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บทคัดย่อ
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการผลิตซ�้ำต�ำนานอินทขิล
เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิลทั้งใน
ด้านรูปแบบและเนื้อหา ศึกษาการด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความหมายของต�ำนานอินทขิล
ทีป่ รากฎในต�ำนานอินทขิลชุดต่าง ๆ และศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงอยูแ่ ละเปลีย่ นแปลงของ
ต�ำนานอินทขิล ๆ โดยใช้แนวคิดประเพณีการเลือกสรร (Tradition of Selection) ของ Raymond
Williams เป็นแนวทางในการวิเคราะห์ ผลจากการวิจัยพบว่า ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง
และต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่ามีการเปลีย่ นแปลงไปทัง้ ในด้านรูปแบบและเนือ้ หาสาระเพือ่ ให้
สอดคล้องกับผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังของผู้สร้างต�ำนาน โดยต�ำนานอินทขิลทั้งสี่ชุดถูกสร้างให้
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของชาวเมือง ผีร้าย สถานที่ที่เกี่ยวข้อง การแสดงความไม่เคารพสักการะ
กุมภัณฑ์สองตนและเสาอินทขิล ผู้บอกวิธีการสร้างเสาอินทขิล และวิธีการสร้างเสาอินทขิล และ
ปัจจัยด้าน ผู้ส่งสาร ผู้รับสาร สาร และสื่อเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลต่อการด�ำรงอยู่และการ
เปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิล
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Abstract
The research of Analysis of the Cultural Communication to Reproduce the
Inthakin Legends was a qualitative research based on the survey with 4 Inthakin
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legends. The objectives were to study the changes of Inthakin Legends both in
form and content, to study the existence and change meaning of 4 Inthakin Legends,
and to study the factors that affect the existence and change meaning of Inthakin
Legends. By using the concept of Tradition Selection of Raymond Williams guide
in the analysis, the research results show that Inthakin Legend Story created by
The Tourism Authority of Thailand, Suwankhamdang Legend, 600 year celebration
of Pha That Jedi Luang of Inthakin Legend and Oral History of Inthakin Legend have
changed in both form and content to be consistent with the interests of the creators
behind the legend. 4 Inthakin Legends have changed the essential contents such
as following: townspeople, evil ghosts, the relevant location, the irreverence of
two giants and Sao Inthakin, moreover, the name of people who build up Sao
Inthakin and the method of building have also been changed. Therefore, senders,
receivers, messages and medium are factors of existence that change the meaning
of Inthakin Legend.
Keyword: Communication, Cultural Communication, Inthakin Legends, Reproduce,
The Reproduction of Inthakin Legends
บทน�ำ

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที่มีความยิ่งใหญ่ในด้านวัฒนธรรมและประเพณีมาตั้งแต่อดีต
จวบจนปัจจุบนั ถือได้วา่ เป็นศูนย์รวมของวัฒนธรรมประเพณีลา้ นนาทีค่ นทัว่ ไปทัง้ ชาวไทยและชาว
ต่างประเทศต่างก็ตอ้ งการเข้ามาท่องเทีย่ วเพือ่ ศึกษาขนบธรรมเนียมประเพณีประจ�ำท้องถิน่ ทีป่ ฏิบตั ิ
กันมานับตัง้ แต่อดีต ทัง้ นีว้ ฒ
ั นธรรมประเพณีของจังหวัดเชียงใหม่สว่ นใหญ่จะเกีย่ วข้องกับเรือ่ งของ
อาชีพ ความเชื่อ และความศรัทธาในศาสนา โดยเฉพาะศาสนาพุทธซึ่งเป็นศาสนาหลักของ
ประชาชนส่วนใหญ่ สิง่ เหล่านีส้ ง่ ผลให้จงั หวัดเชียงใหม่มเี อกลักษณ์ความหลากหลาย มีประวัตคิ วาม
เป็นมาที่น่าสนใจและศึกษาค้นคว้า ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมด้านภาษา การแต่งกาย การแสดงศิลป
หัตถกรรม และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ความเป็นอยู่
สังคม อุดมคติและความเชื่อ การปฏิบัติกิจกรรมทุกอย่างของคนในจังหวัดเชียงใหม่จะค�ำนึงถึง
ความเป็นสิริมงคล สวัสดิภาพ การเคารพต่อสถานที่และบุคคลเป็นส�ำคัญ ดังที่ปรากฏในงาน
ประเพณีต่าง ๆ (การศึกษา การศาสนา และวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่, ส�ำนักงานศึกษาธิการ
จังหวัดเชียงใหม่, 2536: 54)
ประเพณีบูชาอินทขิลเป็นประเพณีประจ�ำท้องถิ่นของจังหวัดเชียงใหม่ที่มีอายุยาวนาน
มากกว่า 1,000 ปี และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นไม่เหมือนกับการบูชาเสาหลักเมืองในจังหวัดอื่นของ
ประเทศไทย คือ การใส่ขนั ดอก เพือ่ สักการะเสาอินทขิลซึง่ เป็นเสาหลักเมืองศักดิส์ ทิ ธิท์ ชี่ ว่ ยปกป้อง
คุ้มครองเมืองเชียงใหม่ให้รอดพ้นจากภัยพิบัตินานัปการ จากเอกลักษณ์อันโดดเด่นผนวกเข้ากับ
ความเชือ่ ทีย่ ดึ ถือกันมานานนับพันปี ส่งผลให้ประเพณีบชู าอินทขิลสามารถยืนหยัดและด�ำรงคงอยู่
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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คูก่ บั เมืองเชียงใหม่ได้จนถึงปัจจุบนั อันจะเห็นได้จากเมือ่ ถึงงานประเพณีในช่วงวันขึน้ 13 ค�ำ่ เดือน
8 เหนือถึงวันแรม 4 ค�่ำเดือน 9 เหนือ ซึ่งตรงกับช่วงเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนของทุกปีจะมี
ประชาชนจ�ำนวนนับแสนคนเดินทางไปทีว่ ดั เจดียห์ ลวงวรวิหารเพือ่ สักการะเสาอินทขิลสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองเมืองเชียงใหม่ทวี่ หิ ารอินทขิล เพราะต่างมีความเชือ่ ว่าเสาอินทขิลมีอทิ ธิฤทธิป์ าฎิหาริย์
ช่วยดลบันดาลให้บ้านเมืองอยู่ด้วยความร่มเย็นเป็นสุขและฝนตกต้องตามฤดูกาล (สมพงษ์
เกรียงไกรเพชร, 2539: 5) แต่เนื่องจากประเพณีบูชาอินทขิลผ่านช่วงระยะเวลาที่ยาวนานมาก
ท�ำให้ในปัจจุบันประเพณีบูชาอินทขิลถูกปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับสังคมร่วมสมัย ซึ่งการปรับ
เปลี่ยนรูปแบบและเนื้อหาของงานประเพณีบูชาอินทขิลได้ปรากฏให้เห็นชัดในงานวิจัยเรื่อง
การวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการด�ำรงอยู่และสืบทอดประเพณีบูชาอินทขิลที่แสดง
ให้เห็นว่า พิธีกรรมในงานประเพณีบูชาอินทขิลได้มีการเปลี่ยนแปลงไปโดยสอดคล้องกับบริบท
แวดล้อมในแต่ละยุคสมัยตลอดช่วงเวลากว่า 1,000 ปี ซึ่งสามารถแบ่งยุคการเปลี่ยนแปลงของ
ประเพณีได้เป็น 3 ยุคด้วยกันคือ ยุคดัง้ เดิม (ยุคอดีตจนถึงยุคก่อนตกเป็นเมืองขึน้ ของประเทศพม่า)
ยุคฟืน้ ฟู (ช่วงย้ายเสาอินทขิลไปประดิษฐานทีว่ ดั เจดียห์ ลวง (ยุคพระเจ้ากาวิละ) - ก่อนสงครามโลก
ครัง้ ทีส่ อง) และยุคปัจจุบนั (ช่วงหลังสงครามโลกครัง้ ทีส่ อง จนถึง ปัจจุบนั ) (ลัดดา จิตตคุตตานนท์,
2552: บทคัดย่อ)
นอกจากนีจ้ ากการศึกษาประเพณีบชู าอินทขิลในเชิงลึก ผูว้ จิ ยั พบว่าต�ำนานอินทขิลถือเป็น
อีกหนึ่งปัจจัยที่ช่วยส่งเสริมและสนับสนุนให้ประเพณีบูชาอินทขิลด�ำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบัน
การศึกษาต�ำนานอินทขิลจึงนับได้วา่ มีความส�ำคัญอย่างยิง่ และเมือ่ ผูว้ จิ ยั ได้ทำ� การศึกษาและส�ำรวจ
ต�ำนานอินทขิลซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของต้นก�ำเนิดประเพณีบชู าอินทขิลของชาวเชียงใหม่ในเบือ้ งต้นนัน้
พบว่า เอกสารที่เป็นต�ำนานอินทขิลมีมากกว่าหนึ่งชุด ต�ำนานแต่ละชุดถูกสร้างขึ้นโดยคนกลุ่ม
ต่าง ๆ ที่มีอ�ำนาจในการสร้างและมีพื้นที่ในการสถาปนาต�ำนานขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน
ซึ่งการสร้างต�ำนานในแต่ละช่วงเวลานั้นส่งผลกระทบต่อประเพณีบูชาอินทขิลในหลายด้าน
โดยเฉพาะในด้านการรับรู้ต�ำนานอินทขิลของประชาชน และด้านการถ่ายทอดต�ำนานอินทขิลให้
ด�ำรงคงอยู่ในสังคมเมืองเชียงใหม่และประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยต้องการวิเคราะห์การผลิต
ซ�้ำต�ำนานอินทขิลที่มีอยู่หลากหลายชุดว่า ต�ำนานอินทขิลได้รับการผลิตซ�้ำออกมาในลักษณะใด
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิลทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
ศึกษาการด�ำรงอยูแ่ ละการเปลีย่ นแปลงความหมายของต�ำนานอินทขิลทีป่ รากฏในต�ำนานอินทขิล
ชุดต่าง ๆ และศึกษาปัจจัยทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงอยูแ่ ละการเปลีย่ นแปลงของต�ำนานอินทขิล ผลจาก
การวิจัยจะแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิลซึ่งมีประโยชน์ในด้านของการ
ถ่ายทอดต�ำนานอินทขิลให้กับประชาชนทั้งภายในชุมชนและภายนอกชุมชน และสามารถน�ำผล
การวิจยั ทีไ่ ด้ไปใช้เป็นข้อมูลส่วนหนึง่ ส�ำหรับการปรับปรุงต�ำนานอินทขิลให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
โดยค�ำนึงถึงสิทธิของชุมชนผู้เป็นเจ้าของต�ำนานเป็นส�ำคัญ
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การทบทวนวรรณกรรม
การวิจยั เรือ่ ง การวิเคราะห์การสือ่ สารเชิงวัฒนธรรมเพือ่ การผลิตซ�ำ้ ต�ำนานอินทขิล ท�ำการ
วิเคราะห์ภายใต้แนวคิดการผลิตและการผลิตซ�ำ้ ทางวัฒนธรรม (Concept of Cultural Production
and Reproduction) ผ่านประเพณีการเลือกสรร (Traditional of Selection) ของเรย์มอนด์
วิลเลียมส์ (Raymond Williams) (อ้างถึงใน สมสุข หินวิมาน, 2548: 27) ที่เห็นว่าวัฒนธรรมเป็น
วิถีชีวิตทั้งมวล (Whole Way of Life) ไม่ว่าจะเป็นชีวิตทางวัตถุ ทางปัญญา หรือทางจิตวิญญาณ
และพบว่าวัฒนธรรมมีลกั ษณะ 2 ด้าน ด้านหนึง่ วัฒนธรรมจะบรรจุคา่ นิยมทีส่ นับสนุนให้ความชอบ
ธรรมแก่โครงสร้างอุดมการณ์ทมี่ อี ยู่ แต่ในอีกด้านหนึง่ วัฒนธรรมเป็นผลลัพธ์ของความพยายามร่วม
กันของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ สมสุข หินวิมาน (2548: 27) ได้อธิบายแนวคิดในการศึกษา
วัฒนธรรมของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์โดยสรุปได้ดังนี้
เรย์มอนด์ วิลเลียมส์ปฏิเสธแนวคิดทางวัฒนธรรมกระแสหลักของกลุ่ม Leavis ในยุคนั้น
ทีแ่ บ่งระดับของวัฒนธรรมออกเป็นล�ำดับชัน้ คือ วัฒนธรรมชัน้ สูง วัฒนธรรมชัน้ กลาง และวัฒนธรรม
มวลชน วิลเลียมส์เห็นว่าในยุคปัจจุบันไม่มีพื้นที่เฉพาะส�ำหรับวัฒนธรรมหรือศิลปะของคนกลุ่มใด
กลุ่มหนึ่งอีกต่อไปแล้ว เพราะวัฒนธรรมและศิลปะล้วนได้รับการผลิต ลงทุน เผยแพร่ ขาย ซื้อ
บริโภคและเพื่อแสวงหาก�ำไรเหมือนกันทั้งสิ้น ดังนั้น ผลผลิตทางวัฒนธรรมทุกชนิดจึงเสมอภาค
กันไปหมด ไม่มีล�ำดับชั้น ทั้งนี้วิลเลียมส์ได้แบ่งวัฒนธรรมออกเป็น 2 ประเภทคือ 1. วัฒนธรรมที่
มีชวี ติ อยู่ (Lived Culture) หมายถึง วัฒนธรรมทุกอย่างทีม่ อี ยูใ่ นช่วงเวลาหนึง่ และในสถานทีห่ นึง่
และเฉพาะคนทีม่ ชี วี ติ อยูใ่ นช่วงเวลาและสถานทีน่ นั้ เท่านัน้ จึงจะเข้าถึงหรือสัมผัสวัฒนธรรมดังกล่าว
ได้ และ 2. วัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้ (Recorded Culture) ได้แก่ บางส่วนเสีย้ วของวัฒนธรรม
ที่มีชีวิตอยู่ในข้อที่ 1 และได้รับการบันทึกหรือผลิตซ�้ำเพื่อสืบทอดต่อมา ซึ่งเรียกว่า “วัฒนธรรม
แห่งยุคสมัย (Culture of the Period)” หมายความว่ามีปจั จัยอยูต่ รงกลางระหว่างสองวัฒนธรรม
นีซ้ งึ่ เรียกว่า “Culture of Selective Tradition” อันได้แก่ วัฒนธรรมทีก่ อ่ ตัวเป็นประเพณีในการ
เลือกสรรวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่ (Lived Culture) บางส่วนมาเป็นวัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้
(Recorded Culture)
วิลเลียมส์เห็นว่าวัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในการ
เลือกสรร (Selective Tradition) กล่าวคือ ผูค้ นในทุกสังคมจะมีกระบวนการจัดระบบและจัดล�ำดับ
ความส�ำคัญของวัฒนธรรมทั้งหลายไว้ และเนื่องจากในทุกวันและในชีวิตประจ�ำวันของคนเรา
มีวัฒนธรรมที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อยู่ตลอดเวลา (หรือเป็นวัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่) แต่ประเพณีในการ
เลือกสรรจะท�ำหน้าที่คัดเลือกให้เฉพาะวัฒนธรรมบางอย่างเท่านั้นที่ถูกผลิตซ�้ำให้มีชีวิตยืนยาว
ต่อไป (หรือกลายเป็นวัฒนธรรมทีไ่ ด้รบั การบันทึกไว้) ค�ำถามก็คอื ใครเป็นผูม้ อี ำ� นาจในการเลือกสรร
และผลจากการเลือกสรรท�ำให้เกิดอะไรตามมา และที่ส�ำคัญประเพณีในการเลือกสรรนี้มักมี
ผลประโยชน์บางอย่างแอบแฝงอยู่เบื้องหลังเสมอ เช่น ผลประโยชน์ทางชนชั้น ผลประโยชน์ทาง
สุนทรียะ ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจการเมือง เป็นต้น ดังแสดงในภาพ
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วัฒนธรรมที่มีชีวิตอยู่
(Lived Culture)

วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้
(Recorded Culture)
ประเพณีในการเลือกสรร
(Selective of Tradition)

ภาพที่ 1 แสดงแนวคิดประเพณีในการเลือกสรร (Selective of Tradition)
ของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์

วิลเลียมส์อธิบายว่า ทุกครัง้ ทีม่ ีประเพณีในการเลือกสรรเกิดขึน้ จะมีการตีความหมายใหม่
(Reinterpretation) ให้กับวัฒนธรรมที่ถูกบันทึกไว้เสมอ โดยวัฒนธรรมต่าง ๆ ล้วนถูกผลิตขึ้นอยู่
ตลอดเวลาในทุกสถานที่ เช่น การเกิดความคิดใหม่ การสร้างค�ำใหม่ ๆ ซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่เสมอ
อย่างไรก็ตามหากวัฒนธรรมที่ถือก�ำเนิดขึ้นมาใหม่นี้ไม่ได้รับการผลิตซ�้ำเพื่อสืบทอดในครั้งต่อไป
วัฒนธรรมใหม่นั้นก็จะมีอายุเพียงสั้น ๆ แล้วสูญหายไปไม่เว้นแม้แต่วัฒนธรรมเก่าแก่ดั้งเดิมก็เป็น
ไปตามหลักการนี้เช่นกัน ด้วยเหตุนี้ทุกครั้งที่วิเคราะห์เรื่องกระบวนการผลิตและผลิตซ�้ำทาง
วัฒนธรรม (Cultural Production and Reproduction) ผ่านประเพณีในการเลือกสรรจะต้อง
ถามเสมอว่า มีวัฒนธรรมอะไรบ้างที่ถูกคัดเลือกเพื่อสืบทอดไว้ กระบวนการคัดเลือกท�ำอย่างไร
และท�ำไมวัฒนธรรมดังกล่าวจึงได้ผา่ นการผลิตซ�ำ้ เอาไว้ ทัง้ นีว้ ลิ เลียมส์ได้ตงั้ ค�ำถามต่อกระบวนการ
ผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรม (Cultural Reproduction) ทั้งแบบรูปธรรม (สิ่งที่จับต้องได้ เช่น สิ่งของ
เครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ) หรือแบบนามธรรม (สิง่ ทีจ่ บั ต้องไม่ได้ เช่น ความคิด ทัศนคติ ค่านิยม) ไว้ 4 ประเด็น
หลัก คือ 1. วัฒนธรรมหนึ่ง ๆ ถูกผลิตขึ้นมาอย่างไร/ท�ำไม 2. วัฒนธรรมดังกล่าวมีการเผยแพร่
ออกไปอย่างไร/ท�ำไม 3. วัฒนธรรมนั้นมีการบริโภคโดยผู้คนในสังคมหรือท้องถิ่นอย่างไร/ท�ำไม
และ 4. วัฒนธรรมนัน้ ได้รบั การผลิตซ�ำ้ หรือสืบทอดต่อไปอย่างไร/ท�ำไม สามารถแสดงเป็นแผนภูมิ
ได้ดังนี้ (สมสุข หินวิมาน, 2548: 405)
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การผลิต (Product)

การผลิตซ�้ำ
(Reproduction)

กระบวนการทางวัฒนธรรม
(Cultural Process)

การเผยแพร่
(Distribute)

การบริโภค (Consumption)
ภาพที่ 2 แสดงกระบวนการผลิตและผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรม
(Cultural Production and Reproduction) ของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์

ในการผลิตซ�้ำเพื่อสืบทอดวัฒนธรรมจ�ำเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทั้งในระดับที่เป็นรูปธรรม
(Visible) หรือที่เรียกว่ารูปแบบ และในส่วนที่เป็นนามธรรม (Invisible) หรือที่เรียกว่าคุณค่าหรือ
ความหมาย วิลเลียมส์เชื่อว่าทุกครั้งที่วิเคราะห์ตัวบทในการสื่อสารไม่ว่าจะเป็นบทกวี นวนิยาย
ละคร เพลง ศิลปะพื้นบ้าน หรือภาพยนตร์ จะมีสิ่งหนึ่งที่ซุกซ่อนอยู่ในระดับลึกใต้ตัวบทเหล่านั้น
คือ โครงสร้างแห่งความรูส้ กึ ของทัง้ ผูผ้ ลิตและผูเ้ สพผลงานทางวัฒนธรรม แนวคิดเรือ่ ง Production
และ Reproduction ของส�ำนักเศรษฐศาสตร์การเมืองได้ให้ความส�ำคัญและกล่าวว่า เมื่อมีการ
ผลิตสิ่งใดขึ้นมาแล้วจ�ำเป็นต้องมีการผลิตซ�้ำเพื่อสืบทอดอยู่เสมอจึงจะเป็นหลักประกันความต่อ
เนื่องยืนยาวของสิ่งนั้นได้ (สมสุข หินวิมาน, 2548: 405)
แนวคิดของเรย์มอนด์ วิลเลียมส์ถูกน�ำมาประยุกต์ใช้กับการวิจัยครั้งนี้เพื่อวิเคราะห์และ
อธิบายว่า ต�ำนานอินทขิลที่ถูกผลิตซ�้ำขึ้นมาอย่างต่อเนื่องจากผู้คนหลายกลุ่มในหลายมิติช่วงเวลา
นั้นมีกระบวนการเปลี่ยนผ่านและการเลือกบางส่วนเสี้ยวเพื่อให้ต�ำนานคงอยู่อย่างไร และมีปัจจัย
ใดบ้างที่ส่งผลต่อการด�ำรงอยู่และเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิล เช่น ใครเป็นผู้มีอ�ำนาจในการ
ผลิตซ�ำ้ ต�ำนาน ต�ำนานอินทขิลถูกผลิตซ�ำ้ ขึน้ มาใหม่ในลักษณะไหน และผลประโยชน์เบือ้ งหลังของ
การผลิตซ�้ำต�ำนานอินทขิลคืออะไร สิ่งเหล่านี้เป็นประเด็นส�ำคัญเพราะการผลิตซ�้ำต�ำนานอินทขิล
ถือได้ว่ามีส่วนช่วยให้ประเพณีบูชาอินทขิลสามารถด�ำรงอยู่ในสังคมได้อย่างต่อเนื่องยาวนาน
นอกจากนัน้ ผูว้ จิ ยั ได้นำ� งานวิจยั ทีเ่ กีย่ วข้องดังต่อไปนีม้ าเป็นแนวทางในการวิเคราะห์เรือ่ ง
การผลิตซ�ำ้ ประกอบด้วย งานวิจยั ของเพ็ญศรี จุลกาญจน์ (2540) เรือ่ งการผลิตซ�ำ้ อุดมการณ์เกีย่ ว
กับบทบาทและสถานภาพของหญิงและชาย งานวิจยั ของสุธรี า อินทรวงศ์ (2542) เรือ่ งกระบวนการ
ผลิตซ�ำ้ ข้ามวัฒนธรรมของรายการทีไ่ ด้รบั ลิขสิทธิจ์ ากต่างประเทศของสถานีโทรทัศน์ยบู ซี ี งานวิจยั
ของพนิดา หันสวาสดิ์ (2544) เรือ่ งผูห้ ญิงในภาพยนตร์: กระบวนการผลิตซ�ำ้ ภาพลักษณ์ของผูห้ ญิง
ในสังคมไทย งานวิจัยของศิริพร ไฝศิริ (2544) เรื่องการสร้างสรรค์ในการผลิตซ�้ำภาพยนตร์ไทย
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จากต�ำนาน "แม่นากพระโขนง" งานวิจัยของพัชรา รุ่งสุข (2544) เรื่องวาทกรรมของนักวิจัยชาย
และหญิงเรื่องเพศกับวัยรุ่นและการผลิตซ�้ำของหนังสือพิมพ์ งานวิจัยของเจริญวิทย์ ฐิติวรารักษ์
(2544) เรื่องการสร้างสารสนเทศและภาพตัวแทนของชายรักชายในเว็บไซต์ไทย งานวิจัยของ
กนกพรรณ วิบูลยศริน (2547) เรื่องการเปรียบเทียบภาพตัวแทนของผู้หญิงสมัยใหม่และหลัง
สมัยใหม่ในภาพยนตร์ไทยและภาพยนตร์อเมริกัน งานวิจัยของกฤษณ์ ค�ำนนท์ (2552) เรื่องการ
สร้างภาพตัวแทนด้วยการแต่งหน้าเพือ่ สือ่ ความหมายลักษณะตัวละครของละครโทรทัศน์ไทย และ
งานวิจัยของธัญจิรา ศรีค�ำ (2552) เรื่องการสื่อสารกับการผลิตซ�้ำเพื่อสืบทอดพิธีกรรมสามปีสี่
รวงข้าวของชุมชนไทลื้อบ้านล้า อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา โดยผลการวิจัยทั้งหมดแสดงให้เห็น
ถึงกระบวนการผลิตซ�้ำทางวัฒนธรรมผ่านประเพณีในการเลือกสรร ซึ่งวัฒนธรรมจะถูกผลิตเพียง
บางส่วนที่ส�ำคัญ เช่น หัวใจหรือเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมนั้น ๆ เป็นต้น แล้วน�ำมาสื่อสารให้กับ
ผู้รับสารในหลากหลายแนวทาง โดยผู้สร้างสรรค์ผลงานมีอิสระในการคิดสร้างสรรค์ให้เหมาะสม
กับตัวเองและผู้รับสารแทนที่จะน�ำทุกส่วนของวัฒนธรรมมาผลิตใหม่ทั้งหมด ทั้งนี้ผลที่ได้รับจาก
การผลิตซ�้ำนั้นจะมีทั้งประโยชน์ในด้านดีและมีผลเสียหายที่เกิดขึ้นกับวัฒนธรรม สิ่งเหล่านี้ท�ำให้
ผู้ที่เกี่ยวข้องต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการถ่ายทอดให้เอื้อผลดีกับวัฒนธรรมให้มากที่สุด
ระเบียบวิธีวิจัย
การวิจัยเรื่องการวิเคราะห์การสื่อสารเชิงวัฒนธรรมเพื่อการผลิตซ�้ำต�ำนานอินทขิล
เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ท�ำการเก็บรวบรวมข้อมูลในจังหวัดเชียงใหม่
โดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ร่วมกับการสัมภาษณ์เจาะลึก (In-depth
Interview) และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ โดยกลุ่มผู้ให้ข้อมูลถูกแบ่งเป็น 2 กลุ่มหลัก
คือ 1. ต�ำนานอินทขิลจ�ำนวน 4 ชุด และ 2. ประชาชนในและนอกจังหวัดเชียงใหม่จ�ำนวน 6 คน
เพื่อศึกษาการรับรู้ต�ำนานอินทขิลที่ถูกเผยแพร่โดยผู้สร้างต�ำนานกลุ่มต่าง ๆ
ในส่วนของการวิเคราะห์ต�ำนานอินทขิลนั้น ผู้วิจัยท�ำการแบ่งต�ำนานอินทขิลออกเป็น
2 กลุ่มหลัก คือ 1. ต�ำนานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ต�ำนานสุวรรณค�ำแดงของสงวน โชติสุขรัตน์ และต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปี
พระธาตุเจดีย์หลวง และ 2. ต�ำนานที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ได้แก่ ต�ำนานอินทขิลจากค�ำบอก
เล่าของคนในชุมชน คือ เจ้าพิธีในงานประเพณีบูชาอินทขิล ซึ่งเป็นบุคคลที่เกี่ยวข้องและมีความ
ใกล้ชดิ กับประเพณีบชู าอินทขิลมากทีส่ ดุ ทัง้ นีต้ ำ� นานทัง้ 4 ชุดถูกเลือกมาวิเคราะห์ตามเกณฑ์เรือ่ ง
“พืน้ ที/่ เทศะ” (Space) ซึง่ แสดงให้เห็นถึงระยะห่างของประเพณีบชู าอินทขิลกับต�ำนานอินทขิลที่
ผลิตขึ้นโดยคนแต่ละกลุ่ม และแสดงให้เห็นถึงระดับของต�ำนานอินทขิลในการเป็นตัวแทนของ
วัฒนธรรมระดับชาติ (Nation Culture) วัฒนธรรมระดับจังหวัด (Provincial Culture) วัฒนธรรม
ระดับท้องถิน่ (Local Culture) และวัฒนธรรมระดับชาวบ้าน (Folk Culture) ซึง่ สรุปได้ดงั ตาราง
ที่ 1 จากนั้นผู้วิจัยท�ำการวิเคราะห์ต�ำนานทั้งสองกลุ่มโดยใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา (Content
Analysis) ตามเกณฑ์การวิเคราะห์ที่ก�ำหนดขึ้นคือ
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1. ด้านรูปแบบ ประกอบด้วย 1. ต�ำนานอินทขิลที่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เกณฑ์การ
วิเคราะห์รปู แบบ คือ ทีม่ า ลักษณะของสือ่ เป้าหมายในการผลิต ผูเ้ ขียนและผูอ้ า่ น และ 2. ต�ำนาน
อินทขิลที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษร ใช้เกณฑ์การวิเคราะห์รูปแบบ คือ ที่มา ลักษณะต�ำนาน
เป้าหมายในการเล่า ผู้เล่า และผู้ฟัง
2. ด้านเนื้อหา ประกอบด้วย 1. โครงเรื่อง และ 2. แก่นของเรื่อง
ตารางที่ 1 แสดงระดับความเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมโลกและวัฒนธรรมท้องถิ่นของต�ำนาน
อินทขิล ระยะห่างของต�ำนานอินทขิลที่ผลิตขึ้นจากคนแต่ละกลุ่มกับประเพณีบูชาอินทขิล ระดับ
ความเป็นทางการและลักษณะการสื่อสารของต�ำนานอินทขิล
ต�ำนานอินทขิล

ระดับความ
เป็นตัวแทน

ระยะห่าง

ระดับ
่อสาร
ความเป็น ลักษณะการสื
ของต�ำนาน
ทางการ

มากที่สุด
ไกลจาก
ต�ำนานอินทขิลของ
ระดับชาติ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นต�ำนาน ประเพณีมาก
ที่สุด
ชุดหลัก

เป็นลายลักษณ์อักษร
(Written History)

ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง

ระดับ
จังหวัด

ไกลจาก
ประเพณีมาก

เป็นลายลักษณ์อักษร
(Written History)

ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช
600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง

ระดับ
ท้องถิ่น

ใกล้ประเพณี ปานกลาง เป็นลายลักษณ์อักษร
(Written History)

ต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่า
ของคนในชุมชน

ระดับ
ชาวบ้าน

ใกล้ประเพณี
มากที่สุด

มาก

น้อย

การบอกเล่า
(Oral History)

ในการตรวจสอบความเทีย่ งตรงและความสอดคล้องของข้อมูล ผูว้ จิ ยั มีวธิ กี ารและขัน้ ตอน
โดยเริ่มต้นจากการทบทวนเอกสาร บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพื่อท�ำความเข้าใจในต�ำนาน
อินทขิล แล้วด�ำเนินการวิเคราะห์ตามเกณฑ์ดา้ นรูปแบบและเนือ้ หา จากนัน้ ท�ำการสรุปผลการวิจยั
ในส่วนของต�ำนานอินทขิล แล้วลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลการรับรู้ต�ำนานอินทขิลจากผู้รับสารที่
เป็นทั้งคนในชุมชนและคนนอกชุมชน แล้วน�ำข้อมูลและรายละเอียดที่ได้ทั้งหมดมาสรุปและ
วิเคราะห์ผล
ผลการวิจัย
ต�ำนานอินทขิลซึง่ มีมากกว่าหนึง่ ชุดนัน้ ถูกสร้างขึน้ จากกลุม่ คนทีม่ อี ำ� นาจและมีพนื้ ทีใ่ นการ
สถาปนาต�ำนานขึ้นมาในช่วงเวลาที่แตกต่างกัน ซึ่งในงานวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยต�ำนานที่ถูกแบ่ง
ออกเป็นสองประเภทคือ ต�ำนานที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเขียนขึ้นเพื่อสื่อสารกับคนในและ
คนนอกท้องถิ่นชุมชน ได้แก่ ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต�ำนานสุวรรณ
ค�ำแดง และต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดียห์ ลวง และต�ำนานประเภททีไ่ ม่ได้เป็น
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565
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ลายลักษณ์อักษรซึ่งถูกสร้างขึ้นเพื่อสื่อสารกับคนในชุมชนและคนนอกชุมชนที่เข้าไปขอความรู้
ได้แก่ ต�ำนานตามค�ำบอกเล่าของคนในชุมชน ซึ่งเล่าโดยเจ้าพิธีกรรมที่มีความใกล้ชิดกับประเพณี
บูชาอินทขิลมากที่สุด ผลการวิเคราะห์ต�ำนานอินทขิลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ
1. การเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิลทั้งในด้านรูปแบบและเนื้อหา
1.1 ผลจากการวิเคราะห์ตำ� นานอินทขิลในส่วนของรูปแบบโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ตามที่ก�ำหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า
1.1.1 ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งมีความเป็นตัวแทน
ระดับชาตินนั้ ถูกสร้างขึน้ โดยคณะกรรมการจัดท�ำเว็บไซต์ของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยทีต่ อ้ ง
สร้างเนือ้ หาของประเพณีเข้าอินทขิลและต�ำนานอินทขิลให้มคี วามยาวเพียงหนึง่ หน้าเว็บเพจเท่านัน้
ท�ำให้ต้องตัดทอนและสรุปเนื้อหาต�ำนานฉบับจริงให้สั้นลง มีความกระชับมากขึ้น สามารถเรียก
ข้อมูลขึ้นมาอ่านได้รวดเร็ว มีการออกแบบหน้าเว็บเพจให้สวยงาม แล้วน�ำมาเผยแพร่บนเว็บไซต์
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในหมวดเทศกาลและงานประเพณี เขียนด้วยภาษาไทย
ภาคกลางในลักษณะของการเล่าเรื่องภายใต้ชื่อเรื่องว่า ประเพณีเข้าอินทขิล เพื่อสร้างและดึงดูด
ความสนใจจากผู้อ่าน สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ต�ำนานอินทขิลต้องถูกตัดทอนลงคงเหลือไว้แต่ประเด็นหลัก
ทีเ่ ป็นแก่นส�ำคัญของต�ำนานเท่านัน้ ส่งผลให้ประวัตศิ าสตร์บางส่วนของเสาอินทขิลถูกเปลีย่ นแปลง
ไปและผู้อ่านก็รับรู้ต�ำนานตามแบบที่ผู้สร้างก�ำหนดไว้ ผู้สร้างต�ำนานมีเป้าหมายในการผลิต
เพือ่ แสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมและประเพณีของประเทศไทย เพือ่ เผยแพร่และแนะน�ำ
แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและประเพณีให้กับนักท่องเที่ยวที่สนใจเข้าไปแสวงหาความรู้
เที่ยวชมงานประเพณีบูชาอินทขิล และสักการะบูชาเสาหลักเมืองเชียงใหม่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่
ในช่วงงานประเพณีก็ตาม การเผยแพร่ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยท�ำให้
ต�ำนานกลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวในงานประเพณีบูชาอินทขิล เนื้อหาของเสาอินทขิล
ในเชิงลึกจึงไม่ได้ถูกสร้างขึ้นในต�ำนานชุดนี้ กลุ่มผู้อ่านต�ำนานคือ นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวต่างประเทศที่สนใจเดินทางเข้ามาท่องเที่ยว
1.1.2 ในส่วนของต�ำนานสุวรรณค�ำแดง ซึ่งมีความเป็นตัวแทนระดับจังหวัด
มาจากต�ำนานพื้นเมืองล้านนาซึ่งบันทึกเป็นอักษรไทยยวน โดยสงวน โชติสุขรัตน์เป็นผู้แปลแล้ว
ถ่ายทอดโดยพยายามคงถ้อยค�ำ ส�ำนวน และภาษาพื้นเมืองในรูปแบบเดิมไว้ให้ได้มากที่สุด เขียน
ด้วยภาษาไทยล้านนา (ภาษาถิ่น) และพิมพ์เผยแพร่เป็นตัวอักษรไทยภาคกลาง เพื่อให้ผู้อ่านได้
ดื่มด�่ำในความไพเราะเพราะพริ้งของภาษาเมืองเหนืออันเป็นไปตามต�ำนานต้นฉบับเดิม ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น ว่ า ต� ำ นานช่ ว ยรั ก ษาตั ว ตนและเอกลั ก ษณ์ ข องความเป็ น ล้ า นนาให้ ป รากฏสื บ ต่ อ ไป
มีความยาว 44 หน้า แล้วน�ำไปรวมไว้ในหนังสือประชุมล้านนาไทยชุดที่ 1 ซึ่งเป็นหนังสือสารคดี
ทางประวัติศาสตร์ของดินแดนล้านนาไทยซึ่งประกอบด้วยเมืองเชียงราย เชียงแสน ล�ำพูน ล�ำปาง
และเชียงใหม่ตงั้ แต่สมัยเจ้าครองนครยุคแรกและบุคคลส�ำคัญต่าง ๆ ทีบ่ กุ บัน่ ต่อสูเ้ พือ่ สร้างอ�ำนาจ
และผืนแผ่นดินของชาวล้านนา ส่งผลให้ต�ำนานสุวรรณค�ำแดงเป็นส่วนหนึ่งที่แบ่งปันความหมาย
และสร้างความทรงจ�ำร่วมกัน (Shared Memory) ให้เกิดขึน้ กับผูอ้ า่ น ในความเป็นเมืองแห่งล้านนา
และถูกสถาปนาให้มีความส�ำคัญอย่างยิ่งในการสร้างเมืองเชียงใหม่เพราะมีเรื่องราวเกี่ยวข้องกับ
98 Journal of Liberal Arts, Maejo University Vol.10 No.1 January-June 2022

เสาหลักเมืองอันเป็นศูนย์รวมหรือหลักใจของชาวเมืองล้านนา เป้าหมายในการผลิตต�ำนานก็เพื่อ
เผยแพร่ประวัติศาสตร์การสร้างเมืองเชียงใหม่และเสาอินทขิลจึงท�ำให้เนื้อหาของต�ำนานมี
รายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อเชื่อมโยงสาระส�ำคัญในการสร้างเมืองเชียงใหม่นับจากอดีตกว่า
หนึ่งพันปี โดยมีลักษณะการน�ำเสนอแบบเหตุการณ์ความสัมพันธ์ตามห้วงเวลา (Time Series)
แสดงสาเหตุของประเด็นปัญหาต่าง ๆ กลุ่มผู้อ่านจะมีลักษณะเฉพาะคือ เป็นผู้ที่สนใจใฝ่ศึกษา
ในด้านประวัติศาสตร์ ภูมิศาสตร์ และความเป็นมาดินแดนล้านนาและเมืองเชียงใหม่อย่างจริงจัง
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และผู้ต้องการความรู้เพิ่มเติมด้านประวัติศาสตร์พื้นเมืองของท้องถิ่น
1.1.3 ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดียห์ ลวง ซึง่ มีความเป็นตัวแทน
ระดับท้องถิน่ นัน้ คณะกรรมการวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารได้นำ� ต�ำนานทีพ่ ระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวง
ปู่จันทร์ กุสโล) อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหารสร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 กลับมาเผยแพร่
ใหม่อีกครั้งในช่วงสมโภชพระธาตุเจดีย์หลวงมีอายุครบ 600 ปี ท่านถือได้ว่าเป็นผู้สร้างต�ำนาน
อินทขิลที่ส�ำคัญอีกท่านหนึ่งในฐานะตัวแทนของคนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นเจ้าของ
ประเพณีบชู าอินทขิลเพราะเสาอินทขิลตัง้ อยูใ่ นพุทธสถานของวัดเจดียห์ ลวงวรวิหารและได้รบั การ
ท�ำนุบ�ำรุงดูแลรักษาโดยคณะสงฆ์ ลักษณะของต�ำนานเป็นหนังสือเล่มเล็ก พิมพ์สองสีเผยแพร่
ด้วยภาษาไทยภาคกลางและภาษาอังกฤษ มีภาพประกอบเรือ่ งราว และมีหลายหน้าท�ำให้นำ� เสนอ
รายละเอียดของต�ำนานได้มากขึ้น เป็นต�ำนานที่ท้องถิ่นให้การยอมรับ ดังจะเห็นได้จากเมื่อมีการ
กล่าวถึงต�ำนานอินทขิลในเอกสารหรืองานเขียนที่เขียนขึ้นใหม่มักจะอ้างอิงถึงต�ำนานอินทขิล
ฉบับนี้ สิ่งเหล่านี้ท�ำให้ต�ำนานอินทขิลฉบับนี้ถูกเผยแพร่ออกไปสู่ผู้รับสารอย่างกว้างขวางทั้ง
ชาวไทยซึง่ เป็นคนในและคนนอกท้องถิน่ และชาวต่างประเทศ ผูส้ ร้างต�ำนานมีเป้าหมายทีต่ อ้ งการ
จะแสดงให้เห็นว่าต�ำนานอินทขิลมีสว่ นเกีย่ วข้องกับวัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร ต้องการเผยแพร่ประเพณี
บูชาอินทขิลและก�ำหนดการจัดงานประเพณีบูชาอินทขิล เพื่อเชิญชานให้ประชาชนร่วมฉลอง
สมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง และเพื่อเผยแพร่ประวัติความเป็นมาของเสาอินทขิล สาเหตุ
ของการเกิดเสาอินทขิล และประโยชน์ที่พึงจะได้รับจากการบูชาเสาอินทขิล มีกลุ่มผู้อ่าน
คือ ประชาชนทั่วไปทั้งภายในจังหวัดเชียงใหม่และต่างจังหวัด นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
ผู้ที่ต้องการเรียนรู้เพิ่มเติม นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
1.1.4 ต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่า ซึง่ มีความเป็นตัวแทนระดับชุมชน มีลกั ษณะ
เป็นเรือ่ งเล่าทางประวัตศิ าสตร์ (Oral History) ทีถ่ า่ ยทอดสูผ่ ฟู้ งั ด้วยค�ำพูดของเจ้าพิธกี รรมในช่วง
อบรมสมโภชเสาอินทขิล (ช่วงงานประเพณีบชู าอินทขิล) ซึง่ เป็นคนเชียงใหม่ตงั้ แต่เกิด รายละเอียด
ของต�ำนานขึ้นอยู่กับตัวผู้เล่าเป็นส�ำคัญ โดยมีปัจจัยเรื่องของความเชื่อถือศรัทธา ความทรงจ�ำ
และประสบการณ์ เป็นตัวก�ำหนดรายละเอียดซึง่ อาจท�ำให้มเี นือ้ หาบางส่วนได้รบั การเสริมเพิม่ เติม
หรือตัดทอนลงไปได้ตามความทรงจ�ำและประสบการณ์ของผู้เล่า และต�ำนานจะถูกเล่าก็ต่อเมื่อมี
ผู้สนใจศึกษาไปขอความรู้เท่านั้น โดยผู้ฟังต�ำนานจะเป็นผู้ที่สนใจและต้องการความรู้เกี่ยวกับ
เสาอินทขิลเพิ่มเติม การเล่าต�ำนานอินทขิลโดยผู้รู้ซึ่งเป็นคนในท้องถิ่นนั้นมีส่วนช่วยสถาปนา
ความศักดิ์สิทธิ์ของเสาอินทขิลให้เกิดขึ้นกับผู้สนใจศึกษาได้
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กล่าวโดยสรุป ผู้สร้างหรือผู้เล่าต�ำนานถือว่าเป็นบุคคลที่ส�ำคัญในการก�ำหนด
ประวัติศาสตร์ของเสาอินทขิล กล่าวคือ หากผู้สร้างหรือผู้เล่าต�ำนานเป็นคนในวัฒนธรรม เป็นผู้รู้
จริง มีประสบการณ์ตรง และมีจิตใจฝักใฝ่เรียนรู้ในประวัติศาสตร์ ต�ำนานก็จะไม่เกิดการบิดเบือน
(หรืออาจบิดเบือนไปบ้างแต่กเ็ พียงเล็กน้อยเท่านัน้ ) แต่หากถ้าผูส้ ร้างหรือผูเ้ ล่าต�ำนานเป็นคนนอก
วัฒนธรรม ไม่เป็นผู้รู้จริง โฉมหน้าของประวัติศาสตร์ก็จะแปรเปลี่ยนไปตามคุณวุฒิและวัยวุฒิของ
ผู้สร้างต�ำนานนั้น โดยมีผู้อ่าน/ผู้ฟังเป็นกลุ่มคนส�ำคัญที่จะช่วยสืบทอดและด�ำรงรักษาต�ำนาน
อินทขิลให้คงอยู่เป็นมรดกร่วมของท้องถิ่นสืบไป
1.2 ผลจากการวิเคราะห์ตำ� นานอินทขิล ในส่วนของเนือ้ หาโดยใช้เกณฑ์ในการวิเคราะห์
ตามที่ก�ำหนดไว้ ผลการวิจัยพบว่า
1.2.1 ในส่วนโครงเรือ่ ง (Plot) ต�ำนานอินทขิลทัง้ 4 ชุดมีโครงเรือ่ งเป็นแบบเดียวกัน
ประกอบด้วย การเริ่มเรื่อง การพัฒนาเหตุการณ์ในเรื่อง จุดวิกฤติ ภาวะคลี่คลายและตอนจบของ
เรื่อง โดยโครงเรื่องมีทั้งส่วนที่เหมือนกันและแตกต่างกัน ดังนี้
1.2.1.1 ความเหมือน ต�ำนานอินทขิลทัง้ สีช่ ดุ มีโครงเรือ่ งทีแ่ สดงเหตุการณ์ที่
เกี่ยวข้องกับเสาอินทขิลและมีรูปแบบในการน�ำเสนอที่คล้ายกันเริ่มตั้งแต่ ความเป็นมาก่อนการ
สร้างเสาอินทขิล สาเหตุของการสร้างเสาอินทขิล วิธีการสร้างเสาอินทขิล กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้อง
กับเสาอินทขิล สถานทีส่ ร้างเสาอินทขิล และพิธกี รรมสักการบูชาเสาอินทขิล โดยใช้กลวิธกี ารด�ำเนิน
เรื่องตามโครงเรื่อง คือ การเริ่มเรื่อง ขั้นพัฒนาการเหตุการณ์ในเรื่อง จุดวิกฤต ภาวะคลี่คลาย
และตอนจบของเรื่อง ทั้งนี้ต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่าจะมีรูปแบบในการน�ำเสนอที่แตก
ออกไปบ้างตามความทรงจ�ำ ประสบการณ์ และการจัดล�ำดับความส�ำคัญตามความต้องการ
ในการน�ำเสนอของผู้เล่า
1.2.1.2 ความแตกต่าง ต�ำนานอินทขิลทั้งสี่ชุดมีความแตกต่างกันในการน�ำ
เสนอรายละเอียดของต�ำนานแต่ละส่วนตามโครงเรือ่ งทีก่ ำ� หนดไว้ ตัง้ แต่การเริม่ เรือ่ ง ขัน้ พัฒนาการ
เหตุการณ์ในเรื่อง จุดวิกฤต ภาวะคลี่คลาย และตอนจบของเรื่อง ซึ่งไม่ได้ส่งผลต่อประเด็นส�ำคัญ
ของประวัตคิ วามเป็นมาของเสาอินทขิล แต่สง่ ผลต่อรายละเอียดทีเ่ ป็นส่วนขยายใจความส�ำคัญใน
ประวัติความเป็นมาของเสาอินทขิล
1.2.2 ในส่วนแก่นของเรื่อง (Theme) ผลจากการวิจัยพบว่า ต�ำนานอินทขิลทั้งสี่
ชุดมีแก่นของเรื่องแตกต่างกันไปตามยุคสมัยที่ต�ำนานถูกสร้างขึ้น โดยต�ำนานอินทขิลมีแก่นของ
เรือ่ งทีเ่ หมือนกันคือ สอนและชีใ้ ห้เห็นถึงคติทางพุทธศาสนาทีว่ า่ “ท�ำดีได้ดที ำ� ชัว่ ได้ชวั่ ” และ “การ
ให้ความเคารพนับถือต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ในต�ำนานสุวรรณค�ำแดงยังมีแก่นของเรื่องคือ
“ธรรมะย่อมชนะอธรรม” เพิ่มขึ้นมาซึ่งไม่ปรากฎในต�ำนานอินทขิลทั้ง 3 ชุด โดยแก่นของเรื่องที่
พบอยู่ในต�ำนานนั้นถือเป็นคติสอนใจผู้อ่านหรือผู้ฟังให้หวนคิดและไม่ฝ่าฝืนธรรมเนียมปฏิบัติของ
ท้องถิ่น ตลอดจนช่วยสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ให้เกิดขึ้นกับเสาอินทขิลอีกด้วย
เมื่อน�ำต�ำนานอินทขิลทั้งสี่ชุดมาเปรียบเทียบพบจุดเหมือนและจุดแตกต่างกัน
ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบรูปแบบและเนื้อหาของต�ำนานอินทขิลทั้งสี่ชุด
ต�ำนานอินทขิลของคนกลุ่มต่าง ๆ
เกณฑ์ ในการ
วิเคราะห์

ต�ำนานอินทขิลของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง

ต�ำนานอินทขิลฉบับ
สมโภช 600 ปี พระธาตุ
เจดีย์หลวง

ต�ำนานอินทขิล
ตามค�ำบอกเล่า

1. ด้านรูปแบบ
1.1 ที่มา

http://thai.
ประชุมต�ำนานล้านนา
tourismthailand.org/ ไทย ชุดที่ 1
festival-event/
content-2457

1.2 ลักษณะ เขียนโดยใช้ภาษาไทย
ของสื่อ กลางในลักษณะของ
(ต�ำนาน) เรื่องเล่า พิมพ์เผยแพร่
บนอินเตอร์เน็ตเป็นหลัก
มีการอ้างอิงว่าน�ำมาจาก
ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง

เป็นสารคดีประวัตศิ าสตร์
ล้านนาไทย เขียนด้วย
ภาษาล้านนา (ภาษาถิน่ )
โดยใช้ภาษาพูดปนกับ
ภาษาเขียน พิมพ์เผย
แพร่เป็นตัวอักษรไทย
ภาคกลาง

1.3 เป้าหมาย
ในการ
ผลิต
(เล่า)

เพื่อเผยแพร่ประวัติ
เพื่อเผยแพร่ประวัติ
ความเป็นมาของเสา
ความเป็นมาของเสา
อินทขิลและแนะน�ำ
อินทขิล
แหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมและประเพณี
ของภาคเหนือ

1.4 ผู้เขียน
(ผู้เล่า)

คณะกรรมการจัดท�ำ
เว็บไซต์ของการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย

1.5 ผู้อ่าน
(ผู้ฟัง)

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย ผู้สนใจศึกษาด้าน
และชาวต่างประเทศ
ประวัติศาสตร์
ภูมิศาสตร์ และความ
เป็นมาของดินแดน
ล้านนาไทย นักเรียน
นิสิต นักศึกษา และ
ผู้ต้องการความรู้ทาง
ประวัติศาสตร์เพิ่มเติม

วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่

ความทรงจ�ำ

เป็นหนังสือเล่มเล็ก
เนื้อหาภายในเล่มพิมพ์
เผยแพร่เป็นภาษาไทย
ภาคกลางและภาษา
อังกฤษมีภาพประกอบ
เรื่องราว

เป็นเรื่องเล่าทาง
ประวัติศาสตร์ (Oral
History) ที่ถ่ายทอดสู่
ผู้ฟังด้วยค�ำพูด

เพื่อเผยแพร่ประวัติ
เมือ่ มีผสู้ นใจไปขอความรู้
ความเป็นมาของเสา
อินทขิล เผยแพร่
ประเพณีบูชาอินทขิล
และก�ำหนดการจัดงาน
ประเพณีบูชาอินทขิล
และเพื่อร่วมฉลอง
สมโภช 600 ปี พระธาตุ
เจดีย์หลวง

สงวน โชติสุขรัตน์ แปล พระพุทธพจนวราภรณ์
จากต�ำนานพื้นเมือง
อดีตเจ้าอาวาสวัดเจดีย์
ล้านนา
หลวง
ประชาชนทั่วไปทั้ง
ภายในจังหวัดเชียงใหม่
และต่างจังหวัด
นักเรียน นิสิตนักศึกษา
และผู้ที่ต้องการเรียนรู้
เพิ่มเติม นักท่องเที่ยว
ทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ

เจ้าพิธีกรรมในงาน
ประเพณีบูชาอินทขิล
ผู้ที่สนใจและต้องการ
หาความรู้เพิ่มเติม
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ต�ำนานอินทขิลของคนกลุ่มต่าง ๆ
เกณฑ์ ในการ
วิเคราะห์

ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง

ต�ำนานอินทขิลฉบับ
สมโภช 600 ปี พระธาตุ
เจดีย์หลวง

ต�ำนานอินทขิล
ตามค�ำบอกเล่า

2.1 โครงเรือ่ ง 1. การเริ่มเรื่อง
2. ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
ในเรื่อง
3. จุดวิกฤติ
4. ภาวะคลี่คลาย
5. ตอนจบของเรื่อง

1. การเริ่มเรื่อง
2. ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
ในเรื่อง
3. จุดวิกฤติ
4. ภาวะคลี่คลาย
5. ตอนจบของเรื่อง

1. การเริ่มเรื่อง
2. ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
ในเรื่อง
3. จุดวิกฤติ
4. ภาวะคลี่คลาย
5. ตอนจบของเรื่อง

1. การเริ่มเรื่อง
2. ขั้นพัฒนาเหตุการณ์
ในเรื่อง
3. จุดวิกฤติ
4. ภาวะคลี่คลาย
5. ตอนจบของเรื่อง

2.2 แก่นของ 1. ท�ำดีได้ดีทั่วได้ชั่ว
เรื่อง
2. การเคารพนับถือ
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ต�ำนานอินทขิลของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

2. ด้านเนื้อหา

2. การด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงความหมายของต�ำนานอินทขิล ผลการวิจัยพบว่า
ต�ำนานอินทขิลมีการเปลี่ยนแปลงในประเด็นส�ำคัญ คือ 1. การน�ำเสนอต�ำนานอินทขิลของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยมีลักษณะที่คล้ายคลึงกับต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุ
เจดีย์หลวง ทัง้ ในด้านโครงเรื่องอันประกอบไปด้วยการเริ่มเรือ่ ง ขั้นการพัฒนาเหตุการณ์ จุดวิกฤติ
ภาวะคลี่คลายและตอนจบของเรื่อง และแก่นของเรื่อง โดยต�ำนานได้น�ำเสนอความเป็นมาของ
เสาอินทขิล สาเหตุของการสร้างเสาอินทขิล วิธีการสร้างเสาอินทขิล กลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ
เสาอินทขิล สถานทีส่ ร้างเสาอินทขิล และพิธสี กั การบูชาเสาอินทขิล 2. การน�ำเสนอต�ำนานอินทขิล
ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดีย์หลวง
แตกต่างกับต�ำนานสุวรรณค�ำแดงซึ่งให้รายละเอียดค่อนข้างมากเพื่อให้ผู้อ่านทราบถึงสาเหตุของ
การแสดงพฤติกรรมของตัวละครในต�ำนาน และ 3. ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดีย์หลวง และต�ำนานสุวรรณค�ำแดง
มีความแตกต่างกับต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่า ซึ่งมีเนื้อหาค่อนข้างน้อยขึ้นอยู่กับความทรงจ�ำ
ของผู้เล่า ซึ่งเป็นเจ้าพิธีในงานประเพณีบูชาอินทขิล ทั้งนี้ต�ำนานอินทขิลทั้งสี่ชุดถูกสร้างให้
เปลี่ยนแปลงไปในเรื่องของชาวเมือง ผีร้าย สถานที่ที่เกี่ยวข้อง การแสดงความไม่เคารพสักการะ
กุมภัณฑ์สองตนและเสาอินทขิล ผู้บอกวิธีการสร้างเสาอินทขิล และวิธีการสร้างเสาอินทขิล
3. ปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิล ผลการวิจัย
พบว่า ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปี
พระธาตุเจดียห์ ลวง และต�ำนานตามค�ำบอกเล่า ถูกสร้างขึน้ มาจากแหล่งข้อมูลเดียวกันคือ ต�ำนาน
สุวรรณค�ำแดงฉบับภาษาไทยยวน จึงท�ำให้ไม่เกิดการเปลีย่ นแปลงในการถ่ายทอดแก่นของเรือ่ งใน
แต่ละช่วงเวลา แต่กลับพบว่าเกิดการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดของเนือ้ หาอันเป็นไปตามกลุม่ ผูส้ ร้าง
ต�ำนาน ทัง้ นีป้ จั จัยส�ำคัญทีส่ ง่ ผลต่อการด�ำรงอยูแ่ ละการเปลีย่ นแปลงของต�ำนานอินทขิล ประกอบ
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ด้วย 1. ผูส้ ง่ สาร ต�ำนานอินทขิลถูกปรับเปลีย่ นไปตามคุณลักษณะของผูส้ ง่ สารหรือผูถ้ า่ ยทอด เช่น
ผู้ส่งสารเป็นคนในท้องถิ่น เนื้อหาของต�ำนานก็จะให้ความส�ำคัญกับวัฒนธรรมและเรื่องราวของ
คนในท้องถิ่นที่พยายามจะน�ำเสนอและอนุรักษ์ประวัติศาสตร์แห่งตนเอาไว้ให้มากที่สุด หรือผู้
ส่งสารเป็นการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยซึ่งเป็นบุคคลภายนอกท้องถิ่น เนื้อหาของต�ำนานก็จะไม่
เน้นรายละเอียดในประวัติศาสตร์ของท้องถิ่น จึงท�ำให้เกิดการตัดทอนและปรับเปลี่ยนต�ำนาน
อินทขิลให้สนั้ ลง 2. ผูร้ บั สาร เนือ้ หาของต�ำนานจะมีผลต่อความรูแ้ ละความเข้าใจในประวัตศิ าสตร์
ของเมืองเชียงใหม่ ดังนั้นผู้ส่งสารต้องท�ำการวิเคราะห์ผู้รับสารก่อนว่ากลุ่มเป้าหมายหลักคือใคร
เพื่อประพันธ์เนื้อหาให้สอดคล้องกับกลุ่มผู้รับสาร เช่น ผู้รับสารเป็นนักท่องเที่ยว การเรียบเรียง
ต�ำนานต้องเรียบง่ายอ่านแล้วเข้าใจได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้ทักษะทางภาษามากนัก และไม่ใช้ภาษา
พื้นเมือง เป็นต้น 3. สาร ประเด็นความยากง่ายและความยาวของสารมีความส�ำคัญต่อการคงอยู่
ของต�ำนานอินทขิลเป็นอย่างยิ่ง ผลการวิจัยพบว่า การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสร้างเนื้อหาของ
ต�ำนานที่ง่ายต่อการท�ำความเข้าใจและเนื้อหาสั้น ในขณะที่ต�ำนานสุวรรณค�ำแดงน�ำเสนอประวัติ
ของเสาอินทขิลด้วยภาษาที่เข้าใจยากและเนื้อหามีความยาวที่สุด 4. สื่อ คุณลักษณะของสื่อและ
การเลือกใช้สื่อมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงต�ำนานอินทขิล โดยต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเผยแพร่ผ่านสื่ออินเตอร์เน็ต และผู้เผยแพร่เป็นคนนอกชุมชน อาจส่งผลต่อต�ำนาน
อินทขิลของคนในชุมชนได้ ดังจะเห็นได้จากมีขอ้ มูลในต�ำนานหลายจุดทีไ่ ม่ตรงกัน เช่น วิธกี ารสร้าง
เสาอินทขิล หรือสถานที่ตั้งประดิษฐานเสาอินทขิล เป็นต้น
อภิปรายผลการวิจัย
ผูว้ จิ ยั ท�ำการอภิปรายผลการวิจยั เรือ่ งการวิเคราะห์การสือ่ สารเชิงวัฒนธรรมเพือ่ การผลิต
ซ�้ำต�ำนานอินทขิล โดยน�ำข้อมูลที่เป็นผลการวิเคราะห์ต�ำนานทั้ง 4 ชุดข้างต้นมาร่วมวิเคราะห์
กับผลจากการสัมภาษณ์ประชาชนในท้องถิ่นภายใต้กรอบทฤษฎีวัฒนธรรมศึกษาเชิงวิพากษ์ของ
Raymond Williams ซึ่งได้อธิบายการบรรจบกันทางวัฒนธรรมว่าแบ่งออกเป็น 3 ประเภท
คือ วัฒนธรรมหลัก (Dominant) ซึ่งเป็นวัฒนธรรมที่ด�ำเนินอยู่ในขณะนั้น วัฒนธรรมตกค้าง
(Residual) มาจากอดีตและตรงข้ามกับวัฒนธรรม และวัฒนธรรมที่ก่อขึ้นมาจากส่วนผสม
ของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง (Emergent) สามารถอภิปรายได้ดังนี้
1. บทวิเคราะห์การด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิล
คุณลักษณะทั้ง 7 ประการในการวิเคราะห์ต�ำนานอินทขิลซึ่งประกอบด้วย ที่มา ลักษณะ
ของสื่อ เป้าหมายในการผลิต ผู้สร้าง/ผู้เล่า และผู้อ่านหรือฟังข้างต้นส่งผลกระทบทั้งโดยทางตรง
และทางอ้อมต่อการสร้างต�ำนานอินทขิลของคนทัง้ 4 กลุม่ โดยต�ำนานอินทขิลซึง่ มีความเป็นตัวแทน
ระดับชาติ คือ ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนั้นเป็นต�ำนานที่ถูกเผยแพร่บน
เว็บไซต์ซึ่งง่ายและสะดวกต่อการค้นหาข้อมูลของคนในยุคปัจจุบัน และยังเป็นต�ำนานที่ถูกอ้างอิง
ว่าน�ำมาจากคนในท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ก็ยิ่งท�ำให้ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยได้รบั การยอมรับมากกว่าต�ำนานชุดอืน่ ๆ ทีค่ น้ หาได้ยากกว่า ต�ำนานอินทขิลของการ
ท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเป็นต�ำนานทีส่ ร้างการรับรูป้ ระวัตขิ องเสาอินทขิลให้เกิดขึน้ กับประชาชน
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 103

ทัง้ ในและนอกชุมชน ทัง้ ทีเ่ ป็นชาวไทยและชาวต่างชาติ จึงนับได้วา่ ต�ำนานชุดนีเ้ ป็นต�ำนานกระแส
หลัก เนือ่ งจากผลการสัมภาษณ์นกั ท่องเทีย่ วแสดงให้เห็นว่า ประชาชนส่วนใหญ่รบั รูต้ ำ� นานอินทขิล
ผ่านการอ่านข้อมูลในเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
เมื่อน�ำผลการวิเคราะห์ต�ำนานในด้านรูปแบบและเนื้อหาข้างต้นมาอภิปรายตามกรอบ
ทฤษฎีวฒ
ั นธรรมศึกษา ก็พบว่า ต�ำนานอินทขิลทัง้ 4 ชุดมีลกั ษณะการพบปะกันในรูปแบบ Emergent
คือ เป็นวัฒนธรรมที่ก่อตัวขึ้นมาจากส่วนผสมของวัฒนธรรมหลักและวัฒนธรรมรอง อันส่งผลให้
เนื้อหาของต�ำนานเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพกาลเวลา โดยต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทยถือว่าเป็นต�ำนานกระแสหลักที่ได้ยึดพื้นที่การรับรู้ประวัติความเป็นมาของเสา
อินทขิลของผู้รับสารไว้เกือบทั้งหมด ดังบทสัมภาษณ์จากนักท่องเที่ยวที่เป็นผู้ให้ข้อมูลที่ระบุไปใน
ทิศทางเดียวกัน เช่น “...ถ้าถามถึงประวัติเสาอินทขิลจริง ๆ ไม่รู้หรอก รู้แต่ว่าเสาอินทขิลนี้
พระอินทร์เป็นผูป้ ระทานลงมาให้ โดยให้ฝงั ไว้ทกี่ ลางเมืองเชียงใหม่เพือ่ สร้างความเป็นสิรมิ งคลและ
ท�ำให้บ้านเมืองร่มเย็นเป็นสุขก็เท่านั้น....” ซึ่งการรับรู้ของนักท่องเที่ยวเหมือนกับเนื้อหาที่ปรากฏ
ในต�ำนานสุวรรณค�ำแดง ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดีย์หลวง และต�ำนาน
อินทขิลตามค�ำบอกเล่า ซึ่งสื่อความหมายว่าเมืองเชียงใหม่เป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์มีพระอินทร์ช่วย
ปกปักคุ้มครองดูแลรักษา
2. บทวิเคราะห์การผลิตซ�้ำต�ำนานอินทขิลของผู้สร้างต�ำนานกลุ่มต่าง ๆ
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเสาอินทขิลพบว่า เสาอินทขิลมีคุณสมบัติพิเศษคือ
เป็นมรดกร่วมกันของคนในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีประวัติความเป็นมาอย่างยาวนาน และต�ำนาน
อินทขิลได้ถูกผลิตซ�้ำเพื่อเผยแพร่จ�ำนวนหลายครั้ง ท�ำให้สังคมทั้งภายในและภายนอกท้องถิ่นมี
ต�ำนานปรากฎอยูม่ ากมายหลายชุด ซึง่ แต่ละชุดจะมีทงั้ ส่วนทีเ่ หมือนกันและต่างกันออกไปอันเป็น
ไปตามจุดยืนทางความคิดและผลประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับผู้สร้างต�ำนาน ซึ่งเป็นเหตุผลส�ำคัญที่
ท�ำให้ผสู้ ร้างต�ำนานต้องต่อสูเ้ พือ่ ช่วงชิงพืน้ ทีใ่ นการสร้างต�ำนานอินทขิลให้ได้รบั การยอมรับจนกลาย
เป็นต�ำนานกระแสหลักของคนในสังคมผ่านกระบวนการให้ความหมาย (Signification Process)
เกี่ยวกับเสาอินทขิลไม่ว่าจะด้วยวิธีการใด ๆ ก็ตาม อาทิเช่น การเลือกน�ำเสนอเนื้อหาต�ำนานผ่าน
สื่อที่แตกต่างกัน การอ้างอิงความเป็นเจ้าของวัฒนธรรมหรือประเพณีในฐานะผู้ใกล้ชิดวัฒนธรรม
การแปลเนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ และการเป็นเจ้าของสถานที่ตั้งเสาอินทขิล เป็นต้น จากแนวคิด
ของ Raymond Williams เรื่องประเพณีการเลือกสรร (Tradition of Selection) ที่ระบุว่า
วัฒนธรรมที่ได้รับการบันทึกไว้ถือเป็นส่วนหนึ่งของประเพณีในการเลือกสรร ซึ่งจะท�ำหน้าที่คัด
เลือกให้เฉพาะวัฒนธรรมบางอย่างเท่านัน้ ทีถ่ กู ผลิตซ�ำ้ ให้มชี วี ติ ยืนยาวต่อไป เมือ่ น�ำแนวคิดดังกล่าว
นี้มาวิเคราะห์กับต�ำนานอินทขิลทั้ง 4 ชุด สามารถอภิปรายในส่วนของผู้มีอ�ำนาจในการเลือกผลิต
ต�ำนานและผลประโยชน์ที่อยู่เบื้องหลังการสร้างต�ำนาน ได้ดังนี้
1. ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผู้มีอ�ำนาจในการผลิตซ�้ำคือ
คณะกรรมการจัดท�ำเว็บไซต์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นคนนอกชุมชนและอยู่ห่าง
ไกลจากประเพณีบูชาอินทขิลมากที่สุด คณะกรรมการฯ สร้างต�ำนานอินทขิลบรรจุลงในเว็บไซต์
เพราะต้องการสถาปนาและยกให้ประเพณีบูชาอินทขิลซึ่งเป็นประเพณีประจ�ำท้องถิ่นกลายเป็น
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ส่วนหนึ่งของประเพณีไทยหรือเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมไทยที่ถูกน�ำเสนอสู่สายตาของคนนอก
ชุมชนและนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยใช้ต�ำนานอินทขิลเป็นเครื่องมือเชิญชวนให้นักท่องเที่ยว
เข้ามาเทีย่ วชมประเพณีบูชาอินทขิลซึง่ เป็นประเพณีอันศักดิ์สทิ ธิป์ ระจ�ำของเมืองเชียงใหม่ และใช้
ประเพณีบชู าอินทขิลเป็นตัวประทับตราอุตสาหกรรมการท่องเทีย่ วของประเทศไทยด้านวัฒนธรรม
ประเพณีของท้องถิน่ และยังได้นำ� ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องเสาอินทขิลมาน�ำเสนอเพือ่ สร้างให้เสาอินทขิล
ประเพณีบูชาอินทขิล และวัดเจดีย์หลวงวรวิหารกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประเพณีและ
วัฒนธรรมที่น่าสนใจเข้ามาท่องเที่ยวและศึกษาเพราะประเพณีบูชาอินทขิลหรือบูชาเสาหลักเมือง
เชียงใหม่เป็นประเพณีที่มีหนึ่งเดียวในประเทศไทยเท่านั้น
2. ต�ำนานสุวรรณค�ำแดง ถูกสร้างขึน้ โดยสงวน โชติสขุ รัตน์ ทัง้ นีต้ ำ� นานสุวรรณค�ำแดง
อยู่ห่างไกลจากประเพณีบูชาอินทขิลน้อยกว่าต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
โดยสงวน โชติสุขรัตน์ได้ท�ำการแปลต�ำนานสุวรรณค�ำแดงเพราะต้องการรวบรวมต�ำนานต่าง ๆ
ทีเ่ กีย่ วข้องกับเมืองเชียงใหม่เข้าไว้ดว้ ยกัน ท�ำให้ตำ� นานสุวรรณค�ำแดงมีความเป็นทางการมากเมือ่
เทียบกับต�ำนานอินทขิลอีก 3 ชุด เพราะเป็นต�ำนานที่ช่วยสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์และความขลัง
ให้เกิดขึ้นกับการสร้างเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นเมืองที่พระอินทร์ให้ความ
คุ้มครอง โดยมอบเสาอินทขิลให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของไพร่ฟ้าประชาชน มอบบ่อแก้ว บ่อเงิน
บ่อทอง เพื่อให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข ตลอดจนมอบหมายให้กุมภัณฑ์สองตนคอยปกป้องคุ้มครอง
เมืองเชียงใหม่ให้พ้นจากภัยร้ายทุกประเภท
3. ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปี พระธาตุเจดีย์หลวง มีระดับความห่างไกลจาก
ประเพณีบูชาอินทขิลน้อยกว่าต�ำนานสุวรรณค�ำแดงและต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย ประพันธ์โดยพระพุทธพจนวราภรณ์ (หลวงปู่จันทร์ กุสโล) เนื่องจากเสาอินทขิลเป็น
โบราณสถานที่ประดิษฐานอยู่ภายในวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร ซึ่งท่านและคณะสงฆ์ได้ท�ำการดูแลมา
โดยตลอด ท่านจึงเป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือในการถ่ายทอดเรื่องราวของเสาอินทขิล ประเพณีบูชา
อินทขิล และวัดเจดียห์ ลวงออกสูผ่ รู้ บั สาร โดยต�ำนานอินทขิลฉบับนีถ้ กู น�ำมาใช้เพือ่ แสดงให้เห็นว่า
วัดเจดียห์ ลวงวรวิหารมีสงิ่ ศักดิส์ ทิ ธิค์ บู่ า้ นคูเ่ มืองเมืองเชียงใหม่ทสี่ ำ� คัญคือเสาหลักเมืองประดิษฐาน
อยู่ด้วย และในส่วนของการตีพิมพ์เผยแพร่เป็นภาษาอังกฤษนั้นแสดงให้เห็นว่า ผู้สร้างต�ำนาน
ต้องการเผยแพร่ตำ� นานอินทขิลออกไปสูค่ นนอกท้องถิน่ โดยเฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติทสี่ นใจ
วัฒนธรรมประเพณีประจ�ำท้องถิ่นอันจะท�ำให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวชมวัดเจดีย์หลวง
วรวิหารและสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำวัดมากขึน้ และการจัดพิมพ์ตำ� นานอินทขิลฉบับนีแ้ จกเนือ่ งในโอกาส
งานประเพณีบูชาอินทขิลในช่วงสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดีย์หลวงเมื่อปี พ.ศ. 2538 นั้น ถือได้ว่า
เป็นการเผยแพร่และประชาสัมพันธ์วดั เจดียห์ ลวง ประเพณีบชู าอินทขิลและพระธาตุเจดียห์ ลวงให้
เป็นที่รู้จักแก่คนทั่วไปได้เข้ามาร่วมประกอบพิธีกรรมต่าง ๆ ในงานประเพณีบูชาอินทขิล และงาน
ประจ�ำปีของวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร (สรงน�้ำพระธาตุ) ซึ่งท�ำให้วัดเจดีย์หลวงวรวิหารได้รับผล
ประโยชน์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม เช่น มีรายได้จากการท�ำบุญของประชาชน
เพือ่ น�ำไปปฏิสงั ขรณ์โบราณสถานและโบราณวัตถุประจ�ำวัดให้อยูใ่ นสภาพทีแ่ ข็งแรงและพร้อมเป็น
หลักฐานทางประวัติศาสตร์ให้กับลูกหลานรุ่นถัดมาได้ หรือมีรายได้จากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
วารสารศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปีที่ 10 ฉบับที่ 1 ประจ�ำเดือน มกราคม-มิถุนายน 2565 105

และชาวต่างชาติในการเป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้านวัฒนธรรม เป็นต้น
4. ต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่าโดยเจ้าพิธีกรรมซึ่งเป็นคนในชุมชนและมีบทบาท
ส�ำคัญในการท�ำพิธกี รรมเพือ่ บวงสรวงบูชาเสาอินทขิล โดยต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่านีม้ รี ะดับ
ความห่างใกล้ชิดกับประเพณีบูชาอินทขิลมากที่สุด เจ้าพิธีกรรมในงานประเพณีบูชาอินทขิลเล่า
ต�ำนานอินทขิลจากความทรงจ�ำตามค�ำบอกเล่าของผูร้ ู้ เพือ่ การสถาปนาและบอกถึงความศักดิส์ ทิ ธิ์
ของเสาอินทขิลให้กับผู้ฟังที่มีความสนใจเกี่ยวกับเสาอินทขิล โดยมีเจตนารมณ์ที่จะเชิญชวนให้
ผู้ฟังเข้าร่วมและสืบสานงานประเพณีบูชาอินทขิลซึ่งเป็นงานของประชาชนทุกคนในจังหวัด
เชียงใหม่
จะเห็นได้วา่ ต�ำนานอินทขิลทัง้ 4 ชุดถูกสร้างขึน้ เพือ่ ใช้สอื่ สารเรือ่ งราวของเสาอินทขิล
ไปสู่คนทั้งในชุมชนและคนนอกชุมชน โดยผู้สร้างต�ำนานใช้พื้นที่ในการสื่อสารความหมายของ
ต�ำนานอินทขิลไปยังผู้รับสารกลุ่มต่าง ๆ แตกต่างกัน ท�ำให้เห็นมิติการต่อสู้ทางความหมายของ
ต�ำนานอินทขิลว่า ถึงแม้ต�ำนานทั้ง 4 ชุดได้น�ำเรื่องราวของเสาอินทขิลมาจากแหล่งที่มาเดียวกัน
แต่เมือ่ ผูส้ ร้างต�ำนานมีคณ
ุ ลักษณะทีแ่ ตกต่างกันก็ทำ� ให้เนือ้ หาต�ำนานทีส่ ร้างขึน้ มีความแตกต่างกัน
ไปบ้างในส่วนของรายละเอียด แต่เนื้อหาหลักจะเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ซึ่งต�ำนานแต่ละชุดจะ
ช่วยตอกย�้ำและสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเสาอินทขิลเพิ่มมากขึ้น แล้วใช้ความศักดิ์สิทธิ์ของ
เสาอินทขิลมาตอบสนองผลประโยชน์ให้กับกลุ่มผู้สร้างต�ำนานซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการน�ำเสนอ
ต�ำนานที่แตกต่างกัน เช่น เสนอเพื่อประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว เสนอเพื่อประโยชน์ในการสร้าง
ความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเมืองเชียงใหม่ และเพื่อประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับวัดเจดีย์หลวง เป็นต้น
3. บทวิเคราะห์การพบปะกันทางวัฒนธรรมของต�ำนานอินทขิลทั้ง 4 ชุด
ผู้วิจัยได้น�ำผลการวิเคราะห์ต�ำนานอินทขิล ข้อมูลการศึกษาบริบทชุมชน และข้อมูลการ
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลมาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่า ต�ำนานอินทขิลของการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทยเป็นต�ำนานที่ได้รับการเผยแพร่ออกสู่มวลชนในระดับกว้างซึ่งแสดงให้เห็นว่าต�ำนาน
ชุดดังกล่าวเป็นต�ำนานกระแสหลัก (Dominant) ของสังคมไทย โดยเว็บไซต์ของการท่องเทีย่ วแห่ง
ประเทศไทยได้ระบุว่า ข้อมูลประเพณีและต�ำนานอินทขิลมาจากสงวน โชติสุขรัตน์ ซึ่งเป็น
ผู้เชี่ยวชาญด้านประวัติศาสตร์ล้านนา การระบุข้อความดังกล่าวท�ำให้ต�ำนานมีความน่าเชื่อถือ
มากขึ้นจนสามารถเป็นต�ำนานกระแสหลักของประเพณีบูชาอินทขิลในสังคมไทยได้ ซึ่งประเด็น
ดังกล่าวนี้ถือว่าเป็นสิทธิชุมชนท้องถิ่นในฐานะที่เป็นเจ้าของวัฒนธรรม เช่นเดียวกับในช่วง 5-6 ปี
ที่ผ่านมากระแสการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้รับความนิยมในระดับสูงโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ทำ� ให้นกั ท่องเทีย่ วต่างพากันมาเทีย่ วชมในเชิงศิลปวัฒนธรรมและประเพณีลา้ นนา กระแส
ดังกล่าวได้สง่ ให้เกิดแนวคิดเปิดวิหารอินทขิลให้นกั ท่องเทีย่ วได้เข้ามาเคารพสักการะเสาหลักเมือง
ได้ทุกวันดังเช่นจังหวัดอื่น ๆ แทนที่จะเปิดแค่ 7 วันในช่วงงานประเพณีเท่านั้น แนวคิดดังกล่าว
ได้รบั การคัดค้านจากชาวเชียงใหม่และคนล้านนา จนในท้ายทีส่ ดุ ได้ขอ้ สรุปร่วมกันว่าวิหารอินทขิล
จะเปิดเพียงแค่ช่วงงานประเพณีบูชาเสาอินทขิลซึ่งมีระยะเวลาเพียง 7 วันเท่านั้น แต่ประตูวิหาร
จากเดิมที่เป็นบานไม้ทึบถูกปรับเปลี่ยนเป็นบานกระจกเพื่อให้นักท่องเที่ยวเห็นเสาอินทขิลที่
ประดิษฐานอยูใ่ นวิหารอินทขิลได้โดยไม่ตอ้ งเข้าไปด้านในวิหาร และเมือ่ น�ำต�ำนานอินทขิลทัง้ สีช่ ดุ
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มาวิเคราะห์ร่วมกัน พบว่าต�ำนานทั้งสี่ชุดถ่ายทอดวิธีการสร้างเสาอินทขิลไม่เหมือนกัน กล่าวคือ
ต�ำนานสุวรรณค�ำแดงระบุว่ากุมภัณฑ์สองตนบอกวิธีการสร้างเสาอินทขิลขึ้นใหม่ แต่ในต�ำนาน
อินทขิลของการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ต�ำนานอินทขิลฉบับสมโภช 600 ปีพระธาตุเจดียห์ ลวง
และต�ำนานอินทขิลตามค�ำบอกเล่าได้ระบุว่าพระอินทร์เป็นผู้บอกวิธีการสร้างเสาอินทขิลขึ้นใหม่
กับชาวเมือง ทัง้ นีเ้ พราะสภาพสังคมปัจจุบนั ยังคงมีความเชือ่ เรือ่ งของเทพยาดาอารักษ์ สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
และพระอินทร์ ดังนั้นเพื่อสถาปนาความศักดิ์สิทธิ์ให้กับเสาอินทขิล ผู้สร้างจึงสร้างต�ำนานให้
เสาอินทขิลผูกพันอยู่กับพระอินทร์ จนประเด็นดังกล่าวกลายเป็นเรื่องราวที่คนส่วนใหญ่ในสังคม
ยอมรับในที่สุด ทั้งนี้ความแตกต่างในรายละเอียดของต�ำนานแต่ละชุดจะช่วยตอกย�้ำและช่วย
สถาปนาความศักดิส์ ทิ ธิใ์ ห้กบั เสาอินทขิลมากขึน้ แล้วใช้ความศักดิส์ ทิ ธิข์ องเสาอินทขิลมาตอบสนอง
ผลประโยชน์ให้กับกลุ่มของตนเอง ท�ำให้ต�ำนานอินทขิลในปัจจุบันได้รับการผลิตขึ้นมาหลายชุด
อันเป็นไปตามแนวคิดประเพณีการเลือกสรรของ Raymond Williams
บทสรุปและข้อเสนอแนะ
การวิจัยครั้งนี้เน้นศึกษาการด�ำรงอยู่และการเปลี่ยนแปลงของต�ำนานอินทขิลในมิติช่วง
เวลาต่าง ๆ ซึง่ การคงอยูข่ องต�ำนานอินทขิลจะขึน้ อยูก่ บั กระบวนการถ่ายทอดและการเรียนรูท้ ตี่ อ้ ง
อาศัยกระบวนการสื่อสารเป็นส�ำคัญ โดยปัจจัยที่ส่งผลต่อการด�ำรงอยู่ของต�ำนานอินทขิลตาม
องค์ประกอบของการสือ่ สารแบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยคือ ผูส้ ง่ สาร สาร สือ่ และผูร้ บั สาร ซึง่ การผลิตซ�ำ้
ต�ำนานอินทขิลให้อยู่ต่อไปในท้องถิ่นต้องให้ความส�ำคัญกับปัจจัยดังกล่าว โดยผู้สร้างต�ำนานไม่ว่า
จะเป็นคนในหรือคนนอกท้องถิ่น จะต้องให้ความส�ำคัญกับหลักสิทธิเจ้าของทางวัฒนธรรมในการ
เขียนต�ำนานมากกว่าการค�ำนึงถึงผลประโยชน์ที่ได้รับในการสร้างหรือผลิตซ�้ำต�ำนานขึ้นมาใหม่
เพราะหากมีการปรับเปลี่ยนต�ำนานไปโดยลืมรากเหง้าทางวัฒนธรรมที่ยึดถือสืบทอดกันมาแล้ว
อาจท�ำให้เกิดความเสียหายและส่งผลให้เสาอินทขิลและประเพณีบชู าอินทขิลกลายเป็นเพียงแหล่ง
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่ถูกลดคุณค่าที่แท้จริงลงไปให้เหลือแต่เพียงการเป็นวัฒนธรรมและ
ประเพณีของชาวเชียงใหม่ทตี่ อบสนองการท่องเทีย่ วให้กบั คนภายนอกท้องถิน่ และเน้นสร้างรายได้
เข้าสู่ท้องถิ่นเท่านั้น
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