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Abstract
This article aims to study the power-knowledge about "colonial space in Payap circle"
in absolute monarchy era which is the mixed of two concepts such as "Production of Space" by
Henri Lefebvre and Colonial Knowledge by Bernard Cohn. This paper is analyzed via the
historiography and archaeology on the modern knowledge of Siamese elites who claimed the
rationality. These processes are considered as the " production of colonial space" by Siam
government in order to centralize the administration to create the Tesapibal system to control
their new territory within modern state. This case focuses on the formation of knowledge about
Payap circle.
Keywords: Payap circle, knowledge power, production of colonial space, Siam's historiography
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การผลิต "พื้นที่แบบอาณานิคม" ในมณฑลพายัพดวยความรูประวัติศาสตร
และโบราณคดีของสยาม
ภิญญพันธุ พจนะลาวัณย
ผูชวยศาสตราจารย ประจําคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

บทคัดยอ

ไดรับบทความ: 8 มกราคม 2560 ตอบรับตีพิมพ: 18 มิถุนายน 2560

บทความนี้ มี เป า หมายที่ จ ะศึ ก ษาอํ า นาจ-ความรูเ กี่ย วกับ "พื้ น ที่ แ บบอาณานิ ค มในมณฑลพายั พ "
ยุคสมบู รณาญาสิ ทธิราชยอัน เป นแนวคิดที่ผสมผสานระหวาง "การผลิตพื้นที่" (Production of Space) ของ
Henri Lefebvre และ ความรู คื อ อํ า นาจของฟู โ กต และความรู แ บบอาณานิ ค มของ Bernard Cohn ผ า น
การศึกษางานเขียนทางประวัติศาสตร และโบราณคดี บนฐานความรูสมัยใหมของเหลาชนชั้นนําสยามที่อางความ
"เปนเหตุเปนผล" กระบวนการเหลานี้จะถูกพิจารณาในฐานะที่เปน "การผลิตพื้นที่แบบอาณานิคม" ของรัฐบาล
สยามเพื่อรวมศูนยอํานาจการปกครองสรางระบบมณฑลเทศาภิบาลไวควบคุมดินแดนภายในรัฐสมัยใหมโดยให
ความสําคัญกรณีของการกอรูปขึ้นมาของความรูเกี่ยวกับมณฑลพายัพ
คําสําคัญ: มณฑลพายัพ อํานาจความรู การผลิตพื้นที่แบบอาณานิคม ประวัติศาสตรนิพนธสยาม
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1. บทนํา

วัตถุประสงคของบทความนี้เพื่อที่จะแสดงใหเห็นวาสยามมีปฏิบัติการดานความรูเชนไรที่มีผลตอการ
จัดการหัวเมืองตาง ๆ โดยเนนไปที่การศึกษาชวงตนพุทธศตวรรษที่ 25 จนถึง พ.ศ.2475 กอนปฏิวัติสยามโดย
อาศัยแนวคิดที่มองวารัฐสยามคือ เจาอาณานิคมที่ไดมีการจัดการความรูเ กี่ยวกับเมืองผานงานดานประวัติศาสตรโบราณคดี แบบที่ อังกฤษทํ ากั บอินเดียและพมา หรือฝรั่งเศสทํากับกัมพูชา เพื่อครอบงําเหนือมณฑลพายัพทั้ง
ความรู แ ละการจั ดการเกี่ ย วกั บ หั วเมือ งที่ ห มายถึ ง หน วยการปกครองที่ ส ยามจิ น ตนาการและสร างขึ้ น บน
ฐานความรูทางประวัติศาสตร-โบราณคดี ไมวาจะถูกตองตามหลักวิชาการหรือไมก็ตาม
2. แนวคิดทฤษฎีที่ใช
ในที่ นี้ผู เขี ยนเสนอวารัฐสยามไดจัดมีก ระบวนการผลิต "พื้นที่แบบอาณานิ คม" อั นเป นการหยิ บยื ม
แนวคิด "การผลิตพื้นที่" (production of space) ของเลอแฟบรขึ้นมาเพื่ออธิบายวา พื้นทีท่ างสังคม-พื้นทีเ่ มืองที่
เกิดขึ้นนั้นลวนเปนผลผลิตของสังคม (Lefebvre, 1991: 26-27, 31) เนื่องจากที่ผานมา "พื้นที่" ถูกละเลยจากการ
เปนหนวยวิเคราะห เนื่องจากคิดวาเปนเพียงฉากหลังของความเปลี่ยนแปลง หรือเปนดังภาชนะที่วางเปลาที่ไมมี
ผลกับสังคมโดยตรง เลอแฟบรไดเสนอใหอานพื้นที่ในฐานะตัวบทเชนเดียวกับฝายภาษาศาสตรที่อานวรรณกรรม
แนวคิดดังกลาวผูเขียนนํามาประยุกตรวมกับแนวความคิดความรู คือ อํานาจแบบฟูโกต และความคิดหลังอาณา
นิคม ซึ่งแนวคิดนี้มุงเนนที่จะเปดเผยสิ่งที่เจาอาณานิคมสรางความรูเพื่อการครอบงําเมืองใตอาณานิคม โดยการ
สรางความเปนอื่น ทําใหเห็นวาผูที่อยูใตการปกครองเปนผูที่ต่ําตอยกวาทางความรู อารยธรรม สมควรที่จะถูก
ปกครองโดยเจาอาณานิคม และเปนการตอกย้ําความชอบธรรมของการยึดครองของพวกเขา การสรางสถานะที่
เหนื อ กว า ดั ง กล า วมาพร อ มกั บ การใช เ ทคโนโลยี ท างวั ฒ นธรรม และความรู แ บบอาณานิ ค ม (Colonial
knowledge) (Cohn, 1996: 26-27, ix) ดวยชุดความรูที่พวกเขาสรางขึ้นอยางอุตสาหะดวยวิธีการตางๆ เชน การ
คนควาหลักฐานโบราณ, การสรางระบบจดหมายเหตุ, การสํารวจภาคสนาม ฯลฯ จากความรูในอดีตไดนําไปสูการ
จัดระบบเมืองขึ้นมาใหมที่ไมใชเพียงการอธิบายดวยโครงสรางแบบมณฑลเทศาภิบาลแตเพียงอยางเดียว ในสวน
แรกจะกลาวถึงการผลิตความรูถึงความดอยกวาของมณฑลพายัพ ตอมาจะกลาวถึงดานที่สองสวางของมณฑล
พายั พที่ถูกตั ดออกไป นําไปสูการผลิ ตซ้ํา ความรูดังกลาวผานประชุมพงศาวดาร และกระบวนการความรูทาง
ประวัติศาสตรและโบราณคดีที่ประกอบเปนพื้นที่เมืองขึ้นมา กระบวนการเหลานี้ผูเขียนขอเสนอวาเปนการผลิต
"พื้นที่แบบอาณานิคม" ของรัฐบาลสยาม อันจะนําไปสูปฏิบัติการการจัดการพื้นที่เมืองของสยามตอไป
3. ระเบียบวิธีศึกษา
นอกจากทฤษฎี ที่กลาวไปดา นตนแลว งานชิ้นนี้ใชวีธีการทางประวัติศาสตร (historical approach)
และนําเสนอในรูปแบบพรรณนาวิเคราะห (analytical description) โดยการศึกษาจากเอกสาร (documentary
research) ไดแก เอกสารชั้นตน เอกสารชั้นรองเปนหลักอาทิเชน เอกสารทางประวัติศาสตรที่แสดงใหเห็นบริบท
ในพุทธศตวรรษที่ 24-25 รวมไปถึงบทวิเคราะหเกี่ยวกับความรูทางประวัติศาสตร ศิลปะ และโบราณคดีรวมสมัย
กับพุทธศตวรรษที่ 24-25 ลงมา
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2. ผลการศึกษา
2.1 “ลาวไมมีสติปญญาตรึกตรอง”
การตัดขาดอดีตอันรุงเรืองออกจากมณฑลพายัพ
ดวยสถานะทางการเมืองที่หัวเมืองในลุมน้ําเจาพระยาตอนบนตกเปนประเทศราชของกรุงเทพฯ ตั้งแต
กลางพุทธศตวรรษที่ 24 การปฏิสัมพันธกันโดยตรงผานอํานาจพิธีกรรมราชสํานัก การสงเครื่องราชบรรณาการ
การเกณฑไพรพลเพื่อทําสงครามตางๆ นับตั้งแตครั้งการตีเมืองเชียงแสนเพื่อทําลายที่มั่นของพมามาจนถึงสงคราม
เชียงตุงเมื่อปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ทําใหสยามตระหนักดีถึงความเหนือกวาของตนไมวาจะทางการเมืองหรือ
เศรษฐกิจ
เนื้อความใน จดหมายเหตุเรื่องทัพเชียงตุง (เตือนใจ ชัยศิลป, 2536: 68-71) ตอกย้ําความเชื่อเหลานั้น
นอกจากจะแสดงใหเห็นถึงความไมกระตือรือรน พึ่งพาไมไดของเจานายทองถิ่นแลว ยังแสดงใหเห็นสถานะของ
"เจ านายลาว" ที่ เป น เพี ย งผูรับ คํ าสั่ ง ไมใช "ป นลาว" แห ง "กรุงลาว" ที่ เปน ศัตรูอั นนาครั่น ครามที่มีส ถานะที่
เทียบเทียมกันไดดังเชนในพุทธศตวรรษที่ 20-21 ดังใน ลิลิตยวนพาย (เตือนใจ: 33) ทั้งยังถูกเหยียดหยามเยยหยัน
ตางๆ นานาวา “เกียจคราน” “ที่จะต่ําชาเหมือนภาษาลาวไมมี” “ไมรักชาติรักสกุล” “ลาวไมมีสติปญญาตรึก
ตรอง” สวน ตํานานพระพุทธเจดีย ที่เปนหนังสืออางอิงสําคัญเกี่ยวกับการจัดแบงประเภทศิลปะและอารยธรรมใน
ดินแดนสยามก็ แยก "ประเทศลานนา" และ "ชาวลานนา" ที่เคยมีกษัตริยเปนของตนและเปนอิสระ ออกจาก
ดินแดนมณฑลพายัพ ยิ่งเมื่อพิจารณาดานศิลปะก็สะทอนใหเห็นถึงศิลปะในเขตมณฑลพายัพ โดยการเรียกเจดีย
ยุคหลังวาเปน "พระเจดียลาว" ที่มีความออนดอยกวาศิลปะยุค "ประเทศลานนา" อันหมายถึงในยุคทองชวงพุทธ
ศตวรรษที่ 21 (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ก: 101 และ 103) การแบงแยกเชนนี้ทําใหรัฐบาล
สยามไมเคอะเขินที่จะยกยองเชิดชูอารยธรรมอันรุงเรืองของดินแดนเหลานี้เพื่อเสริมสรางบารมีของราชอาณาจักรของ
ตน ขณะเดียวกันก็เหยียดความเปนทองถิ่นผานความเปน "ลาว" ที่มีอารยธรรมที่ดอยกวาไปดวย
ตํานานพระพุทธชินราช พระพุทธชินศรี และพระศรีศาสดา อันเปนพระราชนิพนธของรัชกาลที่ 4 เมื่อป
2409 ไดชําระความเรื่องการสรางพระพุทธชินราชโดยกษัตริยและชางลาวใหม ดวยทัศนะของพื้นที่แบบใหมและ
การแบงเชื้อชาตินั่นคือ จากเมืองพิษณุโลกที่เคยเปนสถานที่ที่อิงกับตํานานพุทธทํานายหลังจากที่พระพุทธเจาเคย
มาฉันจังหันใตตนสมอ กลับกลายเปนเมืองที่เกิดขึ้นบนความขัดแยงระหวาง 2 รัฐ นั่นคือ เมืองเชียงแสนของพวก
ลาว กับ เมืองศรีสัชนาลัยของชาวสยาม (ชาตรี ประกิตนนทการ, 2551: 23-24) สําหรับดานเชิงชางแลว จากเดิม
ที่พงศาวดารเหนือกลาวถึงการสรางพระพุทธชินราชของชางประสบปญหา แมจะหลอถึง 3 ครั้ง แตดวยพระบารมี
และผลของการอธิษฐานของกษัตริยเชียงแสน พระอินทรจึงเนรมิตรลงมาเปนตาปะขาวจนสามารถหลอพระพุทธ
ชินราชไดสําเร็จ (ชาตรี: 18) แตในฉบับของรัชกาลที่ 4 กลับเสนอจุดเนนที่ตางออกไป นั่นคือ พระพุทธชินราชนั้น
สรางดวยฝมือชาวสยาม (สวรรคโลก) เปนหลักมากกวาชางลาวเชียงแสน (ในพงษาวดารเหนือระบุวามีชางศรีสัช
นาลัย 5 คน หริภุญไชยเพียง 1 คน (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1, 2457: 20) ) เพราะ "...พระเจาศรีธรรมไตรปฎก
จึงทรงพระวิตกว า ถาจะทํ า พระพุ ท ธรูป ขึ้น แตโดยลําพังฝมือลาวชาวเมืองเชีย งแสนกลั วเกลื อกจะไมงามดี สู
พระพุทธรูปเมืองสวรรคโลกได..." (ชาตรี: 29) นับเปนการตีความอยางชาญฉลาดที่ลบเรื่องบุญญาบารมี พรอมกับ
สอดแทรกความเหนือกวาของสยามตอชาวลาวไปพรอมกัน
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อีกราวทศวรรษตอมา ความเปนลาวก็ยังถูกเลาในภาพลักษณที่ดอยกวาสยาม รัชกาลที่ 5 ทรงใหพระยา
ศรีสิงหเทพ (หรุน) เรียบเรียงพงศาวดารลําดับวงษ "ลาวพุงดําประเทศ" เมื่อป 2418 ออกมาเปน พงษาวดารเมือง
นครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย บริบทของการเรียบเรียงนี้เกิดขึ้นหลังสนธิสัญญาเชียงใหมฉบับ
แรกเมื่อป 2416 (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3, 2457: 74) แตนั่นก็เปนความรูที่ยอนไปถึงแคชวงตั้งตนของพวก
เจาเจ็ดตนเทานั้น โดยมีเนื้อหาที่ยังไมเกี่ยวกับหัวเมืองฝงตะวันออกอยางแพรและนาน เอกสารนี้จึงสะทอนมุมมอง
จากรัฐสยามลงไปที่ไดหลักฐานมาจากใบบอก ศุภักษร และเอกสารทางการตางๆ มักเปนราชการเมืองที่เกี่ยวของ
กับกรุงเทพฯเปนหลัก ที่แสดงบทบาทการควบคุมเหนือราชสํานักหัวเมืองลาว ตั้งแตการยกเมืองเชียงใหม เมือง
นครลําปางและเมืองลําพูนไชย "ขึ้นเปนเมืองประเทศราชแตนั้นมา" (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 82-83) หรือ
การแตงตั้งเจานาย เชน การเลื่อนชั้นพระยาเชียงใหมกาวิละใหเปนพระเจาเชียงใหมในป 2357 (ประชุมพงษาว
ดาร ภาคที่ 3: 80-81) พระยาดวงทิพแหงลําปาง เปนพระเจาดวงทิพ เมื่อป 2366 การถวายชางเผือกก็แสดงถึง
การยอมรับในอํานาจบารมีของกษัตริยสยามเมื่อป 2358 (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 81)
ความเปน "เจา" ของเจานายทางเหนือยังตองการการรับรองจากกรุงเทพฯ ดังที่พบวาในป 2399 มีการ
หารือกันในประเด็นนี้
มี พ ระบรมราชโองการปฤกษาดว ยพระบรมวงษานุ วงษ แลท า นอรรคมหาเสนาธิบ ดี วา
เมื องลาวพุ งขาว เมื อ งแขก เมื องเขมร ซึ่งเปนเมื องประเทศราชเชื้อวงษ เปนเจ า ก็ได ท รงพระมหา
กรุ ณ าตั้ งขึ้ น เปนเจ า ทุ ก ๆ เมื อ ง แต ล าวพุ งดํ า เมื อ งเชี ย งใหม เมื อ งนครลํ าปาง เมื อ งลํา พู น ตั้ งแต
พระเจาเชียงใหมกาวิละ พระเจานครลําปางดวงทิพ พระเจาลําพูนไชยบุญมา ถึงแกพิราไลยแลว
ตั้ งเจ า เมื อง อุ ป ราช ราชวงษ เมื อ งแกว ครั้ งใด ก็ ตั้ง เปนพระยาทุ ก ๆ ครั้ ง ครั้ งนี้ จ ะทรงพระมหา
กรุณาตั้งเจาเมือง อุปราช ราชวงษ ราชบุตร เมืองแกว ขึ้นเปนเจาทั้ง 3 เมือง ใหสมควรที่ไดยกขึ้นเป
นเมื องประเทศราชอั นใหญ แตเจาเมื อง อุปราช ราชวงษ ราชบุตร เมืองแกว เมืองขึ้นนั้น ใหคงเปนพระยาอยู
ตามเดิม พระบรมวงษานุ วงษ แลทา นอรรคมหาเสนาธิบดี ก็เห็นชอบดวยดังกระแสพระราชดําริหทุกประการ
(ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 93)
แมการตั้งเมืองใหมอยางเชียงรายใหเปนเมืองขึ้นของเชียงใหม และพะเยา, งาวเปนเมืองขึ้นของลําปาง
เมื่อป 2386 ก็ตองขออนุญาต (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 88) ยิ่งเมื่อสยามไดสรางธรรมเนียมที่ซับซอนมากขึ้น
ด วยการพระราชทานสุพรรณบัตรเครื่องสูงกรณีข องการเลื่อนพระยาเชียงใหมมหาวงษเปน "พระเจามโหตร
ประเทศราชาธิบดี นพิสีมหานครราธิฐาน ภูบาลบพิตร สถิตยในอุตมชิยางคราชวงษ" เมื่อป 2396 (ประชุมพงษาว
ดาร ภาคที่ 3: 91) อันเปนชวงที่คาบเกี่ยวกับสงครามเชียงตุงและการขึ้นครองราชยของรัชกาลที่ 4
ความแตกแยกภายในเหลาเจานายก็เปนโอกาสที่สยามจะเขาไปแทรกแซงได ดังกรณีพระเจากาวิโลรส
สุริยวงศแหงเชียงใหมที่ถูกกลาวโทษเมื่อป 2406 วาฝกใฝกรุงอังวะ เนื่องจากมีการจัดสงชางกับปนไปใหพระเจา
กรุงอังวะ ทางนั้นก็จัดสงสิ่งของมาใหพรอมกับสนทนากันเปนความลับ จนพระเจากาวิโลรสสุริยวงศตองเดินทาง
มากรุงเทพฯเพื่อชี้แจง ซึ่งก็เปนบทบาทของกษัตริยสยามอยางรัชกาลที่ 4 จะทรงชําระความโดยมีพระเจานองยา
เธอ กรมหลวงวงษาธิราชสนิท (ผูเคยคุมกองทัพในคราวสงครามเชีย งตุงและไดบันทึกถึงความไมเอาไหนของ
เจานายและพวกลาวในมุมมองของเขาเอง) และเจาพระยาศรีสุริยวงษ ที่สมุหพระกลาโหมเปนประธาน (ประชุม
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พงษาวดาร ภาคที่ 3: 96-99) ความไรประสิทธิภาพในการทหารยังแสดงใหเห็นอีกหลายครั้ง เมื่อคราวที่กองทัพ
เงี้ยว-ลื้อตีเมืองปาย เมื่อป 2412 กองทัพไดสรางความเสียหายดวยการเผาบานเรือนและกวาดตอนครอบครัวไป
เมืองมอกใหม กองทั พเมืองเชีย งใหม นครลําปาง ลําพูนไชยยกไปถึงฝงแมน้ําสาละวินก็ไมทันกองทัพเงี้ยว-ลื้อ
(ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 101) ปตอมา พวกพมาเขินเมืองเชียงตุงไดยกครอบครัวกวา 333 หลัง และครัวที่
เงี้ยวฟาโกลานมาตั้งอยูที่เมืองเชียงแสน จึงไดมีการตั้งอุปราชใหไปแจงวาพวกเขาจะตองยอมขึ้นกับเมืองเชียงใหม
เชียงราย แตคนเหลานั้นก็มิยอมขึ้นใตอํานาจหัวเมืองดังกลาว (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 103-104) เหตุการณ
นี้แสดงใหเห็นถึงการไรอํานาจและบารมีมากพอที่จะปกครอง ในปเดียวกันนั้นพวกเงี้ยว-ลื้อยังยกทัพเขามาถึงบาน
ฉลองหนองคายบานปาแงที่ อยู หางจากเมืองเชียงใหมเพียงเดินทางหนึ่งวัน ไดเผาบานเรือนหวังกวาดตอนคน
กลับไปอีกครั้ง แตยังดีที่เจานายที่เชียงใหม ลําปาง ลําพูนสามารถเกณฑคนกวา 8 พัน ขับไลพวกเงี้ยวลื้อออกไปได
แสดงใหเห็นถึงไมมั่นคงทางชายแดนอยางยิ่ง นี่คือ ชวงกอนจะทําสนธิสัญญาเชียงใหมเพียง 3 ป ความยุงยากอีก
กรณีก็คือ ปญหากับพวกอังกฤษกรณีที่เจานายฆาพมาตองสูที่เปนคนในบังคับอังกฤษและยึดทรัพยสิน จนสยาม
ตองสงคนไปชําระความ (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 105) การจัดการพื้นที่ชายแดนอยางเมืองปาย ก็ตองเปน
รัฐบาลสยามในการจัดการ เมื่อป 2416 ไดตั้งคนใหนําคนจากเชียงใหมไปตั้งเมืองปายเพื่อรักษาดานทางเมือง
เชียงใหม (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: 107)
กรมหมื่นพิชิตปรีชากรเปนขาหลวงพิเศษเมื่อป 2427-2428 มีผลงานในการจัดราชการหัวเมืองในเขต
หัวเมืองลาวทั้ง 3 โดยมีศูนยกลางที่เชียงใหมในประชุมนิพนธมีเอกสารที่ชื่อวา "แปลภาษาลาว" ประกอบคําศัพทที่
ใชในชีวิตประจําวัน แตก็มีจํานวนเพียง 10 หนาเทานั้น (ประชุมนิพนธ พระเจาบรมวงศเธอ กรมหลวงพิชิตปรีชา
กร (พระองคเจาคัคณางคยุคล), 2493: 210-211) อาจเปนเอกสารแรกๆ ที่แสดงใหเห็นความพยายามพยายาม
แปลภาษาลาวมาเปนภาษาไทยในลักษณะคลายกับพจนานุกรม อนึ่ง เพื่อใหพอเทียบกันไดพบวา เมื่อป 2453 ที่
เชียงใหมมีหนังสือพิมพที่ชื่อ ดัดจริต ที่มีการเทียบศัพท "ลาว แล ไทย" (สยามบรรณาคม, 2560)
องคความรูเกี่ยวกั บประวัติศาสตรที่เริ่มอยางจริงจังนั้นอาจไดมาจากการรวบรวมความรูของพระยา
ประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค) ที่เขาทยอยตีพิมพใน วชิรญาณ ตั้งแตป 2441-2442 แลวเรียบเรียงเปนรูปเลมใน
นาม พงศาวดารลาวเฉียง เมื่อป 2449 (พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค), 2507: คํานํา) เนื้อหาของเขาจบ
ลงที่ป 2418 (พระยาประชากิจกรจักร: 509) ซึ่งเปนปเดียวกันกับที่รัชกาลที่ 5 ใหคนแตงพงษาวดารเมืองนคร
เชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย แตสิ่งที่แตกตางอยางชัดเจนจากพงศาวดารฉบับดังกลาวคือ หลักฐานที่
ใชเรียบเรียงนั้นเปนตํานานที่หลากหลายอันปรากฏอยูตามเมืองตางๆ โดยทําการแปลจาก “ภาษาลาว” หรือ
“ไทยเหนือ” มาเปนภาษาไทย (พระยาประชากิจกรจักร: คํานํา) นาเสียดายที่เราไมมีขอมูลวากระบวนการเก็บ
ขอมูลและการแปลของเขาเปนอยางไร แตกระบวนการดังกลาวแสดงใหถึงความพยายามอยางหนักของเขาเองใน
การลงพื้นที่ภาคสนามหาขอมูลดังกลาวและนํามาเรียบเรียงสรางระบบการเลาขึ้นใหมทั้งหมด
เนื้ อหามี ลั กษณะที่ ครอบคลุมชวงเวลาตั้งแตส มัยตํานานปรัมปรา ขณะที่การเลาประวัติของพื้น ที่ ก็
ครอบคลุ มทั้งบริเวณลุมน้ํากก-โขง, ปง, วัง, ยม และนาน แตโดยหลักแลวเสนเวลาจะใหความสําคัญ ของเมือง
หลวงของแตละยุค ที่นาสนใจเปนพิเศษก็คือ การแบงยุคออกเปน 6 ภาค ไดตั้งชื่อที่สัมพันธกับกลุมคนที่เปนใหญ
ในยุคนั้นนั่นคือ ภาคที่ 1 สุวรรณโคมคํา วาดวยขอมสมัย, ภาคที่ 2 โยนก วาดวยไทยสมัย, ภาคที่ 3 จามสมัย,
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ภาคที่ 4 พิงควงศ วาดวยลาวสมัย, ภาคที่ 5 เมงควงศ วาดวยรามัญและภุกามสมัย และภาคที่ 6 ทิพวงศ วาดวย
สยามสมัย (พระยาประชากิจกรจักร: สารบัญ) ไมวาจะผิดหรือถูก แตพระยาประชากิจกรจักร ไดสรางชุดความรู
เกี่ยวกับดินแดนนี้อยางครอบคลุมแบบที่ไมเคยมีใครเสนอมากอน ไมเพียงอาศัยหลักฐานที่หลากหลายเทานั้น แต
เขายังพยายามจัดระเบียบ ลําดับเหตุการณเวลาใหมีลักษณะแบบประวัติศาสตรสมัยใหม แตกระนั้นก็มิอาจปฏิเสธ
ไดถึงขอจํากัดของตํานานที่หลีกเลี่ยงไดยากในการจะกลาวถึงตํานานพุทธพยากรณหรืออิทธิปาฏิหาริยตางๆ ตาม
ตํานานแบบจารีต การแบงยุคสมัยเชนนี้ไดเปนการเติมเต็มความรูที่ขาดหายไป และชี้ใหเห็นถึงลักษณะเฉพาะของ
ยุคสมัยตางๆไปดวย ที่ น าสังเกตก็ คือ การแยกไทยสมั ย กับ ลาวสมัย และสยามสมัย ออกจากกันซึ่งเป นการ
ชี้ใหเห็นถึงการเนนย้ําถึงยุคสมัยที่แตกตางกันไปในกลุมคนที่แตกตางกันไปดวย ในภาคผนวก เขายังไดทําตาราง
แสดงลําดับวงศกษัตริย-ผูครองเมืองตางๆ ที่พยายามระบุนาม ศักราชที่ครองราชย จัดลําดับเรียงตามยุคสมัยไดแก
เชียงแสนโบราณ, วงศโภชกเวียงปฤกษา, กรุงหริภุญไชย, วงศหิรัญนครตามตํานานเมืองพะเยา, วงศเจาเมืองภูยาว
(พะเยา), วงศหิรัญนครตามตํานานเชียงใหม, วงศเมงรายครองเมืองเชียงใหม, วงศบุเรงนองหงสาวดีลิ้นดําครอง
เมืองเชียงใหม, เจาผูครองนครเชียงใหม (มาถึงเจาอินทวโรรสสุริยวงศ), ผูครองเมืองเชียงราย, ผูครองเมืองเชียง
แสน, ผูครองเมืองลําปาง (มาถึงเจาบุญวาทยวงษมานิต), ผูครองนครลําพูน (มาถึงเจาอินทยงยศโชติ) ยิ่งแสดงให
เห็นความพยายามสรุปรวบยอดความคิดการแยงแยกยุคสมัยดวยกษัตริยและเจาเมืองที่ตางยุคตางสมัยกัน ไมได
สืบทอดความชอบธรรมตอกันมา
การแบงยุคเชนนี้แมจะทําใหยุคทิพวงศ โดดเดนขึ้นมา แตกระนั้นตาม พงศาวดารโยนก ไดระบุถึงตน
ตระกูลวา เปน "พรานปน" ที่ไดสมญาวา "ทิพชาง" เนื่องจากมีพละกําลังไลตัดหางชางเถื่อนได (พระยาประชากิจ
กรจักร: 429) แตในอีกดานหนึ่ง มันก็แสดงนัยความเปนสามัญชนมากอน อันหมายถึง สถานะที่ต่ําตอยกวาชนชั้น
นําสยาม สิ่งที่ขาดหายไปก็คือ ชุดความรูเกี่ยวกับหัวเมืองลุมน้ํายมและนาน อันเปนที่ตั้งของเมืองสําคัญอีกฝาย
หนึ่งไดแก เมืองแพรและนาน กวาความรูทางประวัติศาสตรนานจะมาถึงก็ตองรอถึงชวงประชุมพงศาวดารดังจะ
กลาวตอไปขางหนา สวนเนื้อหาหลังจากชวงพระยากาวิละครองเชียงใหมเปนพระเจาเชียงใหมแลวก็มีทวงทํานอง
ที่คลายคลึงกับ พงษาวดารเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองลําพูนไชย นั่นคือ เปนมุมมองเชิงอํานาจจาก
รัฐบาลสยามที่มุงเขาไปควบคุมและอยูเหนือกวา
2.2 "ประเทศลานนา" "ลาวโบราณ" คือ ตัวแทนความรุงเรืองทางอักษรศาสตร โหราศาสตร และ
โบราณคดี
จากเอกสารทางประวัติศาสตร สยามมิสามารถปฏิเสธการดํารงอยูของตํานานที่เชื่อมโยงกับเมืองเหนือ
ได พงษาวดารเหนื อ ที่เป นหนั งสือมาตั้งแตอ ยุธยาไดรับ การเรียบเรียงในป 2350 และไดจัดพิ มพในป 2412
(ชาตรี: 11) ปรากฏเรื่องของพระยาศรีธรรมไตรปฎก กษัตริยเมืองเชียงแสนที่สามารถแผอํานาจทางการเมืองลง
มาถึงบริเวณลุมน้ํานาน สรางเมืองพิษณุโลกและหมายจะสรางพระพุทธรูป 3 องคที่ตอมาก็คือ พระพุทธชินสีห
พระศรีศาสดาและพระพุ ทธชิน ราช (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1: 16-24) อยางนอยก็แสดงใหเห็นวาทางตอน
เหนือมีกลุมคนที่มีอารยธรรมตั้งถิ่นฐานอยูมากอน
หนังสือที่ใหความรูเกี่ยวกับหัวเมืองทางตอนเหนือ โดยเฉพาะในดินแดนที่เรียกกันวา "ลาวเฉียง" อยาง
ครอบคลุมที่สุด ไมอาจเปนอื่นไปไดนอกจาก พงศาวดารลาวเฉียง กวารอยหนาแรกใหความสําคัญกับนิยามของ
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ความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร ตํานาน และกาลเวลา พระยาประชากิจกรจักร (แชม บุนนาค) ใชหลักฐานทั้งใน
ฝงศาสนาที่เขาเรียกวา "ขาวัด" และฝงบานเมือง ที่เรียกวา "ขาบาน" (พระยาประชากิจกรจักร: 12-13) อิทธิพล
ดานความคิดเรื่องพื้นที่/เวลาของมณฑลลาวเฉียงที่แสดงในหนังสือนี้ไดรับมาจากหลากหลายแหง แตที่โดดเดน
ก็คือ 2 มหาอํานาจนั่นคือ อินเดียและจีน
ทางดานเวลาก็พบวาการนับ-คํานวณเวลาเปนเรื่องชวนปวดหัวไมนอย เขาตระหนักดีวาการใชหลักฐาน
ที่แตกต างกั นมีการคํานวณนับป เดือนไมตรงกันโดยเฉพาะเมื่อเทียบจากสยาม โดยเฉพาะการนับ "คําคูป" กับ
"นามป " นั้นฝายลาว ไทใหญ นับอยางจีนและธิเบต เชน สยามใชปชวด เอกศก, ลาวใช ปกาบไจ, จีนวา กะจือ
(พระยาประชากิจกรจักร: 95-96) ขณะที่ระบบนับปแบบศักราชอยางอินเดียนั้นสัมพันธกับความรูทางโหราศาสตร
ซึ่งไดยกศักราชโลกกาลที่มีอายุยาวนานที่สุด กอนพุทธกาล 6,234 ป, ศักราชกาลียุค กอนพุทธกาล 2559 ป,
ศักราชรามสูร กอนปพุทธปรินิพพานกาล 634 ป ใชในอินเดียตะวันตกเฉียงใต, พุทธศักราช นับกาลปปรินิพพาน
ไมเกี่ยวกับการคํานวณในโหราศาสตร, ศักราชมหาวิระ หลังพุทธปรินิพพาน 16 ป, ศักราชวิกรรมาทิตย ตั้งในป
พ.ศ.496, มหาศักราช ตั้งในป พ.ศ.621 อิงกับพระราชาศากยราชปราบชนะอินเดียฝายใต ไดนํามาใชกับสยาม
ประเทศและใชในทางโหราศาสตร, ขณะที่จุลศักราชเกิดขึ้นในพุกาม เมื่อสังฆราชบุพโสรหันไดสึกออกมาชิงราช
สมบั ติ เพื่ อ พ.ศ.1182 แต ล ดมา 1 ป ตาม "เกณฑ ก หั ม ปายา" นอกจากนั้ น ยั งอ างถึ งศั ก ราชราชวงศจี นจาก
พงศาวดารจีน กลาวโดยสรุป เขาชี้วา ศักราชแบงเปน 3 ประเภท นั่นคือ ศักราชศาสนา, ศักราชโหรา และศักราช
ราชา (พระยาประชากิจกรจักร: 99-114)
สํา หรับ มิ ติ พื้ น ที่ แลว งานเขีย นนี้เป น การจัด วางภู มิศ าสตรข องดินแดนตางๆ ที่ อ ยูในบริเวณเอเชี ย
ตะวันออกเฉียงใตใหอยูในมิติเวลาที่เปนระบบเดียวกัน ประการแรกมีการอธิบายถึงตําแหนงของแวนแควนตางๆ
ในเอเชียตะวันออกเฉียงใตนั้นอาจเทียบเคียงกับอินเดียในสมัยพุทธกาลหรือใกลเคียง นั่นคือ แควนอาซัม (อัสสัม)
กับ กาสี, เวสาลี, ไพศาลี แควนเชียงรุง เรียกวา อาฬรัฏ ฐะ, เขมรนครหลวง เรียกวา ตักกะศิลา ฯลฯ (พระยา
ประชากิจกรจักร: 14-17) แสดงใหเห็นถึงโลกทัศนทางประวัติศาสตรที่ซอนกันระหวางตําแหนงภูมิศาสตรตามจริง
กั บ ภู มิศาสตรในจิ นตนาการทางพุ ทธศาสนา ประการที่ สอง ดิ นแดนจี นนับ เปนถิ่ นที่อยู ข องคนไทยมาก อ น
สอดคลองกับทฤษฎีที่เสนอวา "ชนชาติไทย" ไดตั้งประเทศเปนเอกราชบริเวณแมน้ําแยงซีเกียงกอนจะหนีลงมาทาง
ใต (พระยาประชากิจกรจักร: 23-31) ประการที่สาม การบรรยายถึงประวัติของประเทศตางๆ ที่ไดรับอิทธิพลทาง
ศาสนาจากอินเดีย เชน ขอมประทุมสุริยวงศที่กษัตริยมาจากอินเดีย (พระยาประชากิจกรจักร: 39-40) การตั้งถิ่น
ฐานของชาวอินเดียที่ชวา และการเทียบเคียงตํานานชวากับมหาภารตะวามีความคลายคลึงกัน (พระยาประชากิจ
กรจักร: 44-45 และ 56-57) ผูเขียนนําชวากับเขมรมาเทียบกันในประเด็นการใช "มหาศักราช" ในเรื่องเลาของตน
นํามาสูประการที่ 4 คือ ความสัมพันธกับพงศาวดารเหนือที่เปนเรื่องของพระรวงที่สัมพันธกับพระเจาประทุมสุริ
ยวงศแหงเขมร (พระยาประชากิจกรจักร: 60-61) และกลาวถึงขอมหลังจากรับพุทธศาสนามาแลวก็ไดแยกเปน 7
แวนแควนนคร (พระยาประชากิ จกรจักร: 63) ซึ่งเขาสันนิษฐานวาไดแก เขมรนครหลวง, ละโว, สุวรรณภูมิ,
นครศรีธรรมราช, เฉลี่ยงรัฐ (สวรรคโลก, สุโขทัย, กําแพงเพชร), ลําพูนไชย และจัมปานคร (พระยาประชากิจกร
จักร: 67-68) ประการที่ 5 กลาวถึงการที่พระเจาพรหมราชไลปราบขอมที่เคยยึดเมืองโยนกนาคพันธุแลวลงมาถึง
แดนเฉลี่ยง ในชั้นพระโอรสนามพระเจาไชยศิริพระเจาสุธรรมาวดีกรุงสเทิมยกมารบ ก็ไดละทิ้งเมืองอพยพไปอยู
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กําแพงเพชร (พระยาประชากิจกรจักร: 72-73) และชี้วาวงศของพระเจาไชยศิริคงไดมีความสัมพันธฉันทญาติมิตร
กับบริเวณสุโขทัยเชนเดียวกับทางสุวรรณภูมิ อโยธยาดวย (พระยาประชากิจกรจักร: 79-80) ความรูตรงนี้แสดง
ใหเห็ นถึ งต นธารกํ าเนิ ดของการตั้งรัฐของ "คนไทย" ที่ลงมาจากตอนเหนือโดยเฉพาะบริเวณลุมน้ํากก-โขงจาก
บริเวณเชียงราย-เชียงแสน
แมจะแบงเปน 6 ยุค แตยุคที่แสดงเห็นถึงความรุงเรือง ทั้งยังเปนอิสระก็คือยุคพิงควงศ วาดวยลาวสมัย
นั่นเอง นอกจากราชวงศมังรายจะสรางเมืองเชียงใหม เชียงแสนแลว ยังมีถิ่นกําเนิดอยูตอนบนอยางเมืองเชียงราย
และเมืองบริเวณลุมน้ํากก-โขงดังที่ปรากฏในตํานานปรัมปรา หลักฐาน "ขาบาน" แสดงใหเห็นถึงประวัติศาสตรของ
เมืองและราชวงศท่ีลงลึกไปถึงฤกษการขึ้นวังใหมของพระยามังรายในเมืองเชียงใหม (พระยาประชากิจกรจักร:
267) การกอกําแพงเมืองใหมดวยอิฐที่เชียงใหมและลําพูน ก็ยังมีการระบุถึงดวงฤกษ (พระยาประชากิจกรจักร:
365-366) พรอมไปกับฝง "ขาวัด" ก็แสดงใหเห็นถึงอารยธรรมทางพุทธศาสนาตั้งแตการรับพุทธศาสนาลังกาวงศ
สร า งวั ด สวนดอก สร า งเจดี ย พ ระธาตุ ด อยสุ เทพ (พระยาประชากิ จ กรจั ก ร : 296) ไปจนถึ งการสั ง คายนา
พระไตรปฎก (พระยาประชากิจกรจักร: 341) ที่สยามยังไมสามารถทําไดจนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร ในเชิงชาง
ชาวลานนายังเปนผูสรางหรือมีความเกี่ยวของกับพระพุทธปฏิมาสําคัญอยาง พระแกวมรกตและพระแกวขาว (พระ
ยาประชากิจกรจักร: 342-344) พระแกนจันทรแดง (พระยาประชากิจกรจักร: 348) ผลงานหลอพระพุทธรูปใหญ
วัดบุปผาราม หนักทอง 1 ตื้อสําเร็จ (พระยาประชากิจกรจักร: 358) หรืออาจเห็นไดจากตํานานพระพุทธสิหิงคที่
แสดงใหเห็นความสัมพันธกับอยุธยา กําแพงเพชร (พระยาประชากิจกรจักร: 301-304) การกลาวถึงกรณีที่กองทัพ
อยุธยาตีลําปางแตกแลวอัญเชิญพระพุทธสิกขีกลับไปราชธานี (พระยาประชากิจกรจักร: 363)
พงศาวดารลาวเฉี ย งยั งให ค วามรูเกี่ย วกับ กํ า เนิ ด และการสร างเมือ งตา งๆ อั น ทํ า ให ผู อ านสามารถ
จินตนาการถึงพื้นที่ทางกายภาพที่วางลงอยูบนภูมิศาสตรไดไมยากนัก แมจะเปนเรื่องราวในเชิงปรัมปราอภินิหาร
ในแตละยุคก็มีการกลาวถึงการสรางเมืองดังที่ปรากฏยุคหริภุญไชย ตํานานสรางเลาวาเกิดจากการเนรมิตของฤาษี
และวางสัณฐานเมืองเปนรูปเกล็ดหอย หรือหอยสังขแบบเดียวกับเมืองสัชชนาลัย-สวรรคโลก เปนนครมีปริมณฑล
โดยรอบได 2,250 วา ประกอบดวยปอมคูประตูหอรบ พระราชนิเวศมนเทียรสถาน พระลานหลวง โดยอัญเชิญให
นางจามเทวีราชธิดาพระเจากรุงละโวมาครองราชสมบัติ (พระยาประชากิจกรจักร: 170-172) ตอมาก็มีการสราง
เมืองเขลางคนครซึ่งปจจุบันอยูในเขตลําปางใหกับเจาอนันตยศโอรสของพระนางจามเทวีดวยการเนรมิตของฤาษี
เชนเดียวกัน (พระยาประชากิจกรจักร: 188-189)
ในยุคพิงควงศ การเริ่มตนยุคแรกๆ จะมีลักษณะตํานานปรัมปราที่อาจมีเนื้อหาไมตรงกันเชน การสราง
เมืองของพระเจาลาวจักรเทวราชซึ่งตอมาเรียกกันวาหิรัญนครเงินยาง (พระยาประชากิจกรจักร: 223-224) บาง
ตํานานก็เลาวาสรางสมัยพระยาลาวเคียง (พระยาประชากิจกรจักร: 229-231) เชนเดียวกับเมืองฝางและเชียงราย
ที่บางตํานานเลาวาสรางสมัยแรก (พระยาประชากิจกรจักร: 225-226) ขณะที่ในยุคหลังตั้งแตเวียงกุมกามมาก็เริ่ม
มีประวัติที่ตรงกันในตํานานตางๆมากขึ้น เชียงใหมที่นับเปนเมืองสําคัญก็มีรายละเอียดการสรางเมือง ตั้งแตการ
อธิบายชัยภูมิ 7 ประการ (พระยาประชากิจกรจักร: 269-270), ความรวมมือของพระยารวงแหงสุโขทัยและพระ
ยางําเมืองแหงพะเยา (พระยาประชากิจกรจักร: 268) การรับมือสงครามทางใตจากอยุธยาจนตองมีการกอกําแพง
เมืองลําพูนและเชียงใหมในป 2059-2060 (พระยาประชากิจกรจักร: 365-366)
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ยุคเมงควงศ ทําใหเห็นถึงความระส่ําระสายภายใตการปกครองของพมา (พระยาประชากิจกรจักร: 418421) การเกิดเหตุอาเพศ เชน "ไกเถื่อนเขาเมือง กาตื่นกลางคืน นกแสกรองนัก หามผีก็บหนัก เปนเภทอุบาทว
นานา" (พระยาประชากิจกรจักร: 410-411) ฝนแลง (พระยาประชากิจกรจักร: 414 และ 416) ฝนตกหนักจน
ภูเขาและเจดียหักพังทลาย (พระยาประชากิจกรจักร: 410-411) น้ําทวม แผนดินไหว (พระยาประชากิจกรจักร:
410-411)
สวนยุคทิพวงศอันเปนยุคสุดทาย ไดแสดงใหเห็นการฟนฟูเมืองขึ้นดังที่มีคํากลาวไววา "ยามนั้นลานนา
ไทยประเทศรวงโรยโดยเหตุพมาขาศึกมาย่ํายียอยยับ บานกลายเปนปา นากลายเปนพงรกราง เปนดานชางดงเสือ
หากําลังไพรพลไมได" จนรวมกําลังคนสรางเมืองใหมอยางเวียงปาชาง (พระยาประชากิจกรจักร: 452) (ปาซาง)
จนนําไปสูการฟนฟูเมืองเชียงใหมไดสําเร็จ และมีการกอรูปสิงหไวที่ขวงสิงหตอขวงชางเผือกขึ้นไปตอนเหนือ ตั้ง
ศาลพระเสือเมืองศรีเมือง (พระยาประชากิจกรจักร: 461-424) ดวยยุทธศาสตรการกวาดตอนคนจากดินแดนตอน
เหนือลงมา
หลังจากการตีพิมพเรื่องพงศาวดารลาวเฉียงลงในวชิรญาณวิเศษไมนาน ก็มีพระราชนิพนธของรัชกาลที่
5 ที่มีความสัมพันธกับหัวเมืองลาวตอนบน นั่นคือ พระราชปรารภเรื่องพระพุทธชินราช เมื่อป 2444 ในชวงที่มี
พระราชดําริจําลองพระพุทธชินราชเพื่อมาประดิษฐาน ณ วัดเบญจมบพิตรฯ (ชาตรี: 35) แมจะออกตัววาหนังสือนี้
"...ไมไดคิดพยายามที่จะมุงหมายกลาวถึงพงศาวดารของประเทศนั้น และเมืองซึ่งใกลเคียงวาตั้งอยูอยางไรเปน
แนนอน" ในตัวบทนี้กลาวถึงคําวา "ลานนาไทย" ในฐานะที่เปน "ประเทศขางฝายเหนือ" ที่ครอบคลุมไปถึง "หัว
เมืองลาว และเงี้ยว" และยังทําใหเห็นวาลานนาไทยนั้น บริเวณเมืองเดิมคือเชียงแสน ภายหลังสรางเมืองเชียงราย
เมืองพะเยา เมื องฝาง ตอมาภายหลังเมื่อได "ประเทศหริภุญ ไชย" จึงยายเขามาตั้งเมืองเชียงใหมเปนราชธานี
(จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2500: 3-4) และทรงชี้วา "ตอภายหลังจึงปรากฏวา พระราชวงศเมือง
เชียงราย ไดถอยลงมาตั้งเปนเอกราชอยูในพระราชอาณาเขตนั้นปรากฏชื่อวาเมืองเชลียงชานาน จึงไดเลื่อนลงมา
ตั้งกรุงทวารวดีศรีอยุธยา ตําบลหนองโสน" (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2500: 6) อันเปนการตอกย้ํา
ถึงความเชื่อมโยงระหวางดินแดนตอนบนกับอยุธยา สอดคลองกับการประดิษฐคําวา ลานนาไทยขึ้นมาวา ทั้งสอง
อาณาจักรมี ความสัมพั นธ ในฐานะที่เปนคนไทยดวยกัน อยาลืมวา งานเขียนนี้เกิดขึ้นในชวงที่รัฐบาลสยามตั้ง
มณฑลพายัพเพื่อผนวกใหหัวเมืองลาวเฉียงกลายเปนสวนหนึ่งของสยามไปแลวถึง 2 ป งานเขียนนี้จึงมองได 2 นัย
นั่ น คื อ การสร า งความชอบธรรมในการผนวกดิ น แดนในฐานะที่ เ ป น พวกเดี ย วกั น ด ว ยชุ ด ความรู ชุ ด หนึ่ ง
ขณะเดียวกันก็ยกยองอารยธรรมของดินแดนลานนาไทยในฐานะที่เปนตนฐานของความรุงเรืองของสยามไปดวย
ความเลื่องชื่อของเชิงชางนี้พบจากการกลาวถึงพระพุทธรูปสําคัญอีกองคหนึ่งนั่นคือ พระแกวมรกตที่
เปนพระคูบานคูเมืองของรัตนโกสินทรหลังจากที่อัญเชิญมาจากเวียงจันทน ในเชิงตํานานพระแกวมรกตสรางขึ้น
โดยเทพเทวดาเพื่อถวายพระนาคเสนเถระผูเปนอรหันต แตในการตีความของรัชกาลที่ 4 ทรงเห็นวา "นาจะเปน
ฝมือชางลาวเหนือโบราณขางเมืองเชียงแสน...แลถึงจะเปนชางที่เมืองลาวก็จะเปนชางดีชางเอกทีเดียวมิใชเลว
ทรามดวยเปนของงามดีเกลี้ยงเกลามากอยูไมหยาบคาย" (จุลจอมเกลาเจาอยูหัว, พระบาทสมเด็จ, 2546: 198)
นอกจากนั้ น ยั งมี การตั้ งข อ สังเกตถึ งพระพุท ธรูป ในระเบี ยงคดวัด เบญจมบพิ ตรสถิต มหาสีม ารามที่
ประกอบดวยพระพุทธรูปโบราณ 34 องค พระพุทธรูปศิลปะแบบเชียงแสนมีจํานวนมากที่สุดคือ 12 องค โดยมีผูชี้
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วาสาเหตุที่มีจํานวนมากอาจเปนเพราะไดรับความนิยม (รุงโรจน ภิรมยอนุกูล, 2555: 93) การอธิบายยอนหลังใน
ทศวรรษ 2480 ของสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพไดระบุใน นิทานโบราณคดีวา
"มณฑลพิ ษณุโลกอันเคยเปนเมืองพระรวงและมณฑลพายัพอันเปนแหลงชางเชียงแสนมีพระพุทธรูป
งามๆ มากกวาทางอื่น คนหาพระพุทธรูปมักเที่ยวเสาะหาทางนั้น นับถือกันวาตองเปนพระพุทธรูปนั่งขัดสมาธิ
เพชรจึงจะดี" (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503: 1-2)
เมื่ อ ป 2441 พระองคเสด็ จตรวจราชการมณฑลลาวเฉียง ถึงกับ กลา ววาเมื่ อ ไปถึ งเชีย งใหม ไดพ บ
"พระพุทธรูปขัดสมาธิเพชรแบบเชียงแสน...ลักษณะงามตองตาและไดขนาดที่ฉันปรารถนา" จึงขอตอเจาเชียงใหม
อัญเชิญลงมากรุงเทพฯ(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ข: 4-5)นอกจากนั้นยังพบวา การคัดเลือก
พระพุทธรูปเพื่อจะนํามาเปนพระประธานนั้นก็มีการตรวจหาพระพุทธรูปโบราณในหัวเมืองและกลาวถึงเมืองเชียง
แสน แต ก็มิไดพระพุทธรูป จึงใหหลอจําลองพระพุทธชินราชมาแทน (ดํารงราชานุภ าพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,
2503ข :6) ความงามและฝมือเชิงชางที่ประณีตที่ปรากฏในพุทธเจดียเชียงแสนอันเปนที่ประจักษแลว จึงไมแปลก
ที่ศิลปะเชนนี้จะถูกนํามาใชจําแนกเปนยุคสมัยของพุทธเจดียในสยามประเทศแบบหนึ่งทามกลางสมัยทวารวดี,
สมัยศรีวิชัย, สมัยสุโขทัย, สมัยอยุธยา และสมัยรัตนโกสินทร (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ก:
101 และ 103) พุทธเจดียสมัยเชียงแสนในมุมมองของกรมพระยาดํารงราชานุภาพ ไดอธิบายไววา มีมากอยูใน
"อาณาเขตลานนา" พระสถูปเจดียในยุคที่ประเทศลานนายังมีกษัตริยปกครองเปนอิสระมี "ทรวดทรงงาม" เชน
เจดีย วัดเจดียหลวง พระสถูปวัดพระสิงห และพระสถูปที่วัดสวนดอก เชียงใหม และดังที่กลาวไปไดอธิบายเจดีย
ในยุคหลังที่กลาววา "ฝมือชางเสื่อมเสีย" จนกลายเปน "พระเจดียลาว" (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา,
2503ก: 103) กรณีพระพุทธรูปในประเทศลานนา มีความโดดเดนอยูจนเปนที่ "ประหลาด" ก็คือ มักสรางพระหลอ
ดวยโลหะ ไมใชศิลาเชนที่ลพบุรีหรือทวารวดี เนื่องจากวาในดินแดนนี้มิไดมีบอแรโลหะอยางดีบุกหรือทองแดง
(ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ก: 106) มันจึงสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในเชิงชางชั้นสูงไป
ดวย และเห็นวาจะเปนตนแบบใหอยาง "ประเทศลานชาง" คือ เมืองหลวงพระบาง เวียงจันทน ลงมาถึงเมืองจัมปา
ศักดิ์ ยิ่งกลาววา ฝมือชางลานชางสูชางลานนาไมได (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ก: 107) ก็ยิ่ง
ทําใหเห็นถึงความรุงเรืองของลานนา
หลังจากตี พิม พพงศาวดารลาวเฉียงไดไมนาน ก็มีผลงานปริวรรต ชินกาลมาลินี (คําวา ชินกาลมาลี
แปลวาระเบียบกาลของพระพุทธ) ที่ตีพิมพเมื่อป 2451 เปนวรรณกรรมทางศาสนาที่รจนาขึ้นในชวงศตวรรษที่ 21
(แสง มนวิทู ร, 2515: (35) และ (39)) เปนยุคที่ พุทธศาสนาและงานดา นอักษรศาสตรเบงบาน แสดงถึงความ
รุงเรืองและอารยธรรมของดินแดนดังกลาวอยางเห็นไดชัด เชนเดียวกับความเห็นในตํานานพระพุทธเจดียที่แสดง
วา พระธรรมเจดียอันหมายถึงพระธรรมอันเปนเครื่องระลึกถึงพระพุทธเจาไดเบงบานในประเทศลานนาเพราะวา
ภิกษุสงฆไดมีโอกาสไปเลาเรียนพระปริยัติธรรมจากลังกาทวีปจนมีผูเชี่ยวชาญแตงหนังสือในภาษามคธได ไมวาจะ
เปนชินกาลมาลินี และมงคลทีปนี รวมไปถึงคัมภีรอีกกวา 10 เรื่อง ยิ่งไปกวานั้นการสังคายนาพระไตรปฎกสมัย
"พระเจาติโลกมหาราช" เมื่อป 2018-2020 (ดํารงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2503ก: 104-105) ก็ยิ่ง
แสดงใหเห็นถึงความรุงเรืองทางศาสนาและอักษรศาสตรของประเทศลานนาไทยในอดีตเปนอยางยิ่ง
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2.3 "ไดเปนประโยชนแลเปนที่อาไศรยปฤกษาเวลาแตงหนังสือ" การผลิตซ้ําและการเผยแพรความรู
เมืองในนามประชุมพงศาวดาร
นอกจากสํานึกทางประวัติศาสตรของชนชัน้ นําสยามที่เปลี่ยนไปจะมีผลอยางมากตอการจัดการดานการ
ปกครองและบริหารในระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยแลว การจัดการเอกสารทางประวัติศาสตรของสยามเพื่อเก็บ
รักษา ผลิตซ้ําและเผยแพรก็อาจนับไดวาเปนปจจัยสําคัญที่ทําใหสยามกุมอํานาจบนความรูในอดีตเหนือดินแดน
ตางๆไดดวย หอพระสมุดวชิรญาณเปนสถาบันที่มีบทบาทดังกลาว เริ่มจากการที่เหลาพระราชโอรสธิดาในรัชกาล
ที่ 4 พรอมใจกันตั้งหอพระสมุดวชิรญาณขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระชนกนาถขึ้นเมื่อป 2426 ในพระที่นั่งจักรีมหา
ปราสาท กอนจะยายมาที่หอสหทัยสมาคม ในอีก 8 ปตอมา จนถึงป 2447 ที่ครบรอบ 100 ปแหงการพระราช
สมภพของรัชกาลที่ 4 รัชกาลที่ 5 จึงทรงชักชวนพระญาติอุทิศถวายหอสมุดสําหรับพระนคร โดยใหรวมหอพระ
สมุดวชิรญาณกับหอสมุดมณเฑียรธรรม และหอสมุดพุทธสาสนาสังคหะเขาดวยกัน และทรงใหสมเด็จพระบรม
โอรสาธิราชดํารงตําแหนงเปนสภา นายกกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณ ในป 2448 (อธิบายวาดวยหอพระสมุดว
ชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, 2469: 4-5) กลาวกันวา "โปรดใหพิมพหนังสือพงษาวดารตาง ๆ ซึ่ง
ยังมิไดเคยพิมพมาแตกอน ใหปรากฎแพรหลายขึ้นในรัชกาลที่ 5 เปนอันมาก" จึงไมแปลกที่จะมีการตั้งโบราณคดี
สโมสรในป 2450 (ประชุม พงศาวดาร ภาคที่ 1, 2457: คํานํา) ทศวรรษ 2440 ตอตนทศวรรษ 2450 นับเปน
ชวงเวลาที่สยามผานการปฏิรูปการปกครองทองที่ครั้งใหญผานระบบมณฑลเทศาภิบาลมาแลว การดําเนินการของ
กระทรวงมหาดไทยในนามของเสนาบดีอยางสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพก็สอดคลองกับการทํางานดาน
เอกสารเนื่องจากพระองคทรงใหความสําคัญกับบันทึกและรายงานของขาราชการในทองที่ตางๆ (จักรกฤษณ นร
นิติผดุงการ, 2505: 309-316)
ตอมารัชกาลที่ 6 ทรงซอมแซมตึกถาวรวัตถุบริเวณวัดมหาธาตุและพระราชทานใหใชเปนหอพระสมุด
สําหรับพระนครเปดใชเมื่อป 2459 อนึ่ง เอกสารในชวงดังกลาวยังมิไดแยกการเก็บหนังสือและจดหมายเหตุเกา
กับ หนังสือพิมพขาวและเอกสารหนังสือราชการรวมสมัย ซึ่งจะไดแยกกันในรัชสมัยตอมา (อธิบายวาดวยหอพระ
สมุดวชิรญาณแลพิพิธภัณฑสถานสําหรับพระนคร, 2469: 5) หนังสือและความรูในหอพระสมุดวชิรญาณจึงมาก
ลนไปดวยขอมูลตางๆที่ยังไมไดจัดระบบ การลาออกจากตําแหนงเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยของสมเด็จฯ กรม
พระยาดํารงราชานุภาพ มาสูตําแหนงนายกหอพระสมุดสําหรับพระนครในป 2458 นาจะทําใหอดีตเสนาบดีมี
เวลาที่จะวางนโยบายตางๆ เกี่ยวกับเอกสารและความรูเหลานี้มากขึ้น จุดเริ่มตนของการจัดเก็บจดหมายเหตุ
สมัยใหมก็คือ การเกิดขึ้นของแผนกจดหมายเหตุในหอพระสมุดวชิรญาณ ภายในแบงเอกสารเปน 2 ประเภท คือ
เอกสารจดหมายเหตุที่มีมาแตเดิม กับสวนที่หาเพิ่มจากหนังสือทองตราและใบบอกราชการหัวเมืองตั้งแตรัชกาลที่
4 ขึ้นไป โดยมีที่มาจากกระทรวงมหาดไทยและกระทรวงตางๆ สวนเอกสารรวมสมัยไดแก คําสั่ง ขอบังคับ หรือ
รายงานที่กระทรวงนั้นๆ จัดพิมพขึ้นมาใหหอพระสมุดวชิรญาณเก็บรักษาไว สมเด็จฯ กรมพระยาดํารงราชานุภาพ
ไดใหความเห็นไววา "เราหาหนังสือหลักฐานทางราชการในสมัยกอน ๆ ลําบากอยูแลว ฉะนั้น ถาเริ่มตนเสียแต
บัดนี้ ในเวลาอีก 100 - 200 ป เด็ก ๆ จะแตงหนังสือเรื่องอะไรก็จะหาหลักฐานไดจากหอนี้ ไมตองลําบากเหมือน
คนชั้นพอ" มีการสงหนังสือไปยังกระทรวงตางๆวาหากมีเอกสารใดที่พนอายุ 25 ปไปแลวใหสงเขาหอจดหมายเหตุ
นอกจากเอกสารแลวยังใหมีการเก็บรูปภาพเกาอีกดวย (สํานักหอจดหมายเหตุแหงชาติ, 2560)
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แมวาสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพจะดํารงตําแหนงนายกหอพระสมุดสําหรับพระนครในป 2458
(สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย, 2560) แตพบวาพระองคมีสวนในการจัดทําหนังสือประชุมพงศาวดารมา
ตั้งแตภาคที่ 1 (2457) แลว ที่มาของประชุมพงศาวดารนั้นในดานหนึ่งแลวเกิดจากการที่สมเด็จพระนางเจาสวาง
วัฒนา สมเด็จพระมาตุฉามีรับสั่งใหกรรมการหอพระสมุดวชิรญาณหาหนังสือที่ควรจะพิมพเปนสาธารณกุศล ทั้ง
เหลากรรมการก็เห็นพองวา "สมัยนี้มีผูเอาใจใสในการศึกษาโบราณคดีมีพงษาวดารเปนตน" แตวาหาหนังสืออางอิง
ไดยาก เนื่องจากบางเลมยังไมไดพิมพ บางเลมจําหนายหมดไปแลว หรือที่พอหาไดก็ "เปนฉบับที่วิปลาศคลาส
เคลื่อนไมสมควรจะใชในการตรวจสอบศึกษา" (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 1: 88) ขอความนี้เหลานี้แสดงถึงความ
ตองการ หรือ "ตลาด" ของหนังสือทางประวัติศาสตรในยุคดังกลาว สวนอีกดานหนึ่งก็พบวา การกระตุนใหเจานาย
พิมพหนังสือแจกก็เนื่องจากวาหอพระสมุดไมมีทุนมากพอจนกลายเปนธรรมเนียมพิมพหนังสือแจก (พิพิธภัณ ฑ
วังวรดิศ, 2560) ซึ่งประชุมพงศาวดารก็เปนชุดหนังสือหนึ่งในนั้น
ประชุม พงศาวดารที่เกี่ยวของโดยตรงกับ มณฑลพายัพ ก็คือ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3 ที่ตีพิมพป
2457, ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 5 (2460) และประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 (2461) ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 3
ในสวน พงศาวดารนครเชียงใหม คือ งานชิ้นเดียวกับ พงษาวดารนครเชียงใหม นครลําปาง และลําพูนไชย (2418)
แตถูกนํามาผลิตซ้ําอีกครั้งรวมชุดกับ พงศาวดารปตตานี และ พงศาวดารสงขลา ซึ่งถือเปน "หนังสือพงศาวดาร
เกร็ด" ในหอพระสมุดซึ่งยังไมไดพิมพ ซึ่งการนํามาพิมพนี้ไมไดสอบแกของเดิม ในคํานําไดกลาวสรุปวาเปนเรื่อง
"วงษตระกูลของเจานายในมณฑลพายัพ" ซึ่ง "รับราชการ" ในเมืองนครเชียงใหม เมืองนครลําปาง เมืองนครลําพูน
"ทุกวันนี้" (ประชุมพงษาวดาร ภาคที่ 3: (2) และ (6)) การเปลี่ยนชื่อเปนพงศาวดารนครเชียงใหมสะทอนใหเห็นถึง
การใหความสําคัญกับเมืองศูนยกลางอยางเชียงใหมไมใชทั้งสามหัวเมืองดังชื่อเกา เนื้อหาของพงศาวดารนี้จบลงใน
ป 2418 ถึงตอนเลื่อนตําแหนงเจาดาราดิเรกรัตนไพโรจนเปนเจานครลําพูนไชย
ขณะที่ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 5 (2460) ก็เปนการรวม พงศาวดารลาวเฉียง (2449) มาอยูรวมกับ
หนังสืออื่นๆ คือ จดหมายเหตุจีนวาดวยกรุงสยามแตโบราณ, ศักราชรัชกาลครั้งกรุงศรีอยุธยาตามที่สอบใหม และ
พงศาวดารเมืองหลวงพระบาง ในคํานํากลาววาเดิมพิมพอยูในหนังสือวชิรญาณเมื่อป 2442 แตแยกยายกันหลาย
เลมจึงควรมีการพิมพไวในที่เดียว จะได "เปนอนุสาวรีปรีชาญาณของพระยาประชากิจกรจักร" เนื้อหาจบลงในป
2418 (พระยาประชากิจกรจักร: 509-510) เชนเดียวกันกับพงศาวดารนครเชียงใหม นาสนใจวาเหตุใดคํานําถึงไม
กลาวถึงฉบับที่พิมพป 2450 ไมเพียงเทานั้น ยังไดมีการปรับตนฉบับดวยการตัดออกคําอธิบายที่ใชตัวอักษรและ
ภาษาอังกฤษเพื่อความสะดวกในการพิมพ และชี้ใหเห็นวา "วินิจฉัยโบราณคดี" อาจมีผิดถูกและมีทั้งผูเห็นดวยและ
ไมเห็นดวย ควรเขาใจวางานนี้เปนความเห็นของพระยาประชากิจกรจักร (ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 5, 2460: คํา
นํา)
ที่นาสนใจก็คือ ประชุมพงศาวดาร ภาคที่ 10 อันรวมอยูใน ราชวงษปกรณ พงษาวดารเมืองนาน (ฉบับ
พระเจ า สุ ริ ย พงษ ผ ริ ต เดช) ซึ่ งแตกต า งไปต น ฉบั บ 2 เล ม ที่ ผ า นมาเนื่ อ งจากถื อ เป น การเขี ย น-เรี ย บเรี ย ง
ประวัติศาสตรขึ้นมาจากเจานายทองถิ่นไมใชจากฝงสยาม เนื้อหาจบลงราวป 2437 ในคํานํากลาววาเดิมมีอยูในหอ
พระสมุดวชิรญาณยังไมเคย "ปรากฏแกมหาชนมาแตกอน" การตีพิมพครั้งนีท้ ี่พิเศษก็คือเพื่อที่จะพิมพแจกในงาน
ศพพระเจาสุริยพงษผริตเดช การจัดพิมพนี้จึงเปนเสมือน "อนุสาวรีของพระเจาสุริยพงษผริตเดช" เชนเดียวกับ
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ประชุมพงศาวดารกอนที่การจัดพิ มพ เพื่อเปนหนังสืออนุสรณงานศพเปนงานที่แขงกับเวลา จึงไมสามารถที่จ ะ
ตรวจสอบกับพงศาวดารเลมอื่นได ขอสังเกตอีกประการคือ สํานวนภาษาใช "ภาษาไทยเหนือ" ถอยคําจะผิดเพี้ยน
กับ "ขางใต" อยูบาง
การพิมพครั้งนี้เปนสํานวนเดิมไมดัดแปลงแกไข เวนบางคําซึ่งไมสําคัญใหคัดศัพทที่แปลกกับภาษาขางใต
เรียบเรียงมีคําแปลพิมพไวสวนหนึ่งตางหาก (ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10, 2461: คํานํา) โดยสาระแลวจะเห็นวา
แบงเปน 3 ภาค ภาคแรกจะกลาวเริ่มจากประวัติศาสตรพุทธศาสนาสากลนั่นคือ ลําดับวงศของพระพุทธเจาสมณ
โคม แลวกลาวถึงลวจักราชทางโยนก การสรางเมืองลําพูนของจามเทวี และเรื่องของพระยามังรายมาจนถึงการที่
พมาตีเมืองเชียงใหมได สวนภาคที่ 2 จะเนนเฉพาะบริเวณเมืองปว-เมืองนาน ภาคที่ 3 กลาวถึงนานชวงที่ขึ้นกับ
กรุงเทพฯ ตัวบทในภาคที่ 1 นั้นอาจจะหาอานไดในสวนพงศาวดารลาวเฉียง แตภาคที่ 2 และ 3 นั้น นับวาเปนชุด
ความรูอีกชุดที่แยกออกจากพงศาวดารลาวเฉียง หรืออีกแงก็คือมีความคลายคลึงกับ ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม
และตํานานสิบหาราชวงศที่เลาอดีตอันยาวนานมาตั้งแตดินแดนโยนกมาจนถึงประวัติศาสตรของกลุมเจาเจ็ดตน
แตความสัมพันธทางการเมืองของนานนั้นอยูในบริเวณแมน้ําโขง ดังตํานานที่กลาวถึงการสรางเมืองปว
วา พระยาภูคามีลูกคือ เจาขุนนุน และเจาขุนฟอง ทองสองอยากเปน "พระยา" จึงใหไปหาพระยาเถรแตงที่อยูดอย
ติ้วดอยวาว พระยาเถรแตงจึงสรางเมืองทางทิศตะวันออกของแมน้ําโขงสรางเมือง "จันทบุรี" ใหเจาขุนนุนผูพี่ สวน
ทิศตะวันตกมาถึงบริเวณแมน้ํานาน "เอาไมเทาขีดไปเปนเตชะกะพยุหะ" แลวตั้งชื่อวา "วรนคร" ตอมาเรียกกันวา
เมืองปว แลวใหเจาขุนฟองผูนองครองเมือง (ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10: 76) ในยุคตอมามีการสรางเวียงแชแหง
โดยพระยาการเมือง จากนั้นพระยาผากองผูลูก อยูเวียงแชแหงแลวพบวาแหงแลงขาดแคลนน้ําจึงยายมาสราง
เวียงกุมบานหวยไค ซึ่งก็คือ เวียงนานในป 1911 (ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10: 84-85) นี่คือ ประวัติศาสตรของ
นา นที่ยังเป นอิ สระจากอิ ท ธิ พลของเชี ยงใหม อยางไรก็ตามในที่สุดน านก็เสียเมืองให กับ เชีย งใหม ในป 1993
(ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10: 89) ถือเปนหัวเมืองสุดทายที่ถูกผนวกเปนสวนหนึ่งของอาณาจักรลานนาในชวงที่
เชียงใหมมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและการเมืองสูงที่สุด อยางไรก็ตามในยุคหลังชวงศตวรรษที่ 22 หลังจากที่พมาเขา
ยึดครองลานนาและทําลายบูรณภาพของอาณาจักรแลว เมืองตางๆ ก็ไมไดขึ้นกับเชียงใหมอีก และชัดเจนมากขึ้น
เมื่อกลางศตวรรษที่ 24 ที่นานก็ถือเปนอีกกลุมการเมืองหนึ่งที่เขามาสวามิภักดิก์ ับสยามโดยไมไดอยูภายใตอิทธิพล
การเมืองจากฝงลุมน้ําปง มีการฟนฟูเมืองขึ้นใหม ดังขอมูลที่วาเจาอัตถวรปญโญ เจาหลวงนานไดแผวถางเวียงนาน
เกาในป 2343 และปตอมาก็ลงไปกราบบังคมทูลกษัตริยสยามเพื่อขอฟนฟูเวียงนานเดิม (ประชุมพงษาวดารภาคที่
10: 138) ความเปลี่ยนแปลงของนานเกิดขึ้นอีกครั้ง เมื่อเจาสุมนเทวราชใหสรางเมืองใหมเนื่อ งจากเมืองเกา
ประสบปญหาน้ําทวม (ประชุมพงษาวดารภาคที่ 10: 151)
เมื่อพิจารณาหัวเมืองในลุมน้ําปง วัง ยม นานแลว งานประวัติศาสตรที่หายไปพรอมกับความสําคัญของ
ตระกู ล เจ านายคือ เมื องแพรแ ห งลุม น้ํายมที่ถูก ลดบทบาทไปพรอมกับ คราวปราบเงี้ยวของสยามในป 2445
อยางไรก็ตามบทบาทของแพรเองนั้นถูกมองจากสยามอยางดอยคาในอีก 2 กรณี นั่นคือ ไมสามารถสรางผลงานใน
ยุคเก็ บผั กใส ซา เก็ บ ขาใส เมืองได (ชั ยพงษ สําเนียง, 2551: 62) หรือ การที่พ ระยามังไชยถูก ตัวไวที่กรุงเทพฯ
เนื่องจากตองสงสัยวาเคยขึ้นอยูกับพมามานานและสวามิภักดิ์ตอพระเจากรุงธนบุรี (ชัยพงษ สําเนียง: 64)
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การประกอบสรางความรูเกี่ยวกับหัวเมืองตางๆ กลายเปนเครื่องมือสําคัญในการสรางความชอบธรรมใน
การปกครองใหกับรัฐบาลสยาม และในที่นี้ก็ถือเปนหนึ่งในกระบวนการผลิตพื้นที่แบบอาณานิคมไปดวย
3. สรุปผลการศึกษา
ชนชั้ น นํ าสยามมิ ไดใช กํ าลังทางการทหารหรืออํานาจทางการเมืองในการจัด ระเบียบและสรางสิ่งที่
เรียกวามณฑลพายัพอยางเดียว แตยังไดสรางความรูแบบอาณานิคมทางดานประวัติศาสตรและโบราณคดีเขา
ครอบงําวิธีคิดเกี่ยวกับอดีตในดินแดนมณฑลพายัพดวยการสรางควบคุมและปรับเปลี่ยนอดีตของผูคนในดินแดน
พายัพไปเปนผูที่อยูสถานะที่ต่ํากวา โดยอาศัยการอธิบายดวยความเปนเหตุเปนผลแบบสมัยใหม และหลักฐานเชิง
ประจักษที่ผานการตีความมาแลว งานนี้ชี้วาการผลิตพื้นที่แบบอาณานิคมของสยาม เกิดขึ้นใน 3 ประเด็น นั่นคือ
การแสดงใหเห็นวาพวกลาว ต่ําตอยกวาสยามทางดานประวัติศาสตร-อารยธรรม ประเด็นที่สองคือ การยกยอง
ความรุงเรืองทางอารยธรรมดานศิลปศาสตรในดินแดนอาณานิคมในอดีตของ "ประเทศลานนา" "ลาวโบราณ" ซึ่ง
เปนคนละชุดกับลาวในพุทธศตวรรษที่ 24-25 ที่ "ไมมีสติปญญาตรึกตรอง" ประเด็นที่สามคือ การตอกย้ําความ
เหนือกวาของสยามถูกผลิตซ้ําดวยงานเขียนบันทึกเชิงประวัติศาสตร ประเภทประชุมพงศาวดาร
กระบวนการการผลิตพื้นที่แบบอาณานิคมของสยามในมณฑลพายัพ มีลักษณะที่นาสังเกตก็คือ อํานาจ
การจัดการความรูของสยามที่มีตอมณฑลพายัพ มีลักษณะคลายคลึงกับที่อังกฤษกระทํากับอินเดียและพมา นั่นคือ
เปนปฏิบัติการระหวางรัฐที่มีชุดโครงเรื่องประวัติศาสตรที่แตกตางกัน มีลักษณะของพื้นที-่ ภูมิศาสตรที่แตกตางกัน
แตไดเขามาสรางอํานาจความรูทางประวัติศาสตร ศิลปะ และโบราณคดีครอบทับกัน นั่นคือสิ่งที่สยามกระทําตอ
มณฑลพายัพที่เคยเปนอาณาจักรลานนาเพื่อสรางชุดความรูใหมที่จะสงผลตอความชอบธรรมในการปกครองของ
เจาอาณานิคม ทั้งที่กอนหนาพุทธศตวรรษที่ 24 สยามไมเคยครอบครองดินแดนดังกลาวในฐานะประเทศราชไดเลย
การโนมนาวไปสูการยอมรับอํานาจสยามยังสัมพันธกับแนวคิดการผลิตพื้นที่แบบอาณานิคม นั่นคือ การ
แปลงโบราณสถาน โบราณวัตถุ งานศิลปะ พื้นที่ทางประวัติศาสตรของมณฑลพายัพใหกลายเปนสวนหนึ่งของ
โครงเรื่องทางประวัติศาสตร ซึ่งพื้นที่-ภูมิศาสตรเหลานี้ยังเชื่อมตอดินแดนทางประวัติศาสตรในจินตนาการที่เปน
รูปธรรม มีหลักฐานอางอิงและอธิบายไดอยางเปนเหตุเปนผล ทั้งยังสามารถเดินทางไปถึงเพื่อสํารวจ ตรวจตรา
ควบคุม และจั ด การปกครองพื้ น ที่ ไ ด มิใชเ ป น การกลา วอา งถึง ดิน แดนห า งไกลที่ เข าถึ งไมไ ด ด ว ยตั วเองด ว ย
ประสบการณเชิงจิตวิญญาณ หรือระบบคิดทางจักรวาลไตรภูมิเชิงศาสนาอีกตอไป
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