
จะมีสักกี่คนที่ยอมรับความจริงในอดีต ถ้าอดีตผ่านเลย

ไปแล้วโดยไม่มีผลกระทบต่อใครก็คงเป็นเรื่องง่ายที่จะนำเรื่องใน

อดีตมาพูดคุยกันเพื่อใช้เป็นบทเรียนดังคำพูดที่นักประวัติศาสตร์

มักพูดอยู่เสมอ แต่ถ้าอดีตยังไม่ตายสนิท และยังเกี่ยวข้องกับ  

ผู้เล่าเรื่อง อีกทั้งสามารถส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ของ

คนในชุมชนได้ และระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้าน

เดียวกันและต่างหมู่บ้าน อดีตจึงอาจกลายเป็นเรื่องต้องห้ามหรือ

ไม่ควรพูดถึง 

บทความนี้เป็นการบอกเล่าประสบการณ์ภาคสนามที่ได้

จากโครงการศึกษาและฟื้นฟูประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ละเวือะและ

มอญ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการ

วิจัย และสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย

มหิดล โดยเป็นการศึกษาประวัติศาสตร์บอกเล่าของกลุ่ม

รื่องเล่า
จากสนามเ

พิพัฒน์ กระแจะจันทร์

ภาควิชาประวัติศาสตร์
 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความจริงที่ถูกเลือก
ประวัติศาสตร์ที่กลุ่มชาติพันธุ์

ไม่อยากเล่า 
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ชาติพันธุ์ 4 กลุ่ม 4 หมู่บ้าน ได้แก่ ชาวมอญที่บ้านหนองดู่ อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน, ชาว

ญัฮกุรที่บ้านไร่ อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ, ชาวเลอเวือะที่บ้านป่าแป๋ อำเภอแม่สะเรียง 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน, และสุดท้ายชาวลัวะที่บ้านเมืองก๊ะ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โดย

โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์และประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ทั้งนี้เพื่อนำ

ความรู้ทางวิชาการที่ได้กลับคืนสู่ชุมชนในรูปแบบของการจัดระบบความรู้ทางประวัติศาสตร์และ

คืนความรู้ให้กับชุมชนในรูปของสื่อประเภทต่างๆ เช่น โปสเตอร์และนิทรรศการติดตั้งในหมู่บ้าน 

เป็นต้น อีกทั้งยังต้องการเชื่อมโยงความรู้ทางประวัติศาสตร์เข้ากับภาษาศาสตร์อีกด้วย 

จากการศึกษาประวัติศาสตร์ของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละหมู่บ้าน ทำให้พบว่ามี “อดีต” หรือ 

“ประวัติศาสตร์” หลายเรื่องของกลุ่มชาติพันธุ์แต่ละกลุ่มที่เป็นเรื่องที่พวกเขาไม่อยากเล่า เพราะ

อาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ นอกจากนี้แล้ว ยังพบกระบวนการเลือก

ความจริงในอดีตเพื่อนำเสนอต่อสังคมภายนอกอีกด้วย ดังนั้น บทความนี้นอกเหนือจากการบอก

เล่าประสบการณ์การศึกษาและเขียนประวัติศาสตร์ที่ต้องทำงานร่วมกันกับชาวบ้านแต่ละ  

กลุ่มชาติพันธุ์อย่างใกล้ชิดแล้ว ยังจะเป็นการวิเคราะห์ถึงสาเหตุและระบบคิดของกลุ่มชาติพันธุ์

ในการจัดการกับอดีตของตัวพวกเขาเอง และความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ที่พวกเขาต้องมี

ปฏิสัมพันธ์กันทั้งทางตรงและทางอ้อมอีกด้วย 

 

ต้นกำเนิดที่ถูกเลือก 

ต้นกำเนิดประวัติความเป็นมาของชาวมอญบ้านหนองดู่เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมา

นาน ถ้าหากพิจารณาด้วยการหาความจริงเราอาจจะไม่สามารถค้นหาได้โดยง่าย เพราะหลักฐาน

ไมพ่อ แตถ่า้เปลีย่นมาเปน็การทำความเขา้ใจถงึการอธบิายถงึตน้กำเนดิทีช่าวบา้นเลอืกทีจ่ะเลา่และ

เลือกที่จะเชื่อ คงช่วยทำให้เข้าใจประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์มากขึ้น 

ชาวมอญที่บ้านหนองดู่ส่วนใหญ่มีเรื่องเล่าสืบกันมาว่า พวกตนสืบเชื้อสายจากชาวมอญ  

ที่ตามขบวนเสด็จของพระนางจามเทวีมาจากเมืองละโว้ (ลพบุรี) ในตอนนั้นมีชาวมอญที่ตาม

เสด็จพระนางจามเทวีมาเป็นจำนวนมากมาย และยังมีร่องรอยหลักฐานจากโบราณสถานที่ก่อ

ด้วยอิฐทั้งในเขตบ้านหนองดู่และตัวเมืองหริภุญชัย (อำพล เล่ห์แสน, สัมภาษณ์)  

แต่เรื่องนี้ก็ตรงกันข้ามอยู่บ้างกับในบันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ  

ที่ทรงสมัภาษณช์าวบา้นหนองดูเ่มือ่ พ.ศ. 2464 เมือ่คราวเสดจ็ผา่นหมูบ่า้น พระองคไ์ดบ้นัทกึไวว้า่ 
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“ได้ออกเรือแวะที่บ้านหนองดู่ เป็นบ้านมอญ ได้ความว่าอพยพขึ้นมาจากทางใต้

ได้สัก 3 ชั่วคน เดี๋ยวนี้มีมอญประมาณ 120 คน มีวัดโบราณ 2 วัด วัดดอน

เรียกว่า วัดเดิม มีพระเจดีย์ก่ออิฐฐานสี่มุม พระเจดีย์กลมลายปั้นงาม ทำนอง

จะเป็นวัดหลวง อีกวัดอยู่ริมแม่น้ำเป็นวัดเกาะปฏิสังขรณ์ใหม่... บ้านหนองดู่มี

นิทานเล่ากันว่าเป็นบ้านเศรษฐี ซึ่งเป็นบิดาของนางจามเทวี เดิมจะยกนางจาม

เทวีให้แก่บุตรเศรษฐีบ้านหนองเหวี่ยงแต่ทีหลังกลับคำ เพราะเห็นบุตรเศรษฐี

บ้านหนองเหวี่ยงรูปชั่ว บิดาทั้งสองฝ่ายจึงวิวาทกัน...พระอินทร์จึงให้พระ  

วิสุกรรมมารับนางไปถวายพระฤๅษีวาสุเทพ พระฤๅษีชุบนางให้งามยิ่งขึ้น แล้ว

ส่งไปถวายเป็นธิดาเจ้ากรุงละโว้” (สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ 2543)  

ข้อมูลที่น่าสนใจจากบันทึกของสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ คือ ชาวมอญบ้าน

หนองดู่มาจากทางใต้ และเรื่องของพระนางจามเทวีเป็นนิทานที่เล่ากันอยู่ในชุมชนมาแล้วร่วม 

100 ปี 

นอกจากนี้ ยังพบอีกว่ามีชาวบ้านบางคน เช่น นางธาตุ ศิริสุภา กล่าวว่าได้เล่าสืบกัน

มาวา่ “ชาวมอญบา้นหนองดูอ่พยพมาจากเมอืงหงสาวด”ี ประเทศพมา่ในปจัจบุนั ไมไ่ดส้บืเชือ้สาย

มาจากพระนางจามเทวี (ธาตุ ศิริสุภา, สัมภาษณ์)  

อนึ่ง ในรายการพันแสงรุ้ง ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2552 สถานี

โทรทัศน์ทีวีไทย ได้มีการสัมภาษณ ์ ดร. เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร ์ นักวิชาการทางด้าน

ประวัติศาสตร์ศิลปะและโบราณคด ี ซึ่งได้ให้ความเห็นว่าชาวมอญบ้านหนองดู่น่าจะอพยพมาเมื่อ

สมยัรชักาลที ่ 2 แหง่กรงุรตันโกสนิทร ์ อนัเปน็เหตผุลมาจากสงคราม นบัเปน็ความคดิเหน็ใหม่ที่

ชาวบ้านเพิ่งรับทราบ  

ข้อมูลเกี่ยวกับที่มาของชาวมอญบ้านหนองดู่ข้างต้นทั้งหมด ผู้เขียนได้นำเสนอในที่

ประชุมการพัฒนาโครงร่างประวัติศาสตร์ท้องถิ่นที่ผู้เขียนจัดขึ้นที่วัดหนองดู่ เมื่อวันที่ 27 

เมษายน พ.ศ. 2556 ผลจากการประชุม ผู้นำชาวบ้านได้วิเคราะห์ว่า ชาวมอญบ้านหนองดู่ไม่น่า

จะมาจากเมืองหงสาวดี ที่มีคนเชื่ออย่างนั้นเพราะบรรพบุรุษของเขาบางคนเคยไปบวชเรียนที่

เมืองหงสาวดีมา ทำให้ในนามสกุลมีการใช้คำว่า “หงสา” อยู่ด้วยเช่น นามสกุล “โพธิหงสา” 

“ญาณหงสา” จนอาจนำไปสู่ความเข้าใจผิดว่าชาวบ้านหนองดู่อพยพมาจากหงสาวดี  

ส่วนประเด็นที่ว่าอพยพมาจาก “ทางใต้” ก็ค่อนข้างเป็นข้อถกเถียง เพราะความหมาย

ของคำว่า “ทางใต้” นั้นกว้าง อาจเป็นไปได้ทั้งลพบุรี ราชบุรี กาญจนบุรี หรือที่อื่นๆ ดังนั้น จึง

ไม่มีความชัดเจนมากพอ  
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ส่วนข้อสันนิษฐานของ ดร. เพ็ญสุภา นั้นคนในชุมชนไม่ยอมรับโดยสิ้นเชิง เพราะไม่มี

หลักฐานใดๆ จากภายในชุมชนเอง (อำพล เล่ห์แสน; ปิยวดี เล่ห์แสน, สัมภาษณ์) อนึ่งเข้าใจ

ว่าข้อสันนิษฐานของ ดร. เพ็ญสุภา นั้นได้มาจากการอ่านพงศาวดารและประวัติศาสตร์เกี่ยวมอญ

สมยัตน้รตันโกสนิทรท์ีม่กีารระบวุา่มชีาวมอญอพยพเขา้มามากทางจงัหวดัตากในชว่งสมยัพระบาท

สมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย 1  

ในท้ายที่สุดผู้นำหมู่บ้านเห็นพ้องกันว่า ถ้าอธิบายว่าชาวมอญบ้านหนองดู่และรวมถึง

บ้านบ่อคาวที่เคยเป็นหมู่บ้านเดียวกันมาก่อนด้วยนั้น ชาวมอญทั้งหมดเป็นกลุ่มคนที่สืบเชื้อสาย

มาจากชาวมอญตั้งแต่ในสมัยพระนางจามเทวี เพราะถือว่ามีหลักฐานประเภทเอกสารตำนานทาง

ล้านนาอธิบายว่ามีชาวมอญอพยพขึ้นมาในช่วงเวลานั้น อีกทั้งในเขตหมู่บ้านยังมีตำนาน/นิทาน

ท้องถิ่นที่ว่าด้วยบ้านเกิดของพระนางจามเทวีและโบราณสถานรองรับ 

อนึ่ง มีนักวิชาการที่พยายามจะอธิบายเชื่อมโยงถึงความสัมพันธ์ระหว่างชาวมอญบ้าน

หนองดู่ด้วยการใช้หลักฐานบางอย่าง เช่น “พิธีลอยหะมด” คือพิธีการลอยเรือหรือกระทงของ

ชาวบ้านหนองดู่ ซึ่งคล้ายกับเนื้อความตอนหนึ่งที่ปรากฏในตำนานมูลศาสนาที่เล่าว่า “ครั้นถึงฤดู

ข้าวใหม่เขาก็เอาข้าวใหม่ใส่แพล่องลงไปหาปู่ย่าเขา (ที่เมืองสุธรรมนคร) ทุกปีๆ นั้นแล” (กรม

ศิลปากร 2518, 156) แล้วตีความไปว่าพิธีลอยหะมดเป็นร่องรอยของมอญบ้านหนองดู่ที่

สัมพันธ์กับมอญในสมัยหริภุญชัย (เพ็ญสุภา สุขคตะ 2553) ความจริงแล้วพิธีลอยหะมดเป็น

พิธีที่ชาวบ้านหนองดู่ทำขึ้นเพื่อระลึกถึงพระโสณะและพระอุตตระทุกปีในวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 

(จนัทร ์ เขยีวพนัธ,์ สมัภาษณ)์ คงอาจเกดิจากความผดิพลาดบางประการในขัน้ตอนการเกบ็ขอ้มลู 

แตถ่งึอยา่งไรกเ็ปน็การตคีวามขา้มความหมายและไมม่รีอ่งรอยความตอ่เนือ่งทางวฒันธรรมมากพอ 

ถ้าวิเคราะห์กันในแง่ของภาษาศาสตร์แล้ว ภาษามอญที่บ้านหนองดู่เป็นภาษามอญสมัย

ใหม่ (Modern Mon language) ไม่ได้เป็นภาษามอญโบราณ (Ancient Mon) ตัวอย่างเช่น  

คำว่ากินข้าวใช้คำว่า “เจียะ-เปิง” แต่ถ้าเป็นภาษามอญโบราณเช่น ภาษาญัฮกุร จะใช้คำว่า  

“จา-โปง” หรือการนับตัวเลขเช่น หนึ่ง ภาษามอญบ้านหนองดู่ใช้คำว่า “มัว” แต่ภาษาญัฮกุรใช้

คำว่า “มวย” เป็นต้น นอกจากนี้แล้วก็น่าสังเกตด้วยว่าชาวมอญบ้านหนองดู่ไม่มีความทรงจำ

 1 อาจลองดูในหนังสือเรื่อง สิทธิชุมชนท้องถิ่นมอญ: กรณีการสร้างท่อก๊าซที่มีผลกระทบต่อชุมชนมอญ

พื้นเมืองและชุมชนมอญอพยพที่อำเภอสังขละบุรี โดย ชลธิรา สัตยาวัฒนา และคณะ, 2547: 62-63.  
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เกี่ยวกับประวัติศาสตร์สมัยล้านนาและต้นรัตนโกสินทร์/ต้นตระกูลเจ้าเจ็ดตนอีกด้วย ดังนั้น  

ชาวมอญบ้านหนองดู่จึงน่าจะเป็นชาวมอญที่มีที่มาที่ไปจากพื้นที่อื่นและอาจไม่ได้สืบมาตั้งแต่สมัย  

หริภุญชัย 

อย่างไรก็ตาม คำถามที่น่าคิดคือ ทำไมชาวบ้านหนองดู่จึงไม่ยอมรับต่อข้อถกเถียงทาง

ประวัติศาสตร์ และเลือกเฉพาะประวัติศาสตร์ในสมัยพระนางจามเทวีเท่านั้น ผู้เขียนไม่แน่ใจนัก 

กล่าวคือ ในประเด็นนี้ถ้าพิจารณาจากบริบทของเมืองลำพูนแล้วจะพบว่า เป็นจังหวัดที่มีชาวยอง

เป็นประชากรส่วนใหญ ่ ทำให้ที่ผ่านมาประวัติศาสตร์และตัวตนของเมืองลำพูนสัมพันธ์กับชาวยอง 

ในขณะทีช่าวมอญเปน็เพยีงคนกลุม่เลก็ๆ คอืทัง้จงัหวดัมอียูเ่พยีง 2 หมูบ่า้นเทา่นัน้คอื บา้นหนองดู ่

และบ่อคาว จนแทบไม่มีพื้นที่ยืนในประวัติศาสตร์ ดังนั้น เมื่อมีการสร้างอนุสาวรีย์พระนาง  

จามเทวีกลางเมืองลำพูนเสร็จเมื่อวันที่ 2 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2525 นั้น ชาวมอญบ้านหนองดู่ได้

เริ่มมีบทบาทในพื้นที่ทางประวัติศาสตร์อย่างชัดเจน เพราะต้องมีพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์ มีการ

อา่นคำสดดุพีระนางจามเทวเีปน็ภาษามอญ และยงัมกีารรำมอญอกีดว้ย นอกจากนี ้ผูน้ำชาวบา้นที่

เชิญมาประชุมและให้ข้อมูลยังสัมพันธ์กับระบบราชการเป็นพิเศษด้วย ซึ่งประวัติศาสตร์ที่มีความ

เก่าแก่และสัมพันธ์กับราชการนี้เองยังช่วยเสริมให้เกิดความรู้สึกภูมิใจและเป็นส่วนหนึ่งของอำนาจ

รัฐอีกด้วย  

ด้วยเหตุนี้เองอาจเป็นเหตุผลที่ทำให้ในพื้นที่ของการนำเสนอประวัติศาสตร์ที่เป็นต้น

กำเนิดของชาวมอญบ้านหนองดู่-บ่อคาวจึงให้ความสำคัญต่อเรื่องของพระนางจามเทวีมากที่สุด

จนหลอมรวมไปเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์ความเป็นมอญของชาวบ้านหนองดู่ในที่สุด  

 

ประวัติศาสตร์คือการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชน 

บ้านป่าแป๋เป็นหมู่บ้านชาวเลอเวือะ2 ในปัจจุบัน รอบหมู่บ้านป่าแป๋เป็นหมู่บ้านของ 

“ชาวกะเหรี่ยง” ซึ่งปกติแล้วถ้าชาวบ้านป่าแป๋เจอกับคนภายนอกหรือกะเหรี่ยงมักจะเรียกว่า  

“พี่น้องปกาญอ” อยู่เสมอ เพราะถือเป็นการให้เกียรติกัน ทั้งนี้เข้าใจได้ง่ายเพราะทั้งสองกลุ่ม

ชาติพันธุ์ต่างมีความสัมพันธ์อันดีต่อกัน พึ่งพาอาศัยกัน ชาวปกาญอบางคนมีการแต่งงานกับ

  2 คนเมืองมักเรียกชาวเลอเวือะว่า “ลัวะ” ในสมัยหลังนักวิชาการได้เรียกว่า “ละเวือะ” เพื่อให้ใกล้เคียง

กับเสียงที่ชาวเลอเวือะเรียกตนเอง แต่ปัจจุบันชาวบ้านจะเขียนว่า “เลอเวือะ” เพราะใกล้เคียงกับเสียงที่เรียก

ตนเอง โดยคำหน้าออกเสียงสั้น ซึ่งทำให้ฟังเพี้ยนกัน. 
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ชาวเลอเวือะอยู่บ้าง แต่ก็ถือว่ามีอยู่น้อยมาก เพราะโดยมากนิยมแต่งงานในกลุ่มชาติพันธุ์

เดียวกันมากกว่า อย่างไรก็ดี ด้วยการอยู่ใกล้ชิดกัน การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มจึงนับ

ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างมาก  

ในประวัติศาสตร์บอกเล่าของชาวเลอเวือะนั้น ความสัมพันธ์ระหว่างชาวเลอเวือะกับ

ปกาญอมมีานานมาก แตอ่ยูใ่นสถานะทีด่อ้ยกวา่ ดงัเหน็ไดจ้ากในเรือ่งเลา่ นทิาน และตำนานของ

ชาวเลอเวอืะ ซึง่มกัสะทอ้นใหเ้หน็วา่ชาวปกาญอเปน็กลุม่คนทีม่าอยูอ่าศยัทหีลงั และยงัอยูภ่ายใต้

อำนาจของชาวเลอเวือะ ดังคำพูดของเลอเวือะที่พูดว่า “ลัวะลูกอ้าย ไตลูกกลาง ยางลูกหล้า” 

นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเล่าด้วยว่าชาวลัวะได้รับมอบหมายจากเมืองเชียงใหม่ให้เก็บส่วยจากชาว

ปกาญอ โดยมีคำพูดว่า “โกวาออกะตี” แปลว่า “ตวงข้าวของกะเหรี่ยง” ซึ่งการเก็บส่วยจะใช้วิธี

การตวงข้าวจากยุ้งข้าวของชาวกะเหรี่ยงจำนวน 40 ลิตร (บือ ขจรศักดิ์ศรี; เฮือง เครือซุย, 

สัมภาษณ์) 

ถึงเรื่องนี้มีความน่าสนใจในทางประวัติศาสตร์ ทั้งในเรื่องของการเคลื่อนย้ายเข้ามาของ

กลุ่มชนต่างๆ เรื่องอำนาจทางการเมืองของเมืองเชียงใหม่ในเขตแม่ฮ่องสอน (เมืองขุนยวม) 

และระบบการควบคุมกลุ่มชาติพันธุ์ของเชียงใหม่ แต่เรื่องราวทั้งสองประเด็นข้างต้นกลับกลาย

เป็นเรื่องที่ชุมชนไม่อยากให้เขียนเล่าเผยแพร่ในโปสเตอร์ที่จะติดในชุมชน โดยให้เหตุผลว่า 

“เดี๋ยวชาวปกาญอมาอ่านแล้วจะไม่ชอบ ถึงจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นมานานแล้ว” เพราะจะ

เป็นการตอกย้ำฐานะทางสังคมของชาวปกาญอให้ลดลง (บือ ขจรศักดิ์ศรี, สัมภาษณ์)  

นอกจากประเด็นข้างต้นแล้ว เนื่องจากหมู่บ้านป่าแป๋มีคนอยู่ด้วยกันมากถึง 4 ตระกูล 

หรือ หมู่บ้าน (ยวง) 3 คือ ตระกูลยวงจาอือ ตระกูลยวงแป ตระกูลยวงเพญ และตระกูลยวง

โฆง โดยถือกันว่าตระกูลยวงจาอือเป็นเจ้าของหมู่บ้าน เพราะอยู่มาก่อน ส่วนตระกูลยวงแปเป็น

ตระกูลสะมังที่มาอยู่ที่บ้านยวงจาอือ ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ตระกูลยวงจาอือไม่เป็น “ลิงเป็นค่างในป่า” 

ตามคำทำนายของหมอผี ซึ่งสะมังต้นตระกูลที่มาอยู่คนแรกตามคำเชิญของตระกูลยวงจาอือน่า

จะมชีือ่วา่ สะมงัเท (ขนุเท) ตอ่มาตระกลูยวงเพญไดเ้ขา้มาอยูอ่าศยัตามมา สว่นตระกลูยวงโฆง  

 3 ระบบการนับตระกูลของชาวเลอเวือะมีลักษณะทับซ้อนกันระหว่างสายตระกูลกับหมู่บ้าน ทั้งนี้เป็น

เพราะมีตำนานเล่าว่าชาวเลอเวือะ/ลัวะ เมื่อแพ้สงครามกับพญามังราย ได้อพยพหนีกันเป็นกลุ่มๆ แล้วไปตั้ง

หมู่บ้านยังที่ต่างๆ ในเขตแม่ฮ่องสอน-เชียงใหม่ ทำให้ระบบสายตระกูลพัฒนาขึ้นจากพื้นฐานของความเป็นหมู่บ้าน 

ซึ่งเรียกว่า “ยวง”  หรือ “หย่วง” (จันทรบูรณ์ สุทธิ และคณะ 2532).  
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อพยพมาทีหลังสุด คนรุ่นเก่าๆ รับรู้ว่าฐานะของยวงโฆงเป็นลักษณะของผู้มาขออยู่อาศัย ใน

สมัยก่อนเด็กๆ ตระกูลยวงจาอือมักล้อเลียนตระกูลยวงโฆงว่า “พวกมาขออาศัย” เด็กตระกูล

ยวงโฆงจะโกรธมาก แต่ปัจจุบันไม่ล้อกันแล้ว และพยายามจะลืมเรื่องพวกนี้ไป  

ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสาเหตุการมาตั้งรกรากของตระกูลต่างๆ ข้างต้นผู้วิจัยไม่สามารถ

เขียนอย่างตรงไปตรงมาได้ เพราะชาวบ้านรู้สึกว่าอาจจะทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีต่อกัน ดังนั้น 

ในขั้นตอนของการเขียนจึงอธิบายว่า “นับจากขุนเทมาปกครองบ้านยวงจาอือ ญาติพี่น้องทาง

บ้านยวงแปก็ได้ตามขุนเทมาอาศัยอยู่ด้วย และด้วยความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่บ้านยวงจาอือ 

ทำให้พี่น้องทางบ้านยวงเพญ และยวงโฆงมาตั้งหลักแหล่งทำมาหากินด้วย สืบต่อกันมาด้วย

ความสุข” (บือ ขจรศักดิ์ศรี; จันทร์ เครือซุย, สัมภาษณ์) 

นอกจากนี้แล้ว ในโครงการฯ ยังมีเป้าหมายจัดทำหนังสือประวัติศาสตร์ของหมู่บ้านด้วย 

ดงันัน้ในเมือ่เรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้ไมส่ามารถเขยีนลงไปได ้ ผูเ้ขยีนจงึไดแ้ยกเขยีนลงเฉพาะในรายงาน

วจิยัทีส่ง่ใหก้บั สำนกังานกองทนุสนบัสนนุการวจิยั เทา่นัน้ ซึง่ในความเหน็ของอดตีผูน้ำชมุชนคอื 

นายบือ ขจรศักดิ์ศรี มองว่าถึงเรื่องนี้ถึงจะเป็นเหตุการณ์จริงทางประวัติศาสตร์ที่พวกผู้ใหญ่รับรู้

กันอยู่แล้วก็ตาม แต่คิดว่าคนระหว่างหมู่บ้านคือระหว่างชาวเลอเวือะกับชาวปกาญอคงรู้สึกไม่ดี

ถ้าจะเผยแพร่ในหมู่บ้าน ถึงอย่างนั้นก็อยากให้บันทึกเรื่องนี้เก็บไว้ เผื่อคนรุ่นลูกรุ่นหลานที่สนใจ

ก็จะได้รับประโยชน์ไป และในอนาคตคนคงจะยอมรับความจริงทางประวัติศาสตร์ได้มากขึ้น  

เรือ่งตา่งๆ ขา้งตน้นีน้กัประวตัศิาสตรบ์างทา่นอาจมองวา่ควรใหช้าวบา้นยอมรบัขอ้เทจ็จรงิ

ทางประวัติศาสตร์ แต่ความจริงของนักประวัติศาสตร์นั้นมีความแตกต่างไปจากของชาวบ้านที่

ต้องอยู่กับความจริงทางประวัติศาสตร์อย่างมาก เพราะนักประวัติศาสตร์เป็นเพียงคนนอกที่ไม่ได้

รบัสว่นไดส้ว่นเสยีจากความจรงินัน้ ดงันัน้ อดตีหรอืประวตัศิาสตรท์ีบ่อกเลา่ในชมุชนจงึไมไ่ดเ้ปน็

เพียงเรื่องในอดีตที่ผ่านเลยไปแล้ว แต่มันยังสัมพันธ์กับการจัดความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์

และคนในชุมชนอีกด้วย  

 

เมื่อคนต่างกลุ่มต้องอยู่หมู่บ้านเดียวกัน 

หวัขอ้นีเ้กีย่วขอ้งกบัชาวญฮักรุ ซึง่เปน็ชือ่กลุม่ชาตพินัธุท์ีไ่มค่อ่ยคุน้หกูนันกั ดงันัน้ กอ่น

อื่นขอให้ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับในหัวข้อนี้เสียก่อน ชาวญัฮกุรเป็นกลุ่มคนที่พูดภาษามอญโบราณ 

อาศัยอยู่มากในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ เพชรบูรณ์ และนครราชสีมา หรือแนวเขตเทือกเขาที่เป็น  

รอยตอ่ระหวา่งภาคกลางกบัภาคอสีาน เจอรนัด ์ ดฟิฟอรธ์ (Gérand Diffloth) นกัภาษาศาสตร์  
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ผู้เชี่ยวชาญภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก (Austro-Asiatic language) หรือมอญ-เขมร ได้

วิเคราะห์ว่าภาษาญัฮกุรมีความใกล้เคียงกับภาษามอญโบราณในสมัยทวารวดี (Diffloth 1984) 

ทำให้นักประวัติศาสตร์และนักภาษาศาสตร์ในไทยนำไปอธิบายว่าชาวญัฮกุรคือผู้สืบเชื้อสายมา

จากคนในสมัยทวารวดี ซึ่งเป็นรัฐโบราณเมื่อพุทธศตวรรษที่ 12 - 17  

ก่อนหน้า พ.ศ. 2500 หมู่บ้านไร่ที่อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูม ิ มีเฉพาะชาวญัฮกุร  

อาศยัอยูเ่ทา่นัน้ ชาวบา้นดำรงชพีดว้ยวถิกีารเกษตรแบบดัง้เดมิและลา่สตัวเ์กบ็ของปา่ แตห่ลงัจาก 

พ.ศ. 2500 เปน็ตน้มาดว้ยแผนพฒันาเศรษฐกจิ ทำใหช้าวไทยอสีาน (ลาว) จากยโสธร รอ้ยเอด็ 

อุบลราชธานี และคนไทยโคราช เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ในหมู่บ้าน ชาวไทยอีสานบางส่วนได้

แตง่งานกบัชาวญฮักรุ ดองกนัเปน็เครอืญาต ิ บา้งกม็กีาร “ผกูเสีย่ว” ถอืเปน็พีน่อ้งกนักม็ ี ดงันัน้ 

การรักษาความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ในหมู่บ้านเดียวกันจึงนับเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวัง

อย่างมาก  

ชาวญัฮกุรที่บ้านไร่ มีตำนานที่เล่าสืบกันมาว่า “ชาวญัฮกุรเคยไปช่วยรบกับย่าโมเพื่อขับ

ไล่คนลาว โดยเอาน้ำกลอยไปผสมกับเหล้า ทำให้ทหารลาวเมา จนต่อสู้ไม่ได้” (สวิทย์ วงษ์ศรี, 

สัมภาษณ์) เรื่องนี้ควรตรงกับเหตุการณ์ใน พ.ศ. 2369 ที่เจ้าอนุวงศ์กษัตริย์ลาวเวียงจันทน์ยก

กองทัพมากวาดต้อนคนในเขตนครราชสีมา ผู้วิจัยไม่แน่ใจนักว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เล่าสืบกันมาจริง 

หรอืแตง่ขึน้ภายหลงัเมือ่มคีนไทยอสีานเขา้มาอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น แตน่ัน่คงไมใ่ชป่ระเดน็ทีจ่ะพสิจูน์

ความจริงได้ง่ายๆ เพราะไม่พบเอกสารท้องถิ่นที่พูดถึงชาวญัฮกุรหรือกลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆ มาช่วย

ย่าโม (ท้าวสุรนารี) เลย  

จากตำนานข้างต้น เจ้าอนุวงศ์ถือเป็นตัวแทนของคนลาว ในขณะที่ย่าโมถือเป็นตัวแทน

ของคนไทย ดงันัน้ ชาวญฮักรุจงึตอ้งแสดงทา่ทใีนการรกัษาความสมัพนัธท์ัง้กบัคนลาวและคนไทย 

ดังนั้น ถึงเรื่องย่าโมจะเป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นจริงและรับรู้กันอยู่ในกลุ่มของผู้ใหญ่ชาวญัฮกุร แต่

ในกลุ่มของทีมวิจัยชาวบ้านที่เป็นชาวญัฮกุร ซึ่งได้ร่วมกันเขียนประวัติของหมู่บ้านได้มีความเห็น

เป็นเสียงเดียวกันว่า ไม่อยากให้กล่าวถึงเรื่องย่าโมในโปสเตอร์ที่ติดตั้งในหมู่บ้าน และหนังสือ

ประวัติหมู่บ้าน เพราะเกรงว่าคนลาว คนไทย และคนญัฮกุรจะมองหน้ากันไม่ติด และเด็กอาจ

นำไปล้อเป็นปมกัน 

นอกจากเรื่องข้างต้นแล้ว มีตำนานเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคือเรื่องชาวญัฮกุรเคยแย่ง

ปราสาทกบัชาวเขมร ซึง่เปน็เรือ่งทีม่กีารเลา่สบืทอดกนัมาเชน่กนั นายสวทิย ์ วงษศ์ร ี ไดเ้ลา่ใหฟ้งั

ว่า “นานมาแล้ว ชาวญัฮกุรเคยทำสงครามแย่งปราสาทกับชาวเขมร แต่แพ้จึงต้องหนีมาอยู่บน

ภูเขา” ตำนานเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านเลือกที่จะไม่นำลงเผยแพร่ในสื่อโปสเตอร์หรือสื่อ
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อืน่ๆ แตถ่า้ตอ้งเผยแพรเ่พราะมคีวามสำคญัขอใหเ้ลา่ใหม ่ ซึง่ในขัน้ตอนหนึง่ของการทำงาน ผูว้จิยั

ได้ให้นายสวิทย์ วงษ์ศรี เล่านิทานเรื่องนี้เป็นภาษาญัฮกุรและภาษาไทยควบคู่กัน โดยอัดวีดีโอ 

เนื้อความที่ชาวญัฮกุรเล่าได้เปลี่ยนเป็น “ครั้งหนึ่งนานมาแล้ว ชาวญัฮกุรใจดีได้ยกปราสาทให้กับ

ชาวเขมร แล้วจึงอพยพขึ้นมาอยู่บนภูเขา” สาเหตุที่นายสวิทย์ เลือกเล่าเช่นนั้น เพราะมองว่า 

“ไม่ต้องการให้คนญัฮกุร คนไทย และคนเขมรต้องบาดหมางกัน เหมือนที่คนไทยบาดหมางกับ

คนเขมรจากกรณีปราสาทพระวิหาร” (สวิทย์ วงษ์ศรี, สัมภาษณ์) 

อาจกล่าวได้ว่า ในพื้นที่ของหมู่บ้านที่คนต่างชาติพันธุ์มีความสัมพันธ์ในระดับเครือญาติ

และเพือ่น ทำใหช้าวบา้นใหค้วามสำคญัอยา่งมากตอ่ความรูส้กึของคนตา่งกลุม่ เพราะเรือ่งผดิใจกนั

นิดหน่อยก็อาจทำให้อยู่อาศัยร่วมกันแบบมองหน้ากันไม่ติดได้ แต่ในระดับความสัมพันธ์ระหว่าง

กลุ่มที่อยู่ห่างออกไปมากก็ใช้วิธีการปรับเปลี่ยนเรื่องเล่า ซึ่งคงความหมายเฉพาะบางส่วนเอาไว้  

 

ความจริงคือบทเรียนสอนใจ 

กรณีสุดท้ายเป็นประวัติศาสตร์ของชาวลัวะ บ้านเมืองก๊ะ ชาวลัวะมักมีตำนานขุนหลวง

วิลังคะรบกับพระนางจามเทวี ตำนานเรื่องนี้ในเวอร์ชั่น (สำนวน) ของบ้านเมืองก๊ะเล่าว่า ถึง  

ขุนหลวงวิลังคะจะแพ้พระนางจามเทวี เพราะถูกทำลายอาคมด้วยเลือดประจำเดือนของพระนาง

จามเทวี และเอาใบพลูที่ “จิ่หี” (นวล ดอยคำ, สัมภาษณ์) ให้ขุนหลวงวิลังคะกิน แต่ก็ไม่อยาก

เล่าเรื่องนี้ในพื้นที่สาธารณะเท่าไหร่นัก เพราะคนลำพูนอาจรู้สึกไม่ดี แต่ก็มองด้วยว่าตำนานนี้ก็

เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในอดีต จะหลีกเลี่ยงก็เป็นเรื่องยากเหมือนกัน (ไพศาล ไทยใหม่; ชัชวาล 

ใหม่เฟย, สัมภาษณ์) ดังนั้น อาจบันทึกไว้เฉพาะในรายงานเท่านั้น และดูเหมือนชาวบ้านเองก็

หลีกเลี่ยงที่จะเล่าเรื่องการที่พระนางจามเทวีเอาใบพลูแหย่เข้าไปในอวัยวะเพศ ดังเห็นได้จากไม่

ปรากฏในประวัติขุนหลวงวิลังคะที่ชาวบ้านเรียบเรียงขึ้น แต่จะให้ความสำคัญกับประวัติของ  

ขุนหลวงวิลังคะในช่วงบั้นปลายชีวิตแทน 

ถึงจะหลีกเลี่ยงไม่เล่าเรื่องบางเรื่อง แต่คนในชุมชนแห่งนี้ก็มองว่าประวัติศาสตร์คือ  

บทเรียนสอนใจอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อผู้เขียนได้เขียนประวัติของหมู่บ้านร่วมกับผู้ใหญ่บ้านไพศาล 

ไทยใหม่ พบว่าเรื่องบางเรื่องที่เป็นเรื่องไม่ดีในหมู่บ้าน เช่น เรื่องการเข้ามาของไฟฟ้าในหมู่บ้าน

ทำให้คนในชุมชนแข่งขันกันซื้อเครื่องใช้ไฟฟ้า จนทำให้เป็นหนี้สินและคนในหมู่บ้านต่างอิจฉา

รษิยากนั เพราะอยากไดข้องเหมอืนกบัคนอืน่ หรอืเรือ่งกองทนุเงนิลา้นหมูบ่า้น ทีท่ำใหค้นในชมุชน

เป็นหนี้สิน หรือการเข้ามาของโรงเรียน แล้วทำให้ภาษาลัวะค่อยๆ หมดคุณค่าลงไปในชุมชน 

ทำให้เด็กรุ่นหลังไม่สามารถพูดภาษาลัวะได้อีก เป็นต้น กลับกลายเป็นเรื่องที่ผู้ใหญ่บ้านและ  
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ชาวบ้านอยากให้นำเสนอลงไปในโปสเตอร์และหนังสือประวัติศาสตร์ของหมู่บ้าน เพราะมองว่า

ประวัติศาสตร์พวกนี้จะเป็น “บทเรียนสอนให้คนในหมู่บ้านเกิดความสามัคคี” ขึ้นมาได้ (ไพศาล 

ไทยใหม่; ชัชวาล ใหม่เฟย, สัมภาษณ์) 

 ในรอบหลายปีที่ผ่านมา ชาวลัวะหรือความจริงแล้วในอดีตเรียกตนเองว่า “พะล็อก” 

ประสบกับภาวะวิกฤตทางด้านอัตลักษณ์อย่างสูง เพราะการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ

สังคมที่เริ่มต้นขึ้นในช่วงหลัง พ.ศ. 2520 เป็นต้นมา โดยเฉพาะในช่วงหลัง พ.ศ. 2530 เป็นต้น

มาที่ความเจริญเข้ามามาก จนสังคมเกิดความแตกแยกกัน และวัฒนธรรมได้เปลี่ยนไปเป็นคน

เมืองแทน ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเน้นประวัติศาสตร์และพิธีกรรมบูชาอนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะ

โดยเฉพาะในช่วงตั้งแต่หลัง พ.ศ. 2550 เป็นต้นมา เพราะสามารถสร้างแรงยึดเหนี่ยวให้คนรวม

กลุ่มกันได้ และชาวบ้านยังมองว่าประวัติศาสตร์จะทำหน้าที่สอนใจคนรุ่นใหม่ไม่ให้แตกแยกกัน 

 

สรุป 

ตัวอย่างที่ยกมาข้างต้นจะเห็นได้ชัดว่า ถึงประวัติศาสตร์จะเป็นเรื่องของอดีต แต่ก็ยังคง

ส่งอิทธิพลต่อปัจจุบันไม่ในระดับใดก็ระดับหนึ่ง นับตั้งแต่การกำหนดความสัมพันธ์ของคนใน

ชุมชนหรือระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ ทั้งที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันหรือห่างออกไปมากๆ จนยากที่จะมี

โอกาสปฏิสัมพันธ์กันได้ แต่ประสบการณ์ของการปฏิสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์นี้เองที่ทำให้

พวกเขามีความรู้สึกอ่อนไหว (sensitive) ต่อความรู้สึกของกันและกัน ซึ่งส่งผลทำให้เกิดการ

เลือกนำเสนอข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ หรือกระทั่งการปรับเรื่องเล่าให้มีความนุ่มนวลขึ้นหรือ

มีเนื้อเรื่องต่างไป จนแทบจะเรียกได้ว่าขัดกับหลักการของวิชาประวัติศาสตร์เลยก็ว่าได้  

แต่ถ้าหากเราปรับมุมมองจากการศึกษาประวัติศาสตร์ที่พยายามค้นหาข้อเท็จจริงหรือ

ความจริงในอดีตไปสู่การปรับความคิดไปสู่การศึกษาประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์ในแง่มุมของการ

ทำความเข้าใจกระบวนการเลือกเรื่องเล่า การนำเสนอ และการปรับเรื่องเล่าจากเรื่องหนึ่งไปสู่อีก

เรื่องหนึ่งก็จะได้ความรู้และความจริงในอีกแง่มุมหนึ่งคือ การเขียนประวัติศาสตร์เพื่อรักษาความ

สัมพันธ์ระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์ และความจริงของการใช้ชีวิตกับประวัติศาสตร์ที่ยังมีลมหายใจ  
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