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บทคดัย่อ 

 บทความนี้มุ่งศกึษาภูมหิลงัการเคลื่อนย้ายถิ่นฐานของกลุ่มประชากรชาวยวนจาก

เมอืงเชยีงแสน และการตัง้ถิน่ฐานใหม่นอกเขตวฒันธรรมดัง้เดมิ มจุีดประสงค์เพือ่อธบิายภมูหิลงั

การตัง้ถิน่ฐานและสรา้งฐานขอ้มลูชุมชนชาวยวนเชยีงแสนในบรเิวณตอนกลางของประเทศไทย 

การศกึษาใชว้ธิกีารสบืคน้ขอ้มลูจากหลกัฐานทางประวตัศิาสตร ์เทยีบเคยีงกบัขอ้มลูสารสนเทศ

ทางวชิาการ ขอ้มลูจากหน่วยงานราชการหรอืชุมชน การสมัภาษณ์ และการสาํรวจภาคสนาม  

ผลการศกึษาพบว่า ประชากรชาวยวนเชยีงแสนไดเ้คลื่อนยา้ยเขา้สู่เมอืงสระบุรแีละ

เมอืงราชบุรีในสมยัรตันโกสนิทร์ตอนต้นด้วยเหตุผลจากสงครามและการเมอืง จากนัน้กลุ่ม

ประชากรดงักล่าวไดเ้คลือ่นยา้ยออกไปในพืน้ทีต่่างๆ ในบรเิวณตอนกลางของประเทศไทย ตาม

ปจัจยัทางเศรษฐกจิและการดํารงชพี ปจัจุบนัพบชุมชนของชาวยวนกลุ่มเชยีงแสนตัง้ถิน่ฐานอยู่

ในเขตจงัหวดัสระบุรีอย่างน้อย 114 หมู่บ้าน จังหวัดราชบุรีอย่างน้อย 77 หมู่บ้าน จงัหวัด

กาญจนบุรอีย่างน้อย 5 หมู่บา้น จงัหวดันครปฐมอย่างน้อย 12 หมู่บา้น จงัหวดัลพบุรอีย่างน้อย 

51 หมู่บา้น จงัหวดัพจิติรอย่างน้อย 8 หมูบ่า้น จงัหวดัพษิณุโลกอย่างน้อย 20 หมู่บา้น จงัหวดั

อุตรดติถ์อย่างน้อย 6 หมู่บา้น จงัหวดัสระแกว้อย่างน้อย 12 หมู่บา้น และจงัหวดันครราชสมีา

อย่างน้อย 9 หมู่บา้น ทัง้นี้ ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดในตอนกลางของประเทศไทย

ซึ่งมอีายุมากกว่า 200 ปี อยู่ในบริเวณอําเภอเสาไห้ จงัหวดัสระบุร ีและอําเภอเมอืงราชบุรี 

จงัหวดัราชบุร ี 
 

คาํสาํคญั: ยวน ยวนเชยีงแสน การตัง้ถิน่ฐาน ชุมชน หมูบ่า้น ประวตัศิาสตร ์
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Abstract 

This article addresses the movement background of Yuan people from Chiang 

Saen and the settlement outside the traditional culture area. To explain the background 

and settlement of Chiang Saen Yuan people in the central part of Thailand, and to create 

the database, this study draws upon historical source investigation compared to academic 

sources, government and public archives, interview, and field survey. 

The findings show that the population of Chiang Saen Yuan had migrated to 

Saraburi and Ratchaburi in early Rattanakosin period due to war and political issue, and 

relocated to other regions in the central Thailand according to economic factors and their 

ways of life. At the present time, there are at least 114  villages of Chiang Saen Yuan 

people in Saraburi, 77 villages in Ratchaburi, 5 villages in Kanchanaburi, 12 villages in 

Nakhon Pathom, 51 villages in Lop Buri, 8 villages in Phichit, 20 villages in Phitsanulok, 

6 villages in Uttaradit, 12 villages in Sa Kaeo, and up to 9 villages in Nakhon Ratchasima. 

The oldest Chiang Saen Yuan community in central Thailand has inhabited for more than 

200 years in Sao Hai district in Saraburi and Mueang Ratchaburi district in Ratchaburi.  
 

Keywords: Yuan; Chiang Saen Yuan; Settlement; Community; Village; History 

 

บทนํา 

กลุ่มชาตพินัธุย์วน (Yuan ; ไตยวน ไทยวน ยน โยน โยนก คนเมอืง ไทยเหนือ หรอื 

ไทยลา้นนา และในอดตีเคยถูกเรยีกว่า ลาว ลาวยวน ลาวพุงดํา และ ลาวเฉียง) เป็นกลุ่มชาติ

พนัธุ์ไทกลุ่มหนึ่งทีพู่ดภาษาตระกูลไท-กะได กลุ่มภาษาเชยีงแสน ใชภ้าษาถิน่ภาคพายพั (ไทย

ถิน่เหนือ-คาํเมอืง) ตามตํานานและหลกัฐานทางประวตัศิาสตรส์นบัสนุนว่าอาจเป็นกลุ่มคนทีพู่ด

ภาษาตระกลูไทกลุ่มแรกทีเ่ขา้มาตัง้ถิน่ฐานและสรา้งบา้นแปงเมอืงในเขตแดนประเทศไทย โดยมี

การตัง้ถิ่นฐานกระจายอยู่ทางตอนใต้ของประเทศจนีมาแต่โบราณ และเป็นชนกลุ่มใหญ่ของ

แควน้โยนกและอาณาจกัรลา้นนาในอดตี (ก่อนทีป่ระชากรกลุ่มใหญ่ในภาคเหนือของไทยจะเรยีก

ตนเองว่า “คนเมอืง” ดงัทีร่บัรูก้นัโดยทัว่ไปในปจัจุบนันัน้ ประชากรกลุ่มใหญ่ในสมยัแควน้โยนก

และอาณาจกัรลา้นนาไดเ้คยเรยีกตนเองหรอืถูกเรยีกว่า “ยวน” มาก่อน) 

นอกเหนือจากบรเิวณภาคเหนือของประเทศไทยและพื้นที่เกี่ยวเนื่อง อันเป็นเขต

วฒันธรรมดัง้เดมิของชาวยวนแลว้ ยงัพบการตัง้ถิน่ฐานของกลุ่มชาวยวนเชยีงแสนพลดัถิน่อยู่ใน

บรเิวณตอนกลางของประเทศไทย ซึง่อยู่ห่างไกลจากถิน่ฐานเดมิและมบีรบิทแวดลอ้มทีแ่ตกต่าง 

อนัเป็นประเดน็ใหเ้กดิความสนใจในการศกึษาการแสดงออกและปรากฏการณ์ทางสงัคมของกลุ่ม

ชาตพินัธุ์ดงักล่าวในหลากหลายมติ ิดงันัน้ การศกึษาภูมหิลงัการเคลื่อนยา้ยและการตัง้ถิน่ฐาน
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ใหม่ของชุมชนชาวยวนกลุ่มเชยีงแสน จะเป็นฐานขอ้มลูสําคญัสาํหรบัใชอ้้างองิในการศกึษาระดบั

ถดัไป 
 

วตัถปุระสงคใ์นการศึกษา 

 1. เพือ่ศกึษาภมูหิลงัการตัง้ถิน่ฐานและบรบิททีส่มัพนัธก์บัการเคลือ่นยา้ยของชาว

ยวนเชยีงแสน 

 2. เพือ่สาํรวจและระบุถิน่ฐานของกลุม่ชาวยวนเชยีงแสนในบรเิวณตอนกลางของ

ประเทศไทย 
 

พืน้ท่ีกรณีศึกษา 

บทความนี้มุ่งศึกษาถิ่นฐานใหม่ของชาวยวนเชียงแสนในประเทศไทยนอกเขต

วฒันธรรมดัง้เดมิ อนัหมายถงึ บรเิวณภาคตะวนัตก ภาคกลาง ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ และ

ภาคตะวนัออกของประเทศไทย (ซึ่งจะเรยีกโดยรวมว่า “บรเิวณตอนกลางของประเทศไทย” อนั

หมายรวมถงึพืน้ทีใ่นบรเิวณภาคตะวนัตก ภาคกลาง และภาคตะวนัออก รวมไปถงึพืน้ทีช่ายขอบ

ของภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีอาณาเขตติดต่อกับภาคกลางด้วย) โดย

บทความนี้จะใหค้วามหมายเขตวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวยวน คอื บรเิวณภาคเหนือของประเทศ

ไทย ไดแ้ก่ จงัหวดัเชยีงใหม ่เชยีงราย แม่ฮ่องสอน พะเยา ลาํพูน ลาํปาง แพร่ และน่าน ซึ่งเคย

เป็นส่วนหนึ่งของรฐัหรอือาณาจกัรล้านนา รวมถึงพื้นที่บางส่วนของจงัหวดัตาก สุโขทยั และ

อุตรดติถ์ ซึง่เป็นพืน้ทีช่ายขอบทีเ่กีย่วเนื่องกบัเขตวฒันธรรมดงักล่าว 
 

ความเป็นมาโดยสงัเขปของกลุ่มชาติพนัธุ์ยวน 

ความเป็นมาของกลุ่มชาติพนัธุ์ยวนยงัคลุมเครือและไม่มคีวามชดัเจน หากแต่ใน

ตํานานพงศาวดารล้านนาหลายเรื่อง อาท ิพงศาวดารเมอืงเงนิยางเชยีงแสน ตํานานสงิหนวตัิ

กุมาร และตํานานเมอืงสุวรรณโคมคํา ไดก้ล่าวถงึการอพยพเขา้สู่ทีร่าบลุ่มแม่น้ําโขงตอนกลาง 

(บริเวณที่ราบลุ่มในเขตจังหวดัเชียงราย) ของกลุ่มคนที่พูดภาษาตระกูลไท ตัง้แต่ยุคก่อน

ประวตัศิาสตร ์โดยพระเจา้สงิหนวตักิุมารไดนํ้าผูค้นเขา้มาสรา้งบา้นแปงเมอืงในดนิแดนดงักล่าว 

พรอ้มกบันําวฒันธรรมการทาํนาทดน้ําเขา้มา โดยสามารถแย่งชงิดนิแดนมาจากชนพืน้เมอืงเดมิ 

พรอ้มกบัรวบรวมกลุ่มชาตพินัธุ์ต่างๆ เขา้มาอยู่ใต้ปกครอง จนสามารถสถาปนาเมอืงโยนกนคร

ไชยบุรศีรชีา้งแสนในแถบลุ่มแม่น้ําโขงตอนกลาง อนัเป็นจุดเริม่ตน้ของวฒันธรรมและการหลอม

รวมชาตพินัธุ์ยวน ต่อมาเมอืงโยนก-นครฯ ล่มสลาย ไดม้กีลุ่มคนทีเ่ชื่อว่าเคลื่อนย้ายลงมาจาก

เทอืกเขาบรเิวณดอยตุง โดยผูนํ้าในราชวงศ์ลวจงักราชไดส้รา้งเมอืงหริญันครเงนิยางเชยีงแสน

ขึน้ในบรเิวณใกลเ้คยีงกนั และมผีูป้กครองสบืทอดต่อมาหลายชัว่คนจนถงึราชวงศ์มงัราย จงึได้

เขา้สู่ยุคประวตัศิาสตรไ์ทในดนิแดนภาคเหนือ เมือ่มบีนัทกึกล่าวถงึการรวบรวมดนิแดน (แควน้
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โยน) ในบรเิวณที่ราบลุ่มแม่น้ํากก แม่น้ําลาว และแม่น้ําอิง โดยพญามงัราย จากนัน้ได้ขยาย

อํานาจไปสู่ลุ่มแม่น้ําปิง (แควน้หรภิุญชยัหรอืแควน้พงิค)์ และพื้นทีโ่ดยรอบ มศีูนย์กลางอํานาจ

อยู่ที่เมอืงเชียงราย เวียงฝาง เวียงกุมกาม และเชยีงใหม่ ตามลําดบั (ส่วนทางตอนบนของ

อาณาจกัรนัน้ยงัมเีมอืงเชยีงราย-เชยีงแสนเป็นเมอืงใหญ่หรอืเมอืงหลวงอีกแห่งหนึ่งควบคู่กบั

เมอืงเชยีงใหม่) ในเวลาต่อมาเป็นทีรู่้จกัในชื่ออาณาจกัรล้านนา ซึ่งหลอมรวมประชากรในเขต

อํานาจและวฒันธรรมเดยีวกนั โดยม ี“ชาวยวน” เป็นชนกลุ่มใหญ่ทีม่ภีาษาและวฒันธรรมเป็น

ของตนเอง หลงัจากสถาปนาอาณาจกัรไดส้องรอ้ยปีเศษ อาณาจกัรล้านนาเริม่เสื่อมอํานาจลง

และถูกปกครองในฐานะรฐับรรณาการของอาณาจกัรอื่นจนสิ้นฐานะความเป็นอาณาจกัรในเวลา

ต่อมา  

สิง่ทีส่บืทอดมาจนถงึปจัจุบนั คอืภาษาและวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของชาวไทยใน

ภาคเหนือ โดยยงัพบการใชช้ือ่ของอาณาจกัรเดมิคอื “ลา้นนา” เป็นตวัแทนในการแสดงขอบเขต

ของภมูภิาคหรอืบ่งชีว้ฒันธรรมของภมูภิาคดงักล่าว (เช่น วฒันธรรมลา้นนา) ทว่า ประชากรกลุ่ม

ใหญ่ของภาคเหนือในปจัจุบนัมไิด้เรยีกตนเองว่า “คนยวน” แล้ว แต่นิยมเรยีกตนเองว่า “คน

เมอืง” ส่วนกลุ่มประชากรชาวยวนทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยู่นอกเขตภาคเหนือของประเทศไทย โดยเฉพาะ

กลุ่มชาวยวนเชยีงแสนนัน้ยงัคงเรยีกตนเองว่า “คนยวน” อยู่เช่นเดมิ 

 

การตัง้ถ่ินฐานของกลุ่มชาติพนัธุ์ยวน 

ชาวภาคเหนือหรอืชาวล้านนา (อันหมายรวมถึงชาวยวน) ส่วนใหญ่จะตัง้ถิ่นฐาน

บริเวณที่ราบลุ่มในหุบเขา ตามลําน้ํา ด้วยมอีาชีพทํานา ลกัษณะการขยายตัวของชุมชนจะ

เคลือ่นยา้ยเขา้ไปหกัรา้งถางพงตามหุบเขาทีร่กรา้ง จนกระทัง่ในปจัจุบนัแทบไมพ่บหุบเขาใดใน

ภาคเหนือทีว่่างจากการตัง้ถิน่ฐานของผูค้น การตัง้ถิน่ฐานในลกัษณะดงักล่าวส่งผลใหชุ้มชนหรอื

บา้นเมอืงต่างๆ ตัง้อยู่กระจายและแยกออกจากกนั ในอดตีจะมคีวามสมัพนัธก์นัทางการเมอืง

และวฒันธรรม โดยชุมชนและเมอืงในแต่ละหุบเขาจะเป็นเครอืขา่ยในการปกครองของเมอืงทีเ่ป็น

ศูนย์กลาง มกีารประกอบพธิกีรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างร่วมกนั ส่วนในด้าน

สงัคมและเศรษฐกจิจะจํากดัอยู่ในกลุ่มแต่ละกลุ่มเป็นสําคญั (ศรศีกัร วลัลโิภดม, 2534 อา้งถงึใน 

โครงการสารานุกรมไทยสาํหรบัเยาวชนฯ, 2556) 

ชุมชนในภาคเหนือส่วนใหญ่ตัง้เป็นกระจุกเลก็ๆ โดยมวีดัเป็นศนูยก์ลาง วดัแต่ละแห่ง

จะมขีนาดไม่ใหญ่โตมากนัก โดยกระจายอยู่ตามพื้นที่ในแต่ละหุบเขาหรอืท้องถิ่นใหญ่ๆ ที่มี

หลายชุมชนอยู่รวมกนั มกัจะสรา้งวดัหรอืสถูปเจดยีข์ ึน้ตามไหล่เขาหรอืบนเขาทีส่ามารถมองเหน็

แต่ไกลเพื่อใหผู้ค้นไดก้ราบไหวแ้ละประกอบพธิกีรรมทางศาสนา รวมทัง้จดังานประเพณีรื่นเรงิ

ร่วมกนั ลกัษณะเด่นชดัทางสงัคมและวฒันธรรมของชุมชนในภาคเหนือก็คือ บรรดาชุมชน

หมู่บา้นต่างๆ ทีอ่ยู่ในหุบเขาเดยีวกนัจะมคีวามสมัพนัธ์กนัทางสงัคม เศรษฐกจิ และวฒันธรรม
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อย่างใกลช้ดิ เหน็ไดจ้ากความร่วมมอืกนัในการทาํชลประทานเหมอืงฝาย โดยแต่ละชุมชนจะตอ้ง

มาร่วมกนัลงแขกทําฝายหรอืเขือ่นกัน้น้ําและขุดลอกลําเหมอืงเพื่อระบายน้ําจากฝายทีก่ ัน้ลําน้ํา

ไปเลี้ยงทีน่าของแต่ละชุมชน ทัง้นี้เนื่องจากในแต่ละหุบเขามลีกัษณะภูมปิระเทศเป็นทีล่าดลงสู่

บรเิวณทีเ่ป็นแอ่งกระทะตอนกลางทีม่ลีาํน้ําไหลผ่าน ลาํน้ําดงักล่าวเกดิจากลาํธารหรอืลาํน้ําสาขา

ที่ไหลลงจากที่สูงโดยรอบขา้งหุบเขามาสมทบด้วย ซึ่งลําน้ําเหล่านี้มกัมปีรมิาณจํากดัและไม่

เพยีงพอแก่การเพาะปลกูของชุมชน จงึจําเป็นตอ้งทาํฝายทดน้ํา และขุดเหมอืงจากบรเิวณลําน้ํา

หรือธารน้ํานัน้เข้าไปเลี้ยงที่นาและใช้สอยในชุมชน จึงต้องมีการออกแรงร่วมกัน เกิดเป็น

กฎเกณฑแ์ละแบบแผนในการร่วมแรงกนัทําเหมอืงฝายมาแต่โบราณ (โครงการสารานุกรมไทย

สาํหรบัเยาวชนฯ, 2537) 
 

ภมิูหลงัการตัง้ถ่ินฐานใหม่ของชาวยวนเชียงแสน 

ในช่วงตอนปลายของยุคสมยัที่พม่าปกครองล้านนา (ระหว่างสมยัธนบุรีจนถึง

รตันโกสนิทรต์อนต้น) ประชาชนชาวล้านนาไดร้บัความเดอืดร้อนจากผู้ปกครองชาวพม่า อนั

เนื่องมาจากการแสวงหาผลประโยชน์จากการเกบ็ส่วยและภาษีอากร รวมถงึถูกเกณฑ์แรงงาน

และผู้คนไปใช้ในสงคราม เป็นปจัจยัที่นําไปสู่การ “ฟ้ืนม่าน” หรอืการต่อต้านการปกครองจาก

พม่าในดนิแดนลา้นนา เมือ่พระยาจ่าบา้นเมอืงเชยีงใหม่และพระยากาวลิะเมอืงลําปางไดห้นัไป

ร่วมมอืกบัพระเจา้กรุงธนบุรเีพื่อขบัไล่พมา่ออกไปจากเมอืงเชยีงใหมแ่ละดนิแดนใกลเ้คยีง ส่งผล

ให้ดินแดนภาคเหนือของประเทศไทยในช่วงระหว่างสมยัธนบุรีจนถึงรตันโกสินทร์ตอนต้น 

กลายเป็นสมรภมูแิห่งการช่วงชงิอํานาจระหว่างไทยกบัพม่า ถงึแมว้่าทา้ยทีสุ่ดจะสามารถขบัไล่

พม่าออกไปจากดนิแดนลา้นนาไดส้ําเรจ็ หากแต่สถานการณ์ดงักล่าวไดส้่งผลใหป้ระชากรชาว

ลา้นนามากมายถูกกวาดต้อนไปเป็นเชลยหรอืต้องอพยพหลบหนีภยัสงคราม บา้นเมอืงหลาย

แห่งถูกทิ้งรกร้างเนื่องจากมปีระชากรหลงเหลือไม่เพียงพอจะรกัษาเมอืงได้อย่างมัน่คง ดงั

เนื้อความในตํานานสิบห้าราชวงศ์ที่กล่าวถึงสภาพบ้านเมอืงเชยีงใหม่ซึ่งเป็นศูนย์กลางของ

วฒันธรรมลา้นนาว่า “...ยามนัน้เมอืงเชยีงใหม่หมดสิ้น เป็นป่ารุกอุกหน้าต้นดว้ยคุ่มไมเ้ครอืเขา

เถาวลัย์ เป็นทีอ่ยู่แรด ชา้ง เสอื หม ีผูค้นกบ่็หลายซอ้นกนัอยู่เท่าพอหมด ร่มชายคาแลทางเทีย่ว

ไปมาหากนัเหตุว่าบ่มโีอกาสจกัได.้..” หากแต่ว่า เมอืงเชยีงแสนซึ่งเป็นเมอืงใหญ่อยู่ทางตอนบน

ของดนิแดนลา้นนา ยงัมปีระชากรชาวยวนอาศยัอยู่จนถงึการฟ้ืนมา่น 

ตามพระราชพงศาวดารกรุงรตันโกสินทร์ รชักาลที่ 1 ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์  

(ขํา บุนนาค) ได้กล่าวถึงเหตุการณ์ที่กองทพัสยามเข้าตีเมอืงเชียงแสน (ในขณะนัน้หวัเมอืง

ลา้นนาส่วนใหญ่ไดเ้ป็นอสิระจากพม่าแล้วตัง้แต่สมยัธนบุร ีเหลอืแต่กลุ่มเมอืงเชยีงแสนซึ่งเป็น

เมอืงในดนิแดนลา้นนากลุ่มสุดทา้ยทีย่งัอยู่ในการปกครองของพมา่) ซึง่เป็นปฐมเหตุทีนํ่าไปสู่การ

เคลื่อนยา้ยและการตัง้ถิน่ฐานของชาวยวนพลดัถิน่ในทอ้งทีต่่างๆ ดงัเนื้อความว่า “...ลุจุลศกัราช 
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1166 ปีชวดฉศก (พ.ศ.2347) เป็นปีที ่23 ในรชักาลที ่1 เมือ่เดอืน 5 กรมหลวงเทพหรริกัษ์ พระ

ยายมราช นายทพั นายกอง ไทย ลาว (หมายถงึยวนลา้นนา; ลาวพุงดาํ และ ลาวลา้นชา้ง; ลาวพุง

ขาว) ก็ยกขึ้นไปเมอืงเชยีงแสน พม่ามไิดอ้อกสู้รบ เป็นแต่รกัษาเมอืงมัน่อยู่ กองทพัเขา้ตัง้ลอ้ม

เมอืงอยู่เดอืนเศษจะหกัเอามไิด ้ดว้ยพม่าอยู่ประจํารกัษาหน้าทีแ่ละบนกาํแพงเมอืงเป็นสามารถ 

และกองทพักข็ดัเสบยีงอาหาร แลว้ไดข้่าวว่ากองทพัเมอืงองัวะจะยกมาช่วยเมอืงเชยีงแสน ครัน้

เดอืน 6 ขา้งแรมเป็นเทศกาลฝนตกประปลายลงมาแผ่นดนิกร็อ้นขึ้น ผูค้นในกองทพัเจบ็ปว่ยมาก

... ...กรมหลวงเทพหรริกัษ์กใ็หล้่าทพัลงมา ยงัแต่ทพัลาว พวกลาวในเมอืงเชยีงแสน อดเสบยีง

อาหาร ฆ่าโค กระบือ ช้าง มา้ กนิจนสิ้น พวกลาวชาวเมอืง (เชียงแสน) ก็ยอมสวามภิกัดิ์แก่

กองทพัเมอืงลาว... ...กองทพัไดค้รอบครวั 23,000 เศษ กร็ื้อกําแพงเผาบา้นเมอืงเสยี แลว้แบ่ง

ครอบครวักนัเป็น 5 ส่วน ใหไ้ปเมอืงเชยีงใหม่ส่วน 1 เมอืงนครลําปางส่วน 1 เมอืงน่านส่วน 1 

เมอืงเวยีงจนัทน์ส่วน 1 อกีส่วน 1 ถวายลงมา ณ กรุงเทพฯ โปรดใหต้ัง้บา้นเรอืนอยู่เมอืงสระบุรี

บา้ง แบ่งไปอยู่เมอืงราชบุรบีา้ง...” 

 

 
 

รปูท่ี 1  แสดงการเคลือ่นยา้ยประชากรชาวยวนจากเมอืงเชยีงแสนเขา้สู่หวัเมอืงลา้นนา 

เวยีงจนัทน์ และตอนกลางของประเทศไทย 
 

ผลจากการล่มสลายของเมอืงเชยีงแสน เป็นปจัจยัหนึ่งทีช่่วยเตมิเตม็ประชากรใหก้บั

หวัเมอืงอื่นๆ ในภาคเหนือของไทยซึง่กาํลงัขาดสมดุลเชงิประชากรและแรงงาน  

ประชากรชาวเชียงแสนที่ถูกเคลื่อนย้ายไปเมอืงเชียงใหม่ ส่วนหนึ่งตัง้ถิ่นฐานอยู่

บรเิวณประตูท่าแพดา้นใต้ ภายในกําแพงเมอืงชัน้นอก (กําแพงดนิ) เป็นศรทัธาของวดัมหาวนั 
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วดัพนัตอง (บา้นฮ่อม) วดัลอยเคราะห ์(บา้นฮ่อม) และวดัช่างฆอ้ง (บา้นช่างฆอ้ง) ส่วนทีอ่ยู่นอก

เมอืง ตัง้บ้านเรอืนอยู่เชงิดอยสุเทพบรเิวณวดัฝายหนิ และวดัป่าแดง (อรุณรตัน์ วเิชยีรเขยีว, 

2555) 

ส่วนเมอืงลําปางตัง้ถิน่ฐานอยู่บรเิวณวดัปงสนุก วดัหวัข่วง และวดัสุชาดาราม ตําบล

เวยีงเหนือ อําเภอเมอืงลําปาง ส่วนเมอืงน่านตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีบ่า้นดอนแกว้ อําเภอท่าวงัผา บา้น

ดอนแท่น อําเภอเชยีงกลาง และบา้นผาขวาง บา้นสวนตาล บ้านน้ําครกใหม ่อําเภอเมอืงน่าน 

โดยถิน่ฐานดงัทีก่ล่าวมาขา้งต้น ยงัถอืเป็นเขตวฒันธรรมดัง้เดมิของชาวยวน หากแต่ประชากร

ชาวเชยีงแสนกลุ่มทีถู่กกวาดตอ้นไปยงักรุงเทพฯและเวยีงจนัทน์นัน้ ตอ้งกลายเป็นชาวยวนพลดั

ถิน่ทีต่ ัง้ถิน่ฐานอยูห่่างไกลจากถิน่ฐานและเขตวฒันธรรมดัง้เดมิ  
 

ชมุชนชาวยวนเชียงแสนในถ่ินฐานใหม่ 

ผลจากสงครามเชยีงแสนในปี พ.ศ.2347 ไดม้กีารกวาดต้อนประชากรชาวยวนเชยีง

แสนกลุ่มใหญ่ออกจากดนิแดนลา้นนา โดยกลุ่มประชากรทีถู่กส่งไปกรุงเทพฯนัน้ ได้ไปตัง้ถิ่น

ฐานในเมอืงสระบุรแีละเมอืงราชบุรอีนัเป็นหวัเมอืงชัน้ในของราชธานกีรุงรตันโกสนิทร ์  

สาเหตุสาํคญัทีก่ลุ่มประชากรชาวลาว (รวมถงึชาวยวนเชยีงแสน; ลาวพุงดาํ) ถูกส่งไป

หวัเมอืงชัน้ในในช่วงต้นกรุงรตันโกสนิทร ์เพราะเมอืงเหล่านี้อยู่ไกลจากแหล่งทีอ่ยู่อาศยัดัง้เดมิ

จงึเป็นการป้องกนัการหลบหนี และเป็นกําลงัให้กบัเมอืงชัน้ในในการป้องกนัราชธานียามศึก

สงคราม รวมถงึเป็นแรงงานในภาคเกษตรกรรม เป็นกาํลงัคนในการฟ้ืนฟูบา้นเมอืง และการเกบ็

เกีย่วผลประโยชน์เขา้แผ่นดนิ ซึ่งรฐัมกัจะใหต้ัง้ถิน่ฐานอยู่รวมกนัเป็นกลุ่มเป็นกองตามเชื้อชาต ิ

แยกออกจากกลุ่มชาวไทยพื้นเมอืง แต่ละกองหรือชุมชนมหีน้าที่ส่งส่วยให้กบัเมอืง ซึ่งมกีาร

ควบคุมผ่านระบบไพร่สงักดัมลูนายต่างๆ (บงัอร ปิยะพนัธุ,์ 2541) 

ส่วนประชากรชาวยวนเชียงแสนกลุ่มที่ถูกส่งไปเมืองเวียงจนัทน์นัน้ ไม่ปรากฏ

หลักฐานการตัง้ถิ่นฐานที่ช ัดเจน หากแต่ในภายหลังเชื่อว่าถูกกวาดต้อนเข้ามายังเมือง

นครราชสีมาและเมอืงสระบุรีพร้อมกบัประชากรชาวลาว หลงัจากเหตุการณ์ปราบกบฏเจ้า

อนุวงศแ์ห่งเวยีงจนัทน์ในช่วงปลายสมยัรชักาลที ่3 
 

กลุ่มชาวยวนเชียงแสนเมืองสระบรีุ 

สําหรบักลุ่มชาวยวนทีเ่คลื่อนยา้ยเขา้สู่เมอืงสระบุร ี(ในขณะนัน้ตวัเมอืงตัง้อยู่ในบรเิวณ

อําเภอเสาไห้) ปรากฏตํานานว่า ปู่คมัภรีะ ปู่เจ้าฟ้า และหนานสบิต๊ะ เป็นผู้นํากลุ่มคนยวนไปตัง้

บา้นเรอืนอยู่บรเิวณตําบลสวนดอกไมใ้นเขตอําเภอเสาไห ้ปูค่มัภรีะตัง้ถิน่ฐานอยู่ทีบ่า้นไผ่ลอ้ม ปูเ่จา้

ฟ้าตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านเจ้าฟ้า และหนานสิบต๊ะตัง้ถิ่นฐานอยู่ที่บ้านสิบต๊ะ (ปจัจุบนัคือบ้านสวน

ดอกไม)้ นอกจากนี้ยงัมชีาวยวนบางกลุ่มตัง้ถิ่นฐานอยู่บรเิวณอื่นๆ ในเขตอําเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุร ี 
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ประวตัวิดัไผ่ลอ้ม (อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร)ี ได้กล่าวถงึชาวยวนเมอืงสระบุรใีน

สมยัพระบาทสมเดจ็พระพุทธเลศิหลา้นภาลยั (รชักาลที ่2) ความว่า ปูค่มัภรีะผูนํ้าชาวยวนบา้น

ไผ่ลอ้ม ไดร้บัมอบหมายเป็นหวัหน้ากองโค มบีรรดาศกัดิเ์ป็น พระยารตันกาษ มหีน้าทีข่นถ่าย

สนิคา้จากบา้นเมอืงที่ห่างไกลไปยงักรุงเทพฯ และคุมกําลงัเสบยีงสําหรบัส่งกองทพัในยามเกดิ

ศกึสงคราม มกีารส่งชาวยวนเป็นกองออกไปตัง้เป็นชุมชนกระจายอยู่โดยรอบ มกีองเลี้ยงโคที่

สาํคญัอยู่ทีบ่า้นโคกกลางและบา้นโคกแย ้(อําเภอหนองแค จงัหวดัสระบุร)ี และบา้นสคีิว้ (อําเภอ

สคีิว้ จงัหวดันครราชสมีา) มกีองมา้อยู่ทีบ่า้นยาง (อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร)ี เป็นหน่วยคุม้กนั

กองเสบยีง (กองพุทธสถาน, 2552 และ พระครวูสิุทธสิลีาภวิฒัน์, 2559)  

 ในรชัสมยัของพระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา้เจา้อยู่หวั (รชักาลที ่3) ไดเ้กดิเหตุการณ์

กบฏเจา้อนุวงศ์แห่งลา้นชา้งเวยีงจนัทน์ในระหว่างปี พ.ศ.2369-2371 เป็นเหตุใหก้องทพัสยาม

เขา้ตเีวยีงจนัทน์และได้กวาดต้อนประชากรจากเวยีงจนัทน์เขา้สู่หวัเมอืงชัน้ใน โดยมชีาวยวน

สมทบมาด้วย ซึ่งชาวยวนกลุ่มนี้  มีข้อสันนิษฐานว่าอาจเป็นชาวยวนที่ถูกกวาดต้อนไป

เวยีงจนัทน์เมือ่คราวศกึเชยีงแสนในสมยัรชักาลที ่1 หรอือาจจะเป็นชาวยวนจากเมอืงสระบุรซีึ่ง

ถูกทพัหน้าของเจา้อนุวงศ์เขา้มากวาดต้อนไปยงัเวยีงจนัทน์ในตอนทีท่พัลาวเคลื่อนมาถงึเมอืง

สระบุรใีนปี พ.ศ.2369 กเ็ป็นได ้

เมื่อกองเชลยผ่านมาถึงเขตนครจนัทกึ (ปจัจุบนัคอืพื้นที่ของอําเภอสคีิ้วและอําเภอ

ปากช่อง จงัหวดันครราชสีมา) ชาวยวนจากเวียงจนัทน์ได้พบว่าชาวยวนบ้านสคีิ้วมเีชื้อสาย

เดยีวกบัพวกตน จงึขออนุญาตลงหลกัปกัฐานอยู่ร่วมกบัชาวยวนทีบ่า้นสคีิ้ว ต่อมาภายหลงักอง

เลี้ยงโคบา้นสคีิ้วเริม่แออดัคบัแคบ จงึไดอ้พยพไปบุกเบกิที่ทํากนิใหม่และตัง้ถิน่ฐานที่บา้นโนน

กุ่ม บา้นถนนคด บา้นโนนแต ้บา้นน้ําเมา บา้นโนนทอง และบา้นไก่เส่า (สุรมน บุญเตมิ และสนิท 

เมนะรตัน์, 2523) 

ตามบนัทกึของคณะนักสํารวจชาวฝรัง่เศสนําโดย เอเจยีน แอมอนิเย ที่ไดเ้ดนิทาง

จากเขมรไปลาวและบางกอกในช่วงต้นสมยัรชักาลที ่5 โดยได้เดนิทางถงึบ้านสคีิ้ว ในปี พ.ศ.

2427 ซึ่งพบว่าในขณะนัน้ บา้นสคีิว้เป็นหมู่บา้นขนาดใหญ่และมบีา้นเรอืนราว 200-300 หลงัคา

เรอืนแลว้ (Étienne Aymonier, 2000) 

ส่วนในเมอืงสระบุรนีัน้ ประชากรชาวยวนไดเ้พิม่ขึน้ตามลําดบัและไดอ้พยพออกไป

บุกเบกิที่ทํากนิในแทบทุกอําเภอของจงัหวดัสระบุร ีจากการสบืค้นสารสนเทศและการสํารวจ

ภาคสนาม พบว่าชาวยวนในจงัหวดัสระบุรีตัง้ถิ่นฐานอยู่มากบรเิวณที่ราบลุ่มตอนกลางของ

จงัหวดั โดยเฉพาะอําเภอเสาไห ้อําเภอเฉลมิพระเกยีรต ิและอําเภอเมอืงสระบุร ีในระยะหลงัยงัมี

การเคลื่อนยา้ยออกไปตัง้ถิน่ฐานบรเิวณลุ่มน้ําภาคกลางต่อเนื่องไปจนถงึภาคเหนือของประเทศ

ไทย โดยเฉพาะในจงัหวดัลพบุร ีพจิิตร และพษิณุโลก (และอาจต่อเนื่องไปถึงบางพื้นที่ของ

จงัหวดัเพชรบูรณ์ อุตรดติถ์ และสุโขทยั ซึ่งมกีารสํารวจพบประชากรที่ใช้ภาษาไทยถิ่นเหนือ
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จํานวนหนึ่ง หากแต่ยงัไม่พบหลกัฐานที่อ้างอิงถึงการเคลื่อนย้ายประชากรระดบัชุมชนจาก

จงัหวดัสระบุรไีปยงัจงัหวดัดงักล่าว) จากนัน้ในช่วงปี พ.ศ.2512-2520 ไดม้ชีาวยวนจํานวนมาก

จากจงัหวดัสระบุรแีละพืน้ทีใ่กลเ้คยีง ไดอ้พยพไปบุกเบกิทีท่าํกนิและตัง้ถิน่ฐานในบรเิวณอําเภอ

วงัน้ําเย็น จงัหวดัสระแก้ว โดยพบข้อสงัเกตว่า การตัง้ชุมชนชาวยวนที่วงัน้ําเย็นนี้  เกิดขึ้น

พร้อมๆ กบัการตดัถนนสายจนัทบุร-ีสระแก้ว (ทางหลวงแผ่นดนิหมายเลข 317) ซึ่งเป็นการ

พฒันาเสน้ทางคมนาคมและเปิดการเขา้ถงึพืน้ทีบ่รเิวณดงักล่าว 

ปจัจุบนัสามารถสบืค้น “ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนกลุ่มสระบุร”ี ในพื้นที่ต่างๆ ได้ดงั

ตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 1 แสดงชุมชนชาวยวนเชยีงแสนในจงัหวดัสระบุร ี(จาํนวนรวม 114 หมูบ่า้น ในเขตการ

ปกครอง 122 หมู ่และ 3 ชุมชน) 
 

อาํเภอ ตาํบล หมู่ - หมู่บ้าน จาํนวน 

เมอืง

สระบุร ี

ปากเพรยีว บ้านแก่งขนุน (ชมุชนแก่งขนุน 1 และชมุชนแก่งขนุน 2) บ้าน

เขาคบูา (ชมุชนเขาคบูา) 

28 หมู่บ้าน 

(รวม 25 หมู่ 

และ 3 ชมุชน

ในเขต

เทศบาลเมอืง

สระบุร)ี 

ดาวเรอืง หมู ่1 บ้านแพะโคก หมู ่2 บ้านดาวเรอืง หมู่ 3 บ้านหว้ยน้อย 

หมู่ 4 บ้านป่าสกั หมู่ 5 บ้านดาวเรอืงใต ้หมู่ 6 บ้านโตนด 

หมู ่7 บ้านหว้ยแร่ 

นาโฉง หมู ่1 บ้านหงสา หมู ่2 บ้านเจดยีง์าม หมู่ 3 บ้านบงึ 

โคกสวา่ง หมู่ 1 บ้านโคกสวา่ง หมู ่4 บ้านหนองหลอด หมู ่5 บ้านบ้านหวั

ถนน  หมู่ 6 บ้านสนัมะพลบั หมู่ 7 บ้านหนองปรอื หมู่ 8 บ้าน

ถนนเหลก็     หมู่ 9 บ้านทุ่ง หมู่ 10 บ้านหนองตาไทย หมู ่11 

บ้านเขาดนิ 

หนองโน หมู่ 2 บ้านนาร่อง หมู่ 4 บ้านใหม่ หมู่ 5 บ้านโคกกระต่าย              

หมู่ 6 บ้านหนองโนใต้ หมู่ 7 บ้านแถว หมู่ 11 บ้านดอนจอ้ง 

หนองยาว หมู่ 3 บ้านหนองเขือ่นชา้ง 

เฉลมิพระ

เกยีรต ิ

เขาดนิ

พฒันา 

หมู่ 1 บ้านเขาดนิ หมู่ 2 บ้านเขาดนิพฒันา หมู่ 3 บ้านใหม่

มงคล หมู่ 4 บ้านใหม่มงคล หมู่ 5 บ้านโนนเดื่อ หมู่ 6 บ้าน

เขาปนู หมู ่7 บ้านเขาปนู 

23 หมู่บ้าน 

ผึง้รวง หมู่ 1 บ้านเพลยีขวา หมู ่2 บ้านหว้ยหนิขาว หมู่ 4 บ้านแพะ

โคก หมู่ 5 บ้านแพะโคก 

พุแค หมู่ 2 บ้านบ่อหนิ หมู่ 3 บ้านโคกดนิแดง หมู ่4 บ้านวงัเลน 

หมู ่5 บ้านวงัเลน หมู่ 6 บ้านหว้ยบง 

หว้ยบง หมู่ 2 บ้านห้วยบง หมู่ 3 บ้านห้วยบง หมู่ 4 บ้านใหญ่มงคล 

หมู่ 5 บ้านห้วยบง หมู่ 6 บ้านห้วยบง หมู่ 8 บ้านป่าคา 

 หน้าพระ

ลาน 

หมูท่ี ่9 บ้านหน้าพระลาน  
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อาํเภอ ตาํบล หมู่ - หมู่บ้าน จาํนวน 

แก่งคอย สองคอน หมู่ 10 บ้านพระบาทน้อย 4 หมู่บ้าน 
ท่าตมู หมู่ 4 บ้านโปร่งคา 

เตาปนู หมู่ 2 บ้านหนองจอก 

ชาํผกัแพว หมู่ 14 บ้านธารน้ําตก 

หนองแค บวัลอย หมู่ 5 บ้านสนัมะคา่ หมู่ 6 บ้านโคกแย ้หมู่ 7 บา้นดงเมอืง หมู่ 8 

บ้านบกน้อย หมู่ 9 บา้นหนองปลอ้ง หมู่ 10 บ้านดงหวาย 

16 หมู่บ้าน 

หนองจกิ หมู่ 1 บ้านไผ่ หมู่ 2 บ้านเดื่อ หมู่ 3 บ้านไร่ หมู่ 4 บ้านไร่

กลางนา  หมู่ 5 บ้านหว้ยสระ หมู่ 6 บ้านหนองเลา หมู่ 7 

บ้านหนองจกิเหนือ หมู่ 8 บ้านหนองจกิใต้ หมู่ 9 บ้านโนน

แดง หมู่ 100 บ้านดอนมะโจก้ 

หนองแซง ม่วงหวาน หมู่ 5 บ้านบกใต ้ 2 หมู่บ้าน 
เขาดนิ หมู่ 1 บ้านเขาดนิ 

เสาไห ้ เสาไห ้ หมู่ 3 บ้านเสาไห ้ 32 หมู่บ้าน 

(รวม 43 หมู่) สวนดอกไม้ หมู่ 1 บ้านโบราณ หมู่ 2 บ้านเจา้ฟ้าเหนือ หมู่ 3 บ้านเจา้ฟ้า

ใต ้ 

หมู่ 4,5,6 บ้านสวนดอก หมู่ 8 บ้านไผล่อ้ม หมู่ 9 บ้านถนน

เหลก็ หมู่ 10 บ้านทุ่งกวา้ง หมู่ 11 บ้านแพะแขกแดง 

ตน้ตาล หมู่ 1,2 บ้านหวัหนิ หมู่ 3,4,5 บ้านตน้ตาล หมู่ 6 บ้านท่าราบ 

หมู่ 8 บ้านงามลอ้ม 

พระยาทด หมู่ 1,2,3 บ้านพระยาทด หมู่ 4 บ้านหนองจกิ หมู่ 5 บ้าน

หนองไฮ หมู่ 6 บ้านหว้ยบงใต ้

ท่าชา้ง หมู่ 5 บ้านท่าชา้ง หมู่ 7,8 บ้านหว้ยบุญ 

ศาลารไีทย หมู่ 1 บ้านพระเยาว ์หมู่ 3,4 บ้านโรงเหลา้ หมู่ 5 บ้านศาลาร ี

งิว้งาม หมู่ 1 บ้านปากบาง หมู่ 6 บ้านโคกกระพี้ 

หวัปลวก หมู่ 1 บ้านโคกกระพี ้หมู่ 3 บ้านหวัปลวก  หมู่ 4,5,7 บ้าน

แพะ หมู่ 8 บ้านหนองไผ่ หมู่ 9 บ้านหว้ยใหญ่ หมู่ 11 บ้าน

หวัหวาย 

บ้านยาง หมู่ 1 บ้านยาง หมู่ 5 บ้านสนัประดู่ 

พระพุทธ

บาท 

หว้ยป่า

หวาย 

หมู่ 2 บ้านห้วยศาลเจา้ หมู่ 9 บ้านบุง หมู่ 12 บ้านหนอง

สุทธะ หมู่ 13 บ้านดอยหนิปนู 

7 หมู่บ้าน 

เขาวง หมู่ 1 บ้านห้วยมะเดื่อ หมู่ 2 บ้านซบับอน  

หมู่ 7 บ้านหนองกอง 

มวกเหลก็ วงัม่วง หมู่ 6 บ้านป่าลานหนิดาด หมู่ 8 บ้านหนองมะคา 2 หมู่บ้าน 
  ทีม่า:  (1) อ้างอิงข้อมูลหมู่บ้านภาษาเดียว คือหมู่บ้านที่มีการใช้ภาษาไทยวนตัง้แต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป  

(ประภสัสร มลวิลัย,์ 2530)  

 (2) การสาํรวจภาคสนาม (2557-2559) 
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ตารางท่ี 2 แสดงชุมชนชาวยวนใน 5 จงัหวดัที่เคลื่อนย้ายมาจากจงัหวดัสระบุรี (จํานวน 81 

หมูบ่า้น ในเขตการปกครอง 87 หมู ่และ 5 ชุมชน) 
 

จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ท่ี – หมู่บ้าน จาํนวน 

นครราชสมีา สคีิว้ สคีิว้ บ้านสคีิว้ (ชมุชนบ้านเหนือ ชมุชนบ้าน

กลาง และชมุชนบ้านใต)้ หมู่ 11 บ้านถนน

คด 

9 หมู่บ้าน 

(รวม 7 หมู่ 

และ 5 ชมุชน

ในเขต

เทศบาลเมอืง

สคีิว้) 

มติรภาพ บ้านโนนกุ่ม (ชมุชนโนนกุ่มเหนือ และ

ชมุชนโนนกุ่มใต)้ 

ลาดบวัขาว หมู ่6 บ้านน้ําเมา หมู ่7 บ้านโนนแต ้หมู ่8 

บ้านโนนนา หมู่ 9 บ้านโนนทอง หมู่ 11 

บ้านโนนสวา่ง 

กุดน้อย หมู่ 10 บ้านไก่เส่า 

ลพบุร ี เมอืงลพบุร ี เขาพระงาม หมู ่4 บ้านไผข่วาง 51 หมู่บ้าน 

(รวม 56 หมู่) ท่าแค หมู่ 8 บ้านป่ากลว้ย 

ทา้ยตลาด หมู่ 3 บ้านท่าควาย 

โพธิต์รุ หมู่ 2 บ้านบางบําหรุ หมู่ 3 บ้านโรงหนอง 

หมู่ 4 บ้านหนองแขม หมู่ 5 บ้านไผแ่ตร 

หมู่ 6 บ้านสามบาท หมู่ 7 บ้านไผห่น้า

กระดาน 

ชยับาดาล ชยันารายณ์ หมู่ 1 บ้านศริบิรรพต 

ท่าหลวง ท่าหลวง หมู่ 8 บ้านดอนเจรญิ 

หนอง

ผกัแวน่ 

หมู่ 6 บ้านเนินสวอง 

ซบัจาํปา หมู่ 2 บ้านทรพัยเ์จรญิ หมู่ 5 บ้านซบัเรอื 

ท่าวุง้ ท่าวุง้ หมู่ 3 บ้านท่าวุง้ หมู่ 9 บ้านวดัเกตุ 

 บ้านเบกิ หมู่ 7 บ้านม่วง 

 บางลี ่ หมู่ 1 บ้านไผ่วงษ์ หมู่ 12 บ้านหนองหลวง 

หมู่ 13 บ้านหนองระแหง หมู่ 14 บ้าน

หนองกอไผ ่

 บางงา 

บางคู ้

หมู่ 1,2,4,5 บ้านโพธิศ์ร ี

หมู่ 3 บ้านไทรยอ้ย หมู่ 4 บ้านท่าราบ หมู่ 

7 บ้านคลองตาขบ หมู่ 13,15 บ้านหมอ้ 

 ลาดสาล ี หมู่ 1,2 บ้านลาดสาลี่ หมู่ 3 บ้านลาํอา้ย

ดว้น หมู่ 4 บ้านไผต่ล่อม หมู่ 5 บ้าน

กระทุ่มสงู 

 โคกสาํโรง โคกสาํโรง หมู่ 7 บ้านหนองพมิาน หมู่ 9 บ้าน

สาํโรง 
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จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ท่ี – หมู่บ้าน จาํนวน 

  หว้ยโป่ง หมู่ 4 บ้านหนองหอย หมู่ 7,8 บ้านสะ

พรานนาค 

 

  ดงมะรุม หมู่ 11 บ้านน้อยนาโสม  

คลองเกตุ หมู่ 1 บ้านมะขามเฒ่า หมู่ 2 บ้านคลอง

เกตุ 

เกาะแกว้ หมู่ 6 บ้านหน้าพระ หมู่ 7 บ้านชอนอุดม 

หลุมขา้ว หมู่ 6,7 บ้านหลุมขา้ว 

ถลุงเหลก็ หมู่ 1 บ้านหนองบวัหิง่ 

บ้านหมี ่ บางพึง่ หมู่ 9 บ้านวดัชนไก่ 

หนองม่วง ยางโทน หมู่ 2 บ้านเตาถ่าน 

พฒันานิคม พฒันานิคม หมู่ 3 บ้านห้วยบง 

ชอ่งสารกิา หมู่ 1 บ้านสารกิาพฒันา 

หว้ยขนุราม หมู่ 2 บ้านมะขามคู่ หมู่ 3 บ้านซบัโศก หมู่ 

4 บ้านสวนมะเดื่อ หมู่ 5 บ้านโป่งเกตุ 

ลาํสนธ ิ หนองร ี หมู่ 5 บ้านน้อยพฒันา หมู่ 12 บ้านสนิ

เจรญิ 

พจิติร ตะพานหนิ วงัหวา้ หมู่ 1, 2, 6 บ้านวงัหวา้ หมู่ 3 บ้านยางคล ี 8 หมู่บ้าน 

(รวม 11 

หมู่) 

 คลองคนู หมู่ 1,6 บ้านวงัไคร ้

บางมลูนาก ลาํประดา หมู่ 1 บ้านลาํประดาใต ้หมู่ 3 บ้านหนอง

สะเดา หมู่ 6 บ้านหว้ยหลวั หมู่ 8 บ้านได

โสน 

ดงเจรญิ หว้ยร่วม หมู่ 4 บ้านหนองสองหอ้ง 

พษิณุโลก วงัทอง หนองพระ หมู่ 5 บ้านเจรญิผล 1 หมู่บ้าน 

สระแกว้ วงัน้ําเยน็ วงัน้ําเยน็ หมู่ 3 บ้านสวนป่า หมู่ 8 บ้านซบัพล ู 12 หมู่บ้าน 

ตาหลงัใน หมู่ 2 บ้านหนองปรอื หมู่ 3 บ้านท่าตาส ี

หมู่ 6 บ้านวงัไทร หมู่ 9 บ้านโนนทอง หมู่ 

18 บ้านโนนทองพฒันา 

ทุ่งมหาเจรญิ หมู่ 2 บ้านวงัศรทีอง หมู่ 6 บ้านคลองใหญ่ 

วงัสมบูรณ์ วงัทอง หมู่ 5 บ้านวงัดารา 

คลองหาด ไทยอุดม หมู่ 2 บ้านซบัน้อย หมู่ 4 บ้านหนอง

ตะเคยีน 
ทีม่า:  (1) จงัหวดันครราชสมีา (การสํารวจภาคสนาม, 2557-2559), (2) จงัหวดัลพบุร ีอ้างองิขอ้มูลหมู่บ้านภาษาเดยีว โดยเลอืกเฉพาะ

หมู่บา้นทีม่กีารใช้ภาษาไทยวนตัง้แต่รอ้ยละ 65 ขึน้ไป จาํนวน 51 หมู่บ้านในเขตปกครอง 56 หมู่ จากหมู่บ้านทีม่กีารใชภ้าษายวน

ทัง้หมด 112 หมู่บ้าน (พเยาว์ เจริญฉาย. 2551. หน้า 145-171), (3) จงัหวดัพิจิตร อ้างอิงจากข้อมูลชุมชนไทยวน ต.วงัหว้า          

อ.ตะพานหนิ จพจิติร (นนัทพิฒัน์ เพง็แดง. 2550) และการสํารวจภาคสนาม, (4) จงัหวดัพษิณุโลก สมัภาษณ์ นายสนัน่ เอีย่มสาย 

(ปราชญ์ชาวยวน ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก) วนัที่ 8 มีนาคม 2559, (5) จ ังหวดัสระแก้ว สมัภาษณ์ นายชยัแดน สียิ่ง 

(ผู้ใหญ่บา้นวงัไทร ต.ตาหลงัใน อ.วงัน้ําเยน็) และนายหน่วง โรจนัส (อดตีผู้ใหญ่บา้นโนนทอง ต.ตาหลงัใน อ.วงัน้ําเยน็) วนัที ่17 

มนีาคม 2559 และ สมัภาษณ์ นายมลฑล น้อยจนัทร ์(กาํนนัตาํบลวงัน้ําเยน็ อ.วงัน้ําเยน็) วนัที ่27 มนีาคม 2559 
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รปูท่ี 2 แผนทีแ่สดงถิน่ฐานใหมแ่ละการเคลือ่นยา้ยของชาวยวนเชยีงแสนกลุ่มเมอืงสระบุร ี
 

กลุ่มชาวยวนเชียงแสนเมืองราชบรีุ 

สาํหรบักลุ่มชาวยวนทีเ่คลื่อนยา้ยเขา้สูเ่มอืงราชบุร ีแรกเริม่ไดต้ัง้ถิน่ฐานอยู่ทีบ่า้นไร่

นท ีห่างจากตวัเมอืงราชบุรทีางทศิตะวนัออกบรเิวณรมิฝ ัง่แมน้ํ่าแมก่ลอง 
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ด้วยเหตุว่าที่ตัง้ของบ้านไร่นทใีนบริเวณริมแม่น้ําแม่กลองนัน้มพีื้นที่จํากดั ไม่พอ

เพาะปลูก ชาวยวนบางส่วนจงึไดอ้พยพออกไปบุกเบกิที่ทํากินพื้นที่บรเิวณใกล้เคยีง เช่น ที่

ตําบลคบูวัมผีูนํ้าสองพีน้่องชื่อหนานฟ้าและหนานขนั หนานฟ้าผูพ้ ีเ่หน็ว่าทีลุ่่มรมิหว้ย (บรเิวณคู

เมอืงโบราณคบูวั) เป็นทาํเลทีด่จีงึตัง้บา้นเรอืนอยู่เหนือลาํหว้ย มลีูกหลานสบืต่อมา หมูบ่า้นนี้ชื่อ

ว่า “บ้านปู่ฟ้า” ส่วนหนานขนัผู้น้องได้พาครอบครัวส่วนหนึ่งข้ามไปยงัทิศใต้ของห้วย ตัง้

บ้านเรือนอยู่ที่นัน่ เรียกว่า “บ้านปู่ขนั” ต่อมาเมื่อชุมชนได้มปีระชากรมากขึ้น ยังได้ขยาย

ครวัเรอืนออกไปตัง้ถิน่ฐานห่างออกไปจากบา้นปูฟ้่าและบา้นปูข่นั ชุมชนทีอ่ยู่ก่อนเรยีกตวัเองว่า 

“บา้นใน” ส่วนชุมชนทีข่ยายออกไปเรยีกว่า “บา้นนอก” (สมคดิ จาํนงคศ์ร, 2552) 

 ชาวยวนเชยีงแสนกลุ่มทีต่ ัง้ถิน่ฐานในเขตเมอืงราชบุรไีดม้กีารขยายชุมชนออกไปตัง้

บา้นเรอืนหาแหล่งทํากนิอกีหลายพื้นทีใ่นบรเิวณลุ่มน้ําแมก่ลองในเขตจงัหวดัราชบุรต่ีอเนื่องไป

จนถงึจงัหวดักาญจนบุรแีละนครปฐม ต่อมาในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 ในพืน้ทีจ่งัหวดัราชบุรี

และนครปฐมประสบปญัหาภยัแลง้ ชาวยวนหลายครอบครวัไดอ้พยพไปตัง้ถิน่ฐานใหมใ่นจงัหวดั

พษิณุโลก และอาจเคลื่อนย้ายต่อเนื่องไปจนถึงเขตจงัหวดัอุตรดิตถ์ ปจัจุบนัสามารถสืบค้น 

“ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนกลุ่มราชบุร”ี ในพืน้ทีต่่างๆ ไดด้งัตารางต่อไปนี้ 
 

ตารางท่ี 3 แสดงชุมชนชาวยวนเชยีงแสนในจงัหวดัราชบุรี (จํานวนรวม 77 หมู่บ้าน ในเขต

ปกครอง 79 หมู)่ 
 

จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ - หมู่บ้าน จาํนวน 

ราชบุร ี เมอืง

ราชบุร ี

คบูวั หมู่ 1 บ้านตากแดด หมู่ 3 บ้านหนองขนัธ์ หมู่ 4 บ้านใต้ 

หมู่ 5 บ้านตะโก หมู่ 6 บ้านสระโบสถ ์หมู่ 7 บ้านใหม่ หมู่ 

8 บ้านหนองยายแก้ว หมู่ 9 บ้านฟากกลว้ย หมู่ 12 บ้าน

หวันา 

39 

หมู่บ้าน 

ดอนแร่ หมู่ 1 บ้านดอนแร่ หมู่ 2 บ้านหนองขาม หมู่ 3 บ้านสระ

โลก หมู่ 4 บ้านดอนขาด หมู่ 5 บ้านดอนขาม หมู่ 6 บ้าน

ดอนกอก หมู่ 7 บ้านโมกปู่แก้ว หมู่ 8 บ้านหนองโป่ง หมู่ 9 

บ้านหนองมะตมู หมู่ 10 บ้านหว้ย 

เจดยี์

หกั 

หมู่ 3 บ้านเจดยีห์กั หมู่ 8 บ้านทุ่งตาล 

ดอน

ตะโก 

หมู่ 5 บ้านใหม่ หมู่ 6 บ้านนครบาล หมู่ 7 บ้านเขาลอย-

เขาหลวง หมู่ 8 บ้านเขาแงม้-ทุ่งพมิาน 

หว้ยไผ ่ หมู่ 1 บ้านเขาขวาง หมู่ 3 บ้านรากมะขาม หมู่ 4 บ้านห้วย

ไผ่ หมู่ 5 บ้านนครบาล หมู่ 6 บ้านหนองหลวง หมู่ 7 บ้าน

หนองดนิแดง หมู่ 8 บ้านหนองขาม 

น้ําพุ หมู่ 5 บ้านหนองแชเ่สา 
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จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ - หมู่บ้าน จาํนวน 

หนอง

กลาง

นา 

หมู่ 1 บ้านแม่น้ํา 

อ่างทอง หมู่ 1 บ้านใหญ่ หมู่ 9 บ้านโพธิด์ก 

หนิกอง หมู่ 1 บ้านทุ่งไล่ไก่ หมู่ 3 บ้านหนองตาหลวง หมู่ 9 บ้าน

ทุ่งไล่ไก่มน 

โพ

ธาราม 

หนอง

โพ 

หมู่ 1 บ้านใต้ หมู่ 2 บ้านนอก หมู่ 4 บ้านต้นตาล หมู่ 5 

บ้านไร่ หมู่ 6 บ้านหนองโพสอง หมู่ 8 บ้านหวัทุ่ง 

7 

หมู่บ้าน 

(รวม 8 

หมู่) 
บ้าน

สงิห ์

หมู่ 1,2 บ้านบางกะโด  

จอมบงึ รางบวั หมู่ 1 บ้านรางดอกอาว หมู่ 3 บ้านชฏัใหญ่ หมู่ 4 บ้าน

หนองนกกระเรยีน หมู่ 6 บ้านรางบวั หมู่ 7 บ้านทุ่งกวา้ง 

5 

หมู่บ้าน 
 บ้านโป่ง หนอง

ออ้ 

หมู่ 3 บ้านหวัโป่งใหญ่ หมู่ 7 บ้านหนองออ้ตะวนัตก 

หนอง

ปลา

หมอ 

หมู่ 1,2 บ้านหนองปลาหมอ หมู่ 3 บ้านฟากหนอง หมู่ 4 

บ้านหนองทราย หมู่ 5 บ้านดอนกระทอื หมู่ 6 บ้านปอเจ๊ก 

หมู่ 7 บ้านดอนกระทอืใต้ หมู่ 8 บ้านโคกสงู หมู่ 11 บ้าน

หนองหนิ หมู่ 12 บ้านหนองจกิโพรง หมู่ 16 บ้านแพะ 

13 

หมู่บ้าน 

(รวม 14 

หมู่) 

เขาขลุง หมู่ 6 บ้านหนองอุ่ม 

ปากท่อ ทุ่ง

หลวง 

หมู่ 1 บ้านหนองไร่ หมู่ 2 บ้านหนองขอ่ย หมู่ 6 บ้านหนอง

ไผ่ 

8 

หมู่บ้าน 

อ่างหนิ หมู่ 1 บ้านห้วยน้อย หมู่ 2 บ้านหนองโก หมู่ 3 บ้านโป่ง 

หมู่ 4 บ้านนาคอก หมู่ 5 บ้านอ่างหนิ 

สวนผึง้ สวนผึง้ หมู่ 4 บ้านนาขนุแสน 5 

หมู่บ้าน ป่า

หวาย 

หมู่ 6 บ้านโป่งยอ หมู่ 7 บ้านหว้ยลาดปลาเคา้ หมู่ 9 บ้าน

หนองขาม 

ท่าเคย หมู่ 6 บ้านท่าเคย 

  ทีม่า:  (1) สํารวจภาคสนาม. 2558 และ (2) อ้างองิจากขอ้มูลหมู่บ้านภาษาเดียว โดยเลือกเฉพาะ

หมูบ่า้นทีม่กีารใชภ้าษาไทยยวนตัง้แต่รอ้ยละ 60 ขึน้ไป มจีาํนวน 77 หมูบ่า้นในเขตปกครอง 79 

หมู ่จากหมูบ่า้นทีม่กีารใชภ้าษายวนทัง้หมด 99 หมูบ่า้น (สุวฒันา เลีย่มประวตั,ิ 2545) 
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ตารางท่ี 4 แสดงชุมชนชาวยวนใน 3 จงัหวดัทีเ่คลื่อนยา้ยมาจากจงัหวดัราชบุร ี(จาํนวนรวม 36 

หมูบ่า้น ในเขตปกครอง 36 หมู ่และ 1 ชุมชน) 
 

จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่ - หมู่บ้าน จาํนวน  

กาญจนบุร ี ด่านมะขามเตีย้ กลอนโด หมู่ 3 บ้านแหลมทอง หมู่ 4 บ้าน

ดอนสวา่ง 

5 หมู่บ้าน 

ท่าม่วง รางสาลี ่ หมู่ 3 บ้านแปดหลงั หมู่ 12 บ้าน

หนองมะกอก หมู่ 13 บ้านไทรงาม 

นครปฐม 

 

 

 

 

 

 

 

กาํแพงแสน สระสีมุ่ม หมู่ 8 บ้านดอนเต่าอฐิ หมู่ 9 บ้าน

ดอนใหญ่ หมู่ 10 บ้านดอนเลก็ 

12 หมู่บ้าน 

หว้ยม่วง หมู่ 1 บ้านห้วยม่วง หมู่ 11 บ้านท่า

เสาเกา่ หมู่ 7 บ้านท่าเสาใหม่ 

ดอนขอ่ย หมู่ 10 บ้านโพธิศ์ร ีหมู่ 11 บ้าน

ใหม่โพธิศ์ร ีหมู่ 14 บ้านตน้สาํโรง

พฒันา 

ทุ่งกระพงั

โหม 

หมู่ 11 บ้านทุ่งเจรญิทอง 

ทุ่งลกูนก หมู่ 2 บ้านห้วยรางเกต หมู่ 10 บ้าน

หนองจกิ 

พษิณุโลก 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมอืงพษิณุโลก ในเมอืง บ้านโคกมะตมู (ชมุชนศรวีสิุ

ทธาราม) 

19 หมู่บ้าน 

(รวม 19 หมู่ 

และ 1 

ชมุชนใน

เขตเทศบาล

นคร

พษิณุโลก) 

บงึพระ หมู่ 2,3 บ้านบงึพระ  

สมอแข หมู่ 2 บ้านลาดบวัขาว หมู่ 3 บ้าน

ดงประโดก หมู่ 4 บ้านสมอแข หมู่ 8 

บ้านกรมธรรม-์ฉตัรแกว้  

วงัทอง วงัทอง หมู่ 1 บ้านวงัทอง หมู่ 8 บ้านเขา

สมอแคลง หมู่ 10 บ้านดอนม่วง 

แม่ระกา หมู่ 1 บ้านแถว หมู่ 2 บ้านแม่ระกา 

หมู่ 4 บ้านเขก็ หมู่ 6 บ้านน้ําโคง้

เหนือ หมู่ 7 บ้านแหลมดู ่หมู่ 8 

บ้านวงัน้ําใส 

พนัชาล ี หมู่ 5 บ้านหนองกาดาํ  

พรหมพริาม ดงประคาํ หมู่ 1 บ้านโคกสมอ หมู่ 6 บ้านทุ่ง

ตาเปรีย้ว 

บางกระทุ่ม ท่าตาล หมู่ 8 บ้านทุ่งน้อย 

  ทีม่า:  (1) จงัหวดักาญจนบุร ีอา้งองิจากขอ้มลู “กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยยวนในจงัหวดักาญจนบุร”ี (สมทรง บุรษุพฒัน์ และคณะ. 

2554. หน้า 199), (2) จงัหวดันครปฐม อา้งองิจากขอ้มลู “กลุม่ชาตพินัธุ์ไทยยวนในจงัหวดันครปฐม” (สมทรง บุรุษ

พฒัน์ และคณะ. 2554. หน้า 237), (3) จงัหวดัพษิณุโลก สมัภาษณ์ นายสนัน่ เอีย่มสาย (ปราชญ์ชาวยวน ต.สมอแข 

อ.เมอืง จ.พษิณุโลก) วนัที ่8 มนีาคม 2559 
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รปูท่ี 3 แผนทีแ่สดงถิน่ฐานใหมแ่ละการเคลือ่นยา้ยของชาวยวนเชยีงแสนกลุ่มเมอืงราชบุร ี
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กลุ่มชาวยวนเชียงแสนในบริเวณตะวนัออกเฉียงใต้ของจงัหวดัอตุรดิตถ ์

 ถงึแมว้่าในบรเิวณด้านตะวนัตกเฉียงเหนือของจงัหวดัอุตรดติถ์ ได้แก่ ตอนบนของ

อําเภอลบัแล ตอนบนของอําเภอเมอืงอุตรดติถ์ และอําเภอท่าปลา จะมชีาวยวนกลุ่มใหญ่ตัง้ถิน่

ฐานอยู่มานาน เนื่องจากเป็นพืน้ทีช่ายขอบของเขตวฒันธรรมลา้นนา อย่างไรกต็าม ยงัพบชุมชน

ชาวยวนอยู่อกีจํานวนหนึ่งในบรเิวณดา้นตะวนัออกเฉียงใต้ของตวัจงัหวดั ซึ่งแยกออกจากเขต

วฒันธรรมยวนกลุ่มใหญ่และมปีระวตัคิวามเป็นมาของชุมชนแตกต่างไปอกีทางหนึ่ง 

ชุมชนชาวยวนในตําบลน้ําอ่าง อําเภอตรอน จงัหวดัอุตรดติถ์ มปีระวตัคิวามเป็นมา

ของชุมชนอา้งถงึการเคลื่อนยา้ยประชากรชาวยวนจากเหตุการณ์ทีก่องทพัสยามเขา้ตเีมอืงเชยีง

แสนในปี พ.ศ.2347 เช่นเดยีวกบักลุ่มชาวยวนเมอืงสระบุรแีละราชบุร ี 

ขอ้มลูขององค์การบรหิารส่วนตําบลน้ําอ่าง ได้กล่าวถึง “ขุนผาเงบิ” เป็นผู้ดูแลกลุ่ม

ชาวยวนที่เจ็บป่วย รวมถึงเด็กและคนชรา ซึ่งแวะพักอยู่บริเวณริมคลองตรอนและบึงใหญ่

ระหว่างการอพยพไปยงัเมอืงสระบุรแีละราชบุร ีเมือ่หายป่วยจงึไดเ้ริม่สรา้งบา้นเรอืนขึน้บรเิวณ

รมิคลองตรอน ปจัจุบนัคอืบา้นหลวงป่ายางและไดช้่วยกนัสรา้งวดัหลวงป่ายาง จากนัน้ไดส้รา้ง

วดัดอยแกว้ในเขตบา้นไร่ ต่อมาจงึขยายบา้นเรอืนมายงัฝ ัง่ขวาของแมน้ํ่าคลองตรอนและไดส้รา้ง

วดัขึน้ทีบ่า้นคอ้กลาง ใหช้ื่อว่าวดัศรสีะอาด ต่อมาหมูบ่า้นไดข้ยายขึน้ไปทางเหนือจงึไดส้รา้งวดั

ขึน้อกีหนึ่งแห่งชื่อวดัราษฎร์สามคัค ีที่บ้านม่วงขิว่ ปจัจุบนัคอืบ้านเหนือใหญ่ (องค์การบรหิาร

ส่วนตําบลน้ําอ่าง, มปป.) 

นอกจากนี้ ปานตา นาคพนัธวงศ ์(2530) ศกึษาพบว่า บา้นเหล่า ตําบลน้ําอ่าง อําเภอ

น้ําอ่าง และบา้นน้ําลอก ตําบลบ่อทอง อําเภอทองแสนขนั เป็นชุมชนทีใ่ชภ้าษาไทยถิน่เหนือดว้ย 

ซึง่เชื่อมโยงกบัขอ้มลูของ พรพจน์ เรยีงประพฒัน์ (2556) ในประวตับิา้นน้ําลอกอําเภอทองแสน

ขนั ที่กล่าวว่าบรรพบุรุษของชาวบา้นน้ําลอกได้อพยพหนีโรคระบาดมาจากบ้านหลวงป่ายาง 

(อ.ตรอน) โดยไดจ้บัจองทีท่าํกนิแห่งใหมเ่มือ่ราวปี พ.ศ. 2442  

จงึเชื่อได้ว่าชาวบ้านน้ําลอกเป็นชาวยวนกลุ่มเดยีวกนักบัชาวยวนในตําบลน้ําอ่าง 

อําเภอตรอน นอกจากนี้ ยงัพบความเชื่อมโยงระหว่างชาวยวนที่บา้นน้ําลอกกบักลุ่มชาวยวน

สระบุรจีากขอ้มลูประวตัคิวามเป็นมาของตาํบลน้ําอ่าง ซึง่กลา่วถงึชาวยวนบา้นน้ําลอกในอดตีทีม่ ี

ญาตอิยู่ทีจ่งัหวดัสระบุร ีผูเ้ขยีนคาดว่าอาจมชีาวยวนกลุ่มสระบุรหีรอืราชบุรทีีไ่ดเ้คลือ่นยา้ยมาถงึ

บา้นน้ําลอกดว้ย โดยผ่านมาทางจงัหวดัพษิณุโลก 
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ตารางท่ี 5 แสดงชุมชนชาวยวนเชยีงแสนในจงัหวดัอุตรดติถ ์(จาํนวนรวม 6 หมูบ่า้น) 
 

จงัหวดั อาํเภอ ตําบล หมู ่- หมูบ่า้น จาํนวน  

อตุรดติถ ์ ตรอน น้ําอา่ง หมู ่1 บา้นเหนือใหญ่ หมู ่2 บา้น

หลวงปา่ยาง หมู ่3 บา้นเหลา่ หมู ่

4 บา้นคอ้กลาง หมู ่5 บา้นไร ่

6 หมูบ่า้น 

ทองแสนขนั บ่อทอง หมู ่4 บา้นน้ําลอก 

  ทีม่า;  อา้งองิจากขอ้มูล “ประวตัิตําบลน้ําอ่าง” (องค์การบรหิารส่วนตําบลน้ําอ่าง) และ ปานตา นาค

พนัธวงศ ์(2530) 
 

อนึ่ง ถึงแมว้่าขอ้มูลประวตัิความเป็นมาของตําบลน้ําอ่างจะยงัไม่ได้ข้อสรุปในทาง

ประวตัศิาสตร์ แต่กอ็าจเป็นหลกัฐานหนึ่งในการยนืยนัเสน้ทางการเคลือ่นยา้ยประชากรชาวยวน

เชยีงแสนเขา้สู่บรเิวณตอนกลางของประเทศไทยได้อีกทางหนึ่ง โดยการเคลื่อนย้ายจะต้องใช้

เสน้ทางจากเมอืงเชยีงแสนลงมาทางเมอืงพะเยา-เมอืงแพร่หรอืทางเมอืงน่าน-เมอืงแพร่เท่านัน้ 

จงึจะมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะผ่านบรเิวณตําบลน้ําอ่าง และแวะพกัในบรเิวณดงักล่าวตามความใน

ประวตัคิวามเป็นมาของตําบลน้ําอ่างไดก้ล่าวไว ้ 
 

ข้อช้ีแจงเพ่ิมเติม 

ชุมชนชาวยวนทีแ่สดงในบทความนี้ ส่วนทีอ่า้งองิจากขอ้มลูทางภาษาศาสตร์ ผูเ้ขยีน

ไดพ้จิารณาเลอืกเฉพาะ “หมู่บา้นภาษาเดยีว” คอืหมู่บา้นทีพ่บการใชภ้าษาไทยวนตัง้แต่รอ้ยละ 

60-700 ขึน้ไป เพือ่นําเสนอชุมชนทีย่งัคงอตัลกัษณ์ทางภาษาอนัสือ่ถงึการเป็นกลุ่มชาตพินัธุท์ีย่งั

ชดัเจน อย่างไรกต็าม ยงัมชีุมชนอกีจาํนวนหนึ่งทีพ่บการใชภ้าษาไทยวนและภาษาอื่นปะปนกนั

ไป (ใชภ้าษาไทยวนในสดัส่วนตํ่ากว่ารอ้ยละ 60-70) ซึ่งคาดว่าอาจเป็นชุมชนทีม่ชีาวยวนตัง้ถิน่

ฐานร่วมกบัชนกลุ่มอื่น หรอืเป็นชุมชนชาวยวนทีร่บัวฒันธรรมจากชนกลุ่มอื่นเขา้มามากแลว้ จงึ

มไิดนํ้าเสนอชุมชนเหล่านัน้ในบทความนี้ 
 

การกระจายตวัของชมุชนชาวยวนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทย 

 การตัง้ชุมชนชาวยวนในเมอืงราชบุรแีละเมอืงสระบุร ีในระยะแรกคาดว่ามกีารขยาย

ชุมชนอยู่ในขอบเขตทีก่าํหนดไว ้ 

เนื่องจากรฐัในขณะนัน้มนีโยบายที่เขม้งวดในการควบคุมประชากรแต่ละเมอืงตาม

ระบบไพร่ทีต่อ้งมสีงักดัมลูนายและตอ้งส่งส่วยใหก้บัเมอืงทีส่งักดั และทางการมไิดอ้นุญาตใหไ้พร่

ลาว (หมายรวมถึงลาวยวน) ไปอยู่เมอืงต่างๆ ไดต้ามใจชอบ อย่างไรก็ตาม นายกองหรอืผูนํ้า

ชุมชนทีส่งักดัเมอืงต่างๆ จาํเป็นจะตอ้งจดัหาทรพัยากรใหเ้พยีงพอต่อการส่งส่วย จงึเลอืกตัง้ถิน่
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ฐานในแหล่งทีม่พี ืน้ทีท่าํกนิเพยีงพอและมคีวามเป็นไปไดท้ีจ่ะตัง้ชุมชนในสถานทีห่่างไกลออกไป

หากถิน่ฐานเดมิทีม่ทีรพัยากรไมเ่พยีงพอ (บงัอร ปิยะพนัธุ,์ 2541) 

ชุมชนขยายของชาวยวนในช่วงต้นรตันโกสนิทร์จงึมกัจะตัง้ไม่ไกลจากชุมชนดัง้เดมิ

มากนัก ยกเวน้ในกรณีกองโคของชาวยวนเมอืงสระบุรทีีไ่ปตัง้อยู่ทีบ่า้นสคีิ้ว (อําเภอสคีิ้ว จงัหวดั

นครราชสมีา) เพือ่จดัหากองเสบยีงโคตามดาํหรขิองเจา้เมอืง นอกเหนอืจากบา้นสคีิว้แลว้ คาดว่ามี

ชุมชนชาวยวนตัง้ถิ่นฐานอยู่เฉพาะในพื้นทีเ่มอืงราชบุร ีเมอืงสระบุร ีและพื้นที่ชายขอบเท่านัน้ 

ต่อมาเมือ่ระบบไพร่คลีค่ลายลงและยกเลกิระบบไพร่ในสมยัรชักาลที ่5 การยา้ยถิน่ของชาวยวนไป

ยงัพืน้ทีไ่กลออกไป จงึสามารถทาํไดอ้ย่างกวา้งขวางและมมีากขึน้  

ในสมยัรชักาลที่ 5 ชาวยวนจากเมอืงสระบุรไีดอ้พยพออกไปตัง้ชุมชนไกลถึงบ้านวงั

หวา้ (อําเภอตะพานหนิ จงัหวดัพจิติร) จากขอ้มลูของ นนัทพิฒัน์ เพง็แดง (2550) ระบุว่าหมูบ่า้น

ดงักล่าวตัง้ขึน้ในราวปี พ.ศ. 2440 

ส่วนชาวยวนเมอืงราชบุรคีาดว่าไดเ้คลือ่นยา้ยไปถงึบา้นกลอนโด-บา้นรางสาลี ่(จงัหวดั

กาญจนบุร)ี และกําแพงแสน (จงัหวดันครปฐม) แลว้ หลงัจากนัน้ ชาวยวนในจงัหวดัราชบุรแีละ

นครปฐมไดม้กีารเคลื่อนยา้ยครัง้ใหญ่อกีครัง้ในช่วงหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 เนื่องจากสภาพทีท่ํา

กนิในจงัหวดัราชบุรีมคีวามแห้งแล้ง โดยได้อพยพไปบุกเบกิทีท่ํากินในจงัหวดัพษิณุโลก และ

เคลือ่นยา้ยออกไปโดยรอบจนอาจถงึบางพืน้ทีข่องจงัหวดัอุตรดติถ์ ส่วนชาวยวนในจงัหวดัสระบุรี

กไ็ดอ้พยพไปบุกเบกิทีท่ํากนิทีบ่า้นวงัน้ําเยน็ (จงัหวดัสระแกว้) การขยายและเคลื่อนยา้ยถิน่ฐาน

ใหม่ได้ดําเนินต่อมาจนถึงช่วงปฏริูปที่ดนิ ซึ่งทางราชการได้เริม่เขา้มาจดัการด้านกรรมสทิธิแ์ละ

เอกสารสทิธิใ์นการครอบครองที่ดิน ส่งผลให้การย้ายถิ่นฐานออกไปเพื่อบุกเบกิที่ทํากินใหม่มี

ขอ้จาํกดั 

พฒันาการของชุมชนชาวยวนเชยีงแสนพลดัถิน่ในบรเิวณตอนกลางของประเทศไทย 

เริ่มจากการตัง้ถิ่นฐานในเมอืงสระบุรีและราชบุรีตามเหตุผลด้านการเมอืงและการปกครอง 

หลงัจากนัน้ชุมชนเหล่านี้ได้มปีระชากรเพิ่มขึ้นและเริ่มขยายชุมชน ด้วยพื้นฐานเป็นชุมชน

เกษตรกรรมจงึผลกัดนัใหเ้กดิการแสวงหาพื้นทีใ่นการทาํกนิและดาํรงชพีทีเ่พยีงพอ ส่วนหนึ่งยงั

ไดเ้คลื่อนยา้ยออกไปบุกเบกิทีท่ํากนิในพื้นทีใ่หม่ตามเครอืข่ายเสน้ทางคมนาคมทีถู่กพฒันาขึ้น 

การขยายชุมชนและเคลื่อนยา้ยถิ่นฐานของชาวยวนเชยีงแสนพลดัถิ่นในสมยัหลงั จึงเกดิขึ้น

ภายใตป้จัจยัทางระบบเศรษฐกจิและการดํารงชพีเป็นหลกั ซึ่งสามารถดําเนินควบคู่กบัเหตุผล

ทางสงัคมภายใต้ความผูกพนัทางเชื้อสายและกลุ่มชน โดยพบว่าประชากรเหล่านี้มกัมกีาร

เคลื่อนย้ายและตัง้ถิ่นฐานใหม่รวมกนัเป็นกลุ่มตามเครอืญาติและกลุ่มชาติพนัธุ์ อนัเป็นปจัจยั

สําคญัที่ส่งผลให้ชุมชนชาวยวนในบริเวณตอนกลางของประเทศไทยหลายแห่งยงัสามารถ

รกัษาอตัลกัษณ์และวฒันธรรมของกลุ่มชาตพินัธุ์เอาไว้ ซึ่งเป็นร่องรอยสําคญัที่ทําใหส้ามารถ

สบืคน้และแยกแยะชุมชนชาวยวนทีเ่คลือ่นยา้ยออกไปยงัทอ้งทีต่่างๆ ได ้
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รปูท่ี 4 แผนทีแ่สดงถิน่ฐานใหมแ่ละการเคลือ่นยา้ยของชาวยวนเชยีงแสนในบรเิวณตอนกลางของ

ประเทศไทย 
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สรปุ 

การศึกษาบริบทที่ส ัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายของชาวยวนเชียงแสน พบว่าการ

เคลื่อนย้ายและตัง้ถิ่นฐานใหม่ของชาวยวนเชียงแสนเป็นผลจากสงครามในช่วงต้นกรุง

รตันโกสนิทร ์เกดิขึน้ภายใตยุ้ทธศาสตร์การตดักาํลงัประชากรของรฐัอื่นและความต้องการเตมิเตม็

ประชากรใหก้บัหวัเมอืงชัน้ในของกรุงรตันโกสนิทร ์เพื่อสรา้งความมัน่คงทางประชากรและแรงงาน

ในการฟ้ืนฟูบา้นเมอืง รวมถงึสรา้งความมัง่คัง่จากการเกบ็เกีย่วผลประโยชน์เขา้แผ่นดนิในรูปแบบ

ของแรงงานและการเกบ็ส่วย ผลการศกึษาถิน่ฐานของกลุ่มชาวยวนเชยีงแสนในบรเิวณตอนกลาง

ของประเทศไทย จากการทบทวนสารสนเทศและการสํารวจภาคสนาม พบว่าชุมชนของชาวยวน

ในตอนกลางของประเทศไทยมจีํานวนไม่น้อย และมไิด้ตัง้ถิ่นฐานอยู่เฉพาะในบริเวณจงัหวดั

สระบุรแีละราชบุรเีท่านัน้ หากแต่ได้ขยายชุมชนและอพยพออกไปบุกเบกิที่ทํากนิในพื้นทีต่่างๆ 

บรเิวณลุ่มน้ําป่าสกัและลุ่มน้ําเจา้พระยาในภาคกลาง ลุ่มน้ําแม่กลองในภาคตะวนัตก ลุ่มน้ําคลอง

พระสะทึงในภาคตะวันออก รวมไปถึงลุ่มน้ําน่านในภาคเหนือและลุ่มน้ําลําตะคองในภาค

ตะวนัออกเฉียงเหนือของประเทศไทย โดยพบชุมชนของชาวยวนเชยีงแสนในเขตจงัหวดัสระบุรี

อย่างน้อย 114 หมู่บ้าน จงัหวดัราชบุรีอย่างน้อย 77 หมู่บ้าน จงัหวดักาญจนบุรีอย่างน้อย 5 

หมูบ่า้น จงัหวดันครปฐมอย่างน้อย 12 หมูบ่า้น จงัหวดัลพบุรอีย่างน้อย 51 หมู่บา้น จงัหวดัพจิติร

อย่างน้อย 8 หมู่บ้าน จังหวดัพิษณุโลกอย่างน้อย 20 หมู่บ้าน จังหวดัอุตรดิตถ์อย่างน้อย 6 

หมูบ่า้น จงัหวดัสระแกว้อย่างน้อย 12 หมู่บา้น และจงัหวดันครราชสมีาอย่างน้อย 9 หมูบ่า้น ทัง้นี้ 

ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนที่เก่าแก่ที่สุดมอีายุมากกว่า 200 ปี อยู่ในบรเิวณอําเภอเสาไห้ จงัหวดั

สระบุร ีและอําเภอเมอืงราชบุร ีจงัหวดัราชบุร ี

ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนนอกเขตวฒันธรรมดัง้เดมิซึ่งพบในบริเวณตอนกลางของ

ประเทศไทย มคีวามสาํคญัต่อการศกึษาคน้ควา้เกีย่วกบักลุ่มชาตพินัธุย์วนในฐานนะตวัแทนของ

ประชากรชาวยวนกลุ่มหนึ่ง ด้วยถิ่นฐานเดิมเมืองเชียงแสนเป็นแหล่งประชากรและเขต

วฒันธรรมของชาวยวนที่เขม้ขน้ โดยคนกลุ่มนี้ได้เคลื่อนย้ายออกจากดนิแดนภาคเหนือก่อนที่

ภมูภิาคดงักล่าวจะมกีารเปลีย่นแปลงเชงิประชากรครัง้ใหญ่ในสมยั “เกบ็ผกัใส่ซา้เกบ็ขา้ใส่เมอืง” 

(เป็นเหตุการณ์ทีเ่กดิขึน้ในสมยัรตันโกสนิทรต์อนต้น จากการเคลือ่นยา้ยประชากรกลุ่มใหญ่จาก

ดนิแดนลุ่มน้ําโขงและลุ่มน้ําสาละวนิ อาท ิกระเหรีย่ง ไทใหญ่ ไทลื้อ ไทยอง และไทเขนิ เขา้มา

เตมิเต็มในดนิแดนภาคเหนือ ซึง่เป็นปจัจยัสําคญัทีส่่งผลต่อพฒันาการทางสงัคมและวฒันธรรม

ของภูมภิาคดงักล่าวในยุคสมยัต่อมา) ทัง้นี้ ชุมชนชาวยวนเชยีงแสนในบรเิวณตอนกลางของ

ประเทศไทยหลายแห่งยงัสามารถรกัษามรดกและสมัภาระทางวฒันธรรมบางประการของกลุ่ม

ชาตพินัธุ์ยวนเอาไว ้ดงัเช่นการคน้พบกฎหมายโบราณของลา้นนาทีเ่รยีกว่า “มงัรายศาสตร์” ณ 

วดัเสาไห ้อําเภอเสาไห ้จงัหวดัสระบุร ีซึง่เป็นฉบบัทีเ่ก่าแก่ทีสุ่ดทีย่งัหลงเหลอือยู่ในปจัจุบนั อนั

เป็นหลกัฐานเบือ้งตน้ในการยนืยนัคุณค่าของชุมชนชาวยวนกลุ่มนี้ 
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