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บทที ่3 
ความเป็นมาอ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 

 
 
3.1 ประวตัิความเป็นมาจังหวดัแม่ฮ่องสอน 

แต่เดิมบริเวณท่ีตั้งเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบนัเป็นเพียงสถานท่ีท่ีมีผูค้นมาปลูกกระท่อมอาศยัอยู ่
บริเวณท่ีราบริมเชิงเขา ซ่ึงเป็นท าเลท่ีเหมาะส าหรับการเพาะปลูกมาก ผูท่ี้อาศยัตามท่ีราบมกัจะเป็น
ชาวไทยใหญ่ ส่วนผูท่ี้อาศยัอยู่บนดอยมกัจะเป็นกะเหร่ียง ลวัะ และมูเซอ บริเวณน้ีอยู่ห่างจากแม่น ้ า
คง1 ประมาณ 40 กิโลเมตร และมีอาณาเขตติดกบัรัฐฉาน ประเทศพม่า  

ต่อมาเม่ือประมาณ พ.ศ. 2374 สมยัเจา้หลวงพุทธวงศเ์ป็นพระเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ และตอ้งการ
ชา้งป่าไวใ้ชง้าน จึงให้เจา้แกว้เมืองมาซ่ึงเป็นญาติพร้อมดว้ยก าลงัชา้งต่อหมอควาญออกเดินทางไปส ารวจ
และไล่จบัช้างป่ามาฝึกใช้งาน เจา้แกว้เมืองมาจึงยกกระบวนเดินทางรอนแรมจากเชียงใหม่ผ่านทาง
เมืองปาย ใชเ้วลาหลายคืนจนบรรลุถึงป่าแห่งหน่ึง ทางทิศใตริ้มฝ่ังแม่น ้ าปายเป็นป่าดงวา่งเปล่าและเป็น
ดินโป่งท่ีมีหมูป่าลงมากินโป่งชุกชุม เจ้าแก้วเมืองมาพิจารณาเห็นว่า ท่ีแถวน้ีเป็นท าเลท่ีดี น ้ าท่า
บริบูรณ์สมควรท่ีจะตั้งเป็นหมู่บา้นจึงหยุดพกัอยู ่ณ ท่ีน้ี และเรียกผูค้นท่ีตั้งบา้นเรือนอยูริ่มห้วยริมเขาซ่ึง
เป็นชาวไทใหญ่และกะเหร่ียง (ยางแดง) มาประชุมช้ีแจงให้ทราบถึงความคิดท่ีจะตั้งบริเวณน้ีข้ึนเป็น
หมู่บา้นและบุกเบิกท่ีดินท่ีเป็นไร่นาท่ีท ามาหากินต่อไป และเจา้แกว้เมืองมาแต่งตั้งให้ชาวไทใหญ่ผู ้
หน่ึงซ่ึงเป็นคนเฉลียวฉลาดและมีความรู้ดีกวา่คนอ่ืนในหมู่บา้น ช่ือ “พะกาหม่อง” ให้เป็น “ก๊าง2” มี
หนา้ท่ีคอยควบคุมดูแล และใหค้  าแนะน าพวกลูกบา้นใน พะกาหม่องไดเ้ป็นผูช้กัชวนเกล้ียกล่อมพวก
ท่ีอยูใ่กลเ้คียงให้ยา้ยมาอยูร่วมกนัตั้งช่ือหมู่บา้นนั้นวา่ “บา้นโป่งหมู” โดยถือเอาท่ีโป่งนั้นมีหมูป่าลง
มากินโป่งมากนัน่เอง ปัจจุบนัหมู่บา้นน้ี เรียกว่า “บา้นปางหมู” อยูห่่างจากท่ีวา่การอ าเภอประมาณ 6 
กิโลเมตร  

เม่ือจดัตั้งหมู่บา้นแลว้เจา้แกว้เมืองมาก็ยกขบวนออกเดินทางตรวจชายแดน และคลอ้งช้างป่า
ต่อไป จนถึงล าห้วยแห่งหน่ึง มีรอยชา้งป่าอยูม่ากมายจึงหยดุคลอ้งชา้งป่าไดห้ลายเชือก แลว้ใหต้ั้งคอก
สอนชา้งในร่องหว้ย ริมห้วยนั้นเป็นพื้นท่ีราบกวา้งขวางพื้นดินดีกวา่บา้นโป่งหมูและมีชาวไทใหญ่ตั้ง
กระท่อมอยูเ่ป็นอนัมาก เจา้แกว้เมืองมาพิจารณาเห็นวา่เป็นท าเลท่ีเหมาะสมพอท่ีจะตั้งเป็นหมู่บา้นอีก
แห่งหน่ึง จึงเรียกชาวไทใหญ่อีกคนหน่ึงซ่ึงเป็นบุตรเขยของพะกาหม่อง ช่ือ “แสนโกม” แต่งตั้ ง
เป็นก๊าง เป็นผูท่ี้เกล้ียกล่อมผูค้นให้มาอยู่รวมกนั จนกลายเป็นหมู่บ้านใหญ่ เจา้แก้วเมืองมาตั้งช่ือ

                                                           
1 แม่น ้าคง หรือ แม่น ้าสาละวิน 
2 ก๊าง คือ ต  าแหน่งนายบา้นหรือผูใ้หญ่บา้น 
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หมู่บา้นนั้นว่า “บา้นแม่ฮ่องสอน3” โดยอาศยัท่ีร่องน ้ าเป็นคอกท่ีฝึกสอนช้างป่า เม่ือเจา้แกว้เมืองมา
คลอ้งช้างป่าไดพ้อสมควรแลว้ก็เดินทางกลบัเมืองเชียงใหม่ แลว้กราบทูลให้พระเจา้มโหตรประเทศ
ทราบ4  

เม่ือเจา้แก้วเมืองมากลบันครเชียงใหม่แล้ว พะกาหม่องและแสนโกมบุตรเขยก็ได้พยายาม
ชักชวนผูค้นท่ีอยู่ใกล้เคียง ให้อพยพครอบครัวมาตั้งบา้นเรือนอยู่ท  ามาหากินจนแน่นหนาข้ึนเป็น
หมู่บา้นใหญ่ และต่อมาเห็นวา่บริเวณนั้นมีไมส้ักมาก พะกาหม่องและแสนโกมเห็นวา่หากตดัเอาไม้
สักนั้นไปขายประเทศพม่าโดยใชว้ธีิชกัลากลงล าห้วย แลว้ปล่อยให้ไหลลงแม่น ้าคงก็คงไดเ้งินมาช่วย
ในด้านเศรษฐกิจและการบ ารุงบ้านเมือง เม่ือปรึกษาหารือกันดีแล้วพะกาหม่องและแสนโกม จึง
เดินทางเขา้มาเฝ้าพระเจา้มโหตรประเทศฯ ท่ีนครเชียงใหม่ กราบทูลขออนุญาตตดัฟันชกัลากไมไ้ป
ขายแลว้จะแบ่งเงินค่าตอบแทนถวายตลอดปี พระเจา้มโหตรประเทศฯ ก็ทรงอนุญาต พะกาหม่องและ
แสนโกม จึงทูลลากลบั และเร่ิมลงมือท าไมข้อนสักส่งไปขายท่ีเมืองมะละแหม่ง ประเทศพม่าไดเ้งิน
มาก็เก็บแบ่งถวายพระเจา้มโหตรประเทศฯ ทุกปี นอกนั้นก็ใชป้ระโยชน์ส่วนตวัและบ ารุงบา้นเมือง5  

คร้ันถึงพ.ศ. 2397 พระเจา้มโหตรประเทศฯ ถึงแก่พิลาลยั เจา้กาวิโลรสซ่ึงด ารงต าแหน่งเจา้หวั
เมืองแกว้ไดเ้ป็นเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่แทน ทรงนามวา่ “พระเจา้กาวิโลรสสุริยวงศ์” ใน พ.ศ. 2399 
พะกาหม่องและแสนโกมยงัคงท าป่าไมแ้ละส่งเงินไปถวายทุกปี พะกาหม่องกบัแสนโกมจึงมีฐานะดี
ข้ึน และหมู่บา้นโป่งหมูและบา้นแม่ฮ่องสอนก็เจริญข้ึนตามล าดบั ในคร้ังนั้นหัวเมืองไทใหญ่ตามแถบ
ตะวนัตก  ฝ่ังแม่น ้าคงเกิดการจลาจลเกิดรบราฆ่าฟัน จึงมีชาวไทใหญ่อพยพครอบครัวเขา้มาอาศยัอยูท่ี่
บา้นปางหมูหรือโป่งหมู และบา้นแม่ฮ่องสอนมากข้ึน บางพวกก็ลงไปอาศยัอยูท่ี่บา้นขนุยวม บางพวก
อพยพเลยข้ึนไปทางเหนือไปอยู่ท่ีเมืองปาย กลุ่มพวกไทใหญ่ท่ีอพยพเขา้มาน้ี มีผูห้น่ึงช่ือว่า “ชาน
กะเล” เป็นชาวเมืองจ๋ามกาเป็นคนขยนัขนัแข็งชานกะเลเขา้มาอาศยัท่ีบา้นปางหมู และช่วยพะกาหม่องท า
ไมด้ว้ยความซ่ือสัตย ์และตั้งใจท างานโดยไม่เห็นแก่เหน่ือยยาก พะกาหม่องไวว้างใจและรักใคร่มาก
ถึงกบัยกลูกสาวช่ือนางใส ใหเ้ป็นภรรยา มีบุตรดว้ยกนัหน่ึงช่ือ นางค า  

หมู่บ้านปางหมูและบ้านแม่ฮ่องสอนก็มีผูค้นมาอาศยัหนาแน่นยิ่งข้ึน และในปี พ.ศ. 2409 
นัน่เอง มีเหตุการณ์ส าคญัท่ีชกัน าเอาบุคคลส าคญัของชาวไทใหญ่ให้มาอพยพอยู่ในแม่ฮ่องสอนอีกคือ
เจา้ฟ้าเมืองนายมีเร่ืองขดัเคืองกบั เจา้ฟ้าโกหล่านเจา้เมืองหมอกใหม่ จึงไดย้กทพัมาตีเมืองหมอกใหม่
แตก เจ้าฟ้าโกหล่านเจ้าเมืองหมอกใหม่จึงพาครอบครัวอพยพเข้ามาอาศยัอยู่กับแสนโกมท่ีบ้าน
แม่ฮ่องสอน เจา้ฟ้าโกหล่านมีภรรยาช่ือ นาง เก๋ียง มีบุตรชายช่ือ เจา้ขุนหลวง มีหลาน 4 คนเป็นชาย 1 
หญิง 3 ชายช่ือ ขนุแจหญิงช่ือ เจา้หอม เจา้นางนุ เจา้นางเม้ียะ เม่ือเจา้ฟ้าโกหล่านมาอาศยัอยูด่ว้ย แสน

                                                           
3 ฮ่อง ภาษาลา้นนา หมายถึง ร่อง 
4ส านกังานวฒันธรรมจงัหวดัแม่ฮ่องสอน 254 8 : 48-4 9 
5 เร่ืองเดิม หนา้ 49 
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โกมไดมี้หนงัสือทูลใหพ้ระเจา้กาวโิลรสฯ ทราบพระเจา้กาวโิลรสฯ จึงรับสั่งใหส่้งตวัเขา้เฝ้า แต่เจา้ฟ้า
โกหล่านป่วย จึงส่งเจา้ขนุหลวงบุตรไปแทน พระเจา้กาวิโลรส โปรดเจา้ขุนหลวงทรงยกเจา้อุบลวรรณาผู ้
เป็นหลานให้เป็นภรรยาอยูกิ่นดว้ยกนัท่ีเชียงใหม่ จนมีบุตรคนหน่ึงช่ือ เจา้นอ้ยสุขเกษมและอนุญาตให้
เจา้ฟ้าโกหล่านอาศยัอยูใ่นเขตแดนต่อไป ต่อมานางใสภรรยาของชานกะเลถึงแก่กรรม เจา้ฟ้าโกหล่านจึง
ทรงยกเจา้นางเม๊ียะหลานสาวคนเล็กให้เป็นภรรยาของชานกะเล ชานกะเลไปตั้งเมืองอยู่บนภูเขาอีก
แห่งหน่ึงทางเหนือตน้แม่น ้ ายวม เรียกวา่ เมืองขุนยวม ต่อมาในปี พ.ศ. 2417 พระเจา้อินทวชิยานนทฯ์ 
ทรงแต่งตั้ งให้ชานกะเลเป็น “พญาสิงหนาทราชา” เป็นพ่อเมืองคนแรกและยกฐานะหมู่บ้าน
แม่ฮ่องสอนข้ึนเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นเมืองหนา้ด่านต่อไป และยกเมืองปาย เมืองขุนยวมเป็นเมือง
รอง6  

พญาสิงหนาทราชาไดป้กครองเมืองและพฒันาเมืองแม่ฮ่องสอนให้เจริญข้ึนอยา่งรวดเร็ว มีการ
ขดุคูเมืองและสร้างประตูเมืองข้ึนอยา่งมัน่คง จนถึง พ.ศ. 2427 พญาสิงหนาทราชาไดถึ้งแก่กรรม เจา้ผู ้
ครองนครเชียงใหม่ไดแ้ต่งตั้งเจา้นางเม๊ียะผูเ้ป็นภรรยาของพญาสิงหนาทเป็นเจา้นางเมวดีข้ึนปกครอง
แทนชาวแม่ฮ่องสอนเรียกเจา้นางเมวดีวา่ “เจา้นางเม๊ียะ” โดยให้ปู่ โทะหรือพญาขนัธเสมาราชานุรักษ์ 
เป็นท่ีปรึกษาราชการแผน่ดิน ต่อมา พ.ศ. 2434 เจา้นางเม๊ียะถึงแก่กรรม พระเจา้อินทวชิยานนท์     เจา้
ผูป้กครองนครเชียงใหม่ จึงแต่งตั้งพญาขนัธเสมาราชานุรักษ์ เป็นพญาพิทกัษ์สยามเขต ให้ปกครอง
เมืองแม่ฮ่องสอนจนถึงปีพ.ศ. 2433 ตรงกบัสมยัรัชกาลท่ี 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระยาศรีสหเทพ
ปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยได้ตรวจราชการพื้นท่ีหัวเมืองมณฑลตะวนัตกเฉียงเหนือจึง
จดัระบบการปกครองใหม่เป็นรวมเมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม เมืองปาย และเมืองยวมหรือแม่สะ
เรียงปัจจุบนั เป็นหน่วยเดียวกนัเรียกวา่ “บริเวณเชียงใหม่ตะวนัตก” ตั้งท่ีวา่การแขวง(เทียบเท่าเมือง) 
ท่ีเมืองขุนยวม โดยแต่งตั้งนายโหมดเป็นนายแขวง7 และในปีเดียวกนัเมืองเชียงใหม่ได้แต่งตั้งขุนหลู่
บุตรของพญาพิทกัษ์สยามเขตเป็นพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี พ.ศ. 2446 ได้ยา้ยท่ีว่าการแขวงจากเมือง
ขนุยวมไปตั้งท่ีเมืองยวมแลว้เปล่ียนช่ือเป็น “บริเวณพายพัเหนือ” จนถึงปี พ.ศ. 2450 พญาพิทกัษส์ยามเขต
ถึงแก่กรรม เจา้เมืองเชียงใหม่จึงแต่งตั้งพญาพิศาลฮ่องสอนบุรีข้ึนปกครองเมืองแทน พ.ศ. 2453 รัชกาล
ท่ี 5 โปรดเกลา้ฯ ตั้งเมืองจตัวาข้ึนกบัมณฑลพายพั ยา้ยท่ีวา่การแขวงจากเมืองยวมมาตั้งท่ีแม่ฮ่องสอน
ให้ช่ือว่า “จังหวดัแม่ฮ่องสอน” แล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระศรสุรราช (เปล้ือง) มาปกครองเมือง
แม่ฮ่องสอน ถือวา่เป็นผูว้า่ราชการจงัหวดัแม่ฮ่องสอนคนแรก8 

 
 

                                                           
6 เร่ืองเดิม หนา้ 50 
7แจง้ความเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ลงวนัท่ี 11 กรกฎาคม ร.ศ. 119  
8 เร่ืองเดิม หนา้ 50 
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3.2 ประวตัิอ าเภอปาย 
อ าเภอปายเป็นเมืองเก่าแก่ ประชากรท่ีตั้งถ่ินฐานอยูใ่นดินแดนแห่งน้ีมาแต่เดิมคือชาวพา่ยหรือ

ไปร ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุท่ีใช้ภาษาตระกูลออสโตร-เอเชียติก สาขาวา้-เรียง ดงัมีร่องรอยหลกัฐาน
ซากวิหารและเจดียก์ระจายอยูท่ ัว่ไปทั้งบนภูเขาสูง ท่ีดอนเชิงเขา บริเวณพื้นราบลุ่มน ้ าปาย บางแห่ง
ก่อสร้างดว้ยหิน เช่น ในผืนป่าบริเวณใกลน้ ้ าตกเอิกเกอเต่อ ซ่ึงเป็นตน้น ้ าแม่ปิงนอ้ย บางแห่งมีการขุด
คูเป็นร่องลึกบนภูเขาสูงชนั มีเจดียบ์นยอดเขา 

มีหลกัฐานวา่เจา้เมืองคนแรกคือ ขนุส่างปาย ในสมยัพระเจา้มโหตรประเทศ พระราชาธิบดีเจา้
ผูค้รองนครเชียงใหม่ ส่งเจา้แกว้เมืองออกส ารวจชายแดน ไดพ้บวา่ภูมิประเทศน่าสนใจ จึงแนะน าให้
ขนุส่างปายยา้ยเมืองมาตั้งฝ่ังตะวนัตกของแม่น ้ าปายเพราะเป็นท่ีราบกวา้งขวาง ผูค้นจึงเรียกเมืองใหม่
วา่ "เวยีงใต"้ ส่วนเมืองเก่าเรียกวา่ "เวยีงเหนือ" 

ภูมิหลงัทางประวตัิศาสตร์ 
เมืองปายเป็นเมืองท่ีมีคนตั้งถ่ินฐานตั้งแต่สมยัก่อนประวติัศาสตร์ ในสมยัประวติัศาสตร์บริเวณ

ท่ีตั้งเมืองปายเป็นเมืองส าคญัของล้านนาในสมยัราชวงศ์มงัราย ซ่ึงมีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนยก์ลาง 
ต่อมาเมืองปายไดร้้างไปพร้อมกบัเมืองเชียงใหม่ ประมาณปี พ.ศ. 2318-2338 เมืองปายไดฟ้ื้นฟูเป็น
หมู่บา้นและพฒันาเป็นอ าเภอปาย โดยมีผูค้นหลายกลุ่มชาติพนัธ์ุอพยพเขา้มาอาศยัอยู ่ไดแ้ก่ คนไทย
วน (คนเมือง) ชาวไทใหญ่ ชาวลีซู ชาวมูเซอ และชาวไทยภูเขาเผา่ต่าง ๆ ทั้งน้ีเน่ืองจากเมืองปายตั้งอยู่
บริเวณท่ีอุดมสมบูรณ์ มีแม่น ้ าไหลผ่านหลายสาย เหมาะส าหรับการประกอบอาชีพเกษตรกรรม 
ปัจจุบนัเมืองปายเป็นเมืองชุมทางท่ีส าคญัเมืองหน่ึงบนเส้นทางระหวา่งเชียงใหม่กบัแม่ฮ่องสอน 

สมัยก่อนประวตัิศาสตร์ 
อ าเภอปายมีร่องรอยการอาศยัอยู่ของมนุษย์ยุคก่อนประวติัศาสตร์ และมีชุมชนโบราณท่ี

ปรากฏช่ือในต านานคมัภีร์ใบลานหลายเมือง และมีประวติัสืบต่อกันมานับร้อยปี ประกอบกับมี
หลกัฐานโบราณคดีปรากฏอยูใ่นชุมชนโบราณดงักล่าวดว้ย จากการศึกษาของพระครูปลดักวีวตัน์ธน
จรรย ์สุระมณี วดัเจดียห์ลวง อ าเภอเมืองเชียงใหม่ มีรายงานการส ารวจวา่ในเขตเมืองน้อย อ าเภอปาย 
มีหลกัฐานโบราณคดีสมยัก่อนประวติัศาสตร์ดงัน้ี 

ถ ้าผีแมน บา้นห้วยหก ต าบลเวียงเหนือ อยู่ห่างจากบา้นห้วยหกไปทางทิศตะวนัตกราว 1,500 
เมตร พบซากกระดูกและระแทะคลา้ยรางไมใ้ห้อาหารสัตวห์ลงเหลืออยู่ บางส่วนถูกชาวบา้นเผาไป
เกือบหมดแล้ว ถ ้ าผีแมนซ่ึงเป็นท่ีอยู่ของมนุษยก่์อนประวติัศาสตร์น้ีมีอยู่หลายแห่งในเขตจงัหวดั
แม่ฮ่องสอน  

ถ ้ าดอยปุ๊กตั้ง อยู่ทางทิศใต้ของบ้านห้วยเฮ้ีย ต าบลเวียงเหนือ ใช้เวลาเดินทางด้วยเท้าจาก
หมู่บา้นประมาณ 1 ชัว่โมง พบเคร่ืองใชข้องมนุษยถ์ ้ ามีลกัษณะเช่นเดียวกนักบัท่ีพบในถ ้ าผีแมนแห่ง
อ่ืน ๆ 
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ชุมชนโบราณเมืองน้อย 
ชุมชนโบราณเมืองนอ้ยเป็นชุมชนท่ีพบหลกัฐานทางดา้นโบราณคดี หลกัฐานต านาน และศิลา

จารึกท่ีสะทอ้นให้เห็นว่าเมืองน้อยเป็นเมืองส าคญัในสมยัประวติัศาสตร์ราชวงศม์งัราย ตั้งอยูใ่นเขต
ต าบลเวียงเหนือ ต าแหน่งละติจูดท่ี 19 องศา 30 ลิปดา 58 พิลิปดาเหนือ และลองจิจูดท่ี 98 องศา 30 
ลิปดา 50 พิลิปดาตะวนัออก ระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตร จากอ าเภอปายไปทางทิศเหนือ เม่ือสอง
ร้อยปีเศษมาน้ี เมืองน้อยมีสภาพเป็นเมืองร้าง ปัจจุบนัไดมี้ชนเผ่าปกาเกอะญอ (กะเหร่ียง) เขา้ไปจบั
จองอาศยัตั้งบา้นเรือนท่ีบา้นเมืองน้อย โดยมีช่ือใหม่หลายหมู่บา้น คือ บา้นหัวฝาย บา้นห้วยงู บา้ย
หว้ยเฮ้ีย บา้นหว้ยหก บา้นก่ิวหน่อ และบา้นมะเขือคนั 

เมืองน้อย : ชุมชนโบราณสมัยประวตัิศาสตร์ 
ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงเร่ืองราวเมืองน้อยว่า ในรัชกาลของพระเจา้ติโลกราช 

(พระญาติโลกราชะ) ปกครองเชียงใหม่ พ.ศ. 1984-2030 พระองคมี์โอรสช่ือทา้วบุญเรืองหรือศรีบุญ
เรืองครองเมืองเชียงราย ต่อมาถูกแม่ทา้วหอมุกกล่าวโทษ จึงให้ทา้วบุญเรืองไปครองน้อย ในท่ีสุดก็
ถูกฆ่าตาย เม่ือส้ินสมยัพระเจา้ติโลกราชแลว้ โอรสของทา้วบุญเรือง ช่ือพญายอดเชียงราย (พระญา
ยอดเชียงราย) ได้เสวยราชย์เป็นกษัตริย์เชียงใหม่ ปกครองได้ไม่นานถูกกล่าวหาว่า พระองค์
ราชาภิเษกวนัจนัทร์ ถือวา่เป็นกาลกิณีแก่บา้นเมือง ไม่ประพฤติอยูใ่นขนบธรรมเนียมของทา้วพระญา 
ไม่ประพฤติอยูใ่นทศพิธราชธรรม และยงัมีใจฝักใฝ่ไมตรีกบัฮ่อ เสนาอ ามาตยจึ์งไดล้ม้ราชบลัลงักแ์ละ
ได้อญัเชิญให้ไปครองเมืองน้อย ในปี พ.ศ. 2038 พญายอดเชียงรายประทบัอยู่เมืองน้อยได ้10 ปี ก็
เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2048 เม่ือพระชนมายุได้ 50 พรรษา พญาเมืองแก้ว (กษตัริยเ์มืองเชียงใหม่
และราชโอรสของพญายอดเชียงราย) ไดเ้สด็จมาถวายพระเพลิงพระศพของพญายอดเชียงรายท่ีเมือง
นอ้ย และสร้างอุโบสถครอบ 

คร้ันพญาเมืองแกว้เสด็จสวรรคตในปี พ.ศ. 2068 เสนาอ ามาตยไ์ดอ้ญัเชิญพระอนุชาจากเมือง
น้อยให้มาครองราชยเ์ชียงใหม่และราชาภิเษกเป็นพระเมืองเกษเกล้า (พระญาเมืองเกส) ในปี พ.ศ. 
2069 พระองค์ครองราชยจ์นถึง พ.ศ. 2081 (พระเมืองเกษเกลา้ครองราชยเ์มืองเชียงใหม่คร้ังท่ี 1 พ.ศ. 
2068-2081 คร้ังท่ี 2 พ.ศ. 2086-2088) เสนาอ ามาตยไ์ม่ชอบใจไดป้ลดพระองค์ออกจากราชบลัลงัก ์
และอญัเชิญทา้วซายค าราชโอรสให้ครองราชยแ์ทนในปี พ.ศ. 2081 ทา้วซายค าประพฤติตนไม่อยูใ่น
ทศพิธราชธรรม เสนาอ ามาตยไ์ดล้อบปลงพระชนมใ์นปี พ.ศ. 2086 และไดอ้ญัเชิญพระเมืองเกษเกลา้
จากเมืองนอ้ยมาครองราชยใ์นเมืองเชียงใหม่เป็นคร้ังท่ี 2 

บา้นเมืองน้อยมีโบราณสถานขนาดใหญ่ท่ีชาวบ้านเรียกว่า "วดัเจดียห์ลวง" ตั้ งอยู่บนพื้นท่ี
ประมาณ 4 ไร่ มีแนวก าแพงก าหนดเขตพุทธาวาสขนาด 80 x 100 x 1 เมตร ขนาดชุกชีวิหาร ฐานชุกชี
อุโบสถขนาด 4 x 8.50 เมตร ซุ้มประตูโขงดา้นทิศตะวนัออก เจดียข์นาด 11 x 11 x 17 เป็นเจดียแ์บบ
เชิงช้อนย่อเหล่ียม บางส่วนยงัมีลวดลายการก่ออิฐท ามุม เจดียถู์กสร้างข้ึนจากอิทธิพลของศิลปะ

ช2ิร®.,>s>

%

cn



76 

เชียงใหม่ในราวพุทธศตวรรษท่ี 20-21 เจดียถู์กขุดคน้หาสมบติัลกัษณะแบบผ่าอกไก่จากยอดถึงฐาน
ต ่าสุด มีหลุมลึกประมาณ 1 เมตร ท าให้มองเห็นฐานรากของการก่อสร้างเจดียท่ี์ใช้กอ้นหินธรรมชาติ
ขนาดใหญ่วางซ้อนกนัเป็นฐานราก ก้อนอิฐท่ีใช้ก่อสร้างมีขนาด 6 x 11 น้ิว และในบริเวณวดัเจดีย์
หลวงยงัพบจารึกบนแผน่อิฐ 2 ช้ิน 

จารึกหลักแรกพบในบริเวณด้านเหนือของโบราณสถาน จารึกด้วยอักษรธรรมล้านนา 
ภาษาไทยวน จ านวน 3 บรรทดั บรรทดัท่ี 2-3 จารึกกลบัหัว จากบรรทดัท่ี 1 ความว่า "(1) เชแผง (2) 
เนอ เหย เหย (3) ฅนบ่หลายแล แล แล" ความในจารึกช้ินน้ีกล่าวถึงนายเชแผง ผูเ้ป็นหน่ึงในผูป้ั้นอิฐ
ในการก่อสร้างศาสนสถานแห่งน้ี ร าลึกถึงคนจ านวนไม่มากนกัในการสร้างศาสนสถานแห่งน้ีหรือใน
เมืองน้ี 

   จารึกหลกัท่ีสองพบก่อร่วมกบัอิฐกอ้นอ่ืน ๆ ในบริเวณแนวก าแพงดา้นใตข้องโบราณสถาน 
จารึกด้วยอกัษรฝักขาม ภาษาไทยวน จ านวน 1 บรรทดั ส่วนคร่ึงแรกหายไป ส่วนคร่ึงหลงัอ่านได้
ใจความว่า "สิบกา (บ)" จารึกช้ินน้ีบอกผูป้ั้นว่าสิบกาบ ค าว่า "สิบ" อาจหมายถึงต าแหน่งขุนนาง
ลา้นนาสมยัโบราณ เรียกวา่ "นายสิบ" หรือเน่ืองจากอิฐส่วนหนา้ท่ีหกัหายไปบริเวณก่ีงกลางของกอ้น
อิฐนั้น ค าวา่ "สิบกา(บ)" อาจสันนิษฐานไดว้า่ ขอ้ความเตม็ดา้นหนา้ท่ีหายไปเป็น "(ห้า) สิบกาบ" หรือ
ขนุนางระดบันายหา้สิบก็อาจเป็นได ้

     เมืองปายมีหลักฐานต านานกล่าวถึงประวติัศาสตร์ในสมยัพญาแสนภู (พระญาแสนพู) 
กษัตริย์เชียงใหม่ (พ.ศ. 1868-1877) สร้างเมืองเชียงแสน พ.ศ. 1871 ได้ก าหนดให้เมืองปายเป็น
เมืองข้ึนของพนันาทบัป้องของเมืองเชียงแสนสมยันั้น  

วนัศุกร์ท่ี 15 เมษายน พ.ศ. 2028 ปีมะเส็ง สัปตศก (วนัศุกร์ เดือน 8 ข้ึน 1 ค ่า จุลศกัราช 847 ปี
ดบัใส้) เจา้เถรสีลสังยมะใหห้ล่อพระพุทธรูปเวลารับประทานอาหารเชา้ (ยามงาย) 

  พ.ศ. 2032 มหาเทว ี(พระมารดาพญายอดเชียงราย) พระราชทานท่ีถวายพระมหาสามีสัทธมัม
ราชรัตนะ ก่อสร้างมหาเจดีย ์มหาวหิาร ผกูพทัธสีมาอุโบสถวดัศรีเกิด (ปัจจุบนัชาวบา้นเรียกวดัหนอง
บวั (ร้าง) บา้นแม่ฮ้ี ต  าบลแม่ฮ้ี) พ.ศ. 2033 มีการถวายขา้ทาสอุปัฏฐากพระมหาสามีสัทธมัมราชรัตนะ 
อุโบสถ มหาวิหาร มหาเจดีย ์พระพุทธรูป ห้ามไม่ให้ผูใ้ดน าขา้ทาสเหล่าน้ีไปท างานอ่ืนหากยงัเคารพ
นบัถือพญายอดเชียงรายอยู ่หากฝ่าฝืนขอใหต้กนรกอเวจี 

พ.ศ. 2044 ปีระกา ตรีศก เจา้หม่ืนพายสรีธมั(ม)์จินดา หล่อพระพุทธรูปหนกัส่ีหม่ืนห้าพนัทอง 
เดือนเจ็ด ไวใ้นอุโบสถวดัดอนมูน เมืองพายแล (เมืองพาย/อ าเภอปาย) (ปัจจุบนัพระพุทธรูปน้ีเก็บ
รักษาไว ้ณ วดัหมอแปง ต าบลแม่นาเติง ดร.ฮนัส์ เพนธ์ คลงัขอ้มูลจารึกล้านนา สถาบนัวิจยัสังคม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อ่านฐานพระพุทธรูปวนัท่ี 21 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2549 ความวา่ "ในปีร้วงเร้า สัก
ราชได ้๘๖๓ ตวั เจา้หม่ืนพายสรีธมัจินดา ส้างรูปพระพุทธะเป็นเจา้ตนน้ี ส่ีหม่ืนห้าพนัทอง ในเดือน
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เจ็ด ไวใ้นอุโบสถวดัดอนมูน เมืองพายแล" (ดร.ฮนัส์ เพนธ์กล่าววา่ "หม่ืน" เป็นต าแหน่งเจา้เมืองพาย 
ต าแหน่งใหญ่เทียบเท่าเมืองเชียงแสน เมืองล าปาง และ 1 ทอง เท่ากบั 1.1 กรัม) 

พ.ศ. 2124 ต านานพื้นเมืองเชียงใหม่กล่าววา่ พญาล าพนูมาครองเมืองปาย (พลาย) 
พ.ศ. 2283 ปรากฏช่ือวดัป่าบุก ตั้งอยู่ทิศใตข้องเมืองปาย (พลาย) ช้างตวัผู ้ดงัความวา่ "วดัป่า

บุก ใตเ้มืองพายช้างพู"้ (คมัภีร์ ธมัมปาทะ (ธรรมบท) ปัจจุบนัเก็บไวท่ี้วดัดวงดี อ าเภอเมืองเชียงใหม่ 
จงัหวดัเชียงใหม ่

พ.ศ. 2330 เมืองปายรวมตวักบัเมืองพะเยา เมืองเชียงราย เมืองฝาง เมืองปุ และเมืองสาดขบัไล่
พม่า แต่เมืองพะเยาท าการไม่ส าเร็จ 

พ.ศ. 2412 ขณะท่ีพระเจา้กาวโิลรสสุริยวงศด์ ารงต าแหน่งเจา้ผูค้รองนครเชียงใหม่ (พ.ศ. 2399-
2413) ลงไปถวายบงัคมกราบทูลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วั ณ กรุงเทพมหานครวา่ ฟ้า
โกหล่านเมืองหมอกใหม่ ยกกองทพัมาตีเมืองปายซ่ึงสมยันั้นมีฐานะเมืองข้ึนของเชียงใหม่ เจา้ราชภาคี
ไนย นายบุญทวงศ์ นายน้อยมหาอินท์รักษาการเมืองเชียงใหม่ ท าหนงัสือถึงเจา้เมืองล าปางและเมือง
ล าพนูใหม้าช่วยเมืองปาย หลงัจากนั้นเจา้นายและกองทพัจากสามเมือง ยกก าลงัมาช่วยเมืองเชียงใหม่
รบกบักองทพัของฟ้าโกหล่าน โดยมีนายบุญทวงศ์ นายน้อย มหาอินท์คุมก าลงั 1,000 คน จากเมือง
ล าปาง มีนายน้อย พิมพิสาร นายหนาย ไชยวงศ์คุมก าลงั 1,000 คนจากเมืองล าพูน มีนายอินทวิไชย 
นายน้อย มหายศ คุมก าลงั 500 คน แต่ไม่สามารถป้องกนัเมืองปายได ้กองทพัฟ้าโกหล่านจุดไฟเผา
บา้นเรือนในเมืองปาย กวาดตอ้นผูค้นและครอบครัวไปอยูเ่มืองหมอกใหม่ กองทพัทั้งสามเมืองจึงได้
ติดตามไปถึงฝ่ังแม่น ้าสาละวนิ แต่ตามไม่ทนัจึงไดเ้ดินทางกลบั 

พ.ศ. 2416 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัมีพระราชด าริวา่ ตั้งแต่เมืองปายถูกเจา้ฟ้า
โกหล่านตีแตก จุดไฟเผาบา้นเมือง กวาดตอ้นผูค้นไปเมืองหมอกใหม่แลว้ เมืองปายมีสภาพเป็นร้าง
บางส่วน ไม่มีผูรั้กษาเมือง ทั้งยงัถูกกองทพัเง้ียวและล้ือกวาดตอ้นครอบครัวไปอยูเ่ป็นประจ า จึงพระ
กรุณาโปรดเกลา้ฯ ตั้งพระยาชยัสงคราม (หนานธนนัไชย บุตรราชวงศม์หายศ) เป็นพระยาเกษตรรัตน
อาณาจกัรไปปกครองเมืองปาย ให้ยกเอาคนจากเมืองเชียงใหม่ไปตั้ งเมืองปาย ให้เป็นภูมิล าเนา
บา้นเรือนเหมือนเดิม เพื่อจะไดป้้องกนัรักษาด่านเมืองเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2438 พระยาด ารงราชสิมา ผูว้่าราชการเมืองปาย ถูกพวกแสนธานินทร์พิทกัษ เจา้เมือง
แหงปลน้ แลว้แสนธานินทร์พิทกัษประกาศเกล้ียกล่อมคนเมืองป่ัน เมืองนาย เมืองเชียงตอง และเมือง
พุมารบเมืองปาย โดยจะเก็บริบเอาทรัพย์ส่ิงของให้หมด พระยาทรงสุรเดชพร้อมด้วยเจ้าเมือง
เชียงใหม่ไดป้ระชุมเจา้นายหกต าแหน่งมอบหมายใหเ้จา้อุตรโกศลออกไปปราบปราม 

วนัท่ี 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2449 ส่างนนัติ คนในบงัคบัองักฤษ ใชด้าบฟันส่างสุนนัตาและเนอ่อง 
คนในบงัคบัสยามตาย ณ ต าบลก่ิวคอหมา แขวงเมืองปาย และน าทรัพยสิ์นไปมูลค่าประมาณ 1,000 
บาท ศาลต่างประเทศ เมืองนครเชียงใหม่ได้ตัดสินประหารชีวิต (ค าพิพากษาท่ี 25/125 ศาล
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ต่างประเทศ เมืองนครเชียงใหม่ วนัท่ี 24 สิงหาคม รัตนโกสินทร์ศก 125 อ้างในศาลจังหวดั
แม่ฮ่องสอน 2535/ค าพิพากษาน้ีเป็นค าพิพากษาในสมยัท่ีสยาม (ไทย) ตกอยู่ภายใตเ้สียสิทธิสภาพ
นอกอาณาเขตตามสนธิสัญญาเบาวริ์ง พ.ศ. 2398) และจ าเลยไดอุ้ทธรณ์ ศาลอุทธรณ์กรุงเทพ ไดย้ก
ฟ้องอุทธรณ์ของจ าเลย และให้ประหารชีวิตตามค าพิพากษาศาลล่าง (ค าพิพากษาศาลอุทธรณ์ท่ี 20 ปี 
ค.ศ. 1906 อา้งในศาลจงัหวดัแม่ฮ่องสอน พ.ศ. 2536) 

พ.ศ. 2454 กระทรวงมหาดไทยไดย้กเลิกการปกครองเมือง เปล่ียนฐานะเมืองปายเป็น อ าเภอ
ปาย และได้แต่งตั้งหลวงเจริญเขตเขลางค์นคร (สอน สุขุมมินทร์) เป็นนายอ าเภอคนแรกระหว่างปี 
พ.ศ. 2454-2468 

การท่องเทีย่วและการพฒันา 
อ าเภอปายในอดีตเคยเป็นหมู่บา้นท่ีเงียบสงบมีวิถีของชาวไทยใหญ่ โดยได้รับอิทธิพลทาง

วฒันธรรมจากประเทศพม่า อ าเภอปายในช่วงแรกเร่ิมรู้จกัในหมู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีเดินทาง
แบบแบ็คแพค็ ท่ีเลือกมาสัมผสับรรยากาศท่ีผอ่นคลายของเมือง ท่ีเต็มไปดว้ยเกสตเ์ฮา้ส์ท่ีมีราคาท่ีพกั
ไม่สูงมากนกั ร้านขายของท่ีระลึกและร้านอาหาร และรอบเมืองมีสปาและแคม้ป์ชา้งจึงเป็นท่ีช่ืนชอบ
ของชาวต่างชาติ นอกจากน้ีอ าเภอปายยงัมีน ้าตก น ้าพุร้อน และสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติอ่ืนๆ9 

การปกครองส่วนภูมิภาค 
อ าเภอปายแบ่งเขตการปกครองยอ่ยออกเป็น 7 ต าบล 66 หมู่บา้น ไดแ้ก่ 

1. ต าบลเวยีงใต ้   จ านวน  8 หมู่บา้น 
2. ต าบลเวยีงเหนือ  จ านวน  10 หมู่บา้น 
3. ต าบลแม่นาเติง   จ านวน  14 หมู่บา้น 
4. ต าบลแม่ฮ้ี    จ านวน   6 หมู่บา้น 
5. ต าบลทุ่งยาว   จ านวน  12 หมู่บา้น 
6. ต าบลเมืองแปง   จ านวน  9 หมู่บา้น 
7. ต าบลโป่งสา    จ านวน  7 หมู่บา้น 
การปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทอ้งท่ีอ าเภอปายประกอบดว้ยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 8 แห่ง ไดแ้ก่ 
เทศบาลต าบลปาย ครอบคลุมพื้นท่ีบางส่วนของต าบลเวยีงใต ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงใต ้ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเวียงใต ้(นอกเขตเทศบาลต าบลปาย) 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงเหนือ ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเวยีงเหนือทั้งต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่นาเติงทั้งต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่ฮ้ี ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลแม่ฮ้ีทั้งต าบล 

                                                           
9ประวติัอ าเภอปาย https://th.wikipedia.org/wiki  (วนัท่ี 15 กุมภาพนัธ์ 2559 ) 
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องคก์ารบริหารส่วนต าบลทุ่งยาว ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลทุ่งยาวทั้งต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเมืองแปง ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลเมืองแปงทั้งต าบล 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลโป่งสา ครอบคลุมพื้นท่ีต าบลโป่งสาทั้งต าบล 
ภูมิศาสตร์ 

  อ  าเภอปายเป็นท่ีราบแอ่งกระทะลอ้มรอบดว้ยภูเขา มีแม่น ้าหลายสาย คือ น ้าปาย น ้าของ และ
น ้าแม่ปิงนอ้ย อีกทั้งมีล าหว้ยอีกหลายสาย คือ หว้ยแม่เมือง หว้ยแม่เยน็ และหว้ยแม่ฮ้ี10 

  ประวตัิต าบลเวยีงใต้ 
  ประวตัิความเป็นมา 
  ต  าบลเวยีงใต ้เป็นต าบลท่ีตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอปาย มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 8 

หมู่บา้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บา้นเมืองพร้าว หมู่ 2 บา้นเจา้หมอ้ หมู่ 3 บา้นป่าขาม หมู่ 4 บา้นเมืองแพร่ หมู่ 5 
บา้นน ้าฮู หมู่ 6 บา้นหว้ยปู หมู่ 7 บา้นใหม่สหสัมพนัธ์ หมู่ 8 บา้นแสงทองเวยีงใต ้
              องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงใตด้ั้งเดิมมีฐานะเป็นสุขาภิบาล ต่อมาจึงไดรั้บการเปล่ียนเป็น
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงใต ้อยา่งในปัจจุบนั 

ลกัษณะท่ีตั้ง เขตการปกครองและการบริหาร 
              องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวยีงใต ้เป็นต าบลท่ีตั้งอยูใ่นเขตการปกครองของอ าเภอปาย สภาพ
พื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้ า ระหว่างเชิงเขาทุกด้าน มีจ านวนหมู่บา้นทั้งส้ิน 8 หมู่บา้น 
ไดแ้ก่  

หมู่ 1 บา้นเมืองพร้าว  
หมู่ 2 บา้นเจา้หมอ้  
หมู่ 3 บา้นป่าขาม  
หมู่ 4 บา้นเมืองแพร่  
หมู่ 5 บา้นน ้าฮู  
หมู่ 6 บา้นหว้ยปู  
หมู่ 7 บา้นใหม่สหสัมพนัธ์  
หมู่ 8 บา้นแสงทองเวยีงใต ้
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
ทิศใต ้ติดต่อ ต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวนัออก ติดต่อ ต.เวยีงเหนือ, ต.แม่ฮ้ี อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวนัตก ติดต่อ ต.ทุ่งยาว, ต.แม่นางเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน 

                                                           
10 ขอ้มูลทัว่ไปอ าเภอปาย http://www.aboutpai.com/pai-info/ 
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พืน้ที่ 
สภาพพื้นท่ีโดยทัว่ไปเป็นท่ีราบลุ่มริมฝ่ังแม่น ้า ระหวา่งเชิงเขาทุกดา้น 
อาชีพ 
อาชีพหลกั ท าสวน  
อาชีพเสริม รับจา้ง คา้ขาย 
สาธารณูปโภค 

  จ  านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของพื้นท่ี 
  การเดินทาง 

             สามารถเดินทางโดยใชถ้นนหลวงสายแม่ฮ่องสอน – เชียงใหม่11 
ข้อบัญญตัิท้องถิ่น  
1. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การก าจดั ส่ิงปฏิกลู และมูลฝอย  

              2. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
              3. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การควบคุมสถานท่ีจ าหน่ายอาหารและสถานท่ีสะสมอาหาร 

ประชากร 
              ประชากรทั้งหมด  6,775 คน ชาย 3,599 คน หญิง 3,176 คน ขอ้มูลจากส านกับริหารทะเบียน 
กรมการปกครอง ณ เดือนธันวาคม 2553 โดยกลุ่มชาติพนัธ์ลีซู ซ่ึงเป็นกลุ่มชาติพนัธ์ุหน่ึงในประเทศ
ไทย อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลเวยีงใต ้หมู่ 7 บา้นใหม่สหสัมพนัธ์ 

 บริบทขององค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้กับกลุ่มชาติพันธ์ุลีซูของหมู่  7 บ้านใหม่
สหสัมพนัธ์ 
               เน่ืองจากต าบลเวยีงใต ้ถือไดว้า่อยูใ่นเขตท่ีมีการพฒันาของอ าเภอปาย จึงเป็นต าบลท่ีมีความ
เจริญ มีสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานพร้อม ไม่ต้องให้องค์การบริหารส่วนต าบลเวียงใต้ช่วยเหลือ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเวียงใตจึ้งเพียงแค่สนบัสนุนประเพณีและวฒันธรรมของประชาชนทุกชน
เผ่า จดัท าแผนพฒันาชุมชนหรือแผนยุทธศาสตร์ แต่เน่ืองจากอ าเภอปายเป็นแหล่งท่องเท่ียวจึงมี
นกัท่องเท่ียวจ านวนมาก ส่งผลให้มีสถานบนัเทิงจ านวนมากในเขตต าบลเวียงใต ้ซ่ึงเป็นหนา้ท่ีหน่ึงท่ี
องคก์ารบริหารส่วนต าบลตอ้งควบคุมดูแล 

หมู่บ้านใหม่สหสัมพนัธ์ 
              หมู่บา้นใหม่สหสัมพนัธ์ หมู่ท่ี 7 ต าบลเวียงใต ้อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอปาย  อยูห่่างจากตวัอ าเภอปาย ประมาณ 5 กิโลเมตร ตั้งอยูแ่ถบบริเวณท่ี
ราบลุ่มเชิงเขา แมบ้างส่วนจะอยูใ่นเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า แต่ปัจจุบนัไม่มีสภาพเป็นป่า 

                                                           
11 ประวติัต าบลเวียงใต ้http://www.thaitambon.com/tambon/580301 สืบคน้วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
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 เดิมกลุ่มชาติพนัธ์ุลีซู มีถ่ินท่ีอยูบ่นดอยบริเวณท่ีเรียกวา่แม่อีแลบ มีอาชีพปลูกฝ่ิน ต่อมามีการ
พฒันาอาชีพและรัฐบาลมีนโยบายให้ชาวเขาเลิกปลูกฝ่ิน จึงไดอ้พยพจากบนดอยมายงัต าบลเวียงใต ้
ซ่ึงในขณะนั้นมาอยูร่วมกบั หมู่ 5 ซ่ึงเป็นชาวไทยใหญ่ ตอนยา้ยมาคร้ังมีราว 4-5 หลงัคาเรือน ต่อมามี
การชกัชวนชาวลีซูท่ีอาศยัอยูใ่นบริเวณก้ึดหรืออ าเภอปางมะผา้มาอยูด่ว้ยกนั โดยในปัจจุบนัมีราว 300 
หลงัคาเรือน 

  ประวตัิความเป็นต าบลแม่นาเติง 
              ต  าบลแม่นาเติงดั้งเดิมเป็นการปกครองทอ้งถ่ินเป็นสภาต าบลแม่นาเติง ต่อมาจึงไดรั้บการยก
ฐานะเป็น องคก์ารบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 113 ตอนพิเศษ 
52 ง ลงวนัท่ี 25 ธันวาคม 2539 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง จดัตั้งองค์การบริหารส่วน
ต าบล ล าดบัท่ี 1943 สภาต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน เป็นองค์การบริหารส่วน
ต าบลแม่นาเติง ประกาศ ณ วนัท่ี 16 ธนัวาคม พ.ศ.2539 จนถึงปัจจุบนั 

ลกัษณะท่ีตั้ง เขตการปกครองและการบริหาร 
              องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติงห่างจาก อ าเภอปาย ประมาณ 4 กิโลเมตร มีพื้นท่ี
ประมาณ 317 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 198,125 ไร่ พื้นท่ีส่วนใหญ่เป็นภูเขา มีพื้นท่ีราบลุ่ม
แม่น ้าเป็นบางส่วน ประกอบดว้ย 11 หมู่บา้น ไดแ้ก่  

หมู่ท่ี 1บา้นแม่นาเติงนอก 
หมู่ท่ี 2 บา้นแม่นาเติงใน 
หมู่ท่ี 3 บา้นม่วงสร้อย 
หมู่ท่ี 4 บา้นหมอแปง 
หมู่ท่ี 5 บา้นแม่ของ 
หมู่ท่ี 6 บา้นนาจลอง 
หมู่ท่ี 7 บา้นปางแปก 
หมู่ท่ี 8 บา้นแม่นะ 
หมู่ท่ี 9 บา้นดอยผลูี 
หมู่ท่ี 10 บา้นไทรงาม 
หมู่ท่ี 11 บา้นนาจลองใหม่ 
ทิศเหนือ จด อ าเภอปางมะผา้ จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ทิศใต ้จด เทศบาลต าบลปาย และต าบลเวยีงใต ้จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวนัออก จด ต าบลเวยีงเหนือ อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
ทิศตะวนัตก จด ต าบลทุ่งยาว อ าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน 
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 ข้อบัญญตัิท้องถิ่น12 
 1. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง กิจการประปา 

2. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การก าจดัมูลฝอย ส่ิงปฏิกลู และส่ิงเปรอะเป้ือน 
3. ขอ้บญัญติัต าบล เร่ือง การควบคุมกิจการท่ีเป็นอนัตรายต่อสุขภาพ 
ประชากร 

              ประชากรทั้งหมด 6,397 คน ชาย 3,249 คน หญิง 3,148 คน ขอ้มูลจากงานทะเบียนราษฎร 
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง ณ วนัท่ี 21 ธันวาคม 2558  โดยมีชาวมูเซอหรือลาหู่ ซ่ึงเป็น
ชาวเขาเผา่หน่ึงในประเทศไทย อาศยัอยูใ่นพื้นท่ีต าบลแม่นาเติงส่วนใหญ่เป็น ชาวมูเซอแดง อาศยัอยู่
แถบหมู่บา้นยอ่มชายป่า เช่น หมู่ 3 บา้นป่ายาง และหมู่ 4 บา้นยะโป๋ เป็นตน้  

  สาธารณูปโภค 
จ านวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้าใชใ้นเขต อบต. คิดเป็นร้อยละ 80.00 จ านวนบา้นท่ีมีโทรศพัท ์85 

หลงัคาเรือน คิดเป็นร้อยละ 60.00 ของจ านวนหลงัคาเรือน 
การเดินทาง 

 ใชถ้นน คสล. 9 หมู่บา้น อีก 2 หมู่บา้นเป็นถนนดิน 
 ใชพ้าหนะในการเดินทางโดยรถมอเตอร์ไซต์13 
  หย่อมบ้านป่ายาง 

             หมู่บา้นป่ายางไดเ้ร่ิมก่อตั้งในปี พ.ศ. 2513 โดย นายทุน จ่ิงดี ผูใ้หญ่บา้น หมู่ 3 บา้นม่วงสร้อย 
ในขณะนั้นเป็นผูช้กัชวนใหช้าวเขาเผา่มูเซอแดง ซ่ึงอาศยัอยูห่ยอ่มบา้นผาแดง เขา้มาอาศยัอยูใ่นป่ายาง 
เน่ืองจากในการเดินทางไปประชุมชาวบา้นในอดีตมีเส้นทางท่ียากล าบากและตอ้งเดินทางไกล โดย
ตอ้งใชเ้วลาเดินทางจากบนเขาซ่ึงชาวบา้นเรียกวา่ดอยจิกจอ้งมายงัตวัอ าเภอปายราว 2-3 วนั ขณะท่ีอยู่
บนดอยมีบา้นราว 10-20 หลงัคาเรือน ประกอบอาชีพเกษตรกรรมพืชหลกัท่ีปลูกไดแ้ก่ ฝ่ิน แลว้น าฝ่ิน
มาแลกอาหารขา้วของเคร่ืองใช้ในตวัอ าเภอปาย ซ่ึงบนดอยไม่มีไฟฟ้าและการศึกษา ประกอบกับ
รัฐบาลในขณะนั้นมีนโยบายพฒันาชาวเขาให้ชาวเขาเลิกปลูกฝ่ิน จึงตดัสินใจยา้ยถ่ินท่ีอยู่มายงับา้น
ม่วงสร้อยในขณะนั้น ซ่ึงรัฐบาลไดจ้ดัตั้งโครงการเกษตรสงเคราะห์ข้ึนให้ปลูกล้ินจ่ีเป็นพืชหลกั โดย
ชาวมูเซอแดงกลุ่มแรกท่ีเขา้มาอาศยัอยูใ่นหมู่บา้นป่ายางมีจ านวนราว 5 ครอบครัว ต่อมาคนท่ีเขา้มาอยู่
ก่อนจึงได้ชักชวนญาติพี่น้องจากหย่อมบ้านผาแดงและชาวมูเซอแดงจากท่ีอ่ืน ๆ เข้ามาอาศยัอยู่
ดว้ยกนั จนเกิดเป็นหมู่บา้นหยอ่มป่ายางข้ึน  
 
 

                                                           
12 ขอ้บญัญติัทอ้งถ่ิน เทศบาลต าบลแม่นาเติง อ  าเภอปาย จงัหวดัแม่ฮ่องสอน, เอกสาร 
13 ประวติัต  าบลแม่นาเติง (ออนไลน์) http://www.thaitambon.com/tambon/580303 สืบคน้วนัท่ี 7 ตลุาคม 2559 
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ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
หมู่บา้นป่ายาง หมู่ท่ี 3 ต าบลแม่นาเติง  อ าเภอปาย  จงัหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้งอยูท่างทิศตะวนัตก

เฉียงเหนือของอ าเภอปาย  อยูห่่างจากตวัอ าเภอปาย ประมาณ 9 กิโลเมตร หมู่บา้นป่ายางเป็นหย่อม
บา้นบริวารของบา้นม่วงสร้อย 

บา้นป่ายางมีท่ีตั้งอยู่แถบบริเวณท่ีราบลุ่มเชิงเขา พื้นท่ีหมู่บา้นทั้งหมดอยู่ในเขตรักษาพนัธ์ุ
สัตวป่์า ชาวบา้นไม่มีเอกสารสิทธ์ิการถือครองท่ีดิน พื้นท่ีป่าบางส่วนถูกแผว้ถางออกเป็นท่ีอยู่อาศยั
และเพาะปลูก มีล าน ้าหว้ยธรรมชาติขนาดท่ีใชอุ้ปโภคบริโภค คือ น ้าตกม่วงสร้อย  

ลกัษณะประชากร 
จากข้อมูลของอ าเภอและองค์การบริหารส่วนต าบลแม่นาเติง ข้อมูลปี พ.ศ.2559 หย่อม

หมู่บา้นป่ายาง มีครัวเรือนทั้งส้ิน 126 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ของหมู่บา้นอยูใ่นกลุ่มวยัท างาน 
และมีแนวโนม้ท่ีจะมีประชากรเพิ่มมากข้ึน 

ประวตัิศาสตร์ชุมชน 
 บา้นยะโป๋ ตามต านานกล่าวกนัมาโดยยอ่วา่ ในอดีตกาลมีชายคนหน่ึงช่ือ นายแปง เป็นพราน
ป่ามีอาชีพล่าสัตวห์าเล้ียงครอบครัว อยูม่าไม่นานไดมี้บุคคลจ านวนหน่ึงยา้ยมาจากบา้นห้วยปูมาอยู่
ด้วยกนั จนเป็นหมู่บา้น จ านวน 20 หลงัคา และได้แต่งตั้งให้ นายแปง บุคคลดงักล่าวเป็นหัวหน้า
หมู่บา้น ต่อมาไม่นานนกั นายแปงไดล้ม้ป่วยและถึงแก่กรรมลงดว้ยโรคชรา จากนั้นชาวบา้นไดต้ั้งช่ือ
หมู่บา้นวา่ “บา้นหมอแปง” จนถึงปัจจุบนั โดยบา้นยะโป๋ เป็นหย่อมบา้นของบา้นหมอแปง ซ่ึงเป็น
หมู่บา้นของชาวมูเซอแดงซ่ึงอพยพมาจากดอยจิกจอ้งท่ีเดียวกนักบับา้นป่ายาง โดยแยกกนัมาราว 8 
หลงัคาเรือน จึงถือไดว้่าเป็นญาติกนักบับา้นป่ายาง ในขณะท่ีอยู่บนดอยจิจอ้งท าอาชีพปลูกฝ่ินแล้ว
น ามาแลกของในเมือง เช่น ขา้ว ขา้วโพด เส้ือผา้ ต่อมาเน่ืองจากใช้เวลาเดินทางหลายวนัไม่สะดวก
ประกอบกบัทางรัฐบาลมีนโยบายพฒันาชาวเขาให้ชาวเขาเลิกปลูกฝ่ิน จึงตดัสินใจยา้ยถ่ินท่ีอยู่มายงั
บา้นยะโป๋ อีกส่วนหน่ึงยา้ยไปท่ีบา้นป่ายาง 
 ลกัษณะทางภูมิศาสตร์ 
 หย่อมบ้านยะโป๋ หมู่ ท่ี  4 ต าบลแม่นาเติง อ าเภอปาย จังหวดัแม่ฮ่องสอน ตั้ งอยู่ทางทิศ
ตะวนัตกเฉียงเหนือของอ าเภอปาย อยูห่่างจากตวัอ าเภอปาย ประมาณ 8 กิโลเมตร มีหมู่บา้นยะโป๋ ซ่ึง
เป็นชาวเขาเผา่มูเซอแดงเขา้มาอาศยัเป็นหยอ่มบา้นบริวาร 
 พื้นท่ีของหมู่บา้นยะโป๋ ส่วนใหญ่เป็นท่ีราบเชิงเขา มีท่ีท าการเกษตรเป็นท่ีดอนสลบัท่ีราบ 
การคมนาคมเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กมีความสะดวก พื้นท่ีหมู่บา้นอยู่ในเขต ส.ป.ก. เป็นส่วน
ใหญ่ บา้นหมอแปงมีแหล่งน ้าส าหรับใชอุ้ปโภคบริโภคและการเกษตรหลกัอยู ่3 ล าหว้ย คือ 
 น ้าหว้ยหมอแปง 
 น ้าหว้ยนาป่าออ้ 
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 น ้าหว้ยม่วงก๋อน 
 ลกัษณะประชากร 
              จากขอ้มูลของสถิติประชากรอ าเภอ (เดือนกุมภาพนัธ์ 2559) พบวา่ปัจจุบนัหมู่บา้นหมอแปง
มีประชากรทั้งหมด 810 คน ประกอบไปดว้ย ชาย 404 คน และ หญิง 406 คน มีครัวเรือนทั้งส้ิน 283 
หลงัคาเรือน ส่วนชาวมูเซอแดงหยอ่มบา้นยะโป๋ มีราว 200 คน 63 ครัวเรือน ประชากรส่วนใหญ่ของ
หมู่บา้นอยูใ่นกลุ่มวยัท างาน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกร 
 
3.3 ประวตัิกลุ่มชาติพนัธ์ุ 

3.3.1 ประวตัิกลุ่มชาติพนัธ์ุลซูี 
ลีซู หมายถึง ผู้ใฝ่รู้แห่งชีวิต มีภาษาพูดในกลุ่มหยี (โลโล) ตระกูลธิเบต-พม่า ตน้ก าเนิดของ

ลีซูอยู่ท่ีตน้น ้ าสาละวิน และแม่น ้ าโขงทางตอนเหนือของธิเบต และทางตะวนัตกเฉียงเหนือของมณฑล     
ยนูาน ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ชาวลีซูไดอ้พยพเขา้สู่เขตประเทศไทยประมาณปี พ.ศ. 2464 
กลุ่มแรกมี 4 ครอบครัว มาตั้งถ่ินฐานเป็นชุมชนคร้ังแรกอยูท่ี่บา้นห้วยส้าน อ.เมือง จ.เชียงราย ต่อมามี
อีก 15 ครอบครัวอพยพตามมาดว้ยในปีเดียวกนั ลีซูไม่มีภาษาเขียนของตนเอง แต่กลุ่มมิชชัน่นารีได้
ใช้อกัษรโรมนัมาดดัแปลงเป็นภาษาเขียนของชนเผ่าลีซูเพื่อให้ลีซูท่ีนบัถือคริสเตียนไดใ้ช้เป็นภาษา
เขียน หลงัจากนั้นมีการแยกกลุ่มไปอยู่หมู่บ้านดอยช้าง ท ามาหากินอยู่แถบ ต.วาวี อ.แม่สรวย จ.
เชียงราย 
 ลซูีแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มย่อย คือ ลีซูลาย กบัลีซูด า ชาวลีซูท่ีอยูใ่นประเทศไทยเกือบทั้งหมด
เป็นลีซูลาย ส่วนลีซูด า จะอยูใ่นประเทศจีน พม่า อินเดีย และไทย ในประเทศไทยมีชุมชนลีซูอาศยัอยู ่
9 จงัหวดั คือ เชียงราย เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน พะเยา ตาก ก าแพงเพชร เพชรบูรณ์ สุโขทยั และล าปาง 
ตระกลูดั้งเดิมของชาวลีซูเดิมมี 6 กลุ่ม คือ น ้าผึ้ง (เบ่ียซือวี) ไม ้(ซือผา่) ปลา (งวัะผา่) หมี แมลงขา้ว 
สาลี และกญัชง  

ชาวลีซูนบัถือบรรพบุรุษและบูชาเทพเจา้โดยมีผูน้ าสองคน คือ ผูน้ าทางดา้นวฒันธรรม (มือ 
หมือผะ) และ ผูป้ระกอบพิธีกรรม (หน่ีผะ)      

ประชากร 
ประมาณ พ.ศ. 2526 ชาวลีซูประมาณ 18,000 คน ในประเทศไทย และ พ.ศ. 2501 ส ารวจ

ประชากรลีซูไดป้ระมาณ 7,500 คน คิดเป็นอตัราเพิ่ม 3.6% ต่อปี ตลอดระยะ 25 ปี ท่ีผา่นมา ซ่ึงส่วน
ใหญ่เป็นการเพิ่มจากการอพยพเขา้มาข้ึนมา ในปี 2526 มีลีซูในประเทศไทยอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่
ราว 47% เชียงราย 23 % แม่ฮ่องสอน 19% อีก 11% กระจดักระจายกนัอยูใ่น พะเยา ตาก ก าแพงเพชร 
เพชรบูรณ์ และสุโขทยั  
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องค์กรกลุ่มชาติพนัธ์ุลซูีในอดีต และในปัจจุบัน 
1. ฆวา่ทูว ์(ผูน้  าชุมชน) ต าแหน่งน้ีจะถูกคดัเลือกและแต่งตั้งโดยชาวบา้น 
2. มือหมือผะ (ผูน้ าดา้นพิธีกรรม) ต าแหน่งน้ีจะถูกก าหนดหรือแต่งตั้งโดย "อาปาโหม่"ตอ้ง 

ผา่นตามพิธีเส่ียงทายก่อนและแต่ละชุมชนมีมือหมือผะไดเ้พียงคนเดียว ท าหนา้ท่ีดา้นพิธีกรรม และ
เป็นตวักลางระหวา่งเทพพิทกัษใ์นหมู่บา้น และท าหนา้ท่ีประกาศในวนัส าคญั ๆ 

3. หน่ีผะ (หมอผ)ี เป็นบุคคลท่ีคดัเลือก และก าหนดโดยวิญญาณบรรพบุรุษของตระกลู ท า
หนา้ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งโลกมนุษยก์บัโลกของผี 

4. โชโหม่วโชตี (ผูอ้าวุโส) บุคคลท่ีมีอาย ุและเป็นท่ีเคารพนบัถือของลูกบา้น 
ปัจจุบัน 
1. ฆวา่ทูว ์(ผุน้  าชุมชน) เป็นผูใ้หญ่บา้นทางการ 
2. มือหมือผะ (ผูน้ าดา้นพิธีกรรม) ต าแหน่งการถูกแต่งตั้งยงัเหมือนเดิม 
3. ผูช่้วยผูใ้หญ่บา้น 1-2 คน โดย"ฆวา่ทูว"์ เป็นผูแ้ต่งตั้ง 
4. อบต ทางการชุมชนเป็นผูแ้ต่งตั้ง ท าหนา้ท่ีบริหารหมู่บา้น และดึงงบประมาณ 
5. คณะกรรมการในหมู่บา้น 
6. ท่ีปรึกษา โชโหม่วโชตี (ผูอ้าวโุส) 
7. หน่ีผะ (หมอผ)ี ท าหนา้ท่ีพิธีกรรมต่าง ๆ14 
 

 3.3.2 ประวตัิความเป็นมากลุ่มชาติพนัธ์ุมูเซอหรือลาหู่ 
   ชนเผ่าลาหู่เป็นกลุ่มชนเผ่าท่ีใหญ่ท่ีสุดเผ่าหน่ึง ปัจจุบนัมีการกระจายตวัอาศยัอยู่ในหลาย
ประเทศ เช่น จีน พม่า ไทย ลาว เวียดนาม และมีการอพยพไปยงัประเทศโลกท่ีสาม เช่น สหรัฐอเมริกา 
ฝร่ังเศส องักฤษ  ส่วนชาวลาหู่ในประเทศไทย แบ่งออกเป็นกลุ่มยอ่ยไดห้ลายกลุ่ม เช่น ลาหู่ญี ลาหู่นะ
ลาหู่แซแล ลาหู่ชี  ฯลฯ  กระจายตวัอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงราย เชียงใหม่ ตาก แม่ฮ่องสอน ก าแพงเพชร 
ล าปาง น่าน และเพชรบูรณ์  
        จากการรวบรวมขอ้มูลประชากรโดยกลุ่มประสานการจดัสวสัดิการแก่ชุมชนบนพื้นท่ีสูง กรม
พฒันาสังคมและสวสัดิการ กระทรวงการพฒันาสังคมและความมัน่คงของมนุษยปี์ พ.ศ. 2545 แสดง
วา่ลาหู่มีจ  านวนประชากรทั้งส้ิน 102,876 คน แบ่งเป็น 385 กลุ่มบา้น มีทั้งหมด 18,057 หลงัคาเรือน มี
จ านวน 20,347 ครอบครัวในประเทศไทย พบวา่มีชาวลาหู่กลุ่มส าคญัๆ จ านวน 7 กลุ่มยอ่ย คือ 

1. ลาหู่นะ (Lahu Na) ส่วนใหญ่นบัถือศาสนาคริสต ์อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ี อ าเภอฝาง อ าเภอ
แม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ และในเขตจงัหวดัเชียงราย 
                                                           

14 ลีซู (ออนไลน์) https://www.facebook.com/?ref=tn_tnmn สืบคน้ เม่ือวนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
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2. ลาหู่ญ ี(Lahu Nyi) กลุ่มน้ีเป็นกลุ่มท่ีมีประชากรมากท่ีสุด อาศยัอยูใ่นเขตพื้นท่ีอ าเภอแม่
อาย จงัหวดัเชียงใหม่ และอ าเภอเมือง อ าเภอแม่สรวย จงัหวดัเชียงราย 

3. ลาหู่แซแล้ (Lahu Shehleh) หรือบางทีเรียก ลาหู่นะเหม่ียว อาศยัอยูใ่นเขตจงัหวดัเชียงใหม่
, เชียงราย, แม่ฮ่องสอน และตาก 

4. ลาหู่เหลือง (Lahu Shi) เป็นกลุ่มท่ีนบัถือศาสนาคริสต ์ อาศยัอยูใ่นจงัหวดัเชียงราย และ
จงัหวดัเชียงใหม่ 

5. ลาหู่ลาบา (Lahu Laba or Laban) เป็นกลุ่มท่ีเพิ่งอพยพเขา้มาอาศยัอยูใ่นเขตอ าเภอแม่ฟ้า
หลวง จงัหวดัเชียงราย 

6. ลาหู่ฟู (Lahu Phu) มีอยูจ่  านวนเล็กนอ้ยในจงัหวดัเชียงราย 
7.  ลาหู่ฌีบาเกยีว (Lahu Shibakio) อาศยัอยูป่ะปน กบักลุ่มอ่ืน พบมาในจงัหวดัเชียงราย 

            นอกจากน้ียงัพบวา่มีกลุ่มเล็กท่ีแตกยอ่ยมาจากกลุ่มยอ่ยดงักล่าวอีก เท่าท่ีพบประมาณ 13 กลุ่ม
ยอ่ยในประเทศไทย 
           ลาหู่กลุ่มย่อยต่าง ๆ พูดภาษาแตกต่างกนัเพียงเล็กน้อย แต่สามารถส่ือเขา้ใจกนัได ้ชาวลาหู่มี
ขนบธรรมเนียมประเพณีก็คลา้ยคลึงกนั แต่ส่ิงท่ีแตกต่างกนัท่ีเห็นเด่นชดัก็คือ เคร่ืองแต่งกายของผูห้ญิง 
           โครงสร้างทางสังคม 
           โครงสร้างทางสังคมลาหู่ในหมู่บา้oจะมีองคป์ระกอบส าคญั 3 ประการ เรียกวา่ “แซะ คือ แซะ 
หละ” หมายถึงกน้เส้าท่ีมี 3 ขา 3 มือ จึงจะสามารถตั้งข้ึนอยา่งมัน่คงได ้คือ 

อาดอ, คะแซ หรือผูใ้หญ่บา้น (ชาย) 
โตโบ หรือ นกับวช พระ (ชาย) 
จาหลี หรือ ช่างตีเหล็ก ผลิตและซ่อมแซมอุปกรณ์การเกษตร (ชาย) 

         ชาวลาหู่เช่ือวา่การสร้างหมู่บา้นจะตอ้งมีองคป์ระกอบ 3 อยา่งน้ี หากหมู่บา้นใดไม่มีจะถือวา่
ไมส่มบูรณ์ของการจดัตั้งหมู่บา้นและจะล่มสลายในท่ีสุด ทุก ๆ ปี สมาชิกทุกหลงัคาเรือนจะตอ้งไป
ช่วยท างานใหแ้ก่บุคคลทั้งสามคนน้ี เป็นการตอบแทนบุญคุณท่ีท าหนา้ท่ีให้เกิดความสงบร่มเยน็ สงบสุข 
มีกินมีใชใ้นหมู่บา้น 

ผู้น าหมู่บ้านและบทบาทหน้าที่ 
             ผูน้ าหมู่บา้นมีอ านาจหนา้ท่ีในการปกครอง ดูแล หมู่บา้นใหเ้กิดความสงบสุข และป้องกนัให้
เกิดความปลอดภยั ชกัจูงใหลู้กบา้นร่วมปฏิบติังานของส่วนรวม อบรมสั่งสอนใหลู้กบา้นปฏิบติัตาม
หลกัความเช่ือศาสนา ประเพณี และวฒันธรรมท่ีสืบทอดกนัมา เป็นคนตดัสินคดีความต่างๆระหวา่ง
ชาวบา้น สั่งสอนตกัเตือน และปรับไหม15ตามกฎจารีตประเพณีท่ีไดป้ฏิบติัสืบต่อกนัมาชา้นานจนเป็น

                                                           
15 ปรับไหม หมายถึง ให้ผูก้ระท าผิดหรือกระท าละเมิดช าระเงินค่าสินไหมทดแทนหรือค่าปรับ 
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ประเพณีถึงทุกวนัน้ี ในหมู่บา้นลาหู่นอกจากมีผูน้ าหรือผูใ้หญ่บา้นแลว้ ยงัมีบุคคลท่ีชาวบา้นใหค้วาม
เคารพนบัถือดงัน้ีคือ 
              1. คะแซ หรือ อาดอ (ผู ้ใหญ่บ้าน) เป็นผู ้น าหมู่บ้านในด้านการปกครอง สืบทอดทาง
สายโลหิตหรือเครือญาติเดียวกนั ถา้คะแซไม่มีลูกชาย หรือลูกชายไม่มีความรู้ความสามารถด้านน้ี 
และไม่สนใจการปกครอง จะตอ้งเลือกหาคะแซข้ึนมาใหม่ โดยเอาผูท่ี้มีความรู้ความสามารถด้านการ
ปกครอง จารีต ประเพณี วฒันธรรม มีความประพฤติดี เป็นผูท่ี้ยอมรับนบัถือของชาวบา้น และมีความ
สนใจข้ึนมาเป็นคะแซ หรืออาดอแทน คะแซจะมีผูช่้วย 3 คน คือ ปู่ หม่ืน ปู่ แส ปู่ ลา 
             2. โตโบ เป็นต าแหน่งผูน้ าศาสนาสูงสุดของลาหู่ ท าหน้าท่ีประกอบพิธีกรรม ติดต่อส่ือสาร
ระหว่างคนกับ เทพเจ้า รักษาโรคภัยไข้เจ็บ  อบรมสั่ งสอนคนในหมู่บ้านให้ เป็นคนดี รู้จัก
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยส่วนใหญ่ต าแหน่งโตโบนั้นจะเป็นของผูช้ายเท่านั้น และมีการสืบทอด
ต าแหน่งทางสายโลหิต  หรือวงศาคณาญาติ ตอ้งเป็นผูท่ี้มีความรู้เก่ียวกบักฎจารีตประเพณีเป็นอยา่งดี 
สามารถสวดมนต์ได ้ถา้ในครอบครัวตามสายโลหิตหรือตามสายเครือญาตินั้นไม่มีคนมีความรู้และ
ความสามารถในด้านน้ี ก็จะเป็นโตโบไม่ได้ ต้องท าการเลือกโตโบคนใหม่ โดยเลือกผูท่ี้มีความรู้
ความสามารถเก่ียวกบัประเพณีพิธีกรรมของลาหู่ และเป็นผูท่ี้มีความประพฤติอยู่ในศีลธรรม ไม่
กระท าความผิด เป็นท่ียอมรับนบัถือของคนในชุมชนโตโบ จะมีผูช่้วยผูอ้าวุโส หรือมีความรู้ดา้นกฎ
จารีตประเพณี หรือผูท่ี้ตอ้งท างานร่วมกนัคือ ส่าหล่า อาจา ฟูกวาง ตาลา และ คะซอ้มา 
            - อาจา เป็นต าแหน่งของผูช้ายลาหู่ ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นผูติ้ดต่อประสานงาน แลกเปล่ียน 
เผยแพร่ประเพณี วฒันธรรม 
            - ฟูกวาง เป็นผูดู้แลรักษาความสะอาดเรียบร้อยและซ่อมแซมหอแหย ่ส าหรับการ
ประกอบพิธีกรรมส าคญัของลาหู่ 
            - ตาลา เป็นคนเขา้ทรงชายเป็นผูท้  านายบอกเหตุ การเจ็บไขไ้ดป่้วยและการดูแลรักษา
ร่างกาย ตลอดจนอบรมสั่งสอนใหทุ้กคนประพฤติปฏิบติัตนอยูใ่นขนบธรรมเนียมประเพณี 
             - คะซอ้มา เป็นคนเขา้ทรงผูห้ญิง ซ่ึงเป็นเพียงต าแหน่งเดียวของผูห้ญิงในโครงสร้างความ
เช่ือทางศาสนา มีหน้าท่ีในการรักษาคนไขเ้ช่นเดียวกบัโตโบ และอบรมสั่งสอนให้ทุกคนประพฤติ
ปฏิบติัตนอยู่ในขนบธรรมเนียมประเพณี ชาวลาหู่เช่ือว่าคะซ้อมาสามารถรับรู้เหตุการณ์ต่าง ๆ ท่ี
อาจจะเกิดข้ึนกบัหมู่บา้น และช่วยหาทางแกไ้ขป้องกนัไม่ใหเ้กิดเหตุการณ์ไม่ดีต่าง ๆได ้
             3. จาหลี ท าหนา้ท่ีผลิตเคร่ืองมือการเกษตร16 
 
 
  

                                                           
16ลาหู่(ออนไลน์) http://tribalcenter.blogspot.com/2012/02/blog-post.html สืบคน้วนัท่ี 7 ตุลาคม 2559 
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