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ไทใหญคือใคร
“ไทใหญ” คือ คําที่คนไทยใชเรียกชื่อชนชาติหนึ่งในเขตตอนเหนือของประเทศไทย
คนไทยภาคกลางในเขตที่ราบลุมแมน้ําเจาพระยารูจักไทใหญมาอยางนอยตั้งแตสมัยอยุธยา เพราะ
ปรากฏคําๆ นี้อยูในกฎหมายตราสามดวงในพระราชกําหนดเกา พ.ศ. 20421 โดยคนไทย หรือ “คน
สยาม” สามารถรับรูถึงความแตกตางทางวัฒนธรรมระหวางพวกตนกับพวกไทใหญไดดี และ
สามารถบอกเลาเรื่องราวของพวกไทใหญใหแกชาวตะวันตกที่เขามาเยือนกรุงศรีอยุธยาในขณะนั้น
ไดรับรูดวย โดยมีบันทึกของ เดอ ลา ลูรแบร ราชทูตฝรั่งเศสจากราชสํานักพระเจาหลุยสที่ 14 ซึ่ง
มาเยือนกรุงศรีอยุธยาระหวางป พ.ศ. 2229 – 2231 ไดระบุวา
“อนึ่ ง ชาวสยามที่ขา พเจา กล า วถึ งนี้ เรีย กตนเองวา ไทนอย คื อ เซี ย มเล็ก ตามที่
ขาพเจาไดรับคําบอกเลา ยังมีคนอีกพวกหนึ่งซึ่งปาเถื่อนที่สุดเรียกกันวาไทใหญ คือ เซียม
ใหญ อันเปนพวกที่อาศัยอยูทางเขตเขาภาคเหนือ.....”2
ตอมาคนไทย หรือ คนสยาม ตั้งแตสมัยกรุงรัตนโกสินทร นิยมเรียกพวกไทใหญวา
“เงี้ยว” ตามคําที่ชาวลานนาใชเรียกพวกไทใหญ3 กลุมชนที่มีถิ่นอาศัยรวมกับชาวไทเขิน ไทลื้อ อยู
ทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึ่งสวนใหญแลวจะมีภูมิลําเนาอยูทางตะวันตกของแมน้ําสาละวิน4
และบริเวณที่ราบสูงฉานมาแตดั้งเดิม ในอดีตพรมแดนระหวางรัฐฉานกับลานนาไมมีความแนชัด
จึงมีการเดินทางไปมาระหวางสองฟากฝง แมน้ําเมยและแมน้ําสาละวิน เมื่ออังกฤษปกครองพมา
รัฐไทใหญไดกลายเปนสวนหนึ่งของพมาในชื่อวา รัฐฉาน
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จิตร ภูมิศักดิ์, ความเปนมาของคําสยาม, ไทย ลาวและขอม และลักษณะทางสังคมของชื่อชนชาติ
(กรุงเทพมหานคร: สํานักพิมพดวงกมลจํากัด, 2524), หนา 205.
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เรื่องเดียวกัน, หนา 26-27.
3
อรุณรัตน วิเชียรเขียว และเดวิด เค วัยอาจ(ปริวรรต), ตํานานพื้นเมืองเชียงใหม (เชียงใหม: ซิลค
เวอรมบุคส, 2547), หนา 54.
4
ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, ชนชาติไทย, พิมพเปนอนุสรณในงานฌาปนกิจศพ นางยี่สุน ถิระวัฒน 15
มกราคม 2513 (กรุงเทพมหานคร: บริษัทกรุงเทพวัฒนะภูมิ จํากัด, 2513), หนา 35.
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ชาวไทใหญในพิธีแหจองพารา
จังหวัดแมฮองสอน ป 2550
ภาพ: วรลัญจก บุณยสุรัตน

อยางไรก็ตามมีแตคนลานนาและไทยเทานั้นที่ใชคํา
วา “เงี้ยว” หรือ “ไทใหญ” ในขณะที่ชาวพมาซึ่งมีความใกลชิดกับ
ชาวไทใหญ เ หล า นี้ เ ช น กั น กลั บ เรี ย กพวกนี้ ว า “ชาน” (ฉาน)5
ตอมาชาวอังกฤษที่เคยมีอํานาจปกครองพมาระหวางป พ.ศ. 24292491 ก็รับเอาคําวา “ชาน”(ฉาน) นี้ไปเผยแพรจนกลายเปนที่รูจัก
กันทั่วไป
ในสวนของกลุมชนที่ถูกเรียกวา “ไทใหญ” “เงี้ยว”
หรื อ “ชาน” (ฉาน) นั้ น พวกเขากลั บ ไม ไ ด เ รี ย กตั ว เองด ว ยคํ า
เหลานี้เลย พวกเขาเรี ยกตั ว เองวา “คนไท” (คนไต) 6 และจาก
ขอสังเกตของผูที่ไดรับการนับถือวาเปนผูที่รูเรื่องไทใหญดีกวา
คนอื่นๆ อาทิ ดร.คุชชิ่ง นั้น ไดกลาววา

“…พวกชานเปนคนมัธยัสถ มีภูมิลําเนาอยูแถบภูเขา สิ่งที่จําเปนในการครองชีพจึงไม
ค อ ยอุ ด มสมบู ร ณ เหมื อ นคนอยู บ นที่ ร าบตอนปากน้ํ า อิ ร ะวดี หรื อ เจ า พระยา ไทยตะวั น ตก
เพาะปลูกเกง แตคาขายยิ่งเกงไปกวาอีก จึงสามารถหาอาหารและเครื่องใชอื่นๆ ที่ไมมีในถิ่นของ
ตนเองได บานของคนชั้นผูดีสะอาดและนาอยูยิ่งกวาพวกพมาชั้นเดียวกัน โดยเหตุที่พวกชานรัก
เสรี ภ าพมาก แต ช อบอิ จ ฉาริ ษ ยาและพยาบาท จึง ทํ า ใหเ กิ ด ความแตกแยกกั น เอง ทั้ ง ในทาง
การเมืองและการสมาคม ในเวลารบก็มักโหดรายทารุณ ไมฆาเฉพาะผูชาย แตฆาผูหญิงและเด็กที่
ตกเปนเชลยดวย ในยามสงบเปนคนราเริง เปนเจาบานที่ดี โอบออมอารี พรอมที่จะชวยเหลือผูอื่น
ทุกเมื่อ ดวยอุปนิสัยไมชอบอยูวางของพวกไทยตะวันตกนี้แหละ ไดทําใหบานชองเคหะสถาน
ตางๆ ในดินแดนของเขา ตองเปลี่ยนแปลงโยกยายกันอยูเสมอมิไดขาด ฉะนั้น พลเมืองในเขต
หนึ่งๆ จึงมีมากที่ไมใชพวกที่เกิดในเขตนั้นเอง…”7
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ไดมีการวิเคราะหคําวา “ชาน” หรือ “ฉาน” นี้ ก็คือคําเดียวกับคําวา สยาม หรือ ชาม (กรอนมาจากคําวา
ฉะยาม ที่เปนการออกเสียงอยางสันสกฤต) หากแตออกเสียงเพี้ยนตามชาวพมาที่ออกเสียงม.สะกดเปนแมกน คํา
วา ชามจึงกลายเปน ชานไป ดู จิตร ภูมิศักดิ์, ความเปนมาของคําสยาม, ไทย ลาวและขอมฯ, หนา 2-4.
6
ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, เรื่องเดิม, หนา 35 และสมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, ประวัติศาสตรไทใหญ
(กรุงเทพมหานคร : สํานักพิมพสรางสรรค จํากัด, 2544), หนา 3.
7
ดร.วิลเลียม คลิฟตัน ดอดด, เรื่องเดิม, หนา 39-40.
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คําเรียกขานชาวไทใหญ
ไทใหญจดั อยูใ นกลุมคนที่พดู ภาษาไท-กะได (Tai-Kadai Language Family) คํา
ขึ้นตนกลุมชาติพันธุวา “ไท” หรือ “ไต” นัน้ มีมาก สามารถจําแนกกลุมดวยการเพิ่มคําขยายเชน ไท
ดํา ไทแดง ไทขาว ไทใต ไทเหนือ เปนตน ชาวไทยเรียกตนเองวา “ไทย” แตชนชาติอนื่ จะเรียกชื่อ
เราวา “เสียม” “เซียม” และเรียกประเทศวา “สยาม” เฉกเชนเดียวกับชาวไทใหญที่ชนชาติอื่น
เรียกชื่อแตกตางกันไป เชน
• พมาเรียกวา “ชาน” หรือ “ฉาน” ซึ่งเปนตนเคาใหชาวตะวันตกเรียกคนไท
ใหญในเวลาตอมา
• ชาวคะฉิ่น หรือ จิ่งโพ เรียกวา “อะซาม”
• ชาวอาชาง ชาวปะหลอง และชาววาเรียกวา “เซียม” คําทั้งหมดนี้มาจาก
รากเหงาของคําเดิมคือ “สยาม” สาม หรือ “ซาม” ทั้งสิ้น
• ชาวจีน (ฮัน่ ) มีวิธีเรียกชาวไทใหญที่แตกตางออกไป คือ ใชคําที่แสดง
ลักษณะของชนชาติมาขนามนาม เชน เรียกวา พวกเสื้อขาว (ปายยี) พวก
ฟนทอง (จินฉือ่ ) พวกฟนเงิน (หยินฉื่อ) พวกฟนดํา (เฮยฉื่อ) และยังมีชื่อ
อื่นๆ เชน เหลียว หลาว หมางหมาน พวกเยวรอยเผา และหยี เปนตน ใน
สมัยตอมาชาวจีนมักเรียกชาวไทใหญในจีนวา “ไทนา” หรือ “ไทบก”
และเรียกชาวไทใหญในพมาวา “ไทยน้ํา” (สุยไต)
• ชาวไทใหญทอี่ าศัยอยูในพมา เรียกชาวไทใหญที่อยูใ นเขตประเทศจีนวา
“ไทแข” หรือ “ไทจีน” เพราะรับเอาอิทธิพลวัฒนธรรมจีนหลายอยาง เชน
การพูดภาษาจีนได การกินอาหารดวยตะเกียบ การตั้งบานเรือนแบบติด
พื้น การแตงกาย เปนตนในขณะที่ชาวไทใหญในจีนมักจะเรียกตนเองวา
“ไทเหนือ” ดวยถือเสนเขตแมน้ําคง(สาขาของแมน้ําสาละวิน)วาตนอยู
เหนือแมน้ํา
• ชาวไทใหญทอี่ าศัยอยูในจีน เรียกชาวไทใหญในพมาวา “ไทใต” และยัง
เรียกชื่อออกเปนกลุมตามชือ่ เมือง เชน ชาวไทใหญเมืองมาวจะถูกเรียกวา
“ไทมาว” หากเปนเมืองอื่นๆจะเรียกวา ไทเมืองวัน ไทเมืองขอน ไทเมือง
หลา เปนตน แตก็มีบางเมืองที่ไมใชคนไทใหญ แตกไ็ ดรับเรียกชื่อวาเปน
คนไทใหญดวย เพราะไดติดตอกับคนไทใหญมานานจนพูดภาษาไทใหญ

5
ไดและรับอิทธิพลพุทธศาสนาเชนเดียวกับคนไทใหญ เชน ไทเมืองสา
ซึ่งเปนชาวอาชาง ชาวไทใหญจะเรียกวา “ไทสา” หรือ “ไทดอยหมาย”
และในภาคเหนือของพมา ยังมี “ชาวไทคําตี่” ที่ยังคงใชชา งไถนา
• ชาวไทใหญทอี่ าศัยอยูในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย มีการเรียกชื่อกลุมชน
ที่มีภาษาและวัฒนธรรมใกลเคียงกับชาวไทใหญ วา ไทอาหม ไทพาเก
ไทคํายัง ไทโนรา ไทอายตอน ไทตุรุง เปนตน ทั้งนี้ไทใหญใน
อาณาจักรเวสาลี(อาหม) มีเชื้อสายมาจากเจาเสือกอฟา กษัตริยไ ทใหญ
เมืองกอง ในพมา

ขุนทีเจาฟาเมืองปอน
ภาพ: ปราณี ศิริธร, เหนือแควนแดนสยาม
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ถิ่นที่อยูของชาวไทใหญ
ชาวไทใหญ สว นมากมีถิ่นอาศั ยอยูทางดานตะวั นตกของแม น้ํ าสาละวิน มีชุมชน
กระจายจากบริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีนเรื่อยมาจนถึง
บริเวณรัฐชานของพมาบางสวนเลยเขาไปอยูในเขตแดนรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย
สภาพภูมิประเทศเต็มไปดวยภูเขาสูงชัน เปนแนวเทือกเขายาวเหนือจรดใต ยังเปนแนว
ปราการธรรมชาติที่สามารถปกปองและชะลอการรุกรานจากภายนอกไดเปนอยางดี และดวยความ
เปนเขตหัวเมืองที่อยูหางไกลปราศจากการควบคุมโดยตรง ทําใหบานเมืองของคนไทใหญมีโอกาส
พัฒนาตนเองใหเปนอิสระไดเปนระยะๆ
ปจจัยสําคัญที่กอใหเกิดการแบงแยกชาวไทใหญ คือ การปราชัยในสงครามจีนกับพมา
เพราะถิ่นที่อยูของชาวไทใหญเปนหัวเมืองชายแดนของอาณาจักรสําคัญทั้ง 2 แหงภาคพื้นทวีป
เอเชียตะวันออกเฉียงใตมานับแตอดีต และหลังจากที่พวกยุโรปตะวันตกเขามาแขงขันกันลาอาณา
นิคมในภูมิภาคเอเชียเมื่อชวงพุทธศตวรรษ 24-25 สงผลใหเมืองไทใหญทั้งหลายตองถูกแบงแยก
ออกจากกันอยางถาวร เมื่อบรรดาผูปกครองพื้นเมืองในภูมิภาคนี้ ยินยอมใหมีการปกปนเขตแดน
เพื่อรักษาไวซึ่งผลประโยชนของเจาอาณานิคมตะวันตกเหลานั้น
จากการขีดเสนแบงพรมแดนในเขตภูมภิ าคเอเชีย สงผลใหอาณาบริเวณที่ชาวไทใหญ
อยูอาศัยมาชานานตองถูกแบงแยก และผูคนไดอพยพกระจัดกระจายไปในหลายๆ ประเทศ8 ดังนี้
1. ประเทศพมา หรือ เมียนมาร ชาวไทใหญอาศัยอยูในเขตรัฐชาน (ฉาน) ทางพมา
ตอนเหนือ มีเมืองไทยใหญมากมาย เชน เมืองแสนหวี9 สีปอ น้ําคํา หมูเจ เมืองนาย เมืองปน
เมืองยองหวย เมืองตองจี เมืองกาเล เมืองยาง เมืองมีด ฯลฯ
2. ประเทศจีน มีชาวไทใหญจํานวนมากอาศัยอยูที่บริเวณดานตะวันตกเฉียงใตของ
มณฑลยูนนาน มีเมืองไทใหญไดแก เมืองมาว เมืองวัน เมืองหลา เมืองตี เมืองขอน เจฝาง เมือง
ฮึม เมืองกึ๋งมา เมืองติ่ง เมืองแข็ง(แสง) เมืองบอ(เชียงกู) เมืองเมือง ฯลฯ
3. ประเทศไทย บริเวณภาคเหนือที่จังหวัดแมฮองสอน และกระจายอยูตามจังหวัด
เชียงราย เชียงใหม
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สมพงศ วิทยศักดิ์พันธุ, เรื่องเดิม, หนา 6-7
คําวาแสนหวี มีที่มาของคําจากหลายแหง เชน ตํานานดั้งเดิมที่บานเจตอง เมืองเมา วามีสองผัวเมียทํา
สวนกลวยอยูริมน้ําเมา กลวยตกเครือออกมามีลูกถึงแสนหวี หรือ มาจากภาษาจีน วา Xuanwei แซฺวนเวย อันเปน
นโยบายการปกครองของจีนที่เริ่มในสมัยราชวงศหยวนที่แตงตั้งขาหลวงซึ่งเปนหัวหนาชนกลุมนอยเปนผูดูแล
ตางพระเนตรพระกรรณของฮองเต , ดูเพิ่มเติมใน เรณู วิชาศิลป, พื้นเมืองแสนหวี ฉบับหอคําเมืองไหญ,
(เชียงใหม: สํานักพิมพซิลคเวอรม, 2550), หนา 2-3.
9
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4. ประเทศอินเดีย ในเขตรัฐอัสสัม โดยเฉพาะที่ตําบลดิซางปานีในแขวงเมืองสิพพ
สาคร10 และอรุณาจลประเทศ
5. ประเทศลาว ไทใหญอาศัยอยูทางภาคเหนือจํานวนหนึ่ง เชนกัน
ฉะนั้น ชาวไทใหญในปจจุบัน จึงอยูในสถานะ “ชนกลุมนอย” ของประเทศตางๆ ที่
กลาวมาขางตน ถึงแมวาในบางพื้นที่ เชน รัฐชาน(ฉาน) ในประเทศพมา ชาวไทใหญจะมีจํานวน
มากและมีวัฒนธรรมเปนของตนเอง แตก็ไดรับสิทธิเปนเพียงรัฐหนึ่งในประเทศเทานั้น แมแต ชาว
ไทใหญในสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งไดรับสิทธิจัดตั้งเขตปกครองตนเอง แตอํานาจการปกครอง
สูงสุดก็หาไดตกอยูภายใตการควบคุมของชาวไทใหญเองไม11
ดวยเหตุที่ถิ่นอาศัยของชาวไทใหญกระจายอยูตามเขตชายขอบของดินแดนตางๆ ใน
เขตภาคพื้นทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต จึงทําใหชาวไทใหญมีการติดตอสัมพันธกับอาณาบริเวณ
โดยรอบไดตลอดเวลา ความสัมพันธดังกลาวนี้มีทั้งความสัมพันธทางการเมืองและความสัมพันธ
ทางเศรษฐกิจ โดย จีน พมา และลานนา (ซึ่งเปนสวนหนึ่งของประเทศไทยในปจจุบัน) เปน
ดินแดนที่ชาวไทใหญมีการติดตอดวยอยางสม่ําเสมอมาแตอดีต
ชายไทใหญบานปางหมู จังหวัด
แมฮองสอน เตรียมของมาทําจอง
พารา
ภาพ: ฐาปกรณ เครือระยา

หญิงชาวไทใหญ
บานทาลอ จังหวัดแมฮองสอน
ภาพ: ฐาปกรณ เครือระยา

10
11

จิตร ภูมิศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 1.
จิตร ภูมิศักดิ์, เรื่องเดิม, หนา 5-6.
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เรื่องราวในตํานานเกี่ยวกับคนไทใหญ
พัฒนาการของบานเมืองและอาณาจักรของคนไทใหญทไี่ ดกลาวยอนลงไปราว 2,000
ป มีพัฒนาการสรางบานแปงเมืองจนเปนอาณาจักรแตทา ยที่สุดก็ตองลมสลายไป นับไดวาเปนภาพ
สะทอนใหเห็นถึงประวัติศาสตรความเปนมาที่ยาวนานของกลุมชาติพันธุนี้ไดเปนอยางดี แมวาจะมี
การบันทึกไวเปนหลักฐาน แตก็อาจเกินจริงไปบาง คลาดเคลื่อนไปบาง แตเนื้อหาทําใหคนทัว่ ไป
ทราบถึงภูมิหลังที่นําไปสูความเขาใจความรูสึกที่มีตอสภาพทางสังคมและวัฒนธรรม ตลอดจน
ความรูสึกนึกคิดของกลุมชาติพันธุนี้ไดเปนอยางดี
เนื้อความหลักซึ่งเปนประวัตศิ าสตรของราชอาณาจักรนัน้ มีความใกลเคียงกัน โดยเฉพาะ
เมืองหลวงของคนไทใหญ และมีความแตกตางกันบางเล็กนอยในชวงของพัฒนาการของรัฐ ดังที่
ปรากฏในตํานานและหนังสือตางๆ ดังตอไปนี้
1. พงศาวดารไทยใหญ เลม 1 ของพระเจาบรมวงศเธอ กรมพระนราธิประพันธพงศ12
ทรงนิพนธในหนังสือ ถึงตํานานดึกดําบรรพของคนไทใหญไววา มีชายหนุมคนหนึง่
อายุ 5,000 ป เดินทางมาจากตะวันออกเพือ่ แสวงหาเนื้อคูเปนภรรยา และในกาลครั้ง
นั้นเองมีหญิงคนหนึ่งอายุ 5,000 ปเชนกัน เดินทางจากทางตะวันตก เพื่อหาเนื้อคูเปน
สามีรวมใจ ทั้งสองไดมาพบเจอกันในดินแดนตอนกลางของเมืองไทใหญ ไดอยูก นิ
ดวยกันจนเกิดบุตรชาย 8 คน บุตรี 7 คน ทั้งหมดเปนตนตระกูลของคนไทใหญสืบ
ลูกหลานมากมายมาจนถึงทุกวันนี้ บุตรชายทั้งแปดคนมีนามวา อาย อายยี่ อายสาม
อายไส อายโหฺง อายหนู อายโหนก และอายนาย ตางคนตางแยงชิงกันเปนใหญ เกิด
การทะเลาะวิวาท จึงตางพาครอบครัวและสัตวเลี้ยงของตนแยกยายกันออกไปแปดทิศ
สําหรับอายและอายยี่นั้น เมือ่ ไมสามารถปรองดองกันได จึงพรอมใจกัน
อัญเชิญพระราชาสองพระองคจากทางเหนือ เพื่อมาปกครองบานเมืองของคนไทใหญ
กลาวกันวาทั้งสององคเปนโอรสของขุนแสง กษัตริยเจาจอมสวรรค ระหวางเดินทาง
พบกับชายคนหนึ่งชื่อวา แสงฝน ไดขอตามเสด็จมาดวย ครั้นเดินทางมาไกลอีกหนอย
ก็พบกับชายอีกคนหนึ่งชื่อวา สุริยา เปนนักรองลํานํา ก็ขอตามเสด็จมาดวยเชนกัน
ทั้งหมดมาถึงเมืองหลวงของพวกลวะที่ชื่อวา จ่ําปุรริต ทางทิศตะวันออกเฉียงใตของ

12

พระเจาบรมวงศเธอกรมพระนราธิปประพันธพงศ, พงศาวดารไทยใหญ เลม 1 ฉบับพิมพครั้งที่ 2.
(กรุงเทพฯ: โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว, 2526)
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หัวเมืองไทใหญ ทั้งสองพระองคไดสรางมหานคร ณ สถานที่แหงนัน้ โดยสรางสิ่ง
สําคัญสําหรับเมืองแหงนีไ้ ว 8 อยาง คือ ตลาด ประปา ราชนิเวศน เคหสถาน นา
สมณาวาส กองพลนิกาย และถนน ทั้งสองเปนปฐมกษัตริยมพี ระนามวา พระเจา
มหาขัติยราชา และพระเจามหาสัมพยุหราช องคพระเชษฐานั้นเปนผูท ี่มีความเอาใจใส
ตอการประกอบการเกษตรกรรม
สวนพระอนุชาเปนผูที่มีความรูวิชาการตางๆ
พระองคทรงทราบวา จ่ําปุรริต เมืองหลวงของพวกลัวะเปนชัยมงคลสําหรับการสราง
มหานคร เพราะเมื่อเสด็จมาถึงไดเห็นศิลาจารึกกอนหนึง่ ที่เทพยดาไดจารราชประเพณี
สําหรับการปกครองบานเมืองไวรอแลว บรรดาเหลาเจาฟาของหัวเมืองไทใหญทั้ง
มวลลวนแตสบื เชื้อสายมาจากพระราชาทั้งสองพระองคนี้ สวนเสนาอํามาตยของเหลา
บรรดาเจาฟานัน้ ก็เปนผูที่สืบสายมาจากแสงฝนและสุริยาเหมือนกัน สวนคนไทใหญ
นั้นตางเปนลูกหลานที่เกิดจากบุตรชายทั้งแปดที่ตางแยกยายกันไปสรางบานเมืองของ
แตละคน
2. ตํานานคนไต ของมูลนิธิโครงการตําราสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตรกลาววาหลักฐานเรื่องเชื้อชาติไทใหญวามีผูคนพบในตํานานของจีน 3
ครั้งคือ
ครั้งแรก ครูหลวงลาชูเปอรีไดคนพบวาในสมัยพระเจาแผนดินจีนทรง
พระนานวา“ยู” ครองราชยกอน พ.ศ 1665 ป ไดแผอาณาเขตไปทางทิตใต ไปติดกับ
ชนชาติหนึ่งชือ่ วา “ตามุง” เปนอาณาจักรใหญไมสามารถจะรุกรานได และยังไป
ติดตอดวยและเรียกพวกนั้นวา “ใหญ”
ครั้งที่สอง ในสมัยพระเจาแผนดิน “ฮา” ไดสงราชทูตไปเจริญสัมพันธ
ไมตรีหลายครั้งกับอาณาจักรปา ซึ่งเปนเมืองหวงของพวกไทใหญ ราวกอน พ.ศ.
1428
ครั้งที่สาม ในสมัยพระเจาแผนดิน “กา” ไดเกิดกบฏแยงสมบัติขึ้น พระ
เจากาไดหนีไปพึ่งพวกไทใหญราวกอน พ.ศ. 1327 ป ยุคนั้นอาณาจักรไทใหญรุงเรือง
มากแมกษัตริยจีนก็หนีไปพึ่งอาศัยได ดวยเหตุนี้คนไทใหญสมัยกอนจึงมีความเชื่อวา
1.
น้ํา ดิน หิน ผา อันจีนปกครองอยูทั่วกันนี้เคยเปนของไทใหญมากอน แต
ไมเขียนหลักฐานไวลูกหลานไวใหลูกหลานไดศึกษา
2.
คนไทใหญมีความเจริญมากอนจีน ประชานชนตางอยูรวมกันดวยความ
สงบรมเย็น
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3.

คนไทใหญมีอาณาจักรมั่นคงแข็งแรง ตอมาไดแตกแยกเปนหลายกลุม
หลายพวก ไมสามัคคีกันเหมือนเดิม จึงพายแพแกจีน ตองถอยรนหนีไป
แสวงหาอาณาจักรใหม

3. ตํานานและพงศาวดารตัง้ บานเมืองของคนไต มีเรื่องกลาวถึงพระเจาราชาธิราชกรุง
จีนพระองคหนึ่งทรงพระนามวาพระเจาอุทิพวา (พระเจาโวงตี่ หรือวั่งตี่) พระมเหสี
ทรงนามวา เกียนนะยาเทวีมหาถี(อิตถี) ประสูติพระราชธิดาพระเนตรบอด ทรงนามวา
สอฮะลา เมื่ออายุได 12 ชันษา ปรากฏชัดวาพระเนตรคงจะบอดสนิท ก็ตองจับลง
ลอยแพ พระชนนีลอบแตงใหคนสนิทจัดเสบียงอาหารบรรทุกสําหรับเลี้ยงชนมชีพไป
ใหดว ย ตํานานฉบับหนึ่งกลาวตอไปวา แพนั้นปลอยลอย ณ ทะเลสาบตะลี ถูก
กระแสน้ําพัดมาถึงแมน้ําหนองแส แลวไหลเรื่อยไปจนถึงแมน้ํากิว่ (แมเกี๋ยว หรืออิ
รวะดี) แพก็ตดิ อยูที่นนั่ ราชธิดาพระเนตรตาบอดก็ปนจากแพขึ้นบกซัดเซพเนจรไป มิ
ชานานก็พบพยัคฆเผือกหรือขุนเสือเผือก ซึ่งเปนสามีของนางแตบรรพชาติ จึงก็เกิด
ความพิศวาสเกี้ยวพาราสีไดกับแมนางสอฮะลา จนเกิดบุตรดวยถึงสี่องคนามวา เสือกอ
ฟา เสืองันฟา เสือยันฟา และเสือหาญฟา (ออกเสียงพมาเปน โสกอพวา โสงันพวา
โสกยันพวา และโสหันพวา)13
เมื่อกุมารทั้งสี่เจริญขึ้น นางสอละฮาก็ใหกุมารเหลานั้นกลับไปเฝาพระ
อัยกาคือ พระเจาโวงตี่ พรอมกับประทานพระธํามรงคอันหาคามิได เพื่อจะไดเปน
เครื่องแสดงองคใหเปนทีเ่ ชือ่ วากุมารเหลานี้คือใคร เมื่อพระเจาโวงตี่ไดทรงสดับเรื่อง
ของแมนางผูเปนมารดาและทรงจําพระธํามรงคไดก็ทรงรับสี่กุมารเปนพระหลานขวัญ
กุมารทั้งสี่ไดเรียนศิลปะศาสตรวิชาการในกรุงจีน แลวกราบถวายบังคมลาพระเจาโวง
ตี่กลับสูบานเมืองในเวิ้งแมกิ่ว พระเจาโวงตี่ไดพระราชทานฆองแกราชนัดดาองคใหญ
มีดหนึ่งเลมแกองครอง นกยางตัวหนึ่งแกองคที่สาม สวนองคนอยนัน้ ตรัสใหไปขอ
นครที่จะครอบครองจากพญาพยัคฆราชผูบิดา เนื่องจากสามคนพีค่ งจะสรางนครได
เองตามมงคลนิมิตที่พระราชทานใหเปนของขวัญ กุมารแตละตางองคก็กลับคืนเมือง
ในระหวางทางกุมารองคใหญมาถึงที่ซึ่งตั้ง เมืองโมคอง หรือ เมืองคัง โดย
เกิดเหตุอัศจรรยจากฆองที่พระอัยกาพระราชทานมาลั่นขึ้นเองสามครั้ง กุมารก็ทราบ
โดยศุภนิมิตวาสถานที่นั้นเปนของพระองค จึงไดสรางนครในมณฑลนั้น ราษฎร
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ในหนังสือ ไท ของศูนยสตรีศึกษา คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเนื้อหาในสวนนี้
ตางกันไป คือ มีโอรส 3 องค ชื่อขุนอาย ขุนยี่ ขุนสาม ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน เวียงเสือ

11
ทั้งหลายจึงเรียกนามนครนัน้ ในชั้นแรกวา “เมียนกองญี” (คําวา เมียน ดูเหมือนจะเปน
ภาษาไทขางตะวันตกวา มานหรือวาน แปลวา บาน) เพราะฆองไดลนั่ ขึ้นกองกังวาน
อยูที่นั่น ครั้นภายหลังก็เปลีย่ นมาเปน เมืองกอง (พมาเรียก โมคอง สวนสยามเรียก
เมืองคัง, เมืองนี้ปจจุบันอยูในรัฐคะฉิ่น)
สวนอนุชาคนที่สองเดินทางตอ จน
วันหนึ่งมีดที่พระอัยกาพระราชทานถือมาก็หลุด
ออกจากหัตถไปปกลงดินอยูเ ห็นเปนอัศจรรย จึง
ไดสรางมหานครลงตรงนั้น เรียกวา เมียนมีดญี
(ญี แปลวา ใหญ) หมายความวา บานมีดใหญ
หรือเมืองมีด ซึ่งปจจุบันยังปรากฏมาวาเมืองมีด
(พมาเรียก โมเมียก)
องคที่สามนั้นไดอุมนกยางมาถึงทุง
นาฟางลอย นกยางก็สงเสียงรองขึ้นกองกัมปนาท
พระกุมารก็สรางพระนครทีน่ ั่น เรียกชื่อวา เมียน
ยางจี หรือ บานยางใหญ
ภายหลังมากลาย
นามมาเปน เมืองยาง (พมาเรียก โมนยิน)
สวนกุมารองคนอยไดลง มาถึง
บานเมืองหาพระบิดา ผูเปนพระบิดาไดสรางมหา
นครให เรียกนามวา เมียนเสือญี หรือบานเสือใหญ ขุนหมอง เจาฟาเมืองมีด
ตอมาเปลี่ยนเปนเวียงเสือ (พมาเรียก หวุน โต) กลุม ที่มา: ปราณี ศิริธร, เหนือแควน
บานเมืองในตํานานของโอรสแมนางสอฮะลานี้
แดนสยาม
เชื่อวานาจะเกิดขึ้นในราว พ.ศ.1481 – 1484
ตามลําดับ และมีการสืบตอๆกันมาอีกหลายชั่วกษัตริยปกครอง
4. พื้นเมืองแสนหวีฉบับหอคําเมืองไหญ ที่ เรณู วิชาศิลป ไดปริวรรตและแปล
กลาววาหลังจากพระพุทธองคปรินิพพานไป 1274 ป ทําสวนกลวยใกลแมน้ําเมา
บานเจตองแหงเมืองมาวหลวง มีลูกชายชือ่ ขุนอาย ตอมาไดพบรักกับนางนาคาปพพว
ตีที่จําแลงกายเปนคน และไดไปอยูเมืองนาคา จนถึงฤดูปอยน้ํา (นาคเลนน้ํา) นาคา
ทั้งหมดตองกลับคืนสูสภาพเดิม แมขนุ อายจะถูกนางนาคาพาไปอยูหอคําที่เนรมิตให
แตก็จับไดวานางปพพวตีเปนนาคจําแลง จึงอยากกลับเมืองคน ซึ่งในเวลานัน้ นางก็
ตั้งครรภอยู และไดบอกแกขุนอายวา ใหหมั่นมาดูที่ริมฝงน้ํา ตนจะนําไขของตนมาให
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จวันหนึ่งขุนอายก็พบไขจึงดูแลรักษา และดวยกลัวสัตวจะมาทําลายไข จึงนําใบตอง
ตึง(ใบพลวง) มาปดไว จนไขแตกเปนเด็กชายนอยๆ แตไมรูจะตั้งชื่ออะไร จึงเรียกชือ่
ตามสถานที่เกิดวา “ขุนทึงคํา” (ทึงออกเสียงในภาษาไทใหญวา ตึง แปลวาหนองน้ํา)
ดวยเหตุทเี่ ปนลูกครึ่งนี้ ทําใหขุนทึงคํามีความสามารถตางไปจากหนุม ๆ
ในวัยเดียว เมือ่ อายุ 15 ไดขออนุญาตไปเยีย่ มตายายที่เมืองนาคา และไดรับแกวมณีและ
แสหวายวิเศษเลมหนึ่งกลับมา ตอมาสามารถไปหานางปพพวตี ธิดาเจาวองเตหอแสง
เมืองมิถิลา(ตาลีฟู) ที่หอกลางน้ําโดยไมตองใชเรือหรือสะพาน เจาวองเตหอแสงโปรด
ปรานขุนทึงคําจนสงกลับมาปกครองเมืองมาว และไดเกณฑชางและแรงงานมาสราง
วังสําหรับอาศัยอยู เรียกวา เวียงตึงขอ14
ขุนทึงคํามีโอรสชื่อ ขุนลู ตอมาไดปกครองเมืองแทน เมื่อสิ้นลงขุนไล
โอรสก็ไดขึ้นครองเมืองตอ
เมื่อสิ้นขุนไลแลวเปนอันสิ้นสุดราชวงศของขุนทึงคํา
อันมีเวียงทึงขอเปนศูนยกลางการปกครอง
จากนั้นมามีเฒาเมืองทําหนาที่ดแู ล
บานเมือง
5. ในพงศาวดารเมืองมาว เริ่มตนจากแลงดอนหรือขุนตุงคํา(ตึงคํา) สงโอรสสององคคือ
ขุนลูขุนไล
สองพี่นองไตสะพานทองคําลงมาจากสวรรคพรอมขาราชบริพารมา
ปกครองเมืองราว เมื่อ พ.ศ.1111 ชาวเมืองตางมาตอนรับและไดรับเสด็จใหเขาไป
ปกครองเมือง การมาของขุนลูขุนไลนี้ เกิดกอนกําเนิดขุนอายแหงบานเจตอง และเกิด
กอนเวียงตึงขอประมาณ 200 ป เมื่อทั้งสองลงมาปกครองเมืองมาวไดระยะหนึ่ง ก็มี
เชื้อสายนับครัวเรือนมีถึงสามหมื่นหลังคาเรือน มาถึงฝงเมืองลา เมืองฮี เมืองฮํา สองพี่
นองจึงไดแบงเมืองกัน ดังนี้
“...ขุนลูขุนไลทั้งหลาย ทั้งเจาทั้งขา จึ่งมาพรอมเพรียงปากตานลาด
พูดจากันกับเครือเจาเครือขุน ขุนไลนั้นใหขามแมน้ําคงไปขางหนา
เจาขุนลูจึงตักวักแบงปนเครือขุนเครือขาแกเจาขุนไลกวาครึ่งหนึ่ง
ขุนลูหลวงก็เลือกเอาเครือขุนเครือขาครองเมืองฮีเมืองฮํา…”
ตอมาจากนัน้ ขุนลูไดสรางเทวรูปบรรพเทวราชของทั้งสองพระองค องค
หนึ่งเปนบุรษุ นามวา สูง องคหนึ่งเปนนารีนามวา แสง ลงในหีบแลวนําไปยังเบื้อง
ประจิมทิศขามแมน้ําอิรวะดีไปที่ตําบลหนึง่ ใกลแมน้ําอุยุ อันเปนแควนอยของแมน้ํา
14

เรณู วิชาศิลป, เรื่องเดิม, หนา 89.
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ชินดวิน จึงยั้งอยูที่นั่นแลวสถาปนามหานครขึ้นชื่อวา เมืองกองเมืองยอง เมืองแหงนี้
ขุนลูไดขยายอํานาจของตนเองไปอยางกวางขวาง ขุนลูมีโอรสเจ็ดองค และไดสงให
ไปปกครองเปนหัวเมืองที่ขึ้นตอเมืองกอง ทําหนาที่สงสวยบรรณาการ ดังนี้ เจาอาย
โหลง เปนเจาฟาปกครองเมืองตากอง (ตะโกง) เจาขุนฟา ไปครองเมืองยาง (โมยิน) สง
บรรณาการมาพันธุดี 10 หลัก เจาขุนงู ครองเมืองละมุงไต (ไตเมืองละบง) สงบรรณ
การชาง 30 เชือกตอป เจากอดฟา ครองเมืองโยนหลวง (เมืองยอง) สงทองคําเปน
บรรณการประจําป ขุนละ ครองเมืองกะลา (กาเล) ขุนสา ปกครองเมืองอังวะ สง
ทับทิมเปนบรรณาการปละ 210 ชั่ง และขุนสู ปกครองเมืองกองตอจากขุนลู เมืองกอง
เมืองยองมีเชื้อสายของขุนลูปกครองมาถึงป พ.ศ.1221 ไดสิ้นสุดลงโดยไมมีทายาทสืบ
ตอในสมัยของขุนจุน ดวยเหตุวากอนหนานี้ทางดานอาณาจักรเมือง มาวไดขาดเชื้อ
สายผูปกครองลง เหลาบรรดาเสนาอํามาตยไดเดินทางมายังเมืองกองเพือ่ ขอ “เครือเจา
เครือขุน” ซึ่งขุนจุนไดสงโอรสชื่อ เจาคําปองฟา ไปปกครองเมืองมาว ดวยเหตุนี้
ทางดานเมืองกองจึงขาดเชื้อเครือที่จะปกครองบานเมือง ซึ่งเหตุการณในตํานานตางๆ
ลวนไมมีระบุไวเชนกัน ทางดานอาณาจักรเมืองมาวนั้น ตอมาไดมีสรางเวียงแหงใหม
เรียกวา เมืองเกาเมืองหลวง สถานที่แหงใหมนี้เปนศูนยกลางการปกครองสืบตอ
เรื่อยมาอีก 332 ป สิ้นสุดเชื้อเครือของขุนลูในสมัยของเจาแลบฟา (พ.ศ.1577)15
6. ตํานานไทใหญ ไดเลากําเนิดถึงหญิงชายอายุหาพันปทไี่ ดมาพบกันในเขตลุมน้ํา
สามสาย (โขง อิระวดี และคง) เมื่อทั้งสองไดแตงงานกันมีลูกชายลูกสาวอยางละแปด
ซึ่งตอมาไดเปนคูสามีภรรยา อยูตอมาไมนานนักพี่นองก็เกิดทะเลาะกัน เบาะแวงแยง
ชิงอํานาจกัน พี่ชายสองจึงไดไปเชิญกษัตริยโอรสสององคของขุนแสงจากบนฟามา
ปกครองพรอมนําผูชํานาญวิทยาการตางๆมาดวย
7. ตํานานแสนหวี กลาวถึงศูนยกลางการปกครองของคนไทใหญอีกแหง คือ เมืองแสน
หวี อันเปนศูนยกลางของอาณาจักรแสนหวีโกสัมพี พงศาวดารแสนหวีกลาววาเปน
15

สมพงษ วิทยศักดิพันธุ ไดอธิบายประกอบไววา เรื่องเจาฟาและศักราชที่ปรากฏนั้นยังตองมีการสอบ
เทียบตรวจทานตอไป และที่สําคัญ ประเด็นที่ตองการนําเสนอในการศึกษาประวัติศาสตรไทใหญนั้น เพียง
ตองการใหเห็นการคลี่คลาย ขยายตัวของอาณาจักรเมืองกองที่แยกมาจากเมืองมาว และในที่สุดก็ไดครอบครอง
อาณาจักรเมืองมาว รวมเปนอาณาจักรเดียวกันอีกในสมัยตอมา ดังนั้น ในแงความถูกตองจึงไมอาจสรุปวาเปน
ขอเท็จจริงในทางประวัติศาสตรเกี่ยวกับบุคคลตางๆ และชวงเวลาที่สัมพันธกันจริงๆ ซึ่งตองมีการศึกษากันอีก
ตอไป
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อาณาจักรแรกเริ่มของคนไทใหญมาเปนเวลารวมกวา2,000ป เนื้อหาในพงศาวดารให
เรื่องราวเกีย่ วกับอาณาจักรแหงนี้แตกตางกันไป
บางฉบับเริ่มตนจากการสืบสาว
จุดเริ่มตนจากขุนลูขุนลา (ขุนไล) ไตสะพานทองลงมา บางฉบับไมมีแตเริ่มตนจาก
บานแสนแจแมเมืองเหมือนกัน ขณะนั้นไมมีเจาฟาปกครอง16 ผูดูแลบานเมืองของคน
ไทใหญคือเฒาเมืองทั้ง 4 ไดแก เฒาเมืองทาวเหล็กแหงหัวตู เฒาเมืองทาวกาง(ขาง)
แหงเมืองเติน เฒาเมืองทาวฮวบแหงเมืองแสนแจ และเฒาเมืองฮวบแหงตูมู(เสือโม) มี
ชื่อเรียกวา “แสนหวีสี่เสือ แสนหวีเสือปาตู เสืออานพู เสืออานวู และเสือมูโกสัมพี
เมืองหมอกไมขาว” เหตุการณบานเมืองโดยการปกครองของเฒาเมืองสันนิษฐานวา
นาจะเริ่มในราว พ.ศ.1494 และจากความกวางใหญไพศาลที่สรางมาแลวแตสมัยของ
ขุนลูขุนไล ลวนสรางความหนักใจและภาระเกินกวากําลังของเฒาเมืองทั้งสี่ที่ตองมา
รับผิดชอบ จึงไดปรึกษาหารือและตกลงกันวาจะไปหาลูกหลานของขุนลูมาเปนเจาฟา
แหงอาณาจักรแสนหวี ดังสํานวนวา
“...ลูกเจามีปากหนึ่ง หลานเจามีเหงหนึ่ง เหลนเจามีหมืน่ หนึ่ง หากบานเมืองใดไม
มีเจาก็จะออนกันมายอน เงื่อนเจาเครือขุนจากเจาขุนลูหลวงแล...”
ซึ่งตอมาเฒาเมืองทาวเหล็ก เฒาเมืองทาวขาง และชาวเมือง พรอมดวย
บรรณาการไดเดินทางไปยังเมืองฮีเมืองฮํา ฝงโขงเมืองลา เขาเฝาเจาหลวงฟางําเมือง
แหงราชวงศขนุ ลู เพื่อขอเชื้อเจาขุนมาปกครองบานเมืองตอไป
จากนั้นอาณาจักรแสนหวีจึงไดเชื้อเครือของขุนลูมาปกครองบานเมืองอีก
ครั้ง คือ เจาหลวงไทขาน (พ.ศ.1500) ซึ่งพระองคไดสรางเวียงแสนแจ (เวียงแสนเวียง)
ขึ้นมาใหมสําหรับเปนศูนยกลางการปกครองเมืองไททั้งหมดทั้งมวล แทนเมืองหลวง
เกา(เวียงหัวตู) ที่ยังคงใหเฒาเมืองทั้งสี่ดูแลตอไป สวนเมืองที่ขึ้นตรงตอเวียงแสนแจ
ไดแก สีปอ เมืองตุง เมืองเคอ เมืองกึ๋ง ไลคา เมืองหนอง เมืองสู เมืองจาง เมืองหาง
เมืองเลิน เวียงเหลิน และเมืองมาด เมืองตางๆเหลานี้สามารถหาทําเลที่ตั้งไดใน
ปจจุบันนี้ สวนใหญอยูในรัฐฉาน ประเทศเมียนมาร ในยุคเดียวกันนีใ้ นราชอาณาจักร
พุกาม ตรงกันกับรัชสมัยของพระเจาอโนรธา พระองคไดเดินทัพไปหา “จวยตองา
แสง” หรือพระเขี้ยวแกว อันเปนพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจาที่เมืองตาหลี่
ครั้งนั้นพระองคไดแวะเมืองมาว เจาฟาหลวงหมเมืองขณะนั้นไดยกแมนางเจามอนละ
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สมพงษ วิทยศักดิ์พันธุ ไดอธิบายประกอบไววาการปกครองมีความหมายสองอยาง คือ เคยมีเจาฟา
ปกครองมากอน แตสิ้นราชวงศ หรือเปนการเริ่มตั้งบานตั้งเมืองใหม ซึ่งยังไมมีเจาฟาปกครอง เนื่องจากวา
พงศาวดารแตละฉบับใหความหมายตางกันไวเชนนั้น

15
ใหเปนนางสนมของพระเจาอโนรธา นับเปนความสัมพันธทางการเมืองกับอาณาจักร
พุกามที่มีความรุงเรืองอยูในลุมน้ําอิระวดี ความดังกลาวนี้มีบันทึกในประวัติศาสตร
พมาดวยเชนเดียวกัน
ภายหลังจากการสิ้นเจาหลวงไทขานแลว อาณาจักรแสนหวีเวียงแสนแจ
เริ่มสอใหเห็นถึงความแตกแยกของเชื้อสายเครือขุนกันเอง เนื่องจากเกิดการแบงชั้น
และการลําดับอาวุโส ตลอดจนความใกลชิด ไมยอมกันในการที่ไดไปปกครองเมือง
ตางๆ ซึ่งมีลําดับศักยตางกัน และความไมสามัคคีกันนี้เองตอมาอาณาจักรแหงนี้ไดรบั
การรุกรานจากอาณาจักรเมืองมาวหลวงอยูอยางตอเนื่อง ดังเชน การตกเปนเมืองขึ้น
ในระหวางป พ.ศ.1857 – 1915 หรือการตกเปนเมืองขึ้นของราชสํานักตองอูในสมัย
ของพระเจาบุเรงนอง
8. ตํานานเมืองเมา17 กลาวถึงอาณาจักรเมืองหมอกขาวเมาหลวง18 ที่มีชื่ออีกวา เมือง
โกสัมพี มีตนกําเนิดจากกรณีที่นางอัครมเหสีทรงครรภแกไดถูกนกติหัสดีลิงคโฉบ
ไปเพราะคิดวาเปนกอนเนื้อเพราะหมผากํามะหยี่สีแดงนอนผิงแดดเพราะครั่นเนื้อ
ครั่นตัว หมายจะกินนางหากแตนางไดสงเสียงดังนกนั้นจึงหนีไป ทิ้งนางไวบนคาคบ
ไมงิ้ว จนนางคลอดบุตรเปนชาย สองแมลูกก็อาศัยอยูบนตนงิ้วตอมา จนวันหนึ่งฤาษี
ชื่อ อาลากัปปฤาษีไดมาพบและไดฟนไมเปนบันไดพาดเพื่อนําสองแมลูกลงมา ดวย
เหตุที่เอาไมพาดนี้จึงเปนที่มาของชื่อลูกชายวา “ขุนแสงอู” ตอมาพระอินทรได
มอบพิญวิเศษให จึงเรียกวา “ขุนแสงอูติ่ง”โดยหากดีดเมื่อใดบรรดาชางปาจะมาหา
จนวันหนึ่งขุนแสงอูติ่งไดขอรองใหชางปาพาไปเมืองโกสัมพี ซึ่งขณะนั้นเจาเมืองสิ้น
แลว ขุนแสงอูติ่งจึงไดเปนเจาเมืองแทนตอไป
การที่นางถูกนกโฉบขึ้นไปบนอากาศ ฝาแดดลมมากลางทาง เกิดอาการ
วิงเวียนเพราะเมาแดด เมาลม ณ ที่นั้นตอมาจึงถูกเรียกวา เมืองเมา และไดเพี้ยนเสียง
กลายเปนเมืองมาว19
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ดูเพิ่มเติมใน เรณู วิชาศิลป, เรื่องเดิม , หนา 37-45.
หมายถึงเมืองที่มีหมอกคลุมเมืองอยูตลอดทั้งป เนื่องจากมีอากาศหนาวเย็น
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เปนอิทธิพลการออกเสียงในภาษาจีนที่เดิมออกเสียงสั้น แลวมากลายเปนสระเสียงยาว
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