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ในโลกอันซับซ้อน การเกิดขึน้ และดำ�รงอยูช่ อ่ื เสียงเรียงนาม
ของสรรพสิ่งนั้นเป็นไปตามปัจจัยทางสังคมและเงื่อนไขทาง
ประวัติศาสตร์เสมอ ชื่อ อาจถูกทำ�ให้จำ�และถูกทำ�ให้ลืมด้วย
เหตุผลทางการเมือง การต่อรองทางผลประโยชน์ หรือเหตุผล
ความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา โดยเฉพาะชื่อเรียกบุคคล หรือ
สถานที่ทางประวัติศาสตร์ย่อมมีการเปลี่ยนแปร และตีความ
อยู่เสมอ
“ลำ�ปาง” เป็นชื่อสามัญของจังหวัดที่รู้จักกันโดยทั่วไป
ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ความเชื่อที่ว่าการเรียกชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง
ควรจะเป็น “นครลำ�ปาง” มากกว่า ความเห็นดังกล่าวเห็นว่า
นครลำ � ปางนั้ น คื อ จั ง หวั ด ที่ มี ชื่ อ นครนำ � หน้ า แบบเดี ย วกั บ
นครสวรรค์ นครปฐม นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ฯลฯ
ปัญหายังไม่ยตุ แิ ค่นน้ั ด้วยความทีล่ �ำ ปางเป็นเมืองทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
อันยาวนาน ชื่อบ้านนามเมืองต่างๆจึงปรากฏอยู่ตามหลักฐาน
ทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆจำ�นวนมาก
นอกจากประวั ติ ศ าสตร์ ลำ � ปางที่ นำ � เอาตำ � นานและ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาผสมผสานกันจนแยกไม่ออก
จะไม่ทำ�ให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของถิ่นฐานบ้านเมือง
แล้ว การเลือกใช้คำ�เรียกชื่อ ก็ยังเป็นปัญหาด้วย เนื่องจากเรา
ไม่สามารถที่จะขมวดความคิดรวบยอดได้เลยว่า ชื่อบ้านเมือง
ทำ�ไมถึงไม่เหมือนกัน มันเป็นชือ่ เฉพาะของยุคใดสมัยใดหรือไม่
ในบทความนีจ้ งึ ขอทดลองใช้วธิ กี ารทางประวัตศิ าสตร์เพือ่ สืบค้น
และแยกแยะชุดคำ�ต่างที่เกี่ยวข้องกับลำ�ปางในยุคสมัยต่างๆ
ก. ขอบเขตของจังหวัดลำ�ปางที่เปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัย
หากเราเอาความคิดของคนในปัจจุบันมองย้อนกลับไป
เราอาจจะจินตนาการถึงพื้นที่ของจังหวัดลำ�ปางบนแผนที่อันมี
อาณาเขตชัดเจนประหนึง่ ว่า มีเส้นเขตแดนลากตัดผ่านสันปันนํา้
ของเทือกเขาและแม่นํ้าลำ�ห้วยต่างๆ ในเส้นแดนนั้น ประกอบ
ด้วยพื้นที่ของเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเขตแดนของอำ�เภอนั่นเอง
แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะของการใช้และการหมุดหมาย

พื้นที่ในอดีต หาได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมดไม่ เนื่องจากว่า ขอบเขต
ของจังหวัดเป็นสิ่งที่พึ่งเกิดขึ้นมาประมาณ 100 ปีนี้ ระบบการ
ปกครองสมัยใหม่ที่รัฐสยามนำ�คัมภีร์รัฐศาสตร์แบบอาณานิคม
มาพลิกใช้ ทำ�ให้เกิดระบบราชการส่วนภูมิภาคที่สร้างขึ้นเพื่อ
ควบคุมและให้บริการราษฎรเพือ่ ให้มเี อกภาพ มีความเป็นอันหนึง่
อันเดียวกันของรัฐชาติสมัยใหม่3 หลังจากที่อำ�เภอลองได้แยก
จากลำ�ปางไปขึ้นกับแพร่ ก็นับได้ว่าขอบเขตของจังหวัดลำ�ปาง
อย่างทีเ่ รารูจ้ กั จึงลงตัวมานับแต่นน้ั (ไม่นบั อำ�เภอต่างๆทีแ่ ยกตัว
ออกมาจากอำ�เภอขนาดใหญ่ ในภายหลัง เช่น อ.แม่เมาะ
อ.เมืองปาน)
ย้อนกลับไปไกลกว่าเดิม ดินแดนทีเ่ กีย่ วข้องกับศูนย์กลาง
อำ�นาจที่ลำ�ปางก่อนหน้า 100 ปีที่แล้ว มีสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน
อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรกก็คือ คนสมัยนั้นไม่มี
แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งเขตดินแดนที่ตายตัว แต่เน้นที่จะแผ่
ขยายอำ�นาจผ่านการควบคุมกำ�ลังคน หรืออาจกล่าวว่า อำ�นาจ
ทางการเมืองในอดีตคืออำ�นาจเหนือตัวคน มากกว่าอำ�นาจ
เหนือดินแดน เนื่องจากกำ�ลังคนนั้นเป็นทรัพยากรที่นำ�มาใช้
ในฐานแรงงานเอนกประสงค์ ตั้งแต่เป็นทหาร คนหาของป่า
ไปจนถึงผู้รับใช้ของมูลนาย การเสียดินแดนจึงไม่ใช่ปัญหา
สำ�คัญเท่ากับอำ�นาจของรัฐทีแ่ ผ่ขยายไปควบคุมคนลำ�ปางเกิดขึน้
บนฐานความสั มพั น ธ์ กั บ รั ฐ หริ ภุ ญ ไชยที่ ลำ � พู น อั น เป็ น เมื อง
เครือข่ายละโว้ ทวารวดีลุ่มแม่นํ้าป่าสัก ลพบุรี ก่อนที่จะถูก
ครอบงำ�โดยกลุ่มการเมืองของพญามังราย
หนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา จะระบุถึงระบบเมืองล้าน
นาออกเป็น 3 ระดับ นั่นคือ เมืองราชธานีคือเชียงใหม่-ลำ�พูน
ต่อมาคือเมืองข้าหลวง และหัวเมืองประเทศราช4 ลำ�ปางอยู่ใน
ระดับเมืองข้าหลวง ซึ่งจะต้องเข้าใจว่าระบบเช่นนี้มันดำ�รงอยู่
เฉพาะช่ ว งที่ อำ � นาจของศู น ย์ ก ลางอย่ า งเชี ย งใหม่ เข้ ม แข็ ง
เท่านั้นในยุคต้นถึงยุคทองของล้านนา ลำ�ปางมีบทบาทสำ�คัญ
ที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่ในฐานะเมือง
ยุทธศาสตร์การรบ อันเนื่องมาจากสงครามกับอยุธยา

1. บทความวิชาการนำ�เสนอใน งานเสวนาวิชาการ ลำ�ปางศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
2. อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
3. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรัฐชาติ เขตแดนและแผนที่สมัยใหม่ที่เพิ่งก่อตัวเมื่อ 100 กว่าปี ได้ใน ธงชัย วินิจจะกูล. “ประวัติศาสตร์การสร้างตัวตน”
ใน อยู่เมืองไทย : รวมบทความทางสังคมการเมือง เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี
(กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2530
4. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.190-192

สิ่ ง เหล่ า นี้ ไ ม่ ส ามารถดำ � รงอยู่ ไ ด้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
หลังจากการที่ล้านนาเสื่อมอำ�นาจและอยู่ภายใต้การปกครอง
พม่ากว่า 200 ปี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 สภาพทางการเมือง
ที่ไร้เสถียรภาพของล้านนา จึงนำ�ซึ่งอำ�นาจการควบคุมคนและ
ควบคุมดินแดนในอาณัติอีกด้วย จึงไม่แปลกใจอะไรที่ในปลาย
พุทธศตวรรษที่ 23 การลุกฮือขึ้นมาต่อต้านความฉ้อฉลของ
ขุนนางพม่า จึงเกิดขึน้ ไม่เป็นระบบและต่างคนต่างทำ� เจ้าเมือง
ลำ�ปางก็ไม่สามารถจะรักษาความเป็นธรรมได้ กลุ่มการเมือง
ย่อยๆ ในช่วงนั้นก็อยู่ในสภาพที่จัดการตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็น
ดัชนีชี้ให้เห็นถึงความไร้เอกภาพของเมืองที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ
หลังจากที่ล้านนาในยุคทองเสื่อมอำ�นาจลง การเสื่อมอำ�นาจ
ของเหล่าหัวเมืองนี้ จำ�เป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจยั อย่างจริงจัง
ต่อไป อย่างไรก็ดใี นยุคเก็บผักใส่ซา้ เก็บข้าใส่เมือง ก็ถอื ว่าเป็นการ
สร้ า งความเป็ น ปึ ก แผ่ น ครั้ ง ใหม่ อี ก ครั้ ง ด้ ว ยกลุ่ ม การเมื อ ง
เจ้าเจ็ดตน ที่นำ�มาสู่การสวามิภักดิ์ต่อสยามเป็นครั้งแรกใน
ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนถูกผนวกรวมอยู่ในรัฐ
สมัยใหม่แบบสยาม ดำ�รงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน
ด้วยความลำ�ปางมีบทบาทในทางประวัตศิ าสตร์เกือบตลอด
จึ ง ทำ � ให้ มี ป ฏิ สั ม พั น ธ์ กั บ กลุ่ ม การเมื อ งอยู่ ต ลอดเวลา
ความเปลี่ยนแปลงของการตั้งถิ่นฐานไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูง
หรือเหล่าไพร่ทาสทีถ่ กู กวาดต้อนมาอยูเ่ สมอทำ�ให้ ลำ�ปางถูกเรียก
ในนามอันหลากหลาย นำ�มาสู่ข้อเสนอของบทความนี้
ข. ที่มาและรากของคำ�ว่า “ลำ�ปาง”
ในที่นี้จะเริ่มสืบค้นจากคำ�ว่า “ลำ�ปาง” เสียก่อน คำ�นี้
ถูกใช้อย่างเป็นทางการ และปรากฏทั่วไปตามเอกสารราชการ
สถานที่ราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ รวมไปถึงร้านค้าและ
หน่วยงานเอกชน หรือกล่าวได้ว่า มันเป็นชื่อที่เราพบเห็นได้
ตามชีวิตประจำ�วันไม่ว่าจะเป็นป้ายหน่วยงาน ป้ายร้านค้า
ป้ายจราจร ฯลฯ การเปลี่ยนชื่อจังหวัด จึงกระทบกระเทือน
ต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนไม่เปลี่ยน
ไม่ใช่เรื่องสำ�คัญเท่าการถกเถียงเพื่อการตัดสินใจอันมีพื้นฐาน
อยู่บนข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์
ใ น ที่ นี้ เร า จ ะ สื บ ค้ น ถ้ อ ย คำ � จ า ก ห ลั ก ฐ า น ท า ง
ประวัติศาสตร์ เริ่มด้วยคำ�ว่า “ลำ�ปาง” ว่ามีปรากฏอยู่ที่ใดใน
บริบทไหนบ้าง

1) หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ จารึกวัดพระธาตุลำ�ปางหลวง
ปี พ.ศ.2019 ระบุว่า
“เจ้าหมื่นคำ�เพชรมากินเมืองนคร มาเลิกศาสนาพระธาตุ
เจ้าในลำ�พาง” 5
จากเนือ้ สารนีว้ เิ คราะห์ได้วา่ นีค่ อื การจารึกในสมัยล้านนา
(พ.ศ.2019) นับเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่มีความน่าเชื่อถือมาก
ที่สุดหลักฐานหนึ่งเนื่องจากว่า เป็นหลักฐานที่มีการระบุปีที่
จารึกแน่นอน สามารถตรวจสอบกับหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆ ได้
ข้อความบนจารึกได้แยกแยะให้เห็นว่ามีเมืองอยู่ 2 เมืองในยุคนัน้
เมืองหนึ่งคือ “เมืองนคร” ที่เป็นเมืองที่เจ้าหมื่นคำ�เพชรมา
ปกครองกับ “ลำ�ปาง” ทีเ่ ป็นทีป่ ระดิษฐานพระธาตุเจ้า ในส่วน
ของเมืองนครจะได้กล่าวต่อไป แต่จากหลักฐานนีจ้ ะทำ�ให้เห็นว่า
ลำ � ปางในที ่ น ี ้ ผ ู ก พั น กั บพระธาตุ เจ้ า ซึ ่ ง สั น นิ ษ ฐานว่า คือ
วัดพระธาตุลำ�ปางหลวงนั่นเอง และอาจเป็นได้ว่าบริเวณ
พระธาตุแห่งนีเ้ รียกว่า “ลำ�ปาง” นอกจากนัน้ ยังพบคัมภีรใ์ บลาน
ที่ไม่อาจกำ�หนดอายุแน่ชัดก็ระบุถึงคำ�ว่า “ธาตุเจ้าลำ�ปาง”6
ที่เป็นการใช้คำ�ว่า “ลำ�ปาง” เฉยๆ ไม่ใช่ “ลำ�ปางหลวง”
ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่า “ลำ�ปาง” ในที่นี้ก็คือบริเวณ
บ้ า นลำ � ปางหลวง ต.ลำ � ปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำ � ปาง
ในปัจจุบันนั่นเอง
2) “อาลัมพางคนคร” เป็นอีกคำ�หนึ่งที่ใกล้เคียงกับคำ�ว่า
“ลำ�ปาง” ปรากฏในหลักฐานที่เป็นคัมภีร์ทางศาสนาก็คือ
จามเทวีวงศ์ (แต่งขึ้นราวปี พ.ศ.1950-2060) ที่ระบุว่า
หลังจากที่สุพรหมฤาษีสร้างเมือง “เขลางคนคร” (ซึ่งจะกล่าว
ต่อไป) ให้กบั เจ้าอนันตยศแล้ว ก็ได้สร้างเมือง “อาลัมพางคนคร”
ที่อยู่ทางทิศใต้ ค่อนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งตรงกับตำ�แหน่ง
ของวัดพระธาตุลำ�ปางหลวง
“ในขณนั้นพระมหาพรหมฤาษีจึงสร้างพระนครหนึ่งใน
ด้านทักษิณทิศ แลปัจฉิมทิศแห่งเขลางคนคร...พระนครนั้น
พระพรหมฤาษีสร้างแล้วในเนินอันย้อยมาตามแนวเขลางคนคร
คนทั้งหลายจึงได้เรียกว่า อาลัมพางคนคร”7
แม้การเขียนตำ�นานนี้ก็เกิดขึ้นในยุคล้านนาเช่นเดียวกัน
ซึง่ อาจถือได้วา่ เป็นระยะเวลาใกล้เคียงกันกับ จารึกวัดพระธาตุ
ลำ�ปางหลวง ปี พ.ศ.2019 พบว่าในยุคนี้ พุทธศาสนาได้มี
บทบาทสำ�คัญขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านการเมือง
บทบาททางด้านฐานความรู้สำ�คัญ กล่าวกันว่า เป็นยุคที่

5. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 จารึกในจังหวัดลำ�ปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547, น.19
6. คัมภีร์ใบลานวัดนาคตหลวง ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ และคัมภีร์ใบลานวัดป่าตัน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ ดูใน โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ.
บัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลาน จังหวัดลำ�ปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2524, น.158และน.179
7. พระโพธิรังสี, พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) และพระญาณวิชิตร (สิทธิ โลจนานนท์) แปล. เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย
(นนทบุรี: ศรีปัญญา), 2554, น.196-197 มีข้อเสนอว่าตำ�แหน่งของอาลัมพางคนครที่อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกนั้นมีอยู่สองบริเวณนั่นคือบริเวณ
วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง อ.เกาะคาในปัจจุบันและบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของกำ�แพงเมืองเขลางคนครในพื้นที่ไม่ไกลกันปัจจุบันอยู่ระหว่างบริเวณ
ตรอกสันโค้ง ต.เวียงเหนือ และถ.รัษฎา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำ�ปาง

วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขยายตัวมาก โดยเฉพาะความรู้
ของการใช้ภาษาบาลีอันเป็นภาษาหลักในพุทธศาสนาแบบ
เถรวาท จนกล่าวได้ว่า เกิดการใช้ทักษะความรู้ภาษาบาลีเข้า
มาผสมผสาน จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า “อาลัมพางคนคร” ก็
อาจเป็นอีกรูปหนึ่งของคำ�ว่า “ลำ�ปาง” หรือ “ลำ�พาง” ที่ถูก
“บวช” เป็นภาษาบาลี อาจนับว่าเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม
ตามความนิยมของยุคสมัยก็เป็นได้
3) การใช้ค�ำ ว่า “ลำ�ปาง” โดยตรงนัน้ ยังปรากฏในชือ่ วัดอีกด้วย
ดังทีเ่ ห็นได้จากการใช้ “พระมหาธาตุล�ำ ปาง”8 “พระมหาชิน
ธาตุเจ้าลำ�ปาง”9 “วัดหลวงลำ�ปาง”10 และ “วัดลำ�ปาง”11
ในตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2370-2371) “วัดมหาธาตุ
เจ้ารัมพาง”12 ใน พื้นเมืองเชียงแสน (ฉบับคัดลอก พ.ศ.2439)
4) นอกจากนั้นยังพบการคำ�ว่า “ลำ�ปาง” ที่คาดว่าจะ
ถูกแปลงเป็นภาษาบาลีตามสมัยนิยมในรูปอื่นๆอีก ได้แก่
“พรวรชินธาตูเจ้าลามพกปูรีเริอง” (พระวรชินธาตุเจ้าลาม
พะกะบุรีเรือง) ซึ่งหมายถึง พระธาตุลำ�ปางหลวง ในจารึกสร้าง
รัว้ เหล็กล้อมรอบเจดียใ์ นปี พ.ศ. 2339 ซึง่ เป็นรัว้ ทีพ่ ระเจ้ากาวิละ
แห่งเชียงใหม่พร้อมทัง้ เครือญาติทเ่ี ป็นทัง้ เจ้าเมือง “นครเขลาง”13
มาร่วมสร้างเพื่อบูชาเพื่อสืบศาสนาต่อไป
คำ�ว่า “พระวรชินธาตุเจ้าลามพะกะบุรีเรือง” ยังมี
ร่องรอยที่สัมพันธ์กับ คำ�ว่า “ลัมพการีวัน” อีกด้วย คำ�นี้ที่
ถูกอ้างถึงใน ตำ�นานพระธาตุลำ�ปางหลวง (ฉบับวัดพระสิงห์
ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย น่าจะมีอายุหลังปี พ.ศ.2442) จึง
เป็นไปได้ว่า “ลัมพการีวัน” ก็เป็นชื่อเรียกชุมชนลำ�ปางหลวง
ในอดีต แต่เป็นภาษาถิ่นที่ถูกทำ�ให้เป็นบาลี โดยความนิยมใน
สมัยจารีตเช่นกัน
“พระพุทธเจ้าสระเด็จไปด้วยลำ�ดับบ้านเมืองใหญ่เมืองน้อย
ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าไปรอดบ้านอันนึ่งชื่อ ลัมพการีวัน”14
5) นอกจากนั้นยังปรากฏคำ�ที่อาจสันนิษฐานได้ว่า มาจาก
การบวชแปลงไปเป็นบาลี ได้แก่ “ลัพภกัปปะนคร” ในตำ�นาน

ธาตุเสด็จ เพื่อหมายถึงบริเวณพระธาตุลำ�ปางหลวงนั่นเอง15
ยั ง มี ก ารใช้ ค ำ � ว่ า “สุ ภ ติ ล ั มภกั ปปะบุ ร ี น คร” 16 อั นเป็นที่
ประดิษฐานมหาธาตุเจ้าลัมพาง ในตำ�นานเมืองลครอีกด้วย
6) เราพบว่ามีการใช้คำ�ว่า “ลำ�ปางกลาง” ในตำ�นาน
พื้นเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชื่อของที่ตั้งสนามรบระหว่างฝ่าย
เจ้าชายแก้วและนายพ่อเรือนกับกลุ่มท้าวลิ้นก่าน17 และใน
เอกสารเดียวกันก็เริม่ มีการใช้ค�ำ ว่า “ลำ�ปางหลวง”18 แล้วคำ�ว่า
“ลำ�ปางกลาง” เป็นชื่อของชุมชนที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางนํ้า
ที่เชื่อมระหว่างตัวเมืองและบริเวณวัดพระธาตุลำ �ปางหลวง
ดังนั้นคำ�ว่า “ลำ�ปางกลาง” จึงถึงชุมชนที่อยู่ “ตรงกลาง”
โดยที่มีชื่ออ้างอิงกับ “ลำ�ปางหลวง”
ข้อสรุปก็คอื โดยหลักฐานทางประวัตศิ าสตร์แล้ว พืน้ ทีเ่ มือง
สำ�คัญในที่ราบลุ่มแม่นํ้าวังตอนกลางมีอยู่ 2 บริเวณนั่น
คื อ ชุ มชนบริ เวณวั ด พระธาตุ ล ำ � ปางหลวง ต.ลำ � ปางหลวง
อ.เกาะคา บริเวณนี้ถูกเรียกว่า “ลำ�ปาง” โดยที่มีชื่อเรียกอืน่ ๆ
ที่เป็นคำ�ประดิษฐ์จากภาษาบาลีอีกนั่นคือ “อาลัมพางคนคร”
และ “ลัมพการีวัน” กระทั่งการใช้คำ�ว่า “พระวรชินธาตุเจ้า
ลามพะกะบุรเี รือง” และอีกส่วนคือตัวเมืองในบริเวณ ต.เวียงเหนือ
อ.เมืองลำ�ปาง ซึ่งจะกล่าวถึงชื่อเรียกในลำ�ดับต่อไป
ค. คำ�ที่เกี่ยวข้องกับชื่อบ้านนามเมืองลำ�ปาง
นอกจากคำ�ว่า “ลำ�ปาง” แล้ว เรายังพบการเรียกลำ�ปาง
ในชื่ออื่นๆอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ทราบที่มาที่ไปของ
คำ�เหล่านั้น ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยเหล่านั้น นั่นคือ
ชุดคำ�เกีย่ วกับคำ�ว่า “เขลางค์”,ชุดคำ�เกีย่ วกับคำ�ว่า “เมืองนคร”
“เวียงละคร”, ชุดคำ�เกี่ยวกับคำ�ว่า “นครลำ�ปาง” และชุด
คำ�อื่นๆ รายละเอียดมีดังนี้
1) ชุดคำ�ว่าที่เกี่ยวเนื่องกับเขลางค์
คำ�ว่า “เขลางค์”ถูกใช้ในปัจจุบนั อย่างแพร่หลาย ในฐานะ
ทีเ่ ป็นความทรงจำ�ร่วมว่า ชือ่ นีเ้ ป็นชือ่ เก่าแก่ของจังหวัดลำ�ปาง
พบการใช้ปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนเขลางค์นคร
(ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง), สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ต.สบตุ๋ย

8. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.119
9. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.186
10. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.138
11. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.139
12. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.234
13. ฮันส์ เพนธ์และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม2 จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ.2334-2357 (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
2541, น.70-76
14. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2548, น.1
15. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2548, น.18
16. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.45
17. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.141
18. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.142

อ.เมือง), เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ต.ชมพู อ.เมือง เดิมชื่อว่า
เทศบาลตำ�บลชมพู), สะพานเขลางค์นคร (ต.เวียงเหนือและ
ต.หัวเวียง) หรือแม้แต่ชื่อ “ชมรมเทิดมรดกเขลางค์นคร”
ซึ่งในทางประวัติศาสตร์แล้วชื่อของเมืองเขลางค์นั้นเป็น
เมืองที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ต.เวียงเหนือ
ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากการใช้ชื่อแล้ว สถานที่ต่างๆ แทบ
ทั้ ง หมดไม่ ไ ด้ เ กี่ยวข้องกับ คำ�ว่าเขลางค์อย่างตรงไปตรงมา
นอกจากว่าจะใช้ค�ำ ว่า“เขลางค์” ในฐานะสำ�นึกทางประวัตศิ าสตร์
ร่วมกันของคนลำ�ปางที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน
1.1) “เขลางคนคร”19 และ “เขลางค์นคร”20 คำ�นีป้ รากฏ
จากหลักฐานในพุทธศตวรรษที่ 21 จามเทวีวงศ์ (พ.ศ.19502060) และ ชินกาลมาลีปกรณ์ (พ.ศ.2060-2071) ตามลำ�ดับ
ชื่อนี้หมายถึง เมืองที่เจ้าอนันตยศหรือเจ้าอินทวร โอรสของ
พระนางจามเทวี ร่วมมือกับสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์
ทำ�การสร้างขึน้ มา คำ�ว่า “เขลางค์” เป็นชือ่ เดียวกับนายพราน
ทีเ่ ป็นคนดัง้ เดิมทีน่ น่ั ซึง่ น่าจะเป็นผูน้ �ำ ท้องถิน่ ทีม่ คี วามสำ�คัญมาก
จนถึงกับนำ�มาตัง้ เป็นชือ่ เมือง มีการตีความไว้วา่ คำ�ว่า “เขลางค์”
นี้เป็นภาษามอญคือ ฮฺลาง หรือ ขฺลาง แปลว่า ขัน หรือ โอ
ที่ชาวเหนือทุกวันนี้เรียกว่า สลุง21 อย่างไรก็ข้อด้อยของ
หลักฐานนี้ก็คือ คัมภีร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์
เกิดขึ้นไม่ตํ่ากว่า 500 ปี จึงมีโอกาสที่ข้อเท็จจริงจะคลาด
เคลื่อนสูง แต่อย่างน้อยก็ทำ�ให้เราเห็นว่าความทรงจำ�ของคน
ยุคก่อนนั้นเลือกที่จะเรียกศูนย์กลางของลำ�ปางว่า “เขลางค์”
1.2) ใน ชิน กาลมาลีป กรณ์ ก็ยังพบการใช้ ค ำ � ว่ า
“นครเขลางค์” และ “เมืองเขลางค์ใหม่” ทำ�ให้เห็นการ
สลับใช้และการใช้คำ�คล้ายกันในเอกสารเดียวกัน และยังมีการ
พยายามแยกเมืองเก่าและเมืองใหม่ออกอย่างชัดเจน ดังที่เรา
พบข้อความว่า
“พระเจ้ามังรายได้แต่งตั้งชนชาติมิลักขะผู้หนึ่งให้เป็น
ใหญ่ในนครเขลางค์ และมิลักขะผู้เป็นใหญ่ขึ้นนั้นได้ชักชวน
ชาวนครทั้งหมดละทิ้งนครเขลางค์เก่าเสีย แล้วสร้างเมือง
เขลางใหม่ขึ้น เมื่อปีฉลู จุลศักราช 663 (พ.ศ.1845) ตั้งแต่ปี
นั้นมาจนถึงปีจุลศักราช 878 (พ.ศ.2060) นครเขลางค์นั้นมี
เจ้าครองราชย์สมบัติ 55 พระองค์โดยลำ�ดับ นับจำ�นวนปีล่วง
แล้วได้ 215 ปี”22

ซึ่งเมืองเขลางค์ใหม่นี้น่าจะหมายถึงเมืองใหม่ที่สร้างขึ้น
รองรับศูนย์กลางอำ�นาจใหม่ ที่ย้ายมาอยู่บริเวณวัดปงสนุก
ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ในปัจจุบันซึ่งจะกล่าวต่อไป
1.3) “เมืองเขลางค์”23 พบการใช้คำ�นี้เพื่อระบุชื่อเมือง
ในยุคหริภญ
ุ ชัย เมือ่ ครัง้ ทีพ่ ญามังรายทำ�ศึกกับหริภญ
ุ ชัย หลักฐาน
มาจาก พื้นเมืองเชียงใหม่ ที่อาจแต่งขึ้นราวๆปี พ.ศ.2370 237124 นั่นหมายถึงว่าเป็นการเขียนย้อนหลังไปเกือบพันปี
1.4) ยังพบการใช้คำ�ว่า “เมืองนคอรเขลาง”25 อีกครั้ง
ในรุ่นหลัง นั่นคือปรากฏในจารึกสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบเจดีย์
วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง ในปีพ.ศ.2339 เมื่อคราวพระเจ้ากา
วิละและเครือญาติสร้างรั้วเหล็กถวาย นับเป็นหลักฐานร่วม
สมัยที่ถูกจารึกขึ้นหลังจากสร้างรั้วเหล็กไม่นาน
ดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่า คำ�ว่าเมืองเขลางค์นคร นั้นเป็น
คำ�ที่ผูกขึ้นกับชื่อบุคคลสำ�คัญในท้องถิ่นนั่นคือ พรานเขลางค์
และถู ก เรี ย กเฉพาะส่ ว นที่ เ ป็ น เมื อ งเก่ า ที่ มี ศู น ย์ ก ลางอยู่ ที่
บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ต.เวียงเหนือ ขณะที่เมืองใหม่ทาง
ซีกตะวันตกนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะกล่าวต่อไป
2) ชุดคำ�ที่เกี่ยวกับคำ�ว่าเมืองนคร, เวียงลคอร
คำ�นีส้ ว่ นใหญ่รจู้ กั กันในฐานะภาษาพูดนัน่ คือ เวียงละกอน
ชื่อนี้ถูกใช้ในสถานที่และชื่องานต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ
เวียงละกอน (ต.พระบาท อ.เมือง), สวนอาหารและโรงแรม
เวียงลคอร (ต.สบตุ๋ย อ.เมือง) งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน,
งานหลวงเวียงละกอน หรือกระทั่งชื่อกลุ่มการเมือง กลุ่มเวียง
ละกอน (ก่อตั้งโดยเรือง เขื่อนแก้ว) หรือคำ�ที่ใกล้เคียงอย่าง
ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง)
เมืองนครนี้ ถูกกล่าวอ้างมาก่อนแล้วในจารึกวัดพระธาตุ
ลำ�ปางหลวง ปีพ.ศ.2019 ที่ได้จารึกว่า
“เจ้ า หมื ่ น คำ � เพชรมากิ น เมื อ งนคร มาเลิ ก ศาสนา
พระธาตุเจ้าในลำ�พาง”
ดังที่กล่าวไปแล้วว่า บ่งบอกว่ามีเมืองสองแห่ง นั่นคือ ที่
วัดลำ�ปางหลวง อ.เกาะคาในปัจจุบัน กับเมืองนครอีกแห่ง ซึ่ง
ในที่นี้น่าจะหมายถึงเมืองในเขตตัวเมืองลำ�ปาง และอาจะเป็น

19. พระโพธิรังสี, พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) และพระญาณวิชิตร (สิทธิ โลจนานนท์) แปล. เรื่องเดียวกัน
20. แสง มนวิทูร. ชินกาลมาลีปกรณ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองคำ� สุวรรนิชกุล ณ สุสานพระบาท อ.เมือง จังหวัดลำ�ปาง
วันที่ 17 มกราคม 2515, น.93-94
21. แสง มนวิทูร. ชินกาลมาลีปกรณ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองคำ� สุวรรนิชกุล ณ สุสานพระบาท อ.เมือง จังหวัดลำ�ปาง
วันที่ 17 มกราคม 2515, น.94
22. แสง มนวิทูร. ชินกาลมาลีปกรณ์ พิมพ์เป็นอนุสรณ์ในงานฌาปนกิจศพ นางทองคำ� สุวรรนิชกุล ณ สุสานพระบาท อ.เมือง จังหวัดลำ�ปาง
วันที่ 17 มกราคม 2515, น.105
23. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.31
24. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.(30)
25. ฮันส์ เพนธ์และคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม2 จารึกพระเจ้ากาวิละ พ.ศ.2334-2357 (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่),
2541, น.70-76

เมืองใหม่ทส่ี ร้างขึน้ ทางซีกตะวันตกทีม่ ศี นู ย์กลางอยูท่ ่ี วัดปงสนุก
ต.เวียงเหนือ อ.เมืองในปัจจุบัน
2.1) “เมืองนคร” พบคำ�นีใ้ นจารึกวัดพระธาตุล�ำ ปางหลวง
ปี พ.ศ.201926 และยังพบการใช้ “เมืองนคร” ในที่อื่นๆ อีก
เช่น จารึกวัดพระธาตุลำ�ปางหลวง ปีพ.ศ.2046 (สีทัตถะมหา
สุรมนตรี สร้างฐานพระธาตุและวิหารรวมทั้งหล่อพระพุทธรูป
พระเจ้าล้านทอง)27 หลักฐานนี้ถือเป็นหลักฐานร่วมสมัยจึงมี
ความน่าเชื่อถือมาก และพบว่าใน พื้นเมืองเชียงใหม่มีการใช้
“เมืองนคร”28 และ “นคร”29 เช่นกันในสมัยของพระเจ้า
ติโลกราช แต่หลักฐานนี้เขียนในสมัยหลังมาแล้ว
นอกจากนั้น พบรายชื่อบุคคลในประวัติศาสตร์อันได้แก่
“หมื่นลกนคร”30 “หมื่นแก้วนคร”31 “หมื่นด้งนคร”32
“หมื่นหาญนคร”33 ทุกนามมีคำ�ว่า “นคร” อยู่เบื้องหลัง
ตำ�แหน่ง/ยศ “นคร” ในที่นี้คำ�ว่า “นคร” จึงเป็นชื่อเมือง
อย่างไม่น่าสงสัย ข้อสังเกต ก็คือ การใช้คำ�ว่าเมืองนคร
ในยุคล้านนานี้ อาจเป็นความตั้งใจที่จะกร่อนชื่อเดิม คือ
“เขลางค์นคร”หรือ“นครเขลางค์” ลงเพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น
หรือต้องการสร้างคำ�ให้มีความแตกต่างจากชื่อเรียกเดิม
2.2) “เมืองลคอร” “เวียงลคอร” จากพื้นเมือง
เชียงแสนที่ถูกคัดลอกขึ้นปี 243936 คำ�ว่า “เมืองละคอน”37
“ละคร”38 และ “ละคอน”39 ในตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่
(พ.ศ.2370-2371) ก็มีข้อความที่น่าสนใจว่า
34

35

“พญาใต้กับอินทราชา ผู้ลูกจึงเอาพลเสิกขึ้นมาว่าจักมา
เอาเมืองเชียงใหม่ก็มาทาง ละคอนขึ้นมาตั้งทัพอยู่ฟากแม่นํ้า
ราชธานี(แม่นํ้าวัง)”39
ยั ง พบการใช้ คำ � ที่ บ่ ง บอกถึ ง ยศและสถานะได้ แ ก่
“พระญาชายแก้วเมืองลคอน”40 “ชาวลคอร”41 “ทัพลคอน”42
“เจ้าฟ้าชายแก้วเมืองลคอร”43 “ฅนฅรัวเมืองลคอร 5 ร้อย”
สังเกตว่าในหลักฐานชัน้ หลังนีไ้ ด้เปลีย่ นจากตัวอักษร “น” เป็น
อักษร “ล” อาจเป็นไปได้ว่า ในยุคหลังที่เขียนขึ้นจากยุค
เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองนั้น กลุ่มคนที่เปลี่ยนไปจากยุค
ล้านนา บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ถูกกวาดต้อนมาจาก
เชียงแสน เมืองสาด ฯลฯ อาจไม่ถนัดออกเสียง “น” จึงทำ�ให้
เกิดการเปลี่ยนไปใช้คำ�ที่สะดวกลิ้นกว่า นั่นคือใช้เสียง “ล”
จากการค้นคว้าเอกสารเบื้องต้น ยังไม่พบการใช้คำ�ว่า
“เวียงละกอน” ตรงๆ แต่กลับพบคำ�ว่า เมืองนครและเมือง
ละคอน ต่างหากที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก ตรงข้ามกับทุกวันนี้
ที่คนลำ�ปาง เลือกใช้คำ�ว่า “เวียงละกอน” อย่างแพร่หลาย
และแทบจะไม่รู้จักคำ�ว่า “เมืองนคร” หรือ “เมืองละคอน”
ไปแล้ว
3) ชุดคำ�อื่นๆที่ถูกเรียกขานในตำ�นาน
ที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นคำ�ในตำ�นาน ในคัมภีร์ใบลานที่
หลงเหลือตามวัดต่างๆในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับจารึกและ
คัมภีร์ทางศาสนาแล้ว นับได้ว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์
ที่มีอายุไม่มากนัก คำ�เรียกชื่อจังหวัดลำ�ปาง มีดังนี้

26. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม7 จารึกในจังหวัดลำ�ปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547,
น.17-20
27. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. เรื่องเดิม, น.39-41
28. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.79และ108และ139
29. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.81
30. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.79
31. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.81
32. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.89และ100
33. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507, น.382
34. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.65และ234
35. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.66
36. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.8
37. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.137และ139และ141และ
143และ148และ149และ150และ151และ156และ157และ159และ186
38. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.88
39. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.88
40. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.242
41. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.244
42. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.254
43. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 2546, น.256

3.1) “กุกกุตะนคร” เป็นชื่อที่ถูกระบุอยู่ในตำ�นานต่างๆ
เช่น ตำ�นานวัดพระแก้วดอนเต้า44 จากการค้นคว้าเบื้องต้น
พบว่า ตำ�นานนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมมีความแพร่หลายที่สุด
ในพื้นที่ลำ�ปาง ตำ�นานเหล่านี้จะถูกคัดลอกลงคัมภีร์ใบลาน
และถูกจัดเก็บไว้ในวัดต่างๆ ในชื่อคล้ายกัน เช่น ตำ�นาน
พระแก้วดอนเต้า, ตำ�นานดอนเต้า, ตำ�นานพระแก้ว45
ฉบับที่ สรัสวดี อ๋องสกุล ทำ�การปริวรรตนี้ ถือเป็นฉบับที่
เก็บรักษาไว้ที่ หอสมุดแห่งชาติ โดยระบุปีที่จารไว้เมื่อปี พ.ศ.
2448 ที่น่าสนใจก็คือ ส่วนท้ายของตำ�นาน เน้นอานิสงส์
การถวายคัมภีรใบลานตำ�นานพระแก้วดอนเต้า ว่าจะได้ถึง
อรหันต์ในศาสนาพระศรีอารยเมตไตรย์ ความสมปรารถนา
จากการเป็นจักรพรรดิ พญา การขอบุตร เศรษฐี ส่วนอานิสงส์
จากการนิมนต์พระมาเทศตำ�นานให้ฟัง และมีเครื่องบูชา แล้ว
หยาดนํ้าอุทิศส่วนบุญไปถึงผู้ตาย จะทำ�ให้ผู้ตายไปเกิดใน
สวรรค์ชั้นฟ้า เทวโลก อยู่ในวิมานทองคำ� มีนางฟ้าหนึ่งพัน
องค์เป็นบริวาร หรือกระทั่งมีอานิสงส์ที่แก้ไขเหตุต่างๆ เช่น
การตายโหง การตกนรก หรือการฆ่าสัตว์ เล่นชู้ ถ้าได้สร้าง
คัมภีร์นี้และถวายข้าวของ เงิน ทองคำ� อาหารการกินแก่ภิกษุ
จนเป็นธรรมกถึกก็จะพ้นอบายภูมิทั้ง 4 46
ดังนั้นอาจกล่าวว่า ตำ�นานนี้ได้แพร่หลายและถูกจดจำ�
เป็นความทรงจำ�ร่วมกันของคนลำ�ปางในปัจจุบัน และเป็นดัง
ตำ�นานต้นแบบที่จะนำ�ไปสู่การสร้างประวัติศาสตร์และความ
รับรู้เกี่ยวกับลำ�ปางที่ต่างกันไปอีกด้วย
ในตำ�นานได้กล่าวถึงการเสด็จมาถึงของพระพุทธเจ้า ณ
ม่อนดอนเต้า และการสร้างพระธาตุดอนเต้า และพระพุทธเจ้า
ทรงพยากรณ์วา่ ในอนาคตจะเกิดเป็นบ้านเมือง “กุกกุตะนคร”
และมีเนือ้ ความกล่าวถึง เนือ้ เรือ่ งของพระมหาเถรกับนางสุชาดา

ที่ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปมรกต (พุทธรูปบัวระกต) ที่ได้มา
จากแตงโม ต่อมาทั้งสองก็ถูกคนนินทาเรื่องไปถึง ผู้ครองเมือง
ปรากฏว่าไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ก็สั่งประหาร
นางสุดชาดา ก่อนตายนางสุชาดาก็ได้ทำ�การอธิษฐานว่าหาก
ไม่ได้ท�ำ ผิด เมือ่ ถูกตัดคอแล้ว ขอให้เลือดพุง่ ขึน้ ฟ้าไม่หยดลงดิน
หลังจากนั้นพบว่า เมื่อผู้ครองเมืองรู้ก็เกิด “อกแตกตาย” ไป
ด้วยความสังเวชใจ หลังจากนั้นก็พบว่า เมืองกุกกุตตะนครก็
แห้งแล้ง ขาดแคลนข้าว คนก็อพยพออกจากเมือง วัดพระแก้ว
ก็ร้างลง นี่คือที่มาของตำ�นานคำ�สาปนางสุชาดาอันโด่งดัง47
หลั ง จากนั้ น พระมหาเถระผู้ นั้ น ก็ ไ ด้ ย้ า ยไปที่ เ มื อ ง
“ลัมพะกุกกุตนคร” ขณะที่พระอินทร์ก็เป็นผู้นำ�พระพุทธรูป
มรกตนั้นไปประดิษฐาน ณ ที่เดียวกัน ประกอบกับเจ้าเมือง
ไม่บ�ำ รุงรักษาพระศาสนา ทำ�ให้เมืองกุกกุตตะนครเสือ่ มโทรมลง
บริเวณม่อนดอนเต้านัน้ เรียกว่า “เวียงดิน”48 ในเอกสารเดียวกัน
ยังมีการพูดถึง “วัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน”49 อีกด้วยซึ่ง
ในที่สุดตำ�นานก็ได้ปูทางไว้ว่า คนที่มีบุญจะเข้ามาอยู่เพื่อ
สืบพุทธศาสนาต่อ ซึ่งน่าจะหมายถึง การเข้ามาของกลุ่ม
การเมืองใหม่อย่างกลุ่มเจ้าเจ็ดตน ที่มีหนานทิพย์ช้างเป็น
ผู้ครองนครกลุ่มใหม่ต่อจากท้าวลิ้นก่าน สอดคล้องกับการพบ
ตำ�นานเจ้าเจ็ดพระองค์ทอ่ี ยูร่ ว่ มกับตำ�นานดอนเต้า ที่ วัดป่าตัน
อ.แม่ทะ ทำ�ให้เราอาจสันนิษฐานได้ว่า ตำ�นานพระแก้วมรกต
ที่แพร่หลายไปทั่วนี้ น่าจะเกิดจากการผลิตวรรณกรรมเพื่อ
อธิบายการสถาปนาอำ�นาจทางการเมืองใหม่ของกลุ่มเจ้าเจ็ด
ตนไปด้วย
จากตำ�นานนี้เราเห็นชื่อสถานที่ถึง 4 คำ� นั่นคือ
“กุกกุตนคร”, “ลัมพะกุกกุตนคร”, “เวียงดิน” และ
“วัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน” แต่นา่ จะแบ่งเป็นเพียง 2 กลุม่

44. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.35
45. มีการสำ�รวจว่าตำ�นานนี้อยู่ตามวัดต่างๆดังนี้
		 1) ตอนกลางของลำ�ปาง
วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมือง, วัดเชียงราย อ.เมือง, วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง, วัดพิชัย อ.เมือง, วัดลำ�ปางกลางตะวันตก อ.เมือง, วัดลำ�ปางกลางตะวันออก
อ.เมือง, วัดศรีหมวดเกล้า อ.เมือง, วัดศาลาหลวง อ.เกาะคา, วัดท่าผา อ.เกาะคา, วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง อ.เกาะคา, วัดทุ่งงาม อ.เสริมงาม, วัดปงยางคก
อ.ห้างฉัตร, วัดป่าไคร้ใต้ อ.ห้างฉัตร, วัดห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร,
		 2) ตอนเหนือของลำ�ปาง
วัดดอกป้าน อ.งาว, วัดน้ำ�ล้อม อ.งาว, วัดปงคก อ.งาว, วัดศรีโป่งแก้ว อ.งาว, วัดหลวง อ.งาว, วัดทุ่งคา อ.แจ้ห่ม, วัดผาแดงหลวง อ.แจ้ห่ม, วัดผ้าขาว
อ.แจ้ห่ม, วัดแม่ตาหลวง อ.แจ้ห่ม, วัดแม่สุก อ.แจ้ห่ม,
		 3) ตอนใต้ของลำ�ปาง
วัดแม่วะกลาง อ.เถิน, วัดแม่วะหลวง อ.เถิน, วัดเวียง อ.เถิน, วัดเหล่าหลวง อ.เถิน, วัดท่าแหน อ.แม่ทะ, วัดนาคตหลวง อ.แม่ทะ, วัดบ้านกิ่วหลวง อ.แม่ทะ,
วัดนาครัว อ.แม่ทะ, วัดบ้านหลุก อ.แม่ทะ, วัดปงหอศาล อ.แม่ทะ, วัดป่าตัน อ.แม่ทะ, วัดพระบาทแม่ไทย อ.แม่ทะ, วัดแม่ทะหลวง อ.แม่ทะ, วัดบ้านแพะ
อ.สบปราบ, วัดบ้านหล่าย อ.สบปราบ, วัดปงกา อ.สบปราบ, วัดแม่กัวะ อ.สบปราบ
		 ดูใน โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ. บัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลาน จังหวัดลำ�ปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2524
46. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.41
47. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.35-38
48. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.35-38
49. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.39

เท่านั้น กลุ่มแรกคือเมืองบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ซึ่งได้แก่
“กุกกุตนคร”, “เวียงดิน” และ “วัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน”
และกลุ่มที่สองก็คือเมืองอีกแห่ง ได้แก่ “ลัมพะกุกกุตนคร”
ซึ่ ง มี ค วามเป็ น ไปได้ สู ง ที่ จ ะเป็ น วั ด พระธาตุ ลำ � ปางหลวง
พิจารณาจาก รูปศัพท์ คำ�ว่า “ลัมพะ” ที่สอดคล้องกับ คำ�ว่า
“พระวรชินธาตุเจ้าลามพะกะบุรีเรือง” และ “ลัมพการีวัน”
ที่หมายถึง ลำ�ปางหลวงโดยตรง
3.2) คำ�ที่ใกล้เคียง“กุกกุฏตรัฏฐ” ใน ตำ�นานเมืองลคร50
ตำ�นานม่อนพญาแช่ 51
แม้หวั เรือ่ งจะชือ่ ว่าตำ�นานเมืองลคร แต่เนือ้ หากลับเรียกว่า
“ตำ�นานสรีลอ้ มเมืองนคร” ตำ�นานนีม้ กี ารกล่าวถึง “ไก่เผือก”
ที่ต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าเมืองนครลำ�ปาง และตรา
ประจำ�จังหวัดลำ�ปาง ในอดีตเมืองนีม้ อี กี ชือ่ ว่า“เมืองนครไก่ขนั ”
ที่มีฤาษีปกครองอาศัยบน “ดอยม่อนพระญาแช่” หรืออีกชื่อ
“ดอยยัสกิตติบัพพตะ” พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบริเวณดอย
นั้น แล้วเห็นว่าในเมืองที่เรียกว่า “ข่วงเวียงดิน” เป็นที่ๆเหล่า
ผีเสื้อยักษ์มาชุมนุม52 จึงคิดจะลงไปเทศนาโปรด และฤาษีทั้ง 5
รับจะเป็นผูถ้ วายข้าวเช้า แต่ในวันนัน้ เกิดหมอกลงหนาจัดไม่เห็น
ดวงอาทิตย์ ตามตำ�นานก็คอื พระอินทร์ทราบเรือ่ งจึง แปลงตน
เป็นไก่เผือกตัวผู้สูง 2 ศอก ขันแจ้งเวลา เพื่อให้ฤาษี 5 ตนถวาย
ข้าวพระพุทธเจ้าทัน
พระพุทธเจ้าได้ทำ�การพยากรณ์ว่า ที่แห่งนี้จะกลายเป็น
เมือง “กุกกุฏตรัฏฐ” หลังจากนั้นฤาษีทั้ง 5 ก็ได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้
ณ บริเวณทีพ่ ระพุทธเจ้าประทับ ในตำ�นานเขียนให้ความสำ�คัญ
ถึงกับมีอานิสงส์ในการรักษาต้นโพธิ์ด้วย ต้นโพธิ์ดังกล่าว ใน
ภาษาถิ่นเรียกว่า “ไม้สรี” ความสำ�คัญของต้นโพธิ์ถูกผนวกกับ
การสร้างวัด นัน่ คือ มีการย้ายไม้สรีทอ่ี ยูก่ ลาง “เวียงดินสรีลอ้ ม”
มาปลูกทิศตะวันออกของ “วัดสรีวุฒิ” (เป็นไปได้ว่าเป็นที่มา
ของชือ่ “วัดศรีลอ้ ม”) ในตำ�นานยังกล่าวถึงการอัญเชิญกุมภัณฑ์
และยักษ์ 3 พันตน รักษาไม้สรีต้นนี้ (ทุกวันนี้รู้จักกันในนาม
เจ้าพ่อมหายักษ์ วัดศรีล้อม)54
ในตำ�นานยังระบุถึง “เมืองนครใต้ฟ้าใหม่” อันน่าจะ
หมายถึง การสร้างเมืองฝั่งใต้ บริเวณ ต.หัวเวียงปัจจุบันนี้
ซึ่งยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “กุณณาธิกะรัฐ” และอีกชื่อหนึ่งก็คือ
“กาดคุรเมือง”ที่น่าสนใจก็คือการพูดถึงเกี่ยวกับแม่นํ้าวัง และ
50. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.42
51. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.52
52. อาจหมายถึงคนในท้องถิ่น
53. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.42-44
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ระบบการจัดการนํา้ การทำ�หนทาง การขุดนํา้ บ่อ สร้างประตูเวียง
4 แห่ง และมีต้นตาลทิพย์ขึ้นทั้ง 4 ประตู โดยมีชื่อต้นตาลว่า
“ฝนแสนห่า” “ลานบ่อซาย” “เทียมสมุทร” และ“ฟ้าหลัง่ ”55
นอกจากนัน้ มีการกล่าวถึง “พระญาจุฬจักรธัมมิกจักรพัตติราช”
ซึ่งสรัสวดี อ๋องสกุลตีความว่าหมายถึง สมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์56 ตำ�นานนี้จึง
ทำ�ให้เห็นการให้ความสำ�คัญของการสร้างวัดศรีลอ้ มและเมืองใหม่
ฝั่งใต้อย่างชัดเจน และเป็นการบอกถึงอำ�นาจของสยามนั้นได้
เริ่มเข้ามาครอบงำ�มากขึ้นทุกทีแล้ว
ตำ�นานม่อนพญาแช่ ฉบับนี้คัดลอกในปี พ.ศ.2475 มี
เนื้อหาคล้ายตำ�นานเมืองลคร เริ่มจากการที่พระพุทธเจ้ามา
เทศน์โปรด ฤาษีทั้ง 5 ณ ม่อนพญาแช่ แต่ตำ�นานนี้มีการพูดถึง
การสร้างพระธาตุด้วย นอกจากนั้นก็ดำ�เนินเรื่องคล้ายกันคือ
เทศน์โปรดยักษ์ และได้มกี ารปลูกต้นโพธิ์ ไม่เท่านัน้ พระพุทธเจ้า
ยังประทับฝากรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินไว้ด้วย และมีพุทธ
ทำ�นายถึงเมือง “กุกกุฏตรัฏฐ” รวมไปถึง การกล่าวถึง “เมือง
นครใต้ฟ้าใหม่” เช่นเดียวกัน
ตำ�นานนีท้ �ำ ให้เห็นการกล่าวถึงชือ่ เมืองอย่างน้อย 2 เมือง
ได้แก่ “กุกกุฏตรัฏฐ” ที่อยู่ตอนเหนือ กับ “เมืองนครใต้ฟ้า
ใหม่” เมืองตอนใต้ ซึ่งอาจหมายถึงเมืองใหม่บริเวณ ต.หัวเวียง
ในปัจจุบัน อันเป็นที่ตั้งของย่านวัดบุญวาทย์วิหารและศาลา
กลางเก่า
3.3) “เมืองศรีนครไชย” เป็นอีกชื่อหนึ่งที่อาจไม่คุ้นหูนัก
อยู่ในตำ�นานธาตุเสด็จที่น่าสนใจก็คือในตำ�นานธาตุเสด็จนั้น
พูดถึง บริเวณพระธาตุล�ำ ปางหลวง พูดถึงนางจามเทวี เจ้าอนันยศ
มหาพรหมฤาษี พรานเขลางค์และการสร้างเมือง ซึ่งเป็นไปได้
ว่าผูเ้ ขียนตำ�นานได้ขอ้ มูลจากตำ�ราศาสนาอย่างชินกาลมาลีปกรณ์
หรือจามเทวีวงศ์ และสร้างเมืองขึ้นชื่อว่า “เมืองศรีนครไชย”
ซึง่ น่าจะเป็นตำ�แหน่งเดียวกับเมืองเขลางค์57 ในตำ�นานนีย้ งั ให้
รายละเอียดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เกี่ยวกับพื้นที่เดิมก่อนจะ
สร้างเมืองที่เรียกว่า “ข่วงเม็ง” และมีการวางหินหลักเมืองใน
พื้นที่กลางเมืองที่เรียกกันว่า “ผาบ่อง”58 อีกด้วย ซึ่งเป็นการ
เพิ่มเติมความคิดเกี่ยวกับชาวมอญ-เม็งที่มีชื่อปรากฏในตำ�นาน
ขณะที่มีการนำ�เอาเรื่องของหินหลักเมืองมาเล่าเพิ่มเติม

3.4) “ข่วงเวียงดิน”, “เวียงดินสรีล้อม”, “วัดพระแก้ว
ดอนเต้าเวียงดิน” และ “เวียงคอกงัว”
ในตำ�นานเมืองละครมีการกล่าวถึง “ข่วงเวียงดิน” ว่าเป็น
แหล่งชุมนุมกันของยักษ์ที่พระพุทธเจ้าจะลงมาโปรด และเป็น
ที่ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นตัวแทนของ59
ขณะที่ตำ�นาน
วัดพระแก้ว ก็กล่าวถึง “วัดพระแก้วดอนเต้าเวียงดิน”60
น่าสังเกตว่าคำ�ว่า “เวียงดิน” ในที่นี้หมายถึง กำ�แพงเมืองที่
ทำ�ด้วยดินหรือไม่ นอกจากนั้นยังพบคำ�ว่า “เวียงคอกงัว”61 นี้
ปรากฏในพื้นเมืองเชียงใหม่ มีการตีความว่าตาม ศักดิ์ รัตนชัย
ว่า เวียงคอกงัว เป็นที่เดียวกับเวียงดิน ซึ่งเป็นเวียงที่สร้างขึ้น
จากเวียงเก่าตั้งแต่สมัยหริภุญชัย
4) ชุดคำ�ว่า “นครลำ�ปาง”
คำ�นี้ เป็นคำ�ที่รู้จักกันและในระยะหลังถูกนำ�มาอ้างอิง
อย่างแพร่หลาย ได้แก่ กลุ่มการเมือง กลุ่มนครลำ�ปาง (ก่อตั้ง
โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ) การปรากฏในป้ายชื่อสถานีรถไฟ
“นครลำ�ปาง” ที่น่าสังเกตก็คือ คำ�นี้ไม่ค่อยปรากฏในเอกสาร
ท้องถิ่นสำ�นวนเก่าๆเลย อย่างเร็วที่สุดก็คือคำ�ว่า “เมืองนคร
ลัมพาง”62 จากพื้นเมืองเชียงแสนที่ถูกคัดลอกขึ้นปี 243963
แต่เราพบการใช้คำ�ว่า “นครลำ�ปาง” อย่างแพร่หลาย ใน
เอกสารราชการจากฝั่งสยาม เช่นใน ราชกิจจานุเบกษา ที่
ระบุเรื่อง “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จออกแขกเมือง
[เมืองนครลำ�ปาง, เมืองพะเยา, เมืองขุขัน, เมืองศรีสะเกษ,
เมืองราษีไสล, เมืองสาลวัน]” ปีพ.ศ. 2430
อย่างไรก็ตาม เราพบหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง นั่นก็คือ
แผนที่ประเทศสยามและ/หรือแผนที่ประเทศไทยที่จัดทำ�โดย
ชาวต่างประเทศ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในแผนที่ปรากฏ
ตำ�แหน่งของเมืองลำ�ปาง และพบการเรียกชื่อลำ�ปางต่างกันไป
เรียงตามลำ�ดับปีได้ดังนี้
พ.ศ.2400/ค.ศ.1857 แผนที่สยามและประเทศราช ฉบับ
เซอร์ จอห์น เบาว์ริง64 (Map of Siam and Its Dependencies) ในแผนที่ระบุชื่อว่า M. Lakhon โดยตัว M หมายถึง
Muang หรือเมือง ดังนั้นถ้าถอดศัพท์เป็นภาษาไทยนั่นก็คือ
เมืองละคอน65

พ.ศ.2416/ค.ศ.1857 “แผนที่อินโดจีนจากผลการสำ�รวจ
อย่างเป็นทางการของฝรั่งเศส” โดย มารี โยเซฟ ฟรานซิส
การ์นเิ ยร์ พิมพ์ครัง้ แรกทีก่ รุงปารีส ประเทศฝรัง่ เศส ด้วยความที่
ตัวอักษรมีขนาดเล็ก จึงเห็นไม่ชดั สันนิษฐานว่าตัวอักษรเขียนว่า
“Lakon” ตามหลังด้วยวงเล็บด้วยอักษรชุดหนึ่งมองไม่ออก
ซึ่งขึ้นด้วยตัว L อาจจะเป็น Lampang ก็ได้ ที่แน่ๆ ก็คือ
ฝรั่งเศสเรียกลำ�ปางว่า “ละกอน”66
พ.ศ.2431/ค.ศ.1888 แผนที่ราชอาณาจักรสยามและ
ประเทศราช ฉบับแมคคาร์ธี โดย โดย เจมส์ ฟิตซรอย แมคคาร์ธี
พิมพ์ว่า “M.Nakhon Lampang” ซึ่งน่าจะหมายถึง เมือง
นครลำ�ปาง
หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่คำ�ว่า
“นครลำ�ปาง” ถูกใช้ในเอกสารตะวันตก
พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 แผนที่อินโดจีนตะวันออก โดย
ฌ็อง มารี ออกุสต์ ปาวี ข้าราชการอาณานิคมฝรั่งเศส นักสำ�รวจ
และนักแผนที่ พิมพ์ครั้งแรกที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส เขียนว่า
“M.Lakhon Lampang” ซึ่งก็คือ “เมืองละคอนลำ�ปาง”
พ.ศ.2452/ค.ศ.1909 แผนที่พม่าและอินเดียไกล โดย
จอห์น จอร์จ บาร์โทโลมิว นักแผนทีช่ าวอังกฤษ ตีพมิ พ์ครัง้ แรก
ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ เขียนว่า “Lakhon” ซึ่งก็คือ
“ละคอน” อีกเช่นกัน
ดังนั้นในเอกสารตะวันตก การกล่าวถึงลำ�ปางทั้งหมดไม่
ได้พูดถึงเขลางค์เลย แต่ให้ความสำ�คัญกับคำ�ว่า ละคอน, ละ
กอนมากที่สุด แม้จะมีลำ�ปาง และนครลำ�ปางอยู่ด้วย แต่การ
ประมวลจากหลักฐานเราจะเห็นได้ว่า ชุดคำ�นี้เป็นที่รู้จักแพร่
หลายมากที่สุด แต่ที่น่าสนใจก็คือคำ�ว่า นครลำ�ปางนั้นถูกใช้ใน
แผนที่ปี 2431 ใกล้เคียงกับการใช้คำ�ว่านครลำ�ปางในเอกสาร
ของรัฐสยาม นั่นคือ ราชกิจจานุเบกษาในปี 2430
ขณะที่พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) เรียบเรียง
พงศาวดารโยนก ในปี 244967 และตีพิมพ์เป็นรูปเล่มตั้งแต่
ปี 2450 หลังจากที่ เป็นผลงานที่ได้มาจากการเป็นข้าหลวง
สำ�รวจเขตแดนบริเวณหัวเมืองเงี้ยวทั้งห้า ช่วงปี 2432-2435
ใน เอกสารดังกล่าวพบว่ามีการใช้คำ�ที่หมายถึง ลำ�ปางได้แก่
“นครเขลางค์” และ “นครลำ�ปาง” ในเอกสารนี้คำ�ว่า
“นครเขลางค์” จะปรากฏในการเขียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค

59. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.43-44
65. เสียง kh ในอักษรโรมันแปลงเป็นตัวภาษาไทยตามหลักของราชบัณฑิต
60. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำ�นานลำ�ปาง, น.39
นั่นคือ ตัว ข ฃ ค ฅ ฆ ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การถอด
61. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำ�นานพื้นเมืองเชียงใหม่
อักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ม.ป.ท.), 2542?, น.3
(เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.140
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.royin.go.th/upload/246/
62. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์),
FileUpload/416_2157.pdf
2546, น.64
66. เสียง kh ในอักษรโรมันแปลงเป็นตัวภาษาไทยตามหลักของราชบัณฑิต
63. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์),
นั่นคือ ตัว ข ฃ ค ฅ ฆ ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การถอด
2546, น.8
อักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ม.ป.ท.), 2542?, น.3
64. มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. แผนที่ “สยาม
สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.royin.go.th/upload/246/
ประเทศไทย” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (Map of Siam and Thailand:
FileUpload/416_2157.pdf
Bangkok Period) (ม.ป.ป, ม.ป.ท.) สามารถดาวน์โหลดได้ใน เว็บไซต์ 67. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร :
ของ มูลนิธิโครงการตำ�ราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ http://text
โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และสรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์
booksproject.org/wp-content/uploads/books/book_7.pdf
ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.437

หริภุญชัย68 (ซึ่งอาจจะมีการใช้คำ�ว่า “เขลางค์นคร”69 สลับ
อยู่บ้าง) จนถึงยุคล้านนา จนกระทั่งยุคใกล้ที่พระยาประชา
กิจกรจักรให้ชื่อว่า “สยามสมัย” แล้ว นั่นหมายถึงว่า ผู้แต่ง
ต้องการวางโครงเรือ่ งทางประวัตศิ าสตร์ให้เห็นว่า ตัง้ แต่การขึน้
ครองอำ�นาจของทิพจักรวเนจรนั้นถือว่าดินแดนนี้อยู่ใต้อำ�นาจ
ของสยามแล้ว จึงปรากฏคำ�ว่า “เจ้าเมืองนครลำ�ปาง” ขึ้น70
ชือ่ “นครลำ�ปาง” นัน้ ยังสันนิษฐานได้วา่ เป็นชือ่ ทีเ่ กิดจาก
การพยายามผนวกพืน้ ทีส่ �ำ คัญสองพืน้ ทีใ่ นจังหวัดลำ�ปาง นัน่ ก็คอื
ตัวเมือง(เมืองละกอน)และพระธาตุล�ำ ปางหลวง(ลำ�ปาง) เข้าด้วยกัน
เมื่อละกอน รวมกับ ลำ�ปาง จึงกลายเป็น ละกอนลำ�ปาง และ
กลายเป็นนครลำ�ปางในที่สุด นอกจากนั้น “นครลำ�ปาง” อาจ
นับเป็น “ชื่อใหม่” ที่ถูกนำ�มาใช้เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ
หลังจากทีเ่ ริม่ มีความสัมพันธ์กบั ใกล้ชดิ กับสยามมากขึน้ ในช่วงที่
สยามเริ่มปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี 2427 ในการปฏิรูป
หัวเมืองลาวเฉียง71 หรืออย่างช้าก็คอื การสถาปนาระบบมณฑล
เทศาภิบาล ปี 2442 นั่นคือการรวบอำ�นาจการปกครอง
ทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ

นั่นหมายถึงว่า คำ�ว่าลำ�ปาง ถูกแยกขาดออกมาจากบริเวณที่
ตัง้ ของวัดพระธาตุล�ำ ปางหลวง และบริเวณนัน้ ก็ถกู เรียกว่าเป็น
“บ้านลำ�ปางหลวง” ขณะที่ในตัวเมืองก็เรียกว่า “ลำ�ปาง”
ย่านชุมชนที่อยู่ระหว่าง “ลำ�ปางหลวง” และ “ลำ�ปาง” ก็
เรียกว่า “ลำ�ปางกลาง”
จ. การเลือกใช้คำ�กับสำ�นึกทางประวัติศาสตร์
หากเราพิจารณาตามข้อสรุปชือ่ บ้านนามเมืองข้างต้นมาแล้ว
จะเห็นได้วา่ การตัง้ ชือ่ องค์กร และสถานทีต่ า่ งมีความคลาดเคลือ่ น
กับชื่อที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ในที่นี้จะทำ�ความเข้าใจผ่าน
หน่วยงานและพืน้ ทีข่ องรัฐเป็นหลักไม่วา่ จะเป็นในระดับส่วนกลาง
ภูมิภาค หรือท้องถิ่น เนื่องจากว่า อำ�นาจของความรู้ในสังคม
ไทยขึ้นอยู่ที่โครงสร้างและผู้เป็นใหญ่มากกว่าจะเป็นอำ�นาจ
โดยตรรกะและเหตุผลของความรู้เองล้วนๆ

ง. กลายมาเป็น “จังหวัดลำ�ปาง”
ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัด ระบบการปกครองแบบ
มณฑลเทศาภิบาลได้แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เดิมลำ�ปาง
สังกัดอยูก่ บั มณฑลพายัพ ต่อมาสังกัดอยูก่ บั มณฑลมหาราษฎร์
และในที่สุดก็กลับมาสังกัดมณฑลพายัพเช่นเดิม การใช้คำ�ว่า
นครลำ�ปางยังปรากฏอย่างสมํ่าเสมอ “แขวงนครลำ�ปาง” ใน
เอกสารช่วงเดือน พฤศจิกายน 245872 หรือ “เมืองนครลำ�ปาง”
ในเอกสารช่วงเดือน เมษายน 2459 ช่วงต้นปี 2459 73
นั้นใกล้เคียงกับ การเปิดเดินรถเส้นทางรถไฟสายเหนือจาก
กรุงเทพฯ มาถึงนครลำ�ปางในเดือนเมษายน 2459 และเริ่มมี
การใช้ระบบจังหวัดในการระบุตัวตนของเมืองแล้ว สันนิษฐาน
ว่าเริ่มใช้คำ�ว่า “จังหวัดนครลำ�ปาง” อย่างช้าเดือนมิถุนายน
ปีพ.ศ. 2459 74 จนในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด
โดยการตัดคำ�ว่า “นคร” ออกไปจาก “จังหวัดนครลำ�ปาง”
กลายเป็นลำ�ปาง “จังหวัดลำ�ปาง” ซึ่งเราพบการใช้คำ�ว่า
“จังหวัดลำ�ปาง” เป็นอย่างช้าในปี พ.ศ.246275

ชุดเขลางค์
การใช้ชดุ คำ�นีอ้ าจกล่าวได้วา่ เพือ่ เป็นการอ้างอิงถึง ตัวตน
ของประวั ติ ศ าสตร์ อั น ยาวนานของจั ง หวั ด ลำ � ปางเป็ น หลั ก
โดยไม่ต้องสนใจว่าเขลางค์นั้นคือเมืองที่อยู่บริเวณไหน ทั้งที่
ขอบเขตเมืองเก่าหรือบริเวณที่ครอบคลุมเมืองเขลางค์อยู่ที่
ต.เวียงเหนือ ดังที่เห็นจากการจัดตั้งโรงเรียนเขลางค์นคร76
ณ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ในปี พ.ศ.2517 ที่น่าสนใจก็คือ การตั้งชื่อ
สวนสาธารณะแห่งใหม่ที่สร้างแทนที่สนามกอล์ฟเดิมชื่อว่า
สวนสาธารณะเขลางค์นคร ของเทศบาลนครลำ�ปาง ต.สบตุ๋ย
อ.เมือง ส่วนใหญ่ชื่อที่เรียกกันติดปากก็คือ “สวนเขลางค์”
นอกจากนัน้ พบว่า ปี พ.ศ.2547 เทศบาลตำ�บลชมพู ได้ยกระดับ
เป็นเทศบาลเมืองและเปลีย่ นชือ่ เป็น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร77
แต่เดิมนั้นใช้ชื่อ ตามตำ�บล และตำ�บลชมพูนั้นมีรากทาง
ประวัติศาสตร์นั่นคือ เกี่ยวข้องกับวัดชมพูซึ่งอยู่ระหว่าง
จังหวัดลำ�ปาง และลำ�ปางหลวง การใช้ชื่อเทศบาลเมือง
เขลางค์นครนี้ ในด้านหนึง่ ก็คอื เป็นความพยายามของผูบ้ ริหาร
ท้องถิ่นในสมัยที่จะเชื่อมโยงไปสู่อดีตอันเก่าแก่และรุ่งเรือง
เทศบาลแห่งนี้ถือว่ามีรายได้มากและใหญ่โตเป็นอันดับสอง
รองจากเทศบาลนครลำ�ปาง

68. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร :
โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และสรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์
ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.189
69. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร :
โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และสรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์
ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.272
70. แม้จะมีการพูดถึง “นครลำ�ปาง” ในวงเล็บยุคล้านนาก็น่าจะหมายถึง
ลำ�ปางปัจจุบันมากกว่า พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค).
พงศาวดารโยนก (พระนคร : โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และ
สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์
ครั้งที่ 6, 2552), น.328-329และ426
71. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร :
โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และสรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์
ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.422

72. “ประกาศกระทรวงคมนาคม พแนกรถไฟ กำ�หนดเดินรถจากตำ�บล
ผาคอไปยังตำ�บลแม่จาง แขวงนครลำ�ปาง”. ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 2,
28 พฤศจิกายน 2458, น.247
73. “ให้เงินและสิ่งของอุดหนุนทหารซึ่งฝึกซ้อมวิธียุทธที่เมืองนครลำ�ปาง”.
ราชกิจจานุเบกษา, เล่ม 33, 30 เมษายน 2459, น.247
74. “แจ้งความกระทรวงธรรมการ แพนกรมสังฆการี ถอดพระครูธรรม
จินดามุนี (อภิชัย) เจ้าคณะ จังหวัดนครลำ�ปาง”. ราชกิจจานุเบกษา,
เล่ม 33, 25 พฤษภาคม 2459, น.767-768
75. “แจ้งความกระทรวงคมนาคม แพนกทาง”., น.501
76. โรงเรียนเขลางค์นคร .”ประวัติโรงเรียนเขลางค์นคร”.
http://www.kln.ac.th/historyschool.htm (3 สิงหาคม 2555)
77. เทศบาลเมืองเขลางค์นคร. “ประวัติเทศบาลเมืองเขลางค์นคร” .
http://www.kelangnakorn.go.th/kelangnakorn/history.php
(6 สิงหาคม 2555)

ทีน่ า่ สนใจก็คอื ถนนเขลางค์นคร ทีเ่ ป็นเส้นตัดใหม่เชือ่ มโยง
จากแยกวชิราวุธดำ�เนิน (แยกแม่เมาะเดิม) มาเชื่อมกับสะพาน
ข้ามไปยังถนนท่ามะโอ ฝั่งต.เวียงเหนือ โดยสะพานข้ามนั้นก็
ชือ่ ว่า สะพานเขลางค์นครด้วย สะพานนีแ้ ม้จะสร้างมานานแล้ว
แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักกันดีถึงชื่อสะพานแห่งนี้ เกรงว่าชะตากรรมนี่
จะเกิดขึ้นกับถนนเขลางค์นครตัดใหม่นี้ด้วย เนื่องจากว่าคำ�ว่า
เขลางค์นครนั้นถูกใช้จนเฝือ
ชุดเวียงละกอน
เท่าที่สำ�รวจดูคำ�ว่า เวียงละกอนนั้น แทบไม่ปรากฏใน
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะมีเพียง เมืองนคร เมืองละกอน
แต่ทน่ี า่ สนใจก็คอื คำ�นีเ้ ป็นคำ�ร่วมสมัยทีถ่ กู นำ�มาสร้างอัตลักษณ์
ความเก่าแก่ให้กบั เมืองลำ�ปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเทศกาล
หรือประเพณีประดิษฐ์อย่าง งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน,
งานหลวงเวียงละกอน กลายเป็นที่จดจำ�อย่างง่ายดายและ
ติดปาก รูจ้ กั กันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้วา่ คำ�ว่าเวียงละกอน
นี้ได้แสดงพลังบางอย่างที่ทำ�ให้ความเป็นลำ�ปางอันเรืองรอง
ในอดีตได้กลับมารับใช้ปัจจุบันอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงเห็นกระทั่ง
กลุ่มการเมืองท้องถิ่นใช้ชื่อว่า กลุ่มเวียงละกอน รวมไปถึงการ
สร้างสวนสาธารณะเวียงละกอน (ต.พระบาท อ.เมือง) อาจ
เป็นเพราะอยู่ห่างไกลเขตเมืองจึงไม่ทำ�ให้เป็นที่รู้จักนัก แต่ที่
น่าสนใจก็คือ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง)
ทีก่ ลายเป็นพืน้ ทีส่ าธารณะกลางเมือง ทีถ่ กู สร้างขึน้ ต้นทศวรรษ
2550 เป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่ใช้จัดงานทั้งรัฐพิธี พิธี
ทางศาสนา คอนเสิร์ต ฯลฯ ข่วงนคร ทำ�ให้คำ�ว่า ละกอน มี
ความหมายขึ้นมาอีกครั้ง
ชุดนครลำ�ปาง
ขณะที่คำ�ว่า “นครลำ�ปาง” นอกจากจะเป็นชื่อของ

รายการอ้างอิง

กลุ่มการเมือง “นครลำ�ปาง” ที่นำ�โดย นายกเทศมนตรี
คนปัจจุบันคือ นิมิตร จิวะสันติการแล้ว เรายังพบว่า ความ
พยายามในการนำ�คำ�ว่า “นครลำ�ปาง” กลับมาก็เป็นสิ่งที่
น่าสนใจ ในมิติทางประวัติศาสตร์แล้ว คำ�ว่า นครลำ�ปางเป็น
คำ�ที่รวมชื่อเมือง 2 แห่งนั่นคือ เมืองนครที่อยู่ในตัวจังหวัด
ปัจจุบัน กับเมืองลำ�ปาง อันเป็นย่านวัดพระธาตุลำ�ปางหลวง
การตัดทอนคำ�ว่านครออกจึงทำ�ให้สญ
ู เสียความหมายทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏอยู่เป็นรูปธรรมก็คือ
ป้ายสถานีรถไฟ “นครลำ�ปาง” ต.สบตุ๋ย ที่ยังปรากฏชื่อมา
จนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามในเวลาอันสั้นเรายังไม่ทราบว่า
ป้ายสถานีเป็นเช่นนั้นมาตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนเลยหรือ
ในอีกด้านหนึง่ คำ�ว่า นคร ก็อาจจะก่อความสับสนได้บา้ ง
เช่น ชื่อของเทศบาลนครลำ�ปาง คำ�ว่า นครในนี้หมายถึง
ระดับของเทศบาล ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ นั่นคือ เทศบาลตำ�บล,
เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร การใช้ค�ำ ว่าเทศบาลนครลำ�ปาง
จึงถือว่า
เป็นเทศบาลที่ได้รับการยกระดับมาจากเดิมคือ
เทศบาลเมืองลำ�ปาง
ที่ผ่านมา การตั้งชื่อเรียกนามองค์กรและสถานที่ต่างๆ
มักเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณของคนในสังคม ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด
อะไร ในเมื่อการแสวงหาอัตลักษณ์หรือตัวตนมันเกิดขึ้นอยู่
เสมอ แต่การตัดสินใจบนฐานข้อมูลอันรอบด้านและสามารถ
อธิบายที่มาที่ไปได้ มันเป็นคุณสมบัติอันสำ�คัญที่จะสร้าง
รากฐานการเรียนรู้และทำ�ความเข้าใจกับท้องถิ่นของเรา ที่จะ
เป็นการส่งไม้ต่อไปสู่การประยุกต์และพลิกแพลงไปสู่สิ่งอื่นๆ
ได้อย่างมั่นใจ ข้อเสนอในบทความนี้เป็นความพยายามหนึ่งที่
จะนำ�เสนอความรูไ้ ปสูก่ ารถกเถียงและแลกเปลีย่ นเพือ่ ขอบฟ้า
ของลำ�ปางศึกษา ให้ได้ผลิยอดแตกใบอ่อนสู่ลำ�ต้นที่แข็งแรง
ยิง่ ๆขึน้ ไป มิใช่ความรูเ้ พือ่ สถาปนาอำ�นาจอันตายตัวอยูท่ ผ่ี เู้ ขียน
แต่เพียงอย่างเดียว.
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