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บทบรรณาธิการ

ว�รส�รร่มพยอมปีที่ ๑๘ (ฉบับที่ ๑และ๒) รวมกันเป็นฉบับพิเศษ
ในเล่มเดียวกันทั้งปี เพ่ือเป็นก�รฉลองครบย่ีสิบสี่ป ี (สองรอบ) ของ 
วันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ใน 
วันที่ ๒ กรกฎ�คม พ.ศ.๒๕๕๙ บทคว�มและเน้ือห�ในเล่มฉบับพิเศษนี ้
กองบรรณ�ธิก�รฯจึงได้รวบรวมเรื่องร�วที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้�นน�ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง 
พื้นถิ่น และพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสถ�นที่ที่สำ�คัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้�น
เรือนจ�กหล�กหล�ยแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมไปถึงประเทศ
ต่�งๆที่มีพิพิธภัณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องกับเรือนกล�งแจ้งพื้นถ่ินและช�ติพันธ์ุ โดย
นักเขียนประจำ�และนักเขียนรับเชิญ รวมทั้งบุคล�กรของสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้เขียนแนะนำ�และเล่�ประสบก�รณ์ท่ีได้มีโอก�สไปเที่ยวชม
ม�เขียนเล่�เพื่อแบ่งปันกัน 

และด้วยโอก�สดังกล่�วน้ีกองบรรณ�ธิก�รตั้งใจรวบรวมคว�มรู ้สึก 
ที่ดี ทั้งคว�มรักผูกพันและคว�มประทับใจของผู้บริห�รและบุคล�กรที่มี
ต่อองค์กรตลอดปีก�รทำ�ง�นที่ผ่�นม� รวมทั้งได้บันทึกร�ยชื่อพร้อมส�ข� 
ของแต่ละท่�นจัดเป็นทำ�เนียบของผู้ที่ได้รับร�งวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้�นน� 
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปีพ.ศ.๒๕๕๙ ท่ีเก่ียวข้องกับด้�นศิลปะและ
วัฒนธรรมในหล�กหล�ยส�ข�รวมจำ�นวนท้ังสิ้น ๓๔ ท่�น

ในน�มของบรรณ�ธิก�รบริห�ร ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่�งยิ่งต่อ
องค์กร หน่วยง�น และบุคล�กรทุกคน ที่ได้ร่วมกันรังสรรค์กิจกรรมต่�งๆ  
ในสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม และพพิธิภัณฑ์เรอืนโบร�ณล้�นน� ได้เกดิขึน้
เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้�นน�อย่�งมีชีวิตชีว�ด้วยจิตวิญญ�ณที่งดง�ม 
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๕ นั้นเป็นต้นม�

และที่สำ�คัญยิ่งต้องขอขอบพระคุณบริษัทศรีวัสสะ โรงแรมร�ชมรรค�
และผู ้สนับสนุนงบประม�ณในก�รจัดพิมพ์ว�รส�รร่มพยอมปีที่  ๑๘  
ฉบับพิเศษ ๒๕๕๙ นี้ให้ดำ�เนินก�รสำ�เร็จลุล่วงด้วยดี 

ขออวยพรให้ทุกท่�นประสบแต่คว�มสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไป

บรรณ�ธิก�รบริห�ร
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี

ผู้อำ�นวยก�ร สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
กรกฎ�คม ๒๕๕๙



สารบัญ วารสารร่มพยอม 
ปีที่  18 ฉบับพิเศษ 
มกราคม - ธันวาคม
พ.ศ. 2559
ISSN 1689-2635 

ภาพปก

อาคารสำานักงาน

สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ภาพ : อุกฤษฏ์ วงศ์สัมพันธ์

1   แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 72 แห่ง 
บน 72 ป้ำยที่จัดท�ำโอกำสรัชกำลที่ 9 
มีพระชนมำยุ 72 ปี พ.ศ.2542

8   พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 
14   พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณมีชีวิต
บ้ำนเขำ บ้ำนเรำ 
วิลำวัณย์ เศวตเศรนี

24   พระเจ้ำไม้  
สนั่น ธรรมธิ

28  พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน 
ตัวอย่ำงแนวทำงสู่ควำมส�ำเร็จ
ดร.สุวิภำ จ�ำปำวัลย์, นเรนทร์ ปัญญำภู

40  ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ แหล่งเรียนรู้กำร
อนุรักษ์สถำปัตยกรรมเพื่อชุมชน
วิภำดำ ศุภรัฐปรีชำ

46  พิพิธภัณฑ์วัดเกตกำรำม
สุขธรรม โนบำง

50  พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุ์วิทยำเวียดนำม 
(Vietnam Museum of Ethnology)
ฐำปนีย์ เครือระยำ

56  อำทิตย์อุทัยที่ไปเมื่อตุลำ (58)
ชุติมำ พรหมำวัฒน์

64  เกำหลีแบบบ้ำนๆ
ต่อพงษ์ เสมอใจ

70  หมู่เฮำคือสมำชิกชมรมฮักตั๋วเมือง
ลลิตำ ธีระสิริ

74  รำงวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้ำนนำ
76  รวมควำมปรทับใจ
80  ข่ำวประชำสัมพันธ์

8

14

46

56

64



จังหวัดเชียงใหม่ผ่�นก�ลเวล�ม�กว่� 720 ปี ช่วง
ระยะจ�กจุดเริ่มต้นที่พญ�มังร�ยสร้�งเมืองจนจนถึง
ปัจจุบัน เมืองเชียงใหม่ยังคงมีผู้คนอ�ศัยอยู่ มีเร่ืองร�ว
ที่ร ่วมสร้�งเป็นประวัติศ�สตร์ ทั้งยังมีโบร�ณสถ�น 
โบร�ณวัตถุ และพื้นที่ต่�งๆ ท่ีเป็นหลักฐ�นบ่งบอกถึง
คว�มเป็นม� 

เรื่อง : สมโชติ  อ๋องสกุล 1

1  รองศ�สตร�จ�รย์สมโชติ อ๋องสกุล กรรมก�รบริห�รหลักสูตรล้�นน�ศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดี
เด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2560  และกรรมก�รมูลนิธินวร�ชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่�ยเหนือ

2  คัดลอกเนื้อห�ม�กจ�ก หนังสือเพื่อเชียงใหม่ : ง�นแปลงเมือง = For Chiang Mai : city renovating mission โดย ศ�สตร�จ�รย์สรัสวดี 
อ๋องสกุล และรองศ�สตร�จ�รย์สมโชติ อ๋องสกุล

ดอยสุเทพ

แหล่งเรียนรู้ประวัติศำสตร์ 72 แห่ง บน 72 ป้ำย
ที่จัดท�ำโอกำสรัชกำลที่ 9 มีพระชนมำยุ 72 ปี พ.ศ.2542

ประวัติศ�สตร์เมืองเชียงใหม่มีทั้งที่จ�รึกเป็นล�ย
ลกัษณ์อกัษร และแสดงด้วยรปูพรรณสณัฐ�นของอ�ค�ร
สถ�นทีซ่ึง่ในปี พ.ศ. 2542 ได้มกี�รจดัทำ�ป้�ยแหล่งเรยีน
รูท้�งประวตัศิ�สตร์ในเมอืงเชยีงใหม่ ในว�ระครบ 6 รอบ 
พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชก�รที่ 
9 ในบทคว�มนี้จึงนำ�เนื้อห�ในแผ่นป้�ยสถ�นท่ีบ�งแห่ง
ม� เพื่อให้ทร�บพอสังเขป 



 ร่มพยอม  1 

ดอยสุเทพ

ดอยสุเทพเป็นดอยในทิวเข�ถนนธงชัย สูง 1,601 
เมตร จ�กระดับนำ้�ทะเล เป็นต้นนำ้�สำ�คัญของเมือง
เชียงใหม่

ดอยสุเทพปร�กฏชื่อในตำ�น�นมูลศ�สน�และชิน
ก�ลม�ลีปกรณ์ว่� “ดอยอจุฉปัุพพตะ” เป็นทีอ่ยูข่องฤ�ษี
ว�สุเทพ ที่ตำ�น�นกล่�วว่�มีบทบ�ทสำ�คัญในก�รสร้�ง
หริภุญไชย สะท้อนให้เห็นว่�ดอยสุเทพมีคว�มสำ�คัญม�
แล้วตั้งแต่สมัยหริภุญไชย

ใน พ.ศ. 1914  พระมห�สุมนเถระ เดินท�งจ�ก
สุโขทัยม�ถึงเชียงใหม่พร้อมอัญเชิญพระบรมธ�ตุม�ด้วย 
พญ�กือน� โปรดฯ ให้ประดิษฐ�นพระบรมธ�ตุที่วัดสวน
ดอกและบนดอยสุเทพ ซึ่งตำ�น�นกล่�วว่� โปรดฯ ให้
สร้�งพระเจดีย์บรรจุพระบรมธ�ตุไว้ ณ จอมเข�ในปีชวด 
อัฏศก จุลศักร�ช 748 (พ.ศ. 1929)

ตั้งแต่นั้นม�พระธ�ตุดอยสุเทพได้รับก�รทำ�นุบำ�รุง
จ�กกษัตริย์เจ้�ผู้ครองนคร และอ�ณ�ประช�ร�ษฎร ์ 
โดยมีเจ้�แก้วนวรัฐ เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 9 เป็นผู้
ลงจอบแรกถนนถึงวัดพระธ�ตุ เม่ือ  30 เมษ�ยน พ.ศ.  
2478

ปัจจุบันดอยสุเทพเป็นอุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-
ปุย และถือเป็นสัญลักษณ์อย่�งหน่ึงของเมืองเชียงใหม่

แม่ข่า

แม่ข่�ปร�กฏชือ่ในตำ�น�นพ้ืนเมอืงเชยีงใหม่ ถอืเป็น
หนึ่งในเจ็ดไชยมงคลของเมือง แม่ข่�ไหลผ่�นหนองใหญ่

ทิศอีส�น แล้วไหลโอบเมืองเลียบกำ�แพงชั้นนอกด้�น
ตะวันออกและด้�นใต้ ลงแม่นำ้�ปิงที่สบข่� มีคว�มย�ว
ประม�ณ  11 กิโลเมตร

เวียงสวนดอก

เวียงสวนดอก ผังเมืองรูปสี่เหลี่ยมกว้�งด้�นละ
ประม�ณ 570 เมตร มีคูนำ้�และกำ�แพงดินชั้นเดียว เดิม
เป็นอุทย�นของกษัตริย์ สันนิษฐ�นว่�เวียงสวนดอก
สร้�งในสมัยพญ�กือน� ซึ่งอ�จเป็นช่วงเวล�เดียวกัน
กับก�รสร้�งวัดสวนดอกใน พ.ศ.1914  ต่อม� ได้มีก�ร
ประดิษฐ�นพระบรมธ�ตุใน พ.ศ.  1918

บ้านวัวลาย

บ้�นววัล�ย เป็นชมุชนท่ีถกูพ�ม�จ�กบ้�นงวัล�ย ซึง่
ตั้งอยู่ที่แม่นำ้�ส�ละวินฝั่งตะวันตกในสมัยพระเจ้�ก�วิละ 
พ.ศ. 2342  เมื่อม�ตั้งถิ่นฐ�นใหม่ได้ใช้ชื่อต�มสถ�นที่อยู่
เดิม เนื่องจ�กช�วบ้�นวัวล�ยเป็นช่�งฝีมือชั้นดีจึงให้ตั้ง
บ้�นเรือนอยู่ในเวียงโดยให้อยู่บริเวณรอบ ๆ  วัดหมื่นส�ร 
มีหน้�ที่ทำ�เคร่ืองเงินถว�ย

ชุมชนแห่งนี้เป็นช่�งทำ�เครื่องเงินที่มีชื่อเสียงม�ก
ม�ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลง�นช้ินสำ�คัญคือทำ�ขัน
เงินขน�ดใหญ่เรียกว่� “สลุงหลวงแม่” น้อมเกล้�ฯ 
ถว�ยสมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ และ 
“สลุงหลวงพ่อ” น้อมเกล้�ฯ ถว�ยพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว

คุ้มหลวงกลางเวียง
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ประตูท่าแพ

วัดยางกวง

แจ่งศรีภูมิ
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คุ้มหลวงกลางเวียง

จ�กหลักฐ�นโฉนดท่ีดินบริเวณน้ีเป็นท่ีตั้งคุ้มหลวง
หรือหอคำ� ของพระเจ้�ก�วิโลรสสุริยวงศ์ เจ้�หลวง
เชียงใหม่ องค์ที่ 6 (พ.ศ. 2399-2413) หอคำ�แห่งน้ีถูก
รื้อไปสร้�งวิห�รวัดกิตติ และวิห�รวัดแสนฝ�งในสมัย
พระเจ้�อินทวิชยนนท์ เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 7 (พ.ศ. 
2413-2440)

ส่วนที่ต้ังคุ้มหลวงน้ัน เจ้�อุปร�ชสุริยะ (ต่อม�เป็น
เจ้�อินทวโรรส เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ท่ี 8) และพระ
ร�ชช�ย�เจ้�ด�ร�รัศมี ได้น้อมเกล้�ฯ ถว�ยเป็นสถ�น
ที่ร�ชก�ร

ในสมยัรชัก�ลที ่ 6  โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งอ�ค�รแบบ
ตะวนัตก ใช้เป็น “ศ�ล�รฐับ�ลมณฑลพ�ยพั” ตลอดสมยั
เทศ�ภิบ�ล และเคยเป็นท่ีประทับแรมเม่ือครั้งพระบ�ท
สมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ลท่ี  7  เสด็จฯ นคร
เชียงใหม่ พ.ศ. 2469  อ�ค�รหลังน้ีได้ใช้เป็นศ�ล�กล�ง
จังหวัดเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. 2527 และ ปรับปรุงเป็นหอ
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์

บริเวณนี้เคยเป็นคุ้มของเจ้�บุรีรัตน์ (เจ้�แก้วมุง
เมือง ณ เชียงใหม่) เดิมมีพื้นท่ีท้ังหมด 8 ไร่เศษ เคย
ร่มรื่นด้วยต้นไม้น�น�พันธุ์ สระบัว ศ�ล�กล�งนำ้� และ
มีฉ�งข้�วใหญ่

เจ้�แก้วมุงเมือง เป็นบุตรของเจ้�ดวงทิพย์และแม่
เจ้�คำ�แสน ดำ�รงตำ�แหน่งเจ้�บุรีรัตน์ ซึ่งเป็นหน่ึงใน
ตำ�แหน่งคณะผู้บริห�รเมืองเชียงใหม่ท่ีเรียกว่� “เจ้�ขัน  
5  ใบ”  ประกอบด้วย เจ้�หลวง เจ้�อุปร�ช เจ้�ร�ชวงศ์ 
เจ้�ร�ชบุตร และเจ้�บุรีรัตน์ ต่อม�ได้รับตำ�แหน่งเสน�
ยุติธรรมในสมัยรัชก�ลท่ี 5

บริเวณคุ ้มนี้ได้ใช้เป็นที่ตั้งบริษัทย�สูบอังกฤษ-
อเมรกินั จนกระทัง่ถงึ พ.ศ. 2484  บรษิทัได้โอนกจิกรรม
ให้สำ�นักง�นย�สูบเชียงใหม่ และต่อม�ท�ย�ทได้ข�ยให้
กระทรวงก�รคลังตั้งแต่วันท่ี  15  มกร�คม  พ.ศ. 2496  
สำ�นักง�นย�สูบเชียงใหม่ได้รักษ�สภ�พส่วนใหญ่ของ
อ�ค�รไว้เหมือนเดิม

ก�าแพงเมืองชั้นนอก

กำ�แพงเมืองชั้นนอกรูปพระจันทร์เสี้ยว โอบล้อม
กำ�แพงเมืองชั้นใน เร่ิมจ�กแจ่งศรีภูมิด้�นทิศตะวันออก

เฉยีงเหนอื เลยีบต�มลำ�นำ�้แม่ข�ลงม�ด้�นทศิตะวนัออก
และทิศใต้ ม�บรรจบกับกำ�แพงชั้นในท่ีแจ่งกู่เรืองด้�น
ตะวันตกเฉียงใต้ ต�มแนวกำ�แพงชั้นนอกมีประตูช้�ง
ม่อย ประตูท่�แพ ประตูหล่�ยแคง ประตูขัวก้อม ประตู
ไหย�หรือประตูห�ยย�

จ�กหลักฐ�นพบว่� กำ�แพงเมืองชั้นนอกสร้�งหลัง
กำ�แพงเมืองชั้นใน เพื่อเสริมแนวป้องกันเมืองเชียงใหม่
ด้�นใต้ให้เข้มแข็ง ปัจจุบันยังคงปร�กฏป้อมปร�ก�ร 
บ�งส่วน สูง 11 เมตร และแนวคันดินส่วนที่เหลือ สูง 
8 เมตร

ประตูท่าแพ

บริเวณนี้ในอดีตเป็นที่ตั้งประตูท่�แพ มีชื่อท่�แพ
เพร�ะเป็นท�งออกสู ่ท่�นำ้�แม่ปิง ประตูท่�แพและ
กำ�แพงช้ันนอกสร้�งร�วพุทธศตวรรษท่ี  22

ในสมัยพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัวฯ 
เรียกบริเวณนี้ว่�ประตูท่�แพชั้นนอก เพ่ือคู่กับประตู
ท่�แพช้ันในซ่ึงตั้งอยู่บนถนนส�ยเดียวกัน ประตูท่�แพ
ชั้นในเดิมชื่อประตูเชียงเรือก ต่อม�ประตูท่�แพชั้นนอก
เส่ือมสล�ยลงเหลือประตูชั้นในแห่งเดียว จึงเรียกประตู
ชั้นในว่� ประตูท่�แพ

เมื่อ พ.ศ.  2528-2529  ประตูเชียงเรือกซึ่งกล�ย
เป็นประตทู่�แพได้สร้�งขึน้ใหม่ ต�มภ�พถ่�ยประตเูมอืง
เชียงใหม่ประตูหนึ่ง

ณ บริเวณประตูท่�แพชั้นนอกนี้เมื่อคืนวันเส�ร ์
ที่  14 – วันอ�ทิตย์ที่  15  มกร�คม  พ.ศ.  2317  ตรง
กับวันเพ็ญเดือนห้� (เหนือ) พระย�จ่�บ้�น (บุญม�) 
แห่งเชียงใหม่ เจ้�ก�วิละ และน้อง ๆ จ�กลำ�ป�ง ร่วม
กับกองทัพกรุงธนบุรีเข้�ตีเชียงใหม่ยึดกลับคืนม�จ�ก 
พม่�ได้สำ�เร็จ หลังจ�กถูกพม่�ยึดครองช่วง พ.ศ. 2101 
– 2317

วัดยางกวง

วัดย�งกวงตั้งอยู ่ภ�ยในเขตกำ�แพงชั้นนอกท�ง
ทิศใต้ของเวียงเชียงใหม่ สันนิษฐ�นว่� “วัดน่�งรั้ว” ที่
ปร�กฏชื่อในนิร�ศหริภุญไชย (พ.ศ. 2060) เป็นช่ือเดิม
ของวัดนี้ ต่อม�ในสมัยพระเจ้�ก�วิละ (พ.ศ. 2325-
2358) ได้ให้ช�วไทเขินจ�กวัดย�งกวงเชียงตุงม�อยู่ใน
บริเวณนี้ และได้บูรณะวัดน่�งรั้วแล้วเปล่ียนช่ือเป็นวัด
ย�งกวง
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ที่วัดนี้พบเศียรพระพุทธรูปสำ�ริดขน�ดใหญ่ ช�ว
เมืองเรียกพระแสนแซว่ (สลัก) ปัจจุบันตั้งแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติเชียงใหม่ 

ประตูช้างม่อย

บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของประตูช้�งม่อย ซึ่งเป็น
ประตูเมืองชั้นนอก เมื่อประม�ณ พ.ศ. 2453-2458 
กำ�แพงดินและประตูนี้ได้ถูกรื้อและต่อม�เมื่อมีก�ร 
เจ�ะช่องกำ�แพงเมืองชั้นใน โดยมีก�รนำ�ชื่อประตูเดิม 
ไปใช้กับช่องท�งใหม่ว่� ประตูช้�งม่อย สืบม� ส่วนถนน
ที่ผ่�นประตูนั้น เรียกชื่อว่� “ถนนช�้งม่อย” และในที่สุด
กำ�แพงเมืองช้ันในส่วนนี้พร้อมกับประตูได้ถูกร้ือลงจน
หมด คงเหลือแต่ถนนช้�งม่อยเพียงอย่�งเดียวท่ียังคง
สืบคำ�ว่� “ข้�งม่อย” ม�จนถึงทุกวันน้ี

ข้อมูลโบราณคดีที่แจ่งศรีภูมิ

ตำ�น�นพื้นเมืองกล่�วว ่� เป็นจุดเริ่มต ้นสร้�ง
เมืองเชียงใหม่สมัยพญ�มังร�ย ต่อม�พญ�ติโลกร�ช

วัดพันเตา

โปรดให้รื้อกำ�แพงเมืองบริเวณนี้ พ.ศ. 2055-2060  
พญ�เมืองแก้วโปรดให้ก่ออิฐบูรณะกำ�แพงเมือง ช่วง 
พ.ศ. 2340-2345 สมัยพระเจ้�ก�วิละ ได้บูรณะอีก 
ครั้งหนึ่ง

ใน พ.ศ. 2539  กรมศิลป�กร ได้ขุดศึกษ�ท�ง
โบร�ณคดี พบหลักฐ�นสำ�คัญ คือ แนวกำ�แพงอิฐก่อ
ซ้อนกัน 2 ชั้น วัสดุที่ถูกเผ�ไหม้จนเป็นชั้นถ่�นสีดำ�และ
ฐ�นโครงสร้�ง

ข้อมูลโบราณคดีท่ีแจ่งกู่เรือง

ก�รขุดแต่งขุดค้นศึกษ�ท�งโบร�ณคดีเมื่อ พ.ศ.  
2539  ได้พบช่องประตูขน�ดกว้�ง ประม�ณ  1  เมตร 
จำ�นวน  2  ช่อง ท�งด้�นทิศใต้และทิศตะวันตกของ
แจ่ง และพบว่�แนวกำ�แพงส่วนนีเ้ป็นกำ�แพงก่ออฐิครอบ
บนแกนดิน

ข้อมูลทางโบราณคดีท่ีก�าแพงดิน

แนวกำ�แพงดินบริเวณนี้อยู่ที่ตำ�บลห�ยย� อำ�เภอ
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เมืองเชียงใหม่ กรมศิลป�กรดำ�เนินง�นขุดค้นศึกษ�แล้ว 
เมื่อ พ.ศ. 2539-2540  พบว่� มีก�รขุดดินจ�กพื้นที่
โดยรอบขึ้นม�ก่อเป็นกำ�แพงดิน บริเวณซ่ึงแต่เดิมเคย
เป็นที่อยู่อ�ศัยของชุมชนล้�นน�ม�ก่อน เนื่องจ�กได้
พบเศษภ�ชนะดินเผ�ประเภทเครื่องถ้วยจ�กแหล่งเต�
ล้�นน� เครื่องถ้วยจีน เศษภ�ชนะดินเผ�เน้ือดินแบบ
พื้นเมือง เศษอิฐ เศษถ่�น และกระดูกสัตว์อยู่ในช้ันดิน
สีดำ�ใต้กำ�แพงดิน จ�กหลักฐ�นดังกล่�วจึงอ�จกำ�หนด
อ�ยุของกำ�แพงดินส่วนน้ีได้ว่�สร้�งขึ้นประม�ณพุทธ
ศตวรรษที่  21-22

พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) ว�ระครบคอบ  300 ปี 
คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ได้มีก�รสร้�งอ�ค�รโบสถ์ขึ้น
อีกหลังหนึ่ง

วัดชัยศรีภูมิ

พญ�แก้วภตู�ธปิร�ชเจ้� หรอืพระเมอืงแก้ว กษตัรย์ิ
ร�ชวงศ์มงัร�ย โปรดให้สร้�งวดัชยัศรภีมู ิเมือ่ พ.ศ. 2062 
ต�มตำ�แหน่งศรีเมือง ในคัมภีร์มห�ทักษ� บริเวณท่ีตั้ง
วัดเคยมีต้นนิโครธ ถือเป็นไม้เสื้อเมืองอันเป็นท่ีม�ของ
สิริมงคล คว�มอุดมสมบูรณ์ และเดช�นุภ�พ จึงได้ช่ือ
ว่�ศรีภูมิ วัดนี้ได้รับก�รบูรณะเม่ือ พ.ศ. 2380  สมัยเจ้�
หลวงพุทธวงศ์ เรียกกันท่ัวไปว่� วัดพันต�เก๋ิน

วัดพันเตา

วัดพันเต� ต�มหลักฐ�นโบร�ณเขียนว่� “วัดพัน
เต�” มีประวัติต�มคว�มเป็นร่วมสมัยกับวัดเจดีย์หลวง 
บริเวณที่ตั้งวัดเดิมเป็นเขตสังฆว�สของวัดเจดีย์หลวง วัด
นี้ได้รับก�รฟื้นฟูตั้งแต่สมัยพระเจ้�ก�วิละ (พ.ศ. 2349) 
เป็นต้นม� ใน พ.ศ. 2418 พระเจ้�อินทวิชย�นนท์ เจ้�
หลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โปรดให้รื้อหอคำ�(ที่ประทับ) 
ของพระเจ้�มโหตรประเทศ เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ท่ี 
5 ม�สร้�งถว�ยเป็ยวิห�รไม้สักท่ีงดง�มท่ีสุดในเชียงใหม่

วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง)

พญ�แสนเมืองม� กษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ย (พ.ศ. 
1928 – 1955) โปรดเกล้�ฯ ให้สร้�งวัดแสนเมืองม�
หลวงในบริเวณเขตพระร�ชฐ�น ซึ่งเป็นพระล�นกว้�ง 
“ข่วงหลวง” จุดที่ตั้งวัดถือเป็นส่วนหัวของข่วง เรียกกัน
ทั่วไปว่�วัดหัวข่วง ได้รับก�รทำ�นุบำ�รุงจ�กกษัตริย์ และ
เจ้�หลวงสบืต่อม� วดันีม้เีจดย์ีทรงกลม เป็นโบร�ณสถ�น

เก่�แก่ที่งดง�มม�กองค์หนึ่ง ในเชียงใหม่ ส่วนหอธรรม
เป็นถ�วรวัตถุท่ีสร้�งขึ้นในช่วงสมโภชเชียงใหม่  700 ปี 
เมื่อ พ.ศ. 2539

วัดเจดีย์เหลี่ยม

เดิมชื่อวัดกู่คำ� พญ�มังร�ยสร้�งพระสถูปขึ้น ณ 
ที่นี้ เพื่อบรรจุอัฐิมเหสีของพระองค์ซึ่งสิ้นพระชนม์ที่
เวียงกุมก�ม ร�ว พ.ศ. 1837 รูปทรงกู่คำ�เลียนแบบกู่
กุด วัดจ�มเทวี ลำ�พูน เป็นสี่เหลี่ยม มีซุ้มพระพุทธรูป
ด้�นละ 15  องค์ พระเจดีย์ได้รับก�รซ่อมแซมคร้ังใหญ่ 
เมื่อ พ.ศ. 2451 โดยคหบดีช�วพม่� ทำ�ให้ซุ้มพระและ
ลวดล�ยพรรณพฤกษ�กล�ยเป็นศิลปะพม่� แต่รักษ�รูป
ทรงเจดีย์เหล่ียมไว้

วัดเกตการาม

วัดเกตก�ร�มเป็นวัดเก่�แก่ท่ีประดิษฐ�นของ
พระเกศ�ธ�ตุ พระธ�ตุเจดีย์ท่ีสำ�คัญแห่งหนึ่งของนคร
เชียงใหม่ บรเิวณท่�นำ�้หน้�วดัเรยีกว่� ท่�สถ�นหลวงเคย
ใช้ประกอบพิธีอุปสมบทอุทกเสม�ในสมัยพระเมืองเกษ
เกล้� กษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ย (ครองร�ชย์ พ.ศ. 2068-
2081 และ พ.ศ. 2086-2088)

จ�กศิล�จ�รึกวัดเกตก�ร�มระบุว่� เม่ือพ.ศ. 2121  
บูรณะเสร็จ พ.ศ. 2124  โปรดให้มีก�รฉลองพร้อมกับ
กัลปน�คนถว�ยเป็นข้�วัดจำ�นวนม�ก

ต�มคำ�บอกเล่� วัดนี้เคยเป็นสถ�นที่ประกอบพิธี
สะเด�ะเคร�ะห์และสรงนำ�้ของเจ้�หลวงเชยีงใหม่ในสมยั
รัชก�ลที่  5  บริเวณวัดเกตก�ร�มซึ่งตั้งอยู่ริมนำ้�แม่ปิง 
เป็นพื้นที่ที่ช�วจีนค้�ข�ยท�งเรือนเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นอยู่
ใกล้วัด วัดนี้จึงเป็นชุมชนช�วจีนตั้งแต่นั้นสืบม�

วัดแสนฝาง

เดิมชื่อวัดแสนฝัง พญ�แสนพู กษัตริย์ร�ชวงศ์มัง
ร�ย (ครองร�ชย์ พ.ศ. 1868-1877) โปรดเกล้�ฯ  ให้
สร ้�งขึ้น สมัยเจ ้�ผู ้ครองนครวัดนี้ ได ้รับก�รบูรณ
ปฏิสังขรณ์หล�ยคร้ัง เช่น พ.ศ. 2421 พระเจ้�อินทวิช
ย�นนท์เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 6  ถว�ยเป็นพระ
วิห�รหอคำ� พร้อมได้สร้�ง “อ�สนะพระเจ้�” ถว�ยต่อ
ม�พระร�ชช�ย�เจ้�ด�ร�รัศมี พระธิด� โปรดให้สร้�ง
อุโบสถ นอกจ�กนั้นหลวงโยนก�รวิจิตรบูรณะพระเจดีย์
และกุฏิสงฆ์
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หอธัมม์ (วัดพระสิงห์)

พระอุโบสถ (วัดพระสิงห์)

วัดนี้เป็นวัดที่เจ้�หลวงเชียงใหม่ และ
เจ้�น�ยบุตรหล�นได้ม�ทำ�บุญกุศล และ
สดับพระสัทธรรมเทศน�อยู่เสมอ เดิม
จึงมีศ�ล�ที่ประทับของเจ้�หลวงไว้ใน
บริเวณวัด

กู่ลาย (วัดพระสิงห์)

เป็นเจดีย์ทรงปร�ส�ท มีห้�ยอด  
ตั้งอยู่หลังวิห�รล�ยคำ� มีท�งเชื่อมจ�ก
ผนังด้�นหลังวิห�ร เข้�สู่อุโมงค์ของกู่ล�ย  
ซ่ึงเป็นสถ�ปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของ
ล้�นน�

ตำ�น�นพื้นเมืองเชียงใหม่กล่�วว่�   
กู ่ล�ยมีม�แต่โบร�ณ พระเมืองแก้ว 
กษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ย (พ.ศ. 2038-
2069) ทรงสร้�งไว้ เม่ือ พ.ศ. 2359  
พระย�ธรรมลังก� เจ้�หลวงเชยีงใหม่ องค์
ที่ 2 โปรดให้ซ่อมแซมขุดแต่ง พบของมี
ค่�จำ�นวนม�ก ทรงให้บรรจุไว้ที่เดิม หลัง
จ�กบูรณะเสร็จแล้วได้มีก�รเฉลิมฉลอง
อย่�งมโหฬ�ร

หอธัมม์ (วัดพระสิงห์)

ศ�สนสถ�นที่สร้�งเพื่อเก็บรักษ�
คัมภีร์ท�งพุทธศ�สน� พระเจ้�ก�วิละ 
เจ้�หลวงเชียงใหม่ โปรดให้สร้�งเมื่อ พ.ศ. 
2354 ได้รับก�รบูรณะครั้งใหญ่ พ.ศ. 
2469  ด้วยพระร�ชศรัทธ� ในพระบ�ท
สมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่หัว ในคร�ว
เสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบมณฑลฝ่�ย
เหนือ

ลักษณะท�งสถ�ปัตยกรรมเป็นหอ
ที่สมส่วนงดง�ม มีสองช้ัน ช้ันล่�งก่ออิฐ
ถือปูน ผนังตกแต่งด้วยประติม�กรรม
ปูนปั้นรูปเทวด�  16  องค์ ในอิริย�บถ
ก�รยืนท่ีแตกต่�งกัน บริเวณท้องไม้
ประดับด ้วยปูนปั ้นรูปสัตว ์หิมพ�นต์
อยู ่ ในกรอบทรงสี่ เหลี่ยมจำ�นวน 75 
ตัว ประกอบด้วย สิงโตจีน มอม สิงห์ 
เงือก ช้�ง กว�ง กิเลน ปล� เหมร�ช   
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คชสีห์  นกยูง  เสือ และนรสิงห์ หอไตร ชั้นบนสร้�งด้วย
ไม้ ผนังด้�นข้�งเป็นฝ�ไม้เข้�ลิ้นปิดทึบ มีลวดล�ยปูนปั้น
ลงรักปิดทองประดับ กระจกเป็นรูปดอกจัน  8  กลีบ
และล�ยหม้อปูรณฆฎะ เหนือประตูมีซุ้มโขงมีลวดล�ย
ปูนปั้นประดับ

หอไตรวัดพระสิงห์ เป็นหอไตรที่งดง�มแห่งหนึ่ง
ในเมืองเชียงใหม่ มีคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม

วิหารลายค�า (วัดพระสิงห์)

ภ�ยในวหิ�รประดษิฐ�นพระพทุธสิหงิค์ มจีติรกรรม
ฝ�ผนัง ผนังด้�นซ้�ยของพระประธ�นเป็นเรื่องสังข์
ทอง ด้�นขว�เป็นเร่ืองสุวรรณหงส์ เป็นผลง�นช้ินเย่ียม
ที่แสดงถึงชีวิต คว�มเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของช�วเชียงใหม่

วิห�รล�ยคำ�สร้�งม�ตั้งแต่สมัยร�ชวงศ์มังร�ย ได้
รับก�รทำ�นุบำ�รุงสืบต่อม�หล�ยสมัย พ.ศ. 2406 ใน
สมัยพระเจ้�ก�วิโลรสสุริยวงษ์ เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์
ที่  6  โปรดให้ซ่อมครั้งใหญ่ ต่อม� พ.ศ. 2429  พระเจ้�
อินทวิชย�นนท์ เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ท่ี  7  โปรดให้
ซ่อมแซมและทำ�บุญฉลองวิห�รน้ี กรมศิลป�กรได้ซ่อม
วิห�รและจิตรกรรมฝ�ผนังในโอก�สสมโภชเชียงใหม่  
700 ปี ใน พ.ศ. 2539

พระอุโบสถ (วัดพระสิงห์)

ลักษณะสถ�ปัตยกรรมเป็นรูปแบบพิเศษแตกต่�ง
กับอุโบสถทั่วไป คือ มีมุขสองด้�นตั้งอยู่ท�งทิศเหนือ
และทิศใต้ ทั้งสองด้�นมีซุ้มประตูตกแต่งด้วยล�ยปูน
ปั้นวิจิตรงดง�ม ภ�ยในมีมณฑปตั้งอยู่ตรงกล�งเป็นที่
ประดิษฐ�นพระประธ�น พื้นที่ในพระอุโบสถจึงแบ่งเป็น
สองส่วนเรียกกันต่อม�ว่� อุโบสถสองสงฆ์ สันนิษฐ�นว่� 
สร้�งให้เห็นเป็นคติเลียนแบบสมัยพุทธก�ลซึ่งภิกษุณี
ต้องบวชในสงฆ์สองฝ่�ย คือบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้ว
จึงบวชในภิกษุสงฆ์

พระอุโบสถเป็นโบร�ณสถ�นเก่�แก่ พญ�แสนเมือง
ม� (พ.ศ. 1828-1944) กษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ยสร้�งไว้
และได้ทำ�นุบำ�รุงโดยสร้�งสืบต่อกันม�หล�ยสมัย พ.ศ. 
2355 พระเจ้�ก�วิละ เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ท่ี 1  พร้อม
กับเจ้�อุปร�ชธรรมลังก�ได้ร่วมกันสร่�ง พ.ศ. 2360  
พระย�ธรรมลังก�โปรดให้สร้�งมณฑปกล�งอุโบสถ

พ.ศ. 2469 พระบ�ทสมเด็จพระปกเกล้�เจ้�อยู่

หัวเสด็จพระร�ชดำ�เนินเลียบมณฑลฝ่�ยเหนือ ได้
พระร�ชท�นทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเบื้องต้น โปรด
เกล้�ฯ ให้เจ้�แก้วนวรัฐ เจ้�หลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 9  
ซ่อมพระอุโบสถแล้วเสร็จ พ.ศ. 2472  จึงจัดง�นฉลอง
พร้อมกับหอไตร

พ.ศ. 2541-2542  วัดพระสิงห์ร่วมกับกรมศิลป�กร
บรูณะในว�ระมงคลสมยัพระบ�ทสมเดจ็พระเจ้�อยูห่วัมี
พระชนม�ยุครบ  6  รอบ

วัดดวงดี

ตำ�น�นพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่�วถึงวัดดวงดีว่� เมื่อ 
พ.ศ. 2304  พระภิกษุวัดนี้ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นครองเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวล�สั้น ๆ ที่เชียงใหม่เป็นอิสระ
ก่อนที่พม่�จะกลับเข้�ม�ปกครองอีกครั้งหนึ่ง (พ.ศ. 
2306-2317)

พ.ศ. 2362  สมัยพระย�ธรรมลังก� เจ้�หลวง
เชียงใหม่ องค์ที่ 2  ได้มีก�รบูรณะและฉลองสมโภช
ภ�ยในวัดมีวิห�รและหอธรรม ประดับด้วยไม้แกะสลัก
ปิดทองที่สวยง�ม

เจดีย์กิ่ว

 คว�มเป ็นม�ไม ่พบเอกส�รร ่วมสมัย ซึ่ง
สันนษิฐ�นว่� คำ�ว่�เจดย์ี ม�จ�กคำ�ว่�เจดยิะ คือรอยหรือ
เครื่องหม�ย กิ่ว คือส่วนที่คอด เจดีย์ก่ิวจึงหม�ยถึงพื้นที่
กิว่คอด สอดคล้องกบัลกัษณะท�งก�ยภ�พ ซึง่แม่นำ�้ไหล
โค้งเข้�ห�กำ�แพงเมือง และเป็นจุดใกล้กำ�แพงเมืองที่สุด 
ตำ�แหน่งนี้อยู่ในแนวเดียวกับกำ�แพงด้�นเหนือ ถือเป็น
เสมือนหลักหม�ยหนึ่งของก�รว�งผังเมืองในอดีต

 บรเิวณนีใ้นอดตีเคยมกี�รแข่งขนัและพิจ�รณ�
คดีคว�มโดยใช้วิธีก�รดำ�นำ้� ซ่ึงน�ยค�ร์ล  บอร์ค ช�ว
นอร์เวย์ ได้เห็นเหตุก�รณ์พิจ�รณ�คดี และบันทึกไว้เมื่อ 
พ.ศ. 2425

นอกเหนือจ�กตัวอย่�งที่ยกม�นี้ ยังมีสถ�นที่อื่นใน
เชียงใหม่ให้ท่�นผู้อ่�นได้ไปศึกษ�และค้นคว้�ในสถ�น
ที่จริง ซ่ึงส�ม�รถดูละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ เพื่อ
เชียงใหม่ : ง�นแปลงเมือง = For Chiang Mai : city 
renovating mission (สรัสวดี อ๋องสกุล และสมโชติ 
อ๋องสกุล เพื่อเชียงใหม่ : ง�นแปลงเมือง = For Chiang 
Mai : city renovating mission. เชียงใหม่ : วนิด�ก�ร
พิมพ์. 2556.)
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ต้ังอยู่ภ�ยในสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงและอนุรักษ์เรือนล้�น
น�ในรูปแบบต่�งๆ ให้กับประช�ชนท่ัวไปได้ศึกษ� ซ่ึง
เรือนแต่ละหลังเป็นเรือนโบร�ณที่ได้รับก�รสนับสนุนให้
รื้อย้�ยนำ�ม�เก็บรักษ�ไว้ จ�กหน่วยง�นและบุคคลต่�งๆ 
ที่เห็นคุณค่�และคว�มสำ�คัญของเรือนล้�นน� ปัจจุบันมี
เรือนอยู่จำ�นวน 8 หลังและยุ้งข้�วอีก 3 หลัง 

1. อาคารทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวัน
ตก (เรอืนลงุควิ)

เป็นอ�ค�รที่มีรูปทรงอิทธิพลสถ�ปัตยกรรมตะวัน
ตก เรียกว่�แบบโคโลเนียล (Colonial) หรือเรือนใน
ยุคอ�ณ�นิคม ได้รับก�รอนุรักษ์ไว้จ�กบ้�นท่ีเคยเป็น
ของน�ยอ�เธอร์ ไลออนแนล คิวริเปอล์ (Mr. Arther 
Lionel Queripel) สร้�งไว้ในร�ว พ.ศ.2465 ลกัษณะ
ของเรอืนสร้�งต�มแบบตะวนัตก เป็นอ�ค�รทรงตกึสอง
ชัน้ใช้อฐิและปนูเป็นโครงสร้�งส่วนพืน้และเพด�นเรอืนใช้ไม้ 

แทน ด้�นหน้�อ�ค�รมรีะเบยีงย�วตลอดทัง้แนว ซึง่เป็น
ลกัษณะเด่นของเรอืนในยคุนี ้ภ�ยในเรอืนแบ่งพ้ืนทีใ่ช้สอย
อย่�งเป็นสดัส่วน มห้ีองต่�งๆ ต�มก�รใช้สอย เช่น ห้องนอน 
ห้องนำ�้ ห้องครัว ฯลฯ ท�งเข้�เรอืนชัน้ล่�งเป็นห้องโถงกว้�ง
และมีเต�ผิงไว้สำ�หรับให้คว�มอบอุน่ในช่วงฤดูหน�ว 

เรือนหลังนี้ตั้งอยู่ในท่ีดินเของน�ยอ�เธอร์ ไลออน
แนล คิวริเปอล์ ตั้งแต่อดีต ภ�ยหลังเมื่อเป็นพื้นที่ของ
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จึงใช้อ�ค�รหลังนี้เป็นสำ�นักง�น
ของสถ�บันวิจัยสังคม และสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ต�มลำ�ดับ ในปัจจุบันได้ย้�ยอ�ค�รสำ�นักง�นใหม่ และ
อนรุกัษ์เรอืนลงุคิวไว้ให้เป็นส่วนหนึง่ของพพิธิภณัฑ์เรอืน
โบร�ณล้�นน�

2. เรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)
เรือนหม่อนตุด เป็นเรือนหลังแรกที่นำ�ม�ปลูกสร้�ง

ไว้ที่สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องด้วย อ�จ�รย์
ศิริชัย นฤมิตรเรขก�ร ได้ทร�บเรื่องก�รประก�ศข�ย
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เรือนของหม่อนตุดจ�ก ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง จึง
ตัดสินใจติดต่อกับเจ้�ของเรือน และขอรับก�รสนับสนุน
งบประม�ณก�รรื้อย ้�ยและปลูกสร้�งใหม่จ�กมูล
นิธิจุมภฏ-พันธุ ์ทิพย์ ในปี พ.ศ.2536 แล้วมอบให้
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแล นับเป็นจุดเริ่มต้นใน
ก�รอนรุกัษ์เรือนโบร�ณล้�นน�และจดัตัง้เป็นพพิธิภณัฑ์
สำ�หรับให้คนทั่วไปได้ศึกษ� 

เรือนหม่อนตุด เป็นเรือนช�วไทลื้อท่ีผสมผส�นกับ
เรือนแบบไทยวน โดยกลุ่มช�วไทลื้อจ�กมณฑลยูนน�น 
ตอนใต้ของจีนอพยพม�อยู่ในเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต ซ่ึงแต่
เดิมเรือนหลังนี้เป็นของ น�งตุด ใบสุขันธ์ ช�วไทลื้อบ้�น
เมืองลวง ตำ�บลลวงเหนือ อำ�เภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชยีงใหม่ สร้�งเรอืนขึน้เมือ่ พ.ศ.2460 โดย พ่อน้อยหลวง 
ส�มีหม่อนตุดเป็นผู้สร้�งขึ้นเอง 

เรือนหม่อนตุดเป็นเรือนไม้ขน�ดกล�งมุงหลังค� 
“แป้นเกล็ด” เรือนด้�นตะวันออกเป็น “เฮือนนอน” 
ส่วนเรอืนทีอ่ยูท่�งด้�นตะวนัตกคอื “เฮอืนไฟ” หรอืห้อง
ครัว อยู่ระดับเดียวกับพื้นเรือนนอน ด้�นข้�งเรือนไฟทำ�
เป็นระเบียงย�วเชื่อมกับช�นหลังเรือน มีบันไดข้ึนเรือน
ทั้งด้�นหน้�และหลังเรือน

3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)
เรือนอุย๊ผดั เป็นของ อุย๊ผัด โพธทิ� อยูท่ีต่ำ�บลป่�พลู 

อำ�เภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐ�นว่�ตัวเรือน
สร้�งขึ้นประม�ณ พ.ศ.2460 โดยท�ง มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์

ทิพย์ และ อ�จ�รย์ศิริชัย นฤมิตรเรขก�ร เห็นถึงคว�ม
สำ�คัญของก�รอนุรักษ์เรือนนี้ จึงได้สนับสนุนก�รรื้อย�้ย
จ�กอำ�เภอจอมทองม�ปลกูไว้ในบรเิวณท่ีตัง้ของสำ�นกัส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ.2537

ลักษณะเป็นเรือนก�แลขน�ดเล็กยกพื้นสูง ทำ�ด้วย
ไม้ทั้งหลัง หลังค�มุงด้วย “แป้นเกล็ด” ตัวเรือนมี 2 จั่ว 
คือ “เฮือนนอน” ทำ�เป็นจั่วขน�ดใหญ่อยู่ท�งด้�นตะวัน
ออก ส่วน “เฮือนไฟ” มีขน�ดเล็กอยู่ท�งด้�นตะวันตก 
ถัดจ�กช�นเข้�ไปด้�นซ้�ยมือมี “ฮ้�นนำ้�” โดยสร้�งจั่ว
ขว�งขน�ดเล็กด้�นหน้�เรือน 

4. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
เรือนหลังน้ีเดิมเป็นของอุ๊ยอิ่นและอุ๊ยแก้ว ธ�ระ

ปัญญ� ตั้งอยู่ที่บ้�นสันต๊กโต (สันติธรรม) หรือบริเวณ
แจ่งหัวลิน ใกล้ๆกับถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัด

อาคารทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก (เรอืนลงุควิ)

เรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)
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เชียงใหม่ ซึ่งอ�จ�รย์วิถี พ�นิชพันธ์ จ�กคณะวิจิตรศิลป์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้ซ้ือเรือนหลังน้ีไว้ โดยมีมูลนิธิ 
มร. ย�ค�ซ�กิ มห�วิทย�ลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญ่ีปุ่น
ได้ให้ก�รสนับสนุนในก�รอนุรักษ์ แล้วนำ�ม�สร้�งใหม่
อีกคร้ัง ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เม่ือ พ.ศ.2540

เรือนพื้นถิ่นเมืองเหนือ เป็นรูปแบบเรือนของคน
ที่อ�ศัยใกล้เวียงเชียงใหม่ในยุคหลังสงคร�มโลกครั้ง
ที่ 2 อย่�งธรรมด�ต�มแบบช�วบ้�นท่ัวไป มีขน�ดเล็ก
กะทัดรัดสำ�หรับครอบครัวเดี่ยว ตัวเรือนยกพื้นไม่สูง
ม�กเมื่อเทียบกับเรือนล้�นน�ในยุคก่อน ลักษณะก�ร
จัดพื้นที่ใช้สอยยังคงมีคว�มคล้�ยคลึงกับเรือนยุคก่อน 
ซึ่งมี “เติ๋น” อยู่ส่วนกล�งของเรือน ทำ�เป็นพื้นยกระดับ
ขึ้นม�จ�กท�งขึ้นหน้�ประตู ไม่มีช�นโล่งด้�นหน้�เรือน 
แต่ทำ�ฝ�ไม้ระแนงโปร่งปิดทุกด้�นแทน 

5. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) 
“เรือนพญ�ปงลังก�” ตั้งต�มชื่อของผู ้เป็นต้น

ตระกูล สร้�งเมื่อ พ.ศ.2439 โดย พ่อน้อยถ�และแม่
หน้อย ซึ่งเป็นลูกเขยและลูกส�วของ พญ�ปงลังก� ต่อ
ม�เรือนหลังนี้กล�ยเป็นมรดกตกทอดไปยัง แม่อุ๊ยคำ�ใส 
ถ�วร ลูกส�วพ่อน้อยถ�และแม่หน้อย จนถึงรุ่นหล�นใน
ยุคปัจจุบัน คือ คุณจรัส วณีสอน ท�ย�ทรุ่นโหลนของ
พญ�ปงลังก� คุณพูนสวัสดิ์ ทองประดี และคุณจรัส วณี
สอน ทร�บว่�สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มกี�รอนรุกัษ์

เรือนโบร�ณ จึงตัดสินใจมอบเรือนหลังนี้ให้ โดยมีมูลนิธิ
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้สนับสนุนค่�ใช้จ่�ยในก�รรื้อถอน
เรือน จ�กบ้�นเลขที่ 769 หมู่ 4 ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วนำ�ม�ปลูกสร้�งใหม่ 

ตัวเรือนขน�ดใหญ่ป�นกล�ง ถือเป็นเรือนของผู้มี
ฐ�นะ สร้�งเป็นเรือนขน�ดสองจ่ัวยกพื้นสูง เรือนใหญ่
เป็น “เฮือนนอน” และมี “เติ๋น” เป็นพื้นท่ีโล่งกว้�ง
เปิดฝ�ผนังด้�นเดียวอยู่ด้�นหน้�เรือน สำ�หรับนั่งทำ�ง�น 
รับรองรับแขกและใช้พักผ่อนในเวล�กล�งวัน ส่วนเรือน
เล็กท�งด้�นตะวันออกคือ “เฮือนไฟ” หรือห้องครัว มี
ประตูด้�นหน้�ออกไปยังช�นระเบียงขน�ดเล็ก ที่เช่ือม
กับบันไดท�งขึ้นเรือน 

6. เรือนกาแล (พญาวงศ์)
เรือนพญ�วงศ์ เป็นชื่อที่ได้ม�จ�กเจ้�ของเรือนคือ 

 เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)

เรือนพ้ืนบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว)
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เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)

เรือนกาแล (พญาวงศ์)

พญ�วงศ์ น�ยแคว่นหรือกำ�นันแห่งบ้�นสบท� แขวง
ป�กบ่อง อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน เรือนหลังน้ีปลูก
สร้�งโดยลูกเขยของพญ�วงศ์ ชื่อว่� พญ�อุด ซ่ึงเป็น
น�ยแคว่นบ้�นริมปิง ได้สร้�งเรือนหลังนี้ให้กับพญ�
วงศ์เมื่อประม�ณปี พ.ศ.2440 เม่ือพญ�วงศ์เสียชีวิตลง
ก็ไม่มีผู้สืบทอดหรืออ�ศัยอยู่ในบ้�นหลังน้ีต่อ จนกระท่ัง 
พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนคำ� อตฺตสนฺโต) เจ้�อ�ว�ส
วัดพระพุทธบ�ทต�กผ้�และเจ้�คณะอำ�เภอป่�ซ�งใน
ขณะนั้น ได้พบเห็น จึงได้ติดต่อขอซ้ือเรือนแล้วทำ�ก�ร
รื้อย้�ยม�ปลูกสร้�งไว้ท่ีวัดสุวรรณวิห�ร บ้�นแม่อ�ว 
ตำ�บลนครเจดีย์ อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน ซึ่งท่�น 
ก็เป็นเจ้�อ�ว�สของวัดนี้ด ้วยอีกแห่งหนึ่ง จ�กนั้น  
น�ยแฮรี่ วอง ช�วสิงค์โปร์ได้ซื้อไว ้ จนกระทั่งใน 
ปี พ.ศ.2541 มูลนิธิ ดร.วิ นิจ – คุณหญิงพรรณี  

วินิจนัยภ�ค ได้สนับสนุนก�รรื้อถอนและมอบเรือนหลัง
นี้ให้แก่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

เรือนพญ�วงศ์ เป็นเรือนไม้หลังค�ทรงจั่วแฝด  
หรือ “สองหลังร่วมพื้น” ยอดจั่วมี  “ก�แล” เป็นไม้
แกะสลักยื่นเลยจ�กป้�นลมว�งไขว้กันอยู่ จึงทำ�ให้มีชื่อ 
เรียกว่� “เรือนก�แล” ซึ่งเป็นเรือนล้�นน�ดั้งเดิมที่นิยม
ทำ�ในช่วงประม�ณ 100 ปีที่แล้ว ลักษณะก�รแบ่งพ้ืนที่
ใช้สอยเป็นแบบล้�นน�โบร�ณ ที่มีช�นโล่ง เติ๋น เรือน
นอน และเรือนไฟ (ห้องครัว) 

7. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)
เดิมเป็นเรือนของ หลวงอนุส�รสุนทรและน�งคำ�

เที่ยง ชุติม� ที่สร้�งให้กับบุตรช�ย คือ น�ยแพทย์ยงค์ 
ชุติม� เมื่อประม�ณปี พ.ศ.2467 เดิมตั้งอยู ่บริเวณ
ตล�ดอนุส�รสุนทร ถนนช้�งคล�น ในคว�มครอบครอง
ของบริษัทสุเทพ จำ�กัด ต่อม�ท�ย�ทได้มอบเรือนให้แก่
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้
ให้ก�รสนับสนุนก�รอนุรักษ์และนำ�ม�สร้�งขึ้นใหม่อีก
ครั้งเมื่อ พ.ศ.2547

มีลักษณะเป็นเรือนไม้ขน�ดใหญ่จำ�นวนสองชั้น 
เป็นรูปแบบเรือนของคหบดีหรือผู้มีฐ�นะนิยมสร้�งขึ้น
ในช่วงสมัยท่ียังคงได้รับอิทธิพลด้�นสถ�ปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก เกิดเป็นรูปแบบที่มีก�รผสมผส�นระหว่�ง
สถ�ปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลกับเรือนพ้ืนถิ่นล้�นน� 
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เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)

เรือนพ้ืนถิ่นแม่แตง

ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)

หลองข้าวป่าซาง

หลองข้าวสารภี
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8. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง
เรือนพื้นถิ่นแม่แตงปลูกสร้�งครั้งแรกประม�ณปี 

พ.ศ.2460 ที่บ้�นป่�ไผ่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 
เดิมเป็นเรือนของ พ่อน้อยปิง แล้วตกทอดม�ถึง น�ง
ข�ล ต�คำ� จ�กนั้นได้ย้�ยม�ปลูกสร้�งไว้ที่สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยก�รสนับสนุนจ�ก
หล�ยองค์กร

เป็นเรือนพืน้ถิน่ทีม่รีปูแบบก�รใช้ง�นของครอบครวั
ในชนบท ตัวเรือนเป็นแบบจั่วแฝดยกพื้นสูงสร้�งด้วย
ไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง ขน�ดเรือนกะทัดรัด จัดสรรพื้นท่ี
ใช้สอยภ�ยในได้อย่�งกลมกลืนกับชีวิตประจำ�วัน มีพื้น
ที่เติ๋น ห้องนอน 2 ห้อง และครัวไฟหลังเรือนที่เชื่อมด้วย 
ระเบียงท�งเดินด้�นข้�งเรือน

9. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)
ยุ้งข้�วของเรือนก�แล (พญ�วงศ์) นำ�ม�ปลูกสร้�ง

ใหม่พร้อมกนักบัเรอืนโดยได้รบัก�รสนบัสนนุก�รอนรุกัษ์
จ�ก คุณแจ่มจิตต์ เล�หวัฒน์ และครอบครัว และรื้อย้�ย
ม�ปลูกขึ้น ณ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เม่ือ พ.ศ.2542

ยุ้งข้�วหรือหลองข้�วเป็นองค์ประกอบสำ�คัญที่อยู ่
คู่กับเรือนของช�วล้�นน� สร้�งจ�กไม้ทั้งหลัง ใช้สำ�หรับ
เกบ็ข้�วเปลอืกไว้กนิได้ตลอดปี หลองข้�วของเรอืนก�แล
ยกพื้นสูงจั่วเดียว ทำ�หลังค�ซ้อนเป็นสองระน�บ หลังค�
ส่วนบนเป็นจั่วสูงชันรองรับด้วยหลังค�ปีกนกท่ียื่นออก
ม�คลุมตัวเรือนหลองข้�ว ก�รตั้งเส�จะว�งเรียงกันเป็น
คู่แล้วสอบเข้�ห�กันเพื่อให้รับนำ้�หนักได้ดี โครงสร้�ง
หลองข้�วเหมือนกับเรือนพักอ�ศัยแต่ไม่มีบันได 

10. หลองข้าวสารภี
หลองข้�งหลังนี้สร ้�งขึ้นเมื่อประม�ณปี พ.ศ.

2450 เจ้�ของคือ พ่อโต (เศรษฐี) ต่อม�ในปี พ.ศ.2551  
Professor Dr. Hans Langholz และภรรย� Dr. Med. 
Dr. Phil Agnes Langholz ได้ให้ก�รสนับสนุนในก�ร
เคลื่อนย้�ยหลองข้�วหลังนี้ม�ไว้ที่สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

หลองข้�วส�รภีเป็นอ�ค�รไม้ขน�ดกล�ง ใต้ถุน
สูงพอประม�ณ ใช้วิธีก�รสร้�งแบบโบร�ณ โดยทำ�
โครงสร้�งหลังค�ใช้วิธีเจ�ะเพื่อเข้�เดือยปล�ยเส� แล้ว
เจ�ะช่องกล�งเส�สอดไม้แวง(รอด) ทะลุส่วนที่เป็น

หลังค�จั่วล�ดตำ่� ตัวเรือนตีไม้ปิดทึบเป็นห้องเอ�ไว้เก็บ
ข้�ว ล้อมรอบด้วยระเบียงช้ันนอก 

ขณะน้ีพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�กำ�ลังดำ�เนิน
ก�รขนย้�ยและปลูกสร้�งหลองข้�วใหม่อีก 1 หลัง โดย
ได้รบัก�รบรจิ�คจ�ก คุณโสภ� เมอืงกระจ่�ง (นนัทขว้�ง) 
ซึ่งเป็นหลองข้�วของตระกูลนันทขว้�ง ที่อยู่ในอำ�เภอ
ป่�ซ�ง จงัหวดัลำ�พนู โดยได้รบัก�รสนบัสนนุงบประม�ณ
ในก�รขนย้�ยและก่อสร ้�งใหม่โดยมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ และได้รับก�รสนับสนุนงบประม�ณในก�รจัด
ภูมิทัศน์โดยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ 

11. หลองข้าวป่าซาง(นันทขว้าง)
เป็นหลองข้�วขน�ดใหญ่ ประเมินอ�ยุต�มรูปแบบ

ท�งสถ�ปัตยกรรมประม�ณ 150-170 ปี รูปแบบหลอง
ข้�วมคีว�มพเิศษทีห่น้�จัว่เป็นรูปนกยงู ซึง่ไม่พบรปูแบบ
นี้ในล้�นน� แต่จะนิยมทำ�ในเมืองเชียงรุ่ง สิบสองพันน�

หลองข้�วป่�ซ�ง ได้รับก�รบริจ�คจ�กคุณโสภ� 
เมืองกระจ่�ง(นันทขว้�ง) ซ่ึงเป็นหลองข้�วของตระกูล
นันทขว้�ง ที่อยู่ในตำ�บลป่�ซ�ง อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัด
ลำ�พูน โดยเคลื่อนย้�ยและนำ�ม�ก่อสร้�งใหม่ ในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับ
ก�รสนบัสนนุงบประม�ณในก�รขนย้�ยและก่อสร้�งใหม่
โดยมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  และได้รับก�รสนับสนุนงบ
ประม�ณในก�รจัดภูมิทัศน์โดยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

เอกสารอ้างอิง
ฐ�ปนีย์ เครือระย�. เรือนล้านนากับวิถีชีวิต. 

เชียงใหม่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่, 2554.

เฉลียว ปิยะชน. เรือนกาแล . เชียงใหม่ : สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่. 2537.

ลมูล จันทน์หอม. ประเพณีความเชื่อการปลูก
เรือนในล้านนาและเรือนกาแล. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์
มิ่งเมือง, 2547.

สนัน่ ธรรมธ.ิ พธิกีรรมและความเชือ่การปลกูเรอืน
ล้านนา. เชียงใหม่ : สุเทพก�รพิมพ์, 2550.

สภุ�พร น�คบลัลงัก์, บรรณ�ธกิ�ร. พพิธิภณัฑ์เรอืน
โบราณล้านนา. เชยีงใหม่ : สำ�นกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่, 2549.
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เรือนที่พักอ�ศัยพื้นถ่ินและสิ่งปลูกสร้�งของแต่ละ
ช�ติพันธุ์ ไม่ว่�จะอยู่ในแถบทวีปใดในโลก ก็เป็นส่ิงท่ี
สะท้อนบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี และคว�มเช่ือ
ซึ่งหลอมรวมส่งผลถึงวิถีชีวิตประจำ�วันของผู้อยู่อ�ศัย 
และจ�กปัจจัยท�งภูมิอ�ก�ศและสภ�พแวดล้อม ได้
ก่อให้เกิดภูมิปัญญ� และลักษณะท�งวัฒนธรรมที่แตก
ต่�งกันไป 

พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง (Outdoor /Open Air 
Museum) ในรูปลักษณะจำ�ลองฉ�กหมู่บ้�น (Village 
Setting) จึงเป็นสถ�นท่ีซึ่งแสดงคุณลักษณะท่ีแตกต่�ง
กันนี้ท่�มกล�งอ�ณ�บริเวณกว้�งใหญ่ โดยก�รรวบรวม
เรือนพักอ�ศัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็น
อยู่ เช่น อุปกรณ์ท�งก�รเกษตร อุปกรณ์ก�รผลิตอ�ห�ร
ของครัวเรือน ข้�วของเครื่องใช้ไม้สอยท่ีใช้ในคว�มเป็น
อยู่พื้นฐ�นตั้งแต่พระอ�ทิตย์ขึ้นจนตะวันลับขอบฟ้� นำ�
ม�เก็บรักษ�ไว้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีคว�มน่�สนใจให้ผู้เข้�

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิต: 
บ้านเขา บ้านเรา

เรื่อง : วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 1

เยี่ยมชมได้เห็น เรียนรู้ถึงคว�มเป็นม� คว�มเป็นอยู่วิถี
ชีวิตของชุมชนบรรพบุรุษผู้สร้�งเมืองสร้�งประเทศใน
อดีต 

พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง จึงเป็นพื้นที่จัดแสดงที่สร้�ง
บรรย�ก�ศให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)
ส�ม�รถนำ�เรือนอ�ศัยและสิ่งปลูกสร้�งที่ได้รื้อถอนจ�ก
แหล่งอ�ศัยเดิมม�ปลูกสร้�งขึ้นใหม่ (Ttranslocation)
โดยพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้งแห่งแรกเกิดขึ้นในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย ต่อม�แนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง
ได้แพร่กระจ�ยไปทั่วทวีปยุโรปและทวีปอเมริก�เหนือ 
พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้งรู้จักกันในหล�ยช่ือ เช่น พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต หรือ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้�ง หรือ พิพิธภัณฑ ์
พื้นบ้�น โดยจุดเด่นที่สำ�คัญคือจะเน้นที่ข้อมูลคว�มรู้
ด้�นวัฒนธรรม และกิจกรรมของชุมชนด้ังเดิมน้ัน

พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นลักษณะเฉพ�ะอย่�งหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง เน้นที่มีบุคคลหรือจำ�ลองผู้คนใน

1 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  
  ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอ�จ�รย์ประจำ� ภ�คศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ฟาร์มปศุสัตว์ ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสตูว์บิงค์ 
Open Air House Museum Stubing (ภาพ:วิลาวัณย์)
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บริเวณนั้น โดยให้มีก�รแต่งก�ยและก�รแสดง (In-
terpretation) ในลักษณะของยุคสมัยดั้งเดิม เสมือน
ผู ้เข้�ชมได้ย้อนยุคเข้�ไปอยู ่ในเหตุก�รณ์และสภ�พ
คว�มเป็นอยู ่ในยุคนั้นๆ ไปด้วยกัน ผู ้คนที่อยู ่นั้นจะ
จินตน�ก�รเรื่องคว�มประพฤติ และปฏิบัติตัวร�วกับว่�
เป็นคนที่พักอ�ศัยในยุคอดีต โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดง
วฒันธรรมสมยัก่อนให้กบัผูช้มในยคุปัจจบุนัได้เหน็และมี
ประสบก�รณ์ร่วมกัน

ก�รเรยีกชือ่ของพพิธิภณัฑ์กล�งแจ้ง และพพิธิภณัฑ์
มีชีวิต ทั้งสองรูปแบบน้ีส�ม�รถสลับเรียกกันได้ โดยจุด
หม�ยเหมอืนกนัคอื เน้นก�รแสดงออกของวัฒนธรรม สิง่
แวดล้อม และประวัติศ�สตร์ โดยจุดแตกต่�งในแนวคิด
ของก�รตั้งชื่อคือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจะเน้นก�รมีคนและ
กจิกรรมของชมุชนเป็นส่วนประกอบม�กกว่� พพิธิภณัฑ์
กล�งแจ้ง ซึ่งจะเน้นสิ่งก่อสร้�งและอ�ค�รม�กกว่� 
อย่�งไรก็ต�มพิพิธภัณฑ์มีชีวิตบ�งแห่งยังมีก�รเน้น
ส่วนประกอบโครงสร้�งและอ�ค�รเป็นส่วนสำ�คัญ เช่น

เดียวกับพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้งบ�งแห่ง ก็มีก�รเน้นเรื่อง
กิจกรรมของผู้คนเช่นเดียวกันอย่�งไรก็ต�มเป้�หม�ย
หลักของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยว
ส�ม�รถเข้�ชมและเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศ�สตร์
ผ่�นประส�ทสัมผัสท�งก�ยภ�พถึงแม้อ�จจะมีข้อมูล
เชิงประวัติศ�สตร์ที่คล�ดเคลื่อนไม่เที่ยงตรงเหมือน
ข้อมูลจ�กก�รบันทึก ด้วยข้ึนอยู่กับก�รตีคว�มและก�ร
ถ่�ยทอดเหตุก�รณ์จำ�ลองน้ันๆ 

ในทวีปอเมริก�เหนือ พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้งจะ
นิยมเรียกว่� พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)โดย
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งแรกตั้งอยู่ที่หมู่บ้�นกรีนฟิลด์ รัฐ
มิชิแกน (Greenfield Village, MichiganState) ก่อ
ตั้งโดยน�ยเฮนรี่ ฟอร์ด (Henry Ford)เมื่อช่วงระ
หว่�งปีค.ศ.1927-1933 โดยมีจุดประสงค์เพ่ือทำ�เป็น
พิพิธภัณฑ์เก็บรักษ�สมบัติก�รประดิษฐ์คิดค้นและของ
อันมีคุณค่�เชิงประวัติศ�สตร์สำ�คัญของตนไว้ให้คนรุ่น
หลังได้เห็นและรู้จัก เพ่ือจะได้เกิดคว�มภ�คภูมิใจ

เรือนพ้ืนถิ่น ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สตูว์บิงค์ 
Open Air House Museum Stubing (ภาพ:วิลาวัณย์)
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กิจกรรมเทศกาลในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง  (ที่มา http://styriarte.com/en/events/tanz-welt-reise/)

เตาเผา( Klin)ไม้ส�าหรับเผาท�าถ่าน.

เรือนเก็บอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์เส้นเชือกหลายประเภท 
(ภาพ:วิลาวัณย์)

ฝาไม้แกะสลักระเบียงบ้าน
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พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของยุโรปเน ้นก�รเก็บรักษ� 
รูปลักษณ์ของอ�ค�รและส่ิงก่อสร้�ง ซ่ึงมักจะต่�งจ�ก
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของทวีปอเมริก�เหนือชึ่งเน้นลักษณะ
เฉพ�ะที่ คือก�รคงไว้ซ่ึงวัฒนธรรม ธรรมช�ติ และ
ประวัติศ�สตร์ของพื้นที่ไว้ เป็นสำ�คัญ 

นกึย้อนคดิถงึประสบก�รณ์ก�รท่องเทีย่วของตนเอง 
ผู้เขียนก็ได้เคยมีโอก�สไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง
ในแถบยุโรปเม่ือสิบกว่�ปีม�แล้ว พิพิธภัณฑ์ที่ว่�นี้เป็น
แหล่งรวบรวมเก็บรักษ�เรือนอ�ศัยแบบวิถีชนบทของ
ช�วออสเตรีย หรือจะเรียกได้ว่�เก็บรักษ�อ�ค�รบ้�น
เรือนแบบชีวิตชนบทจ�กทั่วทุกเขตในประเทศออสเตรีย 
(Austria หรอืเรยีกต�มภ�ษ�ออสเตรยีนว่� Österreich)  
โดยได้รื้อและขนย�้ยเรือนม�ปลูกสร้�งใหม่ในสภ�พเดิม
ด้วยเทคนิคดั้งเดิมในบริเวณพื้นที่กว้�งใหญ่ประม�ณ 60 
เฮคเตอร์ (hectare) พื้นที่จัดแสดงเป็นหุบเข�ซึ่งเต็มไป
ด้วยป่�ไม้มีแม่นำ้�มัวร์(Mur) ไหลผ่�นพิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณกล�งแจ้งแห่งน้ีมีช่ือเรียกว่�ฉตูว์บิง (Austrian 
Open-Air Museum Stübing) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของ
เมืองกร�ซ (Gaz) ประเทศออสเตรีย นั่งรถออกไปจ�ก
เมืองไม่ไกลนัก บริเวณท�งเข้�จะมีป้�ยแผนผังและ
ตัวเลขกำ�กับบอกตำ�แหน่งและจุดบอกทิศท�งให้เดิน
เที่ยวชมบ้�นพื้นถิ่นอ�ศัย รวมทั้งส่ิงปลูกสร้�ง อ�ค�รไม้  
คอกปศุสัตว์ โรงน� อุตส�หกรรมครัวเรือนต่�งๆ พื้นที่
เกษตรกรรม สวนครัวง�นหัตถกรรมร้�นค้�ย่อย และ
ห้องเรียนของโรงเรียนชนบทห่�งไกล

ก�รเดินชมในพิพิธภัณฑ์ฉตูว์บิงนี้ เหมือนกับว่�
เร�ได้เดินท่�มกล�งทัศนียภ�พงดง�มดั่งจินตน�ก�ร
ข้�มหุบเข�จ�กทิศตะวันออกสู่ตะวันตกของประเทศ
ออสเตรยี เทีย่วแวะชมบ้�นเรอืนอ�ศัยโรงน�แบบโบร�ณ
สำ�รวจเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในก�รก่อสร้�งอ�ค�รไม้
ที่พักอ�ศัยของแต่ละภ�คเห็นผู้คนแต่งตัวและใช้ชีวิตใน
อดีต ให้เร�ได้รู้สึกเหมือนเร�เข้�ไปในเยี่ยมบ้�นคนยุค
นั้นจริงๆ เดินเข้�ไปชมห้องครัว (Rauchkuchl-Smoke 
Kitchen)  อุปกรณ์ในครัวเรือน ก�รค้นคิดทำ�เต�เผ�
(Kiln) จ�กก�รสุมว�งเรียงไม้เป็นรูปเต�เผ�เพื่อทำ�ถ่�น
เครื่องอุปกรณ์บดผลไม้ (Die Obstwalze - Wine 
Press) มีลักษณะเหมือนเครื่องมือหมุนโม่แป้งขน�ด
ใหญ่แต่อุปกรณ์นี้ไว้ใช้บดผลไม้เพื่อนำ�ไปหมักในถังไม้
ในโรงทำ�เหล้�องุ่นข้�วของเครื่องใช้เหล่�นี้ได้สะท้อนถึง
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นแต่เดิม 

อุปกรณ์ส�าหรับบดผลไม้ท�าเหล้า 
(ภาพ:วิลาวัณย์)

น�้าจากล�าซุงไว้เลี้ยงสัตว์

บรรยากาศภายในห้องของบ้าน
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คว�มสนุกและคว�มสมบูรณ์ในก�รเดินเยี่ยมชม
กลุ่มอ�ค�รเรือนโบร�ณท่ีพักอ�ศัยในพิพิธภัณฑ์กล�ง
แจ้งนี้ น่�จะเนื่องด้วยก�รได้เห็นกิจกรรมก�รมีชีวิตเป็น
หลักสำ�คัญทำ�ให้ผู้เยี่ยมชมได้มีประสบก�รณ์เรียนรู้และ
ได้สัมผัสจริง บ�งบ้�นที่ได้เดินเข้�ไปในห้องนอน ห้อง
ครัว เข้�ไปแล้วเหมือนกับห้องนั้นๆ มีคนอ�ศัยอยู่เป็น
ประจำ�เพียงแต่ช่วงเวล�ท่ีเข้�ไปในบ้�นน้ัน บังเอิญว่�
เจ้�ของบ้�นออกไปทำ�ง�นที่ในฟ�ร์มยังไม่กลับเข้�บ้�น 
ร่องรอยก�รจัดว�งของใช้เป็นธรรมช�ติ ส�ม�รถหยิบ
จับม�ใช้ได้เลย ไม่ได้ทำ�เป็นก�รจัดว�งเพื่อก�รแสดง
ของ (Display) หรือจัดแบบนิทรรศก�ร (Exhibition) 
เช่นที่เคยเห็นม� บริเวณริมหน้�ต่�งบ้�น และหลังบ้�น
ในสวนจะมปีลกูไม้ดอก พชืผกัสมนุไพร และคอกปศสุตัว์ 

หน้าร้านค้าในหมู่บ้าน  (ภาพ:วิลาวัณย์)

ผู้หญิงนั่งถักผ้าลูกไม้ แผนที่อธิบายต�าแหน่ง บ้านแต่ละหลังในพิพิธภัณฑ์เรือนกลางแจ้งสตูว์บิงค์

บรรยากาศในห้องครัวเรือน
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ที่มีกองหญ้�และนำ้�ไว้ให้ม้�และวัวดื่มกิน อุปกรณ์เครื่อง
มือที่เก็บสะสมจำ�นวนกว่�ร้อยชนิดว�งประกอบกับตัว
อ�ค�รปลูกสร้�งได้อย่�งกลมกลืน ร�วกับมันได้อยู่เช่น
นี้ม�ช้�น�นแล้ว มีเครื่องเรือนท่ีตกแต่งในบ้�น มีแจกัน
ที่มีดอกไม้ซึ่งเก็บจ�กสวนหลังบ้�นนั้นเอง มองไปในทุ่ง
หญ้�จะเหน็แกะและแพะเลม็กนิหญ้� ต�มเรอืนบ�งหลงั
จะมช่ี�งแกะสลักไม้ ช่�งทำ�เส้นเชือก มกี�รต�กหญ้�แห้ง
ไว้สำ�หรับมุงหลังค� มีแม่บ้�นนั่งส�นตะกร้� ทำ�ง�นอยู่
กับเครื่องปั่นด้�ย ถักทอลูกไม้ เย็บปักถักร้อย มีผู้ช�ย
กำ�ลังรีดนมวัว มีก�รทำ�เนยแข็งกิจกรรมหล�กหล�ย
เหล่�นีท้ำ�ให้ก�รเดนิเยีย่มชมพพิธิภณัฑ์มชีวีติในวนัเดยีว 
แต่เท่�กบัเร�ได้เข้�ไปชมหมูบ้่�นหล�ยแห่งโดยไม่ต้องใช้
เวล�น�นในก�รเดินท�งเข้�ไปในหมู่บ้�นอันไกลโพ้นยัง
ได้คว�มเพลิดเพลินผจญภัยไปกับวิถีแบบเกษตรกรรม
ของช�วยุโรปที่ต่�งจ�กวิถีชีวิตของเร� มีบริเวณไว้ให้
ผูค้นทีม่�เทีย่วได้นัง่พกัผ่อน จดุบรกิ�รเครือ่งดืม่ และอบ
ขนมปังด้วยเต�อบโบร�ณหอมกรุ่น มีนักดนตรีบรรเลง
เพลงกล่อมด้วยเครือ่งดนตรท้ีองถิน่ สร้�งบรรย�ก�ศท�ง
วัฒนธรรมครบด้วย รูปรสกล่ินเสียงและสัมผัส 

จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มและท่ีนั่งพัก  (ภาพ:วิลาวัณย์)

สวนครัว และพืชสมุนไพรหลังบ้าน
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บรรยากาศ กิจกรรมการละเล่นส�าหรับเด็ก กิจกรรมสอนเด็กเรียนรู้วัฒนธรรมการท�าขนมในพิมพ์ขนม และแผนที่เรือนต่างๆ 
ของพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านนัมซานฮันอก เมืองโซล เกาหลีใต้ (ภาพ:วิลาวัณย์)
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณมีชีวิตลักษณะใกล้เคียง
กันนี้ในแถบเอเชียที่ผู ้เขียนได้เคยไปเยี่ยมชมมีอยู่สอง
แห่งแห่งแรกมีชื่อเรียกว่�หมู่บ้�นพื้นถ่ินนัมซ�นฮันอก  
(NamsangolHanok Village) ตั้งอยู่ในกล�งเมืองกรุง
โซล (Seoul) ส�ธ�รณรัฐเก�หลี (Korea) หรือเก�หลีใต้
และอีกแห่งเรียกว่� พิพิธภัณฑ์เรือนพื้นถิ่นกล�งแจ้งมิน
ค�เอนของญี่ปุ่น(Nihon MinkaenJapan Open-Air 
Folk House Museum) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจ�กกรุงโตเกียว 
(Tokyo) ทั้งสองแห่งน้ีมีก�รรวบรวมเก็บรักษ�เรือน
อ�ศัย และอ�ค�รปลูกสร้�งดั้งเดิมของท้องถิ่นจ�กท่ัว
ภูมิภ�คของประเทศของตนและม�ทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์
กล�งแจ้งเรือนพื้นถ่ิน โดยมีจุดหลักที่เน้นกิจกรรมให้กับ
เดก็และผูใ้หญ่ ต�มวถีิชวีติของผูค้นในหมูบ้่�นและชมุชน 

บรรยากาศเรือนโบราณ ภายนอกภายในตัวเรือนนั่งเฝ้าสุมไฟเพื่อความอุ่น 
กิจกรรมการย้อมผ้าคราม (indigo dying) ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเรือนพ้ืนถิ่นมินคาเอน ญี่ปุ่น

(ภาพ:วิลาวัณย์)



22 ร่มพยอม 

บรรยากาศกิจกรรมส�าหรับเด็กๆเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธ์ต่างๆของชาวล้านนาโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตวิถีชีวิตล้านนา แอ่วเฮือนเยือน
ผญ๋า หมู่บ้านล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2555-2559
(ภาพ: ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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ก�รที่ได้มีโอก�สไปเห็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิตทั้งของ
ยุโรปและเอเชีย “บ้�นเข� - บ้�นเร�”ทำ�ให้ได้เห็นคว�ม
คล้�ย คว�มต่�ง บ่งบอกจิตวิญญ�ณ และภูมิปัญญ�ของ
ผู้คนที่ต่�งสภ�พแวดล้อม ภูมิอ�ก�ศ และวัฒนธรรม นับ
เป็นจุดดึงดูดที่ทำ�ให้เรือนเก่�แห่งอดีตที่ไม่มีสีสัน กลับมี
คว�มสดใส มีเสน่ห์ในก�รเดินเที่ยวชมต�มคว�มสนใจ
ที่อย�กจะค้นห� ผู้เขียนเองต้องยอมรับว่�เป็นส่ิงแปลก
ใหม่ทีไ่ด้เหน็ พพิธิภัณฑ์กล�งแจ้งเรอืนพืน้ถิน่เหล่�นี ้เป็น
ไปต�มคำ�นิย�มที่กล่�วม�ข้�งต้นของคำ�ว่� พิพิธภัณฑ์ 
มีชีวิตได้อย่�งสนิทใจ ก�รที่ได้เห็น “บ้�นเข�” จึงทำ�ให้
อย�กที่จะเห็นกลุ ่มพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�ที่
สำ�นกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มช. “บ้�นเร�” เองนีม้ชีวีติ
ด้วยกิจกรรมต่�งๆ ของผู้คนช�วล้�นน�ผู้เป็นเจ้�ของ
เรือนต่�งๆ เรือนพักอ�ศัยหนึ่งในปัจจัยสี่นี้ส�ม�รถ
ถ่�ยทอด บอกเล่� เรื่องร�ว วิถีชีวิตประจำ�วันของผู้คน 
ประเพณี คว�มเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีพัฒน�ก�ร
เรื่อยม�ตั้งแต่ครั้งอดีตจนปัจจุบัน จึงเป็นแรงบันด�ลใจ
ให้เกิดโครงก�ร: พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณมีชีวิต : วิถีชีวิต
ล้�นน� “แอ่วเฮอืนเยอืนผญ๋�”ณ พพิธิภณัฑ์เรอืนโบร�ณ
ล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555อย่�งต่อเนื่องแต่นั้นม�

กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตีข้าว การทอผ้า และงานจักสาน
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พระเจ้ำไม้
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

พระเจ้�ไม้ หม�ยถึงพระพุทธรูปท่ีแกะจ�กไม้

ชนิดต่�ง ๆ ต�มคว�มเช่ือ ซ่ึงโดยท่ัวไปแกะขึ้นจ�กไม้

ท่อนเดียวชนิดเดียว แต่บ�งองค์แกะจ�กไม้หล�ยชนิด

ประกอบกัน

ไม้สร้างพระเจ้า
จ�กก�รศึกษ�ของ ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิลักษณ์  ศรี

ป่�ซ�ง แห่งมห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� 

วิทย�เขตเชียงใหม่ พบว่�ไม้ท่ีนิยมนำ�ม�สร้�งเป็นเป็น

พระพทุธรปูหรอืพระเจ้�นัน้ โดยทัว่ไปเหน็จะได้แก่ ไม้สกั 

ไม้สะหรี (โพธิ์) ไม้สะเลียม (สะเด�) ไม้แก่จันทน์ (จันทน์

หอม) เป็นต้น นอกจ�กนี้ยังพบว่�มีไม้ชนิดอื่น ๆ  อีก เช่น 

ไม้แก้ว (พิกุล) ไม้จำ�ป� ไม้จำ�ปี ไม้เดื่อปล่อง เดื่อเกลี้ยง 

ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ซ้อ ไม้ขนุน เป็นอ�ทิ

คติ เกี่ยวกับไม ้มงคลที่นำ�ม�สร ้�งพระเจ ้�นั้น 

บ�งส่วนได้รับคว�มเชื่อม�จ�กไม้โพธิฤกษ์ คือไม้ที่

พระพุทธเจ้�ทุกพระองค์ประทับใต้ร ่มไม้นั้น ๆ ใน

ก�รตรัสรู้ อย่�งที่ปร�กฏตำ�น�นมูลศ�สน� ได้แก่ ไม้

ทองกว�ว ไม้แคฝอย ไม้ไทร ไม้บุนน�ค ไม้มะเกลือ ไม้

มะเดื่อ ไม้สะเด� ไม้จำ�ป� ไม้ฝ�ง เป็นต้น

พระเจ้�ไม้ที่มีขน�ดใหญ่บ�งองค์มีช่ือเสียงเป็นที่

เค�รพศรัทธ� เช่น พระเจ้�ที่สร้�งด้วยไม้สัก คือ พระ

พุทธนเรศวร์สักชัยไพรีพิน�ศ วัดบุพพ�ร�ม อำ�เภอเมือง 

จงัหวดัเชียงใหม่ พระเจ้�ทีส่ร้�งด้วยไม้สะเด� คือ พระเจ้�

สะเลียมหว�น วัดพระธ�ตุศรีจอมทอง อำ�เภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ และพระเจ้�แก่นจันทน์ วัดเจ็ดยอด 

อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

1 ผู้เชี่ยวช�ญด้�นศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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พรหม  ปริวรรตจ�กคัมภีร์ใบล�นวัดแม่ตำ๋� ตำ�บลท่�ก๊อ 

อำ�เภอแม่สรวย จังหวัดเชียงร�ย ว่�

 “...ที่น้ีจักกล่าวอุปเทสอันจักสร้างแปลงยังพุทธ

รูปเจ้าหื้อวุฑฒิจ�าเริญแลอยู่ดีมีสุข...ห้ือมีเครื่องปูชา 

มีข้าวตอกดอกไม้ไปปูชาเอาไม้เด่ือปล่อง ขอจิ่มไม้

เด่ือปล่องน้ันด้วยค�าปราถนามักแห่งตน แล้วเอามา

ตากแห้งไว้ แล้วสลักแปลงพุทธรูปเจ้า แล้วลงโขง

ชะตาใส่ในแผ่นเงิน...ขดพันแผ่นเงิน...เข้าใส่ในกลวง

พระเจ้า...เอาไม้ม่วงพระญายอมาแปลงเป็นจกิโมลตีดิ

ปลายบน...ไม้หนุนมาแปลงเป็นแท่น ...ไม้ทันเป็นแขน

ขวา ไม้หมากเป็นแขนซ้าย ...แล้วฝังน�า้รกัหือ้หมัน้ ...”  

คว�มว่� ณ ที่นี้จะขอกล่�วอุปเทศแห่งก�รสร้�ง

พระพุทธรูปอันจะทำ�ให้เกิดคว�มสุขคว�มเจริญ ให้นำ�

โดยปกติแล้ว พระเจ้�ไม้ขน�ดใหญ่ มักเป็นพระเจ้�

ของเจ้�ภ�พระดับผู้มีอำ�น�จหรือคนหมู่ม�กระดับชุมชน 

แต่ที่มีโดยทั่วไปมักเป็นพระเจ้�ขน�ดเล็กแกะจ�กไม้

ท่อนเดียวมีทั้งหมด  ๔  อิริย�บถ คือ พระเจ้�ยืน พระเจ้�

เดิน พระเจ้�นอน และพระเจ้�น่ัง ท่ีปร�กฏม�กท่ีสุด คือ 

พระเจ้�นั่ง ซึ่งมี  ๒  ป�ง คือ ป�งสม�ธิและป�งชนะม�ร 

ป�งชนะม�รมีจำ�นวนม�กที่สุด ส่วนม�กอ�ยุประม�ณ  

๗๐ – ๑๕๐ ปี สร้�งถว�ยวัดเพื่อหวังอ�นิสงส์และสืบ

ต่ออ�ยุพระศ�สน�

ส่วนพระเจ้�ที่แกะจ�กไม้หล�ยชนิดประกอบกัน

เป็นองค์พระ มักเป็นพระเจ้�ไม้ประจำ�ชะต�ปีเกิด สร้�ง

ขึ้นเพื่อเอ�ไว้สักก�รบูช�หวังคว�มเป็นสิริมงคล พระเจ้�

ไม้ประเภทนี้ มีตำ�ร�ในก�รสร้�ง อย่�งท่ี ศรีเล�  เกษ
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ข้�วตอกดอกไม้ไปทำ�พธิพีลเีอ�ไม้มะเดือ่ปล่องด้วยคำ�ตัง้

คว�มปร�รถน� นำ�ม�ต�กแห้งไว้แล้วแกะเป็นพระพุทธ

รูป ผูกดวงชะต�ลงในแผ่นเงินม้วนใส่ในโพรงขององค์

พระ เอ�ไม้มะม่วงพระญ�ยอม�ทำ�เป็นโมลี ไม้ขนุนทำ�

เป็นแท่นบลัลงัก์ ไม้พทุร�เป็นแขนขว� ไม้หม�กเป็นแขน

ซ้�ย ใช้นำ้�ย�งรักเชื่อมรอยให้สนิทแน่น

การสร้างพระเจ้าไม้
ตำ�ร�ของวัดแม่ตำ๋� กล่�วถึงสัดส่วนของพระเจ้� ซ่ึง

สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนแห่งก�รสร้�งพระพุทธรูปท่ีสร้�ง

ด้วยวัสดุอื่นๆ โดยท่ัวไป และน่�จะนำ�ม�เป็นม�ตร�ก�ร

วัดเพื่อสร้�งพระเจ้�ไม้ด้วยเช่นกัน ตำ�ร�ดังกล่�วระบุว่�

“...ห้ือแทก (วัดขนาด) แต่หัวเข่าทัง ๒ เข้าหา

กัน กว้างเท่าใดหื้อเอามาหักเป็น ๔ ส่วนเอาส่วนนึ่ง

แทกแต่นั่งขึ้นเถิงสายดือ แต่สายดือขึ้นเถิงอก แต่อก

เถิงคาง แต่คางถึงตีนผม ปล้องแขนแต่เค้าแร้ (รักแร้) 

ถึงศอกข้างในเท่าหน้า แต่ศอกถึงข้อมือเท่าหน้า แต่

ข้อมือถึงปลายนิ้วเท่าหน้า นิ้วมือยาวเกิ่งหน้า ข้อมือ

หัก ๓ ฝ่ามือกว้างเท่าเก่ิง หน้าผากพาดกว้างเกิ่งหน้า 

ปล้องขาปล้องแฅ่ง (แข้ง) เท่าหน้า ฝ่าตีนเท่าหน้า นิ้ว 

นิ้วเท้าให้เอาความยาวใบหน้าตีนเอาหน้าหัก ๓ เอา

นึ่ง หักนิ้วเป็น ๒ เป็นฅ่อ(ข้อ)ตีน แต่นมถึงจอมบ่าเท่า

หน้าแหล่ (ไหล่) กว้าง ๒ หน้า เอาหน้าหัก ๔ ทุม(ท้ิง) 

๑ เป็นหว่างนมทั้ง ๒ เอาหน้าหัก ๓ เอาหนึ่งเป็นปาก 

เป็นตายาว เป็นหน้าผาก ตุ่มตานั้น หือกลมดังกลีบ

งัวอุสุภราช หน่วยตาห้ือเหลี้ยม (แหลม) ดังกลีบหอม

เทียม(กระเทียม) คิ้วก่อง (โก่ง) ดังธนูอินท์ หูยาวเท่า

หน้า ปลายหูเพียง (ระดับ) คิ้วเทิอะ...”

แปลความว่า

- วัดขน�ดช่วงเข่�ท้ังสอง แบ่งเป็น ๔ ส่วน

- เอ�ส่วนหนึ่งเป็นขน�ดที่นั่งถึงสะดือ สะดือถึง

อก อกถึงค�ง ค�งถึงตีนผม (ช่วงใบหน้�) รักแร้ถึงศอก 

สีข้�งเท่�กับใบหน้� ศอกถึงข้อมือเท่�ใบหน้� ข้อมือถึง

ปล�ยนิ้วมือเท่�ใบหน้� นิ้วมือย�วเท่�กับครึ่งหนึ่งของ

ใบหน้� ฝ่�มือและนิ้วมือให้แบ่งเป็น ๓ ส่วน สองส่วน

เป็นคว�มย�วฝ่�มือ หนึ่งส่วนเป็นคว�มย�วนิ้วมือปล้อง

ข�และปล้องแข้งเท่�ใบหน้� ฝ่�เท้�เท่�ใบหน้� นิ้วเท้�

ย�ว ๑/๓ คว�มย�วของใบหน้� แบ่งคว�มย�ว๒/๓ ของ

ใบหน้�เป็นข้อเท้�

- วัดตั้งแต่นมถึงบนบ่� และคว�มกว้�งของช่วงไหล่

ย�วเท่�กับคว�มย�วสองเท่�ของใบหน้�

- เอ� ๓/๔ เป็นระยะห่�งของนมท้ังสอง

- เอ� ๑/๔ ของคว�มย�วใบหน้�เป็นคว�มย�วของ

ป�ก ต� และหน้�ผ�ก

- นัยน์ต�ให้กลมดั่งกลีบเท้�วัวอุสุภร�ช ต�แหลม

ดั่งกระเทียม

- ค้ิวโก่งดั่งคันธนูของพระอินทร์

- หูย�วเท่�ใบหน้� ส่วนบนสุดของใบหูอยู่ระดับ

เดียวกับค้ิว

กล่�วเฉพ�ะก�รสร้�งพระเจ้�นี้  เท ่�ที่สังเกต  

พระเจ้�ไม้ที่มีขน�ดไม่ใหญ่โตนัก ส่วนหนึ่งมิได้เคร่งครัด

ต�มตำ�ร� คงสร้�งโดยอ�ศัยก�รกำ�หนดขน�ดจ�กของ

ช่�งผู้แกะเป็นส่วนใหญ่

อนึ่งคว�มย�วหรือคว�มสูงของพระเจ้�ไม้ โดทั่วไป

นิยมให้มีขน�ดเท่�คว�มย�ว ๑ คืบ หรือ ๑ ศอก ของ

ผู้ท่ีเป็นเจ้�ภ�พสร้�งพระเจ้�องค์นั้น ด้วยเชื่อว่�จะเพิ่ม

คว�มเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น

เม่ือได้ขน�ดต�มสัดส่วนแล้วจึงลงมือแกะเป็นรูป 

ต�มด้วยก�รสลักเสล�จนเสร็จส้ินแล้วขัดสีตกแต่ง ลงรัก

ปิดทองให้งดง�ม  ดงัทีท้่�ยตำ�ร�ข้�งต้นกล่�วว่� “ขดัหือ้

ดี แล้วทารักใส่ฅ�าหื้องาม ...”

การอบรมสมโภช
พธิกีรรมสำ�คญัยิง่หลงัเสรจ็สิน้ก�รสร้�งองค์พระคอื

ก�ร “บวชพระเจ้า” “เบิกบายรวายสีพระเจ้า” หรือ 

“อบรมสมโภชพระเจ้า” คือพธิพุีทธ�ภิเษกเพือ่สถ�ปน�

องค์พระให้เกิดคว�มศักดิ์สิทธิ์ โดยกำ�หนดให้ประกอบ

พิธีในวันเกิดของเจ้�ภ�พ ซึ่งในพิธีต้องจัดเตรียมเครื่อง

พิธีดังปร�กฏในตำ�ร�ของวัดเมืองร�ม ตำ�บลน�เหลือง 

อำ�เภอเวียงส� จังหวัดน่�น ว่�

“...เราเกดิวนัใดหือ้เบกิบายวนันัน้  หือ้ม ีเบีย้หมืน่ 

หมากหม่ืน พลูยาแลอันแลห่อ เทียนใหญ่ ๔ คู่ เทียน

หน้อย ๘ คู่ น�้าต้ หม้อ สาด หมอน กล้วยเครือ พร้้าว

เครือ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ...นิมนต์พระสังฆเจ้าห้ือ

พอ ๕ ตน สูตรมหามังคละเบิกบายรวายสี แล้วสระ

สรงอบรมด้วยเครื่องปูชาแล...”



 ร่มพยอม  27 

คว�มว่� ให้ประกอบพิธีในวันเกิดของตน โดยจัด

เตรียมเบี้ยหมื่น (เบี้ย ๑๐๐ เส้น) หม�กหมื่น (หม�ก

แห้ง ๑๐๐ เส้น) พลูและย�เส้นอย่�งละ ๑ ห่อ เทียน

ใหญ่ ๔ คู่ เทียนเล็ก ๘ คู่ คนโท หม้อนำ้� เสื่อ หมอน 

กล้วย ๑ เครือ มะพร้�ว ๑ ทะล�ย ข้�วเปลือก และ

ข้�วส�ร พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป สวดสมโภช แล้ว

บูช�ด้วยเครื่องสักก�ระ

วัตถุประสงค์ในการสร้าง
ก�รสร้�งพระเจ้�ไม้มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่�ง อย่�ง

หนึ่งสร้�งขึ้นถว�ยไว้เพื่อสืบต่อพระศ�สน� แล้วตั้งคว�ม

คว�มปร�รถน�รับอ�นิสงส์ไปตลอด ตร�บจนเข้�พระ

นิพพ�นเป็นที่สุด อีกอย่�งหน่ึงสร้�งเป็นพระพุทธรูป

ประจำ�ตัว หรือประจำ�ช�ต�ปีเกิด เพื่อตั้งไว้สักก�รบูช�

โดยมุ่งหวังคว�มเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซ่ึงอย่�งแรกถว�ย

ไว้กับวัดในโอก�สต่�งๆ อย่�งท่ีสองประดิษฐ�นไว้ ณ หอ

พระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเคหสถ�นท่ีย่ืนออกนอกช�ยค�

เรือน ต่อม�ประดิษฐ�นบนห้ิงพระประจำ�บ้�น

อานิสงส์สร้างพระเจ้าไม้
ในคมัภร์ี “อ�นสิงส์สร้�งพระเจ้�” ของวดัศรสีพุรรณ 

ตำ�บลแม่ใจ อำ�เภอแม่ใจ จังหวัดพะเย�กล่�วถึงอ�นิสงส์

สร้�งพระเจ้�ไม้ว่�ได้อ�นิสงส์ ๒๕ กัปป์ ดังข้อคว�มว่� 

“โย ชโน อันว่� ฅนทังหล�ยผู้ใด กโรติ แลได้สร้�งแปลง

พุทธปฏิมัง ยังรูปแห่งพระพุทธเจ้� กัฏฐ�นัง แล้วด้วยไม้

ดั่งอั้น โส ชโน อันว่�ฅนผู้น้ัน อนุภวติ ก็ได้เสวยยังผละ

อ�นิสงส์บุญอันนั้น ปัญจวีสติกัปป�นิ ได้ ๒๕ กัปป์แล”

ส่วนในเรื่องเดียวกันของวัดบ้�ท่อ ตำ�บลป่�ตัน 

อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่�ห�กผูใดได้สร้�งพระเจ้�

ด้วยไม้จนัทน์และไม้ศรมีห�โพธิจ์ะได้อ�นสิงส์ม�กม�ยห�

ท่ีสุดไม่ได้ ดังข้อคว�มว่� “ทายกะผู้ใด อันได้สร้างพุทธ

พิมพาสารูป แล้วด้วยไม้จันทน์แลไม้มหาโพธ์ิ อนุภวัน

ติ ก็จักได้เสวยยังผละอานิสงส์ อนันตานิ อันหาที่สุดบ่

ได้ อัปปมาณานิ อันหาประหมาณบ่ได้ แท้ดีหลีแลฯ”

ก�รสร้�งรูปเค�รพขององสมเด็จพระสัมม�สัมพุทธ

เจ้�น้ัน ส�มรถสร้�งได้จ�กวัสดุต่�งๆ กัน ดังที่คัมภีร์

อ�นิสงส์สร้�งพระพุทธรูปฉบับต่�งๆ ระบุไว้มีทั้งทองคำ� 

เงิน รัตนช�ติ โลหะ ง�ช้�ง หิน อิฐ ไม้ ครั่ง ดิน หรือแม้

กระทั่งว�ดรูปลงบนใบไม้ ทั้งหมดล้วนได้อ�นิสงส์ม�ก

น้อยต่�งกันไปต�มร�ค�และคุณภ�พของวัสดุนั้นๆ

กระนั้นคว�มนิยมก็ยังอยู่ที่ก�รสร้�งด้วยไม้  ทั้งนี้

อ�จเป็นเพร�ะเหตุผลที่ว่� ก�รว�ดรูปบนใบไม้อ�จเห็น

ว่�ไม่คงทนถ�วร ก�รปั้นด้วยดิน ครั่งหรือแกะจ�กอิฐ

อ�จดไูม่สวยง�ม  ส่วนนอกนัน้อ�จเป็นเพร�ะห�ย�กหรอื

ร�ค�แพงเกินกำ�ลังจัดห�

อย่�งไรก็ต�ม ก�รสร้�งพระพุทธรูปด้วยไม้ก็ห�ได้

ขึ้นอยู่กับกำ�ลังทรัพย์หรือฐ�นันดรอย่�งเดียวไม่  เพร�ะ

จำ�นวนพระเจ้�ไม้ในล้�นน�มีจำ�นวนม�กม�ย และใน

จำ�นวนเหล่�นั้น จ�กก�รสังเกตชื่อเจ้�ภ�พจ�กจ�รึกบน

ฐ�นพระพบว่�มีท้ังเจ้�ภ�พท่ีมีฐ�นะเป็นกษตัริย์ เจ้�เมือง 

ขุนน�ง คหบดี และช�วบ้�นทั่วไป กอรปกับก�รสังเกต

ฝีมือช่�งมีทั้งระดับช่�งหลวง และช่�งฝีมือทั่วไป คว�ม

นิยมสร้�งด้วยจึงน่�จะขึ้นอยู่กับคว�มศรัทธ�ม�กกว่� 

เพร�ะไม้ที่ตำ�ร�ระบุมีชนิหรือให้เลือกในเชิงคว�มหม�ย

ม�กกว่�วัสดุอื่นๆ กล่�วคือ ส่วนหนึ่งเป็นไม้โพธิฤกษ์ 

อีกส่วนหนึ่งล้วนแล้วแต่มีคว�มหม�ยอันมงคลต่อชีวิต

ของผู้ถว�ย พระเจ้�ไม้จึงด�ษด่ืนในแดนล้�นน�และรัฐ

ประเทศใกล้เคียง
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พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน
ตัวอย่ำงแนวทำงสู่ควำมส�ำเร็จ1 

เรื่อง: ดร.สุวิภ� ป�วัลย์ 2  และ นเรนทร์ ปัญญ�ภู 3 

1 บทคว�มนี้เป็นส่วนหนึ่งของง�นวิจัย เรื่อง “ความส�าเร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดล�าพูน”ภ�ยใต้โครงก�รวิจัยและ
กิจกรรมง�นด้�นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ปีงบประม�ณ 2555-2556

2 นักวิจัย สถ�บันวิจัยสังคม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
3 นักจดหม�ยเหตุอิสระ เจ้�ของพิพิธภัณฑ์ Mickey’s house จังหวัดลำ�พูน

เป็นที่รับรู ้โดยทั่วไปว่า การจัดการพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นต้องอาศัยท้ังก�าลังกาย ก�าลังทรัพย์ของผู้เป็น
เจ้าของ ร่วมกับก�าลังใจที่ได้รับจากคนในท้องถิ่น สิ่งที่
ผู้ด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์ได้รับ คือการเรียนรู้ผ่านตนเอง 
เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อื่นด้วยความรู้สึกเป็นผู้ให้ ความส�าเร็จ
ที่ปรากฏแก่ผู้ด�าเนินงานพิพิธภัณฑ์ถือเป็นความส�าเร็จ
ทางใจ ที่มีตัวชี้วัดความส�าเร็จ คือ การตอบรับจากคนใน
ชุมชน คนต่างชุมชน เกิดเป็นเครือข่าย ให้ก�าลังใจและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเน่ือง

กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน ท่ีผู้เขียน
ได้ท�าการศึกษาวิจัยจ�านวน 3 แห่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ี 
จัดขึ้นในบ้าน วัด และโรงเรียนในบริบทและสภาพ
แวดล้อมทีแ่ตกต่างกนัไป โดยมวีตัถปุระสงค์ในการศกึษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ท่ีประสบความส�าเร็จ เพื่อทบทวนปัจจัยความ
ส�าเร็จ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคท่ีผ่านมาพร้อมการ
แก้ไข เพ่ือหาปัจจัยในการด�ารงอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเอง 

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียน
รู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
แวดล้อมของแต่ละชุมชน 

การเลือกศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ มีศาสนสถาน แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานสถาปัตยกรรม สภาพ
แวดล้อมของชุมชนท่ีแสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นเอื้อต่อการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบกับในจังหวัดล�าพูนมีองค์กร 
ชุมชน บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและด�าเนินการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตาม
วัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาและผู้สนใจ 
การเกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�าพูนจึง
เป็นผลท่ีเกิดจากปฏิบัติการแลกเปล่ียนเรียนรู้ระหว่าง
กันในพ้ืนที่ ตลอดจนผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม
เยาวชน การประสานงานระหว่างกลุ่มที่ด�าเนินกิจกรรม
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง
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อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน 
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

พิพิธภัณฑ์ท ้องถ่ินท้ัง 3 แห ่ง ประกอบด้วย 
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม 
พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง และพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน 
ต่างมีแนวคิดในการเก็บรวบรวมของเก่าท่ีสัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตในอดีต มิให้สูญหายไปด้วยธุรกิจการรับซื้อของ
เก่าในชุมชน โดยเหตุการณ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในท้องถิ่นจากช่วงเศรษฐกิจเฟื่อง
ฟูถึงถึงช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชีย ช่วงทศวรรษที่ 
2520-2540 สอดคล้องกับการอธิบายด้วยแนวคิดสากล 
เรื่อง การโหยหาอดีต (Nostalgia) พิพิธภัณฑ์จึงเกิดข้ึน
เป็นเส้นทางขนานไปกับการค้าของเก่า และยังคงอยู่ต่อ
มา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อประโยชน์ทางการ
ศกึษาแก่เยาวชนให้ปรากฏภาพในอดตีคนืสูส่งัคมอกีคร้ัง 
ดังกรณีศึกษาต่อไปน้ี

1. พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียน
แม่ทาวิทยาคม อ�าเภอแม่ทา

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนมีความแตกต่างไป
จากพิพิธภัณฑ์เอกชน และพิพิธภัณฑ์ในวัด ด้านการ
บริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณ และความ
ยั่งยืน โดยผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด อายุ 
59 ปี ได้มาฝึกสอนท่ีโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตั้งแต่ พ.ศ.
2524 และอยู่เป็นอาจารย์ประจ�ามาจนถึงปัจจุบัน จึงมี
ความผูกพันกับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ในปี พ.ศ.
2530 อาจารย์สพุรรธน์เริม่โครงการก่อตัง้พพิิธภัณฑ์ท้อง
ถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ�าเภอแม่ทา และท�าพิธีเปิด
ป้ายอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2533

สิ่งที่ เ อ้ือต ่อการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ท ้องถิ่นในตัว
อาจารย์สุพรรธน์ คือ ความชื่นชอบเก็บสะสมของต่อ
เนื่องมาตั้งแต่เด็ก ความคิดในการจัดแสดงสิ่งของท่ีเป็น

ภูมิปัญญาในโรงเรียนเกิดจากความเป็นโรงเรียนเล็ก 
จึงคิดถึงการท�าให้โรงเรียนมีช่ือเสียง และตระหนักว่า
ต้องเน้นความเอาใจใส่ให้มาก จึงเริ่มจากการท�าในส่ิงที่
ชอบ คือ การจัดเก็บสิ่งของหายาก เพื่อน�าสิ่งที่เก็บไว้
มาประกอบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้เด็ก
นักเรียนได้ชม ได้เรียนรู้ร่วมกัน 

ประกอบกับช่วงที่คิดจะท�าการสะสมสิ่งของเพื่อจัด
แสดง ได้เห็นภาพคนน�ารถบรรทุก 6 ล้อ มาขนของจาก
หมู่บ้านออกไป เช่น แอกไถ อุปกรณ์ท�านาที่ไม่ใช้แล้ว 
ซึ่งในขณะนั้นได้มีโอกาสเห็นของที่ท�าจากของเก่าที่ขน
ซื้อออกไปจากหมู่บ้านต่างๆ น�ามาประกอบกันใหม่ขาย
ในราคาที่สูงมาก ตั้งแต่ปี 2529 เป็นช่วงเริ่มการค้าแล้ว 
ปีถัดมา พ.ศ.2530 อาจารย์เริ่มขอรับบริจาคส่ิงของที่

สมุดบัญชีรายชื่อนักเรียน
ที่บริจาคของให้กับ

พิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2530 ถึงปัจจุบัน มี

รายการบันทึก ช่ือ-สกุล
ผู้บริจาค ชื่อส่ิงของที่น�า

มาบริจาค และจ�านวนชิ้น 
เมื่อถึง พ.ศ.2550 จ�านวน

รายการบริจาคลดลง 
เนื่องจากอาจารย์สุพรรธน์
ได้หยุดรับบริจาคสิ่งของจัด

แสดงแล้ว
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หลักฐานการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากหมู่บ้านต่างๆ ที่ยอมรับ
ในแนวคิดและศรัทธาการท�างานของอาจารย์สุพรรธน์ และหวังถึง
ผลส�าเร็จทางการศึกษา และการอนุรักษ์ เป็นส่วนส�าคัญท�าให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมขึ้น

ไม่ใช้แล้วจากบ้านเด็กนักเรียน ในช่วงแรกระหว่างปี 
2530-2532 ไม่ได้ผลนัก ใช้เวลาประมาณ 3 ปี นักเรียน
มีความเข้าใจในโครงการมากขึ้นและน�าของมาบริจาค
จ�านวนมากต้องขยายที่จัดเก็บ จึงขออาคารไม้จากทาง
โรงเรียนเพ่ือจัดเก็บสิ่งของบริจาคจากน้ันได้ท่านอธิบดี
มาเปิดป้ายโครงการ อธิบดีชื่นชมในแนวความคิดจึงขอ
ให้ผู้อ�านวยการด�าเนินการสนับสนุนต่อไป

นอกจากรับบริจาคจากนักเรียนแล้ว อาจารย์
สุพรรธน์ได้ลงพื้นที่บางหมู่บ้าน เช่น บ้านแม่สะป้วด  
บ้านผาตั้ง เพื่อรับบริจาคส่ิงของ พร้อมท�าบัญชีและ
สอบถามข้อมูลของสิ่งของแต่ละช้ินด้วย ในสมุดบัญชี 
รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ รายชื่อส่ิงของ จ�านวน พร้อม
ผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นหลักฐานทุกหมู่บ้าน

การปลูกฝังจิตส�านึกให้แก่นักเรียนในการ
อนุรักษ์รักษาของเก่า

จิตส�านึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ของเก่านั้นไม่
สามารถชี้วัดเป็นรูปธรรมได้ แต่การด�าเนินงานท่ีผ่านมา 
อาจารย์สุพรรธน์ได้เล่าว่า เม่ือนักเรียนเห็นของเก่าท่ีมี
คุณค่าถูกทิ้งหรือไม่มีการใช้งานจะบอกให้อาจารย์ทราบ 
หรือน�ามาให้ สิ่งเหล่าน้ีปลูกฝังอยู่ในใจเด็กแล้ว จนถึง
ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วยังศรัทธาในตัว
อาจารย์อยู่หลายปีผ่านมามีเด็กบ้านทากู่เขตสันก�าแพง
เห็นเสวียนข้าวถูกทิ้งอยู่ได้มาบอกให้อาจารย์ไปเก็บมา

“ถ้าเป็นของเก่ามีประโยชน์จะเอามาทั้งหมด ยัง
ไม่คิดจะจัดอะไร ระยะแรกมี 8 หมวด พอได้มามากๆ 
ก็คิดจะขยายแยกย่อย จนปัจจุบันมีท้ังหมด 38 หมวด 
จะถ่ายรูปเก็บไว้หมด แล้วเอาผลงานติดรถไปไปน�า
เสนอทุกอย่าง ไม่ว่าจะไปท่ีไหนก็จะขอมาทุกอย่าง 
เช่น สูบลม ของบ้านที่ตีมีดได้ใช้แก๊สแทน ก็ขอมา บาง
ครั้งไปเที่ยวที่ไหนจะขอมาเก็บไว้ เห็นแล้วอยากได้มา
เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ในการด�าเนินงานน้ีไม่ได้หวังว่าเป็น
ความดีความชอบ แค่อยากท�าอย่างเดียว มีหลายคน
มาสัมภาษณ์ว่ามีปัญหาไหม จะตอบว่ามันไม่ใช่ปัญหา 
ปัญหาส�าหรับหลายคนอาจารย์คิดว่าไม่ใช่ปัญหา เป็น
เรื่องที่เราแก้ไขได้ การใช้เงินของตัวเองก็ไม่ใช่ปัญหา”

พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเคยจัดแสดงในอาคาร
ไม้ซ่ึงเป็นอาคารเรียนเดิมท่ีได้อนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันได้รับ
งบประมาณและการบริจาคด้วยความศรัทธาเพ่ือสร้าง

อาคารหลังใหม่มีพื้นที่กว้างขวาง จัดแบ่งสิ่งของตาม
หมวดหมู่ จัดแสดงในตู้ไม้ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นทางเดินยาว
ไปตามอาคารโดยใช้ตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน สิ่งของท่ีจัดแสดง
แบ่งได้มากถึง 38 หมวดหมู่ 

การด�าเนินงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งเวลาและทุน
ทรัพย์แต่ด้วยความเข้าใจของคนในครอบครัวเป็นส่วน
ส�าคญัให้การปฏบิตังิานส�าเรจ็ลลุ่วงลงด้วยด ีแนวคิดของ
อาจารย์สุพรรธน์ต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ 

“ไม่ใช่เพียงแต่มองเห็นพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงสถาน
ที่เก็บวัตถุโบราณวัตถุ หรือส่ิงก่อสร้างที่ไร้ชีวิต การ
ตระหนักถึงความส�าคัญของผู้ชมพิพิธภัณฑ์ วัยเด็กก็
เป็นการแสดงการยอมรับในตัวเด็กแล้ว ส่ิงที่ได้รับกลับ
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มา คือ ปัจจุบันมีชุมนุมเกิดขึ้น มีนักเรียนมาสมัครเกิน
จ�านวนที่ก�าหนดไว้ เพราะมีความช่ืนชมในตัวครู ชอบ
ฟังเร่ืองเล่า ได้แสดงออก สิ่งท่ีจะวัดผลได้ว่าคือของท่ี
เด็กหวงแหนแต่น�ามาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์”

ก่อนเกษียณอายุราชการ อาจารย์สุพรรธน์ ได้
ท�าหลักฐานส่ิงของจัดแสดงทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์อย่าง
ละเอียด โดยถ่ายรูปของแต่ละช้ินเก็บไว้ให้ครบทุก
ชิ้น โดยเอกสารนั้นท�าเป็น 2 ชุด เก็บไว้ท่ีลูก 1 ชุด ท่ี
โรงเรียน 1 ชุด เพื่อกันหาย ส่วนท่ีเหลือก็เป็นเร่ืองของ
อาจารย์ที่จะมาดูแลต่อ เป็นการรู้ก�าลังตน รู้ระยะเวลา
ในการดูแล ถึงเวลาต้องมาปล่อยวาง ถ้าเอาระยะเวลา
มาเป็นตัวก�าหนด เป็นเงื่อนไข เป็นสิ่งท่ีผิด การมุ่งไปท่ี
ผลตอบแทนจะท�าให้ถ่องแท้ การท่ีไม่คิดว่าเป็นเงินเป็น
ทองเป็นสิง่ทีท่�าให้เกดิความสบายใจและสามารถด�าเนนิ
การต่อไปได้อย่างต่อเน่ืองและยั่งยืน

2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านมณีทอง ต�าบล
บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน “บ้านมณีทอง” ตั้งอยู่เลขที่ 157 
บ้านห้วยกาน หมู่ที่ 1 ต�าบลบ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง 
จังหวัดล�าพูน เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินที่ตั้งข้ึนด้วยแนวคิด
ในการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถ่ิน โดย คุณ
รัชนี อบรม เป็นผู้ก่อตั้ง พ.ศ.2544 เม่ือสามีเกษียณอายุ
ราชการจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางกลับมาที่บ้าน
เกิดของคุณป้ารัชนี พบว่าท่ีบ้านได้เก็บรวบรวมสิ่งของ
เครื่องใช้ในช่วงที่บิดา คือ พ่อเจย มณีทอง เคยใช้สอย
มาตั้งแต่ราว 30 ปีก่อนไว้อย่างครบถ้วน ด้วยความที่
พ่อเจยเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อสมาชิกในหมู่บ้านเลิกอาชีพ
การท�านาแล้วได้น�าเครื่องใช้มามอบให้พ่อเจยเก็บสะสม
ไว้ ช่วงแรกน�ามารวมไว้ที่ริมหลองข้าวด้วยความคิดที่ว่า 
“ของเก่าไม่มีอีกแล้ว ถ้าไม่เก็บอาจจะสูญหาย” จึงเป็น
ที่มาในการสอนลูกหลานให้รู้จักการเก็บของสะสม ซึ่ง
คุณป้ารัชนีได้รับรู้แนวคิดน้ีมาตั้งแต่เด็ก การได้เจอของ
เก่าที่มีเป็นสิ่งให้ระลึกถึง เป็นความผูกพันกับคนและ
สิ่งของในครอบครัว

อีกแรงบันดาลใจหน่ึงในการเก็บสะสมสิ่งของ คือ 
เรื่องบ้านถวายที่เข้ามาซ้ือของจากหมู่บ้านหากไม่รักษา
ไว้จะหายหมด บ้านมณีทองจึงมีทุกอย่างเก็บไว้ จาก
มรดกทรพัย์สนิทีม่อียูเ่ป็นทนุ คอื บ้าน หลองข้าว โรงเกบ็
หอม และของเก็บสะสมท่ีตกทอดมาจากพ่อเจยจ�านวน
หนึ่งท�าให้สามารถจัดแสดงได้

การจัดแสดงแบ่งกลุ่มสิ่งของต่างๆ ตามหน้าที่ใช้สอย ได้รับความ
ร่วมมือจากหมวดวิชาภาษาต่างประเทศแปลชื่อหมวดหมู่เป็นภาษา
อังกฤษ เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการส�าหรับนักเรียน และ

ผู้สนใจ

ผ้ายันต์เป็นสมบัติของตระกูลอาจารย์สุพรรธน์ ได้น�ามาเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของโรงเรียน เพื่อเป็นที่ศึกษาหาความรู้
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การจัดสรรพื้นที่ในบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ เริ่มอย่าง
จริงจังในปี พ.ศ.2545 เทศบาลได้จัดโครงการบ้านน่า
อยู ่ชมุชนน่าอาศยั มคีนมาดงูานจงึพฒันาเป็นพิพธิภณัฑ์
ขึ้นมา และได้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เด็กได้ศึกษา เป็น
นักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนนานาชาติ
ที่ครูได้พามาต่อเนื่องทุกปี ได้ช่วยบรรยายเป็นภาษา
อังกฤษ ให้ความรู้ด้วยการพิมพ์ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้
มาติดไว้ให้เรียนรู้ เคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฐานลูก
เสือ แต่ละครั้งมีเด็กมาประจ�าครั้งละ 20-40 คน จึงตั้ง
โรงทานจัดเลี้ยงเด็กโดยทุนส่วนตัว ปัจจุบันคุณป้ารัชนี
และครอบครัวได้ช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ท้ังการท�าความ
สะอาด การจัดแสดงโดยสอบถามประสบการณ์จากผู้มา
เยี่ยมชม และพัฒนามาอย่างต่อเน่ือง 

การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และบริเวณบ้�น เป็น

สิ่งของที่ใกล้สูญห�ยหรือเลิกใช้ง�นไปแล้วในปัจจุบัน 
ก�รจัดแสดงแบ่งเป็น 4 ส่วน ต�มก�รแบ่งพื้นท่ีใช้สอย

คุณป้ารัชนี อบรม เจ้าของและผู้ด�าเนินการพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง

คุณลุงช่ืน อบรม เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ได้ร่วมเป็นผู้น�าเสนอข้อมูลด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดง

ในบ้�น คือ ตัวบ้�น ยุ้งข้�ง โรงเก็บหอม และบริเวณบ้�น
1. ตัวบ ้าน ส ่วนใต ้ถุนบ ้�นจัดเป ็นห ้องสมุด

สำ�หรับค้นคว้�ข้อมูลของเด็กนักเรียนและผู้สนใจด้�น
ประวัติศ�สตร์ท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่�งๆ ส่วน
หน้�จัดชุดรับแขกเพื่อต้อนรับ พบปะพูดคุย พร้อมก�ร
ประดับตกแต่งด้วยภ�พถ่�ยโบร�ณ รวมทั้งสิ่งของที่มีคำ�
บรรย�ยลักษณะรูปแบบและหน้�ที่ใช้สอยของอุปกรณ์
ต่�งๆ และส่วนจัดแสดงอุปกรณ์ก�รทอผ้� กี่ทอผ้� ซึ่ง
เป็นก�รใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้�นม�แต่อดีต

บนบ้าน จัดแสดงของสะสมห�ย�กที่เกี่ยวข้อง
กับศ�สน�และพิธีกรรมในท้องถิ่น สิ่งของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เช่น เครื่องถ้วย สำ�รับ เคร่ืองใช้ไฟฟ้� ตลอด
จนอุปกรณ์อำ�นวยคว�มสะดวกในรุ่นต่�งๆ เช่น วิทยุ 
โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น พร้อมกับสิ่งของห�ย�ก 
เช่น หลักฐ�นท�งโบร�ณคดี กระโหลกสัตว์ที่มีคนนำ�
ม�บริจ�คให้เพ่ือร่วมจัดแสดงเป็นต้น

2. ยุ้งข้าว ด้�นบนจัดแสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์
ในครัวที่ห�ย�ก เช่น เครื่องถ้วย ขันโตกสำ�รับอ�ห�ร 
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อุปกรณ์ประกอบอ�ห�รเฉพ�ะถิ่น เช่น อุปกรณ์ทำ�ขนม
วง อุปกรณ์เคี่ยวนำ้�ปู๋ กระต่�ยหรือแมวขูดมะพร้�วแบบ
ต่�งๆ หม้อที่มีรูปร่�งต่�งกันไปต�มหน้�ท่ีใช้สอย เครื่อง
จักส�นที่ใช้ในครัว เช่น ก่องข้�ว ซ้� กระจ�ดประเภท
ต่�งๆ ส่วนใต้ถุนยุ ้งข้�วจัดแสดงเรือ อุปกรณ์ทำ�ก�ร
เกษตร ทำ�น� ทำ�เหมืองฝ�ยพร้อมภ�พถ่�ยที่แสดงถึง
ก�รเกษตรและก�รทำ�เหมืองฝ�ยในอดีต

3. โรงเก็บหอม เป็นพื้นที่สำ�หรับจัดแสดงอุปกรณ์
ท�งก�รเกษตรที่มีขน�ดเล็กตั้งแต่ กระบุง ต๋�ง อุปกรณ์
ชัง่ ตวง วดัในอดตี บลอ็กไม้ป้ันดนิกี ่อปุกรณ์ทำ�กระเบือ้ง
หลังค� ไปจนถึงวัสดุขน�ดใหญ่ เช่น เกวียน ครุตีข้�ว 
เสวียนข้�ว เป็นต้น ส่วนท่ีแบ่งเป็นโรงเก็บรถและเก็บ
อุปกรณ์ต่�งๆ ที่ไม่ได้จัดแสดง ได้แบ่งม�จัดแสดงรถยนต์
กระบะขน�ดเล็กที่พ่อเจยได้นิมนต์ครูบ�ข�วปีน่ังในอดีต 
ได้จัดแสดงเพื่อคว�มเป็นสิริมงคลแก่บ้�นเรือน

บรรย�ก�ศโรงเก็บหอมเดิมของบ้�นมณีทอง เป็น
อ�ค�รเปิดโล่ง ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่อง
ใช้ท�งก�รเกษตรและวิถีชีวิต และเป็นโรงเก็บรถของ
พ่อเจย มณีทอง

4. บริเวณบ้าน แบ่งเป็น บริเวณบ่อนำ้� จัดแสดง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับก�รตักนำ้�จ�กบ่อ ก�รนำ�นำ้�ไปใช้ใน
ครัวเรือน พร้อมคำ�บรรย�ยให้รู้จักและเข้�ใจเรื่องบ่อนำ้�
ในอดีต บริเวณยุ้งข้�ว แสดงเรื่องก�รนำ�ข้�วลงจ�กยุ้ง
ม�ตำ�ที่ครกมองซึ่งอยู่ในเพิงขน�ดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้งฝัดข้�ว บุงใส่ข้�ว เป็นต้น

ร้านน�้า ที่ต้ังหม้อน�้าดินเผา
ส�าหรับใช้ดื่มกินในครัวเรือนหรือ

ส�าหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร 
ไปมาระหว่างบ้าน

อุปกรณ์กวักฝ้าย ส�าหรับเตรียม
ทอผ้า การจัดแสดงเป็นการวาง

ในต�าแหน่งต่างๆ ตามที่ใช้จริงใน
ชีวิตประจ�าวัน พร้อมค�าอธิบาย

เพื่อผู้สนใจสามารถศึกษา
ด้วยตนเองได้

เครื่องดนตรีและรางวัลจากการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง 
คณะห้วยกานสืบสานศิลป์

ของป่าที่ชาวบ้านหาได้ ต่อมาเมื่อเป็นของหายากได้น�ามาบริจาคแก่
พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ต่อไป

การด�าเนินงานของพิพิธภัณฑ์
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์บ ้�นมณีทองบริห�รจัดก�ร

ภ�ยในครอบครัว ผู้ดูแลปัดกว�ดเองร�ยได้ในก�รพัฒน�
พิพิธภัณฑ์ม�จ�กเงินบำ�น�ญ คุณป้�รัชนีกล่�วถึงก�ร
เรียนรู้ร่วมกับเครือข่�ยพิพิธภัณฑ์และผู้รู้ในชุมชนทำ�ให้
เกิดคว�มสุข และคว�มเพลิดเพลิน เป็นคว�มสุขใน
บั้นปล�ยชีวิต ส่วนหน่ึงเกิดจ�กครอบครัวที่มั่นคง ไม่มี
หนี้สิน ไม่ทุกข์ใจ ก�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์มิใช่ก�รทำ�ธุรกิจ 
หรือก�รทำ�เพื่อผลประโยชน์ใดๆ แต่เป็นก�รเอื้อเฟื้อให้
แก่เดก็ คนในชมุชน ตลอดจนผูส้นใจต่�งถิน่ให้เหน็สิง่ของ
เคร่ืองใช้ในก�รดำ�รงชีวิต ก�รประกอบอ�ชีพท่ีบ�ง
ประเภทได้ห�ยไปจ�กชุมชนไม่ได้นำ�ม�ใช้ง�นอีก ทำ�ให้
คนรุน่หลังไม่รูจั้ก และไม่เข้�ใจถงึภูมปัิญญ�สร้�งสรรค์ใน
อดีต จึงได้ทำ�ข้อมูลไว้เกือบทุกช้ิน พร้อมกับก�รบรรย�ย
ให้ผู้สนใจได้รับฟัง ด้วยวิธีก�รเล่�ให้ฟัง ห�กไม่ส�ม�รถ
เล่�ได้ทั่วถึงจะใช้วิธีก�รเขียนร�ยละเอียดของส่ิงของ 
พร้อมภ�พก�รใช้ง�นติดไว้ที่ผลง�นให้ได้อ่�น
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เครื่องใช้ในการประกอบอาหารที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ไปหุง ต้ม เคี่ยว 
ในชีวิตประจ�าวัน

ภาชนะใส่อาหารประเภทต่างๆ ที่
พบในครัวเรือน แสดงถึงการอยู่
รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่ 

หินโม่แป้ง ส�าหรับท�าแป้งขนม
เทียน ขนมเข่ง ในโอกาสส�าคัญ 
และใช้แป้งข้าวผสมเป็นอาหาร
ส�าหรับเด็กอ่อน

บริเวณรอบบ้านจัดให้มีบรรยากาศ
เป็นภาพในชุมชนเมื่อ 40-50 ปีที่
ผ่านมา มีครกมองหรือครกกระเดื่อง
ต�าข้าวที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากยุ้งข้าวนัก 
เนื่องจากมีการต�าข้าวทุกวัน ปัจจุบัน
มีโรงสีข้าว ครกมองจึงเป็นของหา
ยากในปัจจุบัน

สำ�หรับกิจวัตรในก�รดูแลพิพิธภัณฑ์ คุณป้�รัชนี 
เล่�ว่� ทุกวันจะตื่นในเวล�ประม�ณ 4.00 น. เพื่อ
ทำ�คว�มสะอ�ดบ้�นสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดงจนถึง
เวล� 7.00 น. ในช่วงส�ยจะไปทำ�สวนท่ีอยู่ใกล้บ้�น ไม่
คิดว่�เป็นง�นหนัก เป็นกิจวัตรท่ีทำ�ให้มีคว�มสุข จิตใจ
สงบและเป็นก�รออกกำ�ลังก�ยไปด้วย เรื่องคนสืบทอด
มีน้องส�ว และน้องเขยท่ีช่วยเหลือง�นพิพิธภัณฑ์  
ซึ่งทั้งสองมีคว�มเชื่อและคว�มชอบให้คนม�เยี่ยมชม 
ก�รตั้งโรงท�นเพื่อเลี้ยงอ�ห�รผู้ม�เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
ถือเป็นก�รให้คืนแก่สังคม 

3. พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน หมู่ที่ 1 ต�าบล
บ้านโฮ่ง อ�าเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�าพูน

ประวัติความเป็นมาในการจัดต้ังพิพิธภัณฑ์
พิพิธภัณฑ์วัดห้วยก�นเปิดดำ�เนินก�รอย่�งเป็น

ท�งก�รในเดือนมีน�คม 2552 โดย พระครูสิริสุต�ภิรัต 
เจ ้�อ�ว�สวัดห้วยก�น กล่�วถึงคว�มเป็นม�ของ
พิพิธภัณฑ์วัดห้วยก�นว่�เกิดจ�กก�รเก็บรวบรวมสิ่งของ
จ�กคณะศรัทธ�ในรุ่นต่�งๆ ท่ีสร้�งถว�ยอย่�งต่อเนื่อง 
ทำ�ให้เห็นพัฒน�ก�รของสิ่งของใหม่-เก่�ในรุ ่นต่�งๆ 
ทำ�ให้หลงเหลือส่ิงของที่เป็นอดีตอยู่ และรักษ�ไว้จนมี
จำ�นวนเพียงพอในก�รจัดแสดง 

 คุณจันทร์เพ็ญ พัลวัน ตัวแทนคณะศรัทธ� 
กล่�วถึงก�รเร่ิมทำ�พิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่
ส่ิงของมีไม่ม�ก เช่น ที่ศ�ล�บ�ตรรวบรวมส่ิงของเครื่อง
ใช้ต�มวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบร�ณ ซึ่งไม่ทร�บที่ม� มีแอก 
มีไถ ม�เก็บไว้ท่ีศ�ล�บ�ตร ส่ิงสำ�คัญที่ทำ�ให้เกิดก�ร
ก่อสร้�งอ�ค�รเพื่อจัดเก็บสิ่งของและจัดแสดงม�จ�กมติ
คณะกรรมก�รต่�งๆ ภ�ยในชุมชน ท่ีจะร่วมบูรณะวิห�ร
ในป ี2550 มีช่อฟ้�ป้�นลมทีแ่กะออกม�แลว้เกบ็รักษ�ไว้ 
แทนทีจ่ะแลกกับก�รสร้�งวหิ�รใหม่โดยช่�งผู้รบัเหม�ขอ
ชิ้นส่วนวิห�รเดิมนี้เพื่อแลกกับก�รสร้�งวิห�รหลังใหม่
ให้โดยไม่คิดมูลค่� พอร้ือวิห�รหลังเก่�แล้ว ได้เก็บส่วน
ประกอบต่�งๆ ไว้ประม�ณ 2-3 ปี จนถึง พ.ศ.2550-
2551 คณะศรัทธ�วัดห้วยก�นมีมติให้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดห้วยก�น อำ�เภอบ้�นโฮ่ง เพื่อเก็บรักษ�ง�น
พุทธศิลป์ที่ได้จ�กก�รรื้อวิห�รหลังเดิม ร่วมกับได้เห็น
พิพิธภัณฑ์บ้�นมณีทองของคุณป้�รัชนี ที่เก็บของใช้ที่
กำ�ลังจะห�ยไปจ�กชีวิตประจำ�วัน โดยคำ�ว่�พิพิธภัณฑ์
ในตอนแรกนั้นไม่ใช่ประเด็นหลัก คิดจะทำ�เพียงก�รจัด
เก็บ แสดงเป็นส่วนๆ เป็นก�รสะสม แล้วเก็บแยกไว้เป็น
ส่วนๆ จัดไว้ให้ดูสบ�ยต� ส่วนคำ�ว่�พิพิธภัณฑ์ ที่มีหน้�
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นก�รมอบให้ในภ�ยหลัง ว่�จะจัด
เป็นอะไร ม�จ�กภ�ยนอก อีกประเด็นที่มีคว�มสำ�คัญ
ในก�รก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ คือ แนวคิดก�รทำ�พิพิธภัณฑ์
เพื่อรักษ�สมบัติของวัดเอ�ไว้ จ�กก�รได้เห็นวัดไหล่
หินเป็นตัวอย่�ง ก�รร่วมอบรมด้�นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่ศูนย์ม�นุษยวิทย�สิรินธร จัดขึ้นทำ�ให้เกิดคว�มรู้และ
คว�มเข้�ใจในก�รบริห�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นม�ก
ขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนก�รทำ�บัญชี ก�รดูแลรักษ� ซึ่งเป็น 
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ท�นสมยัก่อนใหญ่ สูงกว่�วหิ�ร มกี�รใส่ล้อล�ก แต่ต่อม�
ภ�พถ่�ยเหล่�นั้นบ�งส่วนห�ยไปจ�กก�รนำ�ไปเผ�เช่น
กัน กรรมก�รวัด และไวย�วัจกรจึงประชุมกัน ทั้งหมด
ตกลงที่จะเก็บรวบรวมสิ่งของที่เหลืออยู่ภ�ยในวัดไว้ให้
แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษ�ห�คว�มรู้ และระลึกถึงประวัติ
คว�มเป็นม�ของชุมชนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วัดห้วย
ก�น คนไม่กล้�ขัดเพร�ะเป็นของวัด จะข�ยก็กลัวเพร�ะ
เป็นของวดั เจ้�อ�ว�สกส็นบัสนนุเตม็ที ่เพร�ะมคีว�มคดิ
เรื่องก�รอนุรักษ์อยู่แล้ว และมีประเด็นเรื่องช�วบ้�นตั้ง
พพิธิภณัฑ์ทีส่ร้�งขึน้คอืเงนิเหลอืจ�กก�รฉลอง 100,000 

รถกระบะของพ่อเจย มณีทอง ที่ได้ขับไปรับครูบาอภิชัย ขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม อ�าเภอลี้ จังหวัดล�าพูน 
เพื่อมาเป็นประธานก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยกาน  เป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานตระกูลมณีทอง 

ที่มีต่อพ่อเจยในการท�าหน้าที่เพื่อชุมชน และได้มีโอกาสรับใช้ครูบาขาวปีที่ชาวล�าพูนให้ความเคารพนับถือ

กระบวนก�รที่วัดไหล่หินถ่�ยทอดให้กับผู้ศึกษ�ดูง�น 
ต่อม�ได้ขย�ยผลสู่ก�รจัดกิจกรรมอนุรักษ์ใบล�นโดย
ชมุชนวัดห้วยก�นร่วมกบัสถ�บนัวจิยัสงัคม มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่

ความเสียหายทีเ่กดิขึน้ กบัส่ิงของมค่ีาในวดั
น�ยถนอม คมัภร์ี มคัท�ยก ไวย�วจักร และประธ�น

สภ�วัฒนธรรมตำ�บล ได้ให้ข้อมูลว่� ท�งวัดห้วยก�นเริ่ม
มีก�รบูรณะวิห�รในปี พ.ศ.2552 เอ�ของเก่�ม�เก็บ
ไว้ มีช่อฟ้� ป้�นลมพระวิห�รเดิมท่ีมีอยู่แล้ว เป็นของที่
อย�กเก็บ มีมูลค่�ถึงระดับที่สล่�หรือช่�งสร้�งวิห�รจะ
ขอบูช�ช่อฟ้� ป้�นลมเป็นค่�จ้�ง ค่�แรงและค่�วัสดุใน
ก�รก่อสร้�งวิห�รหลังใหม่ ท�งวัดจึงเกิดคว�มเสียด�ย
แก้วจนืทีป่ระดบัหน้�บนัวหิ�รทีส่ร้�งขึน้ตัง้แต่ พ.ศ.2479 
เป็นของห�ย�กเก็บไว้ได้ม�กพอ แต่มีคนม�ขอซ้ือจ�ก
ท�งวัดไปในร�ค�ถูก

ประกอบกับสิ่งของภ�ยในวัดในอดีตสูญห�ยไป
จำ�นวนหนึ่ง ทั้งจ�กก�รนำ�ใบล�นม�เผ� รูปถ่�ยข�วดำ�ที่
แสดงพิธีกรรมสมัยก่อน เช่น กินสล�ก แห่ครัวท�น ครัว
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บ�ท ได้อ�ค�รเล็กๆ ที่เป็นห้องเก็บของทำ�ต่อเติมข้ึนม� 
ใช้ประตูของกุฏิม�รวมๆ กันหล�ยส่วน

เกิดเป็นคว�มรู ้สึกที่มีส ่วนร่วมของช�วบ้�นที่มี
พร้อมๆ กนั ท�งหลวงจงึทำ�เรือ่งแต่งตัง้ไวย�วจักรม�ดแูล
ให้เป็นหลักฐ�น เดิมของเก่�เก็บอยู่ท่ีศ�ล�บ�ตรก่อน
เจ้�อ�ว�สรูปก่อนได้ทำ�ไว้ รูปต่อม�ได้ทำ�ก�รอนุรักษ์ต่อ

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดห้วยก�นเปิดให้เข้�ชมต�ม
ว�ระก�รม�ชมมีผู ้ม�เยี่ยมชมจึงเปิด ตอนนี้มีปัญห�
เรื่องงบประม�ณและยังมีผู้เข้�ม�ชมจำ�นวนไม่ม�ก จึง
ยังไม่มีก�รพัฒน� แต่ได้เปิดทำ�คว�มสะอ�ดเป็นบ�งคร้ัง 
ถ้�มีง�นใหญ่ก็จะเปิดตลอดเวล� ก�รดูแลและก�รม�
เยี่ยมเยือน ท่ีวัดถ้�ม�ต้องทำ�หนังสือบอก กรรมก�รชุด
เดียวกันจะได้ไปทำ�คว�มสะอ�ด ถ้�วัดมีง�นบุญใหญ่ก็
จะไปทำ�บุญตลอด ก็ไม่มีคนอยู่ประจำ� ใช้เปิดเป็นโอก�ส
สำ�คัญต่�งๆ ติดต่อม�ก็จะมีคนนำ�ชม มีหนังสือบันทึกไว้

การจัดแสดง
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดห้วยก�นก่อสร้�งเป็นอ�ค�ร

ทรงโรง มีลักษณะเป็นอ�ค�รเก็บและจัดแสดงสิ่งของ
ชั่วคร�ว อยู่ด้�นหลังนอกเขตกำ�แพงวัด สิ่งของที่จัด
แสดงจัดตั้งเป็นหมวดหมู่ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้
ที่พบในวัดมีทั้งโบร�ณวัตถุท่ีเกี่ยวข้องกับพุทธศ�สน� 
ง�นพุทธศิลป์ เครื่องดนตรี ท่ีใช้ในก�รบรรเลงเม่ือมีก�ร
จดัง�นภ�ยในวดั รวมทัง้สิง่ของทีศ่รทัธ�ได้นำ�ม�ถว�ยวดั
เช่น ภ�พถ่�ยโบร�ณ เป็นภ�พง�นประเพณีท่ีเกิดข้ึนใน
วัด เช่น ก�รบวชลูกแก้ว ง�นสล�กภัตร ภ�พเจ้�อ�ว�ส
รูปต่�งๆ เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมของชุมชนในง�น
ประเพณี เช่น ตัวอย่�งก๋วยสล�ก ต้นครัวต�น 

คัมภีร์ใบล�นและอุปกรณ์สำ�หรับเตรียมใบล�น ก�ร
จ�รใบล�น ที่ท�งวัดได้รวบรวมไว้

โดยนำ�ส่วนหน่ึงม�จ�กหีบธรรมท่ีเก็บรักษ�ไว้บน 
หอธรรมม�จัดแสดงให้เห็นร�ยชื่อธรรม 

คว�มง�มของผ้�ห่อคัมภีร์แบบต่�งๆ ไม้ประกับ
ธรรม ก๊�งธรรมสำ�หรับพระสงฆ์ในก�รจ�รใบล�น 

เครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันของพระสงฆ์ เช่น ถ้วย
ช�มสำ�รับสำ�หรับถว�ยภัตต�ห�ร เตียงนอนและส่ิงของ
บริจ�คจ�กคนในชุมชน เช่น อุปกรณ์ก�รทอผ้� อุปกรณ์
ก�รเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วัน

เครื่องประกอบพิธีกรรมในวิห�ร อุโบสถ เช่น ธรรม
ม�สน์ ขันแก้วทั้งส�ม อ�สนสงฆ์ผ้�ทอและกล่องเก็บผ้� 
เป็นภูมิปัญญ�ท้องถิ่นในคว�มสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ระเบียบในก�รจัดเก็บ

เนื่องจ�กพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยก�นเป็นสมบัติ
ส่วนรวมปัญห�ที่พบในก�รบริห�รจัดก�รที่ได้รับก�ร
กล่�วถึง คือ คว�มขัดแย้งกันภ�ยในเรื่องผลประโยชน์ 
เรื่องก�รบริจ�ค กรณีของในวัดห�ย เป็นต้น

ด้�นกำ�ลังใจในก�รทำ�ง�น และคว�มยั่งยืนต่อเนื่อง
ของพิพิธภัณฑ์ คณะศรัทธ�วัดห้วยก�นในส่วนที่มีจิต
อ�ส� มีคว�มมุ่งมั่นในก�รเก็บของวัดไว้ให้คนรุ่นหลังมี
โอก�สได้เรียนรู้ โดยไม่ท้อแท้ ให้มีคว�มขยันเป็นสำ�คัญ 
กำ�ลังใจที่ได้รับคือทุกปีสถ�นศึกษ�ในชุมชนใกล้เคียง
นำ�นักเรียนม�เรียนรู ้ในวัดอย่�งต่อเนื่อง จำ�นวนร�ว 
1,360 คน ได้มีก�รบูรณ�ก�รวิช�หลักสูตรท้องถิ่นม�
ใช้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับก�รฟังธรรม และ

คุณจันทร์เพ็ญ และคุณป้าบุญเซน ผู้ประสานงานและดูแล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกานในส่วนฆราวาส
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กิจกรรมศึกษ�เรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยคุณจันทร์เพ็ญ
กล่�วไว้ในตอนท้�ยว่�

“ไม่มีคว�มคิดท้อแท้ เน่ืองจ�กเป็นก�รเก็บสิ่งของ
บรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญห�ย ไม่นำ�ไปข�ย บ�งคนอ�จจะ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่แสดงก�รคัดค้�น อย�ก
ทำ�อะไรจะมีคนช่วยสนับสนุน ในก�รดูแลไม่ต้องมีคน
ม�ก ไม่ต้องมีคว�มค�ดหวังม�ก เพียงแต่มีท่ีเก็บรักษ�
ไว้ก็เพียงพอแล้วส่วนอื่นๆ เป็นผลพลอยได้

คว�มฝันที่อย�กให้เกิดขึ้นในหมู่บ้�นของตนเอง
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อย�กให้คนที่นำ�ชมส�ม�รถเล่�เรื่อง
ร�วเกี่ยวกับชุมชนและแนะนำ�สิ่งของเครื่องใช้แต่ละชิ้น
ได้ เปรียบเทยีบกับอดตีทีค่นในชมุชน โดยเฉพ�ะเย�วชน
ไม่มีคว�มรู้เรื่องร�วของท้องถิ่นตนเอง ยิ่งน�นวันผู้ให้
ข้อมูลในท้องถิ่นคือผู้สูงอ�ยุผู้รู ้ได้จ�กไปทีละคน ร่วม
กบัก�รเปลีย่นแปลงจ�กสงัคมภ�ยนอกทีเ่ข้�ม�ในชมุชน 
ก�รดึงคว�มสนใจของเย�วชนและรักษ�เรื่องร�วคว�มรู้
ต่�งๆ ในชมุชนไว้อย่�งน้อยให้เหน็ววิฒัน�ก�รของชมุชน
ตนเอง อ�จจะไปถึงก�รให้ข้อคิดเกิดก�รเปรียบเทียบ
คว�มทุกข์ย�กในอดีต กับคว�มสุขในปัจจุบันให้เย�วชน
ได้รู้จัก และไม่หลงอยู่กับคว�มสุขสบ�ยจนเกินไป

อย�กมีเด็กๆ ม�ต่อยอด คนที่ม�วัดเป็นกรรมก�ร
ร่วมดูต่อดูก�รสืบทอดคว�มเป็นไปได้ ครูยังไม่มีคว�ม
สนใจเร่ืองพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นม�กพอ

ก�รที่มีคนม�ดูง�นทำ�ให้เกิดแรงใจในก�รดำ�เนิน
ก�รต่อไปได้ ก�รมีเครือข่�ยเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆ ม�
ดูง�นทำ�ให้เกิดแรงบันด�ลใจคว�มค�ดหวังคือก�รเดิน
ท�งไปม�ห�สู่เรียนรู้ร่วมกัน”

สรุป
ก�รบริห�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ินเมืองลำ�พูน: 

ปัจจัยที่นำ�ไปสู่คว�มสำ�เร็จ
ด้�นแนวคิด วัตถุประสงค์ในก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

ท้องถิ่นทั้ง 3 แห่งในจังหวัดลำ�พูน พบว่�มีแนวคิดใน
ก�รเก็บรวบรวมของเก่�ไม่ให้สูญห�ย ซึ่งอธิบ�ยจ�ก
ปร�กฏก�รณ์ในสังคม เร่ือง ก�รรับซ้ือของเก่�ในช่วงท่ี
เศรษฐกิจเฟื่องฟู และเจริญอย่�งสูงสุดใน พ.ศ.2530-
2539 ทศวรรษแห่งเศรษฐกจิแบบฟองสบู ่เป็นยคุรุง่เรอืง
ของสินค้�ด้�นอัตลักษณ์ล้�นน� ด้วยข้อมูลสนับสนุน
ทั้งเร่ืองก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์ศิลปกรรมล้�นน� ภ�พ
ของรถรับซื้อของเก่�ท่ีแล่นเข้�ออกจ�กหมู่บ้�นหน่ึงสู่

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากวิหารหลังเดิมที่รื้อลงมา เช่น 
เครื่องบนหลังคา ช่อฟ้า ป้านลม หน้าบัน คันทวย และกระจกจืนที่ใช้

ประดับตกแต่งลวดลายไม้แกะสลักให้เกิดความระยิบระยับงดงาม

คัมภีร์ใบลานและอุปกรณ์ส�าหรับเตรียมใบลาน การจารใบลาน  
ที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ โดยน�าส่วนหน่ึงมาจากหีบธรรมที่เก็บรักษาไว ้

บนหอธรรมมาจัดแสดงให้เห็นรายชื่อธรรม ความงามของผ้าห่อคัมภีร ์
แบบต่างๆ ไม้ประกับธรรม ก๊างธรรมส�าหรับพระสงฆ์ในการจารใบลาน 

หมู่บ้�นหนึ่งเป็นแรงบันด�ลใจให้เกิดก�รเก็บรักษ�ของ
เก่� โดยอ�จ�รย์สุพรรธน์ คุณป้�รัชนี เป็นผู้มองเห็น
ปัญห�ในก�รสูญห�ยของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต จึงขอ
รวบรวมไว้เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้�นศรัทธ�วัดห้วย
ก�น เป็นผู ้รักษ�ของเก่�ไว้ด้วยคว�มหวงแหน และ
ปฏิเสธก�รเป็นผู้ข�ยของจ�กวัดให้พ่อค้�ของเก่�
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 จ�กปร�กฏก�รณ์ก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เล็กๆ 
ในระดับท้องถิ่น ส�ม�รถเชื่อมโยงและอธิบ�ยได้ด้วย
แนวคิดส�กล เรื่อง ก�รโหยห�อดีต (Nostalgia) ก�ร
ถวิลห�อดีต ถวิลห�คว�มทรงจำ�เป็นประเด็นสำ�คัญใน
ก�รจัดแสดงสิ่งของที่แพร่กระจ�ยสู่ก�รสร้�งแหล่งท่อง
เที่ยวที่ย้อนกลับไปจำ�ลองประสบก�รณ์ในอดีตขึ้นม�
ใหม่ ก�รสร้�งเรือ่งเล่�และของสะสมเพือ่เตอืนคว�มทรง
จำ�ในรูปแบบต่�งๆ

หน้�ที่ของโรงเรียน บ้�น และวัดต่อก�รจัดตั้ง
พิพิธภัณฑ์ เมื่อพิจ�รณ�พิพิธภัณฑ์ท่ีจัดไว้ในบ้�นและ
โรงเรียนจ�กคว�มคิดของผู้ก่อตั้งน้ันเป็นคว�มได้เปรียบ
ด้�นที่ตั้ง มุมมอง และวิธีก�รมอง ก�รชนะใจคนในสังคม 
ผู้บังคับบัญช� ก�รปฏิบัติก�รที่สร้�งคว�มเข้�ใจร่วม
กันได้ ส่วนสถ�นะของวัด คือ ท่ีรวบรวมสิ่งของ เป็น
พพิธิภณัฑ์ในเชงิทีเ่กบ็ของดงี�มตลอดจนของเสยีห�ยทกุ
อย่�งไว้ เป็นเจตน�ที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดู เพื่อเก็บคว�ม
ทรงจำ�ของศ�สน�ไว้ ทำ�ให้คนเข้�ใจถึงวิถีชีวิต 

 ก�รดำ�เนินก�รร่วมกันในลักษณะเครือข่�ยที่
ให้กำ�ลังใจกัน แลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกัน ก�รเก็บคว�ม
คิด กระบวนก�รของคนทำ�พิพิธภัณฑ์ม�นำ�เสนอให้
คนได้รับรู้ ได้เข้�ใจ ได้เห็นคว�มลำ�บ�ก ในแนวคว�ม
คิดและก�รปฏิบัติเดียวกันเกิดเป็นแรงบันด�ลใจต่อกัน 
สร้�งคว�มรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมในก�รสร้�งสรรค์ 
และเช่ือมโยงสู่ก�รดำ�เนินง�นในระดับต่�งๆ เพื่อคว�ม
สำ�เร็จในทุกด้�นท่ีหล�ยคนร่วมกันในท่ีสุด

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน
ก�รพึ่งพ�ตนเอง และจัดแสดงต�มกำ�ลังคว�ม

ส�ม�รถที่ดำ�เนินก�รได้โดยไม่เดือดร ้อน ผู ้ก ่อตั้ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นส�ม�รถดำ�เนินก�รเองโดยมีท้องถิ่น
เข้�ม�ช่วยให้ข้อมูล ให้ก�รยอมรับและให้กำ�ลังใจกัน 
จนนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืน ส่วนก�รห�งบประม�ณเป็นเร่ือง
ก�รบริจ�ค ที่แต่ละแห่งไม่คิดจะห�กำ�ไร คิดจะเป็นฝ่�ย
ให้อยู่ตลอดเวล� เป็นคว�มย่ังยืนที่ไม่คิดจะต่อทุน คว�ม

เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวันของพระสงฆ์ เช่น ถ้วยชามส�ารับส�าหรับถวายภัตตาหาร เตียงนอนและสิ่งของบริจาคจากคนในชุมชน เช่น อุปกรณ์การ
ทอผ้า อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจ�าวัน

เครื่องประกอบพิธีกรรมในวิหาร อุโบสถ เช่น ธรรมมาสน์ ขันแก้วทั้งสาม อาสนสงฆ์ผ้าทอและกล่องเก็บผ้า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในความสะดวก 
รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ
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สัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 แห่ง เป็นก�รจัดก�รด้วย
คว�มชอบส่วนตัว ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบสำ�คัญสู่
คว�มสำ�เร็จได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์
ต่�งกัน ก�รจัดทำ�พิพิธภัณฑ์ทำ�ให้เกิดก�รเรียนรู้ผ่�น
ตนเองไปพร้อมๆ กับก�รถ่�ยทอดกระบวนก�รเหล่�นี้
ไม่มีวันจบสิ้น 

ด้�นคว�มสำ�เร็จท่ีมีคว�มสำ�เร็จท�งใจม�เป็นอันดับ
แรกเสมอ คว�มสำ�เร็จของผู้ก่อตั้งและดำ�เนินง�น คือ 
ก�รทำ�สำ�เรจ็ในช่วงชวีติของเข�ได้ทำ�สำ�เรจ็แล้ว ต่อไปจะ
เป็นอย่�งไรต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะม�รับช่วงต่อ ไม่ควรยึด
ติดกับตัววัตถุ ส่วนตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ คือ เกิดเครือข่�ย 
ก�รสืบเนื่องเป็นคว�มสำ�เร็จก�รตอบรับพิพิธภัณฑ์จ�ก
คนในชุมชน ปัจจัยภ�ยนอกท่ีม�ช่วย เช่น ประวัติศ�สตร์
ท้องถิ่นเข้�ม�โยงใยถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น กำ�ลังใจจ�กคน
ภ�ยนอก ก�รแลกเปลีย่นเรยีนรูร่้วมกบัคนใน เป็นตัวชีว้ดั
คว�มสำ�เร็จได้ในเชิงปริม�ณอ�จอ�ศัยจำ�นวนครั้งของผู้
เข้�ชม ก�รม�ซำ้� ประโยชน์ท่ีนำ�ไปใช้ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบพระคณุผู้บรหิ�ร ตลอดจนบคุล�กรของศนูย์

ม�นุษยวิทย�สิรินธร (องค์ก�รมห�ชน) ในก�รให้ทุนวิจัย 
กร�บขอบพระคณุผูท้รงคณุวฒุ ิรองศ�สตร�จ�รย์ศรศีกัร์ 
วัลลิโภดม ดร.ปริตต� เฉลิมเผ่� กออนันตกูล ผศ.ดร.
สุวรรณ� เกรียงไกรเพ็ชร์ รองศ�สตร�จ�รย์สุภ�ภรณ์ 
จนิด�มณโีรจน์ ท่ีมคีว�มกรุณ�ในก�รพฒัน�กระบวนก�ร
วิจัย สอบถ�มคว�มก้�วหน้� พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และแนวท�งในก�รดำ�เนินง�นวิจัยม�โดยตลอด และขอ
ขอบพระคุณ อ�จ�รย์ชัชว�ลย์ ทองดีเลิศ และอ�จ�รย์

นพพร นิลณรงค์ ที่กรุณ�รับเป็นที่ปรึกษ�โครงก�ร ได้
เมตต�ให้คว�มรู้และแลกเปลี่ยนประสบก�รณ์ในก�ร
ทำ�ง�นวิจัยร่วมกับชุมชนตลอดจนเครือข่�ยได้เป็นอย่�ง
ดียิ่ง และท�งคณะผู้วิจัยขอกร�บขอบพระคุณในคว�ม
เมตต�ของเครือข่�ยพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดลำ�พูน ตลอด
จนเครือข่�ยพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภ�คเหนือ ในคว�มกรุณ�
ถ่�ยทอดประสบก�รณ์ คว�มรู้ ให้กับคณะผู้วิจัยเป็น
อย่�งดีม�โดยตลอด 
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ศูนย์สถำปัตยกรรมล้ำนนำ... 
แหล่งเรียนรู้กำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมเพื่อชุมชน

นับตั้งแต่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้รับบริจ�ค
คุ้ม1 เจ้�บุรีรัตน์2(มห�อินทร์) จ�กอ�จ�รย์ดร.จุลทัศน์  
กิติบุตรและคุณเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล เม่ือปีพ.ศ.2544 
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท�งด้�นสถ�ปัตยกรรม ภ�ย
ใต้ก�รบริห�รจัดก�รของคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ก�รว�งแผนเพื่อใช้อ�ค�ร
เก ่�อย ่�งมีประสิทธิภ�พและเกิดประโยชน์สูงสุด 
เป ็นประเด็นที่สำ�คัญที่สุดในช ่วงเริ่มต ้นของคณะ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์   โจทย์ท่ีสำ�คัญท่ีสุด คือ คณะฯ
จะบริห�รจัดก�รอ�ค�รเก่� และพื้นท่ีโดยรอบอย่�งไร 
ให้เกิดประสิทธิภ�พสูงสุด โดยคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสม
ระหว่�งก�รอนุรักษ์และก�รใช้ประโยชน์จ�กอ�ค�ร
เก่�ที่มีอ�ยุ ม�กกว่� 100 ปี ซึ่งเป็นสมบัติของช�ติที่
ไม่ส�ม�รถประเมินคุณค่�เป็นตัวเงินได้ ด้วยเป็นหลัก
ฐ�นสำ�คัญท�งด้�นประวัติศ�สตร์ที่เกี่ยวพันไปถึงฐ�น
�นุศักดิ์ของผู ้ครอบครองในอดีต และหลักฐ�นท�ง
ด้�นประวัติศ�สตร์สถ�ปัตยกรรม ในฐ�นะตัวอย่�ง

ของอ�ค�รอนุรักษ์ที่มีรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมที่มี
ก�รผสมผส�นระหว่�งเทคโนโลยีในก�รก่อสร้�งแบบ 
พื้นถิ่นกับวิธีคิดแบบตะวันตก ตลอดจนถึงสุนทรีภ�พ
ท�งด้�นศิลปสถ�ปัตยกรรมและสภ�พแวดล้อมโดย
รอบของอ�ค�รเก่� ก�รตัดสินใจในก�รว�งแผนอนุรักษ์
และก�รบริห�รจัดก�ร จึงเป็นส่ิงสำ�คัญที่สุด ท่ีมีก�ร
คิดควบคู่ไปพร้อมกันกับบทบ�ทท�งด้�นวิช�ก�รและ
ก�รบริห�รจัดก�รของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� คณะ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

จ�กคุ ้มเจ ้�บุรีรัตน ์  (มห�อินทร ์ )  . . .  สู ่ศูนย ์
สถ�ปัตยกรรมล้�นน�

คุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (มห�อินทร์) จ�กก�รสันนิษฐ�นว่�
สร้�งขึ้นระหว่�งปี พ.ศ.2432-2436 ขณะที่มีก�รเริ่มต้น
กิจก�รป่�ไม้อย่�งจริงจังสมัยเจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 
ค�ดว่�สร้�งก่อนที่เจ้�บุรีรัตน์ (มห�อินทร์) ถึงแก่กรรม
ประม�ณ ปี พ.ศ.2436 โดยเจ้�น้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่  
(ต่อม�เป็นเจ้�ร�ชวงศ์) บตุรเจ้�บรุรีตัน์ (มห�อนิทร์) เป็น

1. ศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
2 คุ้ม หม�ยถึง เรือนหรือที่พำ�นักของเจ้�น�ยที่เป็นชนชั้นปกครอง ในอดีต 
3 บรรด�ศักดิ์ ที่เป็นตำ�แหน่งท�งก�รเมืองระดับสูงของเจ้�น�ยฝ่�ยเหนือในช่วงเปลี่ยนแปลงก�รปกครอง 

เรียกว่� จ้�ขัน 5 ใบ ได้แก่ เจ้�หลวง เจ้�อุปร�ช เจ้�ร�ชวงศ์ เจ้�ร�ชบุตร และ เจ้�บุรีรัตน์ 

อาจารย์ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร และคุณเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสมัยนั้น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544

เรื่อง: วิภาดา ศุภรัฐปรีชา 1
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ผู้ครอบครองอ�ค�รในระหว่�งปี พ.ศ.2437-2460 เมื่อ
ประม�ณ และต่อม�น�งบัวผัน นิกรพันธ์ (ทิพยมณฑล) 
ซื้อจ�กเจ้�ของเดิม เจ้�บุษบ� ณ เชียงใหม่ (ภริย�เจ้�
น้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) และได้เชิญบิด�คือ พระน�ยก 
คณ�นุก�ร (เมือง ทิพยมณฑล) ม�พำ�นักอยู่ที่อ�ค�ร  
คุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (มห�อินทร์) หรือเรียกว่� บ้�นกล�งเวียง  
และเมื่อน�งบัวผัน ทิพยมณฑล ถึงแก่กรรม น�งพรรณ
จิตร (กิติบุตร) เจริญกุศล บุตรีของน�ยจรัญ กิติบุตรและ
น�งบู่ทอง (ทิพยมณฑล) ซึ่งสมรสกับ น�ยสมศักด์ิ เจริญ
กุศล ได้เข้�อ�ศัยในปี พ.ศ.2503-2544 ร่วมกับบุตร 4 
คน ต่อม�เมื่อวันที่ 9 มีน�คม พ.ศ.2544 น�งส�วเรียง
พันธุ์ ทิพยมณฑล (บุตรน�งบัวผัน ทิพยมณฑล) ได้มอบ
อ�ค�รคุ้ม เจ้�บุรีรัตน์ (มห�อินทร์) ให้มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บรรพบุรุษตระกูลทิพย
มณฑล และกิติบุตร คือพระน�ยกคณ�นุก�ร (เมือง 
ทิพยมณฑล) และหลวงนิกรจีนกิจ (บุญม� นิกรพันธ์) 
โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.นิพนธ์  ตุว�นนท์ อธิก�รบดี
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ในสมยันัน้ ได้เป็นผูร้บัมอบอ�ค�ร
คุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (มห�อินทร์) จ�กตระกูลทิพยมณฑล 
และตระกูลกิติบุตร และคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหม�ยให้เป็นผู้ดำ�เนิน
ก�รดแูลอนรุกัษ์อ�ค�รเพือ่จดัตัง้เป็นศนูย์สถ�ปัตยกรรม
ล้�นน�เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท�งด้�นสถ�ปัตยกรรม
ล้�นน�และศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องแก่นักเรียน 
นักศึกษ� นักวิช�ก�ร นักท่องเท่ียวช�วไทยและต่�ง
ประเทศ และบุคคลท่ีสนใจ

อาคารเก่ากับการน�ามาประยุกต์ใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม

จ�กก�รศึกษ�ของผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย ์รัฎฐ� 
ฤทธิศร ได้กล่�วถึงรูปแบบสถ�ปัตยกรรมท่ีสะท้อนถึง
คว�มเปลี่ยนแปลงของช่วงเวล�ประวัติศ�สตร์ที่สำ�คัญ
ในช่วง 200 ปีที่ผ่�นม�บนคว�มสำ�คัญของพื้นท่ีท�ง
ประวัติศ�สตร์ที่ย�วน�น 700 กว่�ปี ที่ปัจจุบันพัฒน�
เป็นย่�นท่องเที่ยวที่มีคว�มสำ�คัญทั้งในด้�นเผยแพร่
คว�มรู้ ประวัติศ�สตร์ ก�รจับจ่�ยใช้สอยที่มีกิจกรรม
ตลอด 7 วันในรอบสัปด�ห์  ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ให้คว�มรู้
ท�งด้�นก�รตัง้ถ่ินฐ�น ประวตัศิ�สตร์ วฒันธรรมท้องถิน่ 
กิจกรรมก�รค้�ถนนคนเดินทุกวันอ�ทิตย์ ซึ่งพื้นที่โดย
รอบกิจกรรมที่กล่�วม�น้ัน ยังมีคว�มน่�สนใจเรื่องอื่นๆ 

ที่ส�ม�รถสร้�งกิจกรรมเรียนรู้ ในก�รชมในเวล�กล�ง
วัน คือง�นสถ�ปัตยกรรม ที่ช่วยเสริมสร้�งกิจกรรมพื้นที่
ส่วนกล�งเวยีง ให้มคีว�มน่�ท่องเทีย่วม�กขึน้  สอดคล้อง
ไปกบัคว�มเข้�ใจประวตัศิ�สตร์ของท้องถิน่และประเทศ

ศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� คุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (มห�
อินทร์) ภ�ยใต้ก�รดูแลของคณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ 
และคุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) ภ�ยใต้ก�รดูแลของ
สำ�นักง�นย�สูบเชียงใหม่ถือเป็นกลุ ่มอ�ค�ร ที่ปรับ
ประยุกต์ม�จ�กอ�ค�รพักอ�ศัยเดิมของเจ้�น�ย นอก
เหนือจ�กอิทธิพลของช�วตะวันตกประกอบไปด้วย 
ช�วอังกฤษที่เข้�ม�พร้อมกับก�รขอสัมปท�นก�รตัดไม้
สักซ่ึงเป็นที่ต้องก�รในตล�ดต่�งประเทศ นับตั้งแต่ช่วง
ก่อน พ.ศ.2400 เล็กน้อย ต�มเส้นท�งก�รค้�โบร�ณ
จ�กช�ยฝั่งเม�ตะมะ ผ่�นจังหวัดต�ก (ระแหง) เชียงใหม่
สู่ตอนใต้ของจีน และมิชชันน�รีอเมริกันจ�กกรุงเทพฯ 
ที่เข้�ม�เผยแพร่ศ�สน�คริสต์น้ืนท่ีภ�คเหนือช่วง พ.ศ.
2410 เป็นต้นม� โดยกลุ่มช�วตะวันตกเหล่�น้ีได้เข้�
ม�พักอ�ศัยอยู่ในเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดก�รนำ�เอ�รูป
แบบอ�ค�รพักอ�ศัยแบบที่เรียกว่�อ�ณ�นิคมที่เกิดขึ้น
จ�กอิทธิพลลัทธิก�รล่�อ�ณ�นิคมของกลุ่มประเทศใน
ยุโรปเพื่อเข้�ครอบคลุมพื้นที่ที่เรียกว่�โลกใหม่ในยุค
แรก คือทวีปเอมริก� แผ่ขย�ยม�ยังทวีปอัฟริก� และ
เอเชียต�มลำ�ดับ โดยรูปแบบที่ช�วตะวันตกนำ�ม�สร้�ง
นั้นจะเป็นก�รประยุกต์ไปต�มลักษณะภูมิประเทศ และ
ภูมิอ�ก�ศของประเทศนั้นๆ ซึ่งแตกต่�งออกไปจ�กถ่ิน
พำ�นักเดิมของตน อิทธิพลได้ส่งผลโดยตรงต่อเจ้�น�ยทั้ง
ท�งด้�นคว�มสะดวกสบ�ยของวิถีชีวิตกับเครื่องใช้ และ
เครือ่งเรอืน จนเข้�สูก่�รปรบัประยกุต์ง�นสถ�ปัตยกรรม
เพื่อตอบรับอย่�งเต็มที่ ด้วยก�รจัดระบบแผนผังก�ร
ใช้ง�นเต็มพื้นที่ทั้งสองช้ัน จัดเป็นห้องย่อยๆ เพื่อแบ่ง
กั้นออกต�มหน้�ที่ก�รใช้ง�น และมีหลังค�คลุมพื้นที่
อ�ค�รทั้งหมด 

รูปแบบสถ�ปัตยกรรมของอ�ค�รคุ้มเจ้�บุรีรัตน์ 
(มห�อินทร์) เป็นอ�ค�รสองชั้นครึ่งอิฐครึ่งไม้ ชั้นล่�ง
ก่ออิฐฉ�บปูนเส�ระเบียงด้�นนอกเป็นซุ้มโค้ง(Arch)
แบบศิลปะคล�สสิก(Classical Art) โดยรอบอ�ค�ร มี
ก�รตกแต่งเป็นลวดล�ยด้วยก�รเซ�ะให้เป็นร่องส่วน
หัวเส� และส่วนแนวโค้งระหว่�งเส� ชั้นสองเป็นไม้
สักมีก�รตกแต่งด้วยก�รฉลุล�ยไม้ด้วยเล่ือยฉลุส่วน



42 ร่มพยอม 

ระเบียง และแผงไม้โดยรอบ ส่วนหลังค�เป็นทรง
มะนลิ� (Gable-Hip Roof) ทีผ่สมระหว่�งหลงัค�จัว่และ 
ปั ้นหย�คลุมโดยรอบอ�ค�รท่ีเป็นผังรูปตัวแอล (L) 
แต่ละช้ันแบ่งเป็น 3 ห้องหลัก และจ�กก�รสันนิษฐ�น
ว่�อ�ค�รสร้�งร�ว พ.ศ.2432-2436 ซึ่งช่วงระยะ
ระหว่�ง พ.ศ.2416–2440 เป็นระยะทีง่�นสถ�ปัตยกรรม
แสดงออกถึงก�รผสมผส�น ระบบอ�ค�รแบบตะวันตก 
ทั้งก�รใช้ระบบก่อสร้�งแบบก่ออิฐฉ�บปูนที่ไม่พบว่�มี
ก�รใช้ในอ�ค�รพักอ�ศัย โครงสร้�งและก�รเข้�ไม้แบบ
บังใบ ในส่วนผนังท่ีเป็นลิ้นประกบให้ผืนผนังเรียบเสมอ
กัน ต่�งจ�กก�รซ้อนคล้�ยเกล็ดแบบเดิม ส่วนท่ีเป็นแบบ
ท้องถิน่จะปร�กฏในลกัษณะคว�มเชือ่ทีส่ะท้อนลงบนรปู
ทรง และก�รจดัว�งหลงัค�ทีค่งให้คว�มสำ�คญักบัหน้�จ่ัว
เสมอืนเป็นหน้�อ�ค�ร และก�รให้มบีนัไดขึน้สูช่ัน้สอง ให้
อยู่ภ�ยนอกอ�ค�ร

บริบทและสภาพแวดล้อมโดยรอบกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

นอกเหนือจ�กก�รเรียนรู้จ�กรูปแบบสถ�ปัตยกรรม
ของอ�ค�รท่ีมกี�รผสมผส�นแบบตะวนัตกและภมูปัิญญ�
พื้นถ่ินได้อย่�งลงตัวแล้วนั้น บริบทและสภ�พแวดล้อม
โดยรอบภ�ยในศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ส�ม�รถสื่อ
คว�มหม�ยก�รเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรม

ภาพถ่ายอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ก่อนมีการบูรณะ
เมื่อปี พ.ศ.2547

ภาพถ่ายอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หลังบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2550

ไปสู่อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่�งดี เช่น 
- กำ�แพงที่ตั้งอยู่ที่โดยรอบ เป็นกำ�แพงที่ก่อสร้�งขึ้น

พร้อมกับตัวอ�ค�ร โดยส่วนใหญ่ ในอดีตก�รก้ันขอบเขต
พ้ืนท่ีด้วยกำ�แพงใช้เฉพ�ะสถ�นท่ีสำ�คัญของเมือง เช่น 
วัดและวังหรือคุ้มเท่�นั้น บ้�นส�มัญชนไม่ส�ม�รถทำ�
เครื่องล้อมแบบเจ้�น�ยได้ ถือว่�ไม่สมควรต่อตน กำ�แพง
ถือว่�เป็นเคร่ืองล้อมที่แสดงถึงคว�มสำ�คัญของสถ�นที่
แห่งนี้ท�งด้�นฐ�นันดร เกียรติยศ และคว�มสำ�คัญของ
เจ้�ผู้เป็นเจ้�ของที่สมควรได้รับก�รปกป้อง โดยกำ�แพง
มีลักษณะก่ออิฐถือปูนหน�กว่� 60 เซนติเมตร มีคว�ม
แข็งแรง ทนท�น กำ�แพงซึ่งโอบล้อมพ้ืนที่โดยรอบของ
ศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� โดยมีพ้ืนที่ประม�ณ 1 ไร่ 3 
ง�น 84 ต�ร�งว�   
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- โรงครัวเดิม สันนิษฐ�นว่�สร้�งขึ้นพร้อมกับตัว
อ�ค�ร มีลักษณะเป็นอ�ค�รช้ันเดียวยกพื้นสูงขน�ดใหญ่
ผิดปกติจ�กโรงครัวอื่นๆ ซึ่งในอดีตใช้สำ�หรับเป็นสถ�นที่
จัดเตรียมอ�ห�ร เครื่องค�วหว�น เพื่อเลี้ยงผู้ที่อยู่อ�ศัย
ในคุ้ม หรือแขกผู้ม�เยี่ยมเยียนจำ�นวนม�ก ซึ่งอ�จกล่�ว
ได้ว่�ส�ม�รถทำ�อ�ห�รเลี้ยงผู้คนได้กว่� 50 คน ตลอด 
3 มื้อต่อวัน

- ปั ๊มโยกหน้�โรงครัวเป็นปั ๊มที่มีอยู ่เดิมในอดีต  
สันนิษฐ�นว่�ใช้สำ�หรับก�รสูบนำ้�บ�ด�ลขึ้นม�ใช้เพื่อ
ก�รอุปโภคและบริโภคภ�ยในคุ้ม ปัจจุบันอยู่ในสภ�พ
ที่ไม่ส�ม�รถใช้ง�นได้ ตั้งอยู่ท่ีหน้�โรงครัว โดยท่ีบริเวณ
ลำ�คันโยกมีตัวอักษรภ�ษ�อังกฤษ บอกร�ยละเอียดเป็น
ของบริษทั MYERS เมอืง Ashland มลรฐั Ohio ประเทศ
สหรัฐอเมริก� ผลิตจ�กพี่น้องช่ือ Francis and Philip 
Myers เพื่อก�รสูบนำ้� โดยคันโยกแบบใช้มือสองจังหวะ
ขึ้นลง และได้รับก�รจดทะเบียนสิทธิบัตร เม่ือวันท่ี 16 
มกร�คม พ.ศ.2455 รุ่นท่ีปร�กฏคือ Model 2927 เป็น
โบร�ณวัตถุชิ้นสำ�คัญจ�กต่�งประเทศชิ้นหน่ึงของเมือง
เชียงใหม่  

- ท�งเข้�ด้�นหน้�เป็นบริเวณท่ีสำ�คัญของคุ้มเจ้�บุรี
รัตน์ มห�อินทร์ โดยมีประตูท�งเข้�ด้�นหน้�จะมีกำ�แพง
ติดกันอยู่ ประตูด้�นหน้�ก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นเส�ขน�ด
ใหญ่ทั้งสองด้�น ในอดีตประตูนี้จะอนุญ�ตให้เฉพ�ะเจ้�
น�ยและแขกผู้ม�เยือนคนสำ�คัญใช้ผ่�นเข้�ออก ส่วนผู้
อ�ศัย คนใช้ และท�สจะผ่�นเข้�ออกโดยใช้ประตูด้�น
หลัง รอบข้�งจะมีสน�มหญ้�สีเขียวเป็นบริเวณกว้�ง 
เมือ่มองเข้�ม�ทำ�ให้เกดิคว�มสบ�ยต�และคว�มสวยง�ม 
ร่มร่ืนเป็นส่วนตวั ต่�งจ�กภ�ยนอกโดยถกูกนัจ�กกำ�แพง
ที่หน� แข็งแรง ม่ันคง

การจัดแสดงและการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้

นอกเหนือจ�กรูปแบบสถ�ปัตยกรรมของอ�ค�ร 
และบริบทและสภ�พแวดล้อมโดยรอบแล้ว ศูนย์
สถ�ปัตยกรรมล้�นน� ยังดำ�เนินก�รจัดทำ�ห้องสำ�หรับ
จัดแสดงนิทรรศก�รในตัวอ�ค�รท้ังสองช้ัน

โดยชั้นบนอ�ค�ร เป็นห้องนิทรรศก�รถ�วรจำ�ลอง
วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ของเจ้�น�ยในสมัยก่อน และห้อง
นิทรรศก�รที่เกี่ยวข้องกับง�นสถ�ปัตยกรรม อ�ทิ 
สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ในศ�สน�สถ�น สถ�ปัตยกรรม

ที่พักอ�ศัย และวิวัฒน�ก�รของสถ�ปัตยกรรมเรือนร้�น
ค้�ประเภทต่�งๆ พร้อมแบบจำ�ลองสถ�ปัตยกรรมผล
ง�นนักศึกษ�ร่วมจัดแสดง ส่วนช้ันล่�งอ�ค�รเป็นห้อง
นิทรรศก�รหมุนเวียน จัดแสดงต�มหัวเรื่องที่น่�สนใจ 
อย่�งน้อยปีละ 3-5  หัวเรื่อง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
โรงครัวเดิมที่อยู่ภ�ยนอกอ�ค�ร ยังใช้เป็นพื้นที่สำ�หรับ
จัดแสดงวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับง�นสถ�ปัตยกรรม และ
เป็นหน่วยสล่�เฮือนที่ทำ�หน้�ที่ในก�รให้คำ�ปรึกษ�เกี่ยว
กับก�รก่อสร้�งในง�นสถ�ปัตยกรรมโดยมีผู้เช่ียวช�ญ
จ�กคณะฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในก�รให้บริก�ร
วิช�ก�ร

ในขณะเดียวกันศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� ได้มี
ก�รพัฒน�ระบบข้อมูลส�รสนเทศองค์คว�มรู้ท�งด้�น
สถ�ปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บไซต์
ของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� (www.lanna-arch.
net) โดยข้อมูลประกอบด้วยว�รส�รวิช�ก�ร ง�นวิจัย 
หนังสืออิเลคทรอนิคส์ แบบแปลน แบบจำ�ลองท�งด้�น
สถ�ปัตยกรรม รูปภ�พ และข้อมูลอื่นๆที่เก่ียวข้อง เพื่อ
เสริมสร้�งก�รเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ตลอดเวล� 

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนากับบทบาทใน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน 

นอกจ�กศูนย์สถ�ปัตยกรมล้�นน� จะทำ�หน้�ที่
ในก�รเป็นผู ้ให้คว�มรู ้ หรือจัดห�คว�มรู ้ให้แก่ผู ้เข้�
ชมหล�กหล�ยกลุ่มเป้�หม�ยแล้ว ศูนย์สถ�ปัตยกรรม
ล้�นน� ยังคำ�นึงถึงบทบ�ทที่จะเอื้ออำ�นวยให้เกิด
กระบวนก�รเรียนรู้ไปสู่ชุมชนในมิติที่แตกต่�งออกไป
อย่�งสมำ่�เสมอ อ�ทิ 

1. บทบ�ทและคว�มสำ�เร็จในก�รออกแบบ และ
ว�งแผนก�รอนุรักษ์อ�ค�รเก่� คุ้มเจ้�บุรีรัตน์ (มห�
อนิทร์)  จนได้รบัก�รยกย่องในฐ�นะอ�ค�รอนรุกัษ์ดเีด่น
ทีม่กีระบวนก�รในก�รอนรุกัษ์ทีถ่กูต้องต�มหลกัวชิ�ก�ร 

2. บทบ�ทของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ในฐ�นะ
หน่วยง�นวิช�ก�ร ที่ทำ�หน้�ที่ในก�รสนับสนุน ส่ง
เสริม และให้คำ�ปรึกษ�เชิงวิช�ก�รด้�นก�รอนุรักษ์
สถ�ปัตยกรรมและผังเมือง แก่  วัด ศ�สนสถ�น รวม
ไปถึงองค์กรและหน่วยง�นอิสระอื่นๆ ทั้งที่เป็นส่วน
ร�ชก�ร และเอกชน 

3. บทบ�ทในก�รสร้�งจิตสำ�นึกด้�นก�รอนุรักษ์
สถ�ปัตยกรรม รวมถึงก�รอนุรักษ์เมืองและส่ิงแวดล้อม
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ท�งด้�นวฒันธรรม แก่เดก็และเย�วชนผ่�นกจิกรรมและ
โครงก�รที่เป็นประโยชน์ต่�งๆ เช่น กิจกรรมด้�นศิลปะ  
กจิกรรมด้�นก�รถ่�ยภ�พ ก�รฝึกอบรม นทิรรศก�ร และ
กิจกรรมท�งด้�นวัฒนธรรมอื่นๆ ในหล�ยมิติ ทั้งในส่วน
ของก�รอนุรักษ์และก�รต่อยอด

4. บทบ�ทในฐ�นะศูนย์กล�งในก�รจัดก�รศึกษ�
ด้�นก�รอนรุกัษ์สถ�ปัตยกรรมทีม่กี�รบรูณ�ก�รระหว่�ง
กิจกรรมบริก�รวิช�ก�ร กับก�รเรียนก�รสอน ท้ังใน
หลักสูตรระดับปริญญ�บัณฑิต และบัณฑิตศึกษ�

5. บทบ�ทด้�นก�รวิจัย รวมถึงก�รสร้�งตำ�ร�
วิช�ก�ร และองค์คว�มรู้ด้�นสถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่น และ
ภูมิปัญญ�พื้นถิ่น ที่ส�ม�รถเชื่อมโยงกับสถ�บันก�ร
ศึกษ� และหน่วยง�น หรือองค์กรต่�งๆ ระดับภูมิภ�ค
อ�เซียน 

6. บทบ�ทในก�รเป็นหน่วยง�นด้�นวฒันธรรม และ
แหล่งเรียนรู้ของเมือง ท่ีมีก�รบริห�รจัดก�รท่ีดี ส�ม�รถ
เชื่อมโยงกับเครือข่�ยและหน่วยง�นท่ีทำ�ง�นด้�นก�ร
อนุรักษ์ และหน่วยง�นด้�นพิพิธภัณฑ์ และก�รจัดก�ร
วัฒนธรรมที่ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้  

ก้าวต่อไปของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
เป้�หม�ยระยะย�วของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�น

น� คือ ก�รเป็นศูนย์กล�งในก�รอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรม

กิจกรรมการเรียนรู้จากการสื่อความหมายภายในศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนา  

และภูมิปัญญ�พื้นถิ่นระดับภูมิภ�คเอเซียน ที่มีเครือ
ข่�ยคว�มร่วมมือท้ังในระดับช�ติและน�น�ช�ติ โดยจะ
ทำ�หน้�ที่เป็นหน่วยง�นวิช�ก�ร ที่มีพันธกิจหลัก ด้�น
ก�รวิจัย ค้นคว้� จัดเก็บ และต่อยอดองค์คว�มรู้ด้�น
สถ�ปัตยกรรมล้�นน�สู่ท้องถิ่น  ศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�น
น�จะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพื้นที่ส�ธ�รณะของเมือง
ที่ส�ม�รถชี้นำ�สังคมด้�นก�รอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรมและ
เมอืง เป็นหน่วยง�นมกี�รบรหิ�รจดัก�รทีม่ปีระสิทธภิ�พ 
ส�ม�รถพึ่งพ�ตนเองได้ระดับหน่ึง  และเพื่อให้บรรลุเป้�
หม�ยดังกล่�ว ก�รพัฒน�และปรับปรุงอย่�งต่อเน่ือง 
จึงเป็นส่ิงจำ�เป็นอย่�งยิ่ง ทั้งน้ีก�รเรียนรู้จ�กหน่วยง�น
ต่�งๆ เป็นเร่ืองสำ�คัญต่อก�รว�งแผนและพัฒน�ใน
อน�คต

แม้ว่�ศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� จะได้ขับเคล่ือน
ง�นในบทบ�ทด้�นต่�งๆ ดังได้กล่�วม�แล้วข้�งต้น เป็น
เวล�ร่วม 15 ปี นบัตัง้แต่ คณะฯ ได้รับมอบอ�ค�ร แต่เป้�
หม�ยของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ในฐ�นะศูนย์กล�ง
ของภูมิภ�คอ�เซียนด้�นก�รอนุรักษ์สถ�ปัตยกรรมและ
ภูมิปัญญ�พ้ืนถิ่น จะยังไม่บรรลุเป้�หม�ยอย่�งแท้จริง 
ตร�บใดที่เมืองและบริบทโดยรอบยัง ไม่ตระหนัก
ถึงง�นด้�นก�รอนุรักษ์ ดังนั้นก�รพัฒน�และก�ร
อนุรักษ์ในระดับเมือง ยังคงเป็นโจทย์ที่สำ�คัญของศูนย์
สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ในอน�คต

 ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร. 
ช�ญณรงค์ ศรีสุวรรณ รองศ�สตร�จ�รย์ดร.วิฑูรย์ 
เหลียวรุ่งเรือง และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์รัฎฐ� ฤทธิศร 
อ�จ�รย์ประจำ�คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ที่ได้เอื้อเฟื ้อข้อมูลเชิงวิช�ก�ร และให้คำ�
แนะนำ�ในก�รเขียนบทคว�มเพื่อเผยแพร่ในว�รส�ร 
ร่มพยอม ครั้งน้ี และขอขอบคุณสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ที่ได้เห็นคุณค่�และ
คว�มสำ�คัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีคว�มหล�กหล�ยท�ง
ด้�นศิลปวิทย�ก�รอันจะช่วยจุดประก�ยและต่อยอด
องค์คว�มรู ้ที่มีในท้องถิ่นให้แพร่หล�ยม�กยิ่งขึ้น ใน
ขณะเดียวกันยังเป็นประโยชน์ท�งด้�นวิช�ก�รและ
กระบวนก�รเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นพื้นที่ก�ร
เรียนรู้ที่คอยอำ�นวยกระบวนก�รให้เกิดก�รเรียนรู้ รวม
ถึงทักษะและประสบก�รณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้�ชมต่อไป 
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การจัดแสดงนิทรรศการเพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

การน�าเสนอข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บไซต์ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา 
(www.lanna-arch.net) 

บทบาทเพื่อชุมชนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
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พิพิธภัณฑ์วัดเกตกำรำม
เรื่อง: สุขธรรม โนบ�ง 1

พิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�ม หน่ึงในพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ ที่จัดแสดงวัตถุโบร�ณ ส่ิงของเคร่ืองใช้ วัตถุท�ง
วัฒนธรรม รวมทั้งคว�มรู้ภูมิปัญญ� ประวัติคว�มเป็น
ม�ของวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ทำ�ให้ผู้ที่เข้�ไปสัมผัสได้
ย้อนกลับคืนสู่คว�มทรงจำ�ในอดีตของวิถีชีวิตชุมชนช�ว
เชียงใหม่ในย่�นวัดเกตก�ร�ม พิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�ม
ในปัจจุบันนอกจ�กจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง
แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงภ�พของชุมชน
ในก�รอนุรักษ์รักษ�ร่องรอยของศิลปวัฒนธรรม ควบคู่
กับก�รพัฒน�และปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อีกด้วย

พิพิธภัณฑ์วัดเกตุก�ร�มก่อตั้งขึ้นเมื่อป ี พ.ศ. 
2543 เมื่อแรกเปิดใช้ชื่อว่� “พิพิธภัณฑ์วัดสระเกษ” 
เพื่อเป็นก�รรำ�ลึกถึงชื่อหนึ่งของวัดเกตก�ร�มในอดีต 
โดยเกิดจ�กคว�มร่วมมือของศรัทธ�วัดเกตก�ร�ม มี
เจตน�รมณ์เพ่ือจัดเก็บรักษ�ของเก่� วัตถุโบร�ณอันมี
คุณค่�ซึ่งปัจจุบันห�ชมได้ย�ก และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน สำ�หรับบุคคลผู้ที่มีส่วนสำ�คัญในก�รผลักดัน
ให้เกิดพิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�ม คือ ลุงแจ๊ค น�ยจรินทร์ 
เบน และคณะได้ร่วมกันเข้�ม�ช่วยดูแลพัฒน�ด้วยจิต
อ�ส�โดยไม่หวังผลตอบแทน “ผมมีจิตใจที่อยากท�า
พิพิธภัณฑ์เพราะครั้งหน่ึงมีรถมาประกาศรับซ้ือของเก่า

1 นักช่�งศิลป์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ที่หน้าบ้านผม จึงคิดเสียดายอยากเก็บของเก่าไว้ให้คน
รุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้”2 คำ�กล่�วของลุงแจ๊คที่แสดง
ถึงคว�มตั่งมั่นในก�รจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ปัจจุบันมี
คณะกรรมก�รวัดเกตก�ร�มเป็นผู้ดูแล และมีลุงสมหวัง 
ฤทธิเดช รับหน้�ที่เข้�ม�ดูแลตลอดท้ังวัน พิพิธภัณฑ์วัด
เกตก�ร�ม แต่เดิมตัวอ�ค�รพิพิธภัณฑ์เคยเป็นกุฏิ ของ
พระครูชัยศีลวิมล (เมืองใจ ธัมโม พ.ศ.2529 - 2500) 
เจ้�อ�ว�สวัดเกตก�ร�มในอดีต หรือเรียกอ�ค�รน้ีว่� 
โฮงตุ๊เจ้�หลวง สร้�งด้วยไม้สักมุงกระเบื้องดินขอ จัดเป็น
อ�ค�รหลังใหญ่ท่ีหน้�จ่ัวมีก�รแกะสลักไม้ฉลุล�ยพรรณ
พฤกษ�ประดับอย่�งสวยง�ม ตั้งตระหง่�นในด้�นทิศ
เหนือของวัดเกตก�ร�ม ซ่ึงเป็นวัดท่ีมีประวัติคว�มเป็น
ม�ย�วน�น ต�มประวตัศิ�สตร์สร้�งขึน้เมือ่ปี  พ.ศ.1971 
โดยพระเจ้�ส�มฝั่งแกน กษัตริย์ล้�นน�แห่งร�ชวงศ์มัง
ร�ย และพระธ�ตุวัดเกตก�รร�มถือเป็นพระธ�ตุสำ�คัญ
ประจำ�ปีเกิดของคนเกิดปีจอ

สำ�หรับภ�ยในอ�ค�รพิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�มก�ร
จัดแสดงแบ่งออกเป็นกลุ ่ม ได้แก่ กลุ ่มพระพุทธรูป
ศิลปะพม่� ถูกจัดว�งไว้ร่วมกับพระพุทธรูปศิลปะล้�น
น� รวมถึงไม้แกะสลักลวดล�ยวิจิตร ประกอบกับก�ร
จัดแสงไฟให้มองเห็นอย่�งเด่นชัด ส่วนกลุ่มถัดม�ใน
ห้องโถงด้�นทิศตะวันออก รอบผนังจัดแสดงภ�พถ่�ย
โบร�ณในอดีตของวัดเกตก�ร�ม พร้อมกับภ�พวิถีชีวิต
ชุมชน ช�วเชียงใหม่ และจัดแสดงเก่ียวกับ เครื่องเงิน 
เครื่องปั้นดินเผ� เครื่องเขิน เงินตร�โบร�ณ พระพุทธ
รูป พระเครื่อง ผ้�ปัก ผ้�กำ่�ปี หรือผ้�คัมภีร์ เป็นต้น 
ส่วนห้องถัดม�ด้�นทิศตะวันตก จัดแสดงเกี่ยวกับ

วัดเกตุการามในอดีต วัดเกตุการามในปัจจุบัน

 ภายในพิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณ

จัดแสดงภาพถ่ายโบราณและวัตถุโบราณ

2 พ.ต.อ.อนุ เนินห�ด ย่�นวัดเกตก�ร�ม. สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม 36.เชียงใหม่ . 2556  หน้� 146

ภ�พถ่�ยประวัติศ�สตร์ของเมืองเชียงใหม่ ชุดผ้�ทอ
โบร�ณ เครื่องจักส�น เครื่องถ้วย และข้�วของเครื่อง
ใช้ต่�งๆ ม�กม�ย

ก�รดำ�เนินก�รของพิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�ม นับ
เป็นเวล�ม�กกว่�สิบปีที่ได้รับก�รบริจ�ควัตถุโบร�ณ
เพื่อจัดแสดงจ�กผู้มีจิตศรัทธ� และได้รับก�รดูแลรักษ�
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ม�โดยตลอด นอกจ�กนี้ท�งพิพิธภัณฑ์เองยังขย�ย
พื้นที่ออกม�ด้�นทิศใต้คืออ�ค�รศ�ล�บ�ตรเป็นอ�ค�ร
ที่มีอ�ยุประม�ณร้อยกว่�ปี ภ�ยในมีภ�พจิตรกรรมฝ�
ผนัง ลวดล�ยแบบศิลปะจีน ปร�กฏเป็นภ�พไก่ฟ้� ภ�พ
ดอกบัว ภ�พดอกโบตั๋น ภ�พต้นสน และภ�พทิวทัศน์
แบบศิลปะจีนซึ่งอยู่ในระหว่�งก�รปรับปรุง รวมถึงใช้
เป็นสถ�นที่สำ�หรับก�รถ่�ยทอดก�รตีกลองพื้นเมืองให้
แก่เย�วชน ในทุกวันเส�ร์และวันอ�ทิตย์

ภาพลายเส้นจิตรกรรมบนฝาผนังศาลาบาตร

ศาลาบาตร ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ และใช้เป็นสถานที่ในการสอนตีกลองพื้นเมืองให้กับเยาวชน

ภาพเขียนรูปไก่ฟ้าโบราณบนฝาผนังศาลาบาตร
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มหาภิเนษกรมณ์ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกผนวช

 ผ้าก�่าปี ปักด้ินโลหะ ลวดลายกินรี

เครื่องปั้นดินเผา

 เคร่ืองมือส�าหรับขูดมะพร้าว

สิ่งสำ�คัญที่เห็นได้เด่นชัดของพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่ง
นี้คือ ข้�วของเครื่องใช้ต่�งๆ ท่ีสะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
คนในอดีต แสดงถึงคว�มสัมพันธ์ระหว่�งกลุ่มคนใน
พื้นที่และต่�งพื้นที่ เป็นภ�พสะท้อนของก�รอยู่ร่วม
กันด้วยคว�มกลมกลืนในสังคมที่มีคว�มแตกต่�งและ
หล�กหล�ยปัจจัย ซ่ึงสิ่งเหล่�น้ีล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
ก�รศึกษ� รวมถึงเร่ืองร�วของชุมชนอันแสดงถึงนัย
สำ�คญัท�งวฒันธรรมท้องถิน่ ให้คนในชมุชนและคนนอก
ชุมชนรับรู้เข้�ใจ

พิพิธภัณฑ์วัดเกตก�ร�มจึงเป ็นพิพิธภัณฑ์ ท่ีมี
ก�รจัดก�รทรัพย�กรวัฒนธรรม เป็นศูนย์ก�รเรียนรู้
ภูมิปัญญ�ท้องถิ่น มีฐ�นะเป็นทั้งพ้ืนที่ส�ธ�รณะต้อนรับ
แขกผู้ม�เยือน ทั้งนี้ก�รดำ�เนินง�นพิพิธภัณฑ์ชุมชน ได้
คำ�นงึคว�มเสยีสละ คว�มเอือ้อ�รเีกือ้กลูทำ�นบุำ�รงุแก่กนั
และกันในหมู่สม�ชิกของชุมชน ก่อให้เกิดคว�มรู้สึกเป็น
เจ้�ของร่วมกัน และมีคว�มภ�คภูมิใจในชุมชน เป็นพื้นที่

แสดงคว�มเป็นตัวตนของคนในชุมชนให้คนทั้งภ�ยใน
และภ�ยนอกชุมชนได้เห็นและยอมรับ ทำ�ให้คนใน
ชุมชนรู้สึกได้ถึงก�รมีศักดิ์ศรี และประก�รสำ�คัญที่สุด
ก็คือ พิพิธภัณฑ์วัดเกตุก�ร�ม พิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ 
ขับเคลื่อนกระบวนก�รสร้�งคว�มรู้ที่นำ�ไปสู่ก�รพัฒน�
ชุมชน และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้กลับม�มีชีวิต
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พิพิธภัณฑ์ชำติพันธุ์วิทยำเวียดนำม 
(Vietnam Museum of Ethnology)

เรื่อง: ฐ�ปนีย์ เครือระย� 1

พิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ์วิทย�เวียดน�ม อยู่ห่�งตัวเมือง
ฮ�นอยประม�ณ 8 กิโลเมตร โดยรัฐบ�ลเวียดน�มอนุมัติ
ที่ดินให้จัดสร้�งอ�ค�รพิพิธภัณฑ์ และเริ่มเปิดให้ชมในปี 
พ.ศ.2540 ภ�ยในพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์มีก�รจัดนิทรรศก�ร
ในอ�ค�รและกล�งแจ้ง โดยส่วนท่ีอยู ่ในอ�ค�รเป็น
นิทรรศก�รของช�ติพันธุ์ท้ัง 54 กลุ่มในเวียดน�ม แบ่ง
ต�มตระกูลภ�ษ�เป็นหลัก รูปแบบท่ีใช้ในก�รจัดแสดง
มีทั้งส่ือผสม วิดีทัศน์ ภ�พถ่�ย วัตถุจัดแสดง หุ่นจำ�ลอง 
ก�รจำ�ลองบ้�นเรือน เครื่องใช้ในพิธีกรรม และจำ�ลองวิถี
ชีวิต ก�รเพ�ะปลูก ฯลฯ

ส่วนพิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง (Architectural Garden)  
เป็นก�รจัดแสดงบ้�นเรือนจำ�ลองของกลุ ่มช�ติพันธุ ์
ต่�งๆ จำ�นวนกว่� 10 หลัง อ�ทิ เรือนช�วไทดำ� เรือน
ช�วบ�น� เรือนช�วกิง ฯลฯ ซ่ึงผู้เข้�ชมส�ม�รถเข้�ไป
ในเรือนแต่ละหลังเพื่อสัมผัสวิถีชีวิต ก�รกิน ก�รอยู่ 
และศึกษ�เครื่องข้�วของเครื่องใช้ประเภทต่�งๆ ได้ มี
ห้องสำ�หรับก�รเรียนรู้ (Discovery Room) เสริมสร้�ง
กิจกรรมเรียนและเล่น ให้ร่วมฝึกทำ�ง�นศิลปหัตกรรม  
เช่น ก�รทอผ้� ปักผ้� ท้ังน้ีบริเวณล�นสน�มทุกวันหยุด
เส�ร์ – อ�ทิตย์ ช่วงบ่�ย มีก�รแสดงหุ่นกระบอกนำ้�
เวียดน�มแสดงให้นักท่องเท่ียวได้ชมอีกด้วย พิพิธภัณฑ์
เปิดทำ�ก�รตั้งแต่เวล� 8.30-17.30 น. ปิดทุกวันจันทร์
และช่วงเทศก�ลปีใหม่เต็ตของช�วเวียดน�ม

ภ�รกิจของพิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ ์วิทย� เวียดน�ม 
คือดำ�เนินง�นก�รจัดแสดงนิทรรศก�ร ให้คว�มรู้ ก�ร
วิจัย ก�รจัดเก็บข้อมูล ก�รจัดทำ�ทะเบียนและเก็บ
รักษ�โบร�ณวัตถุต่�งๆ เพื่อรักษ�คว�มหล�กหล�ยท�ง
วัฒนธรรมของกลุ่มช�ติพันธุ์ท่ีแตกต่�งกันในเวียดน�ม 
รวมถึงในตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และท่ัวโลก  สิ่ง

สำ�คัญของก�รบริห�รจัดก�รพิพิธภัณฑ์ คือก�รให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในกระบวนก�รเตรียมคว�มพร้อมของก�รจัด
นิทรรศก�รภ�ยในพิพิธภัณฑ์ โดยให้คำ�แนะนำ�และร่วม
ออกแบบกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงมีส่วนช่วยใน
ก�รเก็บข้อมูล เพื่อสร้�งเสริมให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ใกล้
ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนม�กขึ้น นอกจ�กนี้ยังเปิดโอก�ส
ให้ชุมชนมีพื้นที่ในก�รแสดงง�นศิลปวัฒนธรรม เช่น 
ส�ธิตก�รทำ�ง�นศิลปหัตถกรรมพื้นบ้�น ก�รแสดงหุ่น
กระบอกนำ้� และก�รละเล่นพื้นบ้�น เป็นต้น  ทั้งน้ีใน
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศก�รสถ�ปัตยกรรมกล�งแจ้ง ได้ให้
ช่�งฝีมือท้องถิ่นเข้�ม�ร่วมสร้�งและซ่อมแซมเรือนต่�งๆ  
สร้�งคว�มภูมิใจให้กับชุมชนเป็นอย่�งม�ก เป็นผลให้
เกิดคว�มตระหนักรู้ในคุณค่�ของมรดกท�งวัฒนธรรม2

ประเทศเวียดน�มให้คว�มสำ�คัญกับกลุ่มช�ติพันธุ์
ต่�งๆ อย่�งเท่�เทียมกับเป็นประช�กรหลักของประเทศ 
เพร�ะประช�ชนทุกกลุ่มเหล่�นี้ได้ร่วมกันต่อต้�น และ
คืนเอกร�ชจ�กก�รเป็นประเทศอ�ณ�นิคมของฝรั่งเศส 
โดยเฉพ�ะสงคร�มที่เดียนเบียนฟู กองกำ�ลังเวียดมินห์
ของเวียดน�ม มีทห�รและช�วบ้�นช�ติพันธุ์ต่�งๆ ม�
ร่วมกันต่อสู้กองทัพฝรั่งเศสจนยอมจำ�นน และนำ�ไปสู่ 
ก�รสิ้นสุดอำ�น�จของฝร่ังเศสในอินโดจีนในก�รประชุม
เจนีว� ซึ่งฝรั่งเศสเจรจ�คว�มตกลงหยุดยิงกับเวียดมินห์ 
รวมทั้งฝรั่งเศสให้เอกร�ชแก่กัมพูช� ล�วและเวียดน�ม 

เนื่องด้วยเวียดน�มเริ่มต้นก�รสร้�งประเทศจ�ก
สงคร�มและสูญเสียเอกร�ชจ�กประเทศมห�อำ�น�จน้ี
เอง ที่ผลักดันให้ภ�คประช�ชนเข้�ม�มีส่วนเกี่ยวข้องใน
ก�รปฏิรูปประเทศ รัฐบ�ลจึงให้คว�มสำ�คัญกับพลเมือง
ชนช�ติต่�งๆ อย่�งเท่�เทียม ทั้งนี้ยังให้คว�มสำ�คัญ
กับก�รศึกษ�และรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของแต่ละ

1 หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2 Vietnam Museum of Ethnology. 21 ตุล�คม 2559. http://www.vme.org.vn/museum-and-community/
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และภ�ษ�มอญ เป็นภ�ษ�โบร�ณที่มีก�รจดบันทึกท�ง
ประวัติศ�สตร์ กลุ่มนี้ในเวียดน�ม คือ  Ba Na, Brau, 
Bru, Cho Ro, Co, Co Ho, Co Tu, Gie Trieng, Hre, 
Khang, Khmer Krom (เขมร), Kho Mu (ขมุ), Ma, 
Mang, Mnong, O Du, Ro Mam, Ta Oi, Xinh Mun, 
Xo Dang, X’Tieng, 

5. Hmong-Mien Language
เป็นภ�ษ�ตระกูลจีน-ทิเบต ส�ข�แม้ว (ม้ง)-เย้�

(เมี่ยน) คำ�ศัพท์ใกล้เคียงกับภ�ษ�จีนกว�งตุ้ง เขียนด้วย
อักษรจีน ใช้ในช�วเข�กลุ่ม ม้ง-เย้� ที่อ�ศัยอยู่แถบตอน
ใต้ของจีน และเอเชยีตะวนัออกเฉียงใต้ ช�วเข�ทีใ่ช้ภ�ษ�
นี้ประกอบด้วย Yao (หรือเมี่ยนMien), Hmong (ม้ง), 
Pa-Then ซึ่งมีที่อยู่อ�ศัยบนภูเข�สูงในแถบตอนเหนือ
ของเวียดน�ม เช่น เมืองซ�ป� ล�วก�ย เป็นต้น

6. Malayo-Polynesian Language
ภ�ษ�ตระกูลนี้ ใช้ในกลุ่มประเทศที่เป็นเก�ะ และ

ค�บสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมห�สมุทร
แปซิฟิก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ 
ม�ด�กัสก�ร์ ม�เลนีเซีย ไมโครนีเซีย นิวกีนี โพลีนี
เซีย และไต้หวัน มีบ�งส่วนอ�ศัยอยู่ในพื้นท่ีช�ยทะเล
ของประเทศไทย กัมพูช� และเวียดน�ม ในเวียดน�ม
เป็นภ�ษ�ที่ใช้ในอ�ณ�จักรจ�มป�ตั้งแต่อดีต และมี
ร�กฐ�นด้�นสังคม ศิลปวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศ
อินโดนีเซีย ซ่ึงช�วจ�มได้ก่อต้ังอ�ณ�จักรครอบคลุม
เมืองเว้ กว่�งน�ม ถัวเถียน ฟ�นรัง และญ�จ�งของ
ประเทศเวียดน�มในปัจจุบัน กระทั่งทุกวันนี้ยังพบกลุ่ม 
Cham (ช�วจ�ม) อ�ศัยอยู่ตอนกล�งและตอนใต้ของ
เวยีดน�ม มทีัง้ทีน่บัถอืพร�หมณ์ฮนิดู นบัถืออสิล�ม และ
ไม่ได้นับถือศ�สน�ใดๆเลย ทั้งน้ียังเป็นกลุ่มภ�ษ�ของ  
Ra Glai, E De (ช�วเอเด), Chu Ru, Gia Rai (ช�ว
ร�ค์ล�ย)

7. Chinese Language
เป็นส�ข�หนึ่งในตระกูลภ�ษ�จีนทิเบต ประกอบ

ด้วย 2 ส�ข�ใหญ่ คือ Tibeto – Burman และภ�ษ� 
Han(จีนกล�ง หรือแมนด�ริน) ซึ่ง Chinese Language 
หรือ Han เป็นภ�ษ�หลักที่ใช้ในจีน โดยช�ติพันธุ์ที่อยู่

ช�ติพันธุ ์ พิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ์วิทย�เวียดน�มจึงเป็น
องค์กรสำ�คัญท่ีทำ�ให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้

ช�ติพันธุ์ในเวียดน�ม มีท้ังหมด 54 กลุ่ม โดยแบ่ง
ต�มลักษณะท�งภ�ษ�ศ�สตร์ออกเป็นตระกูลต่�งๆได้ 8 
กลุ่มภ�ษ�ย่อย ดังนี้ 3

1. Vietic Language 
ใช้ในกลุ่มประช�กรท่ีพูดภ�ษ� Viet-Muong จัดอยู่

ในตระกูลภ�ษ�ใหญ่ของ Austro – Asian ร่วมกับกลุ่ม 
Mon-Kmer  โดยกลุ่มท่ีพูดภ�ษ� Vietic น้ี คือประช�กร
หลักของประเทศ คือ Kinh (ช�วกิง) หรือ Viet (เวียด) 
รวมถึง Muong, Chut, Tho  ปัจจุบันใช้ภ�ษ�เวียดน�ม
เป็นภ�ษ�ร�ชก�ร

2. Thai-Kadai Language
เป็นประช�กรท่ีพูดภ�ษ�ตระกูล Thai-Kadai 

มีคว�มเชื่อมโยงกับภ�ษ� Vietic และกลุ ่มภ�ษ� 
Mon-Kmer   ซึ่งประช�กรส่วนใหญ่มีต้นกำ�เนิดม�จ�ก
ประเทศจีน แล้วก�รอพยพลงม�ท�งทิศใต้เมื่อน�น
ม�แล้ว ในเวียดน�มกลุ่มที่ใช้ภ�ษ�นี้คือ ไทข�ว ไทดำ�  
ไทแดง ไทลื้อ (Thai, Lu) ส่วนม�กอ�ศัยบริเวณลุ่ม
แม่นำ้�ดำ�-แดง รับประท�นข้�วเจ้�หรือข้�วเหนียวเป็น
อ�ห�รหลัก นิยมปลูกเรือนเส�สูง มีใต้ถุน นอกจ�กนี้
ภ�ษ�ตระกูล Thai-Kadai ยังใช้ในกลุ่มของ Lao (ช�ว
ล�ว), ช�วนุง(Nung), Bo Y, Giay, San Chay, Tay 

3. Kadai Language
กะได (Kadai) หรือ ขร้�-ไท (Kra–Dai) เป็นกลุ่ม

ภ�ษ�ย่อยที่อยู่ในตระกูล Thai-Kadai Language ซ่ึงมี
คว�มคล้�ยคลึงกับภ�ษ�ของคนไทม�ก กลุ่มที่ใช้ภ�ษ�
นี้คือ Go lao, La chi, La Ha, Pu Peo

4. Austroasiatic Language
เป็นภ�ษ�กลุ่มใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม

ถึงบ�งส่วนในอินเดียและบังกล�เทศ เชื่อว่�กลุ่มท่ีใช้
ภ�ษ�นี้สืบเชื้อส�ยม�จ�กบรรพบุรุษที่เคยตั้งถิ่นฐ�นอยู่
บริเวณแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อ�จเป็นภ�ษ�ดั้งเดิมของกลุ่มคนที่อ�ศัยอยู่ในเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ โดยภ�ษ�เวียดน�ม ภ�ษ�เขมร 

3 List of ethnic groups in Vietnam. 23 มกร�คม 2560. https://en.wikipedia.org
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ในเวียดน�มแล้วใช้ภ�ษ�ในกลุ่มน้ีคือ Hoa (คือกลุ่มช�ว
จีนโพ้นทะเลที่อ�ศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือ จ�ก
จีนแผ่นดินใหญ่), Ngai(คือกลุ่มช�วจีนฮกเก๊ียน ไหหลำ� 
กว�งตุ้ง), San Diu

8. Sino - Tibetan Language Family 
(Trans Himalayan) 

เป็นภ�ษ�ในตระกูลภ�ษ�จีนทิเบต ส�ข� Tibeto 
– Burman ใช้กันแพร่หล�ยในประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ในเวียดน�มกลุ่มช�ติพันธุ์ท่ีใช้
ภ�ษ�นี้คือ Ha Nhi (ฮ�น่ี), La Hu (ล�หู่), Lo Lo (โลโล), 
Phunoi, Phu La, Si la

เมื่อเข้�ไปในพิพิธภัณฑ์ ต้องเสียค่�บริก�รเข้�ชม 
อัตร�ค่�ธรรมเนียมช�วต่�งช�ติ ผู้ใหญ่คนละ 40,000 
ดอง ประม�ณ 60-65 บ�ท และภ�ยในพิพิธภัณฑ์
ส�ม�รถถ่�ยภ�พได้ทั้งนิทรรศก�รในอ�ค�ร และ
สถ�ปัตยกรรมเรือนของช�ติพันธุ์ต่�งๆ ภ�ยนอกอ�ค�ร 

ภ�ยในอ�ค�รจัดแสดง ผู้เข้�ชมจะได้รับแผ่นพับ
แนะนำ�ก�รเยี่ยมชมพร้อมข้อมูลเบื้องต้น ณ บริเวณ
เค�เตอร์ประช�สัมพันธ์ ซ่ึงมีนิทรรศก�รในอ�ค�รท้ัง 2 
ชั้น โดยชั้นแรกเป็นนิทรรศก�รของกลุ่มช�ติพันธุ์ Viet, 

Muong, Tho, Chut ซ่ึงเป็นส่วนใหญ่เป็นประช�กร
หลักของประเทศ มีข้อมูลแหล่งที่อยู่ เครื่องดนตรี ง�น
ศิลปกรรม คว�มเชื่อและพิธีกรรมที่สำ�คัญจัดแสดง โดย
เฉพ�ะมีฉ�กจำ�ลองง�นศพของ Muong ให้เห็นถึงเครื่อง
แต่งก�ยของผู้ร่วมง�น ก�รจัดพิธี ฯลฯ

ชั้นที่ 2  จัดแสดงข้อมูลกลุ ่มช�ติพันธุ ์ Cham, 
Hoa, Khmer, Austronesien, Mon, Sino, Tibetain, 
Hmong, Yao, Thai, Kadai โดยจัดแสดงทั้งวิถีชีวิต 
วัฒนธรรมประเพณี เครื่องนุ่งห่มแต่งก�ย เครื่องใช้ รูป
แบบเรือน ฯลฯ 

คว�มน ่�สนใจของพิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ ์ วิทย�
เวียดน�ม คือ ก�รให้ผู้ชมนิทรรศก�รได้เข้�ไปมีส่วนร่วม 
หรือได้สัมผัสบรรย�ก�ศของส่ิงแวดล้อมต�มวิถีชีวิตของ
กลุ่มช�ติพันธุ์นั้นๆ ด้วยก�รนำ�เสนอส่ือวีดีทัศน์ภ�พและ
เสียงของกิจกรรมต่�งๆ ที่ได้ทำ�ก�รบันทึกภ�พในสถ�น
ที่จริง ประกอบกับของจำ�ลอง อ�ทิ เครื่องมือเครื่องใช้ 
เครื่องแต่งก�ย เรือน ฯลฯ ยกตัวอย่�งเช่น กลุ่มไทดำ� ที่
จัดแสดงก�รกินก�รอยู่ในเรือนจำ�ลอง ท่ีผู้ชมส�ม�รถ
เข้�ไปเดินดูในเรือนได้ เป็นต้น

จ�กภ�ยในอ�ค�ร เดินออกม�ด้�นนอก ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์กล�งแจ้ง (Architectural Garden)  ที่จำ�ลอง
เรือนของกลุ่มช�ติพันธุ์ต่�งๆ ที่มีรูปแบบสถ�ปัตยกรรม
น่�สนใจ แปลกต� โดยใช ้วัสดุจริงและสร้�งต�ม
ขน�ดเท่�กับของจริงที่ใช้ง�น ซึ่งพิพิธภัณฑ์ให้เจ้�ของ
วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในก�รดำ�เนินก�รก่อสร้�ง ขณะ
ที่พิพิธภัณฑ์จัดเก็บบันทึกท้ังภ�พถ่�ยและวีดีโอทุกขั้น
ตอนก�รก่อสร้�ง เพื่อนำ�ม�จัดทำ�ส่ือวีดีทัศน์และเก็บ
รวบรวมวิธีก�รสร้�งไว้เป็นข้อมูลเพื่อก�รศึกษ�ต่อไป 

พิธีศพของชาติพันธุ์เหมื่อง (Muong)
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เครื่องปั้นดินเผาของชาวจาม (Cham)

บรรยากาศในห้องจัดแสดงนิทรรศการ

เครื่องจักสานของชาวเขาแบบต่างๆ

ขณะเดียวกัน รอบๆ เรือน ก็ได้จัดภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง
ต�มวิถีชีวิตของกลุ่มคน ดังจะเห็นว่� พื้นท่ีรอบๆ กลุ่ม
เรือนช�วเข�ช�วม้ง และเย้� ปลูกพันธุ์ไม้เมืองหน�ว 
และสร้�งเรือนบนพ้ืนท่ีเนินสูง แตกต่�งจ�กเรือนของ
ไทดำ�ที่สร้�งบริเวณท่ีร�บ ภ�ยในบริเวณบ้�นปลูกพืช
ผักสวนครัว เป็นต้น

ส่วนเรือนที่สร้�งคว�มตื่นต�ตื่นใจให้กับผู้เข้�ชม

ได้ม�กคือเรือนโรงของช�วบ�น่�(Ba na) ที่สร้�งเรือน
ขน�ดใหญ่โต มคีว�มสงูประม�ณ 12 เมตร ย�ว 12 เมตร 
กว้�ง 8 เมตร ส�ม�รถจุคนได้จำ�นวนม�ก วิธีก�รสร้�ง
เรือนมีคว�มพิเศษ ซึ่งใช้เทคนิคก�รเข้�ไม้ และผูกยึด
ส่วน ประกอบต่�งๆ เข้�กันอย่�งม่ันคงด้วยเปลอืกไม้และ
หว�ย หลังค�มุงหญ้�ค�หน�ประม�ณ 20 เซนติเมตร 
หลังค�มีลักษณะเป็นรูปทรงขว�นที่สูงสง่� สัญลักษณ์
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4 บ้�นโรงของชนเผ่�บ�น�ในเตยเงวียน. 25 ธันว�คม 2559. http://vovworld.vn/th-TH/

เรือนจ�าลอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทด�า

เรือนของชาวเอเด

เรือนโรงของชาวบานา

แห่งพลังที่เข้มแข็งของมนุษย์ต่อธรรมช�ติ พื้นเรือนสูง
จ�กผืนดินประม�ณ 2 เมตร มีบันไดขึ้นลง 2 ข้�ง โดย
บันไดสำ�หรับผู้ช�ยมี 7 ข้ัน อยู่ท�งซ้�ยของเรือน ส่วน
บันไดสำ�หรับผู้หญิงมี 9 ข้ัน อยู่ท�งขว� นอกจ�กน้ันก็
มบีนัไดกล�งสำ�หรับผูใ้หญ่บ้�นในก�รจดัง�นสำ�คญัต่�งๆ 
ช�วบ�น�ให้คว�ม สำ�คญักับก�รอยูอ่�ศยัในเรอืนโรงม�ก 
เพร�ะเป็นสถ�นที่เก็บรักษ�สิ่งของท่ีมีคว�มศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้นมีแต่ผู้ช�ยเท่�นั้นท่ีส�ม�รถนอนค้�งคืนในเรือน
ได้ เพร�ะช�วบ�น�ถือว่�เป็นสถ�นท่ีพบปะห�รือเรื่อง
ง�นที่สำ�คัญของชุมชน เรือนโรงจึงถือเป็นสิ่งปลูกสร้�งที่
เป็นตัวแทนของหมู่บ้�น โดยเรือนท่ีสร้�งไว้ในพิพิธภัณฑ์
ช�ติพันธุ์วิทย�เวียดน�มหลังนี้ สร้�งโดยช่�งฝีมือช�วบ�
น�จ�กจังหวัดกอนตุม 4

ใกล้ๆ เรือนของช�วบ�น� มีเรือนของช�วเอเด  
(E De) ที่มีคว�มย�วตลอดตัวเรือนกว่� 42 เมตร สม�ชิก
ในเรอืนอยูร่วมกนัเป็นครอบครวัใหญ่ โดยลวดล�ยทีแ่กะ
สลักที่ประตูหน้�เรือน บันไดและเส�หลัก คือเอกลักษณ์
ของเรือนแต่ละหลัง บนเส�และค�นของเรือนมักจะแกะ
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สลักลวดล�ยที่สะท้อนให้เห็นถึงก�รเชื่อมโยงระหว่�ง
ดินฟ้�อ�ก�ศ ธรรมช�ติและสิ่งมีชีวิตท้ังหล�ย แต่ละ
ลวดล�ยเป็นสัญลักษณ์และมีคว�มหม�ยท่ีดี อ�ทิ รูป
พระจันทร์เสี้ยวและเต้�นมของผู้หญิงบ่งบอกถึงอำ�น�จ
ของผูห้ญงิในครอบครวั หม้อทองแดงเป็นสญัลกัษณ์แห่ง
คว�มรำ่�รวย รูปตัวเงินตัวทองมักจะสลักไว้บนค�น ด้วย
คว�มเชื่อว่�จะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้�ยและนำ�โชคม�ให้แก่
ทกุคน และรปูมงักรทีม่กี�รผสมกับปล�มีหนวดมเีข�ด้วย 
เป็นล�ยเอกลักษณ์ของเผ่�เอเด5 เป็นต้น  นอกจ�กเรือน
ของช�วบ�น� และเอเดแล้ว ในพื้นท่ีพิพิธภัณฑ์กล�ง
แจ้งยังมีเรือนของช�วไท ม้ง เย้� จ�ม เวียด Hani และ
สุส�นของ Giarai Katu ให้ชมเรือนแต่ละหลังได้อีกด้วย

ปัจจุบันท�งพิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ์วิทย�เวียดน�มได้
สร้�งอ�ค�รจัดแสดงนิทรรศก�รเพ่ิมอีก 1 หลัง นำ�เสนอ
เก่ียวกับเรื่องร�วของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัด
แสดงง�นศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม โบร�ณวัตถุ ศิลป
วัตถุ ฯลฯ ของทุกประเทศ

ห�กมีโอก�สได้ไปกรุงฮ�นอย พิพิธภัณฑ์ช�ติพันธุ์ 
วิทย�เวียดน�มก็เป็นอีกสถ�นที่หนึ่ง ที่ควรค่�แก่ก�ร
เยี่ยมเยือน เพ่ือให้เข้�ใจวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่ม
ช�ติพันธุ์ต่�งๆ บนคว�มแตกต่�งกันถึง 54 กลุ่ม แต่
กลับอยู่ร่วมกันเป็นประช�กรของประเทศเวียดน�มได้
อย่�งกลมกลืน อีกทั้งรูปแบบนิทรรศก�รก็มีคว�มน่�
สนใจ นำ�เสนอเรื่องร�วของช�ติพันธุ์ต่�งๆ ผ่�นส่ิงของ
เครื่องใช้ เรือนจำ�ลองเครื่องแต่งก�ย ที่ทำ�ให้เกิดคว�ม
เพลิดเพลินพร้อมส�ระประโยชน์

5 ง�นประติม�กรรมของชนเผ่�เอเด, 27 ธันว�คม 2559. http://vovworld.vn/th-TH/

อาคารนิทรรศการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
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อำทิตย์อุทัยที่ไปเมื่อตุลำ (58)
เรื่อง: ชุติม� พรหม�วัฒน์ 1

7 ตุล�คม 2558 วันแรกของทริปญ่ีปุ่น 7 – 12 
ตุล�คม 2558 เป็นวันที่จะออกเดินท�งไปประเทศญ่ีปุ่น
ของข้�พเจ้� เช้�ตรู่ของวันใหม่ม�ถึง พี่ต่อพงษ์นำ�รถ
ม�รับถึงหอพักเพ่ือไปส่งท่ีสน�มบินน�น�ช�ติเชียงใหม่ 
และไปรอที่กรุงเทพมห�นครเตรียมตัวออกเดินท�งไป
ประเทศญี่ปุ่นในตอนดึก ออกจ�กหอพักมุ่งหน้�ไปรับผู้
อำ�นวยก�รซึ่งจะเดินท�งไปญ่ีปุ่นพร้อมกับข้�พเจ้� เร�
แวะสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมก่อนที่จะไปสน�มบิน 
พี่ๆ ทกุคนอวยพรให้ข้�พเจ้�เดนิท�งปลอดภยั จ�กสน�ม
บินน�น�ช�ติเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมห�นคร และประเทศ
ญี่ปุ่นในเที่ยวบินกล�งดึกของคืนน้ัน

เมื่อถึงสน�มบินที่ญ่ีปุ ่น อ�ทิตย์อุทัยก็ส�ดแสง
ต้อนรับทันทีที่ก้�วออกจ�กประตูเครื่องบิน เร�ล�ก
กระเป๋�ไปห�ท่ีนัดพบ ข้�พเจ้�ได้เจอกับคุณมิยูกิ ผู้หญิง
ร่�งผอมเพรียว ตัวสูง ท่�ท�งคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง 
เธอกล่�วทักท�ยพร้อมกับรอยยิ้มแสนสดใสด้วยคำ�ว่� 
“สวัสดีค่ะ” แล้วก็จัดแจงเปิดประตูหลังรถตู้เพื่อให้ได้
เก็บกระเป๋�สัมภ�ระที่เร�นำ�ม�ด้วย พร้อมกับเชิญเร�น่ัง
รถตู้ที่เธอเป็นคนขับหลังออกจ�กสน�มบินไปต�มถนน 
ก็พบเห็นก�รดำ�เนินชีวิตของคนญี่ปุ ่น บนถนนที่มีรถ
ร�ม�กม�ยแต่ก็ดูไม่รกหูรกต�เป็นระเบียบ บรรย�ก�ศ 
2 ข้�งท�ง สะอ�ดต�น่�มอง ระหว่�งก�รทอดส�ยต�  
หูก็รับฟังก�รบรรย�ยจ�กคุณมิยูกิ ท่ีพูดไปพล�งยิ้มไป 
ภ�ษ�ไทยของเธอนั้นฟังดูแล้วเพลิน ไม่ขัดหู อ�จเป็น
เพร�ะเธอเป็นสะใภ้นครศรีธรรมร�ชถึงสนทน�ภ�ษ�
ไทยสำ�เนียงแจแปนได้น่�รักและเข้�ใจได้ตลอดช่วงเวล�
ที่ได้อยู่บนรถตู้ เร�มีโอก�สได้ไปเย่ียมชมสถ�นท่ีต่�งๆ 
หล�กหล�ย 

ที่แรกที่ได้ไปนั้นคือ ศ�ลเจ้�ฟูชิมิอิน�ริ ซ่ึงเป็นศ�ล
เจ้�ตั้งอยู่ในเกียวโต สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้คือรูป
ปั้นสุนัขจิ้งจอกที่นั่งอยู่บนแท่นเชิดหน้�อย่�งสง่�ผ่�เผย 

และประตูศ�ลเจ้�สีส้มแดงท่ีเรียกว่�โทริอิ เรียงต่อกัน
เป็นแถวแนวย�วให้เร�เดินลอดเข�้ไป ประตูแต่ละประตู
จะมีตัวอักษรสลักอยู่ที่ตัวเส� ทร�บม�ว่�เป็นร�ยน�มผู้
บริจ�คที่ว่�ไปแล้วคงเหมือนวัดในไทยที่มีร�ยน�มผู ้
บริจ�คเขียนแสดงไว้ตั้งแต่กำ�แพงวัด ไปจนถึงส่ิงปลูก
สร้�งภ�ยใน เร�เดินลอดอุโมงค์โทริอิกันเข้�ไปด้�นใน
เรื่อยๆ บรรย�ก�ศร่มรื่น และอ�ก�ศก็เย็นกำ�ลังพอ
เหม�ะ ใบไม้ที่นี่เริ่มเป็นสีแดงแล้ว คว�มสะอ�ด เป็น
ระเบียบ และข้�วของส่ิงปลูกสร้�งที่ถูกจัดว�งอย่�งพอ
เหม�ะ ทำ�ให้ที่นี่ในทุกๆ มุม ร�วกับภ�พว�ดบนผืนผ้�ใบ
ผืนใหญ่ที่มีสีสันน่�มองตลอดเวล� เดินผ่�นประตูโทริอิ
เข้�ไปข้�งในจนม�สุดอีกด้�นหน่ึง และชมส่ิงปลูกสร้�ง
ต่�งๆ พอสมควรแล้วหลังจ�กน้ันก็เดินท�งกันต่อไปที่
วัดทอง(Kinkakuji Temple)ที่นีม่ีนักท่องเที่ยวสนใจเป็น
จำ�นวนม�ก เร�เดินผ่�นท�งเข้�ไปเพื่อไปซื้อบัตรเข้�ชม
ที่จุดจำ�หน่�ย ช่องจำ�หน่�ยบัตรมีเพียงไม่กี่ช่อง ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปริม�ณผู้เข้�ชมนั้นดูไม่สมดุลเท่�ไหร่นัก แต่
กลับไม่พบคว�มวุ่นว�ย มีเพียงก�รเข้�แถวอย่�งเป็น
ระเบียบ ไม่ลัดคิว ไม่ยื้อแย่ง หลังจ�กซ้ือบัตรเข้�ชมไป
แล้วก็เดินเข้�ไปข้�งใน พบกับวัดสีทองคำ�อร่�มกล�ง
หนองนำ้�ขน�ดใหญ่ แสงแดดที่ส�ดส่องตัววัดตกสะท้อน
ภ�พเง�ลงบนผืนนำ้� เฉกเช่นเครื่องฉ�ยภ�พขน�ดใหญ่ 
ตัววัดที่ตั้งเด่นเป็นสง่�มีคว�มโดดเด่นทั้งคว�มวิจิตร
ตระก�รต� อีกทั้งก�รรักษ�ธรรมช�ติโดยรอบที่สะอ�ด
สะอ้�นชวนประทับใจยิ่งนัก ระหว่�งที่ช่ืนชมคว�มง�มก็
พลอยเหลือบไปเห็นช�ยวัยกล�งคนสองถึงส�มคน สวม
ชุดแบบเดียวกัน ใส่หมวก ท่�ท�งทะมัดทะแมงบนเรือ
ลำ�เล็กๆ เข�เหล่�น้ันกำ�ลังเก็บเศษขยะ และตัดแต่งก่ิง
ต้นไม้ที่อยู่ในหนองนำ้�นั้น เดินลัดเล�ะไปต�มท�งเดินก็
พบกับรูปปั้นบ้�ง สัญลักษณ์ต่�งๆที่สลักบนหินบ้�ง และ
ร้�นช�ที่มีผู้สูงวัยนั่งจิบช�กันอย่�งสงบ เรียบง่�ย จ�ก

1 ง�นพิพิธภัณฑ์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นั้นเร�ก็มุ่งตรงสู่วัด ShoshazanEngyo ซ่ึงเป็นสถ�นท่ี
ถ่�ยทำ�ภ�พยนตร์เรื่อง The Last Samurai เม่ือไปถึง
จะพบกับซุ้มประตูขน�ดใหญ่อลังก�ร เดินขึ้นไปผ่�นซุ้ม
ประตกูจ็ะมบีนัไดขึน้ไปสูต่วัวดั ทีน่ีม่สีิง่ปลกูสร้�ง อ�ค�ร 
ที่มีขน�ดใหญ่ม�ก เรียงร�ยอยู่ทั่วยอดเข� แต่มีคว�ม
กลมกลืนกับธรรมช�ติ ดูแล้วสบ�ยต� สีนำ้�ต�ล สีดำ�ของ
สิ่งปลูกสร้�งกลืนกับสีเขียว และแดงของใบไม้ เป็น
เหมือนธรรมช�ติบำ�บัดท่ีทำ�ให้เกิดคว�มสบ�ยได้ เร�น่ัง
รถไปต่อเพื่อเยี่ยมชม Gion หรือย่�นเกอิช� ซึ่งเต็มไป
ด้วยร้�นค้� ร้�นช� และอ�ห�รม�กม�ย ผูค้นจำ�นวนม�ก

หล่ังไหลกนัไปเดนิชม และถ่�ยรปู บ้�งพกักนิอ�ห�ร บ้�ง
จบัจ่�ยซือ้ของ ตอนกล�งวนัสำ�หรบัทีน่ีก่เ็ป็นเหมอืนย่�น
ทีเ่ป็นตล�ดเหมอืนกบัท่ัวๆไป ไม่มเีกอชิ�ออกม�แต่อย่�ง
ใด แต่ส่ิงที่งดง�มที่มองเห็นได้จ�กที่น่ีคืออ�ค�รบ้�น
เรือนท่ีดูดั้งเดิม ดูสมัยเก่�สวยง�มเรียงร�ยกันอยู่ตลอด
ถนนจนสุดส�ย มป้ี�ยโฆษณ�ด้�นหน้�อ�ค�รของตนเอง 
ร�วกับเรือนร้�นค้�ของไทย เดินเที่ยวกันไปจนสุดส�ย
ถนนก็ออกเดินท�งต่อ มุ่งหน้�ไปยัง Nishiki Market 
ตล�ดนิชิกิ ตล�ด 400 ปี ตล�ดที่รวมหล�กหล�ยอ�ห�ร
ไว้ เรียงร�ยกันเป็นร้อยร้�น ที่นี่สนุกสน�นม�กเหมือน
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แต่เก๋�ก็ยังได้ TodaijiTempleวัดโทไดจิ ก็เป็นอีกสถ�น
ที่หนึ่งที่เร�ได้เลือกไปกัน พอเร�ลงจ�กรถก็พบกับกว�ง
ที่เข้�ม�ต้อนรับ เดินต�มท้องถนนร่วมกับผู้คน เข้�ไปถึง
ด้�นหน้�ของวัดก็พบกับรูปปั้นขน�ดใหญ่ 2 ข้�งของ
ประตู วัดนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆทำ�ของจริง รูปปั้นต่�งๆ ไม่มี
ขน�ดเล็กให้เห็นเลย ใหญ่ที่ว่�คือใหญ่จนตั้งแต่เกิดม�นี่
คงใหญ่สุดแล้ว รูปปั้น เส�ไม้ พระพุทธรูป มโหฬ�รไป
หมดเสียทุกอย่�ง เด็กนักเรียนพ�กันม�ทัศนศึกษ�ตั้งแต่
ระดับอนุบ�ลไปจนถึงเด็กโต เข้�แถวเป็นระเบียบเรียง
ร�ยเพ่ือเข้�ไปชมด้�นในของตัวอ�ค�รไม้ขน�ดใหญ่ ส่ิง
ยอดนิยมนอกจ�กก�รชื่นชมสิ่งมโหฬ�ร คงหนีไม้พ้นเส�
ไม้ขน�ดใหญ่ซ่ึงว่�กันว่�ขน�ดรอบเส�น้ีมีขน�ดเท่�กับ
รูจมูกของหลวงพ่อโตที่ประดิษฐ�นอยู่ภ�ยในอ�ค�ร 
ส่วนล่�งของเส�เป็นช่อง ที่มีคว�มเชื่อว่�ห�กใคร
ส�ม�รถลอดผ่�นช่องนีไ้ปได้กจ็ะส�ม�รถตรสัรูไ้ด้ในช�ติ
หน้� จึงมีผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เข้�แถวเรียงร�ยเพ่ือที่จะ
ลอดผ่�นไป ส่วนข้�พเจ้�เฝ้�มองเป็นกองเชียร์อยู่ห่�งๆ 

กับอยู่ประเทศไทย แต่ละร้�นงัดเอ�จุดดึงดูดม�แข่งกัน
หล�กหล�ย แม่ค้�พ่อค้�ชวนชิมสินค้�ของตนอย่�ง
คึกคัก มีตั้งแต่อ�ห�รสดไปจนถึงอ�ห�รแห้ง หมักดอง 
และก�รถนอมอ�ห�รในรูปแบบต่�งๆ ถนนส�ยช้อปปิ้ง
ที่ไม่ได้ขย�ยใหญ่ม�กนัก ห�กเปรียบไปจำ�นวนร้�นและ
ผู้คนที่เดินเลือกจับจ่�ยสินค้�ก็ดูแคบลงม�กเลยทีเดียว 
แต่ในคว�มเป็นญี่ปุ่นน้ัน แม้นแต่ตล�ดก็ดูไม่วุ่นว�ย ท่ีน่ี
สะอ�ดสะอ้�นแม้จะเป็นตล�ดปล� อ�ห�รทะเล ก็ไม่มี
กลิน่ไม่พึงประสงค์ หรอืทัศนยีภ�พอนัขดัใจเลย ทกุอย่�ง
ดูเป็นระเบียบเหมือนจับว�ง พ่อค้�แม่ค้�ไม่ได้ตะโกน
ชวนเช่ือสำ�หรบัสนิค้�ตนเองจนดนู่�ตกใจ มเีพยีงก�รโค้ง
คำ�นับยิ้มแย้มแจ่มใส พูดไปพล�งโค้งนอบน้อมไป ยื่น
สินค้�ให้เร�ชิม และโค้งคำ�นับอีกรอบหลังเร�ออกจ�ก
ร้�นแม้ว่�เร�จะไม่ได้อุดหนุนก็ต�ม ม�ตรฐ�นก็ยัง
เหมือนกันกับทุกคนอีกด้วย กลิ่นอ�ยของคว�มโบร�ณ
ที่ม�กกว่� 400 ปี ทำ�ให้ตล�ดนี้เป็นตล�ดที่บอกเล่�เรื่อง
ร�วผ่�นก�ลเวล�จ�กรุ่นสู่รุ่นท่ีจะเรียกแบบเท่ห์ๆ ว่�เก่�
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เพร�ะเมื่อก้มมองนำ้�หนักและขน�ดรูปร่�งในแนวขน�น
กับพื้นโลก ณ เวล�นั้น กลัวเหลือเกินท่ีจะไปติดช่องไม้
ในต่�งแดน เด็กญี่ปุ่นช่�งเป็นเด็กท่ีใฝ่รู้ มีสม�ธิกับทุก
อย่�ง จะเล็กจะโตพวกเข�ก็ดูมีคว�มสุข สนอกสนใจ
สถ�นที่นั้น ไม่เล่นซนไปม�ให้น่�เวียนหัว จับไหล่เข้�แถว
เรียงร�ยเป็นรถไฟอนุบ�ลขบวนเล็กๆ เป็นระเบียบ หลัง
จ�กชื่นชมวัดหลวงพ่อโตพอสมควรแก่เวล�แล้ว ก็ไปต่อ
อีกสถ�นที่หนึ่งคือ Osaka Museum of History 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์โอซ�ก้� พิพิธภัณฑ์ตึกที ่
ข้�พเจ้�เรียก ตึกสูงหล�ยชั้นที่นี่ถูกเนรมิตให้มีองค์ 
คว�มรู ้ที่บอกเล่�เรื่องร�วในอดีตของโอซ�ก้�ผ่�น
นิทรรศก�รหล�ยรูปแบบ รวมทั้ ง โมเดลที่แสดง
ประวัติศ�สตร์ของเมืองโอซ�ก้�จ�กในอดีต วิถีชีวิต 
ของผู ้คนที่ดำ�เนินม�จนถึงปัจจุบัน ขึ้นไปชั้นสูงมอง 
ผ่�นกระจกจะเห็นทัศนียภ�พของเมืองโอซ�ก้�ที่งดง�ม 
รถร�วิ่งกันเป็นระเบียบบนท้องถนน ไกลสุดลูกหูลูกต�
ทีท่อดไปถงึปร�กฎตึกร�มบ้�นช่องสลบัสงูตำ�่กนัไป และ
ทีง่ดง�มทีส่ดุคงหนไีม่พ้นปร�ส�ทโอซ�ก้�สงูเด่นเป็นสง่�
ที่เร�ส�ม�รถมองเห็นได้อย่�งชัดเจนจ�กมุมสูงของตึก
แห่งนี้ ร�วกับจะเอื้อมมือถึงได้ ก�รผสมผส�นเล่�เรื่อง

ร�วผ�่นโมเดลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์
ประวัติศ�สตร์โอซ�ก้�แห่งนี้ เป็นสถ�นที่อันน่�ประทับ
ใจและอยู่ในคว�มทรงจำ�ม�กที่สุด ช้ันล่�งของตึกเป็น
สถ�นีโทรทัศน์ NHK ร้�นก�แฟ และสถ�นที่พบปะกัน
ของวัยรุ่นที่ต่�งม�ทำ�กิจกรรมกัน และตึกสูงแต่ละชั้นถูก
เนรมิตให้เป็นตำ�ร�โอซ�ก้�เล่มใหญ่ ที่ดึงดูดคว�มสนใจ
ผ่�นเทคโนโลยทีีผ่ลติจ�กช�ตท่ีิมคีว�มช�ญฉล�ดในด้�น
น้ีอยู่แล้ว ท่�มกล�งห้องที่มีกระจกร�ยล้อม เร�ยืนอยู่
ตรงกล�งสักพักก็ถูกปิดทึบและเป็นวีดิทัศน์ท่ีเล่�เรื่อง
ร�วนำ�เร�เพื่อไปดู ไปศึกษ�ในห้องและโซนอื่นๆ ของ
อ�ค�ร ก�รเก็บวัตถุโบร�ณของที่น่ีดูน่�สนใจ น่�มอง 
ก�รจำ�แนกหมวดหมู่ก�รจัดแสดงช่�งเป็นระเบียบน่�
เป็นต้นแบบ โมเดลที่ สุดแสนจะละเอียดของเรือน  
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อ�ค�ร รวมไปถึงส่ิงปลูกสร้�งต่�งๆ ช่�งมหัศจรรย์ 
สมจริงเสมือนว่�จะเข้�ไปอยู่ได้จริงๆ สำ�หรับข้�พเจ้� สิ่ง
ที่ชื่นชอบที่สุดของที่นี่จนแทบจะไม่อย�กไปไหนต่อ 
คือโมเดล ที่งดง�มและละเอียดม�ก อีกท้ังถูกจัดว�งเพ่ือ
บอกเล่�เรื่องร�วอย่�งไม่ข�ดตกบกพร่อง ยกตัวอย่�ง
เช่นบ้�นเรือนในอดีต โมเดลจะเริ่มจ�กรูปลักษณะของ
บ้�นใหญ่ จำ�แนกเป็นห้องๆ มแีบบทีเ่ทยีบอตัร�ส่วนต�ม
จริง จ�กนั้นบ้�นก็ถูกแยกออกเป็นห้อง ข้�วของเครื่อง
ใช้ภ�ยในห้องถูกย่อส่วนพอเหม�ะพอดีสำ�หรับห้องน้ัน 
โดยทีไ่ม่มคีำ�อธบิ�ยใดๆ ข้�พเจ้�กร็บัรูไ้ด้ผ่�นโมเดลพวก
นี้ และเมื่อขย�ยกว้�งไปเป็นหมู่บ้�น โมเดลที่แสดงวิถี
ชีวิตก็ช่�งไม่มีที่ติ ผู้คน ย�นพ�หนะ ก�รดำ�เนินชีวิต 
ที่ผ่�นของปั้นโมเดลเหล่�นั้นร�วกับบอกเล่�อย่�งมีชีวิต
จริง ละเอียดชนิดที่ว่�หน้�ต�ของหุ่นปั้นก็แสดงสีหน้�
บอกเล่�เหตุก�รณ์นั้น ตอนนั้นจนข้�พเจ้�รับรู้ได้ ทั้งๆ  
ทีโ่มเดลเหล่�นีถ้กูว�งตัง้นิง่ไว้ แต่สำ�หรับข้�พเจ้� เหมอืน
กับว่�มันกำ�ลังเคลื่อนท่ีเหมือนดูละครเลยทีเดียว อดคิด
ไม่ได้ว่�น่�จะดีถ้�รูปภ�พที่เร�ถ่�ยไปทำ�ให้ผู้ที่เห็นได้เข้�
ถึงบรรย�ก�ศแบบเร� สนุกจริงๆ สำ�หรับท่ีน่ี และเป็น
สถ�นที่ที่ควรบอกต่อว่�ไปเถอะนะ ไปเถอะ แล้วคุณจะ

ไม่เสียใจที่ไปโอซ�ก้� ข้�มไปถึงพิพิธภัณฑ์ขน�ดน่�รัก
ย่�นอูเอโนะ โตเกียว อย่�ง Taito – Ku Shitamachi  
Museum พิพิธภัณฑ์ชิต�ม�จิ เป็นพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น 
ที่อยู่ในอ�ค�รขน�ดกะทัดรัด สำ�หรับชั้นที่ 1 เป็นก�ร
จำ�ลองหมู่บ้�น แบ่งเป็นห้องแสดงข้�วของเครื่องใช้ และ
ป้�ยนิทรรศก�รอธิบ�ยคว�มเป็นม�แต่อดีต ผ่�นคุณป้�
ผู้บรรย�ย ที่เรียกว่�คุณป้�คือคุณป้�จริงๆ กิจกรรม
บรรย�ยในพิพิธภัณฑ์น่�รักๆแห่งนี้ สำ�หรับผู้สูงอ�ยุที่
ส่ือส�รภ�ษ�อังกฤษได้ น่ีคือก�รสันทน�ก�รของผู้ที่
มีอ�ยุระดับสูงวัยที่ เยี่ยมจริงๆ คุณป ้�ที่มีท ่�ท�ง
กระฉับกระเฉงพ�เร�เดินชมชั้นที่ 1 ของอ�ค�รที่จัด
แสดงวิถีชีวิตในอดีต เธออธิบ�ยได้อย่�งมีอรรถรส  
พดูไปพล�งชีไ้ป และอกีแขนกไ็ม่ทิง้ถงุหิว้สแีดงสดใสของ
เธอ ก�รจัดนิทรรศก�รบรรย�ยของที่นี่ก็เหมือนกับรูป
แบบญี่ปุ่นที่เร�เคยเจอ คือเป็นระเบียบ มีคว�มน่�สนใจ 
เข้�ใจได้ง่�ย และพอเหม�ะพอดชีนดิทีไ่ม่ม�กเกนิรำ�ค�ญ
และไม่น้อยเกนิน่�สนใจ กจิกรรมของทีน่ีย่งัมอีกี 1 อย่�ง
คือคุณต�ท่ีม�นั่งแกะพระพุทธรูป โดยคุณต�แกะจ�กไม้
อย่�งประณีต ใจเย็นๆ และยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกับ 
ผลง�นของตนเอง หลังจ�กขึ้นไปชั้นที่ 2 ก็จะเป็น 
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ข้�วของเครื่องใช้ และของเล่นสมัยโบร�ณ ตู้เย็น พัดลม 
หม้อหุงข้�ว เครื่องใช้ไฟฟ้�ในสมัยโบร�ณ และส่ิงที่ถูกใจ
ข้�พเจ้�ที่สุดคงหนีไม่พ้นของเล่นโบร�ณ ของเล่นที่ญี่ปุ่น
ดเูสรมิสร้�งพฒัน�ก�รดยีิง่ ฝึกสมองประลองปัญญ�ผ่�น
วัสดุ อุปกรณ์ง่�ยๆ ให้เร�มีส่วนร่วมในก�รทดลองเล่น
อีกด้วย ถือว่�เป็นพิพิธภัณฑ์ขน�ดกะทัดรัดที่มีก�ร
บริห�รจัดก�รท่ีดี และน่�บอกต่ออีกสถ�นท่ีหนึ่ง สถ�น
ที่สุดท้�ยตลอดก�รไปญี่ปุ ่นครั้งน้ีท่ีเร�มีโอก�สได้ไป
ศึกษ�ดูง�นคือ Japan Open – Air Folk House  
Museum พิพิธภัณฑ์เรือนพื้นถิ่น ที่น่ีรวมเอ�บ้�นเรือน
จ�กสถ�นทีต่่�งๆ ม�เกบ็รวมกนัไว้เพือ่ก�รศึกษ� จำ�นวน
ทั้งหมด 23 หลัง เรียงร�ยกันอยู่เต็มพื้นที่ ที่เต็มไปด้วย
ต้นไม้ร่มรืน่ตลอดก�รเดนิเทีย่วชม มข้ี�วของเครือ่งใช้จดั
แสดงภ�ยในเรือน บ่งบอกก�รใช้ง�นของห้องต่�งๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่�งกันออกไป เร�ทำ�ก�รศึกษ�ดูง�นที่นี่
ตัง้แต่ระบบก�รทำ�ง�น ก�รบรหิ�รจดัก�ร ด้วยคว�มรูจ้กั
กับคุณมัตสึชิตะ ผู้ทำ�ง�นอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ กับ 
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ผู้อำ�นวยก�ร เร�จึงมีโอก�สได้เห็นระบบก�รทำ�ง�นของ
ทีน่ีแ่ละเข้�พบผูอ้ำ�นวยก�รของพพิธิภณัฑ์แห่งนีเ้ป็นก�ร
แลกเปลี่ยน ห้องทำ�ง�นของท่ีน่ีอยู่รวมกันเป็นห้อง เจ้�
หน้�ที่ทำ�ง�นในคว�มรับผิดชอบของตนเอง มีระบบ
วงจรปิดที่มองเห็นบริเวณโดยรอบ ระบบป้องกันภัย
ธรรมช�ติต่�งๆ พร้อม เช่น ระบบดับเพลิงท่ีส�ม�รถใช้
ง�นได้ทันกับเหตุก�รณ์ เป็นต้น ว่�ด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์ 
ที่นี่เริ่มต้นด้วยห้องนิทรรศก�รก่อนเข้�ชมตัวบ้�น ห้อง
นิทรรศก�รน้ีจัดแสดงวิถีชีวิตกับบ้�น ว่�กันตั้งแต่ก�ร
ก่อสร้�ง ไปจนถึงพิธีกรรมอันเกี่ยวกับบ้�นของคนตั้งแต่
สมัยโบร�ณ มีทั้งท่ีเป็นภ�พถ่�ยจริง ภ�พล�ยเส้น และ
โมเดลจำ�ลอง เพื่อให้เห็นภ�พ พร้อมกันก็มีคุณมัตสึชิตะ
คอยบรรย�ยอย่�งมีอรรถรส เสร็จจ�กห้องนิทรรศก�ร 
กข็ึน้ไปดบู้�นจรงิ บ้�นแต่ละหลงัถกูจัดว�งไล่เรยีงไปต�ม
พื้นที่ หลังเล็ก ใหญ่ สลับกันไปต�มเนินเข� มีก�รจัด
แสดงข้�วของเครื่องใช้ท่ีมีคว�มสัมพันธ์กับบ้�นน้ันๆ 
มีป้�ยไม้เล็กๆ เขียนกำ�กับไว้เป็นจุด กิจกรรมหนึ่งที่ญี่ปุ่น
มีคว�มน่�รักคือส�ม�รถดึงดูดก�รมีส่วนร่วมได้สำ�หรับ
คนทุกเพศทุกวัย ที่น่ีก็เช่นกัน ผู้สูงอ�ยุท่ีอยู่ในวัยปล� 
ยของชีวิตเข้�ม�มีส่วนร่วมในก�รนำ�ชม และแสดง 
ส�ธิต เช่น ก�รก่อกองไฟสุมให้เกิดควัน เพื่อให้ควันน้ัน
ขึ้นไปเคลือบหลังค�ใบไม้ให้แข็งแรง มีอ�ยุก�รใช้ง�นที่
ย�วน�น ป้องกันแมลงท่ีจะทำ�ล�ย เหล่�น้ีล้วนเกิดจ�ก
ผู้สูงอ�ยุอ�ส�สมัครท้ังสิ้น เด็กๆ และวันทำ�ง�นอย่�ง
พวกเร�เห็นแล้วก็น่�รัก น่�สนใจเป็นอย่�งม�ก บ้�น
เรือนแต่ละหลังท่ีถูกจัดแสดงไว้ มีคว�มสะอ�ดสะอ้�น 
ข้�วของจัดว�งเป็นระเบียบต�มประโยชน์ก�รใช้สอย 
แม้นไม่ต้องมีผู้บรรย�ยใดๆ ก็ส�ม�รถศึกษ�เองได้ต�ม
ก�รจัดว�ง ก็เหมือนกับประเทศไทยท่ีมีเรือนต�ม
ลักษณะช�ติพันธุ์ หมู่บ้�น และท่ีอ�ศัยของตนเอง ท่ีน่ีก็
เช่นกัน มี 23 หลังที่แตกต่�งกันไปให้ได้ทำ�ก�รศึกษ�

บทสรปุสดุท้�ยของก�รไปญีปุ่น่ คงเป็นก�รบรรย�ย
ถึงประเทศอันน่�ยกย่องให้เป็นแบบอย่�ง ท่ีอ�จจะเรียก
สไตล์หรือรูปแบบเหล่�น้ีว่� “ญ่ีปุ๊น ญ่ีปุ่น” ก็เรียกได้ 
อย่�งแรกที่ต้องพูดถึงคือคว�มปลอดภัย ไม่ว่�คุณจะเดิน
ไปที่ไหนในญี่ปุ่น เวล�ไหนก็ต�ม คว�มสบ�ยใจต่อคว�ม
ปลอดภัยในชีวิตนั้นสุดยอดจริงๆ ข้�พเจ้�ส�ม�รถเดิน
ต�มท้องถนนในเวล�คำ่�คืนเพียงลำ�พังได้อย่�งไม่กังวล
ใจเลย นี่คือคว�มพิเศษ และคว�มซื่อสัตย์ต่อวินัยก็คง

ต้องไม่ใช่สองรองใคร ในตรอกซอยเล็กๆ ที่แทบไม่มี
ใครสัญจร แต่มีไฟเพื่อรอข้�มถนน คนญี่ปุ่นคนเดียว
กับถนนที่โล่งแทบไม่มีลมพัดผ่�น เข�ยืนรอสัญญ�ณไฟ
จนกว่�จะอนุญ�ตไปได้ร�วกับว่�มีตำ�รวจจร�จรนับร้อย
คุมอยู่ตรงนั้น วินัยในจิตใจนั้นร้อยเปอร์เซ็นจริงๆ คว�ม
เป็นระเบียบ คว�มสะอ�ด แบบฉบับญี่ปุ่นก็ไม่พูดอีก
ไม่ได้ ชนิดที่ว่�ตลอดระยะเวล�ที่อยู่และเดินท�งไปม�
นั้น ขยะที่จะทำ�ให้เกิดมลภ�วะท�งส�ยต�ห�ไม่ได้เลย
จ�กประเทศนี้ ตรงต่อเวล�ตั้งแต่รถไฟเทียบช�นช�ล�
ไปจนถึงก�รนัดพบปะของผู้คน คว�มมีม�รย�ทของผู้
ใช้รถไฟที่ไม่คุยโทรศัพท์ แต่สนทน�ผ่�นแอพพลิเคชั่น
ส่ือส�รต่�งๆในพ้ืนที่ของตนเอง บ้�งก็อ่�นหนังสืออย่�ง
ถูกจริตไม่รบกวนผู้อื่น และก�รที่ทำ�ให้ญี่ปุ่นเป็นช�ติ
อันดับต้นๆ ที่มีก�รพัฒน� คงจะหนีไม่พ้นก�รปลูกฝัง 
ส่ังสมให้เกิดนิสัย และก�รปฏิบัติตัวเช่นนี้ต้ังแต่เด็ก อีก
ทั้งก�รพบปะ ก�รออกไปทำ�ง�นอ�ส�ของผู้สูงอ�ยุ เป็น
อีกลักษณะก�รดำ�เนินชีวิตหนึ่งที่เป็นย�รักษ�สุขภ�พ
จิตที่ดี อันจะนำ�ม�ซึ่งสุขภ�พก�ยที่แข็งแรง เหล่�นี้คง
เป็นก�รบรรย�ยของข้�พเจ้� ชนิดต�มคว�มรู้สึก อีก
หล�ยอย่�งที่ญี่ปุ่นยังน่�ติดต�ม และควรไปลองสัมผัส 
“ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น”ด้วยตัวเองสักครั้ง และทั้งหมดก็คงเกิด
ขึ้นไม่ได้จนกระทั่งบทคว�มนี้ออกไป ห�กไม่ได้รับ
คว�มกรุณ�จ�กผู้อำ�นวยก�ร (อ�จ�รย์ใหม่) และคณะ
กรรมก�รบริห�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผลักดัน
ให้เกิดโครงก�รพัฒน�บุคล�กรดีเด่น ของสำ�นักส่งเสริม
ศลิปวฒันธรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กบั
ข้�พเจ้�ได้รับโอก�สน้ีเพื่อไปพัฒน�และเปิดโลกทัศน์ที่
ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่น่�เป็นแบบอย่�งเช่น
นี้ บริษัทโกลเด้นคอทต้อน สนับสนุนก�รเดินท�งและ
ที่พักอ�ศัย ตลอดจนก�รแนะนำ�ช่วยเหลือต่�งๆ ตลอด
ช่วงก�รเดินท�งครั้งนั้น รวมทั้งคว�มกรุณ�จ�กผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นกัง�นก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยประจำ�เมอืง
โอซ�ก้�(คุณสรัสวดี อ�ส�สรรพกิจ) ในด้�นก�รอำ�นวย
คว�มสะดวกก�รเดินท�งเยี่ยมชมศึกษ�สถ�นที่ในเมือง
ต่�งๆ อย่�งน่�ประทับใจ และทุกท่�นผู้มีส่วนร่วมในก�ร
เมตต�ให้ข้อมลูอนัเป็นประโยชน์ ตลอดตัง้แต่เริม่ต้นจวบ
จนจบบทคว�มชิ้นนี้ “โอก�สที่ดีคงเหมือนดอกไม้หอม
ผลิดอกออกปีละหนึ่งหน และปีนี้ ครั้งนี้ ข้�พเจ้�ก็ได้
ดอมดมดอกไม้ช่อนั้น ดอกไม้โอก�ส”
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เกำหลีแบบบ้ำนๆ
เรื่อง: ต่อพงษ์ เสมอใจ 1

เมื่อกล่�วถึงก�รเดินท�งไปท่องเที่ยวยังส�ธ�รณะ
รัฐเก�หลีใต้ หรือประเทศเก�หลีใต้ (South Korea) 
หล�ยคนคงนึกถึงก�รต�มรอยของกระแส K-pop 
ต�มรอยซีรี่ย์เก�หลีนิย�ยรักวัยรุ ่นโรแมนติก แหล่ง 
ช้อปปิ้งสินค้� เคร่ืองสำ�อ�งค์ เสื้อผ้� ลิ้มลองอ�ห�รท่ี
มีรสช�ติเฉพ�ะและมีก�รปรุงแต่งด้วยวัถตุดิบท่ีพิเศษ 
อุดมไปด้วยคุณค่�ท�งอ�ห�ร และอื่นๆ อีกม�กม�ย ท่ี
ส�ม�รถอัพโหลดรูปภ�พอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลได้
อย่�งภูมิใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของคู่กันกับก�รเดินท�ง

ของนักท่องเที่ยวช�วไทย ทำ�ให้ประเทศเก�หลีใต้เป็นที่
นิยมสำ�หรับนักท่องเที่ยวช�วไทยจำ�นวนม�ก นอกจ�ก
น้ีประเทศเก�หลีใต้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่�สนใจอีก
ม�กม�ยที่ยังไม่มีใครพูดถึงม�กนัก โดยเฉพ�ะสถ�นที่
ท่องเที่ยวท�งศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น

ถ้�ห�กต้องก�รสัมผัสถึงวิถีวีชิตและวัฒนธรรม
ดั้งเดิมของผู้คนนั้น ไม่ว่�จะเป็นประเทศไหนๆ หรือ
เมืองไหนๆก็ต�ม ห�กเป็นในเมืองใหญ่ๆที่มีคว�มเจริญ
ท�งวัตถุนิยมสูงแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นสิ่งเหล่�นี้ม�ก

1 นักช่�งศิลป์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นัก เร�จึงต้องเดินท�งออกไปนอกเมืองหรือในท้องถิ่นที่
มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตน หรือไม่ก็ท้องถ่ินที่ยังคงดำ�รงชีวิต
ด้วยสงัคมเกษตรกรรม เร�อ�จจะได้เหน็วถิชีวีติและศลิป
วฒันธรรมทีจ่รงิใจ ไม่ได้ปรงุแต่งเพือ่หวงัผลท�งก�รท่อง
เที่ยวอย่�งในเมืองใหญ่ๆ ก็ได้

เมื่อกล่�วถึงสภ�พอ�ก�ศของประเทศเก�หลีใต้
แล้ว ในลักษณะท�งภูมิอ�ก�ศของประเทศนี้อยู ่ใน
เขตอบอุ่น และมีฤดูก�ลหรือในภ�ษ�เก�หลีท่ีเรียกว่� 
“คเยจอล” ท้ังหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหน�ว (Winter) 

สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเท่ียวชาวไทย

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring)  ฤดูร้อน (Summer) และฤดู
ใบไม้ร่วง (Autumn / Fall) สำ�หรับฤดูหน�วนั้น คน
เก�หลีถือว่�เป็นช่วงฤดูก�ลที่ค่อนข้�งโหดร้�ย กิจกรรม
ท�งก�รเกษตรกรรม หรือแม้แต่ก�รดำ�รงชีวิตภ�ยนอก
บ้�นเรือนหรือนอกที่พักอ�ศัยน้ัน เป็นส่ิงที่ลำ�บ�กด้วย
อุณหภูมิเฉล่ีย -5 องศ�เซลเซียส และอ�จตำ่�สุดถึง -20 
องศ�เซลเซียส 

สำ�หรบัก�รสร้�งบ้�นเรอืนของคนเก�หลนีัน้ จำ�เป็น
ต้องสร้�งให้บ้�นป้องกันคว�มหน�วเย็นจ�กสภ�พ

พืชพันธุ์ที่มีต้นขนาดเล็ก ห่อด้วยฟางข้าว เพ่ือป้องกันความเสียหาย
จากอากาศเย็นจัด อุณหภูมิที่ติดลบในช่วงฤดูหนาว 

จนท�าให้น�้ากลายเป็นน�้าแข็ง

ฟืนที่ต้องเตรียมไว้ใช้ก่อไฟ ต้มน�้า ประกอบอาหาร
และให้ความอบอุ่นภายในตัวบ้าน

ผักกาดตากแห้งส�าหรับท�าซุป โอ่งกิมจิ และถ่ัวหมัก เป็นการถนอมอาหารไว้ทานใน
ครัวเรือนตลอดฤดูหนาว
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บ้านแบบโชกาจิบ (초가집 - Chogajip)  

ปัจจุบันหมู่บ้านท่ีอยู่ตามเชิงเขา และมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม 
ยังมีให้เห็นมากในชนบท 

บ้านแบบนอวาจิบ (너와집- Neowajip)

คีวาจิบ (기와집 - Giwajip) หรือ “ฮันนก (한옥 - Hanok)”

บ้านแบบคูลพีจิบ (굴피집 - Gulpijip)

อ�ก�ศอันโหดร้�ยในฤดูหน�ว และอยู่ได้อย่�งสบ�ยใน
ฤดูอื่นๆ นอกจ�กภูมิอ�ก�ศแล้วลักษณะภูมิประเทศก็
ยังมีส่วนสำ�คัญในก�รออกแบบบ้�นเรือนอีกด้วย เพร�ะ
พื้นที่ร้อยละ 70 ของประเทศนี้ยังเป็นภูเข�หินแกรนิต 
และเข�หินปูน 

บ้�นของช�วเก�หลีในสมัยก่อนน้ัน มีชื่อเรียกแบบ
บ้�นที่ต่�งกันออกไป ต�มวัสดุท่ีใช้ในก�รก่อสร้�ง ได้แก่ 

วัสดุท่ีใช้กับตัวบ้าน หรือผนังบ้านในแบบ
ต่างๆ

โตดัมจิบ (토담집-Todamjip) คือ บ้�นท่ีผนังสร้�ง
ด้วยดิน โดยก�รผสมของฟ�ง หิน หรือสิ่งอ่ืนๆ เข้�กับ
ดินเหนียว

ควีตึลจิบ (귀틀집-Gwiteuljip) สร้�งใช้ท่อนไม้ไม้
ว�งซ้อนกันเป็นรูป (井) และใช้ดินโคลนอัดระหว่�งช่อง
ไม้เพื่อให้เชื่อมกันเป็นผนังบ้�น ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่
อ�ศัยอยู่ในภูเข�เพร�ะไม้เป็นวัสดุท่ีแข็งแรง และห�ง่�ย

วัสดุท่ีใช้ในการท�าหลังคาที่แตกต่างกัน
โชกาจิบ (초가집-Chogajip) คือ บ้�นท่ีมุงหลังค�

ด้วยฟ�ง เป็นบ้�นแบบดั้งเดิมของช�วเก�ะเชจู ซึ่งเป็น
เก�ะที่มีลมพัดแรง อ�จทำ�ให้ฟ�งหรือหลังค�ถูกลมพัด
หลุดไป จึงมีก�รใช้ส�ยผูกรัดคลุมหลังค�ฟ�ง และยึด
ไว้กับผนังบ้�นหรืออ�จถ่วงไว้ด้วยก้อนหิน ส่วนตัวบ้�น 
หรือโครงสร้�งอื่นๆ จะทำ�ม�จ�กไม้ ดิน หรืออิฐ แต่
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ผนังเรือนฉาบด้วยปูนหรือดินเหนียว 
โครงสร้าง บานประตู และบานหน้าต่างท�า
จากไม้สน บุด้วยกระดาษสาเพื่อให้แสงผ่าน

ได้เวลาปิดทึบ

ก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้�นของคนท่ีมีฐ�นะค่อนข้�งย�กจน
คูลพีจิบ (굴피집- Gulpijip) คือ บ้�นที่มุงหลังค�

ด้วยเปลือกไม้จ�กต้นสน บ้�นแบบนี้ส่วนใหญ่สร้�งขึ้น
ต�มช�ยป่�หรือบนภูเข� ซึ่งผู้อ�ศัยส่วนใหญ่มักเป็น
เกษตรกร หรือพร�นป่�

นอวาจบิ (너와집 - Neowajip) คอืบ้�นทีมุ่งหลงัค�
ด้วยไม้สน บ้�นแบบดั้งเดิมนี้ยังส�ม�รถพบเห็นได้ใน
พื้นที่ของ พย็องชัง เป็นอำ�เภอหนึ่งในจังหวัดคังว็อน 
ประเทศเก�หลีใต้

คีวาจิบ (기와집 - Giwajip) หรือ “ฮันนก (한옥 - 
Hanok)” เป็นบ้�นที่มุงหลังค�ด้วยกระเบื้องที่ทำ�ม�จ�ก
ดินเหนียว ส่วนโครงสร้�งอื่นๆ จะทำ�ม�จ�กไม้ ดิน หรือ
อิฐ โดยม�กแล้วจะใช้อิฐ ซึ่งเป็นวัสดุท่ีก�รป้องกันคว�ม
หน�วเย็นจ�กอ�ก�ศภ�ยนอกได้ดี บ้�นประเภท คีว�จิบ 
มักเป็นบ้�นของผู้มีฐ�นะดี เศรษฐี หรือปร�ส�ท ร�ชวัง
ของกษัตริย์ หรือขุนน�ง เร�ยังส�ม�รถพบเห็นได้ในบ�ง
หมู่บ้�นที่มีก�รอนุรักษ์เอ�ไว้ในกรุงโซล ต�มเมืองอื่นๆ 

พื้นท่ีนอกเรือน บริเวณใต้ชายคาเป็นที่ตากหรือเก็บเมล็ดพันธุ์ 
หรือผลผลิตทางการเกษตร
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และพิพิธภัณฑ์บ้�นโบร�ณต่�งๆ ของเก�หลี
ก�รดำ�รงชีวิตช�วเก�หลีในฤดูหน�วท่ีอ�ก�ศหน�ว

จัดนั้น ก�รทำ�ให้ร่�งก�ยอบอุ่นจึงเป็นสิ่งสำ�คัญสำ�หรับ
ก�รอยูร่อด ดงันัน้ก�รสร้�งบ้�นเรอืนของช�วเก�หลจีงึมี
ก�รออกแบบระบบทำ�คว�มร้อน เพื่อให้อุณหภูมิภ�ยใน
บ้�นสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญ�ของคนเก�หลีที่สืบทอดกัน
ม�ตั้งแต่ช้�น�น โดยใช้วัสดุที่ห�ได้ง่�ยต�มภูมิประเทศ 
โดยมีลักษณะก�รสร้�งคือ ภ�ยใต้เรือนจะมีโพรงท่ีทำ�
ขึ้นสำ�หรับว�งก้อนหิน และแผ่นหินขน�ดต่�งๆ จ�กน้ัน
ก่อไฟจ�กเต�ที่เชื่อมต่อกับโพรงใต้พื้นเรือน คว�มร้อน
จ�กไฟ และควันจะถูกดูดเข้�ไปในโพรงใต้เรือน ทำ�ให้
ก้อนหินและแผ่นหินท่ีว�งอยู่ในโพรงเกิดคว�มร้อนระอ ุ
ซึ่งหินชนิดน้ีจะเก็บคว�มร้อนไว้ได้ดี จึงทำ�ให้พื้นเรือน 
และภ�ยในเรือนอบอุ่นอยู ่ตลอดเวล� ซ่ึงภูมิปัญญ�
ดังกล่�วนี้ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของบ้�นโบร�ณ
เก�หลี ที่เรียกว่�  Ondol 온돌 (Under-floor heating  
system) ซึ่งแตกต่�งจ�กระบบให้คว�มร้อนแบบเต�ผิง
ของประเทศอื่นๆ ในเขตหน�ว อย่�งชัดเจน

ห�กท่�นได้มีโอก�สไปเยือนประเทศเก�หลีใต้ และ

อย�กที่จะสัมผัสกับเรื่องร�วในอดีต ของก�รดำ�รงชีวิต 
รวมถึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของช�วเก�หลี
แล้ว ลองห�ดูและเข้�ไปเยี่ยมชมได้ในพิพิธภัณฑ์ต่�งๆ 
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองโซล เมืองหลวงของเก�หลีใต้ 
โดยส�ม�รถค้นห�ข้อมูลร�ยช่ือพิพิธภัณฑ์ได้ที่ http://
www.visitseoul.net  ในเว็บไซต์จะมีทั้งรูปภ�พ ข้อมูล 
แผนที่ ก�รเดินท�ง วันเวล�ทำ�ก�ร รวมถึงข้อมูลร�ย
ละเอียดต่�งๆ (ส่วนใหญ่ปิดวันจันทร์) สำ�หรับพิพิธภัณฑ์
ที่ผู้เขียนแนะนำ� เช่น

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้�นแห่งช�ติเก�หลี National Folk 
Museum of Korea (한국민속박물관)  ตั้งอยู่ใน
บริเวณของพระร�ชวังเคียงบกกุง

พิพิธภัณฑ์แห่งช�ติเก�หลี National Museum of 
Korea (국립중앙박물관) 

พพิธิภัณฑ์พระร�ชวงัแห่งช�ตขิองเก�หล ีNational 
Palace Museum of Korea (국립고궁박물관)

ก�รดำ�รงชีวิตในชนบทของคนเก�หลี ก็ไม่คงแตก
ต่�งไปจ�กสังคมชนบทในบ้�นเร�ม�กนัก เนื่องด้วยเป็น
สงัคมเกษตรกรรม ทำ�น� ทำ�ไร่ ทำ�สวน เลีย้งสตัว์ ห�ของ

ระบบท�าความร้อน เพื่อคลายความหนาว
เย็นในฤดูหนาว ของบ้านโบราณเกาหลี

ลักษณะการเรียงหินใต้พื้นเรือน
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เตาเผาฟืนจะอยู่ภายนอกตัวบ้าน หรือสร้างหลังคามุงต่อจากตัวบ้าน
ออกมาเป็นโรงเรือน และบริเวณหน้าเตาเผาสามารถเป็นที่ประกอบ
อาหาร หรือห้องครัวได้อีกด้วย ส่วนหม้อน�้าที่ตั้งบนเตาเผาฟืนนั้น 
เป็นการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ความร้อนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด 
โดยน�าหม้อมาตั้งติดไว้กับเตา และคอยเติมน�้าตลอด เพื่อจะได้น�าเอา
น�้าร้อนไปใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากน�้าที่อยู่นอก
บ้านนั้นจะเย็นมาก จนบางครั้งกลายเป็นน�้าแข็ง 

ป่� อ�ศัยอยู่บ้�นท่ีเป็นครอบครัวใหญ่ มีชุมชน หมู่บ้�น 
และมวีดัในหมูบ้่�นทีเ่ป็นศนูย์รวมท�งกจิกรรมท�งสงัคม 
และเป็นส่ิงยึดเหนี่ยวท�งจิตใจ แต่จะแตกต่�งกันก็ด้วย
สภ�พของอ�ก�ศและสภ�พแวดล้อมของภูมิประเทศ  
ที่ก ่อให้เกิดศิลปวัฒนธรรมและประเพณีที่น ่�สนใจ 
หล�กหล�ย บ�งอย่�งก็คล้�ยกับบ้�นเร� และบ�งอย่�ง
ก็แตกต่�งกันกับบ้�นเร�โดยส้ินเชิง ห�กท่�นอย�กเห็น
วิถีชีวิตคว�มเป็นอยู่ที่แท้จริงของช�วเก�หลีในชนบท
แล้ว ก�รไปเยือนเก�หลีคงต้องไม่จบถึงแค่สถ�นท่ีท่อง
เที่ยวยอดนิยมดังกล่�วไว้ข้�งต้น แต่คงต้องห�โอก�สไป
สัมผัสกับคนเก�หลีต�มหมู่บ้�นรอบนอก หรือในชนบท 
ถึงจะได้ช่ือว่�สัมผัสชีวิตเก�หลีแบบบ้�นๆของจริง ไม่
ได้อิงซีรีย์นะครับ...
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“หลังปี๋ใหม่เมือง กิ๋นลาบกั๋นเนาะ จะได้มีโชคมี
ลาภ”

“ลาบเมืองต้องกิ๋นกู้กับผัดบ่าแขว้งเน้อ”
“วันปากปี๋  หื้อกิ๋นแกงบ่าหนุนเน่อเจ้า  แล้วจะ

ไปใส่ผักหละ  มันจะหลวะหมด  แก้เคล็ด เอาเคล็ด
ก่อบ่ได้”

“  < จะไปวัดจะไปลืมเอาดอกโชคไปปู่จาตวย >   
.. < ดอกโชคเป๋นจะได >  .. < ดอกไค้น�้าน่าก่าเจ้า > .. 
<  ถ้าไปกาดตึงหันขายกับห่อขม้ินส้มป่อย  เตียนทุบ 
กับตุงกับช่อ เสาะผ่อเต๊อะ >

“วนัวสิาขะวดัตางบ้านแป๋งเข้าวติแูจกศรทัธา หือ้
กิน๋แล้วป่องป๋ีป่องเดอืน  ฮูจ้กักัน๋ก่อ เข้าวติ ูเข้าอีต่นู่ะ” 

 ฯลฯ

ข้อคว�มข้�งต้น คือบทสนทน�บ�งตอนของสม�ชิก
ชมรมฮักตั๋วเมืองฯ  ลองอ่�นออกเสียงเป็นคำ�เมืองแล้ว
จะได้รสช�ติ กลิ่นอ�ยของคว�มเป็นล้�นน�

 ชมรมฮกัตัว๋เมอืง สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ ก่อตัง้ขึน้เมือ่เดอืนกรกฏ�คม พศ. 
2551 ณ เรือนหลวงอนุส�รสุนทร ซ่ึงเป็นเรือนไม้ทรง
ปั้นหย�ผสมผส�นสถ�ปัตยกรรมตะวันตกกับตะวันออก
เข้�ด้วยกัน   หนึ่งในหมู่เรือนอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน� ที่ตั้งอยู่ในสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 มูล เหตุ ในก�รก ่อตั้ งชมรมฮักตั๋ ว เมืองฯ  
สืบเนื่องม�จ�กสำ�นักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรมโดย 
นักวิช�ก�รศึกษ� น�ยสน่ัน ธรรมธิ และน�งอภิวันท์ 
พันธ์สุข ได้จัดกิจกรรมสอนอักษรธรรมล้�นน�ข้ึนท่ี 
เรือนอนุส�รสุนทร โดยเปิดปีละ 4 รุ่น มีผู้เข้�รับก�ร
อบรมรุ่นละ 20-30 คน

 เมื่อนักเรียนแต่ละรุ่น เรียนจบไปแล้ว  อ�จ�รย์ผู้
สอนมีคว�มประสงค์จะให้จดจำ�ตัวอักษรเมืองท่ีเรียนไป 
ไม่อย�กให้ลมื เป็นก�รสบืส�นภ�ษ� และศิลปวฒันธรรม
ท้องถิน่ล้�นน�ให้ยัง่ยนื  เพือ่อนรุกัษ์มรดกท�งด้�นภ�ษ� 
และล้�นน�คด ีไม่ให้สูญห�ยไปกบัก�ลเวล�  จงึมกี�รพดู

คุยกัน และเห็นสมควรจัดตั้งเป็นชมรมฮักต๋ัวเมืองฯ ขึ้น
ม�  โดยมีน�งส�วนงเย�ว์ อินทะวัน เป็นประธ�น และ
น�งส�วด�ร�วรรณ รักเพื่อน เป็นเลข�นุก�รชมรมฯ

สม�ชิกชมรมฮักตั๋วเมืองเท่�ที่ลงทะเบียนสมัครใน
ตอนแรกมีสม�ชิก 38 คน  ถึงวันนี้เวล�ผ่�นไปเก้�ปีเต็ม 
ชมรมฮักตั๋วเมืองกำ�ลังมีอ�ยุย่�งเข้�ขวบปีที่ 10  เหลือ
สม�ชิกที่เข้�ร่วมกิจกรรมสมำ่�เสมอ แข็งขัน ประม�ณ 
10-15 คน คนกลุ่มนี้ถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของชมรมฯ
ตลอดม�

กิจกรรมชมรมฮักต๋ัวเมืองมีอะไรบ้าง

กิจกรรมที่เชิดหน้�ชูต�ของชมรมฮักตั๋วเมืองฯ 
คือ  ก�รที่สม�ชิกช่วยกันเขียนบทคว�มล้�นน�คดี ส่ง
นิตยส�ร “มติชนสุดสัปด�ห์” ซ่ึงตีพิมพ์เป็นประจำ�ทุก
สัปด�ห์ ตั้งแต่ฉบับเดือนสิงห�คม  พศ.2551 เป็นต้นม�

สม�ชิกแต่ละคนจะได้รับก�รมอบหม�ยให้เขียน
บทคว�มในเรื่องที่ตนเองถนัด หรือชอบ หรือต้องก�ร
จะเขียนเกี่ยวกับเรื่องนั้น ๆ และอ�ส�จะเขียนเอง  
นับถึงวันน้ีมีบทคว�มที่ได ้รับก�รตีพิมพ์ในคอลัมน์  
“ล้�นน� คำ�เมือง” ทั้งส้ินเกือบ 500 บทคว�ม  นับว่�
เป็นผลง�นที่สม�ชิกทุกคนภ�คภูมิใจ

เน้ือห�ของบทคว�มล้�นน�คดีเท่�ที่ส่งไปให้มติชน
สุดสัปด�ห์ตีพิมพ์นั้น พอจะแยกแยะออกได้ดังต่อไปนี้

เกี่ยวกับคว�มหม�ยของคำ�เมือง  112  บทคว�ม   
เช่น ปิ้นจะหล้ิน ซื่อจ้�ดล�ด อว่�ย  พ่อเล้ียง ฯ

เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมล้�นน� 93 บทคว�ม  เช่น 
สู่เข้�เอ�ขวัญ ท้�วทังส่ี  กินอ้อผะหย� ฯ

เกี่ยวกับอ�ห�รเมือง 58 บทคว�ม เช่น นำ้�ปู๋ ไข่ป่�
ม ยำ�บ่�แปบ ข้�วแคบ ฯ

เกี่ยวกับคำ�คมล้�นน� 45 บทคว�ม เช่น เสียมบ่คม
หือ้ใส่ด้�มหนกั ๆ  คว�มฮูบ่้นกัหือ้หมัน่ฮำ�่หม่ันเฮียน  และ 
หนีจ�กไฟไปเป่�หิ่งห้อย ฯ

เกี่ยวกับสถ�นที่สำ�คัญ 34 บทคว�ม เช่น เวียง 
กุมก�ม ดอยหลวงเชียงด�ว  เชียงตุง ฯ

เกี่ยวกับสถ�ปัตยกรรม 21 บทคว�ม เช่น เรือน 
ไทล้ือ ฝ�ลับน�ง ม้�ต่�งไหม ฯ

หมู่เฮำคือสมำชิกชมรมฮักตั๋วเมืองฯ
เรื่อง : ลลิตา  ธีระสิริ 1

1 พญ.ลลิต�  ธีระสิริ, บัลวีเวียงพิงค์ศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัด
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เกี่ยวกับสมุนไพรและย�เมือง 19 บทคว�ม เช่น  
เป็นปิ  บ่�โหก หลุต๊อง หมอเมือง เข้�ม้ิน ปอ ฯ

เกี่ยวกับสัตว์ 17 บทคว�ม เช่น กำ่�พุ้ง มดแดง แมง
มัน กว่�ง ฯ

เกี่ยวกับดอกไม้ 17 บทคว�ม เช่น  ดอกกว๋�ว ดอก
อูน เอ้ืองแซะ ดอกป่�นเถ่ือน ฯ

เกี่ยวกับของใช้ 12 บทคว�ม เช่น ครัวฮักครัวห�ง 
ขันหม�ก แกนครก ฯ

เกี่ยวกับบุคคลสำ�คัญ 8 บทคว�มเช่น ครูบ�ศรีวิชัย 
เจ้�น้อยสุขเกษม พญ�พรหมโวห�ร ฯ

เก่ียวกับปร�กฏก�รณ์ธรรมช�ติ 7 บทคว�ม เช่น 
หมอกแดด เหมยข�บ ฯ

เกี่ยวกับพระเจ้� 7 บทคว�มเช่น พระเจ้�เก้�ตื้อ 
พระเจ้�อินทร์ส�น ฯ

เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 5 บทคว�ม เช่น พิณเปี๊ยะ 
ทะล้อ ฯ

เกี่ยวกับผีในล้�นน� 4 บทคว�ม เช่น ผีกะ ผีปก
กะโหล้ง ฯ

หมู่เฮามารวมตัวกันท�าอะไร
สม�ชิกชมรมฮักตั๋วเมืองประชุมกันทุกเดือนใน

วันพฤหัสบดีแรกของเดือนเสมอม� ไม่เคยข�ดเลย  
นับตั้งแต่วันก่อต้ัง

กิจกรรมของชมรมฯ นั้นเรียบง่�ยม�ก สม�ชิกม�
รวมตัวกินข้�วเย็นด้วยกันเดือนละครั้ง พูดคุยกันถึง
สถ�นก�รณ์ ถ�มไถ่ส�รทุกข์สุกดิบ อภิปร�ยเรื่องบ่�
เก่�และล้�นน�คดี รวมทั้งแลกเปล่ียนประสบก�รณ ์
วิถีเมือง ๆ ที่แต่ละคนประสบม�ในวัยเด็ก เรื่องร�วไหน
น่�สนใจ น่�จดจ�รเป็นบนัทกึ กจ็ะแบ่งกันไปค้นคว้� เพือ่
นำ�ม�เขียนเป็นบทคว�มเผยแพร่ดังกล่�ว

เนื่องจ�กแต่ละบทคว�มที่เขียนไปลงในนิตยส�รมติ
ชนสุดสัปด�ห์ มีค่�เรื่องตอบแทน เมื่อรวม ๆ กันมีเงิน
จำ�นวนหนึ่ง ชมรมฯก็จะนัดสม�ชิกกลุ่มหัวเรี่ยวหัวแรง
ไปเท่ียวเพื่อเปิดหูเปิดต� เพิ่มพูนคว�มคิดสร้�งสรรค์  
ซึ่งส่วนใหญ่สถ�นที่ไปทัศนศึกษ�กันล้วนมีคว�มเกี่ยว
พันกับล้�นน�คดีท้ังส้ิน  เช่น พระธ�ตุดอยตุง ดินแดน
สิบสองปันน�  เชียงตุง วัดบ้�นแสนในเชียงตุง  ไปพม่� 

ห้องเรียนตั๋วธรรมที่ชั้นล่างเรือนอนุสารสุนทร นักเรียนรุ่นที่ 8

วันรับประกาศนียบัตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง อาจารย์ผู้สอน อ.สนั่น ธรรมธิ และอ.อภิวันท์ พันธ์สุข
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ไหว้ส�พระธ�ตุอินทร์แขวน พระธ�ตุมุเต� และพระมห�
เจดีย์ชเวด�กองร่วมกัน

ถามว่าผลงานของชมรมฮักตั๋วเมืองมีผลต่อ
สังคมมากน้อยเพียงใด

จ�กจดหม�ยถึงบรรณ�ธกิ�รมตชินสุดสปัด�ห์  จ�ก
จดหม�ยที่มีม�ถึงชมรมโดยตรง รวมท้ังผลตอบรับใน
ชมรมฮักตั๋วเมืองแฟนเพจ  ส�ม�รถสรุปได้ดังน้ี

1. ผู้อ่�นส�ระจ�กบทคว�มล้�นน�คดี ในคอลัมน์ 
“ล้�นน� – คำ�เมือง” น้ัน มีคนหล�กหล�ยยิ่ง  ตั้งแต่ 
ร�ชบัณฑิตสย�ม นักวิช�ก�ร ผู ้อ่�นท่ัวไปท่ีสนใจใน
วัฒนธรรมล้�นน� ผู้อ่�นที่เป็นคนเมืองแต่ไปตั้งถิ่นฐ�น
อยู่ไกลบ้�น รวมท้ังผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจำ�หล�ยแห่ง  

2. ถ้�จะนับเอ�ยอดข�ยของนิตยส�รเป็นตัวตั้ง  นับ
ว่�บทคว�มของชมรมฮกัตัว๋เมอืงผ่�นต�ผูอ่้�นคนไทยทกุ
ภ�ค ในแต่ละสัปด�ห์ กว่�หน่ึงแสนคน

3. คำ�วิจ�รณ์ท่ีได้รับมีทั้งคำ�ชื่นชม มีทั้งคว�มคิด
คว�มเห็นแย้ง  มีทั้งก�รบรรย�ยคว�มคิดถึงถิ่นเกิด 
คิดถึงบรรย�ก�ศวัฒนธรรมอันดีง�มของล้�นน�บ่�เก่�  
มีบทคว�มจำ�นวนไม่น้อยท่ีไปสะกิดเอ�คว�มเป็นคน
เมืองของผู้อ่�นออกม� โดยเฉพ�ะบทคว�มที่เกี่ยวข้อง
กับกับข้�วเมือง

4. สำ�หรับแฟนเพจในเฟสบุ๊ค มีท้ังคร่�วที่แต่ง
ขึ้นเพื่อร่วมสนุก เพื่อขอคำ�วิจ�รณ์ และมีคว�มเห็นที่
ต้องก�รก�รแลกเปลีย่นจ�กสม�ชกิชมรมฯ  ซึง่ทำ�ให้ง�น
ของชมรมฮักตั๋วเมืองลงร�กฐ�นลึกลงไปถึงหมู่คนเมือง
ที่สนใจอักษรธรรมล้�นน� และล้�นน�คดี ม�กย่ิงขึ้น

5. ผู้ใหญ่ในมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่หล�ยคน เคย
กล่�วชื่นชม ง�น และบทคว�มของชมรมฮักตั๋วเมือง
อยู่เนือง ๆ เนื่องจ�กชมรมฯ สังกัดในหน่วยง�นของ
มห�วทิย�ลยั และก�รเผยแพร่บทคว�มของชมรมฯ ผ่�น
สื่อส�ธ�รณะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ  แน่นอนว�่ ย่อม
ส่งผลดีต่อมห�วิทย�ลัย

ถามว่า ท�าไมคนในชมรมฮักตั่วเมืองฯ ถึงมี
ความสามัคคี กลมเกลียว และเกาะกลุ่มกันมา
เกือบ 10 ปีแล้ว

จ�กก�รสอบถ�มคนในชมรมฯ  ทุกคนมีคว�ม
ปร�รถน�ที่จะม�ประชุม และกินข้�วเย็นร่วมกันสัก
เดือนละครั้ง  ห�กมีธุระท่ีเลี่ยงได้ สม�ชิกจะปลีกตัวม�
ประชุมอย่�งเต็มใจเสมอ  เคยมีสม�ชิกขับรถม�กว่� 20 
กม. เพยีงเพือ่ม�พบปะกนัด้วยสปิรติแรงกล้�  กินข้�วมือ้

ปกติสมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ประชุม และกินข้าวด้วยกันเดือนละครั้ง  
ในวันพฤหัสบดีต้นเดือนที่เรือนอนุสารสุนทร ครั้งนี้คือข้าวแช่ชาววังที ่

ส่งตรงมาจากกรุงเทพฯให้สมาชิกชมรมฯโดยเฉพาะ ปีละครั้งในหน้าร้อน

ส่วนหน่ึงของสมาชิกชมรมฮักตั๋วเมือง

ถึงปีใหม่เมือง  ชมรมฯจัดด�าหัวครูบาอาจารย์ทุกปีตามประเพณี

ที่สิบสองปันนา อ่านตัวหนังสือไทยใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรล้านนา
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หนึ่งรวมกันแล้วขับรถกลับไป  ห�กใครม�ไม่ไหว ก็จะมี
ใครสักคนคอยรับส่ง  ใครในชมรมฯชอบกินอะไร ใครไม่
กนิอะไร  สม�ชิกท่ีรบัผดิชอบนำ�อ�ห�รม�จะใส่ใจจัดก�ร
ให้เสร็จ ทุกคนจะได้กินแบบท่ีตนชอบ

คว�มอบอุ่น คว�มเอื้ออ�ทร คว�มใส่ใจ  ท่ีมีให้กัน
ม�เกือบ 10 ปี  คือมิตรภ�พท่ีก่อตัวขึ้นม�แบบจริงใจ 
และเป็นไปเองต�มธรรมช�ติ

เมื่อสอบถ�มสม�ชิกหัวเรี่ยวหัวแรงถึงคว�มกลม
เกลียวในชมรมฯ ว่�เป็นเพร�ะเหตุใด  

ตอบได้ว่�
ทกุคนเตบิโตขึน้ม�ด้วยก�รเรยีนอกัษรธรรมล้�นน�

จ�กห้องเรียนในเรือนหลวงอนุส�รสุนทร  ก�รได้กลับ
ม�ประชุมที่เรือนโบร�ณแห่งน้ีเดือนละครั้ง เหมือนว่�
ได้กลับบ้�น  ก�รกลับม�พบหน้�อ.สน่ัน  ธรรมธิ และ 
อ.อภิวันท์ พันธ์สุข เดือนละครั้ง ได้พูดคุย ปรึกษ�กัน 
ทำ�ให้ไม่ลืมตั๋วเมืองที่เรียนไป รวมทั้งไม่ลืมร�กเหง้�
ของตนเอง

นอกจ�กนี้ ต้องกล่�วว่�  ทุกคนในชมรมฯ มี
แนวคิดแบบเดียวกัน ต้องก�รจะเชิดชูอักษรธรรม ศิลปะ
วฒันธรรมล้�นน� ให้สบืทอดไปยงัลกูหล�นไม่ให้ตกหล่น
สูญห�ยไปไหน  ด้วยคว�มคิดเห็นท่ีตรงกัน ด้วยคว�ม

ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง และด้วยสถ�นะ
ท�งก�รเงินของชมรมฯ ที่มีอย่�งสมำ่�เสมอ  ซึ่งสม�ชิก
รู้ดีว่�เงินทองของชมรมฯ น้ันทุกคนช่วยกันห� เพื่อม�ใช้
จ่�ยในกิจก�รของชมรมฯ แบบพอเพียง  

ในเมื่อคว�มคิดเห็นตรงกัน  คว�มขัดแย้งจึงไม่เคย
ปร�กฏ ชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ก็คงจะยังรวมตัวกันเหนียว
แน่นทำ�กิจกรรมสืบไป 

ยงัมล้ี�นน�คดอีกีม�กม�ยทีย่งัรอให้ไปสืบค้นม�เล่�
สู่กนัฟัง ทัง้ในสังคมล้�นน� และเผยแพร่ให้กว้�งไกลออก
ไปสู่สังคมไทยโดยรวม

จะติดตามผลงานของชมรมฯได้ท่ีไหน 

คว�มรู้เกี่ยวกับคว�มเป็นล้�นน�ดั้งเดิม  ทำ�นอง 
ขัวเหล็ก ฝ�ไหล เข้�แคบ จั๊กค�ดตือเดือน ผ�งปะ

ตี๊ด สะบันง� กู่ นำ้�หนัง ตบบ่�ผ�บ กำ่�บี้ หม้อบูรณะ
ฆะฏะ แม่จีไฟ ตำ๋�บ่�เขือ อื่อละอ่อน แมวควบ ขุนหลวง
วิรังคะ เจ้�อุบลวัณณ� มันเผ่ียน สิงห์ค�ยน�ง หลัวหิง
ไฟพระเจ้� ใส่อินทขีล พระเจ้�ฝนแสนห่� ปู๊กำ่�ง�เขียว 
ล�บปล�เพี้ย ฯลฯ  

ส�ม�รถติดต�มอ่�นได้ที่นิตยส�รมติชนสุดสัปด�ห์
ที่ว�งแผงทุกวันศุกร์

1. สมาชิกชมรมฯไปแอ่วเชียงตุง 
ไหว้พระ ทอดผ้าป่าด้วยกัน

2. ที่วัดบ้านแสน วัดไม้โบราณบน
ดอยสูงเชียงตุง

3. สมาชิกชมรมฯ สวดมนต์ที ่
ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง

4. สมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองกับ 
นักท่องเที่ยวจากไทยอีกหลายท่านที่
มหาเจดีย์ชเวดากอง  ประเทศพม่า

(1)

(3)

(2)

(4)
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อ�จ�รย์ ดร.วิถี พ�นิชพันธ์ กรรมก�รอำ�นวยก�ร
ผูท้รงคณุวฒุปิระจำ�สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรมให้ก�ร
ต้อนรบัผูเ้ข้�ร่วมอบรมหลกัสตูรพฒัน�แนวคดิ เพือ่ปรบั
ชีวิตสู่จุดหม�ย ประจำ�ปี 2559 โดยหลักสูตรดังกล่�ว
จัดขึ้นโดยสถ�บันก�รต่�งประเทศเทวะวงศ์วโรปก�ร 
กระทรวงก�รต่�งประเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในก�ร
ปฏิบัติง�น ตลอดจนสร้�งขวัญกำ�ลังใจให้แก่ข้�ร�ชก�ร
กระทรวงฯ ที่รับร�ชก�รม�ย�วน�น และได้เรียนรู ้
กิจกรรมที่เหม�ะสมเพื่อเป็นท�งเลือกในก�รดำ�เนิน
ชีวิตในภ�ยหน้� โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์  
เศวตเศรนี ร่วมต้อนรับผู้เข้�ร่วมอบรมในหลักสูตรซ่ึง
ได้แก่ อดีตเอกอัครร�ชทูต อัครร�ชทูต ข้�ร�ชก�ร
กระทรวงฯ และคู่สมรส จำ�นวน30 คน ในวันที่ 11 
มกร�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งบรรย�ยให้คว�มรู้ด้�น

ข่ำวประชำสัมพันธ์ 
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้กำรต้อนรับแขกแก้วมำเยือน

ภริย�ผู้บัญช�ก�รทห�รอ�ก�ศบรูไน Mrs. MARIA 
ELISA CARLOS BINTI ABDULLAH และคณะ ที่ได้
เข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� และร่วม
กิจกรรมด้�นศิลปวัฒนธรรม ในโอก�สที่ได้เดินท�งม�
เยือนประเทศไทยอย่�งเป็นท�งก�ร ในวันที่ 3 มีน�คม 
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับ 
คุณสุรินทร์ ยังเขียวสด หัวหน้�คณะหุ่นน�ฏยศ�ล�
หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และคณะ พร้อมทั้งรับมอบของ
ที่ระลึกจ�กผู้แทนคณะในโอก�สที่ผู ้อำ�นวยก�รได้ให้
เกียรติเป็นที่ปรึกษ�ก�รจัดละครเทศก�ลหุ่นน�น�ช�ติ 
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ
หุ ่นน�ฏยศ�ล�หุ ่นละครเล็ก โจหลุยส์ ในวันที่ 27 
กุมภ�พันธ์ 2559 ณ ห้องอ�ห�รครัวศิลป�ชีพ จังหวัด
เชียงใหม่

สถ�ปัตยกรรมเรอืนโบร�นล้�นน� แก่สม�ชกิสย�มสม�คมในพระบรมร�ชปูถมัป์ทีเ่ข้�ม�เยีย่มชมสถ�ปัตยกรรมเรอืน
โบร�ณล้�นน� รวมถึงศึกษ�ประวัติคว�มเป็นอยู่ของช�วล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวันท่ี 16 มกร�คม 2559
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Mr.Lim Sungnam ปลัดกระทรวงก�รต ่�ง
ประเทศ คนที่ 1 กระทรวงก�รต่�งประเทศส�ธ�รณรัฐ
เก�หลี พร้อมด้วย Mr.Noh Kwang-il เอกอัครร�ชทูต
ส�ธ�รณรัฐเก�หลีประจำ�ประเทศไทย และคณะ
กระทรวงก�รต่�งประเทศเก�หลีใต้ ที่เข้�เยี่ยมชม
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� และร่วมกิจกรรม
ด้�นศิลปวัฒนธรรม ในโอก�สที่เดินท�งม�ประชุม
ห�รือด้�นนโยบ�ยระหว่�งปลัดกระทรวงก�รต่�ง
ประเทศไทย-ส�ธ�รณรัฐเก�หลี (เก�หลีใต้) ณ จังหวัด

Prof.Dr.Masao FURUYAMA อธิก�รบดีของ 
Kyoto Institute of Technology (KIT) และคณะฯ 
จ�กประเทศญี่ปุ่น ที่เข้�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรมเรือน
โบร�ณล้�นน� โดยมีอ�จ�รย์ ดร.เอกชัย มห�เอก  
ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยก�ยภ�พและส่ิงแวดล้อม และรอง
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ� ผู้อำ�นวยก�ร
ศนูย์ก�รศกึษ�มห�วทิย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมให้ก�รต้อนรบั  
วันที่ 7 มีน�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

น�งส�วสรสัวด ีอ�ส�สรรพกิจ ผูอ้ำ�นวยก�รก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทย สำ�นกัง�นโอซ�ก้� และ Mr.Naomichi 
Hanazono ที่เข้�ถ่�ยทำ�ร�ยก�รโทรทัศน์ต�มแผนง�นโครงก�ร Celebrity Marketing เพื่อร่วมประช�สัมพันธ์ก�ร
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�และดนตรีล้�นน� ให้นักท่องเที่ยวช�วญี่ปุ่นได้
เป็นที่รู้จัก โดยมี ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยวิเทศสัมพันธ์และบริก�รวิช�ก�รคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมต้อนรับ  
วันที่ 10 มีน�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

เชียงใหม่ ทั้งนี้ก�รเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และร่วมประช�สัมพันธ์เผยแพร่ศิลปะ  
ขนมธรรมเนียมประเพณีของภ�คเหนือให้เป็นท่ีรู้จัก ในวันที่ 7 มีน�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ เรือนโบร�ณล้�นน�
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�ร 
และบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�ร
ต ้อนรับคณะผู ้บริห�รและบุคล�กรจ�กอ�ศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มห�วิทย�ลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมร�ช ท่ีเข้�ศึกษ�ดูง�นด้�นศิลปวัฒนธรรม 
และพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อเพิ่มพูนคว�มรู้
และประสบก�รณ์และแลกเปล่ียนเรยีนรูก้�รทำ�ง�นด้�น

คณะผู้บริห�รจ�กบริษัท โกลเดน คอททัน แอนด์ 
แมทชีนเนอรี่ จำ�กัด ที่เข ้�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรม  
ณ พิพธิภณัฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ในวนัที ่7 ตุล�คม 2559

คณะผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น นำ�โดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รอง
อธิก�รบดีฝ่�ยศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ น�ยบัญช� พระพล ผู้ช่วยอธิก�รบดีฝ่�ยศิลปวัฒนธรรมและ 
ชุมชนสัมพันธ์ และรักษ�ก�รในตำ�แหน่งผู้อำ�นวยก�รสำ�นักวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยขอนแก่น ที่เข้�ศึกษ�ดูง�น และ
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ก�รเป็นคู่เทียบด้�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ต�มเกณฑ์ EdPEx ของสำ�นักวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยขอนแก่น และสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎ�คม 2559 
ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศิลปวัฒนธรรม โดยมี อ�จ�รย์ ดร.เลิศช�ย ศิริชัย รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจกรรมนักศึกษ� พร้อมด้วย 
รองศ�สตร�จ�รย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมช�ติ ผู้อำ�นวยก�รอ�ศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคล�กรอ�ศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ เข้�ร่วมศึกษ�ดูง�น ในวันพุธท่ี 4 พฤษภ�คม 2559 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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คณะผู ้บริห�รและบุคล�กรส�ข�วิช�ศิลปะก�ร
แสดงและก�รจัดก�ร มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ 
วิทย�เขตตรัง ที่เข้�ศึกษ�ดูง�น และร่วมแลกเปล่ียน
แนวคิดเกี่ยวกับก�รบริห�รจัดก�ร สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ในวันอังค�รที่ 2 สิงห�คม 2559 ณ ห้อง
ประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อ�คันตุกะจ�ก Faculty of Agr iculture  
Yamagata University ที่เข้�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรม
เรอืนโบร�ณล้�นน� สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ในวนัที่  
29 สิงห�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

คณะกรรมก�รตรวจประเมินระบบคุณภ�พภ�ยใน
องค์กรต�มแนวท�ง CMU-EdPEx ที่เข้�ตรวจประเมิน
ระบบคุณภ�พภ�ยในองค์กรต�มแนวท�ง CMU-EdPEx 
ระดับส่วนง�น ระหว่�งวันที่ 18-19 ตุล�คม 2559  
ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Dr.Kyung-Tack Kim จ�ก Korea Food Research 
Institute และ Dr.Sang Wook Kim จ�ก GINLAC 
Kuan Industrial Co. Ltd. ส�ธ�รณรัฐเก�หลี ที่เข้�
เยือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อศึกษ�รูปแบบ
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� ในวันที่ 18 ตุล�คม 
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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หม่อมร�ชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธ�นมูลนิธิ
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมก�รมูลนิธิฯ ที่เข้�เยี่ยม
ชมก�รดำ�เนินง�นของพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�  
วันที่ 21 ตุล�คม 2559 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เครือข่�ยด้�นศิลปวัฒนธรรม และร่วมรับประท�น
อ�ห�รกล�งวันเนื่องในโอก�สที่เครือข่�ยด้�นศิลป
วัฒนธรรมได้ให้คว�มร่วมมือในก�รร่วมจัดโครงก�ร
และดำ�เนนิง�นด้�นศิลปวฒันธรรมร่วมกบัสำ�นกัส่งเสรมิ
ศิลปวัฒนธรรมด้วยดีเสมอม� ในวันที่ 31 ตุล�คม 2559 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมบุคล�กรสำ�นักฯ ให้ก�รต้อนรับคณะผู้บริห�ร
และบุคล�กรจ�กศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยสงขล�นครินทร์ อำ�เภอห�ดใหญ่ จังหวัด
สงขล� เนื่องในโอก�สเข้�ศึกษ�ดูง�นด้�นก�รส่งเสริม
และทำ�นุบำ�รุงศิลปวัฒนธรรมของสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันว�คม 2559
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ทัศนศึกษำ และกำรเข้ำเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ

นักศึกษ�ส�ข�วิช�ศิลปศึกษ� ภ�ควิช�หลักสูตร 
ก�รสอน และก�รเรยีนรู ้คณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วทิย�ลัย
เชียงใหม่ ที่เข้�ร่วมโครงก�ร Walk Rally โดยมีก�ร
ทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้สถ�ปัตยกรรมเรือนล้�นน� และ
แหล่งเรียนรูศิ้ลปกรรมล้�นน� ณ พพิิธภัณฑ์เรอืนโบร�ณ
ล้�นน� วันที่ 16 มกร�คม 2559

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กภ�ควิช�เทคโนโลยี
และก�รจัดก�ร ส่ิ งแวดล ้อม คณะ ส่ิงแวดล ้อม 
มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ ที่เข ้�ศึกษ�ดูง�นต�ม
โครงก�รศึกษ�ดูง�นด้�นเทคโนโลยีและก�รจัดก�ร
ส่ิงแวดล้อม“เปิดประสบก�รณ์เรียนรู ้ เคียงคู ่ศิลป
วัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” วันที่ 5 กุมภ�พันธ์ 
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

คณ�จ�รย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข�้ศึกษ�พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิช�บูรณ
�ก�รสังคมศึกษ�-ภ�ษ�ไทย ภ�คเหนือ : ต�มรอยประวัติศ�สตร์ล้�นน� ในหัวข้อ “นพบุรีศรีนครพิงค์ศูนย์กล�ง
อ�ณ�จักรล้�นน� สร้�งสรรค์พุทธศิลป์แก่งศรัทธ� ทรัพย�กรป่�มรดกเมือง” โดยมุ่งเรียนรู้เรืองร�ว ที่ม�และคว�ม
สำ�คัญของอ�ณ�จักรล้�นน� พัฒน�ก�รท�งประวัติศ�สตร์ต้ังแต่ยุคสร้�งบ้�นแปงเมืองจนถึงก�รเสนอเป็นมรดก
โลก และศึกษ�แหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์สถ�ปัตยกรรมล้�นน�ในอดีต วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน�
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ผู้เข้�ร่วมโครงก�รอบรมว�ดเส้นสีนำ้� และถ่�ยภ�พ
สถ�ปัตยกรรมสำ�หรับเย�วชนรุ่นที่ 17 ที่เข้�เย่ียมชมพิ
พิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งร่วมฝึกปฏิบัติก�รว�ดเส้นและเขียน
ภ�พสีนำ้�สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 11 
มีน�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กคณะสถ�ปัตยกรรม 
มช. ทีเ่ข้�ศึกษ�ดงู�นด้�นสถ�ปัตยกรรมเรอืนโบร�ณพืน้
ถิน่ล้�นน� ในวนัศุกร์ที ่17 มถินุ�ยน 2559 ณ พพิธิภัณฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน�

คณ�จ�รย์และนักเรียนจ�กโรงเรียนบ้�นสันต้น 
หมื้อ อำ�เภอแม่อ�ย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้�ทัศนศึกษ�
แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์ล้�นน� และเยี่ยมชม
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 27 กรกฎ�คม 
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กสถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง ที่เข้�ศึกษ�
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 21 กันย�ยน 
2559ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

 คณะครูและนักเรียนจ�กมูลนิธิโรงเรียนสต�ร์ฟิช
คนัทรโีฮม ทีเ่ข้�ศกึษ�สถ�ปัตยกรรมเรอืนโบร�ณล้�นน� 
ในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 21 
กันย�ยน 2559

นักศึกษ�แลกเปลี่ยนของสถ�บันภ�ษ� มช. 
นักศึกษ�จ�กมห�วิทย�ลัยยูนน�น คณะภ�ษ�ต่�ง
ประเทศ เอกภ�ษ�ไทย ที่เข้�ศึกษ�พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน� วันที่ 12 ตุล�คม 2559
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กิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรม ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

จดักจิกรรมก�รเรยีนรูว้ถิชีวีติช�วไทลือ้ “แอ่วเฮอืน
ไตล้ือ” ประจำ�ปีเดือน มกร�คม พ.ศ.2559 ระหว่�ง 
วันที่ 29-31 มกร�คม 2559 โดยภ�ยในง�นมีก�รจัด
แสดงถึงวิถีชีวิตของช�วไตล้ือ ก�รทำ�อ�ห�รและขนม 
ก�รปั่นฝ้�ย ก�รทอผ้� และก�รจัดแสดงข้�วของเครื่อง
ใช้ของช�วไตล้ือ รวมไปถึงกิจกรรมพิเศษด้�นศิลป
หัตถกรรมล้�นน� อ�ทิ ต้องฉลุล�ยล้�นน� ก�รว�ดภ�พ
บนพัด เพื่อให้คว�มรู้แก่นักเรียน นักศึกษ� นักท่องเที่ยว
และประช�ชนทีส่นใจทัว่ไปได้ร่วมเรยีนรูว้ถิชีีวติดงักล่�ว 
ณ เรือนไทล้ือ:หม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�รฯ 
และบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมขบวนแห่สรงนำ้�พระพุทธ
รูปสำ�คัญประจำ�จังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคร� 
ภิมงคล โดยก�รออกแบบรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูป
ประจำ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดทำ�โดยสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้�ร่วมขบวนแห่สรงนำ้�พระพุทธ
รูปจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษ�ยน 2559

มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดพิธีมอบร�งวัลภูมิ
แผ่นดิน ปิ่นล้�นน� ประจำ�ปี พ.ศ2558 ในวันศุกร์
ที่ 22 เมษ�ยน 2559 ณ ศ�ล�ธรรม มช. เพื่อเชิดชู
เกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้�งคุณประโยชน์แก่สังคม
ด้�นก�รแสดงและสืบส�นวัฒนธรรมประเพณีล้�นน� 
โดยมศี�สตร�จ�รย์คลนิกิ นพ.นเิวศน์ นนัทจติ อธกิ�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี และมีผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�วร�ยง�น พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร มช. และแขกผู้มีเกียรติ เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว โดยก�รมอบร�งวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้�นน�  
เป็นก�รมอบร�งวัลเพ่ือเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินท่ีมีคุณูปก�รต่อง�นศิลปวัฒนธรรมล้�นน� โดยม ี
ผู้ได้รับร�งวัล จำ�นวน 4 ท่�น ได้แก่ 

1. น�ยศรีเล� เกษพรหม ส�ข�ภ�ษ�และวรรณกรรม
2. น�ยชรินทร์ แจ่มจิตต์ ส�ข�ภ�ษ�และวรรณกรรม
3. น�งบัวเร็ว เวสสุคำ� ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รขับข�นพ้ืนบ้�น
4. น�งบัวคำ� อินเส�ร์ ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รขับข�นพื้นบ้�น
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมพิธี
ดำ�หัวอดีตอธิก�รบดี อธิก�รบดี และคณ�จ�รย์ผู้อ�วุโส 
ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2559 เน่ืองใน
ง�นประเพณีสงกร�นต์ เพื่อแสดงคว�มเค�รพและร่วม
อนุรักษ์และสืบส�นศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณล้ี�นน�ให้มกี�รสืบทอดต่อไป ณ บรเิวณล�นสัก 
ศ�ล�ธรรม มห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ วนัศุกร์ที ่22 เมษ�ยน 
พ.ศ.2559

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสระเกล้�ดำ�หัว
อดีตผู้บริห�ร คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณ�จ�รย์ผู้อ�วุโส สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ปี พ.ศ.2559 โดยมี
ศ�สตร�จ�รย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วย

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสระเกล้�ดำ�หัว
ผู้อำ�นวยก�ร รองผู้อำ�นวยก�ร และบุคล�กรอ�วุโส
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร เป็นประธ�นในพิธี 
พร้อมด้วยรองผู้อำ�นวยก�ร และบุคล�กรอ�วุโสสำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมร่วมอวยพรเพื่อคว�มเป็น 
สิริมงคลแก่บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
ในโอก�สวนัปีใหม่เมอืง ทัง้นี ้พธีิดงักล่�วจดัขึน้เพือ่แสดง
คว�มเค�รพและร่วมอนุรักษ์สืบส�นศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีล้�นน�ให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้อง
ประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 27 เมษ�ยน 
พ.ศ. 2559

คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณ�จ�รย์ผู้อ�วุโส สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมอวยพรให้คณะผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอก�สวันปีใหม่เมือง ทั้งนี้ พิธีดังกล่�วจัด
ขึ้นเพื่อแสดงคว�มเค�รพและร่วมอนุรักษ์สืบส�นศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้�นน�ให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้อง
ประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 27 เมษ�ยน พ.ศ. 2559
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดโครงก�รอบรม
ว�ดภ�พจิตรกรรมล้�นน� ในวันที่ 4 มิถุน�ยน 2559 
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี
น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลป
วัฒธรรม ผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร ให้ก�รต้อนรับผู้เข้�ร่วม
อบรมและเปิดก�รอบรมดังกล่�ว ทั้งนี้โครงก�รอบรม
ว�ดภ�พจิตรกรรมล้�นน�จัดขึ้นในระหว่�งวันที่ 4-19 
มิถุน�ยน 2559 อบรมเฉพ�ะวันเส�ร์และอ�ทิตย์ รวม
ทั้งส้ิน จำ�นวน 6 วัน โดยมีผู้สนใจเข้�ร่วมอบรมจำ�นวน 
25 คน เพื่อให้ผู้สนใจได้รับคว�มรู้เกี่ยวกับก�รว�ดภ�พ
จิตรกรรมล้�นน� รวมไปถึงได้ทัศนศึกษ�สถ�นที่ว�ด
ภ�พจิตรกรรมล้�นน� และฝึกปฏิบัติว�ดภ�พจิตรกรรม
ล้�นน� และส�ม�รถนำ�ไปพฒัน�ต่อยอดผลง�นท�งด้�น
จิตรกรรม และเผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไปได้

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รฯ 
เป็นประธ�นในพิธีมอบใบประก�ศนียบัตรแก่ผู ้เข้�
ร่วมอบรมโครงก�รว�ดภ�พจิตรกรรมล้�นน� ที่จัดข้ึน
ระหว่�งวันที่ 4-19 มิถุน�ยน 2559 (เฉพ�ะวันเส�ร์-
อ�ทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์
ของก�รจัดโครงก�รเพื่อเป็นก�รให้คว�มรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษ� และประช�ชนทั่วไปเกี่ยวกับก�รว�ดภ�พ
จิตรกรรมล้�นน� รวมทั้งทัศนศึกษ�จิตรกรรมล้�นน� 
เพื่อให้ผู้ที่ผ่�นก�รอบรมส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�ต่อยอด

ทั้งในด้�นก�รสืบส�นง�นจิตรกรรม ด้�นก�รง�นอ�ชีพ รวมไปถึงก�รถ่�ยทอดคว�มรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่�งถูกต้อง 
โครงก�รดังกล่�วมีผู้สนใจเข้�ร่วมอบรมทั้งสิ้น จำ�นวน 25 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษ� คณ�จ�รย์ มัคคุเทศก์ 
และประช�ชนทัว่ไปเข้�ร่วมโครงก�ร และมพีธิมีอบใบประก�ศนยีบตัรแก่ผูเ้ข้�ร่วมอบรมโครงก�รว�ดภ�พจติรกรรม
ล้�นน� ในวันที่ 19 มิถุน�ยน 2559 ท่ีผ่�นม� ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�ร พร้อมด้วยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม 
รองผู้อำ�นวยก�ร และบคุล�กรสำ�นกัฯ ร่วมพธิหีล่อเทยีน
และสมโภชเทียนพรรษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ส่งเสริมศ�สน�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และมีหล�ยส่วน
ง�นในมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ร่วมกนันำ�เทยีนพรรษ�ของ

ส่วนง�นเข้�ร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษ�ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี วันที่11 กรกฎ�คม 2559 ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัมฒนธรรม ร่วมประเพณี
ฟ้อนบวงสรวงบรรพกษัตริย ์อ�รักษ์หลวงแห่งนคร
เชียงใหม่”ประจำ�ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภ�ควิช�ศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ และเทศบ�ลนคร
เชียงใหม่ ภ�ยในง�นมีนิทรรศก�รคว�มเชื่อและ 
ศรัทธ�ในผีบรรพบุรุษช�วล้�นน� พิธีกรรมโบร�ณ ก�ร
ฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่�บรรด�ม้�ขี่ที่น่ังผีบรรพบุรุษ  
ผีอ�รักษ์ และผีเจ้�น�ยจ�กเมืองเชียงใหม่ ลำ�ป�ง 
และลำ�พูน เพื่อรำ�ลึกถึงและแสดงกตัญญุต�ค�รวะ 
แด่บรรพกษัตริย ์แห่งนครเชียงใหม่ และบรรพชน 
ล้�นน� และสืบส�นวัฒนธรรมประเพณีก�รบวงสรวง
ผีอ�รักษ์และผีบรรพบุรุษของล้�นน�สืบต่อไป ในวันที่ 
25 มิถุน�ยน 2559 ณ หอประวัติศ�สตร์เมืองเชียงใหม่

สำ�นักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชยีงใหม่ จดัก�รแสดง Piano & Cello Recital By” Mai 
“ Thaya Kongpakpaisarn & “House “ Wisarut Tha-
winno โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  
ผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม กล่�วต้อนรบั
และกล่�ววตัถปุระสงค์ของก�รจดัง�นดงักล่�ว ทัง้นีก้�ร
จดัง�นดงักล่�วยงัเป็นไปต�มแนวนโยบ�ยส่งเสรมิคว�ม
รบัผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility 
: USR โดยได้รบัก�รสนบัสนนุก�รจดัง�นโดยบรษิทั โกล
เดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จำ�กัด ภ�ยในง�นมีก�ร

แสดงของนักเรียนโรงเรียนดนตรีชุมชนโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมแสดงในง�นดังกล่�วเพื่อเป็นก�รเปิดโอก�ส
ให้เด็กๆจ�กชุมชนโป่งน้อยท่ีได้รวมตัวกันใช้เวล�ว่�งให้เป็นประโยชน์ได้แสดงคว�มส�ม�รถด้�นดนตรี พร้อมทั้งก�ร
แสดงดนตรีคล�สสสิคเปียโนโดย ทย� คงปักไพศ�ล และเชลโล่โดยวิศรุต ต�วินโน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงห�คม 2559  
ณ ห้องประชุม AUA Language Center เชียงใหม่

สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม จัดกจิกรรม
แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจำ�เดือนตุล�คม 2559 
เพื่อจัดแสดงวิถีชีวิตของช�วไทล้ือ ก�รทำ�
อ�ห�รและขนม ก�รปั่นฝ้�ย ก�รทอผ้� และ
ก�รจัดแสดงข้�วของเครื่องใช้ของช�วไทลื้อ
ให้แก่ประช�ชนผู้สนใจได้เข้�เยี่ยมชม ในวัน
ที่ 28-29 ตุล�คม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน� 
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ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ประธ�น
กรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส ่ ง เสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยอ�จ�รย์วิถี พ�นิชพันธ์ กรรมก�ร
ผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รอง
ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ� ผู้อำ�นวยก�รศูนย์
ก�รศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด
ลำ�พนู ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริห�ร และ
บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีอัญเชิญ
พระแม่โพสพและทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลแด่บุพก�รี  
(หลองข้�วนันทขว้�ง) ที่ได้รับก�รสนับสนุนจ�กน�ง
โสภ� เมืองกระจ่�ง (ท�ย�ทตระกูลนันทขว้�ง) ในก�ร
บริจ�คหลองข้�วของต้นตระกูล จำ�นวน 1 หลัง ทั้งนี ้
หลองข้�วโบร�ณ(หลองข้�วนันทขว้�ง) จ�กอำ�เภอ
ป่�ซ�ง เป็นหลองข้�วที่มีขน�ดใหญ่ มีเอกลักษณ์ของ
คว�มเป็นหลองข้�วโบร�ณล้�นน�ที่โดดเด่น ส�ม�รถ

น�ยประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ผู้แทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธ�นในพิธีเปิดง�น “แอ่วเฮือน เยือนผญ�” พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ล้�นน� ที่จัดขึ้นโดยสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระหว่�งวันท่ี 23-25 พฤศจิก�ยน 2559 เวล� 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้�นน� โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กล่�วร�ยง�นก�รจัดง�น พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ใน
วันที่ 23 พฤศจิก�ยน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

เป็นประโยชน์ต่อผู้ท่ีทำ�ก�รศึกษ� โดยพิธีดังกล่�วจัดขึ้นเพื่อเป็นก�รบอกกล่�วพระแม่โพสพ และบุพก�รีผู้เป็น
เจ้�ของหลองข้�วนันทขว้�ง และคว�มเป็นสิริมงคลก่อนก�รรื้อถอน ขนย้�ย และปลูกสร้�งหลองข้�วโบร�ณ จ�ก
อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน ม�ยังพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุล�คม 2559 ณ อำ�เภอ
ป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนำนำชำติ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทย�กร
บรรย�ยในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และศิลปะก�รละครหุ่นมือ แก่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�ก University of 
Illinois-Springfield,USA ในโอก�สที่คณะม�ประเทศไทยเพื่อศึกษ� และห�ประสบก�รณ์ในหลักสตูรก�รศึกษ�ใน
ต่�งประเทศของสถ�บัน Ace! – EducationUSA (Ace!) ในวันที่ 14 มกร�คม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

ให้เกียรติเป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัว แก่คณ�จ�รย์
และนักศึกษ�จ�ก Coe College,USA โดยก�รนำ�ของ
คณะมนษุยศ�สตร์ เพือ่ศกึษ�วชิ�ภ�ษ�ไทย พทุธศ�สน� 
ประวตัศิ�สตร์และสงัคมไทย ในวนัที ่29 มกร�คม 2559  
ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ให้เกียรติเป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัวข้อ Introduc-
tion to Thai Dancing ,Thai Lanna Dancing ,Intro-
duction to Thai puppetry และAssessment ให้แก่
นักศึกษ�จ�ก Nanyang Technological University 
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 26 
กรกฎ�คม 2559
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทย�กร
บรรย�ยในโครงก�ร SSU SE Asia Abroad-Fall 2016 
ให้แก่นักศึกษ�จ�ก St.Stephen’s university ประเทศ
แคน�ด� ในหัวข้อ Traditional and Modern Pup-
petry ในวันที่ 26 ตุล�คม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้
เกียรติเป็นวิทย�กรบรรย�ยในหัวข้อ Introduction 
to Thai Dancing , Introduction to Thai Lanna 
Dancing และหัวข้อ Introduction to Thai pup-
petry และ Assessment ให้แก่นักศึกษ� Nanyang 
Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่�ง
วันที่ 16-19 ธันว�คม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพัฒนำบุคลำกร และกำรศึกษำดูงำนของผู้บริหำร และบุคลำกร 
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นในง�นเลี้ยง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นก�รส่งคว�มสุข และเสริมสร้�งขวัญและกำ�ลังใจให้บุคล�กรสำ�นักส่งเสริม 
ศิลปวัฒธรรม วันที่ 8 มกร�คม 2559 ณ ร้�นอ�ห�ร Cafe De Nimman จ.เชียงใหม่
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงก�รเพิ่มพูน
คว�มรูแ้ละพฒัน�ศกัยภ�พบคุล�กรด้�นศลิปวฒันธรรม
ล้�นน�และกลุ่มช�ติพันธุ์ ระหว่�งวันที่ 22-25 มกร�คม 
2559 ณ วิทย�ลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และแหล่งท่อง
เที่ยวท�งประวัติศ�สตร ์และวัฒนธรรมในจังหวัด
แม่ฮ่องสอนอีกหล�ยแห่ง โดยมีน�ยสันต์ทัศน์ เพ็ญ
จันทร์ หัวหน้�ง�นบริก�รและประกันคุณภ�พ พร้อมทั้ง
บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมโครงก�ร
ดังกล่�ว อันเป็นก�รเพิ่มพูนคว�มรู้ ประสบก�รณ์ เปิด
โลกทัศน์และสร้�งวิสัยทัศน์ในก�รทำ�ง�นร่วมกัน เพื่อ
รองรับก�รขย�ยขอบข่�ยง�นด้�นก�รส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ต่อไป

คณะผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม นำ�โดยผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย ์วิล�วัณย ์  
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร ร่วมโครงก�รพัฒน�องค์กร 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ปี 2559 ที่จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒน�องค์กรและบุคล�กรสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่�งวันที่ 17-20 กุมภ�พันธ์ 
2559 ณ จังหวัดนครร�ชสีม�และจังหวัดลพบุรี

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำ�โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร และบุคล�กรสำ�
นักฯ ศึกษ�ดูง�นด้�นบริก�รพิพิธภัณฑ์และก�รพัฒน�ง�นประช�สัมพันธ์ ณ โรงแรม 137 Pillars House เรือน
โบร�ณล้�นน� 147 ปี บริเวณริมนำ้�ปิง และเรือนโบร�ณ บริเวณมัสยิดบ้�นฮ่อ ทั้งนี้เพื่อให้บุคล�กรได้ศึกษ�ดูง�น
ด้�นพิพิธภัณฑ์ ง�นด้�นประช�สัมพันธ์ รวมถึงก�รอนุรักษ์เรือนล้�นน� และส�ม�รถนำ�ม�ต่อยอดสู่ก�รพัฒน�ง�น
ที่ปฏิบัติได้จริง ในวันท่ี 16 มีน�คม 2559
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ทีมเขียงคำ�) รับ
ร�งวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ก�รแข่งขันล�บ ณ เวทีก�ด
วัฒนธรรมเกษตร (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำ�ปี 2559 ท้ังน้ี 
เพื่อเป็นก�รร่วมร่วมอนุรักษ์ สืบส�นขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมก�รกินอันดีง�มของช�วล้�นน�  
วันที่ 30 มีน�คม 2559 ณ เวทีก�ดวัฒนธรรมเกษตร 
คณะเกษตรศ�สตร์ มช.

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิปวัฒนธรรม นำ�ทีมบุคล�กรสำ�
นักฯ เข้�ศึกษ�ดูง�นก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ต�ม
เกณฑ์ EdPEx ของสำ�นักพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� โดย
มีรองศ�สตร�จ�รย์ อุษณีย์ คำ�ประกอบผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ให้ก�รต้อนรับและให้
ข้อมูลเก่ียวกับก�รประกันคุณภ�พก�รศึกษ�ต�มเกณฑ์  
EdPEx ในวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559 ณ ห้องประชุม
ประเสริฐ รุจิรวงศ์ สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม นำ�ทีมบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�ศึกษ�ดูง�นระบบ 
e-Project และ e-Budget ของคณะมนุษยศ�สตร์ โดย
มีอ�จ�รย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่�ยแผน 
ประกันคุณภ�พก�รศึกษ� ศิลปวัฒนธรรมและกิจก�ร
พิเศษ พร้อมด้วยบุคล�กรคณะมนุษยศ�สตร์ ให้ก�ร
ต้อนรับและให้ข้อมูลระบบฐ�นข้อมูล e-Project และ 
e-Budget ในวันที่ 28 มิถุน�ยน 2559 ณ ห้องประชุม 
HB 7211 ชั้น 2 อ�ค�ร HB7 คณะมนุษยศ�สตร์
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กำรจัดกำรประชุมของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รองอธิก�รบดีฝ ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัยและ
ประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่  
1/2559 เพื่อร่วมประชุมว�งแผนง�นและติดต�มผล
ก�รปฏิบัติง�นสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี
คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รผู ้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ เข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�ว วันที่ 
27 เมษ�ยน 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยน�งส�วฐ�ปนีย์  
เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ย 
สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้�ง�นบริก�รและประกัน
คุณภ�พ และน�งส�วชุติม� พรหม�วัฒน์ บุคล�กร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมก�รประชุมเพื่อ
ศึกษ�ข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒน�ก�รท่องเที่ยว 

และสำ�รวจคว�มต้องก�รในก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ด้�นก�รบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดย 
กรมก�รท่องเที่ยว ร่วมกับ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏนครร�ชสีม� เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับก�รพัฒน�องค์คว�มรู้ในก�รบริห�รจัดก�รแหล่งท่องเที่ยว และส�ม�รถนำ�ไปพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวอย่�งมี
ประสิทธิภ�พได้อย่�งยั่งยืน ในวันอังค�รท่ี 24 พฤษภ�คม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นก�ร
ประชุมคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 ที่จัดขึ้นเพื่อ
ร�ยง�นผลก�รดำ�เนนิง�นของโครงก�รล้�นน�คดศีกึษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่และร่วมว�งแผนก�รดำ�เนิน
ง�นก�รจัดประชุมสัมมน�วิช�ก�รล้�นน�คดีศึกษ� มช. 
ครัง้ท่ี 2 ในวนัศกุร์ที ่15 กรกฏ�คม 2559 ณ ห้องประชุม 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์  
รองอธกิ�รบดฝ่ี�ยกจิก�รสภ�มห�วทิย�ลยั เป็นประธ�น
ในก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รโครงก�ร 
ล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559 
ที่จัดขึ้นเพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�รฯ 
และว�งแผนก�รดำ�เนินง�นก�รจัดประชุมสัมมน�
วิช�ก�รล ้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ระดับช�ติ คร้ังที่ 2 ประจำ�ปี พ.ศ.2559โดยมีผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม เลข�นกุ�รอำ�นวยก�รโครงก�รฯ 
พร้อมด้วยคณะผู้บรหิ�รจ�กคณะและส่วนง�นต่�งๆ เข้�
ร่วมประชุม ในวันที่ 2 สิงห�คม 2558 ณ ห้องประชุม 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

โครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
จัดก�รประชุมสัมมน�วิช�ก�รล ้�นน�คดีศึกษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจำ�ปี พ.ศ.2559 
“ล้�นน�กับเพื่อนบ้�น” โดยมีผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์ 
นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�ร 
สภ�มห�วิทย�ลัย ผู ้แทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ เป็นประธ�นเปิดก�รประชุมดังกล่�ว ทั้งน้ี 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�วว่� ก�รจัดก�ร
ประชุมดังกล่�วมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์คว�มรู้ 
8 ด้�นล้�นน�คดีศึกษ� และแสดงให้เห็นภ�พรวมของ
ก�รดำ�เนินง�นโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยก�รเสนอผล

ง�นวิจัยและบริก�รวิช�ก�ร 8 ด้�นล้�นน�คดี ก�รเสวน�ร่วมกับองค์กรและมห�วิทย�ลัยในอนุภูมิภ�คลุ่มนำ้�โขง 
ก�รจัดนิทรรศก�รพร้อมกับก�รส�ธิตและก�รแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจ�ก อ�จ�รย์ ดร.ม.ร.ว.รุจย� 
อ�ภ�กร ให้เกยีรติเป็นองค์ป�ฐกถ� และมวิีทย�กรจ�กองค์กรและมห�วทิย�ลยัในอนภุมิูลุม่นำ�้โขง อ�ท ิมห�วทิย�ลยั 
สุพ�นุวง มห�วิทย�ลัยแห่งช�ติล�ว หอสมุดแห่งช�ติล�ว พุทธสม�คมแห่งมณฑลยูนน�น (เชียงรุ่ง สิบสองปันน�) 
และสถ�บันไทใหญ่ศึกษ� วิทย�ลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมถึงนักวิช�ก�รและนักวิจัยจ�กโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวน�ในง�นดังกล่�ว ในวันศุกร์ที่ 9 กันย�ยน 2559 ณ ห้องประชุม สำ�นักบริก�ร
วิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นก�ร
ประชุมสรุปผลก�รดำ�เนินง�นโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ ในวนัที ่31 ตลุ�คม 2559 ณ ห้อง
ประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ 
รองอธิก�รบดีฝ ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัยและ
ประธ�นกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นก�รประชุมคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 2/2559 เพื่อร่วมประชุมว�งแผนง�นและติดต�ม 
ผลก�รปฏิบัติง�นสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มีคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย 
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ เข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�ว วัน
ที่ 25 ตุล�คม 2559 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้
บริห�ร และบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิ
เจ้�ที่เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณด้�น
หน้�ศ�ลพระภูมิเจ้�ที่ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัน
ที่ 8 มกร�คม 2559

กิจกรรมด้ำนท�ำนุบ�ำรุงศำสนำ

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้�
ที่เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง เพ่ือคว�มเป็นสิริมงคลแก่
หน่วยง�น โดยมผีูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวตเศรนี  
ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคล�กรเข้�ร่วมพิธี ในวันที่ 12 เมษ�ยน 2559  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมพธิทีำ�บญุตกับ�ตร
เนื่องในวันม�ฆบูช� ประจำ�ปี 2559 ที่จัดข้ึนโดยคณะ
กรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์คลินิก น�ยแพทย์นิเวศน์ 
นันทจิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�น
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร 
นักเรียน นักศึกษ�และพุทธศ�สนิกชนเข้�ร ่วมพิธี 
ดังกล่�ว ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภ�พันธ์ 2559

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสักก�ระพระภูมิเจ้�ท่ี เนื่องในโอก�สวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อคว�มเป็นสิริมงคล
แก่หน่วยง�น โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยบุคล�กร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 20 เมษ�ยน 2559

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นใน
พิธีทำ�บุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อคว�ม 
เป็นสิริมงคลของคณะผู้บริห�ร และบุคล�กรสำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในว�ระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยม ี
ผู ้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รอง
อธิก�รบดีฝ ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย ประธ�น
คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�ร่วมพิธี 
ดังกล่�ว ในวันที่ 8 มกร�คม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
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ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวตเศรนี ผูอ้ำ�นวยก�ร 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตร
เนื่องในวันวิส�ขบูช� ประจำ�ปี พ.ศ.2559 ที่จัดขึ้น
โดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด ้�นส ่งเสริมศ�สน� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี น�ยปวิณ ชำ�นิประศ�สตร์  
ผู้ว่�ร�ชก�รจงัหวดัเชยีงใหม่ เป็นประธ�นในพธิ ีพร้อมด้วย 
ศ�สตร�จ�รย์คลินิกน�ยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และพุทธศ�สนิกชนเข้�ร่วมพิธ ี
ดังกล่�ว ในวันที่ 20 พฤษภ�คม 2559 ณ ถนนส�ย
วัฒนธรรม ท�งขึ้นวัดฝ�ยหิน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำ�บุญเมืองและสืบชะต�เมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2559 โดยมีรอง
ศ�สตร�จ�รย์ นพ.อำ�น�จ อยู่สุข รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�ร พัฒน�สังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจก�รพิเศษ  
ผู้แทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลต่อบ้�นเมือง ตลอดจนก�รอุทิศ 
ส่วนกุศลถึงเทพยด�อ�รักษ์สิ่งศักดิ์สิทธ์ิท้ังหล�ย และดวงพระวิญญ�ณของพ่อขุนเม็งร�ยมห�ร�ช พ่อขุนงำ�เมือง 
พ่อขุนร�มคำ�แหง ผู้สร้�งเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญ�ณของเจ้�ผู้ครองนครเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตู 
สวนดอก วันพฤหัสบดีท่ี 9 มิถุน�ยน พ.ศ. 2559

สำ�นักส ่ง เสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย 
เชียงใหม่ นำ�โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรน ี
ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร และบุคล�กร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ
เจ้�ที่สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม และพิธีทำ�บุญถว�ย
ภัตต�ห�ร แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดขุนคงหลวง อำ�เภอ
ห�งดง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนก�รศึกษ�และ
บริจ�คส่ิงของให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่�ตอง อำ�เภอ
สันป่�ตอง เพ่ือจัดซื้อเครื่องดนตรีล้�นน�เพ่ือก�รศึกษ� 
เน่ืองในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 2 กรกฏ�คม 2559
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมพธิทีำ�บญุตกับ�ตร
เนื่องในวันอ�ส�ฬหบูช� และถว�ยเทียนพรรษ�ของ
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดย 
คณะกรรมก�รดำ � เนินง�นด ้ �นส ่ ง เสริมศ�สน� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์คลินิก  
น�ยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร 
คณ�จ�รย์ บุคล�กร นักศึกษ� และพุทธศ�สนิกชน 
เข้�ร่วมพิธี ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม และวัดฝ�ยหิน 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฎ�คม พ.ศ.2559

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมพธิทีำ�บญุตกับ�ตร
พระสงฆ์จำ�นวน 85 รูป เนื่องในวันแม่แห่งช�ติ ประจำ�
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษ� 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องในโอก�ส
ที่ทรงมีพระชนม�ยุครบ 84 พรรษ� (12 สิงห�มห�
ร�ชินี) โดยมีศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี ใน
วันที่ 12 สิงห�คม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณด้�นหน้�ศ�ล�
ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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69 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� และสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
จดัพธิเีปิดโครงก�รบวชเนกขมัมจ�ริณ ีเพือ่ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลเนือ่งในโอก�สทีส่มเดจ็พระน�งเจ้�สริกิิติ ์พระบรม
ร�ชินีน�ถ ทรงมีพระชนม�ยุครบ 84 พรรษ� (12 สิงห�มห�ร�ชินี) และปฐมนิเทศให้แก่ผู้เข้�ร่วมโครงก�รฯ ระหว่�ง
วันที่ 12 -15 สิงห�คม พ.ศ. 2559 ท้ังน้ีเพื่อสร้�งคว�มรู้คว�มเข้�ใจในก�รปฏิบัติธรรมต�มหลักพระพุทธศ�สน� 
โดยมี ศ�สตร�จ�รย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี ณ ศ�ล�ธรรม 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ และสถ�นปฏบิตัธิรรมน�น�ช�ต ิมห�วทิย�ลยัมห�จฬุ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั วทิย�เขตเชยีงใหม่ 
บ้�นศรีวังธ�ร ตำ�บลป่�ไผ่ อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงห�คม 2559

รองศ�สตร�จ�รย์ นพ.อำ�น�จ อยูส่ขุ รองอธกิ�รบดี
ฝ่�ยบริก�ร พัฒน�สังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจก�ร
พิเศษ เป็นประธ�นในพิธีมอบประก�ศนียบัตรแก่ผู้เข้�
ร่วมโครงก�รบวชเนกขัมมจ�ริณี เพื่อถว�ยเป็นพระร�ช
กุศลเนื่องในโอก�สที่สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ พระบรม
ร�ชนินี�ถ ทรงมพีระชนม�ยคุรบ 84 พรรษ� (12 สิงห�ม
ห�ร�ชินี) ที่ปฏิบัติธรรมระหว่�งวันที่ 12-15 สิงห�คม 
2559 รวมทัง้สิน้ จำ�นวน 133 ท่�น ณ สถ�นปฏบิตัธิรรม
น�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัยมห�จุฬ�ลงกรณร�ชวิทย�ลัย 
วิทย�เขตเชียงใหม่ บ้�นศรีวังธ�ร ตำ�บลป่�ไผ่ อำ�เภอ
สันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงห�คม 2559



104 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์  PR News 

สำ�นักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำ�โดยผู ้ช ่วย
ศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร และ
บุคล�กร สำ�นักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้�ที่สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลต่อก�ร
ดำ�เนินง�น ในวันที่ 28 ตุล�คม 2559 ณ สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ 
ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรเทโวโรหณะ เน่ืองในวันออกพรรษ� ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี น�ยประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธี ศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคคล�กร 
นักเรียน นักศึกษ�และพุทธศ�สนิกชนร่วมพิธี ในวันท่ี 17 ตุล�คม 2559 ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม (ท�งขึ้นวัดฝ�ยหิน)
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น�ยสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย
บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมว�งพวงหรีด
ไว้อ�ลัยแด่ แม่ขันแก้ว กันธิม� ซึ่งท่�นเป็นผู้ที่ได้รับ
ร�งวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้�นน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ประจำ�ปี พ.ศ. 2555 ส�ข�ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้�น  
วนัที ่4 มกร�คม 2559 ณ บ้�นศรปัีนครวั จงัหวดัเชยีงใหม่

เม่ือวันที่ 23 ตุล�คม 2559 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม ผูแ้ทนรองอธกิ�รบดฝ่ี�ยบรกิ�ร พฒัน�สงัคม 
ศิลปวฒันธรรม และกจิก�รพเิศษ มห�วทิย�ลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รพัฒน�คุณธรรมและ
จรยิธรรม : ก�รฝึกอบรมพฒัน�สตแิละปัญญ� ปีที ่22 เพือ่
ถว�ยเป็นพระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทร 
มห�ภูมพิลอดลุยเดช ซึง่จดัขึน้โดยคณะกรรมก�รดำ�เนนิ
ง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์จำ�ลอง ดิษยวณิช 
กล่�วร�ยง�นก�รจัดโครงก�รดังกล่�ว ซ่ึงในครั้งน้ีมีผู้
ร่วมโครงก�รทั้งส้ิน จำ�นวน 50 คน โดยมีก�รพัฒน�
คุณธรรมและจริยธรรม และฝึกอบรมพัฒน�สติและ
ปัญญ� ระหว่�งวันที่ 23-30 ตุล�คม 2559 ณ สถ�บัน
พิโมกขมุข ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมกิจกรรม งำนต่ำงๆ

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู ้แทนผู ้อำ�นวยก�รฯ เข้�ร ่วมพิธี
เปิดอ�ค�รเรียนคณะนิติศ�สตร์ โดยมีศ�สตร�จ�รย์
เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี น�ยกสภ�
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศ�สตร�จ�รย์คลินิก 
น�ยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี และคณะ 
ผู ้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร ่วมพิธี ดังกล ่�ว  
ณ คณะนิติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันที่ 25 
มีน�คม 2559
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�เยี่ยมค�รวะและสวัสดี
ปีใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 7 มกร�คม 
2559 ณ ห้องรับรอง สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู ้ ช ่ วยศ�สตร�จ�รย ์ วิ ล�วัณย ์  
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม รับมอบกระเช้�สวัสด ี
ปีใหม่จ�กห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ศรีสมเพชร 
ธุรกิจ โดยมีน�งส�ยสุนีย์ ศรีสมเพชร์ 
เป็นผู้มอบกระเช้�สวัสดีปีใหม่ ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 มกร�คม 
2559

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมง�นแลก
เปล่ียนวัฒนธรรมล้�นน� – ญี่ปุ่น และพิธีมอบอ�ค�ร
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเส�ร์ที่ 
20 กุมภ�พันธ์ 2559 ณ บริเวณล�นสังคีตมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่
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ผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย ์วิล�วัณย ์  
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย
บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมพิธีลงน�มถว�ยพระพรชัยมงคล
และถว�ยร�ชสดุดี สมเด็จพระน�ง
เจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ เนื่องใน
โอก�สท่ีทรงมีพระชนม�ยุครบ 84 
พรรษ� (12 สิงห�มห�ร�ชินี) ที่จัด
ขึ้้นโดยมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศ�สตร�จ�รย์ คลนิคิ นพ.นเิวศน์ นนัทจติ  
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธี ในวันที่ 12 สิงห�คม 
2559 ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัย 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

คณะผู้บริห��รและบุคล�กร สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นำ�โดยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  
ผู้อำ�นวยก�ร และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�ร เข้�ดำ�หัวและขอพรจ�กศ�สตร�จ�รย์
คลินิก น�ยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เนื่องในโอก�สปีใหม่เมือง เพื่อคว�มเป็น 
สิริมงคลในก�รทำ�ง�นและร่วมสืบส�นวัฒนธรรมประเพณีล้�นน�อันทรงคุ ณค่�ให้คงอยู่สืบไป วันที่ 22 เมษ�ยน 
2559 ณ ห้องรับรอง สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรน ี
 ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร ้อมด ้ วยบุคล�กรสำ �นักส ่ ง เสริมศิลป
วัฒนธรรม  ร ่ วมพิ ธี ทอดถว�ยผ ้ �กฐิ น 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2559 โดย
มีศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�น
ในพิธีทอดถว�ยผ้�กฐิน ณ วัดฝ�ยหิน เมื่อวัน
ที่ 29 ตุล�คม 2559
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น�งส�ววนิด� เช้ือคำ�ฟู หัวหน้�ง�น
บริห�รทั่วไป ผู ้แทนผู ้อำ�นวยก�รสำ�นัก 
ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ร่วมพิธทีำ�บญุเน่ืองใน
โอก�สครบรอบ 11 ปี วันคล้�ยวันสถ�ปน�
คณะก�รสื่อส�รมวลชน ที่จัดขึ้นเพื่อคว�ม
เป็นสริิมงคลแก่คณะผูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย์ และ
นักศึกษ� โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์ นพ.อำ�น�จ 
อยู ่สุข รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�ร พัฒน�
สังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจก�รพิเศษ 
เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร 
บคุล�กร และนกัศกึษ�มห�วทิย�ลยัเชียงใหม่ 
เข้�ร่วมพธิดีงักล่�ว ในวนัที2่4 สงิห�คม 2559 
ณ ห้องประชุม MCB 2301 ช้ัน 3 อ�ค�รเรียน
รวม คณะก�รส่ือส�รมวลชน

กลุ่มพระจันทร์พเนจร ประเทศไทย คณะละคร Orang Orang Drum Theatre จ�กประเทศม�เลเซีย อ�จ�รย์
ธิติพล กันตีวงษ์ และนักศึกษ�จ�กส�ข�วิช�ศิลปะก�รดนตรีและก�รแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่ 
ร่วมจัดก�รแสดง Ballad of Nature ก�รผสมผส�นละครเง�ร่วมสมัยประกอบเครื่องเค�ะจ�กม�เลเซียและเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้�นล้�นน� โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธ�นในพิธีเปิดก�รแสดงดังกล่�ว ในวันท่ี 12 ตุล�คม 2559 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กร 
สำ�นกัฯ ร่วมพธิลีงน�มถว�ยคว�มอ�ลัย พระบ�ทสมเด็จ
พระปรมินทรมห�ภูมิพล อดุลยเดช มหิตล�ธิเบศร
ร�ม�ธิบดี จักรีนฤบดินทร สย�มมินทร�ธิร�ช บรมน�ถ
บพิตร ที่มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีขึ้น โดย
มีศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร และ
นักเรียน นักศึกษ� ร่วมพิธีดังกล่�ว เพื่อแสดงออกถึง
คว�มจงรักภักดีและสำ�นึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณของ
พระองค์ ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่  
14 ตุล�คม 2559
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ผีในความเชื่อล้านนา

ต�าราการสร้างพระพุทธรูปล้านนา

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม ๕

ลวดลาย ห�ายนต์ล้านนา




