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การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอัตลักษณ์แห่งภูกามยาว (จังหวัดพะเยา) และวิเคราะห์
บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์ ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่
เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งภูกามยาว โดยอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวดังกล่าวได้รับการคัดสรรจากการสนทนา
กลุ่ม (Focus group discussion) ของผู้นาชุมชนและชาวบ้านทุกอาเภอของจังหวัดพะเยา จากนั้นได้ทาการ
เก็บรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวด้วยวิธีการทางคติชนวิทยา แล้วนามาวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ที่
กาหนดไว้
ผลการวิจัยพบว่า อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวที่ได้รับการคัด สรรจากผู้นาชุมชนและชาวบ้านแต่ละ
อาเภอของจังหวัดพะเยาแบ่งออกเป็น 6 ประเภทคือ ศาสนสถาน ทรัพยากรธรรมชาติ พระพุทธรูป ผลิตผล
ของกลุ่มชน โบราณสถาน และวีรบุรุษ โดยรูปลักษณ์ ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์
แห่งภูกามยาวแต่ละสิ่งในทุกประเภทจะมีสว่ นสัมพันธ์และเกื้อกูลกันตามบทบาทหน้าที่ต่าง ๆ อันได้แก่ สร้าง
ความรู้ความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนหรือชาติพันธุ์ เป็นภาพลักษณ์แห่งความเจริญทางศิลปวัฒนธรรม
ของชุมชน เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมคนใน
ชุ ม ชน เป็ น เครื่ องมื อในการแสดงตั ว ตนและความเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ และเป็ น ปั จ จั ย ที่ ท าให้เ กิด ธุ รกิ จ
ท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
คาสาคัญ:
อัตลักษณ์แห่งภูกามยาว บทบาท หน้าที่
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บทความนี้มีจุดประสงค์เพื่อเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ซึ่งองค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหน่วยงานทางวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในงานที่เกี่ยวข้อง
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Abstract

The study aimed to investigate the identity of Phukhamyao (Phayao Province)
and to analyze the meaning of roles and functions of those identities relating to three
terms; Image, Belief and Wisdom. Data collection was done by focus group discussion of
the community leaders and house villagers in Phayao. Folklore methodology was
implemented in analyzing the collected data.
The results revealed that the identity of Phukhamyao could be classified into
6 elements. They are 1) religious places 2) natural resources 3) Buddha images 4) local
products 5) historical sites and 6) heroes. Each element consisted of the three icons;
image, belief and wisdom that supported the meanings of these six identities in creating
dignity for their community, in indicating the cultural and art development, in functioning
as the community center and spirit refuge for people as well as the ideal to take control
the community, in presenting unique identity of the community and in enhancing local
economic by tourism in the area.
Keywords:

Identity of Phukhamyao, role, function

บทนา

“ภูกามยาว” เป็นเมืองประวัติศาสตร์ที่มีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจ สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 1638
นับจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลากว่า 900 ปี ตลอดระยะเวลาดังกล่าว สภาพของเมืองภูกามยาวเคยเป็นทั้งเมืองที่
เรืองอานาจ มีความเจริญสูงสุดในดินแดนล้านนาไทยและมีสภาพตกต่าที่สุดจนกลายเป็นเมื องร้าง ไม่มีผู้คน
อาศัยอยู่ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง กล่าวคือ ในปี พ.ศ. 1801 (จุลศักราช 620) พญางาเมืองเสด็จขึ้นครองราช
สมบัติ พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์ที่เพียบพร้อมด้วยบุญญาภินิหาร สามารถบังคับธรรมชาติได้อย่างมหัศจรรย์
จนมีการกล่าวกันว่า “พ่อขุนเสด็จไปทางใด ฝนก็บ่ตกฮา แดดก็บ่ฮ้อน ใคร่จะให้แดดบด ก็บดทันที จะให้แดด
ออก ก็ออกทันที” ด้วยเหตุนี้จึงทรงได้รับพระราชทานว่า “งาเมือง” ซึ่งหมายความว่า สามารถครอบงา
อากาศทั้งเมืองให้เป็นไปตามนั้นได้ นอกจากนั้น พระองค์ยังทรงเป็นกษัตริย์ที่มีความเฉลียวฉลาด สุขุม และมี
พระปรีชาสามารถในด้านการปกครอง ทรงเน้นความสงบสุขและสันติ ไม่ปรารถนาจะทาศึกสงครามกับผู้ใด
ในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเจริญสัมพันธไมตรีกับหัวเมืองเอกฝุายเหนือและฝุายใต้ทั้ง หลาย (สมัย สุทธิ
ธรรม, 2541 : 18) ทาให้เมืองภูกามยาวรายล้อมด้วยมิตรภาพแห่งมิตรประเทศ บ้านเมืองจึงสงบสุข
ปราศจากอริราชศัตรู ไพร่ฟูาดาเนินชีวิตอย่างเป็นสุข ส่งผลถึงความเจริญในด้านต่าง ๆ ของเมืองภูกามยาว
แต่หลังจากสิ้นรัชสมัยของพญางาเมือง ในช่วงที่ท้าวคาลือครองเมืองภูกามยาว เมืองภูกามยาวได้ถูกผนวก
เข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา ทาให้เมืองภูกามยาวขาดอิสรภาพในการปกครอง ผู้ที่ครองเมืองภูกาม
ยาวล้วนถูกส่งมาจากเมืองเชียงใหม่ ตราบจนปี พ.ศ. 2101 เมืองเชียงใหม่และหัวเมืองทั้งหลายได้ตกอยู่
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ภายในการปกครองของพม่า และในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟูาจุฬาโลกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์
พม่าได้ยกกองทัพใหญ่เข้ามาตีหัวเมืองฝุายเหนือ ได้แก่ เมืองฝาง เชียงราย เชียงแสน และภูกามยาว ทาให้
ราษฎรส่วนใหญ่ของเมืองภูกามยาวอพยพไปอยู่เมืองลาปาง เมืองภูกามยาวจึงกลายเป็นเมืองร้างเป็นเวลาถึง
56 ปี
(สุรพล ดาริห์กุล, 2542 : 67) นับเป็นช่วงเวลาแห่งการเสื่อมถอยของเมืองภูกามยาวอย่างเห็นได้
ชัด แล้วเมืองภูกามยาวได้กลับมาฟื้นตัวอีกครั้งในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์ ในคราวที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ตั้งเมืองเชียงราย เมืองพะเยา (เดิมคือภูกามยาว มักเรียก
สั้น ๆ ว่า “ภูยาว” ต่อมามีการกร่อนเสียงเป็น “พยาว” และกลายเป็น “พะเยา” ในที่สุด) และเมืองงาวขึ้น
ใหม่ในปีพ.ศ. 2486 และได้มีการพัฒนาในด้านการปกครองและด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน
และมีแนวโน้มที่จะพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งเพื่อให้เป็นไปตามวิสัยทัศน์เพื่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาจังหวัดพะเยาที่ว่า “พะเยาเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีรายได้พอเพียงกับรายจ่ายที่จาเป็น มีโอกาสพัฒนา
ตนเองให้อยู่ดีมีสุข ชุมชนเข้มแข็ง”
ด้วยความคงอยู่และความผันผวนทางการเมืองการปกครองของเมืองภูกามยาวตลอดระยะเวลา
อันยาวนานกว่า 900 ปี ทาให้เมืองภูกามยาวเป็นแหล่งสั่งสมอารยธรรมในอดีตที่มีทั้งของเมืองภูกามยาวแต่
ดั้งเดิมและได้รับการถ่ายทอดจากถิ่นอื่นจนกลายเป็นอารยธรรมของเมืองภูกามยาวในที่สุด ดังเช่นเมื่อครั้งที่
เมืองภูกามยาวเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรล้านนา พระเจ้าติโลกราชได้ส่งพระยายุทธิษฐิระ อดีตเจ้าเมืองสอง
แควมาปกครองเมืองภูกามยาว พระยายุทธิษฐิระได้ นารูปแบบทางศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมสุโขทัยเข้า
มา โดยเชื่อกันว่าพระพุทธรูปสลักหินทรายที่พบมากในจังหวัดพะเยาคงจะมีการสร้างในสมัยพระยายุทธิษฐิ
ระ (สุรพล ดาริห์กุล, 2542 : 66) เช่นเดียวกับวัดปุาแดงหลวงดอนชัยที่พระยายุทธิษฐิระสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่
ประดิษฐานพระแก่นจันทร์แดง (พระครูปริยัติกิตติคุณ, 2546 : 5) อันเป็นศิลปกรรมที่งดงามและล้าค่าของ
เมืองภูกามยาว จนอาจกล่าวได้ว่า ภูกามยาวเป็นเมืองประวัติศาสตร์แห่งอารยธรรมโบราณของอาณาจักร
ล้านนาไทย นอกจากนั้น ด้วยสภาพภูมิประเทศของเมืองภูกามยาวหรือจังหวัดพะเยาในปัจจุบันที่เป็ นที่ราบ
กว้างใหญ่ รายล้อมด้วยเทือกเขาที่ทอดตัวเป็นแนวยาว และเพียบพร้อมด้วยแหล่งน้าและปุาไม้ จึงทาให้ภู
กามยาวมีทัศนียภาพที่สวยงาม เหมาะที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเป็นอย่างยิ่ง หากแต่เมืองภูกามยาวหรือ
จัง หวั ด พะเยาเป็ น เมื องขนาดเล็ กและมี ลั กษณะเป็ น “เมื องผ่ า น”คือ เป็ น เส้ น ทางการเดิ น ทางสู่ จั ง หวั ด
เชียงราย อันเป็นเมืองขนาดใหญ่ และเลยไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้แก่ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวและสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ ทาให้จังหวัดพะเยาไม่ได้รับความสนใจเท่าที่ควร ทั้งที่จังหวัด
พะเยาเป็นทั้งแหล่งรวมของอารยธรรมโบราณ ศิลปวัฒนธรรมของชาติพันธุ์ต่าง ๆ และความงดงามทาง
ธรรมชาติ อันเป็นเสมือนอัตลักษณ์ในพื้นถิ่นต่าง ๆ ของจังหวัดพะเยา ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาความ
เป็นอัตลักษณ์ของท้องที่ต่าง ๆ ในจังหวัดพะเยา ทั้งนี้ นอกจากจะทาให้ชาวจังหวัดพะเยาได้มีความภาคภูมิใจ
ในท้องถิ่นของตนเองแล้ว ยังเป็นการสนองตอบต่อภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยพะเยา ในอันที่จะแสวงหา
ค้นคว้า และเผยแพร่ความรู้ทางภูมิ-ประวัติศาสตร์ และคติชนวิทยาในพื้นถิ่นที่มหาวิทยาลัยตั้งอยู่ ตลอดทั้ง
สนองตอบต่อนโยบายการอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนการส่งเสริมการท่องเที่ยว อันเป็น
นโยบายสาคัญของจังหวัดพะเยาและคณะรัฐมนตรีที่ได้กาหนดให้องค์กรที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติมาโดยตลอด
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. ศึกษาอัตลักษณ์ของอาเภอต่าง ๆ ทั้ง 9 อาเภอของจังหวัดพะเยา
2. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์ ความ
เชื่อ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งภูกามยาว
ขอบเขตของการวิจัย
1. อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวหรือจังหวัดพะเยาที่นามาศึกษานั้น ได้มาจากการสัมภาษณ์และหรือ
การสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ของผู้นาชุมชนและชาวบ้านใน แต่ละอาเภอ
2. การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ ดาเนินการระหว่างเดือนตุลาคม 2558 - ธันวาคม 2559
วิธีการวิจัย

การวิจัยเรื่องนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งได้ดาเนินการศึ กษาด้วยวิธีการวิจัยทางคติชนวิทยา
(Folklore) และชนชี พิ ต ศึกษา (Folklife studies) ผสานกับ วิ ธี วิ จั ย เชิ ง ธรรมชาติ นิ ย ม (Naturalistic
research) โดยมีขั้นตอนการวิจัยดังนี้
1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเมืองภูกามยาว
ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน
2. สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องที่จะศึกษา เช่น ภูมิหลังทางประวัติศาสตร์ สิ่งที่น่าสนใจ
ในจังหวัดพะเยา ฯลฯ จากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ (ทั้งที่เป็นนักวิชาการและผู้รู้ในพื้นที่)
3. เชิญผู้นาชุมชนแต่ละอาเภอเข้าร่วมสนทนากลุ่ม (Focus Group Discussion) ระดม
ความคิด เพื่ อหาสิ่ งที่ เป็ น อัต ลักษณ์ ของอาเภอที่ผู้ น าชุ มชนนั้ นมี บทบาททางสั งคมอยู่ นอกจากนั้น ยัง ได้
สัมภาษณ์ชาวบ้านอีกจานวนหนึ่งเพื่อให้มีส่วนร่วมในการเสนอสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของอาเภอที่ชาวบ้านผู้นั้นมี
ภูมิลาเนาอยู่ด้วย
4. ปฏิบัติงานภาคสนามเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอาเภอตามที่ผู้นา
ชุมชนและชาวบ้านในข้อ 3 เสนอ โดยการสัมภาษณ์วิทยากรในพื้ นที่ ซึ่งวิทยากรผู้ให้ข้อมูลดังกล่าว จะต้อง
เป็นผู้ที่มีภูมิลาเนา ณ แหล่งข้อมูลนั้นโดยกาเนิด กับทั้งมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับอัตลักษณ์และหรือได้รับ
การยอมรับจากชาวบ้านว่าเป็นผู้มีความรู้เรื่องอัตลักษณ์นั้น ๆ เป็นอย่างดี
5. ศึกษาและตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับรู ปแบบ ความเชื่ อ และภูมิปัญ ญาของสิ่งที่ เป็นอัต
ลักษณ์ของแต่ละอาเภอในข้อ 4 จากเอกสารวิชาการ แล้วนาข้อมูลทั้ง 2 ประเภทคือ ข้อมูลมุขปาฐะจาก
วิทยากรในข้อ 4 และข้อมูลลายลักษณ์จากเอกสารวิชาการ มาทาการสังเคราะห์เพื่อให้เป็นข้อมูลที่ครบถ้วน
สมบูรณ์
6. วิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวจากความสัมพันธ์ระหว่างรูปลักษณ์
ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งภูกามยาว
7. สรุปและอภิปรายผล แล้วนาเสนอผลการวิจัยด้วยการพรรณนาวิเคราะห์
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ผลการวิจัย

จากการจัดการสนทนากลุ่ม(Focus group discussion) ผู้นาชุมชนและชาวบ้านอาเภอต่าง
ๆ กับทั้งสัมภาษณ์ผู้นาชุมชนและชาวบ้านอาเภอต่าง ๆ เป็นรายบุคคลทั้ง 9 อาเภอเพื่อหาอัตลักษณ์แห่งภู
กามยาว พบว่า อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวทั้ง 9 อาเภอ มีทั้งหมด 25 สิ่ง คือ
อาเภอจุน ได้แก่ โบราณสถานเวียงลอ พระธาตุหงส์หิน และข้าวก่าพะเยา
อาเภอเชียงคา ได้แก่ พระเจ้านั่งดิน วัดนันตาราม และวัฒนธรรมไทลื้อ
อาเภอเชียงม่วน ได้แก่ วัดท่าฟูาใต้ ฝั่งต้า และไดโนเสาร์เชียงม่วน
อาเภอดอกคาใต้ ได้แก่ พระธาตุจอมศีล พระธาตุจอมไคร้ และแม่น้าร่องช้าง
อาเภอปง ได้แก่ พระธาตุดอยหยวก และวนอุทยานภูลังกา
อาเภอภูกามยาว ได้แก่ พระธาตุภูขวาง พระธาตุดอยจุก และพระธาตุปูปอ
อาเภอภูซาง ได้แก่ น้าตกภูซาง
อาเภอแม่ใจ ได้แก่ พระเจ้าทองทิพย์ เจ้าหลวงคาแดง และหนองเล็งทราย
อาเภอเมืองพะเยา ได้แก่ พระเจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยง วัดติโลกอาราม พระธาตุจอมทอง และกว๊าน
พะเยา
ทั้งนี้ อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวดังกล่าวอาจจัดแบ่งประเภทตามรูปลักษณ์ที่ปรากฏ โดยเรียงลาดับ
ตามจานวนของแต่ละประเภทที่ได้รับการคัดสรรจากผู้นาชุมชนและชาวบ้านได้ 6 ประเภท คือ ศาสนสถาน
ทรัพยากรธรรมชาติ พระพุทธรูป ผลิตผลของกลุ่มชน โบราณสถาน และวีรบุรุษ โดยอัตลักษณ์แห่งภูกาม
ยาวแต่ละประเภทนั้น หากวิเคราะห์ในเชิงความสัมพันธ์ของ รูปลักษณ์ ความเชื่อ และภูมิปัญญา จะพบว่า
บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์ในแต่ละท้องถิ่นมีทั้งเหมือนกัน คล้ายคลึงกัน และแตกต่างกันออกไป ดังนี้
1. ศาสนสถาน เป็นสถานที่ที่เกี่ยวข้องกั บพระพุทธศาสนา โดยมีวัดหรือปูชนียสถานในวัดคือ
พระเจดีย์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า “พระธาตุ” เป็นวัตถุสัญลักษณ์ พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชากรส่วนใหญ่ในจังหวัดพะเยาที่นับถือศาสนาพุทธต่างเคารพนับถือพระเจดีย์หรือพระธาตุเป็น
อย่างมาก ทั้งนี้เพราะพระเจดีย์หรือพระธาตุเป็นสถานที่บรรจุพระบรมอัฐิธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้า ซึ่งเป็นที่เคารพบูชาสูงสุดของศาสนิกชน พระเจดีย์หรือพระธาตุแต่ละองค์ที่ปรากฏเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดพะเยานั้นจะมี“ตานาน” อันเป็นความเชื่อที่เล่าขานสืบต่อกันมา โดยตานานส่วนใหญ่ได้ แสดงให้เห็น
บุญญาบารมี ตลอดจนอิทธิปาฎิหาริย์ของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อันเป็นเหตุแห่งการสร้างพระเจดีย์
หรือพระธาตุองค์ต่าง ๆ เนื้อหาของตานานจะมีโครงเรื่องที่คล้ายคลึงกัน โดยเนื้อเรื่องจะกล่าวถึงสมเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าได้เสด็จจาริกพร้อมด้วยพระอรหันตสาวก 4 องค์ ประกอบด้วย พระโสณเถร พระอุตตรเถร
พระรัตนเถร และพระอานนท์ กับพุทธบริวารอีกจานวนหนึ่ง ไปยังเมืองต่าง ๆ รวมทั้งดินแดนภูกามยาวเพื่อ
ประกาศและเผยแผ่ ศาสนธรรม เมื่ อพระพุ ท ธองค์หยุ ด ประทั บ ณ สถานที่ ใด พระพุ ท ธองค์จ ะประสบ
เหตุการณ์ทั้งดีและร้ายในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งพระพุทธองค์ทรงชนะสภาพการณ์ที่เลวร้ายด้วยบุญญาบารมีและ
อิทธิปาฎิหาริย์มาโดยตลอด และในที่สุดพระพุทธองค์จะทรงทานายว่าพระพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรือง ณ
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สถานที่ที่พระพุทธองค์ประทับอยู่นั้น แล้วประทานเส้นพระเกศาของพระพุทธองค์ไว้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้
สักการบูชา พร้อมทั้งตรัสสั่งพุทธสาวกว่า เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้ว ให้พุทธสาวกนาเอา
พระอัฐิธ าตุส่ วนใดส่ วนหนึ่ งตามที่ พระพุ ท ธองค์จะระบุ มาบรรจุรวมไว้ กับเส้น พระเกศาที่ไ ด้ ประทานไว้
จากนั้นพุทธสาวกได้นาเส้นพระเกศาไปเก็บรักษาไว้ในถ้าและมีการรักษาความปลอดภัยจากเหล่าเทพยดา
อย่างรัดกุม ซึ่งในเวลาต่อมาได้มีการสร้างพระเจดีย์หรือพระธาตุในบริเวณที่ประดิษฐานเส้นพระเกศานั้น
บริเวณที่ตั้งพระเจดีย์หรือพระธาตุและบริเวณโดยรอบจึงเป็นเสมือนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สร้างขึ้นจากความเชื่อ
ผ่านตานานที่เล่าสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ แล้วชนรุ่นหลังได้เพิ่มเติมความศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์หรือพระ
ธาตุด้วยเรื่องเล่าที่กล่าวถึงปรากฏการณ์ในค่าคืนวันพระที่ชาวบ้านเห็นดวงแก้วที่มีลักษณะเป็นลูกไฟกลม
ขนาดพอประมาณลอยออกมาจากพระเจดีย์หรือพระธาตุบางองค์ ในขณะที่พระเจดีย์หรือพระธาตุบางองค์มี
ชาวบ้านเห็นแสงฉัพพรรณรังสีส่องเป็นประกายออกมาจากองค์พระเจดีย์หรือพระธาตุ นอกจากนั้น ความ
ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจดีย์หรือพระธาตุยังได้ตอกย้าในความเชื่อของชาวบ้านที่เป็นคาร่าลือว่าหากประสงค์จะสม
ปรารถนาในเรื่องใด ก็ให้ไปบูชาหรือบนบานศาลกล่าวต่อองค์พระเจดีย์หรือพระธาตุองค์นั้นองค์ นี้ แล้วจะสม
ปรารถนา สิ่งดังกล่าวล้วนเป็นความเชื่อที่สร้างความเชื่อมั่นและความศรัทธาในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์พระ
เจดีย์หรือพระธาตุได้เป็นอย่างดี
อย่างไรก็ตาม จากตานานพระธาตุบางองค์ที่เล่าสืบต่อกันมา แม้ว่าจะไม่มีการกล่าวถึงการบรรจุ
เส้นพระเกศาหรือพระอัฐิธาตุของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในพระเจดีย์หรือพระธาตุ แต่ตานานของพระ
ธาตุที่มีลักษณะดังกล่าวนั้นก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระพุทธองค์ ซึ่งได้แก่ พระธาตุหงส์หินที่อาเภอจุน โดย
ตานานพระธาตุหงส์หินได้กล่าวถึงพระเจ้าหงส์หิน (พระโพธิสัตว์องค์หนึ่งในพระพุทธศาสนาก่อนที่ จะมา
กาเนิดเป็นพระพุทธเจ้า) ได้แสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ อันเป็นคุณธรรมที่น่ายกย่อง นับเป็นการ
สร้างสมบุญบารมีของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในอดีตชาติที่พุทธศาสนิกชนควรจะได้รับรู้ ร่วมอนุโมทนา
บุญ และยึ ดเป็ นแบบอย่ างในการปฏิบัติต น พระธาตุหงส์ หิน จึงเป็ น เสมือนอนุ สรณ์ส ถานอัน ศักดิ์สิ ทธิ์ ที่
นอกจากจะเป็นการบันทึกเรื่องราวของพระโพธิสัตว์องค์หนึ่งแล้ว ยังเป็นสิ่งเตือนใจให้ชนรุ่นหลังได้ตระหนัก
ถึงคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ควรนาไปปฏิบัติด้วย นอกจากนี้ ยังมีพระธาตุอีก 2 องค์คือ พระธาตุดอยจุก
และพระธาตุปูปอที่อาเภอภูกามยาว ตามตานานมิได้กล่าวถึงการได้รับประทานเส้นพระเกศาจากพระพุทธ
องค์แต่อย่างใด หากในตานานกล่าวพียงว่าพระพุทธองค์ได้เสด็จมายังสถานที่แห่งนี้แล้วทรงทานายว่าจะมีผู้มี
บุญมาสร้างพระเจดีย์หรือพระธาตุเพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนา แต่ถึงกระนั้น ก็อาจกล่าวได้ว่า บริเวณที่ ตั้ง
ของพระธาตุทั้ ง 2 องค์เป็ นพื้ นที่ ศักดิ์สิท ธิ์ที่ สมเด็ จพระสั มมาสั มพุท ธเจ้า ได้ เสด็ จผ่ านและประทั บอยู่ใน
ช่วงเวลาหนึ่งเช่นเดียวกับพระธาตุองค์อื่นและพระพุทธองค์ยังได้หยั่งรู้ด้วยญาณว่าจะมีการสร้างพระเจดีย์ ณ
ที่แห่งนี้เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชาและเป็นที่เผยแผ่พระพุทธศาสนาอีกด้วย
จากรูปลักษณ์ที่สง่างามและน่าเกรงขามของพระเจดีย์หรือพระธาตุแต่ละองค์ ผนวกกับตานาน
อันเป็นความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาโดยแสดงถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เสด็จจาริกไปใน
สถานที่ต่าง ๆ ในดินแดนภูกามยาวและเป็นที่มาของพระธาตุองค์ต่าง ๆ ได้สร้างความเลื่อมใส ศรัทธาแก่
พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นทีเ่ ป็นอย่างมาก ยังผลให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชนหลายประการ อันได้แก่
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1. เป็นศูนย์รวมจิตใจของคนในชุมชน ทาให้คนในชุมชนมีความรู้สึกเลื่อมใส ศรัทธาในสิ่งเดียวกัน
มีความรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกัน ส่งผลให้คนในชุมชนมีความรักและผูกพันกัน ดังปรากฏให้เห็นอย่างเด่นชัด
ในกรณีที่คนในพื้นที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานสรงน้าพระธาตุ ซึ่งเป็นงานประจาปีที่ยิ่งใหญ่ของชุมชนที่พระ
ธาตุนั้น ๆ ตั้งอยู่
2. ด้ว ยความเชื่อในความศักดิ์ สิทธิ์ ขององค์พ ระธาตุ พระธาตุจึ งเป็ นเสมื อนที่ พึ่ง ทางใจของ
พุ ท ธศาสนิ กชนทั้ ง ในยามปกติ แ ละในยามที่ ชี วิ ต ประสบปั ญ หา โดยในยามปกติ ผู้ ค นจะไปกราบไหว้
สักการบูชาพระธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล แต่ในยามที่ชีวิตประสบปัญหา ก็จะเข้าไปบนบานศาลกล่าว
เพื่อให้สมหวังในสิ่งที่ปรารถนา พระธาตุจึงเป็นสิ่งดึงดูดให้พุทธศาสนิกชนมีความใกล้ชิดและ“เข้าถึง”ศาสนา
ทั้งทางตรงและทางอ้อมมากยิ่งขึ้น
3. เป็นการส่งเสริมนโยบายการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในลักษณะของการท่องเที่ยวเพื่อทาบุญ
หรือ“ทัวร์บุญ” เมื่อคนต่างถิ่นได้ทราบถึงความงามในรูปลักษณ์และความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อใน
ตานานของพระธาตุแต่ละองค์แล้ว ก็จะเดินทางมาสักการบูชา ซึ่งนอกจากจะทาให้ระบบเศรษฐกิจภายใน
ชุมชนเกิดการขยายตั วและมีการไหลเวีย นแล้ว ยัง ทาให้เกิดการพัฒนาชุ มชนในด้า นต่าง ๆ ทั้งด้านการ
คมนาคม สาธารณูปโภค สถานบริการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งศาสนสถาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวอีกด้วย
4. การที่พุทธศาสนิกชนและบุคคลทั่วไปได้รับรู้ตานานถึงความเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของศาสนสถาน
ต่าง ๆ อันเป็นอาณาบริเวณที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จผ่านหรือประทับ อีกทั้งยังมีธาตุของพระพุทธ
องค์ประดิษฐานอยู่ ยังผลให้บุคคลต่าง ๆ ไม่กล้าที่จะบุกรุกหรือรุกล้าเข้าไปในพื้นที่ของศาสนสถาน ซึ่งจะทา
ให้พื้นที่ทางศาสนายังคงอยู่ อันเป็นการสืบต่อพระพุทธศาสนาให้ยืนยาวต่อไป
สาหรับศาสนสถานอีกจานวนหนึ่งคือ วัดนันตาราม อาเภอเชียงคา และวัดท่าฟูาใต้ อาเภอเชียง
ม่วน ตานานของวัดทั้ง 2 วัดมิได้กล่าวถึงเรื่องราวของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าดังเช่นศาสนสถานแห่งอื่น
หากแต่ความโดดเด่นของวัดทั้ง 2 วัดนี้ อยู่ตรงที่เป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยมี“คนพลัดถิ่น” อันเป็นชนกลุ่มน้อยใน
พื้ น ที่ เป็ น กาลั ง ส าคัญ ในการจั ด สร้า ง นอกจากนั้ น ยั ง มี ความเชื่ อของกลุ่ ม ชนปรากฏอยู่ ในวั ด แต่ ล ะวั ด
กล่าวคือ วัดนันตารามเป็นวัดที่ชาวพม่ามีส่วนสาคัญในการจัดสร้าง โดยสร้างขึ้นในบริเวณที่ชาวบ้านเชื่อว่า
เป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องจากแต่เดิมบริเวณวัดเป็นที่รกร้างว่างเปล่า มีเพียงต้นโพธิต้นใหญ่ขึ้นอยู่ ในบางคืนจะ
มีแสงไฟสว่างขึ้นในบริเวณดังกล่าว ชาวบ้านทั้งหลายจึงเห็นว่าบริเวณดังกล่าวเป็นสถานที่ที่เหมาะจะเป็น
ที่ตั้งของศาสนสถาน และในเวลาต่อมาก็ได้มีการจัดสร้างวัดขึ้นในบริเวณนั้น โดยภายในวัดมีวิหารทรงศิลปะ
แบบพม่ าและได้มี การอัญ เชิ ญ พระพุ ท ธรูป จากวัด ร้า งในชุ ม ชนไทใหญ่ มาเป็ น พระประธานของวั ด โดย
พระพุ ท ธรูป ดั ง กล่ า วเป็ น พระพุ ท ธรูป ปางมารวิ ชั ย ทรงเครื่องแบบไทใหญ่ นอกจากนั้ น พระพุ ท ธรูป ที่
ประดิษฐานอยู่ในวิหารล้วนเป็นพุทธศิลป์แบบพม่าหรือไทใหญ่ อันเป็นชาติพันธุ์ของบุคคลผู้จัดสร้าง ส่วนวัด
ท่าฟูาใต้ เป็นวัดเก่าแก่ของอาเภอเชียงม่วน โดยผู้นาชาวไทลื้อสร้างขึ้นตามแนวคิดและสถาปัตยกรรมดั้งเดิม
ของไทลื้ออย่างสมบูรณ์ทั้งรูปลักษณ์และความเชื่อ อาทิ รูปทรงของวิหารและหลังคาที่ลาดชันมาครอบตัว
อาคาร หน้าบันของวิหารประดับด้วยกระจก ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยสะท้อนความชั่วร้ายให้ห่างไกลออกไป ตลอด
ทั้งมีตุงหลากสีประดับไว้ในวิหารเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา โดยชาวไทลื้อเชื่อว่า ตุงเป็นสัญลักษณ์ของความเป็น
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สิริมงคลและเป็นสื่อนาวิญญาณผู้ล่วงลับให้ขึ้นสู่สวรรค์ ฯลฯ บรรยากาศในวัดท่าฟูาใต้จึงเป็นการจาลอง
สภาพแวดล้อมในเมืองพง เมืองล้า แคว้นสิบสองปันนามาได้อย่างใกล้เคียง
จากรูปลักษณ์และความเชื่อเกี่ยวกับวัดทั้ง 2 วัด จะเห็นว่าวัดทั้ง 2 วัดเป็นวัดที่สร้างขึ้นโดยชน
กลุ่มน้อยที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่วัดตั้งอยู่ รูปลักษณ์ของอาคารเป็นการนาสถาปัตยกรรมดั้งเดิมของชาติพันธุ์ตน
มาเป็นต้นแบบในการสร้าง ผนวกกับความเชื่อบางประการที่แฝงอยู่ในสิ่งก่อสร้าง สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นความ
พยายามที่จะแสดง“ตัวตน”ของชนกลุ่มน้อยที่เข้ามาอาศัยอยู่ในบริบทของคนพลัดถิ่น อันเป็นการประกาศ
พื้นที่ของความเป็นชาติพันธุ์ให้ชนต่างกลุ่มได้รับรู้ ซึ่งการแสดงตัวตนและการประกาศพื้นที่ของความเป็นชาติ
พันธุ์นั้นได้กระทาผ่านสิ่งที่เป็นลักษณะร่วมของแต่ละชาติพันธุ์ที่ไม่ มีสิ่งที่เป็นเส้นกั้นระหว่างกลุ่มชาติพันธุ์
และชนชั้นนั่นคือ พระพุทธศาสนา ซึ่งจะทาให้เจ้าของพื้นที่หรือคนต่างชาติพันธุ์ที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันได้รับรู้
โดยปราศจากความรู้สึกที่ไม่ดีแต่อย่างใด
ในขณะเดียวกัน ศาสนสถานอันเป็นอัตลักษณ์ของกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่างจากคนในพื้นที่ ดังเช่น
วัดนันตาราม(พม่า)และวัดท่าฟูาใต้(ไทลื้อ) ได้สร้างความทรงจาร่วมเกี่ยวกับบริบทของชาติพันธุ์ในกลุ่มชาติ
พันธุ์เดียวกันและได้สร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชนและคนในพื้นที่ที่ศาสนสถานนั้นตั้งอยู่ในแง่ของการเป็น “จุด
ขาย”ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเฉกเช่นเดียวกับศาสนสถานที่มีตานานเกี่ยวกับสมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าอีกด้วย
2. ทรัพยากรธรรมชาติ เป็นสิ่งที่ปรากฏในพื้ นที่ของอาเภอต่าง ๆ โดยทรัพยากรธรรมชาตินั้น
อาจมีทั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและสิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาของมนุษย์หรือสิ่งอื่น ๆ ทั้งที่หาคาตอบ
ได้จากตานานที่เล่าสืบต่อกันมาและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งแม้ว่าจะเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่
เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ แต่ก็ได้รับการปรุงแต่งด้วยฝีมือมนุษย์เพื่อวัตถุประสงค์ต่าง ๆ อาทิ วนอุทยานภู
ลังกา เป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีทั้งปุา เขา และลาน้า ที่ล้วนแต่มีระบบนิเวศที่สมบูรณ์ อีกทั้งมีสัตว์ปุาอาศัย
อยู่เป็นจานวนมาก กรมปุาไม้จึงได้มีการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ แม่น้าร่องช้าง เป็น
แหล่งน้าขนาดใหญ่ที่มีความสาคัญดุจส้นเลือดใหญ่ที่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวดอกคาใต้ในอดีต ซึ่งในปัจจุบันได้มี
การพัฒนาแม่น้าสายนี้อย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงสภาพเป็นแหล่งน้าแห่งประวัติศาสตร์ หนองเล็งทราย แหล่ง
น้าธรรมชาติขนาดใหญ่ที่มีความโดดเด่นทั้งในด้านกายภาพและชีวภาพ ดังจะเห็นได้ว่าหนองเล็งทรายและ
พื้นที่โดยรอบมีความอุดมสมบูรณ์ เป็นที่รวมของสิ่งมีชีวิตที่หลากหลาย ซึ่งผู้รั บผิดชอบหลายฝุายได้พยายาม
รักษาสภาพเดิมไว้เพื่อให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศอีกแห่งหนึ่ง อย่างไร ก็ตาม ทรัพยากรธรรมชาติย่อมมี
สภาพที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปตามกาลเวลาและเหตุ ปั จ จั ย ต่ า ง ๆ มนุ ษ ย์ ไ ด้ ใ ช้ ก ลวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เพื่ อ ให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านั้นคงสภาพเดิมหรือใกล้ เคียงของเดิมให้มากที่สุด วิธีการหนึ่งก็คือ การใช้ตานาน
หรือเรื่องเล่าเป็นตัวควบคุมพฤติกรรมมนุษย์ที่จะทาลายทรัพยากรธรรมชาติโดยนาความเชื่อของมนุษย์ใน
เรื่องสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติมาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่ต้องการให้คงสภาพ ไม่ว่าจะเป็นปรากฏการณ์แสงสว่าง
จากลูกแก้วบริเวณแท่นเทวดาหรือบ่อน้าทิพย์บนวนอุทยานภูลังกา “ดอนแม่ม่าย”ที่หนองเล็งทราย ช้างปูู
ก่างาเขีย วที่ อาเภอดอกคาใต้ ตลอดทั้ ง การปรากฏรูป พระพุ ท ธรูป ที่หน้ า ผาของฝั่ ง ต้ า ล้ ว นเป็ น ผลให้
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ทรัพยากรธรรมชาติยังคงสภาพเดิมอยู่ได้ด้วยความที่มนุษย์เกิดความเกรงกลัวในอานาจเหนือธรรมชาติ ใน
ขณะเดียวกันในบางพื้นที่ได้มีการตอกย้าถึงความเคารพยาเกรงในอานาจเหนือธรรมชาติด้วยการประกอบ
พิธีกรรม เช่น พิธีสืบชะตาแม่น้าร่องช้าง พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ฝั่งต้า พิธีกรรมการเลี้ยงผีหนองเล็งทราย
ฯลฯ
การรักษารูปลักษณ์ของทรัพยากรธรรมชาติด้ ว ยการใช้ตานานและความเชื่อในอานาจเหนื อ
ธรรมชาติ เป็ นตั ว ควบคุม ความเปลี่ ย นแปลงอัน เกิด จากการกระท าของมนุ ษ ย์ นอกจากจะช่ ว ยอนุ รักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างถาวรและยั่งยืนแล้ว ยังช่วยในการสืบสานความเชื่อและพิธีกรรมต่าง ๆ ที่ได้รับ
การสืบทอดจากบรรพบุรุษอีกด้วย ในขณะเดียวกัน เมื่อทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์และสวยงาม
ตามสภาพแล้ว ก็จะทาให้พื้นที่นั้นเป็นเมืองที่น่าอยู่และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่น่าท่องเที่ยว อันจะ
สร้างรายได้สู่คนในชุมชนได้จานวนไม่น้อย
3. พระพุทธรูป พระพุทธรูปเป็นวัตถุมงคลที่นอกจากจะเป็นสัญลั กษณ์ทางพระพุทธศาสนาที่
พุ ท ธศาสนิ ก ชนให้ ค วามเคารพนั บ ถื อ อย่ า งสู ง สุ ด แล้ ว ยั ง เป็ น สิ่ ง บ่ ง บอกถึ ง ความเจริ ญ รุ่ ง เรื อ งของ
พระพุทธศาสนาและบ้านเมืองในยุคสมัยต่าง ๆ อีกด้วย พระพุทธรูปที่ได้รับการคัดสรรจากผู้นาชุมชนและ
ชาวบ้านว่าเป็นอัตลักษณ์ของเมืองพะเยาหรือภูกามยาว ล้วนเป็นพระพุทธรูปที่รูปลักษณ์ขององค์พระมีพุทธ
ลักษณะที่งดงาม มีประวัติความเป็นมาในการสร้างที่แตกต่างไปจากพระพุทธรูปองค์อื่น ๆ กล่าวคือ เชื่อว่า
มนุษย์มิได้เป็นผู้สร้างโดยตรง หากแต่เป็นการสร้างโดยมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเทวดาเป็นส่วน
สาคัญในการสร้าง นอกจากนั้น พระพุทธรูปดังกล่าวยังมีลักษณะโดดเด่นและมีเหตุปาฏิหาริย์เกิดขึ้นกับองค์
พระ อันได้ แก่ พระเจ้ าตนหลวงทุ่ งเอี้ยงเมืองพะเยา เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนที่ใหญ่ที่สุ ดในดินแดน
ล้านนา ใช้เวลาในการก่อสร้างทั้งสิ้น 33 ปี พระเจ้านั่งดินเป็นพระประธานในวิหารของวัดที่ มิได้ประทับบน
ฐานชุกชีดังเช่นพระประธานทั่วไป หากแต่ประทับบนพื้นดิน แม้ว่าพุทธศาสนิกชนจะร่วมใจกันสร้างฐานชุกชี
แล้วอาราธนาพระเจ้านั่งดินขึ้นประทับบนฐานชุกชีอยู่หลายครั้ง แต่พระเจ้านั่งดินก็กลับลงมาประทับ ณ
พื้นดินดังเดิมทุกครั้ง ส่วนพระเจ้าทองทิพย์ ได้รับการอาราธนาเพื่อหนีภัยสงครามแต่ไปไม่ถึงจุดหมายเพราะ
ประสบปัญหาบางประการระหว่างการเดินทาง จึงต้องอัญเชิญลงประดิษฐาน ณ กอไผ่แห่งหนึ่ง เมื่อสงคราม
สงบ บ้านเมืองกลับสู่สภาวะปกติ ชาวบ้านได้จุดไฟเผาปุาไผ่เป็นบริเวณกว้าง หากแต่ไฟไม่ลามไปถึงกอไผ่ที่
พระเจ้าทองทิพย์ประดิษฐานอยู่ เมื่อชาวบ้านไปสารวจ จึงได้พบพระเจ้าทองทิพย์อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ทุก
ประการ
ด้ ว ยพุ ท ธลั ก ษณะที่ ง ดงาม ความเชื่ อ ในต านานเกี่ ย วกั บ ความเป็ น มาและปาฏิ ห าริ ย์ ข อง
พระพุทธรูปที่เล่าสืบต่อกันมา ตลอดทั้งความศักดิ์สิทธิ์ที่ได้บันดาลความสาเร็จและความสมหวังให้แก่คน
ทั่วไป พุทธศาสนิกชนทั้งในพื้นที่และต่างพื้นที่จึงมีความเคารพศรัทธาพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์เป็นอย่างมาก
โดยคนในพื้นที่จะร่วมกันจัดงานสักการบูชาพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ตามวาระโอกาสที่แต่ละวัดสืบทอดต่อกัน
มาเป็นประจาทุกปี ส่วนคนต่างพื้นที่ก็จะเดินทางมาชื่นชมความงามในพุท ธลักษณะกับทั้งมาสักการบูชาเพื่อ
ความเป็นสิริมงคล จึงอาจกล่าวได้ว่าพระพุทธรูปทั้ง 3 องค์ที่เป็นอัตลักษณ์ของเมืองพะเยานั้น นอกจากจะ
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เป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนและเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญรุ่งเรืองของพระพุทธศาสนาในอดีตแล้ว
ยังเป็นปัจจัยสาคัญในการกระตุ้นสภาวะทางเศรษฐกิจของชุมชนในบริบทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
ลักษณะของการท่องเที่ยวเพื่อทาบุญ หรือ“ทัวร์บุญ” ได้เป็นอย่างดีอีกด้วย
4. โบราณสถาน โบราณสถานเป็นสถานที่ที่สาคัญและมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ที่จะทาให้
ทราบถึง ภูมิ หลั ง ความเป็ น มา วิ ถีชี วิ ต ตลอดจนเหตุ ก ารณ์ ต่ า ง ๆ ที่ เกิ ด ขึ้ น ในอดี ต จากหลั ก ฐานทาง
ประวัติศาสตร์ ทาให้ทราบว่าภูกามยาวหรือพะเยาเคยเป็นเมืองที่เจริญสูงสุดในดินแดนล้านนาและเป็นเมือง
ที่มีสภาพที่ตกต่าที่สุดจนกลายเป็นเมืองร้างในช่วงเวลาหนึ่ง โบราณสถานที่ปรากฏในปัจจุบันเป็นสิ่งที่แสดง
ถึงอารยธรรมในอดีตได้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถานเวียงลอ หรือวัดติโลกอาราม ต่างมีซากอิฐ
โบราณที่ก่อขึ้นเป็นกาแพงเมือง วัง และวัดอยู่หลายแห่ง โดยโบราณสถานทั้ง 2 แห่งได้ปรากฏร่องรอยของ
วิหาร พระอุโบสถ และพระธาตุเป็นจานวนมาก ย่อมเป็นหลักฐานยืนยันความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือ งได้
เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพราะเมื่อใดก็ตามที่บ้านเมืองมีความสงบสุข เจริญรุ่งเรือง ผู้ปกครองบ้านเมือง รวมทั้งพสก
นิกรก็มีจิตใจที่จะบารุงและจรรโลงพระพุทธศาสนา ทาให้พระพุทธศาสนาเจริญรุ่งเรือง จึงอาจกล่าวได้ว่า
ความเจริญของบ้านเมืองกับความเจริญทางพระพุทธศาสนามีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่น
อย่ า งไรก็ ต าม โบราณสถานทั้ ง 2 แห่ ง นอกจากจะมี ซ ากโบราณสถาน ซึ่ ง มี คุ ณ ค่ า ทาง
ประวั ติ ศาสตร์ และโบราณคดี แล้ ว โบราณสถานแต่ ล ะแห่ง ยั ง มี สิ่ ง ที่ น่ า สนใจที่ เป็ น เสมื อ นแรงดึ ง ดู ด ให้
นักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม อันได้แก่ อนุสาวรีย์พญาลอ ผู้ปกครองเวียงลอ ตั้งอยู่ในโบราณสถานเวียงลอ เชื่อ
กันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ สามารถบันดาลสิ่งทีป่ รารถนาให้แก่บุคคลที่ไปบนบานได้ ส่วนความโดดเด่นที่น่าสนใจ
ของวัดติโลกอารามนั้น ไม่เพียงแต่จะเป็นวัดที่ตั้งอยู่ใต้น้า และมีการค้ นพบพระพุทธรูปหินทราย (หลวงพ่อ
ศิลา) พระพุทธรูปประจาพระอุโบสถของวัดที่อยู่ใต้น้าเท่านั้น ในวันสาคัญทางศาสนาจังหวัดพะเยายังได้จัด
กิจกรรมเวียนเทียนทางน้ารอบวัด ติโลกอาราม อันเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นแห่งแรกและแห่งเดียวในโลก
สร้างความสนใจให้แก่นักท่องเที่ยวโดยทั่วไปอีกด้วย
ในปัจจุบันโบราณสถานทั้ง 2 แห่ง ได้รับการบูรณะและปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีแต่ยังคงรักษา
รูปลักษณ์เดิมไว้อย่างครบถ้วน โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อให้ทราบถึง
ลักษณะทางกายภาพรวมทั้งประวัติความเป็นมาของสิ่งต่าง ๆ ตลอดทั้งชาวบ้านได้เล่าเรื่องที่เป็นเกร็ดความรู้
และความเชื่อที่มีต่อสิ่งต่าง ๆ ในโบราณสถาน ด้วยความสมบูรณ์ทั้งในแง่ของรูปลักษณ์ อีกทั้งเรื่องราวที่เป็น
ข้อเท็จจริงและความเชื่อ บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องสามารถนาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ตามบทบาทและ
หน้าที่ด้านต่าง ๆ อันได้แก่
ก. เผยแพร่ความรู้ในสรรพวิชา โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีใน
ท้องถิ่น ทาให้คนในท้องถิ่นได้รู้จักตัวตนและเกิดความภาคภูมิใจในบรรพบุรุษและความเป็นชาติ
ข. นาความเชื่อในสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติไปเป็นเครื่องมือในการสร้างขวั ญและกาลังใจ
ควบคุมพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ของบุคคล ตลอดจนเป็นศูนย์รวมใจของชุมชน
ค. เป็นแรงผลักดันให้พุทธศาสนิกชนมีความใกล้ชิดกับศาสนาด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมทางศาสนา
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ง. ส่งเสริมการหมุนเวียนของระบบเศรษฐกิจด้วยการกระจายรายได้ในชุมชนในบริบทของการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในลักษณะของ“การท่องเที่ยวเพื่อทาบุญ” หรือ “ทัวร์บุญ”
5. ผลิตผลของกลุ่มชน ผลิตผลของกลุ่มชนเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่าง
หนึ่งโดยสิ่งที่สร้างขึ้นดังกล่าวถือเป็นลักษณะเฉพาะที่เป็นจุดเด่นของกลุ่มชน อันได้แก่ วัฒนธรรมไทลื้อ เป็น
ภาพรวมของสัญลักษณ์ความเป็นไทลื้อในอาเภอเชียงคาที่กลุ่มชนไทลื้อยอมรับร่วมกันว่าเป็นของกลุ่มชน
โดยวัฒนธรรมดังกล่าวนั้นมี 2 ลักษณะคือ วัฒนธรรมที่ได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ อันเป็นวัฒนธรรม
ดั้ ง เดิ ม ของชาติ พั น ธุ์ อาทิ ภาษา (ภาษาพู ด และภาษาเขีย น) ความเชื่ อ ฯลฯ และวั ฒ นธรรมที่ มี ก าร
ปรับเปลี่ยนจากวัฒนธรรมดั้งเดิมเพื่อให้สอดคล้องกับกาลเวลาและบริบททางสังคม เช่น อาหาร เครื่องแต่ง
กาย ฯลฯ อาหารที่ชาวไทลื้อบริโภคในปัจจุบัน แม้จะเป็นอาหารดั้งเดิมของชาวไทลื้อ แต่ก็มีการปรับเปลี่ยน
วัตถุดิบ(ส่วนผสมของอาหาร)และวิธีการทาบางอย่างให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมในปัจจุบัน เช่น การใช้
น้าปลาแทนเกลือ การใช้ผงชูรสเพื่อปรุงรส การเปลี่ยนหรือเพิ่มชนิดของผักโดยใช้ผักที่มีอยู่ในท้องถิ่น การใช้
เตาแก๊สแทนเตาถ่าน ฯลฯ ส่วนเครื่องแต่งกายนั้น ได้มี การปรับเปลี่ยนวั สดุอุป กรณ์และวิธี การผลิตที่ มี
ลักษณะต่างไปจากเดิม อาทิ การใช้กระดุมพลาสติกหรือเลื่อมประดับเครื่องแต่งกาย การใช้สีวิทยาศาสตร์
หรือวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นสีย้อมผ้า ฯลฯ อย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมไทลื้อที่ปรากฏในปัจจุบัน ไม่
ว่าจะเป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมหรือเป็นสิ่งที่สร้างขึ้นใหม่ ล้วนมีคุณค่าในแง่ของการแสดงอัตลักษณ์หรือตัวตนของ
ชาติพันธุ์“ไทลื้อ”ในฐานะที่เป็นชนกลุ่มน้อยที่พลัดถิ่นเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นเวลานาน กับทั้งเป็นกล
วิธีการใช้วัฒนธรรมเพื่อแสดงอาณาเขตของพื้นที่ที่ชาวไทลื้อครอบครองจนเสมือนเป็นพื้นที่เฉพาะตน จนเป็น
ที่เข้าใจกันโดยทั่วไปว่า อาเภอเชียงคาเป็นเมืองไทลื้อในประเทศไทย ในขณะเดียวกัน การที่ชาวไทลื้อได้
แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมของตน ก็เป็นการกระตุ้นเตือนความทรงจาของชาวไทลื้อ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไท
ลื้อรุ่นใหม่ให้ตระหนักและภาคภูมิใจในชาติพันธุ์ตนเอง ซึ่งจะส่งผลให้ชาวไทลื้อพร้อมที่จะแสดงตัวตนเพื่อ
ผดุงชาติพันธุ์และรักษาพื้นที่ไว้อย่างมั่นคง
นอกจากวัฒนธรรมไทลื้อจะเป็นผลิตผลของกลุ่มชนที่มีความโดดเด่นแล้ว ข้าวก่าพะเยาก็เป็น
ผลิตผลของกลุ่มชนอีกอย่างหนึ่งที่ได้รับการเลือกสรรว่าเป็นอัตลักษณ์ของภูกามยาวเช่นเดียวกัน แม้ว่าข้าว
ก่าพะเยาจะเป็ น ข้ า วพั น ธุ์ พื้ น เมื องที่ มี เปลื อกค่อนข้า งหนา หุง ยาก และมี สี ม่ ว งคล้ าจนเกือบด า ไม่ น่ า
รับประทาน และไม่เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภคเท่าใดนัก หากแต่เป็นพืชที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง มีสรรพคุณใน
การบารุงร่างกาย ปูองกันและรักษาโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ และที่สาคัญคือ เกษตรกรจานวนหนึ่งในอาเภอจุนได้
พัฒนาและเพิ่มคุณค่าของข้าวก่าพะเยาโดยใช้ภูมิปัญญาในการปลูกข้าวก่าด้วยสารอินทรีย์ ซึ่งทาให้ผลผลิต
ปราศจากสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย ผู้ที่ห่วงใยในสุขภาพเป็นจานวนมากจึงให้ความสนใจบริโภคข้าว
ก่า ข้าวก่าพะเยาจึงกลายเป็นสินค้าส่งออกประเภทหนึ่งของจังหวั ดพะเยาที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภค ซึ่ง
อาจกล่าวได้ว่า ข้าวก่าพะเยาไม่เพียงแต่จะมีคุณค่าแก่ผู้บริโภคในฐานะที่เป็นอาหารสุขภาพแล้ว ยังมีคุณค่า
แก่ผู้ผลิตในแง่ของการเพิ่มพูนรายได้และสร้างชื่อเสียงให้แก่จังหวัดพะเยาในแง่ของผลผลิตที่เกิดจากภูมิ
ปัญญาอีกด้วย
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6. วีรบุรุษ วิกฤติการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในบ้านเมือง จะรอดพ้นไปได้ ไม่เพียงแต่จะขึ้นอยู่กับเวลา
และโอกาสเท่านั้น แต่ยังขึ้นอยู่กับบุคคลที่จะทาให้วิกฤติการณ์ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีอีกด้วย จึงได้มีคากล่าวที่
กล่าวกันโดยทั่วไปว่า “สถานการณ์สร้างวีรบุรุษ ” จึงอาจกล่าวได้ ว่าวีรบุรุษเป็นบุคคลที่มีความสาคัญต่อ
บ้านเมือง ภูกามยาวซึ่งเคยเป็นอาณาจักรที่มีความเจริญรุ่งเรืองในอดีตที่ได้ ผ่านวิกฤติการณ์ ต่าง ๆ มา
มากมายและมีบุคคลที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นวีรบุรุษอยู่เป็นจานวนไม่น้อย หากแต่วีรบุรุษที่อยู่ในความทรง
จ าของชาวพะเยาหรื อ ภูก ามยาวอย่ า งโดดเด่ น คื อ เจ้ า หลวงคาแดง กษั ต ริ ย์ แห่ ง ภูก ามยาว ทั้ ง นี้ อ าจ
เนื่องมาจากเจ้าหลวงคาแดงเป็นกษัตริย์นักรบที่มีพระปรีชาสามารถและเชี่ยวชาญด้านการรบ จากตานานที่
เล่าสืบต่อกันมาทาให้ทราบว่าไม่ว่าจะเกิดศึกสงครามหรือมีอริราชศัตรูมารุกรานภูกามยาวคราใด เจ้าหลวง
คาแดงจะเป็นผู้นากองทัพออกไปต่อสู้ทุกครั้ง โดยครั้งล่าสุดตามตานานกล่าวว่าเจ้าหลวงคาแดงนากองทัพมา
ตั้งค่ายเพื่อต่อสู้ข้าศึกอยู่ที่ชานเมืองภูกามยาว ปัจจุบันคือ อาเภอแม่ใจ อันเป็นสถานที่สุดท้ายที่ประทับอยู่
ก่อนที่พระองค์จะเข้าไปในถ้าเชียงดาวและไม่กลับออกมาอีก แต่ถึ งกระนั้นแม้ว่าตานานจะกล่าวว่าเมื่อเจ้า
หลวงคาแดงเข้าไปในถ้าเชียงดาวแล้ว มิได้กลับออกมาอีกก็ตาม แต่ตานานก็มีการบันทึกไว้ว่า ในคืนที่มีนิมิต
อันดีจะมีลูกไฟลอยออกมาจากถ้าดอยอ่างสรง(เชียงดาว) แล้วเคลื่อนไปทางทิศตะวันออก หลังจากนั้นก็จะมี
เสียงคล้ายปืนใหญ่ดังขึ้น แล้วลูกไฟนั้นก็หายไป เชื่อกันว่าลูกไฟนั้นคือดวงวิญญาณของเจ้าหลวงคาแดงที่
กลับมาเยี่ยมบ้านของพระองค์(คือเมืองพะเยา)
ด้วยความชื่นชมและศรัทธาในวีรกรรมของเจ้าหลวงคาแดงในฐานะ“ผู้กล้าในสนามรบ”ที่ได้ร่วมสู้
รบกับทหารของพระองค์อย่างกล้าหาญ จนทาให้เมืองพะเยารอดพ้นจากการตกเป็นเมืองขึ้นของชนชาติอื่น
และอยู่อย่างสงบสุขตลอดมา ชาวอาเภอแม่ใจจึงได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคาแดงไว้เพื่อให้ชนรุ่น
หลังได้สักการะและราลึกถึงคุณูปการของพระองค์ที่มีต่อเมืองพะเยา โดยในปัจจุบันได้มีอนุสาวรีย์เจ้าหลวง
คาแดงอยู่ในอาเภอแม่ใจถึง 3 แห่ง แห่งแรกอยู่ที่บ้านต้นผึ้ง ตาบลศรีถ้อย เชื่อกันว่าเป็นบริเวณที่เจ้าหลวง
คาแดงตั้งกองทัพอยู่ แห่งที่สองอยู่ที่วัดโพธาราม และแห่งที่สามอยู่ที่หน้าที่ว่าการอาเภอแม่ใจ ซึ่งอนุสาวรีย์
เจ้าหลวงคาแดงทั้ง 3 แห่งได้จัดพิธีสักการะเจ้าหลวงคาแดงอย่างต่อเนื่องเป็ นประจาทุกปี โดยชุมชนแต่ละ
แห่ง อันเป็นที่ตั้งของอนุสาวรีย์เจ้าหลวงคาแดง จะเป็นผู้กาหนดวันและเวลาในการจัดพิธีดังกล่าว
เจ้ า หลวงคาแดงนั บ เป็ น ที่ พึ่ ง และศูน ย์ ร วมใจของชุ ม ชน เมื่ อใดที่ ช าวพะเยาหรือคนในพื้ น ที่
ใกล้เคียงประสบความเดือดร้อนหรือมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น มักจะเดินทางไปบนบานศาลกล่าวต่อพระองค์
โดยเชื่อว่าพระองค์จะช่วยเหลือโดยบันดาลสิ่งที่ปรารถนาให้แก่ผู้ที่มาบนบานศาลกล่าวนั้ น ในขณะเดียวกัน
การที่ชาวอาเภอแม่ใจจัดพิธีสักการะเจ้าหลวงคาแดงเป็นงานใหญ่ประจาปีนั้น ล้วนเป็นเสมือนการแสดงพลัง
ของกลุ่มชนที่มีความจงรักภักดีต่อพระองค์และแสดงถึงความสามัคคี ความเป็นน้าหนึ่งใจเดียวกันของคนใน
ชุมชน นอกจากนั้นตานานที่สืบต่อกันมาได้กล่าวถึงปรากฏการณ์ลูกไฟลอยออกมาจากถ้าดอยอ่างสรง(เชียง
ดาว)ที่ชาวอาเภอแม่ใจเชื่อว่าเป็นการกลับมาดูแล เยี่ยมเยียนชาวพะเยาอันเป็นเมืองที่พระองค์เคยปกครอง
อยู่ ยังแสดงถึงความรัก ความห่วงใย และความผูกพันที่เจ้าหลวงคาแดงมีต่อบ้านเมืองและพสกนิกรของ
พระองค์ สิ่งนี้เป็นเสมือนการปรามผู้ที่คิดร้ายหรือไม่ประสงค์ดีต่อบ้านเมือง(พะเยา)ได้รับรู้ว่าพระองค์ยังคง
ดูแล ปกปูองคุ้มครองบ้านเมืองและพสกนิกรของพระองค์อยู่
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จากการศึกษาวิเคราะห์สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวหรืออัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่ได้รับ
การคัดเลือกจากกลุ่มบุคคลทั้งที่เป็นผู้นาชุมชนและชาวบ้านดังปรากฏในข้างต้น พบว่า “รูปลักษณ์”อันเป็น
ลักษณะทางรูปธรรมของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอาเภอ “ความเชื่อ”อันเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งที่
เป็นอัตลักษณ์ของแต่ละอาเภอ ซึ่งคนในอาเภอนั้น ๆ ต่างยอมรับและเห็นคล้อยตามกัน และ“ภูมิปัญญา”อัน
เป็นความรู้และประสบการณ์ของบุคคลในชุมชน(อาเภอ)ที่นามาใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่ออัตลักษณ์ของ
อาเภอตน ล้วนมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิดในเชิงบวก กล่าวคือ รูปลักษณ์ ความเชื่อ และภูมิปัญญา ต่าง
เกื้อกูลและส่งเสริมกันเพื่อให้อัตลักษณ์ของอาเภอมีความโดดเด่น เช่น ตานานพระธาตุ เป็นเรื่องราวที่เกิด
จากความเชื่อที่เล่าสืบต่อกันมาเกี่ยวกับการเสด็จจาริกของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไปยังสถานที่ต่าง ๆ
เพื่อโปรดสัตว์ก่อนที่พระพุทธองค์จะเสด็จปรินิพพาน เมื่อเสด็จไป ณ ที่ใดก็จะประทานเส้นพระเกศาไว้
เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการบูชา จากนั้น เทพเทวดาก็จะนาเส้นพระเกศาไปเก็บรักษาไว้ในที่ปลอดภัย
ต่อมาก็จะมีการสร้างพระธาตุหรือพระเจดีย์เพื่อเป็นที่ประดิษฐานเส้นพระเกศานั้น และในวันสาคัญผู้คนที่
อาศัยอยู่ ณ บริเวณพระธาตุก็จะเห็นดวงแก้วสุกสว่างลอยออกจากพระธาตุนั้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้ จะเห็น
ได้ว่ามีทั้งรูปลักษณ์พระธาตุ ความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ และกระบวนการในการใช้ภูมิปัญญา
เพื่อสร้างความศักดิ์สิทธิ์ของพระธาตุ โดยในแต่สิ่งจะเกื้อกูลกันอย่างประสมกลมกลืนเพื่อให้ผู้รับสารเกิด
ความศรัทธาในองค์พระธาตุ แต่อย่างไรก็ตาม ทั้งรูปลักษณ์ ความเชื่อ และภู มิปัญญา มิอาจสรุปได้ว่าสิ่งใด
เกิดขึ้นก่อนและสิ่งใดเกิดขึ้นภายหลัง ทั้งนี้ อาจเป็นไปได้ว่าในบางพื้นที่มีสิ่งที่เป็นรูปลักษณ์ของสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
อยู่แล้ว ชาวบ้านต้องการจะประชาสัมพันธ์ชุมชนเพื่อวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่ง จึงใช้ภูมิปัญญาสร้าง
เรื่องราวที่เกี่ยวกับสิ่งนั้นโดยผูกเรื่องเป็นตานานและผนวกความเชื่อของคนในท้องถิ่นลงไปเพื่อให้เกิดความ
น่าเชื่อถือ ในขณะที่บางพื้นที่มีตานานที่แสดงถึงความเชื่อในสิ่งใดสิ่งหนึ่งอยู่ก่อน ต่อมาจึงได้มีการสร้างสิ่งที่
ปรากฏในตานานนั้นเป็นรูปลักษณ์ขึ้นเพื่อให้เห็นอย่างเป็นรูปธรรม แล้วผูกโยงเรื่องราวของรูปลักษณ์กับวิถี
ชีวิตหรือความเชื่อของคนในท้องถิ่น ซึ่งจะสร้างความสนใจให้แก่คนต่างถิ่นได้เป็นอย่างดี แต่ไม่ว่าสิ่งใดจะ
เกิดขึ้นก่อนหรือสิ่งใดจะเกิดขึ้นภายหลัง จุดประสงค์ที่คนในท้องถิ่นมีร่วมกันคือ ความต้องการที่จะให้สิ่งที่เขา
สรรค์สร้างขึ้นนั้นเป็น“อัตลักษณ์ของท้องถิ่น” ที่นอกจากจะเป็นลักษณะเฉพาะของอาเภอที่พวกเขาอาศัยอยู่
แล้ว ยังมีคุณค่าและคุณประโยชน์ที่แฝงอยู่ในสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่นที่แตกต่างกันออกไปอีกด้วย
สรุปผลการวิจัย
อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวหรือจัง หวัดพะเยาทั้ง 9 อาเภออาจจัดแบ่งประเภทตามรูปลักษณ์ ที่
ปรากฏ โดยเรียงลาดับตามจานวนของแต่ละประเภทได้ 6 ประเภท คือ
1. ศาสนสถาน ได้แก่ พระธาตุหงส์หิน (อาเภอจุน) วัดนันตาราม (อาเภอเชียงคา) วัดท่าฟูาใต้
(อาเภอเชียงม่วน) พระธาตุจอมศีล (อาเภอดอกคาใต้) พระธาตุจอมไคร้ (อาเภอดอกคาใต้) พระธาตุดอย
หยวก (อาเภอปง) พระธาตุภูขวาง (อาเภอภูกามยาว) พระธาตุดอยจุก(อาเภอภูกามยาว) พระธาตุปูปอ
(อาเภอภูกามยาว) และพระธาตุจอมทอง (อาเภอเมืองพะเยา)
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2. ทรัพยากรธรรมชาติ ได้แก่ ฝั่งต้า (อาเภอเชียงม่วน) ไดโนเสาร์เชียงม่วน (อาเภอเชียงม่วน)
แม่น้าร่องช้าง (อาเภอดอกคาใต้) วนอุทยานภูลังกา (อาเภอปง) น้าตกภูซาง (อาเภอภูซาง) หนองเล็งทราย
(อาเภอแม่ใจ) และกว๊านพะเยา (อาเภอเมืองพะเยา)
3. พระพุทธรูป ได้แก่ พระเจ้านั่งดิน (อาเภอเชียงคา) พระเจ้าทองทิพย์ (อาเภอแม่ใจ) และพระ
เจ้าตนหลวงทุ่งเอี้ยง (อาเภอเมืองพะเยา)
4. ผลิตผลของกลุ่มชน ได้แก่ ข้าวก่าพะเยา (อาเภอจุน) และวัฒนธรรมไทลื้อ(อาเภอเชียงคา)
5. โบราณสถาน ได้แก่ โบราณสถานเวีย งลอ (อาเภอจุน) และวัด ติโลกอาราม (อาเภอเมือง
พะเยา)
6. วีรบุรุษ ได้แก่ เจ้าหลวงคาแดง(อาเภอแม่ใจ)
ผลจากการวิเคราะห์บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวจากความสัมพันธ์ของรูปลักษณ์
ความเชื่อ และภูมิปัญญาที่เกี่ยวข้องกับอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวพบว่า บทบาทหน้าที่ของอัตลักษณ์แห่งภูกาม
ยาวมีดังต่อไปนี้
1. สร้างความรู้และความภาคภูมิใจให้แก่คนในชุมชนหรือชาติพันธุ์เดียวกัน
2. เป็นภาพลักษณ์แห่งความเจริญทางศิลปวัฒนธรรมของชุมชน
3. เป็นศูนย์รวมใจของคนในชุมชน
4. เป็นที่พึ่งทางใจและเป็นเครื่องมือในการควบคุมพฤติกรรมคนในชุมชน
5. เป็นเครื่องมือในการแสดงตัวตนและความเป็นเจ้าของพื้นที่
6. เป็นปัจจัยสาคัญที่ทาให้เกิดธุรกิจท่องเที่ยว อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน
อภิปรายผล

ประเทศไทย เป็ น ประเทศหนึ่ ง ที่ มี ท รั พ ยากรการท่ อ งเที่ ย วที่ ห ลากหลาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่เกิดจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติและทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มนุษย์สร้างขึ้น
ซึ่งบางแห่งได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก (ธณัศวัล กุลศรี, 2559 : 2) เมือง“ภูกามยาว” หรือ “พยาว”
ปัจจุบันคือ จังหวัดพะเยา เป็นเมืองโบราณเมืองหนึ่งที่มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานกว่า 900 ปี จาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ ทั้งที่เป็นเอกสารโบราณ จารึก และเอกสารทางวิชาการต่าง ๆ ตลอดทั้งร่องรอย
ที่เป็นซากปรักหักพังของโบราณสถาน โบราณวัตถุ อันเป็นหลักฐานสาคัญทางโบราณคดี ได้แสดงให้เห็นถึง
อารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองของเมืองภูกามยาวในอดีตที่สะท้อนผ่านโบราณสถานและโบราณวัตถุต่าง
ๆ ที่พบในตัวเมืองพะเยาและบริเวณโดยรอบในรูปของจิ ตรกรรม สถาปัตยกรรม ประติมากรรม และศิลปะ
แขนงต่าง ๆ นับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทาให้คนทั่วไปสนใจและประสงค์จะเดินทางมาเที่ยวชมความยิ่งใหญ่ของอารย
ธรรมโบราณที่ยังคงเหลืออยู่ในจังหวัดพะเยา
ความน่าสนใจของจังหวัดพะเยาหรือเมืองภูกามยาวในอดีตนั้น นอกจากจะอยู่ที่ความเป็น
แหล่งอารยธรรมทางศิลปวัฒนธรรมแล้ว จังหวัดพะเยายังเหมาะที่จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ เนื่อง
ด้วยมีสภาพพื้นที่ที่เป็นเทือกเขาสูงตั้งเรียงรายสลับกับที่ราบบริเวณเชิงเขาและที่ราบลุ่ม อุดมไปด้วยปุาไม้
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พืชพันธุ์และสัตว์ปุานานาชนิด หลากหลายด้วยแม่น้า ลาธารน้อยใหญ่ น้าตกและถ้าที่ปราศจากการตกแต่ง
ด้วยฝีมือมนุษย์ นับเป็นทัศนียภาพที่สวยงามตามธรรมชาติที่หาชมได้ยากในปัจจุบัน
จากการศึกษาอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวในครั้งนี้ พบว่า สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดพะเยาที่
ชาวจังหวัดพะเยาในแต่ละอาเภอได้นาเสนอมากที่สุดโดยปรากฏในเกือบทุกอาเภอคือ สถูปเจดีย์ หรือที่ชาว
ล้านนาเรียกว่า พระธาตุ ดังจะเห็นได้จากผู้นาชุมชนและชาวบ้านแต่ละอาเภอต่างมีความเห็นตรงกันว่า
“พระธาตุ”เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนตน กับทั้งคาขวัญประจาอาเภอส่วนใหญ่ก็มีการกล่าวถึงพระธาตุ อันเป็น
สัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนา (ยกว้ นคาขวัญของอาเภอแม่ใจและอาเภอเชียงคาที่มิได้กล่าวถึงพระธาตุ
หากแต่กล่าวถึงสิ่งอื่นที่แสดงถึงสัญลักษณ์ของพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกับพระธาตุ) สาเหตุที่เป็นเช่นนั้น
อาจเนื่องมาจากชาวจังหวัดพะเยาส่วนใหญ่ต่างเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีความเคารพ เลื่อมใส และศรัทธาใน
พระพุทธศาสนา อันมีสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นศาสดา กอปรกับตานานการสร้างพระธาตุแต่ละองค์
ได้กล่าวถึงที่ตั้งพระธาตุว่า เป็นสถานที่ที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เคยเสด็จมาประทับและส่วนใหญ่
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะประทานเส้นพระเกศาให้พุทธสาวกบรรจุไว้ในพระธาตุเพื่ อให้ชนรุ่นหลังได้
สักการบูชา ด้วยตานานแห่งความเชื่อในเรื่องดังกล่าวได้ทาให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาว
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นเจ้าของพื้นที่ ยิ่งทวีความเลื่อมใสศรัทธาในองค์พระธาตุมากยิ่งขึ้น โดยเชื่อตามหลักคิด
เมื่อครั้งพุทธกาลที่ว่า “สถูปเจดีย์(พระธาตุ)เป็นสัญลักษณ์แทนองค์พระพุ ทธเจ้า” (กรมศิลปากร, 2533: 5)
หรือ “พระสถูปคือ พระพุทธองค์ และพระพุทธองค์คือ พระสถูป ” (สุวิภา จาปาวัลย์ และชีปนะ ปิ่นเงิน,
2553: 52) ด้ว ยความเชื่ อในหลักคิด ดังกล่า วกับ ทั้ง ความเคารพเลื่ อมใสในสมเด็ จพระสั มมาสัม พุทธเจ้ า
พุท ธศาสนิ กชนจึ ง ได้ส ร้า งธรรมเนี ย มปฏิบั ติ ต่ อองค์พ ระธาตุสื บ ต่ อกัน มาในหลายรูป แบบจนกลายเป็ น
ประเพณี ได้แก่ ประเพณีบูชาพระธาตุ ประเพณีสรงน้าพระธาตุ และประเพณีห่มผ้าพระธาตุ ประเพณีต่าง
ๆ เหล่านี้ได้แฝงความเชื่อบางประการที่ส่งผลทางจิตใจและวิถีปฏิบัติที่เป็นคุณแก่ผู้ปฏิบัติ และชุมชน อาทิ
การสรงน้าพระธาตุและการห่มผ้าพระธาตุถือว่าเป็นการทาบุญที่ยิ่งใหญ่ หากผู้ใดได้สรงน้าพระธาตุประจาปี
เกิดของตน เชื่อว่าจะทาให้ชีวิตรุ่งเรือง รอดพ้นจากเภทภัยต่าง ๆ จะประสบแต่ความสุข ความเจริญ และสม
ปรารถนาในสิ่งที่อธิษฐานไว้ทุกประการ ความเชื่อดังกล่าวได้ทาให้คนในชุมชนอยู่ใกล้ชิดกับพระพุทธศาสนา
มุ่งที่จะกระทาแต่ความดี คนในชุมชนจะอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข มีความรักใคร่สามัคคีกัน จากตานานและ
ความเชื่อที่เกี่ยวกับองค์พระธาตุที่ได้เล่าขานสืบต่อกันมาจึงทาให้พระธาตุหรือสถูปเจดีย์เป็นศูนย์รวมใจของ
คนในชุมชนและเป็นเสมือนสิ่งเชิดหน้าชูตาที่คนในชุมชนภาคภูมิใจที่จะยกย่องให้เป็นอัตลักษณ์แห่งชุมชน
ของตน
สิ่งที่ได้รับการเลือกสรรจากผู้นาชุมชนและชาวบ้านว่าเป็นอัตลักษณ์แห่งชุมชนของตนที่มี
จานวนมากรองลงมาคือ ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งนี้เพราะสภาพภูมิประเทศของจังหวัดพะเยามีความอุดม
สมบูรณ์และเพียบพร้อมไปด้วยเทือกเขาจานวนมากที่ทอดยาวเรียงรายสลับซับซ้อนกัน อีกทั้งมีแม่น้าลาธาร
หลายสายที่มีน้าตลอดทั้งปี อันเป็นปัจจัยที่ทาให้เกิดน้าตก ปุาไม้ พืชพันธุ์และสัตว์ปุานานาชนิด ตลอดจนถ้า
และทรัพยากรธรรมชาติในหลายรูปลักษณ์ที่งดงามตามธรรมชาติดังเช่น ฝั่งต้า ที่อาเภอเชียงม่วน หนองเล็ง
ทราย ที่อาเภอแม่ใจ ฯลฯ ซึ่งสภาพของทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญของ
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จังหวัดพะเยาที่ยังคงสภาพความเป็นธรรมชาติไว้ได้อย่างสมบูรณ์ ไม่ว่าจะเป็นวนอุทยานภูลังกา ที่อาเภอปง
กว๊านพะเยา ที่อาเภอเมืองพะเยา หรือน้าตกภูซาง ที่อาเภอภูซาง ล้วนเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความ
สนใจจากนักท่องเที่ยวปีละเป็นจานวนมาก เหตุผลประการหนึ่งที่ทาให้สถานที่ดังกล่าวยังคงรักษาลักษณะ
ดั้งเดิ มที่เป็ นธรรมชาติ ไว้ได้ อาจเนื่ องมาจากสถานที่ แต่ละแห่งมี ตานานหรือเรื่องเล่า ที่เป็น ความเชื่อที่
กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติกับสถานที่แห่งนั้น โดยเป็นไปใน
ลั ก ษณะของการที่ สิ่ ง ศัก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รือ สิ่ ง ที่ มี อ านาจเหนื อ ธรรมชาติ เป็ น ผู้ ส ร้า งและหรือ ประทั บ (สถิ ต )อยู่
ตลอดจนมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างใดอย่างหนึ่งกับสถานที่แห่งนั้น อีกทั้งสถานที่บางแห่งมีรูปลักษณ์บางประการที่
เป็นสัญลักษณ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติปรากฏอยู่ อาทิ แท่นเทวดา ที่วนอุทยานภู
ลังกา อาเภอปง กระดูกไดโนเสาร์ ที่อาเภอเชียงม่วน ฯลฯ ในขณะเดียวกัน ในแต่ละปีสถานที่ท่องเที่ยวแต่
ละแห่งจะมีการจัดพิธีกรรมบูชา เซ่นสรวง สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติ อันเป็นเสมือนการ
ตอกย้าความศักดิ์สิทธิ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอานาจเหนือธรรมชาติที่ปกปูองคุ้มครองสถานที่แห่งนั้น
ดังเช่น พิธีเลี้ยงผีหนองเล็งทราย ที่อาเภอแม่ใจ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ที่ฝั่งต้า อาเภอเชียงม่วน พิธีสืบ
ชะตาแม่น้าร่องช้าง ที่อาเภอดอกคาใต้ ฯลฯ ความเชื่อและปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสถานที่แต่ละแห่งล้วน
ทาให้ผู้ที่เดินทางไปสถานที่นั้นมีความเคารพ ยาเกรง และเกรงกลัวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่มีอานาจเหนือ
ธรรมชาติ ไม่กล้าที่จะทาลายหรือทาให้สถานที่แห่งนั้นได้รับความเสียหาย สภาพความเป็นธรรมชาติของ
สถานที่ จึงยังคงสภาพดั้งเดิมที่มีความงามตามธรรมชาติอยู่เป็นส่วนใหญ่ และกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่
สาคัญของจังหวัดพะเยาตราบจนถึงปัจจุบัน
ในขณะเดียวกัน ผลจากการเลือกสรรอัตลักษณ์แห่งภูกามยาว หรือจังหวัดพะเยายังพบว่า อัต
ลักษณ์ของอาเภอต่าง ๆ ที่มีจานวนรองลงมาตามลาดับคือ พระพุทธรูป ผลิตผลของกลุ่มชน โบราณสถาน
และวีรบุรุษ สิ่งดังกล่าวล้วนเป็นสิ่งที่แสดงถึงสัญลักษณ์ อันเป็น ลักษณะเฉพาะที่มีความโดดเด่นในแต่ละ
อาเภอและคนในอาเภอนั้น ๆ ต่ างมี ความภาคภูมิ ใจในสิ่ งที่ เป็ น อัตลั กษณ์ ของอาเภอที่ ต นอาศัย อยู่ ใน
ขณะเดียวกัน สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ดังกล่าวได้แสดงบทบาทและหน้าที่ตามประเภทของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ที่
แตกต่างกันออกไป ดังเช่น “วัฒนธรรมไทลื้อ” ที่อาเภอเชียงคา ได้แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่ปรากฏใน
ปัจจุบัน โดยวิถีชีวิตดังกล่าวมีทั้งวิถีชีวิตดั้งเดิมและวิถีชีวติ ที่มีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
และกาลเวลา ซึ่งวิถีชีวิตของชาวไทลื้อที่พบในการวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับผลการศึกษาของมิ่งกมล หงษาวงศ์
(2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ไทลื้อ: วิถีชีวิตและอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น สิ่งที่พบในการวิเคราะห์
วัฒนธรรมไทลื้อที่อาเภอเชียงคาในครั้งนี้คือ วัฒนธรรมไทลื้อที่ปรากฏเป็นการแสดงถึงอัตลักษณ์ของชาวไท
ลื้อในฐานะของคนพลัดถิ่นในประเทศไทยที่มีแนวคิดที่จะแสดงตัวตนหรืออาณาเขตที่ตั้งของกลุ่มชาติพันธุ์ให้
เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปเพื่อความมั่นคงของกลุ่มชาติพันธุ์ตน ในขณะเดียวกัน ก็ต้องการกระตุ้นเตือน
สานึ กของเยาวชนไทลื้ อให้เห็น คุณ ค่า ของวัฒ นธรรมของกลุ่ ม ชาติพั น ธุ์ ซึ่ ง บทบาทและหน้ า ที่ ดัง กล่ า ว
สอดคล้องกับผลการวิจัยของมงคล พนมนิมิต (2551) ที่ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การดารงอัตลักษณ์ของชนกลุ่ม
น้อยในภาคเหนือ ซึ่งผลการวิจัยพบว่า การดารงอัตลักษณ์ของชนกลุ่มน้อยในภาคเหนือมีองค์ประกอบ 3
ประการคือ ประการแรก การมีฐานคิดที่คานึงถึงความมั่นคง ความเป็นปึกแผ่นของชุมชน ประการที่ สอง มี
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กลไกของชุม ชนที่ ถือเป็น เสาหลั กค้ายัน ชุม ชนอย่า งเข้ม ข้น และประการที่ส าม มีการสร้า งการเรียนรู้ที่
หลากหลายเพื่อให้ชนในกลุ่มเห็นคุณค่าของการดารงอัตลักษณ์ของกลุ่มชน ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ประการ
เป็นแนวคิดที่ทาให้อัตลักษณ์ของกลุ่มชนดารงอยู่ได้ อันเป็นเสมือนบทบาทและหน้าที่ของอัตลักษณ์ที่พบใน
การวิจัยครั้งนี้ที่จะทาให้กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อดารงอยู่ในประเทศไทยได้อย่างเต็มภาคภูมิ
อัตลักษณ์แห่งภูกามยาวดังกล่าวข้างต้น จึงนับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่า ไม่เพียงแต่ทางด้านจิตใจ
เท่านั้น หากแต่ยังมีคุณค่าต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิ ตของคนในชุมชนด้วยการนาทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ใน
พื้นถิ่นมาเป็นส่วนสาคัญในการพัฒนาชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชน และความอยู่ดี กินดีของคนใน
ชุมชน เช่น การพัฒนาชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางวัฒนธรรมกลุ่ม
ชาติพันธุ์ การนาขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีของกลุ่มชนมาใช้เพื่อพัฒนากลุ่มให้มีความเข้มแข็ง อันจะ
นาไปสู่การสร้างคุณค่า ทางสั งคมและวัฒ นธรรม และสร้างมู ลค่าในทางเศรษฐกิจ ฯลฯ ซึ่งแนวคิด นี้
สอดคล้องกับผลการวิจัยของเรณู เหมือนจันทร์เชย (2558) ที่ได้ศึกษาเรื่อง ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนากลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทยทรงดาในจังหวัดนครปฐม ที่พบลักษณะการใช้ทุนวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนของกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทยทรงดาที่จังหวัดนครปฐมใน 3 ลักษณะคือ การใช้ทุนวัฒนธรรมส่วนที่แฝงฝัง อยู่ในกาย การใช้ทุน
วัฒนธรรมส่วนที่อยู่ในรูปวัตถุ และการใช้ทุนวัฒนธรรมส่วนที่อาศัยการสถาปนา
ข้อสังเกตประการหนึ่งเกี่ยวกับสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ในแต่ละอาเภอคือ สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของ
แต่ละอาเภอ ซึ่งมีหลากหลายประเภทนั้น นอกจากจะมีรูปลักษณ์ที่เหมาะสมกับฐานานุรูปของอัตลักษณ์
อาทิ พระธาตุมีรูปลักษณ์ที่งดงาม สวยสง่า น่าเลื่อมใส ทรัพยากรธรรมชาติมีรูปลักษณ์ที่แสดงถึงความเป็น
ธรรมชาติโดยสมบูรณ์ ปราศจากการตกแต่งด้วยฝีมือมนุษย์ วัฒนธรรมไทลื้อเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นจากภูมิ
ปัญญาของกลุ่มชนและสอดคล้องกับบริบททางสังคม ฯลฯ แล้ว สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ยังมีตานาน อันเป็น
เรื่องราวที่บ่งบอกถึง ประวัติความเป็นมาและความเชื่อของคนในพื้นที่เป็นส่วนประกอบที่สาคัญด้วย ทั้งนี้
เพื่อให้สิ่งที่เป็นอัตลักษณ์นั้นมีความน่าเชื่อถือ น่าศรัทธา น่าเคารพยาเกรง หรือเพื่อให้มีบทบาทและหน้าที่
อย่างใดอย่างหนึ่งที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนต้องการ เช่น ให้คนในพื้นที่ได้ตระหนัก ถึงความสาคัญและพร้อมที่
จะอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป ให้คนทั่วไปเกิดความสนใจและเดินทางมาชมสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน อันเป็น
นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชน ให้คนในชุมชนมีความรักใคร่สามัคคีกัน ฯลฯ
การที่อัตลักษณ์ของชุมชนจะมีคุณค่าและน่ าสนใจมากน้อยเพียงใดนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับภูมิปัญญาในการสรรค์
สร้างและเผยแพร่ตานานหรือเรื่องเล่าที่จะนามาเกี่ยวข้องกับรูปลักษณ์ของสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์นั้น จึงอาจ
กล่าวได้ว่า รูปลักษณ์ ตานานหรือเรื่องเล่าที่แสดงถึงความเชื่อของชุมชน ตลอดจนภูมิปัญญาในการสรรค์
สร้างสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชน เป็นสิ่งที่มีความสัมพันธ์กันอย่างแนบแน่นที่จะช่วยเกื้อหนุนให้สิ่งที่เป็นอัต
ลักษณ์ของชุมชนดังเช่นอัตลักษณ์แห่งภูกามยาวมีคุณค่าในสายตาและความรู้สึกของชาวจังหวัดพะเยาและ
บุคคลทั่วไปตลอดไปตราบนานเท่านาน
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ข้อเสนอแนะ
อัตลักษณ์เป็ นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นตัวตนของสิ่งต่าง ๆ ที่จะทาให้บุคคลทั่วไปได้ทราบถึง
ลักษณะเฉพาะของสิ่งนั้น ๆ เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ความโดดเด่นของจังหวัดต่าง ๆ ให้เป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไป จึงควรที่จะมีการศึกษาถึงอัตลักษณ์ของจังหวัดทุกจังหวัด เพราะนอกจากจะเป็นการปลุก
จิตสานึกให้คนในท้องถิ่นได้เกิดความภาคภูมิใน“สิ่ง”ที่มีในจังหวัดของตนแล้ว ยังเป็นการให้ความรู้และเชิญ
ชวนให้คนต่างถิ่นได้มาท่องเที่ยวในจังหวัด อันเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจภายในจังหวัดตามนโยบายของ
รัฐบาลในด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศอีกด้วย
อย่างไรก็ตาม เนื่องจาก“อัตลักษณ์”มีลักษณะเป็นพลวัต ซึ่งจะแปรเปลี่ยนไปตามกาลเวลาและ
บริบททางสังคม ดังนั้น เพื่อให้อัตลักษณ์ของจังหวัดที่จะศึกษามีความเป็นปัจจุบัน จึงควรจะทาการศึกษาโดย
การเก็บรวบรวมข้อมูลใหม่ในทุก ๆ 5 ปี
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