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บทที่ 2 

เอกสาร  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 ในการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของฟ้อนดาบ ทั้ง

กระบวนรูปแบบการแสดง รวมทั้งบทบาทหน้าที่ของฟ้อนดาบที่มีต่อสังคมและชุมชน ดังนั้นผู้ศึกษา

จึงได้ท าการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ ตลอดจนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อเป็นแนวทาง

และใช้ในการศึกษาดังนี้ 

 1.  แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 

 2.  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 3.  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 4.  บทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 5.  ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเชียงใหม่ 

 6.  ประวัติวัดท่าทุ่ม 

  7.  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าทุ่ม  
 
 

2.1  แนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง 

 
 2.1.1  ทฤษฏีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม(Cultural Diffusion) 

 ทฤษฎีการแพร่กระจายมีลักษณะร่วมสมัยกับวิธีการศึกษาประวัติศาสตร์ตามแนวคิดของ

นักมานุษยวิทยาอเมริกัน กล่าวคือ นักมานุษยวิทยายุโรปยังได้พัฒนาทฤษฎีนี้ โดยน าผลการ

แพร่กระจายวัฒนธรรมมาก าหนดเขตพื้นที่วัฒนธรรมในภูมิภาคต่างๆ ของโลกขึ้น 

 แนวความคิดหลักก็คือ การประดิษฐ์คิดค้นอย่างอิสระ (Independent Invention) และ 

วิวัฒนาการแบบคู่ขนาน (Parallel Evolution) มีโอกาสเกิดขึ้นยากมาก กล่าวคือ วัฒนธรรมที่

คล้ายคลึงกันเกิดจากกระบวนการแพร่กระจาย (The Process of Diffusion) ได้มีกลุ่มนักคิด 2 

กลุ่ม กล่าวคือ  
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  1) กลุ่มอังกฤษ เสนอว่าสังคมโลกและวัฒนธรรมชนเผ่าด้ังเดิมมีส่วนสัมพันธ์กับ

วัฒนธรรม อียิปต์เนื่องจากมนุษย์มีการติดต่อระหว่างกันทางภาคพื้นดินและมหาสมุทรชาว

พื้นเมืองบางกลุ่มก็พัฒนาวัฒนธรรมนั้น ผลก็คือ เกิดความเสื่อมแบบถอยหลังเข้าคลอง หลังจากที่

ได้รับอารยะธรรมอียปิต์ท าให้เจริญสูงสุด วัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันและแตกต่างกัน อธิบายได้จาก

สายสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่างความเสี่ยงของอารยธรรมอียิปต์และวัฒนธรรมด้ังเดิม 

  2) กลุ่มวงแหวนวัฒนธรรม (Culture – Circle School หรือ Kulturkereislebre) 

ได้รับอิทธิพลมาจากนักมานุษยวิทยาภูมิศาสตร์(Anthrop Geographic) ของเยอรมันสมัย คริต

ศตวรรษที่ 19 โดยได้เสนอวิธีการเก็บข้อมูลเพื่อน าไปสร้างทฤษฎี โดยศึกษาประวัติศาสตร์ของ

ภูมิภาคต่างๆ ในโลกดังนี้ 

   2.1 การแพร่กระจายเกิดจากจุดก าเนิดหลายศูนย์กลางจะมีองค์ประกอบ 

วัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปแต่ละกลุ่ม เรียกว่า วงแหวนหนึ่ง (Kulturkreise) เช่น ประกอบด้วยการ

เพาะปลูกมัน เสื่อ ไม้กระดาน ไม้พลองและการสืบทอดเครือญาติทั้งๆที่มีการเปลี่ยนแปลงปรับตัว 

มีการผสมผสานวัฒนธรรม หรือองค์ประกอบวัฒนธรรมบางอย่างสูญเสียไป แต่ละวงแหวน

วัฒนธรรมยังคงรักษาดุลยภาพอารยธรรมที่ได้รับมาจากศูนย์กลาง และแพร่กระจายไปยังส่วน

ต่างๆ ของโลกท าให้นักมานุษยวิทยาสามารถก าหนดเขตวงแหวนวัฒนธรรมได้หลายเขต และน าไป

สร้างประวัติศาสตร์วัฒนธรรมได้ 

   2.2 ในหลายภูมิภาคมนุษย์ได้สร้างศูนย์กลางวงแหวนวัฒนธรรมขึ้น และ

ได้ถ่ายทอดวัฒนธรรม ให้กับชุมชนอื่นๆ ดังนั้นวัฒนธรรมหนึ่งอาจประกอบด้วยวัฒนธรรมหลายจุด

ศูนย์กลาง 

   2.3 นักมานุษยวิทยาสามารถวิเคราะห์องค์ประกอบวัฒนธรรม คือ ศึกษา

อายุ จุดก าเนิดวัฒนธรรมในแต่ละพื้นที่เป็นการศึกษาวางแผนวัฒนธรรม ระดับชั้นวัฒนธรรม

(Cultural Strate) วัฒนธรรมขั้นสูง หรือวัฒนธรรมปัจจุบัน (Upper Strata) อาจศึกษาจากหลักฐาน

โบราณคดีต่างๆ สามารถจัดล าดับวงแหวนวัฒนธรรม ศึกษาระดับความสัมพันธ์ระหว่างวงแหวน

วัฒนธรรมที่แพร่กระจายออกไป 

 อย่างไรก็ตามแนวความคิดนี้รีบเร่งสรุปทฤษฎีเกินไป ท าให้มีการคัดค้านแนวคิดนี้ หมายถึง 

การแพร่กระจาย (Spread) ของลักษณะการทางวัฒนธรรม (Cultural Traits) จากกลุ่มหนึ่ง
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กล่าวคือ เป็นการแพร่กระจาย การค้นพบและการประดิษฐ์จากชนกลุ่มหนึ่งไปสู่ชนอีกกลุ่มหนึ่ง 

การแพร่กระขายมีลักษณะดังนี้คือ 

 1.  เกิดขึ้นในทุกสังคมที่มีการติดต่อสัมพันธ์กัน 

 2.  เป็นกระบวนการสองทางไป – กลับเสมอ (Two – Way Process) 

 3.  เป็นกระบวนการคัดเลือก (Selective Process) คือ มีการรับบางอย่างและไม่รับ

บางอย่าง 

 4.  โดยทั่วไปการดัดแปลงการแพร่กระจายมาให้เข้ากับสภาพท้องถิ่น เงื่อนไขทั้ง 3 

ประการดังกล่าวก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นทางสังคม 

 ความคิดในเรื่องการแพร่กระจายของวัฒนธรรม (Diffusion) นี้อาจเปรียบเทียบกับ

ความคิด ในเรื่องการคิดสิ่งประดิษฐ์ใหม่ (Dependent Invention) การคิดประดิษฐ์สิ่งซองขึ้นมา

ใหม่อาจเกิดขึ้นได้หลายๆ แห่งพร้อมๆ กัน การที่มีสิ่งประดิษฐ์สิ่งของขึ้นมาใหม่อาจเกิดขึ้นได้

หลายๆ แห่งพร้อมๆ กัน การที่มีสิ่งประดิษฐ์เหมือนกันในส่วนต่างๆ หรือที่เรียกว่าการหยิบยืม

วัฒนธรรมฟริตซ์ แกรบ (Friz Graeb) และ วิลเฮล์ม ชมิทธ์ (Wilhelm Schmidt) มองว่า วัฒนธรรม

จะแพร่กระจายจากศูนย์กลาง หรือจุดก าเนิดไปยังเจตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยที่ใกล้เคียงกัน

เท่าที่เกิดการยอมรับในสังคมนั้น การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถไปได้ทุกที่เพื่อสนองตอบ

ความจ าเป็นพื้นฐานของคน การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมไปได้ทุกที่ไม่มีอุปสรรค ทางภูมิศาสตร์ 

และในที่มนุษย์สามารถเดินทางไปถึง โดยที่คนสามารถสร้างวัฒนธรรมได้ทุกที่ไม่จ าเป็นต้อง

กระจายในรูปวงกลม การศึกษาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมสามารถใช้หลักวิธีการได้ดังนี้  

นิยพรรณ  วรรณศิริ (2540:99 – 101) ; อ้างอิงมาจาก คล๊ากวิสเลอร์ (Clack Wissler), อัลเฟรดโคร

เบอร์ (Alfred Kroeber) 

 1. หลักภูมิศาสตร์ แกะรอยพื้นที่ ดูสถานที่อาณาเขตติดต่อทางวัฒนธรรม ซึ่งเกิด

วัฒนธรรมแบบผสมผสาน 

 2. ใช้ประวัติศาสตร์สืบค้น ช่วยให้รู้ความเป็นมาและสนับสนุนการตีความ 

 3. การขุดค้นทางโบราณคดี เพื่อให้สิ่งที่เป็นรูปธรรมที่ชัดเจน สามารถบ่งบอกถึงพฤติกรรม

ของคนหรือผู้สร้างและเรื่องราวในยุคสมัยนั้น 

 4. ดูวิวัฒนาการของวัฒนธรรม ว่ามีขั้นตอนและการเจริญเติบโตมาเป็นอย่างไร 
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 วิธีทั้ง 4 ประการสามารถน ามาศึกษาการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม จะท าให้ทราบถึง

ความเป็นมาของวัฒนธรรมเดียวกันหรือไม่ และวัฒนธรรมใดจะเป็นแม่บทของอีกวัฒนธรรมหนึ่ง

เพื่อหาวัฒนธรรมต้นก าเนิด 

 สรุปได้ว่า การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเกิดขึ้นได้จากปัจจัยต่างๆ เป็นตัวกระตุ้นและเป็น

แรงผลักดันที่ท าให้เกิดการอพยพท้องถิ่นที่อยู่ของมนุษย์ และน าความเชื่อทางวัฒนธรรมติดตัวไป

เผยแพร่ในชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ หรือการแลกเปลี่ยนค้าขายท าให้วัฒนธรรมเกิดการหลั่งไหลและ

ผสมผสานเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน จนเป็นวัฒนธรรมที่ยอมรับและเข้มแข็งทางสังคม ทฤษฎีการ

แพร่กระจายทางวัฒนธรรมเป็นการหาค าตอบในการแพร่กระจายของวัฒนธรรมการฟ้อนดาบ จาก

สังคมหนึ่งไปสู่สังคมหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่ง การแพร่กระจายมักจะเกิดขึ้นผ่านช่องทางการสื่ อสาร

รูปแบบของการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นอยู่ภายใต้ในระบบของสังคมวัฒนธรรม 

 
 2.1.2  ทฤษฏีนาฏยลักษณ์ 

 นาฏยลักษณ์ หมายถึง ลักษณะของนาฏศิลป์สกุลใดสกุลหนึ่งโดยเฉพาะนาฏยลักษณ์ 

เป็นเครื่องบ่งชี้ รูปแบบ โครงสร้าง เนื้อหาและวิธีทีท าให้เห็นความแตกต่างของการแสดงชุดต่างๆ 

จึงสามารถแยกแยะและน าเอาลักษณะเฉพาะออกมาให้ปรากฏชัดเจน 

 นาฏยลักษณ์ ก าหนดได้จากการแสดงออกของนาฏศิลป์ใน 4 ส่วนหลัก คือ 

  1.  เครื่องแต่งกาย 

  2.  อุปกรณ์การแสดง 

  3.  ดนตรี 

  4.  การแสดง 

  1) เครื่องแต่งกาย เครื่องแต่งกายส าหรับนาฏศิลป์มักมีลักษณะเฉพาะที่

ได้พัฒนามาเป็นเวลานานจนเกิดมีระเบียบแบบแผนหรือบัญญัตินิยมในเรื่องเครื่องแต่ง

กาย เครื่องแต่งกายเป็นสิ่งแรกที่คนดูสัมผัสได้ก่อนสิ่งอ่ืนใด เมื่อผู้แสดงปรากฏตัวบนเวที 

คนดูจะพินิจพิจารณาดูเครื่องแต่งกาย เพื่อท าความเข้าใจ กับตัวเองก่อนว่าสิ่งที่ผู้สวมใส่อยู่

บนเวทีเบื้องหน้าตนนั้นคืออะไร ถ้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ตนคุ้นเคย ก็จะไม่เกิดความกังขา แต่เป็น

การชื่นชมในความงาม ถ้าเป็นเครื่องแต่งกายที่ตนไม่คุ้นเคยหรือไม่เคยพบเห็นมาก่อน คนดูก็จะ
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พยายามจับประเด็นให้ได้ว่าเครื่องแต่งกายมีจุดเด่นคืออะไรสุดแล้วแต่ว่าเครื่องแต่งกายชุดนั้นมี

อะไรเตะตา จุดเด่นของเครื่องแต่งกายที่สามารถน าไปใช้เป็นเครื่องบ่งชี้ 

นาฏยลักษณ์ มี 4 ประการ คือ 

  1.1  จุดเด่นเฉพาะชิ้นส่วน 

  1.2  ภาพรวมของเครื่องแต่งกาย 

  1.3  สีของเครื่องแต่งกาย 

  1.4  วัสดุ 

  2)  อุปกรณ์การแสดง การแสดงนาฏยศิลป์หลายชนิด โดยเฉพาะกลุ่มการฟ้อนร า

นั้น ผู้แสดงมักถือวัสดุสิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์การแสดงไว้ตลอดเวลาการแสดง อีกทั้งอาจเป็นสิ่งที่

ก าหนดรูปแบบของการฟ้อนร าอีกด้วย ดังนั้น อุปกรณ์การแสดงจึงนับได้ว่าเป็นตัวบ่งชี้            

นาฏยลักษณ์ของการแสดงชุดใดๆ ชุดหนึ่งได้อีกประการหนึ่ง 

  3)  ดนตรี เป็นสิ่งที่คนดูสดับรับฟัง ซึ่งเกิดความรู้สึกเป็นปฏิกิริยาตอบสนอง

เช่นเดียวกับ เครื่องแต่งกาย โดยปกติดนตรีบรรเลงด้วย เครื่องดนตรี 4 ประเภท คือ ดีด สี ตี เป่า 

และเป็น เครื่องดนตรีที่ท าจากวัสดุ 2 ประเภท คือ ไม้ หรือ โลหะ  

 ดนตรีเป็นเครื่องช่วยแสดงนาฏยลักษณ์ได้ 3 ประการ คือ 

   3.1  คุณลักษณะของเสียง 

   3.2  วิธีบรรเลง 

   3.3  ส าเนียงดนตรี 

  4)  การแสดง การแสดงนาฏศิลป์สามารถจ าแนกให้เห็นลักษณะเด่นได้ 5 แนว คือ 

   4.1  การจ าแนกตามองค์ประกอบการแสดง 

   4.2  การจ าแนกตามคุณสมบัติของการแสดง 

   4.3  การจ าแนกตามหน้าที่ของการแสดง 

   4.4  การจ าแนกตามเพศ และวัยของผู้แสดง 

   4.5  การจ าแนกตามโครงสร้างของการแสดง 
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 นาฏยลักษณ์ คือ ลักษณะเฉพาะของนาฏศิลป์ชุดใดชุดหนึ่ง ซึ่งสามารถบ่งชี้หรือจ าแนก

ออกมาให้เด่นชัด และง่ายแก่การจดจ าร าลึกถึง โดยพิจารณาจากลักษณะเฉพาะ ของเครื่องแต่ง

กาย ทั้งรูปแบบ วัสดุ และสี อุปกรณ์การแสดงต่างๆ ดนตรีทั้งเสียงดนตรีที่บรรเลงเป็นหลัก วิธี

บรรเลง และส าเนียงของ ท่วงท านอง และจากการแสดง โดยดูจากองค์ประกอบ คุณสมบัติ หน้าที่

เพศและวัยของผู้แสดง ตลอดจนโครงสร้างของการแสดงชุดหนึ่งๆ การน าตัวบ่งชี้ดังกล่าวมาเป็น

เครื่องก าหนดนาฏยลักษณ์ของการแสดงแต่ละชุดจะท าให้การศึกษานาฏยศิลป์ชุดนั้นๆเป็นไปได้

ง่าย รวดเร็ว ตรงประเด็นและแม่นย า 

 
2.2  เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 
2.2.1  ฟ้อน  

 เป็นศิลปะที่มุ่งความงามลีลาการร่ายร า มีจังหวะค่อนข้างช้าซึ่งเป็นศิลปะของชาวเหนือ 

เช่น ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน แต่มีการฟ้อนอีกแบบหน่ึงที่มีการแต่งกายที่แปลกจากชาวเหนือ เช่น ฟ้อน

ม่าน มีลักษณะท่าร าการแต่งกายในรูปแบบของหญิงชาวพม่า และลีลาจะแตกต่างจากการฟ้อน

ทางภาคเหนือ คือ จังหวะดนตรีจะมีความช้า-เร็วสลับกัน แสดงถึงเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียม

ประเพณีของคนในภาคเหนือ 

การละเล่นพื้นบ้านของภาคเหนือแบ่งออกเป็น 4 ประเภท คือ การละเล่นเพื่อความบันเทิง 

การละเล่นที่เป็นพิธีกรรม การละเล่นเป็นศิลปะการต่อสู้ และกีฬาพื้นบ้าน 

 1)  การละเล่นเพื่อความบันเทิง มี 2 รูปแบบ คือการแสดงที่เรียกว่าฟ้อน และการ

แสดงที่เล่นเป็นเรื่อง การฟ้อนเป็นการร่ายร าของชาวล้านนามีลีลาท่าร าเป็นเอกลักษณ์ และเรียก

คนที่ฟ้อนว่า ช่างฟ้อน ภาคเหนือเรียกอาณาจักรล้านนา เป็นถิ่นรวมชนหลายเผ่าจึงมีศิลปะการ

ฟ้อนไปตามเผ่าพันธุ์ และเป็นศูนย์อารยธรรมของล้านนา ศิลปะพื้นบ้านที่ยังคงเหลือและสืบทอด 

ได้แก่ ฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียน ฟ้อนม่านมุ้ยเชียงตา  

 2)  การละเล่นเพื่อพิธีกรรม เป็นการละเล่นที่เกิดจากความเชื่อ ในวิญญาณผี เทวดา 

ว่าสามารถดลบันดาลให้ชีวิตการท ามาหากินประสบความส าเร็จ มีโชคลาภ เช่น ฟ้อนผีมดผีเม็ง 

ฟ้อนผีเจ้านาย ซึ่งเป็นการฟ้อนในพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของชาวล้านนา 



11 
 

 3)  การละเล่นที่เป็นศิลปะการต่อสู้ เป็นศิลปะการแสดงทั้งการใช้อาวุธ และมือเปล่า 

กลยุทธ์ในการต่อสู้ได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นศิลปะของการแสดงเป็นเอกลักษณ์ ได้แก่ การตีกลอง

สะบัดชัย ฟ้อนเจิง ฟ้อนดาบ 

 4)  กีฬาพื้นบ้าน เป็นการละเล่นเพื่อความสนุกสนาน และเล่นในเทศกาลของท้องถิ่น 
เช่น ม้าชกคอก ไม้โก๋งก๋าง หมากอ้ิน หมากคอน 

  2.2.2 ประเภทของดาบ                                                                                      

  ดาบที่ใช้อย่างเป็นทางการน้ัน  ก าหนดได้กว้างๆเป็น 3  ประเภท  คือ 

 1)  ดาบทหาร  หมายถึง  ดาบที่ใช้ในการศึกสงครามเป็นอาวุธประจ าตัวทหาร  มี

ขนาดยาว  แข็งแรงคงทน  ท าจากเหล็กชั้นดี  คือ  เป็นเหล็กกล้าและมีความเหนียว  ไม่หักหรือบิ่น

ง่าย  ท้ังยังมีพิธีกรรมทางไสยศาตร์เข้าประกอบการท าอีกด้วย เพื่อให้เป็นอาวุธที่ขลัง  เป็นก าลังใจ

ให้กับทหาร 

 2)  ดาบต ารวจ  จะมีขนาดย่อมกว่าดาบทหาร  เป็นอาวุธของเจ้าหน้าที่ดูแลความ

สงบเรียบร้อยภายใน  มีการตกแต่งด้ามและฝักให้สวยงาม  ดาบบางเล่มเป็นของพระราชทาน  

ด้ามและฝักหุ้มด้วยเงินหรือทองค า  ด้ามท าด้วยงาช้าง  เรียก  ดาบสวยเหล่านี้ว่า  ดาบด้ามฅ า

ฝักฅ า  หรือ  ดาบหลูบเงิน หลูบฅ า  หากเป็นดาบขนาดสั้น  ถือเป็นอาวุธของราชองค์รักษ์  ซึ่งเรียก

ต าแหน่งนี้ว่า  พวกดาบน้อยหรือพวกดาบรี 

 3)  ดาบส าหรับประชาชนทั่วไป  เป็นอาวุธประจ าเรือน  เน้นประโ ยชน์ ที่การใช้สอย  

เพื่อป้องกันตัวหรือเพื่อต่อสู้กับพวกโจร  มีหลานขนาด  แต่ส่วนมากจะเน้นที่การพกพาไปไหน ๆ  ได้

โดยสะดวก  ดาบประจ าเรือนนี้ผู้เป็นเจ้าของต้องหาดาบที่ต้องกับโฉลกตัวเอง  เช่น  คนเกิดปีใดก็

ต้องหาดาบที่มีความยาวและองค์ประกอบอ่ืนๆ ของดาบให้ถูกโฉลก  ดาบประจ าเรือนขนาดสั้นที่

ถือเป็นดาบประจ าตัวของบรรดาพ่อค้าทั้งหลายที่นิยมพกติดตัวเดินทางไปค้าขายต่างบ้านต่างเมือง

เรียกอีกอย่างหนึ่ง  ว่า  ดาบเลว  หรือ  แลว  ก็ว่า   

 นอกจาก 3  ประเภทที่แบ่งอย่างกว้างๆนี้แล้ว  ยังก าหนดแบ่งดาบตามรายละเอียดการใช้

งานได้อีกดังนี้ 
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 1.  ดาบยศ หรือ ดาบเจ้าดาบนาย  หมายถึงดาบที่ใช้ประกอบยศ  ประกอบต าแหน่ง  เช่น  

พระแสงดาบ  ดาบเจ้าเมือง  ดาบสรีกัญชัย  ดาบอายาสิทธิ์ตามขนบในงานวรรณกรรม  เป็นดาบที่

พิถีพิถันในการท า  เน้นความงดงามอย่างวิจิตรบรรจง  โดยเฉพาะฝักและด้าม  เน้นเป็น

เครื่องประดับมากกว่าจะใช้งานได้จริง   

  2.  ดาบใช้ หมายถึง  ดาบที่ใช้งานได้จริงๆ  กล่าว  คือใช้  ฟันหรือแทงใช้ต่อสู้ฆ่าฟัน  เป็น

อาวุธเป็นดาบขนาดใหญ่หนา  มี  น้ าหนัก  เน้นความคงทนแข็งแกร่ง 

  3.  ดาบฟ้อน หมายถึง  ดาบที่ใช้ในการแสดง  เช่น  การฟ้อนดาบ  การแสดงนาฏดนตรี  

หรือการแสดงละคร  ดาบประเภทนี้อาจใช้ดาบจริงหรือดาบจ าลองก็ได ้

  4.  ดาบพิธีกรรม หมายถึง ดาบที่จ าลองขึ้น อาจท าจากไม้ กระดาษหรือรูปวาดให้หมายถึง

ดาบเป็นต้น  ดาบพิธีกรรมนี้  อาจใช้ดาบตามที่กล่าวมาทั้งสามข้อก็ได้  ดาบพิธีกรรมบางเล่มเป็น

ดาบครู  หมายถึง  เป็นดาบของครูฟ้อน  ดาบฟ้อนเชิง  เป็นมรดกสืบสายด้านศิลปะที่ครูเค้าจะมอบ

ให้แก่ศิษย์ท่ีมีคุณสมบัติจะสืบครูได้ (วิลักษณ์  ศรีป่าซาง, 2547) 

 
2.3  งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

 การฟ้อนดาบเมืองหรือดาบล้านนา เป็นการแสดงที่สันนิษฐานว่ารับมาจากชาวไต(ไทย

ใหญ่)  การศึกษาการฟ้อนดาบในปัจจุบันมี 2 รูปแบบ คือ การเรียนแบบนอกระบบ และในโรงเรียน 

วิธีที่ช่างฟ้อนดาบนิยมมากที่สุดคือการเรียนแบบนอกระบบ ท่าฟ้อนดาบแบบด้ังเดิมและปัจจุบันไม่

แตกต่างและเปลี่ยนแปลงมากนัก เนื่องจากท่าฟ้อนพื้นฐานยังคงมีเหมือนเดิมหลายท่า เช่น ท่าไหว้

ครูก่อนฟ้อนละหลังฟ้อน ท่าบิดบัวบาน เกี้ยวเกล้า เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีท่าฟ้อนที่

เหมือนกันและเรียกชื่อต่างกันและในแต่ละคณะจะมีชื่อท่า จ านวนท่าที่แตกต่างกันไปด้วย ทั้งนี้ยัง

พบว่ามีท่าดาบที่ไม่ซ้ ากัน ท่าฟ้อนดาบที่หายไป และท่าฟ้อนดาบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่ท่าฟ้อนดาบแบบ

ด้ังเดิมที่ไม่ซ้ ากันมี 12 ท่า ท่าฟ้อนดาบแบบปัจจุบันที่ไม่ซ้ ากัน 36 ท่า ฟ้อนดาบที่สูญหายไปเป็นท่า

ฟ้อนดาบแบบด้ังเดิมหายไป 7 ท่า ส่วนท่าฟ้อนดาบที่เพิ่มขึ้นมาใหม่จากท่าฟ้อนดาบแบบด้ังเดิม 

24ท่า และเป็นท่าฟ้อนที่ไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นเพราะการเรียนรู้กับครูดาบต่างส านักกัน องค์ประกอบ

การแสดงการฟ้อนดาบ คือ การแต่งกาย เดิมสวมเสื้อคอกลมแขนสั้น นุ่งกางเกงขาสามส่วน และ

ผูกเอว ปัจจุบันนิยมแต่งกายแบบพื้นบ้าน สวมเสื้อมิสกรีหรือเสื้อหม้อห้อม นุ่งเต่ียวสะดอ และคาด
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เอวด้วยผ้าขาวม้า ดนตรี เดิมใช้วงดนตรีพื้นเมืองที่เรียกว่า “วงเต่งถึ้ง” และกลองซิ่งหม้อง

ประกอบการฟ้อน ปัจจุบันนิยมใช้วงปู่เจ่ ประกอบด้วยกลองปู่เจ่ ฆ้อง โหม่ง และฉาบ ผู้แสดงหรือ

ช่างฟ้อนดาบส่วนใหญ่เป็นผู้ชาย ปัจจุบันช่างฟ้อนดาบมีทั้งผู้ชายและผู้หญิง การแสดงการฟ้อน

ดาบนิยมแสดงในงานเทศกาลต่างๆ เช่น งานปอยหลวง งานบูชาอินทขิล งานปี๋ใหม่เมือง และงาน

ต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เป็นต้น (บุษบัน ศรีสารคาม, 2540) 

 ศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา เข้าใจว่าได้รับอิทธิพลมาจากวิถีทางในการด ารงชีวิตที่

มักจะเกี่ยวเนื่องกับศาสนา ผี  และธรรมชาติที่อยู่ รายรอบกลุ่มชาติพันธุ์ ต่างๆ ในล้านนา

ศิลปะการแสดงนาฏศิลป์และดนตรีพื้นบ้านโดยทั่วไปมักจะมีลักษณะสั้นๆง่ายๆ และไม่ซับซ้อน

แตกต่างกันออกไปตามกลุ่มชาติพันธุ์ แต่แฝงไปด้วยความอ่อนช้อย อ่อนหวาน แสดงอัตลักษณ์

ทางวัฒนธรรมล้านนาอย่างชัดเจน เจิงดาบหรือฟ้อนดาบ ดาบเป็นอาวุธคู่กายของชายไทยแต่

โบราณมีไว้ส าหรับป้องกันตัวและใช้ในการออกศึกยามบ้านเมืองเกิดสงคราม ชายไทยในสมัย

โบราณทุกคนจะได้รับการฝึกฝนการใช้อาวุธให้เกิดความช านาญและมีความพร้อมที่จะต่อสู้ศัตรูใน

ยามสงคราม และในยามบ้านเมืองปกติผู้ที่มีความช านาญในการใช้อาวุธ ก็อาจน ามาจัดเป็น

กระบวนการแสดงน าออกแสดงลีลาการร่ายร าอาวุธในโอกาสต่างๆ เพื่อแสดงถึงความช านาญใน

การใช้อาวุธนั้นๆจนได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลาย พระครูอดุลสีลกิตต์  กล่าวไว้ว่า ฟ้อนดาบ

นานๆจะฟ้อนสักทีหนึ่งเพราะมันเป็นอาวุธ แต่เดิมนั้นท่าฟ้อนดาบมันเป็นการข่มขวัญศัตรู ตอนหลัง

เมื่อไม่มีศัตรู ไม่รู้ว่าจะไปข่มขวัญใคร ก็เอาแสดงอวดกันให้คนดูในงาน (ดิษฐ์ โพธิยารมณ์, 2553) 

 ลักษณะการฟ้อนดาบของพ่อครูมานพ ยาระณะ นั้นเป็นการฟ้อนดาบรูปแบบใหม่ที่มีการ
คัดเอาท่าเชิงดาบแบบเชียงแสนและเชิงดาบแบบแสนหวีเข้ามารวมไว้ด้วยกัน กลายเป็นการฟ้อน
ดาบแบบใหม่ที่เรียกว่าฟ้อนดาบประยุกต์โดยสามารถสังเกตได้จากท่าสางหลวง ซึ่งพ่อครูเล่าว่า ใน
ตอนแรกนั้นที่นี้เรียกว่าท่าสางวงเกวียน แต่ต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อให้เป็นท่าสางหลวง เพราะเป็นท่าที่
ได้รับการปรับปรุงจากคุ้มพระราชชายาฯ ซึ่งค าว่า “หลวง” ในที่นี้หมายถงึ คุ้มพระราชชายาฯนั่นเอง 
นอกจากน้ีพ่อครูมานพ ยังเล่าต่อไปอีกว่ากระบวนท่าฟ้อนดาบที่พ่อครูได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อ
ครูค า ขุนพรหมนั้นมีความเกี่ยวข้องกับการบูชาคุณพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ และสิ่งศักด์ิสิทธิ์
ทั้งหลายให้มาคุ้มครองตัวเอง ซึ่งพ่อครูมานพ เล่าว่าการฟ้อนดาบสมัยก่อนนั้นถือว่าเป็นการไหว้ครู
ระลึกถึงครูบาอาจารย์และเรียกขวัญก าลังใจของทหารก่อนออกรบ โดยลักษณะกระบวนท่าฟ้อน
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ดาบของพ่อครูมานพ ยาระณะ ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากพ่อครูค า ขุนพรหมนั้น จะมีกระบวนท่า
เริ่มต้น กระบวนท่าฟ้อนดาบ และกระบวนท่าจบ ซึ่งก่อนและหลังจากจบการฟ้อน ก็จะมีการไหว้ครู
เสมอ ซึ่งพ่อครูมานพกล่าวว่าการไหว้ครูก่อนและหลังการฟ้อนนี้ ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาต้ังแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน กระบวนท่าในการฟ้อนดาบของพ่อครูมานพ นั้นแต่ละกระบวนท่าจะมีท่าย่อยแยกลง
ไป (ศราวุฒิ กันธา และคณะ, 2555) 
 
2.4  บทสัมภาษณ์ที่เกี่ยวข้อง 

 สาเหตุที่ผู้ศึกษาได้เลือกสัมภาษณ์บุคคลต่างๆเพราะมีความเกี่ยวข้องกับการฟ้อนดาบ 

ตลอดจนการเผยแพร่เข้าสู่ชุมชน ซึ่งบุคคลเหล่านี้มีความส าคัญและมีคุณสมบัติ มีความรู้

ความสามารถความเชี่ยวชาญในการให้ข้อมูลส าหรับการศึกษาฟ้อนดาบได้เป็นอย่างดี 

 พระไชยวิทย์ ธัมมรโต ได้กล่าวว่า เริ่มก่อต้ังศูนย์พระพุทธศาสนาวันอาทิตย์เมื่อปี พ.ศ. 

2543 ได้สอนธรรมะและศิลปะพื้นบ้าน ส าหรับคนที่ชอบเรียนและไม่มีโอกาส ครั้งแรกมีเด็กเข้า

เรียนจ านวน 5 คน โดยเริ่มเรียนฟ้อนดาบกับพี่อรพิน วัดป่าเส้าน้อย เกี่ยวกับลายดาบลายฟ้อน 

ประมาณ 1-2 ปี ต่อมามีคนในหมู่บ้านเห็นมีคนสอนฟ้อนดาบ สอนกลองพื้นบ้าน คือ พ่อครูมานพ 

ยาระณะ จึงได้พาเด็กเข้าไปศึกษาเรียนรู้และฝึกซ้อมกับพ่อครูที่บ้านพ่อครู และที่วัดบ้าง ต่อมา

จ านวนเด็กเพิ่มมากขึ้นจึงได้เชิญพ่อครูมาสอนที่วัดถ้ามีโอกาสก็จะไปที่บ้านพ่อครูบ้าง การที่จะเริ่ม

เรียนจะมีการพาเด็กไปไหว้ครูที่บ้านพ่อครูก่อน หลังจากที่ได้ฝึกซ้อมกับพ่อครูแล้วรุ่นพี่ก็จะน ามา

สอนต่อๆให้กับรุ่นน้อง โดยมีพ่อครูคอยดูแล มีการเรียนฟ้อนดาบ กลองจัยยะมงคล กลองปู่เจ่ 

กลองมองเซิง กลองสะบัดชัย มีการน าเด็กไปแสดงตามสถานที่ต่างๆเพื่อให้มีการสืบสานศิลปะ

เอกลักษณ์ตามพ่อครูโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆปัจจุบันมีเด็กประมาณ 30 คน (สัมภาษณ์ 7  

เมษายน  2555)  

พ่อครูมานพ ยาระณะ ได้กล่าวว่า ผู้ที่จะมาขอร่ าเรียนวิชาจะต้องน าเอาเครื่องสักการะเพื่อ

ฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ ซึ่งต้องน าดอกบัวสีขาว 9 ดอก (หรือดอกไม้สีขาว) ธูป 9 ดอก เทียนขี้ผึ้ง 5 เล่ม 

และน้ าส้มป่อย เพื่อคารวะฝากตัวเข้าเป็นศิษย์ ก่อนที่จะเรียนฟ้อนดาบจะต้องเรียนเจิง (เชิง)ก่อน 

โดยการฝึกย่างขุม ฝึกแม่เจิง จากนั้นจึงจะสอนกระบวนท่าต่างๆของเจิงดาบหรือฟ้อนดาบ และพ่อ
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ครูยังกล่าวอีกว่าเจิงดาบเป็นศิลปะที่ใช้ในการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวของคนในสมัยโบราณ ท่าในการ

ฟ้อนก็จะแตกต่างกันออกไปตามแบบของพ่อครูแต่ละส านัก  (สัมภาษณ์  20  เมษายน  2555) 

 ครูมงคล เสียงชารี ได้กล่าวว่า ฟ้อนดาบ เป็นการเอาเชิง(เจิง) ซึ่งเป็นศิลปะการต่อสู้และ
ป้องกันตัวของคนในสมัยโบราณมาแสดงเพื่อความเพลิดเพลินสนุกสนาน โดยน าเอาดาบมาโชว์
ลีลาการต่อสู้ โดยมีการฟ้อนก่อนการต่อสู้ ท่าในการฟ้อนดาบแต่ละท่าก็จะมีความหมายแตกต่าง
กันออกไปซึ่งในแต่ละท่านั้นเป็นท่าที่ใช้ในการต่อสู้ ก่อนการฟ้อนดาบจะมีการฝึกฟ้อนเจิง ฝึกย่าง
ขุม ย่างสามขุม ส่วนดนตรีที่ใช้ประกอบในการฟ้อนดาบ(เสียงกลอง) จะเป็นท านองบทสวดมนต์
คาถาธรรม  (สัมภาษณ์ 18  พฤศจิกายน  2555) 
 
2.5  ความรู้ท่ัวไปเกี่ยวกับเชียงใหม่ 

 
 2.5.1  สมัยก่อนสร้างเมืองเชียงใหม่ 

 ก่อนที่พญาเม็งรายจะสร้างเมืองเชียงใหม่ ในบริเวณภาคเหนือตอนบนได้มีเมืองที่เป็น

ชุมชนใหญ่เกิดขึ้นแล้ว ตามที่ปรากฏหลักฐานจากต านาน กล่าวคือ เมืองหิรัญนครเงินยาง   เมือง

พะเยา   เมืองหริภุญชัย  เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีชุมชนเล็กๆ ตามลุ่มน้ าต่างๆ อีกหลายแห่งเช่น 

เวียงฝาง เวียงปรึกษา เวียงท่ากาน เวียงพางค า  เวียงสุทโธ  เวียงห้อ  เป็นต้น  แต่ละชุมชนมีความ

เจริญรุ่งเรือง มีการถ่ายทอดภาษาและวัฒนธรรมและได้รับอิทธิพลพุทธศาสนามาจากเมือง        

หริภุญชัย ซึ่งมีความเจริญรุ่งเรืองทางด้านศาสนาประมาณ พ.ศ.1805  พญาเม็งราย ราชบุตรของ

พญาลาวเม็ง และพระนางเทพค าข่าย ได้ขึ้นครองราชย์ที่เมืองหิรัญเงินยางเชียงแสน พญาเม็งราย

มีพระประสงค์ที่จะรวบรวมหัวเมืองต่างๆ ให้เป็นพระราชอาณาจักรเดียวกัน คือ อาณาจักรลานนา

ไทย พระองค์ได้ขยายอาณาจักรลงมาทางใต้ ได้ทรงสร้างเมืองเชียงรายเมื่อ พ.ศ.1805  ต่อมาได้

ย้ายมาประทับท่ีเมืองฝางในราวปี พ.ศ.1817 พญาเม็งรายได้ขยายพระราชอ านาจโดยตีอาณาจักร        

หริภุญชัยจากพญายีบา ในปี พ.ศ.1835  ตามต านานเมืองเชียงใหม่  ได้อธิบายกลวิธีที่ท าให้พญา

เม็งรายตีเมืองหริภุญชัยส าเร็จ โดยกล่าวถึงความอ่อนแอของพญายีบา ที่หลงเชื่อกลอุบายของ 

อ้ายฟ้า ซึ่งเป็นผู้ที่พญาเม็งรายใช้มาเป็นไส้ศึก อ้ายฟ้าวางแผนว่าถูกพญาเม็งรายขับไล่แล้วไปขอ

พึ่งพิงพญายีบา พญายีบาได้ให้อ้ายฟ้าท าหน้าที่ตัดสินความและเก็บส่วย อ้ายฟ้าได้สร้างความ
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เดือดร้อนให้แก่ราษฎรหลายประการ จากหลักฐานที่ยังปรากฏทุกวันนี้คือ เหมืองอ้ายฟ้า (เหมือง

แข้งหรือเมืองแก้ว) ซึ่งอ้ายฟ้าให้ราษฎรขุดเหมืองในฤดูแล้ง ขนาดหมื่นเจ็ดพันวา ความเดือดร้อน

ของราษฎรที่ถูกอ้ายฟ้าสร้างขึ้น เพื่อให้เกลียดชังพญายีบา แผนอ้ายฟ้าเป็นผลส าเร็จเป็นเหตุให้

บ้านเมืองมีความวุ่นวาย ภายหลังจากตีเมืองหริภุญชัยส าเร็จ  พระองค์ได้ประทับที่เมืองหริภุญชัย

เพียง 2 ปี  ก็ทรงมอบให้อ้ายฟ้าครองเมืองหริภุญชัย พญาเม็งราย จึงย้ายมาสร้างเมืองใหม่ใกล้ฝั่ง

แม่น้ าปิงเรียกว่า  เวียงกุมกาม  (เมืองนี้อยู่ในท้องที่ต าบลท่าวังตาล อ าเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

ในปัจจุบัน) แต่เนื่องจากเวียงกุมกามมีท าเลเป็นท่ีลุ่มน้ าท่วมถึง  พระองค์ครองเวียงกุมกาม จนถึงปี 

พ.ศ.1836 ก็ทรงมีพระราชด าริที่จะสร้างเมืองใหม่  พญาเม็งรายจึงทรงเชื้อเชิญพระสหาย คือ พญา

ง าเมือง เจ้าเมืองพะเยา  พ่อขุนรามค าแหง  เจ้าเมืองสุโขทัย  มาปรึกษาหารือช่วยคิดการสร้างเมือง

และตรวจดูภูมิประเทศ  ทรงเห็นว่าบริเวณที่ราบอุดมสมบูรณ์ริมฝั่งแม่น้ าปิงมีชัยภูมิเหมาะสมแก่

การต้ังเมืองเชียงใหม่ 

 2.5.2  สมัยสร้างเมืองเชียงใหม่ 

 เมื่อพญาเม็งรายและพระสหายได้ทรงตรวจดูภูมิประเทศ ทรงเลือกชัยภูมิบริเวณที่ราบอุดม

สมบูรณ์ใกล้เชิงดอยสุเทพ ด้วยเหตุผลดังนี้ 

 ประการที่หนึ่ง เชียงใหม่ต้ังอยู่ระหว่างกลางที่ราบลุ่มแม่น้ ากกและที่ราบลุ่มแม่น้ าปิง จึง

เป็นบริเวณที่สามารถควบคุมหัวเมืองต่างๆ ได้ 

 ประการที่สอง เป็นศูนย์กลางการค้า เพราะสามารถใช้แม่น้ าปิงในการติดต่อค้าขายกับ

หัวเมืองตอนใต้ได้อย่างสะดวกและยังสามารถติดต่อการค้ากับเมืองต่างๆ ตอนบนได้สะดวก 

 ประการที่สาม เป็นที่ราบผืนใหญ่ที่สุดในอาณาจักรล้านนา จึงมีความเหมาะสมต่อการ

ต้ังชุมชนขนาดใหญ่ ที่มีอาชีพในการท าเกษตรกรรม 

 ประการที่สี ่ เป็นบริเวณที่มีน้ าอุดมสมบูรณ์ดี มีน้ าตกไหลจากดอยสุเทพโอบล้อมเมือง

ไว้ เป็นการสะดวกในการใช้อุปโภคบริโภค มีหนองน้ าใหญ่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของตัวเมือง

ชื่อว่า  หนองบัว (อยู่ตรงสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ในปัจจุบัน ในสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์

ทรงให้ขุดระบายน้ าลงแม่น้ าปิง จึงท าให้หนองต้ืนเขินไป) พญาเม็งรายมีความเห็นว่า จะสร้าง

ก าแพงเมือง วัดจากชัยภูมิอันเป็นศูนย์กลางออกไปด้านละ 1000 วา แต่พ่อขุนรามค าแหงทรงมี

ความเห็นว่า “การสร้างเมืองกว้างขวางเช่นนั้นหากมีศึกมาประชิดเมืองแล้ว การป้องกันเมืองจะ
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ยากล าบากมาก ควรที่จะวัดจากชัยภูมิเมืองไปด้านละ 500 วา จะดีกว่า หากกาลข้างหน้า

บ้านเมืองเจริญขึ้นก็ย่อมขยับขยายเมืองได้”  ดังนั้นพญาเม็งรายจึงสร้างเมืองขนาด กว้าง 800 วา  

ยาว 1000 วา มีประตูเมือง 4 ด้าน และล้อมเมืองด้วยคูเมืองมีน้ าขังไว้ตลอดปี  เมืองเชียงใหม่ได้

สร้างเสร็จในปี 1839 ได้ขนานนามว่า “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” (นพบุรี หมายถึง เมืองที่ 9 คือ

สมัยนั้นมีหัวเมืองเหนือที่เจริญรุ่งเรืองอยู่แล้ว 8 เมือง ประกอบด้วย    

  1. หิรัญนครเงินยางเชียงแสน 

  2. เชียงราย    

  3. ฝาง     

  4. เชียงตุง     

  5. พร้าว    

  6. หริภุญชัย 

  7. เชียงชื่น    

  8. ล าปาง 

 ระหว่างที่ท าการสร้างเมืองเชียงใหม่นั้นพญาเม็งรายทรงประทับที่เวียงเชียงมั่น (วัดเชียง

มั่น) พระองค์ทรงราชาภิเษกเป็นปฐมกษัตริย์ราชวงศ์เม็งราย ครองเมืองเชียงใหม่จนถึงราวปี พ.ศ.

1854 จึงสิ้นพระชนม์และมีกษัตริย์ราชวงศ์เม็งรายสืบต่อมาอีก 17 พระองค ์

ล าดับเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ 

พระนาม ช่วงเวลาที่ครองราชย์ 

1.พญาเม็งราย (พ.ศ.1804 – พ.ศ.1854) 

2.พญาไชยสงคราม (พ.ศ.1854 – พ.ศ.1868) 

3.พญาแสนภู (พ.ศ.1868 – พ.ศ.1877) 

4.พญาค าฟู (พ.ศ.1877 – พ.ศ.1879) 

5.พญาผายู (พ.ศ.1879 – พ.ศ.1898) 

6.พญากือนา (พ.ศ.1898 – พ.ศ.1928) 

7.พญาแสนเมืองมา (พ.ศ.1928 – พ.ศ.1944) 
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8.พญาสามฝั่งแกน (พ.ศ.1944 – พ.ศ.1984) 

9.พญาติโลกราช (พ.ศ.1984 – พ.ศ.2030) 

10.พญายอดเชียงราย (พ.ศ.2030 – พ.ศ.2038) 

11.พญาแก้ว (พระแก้วเมือง) (พ.ศ.2038 – พ.ศ.2068) 

12.พญาเกษเชษฐราช (ครั้งที่ 1) (พ.ศ.2068 – พ.ศ.2081) 

13.ท้าวชาย (พ.ศ.2081 – พ.ศ.2086) 

14.พญาเกษเชษฐราช (ครั้งที่ 2) (พ.ศ.2086 – พ.ศ.2088) 

15.พระนางจิรประภา (พ.ศ.2088 – พ.ศ.2089) 

16.พญาอุปเยาว์ (พระไชยเชษฐา) (พ.ศ.2089 – พ.ศ.2090) 

17.ท้าวแม่กุ (พ.ศ.2094 – พ.ศ.2107) 

18.พระนางวิสุทธเทวี (พ.ศ.2107 – พ.ศ.2121) 

  

 2.5.3  สมัยเป็นเมืองขึ้นของพม่า 

 เชียงใหม่ได้มีความเจริญรุ่งเรือง สร้างสมวัฒนธรรมในช่วงสมัยราชวงศ์เม็งรายครองเมือง

เชียงใหม่เป็นระยะถึง 260 ปี ในตอนปลายสมัยราชวงศ์เม็งรายมีกองทัพพม่าและไทยใหญ่ยก

กองทัพมารุกรานล้านนาไทยหลายครั้ง จนกระทั่งถึงรัชสมัยพระเจ้ามงกุฏสุทธิวงค์ ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่

อ่อนแอ ขุนนางแตกความสามัคคีกันบ้านเมืองระส่ าระสาย ในปี พ.ศ.2101 พม่า โดยมีพระเจ้า    

หงสาวดี (บุเรงนอง) ได้ยกกองทัพมาตีล้านนาไทยเป็นผลส าเร็จโดยง่าย ยึดครองเมืองเชียงใหม่ได้

และให้อยู่ในฐานะเมืองประเทศราช แล้วแต่งต้ังเจ้าหญิงวิสุทธิ(ราชธิดาพระเมืองเกษเกล้า) ซึ่งทรง

น าไปเป็นพระมเหษีมาเป็น พระมหาเทวีวิสุทธิ์  ครองเชียงใหม่ เป็นกษัตริย์องค์สุดท้ายของราชวงศ์

เม็งราย หลังจากน้ันพม่าได้แต่งต้ังเจ้านายพม่ามาปกครองแทน ซึ่งเป็นระยะเวลาประมาณ 200 ปี 

ที่เชียงใหม่ต้องตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า พม่าได้น าเอาวัฒนธรรมและประเพณีเข้ามาเผยแพร่และมี

อิทธิพลในอาณาจักรล้านนามากมายในด้านความเชื่อ การแต่งกาย อาหาร สถาปัตยกรรม 

ตัวอย่างเช่น การสร้างรูปสิงห์ตามประตูวัดต่างๆ  การนิยมบวชลูกแก้ว การสร้างเจดีย์แบบพม่า 

เช่นวัดแสนฝาง(บริเวณถนนท่าแพ ด้านทิศเหนือ) การสักตามร่างกาย 
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ล าดับผู้ครองเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ.2121 – 2317) 

ผู้ครองเมือง

เชียงใหม่ 
พงศาวดารโยนก 

ต านานพื้นเมือง

เชียงใหม่ 

โครงมังทรารบ

เชียงใหม่ 

1.มังนรธาซ่ง 
พ.ศ.2122 - พ.ศ.

2150 

พ.ศ.2121 – พ.ศ. 

2150 

พ.ศ.2121 – พ.ศ.

2150 

2.พระช้อย 
พ.ศ.2150 - พ.ศ.

2152 

พ.ศ.2150 – พ.ศ.

2151 

พ.ศ.2150 – พ.ศ.

2151 

3.พระชัยทิศ(มองกอย

ต่อ) 

พ.ศ.2150 – พ.ศ.

2152 

พ.ศ.2150 – พ.ศ.

2151 

พ.ศ.2151 – พ.ศ.

2156 

4.พระช้อย (ครั้งที่ 2) 
พ.ศ.2152 – พ.ศ.

2154 

พ.ศ.2151 – พ.ศ.

2156 

พ.ศ.2156 – พ.ศ.

2157 

5.เจ้าเมืองน่าน 
พ.ศ.2157 – พ.ศ.

2174 

พ.ศ.2158 – พ.ศ.

2174  

6.พญาหลวงทินเนตร 
พ.ศ.2174 – พ.ศ.

2193 

พ.ศ.2174 – พ.ศ.

2198  

7.พระแสนเมือง 
พ.ศ.2193 – พ.ศ.

2206 

พ.ศ.2198 – พ.ศ.

2202  

8.เจ้าเมืองแพร่ 
พ.ศ.2206 – พ.ศ.

2215 

พ.ศ.2202 – พ.ศ.

2215  

9.อุปราชอ้ึงแซะ 
(กรุงอังวะ) 

พ.ศ.2215 – พ.ศ.

2228 

พ.ศ.2215 – พ.ศ.

2218  

10.บุตรเจ้าเจกุตรา  
(เจพูตราย) 

  พ.ศ.2228  –       *   พ.ศ.2218  –      * 
 

11.มังแรนร่า 
พ.ศ.2250 – พ.ศ.

2270 

พ.ศ.2250 – พ.ศ.

2270  
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12.เทพสิงห์ 
พ.ศ.2270 – พ.ศ.

2270 

พ.ศ.2270 – พ.ศ.

2270  

13.องค์ด า 
พ.ศ.2270 – พ.ศ.

2302 
  พ.ศ.2270  –      * 

 

14.เจ้าจันทร์ 
พ.ศ.2302 – พ.ศ.

2304 
  พ.ศ.    *    –      * 

 

15.อดีตภิกษุวัดดวงพี 
(เจ้าขี้ทุด) 

พ.ศ.2304 – พ.ศ.

2306 

พ.ศ.2304 – พ.ศ.

2306  

16.โปอภัยดามินี  
(โปอะเกยะคามุนี) 

พ.ศ.2306 – พ.ศ.

2312 
พ.ศ.2306 –พ.ศ.2311 

 

17.โปมะยุง่วน 
พ.ศ.3212 – พ.ศ.

2317 

พ.ศ.2311 – พ.ศ.

2317  

 
* หมายถึง  ไม่ปรากฏปี  พ.ศ.   
 

 2.5.4  สมัยกอบกู้เอกราชถึงปัจจุบัน  

 ในระยะเวลากว่า 200 ปี ที่เชียงใหม่ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่านั่น คนล้านนาได้ซ่องสุม 

ก าลังพล เพื่อขับไล่พม่าหลายครั้ง บางครั้งก็สามารถยึดเชียงใหม่ได้คืนระยะหนึ่ง พม่าก็ยึดกลับได้

อีกเมื่อพม่ามีกษัตริย์ที่เข้มแข็ง ดังเช่น กษัตริย์อลองพญา ในปี พ.ศ.2306 ในปี พ.ศ.2312 และ 

พ.ศ.2314 ล้านนามีคนดีเกิดขึ้น คือพระเจ้ากาวิล (ต้นตระกูล ณ เชียงใหม่) และพระยาจ่าบ้าน(บุญ

มา) พระยาจ่าบ้านได้พยายามกู้เอกราชของเชียงใหม่ แต่เนื่องจากมีก าลังพลน้อยกว่าจึงพ่ายแพ้

สองครั้ง พระยาจ่าบ้านจึงหนีไปหาพระยากาวิละเจ้าเมืองล าปางในขณะนั้นเพื่อปรึกษาขับไล่พม่า 

โดยเข้าสวามิภักดิ์พระเจ้าตากสิน แห่งกรุงธนบุรี ได้กองทัพของกรุงธนบุรีโดยพระยาจักรี (ต่อมาคือ

สมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก รัชกาลที่1) เป็นแม่ทัพไปช่วยขับไล่พม่าออกจากล้านนาเป็น

ผลส าเร็จ ในปี พ.ศ.2317 พระยาจ่าบ้านได้รับการโปรดเกล้าฯแต่งต้ังเป็นพระยาวิเชียรปราการ 

ปกครองเมืองเชียงใหม่ ส่วนพระยากาวิละปกครองเมืองล าปาง เมื่อพระยาวิเชียรปราการได้
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เสียชีวิตลงในสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ได้ทรงแต่งต้ัง  

พระยากาวิละ เป็นพระยาวชิรปราการให้ปกครองเมืองเชียงใหม่ต่อมา ในสมัยพระเจ้ากาวิละพม่า

ได้พยายามตีเมืองเชียงใหม่คืนหลายครั้งแต่ไม่ส าเร็จ พระยากาวิละต้องย้ายเมืองไปอยู่เวียงป่าซาง 

เมืองเชียงใหม่จึงเป็นเมืองร้างอยู่ 20 ปีเศษ จนถึง พ.ศ.2339  พระยากาวิละจึงกวาดต้อนผู้คนที่อยู่

ใกล้เคียงกลับมาทนุบ ารุงเมืองเชียงใหม่ให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งโดยอยู่ในฐานะเมืองประเทศราชของ

กรุงเทพฯและส่งเครื่องราชบรรณาการไปถวายทุกปี นับได้ว่าพระเจ้ากาวิละเป็นเจ้าผู้ครองนคร

เชียงใหม่องค์แรกในสมัยรัตนโกสินทร์โดยมีเจ้าผู้ครองสืบต่อมาอีกหลายพระองค์ดังนี้ 

ล าดับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ สมัยรัตนโกสินทร์ 

พระนาม ช่วงเวลาครองราชย์ หมายเหตุ 

1.พระเจ้ากาวิละ พ.ศ.2325 – พ.ศ.2356 
 

2.เจ้าธรรมลังกา พ.ศ.2358 – พ.ศ.2364 พระเจ้าช้างเผือก 

3.เจ้าน้อยค าฝั้น พ.ศ.2366 – พ.ศ.2368 พระยาค าฝั้น 

4.พระพุทธวงศ์ พ.ศ.2369 – พ.ศ.2389 
 

5.มหาวงศ์ พ.ศ.2390 – พ.ศ.2399 พระเจ้ามโหตรประเทศ 

6.ขนานสุริยวงศ์ พ.ศ.2399 – พ.ศ.2413 เจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์ (เจ้าชีวิตอ้าว) 

7.เจ้าน้อยอินทนนท์ พ.ศ.2416 – พ.ศ.2439 เจ้าอินทรวิชยานนท์ 

8.เจ้าน้อยสุริยะ พ.ศ.2444 – พ.ศ.2452 เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ 

9.เจ้าแก้วนวรัฐ พ.ศ.2454 – พ.ศ.2482 
 

  

 จนกระทั่งในปี พ.ศ.2437 ตรงกับรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มีการ

แบ่งการปกครองราชอาณาจักรไทยเป็นแบบมลฑลเทศาภิบาล โปรดให้รวมหัวเมืองต่างๆ และเมือง

เชียงใหม่เป็นมณฑลพายัพ ในปี พ.ศ.2442 เป็นขั้นตอนของการยกเลิกฐานะเป็นประเทศราช        

ปี พ.ศ.2476 ภายหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า

เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 7 ได้ยกเลิกการปกครองแบบเทศาภิบาล ยุบมลฑลพายัพ ต าแหน่งเจ้าเมือง

เชียงใหม่ได้ถูกยกเลิก เชียงใหม่จึงอยู่ในฐานะเป็นเพียงจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยและขึ้นตรงต่อ
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กระทรวงมหาดไทย รวมเวลาที่เชียงใหม่เป็นราชธานีอาณาจักรล้านนาไทยต้ังแต่ พ.ศ.1839 ถึง 

พ.ศ.2440 ได้ 600 ปี และนับแต่เวลาสร้างเมืองมาจนถึงปัจจุบันในเดือนเมษายน พ.ศ.2544 นับได้

เป็นเวลา 705 ปี 

ที่ตั้ง จังหวัดเชียงใหม่ต้ังอยู่ ณ ละติจูด 16 องศาเหนือ ลองติจูด 99 องศาตะวันออก สูงจาก

ระดับน้ าทะเลประมาณ 310 เมตร ส่วนกว้างจากทิศตะวันตกจรดทิศตะวันออกประมาณ 138 

กิโลเมตร ส่วนยาวจากทิศเหนือจรดทิศใต้ประมาณ 320 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพมหานคร 696 

กิโลเมตร 

 อาณาเขตติดต่อ 

 ทิศเหนือ ติดต่อกับรัฐฉานของสหภาพพม่า โดยมีดอยผีปันน้ าของดอยค า ดอยปกกลา 

ดอยหลักแต่ง ดอยถ้ าป่อง ดอยถ้วย ดอยผาวอก และดอยอ่างขางอันเป็นส่วนหนึ่งของทิว

เขาแดนลาว เป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 ทิศใต้ ติดต่อกับอ าเภอสามเงา อ าเภอแม่ระมาด และอ าเภอท่าสองยาง (จังหวัดตาก) มี

ร่องน้ าแม่ต่ืนและดอยผีปันน้ า ดอยเรี่ยม ดอยหลวงเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

 ทิศตะวันออก ติดต่อกับอ าเภอแม่ฟ้าหลวง อ าเภอเมืองเชียงราย อ าเภอแม่สรวย อ าเภอ

เวียงป่าเป้า (จังหวัดเชียงราย) อ าเภอเมืองปาน อ าเภอเมืองล าปาง (จังหวัดล าปาง) 

อ าเภอบ้านธิ อ าเภอเมืองล าพูน อ าเภอป่าซาง อ าเภอเวียงหนองล่อง อ าเภอบ้านโฮ่ง และ

อ าเภอลี้ (จังหวัดล าพูน) ส่วนที่ติดจังหวัดเชียงรายและล าปางมีร่องน้ าลึกของแม่น้ ากก สัน

ปันน้ าดอยซาง ดอยหลุมข้าว ดอยแม่วัวน้อย ดอยวังผา และดอยแม่โตเป็นเส้นกั้นอาณา

เขต ส่วนที่ติดจังหวัดล าพูนมีดอยขุนห้วยหละ ดอยช้างสูง และร่องน้ าแม่ปิงเป็นเส้นกั้น

อาณาเขต 

 ทิศตะวันตก ติดต่อกับอ าเภอปาย อ าเภอเมืองแม่ฮ่องสอน อ าเภอขุนยวม อ าเภอแม่ลา

น้อย อ าเภอแม่สะเรียง และอ าเภอสบเมย (จังหวัดแม่ฮ่องสอน) มีดอยผีปันน้ า ดอยกิ่วแดง 

ดอยแปรเมือง ดอยแม่ยะ ดอยอังเกตุ ดอยแม่สุรินทร์ ดอยขุนยวม ดอยหลวง และร่องแม่

ริด แม่ออย และดอยผีปันน้ าดอยขุนแม่ต่ืนเป็นเส้นกั้นอาณาเขต 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B0%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%88%E0%B8%B9%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%89%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AD%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%82%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%87%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A2%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%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%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%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%89%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%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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B8%B4
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B3%E0%B8%9E%E0%B8%B9%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9A%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B9%88%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89
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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%9B%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%87%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%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%82%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%A2%E0%B8%A7%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%9A%E0%B9%80%E0%B8%A1%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%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
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 จังหวัดเชียงใหม่มีชายแดนติดต่อกับประเทศพม่า ใน 5 อ าเภอ ได้แก่ อ าเภอแม่อาย 

อ าเภอฝาง อ าเภอเชียงดาว อ าเภอเวียงแหง อ าเภอไชยปราการ รวมระยะทางทั้งสิ้น 227 กิโลเมตร 

พื้นที่เขตแดนส่วนใหญ่เป็นป่าเขา จึงไม่สามารถปักหลักเขตแดนได้ชัดเจน และเกิดปัญหาเส้นเขต

แดนระหว่างประเทศ 

 2.5.5  ลักษณะภูมิประเทศสภาพทั่วไปจังหวัดเชียงใหม่ 

 

 
 

ภาพท่ี 1 แผนที่จังหวัดเชียงใหม่ 

ที่มา : http://chiangmai.nso.go.th/chmai/mapchmai.htm 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B9%88%E0%B8%B2
http://chiangmai.nso.go.th/chmai/mapchmai.htm
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 2.5.6 ประเพณีและวัฒนธรรม 

 เมืองเชียงใหม่มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน คนเชียงใหม่ได้สั่งสมวัฒนธรรมประเพณีสืบทอด

มาจากบรรพบุรุษอย่างต่อเนื่อง โดยส่วนใหญ่มีความผูกพันกับพุทธศาสนาและความเชื่อด้ังเดิม 

ประเพณีที่ส าคัญ ได้แก่ ปีใหม่เมือง (สงกรานต์) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 เมษายนของทุกปี เป็น

ประเพณีที่ส าคัญและยิ่งใหญ่ของชาวเชียงใหม่ แบ่งเป็นวันที่ 13 เป็นวันมหาสงกรานต์ มีขบวนแห่

พระพุทธสิหิงค์ และพิธีสรงน้ าพระ วันที่ 14 เข้าวัดก่อเจดีย์ทราย และวันที่ 15 เมษายน ประเพณีรด

น้ าด าหัวผู้ใหญ่ และมีการเล่นสาดน้ าตลอดช่วงเทศกาลประเพณียี่เป็ง จัดขึ้นในช่วงวันลอยกระทง

ของทุกปี ราวเดือนพฤศจิกายน มีการตกแต่งบ้านเรือนและสถานที่ต่างๆ ด้วยโคมชนิดต่างๆ มีการ

ปล่อยโคมลอย มีการลอยกระทง ประกวดกระทงและนางนพมาศ 

ประเพณีเข้าอินทขิล จัดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน ท่ีวัดเจดีย์หลวง เป็นการ

บูชาเสาหลักเมืองโดยการน าดอกไม้ธูปเทียนมาใส่ขันดอก 

เทศกาลร่มบ่อสร้าง จัดขึ้นในเดือนมกราคมของทุกปี ที่ศูนย์หัตถกรรมท าร่มบ่อสร้าง 

อ าเภอสันก าแพง มีการแสดงและจ าหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน มีการแสดงทางวัฒนธรรม ขบวนแห่ 

ประเพณีพื้นบ้าน 

มหกรรมไม้ดอกไม้ประดับ จัดขึ้นในอาทิตย์แรกของเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี บริเวณ

สวนสาธารณะบวกหาด มีขบวนรถบุปผาชาติ และนางงามบุปผาชาติ 

งานไม้แกะสลักบ้านถวาย จัดขึ้นในเดือนมกราคม ที่หมู่บ้านถวาย อ าเภอหางดง มีการ

จ าหน่ายและสาธิตการแกะสลักไม้ และหัตถกรรมพื้นบ้าน 

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ จัดขึ้นในเดือนเมษายน ในวันที่ 15 เป็นต้นไป ของทุกปี ที่บริเวณตัว

เมืองจอมทอง มีขบวนรถจากชุมชน ห้างร้าน กลุ่มต่างๆ กว่า 40 ขบวน แห่ไปตามเมืองจอมทอง 

อ าเภอจอมทอง จนถึง วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมานานกว่า 200 ปี 

ตาต านานเกิดขึ้นที่อ าเภอเภอจอมทอง ถือเป็นแห่งแรกของประเทศไทยและแห่งเดียวในโลก 

ประเพณีแห่ไม้ค้ าโพธิ์ กลายเป็นต้นแบบของการแห่ไม้ค้ าสะหลีของชาวล้านนา จนได้รับความนิยม

ไปทั่วภาคเหนือ และเป็นประเพณีที่เริ่มมีชื่อเสียงโด่งดัง และได้รับความนิยมอย่างมาก 

 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%87%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/13_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/15_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A9%E0%B8%B2%E0%B8%A2%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%AA%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C
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%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B9%87%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A8%E0%B8%88%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%97%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%99%E0%B8%9E%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%A9%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%96%E0%B8%B8%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%A3%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B8%E0%B8%A1%E0%B8%A0%E0%B8%B2%E0%B8%9E%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%98%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%94%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%A0%E0%B8%AD%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87
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%98%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B8%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%97%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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 2.5.7 ลัวะ และ เม็ง ชนเผ่าดั้งเดิมในล้านนา 

 ลัวะ ชาวพื้นเมืองในกลุ่มมอญเขมร ต้ังถิ่นฐานกระจายทั่วไปในภาคเหนือเลยไปถึงเมือง

เชียงตุงเมืองยองและ หุบเขาต่าง ๆ ชนเผ่าลัวะมีหลายเผ่า และมีระดับความเจริญแตกต่างกันมาก 

พวกท่ีอยู่บริเวณใกล้ที่ราบลุ่มแม่น้ า มีการคมนาคมสะดวกจะวิวัฒน์ได้เร็วกว่าพวกที่อยู่ในเขตป่า

เขาชนเผ่าลัวะในแอ่งเชียงใหม่-ล าพูน เป็นชนเก่าแก่ อยู่มาช้านานก่อนที่ชนกลุ่มอื่นจะเข้ามา ใน

ต านานล้านนากล่าวถึงบริเวณเชิงดอยสุเทพเป็นศูนย์กลางของชนเผ่าลัวะ ชนลัวะจะนับถือดอย    

สุเทพ เพราะเป็นที่สิงสถิตของผีปู่แสะย่าแสะผีบรรพบุรุษของชาวลัวะ ชาวลัวะนับถือผีปู่แสะย่าแสะ 

ผู้พิทักษ์ดอยสุเทพ และรักษาเมืองเชียงใหม่ จึงมีพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะเป็นประจ าทุกปี ร่องรอย

ความเชื่อนี้ยังมีสืบมาชนเผ่าลัวะในเขตที่ราบลุ่มน้ าปิงมีความเจริญในระดับก่อรูปเป็นรัฐเล็กๆ 

ลักษณะทางสังคมมีความแตกต่าง ระหว่างชนชั้น คือแบ่งคนออกเป็นสองกลุ่ม ได้แก่กลุ่ม

ผู้ปกครองและกลุ่มสามัญชนหรือไพร่ กลุ่มผู้ปกครองมีหัวหน้าเผ่า ที่สืบเชื้อสายกันต่อมาเรียกว่า 

ซะมัง เรื่องราวการแตกสลายของชนเผ่าลัวะเป็นผลมาจากการขยายความเจริญรุ่งเรืองจาก  

เมืองละโว้มาสู่การสร้างเมืองหริภุญไชย พระนางจามเทวีเสด็จมาครองเมืองหริภุญไชยในบริเวณ

อิทธิพลของชนเผ่าลัวะ จึงเกิดความขัดแย้ง ระหว่างพระนางจามเทวีกับขุนหลวงวิลังคะ ผลจากการ

ต่อสู้ ขุนหลวงวิลังคะพ่ายแพ้ รัฐชนเผ่า ลัวะเชิงดอยสุเทพ สลายลง สันนิษฐานกันว่า ชนเผ่าลัวะคง

กระจัดกระจายไปตามป่าเขาและต่างที่ต่าง ๆ รัฐชนเผ่าลัวะ ยังคงมีในบริเวณชายขอบของแคว้น 

หริภุญไชย  

 เม็ง ชาติพันธุ์มอญโบราณที่ต้ังถิ่นฐานในภาคเหนือมาช้านานแล้ว เป็นกลุ่มเดียวกับมอญ

ในแถบลุ่มน้ าเจ้าพระยา ลักษณะการต้ังถิ่นฐานมักกระจายอยู่ตามที่ราบลุ่มน้ าปิง จึงพบค าเก่าแก่

เรียกแม่น้ าปิงว่า แม่ระมิงค์หรือแม่น้ าเม็ง หมายถึงแม่น้ าที่มีชาวเม็งอาศัยอยู่ เม็งและลัวะเป็นชน

เผ่าโบราณที่เคยอยู่ในที่ราบลุ่มน้ าปิงด้วยกัน เม็ง มีปริมาณประชากรน้อยกว่าลัวะ ลัวะและเม็งมี

ลักษณะต่างคนต่างอยู่ไม่ใกล้ชิดกัน แต่ก็ยอมรับความเป็นชนต่างชาติพันธุ์ เม็งค่อยๆ หายไปจาก

ดินแดนล้านนา คงเหลือร่องรอยหมู่บ้านเม็งเก่าแก่ไม่กี่แห่ง เพราะได้รับการผสมกลมกลืนให้เป็นคน

ล้านนาเช่นเดียวกับชนเผ่าลัวะและชนเผ่าอ่ืนๆ  
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2.6  ประวัติวัดท่าทุ่ม 
 
 สถานที่ตั้ง วัดท่าทุ่ม ต้ังอยู่เลขที่ 9 หมู่ที่ 7 ต าบลสันพระเนตร อ าเภอสันทราย จังหวัด

เชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายที่ดินต้ังวัดมีเนื้อที่ 7 ไร่ – งาน ตารางวา เอกสารสิทธิ์ที่ดิน คือ 

โฉนดที่ดิน เลขที่ 10722 อาณาเขตติดกับสถานที่ต่างๆดังนี้ ทิศเหนือติดกับที่นาชาวบ้าน ทิศใต้ติด

กับที่นาชาวบ้าน ทิศตะวันออกติดกับที่นาชาวบ้าน ทิศตะวันตกติดกับที่นาชาวบ้าน 

         ประวัติและความเป็นมา วัดท่าทุ่ม ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อวันที่ 23 เดือน 

มิถุนายน พ.ศ. 2514 เป็นวัดที่ต้ังอยู่ทิศใต้สุดของอ าเภอสันทราย มีอาณาเขตติดต่อกับอ าเภอดอย

สะเก็ดและอ าเภอสันก าแพง วัดท่าทุ่ม สร้างเมื่อ พ.ศ. 2384 ชื่อวัดได้มาจากต้นไม้ชื่อ “ไม้ทุ่ม” อัน

เป็นไม้นามบ้าน อยู่ริมท่าน้ า เรียกว่า “วัดท่าทุ่ม” ถึงปัจจุบัน นัยหนึ่งประวัติวัดท่าทุ่มทราบจาก

จารึกประวัติวิหารวัดท่าทุ่มซึ่งเป็นจารึกที่เขียนบนแผ่นปูนซีเมนต์ เป็นประวัติการสร้างวิหารไม่ใช่

ประวัติโดยตรง แต่เป็นเอกสารส าคัญชิ้นหนึ่งพอเป็นแนวทางให้อนุชนคนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไป ดัง

มีข้อความต่อไปนี้ จุลศักราช 1226 ตัว ปีกาบไจ้ พ.ศ. 2407 เดือนยี่ เหนือขึ้น 6 ค่ า ไทก่าเร้า ได้ลง

มือตัดไม้พระวิหาร ถึงจุลศักราช 1228 ตัว ปีรวายยี พ.ศ. 2409 เดือน 9 ขึ้น 11 ค่ า วันศุกร์ ไทกัดไจ้ 

ยามก๋องงาย ๆด้ยกเสาร์วิหารวัดท่าทุ่ม ครูบาปัญญา วัดสันคะยอม อ.สันทราย เป็นสล่าเสา ขึ้น

แล้ววันนั้นแล เสาเหลี่ยมคู่หน้าเอาขึ้นทั้งคู่ วันเสาขึ้นใส่ขื่อ ใส่แป๋ และบ่าง ก็ใส่เสี้ยงวันนั้นแลคันว่า

มุงคาแล้ว หื้อทานเป็นก๋วย กับฟังธรรมพุทธาภิเษกหน้อย 1 ผูก เมื่อจุลศักราชได้ 1233 ตัว  ปีร้วง

เม็ด เดือนยี่เป็ง วันอาทิตย์ หื้อทานเป็นทุติ บวชพระเจ้า 26 พระองค์ กับพระเจ้า 28 สองโขง ฟัง

ธรรมพุทธาภิเษกหลวง 1 ผูก ฟังธรรมกรรมวาจา 5 กับ ต่อมา พ.ศ. 2492 พระบุญปั๋นได้พร้อมใจ

กันกับศรัทธาได้ตัดตีนเสาหล่อเสริมขึ้น และได้เจาะหน้าต่าง 4 ห้อง และยกศรีมุขขึ้นหื้อได้ระดับ

เดียวกัน ละเปลี่ยนช่อฟ้าใบระกาศรีมุข ต่อมา พ.ศ. 2504 พระศรีทอน ลูกศิษย์ครูบาบุญปั๋น วัดยาง

พระธาตุได้มาเป็นเจ้าอธิการและได้พร้อมใจกับศรัทธาทั้งหลาย ได้รื้อหลังคาดินขอออกเปลี่ยนให้

เป็นกระเบื้องซีเมนต์ และเปลี่ยนช่อฟ้า ใบระกา หล่อซีเมนต์เสริมเหล็กกกทั้งหมด หน้าจั่ว แท่นพระ 

สิ้นเงิน 31,050 บาท เสร็จแล้วได้ฉลองเมื่อเดือน 6 ข้ึน 13 ค่ า พ.ศ. 2506 
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2.7  ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าทุ่ม 

 ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์วัดท่าทุ่ม ต้ังอยู่ที่ วัดท่าทุ่ม ต าบลสันพระเนตร 

อ าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มก่อต้ัง เมื่อปี พ.ศ. 2543 โครงการได้จัดขึ้นโดยพระไชยวิทย์  

ธัมมรโต ส าหรับสอนธรรมะและศิลปะพื้นบ้าน ส าหรับคนที่ชอบเรียนและไม่มีโอกาส และยัง ได้จัด

กิจกรรมส่งเสริมให้เยาวชนที่มีความสนใจในศิลปะ การแสดงพื้นบ้านล้านนา มาฝึกหัดจากบรมครู

ซึ่งมีความรู้ในแขนงนั้นๆเช่น ฟ้อนดาบ ตีกลองจัยยะมงคล โดยต้ังชื่อว่า “คณะเยาวชนพุทธศาสน์

วัดท่าทุ่ม” เพื่อเป็นการรักษาสืบทอดและเผยแพร่ภูมิปัญญาด้านศิลปะการแสดงพื้นบ้านล้านนา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


