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* 

ศักดิ์นรินทร ชาวง้ิว1

** 

 

 “ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม” เปนเอกสารหลักของการศึกษาประวัติศาสตรเมือง

เชียงใหม ซึ่งถือวาเปนเอกสารท่ีเลาถึงประวัติศาสตรของเมืองตั้งแตยุคตํานาน การกอตั้ง

บานเมืองในเขตลุมแมนํ้าปงเปนหลัก และบานเมืองท่ีอยูรายรอบ อันเลาถึงความเปนไปของ

แตละพ้ืนท่ีโดยมีเชียงใหมเปนศูนยกลาง ในขณะเดียวกัน เมืองตางๆ ก็จะมี “พ้ืน” ของแตละ

เมืองท่ีจะมีความสัมพันธเก่ียวของกัน ตางสอดรับ และ หยิบยืมกันบางในบางเรื่อง  

 เมื่อกลาวถึงความเปนไปในประวัติศาสตรของเมืองตางๆ แลว สิ่งท่ีขาดไมไดก็คือ 

“คน” ท่ีเปนตัวขับเคลื่อนเหตุการณตางๆ ใหเปนไปตามกาลเวลา มีการบันทึกสืบตอๆ กันมา

ในแตละชวง กลายเปนเรื่องราวท่ีเลาขานสืบตอมา ลงเปนลายลักษณอักษรใหคนรุนหลังได

รับรูและเรียนรูกับเรื่องราวเหลาน้ัน ดวยฐานทางประวัติศาสตรยอมสงถึงปจจุบัน 

 ในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมกลาวถึงกลุมคนไวหลายกลุม เชน ลัวะ ขืน ลื้อ ลาว 

แกว มาน เม็ง ชาวใต บางกลุมแทบไมเหลืออัตลักษณเอาไวเชน “กาว”  

 แตสิ่งหน่ึงท่ีมีผลกระทบมาถึงปจจุบัน น่ันคือ การอพยพแรงงาน เน่ืองจากปญหา

ภายในของกลุมชาติพันธตางๆ ในรัฐชาติตางๆ ในปจจุบัน โดยเฉพาะแรงงานขามชาติเช้ือสาย

ไทยใหญ ท่ีเขามาอาศัยอยูในจังหวัดเชียงใหมเปนจํานวนมาก จึงเกิดคําถามท่ีวาตางฝายตาง

รูจักกันมากนอยแคไหนในประวัติศาสตร  

 และในท่ีน้ีจะกลาวถึงใน “ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม” เปนสําคัญ 

 “เย้ียว” คือคําเรียกไทใหญในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม และกลายเปนคําวา 

“เง้ียว” ในปจจุบัน เมื่อมองในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมแลว จะหมายถึงพ้ืนท่ีสองฝงนํ้าคง 

หรือสาละวิน และพ้ืนท่ีฝงตะวันตกของนํ้าคง สวนพ้ืนท่ีสองฝงนํ้าของ หรือแมนํ้าโขงน้ัน จะ

เรียกท้ังชาวเขม ชาวลื้อ ชาวลาว เปนตน  
                                                           
*

 จากงานเสวนา “เยาวชนรุนใหม กับตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม”  ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปญญาลานนา 

วันเสารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๙ 
**

 นักวิชาการศึกษา ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 



 
๔ 

 คําขานเรียกชาวไทใหญในตอนตนของตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมลวนเรียกวา 

“เยี้ยว” ท้ังสิ้น สวนตอนปลายน้ันกลับเรียกเปน “เง้ียว” ไป ในชวงปลายสมัยพมาปกครอง 

ดังมีบันทึกไววาในป จ.ศ.1127 (พ.ศ.๒๓๐๘) เปนชวงท่ีพมาปราบลานนาอีกครั้ง โดยอะแส

หวนมาตีเชียงใหม  “อะแสหวนข้ึนมาตีไดลานนาไทฅืนแลว หื้ออะพยะคามนีอยูแตงเชียงใหม

ท่ีเกา หื้อสิงหะกะยอถางน่ังเชียงแสนกับโปเงี้ยวลายขาทับ”2

๑ แตจะเปลี่ยนดวยเหตุผลกลใด

น้ันก็ตองทําการศึกษากันตอไป และคําวา “เง้ียว” ใชมาจนเปนท่ีรูจักกันกวางขวางในชวงท่ี

เรียกกันวา “กบฏเง้ียว” และหลังจากน้ันเช้ือเครือเง้ียวก็พยายามลบคําน้ีหายไป จวบจนมีคํา

วา “ไต” เขามาพรอมกับชาวไตในรัฐฉานยุคปจจุบันมาแทนท่ี 

 เมืองท่ีมีความสัมพันธแนบแนนกับเชียงใหม เห็นจะเปนเมืองตั้งแตเชียงรุงสิบสอง

ปนนา ลงมาตามนํ้าของท้ังสองฝง ซึ่งเมืองเหลาน้ีจะกลาวถึงในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมอยู

เนืองๆ ตั้งแตเชียงรุงลงมา อันเก่ียวเน่ืองกับเมืองเชียงใหมอยู ๖ ประการ คือ 

หน่ึง เปนความสัมพันธทางเครือญาติ ดังเชนเมืองเชียงรุง เปนเมืองแหงราชมารดา

ของพระญามังราย คือนางอ้ัวมิ่งจอมเมือง (หรือช่ือท่ีเปลี่ยนตอนมาแตงงานกับลาวเมงวานาง

เทพพะฅําขราย) 3

๒ และเปนเมืองแหงพระราชมารดาของพระญาสามประหยาฝงแกน คือ 

มหาเทวีติโลกจุฑาเทวี ซึ่งเปนเช้ือสายเจานายเมืองสิบสองพันนา4

๓  

สอง เปนเมืองท่ีสงเจานายบุตรหลานไปครองเมือง เชนเมืองเชียงตุง เมืองท่ี

พระญามังรายสราง และสงลูกหลานไปปกครองสืบวงศกันมา ดังเชนสงพระญาไชยสงครามสง

เจานํ้าทวม หลานไปครองเมืองเชียงตุงในป พ.ศ.๑๘๖๕ , พระญาผายู สงเจาเจ็ดพันตู ไป

ครองเมืองเชียงตุงในป จ.ศ. ๗๓๐5

๔ (พ.ศ.๑๙๑๑) เปนตน 

สาม เมืองท่ีข้ึนกับเมืองเชียงแสน นอกจากน้ีเมืองในลุมนํ้าของน้ัน สวนใหญเปน

เมืองท่ีข้ึนกับเมืองเชียงแสน เชน เมืองภยาก เมืองกาย เมืองไร เมืองหลวง เมืองพูฅา เมือง

เลน6

๕ เปนตน 

                                                           
๑

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป.๒๕๓๘. (เชียงใหม:โรงพิมพมิ่งเมือง), หนา ๑๐๔ 
๒

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป., หนา ๑๑ 
๓

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๔ 
๔

 เพัาเมิ�ฯ. ตงุ�ฯรส ีต�ํา��ฯ�พื�ฯเมิ�ฯช�ฯงตงุ.  ห�ฯ ้า 52 
๕

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. หนา ๔๖ – ๔๗ 



 
๕ 

สี่ เมืองท่ีเกิดจากศึกสงครามในการขยายดินแดนในบางสมัย และกวาดครัวในบาง

สมัย เชน ในป พ.ศ.๑๙๙๓ – ๙๔ พระญาติโลกปราบลื้อบานคุน 7

๖ (บานพุง 8

๗) เมืองยองได 

และ ในป พ.ศ.๑๙๙๘ ก็ไปตีเมืองเชียงรุง ไดเมืองตุน เมืองลอง ถัดมาอีกปก็ไดเมืองอิง9

๘ หรือ

ครั้งรวบบานรวมเมืองในป พ.ศ.๒๓๗๘ ก็มีการยกทัพไปตีเมืองตางๆ ดังน้ี “มีเมืองยองเปนเค

ลา แล บานยู เมืองหลวย บานกาย เมืองแระ เมืองขัน เมืองขาง เมืองวะ เมืองลวง เมืองหน 

เมืองแช เมืองราย เชียงเจือง ทาออ เมืองพาน เมืองมลา เมืองลา เมืองขรอง เมืองวัง เมือง

มาง เมืองขาง เมืองงาด เมืองออง เมืองสอ เมืองงิม เมืองเสี้ยว เมืองสูง สิบสองพันนาเชียงรุง

ทังมวล”1 0

๙ สวนเมืองท่ีกวาดตอนมาอยูในลานนา ก็มักจะปรากฏช่ือเมืองอยูเสมอ เชน บาน

หลวย เมืองยอง ในเมืองลําพูน บานเมืองเล็น บานพยาก บานเมืองวะ บานเมืองกาย 

บานเมืองลวง บานยู เปนตน 

หา เปนเมืองสวนใหญในรายช่ือของลานนา ๕๗ หัวเมือง ซึ่งคําวาลานนา ๕๗ หัว

เมืองน้ี ปรากฏในปลายของชวงพมาปกครอง จนถึงชวงพระเจากาวิละสรางเมืองเชียงใหมอีก

ครั้ง ดังเหตุการณของราชาจอมหงส ตอนท่ีราชาจอมหงสเขาเฝากษัตริยอังวะท่ีจะทําการ

ชักชวนใหพระญาเชียงใหมมาเปนขากษัตริยอังวะ ปรากฎกษัตริยอังวะยกยองเจาเมือง

เชียงใหมวา “ตนเปนใหยในลานนา ๕๗ หัวเมือง”1 1

๑๐ ดังป พ.ศ.๒๓๗๘ ท่ีไปตีหัวเมืองลื้อน้ัน 

ดวยถือวา เปนการจัดการหัวเมืองลานนา ๕๗ หัวเมืองใหเหมือนดังอดีตท่ีผานมา “จักปลูก

แปลงยังสัณฐานเขตตนํ้าหนังดินในลานนา ๕๗ เมืองตามปุพพะตํานองมหากระสัตตราธิราช

เจา อันแตงแปลงในกาละเมื่อกอนน้ันแล วาอ้ัน”12

๑๑ 

                                                           
๖

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๖๕ 
๗

 อรุณรัตน วิเชียรเขียว, เดวิด เค วัยอาจ. ๒๕๔๗. ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม. (เชียงใหม:ซิลเวอรมบุค), 

หนา ๘๔ 
๘

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. หนา ๖๗ 
๙

 เร่ืองเดียวกัน, หนา๑๓๙ – ๑๔๐ 
๑๐

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๓ 
๑๑

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๙ 



 
๖ 

เมื่อพิจารณาดูรายช่ือเมืองท้ัง ๕๗ เมืองแลว 1 3

๑๒ สวนใหญอยูในเขตเมืองลื้อสิบสอง

ปนนาลงมา เมืองเขิน ตามแนวสองฝงนํ้าของ และระหวางนํ้าของและนํ้าคง (สาละวิน) ลง

มาถึงภาคเหนือตอนลาง 

 

 
รูปท่ี ๑ แผนท่ี ลานนา ๕๗ หัวเมือง 

ท่ีมา Zinme Yazawin (Chronicle of Chiangmai). 

 

 หก ความสัมพันธทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาไดสงไปจากเชียงใหมไป

เชียงตุงตั้งแตสมัยเจาเจ็ดพันตูครองเมืองเชียงตุง มีการนําพระสงฆ พระไตรปฎก พระพุทธรูป 

                                                           
๑๒

 Sithu, Gamani Thingyan. Zinme Yazawin (Chronicle of Chiangmai). Translated by Thaw Kuang., and Ni 

Myint. Universities Historical Research Center. 2003. P. 91-92  



 
๗ 

ไปเชียงตุงมากมาย14

๑๓ จากน้ันเมื่อมีหนสวนดอก หนปาแดงตางก็ขยายข้ึนไป จนถึงเชียงรุงสิบ

สองปนนา 

 ดังน้ันจะเห็นวาบานเมืองท่ีอยูริมฝงนํ้าของน้ัน เปนบานเมืองท่ีมีปฏิสัมพันธท้ังทางดี

และการศึกตอกัน และเปนท่ีรูจักกันมายาวนาน และตํานานท้ังสองฝายก็จะมักกลาวถึงกันอยู

เสมอ  

 

การรับรูเมือง “เย้ียว” ในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม 

 

 เมื่อกลับมาดูหัวเมือง “เยี้ยว” บาง ในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม จะแนบแนนอยู

เพียงไมก่ีเมือง และสวนใหญอยูในเขตรัฐฉานภาคใต (เมืองไตปอดจาน) เปนสวนใหญ (และไม

นับทางฝงเมืองเชียงตุง) ขอยกตัวอยางเมืองท่ีรับรูดังท่ีเขียนไวในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมมีไว

ดังน้ี “เมืองนาย (เมืองพองใต) เมืองตุกตู เมืองเชียงทอง เมืองสู เมืองลายขา เมืองจีด เมือง

จาง เมืองกิง เมืองลอกจอก เมืองจําคา เมืองพุย เมืองยองหูย เมืองหนองบอน เมืองสี่พอ 

เมืองปน เมืองหาง (หางรวง) เมืองตวน เมืองปุ บานงัวลาย บานสะตอย สอยไร ทาชาง บาน

นา ทงออ เมืองกุน บานสุบเทง เมืองสาด” 

                                                           
๑๓

 เพัาเมิ�ฯ. ตงุ�ฯรส ีต�ํา��ฯ�พื�ฯเมิ�ฯช�ฯงตงุ.   ห�ฯ ้า 51 



 
๘ 

 

 
รูป ๒ แผนท่ีรัฐฉาน 

ท่ีมา: http://1.bp.blogspot.com/-hnJWEEkwpqA/TjgUbmXG-CI/AAAAAAAAAEM/mv7FyAqO9pA/s1600/burma_shanstate.jpg 

  

 

 

 



 
๙ 

 โดยแบงเปนกลุมตามความสัมพันธ ดังน้ี 

 หน่ึง เมืองท่ีสืบเช้ือเครือขุนมาแตพระญามังราย คือเมืองนาย ซึ่งเปนเมืองสําคัญใน

ประวัติศาสตรลานนาท่ีไดกลาวถึงเมืองน้ีในฐานะอันเปนเช้ือสายของพระญามังรายเปนสําคัญ 

เชนเดียวกับเมืองเชียงตุง และลานชางหลวงพระบาง  

 จุดเริ่มตนการสืบเช้ือสายแหงพระญามังรายน้ี ตามตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ได

กลาวถึงมูลเหตุน้ีไววา ขุนเครืออยูเมืองพลาว แตไปรักใครชอบพอกับ เมียของพ่ีชายคือขุน

ครามท่ีเชียงดาว แตพอขุนเครือรูวาพ่ีชายจับได จึงหนีไปพ่ึงพระญามังราย พระญามังรายจึง

เห็นควรวาใหสองพ่ีนองน้ีอยูหางกันเสีย จักเปนผลดี จึงสงขุนเครือ ไปอยูเมืองนายเสีย ดัง

ขอความวา “วาอ้ันแลว เจามังรายจิ่งบังคับหื้อเอาขุนเครือไดแลว ห้ือแตงเอาลูกเมียขาฅนคร

อบครัว ทังมวลพรอมแลว จิ่งแตงฅนหื้อเอาขุนเครือข้ึนคราวไพสงไวยังเมืองพองใต ห้ือเยี้ยว 

ชาวพองทังหลายมีตนวา เยี้ยวเชียงทอง เมืองปน เมืองลี เมือรักษาไว อยาหื้อไพไหน วาอ้ัน”

15

๑๔ จากน้ันเยี้ยวชาวพองใตมีความยินดีท่ีไดลูกเจาเครือขุนแหงพระญามังรายท่ีมีเตชะบารมีมา

อยูในเมืองน้ี จึงพรอมใจกันสรางบานแปลงเวียง “แลวเขาค็อาบองคสรงเกสเจาขุนเครือ แลว

ตั้งไวหื้อเปนเจาเปนใหยเปนนายแกเขาหั้นแล เมื่อน้ัน เยี้ยวชาวพองใตทังหลายสางเมืองห้ือ

เจาขุนเครืออยู ลวดไดช่ือวาเมืองนาย ตอเทาบัดน้ีแล”16

๑๕ 
 ในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมไดใหคําอธิบายช่ือเมืองไวดังน้ี โดยเปนการให

ความหมายท่ีเขาขางตนเอง ยกตนขมทานประการหน่ึง แตเมื่อพิจารณาดูในบริบทของคําใน

ภาษาไทยใหญแลว คําวา “นาย” มีหลายความหมาย ดังพจนานุกรมภาษาไทยใหญ – ไทย 

บอกไววา “น. 1 นองสาวหรือพ่ีสาวของปูยาตายาย น.๒ ยาย (บางถ่ิน) น.๓ สตรีสูงอายุ น.๔ 

นํ้าคาง  ว.มาก เยอะ”1 7

๑๖ พอสอบถามถึงชาวไทยใหญแลวเมื่อกลาวถึงเมืองนาย จะเขาใจวา

เปนแมนาย หรือยาย อันหมายถึงนางผีเพอผีพราย ในเรื่องนางสิบสอง อันเปนนิทานประจํา

เมืองนาย หรือแมครูเคอแสนไดใหคําอธิบายไววาหมายถึงเมืองท่ีมีนํ้าคาง อันเปนอีกชุดความ

เช่ือหน่ึงท่ีแตกตางกันกับชุดความเช่ือในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม 

                                                           
๑๔

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. หนา ๔๒ 
๑๕

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๔๓ 
๑๖

 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. (๒๕๕๒) พจนานุกรมภาษาไทยใหญ – ไทย. (เชียงใหม:มหาวิทยาลัย

ราชภัฏเชียงใหม), หนา ๒๕๔ 



 
๑๐ 

 เมื่อเมืองเชียงใหมขาดกษัตริยปกครอง ถึงแมวาขุนนางจะมีอํานาจเพียงไรก็ไม

สามารถท่ีจะข้ึนเปนกษัตริยได จึงตองไปอัญเชิญเช้ือเจาเครือขุนท่ีสืบเช้ือสายมาแตพระญามัง

รายมาครองเมือง และเมืองท่ีขุนนางกลุมตางๆ ไปอัญเชิญ ก็จะมีเมืองเชียงตุง เมืองนาย และ

เมืองหลวงพระบาง (สืบแตนางยอดคําทิพย ธิดาของพระเมืองเกษเกลาและมหาเทวีจิรประภา

ไปอภิเษกกับพระญาโพธิศาลราชแหงลานชางหลวงพระบาง) 

 เมื่อพระไชยเสฏฐาเสด็จไปลานชางพรอมดวยมหาเทวีจิรประภา 1 8

๑๗ ไมกลับมาเมือง

เชียงใหมแลว บานเมืองจึงวางผูปกครอง ขุนนางจึงพากันไปอัญเชิญพระแมกุ จากเมืองนาย 

มาครองเมืองเชียงใหม ซึ่งประวัติของพระองคไมเปนท่ีรับรูกันมากนัก และมีหลายตํานานท่ี

กลาวแตกตางกันไป  ซึ่งเหลาบรรดาขุนนางไปอาราธนาพระแมกุใหลาสิกขาจากพระภิกษุ ใน

ป ๒๐๙๔ ใหมาครองเมืองเชียงใหม19

๑๘ ดวยถือวาเปนเช้ือสายของขุนเครือท่ีไปครองเมืองนาย

2 0

๑๙ แตบางฉบับก็บอกวาการท่ีแมกุไปบวชอยูเมืองนายน้ัน เปนการท่ีหนีไปจากเชียงใหม 2 1

๒๐ 

ศาสตราจารยเกียรติคุณสรัสวดี อองสกุล ไดสันนิษฐานไววาพระแมกุเปนโอรสของพระ

มหาเทวีวิสุทธิเทวี 2 2

๒๑ อยางไรก็ตาม พระแมกุ มาจากเมืองนายดวยการสืบเช้ือสายของ

พระญามังรายเปนสําคัญ แตเสียดายชวงน้ันเปนยุคเสื่อมของลานนา หลังจากน้ันไมนานก็เสีย

เมืองใหกับบุเรงนองแหงกรุงหงสาวดี 

 

                                                           
๑๗

 สรัสวดี อองสกุล. บทบาททางการเมืองของพระมหาเทวีจิรประภา กษัตรีพระองคแรกแหงราชวงศมัง

ราย ใน ขัตติยานีศรีลานนา หนา ๓๖ 
๑๘

 สรัสวดี อองสกุล ปริวรรตและจัดทํา. ๒๕๓๙. พ้ืนเมืองนาน ฉบับวัดพระเกิด (กรุงเทพฯ:อมรินทร,) 

หนา ๗๑ 
๑๙

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ป. หนา ๙๑ 
๒๐

 สรัสวดี อองสกุล ปริวรรตและจัดทํา. ๒๕๓๔. พ้ืนเมืองเชียงราย. ใน หลักฐานประวัติศาสตรลานนา

จากเอกสารคัมภีรใบลานและพับหนังสา : โครงการปริวรรตคัมภีรใบลานและพับหนังสาจากอักษร
ธรรมลานนาเปนอักษรไทยกลาง (เชียงใหม : คณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม,) หนา ๔๙ 
๒๑

 สรัสวดี อองสกุล.๒๕๕๗. กษัตริยลานนาเชียงใหม. (เชียงใหม:ศูนยลานนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม) หนา ๘๘ 



 
๑๑ 

 
รูป 1 ยูนบาหย่ินนัต ... นัตพระแมกุ 

ท่ีมา: "The thirty-seven nats, a phase of spirit-worship prevailing in Burma" 

 สวนตัวเมืองนายเองน้ัน นอกจากจะมีความสัมพันธทางเครือญาติแลว ยังเปนเมือง

ท่ีตอสูกับเมืองเชียงใหมมาตลอดในยามท่ีเมืองเชียงใหมออนแอ 

 สอง เมืองคูรบ  

การเปดศึกสงครามกันระหวางเมืองเชียงใหม กับเมืองท่ีอยูทางฝงนํ้าคงหรือสาละ

วินน้ี มีการผลัดเปลี่ยนกันรุกอยูบอยครั้ง  



 
๑๒ 

ในปพ.ศ. ๑๘๖๒ เมื่อพระญามังรายสิ้น ขุนเครือท่ีอยูเมืองนายทราบขาว ก็ยกทัพ

เพ่ือท่ีจะมาชิงเมืองเชียงใหม จากทาวแสนพู ท่ีดูแลอยู สุดทายก็ถูกทัพของ พอทาวนํ้าทวม 

ยกทัพมาตีชาวเยี้ยวใหแตกพายไป และจับกุมขุนเครือไดในท่ีสุด23

๒๒  

ตางจากทางฝงนํ้าของท่ีทางลานนามักจะเปนฝายท่ีบุกตีข้ึนไปเปนสวนใหญ คราใด

ท่ีลานนามีความเขมแข็ง ก็มักจะแผขยายอํานาจไปยังเมืองตางๆ ดังเชนสมัยของพระเจาติโลก

ราช   

 ในป พ.ศ.๒๐๐๕ พระเจาติโลกราชพรอมดวยทาวยอดเชียงราย ไดบุกตีเมืองนาย 

ในสมัยของเจาเงินปองฟา พรอมกับไดเมืองตุกตู (เมืองตกตู) และเมืองเชียงทอง (เกงตอง)24

๒๓ 

 ในป พ.ศ.๒๐๑๓ พระเจาติโลกราชพรอมดวยแมทาวหอมุก เดินทางไปเมืองปน 

เมืองนายอีกครั้ง25

๒๔  

 สวนในป พ.ศ.๒๐๒๒ พระเจาติโลกราชมีความตั้งใจจะไปปราบเมืองเยี้ยวอีกครั้ง

หน่ึง และไดยกทัพมาถึงเมืองหาง 2 6

๒๕ พอดีทางเวียดนามยกทัพมาตีหลวงพระบาง ลงมาถึง

เมืองนาน จึงติดศึกทางฝงตะวันออกเสียกอนท่ีจะยกทัพไปตีเมืองเยี้ยว 

 หากเปนชวงท่ีลานนาออนแอ ดังในป พ.ศ.๒๐๘๘ ปท่ีพระเมืองเกสสิ้นและมหาเทวี

จิรประภารั้งเมืองไวน้ัน ทางเมืองเยึ้ยวก็ยกทัพมาตีเมืองเชียงใหมดวย มีท้ังเมืองนายและเมือง

ยองหูย(หยองหวย) ดังท่ีปรากฏในพ้ืนเมืองเชียงใหมวา “เดือน ๑๑ แรม ๓ ฅํ่า เยี้ยวมาปลน

เอาฅายเชียงโฉม แรม ๔ ฅ่ํา ยามแตรฅ่ําแผนดินไหวหว่ันรองครั่งครางมากนัก ยอดมหาเจติ

ยะหลวงและเจติยะวัดพระสิงหหักพังตก เจติยะอ่ืนหักตกมากนัก เดือน ๑๑ ดับ เถาเมืองนาย 

ฟายองหูย เอาริพลมาตั้งอยูเวียงสวนดอก แตงพลเสิก็มารบพายวัดปาเชตวัดเชียงคอม แลว

ลวดไพตั้งทับอยูวัดปาตาล...”27

๒๖ แตครั้งน้ีทางเมืองเชียงใหมเปนฝายชนะ ทางเมืองเยี้ยวจึงยก

ทัพกลับไป 

                                                           
๒๒

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ป. หนา ๔๔ – ๔๕ 
๒๓

 เร่ืองเดียวกัน หนา ๗๘ 
๒๔

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๗๙ 
๒๕

 เร่ืองเดียวกัน 
๒๖

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๘๘ 



 
๑๓ 

 สาม การมาขอเปนเมืองออก ดังในสมัยพระเมืองแกว ปพ.ศ.๒๐๖๐ เถาเมืองเชียง

ทอง พระญากาย และเถาเมืองนาย ตางเอาไพรไทชางมา มาขอพ่ึงมาออกตอเมืองเชียงใหม 

ในครั้งน้ัน มีขาคนหญิงชายจํานวน ๒๓,๒๒๐ คน ชาง ๓๘ ตัว มา ๒๕๐ ตัว28

๒๗ 

 ในป พ.ศ.๒๓๔๑ เจาเมืองปุ ช่ือ แสนสรี อพยพครอบครัว พรอมดวยขาคนท้ังหลาย

เขามาออกกับเมืองเชียงใหม 2 9

๒๘ ถัดน้ันมาอีก ๓ ป ในปพ.ศ. ๒๓๔๔ เจาเมืองจีด ก็นําเครื่อง

ปณณาการ ประกอบดวย สีนาด หอก ดาบ และผามาน มาขอเปนเมืองพ่ีเมืองนองกับเมือง

เชียงใหม30

๒๙ 

 สี่ การเทครัว เปนการกวาดตอนผูคนจากตางเมือง เขามาสูเมืองเชียงใหม ดวยกําลัง

พลเปนสิ่งสําคัญในการสรางความมั่งคั่งใหกับเมือง การกวาดตอนผูคนฝงตะวันตกนํ้าคงหรือ

แมนํ้าสาละวินครั้งใหญเห็นจะเปนในสมัยของพระเจาติโลกราช ในป พ.ศ.๒๐๐๕ ครั้งไปตี

เมืองนาย ตอนน้ันไดประชากรเยี้ยวมาสูเมืองเชียงใหมถึง ๑๑ เมือง ดังปรากฏในตํานาน

พ้ืนเมืองเชียงใหมวา “พระเปนเจาไพเมืองเยี้ยวปางน้ัน ไดเยี้ยวพุน ๑๑ เมือง เมืองสู ๑ เมือง

ลายขา ๑ เมืองจีด ๑ เมืองจาง ๑ เมืองกิง ๑ เมืองลอกจอก ๑ เมืองจําคา ๑ เมืองพุย ๑ เมือง

ยองหูย ๑ เมืองหนองบอน ๑ เมืองสีพอ ๑ เขากันเปน ๑๑ เมืองแล”31

๓๐ ซึ่งรวมแลวไดจํานวน

คนท้ังหมด ๑๒,๓๒๘ คน โดยนําคนเหลาน้ีใหไปตั้งถ่ินฐานท่ีพันนาทากาน เกาชอง เมืองพลาว  

 ในยุคของการเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง ดังเชนปพ.ศ.๒๓๔๑ ปท่ีเจาเมืองปุ แสนส

รีอพยพครอบครัวมาเมืองเชียงใหม ตอนน้ัน ไดข้ึนไปกวาดตอนผูคนจาก เมืองแจด เมืองกึง 

เมืองกุน ลงมาเชียงใหม และในปถัดมา พ.ศ. ๒๓๔๒ ก็มีการตีเมืองปุอีกครั้ง แลวมีการขาม

แมนํ้าคงไปกวาดตอนผูคนยังเมืองปน บานวัวลาย บานสะตอย สอยไร ทาชาง บานนา ทงออ 

มาไวยังเมืองเชียงใหม  

                                                           
๒๗

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ป, หนา ๘๕ 
๒๘

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๑๓๐ 
๒๙

 เร่ืองเดียวกัน หนา ๑๓๑ 
๓๐

 เรืองเดียวกัน หนา ๗๙ 



 
๑๔ 

 ในปพ.ศ.๒๓๔๔ ก็ยกพลข้ึนไปตีเมืองปุ เมืองแจด เมืองกิง เมืองกุน ทาออ ทาแจด 

เมืองสาด นอกจากน้ัน เจาสุวัณณะฅํามูน ตีบานสะตอย สอยไร ทาชาง บานนา บานทงออ งัว

ลาย (อีกครั้ง) พรอมกวาดคนเขามาเมืองเชียงใหม32

๓๑  

 

การรับรูเกี่ยวกับเมือง “โยน” ของชาวไท ใน “ปน” ไท 

 ตํานานหรือประวัติศาสตรของไทยใหญ เรียกวา “ปน” ก็คงจะเปนคําๆ เดียวกับคํา

วา “พ้ืน” ในภาษาลานนา เปนเรื่องราวท่ีเขียนข้ึนเพ่ือบันทึกเรื่องราวบอกความเปนมาของ

เมืองไท หรือเมืองไทยใหญท่ีเรียกขานในปจจุบัน นอกจากน้ีไทยใหญเรียกคนไทยวนวา “ไต

โยน” เรียกลานนาวา “เมิงโยน” อีกดวย 

 ปน หรือพ้ืนเมืองไท มีหลายฉบับเชน ฉบับหอคําเมืองไหย ฉบับหอเจลาน จะมี

เรื่องราวท่ีคัดลอกกันมา บางฉบับมีการตัดตอนออกไปบาง บางฉบับมีการปรับคําศัพททอน

ความเปนพมาออกไปบาง 

 ในพ้ืนเมืองไทน้ันสวนใหญจะกลาวถึงพ้ืนท่ีในรัฐฉานภาคเหนือเปนหลัก ตอติดกับ

เขตใตคง จะมีบางท่ีกลาวถึงเมืองทางภาคใต และเปนเรื่องราวท่ีรบกันเองในเมืองตางๆ ท้ังยัง

มีความสัมพันธกับทางพมาและจีนเปนอยางมาก สําหรับเมืองยวนลานนาน้ัน มีกลาวถึงบาง 

ดังจะหยิบยกมาใหเห็นเปนปฐมกอน ดังน้ี 

 หน่ึง เมืองยวนเปนสวนหน่ึงของเมืองมาวในสมัยเจาเสือขานฟา (พ.ศ. ๑๘๕๕ – 

๑๙๐๗)33

๓๒ ซึ่งตรงกับสมัยของพระญาไชยสงคราม จนถึงสมัยของพระญากือนา 

 

                                                           
๓๑

 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม 700 ป., หน้า ๑๓๐ – ๑๓๒ 
๓๒

 เจายันฟาแสนหวี เขียน, นันทสิงห เรียบเรียง, ๒๕๔๔.ประวัติศาสตรไทยใหญ พ้ืนไทตอนกลาง 

(กรุงเทพฯ:ซิลคเวอรมบุคส) หนา ๑๓๕ 



 
๑๕ 

 
รูป 2 เจาเสือขานฟา ภาพจาก เกมส Age of Bayinnaung 

 ในป พ.ศ. ๑๘๖๒ เปนชวงท่ีเจาเสือขานฟาแผอิทธิพลมาทางตะวันออก ดังใน

พ้ืนเมืองแสนหวีกลาวไววา “เจาหลวงเสือขานฟา ก็ในศักราช ๖๘๐ เต็มไดบานไดเมืองแลว 

จึ่งปฺยานคืนเมือรอดสึ่งถึงเมืองเสียฮอ ปน้ันดั่งเกา เจาฟาหลวงเสือขานฟาข่ีเอาทัพศึกครัวน่ี

ครัวศึกซ้ํากวาฝายปาเมืองวันออกเชียงใหมน้ัน จึ่งแผวเจมเชียงแสน เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง 

ละพุน ละคอน”34

๓๓ 

 เรื่องน้ีในตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมไมไดกลาวถึง แตคงตองเช่ือวา ขาวของเจาเสือ

ขานฟา และอิทธิพลของเจาเสือขานฟานาจะถึงพระญาไชยสงคราม ดวยเหตุน้ีอาจเปนไปได

                                                           
๓๓

 เรณู วิชาศิลป. ๒๕๕๐. พ้ืนเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ. (เชียงใหม:ซิลคเวอรมบุคส) หนา 

๒๐๙ 



 
๑๖ 

วา การท่ีพระญาไชยสงครามเสด็จมาประทับท่ีเชียงราย พระญาแสนพู จนถึงพระญาคําฟู 

ประทับท่ีเชียงแสนน้ัน เปนการปองกันการรุกรานของเจาเสือขานฟาแหงเมืองมาวก็เปนได 

 สอง ความสัมพันธทางเครือญาติกับเมืองเชียงใหมโดยการแตงงาน 

 ในป พ.ศ.๒๐๑๓ ปเดียวท่ีพระเจาติโลกราชพรอมดวยแมทาวหอมุก และหมื่นบุญ

เรือง เจาเมืองเชียงราย เดินทางไปเมืองปน เมืองนาย น้ัน ในเอกสารเมืองไทยใหญกลับบอก

วา เจาเมืองเชียงใหมขอใหเจาหลวงคําหีบฟา พาไปออนนอม ถวายเครื่องบรรณาการแด

เจามังตราเมืองอังวะ เจาหลวงคําหีบฟาลงมารับเจาเมืองเชียงใหมไปสงถึงอังวะ และสงกลับ

มาถึงเชียงใหม พระเจาติโลกราชยก “นางคําหมุง” ใหกับเจาหลวงคําหีบฟาพรอมจัดพิธี

แตงงานให35

๓๔ นับวาเปนการเช่ือมความสัมพันธระหวางเมืองเชียงใหมกับเมืองแสนหวี 

 สาม การเผยแพรศาสนานิกายโยน จากเชียงใหม ถึง แสนหวี 

 จากเหตุการณท่ีเจาหลวงคําหีบฟามาถึงเชียงใหม และแตงงานกับนางคําหมุงน้ัน 

เปนเหตุใหปูเลี้ยงวัว ขโมยพระสิงหจากวัดเจดียหลวงไปถึงแสนหวี แตระหวางทางน้ันพระ

สิงหองคน้ันไดหายไปเสียแลว36

๓๕ 

 ตอมาในป พ.ศ.๒๐๘๓ พระญาณคัมภีร ไดออกเดินทางตามหาพระสิงหท่ีเมืองแสน

หวี และไดสรางวัดแจแกว พรอมกับจําลองพระสิงหใหเหมือนกับองคท่ีหายไป และประกาศ

หาองคจริงท่ีเหมือนองคจําลองน้ี แตก็ไมมีใครพบ พระญาณคัมภีรจึงอยูท่ีวัดแจแกว เผยแผ

ศาสนานิกายโยนอยูท่ีน่ัน37

๓๖  

 จวบป ๒๑๓๗ มีการคนพบพระสิงหท่ีดอยสามสิบ ปรากฏวาเปนองคเดียวกับท่ี

หายไป จึงนํามาประดิษฐานไวท่ีวัดดอยหัวเมือง เรียกวา “พรากอเมิง”3 8

๓๗ ทําใหศาสนานิกาย

โยน เจริญเฟอง ฟูอีกครั้ ง  และจวบจนปจจุ บัน ท้ังเมืองแสนหวี และเมืองไหย มี

พระพุทธศาสนานิกายโยนอยู พรอมท้ังเอกสารท่ีเปนอักษรธรรมดวย  

 

 

                                                           
๓๔

 พ้ืนเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ. หนา ๓๓๗ – ๓๔๑ 
๓๕

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๔๑ – ๓๔๙ 
๓๖

 ประวัติศาสตรไทยใหญ พ้ืนไทตอนกลาง . หนา ๓๒ – ๓๓ 
๓๗

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๓๒ – ๓๓ 



 
๑๗ 

สี่ เช้ือเจาเครือขุน มาอาศัยอยูในดินแดนลานนา แลวกลับไปครองเมือง 

ในป พ.ศ. ๒๐๙๒ เมื่อเจาคําหาญฟานอนแพร หรือสิ้นไป เน่ืองจากไมมีลูก จึงมีการ

ไปเชิญเจาคําปากฟา ท่ีอาศัยอยูในเมืองเชียงแสน ไปครองเมืองแสนหวี ฉะน้ัน เมืองเชียงแสน

จึงเปนเมืองท่ีใหญและเปนเมืองสําคัญ อาจเปนเมืองท่ีเจริญดวยการคาขาย และสถานศึกษา

วิชาความรูก็เปนได จีงเปนท่ีอยูอาศัยของเง่ือนเจาเครือขุนของเมืองไทยใหญ  

หา ถูกพมากวาดตอนมารบ 

เมืองไต เปนเมืองท่ีสงเครื่องปณณาการใหกับทางพมาอยูเสมอ เมื่อพมาปราบเมือง

ไตไดเมื่อไหร ก็มักจะถูกกะเกณฑกวาดตอนมาทําศึกสงครามกับทางลานนาเสมอ ยิ่งชวงท่ี

ลานนาข้ึนกับพมา มักจะมีการฟนหรือแข็งเมืองอยูบอยครั้ง จนทําใหทางพมาตองยกทัพมา

ปราบอยูเนือง ๆ และการยกทัพมาปราบน้ีเองก็จะทําการเกณฑไพรพลจากเมืองไตใหมาทํา

ศึกทุกครั้ง ดังเชน  

ป พ.ศ.๒๓๐๘ มังตรามีคําสั่งให ติงจาหวุน นําทัพพมาและไตไปตีเมืองตะวันออก 

คือเมืองเชียงใหม เชียงแสน สิบสองปนนา39

๓๘ 

ในป พ.ศ.๒๓๒๔ โปซุกมังของ เมืองนาย และเจาฟาหลวงเมืองแสนหวี ยกทัพไปตี

เชียงใหม ลําพูน ลําปาง จนถึงอยุธยา40

๓๙ 

 จากท้ังหมดเหลาน้ีลวนถายทอดเพียงสวนหน่ึง ตามท่ีปรากฏในตํานานพ้ืนเมือง

เชียงใหม ไดเห็นถึงมุมมองท่ีแตละฝายเขาใจแมจะแตกตางกันในรายละเอียดปลีกยอย แต

หลายสิ่งตางก็รับรูรวมกัน บางอยางก็มีการเลาขานสืบทอดกันมาถึงปจจุบัน  

มุมมองของคนในอดีต การรับรูของคนในอดีต มีขอจํากัด หากไมไดเดินทางเอง ก็

เกิดจากการรับฟงเรื่องเลาของคนเดินทาง เชนพอคา ทหาร เปนตน สวนปจจุบันการเดินทาง

งายข้ึนกวาแตกอน เทคโนโลยีพัฒนารุดหนา การเรียนรูท่ีจะเขาใจคนท่ีอยูรายรอบ นาจะ

สะดวกข้ึน และเรียนรูรวมกัน การเขาใจกัน ท่ีอาจมีพ้ืนฐานมาในประวัติศาสตร และการ

เขาใจกันดวยการสรางความสัมพันธในครั้งใหม ก็จะทําใหการอยูรวมกัน และปญหา

กระทบกระท่ังกัน หรือการไมเขาใจกันลดนอยลงได และจะรวมกันพัฒนาสังคมท่ีกวางมากข้ึน

ตอไป  

                                                           
๓๘

 พ้ืนเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ. หนา ๔๕๑ 
๓๙

 เร่ืองเดียวกัน, หนา ๕๑๕ 



 
๑๘ 

แตก็ยังไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษาในชวงเปลี่ยนผานครั้งสําคัญ ในยุคของการ

กําเนิดรัฐชาติสืบเน่ืองเปนตนมาจวบจน ซึ่งจะตองทําการศึกษามโนทัศนของคนแตละกลุมให

ชัดเจนตอไป 
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เครื่องเงินบานพระนอน  : ศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานท่ีกําลังจะสูญหาย 

 ดร.ภาณุพงศ  จงชานสิทโธ0

*
 

 มนุษยรูจักโลหะเงินมาตั้งแตสมัยอดีตถึงปจจุบัน และนิยมใชประโยชนจากโลหะ
เงินในการทําเปนสิ่งของเครื่องใช และเครื่องประดับเงิน ถึงแมวาโลหะเงินเปนโลหะท่ีมีคารอง
จากโลหะทองคํา แตท้ังน้ีดวยราคาท่ีสูงของทองคํา  สงผลใหเงินเปนทางเลือกหน่ึงของผูคนใน
ปจจุบัน  นอกจากการนําโลหะเงินไปใชประโยชนท่ีหลากหลายแลว ยังมีความเช่ือท่ีเก่ียวของ
ดวย เชนสีของโลหะเงินมีสีขาว เปนประกาย ซึ่งสื่อความหมายถึงความบริสุทธ์ิ  เปนสิ่ง
ปองกันความช่ัวรายหรือภูตผีปศาจ  
 หากกลาวศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานประเภทเครื่องเงิน โดยการนําโลหะเงินมาใช
ประโยชนในการทําเปนเครื่องเงินรูปแบบตางๆ น้ัน  ทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย 
โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม ท่ียานถนนวัวลาย มีการทําเครื่องเงินอยางตอเน่ือง ตลอดสองฝง
ถนน เนนการทําเชิงธุรกิจบนพ้ืนฐานของงานหัตถกรรม ท้ังท่ีเปนรานผลิตและจําหนาย มี
บางสวนท่ีบานกาด อําเภอแมวาง ซึ่งเนนการทําในรูปแบบของเครื่องประดับ และบานแมยอย 
อําเภอสันทราย ซึ่งเนนการทําเปนรูปแบบของภาชนะตางๆ ท่ีจังหวัดนานมีการทํางาน
หัตถกรรมเครื่องเงินอยางแพรหลายท้ังในตัวเมือง และอําเภอปว ท้ังรูปแบบของภาชนะและ
เครื่องประดับ สวนท่ีอําเภอเมือง จังหวัดแพร ยานชุมชนพระนอน ตําบลในเวียง ก็มีการทํา
เครื่องเงินเชนกัน เนนการทํารูปแบบของภาชนะ แตยังนับวามีปริมาณนอย เพ่ือเทียบกับ
จังหวัดเชียงใหมและจังหวัดนาน  การทําเครื่องเงินท่ีบานพระนอน อําเภอเมือง จังหวัดแพร
ในอดีตน้ัน มีการทําอยูบริเวณรอบๆ วัดพระนอน ไมนอยกวา 5 ครัวเรือน ซึ่งเนนงานทําดวย
มือ ประเภทภาชนะเครื่องเงิน เชน ถาด สลุง แจกัน ขัน ฯลฯ เปนตน หากเราเดินไปไหวพระ
หรือเยี่ยมวัดพระนอน ซึ่งเปนลักษณะของการทองเท่ียวในเชิงศิลปวัฒนธรรม เราก็จะไดยิน
เสียงเคาะ หรือตีเครื่องเงินดังเปนระยะๆ ซึ่งแสดงใหเห็นวาการทําเครื่องเงินของท่ีน่ียังคงเปน
ธุรกิจท่ีเฟองฟูพอสมควร อีกท้ังเปนงานหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพระดับ 4 ดาว  
นางไพศรี ไพจิต ประธานกลุมหัตถกรรมเครื่องเงินชุมชนพระนอนและยังคงอยูมาจนถึง
ปจจุบัน อธิบายใหฟงอยางนาสนใจวา เมื่อประมาณหาสิบปกอนอาชีพท่ีสรางช่ือเสียงและทํา
รายไดใหชาวบานพระนอนคือ อาชีพทําเครื่องเงิน วากันวาแทบทุกหลังคาเรือนจะมีโรงทํา

                                                           
*

 อาจารยประจําวิชาเอกออกแบบเคร่ืองประดับ สาขาวิชาสิ่งทอและเคร่ืองประดับ  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 



 
๒๐ 

เครื่องเงิน เรียกวา “เตาเสา” ตั้งแตเชาจนถึงค่ําจะไดยินเสียงเคาะตีเครื่องเงินดังระงมไปท้ัง
หมูบานชุมชนบานพระนอน ในเขตเทศบาลเมืองแพรเดิมมีอาชีพทําเครื่องเงิน ประเภท สลุง
เงิน หรือขันเงินขนาดใหญ ท่ีมักมีการนํามาใชในประเพณีพิธีทางพุทธศาสนาของชาวลานนา 
โดยนําเงินบริสุทธ์ิมาตีข้ึนรูปและตีลวดลายดอก ซึ่งเปนเอกลักษณของชุมชนพระนอน ท่ีมี
ความสวยงาม และไดตั้งกลุมหัตถกรรมเครื่องเงินข้ึนในชุมชน แตปจจุบันชางทําสลุงเงินของ
ชุมชนเหลือเพียง ๒ คน และมีอายุมากจึงไมสามารถทํางานได  
 หลักสําคัญของการตีเครื่องเงินพระนอนก็คงคลายคลึงกับการตีเครื่องเงินของ
จังหวัดเชียงใหมและนาน คือ การตีเน้ือเงินจากกอนโลหะเงินช้ินเดียวใหขยายหรือเปลี่ยน
รูปทรงเปนรูปแบบตางๆ ตามท่ีตองการ  ซึ่งเปนการทํางานท่ีตองใชกําลังคนท่ีหนักมาก 
เพราะตองใชคอนลงแรงตีคอนขางหนักพอสมควร เครื่องมือตีข้ึนรูปมีขนาดใหญและนํ้าหนัก
มาก ดวยเหตุน้ีเอง อาชีพตีเครื่องเงินจึงถูกมองวาเปนอาชีพท่ียากลําบาก อีกท้ัง ผูท่ีทําหนาท่ี
น้ีตองมีความอดทนเปนอยางมาก กวาจะไดช้ินงานออกมา ๑ ช้ิน ดังน้ัน “สลา” หรือ ชางตี
เครื่องเงิน จะทําหนาท่ีไดดีท่ีสุดในชวงท่ีรางกายมีความแข็งแรง หากอายุมากข้ึน ไมอาจทํา
อาชีพน้ีไดอีกตอไป  หากเมื่อชางตีเครื่องเงินรุนเกาเลิกอาชีพน้ีไป และไมมีชางรุนใหมเขามา
รับสืบทอดความรูวิธีการทําน้ี ก็จะสงผลใหอาชีพน้ีสูญหายไป  นอกจากน้ีแลวเด็กรุนใหมใน
ปจจุบันไมชอบอาชีพท่ีลําบาก 
 ปจจุบันเราจะพบเห็นโรงตีเครื่องเงินของชุมชนพระนอนซึ่งตั้งอยูนอกกําแพงของ
วัดพระนอนท่ีอยูในสภาพรกราง คงเหลือเพียงแต “ท่ังเหล็ก” ซึ่งเปนอุปกรณในการรองรับ
การตีไมมากนัก ชาวบานในยานน้ัน เลาใหฟงวา เครื่องเงินท่ีมีจําหนายในชุมชน สวนใหญเปน
เครื่องเงิน จากจังหวัดนานและเชียงใหม และชางเครื่องเงินในชุมชนพระนอนก็หันไปทําอาชีพ
ตีแผนอลูมิเนียมเปนลวดลายนูนสูง ซึ่งมีรูปแบบท่ีหลากหลาย ราคาถูก และตอบสนองความ
ตองการของผูบริโภคไดดีกวา หากสถานการณเครื่องเงินในชุมชนพระนอนเปนเชนน้ี ใน
อนาคตไมก่ีปขางหนา เราจะไมไดเห็นภูมิปญญาในการทําเครื่องเงินของบานพระนอน อีก
ตอไป แตท้ังน้ี แนวทางท่ีจะทําใหอาชีพทําเครื่องเงินบานพระนอนใหมีความยั่งยืนน้ัน อาจ
กระทําไดดังน้ี  
 
 
 
 
 
 

นางไพศรี  ไพจิต ประธานกลุมหัตถกรรมเคร่ืองเงินชุมชนพระนอน จังหวัดแพร 



 
๒๑ 

 

 ๑. เน่ืองจากอาชีพการทําเครื่องเงินบานพระนอน ผูคนรุนใหมท่ัวไป อาจมองวาเปน

อาชีพท่ีมีความยากลําบาก ดังน้ัน ควรสรางจิตสํานึกหรือสรางความตระหนักอยางจริงจัง 

เพ่ือใหเห็นคุณคาและการตอยอดของอาชีพในอนาคต 

 ๒. ผูเก่ียวของควรนําเสนอขอมูลเก่ียวกับเครื่องเงินบานพระนอน รูปแบบของบรรยาย

ดวยวาจา เอกสาร และสื่ออิเล็กทรอนิกส ใหผูท่ีมาชมโดยเฉพาะเยาวชน คนรุนใหม ใหเกิด

ความรู ความเขาใจ หรือทัศนคติท่ีถูกตอง และเห็นความสําคัญของศิลปหัตถกรรมพ้ืนบานท่ี

สําคัญ  นอกจากน้ีหนวยงานท่ีเก่ียวของควรสงเสริม สนับสนุน อยางจริงจัง ใหชุมชนบานพระ

นอน เปนแหลงเรียนรูตลอดชีวิตดานการทําเครื่องเงิน 

 ๓. ควรมีการจัดตั้งแหลงเรียนรูนอกหองเรียน หรือพิพิธภัณฑชีวิตท่ีเก่ียวของกับ

เครื่องเงินบานพระนอน หรือภูมิปญญาทองถ่ินทุกประเภทท่ีเก่ียวของกับการทํางานโลหะเงิน

ของภาคเหนือ นอกเหนือจาก เครื่องเงิน  เพ่ือใหผูเรียนในระดับการศึกษาตางๆ ไดเห็นคุณคา

และเปนกําลังสําคัญในการสืบสานอาชีพเหลาน้ีใหเกิดความยั่งยืน 

 ๔. ควรมีการยกยองใหชางตีเครื่องเงินเปนผูรู ปราชญชาวบาน หรือครูภูมิปญญา

ทองถ่ิน ในดานงานเครื่องเงิน นอกเหนือจากโลหะเงินชนิดอ่ืนๆ และสงเสริมใหเยาวชนท่ี

ศึกษาในสถาบันการศึกษาระดับตางๆ ไดมีโอกาสไดเรียนรูอาชีพน้ีในลักษณะของการบูรณา

การกับการเรียนการสอนในรายวิชาท่ีเก่ียวของกับหัตถกรรมเครื่องเงิน 

 ๕. หนวยงานท่ีเก่ียวของควรมีการสํารวจและจัดทําขอมูลเก่ียวกับชางตีเครื่องเงินใน

ลักษณะของมรดกภูมิปญญาทองถ่ิน แลวจัดทําเปนฐานขอมูลทางอิเล็คทรอนิคส หรือสื่อ

ออนไลน ทางศิลปวัฒนธรรม เพ่ือใหงายตอการสืบคนและประโยชนเชิงวิชาการ 

 
 



 
๒๒ 

บ¶ฯเวณีท¶ฯฯกฯฯสฯฯๆาฯ 
ประเพณีตานกวยสลาก 

วิภาพรรณ ติปญโญ0

*
 

 
 ประเพณีการทําบุญตานกวยสลากของชาวเหนือ นับเปนประเพณีทําบุญกลางบานท่ี
ยิ่งใหญและสําคัญ อาจเรียกวา การทําบุญตานกวยสลากหรือ ก๋ินขาวสลาก 
 ระยะเวลาท่ีนิยมทําบุญตานกวยสลากคือ จะเริ่มตั้งแตวันเพ็ญเดือน ๑๒ เหนือ (ข้ึน 
๑๕ คํ่า เดือน ๑๐ ของภาคกลาง) จนถึงเดือนเก๋ียงดับ (แรม ๑๕ ค่ํา เดือน ๑๑ ของภาค
กลาง) ราวๆ เดือนตุลาคม – พฤศจิกายน ของทุกป ซึ่งถือวาเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมชาวบาน
จะวางจากงานอาชีพแลว และยังเปนชวงท่ีอยูในเขตฤดูฝน พระภิกษุสามเณรยังคงจําพรรษา
อยูในวัดอยางพรอมเพรียง ประเพณีดังกลาวมีมาตั้งแตสมัยพุทธกาลท่ีไดปฏิบัติสืบตอกันมา 
เรื่องมีอยูวามีนางยักษิณีตนหน่ึงมักจะเบียดเบียนผูคนอยูเสมอครั้นไดฟงธรรมคําสอนของ

พระพุทธเจาแลว นางก็บังเกิดความ
เลื่อมใสศรัทธานิสัยใจคอท่ีโหดรายก็กลับ
เปนเอ้ืออารีแกคนท่ัวไปจนผูคนตางพา
กันซาบซึ้งในมิตรไมตรีของนางยักษิณีตน
น้ัน ถึงกับนําสิ่งของมาแบงปนให แต
เน่ืองจากสิ่งของท่ีไดรับมีจํานวนมาก 
นางยักษิณีจึงนําสิ่งของเหลาน้ันมาทํา
เปนสลากภัต แลวใหพระสงฆ สามเณร 
จับสลากดวยหลักอุปโลกนกรรม คือ
สิ่งของท่ีถวาย มีท้ังของมีราคามากและมี
ราคานอยแตกตางกันไปตามแตโชคของ
ผูไดรับ การถวายแบบจัดสลากของนาง
ยักษิณีจึงนับเปนครั้งแรกของประเพณี
ทําบุญสลากภัตในพุทธศาสนา 
 
 

ผูเขียนกับตนสลากโชค 

                                                 
*
 นักวิชาการศึกษา ชํานาญการพิเศษ ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 



 
๒๓ 

 จุดประสงคของการตานกวยสลาก 
- เพ่ือเปนการทําบุญทําทานอุทิศสวนกุศลใหกับบรรพบุรุษท่ีลวงลับไปสูปรโลก

แลวซึ่งเปนการแสดงถึงความกตัญูกตเวทีของลูกหลานท่ีมีตอดวงวิญญาณ

ของบรรพบุรุษ 

- ผลานิสงสในการทําบุญครั้งน้ีไปเปนเน้ือนาบุญแกผูตานกวยสลากเองเมื่อถึงแก

กรรมแลว เพ่ือชาติหนาจะไดมีกินมีใชมั่งมีศรีสุข 

- สรางความสามัคคีแกชาวบานและชุมชน 

 

  กอนถึงวันตานกวยสลาก ๑ 
วัน เขาเรียก “วันดา” หรือ “วันสุกดิบ” 
เปนวันท่ีชาวบานจัดเตรียมขาวของไมวา
จะเปนของกินหรือของใชตางๆ สําหรับ
ท่ีจะนํามาจัดดาใสกวยสลากและจะมี
ญาติสนิทมิตรสหายท่ีอยูตางบานมารวม
จัดแตงดาสลากดวย ซึ่งถือเปนประเพณี
ท่ีจะไดทําบุญรวมกัน ผูชายจะเปนคน
สานกวยสลาก (ตะกรา) สําหรับบรรจุใส
ของกินของใชตางๆ กวยจะกรุดวย
ใบตอง หรือใบตองจี่ กุก  แลวก็รวบ
ปากกวยมัดเปนอันเสร็จเรียบรอยและ
จะมีไมไผเหลาเปนกานเล็กๆ สําหรับ
เสียบเงิน/กลองไมขีดไฟ/บุหรี่ เพ่ือทํา
เปนยอดกวยสลากจะมากหรือนอยก็

แลวแตศรัทธาและฐานะ  
 

 กวยสลากมีอยู ๔ ลักษณะ  
๑. กวยนอย เปนกวยสลากสําหรับถวายทานไปใหกับผูท่ีลวงลับ ซึ่งไมเพียงแต

ญาติพ่ีนองเทาน้ันอาจจะเปนเพ่ือนสนิท มิตรสหายก็ได หรือแมแตสัตวเลี้ยงท่ี

เราเคยรักและมีคุณตอเราเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู เชน ชาง มา วัว ควาย และสุนัข 

เปนตน หรือถาไมรูจะถวายทานไปใหใครก็ถวายเอาไวภายภาคหนา 

กวยนอย หรือสลากชาวซอง 



 
๒๔ 

๒. กวยใหญ เปนกวยท่ีจัดทําข้ึนใหญเปนพิเศษซึ่งจะบรรจุขาวของหรือเครื่องใช

ตางๆ มากข้ึน ถวายเปนมหากุศลสําหรับคนท่ีมีกําลังศรัทธาและฐานะดี เปน

ปจจัยนับวาไดกุศลแรง 

๓. สลากท่ีจัดทําข้ึนเปนพิเศษอีกอยางหน่ึง คือ “สลากโชค” เปนสลากของมี

ฐานะดี ระดับเศรษฐี (บางคน) ท่ีตองการทําบุญอุทิศสวนกุศลไปใหกับบิดา 

มารดา หรือญาติผูใหญท่ีไดลวงลับไปแลว เพ่ือเปนการแสดงถึงความกตัญู 

รูคุณคน “สลากโชค) มักทําเปนตนสลากท่ีสูงใหญสําหรับท่ีจะนําเอาวัตถุ

สิ่งของเครื่องใชตางๆ ผูกมัดติดกับตนสลาก เชน ผาหม ท่ีนอน หมอน มุง ไห

ขาว หมอน่ึง หมอแกง ถวย ชาม ชอน รม เครื่องนุงหม ขาวปลาอาหารแหง

ตางๆ และเงินเปนธนบัตรชนิดตางๆ ตนสลากจะมีการประดับตกแตงให

สวยงามกวาสลากธรรมดา 

๔. สลากยอม จะมีลักษณะคลายกับสลากโชคเปนการจัดทําตนสลากของหญิง

สาวชาวยองโดยเฉพาะ โดยเช่ือวาหญิงสาวใดหากยังไมไดถวายสลากยอมก็ยัง

ไมควรออกเรือน และขาวของสวนใหญท่ีประดับตนสลากก็จะเปนของใชของ

ผูหญิงรวมดวย 

 
สูนเสน... นําเสนสลากมาคละกันแลวจัดแบงใหกับพระภิกษุและสามเณร 



 
๒๕ 

 กอนท่ีจะนํากวยสลากไปท่ีวัด ตองมีการเขียนเสนสลากเสียกอน ตัวอยางเชน 
“ศรัทธาหมายมีนาย/นาง/นางสาว ............ถวายตานไปหาพอ/แม................ผูลวงลับ ขอห้ือ
ไปรอด ไปเถิงจิ่มแดเตอ” เปนตน 
 สมัยกอนโบราณเขาจะนําใบลานมาทําเปนเสนสลาก แตปจจุบันจะใชกระดาษเขียน 
  
 วิธีปฏิบัติการตานกวยสลาก 
 ชาวบานจะนํากวยสลากแหแหนกันไปท่ีวัดในตอนเชากอนเวลาเพล นําไปแจงตอ
คณะกรรมการจัดงานไว หรือลงเบอร เรียกวา “ข้ึนเสนสลาก” คือใชเสนสลากท่ีเขียนมาจาก
บานจะใชใบลานหรือกระดาษก็ได โดยทําเปนเสนยาวๆ ใหคณะกรรมการหรือมรรคทายก 
(อาจารย) จะรวบรวมเอาเสนสลากไปกองรวมกัน นํากวยสลากไปวางไวตามจุดตางๆ ท่ี
คณะกรรมการกําหนด เพ่ือรอพิธีกรรมตอไป  
 คณะกรรมการหรืออาจารยท่ีทําพิธีโดยนําเสนสลากท้ังหมดมารวมกันแลวแบงเสน
สลากเปน ๓ สวน คือ สวนท่ี ๑ เปนกวยสลากของพระเจา (ทางเหนือหมายถึงพระพุทธรูป) 
และอีก ๒ สวนก็แบงเฉลี่ยออกไปใหพระสงฆสามเณรทุกรูปท่ีมาในงานตานกวยสลาก ถามี
เศษอยูก็จะปดเปนของวัดท่ีจัดงาน 
 หลังจากท่ีประสงฆสามเณรทุกรูปไดรับเสนสลากแลวก็เดินอานเสนสลากเพ่ือให
ญาติโยมท่ีน่ังรอตามท่ีตางๆ ภายในวัด หรือบางครั้งก็จะนํากวยสลากไปหาเสนสลาก เมื่อเจอ
แลวก็จะถวายกวยสลาก พระสงฆ   สามเณรก็จะอานคําอุทิศใหแลวใหพร ผูถวายก็กรวดนํ้า 
เปนอันเสร็จพิธี  หากกวยสลากของผูใดไมมีพระสงฆหรือสามเณรมารับไป ก็แสดงวาเปนกวย
สลากของพระเจา(พระพุทธรูปในวิหาร) ก็จะนํากวยสลากไปรวมกันในพระวิหารใหอาจารย
หรือเจาอาวาสเปนผูอานคําอุทิศและใหพร ผูเปนเจาของก็จะกรวดนํ้าเปนอันเสร็จพิธี. 
 

 

การนําเสนสลากไป
เสาะหากวย เมื่อเจอ
แลวก็จะมีการกลาวคํา
อุทิศและใหพร 



 
๒๖ 

นิราฯฝัฯขฯง 
นิราศฝงของ 

สลุงเงิน 

   นโมพุทธาพรอง  ไตรรัตนา 

  นบปตตามาดา   ตางเกลา 

  มอนครพคุรุบูชา   นอมกราบ 

  หื้อมาสถิตอยูเฝา   ผิ่วผงปญญา 

   มอนจักจาเลาตาน  คราวทาง 

  เปนหนังสือชะลาง   ผานดาว 

  หมายจื่อจดจําวาง   แตมแตง  

  เปนคํางามสองสาว   แขวดไวเปนตรา 

  ถึงคราวบุญใหมหมา เปนหมาย 

 แตกดอกออกลวงลาย  แอนออน 

 เดือนสิบจันทเพ็งพาย  บุญใหญ 

 เหมียดครัวเฟนสิ่งขอน  สอนสอนบัวรมวล 

  ตีนฟายกสองแจง  แลงเพิง 

  ทวิจักรคันเลาเลิง   แลนลอ 

  ลิ่วลิ่วถัดถองเทิง   ดอยสะเก็ด ธาตเุนอ  

  สาดแสงแดงแกวคอ   ถองเรื่อบุพพา 

   ถึงสันปนนํ้าแม  กวงลาว 

  ลัดเลาะไปเพิงพาว   จวบจั้ง 

  นางแกวสันดอยราว   สถิตอยู นานเฮย 

  เตกแตรแรงสงตั้ง   สน่ันกองสนางดอย 

  นางเอยนางนาฏไธ   รัตนา 

  นางแกวจอมสันผา   ผาดาว 

  เรรนสังขารา   ลับลวง นานเฮิย 

  เปนท่ีสายาตรเตา   ทองผายเทียวทาง 



 
๒๗ 

 

 
 

ศาลเจาแมนางแกว ตรงบริเวณรอยตอ อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม กับ อ.เวียงปาเปา จ.เชียงราย 

 

  ใจหวิวใจหวงหอย  อาธวา 

 ใจติดใจหวงหา   อวงของ 

 เดินเดยีวเดี่ยวเอกา   เหงางอม 

  หวาวหวาวจับจองจอง  บุนบุนทวยทาง 

  ถึงเวียงกาหลงเจา  นามเวียง 

  ลิ่วลิ่วมาเลียบเรยีง   ปาเปา 

 ใหลหลงกาหลงเฅียง  ดีอวด  

 ถวยไหสืบเชนเหงา   ตอเทาอัชชา 

  



 
๒๘ 

  แมสรวยแมซวยนํ้า  ธารา 

 จอมแจงพุทธสยองมา  แหหอม 

 นํ้าใสซวยพักตรา   กลายเกิด นามเนอ 

 แมสรวยสวยใสสอม   ดอกไมบูชา 

  เชียงรายแผวรอดแลว ยายเรยีง 

 ทางไขวใฅวจอดเวียง  ผากล้ํา 

 เขียวเขียวแดงแดงเมียง  มิบมาบ  

 จุกเทาจุกจอดจ้ํา   ยอบยั้งเกียงทาง 

  เชียงรายผันผานผาย อุดร 

  แมชันก้ังกาจร   จอดจ้ํา 

  รถราเรงเรียงรอน   คําน่ึง คันนา 

  จนผานทัพยั้งกล้ํา   ก่ิวคอดลอดแล 

  ลุล้ํากล้ําดานตั้ง  บพอนาน 

  หันหมากหินเปนสถาน  ก่ือกอน 

  หินหลวงหินหลายอาน  กองกอ 

  ลุกไหนมาขวงขอน   มอนนอยดอยชัน 

  ไดยินคําเลาเคา  หึงมืน 

  ปานพระเจาสืบยืน   ยางยาย 

  ลวงวันและยามฅืน   เลียบไต ยาวดอย 

  แผวดอยงมหลิ่งชวาย  บาทเบ้ืองบาทา 

 
กองหินที่ใกลกับก่ิวทัพยั้ง  



 
๒๙ 

  มียักขตนน่ึงอาง  เล็งคอย 

  ท่ีพระเจาไตสันดอย   รอดแลว 

  เก็บหินเก็บผางอย   บนมอน  

  ท่ีแชพรานบแคลว   ช่ือบาน หนองทรายทอง 

  กองไวบจวบได  ทันเทิง 

  พระฌานบินบนเยิง   กายขาม 

  จักจอดดอยทุงเพิง   สถิตถ่ิน แลเฮย 

  จึ่งกองหินอยูสาม   บหอนรางคราคราว น้ีนา 

  หินกองกองอยูหั้น  นานมา 

  ยอนวาปูยักขา   เหมียดแมม 

  ทัพยั้งก่ิวเส-ลา   กองอยู ยังเนอ 

  เปนท่ีมาฅักแฅม   เลาไวเปนตราฯ 

   แมคําหลักเจ็ดแลว  ฐาเน 

  ใจหว่ันใจหวาวเหว   หอดหิ้ว 

  สายตาซัดวนเว   สุดเชน ทางยาว 

  หันดอยเขียวโสดสิ้ว   รางนองนางนอน  

   นางเอยอวลออนอวน ลงนอน 

  นอนหงายกลางดงดอน  เถ่ือนถํ้า 

  ผมพาดลงสาคร   ละวาแม  

  บลุกจุกหยดืกล้ํา   เทาวางเองเดียว 

  
วิวดอยนางนอน บริเวณบานแมคําหลักเจ็ด 



 
๓๐ 

   ลัดดอยดําดานดาว  แดนดง 

  ฝาหมอกฝาฝนลง   หมนฟา 

  ขาวขาวละลิ่วทรง   มวลเมฆ 

  ปานข้ึนสวรรควาดวา  ผานพนอิสินธร 

  ลุถึงดอยลูกน่ึง  นามา 

  ธชัคคะปพพตา   แขวดได 

  ดอยตุงเจตยิา   สถิตยคู องคเนอ 

  ปชชาสากราบไหว   บหอนยั้งคราวยาม 

 
สุดปลายบันไดทางขึ้น ก็เลียบราวระฆังไปถึงยังขวงพระธาตุ 

 

 
พระธาตุดอยตุง 

 



 
๓๑ 

  แรกตั้งปฐมะเบ้ือง  กาเล 

  ใจตั้งบหันเห   หางหอย 

  บุบุนเหมยจอดเจ   มาสู ดอยนา 

  สมใจหมายขาขอย   สูหองดอยทุง 

   ดอยทุงลงลุมลาง  "เชียงลาว" 

  ปูเจาไตเกินขาว   รอดแลว 

  ริรังแตงแปลงราว   ผับจอด เวียงเฮย 

  ขุนลาวบคลาดแคลว  สืบเช้ือลาวจัง กราชเฮย 

  ลุถึงสืบเชนทาว  ลาวกืน 

  กินเมืองบหึงมืน   สืบสาง 

  ฅายเวียงบหนฅืน   ขืนขาง กวาเฮย 

  ตั้งเมืองใหมสลาง   เง่ือนไม"เงินยาง" 

   ดอยทุงนิราศราง  คลาไคล 

  ไตสันดอยไหวไหว   หว่ันเหว้ิง 

  แผวมอนบพอไกล   สันน่ึง  

  ใจไหวหวิวสั่นเสิ้ง   ยอบยั้งคราวทาง 

   แผวดอยชางมูบแลว สานสา 

  ใผกลายไปกลายมา   หวานไหว 

  ชางมูบลงปูชา   ทุงมอน  

  ตางธาตุอยูใจใจ   บหอนรางวางลง 

 
พระธาตุดอยชางมูบ 



 
๓๒ 

   ลงดอยมาไตเตา  เทียวเดิน 

  แผวทางแยกบเหิงเมิน  ตอตั้ง 

  บายขวาข้ึนบนเนิน   ลัดเลียบ เมืองเนอ 

  รั้วสลาบสงสลั้ง   แบงฟาปนแดน 

   สองเมืองอยูจิ่มใกล  ริมชํา 

  กาก้ังบหนองนํา   หลายหนา 

  ฝูงนกบินบนงํา   อากาศ 

  บหันจักแขวดตา   ดานดาวแดนใด 

  คดคดลัดลดเลี้ยว  พูดอย 

  ทะทะคอยคอยคอย   หลิ่งจวาย 

  ทางแคบคับกีดงอย   ตาฝง ชันเนอ 

 บหนบพอกงวาย   บุนหนาทางไป 

  “ผาหมี”บานใหยกวาง ยายเรยีง 

 ซัดตาหันมอนเฅียง   ใหยหมา    

 ปานน่ึงซุกซอนเวียง   ขังขอบ 

 เปนท่ีชุถอมถา   ยอบยั้งคราวเทียว 

 
ทัศนียภาพเมื่อมองจากบานผาหมี 

 



 
๓๓ 

  ลงดอยจอดรอดแลว เมืองงาม 

 “แมสาย” ลงเมื่อยาม  บายขอน 

 ยอบยั้งลงเขตคาม   เวียงเกา 

 เนาแนบอยูแอบออน  เตื่อมแถงแรงฅิง 

  ราตรรีิมแมนํ้า  ละวานที 

  ผูคนเตาจรล ี  ผาดั้น 

 ไตขัวกายวาร ี  หาสู กันนา 

 ไทมานลื้อจั้นจั้น   ฟงฟาวเร็วพลัน  

  ดึกดื่นคืนค่ําแลว  อันธการ 

 ประตูหับลั่นดาน   ใสขาว 

 ดักเย็นบหึงนาน   คืนรุง  

 แจงแลงใสสองสาว   ครั่นครื้นแถมครา 

  หยุดยาวคราวหึงพน คนกืน 

 คนไหลหลั่งเอาทืน   จายซื้อ 

 เขากาดบพอมืน   กลับกาย คืนนา 

 จากทาลอเก่ิงมื้อ   พอกขามแดนดิน 

  มีใจใครแอวเหลน  แถมเมือง 

 สูวันออกเนาเนือง   เน่ืองนาว 

 ขามเขตมอนชําเลือง  แลลอด 

 หันหองามฟงฟาว   จอดจ้ําจําแนว 

  แสนพูพอปูเจา  หอฅํา 

  เปนท่ีสาครพยํา   ตางเกลา 

  เชียงแสนพอเจางํา   ปกหม 

  สุดเขตโขงดานดาว   เขตขาวลานนา 



 
๓๔ 

 
รูปพระญาแสนภู ในหอพระญาแสนภู สันแดนเมืองระหวางแมสายกับเชียงแสน 

   นบแลวพอปูเจา  องคฅํา 

  หื้อปกหมเงางํา   มอนขา 

  ลงดอยหันของลํา   เก้ียวกอด 

  “สบรวก”อยูสองหนา  เขตฅายสามเมือง 

  นํ้ารวกรวมรวมนํ้า  ขรนที 

  เกิดเปนสามปฐวี   แฅวนแฅวน 

  ลานนามานลาวม ี  สามแจง 

  ใหรุงเรืองเรื่อแมน   เปรียบไดแจงฅํา 

 
สบรวก หรือ สามเหลี่ยมทองคํา 



 
๓๕ 

  ข้ึนดอยเหนือสบรวก  วังงํา 

  รูวังท่ีปูฅํา    ไตเขา 

  ลาวสามพ่ีนองนํา   ขังขราย  

  ลาวเกาเหลืออยูเฝา   ขนาบดาวดายเดียว 

  ข้ึนดอยเหนือสบรวก วังงํา 

  ดอยท่ีพระองคฅํา    ผูเขา 

  ปานน่ึงสระเด็จนํา   มาสู เมืองเฮย 

  เปนพระธาตมุิ่งเหงา  นบเกลาวันทา 

 
วัดพระธาตุดอยภูเขา 

  

   ลงดอยจักขามนํ้า  ของนอง 

  นํ้าแดงเปนเกลยีวฟอง  เบ่ียงเบ้ียว 

  จ้ําตราชะลางพรอง   ขามดาน 

  สูหลายหนากลอมเก้ียว  ลองนํ้ากลางชล 

   ลอยเรือเหนือนานนํ้า ฟองลอย 

  ผืนดินสองฝงงอย   ตางดาว 

  กลางของละลิ่วลอย   พุมเพือก   

  อยูหวางกลางเขตขาว  พางขางสองแทว 



 
๓๖ 

 
ฝงไทยเมื่อมองจากกลางนํ้าของ 

  รอดเถิงเมืองตนเผิ้ง  แฅมของ 

  ลงหมายจ้ําชะลางพรอง  อายหั้น 

 จักแอวผอบานชอง   เรือนเพ่ิน 

 เซาะหารถจั้นจั้น   จวบจ้ําลงแลง 

  คราวทางเทียวทองผาย เองเดียว 

  ตนเผิ้งผดถองเถียว   แอวเหลน 

  หลายของวักๆเหลียวๆ  ผัดหวาย 

  มวนงันสายสืบเสน   จอดบานเมิงเช 

 
ภาพถนนในเมืองตนเผ้ิง แขวงบอแกว สปป.ลาว 

  หัวทีน่ังสามลอ  เทียวทาง 

 เสียงอืดๆ ครางๆ   เอาไหม 

 สวะรถหากปลงวาง   ยนตเครื่อง  

 ข้ึนรถจักรใจใจ   ตอไวคราวเดียว 



 
๓๗ 

  เถิงบานหมายท่ีไหว  “สรีดอนแยง” 

 วันออกหันเพาแพง   หาดบาย 

 นํ้าของเหง่ียงสะแคง  ขืนข้ึน เมือเนอ 

 มาเถิงเทิงทองผาย   แอวเหลนเมืองลาว 

  ท่ีวัดหมายฝากทอง  นอนแรม 

 ทุพระขโยมแกม   ผอเฝา 

 รวมอยูสตูรมนตแซม  แลงค่ํา เชาเนอ 

 ระบําไทลื้อเหงา   ออดออนวอนงาม 

 
พระ เณร และขะโยม วัดสรีดอนแยง 

   ขะโยมขูดหัวพรอม  เรียนธรรม 

 กะ ขะ คะ ฆะ งะ นํา  สืบเสน 

 โตธัมมโตลาวจํา   จดจื่อ  

 เรียนแลวหากยั้งเหลน  แบงคาบคราวยาม 

  กลองไชยดังกึกกอง  ระบําวอน 

 ตีสงไชยถวายพร   ปาวตาน 

 เสียงกลองมงคลคอน  พอหาบ 

 สัททเภรีปอปาน   อุนบานงําเมือง 

   

 

 

 



 
๓๘ 

 
เณรสอนขะโยมทองอานบทสวด อักษรไทลื้อ 

 
ชวงฝนตก เณรนําธรรมออกมาเลียบธรรม ฝกอานฝกเทศน 

  รุงแจงแสงบพน  เมฆา 

 ฝนตกลงบซา   สวางยั้ง 

 พอกพลิกเถิงเวลา   คืนสู เมืองเนิอ 

 ซูนซูนซิซะซั้ง   หลั่งฟาลงดิน 

  แวเถิง “นํ้าก่ึง” บาน เขาซอย 

 คนหลายผลดัเปลี่ยนคอย  หลิ่งเขา 

 มากหลายเหมือนมีพอย  ปางมวน 

 ของดีลําเชนเหงา   บรางชามลอง 

  ลัดลงมาจิ่มใกล  แจงคํา 

 ไหวสาครพนบอยํา   พระเจา 

 “สรีบุญเรือง” นอมนํา  กรกราบ 

 กอนปอกคืนสูเหยา   กายขามลําของ 



 
๓๙ 

 
วัดสรีบุญเรือง เมืองตนเผ้ิง แขวงบอแกว สปป.ลาว 

  เรือนอยลอยอยูถา  คองทาง 

 จ้ําหมุดหมายชะลาง  เลมนอย 

 ฝาของฟองลงวาง   ลอยลอง 

 ตาวันลงมาบมอย   จอดจ้ําเทิงเมือ 

  ลุกคําสามแจงได  ลงเวียง 

 “เชียงแสน” เวียงใหยเพียง  ใหมหมา 

 ดอนแทนสังฆารามเรยีง  ตามตอ 

 เจดียหลวงเจื่องสะงา  กราบกมวันทา 

 
วัดสังฆารามแกวดอนทัน เมืองเชยีงแสน 

  ออกเวียงมาหนใต  อาณา 

 “ปาสัก” ใสนามา   เหมียดได 

 แสนพูเจาพระญา   รังแรก 

 เปนท่ีสาท่ีไหว   บหอนซอยกาเล 



 
๔๐ 

 
เจดียวัดปาสัก เมืองเชียงแสน 

  เจดียสูงสงฟา  องคคราน 

 เทิกเกาเลาตํานาน   สืบเช้ือ 

 ดินจี่ฐานพิหาร   กองกอ 

 งามยิ่งงามอะเครื้อ   แกนแกวดวงแสง 

  ตาวันลงต่ําหอย  ปลายดอย 

 งอมเหงาอยูชอยวอย  เดี่ยวดั้น 

 สืบสานไตทวยรอย   จอดท่ัว ฐาเน 

 ขอดใจหมายอยูหมั้น  พอกฟนแถมครา 

  คราวยามบอวงออน  ยาวยืน 

 วันหยุดบหนฅืน   หวายหนา 

 มันหากเคี้ยวอมลืน   ตัวแมน เองเฮย 

 ขัดใจหมายอยาถา    พรูกน้ีลอยเลือน 



 
๔๑ 

 

 
อนุสาวรียพระญาแสนภู หนาวัดเจดียหลวง เมืองเชียงแสน 

  คราวทางเทียวทองผาย เมืองเช 

 ยังบสมฅะเน   เจตนตั้ง 

 เท่ือหนาหากบุพเพ   ขวบไฅว เทิงนา 

 หื้อถองถองจอดจั้ง   ชูบานไทเมือง 

  คืนคอนบหอนราง  ทางยาว 

 คอยสืบคอยคลานคราว  เตื่อมตอม 

 ลัดเลียบพูดอยราว   ตามไต 

 เถิงท่ีหมายเสกสอม   รอดพนไภยา 

  สลุง ขันดอกไม  หอมนวล 

 เงิน ขาวสมเพิงควร  ยื่นตอน 

 แตม คําบัวรมวล  คะโลงแลน ลอยลอย 

 แตง ดาเหนาะหนองขอน บถูกตองขอสมมา ทานเฮยฯ 



 ๔๒ 

 ปุปผาลานนา:  บุบฯฯาล้าฯ¢  

ตาเหิน ตาเหิฯ 
สลุงเงิน 

“จี จี มะลิซอน มาบานซอนกับดอกทายเหิน 
จี จี ดอกเอ้ืองเงิน มาบานซอนดอกทายเหินและเอ้ืองเผิ้ง 
ยามพระพายมาตี ลมพัดวีหว่ันเหว้ิง 
ไหวแกงเน้ิงออน ทวยลม” 

 เสียงจอยเชียงแสนอันหวานพลิ้ว ดั่งหน่ึงพระพายพัดเอากลิ่นดอกไมมากระทบตอง
จมูกเลยทีเดียว กลิ่นหอมของดอกมะลิ ผสมผสานมากับกลิ่นหอมของดอกทายเหิน ยิ่งตลบ 
อวลอุนกรุนไออันหอมหวาน แมนใครไดชมช่ืนยอมติดตรึงมิรูวาย  

 ดอกท าย เหิน  หรื อว า  ดอกตา เหิ น      
(ตาเหิน) น้ัน มีช่ือเรียกอีกมากมายหลายช่ือ 
นอกจากท่ีกลาวมาแลว ทางลานนาบานเรายัง
เรียกวา ทายหาน, ทายหาน, ทายเหิน หรือ ตาย
เหิน ก็แลวแตทองท่ีท่ีแตกตางกันออกไป ภาษาไทย
ใตเรียกวา กระทายเหิน หรือ มหาหงส  ภาษาฝรั่ง
วา Butterfly Lilly นอกจากน้ียังมีอีกหลายชนิดท่ี
อยูในกลุมเดียวกันน้ี เชน ตาเหินหลวง ตาเหิน
เหลือง ตาเหินไหว เปนตน ลวนแลวอยูในสกุล 
Hedychium วงศ ZINGIBERACEAE เปนพวกใน
วงศเดียวกับพวกขิงขา แตท่ีคุยเคยมากท่ีสุดก็จะ
เปนชนิด Hedychium coronarium  

 เน่ืองจากวา ดอกตาเหินน้ี อยูในวงศเดียวกับขาและขิงน่ีเอง ทําใหลักษณะของมัน
คลายคลึงกันมาก คือ เปนพวกท่ีมีลําตนอยูใตดิน ท่ีเราเรียกกันวา หัว น่ันเอง ท่ีดูเหมือนวา
เปนลําตนท่ีโผลพนพ้ืนดินข้ึนมาน้ัน เปนเพียงกานใบท่ีอัดแนน ซึ่งอาจจะสูงถึง ๓ เมตรเลย
ทีเดียว ถาหากวาข้ึนอยูในแหลงท่ีมีสภาวะแวดลอมท่ีเหมาะสม สวนใบน้ันจะเรียวยาวปลาย
แหลม ริมขอบใบแผกวาง ไมงองุม ใบแตละใบจะวางตัวอยูคนละฝาก และแตละชวงจะอยู
แนนติดกัน 
 เน่ืองจากลักษณะของมันคลายพวกขิงขา ทําใหตอนเด็ก ๆ จําสับสนกัน มีครั้งหน่ึงท่ี
แมกําลังทําอาหารอยู แลวใชใหผูเขียนไปเอาขามาให ตอนน้ัน มั่นใจมากวา รูจักตนขาดี 
เพราะวาเคยเห็นแมหั่นใสแกงอยูบอย ๆ ก็เดินไปเอาเสียมลัดเลาะไปหาตนขา โดยไมถามแม



 ๔๓ 

เลยวา กอขาอยูตรงไหน พอมาเจอกอใหญอยูใกลรองนํ้าเล็ก ๆ หลังบาน ก็เลยขุดมา 3 – 4 
หัวเห็นจะได จึงนําไปลางดินออกแลวใหแมดู แมหัวเราะใหญเลยวา ใชใหไปเอาขา กลับไดหัว
ตาเหินเสียได จากน้ันแมก็เลยช้ีบอกวา ตนขาอยูตรงไหน พรอมท้ังไลบอกท้ัง พวก ขิง ขมิ้น 
ไปพรอม ๆ กัน ดวยเกรงวาคราวหนา จาก ขา จะไมใชตาเหิน หากแตจะกลายเปนขิงแทนก็
เปนได 
 ดวยตอนน้ันกอตาเหินท่ีริมรองนํ้าหลังบานยังไมออกดอก สวนดอกตาเหินท่ีเห็นแลว
ประทับใจเปนท่ีสุดน้ันก็คือ ดอกตาเหินท่ีเสียบแซมอยูมวยผมของแมอุย แมอุยท่ีอยูบาน
ติดกันน้ัน หากไลเลียงกันแลวก็เปนญาติกันดวย ตอนเด็ก ๆ ผมมักจะไปขลุกอยูท่ีบานอุย 
เวลาท่ีอุยเกลามวยผมเสร็จ จะมีหวีเล็ก ๆ เสียบเอาไว แลวจะมีดอกไมมาแซมเสียบไวท่ีมวย
ผม อุยบอกวา เปนการบูชาหัว ดอกไมก็หาไดท่ัวไปตามแตวาดอกไหนจะเอ้ือออกดอกให  
 ดอกตาเหินท่ีประดับอยูบนมวยผมน้ัน มันดูยิ่งใหญ สวยงาม ท่ีหลอมรวมระหวาง
ดอกไม กับผูคนใหเปนหน่ึงเดียวกันในวิถีชีวิตอันเรียบงาย แตแฝงไวดวยจิตวิญญาณท่ีดีท่ีงาม
ตามแบบเบาท่ีหลอหลอมจากรุนแลวรุนเลาจนสืบทอดกันมาถึง ณ กาลปจจุบัน 
 

 ดอกตาเหินจะออกดอกเปนชอ โดยออกมาจากโคนใบหรือสวนยอดของหมูใบ ชอ
หน่ึงอาจมีประมาณ ๓๐ – ๕๐ ดอก แตไมไดบานพรอมกันหมดเลยทีเดียว จะทยอยบานกัน
ไปเรื่อย ๆ ดอกหน่ึงจะมี ๓ – ๔ กลีบ ตรงกลางมีเกสรยื่นยาวออกมา ดูไปดูมาคลายปก ท่ี
กําลังอาสยายพรอมท่ีจะเหินบินไดทุกเมื่อ 
 ดอกตาเหินสีขาว หอมหวาน นอกจากวาจะนํามาเสียบมวยผม เพ่ือบูชาหัวแลว ยัง
นิยมนําไปถวายพระอีกดวย แตวาไมใครจะนํามาใสขันประดับหองเทาไรนัก เพราะวากลีบ



 ๔๔ 

ดอกของดอกตาเหินน้ัน บอบบาง ทําใหชํ้าและเหี่ยวงาย แตจะนิยมนํามาปลูกในกระถางเปน
ไมดอกไมประดับเพราะวามีกลิ่นหอม และดอกอันขาวพลิ้วปลิวลมน่ันเอง  
 บางครั้งก็นํามาใสขันบายศรี ในพิธีเรียกขวัญ ซึ่งปรากฏในบทคาวซอเรื่อง หงสหิน 
ตอนเรียกขวัญนางวิมาลา เจาหงสหิน และสะใภท้ัง ๓ วา 
 
  “…ปกบายสรี ดีงามเปนถอย นิลบุลลอยเหนือนํ้า 
 ทังดอกตายเหิน ราตรีเลิสล้ํา หอมรสท่ัวตองกลางฅืน…” 
 
 นอกจากน้ี หัวของตนตาเหิน ยังมีคุณประโยชนทางสมุนไพรอีกดวย  เปนสวนผสม
ของยามะโหก (ยารักษาโรคกระษัย) ยาขอเลือดเนา (ยาขับนํ้าคาวปลา) อีกดวย 
 ดอกไม ใชเพียงจะสวยพราวอยูบนตน หากรูคุณคา ก็นํามากอใหเกิดประโยชน
สูงสุด แมรูปลักษณภายนอกจะดูพ้ืน ๆ สีสันไมฉูดฉาดสะดุดตา แตวา คุณคาท่ีฉายออกมา
จากภายในน้ันสูงคา คูควรท่ีจะเปนสิ่งท่ีนํามาบูชาของสูง ไมวาจะเปน พระเจา (พระพุทธรูป) 
หรือ สวนสูงสุดของคนเรา น่ันก็คือ หัว หรือ ศีรษะ น่ันเอง 
 
  มะลิแกวแกมดอกซอน สะทายหาน มากแล 
 หอมกลิ่นตลบเจือจาน  ชูดาว 
 ปางน้ีดอกสุรภบีาน   เรืองเรื่อ งามแล 
 แมลงพูแมลงเผิ้งเคลา  สอดสน 
      (โคลงอุสสาบารส) 



 
๔๕ 

๗๒๐ ี เมิฯงชฯงใหฯ ่ กัฯฯนิมิฯม฿ง฿ฯล์แห่ฯชฯภูมิ 
๗๒๐ ป เมืองเชียงใหมกับนิมิตมงคลแหงชัยภูมิ 

ยุรธร จีนา0

*
 

 
 “ศักราช ๖๕๘ ปรวายสัน 
เดือนวิสาขะ ออก ๘ ค่ํา วัน๕ ไทย
เมิงเปลา ยามแตรรุงแลวสองลูก
นาที ปลายสองบาท นวลัคนา 
เสวยนวางศ  พฤหัส ในมีนราศี 
พญามังรายเจาและพญางําเมือง 
พญารวง ท้ังสามตน ตั้งหอนอน ใน
ท่ีชัยภูมิราชมนเทียร ขุดคือ กอตร ี

บูรท้ังท่ีดาน...”
๑
 

 
ถอยคําอันไดสลักลึกในเน้ือหินบง

บอกถึงการสรางเมืองเชียงใหม โดยพระญามังราย และพระสหายอีกสองทานคือพระญารวง
แหงเมืองพยาว และพระญารวงหรือพอขุนรามคําแหง แหงเมืองเมืองสุโขทัย ไดสรางบาน
แปลงเมืองไวแตอดีต จวบถึงปจจุบันก็นับได ๗๒๐ ขวบปพอดี โดยพระญามังราย มาเจอ
ชัยภูมิท่ีพอจะสรางเมืองใหมดวยนิมิตท่ีเปนมงคลถึง ๗ ประการ อันไดแก 
          ๑.มีกวางเผือกสองตัวแมลูกมาอาศัยอยูในท่ีน้ันและมีคนเคารพสักการบูชา 
          ๒.มีฟาน(เกง)เผือกสองตัวแมลูกมาอาศยัอยูและไดตอสูกับฝงูสุนัขไลเน้ือ 
          ๓.เห็นหนูเผือกพรอมดวยบริวารอีก ๔ ตัวว่ิงเขาไปในรูใตตนไมนิโครธ 
          ๔.พ้ืนท่ีสูงทางทิศตะวันตกเอียงลาดเทไปทางทิศตะวันออก 
          ๕.มีนํ้าตกไหลจากดอยสุเทพโอบลอมตัวเมืองไว 
          ๖.มีหนองนํ้าไหลอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง 
          ๗.แมนํ้าระมิงค (แมนํ้าปง) ซึ้งตนนํ้าเกิดจากเทือกเขาผีปนนํ้า 

                                                 
*

 อาจารยแผนกวิชาสังคมศาสตร  คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา เชียงใหม 
๑

 จารึกหลักที่ ๗๖ ศิลาจารึก วัดเชียงมัน่ จังหวัดเชียงใหม ใน ประชุมศิลาจารึก ภาคที่ ๓ . กรุงเทพฯ : 

คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัติศาสตร วัฒนธรรมและโบราณคดี, ๒๕๒๕ หนา ๒๑๐ 

จารึกวัดเชียงหมั้น ที่กลาวถึงการสรางเมืองเชียงใหม 



 
๔๖ 

 

ภาพนิมิตมงคล ในการสร้างเมืองเชียงใหม่ ภาพ ลายคาํ วหิารวดัเชียงม่ัน 

จะเห็นไดวาชัยมงคลท้ัง ๗ ประการในตํานานน้ันมักจะเก่ียวของกับเรื่องของลักษณะ
ทางภูมิประเทศ ซึ่งชัยมงคลใน ๓ ขอแรกเปนเรื่องของความเช่ือ ในสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ ลักษณะความ
อุดมสมบูรณของธรรมชาติ สวนขอท่ีสี่เปนตนไป เปนกลาวถึงลักษณะทางภูมิประเทศท่ีเปน
ปจจัยสําคัญในการสรางเมืองเชียงใหมในลักษณะผังเมืองท่ีเหมาะสมกับการเปนราชธานี 
ไดแก ลักษณะการลาดเอียงของพ้ืนท่ีท่ีลาดเอียงจากทิศตะวันตกสูทิศตะวันออก ซึ่งเปน
ลักษณะท่ีดีตอการระบายนํ้าโดยธรรมชาติ มีแมนํ้าปงอยูทางทิศตะวันออกของเมืองท่ีเปน
แหลงนํ้าขนาดใหญ เสนทางคมนาคมท่ีจะติดตอกับดินแดนทางทิศเหนือและทิศใตของ
เชียงใหม และยังเปนปราการธรรมชาติท่ีจะคุมครองเมืองจากศัตรูท่ีจะมาจากทิศตะวันออก 
และหนองนํ้าใหญในชัยมงคลประการท่ีหก ซึ่งเปนท้ังแหลงนํ้าและพ้ืนท่ีรับนํ้าในคราวนํ้าหลาก
ไดเปนอยางดี 

 มงคลประการท่ี ๔ ท่ีกลาวถึงการลาดเทของตัวเมืองเชียงใหม ท่ีลาดเทจากทาง
ตะวันตกไปสูลุมแมนํ้าปงทางตะวันออก การลาดเทน้ีเปนผลดีกับตัวเมืองเชียงใหม ท่ีตัวเมือง
สรางอยูบนเนินหลังเตา โดยท่ีพ้ืนท่ีโดยรอบเปนท่ีลุมต่ํา และรับนํ้าจากดอยสุเทพท่ีไหลลาดเท
ลงยังนํ้าปง จะพบวา ลํานํ้าหลายสายท่ีไหลจากดอยสุเทพน้ัน ลวนแลวแตนํามาหลอเลี้ยงเมือง
ท้ังสิ้น โดยนํ้าท่ีไหลเขาคูเมือง ก็มาจากลํานํ้าหวยแกว นอกจากน้ียังมีลําหวยสายอ่ืน ๆ อีก 
เชน หวยชางเคี่ยน หวยผาลาด เปนตน 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%87


 
๔๗ 

 ซึ่งลํานํ้าหวยเหลาน้ี เปนนํ้าหลักท่ีใชหลอเลี้ยงเมืองเชียงใหม จะใชลํานํ้าปง ก็อยู
หางออกไปประมาณ ๑ กิโลเมตรได ฉะน้ันแตกอนจึงมีการสรางอางเก็บนํ้าขนาดใหญเอาไวใช
กับเมือง ซึ่งปจจุบันก็หลงเหลือเพียงแนวคันดินอยูในมหาวิทยาลัยเชียงใหม ดานหลังปมนํ้ามัน 
ปตท. และบริเวณสนามกีฬากลาง ซึ่งนอกจากจะเปนการเก็บกักนํ้าเอาไวใชในเมืองแลว ยัง
เปนแหลงชะลอนํ้าท่ีไหลมาจากดอยสุเทพ ไมใหไหลแรงจนทวมเมืองเชียงใหมได นอกจากน้ี
ยังมีคลอง หวย เล็ก ๆ กระจายท่ัวไปซึ่งเปนท่ีรับ – ระบายนํ้าแลว ยังเปนนํ้าท่ีใชใน
การเกษตรอีกดวย  
 การท่ีมีลําหวยเล็ก ๆ ไหลมาจากดอยสุเทพน้ีเอง ทําใหเมืองเชียงใหมแตกอนมักไม
คอยพบกับปญหานํ้าทวมท่ีมาจากดอยสุเทพมากนัก ซึ่งผิดกับปจจุบัน ท่ีมักจะพบเห็นวานํ้า
ทวมกันบอยมาก โดยเฉพาะใน มหาวิทยาลัยเชียงใหม และถนนสุเทพ เรื่อยมาจนถึงตลาดตน
พะยอม รวมถึงประชาชนท่ีใกลตีนดอย ท้ังน้ี เน่ืองจากทางระบายนํ้าตื่นเขิน และการทําถนน
ทับบนทางระบายนํ้า ทําใหนํ้าไมสามารถท่ีจะไหลไดอยางสะดวก ทําใหนํ้าท่ีไหลบาลงมาจน
เออทวม นอกจากน้ันยังมีการสรางถนนขวางแนวลาดเท ทําใหนํ้าไมสามารถท่ีจะขามถนนได 
จึงเออทวมในวงกวาง ซึ่งมักจะไดยินอยูเสมอตอนเวลาหนาฝน 
 มงคลถวน ๕ กลาวถึงนํ้าแมขา หรือแมโทร ท่ีไหลเก้ียวเมืองอันเปนลํานํ้าสําคัญ
ทางดานฝงตะวันออกของเมือง ใชเปนแหลงระบายนํ้าจากคูเมือง และเปนปราการปองกัน
ขาศึกดานตะวันออกหลังจากท่ีสรางกําแพงเมืองช้ันนอกแลว ยิ่งเนนย้ําใหเห็นถึงความสําคัญ
ของลําแมขา ซึ่งในตํานานไดกลาวไววา “แมนํ้าน้ีเปนนครคุณเก้ียวกระหวัดเมือง” ไดเปน
อยางดี แตเมื่อหลังจากการปฏิรูปการปกครองมณฑลพายัพ การจัดตั้งเปนสุขาภิบาล และ
ในท่ีสุดก็เปนเทศบาลนครเชียงใหม ก็ทําใหเมืองมีการเติบโต และขยายตัวข้ึนอยางมาก และ
เพ่ิมข้ึนอยางรวดเร็วภายหลังจากการพัฒนาเมืองตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ทําใหมีชุมชน
แออัดในเขตเทศบาลนครเชียงใหมมากกวา ๔๐ ชุมชน และเฉพาะท่ีเรียงรายริมคลองแมขาถึง 

๑๑ ชุมชน 2

๒
  เมื่อมีชุมชนแออัดอยูสองฝงนํ้าแมขา (รวมถึงชุมชนท่ีอยูสองฝงลํากระแจะ ท่ี

ไหลสูคลองแมขาดวย) ทําใหกอปญหานํ้าเนาเสีย ถึงข้ันวิกฤต แมวาภายหลังจะมีการแกไข
ปรับปรุง ก็นํ้าแมขาก็ปวยเรื้อรังมานานแตก็ยังเหลือเพียงลมหายใจรวยรินท่ีพรอมจะสิ้นชีพได
ทุกเมื่อ 
 มงคลถวน ๖ “อีสาเนน สรา นรปูชา วาหนองใหยน้ีมีหนอีสาน ทาวพระญาตางประ
เทสจักมาปูชาสักการะมากนัก”หนองใหญน้ีอาจมีช่ือเรียกหลายช่ือ เชน หนองบัวเจ็ดกอ ตาม

                                                 
๒

 ดูเพ่ิมเติมใน สมโชติ อองสกุล.ประวัติศาสตรของแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในเวียงเชียงใหม : 

รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ. (เชียงใหม : คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๖) หนา ๒๒ - 
๒๓ 



 
๔๘ 

ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหมปางเดิม หนองใหญ หนองบัว หรือแมกระท่ังหนองเขียว มี
ความสําคัญกับเมืองเชียงใหมอยางยิ่ง และเมื่อครั้งพระญามังรายสรางเมืองเชียงใหม ก็
มั่นใจวามีแหลงนํ้าสําหรับการเลี้ยงสัตวดังในตํานานวาไววา “เจาพระญามังรายร่ําเพิงวาคูจัก
ตั้งเวียงในฐานะท่ีน้ี  ควรระเมาเอาใจแทแล ทิสสะวันออกแจงเหนือค็เปน หนองอันใหย เปน

ท่ีชาง มลา งัว ฅวาย ลงอาบลงกินดีนัก”
๓
  

 
แผนที่สีฟา แสดงจุดหนองบัว จากแผนที่ของพระวิภาคภูวดล เทียบกับแผนที่ปจจุบันเมืองเชียงใหม 

ที่มา Jemes Mc Carthy จากหนังสือ “Surveying and exploring in Siam” และ Google Map 

 

 

 

 

 

  

 

                                                 
๓
 ตํานานพ้ืนเมืองเชียงใหม ฉบับเชียงใหม ๗๐๐ ป. หนา ๓๓ 

พ้ืนที่ของหนองบัวเดิม มองจากขางถนนอัษฎาธร 



 
๔๙ 

 ความเปนหนองนํ้าใหญในทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองน้ันสืบทอดกันมาถึงเมื่อ 
๖๐ ปท่ีผานมาท่ีผูคนในยุคกอนไดเห็นและจดจําไดอยูเสมอสําหรับเปนท่ีพักผอน พายเรือ ตก

ปลา และเก็บผักในหนอง4

๔
 แตจวบจนปจจุบัน แทบจะไมเห็นเคาของความเปนหนองนํ้าขนาด

ใหญ อันเปนหน่ึงในไชยมงคล ของเมืองเชียงใหมเลย ดวยมีการบุกรุกและทําลายสถานท่ีแหง

น้ีอยางตอเน่ืองและยาวนาน 5

๕
 ซึ่งนอกจากจะเปนการทําลายไชยภูมิท่ีเปนมงคลแลว ยังถือวา

เปน “ขึด” อีกประการหน่ึง ดังในตํานานเชียงใหม บอกวา “คือวาหนองบัว ๗ กออันมีทิสก
ล้ําวันออกแจงเหนือ ริมตีนเวียงน้ันปใดนํ้าหนองบัว ๗ กอน้ันแหง บมีนํ้าสักตอมน้ัน บานเมือง
ก็จักขว้ัมเขือกเปนทุกขนานา ตาง ๆ สัตวทังหลายและคนทังหลายก็จักตายมากนักชะแล ปใด
นํ้าหนองบัว ๗ กอน้ันบแหง บานเมืองทังมวลก็จักวุฒิจําเริญสุขสวัสดีมากนัก ทังสัตวและคน

ทังหลายชะแล”
๖
 และทุกวันน้ี นํ้าสักตอมก็หาไมไดในหนองบัวเจ็ดกออีกตอไป 

 มงคลประการสุดทาย คือนํ้าแมระมิงคอันไหลมาแตขุนนํ้าทางดอยเชียงดาว อันเปน
ท่ีสถิตของเทวดาอารักษเมืองเชียงใหม มีเจาหลวงคําแดงเปนเคาเปนประธาน ซึ่งถือวาเปน
แมนํ้าสายหลักของเมืองเชียงใหม ท่ีหลอเลี้ยงผูคนสองฝากฝงมายาวนาน  
 แตผูคนมักไมเห็นความสําคัญของลํานํ้าปง บางครั้งปลอยของเสียลงแมนํ้า จนแมนํ้า
ปงเนา และบางทีก็รุกล้ําเขาไปในแมนํ้า 
 หากเปรียบลํานํ้าแมปงเปนสายโลหิตของเมืองแลวละกอ ทุกวันน้ีเสนโลหิตเสนน้ีจะ
ตีบตันเขาทุกวัน ดวยมีการรุกพ้ืนท่ีลํานํ้าแมปงกันอยางกวางขวาง ไลแตทางเหนือมาจนถึงใน
ตัวเมืองเชียงใหม ซึ่งหากดูภาพถายโบราณเทียบเคียงกับปจจุบันจะพบวา ความกวางของนํ้า
แมปงแคบลงไปอยางถนัดใจ มีการกอสรางสิ่งปลูกสรางท้ังท่ีช่ัวคราวและถาวร ท้ังท่ีเปนสวน
เอกชน และของรัฐบาลทําใหประสบปญหานํ้าทวมเมืองเชียงใหมซ้ําซากอยูทุกป ตราบใด
ปญหาตนเหตุยังแกไขไมได จะแกไขปญหาปลายเหตุเชนพนังก้ันนํ้าปง (ท่ีจะกอปญหาอ่ืน ๆ 
ตามมา) ก็ชวยแกไขอะไรไมไดซึ่งการรุกล้ําในเขตนํ้าปง ก็เปรียบเหมือนการ “ถมสมุทร” ท่ี
เปนขึดอันใหญหลวงก็ได โดยสงผลทําใหเกิดนํ้าทวมเมืองเชียงใหมดังท่ีเห็นกันอยูทุกป  
 

                                                 
๔

 สมโชติ อองสกุล. ผังเมืองเชียงใหมในฐานะเมืองประวัติศาสตรที่มชีีวิต อดีตและอนาคต. ใน ครู

เชียงใหม : เจ็ดรอยปเมืองเชียงใหม. เชียงใหม : สํานักงานการประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม, ๒๕๔๐ 
หนา ๑๐๐ 
๕

 ดูเพ่ิมเติมใน ประวัติศาสตรของแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตรในเวียงเชียงใหม : รายงานวิจัยฉบับ

สมบูรณ. หนา ๒๕ -๒๖ 
๖

 ตํานานเชียงใหม, หนา ๑๕ 



 
๕๐ 

     การท่ีเมืองเชียงใหมทุกวันน้ีก็เน่ืองจากละเลยความเปนเมืองเชียงใหม ท่ีจะอยู
รวมกับธรรมชาติในทองท่ีแหงน้ี ซึ่งผูสรางเมืองเห็นวา สิ่งแวดลอมของเมืองเชียงใหมน้ัน ลวน
เอ้ือประโยชนกับเมืองเชียงใหมท้ังสิ้น การท่ีลบลางทําลายสิ่งเหลาน้ันก็เทากับวาทําลายตัวท่ี
ชวยสงเสริมเมืองเชียงใหม จนทําใหเมืองเชียงใหมประสบเคราะหภัยอยูเนือง ๆ ๗๒๐ ขวบป 
ก็ยาวนาน ผานประสบการณมานานเน่ิน และจะไปในทิศทางใดก็ข้ึนกับชาวเชียงใหมทุกคนจะ
มองเห็นและรวมกันใหมงคลท้ัง ๗ ประการน้ีเปนมรดกวัฒนธรรมแกลูกหลานเมืองเชียงใหม
สืบตอไป    

 

   
พระญามังราย ณ หอพระญามังรายกลางเวียง มงคลหนูเผือกและตนนิโครธ 



 
๕๑ 

�฿ฯคชา...ครัวคชา: 
แกฯแฅไก ่
“แกงแคไก” 

โดย คชานนท จินดาแกว0

* 
 
 แกงแค เปนแกงท่ีประกอบดวยผักหลายชนิด โดยใชผักแค หรือใบชะพลู เปนตัวชู
กลิ่น แกงชนิดน้ีเลยไดช่ือวาแกงแค ตามช่ือผักท่ีใชชูกลิ่นน้ี (หากเปนภาษาไทลื้อ คําวา “แค” 
จะมีความหมายวา “แกง”) “แกงแค” มักจะมีเน้ือสัตวใสตัวดวยหน่ึงอยาง และจะเรียกช่ือ
แกงแคตามชนิดของเน้ือสัตวท่ีใสน้ัน เชน แกงแคไก แกงแคเน้ือ แกงแคปลา แกงแคกบ เปน
ตน สวนประกอบของแกงแคแบงออกเปนปรุงหรือเครื่องแกง และเครื่องผัก ผักทุกอยางสุก
นุม นํ้าแกงหวานจากผัก รสชาติไมเผ็ดจัด หอมมะแขวน 

 แกงแค อาจจะแกงในลักษณะ
แหง เรียกวา ค่ัวแค หรือนําไปเติมขาว
คั่ว และ     หอใบตองแลวนําไปน่ึง ก็จะ
เรียกวา หอน่ึงแค สวนหากมีมากจน
เหลือ ก็สามารถนําไปรวมกับแกงอ่ืนๆ 
เชนแกงฮังเล แกงออม เติมหนอไมดอก 
วุ น เ ส น  แล ะผั ก อ่ื น อี ก  ก็ ส าม า รถ
กลายเปนแกงโฮะไดอีกอยางหน่ึง  
 ดวยแกงแค เปนแกงท่ีรวมเอา
ผักหลายๆ อยางไวดวยกัน ผักน่ันนิด ผัก
น้ีหนอย เก็บตามสวนครัวและรั้วบาน 
บางทีก็ไปขอผักจากบานใกลเรือนเคียง 
เ ข า ม าประสม เป น ชุด ผั ก  แกงแค 
ลักษณาการน้ี ทําใหคนรุนกอน นํามาถัก
ทอเปนคําคราวคําเครือ หรือคําปริศนา 
เชน  

                                                 
*
 นักวิเคราะหนโยบายและแผน ชํานาญการ ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา 

แมอุยเก็บผักตางๆใกลบานมาทําแกงแค 



 
๕๒ 

 หนุมจะไปแอวสาว บาวถามสาววา “นองสาว นองก๋ินเขากับหยัง?” หมายถึง
นองสาวกินขาวกับอะไร  
 สาวก็ตอบไปวา “แกงผักแกงไม แกงใตแกงเหนือ แกงผักแกงเครือ แกงเหนือแกง
ใต” การท่ีบอกวา แกงผักแกงไม แกงใตแกงเหนือ หมายถึงการท่ีเก็บผักตามบานเหนือบานใต 
หรือผักท่ีอยูใกลเคียงมาแกง ประโยคคําคราวคําเครือน้ีจึงหมายถึง “แกงแค” ตามท่ีไปเก็บผัก
ตางๆ ท่ีอยูใกลๆ เคียงๆ น้ันเอง 
 นอกจากน้ี คําวาแกงแค ยังมีความหมายกวางไปกวาน้ี โดยนําเอาลักษณะของแกงท่ี
รวมเอาพืชผักหลายชนิดไวดวยกัน มาเรียกสิ่งท่ีรวมหลายอยางอยูดวยกัน เชน “บานแกงแค” 
ก็เรียกหมูบานท่ีรวมเอาคนหลากหลายชาติพันธุมาอาศัยในหมูบานเดียวกัน หรือ “ธัมมแกง
แค” ก็หมายถึงคัมภีรท่ีมีการรวมเอาธัมมหลากหลายเรื่องเขามาอยูในไมประกับธัมมเดียวกัน 
ดวยปกติมักจะเปนเรื่องเดียวกันแตหลายผูก แตหากเปนธัมมแกงแค ก็มักจะเปนธัมมชะตา 
เชน ธัมมประจําวันเกิด เดอืนเกิด ปเกิด เปนตน ซึ่งเปนคนละเรื่องมารวมกัน ถวายพระ เปน
ตน 
 แกงแค มีความสัมพันธกับผูคนอยางมาก นอกจากน้ีบางทานก็ถือวา แกงแค เปน
อาหารท่ีใหคุณคาทางโภชนาการ และใหคุณคาทางยาไปดวย การกินแกงแค เราไดรับ
สารอาหารจากพืชผักหลายชนิด และเปนตัวเสริมสรางสุขภาพใหแข็งแรง โดยถือวา         
กินอาหารใหเปนยา ดีกวากินยาเปนอาหาร 
 

 
 
 



 
๕๓ 

 เคร่ืองปรุง 
 เน้ืออกไก    200 กรัม 
 หนอไมหั่นช้ินพอคํา(หนอไมตมสุกแลว) 1/2 ถวย 
 นํ้ามันพืช    4 ชอนโตะ 
 นํ้าเปลา    3 ถวย 
 เห็ดลมออน   1/4 ถวย 
 ดอกง้ิวแชนํ้าพอนุนฉีกครึ่งดอก 5 ดอก 
 ผักเผด็เดด็ทอนสั้น   1.5 ถวย 
 ถ่ัวฝกยาวหั่น 1 น้ิว   3 ฝก 
 มะเขือพวงเด็ดข้ัว   1/2 ถวย 
 มะเขือเปาะหั่น 4    6 ลูก 
 ตําลึงเดด็ยอดและใบออน  1 ถวย 
 ใบชะพลูหั่นหยาบๆ   10 ใบ 
 ดอกแคเอาเกสรออก  10 ดอก 
 ใบพริกเด็ดใบ   1/4 ถวย 
 ผักชีฝรั่งหั่นหยาบๆ   1/4 ถวย 
 ชะอมเด็ดสั้นๆ    1 ถวย 
 ใบกะเพรา   1/4 ถวย 
  
 นํ้าพริกแกงแค 
 พริกเม็ดใหญแชนํ้าบีบนํ้าออกซอย 7 เม็ด  
 มะแขวน    2 ชอนโตะ 
 ขาหั่นละเอียด   1 ชอนโตะ 
 ตะไครหั่นฝอย   3 ชอนโตะ 
 หอมแดงแกะเปลือกหั่นละเอียด 3 ชอนโตะ 
 กระเทียมแกะเปลือกหั่นละเอียด 2 ชอนโตะ 
 เกลือทะเลปน   1 ชอนชา 
 กะปอยางด ี  1/2 ชอนโตะ 
 ปลารา    1 ชอนโตะ  
 ถ่ัวเนาแผนผิงไฟ   1 แผน 
 โขลกเครื่องแกงท้ังหมดเขาดวยกันใหละเอียด 
 



 
๕๔ 

 วิธีทํา 
1. ตั้งกระทะใหรอนใสไกรวนใหสุก ตักออกใสภาชนะ 
2. ใสนํ้ามันลงในกระทะตั้งใหรอน ใสนํ้าพริกแกงแคท่ีเตรียมไว  ผัดใหหอม ใสไก  

หนอไม  เห็ดลม ผัดใหเขากัน 
3. ตักใสหมอใสนํ้าตั้งไฟใหเดือด ใสดอกง้ิว มะเขือพวง มะเขือเปาะ ผักเผ็ด ตําลึง ใบ

ชะพลู ดอกแค ชะอม ผักชีฝรั่ง ใบกระเพรา คนใหเขากัน พอผักสุก ปดไฟ แลวยก
ลง 

 
 หมายเหตุ  การกินแค อาหารทางเหนือ สามารถหาผักไดในทองถ่ินหรือตามฤดูกาล 
แตไมนิยมผักพวกท่ีมีเมือกลื่นหรือท่ีเปอยและเละงายใสแกงแค แกงแคสามารถใสผักไดถึง 
108  ชนิด นอกจากน้ีแกงแค มีผักจํานวนมาก จึงควรเติมนํ้าเล็กนอย ดวยจะมีนํ้าจากผัก
ออกมาอีก ดังมีคํากลาวท่ีวา “แกงจิ๊นใสนํ้านัก แกงผักใสนํ้าหนอย” หมายถึง แกงเน้ือใหเติม
นํ้ามากๆ หากแกงผักควรใสนํ้านอยๆ 
 

 
 



 
๕๕ 

แวฯบ¶ฯฯ (มทร.) ล้าฯ¢ ...แวดบาน (มทร.)ลานนา 

ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา 

 
มื่อวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๙ เวลา ๑๖.๐๐ น. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา รวมพิธีสักการะกู

เจาหลวง โดยรวมขบวนแหเคร่ืองสักการะจากบริเวณลานหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มช. ไปยังบริเวณพิธี

กูเจาหลวง วัดสวนดอกพระอารามหลวง เพื่อเปนการแสดงความกตัญู รําลึกถึงคุณงามความดีของอดีตเจาผู

ครองนครเชียงใหมทุกพระองคอีกท้ังยังเปนการเคารพสักการะในโอกาสเทศกาลประเพณีปใหมเมืองและ

เพื่อใหนักศึกษาไดเรียนรูวัฒนธรรมอันดีงามแลว สืบสานประเพณีลานนาใหคงอยูสืบไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 
ศูนยวัฒนธรรมศึกษา กองการศึกษาเชียงราย จัดโครงการรดน้ําดําหัวผูอาวุโส ในวันที่ 21 เมษายน 2559

เนื่องในเทศกาลปใหมเมือง ประจําป 2559 ณ ลานอาคารอํานวยการ มทร.ลานนา เชียงราย 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก 

 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตาก จัดพิธีทําบุญสืบชะตามหาวิทยาลัย ณ วิหารหลวงพอมงคล 

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เพื่อความเปนสิริมงคลเนื่องในโอกาสที่มหาวิทยาลัยฯ ไดกอต้ังมาจนถึง

ปจจุบัน ซ่ึงมีอายุครบ 78 ป และเพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีใหอยูคูวิถีชีวิตของชาวไทยสืบไป 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  



 
๕๖ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 
หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  เขารวมกิจกรรมปลูกปาเพิ่มพื้นที่ส่ีเขียวจังหวัดนาน ในวันที่ ๙ 

มิถุนายน ๒๕๕๙ ณ บานนานมั่นคง ตําบลปาแลวหลวง อําเภอสันติสุข จังหวัดนาน ตามวาระ สรางเมืองนาน

นาอยู คูปาตนน้ํา เพื่อแกไขปญหาการบุกรุกปา และอนุรักษปาและตนน้ําของพื้นที่จังหวัดนาน 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

   

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก จัดกิจกรรมพธิีปฐมฤกษเปดเคร่ืองจักรในโรงสีขาว ณ 

บริเวณลานหนาโรงสีขาว มทร.ลานนา พิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙ 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลําปาง 

 
เมื่อวันที่  26 เมษายน 2559 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาลําปาง  จัดงาน "ราชมงคลรวมใจ 

สืบสานวิถีไทย ประเพณีปใหมเมือง" ประจําป 2559  สําหรับกิจกรรมภาคเชา ประกอบดวย งานประเพณีป

ใหมเมือง และรวมเรียนรูภูมิปญญาทองถิ่นตางๆ ซ่ึงเปนการบูรณาการเรียนการสอนกับงานดาน

ศิลปวัฒนธรรมใหคงอยูสืบไป 



 
๕๗ 

ข่ฯงเหฯ ้ร...ขวงเหลน 

ธนพล มูลประการ0

*
 

 การละเลนจับผิดภาพจากฉบับท่ีผานมา เปนภาพของ “ปูมาน – ยามาน” ถอยคําน้ี 

มีเขียนแตมไวดวยอักษรธรรมบนฝาผนัง ไมไดตั้งข้ึนตามภาพการนุงหมของท้ังสองแตประการ

ใด แตน่ันก็ชวยเนนย้ําใหเห็นถึงวา ปูมานยามานน้ี เปนภาพท่ีหมายถึงชาวพมาจริงๆ ท่ีเนนถึง

การนุงผาลายคลื่นตามแบบความนิยมของสมัยน้ัน แตคําวา “มาน” ในท่ีน้ี ก็คนละ

ความหมายกับคําวา “ซิ่นมาน” โดย รศ.ทรงศักดิ์ ปรางควัฒนากุล ไดใหความหมายคําวา 

“มาน” ในคําวาซิ่นมานไววา ซิ่นของชนกลุมอ่ืน ท่ีไมใชกลุมเดียวกันกับเรา น่ันคือการมองซิ่น

แบบคนไทลื้อวาเปนอีกกลุมหน่ึง ไมไดเปนกลุมเดียวกับคนไทยวนลานนาน่ันเอง ซึ่ง

ความหมายน้ีก็ไปพองกับคําวา “เปนหมูเปนมาน” คือแปลวา เปนเราเปนเขา 

 ภาพปูมานยามานท่ีใหหาจุดแตกตางกันน้ัน มีจุดแตกตางกัน ๕ จุด ดังน้ี 

 

 

 ถูกกันบางไหมครับ 

                                                           
*
 นักวิชาการศึกษา ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 



 
๕๘ 

 ในฉบับน้ี เปนชวงเทศกาลยี่เปงของชาวลานนาพอดี จึงขอนําเสนอภาพประเพณียี่

เปงของเชียงใหม มาใหฝกสายตากันอีกสักรอบ มีจุดแตกตางกัน ๕ จุด ลองสังเกตกันดีๆ นะ

ครับ 

 

 
 

 ศูนยวัฒนธรรมศึกษา มทร.ลานนา เลขท่ี 128 ถ.หวยแกว ต.ชางเผือก อ.เมือง    

จ . เ ชียงใหม  50300 หรือถายภาพแนบไฟล  พรอม ช่ือท่ีอยู  สงมาทาง Email: 

rmutlculture1@gmail.com รวมชิงรางวัลกับทางศูนยวัฒนธรรมศึกษา 
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