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This edition of Arts and Culture Journal offers some insights 

into Buddhism in Lanna social and cultural context including 
the origin of the World in Lanna belief. Many guest writers also 
joined our columnists in expressing views and details explanations 
regarding Lanna Buddhism.  

On behalf of the Editorial Board may I wish all our readers   
a very fruitful year of 2015. 

 
Editor in chief  

Vilawan  Svetsreni  (Assistant Professor) 
DIRECTOR 
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Chiang Mai University  
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 ร่มพยอม  1 

โลกทัศน์และชีวทัศน์ของคนล้านนา
เรื่อง : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์1 

ภาพเขียนโดย สิโรจน์ พวงบุพผา2 

โลกทัศน์ (world view) อาจจะเป็นชุดของ  
ความเชื่อความเข้าใจในแนวทางใดแนวทางหนึ่ง เช่น 
ชุดความเชื่อความเข้าใจทางศาสนา ชุดความเชื่อความ
เข้าใจทางปรัชญา หรือชุดความเชื่อความเข้าใจทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นต้น ในทางปรัชญา โลกทัศน์ มีขอบเขต
นิยามได้ ๒ นัย นัยที่หนึ่งหมายถึงชุดของความเชื่อ   
(ความคิด ภาพลักษณ์ ทัศนคติ ค่านิยม) ที่บุคคลหรือ
กลุ่มคนมีต่อสรรพสิ่ง อาทิ เอกภพ มนุษย์ พระเจ้า 
อนาคต เป็นต้น นัยที่สองหมายถึง ความเข้าใจอย่าง
กว้างขวางและในระดับลึกเกี่ยวกับชีวิตและเอกภพ   
ว่าเป็นสิ่งที่สามารถอธิบายหรือเข้าใจโครงสร้างแห่ง
ความสัมพันธ์และกิจกรรมของมันได้  

ในมิติทางวัฒนธรรม โลกทัศน์กินความหมายถึง
ความเชื่อความเข้าใจเรื่องชีวิตมนุษย์ที่เป็นอยู่นี้และ
ชีวิตอื่นด้วย เมื่อกล่าวถึงโลกทัศน์ในทางวัฒนธรรม   
เราต้องคำนึงถึงชุดความเชื่อความเข้าใจ อันมีลักษณะ
เฉพาะของกลุ่มชนหนึ่งๆ หรือสังคมหนึ่งๆ เกี่ยวกับสิ่ง
ต่างๆ ที่เป็นจริงในกลุ่มหรือสังคมนั้น เป็นความเชื่อ
ความเข้าใจเกี่ยวกับโลกในฐานะธรรมชาติ เกี่ยวกับโลก
ในฐานะสังคม และเกี่ยวกับโลกในฐานะชีวิต  

คนล้านนามีโลกทัศน์และชีวทัศน์ที่ผสมผสานกัน
ระหว่างผี พราหมณ์และพุทธ ดังนั้น ผู้เขียนจึงขอเสนอ
โลกทัศน์และชีวทัศน์ของคนล้านนาผ่านคัมภีร์ปฐมมูล
มูลี ซึ่งเป็นคัมภีร์ที่สำคัญคัมภีร์หนึ่งของล้านนา แม้ว่า
จะยังไม่สามารถทราบได้อย่างแน่นอนว่าคัมภีร์นี้ถูก
แต่งขึ้นเมื่อใดและใครเป็นผู้แต่งก็ตาม แต่จากการ
สันนิษฐานของอนาโตล เป็ลติเยร์ (๒๕๓๔ : ๖) ว่า 
คัมภีร์นี้อาจจะถ่ายทอดมาจากนิทานมุขปาฐะสืบต่อๆ 
กันมา จนได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร เพราะการ
สร้างโลกโดยปู่และย่าสังไคยะสังกะสีนี้มีทั่วไปในหมู่
ชนชาติไทย นักปราชญ์รุ่นหลังได้สอดแทรกคำสอน
ของพระพุทธศาสนาเข้าไปในเนื้อเรื่องและตั้งชื่อ  

ให้ใหม่ว่าปฐมมูลมูลี ตามความเข้าใจของอนาโตล 
เป็ลติเยร์นั้น คัมภีร์ปฐมมูลมูลีอาจจะแต่งขึ้นในสมัย
ของพระเมืองแก้ว (๒๐๓๘-๒๐๖๘) ซึ่งเป็นยุคที่ล้านนา
รุ่งเรืองมาก  

คัมภีร์ปฐมมูลมูลีแม้จะไม่ได้ถูกจัดเข้าไว้รวมกับ
คัมภีร์โลกศาสตร์อื่นๆ ดังที่นักวิชาการทางล้านนาคดี
ได้ระบุไว้ก็ตาม แต่ในด้านเนื้อหาสาระคำสอนก็  
ล้วนแฝงไว้ด้วยแนวความคิดเกี่ยวกับโลก จักรวาล   
และมนุษย์ตามคติความเชื่อดั้งเดิมของชาวล้านนา
ผสมผสานกันกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา จน
เกิดเป็นแนวความคิดใหม่ที่อิทธิพลต่อแนวความคิด 
ความเชื่อทางสังคมและวัฒนธรรมของชาวล้านนา  

คัมภีร์ปฐมมูลมูลีที่นำมาศึกษานี้ได้เรียบเรียงจาก
ฉบับสถาปนาที่วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน (๒๕๕๑) ได้ชำระและ
พิมพ์ไว้ในวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขา
วิชาปรัชญา และฉบับวัดดอนหลวง ลำพูน จัดพิมพ์
เผยแพร่โดยร้านภิญโญ ลำพูน (มปป) 

 
กำเนิดโลก 

เม่ือส่ิงท้ังหลายยังไม่ปรากฏ มีแต่อากาศว่างเปล่า 
เมื่อนั้นได้มีอุทยะ ๒ ประการ คือว่า เหมันตกาลและ
คิมหกาล เมื่ออุทยะทั้ง ๒ นี้ ได้มาประสบกันเกิดเป็น
วาโยธาตุ แล้วเกิดเป็นนลายภัพพะ นลายภัพพะนั้นได้
บังเกิดให้เป็นอาโปธาตุ จากนั้นคิมหกาลก็มาเผาไหม้น
ลายภัพพะให้เกิดเป็นธรณีภัพพะ ส่วนเหมันตกาลนั้นก็
ทำให้เกิดเป็นน้ำค้างและหมอก เมื่อความชื้นกับความ
ร้อนประสบกันทำให้เกิดเป็นวัสสานอุตุหรือน้ำฝนตกลง
มา คิมหอุตุได้เผาไหม้วัสสานอุตุให้แห้งกลายเป็นเมทนี 
(ดิน) แข็งกระด้างขึ้น ภายใต้เมทนีมีเสลปฐวีหรือหิน
รองอยู่ใต้พื้น จากนั้นเมทนีนั้นก็บังเกิดให้เป็นหินผา 
จากหินผาก็บังเกิดเป็นแร่เงิน แร่ทอง แร่เหล็ก แร่ขาง 
แร่ตะกั่ว แร่ทองเหลือง เป็นแก้วอัญมณี  

 



2 ร่มพยอม 

กำเนิดสิ่งมีชีวิต 

เมื่อแร่ธาตุทั้งหลายเหล่านี้เกิดขึ้นพร้อมมวลแล้ว
จึงเริ่มเกิดสิ่งมีชีวิตขึ้น สิ่งมีชีวิตชนิดแรก คือ เสทนี   
(ไคล) จากเสทนี เกิดเป็นหญ้าและต้นไม้ต่างๆ 

เมื่อนั้นภูตรูปหรือสัตว์ต่างๆก็บังเกิดขึ้นมาจาก
ธาตุท้ัง ๔ เป็นจำนวนมาก สัตว์ท่ีเกิดจากปฐวีธาตุ ได้แก่ 
ด้วง และหนอนดิน เป็นต้น สัตว์ที่เกิดจากวาโยธาตุ 
ได้แก่ แมลงควั่นดิน แมลงควั่นทราย เป็นต้น สัตว์ที่
เกิดจากเตโชธาตุ ได้แก่ แมลงหว่ี และแมลงเพล้ีย เป็นต้น 
สัตว์ที่เกิดจากอาโปธาตุ ได้แก่ แมลงแดง แมลงสาบ 
แมลงวัน มดดำ มดแดง เป็นต้น สัตว์เหล่านี้ล้วนมีแต่
จิตวิญญาณ ไม่มีมโนวิญญาณ สัตว์เหล่าน้ันจึงไม่มีความ
กลัวตาย สัตว์เหล่านั้นได้ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย 
นานได้อสงไขยกัป จึงได้เกิดเป็นสัตว์ที่รู้จักความกลัว
ตาย เมื่อสัตว์ที่รู้จักความกลัวตายเหล่านั้นได้ตายแล้ว
เกิด เกิดแล้วตาย นานได้อสงไขยกัป จึงได้เกิดเป็นสัตว์
ชนิดที่มีเลือดและกระดูก 

 
 

กำเนิดมนุษย์และสัตว์ 

ครั้งนั้นได้มีอิตถีภาวรูปผู้หนึ่ง กำเนิดขึ้นมาจาก
ปฐวีธาตุ มีชื่อว่า อิตถังไคยะสังคะสี มีชีวิตอยู่ด้วยการ
ดมดอกไม้เป็นอาหาร ในกาลนั้น ต้นไม้ ใบหญ้า และ
เครือเขาต่างๆ ได้เกิดขึ้นอยู่เต็มไปทั่วแผ่นดิน นางอิต
ถังไคยะสังคะสี ผู้นั้น จึงได้สร้างสัตว์ต่างๆ ขึ้นเพื่อให้
มากัดกินต้นไม้ ใบหญ้าเหล่าน้ัน โดยได้เอาเสทนี (เหง่ือ) 
ผสมกับเมทนี (ดิน) ปั้นเป็นสัตว์ ๑๒ ชนิด คือ หนู วัว 
เสือ กระต่าย งู นาค ม้า แพะ วอก ไก่ สุนัข และช้าง 
อย่างละคู่ คือ เพศผู้ ๑ ตัวและเพศเมีย ๑ ตัว แล้วให้
ชื่อสัตว์เหล่านั้น โดยเรียกหนูว่าไจ้ เป้า ยี เหม้า สี ไส้ 
สะง้า เม็ด สัน เร้า เส็ด ไค้ ตามลำดับ (ท้ังหมดเป็นท่ีมา
ของ ๑๒ ราศี) จากนั้นพรหมชาติทั้งหลายก็เอาจิต
วิญญาณมาตั้งอยู่ในรูปสัตว์ทั้งหลายฝูงนั้น 

เมื่อนางเห็นหนูกินอาหารก็กล่าวว่ากาบ เห็นวัว
กินน้ำก็กล่าวว่าดับ เห็นเสือนอนก็กล่าวว่ารวาย เห็น
กระต่ายเหลียวหลังก็กล่าวว่าเมือง เห็นนาคขดตัวอยู่ก็
กล่าวว่าเปิ้ก เห็นงูเลื้อยไปมาก็กล่าวว่ากัด เห็นม้าก้ม
กินหญ้าก็กล่าวว่ากด เห็นแพะร้องก็กล่าวว่าล้วง เห็น
วอกอยู่บนต้นไม้ก็กล่าวว่าเต่า เห็นไก่จิกดินก็กล่าวว่า
ก่า เห็นหมานอนก็กล่าว่าเส็ด เห็นหมูเอาปากคุ้ยดิน  
ก็กล่าวว่าไค้ เห็นช้างร้องก็กล่าวว่าเม็ง (ฉบับวัดดอน
หลวง) 

ส่วนฉบับสถาปนาว่า เมื่อนางเห็นสัตว์ตัวใดได้
กินอิ่ม นางก็กล่าวว่าเต่า เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดได้อาหาร 
นางก็กล่าวว่าก่า เมื่อเห็นสิ่งใดหลุดออกจากปากสัตว์
เหล่านั้น นางก็กล่าวว่ากาบ เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดลุกเดิน
หนี นางก็กล่าวว่าดับ  เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดล้มลงไป  นาง
ก็กล่าวว่ารวาย เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดนอนหลับไป นางก็
กล่าวว่าเมือง เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดตื่น นางก็กล่าวว่าเปิก 
เมื่อเห็นสัตว์ตัวใดเดินเข้ามาใกล้ นางก็กล่าวว่ากัด เมื่อ
เห็นสัตว์ตัวใดเดินจากออกไป นางก็กล่าวว่ากด เมื่อ
เห็นสัตว์ตัวใดอยากอาหาร นางก็กล่าวว่าร้วง 

ครั้งนั้นสัตว์ต่างๆ ได้กำเนิดขึ้นแพร่หลายเป็น
จำนวนมาก สัตว์ที่อยู่บนบกมี ๙ หมื่นโกฏิตระกูล สัตว์
ที่อยู่ในน้ำมีแสนโกฏิตระกูล รวมกับสัตว์ทั้ง ๑๒ ชนิดที่
นางอิตถังไคยะสังคะสีได้สร้างไว้ สัตว์ต่างๆ เหล่านี้ได้
ให้กำเนิดลูกออกมาเป็นจำนวนมาก และพากันกัดกิน
ต้นไม้ ใบหญ้า จนทำให้ต้นไม้ ใบหญ้ามีจำนวนลดน้อย
ลงไปเรื่อยๆ แม้นางอิตถังไคยะสังคะสี จะหาดอกไม้มา
ดมเป็นอาหารก็ยากลำบาก นางจึงคิดหาวิธีที่จะไม่ให้
สัตว์ที่ตายไปแล้วก็กลับมาเกิดซ้ำอีก แต่ก็ไม่อาจคิดหา
วิธีได้ 

ครั้งนั้น ได้มีปุริสภาวรูปผู้หนึ่ง กำเนิดขึ้นมาจาก
เตโชธาตุ ชื่อว่าปุงไคยะสังคะสีได้เดินทางมาพบกับนาง
อิตถังไคยะสังคะสี และช่วยหาวิธีแก้ปัญหาให้   
โดยปุงไคยะสังคะสีได้บอกให้นางอิตถังไคยะสังคะสี
สร้างลิงคะเจตนา ๓ จำพวกด้วยธาตุทั้ง ๔ คือว่าอิตถี
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ลิงคะ ปุริสลิงคะ และ นปุงสกลิงคะ จากนั้นปุงไคยะสัง
คะสี และนางอิตถังไคยะสังคะสีก็ได้ช่วยกันสร้างมนุษย์
ขึ้น โดยได้นำเอาธาตุทั้ง ๔ มาผสมกับเสทนี (เหงื่อ) 
และเมทนี (ดิน)  แล้วปั้นเป็นมนุษย์ ๓ เพศ  คือ   
อิตถีลิงคะ (เพศหญิง) ปุริสลิงคะ (เพศชาย) และนปุง
สกลิงคะ (ไม่มีเพศ) แล้วใส่ปฐวีธาตุให้เป็นสติ ใส่เตโชธาตุ
ให้เป็นพละ ใส่อาโปธาตุให้เป็นวรรณะ ใส่วาโยธาตุให้
เป็นอิทธิ  จากนั้นใส่จักขุนทรีย์เพื่อให้รู้รูปารมณ์ ใส่
โสตินทรีย์เพื่อให้รู้สัททารมณ์ ใส่ฆานินทรีย์เพื่อให้รู้
คันธารมณ์ ใส่ชิวหินทรีย์เพ่ือให้รู้รสารมณ์ ใส่กายินทรีย์
เพื่อให้รู้โผฏฐัพพารมณ์ แล้วใส่มนินทรีย์เพื่อให้รู้ชาติ
เวทนาทั้ง ๓ คือ ผัสสาหาร เวทนาหาร สัญญาหาร 
เมื่อสร้างเสร็จสิ้นแล้ว จิตวิญญาณธาตุก็เข้ามาปฏิสนธิ
อยู่ในตัวมนุษย์ทั้ง ๓ เพศนั้นแล้วเกิดเป็นมนุษย์ขึ้นมา
บนโลก 

 
 

กำเนิดฤดูกาล 

เม่ือมนุษย์โลกท้ัง ๓ เกิดข้ึนมาแล้ว กลับมีร่างกาย
อ่อนแอ ซูบผอม ไม่แข็งแรง ปุงไคยะสังคะสีและนาง
อิตถังไคยะสังคะสีจึงได้กำหนดฤดูกาลทั้ง ๓ ขึ้นมา คือ 
เหมันต์ คิมหันต์ และวสันต์ ให้มีความเสมอกันไม่ให้
ปะปนกัน จากนั้นก็ได้นำข้าวมาให้กินเป็นอาหาร นับ
ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมามนุษย์โลกจึงกินข้าวเป็นอาหาร
เลี้ยงชีวิตตนเองมาตราบเท่าทุกวันนี้ 

 
 

กำเนิดวัน เดือน ปี ยาม พระอาทิตย์ พระจันทร์ 
 เพื่อให้มนุษย์ได้รู้กำหนดนับปี เดือน วัน ยาม 
และอายุสังขารของตนเอง ปุงไคยะสังคะสีและนางอิต
ถังไคยะสังคะสีจึงได้สร้างช้างมโนสิลาขึ้นมาตัวหนึ่ง มี
ลำตัวดำดั่งแก้วมหานิล มีอุ้งเท้าขาวดั่งแก้วไพฑูรย์ มี
งาแดงดั่งแก้วทับทิม มีศีรษะเหลืองดั่งทองคำ มีงวง
เขียวดั่งแก้วอินทนิล ช้างตัวนี้มีน้ำและลมเป็นอาหาร 

แล้วสร้างเขาพระสุเมรุด้วยหิน จากนั้นได้สร้างคามร
วายสี ๑๒ คาม เป็นยนต์มีรูปสัณฐานดั่งรูปแมงดา แล้ว
ตั้งกลุ่มดาวนักขัตฤกษ์ทั้ง ๒๗ ตระกูล ได้แก่ ทลิโท ๓ 
มหาธโน ๓ โจโร ๓ ภูมิปโล ๓ เทสันตรี ๓ เทวี ๓ พิชช
ฆาต ๓ ราชา ๓ สมณะ ๓ เพื่อให้อยู่ใน ๑๒ คามรวาย
สีอันนั้น จากนั้นก็สร้างสุริยวิมานด้วยแก้ววิทูรน้ำไฟ 
เพื่อให้โคจรไปตามคามรวายสีเหล่านั้น และให้ส่องแสง
รุ่งเรืองทั่วแผ่นดิน หากสุริยวิมานโคจรครบ ๑๒ ครั้ง
เมื่อใด เรียกว่า ๑ ปี แล้วสร้างจันทรวิมานด้วยแก้ววิทูร
น้ำเงิน ให้โคจรเข้าออกตามคามรวายสีเหล่านั้น เมื่อ
เข้าหาสุริยวิมานให้หันหน้าเข้าและเมื่อออกจากสุริย
วิมานให้หันหลังออก หากว่าจันทรวิมานโคจรครบ  
ทั้ง ๒๗ ตระกูลเป็น ๓๐ วัน เรียกว่า ๑ เดือนแล้วให้  
คามรวายสีนั้นหมุนไปเป็นดั่งลูกลมรอบเขาพระสุเมรุ
ให้ต่ำสูงสลับกันเป็นดั่งแถวดอกไม้เกี้ยวหัว สำหรับยอด
เขายุคันธรนั้นให้ตั้งชั้นจาตุมหาราชิกา ส่วนปลายเขา
สุเมรุนั้นให้ตั้งชั้นดาวดึงส์ 

เมื่อมนุษย์โลกทั้ง ๓ ได้เจริญวัยเติบโตขึ้น ได้ให้
กำเนิดมีบุตร ๓ เพศเช่นเดียวกัน คือ อิตถีลิงคะ ปุริ
สลิงคะ และนปุงสกลิงคะ แต่นางอิตถีลิงคะผู้เป็นแม่ได้
มีความรักต่อชายปุริสลิงคะผู้เป็นพ่อมากกว่าชายนปุง
สกลิงคะ เมื่อชายนปุงสกลิงคะเห็นเขาทั้ง ๒ มีความรัก
กันเช่นนั้น ก็มีความเกลียดชังมากนัก จึงได้ฆ่าชายปุริ
สลิงคะผู้น้ันเสีย ทำให้นางอิตถีลิงคะมีความทุกข์โทมนัส
ยิ่งนัก จึงได้นำเอาร่างชายปุริสลิงคะไปไว้ยังสถานที่
แห่งหนึ่ง แล้วเอาข้าวไปส่งให้กินทุกวันจนซากนั้นเน่า
เปื่อยไป ต่อมาไม่นาน ชายนปุงสกลิงคะผู้นั้นก็ได้ตาย
ลงไป นางก็เอาไปละทิ้งเสียยังสถานที่อื่นไม่ไปเข้าใกล้ 
แล้วก็เอาข้าวไปส่งให้ชายปุริสลิงคะผู้ตายก่อนนั้นเป็น
ประจำทุกวัน เมื่อผ่านไปได้ไม่นานนางผู้เป็นแม่นั้นก็ได้
ตายลงไป ครั้งนั้น ลูกทั้ง ๓ จึงได้นำซากแม่ไปไว้ยัง
สถานที่หนึ่ง แล้วไปย้ายเอาป่าช้าของพ่อทั้ง ๒ มาไว้
รวมกันกับป่าช้าของแม่ แล้วนำไม้ตะครองมาผ่าเป็น ๓ 
ส่วน นำไปปลูกหมายยังป่าช้าพ่อกับแม่แล้วนำข้าวไป
ส่งให้กินทุกวันไม่ขาด 
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ครั้นเมื่อพ่อกับแม่ได้สิ้นชีวิตลงไปหมดแล้ว พวก
ลูกทั้ง ๓ คน ก็ได้สมสู่อยู่กินด้วยกัน ได้ให้กำเนิดบุตร
หญิงชายจำนวน ๑๓ คน เป็นผู้หญิง ๖ คน ผู้ชาย ๗ 
คน (ฉบับวัดดอนหลวง ลำพูน ว่าเป็นผู้ชาย ๑๐ คน 
ผู้หญิง ๓ คน) ครั้งนั้น บุตรหญิงชายทั้ง ๑๓ คน ได้มี
กิริยาอาการเหมือนกัน ป่วยก็ป่วยพร้อมกัน เมื่ออยู่ดี
สบายก็พร้อมกัน สุขก็สุขพร้อมกัน ทุกข์ก็ทุกข์พร้อม
กัน กระทำกิจกรรมอันใดก็เป็นไปในลักษณะอย่าง
เดียวกัน จะหาผู้ที่มาปฏิบัติรักษาดูแลกันก็ไม่มี   
ปุงสังไคยะสังคะสีและนางอิตถังไคยะสังคะสี จึงได้สร้าง
บาปเคราะห์ทั้งหลายให้ถูกต้องตามมหุตตลักขณาชาติ 
โดยนำ เตโชธาตุ อาโปธาตุ สิลาธาตุ วาโยธาตุ ปฐวี
ธาตุ อยธาตุ เป็นต้น สร้างเป็นวิมานไว้ในคามรวายสี 
เพื่อให้เป็นที่โคจรของสุริยวิมานและจันทรวิมาน แล้ว
ให้ช่ืออัฏฐเคราะห์ท้ัง ๘ น้ันว่า พุธ พฤหัสบดี ศุกร์ เสาร์ 
ราหู อาทิตย์ จันทร์ อังคาร 

ครั้งนั้น นางอิตถีลิงคะผู้เป็นแม่นั้น ได้ตายลงไป 
ส่วนชายปุริสลิงคะผู้เป็นพ่อน้ันได้เอาไม้ตองกวมไปปลูก
หมายป่าช้าไว้แล้วก็เอาข้าวไปส่งให้กินทุกวัน ต่อมาไม่
นาน นางนปุงสกะลิงคะก็ได้ตายลงไป ชายปุริสลิงคะ  
ก็เอาไปละเสียที่อื่น ครั้นเมื่อพ่อและแม่ของพวกเขา  
ทั้ง ๑๓ คนได้ตายลงไปแล้ว พวกเขาก็ได้สมสู่อยู่กิน  
ด้วยกัน  

ต่อมา มนุษย์ได้กำเนิดขึ้นมาบนโลกเป็นจำนวน
มาก แต่กลับมีลักษณะนิสัยอย่างเดียวกัน กระทำกิจกรรม
อันใดก็กระทำเหมือนเช่นเดียวกัน กินอะไรก็กินอย่าง
เดียวกัน ไม่มีการขัดขืนหรือขัดแย้งกัน พวกเขาได้พา
กันฆ่าสัตว์ เลี้ยงชีพไม่ขาดสาย ไม่รู้จักบุญบาป เมื่อ  
ปุงไคยะสังคะสีและนางอิตถังไคยะสังคะสีได้เห็นมนุษย์
โลกกระทำการอย่างนี้ก็เกรงว่ามนุษย์จะพากันไปตก
นรกเป็นจำนวนมาก ไม่พ้นทุกข์สักที จึงได้สร้างมโน
ธาตุขึ้นเพื่อให้พวกเขามีจิตใจรู้สำนึกในบุญและบาป 
โดยการเอาธาตุต่างๆ ปฐวีธาตุ เตโชธาตุ วาโยธาตุ 
อาโปธาตุ เป็นต้นนั้นไปใส่ในรุกขชาติที่จิตวิญญาณเข้า
มาสถิตเพื่อรอการปฏิสนธิเป็นมนุษย์ ซึ่งจิตวิญญาณที่

จะมาเกิดเป็นมนุษย์จะต้องสถิตอยู่ในต้นไม้เหล่าน้ี ก่อน
จะมาเกิดเป็นมนุษย์ หากไม่แล้วก็จะไปเกิดเป็นสัตว์
เดรัจฉาน ตั้งแต่บัดนั้นมา มนุษย์โลกจึงเกิดมามีจิตใจ
ไม่เหมือนกัน บ้างใจบาป บ้างใจบุญแตกต่างกันไป 
เป็นเหตุให้เกิดมีคำวิวาทผิดเถียงกันจนแตกแยกกันไป
สร้างบ้านเรือนตามที่ต่างๆ ผู้ที่ใจบุญมีน้อยกว่าผู้ที่มีใจ
บาป ส่วนผู้ที่มีใจบาปก็กระทำการฆ่าสัตว์เลี้ยงชีวิต 
เมื่อเขาเหล่านั้นได้ตายลงไปก็ได้ถูกไฟมหาวิบากมาเผา
ไหม้ให้ต้องเสวยทุกขวิปโยคในนรก 

 
 

ไฟทำลายโลก 

เมื่อติรวัตถกัปอันเป็นปฐมมูลกัปได้ดำรงอยู่เป็น
เวลาอันนานมากนัก ปุงสังไคยะสังคะสีและนางอิตถัง
ไคยะสังคะสีจึงเห็นสมควรที่จะม้าง (ทำลาย) กัปอันนี้
ด้วยไฟ ซึ่งหากไม่กระทำการแล้ว ในภายภาคหน้าสัตว์
โลกทั้งหลายที่ตายแล้วเกิด เกิดแล้วตาย จะกำหนด
อายุขัยเพื่อสร้างโพธิสมภารของตนไม่ได้ โดยก่อนที่จะ
ทำการม้างกัปนั้น ปุงสังไคยะสังคะสีและนางอิตถังไค
ยะสังคะสีได้สร้างโสฬสมหาพรหม ๑๖ ชั้นไว้ แล้วให้
ช้างมโนสิลา หยุดหายใจเข้าออก เมื่อช้างไม่หายใจเข้า
ออกแล้ว เมฆก็ไม่มี เมื่อเมฆไม่มี ฝนก็ไม่ตก และไม่มี
น้ำ เม่ือไม่มีน้ำ สุริยวิมานก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ เม่ือจันทร
วิมานโคจรเข้ามาใกล้ก็เกิดเป็นไฟลุกไหม้ เมื่อจันทร
วิมานโคจรไปสู่วิมานเคราะห์ตัวใดก็ไหม้วิมานเคราะห์
ตัวนั้นไปจนหมดสิ้น น้ำในมหาสมุทรก็เหือดแห้งลง 
แผ่นดินก็ร้อนระอุลุกเป็นไฟข้ึนไปถึงช้ันอาภัสสราพรหม 
จากนั้นปุงไคยะสังคะสีและนางอิตถังไคยะสังคะสีก็ให้
ช้างแก้วมโนสิลาให้หายใจเข้าออก เป็นปกติอย่างเดิม 
เมื่อช้างหายใจเข้าออกเป็นปกติแล้ว ก็เกิดเมฆและฝ้า
ขึ้นมาทั่วแสนขอบฟ้าจักรวาล เกิดเป็นฝนตกลงมา
เป็นอันมาก น้ำฝนได้ท่วมขึ้นถึงอาภัสสราพรหม จาก
นั้นลมก็พัดตีไปมาเกิดเป็นชั้นพรหม ชั้นฟ้าและชั้นดิน
ดังเดิม เมื่อน้ำแห้งลงไปแล้ว สัตว์โลกทั้งหลายที่ขึ้นไป
เกิดเป็นพรหมก็ลงมาเกิดบนโลกใบนี้อีกครั้ง 

 
 



 ร่มพยอม  5 

อธิบายศัพท์ 

 
อุทยะ คือ การตั้งขึ้น เกิดขึ้น 
วาโยธาตุ คือ  ธาตุลม  
อาโปธาตุ คือ ธาตุน้ำ 
ธรณีภัพพะ คือ ดิน 
วัสสานอุตุ คือ ฤดูฝน 
คิมหอุตุ คือ ฤดูหนาว 
เตโชธาตุ คือ ธาตุไฟ 
อิตถีภาว คือ ผู้หญิง 
อิตถีลิงคะ คือ  เพศหญิง 
ปุริสลิงคะ คือ เพศชาย 
นปุงสกลิงคะ คือ ไม่มีเพศ 
จักขุนทรีย์ คือ  การรับรู้ทางตา 
รูปารมณ์ คือ อารมณ์ทางรูป 
โสตินทรีย์ คือ การรับรู้ทางหู 
สัททารมณ์ คือ อารมณ์ทางเสียง 
ฆานินทรีย์ คือ การรับรู้ทางจมูก 
คันธารมณ์ คือ อารมณ์ทางกลิ่น 
ชิวหินทรีย์ คือ การรับรู้ทางลิ้น 
รูสารมณ์ คือ อารมณ์ทางรส 
กายินทรีย์ คือ การรับรู้ทางกาย 
โพฏฐัพพารมณ์ คือ อารมณ์ทางใจ 
ฆนินทรีย์ คือ การรับรู้ทางอารมณ์ 
ชาติเวทนา คือ ความรู้สึก 
 

บรรณานุกรม 

ปฐมมูลมูลี (มูละบ่มีมูลีบ่เกิด) ฉบับวัดดอนหลวง. (มปป). 
ร้านภิญโญ ลำพูน  

วิสิฏฐ์ คิดคำส่วน. ๒๕๕๑. แนวคิดเรื่องมนุษย์ในคัมภีร์
ปฐมมูลมูลี. วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตร-มหาบัณฑิต 
สาขาวิชาปรัชญา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่. 

อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์. ๒๕๓๔. ตำนานเค้าผี  
ล้านนา : ปฐม มูลมูลี (ปริวรรต). 
กรุงเทพฯ : อมรินทร์ พริ้นติ้ง กรุ๊ฟ. 

ฉบับสถาปนา เป็นฉบับที่ปริวรรตจากต้นฉบับเดิมแล้ว
ตรวจชำระ โดยใช้ต้นฉบับเดิมจาก 

 -วัดทุงยู อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 -วัดป่าแดด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 -วัดพวกหงษ์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 -วัดสันป่าข่อย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
 -วัดสันปูเลย อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ 
 -วัดอินทาราม อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 
 -วัดดอนไชยพระราม อ.เวียงสา จ.น่าน 
 -วัดพระหลวง อ.สูงเม่น จ.แพร่ 
 -วัดโพธิ์ชัย อ.เมือง จ.มหาสารคาม 
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เรื่อง : รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล1

1 ที่ปรึกษาอธิการบดี  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

1. กล่าวนำ 

ด้านทิศตะวันตกของเมืองเชียงใหม่เป็นเขตป่า  
ครอบคลุมทั้งดอยสุเทพและเชิงดอย มีวัดสายอรัญญิก
อยู่ในเขตป่าจำนวนมาก (สรัสวดี อ๋องสกุล ประวัติศาสตร์
ล้านนา กรุงเทพ:สำนักพิมพ์อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่เก้า   
พ.ศ.2555  หน้า 140) ก่อนสมัยพญามังรายตั้งเมือง
เชียงใหม่บนที่ราบระหว่างเชิงดอยสุเทพกับแม่น้ำปิง
เมื่อ พ.ศ.1839 ชนพื้นเมืองซึ่งเป็นลัวะ ยุคนับถือผี 
ต่างนับถือภูเขา (ดอยสุเทพ)  เป็นที่สถิตของวิญญาณ
บรรพบุรุษ (ปู่แสะย่าแสะ) เมื่อพุทธศาสนาเข้าสู่ลุ่ม  
น้ำปิงก็ยิ่งเสริมความสำคัญของดอยสุเทพเพราะพุทธ
ศาสนามีความเชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุว่าเป็นศูนย์กลาง
ของโลกมีทวีปทั้งสี่อยู่ด้านละทิศ ยอดเขาพระสุเมร ุ 
คือสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ อันเป็นที่อยู่ของพระอินทร์ซึ่ง
เป็นเทพท่ีมีหน้าท่ีปกปักรักษาพระพุทธศาสนา ดินแดน  
เชิงดอยสุ เทพได้รับอิทธิพลพุทธศาสนาตั้ งแต่ยุค  
หริภุญไชยแล้วดังมีร่อยรอยวัดร้างเหนือวัดพระธาตุ
ดอยสุเทพเรียกว่าสันกู่ (นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ความสำคัญ
ด้านประวัติศาสตร์ ศาสนาและวัฒนธรรมของดอย  
สุเทพ-ปุย” รายงานการประชุมปฏิบัติการอุทยาน  
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย:การจัดการและการอนุรักษ์   

ณ ห้องประชุมสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
14-15 มีนาคม 2534 หน้า 10-14)  

ต่อมาดอยสุ เทพและป่าเชิงดอยได้รับความ  
สำคัญมากยิ่งขึ้นเมื่อพญากือนากษัตริย์แห่งราชวงศ์  
มังราย (พ.ศ.1898-1928) ทรงมีพระราชประสงค์ที่
ฟื้นฟูคณะสงฆ์ฝ่ายอรัญวาสี โปรดฯให้อาราธนา  
พระมหาสุมนเถรจากกรุงสุโขทัยลูกศิษย์ของพระมหา
อุทุมพรสวามีแห่งเมาะตะมะ และโปรดฯให้สร้างวัด
สวนดอกในเวียงสวนดอก เมื่อ  พ.ศ.1914 เพื่อรอรับ
พระมหาสุมนเถร ครั้งนั้นพระมหาสุมนเถรได้นำพระ
บรมธาตุมาด้วย พญากือนาฯ โปรดให้ประดิษฐาน  
พระบรมธาตุที่วัดสวนดอกเมื่อ พ.ศ.1918 และโปรดฯ  
ให้นำพระบรมธาตุอีกส่วนหนึ่งไปประดิษฐานบน  
ดอยสุเทพ 

นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมามีการสร้างวัดในบริเวณ
เขตป่าของเมืองเชียงใหม่ทั้งบนดอยสุเทพและ เชิงดอย
สุเทพต่อมาอีกหลายวัด ทำให้ในเขตป่าของเชียงใหม ่ 
มีวัดหรือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” หลายแห่งใน “ป่าวิเศษ” 
บนดอยสุเทพ บทความนี้ขอนำเสนอเฉพาะ วัดหรือ 
“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ในบริเวณวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม   
ซึ่งมีอย่างน้อย 5 วัด 

 

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ใน “ป่าวิเศษ” 
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ฝาผนัง ที่ เก่าแก่ที่สุดในศิลปะล้านนาเท่าที่ปรากฏ 
ในปัจจุบัน  

2. สถานพุทธธรรม 

ในสมัยรัชกาลท่ี 7 ก่อนเปล่ียนแปลงการปกครอง
ทางราชการรู้จักวัดอุโมงค์ (ขณะนั้นเป็นวัดร้าง) และรู้
ว่าบริเวณใกล้เคียงกับวัดอุโมงค์เชิงดอยสุเทพว่า มีวัด
ร้างหลายวัด ในปี พ.ศ.2471 อธิบดีกรมการศาสนา จึง
มีดำริรวมวัดร้างหลายๆ วัดในบริเวณเดียวกันกับวัด
อุโมงค์เป็นสถานพุทธธรรม (เอกสารกรมการศาสนา 
ลงวันที่  9/5/2471) 

 
3. วัดอุโมงค์และวัดพบใหม่อีก 4 วัด 

3.1. วัดอุโมงค์ 

3.1.1 โบราณสถานในวัดอุโมงค์ 
        ที่ขึ้นทะเบียนแล้ว 
หลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 วันที่ 8   

มี.ค. (ปลายปี) 2478 (เพิ่งนับ 1 มกราคมเป็นวันขึ้น  
ปีใหม่ใน พ.ศ.2484) กรมศิลปากร ประกาศข้ึนทะเบียน
โบราณสถานในวัดอุโมงค์ เชิงดอยสุ เทพ เป็น 
โบราณสถานแห่งชาติ (ดู ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 
ตอนที่ 75 วันที่ 8 มี.ค.2478 ) ประกอบด้วย  

(1) เจดีย์บนอุโมงค์ เป็นเจดีย์ทรงกลม ประดับ
ด้วยบัวหงายสองชั้นต่อขึ้นไปเป็นชุดของฐานบัวคว่ำ  
บัวหงายย่อขึ้นมา 3 ชั้น ส่วนท้องไม้ทำเจาะเป็นช่อง
สี่เหลี่ยมโดยตลอด เหนือชั้นนี้ขึ้นไปเป็นบัวหงาย สีเส้น
ลวดสองเส้นรองรับองค์ระฆัง ตัวองค์ระฆังมีเส้นลวด
คาด มีบัลลังก์รองรับปล้องไฉน ท่ีมุมของบัลลังก์มีปูนป้ัน
รูปสิงห์ประดับ ก้านฉัตรทำเป็นปูนปั้นรูปเทวดาเดิน
ประทักษิณแบบทักษิณาวัตร เหมือนคติของลังกาวงศ์ 

(3) แนวกำแพงทางด้านทิศตะวันตก ฐานกำแพง
แก้ว พระอุโบสถ ฐานและกำแพงกันดินยก 2 ชั้น นาค
ที่ราวบันได 

(ดู รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองเจียงใหม่ 
กรุงเทพฯ:โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติ  
ศาสตร์ งานผังรูปแบบฯฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน   
กรมศิลปากร  2530 หน้า 188-189)   

ต่อมา 25 มกราคม 2523 กรมศิลปากรประกาศ
กำหนดเขตที่ดินโบราณสถานวัดอุโมงค์เนื้อที่โบราณ  
สถาน 17 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา (ดู ราชกิจจานุเบกษา 
เล่ม 97 ตอนที่ 41 วันที่ 14 มีนาคม 2523 ฉบับพิเศษ 
หน้า 14) 

(2) ส่วนฐานช้ันล่างทางทิศเหนือของเจดีย์ทำเป็น
อุโมงค ์ ภายในมีอุโมงค ์ 6 ช่อง มีร่องรอยจิตรกรรม  



8 ร่มพยอม 

ลวดลายอีกกลุ่มหนึ่งที่พบจะมีความสัมพันธ์กับ
แบบศิลปะของลวดลายที่พบในจิตรกรรมฝาผนังศิลปะ
พม่า สมัยเมืองพุกาม (Pagan) คือ ลายบัว และลาย
ประจำยาม รวมทั้งการก่อซุ้มวงโค้ง แบบครึ่งวงกลม   
(Arch) ดังอุโมงค์ ณ วัดอุโมงค์นั้น ก็เป็นเทคนิคที่แพร่ 
หลายในศิลปะพม่าสมัยเมืองพุกามด้วย โดยรูปแบบ
ศิลปกรรมของลวดลายในจิตรกรรมกำหนดอายุว่ามีอายุ
ราวพุทธศตวรรษท่ี 21 นับว่าเป็นจิตรกรรมฝาผนังศิลปะ
ล้านนาเก่าแก่ที่สุดเท่าที่ปรากฏหลักฐานในปัจจุบัน ที่
มีอายุราว 500 ปี (ดูใน สุรชัย จงจิตงาม “หน้า
ประวัติศาสตร์ที่หายไปของงานจิตรกรรมล้านนาที่วัด
อุโมงค์” วารสารเมืองโบราณ, ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม - 
ธันวาคม 2541 หน้า 67-92 และสุรชัย จงจิตงาม, อติ
ชาติ เกตตะพันธุ์, ศิริวรรณ เกตตะพันธุ์, โครงการวิจัย
จิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์ด้วยวิธี
การทางเคมีและคณิตศาสตร์เบื้องต้น 2551  หน้า 48) 

 
3.1.3 เจ้าช่ืน สิโรรส  (8 พฤษภาคม พศ.2439-

10 มีค.2538) กับการฟื้นฟูวัดอุโมงค์  
เจ้าชื่นเป็นบุตรของเจ้าอินทะปัต และนางด้วง มี

พี่ชายร่วมมารดา 1 คนชื่อ รท.เจ้าบุญยวง กาวิละเวส  
มีพี่น้องร่วมบิดา 3 คนคือนายสุบิน อินทรทัต เผ่าบัว  
สิโรรส และบัวเยาว์ ฟองศรี 

ลายนกแก้วลายดอกโบตั๋น(Peony)

3.1.2 ร่องรอยความเจริญในวัดอุโมงค์ 
วัดอุโมงค์บ่งบอกความเจริญรุ่งเรืองของศิลปะ

ล้านนา ในสมัยราชวงศ์มังราย นับตั้งแต่เจดีย์ประธาน
ทรงระฆังภายในวัด ก็จัดเป็นทรงระฆังในระยะต้นศิลปะ
ล้านนา  

ภายในเจดีย์มีห้องกรุที่เคยปรากฏจิตรกรรมฝา
ผนังภาพอดีตพระพุทธเจ้า อายุราวพุทธศตวรรษที่ 20 
ซึ่งบ่งชี้ถึงความสัมพันธ์ที่มีร่วมกันกับจิตรกรรมฝาผนัง
ในศิลปะสุโขทัย และอยุธยาตอนต้น ซึ่งนิยมเขียนภาพ
เรื่องอดีตพระพุทธเจ้าเช่นเดียวกัน 

สิ่งสำคัญภายในวัดอุโมงค์ที่ปรากฏหลักฐานอยู่
ในปัจจุบัน คือ จิตรกรรมฝาผนังที่เขียนตกแต่งบริเวณ
ผนังและเพดานโค้งภายในอุโมงค์ด้านทิศเหนือของเจดีย์
ประธาน เป็นจิตรกรรมที่เขียนด้วยสีฝุ่นอันเป็นเทคนิค
ในงานช่างของการเขียนจิตรกรรมไทยมาแต่โบราณ 

จากการวิจัยและคัดลอกจิตรกรรมฝาผนังภายใน
วัดอุโมงค์ โดยโครงการย้อนรอยอดีตจิตรกรรมวัดอุโมงค์ 
พบว่าลวดลายท่ีปรากฏในจิตรกรรม ได้แก่ กลุ่มลวดลาย
ที่สัมพันธ์กับลวดลายจากแบบศิลปะจีนสมัยราชวงศ์
หยวน (Yuan) ถึง ราชวงศ์หมิง (Ming) ที่สำคัญ ได้แก่ 
ลายดอกโบตั๋น (Peony) หงส์จีน นกยูง นกแก้ว และ
ลายเมฆ เป็นต้น 
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เจ้าชื่นกับนางสุริฉายอิศรางกูรณอยุธยา

พระอาจารย์สิมพุทธาจาโร

ท่านพุทธทาส(เงื่อมอินทปัญโญ)

แม่เลี้ยงดอกจันทร์กีรติปาล นางบู่ทองกิตติบุตร

พระอาจารย์มั่นภูริทัตโต

เจ้าชื่นสมรสกับนางสาวสุริฉาย อิศรางกูร   
ณ อยุธยาเมื่อ 15 พฤษภาคม 2465 มีบุตรธิดา 10 
คน เจ้าชื่น ศึกษาขั้นต้นที่วัดเจดีย์เหลี่ยม ศึกษาต่อ
ท่ีโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ศึกษาต่อท่ีโรงเรียนฝึกหัด
ครู พ.ศ.2462 ศึกษาต่อโรงเรียนฝึกหัดครูปฐมกสิกรรม 
จังหวัดนครปฐม 

เจ้าชื่น เริ่มทำงานเป็นเสมียนฝึกหัดกระทรวง
มหาดไทย จังหวัดเชียงราย ต่อมาเป็นเสมียนห้อง
ธรรมการ จังหวัดลำปาง และเป็นศึกษาธิการอำเภอ
แม่ริม ได้ตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเกษตรกรรมเมื่อ พ.ศ. 
2464 ทำหน้าที่เป็นครูใหญ่คนแรก 

ต่อมาเจ้าชื่นลาออกจากราชการมาทำธุรกิจ  
โรงบ่มยาสูบ ที่อำเภอจอมทอง ระหว่างสงครามโลก
ครั้งที่สอง ย้ายครอบครัวไปอยู่ที่อำเภอจอมทอง ได้
มีโอกาสพบกับพระอาจารย์สิม พุทธาจาโร ซึ่งธุดงค์
ไปที่บ้านผาพัวะ ต.สบเตี๊ยะ อำเภอจอมทอง ทำให้
เร่ิมสนใจพุทธศาสนาต้ังแต่น้ันมา โดยจัดต้ังสำนักสงฆ์
ที่ผาพัวะ นิมนต์พระอาจารย์สิม พุทธาจาโร และ
พระธุดงค์อีก 3-4 องค์พักที่นั่น 

ต่อมาเจ้าช่ืนได้อ่านหนังสือ “การปฏิบัติธรรม” 
ผลงานของท่านพุทธทาส (เงื่อม อินทปัญโญ: พ.ศ. 
2449-2536) (ต่อมาเป็นพระธรรมโกศาจารย์) แห่ง
สวนโมกข์ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฏร์ธานี เกิด
ความเลื่อมใสติดตามผลงานของคณะธรรมทาน  

 
3.1.4 พุทธนิคม ที่เชียงใหม่ 
หลังสงครามโลกครั้ งสอง ใน พ.ศ.2490   

เจ้าชื่น สิโรรส (พ.ศ.2439-2538) ซึ่งศรัทธางาน  
เผยแผ่ธรรมของท่านพุทธทาส (เงื่อม อินทปัญโญ: 
พ.ศ. 2449-2536) แห่ง สวนโมกข์ ได้ตั้งคณะพุทธ  
นิคม ที่เชียงใหม่ เริ่มต้นที่บ้านแม่เลี้ยงดอกจันทร์ 
กีรติปาล บ้านหล่ิงห้า ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ (ปัจจุบันคือสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) 

สำนักงานพุทธนิคม ได้เช่าที่ดินของนางบู่ทอง 
กิตติบุตร ใกล้สี่แยกกลางเวียง เป็นห้องแถวไม้จัด
เป็นห้องสมุดและโรงพิมพ์เล็กๆ พิมพ์หนังสือเล่ม
แรกคือ มุตโตทัยของพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต เป็น
เรื่องแรก (ดู ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ   
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ผู้เรียบเรียง ชีวิต ข้อคิดและงานของเจ้าชื่น กรุงเทพ:
อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ 2535 หน้า 86)   

ขณะนั้น เจ้าชื่นและครอบครัวอยู่ที่บ้านเลขที่  
11 หมู่ที่ 3 บ้านสวนดอก ถนนสุเทพ ต.สุเทพ (บริเวณ
ลานจอดรถของศูนย์ศรีพัฒน์ โรงพยาบาลสวนดอกใน
ปัจจุบัน) (ข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ 19 ก.ย.2554) 

ปี 2491 เจ้าชื่น (พ.ศ.2439-2538) และ  
คณะพุทธนิคมได้ เข้ ามาแผ้วถางป่าที่ เป็นวัดร้ าง  
เพื่อประสงค์จะจัดให้เป็นสำนักสงฆ์ (วัดป่า) ร่วมกับ  
ผู้ชอบศึกษาธรรมและเผยแพร่ธรรม จัดการล้อมรั้ว  
ในบริเวณวัดร้างอย่างน้อย 4 วัดมีเนื้อที่ประมาณ   
130 ไร่ ( เจ้าชื่นวัดประมาณจากลวดหนามและ  
ไม้ที่ใช้ปัก) 

เจ้าชื่น (พ.ศ.2439-2538) ได้สร้างทางเดินจาก
ด้านถนนสุเทพ ผ่านเขตแดนวัดป่าแดงหลวง เข้าสู่บริเวณ
วัดอุโมงค์เพื่อฟื้นฟูวัดอุโมงค์ นิมนต์พระสงฆ์ 3 รูปมา
จำพรรษา นิมนต์ท่านพุทธทาส (เงื่อม อินทปัญโญ:   
พ.ศ.2449-2536) จากสวนโมกขพลาราม อำเภอไชยา 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี มาแสดงธรรมที่เชียงใหม่  

ท่านพุทธทาส (เงื่อม อินทปัญโญ : พ.ศ.2449-
2536) มาเชียงใหม่ครั้งแรกช่วงก่อนเข้าพรรษาปี 2491 
เพื่อให้คำแนะนำแก่กิจการของคณะพุทธนิคม ซึ่ง  
จัดทำวัดอุโมงค์ให้ เป็นอารามตามแบบสวนโมกข์   

(ดู ภาพชีวิต 80 ปี ของท่านพุทธทาสภิกขุ กรุงเทพ:
สำนักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง 2529 หน้า 139)  

หลังจากท่านพุทธทาส (เงื่อม อินทปัญโญ: พ.ศ. 
2449-2536) กลับจากเชียงใหม่ครั้งแรก เจ้าชื่น (พ.ศ. 
2439-2538)ได้อ่านบทความของท่านพระมหาปั่น   
(ปัญญานันทะภิกขุ) เรื่องภิกษุกับการเรี่ยไร ในหนังสือ 
พุทธศาสนา โดยใช้นามปากกาว่า ปทุมุตตร ภิกขุ   
จึงศรัทธา ได้ขอท่านพุทธทาส (พ.ศ.2449-2536) นิมนต์
พระมหาปั่น (ปัญญานันทะ ภิกขุ) มาเป็นเผยแพร่ธรรม  
ที่เชียงใหม่ 

13 เม.ย.2492 พระมหาปั่น (ปัญญานันทะ ภิกขุ) 
(ต่อมาเป็นพระพรหมมังคลาจารย์ พ.ศ.2454-10 ต.ค. 
2550) เดินทางมาถึงเชียงใหม่ โดยมีพระติดตามคือ
พระสีลานันทะ  ปัญญานันทะ ภิกขุ อยู่เชียงใหม่ 10 ปี
ช่วง พ.ศ.2492-2502 ตั้งชื่อผืนป่าที่คณะพุทธนิคม  
จัดให้เป็นที่พักว่า “สวนพุทธธรรม” โดยกุฎิของปัญญา
นันทะ ภิกขุ และพระสิลานันทะ (วงศ์ จันทร์เนตร)   
อยู่บนข่วงพระธาตุ  

ท่านปัญญานันทะภิกขุ (พ.ศ.2454-2550) ได้
แสดงธรรมสัปดาห์ละ 2 ครั้งคือ กลางวัน วันอาทิตย์ 
เวลา 15.00 น. และ กลางคืนวันพระเวลา 20.00 น. 
โดยสร้างศาลาชั่วคราวมุงด้วยใบตองตึง บริเวณกลาง
เวียงเชียงใหม่ เมื่อเทศน์ได้ 4-5 ครั้ง ประชาชนเลื่อมใส

กรอบสีแดงแสดงขอบเขตพื้นที่
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมโดยประมาณ

ท่านปัญญานันทะภิกขุ(พ.ศ.2454-2550)
กับเจ้าชื่น(พ.ศ.2439-2538)
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มาฟังธรรมจนเต็มศาลามุงใบตองตึง ซึ่งรับได้ประมาณ 
70 คน ภายใน 2 เดือนต้องสร้างเพิ่มเป็น 5 ห้อง จุคนได้
ประมาณ 150 คน คนฟังมาเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ บางคืนมีมากกว่า 
2 พันคน   

ท่านปัญญานันทะภิกขุ (พ.ศ.2454-2550) ได้ก่อ
กระแสให้มีการสร้างพุทธสถานข้ึนต้ังแต่ พ.ศ.2494  คณะ
ศรัทธานำโดยนายชาญ สิโรรส (พ.ศ.2466-2531) ทายาท
ของเจ้าชื่น ได้จัดกิจกรรมหาทุนในรูปแบบต่างๆ เช่นการ
จัดละครประวัติศาสตร์เรื่องมหาเทวี การออกร้านขาย
ของ การจัดแข่งขันกีฬา การจัดแห่ครัวทาน ฯลฯ รวมทั้ง
การสร้างพระรอดวัดพระสิงห์ จำหน่าย ไดย้อดเงนิบริจาค
จำนวน 1,656,677.42 บาท ภายในวันที่ 14 ธันวาคม   
พ.ศ.2500 และตกลงใช้พื้นที่วัดอุปคุตพม่าเป็นที่ตั้ง  
อาคารพุทธสถาน โดยขอให้ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี 
ปั้นรูปพระสิริมังคลาจารย์ (เกิดสมัยพระเจ้าติโลกราช
ประมาณ พ.ศ.2010-2020 มรณภาพสมัยพระเมือง  
เกศเกล้าประมาณ พ.ศ.2068-2081) ประดิษฐานบน  
อาคารพุทธสถาน (ดู พุทธสถานเชียงใหม่ เชียงใหม่:  
คณะกรรมการกลางจดัตัง้พทุธสถานเชยีงใหม ่พ.ศ. 2501) 

 
3.1.5 ประกาศตั้งวัดวัดอุโมงค์ และแต่งตั้ง

เจ้าอาวาส 
วัดอุโมงค์ ได้ผ่านการพิจารณาเห็นชอบให้ยกฐานะ

จากวัดร้างเป็นวัดที่มีพระสงฆ์จำพรรษา โดยที่ประชุม
ของมหาเถรสมาคม ที่มีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราชเป็นประธาน ในการประชุม ณ   
ตำหนักเพชร วัดบวรนิเวศวิหาร ต้ังแต่ 30 กันยายน 2512   
(รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2512   
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2512, หน้า 2)  

เจ้าชื่นได้นิมนต์พระมหากมล โชติมนโต (ต่อมา  
เป็นพระครูศรีธรรมคุณ) วัดสันป่าข่อยมาเป็นเจ้าอาวาส  
วัดอุโมงค์ ) 

 เจ้าอาวาสองค์แรก 1 สิงหาคม 2514  
เจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ แต่งตั้ง พระครูศรีธรรมคุณ 
ฉายา โชติมนโต  อายุ 40 ปี พรรษา 19 วิทยฐานะ ปธ.6
นธ.เอก วัดสันป่าข่อย เป็นเจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (พ.ศ.2514  
-2519) (จำวัดที่ วัดสันป่าข่อย) (ข้อมูลเพิ่มเติมวันที่ 19 
ก.ย.54) 

นายชาญสิโรรส
(พ.ศ.2466-2531)

พุทธสถานเชียงใหม่

พระครูศรีธรรมคุณ

พระครูสุคันธศีล



12 ร่มพยอม 

เป็นโฉนด ที่ดินเลขที่ 109262 เลขที่ดิน 40 ม.10   
ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เนื้อที่ 12 ไร่ 2 งาน 58   
4/10 ตารางวา) (หมายถึงที่ดินบริเวณค่ายคุณธรรม)  

รวมที่ดินปัจจุบันของวัดอุโมงค์มีเนื้อที่ 68 ไร่ 2 
งาน 12  3/10 ตารางวา 
 

 

บรรณานุกรม 

กรมศิลปากร ประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานในวัด
อุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เป็น โบราณสถานแห่งชาติ  
ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 
8 มีนาคม 2478 

กรมศิ ลปากรประกาศกำหนดเขตที่ ดิ น โบราณ  
สถานวัดอุโมงค์ เน้ือท่ีโบราณสถาน 17 ไร่ 3 งาน 
25 ตารางวา ใน ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนท่ี 
41 วันที่ 14 มีนาคม 2523 ฉบับพิเศษ หน้า 14 

กรณีศึกษาโลกร้อน องค์กรชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู 
อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดทำโดยเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัด 2553 

โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองประวัติศาสตร์เชียงใหม่ 
การขุดค้น/ขุดแต่งทางโบราณคดีเพื่อการอนุรักษ์
กลุ่มโบราณสถานวัดร้างในเขตอรัญญิกเมือง
เชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระธาตุแสงจันทร์ (ร้าง) 
ตำบลสุ เทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่   
จัดทำโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดช่อฟ้าก่อสร้าง เสนอ
สำนักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร 
ปีงบประมาณ 2552 

ชื่น สิโรรส  ชีวประวัตินายชื่น สิโรรสเจ้าของเขียนเล่า
ไว้เอง พ.ศ. 2439-2529  

ชื่น สิโรรส ร่างจดหมาย เจ้าชื่น เตรียมเขียนถึงนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่า
ไม้และหนังสือพิมพ์ กันยายน 2520 

ธรรมาภินันทนาการในงานฌาปนกิจศพเจ้ าชื่ น   
สิโรรส ณ สุสานบ้านอุโมงค์ 18 มีนาคม 2538 

นิธิ เอียวศรีวงศ์  “ความสำคัญด้านประวัติศาสตร์  
ศาสนาและวัฒนธรรมของดอยสุเทพ-ปุย” ใน 
รายงานการประชุมปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติ

 เจ้าอาวาสองค์ที่สอง 1 กุมภาพันธ์ 2520 
แต่งตั้งพระสิงห์ ฉายา สจจานนโท (เกิด 2 ส.ค.2478) 
อายุ 42 ปี พรรษา 18 วิทยฐานะ นธ.เอก วัดอุโมงค์ 
ต่อมาคือพระครูสุคันธศีล (สิงห์ เรืองมา) เจ้าอาวาสวัด
อโุมงค ์(พ.ศ.2520-ปจัจบุนั) เจา้คณะตำบลสเุทพ เขต 2 

 
3.1.6 ที่ดินวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม 
        ในปัจจุบันและที่หายไป 
เจ้าชื่น (พ.ศ.2439-2538) วัดประมาณจาก

ลวดหนามและไม้ท่ีใช้ปักเม่ือตอนบุกเบิกเม่ือ พ.ศ.2491 
บริเวณสวนพุทธธรรม มีเนื้อที่ประมาณ 130-150 ไร่ 
แต่ในวันที่ 28 มิ.ย. 2517 วัดอุโมงค์ได้รับโฉนดที่ดิน 
เนื้อที่ 37 ไร่ 2 งาน 72 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 
2320 เล่ม 233 หน้า 2 อ.เมือง จ.เชียงใหม่) พื้นที่ที่
หายไปประมาณ 93-113 ไร่ กลายเป็นพื้นที่เขตป่า  
สงวนแห่งชาติดอยสุเทพอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย  
สุเทพ-ปุย ตั้งแต่ พ.ศ.2495 ส่วนหนึ่งกลายเป็นที่ตั้ง
สถานีพัฒนาและส่ง เสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า เชิ ง  
ดอยสุเทพ สร้างความเดือดร้อนต่อวัด เป็นพื้นที่ที่  
วัดอุโมงค์พยายามเรียกร้องขอกลับคืนอย่างต่อเนื่อง 
60 ปี (พ.ศ.2495-ปัจจุบัน) 

ขณะเดียวกันครอบครัวเจ้าชื่น ได้ถวายที่ดินเป็น
สมบัติวัดอุโมงค์ ตามลำดับดังนี้ 

1. เจ้าชื่นและนางสุริยฉาย สิโรรส มอบที่ดิน   
นส.3 เลขที่ 190 และ 223 หมู่ 3 บ้านอุโมงค์ ต.สุเทพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ให้เป็นศาสนสมบัติ เนื้อที่ 2 ไร่ 3 
งาน 97 ตารางวา เมื่อ 9 ก.ย.2516 (ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 
2548 ออกเป็นโฉนด ที่ดินเลขที่ 103280 เนื้อที่ 4 ไร่ 
2 งาน 19 ตารางวา   

2. เจ้าชื่นและนางสุริยฉาย สิโรรส ซื้อที่ดินไม่มี
เอกสารสิทธิจากนายเต่า จันทร์ธรรม เพื่อมอบให้วัด
อุโมงค์ เมื่อ 8 พ.ค.2491 (ต่อมา พ.ศ.2552 ออกเป็น
โฉนดที่ดินเลขที่ 109485 เลขที่ดิน 41 ม.10 ต.สุเทพ 
อ.เมือง เน้ือท่ี 13 ไร่ 2 งาน 62 9/10 ตารางวา) (หมาย
ถึงที่ดินฝั่งอุบาสิกา ) 

3. นางสุริยฉาย และ น.ส.เพ็ญฉาย สิโรรส  ทายาท
มอบที่ดิน นส.3 ให้วัดอุโมงค์เมื่อ 18 ตุลาคม 2510 
เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 46 ตารางวา (ต่อมา 2551 ออก
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ดอยสุเทพ-ปุย :การจัดการและการอนุรักษ์   
ณ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15 
มีนาคม 2534 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ ชมรมเพื่อเชียงใหม่ ขมรมนัก
พัฒนาภาคเหนือ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย 
โครงการฟื้นฟูชีวิตและธรรมชาติ จัดพิมพ์โดย
มูลนิธิเอเชีย 2534 

ใบลาน ชุด อุปเทสเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้าลานอักษร
ธรรมล้านนา ภาษาบาลี-ไทยวน ชัปนะ ปิ่นเงิน
ปริวรรตจากเอกสารถ่ายสำเนาไมโครฟิลม์
หมายเลข 0005 ชม. 011400205 สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  2554 

พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ ผู้เรียบเรียง ชีวิต ข้อคิด
และงานของเจ้าชื่น กรุงเทพ : อมรินทร์พริ้นติ้ง
กรุ๊พ 2535 

พุทธสถานเชียงใหม่ เชียงใหม่ : คณะกรรมการกลาง
จัดตั้งพุทธสถานเชียงใหม่ พ.ศ.2501 

เพนธ์,ฮันส์ “ประวัติวัดอุโมงค์เถรจันท์ เชียงใหม่”  ใน 
ประวัติวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่:คณะ
พุทธนิคมเชียงใหม่ จัดพิมพ์ ครั้งที่ 9 หน้า 29-
39 

ภาพชีวิต 80 ปี ของท่านพุทธทาสภิกขุ กรุงเทพ : สำนัก
พิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง 2529  

รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครั้งที่ 15/2512 
วันอังคารที่ 30 กันยายน 2512  

 รายงานการขุดแต่งโบราณสถานในเขตอรัญญิกเมือง
เชียงใหม่ วัดฤา ษีชีวกะ (ร้าง) ตำบลสุเทพ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอสำนักศิลปากร ที่ 8 
เชียงใหม่  จัดทำโดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำกัด พ.
ศ.2553 

 รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดพระ
นอน (ร้าง) ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เสนอสำนักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ จัด
ทำโดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำกัด พ.ศ.2554 

รายงานการสำรวจโบราณสถานเมืองเจียงใหม่ กรุงเทพฯ 
: โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์ 
งานผังรูปแบบฯฝ่ายอนุรักษ์โบราณสถาน กรม
ศิลปากร  2530  

รายช่ือวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ ภาคปริวรรต 
ลำดับที่ 7 จัดทำและเผยแพร่โดยภาควิชา
สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2518  

สรัสวดี อ๋องสกุล  ประวัติศาสตร์ล้านนา กรุงเทพ:สำนัก
พิมพ์อมรินทร์  พิมพ์ครั้งที่ 9. พ.ศ.2555 

สมโชติ อ๋องสกุล แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สอง
ข้างทางถนนสุเทพ  เชียงใหม่: มูลนิธิโรงพยาบาล
สวนดอก 2553 

สุรชัย จงจิตงาม “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงาน
จิตรกรรมล้านนาท่ีวัดอุโมงค์” วารสารเมืองโบราณ
, ปีท่ี 24 ฉบับท่ี 4 ตุลาคม- ธันวาคม 2541 หน้า 
67-92  

สุรชัย จงจิตงาม, อติชาติ เกตตะพันธุ์, ศิริวรรณ เกต
ตะพันธุ์ , โครงการวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและ
โครงสร้างเจดีย์วัดอุโมงค์ด้วยวิธีการทางเคมีและ
คณิตศาสตร์เบื้องต้น 2551  

เอกสารกรมการศาสนา ลงวันที่ 9/5/2471 เรื่องอธิบดี
กรมการศาสนา มีดำริรวมวัดร้างในบริเวณเดียวกัน
กับวัดอุโมงค์เป็นสถานพุทธธรรม   

แหล่งที่มาภาพถ่าย 
นายชนาวัตร สิโรรส ศรัทธาวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม 
นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์นักโบราณคดี    

 
 

กิติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ คณะสงฆ์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
ภายใต้การนำของพระครูสุคันธศีล (สิงห์ เรืองมา)   
เจ้าอาวาสวัดอุโมงค์ (พ.ศ.2520-ปัจจุบัน) และ คณะ
ศรัทธาวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ภายใต้การนำของเจ้า
เพ็ญฉาย สิโรรส (17 ก.ค.2476-ปัจจุบัน) ธิดาของเจ้า
ชื่น สิโรรส (พ.ศ.2439-2538) และเจ้าสุริฉาย สิโรรส   
( พ.ศ.2447-2535) 

ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา 
ผู้ประสานงานเชิญนายเกรียงไกร สัมปชลิต ขณะดำรง
ตำแหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร(พ.ศ.2550-2553) ดูร่องรอย 
“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ในบริเวณสวนพุทธธรรม เมื่อ พ.ศ. 
2551นำไปสู่การขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี “พ้ืนท่ี
ศักดิ์สิทธิ์”ในบริเวณสวนพุทธธรรมจำนวน 4 แห่ง 
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เรื่อง : สนั่น ธรรมธิ 1 

1 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

เครื่องสักการบูชาของชาวล้านนา มีสิ่งของหลัก คือ 
ข้าวตอก ดอกไม้ และธูปเทียน เครื่องสักการะดังกล่าวนี้อาจ
ใช้บูชาบุคคลที่ควรแก่การบูชา รวมไปถึง ผี เทวดา เทพเจ้า
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามความเชื่อ ในฐานะที่ชาวล้านนานับถือ
ศาสนาพุทธเป็นหลัก ก็ได้ใช้เครื่องสักการะบูชาเหล่านี้สำหรับ
บูชาพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ดังปรากฏคำไหว้ขอขมา
แก้วทั้งสาม (พระรัตนตรัย) ตอนหนึ่งว่า 

 
“บัดน้ี ผู้ข้าทังหลาย ก็ตกแต่งแปลงพร้อม น้อมนำมายัง

อัคคิธูปะบุปผา ลาชา ดวงดอก ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน
มวลมาก ปฐมวิภาคเบื้องต้นหนที จักขอปูชายังพระสะหรี
สัพพัญญูเจ้าผู้รู้ตื่น ทุติยวิภาคปูชาพระธัมมะเจ้าอันหอมรื่น
นับได้แปดหมื่นสี่พันขันธ์ ส่วนตติยกัณฑ์วิภาค ผู้ข้าหากปูชา
ยังพระสังฆะเจ้าอันมีสีลใสบ่เส้าเรืองงาม...”


ชุดเครื่องสักการบูชาดังกล่าวอันประกอบไปด้วย   

“อัคคิธูปะบุปผา ลาชา ดวงดอก ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน” 
เรียกกันโดยทั่วไปว่า  “ข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน”  

 
เรื่องของเครื่องสักการบูชานี้ มีผู้รู้ได้ตีความหมายเชิง

สัญลักษณ์อีกทั้งยังมีรายละเอียดที่น่าสนใจไว้ว่า  
ข้าวตอก หรือที่ภาษาบาลีว่า “ลาชา” เป็นเครื่องบูชา

พระพุทธ ด้วยคุณสมบัติที่เปรียบได้กับคุณของพระพุทธเจ้า
สามประการ คือ 

๑. ขณะที่คั่ว มีลักษณะแตกกระจายออกเป็นดอก   
เปรียบเสมือนความแตกฉานของพระปัญญาคุณ 

๒. มีสีขาวบริสุทธิ์ เปรียบดังพระวิสุทธิคุณ 
๓. มีลักษณะเบ่งบานดุจดั่งพระเมตตาที่เบ่งบานงดงาม

อยู่เต็มน้ำพระทัย เปรียบได้กับพระมหากรุณาคุณ 
 
ดอกไม้  เป็นเครื่องบูชาพระสงฆ์ เพราะดอกไม้มีหลาก

ชนิด มีสีสันต่างๆ กันไป เม่ือเก็บมารวมอยู่ในท่ีเดียวกัน เสมือน
พระสงฆ์แต่ละรูปมาจากที่ต่างกัน เมื่อมาบวชเป็นพระสงฆ์ใน
ศาสนา ถือปฏิบัติในพระวินัยเดียวกันก็ย่อมงดงามเป็นหนึ่ง
เดียวเช่นกัน 

ข้าวตอก  
ดอกไม้  
ลำเทียน 
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สำหรับการเก็บดอกไม้นั้น ผู้เฒ่าผู้แก่มักมีคำ
บอกกล่าวในการเก็บดอกไม้ไปบูชาพระ ซึ่งมีลักษณะ
เป็นคำอัญเชิญดอกไม้ด้วยถือว่าเป็นสิ่งสวยงาม มีกลิ่น
หอม มีความบริสุทธิ์ควรค่าแก่การบูชาพระ และยัง
ถือว่าดอกไม้เป็นสิ่งมีชีวิตที่พึงได้รับอานิสงส์จากการ
อุทิศตนถวายเป็นพุทธบูชา เพื่อให้ได้ถึงซึ่งนิพพาน จึง
ได้มีคำกล่าวที่ไพเราะอ่อนหวาน และเต็มไปด้วยความ
รู้สึกแห่งกตัญญุตาธรรม ดังสำนวนตัวอย่างต่อไปนี้ 

 
“คะค่อมป้อมใบ หัวใจ๋บ่เส้า
ข้าขอเก็บเอาแม่เจ้าไปทาน
ขึ้นสู่นิพพานชั้นฟ้าแด่เต๊อะ”

(เจ้าดอกไม้ใบป้อม หัวใจเจ้าไม่มัวหมอง ข้าขอเก็บเอา
เจ้าไปถวาย และเชิญเจ้าขึ้นสู่ชั้นฟ้ามหานิพพานเทอญ) 

 
“นางดวงดอกไม้ ย้อยปล๋ายกิ่งหลาม
ยอดสร้อยนางงาม ปู๋จาพระเจ้า
เข้าสู่นิพพานหอมมัคคญาณ
เถิงชั้นฟ้าเต๊อะ”

(เจ้าดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ปลายกิ่ง เจ้างดงามควรแก่
การบูชาพระพุทธเจ้า เชิญเจ้าหอมขึ้นถึงชั้นฟ้ามหา
นิพพานเทอญ) 

 
“นางดอกไม้น้อย อยู่สร้อยปล๋ายใบ
จักเชิญเจ้าไปสู่นิพพานเน้อ”

(เจ้าดอกไม้น้อย เบ่งบานอยู่ปลายใบ จะเชิญเจ้าไปสู่
พระนิพพานเถิด) 

 
 “หักจากกิ่งโก๋ ลงจากกิ่งก๋า
 ลาจากต้น หล่นจากใบ
 ขอเชิญนายไป สู่นิพพานเต๊อะ

(ขอหักจากกิ่ง ต้นและใบ ขอเชิญเจ้าไปสู่นิพพานเถิด) 
 

ลำเทียน   หรือท่ีภาษาบาลีว่า “อัคคิธูปะ” โดยท่ี 
อัคคิ หมายถึง เทียนขี้ผึ้งที่สามารถจุดให้เกิดแสงสว่าง
ได้ ธูปะ หมายถึงธูป ที่ชาวล้านนาเรียกว่า “เทียนแส้” 
ซึ่งเทียนแส้นี้ ชาวล้านนาไม่นิยมนำมาจุดไฟแต่มีไว้เป็น
เพียงเครื่องสักการะเท่านั้น 

ในการบูชา มักมีคำกล่าวให้เห็นถึงลักษณะการ
บูชาว่า “จิ เจาะ แหมะ” ซึ่ง “จิ” คือ การจุดเทียน 
เมื่อเทียนติดไฟแล้ว จะรวมข้าวตอก ดอกไม้ ลำเทียน
ใส่ในมือ แล้วประนมมือขึ้น “เจาะ” คือ จรดปลายนิ้ว
หัวแม่มือเหนือระหว่างคิ้ว เพื่ออธิษฐาน จากนั้น วาง
เครื่องสักการะอื่นๆ ลงบนพื้นที่อันควรหรือเหมาะสม 
ส่วนเทียน จะนำไป “แหมะ” คือ ติดส่วนโคนของเทียน
กับแท่นบูชา เนื่องจากเทียนในสมัยโบราณเป็นเทียนที่
ฟั่นจากขี้ผึ้งบริสุทธิ์ จึงอ่อนตัวติดกับแท่นบูชาได้ง่าย
โดยไม่ต้องลนไฟก่อนติดเหมือนเทียนที่มาจากการหล่อ
ในปัจจุบัน 

เป็นที่น่าสังเกตว่า เครื่องสักการะของชาวล้าน
นานั้นบ่งบอกถึงความคิดที่ลึกซึ้งของชาวล้านนาในการ
มองเห็นคุณค่าของส่ิงท่ีควรบูชา โดยการน้อมนำส่ิงของท่ี
มีคุณค่าอันควรแก่การบูชาที่มีอยู่ตามธรรมชาติและ
เต็มไปด้วยความงดงามท่ีพิเศษนอกเหนือจากส่ิงท่ีบริโภค
ในวิถีชีวิตประจำวัน กล่าวคือ ข้าวตอก ซึ่งโดยปกตินั้น
ข้าวมีไว้สำหรับบริโภค แต่เมื่อนำมาทำเป็นข้าวตอกก็
ถือเป็นสิ่งสักการะ เทียนขี้ผึ้ง (ไม่นับธูปเพราะรับมา
จากถิ่นอื่น) ปกติจะไม่นำมาใช้เพื่อให้เกิดแสงสว่าง ถ้า
จะมีการใช้ ก็จะใช้เฉพาะการบูชา และที่น่าสนใจยิ่ง 
คือ ดอกไม้ โดยทั่วไป ดอกไม้ที่มีความสวยงามและมี
กลิ่นหอมจะไม่มีการนำมาบริโภคเป็นอาหารแต่จะนำ
มาเป็นเครื่องสักการะ ส่วนวิธีการเก็บดอกไม้เพื่อบูชา
พระก็จะกระทำด้วยความนุ่มนวลอ่อนโยนดังได้กล่าว
แล้วข้างต้น ตรงนี้สะท้อนให้เห็นการให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาติ การปฏิบัติต่อธรรมชาติด้วยความอ่อนโยน
และเทิดทูน แสดงถึงบุคลิกของชาวล้านนาที่มีพื้นฐาน
จิตใจอันงดงามมาแต่โบราณกาล 
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ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้  เมืองลอง 
เรื่อง : ภูเดช  แสนสา1

1  อาจารย์ประจำสาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
2  หจช. ร.๕  มรล – สต/๖ – ๑๘๔  ศุภอักษรเมืองนครลำปาง  ๑  ตอบรายกล่าวโทษแสนหลวงเมืองลองอย่าให้กฎขี่ข่มเหงแสนท้าวเมืองลอง 
3  ภูเดช  แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง  หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๔), หน้า  ๘๒. 

เมืองลองเป็นเมืองโบราณที่เป็นบริวารของแคว้น
เขลางค์นคร (ลำปาง) และตั้งแต่ยุคล้านนามาจนถึงยุค
ประเทศราชของสยาม เมืองลองก็ยังคงมีสถานะเป็น
หัวเมืองขึ้นตรงต่อเมืองนครลำปาง  โดยมีเมืองต้า   
(ตำบลเวียงต้าและตำบลต้าผามอก อำเภอลอง จังหวัด
แพร่) เป็นหัวเมืองที่ขึ้นตรงต่อเมืองลองอีกชั้นหนึ่ง  
จนกระทั่งมีการปฏิรูปการปกครอง พ.ศ.๒๔๔๒ รวม
ประเทศราชล้านนาเข้ากับสยามประเทศ  เมืองลองได้
เปลี่ยนสถานะเป็นแขวง (อำเภอ)  เมืองลอง จังหวัด
นครลำปาง และวันที่  ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๔๗๔  
ได้โอนย้ายเป็นอำเภอลอง จังหวัดแพร่  (พ.ศ.๒๕๐๑  
แยกบางตำบลของอำเภอลองจัดตั้งเป็นอำเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร่) อาณาเขตเมืองลองเดิมในปัจจุบันจึงมี
อาณาเขตครอบคลุมอำเภอลอง อำเภอวังชิ้น  และบาง
ส่วนของอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่  

ภายในเมืองลองมีพระธาตุสำคัญ ๕ องค์ คือ   
(๑) พระธาตุศรีดอนคำ (วัดพระธาตุศรีดอนคำ ตำบล
ห้วยอ้อ อำเภอลอง)  (๒) พระธาตุไฮสร้อย (วัดพระ

ธาตุไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง)  (๓) พระธาตุ
ขวยปู (วัดพระธาตุขวยปู ตำบลแม่ป้าก อำเภอวังชิ้น  
จังหวัดแพร่)  (๔) พระธาตุปูตั้บ (วัดพระธาตุปูตั้บ  
ตำบลทุ่งแล้ง อำเภอลอง) และ  (๕) พระธาตุแหลมลี่   
(วัดพระธาตุแหลมลี่ ตำบลปากกาง อำเภอลอง)   
ชาวเมืองลองทั้งเมืองถูกกัลปนาให้เป็น “ข้าพระธาต ุ 
ทั้ง ๕ องค์” และถือว่าเป็น “เมืองมหาธาตุ”  หรือ 
“เมืองบรมธาตุ”2 ดังนั้นชาวเมืองลองทั้งหมดจึงเป็น   
“ข้าพระธาตุชั้นนอก” ที่มีหน้าที่อุปัฏฐากบำรุงรักษา
พระธาตุทั้ง ๕ องค์ในเมืองลอง มีการจัดเป็นระบบบูชา
พระธาตุประจำพระเจ้า ๕ พระองค์ที่ปรากฏในตำนาน
พระธาตุห้าหลังในเมืองลอง ได้แก่ พระธาตุไฮสร้อย
ประจำ พระพุทธเจ้ากกุสันธะและพระพุทธเจ้า 
โกนาคมนะ พระธาตุขวยปูประจำพระพุทธเจ้ากัสสปะ 
พระธาตุแหลมลี่ประจำพระพุทธเจ้าโคตมะ และ  
พระธาตุปูตั้บประจำพระศรีอริยเมตไตรย3 (พระธาตุ 
ศรีดอนคำสร้างแล้วเสร็จภายหลังการเขียนตำนานจึง
ไม่ได้ถูกจัดให้เป็นพระธาตุประจำพระเจ้าห้าพระองค์)   
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พระธาตุแหลมลี่(ซ้าย)
ประเคนเครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆถวายพระธาตุน้อยปากถ้ำพ.ศ.๒๕๕๘(ขวา)

(ที่มา:อัครพลอุดแบน)

พระธาตุท้ัง ๕ องค์เป็นท่ีรู้จักอย่างกว้างขวางของ
ชาวล้านนา ดังปรากฏรายนามพระธาตุหรือคำไหว้  
พระธาตุในโคลงร้อยกลอนฉบับวุตโต ตำนานพระเจ้า
ตนหลวง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา  ตำนานพระธาตุ
สบแวน อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  คำไหว้พระบาท
พระธาตุของครูบาเจ้าศรีวิไชย วัดบ้านปาง อำเภอลี้  
จังหวัดลำพูน4  คำโวหารแผ่กุศลอย่างม่วนของครูบา
โสภา โสภโณ วัดท่าโป่ง อำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่5 หรือจารึกคำไหว้พระธาตุของครูบาคุณา  
วัดบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่6  เป็นต้น   

 
ประวัติวัดพระธาตุแหลมลี่ 

และประเพณีล่องสะเปาวัดใต้   

“แหลมไหลเผียบผิวฅำ ใสสว่างงามแล
ลี่เลิศดีใช่ช้า เปนที่กราบไหว้วันทา”7

วัดพระธาตุแหลมลี่ มีชื่อเรียกอื่นๆ อีกว่า    
“วัดลี่เหลี้ยมแหลม”  “วัดดอนลี่”  หรือ  “วัดใต้”    
ตั้งอยู่เขตพื้นที่บ้านวังต้นเกลือ ตำบลปากกาง อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ วัดพระธาตุแหลมลี่อยู่ภายในเวียง
พระธาตุแหลมลี่ที่เป็นเวียงทางศาสนา ห่างจากเวียง
ลองยุคแรกบ้านไฮสร้อยทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
ประมาณ ๒ กิโลเมตร มีลักษณะพิเศษคือตั้งอยู่พื้นที่ 
“ดอนลี่เหลี้ยมแหลม” ที่เกือบเป็นเกาะกลางแม่น้ำยม 
และเป็นวัดอรัญวาสีของเมืองลอง8    

ภายในวัดมีพระธาตุ ๓ องค์  พระธาตุองค์ประธาน
คือพระธาตุแหลมลี่ และพระธาตุบริวารอีก ๒ องค์  
คือ พระธาตุน้อยปากถ้ำ อยู่ห่างจากพระธาตุแหลมลี่
ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือประมาณ ๑๐๐ เมตร กับ
พระธาตุอีกองค์หนึ่งปัจจุบันเหลือแต่ฐาน อยู่ห่างจาก
พระธาตุแหลมลี่ทางทิศตะวันตกประมาณ ๕๐ เมตร  
มีวิหาร ๒ หลัง  วิหารหลวงตั้งอยู่ด้านหน้าพระธาตุ  
แหลมลี่ประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้นปางไสยาสน์  
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พระนามว่า  “พระเจ้าเววาทภาษีต์”  และพระพุทธรูป
สำริดปางมารวิชัยพระนามว่า “พระเจ้าฝนแสนห่า” 
หรือ  “พระเจ้าสิกขี” ภายหลังพระเจ้าฝนแสนห่า  
ได้อัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดนาหลวง ส่วนวิหารน้อย
ประดิษฐานพระประธานปูนปั้นปางมารวิชัย ด้วย  
วัดพระธาตุแหลมลี่ เป็นวัดอรัญวาสีของเมืองลอง   
เดิมจึงไม่มีพระสงฆ์จำพรรษาถาวร เมื่อมีงานประเพณี
หรือวันสำคัญจึงจะมีการแผ้วถางครั้งหนึ่ง โดยข้าวัด
บ้านปากแม่ควาย (บ้านนาหลวง) และชาวเมืองลอง  

ส่วนคนที่ถูกกัลปนาให้เป็นข้าพระธาตุแหลมลี่ 
คือ ชาวบ้านนาหลวง  (ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัด
แพร่) มีหน้าที่จะต้องดูแลรักษาวัดและพระธาตุอย่าง
ใกล้ชิด มีหน้าที่ทำนาพระธาตุที่ทุ่งหนองสองห้อง   
(บริเวณบ้านนาตุ้มหมู่ที่ ๒ ตำบลบ่อเหล็กลอง อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่) ซึ่งที่นาของวัดพระธาตุแหลมลี่  
มีทั้งหมด ๒๘ ไร่  ปัจจุบันยังให้ทายาทผู้เป็นข้าวัด  
พระธาตุแหลมลี่ทำนาจำนวน ๑๒ ราย เดิมเมื่อทำนา
เสร็จจะแบ่งข้าวเปลือกถวายวัดพระธาตุแหลมลี่   
แต่ปัจจุบันใช้วิธีเก็บค่าเช่านา ๕ บาทต่อข้าวเปลือก ๑ 
หาบ9 ข้าวัดพระธาตุแหลมลี่ เหล่านี้พญามิเนยยะ  
(เจ้ามิเนยโย) เจ้าเมืองลองได้กัลปนาไว้พร้อมกับที่นา
ในคราวที่ทำการบูรณะองค์พระธาตุแหลมลี่ครั้งใหญ่   
มีพระมหาเถรเจ้าจุลเทวาและพระมหาเถรเจ้าเตวิชา  
เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เมื่อ พ.ศ.๒๑๓๐ ถือเป็น “ข้า
พระธาตุชั้นใน”10   

ข้าวัดพระธาตุแหลมลี่เดิมตั้งชุมชนอยู่หมู่บ้าน
ปากแม่ควาย (บ้านแหลมลี่) ที่อยู่ฝั่งตะวันตกแม่น้ำยม
ตรงข้ามกับวัดพระธาตุแหลมลี่ ประมาณช่วงต้น  
พุทธศตวรรษที่ ๒๔ ได้ย้ายขึ้นมาบุกเบิกพื้นที่ทำกิน  
ตั้งถิ่นฐานใหม่ที่บ้านนาหลวง  ได้นิมนต์ครูบาโพธิ   
วัดพระธาตุแหลมลี่ มาจำพรรษาเป็นเจ้าอาวาส  

รูปแรกของวัดนาหลวง พร้อมกับนำ “พระเจ้า
ฝนแสนห่า” หรือ  “พระเจ้าสิกขี” และ “ฆ้องหลวง” 
ที่ใช้ตีนำขบวนแห่เครื่องไทยทานเข้าวัดพระธาตุแหลม
ลี่ในงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ ฆ้องหลวงลูกนี้ชาว
บ้านนาหลวงได้สั่งลูกหลานสืบต่อกันมาว่า “แม่นว่า
ฆ้องหลวงเหลือแต่เศษเฟื้อง ก็หื้อตือนำเรือครัวทาน
ล่องน้ำแม่ยมเข้าวัดไปก่อน”11 คือแม้ฆ้องหลวงจะ 
แตกเหลือเพียงเศษ ก็ให้ถือเศษฆ้องหลวงนำขบวนเรือ
แห่เครื่องไทยทานเข้าวัดพระธาตุแหลมลี่ไปก่อน  

ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้หรือประเพณีนมัสการ
พระธาตุแหลมลี่  เรียกได้หลายชื่อ  เช่น  “ล่องวัดใต้”  
หรือ  “ล่องวัดเดือนหก”  ส่วนล่องสะเปาก็คือการล่อง
เรือสำเภา  แต่ในความหมายนี้เรือสำเภาคือเรือทั่วไป
แต่เรียกเพ่ือเปรียบเสมือนเรือสำเภาตามคติพุทธศาสนา 
ที่เป็นยานพาหนะพาสัตว์โลกให้ลอยข้ามพ้นจากวัฏฏะ
สงสาร  ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้เป็นประเพณีสำคัญ
ระดับเมือง จึงมีคำกล่าวติดปากของชาวเมืองลองว่า  
“เดือนหกแหลมลี่ เดือนยี่ฮ่องอ้อ”  คือ เดือน ๖ เหนือ 
(ประมาณเดือนมีนาคม) ไหว้พระธาตุแหลมลี่ และ  
เดือนยี่ เหนือ (ประมาณเดือนพฤศจิกายน) ไหว้  
พระธาตุศรีดอนคำ (พระธาตุหลวงฮ่องอ้อ) ประเพณี
ล่องสะเปาวัดใต้ชาวเมืองลองจะต้องร่วมงานและต้อง
จัดเป็นประจำทุกปี ถ้าปีไหนไม่จัดเชื่อกันว่า “วัด
จะเป็นป่า นาจะเป็นเหล่า”12 ซึ่ งประเพณีนี้ เคย 
เปลี่ยนจากแห่ขบวนทางเรือมาแห่ขบวนทางบก โดยใช้
ล้อเกวียนและรถยนต์เมื่อมีถนนตัดผ่านช่วงทศวรรษ 
๒๕๐๐ การคมนาคมทางบกสะดวกสบายขึ้น ต่างจาก
ก่อนหน้าน้ันท่ีถนนหนทางเดินทางลำบาก การใช้เส้นทาง
แม่น้ำยมสะดวกกว่า จึงใช้วิธีการแห่เครื่องไทยทาน
ทางน้ำ จนกระทั่งมีการกลับมารื้อฟื้นแห่ขบวนทางเรือ
อีกครั้ง โดยการนำของสภาวัฒนธรรมตำบลปากกาง

4  พระพัฒนาการณ์ กิตฺติปญฺโญ, หนังสือสวดมนต์วัดบ้านปาง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน,(เชียงใหม่ : นันทพันธ์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘), หน้า ๑๘๗ - ๑๘๘. 
5  เกริก อัครชิโนเรศ  และคณะ, การศึกษาตัวตนและบทบาทของเจ้าหลวงคำแดง,(เอกสารอัดสำเนา, ๒๕๔๙). 
6  ฮันส์ เพนธ์  ศรีเลา เกษพรหม  และศราวุธ ศรีทา, ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ : จารึกในจังหวัดเชียงใหม่,(เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗), หน้า ๗๓. 
7  โคลงร้อยกลอน  ฉบับวุตโต  พับสาวัดดอยจำค่า อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่, อักษรธรรมล้านนา. 
8  ภูเดช  แสนสา (บรรณาธิการ), เมืองลอง, (เชียงราย : ล้อล้านนา, ๒๕๕๕), หน้า  . 
9  ภูเดช  แสนสา, ประวัติศาสตร์เมืองลอง  หัวเมืองบริวารในล้านนาประเทศ, (อ้างแล้ว), หน้า  ๑๕๐. 
10 “ตำนานพระธาตุแหลมลี่ ขวยปู ปูตั้บ ไฮสร้อย” ในภูเดช  แสนสา, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง, (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๕), หน้า ๑๐. 
11 สัมภาษณ์แม่อุ๊ยจุมปา วีจันทร์ (หลานหมื่นอินต๊ะ  บ้านนาหลวง) อายุ ๘๔ ปี  บ้านเลขที่ ๓๙/๑ หมู่ที่ ๔ บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง  

จังหวัดแพร่ วันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๙. 
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ร่วมกับสภาวัฒนธรรมอำเภอลองในปี พ.ศ.๒๕๕๐    
สืบมาจนถึงปัจจุบัน13  

 

ลำดับวันงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้  
เมืองลอง 

ระยะเวลาจัดงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ หรือ  
ประเพณีนมัสการพระธาตุแหลมลี่ รวมวันเตรียมงาน
จนถึงวันเสร็จสิ้นพิธีการประมาณ ๕ - ๖ วัน เริ่มตั้งแต่  
“วันดา” หรือวันเตรียมงานในช่วงประมาณวันขึ้น   
๑๑ - ๑๓ ค่ำ  เดือน ๖ เหนือ  วันงานคือวันขึ้น ๑๔ - 
๑๕ ค่ำ  เดือน ๖ เหนือ  ส่วนวันแรม ๑ ค่ำ  เดือน ๖ 
เหนือมีพิธีการเพียงช่วงเช้า หลังจากนั้นก็เสร็จพิธีช่วย
กันรื้อปะรำเก็บข้าวของกลับบ้าน มีรายละเอียดของ
พิธีการในแต่ละวันดังนี้   

 
ประมาณวันขึ้น ๑๑ - ๑๓ ค่ำ  เดือน ๖ เหนือ 
ช่วงก่อนวันงานประมาณ ๒ – ๓ วันจะมีกลุ่มคน

บ้านนาหลวงที่เป็นข้าพระธาตุแหลมลี่ พร้อมหมู่บ้าน
อ่ืนๆ ไปช่วยกันแผ้วถางบริเวณวัดและต้ังแต่ริมฝ่ังแม่น้ำ

ยมบริเวณดอนแก้วดอนมูลขึ้นไปจนถึงวัด ปักช่อน้อย
ตุงไชยต้นกล้วยต้นอ้อย ๒ ข้างทาง พร้อมทั้งช่วยกัน
สร้างผาม (ปะรำ) ท่ีพักของคนและเคร่ืองไทยทานแต่ละ
หมู่บ้านท่ีดอนแก้วดอนมูล ช่วยกันสานขัวแตะ (สะพาน
สานจากไม้ไผ่) ข้ามแม่น้ำยม ระหว่างหมู่บ้านปากลอง
ฝั่งตะวันตกข้ามไปวัดพระธาตุแหลมลี่ฝั่งตะวันออก  
แต่ละหมู่บ้านหญิงสาววัยรุ่นก็ฝึกหัดฟ้อนต่างๆ เพื่อ
ฟ้อนนำเครื่องไทยทานเข้าวัด จัดเตรียมแม่ครัว  
และเตรียมผักผลไม้ต่างๆ ที่จะนำไปทำอาหารที่ผาม 
เช่น  ขนุน  ฟักทอง  ฟักเขียว  หยวกกล้วย  และปลา
แห้ง  เป็นต้น  และแต่ละหลังคาเรือนจะนำข้าวสาร  
ไปร่วมทำบุญ  พื่อนำมานึ่งเป็นข้าวเหนียวเลี้ยงผู ้ 
ร่วมงาน    

 
วันขึ้น ๑๔ ค่ำ  เดือน ๖ เหนือ 
เมื่อถึงวันขึ้น ๑๔ ค่ำ  เดือน ๖ เหนือ (ประมาณ

เดือนมีนาคม) รับประทานอาหารมื้อเที่ยงเสร็จแล้ว  
คณะศรัทธาวัดนาหลวงตีกลองบูชาภายในวัด บอกกล่าว
เสื้อวัด (ผีเจ้าที่วัด) นาหลวง แล้วตีฆ้องหลวงนำขบวน
และแห่ขบวนออกจากวัดนาหลวง ในขบวนแห่มีปู่

ภาพถ่ายทางอากาศของดอนลี่เหลี่ยมแหลมที่ตั้งวัดพระธาตุแหลมลี่
(ที่มา:ฮักเมืองลองนะ,วันที่๑๘มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖)

12  สัมภาษณ์แม่ใหญ่ตอน แสนสา  อายุ ๗๑ ปี  บ้านเลขที่ ๙/๑ หมู่ที่ ๕  บ้านไฮสร้อย ตำบลปากกาง อำเภอลอง จังหวัดแพร่  วันที่ ๑๒ สิงหาคม 
พ.ศ.๒๕๔๖.   

13  วัดพระธาตุแหลมลี่, ใบปลิวเชิญร่วมทำบุญประเพณีนมัสการพระธาตุแหลมลี่ ประจำปี  ๒๕๕๑,(แผ่นเอกสาร, ๒๕๕๑). 

แผนที่เส้นทางแม่น้ำยม
ที่ใช้ล่องเรือสะเปาเครื่องไทยทาน

มาสู่วัดพระธาตุแหลมลี่
(จัดทำโดย:ภูเดชแสนสา)
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อาจารย์ (มัคทายก) ถือขันข้าวตอกดอกไม้ไปบอกกล่าว  
ผีอารักษ์ของเมืองลองตามโรงไชย (หอผี) ต่างๆ เพื่อให้
รับรู้อนุ โมทนาและอัญเชิญไปร่วมทำบุญด้วยกัน   
เริ่มจากไปบอกกล่าวที่โรงไชยเจ้าช้างแดง แล้วแห่  
ขบวนเข้าไปบอกกล่าวผีอารักษ์เจ้าหัวขาวภายในเวียง
เหล่าเวียง แห่ขบวนไปรับเจ้าเมืองลองที่วัดพระธาตุ  
ศรีดอนคำ  แห่ขบวนไปบอกกล่าวที่โรงไชยผีอารักษ์
เจ้าช้างปาน บ้านดอนทราย โรงไชยผีอารักษ์เจ้าเชิญ
เมือง  บ้านท่าหลุก แล้วแห่ขบวนไปลงเรือที่ท่าเรือวัง
น้ำบ่อ บ้านปากกาง ก็แห่ขบวนเครื่องไทยทานฟ้อนรำ
บนเรือไปตามลำน้ำยม  โดยให้เรือเคร่ืองไทยทานของวัด
นาหลวงที่มีครูบาหัววัด (เจ้าอาวาส) วัดนาหลวง  
นั่งเป็นประธานพายล่องนำไปก่อน  เชื่อกันสืบมาว่า
หากขบวนเรือวัดนาหลวงยังไม่ล่องมาก่อนหรือนำขบวน
เข้าวัดก่อน แล้วมีหัววัดอื่นนำไปก่อนหรือเข้าวัดก่อน
จะเกิดอาเพศต่างๆ เช่น เรือล่ม คนตกน้ำตาย เป็นต้น 
เมื่อขบวนแห่เรือวัดนาหลวงนำล่องผ่านไปแล้ว ก็ตาม
ด้วยเรือเครื่องไทยทานของหัววัดมหาครูบาหลวงเมือง
ลอง (พระสังฆราชาประมุขสงฆ์เมืองลอง) เรือเครื่อง
ไทยทานของเจ้าเมืองลองพร้อมญาติพี่น้องและขุนนาง 
และตามด้วยเรือเครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆ ส่วน
ชาวบ้านที่ไม่สะดวกไปทางเรือก็เดินเท้าเลียบไปตาม   

๒ ฝั่งแม่น้ำยม ตามเส้นทางที่เดินก็จะมีตั้งร้านขาย  
น้ำดื่มของขบเคี้ยวผลไม้ตามฤดูกาล เช่น อ้อยส้อม 
มะม่วง ข้าวแคบ  ข้าวควบ เป็นต้น ตั้งอยู่เรียงราย  
ตลอดเส้นทาง 

เรือแต่ละหัววัดก็จะทำเคร่ืองไทยทานเป็นปราสาท
เงี้ยวปราสาทไหว บางหัววัดก็ทำเป็นรูปช้างรูปม้าต่าง
ต้นไทยทาน  โดยเรือทุกลำที่มีเครื่องไทยทานจะทำ
เป็นรูปปีเปิ้ง(นักษัตร)ของประจำปีนั้นใส่ไว้หัวเรือด้วย  
ส่วนหมู่บ้านที่อยู่ทิศใต้ลงมา เช่น บ้านนาตุ้ม บ้านนา
อุ่นน่อง บ้านแม่ลอง บ้านไผ่ล้อม บ้านหัวทุ่ง และบ้าน
ไฮสร้อย เป็นต้น ก็เอาขันข้าวตอกดอกไม้บอกกล่าวผี
อารักษ์ตามโรงไชยต่างๆ เช่น บ้านนาตุ้มนำขันข้าวตอก
ดอกไม้ไปบอกกล่าวที่โรงไชยผีพ่อเฒ่าหลวง โรงไชย  
ผีพญาเป็กขะจา (พญาหูหิ้น)  โรงไชยผีเจ้าคำฝั้น   
(เจ้าศรีวิไชย) และโรงไชยผีนายอาง เป็นต้น  แล้วก็แห่
ข้ามทุ่งก๊างบอกไฟ ทุ่งต้นตาล ไปบ้านไฮสร้อย ส่วน
ชาวบ้านไฮสร้อยก็เอาขันข้าวตอกดอกไม้ไปบอกกล่าว
โรงไชยผีพ่อเฒ่าหลวงที่หัวหมู่บ้าน ผีแม่นางแก้ว แล้วก็
แห่ขบวนไปลงเรือที่วังต๊ะครัว ท่าน้ำยมหน้าวัดพระ
ธาตุไฮสร้อย  รอฟังเสียงฆ้องหลวงและขบวนแห่ของ
เรือเครื่องไทยทานวัดนาหลวงที่นำหัววัดอื่นๆ ที่อยู่ด้าน
เหนือล่องลงมา  เมื่อขบวนเรือแห่ผ่านไปแล้ว ขบวน

เรือขบวนแห่เครื่องไทยทานหมู่บ้านต่างๆนำโดยเรือของวัดนาหลวง
ในงานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้วันที่๒๕มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖

(ที่มา:อัครพลอุดแบน)

เรือเครื่องไทยทานวัดนาหลวงมีเจ้าอาวาสวัดนาหลวงนั่งเป็นประธาน
ล่องตามลำน้ำยมล่องนำขบวนเรือของหัววัดอื่นๆในเมืองลอง

เมื่อวันที่๒๕มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖
(ที่มา:อัครพลอุดแบน)
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เรือเครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆ ทั้งบ้านไฮสร้อย 
บ้านนาตุ้ม บ้านนาอุ่นน่อง บ้านหัวทุ่ง และบ้านต่างๆ 
ที่อยู่กลางน้ำก็พายแห่ขบวนติดตามกันไปจนถึงดอน
แก้วดอนมูลท่าน้ำหน้าวัดพระธาตุแหลมลี่ (เดิมหน้าวัด
อยู่ทางแม่น้ำยม) 

ส่วนหมู่บ้านอื่นๆ ที่อยู่ใต้ลงไปจากวัดพระธาตุ
แหลมลี่ เช่น บ้านปากจอก บ้านทุ่งแล้ง บ้านอ้ายลิ่ม  
และบ้านศรีดอนชัย เป็นต้น เมื่อบอกกล่าวอัญเชิญผี
อารักษ์ต่างๆ แล้ว ก็พายเรือเครื่องไทยทานแห่ฟ้อน
รำพายทวนกระแสแม่น้ำยมขึ้นมาพบกันที่ท่าน้ำดอน
แก้วดอนมูล หน้าวัดพระธาตุแหลมลี่ เมื่อพร้อมกันแล้ว
ก็แห่ขบวนเครื่องไทยทานขึ้นไปพักบนดอนแก้วดอน
มูลที่เป็นหาดทรายริมฝั่งแม่น้ำยมตามผามของแต่ละ
หมู่บ้านที่สร้างเตรียมไว้  ส่วนเจ้าเมืองลองญาติพี่น้อง
ขุนนางก็จะเตรียมผามไว้เฉพาะอีก ๑ หลัง  ช่วงเวลานี้
ก็มีการละเล่นแข่งขันต่างๆ เช่น ดำน้ำแข่งกัน ดำน้ำ
แข่งกันหาของใต้น้ำ พายเรือแข่งกัน หรือฟ้อนเชิง  
ตบมะผาบประลองฝีมือกัน ส่วนผามแต่ละหมู่บ้าน  
บนดอนแก้วดอนมูลก็เตรียมทำอาหารจากที่วัตถุดิบที่
เตรียมไว้ เช่น แกงขนุน แกงฟักทอง แกงฟักเขียว และ
แกงหยวกกล้วย เมื่อทำอาหารเสร็จก็นำมาเลี้ยงและ
แลกกันกับของแต่ละหมู่บ้าน ส่วนพระสงฆ์สามเณร

ช่วงเวลาเย็นก็ขึ้นไปสวดมนต์ที่วิหารหลวงวัดพระธาตุ
แหลมลี่ บางส่วนก็แห่ฟ้อนรำขับซอคร่าวจ๊อยเวียนกัน
ไปตามผามของหมู่บ้านต่างๆ สลับสับเปล่ียนกันไปตลอด  
ทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้า14 แต่ปัจจุบันเนื่องจากการพักแรมที่
ดอนแก้วดอนมูลไม่สะดวก จึงไปสร้างผามและแห่ขบวน
เครื่องไทยทานขึ้นไปพักภายในวัดพระธาตุแหลมลี่  
พอรุ่งเช้าค่อยออกมาตั้งขบวนใหม่ที่ทางเข้าวัดริมฝั่ง
แม่น้ำยม 

 
วันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ 
เมื่อถึงรุ่งเช้าของวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖ เหนือ   

ก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณร หลังจากน้ันช่วงสายก็
แห่ขบวนเครื่องไทยทานพร้อมรูปนักษัตรประจำปี จาก
ดอนแก้วดอนมูลขึ้นไปวัดพระธาตุแหลมลี่ ที่นำโดย
ครูบาหัววัดนาหลวง  คนตีฆ้องหลวง  และขบวนเครื่อง
ไทยทานของวัดนาหลวง ตามด้วยขบวนแห่เครื่อง
ไทยทานของหัววัดพระมหาครูบาหลวงเมืองลอง  ขบวน
แห่เครื่องไทยทานของเจ้าเมืองลองญาติพี่น้องขุนนาง  
และขบวนแห่เครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆ ทั้งเมือง
ลอง แห่ขบวนรอบพระธาตุแหลมลี่ ๓ รอบแล้ว  
คณะสงฆ์กล่าวนมัสการพระรัตนตรัยและกล่าวนำ  
ไหว้พระธาตุแหลมลี่  มีคำไหว้พระธาตุแหลมลี่ดังนี้  

เครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆกำลังแห่ล่องตามแม่น้ำยม
งานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ในวันที่๒๕มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖

(ที่มา:อัครพลอุดแบน)

เครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆกำลังแห่ขึ้นจากแม่น้ำยม
ผ่านดอนแก้วดอนมูลวันที่๒๕มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖

(ที่มา:อัครพลอุดแบน)


14  สัมภาษณ์พ่อหนานก๋องคำ  ต้นศิริ  (เหลนแสนมังคละ  บ้านดอนทราย)  อายุ  ๘๙  ปี  และแม่อุ๊ยเอ้ย  ต้นศิริ  (เหลนแสนไชยมงคล  บ้านนา
จอมขวัญ)  อายุ  ๘๙  ปี  บ้านเลขที่  ๑๑๑  หมู่ที่  ๕  บ้านนาจอมขวัญ  ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง  จังหวัดแพร่  วันที่  ๒๒  พฤษภาคม  พ.ศ
.๒๕๕๐. 
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“อิมัง มหาปุระติ ปัคคะเต เวนะจะกุตตา อุทธะ
ราภิเทยยา เสรังธาตุกัง อะหังวันทามิ สัพพะทา”
และนำเคร่ืองไทยทานประเคนกับองค์พระธาตุ หลังจาก
นั้นก็แห่ขบวนเครื่องไทยทานไปวนรอบพระธาตุน้อย
ปากถ้ำ ๓ รอบ  คณะสงฆ์กล่าวนำไหว้พระธาตุน้อย
ปากถ้ำพร้อมกับนำเครื่องไทยทานประเคนกับองค ์ 
พระธาตุ แล้วแห่เครื่องไทยทานมาถวายครูบาหัว  
วัดพระธาตุแหลมลี่ที่รอรับเครื่องไทยทานและให้ศีลให้
พรภายในวิหารหลวง เมื่อถวายเสร็จก็มีการตีกลอง  
บูชา แห่ฟ้อนรำการละเล่นต่างๆ ขณะเดียวกันช่วงที่
อยู่ในเขตวัดพระธาตุแหลมลี่ชาวบ้านแต่ละคนก็จะนำ
ยอดไม้ใบหญ้าไปไว้ที่รูปปั้นช้างม้าใกล้กับพระธาตุน้อย
ปากถำ้ ทีน่บัถอืกนัวา่เปน็พาหนะของผอีารกัษม์เหสกิขา
ผู้ดูแลรักษาวัดพระธาตุแหลมล่ี ช่วงเย็นมีสวดมนต์ถือศีล
ภาวนา ช่วงเวลากลางคืนมีเทศนาธรรมตำนานพระ
ธาตุแหลมลี่และธรรมชาดกล้านนา เมื่อเทศนาธรรม
เสร็จก็มีพิธีกรรมสวดเบิกจนถึงรุ่งเช้า  

  

วันแรม  ๑  ค่ำ  เดือน  ๖  เหนือ 
เมื่อสวดเบิกวารสุดท้ายเสร็จในยามใกล้รุ่ง ตอน

เช้าก็ทำบุญตักบาตรพระสงฆ์สามเณรที่มาร่วมงาน  
เมื่อทำบุญตักบาตรรับพรเสร็จสิ้นก็เป็นอันเสร็จงาน
ประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ ชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็ช่วย
กันรื้อผาม จัดเก็บข้าวของหาบกลับบ้านด้วยหัวใจ  
ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยผลบุญ รอจัดงานประเพณีอีกครั้งใน  
ปีต่อไป   

งานประเพณีล่องสะเปาวัดใต้ของเมืองลอง จึง
เป็นประเพณีที่หลอมรวมสร้างความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของคนทั้งเมืองผ่านประเพณีพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา ที่มีองค์พระธาตุแหลมลี่เป็นศูนย์กลางความ
เชื่อและศูนย์รวมจิตใจ ดังนั้นไม่ว่าจะผ่านมากี่ช่วง  
ยุคสมัย รูปแบบการจัดงานอาจปรับเปลี่ยนไปบ้าง แต่  
พระธาตุแหลมลี่ก็ยังคงเข้มขลังเสมอในจิตวิญญาณของ
ชาวเมืองลอง  สมดังตำนานพระธาตุแหลมลี่ได้จดจาร
คำสั่งให้เจ้าสุมังคโลและเจ้าภูมมราธีโปพร้อมบริวาร  
๕๐๐ ตนและพญานาคในแมน่ำ้ยม ผูเ้ปน็อารกัษม์เหสกิขา 
เฝ้าดูแลรักษาวัดพระธาตุแหลมลี่ว่า 

 

เครื่องไทยทานของหัววัดต่างๆกำลังแห่จาก
ดอนแก้วดอนมูลขึ้นสู่วัดพระธาตุแหลมลี่
วันที่๒๕มีนาคมพ.ศ.๒๕๕๖
(ที่มา:อัครพลอุดแบน)
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“สูเจ้าทังหลายเยียะตาดูหูฟัง ดาเอากันพิพักรักสามหาธาตุเจ้าไว้ตวงดีเทอะ

แม่นว่า สัตต์ร้ายฅนร้ายบาปหนาจักมากะทำอนาธรหิงสาราวีดั่งอั้น สูท่านทังหลาย

จุ่งกะทำตามโทส  แห่งเขา ฝูงควรตายก็จุ่งหื้อตาย ฝูงควรหื้อเปนอันตรายก็จุ่ง

หื้อเปนอันตรายตายตามโทส เขาเทอะ ปุคละผู้ใดมีสัทธาแลยินดีด้วยธาตุพระเจ้า

จักมักใคร่หันใคร่ไหว้ด้วยใจใสสัทธาอยั่ง เชื่อแท้ดั่งอั้น  สูท่านทังหลายเยียะสำแดง

หื้อหันธาตุพระเจ้าเทอะ”15
 

บรรณานุกรม 

เกริก  อัครชิโนเรศ  และคณะ. การศึกษาตัวตนและ
บทบาทของเจ้าหลวงคำแดง.  เอกสารอัดสำเนา,  
๒๕๔๙ 

โคลงร้อยกลอน  ฉบับวุตโต  พับสาวัดดอยจำค่า  อำเภอ
สูงเม่น  จังหวัดแพร่, อักษรธรรมล้านนา. 

พระพัฒนาการณ์  กิตฺติปญฺโญ. หนังสือสวดมนต์วัด
บ้านปาง  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน. เชียงใหม่  :   

 นันทพันธ์พริ้นติ้ง, ๒๕๔๘. 
ภูเดช  แสนสา. ประวัติศาสตร์เมืองลอง  หัวเมืองบริวาร

ในล้านนาประเทศ.  เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์,  
 ๒๕๕๔. 
___________ (บรรณาธิการ). เมืองลอง. เชียงราย : 

ล้อล้านนา, ๒๕๕๕. 
___________. ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง. เชียงใหม่  

:  นพบุรีการพิมพ์, ๒๕๕๕. 
วัดพระธาตุแหลมลี่. ใบปลิวเชิญร่วมทำบุญประเพณี

นมัสการพระธาตุแหลมลี่ ประจำปี  ๒๕๕๑. 
 แผ่นเอกสาร, ๒๕๕๑. 
หจช. ร.๕  มรล – สต/๖ – ๑๘๔  ศุภอักษรเมืองนคร

ลำปาง  ๑  ตอบรายกล่าวโทษแสนหลวงเมือง
ลอง อย่าให้กฎขี่ข่มเหงแสนท้าวเมืองลอง 

ฮันส์  เพนธ์  ศรีเลา  เกษพรหม  และศราวุธ  ศรีทา. 
ประชุมจารึกล้านนา เล่ม ๘ : จารึกในจังหวัด  
เชียงใหม่. เชียงใหม่ : มิ่งเมือง, ๒๕๔๗. 

สัมภาษณ์พ่อหนานก๋องคำ  ต้นศิริ  (เหลนแสนมังคละ  
บ้านดอนทราย) อายุ ๘๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๑  
หมู่ที่ ๕ บ้านนาจอมขวัญ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่ วันท่ี ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐.

สัมภาษณ์แม่อุ๊ยจุมปา  วีจันทร์ (หลานหมื่นอินต๊ะ  
บ้านนาหลวง)  อายุ  ๘๔  ปี  บ้านเลขที่  ๓๙/๑   
หมู่ที่ ๔ บ้านนาหลวง ตำบลห้วยอ้อ  อำเภอลอง 
จังหวัดแพร่  วันที่ ๒๐ ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๔๙. 

สัมภาษณ์แม่ใหญ่ตอน แสนสา  อายุ ๗๑ ปี  บ้านเลข
ที่ ๙/๑  หมู่ที่ ๕ บ้านไฮสร้อย ตำบลปากกาง 
อำเภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๖.  

สัมภาษณ์แม่อุ๊ยเอ้ย ต้นศิริ  (เหลนแสนไชยมงคล  บ้าน
นาจอมขวัญ) อายุ ๘๙ ปี บ้านเลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ 
๕ บ้านนาจอมขวัญ ตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง 
จังหวัดแพร่  วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๐. 

15  “ตำนานพระธาตุแหลมลี่  ขวยปู  ปูตั้บ  ไฮสร้อย”  ในภูเดช  แสนสา, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง, (อ้างแล้ว), หน้า  ๑๐. 
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วัดพม่า – ไทยใหญ่ในนครลำปาง 
เรื่อง : ฐาปกรณ์ เครือระยา 

1 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ วิทยาลัยอินเตอร์เทคลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง. 
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งานสถาปัตยกรรมแบบพม่าในล้านนาที่ผ่านมา  
พบว่าส่วนใหญ่เป็นการสร้างขึ้นระหว่าง พ.ศ. 2400-
2460 (พ.ศ. 2400 ได้มีการสถาปนาพระราชวังเมือง
มัณฑเลย์ โดยพระเจ้าสีป่อหรือธีบอร์พระเจ้าแผ่นดิน
พม่าองค์สุดท้าย หลังจากนั้นพม่าได้ตกเป็นเมืองขึ้น
ของอังกฤษเมื่อ พ.ศ. 2496) ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้
เป็นช่วงเวลาที่มีการติดต่อค้าขายไม้และการเข้ามา  
ทำสัมปทานไม้ในบริเวณภาคเหนือระหว่างอังกฤษ   
เจ้าเมืองลำปางและคหบดีชาวพม่า โดยได้ใช้แรงงาน
จากพม่าในการทำไม้ การสร้างวัดหรือสถานที่อันเป็น
ที่พึ่งทางจิตใจนี้ ชาวพม่ามีคติที่ให้ความเคารพต่อ
ธรรมชาติที่มีบุญคุณทุกอย่าง เมื่อตนมีอาชีพตัดไม้ 
โค่นต้นไม้ในป่า ย่อมต้องขอขมาต่อธรรมชาติ หนทาง
หนึ่งก็คือการสร้างวัดเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ พร้อมกับ
อธิษฐานให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ในป่าปกป้องคุ้มครองตนเองมิ
ให้มีภัย ดังนั้นเมื่อชาวพม่าที่เข้ามาอาศัยอยู่ในลำปาง
จึงได้นำเอาศิลปกรรมแบบมัณฑเลย์เข้ามาด้วย   

อาคารสถาปัตยกรรมแบบพม่า - ไทใหญ่ โดย
เฉพาะอุโบสถ จอง และเจดีย์ส่วนใหญ่จะสร้างในสมัย
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล  
ที่ 5 โดยพ่อค้าชาวพม่าที่เข้ามาประกอบการค้าในนคร  
ลำปาง  อุโบสถหรือวิหารครึ่งตึกครึ่งไม้จะมีลายปูนปั้น
ประดับทั้งภายในและภายนอก สถาปัตยกรรมประเภท
เจดีย์ และซุ้มประกอบเจดีย์ ก็เป็นอีกประเภทหนึ่ง  
ที่งานลายปูนปั้นมีบทบาทมาก 

ความเจริญของนครลำปางก้าวหน้ามาเป็นลำดับ 
จนกระทั่งในช่วงยุคทองช่วงหนึ่ง (พ.ศ. 2425 – 2440) 
สมัย เจ้ านรนันทชัยชวลิต เจ้ าผู้ ครองนครลำปาง   

องค์ที่ 9 นครลำปางมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการค้า  
ที่สำคัญในฐานะของศูนย์กลางการค้าไม้สักภาคเหนือ 
โดยมีที่ตั้งอยู่บริเวณถนนตลาดเก่า (กาดกองต้า) ซึ่งมี
อาคารพาณิชย์ ร้านค้า บ้านพักอาศัยของคหบดีใน  
สมัยนั้น โดยมากแล้วเป็นชาวพม่าที่เข้ามาทำธุรกิจค้า
ไม้ และได้ตั้งชุมชนที่ท่ามะโอ ณ ตำบลเวียงเหนือ ด้วย
ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงได้สร้างวัดแบบศิลปะ
พม่าไว้หลายแห่ง 

 
ปัจจัยในการสร้าง 

ชาวพม่าท่ีมาค้าไม้ในนครลำปาง เม่ือมีฐานะร่ำรวย
แล้ว จะต้องสร้างวัดหรือบูรณะวัดเก่าเพื่อล้างบาปและ
อุทิศส่วนกุศลให้รุกขเทวดาที่อาศัยอยู่ในต้นไม้ใหญ่  
อันถูกโค่น วัดแบบพม่าที่พบในลำปาง ได้แก่ วัดศรีชุม   
วัดป่าฝาง วัดจองคา วัดจองคำ วัดม่อนจำศีล วัดม่อน
ปู่ยักษ์ และวัดศรีรองเมือง ซึ่งสร้างวิหารหรือจองเป็น
รูปยอดปราสาทหลังคาซ้อน ศิลปะแบบเดียวกับพม่า
และไทใหญ่ในเขตรัฐฉาน ดังเช่นจองวัดศรีรองเมือง 
เป็นต้น  เป็นวิหารจำหลักไม้ทำยอดหลังคาซ้อนเป็น
ชั้นๆ มีลวดลายจำหลักไม้ที่นิยมในสมัยรัชกาลที่ 6 
เรียกว่า เรือนไทยติดลูกไม้ หรือที่ฝรั่งเรียกว่า แบบ
ขนมปังขิง (Ginger Bread) ลูกไม้ช่องลมก็ฉลุเป็นลาย
เช่นกัน และยังมีลายฉลุตามส่วนต่างๆ ของอาคาร  
อีกมาก เช่น ทางขึ้นจองวัดศรีชุมฉลุลายใต้หน้าจั่ว 
เป็นศิลปะพม่าผสมตะวันตกที่นิยมทำกันมากใน  
ภาคเหนือ ได้อย่างวิจิตรเป็นการอวดฝีมือของช่างฉลุ  
ในยุคนั้นว่าทำงานอย่างประณีต  



26 ร่มพยอม 

ด้วยประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนาน และ
ความเจริญรุ่งเรืองด้านศิลปวัฒนธรรม เศรษฐกิจและ
การปกครองติดต่อกันมาหลายยุคหลายสมัย ทำให้  
จังหวัดลำปางมีแหล่งศิลปกรรมที่มีความสำคัญด้าน
ศิลปวัฒนธรรม ประวัติศาสตร์และโบราณคดีของท้องถ่ิน
มากมาย ขณะเดียวกันได้สะท้อนให้เห็นถึงความเกี่ยว  
พันกับอิทธิพลของศิลปะจากภายนอก อันเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่า โดยมีรายชื่อวัดที่ทำการ
สำรวจได้จำนวน 18 วัด ดังนี้ 

1)  วัดศรีชุม อำเภอเมือง 
2)  วัดป่าฝาง อำเภอเมือง 
3)  วัดจองคา (ไชยมงคล) อำเภอเมือง 
4)  วัดม่อนปู่ยักษ์ อำเภอเมือง 
5)  วัดม่อนจำศีล อำเภอเมือง 
6)  วัดจองคา อำเภอเมือง 
7)  วัดพระเจดีย์ซาวหลัง อำเภอเมือง 
8)  วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อำเภอเมือง 
9)  วัดท่ามะโอ อำเภอเมือง 
10) วัดป่ารวก อำเภอเมือง 
11) วัดพระบาท อำเภอเมือง 
12) วัดศรีรองเมือง อำเภอเมือง 
13) วัดสิงห์ชัย อำเภอเมือง 
14) วัดพระเจ้าทันใจ อำเภอเมือง 
15) วัดเขาแก้ว อำเภอเมือง 
16) วัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง 
17) วัดไชยาทุ่งล้อม อำเภอเกาะคา 
18) วัดศรีบุญโยง อำเภอเมือง 
 

ศาสนสถานที่ปรากฏในเมืองลำปาง  

จากการศึกษาและสำรวจพ้ืนท่ีพบว่าศาสนสถานท่ี
ปรากฏในอำเภอเมืองลำปางนั้น มี 5 ประเภท ได้แก่ 
จองหรือวิหาร อุโบสถ กุฏิ เจดีย์ และซุ้มประตูโขง   
แต่สิ่งที่สำคัญและเป็นเอกลักษณ์อันโดดเด่นในงาน
สถาปัตยกรรมพม่า–ไทใหญ่ มากท่ีสุดคือ จอง หรือวิหาร

จอง เป็นอาคารชั้นเดียวใต้ถุนสูงหรืออาคาร   
2 ชั้น โดยชั้นล่างเป็นโครงสร้างปูนและอิฐ ใต้ถุนโล่ง
เพื่อใช้เป็นที่ เก็บของ ส่วนชั้นบนเป็นโครงสร้างทำ  
ด้วยไม้ตั้งแต่ตัวอาคารจนถึงหลังคา มีหลังคาที่นิยม
สร้างกัน 2 แบบ คือ  

แบบท่ี 1 หลังคาทรงปราสาท เป็นรูปแบบหลังคา
ของไทใหญ่  มีลักษณะเป็นหลังคาซ้อนกันหลายชั้น  
เป็นสัญลักษณ์ของปราสาท หรือหมายถึงเขาพระสุเมรุ 
อันเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาล โดยซ้อนช้ันกันจำนวน
เลขคี่  ตั้งแต่ 3 ชั้น 5 ชั้น  และ 7 ชั้น  โดย บริเวณนี้
จะเป็นส่วนประดิษฐานสิ่ งที่ สำคัญที่สุดในวัดคือ
พระประธาน นอกจากนี้จะมีการประดับตกแต่งส่วน
ต่างๆ ของอาคารโครงสร้างหลังคา เช่น หน้าบัน เชิงชาย 
ฯลฯ ด้วยไม้ฉลุ หรือแผ่นโลหะสังกะสีผสมดีบุก ท่ีฉลุลาย
อย่างละเอียดและประณีต งดงาม   

แบบที่ 2 หลังคาจั่วซ้อนชั้น  เกิดจากการสร้าง
คอสอง(ช่วงระหว่างชั้นหลังคา)ให้สูง ในสองลักษณะ 
คือลักษณะแรก ยกคอสองสองชั้นและทิ้งชายคาลงมา
สามตับ ลักษณะท่ีสอง ยกคอสองสามช้ันและท้ิงชายคา
ลงมาสี่ตับ  

ภายในจอง จะมีการแบ่งพื้นที่ใช้สอยอย่างเป็น
สัดส่วน ประกอบด้วยส่วนของระเบียงด้านนอก ซึ่งเป็น
พื้นที่ของพุทธศาสนิกชนสำหรับกราบไหว้พระและ
ประกอบพิธีกรรม ถัดจากนั้นเป็นพื้นที่ยกสูงขึ้นมา  

ห้องพระประธานจองวัดป่าฝาง
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ภายในจองวัดป่าฝางสร้างขึ้นราวพ.ศ.2435ในสมัยของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิตเป็นผู้ครองเมืองลำปางสร้างโดยกลุ่มตระกูลสุวรรณอัตถ์คือ
อุบาสกอู่ส่วยอัตถ์โดยสร้างวัดดังกล่าวห่างจากประตูชัยไปทางด้านทิศใต้วัดแห่งนี้มีชื่อภาษาพม่าว่า“ศาสนโชติการาม”

สำหรับแบ่งแยกพระสงฆ์ออกจากพุทธศาสนิกชน และ
พ้ืนท่ีด้านในสุดของจองจะเป็นท่ีประดิษฐานพระประธาน  
ส่วนพื้นที่ด้านข้างทั้งสองข้าง เป็นกุฏิและพื้นที่สงฆ์   

การวางผังจองนั้นจะอยู่ในแนวยาวของตัวอาคาร  
ในลักษณะหน้ากระดาน ซึ่งต่างจากวิหารล้านนาที่นิยม
วางหน้าวิหารในด้านกว้าง ส่วนตำแหน่งพระประธาน
จะอยู่หลังสุดของอาคาร ซ่ึงเป็นพ้ืนท่ีใต้โครงสร้างหลังคา
ท่ีสูงท่ีสุดของจอง จะเป็นหลังคาทรงพญาธาตุหรือหลังคา
จั่วซ้อนชั้นก็ได้ จำนวนของพระประธานจะมีตั้งแต่ 2 
องค์ 3 องค์ 4 องค์  และ 5 องค์  โดยน่าสังเกตว่าแต่ละ
องค์จะมีขนาดใหญ่ใกล้เคียงกัน หมายถึงการให้ความ
สำคัญกับพระพุทธรูปทุกองค์เท่ากัน จะมีวัดบางแห่งที่
มีองค์สำคัญที่สุดอยู่ตรงกลาง โดยมีขนาดใหญ่กว่าทุก
องค์และมีการประดับอัญมณีหรือแก้วอังวะ อาจกล่าว
ได้ว่าเป็นคติการบูชาพระพุทธเจ้า 5 พระองค์ในภัทรกัป 
โดยคติความเชื่อนี้ชาวพม่าและไทใหญ่ได้รับอิทธิพล
จากศาสนาพุทธนิกายมหายาน ที่เฟื่องฟูมากในแถบ
ประเทศจีน ธิเบตและภูฏาน เน่ืองจากศาสนาพุทธนิกาย

มหายานได้เข้ามาในแถบน้ีด้วยเส้นทางสายไหมท่ีติดต่อ
ระหว่างจีนกับอินเดีย 

จากการเก็บข้อมูลรูปแบบจองในเขตอำเภอ  
เมืองลำปางปัจจุบันนั้น พบว่ามีทั้งสิ้น 9 หลัง ได้แก่    
1) จองวัดศรีรองเมือง  2) จองวัดป่าฝาง  3) จอง  
วัดจองคา (ไชยมงคล)  4) จองวัดม่อนปู่ยักษ์  5) จอง
วัดม่อนจำศีล  6) จองวัดศรีชุม  7) วิหารวัดป่ารวก    
8) วิหารวัดท่ามะโอ และ 9) มณฑปปราสาท วัดพระ
แก้วดอนเต้าสุชาดาราม อาคารเหล่านี้ได้แสดงถึง  
รูปแบบลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพม่า-ไทใหญ่ 
ได้เป็นอย่างดี รูปแบบทางสถาปัตยกรรมล้วนประกอบ
ไปด้วยแผนผังและการใช้พ้ืนท่ีภายในอาคารเป็นตัวแปร
สำคัญที่ทำให้เกิดงานศิลปกรรมประดับตกแต่ง จาก
หลักฐานทางจารึกและเอกสารต่างๆ บ่งบอกถึงอายุ
หรือช่วงระยะเวลาของการก่อสร้างอาคารแบบพม่าใน
เมืองลำปาง  ทำให้ทราบถึงช่วงเวลาการก่อสร้างอาคาร  
ที่นิยมกันในกลุ่มชนชาติพันธุ์พม่า-ไทใหญ่ ซึ่งมีความ
สัมพันธ์กับอาคารที่ปรากฏในพม่าเช่นกัน 
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จองวัดม่อนปู่ยักษ์ 

จองวัดม่อนปู่ยักษ์แห่งนี้น่ าจะสร้างขึ้นราว   
พ.ศ. 2460 ซึ่งอยู่ในสมัยของเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต
เป็นผู้ครองเมืองลำปาง และมีการบูรณะอีกครั้งหนึ่ง  
ใน พ.ศ. 2471 โดย เจ้าบุญวาทย์ฯ ดังปรากฏจารึก
ภาษาพื้นเมืองรอบเสาคู่ด้านหน้าห้องพระประธานว่า 

ภาพด้านหน้า
จองวัดม่อนปู่ยักษ์

ภาพด้านข้าง
จองวัดม่อนปู่ยักษ์

การตกแต่งภายใน
จองม่อนปู่ยักษ์

“เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เจ้านครลำปางบุญทะ
วงศ์แม่เจ้าเมืองชื่นพร้อมด้วยลูกเต้าชุคนได้สร้างเสา
วิหาร2เล่มนี้ถวายเป็นทานเมื่อจุลศักราช1290ปี
เปิกสง้า”
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จองวัดศรีรองเมือง 

จองวัดศรีรองเมืองแห่งนี้เริ่มสร้างขึ้นในช่วง พ.ศ. 
2446 มีเจ้าศรัทธาที่ 

สำคัญในการก่อสร้างวัดแห่งนี้คือ  จองตะก่าวา
สินต๊ะ  แม่จองตะก่าจันทร์แก้ว  จองตะก่าส่างโต และ
แม่จองตะก่าจันทร์ฟอง กลุ่มศรัทธาเหล่านี้ได้จ้างช่าง
ฝีมือชาวพม่าเข้ามาทำการก่อสร้าง  มีการสร้างงาน
ศิลปกรรมประดับตกแต่งเพิ่มเติมขึ้นเป็นระยะ   

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจองวัดศรีรอง
เมือง อาคารเดิมเป็นอาคารไม้ทั้งหมด สร้างเป็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาดยาว ปัจจุบันเป็นอาคารครึ่งตึก
ครึ่ งไม้ มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบพม่าผสม
สถาปัตยกรรมแบบไทใหญ่  แบ่งออกเป็น 2 ส่วน  คือ
ส่วนตัวอาคาร และส่วนหลังคา   

ส่วนแรกเป็นตัวอาคารแบ่งออกเป็น 2 ชั้น   
ชั้นล่างเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนใช้เป็นที่จำวัดของพระ
ภิกษุสามเณรและเป็นที่เก็บของ ซึ่งสร้างอยู่ใต้ถุนของ
ชั้นที่สอง โดยรอบของชั้นล่างมีการสร้างช่องหน้าต่าง
ไว้โดยรอบ มีบันไดทางเข้าบริเวณกลางอาคาร มีการ
สร้างมุขยื่นออกมาไว้ทางด้านหน้าอาคารทั้ งสอง  
ด้านทางเข้า  ชั้นที่สองคือส่วนของชั้นบน สร้างต่อจาก
ชั้นล่างแต่เป็นอาคารไม้ แบ่งพื้นที่ออกเป็น 2 ส่วน 
ส่วนแรกอยู่บริเวณด้ายซ้าย  สร้างเป็นชานมีห้องแบบ
เปิดโล่งมีหลังคาคลุมตั้งอยู่  ใช้เป็นพื้นที่อเนกประสงค์ 
เช่น ครัว และห้องน้ำ เป็นต้น ส่วนที่สองเป็นพื้นที่ของ
ห้องโถงใช้ประกอบศาสนพิธี และเป็นที่ประดิษฐาน
พระประธานศิลปะแบบพม่า ภายในพื้นที่แห่งนี้มี
โครงสร้างเป็นเสาไม้รับน้ำหนักส่วนหลังคา เสาทั้งหมด

จองวัดศรีรองเมือง

ภายในจองศรีรองเมือง
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ประดับตกแต่งด้วยลายท่ีเกิดจากการป้ันรักหรือเดินเส้น
รักแล้วประดับกระจกสีไว้เต็มพื้นที่ของเสา โดยเฉพาะ
เสาด้านหน้าห้องพระประธานซึ่งมีการปั้นรักเป็นรูปนูน
ต่ำเป็นรูปสัตว์  คน  เทวดา  และลายเครือพันธ์ุพฤกษา 
ในส่วนของเพดานห้องโถงประดับด้วยกรอบลายเป็น
ช่องๆ เต็มเพดาน  เป็นลวดลายพันธุ์พฤกษาและรูป
สัตว์  โดยใช้เทคนิคการเดินเส้นรักปิดกระจกสี  มีการ
ใช้ลายคำในช่องว่างของกรอบลาย นอกจากน้ันยังสร้าง
ห้องเจ้าอาวาสไว้ในด้านขวาและด้านซ้ายมือของห้อง
พระประธาน และมีพื้นที่ระเบียงขนาดยาวด้านหน้า
ห้องโถงซึ่งมีการฉลุไม้เป็นลายเครือพันธุ์พฤกษาสร้าง
เป็นโก่งคิ้วไว้ด้านหน้าระเบียงนี้อีกด้วย 

ส่วนที่สองเป็นส่วนหลังคา สร้างหลังคาโดยใช้
แผ่นสังกะสีคลุมเต็มพ้ืนท่ีอาคารต้ังแต่ทางเดินเข้าจนถึง
ส่วนของห้องโถง แยกออกจากบริเวณด้านซ้ายมือของ
พื้นที่อาคาร ชั้นหลังคานี้สร้างเป็นหลังคาแบบจั่วซ้อน
ชั้นลดหลั่นกันเป็นกลุ่มของชั้นหลังคา วางลดหลั่นและ
สลับตามแนวขวางและแนวยาวของอาคาร มีการประดับ
ชั้นจั่วด้วยการฉลุไม้และฉลุสังกะสีประดับเป็นป้านลม
และหน้าจั่วเพื่อเพิ่มความสวยงามให้แก่อาคาร ซึ่งมี
ลักษณะการวางชั้นหลังคาเช่นเดียวกับจองวัดป่าฝาง 
ในส่วนของเชิงชายหรือแป้นน้ำย้อยนั้นในอดีตเป็นไม้
ฉลุลาย เม่ือกาลเวลาผ่านไปทำให้ไม้ฉลุลายผุกร่อนเกือบ
หมด ในเวลาต่อมาจึงมีการเปลี่ยนวัสดุโดยใช้สังกะสีฉลุ
เป็นลายเครือพันธุ์พฤกษาไว้โดยรอบแทน ซึ่งทำให้คง
อยู่จนถึงปัจจุบัน 

 

จองวัดม่อนจำศีล 

วัดม่อนจำศีลเป็นวัดที่เก่าแก่ คาดว่าเป็นวัดป่า
สำหรับเจริญกรรมฐาน ซึ่งถูกทิ้งไว้ให้รกร้างมานาน มี
เจดีย์ซึ่งบรรจุพระเกศธาตุของพระพุทธเจ้า ซุ้มพระเจ้า
ทันใจ (เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำวัด)กำแพงล้อม
บริเวณเจดีย์ และซุ้มประตู ซึ่งปรักหักพังตามกาลเวลา 

ต่อมาพระมหาป่าเมืองแปง ซ่ึงเป็นพระกรรมฐาน
ได้ธุดงค์มาพบองค์เจดีย์ และเห็นว่าเป็นวัดที่เก่าแก่ 
เป็นที่อันสงบวิเวก เหมาะสมที่จะปฏิบัติธรรม จึงได้
เจริญกรรมฐานประจำอยู่ที่นี่ ต่อมาเมื่อผู้คนได้ทราบ
ข่าวจึงพากันมาฟังพระธรรมเทศนา เจริญกรรมฐาน 
ถวายทานและเกิดศรัทธาเลื่อมใส จึงได้ช่วยกันสร้าง

จองวัดม่อนจำศีล
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วิหารหน้าซุ้มพระเจ้าทันใจขึ้น เพื่อเป็นที่บำเพ็ญกุศล   
(ปัจจุบันถูกไฟไหม้หมดแล้ว) และได้ช่วยกันบูรณะองค์
เจดีย์ ให้มีสภาพที่ดีขึ้น ต่อมาได้ก่อหุ้มเจดีย์องค์เดิม 
เพื่อให้มีขนาดใหญ่ขึ้น อีกหลายครั้ง  

พ.ศ. 2410 ได้มีคหบดีชาวพม่านำช่างจากเมือง
มันฑเลย์  มาทำการบูรณะและเปลี่ยนรูปทรงของเจดีย์ 

กำแพง และซุ้มประตูให้เป็นศิลปะแบบพม่าและได้สร้าง
จองไม้สักอีก 1 หลัง เม่ือ พ.ศ. 2424 ซ่ึงเป็นศิลปะพม่าท่ี
งดงามมาก ทั้งนี้ด้วยฝีมือในการตกแต่งลวดลายติด
กระจกของช่างน่ันเอง เน่ืองจากไม่ได้เป็นพ้ืนท่ีประกอบ
ศาสนกิจและขาดการดูแลอย่างต่อเนื่อง ทำให้จองของ  
วัดม่อนจำศีลในปัจจุบันมีสภาพที่ทรุดโทรม  

 
จองวัดศรีชุม 

กลุ่มงานศิลปกรรมที่สร้างขึ้นบนพื้นที่เขตวัดเก่า
แห่งนี้  ล้วนสร้างขึ้นตามแบบงานศิลปกรรมพม่า ซึ่ง
เกิดขึ้นในสมัยเจ้าหลวงนรนันท์ชัยชวลิตเป็นเจ้าผู้ครอง
เมืองลำปาง โดยมีคหบดีชาวพม่าชื่อ จองตะก่าอูโย 
พ่อเลี้ยงหม่องยีผู้ เป็นลูกเขยและแม่เลี้ยงป้อมเป็น  

เจ้าศรัทธาในการก่อสร้าง ซึ่งจองแห่งนี้ได้สร้างขึ้นราว 
พ.ศ. 2443 และได้มีการบูรณะซ่อมแซมในช่วง พ.ศ. 
2463 ดังปรากฏหลักฐานจารึกภาษาพม่าด้านทางขึ้น
จองแห่งนี้ว่า “เจ้าศรัทธาจองตะก่าอู่หม่องยี แม่ป้อม
พร้อมพร้อมด้วยบุตรทั้งหลาย เป็นผู้สร้างในปีศักราช
พม่าได้ 1282” 

จองวัดศรีชุมในอดีต

จองวัดศรีชุมในปัจจุบัน



32 ร่มพยอม 

ลักษณะอาคารแบบเดิมเป็นอาคารสี่เหลี่ยมผืน
ผ้า 2 ชั้น มีหลังคายอดปราสาททรงพม่า ถือว่าเป็น
อาคารแบบพม่าที่สมบูรณ์และสวยงามมากที่สุด แต่ว่า
อาคารนี้ได้ถูกไฟไหม้ในวันที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2535 
ทำให้งานศิลปกรรมที่มีคุณค่าในการศึกษาถูกเพลิงเผา
ไหม้จนหมด ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2539 กรมศิลปากรได้
ดำเนินการบูรณะปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่ ตามลักษณะ
สถาปัตยกรรมแบบเดิม ภายในอาคารหลังใหม่นี้ยังคง
มีงานศิลปกรรมบางส่วนที่หลงเหลือสมบูรณ์พอที่จะ
ศึกษาได้  คือ  บานประตูเขียนลายคำ และลายปูนปั้น
ประดับกระจกในซุ้มทางเข้าด้านหน้าจองทั้ง 2 ด้าน  

จองวัดศรีชุมเป็นอาคาร 2 ชั้น ก่ออิฐถือปูน โดย
ชั้นล่างเป็นกุฏิของพระภิกษุสามเณร ชั้นที่สองคือชั้น
บน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนแรกเป็นห้องโถง
กลาง เป็นที่ประดิษฐานพระประธาน ส่วนที่สองเป็น
ห้องด้านซ้ายที่จำวัดของเจ้าอาวาส และส่วนที่สามเป็น

ห้องด้านขวาขนาบห้องโถงกลางทั้ง 2 ข้าง  ด้านหลัง
ห้องโถงกลางเป็นระเบียง กรอบซุ้มประตูเป็นแบบ
ตะวันตก ด้านนอกอาคารในส่วนบนประดับสาย
พวงมาลัยรูปปั้นไว้รอบอาคารซึ่งเป็นความนิยมตาม
แบบงานประดับของภาคกลางในสมัยนั้น และสร้าง
บันไดไว้ด้านนอกบริเวณด้านหน้าของห้องด้านซ้ายและ
ด้านขวา  ประดับด้วยงานแกะสลักไม้เป็นโก่งคิ้วไว้
ด้านหน้าจั่วบนของซุ้มมุขคลุมบันได  

ส่วนท่ีสองเป็นส่วนช้ันหลังคา แบ่งช้ันหลังคาออก
เป็น  2 ส่วน ส่วนแรกเป็นหลังคาทรงจั่วซ้อนชั้น   
คลุมซ้อนชั้นตามแนวขวางของอาคาร สร้างเป็นหลังคา
ทรงจั่วซ้อนชั้นกัน 4 ชั้น  ส่วนที่สองเป็นหลังคาทรง
ปราสาทซ้อนชั้นกัน 7 ชั้น มีซุ้มบันแถลงประดับไว้ทั้งสี่
ด้านทุกชั้น ซึ่งความงามของชั้นหลังคาเป็นเอกลักษณ์
ของจองแห่งนี้ วัสดุที่ใช้สร้างส่วนใหญ่เป็นไม้แกะสลัก
ผสมกับการฉลุสังกะสีประดับชั้นในยอดปราสาท 
 

จองมณฑปปราสาท    
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 

งานศิลปกรรมพม่าที่พบภายในวัดคือ มณฑป
ปราสาทแบบพม่า  

ภาษาพม่าเรียกอาคารลักษณะนี้ว่า “เปียตั๊ด”  
หมายถึงปราสาท มณฑปแห่งน้ีสร้างข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2452  
ซึ่งอยู่ในสมัยเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เป็นเจ้าผู้ครอง
นครลำปาง โดยมีศรัทธาคือจองคำแดงเป็นผู้นำ  
ในการก่อสร้าง ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณ 9 ปี 
ดังปรากฏในจารึกภาษาพื้นเมืองบนหินอ่อนด้านหน้า
มณฑปนี้ว่า 

 
“จุลศักราชได้1271ตัวปีกัดเล้าเดือน5แฮม

ค่ำพร่ำว่าในวัน5ปะฐะมะมูลศรัทธาหมายมีพระองค์
ตนเป็นเจ้าบุญวาทย์วงศ์ตนเป็นเค้าเจ้านครลำปางท่าน
ได้อนุญาตปลงวาง ฮื้อจองคำแดงได้สร้างยก ปก แปง

มณฑปปราสาทวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
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ศรัทธาเจ้าเค้าแต้เล้าหมายมี จองคำแดงเป็นเค้าพร้อม
ภริยาชื่อว่าแม่จันทร์ พร้อมยังกับลูกเต้าพี่น้องถวาย
พร้อมกับน้องผู้หนึ่งชื่อว่า คำจามเนยะ หนึ่งหมายมี
นายห้อยหม่องง่วยสิน พากันได้สร้างวิหารปราสาท
หลังหนึ่งนี้  ในวัดพระแก้วดอนเต้านี้ ซ้ำได้หล่อยัง
พระพุทธรูปเจ้าไว้องค์หนึ่งไว้ในพระวิหาร เพื่อไว้ให้
เป็นที่ไว้ เป็นที่สักการบูชาแก่คนแลเทวดา ค้ำชูโชตะ
กะพระพุทธศาสนาตราบต่อเท่า5000ภวษาเตี่ยงแต้ดิ
หลีเถิงยามติถีอันประเสร็ฐผู้ข้าจักมาฮ้ีเวรทานแลหยาด
น้ำแล้วตั้งแต่เดือน 7 ยามเป็นวันสุขะ จุลศักราชได้
1279ยังมีขุนอนุมัติตินางบัวคำเป็นเจ้าศรัทธาด้วย”

 
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของมณฑปปราสาท 

มณฑปยอดปราสาทมีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบ
พม่า ตั้งชิดอยู่ทางทิศใต้ของเจดีย์พระแก้วดอนเต้า มี
แผนผังเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าย่อมุมด้านหน้า ลักษณะทาง
สถาปัตยกรรมของอาคารเป็นหลังคาลดหลั่น ย่อมุม
ตามลักษณะของแผนผัง มีทางเข้า 3 ทางคือ ทางด้าน
ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ส่วนทางทิศเหนือ
เป็นผนังทึบชิดกับองค์เจดีย์ ด้านหน้าทางเข้านี้มีการ
ประดับด้วยไม้แกะสลักสร้างเป็นโก่งค้ิว ภายในมีแผนผัง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมกากบาท มีการประดับตกแต่งเป็นงาน
ปั้นรักประดับกระจกไว้ทุกส่วนของโครงสร้าง ด้านใน
สุดเป็นห้องพระประธาน ผนังด้านในมีการสร้างเป็นก
รอบช่องสี่เหลี่ยมด้วยเทคนิคงานลายคำ ประดับด้วย
ลายพันธุ์พฤกษา 

ส่วนที่เป็นมณฑปมีลักษณะเป็นอาคารโปร่ง มี
ทางเข้า 3 ทางเพื่อที่จะไปนมัสการองค์พระประธาน  

คือ ด้านหน้า ด้านซ้าย และด้านขวาองค์
พระประธาน ทางเข้าทุกทางจะมีมุขยื่นออกมาจากตัว
อาคาร ส่วนประกอบของมุขที่ยื่นออกมา ไม่ว่าจะเป็น
เพดาน จั่ว หน้าบัน และรวงผึ้งก็ตาม ล้วนประดับด้วย
ไม้แกะสลักและงานปั้นรักกระแหนะประดับกระจก
แทบทั้งสิ้น 

ช้ันหลังคาถือเป็นงานช่างท่ีแสดงถึงลักษณะเฉพาะ
แบบพม่า เป็นหลังคาซ้อนลดหลั่นกัน มีการประดับ
ด้วยไม้แกะสลักปิดทองเป็นช่อฟ้า เชิงชาย และเมฆตั้ง
แบบพม่า กลางชั้นหลังคาสร้างเป็นซุ้มปราสาทซ้อนชั้น
ลดหลั่นกันเป็นยอดปราสาท ยอดบนสุดเป็นปลีและ
ฉัตรแบบพม่า 

เมื่อ พ.ศ. 2521 กรมศิลปากรได้บูรณปฏิสังขรณ์
มณฑปปราสาทหลังนี้ เนื่องจากสภาพของโครงสร้างที่
เริ่มมีการทรุดตัวลงและการผุพังของเนื้อไม้ รวมไปถึง
การเปลี่ยนหลังคา จากหลังคาไม้แป้นเกล็ดเป็นหลังคา
สังกะสี เปล่ียนเคร่ืองประดับหรือเคร่ืองบนใหม่ ซ่อมแซม
บางส่วนที่ชำรุด หายไป โดยใช้วัสดุสมัยใหม่เพื่อให้มี
สภาพที่สมบูรณ์และคงอยู่ต่อไป 

อาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบมอญ 
กล่าวคือเป็นอาคารเด่ียว ช้ันเดียว เป็นห้องโถง มีแผนผัง
เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ชั้นหลังคาซ้อนชั้นลดหลั่นกัน
สองช้ัน มีแผงคอสองโดยรอบ ชายหลังคาคลุมต่ำ อาคาร
ที่จัดอยู่ในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ วิหารวัดป่ารวก และ
วิหารวัดท่ามะโอ  

การประดับกระจกภายในมณฑปปราสาทวัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม
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วิหารวัดป่ารวก 

วัดป่ารวกสร้างขึ้นประมาณ พ.ศ. 2464-2470 
วัดแห่งนี้เคยเป็น ที่ตั้งของกองทหารที่ใช้ในการปราบ
กบฏเงี้ยวเมื่อ พ.ศ. 2445 พวกเงี้ยว(ไทใหญ่)ในมณฑล
พายัพ ได้ก่อการกำเริบเป็นกบฏขึ้น ต่อมา พ.ศ. 2448 
เจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต เห็นว่าค่ายทหารอยู่ในวัดป่า
รวกไม่เหมาะสม จึงอุทิศที่ดินของท่านที่ม่อนสันติสุข 
ริมฝั่งห้วยแม่กระติ๊บให้เป็นที่ตั้งค่ายทหาร พร้อมกับ
ปลูกอาคารไม้ให้อีกหนึ่งหลัง เมื่อสำเร็จเรียบร้อยแล้ว 
จึงเคลื่อนย้ายหน่วยทหารจากวัดป่ารวกมาที่ตั้งใหม่
และอยู่มาจนกระทั่งทุกวันนี้ 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวิหารวัดป่ารวก
วิหารเป็นอาคารที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมแบบมอญ 
กล่าวคือเป็นอาคารเด่ียว ช้ันเดียว เป็นห้องโถง มีแผนผัง
เป็นรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้า ช้ันหลังคาทรงจ่ัวซ้อนช้ันลดหล่ัน
กันสามชั้น มีแผงคอสองโดยรอบ ชายหลังคาคลุมต่ำ  
ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปปูนปั้น ศิลปะแบบมัณฑ
เลย์  ประดับด้วยงานปั้นรักกระแหนะประดับกระจกสี
ต่างๆ เรียงกันบนฐานชุกชี 5 องค์ ตามคติการนับถือ
พระพุทธเจ้า 5 พระองค์ ปัจจุบันโครงสร้างอาคารด้าน

ทิศเหนือได้ทรุดตัวลง ส่งผลกระทบต่อพระพุทธรูปภายใน
วิหาร โดยเฉพาะองค์ท่ีประดิษฐานด้านเหนือสุด เพราะ
การทรุดตัวของอาคารนี้ ทำให้ฝ้าเพดานด้านทิศเหนือ
ไปกดทับเศียรพระพุทธรูปองค์ดังกล่าว ซึ่งทางวัดกำลัง
หาวิธีการที่เหมาะสมในการบูรณปฏิสังขรณ์ต่อไป 

 
วิหารวัดท่ามะโอ 

วัดท่ามะโอ ตำบลเวียงเหนือ อำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง จัดสร้างโดยอุบาสกชาวพม่าชื่อ “อูจันโอง” ซึ่ง
ได้เข้ามาประกอบอาชีพเป็นพ่อค้าไม้ในเมืองลำปาง 
อุบาสกท่านนี้เป็นผู้นับถือและเลื่อมใสในพระรัตนตรัย
มั่นคง สมบูรณ์ด้วยศรัทธาปรารถนาความเจริญ 

รุ่งเรืองแห่งพระศาสนา ได้บริจาคทรัพย์ซื้อที่ดิน
ในบริเวณท่ามะโอ ริมแม่น้ำวัง สร้างวัดขึ้นเมื่อ พ.ศ. 
2437 (ตรงกับ จ.ศ. 1256) 

วัดนี้ มีชื่อเรียกในภาษาบาลีว่า “มาตุลุงคติตถา
ราม” ส่วนชื่อเรียกในภาษาไทย คือ “วัดท่ามะโอ” 
เพราะอาศัยชื่อท่าน้ำในบริเวณนี้(ท่ามะโอ)เป็นที่ตั้ง คำ
ว่า “วัด” ตรงกับคำบาลีว่า “อาราม” คำว่า “ท่า” 
ตรงกับคำบาลีว่า “ติตถะ” คำว่า “มะโอ” ตรงกับคำ

เจดีย์และวิหารวัดป่ารวก

สภาพภายในวิหารวัดป่ารวก
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บาลีว่า “มาตุลุงคะ” คำทั้ง 3 คือ อารามะ  ติติถะ  
มาตุลุงคะ เมื่อสับเปลี่ยนคำหน้าไปไว้หลัง สับเปลี่ยน
คำหลังมาไว้หน้า จึงกลายเป็น “มาตุลุงคติตถาราม” 
แปลว่า “วัดท่ามะโอ” 

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวิหารวัด  
ท่ามะโอ วิหารมีลักษณะเป็นอาคารเดี่ยว โครงสร้าง
หลังคาเป็นจั่วชั้นเดียว ซ้อนด้วยหลังคาแบบคลุมสอง
ช้ัน คลุมลาดต่ำลงมาท้ังส่ีด้าน ต่อด้วยมุขด้านหน้าวิหาร 
มีซุ้มหลังคาคลุมมุขทางเดินไปตลอด  ด้านหน้าจั่วของ
มุขทางเดินมีจารึกของการสร้างวิหารเป็นภาษาพม่า  
อาคารหลังนี้ก่ออิฐถือปูนทั้งหลัง มีระเบียงโดยรอบ  
ภายในอาคารมีพระพุทธรูปพุทธลักษณะแบบพม่า   
ศิลปะมัณฑเลย์ ประดิษฐานภายในซุ้มไม้แกะสลักที่มี
ความสวยงาม บานประตูและหน้าต่างประดับด้วยลาย
พันธุ์พฤกษาและลายประดิษฐ์ด้วยเทคนิคงานลายคำ 
ที่มีความละเอียดประณีต ภายนอกอาคารก่อซุ้มโค้ง   
(Arch) ศิลปะแบบตะวันตก ภายในซุ้มประดับด้วยงาน
ปูนปั้นในแบบศิลปกรรมพม่า บอกเล่าเรื่องราวเกี่ยวกับ
ชาดกและพุทธประวัติ ตกแต่งโดยการทาด้วยสีน้ำมัน  
สีต่างๆ อย่างสวยงาม ในส่วนของกันสาดรอบวิหารนั้น 
ทำจากไม้ฉลุลายเป็นระบายชายคาล้อมรอบตัวอาคาร 
ซ่ึงลายท่ีนำมาใช้น้ีเป็นอิทธิพลมาจากศิลปะแบบตะวันตก 
ที่ช่างพม่านิยมสร้างกันในอดีต 

อาคารที่มีลักษณะเป็นแบบตึกผสมกับโครงสร้าง
และการประดับอาคารส่วนบนแบบศิลปกรรมพม่า-ไท
ใหญ่ เป็นการผสมผสานระหว่างศิลปกรรมแบบพม่า
กับแบบตะวันตกโดยเฉพาะชาวอังกฤษ ท่ีเข้ามาควบคุม
การทำไม้ของชาวพม่าในลำปางสมัยนั้น ส่งผลให้เกิด

กลุ่มอาคารในลักษณะที่เป็นตึกก่ออิฐถือปูนทั้งหลังบ้าง
หรือครึ่งตึกครึ่งไม้บ้าง อาคารในกลุ่มดังกล่าว ได้แก่ 
จองวัดจองคา และวิหารวัดม่อนจำศีล  

 
จองวัดจองคา 

วัดจองคา หรือเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  วัดไชยมงคล 
ตั้งอยู่เยื้องกับวัดป่าฝาง จากการสอบถามรักษาการ
เจ้าอาวาสวัดป่าฝาง ทำให้ทราบว่าวัดจองคาถือเป็นวัด
พี่วัดน้องกับวัดป่าฝาง คาดว่าสร้างในปี พ.ศ. 2420-
24502    

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของจองวัดจองคา 
อาคารศาสนสถานท่ีโดดเด่นของวัดคือ จองซ่ึงเป็นอาคาร
ก่ออิฐถือปูนสองช้ัน สูง 15 เมตร ทาสีขาวท้ังหลัง หลังคา
ทรงจั่วซ้อนชั้น สร้างเครื่องไม้แบบพม่า ถือเป็นงาน
ศิลปกรรมในช่วงรัชกาลที่ 5-6 ชั้นล่างกั้นพื้นที่เป็นที่
จำวัดของสามเณร รวมทั้งเป็นห้องเก็บของ และเป็น

วิหารวัดท่ามะโอ

จองวัดจองคา

2  สัมภาษณ์ พระพิษณุพล, รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าฝาง, วันที่ 7 มีนาคม 2553. 



36 ร่มพยอม 

สถานที่เรียนหนังสือภาษาบาลี ภาษามคธและภาษา
พ้ืนเมือง ซ่ึงในอดีตวัดจองคาเป็นวัดเดียวในจังหวัดลำปาง 
ที่มีการจัดสอบภาษาบาลี และภาษามคธให้แก่พระ
ภิกษุสงฆ์ 

ส่วนบันไดทางขึ้นด้านหน้าอยู่ทางทิศตะวันตก
ของจอง โดยมีมุขบันได คลุมด้วยหลังคาทรงจั่วซ้อน
ชั้น คลุมไว้ตั้งแต่ด้านหน้าบันไดเชื่อมต่อหลังคาของชั้น
ที่สอง  หลังคาบันไดนี้สร้างเป็นหลังคาแบบซ้อนชั้น
ลดหลั่นตามระดับของบันได  มีการประดับตกแต่งด้วย
ลายไม้แกะสลักในส่วนของเชิงชาย ส่วนหน้าบันเป็น
งานปั้นรักกระแหนะประดับกระจกเป็นรูปเทวดาที่มี
ความสวยงามมาก นอกจากนี้ เสามุขบันไดทางขึ้น
ด้านหน้าประดับด้วยโครงโลหะฉลุลายเป็นลายเครือ
พันธุ์พฤกษา แล้วปั้นรักกระแหนะประดับกระจกสี  
ต่างๆ ก่อนจะลงรักปิดทองอย่างสวยงาม ฝ้าเพดาน
ประดับด้วยลายดาวเพดานเทคนิคฉลุลวดลายด้วยไม้ 
ลงรักปิดทอง   ในส่วนของกันสาด ชายคา และระเบียง
โดยรอบทำด้วยแผ่นไม้ฉลุลวดลายฝีมือประณีต  

ชั้นบนแบ่งพื้นที่เป็นสองส่วน ส่วนแรกเป็นห้อง
โถงประดิษฐานพระพุทธรูปสำริด ปางสมาธิทรงเครื่อง

ชื่อว่าพระพุทธไชยมงคล ถือเป็นพระพุทธรูปอีก  
องค์หนึ่ง ที่มีลักษณะงดงามตามแบบศิลปะช่างจาก  
มัณฑเลย์ ซึ่งพระพุทธรูปองค์ดังกล่าวนี้ได้นำมาจาก
เมืองมัณฑเลย์ เมื่อ พ.ศ. 2450  ส่วนที่สองด้านซ้ายมือ
ของพระประธานแบ่งออกเป็นห้องๆ ซึ่งในอดีตอาจ
เป็นห้องเรียน และบางส่วนกั้นพื้นที่เป็นที่จำวัดของ
เจ้าอาวาส  

 
วิหารวัดม่อนปู่ยักษ์ 

วัดม่อนปู่ยักษ์สร้างเมื่อ พ.ศ.2442 โดยตระกูล
นันตาแกง อาคารเสนาสนะประกอบด้วย อาคาร  
หลัก 3 หลัง หนึ่งในนั้นคือ วิหารก่ออิฐถือปูนแบบ  
ศิลปะตะวันตก โดยอาคารดังกล่าวอยู่บริเวณใจกลาง
ของวัด  

ลักษณะทางสถาปัตยกรรมของวิหารวัดม่อนปู่
ยักษ์ วิหารของวัดม่อนปู่ยักษ์ เป็นงานก่ออิฐถือปูนทั้ง
หลัง ที่ได้รับรูปแบบจากตะวันตก ตัววิหารหันหน้าไป
ทางทิศตะวันออกตั้งอยู่บนฐานยกพื้นสูง มีเจดีย์ศิลปะ
แบบพม่าต้ังอยู่ทางด้านท้ายวิหาร ในแนวเดียวกับวิหาร  
โดยมีกำแพงแก้วล้อมรอบอีกชั้นหนึ่ง  วิหารเป็นอาคาร

หน้าบันจองและไม้ฉลุระเบียงวัดจองคา
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ก่ออิฐถือปูนจนจรดหน้าบัน เป็นตึกคอนกรีตแบบ  
โคโลเนียล มีกรอบหน้าต่างซุ้มโค้ง แต่หลังคาทรงจั่ว  
ภายนอกตกแต่งอย่างเรียบง่าย ไม่มีการประดับด้วย
ช่อฟ้า และใบระกาแต่ประการใด ภายในมีเสากลมรับ
น้ำหนักอยู่กลางวิหารจำนวน 3 ต้น ประดิษฐาน
พระประธานแบบพม่า ศิลปะมัณฑเลย์ เบื้องหลังมี
พระพุทธรูปแบบเดียวกันแต่ขนาดเล็กกว่าประดิษฐาน
อยู่หลายองค์ ฐานชุกชี ตั้งชิดกับผนังช่องด้านในทั้ง 3 
ด้านหันหน้าไปทิศตะวันออก มีการประดับตกแต่ง
ภายนอกวิหารด้วยลายต่างๆ ที่ได้รับอิทธิพลจากศิลปะ
ตะวันตก เช่น การใช้ซุ้มโค้ง (Arch) การใช้รูปปั้นรูปนก
ยูงซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของพระอาทิตย์ ประดับที่บริเวณ
หน้าบันทางทิศตะวันออก  ส่วนหน้าบันทางทิศตะวันตก
ประดับด้วยรูปป้ันรูปกระต่ายสัญลักษณ์แทนพระจันทร์ 
และในส่วนล่างของหน้าบันท้ังสองข้างปรากฏรูปเทวดา
แต่งกายแบบพม่าประดับอยู่ วิหารมีทางเข้า 3 ด้าน  
ด้านทิศเหนือ 1 ด้าน ทิศใต้ 1 ด้าน และทิศตะวันออก
อันเป็นประตูทางเข้าใหญ่อีก 1 ด้าน ซุ้มหน้าต่างเป็น
ซุ้มประตูสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีวงโค้งอยู่ด้านบน ภายในวง
โค้งอันเป็นหน้าบันแต่งด้วยงานปูนปั้นเป็นลายใบไม้
แบบศิลปะปูนปั้นแบบพม่า ในส่วนของหลังคานั้นได้

ปฏิสังขรณ์โดยการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ ภายในวิหาร
ประกอบด้วย ประตู 3 บาน หน้าต่างรวม 14 บาน 
และปรากฏช่องแสงขนาดเล็กเป็นรูปกากบาทบริเวณ
ผนังด้านทิศตะวันตก บนผนังมีงานจิตรกรรมแบบพม่า
ในพุทธศตวรรษที่ 25 ที่น่าสนใจและมีคุณค่าในด้าน
ศิลปกรรม ที่สามารถบ่งบอกถึงวิถีชีวิตและความเชื่อ
ของชาวพม่าได้เป็นอย่างดี ซ่ึงงานจิตรกรรมชุดดังกล่าว
ถือเป็นงานจิตรกรรมแบบสกุลช่างพม่าที่สำคัญแห่ง
หนึ่งในประเทศ 

 
สรุป 

จากการศึกษางานสถาปัตยกรรมแบบพม่า-ไท
ใหญ่ของวัดจำนวน 18 วัดในเขตอำเภอเมืองลำปางใน
ครั้ งนี้ สามารถวิ เคราะห์ถึงลักษณะรูปแบบทาง
สถาปัตยกรรมแบบพม่า-ไทใหญ่ ที่พบภายในพื้นที่เขต
อำเภอเมือง จังหวัดลำปางได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งแสดงให้
เห็นถึงการสร้างงานสถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรม
ที่ยังคงเอกลักษณ์ของความเป็นชนชาติพันธุ์พม่า-ไท
ใหญ่ ไว้ได้เป็นอย่างดี โดยสามารถสรุปรายละเอียดใน
รูปตารางได้ดังนี้ 

ด้านหน้าวิหารวัดม่อนปู่ยักษ์ งานจิตรกรรมแบบพม่าภายในวิหารวัดม่อนปู่ยักษ์
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ตารางแสดงผลการศึกษา สำรวจแหล่งศิลปกรรมพม่า-ไทใหญ่ ที่มีความสำคัญ ในจังหวัดลำปาง 

ที่ ชื่อวัด 

อาคารสถาปัตยกรรม 

มณฑป 
ปราสาท 

จอง/ 
วิหาร 

อุโบสถ กุฏิ เจดีย์ ซุ้มประตู
โขง 

1. วัดศรีชุม  P P P P P

2. วัดป่าฝาง  P P  P  

3. วัดไชยมงคล  P   P P

4. วัดม่อนปู่ยักษ์  P P  P  

5. วัดม่อนจำศีล  P   P P

6. วัดจองคำ      P  

7. วัดพระเจดีย์ซาวหลัง     P  

8.  P P

9. วัดท่ามะโอ  P P  P  

10. วัดป่ารวก   P   P  

11. วัดพระบาท P    P  

12. วัดศรีรองเมือง  P P  P  

13. วัดสิงห์ชัย      P

14. วัดพระเจ้าทันใจ     P  

15. วัดเขาแก้ว     P  

16. วัดท่าคราวน้อย     P  

17. วัดศรีบุญโยง     P  

18. วัดไชยาทุ่งล้อม (จู้ดทุ่ง)  P P    

รวม 2 9 6 1 15 4 

วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม 
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ตารางการสร้างงานสถาปัตยกรรม จะมี ปี พ.ศ. ไล่เลี่ยกันและ ศรัทธาผู้สร้างเป็นคหบดีชาวพม่า-ไทใหญ่3 ดังนี้  

ลำดับ ชื่อวัด ปีที่สร้าง ชื่อศรัทธาผู้สร้าง 

1 วัดพระแก้วดอนเต้า พ.ศ. 2452 จองคำแดง 

2 วัดจองคำ พ.ศ. 2414 นายส่างวิยะ และนางใหญ่  บุญรัตน์ 

3 วัดม่อนจำศีล พ.ศ. 2424  หมิ่นโหม่ตะก่า ต้นตระกูลโพธิพันธุ์ 

4 วัดศรีชุม พ.ศ.2433  จองตะก่าอูโย, พ่อเลี้ยงหม่องยีและแม่เลี้ยงป้อม 

บริบูรณ์ 

5 วัดศาสนโชติการาม (ป่าฝาง) พ.ศ. 2435 อูส่วยอัตถ์ และแม่คำหวาน ต้นตระกูลสุวรรณอัตถ์ 

6 วัดท่ามะโอ พ.ศ. 2437 อูจันทร์โอง 

7 วัดจองคา(วัดไชยมงคล) พ.ศ. 2441 นายโพเล เลลามัน  และญาติมิตร 

8 วัดม่อนปู่ยักษ์(วัดม่อนสันฐาน) พ.ศ. 2442  พ่อเฒ่านันตาน้อย พ่อเฒ่านันตาไก่ พร้อมพี่น้องอีก

สามคน ตระกูลนันตาแกง 

9 วัดศรีรองเมือง พ.ศ. 2447 จองตะก่าอินต๊ะ และแม่คำออน ศรีสองเมือง 

10 วัดพระเจดีย์ซาวหลัง พ.ศ. 2461 ไม่ปรากฏชื่อผู้สร้าง 

11 วัดป่ารวก พ.ศ. 2470 พระอูส่าสะนะ 

บทส่งท้าย 

การสร้างตัวด้วยการค้าขาย และการทำป่าไม้
ร่วมกับชาวตะวันตก ทำให้ชาวพม่า-ไทใหญ่สะสม  
ความมั่งคั่งจนเป็นคหบดีของลำปางได้อย่างมากหน้า 
หลายตา เม่ือมีทรัพย์สินมากพอประกอบกับความศรัทธา
ในพระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง ทำให้ในช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 24 – ศตวรรษที่ 25 ของลำปาง เกิดวัด  
ที่เป็นรูปแบบศิลปะพม่าขึ้นอย่างมากมาย แม้ปัจจุบัน
วัดเหล่านี้จะชำรุด ทรุดโทรม และมีปัญหาด้านศรัทธา
โยมอุปถัมภ์ รวมถึงความขัดแย้งภายนอกและภายใน
วัดก็ดี แต่วัดเหล่านี้ก็ยังทรงความงดงามและคุณค่า
มหาศาลในฐานะปูมหมายเหตุบอกเล่า เรื่องราว  
ภูมิหลังครั้งเก่า และถือเป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งของ
ประวัติศาสตร์พัฒนาการของเมืองลำปาง ซ่ึงคนท้ังหลาย
ควรที่จักตระหนักและทำนุบำรุงรักษาไว้ให้คงอยู่สืบไป 

 

บรรณานุกรม 

มณีรัตน์ รัตนัง, ประติมากรรมประดับศาสนาสถาน
พม่าในเมืองลำปาง, เชียงใหม่ : ภาควิชาศิลปะ 

ไทย  คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2546. 
ชาญคณิต อาวรณ์, ลวดลายประดับอาคารศาสนสถาน

แบบพม่าในเมืองลำปาง, เชียงใหม่: ภาควิชา 
ศิลปะไทยคณะวิจิตรศิลป์, 2546. 
พระครูพิศาลสุภัทรกิจ, เจ้าอาวาสวัดม่อนจำศีล, 

สัมภาษณ์, วันที่ 16 พฤษภาคม 2553. 
พระพิษณุพล, รักษาการเจ้าอาวาสวัดป่าฝาง, สัมภาษณ์, 

วันที่ 7 มีนาคม 2553. 
พระราชจินดานายก, เจ้าอาวาสวัดพระเจดีย์ซาวหลัง, 

สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤษภาคม 2553. 
พระอธิการฤทธิ์สุริยกานต์ , เจ้าอาวาสวัดจองคำ, 

สัมภาษณ์, วันที่ 17 พฤษภาคม 2553. 
พระอธิการมานิต, เจ้าอาวาสวัดเขาแก้ว, สัมภาษณ์, 

วันที่ 18 พฤษภาคม 2553. 
อ้างอิงจาก, http://www1.tv5.co.th/service/mod

/heritage/nation/tour/sao.htm 
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การทอผ้าถือได้ว่ามีความสำคัญต่อการดำรงชีวิต
ของคนในอำเภอแม่แจ่ม มาเป็นเวลานาน เปรียบเสมือน
การทอผ้าเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตของผู้หญิงทุกคน
โดยส่วนมาก จะใช้เวลาว่างหลังจากการเก็บเกี่ยวมา
ทอผ้าเพื่อใช้ทำเป็นเครื่องนุ่งห่มและทำเป็นเครื่อง
สักการะ เช่นตุง และ ผ้าห่อคัมภีร์ เตรียมไว้สำหรับ

พุทธศรัทธาจากผ้าทอแม่แจ่ม
เรื่อง : นางสาววันเพ็ญ ฟองตา1 

1  นักศึกษาสาขาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 

ช่วงเข้าพรรษาที่จะมาถึงในฤดูฝนเพื่อถวายเป็น  
อานิสงค์ผลบุญและอุทิศให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับไป
แล้วเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อในบาปบุญการ
เวียนว่ายตายเกิด ที่ถูกสั่งสมและปลูกฝังกลายเป็น
วัฒนธรรมความเชื่อสืบต่อกันมา และจนเป็นส่วนหนึ่ง
ของการดำเนินชีวิตที่มักจะเกี่ยวข้องกับการทำบุญเรื่อง
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ของนรกและสวรรค์และพูดให้เราเกรงกลัวที่จะทำบาป 
ทำดีได้ขึ้นสวรรค์ทำบาปได้ตกนรกอย่างการทำตุงมัก
จะทำถวายเป็นอนิสงค์ผลบุญ หากเวลาเราตายไปเรา
จะได้เกาะชายตุงข้ึนสวรรค์ตามความเช่ือท่ีมีมายาวนาน
หลายชั่วอายุคน วัสดุที่ใช้ในการทำตุงนั้นจะใช้วัสดุ  
ง่ายๆ ที่สามารถหาได้ในชุมชน วัสดุที่ใช้ในการทำตุงก็
จะมีผ้าฝ้ายและไม้ไผ่ 

จากการสัมภาษณ์ผู้ท่ีทำตุง แม่แดง ศรีเท่ียง อายุ 
๗๐ ปี บ้านเลขที่ ๒๕/๑ หมู่ ๘ ตำบลบ้านทัพ  อำเภอ
แม่แจ่ม 

จังหวัดเชียงใหม่ เป็นคนในพื้นที่ทำตุงและทอผ้า
เป็นอาชีพ สืบต่อมาจากมาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่น เริ่ม
ทำตั้งแต่อายุ ๑๑ - ปัจจุบัน แต่ขณะนี้แก่แล้วทำบ้าง
พักบ้าง ฝ้ายที่จะใช้ในการทอตุงเป็นฝ้ายปั่นมือและ
ฝ้ายโรงงาน ไม้จะใช้ไม้ไผ่ที่หาได้ง่ายตามบ้าน ตุงผืน
หนึ่งจะยาวประมาณ ๓ เมตร กว้างประมาณ ๑๒ นิ้ว 
ในตุงผืนหนึ่งจะมีช่องที่กั้นระหว่างช่องโดยไม้ไผ่ กว้าง
เท่าขนาดความกว้างของผ้าที่ทอ ช่องนั้นจะมีขนาด
ยาวกว้างเท่ากันเป็นสี่ เหลี่ยมจัตุรัสขั้นตอนการทอ
เหมือนกับการทอผ้าท่ัวไปต่างกันแค่ตรงท่ีว่าใส่ไม้เข้าไป
ปิดหัวท้ายและทำเป็นช่องเว้นไว้ไม่ทอยาวเท่ากับขนาด
ของผ้าทอให้ได้เป็นช่องสี่เหลี่ยม ทำไปเรื่อยจนเสร็จ 
และนำมาตกแต่งที่หลังเป็นอันเสร็จ 

ส่วนระยะเวลาในการทอ วันหนึ่งได้ประมาณ ๒ 
ผืน แต่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะต้องนำมาตกแต่งและ
เก็บรายละเอียดอีกที แล้วก็ส่งขายในราคาส่งที่ ๘๐ 
บาท ส่วนราคาปลีกจะแล้วแต่ร้านค้า 

ด้วยในปัจจุบันในท้องถิ่นนี้หาคนทำตุงยากขึ้น
ทุกวันแม่แดงจึงเร่ิมท่ีจะสอนให้หลานสาวซ่ึงขณะน้ีกำลัง

ปิดเทอม ให้เริ่มทำตุงและสอนเกี่ยวกับการทอผ้าต่างๆ
เพื่อไม่ให้สูญหายไป 

และผ้าทออีกอย่างที่จะเป็นเครื่องสักการะ คือ 
ผ้าห่อคัมภีร์ ดิฉันก็ได้สอบถามจาก แม่บัวไข บุญรัง 
อายุ ๖๑ ปี บ้านเลขท่ี ๗๐ หมู่ ๑๐ ตำบลช่างเค่ิง อำเภอ
แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ที่เคยทำ เล่าว่า ผ้าห่อ
คัมภีร์มักจะใช้ในงานศพ และถวายทานให้เจ้ากรรม
นายเวร เพื่ออุทิศให้แก่ผู้ล่วงลับไป แม่บัวไขยังเล่า  
ต่อไปว่าแม่ก่อนแม่เลี้ยงวัวเยอะแม่ก็จะเตรียมวัสดุ
อุปกรณ์ที่จะใช้ในการทำผ้าห่อคัมภีร์ใส่ย่ามติดตัวไป
ด้วย ในเวลากลางวันที่แดดร้อนวัวอยู่ดี แม่ก็จะหยิบ
เอาของที่เตรียมไว้ขึ้นมานั่งทำ ถ้าวัวไปเก็บเก็บใส่ย่าม
แล้วตามวัวไป ทำแบบนี้ทุกวัน จะได้ผ้าห่อคัมภีร์  
วันละ ๓ - ๔ ผืน แล้วก็จะนำไปส่งให้ร้านขายยาในตัว
อำเภอซึ่งอยู่ไกลจากหมู่บ้านเพียง ๔ – ๕ กิโลเมตร 
ราคาส่งผืนละ ๓๐ บาท ฝ้ายที่นำมาทอก็หาซื้อได้ตาม
ท้องตลาด เลือกเอาตามความเหมาะสมกับวัยของ  
ผู้ล่วงลับ เช่น ผู้ใหญ่ อาจเลือกเอาสี ดำ แดง กรม ขาว 
แต่ถ้าเป็นเด็กก็ให้เลือกเอาสีที่สดใสสมวัยเด็ก 

แม่บัวไขเริ่มทำตั้งยังเด็กแม่ของแม่บัวไขเป็นคน
สอนให้และแม่บัวไขก็มีความสนใจในด้านนี้ด้วย แต่
ตอนนี้เลิกทำแล้วเพราะไม่มีเวลาและร้านยาที่ส่งของ
ให้ประจำก็รับจากที่อื่นมาแล้วเพราะแม่บัวไขทำไม่ทัน
ตามความต้องการของท้องตลาดและคนท่ีทำผ้าห่อคัมภีร์
ก็หาได้ยากมากเพราะไม่มีคนสนใจที่จะสืบทอด 

จะเห็นได้ว่าการทำเครื่องสักการะทั้งหลายไม่ได้
มีจุดประสงค์เพียงเพื่อถวายทานเท่านั้นแต่หากยังยึด
เป็นอาชีพและทำเป็นของตกแต่ง โดยยึดถือเอาความ
เชื่อและศาสนาไม่เสื่อมคลาย 
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ธรรมโอสถคือการบำบัดเยียวยาโรคในแนวปรัชญา 
เป็นธรรมชาติบำบัดที่แท้จริง วิธีการนี้มีปรากฏเป็นที่
กล่าวขานในประเทศไทยที่มีศาสนาพุทธเป็นศาสนา
ประจำชาติมาช้านาน ส่วนใหญ่เป็นเรื่องเล่าในวงการ
สงฆ์ชั้นเกจิอาจารย์ทั้งสิ้น พระคุณเจ้าอาจาริยะเหล่า
นั้น ใช้วิธีการปฏิบัติสมาธิขั้นสูง เพื่อระงับอาการและ
ระงับโรค   

วิธีการบำบัดโรคโดยอาศัยธรรมชาติ จึงเป็นที่น่า
ทึ่งในหมู่พุทธบริษัทเสมอมา 

 สำหรับในวงการแพทย์ก็มีเรื่องเล่าเกี่ยวกับ
การรักษาโรคของพระภิกษุหลายรูป จะขอยกมาเท่าที่
พอมีบันทึกไว้ ดังเรื่องของเจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตที่ไม่
ยอมฉันยารักษาเนื้องอกที่คอ เรื่องของหลวงปู่ฝั้น   
อาจาโรเกจิอาจารย์ในระยะสุดท้ายของชีวิต เรื่องราว
ของพระอาจารย์มั่น ภูริทตฺโต กับการรักษาอาการปวด
ท้อง และการใช้สมาธิรักษาโรคมาเลเรียเรื่องราว
ของหลวงพ่อสิงห์ทน นราสโภ ท่ีใช้สมาธิรักษาโรคมะเร็ง
กระเพาะอาหาร เรื่องของหลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ  
ที่ประสานการรักษาแผนปัจจุบันเข้ากับสมาธิขั้นสูงใน
วาระสุดท้ายฯลฯ  

ทุกวันน้ียังมีพระภิกษุอีกหลายรูปเช่น พระอาจารย์
ไพศาล วิสาโล  คฤหัสเช่นอาจารย์กัมพล ทองบุญนุ่ม 

ที่อาศัยธรรมะรักษากายและใจ ตลอดจนช่วยให้ผู้คน
พ้นทุกข์จากการเจ็บป่วยเรื้อรัง อาการเจ็บป่วยระยะ
สุดท้าย และการเตรียมตัวเผชิญความตายด้วยอาการ
สงบ  ขนาดจัดเป็นคอร์สอบรมสำหรับผู้สนใจ 

ทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ เรียกได้ว่าธรรมโอสถ  
จะลองเอาเรื่องราวทั้งหลายมาปะติดปะต่อเล่าให้ฟัง 
และจะพยายามอธิบายให้เข้าใจว่าทำไมธรรมะ และ
สมาธิถึงได้รักษาอาการและโรคต่างๆ ได้ 

 

เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต 

ธมฺมวิตกฺโกภิกขุ หรือ “เจ้าคุณนอ” หรือ   
“เจ้าคุณนรรัตน์” หรือ “เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิต”   
วัดเทพศิรินทร์ ท่านเป็นพระภิกษุรูปหนึ่งที่มีเรื่องเล่า
มากมายเกี่ยวกับการใช้ธรรมโอสถในการรักษาอาการ
และรักษาโรค 

มีเรื่องเล่าว่า หากสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์   
(เจริญ ญาณวรมหาเถระ) ป่วยครั้งใด ท่านจะให้คนไป
นิมนต์เจ้าคุณนรรัตน์ฯ มาแสดงธรรมเทศนา และอาการ
ป่วยของท่านก็ดีขึ้นทุกครั้ง  

เรื่องการแสดงธรรมรักษาโรคแบบนี้มีมาแต่ครั้ง
พุทธกาลแล้ว ในพระไตรปิฎกมีเรื่องเล่าว่า ครั้งที่สัมมา

ธรรมโอสถ
เรื่อง : ลลิตา  ธีระสิริ 

1  พญ.ลลิตา  ธีระสิริ, บัลวีเวียงพิงคฺ์ศูนย์ธรรมชาติบำบัด 
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สัมพุทธเจ้าเสด็จไปเยี่ยมพระมหากัสสปะที่อาพาธได้
รับความทุกข์ทรมานอยู่ พระองค์ทรงแสดงบทสวด
โพชฌงค์แก่พระมหากัสสปะ เมื่อพระมหากัสสปะ  
น้อมจิตปฏิบัติตามท่านก็สามารถหายจากโรคได้   
อีกครั้งหนึ่งพระองค์ได้ทรงแสดงธรรมบทนี้แก่พระโมค
คัลลานะ หลังจากนั้นปรากฏว่า พระโมคคัลลานะ  
ก็หายจากอาพาธ 

และเมื่อใดที่พระพุทธองค์ป่วย  พระองค์ก็จะให้
พระมหาจุนทะมาสาธยายธรรมบทโพชฌงคปริตรให้
พระองค์สดับเช่นเดียวกัน 

พระไตรปิฎกอธิบายว่า โพชฌงคปริตร นั้นเป็น
หลักธรรมท่ีพระองค์ทรงแสดง เป็นธรรมเก่ียวกับปัญญา
ธรรมขั้นสูง เป็นคำสอนในการทำใจให้สว่าง สะอาด
ผ่องใสเมื่อน้อมจิตปฏิบัติตามก็จะเกิดพลังจิตอันแรง
กล้าที่จะไปรักษาโรคทางกายให้หายได้ 

เป็นธรรมดาที่กายกับใจอาศัยซึ่งกันและกัน   
หากกายเจ็บ จิตใจก็จะไม่สบาย วิตกกังวล ท้อแท้ 
กระสับกระส่ายไปด้วย ในทำนองกลับกัน หากใจไม่
สบายก็ทำให้กายป่วยได้เช่นเดียวกัน หากมีจิตใจดี 
เข้มแข็ง  ป่วยเป็นอะไร ถึงเวลาก็ดึงเอาจิตมาพยุงอาการ
ทางกายได้เต็มที่ เช่น พระพุทธเจ้าและมหาสาวกที่มี
จิตใจพัฒนาสมบูรณ์ เม่ือมีกำลังใจ มีจิตใจผ่องใสเบิกบาน

ยามได้ฟังธรรมเทศนา จิตจึงเข้ามาควบคุมกาย ไม่เหลือ
เหตุปัจจัยที่ทำให้ป่วย นั่นคือเอาของดีภายในใจออกมา
รักษาโรคทางกาย 

ผู้ท่ีมีความเข้าใจเก่ียวกับธรรมโพชฌงค์ก็จะเข้าใจ
ความธรรมดาของชีวิต ว่าเป็นของไม่เท่ียง มีการแตกดับ
ไปเป็นของธรรมดา เมื่อเข้าใจก็จะเห็นความแตกดับ
เป็นเรื่องที่ปกติ สิ่งใดเกิดมาสิ่งนั้นย่อมดับไป ก็จะทำให้
มุ่งรักษาใจไม่ให้ป่วยนี่แหละคือความศักดิ์สิทธิ์ที่แท้จริง
ของโพชฌงคปริตร 

สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับตัวท่านเจ้าคุณนรรัตน์
เองนั้นมีตั้งแต่ว่ากันว่าเวลาท่านนั่งสวดภาวนาในโบสถ์ 
ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาสั้นหรือนานถึง 10 ชั่วโมง ท่าน
ก็ไม่เคยขยับกายและไม่เคยลุกไปไหน เมื่อมีคนถาม
ท่านว่าไม่เมื่อยหรือ ท่านกล่าวว่า “ร่างกายอยู่ในบังคับ
ของจิต” 

เจ้าคุณนรรัตน์เคยถูกงูเห่ากัดข้อเท้าจนบวมเป่ง 
ท่านก็พักรักษาตัวในกุฏิด้วยการใช้ธรรมโอสถ เพียงวัน
เดียวท่านก็หาย  คางคกพิษกัดเท้าท่านก็ใช้วิธีเดียวกัน   
เมื่อท่านปวดเข่าจนบวมเป่ง ด้วยโรครูมาตอยด์ท่านก็
ไม่เคยฉันยา ถือไม้เท้าพยุงเดินไป 2-3 วัน ท่านก็หาย
เป็นปกติ 

เจ้าคุณนรรัตน์ราชมานิตธมฺมวิตกฺโก เจ้าคุณนรรัตน์เวียนเทียนในปี2513
สังเกตเห็นเนื้องอกที่คอด้านซ้าย
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เมื่อมีคนถาม ท่านตอบว่าท่านใช้วิธีการทางโยค
ศาสตร์ขับไล่อาการปวด และเกี่ยวกับข้อที่ปวด ท่านก็
ว่า “มันเป็นขึ้นมาเอง ก็ให้มันหายไปเอง” 

ยังมีอีกครั้งที่ท่านรู้สึกว่าร่างกายซีกซ้ายอ่อนแรง 
ทรงตัวไม่ได้  ท่านก็ใช้วิธีการถ่ายเทพลังงานมาที่มือ
ซ้ายจนรู้สึกร้อน แบบเดียวกับที่สมัยใหม่เรียกว่า   
“biofeedback”ซึ่งจะว่าไปคือการใช้พลังจิตบังคับ
ระบบประสาทอัตโนมัติเพื่อให้กลับมาสมดุลทำให้  

ร่างกายทำงานได้เป็นปกติอีกครั้งหนึ่ง 
ถ้าจะเล่าเรื่องราวของเจ้าคุณนรรัตน์ ก็ต้องเล่า

ถึงเรื่องมะเร็งที่คอด้านซ้ายของท่านด้วย มีแพทย์แผน
ปัจจุบันหลายคนมีโอกาสเข้าไปดูแลท่าน แต่เจ้าคุณ  
นรรัตน์ปฏิเสธการรักษาและไม่ยอมใช้ยาแม้แต่เม็ดเดียว  
ที่ท่านยอมก็เพียงให้ทำแผลของต่อมน้ำเหลืองที่แตก
ออกมาเท่านั้น 

บทสวดโพชฌงค์พร้อมคำแปล

บทสวดโพชฌงคปริตร 

โพชฌังโคสะติสังขาโต ธัมมานัง  วิจะโย  ตะถา วิริยัมปีติปัสสัทธิ  โพชฌังคา  จะตะถาปะเร
สะมาธุเปกขะโพชฌังคาสัตเตเตสัพพะทัสสินามุนินาสัมมะทักขาตาภาวิตาพะหุลีกะตา
สังวัตตันติอะภิญญายะนิพพานายะจะโพธิยาเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิ เตโหตุสัพพะ
ทาฯเอกัสะมิง สะมะเย  นาโถ โมคคัลลานัญจะ  กัสสะปัง คิลาเน ทุกขิเต  ทิสะวา โพชฌังเค
สัตตะเทสะยิเตจะตังอะภินันทิตะวาโรคามุจจิงสุตังขะเณ
เอเตนะ สัจจะวัชเชนะ โสตถิ เต โหตุ สัพพะทาฯ เอกะทา ธัมมะราชาปิ เคลัญเญนาภิปีฬิโต
จุนทัตเถเรนะ ตัญเญวะ ภะณาเปตะวานะ สาทะรัง สัมโมทิตะวา จะ อาพาธา ตัมหา วุฏฐาสิ
ฐานะโสเอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเตโหตุสัพพะทาฯ
ปะหีนา เต จะ อาพาธา ติณณันนัมปิ  มะเหสินัง มัคคาหะตะกิเลสาวะ ปัตตานุปปัตติธัมมะตัง
เอเตนะสัจจะวัชเชนะโสตถิเตโหตุสัพพะทาฯ

คำแปล 
โพชฌงค์7ประการคือสติสัมโพชฌงค์ธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์วิริยะสัมโพชฌงค์ปีติสัมโพชฌงค์
ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ สมาธิสัมโพชฌงค์ และอุเบกขาสัมโพชฌงค์ 7 ประการเหล่านี้ เป็นธรรมอัน
พระมุนีเจ้าผู้ทรงเห็นธรรมทั้งปวงตรัสไว้ชอบแล้วอันบุคคลเจริญแล้วกระทำให้มากแล้วย่อมเป็น
ไปเพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ และเพื่อนิพพานด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี
จงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อใน
สมัยหนึ่ง พระโลกนาถเจ้า ทอดพระเนตรเห็นพระโมคคัลลานะ และพระมหากัสสปะอาพาธ ได้
รับทุกขเวทนาจึงทรงแสดงโพชฌงค์7ประการให้ท่านทั้งสองฟังท่านทั้งสองนั้นชื่นชมยินดียิ่ง
ซึ่งโพชฌงคธรรม โรคก็หายได้ในบัดดลด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ ขอความสวัสดี จงบังเกิดมีแก่ท่าน
ตลอดกาลทุกเมื่อ
ครั้งหนึ่งองค์พระธรรมราชาเอง(พระพุทธเจ้า)ทรงประชวรหนักรับสั่งให้พระจุนทะเถระกล่าว
โพชฌงค์นั้นนั่นแลถวายโดยเคารพก็ทรงบันเทิงพระหฤทัยหายจากพระประชวรนั้นได้โดยพลัน
ด้วยการกล่าวคำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อ
ก็อาพาธทั้งหลายนั้น ของพระผู้ทรงคุณ(พระมหาฤา ษี)อันยิ่งใหญ่ทั้ง 3 องค์นั้น หายแล้วไม่กลับ
เป็นอีก ดุจดังกิเลส ถูกอริยมรรคกำจัดเสียแล้ว ถึงซึ่งความไม่เกิดอีกเป็นธรรมดา ด้วยการกล่าว
คำสัตย์นี้ขอความสวัสดีจงบังเกิดมีแก่ท่านตลอดกาลทุกเมื่อเทอญ…
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เนื้อร้ายที่เจ้าคุณนรรัตน์เป็นนั้นคือมะเร็งชนิด  
squamous cell carcinoma เดิมทีท่านมีแผลในปาก 
ซึ่งแน่นอน โดยทั่วไปจะทำให้เกิดอาการเจ็บปวด และ
อ้าปากไม่ขึ้น แต่ท่านไม่เคยมีอาการใดๆ เลย จนใน
ที่สุด เนื้อร้ายลามไปที่ต่อมน้ำเหลืองด้านข้างของ  
คอด้านซ้าย  ท่านให้เรียกก้อนเนื้อร้ายนี้ว่า “ฝีสบาย” 
และบอกว่า มันจะมีอายุ 5 ปี ถ้าแตกก็ตาย 

หมอหลายคนที่เคยบวชที่วัดเทพศิรินทร์สังเกต
ว่า ในปี 2512 ที่คอท่านมีเม็ดแข็ง แต่ท่านไม่อนุญาต
ให้จับ พอถึงปี 2513 ก้อนนี้โตขึ้นเร็วมาก ในเดือน
พฤษภาคม ก้อนมีขนาดเท่าลูกหมากดิบ ในเดือนตุลาคม 
ก้อนเนื้อร้ายแตกมีน้ำเหลืองไหลออกมา และเจ้าคุณ
นรรัตน์ละสังขารไปเมื่อ 8 มกราคม 2514 

วิธีการรักษา บำบัดอาการและโรคท่ีเล่ามาท้ังหมด 
ท่านเจ้าคุณนรรัตน์เรียกว่า “จิตตานุภาพ” 

จิตตานุภาพตามคำสอนของท่าน แปลว่า อานุภาพ
ของจิต  มีอยู่ด้วยกัน 3 แบบคือ จิตตานุภาพบังคับตัว
เอง จิตตานุภาพบังคับผู้อื่น และจิตตานุภาพบังคับ
เคราะห์กรรม 

 ที่เกี่ยวข้องกับธรรมโอสถโดยตรง คือ จิตตา
นุภาพบังคับตนเอง ซึ่งมีรายละเอียดแยกย่อยออกไปมี
หลายแบบ แต่โดยรวม คือการสร้างกำลังใจให้เจริญ
ด้วยกุศล การประคับประคองและสงบใจไม่ให้หวั่นไหว 
วิธีฝึกใช้ใจบังคับร่างกายที่ง่ายที่สุดตามแบบของท่าน
น่าจะเป็นการบังคับให้หลับ คือไม่กังวลจนฟุ้งซ่าน  
หรือตื่นตามแต่ใจ คือกำหนดการตื่นให้ตรงเวลา 

ท่านกล่าวว่า ความสะดุ้งตกใจหรือเสียใจทำให้
เกิดโรคหรือโรคกำเริบ หากผู้ป่วยมีจิตใจดีก็จะหายเร็ว  
ดังนั้นอาศัยการฝึกหัดบังคับจิตเป็นประจำ กระทั่งจิตมี
พลังเข้มแข็ง จนสามารถบังคับอาการหรือโรคทางกาย
ได้ นั่นคือการรักษาแบบพุทธวิธี 

 
พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร 

พระอาจารย์ฝั้น อาจาโร เป็นพระสายปฎิบัติ 
เป็นพระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานและเป็นพระธุดงค์   
ท่านออกจาริกแผ่บารมีธรรมและสั่งสอนผู้คนจนเป็นที่
เลื่อมใสของคนหมู่มาก 

สำหรับพระอาจารย์ฝั้น ในระยะท้ายก่อนที่  
ท่านจะละสังขาร ปี 2519 พระอาจารย์ฝั้นอาพาธหนัก 
รพ.สกลนคร ต้องส่งตัวท่านมารักษาที่รพ.จุฬาลงกรณ์ 
แต่อาการของท่านไม่กระเตื้องขึ้น ท่านจึงขอกลับวัด 
ให้เหตุผลว่า “จะขอละสังขาร” 

เมื่อเกจิอาจารย์กลับวัดก็ต้องมีแพทย์ พยาบาล
มาดูแลตลอดเวลา แล้วก็มีเรื่องเล่าในวงการแพทย์ว่า 
เมื่อพระอาจารย์ฝั้นกลับถึงวัด ท่านเคยมีวัตรปฏิบัติ
เช่นไร ท่านก็กระทำเป็นปกติ 

ในครั้ งนั้น แพทย์ผู้ดูแลสังเกตว่า คราใดที่  
พระอาจารย์ทำสมาธิ ชีพจรและการหายใจที่เร็วก็  
ลดลงมาเป็นระดับปกติ ความดันเลือดที่สูงก็จะลดลง
เป็นปกติ แม้แต่ไข้ที่ขึ้นสูงก็ลดลงได้เอง แต่เมื่อท่าน
ออกมาจากสมาธิ ชีพจรและการหายใจที่เคยลดลงก็
กลับมาเร็วตามเดิม ความดันเลือดก็กลับขึ้นสูงและมีไข้
สูงเช่นเดิม แล้วท่านก็ละสังขารไปเม่ือ 4 มกราคม 2520 

เมื่อครั้งที่พระอาจารย์ฝั้นยังเผยแพร่พระธรรม
เทศนาโปรดผู้คน ถ้ามีคนไม่สบายมาปรึกษา ท่านเคย
ดองยาสมุนไพร ซึ่งมีสมอเป็นตัวยาหลักตามที่บันทึกไว้
ในพระไตรปิฏก ปรากฏว่าสามารถใช้แก้โรคได้สารพัด 
แต่ท่านต้องให้ผู้ป่วยฟังธรรมและรับไตรสรณาคมน์  
ก่อน เมื่อกินยาของท่านไป 3 วันก็หายหลายราย โดย
เฉพาะในอีสาน เช่น ท่ีห้วยเสนง จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น 
จนชาวบ้านพากันเรียกท่านว่า “เจ้าผู้มีบุญ” 

อีกครั้งหนึ่ง ที่จังหวัดอุบลราชธานี สมเด็จพระ
มหาวีรวงศ์ (พิมพ์ ธมฺมธโร) อาพาธหนัก ท่านจึงเรียก
พระเถระฝ่ายกัมมัฏฐานเข้าไปเทศนาอธิบายถวาย  
ธรรมหลายรูป พระอาจารย์ฝั้นเป็นรูปหนึ่ง  

จิตตานุภาพ

จิตตานุภาพเป็นวิธีสร้างอำนาจของจิตให้
เข้มแข็งเน่ืองจากจิตตานุภาพสามารถปกป้อง
ตนเองจากทั้งตนเอง ผู้อื่น และเคราะห์กรรม
มี3ประเภทคือ
1.จิตตานุภาพบังคับตนเอง
2.จิตตานุภาพบังคับผู้อื่น
3.จิตตานุภาพบังคับเคราะห์กรรม

ทั้งนี้เจ้าคุณนรรัตน์ฯให้แง่คิดว่า
“ตนของตนย่อมเป็นที่พึ่งของตนเอง”
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พระอาจารย์ฝั้นอาจาโรยามหนุ่ม พระอาจารย์ฝั้นออกธุดงค์ที่ถ้ำขาม พระอาจารย์ฝั้นอาจาโร

ธรรมบรรยายที่พระอาจารย์ฝั้นเทศน์ถวายสมเด็จพระมหาวีรวงศ์

ให้ท่านทำจิตเป็นสมาธิ ยกไวยกรณ์ธรรม84,000พระธรรมขันธ์ ยกอันนี้ไว้เสียก่อนทำจิตให้เป็น
สมาธิ เราต้องตั้งสมาธิให้ได้ ภาวนากำหนดจิตให้เป็นสมาธิ พอตั้งเป็นสมาธิดีแล้ว ให้เป็นหลัก เปรียบ
เหมือนเราจะนับตั้งร้อยตั้งพันก็ต้องตั้งหนึ่งเสียก่อนถ้าเราไม่ตั้งหนึ่งเสียก่อนก็ไปไม่ได้ฉันใดจิตของเรา
จะรู้ได้เราก็ตั้งจิตของเราเป็นสมาธิเสียก่อนเปรียบเหมือนนัยหนึ่งคือเหมือนเราจะปลูกต้นไม้พอปลูกลง
แล้ว ก็มีคนเขาว่า ปลูกตรงนั้นมันจะงามดี ก็ถอนไปปลูกตรงนั้น และก็มีคนเขามาบอกอีกว่า ตรงโน้นดี
กว่า ก็ถอนไปปลูกตรงโน้นอีก ทำอย่างนี้ ผลที่สุดต้นไม้ก็ตาย ทิ้งเสียเปล่าๆ ไม่ได้อะไรเสียอย่าง ฉันใด
เราจะทำจะปลูกอะไร ก็ฝังให้มันแน่น ไม่ต้องถอนไปไหน มันเกิดขึ้นเอง นี้แหละสมาธิ ฉันใดก็ฉันนั้น
แหละ หรืออีกนัยหนึ่ง เปรียบเหมือนเราจะขุดน้ำบ่อ ต้องการน้ำในพื้นดิน เราก็ขุดลงไปแห่งเดียวเท่านั้น
พอเราขุดไปได้หน่อยเดียว ได้น้ำสัก 2-3 บาตรแล้ว มีคนเขาบอกว่าที่นั่นมันตื้น เราก็ย้ายไปขุดที่อื่นอีก
พอคนอื่นเขาบอกว่า ตรงนั้นไม่ดี ตรงนี้ไม่ดี ก็ย้ายไป ย้ายมา ผลที่สุดก็ไม่ได้กินน้ำ ใครจะว่าก็ช่างเขา
ขุดมันแห่งเดียวคงถึงน้ำ ฉันใด เปรียบเหมือนสมาธิของเรา ต้องตั้งไว้แห่งเดียวเท่านั้น เมื่อเราตั้งไว้แห่ง
เดียว ไม่ต้องไปอื่นไกล ไม่ต้องส่งไปข้างหน้า ข้างหลัง ไม่ต้องคิดถึงอดีต อนาคต กำหนดจิตให้สงบอัน
เดียวเท่านั้น

ได้ให้ท่านทำสมาธิภาวนาทำจิตให้สงบ ให้พิจารณาแยกธาตุ แยกขันธ์และอายตนะออกเป็นส่วนๆ
ตามความเป็นจริง พิจารณาให้เห็นความเป็นไปของสิ่งเหล่านั้นตามหน้าที่ของมัน ให้แยกกายออกจากจิต
แยกจิตออกจากกาย ให้ยึดเอาตัวจิต คือผู้รู้เป็นหลัก พร้อมด้วยสติ ธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้ำ ลม ไฟ ให้
พิจารณาให้อยู่ในสภาพของมันเองแต่ละอย่างเมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้วจะเห็นได้ว่าธาตุทั้ง4
ต่างเจ็บไม่เป็นป่วยไม่เป็นแดดจะออกฝนจะตกก็อยู่ในสภาพของมันเองในตัวคนเราก็ประกอบไปด้วย
ธาตุทั้ง4นี้รวมกันการที่มีความเจ็บปวดป่วยไข้อยู่นั้นก็เนื่องมาจากตัวผู้รู้คือจิตเข้ายึดด้วยอุปาทานว่า
เป็นตัวเป็นตน เป็นของเขาของเรา เมื่อพิจารณาตามความเป็นจริงแล้ว ตัวผู้รู้คือจิตเท่านั้นที่ไปยึดเอามา
ว่าเจ็บว่าปวดว่าร้อนว่าเย็นหรือหนาวฯลฯตามสภาพความเป็นจริงแล้วสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นไม่ได้เป็น
อะไรเลย ดินก็คงเป็นดิน น้ำก็คงเป็นน้ำ ไม่มีส่วนรู้เห็นในความเจ็บปวดใดๆ ด้วย เมื่อทำจิตให้สงบและ
พิจารณาเห็นสภาพความเป็นจริงแล้ว จิตย่อมเบื่อหน่ายและวางจากอุปาทาน คือเว้นการยึดถือมั่นในสิ่ง
เหล่านั้นเมื่อละได้เช่นนี้ความเจ็บปวดต่างๆตลอดจนความตายย่อมไม่มีตัวตนเพราะฉะนั้นหากทำจิต
ให้สงบเป็นสมาธิแน่วแน่แล้วโรคต่างๆก็จะทุเลาหายไปเอง
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เมื่อพระอาจารย์ฝั้นอธิบายถวายธรรมแล้ว   
สมเด็จพระมหาวีรวงศ์พูดว่า เออ เข้าทีดี แล้วถามต่อ
ไปว่า แล้วฉันจะอยู่ได้รอดตลอดพรรษาหรือไม่  

พระอาจารย์ฝ้ันเรียนตอบไปว่า ถ้าพระเดชพระคุณ
ทำจิตให้สงบได้ดังที่อธิบายถวายมาแล้ว ก็รับรองว่าอยู่
ได้ตลอดพรรษาแน่นอน 

ทั้งหมดที่เล่ามาแสดงให้เห็นถึงธรรมโอสถในอีก
ตัวอย่างหนึ่ง 

 
หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต 

หลวงปู่ม่ัน ภูริทตฺโต เป็นเกจิอาจารย์อีกท่านหน่ึงท่ี
มีเรื่องเล่าหลายครั้งเกี่ยวกับการใช้ธรรมโอสถเยียวยา
ตนเอง  

ไม่มีใครไม่รู้จักหลวงปู่ม่ัน ท่านเป็นพระสายปฏิบัติ
เชี่ยวชาญทางสมถวิปัสสนา ท่านออกธุดงค์แสวงหา
วิเวกเพื่อบำเพ็ญสมณธรรม รวมทั้งออกเผยแพร่ธรรมะ  
ทั้งทางภาคอีสานและภาคเหนือ จนมีผู้เลื่อมใสศรัทธา
มากมาย กระทั่งทุกวันนี้ก็ยังคงมีผู้กล่าวขานถึง 

สำหรับกรณีของธรรมโอสถ หลวงปู่มั่นมีวิธีระงับ
อาพาธด้วยตัวท่านเอง 

ครั้งหนึ่งที่ถ้ำสาริกา เขาใหญ่ นครนายก หลวงปู่
มั่นมีอาการท้องเสีย ซึ่งน่าจะเกิดจากอาหารเป็นพิษ  
รักษาด้วยยาธรรมดาไม่หาย ท่านจึงออกไปหายาสมุนไพร
ในป่าทำให้เหน็ดเหนื่อยมากเพราะท่านไม่ได้ฉันอะไร
เลย  จึงความคิดที่ว่าน่าจะใช้ธรรมโอสถ โดยคิดว่า 
“ให้มันตายด้วยการประพฤติธรรมดีกว่า” 

หลวงปู่มั่นจึง “เข้าที่ นั่งคู้บัลลังก์ ตั้งกายตรง 
ดำรงสติสัมปชัญญะ กำหนดพิจารณา กายคตาสติ
กัมมัฏฐาน ไม่นานก็ได้ความสงบจิต”จากนั้นอาการ
อาพาธก็บรรเทาลง หายวันหายคืนโดยลำดับ จนร่างกาย
แข็งแรงดังเดิม 

อีกครั้งหนึ่งเมื่อหลวงปู่มั่นอยู่ที่ห้วยน้ำกึง ท่าน
พิจารณาธาตุขันธ์แล้วรู้ว่าจะป่วย และรู้ว่าจะหายได้ใน
ที่นั้น ท่านจึงปลีกตัวออกไปจากหมู่คณะอยู่คนเดียว  
คร้ังน้ันหลวงปู่ม่ันมีอาการปวดท้องอย่างรุนแรง อันเป็น
โรคประจำตัวมาตั้งแต่เด็ก ท่านใช้วิธีเร่งรัดพิจารณา
วิปัสสนานานประมาณ 1 ชม. อาการก็สงบลง ท่าน
บอกว่า  “ร่างกายนี้ละลายพึ่บลงสู่ดินเลย”  ครั้งนั้น

ปรากฏคาถาขึ้นบาทหนึ่งว่า “นาญฺญตฺร โพชฺฌา ตปสา 
นาญฺญตฺร ปฏินิสฺสคฺคา”  แปลว่า ธรรมอ่ืนเว้นโพชฌงค์
เสียแล้วจะเป็นเครื่องแผดเผามิได้มี 

ยังมีอีกหลายครั้งที่หลวงปูมั่นมีอาการปวดท้อง 
ท่านก็ระงับอาการของโรคได้ด้วยธรรมโอสถทุกครั้งไป 

สำหรับเรื่องเล่าเกี่ยวกับธรรมโอสถของหลวงปู่
ม่ันในเชียงใหม่ เป็นเร่ืองท่ีท่านรักษามาเลเรียด้วยตนเอง 
กล่าวคือ 

คร้ังน้ันท่านป่วยด้วยไข้มาเลเรีย จนกระท่ังมาเลเรีย
ขึ้นสมอง ท่านเจ้าคุณพระเทพโมลี (พิมพ์ ธมฺมธโร) 
อาราธนามารักษาตัวท่ีวัดเจดีย์หลวง และให้อยู่ในความ
ดูแลของแพทย์แผนปัจจุบัน  วันหน่ึงหมอบอกว่า “หมด
ความสามารถแล้ว” 

แต่หลวงปู่ม่ันกลับบอกว่า “ไม่ตายดอกอย่าตกใจ”  
และท่านตกลงใจใช้ธรรมโอสถ โดยขอย้ายไปอยู่ในที่
วิเวกคือท่ีวัดป่าเปอะ ทำการเจริญกายคตาสติกัมมัฏฐาน 
เป็นอนุโลม ปฏิโลม เพ่งแผดเผาภายในอยู่ทั้งกลางวัน
กลางคืนไม่นานมาเลเรียก็หายปรากฏบาทคาถาขึ้นว่า 
“ฌายี ตปติ อาทิจฺโจ”  แปลว่า“ฌานแผดเผาเหมือน
ดวงอาทิตย์ฉะนั้น” 

ต่อเรื่องนี้ มีเรื่องเล่าในวงการแพทย์ว่า หลวงปู่
มั่นเป็นไข้มาเลเรีย ติดเชื้อมาเลเรียที่ดื้อยา สมัยนั้นยาดี
ที่สุดคือควินิน แต่ก็ใช้รักษาไม่ได้ผลเนื่องจากเชื้อไม่
ตอบสนอง  เม็ดเลือดแดงจึงแตกเอาๆ ขนาดท่ีปัสสาวะ
ออกมาเป็นสีดำ 

สำหรับมาเลเรียเป็นโรคติดเชื้อจากอมีบาตัวหนึ่ง 
ติดต่อกันโดยมียุงก้นปล่องเป็นพาหะ ทุกวันนี้ไม่ค่อยมี
ใครเป็นแล้ว แต่สมัยโน้นใครอยู่ในป่า เช่นพระธุดงค์ก็
เสี่ยงสูงที่จะเป็นไข้มาเลเรีย เมื่อเชื้อมาเลเรียเข้าไปใน
กระแสเลือด มันจะเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดแดงแล้ว  
เชื้อมาเลเรียจะแบ่งตัวเพิ่มจำนวนทำให้เม็ดเลือดแดง
แตกออก เชื้อใหม่ที่เกิดในกายเราแต่ละตัวก็ออกมา
เจาะเข้าไปในเม็ดเลือดแดงเม็ดใหม่อีก ทำให้เม็ดเลือด
แดงแตกอีก เมื่อเม็ดเลือดแดงแตกไม่หยุด เพราะไม่ได้
รักษา หรือเป็นเพราะเชื้อดื้อยาก็แล้วแต่ ผู้ป่วยจะมี
อาการคือปัสสาวะเป็นสีดำ เมื่อควบคุมมาเลเรียไม่ได้ 
เม็ดเลือดแดงแตกหมด ผู้ป่วยก็จะตาย ในสมัยก่อน
หากใครเป็นมาเลเรียและปัสสาวะออกมาเป็นสีดำ แสดง
ว่าอาการทรุดหนักมากแล้ว 
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แล้วในกรณีของหลวงปู่มั่นทำไมจึงหายจาก
มาเลเรียได้ จะลองอธิบายให้เข้าใจโดยหาเหตุผลแวดล้อม
มาอธิบาย ดังนี้ 

เวลาคนเราทำสมาธิ และจิตสงบ ร่างกายของเรา
จะเกิดการเปลี่ยนแปลงคือ จะมีชีพจรลดลง หายใจช้า
ลง และมีความดันเลือดลดลงด้วย  ดังตารางข้างใต้นี้ 

 
จะเห็นว่าเมื่อทำสมาธิแล้วจิตสงบร่างกายจะ

ทำงานน้อยลง  ตัวเลขดังกล่าวในตารางรวบรวมได้เมื่อ
คนปกติทำสมาธิถึงขั้นจิตนิ่ง  แต่สำหรับเกจิอาจารย์
ขนาดหลวงปู่มั่น การเปลี่ยนแปลงทางกายสังขารอาจ
จะเกิดขึ้นมากกว่านี้  แต่เราก็ไม่มีตัวเลขที่บันทึกไว้
แน่นอน 

มีแพทย์หลายคนท่ีสามารถทำสมาธิได้ถึงข้ันลึกซ้ึง 
เช่นนพ.ชินโอสถ หัศบำเรอ ปรากฏว่าเมื่อท่านทำสมาธิ  
การเปล่ียนแปลงทางกายสังขารเกิดข้ึนมากกว่าในตาราง 
กล่าวคือ ชีพจรเต้นเพียง 6 ครั้งต่อนาที  ลมหายใจวัด
ไม่ได้ กลายเป็น 0  ส่วนความดันเลือดลงลงเป็น 40/0 
มม.ปรอท 

อธิบายได้ว่าในขณะที่คนเราอยู่ในสภาวะจิตนิ่ง
อย่างล้ำลึกนั้น ร่างกายของคนเราจะมีเมตาโบลิสมหรือ
การเผาผลาญลดลงอย่างมาก อาศัยเพียงการเต้นของ
หัวใจ 6 ครั้ง/นาที ก็สามารถหล่อเลี้ยงให้มีชีวิตอยู่ได้
แล้ว  และแน่นอนเมื่อหัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดจึง
ลดลงมาก 

ตารางการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพขณะทำสมาธิ

การเปลี่ยนแปลงกายสังขารจากการทำสมาธิ

(ธัมมานุสารี)

 ชีพจร การหายใจ ความดันเลือด

 (ครั้ง/นาที) (ครั้ง/นาที) (mmHg)

ก่อนทำสมาธิ 74 18 110/70

จิตสงบระยะที่1 69 18 110/70

จิตสงบระยะที่2 62 17 100/70

จิตนิ่ง 54 16 90/70

สำหรับลมหายใจที่วัดไม่ได้นั้น ทางพระเรียกว่า 
ลมหายใจละเอียด คือไม่สามารถมองเห็นการขยับเขย้ือน
ของทรวงอก หรือการเคลื่อนไหวของลมเข้าออกทาง
จมูกอีกต่อไป แสดงว่าในขณะอยู่ในสมาธิเพียงแค่ลม
ไหลผ่านเข้าออกทางรูจมูกลงไปในปอด ก็มีออกซิเจน
เพียงพอแก่การดำรงชีวิตแล้ว 

รูปข้างบนนี้ เป็นรูปโยคีที่เอาศีรษะฝังดินไว้นาน
ถึง 1 ชั่วโมง แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นโยคีต้องอยู่ในสมาธิตลอด
เวลา อธิบายได้ว่า ในเมื่อโยคีมีลมหายใจละเอียดขณะ
อยู่ในสมาธิ อากาศที่แทรกอยู่ในเนื้อดินหรือเม็ดทราย
จึงมีมากพอให้เขาหายใจได้ถึง 1 ชั่วโมง 

ยังมีโยคีที่ท้าพิสูจน์ลงไปนอนในโลงศพแล้วให้
เอาโลงฝังดินไว้ตามมาตรฐานของฝรั่งคือ อยู่ใต้ดิน 6 
ฟุต หรือเกือบ 2 เมตร เมื่อครบกำหนด 7 วัน ไปขุด
เอาโลงขึ้นมา พอเปิดฝาโลงโยคีก็ก้าวออกมาจาก  
โลงศพ หาได้เป็นอันตรายแต่อย่างใด แต่น่ันหมายความ
ว่าโยคีต้องอยู่ในสมาธิตลอดเวลา อากาศในโลงจึงจะ
พอให้เขาหายใจได้นานถึง 7 วัน 

โยคีเอาศีรษะฝังดินได้นาน1ชั่วโมงโดยอยู่ในสมาธิตลอดเวลา

จดหมายลายมือหลวงปู่มั่นขอใบเตยหอมจากโยมอุปัฏฐากมาทำยา
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หากเราเอาปรากฏการณ์ข้างต้นมาอธิบายธรรม
โอสถในกรณีของหลวงปู่มั่น เราจะพบว่าท่านสามารถ
กำจัดเชื้อมาเลเรียให้ตายไปได้โดยการใช้การปฏิบัติ
ล้วนๆ 

เนื่องจากไม่มีใครบันทึกไว้ว่าหลวงปู่มั่น ใช้เวลา
รักษาตัวเองจากมาเลเรียก่ีวัน สมมติเอาว่า ท่านใช้เวลา   
7 วันเท่าโยคีที่นอนในโลง ในระหว่างนั้นหัวใจท่านจะ
เต้น 6 ครั้งต่อนาที และการหายใจเป็นลมหายใจ  
ละเอียดเช่นเดียวกับของ นพ.ชินโอสถ และในระหว่าง
ที่ท่านรักษาตัวเองท่านย่อมไม่ฉันอาหาร ในช่วงเวลา
นั้นเชื้อมาเลเรียก็จะไม่ได้รับอาหาร แถมไม่มีออกซิเจน
เพียงพอที่จะใช้ 

ดังนั้นภายใน 7 วันเชื้อมาเลเรียที่ดื้อยาก็ตายไป
เอง ในขณะที่ร่างกายของหลวงปู่มั่นยังคงความมีชีวิต
อยู่ได้ แต่นั่นหมายความว่าท่านจะต้องใช้ภาวนาสมาธิ 
ปฏิบัติกรรมฐานอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา 

แต่หลวงปู่ม่ันเองท่านไม่ได้สะทกสะท้านต่อความ
ตาย เนื่องจากในระยะสุดท้ายแห่งชีวิตท่าน ท่านได้
กล่าวว่า “ใครจะสามารถรดน้ำให้ไม้แก่นล่อนกลับมี  
ใบขึ้นมาอีกได้ ก็ลองดู” 

หมายความว่าเม่ือถึงคราวท่ีท่านจะต้องละสังขาร 
ท่านก็ตามใจลูกศิษย์ลูกหาที่จะมาขอรักษาพยาบาล
ท่านยินยอมให้รักษาพยาบาลตามควร ไม่ได้ปฏิเสธการ
รักษาแผนปัจจุบัน หากใครมาหาท่าน ใกล้ชิดท่าน 
ท่านก็จะเทศนาให้ธรรมะทุกครั้งไป จนกระทั่งเวลา
อาพาธหนักถึงท่ีสุดท่านพูดไม่ได้ เพราะเสมหะมากท่าน
จึงหยุดให้โอวาท  

แต่กระนั้นคนใกล้ชิดเล่าว่า ยังคงเห็นอาการของ
ท่านนั้นแกล้วกล้าในมรณาสันนกาลเป็นขวัญตา  ใครที่

ได้สัมผัสท่านต่างเต็มตื้นไปด้วยปีติปราโมทย์ ซึ่งหาได้
ไม่ง่ายนัก และต่างก็ปลงธรรมสังเวชในการเปลียนแปลง
ของสังขารอันเป็นไปตามธรรมดาโลก 

 
อาจารย์สิงห์ทน นราสโภ 

อาจารย์สิงห์ทน นราสโภ เป็นพระผู้บวชเรียน 
จนจบปริญญาเอกจากประเทศอินเดีย ต่อมาลาสิกขา
และเข้าทำงานสอนวิชาปรัชญาและศาสนา ในมหาวิทยา
เชียงใหม่ 

เมื่ออายุ 53 ปี ท่านป่วยด้วยโรคมะเร็งกระเพาะ
อาหาร รักษาด้วยการแพทย์แผนปัจจุบันประมาณ 1 ปี
ไม่ได้ผล ท่านจึงออกบวชอีกครั้งหนึ่ง อาศัยธรรมโอสถ
รักษามะเร็งจนทุกวันน้ีอยู่ได้เกือบ 20 ปี โดยไม่มีอาการ
กำเริบขึ้นมาอีก 

ถามท่านว่า ท่านรักษาตัวเองแบบไหนท่านตอบ
ว่าในระยะแรกท่านทำสมาธิอยู่ที่ถ้ำเชียงดาวครั้งละ
หลายๆ วันจึงออกมาบิณฑบาตรครั้งหนึ่ง ทำเช่นนี้นาน
ประมาณ 2 ปี ท่านก็บอกว่าท่านหายแล้ว ต่อเรื่องนี้
อาจจะอธิบายได้ว่าการที่ท่านทำสมาธิครั้งละหลายๆ 
วัน ทำให้ เซลล์มะเร็งขาดอาหาร ขาดออกซิเจน   
รวมทั้งการทำสมาธิที่จิตนิ่งในระดับลึกจะเกิดปิติ ทำให้
ฮอร์โมนเอนดอร์ฟินส์หลั่ ง และเพิ่มภูมิต้านทาน  
ต้านมะเร็งขึ้นมาในร่างกายได้เอง จึงเป็นเรื่องของ
ปรากฏการณ์ธรรมชาติแท้ ๆ ในการรักษามะเร็ง 

อีกวิธีที่ท่านใช้คือการฝึกพลังรังษีธรรม ซึ่งเป็นวิธี
หนึ่งในการเปิดจักระด้วยตนเอง จักระเป็นจุดตัดของ
กระแสพลังชีวิตในร่างกายฝึกเพื่อเพิ่มพลังจนเกิดปิติ 
ทำให้ใจนิ่งแน่วแน่ ทำให้ศูนย์พลังหรือจักระเข้มแข็ง 
ทำให้ร่างกายฟื้นพลังคุณภาพขึ้นมารักษาโรคร้าย ทั้งนี้

หลวงปู่มั่นภูริทตฺโต วิหารหลวงปู่มั่นในวัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่
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อาจารย์สิงห์ทนนราสโภ
นั่งสมาธิในหิมะ

อาจารย์สิงห์ทนนราสโภที่เชียงดาว

บทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวรของอาจารย์สิงห์ทนนราสโภ

บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรเพื่อเกิดพลังคุ้มครองตัวเองและผู้ป่วย (ฉบับย่อ) 

ของอาจารย์สิงห์ทน นราสโภ 

ตั้งนโมสามจบ

สัพเพสัตตาอะเวราโหนตุอัพยาปัชฌาโหนตุอะนีฆาโหนตุสุขีอัตตานังปะริหะรันตุ

สัพเพสัตตาสัพพะทุกขาปะมุญจันตุ

สัพเพสัตตาลัทธะสัมปัตติโตมาวิคัจฉันตุ

สัพเพสัตตากัมมัสสกากัมมะทายาทากัมมะโยนีกัมมะพันธูกัมมะปฏิสสะระณายังกัมมังกะริสสันติ

กัลป์ยาณังวาปาปะกังวาตัสสะทายาทาภะวิสสันติ

ทุกกะโตทุกขะฐานันติวะทันติพุทธา

นะหิเวเรนะเวรานิสะมันตีธะกุทาจะนังอะเวเรนะจะสัมมันติเอสะธัมโมสะนันตะโนฯ

พุทโธพุทธังรักษาธัมโมธัมมังรักษาสังโฆสังฆังรักษาฯ

พุทโธพุทธังอะระหังธัมโมธัมมังอะระหังสังโฆสังฆังอะระหังฯ

พุทโธพุทธังกัณหะธัมโมธัมมังกัณหะสังโฆสังฆังกัณหะฯ

อายุวัณโณสุขังพะลังภะวันตุเม(สวดเพื่อผู้อื่นใช้ภะวันตุเต)

นะสาเปเสพุรุอะกังปะริปัตตังปะริขันตังมัจจุราชานะภาสะติมัจจุราชานะปัสสะติฯ

สุญญะโตโลกังอะเวกขัสสุบุญชู(ใส่ชื่อตัวเองหรือชื่อผู้ป่วยลงไป)

สะทาสะโตอัตตานุทิฏฐิงอูหัจจะเอวังมัจจุตะโรสยาเอวังโลกังอเวกขันตังมัจจุราชานะปัสสะติฯ

อิมังสัจจะวาจังอะธิฏฐามิทุติยัมปิอิมังสัจจะวาจังอธิฏฐามิตะติยัมปิอิมังสัจจะวาจังอธิฏฐามิ

โย ทัณเฑนะ อทัณเฑสุ อัปปะทุฏเฐสุ ทุสสะติ ทะสันนะ มัญญัตตะรัง ฐานัง ขิบปปะเมวะ นิคัจฉะติ

เวทะนังผะรุสังชานิงสะรีสัสสะวะเภทะนังคะรุกังวาปิอาพาธังจิตตักเขปังวะปาปุเณราชะ

โตวาอุปะสัคคังอัพภักขาณังวะทารุณังปะริกขะยังวะญาตีนังโภคานังวะปะภังคุนังอะถะวาสสะ

อะคะรานิอัคคิฑะหะติปาวะโกกายัสสะเภทาทุปปัญโญนิระยังโสอุปปะปัชชติฯ
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ด้วยแนวคิดที่ว่าทุกคนล้วนมีพลังในตัว หากรู้จักวิธี
กระตุ้นโดยรับพลังจากธรรมชาติเข้ามาเสริมพลังให้กับ
ตัวเอง ก็จะทำให้ได้พลังในการเยียวยาเพิ่มมากขึ้นเพื่อ
ไปสู้กับเซลล์มะเร็งจนกระทั่งเอาชนะโรคร้ายได้ 

สุดท้ายวิธีการที่อาจารย์สิงห์ทนแนะนำ คือการ
สวดมนต์รักษาโรค ซึ่งท่านเน้นที่การสวดออกเสียง 
เพ่ือให้คล่ืนเสียงจากการสวดมนต์ไปกระตุ้นให้เกิดความ
เปลี่ยนแปลงในระดับเซลล์ของร่างกาย จะเป็นบทสวด
บทไหนก็ได้ 

หากบทสวดที่อาจารย์แนะนำให้ผู้ป่วยสวดเป็น
ประจำได้แก่ บทสวดมนต์สอนเจ้ากรรมนายเวรเพื่อให้
เกิดพลังคุ้มครองตัวเอง   

หรือถ้าญาติมิตรอยากจะสวดให้ผู้ป่วยก็จะคุ้มครอง
ผู้ป่วยดังบทสวดและคำแปลข้างใต้นี้ 

จะเห็นได้ว่าการรักษาตัวเองด้วยธรรมโอสถ
สามารถใช้หลายวิธีประกอบกัน วิธีการต่าง ๆ จะเสริม
ส่งกันเองทำให้การเอาชนะโรคร้ายได้ผลดียิ่งขึ้น 

ทุกวันนี้อาจารย์สิงห์ทนสวดมนต์ออกเสียงเมื่อ
ถึงเวลาพักเป็นประจำ และปฏิบัติสม่ำเสมอตลอดมา 

วัดของอาจารย์คือวัดวรเชษฐ์ จังหวัดอยุธยา  
หรือไม่เช่นน้ันท่านก็จะอยู่ท่ีสถานปฏิบัติธรรมพระนเรศ 
อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

คำแปลของบทสวดสอนเจ้ากรรมนายเวร 

ขอให้สรรพสัตว์ผู้เป็นเพื่อนร่วมทุกข์ เกิด แก่

เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอย่มีเวรต่อกันเลยอย่า

พยาบาทปองร้ายกันเลย อย่างมีความทุกข์กายทุกข์ใจ

เลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์

ภัยทั้งสิ้นเถิด(แผ่เมตตา)

ขอให้สรรพสัตว์ฯลฯ จงพ้นจากความทุกข์โดย

ประการทั้งปวงเถิด(แผ่กรุณา)

ขอให้สรรพสัตว์ฯลฯ อย่าได้ปราศจากและอย่า

ได้พลัดพรากจากสมบัติและบุคคลที่เป็นที่รัก ที่ตัวมีอยู่

เถิด(แผ่มุทิตา)

สรรพสัตว์ฯลฯ มีกรรมเป็นของตน มีกรรมเป็น

ทายาทมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรม

เป็นที่พึ่งอาศัย ทำกรรมใดไว้จะเป็นกรรมดีหรือกรรม

ชั่วก็ตามจักได้รับผลแห่งกรรมนั้น(แผ่อุเบกขา)

พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ต่างตรัสสอนไว้ว่า

ทำทุกข์แก่ท่านทุกข์นั้นจะมาถึงตน

เวรจะไม่ระงับด้วยการจองเวร มันเป็นเช่นนี้

ไม่ว่าในกาลเวลาใดก็ตามหรือไม่ว่ากาลไหนๆ ก็ตาม

เวรย่อมระงับด้วยการไม่จองเวรเท่านั้น ที่กล่าวมานี้

เป็นคำสอนที่สืบต่อกันมาตั้งแต่ครั้งก่อนพุทธกาลแล้ว

ขอคุณพระศรีรัตนตรัยคือพระพุทธ พระธรรม

และพระอริยสงฆ์ปกป้องคุ้มครองรักษา ทั้งคุณญาณ

บารมีของพระอริยะผู้ทรงอภิญญาท้ังหลายช่วยปกป้อง

คุ้มครอง ช่วยให้มีอายุยืนยาว มีผิวพรรณผ่องใส มี

ความสุข และมีพลังคุ้มครอง เป็นเหตุให้เกิดความ

ปลอดภัยจากภัยอันตรายทั้งหลาย ทั้งเป็นเหตุปัจจัย

ช่วยให้เกิดพลังปาฏิหาริย์อันเป็นอัศจรรย์ ทำให้พญา

มัจจุราช (เจ้ากรรมนายเวร) ไม่พูดถึง และมองไม่เห็น

(ข้าพเจ้าหรือผู้ป่วย)

นี่แน่บุญชู (สมมติว่าผู้ป่วยชื่อบุญชู) เธอจงมอง

โลกหรือตัวเองให้ว่างเปล่า ไม่มีตัวตน เมื่อเข้าใจมอง

โลกหรือตัวเองว่าว่างเปล่าไม่มีตัวตนมัจจุราชเจ้ากรรม

นายเวรจะมองไม่เห็น

ขอกล่าวย้ำอธิษฐานขอให้เป็นจริงอย่างนั้นอย่าง

แท้จริงขอกล่าวย้ำเป็นครั้งที่2เป็นครั้งที่3

ผู้ใดประทุษร้ายต่อผู้ที่ไม่เคยคิดร้ายต่อ ลงโทษ

ผู้ท่ีไม่เคยทำความผิดย่อมได้รับภัยร้ายแรง10ประการ

อย่างใดอย่างหนึ่งอย่างทันตาเห็นคือได้รับทุกขเวทนา

หรือทุกข์ทรมานอย่างแรงกล้า สรีระร่างกายถูกทำลาย

เจ็บป่วยอย่างหนัก มีจิตฟุ้งซ่านอย่างหนัก อาจถึง

กับเป็นบ้าถูกทางราชการทำโทษอย่างรุนแรงถูกกล่าว

หาว่ามีความผิดอย่างร้ายแรง ญาติ เสียชีวิตแทน

ทรัพย์สมบัติมีอันพินาศฉิบหาย ไฟป่าหรือไฟไหม้บ้าน

ชนิดไม่ทรายสาเหตุท้ังๆท่ีไม่น่าจะเกิดภัยเช่นน้ันตายไป

แล้วยังตกนรกชดใช้กรรมต่อ
 

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณ 

หลวงพ่อคำเขียน สุวณฺโณคืออดีตเจ้าอาวาส  
วัดป่าสุคะโต อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 

แรกเริ่มเมื่อเป็นหนุ่ม ท่านออกบวชเพื่อศึกษาวิชา 
คาถาอาคม ทำนำ้มนต ์ปดัรงัความ ไลผ่ ี จนคลอ่งแคลว่ 
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ชำนาญ จนสามารถใช้ความขลังเหล่านี้ได้เป็นอย่างดี 
เมื่อชาวบ้านเดือดร้อน ท่านก็ช่วยรักษาตั้งแต่อาการ
เจ็บไข้ปกติ ไล่ผี คลอดบุตร ผูกข้อมือให้เด็กฯ จนคนใน
หมู่บ้านเรียกท่านว่าเป็นหมอธรรม 

ในภายหลังหลวงพ่อคำเขียนฝึกปฏิบัติธรรมกับ
หลวงพ่อเทียน จิตฺตสุโภ สร้างจังหวะในการฝึกจิตให้
รู้สึกตัวตลอดเวลา ท่านจึงทิ้งวิชาอาคมของขลังดั้งเดิม 
ด้วยเห็นว่าวิธีฝึกสติรู้ทันต่อการเคลื่อนไหว รู้ทันต่อใจที่
คิดต่างหากจึงจะถึงซึ่งทางหลุดพ้น 

ในระยะหลัง หลวงพ่อคำเขียนป่วยด้วยโรคมะเร็ง
ต่อมน้ำเหลือง รักษาด้วยการฉายรังสีและเคมีบำบัดจน
หายขาด หลังจากนั้น 8 ปี หลวงพ่อคำเขียนกลับเป็น
เน้ือร้ายท่ีหลอดอาหารทำให้กลืนลำบาก ระยะ 7 เดือน
ในช่วงท้ายของชีวิตท่าน หลวงพ่อปฏิบัติการเตรียมตัว
ตายสำหรับเผชิญกับการละสังขารให้สานุศิษย์ได้ศึกษา
ถึงการเตรียมความพร้อมในวาระเปลี่ยนผ่านทั้ ง  
ทางกายและจิต ทำหนังสือแสดงเจตนาที่ระบุถึงแนว  
ทางในการดูแลท่านในระยะท้าย ตลอดจนการจัด 
งานศพ ฯลฯ 

เนื่องจากท่านมีลูกศิษย์ลูกหามากมาย จึงมี  
ข้อเสนอเพื่อทำให้ในระยะสุดท้ายของท่านมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี  ไม่ว่าใครจะมาเสนอวิธีการอะไร แบบไหน 
กระท่ังการให้ยาแก้ปวด เช่น มอร์ฟีน ท่านก็ไม่เคยปฏิเสธ 
ราวกับท่านเมตตาและยอมรับที่คนใกล้ชิด คณะแพทย์
และบุคลาการทางการแพทย์ต้องการถวายการรักษา

ให้ท่าน ท่านเพียงแต่เขียนตอบมาว่า ท่านต้องตายแน่ๆ  
ท่านไม่เคยแสดงอาการเจ็บปวด อาการหงุดหงิด

ให้เห็น ท่านบอกว่าท่านอยู่กับความเจ็บปวดได้ จะให้
มอร์ฟีนก็ได้ ให้ไม่ให้ มันก็จะได้ผลไม่ต่างกัน ทำให้หมอ
เลิกใช้มอร์ฟีนไปเอง ถึงป่วยท่านก็มีอารมณ์ขัน ตอน
หนึ่งท่านหยุดหายใจ และได้รับการกู้ชีพกลับมา ท่านก็
เขียนบอกคนใกล้ชิดว่า “เมื่อเช้าหลวงพ่อไปภูฏานมา 
เราคนไทยหายใจไม่สะดวก อยู่เมืองไทยดีกว่า”   

เมื่อท่านนอนไม่ได้ ท่านก็หันมาเจริญสติแทน  
เมื่อท่านง่าย จึงทำให้ผู้ดูแลต่างคลายความเคร่งเครียด 
วิตกกังวลลง เกิดกำลังใจในการปรนนิบัติดูแลท่านจนถึง
วาระสุดท้าย 

ที่ท่านทำเช่นนี้ได้นับว่าต้องมีจิต มีสติอันแก่กล้า
ขนาดที่โรคร้ายในวาระสุดท้ายก็ก่อกวนท่านไม่ได้  เช่น
นี้น่าจะนับเป็น ธรรมโอสถ สำหรับวาระสุดท้ายของ
ชีวิตประการหนึ่ง 

พระไพศาล วิสาโล เขียนถึงหลวงพ่อคำเขียนเอา
ไว้ว่า “หลวงพ่อคำเขียนพากเพียรสอนธรรมแก่ลูกศิษย์
อย่างไม่รู้จักเหน็ดเหน่ือย  แม้ในยามอาพาธ ไม่สามารถ
พูดหรือแสดงธรรมได้อย่างเคย ท่านก็ยังสอนธรรมให้
แก่พวกเราด้วยการทำให้ดู อยู่ให้เห็น เย็นให้สัมผัสได้  
ตลอด 7 เดือนแห่งการอาพาธของท่านนั้นอุดมไปด้วย
บทเรียนท่ีสามารถเก็บเก่ียวได้มากมาย นอกจากบทเรียน
ทางธรรมแล้ว บทเรียนอย่างหนึ่งที่มีความสำคัญอย่าง
มากก็คือ บทเรียนในการดุแลรักษาผู้ป่วย” 

 

หลวงพ่อคำเขียนสุวณฺโณ หลวงพ่อคำเขียนในขบวนธรรมยาตรา
ที่อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิ
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สรุปธรรมโอสถ 

กายและใจเป็นที่พึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อ
กายป่วยใจย่อมวิตกกังวลและพาให้กายป่วยหนักขึ้น
กว่าเดิม  ในทางตรงข้ามหากใจสงบ ใจสบาย  ใจก็จะ
มาช่วยประคับประคองกายในยามเจ็บป่วยให้ฟื้นตัวได้
ดีกว่า อาการที่เป็นมากก็จะลดน้อยลง โรคร้ายก็จะ
คลายความรุนแรงลง 

หากสุขภาพกายสมบูรณ์แข็งแรง เราจะมีอัตรา
เสี่ยงในการเจ็บป่วยฉันใด  หากสุขภาพจิตนั้นพัฒนา
สมบูรณ์ดีงามเต็มที่เช่น พระอาจารย์ หลวงพ่อ และ
เกจิทั้งหลาย เมื่อเจ็บป่วยก็สามารถดึงเอาจิตมารักษา
กายได้โดยง่าย อาการป่วยหรือโรคภัยไข้เจ็บก็จะหาย
ไปเองได้ฉันนั้น 

การรักษาโรคหรือบรรเทาอาการของโรค หากผู้
ใดอาศัยแต่ยาหรือการรักษาในโรงพยาบาลเท่านั้น ถือ
ได้ว่าได้รับการรักษาเพียงครึ่งคน เพราะอาศัยเพียง
การรักษาทางกายเท่านั้น  ส่วนใจที่เป็นส่วนประกอบ
ของคนเราอีกครึ่งหนึ่งยังไม่ได้รับการดูแลฟื้นฟู 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น เป็นที่ยอมรับว่า “จิตเป็นนาย 
กายเป็นบ่าว”  ดังนั้นบรรดาพระอาจาริยภิกขุทั้งหลาย
ที่เล่ามาอาศัยเพียง “ธรรมโอสถ” ปรับจิตให้เกิดพลัง
ในการรักษาที่เข้มแข็งแต่เพียงอย่างเดียวก็สามารถ
บรรเทาอาการทางกายให้หายขาดได้อย่างเป็นที่น่า
อัศจรรย์ 

ทุกวันนี้มีงานวิจัยมากมายที่ยืนยันว่าการปฏิบัติ
สมาธิ การฝึกจิตสงบ ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงของ
ระบบหายใจ ระบบหัวใจและการไหลเวียนของเลือด 
เกิดการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนในร่างกาย ส่งผลเพิ่ม
ภูมิต้านทาน รวมท้ังส่งผลต่อการเปล่ียนแปลงด้านจิตใจ
ได้ด้วย 

ดังนั้น ต่อไปนี้เรื่องเล่าเกี่ยวกับ “ธรรมโอสถ” 
ของบรรดาเกจิอาจารย์ซึ่งถูกเล่าขานแต่ไหนแต่ไรมา 
นับวันจะสามารถอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์การแพทย์  
และเราก็จะเข้าใจได้กระจ่างยิ่งขึ้น 
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คอลัมน์ ของกิ๋นบ้านเฮา 

1  ครูภูมิปัญญาไทย รุ่นที่ ๗ ด้านโภชนาการ 
ท่ีมาภาพ:สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่http:library.cmu.ac.thnticlannafood

 ข้าวซอย เป็นอาหารจานเดียวประเภทเส้นของคนล้านนาที่ได้รับอิทธิพลมาจากจีนฮ่อ ซึ่งได้มี
การปรับปรุงรสชาติและวิธีการปรุงจนกลายเป็นเอกลักษณ์ของอาหารประจำท้องถิ่นที่มีส่วนผสมของกะทิใน
ปริมาณมากประกอบกับกลิ่นหอมเครื่องเทศต่างๆในน้ำแกงที่ทำให้มีรสชาติอร่อย ข้าวซอยที่แพร่หลายและ
เป็นที่นิยมคือข้าวซอยเนื้อและข้าวซอยไก่ ส่วนข้าวซอยหมูจะไม่เป็นที่นิยม เครื่องเทศหลักชนิดหนึ่งที่ขาด
ไม่ได้ในการทำข้าวซอยก็คือ ชะโก หรือเฉากอบางท้องถิ่นเรียกว่าพริกฮ่อ ซึ่งจะช่วยให้น้ำแกงมีกลิ่นหอม
เป็นเอกลักษณ์ วิธีทำข้าวซอยสูตรดั้งเดิมมีดังนี้ 

เครื่องปรุงผงข้าวซอย 
ชะโก ๓ ลูก 
เม็ดผักชี ๑ ช้อนโต๊ะ 
อบเชย ๑ ก้าน 
ยี่หร่า ๑ ช้อนโต๊ะ 
กานพลู ๑๐ ดอก 
ดีปลี ๓ ดอก 
ลูกจันทน์ ๑ ลูก 
กระวาน ๑๐ ลูก 
พริกไทยเม็ด ๑ ช้อนโต๊ะ 
ขมิ้นผง ๓/๔ ถ้วยตวง 

 คั่วเครื่องเทศทุกอย่างให้หอมยกเว้นขมิ้นผง แล้วโขลกให้ละเอียด ตักเก็บใส่ขวดไว้ใช้ได้นาน 

เครื่องปรุง 
 อกไก่หรือสะโพกไก่สับชิ้นโตๆ ๑/๒ กิโลกรัม 
 ผงข้าวซอย ๒ ช้อนโต๊ะ 
 ขิงแก่ทุบ ๒ ช้อนโต๊ะ 
 เส้นข้าวซอย ๑๐ ก้อน 
 หัวกะทิ ๒ ถ้วยตวง 
 หางกะทิ ๖ ถ้วยตวง 
 ซีอิ้วขาว ๓ ช้อนโต๊ะ 
 น้ำมันสำหรับทอดเส้นโรยหน้า  ๒ ถ้วยตวง 
 หอมแดง,มะนาว,ต้นหอมผักชีหั่น,ผักกาดดองหั่น ตามชอบ 

น้ำพริกผัดสำหรับปรุงรส  
 พริกป่น ๓ ช้อนโต๊ะ 
 น้ำมัน ๓ ช้อนโต๊ะ 
 ซีอิ้วดำ ๒ ช้อนโต๊ะ 

วิธีทำ ๑. นำไก่ที่สับมาหมักกับผงข้าวซอยพักไว้ประมาณ ๑ชั่วโมง 
 ๒. แบ่งเส้นข้าวซอยประมาณ ๒ ก้อน ทอดในน้ำมันให้เหลืองกรอบพักไว้ 
 ๓. ผัดน้ำพริกสำหรับปรุงรสตามส่วนผสมพักไว้ 
 ๔. นำหัวกะทิตั้งไฟให้เดือดตักใส่ภาชนะพักไว้ 
 ๕. นำหางกะทิตั้งไฟ ใส่ไก่ที่หมักไว้พร้อมขิงแก่ทุบพอไก่นุ่มเติมซีอิ้วขาว หรี่ไฟลงให้อ่อนตั้งไว้ 
 ๖. ตั้งน้ำให้เดือดแบ่งเส้นข้าวซอยนำมาลวกพอเส้นลอยขึ้นตักล้างน้ำเย็นแล้วลวกอีกครั้งใส่ชาม 
 ๗. เติมน้ำพริกข้าวซอย ๑ ช้อนชา ราดด้วยน้ำข้าวซอยพร้อมเนื้อไก่ เติมหัวกะทิ ๑ ช้อนโต๊ะ  
      โรยหน้าด้วยเส้นทอดกรอบและต้นหอมผักชี 
 ๘. ปรุงรสด้วยมะนาว รับประทานกับหอมแดงและผักกาดดองหั่น 

ข้าวซอยไก่ 
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สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน 

ให้การต้อนรับผู้ เข้าร่วมประชุมผู้บริหาร  
ระดับสูงของกลุ่มวัคซีนโรคไข้ เลือดออกแห่ง  
อาเซียน (ASEAN Dengue vaccination Steering 
Committee) โดยมี รองศาสตราจารย์โรม   
จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ  
นักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ 
พร้อมด้วย ผู้อำนวยการ ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 8 มกราคม 
2558 

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ ให้การ
ต้อนรับคณะผู้บริหารบริษัท เจียมพัฒนาเท็กซ์ไทล์ส 
จำกัด นำโดยคุณเอนก เจียมพิทยานุวัฒน์ ประธาน
กรรมการบริษัทฯ ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ร่วมกิจกรรมพิธีบายศรีสู่ขวัญ ใน
งานแอ่วเฮือนไตลื้อ และฝึกประดิษฐ์งานหัตถกรรม
ดุนโลหะ และวาดภาพบนร่ม ทั้งนี้ บริษัท เจียม
พัฒนาเท็กซ์ไทล์ส จำกัดได้บริจาคเงินเพื่อบำรุง
เรือนโบราณล้านนา จำนวน 10, 000 บาท   

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มกราคม 2558 

ให้การต้อนรับคณะผู้ เข้าร่วมประชุมใน
โครงการประชุมสภาคณบดีคณะสถาปัตยกรรม
แห่งประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และร่วมรับประทานอาหารกลางวัน
แบบล้านนา ในวันที่ 4 เมษายน 2558 ณ เรือนไท
ลื้อหม่อนตุด 
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กิจกรรมโครงการทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชม
ณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณาจารย์และนักศึกษา กระบวนวิชา 
วัสดุและการก่อสร้างเบ้ืองต้น คณะสถาปัตยกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

เพ่ือศึกษาโครงสร้าง วัสดุ และการก่อสร้าง
อาคารไม้ในรูปแบบพื้นถิ่นภาคเหนือ โดยให้นัก
ศึกษาได้เรียนรู้จากสภาพความเป็นจริงของอาคาร
ไม้ และสถาปัตยกรรมอันนำไปเป็นพื้นฐานใน
การพัฒนาการเรียนการสอน วันที่ 29 มกราคม 
2558  

ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร์และสิ่งแวดล้อมมหาวิทยาลัย 
Tanku Abdul Rahman University College 
ประเทศมาเลเซีย ที่เข้าทัศนศึกษาและเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และเรียนรู้เกี่ยว
กับสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 2 
กุมภาพันธ์ 2557 

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมศึกษา โรงเรียน 
Brain School เชียงใหม่ (Nursery Program) 
ได้ เข้าเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิตความเป็นอยู่ของคนล้านนา และรู้จักเรือน
ล้านนาในอดีต ในวันที่ 3 เมษายน 2558 



 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News   57 

กิจกรรมวาดภาพศิลปะสำหรับเด็กภาค
ฤดูร้อน คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจำปี พ.ศ. 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา นำน้องๆจากหลากหลายโรงเรียนที่เข้า
ร่วมกิจกรรม เข้าวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้านนา ในวันที่ 23 มีนาคม 2558 

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา  
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี เข้าศึกษาดูงานด้าน
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนาพื้นถิ่น ในวันที่ 14 
พฤษภาคม 2558 
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โครงการและกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม
จัดโดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 

การจัดกิจกรรมสู่ข้าวเอาขวัญ บัณฑิตสะ
หรี ห้าสิบปี มช. เป็นกิจกรรมท่ีจัดข้ึนเพ่ือบายศรี
สร้างขวัญกำลังใจให้แก่บัณฑิต รุ่นที่ 49 ที่จะ
เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร อีกทั้งเป็นการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียวท่ีจะเข้ามาเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา และร่วมเฉลิมฉลองวันครบ
รอบการสถาปนา 50 ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ในวันที่ 18 มกราคม 2558 ณ เรือนหม่อนตุด 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 

ร่วมจัดบูธนิทรรศการในงานสตรอเบอรี่
และของดีอำเภอสะเมิง ครั้งที่ 14 โดยสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และชุมชนบ้านแม่สาบ ตำบลสะเมิงใต้ อำเภอ
สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 12-15 
กุมภาพันธ์  2558 เพื่อประชาสัมพันธ์เผยแพร่
ข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของชุมชนให้นัก
ท่องเที่ยวและผู้มาร่วมงานได้ศึกษาวิถีชีวิตชาว
ไทล้ือ บ้านแม่สาบ ตามแผนดำเนินงานโครงการ
จัดการด้านศิลปวัฒนธรรมเพื่อรองรับการ
ท่องเที่ยวและเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์ ในชุมชน
บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซ่ึงคำนึง
ถึงวิถีชีวิต วัฒนธรรม ประเพณีชาวไทลื้อชุมชน
บ้านแม่สาบ ให้สอดคล้องไปตามการเปล่ียนแปลง
ของวัฒนธรรมสมัยใหม่ได้ อีกทั้ งเป็นการ
บูรณาการด้านการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมกับ
หน่วยงานภาครัฐ เอกชนและชุมชนในท้องถิ่น
ได้มีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กิจกรรม แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำเดือน 
มกราคม 2558 จัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไท
ลื้อ ที่อาศัยอยู่ ณ หมู่บ้านลวงเหนือ อำเภอดอย
สะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรม
แสดงวิถีชีวิตชาวไทลื้อประกอบด้วย การทำ
อาหารและขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และ
การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ ที่
หาดูได้ยากในปัจจุบัน รวมทั้งกิจกรรมการดุน
โลหะ และวาดภาพบนร่ม ให้ผู้ท่ีเข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติ ณ เรือนไทลื้อ:เรือนหม่อนตุด และ
ศาลาศิลปวัฒนธรรม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ระหว่างวันที่ 29-31 มกราคม 2558 
เวลา 09.00-16.00 น. 

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2558 เวลา 18.00 
น. สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดพิธีเปิดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนา
กับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อ
บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
เปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวต
เศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย
แขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี 

การจัดนิทรรศการวิถีชีวิตล้านนากับเรือนโบราณ ผ่านผลงานจิตรกรรม คุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ นั้น ได้
เน้นผลงานของคุณพ่อบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ จิตรกรล้านนาในอดีต ที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับวิถีชีวิตล้านนากับเรือน
โบราณ นำมาจัดแสดงในนิทรรศการ และมีการจัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “ภาพจิตรกรรมฝาผนังในภาคเหนือ
ของไทย:บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์” โดยอาจารย์ ดร. Sebastian Tayac ผู้ศึกษาวิจัยงานของศิลปินบุญปั๋น เพื่อให้
นักเรียน นักศึกษา ศิลปิน และบุคคลที่สนใจ ได้รับทราบผลงานของศิลปินท้องถิ่นในอดีต และให้สังคมได้รับรู้และ
ตระหนักถึงคุณค่าของงานจิตรกรรมในล้านนา  

นอกจากนี้ การจัดนิทรรศการ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าชม ได้รู้จัก รับทราบและความเข้าใจงานจิตรกรรม
ล้านนา ควบคู่ไปกับสถาปัตยกรรม และวิถีชีวิตของชาวล้านนาในอดีต ในมุมมองของศิลปินรุ่นบุกเบิก ท่ีมีอารมณ์ขัน
และมุมมองล้านนาร่วมสมัยในอดีต โดยสำเนาภาพถ่ายทั้งหมด และของใช้ส่วนตัวของศิลปินบุญปั๋น ที่นำมาจัด
แสดงครั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจาก รศ. เบญจวรรณ ทองศิริ ครอบครัวทายาทของ คุณพ่อบุญปั๋น และคณะ
ทำงานที่ช่วยกันรวบรวมผลงานของคุณพ่อบุญปั่น พงษ์ประดิษฐ์ รวมทั้งการจัดแสดงเครื่องแต่งกาย ภาพลายเส้น
เรือนโบราณ มาจัดแสดงให้ทุกท่านได้ชม โดยนิทรรศการเปิดให้บุคคลทั่วไปได้เข้าชมทุกวันในช่วงตั้งแต่วันที่ 11 
มีนาคม - 10 เมษายน 2558 เวลา 09.30-16.30 น.ณ เรือนลุงคิว พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จัดพิธีมอบรางวัลรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา ประจำปี พ.ศ. 
2557 เพื่อเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่
มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี รองศาสตราจารย์ 
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้
มอบรางวัลให้กับผู้ได้รับการคัดเลือก จำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 

 
1. นายอินสม ปัญญาโสภา สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
2. นายก๋วนดา เชียงตา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 
3. นายสุริยา ยศถาวร สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน 
4. นายบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน 
5. นางวิไล บุญเทียม สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน  

โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นในพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำปี 2558 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรสำนักฯเข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำ
พระพุทธรูปสำคัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
โดย มช. ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญประจำ
มหาวิทยาลัย พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และ
พระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนรถบุษบก 
ร่วมขบวนแห่สรงน้ำพระพุทธสิหิงค์ พระพุทธ
รูปสำคัญใน จ. เชียงใหม่ ในงานประเพณี
สงกรานต์ ประจำปี 2558 โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมสืบสานประเพณีปี๋
ใหม่เมืองล้านนาวันที่ 13 เมษายน 2558 



 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News   61 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี 
อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุ โส ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2558 เพื่อร่วม
แสดงความเคารพ และสืบสานศิลปวัฒนธรรม 
ประเพณีของล้านนาให้มีการสืบทอดและคงอยู่
ต่อไป ณ ลานสัก หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

ผู้ช่วยวิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ 
พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักฯ 
ร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว อดีตผู้บริหาร และคณะ
กรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ประจำปี 2558 เพื่อแสดงออกถึง
ความเคารพและการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี
ล้านนา อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวัน
ปีใหม่ล้านนา วันที่ 29 เมษายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตน
พงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการ
ประชุมวิชาการด้านล้านนาคดีศึกษา ของกลุ่ม
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยในภาค
เหนือ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวต
เศรนี ผู้อำนวยการ กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุม
โรงแรมเชียงใหม่ฮิลล์ วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม 
พ.ศ. 2558 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม   
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมความรู้
ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี โดยมีนายสันต์ทัศน์ 
เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ 
กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าว จัดขึ้นระหว่าง
วันท่ี 27 มิถุนายน – 19 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะ
วันเสาร์ – อาทิตย์ ) ณ สำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และ สำนักบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้
ด้านการนำเท่ียวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ท้องถิ่น ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และ
วัฒนธรรมล้านนา มรดกทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการนำผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ 
วัด โบราณสถาน พิพิธภัณฑ์ และแหล่งท่องเท่ียว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน และลำปาง วันที่ 27 มิถุนายน 
2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการ เป็นประธานเปิดการบรรยายและ
ฝึกปฏิบัติงานใบตองและจักสานล้านนา โดยมี 
อ.สนั่น ธรรมธิ เป็นผู้บรรยายให้ความรู้เรื่องงาน
ใบตองและจักสานล้านนา การบรรยายดังกล่าว
เป็นกิจกรรมในโครงการอนุรักษ์และสืบสาน
ประเพณีล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ร่วม
รับฟังการบรรยายได้รับความรู้และแนวทางใน
การอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้าน
นาอย่างถูกต้องและยั่งยืน ทั้งนี้ ผู้รับฟังการ
บรรยายได้ร่วมฝึกปฏิบัติการทำงานใบตองและ
งานจักสาน อาทิ การทำสวยดอกแบบต่างๆ 
การสานเครื่องใช้จากไม้ไผ่ ในวันศุกร์ที่ 29 
พฤษภาคม 2559  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี   
ผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรม
การทำเครื่องเขินล้านนา โครงการดังกล่าวจัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะ
วันเสาร์ – อาทิตย์ ) ณ สำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยว
กับงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน อาทิ ประวัติ
ความเป็นมาของเครื่องเขินประเภทต่างๆ และ
การฝึกปฏิบัติการทำเครื่องเขินแบบดั้งเดิมด้วย
เทคนิคต่างๆ เพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมสามารถนำไป
พัฒนาต่อยอดทั้งในด้านการสืบสานงานศิลป
หัตถกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึงการ
ถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง ใน
วันที่ 4 กรกฎาคม 2558  

พิธีเปิดการเสวนา ขับซอของกิ๋น พื้นถิ่น
ล้านนา โครงการล้านนาคดีศึกษา มช. ด้านที่ 1 
โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์
ยอง รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเส
วนา และนายสนั่น ธรรมธิ กล่าวรายงานการจัด
งาน กิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการเสวนา
คุณประโยชน์สมุนไพรในอาหาร การสาธิตทำ
อาหารล้านนา การขับขานซอพ้ืนเมือง ณ สถาบัน
วิจัยสังคม ในวันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม 2558 
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สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมกับ เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพ 
จัดกิจกรรม Wrap Up Session Space On“
Run&Learn:New Curatorial Constellations” 
ในวันจันทร์ท่ี 9 กุมภาพันธ์ 2558 ณ ห้องประชุม 
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

กิจกรรมบรรยายพิเศษในหัวข้อ Thai Art 
แก่นักศึกษา มหาวิทยาลัย Coe College 
ประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ เป็นวิทยากร
บรรยาย และได้นำเอาศิลปะการเชิดหุ่นกระบอก
ล้านนาประยุกต์ สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้าน
นา และหัตถกรรมล้านนา มาเผยแพร่และให้
ความรู้แก่นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 5 
กุมภาพันธ์ 2558 

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ   
เจแปนฟาวน์เดชั่น กรุงเทพฯ จัดการอบรม  
เชิงปฏิบัติการ LED Lightning Design 
Workshop เปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา 
และประชาชนทั่วไป ได้มีโอกาสเรียนรู้เกี่ยวกับ
การออกแบบการจัดแสงสำหรับการแสดง   
โดยได้รับเกียรติจาก Mr. Takayuki Fujimoto 
นักออกแบบการจัดแสงสำหรับการแสดงผู้ม ี 
ชื่อเสียงระดับโลก เข้าร่วมให้ความรู้ในการฝึก
อบรมดังกล่าว ในวันพุธที่ 28 มกราคม 2558. 
ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
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สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ 
วิทยาลัยนานาชาติ มช. จัดกิจกรรม Lanna 
Culture Workshop ภายใต้โครงการเรียนรู้
วัฒนธรรมไทย-ล้านนา โดยบรรยายให้ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมล้านนาและจัดฝึกอบรมเชิง
ปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาให้กับนัก
ศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เพื่อให้นักศึกษาชาวต่างชาติที่ได้เข้ามาศึกษาใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความรู้ และมีความ
เข้าใจเก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา และมีเจตคติ
ที่ดีต่อจังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 8 เมษายน 
2558 

กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษาดูงานของผู้บริหาร
และบุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องการใช้
โปรแกรม Adobe Photoshop เบื้องต้น แก่
บุคลากรสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีนาย
ศุภฤกษ์ กุลสุ และนายต่อพงษ์ เสมอใจ นักช่าง
ศิลป์ ให้ความรู้เร่ืองดังกล่าว ในวันท่ี 9 มกราคม 
2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจัดการ
ไวรัสในคอมพิวเตอร์ ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายพิชัย แสงบุญ   
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ให้ความรู้เรื่องดังกล่าว 
ในวันท่ี 15 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้เร่ืองการจัดการ
ความรู้เรื่อง ขั้นตอนก่อนการให้พัสดุจัดซื้อจัด
จ้าง และการรายงานผลการปฏิบัติงานและการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้แก่บุคลากรสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ 
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ และ
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู พนักงานปฏิบัติงาน ให้
ความรู้เร่ืองดังกล่าว ในวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2558 
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรสำนักฯเข้าร่วมโครงการศึกษาดู
งานด้านศิลปวัฒนธรรม เหนือ-ใต้ โดยได้เข้าพบ 
ผศ.ดร.ประภา กาหยี อธิการบดีมหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต พร้อมด้วย อ.ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ 
ผู้ อ ำนวยการสำนั กศิ ลปะและวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต คณะผู้บริหารและ
บุคลากรที่ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้การดำเนินงานด้านส่งเสริมและทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ 
ส่วนแสดงนิทรรศการของสำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และศึกษาดู
งานด้านศิลปวัฒนธรรม ในจังหวัดภูเก็ต ระหว่าง
วันท่ี 5-6 มีนาคม 2558 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ภูเก็ต และจังหวัดภูเก็ต 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 
5 ส. เพื่อการพัฒนาองค์กร ประจำปี 2558 มี
วัตถุประสงค์เพื่อสร้างจิตสำนึกในองค์กรต่อ
สิ่งแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที่
ทำงาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการ
ทำงานด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนา
พื้นที่อาคารสำนักงาน โต๊ะทำงานของบุคลากร
แต่ละคนจากใกล้ตัวสู่บริเวณโดยรอบให้มีความ
สวยงาม เพิ่มพื้นที่ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองใน
การดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่าง
ประหยัด ในวันศุกร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2558   
ณ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 



 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News   67 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ
พัฒนาบุคลากรมุ่งสู่ทีมงานคุณภาพ หลักสูตร 
Better Together โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
ดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 20 มีนาคม 2558   
ณ โรงแรมปราชญ์ ราชพฤกษ์ รีสอร์ท แอนด์ 
สปา เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

การจัดการประชุมของสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมคณะ
กรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้น
เพื่อรายงานผลการดำเนินงานของโครงการล้าน
นาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 24 
มีนาคม 2558 ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวย
การโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงาน
ผลการดำเนินงานของโครงการฯ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ
และเลขานุการอำนวยการโครงการฯ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร จากคณะและส่วนงานต่างๆ   
เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 25 มีนาคม 2558   
ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศาสนา 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญ
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2558 เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหารและบุคลากร
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ 
เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 7 มกราคม 2558 
ณ ห้องประชุม สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้
พระภูมิเจ้าที่เนื่องในเทศกาลปี๋ใหม่เมือง เพื่อ
ความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการ 
พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 9 
เมษายน 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย   
เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวย
การประจำสำนั กส่ ง เสริ มศิ ลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเพ่ือสรุปผลการดำเนิน
งานและร่วมวางแผนการดำเนินงานต่างๆของ
สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันท่ี 29 เมษายน 
2558 ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการ
ดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนาฯ จัดพิธีทำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี
พุทธศักราช 2558 โดยมี รองศาสตราจารย์   
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยมีคณะผู้
บริหาร บุคลากร และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี 
ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
วันพุธที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2558 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและ
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส
ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ โดยมี รองศาสตราจารย์ 
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี เป็นประธานใน
พิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร 
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดัง
กล่าว ในวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ศาลาธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
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นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย
บุคลากร ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ 
ประจำปี 2558 ท่ีจัดข้ึนโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ 
เพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อให้ชาวเชียงใหม่
ได้ร่วมแรงร่วมใจทำบุญและสืบสานประเพณีที่
ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมา โดยมี รองศาสตราจารย์
โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์
และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ เป็นประธานในพิธี 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนชาวเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ในวัน
ที่ 11 มิถุนายน 2558 ณ หน่วยประตูสวนดอก จังหวัดเชียงใหม่ 

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน
สถาปนาสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขึ้น
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติ
งาน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่อดีตผุ้
บริหารสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท่ีถึงแก่กรรม 
รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้าของเรือนโบราณ
ล้านนาท่ีล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการ
สภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการอำนวย
การประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะ
แซม รองผู้อำนวยการฯ และบุคลากรสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 
2 กรกฎาคม 2558 ณ วัดธาตุคำ ตำบลหายยา 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ ร่วมพิธี  
ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจำปี 
2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำเนินงาน  
ด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่   
โดยมีนายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสาย
วัฒนธรรม (ทางข้ึนวัดฝายหิน) วันท่ี 1 มิถุนายน 
2558 
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ร่วมกิจกรรมงานต่างๆของส่วนงานในมหาวิทยาลัยและนอกมหาวิทยาลัย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิด งานวันวิชาการ 
มช. ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. รวม
พลังเพ่ือแผ่นดิน” (Research Path: 5 Decades 
CMU United for the Nation) โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิ เวศน์ นันทจิต 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีฯ ภายในงานมี 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่ 
นิทรรศการ 5 ทศวรรษ วิวัฒน์ มช. งานวัน
วิชาการ ครั้งที่ 10 “วิถีวิจัย: 5 ทศวรรษ มช. 
รวมพลังเพื่อแผ่นดิน และงานสัปดาห์หนังสือ
แห่งปี (CMU Book Fair) คร้ังท่ี 21 ท้ังน้ี สำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการ
โครงการล้านนาคดีศึกษา มช. โดยนำเสนอผล
งานวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดีของคณะ/ส่วน
งานต่างๆ ในมหาวิทยาลัยที่บูรณาการงาน
วิชาการร่วมกัน ในวันที่ 19 มกราคม 2558   
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างาน
บริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อำนวยการ ร่วมพิธีทำบุญ
และพิธีเปิดอาคารสำนักงานการท่องเที่ยวแห่ง
ประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ โดยมีนายวิสูตร 
บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานเชียงใหม่ 
และคณะผู้บริหาร ร่วมให้การต้อนรับ ในวันที่ 
24 มีนาคม 2558 ณ อาคารสำนักงานการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ 
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นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธี
เปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 
5 รอบ 60 พรรษา โดยมีศาสตราจารย์ ดร.นพ.
พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล รองอธิการบดีฝ่าย
แผนงานและพัฒนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธาน โดยนิทรรศการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 2-30 เมษายน 2558 พร้อมกันนี้ ได้มีพิธี
มอบรางวัลแก่ผู้ชนะเลิศการประกวดการเขียน
เรียงความในหัวข้อ “สมเด็จพระเทพในดวงใจ” 
ในวันท่ี 2 เมษายน 2558ณ ห้องโถง ช้ัน 1 สำนัก
หอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธี
ทำบุญครบรอบ 26 ปี แห่งการสถาปนา สำนัก
บริการวิชาการ มช. โดยมีรองศาสตราจารย์ 
นพ.อำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ 
พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและกิจการพิเศษ 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีทำบุญ
ดังกล่าว ในวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2558 ณ 
ห้องประชุมสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม   
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ 
โทรศัพท์ ๐-๕๓๙๔-๓๖๒๕ 
โทรสาร ๐-๕๓๒๒-๒๖๘๐ 



ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๒๓๙  ถนนห้วยแก้ว  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร ๐๕๓-๙๔๓๖๓๗  , ๐๘-๖๑๑๗-๕๒๗๗ 
ส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวชนาภา  คำวงค์) 

Lanna House and 
Way of Life

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี
เล่ม ๔

ล้านนาพฤกษาคดี กินอ้อผะหญา ตำาราหมอดูล้านนา

เรือนพื้นถิ่นล้านนา




