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บทคัดย่อ

	 บทความน้ีเป็นการศึกษาโลกทัศน์ของสีโหม้	 วิชัย	 ชาวเชียงใหม่คนแรก

ที่เดินทางไปสหรัฐอเมริกาเมื่อพ.ศ.	 ๒๔๓๒	 โดยศึกษาจากจดหมายที่สีโหม้เขียนถึง

บิดามารดาเป็นภาษาล้านนาจ�านวน	๒๔	ฉบับ

	 จากการศึกษาพบว่า	 สีโหม้มีทัศนะในการอธิบาย	 “โลก”	 ที่แตกต่างจากคน

ล้านนารุ่นก่อนหน้ารวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหน่ึง	 กล่าวคือการรับรู้เรื่อง	 “โลก”	

อันหมายถึงแผ่นดินที่มนุษย์อาศัยของคนล้านนาในสมัยอดีตตั้งอยู่บนกรอบความคิด

ที่ส�าคัญคือคติไตรภูมิ	 แต่สีโหม้มองและอธิบาย	 “โลก”	 จากสภาพความเป็นจริงที่

ประสบพบเห็นตามแผนที่หรือความรู้ภูมิศาสตร์แบบตะวันตกอันเป็นผลมาจากบริบท

ทางประวัติศาสตร์ของล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 ซ่ึงเป็นช่วงเวลาที่เกิด

ความเปลี่ยนแปลงทางการเมือง	 เศรษฐกิจและสังคมจากสังคมแบบจารีตสู่ความเป็น

สมัยใหม่

ค�าส�าคัญ:	โลกทัศน์,	สีโหม้	วิชัย,	ประวัติศาสตร์ล้านนา
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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�า

	 สีโหม้	 วิชัย	 เกิดเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๑	 เป็นบุตรชายคนเดียวของ	 หนานศรีวิชัย

คนพื้นเมืองเชียงใหม่ที่เข้ารีตเป็นคริสเตียน	 สีโหม้จึงมีโอกาสใกล้ชิดกับมิชชันนารี

อเมริกันตั้งแต่เล็ก	 โดยเริ่มศึกษาเล่าเรียนกับมิชชันนารีตั้งแต่เยาว์วัย	 ต่อมาใน	

พ.ศ.	 ๒๔๓๒	 สีโหม้ได้เดินทางไปสหรัฐอเมริกากับภรรยาของมิชชันนารีชาวอเมริกัน

จากคณะอเมริกันเพรสไบทีเรียนที่เข้ามาปฏิบัติพันธกิจในเมืองเชียงใหม่	 สีโหม้นับ

เป็นคนเชียงใหม่คนแรกที่มีโอกาสไปเยือนถิ่นก�าเนิดของมิชชันนารีผู้เข้ามาเผยแพร่

ศาสนาคริสต์และอารยธรรมตะวันตกในล้านนา	 ระหว่างเดินทางและขณะพ�านักอยู่

ที่สหรัฐอเมริกา	 สีโหม้ได้เขียนจดหมายเป็นภาษาพื้นเมืองล้านนาจ�านวน	 ๒๔	 ฉบับ

ถึงบิดามารดาในเมืองเชียงใหม่	 เพื่อเล่าทุกข์สุขและประสบการณ์จากการเดินทาง

รวมถึงสิ่งต่าง	ๆ	ที่ได้พบเห็นด้วยทัศนะและมุมมองของตน

	 งานศึกษาชิ้นนี้ต้องการท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้	วิชัย	ซึ่งเป็นบุคคล

ที่น่าสนใจส�าหรับผู้ที่สนใจประวัติศาสตร์ของดินแดนทางภาคเหนือของไทย	 (ในอดีต

เรียกว่า	“ล้านนาประเทศ”)	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ล้านนาก�าลังเปลี่ยนแปลงจาก

สังคมแบบจารีตที่ใช้ระบบศักดินา	 มีการผลิตทางเศรษฐกิจแบบพอยังชีพเป็นหลัก	

ผู้คนยึดถือคติความเช่ือการนับถือผีผสมกับศาสนาพราหมณ์และพุทธศาสนา	 มาเป็น

สังคมแบบสมัยใหม่ที่ยกเลิกระบบศักดินา	 มีการผลิตแบบทุนนิยม	 รับอิทธิพลความรู้

และวัฒนธรรมแบบตะวันตก	 (Ongsakul,	 1996)	 เน่ืองจากสีโหม้	 เป็นคนพื้นเมือง

เชียงใหม่รุ่นแรก	ๆ	ที่ได้เรียนรู้และสัมผัสกับ	“ความเป็นสมัยใหม่”	(modernity)	แบบ

ตะวันตกและได้ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ดังกล่าวให้แก่บิดามารดา	 อีกทั้งใน

เวลาต่อมาความรู้และประสบการณ์ของสีโหม้จะได้ถูกถ่ายทอดสู่คนในวงกว้างข้ึน	

ดงัพบว่าเมือ่มชิชันนารอีเมรกินัตัง้โรงเรยีนในล้านนาและต้องการใช้ภาษาล้านนาในการ

เรียนการสอน	แต่ยังขาดแคลนต�าราที่เป็นภาษาพื้นเมือง	โดยเฉพาะวิชาใหม่	เช่น	วิชา

ภูมิศาสตร์	 โรงพิมพ์ของมิชชันนารีได้รวบรวมจดหมายสีโหม้ทั้ง	 ๒๔	 ฉบับตีพิมพ์ด้วย

ตวัอักษรพืน้เมอืงเมือ่	พ.ศ.	๒๔๓๙	เพือ่ใช้ประกอบในการสอนในโรงเรยีนของมชิชันนาร	ี

(Sindhuprama,	1990,	p.	18)	
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	 ทั้งน้ีเห็นว่าการท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้	 วิชัย	 มีความส�าคัญต่อ

องค์ความรู้เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของล้านนาในช่วงเวลาของการเปล่ียนผ่านจาก

ยคุจารตีสู่สมยัใหม่	เน่ืองจาก	“โลกทศัน์”	(worldview)	อันได้แก่	ทศันะของปัจเจกบุคคล	

(หรอืกลุม่บคุคล)	ทีม่ต่ีอโลกหรอืส่ิงรอบตวัของ	(พวก)	เขาเป็นพืน้ฐานให้เกดิการก�าหนด

แบบแผนทางความคิดและการปฏิบัติต่าง	 ๆ	 (Haskarn,	 2003)	 ดังน้ันการเข้าใจ

โลกทัศน์หรือทัศนะต่อโลกของสีโหม้	วิชัย	เป็นกรณีศึกษาที่ผู้วิจัยมองว่าจะท�าให้เข้าใจ

ถึงการเปล่ียนแปลงทางความคิดของคนล้านนาในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่	 ๒๕	 ซ่ึงเป็น

ช่วงเวลาล้านนาก�าลังปรับเปลี่ยนสู่สมัยใหม่	

	 ในแง่วิธีการศึกษาโลกทัศน์ของสีโหม้	 บทความน้ีศึกษาด้วยวิธีการศึกษา

ประวัติศาสตร์ภูมิปัญญา	(intellectual	history)	คือศึกษาเพื่อท�าความเข้าใจความคิด	

ความเชื่อ	ทัศนคติ	การให้เหตุผล	ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลหนึ่ง	ๆ	ที่มีผลต่อปัญญา

ความรูใ้นการใช้ชวิีตของเขา/พวกเขา	โดยแสดงให้เหน็ถงึความสัมพนัธ์ระหว่างความคดิ	

ความเชื่อ	ทัศนคติ	การให้เหตุผล	ต่อสิ่งต่าง	ๆ 	ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกับบริบททาง

สังคมในช่วงเวลาที่เขา/พวกเขาเติบโตขึ้นหรือใช้ชีวิตอยู่	 (Gardiner	 (editor),	 1988,

p.	105-108)	ดังนั้นบทความนี้จึงพยายามท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้ที่มีร่องรอย

อยู่ในเอกสารส�าคัญได้แก่	 จดหมายที่สีโหม้เขียนถึงบิดามารดาของเขา	 ประกอบกับ

ข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับบริบทของสังคมล้านนาในช่วงเวลาที่เกี่ยวข้อง	

เพื่อเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างข้อเท็จจริงเกี่ยวกับความคิด	 ความเช่ือ	 ทัศนคต	ิ

ของสโีหม้	วิชัย	เข้ากบัข้อเทจ็จรงิเกีย่วกบับรบิททางสังคมล้านนาในช่วงทีสี่โหม้เกดิและ

เติบโตจนได้ไปประเทศสหรัฐอเมริกา
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๒. “โลก” และ “ผู้คน” ในทัศนะของสีโหม้ วิชัย

 บทความเรื่อง	“โลกของนางนพมาศ”	ของ	นิธิ	เอียวศรีวงศ์	ได้เสนอประเด็น

ส�าคัญในการศึกษาโลกทัศน์ของคนสมัยต้นรัตนโกสินทร์ว่าส่ิงที่ควรพิจารณาได้แก	่

ทัศนะที่คนในสมัยน้ันมีต่อโลกที่ตนอยู่อาศัย	 การพรรณนาถึงลักษณะสัณฐานของโลก

ที่พวกเขาอยู่อาศัยนั้นเป็นอย่างไร	บ้านเมืองต่าง	ๆ	และผู้คน	ที่อยู่ในโลกเป็นอย่างไร	

เกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไร	 เป็นส่ิงที่บ่งช้ีถึงการจัดวางต�าแหน่งแห่งที่ของบ้านเมือง

ของตนว่าอยู่ตรงไหน	อย่างไร	ตนมีสถานะอย่างไรในโลก	เกี่ยวข้องกับคนอื่น	ๆ 	ในโลก

อย่างไร	(Aeusrivongse,	1995,	p.	430-437)	

ภาพประกอบที่ ๑ 

นายสีโหม้	วิชัย	ถ่ายเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๗๘	ขณะอายุประมาณ	๖๗	ปี

ที่มา:	ทายาทสีโหม้	วิชัย
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	 ในการท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้	วิชัย	ผู้วิจัยเห็นด้วยกับข้อเสนอของ	

นิธิ	 เอียวศรีวงศ์	 ว่าการท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของบุคคลหรือกลุ่มบุคคลในมิติทาง

ประวัตศิาสตร์ความคดิน้ันควรท�าความเข้าใจถงึทศันะทีบุ่คคลหรอืกลุ่มบคุคลน้ัน	ๆ 	มต่ีอ

โลกที่ตนอยู่อาศัยและบ้านเมือง	 รวมทั้งผู้คนที่อยู่ในโลกที่ตนอยู่	 ดังน้ันในการท�า

ความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้	 บทความน้ีจึงมุ่งที่การอธิบายถึง	 “โลก”	 และ	 “ผู้คน”

ในทศันะของสีโหม้	เน่ืองจากมองว่าทศันะเรือ่งน้ีจะเป็นพืน้ฐานในการก�าหนดแบบแผน

ทางความคดิและการปฏบิตัขิองสีโหม้	ดงัทีไ่ด้กล่าวถงึความหมายของค�าว่า	“โลกทศัน์”	

ที่ใช้ในบทความนี้ตามที่ได้กล่าวไว้ในตอนต้นแล้ว

 ๒.๑ “โลก” ในทัศนะของสีโหม้ วิชัย 

	 ใน	พ.ศ.	๒๔๓๒	สีโหม้	วิชัย	ในวัย	๒๑	ปี	ได้มีโอกาสเดินทางข้ามน�้าข้ามทะเล

จากบ้านเกิดเมืองนอนไปสหรัฐอเมริกากับนางซาราห์	ชีค	(Mrs.Sarah	Cheek)	ภรรยา

ของหมอชีคพร้อมกับบุตร	๓	คนในวัย	๑๑	ปี	๙	ปีและ	๗	ปีตามล�าดับ	เพราะนางซาราห์	

ชีค	 มีความจ�าเป็นต้องกลับสหรัฐอเมริกา	 แต่ขณะน้ันนางไม่ค่อยสบายจึงต้องการ

ผู้ช่วยดูแลลูก	ๆ 	ครั้นจะหาสตรีไปด้วยก็ไม่มีใครอาสา	ในที่สุดจึงตกลงให้สีโหม้เดินทาง

ไปด้วยเพือ่ช่วยเหลือและดแูลเดก็ทัง้สาม	สีโหม้จึงมโีอกาสได้เดนิทางไปยงัดนิแดนไกล

อีกซีกโลกหน่ึงที่ยังไม่เคยมีชาวเชียงใหม่คนใดเหยียบย่างไปถึง	 ระหว่างการเดินทาง	

สีโหม้ได้เขียนจดหมายบอกเล่าสารทุกข์สุกดิบตลอดจนเรื่องราวที่ได้พบเห็นและสภาพ

ความเป็นอยู่ในช่วงเวลาหนึ่งปีเศษที่สหรัฐอเมริกา	

	 ทัศนะเรื่อง	“โลก”	ของสีโหม้ที่ปรากฏในจดหมายที่สีโหม้เขียนเป็นการเล่าถึง

ประสบการณจ์ากการเดินทางโดยทางเรือเดนิสมุทร	ผ่านประเทศและบ้านเมืองที่มีอยู่

จริงตามแผนที่ภูมิศาสตร์แบบตะวันตก	 เช่น	 เกาะฮ่องกง	 ประเทศญี่ปุ ่น	 เมือง

ซานฟรานซิสโก	ซึ่งเป็นทัศนะเรื่อง	“โลก”	ที่มีความแตกต่างจากทัศนะของคนล้านนา

รุ่นก่อน	รวมถึงทัศนะคนล้านนาบางส่วนที่ร่วมสมัยกับสีโหม้ด้วย

 ๒.๑.๑ เรื่องลักษณะของโลกและทวีปบนโลก

	 การเดินทางจากเชียงใหม่ไปสหรัฐอเมริกาของสีโหม้	 วิชัย	 เป็นการเดินทาง

โดย	 “เรือแม่ปะ”	 หรือ	 “เรือหางแมงป่อง”	 ล่องตามล�าน�้าแม่ปิงมายังกรุงเทพฯ
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จากนั้นต้องข้ามน�้าข้ามทะเลไปยังแดนไกลด้วยเรือก�าปั่นหรือเรือกลไฟไปในมหาสมุทร

และต้องผจญภยักบัการเดนิทางเป็นเวลานานหลายวัน	สีโหม้ได้บรรยายถงึการเดนิทาง

ไว้ในจดหมายฉบับที่หนึ่งว่า

 ออกจากบังกอกไปทะเล ข้าก็เมาฟองทะเลเป็นหลายวัน 

จนเถิงเมืองฮองกอง แขวงเมืองจีน...อันน่ึงออกจากบังกอกไป

เก้าวัน เถิงเมืองฮองกอง ได้หันเมืองฮองกอง ก็เป็นแต่หัวเมือง

น้อย ๆ บ่ใช่เมืองใหญ่ เป็นเกาะริมทะเล ตั้งอยู่ตีนดอย ขึ้นแก่

อังกฤษเป็นเมืองแสนสนุกดูม่วนงัน บ่ช่างบอกหื้อไผกันจักเล่าไป

หลายก็กลัวเพื่อนจักว่าขี้อู้

(Satrabhaya,	and	Palanan,	2014,	p.	75)

	 จากน้ันสีโหม้ออกเดนิทางจากฮ่องกงไปเมอืงโยโกฮามา	ประเทศญีปุ่น่	สีโหม้

เริ่มมีประสบการณ์จากการที่ได้สัมผัสการเดินทางไกล	 ได้รู้จักท้องทะเลอันกว้างใหญ่

ที่อยู่บนแผนที่โลก	 ดังความในจดหมายฉบับที่สามกล่าวว่า	 “ออกจากฮองกอง ข้าม

ทะเลเหลืองหกวันแผวหัวเมืองยกกะฮามะแขวงเมืองญี่ปุ ่น” (Satrabhaya,	 and	

Palanan,	 2014,	 p.	 77)	 อยู่ญี่ปุ่นไม่กี่วันก็ต้องออกเดินทางเพื่อต่อไปยังประเทศ

สหรัฐอเมริกา	ดังที่เขาได้เขียนเล่าในจดหมายฉบับที่สองว่า

 อันน่ึง จักออกจากญีปุ่่น จักข้ามมหาสมทุรพะซิฟิกสักสิบแปด

วันจะแผวอเมริกา...อันน่ึง เมื่อข้ามมหาสมุทรพะซิฟิกปุ๋นดีน้อยใจ

บ่ม่วน น่ากลัวนักด้วยบ่อได้หันอะสังสักเตื้อ เว้นไว้แต่วันเข้ากับวัน

ออก บ่ได้หันแผ่นดิน ในสิบสามวันบ่ได้หันอะสังหันแต่น�้ากับฟ้า 

บ่ได้ปะไผ... เมือ่ข้ามทะเลจีนและทะเลเหลืองพอยงัแควน พอได้หนั

เกาะแลแผ่นดินพ่อง บ่เหมือนในกลางมหาสมุทรใหญ่

(Satrabhaya	and	Palanan,	2014,	p.	76)

	 นอกจากนี้ยังพบว่า	สีโหม้	รู้ว่าบนโลกมีทวีปใหญ่	ๆ	ได้แก่	ทวีปเอเชีย	ยุโรป	

อเมริกาเหนือ	อเมริกาใต้	และแอฟริกา	ซึ่งในจดหมายที่สีโหม้ส่งถึงบิดามารดา	ฉบับที่
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สิบสามได้กล่าวเรื่องนี้เอาไว้	(Satrabhaya	and	Palanan,	2014,	p.	100)

 การบรรยายถึงบ้านเมืองและทวีปในโลกในลักษณะน้ีแสดงให้เห็นว่าสีโหม้

เข้าใจและมองโลกต่างจากคนล้านนาสมัยก่อน	(รวมทั้งคนร่วมสมัยกับสีโหม้ด้วย)	ซึ่ง

มองโลกตามคติความเชื่อการนับถือผีและพุทธศาสนา	อันสะท้อนให้เห็นจาก	“ปฐมมูล

มูลี”	 ต�านานก�าเนิดมนุษย์และโลกของล้านนาที่ถ่ายทอดทางมุขปาฐะสืบต่อกันมาจนมี

การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรในภายหลัง	 โดยเน้ือหาของต�านานเรื่องน้ีเล่าว่า

เบื้องแรกเมื่อครั้งโลกยังไม่ปรากฏนั้น	มีแต่อากาศว่างเปล่า	จนกระทั่งความร้อนและ

เย็นมาบรรจบกันท�าให้เกิดลมพัดหมุนวนเป็นกลุ่มก้อนจนเกิดเป็นแผ่นดิน	 น�้า	 หิน	 แร่

ธาต	ุพชืพรรณและสัตว์ต่าง	ๆ 	นานนับหลายกปักลัป์จนกระทัง่ก่อให้เกดิเป็นปฐมมนุษย์

คู่แรกคือปู่สังกะสา	ย่าสังกะไส้	และทั้งคู่ได้ให้ก�าเนิดมนุษย์พวกแรกทั้งหมด	๓	คนคือ

หญงิ	ชาย	และนปงุสกลิงค์	(ไม่ปรากฏเพศชายเพศหญงิ)	ด้วยการป้ันดนิและสร้างช้าง

มโนศิลา	 บนหลังช้างตั้งเขาพระสุเมรุ	 เมื่อสร้างโลกมานานปู่และย่าก็ตัดสินใจท�าลาย

โลก	 โดยให้ช้างมโนศิลาหยุดหายใจ	 เมฆก็ไม่เกิด	 ฝนก็ไม่ตก	 ต่อมาปู่และย่าก็ให้ช้าง

มโนศิลาหายใจเข้าออกเหมือนเดิม	แผ่นดินก็กลับเป็นดังเก่า	(Peltier,	1991,	p.	4)

	 ครั้นต่อมาสังคมล้านนาได้รับอิทธิพลทางความคิดความเช่ือจากศาสนา

พราหมณ์ซ่ึงเป็นลัทธิศาสนาเทวนิยมที่เชื่อว่าเบื้องหลังความเป็นไปของทุกอย่างย่อม

มีปวงเทพเป็นผู้ก�าหนดให้คุณให้โทษแก่มวลมนุษย์	 (Butr-indr,	 1991)	 ท�าให้ชาว

ล้านนาเช่ือมัน่ว่าอุบัตกิารณ์และปรากฎการณ์ธรรมชาตต้ิองมสีภาวะอย่างหน่ึงอย่างใด

สิงสถิตย์อยู่ด้วย	 จึงสามารถดลบันดาลให้เกิดเหตุการณ์ข้ึนได้	 ดังความเชื่อที่ว่า

พระพรหมสร้างโลก	 สร้างมนุษย์และจักรวาล	 อันปรากฏอยู่ในคัมภีร์ปุราณะที่ว่าด้วย

ประวัติของจักรวาลนับแต่การสร้างจนถึงการท�าลาย	(Atthames,	1991)

	 อีกด้านหน่ึงก็ปรากฏว่า	 ที่มาของการอธิบายถึงโลกที่ชาวล้านนาอาศัยอยู่

มาจากความคิดความเช่ือในพุทธปรัชญา	 ซ่ึงมีบทบาทในการสร้างโลกทัศน์ของชาว

ล้านนามากที่สุด	 (Simatrang,	 1991)	 โดยอิทธิพลของความเช่ือทางพุทธศาสนา

ต่อการอธิบายความเป็นมาของบ้านเมืองในล้านนา	เห็นได้จากหลักฐานประวัติศาสตร์

ประเภท	 “ต�านาน”	 ซ่ึงส่วนใหญ่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๒๐	 ถึงพุทธศตวรรษ

ที่	 ๒๑	 เช่น	 ต�านานมูลศาสนา	 ชินกาลมาลินี	 ต�านานเหล่าน้ีเขียนข้ึนโดยพระสงฆ์



โลกทัศน์ของสีโหม้ วิชัย: ศึกษาจากจดหมายของสีโหม้ พ.ศ. ๒๔๓๒-๒๔๓๓ 9

เพือ่อธบิายถงึความจรงิแท้ในสังคมและเป็นแนวทางปฏบัิตใิห้ผู้คน
๔
	ในต�านานมลูศาสนา

ซ่ึงเป็นต�านานแรกสุดที่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๒๐	 ได้อธิบายถึงจักรวาล	

(ซึ่งโลกมนุษย์อยู่ในนี้ด้วย)	ไว้ว่า	ประกอบด้วยเขาสิเนรุ	เขาสัตภัณฑ์	น�้าในมหาสมุทร	

ทวีปใหญ่ทั้ง	๔	ทวีปน้อย	๒,๐๐๐	ทวีป	และป่าหิมพานต์	(Tamnan	mun	sasana,	2014,

p.	๔๖)	ส�าหรับส่วนที่เป็นแผ่นดินนั้น

 มีสัณฐานประดุจข้าวต้มอันข้นเดือด อยู่ในเวลาที่ยกลงมา

ให้เยน็น้ัน บางแห่งกส็งูกว่าเพือ่น บางแห่งกต็�า่ ๆ  สูง ๆ  บางแห่งกเ็ป็น

บ่อลึกลงไป อันนี้มีฉันใด พื้นแห่งแผ่นดินก็มีสันฐานฉันนั้น

(Tamnan	mun	sasana,	2014,	p.	46)

	 ส�าหรับการอธิบายเรื่องบ้านเมืองต่าง	 ๆ	นั้นในต�านานมูลศาสนาได้กล่าวถึง	

เมืองละโว้
๕	
สังครนคร	 อมรปุรนคร	 กุลิสสนคร	 ปุรนคร	 เมืองลพุน	 (ล�าพูน)	 รวมทั้ง

กล่าวถงึเมอืงทีพ่ระนางจามเทวี	พระราชธดิาของกษตัรย์ิละโว้	ให้สร้างข้ึนตามรายทาง

ที่พระนางเสด็จออกจากเมืองละโว้มาครองเมืองลพุน	 เช่น	 เมืองพระบาง	 เมืองบุรัฐ	

เมืองเทพบุรี	เมืองบางพล	เมืองราเสียด	(Tamnan	mun	sasana,	2014,	p.	128-145)	

	 การอธบิาย	“โลก”	ในต�านานมลูศาสนามลัีกษณะทีส่อดคล้องกบัคตคิวามเชือ่

เรือ่งไตรภมู	ิซ่ึงจะได้กล่าวถงึต่อไปข้างหน้า	โดยการอธบิายถงึโลกทีม่	ี๔	ทวีปใหญ่	และ

ทวีปน้อย	๒,๐๐๐	 ทวีป	 ยังปรากฏในหนังสือ	 “ชินกาลมาลินี”	 ซึ่งเนื้อหาส่วนแรกของ

หนังสือเล่มน้ีเป็นเรื่องประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนาตั้งแต่เมื่อครั้งเป็นนครรัฐ

จนกลายเป็นรัฐจักรวรรดิมีศูนย์กลางอยู่ที่นครเชียงใหม่	 และเน้ือหาส่วนหลังเป็น

ประวัติด้านการศาสนาในรัฐดินแดนล้านนา	 (Laolerdworakul	 2012,	 p.	 27)

โดย	 ชินกาลมาลินี	 ได้กล่าวถึงพระโพธิสัตว์เมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น	 “บรมจักรตรา

ธิราช”	ในเมืองธัญวดีนครว่า

 
๔	
ดูค�าอธิบายเกี่ยวกับต�านานของล้านนา	ใน	Ganjanapan,	2012,	p.	24-44.

 
๕	
ส่วนใหญ่แล้วงานค้นคว้าและงานเขียนเกีย่วกบัเมอืงละโว้	เมอืงโบราณในประวัตศิาสตร์

ไทย	 มักจะระบุว่า	 เมืองละโว้คือเมืองลพบุรีในบริเวณภาคกลาง	 ดู	Wallipodom,	 1998,	 p.	 7-20;	

Wongtawan	(ed.),	2011,	p.	25-37.
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 พระองค์มีอาณาจักรแผ่ไปในทวีปทั้ง ๔ ข้าศึกทั้งหลายใน

แผ่นดินที่สุดสิ้นสาครสมุทร มิอาจจะกระท�าวิธียุทธนากรรมด้วย

พระองค์ได้ ทรงธรรมาธิคุณเทศนาสอนสัตว์เป็นครูผู้ใหญ่...มี

พระเมตตากรุณาภาพแผ่ไปในทวีปทั้ง ๔ มีทวีปน้อยสองพันเป็น

บริวาร

(Venerable	Rattanapanya,	๒๐๐๑)

	 ส�าหรับการอธิบายถึงบ้านเมืองต่าง	ๆ 	ชินกาลมาลินี	ได้กล่าวถึง	สังคระนคร	

รัตนบุรี	ลพบุรี	หริบุญไชย
๖
	เขลางคนคร	(Venerable	Rattanapanya,	2001,	p.	144-

147)

	 การมองและอธิบาย	 “โลก”	 ด้วยคติไตรภูมิหรือความเช่ือทางพุทธศาสนา

ทีป่รากฏในเอกสารประวัตศิาสตร์ประเภทต�านานเหล่าน้ีจะได้สืบทอดต่อกนัมาในสังคม

ล้านนาจนถงึยคุทีสี่โหม้เกดิและเตบิโต	รวมทัง้ในยคุหลังจากน้ัน	ดงัเหน็ร่องรอยได้จาก

ต้นฉบับตัวเขียนคัมภีร์จักกวาฬทีปนี	 ที่มีมาก่อนหน้าสีโหม้จะไปอเมริกา	 เช่น	 ต้นฉบับ

ตวัเขียนคมัภร์ีจักกวาฬทปีนีฉบับล่องชาดวัดช้างค�า้	อ�าเภอเมอืง	จังหวัดน่าน	ซ่ึงจารขึน้

เมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๑๒	 (Venerable	Wimuttiya	 (Na	 Bangchang),	 2011,	 p.	 33)	 และ

ต้นฉบับตัวเขียนคัมภีร์จักกวาฬทีปนีที่มีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงช่วงหลังจาก

สีโหม้เดินทางกลับมาจากอเมริกาแล้ว	 ดังปรากฏว่า	 ในบัญชีหนังสือแผนกบาลีที่

หอพระสมุดวชิรญาณ	เมื่อ	พ.ศ.	๒๔๕๙	มีรายชื่อหนังสือ	“จักกวาฬทีปนี”	ที่น�ามาจาก

ล้านนาอยู่ในบัญชีรายชื่อด้วย	 (Skilling,	 and	 Santi,	 2004,	 p.	 52)	 โดยการมีอยู่

ของหนังสือจักกวาฬทีปนีที่เก็บไว้ที่หอพระสมุดวชิรญาณในกรุงเทพฯ	 แสดงให้เห็นว่า

สังคมล้านนาภายหลังสีโหม้ได้กลับมาจากสหรัฐอเมริกาเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓	 ยังมีการ

เผยแพร่และเก็บรักษาคัมภีร์จักกวาฬทีปนีอยู่

	 ทั้งนีก้ารมีอยู่และการเผยแพร่คัมภีร์จกักวาฬทีปนีตั้งแต่ช่วงก่อนหน้าที่สีโหม้

จะไปสหรฐัอเมรกิาในปี	พ.ศ.	๒๔๓๒	และภายหลังจากทีสี่โหม้กลับมาจากสหรฐัอเมรกิา

ในปีถัดมา	 เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าคนล้านนายังคงมองและอธิบายโลกตามคติไตรภูมิ

 
๖	
เมืองหริบุญไชยในที่นี้หมายถึงเมืองล�าพูนหรือหริภุญไชย
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หรอืความเช่ือทางพทุธศาสนา	เน่ืองจากเน้ือหาของคมัภร์ีจักกวาฬทปีนีมกีารอธบิายถงึ

จักรวาลและโลกตามคติไตรภูมิ	 ดังที่งานศึกษาของแม่ชีวิมุตติยา	 (สุภาพรรณ	 ณ	

บางช้าง)	 ได้ชี้ว่า	 คัมภีร์จักกวาฬทีปนีได้อธิบายลักษณะของจักรวาลว่า	 เป็นแผ่นกลม	

เส้นผ่าศูนย์กลาง	๑,๒๐๓,๔๕๐	โยชน์	มีความหนา	๑/๕	ของเส้นผ่าศูนย์กลาง	จักรวาล

จึงมีลักษณะเหมือนกลองแบนต่อเน่ืองเป็นผืนเดียวกัน	 เบ้ืองล่างของผืนแผ่นดินมี

แผ่นน�้าหนา	๒	เท่าของเส้นผ่าศูนย์กลางจักรวาลรองรับอยู่	และมีแผ่นลมหนา	๒	เท่า

ของแผ่นน�้ารองรับอีกทีหนึ่ง	(Venerable	Wimuttiya	(Na	Bangchang),	2011,	p.	65)

	 นอกจากน้ีคัมภีร์จักกวาฬทีปนียังกล่าวถึงภูเขาสิเนรุหรือภูเขาพระสุเมร	ุ

ซ่ึงตั้งอยู ่กลางผืนแผ่นดิน	 (Venerable	 Wimuttiya	 (Na	 Bangchang),	 2011,	

p.	 69-72)	 หรือกล่าวถึงทวีปในโลกว่า	 มี	 ๔	 ทวีปใหญ่ได้แก่	 อมรโคยานทวีป	

ปพุพวิเทหทวีป	ชมพทูวีปอุตตรกรุทุวีป	(Venerable	Wimuttiya	(Na	Bangchang),	2011,	

p.	109-116)

	 ร่องรอยอีกประการหน่ึงที่ชี้ว่า	 คนล้านนาในช่วงเวลาที่สีโหม้เกิดและเติบโต

จนได้ไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๓๒	ยังคงมอง	เข้าใจและอธิบาย	“โลก”	ตามคติ

ความเช่ือดั้งเดิมของตน	 ไม่ได้เปล่ียนมามอง	 เข้าใจ	 และอธิบายโลกด้วยความรู้ทาง

ภูมศิาสตร์และประสบการณ์จรงิอย่างทีสี่โหม้มองและอธิบายได้แก่	การประกอบพธิไีหว้

ผีเสื้อเมืองตามความเชื่อการนับถือผีเจ้าที่คือ	อินทขิล	(ผีอารักษ์ผู้ปกป้องเมือง)	และ

ปู่แสะย่าแสะ	 รวมทั้งผีบรรพบุรุษของเจ้าเมือง	 ดังมีหลักฐานต�านานเมืองเชียงใหม่

ที่คัดลอกเมื่อ	พ.ศ.	๒๔๖๙	(๓๖	ปีหลังจากสีโหม้กลับมาจากอเมริกา)	กล่าวถึงการไหว้ผี

บรรพบุรุษและห้ามไม่ให้เล้ียงผีเส้ือเมือง	 ทั้งน้ี	 Ganjanapan	 (2012,	 p.	 75)

ชี้ว่า	เหตุที่ต�านานเมืองเชียงใหม่หยิบยกเรื่องการห้ามเลี้ยงผีเสื้อเมืองขึ้นมากล่าวไว้ใน

ต�านานเนื่องมาจากก่อนหน้า	พ.ศ.	๒๔๖๙	ที่มีการคัดลอกต�านานเมืองเชียงใหม่ฉบับนี้	

อ�านาจรัฐจากกรุงเทพฯ	ที่ขึ้นมาปกครองเชียงใหม่คงค่อย	ๆ	บีบบังคับให้ชาวเชียงใหม่

เลิกพิธีเลี้ยงผีเส้ือเมืองแล้วส่งเสริมพิธีท�าบุญในพุทธศาสนามากขึ้น	 เพื่อให้รัฐบาล

กรุงเทพฯ	 สามารถสถาปนาอ�านาจรัฐข้ึนในล้านนา	 ขณะที่พระภิกษุผู้คัดลอกต�านาน

ต้องการรักษาพิธีไหว้ผีเจ้าที่เอาไว้จึงได้บันทึกเรื่องการไหว้ผีเจ้าที่และการห้ามเล้ียง

ผีเส้ือเมอืงไว้ในต�านานทีค่ดัลอกข้ึน	ทัง้ยงัมงีานเขียนของผู้รูใ้นท้องถิน่ทีก่ล่าวว่า	การท�า

พิธีไหว้ผีเสื้อเมืองในล้านนามีอยู่ต่อมาจนถึงอย่างน้อยที่สุดใน	พ.ศ.	๒๔๕๕
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	 ความแตกต่างระหว่างการอธิบาย	 “โลก”	 ที่ปรากฏในต�านานมูลศาสนา

ชินกาลมาลินีและคมัภร์ีจักกวาฬทปีนี	ตลอดจนร่องรอยความเชือ่การนับถอืผีทีป่รากฏ

ร่องรอยในพิธีไหว้ผีเส้ือเมืองและผีเจ้าที่ของคนล้านนาช่วงก่อนและหลังสีโหม้ไป

สหรัฐอเมริกา	 กับค�าอธิบายในจดหมายของสีโหม้	 เป็นความแตกต่างที่มีนัยส�าคัญ

ในแง่ทีว่่าจดหมายของสีโหม้	เป็นการอธบิาย	“โลก”	ด้วยความรูช้ดุใหม่ทีต่่างจากความรู้

ความเข้าใจชุดเดิมของชาวล้านนา	 (คติไตรภูมิและคติการนับถือผี)	 กล่าวคือจดหมาย

ของสีโหม้ไม่ได้กล่าวถึงสัณฐานของโลกและทวีปในโลกตามแบบคติไตรภูมิอย่างที่พบ

ในต� า น านมู ลศ าสนา ชิ นกาลมา ลิ นี 	 จั กกว าฬที ป นี 	 ทั้ ง น้ี ผู ้ วิ จั ยมองว ่ า

มีลักษณะคล้ายกับที่นิธิ	 เอียวศรีวงศ์	 ได้วิเคราะห์ถึงโลกทัศน์ของชนช้ันน�าสมัยต้น

รัตนโกสินทร์	ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง	นางนพมาศ	ว่า	การบรรยายถึงโลกที่ไม่มี

เขาพระสุเมรุเป็นศูนย์กลางจักรวาลอย่างในหนังสือเรื่องนางนพมาศแสดงให้เห็นว่า	

ผู้เขียนวรรณกรรมเรื่องน้ีมองและอธิบายโลกบนพื้นฐานความเป็นจริงเชิงประจักษ์

ตามสายตาและประสบการณ์ในชีวิตของผู้แต่ง	ไม่ได้มองและอธบิายโลกในเชิงอุดมคติ

อย่างคนยุคก่อนหน้า	 (Aeusrivongse,	 1995,	 p.	 433-437)	 พิจารณาบนหลักคิดน้ี

ค�าบอกเล่าถึงโลกและทวีปในโลกที่ปรากฏในจดหมายของสีโหม้ที่ไม่กล่าวตาม

คติไตรภูมิ	 จึงช้ีให้เห็นว่าสีโหม้มองและอธิบายโลกบนพื้นฐานความจริงเชิงประจักษ์

อันเป็นมุมมองตามแบบชาวตะวันตกสมัยใหม่

 ๒.๒ เรื่องผู้คนบนโลก

	 เมื่อสีโหม้เดินทางมาถึงท่าเรือเมืองซานฟรานซิสโก	 ประเทศสหรัฐอเมริกา	

ก็เดินทางโดยรถรางเพื่อต่อไปยังบ้านพักที่เมืองโอ๊คแลนด์ซ่ึงตั้งอยู่คนละฝั่งอ่าว	

ขณะน้ันสีโหม้อยู่ที่เมืองโอ๊คแลนด์ได้ประมาณ	 ๕	 เดือน	 ระหว่างน้ันสีโหม้ได้เที่ยวชม

อาคารบ้านเรือน	ห้างร้าน	และสถานที่ต่าง	ๆ	เช่น	อู่ต่อเรือ	มหาวิทยาลัย	พิพิธภัณฑ์	

ขณะเดียวกันก็มีโอกาสเรียนฝึกฝนภาษาอังกฤษเพิ่มเติมกับครูที่อยู่ข้างบ้านด้วย	สีโหม้

จึงได้เห็นสภาพบ้านเมืองและส่ิงแปลกใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อน	 อีกทั้งยังได้เรียนรู้

ประวัติศาสตร์บ้านเมืองของประเทศสหรัฐอเมริกาและเรื่องราวของทวีปและผู้คน

ต่าง	ๆ	บนโลกนี้	ดังที่เขาได้เล่าในจดหมายฉบับที่สิบสามว่า
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 อันนึ่ง คนทั้งหลายในแผ่นดินโลก นักผาดทั้งหลายแบ่งเป็น

ห้าชาต ิด้วยสีกบ่็เหมอืนกนั ตากบ่็เหมอืนกนั ผมกบ่็เหมอืนกนั อันน่ึง

ชาตคินขาวชาวยโุรปและชาวอเมรกินัทางเหนือใต้ ทกุภาษาบรรดา

ที่เป็นคนขาว มีคนอยู่หกร้อยห้าสิบล้านคน คนอินเดียนคือคนแดง 

สีเหมือนทองแดงเป็นชาวอเมริกันเก่า ๆ คนแดงมีอยู่สิบเอ็ดแสน

คน คนในอาเซียเป็นคนสีเหลือง คือว่า เจ๊ก ญี่ปุ่น ไทย ลาว ญวน 

ม่าน หมู่น้ีเป็นคนสีเหลืองทั้งมวล มีหกร้อยแปดสิบเก้าล้านคน

คนด�าอยู่ในแอปะรีกา มีอยู่ร้อยเก้าสิบล้านคน แขกมลายูเป็น

คนสีหมิ่น อยู่ในเหล่าเกาะทั้งหลายใต้บางกอก มีอยู่ห้าสิบห้าล้าน

คน ในพวกนี้ลางหมู่ ช่างฆ่าคนกินคน

(Satrabhaya	and	Palanan,	2014,	p.	99)

	 จากข้อความในจดหมายฉบับที่สิบสามนี้	 แสดงให้เห็นว่าสีโหม้ได้เรียนรู้เรื่อง

ของทวีปต่าง	 ๆ	 และผู้คนบนโลกว่า	 ผู้รู ้ได้แบ่งผู้คนบนโลกน้ีออกเป็นห้าชาติหรือ

ห้าทวีป	คอื	ทวีปยโุรป	ทวีปอเมรกิาเหนือ	ทวีปอเมรกิาใต้	ทวีปแอฟรกิา	และทวีปเอเชีย	

และผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละทวีปก็สีผิว	 ตา	 และผมต่างกัน	 และยังรู้ถึงจ�านวนผู้คน

ที่อาศัยอยู่ในทวีปนั้น	ๆ	

	 การอธิบายถึงผู้คนบนโลกในจดหมายของสีโหม้	กล่าวได้ว่าเป็นการมองและ

จ�าแนกผู้คนในโลกทีแ่ตกต่างจากชาวล้านนาในยคุก่อนหน้าและชาวล้านนาร่วมสมยักบั

เขา	 เน่ืองจากหลักฐานเอกสารประเภทใบลานที่เขียนขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่	 ๑๙

ถึงพุทธศตวรรษที่	๒๔	แสดงให้เห็นว่า	คนล้านนารับรู้ถึงการมีอยู่ของคนต่างชาติพันธุ์

ต่างภาษากับตัวเอง	 เช่น	 ชาวลัวะ	 ชาวเม็ง	 (มอญ)	 ชาวพม่า	 (ม่าน)	 ชาวเชียงแสน

ชาวไทใหญ่	 (เงี้ยว)	 ชาวจีน	 ชาวฝรั่ง	 ชาวแขก	 โดยคนล้านนามองว่าคนต่างชาติ

เหล่าน้ีมีสถานะเป็น	 “คนอ่ืน”	 และส่วนใหญ่ด้อยกว่าคนล้านนา	 (Wichiankhieo,	

2012,	 p.	 43-72)	 ขณะที่จดหมายของสีโหม้แสดงให้เห็นว่า	 เขามองคนต่างชาติ

ต่างภาษาในแง่มมุต่างออกไปคอื	กล่าวถงึผู้คนทีห่ลากหลายชาตพินัธุแ์ละภาษามากกว่า

ทีพ่บในเอกสารประเภทใบลานของล้านนา	โดยเอกสารประเภทใบลานส่วนใหญ่จะกล่าว

ถึงกลุ่มคนที่อยู่ไม่ไกลจากล้านนาเท่าไหร่นัก	 ส่วนจดหมายของสีโหม้กล่าวถึงคน
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ต่างชาติต่างภาษาที่อยู่ไกลจากล้านนามาก	 และไม่มีการยกชาติใดชาติหน่ึง	 ภาษาใด

ภาษาหนึ่งขึ้นมาเป็นหลักหรือเป็นศูนย์กลาง

	 ผู้วิจัยเหน็ว่า	มมุมองหรอืทศันะเกีย่วกบัผู้คนในโลกทีสี่โหม้กล่าวไว้ในจดหมาย

ของเขามลัีกษณะคล้ายกบัทีนิ่ธ	ิเอียวศรวีงศ์	ได้วิเคราะห์ถงึโลกทศัน์ของชนชัน้น�าสมยั

ต้นรัตนโกสินทร์	ที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่อง	นางนพมาศ	ว่า	การบรรยายถึงกลุ่มคน

ที่หลากชาติพันธุ์	 หลายภาษาในสังคม	 เป็นการอธิบายบนพื้นฐานประสบการณ์จริง

ที่ตนได้พบเจอและการพูดถึงคนต่างชาติต่างภาษาโดยไม่ได้ยกชาติใดภาษาใดข้ึนมา

เป็นหลักหรือศูนย์กลาง	 เป็นการมองและอธิบายผู้คนด้วยความสัมพันธ์แนวนอนซ่ึง

หาศูนย์กลางไม่ได้	 ต่างจากการมองและอธิบายด้วยคติไตรภูมิที่มองความสัมพันธ์

ระหว่างคนต่างชาตพินัธุแ์ละภาษาในแนวตัง้ทีย่ดึเอาคนพวกใดพวกหน่ึงเป็นศนูย์กลาง	

(Aeusrivongse,	 1995,	 p.	 435)	 พิจารณาบนหลักคิดน้ีค�าบอกเล่าถึงผู้คนในโลก

ที่ปรากฏในจดหมายของสีโหม้ที่ไม่กล่าวตามคติไตรภูมิ	 จึงเป็นอีกจุดหน่ึงที่ช้ีให้เห็นว่า

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	สีโหม้อธบิายถงึ	“โลก”	และผู้คนบนโลกจากการรบัรูต้ามความจรงิเชิงประจักษ์ที่

ได้ประสบพบเหน็และศกึษาจากความรูแ้บบใหม่ในเรือ่งภมูศิาสตร์ของตะวันตกอันเป็น

โลกทัศน์ที่มาจากความรู้ของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียน	 ซ่ึงเข้ามาเผยแพร่ศาสนา

ในล้านนา	

	 ทั้งน้ีการเข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในล้านนาของมิชชันนารีคณะเพรส

ไบทีเรียนซ่ึงมีศาสนาจารย์เดเนียล	 แมคกิลวารี	 เป็นหัวเรี่ยวหัวแรงน้ันมีปัจจัยหนุน

ที่ส�าคัญคือ	การที่พ่อตาของเดเนียล	แมคกิลวารี	คือ	แดน	บีช	บรัดเลย์	มีความคุ้นเคย

กับเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และเจ้านายฝ่ายเหนือที่ลงมาติดต่อราชกิจกับราชส�านัก

สยามที่กรุงเทพฯ	 รวมทั้งศาสนาจารย์แมคกิลวารี	 ก็เริ่มสร้างความคุ้นเคยกับเจ้านาย

ของล้านนาไว้บ้างแล้ว	 (McGilvary,	 2011,	 chapter	 4-11)	 การเข้ามาเผยแพร่

คริสต์ศาสนาของมิชชันนารีอเมริกันน้ีมีนัยส�าคัญต่อการเปล่ียนแปลงโลกทัศน์ของคน

พื้นเมืองล้านนาที่หันมาเข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนาด้วย	 เน่ืองจากมิชชันนารีที่เข้ามาใน

ดินแดนล้านนาได้น�าเอาแนวคิดและอุดมการณ์ที่ส�าคัญของมิชชันนารีอเมริกัน	 ๔	

ประการเข้ามาด้วยได้แก่	

	 ๑.	 จิตส�านึกทางศาสนาอันเกิดจากขบวนการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณที่เรียกว่า	

“การตืน่ตวัทางจิตวิญญาณครัง้ที	่๒”	(the	second	great	awakening)	โดยมสีาระส�าคญั

คือ	 การกระตุ้นเร้าให้คนอเมริกันเตรียมพร้อมเพื่อปฏิรูปสังคมด้วยความเชื่อเรื่อง

การสร้างแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้าลงบนโลก	

	 ๒.	อุดมคติเรื่องแผ่นดินของพระผู้เป็นเจ้า	

	 ๓.	อิทธิพลของปรัชญาสามัญส�านึก	(common	sense	philosophy)	อันเป็น

ปรัชญาที่เกิดจากการถกเถียงด้านวิธีการเข้าถึงความรู้เกี่ยวกับความจริงแท้ของพระ

ผู้เป็นเจ้ามาตั้งแต่ยุคกลางจนกระทั่งถึงช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๙	 (ประมาณต้นพุทธ

ศตวรรษที่	๒๔)	โดยนักปรัชญาและบาทหลวงฝ่ายหนึ่งเห็นว่า	การเข้าถึงความจริงแท้

ของมนุษย์ท�าได้ด้วยการภาวนาขอให้พระผู้เป็นเจ้าทรงเปิดเผยความจริงแท้ของเรื่อง

หน่ึง	ๆ 	ให้มนุษย์รู	้ส่วนนักปรชัญาอีกฝ่ายหน่ึงมองว่ามนุษย์สามารถเข้าถงึความจรงิแท้
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ได้ด้วยสามัญส�านึกที่เกิดจากประสบการณ์ต่าง	ๆ	ที่มนุษย์ได้พบเจอในชีวิต
๗
 

	 ๔.	คติเรื่องทวินิยมแบบจ�ากัด	 (qualified	 dualism)	 อันเป็นคติความเชื่อที่

รบัอิทธพิลจากปรชัญาสามญัส�านึกมาผสมผสานเข้ากบัแนวคดิของลัทธแิคลวิน	ซ่ึงเป็น

คตคิวามเช่ือทางศาสนาของมชิชันนารอีเมรกินัทีม่องว่าศาสนาทีถ่กูต้องแท้จรงิมเีพยีง

อย่างเดียวคือ	 คริสต์ศาสนาฝ่ายโปรเตสแตนต์	 โดยโลกตามความเช่ือของคริสเตียน

โปรเตสแตนต์แบ่งออกเป็น	๒	ฝ่ายคือ	ฝ่ายดี	(ฝ่ายธรรม)	และฝ่ายชั่ว	(ฝ่ายอธรรม)	

ส�าหรับคริสเตียนซ่ึงเป็นฝ่ายดีน้ันคริสตจักรฝ่ายเพรสไบทีเรียนซ่ึงยึดถือหลักการของ

ลัทธิแคลวิน	 เป็นฝ่ายที่มีความบริสุทธิ์เหนือกว่าคริสตจักรอื่น	 ๆ	 จึงปฏิเสธที่จะน�าเอา

หลักการของครสิตจักรอ่ืนๆมาปะปนกบัความคดิและหลักการปฏบิตัขิองเพรสไบทเีรยีน	

(Pongudom,	2007,	p.	45-46)

	 นอกจากน้ียังพบว่าแนวคิดและอุดมการณ์ของมิชชันนารีได้พัฒนามาบน

รากฐานของความเป็นสมัยใหม่	 ท�าให้คริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์แบบอเมริกันใช้หลัก

ความเป็นเหตุผล	แนวคิดมนุษยนิยม	ความสว่างไสวทางภูมิปัญญา	ความก้าวหน้าทาง

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	 ในการอธิบายความเป็นคริสต์ศาสนาโปรเตสแตนต์แบบ

อเมริกันโดยมีการประสานความรู้ด้านความเป็นเหตุเป็นผล	แนวคิดมนุษยนิยม	ความ

สว่างไสวทางภูมิปัญญา	ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	ซึ่งเป็นความรู้

ทางโลกวิสัยเข้ากับความรู้ทางศาสนา	 ดังน้ันความเป็นมิชชันนารีอเมริกันจึงหมายถึง

การเป็นคนของพระเจ้าควบคู่ไปกับการเป็นผู้แทนของความทันสมัยแบบอเมริกัน	

น�าความทันสมัยไปเผยแพร่เพื่อสร้างคนที่อ่านออกเขียนได้	 ขจัดความโง่เขลา	 งมงาย

ออกไปแล้วสร้างความรู้และความจริงของคริสต์ศาสนาข้ึนมาแทน	 ส�าหรับความรู้

เกี่ยวกับ	 “โลก”	 ที่มนุษย์อยู่อาศัยนั้น	 มิชชันนารีอเมริกันมีบทบาทส�าคัญในการน�าเอา

ความรู้แบบสมัยใหม่	 (หรือความรู้แบบทันสมัย)	 เข้ามาเผยแพร่ในสยาม	 เช่น	 ความ

ทันสมัยด้านการศึกษา	 ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์	 การแพทย์	 การพิมพ์	 โดยเฉพาะ

 
๖
	 ความหมายของ	 “ปรัชญาสามัญส�านึก”	 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)	

	 หน่ึงในความรู้ที่มิชชันนารีอเมริกันน�าเข้ามาถ่ายทอดให้ชาวสยาม	 ได้แก่	

ความรู้เกี่ยวกับโลกและประเทศในโลกตามแบบความรู้สมัยใหม่	 เห็นได้จากหนังสือ

จดหมายเหตฯุ	BANGKOK	RECORDER	ของแดน	บีช	บรดัเลย์	ฉบับวันที	่๑๗	มนีาคม	

พ.ศ.	 ๒๔๐๙	 (ค.ศ.	 1866)	 ได้อธิบายเรื่องโลกบนฐานความรู้แบบวิทยาศาสตร์น่ันคือ

“โลกย์นี้มีรูปกลมสันฐานคล้ายผลส้มโอ”	 (Achieve:	 the	Bangkok	Recorder,	 1993,

p.	14)

	 ในการอธิบายถึงประเทศในโลกน้ีหนังสือจดหมายเหตุฯ	 BANGKOK	

RECORDER	ของแดน	บีช	บรัดเลย์	ฉบับวันที่	๑๗	มีนาคม	พ.ศ.	๒๔๐๙	ได้อธิบายว่า

แผ่นดนิบนโลกจัดเป็นทวีป	๕	ทวีป	คอื	อเมรกิาเหนือ	อเมรกิาใต้	ยโุรป	อาเชีย	และ	แอฟรกิา	

(Achieve:	the	Bangkok	Recorder,	1993,	p.	15)	หรือที่จดหมายเหตุฯ	BANGKOK	

RECORDER	 เล่ม	 ๑	 เดือนพฤศจิกายน	 พ.ศ.	 ๒๓๘๗	 (ค.ศ.	 1844)	 มีการอธิบายถึง

ประเทศอังกฤษตามข้อเท็จจริงเชิงประจักษ์ว่า

 ทีน้ีจะว่าด้วยเมืองอังกฤษ. ที่คนไทเรียกว่าเมืองอังกฤษ

แต่ก่อนนั้นเปนสามประเทษ, มีเจ้าเมืองสามองค์ไม่ขึ้นกัน, ชื่อสาม

ประเทษนั้นคืออิงลันดาแห่งหนึ่ง, อีระลันดาแห่งหนึ่ง, สกดลันดา

แห่งหน่ึง, อิงลันดากับสกดลันดาอยู่ในเกาะเดียวกัน. เกาะน้ัน

วัดโดยยาวประมาณ ๕๐ โยชน์, โดยกว้างประมาณ ๑๕ โยชน์, 

เกาะน้ันเรียกว่าเกาะบริตาเนียใหญ่, อีระลันดาน้ันอยู่ในเกาะแห่ง

หนึง่, อยู่ข้างทิศตวันตกแห่งเกาะบริตาเนียนัน้, ไกลกันสักหกโยชน์. 

เกาะอีระลันดาน้ันยาวประมาณ ๒๔ โยชน์, กว้างประมาณ ๑๒ 

โยชน์. เดี๋ยวน้ีทั้งสามประเทษน้ันรวมกันเปนประเทษเดียว, มี

กระษัตรองค์เดียวกัน 

(Achieve:	the	Bangkok	Recorder,	1993,	p.	125-126)
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	 ความรู้เกี่ยวกับโลกและประเทศในโลกแบบสมัยใหม่ที่มิชชันนารีอเมริกัน

น�าเข้ามาถ่ายทอดให้แก่ชาวสยามน้ีเป็นผลสืบเน่ืองมาจากพัฒนาการของความรู้

ด้านการเดินเรือ	 วิทยาศาสตร์	 และภูมิศาสตร์	 ในโลกตะวันตกนับตั้งแต่ปลายพุทธ

ศตวรรษที่	 ๒๐	 (กลางคริสต์ศตวรรษที่	 ๑๕)	 เป็นต้นมา	 ที่มีการค้นพบดินแดนและ

ทวีปใหม่	 พิสูจน์ได้ว่าโลกกลม	 รวมทั้งมีการท�าแผนที่โลก	 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�าเอาความรู้ด้านภูมิศาสตร์และ

วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับ	 “โลก”	 เข้ามาถ่ายทอดให้กับชาวล้านนาที่เข้ารีตด้วย	 เห็นได้

จากหนังสืออัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล	 แมคกิลวารี	 ที่เล่าว่าในช่วงแรก	 ๆ	

ของการเผยแพร่ศาสนา	 ท่านได้ถกเถียงกับหนานอินต๊ะ	 ชาวลาว
๗
คนแรกที่ได้รับศีล

เป็นสมาชิกครสิตจักรในล้านนา	ในการถกเถยีงน้ันมกีารถกเถยีงกนัเรือ่งทางภมูศิาสตร์

เกี่ยวกับรูปสันฐานของโลกด้วย	 (McGilvary,	 2011,	 p.	 107)	 อย่างไรก็ตามในช่วง	

๑๐	 ปีแรกของการปฏิบัติงานของมิชชันนารีอเมริกันในล้านนา	 (พ.ศ.	 ๒๔๑๑-๒๔๒๑)	

น้ัน	การเผยแผ่ศาสนาและความรูแ้บบตะวันตกยงัเป็นไปด้วยความยากล�าบาก	เน่ืองจาก	

เจ้ากาวิโลรสเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ในขณะน้ันไม่พอใจที่มีชาวพื้นเมืองเข้ารีตเปล่ียน

ไปนับถือคริสต์ศาสนา	ดังพบว่า	ในเดือนกันยายน	พ.ศ.	๒๔๑๒	เจ้ากาวิโลรสมีค�าสั่งให้

ประหารชีวิตครสิตศาสนิกชนชาวพืน้เมอืง	๒	คนคอื	น้อย	สุนยะ	และหนานชยั	เหตกุารณ์

นี้ส่งผลให้คริสตศาสนิกชนและผู้ที่ก�าลังจะเข้ารีตหนีหายไป	 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�าคัญที่มีผลต่อการประกาศ

ครสิต์ศาสนาในสยามคอื	มกีารกดีกนัไม่ให้ลกูสาวของหนานอินต๊ะ	แต่งงานตามพธิทีาง

คริสต์ศาสนาถ้าหากไม่มีการท�าพิธีตามประเพณี	 “เสียผี”	 ตามความเช่ือพื้นบ้านของ

ล้านนาเสียก่อน	 คณะธรรมทูตของมิชชันนารีคณะเพรสไบทีเรียนได้ด�าเนินการ

รอ้งเรียนเกี่ยวกับปัญหานีไ้ปที่รัฐบาลสยาม	พระบาทสมเด็จพระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	

จึงทรงมีพระบรมราชโองการขึ้นมายังหัวเมืองในล้านนา	 ให้ชนพื้นเมืองมีสิทธิเสรีภาพ

ในการนับถือศาสนาและการประกอบพิธีกรรม	 พระบรมราชโองการของพระพุทธเจ้า

หลวงของสยามน้ีเป็นส่ิงค�า้ประกนัให้คณะธรรมการลาว	(คณะธรรมการของมชิชนันารี

คณะเพรสไบทีเรียนที่ปฏิบัติงานในพื้นที่ล้านนา)	 สามารถด�าเนินการขยายคริสตจักร

ออกไปยังพื้นที่อ�าเภอสารภีและอ�าเภอดอยสะเก็ดในเมืองเชียงใหม่	 รวมทั้งในพื้นที่

เมืองล�าปาง	 ท่ามกลางการต่อต้านของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่และนครล�าปาง

รวมทั้งชนพื้นเมืองส่วนที่ยึดมั่นในความเชื่อศาสนาแบบดั้งเดิม
๘
	 (Pongudom,	 1984,

p.	11-12)	

	 การด�าเนินงานด้านการขยายการศึกษาความรู้แบบตะวันตกของมิชชันนารี

ในล้านนาเริม่เป็นรปูเป็นร่างเมือ่นางแมคกลิวาร	ีเริม่จัดการศกึษาสตรใีนปี	พ.ศ.	๒๔๑๘	

โดยเริม่จากการน�าเดก็ผู้หญงิกลุ่มหน่ึงมาเรยีนทีร่ะเบยีงบ้านพกั	(ต่อมาได้พฒันามาเป็น

“โรงเรียนดาราวิทยาลัย”)	จากนั้นอีก	๑๑	ปี	(พ.ศ.	๒๔๒๙)	ศาสนาจารย์	ดี.จี.	คอลลินส์

ได้ตัง้โรงเรยีนข้ึนทีวั่งสิงห์ค�า	(ต่อมาได้พฒันามาเป็น	“โรงเรยีนปรนิส์รอแยลส์วิทยาลัย”	

ในปี	 พ.ศ.	 ๒๔๔๙)	 (Pongudom,	 1984,	 p.	 12,	 Charoenwong	 1984,	 p.	 104)	

เข้าใจได้ว่าการจัดการเรยีนการสอนของมชิชนันารอีเมรกินัจะมกีารสอนความรูเ้กีย่วกบั	

“โลก”	ตามความรูแ้บบตะวันตกให้แก่เดก็ทีเ่ข้ามาเรยีนด้วย	พจิารณาได้จากข้อเทจ็จรงิ

จากหนังสืออัตชีวประวัติของศาสนาจารย์เดเนียล	แมคกิลวารี	ที่ได้กล่าวถึงในข้างต้น

 
๘	
กรณีการประหารชีวิตน้อย	 สุนยะ	 และหนานชัย	 ซ่ึงเข้ารีตนับถือคริสต์ศาสนาน้ี	

ศาสนาจารย์แมคกิลวารี	กล่าวไว้ในหนังสืออัตชีวประวัติของท่านว่า	เจ้ากาวิโลรส	เจ้าหลวงเชียงใหม่

ให้ประหารชีวิต	เน่ืองจากทรงรูสึ้กว่าการเข้ารตีของคนล้านนาท�าให้พระราชอ�านาจของพระองค์ทีเ่คย

มีเหนือชีวิตของราษฎรล้านนาอย่างเด็ดขาดเส่ือมถอยลง	 และทรงเชื่อค�ายุยงของฟองเซกา

นักผจญภัยชาวโปรตุเกสที่ประจบสอพลอพระองค์	 ให้ก�าจัดพวกมิชชันนารี	 เพื่อที่ฟองเซกาจะท�า

สิ่งใดก็ได้ตามที่ต้องการโดยไม่มีพวกมิชชันนารีคอยขวางทาง
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แล้วว่า	เรื่องทางภูมิศาสตร์เกี่ยวกับรูปสันฐานของโลก	เป็นหนึ่งในเรื่องที่ท่านได้น�ามา

ถกเถียงกับชาวล้านนา

	 กรณีของสีโหม้	 วิชัย	 จากข้อมูลเกี่ยวกับการด�าเนินงานของมิชชันนารี

ในล้านนาท�าให้ทราบว่า	สีโหม้	ได้เรียนรู้ความรู้แบบตะวันตกตั้งแต่ยังอยู่ในวัยละอ่อน	

ดงัปรากฏว่า	ใน	พ.ศ.	๒๔๒๒	ทางคณะกรรมการมชิชันฝ่ายต่างประเทศได้ส่งมชิชันนาร	ี

๒	รายคอื	นางสาวแมรี	่แคมป์เบล	และนางสาวเอดน่า	โคล์	มารบัผิดชอบจัดตัง้โรงเรยีน

สตรอีย่างเป็นระบบมากขึน้	มกีารจัดการศกึษาทีท่ดัเทยีมผู้ชาย	ในขณะน้ันสีโหม้มอีายไุด้	

๑๑	ปีก็ได้เข้าเรียนที่โรงเรียนนี้ประมาณ	๒-๓	ปี	จากนั้นนางสาวเอดน่า	โคล์	(ต่อมาได้

เป็นครใูหญ่โรงเรยีนกลุสตรวัีงหลังเมือ่	พ.ศ.	๒๔๖๔	ปัจจุบันคอืโรงเรยีนวัฒนาวิทยาลัย)	

ต้องลงไปอยู่กรุงเทพฯ	 โรงเรียนจึงมีอันต้องยกเลิกไป	 การที่สีโหม้เป็นคริสเตียนจึงมี

โอกาสเข้าสู่การเรยีนรูท้ีเ่ป็นระบบการศกึษาแบบตะวันตกและความรูแ้บบสมยัใหม่	คอื

ความรูแ้บบวิทยาศาสตร์	ภมูศิาสตร์	ซ่ึงเน้ือหาวิชาความรูต่้างกบัการเรยีนของเดก็ชาย

ส่วนใหญ่ในวัยเดียวกันในสมัยน้ัน	 ดังจะเห็นได้ว่า	 เมื่อมิชชันนารีอเมริกันเข้ามายัง

สยาม	ได้น�าเอาลูกโลกจ�าลอง	แผนที่	นาฬิกาและอื่น	ๆ 	มาเป็นเครื่องมือในการอธิบาย

ความรู้และความเข้าใจใหม่เกี่ยวกับโลก	 จักรวาลและเวลาให้กับคนในสังคมไทยโดย

เฉพาะชนช้ันน�าสยาม	 (Pongudom,	 2007,	 p.	 49)	 จึงน่าจะมีส่วนให้สีโหม้	 เล่าถึง

“โลก”	 ที่เขาได้พบเห็นในขณะเดินทางไปสหรัฐอเมริกาไว้ในหนังสือฝากถึงพ่อแม่ใน

ลักษณะของ	“โลก”	ตามความรู้แบบตะวันตก

	 นอกจากนี้	 สีโหม้	 ยังได้เรียนรู้เรื่องของภูมิศาสตร์ของ	 “โลก”	 ผู้คนบนโลก	

วิทยาการ	 เทคโนโลยี	 และความทันสมัยจากประสบการณ์ที่ได้พบเห็นเมื่อเดินทางไป

สหรฐัอเมรกิา	ดงัเหน็ได้จากเรือ่งราวเกีย่วกบับ้านเมอืงอ่ืน	ๆ 	ทีเ่ขาไปถงึและสภาพของ

สิ่งต่าง	ๆ 	ในสหรัฐอเมริกา	โดยมีปัจจัยที่หนุนเสริมคือ	อุปนิสัยที่ต้องการเรียนรู้ความรู้

ใหม่	ๆ	เพิ่มเติม	ดังที่เขาเขียนในจดหมายฉบับที่หนึ่งว่า	“อันนึ่ง	ข้าคิดว่าเมื่อเถิงเมือง

อะเมริกาแล้ว	 จักอยู่เรียนหนังสือสักขวบหน่ึง	 พอจักได้ความรู้พ่อง	 เมื่อป่วยการ

มาแล้ว	 กันจักปิ๊กมาบ่ได้ความรู้	 ก็ไปเสียเวลาบ่ดาย”	 (Satrabhaya,	 and	 Palanan,	

2014,	p.	75)
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	 ด้วยเหตุน้ีจึงพบว่า	 ทัศนะเกี่ยวกับโลกของสีโหม้	 วิชัยมีความแตกต่างจาก

โลกทัศน์ของคนล้านนายุคก่อนหน้าและคนร่วมสมัยกับเขาอย่างชัดเจน	 กล่าวคือ

ในขณะที่คนล้านนายุคก่อนหน้ามองและอธิบายโลกบนพื้นฐานคติไตรภูมิที่มองว่า

จักรวาลซึ่งเป็นที่ตั้งของโลกนั้นมีภูเขาสิเนรุหรือเขาพระสุเมรุเป็นแกนกลาง	มีลักษณะ

กลม	ตัง้อยูเ่หนือน�า้	มเีขาสิเนรรุองรบัเป็นฐาน	๓	ลูกในลักษณะเป็นสามเส้าหรอืสามยอด	

มีภูเขาสัตภัณฑ์ทั้งเจ็ดล้อมรอบทุกด้าน	 มีทวีปใหญ่ส่ีทวีปและมีทวีปเล็กเป็นบริวาร

๒๐๐๐	ทวีป	มีมหาสมุทรอยู่ในจักรวาล	มีนรกใหญ่	๘	ขุมอยู่ใต้แผ่นดินและมีนรกเล็ก

เป็นบรวิาร	มสีวรรค์ช้ันกามาจจระ	๖	ช้ัน	ช้ันรปูปาวัจจรภมุม์	๑๖	ช้ัน	และอรปูาวัจจรภมุม์	

๔	 ช้ัน	 (Traipum	 chabap	 thongthin,	 2012,	 p.	 72)	 โดยมนุษย์อาศัยอยู่ที่บริเวณ

ชมพูทวีป	ซึ่งมีขนาดรูปร่างและองค์ประกอบดังนี้

 กว้างหมื่นโยช ๔ พันโยช น�้าถ้วมเสียเปนแม่น�้าอันใหย่

อันหน้อยหากไฟถ้วมเสีย ๔ พันโยช เปนที่อยู่แห่งคนทังหลายเท่ามี 

๖ พันโยช เปนปล่าหิมวันต์ ๓ พันโยชแล…เมืองทังหลายอันมีใน

ชมพูทวีปน้ีได้ ๖ หมื่น ๓ พันเมืองแลเมืองใหย่ฝูงใหย่ ปรากฏมี

ชาวเมืองแลเมืองอัน ๑ ชื่อพาราณสี เมืองอัน ๑ ชื่อสาวัตถี เมือง

อัน ๑ ชื่อเวสาลี เมืองพาราณสีนั้นเข้าตั้งใกล้แม่น�้าอัน ๑ ก้อนหิน

ก้อนน่ึงมีท�่ากลางแม่น�้าแนน้ันมี สงสฐานเปนดั่งหัวช้างน้ัน บาง

พร่องว่าเปนดั่งหัววอกนั้น เมื่อใดน�้าลงเขิย จิ่งจังหัน คนทังหลาย

ก็เรียกว่าแม่น�้าอันน้ีนช่ือพาราณสี ก็ใส่ช่ือเวียงพรารณสีว่าอ้ันแล 

เมอืงสาวัตถน้ัีนยงัมฤีาสีตน ๑ ช่ือสุวัตถริสี มรีทิธมีากนัก มาตกแต่ง

ตั้งเวียงนั้น เหตุดังอั้นเมืองนั้นชื่อว่าสาวัตถีแล

(Traipum	chabap	thongthin,	2012,	p.	29)

	 การมองและอธิบายโลกด้วยคติไตรภูมิอย่างที่พบในหนังสือไตรภูมิฉบับ

ท้องถิน่ยงัคงมกีารสืบทอดและผลิตซ�า้ต่อมาในช่วงทีสี่โหม้เตบิโตและได้ไปสหรฐัอเมรกิา

จนกระทั่งสีโหม้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา	 ดังที่ได้กล่าวถึงคัมภีร์จักกวาฬทีปนีที่มีการ

ผลิตขึ้นในช่วงทศวรรษ	๒๔๑๐	ถึงทศวรรษ	๒๔๕๐	ดังที่ได้กล่าวไว้ข้างต้น	 ตลอดจน

ร่องรอยที่แสดงให้เห็นว่าในยุคที่สีโหม้เกิดและเติบโตน้ันคนล้านนาส่วนใหญ่มีความรู	้
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ความเชื่อ	 คนละชุดกับสีโหม้	 วิชัย	 ดังเห็นได้จากการที่คนในล้านนามีการประกอบพิธี

เล้ียงผีเส้ือเมืองและผีเจ้าที่ตามคติความเช่ือการนับถือผีที่มีการสืบทอดกันมาตั้งแต่

ก่อนหน้าสีโหม้จะไปสหรัฐอเมริกาเมื่อ	 พ.ศ.	 ๒๔๓๓	 จนถึงทศวรรษ	 ๒๔๕๐	 ซ่ึงสีโหม้

กลับจากสหรัฐอเมริกามาอยู่เชียงใหม่แล้วเป็นเวลา	๒๐	กว่าปี	

	 เมื่อเทียบทัศนะเกี่ยวกับ	 “โลก”	 ของคนล้านนาที่อิงกับคติไตรภูมิกับทัศนะ

เกีย่วกบั	“โลก”	ของสีโหม้ทีไ่ด้กล่าวในส่วนต้นของบทความจะเหน็ได้ว่ามคีวามแตกต่าง

กันอย่างมาก	 ถึงแม้ว่าทัศนะเกี่ยวกับ	 “โลก”	 ของสีโหม้	 วิชัย	 จะต่างจาก	 “โลก”	 ใน

ความรับรู้ของชาวล้านนาที่ไม่ใช่คริสเตียนและยังคงมองโลกด้วยกรอบความคิดแบบ

ไตรภูมิ	โดยความแตกต่างนี้เป็นผลจากการที่	สีโหม้	หนุ่มลูกข้าวนึ่ง	เกิดในครอบครัวที่

พ่อเปล่ียนมานับถือคริสต์ศาสนา	 และได้เรียนกับมิชชันนารีอเมริกัน	 สีโหม้จึงน่าจะมี

พื้นฐานความรู้เกี่ยวกับ	 “โลก”	 จากค�าอธิบายแบบตะวันตกอยู่บ้างแล้ว	 ต่อมาเมื่อได้

เดินทางไปสหรัฐอเมริกา	 ประสบการณ์ที่เขาได้พบเห็นจึงเป็นแว่นที่ส่องให้ความรู้

เกี่ยวกับ	“โลก”	จากความรู้แบบตะวันตกยิ่งชัดเจนเป็นรูปเป็นร่างขึ้น	ขณะที่คนล้านนา

ที่ไม่ใช่คริสเตียนมีโลกทัศน์คนละแบบกับสีโหม้อย่างส้ินเชิง	 เน่ืองจากความรู้ของคน

ล้านนาที่ไม่ใช่คริสเตียนเป็นความรู้คนละชุดกับความรู้ของสีโหม้

	 ทั้งยังมีข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการเข้าไปของการศึกษาแผนใหม่หรือแผน

ตะวันตกที่เป็นตัวน�าพาให้คนล้านนาเปลี่ยนแปลงความรู้	 ความเข้าใจต่าง	 ๆ	 เกี่ยวกับ

ส่ิงทีพ่บเจอในชีวิตประจ�าวันจากการอธบิายบนฐานคดิแบบดัง้เดมิมาเป็นการเข้าใจและ

อธบิายด้วยความรูแ้บบใหม่	แสดงให้เหน็ว่าการเข้ามาของการศกึษาแผนใหม่ในล้านนาน้ัน

มิชชันนารีอเมริกันที่เข้าไปปฏิบัติงานในพื้นที่ได้น�าความรู้สมัยใหม่เข้าไปเผยแพร่ควบคู่

ไปกับการสอนคริสต์ศาสนาด้วย	และมิชชันนารีอเมริกันได้ตั้งโรงเรียนขึ้นในล้านนาถึง	

๑๕	แห่งในบริเวณศูนย์พันธกิจของคริสเตียน	๕	ศูนย์	ในพื้นที่ล้านนาเม่ือ	พ.ศ.	๒๔๕๐	

แต่ปัญหาของโรงเรียนที่ตั้งโดยมิชชันนารีอเมริกันเหล่าน้ีคือ	 ส่วนใหญ่แล้วโรงเรียน

จะตั้งอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่	 ไม่ได้กระจายตัวออกไปยังเมื่องอื่น	ๆ	เท่าไรนัก	อีกทั้ง

โรงเรียนเหล่าน้ีโดยมากแล้วไม่ใช่โรงเรียนที่เปิดสอนแบบเต็มเวลา	 มีอุปกรณ์ในการ

สอนไม่เพียงพอและขาดครูที่ใช้ภาษาท้องถิ่นหรือภาษาไทยได้อย่างมีคุณภาพ	 อีกทั้ง

ในเวลาต่อมายังต้องแข่งขันกับโรงเรียนที่รัฐบาลสยามตั้งข้ึน	 (Sindhuprama,	 1988,

p.	101-109)
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	 ขณะทีก่ารจัดการศกึษาแผนใหม่โดยรฐับาลกลางทีก่รงุเทพฯ	เริม่เข้าสู่ล้านนา

หรือพื้นที่ภาคเหนือของสยามในช่วงต้นทศวรรษ	 ๒๔๓๐	 โดยจ�ากัดอยู่ในเขตเชียงใหม่

และล�าปาง	 ด้านผู้เรียนน้ันรัฐบาลสยามมุ่งเป้าไปที่บุตรชายของเจ้าเมืองและขุนนาง

ท้องถิ่นเป็นหลัก	 จนกระทั่งช่วงต้นทศวรรษ	 ๒๔๔๐	 รัฐบาลสยามจึงด�าเนินการขยาย

การศกึษาแผนใหม่ไปยงัพืน้ทีอ่ื่น	ๆ 	ในภาคเหนือและขยายกลุ่มผู้เรยีน	แต่การด�าเนินการ

ของรัฐบาลสยามเป็นไปอย่างล่าช้า	(Sindhuprama,	1988,	p.	81-86)	

	 ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่าในช่วงเวลา	๒๐	ปีระหว่างทศวรรษ	๒๔๓๐	ถึงทศวรรษ	

๒๔๔๐	มีราษฎรชาวล้านนาจ�านวนไม่มากนักที่มอง	เข้าใจ	และอธิบายโลกด้วยความรู้

แผนใหม่และทัศนะแบบประจักษ์นิยมอย่างสีโหม้	 วิชัย	 ประเด็นที่น่าสนใจคือทัศนะ

เกี่ยวกับ	“โลก”	ของสีโหม้	มีความสอดคล้องกับความรู้	ความคิด	เกี่ยวกับ	“โลก”	ของ

ชนช้ันน�าสยามในสมยัพระบาทสมเดจ็พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั	ซ่ึงได้ผ่านการปะทะกนั

ระหว่างความรูท้างภมูศิาสตร์และแนวคดิเรือ่งดนิแดนแบบรฐัสมยัใหม่	(แบบตะวันตก)	

กบัความรูเ้กีย่วกบัโลกและดนิแดนต่าง	ๆ 	ตามคตไิตรภมู	ิโดยความรูแ้บบสมยัใหม่ได้รบั

ชัยชนะจึงมีการก�าหนด	“ภูมิกายา	(Geo-body)”	หรือตัวตนทางภูมิศาสตร์ของสยามที่

ปรากฏเป็นรูปธรรมในแผนที่	(Winichakul,	2013)	

	 ทั้งน้ีการปรากฏขึ้นของ	 “ภูมิกายา”	 ของสยาม	 ยังกระทบต่อล้านนาด้วย

เน่ืองจากในการเจรจาเรื่องเขตแดนระหว่างรัฐบาลสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระ

จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวกับอังกฤษ	ซึ่งได้พม่าเป็นอาณานิคม	 รวมทั้งการเจรจาระหว่าง

สยามกับอังกฤษเพื่อหาทางแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับผลประโยชน์ป่าไม้ตามแนว

ชายแดนล้านนา-พม่า	 น�าไปสู่การท�าสนธิสัญญาเชียงใหม่ระหว่างสยามกับอังกฤษถึง	

๒	ครั้งใน	พ.ศ.	๒๔๑๖	และ	พ.ศ.	๒๔๒๖	มีผลให้เกิด	“ภูมิกายา”	ของล้านนาขึ้นด้วยทั้งที่

ก่อนหน้านั้นไม่เคยมีมาก่อน	(Kraipakorn,	2014,	p.	18-33)

	 ผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตว่า	การปรากฏขึ้นของ	“ภูมิกายา”	ของสยามและของ

ล้านนา	 อันเป็นผลสืบเน่ืองจากชัยชนะของความรู ้ด้านภูมิศาสตร์แบบตะวันตก

มคีวามหมายแฝงถงึการทีช่นช้ันน�าสยามมทีศันะเกีย่วกบั	“โลก”	ตามความรูแ้บบตะวันตก

และทศันะแบบใหม่น้ีจะถกูถ่ายทอดไปสู่ผู้คนในล้านนาเมือ่สยามได้ผนวกล้านนาเข้าเป็น

ส่วนหน่ึงของตนเองอย่างสมบรูณ์และมกีารจัดระบบการปกครองและระบบการศกึษา
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ของล้านนาโดยน�าเอาวิถีการปฏิบัติและความรู้แบบสมัยใหม่เข้าไปเผยแพร่ในล้านนา	

ทั้งนี้ประเด็นที่น่าคิดต่อคือ	ความสอดคล้องระหว่างทัศนะเกี่ยวกับ	 “โลก”	 ของสีโหม้	

วิชัย	กบัทศันะของชนช้ันน�าสยาม	มปีฏสัิมพนัธ์กนัหรอืไม่	อย่างไร	อย่างไรกด็	ีเน่ืองด้วย

ประเด็นเกี่ยวกับการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ	 “โลก”	 ตามทัศนะของชนช้ันน�าสยามสู่

ล้านนา	รวมทั้งประเด็นปฏิสัมพันธ์ระหว่างทัศนะเกี่ยวกับ	“โลก”	ของสีโหม้	วิชัย	กับ

ทัศนะของชนชั้นน�าสยามสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	 จ�าเป็นต้อง

อธิบายในรายละเอียดค่อนข้างมาก	 ประกอบกับข้อจ�ากัดของเน้ือที่บทความน้ี	 ผู้วิจัย

จึงขอละไว้โดยจะหาพื้นที่อธิบายโดยละเอียดยิ่งขึ้นในโอกาสหน้า

	 ทั้งน้ีผู้วิจัยขอตั้งข้อสังเกตเพิ่มเติมอีกประการหน่ึงว่า	 มีความเป็นไปได้ที่

โลกทัศน์หรือทัศนะมุมมองต่อโลกและผู้คนของสีโหม้ที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานความจริง

เชิงประจักษ์จะน�าไปสู่การที่สีโหม้ด�าเนินชีวิตในวิถีสมัยใหม่ภายหลังกลับมาจาก

สหรัฐอเมริกาแล้ว	 เช่น	 ต้ังโรงเรียนพัฒนาวิทยา	 โรงเรียนกึ่งอนุบาลคล้ายการเรียน

ช้ันต้นของโรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัยและดาราวิทยาลัย	 (Satrabhaya,	 and	

Palanan,	 2014,	 p.	 15)	 รวมทั้งการท�างานกับบริษัทป่าไม้ของชาวตะวันตกหลังจาก

สีโหม้กลับมาจากสหรัฐอเมริกา	(Satrabhaya,	and	Palanan,	2014,	p.	12)	

	 ผู้วิจัยเห็นว่าการด�าเนินชีวิตในวิถีสมัยใหม่ของสีโหม้	 วิชัย	 เป็นวิถีปฏิบัติที่

สอดคล้องเกี่ยวเน่ืองกับโลกทัศน์แบบใหม่	 ในลักษณะคล้ายกับที่นิธิ	 เอียวศรีวงศ์	 ได้

วิเคราะห์ถงึโลกทศัน์ของชนช้ันน�าสมยัต้นรตันโกสินทร์	ไว้ในบทความเรือ่ง	“วัฒนธรรม

กระฎุมพกีบัวรรณกรรมต้นรตันโกสินทร์”	ว่า	จากการทีช่นช้ันน�ามองและเข้าใจโลกตาม

ความจรงิเชิงประจักษ์	รวมถงึการเป็นผู้ประกอบการค้า	ท�าให้การปฏบัิตใินชวิีตจรงิและ

รสนิยมของชนชัน้น�าสมยัต้นรตันโกสนิทร์เป็นไปในทศิทางทีส่อดคล้องกบัโลกทศัน์	เช่น	

การอ่านวรรณกรรมที่มีเน้ือหาสอดคล้องกับความจริงตามประสบการณ์ของมนุษย	์

การท�าการค้าเพื่อแสวงหาความมั่งคั่ง	 (Aeusriwongse,	 1995)	 กล่าวคือ	 การที่

สีโหม้	วิชัย	มีโลกทัศน์แบบใหม่ที่สอดคล้องกับวิธีคิดแบบตะวันตกน�ามาสู่การปฏิบัติใน

ชีวิตจริง	 เช่น	 การท�างานกับบริษัทของชาวตะวันตกหรือการเปิดโรงเรียนตามแบบ

ตะวันตก	 อย่างไรก็ดี	 ประเด็นน้ีเป็นเพียงข้อสังเกตที่ตั้งไว้ในที่น้ี	 ยังต้องพิสูจน์ขยาย

ความต่อไป	
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๕. ส่งท้าย 

	 บทความน้ีพยายามศึกษาท�าความเข้าใจโลกทัศน์ของสีโหม้	 วิชัย	 ซ่ึงเป็นคน

ไท-ยวน	(คนพื้นเมืองเชียงใหม่)	ที่ได้เรียนรู้ความรู้สมัยใหม่แบบตะวันตก	ยิ่งไปกว่านั้น

คือได้มีประสบการณ์เดินทางและใช้ชีวิตในประเทศสหรัฐอเมริกาช่วงหน่ึง	 จากการ

ศึกษาพบว่า	 สีโหม้มีทัศนะในการอธิบาย	 “โลก”	 ที่แตกต่างจากคนพื้นเมืองเชียงใหม่

รุ่นก่อนหน้ารวมทั้งคนรุ่นเดียวกันส่วนหนึ่ง	กล่าวคือสีโหม้มองและอธิบาย	“โลก”	จาก

สภาพความเป็นจรงิทีป่ระสบพบเหน็ตามแผนทีห่รอืความรูภ้มูศิาสตร์แบบตะวันตก	ขณะ

ที่คนล้านนายุคก่อนหน้าและคนร่วมสมัยกับสีโหม้ส่วนใหญ่มองและอธิบาย	 “โลก”	

บนกรอบความคิดคติไตรภูมิ	 ความแตกต่างดังกล่าวน้ีอันเป็นผลมาจากการที่สีโหม้	

วิชัย	 เกิดและเติบโตในครอบครัวที่นับถือคริสต์ศาสนา	 ได้เรียนกับมิชชันนารีอเมริกัน	

รวมทั้งมีประสบการณ์เดินทางไปสหรัฐอเมริกา	

	 ผู้วิจัยเห็นว่า	 กรณีของสีโหม้	 วิชัย	 เป็นตัวอย่างที่ท�าให้เราเข้าใจถึงโลกทัศน์

ของคนพื้นเมืองเชียงใหม่ในช่วงเวลาส�าคัญในประวัติศาสตร์คือ	 ช่วงเวลาที่ล้านนา

ก�าลังเปล่ียนผ่านจากยุคจารีตสู่สมัยใหม่	 โดยการเข้าใจประเด็นเกี่ยวกับโลกทัศน์ของ

คนในสังคมหนึ่ง	ๆ	ในยุคของการเปลี่ยนผ่านนี้จะท�าให้เราเข้าใจการเปลี่ยนแปลงของ

สังคมได้ดีขึ้นด้วย	 อย่างไรก็ตาม	 ส่ิงที่บทความน้ีเสนอในขณะน้ีเป็นเพียงข้อเสนอ

เบื้องต้นที่จะได้ขยายความต่อไป
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