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จุลสาร
ฉบับปฐมฤกษ์



ประวัติศาสตร์นิพนธ์
ของการเรียกชื่อเมืองเขลางค์ เวียงละกอน และลำาปาง1

ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์2

 ในโลกอันซับซ้อน การเกิดข้ึนและดำารงอยู่ช่ือเสียงเรียงนาม

ของสรรพสิ่งนั้นเป็นไปตามปัจจัยทางสังคมและเงื่อนไขทาง

ประวัติศาสตร์เสมอ ชื่อ อาจถูกทำาให้จำาและถูกทำาให้ลืมด้วย

เหตุผลทางการเมือง การต่อรองทางผลประโยชน์ หรือเหตุผล

ความศักดิ์สิทธิ์ทางด้านศาสนา โดยเฉพาะชื่อเรียกบุคคล หรือ

สถานที่ทางประวัติศาสตร์ย่อมมีการเปลี่ยนแปร และตีความ

อยู่เสมอ

 “ลำ�ป�ง” เป็นชื่อสามัญของจังหวัดที่รู้จักกันโดยทั่วไป 

ขณะที่อีกด้านหนึ่งก็ความเชื่อที่ว่าการเรียกชื่อจังหวัดที่ถูกต้อง

ควรจะเป็น “นครลำ�ป�ง” มากกว่า ความเห็นดังกล่าวเห็นว่า

นครลำาปางนั้นคือจังหวัดท่ีมีชื่อนครนำาหน้าแบบเดียวกับ

นครสวรรค์ นครปฐม นครศรีธรรมราช นครราชสีมา ฯลฯ

ปัญหายังไม่ยุติแค่น้ัน ด้วยความท่ีลำาปางเป็นเมืองท่ีมีประวัติศาสตร์

อันยาวนาน ชื่อบ้านนามเมืองต่างๆจึงปรากฏอยู่ตามหลักฐาน

ทางประวัติศาสตร์ในยุคต่างๆจำานวนมาก 

 นอกจากประวัติศาสตร์ลำาปางที่นำาเอาตำานานและ

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์มาผสมผสานกันจนแยกไม่ออก 

จะไม่ทำาให้เราเข้าใจความเปลี่ยนแปลงของถิ่นฐานบ้านเมือง

แล้ว การเลือกใช้คำาเรียกชื่อ ก็ยังเป็นปัญหาด้วย เนื่องจากเรา

ไม่สามารถที่จะขมวดความคิดรวบยอดได้เลยว่า ชื่อบ้านเมือง

ทำาไมถึงไม่เหมือนกัน มันเป็นช่ือเฉพาะของยุคใดสมัยใดหรือไม่

ในบทความน้ีจึงขอทดลองใช้วิธีการทางประวัติศาสตร์เพ่ือสืบค้น

และแยกแยะชุดคำาต่างที่เกี่ยวข้องกับลำาปางในยุคสมัยต่างๆ 

ก. ขอบเขตของจังหวัดลำ�ป�งที่เปลี่ยนแปลงไปต�มยุคสมัย

 หากเราเอาความคิดของคนในปัจจุบันมองย้อนกลับไป 

เราอาจจะจินตนาการถึงพื้นที่ของจังหวัดลำาปางบนแผนที่อันมี

อาณาเขตชัดเจนประหน่ึงว่า มีเส้นเขตแดนลากตัดผ่านสันปันนำา้

ของเทือกเขาและแม่นำ้าลำาห้วยต่างๆ ในเส้นแดนนั้น ประกอบ

ด้วยพื้นที่ของเมืองต่างๆ ที่อยู่ในเขตแดนของอำาเภอนั่นเอง 

แต่ในความเป็นจริงแล้วลักษณะของการใช้และการหมุดหมาย

พื้นที่ในอดีต หาได้เป็นเช่นนั้นทั้งหมดไม่ เนื่องจากว่า ขอบเขต

ของจังหวัดเป็นสิ่งที่พึ่งเกิดขึ้นมาประมาณ 100 ปีนี้ ระบบการ

ปกครองสมัยใหม่ที่รัฐสยามนำาคัมภีร์รัฐศาสตร์แบบอาณานิคม

มาพลิกใช้ ทำาให้เกิดระบบราชการส่วนภูมิภาคที่สร้างขึ้นเพื่อ

ควบคุมและให้บริการราษฎรเพ่ือให้มีเอกภาพ มีความเป็นอันหน่ึง

อันเดียวกันของรัฐชาติสมัยใหม่3  หลังจากที่อำาเภอลองได้แยก

จากลำาปางไปขึ้นกับแพร่ ก็นับได้ว่าขอบเขตของจังหวัดลำาปาง

อย่างท่ีเรารู้จักจึงลงตัวมานับแต่น้ัน (ไม่นับอำาเภอต่างๆท่ีแยกตัว

ออกมาจากอำาเภอขนาดใหญ่ ในภายหลัง เช่น อ.แม่เมาะ 

อ.เมืองปาน)

 ย้อนกลับไปไกลกว่าเดิม ดินแดนท่ีเก่ียวข้องกับศูนย์กลาง

อำานาจที่ลำาปางก่อนหน้า 100 ปีที่แล้ว มีสิ่งที่ต้องเข้าใจก่อน

อย่างน้อย 2 ประการ ประการแรกก็คือ คนสมัยนั้นไม่มี

แนวคิดเกี่ยวกับการแบ่งเขตดินแดนที่ตายตัว แต่เน้นที่จะแผ่

ขยายอำานาจผ่านการควบคุมกำาลังคน หรืออาจกล่าวว่า อำานาจ

ทางการเมืองในอดีตคืออำานาจเหนือตัวคน มากกว่าอำานาจ

เหนือดินแดน เนื่องจากกำาลังคนนั้นเป็นทรัพยากรที่นำามาใช้

ในฐานแรงงานเอนกประสงค์ ตั้งแต่เป็นทหาร คนหาของป่า 

ไปจนถึงผู้รับใช้ของมูลนาย การเสียดินแดนจึงไม่ใช่ปัญหา

สำาคัญเท่ากับอำานาจของรัฐท่ีแผ่ขยายไปควบคุมคนลำาปางเกิดข้ึน

บนฐานความสัมพันธ์กับรัฐหริภุญไชยที่ลำาพูนอันเป็นเมือง

เครือข่ายละโว้ ทวารวดีลุ่มแม่นำ้าป่าสัก ลพบุรี ก่อนที่จะถูก

ครอบงำาโดยกลุ่มการเมืองของพญามังราย

 หนังสือ ประวัติศาสตร์ล้านนา จะระบุถึงระบบเมืองล้าน

นาออกเป็น 3 ระดับ นั่นคือ เมืองราชธานีคือเชียงใหม่-ลำาพูน 

ต่อมาคือเมืองข้าหลวง และหัวเมืองประเทศราช4 ลำาปางอยู่ใน

ระดับเมืองข้าหลวง ซึ่งจะต้องเข้าใจว่าระบบเช่นนี้มันดำารงอยู่

เฉพาะช่วงที่อำานาจของศูนย์กลางอย่างเชียงใหม่เข้มแข็ง

เท่านั้นในยุคต้นถึงยุคทองของล้านนา ลำาปางมีบทบาทสำาคัญ

ที่ปรากฏในหน้าประวัติศาสตร์ เนื่องจากตั้งอยู่ในฐานะเมือง

ยุทธศาสตร์การรบ อันเนื่องมาจากสงครามกับอยุธยา

1.  บทความวิชาการนำาเสนอใน งานเสวนาวิชาการ ลำาปางศึกษา ครั้งที่ 2 วันที่ 8 สิงหาคม 2555 ณ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

2.  อาจารย์ประจำาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำาปาง

3. อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องรัฐชาติ เขตแดนและแผนที่สมัยใหม่ที่เพิ่งก่อตัวเมื่อ 100 กว่าปี ได้ใน ธงชัย วินิจจะกูล. “ประวัติศาสตร์การสร้างตัวตน” 

 ใน อยู่เมืองไทย : รวมบทความทางสังคมการเมือง เพื่อเป็นเกียรติแด่ ศาสตราจารย์ เสน่ห์ จามริก ในโอกาสอายุครบ 60 ปี 

 (กรุงเทพฯ : สำานักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์), 2530

4. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.190-192



5. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม 7 จารึกในจังหวัดลำาปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547, น.19

6. คัมภีร์ใบลานวัดนาคตหลวง ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ และคัมภีร์ใบลานวัดป่าตัน ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ ดูใน โครงการวิจัยคัมภีร์ใบลานภาคเหนือ. 

 บัญชีรายชื่อคัมภีร์ใบลาน จังหวัดลำาปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2524, น.158และน.179

7. พระโพธิรังสี, พระยาปริยัติธรรมธาดา (แพ ตาละลักษณ์) และพระญาณวิชิตร (สิทธิ โลจนานนท์) แปล. เรื่องจามเทวีวงศ์ พงศาวดารเมืองหริภุญไชย  

 (นนทบุรี: ศรีปัญญา), 2554, น.196-197 มีข้อเสนอว่าตำาแหน่งของอาลัมพางคนครที่อยู่ทางทิศใต้และทิศตะวันตกนั้นมีอยู่สองบริเวณนั่นคือบริเวณ

 วัดพระธาตุลำาปางหลวง อ.เกาะคาในปัจจุบันและบริเวณตะวันตกเฉียงใต้ของกำาแพงเมืองเขลางคนครในพื้นที่ไม่ไกลกันปัจจุบันอยู่ระหว่างบริเวณ

 ตรอกสันโค้ง ต.เวียงเหนือ และถ.รัษฎา ต.เวียงเหนือ อ.เมืองลำาปาง

 สิ่งเหล่าน้ีไม่สามารถดำารงอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หลังจากการที่ล้านนาเสื่อมอำานาจและอยู่ภายใต้การปกครอง

พม่ากว่า 200 ปี ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 22 สภาพทางการเมือง

ที่ไร้เสถียรภาพของล้านนา จึงนำาซึ่งอำานาจการควบคุมคนและ

ควบคุมดินแดนในอาณัติอีกด้วย จึงไม่แปลกใจอะไรที่ในปลาย

พุทธศตวรรษที่ 23 การลุกฮือขึ้นมาต่อต้านความฉ้อฉลของ

ขุนนางพม่า จึงเกิดข้ึนไม่เป็นระบบและต่างคนต่างทำา เจ้าเมือง

ลำาปางก็ไม่สามารถจะรักษาความเป็นธรรมได้ กลุ่มการเมือง

ย่อยๆ ในช่วงนั้นก็อยู่ในสภาพที่จัดการตัวเอง สิ่งเหล่านี้เป็น

ดัชนีชี้ให้เห็นถึงความไร้เอกภาพของเมืองที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ

หลังจากที่ล้านนาในยุคทองเสื่อมอำานาจลง การเสื่อมอำานาจ

ของเหล่าหัวเมืองน้ี จำาเป็นต้องอาศัยการศึกษาวิจัยอย่างจริงจัง

ต่อไป อย่างไรก็ดีในยุคเก็บผักใส่ซ้าเก็บข้าใส่เมือง ก็ถือว่าเป็นการ

สร้างความเป็นปึกแผ่นครั้งใหม่อีกครั้งด้วยกลุ่มการเมือง

เจ้าเจ็ดตน ที่นำามาสู่การสวามิภักดิ์ต่อสยามเป็นครั้งแรกใน

ประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยกรุงธนบุรี จนถูกผนวกรวมอยู่ในรัฐ

สมัยใหม่แบบสยาม ดำารงต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน

 ด้วยความลำาปางมีบทบาทในทางประวัติศาสตร์เกือบตลอด

จึ งทำ า ให้มีปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ มการเมืองอยู่ ตลอดเวลา 

ความเปลี่ยนแปลงของการตั้งถ่ินฐานไม่ว่าจะเป็นชนชั้นสูง 

หรือเหล่าไพร่ทาสท่ีถูกกวาดต้อนมาอยู่เสมอทำาให้ ลำาปางถูกเรียก

ในนามอันหลากหลาย นำามาสู่ข้อเสนอของบทความนี้

ข. ที่ม�และร�กของคำ�ว่� “ลำ�ป�ง”

 ในที่นี้จะเริ่มสืบค้นจากคำาว่า “ลำ�ป�ง” เสียก่อน คำานี้

ถูกใช้อย่างเป็นทางการ และปรากฏทั่วไปตามเอกสารราชการ 

สถานที่ราชการ องค์กร สถาบันต่างๆ รวมไปถึงร้านค้าและ

หน่วยงานเอกชน หรือกล่าวได้ว่า มันเป็นชื่อที่เราพบเห็นได้

ตามชีวิตประจำาวันไม่ว่าจะเป็นป้ายหน่วยงาน ป้ายร้านค้า 

ป้ายจราจร ฯลฯ การเปลี่ยนชื่อจังหวัด จึงกระทบกระเทือน

ต่อสิ่งเหล่านี้โดยตรง แต่ถึงอย่างไรก็ตามการเปลี่ยนไม่เปลี่ยน 

ไม่ใช่เรื่องสำาคัญเท่าการถกเถียงเพื่อการตัดสินใจอันมีพื้นฐาน

อยู่บนข้อมูลและการตีความทางประวัติศาสตร์ 

 ใ น ที่ นี้ เ ร า จ ะ สื บ ค้ น ถ้ อ ย คำ า จ า ก ห ลั ก ฐ า น ท า ง

ประวัติศาสตร์ เริ่มด้วยคำาว่า “ลำ�ป�ง” ว่ามีปรากฏอยู่ที่ใดใน

บริบทไหนบ้าง

1)  หลักฐานที่เก่าแก่ที่สุดก็คือ จารึกวัดพระธาตุลำาปางหลวง

 ปี พ.ศ.2019 ระบุว่า

 “เจ้าหมื่นคำาเพชรมากินเมืองนคร มาเลิกศาสนาพระธาตุ

 เจ้าในลำาพาง” 5  

 จากเน้ือสารน้ีวิเคราะห์ได้ว่า น่ีคือการจารึกในสมัยล้านนา

(พ.ศ.2019) นับเป็นหลักฐานร่วมสมัยที่มีความน่าเชื่อถือมาก

ที่สุดหลักฐานหนึ่งเนื่องจากว่า เป็นหลักฐานที่มีการระบุปีที่

จารึกแน่นอน สามารถตรวจสอบกับหลักฐานร่วมสมัยอื่นๆ ได้ 

ข้อความบนจารึกได้แยกแยะให้เห็นว่ามีเมืองอยู่ 2 เมืองในยุคน้ัน

เมืองหนึ่งคือ “เมืองนคร” ที่เป็นเมืองที่เจ้าหมื่นคำาเพชรมา

ปกครองกับ “ลำ�ป�ง” ท่ีเป็นท่ีประดิษฐานพระธาตุเจ้า ในส่วน

ของเมืองนครจะได้กล่าวต่อไป แต่จากหลักฐานน้ีจะทำาให้เห็นว่า

ลำาปางในที ่นี ้ผูกพันกับพระธาตุเจ้า ซึ ่งสันนิษฐานว่าคือ 

วัดพระธาตุลำาปางหลวงนั่นเอง และอาจเป็นได้ว่าบริเวณ

พระธาตุแห่งน้ีเรียกว่า “ลำ�ป�ง” นอกจากน้ันยังพบคัมภีร์ใบลาน

ที่ไม่อาจกำาหนดอายุแน่ชัดก็ระบุถึงคำาว่า “ธ�ตุเจ้�ลำ�ป�ง”6

ที่เป็นการใช้คำาว่า “ลำ�ป�ง” เฉยๆ ไม่ใช่ “ลำ�ป�งหลวง” 

ดังนั้นมีความเป็นไปได้สูงว่า “ลำ�ป�ง” ในที่นี้ก็คือบริเวณ 

บ้านลำาปางหลวง ต.ลำาปางหลวง อ.เกาะคา จ.ลำาปาง 

ในปัจจุบันนั่นเอง

2) “อ�ลัมพ�งคนคร” เป็นอีกคำาหนึ่งที่ใกล้เคียงกับคำาว่า 

“ลำ�ป�ง” ปรากฏในหลักฐานที่เป็นคัมภีร์ทางศาสนาก็คือ 

จามเทวีวงศ์ (แต่งขึ้นราวปี พ.ศ.1950-2060) ที่ระบุว่า 

หลังจากที่สุพรหมฤาษีสร้างเมือง “เขล�งคนคร” (ซึ่งจะกล่าว

ต่อไป) ให้กับเจ้าอนันตยศแล้ว ก็ได้สร้างเมือง “อ�ลัมพ�งคนคร”

ที่อยู่ทางทิศใต้ ค่อนไปทางทิศตะวันตก ซึ่งตรงกับตำาแหน่ง

ของวัดพระธาตุลำาปางหลวง

 “ในขณนั้นพระมหาพรหมฤาษีจึงสร้างพระนครหนึ่งใน

ด้านทักษิณทิศ แลปัจฉิมทิศแห่งเขลางคนคร...พระนครนั้น

พระพรหมฤาษสีรา้งแลว้ในเนนิอนัยอ้ยมาตามแนวเขลางคนคร

คนทั้งหลายจึงได้เรียกว่า อาลัมพางคนคร”7 

 แม้การเขียนตำานานนี้ก็เกิดขึ้นในยุคล้านนาเช่นเดียวกัน 

ซ่ึงอาจถือได้ว่าเป็นระยะเวลาใกล้เคียงกันกับ จารึกวัดพระธาตุ

ลำาปางหลวง ปี พ.ศ.2019 พบว่าในยุคนี้ พุทธศาสนาได้มี

บทบาทสำาคัญขึ้นมากไม่ว่าจะเป็นบทบาททางด้านการเมือง 

บทบาททางด้านฐานความรู้สำาคัญ กล่าวกันว่า เป็นยุคที่



วรรณกรรมทางพุทธศาสนาขยายตัวมาก โดยเฉพาะความรู้

ของการใช้ภาษาบาลีอันเป็นภาษาหลักในพุทธศาสนาแบบ

เถรวาท จนกล่าวได้ว่า เกิดการใช้ทักษะความรู้ภาษาบาลีเข้า

มาผสมผสาน จึงอาจตั้งข้อสังเกตได้ว่า “อ�ลัมพ�งคนคร” ก็

อาจเป็นอีกรูปหนึ่งของคำาว่า “ลำ�ป�ง” หรือ “ลำ�พ�ง” ที่ถูก 

“บวช” เป็นภาษาบาลี อาจนับว่าเป็นผลผลิตทางวัฒนธรรม 

ตามความนิยมของยุคสมัยก็เป็นได้

3) การใช้คำาว่า “ลำ�ป�ง” โดยตรงน้ันยังปรากฏในช่ือวัดอีกด้วย

ดังท่ีเห็นได้จากการใช้ “พระมห�ธ�ตุลำ�ป�ง”8  “พระมห�ชิน

ธ�ตุเจ้�ลำ�ป�ง”9 “วัดหลวงลำ�ป�ง”10 และ “วัดลำ�ป�ง”11   

ในตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (พ.ศ. 2370-2371)  “วัดมห�ธ�ตุ

เจ้�รัมพ�ง”12 ใน พื้นเมืองเชียงแสน (ฉบับคัดลอก พ.ศ.2439)  

4) นอกจากนั้นยังพบการคำาว่า “ลำ�ป�ง” ที่คาดว่าจะ

ถูกแปลงเป็นภาษาบาลีตามสมัยนิยมในรูปอื่นๆอีก ได้แก่ 

“พรวรชินธ�ตูเจ้�ล�มพกปูรีเริอง” (พระวรชินธาตุเจ้าลาม

พะกะบุรีเรือง) ซึ่งหมายถึง พระธาตุลำาปางหลวง ในจารึกสร้าง

ร้ัวเหล็กล้อมรอบเจดีย์ในปี พ.ศ. 2339 ซ่ึงเป็นร้ัวท่ีพระเจ้ากาวิละ

แห่งเชียงใหม่พร้อมท้ังเครือญาติท่ีเป็นท้ังเจ้าเมือง “นครเขล�ง”13

มาร่วมสร้างเพื่อบูชาเพื่อสืบศาสนาต่อไป 

 คำาว่า “พระวรชินธ�ตุเจ้�ล�มพะกะบุรีเรือง” ยังมี

ร่องรอยที่สัมพันธ์กับ คำาว่า “ลัมพก�รีวัน” อีกด้วย คำานี้ที่

ถูกอ้างถึงใน ตำานานพระธาตุลำาปางหลวง (ฉบับวัดพระสิงห์ 

ต.เวียง อ.เมือง จ.เชียงราย น่าจะมีอายุหลังปี พ.ศ.2442) จึง

เป็นไปได้ว่า “ลัมพก�รีวัน” ก็เป็นชื่อเรียกชุมชนลำาปางหลวง

ในอดีต แต่เป็นภาษาถิ่นที่ถูกทำาให้เป็นบาลี โดยความนิยมใน

สมัยจารีตเช่นกัน 

 “พระพุทธเจ้าสระเด็จไปด้วยลำาดับบ้านเมืองใหญ่เมืองน้อย

ทั้งหลาย พระพุทธเจ้าไปรอดบ้านอันนึ่งชื่อ ลัมพการีวัน”14   

5) นอกจากนั้นยังปรากฏคำาที่อาจสันนิษฐานได้ว่า มาจาก

การบวชแปลงไปเป็นบาลี ได้แก่ “ลัพภกัปปะนคร” ในตำานาน

ธาตุเสด็จ เพื่อหมายถึงบริเวณพระธาตุลำาปางหลวงนั่นเอง15  

ยังมีการใช้คำาว่า “สุภติลัมภกัปปะบุรีนคร”16 อันเป็นที ่

ประดิษฐานมหาธาตุเจ้าลัมพาง ในตำานานเมืองลครอีกด้วย

6) เราพบว่ามีการใช้คำาว่า “ลำ�ป�งกล�ง” ในตำานาน

พื้นเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นชื่อของที่ตั้งสนามรบระหว่างฝ่าย

เจ้าชายแก้วและนายพ่อเรือนกับกลุ่มท้าวลิ้นก่าน17  และใน

เอกสารเดียวกันก็เร่ิมมีการใช้คำาว่า “ลำ�ป�งหลวง”18 แล้วคำาว่า

“ลำ�ป�งกล�ง” เป็นชื่อของชุมชนที่ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางนำ้า

ที่เช่ือมระหว่างตัวเมืองและบริเวณวัดพระธาตุลำาปางหลวง 

ดังนั้นคำาว่า “ลำ�ป�งกล�ง” จึงถึงชุมชนที่อยู่ “ตรงกล�ง” 

โดยที่มีชื่ออ้างอิงกับ “ลำาปางหลวง” 

 ข้อสรุปก็คือโดยหลักฐานทางประวัติศาสตร์แล้ว พ้ืนท่ีเมือง

สำาคัญในที่ราบลุ่มแม่นำ้าวังตอนกลางมีอยู่ 2 บริเวณนั่น

คือชุมชนบริเวณวัดพระธาตุลำาปางหลวง ต.ลำาปางหลวง 

อ.เกาะคา บริเวณนี้ถูกเรียกว่า “ลำ�ป�ง” โดยที่มีชื่อเรียกอ่ืนๆ 

ที่เป็นคำาประดิษฐ์จากภาษาบาลีอีกนั่นคือ “อ�ลัมพ�งคนคร”

และ “ลัมพก�รีวัน” กระทั่งการใช้คำาว่า “พระวรชินธ�ตุเจ้�

ล�มพะกะบุรีเรือง” และอีกส่วนคือตัวเมืองในบริเวณ ต.เวียงเหนือ

อ.เมืองลำาปาง ซึ่งจะกล่าวถึงชื่อเรียกในลำาดับต่อไป

ค. คำ�ที่เกี่ยวข้องกับชื่อบ้�นน�มเมืองลำ�ป�ง

 นอกจากคำาว่า “ลำ�ป�ง” แล้ว เรายังพบการเรียกลำาปาง

ในชื่ออื่นๆอีกด้วย ซึ่งส่วนใหญ่เรามักจะไม่ทราบที่มาที่ไปของ

คำาเหล่านั้น ในที่นี้จะแสดงให้เห็นถึงร่องรอยเหล่านั้น นั่นคือ 

ชุดคำาเก่ียวกับคำาว่า “เขล�งค์”,ชุดคำาเก่ียวกับคำาว่า “เมืองนคร”

“เวียงละคร”, ชุดคำาเกี่ยวกับคำาว่า “นครลำ�ป�ง” และชุด

คำาอื่นๆ รายละเอียดมีดังนี้

 1)	 ชุดคำาว่าที่เกี่ยวเนื่องกับเขลางค์

 คำาว่า “เขล�งค์”ถูกใช้ในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ในฐานะ

ท่ีเป็นความทรงจำาร่วมว่า ช่ือน้ีเป็นช่ือเก่าแก่ของจังหวัดลำาปาง

พบการใช้ปรากฏอยู่หลายแห่ง เช่น โรงเรียนเขลางค์นคร 

(ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง), สวนสาธารณะเขลางค์นคร (ต.สบตุ๋ย 

8. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.119

9. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.186

10. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.138

11. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (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. ประชุมตำานานลำาปาง (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2548, น.1

15. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง (เชียงใหม่ : ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2548, น.18

16. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.45

17. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.141

18. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.142



อ.เมือง), เทศบาลเมืองเขลางค์นคร (ต.ชมพู อ.เมือง เดิมชื่อว่า

เทศบาลตำาบลชมพู), สะพานเขลางค์นคร (ต.เวียงเหนือและ

ต.หัวเวียง) หรือแม้แต่ชื่อ “ชมรมเทิดมรดกเขล�งค์นคร” 

 ซึ่งในทางประวัติศาสตร์แล้วชื่อของเมืองเขลางค์น้ันเป็น

เมืองที่มีศูนย์กลางอยู่บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ต.เวียงเหนือ

ในปัจจุบัน เมื่อพิจารณาจากการใช้ชื่อแล้ว สถานที่ต่างๆ แทบ

ทั้งหมดไม่ได้เกี่ยวข้องกับคำาว่าเขลางค์อย่างตรงไปตรงมา

นอกจากว่าจะใช้คำาว่า“เขล�งค์” ในฐานะสำานึกทางประวัติศาสตร์

ร่วมกันของคนลำาปางที่มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และยาวนาน

 1.1)  “เขล�งคนคร”19 และ “เขล�งค์นคร”20 คำาน้ีปรากฏ

จากหลักฐานในพุทธศตวรรษที่ 21 จามเทวีวงศ์ (พ.ศ.1950-

2060) และ ชินกาลมาลีปกรณ์ (พ.ศ.2060-2071) ตามลำาดับ 

ชื่อนี้หมายถึง เมืองที่เจ้าอนันตยศหรือเจ้าอินทวร โอรสของ

พระนางจามเทวี ร่วมมือกับสุพรหมฤาษีและพรานเขลางค์ 

ทำาการสร้างข้ึนมา คำาว่า “เขล�งค์” เป็นช่ือเดียวกับนายพราน

ท่ีเป็นคนด้ังเดิมท่ีน่ัน ซ่ึงน่าจะเป็นผู้นำาท้องถ่ินท่ีมีความสำาคัญมาก

จนถึงกับนำามาต้ังเป็นช่ือเมือง มีการตีความไว้ว่าคำาว่า “เขล�งค์”

นี้เป็นภาษามอญคือ ฮฺลาง หรือ ขฺลาง แปลว่า ขัน หรือ โอ 

ที่ชาวเหนือทุกวันนี้เรียกว่า สลุง21 อย่างไรก็ข้อด้อยของ

หลักฐานนี้ก็คือ คัมภีร์เหล่านี้ถูกเขียนขึ้นหลังจากเหตุการณ์

เกิดขึ้นไม่ตำ่ากว่า 500 ปี จึงมีโอกาสที่ข้อเท็จจริงจะคลาด

เคลื่อนสูง แต่อย่างน้อยก็ทำาให้เราเห็นว่าความทรงจำาของคน

ยุคก่อนนั้นเลือกที่จะเรียกศูนย์กลางของลำาปางว่า “เขล�งค์”

 1.2) ใน ชินกาลมาลีปกรณ์ ก็ยังพบการใช้คำาว่า 

“นครเขล�งค์” และ “เมืองเขล�งค์ใหม่” ทำาให้เห็นการ

สลับใช้และการใช้คำาคล้ายกันในเอกสารเดียวกัน 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 พระองค์โดยลำาดับ นับจำานวนปีล่วง

แล้วได้ 215 ปี”22  

 ซึ่งเมืองเขลางค์ใหม่นี้น่าจะหมายถึงเมืองใหม่ที่สร้างขึ้น

รองรับศูนย์กลางอำานาจใหม่ ที่ย้ายมาอยู่บริเวณวัดปงสนุก 

ต.เวียงเหนือ อ.เมือง ในปัจจุบันซึ่งจะกล่าวต่อไป

 1.3) “เมืองเขล�งค์”23   พบการใช้คำานี้เพื่อระบุชื่อเมือง

ในยุคหริภุญชัย เม่ือคร้ังท่ีพญามังรายทำาศึกกับหริภุญชัย หลักฐาน

มาจาก พื้นเมืองเชียงใหม่ ที่อาจแต่งขึ้นราวๆปี พ.ศ.2370 - 

237124  นั่นหมายถึงว่าเป็นการเขียนย้อนหลังไปเกือบพันปี

 1.4)  ยังพบการใช้คำาว่า “เมืองนคอรเขล�ง”25 อีกครั้ง

ในรุ่นหลัง นั่นคือปรากฏในจารึกสร้างรั้วเหล็กล้อมรอบเจดีย์

วัดพระธาตุลำาปางหลวง ในปีพ.ศ.2339 เมื่อคราวพระเจ้ากา

วิละและเครือญาติสร้างรั้วเหล็กถวาย นับเป็นหลักฐานร่วม

สมัยที่ถูกจารึกขึ้นหลังจากสร้างรั้วเหล็กไม่นาน

 

 ดังนั้นเราอาจสรุปได้ว่า คำาว่าเมืองเขลางค์นคร นั้นเป็น

คำาที่ผูกขึ้นกับชื่อบุคคลสำาคัญในท้องถิ่นนั่นคือ พรานเขลางค์

และถูกเรียกเฉพาะส่วนที่เป็นเมืองเก่าที่มีศูนย์กลางอยู่ที่

บริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ต.เวียงเหนือ ขณะที่เมืองใหม่ทาง

ซีกตะวันตกนั้นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะกล่าวต่อไป

 2)	 ชุดคำาที่เกี่ยวกับคำาว่าเมืองนคร,	เวียงลคอร

 คำาน้ีส่วนใหญ่รู้จักกันในฐานะภาษาพูดน่ันคือ เวียงละกอน

ชื่อนี้ถูกใช้ในสถานที่และชื่องานต่างๆ เช่น สวนสาธารณะ

เวียงละกอน (ต.พระบาท อ.เมือง), สวนอาหารและโรงแรม

เวียงลคอร (ต.สบตุ๋ย อ.เมือง) งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน, 

งานหลวงเวียงละกอน หรือกระทั่งชื่อกลุ่มการเมือง กลุ่มเวียง

ละกอน (ก่อตั้งโดยเรือง เขื่อนแก้ว) หรือคำาที่ใกล้เคียงอย่าง 

ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง) 

 เมืองนครนี้ ถูกกล่าวอ้างมาก่อนแล้วในจารึกวัดพระธาตุ

ลำาปางหลวง ปีพ.ศ.2019 ที่ได้จารึกว่า

 “เจ้าหมื ่นคำาเพชรมากินเมืองนคร มาเลิกศาสนา

พระธาตุเจ้าในลำาพาง”

 ดังที่กล่าวไปแล้วว่า บ่งบอกว่ามีเมืองสองแห่ง นั่นคือ ที่

วัดลำาปางหลวง อ.เกาะคาในปัจจุบัน กับเมืองนครอีกแห่ง ซึ่ง

ในที่นี้น่าจะหมายถึงเมืองในเขตตัวเมืองลำาปาง และอาจะเป็น

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



เมืองใหม่ท่ีสร้างข้ึนทางซีกตะวันตกท่ีมีศูนย์กลางอยู่ท่ี วัดปงสนุก

ต.เวียงเหนือ อ.เมืองในปัจจุบัน

 2.1)  “เมืองนคร” พบคำาน้ีในจารึกวัดพระธาตุลำาปางหลวง

ปี พ.ศ.201926 และยังพบการใช้ “เมืองนคร” ในที่อื่นๆ อีก

เช่น จารึกวัดพระธาตุลำาปางหลวง 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

“หมื่นห�ญนคร”33 ทุกนามมีคำาว่า “นคร” อยู่เบื้องหลัง

ตำาแหน่ง/ยศ “นคร” ในที่นี้คำาว่า “นคร” จึงเป็นชื่อเมือง

อย่างไม่น่าสงสัย ข้อสังเกต ก็คือ การใช้คำาว่าเมืองนคร

ในยุคล้านนานี้ อาจเป็นความตั้งใจที่จะกร่อนชื่อเดิม คือ 

“เขล�งค์นคร”หรือ“นครเขล�งค์” ลงเพื่อให้เรียกได้ง่ายขึ้น 

หรือต้องการสร้างคำาให้มีความแตกต่างจากชื่อเรียกเดิม 

 2.2)  “เมืองลคอร”34 “เวียงลคอร”35 จากพื้นเมือง

เชียงแสนที่ถูกคัดลอกขึ้นปี 243936 คำาว่า “เมืองละคอน”37   

“ละคร”38 และ “ละคอน”39 ในตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 

(พ.ศ.2370-2371) ก็มีข้อความที่น่าสนใจว่า

 “พญาใต้กับอินทราชา ผู้ลูกจึงเอาพลเสิกขึ้นมาว่าจักมา

เอาเมืองเชียงใหม่ก็มาทาง ละคอนขึ้นมาตั้งทัพอยู่ฟากแม่นำ้า

ราชธานี(แม่นำ้าวัง)”39  

 ยั งพบการใช้คำาที่บ่ งบอกถึงยศและสถานะได้แก่  

“พระญาชายแก้วเมืองลคอน”40 “ชาวลคอร”41 “ทัพลคอน”42

“เจ้าฟ้าชายแก้วเมืองลคอร”43   “ฅนฅรัวเมืองลคอร 5 ร้อย”   

สังเกตว่าในหลักฐานช้ันหลังน้ีได้เปล่ียนจากตัวอักษร “น” เป็น

อักษร “ล” อาจเป็นไปได้ว่า ในยุคหลังที่เขียนขึ้นจากยุค

เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองนั้น กลุ่มคนที่เปลี่ยนไปจากยุค

ล้านนา บ้านเมืองที่เต็มไปด้วยกลุ่มคนที่ถูกกวาดต้อนมาจาก

เชียงแสน เมืองสาด ฯลฯ อาจไม่ถนัดออกเสียง “น” จึงทำาให้

เกิดการเปลี่ยนไปใช้คำาที่สะดวกลิ้นกว่า นั่นคือใช้เสียง “ล” 

 จากการค้นคว้าเอกสารเบื้องต้น ยังไม่พบการใช้คำาว่า 

“เวียงละกอน” ตรงๆ แต่กลับพบคำาว่า เมืองนครและเมือง

ละคอน ต่างหากที่นิยมใช้เป็นอย่างมาก ตรงข้ามกับทุกวันนี้

ที่คนลำาปาง เลือกใช้คำาว่า “เวียงละกอน” อย่างแพร่หลาย 

และแทบจะไม่รู้จักคำาว่า “เมืองนคร” หรือ “เมืองละคอน” 

ไปแล้ว

	 3)	 ชุดคำาอื่นๆที่ถูกเรียกขานในตำานาน	

 ที่เหลือ ส่วนใหญ่เป็นคำาในตำานาน ในคัมภีร์ใบลานที่

หลงเหลือตามวัดต่างๆในปัจจุบัน เมื่อเทียบกับจารึกและ

คัมภีร์ทางศาสนาแล้ว นับได้ว่าเป็นเอกสารทางประวัติศาสตร์

ที่มีอายุไม่มากนัก คำาเรียกชื่อจังหวัดลำาปาง มีดังนี้

26. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. ประชุมจารึกล้านนา เล่ม7 จารึกในจังหวัดลำาปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2547,

 น.17-20

27. พรรณเพ็ญ เครือไทยและคณะ. เรื่องเดิม, น.39-41

28. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.79และ108และ139

29. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.81

30. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.79

31. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.81

32. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (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. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.137และ139และ141และ

143และ148และ149และ150และ151และ156และ157และ159และ186

38. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547, น.88

39. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ (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” เป็นชื่อที่ถูกระบุอยู่ในตำานานต่างๆ 

เช่น ตำานานวัดพระแก้วดอนเต้า44  จากการค้นคว้าเบื้องต้น

พบว่า ตำานานนี้ถือว่าเป็นวรรณกรรมมีความแพร่หลายที่สุด

ในพื้นที่ลำาปาง ตำานานเหล่านี้จะถูกคัดลอกลงคัมภีร์ใบลาน

และถูกจัดเก็บไว้ในวัดต่างๆ ในชื่อคล้ายกัน เช่น ตำานาน

พระแก้วดอนเต้า, ตำานานดอนเต้า, ตำานานพระแก้ว45  

 ฉบับท่ี สรัสวดี อ๋องสกุล ทำาการปริวรรตน้ี ถือเป็นฉบับท่ี

เก็บรักษาไว้ที่ หอสมุดแห่งชาติ โดยระบุปีที่จารไว้เมื่อปี พ.ศ.

2448 ที่น่าสนใจก็คือ ส่วนท้ายของตำานาน เน้นอานิสงส์

การถวายคัมภีรใบลานตำานานพระแก้วดอนเต้า ว่าจะได้ถึง

อรหันต์ในศาสนาพระศรีอารยเมตไตรย์ ความสมปรารถนา

จากการเป็นจักรพรรดิ พญา การขอบุตร เศรษฐี ส่วนอานิสงส์

จากการนิมนต์พระมาเทศตำานานให้ฟัง และมีเครื่องบูชา แล้ว

หยาดนำ้าอุทิศส่วนบุญไปถึงผู้ตาย จะทำาให้ผู้ตายไปเกิดใน

สวรรค์ชั้นฟ้า เทวโลก อยู่ในวิมานทองคำา มีนางฟ้าหนึ่งพัน

องค์เป็นบริวาร หรือกระทั่งมีอานิสงส์ที่แก้ไขเหตุต่างๆ เช่น 

การตายโหง การตกนรก หรือการฆ่าสัตว์ เล่นชู้ ถ้าได้สร้าง

คัมภีร์นี้และถวายข้าวของ เงิน ทองคำา อาหารการกินแก่ภิกษุ

จนเป็นธรรมกถึกก็จะพ้นอบายภูมิทั้ง 4 46  

 ดังนั้นอาจกล่าวว่า ตำานานนี้ได้แพร่หลายและถูกจดจำา

เป็นความทรงจำาร่วมกันของคนลำาปางในปัจจุบัน และเป็นดัง

ตำานานต้นแบบท่ีจะนำาไปสู่การสร้างประวัติศาสตร์และความ

รับรู้เกี่ยวกับลำาปางที่ต่างกันไปอีกด้วย

 ในตำานานได้กล่าวถึงการเสด็จมาถึงของพระพุทธเจ้า ณ 

ม่อนดอนเต้า และการสร้างพระธาตุดอนเต้า และพระพุทธเจ้า

ทรงพยากรณ์ว่าในอนาคตจะเกิดเป็นบ้านเมือง “กุกกุตะนคร”

และมีเน้ือความกล่าวถึง เน้ือเร่ืองของพระมหาเถรกับนางสุชาดา

44. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.35

45. มีการสำารวจว่าตำานานนี้อยู่ตามวัดต่างๆดังนี้

  1) ตอนกลางของลำาปาง

วัดคะตึกเชียงมั่น อ.เมือง, วัดเชียงราย อ.เมือง, วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง, วัดพิชัย อ.เมือง, วัดลำาปางกลางตะวันตก อ.เมือง, วัดลำาปางกลางตะวันออก 

อ.เมือง, วัดศรีหมวดเกล้า อ.เมือง, วัดศาลาหลวง อ.เกาะคา, วัดท่าผา อ.เกาะคา, วัดพระธาตุลำาปางหลวง อ.เกาะคา, วัดทุ่งงาม อ.เสริมงาม, วัดปงยางคก 

อ.ห้างฉัตร, วัดป่าไคร้ใต้ อ.ห้างฉัตร, วัดห้างฉัตร อ.ห้างฉัตร,

  2) ตอนเหนือของลำาปาง

วัดดอกป้าน อ.งาว, วัดน้ำาล้อม 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) ตอนใต้ของลำาปาง

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 จังหวัดลำาปาง (เชียงใหม่ : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), 2524

46. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.41

47. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.35-38

48. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.35-38

49. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.39

ที่ได้ร่วมกันสร้างพระพุทธรูปมรกต (พุทธรูปบัวระกต) ที่ได้มา

จากแตงโม ต่อมาทั้งสองก็ถูกคนนินทาเรื่องไปถึง ผู้ครองเมือง 

ปรากฏว่าไม่ได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรม ก็สั่งประหาร

นางสุดชาดา ก่อนตายนางสุชาดาก็ได้ทำาการอธิษฐานว่าหาก

ไม่ได้ทำาผิด เม่ือถูกตัดคอแล้ว ขอให้เลือดพุ่งข้ึนฟ้าไม่หยดลงดิน

 หลังจากนั้นพบว่า เมื่อผู้ครองเมืองรู้ก็เกิด “อกแตกต�ย” ไป

ด้วยความสังเวชใจ หลังจากนั้นก็พบว่า เมืองกุกกุตตะนครก็

แห้งแล้ง ขาดแคลนข้าว คนก็อพยพออกจากเมือง วัดพระแก้ว

ก็ร้างลง นี่คือที่มาของตำานานคำาสาปนางสุชาดาอันโด่งดัง47  

 หลังจากน้ันพระมหาเถระผู้ น้ันก็ได้ย้ายไปที่ เมือง 

“ลัมพะกุกกุตนคร”  ขณะที่พระอินทร์ก็เป็นผู้นำาพระพุทธรูป

มรกตนั้นไปประดิษฐาน ณ ที่เดียวกัน ประกอบกับเจ้าเมือง

ไม่บำารุงรักษาพระศาสนา ทำาให้เมืองกุกกุตตะนครเส่ือมโทรมลง

บริเวณม่อนดอนเต้าน้ันเรียกว่า “เวียงดิน”48  ในเอกสารเดียวกัน

ยังมีการพูดถึง “วัดพระแก้วดอนเต้�เวียงดิน”49 อีกด้วยซึ่ง

ในที่สุดตำานานก็ได้ปูทางไว้ว่า คนที่มีบุญจะเข้ามาอยู่เพื่อ

สืบพุทธศาสนาต่อ ซึ่งน่าจะหมายถึง การเข้ามาของกลุ่ม

การเมืองใหม่อย่างกลุ่มเจ้าเจ็ดตน ที่มีหนานทิพย์ช้างเป็น

ผู้ครองนครกลุ่มใหม่ต่อจากท้าวลิ้นก่าน สอดคล้องกับการพบ 

ตำานานเจ้าเจ็ดพระองค์ท่ีอยู่ร่วมกับตำานานดอนเต้า ท่ี วัดป่าตัน

 อ.แม่ทะ ทำาให้เราอาจสันนิษฐานได้ว่า ตำานานพระแก้วมรกต

ที่แพร่หลายไปทั่วนี้ น่าจะเกิดจากการผลิตวรรณกรรมเพื่อ

อธิบายการสถาปนาอำานาจทางการเมืองใหม่ของกลุ่มเจ้าเจ็ด

ตนไปด้วย

 จากตำานานนี้เราเห็นชื่อสถานที่ถึง 4 คำา นั่นคือ 

“กุกกุตนคร”, “ลัมพะกุกกุตนคร”, “เวียงดิน” และ 

“วัดพระแก้วดอนเต้�เวียงดิน” แต่น่าจะแบ่งเป็นเพียง 2 กลุ่ม



เท่านั้น กลุ่มแรกคือเมืองบริเวณวัดพระแก้วดอนเต้า ซึ่งได้แก่ 

“กุกกุตนคร”, “เวียงดิน” และ “วัดพระแก้วดอนเต้�เวียงดิน”

และกลุ่มที่สองก็คือเมืองอีกแห่ง ได้แก่ “ลัมพะกุกกุตนคร” 

ซึ่งมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นวัดพระธาตุลำาปางหลวง 

พิจารณาจาก รูปศัพท์ คำาว่า “ลัมพะ” ที่สอดคล้องกับ คำาว่า 

“พระวรชินธ�ตุเจ้�ล�มพะกะบุรีเรือง” และ “ลัมพก�รีวัน” 

ที่หมายถึง ลำาปางหลวงโดยตรง

 3.2)  คำาที่ใกล้เคียง“กุกกุฏตรัฏฐ” ใน ตำานานเมืองลคร50

ตำานานม่อนพญาแช่ 51 

 แม้หัวเร่ืองจะช่ือว่าตำานานเมืองลคร แต่เน้ือหากลับเรียกว่า

“ตำ�น�นสรีล้อมเมืองนคร” ตำานานน้ีมีการกล่าวถึง “ไก่เผือก”

ที่ต่อมากลายเป็นสัญลักษณ์ของเจ้าเมืองนครลำาปาง และตรา

ประจำาจังหวัดลำาปาง ในอดีตเมืองน้ีมีอีกช่ือว่า“เมืองนครไก่ขัน”

ที่มีฤาษีปกครองอาศัยบน “ดอยม่อนพระญ�แช่” หรืออีกชื่อ 

“ดอยยัสกิตติบัพพตะ” พระพุทธเจ้าเสด็จผ่านมาบริเวณดอย

นั้น แล้วเห็นว่าในเมืองที่เรียกว่า “ข่วงเวียงดิน” เป็นที่ๆเหล่า

ผีเสื้อยักษ์มาชุมนุม52 จึงคิดจะลงไปเทศนาโปรด และฤาษีทั้ง 5

รับจะเป็นผู้ถวายข้าวเช้า แต่ในวันน้ันเกิดหมอกลงหนาจัดไม่เห็น

ดวงอาทิตย์ ตามตำานานก็คือ พระอินทร์ทราบเร่ืองจึง แปลงตน

เป็นไก่เผือกตัวผู้สูง 2 ศอก ขันแจ้งเวลา เพื่อให้ฤาษี 5 ตนถวาย

ข้าวพระพุทธเจ้าทัน

 พระพุทธเจ้าได้ทำาการพยากรณ์ว่า ที่แห่งนี้จะกลายเป็น

เมือง “กุกกุฏตรัฏฐ” หลังจากนั้นฤาษีทั้ง 5 ก็ได้ปลูกต้นโพธิ์ไว้

ณ บริเวณท่ีพระพุทธเจ้าประทับ ในตำานานเขียนให้ความสำาคัญ

ถึงกับมีอานิสงส์ในการรักษาต้นโพธิ์ด้วย ต้นโพธิ์ดังกล่าว ใน

ภาษาถิ่นเรียกว่า “ไม้สรี” ความสำาคัญของต้นโพธิ์ถูกผนวกกับ

การสร้างวัด น่ันคือ มีการย้ายไม้สรีท่ีอยู่กลาง “เวียงดินสรีล้อม”

มาปลูกทิศตะวันออกของ “วัดสรีวุฒิ” (เป็นไปได้ว่าเป็นที่มา

ของช่ือ “วัดศรีล้อม”) ในตำานานยังกล่าวถึงการอัญเชิญกุมภัณฑ์

และยักษ์ 3 พันตน รักษาไม้สรีต้นนี้ (ทุกวันนี้รู้จักกันในนาม

เจ้าพ่อมหายักษ์ วัดศรีล้อม)54  

 ในตำานานยังระบุถึง “เมืองนครใต้ฟ้�ใหม่” อันน่าจะ

หมายถึง การสร้างเมืองฝั่งใต้ บริเวณ ต.หัวเวียงปัจจุบันนี้ 

ซึ่งยังมีอีกชื่อหนึ่งว่า “กุณณ�ธิกะรัฐ” และอีกชื่อหนึ่งก็คือ 

“ก�ดคุรเมือง”ที่น่าสนใจก็คือการพูดถึงเกี่ยวกับแม่นำ้าวัง และ

ระบบการจัดการนำา้ การทำาหนทาง การขุดนำา้บ่อ สร้างประตูเวียง

4 แห่ง และมีต้นตาลทิพย์ขึ้นทั้ง 4 ประตู โดยมีชื่อต้นตาลว่า

“ฝนแสนห่�” “ล�นบ่อซ�ย” “เทียมสมุทร” และ“ฟ้�หล่ัง”55

นอกจากน้ันมีการกล่าวถึง “พระญ�จุฬจักรธัมมิกจักรพัตติร�ช”

ซึ่งสรัสวดี อ๋องสกุลตีความว่าหมายถึง สมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์56  ตำานานนี้จึง

ทำาให้เห็นการให้ความสำาคัญของการสร้างวัดศรีล้อมและเมืองใหม่

ฝั่งใต้อย่างชัดเจน และเป็นการบอกถึงอำานาจของสยามนั้นได้

เริ่มเข้ามาครอบงำามากขึ้นทุกทีแล้ว

 ตำานานม่อนพญาแช่ ฉบับนี้คัดลอกในปี พ.ศ.2475 มี

เนื้อหาคล้ายตำานานเมืองลคร เริ่มจากการที่พระพุทธเจ้ามา

เทศน์โปรด ฤาษีทั้ง 5 ณ ม่อนพญาแช่ แต่ตำานานนี้มีการพูดถึง

การสร้างพระธาตุด้วย นอกจากนั้นก็ดำาเนินเรื่องคล้ายกันคือ

เทศน์โปรดยักษ์ และได้มีการปลูกต้นโพธ์ิ ไม่เท่าน้ันพระพุทธเจ้า

ยังประทับฝากรอยพระพุทธบาทบนแผ่นหินไว้ด้วย และมีพุทธ

ทำานายถึงเมือง “กุกกุฏตรัฏฐ” รวมไปถึง การกล่าวถึง “เมือง

นครใต้ฟ้�ใหม่”  เช่นเดียวกัน

 ตำานานน้ีทำาให้เห็นการกล่าวถึงช่ือเมืองอย่างน้อย 2 เมือง

ได้แก่ “กุกกุฏตรัฏฐ” ที่อยู่ตอนเหนือ กับ “เมืองนครใต้ฟ้�

ใหม่” เมืองตอนใต้ ซึ่งอาจหมายถึงเมืองใหม่บริเวณ ต.หัวเวียง

ในปัจจุบัน อันเป็นที่ตั้งของย่านวัดบุญวาทย์วิหารและศาลา

กลางเก่า 

  

 3.3)  “เมืองศรีนครไชย” เป็นอีกชื่อหนึ่งที่อาจไม่คุ้นหูนัก

อยู่ในตำานานธาตุเสด็จที่น่าสนใจก็คือในตำานานธาตุเสด็จนั้น

พูดถึง บริเวณพระธาตุลำาปางหลวง พูดถึงนางจามเทวี เจ้าอนันยศ

มหาพรหมฤาษี พรานเขลางค์และการสร้างเมือง ซึ่งเป็นไปได้

ว่าผู้เขียนตำานานได้ข้อมูลจากตำาราศาสนาอย่างชินกาลมาลีปกรณ์

 หรือจามเทวีวงศ์ และสร้างเมืองขึ้นชื่อว่า “เมืองศรีนครไชย” 

ซ่ึงน่าจะเป็นตำาแหน่งเดียวกับเมืองเขลางค์57   ในตำานานน้ียังให้

รายละเอียดที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน เกี่ยวกับพื้นที่เดิมก่อนจะ

สร้างเมืองที่เรียกว่า “ข่วงเม็ง” และมีการวางหินหลักเมืองใน

พื้นที่กลางเมืองที่เรียกกันว่า “ผ�บ่อง”58 อีกด้วย ซึ่งเป็นการ

เพิ่มเติมความคิดเกี่ยวกับชาวมอญ-เม็งที่มีชื่อปรากฏในตำานาน 

ขณะที่มีการนำาเอาเรื่องของหินหลักเมืองมาเล่าเพิ่มเติม

50. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.42

51. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.52

52. อาจหมายถึงคนในท้องถิ่น

53. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.42-44

54. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.44

55. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.45-46

56. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.46

57. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.16-18

58. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.18



 3.4)  “ข่วงเวียงดิน”, “เวียงดินสรีล้อม”, “วัดพระแก้ว

ดอนเต้�เวียงดิน” และ “เวียงคอกงัว”

 ในตำานานเมืองละครมีการกล่าวถึง “ข่วงเวียงดิน” ว่าเป็น

แหล่งชุมนุมกันของยักษ์ที่พระพุทธเจ้าจะลงมาโปรด และเป็น

ที่ปลูกต้นศรีมหาโพธิ์อันเป็นตัวแทนของ59  ขณะที่ตำานาน

วัดพระแก้ว ก็กล่าวถึง “วัดพระแก้วดอนเต้�เวียงดิน”60   

น่าสังเกตว่าคำาว่า “เวียงดิน” ในที่นี้หมายถึง กำาแพงเมืองที่

ทำาด้วยดินหรือไม่ นอกจากนั้นยังพบคำาว่า “เวียงคอกงัว”61 นี้

ปรากฏในพื้นเมืองเชียงใหม่ มีการตีความว่าตาม ศักดิ์ รัตนชัย

ว่า เวียงคอกงัว เป็นที่เดียวกับเวียงดิน ซึ่งเป็นเวียงที่สร้างขึ้น

จากเวียงเก่าตั้งแต่สมัยหริภุญชัย

 4)	 	ชุดคำาว่า	“นครลำาปาง” 

 คำานี้ เป็นคำาที่รู้จักกันและในระยะหลังถูกนำามาอ้างอิง

อย่างแพร่หลาย ได้แก่ กลุ่มการเมือง กลุ่มนครลำาปาง (ก่อตั้ง

โดย ดร.นิมิตร จิวะสันติการ) การปรากฏในป้ายชื่อสถานีรถไฟ 

“นครลำ�ป�ง”  ที่น่าสังเกตก็คือ คำานี้ไม่ค่อยปรากฏในเอกสาร

ท้องถิ่นสำานวนเก่าๆเลย อย่างเร็วที่สุดก็คือคำาว่า “เมืองนคร

ลัมพ�ง”62 จากพื้นเมืองเชียงแสนที่ถูกคัดลอกขึ้นปี 243963  

แต่เราพบการใช้คำาว่า “นครลำ�ป�ง” อย่างแพร่หลาย ใน

เอกสารราชการจากฝั่งสยาม เช่นใน ราชกิจจานุเบกษา ที่

ระบุเรื่อง “สมเด็จพระบรมโอรส�ธิร�ชเสด็จออกแขกเมือง 

[เมืองนครลำ�ป�ง, เมืองพะเย�, เมืองขุขัน, เมืองศรีสะเกษ, 

เมืองร�ษีไสล, เมืองส�ลวัน]” ปีพ.ศ. 2430

 อย่างไรก็ตาม เราพบหลักฐานอีกส่วนหนึ่ง นั่นก็คือ 

แผนที่ประเทศสยามและ/หรือแผนที่ประเทศไทยที่จัดทำาโดย

ชาวต่างประเทศ ในต้นคริสต์ศตวรรษที่ 20 ในแผนที่ปรากฏ

ตำาแหน่งของเมืองลำาปาง และพบการเรียกชื่อลำาปางต่างกันไป

เรียงตามลำาดับปีได้ดังนี้

 พ.ศ.2400/ค.ศ.1857 แผนที่สยามและประเทศราช ฉบับ

เซอร์ จอห์น เบาว์ริง64 (Map of Siam and Its Dependen-

cies) ในแผนที่ระบุชื่อว่า M. Lakhon โดยตัว M หมายถึง 

Muang หรือเมือง ดังนั้นถ้าถอดศัพท์เป็นภาษาไทยนั่นก็คือ 

เมืองละคอน65 

 พ.ศ.2416/ค.ศ.1857 “แผนที่อินโดจีนจากผลการสำารวจ

อย่างเป็นทางการของฝรั่งเศส” โดย มารี โยเซฟ ฟรานซิส 

การ์นิเยร์ พิมพ์คร้ังแรกท่ีกรุงปารีส ประเทศฝร่ังเศส  ด้วยความท่ี

ตัวอักษรมีขนาดเล็ก จึงเห็นไม่ชัดสันนิษฐานว่าตัวอักษรเขียนว่า

“Lakon” ตามหลังด้วยวงเล็บด้วยอักษรชุดหนึ่งมองไม่ออก

ซึ่งขึ้นด้วยตัว L อาจจะเป็น Lampang ก็ได้ ที่แน่ๆ ก็คือ 

ฝรั่งเศสเรียกลำาปางว่า “ละกอน”66   

 พ.ศ.2431/ค.ศ.1888 แผนที่ราชอาณาจักรสยามและ

ประเทศราช ฉบับแมคคาร์ธี โดย โดย เจมส์ ฟิตซรอย แมคคาร์ธี

พิมพ์ว่า  “M.Nakhon Lampang”  ซึ่งน่าจะหมายถึง เมือง

นครลำาปาง หลักฐานนี้แสดงให้เห็นว่าเป็นครั้งแรกที่คำาว่า 

“นครลำ�ป�ง” ถูกใช้ในเอกสารตะวันตก 

 พ.ศ.2446/ค.ศ.1903 แผนที่อินโดจีนตะวันออก โดย 

ฌ็อง มารี ออกุสต์ ปาวี ข้าราชการอาณานิคมฝรั่งเศส นักสำารวจ

และนักแผนที่ พิมพ์ครั้งแรกที่กรุงปารีส ฝรั่งเศส เขียนว่า 

“M.Lakhon Lampang” ซึ่งก็คือ “เมืองละคอนลำ�ป�ง”

 พ.ศ.2452/ค.ศ.1909 แผนที่พม่าและอินเดียไกล โดย 

จอห์น จอร์จ บาร์โทโลมิว นักแผนท่ีชาวอังกฤษ ตีพิมพ์คร้ังแรก

ที่กรุงลอนดอน อังกฤษ เขียนว่า “Lakhon” ซึ่งก็คือ 

“ละคอน” อีกเช่นกัน

 ดังนั้นในเอกสารตะวันตก การกล่าวถึงลำาปางทั้งหมดไม่

ได้พูดถึงเขลางค์เลย แต่ให้ความสำาคัญกับคำาว่า ละคอน, ละ

กอนมากที่สุด แม้จะมีลำาปาง และนครลำาปางอยู่ด้วย แต่การ

ประมวลจากหลักฐานเราจะเห็นได้ว่า ชุดคำานี้เป็นที่รู้จักแพร่

หลายมากที่สุด แต่ที่น่าสนใจก็คือคำาว่า นครลำาปางนั้นถูกใช้ใน

แผนที่ปี 2431 ใกล้เคียงกับการใช้คำาว่านครลำาปางในเอกสาร

ของรัฐสยาม นั่นคือ ราชกิจจานุเบกษาในปี 2430

 ขณะที่พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค) เรียบเรียง 

พงศาวดารโยนก ในปี 244967  และตีพิมพ์เป็นรูปเล่มตั้งแต่

ปี 2450 หลังจากที่ เป็นผลงานที่ได้มาจากการเป็นข้าหลวง

สำารวจเขตแดนบริเวณหัวเมืองเงี้ยวทั้งห้า ช่วงปี 2432-2435 

ใน เอกสารดังกล่าวพบว่ามีการใช้คำาที่หมายถึง ลำาปางได้แก่ 

“นครเขล�งค์” และ “นครลำ�ป�ง”  ในเอกสารนี้คำาว่า 

“นครเขล�งค์” จะปรากฏในการเขียนประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุค

59. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.43-44
60. สรัสวดี อ๋องสกุล. ประชุมตำานานลำาปาง, น.39
61. อรุณรัตน์ วิเชียรเขียวและเดวิด เค. วัยอาจ. ตำานานพื้นเมืองเชียงใหม่ 
 (เชียงใหม่ : ซิลค์เวอร์มบุ๊คส์, พิมพ์ครั้งที่2), 2547), น.140
62. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 
 2546, น.64
63. สรัสวดี อ๋องสกุล, ปริวรรต. พื้นเมืองเชียงแสน (กรุงเทพฯ : อมรินทร์), 
 2546, น.8
64. มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์. แผนที่ “สยาม
 ประเทศไทย” สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ (Map of Siam and Thailand: 
 Bangkok Period) (ม.ป.ป, ม.ป.ท.) สามารถดาวน์โหลดได้ใน เว็บไซต์
 ของ มูลนิธิโครงการตำาราสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ http://text 
 booksproject.org/wp-content/uploads/books/book_7.pdf

65. เสียง kh ในอักษรโรมันแปลงเป็นตัวภาษาไทยตามหลักของราชบัณฑิต 
 นั่นคือ ตัว ข ฃ ค ฅ ฆ ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การถอด
 อักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ม.ป.ท.), 2542?, น.3  
 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.royin.go.th/upload/246/
 FileUpload/416_2157.pdf
66. เสียง kh ในอักษรโรมันแปลงเป็นตัวภาษาไทยตามหลักของราชบัณฑิต 
 นั่นคือ ตัว ข ฃ ค ฅ ฆ ดูใน ราชบัณฑิตยสถาน. หลักเกณฑ์การถอด
 อักษรไทยเป็นอักษรโรมันแบบถ่ายเสียง (ม.ป.ท.), 2542?, น.3  
 สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http://www.royin.go.th/upload/246/
 FileUpload/416_2157.pdf
67. พระยาประชากิจกรจักร (แช่ม บุนนาค). พงศาวดารโยนก (พระนคร : 
 โรงพิมพ์รุ่งเรืองรัตน์), 2507 น.11 และสรัสวดี อ๋องสกุล. ประวัติศาสตร์
 ล้านนา (กรุงเทพฯ : อมรินทร์, พิมพ์ครั้งที่ 6, 2552), น.437



หริภุญชัย68  (ซึ่งอาจจะมีการใช้คำาว่า “เขล�งค์นคร”69   สลับ

อยู่บ้าง) จนถึงยุคล้านนา จนกระทั่งยุคใกล้ที่พระยาประชา

กิจกรจักรให้ชื่อว่า “สย�มสมัย” แล้ว นั่นหมายถึงว่า ผู้แต่ง

ต้องการวางโครงเร่ืองทางประวัติศาสตร์ให้เห็นว่า ต้ังแต่การข้ึน

ครองอำานาจของทิพจักรวเนจรน้ันถือว่าดินแดนน้ีอยู่ใต้อำานาจ

ของสยามแล้ว จึงปรากฏคำาว่า “เจ้าเมืองนครลำาปาง” ขึ้น70 

 ช่ือ “นครลำ�ป�ง” น้ันยังสันนิษฐานได้ว่าเป็นช่ือท่ีเกิดจาก

การพยายามผนวกพ้ืนท่ีสำาคัญสองพ้ืนท่ีในจังหวัดลำาปาง น่ันก็คือ

ตัวเมือง(เมืองละกอน)และพระธาตุลำาปางหลวง(ลำาปาง) เข้าด้วยกัน

เมื่อละกอน รวมกับ ลำาปาง จึงกลายเป็น ละกอนลำาปาง และ

กลายเป็นนครลำาปางในที่สุด นอกจากนั้น “นครลำ�ป�ง” อาจ

นับเป็น “ชื่อใหม่” ที่ถูกนำามาใช้เป็นชื่อเรียกอย่างเป็นทางการ 

หลังจากท่ีเร่ิมมีความสัมพันธ์กับใกล้ชิดกับสยามมากข้ึน ในช่วงท่ี

สยามเริ่มปฏิรูปการปกครองตั้งแต่ปี 2427 ในการปฏิรูป

หัวเมืองลาวเฉียง71   หรืออย่างช้าก็คือการสถาปนาระบบมณฑล

เทศาภิบาล ปี 2442 นั่นคือการรวบอำานาจการปกครอง

ทั้งหมดเข้าสู่ศูนย์กลางที่กรุงเทพฯ

 ง. กล�ยม�เป็น “จังหวัดลำ�ป�ง”

 ก่อนที่จะกลายมาเป็นจังหวัด ระบบการปกครองแบบ

มณฑลเทศาภิบาลได้แบ่งเขตการปกครองเป็นมณฑล เดิมลำาปาง

สังกัดอยู่กับมณฑลพายัพ ต่อมาสังกัดอยู่กับมณฑลมหาราษฎร์

และในที่สุดก็กลับมาสังกัดมณฑลพายัพเช่นเดิม การใช้คำาว่า

นครลำาปางยังปรากฏอย่างสมำ่าเสมอ “แขวงนครลำ�ป�ง” ใน

เอกสารช่วงเดือน พฤศจิกายน 245872 หรือ “เมืองนครลำ�ป�ง”

ในเอกสารช่วงเดือน เมษายน 2459   ช่วงต้นปี 2459 73 

นั้นใกล้เคียงกับ การเปิดเดินรถเส้นทางรถไฟสายเหนือจาก

กรุงเทพฯ มาถึงนครลำาปางในเดือนเมษายน 2459 และเริ่มมี

การใช้ระบบจังหวัดในการระบุตัวตนของเมืองแล้ว สันนิษฐาน

ว่าเริ่มใช้คำาว่า “จังหวัดนครลำ�ป�ง” อย่างช้าเดือนมิถุนายน

ปีพ.ศ. 2459 74  จนในที่สุดก็มีการเปลี่ยนแปลงชื่อจังหวัด

โดยการตัดคำาว่า “นคร” ออกไปจาก “จังหวัดนครลำ�ป�ง” 

กลายเป็นลำาปาง “จังหวัดลำ�ป�ง” ซึ่งเราพบการใช้คำาว่า 

“จังหวัดลำ�ป�ง” เป็นอย่างช้าในปี พ.ศ.246275  

นั่นหมายถึงว่า คำาว่าลำาปาง ถูกแยกขาดออกมาจากบริเวณที่

ต้ังของวัดพระธาตุลำาปางหลวง และบริเวณน้ันก็ถูกเรียกว่าเป็น 

“บ้�นลำ�ป�งหลวง” ขณะที่ในตัวเมืองก็เรียกว่า “ลำ�ป�ง” 

ย่านชุมชนที่อยู่ระหว่าง “ลำ�ป�งหลวง” และ “ลำ�ป�ง” ก็

เรียกว่า “ลำ�ป�งกล�ง”

 จ. ก�รเลือกใช้คำ�กับสำ�นึกท�งประวัติศ�สตร์

 หากเราพิจารณาตามข้อสรุปช่ือบ้านนามเมืองข้างต้นมาแล้ว 

จะเห็นได้ว่า การต้ังช่ือองค์กร และสถานท่ีต่างมีความคลาดเคล่ือน

กับชื่อที่ปรากฏในประวัติศาสตร์ ในที่นี้จะทำาความเข้าใจผ่าน 

หน่วยงานและพ้ืนท่ีของรัฐเป็นหลักไม่ว่าจะเป็นในระดับส่วนกลาง

ภูมิภาค หรือท้องถิ่น เนื่องจากว่า อำานาจของความรู้ในสังคม

ไทยขึ้นอยู่ที่โครงสร้างและผู้เป็นใหญ่มากกว่าจะเป็นอำานาจ

โดยตรรกะและเหตุผลของความรู้เองล้วนๆ 

ชุดเขลางค์

 การใช้ชุดคำาน้ีอาจกล่าวได้ว่าเพ่ือเป็นการอ้างอิงถึง ตัวตน

ของประวัติศาสตร์อันยาวนานของจังหวัดลำาปางเป็นหลัก 

โดยไม่ต้องสนใจว่าเขลางค์นั้นคือเมืองที่อยู่บริเวณไหน ทั้งที่

ขอบเขตเมืองเก่าหรือบริเวณที่ครอบคลุมเมืองเขลางค์อยู่ที่ 

ต.เวียงเหนือ ดังที่เห็นจากการจัดตั้งโรงเรียนเขลางค์นคร76   

ณ ต.บ่อแฮ้ว อ.เมือง ในปี พ.ศ.2517 ที่น่าสนใจก็คือ การตั้งชื่อ

สวนสาธารณะแห่งใหม่ที่สร้างแทนที่สนามกอล์ฟเดิมชื่อว่า 

สวนสาธารณะเขลางค์นคร ของเทศบาลนครลำาปาง ต.สบตุ๋ย 

อ.เมือง ส่วนใหญ่ชื่อที่เรียกกันติดปากก็คือ “สวนเขล�งค์” 

นอกจากน้ันพบว่า ปี พ.ศ.2547 เทศบาลตำาบลชมพู ได้ยกระดับ

เป็นเทศบาลเมืองและเปล่ียนช่ือเป็น เทศบาลเมืองเขลางค์นคร77

แต่เดิมนั้นใช้ชื่อ ตามตำาบล และตำาบลชมพูนั้นมีรากทาง

ประวัติศาสตร์นั่นคือ เกี่ยวข้องกับวัดชมพูซึ่งอยู่ระหว่าง

จังหวัดลำาปาง และลำาปางหลวง การใช้ชื่อเทศบาลเมือง

เขลางค์นครน้ี ในด้านหน่ึงก็คือ เป็นความพยายามของผู้บริหาร

ท้องถิ่นในสมัยที่จะเช่ือมโยงไปสู่อดีตอันเก่าแก่และรุ่งเรือง 

เทศบาลแห่งน้ีถือว่ามีรายได้มากและใหญ่โตเป็นอันดับสอง

รองจากเทศบาลนครลำาปาง 
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 ท่ีน่าสนใจก็คือ ถนนเขลางค์นคร ท่ีเป็นเส้นตัดใหม่เช่ือมโยง

จากแยกวชิราวุธดำาเนิน (แยกแม่เมาะเดิม) มาเชื่อมกับสะพาน

ข้ามไปยังถนนท่ามะโอ ฝั่งต.เวียงเหนือ โดยสะพานข้ามนั้นก็

ช่ือว่า สะพานเขลางค์นครด้วย สะพานน้ีแม้จะสร้างมานานแล้ว

แต่ก็ไม่เป็นที่รู้จักกันดีถึงชื่อสะพานแห่งนี้ เกรงว่าชะตากรรมนี่

จะเกิดขึ้นกับถนนเขลางค์นครตัดใหม่นี้ด้วย เนื่องจากว่าคำาว่า 

เขลางค์นครนั้นถูกใช้จนเฝือ

ชุดเวียงละกอน

 เท่าที่สำารวจดูคำาว่า เวียงละกอนนั้น แทบไม่ปรากฏใน

หลักฐานทางประวัติศาสตร์ จะมีเพียง เมืองนคร เมืองละกอน 

แต่ท่ีน่าสนใจก็คือ คำาน้ีเป็นคำาร่วมสมัยท่ีถูกนำามาสร้างอัตลักษณ์

ความเก่าแก่ให้กับเมืองลำาปางได้อย่างมีประสิทธิภาพ งานเทศกาล

หรือประเพณีประดิษฐ์อย่าง งานล่องสะเปาจาวเวียงละกอน, 

งานหลวงเวียงละกอน กลายเป็นที่จดจำาอย่างง่ายดายและ

ติดปาก รู้จักกันอย่างกว้างขวาง อาจกล่าวได้ว่า คำาว่าเวียงละกอน

นี้ได้แสดงพลังบางอย่างท่ีทำาให้ความเป็นลำาปางอันเรืองรอง

ในอดีตได้กลับมารับใช้ปัจจุบันอีกครั้ง ดังนั้นเราจึงเห็นกระทั่ง

กลุ่มการเมืองท้องถิ่นใช้ชื่อว่า กลุ่มเวียงละกอน รวมไปถึงการ

สร้างสวนสาธารณะเวียงละกอน (ต.พระบาท อ.เมือง) อาจ

เป็นเพราะอยู่ห่างไกลเขตเมืองจึงไม่ทำาให้เป็นที่รู้จักนัก แต่ที่

น่าสนใจก็คือ ข่วงนคร (ห้าแยกหอนาฬิกา ต.สบตุ๋ย อ.เมือง) 

ท่ีกลายเป็นพ้ืนท่ีสาธารณะกลางเมือง ท่ีถูกสร้างข้ึนต้นทศวรรษ

2550 เป็นสถานที่ยอดนิยมของเมืองที่ใช้จัดงานทั้งรัฐพิธี พิธี

ทางศาสนา คอนเสิร์ต ฯลฯ ข่วงนคร ทำาให้คำาว่า ละกอน มี

ความหมายขึ้นมาอีกครั้ง

ชุดนครลำาปาง

 ขณะที่คำาว่า “นครลำ�ป�ง” นอกจากจะเป็นชื่อของ

กลุ่มการเมือง “นครลำ�ป�ง” ที่นำาโดย นายกเทศมนตรี

คนปัจจุบันคือ นิมิตร จิวะสันติการแล้ว เรายังพบว่า ความ

พยายามในการนำาคำาว่า “นครลำ�ป�ง” กลับมาก็เป็นสิ่งที่

น่าสนใจ ในมิติทางประวัติศาสตร์แล้ว คำาว่า นครลำาปางเป็น

คำาที่รวมชื่อเมือง 2 แห่งนั่นคือ เมืองนครที่อยู่ในตัวจังหวัด

ปัจจุบัน กับเมืองลำาปาง อันเป็นย่านวัดพระธาตุลำาปางหลวง 

การตัดทอนคำาว่านครออกจึงทำาให้สูญเสียความหมายท่ีมีอยู่เดิม

ร่องรอยทางประวัติศาสตร์ที่ยังปรากฏอยู่เป็นรูปธรรมก็คือ 

ป้ายสถานีรถไฟ “นครลำ�ป�ง” ต.สบตุ๋ย ที่ยังปรากฏชื่อมา

จนถึงทุกวันนี้ อย่างไรก็ตามในเวลาอันสั้นเรายังไม่ทราบว่า 

ป้ายสถานีเป็นเช่นนั้นมาตลอดโดยไม่มีการเปลี่ยนเลยหรือ

 ในอีกด้านหน่ึงคำาว่า นคร ก็อาจจะก่อความสับสนได้บ้าง

เช่น ชื่อของเทศบาลนครลำาปาง คำาว่า นครในนี้หมายถึง

ระดับของเทศบาล ที่แบ่งเป็น 3 ระดับ นั่นคือ เทศบาลตำาบล,

เทศบาลเมือง และเทศบาลนคร การใช้คำาว่าเทศบาลนครลำาปาง

จึงถือว่า เป็นเทศบาลที่ได้รับการยกระดับมาจากเดิมคือ 

เทศบาลเมืองลำาปาง 

 ที่ผ่านมา การตั้งชื่อเรียกนามองค์กรและสถานที่ต่างๆ 

มักเกิดขึ้นด้วยสัญชาตญาณของคนในสังคม ซึ่งไม่ใช่เรื่องผิด

อะไร ในเมื่อการแสวงหาอัตลักษณ์หรือตัวตนมันเกิดขึ้นอยู่

เสมอ แต่การตัดสินใจบนฐานข้อมูลอันรอบด้านและสามารถ

อธิบายที่มาที่ไปได้ มันเป็นคุณสมบัติอันสำาคัญที่จะสร้าง

รากฐานการเรียนรู้และทำาความเข้าใจกับท้องถิ่นของเรา ที่จะ

เป็นการส่งไม้ต่อไปสู่การประยุกต์และพลิกแพลงไปสู่สิ่งอ่ืนๆ

ได้อย่างมั่นใจ ข้อเสนอในบทความนี้เป็นความพยายามหนึ่งท่ี

จะนำาเสนอความรู้ไปสู่การถกเถียงและแลกเปล่ียนเพ่ือขอบฟ้า

ของลำาปางศึกษา ให้ได้ผลิยอดแตกใบอ่อนสู่ลำาต้นที่แข็งแรง

ย่ิงๆข้ึนไป มิใช่ความรู้เพ่ือสถาปนาอำานาจอันตายตัวอยู่ท่ีผู้เขียน

แต่เพียงอย่างเดียว.
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