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บทคัดย่อ
บทความนี้เป็นการศึกษาโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ชาวเชียงใหม่คนแรก
ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ. ๒๔๓๒ โดยศึกษาจากจดหมายที่สีโหม้เขียนถึง
บิดามารดาเป็นภาษาล้านนาจ�ำนวน ๒๔ ฉบับ
จากการศึกษาพบว่า สีโหม้มีทัศนะในการอธิบาย “โลก” ที่แตกต่างจากคน
ล้านนารุ่นก่อนหน้ารวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหนึ่ง กล่าวคือการรับรู้เรื่อง “โลก”
อันหมายถึงแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยของคนล้านนาในสมัยอดีตตั้งอยู่บนกรอบความคิด
ที่ส�ำคัญคือคติไตรภูมิ แต่สีโหม้มองและอธิบาย “โลก” จากสภาพความเป็นจริงที่
ประสบพบเห็นตามแผนที่หรือความรู้ภูมิศาสตร์แบบตะวันตกอันเป็นผลมาจากบริบท
ทางประวัติศาสตร์ของล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิด
ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจากสังคมแบบจารีตสู่ความเป็น
สมัยใหม่
ค�ำส�ำคัญ: โลกทัศน์, สีโหม้ วิชัย, ประวัติศาสตร์ล้านนา
๑

บทความนีเ้ ป็นส่วนหนึง่ ของปริญญานิพนธ์เรือ่ ง โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชยั ในยุคเปลีย่ นผ่าน
ของสังคมล้านนา พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๘๑ โดยได้รับทุนสนับสนุนจากโครงการทุนวิจัยมหาบัณฑิตสกว.
ด้านมนุษยศาสตร์-สังคมศาสตร์ ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)
๒
นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา สาขาวิชาประวัติศาสตร์ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ
๓
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประจ�ำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ

โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓

1

Simo Wichai’s Worldview: The Study of Simo’s
Letters during 1889-1890
Kamoldhorn Palanandana
Dome Kraipakorn

Abstract
This article is a study of the worldview of Simo Wichai, the first
Chiangmai resident who traveled to the United States in 1889. The study was
based on 24 letters written by Simo to his parents in Lanna script.
According to the study, Simo had an view towards “the world”
different from the previous generation of Chiang Mai native residents, as well
as some of the same generation. In the traditional viewpoint of society at the
period, the perception of “the world”, which referred to the land of Lanna
people, was based on the concept of Trailokya – the Three Worlds. Simo,
in contrast, viewed and described “the world” based on his realistic
experience using modern maps and Western geographic knowledge that was
a consequence of political, economic and social change from conservative
to modern society in Lanna’s historical context in the beginning of the 25th
century of Buddhist era (late 19th century of Christian Era).
Keywords: Worldview, Simo Wichai, Lanna History
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๑. บทน�ำ
สีโหม้ วิชัย เกิดเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๑ เป็นบุตรชายคนเดียวของ หนานศรีวิชัย
คนพื้นเมืองเชียงใหม่ที่เข้ารีตเป็นคริสเตียน สีโหม้จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับมิชชันนารี
อเมริกันตั้งแต่เล็ก โดยเริ่มศึกษาเล่าเรียนกับมิชชันนารีตั้งแต่เยาว์วัย ต่อมาใน
พ.ศ. ๒๔๓๒ สีโหม้ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกากับภรรยาของมิชชันนารีชาวอเมริกัน
จากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงใหม่ สีโหม้นับ
เป็นคนเชียงใหม่คนแรกที่มีโอกาสไปเยือนถิ่นก�ำเนิดของมิชชันนารีผู้เข้ามาเผยแพร่
ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตกในล้านนา ระหว่างเดินทางและขณะพ�ำนักอยู่
ที่สหรัฐอเมริกา สีโหม้ได้เขียนจดหมายเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาจ�ำนวน ๒๔ ฉบับ
ถึงบิดามารดาในเมืองเชียงใหม่ เพื่อเล่าทุกข์สุขและประสบการณ์จากการเดินทาง
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ที่ได้พบเห็นด้วยทัศนะและมุมมองของตน
งานศึกษาชิ้นนี้ต้องการท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ซึ่งเป็นบุคคล
ที่น่าสนใจส�ำหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ของดินแดนทางภาคเหนือของไทย (ในอดีต
เรียกว่า “ล้านนาประเทศ”) โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ล้านนาก�ำลังเปลี่ยนแปลงจาก
สังคมแบบจารีตที่ใช้ระบบศักดินา มีการผลิตทางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพเป็นหลัก
ผู้คนยึดถือคติความเชื่อการนับถือผีผสมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา มาเป็น
สังคมแบบสมัยใหม่ที่ยกเลิกระบบศักดินา มีการผลิตแบบทุนนิยม รับอิทธิพลความรู้
และวัฒนธรรมแบบตะวันตก (Ongsakul, 1996) เนื่องจากสีโหม้ เป็นคนพื้นเมือง
เชียงใหม่รุ่นแรก ๆ ที่ได้เรียนรู้และสัมผัสกับ “ความเป็นสมัยใหม่” (modernity) แบบ
ตะวันตกและได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่บิดามารดา อีกทั้งใน
เวลาต่อมาความรู้และประสบการณ์ของสีโหม้จะได้ถูกถ่ายทอดสู่คนในวงกว้างขึ้น
ดังพบว่าเมือ่ มิชชันนารีอเมริกนั ตัง้ โรงเรียนในล้านนาและต้องการใช้ภาษาล้านนาในการ
เรียนการสอน แต่ยังขาดแคลนต�ำราที่เป็นภาษาพื้นเมือง โดยเฉพาะวิชาใหม่ เช่น วิชา
ภูมิศาสตร์ โรงพิมพ์ของมิชชันนารีได้รวบรวมจดหมายสีโหม้ทั้ง ๒๔ ฉบับตีพิมพ์ด้วย
ตัวอักษรพืน้ เมืองเมือ่ พ.ศ. ๒๔๓๙ เพือ่ ใช้ประกอบในการสอนในโรงเรียนของมิชชันนารี
(Sindhuprama, 1990, p. 18)
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ทั้งนี้เห็นว่าการท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย มีความส�ำคัญต่อ
องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของล้านนาในช่วงเวลาของการเปลี่ยนผ่านจาก
ยุคจารีตสูส่ มัยใหม่ เนือ่ งจาก “โลกทัศน์” (worldview) อันได้แก่ ทัศนะของปัจเจกบุคคล
(หรือกลุม่ บุคคล) ทีม่ ตี อ่ โลกหรือสิง่ รอบตัวของ (พวก) เขาเป็นพืน้ ฐานให้เกิดการก�ำหนด
แบบแผนทางความคิดและการปฏิบัติต่าง ๆ (Haskarn, 2003) ดังนั้นการเข้าใจ
โลกทัศน์หรือทัศนะต่อโลกของสีโหม้ วิชัย เป็นกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยมองว่าจะท�ำให้เข้าใจ
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางความคิดของคนล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ซึ่งเป็น
ช่วงเวลาล้านนาก�ำลังปรับเปลี่ยนสู่สมัยใหม่
ในแง่วิธีการศึกษาโลกทัศน์ของสีโหม้ บทความนี้ศึกษาด้วยวิธีการศึกษา
ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา (intellectual history) คือศึกษาเพื่อท�ำความเข้าใจความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ การให้เหตุผล ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง ๆ ที่มีผลต่อปัญญา
ความรูใ้ นการใช้ชวี ติ ของเขา/พวกเขา โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างความคิด
ความเชื่อ ทัศนคติ การให้เหตุผล ต่อสิ่งต่าง ๆ ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบริบททาง
สังคมในช่วงเวลาที่เขา/พวกเขาเติบโตขึ้นหรือใช้ชีวิตอยู่ (Gardiner (editor), 1988,
p. 105-108) ดังนั้นบทความนี้จึงพยายามท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ที่มีร่องรอย
อยู่ในเอกสารส�ำคัญได้แก่ จดหมายที่สีโหม้เขียนถึงบิดามารดาของเขา ประกอบกับ
ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบริบทของสังคมล้านนาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง
เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิด ความเชื่อ ทัศนคติ
ของสีโหม้ วิชยั เข้ากับข้อเท็จจริงเกีย่ วกับบริบททางสังคมล้านนาในช่วงทีส่ โี หม้เกิดและ
เติบโตจนได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
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ภาพประกอบที่ ๑
นายสีโหม้ วิชัย ถ่ายเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๘ ขณะอายุประมาณ ๖๗ ปี
ที่มา: ทายาทสีโหม้ วิชัย

๒. “โลก” และ “ผู้คน” ในทัศนะของสีโหม้ วิชัย
บทความเรื่อง “โลกของนางนพมาศ” ของ นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้เสนอประเด็น
ส�ำคัญในการศึกษาโลกทัศน์ของคนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ว่าสิ่งที่ควรพิจารณาได้แก่
ทัศนะที่คนในสมัยนั้นมีต่อโลกที่ตนอยู่อาศัย การพรรณนาถึงลักษณะสัณฐานของโลก
ที่พวกเขาอยู่อาศัยนั้นเป็นอย่างไร บ้านเมืองต่าง ๆ และผู้คน ที่อยู่ในโลกเป็นอย่างไร
เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร เป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการจัดวางต�ำแหน่งแห่งที่ของบ้านเมือง
ของตนว่าอยู่ตรงไหน อย่างไร ตนมีสถานะอย่างไรในโลก เกี่ยวข้องกับคนอื่น ๆ ในโลก
อย่างไร (Aeusrivongse, 1995, p. 430-437)
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ในการท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอของ
นิธิ เอียวศรีวงศ์ ว่าการท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในมิติทาง
ประวัตศิ าสตร์ความคิดนัน้ ควรท�ำความเข้าใจถึงทัศนะทีบ่ คุ คลหรือกลุม่ บุคคลนัน้ ๆ มีตอ่
โลกที่ตนอยู่อาศัยและบ้านเมือง รวมทั้งผู้คนที่อยู่ในโลกที่ตนอยู่ ดังนั้นในการท�ำ
ความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ บทความนี้จึงมุ่งที่การอธิบายถึง “โลก” และ “ผู้คน”
ในทัศนะของสีโหม้ เนือ่ งจากมองว่าทัศนะเรือ่ งนีจ้ ะเป็นพืน้ ฐานในการก�ำหนดแบบแผน
ทางความคิดและการปฏิบตั ขิ องสีโหม้ ดังทีไ่ ด้กล่าวถึงความหมายของค�ำว่า “โลกทัศน์”
ที่ใช้ในบทความนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว
๒.๑ “โลก” ในทัศนะของสีโหม้ วิชัย
ใน พ.ศ. ๒๔๓๒ สีโหม้ วิชัย ในวัย ๒๑ ปี ได้มีโอกาสเดินทางข้ามน�้ำข้ามทะเล
จากบ้านเกิดเมืองนอนไปสหรัฐอเมริกากับนางซาราห์ ชีค (Mrs.Sarah Cheek) ภรรยา
ของหมอชีคพร้อมกับบุตร ๓ คนในวัย ๑๑ ปี ๙ ปีและ ๗ ปีตามล�ำดับ เพราะนางซาราห์
ชีค มีความจ�ำเป็นต้องกลับสหรัฐอเมริกา แต่ขณะนั้นนางไม่ค่อยสบายจึงต้องการ
ผู้ช่วยดูแลลูก ๆ ครั้นจะหาสตรีไปด้วยก็ไม่มีใครอาสา ในที่สุดจึงตกลงให้สีโหม้เดินทาง
ไปด้วยเพือ่ ช่วยเหลือและดูแลเด็กทัง้ สาม สีโหม้จงึ มีโอกาสได้เดินทางไปยังดินแดนไกล
อีกซีกโลกหนึ่งที่ยังไม่เคยมีชาวเชียงใหม่คนใดเหยียบย่างไปถึง ระหว่างการเดินทาง
สีโหม้ได้เขียนจดหมายบอกเล่าสารทุกข์สุกดิบตลอดจนเรื่องราวที่ได้พบเห็นและสภาพ
ความเป็นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งปีเศษที่สหรัฐอเมริกา
ทัศนะเรื่อง “โลก” ของสีโหม้ที่ปรากฏในจดหมายที่สีโหม้เขียนเป็นการเล่าถึง
ประสบการณ์จากการเดินทางโดยทางเรือเดินสมุทร ผ่านประเทศและบ้านเมืองที่มีอยู่
จริงตามแผนที่ภูมิศาสตร์แบบตะวันตก เช่น เกาะฮ่องกง ประเทศญี่ปุ่น เมือง
ซานฟรานซิสโก ซึ่งเป็นทัศนะเรื่อง “โลก” ที่มีความแตกต่างจากทัศนะของคนล้านนา
รุ่นก่อน รวมถึงทัศนะคนล้านนาบางส่วนที่ร่วมสมัยกับสีโหม้ด้วย
๒.๑.๑ เรื่องลักษณะของโลกและทวีปบนโลก
การเดินทางจากเชียงใหม่ไปสหรัฐอเมริกาของสีโหม้ วิชัย เป็นการเดินทาง
โดย “เรือแม่ปะ” หรือ “เรือหางแมงป่อง” ล่องตามล�ำน�้ำแม่ปิงมายังกรุงเทพฯ
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จากนั้นต้องข้ามน�้ำข้ามทะเลไปยังแดนไกลด้วยเรือก�ำปั่นหรือเรือกลไฟไปในมหาสมุทร
และต้องผจญภัยกับการเดินทางเป็นเวลานานหลายวัน สีโหม้ได้บรรยายถึงการเดินทาง
ไว้ในจดหมายฉบับที่หนึ่งว่า
ออกจากบังกอกไปทะเล ข้าก็เมาฟองทะเลเป็นหลายวัน
จนเถิงเมืองฮองกอง แขวงเมืองจีน...อันนึ่งออกจากบังกอกไป
เก้าวัน เถิงเมืองฮองกอง ได้หันเมืองฮองกอง ก็เป็นแต่หัวเมือง
น้อย ๆ บ่ใช่เมืองใหญ่ เป็นเกาะริมทะเล ตั้งอยู่ตีนดอย ขึ้นแก่
อังกฤษเป็นเมืองแสนสนุกดูม่วนงัน บ่ช่างบอกหื้อไผกันจักเล่าไป
หลายก็กลัวเพื่อนจักว่าขี้อู้
(Satrabhaya, and Palanan, 2014, p. 75)
จากนัน้ สีโหม้ออกเดินทางจากฮ่องกงไปเมืองโยโกฮามา ประเทศญีป่ นุ่ สีโหม้
เริ่มมีประสบการณ์จากการที่ได้สัมผัสการเดินทางไกล ได้รู้จักท้องทะเลอันกว้างใหญ่
ที่อยู่บนแผนที่โลก ดังความในจดหมายฉบับที่สามกล่าวว่า “ออกจากฮองกอง ข้าม
ทะเลเหลืองหกวันแผวหัวเมืองยกกะฮามะแขวงเมืองญี่ปุ่น” (Satrabhaya, and
Palanan, 2014, p. 77) อยู่ญี่ปุ่นไม่กี่วันก็ต้องออกเดินทางเพื่อต่อไปยังประเทศ
สหรัฐอเมริกา ดังที่เขาได้เขียนเล่าในจดหมายฉบับที่สองว่า
อันนึง่ จักออกจากญีป่ นุ่ จักข้ามมหาสมุทรพะซิฟกิ สักสิบแปด
วันจะแผวอเมริกา...อันนึ่ง เมื่อข้ามมหาสมุทรพะซิฟิกปุ๋นดีน้อยใจ
บ่ม่วน น่ากลัวนักด้วยบ่อได้หันอะสังสักเตื้อ เว้นไว้แต่วันเข้ากับวัน
ออก บ่ได้หันแผ่นดิน ในสิบสามวันบ่ได้หันอะสังหันแต่น�้ำกับฟ้า
บ่ได้ปะไผ... เมือ่ ข้ามทะเลจีนและทะเลเหลืองพอยังแควน พอได้หนั
เกาะแลแผ่นดินพ่อง บ่เหมือนในกลางมหาสมุทรใหญ่
(Satrabhaya and Palanan, 2014, p. 76)
นอกจากนี้ยังพบว่า สีโหม้ รู้ว่าบนโลกมีทวีปใหญ่ ๆ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ยุโรป
อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ และแอฟริกา ซึ่งในจดหมายที่สีโหม้ส่งถึงบิดามารดา ฉบับที่
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓
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สิบสามได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้ (Satrabhaya and Palanan, 2014, p. 100)
การบรรยายถึงบ้านเมืองและทวีปในโลกในลักษณะนี้แสดงให้เห็นว่าสีโหม้
เข้าใจและมองโลกต่างจากคนล้านนาสมัยก่อน (รวมทั้งคนร่วมสมัยกับสีโหม้ด้วย) ซึ่ง
มองโลกตามคติความเชื่อการนับถือผีและพุทธศาสนา อันสะท้อนให้เห็นจาก “ปฐมมูล
มูลี” ต�ำนานก�ำเนิดมนุษย์และโลกของล้านนาที่ถ่ายทอดทางมุขปาฐะสืบต่อกันมาจนมี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง โดยเนื้อหาของต�ำนานเรื่องนี้เล่าว่า
เบื้องแรกเมื่อครั้งโลกยังไม่ปรากฏนั้น มีแต่อากาศว่างเปล่า จนกระทั่งความร้อนและ
เย็นมาบรรจบกันท�ำให้เกิดลมพัดหมุนวนเป็นกลุ่มก้อนจนเกิดเป็นแผ่นดิน น�้ำ  หิน แร่
ธาตุ พืชพรรณและสัตว์ตา่ ง ๆ นานนับหลายกัปกัลป์จนกระทัง่ ก่อให้เกิดเป็นปฐมมนุษย์
คู่แรกคือปู่สังกะสา ย่าสังกะไส้ และทั้งคู่ได้ให้ก�ำเนิดมนุษย์พวกแรกทั้งหมด ๓ คนคือ
หญิง ชาย และนปุงสกลิงค์ (ไม่ปรากฏเพศชายเพศหญิง) ด้วยการปัน้ ดินและสร้างช้าง
มโนศิลา บนหลังช้างตั้งเขาพระสุเมรุ เมื่อสร้างโลกมานานปู่และย่าก็ตัดสินใจท�ำลาย
โลก โดยให้ช้างมโนศิลาหยุดหายใจ เมฆก็ไม่เกิด ฝนก็ไม่ตก ต่อมาปู่และย่าก็ให้ช้าง
มโนศิลาหายใจเข้าออกเหมือนเดิม แผ่นดินก็กลับเป็นดังเก่า (Peltier, 1991, p. 4)
ครั้นต่อมาสังคมล้านนาได้รับอิทธิพลทางความคิดความเชื่อจากศาสนา
พราหมณ์ซึ่งเป็นลัทธิศาสนาเทวนิยมที่เชื่อว่าเบื้องหลังความเป็นไปของทุกอย่างย่อม
มีปวงเทพเป็นผู้ก�ำหนดให้คุณให้โทษแก่มวลมนุษย์ (Butr-indr, 1991) ท�ำให้ชาว
ล้านนาเชือ่ มัน่ ว่าอุบตั กิ ารณ์และปรากฎการณ์ธรรมชาติตอ้ งมีสภาวะอย่างหนึง่ อย่างใด
สิงสถิตย์อยู่ด้วย จึงสามารถดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ขึ้นได้ ดังความเชื่อที่ว่า
พระพรหมสร้างโลก สร้างมนุษย์และจักรวาล อันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุราณะที่ว่าด้วย
ประวัติของจักรวาลนับแต่การสร้างจนถึงการท�ำลาย (Atthames, 1991)
อีกด้านหนึ่งก็ปรากฏว่า ที่มาของการอธิบายถึงโลกที่ชาวล้านนาอาศัยอยู่
มาจากความคิดความเชื่อในพุทธปรัชญา ซึ่งมีบทบาทในการสร้างโลกทัศน์ของชาว
ล้านนามากที่สุด (Simatrang, 1991) โดยอิทธิพลของความเชื่อทางพุทธศาสนา
ต่อการอธิบายความเป็นมาของบ้านเมืองในล้านนา เห็นได้จากหลักฐานประวัติศาสตร์
ประเภท “ต�ำนาน” ซึ่งส่วนใหญ่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ถึงพุทธศตวรรษ
ที่ ๒๑ เช่น ต�ำนานมูลศาสนา ชินกาลมาลินี ต�ำนานเหล่านี้เขียนขึ้นโดยพระสงฆ์
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เพือ่ อธิบายถึงความจริงแท้ในสังคมและเป็นแนวทางปฏิบตั ใิ ห้ผคู้ น๔ ในต�ำนานมูลศาสนา
ซึ่งเป็นต�ำนานแรกสุดที่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ ได้อธิบายถึงจักรวาล
(ซึ่งโลกมนุษย์อยู่ในนี้ด้วย) ไว้ว่า ประกอบด้วยเขาสิเนรุ เขาสัตภัณฑ์ น�้ำในมหาสมุทร
ทวีปใหญ่ทั้ง ๔ ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ ทวีป และป่าหิมพานต์ (Tamnan mun sasana, 2014,
p. ๔๖) ส�ำหรับส่วนที่เป็นแผ่นดินนั้น
มีสัณฐานประดุจข้าวต้มอันข้นเดือด อยู่ในเวลาที่ยกลงมา
ให้เย็นนัน้ บางแห่งก็สงู กว่าเพือ่ น บางแห่งก็ตำ�่ ๆ สูง ๆ บางแห่งก็เป็น
บ่อลึกลงไป อันนี้มีฉันใด พื้นแห่งแผ่นดินก็มีสันฐานฉันนั้น
(Tamnan mun sasana, 2014, p. 46)
ส�ำหรับการอธิบายเรื่องบ้านเมืองต่าง ๆ นั้นในต�ำนานมูลศาสนาได้กล่าวถึง
เมืองละโว้๕ สังครนคร อมรปุรนคร กุลิสสนคร ปุรนคร เมืองลพุน (ล�ำพูน) รวมทั้ง
กล่าวถึงเมืองทีพ่ ระนางจามเทวี พระราชธิดาของกษัตริยล์ ะโว้ ให้สร้างขึน้ ตามรายทาง
ที่พระนางเสด็จออกจากเมืองละโว้มาครองเมืองลพุน เช่น เมืองพระบาง เมืองบุรัฐ
เมืองเทพบุรี เมืองบางพล เมืองราเสียด (Tamnan mun sasana, 2014, p. 128-145)
การอธิบาย “โลก” ในต�ำนานมูลศาสนามีลกั ษณะทีส่ อดคล้องกับคติความเชือ่
เรือ่ งไตรภูมิ ซึง่ จะได้กล่าวถึงต่อไปข้างหน้า โดยการอธิบายถึงโลกทีม่ ี ๔ ทวีปใหญ่ และ
ทวีปน้อย ๒,๐๐๐ ทวีป ยังปรากฏในหนังสือ “ชินกาลมาลินี” ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกของ
หนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนครรัฐ
จนกลายเป็นรัฐจักรวรรดิมีศูนย์กลางอยู่ที่นครเชียงใหม่ และเนื้อหาส่วนหลังเป็น
ประวั ติ ด ้ า นการศาสนาในรั ฐ ดิ น แดนล้ า นนา (Laolerdworakul 2012, p. 27)
โดย ชินกาลมาลินี ได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น “บรมจักรตรา
ธิราช” ในเมืองธัญวดีนครว่า
๔

ดูค�ำอธิบายเกี่ยวกับต�ำนานของล้านนา ใน Ganjanapan, 2012, p. 24-44.
ส่วนใหญ่แล้วงานค้นคว้าและงานเขียนเกีย่ วกับเมืองละโว้ เมืองโบราณในประวัตศิ าสตร์
ไทย มักจะระบุว่า เมืองละโว้คือเมืองลพบุรีในบริเวณภาคกลาง ดู Wallipodom, 1998, p. 7-20;
Wongtawan (ed.), 2011, p. 25-37.
๕
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พระองค์มีอาณาจักรแผ่ไปในทวีปทั้ง ๔ ข้าศึกทั้งหลายใน
แผ่นดินที่สุดสิ้นสาครสมุทร มิอาจจะกระท�ำวิธียุทธนากรรมด้วย
พระองค์ได้ ทรงธรรมาธิคุณเทศนาสอนสัตว์เป็นครูผู้ใหญ่...มี
พระเมตตากรุณาภาพแผ่ไปในทวีปทั้ง ๔ มีทวีปน้อยสองพันเป็น
บริวาร
(Venerable Rattanapanya, ๒๐๐๑)
ส�ำหรับการอธิบายถึงบ้านเมืองต่าง ๆ ชินกาลมาลินี ได้กล่าวถึง สังคระนคร
รัตนบุรี ลพบุรี หริบุญไชย๖ เขลางคนคร (Venerable Rattanapanya, 2001, p. 144147)
การมองและอธิบาย “โลก” ด้วยคติไตรภูมิหรือความเชื่อทางพุทธศาสนา
ทีป่ รากฏในเอกสารประวัตศิ าสตร์ประเภทต�ำนานเหล่านีจ้ ะได้สบื ทอดต่อกันมาในสังคม
ล้านนาจนถึงยุคทีส่ โี หม้เกิดและเติบโต รวมทัง้ ในยุคหลังจากนัน้ ดังเห็นร่องรอยได้จาก
ต้นฉบับตัวเขียนคัมภีร์จักกวาฬทีปนี ที่มีมาก่อนหน้าสีโหม้จะไปอเมริกา เช่น ต้นฉบับ
ตัวเขียนคัมภีรจ์ กั กวาฬทีปนีฉบับล่องชาดวัดช้างค�ำ 
้ อ�ำเภอเมือง จังหวัดน่าน ซึง่ จารขึน้
เมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๒ (Venerable Wimuttiya (Na Bangchang), 2011, p. 33) และ
ต้นฉบับตัวเขียนคัมภีร์จักกวาฬทีปนีที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงช่วงหลังจาก
สีโหม้เดินทางกลับมาจากอเมริกาแล้ว ดังปรากฏว่า ในบัญชีหนังสือแผนกบาลีที่
หอพระสมุดวชิรญาณ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๙ มีรายชื่อหนังสือ “จักกวาฬทีปนี” ที่น�ำมาจาก
ล้านนาอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย (Skilling, and Santi, 2004, p. 52) โดยการมีอยู่
ของหนังสือจักกวาฬทีปนีที่เก็บไว้ที่หอพระสมุดวชิรญาณในกรุงเทพฯ แสดงให้เห็นว่า
สังคมล้านนาภายหลังสีโหม้ได้กลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ ยังมีการ
เผยแพร่และเก็บรักษาคัมภีร์จักกวาฬทีปนีอยู่
ทั้งนีก้ ารมีอยู่และการเผยแพร่คัมภีร์จกั กวาฬทีปนีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่สีโหม้
จะไปสหรัฐอเมริกาในปี พ.ศ. ๒๔๓๒ และภายหลังจากทีส่ โี หม้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา
ในปีถัดมา เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนล้านนายังคงมองและอธิบายโลกตามคติไตรภูมิ
๖
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หรือความเชือ่ ทางพุทธศาสนา เนือ่ งจากเนือ้ หาของคัมภีรจ์ กั กวาฬทีปนีมกี ารอธิบายถึง
จักรวาลและโลกตามคติไตรภูมิ ดังที่งานศึกษาของแม่ชีวิมุตติยา (สุภาพรรณ ณ
บางช้าง) ได้ชี้ว่า คัมภีร์จักกวาฬทีปนีได้อธิบายลักษณะของจักรวาลว่า เป็นแผ่นกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง ๑,๒๐๓,๔๕๐ โยชน์ มีความหนา ๑/๕ ของเส้นผ่าศูนย์กลาง จักรวาล
จึงมีลักษณะเหมือนกลองแบนต่อเนื่องเป็นผืนเดียวกัน เบื้องล่างของผืนแผ่นดินมี
แผ่นน�้ำหนา ๒ เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางจักรวาลรองรับอยู่ และมีแผ่นลมหนา ๒ เท่า
ของแผ่นน�้ำรองรับอีกทีหนึ่ง (Venerable Wimuttiya (Na Bangchang), 2011, p. 65)
นอกจากนี้คัมภีร์จักกวาฬทีปนียังกล่าวถึงภูเขาสิเนรุหรือภูเขาพระสุเมรุ
ซึ่งตั้งอยู่กลางผืนแผ่นดิน (Venerable Wimuttiya (Na Bangchang), 2011,
p. 69-72) หรื อ กล่ า วถึ ง ทวี ป ในโลกว่ า มี ๔ ทวี ป ใหญ่ ไ ด้ แ ก่ อมรโคยานทวี ป
ปุพพวิเทหทวีป ชมพูทวีปอุตตรกุรทุ วีป (Venerable Wimuttiya (Na Bangchang), 2011,
p. 109-116)
ร่องรอยอีกประการหนึ่งที่ช้ีว่า คนล้านนาในช่วงเวลาที่สีโหม้เกิดและเติบโต
จนได้ไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒ ยังคงมอง เข้าใจและอธิบาย “โลก” ตามคติ
ความเชื่อดั้งเดิมของตน ไม่ได้เปลี่ยนมามอง เข้าใจ และอธิบายโลกด้วยความรู้ทาง
ภูมศิ าสตร์และประสบการณ์จริงอย่างทีส่ โี หม้มองและอธิบายได้แก่ การประกอบพิธไี หว้
ผีเสื้อเมืองตามความเชื่อการนับถือผีเจ้าที่คือ อินทขิล (ผีอารักษ์ผู้ปกป้องเมือง) และ
ปู่แสะย่าแสะ รวมทั้งผีบรรพบุรุษของเจ้าเมือง ดังมีหลักฐานต�ำนานเมืองเชียงใหม่
ที่คัดลอกเมื่อ พ.ศ. ๒๔๖๙ (๓๖ ปีหลังจากสีโหม้กลับมาจากอเมริกา) กล่าวถึงการไหว้ผี
บรรพบุ รุ ษ และห้ า มไม่ ใ ห้ เ ลี้ ย งผี เ สื้ อ เมื อ ง ทั้ ง นี้ Ganjanapan (2012, p. 75)
ชี้ว่า เหตุที่ต�ำนานเมืองเชียงใหม่หยิบยกเรื่องการห้ามเลี้ยงผีเสื้อเมืองขึ้นมากล่าวไว้ใน
ต�ำนานเนื่องมาจากก่อนหน้า พ.ศ. ๒๔๖๙ ที่มีการคัดลอกต�ำนานเมืองเชียงใหม่ฉบับนี้
อ�ำนาจรัฐจากกรุงเทพฯ ที่ขึ้นมาปกครองเชียงใหม่คงค่อย ๆ บีบบังคับให้ชาวเชียงใหม่
เลิกพิธีเลี้ยงผีเสื้อเมืองแล้วส่งเสริมพิธีท�ำบุญในพุทธศาสนามากขึ้น เพื่อให้รัฐบาล
กรุงเทพฯ สามารถสถาปนาอ�ำนาจรัฐขึ้นในล้านนา ขณะที่พระภิกษุผู้คัดลอกต�ำนาน
ต้องการรักษาพิธีไหว้ผีเจ้าที่เอาไว้จึงได้บันทึกเรื่องการไหว้ผีเจ้าที่และการห้ามเลี้ยง
ผีเสือ้ เมืองไว้ในต�ำนานทีค่ ดั ลอกขึน้ ทัง้ ยังมีงานเขียนของผูร้ ใู้ นท้องถิน่ ทีก่ ล่าวว่า การท�ำ
พิธีไหว้ผีเสื้อเมืองในล้านนามีอยู่ต่อมาจนถึงอย่างน้อยที่สุดใน พ.ศ. ๒๔๕๕
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ความแตกต่างระหว่างการอธิบาย “โลก” ที่ปรากฏในต�ำนานมูลศาสนา
ชินกาลมาลินแี ละคัมภีรจ์ กั กวาฬทีปนี ตลอดจนร่องรอยความเชือ่ การนับถือผีทปี่ รากฏ
ร่องรอยในพิธีไหว้ผีเสื้อเมืองและผีเจ้าที่ของคนล้านนาช่วงก่อนและหลังสีโหม้ไป
สหรัฐอเมริกา กับค�ำอธิบายในจดหมายของสีโหม้ เป็นความแตกต่างที่มีนัยส�ำคัญ
ในแง่ทวี่ า่ จดหมายของสีโหม้ เป็นการอธิบาย “โลก” ด้วยความรูช้ ดุ ใหม่ทตี่ า่ งจากความรู้
ความเข้าใจชุดเดิมของชาวล้านนา (คติไตรภูมิและคติการนับถือผี) กล่าวคือจดหมาย
ของสีโหม้ไม่ได้กล่าวถึงสัณฐานของโลกและทวีปในโลกตามแบบคติไตรภูมิอย่างที่พบ
ใ น ต� ำ น า น มู ล ศ า ส น า ชิ น ก า ล ม า ลิ นี จั ก ก ว า ฬ ที ป นี ทั้ ง นี้ ผู ้ วิ จั ย ม อ ง ว ่ า
มีลักษณะคล้ายกับที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้วิเคราะห์ถึงโลกทัศน์ของชนชั้นน�ำสมัยต้น
รัตนโกสินทร์ ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง นางนพมาศ ว่า การบรรยายถึงโลกที่ไม่มี
เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่างในหนังสือเรื่องนางนพมาศแสดงให้เห็นว่า
ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่องนี้มองและอธิบายโลกบนพื้นฐานความเป็นจริงเชิงประจักษ์
ตามสายตาและประสบการณ์ในชีวติ ของผูแ้ ต่ง ไม่ได้มองและอธิบายโลกในเชิงอุดมคติ
อย่างคนยุคก่อนหน้า (Aeusrivongse, 1995, p. 433-437) พิจารณาบนหลักคิดนี้
ค� ำ บอกเล่ า ถึ ง โลกและทวี ป ในโลกที่ ป รากฏในจดหมายของสี โ หม้ ที่ ไ ม่ ก ล่ า วตาม
คติไตรภูมิ จึงชี้ให้เห็นว่าสีโหม้มองและอธิบายโลกบนพื้นฐานความจริงเชิงประจักษ์
อันเป็นมุมมองตามแบบชาวตะวันตกสมัยใหม่
๒.๒ เรื่องผู้คนบนโลก
เมื่อสีโหม้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก ประเทศสหรัฐอเมริกา
ก็เดินทางโดยรถรางเพื่อต่อไปยังบ้านพักที่เมืองโอ๊คแลนด์ซึ่งตั้งอยู่คนละฝั่งอ่าว
ขณะนั้นสีโหม้อยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ได้ประมาณ ๕ เดือน ระหว่างนั้นสีโหม้ได้เที่ยวชม
อาคารบ้านเรือน ห้างร้าน และสถานที่ต่าง ๆ เช่น อู่ต่อเรือ มหาวิทยาลัย พิพิธภัณฑ์
ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูที่อยู่ข้างบ้านด้วย สีโหม้
จึงได้เห็นสภาพบ้านเมืองและสิ่งแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน อีกทั้งยังได้เรียนรู้
ประวัติศาสตร์บ้านเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวของทวีปและผู้คน
ต่าง ๆ บนโลกนี้ ดังที่เขาได้เล่าในจดหมายฉบับที่สิบสามว่า
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อันนึ่ง คนทั้งหลายในแผ่นดินโลก นักผาดทั้งหลายแบ่งเป็น
ห้าชาติ ด้วยสีกบ็ เ่ หมือนกัน ตาก็บเ่ หมือนกัน ผมก็บเ่ หมือนกัน อันนึง่
ชาติคนขาวชาวยุโรปและชาวอเมริกนั ทางเหนือใต้ ทุกภาษาบรรดา
ที่เป็นคนขาว มีคนอยู่หกร้อยห้าสิบล้านคน คนอินเดียนคือคนแดง
สีเหมือนทองแดงเป็นชาวอเมริกันเก่า ๆ คนแดงมีอยู่สิบเอ็ดแสน
คน คนในอาเซียเป็นคนสีเหลือง คือว่า เจ๊ก ญี่ปุ่น ไทย ลาว ญวน
ม่าน หมู่นี้เป็นคนสีเหลืองทั้งมวล มีหกร้อยแปดสิบเก้าล้านคน
คนด�ำอยู่ในแอปะรีกา มีอยู่ร้อยเก้าสิบล้านคน แขกมลายูเป็น
คนสีหมิ่น อยู่ในเหล่าเกาะทั้งหลายใต้บางกอก มีอยู่ห้าสิบห้าล้าน
คน ในพวกนี้ลางหมู่ ช่างฆ่าคนกินคน
(Satrabhaya and Palanan, 2014, p. 99)
จากข้อความในจดหมายฉบับที่สิบสามนี้ แสดงให้เห็นว่าสีโหม้ได้เรียนรู้เรื่อง
ของทวีปต่าง ๆ และผู้คนบนโลกว่า ผู้รู้ได้แบ่งผู้คนบนโลกนี้ออกเป็นห้าชาติหรือ
ห้าทวีป คือ ทวีปยุโรป ทวีปอเมริกาเหนือ ทวีปอเมริกาใต้ ทวีปแอฟริกา และทวีปเอเชีย
และผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละทวีปก็สีผิว ตา และผมต่างกัน และยังรู้ถึงจ�ำนวนผู้คน
ที่อาศัยอยู่ในทวีปนั้น ๆ
การอธิบายถึงผู้คนบนโลกในจดหมายของสีโหม้ กล่าวได้ว่าเป็นการมองและ
จ�ำแนกผูค้ นในโลกทีแ่ ตกต่างจากชาวล้านนาในยุคก่อนหน้าและชาวล้านนาร่วมสมัยกับ
เขา เนื่องจากหลักฐานเอกสารประเภทใบลานที่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่ ๑๙
ถึงพุทธศตวรรษที่ ๒๔ แสดงให้เห็นว่า คนล้านนารับรู้ถึงการมีอยู่ของคนต่างชาติพันธุ์
ต่างภาษากับตัวเอง เช่น ชาวลัวะ ชาวเม็ง (มอญ) ชาวพม่า (ม่าน) ชาวเชียงแสน
ชาวไทใหญ่ (เงี้ยว) ชาวจีน ชาวฝรั่ง ชาวแขก โดยคนล้านนามองว่าคนต่างชาติ
เหล่านี้มีสถานะเป็น “คนอื่น” และส่วนใหญ่ด้อยกว่าคนล้านนา (Wichiankhieo,
2012, p. 43-72) ขณะที่จดหมายของสีโหม้แสดงให้เห็นว่า เขามองคนต่างชาติ
ต่างภาษาในแง่มมุ ต่างออกไปคือ กล่าวถึงผูค้ นทีห่ ลากหลายชาติพนั ธุแ์ ละภาษามากกว่า
ทีพ่ บในเอกสารประเภทใบลานของล้านนา โดยเอกสารประเภทใบลานส่วนใหญ่จะกล่าว
ถึงกลุ่มคนที่อยู่ไม่ไกลจากล้านนาเท่าไหร่นัก ส่วนจดหมายของสีโหม้กล่าวถึงคน
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓
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ต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ไกลจากล้านนามาก และไม่มีการยกชาติใดชาติหนึ่ง ภาษาใด
ภาษาหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลาง
ผูว้ จิ ยั เห็นว่า มุมมองหรือทัศนะเกีย่ วกับผูค้ นในโลกทีส่ โี หม้กล่าวไว้ในจดหมาย
ของเขามีลกั ษณะคล้ายกับทีน่ ธิ ิ เอียวศรีวงศ์ ได้วเิ คราะห์ถงึ โลกทัศน์ของชนชัน้ น�ำสมัย
ต้นรัตนโกสินทร์ ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง นางนพมาศ ว่า การบรรยายถึงกลุ่มคน
ที่หลากชาติพันธุ์ หลายภาษาในสังคม เป็นการอธิบายบนพื้นฐานประสบการณ์จริง
ที่ตนได้พบเจอและการพูดถึงคนต่างชาติต่างภาษาโดยไม่ได้ยกชาติใดภาษาใดขึ้นมา
เป็นหลักหรือศูนย์กลาง เป็นการมองและอธิบายผู้คนด้วยความสัมพันธ์แนวนอนซึ่ง
หาศูนย์กลางไม่ได้ ต่างจากการมองและอธิบายด้วยคติไตรภูมิที่มองความสัมพันธ์
ระหว่างคนต่างชาติพนั ธุแ์ ละภาษาในแนวตัง้ ทีย่ ดึ เอาคนพวกใดพวกหนึง่ เป็นศูนย์กลาง
(Aeusrivongse, 1995, p. 435) พิจารณาบนหลักคิดนี้ค�ำบอกเล่าถึงผู้คนในโลก
ที่ปรากฏในจดหมายของสีโหม้ที่ไม่กล่าวตามคติไตรภูมิ จึงเป็นอีกจุดหนึ่งที่ชี้ให้เห็นว่า
สีโหม้มองและอธิบายผู้คนในโลกบนพื้นฐานความจริงเชิงประจักษ์อันเป็นมุมมองตาม
แบบชาวตะวันตกสมัยใหม่

ภาพประกอบที่ ๒
หนังสือฝากสีโหม้ใบที่สอง เขียนเมื่อ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๔๓๒
ที่มา: นายปรีชา ลาวณานนท์ หลานตาของสีโหม้
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๓. ความรู้แบบตะวันตก: ที่มาโลกทัศน์ของสีโหม้
จากเรื่องราวในจดหมายที่สีโหม้เล่าบรรยายตามที่กล่าวมาข้างต้นนั้น เห็นได้
ชัดว่า สีโหม้อธิบายถึง “โลก” และผูค้ นบนโลกจากการรับรูต้ ามความจริงเชิงประจักษ์ที่
ได้ประสบพบเห็นและศึกษาจากความรูแ้ บบใหม่ในเรือ่ งภูมศิ าสตร์ของตะวันตกอันเป็น
โลกทัศน์ที่มาจากความรู้ของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน ซึ่งเข้ามาเผยแพร่ศาสนา
ในล้านนา
ทั้งนี้การเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในล้านนาของมิชชันนารีคณะเพรส
ไบทีเรียนซึ่งมีศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงนั้นมีปัจจัยหนุน
ที่ส�ำคัญคือ การที่พ่อตาของเดเนียล แมคกิลวารี คือ แดน บีช บรัดเลย์ มีความคุ้นเคย
กับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเจ้านายฝ่ายเหนือที่ลงมาติดต่อราชกิจกับราชส�ำนัก
สยามที่กรุงเทพฯ รวมทั้งศาสนาจารย์แมคกิลวารี ก็เริ่มสร้างความคุ้นเคยกับเจ้านาย
ของล้านนาไว้บ้างแล้ว (McGilvary, 2011, chapter 4-11) การเข้ามาเผยแพร่
คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีอเมริกันนี้มีนัยส�ำคัญต่อการเปลี่ยนแปลงโลกทัศน์ของคน
พื้นเมืองล้านนาที่หันมาเข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนาด้วย เนื่องจากมิชชันนารีที่เข้ามาใน
ดินแดนล้านนาได้น�ำเอาแนวคิดและอุดมการณ์ที่ส�ำคัญของมิชชันนารีอเมริกัน ๔
ประการเข้ามาด้วยได้แก่
๑. จิตส�ำนึกทางศาสนาอันเกิดจากขบวนการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณที่เรียกว่า
“การตืน่ ตัวทางจิตวิญญาณครัง้ ที่ ๒” (the second great awakening) โดยมีสาระส�ำคัญ
คือ การกระตุ้นเร้าให้คนอเมริกันเตรียมพร้อมเพื่อปฏิรูปสังคมด้วยความเชื่อเรื่อง
การสร้างแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าลงบนโลก
๒. อุดมคติเรื่องแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้า
๓. อิทธิพลของปรัชญาสามัญส�ำนึก (common sense philosophy) อันเป็น
ปรัชญาที่เกิดจากการถกเถียงด้านวิธีการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับความจริงแท้ของพระ
ผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ยุคกลางจนกระทั่งถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่ ๑๙ (ประมาณต้นพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๔) โดยนักปรัชญาและบาทหลวงฝ่ายหนึ่งเห็นว่า การเข้าถึงความจริงแท้
ของมนุษย์ท�ำได้ด้วยการภาวนาขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแท้ของเรื่อง
หนึง่ ๆ ให้มนุษย์รู้ ส่วนนักปรัชญาอีกฝ่ายหนึง่ มองว่ามนุษย์สามารถเข้าถึงความจริงแท้
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓
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ได้ด้วยสามัญส�ำนึกที่เกิดจากประสบการณ์ต่าง ๆ ที่มนุษย์ได้พบเจอในชีวิต๗
๔. คติเรื่องทวินิยมแบบจ�ำกัด (qualified dualism) อันเป็นคติความเชื่อที่
รับอิทธิพลจากปรัชญาสามัญส�ำนึกมาผสมผสานเข้ากับแนวคิดของลัทธิแคลวิน ซึง่ เป็น
คติความเชือ่ ทางศาสนาของมิชชันนารีอเมริกนั ทีม่ องว่าศาสนาทีถ่ กู ต้องแท้จริงมีเพียง
อย่างเดียวคือ คริสต์ศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์ โดยโลกตามความเชื่อของคริสเตียน
โปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่ายคือ ฝ่ายดี (ฝ่ายธรรม) และฝ่ายชั่ว (ฝ่ายอธรรม)
ส�ำหรับคริสเตียนซึ่งเป็นฝ่ายดีนั้นคริสตจักรฝ่ายเพรสไบทีเรียนซึ่งยึดถือหลักการของ
ลัทธิแคลวิน เป็นฝ่ายที่มีความบริสุทธิ์เหนือกว่าคริสตจักรอื่น ๆ จึงปฏิเสธที่จะน�ำเอา
หลักการของคริสตจักรอืน่ ๆมาปะปนกับความคิดและหลักการปฏิบตั ขิ องเพรสไบทีเรียน
(Pongudom, 2007, p. 45-46)
นอกจากนี้ยังพบว่าแนวคิดและอุดมการณ์ของมิชชันนารีได้พัฒนามาบน
รากฐานของความเป็นสมัยใหม่ ท�ำให้คริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์แบบอเมริกันใช้หลัก
ความเป็นเหตุผล แนวคิดมนุษยนิยม ความสว่างไสวทางภูมิปัญญา ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในการอธิบายความเป็นคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์แบบ
อเมริกันโดยมีการประสานความรู้ด้านความเป็นเหตุเป็นผล แนวคิดมนุษยนิยม ความ
สว่างไสวทางภูมิปัญญา ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่งเป็นความรู้
ทางโลกวิสัยเข้ากับความรู้ทางศาสนา ดังนั้นความเป็นมิชชันนารีอเมริกันจึงหมายถึง
การเป็นคนของพระเจ้าควบคู่ไปกับการเป็นผู้แทนของความทันสมัยแบบอเมริกัน
น�ำความทันสมัยไปเผยแพร่เพื่อสร้างคนที่อ่านออกเขียนได้ ขจัดความโง่เขลา งมงาย
ออกไปแล้วสร้างความรู้และความจริงของคริสต์ศาสนาขึ้นมาแทน ส�ำหรับความรู้
เกี่ยวกับ “โลก” ที่มนุษย์อยู่อาศัยนั้น มิชชันนารีอเมริกันมีบทบาทส�ำคัญในการน�ำเอา
ความรู้แบบสมัยใหม่ (หรือความรู้แบบทันสมัย) เข้ามาเผยแพร่ในสยาม เช่น ความ
ทันสมัยด้านการศึกษา ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ การแพทย์ การพิมพ์ โดยเฉพาะ
๖

ความหมายของ “ปรัชญาสามัญส�ำนึก” ในที่นี้เก็บความจาก “Locke, John”. อ้างใน
thamdimisukh.wordpress. com/ 2015/ 30/ locke-john [11 October 2017]; “Philosophy of
common Sense”, อ้างใน newworldencyclopedia.org/ entry/ Philosophy_of_common_sense
[11 October 2017]
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อย่างยิ่ง แดน บีช บรัดเลย์ แห่งคณะธรรมการกรรมาธิการอเมริกัน ซึ่งเป็นมิชชันนารี
(หรือธรรมทูต) ผู้วางรากฐานวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม่ให้แก่สยามมากที่สุด
(Pongudom, 1984, p. 2)
หนึ่งในความรู้ที่มิชชันนารีอเมริกันน�ำเข้ามาถ่ายทอดให้ชาวสยาม ได้แก่
ความรู้เกี่ยวกับโลกและประเทศในโลกตามแบบความรู้สมัยใหม่ เห็นได้จากหนังสือ
จดหมายเหตุฯ BANGKOK RECORDER ของแดน บีช บรัดเลย์ ฉบับวันที่ ๑๗ มีนาคม
พ.ศ. ๒๔๐๙ (ค.ศ. 1866) ได้อธิบายเรื่องโลกบนฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์นั่นคือ
“โลกย์นี้มีรูปกลมสันฐานคล้ายผลส้มโอ” (Achieve: the Bangkok Recorder, 1993,
p. 14)
ในการอธิ บ ายถึ ง ประเทศในโลกนี้ ห นั ง สื อ จดหมายเหตุ ฯ BANGKOK
RECORDER ของแดน บีช บรัดเลย์ ฉบับวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๐๙ ได้อธิบายว่า
แผ่นดินบนโลกจัดเป็นทวีป ๕ ทวีป คือ อเมริกาเหนือ อเมริกาใต้ ยุโรป อาเชีย และ แอฟริกา
(Achieve: the Bangkok Recorder, 1993, p. 15) หรือที่จดหมายเหตุฯ BANGKOK
RECORDER เล่ม ๑ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๘๗ (ค.ศ. 1844) มีการอธิบายถึง
ประเทศอังกฤษตามข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่า
ทีนี้จะว่าด้วยเมืองอังกฤษ. ที่คนไทเรียกว่าเมืองอังกฤษ
แต่ก่อนนั้นเปนสามประเทษ, มีเจ้าเมืองสามองค์ไม่ขึ้นกัน, ชื่อสาม
ประเทษนั้นคืออิงลันดาแห่งหนึ่ง, อีระลันดาแห่งหนึ่ง, สกดลันดา
แห่งหนึ่ง, อิงลันดากับสกดลันดาอยู่ในเกาะเดียวกัน. เกาะนั้น
วัดโดยยาวประมาณ ๕๐ โยชน์, โดยกว้างประมาณ ๑๕ โยชน์,
เกาะนั้นเรียกว่าเกาะบริตาเนียใหญ่, อีระลันดานั้นอยู่ในเกาะแห่ง
หนึง่ , อยู่ข้างทิศตวันตกแห่งเกาะบริตาเนียนัน้ , ไกลกันสักหกโยชน์.
เกาะอีระลันดานั้นยาวประมาณ ๒๔ โยชน์, กว้างประมาณ ๑๒
โยชน์. เดี๋ยวนี้ทั้งสามประเทษนั้นรวมกันเปนประเทษเดียว, มี
กระษัตรองค์เดียวกัน
(Achieve: the Bangkok Recorder, 1993, p. 125-126)
โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓

17

ความรู้เกี่ยวกับโลกและประเทศในโลกแบบสมัยใหม่ที่มิชชันนารีอเมริกัน
น�ำเข้ามาถ่ายทอดให้แก่ชาวสยามนี้เป็นผลสืบเนื่องมาจากพัฒนาการของความรู้
ด้านการเดินเรือ วิทยาศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในโลกตะวันตกนับตั้งแต่ปลายพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ (กลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๕) เป็นต้นมา ที่มีการค้นพบดินแดนและ
ทวีปใหม่ พิสูจน์ได้ว่าโลกกลม รวมทั้งมีการท�ำแผนที่โลก เช่น แผนที่ของเจอร์ราร์ด
เมเคเตอร์ (Gerrard Mercator) แผนที่ของครอบครัวกัสซีนี (Giovanni Domenico
Cassini & son and nephew) แผนที่ของกัปตันเจมส์ คุก (James Cook) ฯลฯ
(Sukhothai Thammathirat Open University Department of History, 2008,
p. 300-303, 336-344, Ross, 2009, Chapter 5-12)
เมื่อมิชชันนารีอเมริกันคณะเพรสไบทีเรียนเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาและ
ความรู้แบบตะวันตกในล้านนา เข้าใจได้ว่ามีการน�ำเอาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ “โลก” เข้ามาถ่ายทอดให้กับชาวล้านนาที่เข้ารีตด้วย เห็นได้
จากหนังสืออัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ที่เล่าว่าในช่วงแรก ๆ
ของการเผยแพร่ศาสนา ท่านได้ถกเถียงกับหนานอินต๊ะ ชาวลาว๗คนแรกที่ได้รับศีล
เป็นสมาชิกคริสตจักรในล้านนา ในการถกเถียงนัน้ มีการถกเถียงกันเรือ่ งทางภูมศิ าสตร์
เกี่ยวกับรูปสันฐานของโลกด้วย (McGilvary, 2011, p. 107) อย่างไรก็ตามในช่วง
๑๐ ปีแรกของการปฏิบัติงานของมิชชันนารีอเมริกันในล้านนา (พ.ศ. ๒๔๑๑-๒๔๒๑)
นัน้ การเผยแผ่ศาสนาและความรูแ้ บบตะวันตกยังเป็นไปด้วยความยากล�ำบาก เนือ่ งจาก
เจ้ากาวิโลรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะนั้นไม่พอใจที่มีชาวพื้นเมืองเข้ารีตเปลี่ยน
ไปนับถือคริสต์ศาสนา ดังพบว่า ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๑๒ เจ้ากาวิโลรสมีค�ำสั่งให้
ประหารชีวติ คริสตศาสนิกชนชาวพืน้ เมือง ๒ คนคือ น้อย สุนยะ และหนานชัย เหตุการณ์
นี้ส่งผลให้คริสตศาสนิกชนและผู้ที่ก�ำลังจะเข้ารีตหนีหายไป การเติบโตของคริสตจักร
ในล้านนาต้องหยุดชะงักไป
๗

การเรียกชาวล้านนาว่า “ชาวลาว” เป็นการเรียกโดยชาวสยามในภาคกลางและ
มิชชันนารีชาวตะวันตกที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนา โดยในทัศนะของชาวสยามและชาวตะวันตกแล้ว
ชาวล้านนาเป็น “ชาวลาว” โปรดดู Chaisinlapa, 1993, McGilvary, 2011, Siam lae Laos
nai saita missionary American, 2004.
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ต่อมาอีก ๙ ปี (พ.ศ. ๒๔๒๑) ได้เกิดเหตุการณ์ส�ำคัญที่มีผลต่อการประกาศ
คริสต์ศาสนาในสยามคือ มีการกีดกันไม่ให้ลกู สาวของหนานอินต๊ะ แต่งงานตามพิธที าง
คริสต์ศาสนาถ้าหากไม่มีการท�ำพิธีตามประเพณี “เสียผี” ตามความเชื่อพื้นบ้านของ
ล้ า นนาเสี ย ก่ อ น คณะธรรมทู ต ของมิ ช ชั น นารี ค ณะเพรสไบที เ รี ย นได้ ด� ำ เนิ น การ
ร้องเรียนเกี่ยวกับปัญหานีไ้ ปที่รัฐบาลสยาม พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั
จึงทรงมีพระบรมราชโองการขึ้นมายังหัวเมืองในล้านนา ให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนาและการประกอบพิธีกรรม พระบรมราชโองการของพระพุทธเจ้า
หลวงของสยามนีเ้ ป็นสิง่ ค�ำ้ ประกันให้คณะธรรมการลาว (คณะธรรมการของมิชชันนารี
คณะเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ล้านนา) สามารถด�ำเนินการขยายคริสตจักร
ออกไปยังพื้นที่อ�ำเภอสารภีและอ�ำเภอดอยสะเก็ดในเมืองเชียงใหม่ รวมทั้งในพื้นที่
เมืองล�ำปาง ท่ามกลางการต่อต้านของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และนครล�ำปาง
รวมทั้งชนพื้นเมืองส่วนที่ยึดมั่นในความเชื่อศาสนาแบบดั้งเดิม๘ (Pongudom, 1984,
p. 11-12)
การด�ำเนินงานด้านการขยายการศึกษาความรู้แบบตะวันตกของมิชชันนารี
ในล้านนาเริม่ เป็นรูปเป็นร่างเมือ่ นางแมคกิลวารี เริม่ จัดการศึกษาสตรีในปี พ.ศ. ๒๔๑๘
โดยเริม่ จากการน�ำเด็กผูห้ ญิงกลุม่ หนึง่ มาเรียนทีร่ ะเบียงบ้านพัก (ต่อมาได้พฒ
ั นามาเป็น
“โรงเรียนดาราวิทยาลัย”) จากนั้นอีก ๑๑ ปี (พ.ศ. ๒๔๒๙) ศาสนาจารย์ ดี.จี. คอลลินส์
ได้ตงั้ โรงเรียนขึน้ ทีว่ งั สิงห์คำ 
� (ต่อมาได้พฒ
ั นามาเป็น “โรงเรียนปรินส์รอแยลส์วทิ ยาลัย”
ในปี พ.ศ. ๒๔๔๙) (Pongudom, 1984, p. 12, Charoenwong 1984, p. 104)
เข้าใจได้วา่ การจัดการเรียนการสอนของมิชชันนารีอเมริกนั จะมีการสอนความรูเ้ กีย่ วกับ
“โลก” ตามความรูแ้ บบตะวันตกให้แก่เด็กทีเ่ ข้ามาเรียนด้วย พิจารณาได้จากข้อเท็จจริง
จากหนังสืออัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น
๘

กรณีการประหารชีวิตน้อย สุนยะ และหนานชัย ซึ่งเข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนานี้
ศาสนาจารย์แมคกิลวารี กล่าวไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านว่า เจ้ากาวิโลรส เจ้าหลวงเชียงใหม่
ให้ประหารชีวติ เนือ่ งจากทรงรูส้ กึ ว่าการเข้ารีตของคนล้านนาท�ำให้พระราชอ�ำนาจของพระองค์ทเี่ คย
มีเหนือชีวิตของราษฎรล้ านนาอย่ างเด็ ด ขาดเสื่ อมถอยลง และทรงเชื่ อ ค� ำ ยุ ย งของฟองเซกา
นักผจญภัยชาวโปรตุเกสที่ประจบสอพลอพระองค์ ให้ก�ำจัดพวกมิชชันนารี เพื่อที่ฟองเซกาจะท�ำ
สิ่งใดก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่มีพวกมิชชันนารีคอยขวางทาง
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แล้วว่า เรื่องทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับรูปสันฐานของโลก เป็นหนึ่งในเรื่องที่ท่านได้น�ำมา
ถกเถียงกับชาวล้านนา
กรณีของสีโหม้ วิชัย จากข้อมูลเกี่ยวกับการด�ำเนินงานของมิชชันนารี
ในล้านนาท�ำให้ทราบว่า สีโหม้ ได้เรียนรู้ความรู้แบบตะวันตกตั้งแต่ยังอยู่ในวัยละอ่อน
ดังปรากฏว่า ใน พ.ศ. ๒๔๒๒ ทางคณะกรรมการมิชชันฝ่ายต่างประเทศได้สง่ มิชชันนารี
๒ รายคือ นางสาวแมรี่ แคมป์เบล และนางสาวเอดน่า โคล์ มารับผิดชอบจัดตัง้ โรงเรียน
สตรีอย่างเป็นระบบมากขึน้ มีการจัดการศึกษาทีท่ ดั เทียมผูช้ าย ในขณะนัน้ สีโหม้มอี ายุได้
๑๑ ปีก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ประมาณ ๒-๓ ปี จากนั้นนางสาวเอดน่า โคล์ (ต่อมาได้
เป็นครูใหญ่โรงเรียนกุลสตรีวงั หลังเมือ่ พ.ศ. ๒๔๖๔ ปัจจุบนั คือโรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย)
ต้องลงไปอยู่กรุงเทพฯ โรงเรียนจึงมีอันต้องยกเลิกไป การที่สีโหม้เป็นคริสเตียนจึงมี
โอกาสเข้าสูก่ ารเรียนรูท้ เี่ ป็นระบบการศึกษาแบบตะวันตกและความรูแ้ บบสมัยใหม่ คือ
ความรูแ้ บบวิทยาศาสตร์ ภูมศิ าสตร์ ซึง่ เนือ้ หาวิชาความรูต้ า่ งกับการเรียนของเด็กชาย
ส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันในสมัยนั้น ดังจะเห็นได้ว่า เมื่อมิชชันนารีอเมริกันเข้ามายัง
สยาม ได้น�ำเอาลูกโลกจ�ำลอง แผนที่ นาฬิกาและอื่น ๆ มาเป็นเครื่องมือในการอธิบาย
ความรู้และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโลก จักรวาลและเวลาให้กับคนในสังคมไทยโดย
เฉพาะชนชั้นน�ำสยาม (Pongudom, 2007, p. 49) จึงน่าจะมีส่วนให้สีโหม้ เล่าถึง
“โลก” ที่เขาได้พบเห็นในขณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไว้ในหนังสือฝากถึงพ่อแม่ใน
ลักษณะของ “โลก” ตามความรู้แบบตะวันตก
นอกจากนี้ สีโหม้ ยังได้เรียนรู้เรื่องของภูมิศาสตร์ของ “โลก” ผู้คนบนโลก
วิทยาการ เทคโนโลยี และความทันสมัยจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นเมื่อเดินทางไป
สหรัฐอเมริกา ดังเห็นได้จากเรือ่ งราวเกีย่ วกับบ้านเมืองอืน่ ๆ ทีเ่ ขาไปถึงและสภาพของ
สิ่งต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา โดยมีปัจจัยที่หนุนเสริมคือ อุปนิสัยที่ต้องการเรียนรู้ความรู้
ใหม่ ๆ เพิ่มเติม ดังที่เขาเขียนในจดหมายฉบับที่หนึ่งว่า “อันนึ่ง ข้าคิดว่าเมื่อเถิงเมือง
อะเมริกาแล้ว จักอยู่เรียนหนังสือสักขวบหนึ่ง พอจักได้ความรู้พ่อง เมื่อป่วยการ
มาแล้ว กันจักปิ๊กมาบ่ได้ความรู้ ก็ไปเสียเวลาบ่ดาย” (Satrabhaya, and Palanan,
2014, p. 75)
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ด้วยเหตุนี้จึงพบว่า ทัศนะเกี่ยวกับโลกของสีโหม้ วิชัยมีความแตกต่างจาก
โลกทัศน์ของคนล้านนายุคก่อนหน้าและคนร่วมสมัยกับเขาอย่างชัดเจน กล่าวคือ
ในขณะที่คนล้านนายุคก่อนหน้ามองและอธิบายโลกบนพื้นฐานคติไตรภูมิที่มองว่า
จักรวาลซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกนั้นมีภูเขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง มีลักษณะ
กลม ตัง้ อยูเ่ หนือน�ำ 
้ มีเขาสิเนรุรองรับเป็นฐาน ๓ ลูกในลักษณะเป็นสามเส้าหรือสามยอด
มีภูเขาสัตภัณฑ์ทั้งเจ็ดล้อมรอบทุกด้าน มีทวีปใหญ่สี่ทวีปและมีทวีปเล็กเป็นบริวาร
๒๐๐๐ ทวีป มีมหาสมุทรอยู่ในจักรวาล มีนรกใหญ่ ๘ ขุมอยู่ใต้แผ่นดินและมีนรกเล็ก
เป็นบริวาร มีสวรรค์ชนั้ กามาจจระ ๖ ชัน้ ชัน้ รูปปาวัจจรภุมม์ ๑๖ ชัน้ และอรูปาวัจจรภุมม์
๔ ชั้น (Traipum chabap thongthin, 2012, p. 72) โดยมนุษย์อาศัยอยู่ที่บริเวณ
ชมพูทวีป ซึ่งมีขนาดรูปร่างและองค์ประกอบดังนี้
กว้างหมื่นโยช ๔ พันโยช น�้ำถ้วมเสียเปนแม่น�้ำอันใหย่
อันหน้อยหากไฟถ้วมเสีย ๔ พันโยช เปนที่อยู่แห่งคนทังหลายเท่ามี
๖ พันโยช เปนปล่าหิมวันต์ ๓ พันโยชแล…เมืองทังหลายอันมีใน
ชมพูทวีปนี้ได้ ๖ หมื่น ๓ พันเมืองแลเมืองใหย่ฝูงใหย่ ปรากฏมี
ชาวเมืองแลเมืองอัน ๑ ชื่อพาราณสี เมืองอัน ๑ ชื่อสาวัตถี เมือง
อัน ๑ ชื่อเวสาลี เมืองพาราณสีนั้นเข้าตั้งใกล้แม่น�้ำอัน ๑ ก้อนหิน
ก้อนนึ่งมีท�่ำกลางแม่น�้ำแนนั้นมี สงสฐานเปนดั่งหัวช้างนั้น บาง
พร่องว่าเปนดั่งหัววอกนั้น เมื่อใดน�้ำลงเขิย จิ่งจังหัน คนทังหลาย
ก็เรียกว่าแม่น�้ำอันนี้นชื่อพาราณสี ก็ใส่ชื่อเวียงพรารณสีว่าอั้นแล
เมืองสาวัตถีนนั้ ยังมีฤาสีตน ๑ ชือ่ สุวตั ถิรสี มีรทิ ธีมากนัก มาตกแต่ง
ตั้งเวียงนั้น เหตุดังอั้นเมืองนั้นชื่อว่าสาวัตถีแล
(Traipum chabap thongthin, 2012, p. 29)
การมองและอธิบายโลกด้วยคติไตรภูมิอย่างที่พบในหนังสือไตรภูมิฉบับ
ท้องถิน่ ยังคงมีการสืบทอดและผลิตซ�ำ้ ต่อมาในช่วงทีส่ โี หม้เติบโตและได้ไปสหรัฐอเมริกา
จนกระทั่งสีโหม้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา ดังที่ได้กล่าวถึงคัมภีร์จักกวาฬทีปนีที่มีการ
ผลิตขึ้นในช่วงทศวรรษ ๒๔๑๐ ถึงทศวรรษ ๒๔๕๐ ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น ตลอดจน
ร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าในยุคที่สีโหม้เกิดและเติบโตนั้นคนล้านนาส่วนใหญ่มีความรู้
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ความเชื่อ คนละชุดกับสีโหม้ วิชัย ดังเห็นได้จากการที่คนในล้านนามีการประกอบพิธี
เลี้ยงผีเสื้อเมืองและผีเจ้าที่ตามคติความเชื่อการนับถือผีที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่
ก่อนหน้าสีโหม้จะไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๓ จนถึงทศวรรษ ๒๔๕๐ ซึ่งสีโหม้
กลับจากสหรัฐอเมริกามาอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นเวลา ๒๐ กว่าปี
เมื่อเทียบทัศนะเกี่ยวกับ “โลก” ของคนล้านนาที่อิงกับคติไตรภูมิกับทัศนะ
เกีย่ วกับ “โลก” ของสีโหม้ทไี่ ด้กล่าวในส่วนต้นของบทความจะเห็นได้วา่ มีความแตกต่าง
กันอย่างมาก ถึงแม้ว่าทัศนะเกี่ยวกับ “โลก” ของสีโหม้ วิชัย จะต่างจาก “โลก” ใน
ความรับรู้ของชาวล้านนาที่ไม่ใช่คริสเตียนและยังคงมองโลกด้วยกรอบความคิดแบบ
ไตรภูมิ โดยความแตกต่างนี้เป็นผลจากการที่ สีโหม้ หนุ่มลูกข้าวนึ่ง เกิดในครอบครัวที่
พ่อเปลี่ยนมานับถือคริสต์ศาสนา และได้เรียนกับมิชชันนารีอเมริกัน สีโหม้จึงน่าจะมี
พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ “โลก” จากค�ำอธิบายแบบตะวันตกอยู่บ้างแล้ว ต่อมาเมื่อได้
เดินทางไปสหรัฐอเมริกา ประสบการณ์ที่เขาได้พบเห็นจึงเป็นแว่นที่ส่องให้ความรู้
เกี่ยวกับ “โลก” จากความรู้แบบตะวันตกยิ่งชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้น ขณะที่คนล้านนา
ที่ไม่ใช่คริสเตียนมีโลกทัศน์คนละแบบกับสีโหม้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากความรู้ของคน
ล้านนาที่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นความรู้คนละชุดกับความรู้ของสีโหม้
ทั้ ง ยั ง มี ข ้ อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกั บ การเข้ า ไปของการศึ ก ษาแผนใหม่ ห รื อ แผน
ตะวันตกที่เป็นตัวน�ำพาให้คนล้านนาเปลี่ยนแปลงความรู้ ความเข้าใจต่าง ๆ เกี่ยวกับ
สิง่ ทีพ่ บเจอในชีวติ ประจ�ำวันจากการอธิบายบนฐานคิดแบบดัง้ เดิมมาเป็นการเข้าใจและ
อธิบายด้วยความรูแ้ บบใหม่ แสดงให้เห็นว่าการเข้ามาของการศึกษาแผนใหม่ในล้านนานัน้
มิชชันนารีอเมริกันที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้นำ� ความรู้สมัยใหม่เข้าไปเผยแพร่ควบคู่
ไปกับการสอนคริสต์ศาสนาด้วย และมิชชันนารีอเมริกันได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในล้านนาถึง
๑๕ แห่งในบริเวณศูนย์พันธกิจของคริสเตียน ๕ ศูนย์ ในพื้นที่ล้านนาเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๐
แต่ปัญหาของโรงเรียนที่ตั้งโดยมิชชันนารีอเมริกันเหล่านี้คือ ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียน
จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ ไม่ได้กระจายตัวออกไปยังเมื่องอื่น ๆ เท่าไรนัก อีกทั้ง
โรงเรียนเหล่านี้โดยมากแล้วไม่ใช่โรงเรียนที่เปิดสอนแบบเต็มเวลา มีอุปกรณ์ในการ
สอนไม่เพียงพอและขาดครูที่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ อีกทั้ง
ในเวลาต่อมายังต้องแข่งขันกับโรงเรียนที่รัฐบาลสยามตั้งขึ้น (Sindhuprama, 1988,
p. 101-109)
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ขณะทีก่ ารจัดการศึกษาแผนใหม่โดยรัฐบาลกลางทีก่ รุงเทพฯ เริม่ เข้าสูล่ า้ นนา
หรือพื้นที่ภาคเหนือของสยามในช่วงต้นทศวรรษ ๒๔๓๐ โดยจ�ำกัดอยู่ในเขตเชียงใหม่
และล�ำปาง ด้านผู้เรียนนั้นรัฐบาลสยามมุ่งเป้าไปที่บุตรชายของเจ้าเมืองและขุนนาง
ท้องถิ่นเป็นหลัก จนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษ ๒๔๔๐ รัฐบาลสยามจึงด�ำเนินการขยาย
การศึกษาแผนใหม่ไปยังพืน้ ทีอ่ นื่ ๆ ในภาคเหนือและขยายกลุม่ ผูเ้ รียน แต่การด�ำเนินการ
ของรัฐบาลสยามเป็นไปอย่างล่าช้า (Sindhuprama, 1988, p. 81-86)
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลา ๒๐ ปีระหว่างทศวรรษ ๒๔๓๐ ถึงทศวรรษ
๒๔๔๐ มีราษฎรชาวล้านนาจ�ำนวนไม่มากนักที่มอง เข้าใจ และอธิบายโลกด้วยความรู้
แผนใหม่และทัศนะแบบประจักษ์นิยมอย่างสีโหม้ วิชัย ประเด็นที่น่าสนใจคือทัศนะ
เกี่ยวกับ “โลก” ของสีโหม้ มีความสอดคล้องกับความรู้ ความคิด เกี่ยวกับ “โลก” ของ
ชนชัน้ น�ำสยามในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั ซึง่ ได้ผา่ นการปะทะกัน
ระหว่างความรูท้ างภูมศิ าสตร์และแนวคิดเรือ่ งดินแดนแบบรัฐสมัยใหม่ (แบบตะวันตก)
กับความรูเ้ กีย่ วกับโลกและดินแดนต่าง ๆ ตามคติไตรภูมิ โดยความรูแ้ บบสมัยใหม่ได้รบั
ชัยชนะจึงมีการก�ำหนด “ภูมิกายา (Geo-body)” หรือตัวตนทางภูมิศาสตร์ของสยามที่
ปรากฏเป็นรูปธรรมในแผนที่ (Winichakul, 2013)
ทั้งนี้การปรากฏขึ้นของ “ภูมิกายา” ของสยาม ยังกระทบต่อล้านนาด้วย
เนื่องจากในการเจรจาเรื่องเขตแดนระหว่างรัฐบาลสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอังกฤษ ซึ่งได้พม่าเป็นอาณานิคม รวมทั้งการเจรจาระหว่าง
สยามกับอังกฤษเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ป่าไม้ตามแนว
ชายแดนล้านนา-พม่า น�ำไปสู่การท�ำสนธิสัญญาเชียงใหม่ระหว่างสยามกับอังกฤษถึง
๒ ครั้งใน พ.ศ. ๒๔๑๖ และ พ.ศ. ๒๔๒๖ มีผลให้เกิด “ภูมิกายา” ของล้านนาขึ้นด้วยทั้งที่
ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมาก่อน (Kraipakorn, 2014, p. 18-33)
ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า การปรากฏขึ้นของ “ภูมิกายา” ของสยามและของ
ล้ า นนา อั น เป็ น ผลสื บ เนื่ อ งจากชั ย ชนะของความรู ้ ด ้ า นภู มิ ศ าสตร์ แ บบตะวั น ตก
มีความหมายแฝงถึงการทีช่ นชัน้ น�ำสยามมีทศั นะเกีย่ วกับ “โลก” ตามความรูแ้ บบตะวันตก
และทัศนะแบบใหม่นจี้ ะถูกถ่ายทอดไปสูผ่ คู้ นในล้านนาเมือ่ สยามได้ผนวกล้านนาเข้าเป็น
ส่วนหนึง่ ของตนเองอย่างสมบูรณ์และมีการจัดระบบการปกครองและระบบการศึกษา
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ของล้านนาโดยน�ำเอาวิถีการปฏิบัติและความรู้แบบสมัยใหม่เข้าไปเผยแพร่ในล้านนา
ทั้งนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อคือ ความสอดคล้องระหว่างทัศนะเกี่ยวกับ “โลก” ของสีโหม้
วิชยั กับทัศนะของชนชัน้ น�ำสยาม มีปฏิสมั พันธ์กนั หรือไม่ อย่างไร อย่างไรก็ดี เนือ่ งด้วย
ประเด็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ “โลก” ตามทัศนะของชนชั้นน�ำสยามสู่
ล้านนา รวมทั้งประเด็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างทัศนะเกี่ยวกับ “โลก” ของสีโหม้ วิชัย กับ
ทัศนะของชนชั้นน�ำสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จ�ำเป็นต้อง
อธิบายในรายละเอียดค่อนข้างมาก ประกอบกับข้อจ�ำกัดของเนื้อที่บทความนี้ ผู้วิจัย
จึงขอละไว้โดยจะหาพื้นที่อธิบายโดยละเอียดยิ่งขึ้นในโอกาสหน้า
ทั้งนี้ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกประการหนึ่งว่า มีความเป็นไปได้ที่
โลกทัศน์หรือทัศนะมุมมองต่อโลกและผู้คนของสีโหม้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง
เชิ ง ประจั ก ษ์ จ ะน� ำ ไปสู่การที่สีโหม้ด�ำเนินชีวิต ในวิถีสมั ยใหม่ ภ ายหลั งกลั บ มาจาก
สหรัฐอเมริกาแล้ว เช่น ตั้งโรงเรียนพัฒนาวิทยา โรงเรียนกึ่งอนุบาลคล้ายการเรียน
ชั้นต้นของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและดาราวิทยาลัย (Satrabhaya, and
Palanan, 2014, p. 15) รวมทั้งการท�ำงานกับบริษัทป่าไม้ของชาวตะวันตกหลังจาก
สีโหม้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา (Satrabhaya, and Palanan, 2014, p. 12)
ผู้วิจัยเห็นว่าการด�ำเนินชีวิตในวิถีสมัยใหม่ของสีโหม้ วิชัย เป็นวิถีปฏิบัติที่
สอดคล้องเกี่ยวเนื่องกับโลกทัศน์แบบใหม่ ในลักษณะคล้ายกับที่นิธิ เอียวศรีวงศ์ ได้
วิเคราะห์ถงึ โลกทัศน์ของชนชัน้ น�ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์ ไว้ในบทความเรือ่ ง “วัฒนธรรม
กระฎุมพีกบั วรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์” ว่า จากการทีช่ นชัน้ น�ำมองและเข้าใจโลกตาม
ความจริงเชิงประจักษ์ รวมถึงการเป็นผูป้ ระกอบการค้า ท�ำให้การปฏิบตั ใิ นชีวติ จริงและ
รสนิยมของชนชัน้ น�ำสมัยต้นรัตนโกสินทร์เป็นไปในทิศทางทีส่ อดคล้องกับโลกทัศน์ เช่น
การอ่านวรรณกรรมที่มีเนื้อหาสอดคล้องกับความจริงตามประสบการณ์ของมนุษย์
การท�ำการค้าเพื่อแสวงหาความมั่งคั่ง (Aeusriwongse, 1995) กล่าวคือ การที่
สีโหม้ วิชัย มีโลกทัศน์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบตะวันตกน�ำมาสู่การปฏิบัติใน
ชีวิตจริง เช่น การท�ำงานกับบริษัทของชาวตะวันตกหรือการเปิดโรงเรียนตามแบบ
ตะวันตก อย่างไรก็ดี ประเด็นนี้เป็นเพียงข้อสังเกตที่ตั้งไว้ในที่นี้ ยังต้องพิสูจน์ขยาย
ความต่อไป
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๕. ส่งท้าย
บทความนี้พยายามศึกษาท�ำความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย ซึ่งเป็นคน
ไท-ยวน (คนพื้นเมืองเชียงใหม่) ที่ได้เรียนรู้ความรู้สมัยใหม่แบบตะวันตก ยิ่งไปกว่านั้น
คือได้มีประสบการณ์เดินทางและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงหนึ่ง จากการ
ศึกษาพบว่า สีโหม้มีทัศนะในการอธิบาย “โลก” ที่แตกต่างจากคนพื้นเมืองเชียงใหม่
รุ่นก่อนหน้ารวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหนึ่ง กล่าวคือสีโหม้มองและอธิบาย “โลก” จาก
สภาพความเป็นจริงทีป่ ระสบพบเห็นตามแผนทีห่ รือความรูภ้ มู ศิ าสตร์แบบตะวันตก ขณะ
ที่คนล้านนายุคก่อนหน้าและคนร่วมสมัยกับสีโหม้ส่วนใหญ่มองและอธิบาย “โลก”
บนกรอบความคิดคติไตรภูมิ ความแตกต่างดังกล่าวนี้อันเป็นผลมาจากการที่สีโหม้
วิชัย เกิดและเติบโตในครอบครัวที่นับถือคริสต์ศาสนา ได้เรียนกับมิชชันนารีอเมริกัน
รวมทั้งมีประสบการณ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกา
ผู้วิจัยเห็นว่า กรณีของสีโหม้ วิชัย เป็นตัวอย่างที่ท�ำให้เราเข้าใจถึงโลกทัศน์
ของคนพื้นเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาส�ำคัญในประวัติศาสตร์คือ ช่วงเวลาที่ล้านนา
ก�ำลังเปลี่ยนผ่านจากยุคจารีตสู่สมัยใหม่ โดยการเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับโลกทัศน์ของ
คนในสังคมหนึ่ง ๆ ในยุคของการเปลี่ยนผ่านนี้จะท�ำให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ
สังคมได้ดีขึ้นด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่บทความนี้เสนอในขณะนี้เป็นเพียงข้อเสนอ
เบื้องต้นที่จะได้ขยายความต่อไป
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