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บทคัดย่อ
ความทรงจาเกี่ยวกับพื้นที่นับเป็ นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนประวัติศาสตร์ให้ มีชีวิตชีวามากขึ้น บทความชิ้นนี้
เป็ นการนาเสนอการจัดการพื้นที่ม่อนฤาษีและดอยเวียงอย่ างมีส่วนร่ วมโดยชาวบ้ านตาบลดงมะดะ ผ่านการเล่ า เรื่อง
ประวัติศาสตร์ ซึ่ง“เรื่องเล่ า” ที่ถ่ายทอดมานี้เชื่อมโยงถึงวิถีการดารงชีพของชาวบ้ าน จนทาให้ ชาวบ้ านรู้สึกหวงแหน
พยายามที่จะอนุรักษ์ รูปแบบของการแปรสภาพการอนุรักษ์พ้ ืนที่จึงมีความสอดคล้ องกับลักษณะทางความเชื่อที่อ้างอิงกับ
เรื่องราวหรือตานานที่เกิดขึ้น ผ่านการเล่าสืบต่อกันมา กระบวนการเช่นนี้ทาให้ ชาวบ้ านมีปฏิบั ตกิ ารต่อพื้นที่ท้งั สองแหล่ง
เช่น
ชาวบ้ านเป็ นทั้ง “ผู้กระทาการ” ในการประกอบพิธกี รรมต่อความเชื่อในบรรพบุรษุ อย่างเคารพ นอกจากนั้นแล้ ว
ปฏิบัติการของพวกเขานาไปสู่สิทธิในการจัดการอย่างมีส่วนร่ วมในฐานะ “เจ้ าของ” ของม่อนพระฤาษีและดอยเวียงซึ่ง
ผู้วิจัยเรียกปรากฏการณ์น้ วี ่า “การสถาปนาสิทธิบนพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์” ซึ่งทาให้ พวกเขาสามารถเข้ าถึงใช้ ประโยชน์จากพื้นที่
เพื่อการดารงชีพมากกว่านั้นอานาจที่เกิดขึ้นนาไปสู่การดารงอยู่ของชุมชนดงมะดะอีกทางหนึ่งด้ วย
คำสำคัญ การจัดการกับเรื่องเล่า การจัดการอย่างมีสว่ นร่วม ความทรงจาทางสังคม พื้นที่ศักดิ์สทิ ธ์ สิทธิชุมชน
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Abstract
Memory of space is path of driven community’s history. This article try to present to practice of
Dongmada’s villager with management Mon Phra Ra-See and Doi Wieng area. There are many narrative about
this area past their experience and other. The narrative related their livelihoods and useful form this area until
theyfeeling cherished. More than, they can conservation this area follow their believe. The power of their memory
whit spirit space result to the villager’s practice. For example, they have an actor and ritual with their ancestral
spirits respectfully. Then the practice of them bring to right and participant management as a “owner” of Mon Phra
Ra-See and Doi Wieng. The researcher call their practice that “establishment right on the sacred space” which they
have power in useful this area for their livelihoods. Moreover, the power bring to existence of Dongmada’s
community.
Keyword: Narrative Management, The Participant Management, Social memory, The sacred space, Right of
community
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บทความวิจัยชิ้นนี้เป็ นส่วนหนึ่งของงานวิจัย “การพัฒนาฐานข้ อมูลแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ท้องถิ่นตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย” ประจาปี
งบประมาณ 2559 โดยได้ รับงบสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
1

บทนา
ความทรงจ าทางสัง คม (Social memory) นั บ เป็ นแนวคิด หนึ่ งที่สามารถน ามาใช้ ในภาวะที่สัง คมเผชิญกับ
“วิกฤติ” ซึ่งสภาวะที่ถูกเรียกว่ า วิกฤติ (crisis) นี้เป็ นได้ หลากหลายรูปแบบ ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ กรณีสถานการณ์ท่ี
เกิดขึ้นในภาคใต้ ของไทย ที่ “วิกฤติ” ด้ วยเหตุเพราะการใช้ ความรุนแรงรวมทั้งการเจรจาไม่เป็ นผล เมื่อเครื่องมือในการ
สลายวิกฤติอย่างเช่น ปฏิบตั กิ ารของรัฐไม่สามารถหยิบยื่นให้ บรรลุผลได้ คนในพื้นที่ซ่งึ เผชิญกับความรุนแรงเลยแสวงหา
ทางออกโดยการสร้ างปฏิบัติการที่เรียกว่าการรื้อฟื้ นพื้นที่ความทรงจากลับคืนมาและอีกกรณีหนึ่งคือ พื้นที่ความทรงจา
เกิดขึ้นในบริบทที่ผ้ ูคนที่มีความสัมพันธ์กับพื้นที่สามารถหยิบใช้ ให้ เกิดประโยชน์ในสถานการณ์ใหม่ เช่ น งานศึกษาที่
กล่าวถึงพื้นที่เมืองหลวงพระบาง ของศุภชัย สิงห์ยะบุศย์ (2551)ที่เวลาที่เปลี่ยนผ่าน ทาให้ หลวงพระบางซึ่งแต่เดิมเป็ น
เมืองอันสะท้ อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์และประชาชน ปัจจุบนั หลวงพระบางกลายมาเป็ นเมืองแห่งการท่องเที่ยว
ที่ระบบกษัตริย์น้นั ได้ เลือนหายไป แต่ชาวหลวงพระบางพยายามที่จะรื้อฟื้ นความสัมพันธ์ โดยการสร้ างสัญลักษณ์ท่บี ่งชี้ว่า
พวกเขาเคยดารงชีวิตอย่างไร กรณีปู่เยอ ย่าเยอ หรือ กรณีการแห่ ขบวนของการนางสังขาร อันเป็ นตัวแทนของกษัตริย์
การรื้อฟื้ นความทรงจาในลักษณะเช่นนี้ คือ การหยิบเอาความสาคัญของฉากชีวิตหนึ่งของชาวหลวงพระบางขึ้นมาเพื่อเป็ น
การสะท้ อนตัวตนของคนหลวงพระบางที่มตี ่อราชวงศ์น้นั เอง ขณะที่ Tanabe Shigeharu (2002) ได้ ช้ ใี ห้ เห็นว่าในสังคมที่
เรียกว่ าภาวะสมัยใหม่ (Modernization)วัฒนธรรมใหม่ ท่ีเข้ ามาในชุ มชนนั้นได้ ก่อให้ เกิดการปะทะสังสรรค์กันขึ้นกับ
วัฒนธรรมดั้งเดิม การปะทะกันเช่นนี้เองที่ทาให้ ชุมชนเกิดความระส่าระส่าย หรือ วิกฤติ ด้ วยเหตุน้ ีผ้ ูคนจึงประกอบสร้ าง
ความทรงจาขึ้นลักษณะของความทรงจาที่ทานาเบ้ กล่าวถึงในภาวะสมัยใหม่น้ ไี ม่ได้ เป็ นไปอย่างกลมกลืน หรือเป็ นอันหนึ่ง
อันเดียวกัน หมายถึง มีความเลื่อนไหลระหว่างความทรงจาของปัจเจกชนและความทรงจาของสังคม แต่ข้ นึ อยู่กบั อานาจ
ที่คนจะหยิบเอาความทรงจาของปัจเจกชนซึ่งคิดว่ามีประโยชน์ข้ นึ มาเป็ นความทรงจาร่วมก็ได้ เช่นเดียวกันกับพื้นที่ตาบล
ดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย ที่มีประวัติความเป็ นมาที่ยาวนานกว่า 205 ปี โดยที่ผ้ ูวิจัยเลือกเป็ นพื้นที่ศึกษา
เพื่อให้ เห็นถึงสภาพความเปลี่ยนแปลงของของชุมชนทางด้ านการเมืองเศรษฐกิจและสังคมในแต่ละช่วงยุคโดยสรุปได้
ดังนี้ ในช่วงยุคแรกของการก่อตั้งหมู่บ้านนั้น หรือ ช่วงบุกเบิกก่อนการเกิดรัฐชาติตามหลักฐานการตั้งถิ่นฐานของชุมชนที่
เข้ ามาอยู่ เป็ นครัวเรือนแรกๆเป็ นกลุ่มคนไทลื้อตั้งชุมชนใกล้ กบั แม่นา้ ลาวไหลผ่าน เมื่อมีความมั่งคั่งก็มีการรวมกลุ่มนั้น
สร้ างวัดขึ้นในช่วงปี พ.ศ. 2355 ชื่อว่า วัดรวกหลวง และ วัดป่ าห้ า ในปี พ.ศ. 2410 มีการสร้ างวัดดงมะดะขึ้น และในปี
พ.ศ. 2440 วัดผาบ่องก็ถูกสร้ างขึ้นจากศรัทธาของชาวบ้ าน นั่นสะท้ อ นให้ เห็นว่ าเมื่อระบบการผลิตของคนในชุมชน
นามาซึ่งความมั่งคั่ง และตระกูลที่ส่งั สมทุนได้ กส็ ามารถนาคณะศรัทธาร่วมกันสร้ างวัดช่วงนี้จึงมีการถวายที่ดนิ เพื่อสร้ างวัด
วาอารามด้ วย การช่วยเหลือกันจึงเกิดขึ้นภายในกลุ่มชาติพันธุ์ กลุ่มตระกูลเป็ นหลัก
ต่ อ มำในยุ ค 2445- 2575 หรื อ ยุ ค การปฏิรู ป บ้ า นเมื อ ง ช่ ว งเวลานี้ นั บ ได้ ว่ า ชุ ม ชนภาคเหนื อ เกิ ด การ
เปลี่ยนแปลงทั้งในระดับเมือง และระดับตาบล ในด้ านการเมืองนั้นพบว่ามีการลดบทบาทของเจ้ าเมืองแต่มีการตั้งอาเภอ
ขึ้น ด้ านเศรษฐกิจนั้นพบว่าการขยายตัวของการค้ าภาคเหนือมีผลต่อการขยายตัวของชุมชนด้ วยเช่นกัน การก่อเกิด “กาด
แม่ลาว” ซึ่งชาวบ้ านกล่าวว่าตั้งขึ้นในราวปี พ.ศ. 2576 กลายมาเป็ นเครื่องสะท้ อนการปรับตัวของชุมชนต่อการขยายตัว
เข้ ามาของการค้ าใบยาสูบ การก่อเกิดกาดลาวในช่วงนี้ดาเนินไปเพื่อสนองตอบต่อกลุ่มพ่อค้ า แม่ค้าใบยาสูบ ที่ขยายตัวเข้ า
สู่ภาคเหนือแล้ ว กาดเช้ ามืดจึงมีความสาคัญกับชาวบ้ านในฐานะเป็ นแหล่งสะสมทุนอีกช่องทางหนึ่ง ความมั่งคั่งจากการ
สะสมทุนทาให้ ผ้ ูคนในท้ องถิ่นกระจายครัวเรือนกันมากขึ้นพบว่ามีการสร้ างวัดแห่ งใหม่ข้ นึ ได้ แก่ วัดผาบ่อง (ปั จจุบันอยู่
หมู่ท่ี 8 บ้ านห้ วยส้ านผาบ่อง) สร้ างในปี พ.ศ. 2445 ขณะที่ทางทิศเหนือมีการสร้ างวัดนา้ ล้ อมขึ้นในปี พ.ศ.2445 ซึ่งเป็ น
วัดในหมู่บ้านห้ วยหวาย หมู่ท่ี 2 ขณะที่ช่วงเวลาต่อมา
ยุค 2476 -2530 เป็ นช่วงที่การค้ าเริ่มขยายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะทางภาคเหนือนั้นมีแหล่งการค้ าแห่งใหญ่
คือ ตลาดท่าอิฐ ในอุตรดิตถ์ การค้ าภายในหมู่บ้านยังคงดาเนินไป ควบคู่กบั การมีตลาดการค้ าประจาชุมชนขณะเดียวกันก็
มีชนต่างชาติพันธุเ์ ข้ ามาทาการค้ าด้ วย พบว่าช่วงนี้มบี รรดา “พ่อค้ าวัวต่าง” ที่นาโดยชาวไทใหญ่เดินทางนาสินค้ าจากทาง
รัฐฉานเข้ ามาทาการค้ าด้ วย ในระหว่ างทางมีการแวะพักบนเส้ นทางสายอาเภอแม่ลาว –พาน-พะเยา-แพร่ -น่ านและ
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อุต รดิต ถ์ เพราะพบว่ ามีช าวไทใหญ่ ต้ังชุ มชนอยู่ ณ หมู่ บ้า นร่ องศาลาปั จ จุ บัน และกาไรจากการค้ า ของนามาสร้ าง
พระพุทธรูป สร้ างวัดเป็ นที่ยึดเหนี่ยวของชุมชนขึ้น ปรากฏพบว่าในปี พ.ศ. 2486 มีการสร้ างวัดอยู่บริเวณบ้ านร่องศาลาฝั่ง
ตะวันออก โดยมีจารึกปี ที่สร้ างใต้ ฐานพระพุทธรูป โดยนายอู่ส่วย นางเอ้ ย เป็ นผู้สร้ าง (พ่อหนานเมืองมา และพ่อส่วย ใจ
หาญ, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2559) ชื่อเดิมชาวบ้ านเรียกว่า วัดชุมทางศิริราช (พระครูอุปัตถัมภ์ ผาสุกจิ ,
สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2560) ปั จจุบันนี้กลายเป็ นวัดร้ าง ชาวบ้ านย้ ายไปสร้ างวัดใหมชื่อว่าวัดร่องศาลา ซึ่ง
ตั้งอยู่ฝ่งั ตะวันตกของถนนสายเชียงราย-พาน-พะเยา การก่อเกิดกาดทาให้ วิถชี ีวิตของผู้คนในท้ องถิ่นมีความหลากหลาย
มากขึ้น กล่าวคือไม่เฉพาะแต่การยังชีพด้ วยการทานาอย่างเดียว แต่การค้ าข้ าวเริ่มคึกคัก พบว่าคนท้ องถิ่นเองก็มีการนา
ข้ าวเปลือกออกขาย(พ่อพงษ์พัฒน์ คาน้ อย, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์2560) พบว่าในหมู่บ้านมีซอยข้ าวเปลือก
ชาวบ้ านเรียกติดปากและรับรู้ว่าซอยนี้มที ่มี าจากการเป็ นเส้ นทางการบรรทุกข้ าวเปลือกขายนั่นเองส่วนในแง่ของสังคมและ
วัฒนธรรมแล้ วพบว่ามีการสร้ างวัดขึ้นเป็ นศูนย์กลางของชุมชนเช่น ราวปี พ.ศ. 2478 มีการสร้ างวัดป่ าตึงขึ้นเป็ นวัดประจา
หมู่บ้านป่ าตึง หมู่ท่ี 1 ในปี พ.ศ. 2497 พบว่ ามีการสร้ างวัดขึ้น 2 แห่ ง ได้ แก่ วัดสันหนองเหลียว และวัดห้ วยส้ านยาว
(บพิตร กินาวงค์, สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2560)ต่อมาในช่วงพ.ศ. 2500 ถือว่าเป็ นช่วงที่นโยบายการพัฒนา
ของภาครัฐเข้ ามาสู่หมู่บ้านความสัมพันธ์ระหว่างรัฐท้ องถิ่น หรือ ผู้นาชุมชนสัมพันธ์กบั การดาเนินตามนโยบายส่วนกลาง
ช่ วงนี้เองที่มีการสร้ างถนนโดยลาดยางมะตอย มีผ้ ูคนทยอยเข้ ามาสู่หมู่บ้านมากขึ้นมีการจัดตั้งโรงเรียนดงมะดะโดย
นายอาเภอเมืองเชียงรายเป็ นผู้ต้ังในปี พ.ศ. 2502 ปั จจุ บันนี้เปลี่ยนชื่อมาเป็ นโรงเรียนแม่ลาววิทยาคม ในระยะนี้เองที่
ชุมชนให้ ความสาคัญกับการศึกษา ได้ มีการสร้ างโรงเรียนขึ้นโดยการนาของกลุ่มผู้นาชุมชนและชาวบ้ านและการเกิดขึ้น
ของคณะช่างซอในอาเภอแม่ลาว คณะทองสร้ อยจึงเป็ นอีกคณะหนึ่งที่เป็ นที่ร้ จู ักซึ่งสะท้ อนให้ เห็นว่าชุมชนให้ ความสาคัญ
กับการศึกษาหาความรู้ท้งั ในระบบและนอกระบบพร้ อมทั้งระบบสาธารณสุขที่ขยายเข้ าสู่หมู่บ้าน
ยุค พ.ศ. 2531-ปั จจุบนั ช่วงนี้พบว่าเป็ นช่วงที่ตาบลมีการพัฒนาเกิดขึ้นหลายอย่าง คือมีการแยกอาเภอแม่
ลาวออกมาจากอาเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ในปี พ.ศ. 2536 ทาให้ อาเภอแม่ลาวมีการจัดการ บริหารเอง การก่อเกิด
เทศบาลตาบลขึ้นสะท้ อนให้ เห็นว่าการกระจายอานาจในการบริหารท้ องถิ่นเริ่มมากขึ้นท้ องถิ่ นมีอสิ ระในการบริหารงาน
หมายถึงว่าในแง่ของการดูแลเขตรับผิดชอบของตนเอง ช่วงนี้เองที่ทาให้ เห็นว่าชุมชนเองมีศักยภาพในการรับมือกับความ
เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะกลุ่มแกนนา หรือ ผู้นาชุมชนในตาบลดงมะดะที่มคี วามเข้ มแข็ง กลุ่มปราชญ์ชุมชนที่มสี ่วนในการ
ผลักดันโครงการต่างๆ แต่อย่างไรก็ตามการพัฒนานั้นก็จากัดอยู่เพียงกลุ่มปราชญ์ กลุ่มผู้นา และเทศบาล ในช่วงเดือน
พฤษภาคมปี พ.ศ. 2557 ที่1ผ่านมาดงมะดะเผชิญกับ “แผ่นดินไหว” ซึ่งนับว่าเป็ นเหตุการณ์ท่สี ่งผลกระทบต่อทรัพย์สนิ
และกาลังใจของคนภายในท้ องถิ่นอย่างยิ่ง นั่นจึงเป็ นจุดที่ทาให้ ชาวบ้ านดงมะดะตระหนักในคุณค่าตนเองและพยายามที่
จะค้ นหาศักยภาพของชุ มชนไม่ ว่าจะเป็ นด้ านอื่นๆอย่ างจริงจัง ไม่ ว่าจะเป็ นทรัพยากรบุคคล ด้ านประเพณี
วัฒนธรรม ด้ านทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อรื้อฟื้ นชุมชนขึ้นมาใหม่ โดยใช้ ฐานทรัพยากรเดิมที่มีอยู่สนองตอบต่อภาวะความ
เปลี่ยนแปลงในปัจจุบันและอนาคตที่จะเกิดขึ้นแต่กระนั้นก็ดีการพัฒนาที่ถากโถมเข้ ามาไม่ได้ สร้ างศักยภาพให้ กบั ชุมชน
ทุกกลุ่ม โครงการพัฒนา1บางอย่าง เช่น การฝึ กอาชีพไม่มีความต่อเนื่อง เนื่องจากขาดแรงจูงใจ ขาดแนวทางและทิศทาง
อันมาจากไม่ได้ เข้ าใจหรือตระหนักในประวัติศาสตร์ของชุมชน ซึ่ งทาให้ ไม่ได้ ตระหนักว่าภายในชุมชนเองมีทรัพยากรที่มี
ศักยภาพที่จะนามาใช้ พัฒนาให้ เกิดประโยชน์ในเชิงคุณค่าทางสังคมและเศรษฐกิจได้ ในแง่น้ ีพบว่าประวัติศาสตร์ของดง
มะดะไม่ ได้ รับการบันทึกเลย เนื่ องจากชุ มชนละเลยให้ ค วามสาคัญ ในส่ วนนี้ไป (บพิ ต รกิน าวงค์ , สัม ภาษณ์วันที่ 4
มิถุนายน 2559) มีเพี ยงแต่ คาบอกเล่ า จากรุ่นสู่รุ่น และนั่นอาจจะส่งผลทาให้ ความทรงจาที่ถูกเก็บงาเลือนหายตาม
กาลเวลาทั้งนี้จากข้ อมูลเชิงประวัติศาสตร์ข้างต้ นในแต่ละช่วงยุค ผู้วิจัยได้ ฉายภาพให้ เห็นว่าชุมชนมีแหล่งโบราณสถานที่
สามารถอ้ างอิง “ตัวตน” ของชุมชน และแหล่ งโบราณสถานเหล่ านี้ควรได้ รับการพัฒนา เช่ นเดียวกันกับความทรงจา
เกี่ยวกับพื้นที่ท่สี าคัญของชุมชนอีก 2แห่ง ซึ่งได้ แก่พ้ ืนที่ม่อนฤาษีและพื้นที่ดอยเวียง อันเป็ นพื้นที่ท่มี เี รื่องเล่าผ่านการรับรู้
ของชาวบ้ านในตาบลแต่ไม่ได้ ถูกหยิบยกขึ้นมา ทั้งนี้ผ้ ูวิจัยจะวิเคราะห์ ด้วยแนวคิดพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเป็ นแนวคิดที่ถูก
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นามาใช้ เพื่อวิเคราะห์ในรูปแบบของคติความเชื่อ ประเพณี พิธกี รรมผ่านพื้นที่ space หรือ สถานที่ (Place) เช่น พื้นที่ท่ี
เป็ นภูเขาที่ผ้ ูคนในชุมชนมักจะใช้ ความเชื่อเรื่องจักรวาลคติ ผนวกเข้ ากับความเชื่อทางพระพุทธศาสนาในการสร้ างพระ
ธาตุข้ ึน เพื่อให้ เป็ น “ภูเขาศักดิ์สทิ ธิ์” (Sacred Mountain) จนกระทั่งคติการสร้ างพระธาตุบนยอดดอยได้ รับความนิยม
อย่ างมากของคนล้ านนา (Damrikun, 2002: 180-183) พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์จึงมีองค์ประกอบทั้งด้ านที่เป็ น “โลกสามัญ”
และ “โลกศักดิ์สทิ ธิ์” ศรีศักร วัลลิโภดม จึงจาแนกลักษณะของพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ออกเป็ น 3 ลักษณะ ดังนี้ 1. ลักษณะเชิง
พื้นที่ท่ผี ูกโยงกับสภาพทางภูมศิ าสตร์หรือภูมปิ ระเทศเช่นเนินเขา ศาสนสถานของบรรพบุรษุ 2. พื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ท่มี ีความ
เกี่ยวข้ องกับเรื่องเล่า ซึ่งเป็ นความหมายที่ชุมชนสร้ างขึ้นผ่านการผูกเรื่องราว และตานานในอดีต ออกมาเป็ นเรื่องราวจาก
รุ่นสู่ร่นุ 3. ร่องรอยกิจกรรม ทางศาสนา ซึ่ ง เป็ นสัญ ลั ก ษณ์ ท่ีช าวบ้ า นเชื่ อ ว่ า ศั ก ดิ์ สิท ธิ์ เกี่ย วข้ อ งกับ ต านานในพื้ นที่
(Valipodom, 1999)หรือ บางครั้งก็อาจจะมีการจาแนกเป็ นพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ท่เี ป็ นศาสนสถาพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ทางธรรมชาติ
(Sacred Natural Sites) แต่ตามความเข้ าใจ การให้ ความหมายของชาวบ้ านต่อพื้นที่หรือสถานที่น้นั มักมีความเกี่ยวโยงกับ
การนับถือผี (Spirit) และความสัมพันธ์ต่อพื้นที่ผ่านการใช้ ทรัพยากรทางธรรมชาติ(Natural Resources) เช่นนั้นแล้ วใน
แง่น้ คี วามศักดิ์สทิ ธิ์น้นั จึงกลายมาเป็ น “ภูมทิ ศั น์ทางวัฒนธรรม”(สถาพร เก่งพาณิชและคณะ, 2559: 128-136) การ
นิยามลักษณะของพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์น้นั จึงขึ้นอยู่กบั 6 ลักษณะของพื้นที่ การใช้ ประโยชน์ของชุมชน กับการให้ ความหมายต่อ
พื้นที่ในแง่ท่มี ีวัฒนธรรมเข้ าไปเกี่ยวข้ องด้ วย ในบทความชิ้นนี้ต้องการนาเสนอว่า ด้ วยความน่าสนใจของพื้นที่ท้งั สองที่
เป็ นความทรงจาหนึ่งของชุมชนมาเป็ นภาพสะท้ อนว่าชาวบ้ านมีปฏิบตั กิ ารอย่างไรกับพื้นที่สองแห่งนี้ โดยทั้งนี้ผ้ วู ิจัยได้ ต้งั
วัตถุประสงค์ของการศึกษาไว้ 2 ประการ ดังนี้

วัสดุอุปกรณ์และวิธีกำร
การวิจัยเรื่องนี้เป็ นการวิจัยทางด้ านมานุษยวิทยาชาติพันธุว์ รรณนา โดยมีข้นั ตอนและวิธกี ารในการ
ดาเนินการวิจัย ดังต่อไปนี้
1. การเลือกพื้นที่ท่ศี ึกษาสนามของการศึกษา นั้นเป็ นหมู่บ้าน 19 หมู่บ้าน
ที่อยู่ในเขตความรับผิดชอบของเทศบาลตาบลดงมะและในเขต
รับผิดชอบของเทศบาลแม่ลาว
2. ประชากรที่ศึกษาได้ แก่ กลุ่มแรกคือ อดีตผู้นาชุมชน ที่เข้ ามาตั้งถิ่นฐาน
ในระยะแรกๆ ซึ่งนับเป็ น key informant ในการบอกเล่าภาพรวมของ
สภาพภูมทิ ศั น์ชุมชน ความเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้ าย ด้ านประชากร กลุ่มที่สอง คือ กลุ่มผู้ร้ หู รือ
ปราชญ์ชุมชน และกลุ่มชาวบ้ านและกลุ่มที่สาม คือ พระสงฆ์ ซึ่งบุคคลเหล่านี้จะให้ ข้อมูลในด้ านต่อไปนี้
ก. ด้ านประวัตศิ าสตร์การอพยพ ตานาน เรื่องเล่า
ข. ด้ านลักษณะทางสังคม กลุ่มเครือญาติ ตระกูล
ค. ด้ านเศรษฐกิจของชุมชน
ง. ด้ านประเพณี พิธกี รรม วัฒนธรรมความเชื่อและโบราณสถาน ซึ่งส่วนใหญ่
มักจะเป็ นผู้เฒ่าผู้แก่ในชุมชน
3. เครื่องมือที่ใช้ วิจัย ประกอบไปด้ วยดังต่อไปนี้
3.1 แบบสัมภาษณ์ผ้ รู ้ ู ปราชญ์ชาวบ้ าน

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. เพื่ อ ศึ ก ษาความทรงจาทางสังคมผ่ านเรื่ องเล่ าแบบมุ ขปาฐะของพื้ นที่ม่ อ นฤาษี -ดอยเวียงของ
ชาวบ้ านตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
2. เพื่อศึกษาการมีส่วนร่วมของชุมชนในการพัฒนาพื้นที่ม่อนฤาษี-ดอยเวียง ของชาวบ้ านตาบลดงมะ
ดะ อาเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย
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3.2 แบบบันทึกการสนทนากลุ่มเพื่อรวบรวมข้ อมูลทางด้ านประวัตศิ าสตร์
3.3 แบบประเมินและตรวจสอบข้ อมูลเพื่อจัดทาเป็ นเอกสาร แผ่นพับและการคัดเลือกข้ อมูลที่จะนา
เผยแพร่ทางเว็บไซด์
4. วิธกี ารเก็บรวบรวมข้ อมูล ผู้วิจัยมีวิธกี ารดาเนินการเก็บข้ อมูลดังต่อไปนี้
การสัมภาษณ์เชิงลึก ผู้วิจัยจะทาการสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ่มตัวอย่าง ซึ่งเป็ นผู้ท่มี ปี ระสบการณ์หรือสามารถ
ถ่ายทอดประวัตศิ าสตร์การเคลื่อนย้ ายของผู้คนอย่างครอบคลุมในแต่ละช่วงเวลา เหตุการณ์
การสนทนากลุ่มย่อย กระบวนการนี้จะเกิดขึ้นในระหว่างที่ผ้ วู ิจัยลงภาคสนาม โดยบางประเด็นที่ผ้ วู ิจัยได้ ทาการ
สัมภาษณ์แล้ ว และเห็นว่ าข้ อมูลดังกล่ าวยังมีความแตกต่างกัน ก็จะจัดกระบวนการสนทนากลุ่มโดยการเชิ ญผู้ร้ ใู นด้ าน
นั้นๆมาพูดคุยแลกเปลี่ยนข้ อมูลที่ได้ และกระบวนการดังกล่าวจะถูกจัดขึ้นอีกครั้งหลังจากที่ผ้ ูวิจัยเก็บข้ อมูลและทาการ
วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว เพื่อเป็ นเวทีของการตรวจสอบข้ อมูล

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ผลกำรศึกษำ
ลักษณะทำงกำยภำพของม่อนฤำษี-ดอยเวียง: พื้ นที่แห่งควำมทรงจำ
ตามลักษณะสภาพทางภูมศิ าสตร์ของพื้นที่ดงมะดะแล้ ว พบว่าประกอบด้ วยพื้นที่ราบสลับกับหุบเขาที่มสี นั ดอน
หนองนา้ ปรากฏอยู่จานวนมาก พื้นที่ชุมชนดงมะดะนี้เป็ นบริเวณพื้นที่ราบ สลับกับสันเขาพิจารณาจากชื่อบ้ านนามเมืองที่
ตั้งขึ้นในระยะหลังนั้นจะมีคาว่า สัน หนอง ห้ วย จานวนมาก และบนยอดภูส่วนใหญ่แล้ วตามความเชื่อของผู้คนในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มักจะถือว่าเป็ น “พื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์” ในอาณาบริเวณนี้ปรากฏพบม่อนดอย ตามคาบอกเล่าของผู้คนใน
ชุมชนเรียกพื้นที่น้ วี ่า ม่อนพระฤำษี (Mon PhraRa-See) ที่ต้งั อยู่ทางด้ านทิศตะวันตกของหมู่บ้านหนองเก้ าห้ อง ห่างจาก
ตัวชุมชนเลียบไปตามถนนสายแม่สรวย-เวียงป่ าเป้ า ประมาณ 2 กิโลเมตร จะเจอกับกาดเห็ดที่อยู่ริมถนน กาดเห็ดเป็ น
คาภาษาท้ องถิ่นที่
ชาวบ้ านเรียก บริเวณพื้นที่ตลาดขายเห็ด ในช่วงที่ฤดูเห็ดออก ดังนั้นเพิ่งหมาแหงนที่ต้งั ตามแนวถนนปั จจุบัน
เวลาที่รถสัญจรผ่านจะมีแม่ค้ามาขายของเป็ นช่วงๆเท่านั้น ขณะที่อกี ฟากหนึ่งของถนนด้ านทิศเหนือจะเจอม่อนดอยที่ปก
คลุมไปด้ วยไม้ ตึง เป็ นป่ าโปร่ง แต่มีไม้ เลื่อยขึ้นจานวนมาก พื้นที่น้ ีนับเป็ นพื้นที่อุดมไปด้ วยเชื้อเห็ด มียอดใบเหม้ าขึ้นยก
เหนือระดับพื้น เมื่อเลาะเข้ าไปจะพบร่องรอยของก้ อนหินที่วางเรียงลงมาตามลาธารสายเล็กๆ และพอมองไปยังลานกว้ าง
จะพบศาลเล็กตั้งอยู่บนยอดเนิ่น ภายในศาลไม้ กว้ างประมาณ1 เมตรครึ่งนั้น มีรปู พระฤาษี ซึ่งชาวบ้ านนามาวางไว้ พร้ อม
กับเครื่องเซ่นไหว้ เป็ นผลหมากรากไม้ พ้ ืนที่ โดยรอบล้ อมโอบล้ อมไปด้ วยก้ อนหินที่มอี ายุเก่าแก่ แต่ไม่ทราบอายุ ลานกว้ าง
ที่สะอาดสะอ้ านเป็ นที่น่าแปลกใจเสมือนหนึ่งว่ามีผ้ ใู ดมาทาความสะอาดเรื่องเล่าของชาวบ้ าน ได้ กล่าวถึงม่อนดอยแห่งนี้ว่า
เป็ นพื้นที่ท่ฤี าษีมาบาเพ็ญภาวนา และมักจะลงสรงนา้ ที่ลาธารด้ านล่าง เพราะดูก้อนหินที่วางเรียงกันนี้ลาดยาวเป็ นแถวเป็ น
แนวไปตามลาธารที่นา้ ไหลผ่าน(พ่ อปัน ศิลา สัมภาษณ์วันที่ 4 ตุลาคม 2559) จากการเดินสารวจร่วมกับแม่ค้าขายเห็ด
ในช่ วงที่ฤดูกาลเก็บเห็ดขาย พบว่ าพื้นที่บริเวณดังกล่ าวมีดินที่มีเชื้อเห็ดเพาะ หรือในภาษาพื้นเมืองเรียกว่ า เห็ดถอบ
ขึ้นอยู่จานวนมาก นอกจากนี้แล้ วยังมีใบเหม้ า พืชพื้นบ้ านที่นามาปรุงอาหารร่วมกับเห็ดเพาะ พืชสมุนไพรอีกจานวนมาก
ที่หาได้ จากป่ าแห่งนี้ ปัจจุบนั นี้ม่อนพระฤาษีเป็ นเขตป่ าอนุรักษ์ หรือ ป่ าชุมชนที่อยู่ในความดูแล ของหมู่ ท่ี 12 หมู่ บ้ าน
หนองเก้ าห้ อง เป็ นที่ร้ จู ักของคนภายในตาบลดงมะดะเป็ นอย่างดี
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นอกจากนี้แล้ วพื้นที่ “ดอยเวียง” ตั้งอยู่ในเขตหมู่บ้านดงมะดะ หมู่ท่ี 16 สภาพพื้นที่เดิมนั้นเป็ นป่ าดงดิบตามคาเล่าขาน
ของชาวบ้ านเกี่ยวกับพื้นที่แห่งนี้น้นั อยู่ในช่วงสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ซึ่งเชียงราย เชียงแสน ณ เวลานั้นเป็ น
หัวเมืองหน้ าด่านทางตอนเหนือ เมื่อครั้งอาณาจักรอยุธยาเรืองอานาจขยายอานาจเข้ าครอบครองล้ านนา สาหรับอยุ ธยา
ล้ านนาคือเมืองหน้ าด่านสาหรับรับศึกพม่า สาหรับพม่าแล้ ว ล้ านนาคือเมืองที่เป็ นแหล่งเสบียงอาหารสาหรับการทาศึกกับ
อยุธยาด้ วยเหตุเพราะหัวเมืองเหนือนี้นอกจากจะปกคลุมไปด้ วยป่ าไม้ สัก ซึ่งกระจัดกระจายอยู่โดยทั่วไปจนกระทั่งถึง
บริเวณพื้นที่หมู่บ้านหนองเก้ าห้ องปั จจุบันพื้นที่ดอยเวียงเองก็มีลักษณะเป็ นสันดอย ภาษาเหนือเรียกว่า ม่อนดอย ตาม
ยุทธศาสตร์การเดินทัพแล้ วเพื่อเป็ นการอาพรางกองทัพมิให้ ข้าศึกล่วงรู้ พระองค์มักจะมีการเดินทัพตามเส้ นทางเลียบ
แม่นา้ หากพิจารณาดูแล้ วชุมชนดงมะดะนี้ต้ังอยู่บริเวณเลียบแม่นา้ ลาว แม่นา้ ที่ไหลลงมาจากเทือกเขาผีปันนา้ เพื่อให้
กองทัพและช้ างได้ อุปโภคบริโภคระหว่างการเดินทาง โดยปกติแล้ วกองทัพนั้นประกอบไปด้ วยหัวหน้ าทัพ นั้นคือพระ
นเรศวรมหาราช พร้ อมด้ วยนายทหารทั้งชั้นพระยา หมื่น ขุน ชาวบ้ านธรรมดาเด็ก พระ ช่าง และช้ าง สาหรับความทรงจา
ของชาวบ้ านผ่านคาบอกเล่า พื้นที่แห่งนี้มที หารฮ่อมาขุดคูไว้ บ้ าง คนอาจจะเรียกดอยนี้ว่า ดอยเวียงฮ่อและเพื่อป้ องกัน
ช้ างปู่ ก่างาเขียว ช้ างป่ าสมัยก่อนที่จะมีนิสยั ดุดนั ถือได้ ว่าเป็ นช้ างในตานานที่ใช้ ในการทาศึก หากตกมันก็ยากที่จะควบคุม
การขุดคูเมืองจึงลึกเพื่อป้ องกันช้ างด้ วย2 ตามคาสันนิษฐานของพระวันชนะ วรญาโน3 ชาวบ้ านรู้จักกันในฐานะที่เดิมท่าน
เป็ น “สล่า” ที่มฝี ี มอื ด้ านงานปั้นปูน ได้ เล่าว่า
“การทีก่ องทัพมีพระอยู่ดว้ ยเนือ่ งจากเวลาทีม่ ีผรู ้ ่วมทัพนายทหารเสียชีวติ พระจะได้ทาบุญอุทิศส่วน
กุศลให้แก่แม่ทพั นายกอง บรรดาทหารเหล่านัน้ อีกทัง้ ช่างจะทาหน้าทีใ่ นการสร้างสถูปเพื อ่ ใส่อฐั ของผูเ้ สียชีวติ เป็ นไปได้
ว่าการเดินทัพในแต่ละทีข่ องพระนเรศจะมีกลุ่มชาวบ้าน ช่าง พระสงฆ์ทีต่ ิดตามทัพตามความสมัครใจ”
หลักฐานที่ปรากฏว่าพื้นที่แห่งนี้เป็ นที่พักทัพสมัยพระนเรศวรนี้คอื ร่องรอยของคูเวียง ที่มกี ารขุด เ ป็ น
ร่องลึก ปั จจุบันนี้คูช้ันนอกสุด มีความตื้นเขินเพราะมูลดิน แต่ทางเทศบาลก็นาเอาแม็คโครมาขุดเพื่อกักเก็บนา้ ไว้ ใช้ ทาง
การเกษตรคูท่สี องนับจากคูช้ันนอกสุด อยู่ห่างกันประมาณ 300 เมตร หลังจากการเดินสารวจพื้นที่โดยทีมวิจัยและ
ชาวบ้ านพบว่ามีคูท้งั หมด 3 คูด้วยกัน ปั จจุบันดอยเวียงปกคลุมไปด้ วยไม้ ตะแบกป่ าไผ่ต้นก่อแดง ด้ วยกันต้ นมะดะ ไม้
สัก ไม้ ดู่ และพรรณไม้ อ่นื ๆอีกมากมายที่มี สรรพคุณทั้งการนามาบารุงร่างกาย รักษาโรค การทาเป็ นสีย้อมผ้ า และใช้ ใน

2

พ่อดวงดี คาสมุทร และพ่อหนานอินจันทร์ กาวิชัย สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 2559 ธันวาคม 26

3

สัมภาษณ์ในวันที่ 4 ตุลาคม 2559 ปัจจุบันสึกออกมาแล้ ว ชาวบ้ านรู้จักกันในนาม สล่าป้ อม ซึ่งมีฝีมือในการปั้นพระพุทธรูป
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ภำพถ่ำย: พื้นที่ม่อนฤาษีและศาลฤาษีองค์ดา ในเขตความดูแลของหมู่บ้านหนองเก้ าห้ อง
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พิธกี รรม นอกจากนี้แล้ วบริเวณดังกล่าวยังเป็ นแหล่งของป่ า ไม่ว่าจะเป็ นเห็ด หน่อไม้ มะกอก ซึ่งจะมีเฉพาะพื้นที่เท่านั้น
ที่ชาวบ้ านสามารถเข้ าไปหากินได้ ทว่าในระยะเวลาต่อมาทางชาวบ้ านได้ รวมกลุ่มกันที่จะอนุรักษ์พ้ ืนที่บริเวณนี้ไว้ โดยไม่ให้
ผู้ใดล่วงลา้ ตัดไม้ เพราะถือว่าเป็ นพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์
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ภำพถ่ำย: คูเมืองที่ปรากฏร่องรอยในพื้นที่ดอยเวียงและภาพขวาเป็ นภาพชาวบ้ านตาบลดงมะดะช่วยกันปั้นพระพุทธรูปทันใจ
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ชุมชนกับกระบวนกำรมีส่วนร่วม
สล่ าป้ อม ผู้ท่ปี ระกอบอาชีพช่างปูนปั้ นที่มีประสบการณ์มายาวนาน ส่วนใหญ่แล้ วจะเดินทางไปตาม
พื้นที่จังหวัดต่างๆ ไม่ว่าจะเป็ นที่กาญจนบุรี อยุธยา เพื่อปั้นพระพุทธรูปในพระวิหาร ได้ ทาการระดมเงินมาสร้ าง
พระพุทธรูปองค์ใหญ่สงู 4 เมตร ณ พุทธสถานดอยเวียง นั่นทาให้ ผ้ คู นที่มจี ิตศรัทธาได้ เข้ ามาร่วมบุญุเป็ นส่วนหนึ่งในการ
สร้ างพระพุทธรูปทันใจ ในการนี้มชี าวบ้ านหมู่บ้านดงมะดะ เข้ ามาร่ วม โดยเฉพาะผู้เฒ่าผู้แก่ท่เี ข้ ามาร่วมปั้น งานพิธกี รรม
ปั้ น พระพุทธรูปพระเจ้ าทันใจเริ่มตั้งแต่ เช้ าของวันที่ 7 มกราคม2560 โดยมีพระสงฆ์ท่ีมาจากกาญจนบุรีร่วมทาพิ ธี
บวงสรวง สิ่งของที่ใช้ ในการบวงสรวงนั้นประกอบไปด้ วยไข่ไก่ต้มจานวนนับร้ อยฟอง ผลไม้ ตามท้ องถิ่น ธัญพืชอัน
ประกอบด้ วยถั่วแดง เผือก พร้ อมเครื่องบวงสรวงอีกจานวนมากที่ต้ังบนโต๊ะด้ านหน้ าลานโล่ งแจ้ ง ด้ านหน้ าปะราปั้ น
พระพุทธรูปทันใจ
อีกฝากหนึ่งของทางเข้ ามีการตั้งโต๊ะถวายยอดเงินทาบุญ โดยมีคณะกรรมการชุมชนทาหน้ าที่เป็ น ผู้ ดู แ ล พื้ น ที่
โถงหรือตัวอาคารที่ฉาบด้ วยปูนชั้นเดียวติดพื้น เป็ นที่พักนอนสาหรับคณะเดินทางมาทาบุญจานวน 40 คน อีกด้ านหนึ่ง
ของทางสัญจรมีการตั้งเต็นท์ให้ แก่วงดนตรีพ้ ืนบ้ าน โดยเป็ นวงดนตรีท่เี กิดจากการร่วมกลุ่มกันในตาบลดงมะดะ ดนตรีทา
การบรรเลงเพลงเป็ นช่วงๆทาให้ พิธไี ม่เงียบเหงา พร้ อมๆกับที่แม่ครัว ซึ่งเป็ นกลุ่มแม่บ้านหมู่บ้านตาบลดงมะดะ หมู่ท่ี
16 เป็ นกลุ่มหลักในการทาอาหารเลี้ยงแขกเหรื่อ การปั้นพระพุทธรูปพระเจ้ าทันใจดาเนินไปกระทั่งจนถึงช่วงเย็น ที่มกี าร
ขึ้นรูปขึ้นร่ างมากขึ้นเกือบจะสมบูรณ์เมื่อไรก็ตามที่มีการขูดขีดรูปร่ างบนปูนปั้ นที่เด่นชัดมากขึ้น ชาวบ้ านก็ดูจะตื่นเต้ น
เพราะ นั่นหมายถึงงานปั้นใกล้ จะสาเร็จ ซึ่งการปั้นพระเจ้ าทันใจนี้ชาวบ้ านมีความเชื่อว่าต้ องปั้นให้ แล้ วเสร็จภายใน1 วัน
พวกเขาจับตารอดูงานปั้นอย่างใจจดใจจ่อ ขณะที่เสียงดนตรีบรรเลง และแผ่วลงเป็ นพักๆก่อนเที่ยง248 คืน พระพุทธรูป
ทันใจซึ่งยังไม่ได้ ทาการเบิกเนตรก็ถูกนามาตั้งไว้ ด้านหน้ าพระประธานองค์ใหญ่ เพื่อให้ คนที่ผ่านมาผ่านไปกราบสักการะ
กำรมีส่วนร่วมในกำรเล่ำเรื่อง ถกเถียงและตรวจสอบข้อมูล
การรั บ รู้ข องชาวบ้ าน จนเรื่ อ งราวเหล่ านั้นกลายเป็ นต านาน ที่มีก ารเล่ าสืบ ต่ อ กันมาจากรุ่นสู่รุ่นนับว่ าเป็ น
กระบวนการหนึ่งของความพยายามในการเก็บความทรงจานั้นไว้ โดยไม่มีการบันทึกเป็ นลายลักษณ์อักษร การเล่าเรื่อง
เช่นนี้แม้ ในทางประวัตศิ าสตร์จะให้ ความสาคัญน้ อย แต่ทว่าสาหรับชาวบ้ านดงมะดะแล้ ว เรื่องเล่าเหล่านี้กลายมาเป็ นสิ่งที่
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เป็ นประโยชน์สาหรับส่วนร่วม ใน “สนาม” ของการเก็บข้ อมูลเกี่ยวกับความทรงจาเชิงพื้นที่ม่อนพระฤาษีและดอยเวียง
ครั้งแรกนั้น ผู้วิจัยใช้ วิธกี ารสัมภาษณ์กลุ่มปราชญ์ ชาวบ้ านตัวต่อตัว ที่เป็ นผู้ร้ แู ละเก็บงาเรื่องราวแบบมุขปาฐะนี้ได้ อย่ าง
ละเอียด ก่อนที่จะนาเรื่องเล่านั้นมา257สอบถามบุคคลอีกท่านลักษณะของการเก็บข้ อมูลจึงเป็ นแบบสามเส้ า ก่อนที่จะมี
การนาเอาข้ อมูลซึ่งผ่านการเรียบเรียงนั้นมาให้ กลุ่มผู้ร้ ู ที่ประกอบด้ วยพระสงฆ์ท่มี บี ทบาทในหัววัดหลักๆอย่างวัดดงมะดะ
นาโดยครูบาหล้ าอดีตเจ้ าอาวาสวัดดงมะดะ ปราชญ์ชาวบ้ านจานวน 4 ท่านและผู้นาที่อยู่ในเทศบาลตาบลดงมะดะและ
เทศบาลตาบลแม่ลาวอีก 3 ท่าน มาร่วมตรวจสอบข้ อมูลอีกครั้ง จากการจัดเวทีการตรวจสอบข้ อมูลในวันที่ 19 กุมภาพันธ์
2560 ที่ผ่านมา แกนนาผู้ร้ ปู ระวัติศาสตร์เชิงพื้นที่ม่อนพระฤาษีและดอยเวียงแห่ งนี้ได้ ถกเถียงข้ อมูล โดยการบอกเล่าถึง
ความจริงชุดหนึ่งที่ชาวบ้ านรับทราบมา การขยายความ แต่เนื้อหาจากการตรวจสอบนั้นมีความสอดคล้ องกันเวทีเล็กนี้ได้
เคลื่อนย้ ายไปสู่เวทีใหญ่ในระดับของผู้นาชุมชนในเขตเทศบาลตาบลดงมะดะเพื่อทาการลงความเห็นที่จะให้ พ้ ืนที่ม่อนพระ
ฤาษีและพื้นที่ดอยเวียงที่ผ้ ูคนรับรู้มาเป็ นพื้นที่ของตาบลที่มีความพิเศษด้ านพฤกษศาสตร์หรือความหลากหลายด้ านพืช
พรรณในการดารงชีพ

กำรสถำปนำสิทธิของชุมชนบนพื้ นที่ศกั ดิสิทธิ์
การเล็ง เห็น คุ ณ ค่ า หรื อ ตระหนั ก ถึ ง ความส าคั ญ ของสถานที่ (Place) ซึ่ ง มี ค วามส าคั ญ ทางด้ า น
ประวัตศิ าสตร์ ที่บ่งบอกถึงความเป็ นชุมชนดงมะดะได้ สะท้ อนผ่านปฏิบตั กิ ารของชุมชนในการเข้ าถึงสิทธิของชุมชนเพื่อใช้
สอย ใช้ ประโยชน์ และขณะเดียวกันก็รักษาพื้นที่บริเวณนั้น ให้ เป็ นพื้นที่ท่ชี ุมชนสามารถเข้ าไปจัดการ (manage) ได้ การ
สถาปนาพื้นที่ศักดิสทิ ธิ์ของชาวบ้ านต่อพื้นที่ท้งั สองแหล่งนี้ เกิดขึ้นบนฐานความเชื่อที่สบื ทอดกันมา แต่กม็ ีข้อที่แตกต่าง
กันในส่วนของรายละเอียดดังนี้
ม่อนพระฤาษี หากจะกล่าวไปแล้ วเป็ นพื้นที่ท่ชี าวบ้ านสามารถที่จะเล่าเรื่องตามที่ตวั เองจดจามาและมีการนาเอา
ก้ อนหินที่มจี านวนมากไปทาการพิสจู น์ จนบางรายกล่าวว่าอายุของสถานที่แห่งนี้อาจจะอยู่277ในช่วงเลย 1,000 ปี ขึ้นไป
แต่การจดจาเรื่องราวนี้ผ้ ูวิจัยถือว่าเป็ นความทรงจาของปัจเจก หมายถึงมีบุคคลทีเชื่อเช่นนั้นจานวนไม่มากนั กหนึ่งถึงสอง
รายและถึงแม้ ว่าความทรงจาลักษณะนี้จะเป็ นพลังขับเคลื่อนให้ มกี ารพัฒนาพื้นที่ให้ เป็ นสถานที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศโดย
ครั้งหนึ่งทางชาวบ้ านได้ นาเสนอโครงการให้ กบั 280ทางเทศบาลตาบลดงมะดะ เพื่อพัฒนาพื้นที่ แต่กเ็ นื่องจากข้ อจากัด
ของชุมชน หรือ พื้นที่ หรือแม้ บางรายจะกล่าวว่าด้ วยความที่เป็ นสถานที่การบาเพ็ญตบะชาวบ้ านบางรายถึงขั้นนาเอาร่าง

กลุ่มมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์

ภำพถ่ำย: เวทีตรวจสอบข้ อมูลประวัตศิ าสตร์ท้องถิ่น ตาบลดงมะดะ อาเภอแม่ลาว
ในระหว่างวันที่ 19 กุมภาพันธุ์ 2560 ณ โรงเรียนห้ วยส้านผาบ่อง
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ทรงมาเป็ นส่วนหนึ่งของการสะท้ อนความเชื่อเพื่ อที่จะก่อสร้ างพระพุทธรูปบนยอดดอย เพื่อเป็ นจุ ดเด่นในการดึงดูด
นักท่องเที่ยว ทว่ าม่อนฤาษีในช่ วงแรกนี้ ถือเป็ นช่ วงที่ชาวบ้ านยังหาหลักฐานที่จะมาชี้แจงมากไม่ได้ การสถาปนาพื้ นที่
ศักดิ์สทิ ธิ์ของม่อนฤาษี จึงอยู่ในระดับที่เรียกว่า การสถาปนาสิทธิทางอานาจผ่านรูปแบบของ “ป่ าชุมชน”เพราะถือเป็ น
อานาจในการที่ชุมชนจะจัดการป่ าของตนเองโดยมีการประชุมกลุ่มบ้ านในการตั้งกฎระเบียบหากมีบุคคลใดรุกพื้นที่
กระทาการอันขัดต่อกฎระเบียบของชุมชน ก็จะได้ รับการปรับ ซึ่งนี่ถือเป็ นความศักดิ์สิทธิ์รูปแบบหนึ่งที่ซ้อนทับลงบน
ความศักดิ์สทิ ธิ์ของพื้นที่ขณะที่ดอยเวียงนั้น ด้ วยเพราะเป็ นพื้นที่มเี รื่องเล่า เกิดขึ้นในช่วงยุคหลังของม่อนพระฤาษี พื้นที่ท่ี
ปรากฏคูเวียง คูเมือง จึงกลายมาเป็ นหลักฐานหนึ่งที่ช้ ชี ัดว่าบริเวณนี้เป็ นเวียงมาก่อน แต่ไม่ได้ ปรากฏหลักฐานอย่างอื่นแต่
ประการใดว่า เป็ นเมืองที่มกี ารปกครองหรือไม่ แต่ชาวบ้ านลงความเห็นว่าเป็ นป้ อมค่ายเพราะบริเวณนี้เป็ นป่ าดิบ หรือ ดง
มาก่อน มีช้างอาศัยอยู่จานวนมาก การสร้ างเวียงจึงเกิดขึ้นเพื่อรองรับผู้คนที่อาศัยอยู่ด้านล่าง เวลาที่ช้างป่ าตกมัน ผู้คนก็
เคลื่อนย้ ายขึ้นมาอาศัยอยู่ในเวียงหรือเมืองขณะที่บางรายกล่าวว่าเป็ นช่วงที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชเดินทัพมาและแวะ
พักที่บริเวณซึ่งเป็ นเวียงนี้แต่กน็ ่าจะเป็ นไปได้ ว่าเวียงนี้น่าจะมีอยู่เดิม เพราะคูเมืองเดิมตามคาบอกเล่าของปราชญ์ชาวบ้ าน
นั้นมีอยู่หลายชั้น คูเมือง
ชั้นนอกนั้นถูกกลบและไถ่ลงไปเป็ นทุ่งนา แต่กน็ ่าจะเป็ นไปได้ ว่า พื้นที่ดังกล่าวก่อนหน้ านั้นน่าจะมีการตั้งชุมชนอยู่ก่อน
แล้ ว เพราะพบว่า ในบริเวณที่เป็ นดอยมะค่า อยู่ในเขตของหมู่บ้านแพะ หมู่ท่ี 9 นั้น มีต้นมะค่าเก่าแก่อยู่ต้นหนึ่ง ซึ่งผู้ท่มี า
จับจองนั้นได้ กล่าวว่า มีการขุดพบเศษเครื่องปั้นดินเผา กระบอกสูบยาใต้ ต้นมะค่านี่จานวนมาก เจ้ าของพื้นที่ช้ วี ่าต้ นมะค่า
นี้มีอายุราว 500 กว่าปี ซึ่งจากหลักฐานในส่วนนี้เองที่ทาให้ เห็นว่ามีชุมชนดั้งเดิมที่เกิดขึ้นในบริเวณนี้แล้ ว และผู้คนก็มี
อาชีพทางการเกษตร หาของป่ า นอกจากนั้นแล้ วยังมีการแลกเปลี่ยนสินค้ าระหว่างกัน ยามใดที่มีศึก หรือ ช้ างป่ า ผู้คนก็
จะอพยพเข้ าสู่ท่สี งู บนม่อนดอยนั่นเองในการนี้เรื่องเล่าของดอยเวียงที่ดูจะสัมพันธ์กบั การก่อเกิดชุมชนดงมะดะ จึงทาให้
ชาวบ้ านเลือกที่จะให้ ดอยเวียงเป็ นพื้นที่อกี หนึ่งแหล่งของตาบลดงมะดะเพื่อเป็ นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม ในวันที่ 1112 มีนาคม 2560 ชาวบ้ านได้ รวมตัวกันเพื่อทาพิ ธีบวงสรวงวางศิลาฤกษ์สร้ างรูปเหมือนสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
ประดิษฐานไว้ ด้านหน้ าทางขึ้นพุทธสถานดอยเวียง พร้ อมกันนี้มกี ารเบิกเนตรพระเจ้ าทันใจเพื่อให้ ผ้ คู นได้ สกั การะ
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กำรอภิปรำยผลกำรศึกษำ
จากผลการศึกษาข้ างต้ น ผู้วิจัยมีประเด็นถกเถียงและข้ อค้ นพบดังนี้ท่สี าคัญ 2 ประเด็นด้ วยกัน ดังนี้
1. ควำมทรงจำทำงประวัติศำสตร์กบั กำรสร้ำงพื้ นที่ของผูค้ นดงมะดะ
ภายใต้ กระบวนการของการจัดการความทรงจาทางสังคมนั้น บางครั้งความทรงจาทางประวัติศาสตร์พยายามที่
จะจัดสรรพื้นที่ให้ กับสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะ พื้นที่ของประวัติศาสตร์เอง กับพื้นที่ของผู้คนลักษณะโดยทั่วไปของ “พื้นที่
ความทรงจา” (sites of memory)” นั้นคือ ทาไมเราเลือกที่จะจา และทาไมเราเลือกที่จะลืมแต่การหยิบเอาความทรงจา
ออกมานั้นทาให้ พ้ ืนที่การปรากฏตัวของผู้คนดงมะดะดูเด่นชัดมากขึ้นภายใต้ สภาวะที่พวกเขาเผชิญกับวิกฤติแผ่นดินไหว
แม้ ว่าความทรงจานั้นจะเป็ นลักษณะของปัจเจกชน แต่ คนดงมะดะสามารถสร้ างการรับรู้ “ผ่านการเล่าเรื่อง” จากรุ่นสู่ร่นุ
จนกลายมาเป็ นความทรงจาทางสังคมร่วม(social memory) หรือที่ Tanabe Shigeharu (2002) ได้ ช้ ใี ห้ เห็นว่า ความทรง
จานั้นมีความเลื่อนไหลขึ้นอยู่กบั อานาจของปัจเจกที่จะหยิบขึ้นมา ส่วนนี้เองที่ทาให้ เราเห็นว่า ชาวบ้ านคือ “ผู้กระทาการ”
ซึ่งนั่นไปส่งเสริมให้ เกิดเอกภาพทางสังคม และหล่ อหลอมให้ เกิดอัตลักษณ์ทางสังคมขึ้น (Maurice Halbwach,1992,
ศุ ภ ชั ย สิ ง ยะบุ ศ ย์ , 2551) หรื อ ก่ อ ให้ เกิ ด การเปลี่ ย นแปลงของสั ง คมนั่ น เอง (อรรถจั ก ร สั ต ยานุ รั ก ษ์ , 2548)
ดังจะเห็นได้ ว่าความทรงจาของชาวบ้ านดงมะดะ ที่มีต่อพื้นที่ม่อนฤาษีและดอยเวียงผ่านคาบอกเล่ าประสบการณ์ของ
ตนเองกับพื้นที่และเหตุการณ์ หรือ ความสัมพันธ์ระหว่ างตนกับกลุ่มสังคมผู้เฒ่ าผู้แก่ ซึ่งเข้ ามาอยู่ต้ังเดิมนั้นได้ เก็บงา
เรื่องราวไว้ และสะท้ อนเรื่องเล่ า บางส่วนให้ กับลูกหลานรุ่นต่ อมาฟั งจนทาให้ “ชุ ดความทรงจา” ไม่ ได้ สูญสิ้น อีกทั้ง
จุดสาคัญของกระบวนการรื้อฟื้ นความทรงจาทางสังคมอยู่ว่าสุดท้ ายแล้ วชาวบ้ านมีปฏิบัตกิ ารต่อพื้นที่น้นั อย่างไร หมายถึง
ชาวบ้ านกาลังแปรสารที่ได้ รับมาในรูป ของปราชญ์ ชุ ม ชน ที่เ ล่ า ข้ อ มู ล ชุ ด หนึ่ ง ผสานกับ หลั ก ฐานที่ป รากฏ เพื่ อ สร้ า ง
“พื้นที่” ให้ กบั ชุมชน และนอกจากนี้แล้ วสิ่งที่ค้นพบคือ ชาวบ้ านพยายามสถาปนาสิทธิชุมชนบนพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ท่พี วกเขา
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รับรู้มาเพื่อให้ พ้ ืนที่ดังกล่าว พื้นที่น้ันสะท้ อนสิทธิของชุมชนในการเข้ าไปจัดการม่อนฤาษีและดอยเวียงให้ เป็ น“ของหน้ า
หมู่” หรือ พื้นที่ร่วมของคนในชุมชน ลักษณะเช่นนี้ผ้ วู ิจัยเรียกว่าเป็ นการสถาปนาสิทธิชุมชนบนพื้นที่ศักดิ์สทิ ธิ์ เพื่อยึดโยง
สิทธิในการใช้ สอยพื้นที่ อีกทั้งสิทธิในความสัมพันธ์กบั “ดวงวิญญาณบรรพบุรุษ”โดยจะพิจารณาเห็นว่าพวกเขาประกอบ
พิธกี รรมด้ วยความเคารพ ซึ่งเป็ นชุมชนดงมะดะให้ ดารงอยู่ต่อไป

สรุปผลกำรศึกษำ
พลวัตทางประวัติศาสตร์ของชุ มชนตาบลดงมะดะที่มีการปรับเปลี่ ยนไปตามบริบ ททางเศรษฐกิจ
การเมือง สังคมในแต่ละยุคนั้นเรากลับพบว่า ชาวบ้ านไม่ได้ เป็ นผู้ถูกกระทาเท่านั้น แต่ชาวบ้ านกลับมียุทธวิธใี นการเลือกที่
จะรับการพัฒนาที่เข้ ามาอันเห็นว่าเป็ นประโยชน์ ในแง่ของการพัฒนาที่เป็ นไปตามยุทธศาสตร์ซ่งึ มาจากภาครัฐ แต่กระนั้น
ก็ดีอีกด้ านหนึ่งการพัฒนาในด้ านเศรษฐกิจ ด้ านการเมืองกลับไปกดทับศักยภาพด้ านสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
กล่าวคือ ศักยภาพของชุมชนในการดึงเอาประสบการณ์ ความทรงจาที่มตี ่อพื้นที่ชุมชน ต่อวัฒนธรรมการใช้ พ้ ืนที่พร้ อมๆ
กับให้ คุณค่ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ท่ีมาของตนน้ อยแม้ ว่าก่อนหน้ านั้นชาวบ้ านเองก็มีความพยายามที่จะค้ นคว้ า
แสวงหาหรือพิสูจน์อายุของหินที่ปรากฏอยู่บนม่ อนพระฤาษี และดอยเวียง จนกระทั่งจะจัดการเชิงพื้นที่ให้ เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยว อย่างไรก็ตามความทรงจาและเรื่องเล่าที่ชาวบ้ านเล่าสืบต่อกันมากลับมีพลัง หลังจากคณะผู้วิจัยได้ ลงไปศึกษา
ในพื้นที่กระบวนการทางประวัติศาสตร์กลับฟื้ นตัวมาอีกครั้ง เมื่อชุมชนทาให้ เรื่องเล่าผ่านประสบการณ์ของแต่ละปัจเจก
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2. ควำมทรงจำร่วมที่มีควำมศักดิ์สิทธิ์ สู่กำรเมืองเชิงพื้ นที่เพือ่ กำรพัฒนำพื้ นที่ อย่ำงยังยื
่ น
ผู้วิจัยพบว่าเมื่อความทรงจาระดับปัจเจกได้ กลายมาเป็ นความทรงจาร่วมที่มีผลต่อการสร้ าง พื้นที่ทางสังคมของผู้คน
ตาบลดงมะดะแล้ วความทรงจานั้นได้ กลายมาเป็ นพื้นที่ของความศักดิ์สทิ ธิ์อกี ด้ วยในแง่ท่วี ่าประการแรก ความทรงจาทาง
สังคมมีความศักดิ์สทิ ธิ์ภายในตัวของมันเองตรงที่ว่าชาวบ้ านจะเล่าออกมาในช่วงใด จาเป็ นที่จะต้ องเล่าหรือไม่ และเล่า
แล้ วชาวบ้ านจะได้ ประโยชน์อนั ใดความทรงจาทางสังคมจึงเป็ นสิ่งที่ผ้ ูคนหวงแหน และเป็ นสิทธิส่วนบุคคลประการที่สอง
ในปริมณฑลของความศักดิ์สิทธิ์น้ันชาวบ้ านได้ แปรความเชื่อ ความคิดส่วนบุคคลผ่าน “การแลกเปลี่ยนข้ อมูล” ที่ผ้ ูคน
หลายกลุ่มเข้ ามามีส่วนรับรู้ นั่นทาให้ เกิดการเกาะเกี่ยวประสบการณ์ร่วมกัน และเพิ่มพลังความศักดิ์สทิ ธิ์ข้ นึ อีกระดับ ผ่าน
การเล่ าต่อสอดคล้ องกับการตั้งถิ่นฐานจนทาให้ พ้ ืนที่ศักดิ์สิทธิ์โดยทางธรรมชาติ เป็ น “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ร่วม”เมื่อความ
ศักดิ์สทิ ธิ์น้ันไม่ได้ เป็ นเพียงความเชื่อที่เล่ าสืบต่อกันมาในฐานะตานาน ที่ดูจะไร้ ร่องรอย แต่เป็ นความศักดิ์สทิ ธิ์ท่ชี ุมชน
สามารถจับต้ องได้ หมายถึง ชุมชนเข้ าไปมีปฏิบัติการที่จะส่งเสริมให้ ความศักดิ์สทิ ธิ์น้นั เป็ นเครื่องมือในการปกป้ องพื้นที่
ซึ่งชุมชนสามารถอ้ างสิทธิในการใช้ ประโยชน์ในแง่ของการดารงชีพ ร่วมทั้งการพิทกั ษ์ความเชื่อที่ตนมีต่อการใช้ สอยพื้นที่
ป่ า พร้ อมกับการเคารพต่อ “ผู้ท่ดี ูแลพื้นที่ป่าในตานาน” เช่นดวงวิญญาณบรรพบุรษุ ที่มากับทัพพระนเรศวรฯ และนั่นถือ
ได้ ว่า “ความศักดิ์สทิ ธิ์” กลายเป็ นนวัตกรรม(evolution) รูปแบบหนึ่งที่ท่อี ยู่เหนือพื้นที่ทางจิตใจ (mental space) ออกไป
อีก เป็ นพื้นที่ท่มี ีความซับซ้ อนกล่าวคือมีท้งั จินตนาการ (imagining) ความเชื่อ (belief) เหตุผล (reasoning) และพุทธิ
ปั ญญา (perfectintelligence) (Capistran, 2000 อ้ างในพิมพ์วดี เอื้อมธุรพจน์ , 2556) หรือแง่ น้ ีเราอาจจะกล่ าวได้ ว่า
พื้นที่ท้งั สองแหล่ งนี้เป็ นสิ่งประดิษฐ์ ทางวัฒนธรรมที่ประจุด้วยความหมาย (code space) สะท้ อนถึงความสัมพันธ์ของ
ผู้คนกับวิธกี ารจัดการพื้นที่ (อภิญญา เฟื่ องฟูสกุล, 2543: 66) ที่มลี ักษณะผสมผสานระหว่างการจัดการกับความทรงจา
ของปั จเจกบุคคล มาสู่ความทรงจาของกลุ่มทางสังคม และการจัดการกับเรื่องเล่าให้ เปลี่ยนมาเป็ น “ปฏิบัติการที่จับต้ อง
ได้ ” คือจัดการกับภูมิศาสตร์ของพื้นที่ในเชิงรูปธรรม หรือ อาจจะเรียกได้ ว่าเป็ นการจัดการพื้นที่ไปสู่การเป็ น “ภูมิทศั น์
ทางวัฒนธรรม” ที่มปี ระโยชน์สาหรับคนในชุมชน เช่น การเป็ นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เป็ นต้ น (สถาพร เก่งพานิช
สุกรีและคณะ, 2559) ดังนั้นเราจะเห็นจารีตและกฏระเบียบในการ จัดการพื้นที่ท้งั ในแง่ของการนาเอา “กฏหมู่” และ
“พิธีกรรม” ซึ่งเป็ นวัฒนธรรมของหมู่บ้านดงมะดะมาเป็ นเครื่องมือ (instrument) ในการเคลื่อนไหวระดับชุมชน หรือ
อาจจะเรียกได้ ว่าเป็ นการยกระดับความทรงจาเชิงพื้นที่ผ่านเรื่องเล่ า (Narative)ให้ กลายมาเป็ นการเมืองที่ชาวบ้ านมี
อานาจต่อรองเพื่อให้ เกิดการเป็ นเจ้ าของและสามารถเข้ าจัดการพัฒนาพื้นที่อย่างยั่งยืนต่อไป
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นั้นมา เป็ น “เรื่องเล่าของส่วนร่วม” หรือ ความทรงจาร่วม มีปฏิบัติการส่งเสริมให้ พ้ ืนที่ศักดิ์สทิ ธิ์ท้งั สองเป็ นพื้นที่ร่วม
และใช้ กลไก “สิทธิชุมชน” เข้ ามาจัดการภายใต้ กฎระเบียบของชุมชน ซึ่งเปิ ดพื้นที่ให้ ชาวบ้ านเข้ าไปใช้ ประโยชน์ในระดับ
ชีวิตประจาวันและพัฒนาไปสู่พ้ ืนที่การท่องเที่ยวเชิงนิเวศหรือการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมได้ ในอนาคต
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กิตติกรรมประกำศ
บทความวิ จั ย ชิ้ นนี้ ได้ รั บ งบประมาณสนั บ สนุ น จากมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งราย ผู้ วิ จั ย จึ ง
ขอขอบพระคุณเป็ นอย่างสูงพร้ อมกันนี้การเขียนรายงาน บทความจะสาเร็จมิได้ หากไม่ได้ อาจารย์ท่ปี รึกษาที่คอยเน้ นยา้
และชี้แนะแนวทางอันเป็ นคุณประโยชน์สาหรับการดาเนินการวิจัย อีกทั้งทีมวิ จัย คณาจารย์สานักวิชาสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขด้ วยกันในการเก็บข้ อมูลภาคสนาม ข้ อมูลการจัดเวทีแบ่งปั นข้ อมูลซึ่งกัน
และกันและที่ขาดไม่ได้ กค็ ือผู้นาเทศบาลผู้ให้ ข้อมูลในพื้นที่ปราชญ์ชุมชนที่ช่วยให้ ข้อมูล ข้ อคิดดีๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันตลอดมา ผู้วิจัยจึงขอกราบขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้
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