
 
 

บทที ่4 
บริบทของชุมชนไทลือ้อ ำเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

 

4.1  ลกัษณะพืน้ฐำนทัว่ไปของอ ำเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 “ดอยสะเก็ด” เป็นช่ืออ ำเภอๆ หน่ึง ซ่ึงตั้ งอยู่ทำงทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของจังหวดั
เชียงใหม่ ปัจจุบนัมีพื้นท่ีทั้งหมด 468,152 ไร่ หรือประมำณ 752 ตำรำงกิโลเมตร ซ่ึงมีอำณำเขตติดต่อ
กบับริเวณต่ำง ๆ ดงัน้ี 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกบั อ ำเภอแม่แตงกบัอ ำเภอพร้ำว จงัหวดัเชียงใหม่และอ ำเภอเวียงป่ำ
เป้ำ จงัหวดัเชียงรำย 
 ทิศใต ้  ติดต่อกบั อ ำเภอสันก ำแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติตต่อกบั อ ำเภอสันก ำแพงกบัก่ิงแม่ออน อ ำเภอสันก ำแพง จงัหวดัเชียงใหม่ 
และอ ำเภอแจห่้มกบัอ ำเภอเมืองปำน จงัหวดัล ำปำง 
 ทิศตะวนัตก ติดต่อกบั อ ำเภอสันทรำบ จงัหวดัเชียงใหม่ 
 นอกจำกน้ี สภำพทำงภูมิศำสตร์ของอ ำเภอดอยสะเก็ดนั้นประกอบดว้ยพื้นท่ี ๆ เป็นท่ีรำบ
เพียงแค่ 1 ใน 5 ส่วน ๆ อีก 4 ส่วนท่ีเหลือ หรือพื้นท่ี 4 ใน 5 ส่วนของอ ำเภอดอยสะเก็ดจะเป็นป่ำและ
ภูเขำท่ีตั้ งอยู่ทำงทิศเหนือ และทิศตะวันออกท่ีมีพื้นท่ีประมำณ 335,494 ไร่ ซ่ึงอุดมไปด้วย
ทรัพยำกรธรรมชำติอยำ่งไมส้ัก ไมก้ระยำเลย และสวนเม่ียงเป็นจ ำนวนมำก แต่มีพื้นท่ีเพียงบำงส่วน
ยงัคงเป็นพื้นท่ีป่ำชุมชน เพื่อกำรอนุรักษ์ป่ำและยงัชีพท่ีด ำเนินกำรต่ำง ๆ โดยรำษฎร หรือชำวบำ้นท่ี
สำมำรถเขำ้ไปใชป้ระโยชน์จำกป่ำ รวมทั้งมีหน้ำท่ีในกำรอนุรักษ์ และดูแลรักษำสภำพส่ิงแวดลอ้ม 
ป่ำในพื้นท่ีดงักล่ำวให้คงสภำพเดิมจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลำนสืบทอดมำจนถึงปัจจุบนั พื้นท่ีป่ำชุมชน
ดงักล่ำวน้ีไดต้ั้งอยูใ่นบริเวณวดัพระธำตุจอมแจง้ ต ำบลแม่โป่ง อ ำเภอดอยสะเก็ด ซ่ึงอยูท่ำงทิศใตแ้ละ
ทิศตะวนัตกจะมีลกัษณะเป็นท่ีรำบลุ่มส ำหรับกำรท ำเกษตรกรรม โดยเฉพำะในกำรเพำะปลูก มีพื้นท่ี
ประมำณ 65,630 ไร่ โดยเป็นเขตท่ีอำศัยแหล่งน ้ ำจำกเข่ือนแม่กวงในกำรเพำะปลูกประมำณ       
39,783 ไร่ ส่วนเขตท่ีเหลือจะอำศยัแหล่งน ้ำตำมธรรมชำติทัว่ไป 
 จำกสภำพภูมิศำสตร์ของอ ำเภอดอยสะเก็ด ขำ้งตน้สำมำรถกล่ำวไดว้่ำ อ ำเภอดอยสะเก็ดใน
ส่วนท่ีเป็นเทือกเขำนั้นจะมีอำณำเขตกั้นระหวำ่งแอ่งอำรยธรรมท่ีส ำคญัอยู่ 2 แอ่งของภำคเหนือ คือ 
แอ่งอำรยธรรมลุ่มน ้ ำกก-อิง และแอ่งอำรยธรรมลุ่มน ้ ำกวง-ปิง เม่ือพระยำมงัรำยทรงปกครอง
อำณำจกัรลำ้นนำข้ึนมำจึงทรงรวมแอ่งอำรยธรรมทั้ง 2 น้ีเขำ้เป็นส่วนหน่ึงของอำณำจกัรลำ้นนำปี 
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พ.ศ.1839 (ค.ศ.1296) ท ำให้อ ำเภอดอยสะเก็ดมีท่ีตั้งอยู่ก่ึงกลำงระหว่ำงแอ่งอำรยธรรมทั้ง 2 น้ีและ      
มีพฒันำกำรร่วมกนักบัอำณำจกัรลำ้นนำตั้งแต่เร่ิมมีกำรศึกษำเร่ืองรำวหรือประวติัควำมเป็นมำของ
อำณำจกัรลำ้นนำท่ีอำศยัหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์ และโบรำณคดีจนกลำยเป็นท่ีมำของกำรเร่ิมตน้
ในกำรศึกษำประวติัศำสตร์ลำ้นนำจำกค ำวำ่ “ต ำนำน (Legend) ซ่ึงเป็นหลกัฐำนทำงประวติัศำสตร์
และโบรำณคดี โดยเฉพำะอยำ่งยิ่ง ในกำรศึกษำประวติัศำสตร์ทอ้งถ่ินท่ียงัคงเป็น “จำรีต (Tradition)” 
ซ่ึงได้บันทึกไวเ้ป็นทั้งประวติัศำสตร์แบบเก่ำและประวติัศำสตร์สำกลในเวลำเดียวกันจึงพบว่ำ 
ต ำนำนทุกเร่ืองดงัท่ีได้กล่ำวข้ึนมำนั้นจะโยงถึงองค์พระสัมมำสัมพุทธเจำ้ท่ีมีควำมเป็นนยั ซ่ึงแฝง
ควำมจริงท่ีสำมำรถตีควำมกันได้จนกลำยเป็นท่ีมำของค ำว่ำ “ดอยสะเก็ด” ตำมหลักฐำนทำง
ประวติัศำสตร์ และโบรำณคดีท่ีปรำกฏอยูใ่นต ำนำนอ ำเภอสะเก็ด ซ่ึงมีเร่ืองเล่ำสืบต่อกนัมำดงัน้ี 
 ในสมยัพุทธกำล สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจำ้ไดเ้สด็จมำยงัดอยเก้ิง ซ่ึงตั้งอยูท่ี่อ  ำเภอฮอดท่ี
ปัจจุบันแล้วได้เสด็จผ่ำนมำท่ีพระพุทธบำททุ่มตุ้มยำงวิด พระพุทธองค์ได้เสด็จไปประทับท่ี              
ดอยพระบำทตีนนกใน เขตอ ำเภอสันทรำย ซ่ึงขณะนั้น พระองคท์รงทอดพระเนตรไปทำงทิศใตแ้ลว้
เห็นหนองบวัท่ีมีขนำดกวำ้งใหญ่ไพศำลท่ีเตม็ไปดว้ยดอกบวัเป็นจ ำนวนมำกมำย ซ่ึงตั้งอยูอ่ยำ่งโดด ๆ 
เพียงลูกเดียวโดดเด่ียวแลว้ก็เป็นท่ีอยู่อำศยัของพญำนำค 2 ตวั ท่ีเป็นตวัผู ้และตวัเมียอยูด่ว้ยกนั เม่ือ
สมเด็จพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำได้เสด็จมำประทับอยู่ ณ ท่ีแห่งนั้นแล้วทรงเปล่งฉับพรรณรังสีให้
พญำนำคทั้ง 2 ตวั ไดเ้ห็นพระองคใ์นขณะท่ีก ำลงัหำกินอยูใ่นบริเวณดงักล่ำง พญำนำคทั้ง 2 ตวัจึงเกิด
ควำมเล่ือมใสศรัทธำพระองค์แล้วได้จ  ำแลงแปลงกำยเป็นมนุษย์และแสร้งไปเก็บดอกบัวใน      
บริเวณนั้น เพื่อน ำไปถวำยพระพุทธเจำ้เป็นพุทธบูชำและทูลขอเส้นพระเกศำของพระองค ์เพื่อเก็บไว้
เป็นพุทธบูชำ โดยสร้ำงเจดียส์วมทบัเส้นเกศำของพระองคไ์วใ้นบริเวณภูเขำลูกน้ีแลว้เรียกบริเวณแห่ง
น้ีวำ่ “ดอยเส้นเกศ” เพรำะวำ่ในภำษำพื้นเมืองของภำคเหนือหรือค ำในภำษำลำ้นนำ (ค ำเมือง) จะเรียก
เขำหรือภูเขำว่ำ “ดอย” จนกระทัง่มีผูท่ี้ศึกษำประวติัศำสตร์ของอ ำเภอดอยสะเก็ดแลว้สันนิษฐำนว่ำ   
ค  ำวำ่ “ดอยเส้นเกศ” ไดเ้พี้ยนมำเป็นค ำว่ำ “ดอยสะเก็ด” และมีกำรใชเ้รียกเป็นช่ือของอ ำเภอ ๆ หน่ึง 
ในจงัหวดัเชียงใหม่ดงัท่ีปรำกฏในปัจจุบนั 
 นอกจำกน้ียงัมีอีกต ำนำนหน่ึงไดเ้ล่ำถึงเร่ืองรำวเก่ียวกบัอ ำเภอดอยสะเก็ดอีกดว้ยว่ำ ค  ำว่ำ 
“ดอยสะเก็ด” นั้นมำจำกค ำวำ่ “ดอยสะเก็ด” ซ่ึงค ำวำ่ “สระ” คือ กำรไซห้รือท ำควำมสะอำด ส่วนค ำวำ่ 
“เก็ด” นั้นคือ เกล็ด โดยหมำยถึงเกล็ดของพญำนำค ซ่ึงในสมยัโบรำณหรือสมยัจำรีตนั้นไดมี้พญำนำค 
2 ตวั ไดอ้ำศยัอยู่ในหนองบวั (ซ่ึงปัจจุบนัก็คือ หนองบวัพระเจำ้หลวง) ท่ีตั้งอยู่ใกลก้บัภูเขำลูกหน่ึง 
นำนทีปีหนพญำนำคทั้ง 2 ตวั น้ีก็จะออกมำช ำระร่ำงกำยของตนแลว้ก็พำกนัข้ึนไปตำกเกล็ดของตน
ให้แห้งบนภูเขำดงักล่ำว ท ำให้ภูเขำลูกน้ีจึงมีช่ือเรียกวำ่ “ดอยสะเก็ด” และเรียกช่ือน้ีเป็นช่ืออ ำเภอ ๆ 
หน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่มำจนถึงปัจจุบนัน้ี 



 29 

 อ ำเภอดอยสะเก็ดในปัจจุบนัถือว่ำเป็นชุมชนท่ีมีควำมหลำกหลำยทำงชำติพนัธ์ุท่ีไดอ้พยพ  
เขำ้มำอำศยั และมีกำรตั้งถ่ินฐำนอยูใ่นบริเวณพื้นท่ีต่ำง ๆ ของอ ำเภอดอยสะเก็ดอยู่หลำยกลุ่มอีกดว้ย  
เช่น ลวัะ (ละวำ้) ไทโยนกหรือไทยวน (คนเมือง) ไทเขิน เง้ียว หรือฉำน (ไทยใหญ่) แขก (อินเดีย) จีน
ฮ่อ จีน กะเหร่ียงหรือปกำเกอะญอ (ยำง) ขมุ (ข่ำมุ) ม่ำน (พม่ำ) ไทล้ือ ฯลฯ (ซ่ึงในท่ีน้ีจะกล่ำวถึงเร่ือง
ของ “ไทล้ือ” เท่ำนั้น) จำกควำมหลำกหลำยทำงชำติพนัธ์ุดงักล่ำวน้ี ท ำให้อ ำเภอดอยสะเก็ดกลำยเป็น
อ ำเภอ ๆ หน่ึงในจงัหวดัเชียงใหม่ท่ีมีควำมน่ำสนใจในกำรศึกษำทำงประวติัศำสตร์มำกข้ึน ไม่ว่ำจะ
เป็นทำงด้ำนสังคม เศรษฐกิจกำรเมืองกำรปกครอง ศิลปวฒันธรรม ศำสนำ ควำมเช่ือ ประเพณี 
รวมทั้งกำรผสมผสำนทำงวฒันธรรมและเช้ือชำติของกลุ่มชำติพนัธ์ุต่ำง ๆ ท่ีปรำกฏให้พบเห็นใน
ปัจจุบนัดงัท่ีไดก้ล่ำวมำแลว้ในตอนตน้มำกยิง่ข้ึนแลว้ในปัจจุบนั เขตอ ำเภอดอยสะเก็ดไดแ้บ่งเขตกำร
ปกครองออกเป็น 14 ต ำบล 105 หมู่บำ้นและเขตสุขำภิบำล 7 สุขำภิบำล 
  
4.2  ประวตัิชุมชนบ้ำนลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเกด็ จังหวดัเชียงใหม่ 
 ในปัจจุบนั ต ำบลลวงเหนืออยู่ในเขตกำรปกครองของอ ำเภอดอยสะเก็ด มีจ  ำนวนหมู่บำ้น
ทั้งส้ิน 10 หมู่บำ้น ไดแ้ก่ หมู่ 1 บำ้นป่ำสักงำม หมู่ 2 บำ้นตลำดใหม่ หมู่ 3 บำ้นเมืองวะ หมู่ 4 บำ้น   
ลวงเหนือ หมู่ 5 บำ้นสันทรำย หมู่ 6 บำ้นสันทรำย หมู่ 7 บำ้นขำ้งน ้ำ หมู่ 8 บำ้นวงัธำร หมู่ 9 บำ้นใหม่
คลองชลประทำน หมู่ 10 บ้ำนทุ่งกอลำน ต ำบลลวงเหนืออยู่ห่ำงจำกท่ีว่ำกำรอ ำเภอดอยสะเก็ด            
4 กิโลเมตร ประชำชนส่วนใหญ่เป็นกลุ่มชำติพนัธ์ุไทล้ือท่ีอพยพมำจำกแควน้สิบสองปันนำ ทำงใต้
มณฑลยนูำน ประเทศสำธำรณรัฐประชำชนจีน ต ำบลลวงเหนือมีภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นพื้นท่ีรำบ 
80 % เป็นภูเขำและป่ำไม ้20% และพื้นท่ีป่ำเป็นท่ีตั้งของเข่ือนแม่กวง เหมำะส ำหรับฟ้ืนฟูเป็นสถำนท่ี
ท่องเท่ียว พื้นดินส่วนใหญ่เป็นดินด ำเหมำะแก่กำรเพำะปลูกอำณำจกัรของต ำบลลวงเหนือนั้นมี
ดงัต่อไปน้ี 
 ทิศเหนือ ติดกบั อ ำเภอพร้ำวและอ ำเภอแม่แตง จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศใต ้  ติดกบั อ ำเภอสันทรำยและต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัออก ติดกบั ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ทิศตะวนัตก ติดกบั อ ำเภอสันทรำยและต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ 
 ต ำบลลวงเหนือมีจ ำนวนประชำกรในเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลวงเหนือ 5,265 คนและ
จ ำนวนหลงัคำเรือง 2,282 หลงัคำเรือน ประชำชนมีอำชีพหลกัคือ ท ำนำและอำชีพเสริมคือ รับจำ้ง มี
จ ำนวนครัวเรือนท่ีมีไฟฟ้ำใชใ้นเขตองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลลวงเหนือ 1,141 ครัวเรือน จ ำนวนบำ้น
ท่ีมีโทรศพัท ์1,055 หลงัคำเรือน คิดเป็นร้อยละ 46 ของจ ำนวนหลงัคำเรือน นอกจำกน้ี ยงัมีสถำนท่ี
ส ำคัญและมี ช่ือเสียง เ ช่น ว ัดมงคลวรำรำม ว ัดว ังธำร ว ัดศรีมุง เมือง ว ัดสำรคำมรังสรรค ์                   
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วดัสุขวเิวกำรำม เข่ือนแม่กวงอุดมธำรำ น ้ำตกป่ำสักและถ ้ำหลวง ในกำรคมนำคมจะใชเ้ส้นทำงหลวง
เชียงใหม่-เชียงรำย ซ่ึงมีระยะทำงจำกอ ำเภอดอยสะเก็ด 4 กิโลเมตร 
 ในปัจจุบนั ประชำกรในเขตต ำบลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ส่วนใหญ่
เป็นกลุ่มชำติพนัธ์ุไทล้ือในเขตอ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ทั้งหมด ซ่ึงเรียกตวัเองแตกต่ำงกนั
ไปตำมหมู่บำ้นท่ีตนอพยพก่อนลงมำตั้งถ่ินฐำนในบริเวณน้ี อำทิ บำ้นลวงเหนือกบับำ้นลวงใต ้ต ำบล
ลวงเหนือท่ีเรียกตวัเองว่ำ “ไทล้ือเมืองลวง” ส่วนหมู่บำ้นอ่ืน ๆ เช่น บำ้นเมืองวะ จะเรียกตนเองว่ำ 
“ไทล้ือเมืองวะ” เป็นตน้ ซ่ึงไดเ้ขำ้มำตั้งรกรำกหรือถ่ินฐำนในประเทศไทยมำเป็นระยะเวลำกวำ่ 200 ปี
มำแลว้ ซ่ึงถือวำ่เป็นระยะเวลำท่ียำวนำนอีกทั้งวฒันธรรมท่ีหลำกหลำยจำกภำยนอกรุมเขำ้มำก็ยอ่มก่อ
ใหเ้ปล่ียนแปลงต่อควำมเป็นอยูข่องชำวไทล้ือ ไม่เวน้แมแ้ต่ศูนยก์ลำงชุมชนไทล้ืออยำ่งสิบสองปันนำ
ท่ีแม้จะยงัคงรักษำหมู่บ้ำนไทล้ืออำยุกว่ำ 1,000 ปีไวไ้ด้ อนัเป็นกำรอนุรักษ์สืบสำนวิถีชีวิตและ        
ภูมิปัญญำไทล้ือไดเ้ป็นอยำ่งดี นอกจำกนั้น ในระดบัมหำวิทยำลยัปัจจุบนัก็มีกำรศึกษำเก่ียวกบัไทล้ือ
ด้วยเช่นกนั อำทิ สถำบนัชำติพนัธ์ุและสันติศึกษำ มหำวิทยำลยัรำชภฏัเชียงรำยมีกำรเปิดสอนใน
ระดบัปริญญำตรีท่ีมีช่ือวิชำว่ำ “ไทล้ือศึกษำ” นอกจำกน้ียงัมีวิชำอ่ืน ๆ อีกมำกมำยท่ีเป็นกำรศึกษำ
คน้ควำ้เก่ียวกบักลุ่มชำติพนัธ์ุในอนุภูมิภำคลุ่มแม่น ้ ำโขงดว้ย ดงันั้นจึงสำมำรถเช่ือได้ว่ำ ควำมเป็น   
ไทล้ือรวมทั้งเอกลกัษณ์ทำงวฒันธรรมประเพณีอนัดีงำมทั้งหลำยคงจะไม่สูญหำยไปอยำ่งง่ำยดำยนกั 
หำกยงัมีผูท่ี้ให้ควำมสนใจและผูท่ี้เป็นชำวไทล้ือนั้นยงัให้ควำมส ำคญักบัชำติพนัธ์ุของตนเองอยู่ใน
ปัจจุบนัและต่อไปในอนำคต 
 
4.3 ประวตัิชุมชนบ้ำนลวงใต้ อ ำเภอดอยสะเกด็  จังหวดัเชียงใหม่ 

ตำมสภำพภูมิศำสตร์บำ้นเมืองลวงใต ้อยู่ทำงทิศตะวนัตกของท่ีว่ำกำรอ ำเภอดอยสะเก็ดมี
พื้นท่ีทั้งหมด 609 ไร่ สภำพพื้นท่ีเป็นท่ีรำบ เป็นท่ีท ำกำรเกษตร 209 ไร่ โดยอำศยัน ้ ำจำกชลประทำน
แม่กวง 

ทิศเหนือ ติดต่อหมู่บำ้นลวงเหนือ ต ำบลลวงเหนือ อ ำเภอดอยสะเก็ด 
ทิศใต ้  ติดต่อหมู่บำ้นป่ำสักนอ้ย ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด 
ทิศตะวนัออก ติดต่อหมู่บำ้นเชิงดอย บำ้นป่ำคำ ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด 
ทิศตะวนัตก ติดต่อหมู่บำ้นไผศ่รีโขง ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด 
บ้ำนเมืองลวงใต้ เป็นกลุ่มชนชำติพันธ์ุท่ีสืบเช้ือสำยมำจำกบรรพบุรุษท่ีอพยพมำจำก      

แควน้สิบสองปันนำทำงตอนใตข้องมณฑลยนูำนประเทศจีน กำรอพยพของชำวไทล้ือ สันนิษฐำนวำ่
มีสองช่วง คือ 
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ช่วงแรกอพยพในสมัยของพระเจ้ำแสนเมืองมำ ในคร้ังนั้ นพระเจ้ำแสนเมืองมำได ้           
เสด็จประพำสดินแดนสิบสองปันนำแลว้เสด็จกลบัมำฝ่ังแกนในปี พ.ศ.1932 ชำวไทล้ือ ท่ีตำมเสด็จมำ    
ด้วยได้ตั้ งถ่ินฐำนอยู่ในดินแดนพนันำฝ่ังแกน โดยมีจำรึกไวท่ี้เสำหลักบ้ำนลวงเหนือจำรึกเร่ือง           
“วนัตั้งบำ้น”  คือวนัเสำร์ท่ี 3 เดือน เมษำยน พ.ศ.1932  (รัตนำพร  เศรษฐกุล 2527:23) 

ช่วงท่ีสองมีขอ้สันนิษฐำนของนกัวชิำกำรบำงท่ำนวำ่ กำรตั้งถ่ินฐำนของชำวไทล้ือ บำ้นเมือง
ลวงใต ้เป็นผลมำจำกนโยบำย “เก็บผกัใส่ซำ้ เก็บขำ้ใส่เมือง” นั้นก็มีโอกำสเป็นจริงได ้
 ถำ้พิจำรณำขอ้มูลประวติัศำสตร์ท่ีวำ่ ปลำยพุทธศกัรำชท่ี 23 สภำพบำ้นเมืองของลำ้นนำไทย
เป็นกระจุก บำ้นห่ำงนำห่ำง บำ้นอุกเมืองรก ไปทำงใตก้็กลวัเสือ ไปทำงเหนือก็กลวัชำ้ง (สงวน โชติ-
สุขรัตน์ อำ้งถึง (รัตนำพร เศรษฐกุล : 434) บำ้นเมืองลำงใตก้็คงตกอยู่ในสภำพเช่นเดียวกนั เม่ือ
บำ้นเมืองสงบเรียบร้อยแลว้ชำวบำ้นจึงหวนกลบัมำตั้งถ่ินฐำนอยู่ท่ีเดิมปัจจุบนัคือ บำ้นเมืองลวงใต ้
ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ ต่อมำจึงไดข้ยำยไปอยูใ่นหมู่บำ้นป่ำคำ บำ้นโป่งกุ่ม
อีกส่วนหน่ึง 
 เม่ือ พ.ศ.2347 พระเจำ้กำวิละไดก้วำดตอ้นผูค้นไทล้ือมำจำกแควน้สิบสองปันนำทำงตอนใต้
ของมณฑลยูนำนประเทศจีน เขำ้มำตั้งรกรำกอยู่กบักลุ่มชำติพนัธ์ุเดียวกนัเอง ณ บำ้นเมืองลวงใต ้    
หมู่ 8 ต ำบลเชิงดอย อ ำเภอดอยสะเก็ด จงัหวดัเชียงใหม่ปัจจุบนั 
 ควำมเช่ือและกำรนบัถือของชำวไทล้ือบำ้นเมืองลวงใต ้คนไทล้ืออำศยัพื้นฐำนควำมรู้ท่ีไดม้ำ
จำกบรรพบุรุษ โดยท่ีกลุ่มไทล้ือไดส้ร้ำงวดัช่ือว่ำ “วดัศรีนำงแยง” ไดรั้บพระรำชทำนวิสุงคำมสีมำ 
เม่ือวนัท่ี 27 กนัยำยน พ.ศ.2481 เขตวิสุงคำมสีมำ กวำ้ง 14 เมตร ยำว 35 เมตร ปัจจุบนัช่ือ วดัรังษี
สุทธำวำส 
 
 




