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นําเรื่อง
เปนที่ทราบกันดีวาในสังคมจารีตของกลุมชนไทลาวที่นบั ถือศาสนาพุทธ มีจารีตของการเขียน
บันทึกเรื่องราวทั้งทางศาสนาและทางโลกลงในวัสดุตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งใบลานและ กระดาษ
ที่ทําจากเปลือกไมที่เราเรียกวากระดาษสา ความรูทบี่ ันทึกอยูใ นนัน้ มีหลากหลาย นอกจาก
ความรูที่เกี่ยวเนื่องกับศาสนาโดยตรงแลว ยังมีความรูอ ีกหลายประเภท เชนความรูเชิงประวัติ
ศาสตร และความรูที่เกี่ยวของกับชีวิตประจําวันโดยตรงเปนตน เอกสารเหลานี้เปนเสมือนคลัง
ขอมูลที่ทรงคุณคามหาศาล ตอการศึกษาทําความเขาใจสังคมวัฒนธรรมลาวและไท ไมเฉพาะ
แตใน อดีตเทานั้น แตยังใชเปนสะพานเชือ่ มมาสูชีวิตปจจุบันไดดว ย
ใบลานนั้นนิยมใชเขียนคัมภีรศาสนาเพื่อถวายวัด โดยจุดประสงคเพือ่ การสรางบุญกุศล
เปนสําคัญ สวนหนังสือที่ทําจากกระดาษสาหรือที่เรียกวา “ปป” หรือ”ปปสา” นัน้ สวนใหญจะ
เปนลักษณะบันทึกรวบรวมความรูหลายอยาง และเปนสมบัติสวนตัวของผูที่อานออกเขียนไดของ
ชุมชน ซึ่งหมายถึงผูรูหรือปราชญของทองถิ่น ปปสา (ในที่นี้จะใชคําวา พับสา) มีความหมาย
ตอเจาของในฐานะเปนหนังสือรวบรวมความรูตาง ๆ ไมเฉพาะแตเรื่องทางศาสนาอยางเดียว
แตเปนเรื่องทีท่ านเห็นวาควรจะรู ควรจะจดบันทึกไวตั้งแตประวัติของบานเกิดเมืองนอน ประเพณี
พิธีกรรม กฏหมาย คําสอน โหราศาสตร ตํารายา ฯลฯ ซึ่งรวมแลวก็คือความรูที่สามารถนํา
ไปใชจริงไดในชีวิตประจําวันนั่นเอง เราสามรถกลาวไดวาปปสาเปนของมีคาที่ยืนยันถึงการเปนผู
ครอบครองความรูในในชุมชน
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ที่ผานมา เอกสารประเภทใบลานที่ยังมีหลือตกคางอยูต ามวัดตาง ๆ ไดรับการสํารวจ
อนุรักษ รวมรวม และมีผทู ําการศึกษาคนควาไวคอนขางเปนกิจลักษณะแลว แตเอกสารประเภท
พับสาที่เก็บไวตามบานเรือนยังไมไดรับความสนใจศึกษาเทาที่ควร ทั้ง ๆ ที่ความรูที่อยูในนั้นมี
ความนาสนใจมาก
เพราะมีความหลากหลายอันสะทอนใหเห็นความคิดและโลกทัศนของคน
ทอง ถิ่นไดอยางดี เหตุที่ไมคอยมีการนํามาศึกษาอยางหนึ่งก็เพราะวาเนื้อหาที่บันทึกใน ปปสานั้น
สวนใหญปะปนกัน และยากตอการแยกแยะพิสูจนในทางประวัตศิ าสตรวาสวนใดนาจะนํามา
ใชได หรือไมไดเพียงใด
นอกจากงานการปริวรรติขอมูลขั้นปฐมภูมิ
ที่มีการทําออกมาอยางสม่ําเสมอแลว
ผลงานที่เกิดจากการนําเอาขอมูลในปปสามาศึกษานั้น ที่ผานมายังมีจาํ นวนนอยชิ้น ในจํานวนนัน้
สวนใหญเปนงานของนักประวัติศาสตร ยกตัวอยางเชนบทความของ อ. สรัสวดี เรื่องพื้นเมือง
เชียงแสน (สรัสวดี ๒๕๔๕) ที่วิเคราะหใหเห็นถึงความคิดของผูแตงพื้นเมืองเชียงแสนวา
เปนมุมมองจากเชียงแสนในสมัยนั้น ซึ่งไมจาํ เปนวาตองมองเห็นเชียงใหมเปนศูนยกลาง สวนอีก
เรื่องหนึ่ง คือบทความของ อ. กราบอฟสกี้ (Grabowsky 2002) ที่นําเอาเอกสารของทองถิ่น
เมืองเชียงแขง มาวิเคราะหใหเห็นถึงเสียงสะทอนของคนทองถิ่นเอง ที่เปนฝายถูกกระทําโดย
มหาอํานาจจักรวรรดนิยมอังกฤษและฝรั่งเศสใสมัยตนศัวรรษที่ ๒๐ และนอกจากนี้ยังมีงานศึกษา
ที่นาสใจ ของ อ. อานันทชิ้นหนึ่ง (อานันทน ๒๕๔๓) ซึ่งศึกษาตัวโครงสราง
ความคิดที่อยูเบื้องหลังการเขียน/แตงตํานานทองถิ่นของลานนาโดยพระภิกษุที่ทรงภูมิรู ในราว
พุทธ ศัตวรรษที่ ๒๑-๒๑ อันถือเปนยุค รุงเรืองของวรรณกรรมศาสนาในลานนา
(ภาคเนือตอนบนของประเทศไทย)
อยางไรก็ตามงานศึกษาทีก่ ลาวมาทั้งหมด
จํากัดการมองเอกสารในฐานะที่เปนหลัก
ฐานทางประวัติศาสตรโดยที่ยังไมมีการเชื่อมโยงตัวเอกสารเองใหเขากับบริบทแวดลอม บทความ
นี้จึงมีจุดประสงคเพื่อเปนการทดลองนําเสนอแงมุมที่ตา งออกไปจากเดิม ในการวิเคราะหเอกสาร
ประเภทปปสาดังกลาว โดยที่ขาพเจาเห็นวาเราไมควรมองแตเพียงวา การศึกษาเอกสารประเภท
ปปสาคือ การศึกษาเพื่อคนหาความจริงของอดีตที่ตายไปแลว และไมมคี วามเกีย่ วของกับ
ชีวิตความเปนไปในโลกปจจุบันเทานัน้ แตตรงขามเราไมควรละเลยบริบทของการ เปลี่ยนแปลง
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ประวัติศาสตรและสังคม ในพื้นที่ที่ปปสานั้นไดรับการเขียนขึ้นมาดวย ขาพเจาคิดวาหากเราเริ่ม
ตนดวยมุมมองเชนนี้นาจะทําใหเกิดแงมุมใหม ๆ ในการคนควาวิจัยในอนาคตบางก็อาจเปนได
เพื่อบรรลุวัตถุประสงคดังกลาว ขาพเจาเลือกศึกษาเรื่องปปสาในดินแดนสิบสองปนนา
อันเปนเขตปกครองตนเองของชาวไตลื้อ ในมณฑลยูนนานประเทศจีน ซึ่งอยูในเขตวัฒนธรรม
ที่ใชอักษรธรรม และมีจารีตการบันทึกความรูทองถิ่นแบบเดียวกับทีป่ รากฏในกลุม ชาวไตอื่น ๆ
กรณีของสิบสองปนนามีลักษณะเฉพาะทีน่ าสนใจอยูอยางนอยสองประการคือ
ประการแรก
การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจและสังคมของสิบสองปนนา เกิดขึ้นอยาง รุนแรงและรวดเร็วตั้งแต
เพื่อติดตอกับภูมิภาคทางใตเปนตนมา
สิ่งนี้นาจะมีผลกระทบตอ
เมื่อจีนเปดประเทศ
จารีตการเขียนอานของชาวไตลื้อ ประการที่สอง ในชนบทของสิบสองปนนา ยังปรากฏวามีการ
สืบทอดจารีตของการเขียนคัดลอกแบบจารีตอยู ทั้ง ๆ ที่ในชีวิตประจําวันอักษรไตลื้อไมมีความ
หมาย ใด ๆ เลย
เนื้อหาของบทความ จะแบงออกเปนสองตอนใหญ ๆ ดังนี้คือ ตอนแรกจะกลาวถึงการ
เปลี่ยนแปลงในจารีตของการเขียน-อาน (literacy) ในสิบสองปนนาโดยภาพรวมตัง้ แตกอนสมัย
ใหม จนกระทั่งถูกผนวกเขาเปนสวนหนึง่ ของจีนแผนดินใหญ จากนั้นกลาวถึงการฟนฟูศาสนา
ในชวงทศวรรษที่ ๘๐ เปนตนมา อันมีผลทําใหเกิดการติดตอกันในรูปแบบใหม ของกลุมคนชาว
ไตในสิบสองปนนากับชาวไตในเมืองตาง ๆ ในรัฐฉานของพมาและรวมถึงภาคเหนือของไทย
จากนั้นจะกลาวถึงเมืองลวงซึ่งเปนพื้นที่ ชายแดนใตสุดของสิบสองปนนา ที่การติดตอดังกลาว
เกิดขึ้นอยางเขมขน
ในตอนที่สองขาพเจาเลือกหยิบเอาเอกสารพับสาหาฉบับขึ้นมาพิจารณา เอกสารทั้งหา
ฉบับสํารวจพบในหมูบานในเมืองลวง
โดยมีเนื้อหากลาวถึงประวัติของเมืองลวงในรูปแบบ
ตางกันออกไป เอกสารประเภทนี้เรียกในภาษาทองถิ่นของสิบสองปนนาวา “หนังสือพื้นเมือง”
โดยตองการตอบคําถามสําคัญคือ
โครงสรางความคิดที่ปรากฏในหนังสือพื้นเมืองทั้งหาฉบับ
นั้นสามารถบอกเราไดแคไหนถึงความเปลี่ยนแปลงความคิดทองถิ่นเรื่องพื้นที่ชายแดน และมัน
สามารถสะทอนความคิดของผูเขียนที่มีตอความเปนพลเมืองชายแดนไดหรือไมเพียงใด
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จารีตการเขียนอานของชาวไตในสิบสองปนนาและการเปลี่ยนแปลง
ดังเปนที่ทราบกันแลววากอนที่จะผนวกรวมเขากับจีน ในสิบสองปนนาก็ใชตวั อักษรธรรม (เรียก
วา ตัวไต) ในการเขียนบันทึกตาง ๆ เชนเดียวกับ ลานนา ลานชาง และดินแดนฟากตะวันออก
ของแมน้ําคง แตละบริเวณที่กลาวก็มีลักษณะเฉพาะที่ตางกันออกไป ซึ่งขาพเจาขออนุญาตไม
กลาวในรายละอียดในทีน่ ี้ แตหลังจากเขาเปนสวนหนึง่ ของจีนตั้งแตตน ทศวรรษที่ ๕๐ ตัวอักษร
ธรรมกลายสภาพมาเปนอักษรของชนกลุมนอย ที่ตองไดรับการเปลี่ยนแปลงตามนโยบายภาษา
ของรัฐบาลกลาง ในชวงกลางทศวรรษที่ ๕๐ นักวิชาการจากสวนกลางไดประดิษฐอักษรไตลื้อ
ใหมขึ้น เพือ่ เปนเครื่องมือในการเผยแพรอุดมการณไปสูประชาชนในชนบท สวนตัวอักษรไต
แบบเกาหรืออักษรธรรมนั้นก็คอย ๆ ลดบทบาทในเชิงสังคมลงพรอม ๆ กับการเสื่อมถอยของ
พุทธศาสนา ตัวอักษรที่ประดิษฐใหมนี้ เปนการเอาอักษรแบบเกามาทําใหงายขึ้น โดยการตัดสระ
และพยัญขนะที่มีเสียงซ้ํากันออกไป ทําใหงายตอการเรียน
ในชวงปฏิวัติวฒ
ั นธรรม (ประมาณ ๑๙๖๖-๑๙๗๖) กิจกรรมเกีย่ วกับศาสนาทุกอยาง
ถือเปนสิ่งตองหาม เพราะรัฐถือวาเปนสิ่งงมงาย (ชาวไตลื้อเรียกยุคสมัยนั้นวา “สาสนาวอด”)
จึงทําใหการอานการเขียนวรรณกรรมทั้งหลายตองหยุดชะงักลง ปจจุบันในสิบสองปนนาสถาน
การณของการรูหนังสือไต (เกา-ใหม) โดยคราว ๆ เปนดังนี้ ผูชายในชนบท ที่เคยบวชเรียนในชวง
ทศวรรษ ๑๙๕๐ ซึ่งปจจุบันสวนใหญอายุเลย ๗๐ ป สวนใหญจะอาน เขียนอักษรไตเกา
(อักษรธรรม) ได สวนชายทีเ่ ติบโตในชวงปฏิวัติวัฒนธรรมจะอานออกเขียน ไดเฉพาะตัวไตใหม
คนกลุมนี้จะอายุประมาณ ๕๐ ลงมา

การฟนฟูศาสนาและอักษรไต
เมื่อการปฏิวัตวิ ัฒนธรรมสิ้นสุดลงประมาณปลายทศวรรษที่ ๗๐ ทางการจีนเปลี่ยนแปลงนโยบาย
ทางวัฒนธรรมตอชนกลุมนอย
โดยอนุญาตใหชนกลุมนอยไดมีเสรีภาพในการแสดงออกซึ่ง
วัฒนธรรมของตนเองหลังจากที่ถูกกดทับไวเปนเวลานาน ในเขตเมืองปญญาชนไตลื้อไดดําเนิน
นโยบายนําเอาอักษรไตลื้อเกากลับมาใชในหลายดาน
เพื่อเปนเครื่องยืนยันถึงอัตตลักษณทาง
วัฒนธรรมภาษาของตน
ที่สําคัญคือบรรจุภาษาไตเขาไวในหลักสูตรของโรงเรียนประถม
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และสราง แบบเรียนอักษรไตขึ้นมาหลายครั้ง ในขณะที่โรงพิมพชนชาติสวนนอย แหงยูนนาน
(Yunnan Minzu Chubanshe) ซึ่งเปนของรัฐก็มีการพิมพหนังสือวรรณกรรมไตลื้อ โดยใช
อักษรไตลื้อออกมาอยางสม่าํ เสมอ
ขณะเดียวกันพุทธศาสนาในลักษณะที่เปนองคกรของรัฐบาลทองถิ่น ก็ไดเริ่มเปนรูปราง
ขึ้นมาคือ “สมาคมพุทธศาสนาเถรวาทแหงยูนนานสาขาสิบสองปนนา” อันมีศูนยกลางอยูที่
วัดปาเชตใน เมืองเชียงรุง สมาคมแหงนี้มกี ิจกรรมเกีย่ วของกับการฟน ฟูวัฒธรรมไตลื้อหลายอยาง
ไมเพียง แตดา นศาสนาอยางเดียว ตอมาป ๑๙๙๐ องคกรนี้ไดสงพระสงฆสิบสองปนนาหลายรูป
ไปเรียน พุทธศาสนาที่ภาคเหนือของประเทศไทย ตอมาพระสงฆเหลานี้ไดกลับมาสิบสองปนนา
พรอมกับ ความรูพุทธศาสนาแบบไทย และมาเปนอาจารยสอนในโรงเรียนสงฆที่ตั้งขึ้นในวัด
ที่สําคัญคือ ไมสอนเฉพาะพุทธศาสนาเทานั้น แตยังมีการสอนภาษาอังกฤษ ภาษาไทย จีน
พมาเปนคอรส พิเศษอีกดวย
สวนในชนบทการฟนฟูฯ ก็ดาํ เนินไปอยางเขมขน ในชวงแรกคือ ตั้งแตตนทศวรรษที่ ๘๐
มีการฟนฟูบูรณะวัดวาอารามของหมูบาน ที่ถูกเผาทําลายในชวงปฏิวัตวิ ัฒนธรรม การบูรณะศาสน
สถานในหมูบา นนี้นาสนใจวาบางหมูบานไดรับการชวยเหลือจากนอกประเทศ โดยผานเครือขาย
ของญาติพี่นองที่อพยพหนีภยั การเมืองในชวงปฏิวัตวิ ัฒนธรรม ไปอาศัยอยูในรัฐฉานประเทศพมา
และไทย ในขณะเดียวกันการปฏิบัติหลายอยางทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวของกับอักษรไตในชุมชน
หมูบานไดรับการฟนฟูขึ้นมาใหม
กลาวคือเมื่อวัดไดรับการบูรณะแลวปญหาที่ตามมาก็คือ
ขาดแคลนพระสงฆที่สามารถเปนผูนําในพิธีกรรมทางศาสนา
ถึงแมวาจะมีสามเณรแลวก็ตาม
แตก็ไมมีประสบการณความรูเพียงพอ การแกปญหาทําโดยการไปเสาะหาพระสงฆในเมืองยอง
และเมืองใกลเคียงในรัฐฉานประเทศ พมาเพื่อนิมนตมาเปนเจาอาวาสในวัดของตน พระสงฆเหลา
นี้พอมาเปนเจาอาวาสในวัดในสิบสองปนนาแลว ก็ยงั คงเดินทางขามไปมาระหวางบานเกิดของ
ตนกับสิบสองปนนาอยูเสมอ โดยเฉพาะอยางยิ่งการไปเอา “ธรรม” หรือคัมภีรเขาเพื่อมาเปนตน
ฉบับคัดลอกในสิบสองปนนา เนื่องจากคัมภีรที่สิบสองปนนาถูกเผาทําลายไปเกือบหมดในชวง
กอนเริ่มตนของการปฏิวัติวฒ
ั นธรมทําใหชวงเวลาระหวางทศวรรษที่ ๘๐ ถึง ๙๐ ตอนกลาง ๆ
มีคัมภีรจากแถบเชียงตุง และเมืองยองเขามาสิบสองปนนาจํานวนมาก
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บทบาทสําคัญอีกอยางหนึ่งของพระสงฆจากรัฐฉานเหลานี้ เมื่อเขามาจําพรรษา เปนเจา
อาวาสอยูในสิบสองปนนาแลว คือการสอนสามเณรไตลื้อในการเขียนอานตัวอักษรไต ตามแบบ
วิธีการดั้งเดิมที่ใชกันมา ทําใหจารีตการเขียนธรรมและถวายธรรมไดรบั การฟนฟูขึ้นมาใหม
ตอมาเมื่อรัฐบาลจีนเริ่มเขมงวดกวดขันกับการผานขาออกชายแดน ทําใหการขามพรม
แดนไปมาของพระสงฆเหลานี้ทําไดลําบากขึ้น เพราะมีการตรวจสอบและออกกฏควบคุมที่เขม
งวดขึ้น ตั้งแตป ๑๙๙๗ รัฐบาลทองถิ่นมีคําสั่งใหพระสงฆจากพมาที่ไมมีใบอนุญาต เขาเมืองตอง
กลับไปพมาหมด โดยถือวาเปนผูหลบหนีเขาเมืองโดยผิดกฎหมาย
นอกจากการฟน ฟูการเรียนตัวธรรมในวัดแลว
ยังพบวาในบรรดาผูอาวุโสในหมูบาน
ที่เคยบวชเรียนมาในสมัยทีศ่ าสนา “ยังบวอด” มีการเสาะแสวงหาพับสาเกา ที่มีเนื้อเรื่องที่ตนเอง
คิดวานาสนใจ มาคัดลอกเก็บไว โดยเฉพาะอยางยิ่งตํานานหรือพืน้ เมืองตางๆ จะเปนที่แสวง
หาของกลุมที่มีเชื้อสายเจาเปนพิเศษ บรรดาพับสาเหลานี้มีความนาสนใจเพราะวา ผูคัดลอกมีการ
เลือกสรร ตัดทอน เพิ่มเติม เอาหรือไมเอาขอความแตละอยางตามที่ตนตองการ ดังนั้นอาจกลาว
ไดวา เกือบทุกครั้งที่มีการคัดลอกก็จะมีการ edited ใหมทุกครั้ง (ภาษาไตลื้อเรียกวา “แตงแม หรือ
แมใหม” ก็จะเกิด text ใหมขนึ้ มาทุกครั้ง แมวาจะเปนเรื่องเดียวกับตนฉบับก็ตาม
อักษรไตเกาในสังคมไตลื้อปจจุบัน มีความหมายตอชาวไตลื้อ เฉพาะในเชิงพิธกี รรม
ศาสนา สวนในชีวิตสังคมจีนที่ไตลื้อมีสถานภาพเปนชนกลุมนอยอยู การรูอักษรไตไมไดมีประ
โยชนในเชิงเศรษฐกิจใด ๆ แตมันเปนเครื่องยืนยันถึงอัตตลักษณทางวัฒนธรรมภาษาของชน
วาแตกตางจาก กลุมนอยภายใตรัฐทีย่ อมรับความหลากหลายของเชื้อชาติและเผาพันธุ

เมืองลวง ในฐานะเมืองชายแดน
เมื่อกลาวถึง พื้นที่บริเวณชายแดนระหวางจีนกับภูมิภาคทางใต คือพมาและลาว เราทราบ
กันดีวาในเสนทางบกที่เชื่อมตอสิบสองปนนากับดินแดนทางตอนใต มีจุดผานแดนหลัก ๆ อยูสาม
แหงดวยกันไดแกทาลอ (หรือเชียงลอในชื่อ ทองถิ่น) ดานทิศตะวันตก ซึ่งเชื่อมตอไปยังเชียงตุง
ของพมา และบอหานซึ่งเปนตลาดชายแดนฝงจีนที่เพิ่งเติบโตขึ้น เมื่อไมกี่ปมานี้ โดยเปนจุดเชื่อม

“พับสา” กับความคิดเรื่องเมืองชายแดน กรณีศึกษาพื้นเมืองลวง ในสิบสองปนนา
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ตอระหวางภาคเหนือลาวกับเมืองลาในฝงจีนจุดหนึ่ง และอีกจุดหนึ่งคือบริเวณชายแดนเมืองลวง
หรือ “ตาเหมิงหลง” ในภาษาจีน ซึ่งเชื่อมตอกับรัฐฉานของพมาเชนเดียวกัน บริเวณทั้งสามจุด
ที่กลาวมาในทางภูมิศาสตรคือพื้นที่ทีเปนชายแดน (frontier) เหมือนกัน แตเมื่อพิจารณากระบวน
การที่พื้นที่เหลานี้ถูกพัฒนาขึ้นมาจนกลายเปนเมืองชายแดนแลวจะพบวา แตละพื้นที่มีพัฒนาการ
ทางประวัติศาสตรที่ตางกันออกไป
ทาลอนั้นเพิ่งเริ่มมีความสําคัญในฐานะเปนแหลงทองเทีย่ วของชาวจีน ตั้งแตทศวรษที่ ๙๐
เปนตนมา โดยที่กอนหนานี้ในยุคกอนสมัยใหม มีเสนทางเกาจากสิบสองปนนา เขาสูเชียงตุง
โดยผานทาลอนี้เสนหนึ่ง แตที่ทาลอก็มิไดมีชุมชนใหญโตมาตั้งแตโบราณ ทาลอ เพิ่งมาปรากฏ
ความสําคัญตั้งแตสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง ในชวงทีก่ องกําลังจีนคณะชาติกกมินตาง สูรบกับ
กองกําลงปลดปลอยของพรรคคอมมูนิสต
สวนเมืองบอหาน อันทีจ่ ริงเมื่อกอนก็เปนเพียงหมูบานเล็ก ๆ แตเมือ่ การคาขายชายแดน
เริ่มมีความสําคัญขึ้นหลังจากที่จีนเริ่มเปดความสัมพันธทางเศรษฐกิจกับประเทศทางตอนใต ทาง
การจีนไดริเริ่มโครงการพัฒนาจุดผานแดนบอหานเมื่อไมกี่ปมานี้ โดยมุงหวังจะใหเปนศูนยกลาง
การคาขายแลกเปลี่ยนสินคา และขนถายสินคาไปยังภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใตในอนาคต
(ขณะนี้ถนนซูเปอรไฮเวยจากคุนหมิงไปกรุงเทพฯ กําลังอยูในระหวางการกอสราง และแนนอนวา
ถนนดังกลาวจะตัดเขาลาวทางบอหานนีแ้ ลวตัดไปสูห วยทราย
อันเปนเมืองชายแดนเชื่อมตอ
กับไทย) ทั้งสองเมือง (อันที่จริงตองเรียกวาพื้นที่ หรือบริเวณ เพราะในที่นี้ไมพดู ถึงเมืองใน ความ
หมายของ city) ที่กลาวมานัน้ มีลักษณะตางจากเมืองลวงอยางเห็นไดชัด
เมืองลวง (หรือเมิงโลงตามการออกเสียงไตลื้อ) เปนเมืองที่ตั้งอยูใตสุดของเขตปก
ครองตนเองสิบสองปนนา อยูหางจากเชียงรุงไปทางทิศใต ประมาณ ๖๐ กม. ทางการจีนไดยก
ฐานะขึ้นเปน “เจิ่น” เมื่อไมนานมานี้ โดยสภาพทัว่ ไปแลวเมืองลวงก็เหมือนเมืองอื่น ๆ ของ
สิบสองปนนาคือในบริเวณตัวเมืองที่เปนศูนยกลางเศษฐกิจ ก็จะมีรานคา มีตลาด มีตึกราม
สมัยใหม โดยมีชาวจีนเขามาประกอบธุรกิจคาขาย แตพอพนจากตัวเมืองออกไปก็จะเปนหมูบาน
ของชาวไตลื้อตั้งเรียงราย อยูริมสองขางทาง ถนนที่เชื่อมระหวางเชียงรุงกับเมืองลวง นั้นสภาพยัง
ไมดีเทาทีควร เมื่อเทียบกับเสนทางจากเชียงรุงไปหัวเมืองใหญอื่น ๆ เชนสายเชียงรุง-เมืองลา
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หรือเชียงรุง-เมืองหุน-ทาลอ ความจริงนี้สะทอนใหเห็นวาเมืองลวง ไมใชเมืองสําคัญทาง
เศรษฐกิจชายแดนในสายตาของรัฐบาลแตอยางใด เมื่อเทียบกับเมืองชาย แดนอื่นที่กลาวมา
ชายแดนทางทิศใตของเมืองลวงติดกับรัฐฉานของประเทศพมา บริเวณทีเ่ ปนจุดผานเขา
ออกอยูหางจากตัวเมืองออกไปทางใตประมาณสิบกิโลเมตร ณ ที่ซึ่งหลักหมายเขตแดน จีน-พมา
ปกไวนั้น เปนที่รูจักของชาวไตลื้อในนามวา “เออสื่อหลิ่น” หรือ “หลักคําสองสี่ศูนย” อันมีความ
หมายวา จากคุนหมิงมาถึงแดนเมืองเมืองลวงตอกับพมา มีระยะทางสองรอยสี่สิบกิโลเมตรนั่นเอง
อนึ่ง ควรกลาวไวที่นี้ วา ณ ที่นนั้ พระครูบาบุญชุม (ไตลื้อเรียกวา เจาบุญชุม) ซึ่งเปนพระ
สงฆที่เปนที่เคารพนับถือของผูคนในแถบนี้ ไดมาสรางพระธาตุไวที่แดนเมืองนีท้ างฝงพมาแลว
เสร็จเมื่อป ๑๙๙๒ ปจจุบันพระธาตุนี้เปนที่เคารพสักการะของผูคนในแถบนั้น และมีประเพณี
สรงน้ําประจําปทุกป หากเราเดินทางเขาใกลบริเวณชายแดนเรื่อย ๆ จะสังเกตุเห็นพระธาตุนี้ไดแต
ไกล อันหมายถึงวาไดเขาไปใกลบริเวณชายแดนแลว ชาวไตลื้อรูจักพระธาตุนี้ในนามวา “ธาตุเออ
สื่อหลิ่น”
ขาพเจาเคยเดินทางไปจนถึงสุดชายแดนนีค้ รั้งหนึ่งเมื่อป ๒๐๐๐ บริเวณนั้นเปนเพียงจุด
ตรวจผานเขาออกที่ตั้งอยูในปา บริเวณรอบ ๆ ไมมีหมูบานชาวไตเลย ถนนเขาไปก็เปนถนนลูก
รังขรุขระ ณ ที่นั้นมีเพียงเพิงพักของทหารรักษาจุดตรวจผานเขาออกอยูไมกี่หลัง ไมมีกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจที่คึกคักใดใดเหมือนทาลอหรือบอหานเลย
แตทวาเวลาเรานั่งรถผานไปตามเสน
ทางเขาตัวเมือง หรือออกไปสูเชียงรุง จะสังเกตไดวาพระธาตุหรือวัดในเมืองลวงไดรับการบูรณะ
ฟนฟูมากกกวาในเมืองอื่น ๆ ของสิบสองปนนา และจํานวนสามเณรก็มีมากกวาเมืองอื่นอยางรู
สึกได แมวา ณ ขณะนีย้ ังไมสามารถหาตัวเลขสถิติมายืนยันไดก็ตาม
เมื่อพิจารณาสืบยอนไปในประวัติศาสตร เมืองลวงเปนเมืองดั้งเดิมเมืองหนึ่งของสิบสอง
ปนนาที่มีเจาเมืองปกครองสืบทอดมาตลอด และมีฐานะทางการเมืองเปนปนนาหนึง่ ในจํานวนสิบ
สองปนนา
ดังนั้นจึงมีความสัมพันธกับเชียงรุงซึ่งเปนศูนยกลางรวมถึงเมืองใกลเคียงมาตลอด
ในรูปของการเมืองทองถิ่นระหวางศูนยกลางกับอํานาจชายขอบ
ในขณะเดียวกันเมื่อพิจารณา
โลกทัศนทางศาสนาที่ปรากฎในตํานาน หรือเรื่องเลาของคนทองถิ่น จะเห็นวาเมืองลวงจัดอยุใ น
กลุมเมืองที่ปรากฏในตํานานพระเจาเลียบโลก
คือเปนเมืองที่พระพุทธเจาเคยเสด็จมาโปรดเว
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ไนยสัตว แลวทําการประทับรอยพระบาทไว โลกทัศนทางศาสนาของชาวเมืองลวงจึงอางอิง
เสมอกับเมืองอื่น ๆ ของชาวไตที่อยูรอบ ๆ โดยเฉพาะเมืองยอง เพราะในตํานานเมือง ลวงกลาว
ถึงการที่พระพุทธเจาเสด็จเลียบโลกมาถึงบริเวณ ดอยมหิยังคะ เมืองยองแลวเลยขึน้ มาถึงบริเวณ
เมืองลวง แสดงใหเห็นวาเปนพื้นที่ที่อยูบนโลกทัศนทางศาสนาชุดเดียวกัน
เมืองลวงมีความนาสนใจอยูห ลายประการดังนี้
๑. ความเปนเมืองชายแดนของเมืองลวง มีมาตั้งแตกอนสมัยใหมแลว กลาวคือเปนเมืองหนาดาน
ของสิบสองปนนาที่ติดกับอาณาจักรอังวะของพมา
ความเปนเมืองชายแดนนี้เองที่ทําใหมีการ
เคลื่อนยายของประชากรอยูเสมอในประวัติศาสตร
เมื่อดูจากหลักฐานตํานานพื้นเมืองลวง
(ที่จะกลาวตอไป)พบวาในชวงสองรอยกวาปที่มีการบันทึกเปนลายลักษณอักษรไว มีการเคลื่อน
ยายถิ่นฐานของผูคนอยูเสมออันมีสาเหตหลักจากศึกสงคราม กลาวอีกอยางคือ การอพยพหนี
สงครามทิ้งบานเรือนแลว หนีไปที่ ๆ ปลอดภัย (สวนใหญจะเขาปา)เปนเรื่องที่เกิดขึ้นปรกติเสมอ
พอสงครามสงบก็กลับเขามาตั้งชุมชนใหม ซึ่งชุมชนที่ตั้งใหมนไี้ มจําเปนตองเปนกลุมเดิมทีห่ นี
ออกไปคราวกอน แตอาจเปนคนกลุมใหมมาจากหลาย ๆ ที่มารวมกัน โดยนัยนี้ ความเปนเมือง
ชายแดนของเมืองลวงในยุคกอนสมัยใหมจึงหมายถึงชุมชน ที่เกิดจากการผสมผสานกันของคน
จากหลายทีน่ นั่ เอง
๒. พื้นที่ชายแดนแบบนี้มีลกั ษณะของพื้นที่ตางกันสองแบบซอนทับกันอยู กลาวคือ ในขณะที่
การแยกแยะพืน้ ที่โดยรัฐสมัยใหม ทําใหเมืองลวงกลายเปนเมืองชายแดนของรัฐ ทีม่ ีการสถาปนา
อํานาจของรัฐในลักษณะตาง ๆ ลงไป แตในโลกทัศนทางศาสนาของทองถิ่น เมืองลวงมีความ
สําคัญในฐานะเปนเมืองหนึง่ ในกลุมเมืองที่พระพุทธเจาเสด็จเลียบโลกมา แลวมาทํานายไวพรอม
กับมีหลักฐานทางวัตถุ เชน พระบาทพระธาตุ ซึ่งเปนควมทรงจําของทองถิ่น ที่ไดรับการจดบัน
ทึกในรูปของตํานานเมือง รวมถึงเลาสืบตอกันมา ความคิดตอบานเมืองของคนในหมูคนไต
ในเมืองลวง จึงไมจําเปนวาตอง เปนชุดเดียวกันกับความคิดพื้นที่ชายแดนของรัฐสวนกลาง
๓. ในความคิดของคนไตลื้อทั่วไป มองคนเมืองลวงวาเปนคนหัวไว ฉลาด ชอบคาขาย คิดหา
กําไรเกง และผูชายชาวเมืองลวงก็ชอบบวชพระมากกวาเมืองอื่น ขาพเจาเชื่อวามุมมองจากภาย
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นอกเชนนี้ยอม ไมไดเกิดขึ้นมาลอย ๆ แตตองมีความเกีย่ วพันกับลักษณะทางภูมิศาสตรของ
เมืองลวง คือเปนเมืองทีอ่ ยูชายแดนสามารถขามไปขามมาระหวางพื้นที่สองอยางที่ตางกันไดดี
จากการที่ไดสัมภาษณ (อันที่จริงนาจะใชคําวาสนทนาพูดคุยมากกวา) ผูอาวุโสของหมูบาน
หลายทาน รวมทั้งพระสงฆที่เปนเจาอาวาสหนุมหลายรูป ก็ไดความคิดวา ขณะที่กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจขนาดใหญที่ดําเนินการโดยรัฐ (ยัง) ไมปรากฏใหเห็นเลยในเมืองลวง (ซึ่งตางจากเมือง
ชายแดนอื่น) แตกิจกรรมที่เปนการขามพรมแดนไปมาของประชาชนชาวบานทัว่ ไปกลับมีสีสัน
มีเรื่องราว เรื่องเลาที่สนุกสนานตื่นเตนผจญภัยมากมาย

หนังสือพื้นเมืองลวง ๔ ฉบับ
ในการสํารวจเอกสารโบราณในเขตสิบสองปนนาของขาพเจาในระยะสี่หาปมานี้ ไดพบเอกสาร
ประเภทพับสาที่นาสนใจจํานวนไมนอย
นอกเหนือจากเอกสารประเภทคัมภีรทางศาสนาและ
วรรณกรรมแลว
ยังมีเอกสารที่จัดอยูในประเภทตํานานหรือประวัติความเปนมาของทองถิ่น
อีกหลายฉบับ เอกสารเหลานีส้ วนมากแลวเปนสมบัติสวนตัวของผูที่ถือวามีความรูในหมูบาน
ถึงปจจุบันผูเขียนสํารวจพบเอกสาร ที่บันทึกเรื่องราวเกีย่ วกับประวัติของเมืองลวงทั้ง
สิ้นจํานวน ๖ ฉบับ
มีชื่อเรียกตางกันออกไป คือ “หนังสือพืน้ เมืองลวง” บาง “พื้นเมืองลวง”
บาง และเรียก “ตํานานเมืองลวง” ก็มี เอกสารทั้ง ๖ ฉบับ บันทึกลงในกระดาษสา โดยที่เวลา
ในการบันทึกตางกัน ฉบับที่เกาที่สุด (ฉบับที่ ๑) ปรากฏศักราชที่บันทึกคือ จศ. ๑๒๔๖
(๑๘๘๓/๒๔๒๗) “หนาทับภายเคาหนังสือพื้นเมืองลวงสรางป กาบสัน สักขาด ได ๑๒๔๖ ตัว”
ฉบับที่ใหมทสี่ ุด คัดลอกเมื่อไมนานนี้คอื จ.ศ. ๑๓๕๑ (๑๙๘๙/๒๕๓๒) มีคําลงทายวา
“ แสนขันแกวเถา บานถางเมืองลวง แตมไวหื้อลูกหลาน ปกัดไส สักขาดได ๑๓๕๑ ตัว เดือน ๔
ออก ๒ ค่ําแตมแล”
ในบทความนีข้ าพเจาเลือกมานําเสนอ ๔ ฉบับ สวนอีกสองฉบับที่ไมนํามากลาวถึงดวย
เหตุวามีเนื้อหาซ้ํากัน จุดมุงหมายที่นําเอาเอกสารเหลานี้มาพิจารณาก็เพื่อทดลองนําเสนอวิธีการ
มองเอกสารประเภทปปสาแบบอื่นที่ตางออกไปจากทีเ่ คยทํากันมา โดยมีคําถามวา เมื่อดูจาก
เอกสารแลัว เราจะทราบไดหรือไมวา ผูร ูทองถิ่นของเมืองลวงใหความหมายตอ พื้นที่ “เมือง”
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ของตนอยางไร ภายใตการเปลี่ยนแปลงของบริบทสังคมรอบ ๆ ตัวเขา โดยสะทอนออกมาใน
รูปแบบของการเขียนบันทึกในแบบจารีต
สวนอีกสามฉบับไมปรากฏปที่คัดลอก
แตเมือพิจาณาลักษณะกระดาษและลักษณะ
ของตัวหนังสือ ที่ปรากฏแลว สันนิษฐานไดวาไมมีฉบับใดเกาเกินไปกวา ฉบับที่ ๑ โดยที่ ฉบับ
ที่ ๓ เปนสมุดสมัยใหม ไมปรากฏคําลงทายของผูเขียน แตพิจารณาเนื้อหาและการดําเนินเรื่องแลว
เห็นวาเปนอันเดียวกับ ฉ. ๒ จึงสันนิษฐานไดวาคัดลอกกันมา สวน ฉ. ๔ ก็เชนเดียวกันคือไม
ปรากฏคําอธิบายของผูเขียน สวนฉบับสุดทายที่พบ มีขอความลงทายวา พื้นเมืองหนวยธี่ ๓ แล
หนวยธี่ ๑ และ ธี่ ๒ บไดหันเทื่อแลเนอ” แสดงวาผูบนั ทึกเชื่อ วาพืน้ เมืองลวง ยังมีอีกสองฉบับ
ซึ่งตนเองก็กําลังเสาะหาอยู การพิจารณาคําลงทายแบบนี้อยางนอยทําใหเราได ทราบถึงความคิด
ของผูบันทึกที่มีตอเอกสารที่ตนเองจดคําลงทายซึ่งเปนทอนที่แยกตางหากจากตัวเรื่อง และเปน
การที่ผูเขียนมาสนทนากับคนอานโดยตรง
ดังที่เราทราบกับดีวาในเอกสารแตละเรื่อง จะปรากฏมีตัวบทหลายอันทับซอนกันอยู
และตัวบทเหลานั้นก็เปนตัวแทนความคิดหรือมุมมองอันหลากหลายที่มีการชื่อมโยงอางอิงถึงกัน
อยู ตลอด ดังนั้นเพื่อความเขาใจที่ชัดเจนตอไป ผูเขียนจักขอสรุปเนื้อหาและประเด็นสําคัญของทั้ง
๔ ฉบับออกมากอนดังนี้
ฉบับที่ ๑ ฉบับนี้แบงเนื้อหาออกไดเปน สองสวนใหญ ๆ คือสวนที่เปนหนังสือพื้นเมืองลวง
และสวนทีว่ าดวยเรื่องการสงขึดหลวง และสวนสุดทายเปนเรื่องตํานานเมืองเชียงรุงแบบยอ
ในสวนทีห่ นึ่งเปนหนังสือพืน้ เมืองลวงยังแยกยอยไดเปนสองสวน สวนแรกเปนเรื่อง
ลําดับของ ผูปกครองเมืองลวง ที่เรียกวาเจาเมือง ที่สืบทอด กันมาตัง้ แตสมัยพระยาแสนคางวอก
จศ. ๙๕๖ (๑๕๙๔/๒๑๓๗) มาจนถึงสมัยของเจารัมมาอาวุธา จ.ศ. ๑๒๐๘ (๑๘๔๖/๒๓๘๙)
เริ่มเรื่องเปนการ กลาวถึงลําดับเจาเมืองลวง ตั้งแตสมัยพระยาแสนคางวอก มาถึงการจัดหมูบาน
ใหเขาเปนหัวสิบ และหลายหัวสิบรวมกันเปน รอยดาง สี่รอยดางรวมกันเปนบวก และกําหนด
วาแตละรอยดางประกอบ ดวยหมูบานอะไรบาง และใครปนผูปกครอง (เจารอยดาง) และที่
สําคัญคือกลาวถึงการกําหนดเขตแดนทางกายภาพของแตละรอยดางวาเริ่มตั้งแตไหนถึงไหน จาก
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นั้นกลาวถึงการแบงหนาที่ของแตละหมูบา นในการ “งวดเชา” หรือการสงสวยถวายเจาตามกํา
หนดเวลาอยางละเอียด จากนั้นกลาวถึงการกําหนดเขตแดนเมืองลวง คือตอนที่เจาเชียงราย
ขึ้นเปนเจาเมืองลวง และไดไปขอเจาแผนดินสิบสองปนนาใหกําหนดเขตแดนของเมือง เจาแผน
ดินจึงใหเจาเมืองแพนมาเปนผูกําหนดเขตแดน เอกสารกลาวถึงการกําหนดเขตแดนอยางละเอียด
วาเอาภูมิประเทศ ภูเขา แมน้ํา ตั้งแตไหนถึงไหน จากนั้นกลาวถึงสมัยเจาธรรมเปนเจาเมืองลวง
โดยกลาวถึงความวุน วายที่เกิดขึ้นในเมืองลวง
“...สักราช ๑๑๒๘ หอหลวงลงมาปดเอาเจาธรรม เขาเจาพี่นองทั้งลูกและเมีย
ลงไปเมืองหอเสียเสี้ยง เหตุเจาหอเคียดดวยชองการอันเสียเจากระหมอมเถาเจาน้ําผึง้ เจาอุปราชา
เขาเจาพอลูก ออกทางเมืองลวงไปเมืองยองแลวลงไปเมืองมานนอยนั้นแล.....”
ตั้งแตตรงนี้ไปตนฉบับ ขาดหายไปหลายหนา มาปรากฏอีกครั้งที่เรื่องราวตอนที่เจารัมมาอาวุธา
(มีชื่อจีนวา เทาซิ่นควิ่น) ขอตอเจาแผนดินใหตั้งตนเอง เปนเจาเมืองลวงสืบตอจากบิดาคือเจากลาง
เพราะตนเองเหมาะสมดวยประการทั้งปวง อีกทั้งไดรับการสนับสนุนจากประชาชน อันที่จริงทาง
ราชสํานักที่เชียงรุงไดแตงตัง้ พี่ชายคือเจาองเปน “ตายปาน” แตวาเจาอง เปนเจาเมือง
ไมไดดว ยเหตุผลคือประชาชนไมชอบ อีกทั้งไมเคยมีประเพณีการเปน “ตายปาน” ในเมืองลวง
“...เจาองตนพี่ ขาเจาไพรไท บมักเอาเปนเจา เหลือเจาแสวนหวีฟามหาวังบได
จึงเอาเปนเจาตายปาน แลวเอาขาเจาเปนเจาหยิ่นสี่ ยังนอยจึงเอาแมเปนฟูคู เปนเจาเมืองลวงป
กาบสัน สักราดได ๑๑๙๘ ตัว เจาองเปนเจาตายปานได ๑๐ ปแล ดั่งขาเจาไพรไทก็บมักตายปาน
ปวีณกี ับเมืองลวงบมีขอกับเจาแสวนหวีฟา ผูใหญเจาทั้งหลาย มีที่อนุญาตหื้อขาเจา ไพรไทก็
สูมักรักพึงขาเจาเปนเจา จึงเอาตัวขาเทาซิ่นควิ่น หื้อไดรับจมหยิ่นปูจาเขาซื่อบานเมืองเมืองลวง
แทนพอ เปนสิบเชนเจาในปกับไส สักราชได ๑๒๐๗ ตัวนี้ ทาวพระยาเปนเคาขาเจาไพรไท
ก็พรอมกันคุงคิ่วเอาเจาเทาซิน่ ควิ่น เปนเจาแทนพอรับยดสักอันเปนเจาเมืองลวงถูกแมนไหวสา
รับยดสักมีฉันนี้ ดังในหลังหอตอเรือนในเมืองลวง บเปนรีดอันจักแตมหมาย ยิงชายนอยใหญทงั้
มวล ในเมืองลวงขาเจาเขาก็ปลูก เขาหนอรับทานผูใหญ ก็บพายไปทางใด อยูเปนขาเจาเสี้ยงแล
ปทการ ๑ ดังเขตน้ําหลังดิน สนิทติด ตอกันนั้น วันออกตอเมืองแฮะ ๒ ลี้ หนใต ตอเมืองีเชียงขาง
๒ ลี้ วันตกตอเมืองบุน ๒ ลี้ หนเหนือ ตอเชียงรุง ๒ ลี้ มีฉันนี้ถวายไหวสาไดตรัส...”
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สวนที่หนึ่งนี้ อันที่จริงแลวคือรายงานของเจารัมมาอาวุธา ที่รางขึ้นเพื่อเสนอตอเจา
แผนดินสิบสองปนนา ในพิธีการการขอรับตําแหนงเจาเมืองลวงในป จศ. ๑๒๐๗ (๑๘๔๕/
๒๓๘๘) ซึ่งตองเขียนเลาลําดับมาตั้งแตสมัยพระยาแสนคางวอกผูเปนตนตระกูล เพื่อเปนการ
ยืนยันวาตนเองคือผูมีความ ชอบธรรมสมควรไดรับตําแหนงเจาเมือง เพราะเปนผูสืบเชื้อสายมา
โดยตรงจากเนือ้ หาในเอกสาร เราทราบไดวาการเขาเฝาเจาแผนดินครั้งนั้น มีการผลัดกันอาน
รายงานฉบับเดียวกันนี้ โดยคณะบุคคล ถึงสี่กลุมตางกัน คือ ๑) ตัวแทนทาวพระยา อันประกอบ
ดวยพระยาหลวงปญญา พระยาหลวงอริน พระยาหลวงวัง พระยาหลวงพาน พระยาหลวงไชย
พระยาหลวงจอสู พระยาหลวงจัน พระยาหลวงหาน ๒) ตัวแทนราชตระกูลไดแก เจามังคละ
เจาไช เจาสิทธิ ๓) ตัวแทนไพรไทบานเมือง ไดแก ชีนอยไช ชีนอยเตชะ ขนานวุฒิ
ขนานปญญาและชีนอยมังคละ และ ๔) ตัวแทนแมอาแมนา ไดแก นางพิมพาและนางคําแสง
สวนนี้จบลงดวยคําลงทายวา “....ปกาบสันจุลสักราชได ๑๒๔๖ ตัว เดือน ๖ ออก ๔ ค่ํา
ตั้งแตมใสหนังสือพื้นเมืองลวง ตามปวิณีรดี ราวมีฉันนีแ้ ล”
สวนที่สองของสวนที่เปนหนังสือพื้นเมืองลวง
เนือ้ หาเปนเรื่องการเลี้ยงเทวดาเมือง
(หรือเรียกวา เลี้ยงเมือง, เลี้ยงปาง, กําเมือง หรือ พลีกําบูชาเทพดา) โดยกลาวถึงการแบง
แยกหนาที่ของแตละหมูบานอยางชัดเจน ตั้งแตการเตรียมการไปจนกระทั่งถึงสิน้ สุดการทําพิธี
วาหมูบานใดมีหนาที่ใดบางในพิธี
การเลาเรื่องจบลงที่ ขอความวา “....จากลาวดวยหนังสือพื้นเมืองลวงก็เสด็จแลวจอด
บัวรมวลกาลควร เทานี้กอนแล ธุสุริยวงภิกขุ แตมแลวก็ลงเมืองใต...”
สวนที่สองเปนเรื่องวิธีการสงขึดหลวง การสงเคราะห และตํานานเชียงรุง ทอนที่วาดวย
การสงขึดหลวงอธิบายรายละเอียดขั้นตอนการเตรียมการและคํากลาวสงขึดหลวง มีการนิมนต
พระสงฆทําพิธีที่กลางเชียงและทั้ง ๔ ทิศรอบเมือง จากนั้นเปนเรื่อง พิธีกรรมการสงเคราะห
โดยใชคาถา “ธรณีสารหลวง”
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มีที่สิ่งที่นาสังเกตอยูประการหนึ่ง คือในสวนที่เปนรายคาถาธรณีสารหลวง มีการใชคําใน
ภาษาไทยภาคกลางปะปนอยูอยางเห็นไดชัด คือใชคําวา “เธอ” บอยมาก อาจสันนิษฐานไดวา
ถึงแมวาสุริยวงภิกขุทานจะไมไดบอกวา “เมืองใต” ที่ทานเดินทางไปหลังจากบันทึกตํานานเสร็จ
แลวคือเมืองใด แตนาจะปนที่ใดทีห่ นึ่งที่มีการใชภาษาไทยกลางหรืออยางนอยก็ในคําศักดิ์สิทธิ์
ในพิธีกรรม
สวนสุดทาย คือสวนที่สาม ของฉบับที่ ๑ เขียนไววาเปน “...หนังสือตํานานเจาแผนดิน
หอคําเชียงรุงแล” จดศักราชไววา เขียนเมื่อ จศ. ๑๒๔๖ เนื้อหาในสวนนีเ้ ปนรูปแบบของคํา
ทํานาย คือทํานายถึง ความสับสนวุนวายที่จะเกิดในสิบสองปนนา อันเนื่องมาจากการแยงชิง
อํานาจกันของผูปกครอง
และกลาวถึงลําดับกษัตริยที่จะมาเปนเจาแผนดินของสิบสองปนนา
ในอนาคด ที่นาสังเกตคือไมไดกลาวชือ่ เจาแผนดินและทาวขุนออกมาโดยตรง แตเขียนไวเปน
ปริศนาใหผูอานไดตีความ โดยเลี่ยงไปใชนามแฝงอื่น ๆ ขอยกขอความมาปนตัวอยางดังนี้ ....
“...พระยานกยูงคําตายไปแลว แมคําลังมาเสวยราชสัมปตติ ชั่วชางพัดหู ๑ แมคําลังจึ่งตก
เมืองไปแลวเสนาหมาไนจึงมาตัดสักราช
บานเมืองสุขสขาบราบเพียง
ไพรยูคาขายูขาย
น้ํากลางทาง บใสไฟกลางทางบวอด.....” และ “....ภายลูนมา เสนาเทาเอิ้ง เสนาแบ พรอมกันมาไล
พระยาหมาดํา ตกเมืองไปเสียแลว เสนาไกแจหนังลายก็ตาย ก่ําปานกาขาวปานยาง เสนาเขี้ยวเหล็ก
เสนาวอก เปนใจพระยาหมาดํา มาฆาเสนาแบ เสนาไกเถื่อนตาย เสนานกขาวอยูภ ายเหนือเคียด
ลวดเปนขียุค อุณหาการสับฟนกัน หอและมานมาชิงเสียแลว...”
ตํานานเชียงรุงฉบับพิสดารนี้ ผูจดบอกวาแตงขึ้นโดยพระภิกษุชื่อมหาเถรตาแดง
ทานแตงไวกอนที่จะมรณภาพ

อยูเมืองหุน

ฉบับที่ ๒ คัดลอกเมื่อ จศ. ๑๒๘๒ (๑๙๒๐/๒๔๖๓) ฉบับนี้มีเนื้อความสมบูรณตงั้ แตตนจนจบ
เมื่อพิจารณานือ้ หาแลว พบวาโครงสรางเปนอันเดียวกันกับ ฉบับที่ ๑ เมื่อพิเคราหเนื้อหาทั้ง
หมดแลว ขาพเจาขอตีความวาหนังสือพืน้ เมืองลวงในความคิดของผูเขียน/จด นาจะหมายถึงลํา
ดับของเจาเมืองลวงตั้งแตพระยาแสนควงวอกถึงเจารัมมาฯ สวนหนึ่ง กับอีกสวนหนึ่งคือประ
เพณีรีตคลองที่เจาเมืองมา “หางแตงไว” อันไดแกพิธีกรรมการเลี้ยงเทวดาเมืองเปนหลัก
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แตในฉบับที่สองนี้ในสวนทีก่ ลาวถึงเหตุการณตั้งแตพระยาแสนคางวอก ถึงเจารัมมาฯ
มีการบันทึกซ้าํ กันถึงสามตอน ซึ่งการดําเนินเรื่องในแตละตอนเหมือนกัน หากแตตางกันที่ขอ
ความตอนทาย สะทอนใหเห็นวามีการบันทึกเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแกไขมาเพื่อใหสอดคลอง
กับจุดประสงคของผูจดแตละครั้ง ขาพเจาจะขอแยกแยะใหเห็นดังนี้
ตอนที่หนึ่งของฉบับสอง ในสวนทายของรายงานของเจารัมมาในฉบับแรกเปนภาษา
ของเจารัมมาที่กลาวถึงตนเอง แตฉบับที่สองนี้เขียนวา พี่ชายรับ “อะหยา” จากฝายจีน
สวนนองชายคือ เจารัม มารับอะหยาจากมาน
“...ถึงปเตายี สักราชได ๑๒๐๓ ตัว เดือน ๙ ลง ๑๐ ค่ํา อมูคีหมองแวง ก็เอาเจากระหมอม
มหาอุปราชา และสหัวราชมารดาคําเปนเจาเปนเคลา ๑๒ พันนาลงไป จึ่งเอาพระยาหลวง
หมุนสมพาน เกิดอยูใ นเมืองอังวะนานได ๖ ป ถึงสักราชได ๑๒๐๘ ตัว ตึงไดขนึ้ มา
เปนเจาแสวนหวีฟา จึ่งไดขึ้น มาเปนเจา ๑๒ พันนา พรอมกันอุสาราชภิเสก
นั่งแทนแกวบัลลังกาพรอมกับดวยเจาตนพี่
แหงเจาตน
พี่รับเอาอาชญาภายหอ
เจาตนนองรับเอาอาชญาภายมาน
แลวไดมาเปนเจาเมืองลวงคึนแลว
ดัง่ เจาตายปาน
ก็พอกเมืออยูเมืองยางนอยเสียหั้นแล...”
ตอนที่สองเปนการกลับมาตัง้ ตนเลาเรื่องตั้งแตพระยาแสนคางวอก ถึงสมัยเจารัมมาซ้ํา อีกครั้ง
แลวจบลงที่เจารัมมาบอกวา จะเลาเรื่องวงศตระกูลของตน ...
“...หยิ่นสี่เจารัมมาอาวุธา ไหวสาเจาทั้งหลายดั่งขาเจาก็ดว ยตามผูใหญเจาทั้งหลาย หนาตา
สารูปเกิดปใด เดือนใด วันใด ยามใด ในแดนที่เถื่อนปาจาดอย เขตน้ําแดนดินสนิท
ติดตอฐานะที่ใด ขาเจาไพรไทหลังเรือนมีนอยหลายเทาใด ในตระกูลวงศาสืบสายยายกัน
มามีฉันใด ขาจักแตมมือไหวสาผูใหญทงั้ หลายหัน้ แล ดังชื่อเสียงตระกูลวงศาขา สืบสายยายกัน
มาแตเชนพระยาแสนคางวอก หากเกิดกับเมืองพันนา เขากับแสวนหวีฟา เมืองลวงเชียงรุงแล ....”
ตอนที่สาม
กลับมาเลาตั้งแตพระยาแสนคางวอกอีก
แลวมาจบที่เจารัมมาออกกฎในการ
สรางประตูเมืองวาใหหมูบานใดรับผิดชอบการสรางประตูเมืองใดบาง “...ถวายไหวสาไดตรัสแล
วาบัดนีเ้ ราเปนเจาเปนจิก ก็มีที่อนุญาตแทแล บัดนีห้ มั้นแลวกลัวบขัน เราก็เปนเจาจึ่งพรอม
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กันมีอาชญา หนังสือไปเปองไปตั้งไว ๒ บาน ๒ ขวง หื้อเปนที่ทังทาฬหะ
สัจจะหมัน้ แกนมีฉันนี้แล กรุณาได สดับรับหนังสือ บานทุง บานใหมดอนไช เขตไรแดนนาแล
จักแปงประตูเวียง
หัวสิบขามหวาน
เชียงบาน
แหลมซาง
แปงปตูเสื้อเมือง
หัวสิบขามหวานลามหมื่น บานชาง แปงปตูสมปอย นาซาย นาฟา แปงปตูนํา้ บอรํา แปงปตูดานคับ
ลวงเหนือแปงปตูชางเผือกแล...”
คําลงทายของฉับที่สองนี้ เขี้ยนวา “...พื้นเมืองหนวยธี่ ๓ แล ธี่ ๑ ธี่ ๒ บไดหันเทื่อ แลเนอ
แลวแล” แสดงวาผูคัดลอกชือ่ วายังมีหนังสือพื้นเมืองลวงอีกสองฉบับ ซึ่งตนก็ยังไมเห็น
ฉบับ ๓ ฉบับนี้โครงเรื่องตางจากสองฉบับแรก กลาวคือพลอตเรื่องเปนแบบตํานานที่กลาวถึง
การเสด็จมาเลียบโลกของพระพุทธเจาและไดมอบเกศาหรือประทับรอยพระบาทไว แลวทํานายวา
ภายหนาจะมีกษตัริยทรงธรรมมาปกครอง บานเมืองจะเจริญรุงเรือง ผูคัดลอกฉบับนี้คือแสน
ขันแกว บานถาง เมืองลวง คัดลอกเมื่อ จ.ศ. ๑๓๕๑ (๑๙๙/๒๕๓๒) กลาวไดวาทาน
เปนนักรวบรวมประวัติของบานเกิดเมืองนอนที่ดีคนหนึ่ง เพราะในตํานานฉบับนี้ทานพยายาม
ออกตัวอยูเ สมอวา ที่กําลังอานอยูนี้จะเท็จจริงแคไหนไมทราบ เพราะทานก็เพียงไปลอกจาก
ที่อื่นมา “...คาวหนังสือหนวยนีไ้ ดแตเชียงรุงมาแล บแมนบจับตัวปูก บ็ รูแล ดวยตามเพิ่นแตมไว
ใสไวแล ...”
เนื้อหาของตํานานฉบับนี้แยกออกไดเปนสองตอนใหญ แตละตอนดําเนินไปภายใตโครง
เรื่องแบบพระเจาเลียบโลกซึ่งเริ่มตนที่การเสด็จมาของพระพุทธเจา
และจบลงที่การปราบ
“ขาทัมมิละ” แลวสถาปนาเมืองของชาวไต ขาพเจาจะขอยอเรื่องราวทั้งสองตอนไว ณ ทีนี้
ตอนแรก เริ่มตนดวยการ กลาวถึงพระพุทธเจาเสด็จมาถึงบริเวณดอยมหิยังคะ เมืองยอง
แลวแลวถอนเกศาแปดเสนและประทับ รอยพระพุทธบาทไว จากนัน้ ทองเทียวไป ตามเมืองตาง ๆ
ไดประทับรอยพระบาทที่ผาตองและที่ดงนัง (ใกลเชียงรุงปจจุบัน) จนเสด็จมาถึงบริเวณดอยอัน
เปนที่ตั้งของเมืองลวงอันมีหนองน้ําใหญอยู จึงมาเอาไมเทาขีดกลายเปนแมน้ํา แลวมาทํานาย
วาตอไปจะเปนบานเมืองแตอาจมีความลําบาก เพราะเปนที่มีแมน้ําสามสายมาบรรจบกัน จากนั้น
กลาวถึงสิงหสองตัวมาจากเมืองสิงหไดมาผูกมิตรกับพญาครุฑอันอาศัยอยูบริเวณดงนัง ตอมา
พญาครุฑตาย สิงคุตตระจึงอาศัยอยูเสียทีน่ นั่
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ตอมานางปภาวดี มากินน้ําจากรอยเทาของสิงห จนเกิดลูกชายออกมา ๒ คน ตอมาลูก
ผูพี่ไดออกตามหาบิดา จนเมื่อสิงคุตตระผูบิดาไดพบหนาลูกชายแลว จึงอําลากลับไปยังบาน
เมืองของตน สวนนองชายไปตั้งบานอยูเชียงฟา ตอมามีคนตามรอยเทากวางมาจากเมืองลําพูน
กวางมาหายที่ บริเวณเมืองลวง จึงมาตั้งบานอยูไมกลับไป พี่ชายอยูเมืองลวง เปน “ปูเมือง”
ตอมาเนื้อหากลาวถึงเมืองยองวามีพระยาทัมมิละตนหนึ่งชื่อพระยางาม เปนเจาปกครอง
ทัมมิละทั้งหลายที่เมืองยอง พระยางามอยากเพิ่มประชากร จึงสั่งลูกนองสองคนชื่อพระยา
จิกพระยา จอมไปรบเมืองลวงเพื่อแยงคนมาใสเมือง ขณะนั้นที่เมืองลวงมีปูเมืองเปนผูปกครองอยู
เมื่อทัมมิละยกทัพมาถึง ปูเมืองยอมแบงเมืองใหทัมมิละครึ่งหนึ่ง เพราะคิดวาไมอาจเอาชนะ
ทัมมิละซึ่งมีกําลังพลมากกวาได ครึ่งทางใตจึงเปนของทัมมิละ สวนครึ่งทางเหนือเปนของปูเมือง
หลังจากนัน้ ปูเมือง ไดยายไปตั้งเมืองใหมที่เชียงอม (คือที่ ๆ ตอมาเปนบานกาด) ครึ่งทางเหนือที่
ปูเมืองกินนัน้ ไดมาตั้ง ขุนผูหนึ่งปกครอง ชื่อวา “อภัย” (ตอมากลายเปนเทวดาเมืองตนหนึ่ง)
สวนทัมมิละก็ตั้งขุนชื่อ “พระยา หลวงหานจันทะผาลาย” ปกครอง จากนัน้ ทัมมิละและไต
ก็ไดทําสัจจวาจาผูกมิตรเปนสหายกัน “...แทนาเปนขอบเขา น้ําเหลาเปนขอบวาจา...” กําหนด
ใหมีการกินเลีย้ งกันทุกป ปละสามครั้ง เมื่อไตไปเยีย่ มทัมมิละ ก็ใหเอาควายไปฆากินกัน เพราะ
ทัมมิละอยูบนดอยไมคอยไดกินควาย
ตอมาประชากรทัมมิละแพรหลายมากขึ้น จนเจาเมืองเชียงรุงมีความเกรงวาจะเปนภัย
คุกคาม จึงถามบรรดาลูกชายวาใครจะอาสาไปรบทัมมิละ ลูกชายคนกลางชื่อนันทศัตรูอาสา
ไปรบโดยใชอบุ ายขุดหนองเลี้ยงปลา แลวจัดงานเลี้ยงเชิญพระยาจิกพระยาจอม และทัมมิละทัง้
หลายมาจับปลาปงกินกับ เหลากันอยางสนุกสนานครื้นเครง พอทัมมิละเมาได ทีแ่ ลวนันทศัตรูจงึ
นําทหารของตนออกมาฆา ทัมมิละตายไปเปนจํานวนมาก นันทศัตรูจึงสามารถปราบทัมมิละได
ตอมาพระยาจิกพระยาจอม ปูเมือง ตายไปกลายเปนเทวดาเมืองลวง สวนพระยางามตายไปเปน
เทวดาเมืองยอง ตั้งแตนนั้ มาเมืองลวงจึง มี “รีต” วาตองทําพิธีเลี้ยงเทวดาเมือง ปละสามครั้ง
คือที่ปางเมืองลวงเหนือ บริเวณที่ปูเมืองตาย ที่หนึ่ง
สวนที่สองกลาวถึงสามชายพี่นองมาตั้งบานเมืองที่เชียงเหล็ก แลวมากําหนดตั้ง นามเมือง
ราหูเมือง เกียรเมือง อักขระเมือง และปวิณีเมือง (ที่นาสังเกตคือจาก ตรงนี้ไปเริ่มมีการจดศักราช)
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จศ. ๕๒๐ แสนภารแสนภารี เปนผูปกครองเมืองลวง จ.ศ. ๗๒๖ เมืองรางไป ๑๙ ป
อยูตอมายักษเกิดสี่ตน ผูคนหวาดกลัวจึงหนีเขาปาไปจํานวนมาก หลังจากนั้น ไดยอ น กลับไป
เลาเรื่องตั้งแตพระเจาเลียบโลกอีกครั้ง คือพระโคตมะเสด็จมามาทีด่ อยตุงครสี เมื่อ จ.ศ ๗๔๕
แลวขึ้นมาถึงเมืองลวง มาเหยียบรอย พระบาทไวหลายที่แลวมาทํานาย วาเมืองนี้ตอ ไปจะเรียกวา
เมืองลวง เพราะคนในเมืองนี้หากฉลาดก็ ฉลาดลวง (ลวงแปลวา มากเกิน) โงก็จะโงลว ง
จนก็จนลวง รวยก็รวยลวง ไมมีความพอดี จากนัน้
จ.ศ. ๗๕๕ พระยา
อโศกมาสรางพระธาตุและวัดหลายแหงในเมืองลวง ตอมาประชากรแพรหลายขึ้น จึงตั้ง เปน ๓
แหลม ๕ กาด ๗ จอม ๑๒ เชียง ตอมาป จ.ศ. ๙๕๖ มหาธรรมลงมาอยูเชียงฟา ไดมากําหนด
แบงพื้นที่เมืองออกเปน ๓ แถว และไดตงั้ หมูบาน ๕๓ หมูบานขึ้นในเมืองลวง หลังจากนั้น
เปนการ กลาวถึงลําดับเทวดาเมืองทั้ง ๓๙ ตน อันปกปกรักษาเมือง เนือ้ เรื่องมาสิ้นสุดที่ตรงนี้
หลังจากจบสวนที่เปนตํานานพื้นเมืองแลว สวนตอมาเปนเรื่องตํานานเชียงรุงฉบับมหา
เถร ตาแดง ซึ่งขอความทุกอยางเหมือนที่ปรากฎในฉบับที่ ๑ หลังจากนั้นสุดทายเปนบันทึกสั้น ๆ
เลาถึง ประวัตบิ านถาง อันเปนบานเกิดของผูคัดลอกเอง
กลาวไดวาเนื้อหาในตํานานฉบับนี้เปนการเขียนเพื่อสืบสาวและยืนยันถึงที่มาของสถานที่
ตาง ๆ ในเมืองลวง วามีประวัติความเปนมาที่ยาวนาน สามารถสืบยอนไปไดถึงพุทธกาล
วัตถุประสงค ในการคัดลอกตํานานจึงเหมือนเปนการที่ผูเขียน คือผูรูในทองถิ่นทําการสืบคน
รวมรวม และเรียบเรียง ความรูเกี่ยวกับถิ่นฐานบานเมืองของตนที่กระจัดกระจายอยูหลายแหง
เอามาเขียนรวมกันภายใต โครงสรางที่กําหนดไว
ฉบับ ๔ ฉบับนี้ไมระบุศกั ราชที่คัดลอก สังเกตวาตัวหนังสือคอนขางหวัด เมื่อพิจารณาเนื้อหา
พบวา เปนการนําเอาเรื่องเบ็ดเตล็ดหลายเรื่องมารวมกัน โดยไมไดคํานึงถึงความสมจริงของทั้ง
ลําดับเวลาและความตอเนื่องของแตละเรือ่ ง หากเราสังเกตปปสาจะพบวา เกือบทุกฉบับผูเขียน
จะเขียนหัวเรื่องกํากับไว ตรงขอบดานซายหรือขวาของหนากระดาษ ซึง่ ก็คือสารบัญของหนังสือ
เลมนั้นและเปนสิ่งสะทอนใหเห็นโครงเรือ่ งที่ผูเขียนวางไวนนั้ เอง ในฉบับ ๔ นี้ประกอบไป
ดวยหัว เรื่องดังนี้
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หนานีจ้ ักใสตาํ นานเมืองลวงธี่ ๒ แล
ที่นี้จักเลาเจาเมืองแพน
หนานีจ้ ักเลา ขาโหวง วัดยางแรกอนแล
หนานีจ้ ักเลายางหมันกอนแล
หนานีจ้ ักเลาเจามหาไชกอนแล
หนานีจ้ ักเลาแดนเมืองกอนแล
หนานีจ้ ักเลาเจาหลวงคํารายกอนแล
หนานีจ้ ักเลากอมวงคําแจกกอนแล
หนานีจ้ ักเลาบานตาง ลวงเหนือกอนแล
หนานีจ้ ักเลาพระยามนกอนแล
หนานีจ้ ักเลาเมืองลาวกอนแล
หนานีจ้ ักเลาลาวจักพายออกเมือง
หนานีจ้ ักเลาบานทงน้ําฟอนกอนแล
หนานีจ้ ักใส ไพรเมืองธามการเจา
หนานีจ้ ักเลาโคมินตาง ไปฟนยี่ปนแล
หนานีจ้ ักเลาเจาเมืองแบงเปน ๑๒ พันนาแล
ที่นาสังเกตคือฉบับนี้มีการบันทึกเหตุการณสมัยใหมไวดวยสองเหตุการณ
คือเรื่องเจาหนาที่
ของทางการจีนชื่อซือวุยควาง มาเปลี่ยนระบบการปกครองทองถิ่นของสิบสองปนนา และกําหนด
อัตราการจัดเก็บภาษีใหม “...จุฬสักราช ๑๓๑๒ ตัว ซีวยุ ควาง ตนทานผายซูเแธนลิ่น
ลงมาถึงเชียงรุง เปนชูปาน แถม ๑๒ ปนนาก็ตั้งเปนรีตลื้อคองไทแลตั้งเปนบวกเปนวัง ขามา
ตั้งหัวสิบ หัวหา ฝูงนี้หากเขากับใน ซื่อแสนเสี้ยงแล ไพรเมือง ๑๒ ปนนา นอกเสียเขาบาท
และเขาคางอนคาไถ และการปลูกเรอนอนหอ ก็ยังธามการปงออกตาเสีย ไปในแสนแลซื่อสื่อซี้
มีแสนชางเสียแลว การปงออกตาเสีย มีอยู ๑๒ เชื้อ ....”
อีกเหตุการณหนึ่งคือชวงสงครามโลกครั้งที่ ๒ เอกสารเลารายละเอียดเหตุการณที่
เกิดขึ้นในเมืองลวงไวดังนี้ “หนานีจ้ ักเลา โคมินตางไปฟนยี่ปน แล จุลสักขาด ๑๓๐๔ ตัว
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แมนสักขาดโลก ๑๙๔๒ ยามนั้นโคมินตาง ๙๓ ชี่ ลงมา ๑๒ ปนนา จักไปฟนยี่ปนวาอั้นแล
โชกันไปลงถึงเมืองมานวาฉันนี้แล ถึงจุลสักขาด ๑๓๐๕ ตัว สักขาดโลก ๑๙๔๓ ตัว ยังมีลูยโคแซง
เปนเคาคนศึกหมู ๙๓ ชี่ก็มาแชดถี คนศึกออกไปภายทาลอ ๔๑ ชี่ ออกมาภายเมือง ลวง ๕๒ ชี่
เดือน ๓ ออก ๘ ค่ําจึงไปรอดเชียงตุง ซ้ําแลวออกจากเชียงตุง จึ่งไปรอดเมาซี่หั้นแล
จึงไปฟนยี่ปนที่เมาซีหั้นแล ฟนยี่ปน บแพ ออกจาก เชียงตุงก็มาอยูเมืองลวง เมืองหน เมืองราย
เชียงเจิง เมืองแช ทาลอ เสียยี่ปนขึ้นยนบินน่ําชอม โคมินตาง ยามนั้นเมืองลวง เมืองหน เมืองราย
ทาลอ ชุมนี้เสียยี่ปน เอาหมากแตกปลอยใส ตายก็มี ซูซางก็มี บใชนอ ย ยามนัน้
โคมินตางอยูเมืองลวง เมืองหน เมืองราย เมืองแช เชียงเจิง ทาลอ ทั้งมวล
หื้อไพรเมืองปานไปซ้ําแลวหนี้เลาแล”
หลังจากจบเรือ่ งที่เปนพื้นเมืองลวงแลว ยังมีเนื้อหาอื่นอีกเชนรีต ๑๒ คอง ๑๓ ประเวณี
๑๕ คองคา คองเมือง ๑๖ เปนตน กลาวไดวา ฉบับที่ ๔ นี้ไมไดมีโครงเรื่องที่ลําดั บราชวงศ
เหมือนฉบับ ๑ และ ๒ แตเปนเหมือนงานชาติพันธุวรรณาของทองถิ่นตนเอง ที่สะทอน
ความสนใจ ของผูบนั ทึกวาเขาไดเลือกที่เลาและไมเลาเรือ่ งใดไวบาง
ที่นาสังเกตอีกอยางหนึ่งคือเนื้อหาของฉบับนี้ คอนขางเนนความสัมพันธกับเมืองทาง
ใตมากกวาโดยเฉพาะกับเชียงแสน เชียงตุง และลาว เชนตอนที่เลาถึงเรื่องเจาหลวงคํารายซึง่
เปนคนเชียงตุง ขี่มาขึ้นมาขอพึ่งสมพาน เจาแผนดินสิบสองปนนา และไดรับแตตั้งเปนอุปราชก้ํา
ขวา เมื่อหอมารบเมืองแช พระหลวงคํารายอาสาเปนแมทัพไปรบกับหอจนไดชัยชนะ และได
อาศัยอยูที่เมืองแช ตอมาเจาหลวงคํารายไดกลายเปนเทวดาเมือง เรียกวา “เจาฟาหลวงหมวกคํา
สามราน”
อีกเรื่องหนึ่ง เนื้อหากลาวถึงการแบงเขตแดนระหวาง เชียงแสนกับเมืองลวง สรุปไดดังนี้
จ.ศ. ๖๓๔ เจาเชียงแสนชื่อปูนเมือง ขึ้นมาถึงเมืองลวงเพื่อมาปรึกษาเรื่องการปกปนเขตแดน
ระหวางเมืองทั้งสอง โดยเจาเชียงแสนมีคําถามสามขอ คือ ๑) แดนเมืองควรจะกําหนดจากไหน
ถึงไหน ๒) รอยดางควรมีเทาไร และ ๓) ลามหมื่นควรตั้งอยูที่ใดบาง เจาเเมืองลวงตอบวารอย
ตอมาเจาเมืองลวงจึงพาเสนา
ดางและลามหมื่นตั้งแลวยังเหลือแดแดนเมืองยังไมไดกาํ หนด
อามาตยไป “เลียบทองขอบทางแทคํา” กลาวคือไปสํารวจพืน้ ที่จริงวาควรกําหนดเขตแดนทีไ่ หน
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บาง โดยเริ่มตนจากปากแมน้ํางะ ขึ้นไปเรือ่ ย ๆ ผานปาไม ภูเขา แมนา้ํ และหมูบาน “ขาหัวมอน”
ตาง ๆ จนกระทั่งวนกลับมาถึงที่เดิม ระหวางที่ผานไปตามที่ตางๆ มีการฝง “หลักคํา” ไวจํานวน
๘ หลัก บางทีม่ ีการฆาแพะหรือควายกอนฝงหลักคําดวย หลักคําที่ถูกฝงไวทั้ง ๘ แหงดังนี้
แมน้ําสา
บานกอสวนละ
ผาแท
ดอยสามทาว
ดอยแขมหลวง
ทางแยกเมืองลวง เมืองยู เมืองหลวย
หัวน้ําพราว
หนองสามคา
วิเคราะหและอภิปราย
๑. ปรากฏการณของการพยายามสืบเสาะ แสวงหา ตํานานเมือง หนังสือพื้นเมือง ในหมูผูรูของ
ทองถิ่นสิบสองปนนาบอกอะไรแกเราบาง ขาพเจาคิดวาอยางนอยบอกเราวา กําลังมีการพยายาม
คนหา หรือสรางคําอธิบายใหมใหกับทองถิ่นของตนเองของชาวไตลื้อ ในกระแสสังคมที่กําลัง
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบัน เพื่อเปนการยืนยันถึงความเกาแกดั้งเดิมของตนเองในทาง
วัฒนธรรมที่ตางออกไปจากคนกลุมใหญทคี่ วบคุมอํานาจอยู (Contesting Literacy) การยืนยัน
กรณีนี้ เปนการยืนยันผานวัฒนธรรมทางภาษา ซึ่งในกรณีของอักษรธรรมนี้อยูเลยเสนพรมแดน
ของรัฐ
๒. เมื่อแยกแยะโครงสรางของเนื้อเรื่อง ของทั้ง ๔ ฉบับพบวา สองฉบับแรกมีลักษณะการบันทึก
ในรูปแบบ ลําดับตระกูลเจาเมือง และเหตุการณสําคัญ ฉบับสาม อยูในโครงเรื่องแบบตํานาน
พระเจาเลียบโลก สวนฉบับสี่เปนเหมือนเอาทั้งสองฉบับมารวมกัน
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๓. จากตัวอยางพื้นเมืองลวง ๔ ฉบับ ที่ไดนําเสนอไปแลวนี้ จะเห็นไดวา เนื้อหาตลอดจนวิธีการ
เขียนของแตละฉบับที่มีความแตกตางกันออกไปนี้
สะทอนใหเราเห็นความคิดและความสน
ใจของผูเขียน/คัดลอกแตละคน
ที่มีตอประวัติศาสตรของเมืองลวงอันเปนบานเกิดเมืองนอน
ของตนที่ตางกันออกไป หากเราเอาทั้งสี่ฉบับนี้ กลับมาสังเคราะหเรือ่ งขึ้นมาใหม ก็จะไดภาพ
ของควมคิดของผูเขียน/คัดลอก ซึ่งก็คือความคิดของปญญาชนทัองถิ่น ที่มีตอบาน เมืองของ
ตนเอง
หากถือเอาหนังสือพื้นเมืองลวงทั้ง ๔ ฉบับ เปนตัวแทนของเสียงสะทอนจากมืองชาย
แดนทีก่ ําลัง เลาเรื่องราวของตนเอง เราก็จะพบวาเสียงเหลานี้เปนเสียงที่มีชีวิตชีวา ไมแหงแลง
แตกอปรไป ดวยจินตนาการอันหลากหลาย สําหรับขาพเจาเมื่ออานนังสือพื้นเมืองลวง ก็รูสึกไดวา
ทานเหลา นีก้ ําลังเลาประวัตศิ าสตรที่มีสีสันของเมืองที่ชายแดนใหเราฟงนั่นเอง
๔. ขาพเจาคิดวา ตอไปหากเราจะศึกษาเอกสารประเภทพับสา เราไมควรแยกออกจากปริบท
เชิงพื้นที่ที่พับสานั้นถูกพบ คือตองใหความสําคัญกับบริบทแวดลอมที่ทําใหเกิดพับสานั้นขึ้นมา
ดวย เชนเปนพับสาที่ชายแดน พับสาในหมูบานใดหมูบานหนึ่ง เปนตน เพราะวานอกจากการ
มองพับสาเฉพาะที่เนื้อหาอยางเดียว หากเราพิจารณาดวยวามันถูกเขียนขึ้นที่ไหน อยางไร โดยใคร
ดวยแลวนาจะทําใหเราทราบถึงความเคลื่อนไหวของความคิดในพืน้ ที่นั้น ๆ ไดดว ย
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