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 “ขา้ว” มคีวามหมายตอ่ชาวไทยทัว่ทกุภาคของประเทศไทย พธิกีรรมและวฒันธรรมที่
เกี่ยวข้องกับข้าวนั้นจึงมีบทบาทที่สำาคัญ วารสารร่มพยอมฉบับนี้ มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมข้าวของคนไทย โดยผ่านบทความเรื่องของพิธีกรรมและงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าว ทั้งของภาคกลางและล้านนา
 กองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณเอนก นาวิกมูล นักเขียนรับเชิญผู้
มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ ที่ได้ให้เกียรติและกรุณาสละเวลาอันมีค่า รังสรรค์บทความ 
จติรกรรมคนทำานา ในสงัคมภาคกลาง โดยเนือ้หาทีม่แีงม่มุนา่สนใจนี ้ไดถ้า่ยทอดผา่นภาพประกอบ 
ซึ่งท่านได้เดินทางไปทำาการบันทึกภาพเอง และยังมิได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
 สอดประสานสัมพันธ์ไปกับภาพบรรยากาศไร่นาในท้องทุ่งแถบภาคเหนือ จากภาพ
จิตรกรรมของ พรชัย ใจมา ศิลปินล้านนาผู้มากฝีมือ ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้งานจิตรกรรมชิ้นงาม 
เป็นภาพปกวารสารร่มพยอม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ฉบับนี้ ซึ่งในเล่ม มีบทความเชิงวิชาการ จาก
งานวิทยานิพนธ์ของนักเขียนฝึกหัด ที่ให้ความหลากหลายในมุมมองความคิดเรื่องของศิลป
วัฒนธรรม อันมีมิติต่างๆ กัน ร่วมไปกับบทความจากนักเขียนประจำาที่ได้เสนอเรื่องการเตรียม
ความพร้อมของล้านนาในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติ ด้วยการทำาความรู้จักแง่มุม
ประวัติศาสตร์ของประเทศในอาเซียน และบทความที่น่าสนใจอีกหลายๆ บทความ ซึ่งกอง
บรรณาธิการขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้
 ที่สำาคัญยิ่ง ต้องใคร่ขอถือโอกาส แสดงความขอบพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ที่ได้กรุณาส่งกำาลังใจ คำาชื่นชม รวมทั้งทุนทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนให้วารสารศิลปวัฒนธรรม
ร่มพยอมของสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปรับขยายรูปเล่มอันเป็นการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพ
ของวารสารฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นต่อไป
 เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๕ ขออวยพรทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข มา ณ ที่นี้

บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
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 “Rice” is an integral part of Thai way of life and thus rituals related to 
rice is firmly established in Thai culture. This issue of Rom Payom presents 
many cultural aspect related to rice with the main article by the generosity of 
our guest writer, Anake Nawigamune, who provided us with an insightful and 
interesting story accompanied by many photographs from his numerous research 
trips. The delightful cover of this issue is a painting by Pornchai Jaima, 
well-established Lanna painter, who kindly allows us to include his work in our 
publication.
 On behalf of the Editorial Board, I would like to take this opportunity 
to express our sincere gratitudes to our writers and supporters, whom, over the 
years, provided us with great articles and photographs, comments, praises and 
even financial support – all of which enable us to further improve our work.
 Wishing you all happiness in the year 2012!

Editor in Chief
Assistant Professor Vilawan Svetsreni

DIRECTOR 
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วิชา Clinical Fellow ด้าน Surgery in Complex Congenital Heart Disease  
ณ The Hospital for Sick Children ประเทศคานาดา  รับทุนจากกองทุนพัฒนา  
คณะแพทยศาสตร์ 
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ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท สาขาปรัชญา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ตำาแหน่งหน้าที่ในปัจจุบัน :
อาจารย์ประจำาภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
มีประสบการณ์ด้านกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ผลงานวิชาการ ด้านศิลปะการแสดง 
นาฏลีลาล้านนาร่วมสมัย ได้รับเชิญไปแสดงและขับร้องในเวทีระดับชาติและนานา
ชาต ิในฐานะนกัแสดงและผูก้ำากบัการแสดงหลายประเทศในยโุรปและสหรฐัอเมรกิา
ตำาแหน่งบริหาร :
รองผู้อำานวยการ สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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จิตรกรรมคนทำานา 
เรื่องและภาพ : เอนก นาวิกมูล

แสดงการวาดภาพบนเสา-คอสอง  และเพดาน  เสาช่วงล่าง ถูกทาสีทับทุกเสา เอนกถ่าย (ซีดี1993-080)

 ตระเวนถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังมา 30 กว่า
ปี เพิ่งจะพบว่าช่างเขียนไทย ไม่นิยมวาดภาพคนทำานา
เลย เรื่องนี้ต้องอภิปราย และต้องช่วยกันสืบต่อ ว่ามี
จิตรกรรมฝาผนังวัดไหนบ้าง ที่เขียนเกี่ยวกับการทำานา 
 นอกเหนือจากวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพฯ  ซึ่งถือเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆ
    
 จะเล่าเรื่องสาเหตุที่พบข้อสังเกตนี้ให้ท่าน 
ทราบที่มาที่ไป ผู้เขียนได้รับคำาเชิญจาก ผศ.วิลาวัณย์ 
เศวตเศรนี ตั้งแต่เธอเริ่มดำารงตำาแหน่งผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ว่าให้ช่วยเขียนเรื่องลงวารสารร่มพยอม รายหกเดือน
ด้วย  แต่ถึงกำาหนด ผู้เขียนก็ไม่สามารถส่งเรื่องได้ จึง
ต้องขอผัดผ่อนไปลงเล่มหน้า
 ในเล่มหน้า ซึ่งก็คือเล่มนี้ กองบรรณาธิการ
วางโครงว่าต้องเขียนให้เกี่ยวกับข้าวหรือการทำานาซึ่งฟัง
ดูเผินๆ น่าจะเป็นเรื่องง่าย  เพราะผู้เขียนชอบเที่ยวทุ่ง 
และอย่างน้อยก็มีเพลงพื้นบ้านหน้าเก็บเกี่ยว เป็นของ
ตายในมืออยู่แล้ว
 ทอดเวลาไปอีกพักใหญ่จึงเริ่มพบว่าไม่ใช่เรื่อง
ง่าย  เนื่องจากเคยวางหลักการให้ตัวเองมาตลอด ว่าจะ
ไม่เขียนเรื่องซ้ำา ซึ่งก็คือไม่ควรเขียนเรื่องแนวเก็บเกี่ยว
เที่ยวทุ่งอีก และไม่ลอกเรื่องใครมาตัดต่อ โดยไม่เพิ่ม
ข้อมูลใหม่หรือไม่ไปเห็นอะไรด้วยตาตนเองบ้าง ซึ่ง
ค่อนข้างยาก เพราะหนังสือเกี่ยวกับข้าวมีเต็มไปหมด
ทั้งฝีมือไทย ฝีมือฝรั่ง
 วันหนึ่งผู้เขียนคิดขึ้นมาว่า ได้ตระเวนถ่าย
ภาพจิตรกรรมาผนังตามวัดมามาก ถ้าเขียนในประเด็น 
“จิตรกรรมคนทำานา”  น่าจะพอเอาตัวรอดได้บ้าง 
เพราะเปิดหนังสือหลายเล่ม ทั้งไทย ทั้งฝรั่ง ไม่มี
ภาพประกอบจากจิตรกรรมคนทำานาเลย  อย่างเก่งก็ลง
แค่ภาพแม่โพสพแขกและไทยเท่านั้น
 เมื่อตั้งโจทย์ได้แล้ว ก็เอาภาพถ่ายวัดต่างๆ มา
เปิดดู ทว่ายิ่งเปิดก็ยิ่งผิดหวัง ด้วยช่างทั้งวัดหลวง และ
วัดราษฎร์ 30 - 40 วัด  หาได้สนใจวาดภาพคนทำานา
ไม่ ที่วาดภาพฤาษีไถนาในเรื่องรามเกียรติ์ หรือวาดภาพ
พระราชพิธีแรกนาขวัญ (เช่นที่วัดราชประดิษฐาราม 
กรุงเทพฯและวัดเสนาสนาราม อยุธยา) นั้น ต้องถือเป็น

ข้อยกเว้น  เนื่องจากวาดแค่คนล้อมวงแรกนาพอเป็นพิธี 
ไม่มีขั้นตอนอื่น
 อย่าว่าแต่ภาพคนดำานา ไถนา เก็บเกี่ยวข้าว
เลย แมภ้าพคนขีค่วาย หรอืภาพถา่ยสมยัเกา่กย็งัมเีจอืจาง
เต็มที จนหามาพิสูจน์แทบไม่ได้ (กรณีภาพถ่ายนั้น ถ้า
ช่างภาพฝรั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ถ่ายภาพไว้บ้าง ก็คงไม่มี
ช่างไทยคนไหนถ่ายภาพ)
 ทำาไมจึงเป็นเช่นนี้  บางคนตอบว่าเพราะ
ประเทศไทยเราทำานากันทั่วไป จึงเห็นเป็นเรื่องธรรมดา 
ไม่จำาเป็นต้องเอามาเน้นย้ำาอีก บางคนว่าภาพวาดตาม
วัด เน้นรูปเจ้ารูปนายเป็นหลัก การทำานาเป็นเรื่องของ
ไพร่ จึงถูกมองข้าม  ถูกผิดก็ได้แต่เดากันไป

 เมื่อหาภาพคนทำานามาแสดงไม่ได้ ผู้เขียนก็
เริ่มรู้สึกหนักใจ กระทั่งวันหนึ่ง เห็นนิตยสารสารคดี 
ฉบับคึกฤทธิ์ ปราโมช เดือนเมษายน พ.ศ.2554 วางอยู่
บนโต๊ะ ยังไม่มีเวลาอ่านสักที ลองหยิบมาพลิกดูเล่น 
พอเปิดถึงหน้า 144 ก็ตาตื่น 
 สารคดีหน้านั้น ลงภาพชายหญิงกำาลังดำานา 1 
ภาพ  ผู้เขียนคือณัฐวิทย์  พิมพ์ทอง (ปริญญาโทด้าน
ประวตัศิาสตร ์ม.ศรนีครนิทรวโิรฒ ปจัจบุนัเปน็เจา้หนา้ที่
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์-ค่ายเมืองโบราณ) บอกว่า
ถ่ายภาพจากวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ  
 เขาว่าชุมชนวัดท่าข้ามเคยเป็นชุมชนมอญ แต่
บัดน้ีวิถีชีวิตแบบมอญถูกความเจริญสมัยใหม่รุกไล่ออก
ไปหมด คงเหลือแต่ภาพคนทำานาและประเพณีแบบมอญ 

ป้ายวัดท่าข้าม บนศาลาท่าน้ำา ริมคลองมหาไชย เอนกถ่าย
(ส17กย2554 ซีดี1993-021)
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บนคอสอง ของศาลาการเปรียญหลังเก่าเป็นหลักฐาน
พยานเท่านั้น  ก่อนหน้าน้ีมีคนทำาวิจัยเรื่อง “จิตรกรรม
ภายในศาลาการเปรียญวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน 
กรุงเทพมหานคร” มาแล้ว (ไม่ระบุปี) คนทำาวิจัยชื่อ 
อาจารย์อำาพล คมขำา แต่ผู้เขียนไม่มีงานวิจัยในมือ ถ้าจะ
เขียนก็ต้องอาศัยดูด้วยตาตนเองเป็นหลัก
 วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2554 ผู้เขียน
อยากไปดูภาพจิตรกรรมวัดท่าข้ามให้เห็นกับตา จึงชวน
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ผู้จัดการสำานักพิมพ์ต้นฉบับ ไป
ถ่ายภาพเพื่อนำามาขยายบนจอคอมพิวเตอร์ประกอบ
การศึกษาอีกที  

 วัดนี้อยู่ห่างจากถนนพระราม 2 ฝั่งตรงข้าม
ห้างเซ็นทรัล เข้าไปไม่ไกล ในวัดมีโบสถ์ใหม่หลังใหญ่
สูงตระหง่าน ข้างกุฏิพระ ช่างกำาลังสร้างหอฉัน หลัง
ใหญ่ ส่วนศาลาการเปรียญเก่าทรงสวย เป็นที่เก็บลำาโพง  
พระพุทธรูปใหม่ๆ และธรรมาสน์ ข้างในมีป้ายบอกว่า
นางสำานวล ผจญยุทธ์  สละทรัพย์  12,000 บาท 
ปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ.2495

 พระรูปหนึ่ ง เมตตาไขกุญแจให้ เข้ า ไปดู      
ทันทีที่แหงนดูภาพช่วงบน ก็ตกตะลึงกับความงามของ
ภาพจิตรกรรมทั้งหมด  
 บนแผ่นไม้กระดานคอสองทั้งสี่ด้าน วาดภาพ
ทศชาติซึ่งหลายแผ่นกระเทาะเลือน วาดภาพชาวบ้าน
ทำานาในฤดูกาลต่างๆ อย่างเป็นกิจลักษณะ รวม 4 แผ่น
กระดานยาวๆ วาดภาพศพท่ีบวมเป่งกำาลังถูกนกกาจิก
กิน การหามศพ พิธีกรรมการปลงศพ และภาพในนรกภูมิ

หญิงสวมเสื้อแขนยาวกำาลังก้มเกี่ยวข้าว (ซีดี1993-084)

ลวดลายพันธุ์พฤกษาและนกบนเพดาน ดูละลานตา (ซีดี1993-236)

 ส่วนบนเพดานและบนเสากลมทุกต้น วาด
ลวดลายพันธุ์ไม้ กับนกนานาชนิด สอดสร้อยประสาน
กันอย่างบรรเจิด การวาดคน สัตว์ พืช ตลอดจนแอกไถ
ที่ถูกส่วน ถูกจังหวะ ด้วยสีโทนน้ำาเงิน-เขียว-แดง-ดำา-
ขาว  ทำาให้ภาพทุกภาพดูคลาสสิค
 ภาพเหล่านี้วาดในสมัยใด ไม่มีใครให้คำาตอบ
ที่แน่ชัดได้  ค้นหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร” 
ของกรมการศาสนามาอ่าน ได้คำาตอบอย่างสั้นไม่กี่

บรรทัด ว่าวัดท่าข้ามอยู่ริมคลองสนามไชย สร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2375 (กล่าวลอยๆ ไม่ระบุที่มา ยังไม่
อาจเชื่อถือได้) เดิมเรียกว่าวัดสุคนธาริยาราม ต่อมา
เปลี่ยนเป็นวัดท่าข้าม โบสถ์เก่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2475 
ส่วนประวัติศาลาการเปรียญ ไม่มีการเอ่ยถึง
 ถ้าจะให้ผู้เขียนสันนิษฐานก็ต้องอ่านเอาจากสี
ที่ใช้ และทรงผมชายหญิง คือหญิงไว้ผมปีก ชายไว้
ผมมหาดไทย เด็กไว้ผมแกละ  คิดว่าบางทีจะวาดตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 (ยุค 2440-2450) ก็ได้เพราะผู้คนยังไว้
ผม และแต่งตัวแบบเก่า ไม่มีข้าวของสมัยใหม่เข้าไป
แทรกปนเลย จะว่าวาดสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ 7 หรือยุค 
2460-2470  สีสันบรรยากาศก็ดูไม่ให้สักเท่าไร
 กล่าวเฉพาะภาพการทำานา ซึ่งวาดบนคอสอง
ทางฝั่งซ้ายของประตูทางเข้า เริ่มแรก เป็นภาพหญิงไว้
ผมปีก นุ่งผ้าโจงกระเบน มีผ้าห้อยไหล่หาบกระบุง  
(คงจะใส่อาหาร) ไปส่งสามีที่กำาลังไถนาด้วยควาย มีเด็ก
ผมแกละซึ่งคงจะเป็นลูก ตามไปด้วยคนหนึ่ง
 ช่องต่อไปเป็นภาพชายนั่งพักกินอาหาร (ใต้
ภาพพระมหาชนกเรือแตก) เด็กผมจุกช่วยหาบกล้าตาม

พักการไถนา ฝ่ายหญิงเอาอาหารมาส่ง (ซีดี1993-071)

ไถนาด้วยควาย (ซีดี1993-063)
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แม่ไปส่งให้หญิงสองคนที่สวมงอบสวย กำาลังดำานา  
คนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาว คนหนึ่งไม่สวม 
 ช่องต่อไป (ใต้เรื่องสุวรรณสาม) เป็นภาพข้าว
ออกรวง  ชาวนาหญิงและชาย 6 คนกำาลังช่วยกัน
เกี่ยวข้าว และมัดฟ่อนข้าว ตอนนี้ทั้งหญิงและชายนุ่ง
โจงกระเบน สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ขัดกระดุมผ้าตาม
ขวาง
 ช่องต่อไป (ใต้เรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์นรก 
และตระเวนสวรรค์) เป็นภาพหญิงเอาผ้าดอก (ที่ใช้ห่ม
หรือคล้องไหล่ดังเทียบได้จากช่องอื่น) พาดบนขื่อใต้เพิง

เล็กๆ (ต้องระบุไว้ให้ทราบเพราะทีแรกผู้เขียนนึกสงสัย
ว่าคืออะไร กระทั่งพบในภาพอื่น จึงได้คำาตอบ) ในมือ
ถือกระบวยใส่น้ำา มองหญิงชายที่กำาลังใช้พาย ตักเมล็ด
ข้าวขึ้นสาด ให้ชายอีกคนซึ่งถือพัดสองมือ พัดข้าวลีบ
และละอองออกไป เป็นอันจบเรื่องการทำานา น่าสงสัย
อยู่นิดหนึ่งว่า ทำาไมจึงไม่วาดนวดข้าวด้วยวัวควายซึ่ง
สนุกพอใช้ หรือจิตรกร จะละไว้ฐานที่เข้าใจไม่ทราบ
 จากนี้เป็นภาพชายใช้หินบดยา บดยาใส่จอก
ให้หญิงผมปีก ส่งให้ชายผมสั้นที่กำาลังป่วย (คลุมผ้า)  
คนหนึ่งดื่ม กับภาพคนกำาลังเลื่อยไม้ต่อโลงศพ

หญิงพาดผ้า นั่งพักดื่มน้ำาจากกระบวย
(ซีดี1993-100)

มัดฟ่อนข้าวที่เกี่ยวแล้วไปนวด
(ซีดี1993-091)

 ตามด้วยช่องเผาศพ มีชายสอง
คนนั่งตีกลองแขกทางซ้าย แล้วเป็นภาพ
นรกภูมิ สัตว์นรกถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆ 
เป็นที่สอนให้คนกลัวบาป
 ได้แหงนคอดู  ปีนบันไดถ่าย 
นอนกับพื้นถ่ายอยู่เป็นเวลาช่ัวโมงเศษ จน
เมือ่ยคอเปน็ทีส่ดุ จงึตดัสนิใจเลกิการทำางาน  
กลับมาอ่านหนังสือ “ชีวิตของชาวนา” 
โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราช
ธน) ซึ่งเขียนได้สนุก แต่ไม่เกี่ยวกับภาพวาด
วัดท่าข้ามแต่ประการใด (เขียนตั้งแต่ พ.ศ. 
2491 ท่านควรหาอ่าน)
 คาดไม่ถึงว่าจิตรกรนิรนาม จะ
สามารถคิดต่างจากช่างอื่น ด้วยการแทรก
เรื่องการทำานาเข้าไปด้วย ไม่เหมือนวัดใดๆ  
อาจเรียกได้ว่ านี่ เป็นภาพล้ำ าค่าระดับ
ประเทศ สมควรเชิญชวนให้คนมาดูและ
ร่วมอนุรักษ์โดยเร็ว
 เพราะขณะนี้  ตามกลอนและ
ระแนงที่ทำาหน้าที่แบกรับกระเบื้องมุง
หลังคาทุกด้าน ถูกปลวกกัดแทะอย่าง
รุนแรงทั่วทั้งหลัง เหลือแต่แผ่นภาพที่วาด
บนไม้สักเท่านั้น ที่ปลวกยังกลัวกลิ่น ไม่
แตะต้อง หากไม่เร่งขจัดปลวก ไม่ช้าสมบัติ
อันล้ำาค่าของชาติก็คงพังยุบลงเป็นแน่
 และนั่ นคื อจุ ดจบของภาพ
จิตรกรรมคนทำานา ที่ เพิ่งพบแค่แห่ง
เดียวในประเทศไทย

ถือพัดสองมือ โบกพัดข้าวลีบทิ้ง (ซีดี1993-105)

ตักเมล็ดข้าวขึ้นสาด ให้อีกคนพัดข้าวลีบออก (ซีดี1993-102)

หญิงสวมงอบและสวมเสื้อแขนยาว ดำานา (ซีดี1993-077) ปลวกกินไม้กลอนและระแนงวางกระเบื้องทุกจุด (ซีดี1993-231)
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 วิถีชีวิตของคนล้านนานั้น มีการบริโภคข้าว
เป็นอาหารหลัก จึงถือว่า ข้าวเป็นเจ้าแห่งชีวิตคู่กับน้ำา 
ดังคำากล่าวที่ว่า “ข้าวเป๋นเจ้า น้ำาเป๋นนาย” ข้าวทุก
เมล็ดมีคุณค่า คนล้านนาจะไม่ทำาการใดๆ อันจะเป็นการ
ลบหลู่ข้าวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าข้าวมีจิต
วิญญาณ มีเทพนารีเป็นเทพธิดาประจำาข้าว คือ ย่า
ขวัญข้าว ผู้คอยดูแลปกป้องรักษาต้นข้าวอยู่ เมื่อมี
กิจกรรมเกี่ยวกับต้นข้าว ทั้งหว่าน ปลูก หรือเก็บเกี่ยว
จะต้องมีพิธีกรรมเพื่อบูชาย่าขวัญข้าวเสมอ ซึ่งชาวนา
ในสมัยโบราณล้วนให้ความสำาคัญกับย่าขวัญข้าวอย่าง
สงูสดุดว้ยเชือ่วา่ยา่ขวญัขา้วสามารถดลบนัดาลใหข้า้วกลา้

ย่าขวัญข้าว
เทพแห่งข้าวล้านนา

อุดมสมบูรณ์และมีพอกินไปตลอดปีหากผู้ใดกระทำาการ
ลบหลู่หรือไม่ให้ความสำาคัญต่อย่าขวัญข้าว ถือว่าผู้นั้น
ไมรู่จ้กับญุคณุของขา้ว เรือ่งราวของยา่ขวญัขา้ว มตีำานาน
หนึ่งเล่าว่า
 มีแม่ไก่ตัวหนึ่งชื่อ “สุริยมังคี” ได้บำาเพ็ญ
บารมีจนแก่กล้า จนได้มาเกิดเป็นพระอริยะเจ้าองค์หนึ่ง 
ในกาลนั้นมีเมล็ดข้าวเกิดขึ้นในสวนอุทยาน มีสีคล้ำาและ
มีขนาดเท่ากับแตงโม พระอริยะเจ้าองค์นั้นได้ไปพบเข้า 
จึงนำาไปมอบให้ฤาษีที่พำานักอยู่ ณ ดอยหินก่อ พระฤาษี
ทราบดว้ยฌาณวา่เปน็ขา้วแหง่ทา้ววริปูกัขะ เปน็ขา้วทพิย ์
ซึ่งเป็นอาหารของลูกนางฟ้าที่จะมาเกิดร่วมสมัยกับ

เรื่อง : สนั่น ธรรมธิ
พระพุทธเจ้ากกุธสันธะ จึงได้เก็บรักษาไว้
 เมื่อถึงสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธะ จึงได้บริโภค
ข้าวโดยถากเอาไปหุงต้มกิน เพราะเมล็ดข้าวมีขนาด
ใหญ่ถึง 5 กำามือ และเริ่มมีการนำาไปเพาะปลูกในไร่นา 
ต่อมามีหญิงม่ายคนหนึ่งสร้างยุ้งข้าวยังไม่เสร็จ แต่เมล็ด
ข้าวพากันมาเข้ายุ้งเต็มไปหมด ทำาให้หญิงม่ายโกรธ จึง
คว้าไม้ค้อนตีเมล็ดข้าว ทำาให้เมล็ดข้าวแตกกระจาย 
เทพนารีประจำาข้าว คือ ย่าขวัญข้าวโกรธหญิงม่ายนั้น
มากจึงได้หนีไปอยู่ในถ้ำา โดยอาศัยอยู่กับนางปลาที่ชื่อ
ว่า“นางสกสาก”
 เมื่อย่าขวัญข้าว หรือ ขวัญข้าวหนี  เมล็ดข้าว
ก็อันตรธานไป คนทั้งหลายจึงอดอยากเป็นระยะเวลาถึง
หนึ่งแสนปี ต่อมามีลูกเศรษฐีคนหนึ่ง เรียนรู้วิทยาการ
ต่างๆ จนสามารถฟังและรู้ภาษาสัตว์ทั้งปวงได้ วันหนึ่ง
ได้ไปหาปลา และดักได้ปลาไนคำา (ปลาไนทอง) ตัวหนึ่ง
แล้วนำาไปปิ้งไฟ ปลาไนฅำานั้นก็ร้องคร่ำาครวญอยู่ ขณะ
นั้นปลากั้งตัวหนึ่งได้ยินเสียงรู้สึกสงสาร จึงเจรจาขอไถ่
ชวีติปลาไนฅำาคนื โดยอาสาจะไปออ้นวอนขอใหข้วญัขา้ว
กลับคืนมา ลูกเศรษฐีตกลง ปลากั้งจึงไปขอความช่วย 
เหลือจากปลาที่ชื่อนางสกสาก เพื่ออ้อนวอนขวัญข้าว
ให้กลับมาเลี้ยงผู้คน ในที่สุดก็ประสบความสำาเร็จ ตั้งแต่
นัน้มา คนจงึมขีา้วไวบ้รโิภคอกีครัง้หนึง่ แตข่า้วมลีกัษณะ
เป็นเมล็ดเล็ก เพราะเคยถูกหญิงหม้ายตีจนแตกกระจาย 
แตถ่งึอยา่งไร คนทัง้หลายกใ็หค้วามเคารพบชูายา่ขวญัขา้ว
ในฐานะผู้ให้ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของมนุษย์
 อนึ่งเรื่องราวทำานองนี้ ยังมีอีกตำานานหนึ่ง ให้
ความสำาคัญกับการบูชาเทพแห่งข้าว โดยให้เทพดัง
กล่าวมีสถานะเป็นเทพบุตร เรื่องมีอยู่ว่า สมัยเมื่อ
พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ เชตวันวนาราม วันหนึ่ง
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปในท้องทุ่งนา ในขณะที่ข้าว
กำาลังสุกเหลืองเต็มท้องนา และได้ทอดพระเนตรเห็นคน
นั่งขัดสมาธิ เหนือจอมปลวก มีรัศมี เรื่อเรืองคล้าย
พระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จเข้าไปใกล้ คนนั้นก็พลันหายไป 
จึงเสด็จไปถามพระพุทธองค์ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงบอก
ว่านั่นคือ พระโพสพ โดยทรงเล่าเรื่องในอดีตกาลว่า
 มียาจกยากไร้อยู่ครอบครัวหนึ่ง อยู่ด้วยกัน 3 
คน คือ พ่อ แม่ และลูกสาว วันหนึ่งลูกสาวไปหาปลาที่
หนองน้ำาพร้อมกับพวกชาวบ้าน ครั้นถึงเวลาอาหาร

กลางวัน ชาวบ้านขึ้นจากหนองน้ำาและแกะข้าวห่อ
รับประทานกัน ส่วนลูกสาวผู้ยากไร้ไม่มีข้าวห่อ จึงได้
เก็บเศษเมล็ดข้าว ที่ตกเรี่ยราด รับประทานหลังจากที่
ชาวบ้านรับประทานแล้ว ต่อมาอีกหลายเดือนนางเกิดมี
ครรภ์ขึ้น โดยมิทราบสาเหตุ จนครบกำาหนดนางได้
คลอดบุตรชายมีลักษณะสมบูรณ์ทุกประการ
 ทารกน้อยแม้อายุได้แค่ 2 เดือน ก็ชี้มือไปทาง
ป่าที่มีทุ่งนา จนอายุได้ 2 ขวบ ก็ได้รบเร้าให้ตายายไป
หาพันธุ์ข้าวมาหว่าน ตายายก็ไปขอชาวบ้านได้เมล็ด
พันธุ์ข้าวมาประมาณครึ่งกระบุง เด็กน้อยได้นำาไปหว่าน
ตามป่า เวลาผ่านไปเพียงคืนเดียว ข้าวก็สุกเหลืองเต็ม
ป่า คืนต่อมาหลานได้ขอให้ตาสร้างยุ้งข้าวให้มีเนื้อที่
ประมาณหนึ่งไร่ ตาก็รีบสร้างจนเสร็จในคืนนั้น พอ
รุ่งเช้าเมล็ดข้าวในป่าก็ได้เข้าสู่ยุ้งจนเต็ม โดยไม่มีใครขน
ย้าย อยู่ต่อมาประมาณ 4-5 วัน เด็กน้อยนั้นได้เข้าไปใน
ยุ้งข้าวแล้วอันตรธานหายไป ตายายและผู้เป็นแม่ต่าง
เศร้าโศกเสียใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำาอย่างไร จึงได้แต่จัดหา
ข้าวสุก น้ำาและกล้วยสุกไปวางไว้ในที่อันสมควรด้วยหวัง
ว่ากุมารน้อยจะออกมากิน
 การกระทำาของสามคน พ่อ แม่ ลูก ถือเป็น
ธรรมเนียมบูชาพระโพสพในกาลต่อมา ท้ายของเรื่อง 
โดยสรุปแล้ว กุมารน้อยที่หายไปในบริเวณยุ้งข้าวนั้น 
คือ “พระโพสพ” นางผู้เป็นลูกสาวของผู้ยากไร้ คือ แม่
ของพระโพสพ ผู้ใดปรารถนาความสุข ความเจริญ ควร
ให้ความเคารพพระโพสพและหมั่นสักการบูชาด้วย 
ข้าวสุก น้ำา และกล้วยสุกเป็นประจำา ชีวิตจะมั่งมูล
พูนสุข ไม่มีความยากจนตลอดกาล 
 เรื่องของพระโพสพ แม้จะมีสถานะเป็น
เทพบุตร แต่ก็อาจถือเป็น “ย่าขวัญข้าว” ได้ด้วย เพราะ
โดยความหมายของคำาว่า “ย่า” มีความหมายที่หมาย
ถึง “ต้นเค้า” หรือ “ต้นแบบ” 
 ตำานานหรือเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องดังกล่าว เป็น
สิ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำาคัญต่อคุณค่าของข้าว
ในแงข่องเนือ้หา สว่นในทางปฏบิตั ิชาวลา้นนามปีระเพณี
บูชาย่าขวัญข้าว ตั้งแต่แรกเริ่มทำานา และมีพิธี “สู่ขวัญ
ข้าว” หลังการเก็บเกี่ยวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกัน
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
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 แฮกนา  เป็นพิธีกรรมตามความเชื่ อที่มี
ความหมายเดยีวกบั แรกนา ในภาษาไทยภาคกลางนัน่เอง 
พิธีแฮกนาเป็นพิธีแห่งการเริ่มต้นลงมือในการทำานาโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสี่ยงทายไป
ในตัวด้วย
 การแฮกนามีทั้งการแฮกโดยรวมและแฮกตาม
ขั้นตอนตั้งแต่ แฮกไถ แฮกหว่าน แฮกปลูก แฮกเกี่ยว 
และแฮกตี (นวด) พิธีกรรมในการแฮกมีรายละเอียด
แตกต่างกันไปในแต่ละถิ่น แต่ส่วนใหญ่แล้วจะมีพิธี 
หลักๆ ดังนี้

แฮกนาโดยรวม
 เริ่มแรกจะหาฤกษ์ยาม อย่างน้อยให้ได้วัน
อาทิตย์หรือวันพฤหัสบดีแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นต้องดูตำาราทาง
จันทรคติด้วย ซึ่งตามตำาราท่านกำาหนดไว้ว่า

 ขึ้น ๑ ๒ ๕ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๑๕  อย่าแรกนา
 ขึ้น ๓ ๔ ๖ ๑๒ ๑๔ แรกนาดี
 แรม ๒ ๓  ๔ ๖ ๗ ๑๒ ๑๔ แรกนาดี
 แรม ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๕ อย่าแรกนา

 เมื่อได้ฤกษ์แล้ว จะจัดเตรียมสถานที่ มีการ
ขัดราชวัตรฉัตรธง ภายในราชวัตรทำาร่างร้านไว้สูงเพียง
ตา จัดอาหารคาวหวาน กล้วย อ้อย หมาก พลู บุหรี่ ใส่
สะตวง (กระทง) และข้าวเปลือกหนึ่งทะนาน นำาไปวาง
บนร่างร้านนั้น ตรงกลางร้านปักด้วยไม้ไผ่รวกโดยส่วน
ปลายไม้รวกจะขัดตาแหลว (เฉลว) ไว้ มีตอกไม้ไผ่ถัก
เป็นรูปลูกโซ่ห้อยย้อยลงมา ๒ เส้น สมมุติเป็นสร้อย 
สังวาล  ในส่วนปลายของสังวาลจะแขวนด้วยรูปปลา ๒ 
ตัว สานด้วยตอก สมมุติให้เป็นปลากั้งกับปลาไนคำา  
(ปลาในตำานานแม่โพสพ)
 หลังเตรียมการเสร็จ พ่อนาจะประกอบพิธี
อ่านโองการบวงสรวงเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาแดนนา 
พระแม่โพสพและพระแม่ธรณี เสร็จแล้วจะเป็นการ
เสี่ยงทาย เริ่มจากการสังเกตดูสร้อยสังวาล หากเห็น
สร้อยสังวาลมีลักษณะสั้น ทายว่าน้ำาจะน้อย ฝนฟ้าไม่
ตกต้องตามฤดูกาล หากเป็นสร้อยมีลักษณะยาว ทาย
ว่าน้ำาฟ้าสายฝนดี จากนั้นจึงเสี่ยงทายโดยหยิบเอาเมล็ด

ขา้วทีใ่สท่ะนานในบรเิวณพธิมีาเสีย่งทายด ูหากไดจ้ำานวน
เมล็ดข้าวเป็นจำานวนคู่ ทายว่าข้าวกล้าในนาจะได้ผล
เต็มที่ แต่ถ้าเป็นจำานวนคี่ ก็ทายว่าข้าวกล้าจะไม่ได้ผลดี
นัก เสี่ยงทายเสร็จจะนำาข้าวเปลือกในพิธีไปหว่านลงใน
ปริมณฑลของรั้วราชวัตรนั้น จากนั้นจึงนำาไม้ไผ่รวกที่
ขัดตาแหลวไปปักไว้  ณ  มุมกระทงนาที่เป็นนากระทง
แรกรับน้ำาจากลำาเหมือง  พร้อมนำาต้น “เอื้องหมายนา” 
ไปปลูกคู่กับตาแหลว จากนั้นจึงค่อยหาวันที่จะแรกไถ  
แรกหว่าน  แรกปลูกและแรกกระทำาการอื่นๆ บนผืนนา  
จนกว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการ

แฮกไถ
 การเตรียมการแรกไถ  อาจมีพิธีกรรมอีก
เล็กน้อยตามแต่เจ้าของนาจะเลือกปฏิบัติ  ที่แน่นอนใน
การแรกไถนั้น  ชาวล้านนามีความเชื่อเกี่ยวกับการหัน
หัวของพญานาค  โดยเชื่อกันว่าในแต่ละช่วงเดือนพญา
นาคจะหันหัวไปในทิศต่างๆ  การแรกไถจะไม่ไถไปใน
ทิศทางเดียวกับหัวพญานาค  คือต้องไถไปทางทิศที่เป็น
หางพญานาคเท่านั้น  สำาหรับทิศที่พญานาคหันหัวตาม
การนับเดือนของล้านนาคือ  ต้องไถไปทางทิศที่เป็นหาง
พญานาคเท่านั้น  สำาหรับทิศที่พญานาคหันหัวตามการ
นับเดือนของล้านนา คือ  

 เดือนเกี๋ยง ๑-๓ พญานาคหันหัวไป ทิศใต้
 เดือน ๔-๖ พญานาคหันหัวไป ทิศตะวันตก
 เดือน  ๗-๙ พญานาคหันหัวไป ทิศเหนือ
 เดือน ๑๐-๑๒ พญานาคหันหัวไป ทิศตะวันออก

 ทั้งนี้การนับเดือนทางล้านนาจะเร็วกว่าทาง
ภาคกลางไป ๒  เดือน  
 ความเชื่อดังกล่าว  เชื่อว่าหากไถไปทิศหัว
พญานาคจะเป็นการไถย้อนเกล็ดพญานาคที่เรียก “ไถ
เสาะเกล็ดนาค” อันมีนัยยะหมายถึงการฝืนหรือต้าน
อำานาจของพญานาคผู้ดูแลดินและน้ำา หากกระทำาฝืน
อำานาจ  เชื่อว่าจะทำาให้มีอันเป็นไป  เช่น  ไถหัก  วัว
ควายทีใ่ชต้ืน่กลวั  คนไถไดร้บัอนัตราย  ตลอดจนขา้วกลา้
เสียหายไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร  เป็นต้น

แฮกนา
เรื่อง : สนั่น  ธรรมธิ
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 กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค  มิได้มี
เฉพาะในล้านนาเท่านั้น  แต่หากแพร่กระจายไปทั่ว
ภูมิภาคแถบอุษาคเนย์  โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำาโขงที่
เชื่อกันว่าพญานาคเป็นผู้บันดาลให้เกิดแหล่งน้ำา  หนอง  
คลอง  บึง  เกิดความมั่งคั่งมั่นคง  ในทางกลับกันก็อาจ
บันดาลให้เกิดภัยพิบัติจนถึงขั้นบ้านเมืองล่มจมได้  พญา
นาคจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอำานาจน่าเกรงขาม
 การไถนา  เป็นการใช้ของมีคมคือผาลไถไป
ชอนไชกรีดลึกบนแผ่นดินที่พญานาคดูแลอยู่  ดังนั้นจึง
ต้องปฏิบัติต่อพญานาคอย่างนอบน้อม

แฮกหว่าน
 ก่อนที่จะนำาเมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลง
นาที่เตรียมไว้  ต้องมีการวางแผนโดยหาวันที่เหมาะสม
กับการหว่านตามหลักโหราศาสตร์  ซึ่งตำาราท่านเลือก
เอาวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันหว่าน
นี้  วันพุธถือเป็นวันที่ดีที่สุด  รองลงมาคือวันศุกร์  เพราะ
ตำาราการปลูกพืชกล่าวไว้  ดังนี้

 วันอาทิตย์ ปลูกพืชเอาหัว  แง่ง  เหง้า
 วันจันทร์ ปลูกพืชเอาลำาต้น
 วันอังคาร  ปลูกพืชเอาใบ
 วันพุธ ปลูกพืชเอาพิชชะ (ถั่ว งา ข้าว ข้าวโพด)
 วันพฤหัสบดี ปลูกพืชเอาเครือ (เถา)
 วันศุกร์ ปลูกพืชเอาผล
 วันเสาร์ ปลูกพืชเอายอด

 สำาหรับการหว่าน  เวลาหว่านท่านให้หันหน้า
ไปทิศตะวันตกแล้วหลับตาหว่าน  ๔-๕  กำามือ  จากนั้น
จึงค่อยลืมตาหว่านต่อไป  ด้วยถือเคล็ดที่ว่า  สัตว์ที่เป็น
ศัตรูพืชจะไม่สามารถมองเห็นข้าวกล้าที่หว่าน  จะได้ไม่
มารบกวน
 เมื่อหว่านเสร็จจะประกอบพิธี  “วางควัก
ธรณ”ี คอืวางกระทงใบตองทีบ่รรจ ุ“ขา้วปัน้กลว้ยหนว่ย” 
(ข้าวเหนียวหนึ่งปั้น  กล้วยสุกหนึ่งลูก)  เพื่อบอกกล่าว
พระแม่ธรณีเป็นการฝากฝังให้ช่วยดูแลต้นกล้าให้เจริญ
งอกงามดี  ไม่มีศัตรูพืชมาเบียดเบียน  จากนั้นจะนำาต้น
เอื้องหมายนามาปักเพื่อแสดงเครื่องหมายบอกความ

เป็นเจ้าของ  พร้อมปักตาแหลว เพื่อป้องกันศัตรูพืชตาม
ความเชื่อ  นอกจากนั้นยังพบว่ามีการนำาเปลือกไข่ทั้ง
ฟองมาครอบปลายไมเ้รยีวไปปกัไว ้ โดยเชือ่วา่จะสามารถ
ป้องกันศัตรูพืชประเภทเพลี้ยได้ด้วย

แฮกถอน
 หลังจากเพาะกล้าในแปลงนาระยะหนึ่ง ซึ่ง
โดยทั่วไปจะใช้เวลาประมาณ ๓๐-๔๐วัน จะต้อง  
“หลกกล้า” คือถอนต้นกล้าไปปลูก ตามจังหวะเวลา 
ฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การถอดก็ต้องตรวจตรา
หาวันที่ดีที่สุด ซึ่งตามตำาราท่านระบุว่าควรถอนต้นกล้า
ในวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ต้นกล้าถึงจะแข็ง
แรงโตไวและให้ผลดี

แฮกปลูก
 การทำานา โดยเฉพาะการทำานาดำา ชาวนามัก
ให้ความสำาคัญกับขั้นตอนในการปลูกข้าว อย่างที่ชาว
อีสานมีการประกอบพิธีเลี้ยงผีตาแฮก เมื่อแรกดำานา 
เพื่อขอความคุ้มครอง กล่าวถึงผีตาแฮกถือว่าเป็นผีที่
ดูแลรักษาพื้นที่นาของชาวไทยอีสาน เวลาเริ่มปลูกข้าว
มักจะปลูกบริเวณที่เลี้ยงผีตาแฮกนี้ก่อน แล้วจึงค่อย
ปลูกในเนื้อที่นาต่อไป สำาหรับต้นข้าวที่ปลูกบริเวณศาล
ผีตาแฮกถือเป็น “ขวัญข้าว” ตามความเชื่อดั่งเดิม
 สำาหรับชาวล้านนา ชาวนาได้ให้ความสำาคัญ
กับการปลูกเช่นกัน กล่าวคือมีพิธีกรรมในการแฮกปลูก 
โดยเริ่มที่การหาวันดีสำาหรับการปลูกโดยทั่วไปถือเอา
วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ทั้งนี้จะ
หลีกเลี่ยงวันที่เรียกว่า “วันถูกปากนก ปากจักแตน” 
และ “วันผีตามอย”

 วันถูกปากนก ปากจักแตน มีความหมายคือ
วันที่ไปสมพงษ์กับปากนกปากตั๊กแตน ซึ่งเป็นตัวแทน
หรือสัญลักษณ์ของศัตรูพืช วันดังกล่าวได้แก่ วันขึ้น ๕ 
๖ ๗ ๙ ๑๒ ค่ำา และวันแรม ๒ ๖ ๑๐ ๑๔  ค่ำา ของทุกๆ
เดือน
 ส่วนวันผีตามมอย ถือเอาวันขึ้น ๑ ๒ ๖ ๗ ๙ 
๑๐-๑๔  ค่ำา และแรม ๑ ๒ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ค่ำา เชื่อกัน
ว่าหากแรกปลูกข้าวในวันดังกล่าว ผีตามอยจะมา

เบียดเบียนให้ข้าวกล้าได้รับความเสียหาย
 ด้านพิธีกรรมในการแรกปลูก จะประกอบพิธี
เซ่นสังเวยเหมือนการแฮกนาโดยรวม เพียงแต่ไม้สำาหรับ
แขวนสังวาลที่เรียกกันว่า “คันข้าวแฮก” จะต้องเป็นไม้
ที่ขวัญข้าวสถิตอยู่ ซึ่งในแต่ละปีขวัญข้าวจะสถิตอยู่กับ
ต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามวันสังขานต์ล่อง (มหาสงกรานต์) 
ในแต่ละปี ดังนี้

 สังขานต์ล่องวัน  ขวัญข้าวสถิต
 อาทิตย์  ต้นไผ่
 จันทร์  ต้นมะเดื่อ
 อังคาร  ต้นไผ่ซาง
 พุธ  ต้นข่อย
 พฤหัสบดี  ต้นทองกวาว
 ศุกร์  ต้นพุทรา
 เสาร์  ต้นไผ่รวก

 เมื่อประกอบพิธีเซ่นสังเวยแล้ว พ่อนาจะปลูก
ขา้วเอาฤกษก์อ่นโดยจะเลอืกเอามมุกระทงนาทีเ่คยหวา่น
ข้าวแรก ขณะลงมือปลูกจะกล่าวคำาโฉลกกำากับลงไป 
ซึ่งในส่วนของคำาโฉลกอาจจะแปลกแยกแตกต่างกันไป 
ในที่นี้จะนำาเสนอเป็นตัวอย่างสัก ๔ สำานวนเช่น

 สำานวนแรกว่า
 ปลูกข้าวต้นนี้  ปลูกหื้องัวแม่ลาย 
 ปลูกข้าวต้นนี้  ปลูกหื้อควายแม่ว้อง
 ปลูกข้าวต้นนี้  เปิ้นเสียกูได้ 
 ปลูกข้าวต้นนี้ เปิ้นฮ้ายกูดี
 ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อเป็นเศรษฐี 
 ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อเป็นดีเหลือท่านเน้อ

 หากต้นกล้าที่เตรียมมายังเหลืออยู่ จะปลูกที
ละกอโดยใช้คำาโฉลกสั้นๆว่า “สุข” และ “ทุกข์” สลับ
กัน และพยายามให้เหลือต้นสุดท้ายว่า “สุข” เพื่อความ
เป็นสิริมงคล 

สำานวนที่สองว่า
แผ่พาหวา  กลางนาก่ากลม
ท่านต่ำากูสูง  ท่านเสียกูได้
ท่านไร้กูมี  กูดีพ้นท่าน
ยุท่างได้ดั่งใจ  ดั่งโพธิสัตว์เจ้า
ได้เถิงสัพพัญญ

สำานวนที่สามได้แก่
ปลูกข้าวต้นนี้  พระเจ้าทูลแทบหัว 
ปลูกข้าวต้นนี้  พระธรรมใสก่ระหมอ่มขอ้ย 
ปลูกข้าวต้นนี้  พระสังฆะนมัสการ
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อบานกว่านาทังท่ง 
 (อ่าน-ตังต้ง=ทั้งทุ่ง)
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อโก่งบานดั่งเลาคา
ปลูกข้าวต้นนี้  อย่าหื้อสัตว์หิงสาอยู่หมั้น
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้ออินทร์เจ้าฟ้าช่วยเล็งดู
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อช่วยชูชักขึ้น
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อสูงเท่าศอก
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อเป็นดอกเท่านิ้วมือ
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อคนลือผับแผ่นด้าว
ปลูกข้าวต้นนี้  หือ้ลว้นทกุทา่นทา้วทกุเมอืง
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อชวนกันเรือเรื่องทุกไร่
ปลูกข้าวต้นนี้  หื้อไถ่เสี้ยงทุกแดนนา

สำานวนสุดท้ายคือ
ข้าวต้นนี้  หือ้มแีสนหนอ่และหนอ่ไหนมแีสนลำา
ข้าวต้นนี้  หือ้มแีสนพวงและพวงไหนมแีสนเมลด็
ข้าวต้นนี้  หื้อตกรวงงามเหมือนกันทุกที่
ข้าวต้นนี้  หื้อรวงถี่ซำากัน
ข้าวต้นนี้  หื้อแลกเอาเงินคำาบ่รู้เลี้ยง
ข้าวต้นนี้  หื้อเอาน้ำาฟ้าเลี้ยงอย่ารู้หอด
ข้าวต้นนี้  หื้อเติบรอดแดนนา
ข้าวต้นนี้  หื้อตกรวงหนาชู่ด้าว
ข้าวต้นนี้  หื้อเต็มเยียเต็มเล้า
ข้าวต้นนี้  เปน็ขา้ว สตัวส์ิง่อยา่มาเฝา้มากนิ แลเนอ
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 ปลูกเสร็จให้เอาตาแหลวมาปัก ซึ่งตาแหลวนี้
นิยมใช้ตาแหลวที่ทำาจาก“ไม้ไล่ลอ”(ไผ่ไร่) และไม้ที่เป็น
คันสำาหรับปักควรเป็น “ไม้เหม้า” (ไม้มะเม่า) และก่อน
ปักต้องเสกตาแหลวด้วยคาถา อย่างเช่นคาถาบทหนึ่ง
ว่า

“ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สัมมาธิ มามา”

 กล่าวถึงพิธีกรรมในการแฮกปลูกนี้ ในส่วน
ของพ่อนาหรือผู้ประกอบพิธีจะมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่ง  
คือห้ามตัดผมภายในสามวันเจ็ดวัน เพราะหากตัดเชื่อว่า
จะมผีลทำาใหข้า้วกลา้ในนาออ่นแอ ไมง่อกงามตามสมควร 
แฮกเกี่ยว 
 ก่อนจะลงมือเก็บเกี่ยว ต้องหาวันดีสำาหรับ
การเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวโดยจะเลือกเอาวันจันทร์ วัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ จึงจะถือว่าเป็น
วันสวัสดีมงคลแก่เจ้าของนา
 การแฮกเกี่ยวหรือการเริ่มต้นเกี่ยวข้าว จะ
เลือกเกี่ยวต้นข้าวที่เคยแรกปลูกไว้เมื่อครั้งที่ทำาพิธีแฮก
ปลูก ก่อนที่จะเกี่ยวต้องทำากระทงใบตองใส่อาหารไป
บอกกล่าวพระแม่ธรณีและพระแม่โพสพบริเวณที่นา
ก่อน จากนั้นจึงจะเกี่ยวเอาฤกษ์จำานวน ๙ ต้น โดยทั่วไป
จะใช้บทสวดไตรสรณาคมน์ที่เรียกว่า “สรณาคมน์เก้า
บั้ง” เป็นคำาโฉลกกำากับการเกี่ยวแต่ละต้นซึ่งบทสวดมี
ดังนี้

พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

 เ มื่ อ เ กี่ ย ว แล้ ว  จ ะมั ก ร วบต้ น
ข้าวในพิธี เก็บไว้สำาหรับเป็นขวัญข้าว
ประจำายุง้ฉางตอ่ไป จากนัน้จงึเกีย่วขา้ว

ในนาตามปกติ

แฮกถากตาลาง
 คำาว่า “ตาลาง” หมายถึง ลานนวดข้าว และ
เรียกกระทงนาที่ใช้เป็นลานนวดข้าวว่า “ไฮ่ตาลาง” 
 การถากตาลาง คือ การถากถางหน้าดิน 
เฉพาะกระทงนาที่จะใช้ทำาเป็นลาน หรือสถานที่นวดข้าว 
เพื่อปรับให้เรียบเสมอ โดยทุบหน้าดินให้แน่นแล้วใช้มูล
วัวหรือมูลควายละเลงทาทับหน้าดิน เพื่อปิดหลุมและ
รอยรั่วที่จะทำาให้เมล็ดข้าวตกหล่นลง การถากตาลาง 
นอกจากจะเลือกกระทงที่เหมาะสมแล้ว ต้องเลือกวันดี
สำาหรับการเริ่มถาก ซึ่งตามตำาราโบราณท่านให้เลือกเอา
วันพุธ เป็นวันดีสำาหรับการนี้
แฮกเอาข้าวขึ้นตาลาง
 เมื่อหน้าตาลางแห้งสนิทดีแล้ว จะมีการนำา
เอาข้าวที่แรกเกี่ยวไว้โดยเฉพาะ มาไว้ที่กลางตาลางก่อน
จากนั้นจึงเริ่มขนย้ายฟ่อนข้าวมารวมไว้บริเวณรอบ ๆ 
ตาลาง และก่อนที่จะนำาข้าวขึ้นสู่ตาลาง ก็ต้องหาวันดี 
ซึ่งตำาราระบุว่า ควรเป็นวันพฤหัสบดี
แฮกตี
 หลังจากนำาฟ่อนข้าวมากองรวมกันแล้วก็
ทำาการนวดข้าว ซึ่งชาวล้านนาเรียกตามลักษณะการ
นวดโดยวิธีตีหรือฟาดฟ่อนข้าวทีละฟ่อนว่า “ตีข้าว” 
หรือบางถิ่นเรียก “บุบข้าว”ก่อนการตีข้าว ต้องมีการ

แฮกตีด้วยเช่นกัน
 การแฮกตี ตำาราว่าควรเริ่มในวันขึ้น ๓ ๔ ๖ ๗ 
๑๒ และ ๑๔ ค่ำา หรือแรม ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ ๑๒ ๑๓ และ
๑๔ ค่ำา โดยมีการวางเครื่องสักการะบอกกล่าวพระแม่
ธรณีและพระแม่โพสพ(บางแห่งจะมีการทำาพิธีสู่ขวัญ
ข้าวก่อน แต่ตามปกติการสู่ขวัญมักจะทำาตอนที่จะนำา
ข้าวขึ้นยุ้ง) แล้วจึงนำาฟ่อนข้าวที่เป็นข้าวแรกเกี่ยวมา
ประเดิมด้วยการฟาดลงกับแคร่ไม้ไผ่ที่ยกระดับขึ้นเหนือ
พื้นตาลาง จำานวน  ๖ ครั้ง แต่ละครั้งจะมีคำาโฉลกตาม
ลำาดับว่า
 หื้อมันได้นักเหลือเพิ่นทางเหนือ
 หื้อมันได้เหลือ เหลือเพิ่นทางใต้
 อุ่นอก
 อุ่นใจ
 ไปอยู่
 ปู่เฝ้า
 แล้วจึงนำาเมล็ดข้าวที่ตีได้เก็บไว้เป็นขวัญข้าว 
จากนั้นจึงดำาเนินการนวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
แฮกเอาข้าวออกกิน
 การนำาเอาข้าวออกจากยุ้งมาตำาหรือสีเพื่อ
บริโภค โบราณกำาหนดวันดีวันเสียไว้สำาหรับตักข้าวออก
จากยุ้งไว้ว่าเป็นวันจันทร์ ส่วนตำาราทางจันทรคตินี้ได้
กำาหนดไว้ดังนี้

ขึ้น ๑ ค่ำา ไม่ดี  แรม ๑ ดี
ขึ้น ๒ ค่ำา ดี    แรม ๒ ไม่ดี
ขึ้น ๓ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๓ ไม่ดี
ขึ้น ๔ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๔ ไม่ดี

ขึ้น ๕ ค่ำา ดี     แรม ๕ไม่ดี
ขึ้น ๖ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๖ ไม่ดี
ขึ้น ๗ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๗ ไม่ดี
ขึ้น ๘ ค่ำา ดี     แรม ๘ ไม่ดี
ขึ้น ๙ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๙ ไม่ดี
ขึ้น ๑๐ ค่ำา ดี     แรม ๑๐ ดี
ขึ้น ๑๑ ค่ำา ไม่ดี    แรม ๑๑ ดี
ขึ้น ๑๒ ค่ำา ไม่ดี     แรม๑๒ ไม่ดี
ขึ้น ๑๓ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๑๓ ไม่ดี
ขึ้น ๑๔ ค่ำา ไม่ดี     แรม ๑๔ ไม่ดี
ขึ้น ๑๕ ค่ำา ไม่ดี    แรม ๑๕ ดี

 เรื่องวันในการบริโภคข้าวใหม่ บางท้องที่จะ
หลีกเลี่ยงวันพระ เพราะถือว่าพระแม่โพสพจำาศีล จะไม่
มีการรบกวนหรือบางแห่งมักหลี เลี่ยง “วันเสีย” 
ประจำาเดือนคือ

เดือน ๑ ๕ ๙  เสีย วันอาทิตย์ วันจันทร์
เดือน ๒ ๖ ๑๐  เสีย วันอังคาร
เดือน ๓ ๗ ๑๑  เสยี วนัเสาร ์วนัพฤหสับดี
เดือน ๔ ๘ ๑๒  เสีย วันศุกร์ วันพุธ

 อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันของ
ชาวล้านนาคือไม่บริโภคข้าวใหม่ก่อน “วันทานข้าวใหม่” 
ในวนัเพญ็เดอืนสีเ่หนอื เพราะถอืวา่ผลติผลทางการเกษตร
หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือข้าว ก่อนบริโภคควรถวายบูชาแก่
พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งทางใจสูงสุด รองลงมาได้แก่
เทวดา ผีน้ำา ผีทุ่งนา ผีบรรพบุรุษผู้บุกเบิกแดนนา ตลอด
จนทำาบุญอุทิศแก่ญาติและวัวควายที่เคยใช้แรงงานจึง
จะนำาเอาข้าวในยุ้งมาบริโภคกันได้
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 ในภาษาล้านนามีกลุ่มคำาที่ ใช้ ในลักษณะ
เฉพาะ ซึ่งคนท้องถิ่นที่ใช้ภาษาเหล่านี้อยู่เป็นประจำา
เท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องแปล หากจะ
แปลให้คนต่างถิ่น หรือแปลเป็นภาษาอื่นก็ดูจะไม่ตรง
ความหมายดั้งเดิมนัก และอาจทำาให้ไม่เข้าใจลึกซึ้งพอ 
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ ดังคำากลุ่มต่อไปนี้

๑. กลุ่มคำาขึ้นต้นประโยค เช่น
อี้นา / อย่างอี้นา ใช้ขึ้นต้นประโยคเวลาจะอธิบายความ 
แปลว่า อย่างนี้นะ

เอ่อเนียะ ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการบอกเล่า หรือ
อธิบายทำานองเชิญชวนให้ตั้งใจฟัง แปลว่า นี่แน่ะ
เอ่ออั้น ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่ออยู่ๆ ก็อยากจะพูดคุยกับ
ใครขึ้นมา แปลว่า เออแน่ะ
ผ่อลอ / ผ่อเหลาะ ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการพูดคุย
ทำานองฟ้องหรือซุบซิบ

๒. กลุ่มคำาลงท้ายประโยค เช่น
เอ๊าะ  ใช้เป็นคำาลงท้ายประโยคเวลาถามคำาถาม เช่น 
ปริศนาคำาทายว่า อะหยังเอ๊าะ แปลว่าให้คิดดู หรือบางที

คำ�เมืองม่วนแต๊
สำ�นวนภ�ษ�ล้�นน�กับบริบทท�งวัฒนธรรม

เรื่อง : อภิวันท์ พันธ์สุข

ใช้เวลายื่นของต่างๆ ให้ใครก็พูดว่า “เอ๊าะ” แปลว่า 
“เอ้า รับไป”
เจ๊าะ  ใช้เป็นคำาลงท้ายประโยคเวลาบอกเล่า เช่น หมด
เจ๊าะ แปลว่า หมดเสียแล้ว ไปเจ๊าะ แปลว่า ไปเสียแล้ว
แหน่  ใช้เป็นคำาลงท้ายประโยคเชิงคะยั้นคะยอ เช่น 
ลองแหน่ แปลว่า ลองซิ ไปแหน่ แปลว่า ไปสิ 
แล่ะ  ใช้เป็นคำาลงท้ายประโยคเช่นเดียวกับคำาว่า แหน่ 
เช่น ไปแล่ะ เอาแล่ะ
เหลาะ  ใช้เป็นคำาลงท้ายเพื่อเน้นย้ำา เช่น นี่เหลาะ แปล
ว่า นี่ไง ลองเหลาะ แปลว่า ลองดูสิ
จิ่ม  ใช้เป็นคำาลงท้ายประโยคเชิงขอร้อง เช่น ขอไปตวย
จิ่ม แปลว่า ขอไปด้วยนะ..นะ (จิ่มแปลว่าด้วย)

๓. กลุ่มคำาอุทาน เช่น
เควิ้อ  ใช้อุทานเมื่อได้ยินเรื่องที่แปลก พิสดาร หรือ
ยอมรับไม่ได้
โหะ / เหอะ  ใช้อุทานเมื่อเรื่องกลับตาลปัตร
เอ๋อ  ใช้อุทานเมื่องุนงงสงสัย
หยังอั้นน่ะ  ใช้อุทานเมื่อสงสัย หรือไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ
โอ๋ยน่อ / โอยน่อ  ใช้อุทานเมื่อขัดใจ
โทะ / ปัดโทะ / ป่าดโซ่ะ  ใช้อุทานเชิงประหลาดใจ 
ปรับมาจากคำาอุทานว่า พุทโธ

๔. คำาสัพยอก / หยอกล้อ / เปรียบเปรย เช่น
หน้าอย่างซ้าหลุ แปลว่า หน้าเหมือนตะกร้าผุๆ หมาย
ถึง ไม่สวย ไม่ดูดี
หน้าอย่างตาฝั่งโหยด แปลว่า หน้าเหมือนตลิ่งพัง หมาย
ถึง ไม่สวย ไม่หล่อ หรือดูแย่
หน้าเปิดแจะแหะ แปลว่า หน้าซีดเซียว หมายถึง ตกใจ
จนหน้าซีด หรือหน้าตาไม่สดใส ไม่มีเลือดฝาด
หน้าเปิดตาจาง แปลว่าหน้าไม่มีสีเลือด หมายถึง อาการ
สะดุ้งตกใจ 
สุดด่ำา แปลว่า เต็มที่ เต็มเหนี่ยว หมายถึง ไปไกลจนกู่
ไม่กลับ หรือไปจนหายจ้อย เช่น ไปสุดด่ำา
หน้าเท่าด้งเท่าเหิง แปลว่า หน้าบาน หมายถึง ชอบ
เอาหน้า ได้หน้า หรือ หน้าใหญ่

เป็นบ่าห่อยนอยจา คำาว่า บ่าห่อยหมายถึง มะระขี้นก 
คำาว่า นอย หรือ บ่านอย หมายถึง บวบเหลี่ยม และคำา
ว่า จา หมายถึง ขรุขระ ไม่เรียบ รวมความแล้ว มีนัยยะ
หมายถึง ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่เป็นเรื่อง ไม่ได้สาระ
แฮะๆ บ่าแฮะห้าว  คำาว่า แฮะๆ คือ เสียงหัวเราะ ส่วน
คำาว่า บ่าแฮะ หมายถึง พืชพื้นบ้านตระกูลถั่วเป็นไม้
ยืนต้น ลักษณะเป็นฝักเล็กๆ มีเมล็ดที่มีรสหวาน ใช้
รับประทานเป็นผักเครื่องเคียงในสำารับกับข้าว ส่วนคำา
ว่า ห้าว หมายถึง แห้ง แข็งกระด้าง รวมความแล้วมีนัย
ยะหมายถึง หัวเราะอยู่ดีๆ ก็กลายเป็นร้องไห้ หรือ 
กำาลังสนุกสนานแล้วกลายเป็นเศร้าโศก มักใช้กับเด็กที่
ซุกซนเล่นสนุกจนเจ็บตัวในที่สุด

๕. คำาด่า เช่น
ตับปุด หลุหลิ้ม ฮากเลือด ฮูดเน่า ทั้งหมดนี้แปลว่า 
กิน
ฮ่าปัก ฮ่ากิน แปลว่า ห่ากิน
ฮ่ากินตับ ฮ่ากินไต แปลว่า ห่ากินตับ ห่ากินไต
ฮ่าวอก คำานี้แทนที่จะแปลว่า ห่ากิน แต่กลับแปลว่า  
โกหกหลอกลวง 
พรายอำา / พรายแหมะ แปลตรงตัวว่า ผีแฝงในร่าง มี
นัยยะหมายถึง ชั่วร้ายเลวทราม น่าเกลียด น่าขยะแขยง
พลันตาย แปลว่า ตายเร็ว หรือตายอย่างฉับพลัน มีนัย
ยะหมายถึง มีอันเป็นไป

 กลุ่มคำาที่ยกมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 
ยังมีถ้อยคำาสำานวนอีกมากที่ล้วนบ่งบอกบริบททาง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าหากผู้พูดใช้ภาษาไทย
เป็นหลักในการดำาเนินชีวิตประจำาวัน จะทำาให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของถ้อยคำาสำานวนที่บ่งบอกบริบททาง
วัฒนธรรมในสมัยก่อนได้เลย เพราะปัจจุบันมีภาษาใหม่
เกิดขึ้นพร้อมๆ กับบริบทของวิถีชีวิตและวัฒนธรรม 
ใหม่ๆ ถ้อยคำาสำานวนที่เคยใช้ในอดีตจึงมักถูกลืมเลือน
ไมไ่ดน้ำามาใช ้เพราะไมส่อดคลอ้งกบับรบิททางวฒันธรรม
ในปัจจุบัน
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1. การเตรียมแลกเงินตราก่อนเดินทาง
     เนื่องจากเป็นการบินจากเชียงใหม่ไปสหพันธรัฐ
มาเลเซียซึ่งใช้เงิน RM (Lima Puluh Ringgit) และไป
ประเทศกัมพูชา ซึ่งใช้ เงิน USD ดอลล่าร์ของสหรัฐ
อเมริกาเป็นหลัก โดยไม่แวะพักที่สนามบินสุวรรณภูมิ 
กรุงเทพมหานคร คนเดินทางจากเชียงใหม่จึงควรจัดการ
แลกเงินตราให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่เชียงใหม่ 

ล้านนา-อาเซียน

เรื่อง : สมโชติ อ๋องสกุล

มลายู: มาเลเซีย

 
 การแลกเงิน USD ซึ่งเป็นเงินตราของประเทศ
ใหญ่ไม่ยากมีทั้งที่ธนาคารพาณิชย์และร้านแลกเงินตรา
เพียงแต่ควรติดตามสถานการณ์เงินบาทแข็งมากน้อยก็
ช่วยประหยัดได้บ้าง แต่การแลกเงิน Ringgit ของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย (RM) ยากกว่า เท่าที่เดินหาสถานที่
แลกเงินตราเมื่อปลายเดือน พ.ย.2549 ธนาคารพาณิชย์

ภาพ : www.elearneasy.com/8195_20110317p3.jpg

ร.ศ.สมโชติ อ๋องสกุล  อาจารย์ประจำาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ย่านถนนสุเทพทุกธนาคารไม่มีบริการแลกเงิน Ringgit 
ของมาเลเซีย (RM) ต้องไปแลกที่ร้านแลกเงินตราข้าง
โรงแรมเพชรงาม ซึง่พนกังานขายเขม้งวดมาก (เหลอืเกนิ) 
ต้องให้นำาหนังสือเดินทางไปเป็นหลักฐานด้วย จะใช้
หลักฐานอย่างอื่นไม่ได้ (เป็นอันขาด) พนักงานขายเขา
เนน้วา่แลกเงนิตราเพือ่การเดนิทาง ตอ้งใชห้นงัสอืเดนิทาง
เทา่นัน้  ขณะทีธ่นาคารพาณชิยม์แีคแ่บบฟอรม์ใหก้รอกไม่
ต้องใช้หลักฐานประเภทหนังสือเดินทาง  
 ถ้าธนาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่มีบริการแลก
เงิน Ringgit ของมาเลเซีย (RM) ผมแนะนำาให้ใช้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์  จะสบายใจกว่าเพราะเจ้าหน้าที่
ธนาคารมีท่าทีให้เกียรติลูกค้ามากกว่าและไม่ต้องเสีย
เวลาเดินทางไปย่านการจราจรคับคั่ง
 ที่สำาคัญที่ธนาคารพาณิชย์เขาให้แบงค์ USD 
ใบใหม่ๆ ที่ร้านแลกรับเงินเขาให้แบงค์ USD ใช้แล้ว 
บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ในเวลาต้องจ่ายคือโรงแรมในบาง
ประเทศเชน่พมา่จะรบัเฉพาะแบงค ์USD ใบใหม่ๆ  เทา่นัน้ 
ไม่รับแบงค์ USD ใช้แล้ว แม้กระทั่งแท็กซี่ (พม่า) ก็ต้อง
การแบงค์ USD ใบใหม่ๆ การแลกเงินกับร้านรับแลก
เงินแม้อาจราคาถูกกว่าธนาคารประมาณ (จุด).01หรือ  
(จุด).02 บาทจึงไม่คุ้มเลย หากได้แบงค์ USD ใบใช้แล้ว
ติดไปมาก
 
2. จุดแรกที่ได้ใช้เงิน Ringgit ของมาเลเซีย (RM)
 เมื่อไปสหพันธรัฐมาเลเซียจำาเป็นต้องมีเงิน 
Ringgit ของมาเลเซีย (RM) ติดตัวไป รายการแรกที่ทีม
งานของ WWW.hfight.net แนะนำาให้ใช้เงินคืออาหาร
มื้อเที่ยงบนเครื่องบินชื่อ Nasi Lemak ราคากล่องละ 7 
RM อรอ่ยกวา่และราคาถกูกวา่ทีส่นามบนิและในตวัเมอืง 
ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำาหรับคนเดินทางจากเชียงใหม่
ซึ่งเครื่องบินขึ้นเวลา ประมาณ 11.10 นาฬิกา ไปถึง
สนามบินกัวลาลัมเปอร์เวลา 14.00 น.และต้องใช้เวลา
เขา้ควิรอตรวจหนงัสอืเดนิทางอกีประมาณเกอืบ 1 ชัว่โมง
และหากรีบเดินทางเข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยก็ต้องใช้
เวลานั่งรถยนต์อีกประมาณ 1.5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย 
หากไม่ถือโอกาสทานมื้อเที่ยงบนเครื่องบินก็จะพลาด
โอกาสลิ้มรสอาหารรสดีของมาเลเซียแล้วก็ต้องหิ้วท้อง
ว่างๆไปจนเกือบถึงมื้อเย็น 
 Nasi Lemak เป็นข้าวมัน (ข้าวเจ้าหุงด้วย

กะทิ) ราดแกงคล้ายแกงมัสมั่นเนื้อหรือไก่ มีปลาไส้ตัน
ทอดกรอบ ถั่วและไข่ครึ่งฟองเป็นเครื่องเคียง เหมาะ
สำาหรบัมือ้เทีย่งบนเครือ่งบนิจากเชยีงใหมไ่ปกวัลาลมัเปอร ์

3. การเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์
 รายการที่ต้องจ่ายเงิน RM บนเครื่องบินอีก
รายการคือค่าโดยสารรถยนต์ (Sky Bus) จากสนามบิน
เข้าสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์คนละ 9 RM ซึ่งเขามีบริการ
จำาหน่ายตั๋วบนเครื่องบินเลย เมื่อลงจากเครื่องบิน และ
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางแล้วก็ตรงไปขึ้น
รถยนต์ (Sky Bus) ที่เขาจัดบริการได้เลย โดยนั่งรถยนต ์  
(Sky Bus) เขา้เมอืงกวัลาลมัเปอร ์ระยะทาง 80 กโิลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1.30-2  ชั่วโมงไปถึงสถานีสุดท้ายที่ 
KL.Sentral ในเมืองกัวลาลัมเปอร์
 หากต้องการใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองน้อยกว่า
นั้นก็นั่งรถยนต์ (Sky Bus) ที่บริการระหว่างสนามบิน 
Low Cost  Carrier Terminal (LCC-T) ไปลงที่สนามบิน
นานาชาติ (KLIA) ซึ่งมีทั้งรถโค้ชด่วน (ออกทุก1ชั่วโมง) 
และรถไฟด่วน (ERL) KLIA เอะก์เปรส (ออกทุก 30 
นาที) ซื้อตั๋วตามราคาที่กำาหนดว่าลงสถานีไหนราคา
เท่าไร  หากขึ้นรถไฟด่วน (ERL) เข้าเมืองกัวลาลัมเปอร ์
ก็รวดเร็วที่สุด 

4. สนามบินของมาเลเซีย
 สนามบินแห่งเก่าของสหพันธรัฐมาเลเซียอยู่
ใกลต้วัเมอืงกวัลาลมัเปอรเ์หมอืนดอนเมอืงของกรงุเทพฯ 
และเหมอืนสนามบนินานาชาตเิชยีงใหมข่องเมอืงเชยีงใหม ่
ตอ่มายา้ยสนามบนิแหง่ใหมไ่ปทีซ่ปงั อยูห่า่งจากตวัเมอืง
กัวลาลัมเปอร์ประมาณ 80 กิ โลเมตร เรียกว่ า
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA)เป็นศูนย์
รวมเที่ยวบินนานาชาติ มุ่งหมายให้เป็น World’s Best 
Airport อาคารใหญ่โตหรูมาก ต่อมาแยกอีกสนามบิน
สำาหรับสายการบิน Low Cost เป็นสนามบิน Low 
Cost  Carrier Terminal (LCC-T)   มีอาคารผู้โดยสาร
โครงสร้างราคาถูกแบบห้างโลตัส ห้างคาร์ฟูในเชียงใหม่ 
โชว์โครงเหล็ก ท่อแอร์ ฯลฯ  ให้ผู้โดยสารเดินฝ่าแสงแดด
หรือฝน-ลมเพื่อขึ้นลงเครื่องบินเหมือนสนามบินเชียงราย 
สนามบินแม่ฮ่องสอนฯลฯ ไม่มีบริการรถยนต์ขนส่ง
ผู้โดยสาร เป็นสถานีรวมของ Air Asia ดังนั้นผู้โดยสาร

 ช่วง “วันพ่อแห่งชาติ”  ผู้เขียนกับลูกชายไปกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของ สหพันธรัฐ
มาเลเซีย (Federation of Malaysia)  โดยขึ้นเครื่องบินสาย Air Asia จากเชียงใหม่ซึ่งเครื่องบินขึ้น
เวลา ประมาณ 11.10 นาฬิกา ไปถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์เวลา 14.00 น. จึงขอรายงานต่อผู้อ่านที่
ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ พ.ศ.2558 ดังนี้  



22 23 ร่มพยอม ร่มพยอม

จากเชียงใหม่เดินทางด้วย Air Asia ไปมาเลเซียก็ต้องใช้
บริการสนามบิน Low Cost  Carrier Terminal (LCC-T) 
ควรเตรียมร่มหรือหมวกไปด้วย เพราะมาเลเซียฝนตก
ชุกเหมือนภาคใต้ของไทยเมื่อเครื่องบินลงต้องลงเดิน
เข้าอาคารผู้โดยสาร Low Cost  Carrier Terminal (
LCC-T) ฝนไม่ตกก็แสงแดดจ้ารอรับแน่นอนเพราะเที่ยว
บินจากเชียงใหม่ 11 นาฬิกาก็ไปถึงเมืองหลวงของ
สหพันธรัฐมาเลเซียประมาณ 14.00 นาฬิกา (มาเลเซีย
นับเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงเหมือนสิงคโปร์)
 ทั้งสองสนามบินมีรถยนต์ (Sky Bus) รถโค้ช
ด่วน (ออกทุก 1 ชั่วโมง) และรถไฟด่วน  KLIA เอะก์เป
รส (ออกทุก 30 นาที) บริการเข้าเมืองได้สะดวก

5. ที่พักในเมือง
 ในบริเวณท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัม 
เปอร์ (KLIA) มีโรงแรมหรูอยู่ด้วยแต่ราคาห้องพักระดับ
โรงแรมโอเรียนเตลดาราเทวีที่เชียงใหม่ นั่งรถยนต์ (Sky 
Bus) หรือรถโค้ชด่วน (ออกทุก 1 ชั่วโมง)  หรือรถไฟ
ด่วน KLIA Express เข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์หาที่พักซึ่งมี
ให้เลือกมากมายจะเหมาะกว่า 
 ลูกชายผมเลือกจองที่พักทาง Internet ที่ 
YMCA KUALA LUMPUR ได้ราคาห้องละ 80 RM ต่อ
คืนและอยู่ใกล้ KL.Sentral สถานีรถทุกประเภทในเมือง
กวัลาลมัเปอร ์ลงจากรถยนต ์(Sky Bus)ทีม่าจากสนามบนิ
ก็เดินผ่านตลาดข้างสถานีข้ามถนนเดินไปประมาณ 200 
เมตรถึงสี่แยก เดินเลี้ยวขวาจากสี่แยกไปประมาณ 100 
เมตรก็ถึงที่พัก YMCA KUALA LUMPUR 
 ที่ KL.Sentral มีรถขนส่งมวลชนให้เลือก คือ         
(1) รถโดยสารประจำาทาง (2) รถไฟฟ้าโดยสาร (3) รถ
รางร่วมขนส่งเบา (LRT) ฯลฯ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ
อย่างสะดวกมาก  ขากลับก็ต้องมาลงที่ KL.Sentral 
เดินกลับเข้าที่พัก

6. ดินแดนที่ต่อมาเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย
 ดินแดนที่ต่อมา (คศ.1963/พศ.2506) เป็น
สหพันธรัฐมาเลเซีย ประกอบด้วยแผ่นดินคาบสมุทร
มลายู  เสี้ยวเหนือของเกาะบอร์เนียวหรือบอร์เนียว 
ซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือ) ซาราวัก และดินแดนสหพันธ์
ของเกาะลาบวน  

 ด้านคาบสมุทรมลายูมีพื้นที่ 131,573 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยรัฐ 11 รัฐ  คือปะลิส ไทรบุรี  
(เกดะห์) ปีนัง เประ  เนกรีเซมบิลัน ปะหัง ตรังกานู 
และกลันตัน ส่วนดินแดนเกาะบอร์เนียวเหนือ  ซาราวัก 
และดนิแดนสหพนัธข์องเกาะลาบวนมพีืน้ทีร่วม 198,000 
ตารางกิโลเมตร (ช่วง ค.ศ.1963-1965 /พ.ศ.2506-
2508รวมเกาะสิงคโปร์ด้วย)
 คาบสมุทรมลายูและรัฐต่างๆของบอร์เนียวตั้ง
อยู่ระหว่าง 2 องศาและ 6 องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร มี
ลมตะวันออกเฉียงเหนือพัดจากทะเลจีนใต้ลงมาช่วง
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม และจะมีลมตะวันตกเฉียง
ใต้พัดผ่านในช่วงเดือนเมษายน-พฤษภาคม ดินแดน
มาเลเซียจึงมีทำาเลเป็นเมืองท่าสำาคัญในเส้นทางการค้า
ระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งเรือต้องอาศัยลมมรสุมประจำาปี 
 ดินแดนนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ 
เช่นป่าทึบที่มีไม้สำาคัญเช่นไม้เนื้อหอม ยางสน หวาย 
ฯลฯ ของป่า เช่น ครั่ง  ขี้ผึ้ง ฯลฯ เครื่องเทศ สัตว์ป่า 
สัตว์ทะเล  สินค้าทะเล เช่น ปะการัง กระดองกระฯลฯ 
สินแร่เช่นทองคำา แร่ดีบุก ฯลฯ
 คนพื้นเมือง คือมลายูกลุ่ม “ภูมิปุตรา”  
(Bumiputera บุตรชาย-บุตรสาวแห่งแผ่นดิน)  ปัจจุบัน
เรยีกวา่โอรงัอา-ซล ี(Orang Asil แปลวา่ประชากรดัง้เดมิ) 
ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1). พวกโอรังอา-ซลีทาง
เหนือเช่นพวกมันดิ (Mendriq) แถบต้นน้ำากลันตัน พวก
เกินซิว (Kensiu) แถบไทรบุรี 2). พวกซ-นอย (Senoi)  
3). พวกโอรังอา-ซลีทางใต้ ถือเป็นบรรพบุรุษของชาว
มลายูจึงถูกคนต่างถิ่นแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรตลอด
มา (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลีโอนาร์ด วาย 
อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปลโดยพรรณี ฉัตร
พลรักษ์ มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ กรุงเทพ:มูลนิธิ
โครงการตำาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2549 
หน้า 1-10) 

7. สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป
 เอกสารโบราณ เช่นนิทานสันสกฤตชื่อกถา
สริตสาครของโสมเทวะเมื่อศตวรรษที่ 11 กล่าวถึงดิน
แดนชื่อสุวรรณภูมิกับสุวรรณทวีป สุวรรณภูมินั้นมีผู้
สนันษิฐานไวห้ลายคนและหลายแหง่เชน่เพนเซอรผ์ูศ้กึษา
กถาสริตสาครว่าสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทอง คือพม่า

ตอนล่าง อาจเป็นสะเทิมหรือสุธรรมวดี แผ่นดินมอญ
ทางปากแม่น้ำาคง บางคนว่าอยู่ที่นครปฐม และบางคน
ว่าอยู่บริเวณอำาเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ดู มานิต 
วัลลิโภดม สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน กรุงเทพ: สำานักพิมพ์
การเวก 2521)
 ส่วนสุวรรณทวีป นั้นตามศัพท์ทวีปแปลว่า 
“ที่มีน้ำาอยู่ 2 ด้าน” หมายถึงดินแดนระหว่างแผ่นน้ำา 2 
ข้าง  วอร์เดอร์ผู้ศึกษานิทานสันสกฤตคิดว่าสุวรรณทวีป
หมายถึงเกาะสุมาตรา มอเนียร์ วิลเลี่ยมส์ ผู้เขียน
พจนานุกรมสันสกฤตแปลคำาว่าสุวรรณทวีปว่า “เกาะ
ทอง” เขาเห็นว่าน่าจะหมายถึงเกาะสุมาตรา  ซึ่งตาม
ศัพท์ดินแดนที่มีแผ่นน้ำา 2 ข้างอาจหมายถึงคาบสมุทร
มลายูก็ได้ มีนิทานนานาชาติกล่าวถึงดินแดนสุวรรณภูมิ
และสุวรรณทวีป โดยหมายถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
มัง่คัง่ดว้ยโภคทรพัย ์เปน็จดุหมายปลายทางของผูเ้ดนิทาง
ค้าขายทางเรือ (ดู กุสุมา รักษมณี  “สุวรรณภูมิ” ใน
นิทานนานาชาติ  ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 5 
เดือนมีนาคม 2547 หน้า 112-118) 

8. อาณาจักรโบราณบนแหลมมลายู
 จดหมายเหตุจีนสมัยราชวงศ์เหลียง (พ.ศ. 
1045-1099/ค.ศ.502-556) กล่าวถึงอาณาจักรลังยา
เสียว (Lang-ya-hsiu) หรืออาณาจักรลังกาสุกะ โดย
กล่าวว่า “ตั้งมาแล้วกว่า 400 ปี” ศูนย์กลางอยู่ที่ปัตตาน ี 
เหนือขึ้นไปมีอาณาจักรตามพรลิงค์ อยู่ฝั่งตะวันออก
ของแหลมมลายู มีศูนย์กลางที่นครศรีธรรมราช ดินแดน
ของ “จตคุามรามเทพ” และอาณาจกัรพนัพนั มศีนูยก์ลาง
อยู่แถบบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี  ส่วนด้านตะวันตก
ของแหลมมลายูมีเมืองตักโกละ แม้วงวิชาการยังถกเถียง
กันว่าอยู่ที่ไหนระหว่างเมืองตะกั่วป่า (จ.พังงา) ตรัง (จ.
ตรัง) และคลองท่อม (จ.กระบี่) แต่เมื่อผู้เขียนได้สำารวจ
ร่องรอยประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้านฝั่งทะเลอันดา
มันเช่นเทวรูปพระนารายณ์  จารึก  ลูกปัด ฯลฯ ผู้เขียน
เหน็ดว้ยกบัขอ้สนันษิฐานทีว่า่ เมอืงตกัโกละหรอืตกัโกลา
อยู่ที่เมืองตะกั่วป่า
 ทางใต้ลงไปมีการพบลูกปัดแบบอินเดียและ
แบบโรมันที่แคว้นยะโฮว์  มีการพบจารึกที่บุกิต เมรียม
ที่แคว้นไทรบุรี  และพบจารึกภาษาสันสกฤตในพุทธ
ศาสนาสมัยพุทธศตวรรษที่ 10 –11 ที่แคว้นไทรบุรี 

 ที่เปรัคพบหัวแหวนทำาด้วยหินคอร์เนเลียน 
จารึกนามว่าศรีวิษณุวรมัน คล้ายกับที่ประทับตราบาง
ชิ้นที่เคยพบที่เมืองออกแก้ว เมืองท่าของอาณาจักรฟู
นัน (ดู หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตร์เอเซีย
อาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000 กรุงเทพ: คณะกรรมการชำาระ
ประวัติศาสตร์ไทย 2522 หน้า 27-29)
 ที่ซาราวักพบกระโหลกศีรษะที่ฝังลึกในถ้ำา
นีอะห์ แห่งซาราวัก อายุราว 38,000 ปีและพบร่องรอย
คนบางพวกเช่นนีกริโต อยู่ในป่าดงดิบของมาเลเซียอย่าง
น้อยตั้งแต่ 10,000 ปี (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลี
โอนาร์ด วาย อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปล
โดยพรรณี ฉัตรพลรักษ์ มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ 
กรุงเทพ: มูลนิธิ โครงการตำาราสังคมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 2549 หน้า 18, 21)

9. การติดต่อกับอินเดียและจีน 
 การค้าสมัยต้นๆ มีการติดต่อกับอินเดียและ
จีน   ยุคก่อนมะละกาจึงมีอิทธิพลของอินเดียทั้งในคติ
ฮินดูและพุทธในวัฒนธรรมมลายู ดังปรากฏคำาอินเดีย
ในภาษามาลายูหลายคำา เช่น โดซา (บาป) เมอร์เดกา(มี
อำานาจ เป็นอิสระ) ปัวซา (อดอาหาร) นรกา (นรก) 
ฯลฯ ขณะที่มหากาพย์ของอินเดียเช่นรามายณะได้กลาย
เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมลายู
 หลักฐานจีนก่อนศตวรรษที่ 5 กล่าวถึงการ
ปราบปราม “10 ราชอาณาจักร” ของฟูนัน สินค้าต่าง
ประเทศที่ชาวจีนต้องการมากที่สุดคือรายการสินค้า 
ฟุ่มเฟื่อยจากเอเซียตะวันตก หรือสินค้าเปอร์เซีย ซึ่ง
นอกจากมาทางบกแล้วยังมาทางทะเล ซึ่งตั้งแต่ศตวร
รตที่ 5 มีการใช้ทะเลเพิ่มการขนส่งสินค้าระหว่างเอเซีย
ตะวันตกกับจีนมากขึ้น บริเวณช่องแคบมะละกาเป็น” 
ช่องทางซึ่งการจราจรทางบกและทางทะเลของชาวต่าง
ประเทศต้องผ่านเข้ามา” ของประจำาถิ่นทั้งของทะเล
และของป่าในเขตพื้นที่มลายูจึงกลายเป็นสินค้ามีค่าใน
จีน (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลีโอนาร์ด วาย 
อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปลโดยพรรณี ฉัตร
พลรักษ์  มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ กรุงเทพ: มูลนิธิ
โครงการตำาราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2549 
หนา้ 27, 31-32) ราชอาณาจกัรใหญท่ีม่อีทิธพิลในบรเิวณ
ช่องแคบมะละกาในช่วงศตวรรษที่ 7- 13 คืออาณาจักร
ศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลางบนเกาะสุมาตราที่ปาเลมปัง 
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 การสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  เกิดขึ้น
พร้อมกับการสถาปนาเมืองแม่ฮ่องสอน  ดังนี้
 
แม่ฮ่องสอน : เมืองที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้คติการสร้างเมือง
ของไทยใหญ่
 การสถาปนาเมืองแม่ฮ่องสอน เป็นผลจาก
นโยบายทางการเมืองของสยามที่ส่งผ่านนครเชียงใหม่  แต่
ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง  มีพื้นที่
ราบแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย  การคมนาคมที่จะเข้าถึงเมือง
แม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยความยากลำาบาก  นครเชียงใหม่ได้

แม่ฮ่องสอน
การสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนก่อนทศวรรษ 2520  

ให้อิสระในการสร้างเมืองแก่พญาสิงหนาทราชา  ผู้นำาชาว
ไทยใหญ่ที่เชียงใหม่ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน  เป็น
เหตุให้การสร้างเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วน
มากเป็นชาวไทยใหญ่  ถูกสถาปนาขึ้นภายใต้ความคิดใน
การสร้างเมืองแบบไทยใหญ่   
 การสร้างเมืองในช่วงต้น สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่มั่นคงที่ปรากฏอยู่ทั่วไปตามแนวชายแดน โดย
เฉพาะความเคลื่อนไหวของผู้คนตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา  และไม่สามารถควบคุมได้  สภาพพื้นที่มีสถานะ
เป็นสูญญากาศทางอำานาจ  ส่งผลให้การสร้างเมือง

เรื่อง : ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

และมีพิธีการ “เลี้ยงผีเจ้าเมือง” หรือบวงสรวงอารักษ์เมือง 
ในช่วงก่อนเข้าพรรษาของทุกปี  และในพิธีกรรมนี้จะมีการ
ลงทรง  เพื่อทำานายทายทักความเป็นไปของบ้านเมืองด้วย    
 การที่ เชียงใหม่ให้อัญเชิญวิญญาณ “อารักษ์
เมือง” จากเชียงใหม่ไปเป็นอารักษ์เมืองแม่ฮ่องสอนนั้น  
หากพิเคราะห์ดูในทางการเมืองแล้ว  เป็นการใช้อำานาจ
ผ่านทางจิตวิญญาณโดยอาศัยความเชื่อเรื่องผี   ซึ่ ง
เป็นความเชื่อดั้งเดิม  ที่มีร่วมกันของกลุ่ม “ไต”  โดย
เชียงใหม่ได้ใช้ผีโยนหรือผีคนเมือง  ซึ่งเป็นอำานาจเหนือ
ธรรมชาติ  ในการแสดงความเป็นเจ้าของพื้นที่ทางจิต
วิญญาณ  และเพื่อเป็นเครื่องมือในการควบคุมกลุ่ม
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่ง  เมื่อเจ้าพ่อประทับทรงใน
ม้าขี่หรือร่างทรง  สนทนาด้วย “กวามโยน” หรือภาษา
พื้นเมือง(แบบเชียงใหม่)  เนื่องจากเป็นผีคนเมืองไม่
สามารถพูดภาษาไทยใหญ่ได้   อีกทั้งการแต่งกายของม้าขี่
เมื่อประทับทรงและพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการยกขัน  คาถา
อาคม  การเสกเป่า  การรักษาโรค  ฯลฯ  จะเป็นไปตาม
แบบอย่างเชียงใหม่  แสดงให้เห็นว่าไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  
ยอมรับอำานาจของเชียงใหม่อย่างเต็มใจ  และมีความ
คุ้นเคยและยอมรับกับวัฒนธรรมของคนเมืองหรือ “โยน”  
และกลืนกลายให้เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน
 หอเจ้าฟ้า  เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่แสดงถึงความเป็น
ไทยใหญ่  เอ็ดมุน ลิช (Edmund Leach) นักมานุษยวิทยา
ชาวอังกฤษ  ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของกลุ่มไทยใหญ่  ซึ่งตั้งรกราก  
พำานักอาศัยอย่างกระจัดกระจายในรัฐฉานของพม่า และ
บริเวณใกล้เคียงเอาไว้ว่า ชุมชนชาวไทยใหญ่มีลักษณะ
เฉพาะที่สำาคัญอย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือ ประการ
แรกชุมชนไทยใหญ่เป็นชุมชนที่มีวิถีการผลิตแบบนาดำา  
นิยมตั้งรกรากในบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา  ริมฝั่ง
แม่น้ำา  หรือที่ราบลุ่มอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการทำานาดำาและ
ปลูกข้าวเจ้า ประการที่สอง คนไทยใหญ่เป็นชาวพุทธ  
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และประการที่สามชุมชน
ไทยใหญเ่ปน็สว่นหนึง่ของรฐัแบบไท  หรอืระบบการปกครอง
ที่มีเจ้าฟ้าเป็นประมุข4

แม่ฮ่องสอนยังมีความจำาเป็นที่จะต้องสร้างกำาแพงเมืองและ
ขุดคูเมือง เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและกองโจร  
แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวความคิดเรื่องเมืองแบบใหม่ได้เกิด
ขึ้นและขยายตัวเข้ามาในภูมิภาคนี้แล้ว  กล่าวได้ว่าการ
สร้างเมืองแม่ฮ่องสอนเป็นการสร้างเมืองแบบจารีตรุ่น
สุดท้ายในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งปรากฏแนวกำาแพงเมืองและ
ประตูเมือง1   ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน  
 การสร้าง  “หอเจ้าเมือง” และ “หอเจ้าฟ้า”  ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ทางอำานาจ  ทั้งอำานาจทางจิตวิญญาณและ
อำานาจในโลกมนุษย์  “เจ้าเมือง” หรือ “ผีเจ้าเมือง”  
หมายถึง  วิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความรักและเป็นห่วง
บ้านเมือง  เป็นบุคคลสำาคัญทางประวัติศาสตร์หรือเป็น
วีรบุรุษในตำานาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักรบ  เมื่อสิ้นชีวิตจะ
กลายเป็นดวงวิญญาณที่มีฤทธิ์อำานาจ  ชาวไทยใหญ่เรียก
ว่า “เจ้าบ้านเจ้าเมือง”  เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านหรือสร้าง
เมือง  ชาวไทยใหญ่จะสร้าง “หอ” หรือศาลเจ้า  เพื่อให้
เป็นที่สิงสถิตของผีเจ้าเมือง  เพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้
ร่มเย็นเป็นสุข   
 เมื่อพญาสิงหนาทราชาได้รับคำาสั่งจากพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ให้มาตั้ ง เมืองแม่ฮ่องสอน พร้อมกับ
ตำาแหน่งเจ้าเมือง  ทางเชียงใหม่ได้แนะนำาว่าพื้นที่สร้าง
เมืองแม่ฮ่องสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครเชียงใหม่  จึงควร
อัญเชิญ “ผี” จากทางเชียงใหม่ไปปกปักรักษาบ้านเมือง  
โดยให้เชิญ “เจ้าข้อมือเหล็ก”  ซึ่งเป็นวีรบุรุษในตำานาน
และเป็นความเชื่อร่วมกันของไทยใหญ่และไทยยวน  ซึ่ง
โดยปรกติจะสิงสถิตอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาว  ให้ไปเป็น
อารักษ์บ้านเมือง  เจ้าข้อมือเหล็กเป็นผีที่ได้รับความเคารพ
นับถือทั่วทั้งดินแดนล้านนา  ดังปรากฎศาลและม้าขี่หรือ
ร่างทรงเจ้าพ่อข้อมือเหล็กทั้งในพื้นที่เชียงใหม่  ลำาพูน  
ลำาปาง ตาก2  ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าข้อมือเหล็กได้ถูกอัญเชิญไป
สิงสถิตที่หอเจ้าเมืองปาย  เป็นที่เคารพสักการะของชาว
ไทยใหญ่ในเมืองปายเป็นอย่างมาก  พญาสิงหนาทราชาได้
มากระทำาพิธีอัญเชิญเจ้าข้อมือเหล็กจากอำาเภอปายเพื่อให้
ไปเป็นอารักษ์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่ง3  โดยสร้างหอ
เจ้าเมืองใกล้กับสถานที่ตั้งของหอเจ้าฟ้า  ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองและเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงสูงที่สุด  

1  ปัจจุบันปรากกฎแนวกำาแพงที่ก่อด้วยอิฐและรอยประตูขัวมุงทางด้านทิศใต้ของเมืองแม่ฮ่องสอน
2  ส่งสการดอทคอม. 2552.  ฟ้อนผีล้านนา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา 
    http://www.songsakarn.com/forum/forumdisplay.php?fid=16&page=1 (25 กันยายน 2552)
3  โยธิน บุญเฉลย และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการนำาร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม  
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 952.
4  ยศ สันตสมบัติ, หลักช้าง : การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง, หน้า 234.

ภาพ : ภูมิ นริศชาติ
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 พญาสิงหนาทราชา มีบรรดาศักดิ์ในชั้น “พญา”  
ตามระบบการปกครองแบบจารีตของเชียงใหม่5  โดยที่
สยามไม่ได้รับรองการแต่งตั้ง  เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็ก
ไมม่คีวามสำาคญัมากนกั  แตด่ว้ยสภาพพืน้ทีท่ำาใหแ้มฮ่อ่งสอน
มีอิสระในการปกครองตนเองค่อนข้างสูง  และสามารถ
แสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างเต็มที่  เมื่อได้รับตำาแหน่ง
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน  พญาสิงหนาทราชา  ได้สร้างเมือง
อย่างเต็มความสามารถ  และได้สร้างให้ตนเองอยู่ในสถานะ 
“เจ้าฟ้าเมืองแม่ฮ่องสอน”  ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่
ที่เชื่อว่าเมืองต้องมีเจ้าฟ้าปกครอง  ซึ่งจะส่งผลให้บ้านเมือง
อยู่ร่มเย็นเป็นสุข  ตามความเชื่อที่ว่าเจ้าฟ้าคือ “เจ้าผู้เปิ่งพ้า
งำาหลิน  เป๋นเจ้าน้ำาหลินหินผา”6 พร้อมกันนี้ได้สร้างบ้านพัก
ของตนทางทิศตะวันออกของเมืองใกล้กับ  “หอเจ้าเมือง”  
ชาวเมืองทั่วไปเรียกบ้านของพญาสิงหนาทราชาว่า  “หอ
เจ้าฟ้า”  บริเวณดังกล่าวปัจจุบันเป็นแบ่งเป็นพื้นที่ของทาง
ราชการ  ได้แก่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน  
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน  และส่วนหนึ่งยังเป็นบ้านของ
ทายาทพญาสิงหนาทราชา  ซึ่งยังมีความทรงจำาและเรียก
ขานกันว่า  “หอเจ้าฟ้า” จนถึงปัจจุบัน  ไทยใหญ่ใน
แม่ฮ่องสอนส่วนหนึ่งเรียกลูกเขยของเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายซึ่ง
ยังมีชีวิตอยู่ว่า  “พ่อเฒ่าในหอ”7  และเรียกบริเวณหอเจ้าฟ้า
เก่าว่า  “วางหอ”8 
 “หอเจ้าฟ้า”  มีลักษณะเป็นหมู่เรือนขนาดใหญ่
เชื่อมต่อถึงกันจำานวน 12 หลัง9 ประกอบด้วยเรือนนอน  
รับแขก  ห้องโถง  ครัว  เป็นต้น  โดยขนาดและที่ตั้งซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันออกและมีระดับพื้นที่ที่สูงที่สุด  เพื่อแสดง
ความสูงกว่าโดยผ่านระดับของพื้นที่  ตามความเชื่อเรื่อง
ระบบโลกภูมิ  ซึ่งมีจุดสูงสุดคือยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็น
แกนกลางของจักรวาลและเป็นทิพย์พิมานขององค์อินทราธิ
ราช และตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่  จะสร้างหอหรือ
คุ้มทางทิศตะวันออกของเมืองเพื่อรับแสงตะวันก่อนโดยไม่
ต้องผ่านเรือนใคร  รวมถึงการสร้างเรือนหลวงซึ่งเป็นเรือน
นอนและห้องโถงให้ขนานในแนวเหนือใต้ ทั้งนี้เพื่อมิให้ 

“จ๋อมเฮิน” หรือหน้าจั่วเรือน หันไปทางทิศตะวันออกหรือ
ไทยใหญ่เรียกว่า “จ๋อมเฮินแตงวัน”  เพราะจะทำาให้
เจ้าของและผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่เป็นสุข  การอยู่เรือนหมู่ 12 
หลัง  เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่พญาสิงหนาทราชา สร้าง
ขึ้นเพื่อสถาปนาความเป็นเจ้าฟ้าตามความเชื่อแบบ
ไทยใหญ่ให้แก่ตน     
 การสร้างหอหรือเรือนของพญาสิงหนาทราชา
นั้น  ไม่อาจสร้างเป็นทรงปราสาทตามอย่างเจ้าฟ้าในรัฐ
ฉานได้  เนื่องจากสถานภาพของพญาสิงหนาทราชา  เป็น
เพียงขุนนางของพระเจ้านครเชียงใหม่  ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสยามอีกชั้นหนึ่ง  ตำาแหน่ง “พญา” เป็น
ตำาแหน่งตามระบบการปกครองแบบจารีตของเชียงใหม่  มี
สถานะเป็นพ่อเมือง  ซึ่ งปกครองดูแล พื้นที่ที่ ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะอยู่ไกลและมีอิสระในการ
สร้าง เมืองมากพอสมควรแต่ก็ ไม่อาจกระทำาการได้
ตามอำาเภอใจ  แต่เพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้แก่ตัวเอง หมู่เรือน 
12 หลัง จึงเป็นนัยยะเพื่อแสดงให้กลุ่มไทยใหญ่ด้วยกันรับรู้
ในสถานภาพความเป็นใหญ่ของตนในพื้นที่นี้  ภายหลังใน
ช่วงที่พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่)  ได้ปกครองเมือง
แม่ฮ่องสอนเกิดไฟไหม้หอเจ้าฟ้า  จึงได้สร้างหอใหม่ขึ้น  
เป็นหมู่เรือน 4 หลังซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก10

 การที่พญาสิงหนาทสามารถสถาปนาความเป็น
เจ้าฟ้าของตนในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ได้สำาเร็จนั้นมีปัจจัย
ที่สนับสนุนหลายประการ  ทั้งสิทธิธรรมในการปกครองที่
ได้รับจากเชียงใหม่  สถานภาพทางเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่
ประกอบกับการเป็นผู้มีบริวารมาก  ประการสำาคัญคือ  
ชาวไทยใหญ่มีความทรงจำาที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับเมืองที่ต้องมี
เจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครอง  จนกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของกลุ่ม
ชาติพันธุ์นี้  และเมื่ออพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ก็พร้อมที่
จะยกย่องผู้นำาให้มีฐานะเทียบเท่ากับเจ้าฟ้า11  ตามความ
ทรงจำาที่มีอยู่ และยอมรับในสถานภาพที่แตกต่างกันตาม
ลำาดับชั้นซึ่งในคำาสอนของพระพุทธศาสนากล่าวเสมอว่า
เป็นเรื่องของบุญทำากรรมแต่ง  

5 ภูเดช  แสนสา. เมืองลอง : ความผันแปรของเมืองขนาดเล็กในล้านนา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552, หน้า 112.
6  ผู้เป็นใหญ่เหนือฟ้าเหนือดิน  เจ้าแผ่นดินแผ่นฟ้า
7 พ่อเฒ่าในหอคือนายประพิณ  จันทรประยูร  สามีของเจ้านางภรณี  จันทรประยูร  ธิดาของพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่)
8  วาง  เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า  บริเวณ , หอ  แปลว่า  คุ้มหรือวัง  เพราะฉะนั้นคำาว่า “วางหอ”  แปลว่าอาณาเขตหรือพื้นที่บริเวณคุ้มหรือวัง
9 สัมภาษณ์คุณแม่สมจิต  จันทรประยูร  อายุ 75 ปี  ทายาทพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี  14 ถ.นิเวศพิศาล  ต.จองคำา อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน,   วันที่ 15 
มิถุนายน พ.ศ.2552
10 สัมภาษณ์คุณแม่สมจิต  จันทรประยูร
11 เจ้าผู้ครองนครไทยใหญ่เรียกว่า “เจ้าฟ้า”  มีลำาดับศักดิ์ลดหลั่นกันไปตามขนาดและความสำาคัญของเมือง 

 ในฐานะประมุขของเมือง  เจ้าฟ้าเปรียบเสมือน
พอ่  ทีต่อ้งใหค้วามเมตตา  ความเปน็ธรรมและความยตุธิรรม
ต่อชาวเมือง  เป็นผู้นำาในการทำานุบำารุงพระพุทธศาสนา  
และงานปอยหรือประเพณีต่างๆ  ดังเห็นได้จาก  พญา
สิงหนาทราชา  พยายามสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่  เช่น  
การสร้างเจดีย์บนภูเขา  (พระธาตุดอยกองมู)  การสร้าง
พระนอนซึ่งเป็นพระประจำาวันเกิดที่มีความยาวถึง 12 เมตร  
การสร้างเจดีย์วัดผาอ่าง   ซึ่งเป็นการแสดงความมีบารมี
เหนือผู้อื่น  และเป็นผู้นำาที่ดีตามความนิยมของชาว
ไทยใหญ่ซึ่งมีคติว่าเกิดมาเพื่อ  “หิมกันกิ๋น หิมกั๋นหลู่” ซึ่ง
หมายถึงมนุษย์เกิดมาเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และสร้าง
สมบุญกุศลไว้ในภพหน้า และไทยใหญ่จะนิยมผู้นำาที่   
“อ๋อนกิ๋น อ๋อนหลู่” หมายถึงการเป็นผู้นำาทั้งการดำาเนิน
ชีวิต การประกอบสัมมาอาชีวะ และสร้างกองการกุศล       
 นอกจากการสร้างหอเจ้าเมืองและหอเจ้าฟ้า ซึ่ง
แสดงถึงความเป็นเมืองแบบไทยใหญ่แล้ว  การสร้างเมือง
แม่ฮ่องสอน  ยังได้นำาคติเกี่ยวกับการสร้างวัดและหนองน้ำา
คู่บ้านคู่เมือง  มาใช้ในพื้นที่นี้ด้วย  เมืองของไทยใหญ่ในรัฐ
ฉาน  หากเป็นเมืองใหญ่ที่ปกครองโดยเจ้าฟ้าหลวง  จะมี
การสร้างวัดประจำาองค์เจ้าฟ้า  เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองได้แก่ 
“วดัจองคำา” ซึง่ปรากฏอยูใ่นเมอืงใหญท่ัว่ไป เชน่ จองคำาเมอืง
แสนหวี  จองคำาเมืองนาย  จองคำาลายค่า  วัดจองคำา  หมาย
ถงึวดัทองคำา  โดยการสรา้งวดั (วหิาร) จะปดิดว้ยทองคำาเปลว
ทั้งหลัง  แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำานาจบารมีของผู้
สรา้ง  วดัจองคำาเมอืงแมฮ่อ่งสอน  นอกจากจะเปน็วดัประจำา
ของเจ้าเมืองแล้วยังใช้ เป็นสถานที่ประกอบพิธีดื่มน้ำา
พิพัฒน์สัตยา12  ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวงประจำาจังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 วัดม่วยต่อ หมายถึง วัดอันเป็นสถานที่ตั้งของ
สมบตัใินภพหนา้ ชาวไทยใหญม่คีวามเชือ่เรือ่งปญัจอนัตรธาน
หรืออายุของพระพุทธศาสนา ที่จะสิ้นสุดลงเมื่อครบห้า
พันปี13  และการมาโปรดของพระศรีอาริยเมตตรัยซึ่งเป็น
พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้   ในเมืองใหญ่เจ้าเมือง

จะนำาไพร่ฟ้าสร้าง “ม่วยต่อ”  คือเจดีย์และวิหารซึ่งไม่มี
พระอยู่อุทิศเป็นเขตพุทธาวาส  โดยเชื่อว่า  แม้จะพังทลาย  
หรือสลายไปตามกาลเวลาซึ่งเป็นไปตามกฎของพระ
ไตรลักษณ์  แต่เมื่อถึงยุคพระศรีอาริยเมตตรัยก็จะผุดขึ้น
มารุ่งเรืองดังเดิม  ในรัฐฉานก็ปรากฏวัดจองม่วยต่อหลาย
แห่ง เช่น จองม่วยต่อเมืองกึ๋ง  จองม่วยต่อขุนยวม  จอง
ม่วยต่อป๋างโหลง  จองม่วยต่อเมืองนาย  จองม่วยต่อลาย
ค่า  จองม่วยต่อหย่วงห้วย  จองม่วยต่อล๊อกจ็อก  เป็นต้น
 คติการสร้างพระธาตุบนภูเขาเป็นอีกความเชื่อ
หนึง่ของชาวไทยใหญ ่ รวมถงึชาวลา้นนาโดยทัว่ไป   แสดงให้
เห็นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่ความเชื่อผี  โดยกลุ่ม
ไทเชื่อว่า  ภูเขาสูงเป็นที่สิงสถิตของผีสางเทวดาผู้ทรงฤทธิ์   
การสร้างพระธาตุครอบบนยอดเขาแสดงถึงสถานภาพของ
พระพุทธศาสนาที่มีเหนือความเชื่อผี  และการประดิษฐาน
พระธาตุบนที่สูงยังเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงด้วย  
ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอนมีภูเขาเดี่ยวลูก
หนึ่ง  จองต่องสู่  พ่อค้าไม้ได้ขึ้นมาสร้างพระเจดีย์ไว้หนึ่ง
องค์ใน พ.ศ.2403  เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุของพระโมคคัลลานะอัครสาวกเบื้องซ้าย 
ต่อมาเมื่อพญาสิงหนาทราชาได้รับตำาแหน่งเจ้าเมือง
แม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2417)  ได้นำาชาวเมืองขึ้นมาสร้างพระ
เจดีย์ไว้อีกหนึ่งองค์  เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุของพระสารีบุตรพระอัครสาวกเบื้องขวา14   
เพื่อให้เป็นที่สักการบูชา  และเป็นเครื่องหมายในการขึ้น
ครองเมืองตามธรรมเนียมของไทยใหญ่ซึ่งรับเอาคตินี้มา
จากพม่า 
 หนองน้ำากลางเมือง  เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การสร้างเมืองให้สมบูรณ์ตามคติแบบไทยใหญ่  เนื่องจาก
น้ำาเป็นสิ่งจำาเป็นในการหล่อเลี้ยงชีวิต   อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์  เมืองไทยใหญ่หลายแห่งมีตำานาน
การเกิดขึ้นของเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับหนองน้ำาประจำาเมือง  
เช่น  หนองแควหรือหนองแกว  เมืองนาย  หนองเขวหรือ
หนองเขียว  เมืองป๋อน  หนองตุ๋งกลางเมืองเชียงตุงฯลฯ  

12 หจช. ใบบอกหลวงวิชิตสรศาสตร์ ถึงมะนางเมี๊ยะ, วันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำา ปีฉลู จ.ศ.1251
13 ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมจะมีอายุ 5000 ปี  ดังกล่าวไว้ในธรรมว่า “ศาสนาเจ้าโคตะมะยืนยาวไหล้ห้าเหงปี๋”
14  สำานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 377.
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ซึ่งชาวเมืองต่างเชื่อว่าเป็นหนองน้ำาศักดิ์สิทธิ์ประจำาเมือง  
เป็นที่สิงสถิตของอารักษ์  พญานาคหรือผีหนอง  ซึ่งคอย
ปกปักรักษาหนองน้ำาและผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบ  คติใน
การสร้างหนองน้ำาไว้กลางเมืองของชาวไทยใหญ่นั้น  เมื่อ
วิเคราะห์จากสภาพทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่า ชาวไทยใหญ่
นิยมสร้างชุมชนหรือเมืองในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาที่
มีลำาน้ำาขนาดเล็กไหลผ่าน  การสร้างหนองน้ำาหรือสระน้ำา
กลางเมืองซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม จึงเป็นภูมิปัญญาของบรรพชน
ชาวไทยใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย  เนื่องจากในฤดู
ฝนพื้นที่หุบเขามีฝนตกค่อนข้างชุก  ลำาน้ำาขนาดเล็กไม่อาจ
ระบายน้ำาได้ทันเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงมีการสร้าง
หนองหรือสระเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำาก่อนระบายสู่ลำาน้ำา
ธรรมชาติ  
 “หนองจองคำา” ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นหนองน้ำา
ศักดิ์สิทธิ์ การเลือกพื้นที่เป็นสิ่งสำาคัญอย่างยิ่ง  เนื่องจาก
ต้องสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น  
และต้องสร้างภายใต้เงื่อนไขของการสร้างให้เป็นพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์  โดยปัจจัยทางธรรมชาติหนองจองคำาตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ลุ่มของเมือง  สามารถผันน้ำาจากลำาเหมืองที่ไหล
มาจากลำาน้ำาแม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันออกของเมืองเข้ามา
ได้  โดยไม่ต้องอาศัยน้ำาฝนเพียงอย่างเดียว  และเมื่อปริมาณ
น้ำามีมากเกินไปก็สามารถระบายออก  โดยผ่านลำาเหมืองที่
มีการขุดไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้  บริเวณหน้าวัด
จองกลาง  ซึง่น้ำาจะไหลลงสูท่ีลุ่ม่กวา่  ออกสูท่อ้งนาไปบรรจบ
กับลำาน้ำาแม่ฮ่องสอนอีกทีหนึ่ง  เป็นการผ่องถ่ายน้ำาเพื่อ
รักษาคุณภาพน้ำาไม่ให้เกิดการเน่าเสีย15  น้ำาที่ล้นออกจาก
หนองจองคำายังเกิดประโยชน์  ในการสร้างโครงข่ายระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร  ยิ่งไปกว่านั้นคนโบราณได้ใช้
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่สร้าง  “ครกน้ำา”16  คือ 
ครกกระเดื่องพลังน้ำา ซึ่งสามารถทำางานได้เองโดยพลังการ
หมุนจากระหัดวิดน้ำาซึ่งทำาหน้าที่คล้ายมอเตอร์  เพื่อตำา
ข้าวแทนแรงงานของคน  และที่สำาคัญหนองจองคำาเป็น
แหล่งน้ำาที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของเมือง   กล่าว
คือ  หนองจองคำามีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ  เต็มไปด้วย
ดอกบัว   ผักกูด  ผักบุ้ง ซึ่งชาวเมืองจะเก็บไปบูชาพระและ

นำาไปประกอบอาหาร  รวมถึงเป็นแหล่งน้ำาสำาหรับเลี้ยงวัว
พาหนะสำาคัญที่ชาวไทยใหญ่ใช้ในกิจการค้าวัวต่าง17

 ภูมิปัญญาที่แฝงไว้ในการสร้างหนองจองคำาอีก
ประการหนึ่ง  คือเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำาขนาดใหญ่เพื่อ
ปรับสภาพอากาศเมือง  กล่าวคือ  ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
แต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหนองจองคำา   โดยธรรมชาติ
แล้วกระแสลมจะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้  ส่งผล
ให้หนองจองคำาอยู่ในทิศที่เป็นหัวลม  คนโบราณใช้หลักการ
ระเหยของน้ำา  ซึ่งไอน้ำาจะถูกพัดพาไปตามกระแสลม  ส่ง
ผลให้อากาศบริเวณชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนเย็นสบายกว่า
ปรกติ   เป็นภูมิปัญญาในการปรับลดอุณหภูมิของเมืองใน
ช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี
 การรักษาหนองจองคำา  เพื่อให้เป็นแหล่งน้ำา  
แหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน  บรรพชนได้มอบอำานาจ
ความเป็นเจ้าของหนองน้ำาแห่งนี้  ให้อยู่ภายใต้การดูแล
ของอำานาจเหนือธรรมชาติ  และได้นิยามความศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างหนองจองคำา  กล่าวคือ  ประการ
แรก  การเลอืกพืน้ทีบ่รเิวณนีใ้นการสรา้งหนองน้ำาประจำาเมอืง  
นอกจากปัจจัยธรรมชาติที่เอื้อแล้วยังสร้างในบริเวณพื้นที่
ของวัดจองคำาวัดแห่งแรกของเมือง  ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศาสน
สมบัติ  ซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้  โดยผลิตซ้ำาการรับรู้ใน
กรรมสิทธิ์นี้ผ่านการตั้งชื่อหนองน้ำาเป็นชื่อเดียวกับวัด 
 ประการต่อมาดินที่ขุดจากพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นดินเหนียว  ได้ถูกนำาไปใช้สำาหรับปั้นอิฐ  เพื่อสร้าง 
“กองมูสี่สู่” หรือพระเจดีย์สี่องค์ บริเวณเชิงเขาทางขึ้นวัด
พระธาตุดอยกองมู  ซึ่งปัจจุบันได้ปรักหักพังไปแล้ว  โดย
ตั้งโรงเผาอิฐบริเวณโรงเรียนพระปริยัติธรรมหลังวัดจอง
กลาง18   รวมถึงใช้สร้างศาสนสถานหลายแห่งในตัวเมือง
แม่ฮ่องสอน  เป็นการให้ความหมายแก่ทรัพยากรที่นำาออก
มาจากสถานที่บริเวณนี้ ว่ามีความเหมาะสมในการนำาไป
สร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา  โดยเฉพาะพระเจดีย์ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งเคารพสูงสุดแทนองค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า  สอดคล้องกับความเชื่อของชาว
ไทยใหญ่ที่ต้องนำาสิ่งที่ดีที่สุดไปสร้างถวายเป็นพุทธบูชา  
เพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในภพหน้า

15 ศรีศักร  วัลลิโภดม, คู่มือฉุกคิด  ความหมายของภูมิวัฒนธรรมการศึกษาจากภายในและสำานึกของท้องถิ่น, 
    (กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก – ประไพ พิริยพันธุ์, 2551), หน้า 43.
16 โยธิน บุญเฉลย และคณะ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการนำาร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการ  สร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม   
    จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 825.
17 ชูสิทธิ์  ชูชาติ, วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย, หน้า 53.
18  โยธิน  บุญเฉลย และคณะ,  รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์  โครงการนำาร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำาหรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม       
     จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 654.

 ประการที่สาม ในการสร้างหนองจองคำาได้มีการ
สร้างศาลหรือเข่ง ทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นการกำาหนดพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของอำานาจเหนือธรรมชาติให้เป็นศูนย์กลางภูมิ
จักรวาลของหนองน้ำา รวมถึงเป็นพื้นที่ในการประกอบ
พิธีกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสร้างตำานาน “นายขาว
แขนปุ๊ด” ซึ่งเป็นวิญญาณที่รักษาหนองน้ำา เพื่อเป็นการ
ควบคุมผู้คนที่มาใช้หนองจองคำาแห่งนี้ ให้ดูแล รักษาและ
ไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้ตั้งไว้เกี่ยวกับการใช้หนอง
น้ำา
 ประการสุดท้ายหนองจองคำา ถูกกำาหนดให้เป็น
พื้นที่ในพิธีกรรมของชาวไทยใหญ่  กล่าวคือ  ในวันพระ
หรือวันสำาคัญจะมีชาวบ้านนำาข้าวปลาอาหารใส่ในกระทง
ใบตอง ซึ่งชาวไทยใหญ่เรียกว่า “ก๊อกซอมต่อ” มาถวาย
เปน็พลกีรรมที ่“เขง่นายขาวแขนปุด๊” หรอืทีเ่รยีกโดยทัว่ไปใน
เวลาต่อมาว่า “เจ้าหนอง” รวมถึงบอกกล่าวเมื่อมีพิธีกรรม
ต่างๆ   ในบริเวณหนองจองคำา  นอกจากนี้ได้มีศรัทธา
ญาติโยมช่วยกันการสร้างศาลากลางน้ำาขึ้นจำานวนสามหลัง
โดยถวายไว้เป็นสมบัติของวัดจองคำา – จองกลาง สำาหรับ
ใช้เป็นศาลาจำาศีลของผู้มาถืออุโบสถศีลในวันธรรมสวนะ  
และใช้เป็นที่พักแรมของผู้เดินทางผ่านไปมา  รวมถึงในช่วง
เดือนห้า19  ของทุกปี จะมีการจัดการแข่งขันปอยเฮอหรือ
การแข่งขันเรือหางยาวในหนองน้ำาแห่งนี้  ซึ่งเป็นประเพณี
ที่สร้างความสนุกสนานในช่วงหลังการเก็บเกี่ยวผลผลิต
ทางการเกษตร  และเป็นการเน้นย้ำาความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับน้ำาที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน  
 สังคมไทยใหญ่จัดว่าเป็นสังคมที่มีความผูกพัน
กับตลาด  ตลาดได้ถูกสร้างขึ้นพร้อมกับการสร้างเมือง
แม่ฮ่องสอน  มีการสร้าง “โหย่งกาด” ซึ่งหมายถึงศาลา
ขนาดใหญ่สำาหรับบังแดดบังฝน เพื่อให้พ่อค้าแม่ขายมา
แลกเปลี่ยนสินค้า   ในช่วงก่อนทศวรรษ 2500  นอกจาก
จะมีกาดเช้าหรือตลาดที่ผู้คนในเมืองนำาสินค้ามาขายใน
ตอนเช้ายังมีระบบวันกาดนัด  ซึ่งนำามาจากรัฐฉาน  โดย
ติดตลาดทุกๆ 5 วัน20  โดย “กาดนัด” เป็นศูนย์กลางใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนจากทั่วสารทิศ   กล่าว
คือในวันกาดนัด จะมีพ่อค้า แม่ค้า ทั้งจากในตัวเมือง

แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านโดยรอบ รวมถึงพ่อค้าจากต่าง
แดน  มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า  รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่างๆ  อีกด้วย
 ร ะบบกา รปกครอ ง ในส่ ว นท้ อ ง ถิ่ น เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ก่อนการสถาปนาระบบราชการใน พ.ศ.2453 
ยังคงใช้ระบบเดียวกันกับการปกครองแบบเมืองไทยใหญ่  
ที่มีเจ้าฟ้าเป็นประมุข มีเสนาอำามาตย์ ปู่เห็ง (กำานัน) ปู่ก้าง 
(ผู้ใหญ่บ้าน) แก่ (ผู้คุมหรือผู้นำา) ลดหลั่นกันไปตามลำาดับ   
 “ตำาแหน่งการปกครองในเมืองเงี้ยวทั้งหลายนั้น
ม ี ฟา้เมงิ ซึง่เรยีกวา่เจา้ฟา้ เปน็ประธานาธบิด ี และอำามาตย์
ใหญ่หรือมหาอำามาตย์สี่คนแต่ไม่มีกรมหรือตำาแหน่งว่าการ
พร้อมกันทั่วไป ถัดนั้นฝ่ายพลเรือน “เห็ง” เป็นตำาแหน่ง
รองอำามาตย์คล้ายพระยา รองเห็งเป็นก๊าง รองก๊างเป็นแก่ 
จเรหรือสเย ล่าม มากน้อยหากำาหนดมิได้  ฝ่ายทหารนั้นมี
โป่ ดาบคำาเป็นโป่ใหญ่ชั้นในถือเป็นผู้รักษาตัวเจ้าฟ้า ได้
บังคับบัญชาหมู่รักษาองค์ ๑๒ หมวด  และหมู่หอก หมู่ปืน 
ถุงเขียว ถุงแดง  สำาหรับแห่นำาตามเจ้าฟ้า  ซวยล่ามโปเป็น
นายทหารใหญ่ฝ่ายนอกได้บังคับบัญชาหมู่ทหารหัวเมืองหัว
บ้าน ภายนอกทั้งปวงต่อไปจะมี  โป่ใหญ่โป่น้อย รองๆ 
เป็นหลั่นกันลงมาเป็นอันมาก  ฝ่ายในราชการมีคนปฏิบัติ
รับใช้ของเจ้าฟ้า  หมู่ผู้ชายเรียกว่า  โกล่าม  หมู่ผู้หญิงเรียก
ว่า  ซวยล่าม”21

 ในด้านของกฎหมายประจำาเมืองไม่ปรากฏเป็น
ลายลกัษณอ์กัษรชดัเจนนกั  การตดัสนิคดคีวามใชก้ารอา้งองิ
กฎหมายจากพระธรรมศาสตร์22 ตัวอย่างการตัดสินคดีใน
อดีตและจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยจะว่ากล่าว
ตักเตือนหรือลงโทษตามแต่เห็นสมควร  
 ในช่วงการก่อร่างสร้างตัว  ไทยใหญ่เป็นกลุ่มที่
ได้รับสิทธิธรรมในการปกครองและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
ได้มากที่สุด  การสถาปนาความเป็นเมืองไทยใหญ่โดยมี
หัวใจคือ (1) รูปแบบการปกครองในส่วนท้องถิ่นที่จำาลอง
มาจากระบบของรัฐเจ้าฟ้า (2)  การนับถือพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทอย่างเคร่งครัดและพุทธศาสนามีบทบาท 
อย่างมากต่อระบบสังคม (3)  การนับถือผีเจ้าเมือง  ด้วย

19  ไทยใหญ่นับเดือนตามปฏิทินจันทรคติ  เดือนห้าคือช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
20 ยุ้น  วนากมล,นาง, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ, (แม่ฮ่องสอน , 2538).
21 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ  ร.๕  ต.๔๐/๓  รายงานหลวงประชาคดีกิจกราบทูลเกี่ยวกับการปกครองของเงี้ยว  หน้า ๑๙.
22 สุภางค์  จันทวานิช, ระบบการเมืองการปกครองชนชาติไท  การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่องไทศึกษา, 
    (กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่2, 2542), หน้า 38.
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หัวใจความเป็นเมืองไทยใหญ่ดังกล่าวจึงทำาให้ความเป็น
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  ได้รับการผลิตซ้ำาอย่างต่อเนื่อง  และ
ส่งผลต่อการรับรู้ว่าแม่ฮ่องสอน  เป็นเมืองของไทยใหญ่ใน
เขตสยาม  อย่างไรก็ตาม  ด้วยสภาพภูมิศาสตร์  เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทำาให้เมืองแม่ฮ่องสอนมีความสัมพันธ์
กับพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน 
และยอมรับวัฒนธรรมที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์   และเป็นปัจจัย
สำาคญัในกระบวนการสรา้ง “ตวัตน” ของความเปน็ไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน 

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน
การสร้างอัตลักษณ์บนฐานทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา

 การสร้างความเป็นไทยใหญ่ เป็นผลของการ
ปรับตัวของชาวไทยใหญ่ที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัว
เพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์
ใหมแ่ละการสรา้งจติสำานกึ ภายใตก้รอบความคดิของสำานกึใน
ความเป็นบ้านและเมือง ซึ่งเป็นสำานึกเดิมที่มีอยู่แล้วของ
ชาวไทยใหญ่  
 การนิยามว่าตนเองเป็น “ไตแม่ฮ่องสอน” หรือ 
“ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” รวมถึงการ “ให้ความหมายใหม่”  
กบัความเปน็ไทยใหญใ่นรปูแบบของประเพณแีละวฒันธรรมที่
เกีย่วโยงกบัพระพทุธศาสนาโดย “การผลติใหมข่องประเพณ”ี 
พิธีกรรมเพื่อรับใช้สังคมนั้น  มีลักษณะโน้มเอียงไปทาง
วัฒนธรรมมากกว่าด้านอื่น ซึ่งสะท้อนออกมาใน “หย่าสี่สิบ
สองเหลินไต”  คือประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทยใหญ่  
โดยมีหลายปัจจัยที่ส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์ของ
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  ดังต่อไปนี้  
 ประการแรก เงื่ อนไขของความเป็น เมือง
ไทยใหญ่ที่อยู่ในพระราชอาณาเขตสยาม  ซึ่งมีความแตกต่าง
จากเมืองไทยใหญ่ในรัฐฉานเป็นปัจจัยสำาคัญ  กล่าวคือ  
เมืองไทยใหญ่ในรัฐฉานแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ    แต่เหตุผลทางประวัติศาสตร์  เช่น  หลักฐาน
จากตำานานเมืองมาว  แสดงให้เห็นว่าไทยใหญ่ได้สถาปนา
อาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่เมืองมาวหลวง  หรืออาณาจักร  

“หมอกขาวมาวโหลง” บริ เวณที่ ราบลุ่มแม่น้ำ ามาว  
ปัจจุบันคือที่ราบบริเวณเมืองลุ่ยลี่ (Ruili) ของประเทศจีน  
หรือที่ไทยใหญ่เรียกว่า “ทุ่งมาว” ซึ่งเป็นบริเวณชายแดน 
และเป็นรัฐอิสระมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 (1311-
1365)23  อาณาจักรมาว  มีกษัตริย์ที่เกรียงไกรคือ  ขุนยี่
ขางคำา  หรือเจ้าเสือข่านฟ้า  ซึ่งในเอกสารจีนก็ได้กล่าวถึง
อย่างชัดเจน24  ความชอบธรรมในการครอบครองผืนดินที่
มีประวัติศาสตร์มารองรับ  และการสืบราชวงศ์ต่อเนื่อง
อย่างยาวนานของเจ้าฟ้าเมืองต่างๆ รวมถึงอำานาจในการ
ปกครองบ้านเมือง  การเก็บภาษีอากร  การเป็นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภก รวมถึงพิธีกรรมที่รองรับสถานภาพของ
เจ้าฟ้า   ประการสำาคัญคือการรับรองฐานะของเจ้าฟ้าโดย
รัฐบาลอังกฤษทำาให้  “เจ้าฟ้า” สามารถสร้างสถานภาพ
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น  และกลายเป็นผู้นำาความเจริญแบบ
สมัยใหม่มาสู่บ้านเมือง เช่น การสร้างถนน  โรงเรียน  
โรงพยาบาลในขณะเดียวกัน  “เจ้าฟ้า”  เป็นผู้ดำาเนินธุรกิจ
ขนาดใหญ่ด้วย  เช่น  เหมืองแร่  ป่าไม้  การค้าฝิ่น ฯลฯ  
ดังกล่าวมา  “เจ้าฟ้า”  ของไทยใหญ่ในรัฐฉาน  จึงมีสถานะ
และบทบาท  เป็นแกนกลางในการสร้างสำานึกของความ
เป็นไทยใหญ่เพราะมีปัจจัยสนับสนุนทั้งความชอบธรรมใน
การปกครอง  อำานาจในการปกครอง  และสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ
 กรณีเมืองแม่ฮ่องสอน  แม้ว่าจะมีการสถาปนา 
“เจ้าเมือง” ขึ้นปกครองและเจ้าเมืองได้สร้างให้ตัวเองมี
สถานะเป็น “เจ้าฟ้า” อย่างไรก็ตามในสังคมจารีต เจ้าเมือง
เล็กเมืองน้อยไม่ได้มีความเป็นอยู่ต่างจากชาวเมืองทั่วไป
เท่าใดนัก รวมถึงเจ้าฟ้าไทยใหญ่ก็มีฐานะเป็นมนุษย์ไม่ได้
เป็นสมมติเทพ25 ประกอบกับสถานะของ “เจ้าฟ้า” 
แม่ฮ่องสอนเป็นเพียง “ขุนนาง” ในระบบการปกครองแบบ
ของเมืองเชียงใหม่  ซึ่งถูกแทรกแซงและควบคุมอำานาจ
อย่างต่อเนื่อง  ทั้งจากเชียงใหม่และรัฐไทยในเวลาต่อมา  
ทำาให้การสร้าง “ตัวตน”  ของกลุ่มเจ้าฟ้า  ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำา
ไม่ได้นำาประเด็นทางการเมืองการปกครองมาสร้างสำานึก
ความเป็นไทยใหญ่  เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอด
อำานาจของกลุ่มตนได้  และยังสุ่มเสี่ยงต่อการล่วงเกินพระ
ราชอำานาจของพระกษัตริย์  ที่กำาลังลิดรอนอำานาจของ

23  สมพงษ์  วิทยศักดิ์พันธุ์, ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่, หน้า  97.
24 โปรดดู, วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ. 
    (กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน, 2539).
25 นิพัทธ์พร  เพ็งแก้ว, “กบ (ไทใหญ่) กินวัน”, ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2549, หน้า 44.

เจ้านายตามหัวเมืองต่างๆ และพยายามรวมอำานาจไว้ที่
ศูนย์กลางโดยให้มี  “เจ้า” เพียงกลุ่มเดียว ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวมา กลุ่มชนชั้นนำาในแม่ฮ่องสอน จึงหันมาใช้วิธีการ
สร้างโลกทางวัฒนธรรมของคนไทยใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสืบเนื่องที่มีมาในระบบจารีต   
 และนับตั้งแต่  พ.ศ. 2453 ซึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองบริเวณเชียงใหม่
ตะวันตก เป็นเมืองจัตวาโดยให้ชื่อว่า แม่ฮ่องสอน ขึ้นกับ
มณฑลพายัพแล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรสุราช (เปลื้อง)  
มาดำารงตำาแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน  แม้ว่า
ตำาแหน่งเจ้าเมืองยังไม่ถูกยุบเลิกแต่ก็มีฐานะเป็นเพียงที่
ปรึกษาราชการเมืองเท่านั้น อีกทั้งการพัฒนาความเจริญ
ของบ้านเมือง เช่น การสร้างถนน  โรงเรียน โรงพยาบาล  
ก็เป็นผลจากการพัฒนาโดยรัฐ เมื่อรูปแบบการปกครอง 
“แบบเจ้าฟ้า” ที่อยู่คู่สังคมไทยใหญ่มานับร้อยปี และเป็น
แกนกลางอย่างหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป  พระพุทธศาสนาจึงถูกเน้นย้ำาให้มีความ
สำาคัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน  และถูกใช้เป็นเครื่องมือและ
พื้นที่ในการสร้างและนำาเสนอ “ตัวตน” ของความเป็น
ไทยใหญ่แบบแม่ฮ่องสอน  อย่างไรก็ตามในช่วงการปกครอง
โดยระบบเจ้าฟ้า  พุทธศาสนาก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความชอบธรรมในการปกครองดังได้กล่าวมาแล้วใน
ตอนตน้  ดงันัน้การสรา้ง “ตวัตน”  ผา่นพืน้ทีท่างพทุธศาสนา
จึงเป็นความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งของสังคม
ไทยใหญ่
 อย่างไรก็ตามในช่วงเวลาต่อมาแม้มีปรากฏ 
การณ์พยายามรื้อฟื้นสำานึกเรื่อง  “เจ้าฟ้า” ในเมือง
แม่ฮ่องสอน เช่น การสร้างอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา 
แต่ไม่ประสบความสำาเร็จเท่าใดนัก เนื่องเพราะเป็นความ
พยายามของรัฐซึ่งเป็นคนนอกในการดำาเนินการก่อสร้าง 
หรือการจัดทำาหนังสือรวบรวมข้อมูลลำาดับเจ้าเมือง
แม่ฮ่องสอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ ไม่ใช่การสร้างสำานึกที่เกิดจากบุคคลในท้องถิ่น 
ทำาให้ไม่มีพลังมากพอในการหยิบยก “เจ้าฟ้า” ขึ้นมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนการสร้างตัวตนของไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน

 ในทัศนคติของไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนซึ่ ง เป็น 
“คนใน” แม้ระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าได้สิ้นสุดลงไป 
แต่ไทยใหญ่ไม่ได้รู้สึกล่มสลาย  เพราะ (1) อำานาจของเจ้าฟ้า
ถูกแทนที่ด้วยรัฐไทยที่มีอำานาจมากกว่า  และสามารถสร้าง
อรรถประโยชน์ต่อชาวเมืองได้มากกว่า  ทำาให้ชาวเมืองไม่
ไดรู้ส้กึเสยีประโยชนแ์ตก่ลบัไดป้ระโยชนม์ากกวา่การปกครอง
ในระบบเจ้าฟ้า  (2) การปกครองที่สืบเนื่องจากยุคจารีตทั่ว
ภาคเหนอื ทีล่ม่สลายลงอยา่งสิน้เชงิภายหลงัการเปลีย่นแปลง
การปกครองใน พ.ศ. 2475   เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการ
ศึกษาโดยรัฐที่สร้างความคิดใหม่ “ชาติไทยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข” เพียงพระองค์เดียว (3) ระบบการ
ปกครองแบบจารีต  กลายสภาพสู่โลกวิญญาณ กล่าวคือ   
“เจ้าฟ้า”  ไม่ได้ล่มสลายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแต่
เมื่อสิ้นบุญไปแล้วไปอยู่ในสถานะของ “ผีเจ้าเมือง” โดยมี
สถานะเป็นเทพที่คอยปักรักษาบ้าน  โดยมี “ม้าขี่” เป็นสื่อ
กลางในการติดต่อระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ โดย
จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้าเมือง ในวันขึ้น 13 ค่ำา เดือน 7 ของ
ทุกปี  ในวันดังกล่าวเจ้าเมืองจะลงทรงทำานายทายทักความ
เป็นไปในหมู่บ้าน  และเปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้ซักถาม
สารทกุขส์กุดบิและทำานายอนาคต  นอกจากนีเ้มือ่มพีธิกีรรม
สำาคัญชาวเมืองต้องเอาขันข้าวตอกดอกไม้มาอัญเชิญดวง
วิญญาณของ “เจ้าเมือง” รวมถึง “เจ้าฟ้า”  ไปร่วมในงาน
ด้วย  
 ประการที่สอง  ในช่วงเวลาตั้งแต่การก่อร่าง
สร้างตัวของเมืองแม่ฮ่องสอน  การสร้างอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่
ทางพุทธศาสนา  ยังสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การค้าในพื้นที่นี้อย่างต่อเนื่อง ระบบทุนนิยมก่อให้เกิด
ลักษณะของสังคมที่มีความเสมอภาคอยู่บนรากฐานของ
ทรัพย์สมบัติ26  อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่ยังผูกติดกับระบบ
สงัคมแบบจารตี  ทำาใหก้ารทำาบญุในพธิกีรรมทางพทุธศาสนา
เป็นเครื่องแสดงสถานภาพและการยอมรับจากสังคม “ชาว
ไทยใหญ่นับถือผู้ที่อยู่ในศีลาธิคุณและผู้ที่เป็นศาสนูปถัมภก
ก่อสร้างการบำารุงในพระพุทธศาสนา ถือเอาการก่อสร้าง
นั้นเป็นเกียรติยศ ผู้ใดสร้างสิ่งใดในพระพุทธศาสนาก็มัก
เอานามสิง่อนัสรา้งนัน้เปน็ตน้ชือ่หรอืฉายาของผูส้รา้ง หมาย
เป็นศรีนามนิยมที่นับถือของคนทั้งหลายขึ้นกว่าแต่ก่อน”27

26 นิธิ  เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์,  
    (กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), หน้า 149
27 * ดูเชิงอรรถ ท้ายบทความ
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 ในโลกวัฒนธรรมของไทยใหญ่ ระบบสื่อความ
แบบจารีตยังทำางานได้เป็นอย่างดี28 เปิดโอกาสให้คนที่มี
เงินสามารถ “สร้างบารมี”  โดยการอุปถัมภ์พุทธศาสนาได้  
เหมือนดังเช่น  เจ้านาย  ขุนนางและชนชั้นปกครองในยุค
จารีต  เช่น  ธรรมเนียมการจำาลองพระมหามัยมุนี  หรือ
พระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งในสมัยสหพันธรัฐฉานตกอยู่ภายใต้
อาณานิคม  หัวเมืองรัฐฉานนิยมหล่อจำาลองพระพุทธรูป
องค์นี้มาไว้ประจำาเมือง  โดยมีเจ้าฟ้าเป็นองค์ประธาน  
ไทยใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับความเชื่อแบบนี้มาเช่น
กัน  หากแต่ผู้นำามิได้เป็นเจ้าแต่เป็นกลุ่มพ่อค้าคหบดี ที่
ร่ำารวยจากการทำาการค้าระหว่าง  แม่ฮ่องสอน - หัวเมือง
ไทยใหญ่ – เมืองท่าทางทะเลของพม่า  ซึ่งการทำาบุญและ
จัดงานปอยฉลอง “พระเจ้าพาราละแข่ง” ทำาให้เกิดการ
สถานะใหม่ทางสังคม  เพราะในโลกวัฒนธรรมของไทยใหญ ่ 
“คนรวย”  อาจไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมแต่ถ้าเป็น  
คนรวยแล้วทำาบุญเกื้อหนุนศาสนา จะได้รับการยกย่องอย่าง
มาก “ส่างโพหย่า”29  เจ้าภาพที่นำาพระมหามัยมุนีมาจาก
เมืองมัณฑะเลย์  ประเทศพม่า  ได้รับสถานะใหม่เป็น “พ่อ
จองโพหยา่”  โดยคำาวา่ “จอง”  ทีน่ำาหนา้ชือ่เปน็เครือ่งหมาย
ที่บ่งบอกว่าเป็นคนรวยและเป็นคนดี  มีน้ำาใจ  มีศรัทธาใน
พุทธศาสนา  
 ประการที่สาม  สืบเนื่องจากเหตุผลข้างต้น  
แม่ฮ่องสอนซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นโดยการเป็นชุมชนทางการ
ค้า  เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งทางบกและทาง
น้ำา  อีกทั้งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการตัดไม้ขอนสัก  ทำาให้
แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์  
เข้ามาเกี่ยวข้อง  ทั้งกลุ่มที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยเป็นการ
ถาวร  และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นครั้ง
คราว อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เช่น มอญ  
พม่า  กะเหรี่ยง ต่องสู่ ฯลฯ  ส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทร่วมกันกับคนไทยใหญ่  พระพุทธ
ศาสนาจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะร่วมกันคือความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งนอกเหนือจากการได้บุญตามความ
เชื่อแล้ว  ผลพลอยได้คือการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไทยใหญ่   เช่น  ลุงจองต่องสู่ พ่อค้าไม้เชื้อสายต่องสู่ที่มี
ศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่  ไว้บนปลายดอยทาง

ทิศตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือวัดพระธาตุดอย
กองมู   หลังจากสร้างวัดชาวไทยใหญ่ก็ยกย่องให้เป็น “พ่อ
จอง”  หรือ กรณีของ “กะลายอดคำา” แขกปากีสถานที่มา
ค้าขายในเมืองแม่ฮ่องสอน  ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปถวาย
วัด  คนไตก็ยกย่องให้เป็น  “พะก่ายอดคำา”  หรือกรณีของ 
“หม่องยะ”  ซึ่งมีเชื้อสายพม่า  มาจากเมืองผาปูน  เข้ามา
ทำาการค้า  โดยตนเองผ่านการบวชเรียนมา  คนไตเรียกเขา
ว่า“ส่างยะ”30  ต่อมาเมื่อค้าขายร่ำารวยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างวัดหัวเวียงได้รับการยกย่องเป็น “พ่อจองยะ”  เป็นต้น
 จะเห็นได้ว่าการสร้างสถานภาพและการยอมรับ
ความเป็นไทยใหญ่ ผ่านพื้นที่ทางพุทธศาสนา  ในโลก
วัฒนธรรมของไทยใหญ่ไม่ได้จำากัดกลุ่มชาติพันธุ์ ชนชั้น  
วรรณะ หากแต่ใช้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ 
เป็นเครื่องมือในการชี้วัด  ด้านหนึ่งทำาให้ศาสนากลายเป็น
พื้นที่ผลิตสร้างพิธีกรรมเพื่อรองรับความชอบธรรมของกลุ่ม
ชั้นทางสังคม ส่งผลให้การแสดงตัวตนความเป็นไทยใหญ่
แบบแม่ฮ่องสอน จึงถูกส่งผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่
ออกมาในรูปแบบวัฒนธรรมประเพณีมากกว่าการสร้าง
กระแสชาตินิยมหรือปลุกเร้าทางการเมือง  
 ประการที่สี่  แม้ว่าภายหลังทศวรรษ 2500 ที่รัฐ
ฉานได้รับผลกระทบจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง
ในพมา่ และเกดิปรากฏการณท์ีเ่ลอืกสรรบคุคลหรอืเหตกุารณ์
สำาคัญทางประวัติศาสตร์มาสร้างจิตสำานึกทางชาติพันธุ์  
เช่น  เจ้าเสือข่านฟ้า กษัตราธิราชผู้สร้างชาติไทยใหญ่  
พระนเรศวร  กษัตริย์นักรบที่ช่วยเหลือชาวไทยใหญ่  การ
ลงนามสนธิสัญญาปางโหลง  เพื่อปลุกเร้าให้กลุ่มไทยใหญ่
ลุกขึ้นสู้31  ในทางกลับกันไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน  ซึ่งผ่านช่วง
เวลาแห่งการรับรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกับไทยใหญ่ในรัฐฉาน
มาแล้ว  และกลุ่มไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ได้รับผล 
กระทบจากปัญหาดังกล่าวเพราะถูกแบ่งแยกออกจากกัน 
โดยเส้นพรมแดนรัฐมีสถานะเป็นประชากรไทยและมีการ
เรียนรู้ใหม่ภายใต้สำานึกชาตินิยมไทย  
ดังนั้นการสร้างจิตสำานึกทางชาติพันธุ์ของไทยใหญ่ใน
แม่ฮ่องสอน  จึงออกมาในลักษณะเน้นความรุ่งเรืองในทาง
ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีและวิถีชีวิตที่เนื่องด้วยพุทธ
ศาสนา  

28 เสมอชัย  พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต), หน้า 189.
29 ส่างโพหย่า  เป็นพ่อค้าไม้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า  นายเพชร  วณิชกุล(สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ  วิรัตนาภรณ์).
30 สัมภาษณ์นางยุ้น  มียะมูลรัง  ค่ายสุรศักดิ์มนตรี  อ.เมือง  จ.ลำาปาง  วันที่ 7 มกราคม  2552
31 วันดี  สันติวุฒิเมธี, กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย – พม่า, หน้า 118.

 เมืองแม่ฮ่องสอนถูกสร้างขึ้นในตอนต้นพุทธ
ศตวรรษที่ 25  บริเวณชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของ
เมืองเชียงใหม่  ซึ่งอยู่ภายใต้อำานาจของสยามอีกชั้นหนึ่ง   
เพื่อตอบสนองการขยายตัวของกิจการป่าไม้และสร้างหมุด
หมายความชอบธรรมบริเวณพื้นที่ชายแดน  ซึ่งคาบเกี่ยว
กับดินแดนของกะเหรี่ยงและฉานที่จักรวรรดิอังกฤษกำาลัง
ขยายอำานาจเข้าครอบครอง  ขณะที่แม่ฮ่องสอนเองสามารถ
พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางด้านทิศตะวันตก
ของเมืองเชียงใหม่   
 อย่างไรก็ตาม การก่อรูปขึ้นของเมืองแม่ฮ่องสอน
มีความแตกต่างจากเมืองอื่นในล้านนา  กล่าวคือ  กลุ่ม
ไทยใหญ่ได้รับอำานาจและความชอบธรรมในการสร้างเมือง

แม่ฮ่องสอน  ทำาให้แม่ฮ่องสอนถูกสร้างขึ้นภายใต้คติการ
สรา้งเมอืงของคนไทยใหญ ่และดว้ยเหตผุลทางประวตัศิาสตร์
ของเมืองแม่ฮ่องสอน  ที่มีความสัมพันธ์กับพม่าตอนใต้  
หวัเมอืงมอญ  นครเชยีงใหม ่ รวมถงึอำานาจรฐัไทยทีข่ยายตวั
เข้าไป  ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมของกลุ่ม
อื่น ที่เข้ามาปะทะสังสรรค์ทำาให้เกิดการเลื่อนไหล รวมถึง
การสร้างชุดของวัฒนธรรมใหม่ โดยนิยามตัวตนเป็น  
“ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” หรือ “ไตแม่ฮ่องสอน” ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่ทำาให้มองเห็นความแตกต่างจากไทยใหญ่ในพื้นที่
อื่น ทั้งนี้เพื่อปรับตัวให้สามารถดำารงอยู่ได้ในฐานะส่วนหนึ่ง
ของดินแดนล้านนา   

27 บุญสิงห์  บุญค้ำา, เที่ยวเมืองเชียงตุงและสาละวิน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัตสุบรรณ, 2499,  หน้า 405 – 406. 
นามนิยมนั้นเช่น
ผู้เป็นสามเณรแล้ว  เรียก ส่าง (ส้าง)
ผู้เป็นภิกษุแล้ว  เรียก ปู่จาง (ผู้บวช)
ผู้กรานกฐินแล้ว  เรียก ปู่ส่างการ (ผู้สร้างการ)
ผู้สร้างส้วมถาน  เรียก ปู่ระอิง
ผู้สร้างบันได  เรียก กิงส้างหว่าง
ผู้สร้างตะพาน  เรียก ปู่ทา (ผู้ท่า)
ผู้สร้างศาลา  เรียก ปู่สลอบ (ผู้ศาลา)
ผู้สร้างวัด  เรียก ปู่จอง (ผู้วัด)
ผู้สร้างพระปฏิมากร  เรียก พะกา
ผู้สร้างหนังสือ  เรียก จ่าก่า

ผู้สร้างตู้หนังสือ  เรียก ปู่เพิก (ผู้ตู้)
ผู้สร้างธรรมาศน์  เรียก ปู่กู่คำา
ผู้สร้างแท่นพระ  เรียก ตัวแก (ต่างแคร่)
ผู้สร้างสถูป  เรียก ปู่ลอย (ผู้ดอย)
ผู้สร้างพระเจดีย์  เรียก ปู่จาติย์ (ผู้เจดีย์)
ผู้สร้างโบสถ์  เรียก ปู่สิม (ผู้สีมา)
ผู้สร้างรางรินรองน้ำาฝน เรียก ปู่ฮิน (ผู้ริน)
ผู้ทานเสากุฏิวิหาร  เรียก ปู่เสา (ผู้เสา)
ผู้ทานไม้แป  เรียก ปู่แป (ผู้แป)” 

ภาพ : ภูมิ นริศชาติ
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เพลงไทย : ลาวดวงเดือน ลาวเจริญศรี ลาวกระทบไม้ 
มอญดูดาว เขมรไทรโยค ลมหวน เงาไม้ 
เพลงป๊อบ : Cat steven - Morning Is Broken,  Nat 
King Cole - Red Sails, John Denver - Its up to 
You.
เพลง sound track จากภาพยนตร์ : Born Free, 
The Sound of music, Chariots of Fire.
เพลงคันทรี่ : Willie Nelson, Star Dust, Sweet 
memories.
กตีา้ร ์: Will Ackerman - Childhood and Memories, 
Passage.
เปียโน : Goerge Winston - Autumn, December, 
Winter to Spring.
ซิมโฟนี : Kitaro - Silk Road Suite
คลาสสคิ : Beethoven - Moonlight Sonata, Brahms 
- Lullaby,  Chopin - Nocturne in G, Tchaikovsky 
- Panorama from sleeping
 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น มีข้อแม้ว่า คุณจะต้องชอบ
เพลงนั้นๆ ด้วย เช่นถ้าคุณไม่ชอบเพลงไทยเดิมก็ไม่ต้อง
ไปฝืนใจฟัง
 หรือไม่เช่นนั้นก็อาจจะให้กลิ่นหอมคลาย
เครียด  กลิ่นเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสงบของจิตใจได้
ดี สามารถนำาเอาน้ำามันหอมระเหยมาใช้สงบจิตใจได้  
โดยใช้เป็นเทียนหอม เผากับตะเกียง ผสมน้ำามันนวดตัว 
หรือผสมน้ำาอาบก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ชอบ  สำาหรับน้ำามัน
หอมระเหยที่จะแนะนำาได้แก่  valerian, clary-sage, 
marjoram, sandalwood, Chamomile roman, 
lavender  และ lemon  เป็นต้น  และก็เช่นเดียวกัน 
กลิ่นที่จะใช้คลายเครียดได้ดีก็ควรเป็นกลิ่นหอมที่คุณ
ชอบด้วย

พลังสมาธิกับการบำาบัดโรค
 นพ.ชินโอสถ หัศบำาเรอ กล่าวได้ว่า จิตของ
เรามีอานุภาพมาก  สามารถใช้พลังจิตรักษาโรคได้  เพียง
แต่ว่าเจ้าตัวจะต้องรู้จักวิธีใช้ นพ.ชินโอสถ ยังเปรียบ
การทำ างานของจิตว่ า เหมือนกับการทำ างานของ
คอมพิวเตอร์  เรามีจิตกันทุกคน  เหมือนกับว่าที่บ้าน

ว่าด้วยธรรมชาติบำาบัด

คลาย
ความ
เครียด

เรื่อง : พญ.ลลิตา  ธีระสิริ

พญ.ลลิตา ธีระสิริ ผู้อำานวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำาบัด

คลายเครียดได้หลายวิธี
 ตัวตนของเราเป็นที่อยู่ของกายกับใจ   ทั้งสอง
ภาคส่วนดำารงอยู่ในกันและกันอย่างเหนียวแน่นจนแยก
ไม่ออก  ดังนั้นอาการทางกายจะส่งผลโดยตรงกับใจ
ของเรา  ในขณะที่สภาพของจิตใจก็จะส่งผลต่อความ
แข็งแรง หรือความผิดปกติทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
 ทุกวันนี้มีโรคทางใจที่มีอาการแสดงออกทาง
ร่างกายจำานวนกว่า 60% ที่พาคนไทยเราไปหาหมอ 
อะไรก็ตามที่มีสาเหตุจากความเครียด ความกังวล 
ความโกรธ ความท้อแท้ ความซึมเศร้า ความตื่นเต้น 
ตกใจ หรือเสียใจ  แล้วมีอาการแสดงออกทางร่างกาย  
เช่น  อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ใจเต้น ใจสั่น โรค
กระเพาะ ท้องอืดเฟ้อ ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูกสลับ
ท้องเสีย   ฯลฯ  นอกจากนี้ ความเครียดจะทำาให้
อาการของภูมิแพ้ หรือภูมิเพี้ยน กระทั่งมะเร็ง กำาเริบได้
ทั้งสิ้น
 ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ว่ า มี ท ฤ ษ ฏี ข อ ง 
psychoneuroimmunology (จิตประสาทและภูมิ
ต้านทานวิทยา) หากแปลก็จะได้ความว่า อะไรก็ตาม
ที่มากระทบต่ออารมณ์ของจิต จะส่งผลกระทบระบบ
ประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะไฮโปทาลามัส  ซึ่งควบคุม
ระบบประสาทอัตโนมัติ   หากเสียสมดุลในระบบดัง
กล่าว การทำางานของอวัยวะที่เราควบคุมไม่ได้ เช่นการ
เต้นของหัวใจ การหายใจ การทำางานของทางเดิน
อาหารก็จะแปรปรวนปั่นป่วนจนเกิดโรคทางกายที่
กล่าวมา  ทั้งยังกระทบต่อระบบภูมิต้านทานทำาให้ภูมิ
ต้านทานผิดปกติ  อ่อนแอลง กระทั่งทำางานไวเกินไป
 ในชีวิตประจำาวัน  มีโอกาสที่ความสัมพันธ์
ระหว่างกายกับใจจะเสียสมดุลได้ง่าย  จึงจำาเป็นอย่าง
ยิ่งสำาหรับคนเราที่ต้องจัดเวลาฟื้นฟูสภาพของทั้งกาย
และใจให้แข็งแกร่งขึ้นโดยการฝึกจิตสงบสวดมนตร์ 
และทำาสมาธิ
 หากทำาสมาธิไม่ได้ สวดมนตร์ไม่เป็นก็หาทาง
หย่อนใจ หรือคลายเครียดด้วยวิธีอื่นๆ  เช่น ฟังเพลงที่
ทำาให้เกิดการผ่อนคลาย ซึ่งมีตั้งแต่เพลงไทยเดิม ไป
จนถึงเพลงป๊อบ  เพลงที่หาได้ในท้องตลาดซึ่งทำาให้คลื่น
สมองเกิดความสงบ  เช่น 
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เราก็มีคอมพิวเตอร์  ถ้าเราไม่รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์  
มันก็จะตั้งอยู่เฉยๆ  หาประโยชน์อันใดมิได้  เช่นเดียว
กับจิตของเราที่มีอานุภาพมากก็จริง  แต่ถ้าเจ้าตัวไม่รู้
จักใช้ก็เป็นที่น่าเสียดายนัก
 จิตของเรามีอานุภาพสูงก็จริง  แต่ทุกวันนี้ที่
เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นเพราะเราสับสนวุ่นวาย  จิตไม่
สงบ  ไม่สะอาด  และไม่สว่าง การรวมศูนย์พลังเพื่อใช้
จิตในการรักษาโรคจึงพร่ามัว  ดังนั้นหากใครมีจิต
บริสุทธิ์  รู้จักทำาสมาธิขั้นสูง  ก็จะได้เปรียบกว่า
 มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับการใช้สมาธิบำาบัด
โรค  ซึ่งจะขอนำามาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้
 เรื่องแรกเป็นเรื่องของพระอาจารย์ฝั้น เกจิ 
อาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน พญ.อมรา มลิลา เคยเล่าเอา
ไว้ว่า  เมื่อครั้งพระอาจารย์ฝั้นอาพาธหนัก  ท่านเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีไข้สูง 40 หายใจ
หอบ  ความดันเลือดก็สูงถึง 230 ท่านตัดสินจะละสังขาร  
จึงขอกลับวัด ในครั้งนั้นมีหมอคนหนึ่งติดตามไปดูแล
อาการท่านถึงวัดแล้วกลับมาเล่าว่า  เมื่อใดก็ตามที่ท่าน  
“เข้าที่”  ซึ่งหมายความว่าท่านจะทำาสมาธิ  ท่านจะสั่ง
เสมอว่าอย่ารบกวนนานครั้งละ 2 ชั่วโมง บ้าง 3 ชั่วโมง
บ้าง  แล้วแต่ท่านจะกำาหนด  เมื่อท่านทำาสมาธิ  หมอ
ท่านนั้นก็สังเกตว่า ขณะที่ท่านอยู่ในสมาธิ ไม่เห็นท่าน
หอบ  พอแอบไปจับตัวท่านก็ปรากฏว่าไม่เห็นตัวร้อน  
หมอก็เลยขออนุญาตท่านจับชีพจร  วัดความดันเลือด
ในขณะที่ท่านเข้าสมาธิ
 ปรากฏว่า  เมื่อพระอาจารย์ฝั้นทำาสมาธิ  
อุณหภูมิของท่านลดลงเหลือเพียง 37 องศา ความดัน
เลือดลงมาเป็นปกติ 100-110 มม.ปรอด  และหายใจ
เป็นปกติ  แต่พอท่านออกจากสมาธิ  ไข้ก็กลับขึ้นไปสูง
อย่างเดิม ความดันก็สูง และหายใจก็หอบอย่างเดิม  
หมอคนที่ดูแลท่านให้ความเห็นว่า ถ้าท่านอยากจะใช้
สมาธิรักษาตัวเองท่านย่อมทำาได้ แต่ท่านไม่ทำาและ
มรณภาพในเวลาต่อมา
 เรื่องที่สองเป็นเรื่องของพระอาจารย์มั่น  
เกจิอาจารย์เช่นเดียวกัน พระอาจารย์มั่นสามารถใช้
สมาธิรักษาอาการปวดท้องก็ได้  รักษามาเลเรียก็ได้  
สำาหรับการรักษามาเลเรียนั้นเล่าต่อๆ กันมาว่า  สมัยที่
ท่านยังเป็นพระธุดงค์  ท่านไปติดมาเลเรียมาจากป่า  

เผอิญเป็นเชื้อที่ดื้อยา  และรักษาไม่ได้  จนกระทั่ง
ปัสสาวะของท่านเป็นสีดำา  ซึ่งหมายความว่าเม็ดเลือด
แดงแตกหมดอาการเช่นนี้ มักจะเป็นระยะสุดท้ายของ
มาเลเรีย  พระอาจารย์มั่นจึงอธิษฐานจิตว่า  หากจะ
ตายก็ขอให้ตายในสมาธิ  ถ้าจะหายก็ขอให้หายจาก
สมาธิ  แล้วท่านก็นั่งสมาธิ  แล้วท่านก็นั่งสมาธิไป 3 วัน 
3 คืน  พอท่านออกจากสมาธิ  อาการต่างๆ ของ
มาเลเรียก็หายไป
 ในรายของพระอาจารย์มีการตรวจเลือดก่อน
หน้านั้นปรากฏว่าพบเชื้อมาเลเรีย  แต่หลังจากทำาสมาธิ
แล้วตรวจเลือดอีกครั้งกลับไม่พบเชื้อแต่อย่างใด แสดง
ว่านอกจากร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้ด้วยสมาธิ
แล้ว  ยังมีอานุภาพมากถึงกับฆ่าเชื้อมาเลเรียได้ด้วย
 มีคนพยายามใช้หลักการทางวิทยาศาสตร์
อธิบายปรากฏการณ์นี้ว่า  ในขณะอยู่ในสมาธิ  ลม
หายใจของเราจะละเอียด  หัวใจเต้นเพียง 6 ครั้งต่อ
นาที  เพียงแต่นี้ร่างกายก็สามารถส่งพลังงานและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย  ในขณะนั้นได้เพียงพอระดับ
ออกซิเจนในร่างกายลดต่ำาลงก็จริงอยู่  แต่ร่างกายกลับ
ดำารงอยู่ได้เพราะเมตาโบลิซึมของร่างกายในขณะทำา
สมาธินั้นต่ำามาก แค่หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายแค่ 6 
ครั้งต่อนาทีก็เพียงพอแล้ว  ที่จะทำาให้เรามีชีวิตอยู่ได้  
แต่เชื้อมาเลเรียทนสภาวะขาดออกซิเจนไม่ได้  มันจึง
ตายไปเอง
 เช่นเดียวกับโรคมะเร็ง  เมื่อทำาสมาธิ  เซลล์
มะเร็งที่ต้องการอาหารและออกซิเจนมากก็จะทนไม่ได้  
สมาธิจึงมีผลต่อการรักษามะเร็งได้ด้วย

ล้างพิษเป็นระยะ
 วิธีการล้างพิษ detoxification เป็นการเร่งให้
ตบัขบัสารพษิ โดยเฉพาะพษิอนมุลูอสิระออกจากรา่งกาย
โดยเร็ว วิธีการหลักๆ ก็มีตั้งแต่ การกินอาหารแนว
ธรรมชาตบิำาบดั การอดเพือ่สขุภาพ (fasting for health) 
การสวนลำาไส้ใหญ่ (colon cleansing) และการสวน
กาแฟ (coffee enema)
 1. อาหารล้างพิษ เนื่องจากสารพิษส่วนหนึ่ง
ในรา่งกายเกดิขึน้จากอนมุลูอสิระ  การกนิสารตา้นอนมุลู

อสิระจากอาหารในชวีติประจำาวนัเพือ่เขา้ไปตา้นปฏกิริยิา
ของอนุมูลอิสระจึงมีความจำาเป็นอย่างยิ่งในการชะลอ
ความเสื่อมของร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์ให้ร่างกาย
เสมอ ดังแนวคิดของอาหารธรรมชาติบำาบัดดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น
 2. อดล้างพิษ การอดอาหารโดยการกินน้อย
เช่นกินผลไม้อย่างเดียวทั้งวันเป็นครั้งคราว  เท่ากับการ
หยุดนำาสารพิษเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้โอกาสร่างกายกำาจัด
ของเสียที่คั่งค้างให้ออกจากร่างกายให้สะอาดเป็นครั้ง
คราว เหมือนกับการทำาความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ปีละ 
1 - 2 ครั้ง ก็จะช่วยฟื้นความอ่อนเยาว์ได้
 การอดด้วยผลไม้ทำาได้โดยการเลือกผลไม้มา 
1 ชนิดที่ชอบ แล้วกินผลไม้อย่างเดียวทั้งวัน โดยไม่มี
การจำากัดปริมาณ  การให้เลือกผลไม้อย่างเดียวก็เพราะ
เป็นอุบายให้เบื่อหน่ายการกินนั้นๆ ถึงไม่จำากัดปริมาณ
ที่กิน คุณก็ไม่สามารถกินเกิน 800 แคลอรี่อยู่ดี
 ผลไม้ที่จะใช้อดไม่ควรหวานจัดเกินไป ผลไม้ที่
ควรเลอืกเชน่ มะละกอ ฝรัง่ แคนตาลปู มะมว่งสกุ มะมว่ง
ดิบ ชมพู่ องุ่น แอบเปิล สาลี่ พลับ เป็นต้น  ผลไม้ที่ไม่
แนะนำาคือ สับปะรด (เพราะหากกินทั้งวันมันจะกัดปาก
จนแสบกินอะไรไม่ได้)  กล้วย ทุเรียน (เพราะแคลอรี่สูง
เกินไป  ขืนกินทั้งวันก็ไม่ใช่การอดแล้ว) 
 หลังจากการกินผลไม้ทั้งวันหรืออดด้วยผลไม้ 
2 วันแล้ว หลังจากนั้นยังคงให้กินน้อย แต่ให้มีแคลอรี่
มากกว่า 1000 แคลอรี่น้อยๆ ด้วยการกินผักสด ผลไม้
สด เห็ด  โดยงดการใช้น้ำามันต่อไปอีก 5 วัน รวมความ
ว่าเราจะมีวันกินน้อยอยู่ 7 วัน 
 แต่การอดต้องมีการ เตรียมตั วอด และ
เตรียมตัวเลิกอีกด้วย  ทั้งหมดเราจึงต้องการโปรแกรม 
ล้างพิษทั้งหมด 10 วันด้วยกัน
 หากจะทำาเอง สะดวกที่สุดให้เริ่มในวันศุกร์
เสมอ  ให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันอดกินผลไม้อย่าง
เดียวทั้งวัน จะได้อยู่บ้านดูแลตัวเองได้สะดวก และวัน
สุดท้ายจะจบลงที่วันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์ถัดไป
 สำาหรับรายละเอียดของการอดมีดังเอกสาร
แนบท้ายบทความ
 3. สวนลำาไส้ใหญ่ล้างพิษ  การสวนลำาไส้
ใหญ่ เป็นการทำาความสะอาดลำาไส้ใหญ่ โดยเอาน้ำาเข้าไป

ชะเอาตะกรันของอุจจาระที่ติดอยู่ในลำาไส้ใหญ่ออกมา  
ความเป็นจริงก็คือ เมื่อเรากินอาหารประเภทเนื้อนมไข่
ที่ไม่มีเส้นใยเข้าไป  เมื่ออาหารเหล่านี้ถูกกับน้ำาย่อยใน
ทางเดินอาหาร มันจะเหนียวเหมือนยางมะตอย และ
มักจะติดอยู่กับผนังลำาไส้ใหญ่ ไม่หลุดออกมา  ตะกรัน
ของอุจจาระนี้เองจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียตัว
ร้ายในลำาไส้ใหญ่  เมื่อแบคทีเรียกินซากอุจจาระแล้วก็
จะปล่อยสารเสียที่เป็นสารก่อมะเร็งของลำาไส้ใหญ่ออก
มา  เป็นสาเหตุให้คนที่กินเนื้อสัตว์ปริมาณมากมีโอกาส
เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำาไส้ใหญ่มากกว่าคนปกติ 
 การสวนล้างลำาไส้ใหญ่ด้วยเครื่อง colon 
cleansing หรือ colonics ปีละครั้ง ร่วมกับการกิน
อาหารที่มีสารเส้นใยมากขึ้นจะช่วยป้องกันการสารก่อ
มะเร็ง เป็นการลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งลำาไส้ใหญ่ลง
 4. สวนกาแฟล้างพิษ การสวนกาแฟเป็นวิธี
การล้างพิษอีกวิธีหนึ่ง  เป็นการทำาความสะอาดระบบ
เลือดในร่างกายให้สะอาด หวังผลในการฟื้นภูมิต้านทาน 
และเสริมความอ่อนเยาว์ 
 การสวนกาแฟเป็นการให้คาเฟอีนเข้าทาง
ทวารหนัก อาศัยหลอดเลือดดำาจากลำาไส้ใหญ่พาเอาคา
เฟอีนเข้าไปกระตุ้นกระบวนการขับสารพิษออกจาก
ร่างกายให้มากขึ้น ซึ่งผลจากการกินกาแฟจะได้ไม่
เหมือนกัน  
 การสวนกาแฟเป็นวิธีการที่ปลอดภัยหากรู้จัก
กฏเกณฑ์ที่ถูกต้อง  เริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้สวน ไม่ควรนำา
เอาถุงสวนที่ใช้แล้วทิ้งนำากลับมาใช้ใหม่  อุปกรณ์การ
สวนควรสามารถถอดออกทำาความสะอาดได้เป็นส่วน ๆ  
กาแฟที่ใช้ต้องมีปริมาณเหมาะสมและไม่มากกว่า 2 
ช้อนโต๊ะต่อวัน  หากสวนกาแฟแล้วต้องกลั้นไว้อย่าง
น้อย 5 นาที เพื่อให้โอกาสคาเฟอีนซึมเข้าไปในกระแส
เลือดก่อนที่จะถ่ายทิ้ง
 และที่สำาคัญที่สุด คือแรงดันของน้ำาที่จะพา
เอากาแฟเข้าไปในร่างกาย จะต้องไม่มากเกินไปจน
ทำาให้ลำาไส้ใหญ่ระบมหรือเกิดปัญหา  ตามข้อกำาหนด
ของกรมแพทย์ทางเลือก อนุญาตให้ใช้แรงดันของน้ำาไม่
เกิน 90 ซม. เท่านั้น  หมายความว่าก้นของหม้อสวนจะ
อยู่สูงห่างจากพื้นที่คุณใช้นั่งหรือนอนสวนเพียง 90 ซม. 
หรือ 3 ฟุตเท่านั้นจึงจะปลอดภัย 
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รัตนชาติบรรเทาอาการเจ็บป่วย
 ปัจจุบันพลอยและผลึกจากสินแร่ธรรมชาติ
เป็นที่นิยมกันอย่างสูง  ทั้งในด้านความสวยงามและใช้
เพื่อเสริมสุขภาพ  จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถ
รวบรวมประโยชน์ของรัตนชาติพอเอามาเล่าสู่กันฟังได้  
เผื่ อว่ าใครมีสร้อยจากรัตนชาติแบบไหนจะได้ ใช้
ประโยชน์ให้มากกว่า การสวมใส่เพื่อความสวยงาม  ที่
จะได้ประโยชน์จริงๆ   ควรเป็นรัตนชาติจากธรรมชาติ
แท้ๆ  ไม่จำาเป็นต้องมีราคาแพง  แต่ต้องมีความบริสุทธิ์
สูง  ยิ่งมีพลังในการบำาบัดมากเท่านั้น
 แต่ต้องเน้นก่อนว่า  รัตนชาติสามารถบรรเทา
อาการไม่สบายให้ทุเลาลงได้เท่านั้น  ทำาให้ผู้ใช้เกิด
ความสบายตัวขึ้นกว่าเดิม  แต่โรคซึ่งเป็นเหตุของความ
เจ็บป่วยก็ยังคงดำาเนินของมันไปเช่นเดิม  อย่างไรก็ตาม
อาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ใช่โรค  เป็นเพียงอาการไม่
สบายเท่านั้น  ถ้าเป็นอย่างหลังนี้เราสามารถใช้รัตนชาติ
บำาบัดอาการได้ผลดียิ่ง
 1. หวัดและไข้หวัด  รัตนชาติที่มีผลทุเลา
อาการ ได้แก่ ทูมาลิน ควอร์ทสีชมพู  คาร์เนเลียน (หมา
ล่า)  อะเมทิส  เป็นต้น
 วิธีใช้ ส่วนใหญ่ หวัดมักจะมีอาการแสบคอ  
เจ็บคอ  เสียงแหบ  หรือมีอาการไอแห้งๆ  ร่วมด้วย 
การใช้สร้อยคอสวมติดคอมักจะให้ผลดี  สร้อยถูกร้อย
เป็นวงกลม พลังแห่งการรักษาของรัตนชาติจึงรวมศูนย์
ออกมากตรงกลางวงของสร้อยพอดี  เมื่อสวมใส่ ลำาคอ
ที่อักเสบจากเชื้อหวัดก็จะได้รับการบำาบัดโดยตรง
 การสวมสร้อยคอจะช่วยบรรเทาอาการแสบ
คอ  เจ็บคอ  และอาการไอ  เสียงแหบได้ชะงัดนัก  โดย
เฉพาะสร้อยที่ทำาจากทูมาลีน  แต่ถ้ามีอาการเรื้อรังแล้ว  
ใช้อะเมอทีสจะดีกว่า  หากสวมสร้อยแล้วดื่มน้ำามากๆ  
และนอนพักดีๆ  อาการจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน  
ถ้าไม่มีอาการของแบคทีเรียแทรกซ้อนก็อาจจะหายได้
เองเลยภายใน 7 วัน
 2. โรคหัวใจ  รัตนชาติที่ใช้เป็นกลุ่มสีเขียว  
ได้แก่ หยก  อะเวนทูลีนสีเขียว  มรกต  เพอริดอท  เท
อร์คอยซ์  อะความารีน และควอร์ทสีชมพู  เป็นต้น  
รัตนชาติที่มีสีเขียวจะได้ผลดีกว่า แต่คาอร์ทสีชมพูที่มี
ราคาถูกก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน

 วิธีใช้  ควรใช้แบบที่เป็นจี้อันใหญ่พอสมควร  
ใช้สวมกับสร้อยคอยาว  ให้ห้อยลงมาอยู่บริเวณกึ่งกลาง
ของหน้าอก และให้เนื้อของรัตนชาติแนบกับเนื้อของเรา
 วิธีนี้จะช่วยทำาให้หายใจคล่องขึ้นไม่ค่อย
เหนื่อย  อาการเจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอกจะทุเลาลง  
ใช้ได้กับโรคหัวใจทุกชนิด  ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจ หัวใจโต หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ  ใครมีรัตน
ชาติที่กล่าวมาอยู่แล้วลองเอามาใส่ติดตัวเป็นประจำา จะ
เห็นว่าอาการไม่สบายแต่เดิมทุเลาลงชัดเจน  แต่ควรใช้
ร่วมกับการกินยาโรคหัวใจที่กินเป็นประจำาอยู่แล้ว
 3. เครียด กระวนกระวาย  รัตนชาติที่ใช้จะ
เป็นกลุ่มสีฟ้า ม่วง เช่น  อะความารีน อะเมอทีส เท
อร์คอยซ์  หรือไข่มุกก็ได้  
 วิธีใช้  จะใส่เป็นสร้อยติดคอ  สร้อยสายยาว  
ใส่เป็นจี้  หรือจะใส่เป็นสร้อยข้อมือก็ได้  ที่สำาคัญต้อง
แนบเนื้อและถ้าให้มองเห็นด้วยรัตนชาติได้ก็ดี
 รัตนชาติ ดังกล่าวจะทำาให้อารมณ์เย็นลง  ลด
อาการหงุดหงิดฉุนเฉียว  เหมาะสำาหรับคนใจร้อน
 4. นอนไม่หลับ ให้ใช้ลาปีส  อะเมทีส  หรือ
เทอร์คอยซ์
 วิธีใช้ ให้เอาสร้อยคอติดตะขอเป็นวงกลม  
เอาไปวางไว้บนหมอน  แล้วนอนทับลงไป  กะให้ศรีษะ
อยู่ในวงล้อมของสร้อย
 ก่อนนอนก็กำาหนดจิตให้อยู่กับความสวยงาม
และสีของสร้อย อย่าไปคิดเรื่องอื่น  จนหลับไป  วิธีนี้จะ
ช่วยทำาให้หลับง่ายขึ้น  แม้จะตื่นขึ้นมากลางดึก  ก็จะ
หลับต่อได้ง่ายกว่า  จากประสบการณ์ลาปีสให้ผลดีที่สุด  
แต่ต้องเป็นลาปีสที่มีความบริสุทธิ์  สีน้ำาเงินเข้ม และมี
เส้นสีทองอยู่ในเนื้อ
 5. ปวดศรีษะ ใช้กลุ่มสีเขียวหยก อะเวนทูลีน  
มรกต, กลุ่มสีน้ำาเงิน ลาปีส แซฟไฟร์,  หรือสีชมพูก็ใช้ได้
 วิธีใช้  หากปวดศรีษะไม่ว่าจากสาเหตุใด  ให้
เอารัตนชาติวางแนบไว้กับศรีษะบริเวณที่ปวด  เช่น  
ขมับ  ท้ายทอย หรือกลางกระหม่อม  นอนพักหลับตา
สักครู่ ประมาณ 20 นาที  อาการปวดศรีษะจะทุเลาลง  
ถ้ามีเป็นสร้อยจะเอาสร้อยวางไว้บนหมอนแล้วนอนลง  
ให้ศรีษะอยู่ตรงกลางวงของสร้อยได้เช่นเดียวกัน

 6. ความดันเลือดสูง  ใช้สีเขียวและฟ้า  เช่น  
อะเวนทูลีน  มรกต  ลาปีส เทอร์คอยซ์ อะความารีน  
หรือเซฟไฟร์  หรือสีม่วง  อย่างอะเมอทีสก็ใช้ได้
 วิธีใช้ จะใช้เป็นสร้อย หรือห้อยเป็นจี้ หรือ
เป็นสร้อยข้อมือก็ได้ ใส่เป็นประจำา จะทำาให้ความดัน
เลือดไม่พลุ่นพล่าน และควบคุมความดันเลือดได้ดีกว่า  
อย่างไรก็ตามยังคงต้องใช้ยาลดความดันเลือดควบคู่กัน
ไป
 7. ข้ออักเสบ ใช้ควอร์ทใส ไหมทองคาร์เน
เลียน  ปะการัง
 วิธีใช้  เลือดรัตนชาติที่รูปนูนเป็นหลังเต่าหรือ
ที่เรียกว่าหลังเบี้ยจะดีที่สุด วิธีใช้ให้เอารัตนชาติ เช่น 
ควอร์ทใสที่มีหลังนูนไปวางให้แนบเนื้อตรงข้อที่อักเสบ  
เช่น เข่าอักเสบ ก็วางไว้ข้างสะบ้าข้างละอัน วางไว้
ประมาณ 10-20 นาที เมื่ออาการปวดทุเลาลงจึงเอา
ออก  ถ้าปวดข้อมือ จะใส่เป็นกำาไลหรือสร้อยก็ได้ เช่น
ใส่กำาไลคาร์เนเลียน กำาไลไหมทอง ถ้าปวดข้อนิ้วมือก็ใส่
แหวนทำาจากปะการังเป็นต้น
 8. ท้องอืด  อาหารไม่ย่อย  ใช้รัตนชาติกลุ่มสี
เหลือง  ส้ม ได้แก่ ซีตรีน แก้วตาเสือ อำาพัน คาร์เนเลียน
เป็นต้น
 วิธีใช้  เอารัตนชาติจะเป็นสร้อยหรือผลึก
ธรรมชาติ  หรือแบบหลังเต่า  เอาไปวางไว้ที่หน้าท้องให้
สัมผัสกับเนื้อตรงบริเวณสะดือ  ถ้ามีเป็นสร้อยอยู่แล้วก็
ขดเป็นวงวางตรงสะดือนั่นแหละ วางไว้สัก 10 - 20 
นาที  อาการอึดอัดในท้อง แน่นท้อง ปวดมวนจะหาย
ไป  หรือจะเอารัตนชาติแช่น้ำาแล้วดื่มด้วยก็ได้
 9. แผลร้อนในในปาก  ใช้ลาปีส
 ถ้าใครเป็นแผลร้อนในในปากบ่อยๆ และรู้ตัว
ว่าเริ่มจะเป็น  ให้เอาลาปีสอมไว้ในปากสัก 10-20 นาท ี 
แล้วเอาออก  อย่าลืมทำาความสะอาดรัตนชาติก่อนอม
 10.  ไข้สูง  ใช้ทับทิม  ทับทิมสามารถใช้ลด
ไข้ได้  โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีไข้สูง
 วิธีใช้ คือเอาน้ำาแช่ทับทิมไว้สัก 20-30 นาที  
แล้วให้เด็กดื่มน้ำานั้น  หรือถ้าเป็นทับทิมรูปหลังเบี้ย  ให้
เด็กกำาทับทิมเอาไว้ในมือ จะทำาให้อุณหภูมิลดลงกว่า
เดิม  แต่อย่างไรเสียก็ต้องให้เด็กกินยาลดไข้  แต่ใน
ขณะที่ยาลดไข้ยังไม่ออกฤทธิ์ก็สามารถใช้ทับทิมช่วยได้

สมุนไพรบำาบัดโรค
 แน่นอนว่าคนไทยมีประสบการณ์ใช้สมุนไพร
บำาบัดโรคมาช้านาน จะลองยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรใกล้ตัวเพียงสังเขป  รวมทั้งสารออกฤทธิ์ที่
พบในสมุนไพรนั้น ๆ จากห้องทดลอง ดังต่อไปนี้

สะเดา : สะเดาเป็นสมุนไพรที่คนโบราณใช้แก้ไข้หัวลม
มานานแล้ว เนื่องจากดอกสะเดาบานต้นฤดูหนาวซึ่ง
เป็นเวลาที่ไวรัสหวัดเพิ่มจำานวนอย่างรวดเร็ว  และมัก
จะมีหวัด ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ระบาด  คนไทยใช้
ภู มิ ปัญญากินสะ เดากับน้ำ าปลาหวานแก้ อาการ
ตะครั่นตะครอ ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการคล้ายกับมีไข้
ต่ำาๆ โดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีมานานแล้ว
 ในตำารายาไทย  หมอยาไทยใช้ก้านใบเป็นยา
แก้ไข้ทุกชนิด เปลือกต้นแก้อาการท้องเดิน แก้บิดที่ถ่าย
เป็นมูกเลือด  ใช้ผลเป็นยาถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้
ปัสสาวะพิการ  ใช้ดอกเป็นยาบำารุงธาตุ ใช้รากเป็นยา
แก้ไข้ ทำาให้อาเจียน
 ยืนยันว่าคนไทย บรรพบุรุษไทยใช้สะเดาเป็น
อาหารมาเป็นพันปี จนกระทั่งสามารถใช้ประสบการณ์
ประมวลเอาสะเดามาใช้เป็นยา รักษาโรคพื้นๆ มานาน
เต็มที  และไม่เคยมีใครตายจากการกินสะเดา หรือได้
รับผลข้างเคียงจากการกินสะเดาเป็นอาหารเลย
 ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าในใบสะเดามี
สาร nimbolide ซึ่งมีฤทธิ์ฆ่าเชื้อมาเลเรียในหลอด
ทดลอง
 ในเมล็ดและใบมีสาร azadirachtin มีฤทธิ์ใน
การฆ่าแมลง  วิธีทำายากำาจัดแมลงให้ทำาดังนี้คือ เอาใบ
สะเดา ตะไคร้หอม และเหง้าข่าแก่มาอย่างละ 2 กก. 
บดละเอียด หมักค้างคืนในน้ำา 1 ปี๊บ  แล้วกรองเอากาก
ออก นำาน้ำาที่หมักได้ 300 - 500 ซีซีไปละลายในน้ำา  
1 ปี๊บ แล้วพ่นพืชผัก จะป้องกันแมลงและศัตรูพืชมา 
รบกวน หากเก็บมากินก็จะไม่เป็นพิษต่อคน ผิดกับการ
ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็ง
 ทำาให้ไม่เข้าใจหน่วยงานของรัฐจริงๆ ว่า อะไร
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนห้ามใช้  แต่กลับจะให้ใช้สารเคมี
กำาจัดแมลงซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง  เพื่อทำาร้ายประชาชน
อย่างนั้นหรือ 
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ขมิ้นชัน : คนไทย คนอินเดีย คนมาเลย์ คนอินโดเนเซีย 
กินขมิ้นชันมาก็กว่าพันปีอีกนั่นแหละ  จะมาห้ามอะไร
เอาในพศ. 2552 นี้  
 ตำารายาไทยใช้เหง้าของขมิ้นชันรักษาโรค
ผิวหนัง โดยเอาเหง้าสดมาฝนทาตุ่มยุงกัดในเด็ก ใช้ทา
ผื่น หรือทำาเป็นผงผสมน้ำา  ใช้เหง้ารักษาโรคท้องอืด 
ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ลดลมในท้อง  และก็ไม่เคย
ได้ยินผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าขมิ้นชันเป็นอันตรายต่อคน ไม่มี
ใครกินแล้วตายสักหน่อย
 ทุกวันนี้เราพบว่าในขมิ้นชันมีสาร curcumin 
มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ ยับยั้งการเกิดหนอง สามารถใช้
ทาแผลพุพองในผื่นที่เกิดกับเด็ก  ปรากฏว่าได้ผลดี
เทียบเท่าการใช้ยาปฏิชีวนะ  ทั้งยังสามารถใช้ยับยั้ง
แบคทีเรียที่ทำาให้เกิดท้องเสีย โดยเฉพาะ E. coli จึง
สามารถใช้ขมิ้นชันรักษาอาการท้องเสียได้ผลดี
 Curcumin  ยังกระตุ้นการหลั่งเมือกใน
กระเพาะอาหารและทางเดินอาหาร  จึงสามารถใช้
รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ผล
 น้ำามันหอมระเหยในเหง้าขมิ้นชันยังมีสาร 
curcumin และ p-tolylcarbinol ใช้เพิ่มน้ำาย่อย และ
ขับน้ำาดีออกมามากขึ้น เป็นการใช้ขมิ้นชันช่วยย่อย
อาหารดีขึ้น แก้อาการจุกเสียดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ที่
กินไขมันมากเกินไป 

ขงิ : การทีข่งิพลอยตดิรา่งแหในประกาศฯ ฉบบันีก้เ็พราะ
สตูรยาฆา่แมลงทีย่กมาขา้งตน้นัน่แหละ  แตเ่รากป็ฏเิสธไม่
ได้ว่าขิงอยู่คู่ครัวไทยมานาน คนจีนก็กินขิง เขาเอาขิงมา
ต้มให้แม่ลูกอ่อนที่ให้นมเด็กกินด้วยซ้ำา หากเป็นอันตราย
แล้วบรรพบุรุษของเราคงไม่สนับสนุนเอาขิงไปเพิ่มน้ำานม
กระมัง
 ในตำารายาไทยใช้เหง้าขิงเป็นยาขับลม แก้
อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ  
 ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่าหากเอาขิงผงชงน้ำาให้
คนที่เมารถเมาเรือกิน ปรากฏว่าสามารถแก้อาการเมา
รถได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่ม dimenhydrinate เสีย
อีก  ถ้าขิงเป็นอันตราย คนเมารถเมาเรือที่อ่อนแอคง
ตายไปแล้วล่ะ

 น้ำามันหอมระเหยในขิงมีสาร menthol, 
borneol, fenchone, 6-shogoal และ 6-gingerrol  
สารเหล่านี้มีประโยชน์ต่ออวัยวะของทางเดินอาหาร
ทั้งสิ้น ได้แก่
  Menthol ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ลมในท้อง
มาก  การชงขิงผงดื่มจะช่วยแก้อาการแน่นท้อง ท้องอืด
เฟ้อได้ดี
 borneol, fenchone และ 6-gingerrol ช่วย
ขับน้ำาดี  จึงย่อยไขมันได้มากกว่า  หากใครกินของมัน ๆ 
แล้วท้องอืดก็ลองกินขิงดูจะแก้ปัญหาทางท้องนี้ได้ 
 6-shogoal และ 6-gingerrol  ซึ่งเป็นสารที่มี
รสเผ็ด จะช่วยลดการบีบตัวของลำาไส้ แก้อาการปวด
ท้องเกร็งได้ดี

ข่า : ตามตำารายาไทยใช้เหง้าข่าต้มน้ำาดื่มแก้ท้องอืดเฟ้อ 
ขับลม  ใช้เหง้าสดผสมเหล้าโรงทารักษาโรคผิวหนังที่
เกิดจากเชื้อราเช่นกลาก เกลื้อน
 สารที่มีประโยชน์ทางยาของข่าคือน้ำามันหอม
ระเหย และ 1’ –acetoxychavicol acetate  จาก
การรายงานของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยืนยันว่า 
ไม่มีพิษในขนาดที่ใช้ 250 เท่าของปริมาณที่ตำารายาไทย
ใช้ และไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง
  ...แล้วใครที่ไหนมาบังอาจประกาศให้ข่าเป็น
สารอันตรายนะเนี่ย

พริก : ตำารายาไทยใช้พริกขับเสมหะ ลดไข้ แก้โรคตาน
ซางที่พบในเด็กพุงโร ก้นปอด  นี่น่ะถ้าพริกมีอันตราย
เขาคงไมใ่หเ้ดก็ทีม่ปีญัหาสขุภาพกนิจรงิหรอืไม ่ ปจัจบุนัมี
การใช้พริกผสมในยาขับลม  และผสมเป็นขี้ผึ้งทาถูนวด
 ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่ า ในพริกมี  
capsaicin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ  หากกินพริก
ป่น 1 ช้อนชาทุกวันจะมีผลต่อความสะอาดของหลอด
เลือด  สามารถป้องกันโรคหลอดเลือดหัวใจ และ
อัมพาตได้  นอกจากนี้ capsaicin ยังสามารถใช้ป้องกัน
ความอ้วนได้ เนื่องจากจะช่วยยับยั้งวัฏจักรของการเกิด
ไขมันในร่างกาย

 ...พริกน่ะมันมีอันตรายตรงไหน  ที่ว่าเป็นโรค
กระเพาะแล้วห้ามกินพริกน่ะ  ฝรั่งเอาไปทำาวิจัยแล้วพบ
ว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะหากกินพริกป่นวันละ 1 ช้อน
ชานาน 1 ปี  แผลในกระเพาะ หรือกระเพาะที่มีอาการ
อักเสบจะไม่เลวร้ายลงแต่ประการใด
 แล้วใครมาหาว่าพริกเป็นวัตถุอันตรายล่ะ  
เห็นแต่ที่เป็นอันตรายก็กับหอยทากเท่านั้น  ถึงตอนนี้
หากหอยทากอาละวาดกัดกินต้นไม้ในบ้าน ให้เอาพริก
ป่น 1 ช้อนโต๊ะละลายน้ำาสัก 2-3 ลิตร พ่นต้นไม้เอาไว ้ 
หอยทากที่ตัวนิ่มอ่อนจะรู้สึกแสบลำาตัวและไม่มา 
รบกวนต้นไม้อีกเลย

คืน่ชา่ย : คืน่ชา่ยกเ็ปน็ยา โดยเฉพาะคืน่ชา่ยสดๆ สามารถ
ใช้ลดความดันเลือดลงอย่างได้ผลทันตา ลองแบบนี้ไหม 
ลองวดัความดนัเลอืดเอาไวก้อ่น  แลว้ดืม่น้ำาคัน้จากคืน่ชา่ย
สดๆ หลังจากนั้นสักครึ่งชัวโมงลองวัดความดันเลือด
ใหม่ดูซิ จะพบว่าความดันเลือดลดลงมาอย่างรวดเร็ว 
เร็วกว่าการกินยาลดความดันเลือดเสียอีก  
 หากใครมีความดันเลือดสูงแล้วดื่มน้ำาคื่นช่าย
วันละแก้ว จะคุมความดันเลือดได้ดีกว่าเดิม

กล่าวโดยสรุป
 การแพทย์แผนธรรมชาติบำาบัดเป็นการหวน
คืนสู่ธรรมชาติ  เป็นการแพทย์ที่ไม่ใช้ยา แต่ใช้การปรับ
อาหาร เปลี่ยนกิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจำาวัน  ทั้งนี้
เพื่อต้านพิษอนุมูลอิสระ เพื่อเสริมภูมิต้านทาน เพื่อคืน
ความอ่อนเยาว์ให้กับร่างกาย และเพื่อบรรเทาอาการ
ของโรคเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้ว
 อย่างไรเสียการแพทย์แผนธรรมชาติหนีไม่พ้น
เรื่องของการกินข้าวกล้อง กินผักสด ผลไม้สดให้มากพอ 
กินไขมันแต่น้อย กินเนื้อสัตว์แต่พอควร และกินแคล 
เซี่ยมให้เพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งนมวัวและผลิตภัณฑ์จาก
นมวัว นอกจากนี้ควรเลี่ยงอาหารขยะ สารปนเปื้อนใน
อาหารและผงชูรส
 ออกกำาลังกายสม่ำาเสมอ ฝึกจิตสงบโดยใช้วิธี
การที่เหมาะกับตนเอง  ทั้งนี้เพื่อคืนความสมดุลให้กับ
ร่างกาย  การทำางานของระบบประสาทอัติโนมัติ และ

ระบบภูมิต้านทานจึงจะมีประสิทธิภาพกว่าเดิม สำาหรับ
ผู้สูงอายุการออกกำาลังกายที่เหมาะสมคือการออกกำาลัง
กายในน้ำา เช่น ไฮโดรแอโรบิก
 การอดเพื่อล้างพิษควรทำาเป็นระยะ  เพราะ
เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการขับสารพิษอนุมูลอิสระออกจาก
ร่างกายเป็นพักๆ ด้วยการอดอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ทำาให้ร่างกายปลอดพิษ  ด้วยการอด 10 วันโดยทำาทุกปี 
หรือไม่เช่นนั้นก็อดด้วยผลไม้อย่างเดียวทั้งวันทุกๆ 2 
สัปดาห์ แล้วแต่ว่าวิธีไหนจะสะดวก  
 การสวนล้างลำาไส้ ใหญ่ก็ เป็นการล้างพิษ 
เพราะการกำาจัดตะกรันของอุจจาระในลำาไส้ใหญ่ทิ้งไป 
ทำาให้ลำาไส้ใหญ่สะอาด แหล่งของสารพิษหมดไป จะ
ทำาให้ร่างกายปลอดพิษกว่าเดิม  แถมยังเป็นการป้องกัน
มะเร็งลำาไส้ใหญ่ไปในตัว
 การสวนด้วยกาแฟก็ถือเป็นการเร่งตับให้ขับ
สารพิษรวมทั้งอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย การทำาให้
ร่างกายทั้งระบบสะอาดขึ้นจะฟื้นคืนความอ่อนเยาว์ 
และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
 การใช้พลังบำาบัดด้วยพลังการสั่นสะเทือน ไม่
ว่าจะเป็นพลังสมาธิ การฝึกจิตสงบ การใช้น้ำามนตร์ 
การฝังเข็ม การกดจุด การใช้รัตนชาติบำาบัด และโฮมิโอ
พาที ก็มีผลในการลดอาการและบำาบัดโรคเรื้อรัง  
 คนไทยใช้สมุนไพรมานาน จะใช้ร่วมกับวิธีการ
ทางธรรมชาติบำาบัดอื่นๆ ก็ได้
  ทั้งหมดนี้เป็นหลักการของธรรมชาติบำาบัด 
และต้องอาศัยการทำาทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นพร้อม ๆ 
กันไปเป็นการแพทย์แบบองค์รวมเท่านั้นจึงจะได้ผล 
โดยไม่ต้องพึ่งพายาที่เป็นสารเคมีแต่อย่างใด
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แนวคิดเชิงปรัชญ�ในก�รรักษ�แบบแพทย์พื้นบ้�นล้�นน�
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โดยวิธีนวดตอกเส้น
เรื่อง : ชนินทร์ เขียวสนุก

บทความนี้ได้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง แนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษา แบบแพทย์พื้นบ้านล้านนา 
โดยวิธีนวดตอกเส้น ของ นายชนินทร์ เขียวสนุก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้  แต่ด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานใน
การดำารงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำารงไว้
ซึ่งชีวิตและเผ่าพันธุ์ของตนไว้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเพื่อนำาไปสู่ชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่ง
ขึ้น และด้วยสัญชาตญาณดังกล่าวทำาให้มนุษย์เรียนรู้
จากประสบการณ์ที่พบเจอ พร้อมทั้งสั่งสมความรู้เพื่อ
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่
สลับซับซ้อนโดยมนุษย์ได้ทุ่มเทความพยายามในการ
ทำาความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ความเจ็บป่วยและโรค
ภัยที่คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพ ชนชาติต่างๆ ล้วนแต่
สืบทอดประวัติศาสตร์ของคนมาจากอดีตและผ่าน
ประสบการณ์  การต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วยมา
ด้วยกันทั้งสิ้น

ทีง่ดงาม รวมทัง้ความรูแ้ละภมูปิญัญาอนัล้ำาคา่ของศาสตร์
และศิลป์ที่มีอยู่มากมาย  แพทย์พื้นบ้านล้านนาหรือ
หมอเมืองเป็นหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สำาคัญของ
ล้านนา ที่ได้รับการถ่ายทอดและสะสมเพิ่มเติมความรู้
มาเป็นเวลาหลายร้อยปีมาแล้ว ความผันแปรทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่กลายเป็นตัวกำาหนดวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวล้านนาซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้หล่อหลอม
รวมกันเป็นแนวคิดในการดูแลรักษาสุขภาพพื้นบ้าน  
(อัครพงศ์ อั้นทอง, 2549, น. 4) คำาว่า “หมอเมือง” แต่
เดิมล้านนาใช้คำาว่า “พ่อเลี้ยง” สำาหรับเรียกผู้ที่มีความ
รู้ความชำานาญในการให้บริการด้านการรักษาสุขภาพ
ด้วยยาสมุนไพรและวิธีการแบบพื้นบ้านล้านนา ต่อมา
นิยมเรียกผู้ที่มีความรู้ความชำานาญและการให้บริการ
ด้านการรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพรและวิธีการแบบ
พื้นบ้านล้านนาว่า หมอเมืองหรือหมอพื้นบ้าน (พรรณ
เพ็ญ เครือไทย, 2552, น.124)  ประสบการณ์ในการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของคนล้านนาในอดีตถูกบันทึก 
จดจำา และรวบรวมขึ้นมาเป็นความรู้ทางการแพทย์
พื้นบ้านและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้อนุชนรุ่น
หลังอยู่ตลอดเวลา ความรู้ทางการแพทย์หรือวิธีการ
รักษาโรคของคนล้านนานั้นมีอยู่หลากหลายวิธีการจึงส่ง
ผลให้มีหมอผู้ทำาการรักษามีหลายประเภท เช่น หมอ
สมนุไพร หมอนวด หมอแหก หมอเสกเปา่หมอไสยศาสตร ์
หมอทรงเจ้า หมอกระดูก เป็นต้น การจำาแนกประเภท
ของหมอเมืองนั้นดูคล้ายกันกับหมอเฉพาะทางในแผน
ปัจจุบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วหมอเมืองหนึ่งคนอาจจะ
ใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายกว่านั้นได้อีกไม่จำากัดว่าจะ
ต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
 หมอนวดตอกเส้นเป็นหมอเมืองอีกประเภท
หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง
และอาการกระดกูทบัเสน้มารบัการบรกิารรกัษา เนือ่งจาก
อาการเจบ็ปว่ยดงักลา่ว การรกัษาแบบแพทยแ์ผนปจัจบุนั
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงซึ่งทำาให้ผู้ป่วยที่มี
รายได้น้อย ไม่สามารถเข้ารับการรักษากับแพทย์แผน
ปัจจุบันได้ และวิธีการรักษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการผ่าตัด

 ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่มนุษย์สังเคราะห์
ขึ้นในแต่ละวัฒนธรรมได้ถูกสะสมและ สืบทอดเป็น
แบบแผน ขนบธรรมเนียมประเพณีปฏิบัติที่ผิดแผก
แตกต่างกันไป อันเป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อ 
และความเขา้ใจทีม่นษุยม์ใีหต้อ่สรรพสิง่และปรากฏการณ์
ต่างๆ ตามความรับรู้ของตน มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม
ซึ่งมีโลกทัศน์ที่แตกต่างกัน มีระบบวิธีคิด ความเชื่อที่ใช้
ทำา  ความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ความเจ็บป่วย
ที่แตกต่างกันออกไป (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2535, 
น.2) จนนำาไปสู่วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพในเวลา
ต่อมา
 ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรืออาณา
บรเิวณบางสว่นทีใ่นอดตีเรยีกวา่ “ลา้นนา” เปน็ดนิแดนที่
เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

ตามทีจ่ดุทีป่วด ทำาใหผู้ป้ว่ยตอ้งพกัรกัษาและฟืน้ฟรูา่งกาย
เป็นเวลานาน หลังจากการรักษาและฟื้นฟูร่างกายแล้ว
ปรากฏว่าผู้ป่วยบางรายกลับมามีอาการปวดเช่นเดิมอีก 
จึงทำาให้ผู้ป่วยหันมารับการรักษากับหมอนวดตอกเส้น
ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบองค์รวมที่นอกจากจะรักษาใน
ทางกายภาพด้วยวิธีการนวด การตอกเส้นและการจ่าย
ยาสมุนไพรให้กลับไปรับประทาน ยังให้ความสำาคัญกับ
การรักษาทางด้านจิตใจด้วยการประกอบพิธีกรรมหรือ
ใช้เวทย์มนต์คาถาในการรักษาผู้ป่วย
 หลังเข้ารับการรักษาแล้วผลปรากฏว่าอาการ
เจบ็ปว่ยไดท้เุลาเบาบางลง บางรายกร็กัษาอาการเจบ็ปว่ย
ได้อย่างหายขาด จึงนำาไปสู่ประเด็นปัญหาที่ว่าการรักษา
ในลกัษณะดงักลา่วสามารถรกัษาโรคใหท้เุลาหรอืหายขาด
ได้หรือไม่ อย่างไร และนอกจากวิธีการรักษาดังกล่าว
แล้วยังมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในการรักษาโรคนั้นทุเลา
เบาบางหรือหายขาดได้โดยนำาเอาแนวคิดทางอภิปรัชญา
และแนวคิดทางจริยศาสตร์มาศึกษาวิเคราะห์ในการ
รักษาโรคดังกล่าว

2. แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์
2.1 แนวคิดทางอภิปรัชญา
 อภิปรัชญา (Metaphysics) เป็นปรัชญา
บริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดปรัชญาหรือศาสตร์ความรู้อื่นๆ ตาม
มา เป็นปรัชญาที่ศึกษาถึงความจริงอันเป็นพื้นฐานของ
โลกจักรวาล ในลักษณะทางกายภาพเป็นเบื้องต้นก่อน
ดังจะเห็นได้จากนักปรัชญายุคกรีกโบราณที่ได้ศึกษา
ค้นหาถึง “ปฐมธาตุ” (First element) ของโลกและ
จักรวาลซึ่งได้ให้คำาตอบในลักษณะของสสาร เช่น ธาเลส 
กล่าวว่า “น้ำา” เป็นปฐมธาตุของทุกสรรพสิ่ง และได้มี
นักปรัชญาคนอื่นๆ ได้ให้คำาตอบเรื่องปฐมธาตุแตกต่าง
กันไป บ้างก็ว่าอากาศ บ้างก็ว่าไฟ บ้างก็ว่าดิน  บ้างก็ว่า
ธาตุทั้ง 4 (ดิน,น้ำา,ลม,ไฟ) บ้างก็ว่าสิ่งไร้ขอบเขตเป็น
ปฐมธาตุซึ่งทรรศนะที่กล่าวมานั้นได้แสดงถึงศักยภาพ
ทางสติปัญญาของมนุษย์ที่พยายามครุ่นคิดค้นหาคำา
ตอบโดยไม่ยึ ดถือกับความเชื่ อ เดิมที่ ไม่ เคยผ่ าน
กระบวนการทางความคิดที่เป็นเหตุผลมาก่อน (เดิมที
มนุษย์เชื่อว่าสรรพสิ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ 
เช่น  พระเจ้า เป็นต้น)
 หลังจากที่ได้แสดงทรรศนะทางอภิปรัชญา



44 45 ร่มพยอม ร่มพยอม

เกี่ยวกับความจริงของโลก และจักรวาลไว้ในสสารที่เป็น
รูปธรรมปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป มนุษย์เองยังไม่พอใจที่
จะต้องการหาคำาตอบให้ได้เพียงแค่นั้น ยังพยายามที่จะ
ค้นหาให้เข้าไปในสิ่งที่มองไม่เห็น ลึกลับ เหนือธรรมชาติ 
เป็นนามธรรม ด้วยกระบวนการทางความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
 กล่าวโดยสรุปว่า อภิปรัชญาไม่เพียงศึกษาแค่
ความจริงแท้ (Reality) ของโลกและจักรวาลเท่านั้น ยัง
ศึกษาถึงความจริงแท้ของสิ่งที่อยู่เหนือธรรมชาติอัน
ล่วงพ้นวิสัยของ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไว้ด้วยเช่นกัน 
กล่าวคือ ศึกษาถึงภาวะหรือสัต (Being)  และการมีอยู่ 
(Existence) ของสิง่ตา่งๆ โดยทีว่ทิยาศาสตรย์งัไมส่ามารถ
ศึกษาได้ เช่น พระเจ้า จิต วิญญาณ เป็นต้น 
แนวคิดทางอภิปรัชญาได้แบ่งออกเป็นอีก 3 แนวคิด
หลักที่สำาคัญ คือ
 1 )  แนวคิดสสารนิ ยม  หรื อ  วั ตถุนิ ยม  
(Materialism) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า สสารเป็นสิ่งที่แท้
จริงสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของพื้นที่ (Space) และเวลา (Time) เป็นต้น
กำาเนิดหรือปฐมธาตุ (First element) ของโลก จักรวาล 
และมองว่ามนุษย์มีร่างกายอันเป็นวัตถุประกอบด้วย
กลไกต่างๆ สลับซับซ้อนมากและสามารถทำางานได้ดุจ
เครื่องจักรกล  ส่วนจิตไม่มีจริงและมองว่าเป็นเพียง
ปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้น
 2 )  แนวคิดอสสารนิ ยม  หรื อ  จิ ตนิ ยม  
(Idealism) เป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับสสารนิยม เป็น
แนวคดิทีเ่ชือ่วา่จติเปน็ความจรงิสงูสดุเพยีงสิง่เดยีวเทา่นัน้  
เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและไม่เปลี่ยนแปลง สามารถรับรู้ได้ 
จิตนิยมมีความเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายกับจิตโดย
จิตเป็นตัวการสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์มีความรู้สึกนึกคิด 
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ และมีอิสระจากกายสามารถบังคับให้
กายกระทำาอย่างไรก็ได้ตามความต้องการของจิต
 3) แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) เป็น
แนวคิดที่อยู่กึ่งกลางเพื่อประนีประนอมระหว่างแนวคิด
จิตนิยมและวัตถุนิยมที่ บางแง่ก็เห็นด้วยกับสสารนิยม 
และบางแง่ก็เห็นด้วยกับจิตนิยมโลกและชีวิตมาจาก
ธรรมชาติและถูกจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ 
(Law of Nature) และยังมองว่ามนุษย์มีทั้งร่างกาย
และจิตวิญญาณซึ่งมีความสำาคัญเท่ากัน

 นอกจากนี้อภิปรัชญายังได้ศึกษาถึงแนวคิด
เกี่ยวกับวิญญาณ ขวัญ พลังลึกลับไสยศาสตร์ และกรรม 
ซึง่เปน็แนวคดิปลกียอ่ยมาจากแนวคดิจตินยิมโดยสามารถ
สรุปสาระสำาคัญพอสังเขปได้ ดังนี้
 แนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณ หรือ วิญญาณนิยม  
(Animism) เป็นแนวคิดที่เชื่อในการมีอยู่ของวิญญาณ
โดยเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่ในร่างมนุษย์ เป็นตัวตนที่แท้
ของคน เป็นอมตะไม่แตกสลายแม้ร่างกายได้ถึงแก่ความ
ตายไปแลว้กต็าม นอกจากเชือ่วา่มวีญิญาณอยูใ่นรา่งกาย
ของมนุษย์แล้วยังเชื่ออีกว่ามีวิญญาณสิงสถิตตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ต้นไม้ ภูเขา ก้อนหิน เป็นต้น 
 แนวคิดเรื่องขวัญเป็นความเชื่อดั้งเดิมในกลุ่ม
สงัคมและวฒันธรรมไท ทีเ่ชือ่วา่ ในสว่นตา่งๆ ของรา่งกาย
นั้นมีขวัญประจำาอยู่ หากขวัญได้ออกจากร่างกายก็จะ
ทำาให้เกิด  ความเจ็บป่วยขึ้นจึงต้องมีการทำาพิธีเรียกขวัญ
หรือสู่ขวัญกลับคืนมาเพื่อให้ร่างกายหายจาก โรคภัยไข้
เจ็บกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิม
 แนวคิดเรื่องพลังลึกลับและไสยศาสตร์เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่เชื่อว่าโลกมีพลังแฝง อันลึกลับ ล่องลอย
อยู่ทั่วไป เป็นพลังกลางๆ นำามาใช้ประโยชน์ก็ได้ นำามา
ใช้ทำาร้ายบุคคลที่ตน ไม่พึงประสงค์ก็ได้ และพลังนี้ไม่มี
ชีวิตจิตใจ เป็นพลังแบบธรรมชาติแท้ๆ ใครสามารถ
ควบคุมได้ก็ได้รับประโยชน์มหาศาล แต่มีวิธีการใช้
แตกต่างกัน
 ลักษณะเฉพาะของไสยศาสตร์ คือ การใช้
เวทย์มนตร์คาถา วัตถุสิ่งของ และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อใช ้
(manipulate) อำานาจที่เร้นลับให้เป็นประโยชน์ตาม
ความต้องการของมนุษย์ใน กรณีเฉพาะหน้าต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เช่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ  การดูฤกษ์ยาม 
การเสดาะเคราะห์ เสน่ห์ ยาแฝด สักลงยันต์ วัตถุมงคล 
ด้วยพิธีและเวทย์มนตร์คาถาเพื่อให้เกิดอานุภาพให้ผล 
มหาอุด เมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี 
แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ตลอดจนการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้
โทษแก่ผู้อื่นเรียกกันว่า ยาสั่ง ของ คุณ หรือคุณไสย  
(เสรี พงศ์พิศ, 2549, น.287)
 แนวคิดเรื่องกรรมเป็นแนวคิดที่สำาคัญทาง
พระพุทธศาสนา กรรม คือ การกระทำาที่มีเจตนา เมื่อ
กระทำาสิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้ว หากเกิดจากการกระทำาที่
มีเจตนาดีก็จะเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หากเกิดจากการก

ระทำา ที่มีเจตนาชั่วก็จะเป็นกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) และ
ผู้ที่กระทำาก็ย่อมได้รับผลตามการกระทำาดังกล่าว
 คำาว่า กรรม ความหมายตามรากศัพท์ คือ 
การกระทำา แต่ความหมายโดยเนื้อความหรือโดยอรรถ
ระบุลงไปอีกชั้นหนึ่งว่า การกระทำาที่มีเจตนา การกระ
ทำาที่มีเจตนา คือ กรรม คำาว่า ทำามีทั้งกาย วาจา ใจ 
การคิดด้วยใจอย่างเดียว ยังไม่ลงมือทำาหรือยังไม่พูด
ออกมา บางคนอาจเห็นว่า  ไม่สำาคัญเพราะคิดอยู่ในใจ 
ไมม่ใีครรู ้แตท่างพระพทุธศาสนาถอืวา่เปน็สำาคญัเปน็การ
เริ่มต้นที่ปรุงแต่งให้แสดงออกทางกายวาจาต่อไป

2.2 แนวคิดทางจริยศาสตร์
 แนวคิดทางจริยศาสตร์เป็นแนวคิดที่ศึกษา
ความประพฤติของมนุษย์ว่าการกระทำาในลักษณะใดที่
ถือว่ามีคุณค่า ควรแก่การยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการ
กระทำาที่ดี  รวมทั้งแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์
หรือแสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิตแม้ว่าแต่ละคนมีจะมี
จุดมุ่งหมายสูงสุดหรืออุดมคติของชีวิตที่แตกต่างกันโดย
สามารถสรุปแนวคิดที่เป็นอุดมคติของมนุษย์ไว้ ดังนี้
 แนวคิดสุขนิยม (Hedonism) เป็นแนวคิดที่
มองว่าความสุขเป็นความดีสูงสุด  เป็นจุดมุ่งหมายของ
ชีวิตที่มนุษย์ทุกคนควรแสวงหา และการจะมีความสุข
ได้จะต้องพยายามกำาจัดความทุกข์ยากให้ได้ การแสวง
ความสุขที่แท้จริงคือการละเว้นความทุกข์ให้ห่างไกล 
เป็นการแสวงหาความสุขทางกาย ซึ่งตรงกันข้ามกับ 
แนวคดิอสขุนยิม (Non-Hedonism) ทีม่องวา่การแสวงหา
ความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายเท่านั้น 
ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มนุษย์ควรแสวงหาความสุขทาง
ด้านจิตใจจึงนับว่าเป็นความดีสูงสุด เป็นความสุขที่แท้
จริง เช่น แสวงหาความสงบของจิตใจกับแสวงหาความ
รู ้นอกจากนีย้งัมอีกีแนวคดิหนึง่ทีป่ระนปีระนอมระหวา่ง
แนวคิดสุขนิยมและอสุขนิยม คือ แนวคิดมนุษยนิยม ซึ่ง
มองว่ามนุษย์ควรแสวงหาความสุขทางร่างกาย ความรู้
และความสงบทางจติใจไปพรอ้มๆ กนั เนือ่งจากสิง่เหลา่นี้
มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้น แนวคิดมนุษยนิยมจึงให้ความ
สำาคัญระหว่างกายกับจิตเท่าเทียมกัน จึงควรสนองความ
ต้องการของร่างกายให้สมดุลกับจิตใจ
 นอกจากนี้แนวคิดทางจริยศาสตร์ยังได้กล่าว
ถึงเกณฑ์ในการตัดสินความประพฤติหรือการกระทำา

ของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกหรือผิด ควร หรือไม่ควรนั้นมี
อยู ่2 แนวคดิ คอื สมัพทัธนยิม (Relativism) เปน็แนวคดิ
ทีเ่ชือ่วา่การกระทำาไมไ่ดด้หีรอืชัว่ ถกูหรอืผดิอยา่งแนน่อน
ตายตัวมันเอง ดี ชั่ว ถูก ผิด ของการกระทำาขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่กระทำา กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ ดี ชั่ว 
ถูก ผิด เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่กระทำา จึง
มีค่าทางจริยธรรมและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมมิได้มี
อยู่อย่างแน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสังคม 
ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ สัมบูรณ์นิยม (Absolutism) 
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอน
ตายตัว และมีอยู่เป็นอิสระจากความคิด มีอยู่โดยไม่ขึ้น
กับบุคคล สถานที่ และเวลา มันมีอยู่ด้วยตัวของมันเอง 
ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตามสภาพสังคม จึง
ทำาให้ดี ชั่ว ถูก ผิด จึงเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว 
 แนวคิดทางปรัชญาที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนี้
ผูว้จิยัไดน้ำามาวเิคราะหก์ารรกัษาโรค  แบบแพทยพ์ืน้บา้น
ล้านนาโดยวิธีนวดตอกเส้นซึ่งมีวิธีการรักษาด้วยการบีบ
นวดตรงบริเวณที่มีอาการปวดด้วยการนวดแบบธรรมดา
หรือนวดด้วยการลงน้ำามันสมุนไพร จากนั้นก็ใช้ไม้ค้อน
ซึ่งทำามาจากไม้เนื้อแข็งตอกที่ลิ่มไม้เพื่อไล่เส้นโดยตอก
ทัง้เสน้ใหญแ่ละเสน้ยอ่ยเพือ่ทีจ่ะทำาใหเ้สน้เอน็  เสน้เลอืด
และกล้ามเนื้อได้เกิดการคลายตัวหรือกล่าวอีกอย่าง
หนึ่งว่าเป็นการตอกเส้นเพื่อให้เส้นคลายตัวแล้วจึงมา
ตอกเน้นเฉพาะจุดที่เจ็บป่วยหรือเส้นที่มีความสัมพันธ์
กับการรักษา 
 หลังจากนวดตอกเส้นเสร็จ หมอผู้ทำาการ
รักษาอาจจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเข้ามารักษาร่วมกัน
กับการนวดตอกเส้นอีกด้วย  เช่น การเช็ด การแหก 
การย่ำาขาง การประคบสมุนไพร การเผายา เป็นต้น 
และยังมีการจัดยาสมุนไพรให้กลับไปรับประทาน พร้อม
ทั้งแนะนำาให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารที่แสลงโรคใน
ช่วงเวลาที่ทำาการรักษาอยู่
 การรักษาโรคแบบแพทย์พื้นบ้านล้านนาโดย
วธินีวดตอกเสน้มลีกัษณะเปน็การดแูลรกัษาสขุภาพแบบ
องค์รวม คือ นอกจากใช้วิธีการรักษาแบบกายบำาบัด 
เช่น การนวด การตอกเส้น การประคบหรือเผายา
สมุนไพร การจัดยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยรับประทาน และ
การให้คำาแนะนำาในเรื่องอาหารการกินแล้ว ยังได้ใช้วิธี
การรักษาแบบจิตบำาบัด คือ การรักษาผู้ป่วยด้วยการ
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เสริมสร้างขวัญและกำาลังใจ เช่น  มีการใช้คาถาอาคม
ประกอบกันกับการนวด การตอกเส้น การเสกน้ำามนต์ 
การเรยีกขวญั การทำาบญุอทุศิสว่นกศุลเพือ่ขออโหสกิรรม
จากเจ้ากรรมนายเวร รวมไปถึงการประกอบพิธีกรรม
อื่นๆ มาใช้บำาบัดรักษาโรคร่วมกันกับการรักษาทาง
ร่างกายด้วยเช่นกัน เมื่อนำาเอาแนวคิดทางปรัชญาที่ได้
กล่าวในเบื้องต้นมาเป็นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์ ถึง
กระบวนการรักษาโรคดังกล่าวโดยสามารถวิเคราะห์
แนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ได้ ดังนี้

3. วิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาในการรักษาโรคโดย
วิธีนวดตอกเส้น
 จากการศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษา
แบบแพทย์พื้นบ้านล้านนา โดยวิธีการนวดตอกเส้นพบ
วา่มแีนวคดิทางอภปิรชัญาทีว่า่ดว้ยเรือ่งสิง่เหนอืธรรมชาต ิ
จิต วิญญาณ พลังลึกลับ ไสยศาสตร์ และกรรมในการ
รักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้น โดยแนวคิดดังกล่าวเป็น
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของสาเหตุการเกิดและการรักษา
โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ก็ตาม แต่ได้สะท้อนผ่าน
ทางกระบวนการรักษาโรคเพื่อแสดงให้เห็นถึงร่องรอย
ให้เป็นที่ปรากฏอยู่ซึ่งสามารถสรุปสาระสำาคัญไว้ดังนี้ 
 ในการรักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้นได้พบ
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติปรากฏอยู่กล่าวคือ 
หมอผู้รักษาได้มีการกล่าวถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ตนเคารพ
นับถือทั้งฝ่ายพุทธและพราหมณ์-ฮินดูดังได้ปรากฏอยู่
ในบทไหว้ครูของหมอซึ่งก่อนทำาการรักษาหมอจะทำา
การไหว้ครูเพื่อร้องขออำานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ช่วย
ปกปักรักษาตัวของหมอให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ 
เช่น ภูตผีวิญญาณและคุณไสย รวมทั้งช่วยขจัดปัดเป่า
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำาการรักษาผู้ป่วย ทำาให้
การรักษาโรคนั้นสำาเร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังดลบันดาล
ให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย การกล่าวถึงสิ่ง
ศกัดิส์ทิธิน์ัน้ไดแ้สดงใหเ้หน็ถงึความเชือ่และความศรทัธา
ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย 
เป็นสภาวะเหนือธรรมชาติและไม่สามารถรับรู้ด้วยทาง
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้ได้สะท้อน
ให้เห็นร่องรอยความเชื่อของมนุษย์ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน
แนวคิดพหุเทวนิยม (Polytheism) ที่เชื่อในการมีอยู่

และการยอมรับในอำานาจของพระเจ้าหลายองค์ซึ่งพบ
ในการกล่าวอ้างและร้องขออำานาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่า
นั้นเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วย
 และยังพบว่ามีการนำาเอาวิชาโหราศาสตร์มา
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เรียกว่า โหราเวช  ซึ่งแสดงถึง
ความเชื่อในโชคชะตาราศีที่ว่า ดวงดาวได้มีอิทธิพลต่อ
วิถีชีวิตมนุษย์ในเรื่องความเจ็บไข้ ได้ป่วยด้วยการ 
คำานวนวิธีการทางโหราศาสตร์หาความสัมพันธ์ดวงดาว
กับตำาแหน่งที่ดวงดาวโคจรอยู่ในดวงชะตาผู้ป่วยและ
แปลความหมายจากความสัมพันธ์ดังกล่าวออกมาโดยที่
ดวงดาวสามารถบ่งบอกได้ว่าโรคที่เป็นอยู่เกิดจากสาเหตุ
ใด พร้อมทั้งวิธีการบำาบัดรักษาโรคอีกด้วย จากวิธีการ
ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุ
มาจากอำานาจหรอืพลงับางอยา่งทีม่องไมเ่หน็เปน็ผูก้ระทำา
โดยผา่นการตคีวามหมายของดวงดาวแตล่ะดวงทีม่คีวาม
สัมพันธ์กันในดวงชะตาของผู้ป่วย 
 นอกจากนี้ยังพบว่าในการรักษาโรคด้วยวิธี
นวดตอกเส้นได้ใช้การดูเมื่อและการนั่งทางในมาเป็นวิธี
การวินิจฉัยหาสมมุติฐานของการเกิดโรคโดยที่การดูเมื่อ
เป็นวิธีที่หมอเมืองนิยมใช้มากกว่าโหราเวชเนื่องจาก
เป็นวิธีที่ใช้การคำาณวนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและยังพบอีกว่า
หมอบางคนมีการใช้วิธีการนั่งทางในเข้ามาใช้ในการ
วินิจฉัยหาสาเหตุของการเกิดโรคและวิธีการรักษา    
เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการปกติธรรมดาและโหราเวชได้ 
หมอที่จะใช้วิธีการดังกล่าวต้องมีการปฏิบัติสมาธิเพื่อ
ฝึกฝนจิต จนสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษา
ได้ ทั้งสองวิธีการนี้จะถูกนำามาใช้ก็ต่อเมื่อโรคที่เป็นอยู่
นั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี คุณไสย 
การทำาผิดจารีตประเพณีหรือข้อห้ามในสังคม (ขึด) และ
กรรม
 ในกระบวนการรักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้น
นั้น นอกจากผู้วิจัยจะพบเห็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือ
ธรรมชาติแล้ว ยังได้ปรากฏแนวคิดเรื่องจิตวิญญาณ 
และขวัญอีกด้วย ด้วยความที่สังคมของชาวล้านนาเป็น
สังคมที่มีความเชื่อในการนับถือผี ดังนั้น จึงทำาให้การ
รักษาโรคด้วยวิธีการนวดตอกเส้นซึ่งเป็นการรักษาโรค
แบบพื้นบ้านล้านนาได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความ
เชื่อดังกล่าวในแง่ที่อาการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากผีเป็นผู้
กระทำาโดยจำาแนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ผีที่ให้ทั้ง

คณุและโทษ กบัผทีีใ่หโ้ทษเพยีงอยา่งเดยีว จากการศกึษา
กระบวนการรักษาโรคด้วยวิธีการดังกล่าวพบว่าสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทำาของผีมีน้อยมาก 
แต่ยังมีปรากฏอยู่บ้าง การรักษาด้วยการนวดตอกเส้น
เป็นเพียงการบรรเทาอาการเจ็บปวดเท่านั้น หากจะ
รักษาให้หายต้องมีการนำาเอาการรักษาแบบอื่นๆ เข้ามา
ร่วมรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าขึดและอุบาทว์
แปดประการก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้เช่นกัน   
 ความเชื่อเรื่องผีครูเป็นอีกความเชื่อหนึ่งที่
ปรากฏอยู่ในกระบวนการรักษาโรคดังกล่าว  โดยเชื่อว่า
วญิญาณของครบูาอาจารยย์งัคอยดแูลปกปกัรกัษาลกูศษิย์
ใหม้คีวามเจรญิกา้วหนา้ในวชิาชพีและขจดัปดัเปา่อปุสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำาการรักษาผู้ป่วยแม้ว่าครูบา
อาจารย์ที่เคยถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ล่วงลับไปแล้วก็ตาม 
ทั้งความเชื่อที่ว่าผีเป็นผู้กระทำาให้เกิดความเจ็บป่วยและ
ความเชื่อเรื่องผีครูได้ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดวิญญาณนิยม 
(Animism) ที่เชื่อว่าวิญญาณเป็นตัวตนที่แท้จริง เป็น
อมตะ มอียูใ่นรา่งกายของมนษุย ์เมือ่ถงึเวลาตายรา่งกายก็
แตกสลายลงไป แต่วิญญาณนั้นยังคงอยู่ ไม่มีการ
เปลี่ยนแปลง และวิญญาณยังมีพลังอำานาจสามารถ
ดลบันดาลให้คุณและโทษต่อมนุษย์ได้อีกด้วย แนวคิด
ดังกล่าวได้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของชีวิต
หลังความตายของมนุษย์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ แต่การที่มนุษย์เชื่อเช่น
นั้นเพราะได้มีประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องวิญญาณ เช่น 
การนอนหลับและฝันว่าตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์ในฝัน
ทั้งที่ตนเองนอนหลับอยู่ การตายแล้วฟื้นคืนมา รวมทั้ง
การพบเห็นวิญญาณตามสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ 
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนให้
มนุษย์มีความเชื่อเช่นนี้สืบไป
 แนวคิดเรื่องขวัญที่เป็นความเชื่อดั้งเดิมใน
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรมไท โดยเชื่อว่าร่างกายมนุษย์
นอกจากจะแบ่งแยกองค์ประกอบได้ 2 ประการ คือ 
กายกับจิตแล้ว  ยังมีขวัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เป็น
พลังเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตด้วยการทำาหน้าที่ประจำา
และควบคุมการทำางานของอวัยวะต่างๆ ในร่างกาย 
หากขวัญออกจากร่างกายก็จะทำาให้เกิด ความเจ็บป่วย 
จึงต้องทำาพิธีเรียกขวัญกลับคืนมาเพื่อให้หายจากความ
เจ็บป่วย ความเชื่อเกี่ยวกับขวัญนี้ ได้มีปรากฏใน

กระบวนการรกัษาโรคดว้ยวธินีวดตอกเสน้หลงัจากทำาการ
รักษาทางกายบำาบัด คือ เสร็จสิ้นการนวดตอกเส้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว หมออาจจะทำาการหนขวัญ คือ การผูก
ข้อมือเรียกขวัญให้กลับคืนมา บางครั้งก็ทำาพิธีเรียกขวัญ
หรือบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ป่วยด้วยการพรรณนาโวหารที่
มีการใส่ระบำาหรือขับเป็นทำานองเสนาะที่ไพเราะเพื่อ
เรียกเอาขวัญที่ประจำาแต่ละอวัยวะให้กลับคืนสู่ร่าง การ
ที่เรียกขวัญด้วยการใส่ระบำาหรือขับเป็นทำานองเสนาะ
นั้นมีความเชื่อว่าขวัญนั้นชอบเสียงที่ไพเราะ ชอบการ
ปลอบประโลม เมื่อได้ยินการเรียกขวัญที่ไพเราะแล้วจะ
ได้รีบกลับมาอย่างรวดเร็ว ความเชื่อดังกล่าวได้มีความ
สัมพันธ์กันในการรักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้นในแง่ที่
ว่านอกจากจะรักษาทางร่างกายแล้ว ยังได้มีการเยียวยา
ทางด้านจิตใจเพื่อสร้างสมดุลให้กับจิตใจ  เมื่อจิตใจมี
ความสมดุลแล้วร่างกายก็มีความสมดุลตามไปด้วย 
 แนวคิดเรื่องพลังลึกลับและไสยศาสตร์เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในกระบวนการรักษาโรคดัง
กล่าว ในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา คือ ไม้ค้อนกับ
ลิ่มตอกเส้น ซึ่งวัสดุที่นำามาใช้นอกจากทำามาจากไม้เนื้อ
แข็งแล้วยังต้องเป็นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าหรือไม้ตายพราย และ
เขาสัตว์ เช่น เขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายและงาช้าง 
การที่นำาเอาวัสดุเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์ในการรักษาโรค
เนื่องจากมีความเชื่อว่ามีพลังอำานาจสามารถรักษาโรค
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้กระทำา
โดยที่ไม้ฟ้าผ่าได้ถูกมองผ่านทางปรากฏการณ์ทาง
ธรรมชาติว่าเป็นการแสดงถึงอำานาจหรือพลังที่มาจาก
ท้องฟ้าอันเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ฟ้าผ่าจึง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอำานาจที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
อยู่เบื้องบนและได้ส่งผ่านลงมายังโลกด้วยปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติดังกล่าว สำาหรับเขาสัตว์ (เขาควายเผือก 
และงาช้าง) ที่นำามาใช้ก็เชื่อว่าสัตว์ดังกล่าวมีพลังอำานาจ
ลึกลับบางอย่าง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำาให้เขาสัตว์มีความ
ศักดิ์สิทธิ์  มีพลังที่สามารถปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้ 
 นอกจากจะปรากฏความเชื่อพลังลึกลับใน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามีพลังอำานาจสามารถรักษาโรค 
การรกัษาโรคดว้ยวธิดีงักลา่วยงัไดม้กีารนำาเอาคาถาอาคม
มาใช้ในการรักษาโรคโดยเชื่อในอานุภาพคาถานั้นว่า
สามารถขจัดปัดเป่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ สาเหตุที่เชื่อว่าคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์



48 49 ร่มพยอม ร่มพยอม

สามารถรักษาโรคได้เพราะคำาที่ใช้ในคาถาส่วนใหญ่มา
จากภาษาบาล-ีสนัสกฤตมคีวามสมัพนัธก์นักบัทางศาสนา 
คือ ภาษาทั้งสองได้ใช้จดบันทึกคำาสอนของทางศาสนา
พุทธและบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์
-ฮินดูโดยที่คำาสอนหรือ บทสวดถือว่าเป็นถ้อยคำาอัน
ศักดิ์สิทธิ์ และคำาบางคำาหรือคาถาบางคาถาได้กล่าวอ้าง
และขออำานาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือมีความสัมพันธ์กับ
เหตุการณ์บางเหตุการณ์ในทางศาสนาไม่เพียงแต่การใช้
คาถาอาคมเทา่นัน้ ผูว้จิยัยงัพบอกีวา่มกีารนำาเอาพธิกีรรม
ต่างๆ มาใช้ร่วมกับการนวดตอกเส้น เช่น การรดหรือ
อาบน้ำามนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีส่งเคราะห์ พิธีส่งแถน 
บูชาเทียน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหมอว่า
โรคที่เป็นอยู่นั้นเหมาะที่จะใช้พิธีกรรมแบบใดเข้ามา
ช่วยรักษา
 สำาหรับแนวคิดเรื่องกรรมผู้วิจัยพบว่าได้
ปรากฏอยู่ในการรักษาโดยวิธีนวดตอกเส้น เมื่อโรคที่
เป็นอยู่นั้นรักษาด้วยวิธีการต่างๆ จนสุดความสามารถ
ของหมอแล้วอาการเจ็บป่วยยังไม่ทุเลาเบาบางหรือ
หายขาดได้ โรคนั้นจะถูกวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากกรรม
ที่ผู้ป่วยเคยกระทำาไว้ในอดีต โดยกรรมที่เป็นสาเหตุของ
โรคนั้นมาจากการทำาปาณาติบาต คือการฆ่าสัตว์ รวม
ไปถึงการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับทุกขเวทนา กรรมดัง
กลา่วจะสง่ผลใหผู้ป้ว่ยไดร้บัความทกุขท์รมานดว้ยอาการ
เจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา เมื่อวินิจฉัยได้ว่าโรคที่เกิด
ขึ้นมีสาเหตุมาจากกรรม ก่อนทำาการรักษาหมอจะให้ผู้
ป่วยทำาพิธีขออโหสิกรรมจากเจ้ากรรมนายเวรพร้อม
แนะนำาให้ไปทำาบุญถวายสังฆทาน ปล่อยสัตว์หรือไถ่
ชี วิตสัตว์  และปฏิบัติ ธรรมเพื่ ออุทิศผลบุญไปให้      
เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมไม่ผูกเวรต่อกันอีก
ซึ่งการกระทำาดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า  
“อำานาจบุญ” สามารถทำาให้ผลของกรรมที่กำาลังรับอยู่
เบาบางลงหรือทำาให้ผลกรรมนั้นไม่ส่งผลต่อไปอีกด้วย
การหมั่นสร้างกุศลกรรมให้มากๆ เพื่อให้กลายเป็น “อุป
ฆาตกรรม” คอื เปน็กรรมทีร่นุแรงสามารถตดัรอนกรรมที่
กำาลังรับผลอยู่นั้นให้สิ้นสุดลงซึ่งทำาให้อาการเจ็บป่วย
นั้นทุเลาหรือหายขาดไปในที่สุด
 นอกจากการศึกษาพบว่ ามี แนวคิดทาง
อภิปรัชญาได้ปรากฏในกระบวนการรักษาโรคด้วยวิธี
นวดตอกเสน้แลว้ ยงัไดพ้บอกีวา่มแีนวคดิทางจรยิศาสตร์

ปรากฏร่วมอยู่ด้วยเช่นกันในเรื่องคุณสมบัติของหมอ 
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทั้งของหมอผู้รักษาและผู้ป่วย การ
ที่จะมาเป็นหมอทำาการรักษาผู้คนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่การ
มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา คุณสมบัติ
ดังกล่าวได้ตรงกับหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรม
ทางพระพทุธศาสนาซึง่อธบิายวา่ เมตตาคอืการปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข และกรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้
พ้นจากความทุกข์ และการมีใจรักในวิชาชีพของตน 
คุณสมบัติทั้งสองนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะนำาไปสู่
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน
และไมเ่อารดัเอาเปรยีบผูป้ว่ย รวมถงึการศกึษาหาความรู้
ทางการแพทย์พื้นบ้านแขนงอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวจะนำาไปสู่การเป็นหมอที่ดีมีคุณภาพ
ในการรักษาต่อไป
 ผู้ที่จะมาเป็นหมอนวดตอกเส้นนั้นนอกจาก
จะมีคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้ว ยังมีข้อ
ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำา รวมทั้งดำารงตนอยู่
ในศีล 5 ข้อ และพรหมวิหาร 4 นอกจากนี้ความกตัญญู
กตเวทิตาและเคารพเชื่อฟังคำาสอนของบิดามารดาและ
ครูบาอาจารย์เป็นข้อปฏิบัติที่สำาคัญอีกประการหนึ่งที่
หมอต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อหมอปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นหมอที่ดีเพราะข้อปฏิบัติดังกล่าว
มาจากหลักธรรมคำาสอนทางศาสนาซึ่งโดยปกติหลัก
ธรรมคำาสอนเองย่อมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติละเว้นจากความ
ชั่วหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและดำารงอยู่ในศีลธรรม
อันดีงามไปในตัว
 ในส่วนข้อห้ามที่หมอนวดตอกเส้นต้องห้าม
ล่วงละเมิดนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ข้อห้ามที่เกี่ยวข้อง
กบัสิง่เหนอืธรรมชาต ิขอ้หา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัจรรยาบรรณ
แพทย ์และขอ้หา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารการกนิ ขอ้หา้มที่
ได้กล่าวมานี้หมอนวดตอกเส้นจะไม่ล่วงละเมิด หากมี
การละเมิดในข้อห้ามก็จะมีผลเสียต่อตัวหมอทันที ซึ่ง
ข้อห้ามแต่ละอย่างมีผลเสียที่แตกต่างกัน คือ หากละเมิด
ในข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับสิ่งเหนือธรรมชาติที่เรียกว่า 
“ผิดครู”  เช่น ห้ามรับประทานอาหารในงานศพ ห้าม
รับประทานฟักหม่น (ฟักเขียว) ผักปลัง หยวกกล้วย 
หา้มลอดราวตากผา้ กจ็ะทำาใหห้มอนัน้เกดิความเจบ็ปว่ย
ขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุและคาถาอาคมที่ได้ร่ำาเรียน

มาก็จะเสื่อมลง หากละเมิดในข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณแพทย์ เช่น ห้ามอวดอ้างตนว่าเป็นหมอที่มี
ความรู้เหนือกว่าหมอคนอื่นๆ และห้ามเสนอตัวเข้าไป
รักษาคนโดยไม่มีการร้องขอ ห้ามเอาลูกเลี้ยง (ผู้ป่วย) 
มาเป็นภรรยา และห้ามลวนลามผู้ป่วยในขณะทำาการ
รักษา ก็จะมีผลทำาให้หมอขาดความน่าเชื่อถือและ
เสื่อมเสียชื่อเสียงลงทันที และหากละเมิดข้อห้ามที่
เกีย่วขอ้งกบัอาหารการกนิ คอื เวน้การรบัประทานอาหาร
ที่แสลงต่อโรค เช่น เนื้อวัว ควาย หรือผักบางชนิด เช่น 
ชะอม  ผกักระถนิ เปน็ตน้ กย็อ่มมผีลทำาใหห้มอมสีขุภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงได้ ข้อห้ามที่ได้กล่าวมานี้  หมอนวด
ตอกเสน้จะตอ้งไมล่ว่งละเมดิ แตห่ากไดป้ระมาทพลัง้เผลอ
ลว่งละเมดิลงไปตอ้งรบีแกไ้ขทนัทดีว้ยการจดัพานดอกไม ้
ธูปเทียน และน้ำาขมิ้นส้มป่อยไปขอขมากับขันครูที่วาง
อยู่บนหิ้งพระหรือหิ้งครูที่จัดทำาไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ใช้ได้
กบัขอ้หา้มทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิง่เหนอืธรรมชาตเิทา่นัน้ สำาหรบั
ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแพทย์นั้นหมอนวด
ตอกเส้นห้ามล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาด หากล่วงละเมิดก็
จะเกิดผลเสียดังที่กล่าวมาและไม่สามารถแก้ไขในผล
เสียที่จะเกิดขึ้นได้
 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามท้ังหมดท่ีได้กล่าวใน
เบื้องต้นพบว่าคุณสมบัติ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในบางข้อ
ของหมอเป็นสิ่งท่ี “ต้อง” ปฏิบัติ หรือ “ห้าม” ละเมิด 
หากไม่ปฏิบัติหรือ ล่วงละเมิดก็จะถูกมองว่าเป็นหมอท่ี
ไม่ดี ไร้คุณธรรมจริยธรรม และขาดจากคุณสมบัติของ
การเปน็หมอรกัษาผูป้ว่ยอีกตอ่ไป ซ่ึงแสดงให้เหน็ถงึเกณฑ์
การตัดสินทางจริยธรรมในเรื่องดังกล่าวมีค่าเป็น แบบ
สัมบูรณ์นิยม (Absolutism) คือเป็นกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอน
ตายตัวที่ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลา สถานที่ สามารถตัดสิน
ได้ว่าการกระทำาของหมอนั้นดีหรือชั่ว ควรกระทำาหรือไม่
 นอกจากนี้ยังอีกพบว่าในกระบวนการรักษา
โรคด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ป่วยที่
ควรปฏิบัติตามที่หมอได้แนะนำามี 2 ลักษณะ คือ ข้อ
ปฏิบัติและข้อห้ามเพื่อการดูแลรักษาอาการเจ็บป่วย 
เช่น การรับประทานยาสมุนไพร และงดรับประทานที่
แสลงต่อโรคในช่วงที่ทำาการรักษา (เนื้อวัว, ควาย,ไก่ 
ปลาดุก ปลาที่ไม่มีเกล็ด กบ เขียด อาหารหมักดอง 
อาหารทะเลสุรา ฯลฯ) กับข้อปฏิบัติเพื่อขออโหสิกรรม
จากเจ้ากรรมนายเวร ได้แก่ การทำาบุญถวายทานและ
ปฏิบัติธรรม 

 ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่หมอ
ผู้รักษาได้แค่แนะนำาว่า “ควร” ปฏิบัติเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับดุลพินิจของผู้ป่วยเองว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
กต็าม จากขอ้ความทีก่ลา่วมานีไ้ดแ้สดงใหถ้งึคา่จรยิธรรม
ที่เป็นสัมพัทธ์นิยมส่วนบุคคล (Individual Relativism) 
ที่มองว่าการกระทำาใดจะเป็นการกระทำาที่ดีหรือชั่ว 
หรือเป็นสิ่งที่ควรกระทำาหรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลจะ
เป็นผู้ตัดสินหรือให้คุณค่าในข้อปฏิบัติและข้อห้ามเหล่า
นั้นเอง

4. สรุป
 การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนาโดยวิธีนวดตอก
เส้นมีลักษณะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่
นอกจากจะมีการรักษาทางร่ายกาย หรือ กายบำาบัด 
ที่ทำาการรักษาด้วยการนวด  การตอกเส้น การย่ำาขาง 
การประคบยาสมุนไพร การจัดยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยกลับ
ไปรับประทาน และการให้คำาแนะนำาในเรื่องอาหารการ
กิน ยังมีกระบวนการรักษาผู้ป่วยทางด้านจิตใจหรือ  
จิตบำาบัด คือ การรักษาผู้ป่วยด้วยการเสริมสร้างขวัญ
และกำาลังใจ เช่น การใช้คาถาอาคมประกอบกันกับการ
นวด การตอกเส้น การเสกน้ำามนต์ การเรียกขวัญ การ
ทำาบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อขออโหสิกรรมจาก เจ้ากรรม
นายเวร และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาใช้บำาบัด
รักษาโรคร่วมกันกับการรักษาทางร่างกาย 
 เมื่อนำาเอาแนวคิดทางปรัชญาเข้าไปศึกษา 
วิเคราะห์การรักษาโรคดังกล่าวพบว่า ได้ปรากฏแนวคิด
เชิงปรัชญาอยู่ 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางอภิปรัชญา 
และแนวคิดทางจริยศาสตร์ โดยแนวคิดทางอภิปรัชญา
สามารถจำาแนกได้อีก 4 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ, 2. แนวคิดจิต วิญญาณ และขวัญ,  
3. แนวคดิเรือ่งพลงัลกึลบัและไสยศาสตร ์และ 4. แนวคดิ
เรื่องกรรม สำาหรับแนวคิดทางจริยศาสตร์ได้ปรากฏอยู่
ในเรื่องของคุณสมบัติของหมอ รวมไปถึงข้อปฏิบัติและ
ขอ้หา้มทัง้ของหมอผูร้กัษาและผูป้ว่ยโดยมองวา่คณุสมบตั ิ
ขอ้ปฏิบตัิและข้อหา้มในบางขอ้ของหมอเป็นสิ่งที่ “ตอ้ง” 
ปฏิบัติ หรือ “ห้าม” ละเมิด แต่สำาหรับข้อปฏิบัติและ   
ข้อห้ามของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่หมอแนะนำาว่า “ควร” ปฏิบัติ
เท่านั้น ผู้ป่วยจะปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร  ก็ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้ป่วยเอง
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ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า “โชค” หรือ “มะโจ๊ก”
ชื่อไทย เรียกว่า “ตะคร้อไข่”
ชื่อพ้อง (Synonyms) Sehleichera trijuga Willd.     
ชื่อวงศ์ (Family) SAPINDACEAE
ชื่อการค้า (Trade name) Gyo, Lac Tree, Ceylon Oak
 
 ชาวล้านนา เชื่อถือว่าเป็นต้นไม้แห่งความเป็น
ศิริมงคล หากใครปลูกไว้ในอาณาบริเวณบ้านหรือพื้นที่
อันเหมาะสม จะบังเกิดโชคลาภความมั่งคั่งและความ 
เป็นศิริมงคลแก่ตน ดังนั้นเมื่อมีพิธีกรรมดีงาม อาทิ พิธี
สืบชะตา ขึ้นบ้านใหม่ เจ้าของพิธีจะนำาใบที่สวยสมบูรณ์
ของต้นโชค มาใส่ไว้ในพิธีกรรมนั้นด้วย 
 สำาหรับ “โชค”  ต้นนี้ได้เกิดขึ้นในอาณา
บริเวณศูนย์กลางและถือเป็นต้นไม้ศิริมงคลที่มีอายุเก่า
แก่อยู่คู่กับพื้นที่ของสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งนี้มายาวนาน นอกจากนี้ 
ต้นโชค ของสำานักส่งเสริมฯ ยังมีลักษณะพิเศษคือบริเวณ
โคนลำาต้นได้เกิดมีโพรงธรรมชาติที่สามารถทะลุผ่าน
กลางลำาต้นได้ ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
เมื่อได้เข้าชม หมู่พิพิธภัณฑ์เรือนล้านนาโบราณในสำานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้แล้ว จะนิยมมาอธิฐานแล้ว
โยนเหรียญเข้าไปในโพรงของต้นโชค เพื่อให้บังเกิดโชค
ลาภขึ้นกับตนเอง
 ต้นโชคสามารถขึ้นได้ทั่วไปในเขตป่าเบญจ 
พรรณที่สูงจากระดับน้ำาทะเลประมาณ 100 – 600 
เมตร และจะผลัดใบแล้วผลิใบใหม่เป็นสีแดงสว่างสดใส
ทั้งต้นระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม หลังจากนั้น
จะออกดอกเบ่งบานเป็นช่อคล้ายหางกะรอกสีขาวอม
เขียว ในอินเดียจะนิยมใช้ต้นโชคสำาหรับเพาะเลี้ยงครั่ง
ได้ดี ส่วนเปลือกใช้เป็นยาสมานท้อง แก้ท้องร่วง  ชาว
ภาคเหนือและอีสานจะนิยมรับประทานผลเป็นของกิน
เล่นเพราะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ในส่วนของเมล็ดนั้น
ก็จะนำามาสกัดเป็นน้ำามัน ที่ใช้ทาแก้ผมร่วงได้

by V.Svetsreni

 It is a Lanna belief that Ceylon Oaks 
is a tree of good fortune so to have the 
tree in the yard or in the compound will 
bring wealth and prosperity. The leaves 
are also traditionally used as part of the 
ceremonial offering in auspicious occasions.
 This particular Ceylon Oak or “Ton 
Choke” is one of many significant trees in 
the compound of the Center for the 
Promotion of Arts and Culture. One of its 
striking features is the hole which goes 
through its trunk.
 Ceylon oaks are commonly found in 
deciduous forests of Asia at around 100 - 
600 meters above sea-level. They shed 
their old leaves and produce red new leaves 
once a year between March and May, 
usually follow by the period of flowering. 
The flowers are white with green tinge.
 The bark of Ceylon Oak is used in 
Ayurvedic medicine to treat stomach 
problems and the oil in the seed is used 
to treat hair-loss. In India, the trees are 
usually used to cultivate lac. In Thailand 
people in the North and the Northeast eat 
the fruit which is very sour.

เรื่องและภาพ : ผศ.มาณพ  มานะแซม

ต้นโชค  

ต้นโชค
  

Ceylon Oak

ผลโชค Ceylon Oak’s fruits
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	 ไข่เป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกภาค	 นำ	มา
ประกอบอาหารชนิดใดก็อร่อย	 	 คนล้านนาในสมัยก่อนมี
วธิคีดิสรา้งสรรคอ์าหารประเภทไขไ่ดอ้ยา่งวจิติรลงตวัและ
เหมาะสมในเมนูที่มีชื่อว่า	“ไข่คว่ำ	”	ซึ่งเป็นการนำ	เอาไข่เป็ดต้มสุกมาผ่าครึ่งแล้วควักเอาเนื้อไข่ออกมาผสมกับเครื่อง
ปรุงและหมูสับ	 โดย	 ไมใ่ห้เปลือกไข่แตกแล้วนำ	เอาส่วนผสมทั้งหมดบรรจุในเปลือกไข่นำ	ไปนึ่งให้สุก	 จากนั้นนำ	ไป
ทอดอีกครั้งในลักษณะของการคว่ำ	ไข่ด้านที่มีส่วนผสมลง	 จึงเป็นที่มาของคำ	ว่า	 “ไข่คว่ำ	”	 อาหารชนิดนี้ค่อนข้างจะ
ใช้เวลาในการปรุงเป็นขั้นตอนตั้งแต่	ต้ม	นึ่ง	ทอด	แต่เมื่อทำ	เสร็จแล้วจะเป็นอาหารที่อร่อยคุ้มค่ากับเวลา	เด็กๆจะ
ชอบทานส่วนผู้ใหญ่มักจะนิยมนำ	ไปเป็นของแนมอาหารประเภทน้ำ	พริกต่างๆ	วิธีทำ	ไข่คว่ำ	มีดังนี้ครับ
ส่วนผสม		 ไข่เป็ด	 	 5	 ฟอง
	 	 เนื้อหมูสับ	 	 1/2	 ถ้วยตวง
	 	 รากผักชีหั่น	 2	 ช้อนชา
	 	 กระเทียมแกะ	 6	 กลีบ
	 	 พริกไทยเม็ด	 1	 ช้อนชา
	 	 เกลือป่น		 1	 ช้อนชา
	 	 ซีอิ้วขาว	 	 1	 ช้อนโต๊ะ
	 	 แป้งหมี่หรือแป้งสาลี	 1	 ถ้วยตวง
	 	 น้ำ	สะอาด		 1/3	 ถ้วยตวง
	 	 ต้นหอมผักชีหั่น	 2	 ช้อนโต๊ะ
	 	 น้ำ	มันพืช		 3	 ถ้วยตวง

วิธีทำ	  
1.	ต้มไขใ่ห้สุกแล้วตักออกพักไว้ในน้ำ	เย็น	แล้วผ่าครึ่งตามยาวใช้ช้อนตักเนื้อไข่ออกโดยไมใ่ห้เปลือกไข่แตก	
2.	โขลกรากผักชี	เกลือ	กระเทียมและพริกไทยให้ละเอียดแล้วนำ	ไปผสมกับไข่ที่สับหยาบๆและเนื้อหมูบดนวดเคล้าให้
เข้ากันกับต้นหอมผักชีหั่นฝอย	ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว

3.	นำ	ส่วนผสมที่ไดไ้ปบรรจุในเปลือกไขใ่ห้เต็มโดยให้นูนขึ้นเล็กน้อย	นำ	ไปเรียงในรังถึงแล้วนึ่งให้สุก	พักไว้
4.	 ผสมแป้งหมี่หรือแป้งสาลีกับน้ำ	สะอาด	 โดยเติมน้ำ	ทีละน้อยนวดให้เข้ากันพอข้นและแป้งไม่เป็นเม็ด	 นำ	ไข่ที่นึ่งลง
ชุบแป้งคว่ำ	หน้าลงทอดในกระทะจนเป็นสีเหลืองทองตักขึ้นพักไว้

5.	จัดเรียงลงจานพร้อมเสิร์ฟ

หมายเหตุ	1.	อาจใช้แป้งทอดสำ	เร็จรูปแทนแป้งหมี่ได้
	 2.	หากต้องการให้กรอบนานให้ใช้น้ำ	ปูนใสแทนน้ำ	สะอาด
	 3.	ใชไ้ขไ่ก่ก็ได้แตไ่ข่เป็ดเนื้อจะเหนียวกว่าง่ายต่อการบรรจุและเปลือกไข่เป็ดจะไม่เปราะแตกง่าย

เรื่อง    สุนทร บุญมี

ไข่คว่ำ�

คอลัมน์ ของกิ๋นบ้านเฮา

* อาจารย์สุนทร บุญมี อาจารย์ประจำาโรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง จ.ลำาพูน
ที่มาภาพ: http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=173

ทำาบุญเมืองและสืบชะตาเมือง  :  คณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำาบุญเมืองและสืบชะตา
เมืองประจำาปี ๒๕๕๔ ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

ฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำา เป็นประธานใน
พิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ ในวันที่ 
๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 
ล้านนา

หล่อเทียนพรรษา : คณะผู้บริหารและบุคลากร สำานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภช
เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำาปี ๒๕๕๔ 
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาธรรม  โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์  อังกสิทธิ์  อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดพิธีครั้งนี้

พุทธวิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของชาวล้านนา : สำานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง พุทธ
วิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของชาวล้านนา พร้อมการสาธิต
วิถีของชาวล้านนาในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระครู
อดุลสีลกิตติ์ และ สนั่น ธรรมธิ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม 
๒๕๕๔ โดยมผีูเ้ขา้รว่มโครงการฯ และผูร้บัฟงัการถา่ยทอด
สดการบรรยายดังกล่าวผ่านทางคลื่นวิทยุ ๑๐๔.๕ วัด
ฝายหิน
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บวชเนกขัมมจาริณี : มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำาเนินงาน
ส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
จัดพิธีทำาบุญและพิธีบวชเนกขัมมจาริณี 
จำานวน ๑๓๐ คน เพื่อถวายเป็นพระราช
กศุล เนือ่งในวโรกาสทีส่มเดจ็พระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ ๗๙ พรรษา (๑๒  สิงหามหาราชินี)  
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิ
ทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  เป็น
ประธานในพิธีเปิดโครงการฯ และมีผู้

อำานวยการสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑๑ 
สิงหาคม ๒๕๕๔  ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย  วิทยาเขตเชียงใหม่  บ้านศรีวัง
ธาร ตำาบลป่าไผ่  อำาเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เป็นตัวแทนผู้เข้า
ร่วมปฏิบัติกล่าวนำาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม 
๒๕๕๔

มุทิตาจิต อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์ : สำานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มคนรักอาจารย์เครือมาศ จัดพิธี
ทำาบุญ  แด่อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์ เพื่อแสดงมุทิตา
จิต อุทิศส่วนกุศล ครบ ๘ ปี แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ 
เรือนไทลื้อ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ในวนัที ่๘ สงิหาคม 
๒๕๕๔

แสดงละครหุ่น ต้อนรับนักท่องเที่ยว : คณะละครหุ่น 
ฮอบบีฮัท จัดการแสดงละครหุ่นเรื่อง สุวรรณหอยสังข์ 
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม 
๒๕๕๔ ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่าย

มัธยม : สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ 
คณะครูและนักเรียนจากชุมนุมโตยฮอยล้านนา โรงเรียน
วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม จำานวน ๔๐ คน ที่เข้าศึกษาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน 
๒๕๕๔

ต้อนรับคณะกรรมการสำานักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมนิคณุภาพการศกึษา : ผูช้ว่ยศาสตราจารยว์ลิาวณัย ์
เศวตเศรนี ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำานักฯ 
ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่เข้าตรวจเยี่ยม
สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา  ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔ 

ต้ อนรั บนั กศึ กษาภาควิ ชาสถาปั ตยกรรมจาก 
Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ : สำานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมจาก Singapore 
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำานวน ๒๐ คน โดย
การนำาของ Mr.Kelly Lee Wai Kin อาจารย์ประจำา
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจาก Singapore Polytechnic 
เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณลา้นนา สำานกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยั
เชียงใหม่



56 57 ร่มพยอม ร่มพยอม

ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ
คณะนักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่น : สำานักส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่ใหก้ารตอ้นรบัเจา้หนา้ที่
จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวแบบพำานักระยะยาวและคนในพื้นที่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และคนไทย (Retirement School) ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพ Long Stay ประจำาปี ๒๕๕๔ หอการค้า
จั งหวัดเชียงใหม่  ภายในกิจกรรมมีการบรรยาย
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ค่ายละอ่อนล้านนา : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน
นา จัดค่ายละอ่อนล้านนา ประจำาปี ๒๕๕๔ เพื่อปลูกฝัง
ให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามโดยพา
เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯจำานวน ๒๓ คนเข้าชมต้นไม้และ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ ๑๓ ตุลาคม 
๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน : รองศาสตราจารย์
นายแพทย์อำานาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ 
นกัศกึษาและกจิการพเิศษ เปน็ประธานในพธิเีปดิโครงการ
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗ ณ สถาบันพิโมกข์
มุขจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ จัดโดย
สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ 
สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ความสนใจ
เข้ารับการอบรม จำานวน ๕๐ คน ระยะเวลาในการฝึก
อบรม ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง
วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
สติ ความคิดสร้างสรรค์ บำาเพ็ญทานรักษาศีลและให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักคำาสอนในพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้
เข้ารับการอบรม

ลอยกระทงอย่าหลงทาง : สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องประเพณี
ยี่เป็งในหัวข้อ “ลอยกระทงอย่าหลงทาง” โดย สนั่น ธรรมธิ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ
ได้รู้จักประเพณียี่เป็งอย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยาย ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ลานไม้หลวง พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อ
รัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลและงานสภามหาวิทยาลัย รับมอบโล่ที่ระลึกจาก 
นายดำาริห์ สุตเตมีย์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ในนามผู้แทนสำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย ์
โรม จิรานุกรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำานวยการ
สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์ 
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามกลุ่มที่ 1 ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ 
๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ชื่อขบวนว่า “มหาสุวรรณเภตราแห่งราชมรรคามหาชนก” โดยมีผู้บริหาร 
ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔  การส่งเสริมและทำานุบำารุงศิลป
วัฒนธรรม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำานักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน : สำานักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวชาวอเมริกัน จำานวน ๒๐ คน ที่เข้าเยี่ยมชม
สถาปตัยกรรมเรอืนโบราณลา้นนาและรบัฟงัการบรรยาย
พร้อมทั้งสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยอาจารย์
วิถี พานิชพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้ชาวต่างชาติได้รู้จักอย่าง
แพร่หลาย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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 สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการพื้นที่เพื่อจัดพิธีแต่งงานแบบ 
ล้านนา งานเลี้ยงขันโตก พิธีกรรมล้านนา อาทิ พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) สอบถามรายละเอียดได้ที่ 
คุณวาสนา มาวงค์ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๓ ๖๒๕

คุณชลธิรา ทิพย์อักษร และคุณทรงศักดิ์ ปัญญา จัดพิธีมงคลสมรส
แบบล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณจารุณี อินทรังษี จัดพิธีมงคลสมรสแบบล้านนา ให้แก่หลานชาย 
ณ สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดงานเลี้ยงขันโตกแบบล้านนา

คณะละครหุ่นล้านนาประยุกต์ แสดงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำานวยการสำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำาคณะละครหุ่นล้านนา
ประยุกต์ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้เพื่อการวิจัยในระดับสถาบันและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ภายใต้หัวข้อหลัก  “University Social 
Responsibility” ในวันที่ ๒  พฤศจิกายน ๒๕๕๔  ณ ห้องประชุม  ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

“กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์” : สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน 

“กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554  โดยมี คุณอมรพันธุ์ นิมานันท์  อดีต 

ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำาสำานักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำานวยการ

สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เมี่ยง ชา 

กาแฟ และศิลปะ รวมทั้งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การออกร้านของผู้จำาหน่ายผลิตภัณฑ์ ชากาแฟ 

ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย

เชียงใหม่

สสีนัพรรณไม้

“เก็บผ้าโบราณ สืบสานผ้าทอ
  สบืตอ่ผนืศลิปแ์ผน่ดนิลา้นนา”

สีสันพรรณไม้ 6 ซอย 1 นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200 
โทรศัพท์ 053894717, 0845023053



60 ร่มพยอม

สั่งซื้อได้ที่ : สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว  อำาเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร ๐๕๓-๙๔๓๖๓๗  , ๐๘-๖๑๑๗-๕๒๗๗
ส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวเสาวณีย์ คำาวงค์)

๑. สัตว์เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ
 ๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง  

๒๑๒ หน้า ราคา ๑๙๐ บาท

๒. โคลงร้อยกลอน
 ๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง  

๔๔ หน้า ราคา ๗๐ บาท

๓. ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม ๑    
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง  

๑๑๖ หน้า ราคา ๑๒๐ บาท

๔. ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม ๒   
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง  

๑๔๐ หน้า ราคา ๑๕๐ บาท

สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
The Center for the Promotion of Arts and Culture, CMU
๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว  ต.สุเทพ อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

โทร ๐-๕๓๙๔-๓๖๒๕, ๐-๘๕๗๑-๑๒๔๔๑
http:\\art-culture.cmu.ac.th



New Set Menu for Two of Tai-Yai, Myanmar and Lanna Cuisines : 
lunch or dinner 950THB inclusive.


