
   

  

            สืบสานสายสัมพนัธ อุบลราชธานศีรีวนาไลย : เชียงรุงแสนหวีฟา 

   พระใบฎีกาสุพจน   ตปสีโล1 

ความนําเร่ือง 

 การศึกษาเรื่องกลุมชาติพันธุตางๆ ที่เขามาต้ังถ่ินฐานในภาคตะวันออกเฉียงเหนือในอดีตน้ันยังอยูใน

ขอบเขตจํากัด โดยเฉพาะอยางย่ิงเรื่องของราชวงศเชียงรุงซึ่งมีถ่ินฐานในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนมี

ความสัมพันธอยางไรกับเจานายเมืองอุบล ประวัติศาสตรสวนใหญที่ชาวอุบลราชธานีรับทราบมักจะเริ่มตนที่ 

เจาพระวอ   เจาพระตาเกิดความขัดแยงกับกษัตริยกรุงเวียงจันทรจึงเกิดการสูรบระหวางทั้งสองเมือง 

จนกระทั่งพระปทุมวราชสุริยวงศ2อพยพโยกยายไพรพลมาต้ังเมืองที่ดงอูผึ้ง ซึ่งเปนจังหวัดอุบลราชธานีใน

ปจจุบัน  

 ดังน้ันการศึกษาความสัมพันธและรองรอยทางประวัติศาสตรของราชวงศเชียงรุง ที่นําวัฒนธรรมไทลื้อ

และวิทยาการตาง ๆ มาพรอมกับชาวนครเชียงรุงในจังหวัดอุบลราชธานี เชน งานชางไม สถาปตยกรรมและ

การกอสราง รวมทั้งหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนา ความเช่ือประเพณี ซึ่งหลักฐานและรองรอยของ

วิทยาการที่กลาวมาน้ียังมีปรากฏใหเห็นอยางชัดเจนในปจจุบัน แมกระน้ันก็ตามเรื่องของราชวงศเชียงรุงใน

จังหวัดอุบลราชธานี นักประวัติศาสตรและผูสนใจก็ยังศึกษาสืบคนนอยนัก จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา

อยางกวางขวาง และละเอียดลึกซึ้งเพื่อเปดพรมแดนของการเรียนรูและสรางองคความรูที่สําคัญ ซึ่งมีความ

จําเปนสําหรับการศึกษาประวัติศาสตรความสัมพันธระหวางกลุมชาติพันธและการเขาถึงคุณคาของความเปน

มนุษยสืบไป 

 เปนที่ทราบกันวาตํานานเมืองอุบล ไดมีการกลาวถึงการสืบเช้ือสายของเจาเมืองอุบล วา มาจาก เจา

นครเชียงรุง3 แสนหวีฟา4 ของเจาปางคํา5  ซึ่งเปนพระบิดาของเจาพระวอ  เจาพระตา6 เหตุการณไดเกิดข้ึน

เมื่อ พ.ศ. 2228 จีนฮอเขาปลนสะดมทรัพยสิน ภายในนครเชียงรุงไมสงบ วุนวายเจาปางคํา  พระราชวงศช้ัน

                                                             
1ผูชวยอธิการบดีฝายวิชาการ   วิทยาเขตอุบลราชธานี 
2 พระประทุมวรราชสุ ริยวงศ  ( เจาคําผง )  เปน บุตรของ เจ าพระตาและนาง บุศดี   เปนหลานปู เจาปางคํ า ราชวงศ เชี ย ง

รุง  .http://guideubon.com/news/view สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556. 
3เชียงรุง ในภาษาจีนเรียกวา “จ่ิงหง”(jinghong) มาจากเร่ืองราวในพุทธตํานานของชาวไทล้ือที่วา เมื่อคร้ังองคสัมมาสัมพุทธเจาเสด็จมา

โปรดสัตวถึงยังดินแดนริมฝงโขงของชาวไทล้ือแหงนี้ ก็เปนเวลาเชาพอดี จึงเรียกดินแดนแหงนี้วา เชียงรุง อันเปนดินแดนที่พระพุทธศาสนาจะ

เจริญรุงเรืองสืบไปในอนาคต  จึงเรียกวา เชียงรุง สืบมา.http://th.wikipedia.org/wiki/เชียงรุง สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม  2556. 
4  พ.ศ. 1827 จึงอยูภายใตอํานาจของจีน แตจีนก็ไมไดปกครองเอง แตแตงตั้งกษัตริยเชียงรุง เปนขุนนางปกครองแทน นโยบายนี้เดิมที

เรียก จ๊ิหมี จ๊ิ แปลวา ขลุม (ครอบปาก) มา หมี แปลวา เชือกสนตะพายวัว ตอมาก็พัฒนาเปน เซียนเวย เซียน แปลวา ประกาศปาวรอง เวย 

แปลวา ปลอบโยน ซ่ึงหมายถึงตําแหนงของเจาแสนหวีจึงหมายถึงผูที่ทําหนาที่เกล้ียกลอมปลอบโยนราษฎรในปกครองใหอยูในอํานาจของ

จักรพรรดิจีน แตสํานวนไทยเรียกวา แสนหวี นั่นเอง.http://www.bloggang.com/viewdiary สืบคนเมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556. 
5เจาปางคํา ผูประพันธ สินไซ หรือ สังศิลปชัย เปนวรรณกรรมที่นิยมกันมากในอาณาจักรลานชาง โดยมีเคาโครงเร่ืองมาจากปญญาสชาดก 

ที่ประพันธขึ้นในรัชสมัยพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช และสินไซสํานวนของเจาปางคําก็ไดรับการยกยองวาเปนวรรณกรรมชิ้นเอกชิ้นหนึ่งของลาน

ชาง .th.wikipedia.org/wiki/เจาปางคํา  สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556.  
6นักวิชาการประวัติศาสตรทางเวียงจันทนยืนยันวาเจาพระตากับเจาพระวอเปนบุคคลเดียวกัน มีพระนามวาเจาพระวรพิตา หรือพระวอระ

ปตา.http://kanchanapisek.or.th/kp8/ubn/ubn203.html สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
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ผูใหญจึงไดชักชวนพระญาติ ไพรพลเดินทางมาขอพึ่งพระเจาสุริยวงศาธรรมิกราช แหงกรุงเวียงจันทร พระ

ประยูรญาติฝายพระมารดาซึ่งก็ไดใหการตอนรับเปนอยางดี โดยโปรดใหนําพระญาติ และไพรพลที่ติดตามไป

ต้ังเมืองหนองบัวลุมภู นอกจากน้ันยังโปรดใหมีการเสกสมรสระหวางเจานายจากนครเชียงรุงกับราชวงศลาน

ชาง เพื่อกระชับความสัมพันธใหแนนแฟนของราชวงศทั้งสอง รวมทั้งเกิดความไววางใจกัน จากความสัมพันธที่

เปนพิเศษดังกลาว ทําใหเมืองหนองบัวลุมภู7อยูในฐานะพิเศษ คือ ไมตองสงสวย เครื่องบรรณาการ และมีสิทธิ

สะสมไพรพลอยางเปนอิสระ ไมเปนเมืองข้ึนของนครเวียงจันทร ซึ่งตอมามีช่ือเมืองวา “นครเข่ือนขันธกาบแกว

บัวบาน8” มีเมืองหนาดาน 4 เมือง คือ เมืองภูเขียว9   เมืองภูเวียง10  เมืองผาขาว11 และเมืองพันนา12การ

ปกครองภายในนครดังกลาวจึงเปนไปในฐานะประเทศราชมีภาษาพูด – ภาษาเขียนเปนของตนเอง ซึ่งเปนสิ่ง

สําคัญในการรักษาวัฒนธรรมและสิ่งที่สําคัญที่สุดน่ันคือความศรัทธาในพระพุทธศาสนาถึงแมวาจะมีการอพยพ

โยกยายเมืองไปในที่ต าง  ๆ ในดินแดนภาคตะวันออกเฉียง เหนือในระยะเวลาหลายสิบปก็ตาม 

  ดังน้ันการศึกษาสายสัมพันธทางสายเลือดสองนครแหงน้ี เพื่อแสดงใหเห็นวาคงถึงเวลาที่จะตองหันมา

ทบทวนอดีต ใสใจในรากเหงาวัฒนธรรมด้ังเดิมสรางจิตสํานึกเอาใจใสรักษามรดกวัฒนธรรมที่บรรพบุรุษสั่งสม

มา เชนงานชางไม สถาปตยกรรมและการกอสราง รวมทั้งหลักปรัชญาของพระพุทธศาสนา ความเช่ือประเพณี

ตาง ๆ รายละเอียดทั้งหมดจะนําเสนอใหทราบไปตามลําดับตอไป 

ความสัมพันธศิลปะลานนา-เชียงรุง-อุบลราชธานี 

 อาณาจักรลานนา13 คือ ราชอาณาจักรของชาวไทยวนในอดีตที่ต้ังอยูบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศ

ไทย ตลอดจนสิบสองปนนา เชน เมืองเชียงรุง (จิ่งหง) มณฑลยูนนาน ภาคตะวันออกของพมา ฝงตะวันออกของ

แมนํ้าสาละวิน ซึ่งมีเมืองเชียงตุงเปนเมืองเอก ฝงตะวันตกแมนําสาละวิน มีเมืองนายเปนเมืองเอก และ 8 

จังหวัด ไดแก จังหวัดเชียงใหม ลําพูน ลําปาง เชียงราย พะเยา แพร นาน และแมฮองสอน โดยมีเมืองเชียงใหม เปนราช

ธานี มีภาษา ตัวหนังสือ วัฒนธรรม และประเพณีเปนของตนเอง  

ตอมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของอาณาจักรตองอู อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรอังวะ จนสิ้นฐานะ

อาณาจักร กลายเปนเมืองสวนหน่ึงของอาณาจักรอังวะในราชวงศนยองยาน ไปในที่สุด สวนทางดานงาน

ศิลปกรรมลานนา โดยอารยะธรรมสวนใหญไดถูกสงตอมาจากอาณาจักรหริภูญไชย14 ซึ่งเปนศูนยกลางทาง

                                                             
7เดิมชื่อ จําปานคร จากนั้นเปล่ียนชื่อตามผูเขามาครอบครอง ดังนี้ นครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน  เมืองกมุทธาสัย  เมืองหนองบัวลุมภู  

อําเภอหนองบัวลําภู  และจังหวัดหนองบัวลําภูในปจจุบัน .th.wikipedia.org/wiki/จังหวัดหนองบัวลําภู   สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม  2556. 
8 พ.ศ.2310 กรุง เวี ยงจันทรไดขอกํา ลังพมาจากเมืองเชีย งใหม บุกตีจนตองอพยพจากนครเขื่ อนขันธกาบแก วบัวบาน . 

http://kanchanapisek.or.th/kp8/ubn/ubn203.html สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
9ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดชัยภูมิ อางแลว           สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
10ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดขอนแกน อางแลว       สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
11ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดเลย อางแลว           สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
12ปจจุบันอยูในเขตจังหวัดสกลนคร อางแลว        สืบคนเมื่อวันที ่5 มีนาคม 2556. 
13http://th.wikipedia.org/wiki/อาณาจักรลานนา สืบคนเมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม  2556. 
14http://www.antiqueofsiam.com/Knowledgepage.htmlสืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%B7%E0%B8%AD_(%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2)
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%99%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%83%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%92%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%93%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B9
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%98%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B0&action=edit&redlink=1
http://kanchanapisek.or.th/kp8/ubn/ubn203.html
http://th.wikipedia.org/wiki/�ҳҨѡ���ҹ�� �����
http://www.antiqueofsiam.com/Knowledgepage.html


   

  

ศาสนามากอน หลังจากน้ันพระยามังราย15ไดสถาปนา นพบุรีศรีนครพิงค (จังหวัดเชียงใหม) ข้ึนเปนราชธานี

ดังน้ัน ในยุคแรกจึงไดมีการรับเอาศิลปะหริภูญไชยมาบางสวน อีกทั้งยังไดรับอิทธิพลมาจากศิลปะพมาแบบ

พุกาม ซึ่งเจริญรุงเรืองอยูที่ประเทศพมาในขณะน้ัน เริ่มจากพญามังรายไดยกทัพไปยังอาณาจักรพุกาม และได

ขอชางฝมือในดานตาง ๆ เพื่อมาชวยฝกฝนความชํานาญใหแกชางลานนา ดังจะเห็นไดจากปูนปน ดินเผาแบบ

พุกาม รวมไปถึงศิลปะอินเดีย แบบปาละ ที่ผานศิลปะแบบพุกามเขามามีอิทธิพลกับศิลปะแบบลานนา จาก

ความสัมพันธทางเครือญาติของกษัตริยทั้งสองอาณาจักรทําใหการแลกเปลี่ยนทางดานศิลปวัฒนธรรมระหวาง

อาณาจักรลานนา และอาณาจักรเชียงรุงจึงมีความคลายคลึงกัน 

  เมื่อผูเขียนศึกษาถึงประวัติความเปนมาของอาณาจักรเชียงรุง16 โดยสรุปแลวพบวาเปนอาณาจักรที่

สงบเงียบ นาอยู มีความเจริญทางศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาที่รุงเรือง อาณาจักรเชียงรุงน้ันมีจริงๆ แต

ปจจุบันถูกคอมมิวนิสตจีนกลืนไปแลว ในชวงพ.ศ.2505 จีนสงทหารลงมายึดครองไดทําลายศิลปเกือบทั้งหมด 

เปนยุคของการเปลี่ยนแปลงการปกครอง และการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน พระพุทธศาสนาในสิบสองปนนาไดถูก

ทําลายวัดกลายเปนสถานที่เลี้ยงหมู เลี้ยงไก ฐานองคพระกลายเปนเวทีการแสดงไมมีใครกลาทํากิจกรรมทาง

ศาสนาในวัด พระถูกจับสึกพระบางรูปตองปลีกวิเวกไปอยูตามปา พระพุทธศาสนาในสิบสองปนนา เพิ่งกลับมา

ฟนฟูใหมหลัง 2519 ดังที่แสดงในภาพประกอบ 1 ในระหวางการปฏิวัติพุทธศิลปะบางสวนถูกนําหนีเขามา

ประเทศไทย โดยเฉพาะพระพุทธรูปสมัยเชียงรุง เปนศิลปพุทธศิลป ที่อลังการ สวยงาม ซึ่งผูเขียนเองก็ไมเคย

เห็นมากอน เมื่อเห็นจึงรูถึงความเจริญของพระพุทธศาสนาที่มีมากอนอาณาจักรลานนา ซึ่งพระพุทธรูปและ

พระเครื่องที่มีอายุมากกวา 700 ปดังแสดงในภาพประกอบ 2จะเห็นถึงความคลายคลึงของศิลปะของทั้งสอง

เมืองวามีความสัมพันธมาแตเกากอนเปนแนแท 

ภาพประกอบ 1 พระพุทธศาสนาในสิบสองปนนา ยุคของการปฏิวัติวัฒนธรรมจีน 

 

                                                             
15พญามังราย (พ.ศ. 1782—1854) เปนพระมหากษัตริยไทยฝายเหนือ พระองคเปนพระราชโอรสของลาวเมง พระมหากษัตริยแหงหิรัญ

นครเงินยางเชียงราว กับนางเทพคําขยาย ราชธิดาของทาวรุงแกนชาย พระมหากษัตริยแหงเมืองเชียงรุงสิบสองพันนา เสวยราชยเปน

พระมหากษัตริยลําดับที่ 25 แหงหิรัญนครเงินยางเชียงราวเมื่อ พ.ศ. 1804 และตอมาทรงสรางอาณาจักรลานนาเมื่อ พ.ศ. 1839 จึงเปนปฐม

กษัตริยแหงอาณาจักรดังกลาวดวย สืบคนจาก http://th.wikipedia.org/wiki/พญามังราย.เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
16ไทเผาล้ือ  ไทเผานี้เปนเผาที่เปนมารดาของพญาเม็งราย  กลาวคือ พญาเม็งรายนั้นเปนหลานของเจาเมืองสิบสองพันนา.  

www.chiangmai-thailand.net/king/king.htmสืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%97%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%84%E0%B8%B3%E0%B8%82%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%A2&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%8D%E0%B8%99%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://www.chiangmai-thailand.net/king/king.htm


   

  

 

 

        
 ภาพประกอบ 2  พระพุทธรปูศิลปะเชียงรุง17 เปรียบเทียบพระพุทธรูปองคเงิน18(องคขวา) วัดปากนํ้า 

อ.เมือง  จ.อุบลราชธานี  และพระพุทธรปู(องคซาย)ที่ถูกนํามาสิบสองปนนา 

 จากภาพประกอบ 2 จะเห็นวาศิลปวัฒนธรรมสามารถสืบคนจากหลักฐานทางดานพุทธศิลปะ ซึ่ง

พบวาไตลื้อในประเทศไทย พื้นเพด้ังเดิมลวนแตอพยพหรือถูกกวาดตอนมาจากดินแดนสิบสองปนนาทั้งสิ้น 

ดินแดนแถบน้ีถือวาเปนเขตกันชน เพราะอยูติดกับประเทศพมาและจีน ชวงที่ประเทศพมามีอํานาจมาก สิบ

สองปนนาก็เปนเมืองข้ึนของพมา บางชวงไทยมีอํานาจกลาแข็งก็ตองหันกลับมาสวามิภักด์ิอยูกับไทย เพราะมี

ภาษาและวัฒนธรรมเดียวกัน การเคลื่อนยายผูคนในดินแดนแถบน้ีจึงเปนไปตามข้ัวอํานาจของแตละยุคสมัยน่ัง

เอง นอกจากการศึกษาพุทธศิลปะพระพุทธรูปสมัยเชียงรุงแลว ยังพบวาสถาปตยกรรมการกอสรางของชาวไต

ลื้อมักนิยมปลูกบานเรือนบนที่ราบลุมใกลแหลงแมนํ้า อยางที่ชาวไทลื้อ เดิมมีถ่ินที่อยูบริเวณหัวนํ้าของ (นํ้า

โขง) เมืองลื้อหลวง จีนเรียกวา "ลือแจง" ตอมาไดเคลื่อนยายลงมาอยูบริเวณเมืองหนองแส หรือที่เรียกวาคุนห

มิงในปจจุบัน แลวยายลงมาสูลุมนํ้าหลันชาง19 (นํ้าโขง) สิบสองปนนา ในปจจุบัน เชนเดียวกับที่ เมือง

อุบลราชธานีก็ต้ังอยูในลุมแมนํ้ามูลน่ันเอง  สวนศูนยการปกครองของชาวไทลื้อสิบสองปนนาเรียกวา หอคํา

หรือพระราชวังเวียงผาครางซึ่งไดมีการกอสรางดวยไมทั้งหมดมาต้ังแตเมื่อประมาณ 825 ปกอน โดย พญา

                                                             
17http://uauction2.uamulet.com สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
18หลวงพอเงิน  เปน พระพุทธรูป ศิลปะเชียงแสน ลานชาง อายุ ประมาณ 700 ป หลวงพอเงินกับการสถาปนาเมืองอุบลราชธานีศรี

วนาลัยหลวงพอเงิน จึงเปน สัญลักษณ แหง วัฒนธรรม และ มหาศรัทธา เปนศูนยรวมจิตใจ ของ บานปากน้ํา บุงสระพัง ชุมชน ใกลเคียง และ ใน 

จังหวัดอุบลราชธานี.http://www.paknum94.com/ สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2556. 
19ชาวไทล้ือเรียกวา แมน้ําลานชาง ชาวจีน เรียกวา แมน้ําหลันชาง หรือ หลันชาง หรือ หลันชางเจียง.จิตราภรณ  สุทธาวาส,ความเปนมา

ของสิบสองปนนา.(รวมบทความทางวิชาการ เร่ือง ไทล้ือ:เชียงคํา),2529, หนา 28 – 34. 

http://uauction2.uamulet.com/
http://www.paknamubonclub.com/index.php?option=com_content&view=category&id=82:%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B4%E0%B8%99-700-%E0%B8%9B%E0%B8%B5-%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B5&layout=blog&Itemid=70
http://www.paknum94.com/


   

  

เจือง หรือ สมเด็จพระเจาหอคําเชียงรุงที่ 120ต้ังริมฝงแมนํ้าโขงเมืองเชียงรุงถูกเผาทําลายลงจนราบคาบไม

หลงเหลือแมแตรูปภาพ   รวมทั้งตําราทางพระพุทธศาสนาในสิบสองปนนาถูกเผาทําลายลงเปนจํานวนมาก

การปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาถูกสั่งหามโดยเด็ดขาดพระพุทธศาสนานิกายเถรวาทที่เคยรุงเรืองในเชียงรุงตอง

หยุดลงและขาดชวงไปในที่สุด ผูเขียนจึงอนุมานความใกลเคียงของวัฒนธรรมระหวางอาณาจักรลานนา21 และ

อาณาจักรเชียงรุง ลักษณะของหอคําหรือที่วาราชการของกษัตริยไทลื้อในครั้งน้ันนาจะมีลักษณะใกลเคียงกับ

หอคํา นครเชียงใหม สวน คุมหลวง22 ของเจาคําผง เจาเมืองอุบลราชธานี องคแรกน้ันก็ไดถูกรื้อโดยไมมีการ

บันทึกภาพเปนหลักฐาน เหลือแตภาพสิมวัดหลวง ซึ่งผูเขียนสันนิษฐานวานาจะมีลักษณะสถาปตยกรรมไม

แตกตางกันเทาไรนัก ดังแสดงภาพใหเห็นในภาพประกอบ 3 , 4  

 
 

ภาพประกอบ 3 หอคํา เขตเวียงแกว คือ สถานที่วาราชการของเจานครเชียงใหม (พ.ศ.2068 - 2101)23 

                                                             
20ยรรยง  จิระนคร และรัตนาพร  เศรษฐกุล,ประวัติศาสตรสิบสองปนนา,(กรุงเทพมหานคร : บริษัท ดี.เค.ปร้ินติ้งเวิลต จํากัด),2544,หนา 

91. 
21วรลัญจก  บุณยสุรัตน. “องคประกอบของศาสนสถานและลักษณะวิหารเมืองเชียงใหม-เมืองหลวงพระบาง.”  การประชุมทางวิชาการ  

เร่ืองความสัมพันธระหวางลานนา-ลานชาง,2553,หนา 56 – 66.  
22ใกลวัดหลวง ตั้งอยูบริเวณริมฝงแมน้ํามูล.http://guideubon.com/news/view.php_id=22&d_id=6 สืบคนเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 

2556. 
23http://www.chiangmai-thailand.net/grand_palace/horkum.htmสืบคนเมื่อวันที่ 7  พฤษภาคม 2556. 

http://guideubon.com/news/view.php_id=22&d_id=6
http://www.chiangmai-thailand.net/grand_palace/horkum.htm ������ѹ��� 7


   

  

 
ภาพประกอบ 4 สิมวัดหลวง  จังหวัดอุบลราชธานี24 

 อุบลราชธานียังเปนกรณีตัวอยางถึงการผสมผสานกับวัฒนธรรมทองถ่ินกับวัฒนธรรมชาวไทลื้อ 

ตัวอยางเชนรูปแบบการปกครองเพื่อความเหมาะสมจากการถูกรุกรานไดมีการปรับเปลี่ยน มาต้ังแตสมัยเจา

พระวอ น่ันคือการปกครองแบบอัญญาสี่25 ดังน้ันเมื่อพระประทุมวรราชสุริยวงศ (เจาคําผง) มาสรางเมือง

อุบลราชธานี จึงไดสรางโฮง หรือคุมของอัญญาสี่ข้ึนเพื่อเปนคุมของเจาเมืองอยู 4 คุม ซึ่งเปนการปกครองของ

เมืองตาง ๆ ในดินแดนลานชางตางกันก็แตเพียงคํานําหนา เชน เมืองหลวง หรือเมืองสําคัญ จะเรียกวา เจา

อุปราช สวนเมืองเล็ก  เรียกวา อุปราช ไมมีคําวาเจา นําหนาเทาน้ัน 

 สิ่งกอสรางที่สําคัญพระพุทธศาสนายังเปนแหลงวัฒนธรรมสําคัญของของทั้งสองเมือง สถาปตยกรรม

ทางพระพุทธศาสนาจึงเปนสิ่งที่แสดงถึงความสัมพันธเชิงประวัติศาสตรไดเปนอยางดี ดังแสดงภาพประกอบ 5 

 

                                                             
24สิมวัดหลวงลักษณะเปนผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผาขนาดใหญกวาสิมทั่วไป ตัวสิมหันหนาไปทางทิศตะวันออก ตัวอาคารกออิฐถือปูน เสา

ดานหนาส่ีตนเปนเสาเหล่ียมลบมุม หัวเสาทําเปนรูปบัวจงกล ทวยไมแกะสลักแบบหูชาง หนาบันฉลุไมลูกฟกหนาพรหม สาหรายรวงผ้ึงแบบพ้ืนบาน

อีสาน ซ่ึงไดรับอิทธิพลจากศิลปะลานชาง หลังคาชั้นเดียวทรงจ่ัว ไมมีลดชั้นปกนก (พะไร) ดานขางเปนแปนมุงไมหนาจ่ัว ตกแตงชอฟา ใบระกา 

หางหงส  ไมมีนาคสะดุ ง  กล าวกันวามีความสวยงามคล าย กับสิมวัด เชีย งทอง  เมืองหลวงพระบางของลานชา ง  แต ร้ือไปแล ว .

http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/ubonratchthani7.htm.สืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556. 
25ระบบตําแหนงอาญาส่ีในอีสานแมรับรูปแบบมาจากลานชางแตมีลําดับศักดิ์ที่แตกตางกัน คือ เมืองหลวงพระบาง  เจานครเวียงจันทร 

และเมืองนครจําปาศักดิ์ ในชวงในชวงที่เปนประเทศราชของสยามมีฐานะเปน “เจาประเทศราช” อาญาส่ีมีตําแหนงเปน “เจา” คือ  (1) เจาผูครอง

นคร(กษัตริยประเทศราช) (2)เจาอุปราช(เจาอุปฮาด) (3) เจาราชวงศ  (4) เจาราชบุตร สวนหัวเมืองในอีสานที่ยกหมูบานขึ้นเปนเมืองสยามแตงตั้ง

ตําแหนงอาญาส่ีเปน “ขุนนาง” คือ (1) เจาเมือง (2) อุปราช(อุปฮาด) (3) ราชวงศ  (4) ราชบุตร.บําเพ็ญ  ณ อุบล,พิธีกรรมฆานกหัสดีลิงค งานศพ

เจานายเมืองอุบล,(เมืองโบราณ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.),2533,หนา 123. 

http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/ubonratchthani7.htm.��������


   

  

          
ภาพประกอบ 5 รูปขวา เปนภาพวัดปาเจ (วัดปาเชตมหาราชฐาน) เมืองเชียงรุง    รูปซาย วัดทุงศรีเมอืง จ.

อุบลราชธานี26 

 จากภาพประกอบ 5 แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธทางวัฒนธรรมและสถาปตยกรรมในดินแดนแถบ

ลานนา – ลานชาง หลักฐานทางประวัติศาสตรของชาวไทลื้อ27 ปรากฎในพงศาวดารดังกลาวไดทาวความถึง

สมัยพอขุนบรมราชาธิราช เจาผูครองนครเมืองแส(หนองแส) มีพระราชโอรส 7 องคและทรงใหโอรสออกไป

สรางเมืองตาง ๆ คือ 

 ขุนลอ สรางเมือง  ชวา (หลวงพระบางหรือลานชาง) 

 ขุนผาลาน “ หัวแต  หรือหอแต (สิบสองปนนา) 

 สามจสูง “  แกวชองบัว หรือจุลนี(หัวพันทัง้หาทั้งหก) 

 ไสผง “  โยนก (ลานนา) 

 งัวอิน “  อยุธยา (ลานเพีย) 

 ทาวมม “  เชียงคน หรือหลาคํามวน 

 ทาวเจือง “  เชียงขวาง 

 จากพงศาวดารไดกลาวถึง ความสามารถของกษัตริยไทลื้อ28 สิบสองปนนาผูสามารถรบชนะแควน

แกวหรือเวียดนาม  ลานชาง  สิบสองปนนาและแผขยายอาณาเขตออกไปอยางกวางขวาง ฉะน้ันประเพณี 

วัฒนธรรม ความเช่ือ จึงไดแพรหลายไปยังกลุมชนพื้นเมืองกระจายไปแทบทุกจังหวัดในประเทศไทย 

                                                             
26หอไตรวัดทุงศรีเมือง สรางในสมัยเจาเมืองคนที่สอง คือ พระพรหมวรราชสุริยวงศ  ลักษณะทางสถาปตยกรรม สรางดวยไมทั้งหลัง 

ขนาดกวาง ๓๗ เมตร ยาว ๔๗ เมตร ตั้งอยูกลางสระน้ํา เพ่ือปองกันมดปลวกไปทําลายพระไตรปฎกที่เก็บรักษาไว เปนลักษณะผสมของศิลปะสาม

สกุลชางคือ ไทย พมา ลาว ตัวอาคารเปนแบบไทย ตัวอาคารซอนกันหลายชั้น แสดงอิทธิพลศิลปกรรมพมาที่สงผานมาทางศิลปะลานชาง.

http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/ubonratchthani7.htm.สืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556. 
27กัญญา  ลีลาภัย.ประวัติการคนควาวัฒนธรรมชนชาติไท.(กรุงเทพมหานคร:วังอักษร),2542,หนา 100 – 106. 
28อางแลว หนา 168 – 180. 

http://www1.tv5.co.th/service/mod/heritage/nation/oldcity/ubonratchthani7.htm.�����


   

  

นอกจากน้ันสืบเน่ืองมาจากสาเหตุการเคลื่อนยายถ่ินฐานของชาวไทลื้อหลายสาเหตุดวยกัน29 เชน ถูกกวาด

ตอน , เหตุบานการเมือง การปกครอง , ติดตามญาติพี่นองที่มากอนแลว และหาแหลงทํากินที่มีความอุดม

สมบูรณ มีความสงบสุขรมเย็น ภูมิประเทศที่เหมาะสม หลักฐานที่สําคัญอีกประการหน่ึงน่ันคือ ภาษาซึ่งเปน

วัฒนธรรมสําคัญและแสดงถึงหลักฐานที่บงถึงความสัมพันธที่สืบทอดมาอยางยาวนานระหวางอุบลราชธานี – 

สิบสองปนนา 

ความสัมพันธทางภาษาอุบลราชธานี – สิบสองปนนา 

 ภาษาไทลื้อ(Tai Lü language) จัดอยูในกลุมภาษาตระกูลไท (ไต) มีตัวอักขระหรือตัวเขียนเปนของ

ตัวเองเปนเอกลักษณเหมือนภาษาไทยภาษาไทยโยนกไทยยวนหรือไทยลานนา ไทยอีสานในประเทศไทยเปน

ภาษาพูดที่ใชในกลุมคนไทลื้อภาษามีความคลายคลึงกับภาษาไทยมากและมีตัวอักษรคลายคลึงกับภาษาไทย

ลานนาอักษรธรรมในอีสาน ตัวอยางภาษาไทยและภาษาไทลื้อที่มีความหมายและการออกเสียงใกลเคียงกัน 

 สวนอักษรอีสานตามแบบลานชางมีใชกันมาแตโบราณ30 แบงเปนสองชนิด คืออักษรไทนอยและอักษร

ธรรม โดยอักษรไทนอยใชเขียนเอกสารทั่วไป รวมทั้งเอกสารราชการดวย สวนอักษรธรรมใชเขียนคัมภีรและ

วรรณกรรมทางศาสนา จนกระทั่งมีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ ๕ และเริ่มมีการใชอักษรไทยกลาง

ทั่วประเทศ ทําใหอักษรอีสานทั้งสองเริ่มลดความนิยมลง จนกระทั่งเลิกเรียนเลิกสอนกันในที่สุดในสมัยรัชกาล

ที่ ๖ เมื่อมีหลักสูตรประถมศึกษาจากสวนกลางเขามาแทนที่ ซึ่งตามประวัติศาสตรแลว อักษรไทนอยและ

อักษรธรรมลานชางมีการสืบทอดมาจากลานนา31 

พื้นที่ภาคอีสานมีหลักฐานเปนอักษรจารึกคอนขางหลากหลาย แรกเริ่มน้ัน จารึกที่เกาแกที่สุดที่พบจะใช

อักษรปลลวะ ซึ่งใชกันในสมัยทวารวดี ยุคตอมาก็เปนอักษรขอม จนกระทั่งขอมเริ่มเสื่อมอํานาจลง จารึกใน

ภาคอีสานก็ขาดชวงไปเปนเวลาหลายรอยป กอนที่จะมีอักษรพญาลิไทปรากฏข้ึน ซึ่งตรงกับหลักฐานทาง

สุโขทัยวามีการเผยแผพุทธศาสนาเถรวาทจากสุโขทัยออกไปในรัฐไทยตาง ๆ รวมทั้งลานชางดวย การขาดชวง

ของจารึกเปนเวลาหลายรอยปทําใหสันนิษฐานวาชนชาติที่ใชอักษรขอมกับชนชาติไทย-ลาวที่เริ่มใชอักษรพญา

ลิไทนาจะเปนคนละชนชาติกัน จึงเปนสาเหตุที่ทําใหคนทั้งภูมิภาคเปลี่ยนมาใชอักษรใหมอยางไมมีปมีขลุย ซึ่ง

คงเปนไปไดยากถาประชากรเคยใชอักษรชนิดหน่ึงอยูกอนแลว การเผยแผศาสนาในสมัยพญาลิไทก็ทําใหชน

ชาติไทย-ลาวในลานชางรับอักษรพญาลิไทมาใชต้ังแตบัดน้ัน 

สวนทางภาคเหนือ หริภุญชัยไดรับถายทอดวัฒนธรรมจากชาวมอญที่ลี้ภัยจากการรุกรานของพระเจาอนุ

รุธ แหงพุกามมา และเริ่มมีอักษรมอญใช กอนที่จะคอย ๆ พัฒนาเปนอักษรยวนลานนา (ตัวเมือง) ตอมาจนถึง

สมัยลานนาเชียงใหมเมื่อทางสุโขทัยมีการใชลายสือไทย และแพรกระจายข้ึนไปทางภาคเหนือพรอมกับการเผย

แผพุทธศาสนาในสมัยพญาลิไท ลานนาก็เริ่มรับเอาอักษรสุโขทัยไปใชบาง (ในเวลาไลเลี่ยกับที่ลานชาง) โดยมี

การพัฒนารูปรางและผสมอักษรยวนเขามาเล็กนอย จนกลายเปน อักษรฝกขาม ซึ่งจะใชอักขรวิธีแบบไทยเปน

                                                             
29อางแลว หนา 120 – 125. 
30http://linux.thai.net/~thep/esaan-scripts/สืบคนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556. 
31อางแลว           สืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556. 
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หลัก คือเขียนตัวสะกด-ควบกล้ําบนเสนบรรทัดทั้งหมด การเขียนไมใชเขียนสังโยคหอยขางลางหรือใชตัวเฟอง

ตามแบบมอญอักษรยวนลานนาและอักษรฝกขามคอย ๆ แพรกระจายเขาไปในลานชางผานทางพระลานชาง

ที่มาศึกษาศาสนาในลานนา และแพรอยางทวีคูณเมื่อมีความสัมพันธทางการเมืองกันในสมัยพระเจาโพธิสาล

ราชของลานชาง ซึ่งไดพระราชธิดาของพระเจาเชียงใหมเปนมเหสี และเมื่อแผนดินเชียงใหมวางลงโดยขาดรัช

ทายาท พระไชยเชษฐาธิราชซึ่งเปนพระโอรสจึงไดรับอัญเชิญไปครองเมืองเชียงใหมตามสิทธ์ิทางฝายพระ

มารดาตอมาเมื่อพระเจาโพธิสาลราช สวรรคต พระเจาไชยเชษฐาธิราชจึงไดเสด็จกลับมาสืบราชสมบัติที่ลาน

ชาง โดยไดยายเมืองหลวงจากหลวงพระบางลงมาต้ังที่เวียงจันทนเพื่อหลบหลีกอิทธิพลของพระเจาบุเรงนอง

แหงพมา เอกสารตาง ๆ ของลานนาจึงถูกเคลื่อนยายเขาลานชางขนานใหญ พรอมกับอักษรยวนลานนาและ

อักษรฝกขามดวย 

  การเคลื่อนยายเอกสารครั้งน้ีถือเปนการแพรกระจายภาษาเขียนเขาสูลานชางเปนระลอกที่สอง ชาว

ลานชางรับอักษรฝกขามไดไมยากเพราะเคยใชอักษรพญาลิไทมาบางแลว สวนอักษรยวนลานนาน้ันก็ใชกนัตาม

วัดมากอนหนาน้ันพอสมควรแลวอักษรฝกขามไดพัฒนาตอมาเปนอักษรไทนอย (ซึ่งในประเทศลาว

เรียกวา อักษรลาวบูฮาน หรืออักษรลาวโบราณ) และอักษรไทนอยน้ีก็ไดพัฒนาตอมาจนเปนอักษรลาวใน

ปจจุบัน สวนวิวัฒนาการของอักษรยวนลานนาก็ไดพัฒนาตอมาเปนอักษรธรรมลานชาง ดังน้ัน โดยตระกูล

ภาษาเขียนแลว อักษรไทนอยถือวาอยูในตระกูลอักษรไทย ซึ่งมีรากมาจากอักษรเขมรอีกทอดหน่ึง สวนอักษร

ธรรมน้ันอยูในตระกูลอักษรมอญ 

คนในพื้นที่ภาคอีสานของไทยก็ไดใชอักษรทั้งสองน้ีมาโดยตลอด คนที่เรียนหนังสือก็จะตองเรียนอักษรทัง้

สองน้ี เพราะอักษรไทนอยใชในเอกสารทางราชการ และอักษรธรรมใชในทางศาสนา จนกระทั่งเริ่มลดความ

นิยมลงในสมัย ร.5 ที่มีระบบการศึกษาจากสวนกลาง โดยอักษรไทยภาคกลางเขามามีบทบาทมากข้ึนเรื่อย ๆ 

และเลิกใชอยางสมบูรณในสมัย ร.6 เมื่อมี พรบ. ประถมศึกษา พ.ศ. 2464 

 ประเสริฐ  ณ  นคร32 กลาวถึงที่มาของอักษรไทลื้อวามีความใกลเคียงกับอักษรธรรมลานนา และ

อักษรธรรมอิสาน จนสามารถที่จะอานหนังสือของกันไมยาก สวนที่แตกตางกันระหวางทั้งสองภาษา พอจะ

สรุปไดดังน้ี 

 1.อักษรไทลื้อไมมีสระประสม ออกเสียงสระ “เอีย” เปน “เอ”  สระ “เอือ” เปน “เออ”  และ สระ 

“อัว” เปน “โอ” 

 2.สระบางตัวออกเสียงไมตรงกัน เชน “เปนคน” ออกเสียงเปน “ปนคุน” เปนตน 

  เมีย (ภาษาไทย)   เม (ภาษาไทลื้อ) 

  เสือ (ภาษาไทย)   เสอ (ภาษาไทลื้อ) 

  เมือง (ภาษาไทย)  เมิง (ภาษาไทลื้อ) 

  กลัว (ภาษาไทย)   โก (ภาษาไทลื้อ) 

  เงิน (ภาษาไทย)   งึน (ภาษาไทลื้อ) 

                                                             
32ประเสริฐ  ณ นคร , ที่มาของอักษรไทล้ือกับไทลานนา , (เอกสารประกอบการประชุมทางวิชาการ เร่ือง วัฒนธรรมลานนากับสิบสองปน

นา : ความสืบเนื่องและการเปล่ียนแปลง),2529,หนา 3 – 5 . 



   

  

 

 

 อายบาวตัวดี (ภาษาไทลื้อ) เปนการกลาวถึงผูชายหนาตาดีผูชายที่ดี 

 อีนางตัวดี (ภาษาไทลื้อ) เปนการกลาวถึงผูหญงิหนาตาดีผูหญิงที่ดี 

 จะสังเกตวาคําตางๆในภาษาไทลื้อ33มีความคลายคลึงกับภาษาไทยเปนอยางมากและสามารถสื่อสาร

กันไดอยางเขาใจไมตางจากภาษาไทยลานนาในประเทศไทยและมีหลายคําที่ออกเสียงตรงกับภาษาปกษใตใน

ประเทศไทย 

 สําหรับวรรณกรรมไทลื้อน้ันยังนิยมบันทึกดวยระบบอักษรธรรมมีการบันทึกหรือจารลงในใบลาน 

วรรณกรรมที่เหมือนวรรณคดีอีสาน หลายเรื่อง เชน หมายุย  จําปาสี่ตน คันธนาม34 มโหสถ และกําพราผีนอย  

มหาชาติเวสสันดรชาดก เปนตนวรรณกรรมไทลื้อมีหลายประเภท เชน ประวัติศาสตร  โคลงกลอน นิทานเรื่อง

เลา  เพลงพื้นบาน  ตําราทางปฏิทิน  ตํารายาสมุนไพร สุภาษิต เปนตน เพียงแตแตกตางกันในแงภาษาที่ใช

สําหรับโครงเรื่องน้ันเปนเรื่องเดียวกัน เพราะไดรับอิทธิพลจากลานนา – ลานชาง กลุมชาติพันธุไทย35มีคานิยม

และความเช่ือเรื่องการสรางคัมภีรธรรมถวายไวกับวัดตางๆซึ่งทําใหมีเอกสารโบราณทั้งที่เปนพับสาและใบลาน

มีอยูเปนจํานวนมากเกิดจากวัฒนธรรมประเพณีและความศรัทธาในพระพุทธศาสนาวรรณกรรมตาง ๆ เหลาน้ี 

ถูกเก็บไวที่ “วัด” ซึ่งสถานที่เปนแหลงสะสมวรรณกรรมของชาวไทลื้อ36  ผูชายชาวไทลื้อทุกคนตางอานและ

คัดลอกวรรณกรรมเหลาน้ีไวสืบตอกันหลายช่ัวอายุ จารีตประเพณีที่เกี่ยวกับการสรางคัมภีรธรรมน้ัน37หมายถึง

การคัดลอกคัมภีรธรรมหรือการจางวานใหผูอื่นคัดลอกใหซึ่งคัมภีรเหลาน้ันอาจมีเน้ือหาเปนพระไตรปฎกชาดก

ตํานานหรือแมกระทั่งนิทานพื้นบานก็ไดแลวนําไปถวายวัดถือไดวาเปนการทําบุญที่มีอานิสงสอันย่ิงใหญนํามา

ซึ่งความสุขความเจริญทั้งชาติน้ีและชาติตอๆไปซึ่งนอกเหนือจากผูคัดลอกหรือผูถวายจะไดบุญแลวยังเปนการ

เผยแพรหลักคําสอนและสืบทอดคําสอนไวใหคงอยูตลอด 5,000 พระวัสสาตามความเช่ือเรื่องอายุของ

พระพุทธศาสนาดวย 

 

 

                                                             
33อุดม   รุงเร่ืองศรี , ผูรวบรวม.  พจนานุกรมลานนา – ไทย  ฉบับแมฟาหลวง.  (กรุงเทพมหานคร :อมรินทรพร้ินติ้ง), จัดทําเนื่องใน

วโรกาสที่แมฟาหลวงเจริญพระชนมายุครบ  90  พรรษา  21  ตุลาคม  2533, หนา 156. 
34ชํานาญรอดเหตุภัย,วรรณกรรมไทล้ือตําบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดเชียงราย,ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) , 2547.หนา 20 – 23. 
35สามารถ   สิริเวชพันธ และ เล่ียม   ธีรัทธานนท, สถาปตยกรรมไทยล้ือในเขตจังหวัดนาน ,(เชียงใหม:  ฝายวิจัยลานนา  สถาบันวิจัย

สังคม  มหาวทิยาลัยเชียงใหม), 2530 , หนา 17. 

 
37รองศาสตราจารยดร. อนาโตลเปลติเยร,เอกสารประกอบการบรรยายโครงการเสวนาวัฒนธรรมไทย-ไท”โดยสาขาภูมิภาคลุมน้ําโขงและ

สาละวินศึกษา,(บัณฑิตวทิยาลัย : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม) , 2554,หนา 56 – 69. 



   

  

 
 

 
ภาพประกอบ 6 รูปลาง เปนภาพอักษรธรรม38 รูปบน เปนภาพอักษรไทลื้อ39 

สวนการพิมพหนังสือในปจจุบัน หนังสืออักษรไทลื้อเกาโดยตรงไมคอยแพรหลายนัก40สวนมากจะ

พิมพคูกับอักษรไทลื้อใหมหรืออักษรจีนเชน สุวัณณะปลาไน คําบัวหอมพันกาบ คันธนาม จันทะลาย แมวรัตต

นะชามแสง มังคละปญหา ความฝนพระญาปเสนทิโก สุภาษิตคําขับข้ึนเรือนใหม เวสสันตระและธัมมใบลาน 

เปนตน 

การแตงกาย 

 เครื่องแตงกายเปนหน่ึงในปจจัยสี่ ซึ่งมีความสําคัญ41 ตอการดํารงชีวิตประจําวันของมนุษย มาต้ังแต

เมื่อครั้งที่มนุษยเริ่มรูจักประดิษฐเครื่องนุงหมสําหรับสวมใส โดยผูสวมใสเปนผูออกแบบตามความพอใจของตน

และตัดเย็บเครื่องแตงกายตามแบบน้ันดวยตนเอง เมื่อโลกมีความเจริญทางดานวิทยาการมากข้ึน ใน

                                                             
38 https://www.facebook.com/pages/284625714974396 สืบคนเมื่อวันที่ 12 มีนาคม  2556 
39http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=khurtai&date=23-09-2008&group=5&gblog=6สืบคนเมื่อวันที่  14 มีนาคม  

2556. 
40อภิรดี  เตชศิริวรรณ ,พัฒนาการของอักษรและอักขรวิธีในเอกสารไทล้ือ ,วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิตสาขาภาษาและวรรณกรรม

ลานนา,(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยเชียงใหม, 2546).หนา 56 – 58. 
41http://www.thaiblogonline.com/bhakbhinya.blog?PostID=19865สืบคนเมื่อวันที่ 17 มีนาคม  2556. 

https://www.facebook.com/pages/284625714974396 ��������
http://www.bloggang.com/viewblog.php?id=khurtai&date=23-09-2008&group=5&gblog=6%20%20�����
http://www.thaiblogonline.com/bhakbhinya.blog?PostID=19865


   

  

ขณะเดียวกันก็มีประชากรในสังคมโลกทวีจํานวนข้ึนตามลําดับ  มนุษยมีความจําเปนตองใชเวลาสวนใหญของ

ชีวิตประจําวันไปในการประกอบอาชีพ เพื่อแสวงหารายไดมาเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัว และใชเวลาสวนที่

เหลืออยูในการพักผอนรางกาย มนุษยจึงไมมีเวลาใหกับการออกแบบและตัดเย็บเครื่องแตงกายดวยตนเองได

อีก ซึ่งเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหเกิดการประกอบอาชีพออกแบบและตัดเย็บเสื้อผาข้ึนเปนการเฉพาะ และไดมี

วิวัฒนาการดานการออกแบบเครื่องแตงกายโดยลําดับจนถึงทุกวันน้ี      เครื่องแตงกาย หมายถึงสิ่งที่มนุษย

นํามาใชเปนเครื่องหอหุมรางกาย การแตงกายของมนุษยแตละเผาพันธุสามารถคนควาไดจากหลักฐานทาง

วรรณคดีและประวัติศาสตร เพื่อใหเปนเครื่องชวยช้ีนําใหรูและเขาใจถึงแนวทางการแตงกาย ซึ่งสะทอนใหเห็น

ถึงสภาพของการดํารงชีวิตของมนุษยในยุคสมัยน้ันๆ 

 วัฒนธรรมการแตงกายเปนเครื่องบงบอกเอกลักษณของชาติพันธุ การศึกษาภาษาและ วัฒนธรรมการ

แตงกายของชนผาไทลื้อ ชวยใหทราบถึงและเขาใจ มโนทัศน แนวคิด ปรัชญาชีวิต ความเช่ือคานิยม ตลอดจน

วิถีชีวิตความเปนอยูของชนเผาไทกลุมตางๆ นิทรรศการครั้งน้ีนําเสนอภาษาและวัฒนธรรมการแตงกายของชน

เผาไท 10 ชนเผาภาษาในตระกูลไทตะวันตกเฉียงใต ซึ่งมีถ่ินฐานอาศัยอยูในประเทศไทย ลาว และอินเดีย 

ไดแก ไทยเหนือ (ไทยยวน) ไทยพวน ไทยโซง (ไทยทรงดํา) ไทยกลาง ลาว ภูไท (ผูไทย) ไทยอีสาน ไทลื้อ ไท

ปาเก (พาเก) และไทยใตโดยมีสายสัมพันธชาติพันธุภาษา42การแตงกายเปนสิ่งที่มองเห็นไดงายการแตงกาย

ของหญิงชาวไทลื้อแบบเดิมคือ การนุงซิ่นยาวกรอมเทา ใสเสื้อแขนกระบอกสีคล้ําเรียกตามภาษาไทลื้อวา "เสื้อ

ปดจาง"43 แตในปจจุบันก็มีการเลือกสีสันไดตามใจชอบ ไวผมยาวถึงบั้นเอวและเกลามวยไวตามธรรมเนียมและ

โพกผาสีขาว วิธีมวยผมของหญิงไทลื้อจะเปนเครื่องบงช้ีวาเปนหญิงโสดหรือแตงงานแลว การแตงกายของชาย

ไทลื้อคอนขางเรียบงาย เสื้อและกางเกงทอจากฝายยอมสีคล้ําอาจเปนสีดําหรือนํ้าเงินหรือสีฝายธรรมชาติ ใน

การรวมพิธีสําคัญก็จะมีผาโพกหัวเชนเดียวกับหญิงไทลื้อ ปจจุบันการแตงกายไดเปลี่ยนแปลงและมีพัฒนาการ

ไปตางๆกันแลวแตทองถ่ิน แตก็ยังคงรูปแบบหลักๆไวเชนเดิม และมักจะสวมใสชุดประจําเผาเฉพาะในโอกาส

สําคัญๆเทาน้ัน ในชีวิตประจําวันก็จะแตงกายเหมือนคนไทยทั่วๆไป  

 สวนอุบลราชธานี ถึงแมปจจุบันการแตงกายลักษณะรูปแบบเดิมน้ันไมมีใหเห็น  ในชีวิตประจําวัน แต

ในอดีตชาวอุบลราชธานีมีการแตงกายเหมือนเผาไทลื้ออื่น ๆ เน่ืองจากการซึมซับวัฒนธรรมตามยุคสมัย ซึ่ง

หลักฐานที่บงบอกถึงการแตงกายในสมัยโบราณน้ันไดสงผานมาจากการฟอนกลองตุม หรือฟอนสวยมือ ซึ่ง

เปนการฟอนรําที่เกาแกและโบราณ ของชาวอีสาน ในอดีตนิยมฟอนดวยผูชายทั้งหมด เปนการฟอนรํา

ประกอบจังหวะกลองตุม ใชประกอบขบวนในการแหบั้งไฟการแตงกายซึ่งการแตงกายฝายชาย สวมเสื้อยอม

ครามแขนสั้น นุงโสรง ใชผาขิดสีแดง 4 ผืน คือ พาดเฉียงไหลทั้งสองขาง โพกศีรษะ และมัดเอว สวมสรอยคอ

เงิน และน้ิวทั้งสิบสวมสวยมือ ซึ่งสวยมือน้ันสันนิษฐานวามีลักษณะคลายนกยูงรําแพน ซึ่งเปนสัญลักษณของ

ชาวเมืองสิบสองปนนาน่ันเอง 

                                                             
42www.Ethnologue.com สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2556. 
43ธีรภาพ โลหิตกุล, คนไทในอุษาคเนย, (กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพผูจัดการ) , 2538 ,หนา 68. 

 

http://www.ethnologue.com/


   

  

 

          
 

ภาพประกอบ 7 ภาพขวา ชางฟอนกลองตุมเมอืงอบุล ในสมัยรัชกาลที่ 544ภาพซาย การแตงกายชาวไทลื้อ 

สิบสองปนนา45 

 จากภาพประกอบ 7  จึงอาจสรุปไดวา การออกแบบเครื่องแตงกายเปนการแสดงแบบตัวอยางของ

เครื่องแตงกาย ซึ่งแตละแบบตัวอยางจะมีคุณลักษณะเฉพาะที่แตกตางกันไปตามแนวคิดสรางสรรคในการ

ออกแบบของผูคนในสมัยน้ันออกแบบเครื่องแตงกายแตก็มองเห็นความใกลเคียงของวัฒนธรรมอุบลราชธานี – 

สิบสองปนนา โดยมีขนบธรรมเนียมประเพณีและความนิยมของผูคนในยุคสมัยน้ันๆ หรือทองถ่ินน้ันๆ เปน

ปจจัยที่มีบทบาทสําคัญในการกําหนดแนวคิดสรางสรรคดังกลาว ทั้งน้ี แนวคิดสรางสรรคน้ันอาจจะเกิดข้ึนใหม

โดยอิสระ หรือดัดแปลงมาจากแบบเครื่องแตงกายซึ่งเปนที่นิยมอยูในขณะน้ัน หรือเคยไดรับความนิยมมาแลว

ในอดีต นอกจากน้ันพุทธศิลปที่สําคัญที่บงบอกถึงความสัมพันธระหวางสองเมืองน้ันคือ 
 

พระแกวสิ่งศักด์ิสิทธิ์คูเมืองอุบลราชธานี   

 สิ่งสําคัญอีกประการหน่ึงที่บงบอกถึงบรรพบุรุษชาวอุบลราชธานีที่มาจากลานนา – เชียงรุง คือ พระ

แกวซึ่งเปนรัตนะชาติที่มีมากในดินแดนแหงลานนาโดยเฉพาะหลักฐานจากพระหินสีเมืองฮอด จ.เชียงใหม

พระพุทธรูปและพระเครื่องเน้ือแกวผลึกที่ขุดคนพบจากกรุตามเมืองในภาคเหนือมีแหลงที่พบมากที่สุดคือเมอืง

เชียงใหมเชียงรายพระแกวไมไดหลอ หรือทําข้ึนจากแกวธรรมดาตามที่เขาใจกันแตเปนแรรัตนะชาติแทๆมีสี

เขียวสีขาวและสีเหลืองฯลฯแรหินที่คนทั่วไปเรียกวาแกวผลึกน้ีคือพลอยหินเน้ือออนประเภทเปลือกหยกหิน

เข้ียวหนุมานหินเน้ือออนสีเหลืองน้ีจัดอยูในตระกุลหินบุษราคัมมีสีเหลืองใสวาวและสีเหลืองนํ้าผึ้ง 

                                                             
44http://board.postjung.com/651745.html สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2556. 
45อางแลว           สืบคนเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม  2556. 

http://board.postjung.com/651745.html �����
http://board.postjung.com/662305.htm


   

  

 ในสมัยเชียงแสนและเชียงใหมนิยมสรางพระแกวสีเหลืองน้ีเรียกวาบุษยนํ้าทอง46 พระแกวสีขาว

เรียกวาเพชรนํ้าตมหรือเพชรนํ้าคางสันนิษฐานวาพระแกวมีการสรางทําและสืบทอดมาจากเขตลานนาตอนบน

ลงมาจนถึงเมืองเชียงใหม ในป พ.ศ. 2502-2503 กรมศิลปากรไดคนพบพระเจดียทุกวัดในเมืองฮอดเพื่อนํา

พระพุทธรูปและโบราณวัตถุทั้งหมดที่ขุดพบมาเก็บไวเน่ืองจากการสรางเข่ือนภูมิพลเสร็จนํ้าจะทวมเมืองฮอด

ทั้งหมดในครั้งน้ันทางการไดขุดพบพระแกวมากที่สุดทั้งชาวบานไดขุดคนกันในระยะตอมามีจํานวนมาก

พอสมควรมีขนาดใหญมีขนาดหนาตัก 3 น้ิวเศษขนาดเล็ดสุด0.5 น้ิวพระแกวของกรุเมืองฮอดที่ยังพอมีเปนงาน

สรางศิลปะดวยวัตถุที่มีคาที่นาศึกษาและควรเก็บอนุรักษไวเพราะเปนงานแกะที่ทําดวยฝมือของสกุลชางเมือง

ฮอดแทๆการสรางพระแกวตองใชทักษะและความสามารถในการวางรูปแบบที่สูงมากเปนการสรางที่ทํายาก

กวาการหลอพระแตละองคมีฝมือทําไดงดงามมากมีปางสมาธิและปางมารวิชัยปางยืนก็มีบางแตละองคมี

รูปแบบในศิลปะเชียงแสนที่เมืองโบราณแหงอื่นจะพบกรุพระแกวเพียงแหงละองคเทาน้ันเขาใจวาจะเปนพระ

แกวของเจานายหรือบุคคลช้ันสูงสรางข้ึนเขาใจวาเปนพระชัยวัฒนประจําตัวหรือสรางทําข้ึนในพิธีบวงสรวง

ศาสนาตามความเช่ือของชนชาวไตในสมัยโบราณ 

 สวนในอุบลราชธานีมีการบอกเลาสืบตอกันมาฟงไดวา เมื่อสมัยกรุงรัตนโกสินทรตอนตน47 รัชสมัย

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 5 มีการปฏิรูปการปกครอง ไดมีการสงขาหลวงมากํากับ

ดูแลงานตามหัวเมือง ทําใหเจาราชบุตรหนูคํา เจาเมืองสมัยน้ัน เกรงวาขาหลวงจะแสวงหาของสําคัญของ

บานเมืองไปเปนของตน จึงนําพระแกวบุษราคัม48ออกจากวัดหลวงไปซอนไวที่บานวังกางฮุง(ปจจุบันเปน

หมูบานอยูใน อ.วารินชําราบ) 

 โดยนําทอนไมจันทรมาทําเปนผอบใหญ ควํ่า49องคพระพุทธรูปเอาไว  จนกระทั่งพระอุปฮาชโทสราง

วัดศรีอุบลรัตนาราม มีญาทานเทวธัมมี ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัวใหความเคารพนับถือ เปน

เจาอาวาส พระอุปฮาชโทจึงไปอัญเชิญพระแกวบุษราคัมมาถวายเปนพระพุทธปฏิมาประดิษฐานประจํา

                                                             
46ชํานาญรอดเหตุภัย,วรรณกรรมไทล้ือตําบลหยวนอําเภอเชียงคําจังหวัดเชียงราย,ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต , (บัณฑิตวิทยาลัย 

: มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร) , 2547.หนา 169 – 180. 
47http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/introduction/history.htmlสืบคนเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2556. 
48พระแกวบุษราคัม เปนพระพุทธรูปปางมารวิชัย ศิลปกรรมสมัยเชียงแสน แกะสลักจากแกวบุษราคัม ขนาดหนาตักกวาง 3 นิ้ว สูง 5 นิ้ว 

เปนสมบัติของเจาปางคํา ราชวงศจากเมืองเชียงรุงแสนหวีฟา ที่แตกหนีพวกฮอมาจากเมืองเชียงรุง และมาสรางเมืองนครเขื่อนขันธกาบแกวบัวบาน 

(จ.หนองบัวลําภู)ซ่ึงพระแกวบุษราคัมมีความเก่ียวเนื่องกับพระแกวมรกต เนื่องดวยสมัยพระเจาพรหมมหาราช แหงโยนกเชียงแสนนครเงินยาง มี

พระแกวมรกตไวในพระนคร ทําใหเจานายตามเมืองตางๆ ที่ประกอบดวยแกว 3 ประการ คือ พระพุทธรัตนะ, พระธรรมรัตนะ และพระสังฆรัตนะ 

สืบคนจาก http://www.itti-patihan.comB5.html เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556. 
49การที่นําผอบไมจันทนไปคว่ํา (หรือ ครอบ) พระแกวไวนั้น ภาษาอีสานเรียกวา “ งุม ” วัดซ่ึงเปนที่เก็บรักษาพระแกวโกเมนคร้ังนั้น จึง

เรียกวา “ วัดกุดละงุม ” มาจนปจจุบัน. http://www.itti-patihan.comB5.html สืบคนเมื่อวันที่ 21 เมษายน 2556. 

http://www.lib.ubu.ac.th/html/ub_info/introduction/history.html �����
http://www.itti-patihan.comb5.html/


   

  

วัด พระแกวบุษราคัมจึงไดถูกอัญเชิญกลับเขาเมืองอีกครั้ง หลังจากน้ันจึงมีการนําออกมาใหประชาชนไดสรง

นํ้าสักการะเปนประจําทุกปในชวงเทศกาลสงกรานต 

 
ภาพประกอบ 8 พระแกวสิง่ศักด์ิคูเมอืงอบุลราชธานีศรีวนาลัย ทั้ง 5 องค50 

 จากประวัติศาสตรของอุบลราชธานีไดกลาวการคนพบพระพุทธซึ่งสรางดวยรัตนชาติที่เปนแกวผลึก

สวยงามมากที่ไดคนพบที่นครจําปาศักด์ิซึ่งขณะน้ันเปนเมืองข้ึนของประเทศไทย พระพุทธรูปดังกลาวมีความ

เกี่ยวพันถึงกษัตริยแหงลานนา สืบทอดมายังกษัตริยลานชาง จนถึงอุบลราชธานีศรีวนาไลย น่ันคือ พระพุทธ

บุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย51 ซึ่งสันนิษฐานวา คือ พระแกวขาว ซึ่งปรากฏเรื่องราวในพงศาวดาร

โยนก ความวา พระอรหันตไดแกวขาวมาจากจันทรเทวบุตร จึงขอใหพระวิษณุกรรมแกะสลักเปนพระพุทธรูป แลว

บรรจุพระบรมธาตุ 4 องคไวที่พระเมาลี พระนลาฏ พระอุระ และพระโอษฐ พระแกวขาวน้ีประดิษฐานอยูที่เมือง

ละโว จนกระทั่งพระนางจามเทวีอัญเชิญไปประดิษฐาน ณ มืองหริภุญไชยในป พ.ศ. 2011 พระเจาติโลกราชแหงเมือง

เชียงใหม ไดอัญเชิญจากเมืองหริภุญไชยไปเมืองเชียงใหม ประดิษฐานคูกับพระแกวมรกตเปนเวลา 84 ป 

 จากน้ันในป พ.ศ. 2093 พระเจาไชยเชษฐาธิราชจึงอัญเชิญพระแกวขาว และพระแกวมรกตจากเมือง

เชียงใหม ไปประดิษฐานที่เมืองหลวงพระบาง และเมื่อยายเมืองหลวงจากหลวงพระบางไปต้ังที่เวียงจันทนใน

ป พ.ศ. 2107 น้ัน ไมปรากฏวาไดอัญเชิญพระแกวขาวไปพรอมกับพระแกวมรกตดวย สันนิษฐานวาคงเคลื่อนยาย

ไปซอนไว ณ ถํ้าเขาสมปอย ดังความในพงศาวดารหัวเมืองมณฑลอีสานวา 

 “ลุจุลศักราช 1086 ปมะโรง ฉศก มีพรานปาคนหน่ึงนําความแจงตอแสนทาวพระยาวา เห็นพรานทึงพราน

เทือง ขาบานสมปอย นายอน (คือที่เปนเมืองสพาดเด๋ียวน้ี) ไดพระแกวผลึกมาเขาใจวาเปนรูปมนุษยนอย 

นายพรานเอาเชือกผูกพระสอใหบุตรลากเลนจนพระกรรณบิ่นไปขางหน่ึง ครั้นความทราบถึงเจาสรอย

 
                                                             

50http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/5buddha.php สืบคนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556. 
51http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย สืบคนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556. 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%93%E0%B8%B8%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B8%9B
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A7%E0%B9%89
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A7%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2011
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A0%E0%B8%B8%E0%B8%8D%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2093
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8A%E0%B8%A9%E0%B8%90%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%99%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2107
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%E0%B8%A1%E0%B8%B0%E0%B9%82%E0%B8%A3%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%B9%E0%B8%A3&action=edit&redlink=1
http://www.lib.ubu.ac.th/monkubon/5buddha.php �����
http://th.wikipedia.org/wiki/��оط������ѵ��ѡþ�ôԾ���������


   

  

ศรีสมุท จึงใหแสนทาวพระยาไปเชิญรับพระแกวผลึกแหมาประดิษฐานไว ณ เมืองจําปาศักดิ์ มีการสมโภช 

3 วัน แลวใหพวกที่มาสงพระแกวน้ันต้ังอยูบานขามเนิง เรียกวา ขาขาพระแกวมาจนบัดน้ี แลต้ังให

พรานทึง พรานเทือง เปนนายบาน ควบคุมพวกขาบานสมปอย นายอนใหเปนสวยข้ีผึ้งผาขาว ถวายพระ

แกวตอมา จนสงพระแกวลงมากรุงเทพฯ” 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย รัชกาลที่ 2 แหงกรุงรัตนโกสินทร โปรดใหขาหลวงไปปลง

ศพเจาพระวิไชยราชขัตติยวงศา (เจาหนา - เปนเจาผูครองนครจําปาศักด์ิลําดับที่ 3) ที่เมืองนครจําปาศักด์ิ ใน

ป พ.ศ. 2354 ขาหลวงไดเห็นพระแกวผลึกสีขาว จึงมีใบบอกใหนําความกราบบังคมทูลถวายพระแกวผลึก โดยต้ัง

ขบวนแหต้ังแตเมืองสระบุรี และมีการสมโภชตามหัวเมืองรายทางตลอดมาจนถึงกรุงเทพฯเมื่อเสร็จงานสมโภช

ที่ กรุงเทพมหานคร แลว ทําฉัตรทองคํา 5 ช้ัน ช้ันตนเทาสวนพระอังสาลงยาราชาวดีประดับพลอย มีใบโพธ์ิ

แกวหอยเปนเครื่องประดับ แลวอัญเชิญไปประดิษฐานไวในหอพระเจา (หอพระสุราลัยพิมาน) ดานตะวันออก

ของพระที่น่ังไพศาลทักษิณ 

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว หลังจากทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหนําพระเบญจาต้ัง

บุษบกสูง เพื่อประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแลว ในการพระราชพิธีใหญตางๆ โปรดใหอัญเชิญพระ

แกวผลึกสีขาวต้ังเปนประธานในพิธีแทนพระแกวมรกต 

 รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว ในป พ.ศ. 2404 โปรดใหชางทําเครื่องประดับองคพระและ

ฐานพระพุทธรูปใหม พรอมทั้งฉัตรกลางและซาย ขวา แลวต้ังการฉลองสมโภชในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตน

ศาสดาราม ระหวางวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2404 และถวายพระนามพระแกวผลึกน้ีวา “พระพุทธบุษย

รัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย” กับทั้งโปรดใหสรางพระวิหารศิลาในพระบรมมหาราชวัง เปนที่ประดิษฐาน 

พระราชทานช่ือวา “พระพุทธรัตนสถาน” 

 
ภาพประกอบ 9 พระพทุธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย52 

                                                             
52http://th.wikipedia.org/wiki/พระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย สืบคนเมื่อวันที่ 25 เมษายน 2556. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%82%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2354
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B8%AF
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%AD%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AA%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9E%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B4%E0%B8%93
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%9B%E0%B8%8F%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2404
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/��оط������ѵ��ѡþ�ôԾ���������


   

  

 ตอมาเมื่อพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ผนวชในป พ.ศ. 2416 น้ัน โปรดใหผูกพัทธสีมาพระ

วิหารพระพุทธรัตนสถาน เปนพระอุโบสถเพื่อทําสังฆกรรม หลังจากน้ันพระพุทธรัตนสถานก็เปนสถานที่ทําพุทธ

บูชาของฝายใน และเมื่อทรงสรางพระที่น่ังอัมพรสถาน พระราชวังดุสิตแลว โปรดใหอัญเชิญพระพุทธบุษยรัตน

จักรพรรดิพิมลมณีมัย ไปประดิษฐาน ณ พระที่น่ังอัมพรสถาน เมื่อพระองคเสด็จสวรรคตแลวจึงอัญเชิญพระพุทธ

บุษยรัตนจักรพรรดิพิมลมณีมัย กลับไปประดิษฐาน ณ พระพุทธรัตนสถานตามเดิม 

ตอมาในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไดอัญเชิญพระพุทธบุษยรัตนจักรพรรดิ

พิมลมณีมัย กลับไปประดิษฐาน ณ หอพระ พระที่น่ังอัมพรสถานสืบมาจนทุกวันน้ี 

 จากหลักฐานดังกลาวขางตนจะเห็นถึงความสัมพันธระหวางอุบลราชธานี – ลานนา – ลานชาง และ

วัฒนธรรมด้ังเดิมที่สืบทอดมาจากเมืองเชียงรุง  สิบสองปนนา จากการเดินทางที่ดวยกาลเวลายาวนานและ

ระยะทางไกลสิ่งที่เปนขวัญและกําลังใจของชาวเมืองคงไมมีสิ่งใดประเสริฐไปกวาพระพุทธรูป ดังน้ันสิ่งที่

กษัตริยที่พลัดถ่ินยอมตองนําพาสิ่งน้ันมาดวยและพระพุทธรูปทั้งหลายดังกลาวไดกลายเปนมรดกสําคัญที่

ชาวเมืองอุบลราชธานีไดรําลึกถึงถ่ินที่บรรพชนที่อาศัยอยูกอนที่จะอพยพมาจนสถานที่ในปจจุบัน นอกจากสิ่ง

ที่ผูเขียนไดกลาวมาแลวยังมีขอสันนิษฐานสําคัญที่แสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวาง อุบลราชธานี – ลานนา 

– ลานชาง น่ันคือการปลงศพของเจานายพื้นเมืองอุบลราชธานี หรืออาญาสี่ ซึ่งประกอบดวย เจาเมือง อุปฮาด 

ราชวงศ และราชบุตร ถือเปนราชสกุลมาแตเมืองเชียงรุง แสนหวีฟา เมื่อทานเหลาน้ีถึงแกอสัญกรรมแลว ให

เชิญศพข้ึน เมรุรูปนกหัสดีลิงค53 หรือนกสักกะไดลิงค น่ันเอง 

นกหัสดีลิงค 

  พิธีเชิญศพดวยนก54 เปนความเช่ือเกาแกด้ังเดิมของคนบริเวณสุวรรณภูมิในอุษาคเนย ต้ังแตยุคกอน

รับศาสนาจากอินเดีย จนถึงหลังรับก็ปรับเขากัน     ทุกวันน้ียังเหลือรองรอยอยูในบานเมืองบริเวณสองฝงโขง 

ต้ังแตลานนา, ลานชาง, เวียงจัน, จําปาสัก จนถึงกัมพูชา ดังภาพประกอบ 10 

 
 ภาพประกอบ 10 รูปนกศักด์ิสิทธ์ิเชิญพระบรมศพสมเด็จพระนโรดม สหีนุ ไปพระราชวัง55 

                                                             
53บําเพ็ญ ณ อุบล ,ประเพณีการทําศพแบบนกหัสดีลิงค, เอกสาร พิมพดีด.2536.หนา 45 – 60. 
54หนังสือพิมพมติชนรายวัน วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555 หนา 20 
55ไสว   เชื้อสะอาด ,ไทล้ือ – ลานนาถึงสิบสองปนนา , (พะเยา : สํานักศึกษาธิการอําเภอเชียงคํา  จังหวัดพะเยา),2538,หนา 45 – 49. 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%AB%E0%B8%B1%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2416
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%AD%E0%B8%B8%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%96
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9E%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B9%87%E0%B8%88%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A0%E0%B8%B9%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B8%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%8A
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B8%99%E0%B8%B1%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99


   

  

 ปลงดวยนก  หมายถึง พิธีทําศพโดยวางไวใหนกคาบไปในที่อีกแหงหน่ึง มีพรรณนาในหนังสือไตรภูมิ

พระรวง วาเมื่อคนในอุตตรกุรุทวีปตายไป ก็เอาศพวางไวที่แจงใหนกคาบไปไวที่อื่นโดยไมตองมีการประกอบ

พิธีเผาหรือฝงแตอยางใด สวนประเพณีของการทําศพทางเชียงใหมของโบราณ ประเพณีทําศพอยางน้ีทํานอง

จะใหผูตายเปนชาวอุตตรกุรุ ซึ่งมีนกหัสดีลิงคมานําเอาไปกระมัง รูสึกวาชอบกลอยูถาจะแปลคํานกหัสดีลิงคก็

แปลวา นกที่มีหมายคือชาง เห็นจะตรงกับหัสดินซึ่งแปลวานกชาง เปนนกจําพวกเดียวกับนกรอก (roc) ใน

นิทานเรื่องอาหรับราตรี56 ซึ่งเขาทําเปนรูปอยางนกอินทรีแตใหญโตมาก นกรอกน้ีสามารถเฉ่ียวเอาชางไปได

คราวละหลายตัว เคยเฉ่ียวเอากอนหินมหึมาไปทุมทิ้งเรือสําเภาเภตราที่ซินบัดโดยสารไป เขาใจวา นกรอก นก

หัสดิน หรือนกหัสดีลิงคก็จะเปนตัวเดียวกัน เดิมต้ังใจวาเปนนกใหญ ซึ่งสามารถกินชางไดที่ไทยทํารูปนกน้ี คือ

ทําตัวเปนนก หัวเปนราชสีหมีงวงมีงาน้ัน คือต้ังใจจะทําใหตัวเปนนก หัวเปนคชสีห เพื่อใหมีลักษณะเปนชาง

สมช่ือ หัสดีลิงค ช่ือนกที่มีรูปรางเหมือนชาง เปนนกขนาดใหญ มีกลาวไวธรรมบทภาค 2 วา      พระเจา

ปรันตปะ เจาเมืองนครโกสัมพี ในประเทศอินเดีย พระองคอยูบนปราสาทช้ันสูงสุดกับพระเหสี     พระมเหสีมี

ครรภจวนจะประสูติ ขณะบรรทมหมผาสีแดง นกหัสดีลิงคบินมาพบเขาสําคัญวาเปนกอนเน้ือ จึงบินมาโฉบเอา

พระมเหสีไปวางบนคาคบของตนไทรใหญในปาหิมพานต     ตกเวลาจวนจะรุง เกิดลมพายุพัดฝนตกกระหนํ่า

ลงมา พระนางประสูติพระโอรสบนตนไทรใหญน้ัน จึงขนานนามพระโอรสวา อุเทน เพราะเมื่อประสูติแลวก็

สวางพอดี คําวา อุเทนหรืออุทัย คือเวลาจวนสวาง     เมื่อพระอุเทนซึ่งเปนพระโอรสไดเสวยราชในเมืองโกสัม

พีสืบตอจากพระบิดาแลว ไดนําพระมารดามาอยูในนครโกสัมพี เมื่อพระมารดาสวรรคต ไดจัดการพระบรมศพ

โดยเอานกหัสดีลิงคตัวน้ันมารองพระบรมศพ เผาทั้งนกและนางพรอมกัน     ธรรมเนียมเจาเมืองในภาคอีสาน

โดยเฉพาะจังหวัอุบลราชธานี เมื่อถึงแกกรรมมักจะจัดงานศพ ทําเมรุเปนรูปนกหัสดีลิงค คลายกับพระเจาอุ

เทนทําแกพระมารดาในกรุงโกสัมพี ซึ่งสอดคลองกับ กาญจนา ชินนาค57ไดศึกษาพบวาพิธีกรรมการปลงศพ

แบบนกหัสดีลิงคมีสวนในการสรางสํานึกทางประวัติศาสตรชาติพันธุใหแกกลุมที่สืบเช้ือสายชนช้ันเจานายเมอืง

อุบลราชธานี ในแงของการผลิตซ้ําอุดมการณความเช่ือที่วาพวกตนตางสืบเช้ือสายมาจากเมืองเชียงรุง (ในสิบ

สองปนนา สาธารณรัฐประชาชนจีนปจจุบัน) และเปนกลุมเดียวกันกับอดีตชนช้ันผูปกครองเมืองหลวงพระบาง 

ใน สาธารณรัฐประชาชนลาว 

 

                                                             
56สุรัสวดี   อองสกุล , ประวัติศาสตรลานนา,  (กรุงเทพมหานคร : อัมรินทรพร้ินติง้แอนดพลับลิชชิ่ง), 2539,หนา 56  -  63. 
57กาญจนา  ชินนาค ,  บทคัดยองานวิ จัย  เ ร่ือง  นกหัสดี ลิ งค  สํ านึกทางประวัติศาสตรชาติ พันธุ  การ เมืองวัฒนธรรม . 

http://human.pn.psu.ac.th/ojs/index.php/eJHUSO/article/view/18สืบคนเมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2556. 

http://human.pn.psu.ac.th/ojs/index.php/eJHUSO/article/view/18 �����


   

  

     

   

     

           ภาพประกอบ 11 ภาพขวา นกสักกะไดลงิคต้ังศพเจานายเมืองอบุลราชธานี พ.ศ.2466 นกสักกะได

ลิงคต้ังศพ พระอุบลกจิประชากร (ทาวบุญเพ็ง บุตโรบล)58ภาพบน นกสักกะไดลงิคต้ังศพกรมการเมอืงช้ัน

ผูใหญเมืองอบุลราชธานี ณ วัดสุทัศน พ.ศ. 247359 นอกจากน้ันตํานานที่บงบอกถึงความเปนมาของการปลง

ศพซึ่ง คุณพอบําเพ็ญ  ณ อุบล60 ไดกลาวไววาสมัยโบราณหลายพันปมาแลว ในนครตักกะศิลาเชียงรุงแสนหวี

ฟามหานคร พระมหากษัตริยแหงนครน้ันถึงแกสวรรคต ตามธรรมเนียมตองอัญเชิญพระศพออกไปฌาปนกิจที่

ทุงหลวง ในครั้งน้ันพระมหาเทวีใหจัดการพระศพตามโบราณประเพณี ไดแหพระศพออกจากพระราชวังไปยัง

ทุงหลวงเพื่อถวายพระเพลงิ 

          ขณะน้ันมีนกสักกะไดลิงค หรือนกหัสดีลิงคซึ่งกินเน้ือสัตวเปนอาหารบินมาจากปาหิมพานต นกไดเห็น

พระศพคิดวา เปนอาหารของเขา จึงบินโฉบลงมาเอาพระศพจะไปกิน เมื่อพระมหาเทวีเห็นเชนน้ันก็ประกาศ

ใหคนดีตอสูนกหัสดีลิงคเพื่อเอาพระศพคืนมา คนทั้งหลายก็อาสาตอสูนกหัสดีลิงคไมได ถูกนกหัสดีลิงคจับกิน

                                                             
58ภาพจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคอีสาน เลม 13 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย พิมพคร้ังแรก พ.ศ. 2542 
59แตเดิมในเมืองอุบลราชธานีนี้มีตํานานการสรางเมรุนกหัสดีลิงคอยูเปนของประจําเมือง พรอมทั้งพงศวดารเมือง ตอมาทางราชการมาขอ

ยืมไปเพ่ือตรวจสอบ ทั้งตํานานเมือง ตํานานนกหัสดีลิงค โดยอางวาจะไปเรียบเรียงใหม ภายหลังผูมาขอยืมที่เปนเจาหนาที่บานเมืองชั้นสูงได

เดินทางไปปกปนดินแดนระหวางไทยกับฝร่ังเศสในคราวไทยเสียดินแดนฝงซายใหแกฝร่ังเศส แลวปวยไขมาลาเรียเสียชีวิต ตํานานนี้กลาวมาก็หาย

สาบสูญไป ตอมาจึงมีแตเพียงคําบอกเลาของผูไดปฏิบัติมาและผูสืบทอดเชื้อสายเลาใหลูกหลานฟงเทานั้น ราชประเพณีของเมือง จึงเลือนรางไป

ดังที่เปนอยูในทุกวันนี้.http://guideubon.com/news/view.php?t=34&s_id=55&d_id=55สืบคนเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2556. 
60บําเพ็ญ  ณ อุบล “พิธีกรรมฆานกหัสดีลิงค งานศพเจานายเมืองอุบล” ,เมืองโบราณ ปที่ 15 ฉบับที่ 3 (ก.ค. – ก.ย.).2533.หนา 123. 

http://guideubon.com/news/view.php?t=34&s_id=55&d_id=55%20�����


   

  

หมด ในครั้งน้ี ธิดาแหงพญาตักกะศิลาจึงเขารับอาสาสูนกหัสดีลิงคน้ัน นางมีนามวา สีดา61 นางไดใชศรอาบยา

พิษยิงนกหัสดีลิงค นกหัสดีลิงคถึงแกความตายจกลงมาพรอมพระศพแหงกษัตริยองคน้ัน พระมหาเทวีจึงโปรด

สั่งใหชางทําเมรุคือหอแกวบนหลังนกหัสดีลิงคแลวเชิญพระศพข้ึนประดิษฐานบนหลังนกหัสดีลิงค แลวถวาย

พระเพลิงไปพรอมกัน ตํานานมีกลาวไวดังน้ี 

          ตอจากน้ันมาเจานายในพระราชวงศน้ันแหงเมืองตักกะศิลาเชียวรุงแสนหวีฟาไดถือเอาประเพณี ทํา

เมรุนกหัสดีลิงค หรือนกสักกะไดลิงคน้ันข้ึน เพื่อประกอบพิธีถวายพระเพลิง ถวายแกเจานายเช้ือพระวงศที่ถึง

แกอสัญกรรม ประเพณีน้ีจึงถือกันมาตลอดสายกษัตริยองคน้ัน สืบทอดกันมาจนถึงเจานายเมืองอุบลราชธานี 

และเช้ือสายของเมืองตักกะศิลาจึงรับสืบทอดมรดกพิธีน้ีมาเปนประจําเอง และตองมีผูที่ฆานกหัสดีลิงคประจํา

เมืองอุบลราชธานีผูสืบทอดกันมาดังน้ี 

 ความเช่ือเรื่องนกหัสดีลิงคในภาคเหนือเริ่มข้ึนอยางไรไมมีหลักฐานแนชัดวาพิธีกรรมปลงศพดวยนก

หัสดีลิงคเริ่มข้ึนบนแผนดินลานนาต้ังแตยุคใด และมีความเกาแกไปถึงยุคหริภุญไชยหรือทวารวดีหรือไม ทราบ

แตวาเริ่มมีแลวในยุคลานนาตอนปลายหนังสือ "พงศาวดารโยนก" กลาวถึงการสรางพิมานบุษบกบนหลังนก

หัสดีลิงคในงานถวายพระเพลิงศพพระนางวิสุทธิเทวี กษัตรียแหงราชวงศมังรายผูครองเมืองเชียงใหมองค

สุดทาย ราวป พ.ศ.2121 ซึ่งเปนยุคที่ลานนาตกเปนเมืองข้ึนของพมาแลว ถือวาเปนหลักฐานที่เปนรูปธรรมช้ิน

แรกในลานนา"จุลศักราช 940 ปขาล สัมฤทธิศก เดือนอาย ข้ึน 12 คํ่า...นางพระญาวิสุทธิเทวี...ตนน่ังเมือง

นครพิงค...ถึงสวรรคต พระญาแสนหลวงจึงแตงการพระศพ...ทําเปนวิมานบุษบกต้ังอยูบนหลัง...นกหัสดินทร

ตัวใหญ...แลวฉุดลากไปดวยแรงชางคชสาร...ชาวบาน ชาวเมืองเดินตามไป...เจาะกําแพงเมืองออกไปทางทุงวัด

โลก โมฬี . . .และทํ าการถวายพระ เพลิ งณ ที่ น้ัน . . . เผาทั้ ง รูปปนกหั สฯและ วิมานบุษบกน้ันดวย 

ดวยเหตุที่พระนางวิสุทธิเทวีทรงอยูในฐานะพระชายาองคหน่ึงของพระเจาบุเรงนองแหงพมา ทําใหนักวิชาการ

บางทานเห็นวาประเพณีน้ีอาจถูกนํามาสถาปนาในลานนาโดยพมาเมื่อศึกษาใหลึกซึ้งข้ึนไปอีกช้ันพบวาพมารับ

วัฒนธรรมสวนใหญมาจากชาวมอญอีกทีหน่ึงแตที่นาสงสัยก็คือในปจจุบันทั้งชาวมอญ (หงสาวดี) และชาวพมา

ในเมืองสําคัญๆ กลับไมปรากฏวามีพิธีการทําศพดวยนกหัสดีลิงค ยกเวนแตคําบอกเลาของปราชญชาวมอญ

บานเกราะเกร็ดนนทบุรี ที่บอกวาคนเฒาคนแกเคยเลาถึงพิธีลากปราสาทศพนกหัสดีลิงคเมื่อรอยกวาปที่ผาน

มา แตปจจุบันพิธีน้ียกเลิกไปแลวเมื่อเปรียบเทียบกับทางกรุงศรีอยุธยา เมื่อ 400 ปกอนไดพบคําวา เมรุเผาศพ 

ข้ึน (เมรุแทนถึงเขาพระสุเมรุ) ในแผนดินพระเจาปราสาททอง ราว พ.ศ.2181 วามีการสรางวิมานขนาดใหญ

กลางนคราเพื่อเปนที่ถวายพระเพลิงศพกษัตริยเปนการเฉพาะ อันเปนรูปแบบที่จําลองมาจากปราสาทหินนคร

วัดซึ่งทางกรุงศรีอยุธยามีความสัมพันธกับทางขอมมากกวามอญจึงไมปรากฏเรื่องราวของนกหัสดีลิงค 

สวนเพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร ใหความเห็นวา การปลงศพ หรือ พิธีสงสการ เปนพิธีประกาศคุณ

ความดีของผูมีบุญญาธิการที่ไดสั่งสมไวช่ัวชีวิต62 ใหกลับคืนไปเสวยสุขบนหลาสรวงโดยใชนกหัสดีลิงคทาํหนาที่

เปนด่ัง "ภูตทูต" อัญเชิญดวงวิญญาณของผูวายชนมไปสูปรโลกบนแผนดินลานนารูจักสัตวในจินตนาการชนิดน้ี

                                                             
61อางแลว        หนา 45 – 60. 
62เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร, “ปริศนาโบราณคดี”,มติชนสุดสัปดาห ออนไลน, (ฉบับวันศุกรที่ 25 กุมภาพันธ พ.ศ. 2554 ปที่ 31 ฉบับที่ 

1593): หนา 75. 



   

  

มาต้ังแตยุค 1,400 ปกอนช่ือของนกหัสดีลิงคปรากฏในตํานานการสรางนครหริภุญไชย วาเหลาฤๅษีทั้งสาม 

(วาสุเทพฤๅษี สุกทันตฤๅษี และอนุสิสฤๅษี) ที่ชวยกันวางรากฐานเมืองลําพูน ไดเรียก "นกหัสดีลิงค" ออกมาจาก

ปาหิมพานต ใหทําหนาที่บินไปคาบ "หอยสังข" (สัญลักษณหน่ึงในสี่สวัสดิมงคลของพระนารายณ ประกอบดวย 

ดอกบัว สังข จักร คทา แทน ดิน นํ้า ลม ไฟ) จากหวงมหาสมุทร เพื่อนํามาใชเปนตนแบบในการสรางเมือง

ลําพูนเหลาฤๅษีใชไมเทาขีดเสนเขตแดนเมืองตามขอบรูปรางของหอยสังขน้ัน กลายเปนแผนดินที่พูนนูนข้ึน

ตอนกลางคลายกระดองเตา และมีนํ้าลอมรอบ อันเปนที่มาของผังเมืองโบราณยุคทวารวดีที่มีอายุเกินพันปมัก

มีรูปยาวรีแบบหอยสังขซึ่งเช่ือวาเปนผังเมืองที่จะทําใหผูอาศัยมีความสมบูรณพูนสุขเห็นไดวา "นกหัสดีลิงค" 

ทําหนาที่เสมือนด่ังทูตสวรรคที่ไดนํา "หอยสังข" จากทองสมุทรามาสูผืนแผนดิน มีบทบาทในฐานะผูกําเนิดฐาน

รากหรือผูวางผังเมืองใหแกหริภุญไชยนครแลวนกหัสดีลิงคไดเขามาเกี่ยวของกับพิธีสงสการศพชาวลานนาได

อยางไร จากทูตที่เคยทําหนาที่เช่ือมมหาสมุทรเขากับแผนดิน กลายมาเปนทูตที่เช่ือมแผนดินเขากับแผนฟา

ดวยต้ังแตเมื่อไหรนิยามและความหมายแหงนกหัสดีลิงคนกหัสดีลิงค ปรากฏนามตามภาษาบาลีวา "หตฺถิ

ลิงฺคสกุโณ" มาจากคําสามคําสมาสกัน สามารถแยกเปน หัตถี+ลิงค+สกุโณ (หัตถี หมายถึง ผูมีมืออันโดดเดน

ขนาดใหญ ซึ่งก็คือ งวงของชาง, ลิงค แปลวา การแสดงเพศ และ สกุโณ แปลวา นก) เชนเดียวกับภาษา

สันสกฤต หัสดิน + ลิงคะ แปลวา นกที่มีงวงอันโดดเดน ภาษาไทยใชวา นกหัสดีลิงค ชาวลานนานิยมเรียกช่ือ

ยอวา "นกหัส" หรือไมก็ "นกงางวง"นกหัสดีลิงค จากคัมภีรอรรถกถาธรรมบท ภาค 2 กลาววาเปนนกขนาด

ใหญอาศัยอยูในปาหิมพานต มีลักษณะผสมของสัตวสี่ชนิดดังน้ี ลําตัวเปนนก ใบหนาเปนสิงห จะงอยปากเปน

งวงชางเข้ียวหนาเปนงา มีหางเปนหงส มีพละกําลังด่ังชางเอราวัณ 3 - 5 เชือกรวมกันเรื่องราวของนกหัสดีลิงค

พบในวรรณกรรมหลายเรื่อง เชน นิทานอาหรับราตรี เรียกวา "นกกินชาง" โดยวาดภาพประกอบหนังสือเปน

นกยักษหนาตาคลายนกอินทรียเฉ่ียวเอาชางไปกินหลายตัว จะเห็นไดวา "นกหัสดีลิงค" เปนที่รูจักอยาง

กวางขวางทั้งในศาสนาพุทธและพราหมณจนถึงโลกอาหรับ โดยเฉพาะประเทศอินเดียน้ันมีเมืองโบราณหน่ึงช่ือ 

"หัสดินปุระ63" ทํารูปนกหัสดีลิงคที่ซุมประตูทางเขาเมือง ปจจุบันเปลี่ยนช่ือเปนกรุงนิวเดลี 

 
ภาพประกอบ 12  ชอฟาที่แกะเปนรูป นกหัสดีลิงค  ที่วัดปาเชตมหาราชฐาน เมอืงเชียงรุง 

                                                             
63http://botkwamdee.blogspot.com/2011/03/blog-post_17.htmlสืบคนเมื่อวันที่  25 มิถุนายน 2556. 
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จะเห็นวาพิธีสงสการศพดวยนกหัสดีลิงคในลานนามีธรรมเนียมสืบเน่ืองมาต้ังแตสมัยพระนางเจาวิสทุธิ

เทวี เคียงคูขนานกับรัฐหลายรัฐในสายตระกูล "ลานนา-ลานชาง" อาทิ รัฐฉาน และเชียงตุงในพมา เมืองหลวง

พระบาง เมืองจําปาสัก ในลาว ขอสําคัญยังพบพิธีกรรมน้ีที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งมีเจานายสืบเช้ือสายมาจาก

เมืองเชียงรุง (เชียงรุง) ในสิบสองปนนาเชนเดียวกัน 

 โดยความเช่ือของชาวลานนา – ลานชาง รัฐฉาน อุบลราชธานี และเชียงตุงในพมา ต้ังแตครั้งอดีตกาล 

นิยมสรางปราสาทนกหัสดีลิงคเพื่อบรรจุศพของกษัตริยเจานาย รวมถึงพระมหาเถระช้ันผูใหญ ที่มรณภาพลง 

เพื่อใหพิธีศพมีความสงางาม สมฐานะบารมี และเปนการสงดวงวิญญาณไปสูชาติสรวงสวรรคช้ันพรหมโลก   

เทวโลก แตในปจจุบันปราสาทนกหัสดีลิงคนิยมใชในพิธีศพของพระเถระช้ันผูใหญเทาน้ัน 
  

 

ภาพประกอบ 13 เมรุนกหสัดีลงิค พระเถระภาคเหนือ64 

 

 สวนจังหวัดเชียงใหมสืบเช้ือสายมาจากเมืองเชียงรุงเชนเดียวกัน65แตไมไดมีเช้ือสายเจาผูครองนคร 

กระน้ันเมื่อพญาเม็งรายแหงอาณาจักรเชียงแสนเขามาสรางเมืองเชียงใหมจนรุงเรืองเปน อาณาจักรลานนาที่

ย่ิงใหญยาวนาน ประเพณีเกาแกของเมืองเชียงรุงและประเพณีของอาณาจักรลานชางผสมผสานกับศิลปะของ

พมาและอยุธยาในยุคที่ลานนาตกเปนเมืองข้ึนของทั้งสองประเทศ ทําใหศิลปวัฒนธรรมของเชียงใหมวิจิตร

งดงามลึกซึ้ง บรรพบุรุษของชาวเชียงใหมกับเจานายเมืองอุบลมาจากเมืองเชียงรุงเชนเดียวกันจะตางกันตรงที่

เชียงใหมตกเปนเมืองข้ึนของพมาและอยุธยามานานรวมสองรอยป จนกระทั่งเจาสิริบุญสาร กษัตริยลาวยกทัพ

มาตีเมืองหนองบัวลุมภู พระวอพระตาจึงขอกําลังจากเชียงใหมซึ่งพมาปกครองอยูใหมาชวยเหลือ แตพมา

ตัดสินใจชวยเหลือทางเจาสิริบุญสารแทน ทําใหพระตาตายในสนามรบครั้งน้ัน ในสมัยตอมาพิธีศพของเจาเมอืง

เชียงใหมและเจานายเมืองอุบลคือ พิธีทํานกหัสดีลิงคจึงไมใชประเพณีของลานนาอยางที่เขาใจกันเทาน้ัน แต

นาจะมาแตสมัยเชียงรุงแสนหวีฟาในอดีต 

                                                             
64http://phichetchai.blogspot.com/2012/05/blog-post_31.htmlสืบคนเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2556. 
65http://www.lannaworld.com/cgi/lannaboard/reply_topic.php?id=65199สืบคนเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2556. 
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 ความสัมพันธในอดีตของนานกับเจาเมืองอุบลราชธานีน้ัน66 เมื่อปลายรัชกาลที่ ๓ หมอมมหาชัยผูมี

ศักด์ิเปนนาของเจาสาละวัน เจาเมืองเชียงรุงในสมัยตอมาไดพาชาวไทลื้อที่เมืองพงยายมาอยูในเขตจังหวัดนาน

จํานวนประมาณ ๑๐, ๐๐๐ คน จนตอมานาจะมีสายสัมพันธเกี่ยวของกับคนไทเช้ือสายไทลื้อที่อุบลราชธานี 

ทําใหมีชาวอุบลราชธานีอพยพไปต้ังถ่ินฐานในหลายหมูบานที่ทอผาลายนํ้าไหล อันเปนผาที่สืบทอดกันมาของ

คนไทลื้อในอดีตน่ันเอง 

จะอยางไรก็ตามไมมีผูใดสามารถจําลองอดีตไดอยางครบถวนสมบูรณ ฉะน้ันเหตุการณที่เรียบเรียงข้ึน

เปนบทความทางวิชาการน้ี จึงเปนเรื่องราวเพียงสวนหน่ึงของพฤติกรรมมนุษยในอดีตเทาน้ัน โดยผูศึกษาเห็น

วาเหตุการณน้ันมีความสําคัญตอสังคม และควรเรียนรู ถือเปนบทเรียนของอดีตที่มีผลถึงปจจุบันและอนาคต 

การสืบคนอดีต เพื่อเขาใจสังคมปจจุบันและเห็นแนวทางปฏิบัติในอนาคต คือ คุณคาสําคัญของประวัติศาสตร

การเดินทางของบรรพบุรุษชาวอุบลราชธานีที่มีระยะเวลาอันยาวไกล จะเปนเรื่องราวที่แสดงถึงความสามารถ

ของผูคนในอดีตแลว นอกจากน้ีประวัติศาสตรยังชวยใหผูสนใจศึกษามีความเขาใจ ความรัก และความภูมิใจใน

เผาพันธุของตน เขาใจลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมที่มีความสัมพันธกันแมวาอยูในพื้นที่ตาง ๆ กัน และที่

สําคัญผูศึกษาประวัติศาสตรจะไดรับการฝกฝนทักษะการคิดวิเคราะห การแยกแยะขอเท็จจริงจากขอมูล

หลักฐานที่หลากหลาย ไดฝกฝนการอาน การเขียน การเลาเรื่อง และการนําเสนออยางมีเหตุผล อันเปน

กระบวนการสรางภูมิปญญาอยางแทจริง 

 ดังน้ันการศึกษาสืบสานสายสัมพันธ อุบลราชธานีศรีวนาไลย : เชียงรุงแสนหวีฟาในครั้งน้ีผูเขียนได

พยายามสืบหารองรอยที่ผูคนในอดีตสรางเอาไว เปาหมาย คือ การเขาใจสังคมในอดีตใหใกลเคียงกับความเปน

จริ งมากที่ สุด  เพื่อ นํามาเสริมสรางความเขาใจในสั งคมปจจุบัน ยังจะชวยให เกิดความเข าใจใน

มรดก   วัฒนธรรมของทองถ่ิน   ความรู   ความคิดอานกวางขวาง   ทันเหตุการณ   ทันสมัย   ทันคน   และ

สามารถเขาใจคุณคาสิ่งตางๆในสมัยของตนได รวมทั้งสามารถนํามาเปนบทเรียนประยุกตใชในกระบวนการ

แกไขปญหาและวิกฤตการณตางๆ ใหเปนไปตามหลักจริยธรรม   คุณธรรม   ทั้งน้ีเพื่อสันติสุขและพัฒนาการ

ของสังคมมนุษยในปจจุบันน่ันเอง 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
66 กอบยุศ   ยิ้มออน , การศึกษาวิหารไทยล้ือในวัฒนธรรมลานนา  (จังหวัดพะเยาและจังหวัดนาน), สารนิพนธศิลปะศาสตรมหาบัณฑิต. 

(บัณฑิตวิทยาลัย : มหาวิทยาลัยศิลปากร) , 2553,หนา 29. 
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