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ของหรู ของหายาก
จากบนยอดดอย

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์



ก็สะท้อนถึง ความหลากหลายของวัฒนธรรมความ

เชื่อและประเพณีปฏิบัติ ของคนโบราณบนพื้นที่สูง 

หลักฐานดังกล่าวคือ การฝังศพหลายรูปแบบด้วยกัน 

ทัง้แบบการฝงัศพครัง้ทีห่นึง่1 และการฝงัศพครัง้ทีส่อง2 

ซึ่งพบในบริเวณเดียวกัน และที่สำาคัญคือในแหล่ง

โบราณคดีบางแห่งพบซากเจดีย์ใกล้ ๆ กับเนินดินฝัง

ศพรูปวงกลมอีกด้วย 

น่าเสียดายที่แหล่งโบราณคดีที่เป็นเนินดินฝังศพบน

เทือกเขาถนนธงชัยนั้น ยังไม่เคยมีการสำารวจขุดค้น

อย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการเลย โบราณวัตถุที่

จัดแสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ต่าง ๆ ทั้งของภาครัฐและ

เอกชน ส่วนมากมาจากการลักลอบขุด แต่ก็มีวัตถุ

บางส่วนที่ได้มาจากการขุดกู้แหล่งโบราณคดี ในแถบ

จงัหวดัตากและเชยีงใหม ่เมือ่ราว 30 กวา่ปทีีแ่ลว้ การ

ลักลอบขุดหาของเก่า สร้างความเสียหายอย่างหนัก

ต่อแหล่งโบราณคดี จนไม่อาจคาดเดาได้ว่า ปัจจุบัน

จะยังมีแหล่งโบราณคดีบนเทือกเขาที่ยังไม่ถูกรบกวน

อยู่บ้างหรือไม่ ปัญหาที่ตามมาในทางโบราณคดีคือ 

เมื่อไม่ทราบบริบท (context) ของหลุมฝังศพ ว่าพบ

ในตำาแหน่งใด และมีลักษณะการจัดวางศพและวัตถุ

ฝังร่วมอย่างไร จำานวนวัตถุในแต่ละหลุมมีมากน้อย

เพียงใด หรือรูปแบบของเนินดินเป็นอย่างไร เหล่านี้

คือองค์ประกอบของหลักฐาน ที่จะเป็นข้อมูลนำาไป

สู่ความรู้ความเข้าใจ เรื่องความสัมพันธ์ของวัตถุกับ

ผู้คนในเชิงพฤติกรรม ที่จะสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ

และสังคมของกลุ่มคนในวัฒนธรรมนั้น ๆ อย่างไร

ก็ตาม ในสภาพการณ์ที่เป็นจริง นักโบราณคดีคงไม่

อาจคาดหวังหลักฐานที่มีบริบทได้เสมอไป และคงไม่

อาจมองข้ามหลักฐานโบราณคดีที่ไม่มีบริบทไปได้

ความแตกต่างของทรัพยากรเป็นตัวแปร

สำาคัญที่นำาไปสู่ปฏิสัมพันธ์ของกลุ่มคนใน

ต่างภูมิประเทศ บนเทือกเขาถนนธงชัยในแถบ

จังหวัดตาก ใกล้กับชายแดนไทย-เมียนมาร์

พบพิธีกรรมการฝังศพโบราณรูปแบบหนึ่ง

บนยอดเขา ซึ่งนักโบราณคดีเรียกว่า

‘เนินดินฝังศพรูปวงกลม’ (Ring-ditch)

(รัศมี ชูทรงเดช, 2547; ศรีศักร วิลลิโภดม, 

2529; Grave, 1995) ส่วนชาวบ้านในพื้นที่

เรียกว่า ‘วงตีไก่’ บ้างก็เรียก ‘หลุมฝังศพลัวะ’

หรือ ‘เอซีนั่ง’ ซึ่งชื่อหลังเป็นคำาเรียก

ภาษากะเหรี่ยงในท้องถิ่น 

เนนิดนิฝงัศพรปูวงกลมทีก่ลา่วถงึนี ้มลีกัษณะเปน็เนนิ

ดินรูปวงกลม ด้านบนค่อนข้างแบน ตรงกลางเนินมี

ศพฝังอยู่ข้างใต้ ฝังร่วมกับสิ่งของอุทิศหลายประเภท 

ส่วนมากเป็นภาชนะดินเผาประเภทจานชามกระเบื้อง 

จากแหล่งเตาเผาสุโขทัย ล้านนา พม่า เวียดนาม 

และจีน ซึ่งกำาหนดอายุได้ราวพุทธศตวรรษที่ 19-22 

(Pitiphat, 1992; Wong-on et al., 2012) วัตถุ

ฝังร่วมที่มาจากแหล่งผลิตที่หลากหลายนี้ สะท้อนให้

เห็นถึงเครือข่ายการติดต่อแลกเปลี่ยน ระหว่างกลุ่ม

คนบนพื้นที่สูงกับผู้คนจากภูมิภาคอื่นที่อยู่ห่างไกล 

ซึ่งบริเวณที่พบหลักฐานประเพณีการฝังศพบนเนิน

วงกลมนี้ เรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ชายขอบ เพราะอยู่ห่าง

ไกลจากศูนย์กลางของรัฐขนาดใหญ่ ที่ตั้งอยู่บนพื้นที่

ราบลุ่ม โดยเฉพาะอยุธยา สุโขทัย และล้านนา ซึ่ง

อำานาจทางการเมอืงการปกครองของรฐัเหลา่นัน้กแ็ผว่

บางไปตามระยะทาง ในขณะทีห่ลกัฐานทางโบราณคดี

1
 คือประเพณีการฝังศพแบบฝังทั้งร่าง โดยที่ไม่ขุดขึ้นมาทำาพิธีกรรมใด ๆ อีกในภายหลัง ในทางโบราณคดีการเรียก ‘การฝังศพครั้งที่หนึ่ง’ (primary burial) ก็เพื่อเป็นการ

นิยามให้แตกต่างไปจาก การฝังศพที่มีการจัดการ (ประกอบพิธีกรรม) กับศพหรือโครงกระดูกมากกว่า 1 ครั้ง

2 คือประเพณีการฝังศพท่ีมีการจัดการกับศพ/โครงกระดูก มากกว่า 1 คร้ัง เช่น หลังจากการเสียชีวิต ศพถูกฝังท้ังร่าง ต่อมามีการนำาโครงกระดูกมาทำาพิธีกรรมแล้วฝังกลับลงไปอีกคร้ัง 

ในบริบททางโบราณคดี การฝังศพคร้ังท่ีสอง (secondary burial) บางคร้ังพบกระดูกมนุษย์อยู่ในสภาพท่ีถูกเผา บางคร้ังพบเป็นเถ้ากระดูกบรรจุอยู่ในภาชนะดินเผา เป็นต้น
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บทความนีม้วีตัถปุระสงคห์ลกั 2 ประการ

ดว้ยกนั ประการแรก เพือ่วเิคราะหน์ยัทาง

สงัคมและเศรษฐกจิ จากแหลง่เนนิดนิฝงั

ศพรูปวงกลมในเขตชายแดนไทย-เมีย

นมาร ์โดยอาศยัแนวคดิเรือ่งการวเิคราะห์

บทบาทของ ‘prestige goods’ หรือ

แปลเป็นไทยว่า ‘ของมีค่าหายาก’ แต่

ในทีน่ีจ้ะขอใชค้ำาวา่ ‘ของหร ูของหายาก’ 

เพราะหน้าที่ของ prestige goods นั้น

คือของที่มีหน้าที่โดยนัยคือการประดับ

เกียรติยศ สิ่งของเหล่านั้นมักเป็นของ

หายากหรือมาจากต่างถิ่น เช่น ของหรู

ของหายากที่จะกล่าวถึงในที่นี้ เป็นสิ่งที่

สะท้อนให้เห็นถึงปฏิสัมพันธ์ของผู้คนใน

กลุม่ทีอ่ยูบ่นพืน้ทีภ่เูขาสงูกบักลุม่บนพืน้

ราบ วัตถุประสงค์ประการที่สองคือ เพื่อ

ทำาความเขา้ใจวฒันธรรมของกลุม่คนทีม่ี

ประเพณีการฝังศพในเนินดินรูปวงกลม 

โดยที่บทความนี้ได้พยายามคลี่คลาย

คำาถามที่ว่า เจ้าของวัฒนธรรมนี้คือใคร

เนินดินฝังศพรูปวงกลม
บนยอดดอย

มีปริศนามากมายเกี่ยวกับแหล่ง

โบราณคดีเนินดินฝังศพรูปวงกลม 

เนื่องจากยังไม่เคยมีการสำารวจขุดค้น

ทางโบราณคดอียา่งจรงิจงั ซึง่อาจจะดว้ย

ขอ้จำากดัในการเขา้ถงึพืน้ที ่ซึง่มลีกัษณะ

ภูมิประเทศที่เป็นภูเขาสูง จึงทำาให้การ

เดินทางทำาได้ยากลำาบาก หรืออาจมอง

อกีแงห่นึง่ไดว้า่ การศกึษาประวตัศิาสตร์

ไทยยังคงให้ความสำาคัญกับประวัติศาสตร์ของคน

บนพื้นราบเป็นหลัก จึงทำาให้ขาดการวิเคราะห์ระบบ

เศรษฐกจิแบบองคร์วม และกอ่นทีจ่ะไปถงึการวเิคราะห์

ในระดบัภมูภิาค ยงัมคีำาถามมากมายทีเ่กีย่วกบัขอ้มลู

ในระดับท้องถิ่นที่ยังรอคำาตอบ เช่น กลุ่มวัฒนธรรม

นี้ครอบคลุมพื้นที่ใดบ้าง มีความหลากหลายของรูป

แบบการฝังศพบนยอดเขาอย่างไร ประเภทของวัตถุ

ที่พบในหลุมฝังศพมีแตกต่างกันอย่างไร หรือแหล่ง

ที่อยู่อาศัยของกลุ่มวัฒนธรรมนี้คือบริเวณใด 

แมว้า่แหลง่ฝงัศพบนพืน้ทีส่งูนีจ้ะยงัไมเ่คยมกีารศกึษา

อย่างเป็นระบบ แต่ก็ยังพอมีงานบุกเบิกที่ได้ทำาการ

บันทึกและศึกษารูปแบบของการฝังศพในวัฒนธรรม

นี้ คืองานของสุมิตร ปิติพัฒน์ (Pitiphat, 1992) 

Ceramics from the Thai-Burma Border ซึ่งได้

ใหข้อ้มลูวา่รปูแบบการฝงัศพบนยอดเขาในเขตอำาเภอ

อมก๋อยมีอยู่ 3 รูปแบบหลัก ๆ ด้วยกันคือ 

เป็นเนินดินเดี่ยวที่มีขนาด

เส้นผ่านศูนย์กลางตั้งแต่ 7 เมตร

ไปจนถึงขนาด 30 เมตร เนินดิน

รูปวงกลมมีการทำาขอบเขตโดยการ

ขุดคูนำ้ารอบเนิน ด้านบนของเนินดิน 

มีลักษณะแบนราบ ที่ตรงกึ่งกลางเนิน

พบไหบรรจุเถ้ากระดูกฝังอยู่ข้างใต้

ซึ่งมีสิ่งของหลายรายการ

ฝังร่วมอยู่ด้วย

รูปแบบ

1



สุมิตร (Pitiphat, 1992) ยังได้ให้ข้อสังเกตว่ารูปแบบ

การฝังศพที่แตกต่างกันนี้สะท้อนว่า เป็นหลุมฝังศพ

ของคนที่ต่างวัฒนธรรมกัน หรือกระทั่งเป็นคนละชน

เผ่ากัน หรือความแตกต่างของรูปแบบการฝังศพ มา

จากสาเหตุของการตายที่แตกต่างกันก็เป็นได้ 

เนินดินฝังศพรูปวงกลม

แบบเป็นกลุ่ม บนยอดเขาสูงสุด

จะพบเนินดินฝังศพรูปวงกลม

ขนาดใหญ่ ไล่ระดับลงมาตาสันเขา

จะพบเนินดินฝังศพรูปวงกลม

ขนาดเล็กหลายวง กึ่งกลางเนิน

แต่ละเนินมีการฝังศพพร้อมกับ

เครื่องเซ่น หรือฝังไหบรรจุกระดูก

และโบราณวัตถุอื่นๆ อยู่ร่วมกัน

เป็นเหมือนกับเนินดินฝังศพ

รูปวงกลมแบบที่สอง

เพียงแต่มีการปักหินที่เนินดิน

เพื่อเป็นสัญลักษณ์ 

รูปแบบ

2
รูปแบบ

3

ภาพลายเสน้แสดงตำาแหนง่ซากเจดยีบ์นยอดดอย และบรเิวณทีพ่บเนนิดนิฝงัศพ

รูปวงกลม ที่บ้านอมฮีต อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (Pitiphat, 1992:13)
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• ภาพลายเส้นแสดงสภาพที่ตั้งของแหล่งเนินดินฝังศพรูปวงกลม ที่บ้านมูเซอ อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่  (Pitiphat, 1992: 13)

• ภาพลายเส้นแสดงการสันนิษฐานระดับชั้นดินภายในเนินฝังศพรูปวงกลม ที่ชาวบ้านขุดพบโบราณวัตถุ ได้แก่ ไหใส่กระดูก พร้อมสิ่งของอุทิศ

หลายรายการ (Pitiphat, 1992:14)



• เครื่องปั้นดินเผาทรงแจกัน ผลติจากแหล่งเตา

ศรสีชันาลยั (เกาะนอ้ย) อายรุาวพทุธศตวรรษที ่

19-20 เป็นภาชนะที่ใช้ใส่กระดูกที่พบจากเนิน

ดินฝังศพรูปวงกลม ปัจจุบันอยู่ในครอบครอง

ของเอกชน ที่อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

(กำาหนดอายุโดยนายอรรถสิทธิ์ สุขขำา, 2558)

• ชามลายครามราชวงศ์หมิง จากแหล่งเตาจิ่ง

เต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี ราวพุทธศตวรรษที่ 21 

พบจากเนินดินฝังศพรูปวงกลม ปัจจุบันอยู่ใน

ความครอบครองของเอกชน ที่อำาเภออมก๋อย 

จังหวัด เชียงใหม่ (กำาหนดอายุโดยนายอรรถ

สิทธิ์ สุขขำา, 2558)

• แผนที่แสดงตำาแหน่งที่ตั้งเนินดินฝังศพรูป

วงกลม ทีส่ำารวจพบในสนัดอยหว้ยขนาน อำาเภอ

อมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่
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งานศกึษาของสมุติรมภีาพลายเสน้แสดง

ลักษณะภายในหลุมฝังศพ ที่มาจากคำา

บอกเลา่ของคนในทอ้งถิน่ วา่ตรงกึง่กลาง

ของเนินฝังศพ พบไหขนาดใหญ่บรรจุ

เถ้ากระดูกไว้ข้างใน รอบ ๆ ไหกระดูก

พบวัตถุฝังร่วมหลายประเภท ได้แก่ มีด

ดาบ เต้าปูนสำาริด กล้องยาสูบดินเผา 

ภาชนะดินเผาทั้งเคลือบและไม่เคลือบ 

ลูกปัดที่ทำาจากแก้วและหินกึ่งรัตนชาต ิ

เป็นต้น ลักษณะเช่นนี้นับเป็นการฝังศพ

ครั้งที่สอง (secondary burial) อย่างไรก็ดี จากงาน

ศึกษาของสุมิตร และจากข้อมูลบอกเล่าจากชาวบ้าน

ที่ผู้เขียนได้สัมภาษณ์ต่างบอกตรงกันว่า ในบางหลุม

ฝงัศพพบโครงกระดกูของมนษุยท์ัง้โครงดว้ย แสดงวา่มี

พธิกีรรมการฝงัศพครัง้ทีห่นึง่ (primary burial) ขนาน

ไปกับการฝังศพครั้งที่สอง หรืออาจเป็นไปได้อีกทาง

หนึ่งคือ หลักฐานการฝังศพครั้งที่หนึ่งอาจเก่ากว่าการ

ฝังครั้งที่สองก็ได้ เพราะการเผาศพแล้วเอากระดูกใส่

ไหแล้วฝังนั้น อาจมาจากประเพณีการปลงศพที่ได้รับ

อิทธิพลศาสนาพุทธเข้ามาแล้วก็ได้

เพื่อทำาความเข้าใจเรื่องรูปแบบ การ 

กระจายตวั และตำาแหนง่ทีต่ัง้ของเนนิดนิ 

ฝังศพรูปวงกลม ผู้เขียนจึงได้ทำาการ

สำารวจพืน้ทีใ่นเขตอำาเภออมกอ๋ย จงัหวดั

เชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 2558 โดยได้รับ

การสนับสนุนจากฝ่ายบริการวิชาการแก่

สังคม คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ธรรมศาสตร์ โดยทำาการสำารวจพื้นที่ ‘สันดอยห้วย

ขนาน’ ตัง้อยูใ่นเขตบา้นหว้ยแขง้ ตำาบลยางเปยีง โดย

การสืบข้อมูลเรื่องตำาแหน่งที่ตั้งของแหล่งโบราณคด ี

จากผู้ที่เคยเกี่ยวข้องกับลักลอบขุดหาของโบราณ 

และผู้ที่มีอิทธิพลในท้องถิ่น ดังนั้นในที่นี้จึงขอสงวน

นามของผู้ให้ข้อมูล 

ภาพถา่ยบรเิวณทีพ่บหลกัฐานโบราณคด ีมมุภาพถา่ยจากเนนิดนิฝงัศพรปูวงกลม

หมายเลข 3 ส่วนเนินเขาลูกที่อยู่ไกลคือ บริเวณที่พบหลักฐานการอยู่อาศัย



พื้นที่สันดอยห้วยขนานอยู่ห่างจากตัวอำาเภออมก๋อย

ประมาณ 20 กิโลเมตร ต้องใช้รถขับเคลื่อนสี่ล้อใน

การเดนิทางไตร่ะดบัภเูขาสงูขึน้ไป ผา่นหมูบ่า้นของชาว

กะเหรี่ยง ซึ่งทุรกันดารและยากลำาบากต่อการเข้าถึง

มาก จากการสำารวจครั้งนั้นทำาให้พบแหล่งโบราณคดี

หลายแห่ง ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ เนินดินฝังศพรูป

วงกลม ซึ่งตั้งอยู่บนสันเขา พื้นที่ฝังศพแบบไม่มีเนิน

ดินรูปวงกลมซึ่งพบตามเชิงเขาและพื้นที่อยู่อาศัย ซึ่ง

ทั้งหมดนี้ครอบคลุมบริเวณพื้นที่กว้างมาก เป็นพื้นที่

แหล่งโบราณคดีที่มีความซับซ้อนมาก แต่น่าเสียดาย

ที่พื้นที่ทั้งหมด โดยเฉพาะแหล่งฝังศพได้เคยถูกลับ

ลอบขุดค้นไปเมื่อหลายปีก่อน แต่ถึงกระนั้น ข้อมูล

จากคำาบอกเล่าของผู้เคยลักลอบขุดหาของโบราณ 

ยังพอเป็นประโยชน์ต่อการวิเคราะห์อยู่บ้าง

• ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาที่พบจากการสำารวจ

• ชาวบ้านที่ร่วมสำารวจกำาลังยืนอยู่บนเนินดิน

ฝังศพรูปวงกลมหมายเลข 2
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การสำารวจครั้งนั้น พบเนินดินฝังศพรูป

วงกลม 8 วง โบราณสถาน 1 แห่ง และ

พื้นที่อยู่อาศัย 1 แห่ง สำาหรับเนินดินฝัง

ศพรูปวงกลมสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 

ขนาดหลักคือ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

น้อยกว่า 10 เมตร พบจำานวน 1 วง 

(หมายเลข 9) ขนาด 15-20 เมตร พบ

จำานวน 4 วง (หมายเลข 4, 5, 6, 7) และ

ขนาดใหญ่กว่า 20 เมตร พบจำานวน 3 

วง (หมายเลข 1, 2, 3) และมีอยู่วงหนึ่ง

ใหญ่ประมาณ 30 เมตร (ภาพที่ 6)

วัตถุที่พบในหลุมฝังศพ จากการ

สัมภาษณ์ชาวบ้านได้ข้อมูลว่า บริเวณ

เนินดินฝังศพรูปวงกลมหมายเลข 2 พบ

ของฝงัรว่มมากทีส่ดุ เมือ่ขดุทีก่ึง่กลางเนนิ

ดนิพบไหบรรจเุถา้กระดกู ดาบ ภาชนะดนิ

เผาทั้งแบบเคลือบและไม่เคลือบ กล้อง

ยาสบูดนิเผา ลกูปดั กลอ้งยาสบู และวตัถุ

ประเภทอื่นอีก ที่ผู้ให้ข้อมูลจำาไม่ได้ แต่

วัตถุทั้งหมดพบบริเวณกลางเนินเท่านั้น 

เนินดินฝังศพนี้ตั้งอยู่บริเวณที่สามารถ

มองเหน็ทศันยีภาพระยะไกลไดโ้ดยรอบ 

ซึ่งอาจเป็นไปได้ว่า การเลือกตำาแหน่งที่

ฝังศพลักษณะนี้ เป็นความจงใจ หรือมา

จากวัฒนธรรมและความเชื่อบางอย่างที่

เกีย่วขอ้งกบัทศิหรอืภมูปิระเทศบางอยา่ง 

เนินดินฝังศพที่สำารวจพบนี้ ชาวบ้านเล่า

ว่าเนินขนาดเล็กพบโบราณวัตถุจำานวน

น้อย เช่น ภาชนะดินเผาประเภทเครื่อง

ถว้ย บางเนนิพบไหใสก่ระดกู บางเนนิพบ

โครงกระดูก ลูกปัด กล้องยาสูบ เป็นต้น 

เนนิดนิหมายเลข 3-9 พบวา่ตัง้อยูใ่นแนว

สันเขา ซึ่งทางทิศใต้ของเนินสามารถมองเห็นทิวทัศน์

ได้ไกล ในขณะที่เนินดินหมายเลข 1 และ 9 เห็นได้

ไม่ไกลนักเพราะมีภูเขาลูกที่อยู่ห่างออกไปบังอยู่ 

ข้อมูลข้างต้นเป็นคำาบอกเล่าจากผู้ที่เคยลักลอบขุด

หาของเกา่ ซึง่มคีวามทรงจำาเกีย่วกบัเนนิดนิหมายเลข 

2 ได้ชัดเจนมาก เพราะพบวัตถุจำานวนมากที่สุด แต่

ข้อมูลบอกเล่าอื่น ๆ ค่อนข้างเลือนราง อย่างไรก็ตาม 

จากข้อมูลบอกเล่าก็พอจะสันนิษฐานได้ว่า ขนาด

และที่ตั้งของเนินดินฝังศพรูปวงกลมนี้น่าจะเป็นสิ่ง

ที่บ่งบอกถึงสถานภาพทางสังคมของผู้ตายได้ เพราะ

เนินดินฝังศพรูปวงกลมหมายเลข 2 มีขนาดใหญ่ พบ

สิ่งของอุทิศจำานวนมากที่สุด และอยู่ในมีตำาแหน่งที่

สามารถมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบได้ดีที่สุด ขณะที่

เนินดินอื่นๆ ตั้งอยู่ใกล้ ๆกันและอยู่บริเวณใกล้เคียง

กับพื้นที่อยู่อาศัย 

กลุ่มเศษอิฐพบอยู่ใกล้กับเนินดินฝัง

ศพรูปวงกลม สันนิษฐานว่าเป็นซาก

เจดีย์โบราณ



แผนที่แสดงตำาแหน่งที่ตั้งของแหล่งฝังศพเชิงเขา แหล่งโบราณคดีสันเขาห้วยขนาน อำาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ (ดัดแปลงจาก GoogleEarth)

เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง จากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑลเจียงซี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 พบจากการสำารวจ
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บริเวณที่สันนิษฐานว่าเป็นแหล่งที่อยู่

อาศัยนั้น อยู่ติดกับเนินดินหมายเลข 1 

ลักษณะเป็นเนินเขาที่มีพื้นที่ค่อนข้าง

กว้างและไม่ลาดชันมาก บนพื้นผิวดิน

พบเศษภาชนะดินเผาเนื้อดิน เศษเครื่อง

ถว้ยจนีสมยัราชวงศห์มงิ เศษภาชนะจาก

แหล่งเตาเกาะน้อย เศษภาชนะเคลือบ

สีเขียวคล้ายกับภาชนะจากแหล่งเตา

ศรีสัชนาลัย และเศษภาชนะเคลือบสีนำ้า

ตาลไม่ทราบแหล่งผลิต ซึ่งวัตถุที่พบ

เหลา่นัน้มอีายรุาวพทุธศตวรรษที ่20-22 

นอกจากนี้แล้ว ตามคำาบอกเล่าของชาว

บ้านยังมีพื้นที่อีกบริเวณหนึ่ง อยู่ห่างไป

ทางทศิใตป้ระมาณ 1 กโิลเมตร (วงกลม

ในภาพที่ 10) พบพื้นที่ฝังศพที่ไม่มีรูป

แบบเป็นเนินดินฝังศพรูปวงกลม แต่เป็น

พื้นที่เชิงเขาใกล้กับลำาห้วย ชาวบ้านเล่า

ว่าขุดพบหลุมศพอยู่ติด ๆ กัน ซึ่งเป็นไป

ได้ว่าเป็นที่ฝังศพที่ใช้ติดต่อกันมาระยะ

เวลาหนึ่ง และมีการฝังซ้ำาที่เดิม ๆ จึง

พบหลุมศพซ้อนทับกันบ้าง วัตถุที่พบ

เป็นเครื่องถ้วย รวมทั้งภาชนะที่ชาวบ้าน

เรยีกวา่ ‘ชามขา้วหมา’3 (สมัภาษณ ์นาย

นุ ภิรมย์, 2558) และเครื่องถ้วยจาก

แหล่งเตาสุโขทัยที่มีคุณภาพไม่ดีนัก 

ชาวบ้านยืนยันว่าของที่พบมีคุณลักษณะ

ที่คล้ายกันกับที่พบจากเนินดินฝังศพรูป

วงกลม ถ้าหากว่าหลุมฝังศพนี้เป็นคน

กลุ่มเดียวกันกับที่ทำาเนินดินฝังศพรูป

วงกลม แสดงว่าในสังคมนี้มีการแบ่ง

สถานภาพทางสังคมอย่างชัดเจนคือ ระหว่างกลุ่ม

คนที่เป็นหัวหน้าหรือมีสถานภาพพิเศษ กับกลุ่มคน

ที่เป็นชาวบ้านทั่วไป

น่าสังเกตด้วยว่าในตำาแหน่งสูงสุดของยอดเขาไปทาง

ทศิตะวนัออก พบโบราณสถานรา้งอยูแ่หง่หนึง่ กอ่ดว้ย

อิฐดินเผา มีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยม สันนิษฐานว่าเป็น

ซากเจดีย์ ใกล้กันกับโบราณสถานพบเศษเครื่องถ้วย

จีนสมัยราชวงศ์หมิง จากแหล่งเตาจิ่งเต๋อเจิ้น มณฑล

เจียงซี อายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 (กำาหนดอายุ

โดยอรรถสทิธิ ์สขุขำา, 2558) จากการคน้พบซากเจดยี์

ที่อยู่เหนือกลุ่มของเนินดินฝังศพรูปวงกลมนี้ย่อมบ่ง

บอกให้เห็นว่านอกจากวัตถุที่เป็นของหรูของหายาก

จากรัฐในพื้นที่ราบแล้ว ในกระบวนการแลกเปลี่ยนนี ้

ยังมีการรับพุทธศาสนาเข้ามาพร้อมกันด้วย ซึ่งนับ

เป็นประเด็นที่สำาคัญ เพราะสะท้อนให้เห็นถึงการ

ผสมผสานกันของความเชื่อระหว่างความเชื่อเรื่อง

ผีกับพุทธศาสนา อย่างไรก็ดี ถ้าพิจารณาข้อมูลที่สุ

มิตร (Pitiphat, 1992) และเกรฟ (Grave, 1995) 

ได้สำารวจ จะพบว่าแทบทุกแหล่ง เจดีย์จะถูกสร้างใน

พื้นที่ที่อยู่สูงกว่าหลุมฝังศพ ซึ่งอาจตีความได้ว่าชนก

ลุ่มนี้ได้ยกย่องให้ศาสนาพุทธมีลำาดับศักดิ์เหนือกว่า

ศาสนาผี

3
 เป็นคำาเรียกในหมู่ผู้ค้าโบราณวัตถุ หมายถึงเครื่องถ้วยจากเตาสันกำาแพงรูปแบบหนึ่ง เป็นจานก้นลึก ผิวเคลือบไม่มีลวดลาย แต่ก่อนไม่ค่อยเป็น 

ที่นิยมในตลาดค้าของเก่า จึงมีราคาถูก ชื่อเรียกนี้น่าจะมาจากที่ผู้ค้าบางคนเคยเห็นจานโบราณประเภทนี้ถูกใช้เป็นภาชนะใส่อาหารให้สุนัข  



ของหรูของหายากกับนัยทางสังคม

คำาถามสำาคัญในการศึกษาเนินดินฝังศพรูปวงกลม

คือ เพราะเหตุใดจึงมีการค้นพบเครื่องถ้วยและของ

มีค่าต่าง ๆ ในหลุมฝังศพบนยอดดอย เรื่องนี้อาจ

พิจารณาเปรียบเทียบกับแนวคิดในงานศึกษาของของ 

จนีา บารน์ส ์(Barnes, 2006) ใน State Formation 

in Japan ว่า ในช่วงปลายสมัยวัฒนธรรมยายอย 

(Yayoi) ในช่วงต้นคริสตกาล ปรากฏหลักฐานในแถ

บกิไน (Kinai area) ที่มีพัฒนาการเป็นศูนย์กลาง

ของชุมชน พร้อมกับพบหลักฐานประเภทของแปลก

จากต่างถิ่น (exotic goods) ที่มาจากจีน ที่มีการ

วิเคราะห์ว่าของนำาเข้าเหล่านั้น ถูกใช้ในการสร้าง

ศูนย์กลางอำานาจ และสร้างความมั่นคงให้กับชนชั้น

นำาให้อยู่ในตำาแหน่งทางสังคมที่สูงเด่นขึ้น และยังใช้

ในการเชื่อมความสัมพันธ์กับพันธมิตรและกับคนใน

บังคับบัญชาด้วย และที่สำาคัญบาร์นส์ยังได้วิเคราะห์

อีกด้วยว่า การพบหลักฐานพวกของหรูของหายากใน

วัฒนธรรมยายอยที่มาจากจีนในพื้นที่ชายขอบของ

วัฒนธรรมยายอย นั่นเป็นเพราะว่า ศูนย์กลางอำานาจ

ต้องการเชื่อมความสัมพันธ์กับผู้คนในพื้นที่ที่อยู่ห่าง

ไกล เพราะในพื้นที่ดังกล่าวนั้น เป็นแหล่งทรัพยากร

ที่อุดมสมบูรณ์ เช่น แร่โลหะ หินรัตนชาติ หรือสินค้า

มีค่าอื่น ๆ และประเด็นในที่นี้คือ ของแปลกจากต่าง

ถิ่นมีบทบาทสำาคัญอย่างยิ่งในระบบการแลกเปลี่ยน 

(exchange system) ที่มาจากการพัฒนาความ

สัมพันธ์ระหว่างภูมิภาค และในขณะเดียวกัน การ

ติดต่อแลกเปลี่ยนกับชุมชนภายนอก ที่มาพร้อมกับ

ความนิยมสิ่งของจากต่างถิ่น ยังเป็นแรงกระตุ้นให้

เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและ

สังคมภายในภูมิภาคให้มีซับซ้อนมากยิ่งขึ้น

ตวัอยา่งการเปลีย่นแปลงทางสงัคมทีม่ลีกัษณะคลา้ย ๆ 

กับที่กล่าวในข้างต้นคือ ต่อจากวัฒนธรรมยายอยคือ 

สมัยวัฒนธรรมโกฟุน (Kofun) ที่ของหรูเป็นเครื่อง

แสดงความแตกต่างของชนชั้นทางสังคมได้อย่าง

ชัดเจน ระหว่างชนชั้นนำากับสามัญชน พบหลักฐาน

จากการฝังศพ ที่ปริมาณของวัตถุฝังร่วมที่พบในหลุม

ฝังศพแต่ละหลุม อีกทั้งขนาดของหลุมฝังศพที่มีความ

ต่างกัน ซึ่งบาร์นส์วิเคราะห์ว่า วัฒนธรรมโกฟุนเป็น

สังคมแบบชนชั้น (class society) และปรากฏการณ์

นี้ไม่ได้พบเฉพาะในเขตศูนย์กลางของวัฒนธรรมโก

ฟุนเท่านั้น แต่ยังพบในพื้นที่ชายขอบที่มีผู้นำาท้องถิ่น

ด้วย แต่หลุมฝังศพในพื้นที่ชายขอบมีขนาดเล็กกว่า 

เมื่อเทียบกับที่พบในพื้นที่ที่เป็นศูนย์กลาง (Barnes, 

2006:162-77) 

หลักฐานและการวิเคราะห์ในข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่า 

วัฒนธรรมยายอยและโกฟุนเป็นกลุ่มวัฒนธรรมที่มี

การแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรม ระหว่าง

คนในพื้นที่ชายขอบกับกลุ่มที่เป็นศูนย์กลางอำานาจ 

ที่ของหรูของหายากจะเป็นตัวกลางสำาคัญในระบบ

การแลกเปลี่ยนระหว่างภูมิภาค และที่สำาคัญก็คือ 

สิ่งของเหล่านั้นยังเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดช่วงชั้นทาง

สังคม (social stratification) อีกด้วย 

เมื่อพจิารณาของหรูของหายากหรอืของแปลกจากต่าง

ถิ่น ที่พบตามเนินดินฝังศพรูปวงกลมในแถบเทือกเขา

ถนนธงชัย ปีเตอร์ เกรฟ วิเคราะห์ว่า เป็นผลมาจาก

การขยายตัวทางการค้าในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 

ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา ที่ชุมชนบนพื้น

ราบต้องการติดต่อแลกเปลี่ยนกับกลุ่มคนบนพื้นที่สูง 

เพราะสนิคา้ของปา่จากเขตพืน้ทีส่งูเปน็ทีต่อ้งการอยา่ง

มาก ในขณะเดียวกันกลุ่มคนบนพื้นที่สูงก็ต้องการ

ความมั่งคั่งร่ำารวย และความมั่นคงในสถานภาพทาง
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สงัคมการเมอืงดว้ยเชน่กนั ดงันัน้ เครือ่ง

ถ้วยชั้นดีทั้งที่ผลิตจากต่างภูมิภาค เช่น 

สุโขทัย ล้านนา และของที่นำาเข้าจาก

จีนและเวียดนาม จึงเป็นหลักฐานทาง

โบราณคดีที่สำาคัญในการศึกษาระบบ

การแลกเปลี่ยน ซึ่งสินค้าคุณภาพดีจาก

ท้องถิ่นหนึ่ง มักกลายเป็นของหรูของ

หายากเมื่อถูกแลกเปลี่ยนไปยังต่างถิ่น 

(Grave, 1995) และขอ้เสนอของเกรฟนี ้

ก็เป็นไปในทำานองเดียวกับข้อเสนอของ 

ศรีศักร วัลลิโภดม (2529) ในบทความ

เรื่อง ‘ลัวะ ละว้า และกะเหรี่ยง: ของเผ่า

ในที่สูงกับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจ – 

การเมืองกับรัฐในที่ราบ’ 

กลุม่คนบนพืน้ทีส่งูครอบครองทรพัยากร

อะไร ทีเ่ปน็ทีต่อ้งการของรฐับนพืน้ทีร่าบ 

จนต้องการที่จะติดต่อแลกเปลี่ยนด้วย 

เท่าที่ปรากฏเป็นหลักฐานก็คือ สินค้า

ของป่าซึ่งประกอบไปด้วย ยางรัก ครั่ง 

ชะมดเรียง เหล็ก หวาย สีเสียด สีย้อม

ผา้ (เชน่ ไมม้ะเกลอื ไมฝ้าง) ยางสน นำา้

มันสน เขาสัตว์ เช่น กวางและเลียงผา 

เป็นต้น (ชวิศา ศิริ, 2550) สินค้าของป่า

เหล่านี้ได้มาด้วย 2 วิธีก็คือ การค้าขาย

แลกเปลี่ยนกันในตลาด หรือการเกณฑ์

มาในรปูของสว่ย ซึง่วธิทีีส่องนีเ้ปน็ขอ้มลู

จากหลักฐานจากจารึกแผ่นเงิน ที่เรียก

ว่า ‘ตราหลาบเงิน’ เป็นแผ่นเงินบาง ๆ 

ยาวคล้ายใบลาน พบตามหมู่บ้านของ

ชาวลวัะหลายแหง่ในจงัหวดัเชยีงใหมแ่ละ

แม่ฮ่องสอน ข้อความหลักในจารึกมัก

กลา่วถงึการละเวน้การเกณฑแ์รงงานแก่

พวกลัวะ แต่ให้ลัวะส่งส่วยและทำาหน้าที่ดูแลวัด เท่า

ที่พบในเอกสารหลักฐาน ธรรมเนียมนี้น่าจะเริ่มต้น

มาตั้งแต่สมัยพระนางวิสุทธิเทวี (พ.ศ.2101-2121) 

กษตัรยีแ์หง่เชยีงใหม ่และปฏบิตัสิบืตอ่มาจนถงึในสมยั

ราชวงศ์เจ้าเจ็ดตน ซึ่ง กฤษณา เจริญวงศ์ (2531:18-

20) เสนอว่า ลัวะมีหน้าที่ส่งส่วยเป็นเงินและผลิต

เหล็ก แทนการถูกเกณฑ์แรงงาน และการส่งส่วยให้

กับรัฐบนพื้นราบ จะมีผู้ที่เป็นตัวแทนชาวลัวะคือ ‘สะ

มัง’ เป็นผู้ทำาหน้าที่ 

เรื่องส่วยเหล็ก จากตำานานเชียงใหม่ปางเดิมมีกล่าว

ไวว้า่ ลวัะเปน็กลุม่ทีท่ำาหนา้ทีเ่ฝา้บอ่เงนิ บอ่ทอง และ

บ่อแก้ว (สถาบันวิจัยสังคม, 2540) ต้นบรรพชนของ

พญามังรายคือปู่เจ้าลาวจก ซึ่งมีหลักแหล่งอยู่ที่ดอย

ตุง จังหวัดเชียงราย ก็เป็นผู้ที่ควบคุมความรู้เรื่องการ

ถลุงเหล็กจึงมีจอบหลายร้อยเล่ม นอกจากนี้ข้อมูล

ชาติพันธุ์วรรณนาของชาวเลอเวือะ (คือลัวะกลุ่มหนึ่ง) 

ที่บ้านบ่อหลวง อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ก็พบว่า

เป็นกลุ่มที่ถลุงแร่เหล็กและตีเหล็กส่งออกขาย ทุกปี

ยังต้องมีการเลี้ยงผีบ่อแร่กันอยู่ (บุญช่วย ศรีสวัสดิ์, 

2545) ในสมัยโบราณ เหล็กถือเป็นของหายากและ

มีราคาสูง ดังนั้น เหล็กจึงสามารถใช้เป็นส่วยให้กับ

เชียงใหม่ ทดแทนการเกณฑ์แรงงานได้ 

กรณีของอาณาจักรอยุธยา ซึ่งเป็นรัฐที่ต้องการสินค้า

ของป่าจำานวนมาก เพราะเป็นเมืองท่าค้าขายกับชาว

ต่างชาติ สินค้าดังกล่าวอาจได้มาทั้งจากการค้าขาย

กับพ่อค้าคนกลาง หรือได้จากกลุ่มคนบนพื้นที่สูง ดัง

ปรากฏชัดเจนในพงศาวดารสมัยสมเด็จพระนารายณ ์

ที่กล่าวถึงการติดต่อกับชาวลัวะหรือ ‘ละว้า’ มีการ

มอบตำาแหน่งให้กับละว้าที่เข้ามาสวามิภักดิ์กับกรุง

ศรีอยุธยาด้วย บางคนได้เป็นถึง ‘พระยาพรหมคีรี’ 

และเรียกว่า ‘ละว้าขุนหมื่น สมิงนายหมวด’ โดย



ทั้งหมดต้อง ‘กินนำ้าสบถ’ คือการดื่มนำ้าสาบานว่าจะ

จงรักภักดีต่อกรุงศรีอยุธยา ในเอกสารโบราณนี้กล่าว

ด้วยว่า ครั้นเมื่อดื่มนำ้าสาบาน พระยากำาแพงเพชร

ได้ให้รางวัลกับละว้า ได้แก่ เสื้อผ้า เงินตรา สิ่งของ 

เจียดเงิน (ภาชนะชนิดหนึ่งคล้ายกระปุกมีฝาปิดทำา

จากทอง) และเครื่องเรือน นอกจากนี้ มีผู้นำาละว้า

บางคนได้รับพระราชทาน ‘ดาบทอง’ ด้วย สำาหรับ

บทบาทหน้าที่ของละว้าพวกนี้คือ ให้ควบคุมพื้นที่บน

ภเูขา หลงัจากมอบตำาแหนง่และพระราชทานสิง่ของให้

แล้ว พวก ‘นายหมวด’ ก็จะได้รับอนุญาตให้กลับไป

อยู่ภูมิลำาเนาเดิม และอีกหน้าที่หนึ่งก็คือ เป็นกำาลัง

เสริมให้กับกรุงศรีอยุธยาในยามมีศึกสงครามด้วย 

ในพระราชพงศาวดารระบุอีกด้วยว่า พวกละว้าที่เข้า

มาสวามภิกัดิต์อ่กรงุศรอียธุยามถีิน่อาศยัอยูแ่ถบเมอืง

พิษณุโลก เมืองสุโขทัย เมืองกำาแพงเพชร เมืองตาก 

มีบางส่วนที่ทางราชสำานักต้องส่งคนไปเกลี้ยกล่อม

ถึงเมืองลำาปาง เมืองลำาพูน และเมืองเชียงใหม่ (กรม

ศิลปากร, 2507: 399-514) 

น่าเสียดายที่พงศาวดารไม่ได้ระบุละเอียดว่า ‘สิ่งของ’ 

ต่าง ๆ ที่กษัตริย์อยุธยาพระราชทานให้กับพวกละว้า

คืออะไรบ้าง ซึ่งอาจจะมีพวกเครื่องถ้วยรวมอยู่ด้วย 

เครื่องถ้วยที่พบในเนินดินฝังศพรูปวงกลมบนเทือก

เขาถนนธงชัยนั้น จำานวนหนึ่งเป็นเครื่องถ้วยชั้นดี ซึ่ง

ไมน่า่จะเปน็สิง่ของเครือ่งใชข้องคนทัว่ ๆ ไป อยา่งไรก็

ดี สิ่งของต่าง ๆ ที่ทางราชสำานักอยุธยามอบให้ มีเป้า

หมายเพื่อเป็นของประดับเกียรติยศแก่ผู้ที่เกี่ยวข้อง 

และขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างความจงรักภักดี

ด้วย จากหลักฐานทางประวัติศาสตร์สมัยอยุธยายัง

แสดงให้เห็นว่า ทางราชสำานักอยุธยาใช้ระบบการแต่ง

ตั้งตำาแหน่งขุนนางให้กับพวก ‘ละว้า’ คือ ‘ลัวะ’ ซึ่ง

สะท้อนให้เห็นความพยายามที่จะปกครองชาวละว้า

โดยตรง ซึ่งแตกต่างจากทางล้านนา ที่ต้องการส่วย

เป็นหลัก อย่างไรก็ดี ยังมีข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารของ

ทางล้านนาจำานวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ทำาการปริวรรต ได้

ปรากฏว่ามีรายชื่อของขุนนางที่เป็นชาวลัวะรวมอยู่

ด้วย (สัมภาษณ์ สรัสวดี อ๋องสกุล, 2558)

จากทีก่ลา่วมาขา้งตน้จะเหน็ไดว้า่ ปฏสิมัพนัธข์องกลุม่

คนบนพืน้ทีส่งูกบักลุม่คนในรฐับนพืน้ทีร่าบนัน้มคีวาม

ใกล้ชิดกันอย่างมาก และรัฐในพื้นที่ราบก็ได้ใช้วิธีการ

มอบยศตำาแหน่งพร้อมด้วยของหรูของหายาก ให้กับ

ชาวลัวะที่ทำาหน้าที่เป็นหัวหน้า และธรรมเนียมเช่นนี้

เองที่ได้ก่อให้เกิดความแตกต่างของสถานะทางสังคม

ในกลุ่มชนบนพื้นที่สูง โดยทำาให้เกิดโครงสร้างทาง

สังคมที่กลุ่มคนที่ได้พระราชทานยศศักดิ์และสิ่งของ

จากราชสำานกัอยธุยา อยูใ่นสถานะทางสงัคมทีส่งูกวา่

คนในหมู่บ้านและคนในเผ่าอื่น นอกจากนี้แล้ว จาก

ความต้องการสินค้าของป่าจำานวนมากของอยุธยา

และล้านนา จึงทำาให้กลุ่มคนในที่สูงเองก็ต้องการ

มีโครงสร้างและการจัดระเบียบทางสังคม (social 

organization) ด้วย เพื่อคอยควบคุมการค้าขายและ

ดูแลผลประโยชน์ของกลุ่ม และด้วยเหตุนี้เอง ที่ทำาให้

ผูน้ำาของชนเผา่กลายเปน็บคุคลทีม่สีถานะสำาคญัโดด

เด่น ด้วยบทบาทการเป็นผู้นำาที่ทำาหน้าที่เป็นตัวแทน

ของหมู่บ้านหรือชนเผ่าในการติดต่อค้าขายกับคนต่าง

ภูมิภาค และเป็นไปได้ที่ปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคน

บนพื้นที่สูงกับพื้นที่ราบนี้เอง ที่ทำาให้เกิดช่วงชั้นทาง

สังคมของคนบนที่สูง ที่ก่อให้เกิดประเพณีปฏิบัติใน

การแสดงสถานภาพทางสังคม เช่น การสร้างเนินดิน

รูปวงกลมขนาดใหญ่เป็นที่ฝังศพของผู้นำาหรือบุคคล

สำาคัญ ที่มีการฝังของหรูของหายากเป็นของอุทิศลง

ไปในหลุมศพด้วย
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ใครคือผู้ฝังศพบนยอดเขา 

นักวิชาการส่วนใหญ่มีข้อสันนิษฐาน

ไปในทางเดียวกันว่า ‘ลัวะ’ น่าจะ

เกี่ยวข้องกับกลุ่มคนโบราณบนพื้นที่สูง

ที่มีวัฒนธรรมการฝังศพในเนินดินรูป

วงกลม จากสมมติฐานที่มาจากหลัก

ฐานทางประวัติศาสตร์ ประการแรกคือ 

ในบรรดากลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ในเขต

ภาคเหนอื/ลา้นนา ลวัะถอืเปน็กลุม่คนที่

ปรากฏในเอกสารหลกัฐานทีเ่กา่แกท่ีส่ดุ

ในล้านนา ตัวอย่างเช่น ในตำานานจาม

เทววีงศป์รากฏการรบกนัระหวา่งขนุหลวง

วิลังคะ ผู้นำาชาวลัวะกับพระนางจามเทว ี

ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อราวพุทธ

ศตวรรษที่ 13 ประการที่สอง ในจารึก

แผ่นเงิน หรือ ตราหลาบเงิน จารขึ้นใน

พุทธศตวรรษที่ 22 พบที่หมู่บ้านของชาว

ลัวะ บ้านบ่อหลวง อำาเภอฮอด จังหวัด

เชียงใหม่ กล่าวถึงการยกเว้นการเกณฑ์

แรงงานจากชาวลัวะ แต่ให้เก็บส่วยแทน 

(กฤษณา เจรญิวงศ,์ 2531:17-23) และ

มคีำาพดูของชาวลวัะเองทีว่า่ ‘ลวัะลกูอา้ย 

ไตลกูกลาง ยางลกูหลา้’ (สมัภาษณ ์นาย

บือ ขจรศักดิ์ศรี, 2556) หมายความว่า 

ลัวะเป็นพี่คนโต ที่อยู่อาศัยในพื้นที่แถบ

แม่ฮ่องสอนมาก่อนชาวไต (คนไท) และ

ชาวกะเหรีย่ง (ยาง) ซึง่คำาพดูทำานองนี ้พบ

ในหลายหมู่บ้านแถบจังหวัดแม่ฮ่องสอน

และเชียงใหม่

กล่าวโดยสรุปคือ ชาวลัวะน่าจะเป็นก

ลุ่มชนดั้งเดิมที่อยู่อาศัยในแถบภูเขามาก่อนชนก

ลุ่มอื่น ๆ ซึ่ง ลัวะ เป็นคำาเรียกกว้าง ๆ ที่ใช้เรียกทั้ง

กลุ่มที่เรียกตัวเองว่า ‘ลัวะ’ และ ‘เลอเวือะ’ ซึ่งกลุ่ม

ลัวะมักอาศัยในเขตลุ่มนำ้าปิงและในซีกตะวันออก

ของดอยสุเทพ ส่วนกลุ่มเลอเวือะจะอาศัยในเขตลุ่

มนำ้าปิงตอนบนและตามลุ่มนำ้าสาละวิน ซึ่งถือเป็น

พื้นที่ที่ทุรกันดารมาก

จากสมมตฐิานในขา้งตน้ ปญัหากค็อื ปจัจบุนัไมม่ชีาว

ลัวะกลุ่มใด ที่มีพิธีกรรมการฝังศพในเนินรูปวงกลม

บนยอดเขาเลย แต่จะทำาการฝังศพในพื้นที่ป่าช้า และ

มีพิธีกรรมหลายอย่างที่แตกต่างออกไป แต่น่าสังเกต

ว่าในกลุ่มชาวลัวะบางกลุ่ม พบว่ามีแนวคิดเรื่องการ

บูชาภูเขา ซึ่งอาจจะสัมพันธ์กับแนวคิดการฝังศพบน

ยอดเขาก็เป็นได้ ซึ่งงานศึกษาเกี่ยวกับเนินดินฝัง

ศพรูปวงกลมนี้ ยังไม่เคยมีการเก็บข้อมูลทางด้าน

ชาติพันธุ์วรรณนาแต่อย่างใด 

ในเรือ่งของแนวคดิในการนบัถอืภเูขากบัความสมัพนัธ์

กบัเนนิดนิฝงัศพรปูวงกลมนี ้จากงานศกึษาของผูเ้ขยีน

เรื่อง ‘จากทูตานา-อีญ สู่ดอยสุเทพ ดอยผีสู่ดอยพุทธ

ของลัวะ/เลอเวือะ’ ได้อธิบายไว้ว่า ดอยสุเทพคือดอย

ศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นแกนความเชื่อของชาวลัวะ/เลอเวือะ 

ต่อมาเมื่อรับพุทธศาสนาเข้ามาแล้วจึงมีการสร้าง

ธาตุเจดีย์ แต่ร่องรอยของการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์

นี้ยังคงปรากฏอยู่ในกลุ่มชาวเลอเวือะ เช่น ที่บ้าน

ป่าแป๋ อำาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งมีการ

บูชาภูเขาที่เรียกว่า ‘ทูตานา-อีญ’ โดยมีการบูชาที่

บนยอดดอย ทว่าภายหลังถูกปรับเปลี่ยนมาบูชากัน

ในบ้านโดยเป็นการบูชา ‘ผีเซอมา’ แทน (พิพัฒน์ 

กระแจะจันทร์, 2556ก)

ในที่นี้ขออธิบายเพิ่มเติมว่า ชาวเลอเวือะที่บ้านป่า



แป๋นั้น มีความเชื่อในเรื่องการนับถือภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่

สำาคัญ 2 ลูกด้วยกันคือ ดอยทูตา นา-อีญ ซึ่งอยู่นอก

หมู่บ้าน และทูตา เฆอ-อีญ อยู่กลางหมู่บ้าน ในอดีต

ชาวบา้นจะไปบชูาบรรพบรุษุบนยอดดอยทตูา นา-อญี 

ซึ่งเลิกไปเมื่อร้อยกว่าปีที่แล้ว และจากการสำารวจพบ

เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิงและเครื่องถ้วยพม่า 

กำาหนดอายุราวพุทธศตวรรษที่ 21-22 นั่นก็อาจจะ

หมายความว่า ในอดีตเคยมีการประกอบพิธีกรรมบน

ยอดเขาลูกนี้ตามที่ชาวบ้านเล่า ปัจจุบันชาวเลอเวือะ

ไมม่พีธิบีชูาบนยอดเขาแลว้ อาจจะดว้ยสาเหตขุองการ

เดินทางขึ้นเขา มีความยากลำาบาก แต่มีพิธีกรรมที่

จัดขึ้นที่บ้าน โดยการจำาลองพิธีดอยทูตานา-อีญ มา

เป็น ‘พีเซอมา’ (แปลว่า ผีขอโทษ) ซึ่งก็เป็นไปได้ที่ 

พิธีกรรมบูชาภูเขาอาจไม่จำาเป็นต้องไปทำาบนภูเขา

เท่านั้น แต่สามารถจำาลองเป็นรูปสัญลักษณ์ได้ ใน

ขณะที่ทูตา เฆอ-อีญ เป็นดอยลูกเล็กเมื่อเทียบกับ

ทูตา นา-อีญ ก็จะมีการเลี้ยงผีทุกปีในช่วงหลังจาก

ที่ทุกครัวเรือนทำาการเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จสิ้นแล้ว ซึ่งอยู่

ในช่วงเดือนธันวาคม แต่ไม่มีการเลี้ยงผีบนยอดดอย 

ทัง้หมดนีส้ะทอ้นถงึแนวคดิทีเ่ชือ่วา่ผสีงิสถติอยูท่ีภ่เูขา 

ซึ่งอาจจะหมายถึงเป็นที่อยู่ของผีบรรพบุรุษ เพราะคำา

ว่า ‘ตา’ ในภาษาเลอเวือะนี้หมายถึง ‘ปู่’ ส่วน ‘ทู’ 

แปลว่า ‘ภูเขา’ หรือ ‘ดอย’ ส่วนอีก 2 คำาที่ตามหลัง

คือเฆอ-อีญ เป็นชื่อเฉพาะไม่มีใครทราบความหมาย 

แต่โดยรวมแปลว่า ‘ดอยปู่’

นอกจากนี้แล้ว ยังพบว่าชาวเลอเวือะที่บ้านบ่อหลวง 

อำาเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เคยมีพิธีการปักหินเป็น

สัญลักษณ์ของหลุมฝังศพเรียกว่า ‘เสาหินนาม’ โดย

ปักให้เฉพาะ ‘สะมัง’ เท่านั้น แต่ไม่ได้ปักกันบนยอด

เขา ปัจจุบันชาวเลอเวือะทั้งที่บ้านป่าแป๋และบ้านบ่อ

หลวง ยังคงมีพิธีทำาเสานามเช่นเดิม แต่เป็นเสาไม้ 

ที่บ้านบ่อหลวงทำาเป็นเสาขนาดเล็ก ที่บ้านป่าแป๋ทำา

เป็นเสาขนาดใหญ่ ที่หัวเสามีเขาควายประดับ 1 หัว 

มหีอยเบีย้และพานขนัโตกปกัตดิไวท้ีห่วัเสา ทีบ่นหลมุ

ศพมีการวางสิ่งของเครื่องใช้ให้กับศพ เช่น จาน ชาม 

และเครื่องมือทอผ้า (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2556ข)

ถ้าย้อนกลับไปที่รูปแบบการฝังศพเนินดินรูปวงกลม

ที่สุมิตร ปิติพัฒน์ (Pitiphat, 1992) ได้ตั้งข้อสังเกต

เอาไว้ จะพบว่ามีองค์ประกอบ 2 อย่างที่น่าสนใจคือ 

การฝังศพบนยอดเขา และการใช้หินปักบอกตำาแหน่ง

หลมุศพ ถา้พธิกีรรมทัง้สองนีม้คีวามสมัพนัธก์นั กอ็าจ

เป็นไปได้ว่า หลังจากที่ประเพณีการฝังศพในเนินดิน

รูปวงกลมได้เสื่อมความนิยมลง จะด้วยเหตุผลอย่าง

ใดก็ตาม พิธีกรรมอาจมีการกลายรูปเหลือเพียงการ

ฝงัศพในปา่ชา้ธรรมดาตามเชงิเขา แตย่งัคงสญัลกัษณ์

ที่สำาคัญของการฝังศพไว้คือ เสานามที่ทำาจากหิน ที่

ภายหลังเปลี่ยนมาเป็นไม้ 

การสร้างเนินดินฝังศพรูปวงกลม ถือเป็นวัฒนธรรม

หนึ่งที่อาจสะท้อนการเป็นสังคมชนชั้นของคนในพื้นที่

สูง ที่ผู้มีสถานะพิเศษจะได้รับการปฏิบัติที่แตกต่าง

ไปจากคนทั่วไป เนินดินที่มีขนาดใหญ่ ต้องสร้างด้วย

แรงงานคนจำานวนมาก และยงัมขีา้วของเครือ่งใชร้าคา

สูงและเป็นของหายากสำาหรับภูมิภาคนี้ เป็นไปได้

ว่าเนินฝังศพเหล่านี้ คือชนชั้นที่เรียกว่า ‘สะมัง’ ของ

ชาวลัวะ/เลอเวือะ ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่มีสถานภาพ

พิเศษในสังคม 

โดยทัว่ไปแลว้การจดักลุม่คนในสงัคมของชาวเลอเวอืะ

ทีบ่า้นปา่แปแ๋บง่ออกเปน็ 2 กลุม่หลกัคอื กลุม่หวัหนา้ 

มีชื่อเรียกในภาษาเลอเวือะว่า ‘สะมัง’ (สมัง) ตามที่

นายบุญสม เมืองงาม สะมังบ้านป่าแป๋เล่าให้ฟัง เขา

ถือว่าตนเองเป็นผู้ที่สืบเชื้อสายอันศกัดิ์สิทธิ์มาจากขุน

หลวงวลิงัคะ (สมัภาษณ ์นายบญุสม เมอืงงาม, 2556) 

นา่สงัเกตวา่ มคีำาวา่ ‘สมงิ’ ปรากฏในพงศาวดารอยธุยา
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คือ ‘ละว้าขุนหมื่น สมิงนายหมวด’ เป็น

คำาทีม่คีวามหมายใกลเ้คยีงกบัคำาวา่ ‘สะ

มัง’ คำาว่า ‘สมิง’ แปลว่า ‘เจ้า’ เช่นคำา

ว่า ‘สมิงพราย’ แปลว่า ‘เจ้าผี’ เป็นคำา

ในภาษามอญ ซึง่สำานกังานราชบณัฑติย

สภา (2551) ได้ให้ความเห็นด้วยว่าคำา

ว่า ‘เสือสมิง’ หมายถึง คนที่มีวิชาความ

รู้ทางไสยศาสตร์ ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็น่าจะ

สอดคลอ้งกบัคณุสมบตัขิองขนุหลวงวลิงั

คะ ซึ่งถือกันว่าเป็นผู้ที่มีวิชาอาคม ปกติ

แล้ว ชาวลัวะมักจะเรียกแทนตำาแหน่ง 

‘สะมัง’ ด้วยภาษาไทโดยใช้คำาว่า ‘ขุน’ 

ตำาแหนง่นีถ้อืไดว้า่เปน็เหมอืนกบัหวัหนา้

หรือกษัตริย์ของชาวลัวะ

โดยปกติแล้วสะมังจะมีผู้ช่วยเรียกว่า 

‘ปุลำา’มีจำานวน 4 คน ปุลำาจะมีผู้ช่วย 

อีกทีเรียกว่า ‘กุมวิท’ ส่วนกลุ่มคนที่อยู่

ภายใต้การปกครองจะเรียกว่า ‘พาย’ 

(อาจมาจากคำาว่า ไพร่) ถือเป็นสามัญ

ชน มอีาชพีทำานา และเมือ่มกีารแตง่งาน

จะต้องแบ่งเงินค่าสินสอดให้กับสะมัง 

การจัดแบ่งคนออกเป็น 4 ชนชั้นนี้พบว่า 

บางหมู่บ้านไม่ได้เคร่งครัดมากนัก 

บางหมู่บ้านมีแค่สะมังเท่านั้น หรือบาง

หมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตแบบคนเมืองบนพื้น

ราบไปแลว้ กจ็ะขาดการสบืทอดตำาแหนง่ 

สะมังไป สะมังจะมีสิทธิพิเศษอย่างหนึ่ง

คือการได้เลือกที่นาที่ดีที่สุดในหมู่บ้าน 

และที่น่าสนใจไปอีกก็คือ ในปัจจุบันเงิน

ที่ชาวเลอเวือะใช้ในพิธีแต่งงานนั้น เป็น

เงินในสมัยล้านนาที่เรียกว่า ‘เงินเจียง’ 

และ ‘เงินท็อก’ และเงินสมัยอยุธยากับ

รัตนโกสินทร์ที่เรียกว่า ‘เงินพดด้วง’ ซึ่งเป็นมรดก

ตกทอดสืบต่อกันมา หากเจ้าบ่าวบ้านใดไม่มีเงิน

โบราณนี้ ก็จะต้องไปขอยืมมาจากบ้านอื่นหรือหา

ซื้อมา เพื่อใช้ในการประกอบพิธี (สัมภาษณ์ นายบือ 

ขจรศักดิ์ศรี, 2556) 

ชาวเลอเวือะในแต่ละหมู่บ้าน จะมีระบบตระกูล ซึ่ง

เรียกว่า ‘หย่วง’ (ยวง) คำานี้จริง ๆ แปลว่า ‘หมู่บ้าน’ 

เพราะในแต่ละหมู่บ้านประกอบด้วยคนจากหลาย

หมู่บ้านมารวมกัน อย่างกรณีของบ้านป่าแป๋ มีอยู่ 4 

ตระกูลได้แก่ หย่วงแป หย่วงจาอือ หย่วงเปญ และหย่

วงโฆง ในแตล่ะตระกลูมหีวัหนา้ประจำากลุม่ของตวัเอง 

ในแตล่ะปสีะมงัจะประชมุตดัสนิใจเรือ่งทีด่นิเพาะปลกู 

จะเรียกคนทั้งสี่ตระกูลของหมู่บ้านมารวมกัน รวมถึง

ปุลำาและผู้ช่วย (พิพัฒน์ กระแจะจันทร์, 2556ข)

จากข้อมูลในการสำารวจภาคสนาม อาจกล่าวได้ว่า

โครงสร้างทางสังคมของชาวเลอเวือะมีความซับซ้อน

พอสมควร ปัจจุบันสะมังยังมีสถานะเป็นผู้นำา ทั้งใน

แง่ของจิตวิญญาณและทางการปกครองในกลุ่มชาติ

พันธุ์ลัวะที่เรียกว่าสะมัง แต่จะเป็นตำาแหน่งเดียวกัน

กับ สมิง ที่ถูกระบุไว้ในเอกสารโบราณสมัยอยุธยา

หรือไม่ หรือจะเกี่ยวข้องกับกลุ่มบุคคลที่ถูกฝังอยู่

ในเนินดินรูปวงกลมที่พบหลักฐานวัตถุสมัยอยุธยา

หรือไม่ ก็ยังเป็นคำาถามอยู่ ข้อจำากัดของข้อมูลทาง

ด้านชาติพันธุ์วรรณนาในครั้งนี้ก็คือ การเชื่อมโยง

วัฒนธรรมการฝังศพในเนินดินรูปวงกลมบนยอดเขา 

กบัประเพณกีารฝงัศพของชาวลวัะในปจัจบุนั เนือ่งจาก

ยังไม่พบตัวอย่างที่ระบุได้ชัดเจนว่าบรรพบุรุษชาวลัวะ

เคยฝังศพบนยอดเขาหรือไม่ และสมมติฐานข้างต้น

ก็เป็นความพยายามในการเชื่อมโยงหลักฐานทาง

โบราณคดี ประวัติศาสตร์ และชาติพันธุ์แม้ว่าจะยัง

ไม่สมบูรณ์และยังรอการศึกษาค้นคว้าต่อไป 



สรุป

การขยายตัวทางการค้านับตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 และปัญหาทางการเมืองระหว่างรัฐใหญ่ ทำาให้กลุ่มชน

บนพื้นที่สูงได้เข้ามามีบทบาทและปฏิสัมพันธ์กับกลุ่มคนในพื้นที่ราบอย่างจริงจัง ทั้งในแง่เศรษฐกิจและความ

สมัพนัธท์างการเมอืง และกลุม่ทางสงัคมบนพืน้ทีส่งูทีม่บีทบาทสำาคญันีก้ค็อื ชาวลวัะหรอืเลอเวอืะ ดงัทีป่รากฏ

ทั้งในหลักฐานทางประวัติศาสตร์และตำานานของชาวเลอเวือะเอง ถ้าหากใช้ข้อมูลข้างต้นเป็นแนวทางศึกษา

เทียบเคียง ก็อาจพอสรุปความคิดได้ดังนี้

‘ของหรูของหายาก’ หรือของแปลกจากต่างถิ่นได้เข้ามามีบทบาทอย่างสำาคัญต่อกลุ่มชนบนพื้นที่สูง 

2 ระดับด้วยกัน ดังนี้

  ประการที่สอง

ในระดับภูมิภาค รัฐในพื้นที่ราบ เช่น กรุงศรีอยุธยา

ได้ใช้ของหรูของหายากในการทำาหน้าที่เป็นเครื่อง

แทนการมอบเกียรติยศ และเป็นเครื่องแสดงการผูก

สมัพนัธท์ีท่างราชสำานกัมตีอ่ผูน้ำาของกลุม่ชนบนพืน้ที่

สูง ความหมายในเชิงอำานาจและเกียรติยศที่ถูกสร้าง

ให้กับของหรูของหายากโดยราชสำานักอยุธยาที่กำาลัง

เรืองอำานาจ และมอบให้กับผู้แทนจากพื้นที่สูงที่อยู่

ห่างไกลนี้ ได้ส่งผลให้เกิดช่วงชั้นในสังคม ของผู้รับ

มอบวัตถุเหล่านี้ให้มีความชัดเจนมากขึ้น 

  ประการแรก

ในระดับท้องถิ่นหรือระดับชุมชน กล่าวคือของหรู 

ของหายากไดท้ำาหนา้ทีเ่ปน็เครือ่งแสดง สถานภาพทาง 

สงัคมใหผู้น้ำาชนเผา่ ทีส่ะทอ้นถงึอำานาจในทางเศรษฐกจิ

ในการครอบครอบสิง่ของเครือ่งใชท้ีม่าจากตา่งถิน่ ใน

ขณะเดียวกัน ของหรูพวกนี้ก็อาจจะกระจายลงสู่ลูก

บ้านด้วยจำานวนหนึ่ง เพื่อเป็นการผูกความสัมพันธ์

และสร้างความภักดี แต่น่าเสียดายที่ไม่เคยมีการ

ขุดค้นทางโบราณคดีบนพื้นที่สูง ที่พบหลักฐานเนิน

ดินฝังศพรูปวงกลม แหล่งฝังศพเชิงเขา และแหล่งที่

อยู่อาศัย จึงทำาให้การตีความยังทำาได้ไม่ชัดเจนนัก

ปัจจุบันของหรูของหายากที่ขุดพบจากยอดดอยยังคงทำาหน้าที่ของมันในการประดับฐานะและบารมี

ให้กับเจ้าของใหม่ แต่ไม่ใช่ในหลุมศพ หากแต่อยู่บนตู้โชว์ในบ้าน หรือตู้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ บ้างก็

มีป้ายระบุที่มาอย่างเปิดเผย บ้างก็เลือกที่จะไม่ระบุที่มา ว่ามันได้ถูกพรากมาจากเจ้าของเดิมที่อยู่ใน

หลุมฝังศพ แต่อย่างน้อยที่สุด ‘ของหรูของหายาก’ เหล่านั้นก็มีบทบาทใหม่ในฐานะ ‘โบราณวัตถุ’

ที่มีหน้าที่ใหม่ทางสังคม คือเป็นวัตถุตัวแทนที่ใช้สำาหรับการศึกษาค้นคว้า และเป็นสื่อกลาง

ในการถ่ายทอดความรู้ทางประวัติศาสตร์-โบราณคดีให้กับผู้คนในสังคม 
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 จังหวัดแม่ฮ่องสอน. สัมภาษณ์วันที่ 18 สิงหาคม 2556.

นางสรัสวดี อ๋องสกุล, ผู้เชี่ยวชาญประวัติศาสตร์ล้านนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สัมภาษณ ์

 ในงานเสวนาเรื่อง “ลัวะ” ตัวตนและพื้นที่ในประวัติศาสตร์โบราณคดีล้านนา วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน  

 2558 เวลา 13.30-16.00 น ห้อง 7802 คณะมนุษยศาสตร์ ม.เชียงใหม่. 

นายอรรถสิทธิ์ สุขขำา, ผู้เชี่ยวชาญเครื่องถ้วย พิพิธภัณฑสถานเครื่องถ้วยเอเชียตะวันออกเฉียงใต้. สัมภาษณ ์

 วันที่ 6 สิงหาคม 2558. 


