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บทคัดย่อ
การศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาใน 5 เชียง
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์และการแพร่กระจายของอักษรล้านนาในกลุม่ 5 เชียง
ศึกษาอักษรหรือภาษาล้านนาทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุม่
5 เชียง  และวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาในกลุม่ 5 เชียง
ใช้ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างได้แก่ผเู้ ชีย่ วชาญด้านภาษาล้านนามีจำ� นวน 15 คน และ
กลุ่มตัวอย่างคือผูท้ ย่ี งั ใช้ภาษาล้านนาในการเขียนและพูดในปจั จุบนั มีจำ� นวน 15 คน  
รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 30 รูป/คน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการลงพืน้ ทีจ่ ริง การสังเกต
บันทึกเสียง สัมภาษณ์ เชิงลึก ผูเ้ ชี่ยวชาญและผูใ้ ช้ภาษาล้านนาและแบบสอบถาม
การวิเคราะห์ขอ้ มูลโดยใช้ความเรียงและจัดกลุ่ม แล้วน� ำมาสรุปและรายงานผล ตาม
กรอบวัตถุประสงค์การวิจยั ผลการศึกษาวิจยั พบว่า
การแพร่กระจายของของภาษาล้านนามีสาเหตุแห่งการแพร่กระจายไปสูด่ นิ แดน
ทีเ่ ป็ นบริวารในปกครองใน 2 ลักษณะ คือ การอพยพผูค้ นในช่วงการท�ำศึกสงคราม และ
อิทธิพลของการเผยแผ่พระพุทธศาสนา ส�ำหรับความเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางสังคม
และวัฒนธรรมในกลุ่ม 5 เชียงนัน้ มีพระพุทธศาสนาเป็ นตัวเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมโดยใช้ภ าษาล้า นนาทัง้ ภาษาพูด และภาษาเขีย นเป็ น สื่อ
ในการสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างเด่นชัดใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1) ความสัมพันธ์ทางด้านค่านิยม
ทีม่ ตี ่อสังคม วิถชี วี ติ (2) ความสัมพันธ์ทางด้านวิถปี ฏิบตั ิ ความเชือ่ วัฒนธรรม จารีต
และประเพณี และ (3)  ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะ และสถาปตั ยกรรม ส่วนบริบทและ
สภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม 5 เชียง ยังมีการใช้ภาษาล้านนา
ในชุมชนทีเ่ หมือนกัน ด้านบริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาในปจั จุบนั
มีแนวโน้มว่าจะสูญหายถ้าไม่ชว่ ยกันฟื้นฟูอนุรกั ษ์และสืบสาน แนวทางในการจะฟื้นฟู อนุรกั ษ์
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และสืบสานในประเทศไทย มี 3 ประเด็น คือ การฟื้ นฟู การเรียนการสอนในวัด
ในสถานศึกษาทุกแห่งของภาคเหนือ การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุ นกับ
หน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน
ค�ำส�ำคัญ : 1. บริบทภาษาล้านนา. 2. สภาพของภาษาล้านนา. 3. วัฒนธรรมล้านนา.
    4. การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม. 5. แพร่กระจาย.  6. วิเคราะห์บริบท.  
    7. ห้าเชียง.
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An Analysis of the Contexts and the Permutations
of the Lanna Language in the “5 Chiang”
Phrakhruwimonsinlapakit (Ruangrith Kaewpiang)2
Abstract
The purposes of this research are to study the history and the spread
of the Lanna Language alphabets in the “5 Chiang” and to investigate the Lanna
alphabets and the Lanna language which is associated with social and cultural
relations in the “5 Chiang”. The target group of the study included 15 experts on
the Lanna Language and 15 people who still use the Lanna language in writing
and speaking, totaling 30 participants. Data collection was carried out in the 5
areas, using fieldwork, observation, audio recorder and in-depth interview with
experts and people who still use the Lanna language and questionnaires. The
analytical processes involved analyzing the narratives, grouping, summarizing,
and reporting based on the objectives of the study. The findings of the study were
as follows: The spread of the Lanna Language alphabets into the territory under
the host’s dominance was attributable to 2 causes. These are the evacuation of
people during the war and the influence of the Buddhism’s propagation. It was
also found that Buddhism created the social and cultural relations among the 5
Chiang. The spoken and written language was the means by which the relations
were created in three aspects. These are: (1) value associated with society and
way of life, (2) social practices, beliefs, culture, customs and traditions and (3)
art and architecture. Regarding the contexts and the permutations of the Lanna
language in the 5 Chiang, this language is still in use within the same communities.
With respect to the contexts and the permutations of the Lanna language at
present, there is a tendency that this language may be lost if there is no effort
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to restore, preserve and inherit it. Guidelines for restoration, preservation and
inheritance in Thailand consist of the following: restoration of the teaching of the
language in the temples and in all the education institutions in the north and the
creation of network of support with public and private organizations.
Keywords: 1. Contexts of the Lanna language. 2. Lanna language.  3. Lanna culture.
    4. Cultural change. 5. Spread. 6. Context analysis. 7. Five Chiang.
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บทน�ำ

ความส�ำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำ� การวิ จยั
ภาษาล้านนามีทงั ้ ภาษาพูด ภาษาเขียน เป็ นสิง่ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์
ความเป็นชนชาติทม่ี อี ารยธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ ค�ำว่า ตัวเมือง หรือภาษาล้านนานี้ เป็นชือ่ เรียก
ตัวอักษรทีใ่ ช้กนั ในบริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย (ล้านนา) ซึง่ คนในบริเวณนี้
เรียกตัวเองว่า คนเมือง ภาษาพูดก็เรียกว่า ค�ำเมือง และอักษรเขียนก็เรียกว่า ตัวเมือง
ซึง่ เป็ นแบบฉบับของตนเองและได้ววิ ฒ
ั นาการมาเป็ นร่วม 2,000 ปี ยังคงปรากฏและ
ใช้มาจนถึงทุกวันนี้ ในอดีตการเรียนภาษาล้านนา จะเรียนทัง้ ฝ่ายอาณาจักรและ
ั บนั การเรียนตัวเมือง หรือภาษาล้านนา น่าเป็นห่วงอย่างยิง่ เพราะเยาวชน
ฝา่ ยศาสนจักร ปจจุ
และคนทัวไปต่
่ างไม่ให้ความสนใจทีจ่ ะเรียนรู้ เพราะเห็นว่าเป็ นสิง่ ทีล่ า้ สมัยหรือเห็นว่า
เป็ นสิง่ ที่ พระ เณร ในวัดเท่านัน้ ทีต่ อ้ งเรียน จึงท�ำให้ขาดผูท้ จ่ี ะศึกษาและรักษามรดก
ทีต่ กทอดมาจากบรรพบุรษุ ให้คงอยูต่ ่อไป
ภาษาล้านนา หมายรวมถึง ภาษาเขียน (ตัวเมือง) และภาษาพูด (ค�ำเมือง)
นอกจากจะใช้ใน 8 จังหวัดภาคเหนือแล้ว ยังมีผใู้ ช้ภาษาล้านนาในบางท้องทีข่ องจังหวัด
อุตรดิตถ์ ตาก สุโขทัย สระบุร ี ในประเทศเพื่อนบ้าน เช่น นครเชียงตุง (เมียนม่าร์)
สิบสองพันนา (จีน) และอีกหลายแห่งในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แม้จะมี
ส�ำเนียงพูดผิดเพีย้ นกันไปบ้าง ตัวอักษรแตกต่างกันไปบ้างเล็กน้อย แต่กส็ ามารถสือ่ สารกัน
ได้เ ป็ น อย่ า งดี โดยเฉพาะภาษาเขีย นที่ใ ช้ใ นนครเชีย งตุ ง ที่เ รีย กว่ า ตัว ขึน
ทังลั
้ กษณะของตัวอักษร และอักขรวิธเี หมือนกับตัวเมือง ทีใ่ ช้ในภาคเหนือของไทย อักษร
ล้านนา (ตัวเมือง) ถือได้วา่ เป็นอักษรแห่งภาษาแม่ของชาวล้านนา เป็นมรดกอันล�ำ้ ค่าทาง
ั
อักษรศาสตร์ เป็นศาสตร์อนั สูงสุดของชาวล้านนา เป็นภูมปิ ญญาของนั
กปราชญ์ชาวล้านนา
เป็ นอักษรแห่งมนต์ขลัง ถือกันมาว่ามีความศักดิสิ์ ทธิ ์ ควรแก่การรับรองพระพุทธพจน์
จึงเป็นอักษรทีใ่ ช้เกีย่ วกับพิธกี รรมทางพระพุทธศาสนา ใช้ในการจารพระไตรปิฎก คัมภีร์
ใบลาน ธรรมชาดก บทสวดมนต์ พงศาวดาร ต�ำนาน ศิลาจารึก โหราศาสตร์ ประวัตศิ าสตร์
ต�ำรายาสมุนไพร วรรณกรรมล้านนา ตลอดถึงคติ ค�ำสอนต่างๆ และทีส่ �ำคัญทีส่ ุด
อีกประการหนึ่ง คือต�ำราไสยศาสตร์ เลขยันต์ คาถาเวทย์มนต์ต่างๆ ทีค่ นล้านนา
ถือว่าขลังมาแต่โบราณกาล
ในขณะเดียวกัน ตัวอักษรกลุม่ ภาษาล้านนาทีแ่ พร่กระจายอยูใ่ นกลุม่ 5 เชียงนี้
ั
ได้รบั อิทธิพลมาจากภาษาสันสกฤต คนไทย ลาว พม่าเชียงตุง เชียงรุง่ (สิบสองปนนา)  
ซึ่ง เรีย กว่ า อัก ษรธรรมต่ อ มาเมื่อ อาณาจัก รล้า นนาสูญ สิ้น ไปจึง เรีย กอัก ษรธรรม
แยกออกเป็ นกลุ่ม ๆ ได้แก่ กลุ่มทีอ่ ยู่เชียงตุงก็เรียกว่าอักษรธรรมเชียงตุงหรือไทขึน
กลุม่ ทีอ่ ยูส่ บิ สองปนั นา ก็เรียกว่าอักษรธรรมไทลือ้ หรืออักษรไทลือ้ กลุม่ ทีอ่ ยูเ่ ชียงทองก็
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เรียกว่าอักษรธรรมลาว ต่อมาเป็ นอักษรไทน้อยทีใ่ ช้อยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ของไทย สามารถสือ่ สารเข้าใจกันได้ ในขณะทีภ่ าษาลาวได้รบั อิทธิพลจากภาษาไทย
ค่อนข้างมาก และมีการใช้คำ� ศัพท์ภาษาไทยปะปนค่อนข้างมาก
กลุ่มรัฐ 5 เชียง เป็ นกลุ่มชนที่สบื เชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่ก่อก�ำเนิด
อารยธรรมทีย่ งิ่ ใหญ่ ทว่าท่ามกลางกระแสแห่งความเปลีย่ นแปลงและโลกาภิวตั น์ รวมทัง้
การแบ่งเขตรัฐชาติตา่ งๆ ในดินแดนแถบลุม่ น�้ำโขง และกระแสความผกผันทางการเมือง
เศรษฐกิจ สังคมท�ำให้ววิ ฒั นาการทางด้านศิลปะและวัฒนธรรม ไม่เด่นชัดและอ่อนด้อยลงไป
ความสัมพันธ์ระหว่างชาติพนั ธุถ์ ูกปิ ดกัน้ ด้วยอ�ำนาจรัฐและลัทธิทางการเมืองถึงแม้ว่า
ั บนั ความเป็นรัฐชาติและอาณาจักรจะสูญสิน้ ไปไม่ตำ่� กว่าร้อยปีแล้วก็ตาม  ในกลุม่ ชนต่าง ๆ
ปจจุ
ก็ยงั มีผูค้ นบางคนและบางชุมชนทีส่ ามารถด�ำรงอัตลักษณ์ของตนเองและยังสืบสาน
ั
ภูมปิ ญญาของบรรพบุ
รษุ เอาไว้ได้อย่างเข้มแข็งทีเ่ ห็นได้ชดั เจนคือ อักษรเขียน ภาษาพูด
และศิลปวัฒนธรรมอันดีงามแต่เป็ นเพียงกลุ่มวัยกลางคนขึน้ ไปเท่านัน้ ส่วนกลุ่มวัยรุน่
ไม่ได้สนใจเลย จึงท�ำให้มรดกล้านนาทีเ่ ป็ นอักษรเขียน ภาษาพูด และศิลปวัฒนธรรม
เริม่ ถดถอยลงไปทีละน้อย ๆ ถ้าหมดรุน่ วัยกลางคน วัยสูงอายุแล้วอะไรจะเกิดขึน้ จึงเป็น
ค�ำถามทีต่ อ้ งการค�ำตอบ ดังนัน้ ดินแดนห้าเชียง เป็นดินแดนทีพ่ ระพุทธศาสนาตัง้ มันอยู
่ ่
ั บนั   ท�ำให้กอ่ เกิดพุทธศิลปะ สถาปตยกรรม
ั
อย่างยาวนานตัง้ แต่อดีตจนถึงปจจุ
จิตรกรรม
วัฒนธรรมต่าง ๆ อย่างมากมาย แม้จะล่วงเลยไปหลายร้อยปีแล้วก็ตาม ก็ยงั มีให้เห็นอยู่
จนบัดนี้ การทีพ่ ระพุทธศาสนายืนยงอยูไ่ ด้กด็ ว้ ยอาศัยความศรัทธา ปสาทะของประชาชน
ในพระสงฆ์ มอบให้พระสงฆ์เป็ นผูน้ �ำทางจิตวิญญาณ ไม่วา่ จะเป็ นเชียงราย เชียงใหม่
เชียงตุง เชียงรุง่ หรือเชียงทอง
ในช่วงสองทศวรรษทีผ่ า่ นมาสังคมไทยได้ประจักษ์กบั ความเคลือ่ นไหวความ
เปลีย่ นแปลงทางสังคมทีร่ วดเร็วฉับพลัน และมีพลังในการเปลีย่ นแปลงทีร่ ุนแรงทัง้ ใน
ด้านการสร้างสรรค์และการท�ำลายสิง่ ใหม่ถกู สร้างขึน้ และถูกผลักดันให้แพร่กระจายไป
อย่างรวดเร็วโดยผ่านเครือข่ายทีโ่ ยงใยทัวโลกมี
่
พลังอ�ำนาจสูงจนดูเหมือนจะเป็นกระแสคลืน่
ทีถ่ กู พายุโหมท�ำให้สงิ่ ทีข่ วางหน้าพังราบเป็ นหน้ากลองไปได้ตะวันตกเรียกคลืน่ ลูกนี้วา่
“คลื่นลูกที่สาม” หรือยุคข้อมูลข่าวสารที่ใช้การเชื่อมโยงติดต่อกันผ่านเทคโนโลยี
สารสนเทศผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ตและก�ำลังมี “คลืน่ ลูกทีส่ ”่ี และ “คลืน่ ลูกทีห่ า้ ” ตามมา
(Wittayasakphan, n.d.) นัน้ คือภาษาถิน่ เริม่ ตายไปทีละน้อย ๆ โดยเฉพาะภาษาล้านนา
ทีอ่ ยูท่ างภาคเหนือตอนบน
ดังนัน้ คณะผูว้ จิ ยั จึงสนใจทีจ่ ะศึกษาวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของ
อักษรล้านนาทีแ่ พร่กระจายอยูใ่ นเชียงต่าง ๆ ตัง้ แต่สมัยอาณาจักรล้านนาจนถึงปจั จุบนั
ใน 5 เชียงดังกล่าวข้างต้นว่ามีการเปลีย่ นแปลงไปอย่างไรและมีแนวโน้มเป็ นอย่างไร
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ในอนาคต เพือ่ ใช้เป็ นคูม่ อื การส่งเสริมมรดกล้านนาให้ยงยื
ั ่ นสืบไป
วัตถุประสงค์ของโครงการวิ จยั
1.  เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์และการแพร่กระจายของอักษรล้านนาในกลุม่ 5 เชียง
2. เพือ่ ศึกษาถึงอักษรหรือภาษาล้านนาทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและ
วัฒนธรรมในกลุม่ 5 เชียง
3. เพือ่ วิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาในกลุม่ 5 เชียง
เครื่องมือและวิ ธีการศึกษาวิ จยั
จากการศึกษาเรือ่ งการวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนา
ในกลุม่ 5 เชียง มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ศึกษาประวัตศิ าสตร์และการแพร่กระจายของอักษร
ล้านนาในกลุ่ม 5 เชียง เพือ่ ศึกษาถึงอักษรหรือภาษาล้านนาทีเ่ ชือ่ มโยงความสัมพันธ์
ทางสัง คมและวัฒ นธรรมในกลุ่ ม 5 เชีย ง และเพื่อ วิเ คราะห์บ ริบ ทและสภาพ
การเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาในกลุม่ 5 เชียง โดยใช้ประชากรและกลุม่ ตัวอย่างจาก
ประชาชนทีอ่ าศัยอยูใ่ น 5 เชียงทีเ่ ป็ นผูเ้ ชีย่ วชาญด้านภาษาล้านนา จ�ำนวน 15 รูป/คน
ั บนั จ�ำนวน 15 รูป/คน
และทีย่ งั ใช้อกั ษรธรรมหรือภาษาล้านนาในการเขียนและการพูดในปจจุ
รวมกลุม่ ตัวอย่างทัง้ สิน้ 30 รูป/คน มุง่ เน้นศึกษาประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นมาของภาษา
ล้านนากระบวนการการพัฒนาภาษาล้านนาใน 5 เชียง และศึกษาบริบทและสภาพการ
เปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาใน 5 เชียง ได้แก่ เมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมาร์  เมืองเชียงทอง
(ปจั จุบนั คือหลวงพระบาง)  ประเทศสาธารณประชาธิปไตยประชาชนลาว  เมืองเชียงรุง่
ั บนั คือสิบสองพันนา) ประเทศสาธารณประชาชนจีน เมืองเชียงใหม่ และเมืองเชียงราย
(ปจจุ
โดยใช้กรอบแนวคิดดังนี้
ภาษาล้า นนา
ตั ้ ง แ ต่ ส มั ย
พ่อขุนเม็งราย
มหาราช

การเกิ ดดิ นแดน ๕ เชียง
-การขยายอาณาเขตของเจ้าผูค้ รองนคร
-การอพยพผูค้ น
-การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
-อิทธิพลของภาษาในดินแดนต่างๆ (น�ำภาษาไปใช้)

ภาพที ่ 1 กรอบแนวคิดการวิจยั
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-สภาพการของภาษาล้านนา
ใน 5 เชียง
-แนวโน้มการใช้ภาษาล้านนา
ใน 5 เชียง

การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนา

พระครูวมิ ลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ ์ แก้วเปียง)

ผลการวิ จยั
ั บนั
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ดินแดนล้านนาในอดีตไม่มอี าณาเขตทีช่ ดั เจนเช่นปจจุ
แต่ดนิ แดนล้านนาหรืออาณาเขตล้านนานัน้ จะประกอบด้วยเมืองกลุม่ หนึง่ ซึง่ มีความสัมพันธ์กนั
ทางเครือญาติหรือทางวัฒนธรรม  แต่ในสมัยทีอ่ าณาจักรล้านนาเจริญรุง่ เรือง เคยมีอทิ ธิพล
แผ่กระจายออกไปอย่างกว้างขวางไปถึงดินแดนเชียงรุ่ง (สิบสองพันนา) เชียงทอง
(หลวงพระบาง) และรัฐฉานตอนใต้ คือเชียงตุง อาณาจักรล้านนามีภาษาพูด ภาษาเขียน
วัฒนธรรม และประเพณีเป็ นของตนเอง ต่อมาถูกปกครองในฐานะรัฐบรรณาการของ
อาณาจักรตองอู อาณาจักรอยุธยา และอาณาจักรอังวะ จนสิน้ ฐานะอาณาจักร กลายเป็น
เมืองส่วนหนึง่ ของอาณาจักรอังวะในราชวงศ์นยองยานไปในทีส่ ดุ ใน พ.ศ. 1781 พญามังราย
ได้กอ่ ตัง้ อาณาจักรล้านนาขึน้ ซึง่ ตามต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่กล่าวว่า พญามังรายเป็น
โอรสของพญาลาวเม็ง กษัตริยอ์ งค์ท่ี 24  แห่งแคว้นหิรญ
ั นคร หรือเงินยางเชียงแสน  
พระมารดาคือนางอัว้ มิง่ จามเมือง หรือ นางเทพค�ำข่าย  ซึง่ เป็ นธิดาของท้าวรุง่ แก่นชาย
กษัตริยไ์ ทลือ้ แห่งเมืองเชียงรุง่ เขตสิบสองพันนา ตามประวัตศิ าสตร์โยนกนาคพันธ์ หรือ
หิรญ
ั นคร เงินยาง และประวัตศิ าสตร์ภาคเหนือต่าง ๆ พบว่าสาเหตุทเ่ี กิดอาณาจักร 5
เชียงนัน้ มีอยู่ 3 ประการ คือ (1) การขยายอาณานิคมแผ่อำ� นาจของพระมหากษัตริย  ์
(2) การถอยร่นจากการถูกรุกรานจากชนชาติทม่ี อี ำ� นาจมากกว่า และ (3) การย้ายถิน่ ฐาน
เพือ่ การด�ำรงชีวติ ทีด่ กี ว่าเดิม ส�ำหรับก�ำเนิดภาษาหรืออักษรล้านนานัน้ ยังไม่ปรากฏชัดว่า
เริม่ ใช้กนั ตัง้ แต่สมัยไหน จะมีกอ่ นอาณาจักรโยนก หรือก่อนสมัยพระเจ้าเม็งรายมหาราช
ั บนั คือ จารึกลานทอง พ.ศ. 1919  
เป็นต้นมา เท่าทีห่ ลักฐานทีพ่ บอักษรล้านนาทีเ่ ก่าทีส่ ดุ ในปจจุ
ซึง่ จารึกประวัตสิ มเด็จพระมหาเถรจุฑามณี  โดยใช้อกั ษรธรรมล้านนาบันทึกภาษาบาลี
และใช้อกั ษรสุโขทัยบันทึกภาษาไทย จารึกลานทองนี้ขดุ พบทีบ่ ริเวณฐานพระประธาน
ั บนั อยูท่ พ่ี พิ ธิ ภัณฑสถานแห่งชาติ อักษรล้านนา
ในอุโบสถวัดมหาธาตุ จังหวัดสุโขทัย ปจจุ
ได้รบั ความนิยมและใช้สอ่ื สารกันแพร่หลายมากทีส่ ดุ ในสมัยของสมเด็จพระเจ้าติโลกราช  
เพราะได้มกี ารสังคายนาพระไตรปิฎกครัง้ ที่ 8 ในปี พ.ศ. 2020 (ปจั จุบนั คือวัดเจ็ดยอด
จังหวัดเชียงใหม่) และได้ใช้อกั ษรล้านนานี้จารึกพระธรรมคัมภีรต์ า่ ง ๆ ทีต่ รวจช�ำระแล้ว
และเริม่ ใช้ตวั อักษรล้านนาในรัชสมัยพระองค์ ทัง้ นี้ ถือเอาว่าคัมภีร์ใดใช้ตวั ฝกั ขาม
แสดงว่ า ยัง ไม่ ไ ด้ ร ับ การตรวจแก้ คัม ภีร์ ใ ดที่แ ก้ แ ล้ ว ก็ ค งจะเขีย นเป็ น ตัว เมือ ง
นับ แต่ นัน้ เป็ น ต้น มา อัก ษรตัว เมือ งล้า นนาก็แ พร่ห ลายเพื่อ การสื่อ สารกัน ภายใน
อาณาจักรล้านนา ด้านการแพร่กระจายของของภาษาล้านนานัน้ ผลการศึกษาวิจยั พบ
ว่า มีสาเหตุแห่งการแพร่กระจายของภาษาหรืออักษรล้านนาไปสูด่ นิ แดนทีเ่ ป็ นบริวาร
ในปกครองใน 2 ลักษณะ คือ การอพยพผูค้ นในช่วงการท�ำศึกสงคราม และอิทธิพลของ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา
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ส่วนความเชื่ อมโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมในกลุ่ม 5
เชียงของภาษาล้านนานัน้ ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ใน 5 เชียงนัน้ มีพระพุทธศาสนาเป็น
ตัวเชือ่ มโยงความสัมพันธ์ทางสังคมและวัฒนธรรมโดยใช้ภาษาล้านนาทัง้ ภาษาพูดและ
ภาษาเขียนเป็นสือ่ ในการสร้างความสัมพันธ์กนั อย่างเด่นชัดใน 3 ประเด็น ได้แก่ (1)  ความสัมพันธ์
ทางด้านค่านิยมทีม่ ตี อ่ สังคม วิถชี วี ติ คือ สือ่ สารปฏิสมั พันธ์กนั และกันในการค้าขาย
การอยูร่ ่วมกันในการด�ำรงชีวติ ฯลฯ  (2) ความสัมพันธ์ทางด้านวิถปี ฏิบตั ิ ความเชื่อ
วัฒนธรรม จารีต และประเพณี คือ อักษรธรรมเป็นอักษรทีบ่ นั ทึกหลักค�ำสอน หลักปฏิบตั ิ
เพือ่ เผยแพร่แก่สงั คม เช่น ค�ำสอนศาสนา ต�ำรายาพืน้ บ้าน คาถาอาคมต่าง ๆ ตลอดถึง
บันทึกจารีตประเพณี วัฒนธรรมต่าง ๆ ฯลฯ และ (3) ความสัมพันธ์ทางด้านศิลปะและ
ั
ั
สถาปตยกรรม
คือ อักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรทีบ่ นั ทึกลักษณ์ของศิลปะ สถาปตยกรรม
ให้คนรูว้ า่ ศิลปะหรือสถาปตั ยกรรมแต่ละประเภทมีลกั ษณะอันอย่างไร ให้คนได้ศกึ ษา
ค้น คว้า และสามารถน� ำ ศิล ปะสถาป ตั ยกรรมเหล่ า นั น้ ไปจัด สร้า งได้อ ย่ า งถู ก ต้อ ง
จนเป็นลักษณะเด่นทางวัฒนธรรมของกลุม่ ประเทศในอนุภมู ภิ าคลุม่ น�้ำโขง ซึง่ มีลกั ษณะ
ทีเ่ ป็นความเรียบง่าย มีความเป็นดังเดิ
้ มซึง่ ความเป็นดังเดิ
้ มนัน้ มันก็ได้รบั การผสมผสานมาแล้ว
จากวัฒนธรรมต่างชาติ ทีอ่ าจเกิดขึน้ จากความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ จนเกิดการถ่ายทอด
และกลายเป็ นวัฒนธรรมใหม่ทเ่ี กิดจากการผสมผสานวัฒนธรรมของแต่ละชาติพนั ธุ์
แต่อย่างไรก็ตามคงไม่มวี ฒ
ั นธรรมไหนทีไ่ ม่เคยเกิดการเปลีย่ นแปลง แต่ละวัฒนธรรม
จะต้องมีการเปลีย่ นแปลงเพือ่ ให้เหมาะสมกับการด�ำรงอยู่ นอกจากนัน้ ก็ยงั มีการผสมผสานกัน
ของวัฒนธรรมจนกลายมาเป็ นลักษณะของสังคมร่วมของกลุ่มประเทศในลุ่มน�้ ำโขง
ซึง่ การเข้ามาของชาติตะวันตกก็เป็นสิง่ ส�ำคัญทีท่ ำ� ให้เกิดการเปลีย่ นแปลงไม่วา่ จะเข้ามา
ด้วยการค้าหรือการปฏิวตั อิ ตุ สาหกรรมก็ตามทีส่ ง่ ผลต่อการเปลีย่ นแปลงในด้านวัฒนธรรม
ด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง ด้านสังคม และด้านความเชือ่
ด้านบริ บทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของภาษาล้านนาในกลุ่ม 5 เชียง
ผลการศึกษาวิจยั พบว่า ทัง้ 5 เชียงมีการใช้ภาษาล้านนาในชุมชนทีเ่ หมือนกันกล่าวคือ
ใช้ในการสือ่ สารในชีวติ ประจ�ำวัน  โดยทัวไปยั
่ งมีการใช้ภาษาล้านนาหรือภาษาท้องถิน่
ั
อยูท่ เ่ี ป็นภาษาพูด (ค�ำเมือง) ไม่วา่ จะเป็นทีเ่ ชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง่ (สิบสองปนนา)
และเชียงทอง เพียงแต่สำ� เนียงอาจแตกต่างกันไปบ้าง แต่สามารถสื่อความหมายกัน
รูเ้ รื่องไม่ตอ้ งอาศัยมัคคุเทศก์ในการน� ำพา เช่น เชียงใหม่ เชียงราย ออกเสียงค�ำว่า
เกลือแกง ว่า “เกือ๋ แก๋ง” เชียงตุง เชียงรุง่ ออกเสียงว่า “เก๋อแก๋ง” และเชียงทองออกเสียงว่า
“เกือ๋ แก๋ง” เป็นต้น ในชุมชน หมูบ่ า้ น ครัวเรือนจะใช้ภาษาล้านนาเป็นภาษาสือ่ สารเป็นหลัก
ไม่วา่ จะเป็ นการประชุมหมูบ่ า้ น การประกาศเสียงตามสาย (ประชาสัมพันธ์) ของชุนชน/
หมูบ่ า้ น ซึง่ สอดคล้องกับมณี พยอมยงค์ (Phayomyong, 1984) แต่ในขณะเดียวกัน
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ภาษาล้านนาทีเ่ ป็นภาษาเขียนนัน้ แต่ละเชียงยังมีการใช้อยูแ่ บบประปราย แต่ไม่มกี ารเขียน
สือ่ สารซึง่ กันและกัน เนื่องจากไม่มผี ทู้ ม่ี คี วามรูด้ า้ นนี้ หรือมีกน็ ้อยมากส่วนใหญ่จะเป็ น
ผูท้ เ่ี คยบวชเรียนมาแล้วเท่านัน้ ยกเว้นทีเ่ ชียงตุงยังมีสอนกันอยู่ทว่ี ดั ในหมู่บา้ นแต่ละ
หมูบ่ า้ น และยังใช้เขียนป้ายชือ่ วัด และสถานทีร่ าชการบ้างบางแห่ง
อภิ ปรายผล
จากผลการศึก ษาวิจ ยั ดัง กล่ า วข้า งต้น ผู้ว ิจ ยั และคณะเห็น ว่ า มีป ระเด็น
ทีค่ วรอภิปรายหลายประเด็น ดังนี้
ประเด็นแรก ได้แก่ การฟื้นฟู อนุรกั ษ์ภาษาล้านนาไว้ให้ยงยื
ั ่ น ซึง่ จะเห็นได้วา่
ั
บริบทและสภาพปจจุบนั ของภาษาล้านนา เกิดวิกฤติวฒ
ั นธรรมอย่างมากซึง่ ก�ำลังเกิดขึน้
ในสังคม 5 เชียง และเป็นทีก่ ล่าวขวัญมากทีส่ ดุ คือ วิกฤติดา้ นภาษาถิน่ ทีก่ ำ� ลังถูกท�ำลาย
อย่างรุนแรง และมีแนวโน้ มว่าภาษาท้องถิ่นเหล่านี้จะไม่มโี อกาสฟื้ นคืนมาได้เลย
เนื่องจากเด็กรุ่นใหม่หนั มาพูดภาษาราชการแทนภาษาท้องถิน่ มากขึน้ เรื่อย ๆ ท�ำให้
มองเห็นอนาคตได้วา่ จะเกิดการขาดช่วงการสืบทอดภาษาท้องถิน่ ขึน้ ในสังคม อักษรและ
ภาษาล้านนามีแนวโน้มทีจ่ ะลดบทบาทไปจากสังคมมากขึน้ เนื่องจากมีประชาชนทีไ่ ด้รบั
การศึกษาแบบสมัยใหม่มจี ำ� นวนทีเ่ พิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ ท�ำให้กลุม่ คนรุน่ ใหม่ละทิง้ วัฒนธรรม
ท้องถิน่ ของตนเอง ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั และคณะเห็นว่าควรมีการฟื้นฟูทจ่ี ริงจัง เพือ่ การอนุรกั ษ์ไว้
ให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมของล้านนา แต่การฟื้ นฟูอนุ รกั ษ์นัน้ ต้องท�ำให้เป็ นระบบ
มีกระบวนการเรียนการสอนทีห่ ลากหลายให้เข้ากับบริบทและสภาพปจั จุบนั ซึง่ ปจั จุบนั
ทีม่ กี ารเรียนการสอนอยูน่ นั ้ เป็ นไปตามความช�ำนาญของครูผสู้ อนภาษาล้านนา ไม่ได้
จัดอบรมสัมมนาฝึ กทักษะกระบวนการสอนที่เน้ นผู้เรียนเป็ นส�ำคัญ เน้ นการจดจ�ำ
การอ่านและการเขียนจากครูผสู้ อน ส�ำหรับสือ่ อุปกรณ์การสอนก็ไม่ทนั สมัย กล่าวคือ
ไม่ได้น�ำโปรแกรมช่วยสอนภาษาล้านนา และเว็บไซต์ในคอมพิวเตอร์มาใช้ ซึง่ สอดคล้องกับ
สมเจตน์ วิม ลเกษม (Wimonkhasem, 2003: Abstract) ที่ไ ด้ศึก ษาวิจ ยั เรื่อ ง
ั
การจัดการเรียนการสอนเพือ่ อนุรกั ษ์และสืบทอดภูมปิ ญญาท้
องถิน่ ภาษาล้านนาของจังหวัดน่าน
พบว่าเพือ่ ศึกษาแนวคิดการพัฒนาหลักสูตรท้องถิน่ ภาษาล้านนา ด้านการจัดการเรียน
การสอนและแนวคิดการอนุรกั ษ์และสืบทอดภาษาล้านนาของสถานศึกษาในจังหวัดน่าน
ว่าการเรียนการสอนเป็ นการใช้ความช�ำนาญของครูผูส้ อนภาษาล้านนา วิธกี ารสอน
ส่วนใหญ่เน้นการสอนแบบบรรยายให้ผเู้ รียนจดจ�ำการอ่านและการเขียนจากครูผสู้ อน
ขาดกระบวนการสอนที่หลากหลาย ไม่เน้ นผูเ้ รียนเป็ นส�ำคัญ สื่อ-อุปกรณ์ การสอน
ใช้ตำ� ราเรียนหรือแบบเรียนภาษาล้านนา ใช้แผ่นใส ขาดความทันสมัยไม่น่าสนใจ ไม่ได้
น�ำโปรแกรมช่วยสอนภาษาล้านนา (CAI : Computer Assisted Instruction) และ Web site
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ในคอมพิวเตอร์มาใช้ การวัดผลประเมินผล ส่วนใหญ่มกี ารตัง้ เกณฑ์และให้เป็ นเกรด
ระดับคะแนน โดยอิงเกณฑ์วดั ผลประเมินผลของสถานศึกษา ส่วนใหญ่ยงั ไม่วดั ผล
ประเมินผลตามสภาพจริงเพื่อให้ทราบถึงพัฒนาการของผูเ้ รียน แต่จะทดสอบเน้ น
ความจ�ำเพียงด้านเดียว
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั จึงเห็นว่า การจะฟื้นฟู อนุรกั ษ์ในเชียงใหม่ เชียงรายนัน้ 3 องค์กรหลัก
ประกอบด้วย (1) วัด  (2) สถานศึกษา   และ (3) องค์กรภาครัฐและเอกชน ต้องให้ความร่วมมือ
สร้างเครือข่ายซึ่งกันและกัน เพื่อด�ำเนินการให้เกิดการฟื้ นฟูอย่างจริงจัง เช่น วัด
ก็จดั กิจกรรมการเรียนการสอนให้เป็ นศูนย์กลางการเรียนรูช้ องชุมชนด้านภาษาล้านนา
เช่นในสมัยก่อน ด้านสถานศึกษาควรจัดกระบวนการเรียนการสอนที่หลากหลาย
น�ำโปรแกรมคอมพิวเตอร์มาช่วยสอนเพือ่ กระตุน้ ให้ผเู้ รียนเกิดความสนใจ โดยเฉพาะ
การวัดผลประเมินผลต้องประเมินตามสภาพจริง เป็นต้น ส�ำหรับองค์กรของรัฐและเอกชน
ต้ อ งให้ ก ารสนั บ สนุ น ด้ า นงบประมาณในการด� ำ เนิ น การและส่ ง เสริม สนั บ สนุ น
ในการจัดท�ำเอกสาร หนังสือ ต�ำรา เช่น คูม่ อื เรียนภาษาล้านนา พจนานุกรมภาษาล้านนา
เป็ นต้น
ประเด็นทีส่ อง คือ การสร้างเครือข่ายในการฟื้นฟูอนุรกั ษ์ กล่าวคือ ภาษาล้านนา
เป็นภาษาทีใ่ ช้อาณาจักรล้านนาในอดีต ได้แก่ เชียงใหม่ เชียงราย เชียงตุง เชียงรุง่ เชียงทอง
เพียงแต่เรียกชือ่ ตามท้องถิน่ นัน้ ๆ ได้แก่ เชียงตุง เรียกว่าอักษรไทขึน หรือไทใหญ่ เชียงรุง่
เรียกว่าอักษรไทลือ้ และเชียงทอง (หลวงพระบาง) เรียกว่าอักษรธรรม โดยจัดการศึกษา
ในวัด เป็ น หลัก เนื่ อ งจากเป็ น อัก ษรที่บ นั ทึก พระธรรมค�ำ สอนทางพระพุท ธศาสนา
ั บนั การศึกษาเล่าเรียนดังกล่าวได้หายไป จะเห็นได้จากเชียงใหม่ เชียงราย เชียงทอง
แต่ปจจุ
จะมีศกึ ษาเล่าเรียนในสถานศึกษาของคณะสงฆ์เป็นหลัก ส่วนเชียงรุง่ มีการเรียนการสอน
ในวัดทีเ่ ป็ นชุมชนชาวไทลือ้ ทีเ่ ป็ นแหล่งท่องเทีย่ วเท่านัน้ และผูเ้ รียนก็คอื ผูท้ เ่ี ข้าไปบวช
ในพระพุทธศาสนาเท่านัน้ ประชาชนทัวไปไม่
่
ได้ศกึ ษาเล่าเรียน ยกเว้นทีเ่ มืองเชียงตุง
เท่านัน้ ทีย่ งั มีการศึกษาเล่าเรียนในวัดทีอ่ ยูใ่ นชุมชนเป็นการให้การศึกษาทัง้ บรรพชิตและ
คฤหัสถ์ เริม่ ตัง้ แต่เยาวชนจนถึงผูใ้ หญ่ทส่ี นใจทีอ่ ยูใ่ นหมูบ่ า้ น ชุมชน โดยบริหารจัดการ
แบบสร้างเครือข่ายในชุมชน เช่น เชิญบุคคลทีม่ คี วามรูภ้ าษาไทขึนไม่วา่ จะเป็ นผูช้ าย
หรือผูห้ ญิงให้ไปเป็ นครูผสู้ อนแก่เยาวชนและผูใ้ จ และใช้สถานทีข่ องวัดในหมูบ่ า้ นเป็ น
สถานทีศ่ กึ ษาเล่าเรียน
ดังนัน้ ผูว้ จิ ยั เห็นว่า การสร้างเครือข่ายเป็ นสิง่ จ�ำเป็ นในการทีจ่ ะฟื้นฟูอนุรกั ษ์
ภาษาล้านนาเพือ่ สืบสานให้เป็ นมรดกทางวัฒนธรรมให้ยงยื
ั ่ น แต่ทส่ี ำ� คัญเครือข่ายนัน้
ต้องเป็ นการสร้างคนในหน่ วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน จึงจะเป็ นเครือข่าย
ที่ ย ัง่ ยืน เช่ น องค์ ก ารบริห ารส่ ว นจัง หวัด เทศบาลเมือ ง เทศบาลต� ำ บล
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องค์การบริหารส่วนต�ำบล ตลอดถึงชมรมต่าง ๆ ด้วย เนื่องจากหน่วยงาน องค์กรดังกล่าว
มีงบประมาณในการด�ำเนินงานสามารถทีจ่ ะส่งเสริมสนับสนุ นให้การฟื้ นฟู สืบสานได้
ตามทีผ่ า่ นมาการสร้างเครือข่ายเพือ่ อนุรกั ษ์ภาษาล้านนานี้ เป็ นการสร้างเครือข่ายแบบ
ธรรมชาติ กล่าวคือ เกิดจากการทีผ่ คู้ นมีใจตรงกัน ท�ำงานคล้ายคลึงกันหรือประสบกับ
ั
สภาพปญหาเดี
ยวกันมาก่อน เข้ามารวมตัวกันเพือ่ แลกเปลีย่ นความคิดและประสบการณ์  
ร่วมกันแสวงหาทางเลือกใหม่ทด่ี กี ว่า การด�ำรงอยู่ของกลุ่มสมาชิกในเครือข่ายเป็ น
แรงกระตุน้ ทีเ่ กิดขึน้ ภายในตัวสมาชิกเอง (ฉันทะ) เครือข่ายเช่นนี้มกั เกิดขึน้ ในพืน้ ที่
อาศัยความเป็ นเครือญาติ เป็ นคนในชุมชนหรือมาจากภูมลิ ำ� เนาเดียวกันทีม่ วี ฒ
ั นธรรม
ความเป็ นอยู่คล้ายคลึงกัน มาอยู่รวมกันเป็ นกลุ่มโดยจัดตัง้ เป็ นชมรมที่มกี ิจกรรม
ร่วมกันก่อน ซึง่ สอดคล้องกับกองสุขศึกษา (Health Education Division, 2013: 13) เมือ่
มีสมาชิกเพิม่ ขึน้ จึงขยายพืน้ ทีด่ ำ� เนินการออกไป หรือมีการขยายเป้าหมาย/วัตถุประสงค์
ของกลุม่ มากขึน้ ในทีส่ ดุ ก็พฒ
ั นาขึน้ เป็นเครือข่ายเพือ่ ให้ครอบคลุมต่อความต้องการของ
สมาชิกได้กว้างขวางขึน้ แต่การสร้างเครือข่ายสมัยใหม่ตอ้ งมีหน่วยงาน องค์กรทีม่ งี บประมาณ
เข้ามาช่วยส่งเสริมสนับสนุน
ประเด็นทีส่ าม ได้แก่ การปริวรรตภาษาล้านนา ภาษาล้านนาได้รบั การปริวรรต
มาตลอดเพือ่ ให้สามารถใช้กบั ภาษาอืน่ ๆ ได้ จะเห็นได้วา่ เดิมภาษาล้านนามีเพียง 28 ตัว
ต่อมาปริวรรตตามภาษาบาลีสงิ หลเป็น 32 ตัว และได้พฒ
ั นาตามอักษรไทยกลางจบครบ
ตามพยัญชนะไทย 44 ตัว และน�ำไปใช้กบั รัฐทีเ่ ป็ นอาณาจักรล้านนาทุกแห่ง เพื่อให้
การออกเสียงใกล้เคียงกับภาษาไทยกลาง การปริวรรตภาษาล้านนา โดยเฉพาะใน
ั บนั
เชียงใหม่ เชียงราย เป็นการเทียบกับภาษาไทยกลาง แต่การปริวรรตทีเ่ ป็นอยูใ่ นปจจุ
ยังไม่เป็ นระบบเดียวกัน กล่าวคือปริวรรตไปคนละทิศละทาง บ้างก็ปริวรรตไปตา
มค�ำพูด บ้างก็ปริวรรตตามอักษร ท�ำให้ไม่เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ซึง่ สอดคล้องกับ
ตุลาภรณ์ แสนปรน (Saenpron, 2010: 10-11) กล่าวว่า การปริวรรตวรรณกรรมล้านนา
เท่าทีผ่ า่ นมาและทีก่ ำ� ลังใช้กนั อยูใ่ นปจั จุบนั ยังเป็ นไปคนละทิศทาง ตามแต่ใจผูป้ ริวรรต
จะเห็นดีเห็นงามและง่าย ผูบ้ ริโภคทังหลายจึ
้
งมักจะเกิดความสับสน ผูท้ จ่ี ดั วางระบบการปริวรรต
และท�ำตามระบบนัน้ อย่างเคร่งครัด ซึง่ สอดคล้องกับพระธรรมราชานุวตั ร (ฟู อตฺตสิโว)
ผูเ้ ขียนหลักภาษาไทยพายัพ และพจนานุกรมไทยพายัพ และ สิง ฆะ วรรณสัย อ้างใน
(Rungreangsri, 2003) ทัง้ สองท่านได้ใช้หลักคล้ายกัน คือยึดเอาอักขรวิธลี า้ นนา เป็นหลัก
ซึง่ มีระบบการกลายเสียงในพยัญชนะวรรคค่อนข้างตายตัว วิธกี ารดังกล่าวนี้ นับเป็ น
ระบบการปริวรรตทีแ่ พร่หลายและเป็นแม่แบบการปรับปรุงวิธกี ารปริวรรตทีเ่ ป็นมาตรฐาน
ทีน่ ิยมกันในปจั จุบนั การปริวรรตตามวิธกี ารดังกล่าวนัน้ อาจไม่สามารถตอบสนองการ
อ่านของคนทัวไป
่ ดังนัน้ จึงมีการปริวรรตตามเสียงทีป่ รากฏ โดยไม่ได้ยดึ ระบบอักขรวิธี
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ล้านนา เช่น ผลงานของเมืองใจ  ชัยนิลพันธ์ ซึง่ เริม่ พิมพ์คา่ วซอด้วยอักษรไทยกลาง
เมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2495 และได้ขายลิขสิทธิ ์ให้แก่นายประเทือง เภาวัฒนสุข เจ้าของ
ร้านประเทืองวิทยา และนายประเทือง ได้น�ำวรรณกรรมค่าวซอมาพิมพ์ดว้ ยอักษรไทย
กลางอีกหลายเรือ่ งเมือ่ ประมาณ พ.ศ. 2510 ด้วยเหตุน้ี วิธกี ารปริวรรตดังกล่าว จึงมีบางท่าน
นิยมเรียกว่า วิธกี ารแบบร้านประเทือง
ดังนัน้ ผู้วจิ ยั และคณะเห็นว่า การปริวรรตภาษาล้านนาเป็ นภาษาอื่นนัน้
ควรเป็ นอย่างยิง่ เนื่องจากจะได้เผยแพร่ได้อย่างกว้างขวาง เป็ นการส่งเสริมสนับสนุ น
การอนุรกั ษ์ สืบสานให้ภาษาล้านนาให้ยงยื
ั ่ นได้อกี ทางหนึ่ง แต่ตอ้ งท�ำการปริวรรตโดย
เทียบกับตัวอักษรของภาษานัน้ ๆ ให้ครบถ้วน ทัง้ พยัญชนะ สระ เช่น เชียงราย เชียงใหม่
ใช้การผสมอักษรแบบไทยกลาง หรืออาจใช้การบันทึกเสียงของภาษาล้านนาจากคนท้องถิน่
เพือ่ เทียบเคียงเสียงด้วยก็จะดีมาก ซึง่ สอดคล้องกับส�ำนักศูนย์สง่ เสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จดั สัมมนาเมื่อปี 2528 เกี่ยวกับการก�ำหนดข้อตกลง
ในการปริวรรตอักษรล้านนาเป็ นอักษรไทยกลางเพื่อให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน ที่
ประชุมมีมติรว่ มกันว่า การปริวรรตอักษรธรรมล้านนาเป็นอักษรไทยกลาง ท�ำได้ 3 ระดับ คือ
1.  การปริวรรตโดยการถ่ายเทียบตัวอักษรและเครือ่ งหมายทุกชนิด ทีป่ รากฏ
ในต้นฉบับอย่างเคร่งครัด วิธกี ารนี้ทป่ี ระชุมเห็นว่า กรมศิลปากรและมหาวิทยาลัย
ศิลปากรได้ร่วมกันก�ำหนดไว้เป็ นที่แน่ นอนแล้วจึงไม่ขดั ข้องที่จะใช้วธิ เี ดียวกันนัน้
ในการปริวรรตเอกสารประเภทจารึกอักษรธรรมล้านนาต่อไป
2.  การปริวรรตโดยใช้อกั ษรและวิธผี สมอักษรแบบไทยกลาง
3.  การปริวรรตโดยใช้อกั ษรไทยกลางบันทึกเสียงอ่านของชาวล้านนา พิธกี ารนี้
เหมาะส�ำหรับการเผยแพร่วรรณกรรมล้านนาให้แก่คนในท้องถิน่ ล้านนาโดยทัวไป
่ ทัง้ นี้
เพราะเป็นการปริวรรตโดยบันทึกเสียงอ่านโดยไม่คำ� นึงถึงรูปศัพท์ (แบบร้านประเทืองวิทยา)
วิธกี ารตามข้อนี้เป็นไปได้ยาก เพราะไม่อาจบันทึกเสียงอ่านให้แม่นตรงกับการออกเสียง
ทีแ่ ท้จริง อีกทัง้ การออกเสียงของคนในแต่ละพืน้ ถิน่ ก็แตกต่างกัน
ในขณะเดียวกันทีเ่ ชียงรุง่ หรือสิบสองพันนา รัฐบาลจีนก็ได้ปริวรรตอักษรไทลือ้
เช่นกัน โดยปริวรรตจากการเขียนใต้บรรทัดและมีสระ วรรณยุกต์เช่นภาษาล้านนา ไทขึน
หรือไทใหญ่ ให้เขียนใหม่เป็ นให้เขียนไว้ในบรรทัดเดียวกันหมดทัง้ พยัญชนะ สระ และ
วรรณยุกต์  
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม การปริวรรตตามเกณฑ์ต่าง ๆ นัน้ ถึงแม้จะก�ำหนดให้
ครอบคลุมมากเท่าใดแต่การถ่ายอักษรจากภาษาหนึ่งไปสูอ่ กี ภาษาหนึ่งนัน้ ยังมีปญั หา
ที่ไ ม่ล งตัว อยู่ห ลายประการ จะสัง เกตเห็น ว่า ถึง แม้จ ะตกลงวิธีก ารปริว รรตให้ไ ป
ในทางเดียวกัน แต่เมื่อน� ำไปปฏิบตั กิ ลับมีขอ้ แม้ปลีกย่อยอีกหลายประการ เช่นค�ำว่า
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หือ้ ผูป้ ริวรรตบางท่านอาจให้คำ� ว่า ให้ ค�ำว่า ไป บางท่านใช้ ไพ ดังนี้เป็ นตัน หรือ อักษร
ฅ, อย ทีม่ ใี นอักษรธรรมล้านนาเมือ่ ปริวรรตซึง่ น่าจะปริวรรตตามนี้ บางท่านก็เลีย่ งไปใช้
ค, หย แทน โดยให้เหตุผลว่า ท�ำให้ผอู้ ่านสับสนและอุปกรณ์การพิมพ์สว่ นมากไม่ได้
ก�ำหนดไว้ หรือเสียงภาษาล้านนาก็ไม่สามารถออกเสียงตามอักษรไทยกลางได้ครบ เช่น
เขียนว่า “ทองเชัา”่ เมือ่ เขียนเทียบกับภาษาไทยกลางจะได้วา่ “ท่งเช่า” แต่การอ่านออกเสียง
ไม่ตรงกับภาษาล้านนาไม่วา่ จะใช้เทียบอย่างใดก็ตามเสียงก็ยงั ผันไปครบถ้วนอยู่
ั บนั จึงมีแนวโน้มว่า
ฉะนัน้ บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนาในปจจุ
จะสูญหายไปในทีส่ ดุ ถ้าไม่ชว่ ยกันฟื้นฟู อนุรกั ษ์ และสืบสานไว้ ไม่วา่ เชียงใหม่ เชียงราย
เชียงตุง เชียงรุง่ เชียงทอง และจังหวัดต่าง ๆ ในภาคเหนือตอนบนทีเ่ ป็นอาณาจักรล้านนา
ในอดีต ผูว้ จิ ยั และคณะจึงได้เสนอแนวทางการฟื้นฟู อนุรกั ษ์ และสืบสานในประเทศไทย
3 ประเด็น คือ การฟื้นฟูการเรียนการสอนในวัด ในสถานศึกษาทุกแห่งของภาคเหนือ
การสร้างเครือข่ายการส่งเสริมสนับสนุนกับหน่วยงาน องค์กรทัง้ ภาครัฐและเอกชน และ
การปริว รรตภาษาล้า นนาโดยเทีย บกับอัก ษรไทยกลางแบบผสมอัก ษรเหมือนกับ
ภาษาไทยกลาง
ข้อเสนอแนะเพื่อน�ำผลการศึกษาไปใช้
ผูว้ จิ ยั ขอเสนอแนวทางการฟื้นฟูและอนุรกั ษ์ภาษาล้านนาใน 5 เชียง ดังนี้
1.  ให้สถาบันศาสนาเชือ่ มโยงสร้างเครือข่ายกับสถาบันอุดมศึกษา สถานศึกษา
และหน่ วยงาน องค์กรท้องถิน่ ให้ร่วมกันฟื้ นฟูและอนุ รกั ษ์จะท�ำให้เกิดการฟื้ นฟูและ
อนุรกั ษ์ทย่ี งยื
ั ่ นต่อไป เช่น การจัดท�ำพจนานุกรมภาษาล้านนา เป็ นต้น
2.  หน่ วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ และชุมชน
น�ำไปสร้างเครือข่ายการอนุรกั ษ์เชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมในท้องถิน่ ได้อย่างมีคณ
ุ ค่า
และครบวงจร
3.  หน่วยงานทีเ่ ชือ่ มโยงกับการท่องเทีย่ ว ควรใช้ศลิ ปะและวัฒนธรรมล้านนา
เชือ่ มโยงไปยังเชียงตุง เชียงทอง เชียงรุง่ เพือ่ เปิดตลาดการท่องเทีย่ วเชิงพระพุทธศาสนา
และวัฒนธรรมในภูมภิ าคลุม่ แม่น้�ำโขง
ข้อเสนอแนะเพื่อการวิ จยั ในครัง้ ต่อไป
จากการศึกษาการวิเคราะห์ขอ้ มูลไม่ได้นำ� ตัวแปรของความพึงพอใจไปเปรียบเทียบกับ
ลักษณะส่วนบุคคลของกลุม่ ตัวอย่าง ดังนัน้ เพือ่ ความละเอียดของการศึกษา หากมีผสู้ นใจ
แนะน�ำให้ศกึ ษาเพิม่ เติมต่อยอดในเรือ่ งต่อไปนี้
1. เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงท่องเที่ยวเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรม
ในกลุม่ 5 เชียง

ปีที่่ 36 ฉบับที่ ่ 1 พ.ศ. 2559

วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร ฉบับภาษาไทย

2.  พระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมของ 5 เชียงในลุม่ แม่น้�ำโขง
กิ ตติ กรรมประกาศ
การศึกษาวิจยั เรื่อง การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลี่ยนแปลงของ
ภาษาล้านนาในกลุม่ 5 เชียงนัน้ เกิดขึน้ ได้เนื่องจากผูว้ จิ ยั และคณะได้แนวนโยบายส่งเสริม
การศึกษาคัมภีรโ์ บราณ อันเป็นมรดกล�ำ้ ค่าของชาติ โดยเฉพาะชาวล้านนา เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์
ฟื้ นฟูและส่งเสริมให้มรดกอันล�้ำค่าดังกล่าวยังคงอยู่สบื ไป และเป็ นสื่อสานสัมพันธ์
เชือ่ มโยงกับรัฐโบราณของอาณาจักรล้านนาในอดีต อันจะน�ำไปสูม่ ติ รสัมพันธ์อนั แน่นแฟ้น
ต่อไปในอนาคตเมือ่ สมาคมอาเซียนได้เปิดตลาดการค้าเสรีในภูมภิ าคนี้
ดังนัน้ งานวิจยั เรือ่ งนีเ้ ป็นการศึกษาประวัตศิ าสตร์อาณาจักรล้านนา ภาษาล้านนา
ทีเ่ กิดขึน้ ในอาณาจักรล้านนา รวมถึงการแพร่กระจายไปสู่ดนิ แดนห้าเชียงในภูมภิ าค
ลุม่ แม่น้�ำโขง และพร้อมกันนี้ได้น�ำแนวทางการฟื้นฟู การอนุรกั ษ์และส่งเสริมภาษาล้านนา
ทัง้ ภาษาพูด และภาษาเขียน ให้ยงยื
ั ่ นสืบไปในอนาคต
งานวิจยั นี้สำ� เร็จลงด้วยดี ผูว้ จิ ยั และคณะจึงขอขอบคุณคณะพระเถระ พระสงฆ์
ผูน้ �ำชุมชน ครูผสู้ อนภาษาล้านนา ผูบ้ ริหารโรงเรียนพระปริยตั ธิ รรม แผนกสามัญศึกษา
จังหวัดเชียงราย  ประชาชนผูส้ นใจทัวไป
่ ทีไ่ ด้ให้โอกาสแก่ผวู้ จิ ยั และคณะได้ทำ� งานวิจยั
อย่างมีคณ
ุ ค่า สามารถเป็นประโยชน์แก่ทอ้ งถิน่ ในเชิงพระพุทธศาสนาและวัฒนธรรมต่อไป
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การวิเคราะห์บริบทและสภาพการเปลีย่ นแปลงของภาษาล้านนา

พระครูวมิ ลศิลปกิจ (เรืองฤทธิ ์ แก้วเปียง)
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