาะภายในกลุ่มเครือญาติที�สนิทสนมกนัจริงๆ เท่านั�น 

 ตน้ปี พ.ศ. 2527 ไฟฟ้าเริ�มเขา้สู่หมู่บา้นป่าบงและหมู่บา้นใกลเ้คียง พร้อมๆ กบั
การปรับปรุงถนนหนทางทาํให้การคมนาคมเขา้ออกหมู่บา้นเป็นไปอย่างสะดวกสบาย

ยิ�งขึ� น แต่ดูเหมือนว่าผูที้�ได้ประโยชน์สูงสุดจากการปรับปรุงโครงสร้างพื�นฐานหรือ 

การสาธารณูปโภคเหล่านี� คือ พ่อคา้จากในเมืองซึ� งเริ�มนาํเอาสินคา้ทนัสมยัและอุปกรณ์
ไฟฟ้าราคาแพงต่างๆ เขา้มาเร่ขายในชุมชน ชาวนานายทุนหลายรายเริ�มจบัจ่ายเงินทองซื�อ

หาปัจจยัเพื�อการบริโภคราคาแพง เช่น โทรทศัน์ ตูเ้ยน็ และสเตริโอ หมู่บา้นทั�งหมู่บา้น

เริ�มตะเกียกตะกายเขา้สู่ความทนัสมยัและการแข่งขนักนับริโภคสินคา้เหล่านี� เพิ�มขึ�นเป็น
ลาํดบั 

 ชาวบา้นซึ� งเป็นสามญัชนธรรมดายอ่มมีกิเลสตณัหาอยากเป็นคนทนัสมยัและมี

หน้ามีตาทดัเทียมเพื�อนบา้นคนอื�นๆ และย่อมตอ้งขวนขวายหาเงินมาซื�อสิ� งของเหล่านี�  
เมื�อความตอ้งการรายไดที้�เป็นเงินสดมีมากขึ�น ชาวบา้นที�อยูใ่นวยัแรงงานก็เริ�มอพยพไป

รับจา้งทาํงานตามเมืองใหญ่ๆ เพิ�มมากขึ�น บางครัวเรือนเริ�มกูห้นี� ยืมสิน ทั�งจากเพื�อนบา้น 

ญาติมิตร นายทุนภายในหมู่บา้นหรือจาก ธ.ก.ส. เพื�อนาํเงินไปจบัจ่ายซื�อหาปัจจยัเพื�อ 
การบริโภคเพิ�มมากขึ�น 

 ในช่วงระหวา่งปี พ.ศ. 2527 – 2529 ชาวบา้นป่าบงยงัตอ้งเผชิญกบัชะตากรรมอนั

เกิดจากภาวะฝนแลง้ติดต่อกนัถึงสามปี แมว้า่ชาวบา้นป่าบงยงัคงสามารถทาํการผลิตขา้ว
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ได้เพียงพอต่อการบริโภคภายในชุมชน แต่ผลผลิตที�ลดน้อยลงยิ�งทาํให้การขาดความ
สมดุลระหวา่งความตอ้งการปัจจยัเพื�อบริโภคกบัความสามารถในการสนองตอบมีมากขึ�น 

และการพึ�งพิงภายนอกเป็นไปในลกัษณะที�รุนแรงยิ�งขึ�น เมื�อการพึ�งพิงตลาดแรงงานใน

ฐานะช่องทางในการเพิ�มรายได้ที�เป็นเงินสด ไม่สามารถสนองตอบความตอ้งการของ
ชาวบ้านได้อีกต่อไป เนื�องจากชายหนุ่มส่วนใหญ่ซึ� งออกไปรับจ้างขายแรงงานเป็น

แรงงานไร้ฝีมือ และถูกกดค่าจา้งแรงงาน ค่าจา้งแรงงานที�หญิงสาวชาวชนบทไดรั้บจาก

การทํางานรับจ้างในโรงงานหรือการเป็นสาวใช้ตามบ้านเรือน ก็ไม่ เพียงพอต่อ 
การยกระดับฐานะและการบริโภคของครัวเรือนที� เพิ�มสูงขึ� นอย่างรวดเร็วอีกต่อไป 

ครัวเรือนเป็นจาํนวนไม่น้อยจึงหันไปสู่การพึ�งพิงตลาดการคา้ประเวณีในฐานะช่องทาง

ในการยกระดบัฐานะของตนเองและตอบสนองความตอ้งการทางเศรษฐกิจของครอบครัว 
โดยมีแรงหนุนจากการชักชวนของสายและเอเย่นต์ภายในหมู่บา้น ซึ� งเป็นแขนขาของ

นายทุนอุตสาหกรรมเริงรมย ์ในช่วงเวลานี� เองที�เราพบวา่ จาํนวนเด็กสาวชาวบา้นป่าบงที�

เดินทางล่องใตไ้ปคา้ประเวณี ซึ� งแต่เดิมเคยมีอยู่เพียงไม่กี�ราย ได้ทวีจาํนวนเพิ�มสูงขึ� น
รวดเร็ว ผูห้ญิงที�ถูกผลกัจากฐานะของการเป็นผูผ้ลิตทางภาคเกษตรได้ถูกบบับงัคบัให้

ยอมจาํนนกบัสภาพความอบัจนของชีวิต และมองเห็นการเดินทางล่องใตเ้พื�อคา้ประเวณี

เป็นเพียง “ทางเลือก” เพียงสายเดียวที�มีอยูเ่พื�อหลีกหนีสภาพชีวติที�จาํเจ น่าเบื�อหน่าย ไปสู่
ชีวิตแห่งความทนัสมยั ความรํ� ารวย การบริโภคและการสนองตอบความตอ้งการทาง

เศรษฐกิจของตนเองและครอบครัว… 

 พลังกระแทกทางเศรษฐกิจและการรุกของกลไกตลาดได้ส่งผลกระทบต่อ 
การเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขทางสังคมของการผลิตภายในชุมชนอย่างรวดเร็ว การ

เปลี�ยนแปลงเทคโนโลยกีารผลิตภายใตก้ารสนบัสนุนส่งเสริมขององคก์รรัฐ ทาํให้ตน้ทุน

การผลิตสูงขึ�น ในขณะที�ความสามารถทางการผลิตยงัคงอยู่ในระดบัเดิม ความแตกต่าง
ทางชนชั�นทวีความห่างมากยิ�งขึ�น ชาวนารายยอ่ยเริ�มสูญเสียที�ดินทาํกิน และกลายมาเป็น

ชาวนารับจา้งมากยิ�งขึ�น ในขณะเดียวกนั การแพร่ระบาดของอุดมการณ์บริโภคนิยมและ

ความทนัสมยั ได้ก่อให้เกิดภาวะการขาดความสมดุลระหว่างความต้องการปัจจยัเพื�อ
บริโภคกบั ความสามารถในการสนองตอบความตอ้งการนั�น ระบบเศรษฐกิจแบบยงัชีพ

เริ� มแตกสลาย ชุมชนเริ� มสูญเสียพลังอาํนาจต่อรองกับภายนอกและศักยภาพในการ

กาํหนดทิศทางของตนเอง ภาวะการพึ�งพิงภายนอก ไม่วา่จะเป็นตลาดแรงงานหรือตลาด
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การคา้ประเวณีเริ�มมีลกัษณะที�ถาวรมากขึ�น นอกจากนั�นการเปลี�ยนแปลงเงื�อนไขทาง
สังคมของการผลิต ยงัส่งผลกระทบอยา่งมีนยัสาํคญัต่อการแบ่งแยกงานตามเพศ ผูห้ญิงถูก

ผลกัออกจากการเป็นผูผ้ลิตในภาคเกษตรให้กลายมาเป็นเพียงแรงงานเสริม และกลายมา

เป็นสินคา้เพื�อป้อนสู่ตลาดการคา้ประเวณีซึ� งเจริญเติบโตขึ�นอยา่งรวดเร็ว ระบบครอบครัว 
เครือญาติและการแต่งงาน ก็เริ�มมีการเปลี�ยนแปลงและส่งผลกระทบต่อบทบาทฐานะทาง

สังคมของผูห้ญิงอยา่งมีนยัสําคญั กลุ่มแลกเปลี�ยนแรงงาน และการรวมกลุ่มทางสังคมใน

รูปแบบอื�นๆ เริ�มอ่อนกาํลงัลงอยา่งชดัเจน 
 ความเสื�อมทรามแห่งจิตวิญาณของชุมชนและการลม้ละลายของระบบเศรษฐกิจ

แบบพึ�งตนเอง เป็น “ผล” ของการพฒันาซึ� งมีจุดมุ่งหมายหลกัเพื�อตอบสนองความมั�นคง

ภายในของรัฐและการเจริญเติบโตของระบบเศรษฐกิจพื�นฐานในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรม โดยมีศูนยก์ลางอาํนาจอยู่ที�กรุงเทพฯ การกระจายตวัทางโครงสร้างของ

ระบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารราชการ ระบบธนาคาร ระบบอุตสาหกรรม ระบบ

การศึกษา ฯลฯ จึง เป็นไปเพื�อ รับใช้ศูนย์กลาง และมิได้มุ่ ง เน้นเพื�อตอบสนอง 
ความตอ้งการของภูมิภาคและทอ้งถิ�นแต่อย่างใด การกระจายตวัของระบบต่างๆ เหล่านี�  

จึงเป็นการกระจายตวัเพื�อควบคุม ทดแทน ครอบงาํและดูดซบัทรัพยากรทอ้งถิ�นมารับใช้

ศูนยก์ลาง มากกวา่ที�จะเป็นการ “พฒันา” ชุมชนชนบทและทอ้งถิ�นอยา่งแทจ้ริง... 
  จากข้อเขียนของ ดร.ยศ สันตสมบติั ที�ศึกษากรณีความเปลี�ยนแปลงของชีวิต

หมู่บา้นในชนบทลา้นนา นกัศึกษาคงจะพอเห็นภาพชีวิตและความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ�น

ในชนบท อนัเนื�องมาจากการที�เศรษฐกิจในชุมชนตอ้งพึ�งพิงตลาดภายนอกภายใตร้ะบบ
ทุนนิยมและบริโภคนิยม การผลิตข้าวหรือพืชผลเพื�อการคา้ ทาํให้ชาวนาชาวไร่ ตอ้ง

ลงทุนสูงขึ�น เพราะตอ้งซื�อปุ๋ยซื�อยาฆ่าแมลง ทาํให้ตอ้งเป็นหนี� เป็นสิน และทา้ยที�สุดตอ้ง

สูญเสียที�ดิน กลายสภาพจากชาวนาที�มีที�ทาํกินเป็นของตวัเองไปเป็นผูเ้ช่าที�นาการเอาแรง
แลกเปลี�ยนแรงงานในหมู่เครือญาติในการทาํนาก็เปลี�ยนไปเป็นการจา้งแรงงาน และใน

เมื�อรายไดจ้ากการขายขา้วไม่พอเลี�ยงชีวิต จึงส่งผลผลกัดนัให้หนุ่มสาวออกจากหมู่บา้น

ไปทาํงานในเมืองด้วยการขายแรงงาน แต่เพราะทุกวนันี� คนไทยหลงใหลในวตัถุตาม
กระแสสังคมวตัถุนิยมในปัจจุบนั รายไดที้�ไดจึ้งหมดไปกบัการจบัจ่ายใชส้อยซึ� งวตัถุขา้ว

ของเครื�องใช้ หรือปลูกบ้านใหญ่โตเพื�ออวดกนั แมแ้ต่การแต่งงานของคนในหมู่บา้น
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ชนบทก็เลียนแบบคนเมือง มีพิธีเลี�ยงฉลองอยา่งเอิกเกริก ใชเ้งินจาํนวนมากอยา่งไม่เคยทาํ
มาก่อนในอดีต 

 ชีวิตในชนบทของลา้นนาที�ผกูพนักบัทอ้งนาและธรรมชาติซึ� งดูจะ “นิ�งสงบ” มา

ช้านาน บดันี� มีแต่ “ความเคลื�อนไหว” เปลี�ยนแปลงไปตามเหตุปัจจยัทางเศรษฐกิจและ
สังคมที�กาํหนดมาจากเมืองหลวงและโลกตะวนัตก ผลจากการพฒันาทาํให้ชาวชนบท

ตอ้งดิ�นรนเพื�อความอยู่รอด มีชีวิตอยู่ดว้ยการหาเงินและเพื�อการใช้เงินเหล่านี�  เป็นภาพ

ชีวติของผูค้นที�เปลี�ยนไป อนัเป็นผลจากการที�ประเทศไทยเดินตามโลกสมยัใหม่ และเป็น
ส่วนหนึ� งของเศรษฐกิจสังคมโลกปัจจุบนั โดยไม่มีแนวทางที�เหมาะสมสอดคล้องกับ

วฒันธรรมดั�งเดิมของชุมชน 

 
วกิฤตการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมล้านนา 

 

 การวิเคราะห์วิกฤตการณ์ทางสังคมและวฒันธรรมในสังคมล้านนา จะเป็น 
การนําเสนอสภาพความเปลี�ยนแปลงที�เกิดขึ� นในสังคมล้านนา ที�ชี� ให้เห็นปัญหาจาก 

การพฒันาไปตามกระแสโลกว่า มีผลกระทบต่อชีวิตไทยในปัจจุบนัอย่างไร วฒันธรรม

ท้องถิ�นล้านนาถูกกระทบจากกระแสวฒันธรรมภายนอกอย่างไร เกิดอะไรขึ� นกับ
วฒันธรรมทอ้งถิ�นลา้นนา คุณธรรมจริยธรรมในสังคมลา้นนาเปลี�ยนไปอยา่งไร เนื�องจาก

สังคมชนบทเปลี�ยนไปอย่างรวดเร็ว จนมีสภาพของการตั�งรับไม่ทนั ยงัผลให้ชีวิตใน

ชนบทในหลายแง่มุมเขา้ลกัษณะ “วิกฤต” ในตอนนี� จะนาํเสนอทิศทางการพฒันาสังคม
ชนบทวา่นาํไปสู่ภาวะวกิฤตอยา่งไร โดยนาํเสนอออกเป็น 2 ประเด็น ดงันี�  

 

 1. วกิฤตการณ์ทางการพฒันาในสังคมล้านนา 
 นับตั�งแต่ประเทศไทยมีนโยบายพฒันาประเทศให้ทนัสมยัตามแบบตะวนัตก 

รัฐบาลไดพ้ยายามทุ่มเทงบประมาณเพื�อพฒันาสาธารณูปโภค เช่น ถนนหนทาง ไฟฟ้า 

นํ� าประปา สาธารณสุข มีจุดมุ่งหมายให้ชนบทและประเทศไทย “เจริญขึ�น” ในทางวตัถุ 
ในภาคเกษตรกรรม รัฐบาลได้สนับสนุนให้ประชาชนผลิตเพื�อการคา้ ในเวลาเดียวกนั

รัฐบาลก็ส่งเสริมการประกอบอุตสาหกรรม อย่างไรก็ ดี  แม้ว่าประเทศไทยดูจะ

เจริญกา้วหนา้ทดัเทียมนานาอารยประเทศ แต่ในชุมชนชนบทและชุมชนเมืองต่างๆ ยงัคง
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มีปัญหามากมาย จนมีคาํถามตามมาวา่ “เหตุใดยิ�งพฒันาคนไทยยิ�งยากจนลง เป็นหนี� สิน
มากขึ�น มีความทุกขม์ากขึ�น” 

 เพื�อให้เห็นสภาพการณ์ทางด้านการพฒันาชนบทล้านนาเป็นอย่างไร โดยได้

ขอ้สรุปและไดค้ดัลอกขอ้เขียนบางตอนของ ดร.ปรีชา เปี� ยมพงศส์านต ์ เรื�องหลุดพน้จาก
วิกฤตการณ์แห่งการพฒันา (อา้งอิงจากคณะกรรมการกลุ่มปรับปรุงชุดวิชาไทยศึกษา. 

2535 : 458 – 460) มาให้นกัศึกษาไดอ่้านและวิเคราะห์ ซึ� งขอ้เขียนนี� มองว่า การพฒันา

ประเทศให้ทันสมัยตามแนวเศรษฐกิจแบบทุนนิยม นําไปสู่วิกฤตการณ์ทั� งทาง
สภาพแวดลอ้มและสังคม ดงันี�  

 ... ท่ามกลางสังคมสมยัใหม่ที�การพฒันาอุตสาหกรรมกาํลงักา้วรุดหนา้ไป เราจะ

สังเกตเห็นวา่ทั�วโลก 30 ปีที�ผา่นมามีการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแทบทุกประเทศ ถือวา่
เป็นภารกิจที�ยิ�งใหญ่ของแต่ละประเทศที�จะทาํให้ประเทศของตนชุมชนของตนมีความ

ทนัสมยัขึ�นมา 

 แนวทางการแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจที�ผา่นมานั�น มีการเนน้เรื�องความเจริญทางดา้น
วตัถุ มีการพฒันาทางด้านอุตสาหกรรม เร่งรัดขยายรายได้ประชาชาติ ทาํให้เกิดลัทธิ

บริโภคนิยมมุ่งเนน้รายไดป้ระชาชาติเป็นหลกั แต่ขณะเดียวกนั ทรัพยากรของโลกไดถู้ก

ใช้ถูกทาํลายไปอย่างไม่มีทางที�จะหามาใหม่ได้ สิ� งเหล่านี� ทาํให้หวนกลับมาคิดถึงว่า 
ปรัชญาเศรษฐกิจที�ใช้กันอยู่ในปัจจุบันคงจะมีอะไรผิดพลาดบางอย่างแน่นอน จน

กลายเป็นวกิฤตการณ์ทางปรัชญาเศรษฐศาสตร์ 

 ในสังคมไทยก็ เช่นเดียวกัน ไม่สามารถรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทางด้าน 
การพฒันาและสิ� งแวดล้อมนี�  เพราะตลอดระยะเวลาที�ผ่านมา ประเทศไทยได้นําเอา

ปรัชญาตะวนัตกบางอย่างมาใช้ โดยนาํมาบรรจุไวใ้นแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ทาํใหเ้กิดผลกระทบหลายอยา่ง เช่น 
 1. ยิ�งพฒันาดา้นวตัถุมากเท่าใด สิ�งแวดลอ้มยิ�งเสื�อมโทรม ป่าไมถู้กทาํลาย ตน้นํ�า

ลาํธารเสียหาย ทรัพยาธรรมชาติลดลงทุกวนั 

 2. ยิ�งพฒันา อาํนาจของระบบราชการที�รวมศูนยข์องรัฐบาลยิ�งเพิ�มขึ�นๆ ซึ� งทาํให้
อิสรภาพของปัจเจกบุคคลนั�นตอ้งถูกลดลงไปดว้ย 

 3. ยิ�งพฒันา ช่องวา่งหลายรูปแบบเกิดขึ�น เช่น ช่องวา่งระหวา่งชนบทกบัเมือง 

ช่องวา่งระหวา่งกลุ่มบุคคล ช่องวา่งระหวง่ชุมชนต่างๆ ช่องวา่งระหวา่งฐานะ 
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 ท่ามกลางการพัฒนา ประชากรได้เพิ�มขึ� นทุกๆ ปี ผู ้บริโภคก็ เพิ�มขึ� นด้วย  

แต่ผูบ้ริโภคเหล่านี� ไม่มีโอกาสที�จะเลือกอะไรได้มากในชีวิต ในสังคมสมยัใหม่นั� น  

มีการเลือกอย่างเดียวคือ เลือกว่าจะใช้สินคา้ยี�ห้ออะไรดี ในสมยัก่อนระบบคิดที�ว่าการ

ดอ้ยพฒันาคือการดอ้ยดา้นวตัถุ แต่ในความเป็นจริงการด้อยพฒันานั�น นอกจากวตัถุยงั

เป็นเรื�องของจิตใจดว้ย การดอ้ยพฒันาแบบนี� ซึ� งเป็นเรื�องของจิตใจและจิตสํานึกนั�นจะมี

มากขึ�น จะไม่หายไปเลยในขณะที�การบริการเศรษฐกิจสังคมขยายตวัขึ�นเรื�อยๆ ยิ�งพฒันา

ดา้นวตัถุเพิ�มขึ�นไปเรื�อยๆ ความตอ้งการสินคา้ในรูปแบบหลากหลายก็ย่อมมีมากขึ�น แต่

เราจะตอ้งสังเกตต่อไปวา่ ความตอ้งการแบบนี�ไม่ใช่เป็นความตอ้งการของคนทั�งหมด แต่

เป็นความตอ้งการของกลุ่มอภิสิทธิ� ชนเท่านั�น (กลุ่มคนที�มีฐานะดีกว่าคนอื�น) ที�ไดส้ร้าง

วฒันธรรมความตอ้งการแบบนี� ขึ�นมา คนกลุ่มนี�สามารถบาํบดัความตอ้งการเหล่านี� ได ้แต่

ที�น่าวติกก็คือ ความตอ้งการเหล่านี�ไดถู้กถ่ายทอดไปยงัประชาชนส่วนใหญ่ซึ� งไม่สามารถ

จะทาํไดเ้หมือนกลุ่มอภิสิทธิ� ชน แต่บดันี� ก็ไดเ้กิดความเหลื�อมลํ�าขึ�นมาแลว้ระหวา่งความ

ตอ้งการของคน 2 กลุ่ม 

 สรุปแลว้ ในสังคมสมยัใหม่ของเรานั�น คนที�มีฐานะดีนั�น ไดเ้พิ�มความใฝ่ฝันที�จะ

บริโภคสินคา้มากขึ�นทุกๆ วนั พวกนี� เขาทาํไดบ้าํบดัได ้แต่ในขณะเดียวกนัความตอ้งการ

เหล่านี�ก็ไดถู้กปลูกฝังหรือถูกโฆษณาให้เขา้ไปอยูใ่นจิตสํานึกของคนที�ยากจนเหมือนกนั 

แต่คนยากจนไม่อาจจะบาํบดัความตอ้งการเหล่านั�นได ้เราจะสังเกตเห็นวา่ความใฝ่ฝันนั�น

เริ�มเหมือนกนั แต่ที�แตกต่างกนัคือ รายไดซึ้� งมีช่องวา่งมากระหวา่งชน 2 กลุ่ม 

 จากขอ้คิดเห็นเกี�ยวกบัการพฒันาดงักล่าวนั�น แสดงใหเ้ห็นวา่ สังคมชุมชนชนบท

ยอ่มไดรั้บผลกระทบมากที�สุด สังคมในลา้นนาก็ไม่สามารถรอดพน้ภาวการณ์เช่นนี� ไปได ้

ทาํให้ตอ้งเฝ้ามองดูสถานการณ์และแนวโน้มด้วยความวิตก และคิดว่าการพฒันาและ 

การรับเอาแบบแผนของการบริโภคสมยัใหม่ของชุมชนต่างๆ นั�น อาจจะทาํให้ตอ้งพบกบั

วกิฤตการณ์เช่นเดียวกบัประเทศตะวนัตกหรือเมืองหลวงของไทยกาํลงัประสบอยู ่นั�นคือ 

ภาวะวตัถุได้พฒันาไปเรื�อยๆ พร้อมกับความทุกข์ยากทางจิตใจของผูค้นในสังคม ซึ� ง

ลกัษณะเช่นนี� เรียกวา่ “ภาวะการถมไม่เตม็ดา้นความอยากของจิตใจ” 
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 2. วกิฤตการณ์ทางวฒันธรรมในสังคมล้านนา 
 จากอดีตถึงปัจจุบันเราก็ได้เห็นกันแล้วว่า  การสร้างสรรค์สืบทอดและ

เปลี�ยนแปลงวฒันธรรมในบ้านเมืองเรา มีบทเรียนจากประวติัศาสตร์ที�ชี� ให้เห็นทั� ง

ความสําเร็จและความล้มเหลว พอจะกล่าวได้ว่า เราดํารงรักษาลักษณะเฉพาะและ
อธิปไตยทางวฒันธรรมของเราไวไ้ดร้ะดบัหนึ� ง แต่ในทศวรรษที�ผ่านมานี�  เราค่อนขา้ง

ลม้เหลวที�ไดป้ล่อยปละละเลยใหก้ระแสวฒันธรรมตะวนัตกทั�งในดา้นการเมือง เศรษฐกิจ

และวิทยาการฉบบัใหม่เขา้มาครอบงาํวฒันธรรม วิถีชีวิตของเรามากเกินไป จนบดบงัภูมิ
ปัญญาเดิมแทข้องเรา และไดส้ร้างปัญหา-วกิฤตการณ์ใหม่ใหแ้ก่ชาตินานาประการ 

 ลาํดบันี� จะไดพ้ิจารณา – วิเคราะห์ลกัษณะวิกฤตการณ์สังคมลา้นนาในปัจจุบนั 

และแสวงหาทางออก – ทางเลือก โดยสํารวจศกัยภาพของเราเท่าที�มีอยู่ต่อไปสําหรับ 
การปรับปรุงในอนาคตในประเด็น-วกิฤตการณ์มีดงันี�  

 

 2.1 การสูญเสียความเข้าใจและความภาคภูมิใจในวฒันธรรมท้องถิ�น 
 จากอดีตที�ประเทศไทยมีผืนแผน่ดินกวา้งใหญ่ไพศาลและอุดมสมบูรณ์ แต่มี

พลเมืองน้อย ในสมัยฝรั�งล่าอาณานิคม พระประมุขของเราต้องจาํใจเฉือนแผ่นดิน

บางส่วนใหแ้ก่องักฤษและฝรั�งเศษ เพื�อแลกกบัอธิปไตยและบูรณภาพของดินแดนส่วนใน
ของประเทศซึ� งเท่าที� เหลืออยู่ในทุกว ันนี� ก็ไม่ เล็กนัก ด้วยภาวะกดดันที� เราต้องทํา

สนธิสัญญาคา้ขายกบัเขา คือสนธิสัญญาเบาวริ์�งในรัชกาลที� 4 ดว้ยเงื�อนไขที�เสียเปรียบใน

ฐานะประเทศเล็ก เราก็เปลี�ยนแปรวฒันธรรมเกษตรกรรมมาหลายศตวรรษต่อเนื�องกนั 
เป็นการปลูกขา้วขายฝรั�งในราคาถูกๆ ตดัไมส้ักจากป่า โดยให้สัมปทานต่างชาติในราคา

ถูกๆ เช่นกัน ในขณะเดียวกัน เพื�อความเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกัน และความคงอยู่ของ

ราชอาณาจกัร เราก็ปฏิรูปการปกครองประเทศโดยการรวมศูนยอ์าํนาจไวที้�กรุงเทพฯ 
อาศยัวิธีการปกครองของฝรั�งเป็นตน้ตาํรับ การปกครองประเทศโดยการรวมศูนยอ์าํนาจ

ไวทุ้กแง่ทุกมุมอยา่งเคร่งครัด ทาํให้ “วฒันธรรมกรุงเทพ” หรือวฒันธรรมเมืองหลวง ซึ� ง

รับเอาวฒันธรรมตะวนัตกเขา้มาผสมผสาน มีอิทธิพลแผก่ระจายครอบงาํไปทั�วประเทศ 
โดยมีการศึกษาในรูปโรงเรียนแทนบา้น วดั และวงั เป็นเครื�องมือ ผลดี คือ ความเป็น

อนัหนึ� งอนัเดียวกนัสื�อสารกนัรู้เรื�อง และยึดถือวฒันธรรมเมืองหลวงเป็นแม่บทร่วมกนั 

แต่ปัญหาที�เกิดขึ�นโดยเราไม่เคยให้ความสําคญัมาก่อนแม้จนบดันี�  คือ คติความเชื�อว่า 
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กรุงเทพฯ เท่านั�นที�เป็นสมองและหัวใจของประเทศ ภูมิภาคตั�งแต่จงัหวดัลงไปถึงอาํเภอ 
ตาํบล หมู่บ้าน เป็นได้ก็แต่มือเท้าของกรุงเทพฯ ความเป็นตวัของตวัเองและความมี

ศกัดิ� ศรีภูมิใจในวฒันธรรมของตวัเองที�มีมาในอดีตก็ถดถอยเหือดหายลงไปทุกที จริงอยู่

การรวมศูนย์อาํนาจมาไวที้�ราชธานีเป็นสิ� งที�มีสืบเนื�องกันมาตลอดสมัยอยุธยาและ
รัตนโกสินทร์แต่นกัประวติัศาสตร์หลายท่านโดยเฉพาะ ดร.ฉตัรทิพย ์นาถสุภา ก็ไดชี้� แจง

ใหเ้ห็นวา่ ราชธานีมุ่ง “โยกยา้ยทรัพยากร” ในรูปของส่วยอากร แรงงานไพร่ หรือดอกไม้

เงินดอกไมท้อง (ในกรณีเป็นประเทศราช) เพื�อมาเพิ�มอาํนาจบารมีแก่เมืองหลวงรวมถึง
การรวมกาํลงัคนในยามทาํศึกสงครามกบัประเทศขา้งเคียง ท่านละไวใ้ห้หัวเมืองดาํรง

วฒันธรรมเป็นของตนเองตลอดมา ดงัจะเห็นไดว้า่ วฒันธรรมและภาษาไทยลา้นนา ไทย

โคราช ไทยสุพรรณ กบัไทยนครศรีธรรมราช ไม่เหมือนกนัหากแต่มีลกัษณะหลากหลาย
แต่คลา้ยคลึงกนั ซึ� งความแตกต่างเหล่านี� น่าจะจดัเป็นความรุ่งเรืองมั�งคั�งของวฒันธรรม

ทีเดียว แต่ในยุคถูกกดดนัดว้ยลทัธิล่าเมืองขึ�น เราจาํเป็นตอ้งเร่งทาํประเทศให้ทนัสมยั 

การปฎิรูปการปกครองแผ่นดินตามตาํรับฝรั�ง จึงมีผลในการครอบงาํหรือกลืนหัวเมือง
ต่างๆ ไดส้มบูรณ์โดยอาศยักลไกการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยการจดัระบบ

การศึกษาของกระทรวงธรรมการ และระบบการเงิน การคลงั การเก็บภาษีอากร ตลอดจน

ระเบียบแบบแผนอื�นๆ ของราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม 
 วฒันธรรมเมืองหลวงซึ� งจะว่าไปก็ได้รับเอาวิธีการจากฝรั�งผูล่้าเมืองขึ�นมา

ดดัแปลงผสมผสานเป็นแบบไทยใหม่ แลว้อาศยัเครือข่ายกลไกของราชการ โดยมีกาํนนั 

ผูใ้หญ่บา้นเป็นขอ้ตกลงกบัประชาชนชาํแรกแทรกซึมวฒันธรรม “ส่วนกลาง” ไปถว้นทั�ว 
วฒันธรรมชาวบา้นภูมิปัญญาชาวบา้นที�เคยพฒันาขึ�นมาใช้ให้เหมาะแก่สภาพแวดลอ้ม

ของแต่ละทอ้งถิ�น อนัแสดงออกในรูปของภาษา ขนบประเพณี การละเล่น และวิธีกินอยูก่็

ถูกคนของราชการมองดูอย่างดูแคลนว่า โง่เง่า ป่าเถื�อน ไม่เท่าเทียมวฒันธรรมจาก
เมืองกรุง เป็นดังนี� สืบต่อมาหลายทศวรรษตราบจนปัจจุบนั การศึกษาในรูปโรงเรียน 

แบบเรียนการโฆษณาประชาสัมพนัธ์ และข้อวตัรปฏิบติัของบรรดาข้าราชการผูใ้หญ่

ผูน้้อยทุกระดับตามหัวเมืองทุกแห่ง ล้วนแต่ไม่เห็นคุณค่าความดีงามของวฒันธรรม
ท้องถิ�นไปทั�งสิ�น ในทางจิตวิทยา ชุมชนชาวชนบทในล้านนาทุกท้องถิ�นย่อมถูกวาง

เงื�อนไขให้สูญเสียความภาคภูมิใจในพื�นเพวฒันธรรมของตนเอง ขา้งฝ่ายโรงเรียนก็มุ่ง

สอนใหอ่้านออกเขียนไดด้ว้ยภาษาไทยภาคกลาง ครูตอ้งพูดสําเนียงบางกอก  ส่วนเนื�อหา
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ความรู้ก็ เป็นความสมัยใหม่ให้เทียมทันฝรั�งเป็นสําคัญ และไม่มีใครเลยที�จะเห็น
ความสําคญัของวฒันธรรมพื�นบา้น โดยนาํมาเป็นเนื�อหาบทเรียนในโรงเรียน หรือแมแ้ต่

เชื�อมโยงอา้งอิงใหเ้กิดความหมาย เกิดคุณค่าประดบัสติปัญญา และกระตุน้ความภูมิใจใน

ถิ�นกาํเนิดของตน ผลก็คือ ระบบราชการและระบบการศึกษากลายเป็นตวัการ “แปลก
แยก” ค่านิยม ความคิดของคนต่างรุ่น ต่างวยั ต่างระดับการศึกษากัน ท้ายที�สุดก็เกิด

ช่องวา่งแห่งความเขา้ใจกนัระหวา่งพ่อแม่กบัลูก คนรุ่นหลงักบัคนรุ่นก่อน ขา้ราชการกบั

ประชาชน จนถึงขั�นที�ลูกหลานที�ได้รับการศึกษาสูงกว่า ป.4 – ป.6 มีโลกทศัน์ ชีวทศัน์
เปลี�ยนไป พลอยดูแคลนพอ่แม่ พี� ป้า นา้ อา ที�ไม่ไดรั้บการศึกษาอยา่งเขา และไม่ตอ้งการ

กลบัไปทาํไร่ทาํนาสืบต่ออีก บางคนรู้สึกอบัอายที�พ่อแม่เป็นชาวบา้นชาวป่าชาวเขา ทาํ

เกษตรกรรมเพียงเพื�อจะเอาเงินมาให้ลูกที�โรงเรียน ที�จะสังเกตได้อีกอย่างหนึ� งคือ 
ชาวบา้นล้านนาที�เคยชื�อเอย้ ชื�อรอด ชื�อบุญ ชื�อคาํ ถึงรุ่นลูกหลานก็ตอ้งเปลี�ยนเป็นชื�อ

ไพเราะเพราะพริ�งหลายๆ พยางค์ ตามแบบอยา่งเจา้นายขุนนางท่านตั�งชื�อลูกท่านหลาน

เธอดว้ยเห็นวา่ดีงามกวา่กนั บางคนเมื�อไร่นาตกเป็นกรรมสิทธิ� ของตนก็ขายเสีย เอาเงินมา
กินมาใช ้อยูใ่นเมืองจนหมดทรัพย ์ต่อมาก็ตอ้งเป็นผูข้ายแรงงาน 

 ปมปัญหาสําคญัจาการวิเคราะห์ขา้งตน้ คือ คนส่วนใหญ่ของประเทศหรือ

ชาวบา้นหมดความภาคภูมิใจในถิ�นกาํเนิดและรกรากวฒันธรรมของตน บา้งก็เปลี�ยนภพ
ภูมิมาเป็นคนเมืองทาํราชการ ขายแรงงาน และอาชีพอื�นๆ ด้วยความจาํเป็นจาํยอม  

ซึ� งเท่ากบัไดสู้ญเสียจิตวิญาณบนพื�นฐานที�บรรพบุรุษสั�งสมไวใ้ห้เป็นมรดกวฒันธรรม 

คนจาํนวนมากเหล่านี� เป็นมหาชนของประเทศที�มีสภาพไม่เป็นตวัของตวัเองอีกต่อไป  
แต่ได้รับเอาวฒันธรรมส่วนกลาง โดยปราศจากความรู้ความเขา้ใจอนัถ่องแท ้อย่างไร 

ก็ตามในภาพรวมของทั�งประเทศ ก็ในเมื�อวฒันธรรมหรือวิถีชีวิตของชาวบา้นถูกอาํนาจ

ภายนอกบดบงัให้หมดความสําคญัลงดังนี�  คนส่วนใหญ่จะหันไปยึดเหนี�ยวอะไรเป็น 
การทดแทน ว่าโดยทั�วไปก็ตอ้งยึดถือวฒันธรรมส่วนกลาง ซึ� งจริงๆ แล้ว เขาก็ไม่ค่อย

เข้าใจ และรู้คุณค่าเท่ากับที� เขาเข้าถึงวฒันธรรมเดิมแท้ของเขา จุดวิกฤตในปัจจุบัน 

จึงน่าจะมิใช่อะไรอื�น แต่คือการที�ใจไร้แก่นของคนจํานวนมากที� เป็นคนรุ่นใหม่  
เขาเหล่านี� อ่านออกเขียนไดโ้ดยระบบการศึกษาปัจจุบนั เขาเป็นคนไทยธรรมดาๆ เป็นชาว

พุทธ ทาํไร่ ทาํนา ทาํราชการ หรือทาํอาชีพอื�น คงจะไม่ผิดนกัที�จะลงความเห็นวา่ เขาเป็น

คนหลงทาง 
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 2.2 ความเสื�อมโทรมของสิ�งแวดล้อมทั�งทางกายภาพและทางสังคม 
 ในช่วงหลายทศวรรษต่อเนื�องกนั นบัตั�งแต่การเปิดประเทศ ตั�งแต่ พ.ศ. 2500 

เป็นลาํดบัมา ดุลยภาพระหว่างคน – สังคม – สิ�งแวดลอ้ม ในประเทศไดสู้ญเสียไปและ 

รับเอาคตินิยมทางเศรษฐศาสตร์ ที�ยดึถือกนัในโลกซีกตะวนัตกก่อนแลว้ระบาดไปทั�ว นั�น
คือ “เศรษฐศาสตร์ คือการจดัการทรัพยากร เพื�อนาํมาตอบสนองความตอ้งการของมนุษย”์ 

ถ้าทรัพยากรมีไม่จาํกัดงอกเงยเป็นอเนกอนันต์และมนุษย์มีจาํนวนจาํกัด บางทีหลัก

เศรษฐศาสตร์ขอ้นี� อาจใช้ไดด้งัที�เห็นมาแล้วในอดีต แต่เมื�อทรัพยากรทั�งหลายทั�งปวงมี
จํากัดบางอย่างเช่น สินแร่ ป่าไม้ หมดแล้วก็หมดเลย การผลาญทรัพยากร ทําลาย

สิ�งแวดลอ้ม มาเพื�อปรนเปรอความโลภที�ไม่จาํกดัของมนุษย ์ก็ยอ่มเป็นสิ�งเหลือวิสัยและ

เป็นอนัตรายยิ�งใหญ่ ที�แลว้ๆ มาอาศยัที�แผ่นดินไทยมีความอุดมสมบูรณ์มีที�ดินมาก มีคน
นอ้ย แต่ร่วมร้อยปีที�ผา่นมาเราใชที้�ดินอยา่งเผาผลาญไม่รู้ค่า ตดัไมท้าํลายป่า ขุดแร่ขาย ทาํ

นํ� าเน่า ทาํอากาศเป็นพิษ หนกัหนาขึ�นทุกที จาํนวนประชากรก็เพิ�มมากขึ�น ที�ดินที�มีเท่า

เดิมก็ถูกหกัร้างถางพง ป่าสงวนถูกบุกรุกทาํลายจนหมดสภาพ ชาวบา้นทาํเช่นนั�นก็ดว้ย
ความจาํเป็นในการทาํกินฝ่ายพ่อคา้และผูมี้อาํนาจก็มีความโลภ ตดัไมท้าํลายป่า ทาํลาย

ทรัพยากรธรรมชาติเพื�อ “เงิน” ประการเดียว ทุกวนันี� เราส่งเสริม “การส่งออก” ทั�งผลผลิต

การเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ รวมทั�งการคา้ประเวณี ซึ� งประโยชน์โภคผลย่อม
ได้แก่คนจาํนวนน้อยที�มีเงินและมีอาํนาจอิทธิพลยึดโยงกนัเป็นเครือข่าย ยิ�งมีนกัธุรกิจ

การเมืองเขา้มายึดครองอาํนาจรัฐในนามของประชาธิปไตยดว้ยแลว้ ดุลยภาพระหว่าง

สิ� งแวดล้อม สังคม และมนุษย์ ก็เสื� อมทรามลงโดยรวดเร็ว วิถีชีวิตของคนทั�งหมดก็

แปรเปลี�ยนไป ระดบับนของสังคมที�อยู่ในฐานะไดเ้ปรียบก็ยิ�งไดเ้ปรียบมากขึ�น ลกัษณะ

โครงสร้างของสังคมเช่นนี�คลา้ยกบัปิรามิด จนมีคาํกล่าววา่ “รวยกระจุก จนกระจาย” 

 ด้วยสภาพแวดล้อมที�ถูกทาํลายทั�งในป่า ในไร่นา ในแม่นํ� าลาํคลอง ห้วย
หนองคลองบึงลว้นแต่มีมลพิษมากขึ�น เพราะความโลภ บวกกบัอวิชชาเป็นตวัทาํลาย ทุก

อย่างไหวตวัไปกบักระแสพฒันาเศรษฐกิจและทุนนิยมเสรีที�เป็นวตัถุนิยม บริโภคนิยม

อยา่งเต็มที� ดว้ยความเชื�อวา่ ถา้ประเทศชาติและประชาชนรํ� ารวย คงจะแกปั้ญหาไดห้มด 
สิ� งทั� งหลายทั� งปวงดังกล่าวนี� ดู เผินๆ ไม่น่าจะเกี�ยวกับว ัฒนธรรม แต่โดยเนื� อแท ้ 

ถา้วฒันธรรมคือวิถีชีวิตหรือระบบความสัมพนัธ์ที�มนุษยเ์ป็นผูส้ร้างผูเ้ปลี�ยนแปลงสังคม

กาํลงัจะเปลี�ยนแปลงวฒันธรรมไปสู่ภาวะการณ์อนัเป็นความทุกข์ยากยิ�งขึ�นทุกที แล้ว



 

 

340

ชุมชนชนบทจะเลือกทางเดินอยา่งไร จะไหลไปตามกระแสการพฒันาทุนนิยมเสรีอย่าง
ในปัจจุบนั หรือจะได้คิดตั�งจุดเปลี�ยนที�หันเหทิศทางเป็นอย่างอื�นที�เหมาะสมแก่พื�นเพ

วฒันธรรมดั�งเดิม โดยอาจจะสามารถอยูร่่วมกบัธรรมชาติไดอ้ยา่งสมดุล โดย “เบียดเบียน

ธรรมชาติเท่าที�จาํเป็น” 
 

 2.3 ความเปลี�ยนแปลงทางระบบเศรษฐกจิและสังคมล้านนาแบบก้าวกระโดด 

 สังคมชนบทเปลี�ยนแปลงจากสังคมเกษตรกรรม เพื�อกินเพื�ออยู่ มาเป็น
เกษตรกรรมเพื�อขายเอาเงินตรา จนเป็นสังคมอุตสาหกรรมและกาํลงัจะเป็นสังคมขอ้มูล

ข่าวสารนั�น ในซีกโลกตะวกัตกใช้เวลาเปลี�ยนแปลงในเวลาไม่กี�ทศวรรษ จนปรากฏว่า 

สังคมทั�ง 4 รูปแบบ มีอยูใ่นบา้นเมืองเราในห้วงเวลาเดียวกนั เมื�อเป็นดงันี�  คนที�อยูใ่นแวด
วงใดแวดวงหนึ� ง ย่อมยากที�จะเข้าใจคนอีกแวดวงหนึ� งที�ล ํ� าสมัยหรือล้าสมัย สิทธิ

ประโยชน์ที�จาํตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์ต่อกนัย่อมมีปัญหามาก เพราะโลกทศัน์ ชีวทศัน์ และ

พฤติกรรมในการทํางาน การกินอยู่แตกต่างกัน ฝ่ายที�ล้าหลังและอ่อนแอกว่าย่อม
เสียเปรียบทุกประตู ที�น่าสนใจเป็นพิเศษอีกแง่หนึ� งคือ บุคคลหนึ� งอาจมีโอกาสสัมผสั

วฒันธรรมของทั�ง 4 ลกัษณะได้ และเป็นไปไดม้ากที�ว่า ดว้ยโอกาสทางการศึกษา และ 

การเคลื�อนยา้ยประชากร คนผู ้หนึ� งถือกําเนิดในวฒันธรรมเกษตรทาํเพื�อกินเพื�ออยู่

เชื�อมต่อกบัเกษตรกรรมเพื�อขาย แลว้เรียนระดบัสูงในสังคมอุตสาหกรรม แลว้ในที�สุดก็

ตอ้งทาํงานในแวดวงสังคมขอ้มูลข่าวสารที�ทุกอย่างเคลื�อนไหวเปลี�ยนแปลงราวสายฟ้า

แลบ นักบริหาร นักวิชาการ หรือเท็คโนแคร็ทจาํนวนไม่น้อยคงจะมีประสบการณ์
ดงักล่าวนี�  กล่าวไดว้า่ ปัจเจกบุคคลตอ้งปรับตวัให้เขา้กบัลกัษณะวฒันธรรมที�แตกต่างกนั

สุดโต่ง และบางครั� งบางขณะ ผูอ้ยู่ในสังเวียนสังคมขอ้มูลข่าวสารก็ตอ้งกลบัไปศึกษา

สังคมเกษตรกรอยา่งเอาจริงเอาจงั เพื�อหาคาํตอบบางประการในการศึกษาคน้ควา้ที�จาํเป็น 
ชาวมหาวิทยาลยัจะมีโอกาสเป็นเช่นนี� มาก ประเด็นปัญหาก็คือ คนต่างระดบัวฒันธรรม

จะเขา้ใจกนัไดอ้ยา่งไร ผูอ้ยูใ่นสังคมกา้วหน้าที�ไม่เคยใชชี้วิตคลุกคลีกบัชีวิตลา้หลงัของ

ชาวบา้น เขา้ใจความทุกข์ยาก เขา้ใจจิตวิญญาณของชาวบา้นล้าหลงัได้ไม่ถ่องแท ้หรือ
ในทางกลบักันชาวบา้นเหล่านั�นย่อมจะงุนงงสับสน ไม่เขา้ใจภาษาที�สื�อความกนัและ

รูปแบบพฤติกรรมที�ปฏิบติัต่อกนัในสังคมขอ้มูลข่าวสาร แต่ทุกฝ่ายก็จาํเป็นตอ้งเกี�ยวขอ้ง

กนัไม่มากก็นอ้ย 
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 ในความคาดคะเนเหตุการณ์เฉพาะหน้า เห็นว่าจะต้องเกิดความโกลาหล
สับสน และเปิดโอกาสให้มีการเอารัดเอาเปรียบกนัอยา่งลึกซึ� งรุนแรง ไม่เพียงแต่ระหวา่ง

บุคคลหรือกลุ่มผลประโยชน์เท่านั�น แต่ระหวา่งประเทศและระหวา่งค่ายเศรษฐกิจ ถา้เป็น

เช่นนั�น ยุคของเราย่อมจะเป็นยุคที�จะหาความร่มเยน็เป็นสุขไดย้าก ถา้อาํนาจรัฐอ่อนแอ
ขาดความยุติธรรมและไร้ความสามารถดว้ยแลว้ มิคสัญญียอ่มเกิดขึ�นได ้ในขณะนี� ถึงจะ

ไม่เกิดมีมิคสัญญี แต่สิ� งที�เห็นชดัแจง้อยู่แล้วคือ ความลม้ละลายของชาวไร่ชาวนา และ

ผูใ้ชแ้รงงานที�ตกเป็นเบื�องล่างของผูมี้อาํนาจและมีเงิน ทั�งในประเทศและนอกประเทศอยู่

แลว้ การหนักลบัมาสู่วิถีชีวิตแบบพอเพียงและเหมาะสมกบัสภาพของสังคมในชุมชนจึง

เป็นสิ�งที�จาํเป็นอยา่งยิ�ง 

 
 2.4 ระบบวฒันธรรมราชการไทย 

 ระบบวฒันธรรมราชการไทยก็เป็นอีกเรื�องหนึ� งที�นบัว่ามีวิกฤติการณ์หลาย

ทศวรรษต่อเนื�องกนั ราชการเคยรวมเอาคนดีมีฝีมือ มีความรู้ความสามารถไวเ้กือบหมด 
จนมีคนตั�งขอ้สังเกตมานานแลว้วา่ คนไทยเราทาํเป็นอยูส่องอยา่ง คือ ทาํนากบัทาํราชการ 

การคา้พาณิชย ์การหัตถกรรม อุตสาหกรรม และงานอื�นใดเป็นเรื�องที�คนต่างชาติ ต่าง

ภาษา ที�เขา้มาพึ�งพระบรมโพธิสมภารจะเป็นคนทาํ ซึ� งเขาก็ทาํเก่งจนรํ� ารวยมั�งคั�งกวา่คน
ไทยทาํนา และคนไทยทาํราชการเป็นอันมาก อย่างไรก็ตาม ราชการเป็นหลักของ

บา้นเมืองเรื�อยมาในการบริหารประเทศฟันฝ่ามรสุมต่างๆ นานา จนรอดมาถึงรุ่นปัจจุบนั 

ตั�งแต่โบราณกาลเรื�อยมาจนถึงยุคสมยัใหม่ ราชการมีอาํนาจราชศกัดิ�  และรับภาระไปทุก
อย่าง จนเกิดการสําคญัผิดเลยเถิดไปวา่ บา้นเมืองเป็นของราชการ โดยราชการ และเพื�อ

ราชการ คติโบราณถือกนัวา่ “สิบพอ่คา้ไม่เท่าพระยาเลี� ยง” จนเพิ�งไม่นานมานี� เอง เมื�อการ

พฒันาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมเสรีทาํให้คนในภาคเอกชนรํ� ารวยมั�งคั�งกว่าขา้ราชการมาก
และได้รับการยกย่องมีเกียรติ มีศักดิ� ศรีในสังคมธุรกิจการเมืองมากขึ� น ในขณะที�

ขา้ราชการเงินเดือนน้อย ไม่พอกินพอใช้จาํนวนขา้ราชการประมาณรวมทุกกระทรวง 

ทบวง กรม ทั�งทหาร พลเรือนแลว้ ก็มีมากกว่าหนึ� งลา้น จะขึ�นเงินเดือนแต่ละครั� งด้วย
รายได้แผ่นดินก็ยากลาํบาก เมื�อข้าราชการไม่พอกินขณะเดียวกันก็มีโฆษณาย ั�วยุให้

บริโภคสินคา้นานาภณัฑ์อยูทุ่กวนั คนส่วนหนึ� งทนไม่ไหวก็ออกมาทาํธุรกิจภาคเอกชน  

อีกส่วนหนึ�งก็ใชอ้าํนาจหนา้ที�ทุจริตเพื�อให้ไดล้าภผลมาสร้างฐานะของตน อีกส่วนหนึ�งก็
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ใช้เล่ห์กลทุกอย่างให้ตนเองเติบใหญ่ในอาํนาจหน้าที�เพื�อลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จะได้
ตามมากับบุญวาสนา ฉะนั�นแล้วจะเหลือข้าราชการมีฝีมือ มีคุณธรรม ตั� งหน้ารับใช้

บา้นเมือง นั�งกินอุดมคติสักกี�ราย ปรากฏการณ์ “สมองไหล” ไปสู่ภาคเอกชน งานอิสระ

หรืองานองค์กรระหว่างประเทศ แม้กระทั�งไปหางานต่างแดน สําหรับข้าราชการที�มี
ความรู้ ความสามารถระดบัสูงก็มีมากขึ�นเรื� อยๆ คตินิยม “สิบพ่อคา้ไม่เท่าพระยาเลี� ยง”  

ก็ไม่จริงอีกต่อไป ฝ่ายคนรุ่นใหม่มองดูพอ่แม่ พี� ป้า นา้ อา ทาํราชการอยา่งยากจน (ถา้เป็น

คนดี) ก็ไม่นิยมทาํราชการอีกต่อไป หนัไปประกอบอาชีพอื�น ส่วนพวกที�รู้เรื�องการฉ้อฉล
มากขึ�นๆ ทางหนา้หนงัสือพิมพ ์ก็รู้สึกดูแคลน ในที�สุดถา้ไม่ระวงัใหดี้ก็จะมีแต่คนรุ่นใหม่

เจา้เลห์หรือไม่รู้จะทาํอยา่งไรเท่านั�นที�เขา้ไปทาํราชการ เมื�อเป็นดงันี�  ระบบราชการที�เคย

ไดชื้�อวา่ เป็นหลกัของบา้นเมืองก็จะดอ้ยประสิทธิภาพลงทุกที ประชาชนก็ไม่มีที�พึ�ง การ
พฒันาทุกรูปแบบก็คงไม่ไดผ้ล งบประมาณ ทรัพยากรของแผน่ดินก็สิ�นเปลืองไปโดยไช่

เหตุเหลือคณานบั นี�คือวิกฤตการณ์ที�เห็นชดัแจง้และจะมีผลกระทบรุนแรงต่อชีวิต ความ

อยู่รอดของชาติบา้นเมืองอยา่งแน่นอน คนที�ย ั�งอยูใ่นราชการก็เอาแต่แก่งแยง่ชิงดีชิงเด่น
กนั ประจบสอพลอนกัการเมือง แลว้ยืมมือนกัการเมืองทาํลายพวกเดียวกนัเองซํ� าเขา้ไป

อีก แลว้จะมีอะไรเหลือเป็นสมอง เป็นกาํลงับริหารชาติบา้นเมือง วฒันธรรมราชการเสื�อม

ทรามลง ถึงเพียงนี�แลว้ประชาชนจะหวงัอะไรไดอี้กจากราชการ 
 

 2.5 คุณธรรมและจริยธรรมบนพื�นฐานสังคมเกษตรกรรมถูกสั�นคลอน 

 สังคมลา้นนาในปัจจุบนัถูกแรงโหมกระแทกทั�งจากภายนอกและจากภายใน 
กล่าวคือ ดว้ยอตัราเร่งของการเติบโตภาคเศรษฐกิจทุนนิยมเสรีและดว้ยแรงโหมกระพือ

ของบริโภคนิยม คนส่วนใหญ่ทั�งประเทศก็เพิ�มความเห็นแก่ตวั ความโลภอยากไดม้ากขึ�น 

ความเรียบง่ายสันโดษ “นุ่งเจียมห่มเจียม” “นกน้อยทาํรังแต่พอตวั” และการเดินทางสาย
กลางในการดาํรงชีวิตกลายเป็นคนคตินิยมที�ลา้สมยัและถูกดูแคลนว่าโง่เขลา แมแ้ต่การ

ครองชีพขั�นพื�นฐานก็ถูกพลิกผนัให้ชาวนาทาํนาดว้ยตน้ทุนสูง เพราะตอ้งซื�อปุ๋ย ซื�อยาฆ่า

แมลง ตอ้งจา้งไถดว้ยรถไถนา ไดข้า้วมาก็ตอ้งรีบขายขา้วเปลือกถูกๆ เพื�อเอาเงินไปใชห้นี�  
แลว้ก็ตั�งหน้าซื�อขา้วสารแพงกิน เป็นวงจรอุบาทวอ์ยู่เช่นนี� จนชาวนาจาํนวนไม่นอ้ยตอ้ง

ขายนาเปลี�ยนมาเป็นใช้แรงงานรับจ้าง ก่อสร้าง หรือทาํงานในโรงงาน บางส่วนได้

เดินทางไปทาํงานต่างประเทศ 
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 การส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที�ยว ทาํให้เกิดสิ�งผิดกฎหมายมากมายใน
ธุรกิจการท่องเที�ยว เช่น “เซ็กซ์ทวัร์” เพื�อหวงักอบโกยเงินจากคนต่างชาติ ไม่เพียงแต่

การคา้ประเวณีเท่านั�น การคา้ยาเสพติด คา้อาวุธเถื�อน และธุรกิจมิจฉาชีพ อีกนานาชนิด ก็

เป็นสิ�งที�ทาํกนัทั�งซ่อนเร้นและเปิดเผย เพียงเพื�อให้ได้เงินมากๆ เร็วๆ การกดขี�ทางเพศ 
การกดขี�แรงงาน ความเป็นเจา้พอ่ เจา้แม่ เพื�ออาํนาจอิทธิพลที�จะบนัดาลทุกอยา่งให้ก็มีอยู่

เป็นลํ�าเป็นสัน 

 ในขณะเดียวกนั สถาบนัศาสนาก็อ่อนแอลง พระส่วนใหญ่ไม่สามารถเป็นที�
พึ� งทางใจของชาวบ้านได้ ได้แต่ประกอบพิธีกรรมตามประเพณีนิยมโดยไม่เข้าใจ

ความหมายและคุณค่าทั�งผูใ้หแ้ละผูรั้บ ทาํใหข้ลงัและเป็นศิริมงคล เพื�อความสบายใจทั�งผู ้

อยูแ่ละผูต้ายจากไปเท่านั�นดว้ย จะสังเกตเห็นไดว้่า ในงานสวดพระอภิธรรมศพผูต้ายทั�ง
ในกรุงและต่างจงัหวดั จะมีใครเขา้ใจเนื�อความของคาํสวดมนต์ ก็แทบหาไม่ได ้ในงาน

มงคลพระท่านสวดชยนัโต สวดมงคลสูตร สวดพระปริตรแมแ้ต่คาถากรวดนํ� า ว่าโดย

อรรถพยญัชนะ มีความหมายที�ไพเราะลึกซึ� ง ให้สติให้ปัญญาแก่ผูฟั้ง เพื�อนาํไปปฏิบติัใน
ชีวติเป็นอนัมาก แต่ก็มีนอ้ยคนจะเขา้ใจ ฉะนั�นแลว้ก็เหมือนไร้ค่า ไร้ความหมาย ในที�นี� คง

ไม่ตอ้งวิเคราะห์เลยไปถึงความอ่อนแอของความปกครองคณะสงฆ์ ความอ่อนแอของ

การศึกษาของสงฆ์ และความหย่อนยานของขอ้วตัรปฏิบติัของสมณะ ลว้นทาํให้บารมี
ทางธรรมของพุทธศาสนาเสื�อมถอยลงจนไม่เป็นที�พึ�งของคนทั�วไปไดม้ากอย่างในอดีต 

รวมทั�งกระบวนการพุทธพาณิชย ์คา้ขายวตัถุมงคลทั�งหลายที�หลอกเอาเงินประชาชนอยู่

ทุกวนั อย่างไรก็ดีพระสงฆ์ผูท้รงศีล ทรงปัญญาน่าเลื�อมใส ศรัทธาก็มีอยู่หากเป็นส่วน
น้อย และท่านจะอยู่ต่างจงัหวดัมากที�สุด มีบารมีมากพอที�จะนาํความเปลี�ยนแปลงอนัดี

งามกลบัคืนมาได ้ถา้คนเห็นคุณค่ามากขึ�น 

 
 2.6 วกิฤตการณ์ของระบบการศึกษา  

 ในฐานะที�การศึกษาเป็นหนทางในการสืบทอดวฒันธรรม สภาพการณ์ 

การจดัการศึกษาในปัจจุบนัระดบัพื�นฐานก็ดี ระดบัมธัยม หรืออุดมศึกษาก็ดี มีปัญหา
ขอ้ดอ้ยหลายประการที�บ่งชี� ใหเ้ห็นวา่ โดยทั�วไปการศึกษาทุกระดบัเป็นการสร้างความคิด

และพฤติกรรมที�นาํคนทั�งหมดไปสู่ครรลองของคนสมยัใหม่ ที�ไม่สอดคลอ้งเชื�อมโยงกบั

วฒันธรรมพื�นฐานของประชาชน แมจ้ะมีความพยายามปรับปรุงแกไ้ขหลกัสูตรแบบเรียน 
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และวธีิการสอนการเรียนเป็นลาํดบัมา แต่ในทางปฏิบติั การศึกษาเป็นเครื�องมือแปลกแยก
บุคคลออกจากบริบททางสังคมที�เขาเป็นสมาชิกอยู่โดยเฉพาะในชนบทที�ทาํการเกษตร 

ประชาชนจะส่งลูก “เรียนหนังสือ” ระดับสูงกว่าภาคบงัคบัคือ ชั�นประถมศึกษาปีที� 6 

เพราะตอ้งการจะเปลี�ยนวิถีชีวิตไปสู่สิ� งที�เขาเห็นว่าดีกว่า ไม่ไดห้วงัจะแสวงหาความรู้ 
ความเขา้ใจ มาปรับปรุงคุณภาพชีวิตปกติให้ดีขึ�น อีกทั�งการศึกษาส่งเสริมให้คนส่วนมาก

เรียนไต่เต้าขึ� นไปเรื� อยๆ จนถึงระดับปริญญาเพื�อยกระดับฐานะทางสังคม ใครออก

กลางคนัหรือเรียนตํ�ากว่าปริญญาตรี จะถูกเพ่งเล็งว่าเป็นประชาชนตํ�าต้อยเบาปัญญา  
ในการศึกษาสามญัขั�นพื�นฐานความรู้ความเขา้ใจเนื�อหาและทกัษะที�เรียนกนัก็มุ่งเน้น

ทกัษะและความรู้ที�เป็นสากลซึ� งก็ออกจะจาํเป็น แต่ขอ้บกพร่อง คือ โรงเรียนไม่เคยให้

ความสําคัญกับภูมิปัญญาท้องถิ�นที� มีส่วนสร้างเสริม หล่อหลอมความเป็นคนใน
วฒันธรรมนั�นๆ ของตนแต่ประการใด ใครคิดหรือปฏิบติัสิ� งที�ดีงามในทอ้งถิ�นก็ไม่เคย

ไดรั้บความสนใจ นาํมาเป็นบทเรียนใหช้นรุ่นหลงัไดศึ้กษาแบบอยา่ง ทาํความเขา้ใจเอาไว ้

ในทางตรงกนัขา้มจะรู้มากเกี�ยวกบัความรู้ ความคิดที�มาจากต่างแดน ตามตาํราที�เขียนขึ�น
ไว ้การหล่อหลอมบ่มเพาะนิสัยใจคอได้มีความพยายามที�จะให้แก่นักเรียนในสิ�งที�พึง

ปรารถนาอยู่เหมือนกัน แต่ทาํได้เท่าที�ครูอาจารย์และผูใ้หญ่ที�เกี�ยวข้องในแวดวงจะ

ประพฤติปฏิบติัได้ เช่น การเน้นให้คิดเป็น ทาํเป็น แก้ปัญหาเป็น ในทางปฏิบติัยงัไม่

ประสบความสาํเร็จมากนกั 

 การศึกษาในระดบัมธัยมศึกษาได้มีความพยายามที�จะแก้ไขหลกัสูตรการ

เรียนการสอนให้สอดคลอ้งกบัปัญหาความตอ้งการของทอ้งถิ�น และมุ่งสอนอาชีพที�จะ
เป็นเครื�องมือทาํมาหากินไดแ้ต่ก็ไม่ประสบผลสําเร็จโดยเหตุผลทางจิตวิทยา พ่อแม่ และ

ตวันกัเรียน ตอ้งการเรียนเนื�อหาความรู้ระดบัมธัยมเพื�อ “เตรียม” ไต่เตา้ไปสูงกวา่นั�น นอ้ย

นกัที�จะเรียนแสวงหาความรู้ระดบัมธัยมเพียงเพื�อให้เป็นคนเก่งขึ�น ดีขึ�น รู้เรื�องต่างๆ มาก
ขึ�น สาํหรับดาํรงชีพไดดี้ขึ�นตามเจตนารมยข์องหลกัสูตร เพราะความตอ้งการแทจ้ริงที�เกิด

จากความยากไร้คบัแคน้และความจาํเป็นในชีวติ คือ เรียนมธัยมเพื�อเปลี�ยนไปสู่การดาํเนิน

ชีวิตที�ไม่ตอ้งทาํไร่ทาํนาให้ลาํบาก เมื�อพบวา่โอกาสที�จะเป็นไดด้งัปรารถนาเช่นนั�นตีบ
ตนัเขา้ทุกที ความตอ้งการที�จะเรียนต่อมธัยมก็ชะงกั ทั�งนี�  เพราะประชาชนเห็นวา่ เรียนต่อ

มธัยมไปก็ช่วยเขาไม่ไดม้ากนกั มีแต่จะสิ�นเปลืองเงินทอง ซึ� งเขาไม่คอยจะมี และเสียเวลา

ช่วยพอ่แม่ทาํมาหากินเปล่าๆ  
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 สําหรับการศึกษาระดบัอุดมศึกษา เป็นที�ชดัแจง้แลว้ว่าเป็นการเล่าเรียนเพื�อ
ประกอบอาชีพต่างๆ ของสังคมสมยัใหม่ที�มีวทิยาการสมยัใหม่กาํกบัอยู ่ความเป็นบณัฑิต

ที�รอบรู้ ช่างคิดช่างพิจารณาสิ�งทั�งหลายทั�งปวงอย่างคนมีปัญญา ดูจะไม่ใช่ความมุ่งหวงั

ของผูส้อนและผูเ้รียนโดยตรง ถา้ใครไดบ้่มเพาะนิสัย ปัจจยัเหล่านี� ไดใ้ห้แก่ตนเองได ้ก็ดู
จะเป็นเรื�องเฉพาะรายยิ�งกว่านั�น ความรู้ที�เรียนกนัในมหาวิทยาลยั ทั�งสาขาวิทยาศาสตร์ 

สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปวฒันธรรม ส่วนใหญ่ก็จะเป็นความรู้ตามตาํราที�เป็น

สากล แมจ้ะมีการคน้ควา้วจิยัและถ่ายทอดความรู้เกี�ยวกบับา้นเมืองของเราเองมากขึ�นแลว้ 
แต่ก็ไม่พอเพียงที�จะสร้าง “สมอง” และจิตใจที�จดัว่าได้รับการพฒันา บ่มเพาะดีแลว้ ที�

นบัวา่เป็นปัญหามาก คือ การเรียนระดบัอุดมศึกษา เป็นการเรียนเพื�อไขวค่วา้เอาปริญญา 

และเป็นการเรียนภาคพุทธิปัญญา มากกวา่การเรียนทางค่านิยม จิตวิญญาณ หรือคุณธรรม 
จริยธรรม ปณิธานของการเรียนมหาวิทยาลัยข้อหนึ� งที�ว่า จะทะนุบาํรุงและสืบทอด

วฒันธรรมนั�น หาได้เป็นที�เขา้ใจชัดเจนไม่ ในสาระสําคญับณัฑิตของเราส่วนใหญ่จึง

เหมือนผูเ้รียนอยูโ่รงเรียนอาชีพที�รู้เฉพาะอยา่ง เฉพาะทางเพื�อทาํมาหากินมากกวา่จะเป็น
พหูสูตรรอบรู้มีคุณธรรม และมีจิตสาํนึกที�จะเป็นคนระดบัมนัสมองระดบันาํของประเทศ

ในกิจกรรมทั�งหลายทั�งปวง โดยเหตุผลขอ้มูลดงักล่าวขา้งตน้นี�  หลกัการที�วา่การศึกษาคือ

การสืบทอดวฒันธรรม จึงยงัไม่สมประโยชน์อยา่งที�ควรจะเป็น และดว้ยการโหมกระพือ
รุกเร้าที�จะพฒันาเศรษฐกิจของประเทศให้เป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ดว้ยหวงัจะรวย

ดว้ยแลว้ ความสาํคญัของการศึกษาที�เป็นเครื�องมือสาํคญัในการสืบทอดวฒันธรรมก็คงจะ

หมดความหมายและไม่มีการปฏิบติัใหเ้ป็นจริงเป็นจงัเลย 
 โดยทฤษฎีก็ตาม โดยสัจธรรมความเป็นจริงในชีวิตก็ตาม การศึกษาจะตอ้ง

เป็นเครื�องมือสําคญัที�สุดในการพฒันาคนให้บรรลุถึงความเจริญตามศกัยภาพของแต่ละ

บุคคลและพฒันาคนเพื�อพฒันาสังคมสิ�งแวดลอ้มให้เกิดความร่มเยน็เป็นสุข การศึกษาใน
ที�นี�ตอ้งมีความหมายครอบคลุมกวา้งอีกทั�งในแง่การเรียนในโรงเรียน นอกโรงเรียน และ

ไม่เป็นทางการโดยผ่านสื�อมวลชนและความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลในสังคมตามปกติ 

การศึกษาต้องนําเอาความรู้ ความคิด ประสบการณ์ ขนบประเพณี ศิลปวิทยาการ 
ตลอดจนคุณค่าต่างๆ ที�มนุษยส์ร้างสมไวม้าพิจารณาให้เขา้ใจ จนเกิดการยอมรับสืบทอด

ปรับปรุง เปลี�ยนแปลงไปตามเหตุ-ปัจจยัใหเ้หมาะสม แต่การศึกษาของเราและของทั�งโลก

ก็ว่าได ้ลว้นประสบความลม้เหลวกนัทั�วหน้า ในภาวะการณ์เช่นนี� จาํเป็นอยู่เองที�จะตอ้ง
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ตั�งหลกัคิดกนัใหม่ ทั�งศึกษาบทเรียนในอดีตทาํความเขา้ใจปัจจุบนั และกลา้มองอนาคต
อยา่งคนที�มีภูมิปัญญาโดยมีวฒันธรรมที�สั�งสมไวเ้ป็นหลกัฐานในการพิจารณา  

 

แนวทางการพฒันาที�เหมาะสมกบัสังคมล้านนา 
 

 วิกฤตการณ์ของสังคมชนบทดังที�กล่าวมาข้างต้นนั� น แม้ว่าจะมีลักษณะกับ

วิกฤตการณ์ของสังคมไทยโดยรวมก็ตาม แต่การแยกกล่าวเฉพาะสําหรับแนวทางการ
พฒันาที�เหมาะสมกบัสังคมลา้นนาก็ยอ่มจะทาํให้เป็นภาพชดัขึ�นวา่ สังคมและวฒันธรรม

ลา้นนาจะไปรอดหรือประสบหายนะ เป็นโจทยข์อ้ใหญ่ที�เราควรขบคิดกนัให้กวา้งขวาง 

ในที�นี� ไดน้าํเสนอทางออกที�สอดคลอ้งกบับริบทของสังคมลา้นนา ที�สัมพนัธ์กบัศกัยภาพ
และภูมิปัญญา 2 ประการ คือ 

 

 1. การประยุกต์ใช้คําสอนทางศาสนา 
 สิ�งที�เป็นมรดกทางภูมิปัญญาและศกัยภาพของแผ่นดินที�เราอาศยัอยูนี่�  โดยเฉพะ

ในทอ้งถิ�นลา้นนา ที�สามารถเกื�อกูลให้เราสามารถผา่นพน้วิกฤตการณ์ไปไดแ้ละอยู่รอด

โดยสวสัดิภาพไดน้ั�น คาํสอนทางศาสนา ไม่วา่จะเป็นพุทธ คริสต ์และอิสลาม ถือวา่เป็น
มรดกทางปัญญาและเป็นศกัยภาพที�ฝังแน่นอยู่ในจิตใจของคนส่วนใหญ่ ที�สามารถนาํ

ออกมาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ไดอ้ยา่งมาก เพราะศาสนาสอนใหทุ้กคนเป็นคนดีและสามารถ

อยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุขความเจริญ 
 ศาสนธรรมต่างๆ โดยเฉพาะพุทธธรรมนั�น มิใช่อะไรอื�นไกลนอกเสียจากความรู้

เกี�ยวกับกฎธรรมชาติทั�งสองนัย คือ ธรรมชาติของสรรพสิ� ง และธรรมชาติของมนุษย ์

ธรรมที�พอจะยกเป็นตวัอยา่งไดใ้นที�นี�  ก็คือ ไตรลกัษณ์ ไดแ้ก่ อนิจจงั ทุกขงั และอนตัตา 
อนัเป็นธรรมชาติของสรรพสิ�ง ไม่มีอะไรตั�งมั�นอยูไ่ด ้เป็นทุกข ์(สภาพที�ทนไดย้าก) และ

ไม่มีตวัตน ดงันั�น ไม่วา่จะเป็นตวัตนของมนุษยห์รือธรรมชาติแวดลอ้มลว้นตกอยูใ่นกฏ

ของพุทธธรรมขอ้นี�ทั�งสิ�น นอกจากนี�  ยงัมีธรรมของศาสนาคริสตแ์ละอิสลาม ก็ตรงกนัดี
ในขอ้ที�สอนใหม้นุษยมี์เมตตากรุณาต่อกนั รวมไปถึงสิ�งมีชีวติอื�นๆ และให้อยูร่่วมกนัดว้ย

ความไม่เห็นแก่ตวั ไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง โดยทั�วไปแลว้ ในระดบัชาวบา้นหรือบุคคล

ทั�วไป เพียงคาํสอนใหรู้้จกัละวางความไม่เห็นแก่ตวั ไม่โลภ ไม่โกรธผกูเวร ไม่หลงงมงาย 
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ไม่ยึดมั�นถือมั�นว่าเป็นของเรา เป็นพวกของเรา เป็นกลุ่มของเรา อะไรพวกนี�  เพียงแค่นี�  
ชุมชนก็นับว่าเป็นสิ� งประเสริฐสําหรับเป็นแนวทางในการดําเนินชีวิตที�ผสมผสาน

กลมกลืนและสอดคลอ้งกบัธรรมชาติสิ�งแวดลอ้ม ขอ้สําคญั คือ บุคคลและสังคมปฏิบติั

ไดม้ากนอ้ยเพียงใด กรอบอา้งอิงทางจริยธรรมในวฒันธรรมของเรานั�น มุ่งให้เราเดินทาง
สายกลาง ไม่ละเมิดกฎธรรมชาติ แต่ด้วยความเยา้ยวนของกระแสทุนนิยมและบริโภค

นิยม และดว้ยปัญญาในระเบียบวธีิของวทิยาศาสตร์ที�เป็นขอ้มูลเชิงประจกัษม์ากกวา่ปรีชา

ญาณ เราจึงละทิ�งมรดกทางปัญญาเดิมของเรา หนัมาไขวค่วา้สมมติสัจจะใหม่ตามโลกเขา
ไป เมื�อมองดูอยา่งผวิเผนิก็รู้สึกไดว้า่เจริญดี สบายดี แต่ถา้มองใหลึ้กซึ� งแลว้ ก็จะพบวา่ เรา

กาํลงัตกอยูใ่นกองทุกขย์ากมากขึ�นทุกที ทั�งคนรวยคนจนคนชั�นกลาง ไม่วา่จะอยูใ่นเมือง 

ตามชุมชนชนบท หรืออยูต่ามป่าตามเขา ก็ตกทุกขไ์ดย้ากมากขึ�น ไม่มีขอ้ยกเวน้ เพราะเรา
ขาดสติ หลงผดิไปชื�นชอบโลกวตัถุนิยมมากเกินไป ละเลยเพิกเฉยกบัศาสนธรรมที�อยูใ่น

วฒันธรรมของเรา จนมองไม่เห็นคุณค่าความสําคญั จึงไม่น่าประหลาดใจที�ศีลธรรม

จริยธรรมในจิตใจของเราเสื�อมลง สวนทางกบัความเฟื� องฟูทางวตัถุเหมือนอย่างที�โลก
โดยรอบเขาเป็นกนั ประเด็นก็คือ เป็นเรื�องยากแสนยากที�จะเปลี�ยนความคิดของคนใน

ปัจจุบนั จากความชื�นชอบวตัถุนิยมและบริโภคนิยม เพราะสิ�งเหล่านี� เป็นสาเหตุสําคญั

ของความล่มสลายของชุมชนต่างๆ โดยความจริงแลว้ พื�นเพทางจริยธรรมทางศาสนาและ
โดยวฒันธรรมดั�งเดิมของเรา คนจาํนวนมากทุกวนันี� เขา้ใจปัญหา และแสวงหาทางเลือกที�

จะช่วยกนัความทุกข์ของเขาได้ คนหันมาฟังธรรมะ และอ่านหนังสือธรรมะ หนังสือ

ปรัชญาชีวิตมากขึ�น สิ� งเหล่านี� เป็นพื�นฐานสําคญัในการพฒันาศกัยภาพของคนในทุก
ชุมชนให้มีความเจริญมั�นคง การหันกลบัมาพิจารณาภูมิปัญญาและจริยธรรมดั�งเดิมของ

เราจึงมีความสาํคญัยิ�ง 

 
 2. ความเชื�อมั�นในศักยภาพและภูมิปัญญาท้องถิ�น 

 ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นเกิดจากชุมชน ชุมชนเป็นผูใ้ชแ้ละสืบทอด ดงันั�น ชุมชนจึงเป็น

เจ้าของชีวิตและเป็นเจ้าของวฒันธรรมของเขาเอง เขาต่อสู้มามากในอดีต ประสบทั�ง
ความสาํเร็จและความลม้เหลว เขาสั�งสมความรู้นั�นไวห้ลายชั�วคน คนเกิดทีหลงัเรียนรู้จาก

คนเกิดก่อน เรียนรู้ประสบการณ์ที�สั�งสมมาทั�งโดยตรงและโดยออ้ม บางอยา่งบอกต่อได ้

นาํตวัอย่างมาให้ดูได ้เช่น ภาษาและการทาํมาหากิน บางอย่างบอกไม่ได ้อธิบายไม่เป็น 
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แต่รู้ดว้ยจิตใตส้าํนึกวา่จะตอ้งทาํอะไรอยา่งไร เช่น เวลาปลูกบา้นตอ้งทาํอยา่งไร นอนหนั
หวัไปทางทิศใด เป็นตน้ ชุมชนแต่ละชุมชนในลา้นนามากมายหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุยอ่มมี

ภูมิปัญญาสั�งสมของตนเอง สิ� งเหล่านี� แสดงให้เห็นว่าประชาชนไม่ได้ล้าหลงั แต่มีภูมิ

ปัญญาเป็นเครื�องตดัสินและกาํกบัวถีิชีวติอยูเ่สมอ ดงัที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัมีราช
ดาํรัสไวว้่า “ประชาชนนั�นแหละ เขามีความรู้ เขาทาํงานมาหลายชั�วคนแล้ว เขาทาํกนั

อย่างดี เขามีความเฉลียวฉลาด เขารู้ว่าตรงไหนความทาํกสิกรรม เขารู้ว่าที�ไหนควรเก็บ

รักษาไว.้..” (อา้งใน สุเมธ ตนัติเวชกุล.  2536 : 15) 
 สิ�งที�สั�งสมต่อกนัมาเหล่านี� เรียกวา่ “ปัญญา” ซึ� งอาจมีความหมายแตกต่างจากคาํ

ว่า “ความรู้ หรือสมองเฉียบแหลม” ปัญญาของชาวบา้นจึงหมายถึง การหยั�งรู้ความจริง

อย่างตกผลึก และใช้ความหยั�งรู้นี� แก้ปัญหาหรือพัฒนาชีวิตได้ โดยนัยนี�  ปัญญาจึง
ใกลเ้คียงกบัคาํว่า “Wisdom” ในภาษาองักฤษ ดงันั�น ผูมี้ปัญญาไม่จาํเป็นจะตอ้งจาํกดัวง

อยูแ่ต่เฉพาะผูมี้การศึกษาสูง หรือมีตาํแหน่งหนา้ที�การงานสูง หรือเป็นนกับวชในศาสนา

ต่างๆ แต่ผูมี้ปัญญามีอยู่ทุกคนทุกแห่ง ชาวบา้นทุกมองว่าเป็นคนเล็กคนน้อย เป็นสามญั
ชนผูไ้ม่มีความสําคญั ก็ยอ่มเป็นผูมี้ปัญญาได ้ชาวบา้นในพื�นเพชุมชนต่างๆ ที�เขาใชชี้วิต

อยู ่เราจะพบว่า ในผืนแผน่ดินนี�  มีคนที�มีปัญญามากมาย มากเกินกวา่ที�คนมีการศึกษาสูง

คาดคิด ในทางกลบักนั เราจะพบว่า ในบรรดาผูมี้การศึกษาสูงหรือมีหน้าที�การงานที�ยก
ย่องกนันั�น อาจจะเป็นผูมี้ความรู้ความชาํนาญเฉพาะเรื�อง อย่างไรก็ตามตอ้งยอมรับว่า

ชาวบา้นมีปัญญา การมองปัญหา การแกปั้ญหาดว้ยความร่วมมือร่วมใจกนักบัชาวบา้น

อย่างมีศักดิ� ศรีเสมอกันมิใช่ผู ้ด้อยกว่า น่าจะเป็นทางที� ดีกว่าในการเผชิญหน้ากับ
วกิฤตการณ์นานาชนิดในทุกวนันี�และในอนาคต 

 ในดา้นศกัยภาพของชุมชน ชาวบา้นยงัมีความสามารถในการรวมตวักนัอนุรักษ์

ป่า แหล่งตน้นํ� า ลาํธาร ตลอดจนใช้ยาสมุนไพรรักษาโรคอย่างไดผ้ลในหลายพื�นที� ภูมิ
ปัญญาอนัหลากหลายของชาวบา้น พอจะวิเคราะห์โดยรวมไดว้า่ เขาเชื�อมั�นในคุณค่าของ

วฒันธรรมประเพณี ที�เขารู้จกัแล้วนาํมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะแก่การแก้ปัญหาใหม่ใน

บริบทใหม่ เขาไม่ยอมจาํนนต่อสภาพความเสื�อมโทรมของธรรมชาติสิ� งแวดล้อม จึง
รวมตัวกันหลายๆ ลักษณะในการทําพิธีกรรมตามประเพณีวฒันธรรมเดิม หากแต่

ประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ใหม่เป็นรูปธรรม เช่น การทอดผา้ป่าตน้ไม ้ผา้ป่าขา้วเปลือก

ขา้วสาร การบวชตน้ไม้ การบวชป่า การสืบชะตาแม่นํ� า เป็นตน้ องค์กรภาคเอกชนที�
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ทาํงานพฒันาชนก็มีบทบาทอยา่งยิ�ง ในการสนบัสนุนส่งเสริมใหช้าวบา้นฟื� นฟูธรรมเนียม
ประเพณี ให้มีหน้าที�สําหรับสังคมใหม่ สิ� งเหล่านี�  จึงเป็นหลกัฐานยืนยนัว่า ชาวบา้นมี

ศกัยภาพ มีภูมิปัญญาและมีใจที�มุ่งมั�นที�จะแกปั้ญหา และพฒันาชีวิตความเป็นอยูข่องเขา 

ตลอดจนห่วงใยบาํรุงรักษาสิ� งแวดลอ้มที�เขาเห็นความสําคญัไดอ้ย่างน่าชื�นชม สามารถ
กล่าวโดยสรุปเป็นแนวทาง ดงันี�  

 1. ถา้รัฐโดยเจา้หน้าที�ใหญ่น้อยของรัฐ ปล่อยให้ชาวบา้นคิดเองทาํเองในบริบท

ของเขาเอง ไม่ครอบงาํ ไม่แทรกแซง ชาวบา้นจะมีสติปัญญาความสามารถแกปั้ญหาและ
พฒันาชีวิตไดถู้กตอ้งเหมาะสมแก่ความตอ้งการของเขา ถูกตอ้งเหมาะสมกบัปัญหาที�เขา

ตอ้งการแก ้

 2. ชาวบา้นมีคุณธรรมและจริยธรรม ภาคปฏิบติัที�ตกลงกนันาํมาใชโ้ดยไม่ตอ้งสั�ง
สอนกนัมากมาย เช่นที�สอนในสถาบนัการศึกษาต่างๆ ในทุกคนนี�  แต่ลงมือทาํจริงตาม

หลกัจริยธรรมนั�นๆ 

 3. ภาวะผูน้าํมีอยูเ่สมอในหมู่ชาวบา้น เขาจะยอมรับนบัถือกนัเอง ถอ้ยทีถอ้ยอาศยั
บนหลกัสมานฉนัทก์นัเอง คนไม่ดี คนไม่ร่วมมือ คนเกเรเหลวไหล มีเจือปนคละเคลา้อยู่

ในทุกกรณี แต่เขาทนกนัได้ และเขาดูแลกนัไม่ให้คนเหล่านั�นก่อกวนเป็นอุปสรรคใน 

การทาํงาน 
 4. มีการฟื� นฟูขนบธรรมเนียมประเพณี ที�ชาวบา้นรู้จกันาํคุณค่ามาใชแ้กปั้ญหาได้

ถูกจุดถูกกาลเทศะในสภาพความเปลี�ยนแปลงที�เขาเขา้ใจความตอ้งการของเขาเอง เขา้ใจ

ภาวะการณ์แวดลอ้ม 
 

สรุป 

 
 ลกัษณะทางสังคมและวฒันธรรม รวมทั�งแนวโน้มที�จะเกิดขึ�นในอนาคตของ

สังคมล้านนา ที�ยกตัวอย่างมาวิเคราะห์มาทั� งหมดข้างต้น เพื�อชี� ให้เห็นว่าประชาชน

ชาวบา้นในทอ้งถิ�นชนบท มีศกัยภาพสูงพอ มีพลวตัในการปรับตวัให้สามารถเคลื�อนไหว
ไปกบักระแสความเปลี�ยนแปลง ดว้ยภูมิปัญญาของเขาเอง ภาคชนบทไดรั้บผลกระทบ

จากอํานาจอิทธิพลการครอบงําของระบบเศรษฐกิจสังคมจากในเมืองเป็นอันมาก  

ถา้ชาวบา้นในชนบทสามารถปรับตวัแลว้สู้ได ้ก็น่าจบัตามองต่อไปว่า กลุ่มประชาชนที�
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อาศยัอยูใ่นเขตเมืองโดยเฉพาะที�เรียกตวัเองหลวมๆ วา่ ชนชั�นกลาง ผูซึ้� งมีศกัยภาพและมี
พลวตัสูงเช่นกนั จะสามารถปรับตวัไดอ้ยา่งมีคุณภาพหรือไม่ หรือจะอยู่ในสภาพจาํยอม

เช่นนี�ตลอดไป 

 ปรากฏการณ์และสภาพการณ์ต่างๆ ที�หยบิยกมาพิจารณานั�น เป็นการพิจารณาสิ�ง
ที�มีคุณค่าและศกัยภาพในบา้นเมืองของเรา ในการเผชิญหนา้กบัภาวะวกิฤตต่างๆ ที�อาจให้

ความหวงัได้พอสมควรว่า อย่างน้อยคนในบา้นเมืองนี� ก็ยงัจะพอมีอนาคตและมีกาํลัง

ความคิดที�จะแสวงหาทางออกทางเลือกที�เหมาะสมกบับริบท เพื�อตอบโตก้บักระแสความ
รุนแรงทางเศรษฐกิจสังคมในยคุอุตสาหกรรม และขอ้มูลข่าวสารที�เราตามโลกเขาไป 

 ทั�งนี� สังคมล้านนาโดยรอบจะประสบความสําเร็จ หรือประสบความล้มเหลว 

ก็ขึ�นอยูก่บัยุทธศาสตร์สําคญัว่า ผูค้นในทอ้งถิ�นจะปล่อยให้สังคมและวฒันธรรมลา้นนา
ไหลเลื�อนตามโลกเขาไปอย่างเชื�องๆ ทั�งๆ ที�ผูรู้้ทั�งโลกรู้แลว้วา่ ทิศทางที�ไปนั�นผิดพลาด 

และถึงทางตนั หรือเราจะมีความกลา้หาญเพียงพอที�จะคุมสติกลบัมาหาจุดเปลี�ยนและตั�ง

หลกับนพื�นฐานความรู้ความเขา้ใจโลก เขา้ใจชีวิต เขา้ใจเหตุปัจจยั และความเป็นมา ใน
กระแสความเปลี�ยนแปลงรวมถึงเขา้ใจแก่นของสังคมและวฒันธรรมของเรา แลว้แสวงหา

ทางออกทางเลือกของเราเอง โดยไม่ตอ้งหวั�นเกรงหรืออบัอายสังคมอื�น ที�ส่วนใหญ่กาํลงั

เดินทางไปสู่หายนะทั�งสิ�น 
 เราจะอยู่รอดหรือประสบหายนะ ก็ขึ�นอยู่กบัความรอบรู้ของเรา การตดัสินใจ

ทางเดินของเรา และขึ�นอยูก่บัความสามารถของเราในการระดมสิ�งที�เรามีศกัยภาพอยู่มา

ใช้ให้คุ ้มค่า ไม่มีใครพยากรณ์เหตุการณ์ในอนาคตได้แน่ชัดแต่เรามีความจริงจังใน
การศึกษาอดีตเป็นบทเรียน ทาํปัจจุบนัของเราให้ดีที�สุด และมองอนาคตดว้ยปัญญาและ

สติไม่ตั�งอยูใ่นความประมาท ก็เชื�อวา่ เราคงไม่อบัจนถึงขนาดตอ้งประสบหายนะ  

 ในเชิงรูปธรรม การประยุกต์ความคิดดังที�ประมวลมาข้างต้น อาจกําหนด
ยทุธศาสตร์เพื�อเดินหนา้ดว้ยการมุ่งไปยงัระดบัพื�นฐานที�สุด คือ หมู่บา้น เพราะที�หมู่บา้น

มีอยู่พร้อมแลว้ในปัจจยัหลกัสามประการ คือ ศกัยภาพของชาวบา้น คาํสอนทางศาสนา 

และสิ�งแวดลอ้มทางกายภาพที�ตอ้งแกไ้ข เพียงแต่รัฐบาลกลาง “ผอ่นคลาย” ความมุ่งมั�น
เรื�องการพฒันาทุกรูปแบบลง ให้ชาวบา้นระดมภูมิปัญญาและศกัยภาพที�เขามีอยู่ ขบคิด

ปัญหาที�เขาตอ้งการแก ้และให้เขาตดัสินใจเอง เจา้หนา้ที�ของรัฐคอยลงมาเป็นเพียงผูช่้วย 

ผูส่้งเสริมในการฟื� นฟูชนบทใหน่้าอยูใ่กลเ้คียงกบัอดีตที�เคยร่มเยน็เป็นสุข โดยการหาสิ�งที�
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เขาช่วยตวัเองไม่ได้มาให้ เช่น การกักเก็บนํ� า และความสะดวกอื�นๆ ที�ตรงกับความ
ตอ้งการ อนัเกิดจากการตดัสินใจของชาวบา้นเองให้ชาวบา้นเป็น “พระเอก – นางเอก” 

ฟื� นฟูทาํความเป็นอยู่ของเขาให้ดีขึ�น ตามศกัยภาพของเขาเอง รวมทั�งสนับสนุนให้มี

เครือข่ายช่วยเหลือเกื�อกูลกนัระหว่างหมู่บา้น ตาํบล เพื�อนาํไปสู่อาํนาจต่อรองที�เข็มแข็ง
ยิ�งขึ�น ในการนี�  เจา้หนา้ที�ของรัฐเพียงแต่ประคบัประคองดูแลห่างๆ ไม่ให้มีการฉ้อฉลเอา

รัดเอาเปรียบจากภายนอก รวมไปถึงสอดส่องดูแลใหช้าวบา้นมีความปลอดภยัในชีวิตและ

ทรัพยสิ์นเท่านี� ก็เกินพอ จากจุดเริ�มตน้เช่นนี�  กิจกรรมดีๆ หลายประการก็จะตามมาเอง 
และนาํไปสู่ความสาํเร็จในที�สุด 

 นักศึกษาในฐานะผู ้ศึกษาล้านนาศึกษา และในฐานะกลุ่มชนผู้เ รียนรู้ใน

สถาบนัการศึกษาที�มุ่งเนน้การพฒันาชนบท จึงจาํเป็นอยา่งยิ�งที�จะตอ้งศึกษาศาสตร์ต่างๆ 
ที�มีอยูใ่นทอ้งถิ�นชนบททั�งที�ปรากฏให้เห็นดว้ยประสาทสัมผสัทั�งห้าและที�ไม่ปรากฏให้

เห็น เพราะการเขา้ใจชนบทก็คือการเขา้ใจตนเอง เมื�อเราเขา้ใจตนเองแลว้ก็สามารถที�จะ

มุ่งหน้าสู่อนาคตอย่างมั�นคง และเป็นไปเพื�อความเจริญงอกงามของทอ้งถิ�น เมื�อทอ้งถิ�น
เจริญงอกงาม ภาพรวมของประเทศก็จะพลอยงอกงามไปดว้ย 

 

คําถามท้ายบท 
 

 1. จากสภาพของชุมชนชนบทลา้นนาที�นกัศึกษาไดอ่้านขา้งตน้ สะทอ้นให้เห็น

การกระทบกนัระหวา่งวฒันธรรมและค่านิยมดั�งเดิมในชุมชนหมู่บา้นกบักระแสวตัถุนิยม
อย่างไร นกัศึกษาที�อยู่ในชุมชนชนบทลองพิจารณาความเปลี�ยนแปลงที�เกิดในหมู่บา้น

ของตนเองแลว้เขียนอธิบาย 

 2. ชีวิตในเมืองมีความหลากหลายและซบัซ้อนมาก อาจมีทั�งความเจริญทางวตัถุ
และความเสื�อมโทรมอยูค่วบคู่กนั จงยกตวัอยา่งกิจกรรมที�สะทอ้นถึงวถีิชีวติทางเศรษฐกิจ

ที�ต่างระดบัในชีวติชุมชนเมือง 

 3. นักศึกษาเห็นด้วยหรือไม่กับปรากฏการณ์ทางสังคมที� เรากําลังสูญเสีย
วฒันธรรมท้องถิ�น อันเนื�องมากจากการตามวัฒนธรรมส่วนกลางหรือวฒันธรรม

กรุงเทพฯ โดยใช้เป็นตน้แบบ ทาํไมคนทอ้งถิ�นจึงตอ้งเปลี�ยนตามวฒันธรรมส่วนกลาง 
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นักศึกษาคิดว่าไม่เปลี�ยนได้หรือไม่ หรือมีวิธีผสมผสานที�นักศึกษาคิดว่าดีที� สุดใน
สภาพการณ์ปัจจุบนั 

 4. สภาพปัญหาวิกฤตการณ์สังคมชุมชนในล้านนาที�นักศึกษาได้ศึกษานั� น 

นกัศึกษาคิดวา่มีทางแกปั้ญหาวกิฤตการณ์เหล่านั�นไดห้รือไม่ อยา่งไร 
 5. แนวโน้มสังคมและวฒันธรรมในลา้นนาที�อาจเกิดขึ�นในอนาคตอนัใกลนี้�  ที�

นกัศึกษาอยากให้เกิดขึ�นเป็นเช่นใด และผูค้นที�อาศยัอยูใ่นชุมชนทอ้งถิ�นต่างๆ สามารถมี

ส่วนช่วยใหเ้กิดสังคมที�น่าปรารถนาไดห้รือไม่ อธิบาย 
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ลิขิต ลิขิตานนท.์ ยุคทองแห่งวรรณกรรมพุทธศาสนาของล้านนาไทยล้านนาไทย.  
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สันติ เล็กสุขมุ. เจดีย์ : ความเป็นมาและคําศัพท์เรียกองค์ประกอบเจดีย์ในประเทศไทย. 

กรุงเทพฯ : มติชน, 2540. 
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________.  ประวตัิศาสตร์ล้านนา.  พิมพค์รั� งที� 4.  เชียงใหม่  : ภาควิชา 
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