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การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ  
ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560

คณะผู้บริห�ร และบุคล�กรของสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมก�รประชุมสร้�ง
เครือข่�ยพิพิธภัณฑ์ด้�นศิลปวัฒนธรรมกับประเทศ
เพื่อนบ้�นในระดับน�น�ช�ติ ในโครงก�รพัฒน�องค์กร
ด้�นศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ.2560 ณ เมืองเว้ ส�ธ�รณรัฐ
สังคมนิยมเวียดน�ม ในระหว่�งวันท่ี 2-5 มีน�คม 2560  
เพ่ือให้คณะผู้บริห�รและบุคล�กรท่ีเข้�ร่วมก�รประชุม
ดังกล่�ว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้�งเครือข่�ย
ร่วมกบัหน่วยง�นคว�มร่วมมอืจ�กต่�งช�ต ิ และเปิดโลก
ทัศน์ในก�รพัฒน�ศักยภ�พของตน ส�ม�รถนำ�คว�มรู้
ประสบก�รณ์ทีไ่ด้นัน้ม�ประยกุต์ใช้ในก�รบรหิ�รจดัก�ร
และพฒัน�ก�รทำ�ง�นทีเ่กีย่วข้อง  ต�มแนวท�งโครงก�ร
พัฒน�องค์กรด้�นศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
ก�รสนับสนุนงบประม�ณจ�กมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ในวันที่ 3 มีน�คม 2560 ได้เข ้�พบผู ้บริห�ร 
Dr.PhanThanh Hai แห่ง Hue Monuments Con-
servation Center และรับฟังก�รบรรย�ยพร้อมแลก
เปลี่ยนแสดงคว�มคิดเห็นกับ Dr. Huynh Thi Anh 
Van ผู้อำ�นวยก�ร Royal Museum of Hue Monu-
ments Conservation Center ในก�รบริห�รจัดก�ร
องค์กร Hue Monument Complex ซึ่งประกอบด้วย 
พระร�ชวังและโบร�ณสถ�นท�งประวัติศ�สตร์ที่ได้รับ
ก�รข้ึนทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และประดิษฐภัณฑ์
อันเป็นมรดกท�งศิลปะและวัฒนธรรมแห่งร�ชวงศ์ใน
อดีตที่เก็บรักษ�ไว้ในพิพิธภัณฑ์ Hue Royal Antiqui-
ties Museum 
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เข้าพบผู้บริหาร Dr.PhanThanh Hai แห่ง Hue Monuments 
Conservation Center  และประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ  

Dr. Huynh Thi Anh Van ผู้อ�านวยการ Royal Museum of Hue 
Monuments Conservation Center

จ�กก�รประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู ้กับท�งผู ้
อำ�นวยก�ร Royal Museum of Hue Monuments 
Conservation Center ทำ�ให้ทร�บถึงกระบวนก�ร
ทำ�ง�นของ Hue Monument Conservation Centre 
ซึ่งจำ�แนกหน้�ที่คว�มรับผิดชอบออกเป็นด้�นอย่�ง
ชัดเจน และให้คว�มสำ�คัญกับก�รอนุรักษ์ โดยสืบค้น
จ�กข้อมูลเก่�ท�งประวัติศ�สตร์ และศึกษ�ข้อมูลอย่�ง
ถ่องแท้ ขณะเดียวกันก็ได้สืบต่อเทคนิคโบร�ณให้กับ
ช่�งรุ ่นต่อๆ ม� ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมโดยเน้นกลุ่มเป้�
หม�ยเป็นเย�วชน เน้นส่งเสริมให้มีส่วนร่วมด้วยก�ร
เรียนรู้ทั้งในด้�นก�รปฏิบัติ และฝึกคิด ด้วยก�รใช้เกม
และกิจกรรมในรูปแบบที่เหม�ะสมกับเย�วชน ควบคู่
กับง�นอนุรักษ์ โดยมีเครือข่�ยภ�ครัฐบ�ลท้องถ่ิน และ
ภ�คเอกชนที่เข้�ม�มีส่วนร่วมในกิจกรรมท่ีจัดข้ึน เกิด
ก�รก�รประส�นง�นร่วมกัน เพื่อทำ�ง�นในระดับกว้�ง 

ด้�นสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเว้ ในอดีตเป็นท่ี
ตั้งของอ�ณ�จักรจ�มป� ครอบคลุมเมืองเว้ กว่�งน�ม 
ถัวเถียน ฟ�นรัง และญ�จ�ง มีศูนย์กล�งก�รปกครอง

ที่เมืองเว้ โดยจ�มเป็นช�ติพันธุ ์ที่พูดภ�ษ�ในกลุ่ม 
Malayo-Polynesian Language ภ�ยหลังอ�ณ�จักร
จ�มป�ถูกรุกร�นโดยจีนและเขมร จนอ�ณ�จักล่มสล�ย 
และทำ�สงคร�มกับเวียดน�มเหนือจนถูกรวมเข้�ด้วยกัน 
กล�ยเป็นจักรวรรดิเวียดน�ม ปกครองโดยจักรพรรดิ
ร�ชวงศ์เหวียน ที่รวบรวมและขย�ยอ�ณ�จักรไปท�งใต้ 
ถึงป�กแม่นำ้�โขงและช�ยฝั่งอ่�วไทย ในช่วงที่ร�ชวงศ์เห
วียนปกครองมีจักรพรรดิท้ังหมด 14 องค์ ได้รับอิทธิพล
แนวคิดด้�นวัฒนธรรมประเพณี ก�รนับถือพุทธศ�สน�
มห�ย�น ขงจื้อและเต๋�จ�กจีน ส่วนศิลปะจ�มได้รับ
ก�รสืบต่อม�จ�กอ�รยธรรมจักรจ�มป� มีคว�มรุ่งเรือง
ม�แต่อดีต ในช่วงปล�ยร�ชวงค์มีข้อพิพ�ทกับฝรั่งเศส
อย่�งต่อเนื่อง จนฝรั่งเศสส�ม�รถควบคุมล�ว กัมพูช� 
และเวียดน�ม เป็นเมืองอ�ณ�นิคม 

ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษ�ก�รจัดก�รศิลปวัตถ ุ
โบร�ณวัตถุ และสิ่งแวดล้อมท�งก�ยภ�พของสถ�นที่
สำ�คัญภ�ยในเมืองเว้ ฮอยอัน ด�นัง ประกอบด้วย



2 ร่มพยอม 

1. วัด “เทียนมู่” แปลว่� เทพธิด� ดังน้ันช�วไทย
ส่วนใหญ่ม�เยอืนจงึตัง้ชือ่ภ�ษ�ไทยให้ว่� “วดัเทพธดิ�
ร�ม” เป็นวัดพุทธมห�ย�น ตั้งอยู่ริมแม่นำ้�หอม สร้�ง
เป็นอ�ค�รทรงเจดีย์แปดเหล่ียม 7 ชั้น สูง 21 เมตร 
ซึ่งสร้�งข้ึนใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนน�งเหวียนฮว�ง 
(Nguyen Hoang) 

2. พระราชวังเว้ หรือนครแห่งจักรพรรดิ
ที่ตั้งอยู่ใจกล�งเมือง เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่และ
สวยง�มของร�ชวงศ์เหวียน พระร�ชวังแห่งน้ี
ถูกสร้�งขึ้นต�มแบบแผนคว�มเช่ือของจีน ได้
รับก�รออกแบบให้มีกำ�แพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น
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3. สุสานพระเจ้ามิงห์หม่างเป็นพระโอรสองค์
ที่ 4 ของพระเจ้�ย�ลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2 
ในร�ชวงศ์เหวียน พระองค์ทรงสร้�งนครจักรพรรดิ 
และได้รับก�รยกย่องอย่�งสูงจ�กก�รที่ทรงปฏิรูป
ขนบธรรมเนียมประเพณีและเกษตรกรรม โดยก�ร
ก่อสร้�งสุส�นแห่งนีเ้ริม่ข้ึนในปี พ.ศ.2383 หรอื 1 ปี ก่อน
ส้ินพระชนม์ และสำ�เรจ็ลงโดยพระเจ้�เถีย่วตร ีรชัท�ย�ท
ของพระองค์ในปี พ.ศ.2386 

4. สุสานพระเจ้าตือด๊ึก สร้�งขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ.2407 ใช้เวล� 3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดย
ใช้แรงง�นคนถึง 3,000 คน พระเจ้�ตือดึ๊ก
เป็นโอรสของพระเจ้�เถี่ยวตรีจักรพรรดิ
องค์ที่ 4 แห่งร�ชวงศ์เหวียน ท่ีทรงครอง
ร�ชย์น�นถึง 36 ปี
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5. สุสานพระเจ ้าไคดิงห ์ (Tomb of Khai 
Dinh) เป็นเพียงสุส�นเดียวที่มีก�รผสมผส�นระหว่�ง
สถ�ปัตยกรรมตะวันออกร่วมกับสถ�ปัตยกรรมยุโรป ใน
ยุคก�รอ�ณ�นิคม ภ�ยในมีก�รตกแต่งอย่�งสวยง�ม
ด้วยก�รฝังกระจกและกระเบ้ืองสี กล�งโถงมีรูปปั้นสำ�ริด
ขน�ดเท่�องค์จริงของพระเจ้�ไคดิงห์ ซึ่งสร้�งที่ฝรั่งเศส 
ในปีพ.ศ.2465
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6. เมืองโบราณฮอยอัน (Hoi An Ancient 
Town) เป็นศูนย์กล�งท�งก�รค้�ในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16-17 มีช�วต่�งช�ติม�ตั้งถิ่นฐ�นและค้�ข�ยใน
เมืองน้ีเป็นจำ�นวนม�ก ทั้งช�วจีน ญี่ปุ ่น ดัตช์ และ
อินเดีย สถ�ปัตยกรรมภ�ยในเมืองจึงมีก�รผสมผส�น
จ�กหล�กหล�ยชนช�ติ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตัวอ�ค�ร
ไว้ และปรับปรุงเป็นร้�นค้�อ�ห�ร ร้�นจำ�หน่�ยสินค้� 
และพิพิธภัณฑ์

7. วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม (Lady 
Buddha) สร้�งด้วยหินอ่อนสีข�ว มีคว�มสูงประม�ณ
ตึก 30 ชั้น ช�วเมืองด�นังสร้�งขึ้นเพ่ือให้ท่�นปกปักษ์
รักษ�เมืองจ�กภัยธรรมช�ติ และพ�ยุไต้ฝุ่น
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พิพิธภัณฑ์เปิด
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

แหล่งเตาอินทขีล
แหล่งเต�อนิทขลี เป็นแหล่งเต�เผ�เครือ่งป้ันดนิเผ�

แหล่งสำ�คัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ที่สำ�รวจพบ เมื่อ พ.ศ.
2537 โดยสรัสวดี อ๋องสกุล และคณะผู้วิจัยโครงก�ร
ชุมชนโบร�ณในแอ่งเชียงใหม่-ลำ�พูน

(สนับสนุนโดยมูลนิธิโตโยต้� ประเทศญ่ีปุ่น 2534) 
สรัสวดีศึกษ�จ�กภ�พถ่�ยท�งอ�ก�ศ ตำ�น�นเอกส�ร
ล�ยลักษณ์แล้วเดินสำ�รวจในพื้นท่ีจริง ซ่ึงในก�รสำ�รวจ
พื้นที่บ้�นสันป่�ตอง ตำ�บลอินทขีล

อำ�เภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เม่ือต้นปี พ.ศ.
2537 พบว่� ในบริเวณบ้�นของน�ยดวงดี ใจทะนง มี
ร่องรอยโบร�ณคดีเป็นวงๆ ที่พื้นดินในข่วงข้�งบ้�น
หล�ยตำ�แหน่ง ซึ่งเจ้�ของบ้�นเองก็อย�กทร�บว่� ใต้ดิน
คืออะไร

คณะผู้วิจัยและเจ้�ของบ้�นจึงร่วมกันขุดค้นท�ง
โบร�ณคดีต�มกระบวนก�รขุดค้นท�งโบร�ณคดีโดย
ก�รควบคุมของอ�จ�รย์ภ�สกร โทณะวนิก ผู้ร่วมวิจัย
ซึ่งสำ�เร็จก�รศึกษ�ท�งโบร�ณคดีจ�กมห�วิทย�ลัย

1  กรรมก�รบริห�รหลักสูตรล้�นน�ศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ศิลป�กร โดยดำ�เนนิก�รขดุหลุมทดสอบขน�ด 3x3 เมตร 
คว�มลึกประม�ณ 1.20 เมตร พบปล่องระบ�ยคว�มร้อน
และหลังค�เต�เผ�บ�งส่วน ตลอดเวล�ก�รขุดทดสอบ
ดังกล่�ว ช�วบ้�นท้ังหมู่บ้�นสันป่�ตอง ตำ�บลอินทขีล 
และหล�ยตำ�บลในอำ�เภอแม่แตง ทยอยเข้�มุงดูก�รขุด
ทดสอบ และเด�กันว่�รูปเต็มที่อยู่ใต้ดินคืออะไร เช่น 
เด�ว่�คือตีนพระเจ้� ทั้งมีก�รตั้งจุดบูช�อย่�งเอิกเกริก

หน่วยศิลป�กรท่ี 4 กรมศิลป�กร (ชื่อหน่วยง�น
ขณะนั้น) สมัยน�ยเขมช�ติ เทพไชย เป็นหัวหน้�หน่วย
ศิลป�กรที่ 4 จึงเข้�ไปดูและรับเป็นผู้ดำ�เนินก�รขุดค้น
ท�งโบร�ณคดีสืบต่อ โดยมอบหม�ยให้น�ยส�ยันต์ ไพร
ช�ญจิตร์ ขณะเป็นนักโบร�ณคดีกรมศิลป�กร ดำ�เนิน
ก�รสำ�รวจอีกคร้ังเม่ือสิงห�คมพ.ศ.2539 พบว่� ณ 
บริเวณบ้�นน�ยดวงดี ใจทนง พบป�กปล่องระบ�ย
คว�มร้อนของเต�เผ�ระดับผิวดิน 5 แห่ง กรมศิลป�กร
ได้ร่วมมือกับโครงก�รวิจัยเคร่ืองถ้วยล้�นน� สถ�บัน
ไทยคดีศึกษ�มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ จึงดำ�เนินก�ร
ขุดศึกษ�เมื่อพฤศจิก�ยนถึงธันว�คม 2539 พบเต�เผ�
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เครื่องถ้วยช�มชนิดเต�ใต้ดินแบบระบ�ยคว�มร้อนผ่�น
เฉียงข้ึน (Underground Cross-DraughtKin) ก่อด้วย
ดิน (clay-structure) รูปร่�งลักษณะเต�เผ�คล้�ยไป
ป�กบ�นไหล่กว้�งและก้นแคบผ่�ครึ่งว�งในลักษณะให้
ส่วนป�กเอียงลงสู่พื้น ส่วนก้นไหเฉียงขึ้น อ�จเรียกเต�
แบบนี้ว่� “เต�ไห”(ส�ยันต์ ไพรช�ญจิตร์ “แหล่งเต�
อินทขีล : ก�รขุดค้นศึกษ�แหล่งเต�เผ�เครื่องถ้วยช�ม
ที่พบใหม่ในล้�นน�” ข้อมูลโบร�ณคดีล้�นน� ฉบับท่ี 
1 ธันว�คม 2539) (ต่อม�ส�ยันต์ ไพรช�ญจิตร์ โอนไป
มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ และ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร 
ดำ�รงตำ�แหน่งศ�สตร�จ�รย์)

นอกจ�กบริเวณท่ีบ้�นน�ยดวงดี ใจทนง แล้ว คณะ
ทำ�ง�นของกรมศิลป�กรยังพบแหล่งเต�

ในบริเวณใกล้เคียงกันท่ีเนินขมุ ริมห้วยช้�งต�ย
ฝั่งใต้ ในเขตพ้ืนที่ค่�ยนเรศวรมห�ร�ช และริมห้วย

ช้�งต�ยฝั ่งเหนือ (ส�ยันต์ ไพรช�ญจิตร์ เรื่อง
เดยีวกัน หน้� 4) นบัเป็นแหล่งเต�เผ�ทีใ่หญ่และสมบรูณ์
ม�กแห่งหนึ่งของล้�นน�

ต่อม� องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบ
ประม�ณสร้�งอ�ค�รและจัดพ้ืนท่ีใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้
ท�งโบร�ณคดีที่สำ�คัญแห่งหน่ึงของเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เปิดบริเวณแจ่งศรีภูมิ
ช่วงปี พ.ศ.2539 ได้มกี�รขุดค้นศกึษ�ท�งโบร�ณคดี

และขุดแต่งโบร�ณสถ�นกำ�แพงเมืองเชียงใหม่โดยใช้งบ
ประม�ณ OECF. ในส่วนกิจกรรมบูรณะและซ่อมแซม
ประตูเมือง โดยจ้�งเหม�ให้บริษัทเอกชนดำ�เนินก�ร ซ่ึง
ห้�งหุน้ส่วนจำ�กดั เฌอกรนี เป็นผูร้บัง�นนี ้โดยมขีอบเขต
ก�รทำ�ง�นข้ันต้น 3 ประก�ร คือ

1) บรูณะกำ�แพงเมอืงเชยีงใหม่ คว�มย�ว 550 เมตร 
พื้นที่ 4,400 ต�ร�งเมตร

2) ขดุค้นศกึษ�ร�กฐ�นกำ�แพงเมอืง หลมุขน�ด 3x3 
เมตร ลึก 5 เมตร 5 หลุม

3) ขุดแต่งร�กฐ�นกำ�แพงเมืองเชียงใหม่ ส่วน
ที่ทำ�ก�รบูรณะพื้นท่ี 3,300 ต�ร�งเมตร คว�มลึกเฉลี่ย 
50 เซนติเมตร

ในก�รขุดศึกษ�โครงสร้�งส่วนฐ�นร�กกำ�แพงเมือง 
ภ�ยใต้ก�รควบคุมของนักโบร�ณคดี สำ�นักโบร�ณคดี
และพิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติที่ 6 เชียงใหม่ (ชื่อหน่วย
ง�นขณะน้ัน) กำ�หนดตำ�แหน่งหลุมขุดทดสอบ 5 แห่ง
เพื่อวัตถุประสงค์ต่�งกัน ดังนี้

1) หลุมขุดทดสอบที่ 1 และ 2 กำ�หนดขึ้นใน
บริเวณแนวกำ�แพงด้�นตะวันออกของแจ่งหัวลิน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�โครงสร้�งส่วนร�กฐ�นของ
กำ�แพงเมืองด้�นเหนือ

2) หลุมขุดทดสอบท่ี 3 กำ�หนดข้ึนในบริเวณแนว
กำ�แพงส่วนที่ต่อจ�กแจ่งกู ่เรืองไปท�งทิศตะวันออก 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�โครงสร้�งส่วนฐ�นร�กของ
กำ�แพงเมืองบริเวณแจ่งกู่เรือง

3) หลุมขุดทดสอบที่ 4 กำ�หนดขึ้นในบริเวณด้�น
บนของแจ่งศรีภูมิ ซึ่งเป็นตำ�แหน่งสำ�คัญ ในระบบคว�ม
เชื่อที่เป็นศรีของเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษ�ส่วน
ฐ�นร�กด้�นบนของแจ่งเมืองเชียงใหม่

4) หลุมขุดทดสอบที่ 5 กำ�หนดขึ้นในบริเวณด้�น
เหนือของกำ�แพงเมืองช้ันนอกหรือกำ�แพงดินด้�นตะวัน
ตกของโรงพย�บ�ลสวนปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษ�คว�มสัมพันธ์ของชั้นดินวัฒนธรรมของกำ�แพง
เมืองช้ันในและกำ�แพงเมืองชั้นนอก

ผลก�รขุดค้นศึกษ�ท�งโบร�ณคดีในแต่ละหลุมนั้น 
น�งส�ววิวรรณ แสงจันทร์ นักโบร�ณคดีของห้�งหุ้น
ส่วนจำ�กัด เฌอกรีน ได้เขียนร�ยง�นแล้ว จึงขอนำ�กล่�ว
เฉพ�ะหลุมที่น่�สนใจที่สุด คือหลุมทดสอบที่ 4 บนแจ่ง
ศรภูีม ิซ่ึงเป็นพืน้ทีส่ำ�คญัท�งประวตัศิ�สตร์ของเชยีงใหม่ 
ทั้งในระบบคว�มเชื่อและเหตุก�รณ์สำ�คัญต้ังแต่ยุค
แรกเริ่มสร้�งเมืองเชียงใหม่ ยุคพระเจ้�ติโลกร�ช (พ.ศ.
1984-2030)ยุคพญ�แก้ว (พ.ศ.2038-2068) บริเวณนี้
จึงพบหลักฐ�นต่�งๆ ม�กที่สุดในบรรด� 5 หลุมที่ขุด
ทดสอบจ�กร�ยง�นก�รขุดศึกษ�ชั้นดินท�งโบร�ณคดี
จำ�แนกได้เป็น 7 ชั้น ดังน้ี

ชั้นดินที่ 1 เป็นชั้นดินวัฒนธรรมยุคปัจจุบัน มีคว�ม
หน�ประม�ณ 5-10 เซนติเมตร โบร�ณวัตถุที่พบ คือ ช้ิน
ส่วนภ�ชนะดนิเผ�เนือ้ดนิธรรมด� ชิน้ส่วนภ�ชนะดนิเผ�
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เน้ือแกร่งเคลือบเขียวและเคลือบนำ้�ต�ล ช้ินส่วนโลหะ
เหลก็ทรงดอกบวัตูม ด้�นเหนอืของหลมุทดสอบเป็นแนว
กำ�แพงท่ีกรมศิลป�กรเคยทำ�ก�รบูรณะเม่ือ พ.ศ.2529

ชั้นดินที่ 2 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม หลักฐ�นท�ง
สถ�ปัตยกรรมทีพ่บในชัน้นี ้คอื ร่องรอยอฐิปพูืน้ที ่พบต่อ
เนื่องม�จ�กแนวค�นฐ�นร�กตัวท่ี 2 ในหลุมขุดทดสอบ
ที่ 1 แนวอิฐปูพื้นดังกล่�วปูซ้อนกัน 1-2 ชั้น ไม่สมำ่�เสมอ 
เป็นอิฐหักปะปนกับอิฐสมบูรณ์บ�งส่วน ในช้ันน้ียังพบ
ชั้นทับถมของกลุ่มถ่�น เศษภ�ชนะดินเผ� เศษกระดูก
มนุษย์ กระดูกฟันช้�ง เศษโลหะเหล็ก และเศษกระเบ้ือง
หลังค�โบร�ณวัตถุดังกล่�วมีร่องรอยถูกเผ�ไหม้จนเป็น
แถวชั้นถ่�นสีดำ�เห็นได้ชัด ในบริเวณผนังด้�นเหนือของ
หลมุทดสอบได้พบร่องรอยของแนวกำ�แพงก่ออฐิฉ�บปนู
โบร�ณสภ�พสมบูรณ์

ช้ันดนิที ่3 เป็นชัน้ดินวฒันธรรม พบโบร�ณวตัถเุป็น
ชิ้นส่วนภ�ชนะดินเผ�ประเภทต่�งๆ แต่พบในอัตร�ส่วน
จำ�นวนต่อพื้นที่ในปริม�ณลดลงและพบเศษอิฐท่ีมีร่อง
รอยก�รฉ�บปูน

ชั้นดินท่ี 4 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม พบเศษอิฐท่ีมี
ร่องรอยก�รสอด้วยปูนข�ว ลักษณะคล้�ยอิฐที่เคยใช้
ประกอบสถ�ปัตยกรรม แต่เม่ือสถ�ปัตยกรรมดังกล่�ว
พังทล�ยจึงนำ�อิฐส่วนนี้ม�อัดเป็นฐ�นร�กกำ�แพง

ชั้นดินท่ี 5 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม โบร�ณวัตถุท่ีพบ
ในชั้นน้ี คือ เส�อิฐฉ�บปูน 1 ท่อน

ชัน้ดนิท่ี 6 เป็นช้ันดนิวฒันธรรมทีล่กึสดุ โบร�ณวัตถุ
ที่พบ คือ ชิ้นส่วนกระเบ้ืองหลังค�เน้ือหย�บสีดินแดง

ช้ันดินที่ 7 ชั้นสุดท้�ย เป็นช้ันดินธรรมช�ติ ลักษณะ
เป็นดนิร่วนเหนยีวปนกรวดทร�ย มกีรวดแม่นำ�้ในชัน้ดนิ
เดิมก่อนสร้�งกำ�แพงเมือง (ร�ยง�นผลก�รขุดค้นศึกษ�
โบร�ณวัตถุและชั้นดินท�งโบร�ณคดี โดยนักโบร�ณคดี 
หจก.เฌอกรีน 2540)

โดยเหตุที่ก�รขุดค ้นท�งโบร�ณคดีเพื่อศึกษ�
โครงสร้�งส่วนฐ�นร�กกำ�แพงเมืองเชียงใหม่ครั้งนี้
เป็นก�รขุดค้นเพื่อก�รศึกษ�เป็นครั้งแรก ผลของก�ร
ขุดค้นก็จะทำ�ให้ได้หลักฐ�นประเภทท่ีไม่เป็นล�ยลักษณ์
เพิ่มขึ้น รอก�รประเมินอ�ยุด้วยกรรมวิธีต่�งๆ ท�ง
วิทย�ศ�สตร์และก�รรองรับด้วยหลักฐ�นประเภทล�ย

ลักษณ์ก็จะได้คำ�อธิบ�ยใหม่ที่ชัดเจนม�กขึ้น เพร�ะ
ที่ผ่�นม�หลักฐ�นประเภทล�ยลักษณ์ เช่น พื้นเมือง
เชียงใหม่ระบุชัดว่� ปีรว�ยไจ้ ศักร�ช 878 ตัว หรือ 
พ.ศ.2059ตรงกับสมัยพญ�แก้ว (พ.ศ.2038-2068) 
ช�วเชียงใหม่และช�วต่�งเมืองปั้นดินจักก่อเมกเวียง
เชียงใหม่ปีต่อม�คือปีเมอืงเป้� ศักร�ช 879 ตวั หรอื พ.ศ.
2060 พญ�แก้วโปรดฯ ให้หมื่นปิงยีคุมก�รก่อกำ�แพง
เวียงด้วยอิฐเหล่�นั้น (พื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปริวรรต
โดยน�ยทน ตนมั่น สำ�นักน�ยกรัฐมนตรีจัดพิมพ์ พ.ศ.
2514 หน้� 70)

ก�รขุดค ้นท�งโบร�ณคดีครั้ ง น้ีพบข ้อมูลท�ง
ประวตัศิ�สตร์เพิม่ขึ้นอกีหล�ยประก�ร เช่น ก�รพบแนว
ปูนฉ�บซ้อน 2 แนว ณ บริเวณแจ่งศรีภูมิ ตลอดจนก�ร
ขุดค้นเปิดหน้�ดินให้เห็นโครงสร้�ง

ท�งสถ�ปัตยกรรมและวิศวกรรมท่ีรองรับนำ้�หนัก
แจ่งขน�ดใหญ่ที่เป็นจุดรับนำ้�ของเมืองเชียงใหม่จะช่วย
ให้ผู้สนใจท�งประวัติศ�สตร์ โบร�ณคดี สถ�ปัตยกรรม 
วิศวกรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ได้ศึกษ�กันต่อไป

สมโชติจึ ง ได ้ เสนอผ ่�นสำ�นักโบร�ณคดีและ
พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติท่ี 6 เชียงใหม่ ในก�รประชุม
ร่วมกันให้พิจ�รณ�เปิดบริเวณดังกล่�วเป็น “พิพิธภัณฑ์
เปิด” ของเมืองเชียงใหม่ โดยไม่ต้องปิดหลุมทดสอบ
บริเวณแจ่งศรีภูมิ เหมือนหลุมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในก�ร
ศึกษ�ของผู้สนใจต่อไปซึ่งได้รับคว�มเห็นชอบ

ต่อม� หจก.เฌอกรีน ได้บริจ�ควัสดุมุงหลังค�กัน
ฝนและแนวเหล็กป้องกันอันตร�ยและดำ�เนินก�รสร้�ง
ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดอีกแห่ง
หนึ่งในเมืองเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เปิด : ประตูเมืองช้ันใน แจ่งทัง้ส่ี
ด้าน และหอพญามังราย

เทศบ�ลนครเชียงใหม่สมัยน�ยวรกร ตันตร�นนท์ 
แห่งกลุ่มอ�นันทภูมิ เป็นน�ยกเทศมนตรีเทศบ�ลนคร
เชียงใหม่ (2528-2538) แต่งตั้งคณะทำ�ง�นท�งวิช�ก�ร 
นำ�โดย ดร.ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ.2480-2552) ศ.มณี พยอม
ยงค์ (พ.ศ.2473-2552) ทิว วิชัยขัทคะ (พ.ศ.2460-
2539) ผศ.จินตน�มัธยมบุรุษ (พ.ศ.2485-2555) และ 
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ศ.สรัสวดี อ๋องสกุล จัดทำ�ป้�ยประวัติศ�สตร์ประตู
เมืองช้ันใน5 ประตู และประวัติศ�สตร์แจ่ง 4 แจ่ง รวม
ทั้งหอพญ�มังร�ย รวม 10 แหล่ง  คือ 1) แจ่งศรีภูมิ  
2) แจ่งก๊ะตำ๊� 3) แจ่งกู่เรือง 4) แจ่งหัวลิน 5) ประตูช้�ง
เผือก 6) ประตูท่�แพ 7) ประตูเชียงใหม่ 8) ประตูแสน
ปุง 9) ประตูสวนดอก 10) หอพญ�มังร�ย (ดู เชียงใหม่ 
จัดพิมพ์โดยเทศบ�ลนครเชียงใหม่ไม่ปร�กฏปีพิมพ์ หน้� 
1-13) (ดู ภ�คผนวก 2)

กล�งเดือนสิงห�คม 2540 จังหวัดเชียงใหม่ น�ย
พล�กร สุวรรณรัฐ ขณะดำ�รงตำ�แหน่งผู ้ว ่�ร�ชก�ร
จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อม�เป็นองคมนตรี) ได้แต่งต้ังคณะ
ทำ�ง�นชุดหนึ่งต�มข้อเสนอของสมโชติ กรรมก�รมูลนิธิ
นวร�ชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่�ยเหนือ เรียกว่�คณะกรรมก�ร
ท�งวิช�ก�รในก�รจัดทำ�ป้�ยช่ือโบร�ณสถ�นในจังหวัด
เชียงใหม่ (คำ�สั่งลงวันท่ี 21 สิงห�คม 2540) พิจ�รณ�
จัดทำ�ป้�ยโบร�ณสถ�นและแหล่งประวัติศ�สตร์ในนคร
เชียงใหม่ โดยมีมูลนิธินวร�ชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่�ยเหนือเป็นผู้
สนับสนุนหลัก

โครงก�รนีไ้ด้รบัคว�มร่วมมอืจ�กทกุชมุชนทัง้ชมุชน
พื้นที่และชุมชนในจินตน�ก�ร

1. ชุมชนร�ชก�ร ช่วงผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่
สมัยน�ยพล�กร สุวรรณรัฐ และสมัยน�ยประวิทย์ สีห์
โสภณ ให้ก�รสนับสนุนเต็มท่ีท้ังในฐ�นะผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดและประธ�นมูลนิธินวร�ชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่�ยเหนือ

2. ชุมชนเจ้�น�ยฝ่�ยเหนือ ส่วนหน่ึงเป็นคณะ
กรรมก�รมูลนิธินวร�ชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่�ยเหนือ

ทำ � ห น ้ � ที่ เ ป ็ น ห ลั ก ก � ร จั ด ทำ � ป ้ � ย แ ห ล ่ ง
ประวัติศ�สตร์ 72 ป้�ย ในว�ระ 72 ปีในหลวง โดย
เฉพ�ะเจ้�วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ และคุณหญิงเจ้�ระวี
พันธุ์ สุจริตกุล

3. ชุมชนสงฆ์ ทุกวัดที่เกี่ยวข้องให้ก�รสนับสนุน
เป็นอย่�งดี

4. ชุมชนวิช�ก�ร ได้รับก�รสนับสนุนจ�กสถ�ปนิก
ใหญ่ คือ อ�จ�รย์ศิริชัย นฤมิตรเรขก�ร (ถึงแก่กรรม) 
เป็นประธ�นฝ่�ยภูมิทัศน์ ออกแบบป้�ยให้เหม�ะสม
กับแต่ละแห่งและตรวจตร�ก�รดำ�เนินง�นทุกป้�ย โดย
มีอ�จ�รย์สมโรจน์ จองธรรมกุล (ถึงแก่กรรมเม่ือ 2549) 

ครั้งดำ�รงตำ�แหน่งเลข�ธิก�รกรรม�ธิก�รสถ�ปนิก 
ล้�นน�ให้ก�รสนับสนุนเต็มที่

5. ชุมชนนักธุรกิจ ให้ก�รสนับสนุนด้�นก�รเงิน
ในก�รจัดทำ�ป้�ยส่วนใหญ่ ร�ค�ป้�ยละ 30,000 บ�ท

6. ชุมชนพื้นที่ ช�วบ้�นมีส่วนร่วมในก�รพิจ�รณ�
ข้อคว�ม แบบป้�ย และสถ�นที่ติดตั้ง โดยมีก�รประชุม
ช�วบ้�นก่อนเสมอ ต่อม�ในหล�ยพื้นที่ ช�วบ้�นได้
ร่วมกันฟื้นอดีตของชุมชนโดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชนและศูนย์ก�รเรียนรู้ในชุมชน เช่น ชุมชนวัดเกต 
ชุมชนวัดหมื่นส�ร ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดนันท�
ร�ม เป็นต้น

พิพิธภัณฑ์เปิด : เวียงสวนดอก
ผังของเวียงสวนดอกเป็นคันดินรูปสี่เหล่ียมจัตุรัส 

ย�วด้�นละประม�ณ 570 เมตร มีคูนำ้�ล้อมรอบทั้ง 4 
ด้�น ใน พ.ศ.1914 พญ�กือน� กษัตริย์ร�ชวงศ์มังร�ย 
(พ.ศ.1898-1928) โปรดฯ ให้สร้�งวดัสวนดอก และ พ.ศ.
1918 โปรดฯ ให้อัญเชิญพระบรมธ�ตุจ�กกรุงสุโขทัยม�
ประดิษฐ�น ถือเป็นเวียงพระธ�ตุ

โอก�สครบรอบ 50 ป ี  คณะแพทยศ�สตร ์ 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ (พ.ศ.2502-2552) รศ.นพ.นเิวศน์ 
นนัทจติ คณบดคีณะแพทยศ�สตร์ (ต่อม�ได้รบัก�รโปรด
เกล้�ฯ เป็นอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ 10 
พฤศจิก�ยน 2555) และคณะได้ฟื้นประวัติศ�สตร์เวียง
สวนดอก โดยมีสมโชติร่วมง�นด้วย ออกสำ�รวจสภ�พ
ที่เหลืออยู่ของคันดินเวียงสวนดอกและจัดทำ�ป้�ยแสดง
ประวัติศ�สตร์ของเวียงสวนดอก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด
อีกชุดหน่ึงที่ผู ้สนใจส�ม�รถเข้�ถึงเพ่ือเรียนรู ้ในพื้นที่
จริงได้

นอกจ�กนั้น มูลนิธิโรงพย�บ�ลสวนดอก คณะ
แพทยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่องค์คว�มรู้เกี่ยวกับเวียงสวนดอก 2 เล่ม คือ 
แหล่งเรียนรู้ท�งประวัติศ�สตร์สองข้�งท�งถนนสุเทพ 
เขียนโดยสมโชติ อ๋องสกุล (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎ�คม 
2553 พิมพ์ครั้งที่ 2 กันย�ยน 2553)และเวียงสวนดอก 
เขียนโดยศิริศักด์ิ อภิศักดิ์มนตรี (ธันว�คม 2555)



พิพิธภัณฑ์ผ้าทอบ้านหาดเส้ียว
อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

เรื่อง: ภ�ณุพงศ์ ข้�งจะง�ม 1

“ศรีสัชนาลัยสมัยนี้ ล้วนมีของดีหลากหลาย ชวน
กนัมาเน้อหญงิชาย มาเท่ียวซือ้ขายชืน่ชม แผ่นดนิเมือ่
สิ้นหน้านา ผู้หญิงทอผ้าสวยสม ผู้ชายตีเหล็กระงม 
อุดมสินค้าพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจกยกดอก มีดหอกดาบ
ถือลือเลื่อง ของกินของใช้ไม่เปลือง ประเทืองประจักษ์
นักบุญ” จ�กบทเพลงท่ีขับข�นกัน น�นม�บ่งบอกให้รู้
ว่� “ศรีสัชนาลัย” เมืองลูกหลวงแห่งร�ชธ�นีสุโขทัย   
ที่มีประวัติศ�สตร์จ�รึกถึงคว�มเป็นม�ของบ้�นเมือง 
วัฒนธรรมคว�มเป็นอยู่ที่คงคว�มเป็นเอกลักษณ์ 1 ใน 9 
อำ�เภอของ จังหวัดสุโขทัย ศรีสัชน�ลัยเป็นเมืองที่มีผู้คน
อ�ศัยอยู่หล�กหล�ยเชื้อช�ติเผ่�พันธุ์ คนพวนหรือไทย

พวน คือหนึ่งในจำ�นวนของชนกลุ่มช�ติพันธุ์ที่ม�อ�ศัย
อยู่ในตำ�บลห�ดเส้ียว อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

ความเป็นมาของชาวไทยพวน บ้านหาดเส้ียว
ช�วไทยพวนห�ดเสีย้ว ผูสื้บต่ออดตีของศรสีชัน�ลยั

ไว้ไม่ให้สูญห�ยไปจ�กคว�มทรงจำ� ช�วไทยพวนเป็น
คนไทยส�ข�หนึ่ง มีถิ่นฐ�นอยู่ท�งฝั่งแม่นำ้�โขงแขวง
เมืองเชียงขว�งบริเวณภูพ�น (ภูเข�) ประเทศล�ว คน
พวนยืนยันตนเองว่�เป็นคนไทย โดยสังเกตได้จ�กก�ร
พูดจ� เช่น ไทยบ้�นเต้อ (ใต้) ไทยบ้�นกล�ง ไทยบ้�น
เหนือ เป็นต้น

ทางเข้าชม สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

1  ครูโรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชน�ลัย จ.สุโขทัย
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ความเป็นอยู่ของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

ลักษณะการแหว่งของหาดทราย บริเวณริมแม่น�้ายม

เมือ่ประม�ณ ปีพทุธศกัร�ช 2370 คนพวนได้อพยพ
และถูกกว�ดต้อนจ�กถิ่นฐ�นเดิมคือเมืองพวน แขวง
เมืองเชียงขว�ง ประเทศล�วม�ตั้งรกร�กในประเทศไทย 
และมักจะตั้งชื่อหมู่บ้�นที่ตั้งขึ้นม�ใหม่ต�มชื่อเดิมหรือ
ต�มภูมิประเทศ คนพวนส่วนหน่ึงถูกกว�ดต้อนและ
อพยพด้วยคว�มสมัครใจ ม�ตั้งถิ่นฐ�นอยู่ที่ บ้�นห�ด
เสี้ยว อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย

คว�มหม�ยของคำ�ว่� ห�ดเสี้ยว หม�ยถึง ท่�นำ้�ท่ี
มีห�ดเสี้ยว คือ แหว่งไซ ประกอบกับห�ดทร�ย มีต้น
ส้มเสี้ยวใหญ่ (ต้นก�หลง) เป็นเครื่องหม�ยและตรงกับ
ชื่อถิ่นฐ�นเดิม จึงตั้งช่ือหมู่บ้�นว่� บ้�นห�ดเสี้ยว ส่วน
ตำ�น�นเล่�ข�นก�รตัง้ชือ่บ้�นห�ดเสีย้วนัน้ผูเ้ฒ่�ผูแ้ก่ทีน่ี่

เล่�ให้ฟังว่� สมัยก่อนธิด�ส�วเจ้�เมืองเชียงร�ยได้เสด็จ
ลงเรือห�ดที่เมืองแพร่และล่องเรือต�มลำ�นำ้�ยม เพื่อไป
เยีย่มธดิ�เจ้�เมอืงต�กซึง่เป็นพระสห�ย เมือ่ผ่�นหมูบ้่�น
นี้บังเอิญเกิดเรือรั่ว จึงแวะจอดย�เรือที่น่ี ครั้นเมื่อเสด็จ
เย่ียมชมหมู่บ้�นทรงถ�มช�วบ้�นว่�หมู่บ้�นนี้มีชื่อว่�
อะไร แต่ไม่มีผู้ใดตอบได้ เพร�ะไม่มีใครทร�บ จึงรับส่ัง
ให้หัวหน้�หมู่บ้�นตั้งชื่อหมู่บ้�นว่� บ้�นห�ดเซี่ยว ด้วย
ทรงเห็นว่�เป็นหมู่บ้�นท่ีมีแม่นำ้�ไหลแรง หรือแม่นำ้�ผ่�
เป็น 2 ส�ย แบ่งห�ดออกเป็นเส้ียว ช�วบ้�นที่น่ีเลยเรียก
ชื่อหมู่บ้�นห�ดเซี่ยวตลอดม� 2 

จนถงึเมือ่ปีพทุธศกัร�ช 2460 สมเดจ็กรมพระย�วชิ
ญ�ณวโรรสเสด็จที่วัดโพธิ์ไทร (ชื่อเดิมของวัดห�ดเส้ียว) 
ทรงโปรดรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อ บ้�นห�ดเซี่ยว เป็น บ้�น
ห�ดเส้ียว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นม�

ช�วพวนส่วนใหญ่ประกอบอ�ชีพท�งกสิกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบ้�น คำ�กล่�วกันจนติดป�ก คือ “ญิงเข็น
ฝ้�ย ช�ยตีเหล็ก” มีคว�มหม�ยว่� “หญิงทอผ้� ช�ยตี
เหล็ก”

ณ บ้�นห�ดเสี้ยว ช�วไทยพวนที่นี่ยังคงสืบส�น
วัฒนธรรมดั้งเดิมและหัวใจยังคงคว�มเป็นเลือดเนื้อเชื้อ
ไขของช�วไทยพวน  ยังรักและหวงแหนส่ิงที่บรรพบุรุษ
ได้สร้�งไว้เป็นมรดกให้ลูกหล�นอย่�งไม่มีวันเสื่อมคล�ย

ในก�รประกอบอ�ชีพหลังก�รทำ�น�ทำ�ไร่หญิงส�ว
ช�วห�ดเสี้ยวก็จะทอผ้�เพื่อจะใช้สอยในย�มจำ�เป็น
และใช้ในชีวิตประจำ�วัน ในอดีตน้ันก�รทอผ้�ยังไม่เป็น
ธุรกิจเหมือนปัจจุบันเพร�ะก�รทอผ้�ในอดีตเป็นก�ร
ทอเพียงใช้ในพิธีกรรม เป็นส่วนใหญ่ซ่ึงหญิงส�วของ
แต่ละครัวเรือนจะต้องเป็นผู ้ทอใช้กันเองภ�ยในครัว
เรือนเป็นก�รแสดงฝีมือของหญิงส�วแต่ละบ้�นเพร�ะ
เชื่อว่�ใครท่ีส�ม�รถทอผ้�ได้ดีนั้นผู้ใหญ่ก็จะม�สู่ขอให้
เป็นสะใภ้เพร�ะหญิงส�วบ้�นน้ันเป็นผู้มีฝีมือดี และเป็น
คนขยันขันแข็งซึ่งเป็นที่ช่ืนชมแก่ผู้พบเห็นช�วห�ดเสี้ยว
จึงนิยมที่จะคิดสร้�งสรรค์ลวดล�ยรูปแบบก�รทอที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพ�ะถิ่นของบ้�นห�ดเส้ียวซึ่งลวดล�ยต่�งๆ
ล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่�งดี 3

2  ห้องสมุดศูนย์ส่งเสริมอุตส�หกรรมภ�คที่ 3, สืบสานตำานานไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว, (พิจิตร:ไม่ปร�กฏสถ�นที่พิมพ์, 2540), หน้� 3-4
3  ภ�ณุพงศ์ ข้�งจะง�ม, ลวดลายผ้าทอชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำาเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, ก�รศึกษ�ก�รวิจัยเบื้องต้นระดับ

ปริญญ�ตรี ภ�ควิช�ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์, (เชียงใหม่:มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่), หน้� 5-6..
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ลักษณะของผ้าทอของหาดเสี้ยว
“ซิน่ท่ีนุง่ในชวีติประจ�าวนัถอืว่ามคีวามส�าคญักบั

วิถีการด�าเนินชีวิตของผู้หญิงหาดเสี้ยว”
ผ้�ทอของบ้�นห�ดเสี้ยวโดยทั่วไปจะเป็นผ้�ที่ผลิต

ขึ้นม�โดยมีจุดมุ่งหม�ยเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำ�
วันเป็นส่วนใหญ่ แต่เดิมมักจะทอด้วยผ้�ฝ้�ยที่ปั่นด้วย
มือและนำ�ไปย้อมสีธรรมช�ติ ลักษณะของสีท่ัวไปน้ันถ้�
เป็นผ้�ที่ใช้ง�นทั่วไปจะเป็นสีเข้ม เช่นสีแหล้ (สีนำ้�เงิน
เข้ม) หรืออ�จเป็นพื้นสีข�วสลับด้วยสีอื่น เช่นสีเขียว สี
แดง เช่นผ้�ข�วม้� ผ้�ห่ม ก�รทอจะทอด้วยวิธีธรรมด�
เป็นก�รขัดส�นกันของเส้นด้�ยหรือเป็นก�รทอยก 
ดอก เช่นผ้�ห่มหรือซิ่นมุก แต่มีผ้�บ�งชนิดที่ต้องทอ
ด้วยเทคนิคพิเศษ คือก�รจกหรือขิด ลักษณะพิเศษของ
ผ้�ชนิดนี้ในชุมชนห�ดเสี้ยวจะใช้โครงสีพหุรงค์ (Poly-
chrome) เช่นสีเขียว แดง และเหลือง

ซิ่นที่นุ่งในชีวิตประจำ�วันถือว่�มีคว�มสำ�คัญกับวิถี
ก�รดำ�เนินชีวิตของผู้หญิงห�ดเสี้ยวม�กกว่�ซ่ินท่ีทอไว้
ใช้สำ�หรับบ�งโอก�สเท่�น้ัน เช่นซ่ินตีนจกซ่ึงเป็นซ่ินท่ี
นุง่เฉพ�ะหญงิส�วหรือเด็ก และจะนำ�ม�นุง่เมือ่ถึงโอก�ส
พิเศษ ๆ เท่�นั้น ตลอดชีวิตของผู้หญิงห�ดเสี้ยวแต่ละ

คน จงึมซีิน่ตนีจกของตนเองคนละไม่กีผ่นื โดยทัว่ไปแล้ว
จะมีกันคนละประม�ณ 2-3 ผืน เนื่องจ�กโอก�สนุ่งมีไม่
ม�ก รวมท้ังส�ม�รถนุ่งได้ในช่วงวัยหนึ่งเท่�นั้น บ�งคน
เมื่ออ�ยุม�กเลิกนุ่งแล้วก็อ�จยกเป็นมรดกแก่ลูกหล�น
ที่เป็นหญิงไว้ใช้ต่อไป นอกจ�กนั้นก�รใช้ซิ่นตีนจกยัง
ต้องระมัดระวังกว่�ซิ่นทั่วไป ไม่นิยมซักบ่อยๆ เนื่องจ�ก
จะทำ�ให้สีซีดจ�งเร็ว จึงต้องระวังในก�รนุ่งโดยจะนุ่ง
ซิ่นธรรมด�ซ้อนอยู่ข้�งในป้องกันเหงื่อไคลไม่ให้จับซิ่น 
และเมื่อถอดเก็บก็ต้องปัดหรือสะบัดฝุ่น ผ่ึงลมไม่ให้อับ
ช้ืน แล้วจึงพับโดยกลับด้�นในของผ้�ซ่ินม�ไว้ข้�งนอก
ให้เรียบร้อยเก็บใส่กร่�ง (หีบ) มิดชิดมิให้แมลงเข้�ไป
กัดทำ�ล�ยเสียห�ย 4  

จะเห็นว่�ก�รใช้ซิ่นของผู ้หญิงช�วห�ดเสี้ยวนั้น 
นอกจ�กจะมีก�รเลือกใช้ต�มวัยและสถ�นะแล้ว ยังมี
ก�รใช้ซิ่นชนิดเดียวกันแต่ต่�งว�ระและกิจกรรมต�ม
สภ�พของซิ่น แม้ว่�จะส�ม�รถทอหรือผลิตได้เอง แต่
ช�วห�ดเส้ียวก็ใช้ประโยชน์จ�กผ้�ซิ่นตลอดช่วงชีวิต
ของตนรวมไปถึงตลอดช่วงอ�ยุก�รใช้ง�นของซ่ินแต่ละ
ผืน โดยไม่ปล่อยให้มีก�รสูญเปล่�ของทุนและแรงง�น
ที่ใช้ไปในก�รทอซิ่นเหล่�นั้นเลย

หญิงชาวไทยพวนกับการเข็นฝ้าย ผ้าตีนจกลายมนสิบหกบนกี่ทอผ้า

ภาพวาดสีน�้ามันวิถีชีวิตชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว จากสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า อ�าเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

4  ธน�ค�รแห่งประเทศไทย. (2543). เงินตราล้านนาและผ้าไท. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด มห�ชน, หน้� 90-91.
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นายสาธร โสรัจประสพสันติ กับสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า

ตีนจก คือเชิงผ้�ซิ่นมีคว�มกว้�งประม�ณ 10 นิ้ว 
ย�วประม�ณ 1.70 เมตรมีกรรมวิธีในก�รทอแตกต่�ง
ไปจ�กผ้�ชนิดอื่น ซ่ึงทำ�ให้เกิดเป็นล�ยละเอียดหล�ย
สีสลับกัน แต่ก่อนตีนจกจะทอด้วยฝ้�ยผสมกับไหม
หม่อน (เนื่องจ�กห�ดเสี้ยวไม่มีก�รเลี้ยงไหม จึงต้องใช้
วิธีก�รแลกซื้อจ�กพ่อค้�ที่ม�จ�กโคร�ช หรือจังหวัด
เลย) ก�รทอตีนจกนั้นจะต้องใช้คว�มอดทนประณีตกว่�
จะทอเสร็จผืนหน่ึงใช้เวล�หล�ยเดือน หรือข้�มปี (ไม่ได้
หม�ยคว�มว่�ใช้เวล�ทอตลอดท้ังวัน แต่ใช้เวล�ท่ีเหลือ
จ�กง�นประจำ�) 

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ)

ผู้สืบเช้ือสายมรดกชาวไทยพวน บ้านหาด
เสี้ยว  

น�ยส�ธร โสรัจประสพสันติ เป็นบุตรคนท่ี 1 ใน
จำ�นวน 9 คน ของน�ยอินทร์ กะบ�ย และน�งฮ่อน 
กำ�หนด เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษ�ยน 2485 ณ บ้�นเลขท่ี 
85 หมู่ 3บ้�นห�ดสูง อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย   
เมื่ออ�ยุ 4 ขวบ พ่อแม่ย้�ยครอบครัวไปสร้�ง บ้�นหลัง
ใหม่นี่ได้เลขที่ 12 หมู่ 4 บ้�นใหม่ ตำ�บลบ้�นห�ดเสี้ยว 
อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัดสุโขทัย  อ�ยุ 7 ขวบถึงเกณฑ์
เข้�โรงเรียน ได้เรียนชั้น ป.1 ถึง ป.4 ท่ีโรงเรียนบ้�นห�ด

สูง ปัจจุบันนี้คือ โรงเรียนอนุบ�ลศรีสัชน�ลัย (บ้�นห�ด
สูง) ด้วยฐ�นะท�งบ้�นย�กจน และมีน้องๆอีกหล�ยคน 
เด็กช�ยส�ธร ในขณะน้ันจึงไม่มีโอก�สได้เรียนต่อใน
ระดับช้ันสูงขึ้นไปทั้งที่มีคว�มใฝ่ฝันอย�กเรียนต่อเป็น
ที่สุด พ่อมีคว�มสงส�รลูกจึงพ�ไปฝ�กเป็นเด็กท้�ยรถ
ชักไม้ อยู่ที่ตำ�บลบ้�นตึก อำ�เภอศรีสัชน�ลัย จังหวัด
สโุขทยั เพือ่ไม่ให้คดิม�กทีเ่หน็เพือ่นๆสนทิได้เรยีนต่อกนั
เกือบทุกคน  เด็กท้�ยรถชักไม้ได้ไม่น�น ก็ล้มป่วยเป็นไข้
ม�ล�เรียเจียนต�ยจึงกลับม�พักรักษ�ตัวที่บ้�น เมื่อห�ย
ป่วยไม่ได้กลับไปทำ�ง�นท่ีเดิม แต่ม�รับจ้�งดำ�น� เกี่ยว
ข้�ว ได้ค่�แรงวันละ 3 บ�ท 50 สต�งค์ ค่�แรงท่ีได้ม�
นำ�ม�ช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว 

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร  โสรัจประสพสันติ)

จากเด็กรับจ้างสู่สังคมผ้า
“จะต้องสร้างชีวิตของตนเองให้ส�าเร็จจงได้”
น�ยส�ธร โสรัจประสพสันติ เป็นผู้มีคว�มขยันหม่ัน

เพียร วิริยะอุส�หะ ประกอบกับคว�มกระตือรือร้นอยู่
เสมอ ก�รรับจ้�งดำ�น�เก่ียวข้�วอย่�งเดียวนั้นคงได้เงิน
น้อยแต่ง�นหนัก กลับมองว่�ก�รข�ยขนมจีนได้เงินดี
กว่�จึงหันม�ทำ�ขนมจีนห�บเร่ข�ยเองเป็นพ่อค้�เร่ข�ย
ขนมจีนอยู่ได้ไม่น�นญ�ติที่บ้�นห�ดเส้ียวมีข้อเสนอว่�
เจ้�ของร้�นเย็บเสื้อผ้�ที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องก�รคน
ไปทำ�ง�นบ้�นและเล้ียงลูกให้เข� แล้วเข�จะสอนตัดเย็บ
เส้ือผ้�ให้ฟร ีจงึตดัสินใจไปทนัท ีเมือ่ไปถงึกพ็บว่�เจ้�ของ
ร้�นมองด้วยส�ยต�ดูหมิ่น

ว่�เป็นเด็กบ้�นนอก จึงตั้งปฎิธ�นอย่�งมุ่งมั่นว่� 
“จะต้องสร้างชีวิตของตนเองให้ส�าเร็จจงได้” แต่พบ
ว่�ที่นี้

ไม่ได้ให้อะไรที่ทำ�ให้ชีวิตนี้ดีขึ้นเลยจึงติดต่อน้�ช�ย
ที่อยู่อำ�เภอบ้�นหมี่ จังหวัดลพบุรี ซ่ึงทำ�ง�นเป็นผู้ช่วย
น�ยสถ�นีรถไฟบ้�นหมี่เพื่อขอทำ�ง�นน้�ช�ยบอกว่� 
“เธอความรู้น้อย คงท�าได้เฉพาะงานเช็ดตู้รถไฟ ถาง
หญ้าริมทางรถไฟ จะท�างานในต�าแน่งสูงๆ คงเป็นไป
ไม่ได้ เป็นได้แค่คนการรถไฟเท่านั้น” จ�กคำ�พูดของน้�
ช�ย ไม่ได้ทำ�ให้คว�มตั้งใจอย�กทำ�ง�นก�รรถไฟน้อยลง
เลย จึงทำ�ง�นในตำ�แหน่งคนก�รรถไฟ ด้วยคว�มขยัน
และอดทน  จึงเกิดคว�มคิดได้ว่�เช็ดตู้รถไฟถ�งหญ้�ริม
ท�งรถไฟไม่ใช่อ�ชีพที่นำ�ท�งก้�วหน้�ม�สู่ตนได้ จึงขอ
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ล�ออกจ�กคนก�รรถไฟ โดยตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่� 
จะต้องมีร้�นตัดเย็บผ้�เป็นของตนเอง และตัวเองได้เป็น 
“เถ้�แก่” จึงได้ติดต่อห�ร้�นเย็บเสื้อผ้�ที่บ้�นหมี่ ผล
ปร�กฎว่�ได้เย็บผ้�ที่นี่ และร�ยได้ดีขึ้น แต่หัวใจรักก�ร
เดินท�งยังไม่สิ้นสุด เพื่อนท่ีกรุงเทพฯ ได้ชวนไปทำ�ง�น
ร้�นตดัเยบ็เสือ้ผ้�ด้วยกนั เพร�ะร�ยได้สงูกว่�ทีท่ำ�อยู ่จงึ
ได้ตัดสนิใจไปทนัที ด้วยคว�มอย�กได้คว�มรูด้้�นก�รตดั
เย็บเสื้อผ้� จึงไปเรียนที่โรงเรียนก�รช่�งพระนครเหนือ
บัดนี้คว�มฝันอย�กเรียนต่อในวัยเด็กได้เป็นจริงแล้ว แต่
เป็นก�รตดัเยบ็เสือ้ผ้� เหมอืนจะบอกอะไรบ�งอย่�ง เม่ือ
สำ�เรจ็ก�รศึกษ�ได้ทำ�ง�นอยูท่ีเ่ดมิจนวนัเวล�ผ่�นไปเนิน่
น�นพอสมควร เวล�ผ่�นไปคว�มเชี่ยวช�ญท�งด้�นก�ร
ตัดเย็บเสื้อผ้�ก็เพิ่มม�กข้ึน

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )

ทว่� ชีวิตเหมือนดั่งละครโรงใหญ่ มีผู้ชักนำ� ให้น�ย
ส�ธร เข้�สู่วงก�รบันเทิงในฐ�นะตัวประกอบภ�พยนตร์
อยู่หล�ยเรื่อง ได้มีโอก�สรู้จักบุคคลในวงก�รบันเทิง
ม�กม�ยหล�ยท่�น จึงทำ�ให้ตนมีหัวใจรักก�รเดินท�ง 
เห็นว่�กรุงเทพฯไม่ใช่เมืองท่ีน่�อยู่สำ�หรับตนจึงย้�ยไป
อยู่ท่ีเมืองรถม้� ลำ�ป�ง เนื่องจ�กมีน้องส�วอยู่ที่นั่น โดย

ไปรับจ้�งตัดเย็บเส้ือผ้� และข�ยสินค้�ประเภทเครื่อง
ประดับเล็กๆน้อยๆ

ชีวิตท่ีผกผันจาก “พระเก่า  เป็น “ผ้าเก่า”
ชีวิตผกผันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ไปเยี่ยมชมร�ยก�ร

ของสถ�นีโทรทัศน์ช่อง 8 ลำ�ป�ง จึงได้พบกับบุคคล
สำ�คัญต่อชีวิตท่�นหนึ่ง คือ น�ว�อ�ก�ศเอกวิมล เสน�
ณรงค์ ซึ่งเคยพบกันม�แล้วในวงก�รบันเทิง 

น�ยส�ธรได้ตรงเข้�ไปยกมือไหว้ทักท�ย ในจังหวะ
ที่ท ่�นรับไหว ้ น้ัน น�ยส�ธรได ้เหลือบไปมองเห็น
แหวนที่มีหัวอันงดง�มม�กบนนิ้วมือของท่�น จึงเอ่ย
ป�กชม”แหวนท่�นสวยม�กครับ”

“เพิ่งจะซื้อที่ล�าปาง ราคาวงละ 300-400 บาท” 
พอได้ยินเช่นน้ันก็รู้สึกแปลกใจว่�ทำ�ไมจึงร�ค�แตกต่�ง
จ�กแหวนที่ตัวเองนำ�ม�ข�ย ท่�นได้เอ่ยถ�มว่�มีข�ย
ไหม ตอบท่�นว่�มี และท่�นได้ให้น�มบัตรไว้ จึงนำ�ไป
ข�ยให้ท่�นอยู่บ่อยครั้ง เมื่อสะสมเงินทองไว้พอจะตั้ง
ครอบครัวได้ น�ยส�ธรตัดสินใจกลับม�บ้�นที่อำ�เภอ
ศรีสัชน�ลัย เพื่อสู่ขอ น�งส�วยุพร เขียนทอง เป็นคู่
ชวีติ โดยพกัอ�ศัยอยูบ้่�นแม่ย�ยทีบ้่�นห�ดเส้ียว กจิก�ร
ตดิต่อข�ยหวัโป่งข�มกย็งัจะข�ยอยูเ่ป็นประจำ� ท่�นเหน็
ว่�เป็นคนจังหวัดสุโขทัย วันหนึ่งท่�นบอกว่� “ส�ธร ม�
คร�วหน้�อย่�ลืมห� “พระเก่า” ม�ให้ดูด้วย” น�ยส�ธร
ได้ยินว่� “ผ้าเก่า” ผ้�เก่�เป็นอย่�งไรนะ น�ยส�ธรรู้สึก
แปลกใจม�กแต่ไม่ได้ถ�มใคร จนวันหนึ่งเห็นผู้หญิงช�ว
ไทยพวนบ้�นห�ดเส้ียวนุ่งซ่ินไปวัด ซ่ินน้ันสวยง�มม�ก
มีลวดล�ยแปลกต�อยู่หล�ยล�ย ซึ่งเป็นผ้�ซิ่นเก่�จึงคิด
ว่�นี่แหละคือผ้�ซ่ินเก่�จึงไปถ�มญ�ติเกี่ยวกับผ้�ซิ่นที่
ช�วบ้�นนิยมใส่ไปวัด ญ�ติบอกซ่ินที่เห็นน้ัน คือ “ซิ่น
ตีนจก” มีวิธีก�รทอที่ยุ่งย�กม�ก เข�ข�ยกันร�ค�แพง
นะน�ยส�ธรจึงขอยืมผ้�ซ่ินตีนจกไปให้ น�ว�อ�ก�ศ
เอกวิมล เสน�ณรงค์ ดู แล้วถ�มญ�ติว่� ถ้�เข�จะขอ
ซ้ือจะข�ยผืนละเท่�ไหร่ ได้รับคำ�ตอบว่� ผืนละ 300 
บ�ท บังเอิญมีอยู่ 3 ผืน จึงรับเอ�ไปท้ังหมด เม่ือน�ว�
อ�ก�ศเอกวิมล เสน�ณรงค์เห็นก็หัวเร�ะ พูดว่� “ผม
ต้องก�รพระเก่� ไม่ใช่ผ้�เก่�” ท่�นจึงกรุณ�แนะนำ�ให้
เอ�ไปให้หม่อมดษุฎ ีบรพิตัร ทีเ่ป็นผูส้นใจเรือ่งผ้� หม่อม
ดุษฎี บริพัตร สนใจรับซื้อไว้ทั้ง 3 ผืน และยังบอกว่�ถ้�
มีอีกก็เอ�ม�ข�ยให้ด้วย น�ยส�ธรได้เส�ะห�ผ้�ตีนจก

ผ้าเก่าท่ีจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า



 ร่มพยอม  15 

โบร�ณและทำ�ขึ้นใหม่ไปข�ยให้หล�ยครั้ง แต่ด้วยโทน
สีผ้�ตีนจกเป็นเพียงแค่พื้นสีแดง มีสีสันฉูดฉ�ดบ้�งผสม
กันไป หม่อมดุษฎี บริพัตร จึงได้แนะนำ�ให้ทำ�ข้ึนม�ใหม่
ให้แปลกไปจ�กของเดิมบ้�ง

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )

จากผ้าเก่าสู่ความรู้ใหม่
เมื่อน�ยส�ธรนำ�ผ้�ไปข�ยให้หม่อมดุษฎี บริพัตร 

ก็พบอ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน ซ่ึงเป็นเจ้�ของศูนย์ศิลปะ
นวลน�ง ได้ม�ที่บ้�นของหม่อมดุษฎี บริพัตร ได้เห็น
ผ้�ซิ่นตีนจกก็เอ่ยป�ก “ผมก็สนใจนะถ้ามาคราวหน้า
หม่อมไม่เอาผืนไหนผมจะเอาเอง แต่ต้องบอกราย
ละเอียดผ้าตีนจกได้ ว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้าง 
เพราะจะเอาไปสอนนักศึกษาท่ีมหาลัยศิลปากร” น�ย
ส�ธรได้ทำ�ต�มคำ�ขอร้องของอ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน คือ
เมื่อไปซื้อตีนจกเก่�ต�มบ้�น ก็จะถ�มคนแก่อยู่เสมอว่� 
ผ้�ผืนนั้นชื่อล�ยอะไร ล�ยน้ันๆมีคว�มหม�ยว่�อย่�งไร
บ้�ง และได้ทำ�ก�รจดบันทึกไปให้อ�จ�รย์อวบ ส�นะ
เสน ทุกครั้งท่ีไปข�ยผ้�

วันหนึ่งอ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน ถ�มว่� “สาธร จก
บ้านแกทั้งหมดมีกี่ลาย” น�ยส�ธรกลับม�ถ�มคนแก่ 
ท่�นเหล่�นัน้ได้ให้คว�มร่วมมอืเป็นอย่�งด ีมกี�รถกเถยีง
กันในกลุ่มอย่�งสนุกสน�น มีล�ยดังน้ี เครือน้อย เครือ
กล�ง เครือใหญ่ สี่ขอ แปดขอ นำ้�อ่�ง สิบสองหน่วยตัด 
มนสบิหก และสองท้อง ถกเถยีงกนัได้จบแค่นี ้กเ็ลย สรปุ
ได้ว่� “ตีนจกไทยพวนศรีสัชนาลัยมีท้ังหมดเก้าลาย”

อ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน ยังไม่สิ้นสุดคว�มเป็นผู ้
ใฝ่รู้แท้ ได้ถ�มต่อไปอีกว่� “ตีนจกแต่ละลายใช้ต่อผ้า
ซิ่นอะไรบ้าง” และยังถ�มต่อไปอีกว่�

“ผ้าตีนจกบ้านแกเก่านี้มีอีกไหม”
“มีครับ”
“อยากได้เก่าประมาณ 70-80 ปีขึ้นไป และเก่ากว่า

นี้มีอีกไหม”
“มีครับแต่มันขาดสภาพไม่สมบูรณ์”
“ผมอยากได้ขาดๆ ถ้าได้มา กรุณาจดชื่อคนทอ ชื่อ

ลาย บ้านเลขที่เจ้าของผ้ามาให้ด้วย”
น�ยส�ธรเส�ะห� แต่ได้ไปเพียง 6 ผืน ช�วบ้�นจะ

ไม่เอ�เงิน ก็เลยให้ไปคนละ 30 บ�ท น�ยส�ธร นำ�ไปให้
อ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน โดยไม่คิดเงิน ก็ได้รับคำ�ขอบคุณ
จ�กอ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน เป็นอย่�งม�กเวล�ผ่�นม�
เดือนเศษ น�ยส�ธรได้ไปที่บ้�นอ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน 
อ�จ�รย์ได้ชวนให้ขึ้นไปที่ห้องแสดงง�นศิลปะ เพ่ืออวด
เตียงโบร�ณท่ีซื้อม�จ�กจังหวัดอยุธย� เป็นเตียงไม้เก่�
สวยง�มม�ก ที่ห้องน้ีน�ยส�ธรได้เหลือบไปเห็นผ้�ซ่ิน
ตีนจกเก่� ที่เคยแถมให้อ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน โดยไม่
คิดเงนิ เพร�ะคิดว่�เป็นของเก่�ข�ดแล้วคงไร้ค่�ร�ค� แต่
ปร�กฏว่�อ�จ�รย์อวบ ส�นะเสน นำ�ม�เชิดชไูว้อย่�งของ
ลำ้�ค่� จัดแสดงไว้ในท่ีสวยง�มมีไฟส่อง เขียนช่ือล�ยผ้� 
ชือ่คนทอ และบ้�นเลขทีข่องคนทอบนใบล�น ดศูกัดิส์ทิธิ์ 
ทำ�ให้เกดิคว�มปลืม้ปิตยินิดท่ีีเหน็ชือ่ช�วบ้�นผูย้�กไร้ ได้
มีเกียรติม�ปร�กฏอยู่ในสถ�นที่อันมีชื่อเสียง

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )

ผ้าซิ่นตีนจก ๙ ลายนายสาธรและนางยุพร โสรัจประสพสันติทูลเกล้าฯถวายผ้าพื้นเมืองแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
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จากความรู้สู่แนวคิดอนุรักษ์
น�ยส�ธรได้ฉุกคิดข้ึนม�ว่� “เราก็เป็นคนพวนโดย

แท้เป็นลูกหลานผู้สร้างลายผ้า ถ้าเรามีบ้านสักหลัง
หนึง่ เราจะมห้ีองแสดงผ้าตนีจกผ้าเก่าโบราณและข้าว
ของเคร่ืองใช้ต่างๆ เพื่ออวดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ให้ลูกหลานคนพวน คนต่างถิ่น และต่างชาติได้มา
ชื่นชมศึกษา” อีกทั้งตนเองก็ได้แสดงคว�มกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ ด้วยก�รได้มีส่วนสืบส�นภูมปัญญ�ช�วบ้�น
ด้�นก�รทอผ้�ที่บรรพบุรุษนำ�ติดตัวม�จ�กเมืองพวน 
แขวงเมอืงเชยีงขว�ง ประเทศล�ว อนัเป็นถิน่เดมิของช�ว
ไทยพวนศรีสัชน�ลัย ด้วยปณิธ�นอันแน่วแน่ของคว�ม
คิด สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำา จึงเกิดขึ้นม�ภ�ยใต้แรง
บันด�ลใจนั้นเอง ส�ธรพิพิธภัณฑ์ผ้�ทองคำ�ได้จัดแสดง
ผ้�ทอต่�งๆ ที่ได้จ�กก�รสะสมจ�กก�รบริจ�คบ�งส่วน 
ก�รแสดงเรือ่งร�วคว�มเป็นม�ของผ้�ทอล�ยโบร�ณของ
ช�วไทยพวน บ้�นห�ดเสี้ยว ไว้อย่�งครบถ้วน ไม่ว่�จะ
เป็นจกเก้�ล�ยบ้�นห�ดเสี้ยว ผ้�ท่ีใช้ในพิธีบวชน�คด้วย
ขบวนช้�ง ผ้�ที่ใช้ในพิธีแต่งง�น ซ่ึงล้วนเป็นเอกลักษณ์
ผ้�ทอมือของช�วไทยพวน บ้�นห�ดเสี้ยว ท่ีสืบทอดต่อ
กันม�นับร้อยๆปี

การจัดแสดงผ้าซ่ินทองค�า

การจัดแสดงผ้าทอต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้ ภายในพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดงผ้าทอในพิธีกรรมและใช้ในชีวิตประจ�าวันภายในพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดงผ้าทอต่างๆ

นอกจ�กนี้รอบนอกบริเวณพิพิธภัณฑ์ยังรวบรวม
บ้�นเรือนไม้โบร�ณที่จัดแสดงเครื่องใช้ในครัวเรือน ก�ร
จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในก�รเกษตรกรรม  
ก�รส�ธิตก�รทอผ้�อยู่ใต้ถุนบ้�น บ้�นเรือนโบร�ณซ่ึง
จัดแสดงถึงวิถีชีวิตของช�วไทยพวน บ้�นห�ดเสี้ยวได้
อย่�งดี ไว้ให้ชมและศึกษ�แก่ผู้สนใจทั้งช�วไทยและช�ว
ต่�งประเทศ อีกทั้งยังมีสถ�นท่ีจำ�หน่�ยผ้�ทอพื้นเมือง 
อ�ทิ  ผ้�ซิ่น ผ้�ซิ่นตีนจก ผ้�ข�วม้� ผ้�คลุมไหล่ และ
เส้ือผ้�พื้นเมืองสำ�เร็จรูป ของท่ีระลึกต่�งๆซ่ึงจัดว่�เป็น
ของดีประจำ�อำ�เภอศรีสัชน�ลัยอีกด้วย
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สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�า
ด้วยคว�มรักและคว�มหวงแหนมรดกอันมีค่�ของ

บรรพบุรุษที่มีก�รสืบทอดต่อกันม�ผ่�นลูกหล�นหล�ย
ชั่วอ�ยุคนจนถึงปัจจุบัน ก�รรวบรวมคว�มรู ้ ท่ีเป็น
ภูมิปัญญ�ช�วบ้�นห�ดเสี้ยวไว้รวมกันในพิพิธภัณฑ์
แห่งนี้จึงถือได้ว่�เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีคุณค่�ควรแก่ก�ร
อนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษ�เรียนรู้ทำ�ให้เกิด
คว�มภ�คภูมิใจในภูมิปัญญ�ของบรรพบุรุษของตน 

“ส�ธรพพิธิภณัฑ์ผ้�ทองคำ� บ้�นห�ดเสีย้ว ไม่ใช่เป็น
ของใครคนใดคนหนึ่ง  แต่ท่ีแห่งน้ีเป็นขุมทรัพย์ท่ีมีค่� มี
คุณค่� ไม่ส�ม�รถประเมินค่� ประเมินร�ค�ได้    จึงเป็น
มรดกท�งวัฒนธรรมของลูกหล�นช�วบ้�นห�ดเสี้ยวท่ี
ต้องช่วยกันดูแลรักษ�และอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่ห�ดเสี้ยว 
ศรีสัชน�ลัยต่อไป”

(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ)
ที่อยู่: 477/2 ต.ห�ดเสี้ยว อ.ศรีสัชน�ลัย จ.สุโขทัย 

64130 โทร. 055 671143 แฟกซ์. 055 630119
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ยุ้งข้าวใต้ถุนจัดแสดงเคร่ืองมือ เครื่องใช้เกษตรกรรม

เรือนโบราณของชาวไทพวน บ้านหาดเสี้ยว



พิพิธภัณฑ์งานศิลป์เมืองละกอน 
วัดปงสนุกเหนือ อ�าเภอเมือง จังหวัดล�าปาง

เรื่อง : ฐ�ปกรณ์  เครือระย� 1

นครล�ำปำง เป็นพื้นท่ีที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและงำนศิลปกรรมท่ี
มีคุณค่ำ มีควำมหลำกหลำยในด้ำนรูปแบบ และยุคสมัย โดยงำนศิลปกรรม
ทั้งหลำยไม่ว่ำจะเป็น พระพุทธรูป สัตภัณฑ์ ธรรมำสน์ อำสนะ รวมไปถึงส่วน
ประกอบทำงสถำปัตยกรรมอื่นๆ ภำยในวัด งำนศิลปะเหล่ำนี้เชื่อมโยงควำมเชื่อ 
ศรัทธำ ในพระพุทธศำสนำและกำรด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของชำวล้ำนนำในอดีต 
สะท้อนให้เหน็ถงึคณุค่ำของศลิปวัฒนธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพำะตวัอนัโดดเด่น
ล้วนแล้วแต่มีควำมสัมพันธ์กับประวัติศำสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนนั้นๆ

1  อ�จ�รย์คณะศิลปศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่.
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ยุคหนึ่งของเมืองล�ำปำงน้ันในช่วงปี พ.ศ. 2400-2454 มีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่ง ท่ีถือเป็นบุคคล
ทำงประวัติศำสตร์ล�ำปำงที่มีควำมส�ำคัญยิ่ง นั่นคือครูเมืองละกอน หรือครูบำอำโนชัยธรรมจินดำ
มุนี เจ้ำคณะเมืองล�ำปำงรูปแรก เจ้ำอำวำสวัดปงสนุกเหนือ ถือเป็นบุคคลส�ำคัญท่ีได้ท�ำกำรจด
บันทึกข้อมูลเรื่องรำวส�ำคัญๆ ของบ้ำนเมืองของนครล�ำปำงในยุคนั้น รวมไปถึงกำรถ่ำยทอด
สรรพวิชำต่ำงๆ โดยเฉพำะงำนศิลป์อันเก่ียวเน่ืองกับพระศำสนำ โดยงำนศิลปกรรมที่ครูบำโนฯ 
ไม่ปรำกฏไว้แต่เพียงท่ีวัดปงสนุกเท่ำน้ัน ท่ำนยังเดินทำงไปสร้ำงงำนพุทธศิลป์ตำมวัดต่ำงๆ รวม
ถึงกำรบูรณะซ่อมแซมโบรำณสถำน โบรำณวัตถุ เช่น กำรสร้ำงพระพุทธรูป หีบพระคัมภีร์ คัมภีร์ 
สัตภัณฑ์ รวมถึงกำรจำรคัมภีร์ ต�ำนำน ต�ำรำยำสมุนไพร ตลอดจนถึงกำรบันทึกเหตุกำรณ์ต่ำงๆ
อย่ำงมำกมำย ท�ำให้งำนพุทธศิลป์ในยุคของท่ำนมีเอกลักษณ์เฉพำะที่โดดเด่น

วัดปงสนุก
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จำกบันทึกของท่ำนท่ีกล่ำวถึงกำรเดินทำงไปท�ำนุ
บ�ำรุง ซ่อมแซม และสร้ำงงำนพุทธศิลป์ตำมท่ีต่ำงๆ ท้ัง
ในตัวจังหวัดล�ำปำง ต่ำงอ�ำเภอ รวมไปถึงต่ำงจังหวัด
ที่ใกล้เคียง ท�ำให้คณะศรัทธำชุมชนบ้ำนปงสนุกบำง
กลุ่ม 2 ลงส�ำรวจพื้นที่ตำมบันทึกของท่ำน ปรำกฏว่ำพบ
ร่องรอยตำมที่ท่ำนบันทึกไว้ เช่นกำรปั้นพระพุทธรูป มี
ลกัษณะเป็นเอกลกัษณ์เฉพำะท่ีคล้ำยกนัในทกุวดั เว้นแต่
ขนำดขององค์พระ ผลงำนของท่ำนบำงช้ิน ครูบำโนไม่
ได้สร้ำงเองแต่ท่ำนน่ำจะมีช่ำงฝีมือที่ท่ำนไว้ใจคอยผลิต
งำนศิลปกรรมตำมกำรออกแบบของท่ำนซ่ึงในปัจจุบัน
ผลงำนของท่ำนมำกกว่ำ 60 แห่ง ท่ียังคงสภำพดีและ
สมบูรณ์ซึ่งสำมำรถน�ำผลงำนของท่ำนมำท�ำกำรศึกษำ 
รูปแบบ แนวคิด เทคนิค กำรสร้ำง คติควำมเชื่อท่ีเป็น
ประโยชน์ทำงงด้ำนงำนศิลปกรรม 

กำรเดินทำงของครูบำโนตำมบันทึกของท่ำน ตำม
สถำนที่ต่ำงๆ จึงมีควำมน่ำสนใจทั้งในทำงด้ำนสังคม 
ทำงด้ำนจิตวิทยำ ด้ำนสรรพเทคนิคและวิชำช่ำง ซ่ึงกำร
สร้ำงงำนพุทธศิลป์ทำงพระพุทธศำสนำของท่ำนถือเป็น
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคำวำมสัมพันธ์เชิงชุมชนพื้นถิ่น
ที่มีควำมน่ำสนใจ โดยกำรงำนศิลป์แสดงถึงบำรมีและ
อ�ำนำจเชิงสังคม สิ่งเหล่ำน้ีผู้ศึกษำได้มีควำมสนใจ และ
ต้องกำรเก็บรวบรวมรูปแบบงำนศิลปกรรมเชิงช่ำง โดย
เฉพำะพระพุทธรปู พระประธำนตำมวดัต่ำงๆ ตำมทีท่่ำน
ครูบำโนได้ไปสร้ำงไว้ เพื่อที่จะอนุรักษ์รักษำงำนศิลปะที่
มเีอกลกัษณ์เฉพำะและเกดิขึน้ในยคุสมยัหนึง่ทีพ่ระพทุธ
ศำสนำในจังหวัดล�ำปำง ได้รุ่งเรืองโดยผ่ำนกำรสร้ำงงำน
ทำงพุทธศิลป์เพ่ือถวำยเป็นพุทธบูชำอย่ำงมำกมำย

พุทธศิลปกรรมสกุลช่างครูบาโน
งำนพุทธศิลปกรรมท่ีครูบำโนสร้ำงในช่วงท่ีท่ำน

มีชีวิตนั้น ไม่ได้ปรำกฏแต่เพียงวัดปงสนุกเท่ำนั้น ตำม
บันทึกปั๊บสำของท่ำนที่ได้จดบันทึกสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีทำง
วัดได้มีกำรคนพบ ท�ำให้คณะศรัทธำชุมชนบ้ำนปงสนุก
น�ำโดยพระน้อย นรุตฺตโม ผู้ช่วยเจ้ำอำวำสวัดปงสนุก
เหนือ, อำจำรย์อนุกูล ศิริพันธุ์, อำจำรย์วีระศักดิ์ ของ
เดิมและผู้วิจัยส�ำรวจพื้นที่ ติดตำมผลงำนครูบำโนตำม
บันทึกของท่ำน ปรำกฏร่องรอยตำมที่ท่ำนบันทึกไว้โดย
ชัดเจน เช่น กำรปั้นพระพุทธรูปไว้ตำมวัดต่ำงๆ ในเขต

กำรปกครอง(ฝ่ำยสงฆ์) ช่วงระยะเวลำทีท่ำนมีชีวิตอยู่ 
โดยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพำะคล้ำยๆกันเกือบ
ทุกวัดเว้นแต่ขนำดขององค์พระพุทธรูป

 กำรสร้ำงเครื่องพิธีกรรมทำงพระพุทธศำสนำ 
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในงำนท่ีส�ำคัญที่ครูบำโนได้สร้ำงถวำย
ไว้กับพระพทุธศำสนำ จดุเด่นของลกัษณะงำนน้ันถ้ำเป็น
งำนพุทธศิลป์เคร่ืองไม้ ก็จะเป็นกำรทำรัก ทำหำง(ชำด) 
ปิดทอง และประดับตกแต่งด้วยกระจกจืน ซึ่งนับวัน
ลักษณะงำนดังกล่ำวจะสูญหำยไปและเส่ือมสภำพในยุค
ปัจจุบัน ส่ิงเหล่ำนี้คนในชุมชน ร่วมกับนักวิชำกำรท้อง
ถิ่นได้ศึกษำค้นคว้ำและมีกำรเชื่อมต่อถึงประวัติศำสตร์
กำรสร้ำง เพื่อที่จะอนุรักษ์รักษำเอกลักษณ์ของงำน
ศิลปะท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะ ซ่ึงลักษณะดังกล่ำวได้เกิด
ขึ้นในยุคที่พระพุทธศำสนำในเมืองล�ำปำงมีควำมเจริญ
รุ่งเรือง โดยแสดงออกผ่ำนกำรสร้ำงงำนทำงพุทธศิลป์
เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำอย่ำงมำกมำยในยุคสมัยของ
ครูบำโน

พิพิธภัณฑ์งานศิลป์เมืองละกอน วัดปงสนุก
เหนือ

วดัปงสนกุ หรอืวดัปงสนกุเหนอื ตัง้อยูใ่นเขต ต.เวยีง
เหนือ อ.เมือง จ.ล�ำปำง เป็นวัดส�ำคัญคู่กับจังหวัดล�ำปำง
มำช้ำนำน สันนิษฐำนว่ำสร้ำงขึ้นในสมัยที่เจ้ำอนันตยศ 
รำชบุตรของพระนำงจำมเทวีแห่งหริภุญไชย (ล�ำพูน) 
เสด็จมำสร้ำงเขลำงค์นคร(ล�ำปำง) เมื่อ พ.ศ.1223 หรือ 
1,328 ปีก่อน ต่อมำซึ่งไม่ชัดเจนว่ำปี พ.ศ. ใดจึงได้มี
กำรแบ่งวัดเป็นวัดปงสนุกด้ำนเหนือและวัดปงสนุกด้ำน
ใต้ เรื่อยมำจนถึงปี พ.ศ.2429 ได้มีกำรบูรณะคร้ังใหญ่ 
โดยเริ่มจำกกำรซ่อมพระเจดีย์ สร้ำงฉัตร ก่อซุ้มประตู
โขง วิหำรยอดปรำสำท หรือวิหำรพระเจ้ำพันองค์ วิหำร
พระนอน พร้อมทัง้กำรสร้ำงหบีธรรม งำนพทุธศลิป์ต่ำงๆ 
ถวำยไว้กบัวดัปงสนกุโดยครบูำโนร่วมกบัเจ้ำผูค้รองนคร
ล�ำปำงในยุคนั้น ซ่ึงเป็นเหตุให้วัดปงสนุกมีงำนพุทธศิลป์
ปรำกฏอยู่มำกมำย หลำกหลำยชนิดในปัจจุบัน

สิ่งที่ส�ำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของโบรำณสถำน 
ที่ทำงวัดได้น�ำเสนอส่ิงแรกๆ คือ วิหำรยอดปรำสำทหรือ
วิหำรพระเจ้ำพันองค์ ซึ่งเป็นสถำปัตยกรรมที่มีควำม
โดดเด่นและเก่ำแก่ที่รวบรวมไว้ทั้งงำนด้ำนจิตรกรรม 

2  ก�รสำ�รวจในเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นม� นำ�โดยพระน้อย นรตฺตโม ผู้ช่วยเจ้�อ�ว�ส และ อ�จ�รย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธ�น
ชุมชนบ้�นปงสนุก ในขณะนั้น
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งำนประติมำกรรม สถำปัตยกรรมผสมผสำนได้อย่ำง
ลงตัว ถือเป็นงำนสถำปัตยกรรมท่ีมีเอกลักษณ์เฉพำะ
ตัวและมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ ได้รับกำรบูรณะ
ซ่อมแซมที่เกิดจำกกำรเห็นคุณค่ำมรดกทำงวัฒนธรรม
ระหว่ำงคนในชุมชนและนักวิชำกำรภำยนอก ทั้งใน
ส่วนงำนรำชกำรและองค์กรเอกชน เช่นคณะวิจิตร
ศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่, มหำวิทยำลัยศิลปำกร, 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงรำย เป็นต้น จนเป็นรูปแบบ
ของกำรอนุรักษ์อำคำรที่เป็นกำรรักษำของเดิมไว้อย่ำง
สมบูรณ์ ท�ำให้“โครงกำรอนุรักษ์มรดกทำงศิลปกรรม 
สถำปัตยกรรมวิหำรพระเจ้ำพันองค์” วัดปงสนุกด้ำน
เหนือ ได้รับคัดเลือกจำก 45 โครงกำร ใน 13 ประเทศ 
ให้ได้รับรำงวัล Award of Merit จำกโครงกำร 2008 
Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage 
Conservation จำกองค์กำร UNESCO ซ่ึงถือเป็นก้ำว
แรกของกำรจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ท่ีมีชีวิตข้ึนมำ เพื่อให้นัก
ท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษำและผู้สนใจ เข้ำเยี่ยมชม
และเรียนรู้งำนศิลป์ของเมืองล�ำปำง

จำกกำรเก็บรวบรวมงำนโบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ถอืเป็นงำนพุทธศลิป์ครูบำโน ท่ีปรำกฎภำยในวดัปงสนกุ

เหนือน โดยพระครูโสภิตขันตยำภรณ์ เจ้ำอำวำสวัดปง
สนุกด้ำนเหนือประมำณ 50 กว่ำปีที่ผ่ำนมำ ท�ำให้งำน
พุทธศิลป์ต่ำงๆ ที่ครูบำโนได้สร้ำงไว้ยังคงถูกเก็บรักษำ
ไว้ภำยในวัดปงสนุกเหนือเป็นอย่ำงดี จนต่อมำพระน้อย 
นรตฺตโม ผู้ช่วยเจ้ำอำวำส และอำจำรย์อนุกูล ศิริพันธ์ 
คนในชุมชนบ้ำนปงสนุก ได้เล็งเห็นถึงคุณค่ำและควำม
ส�ำคัญของมรดกทำงวัฒนธรรมเหล่ำนี้ จึงได้มีกำรศึกษำ
ทั้งในรูปแบบลวดลำย กำรน�ำไปใช้งำนต่ำงๆ รวมไปถึง
ประวัติในกำรสร้ำงงำนพุทธศิลป์ชิ้นนั้นๆ เพื่อน�ำข้อมูล
เหล่ำน้ีมำจัดเป็นระบบฐำนข้อมูลมรดกทำงวัฒนธรรม
ที่มีภำยในชุมชน และจึงได้พิพิธภัณฑ์งำนศิลป์เมืองละ
กอน วัดปงสนุกเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปำง โดย
แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยอีกมำกมำย คือ 1) พิพิธภัณฑ์
หีบธรรม 2) พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ 3) พิพิธภัณฑ์
ตุงค่ำวธรรม 4) พิพิธภัณฑ์งำนพุทธศิลป์และเครื่องใช้
ในพิธีกรรม 5) พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน และ 6) ศูนย์
กำรเรียนรู้ชุมชนบ้ำนปงสนุก เป็นต้น ถือเป็นกำรเก็บ
รวบรวมข้อมูลแสดงผลของกำรศึกษำถึงรูปแบบงำน
พทุธศิลป์ครบูำโนอนัเป็นเอกลักษณ์ทำงเทคนคิเชงิช่ำงที่
ปรำกฏในนครล�ำปำง ซ่ึงพพิธิภณัฑ์ต่ำงๆเหล่ำนนีถ้อืเป็น

วิหารพระเจ้าพันองค์
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ลวดลำย ลงรักปิดทอง เช่น รูปเทวดำ  รูปดอกไม้ รูป
ลวดลำยหมอบูรณกฎ ลำยสัตว์และลวดลำยพรรณ
พฤกษำ หีบธรรมบำงใบตกแต่งด้วยกำรปั้นปูนซ่ึงเป็น
รูปเทวดำและใช้เทคนิคกำรฉลุทองเหลือง ประดับด้วย
กระจกจีน กำรตกแต่งด้วยภำพพระเกศแก้วจุฬำมณี 
ภำพกำรเทศนำธรรมอยู่ในอำคำร เป็นต้น บำงใบมีกำร
จำรึกหีบธรรมที่สร้ำงขึ้นในสมัยครูบำโนยังปรำกฏให้
เห็นและอยู่ในสภำพที่ดี ซ่ึงได้รับกำรศึกษำคัดลอกลำย
ประดับและขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย

พิพิธภัณฑ์หีบธรรม วัดปงสนุกเหนือ

พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ วัดปงสนุกเหนือ

แหล่งข้อมูลด้ำนงำนพุทธศิลป์ส�ำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัด
ล�ำปำง ท�ำหน้ำที่เผยแพร่องค์ควำมรู ้และมรดกทำง
วัฒนธรรมสู่สังคมภำยนอกเพื่อน�ำไปใช้เป็นประโยชน์
ซึ่งแต่ละพิพิธภัณฑ์ย่อย มีรูปแบบกำรน�ำเสนองำนพุทธ
ศิลปกรรมดังนี้

1) พิพิธภัณฑ์หีบธรรม
ในพิพิธภัณฑ์ห้องน้ีจัดแสดงหีบธรรม เป็นหีบ

ส�ำหรับเก็บคัมภีร์ใบลำนท่ีเขียนด้วยภำษำและตัวอักษร
พื้นเมืองมีทั้งหมด 10 ใบ แต่ละใบตกแต่งด้วยกำรเขียน
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2) พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ 
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ เกิดข้ึนจำกกำรที่คนใน

ชุมชนร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
น�ำโดย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ได้จัดท�ำโครงกำร
อนุรักษ์และถอดแบบวิหำรพระเจ้ำพันองค์ เพื่อน�ำองค์
ควำมรู้มำใช้ในกำรบูรณะซ่อมแซม ในปี 2547 แล้ว
จำกกำรรื้อถอนโครงสร้ำงด้ำนบนของวิหำรพระเจ้ำพัน
องค์ ก็ได้เจอพระพุทธรูปไม้โบรำณจ�ำนวนหลำยร้อย
องค์ ที่ถูกน�ำมำเก็บรักษำไว้เม่ือประมำณ 50 สิบปีก่อน 
คณะวิจิตรศิลป์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ น�ำโดย รศ.ดร.
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ร่วมกับ อ.อนุกูล ศิริพันธ์ และ
คนในชุมชนจึงเห็นควรจัดท�ำทะเบียนโบรำณวัตถุให้
กับพระพุทธรูป เพื่อให้ได้ฐำนข้อมูลและสำมำรถน�ำมำ
จัดแสดงให้ชมต่อไปได้  ในเวลำต่อมำคนในชุมชนร่วม
กันน�ำพระพุทธรูปไม้บำงส่วนมำจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ 
โดยปรับอำคำรกุฏิหลังเดิมมำเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
และให้เป็นสถำนที่จัดเก็บโบรำณวัตถุของวัดและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยได้รับควำมร่วมมือจำกบรรดำ
พระเณรภำยในวัด คนในชุมชนและนักวิชำกำรภำยนอก 

พระพทุธรปูไม้ในภำษำพืน้เมอืงเรยีกกนัว่ำ "พระเจ้ำ
ไม้" ในอดีตชำวล้ำนนำนิยมสร้ำงพระไม้หรือพระเจ้ำไม้ 
เพื่อสืบทอดพุทธศำสนำ พระเจ้ำไม้ในพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี
มีหลำกหลำยพุทธลักษณะและหลำยขนำด มีฐำนสูงเพื่อ
จำรึกข้อควำม ส่วนมำกจะจำรค�ำถวำยของผู้สร้ำง ระบุ
วันเดือนปีที่สร้ำง บำงองค์ท�ำจำกเกสรดอกไม้ โดยน�ำ

เกสรมำเผำแล้วน�ำมำปั้น ภำยในเป็นโครงเหล็ก บำงองค์
แกะสลักจำกไม้ต่ำงๆ เช่น ไม้สัก ไม้ศรี(ต้นโพธิ์) ไม้ขนุน 
ไม้แก้ว ไม้แก่นจันทน์ เป็นต้น ซึ่งพระเจ้ำไม้ทุกองค์ทำง
วัดปงสนุกได้ท�ำทะเบียนและบันทึกข้อมูลรำยละเอียด
ไว้แล้ว และท�ำให้ทรำบว่ำพระเจ้ำไม้ที่นี่มีอำยุกำรสร้ำง
ตั้งแต่ 200 กว่ำปี และน้อยสุดเมื่อช่วง 50 ปีก่อน

3) พิพิธภัณฑ์ตุงค่าวธรรม 
ตงุค่ำวธรรม เป็นงำนจติรกรรมทีม่เีอกลกัษณ์เฉพำะ

ท้องถ่ิน กำรเขียนภำพลงบนผืนผ้ำหรือเขียนลงบน
กระดำษสำ ใช้ในกำรเทศน์ธมัธ์หลวง (เทศน์มหำชำต)ิ ซึง่
เป็นกำรเขียนภำพเล่ำเรื่องพระเวสสันดรชำดก ทั้งหมด 
13 กัณฑ์ ซ่ึงในอดีตใช้เป็นสื่อเล่ำเรื่องเวสสันดรชำดก 
กำรเขียนภำพเป็นกำรเล่ำเรื่องเหตุกำรณ์ของตำมกัณฑ์
เทศน์ เช่น นครกัณฑ์ กำรวำดภำพฝนห่ำแก้ว ที่มักจะ
วำดเป็นรูปเป็นเม็ดสีต่ำงๆ หรือเป็นแก้วสีต่ำงๆ นั่นเอง 
ในรูปเขียนยังบรรยำยตัวบุคคล สถำปัตยกรรม เครื่อง
แต่งกำยและอำศัยอำกับกิริยำของตัวละคร วิถีชีวิต ที่
บ่งบอกถึงควำมส�ำคัญทำงด้ำนประวัติศำสตร์ได้ ที่วัด
ปงสนุกพบภำพพระบฎที่ครูบำโนจัดสร้ำงขึ้นเมื่อร้อยปี
ที่ผ่ำนมำ ทั้งหมด 59 ผืน เขียนลงบนผ้ำเนื้อดีจ�ำนวน 
34 ผืน เขียนลงบนกระดำษสำชนิดหนำ จ�ำนวน 25 
ผืน ปัจจุบันภำพเหล่ำนี้ได้รับกำรอนุรักษ์ไว้เป็นอย่ำงดี
และได้ผลิตภำพพระบฎจ�ำลองขึ้น เพื่อให้คนรุ่งหลังได้
ท�ำกำรศึกษำต่อไป

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุงค่าวธรรม พิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุงค่าวธรรม
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นอกจ�กน้ี คณะทำ�ง�นด้�นก�รอนุรักษ์ภ�พตุงค่�ว
ธรรม จ�กหน่วยง�นต่�งๆ เช่น ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชน
บ้�นปงสนุก คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  
วิทย�ลัยอินเตอร์เทคลำ�ป�ง สำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง ยังได้ดำ�เนินโครงก�ร
บริก�รวิช�ก�รสู่ชุมชนร่วมกัน ว่�ด้วยก�รอนุรักษ์ภ�พ
ตุงค่�วธรรม เป็นง�นบริก�รวิช�ก�รที่ส ่งเสริมก�ร
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยก�รก�รอนุรักษ์มรดกท�ง
วัฒนธรรมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อสร้�งจิตสำ�นึกให้กับ
คนในท้องถิ่น ด้วยก�รสนับสนุนให้ชุมชนเข้�ม�มีส่วน
ร่วมในก�รอนุรักษ์ภ�พตุงค่�วธรรมอีกกว่� 15 ชุมชน
ภ�ยในจังหวัดลำ�ป�งและมุ่งเน้นก�รสร้�งสื่อด้�นก�ร

อนุรักษ์ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อถ่�ยทอดแนวคิดสู่คน
ภ�ยในและภ�ยนอกชุมชน ซ่ึงผลของก�รทำ�โครงก�ร
นี้ จะส�ม�รถนำ�ไปเป็นต้นแบบสู่ก�รสร้�งสำ�นึกในก�ร
อนรุกัษ์ศิลปกรรมท้องถิน่ในชุมชนอืน่ๆ รวมถงึก�รเข้�ใจ
บริบทท�งวัฒนธรรมและสังคมของเมืองลำ�ป�ง ในช่วง
หนึ่งของประวัติศ�สตร์ ภ�พตุงค่�วธรรมท่ีปร�กฏใน
นครลำ�ป�งต่อไป

4) พิพิธภัณฑ์งานพุทธศิลป์และเคร่ืองใช้ใน
พิธีกรรม 

ในส่วนน้ี ใช้อ�ค�รศ�ล�ข้�งวิห�รเดิม (ศ�ล�บ�ตร) 
ใช้ในก�รจัดแสดงง�นพุทธศิลป์ที่มีขน�ดใหญ่ ซึ่งได้แก่ 
เครื่องหลวงซึ่งเป็นชุดเครื่องสักก�ระที่ประกอบด้วย  

ภาพที่ 8 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานพุทธศิลป์
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นิทรรศก�รภ�พถ่�ยพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแบบ
สกุลช่�งครูบ�โน ที่ท่�นได้เดินท�งไปสร้�งไว้กับวัดต่�งๆ 
ในพื้นท่ีจังหวัดลำ�ป�ง โดยท�งวัดได้เดินท�งไปบันทึก
ภ�พพระพุทธรูปต�มวัดต่�งๆ แล้วนำ�ม�ใส่กรอบจัด
แสดงบนชั้นสองของกุฏิไม้ ที่ปรับให้ห้องด้�นหลังของ
อ�ค�รหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภ�ยในห้องนิทรรศก�รจัด
แสดงภ�พพระพุทธรูปพระประธ�นกว่� 60 วัด และมี
ข้อมลูร�ยละเอยีดเกีย่วกบัพทุธลกัษณะพระพทุธรปูสกลุ
ช่�งครูบ�โนว่�มีลักษณะเด่นอย่�งไร มีก�รจัดแสดงปั๊บ
ส�หรือบันทึกโบร�ณอ�ยุกว่� 200 ปี ที่ท่�นได้บันทึก
สถ�นที่ วัดต่�งๆ และจัดแสดงพระพุทธรูปไม้ที่ครูบ�โน
ได้สร้�งไว้และถว�ยไว้กับวัดปงสนุกอีกด้วย

ภาพที่ 9 พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน

อ�สน� (จองคำ�) พัดพ้�ว จ�มร บังวัน บังศูนย์ ไม้เท้�
ไม้ว� ละแอ แซจ�มรี เครื่องสักก�ระชุดน้ีสร้�งข้ึนคล้�ย
สังเค็ดของท�งภ�คกล�ง ลักษณะพิเศษ คือ ส่วนหลังค�
ของอ�สน�บ�งหลังจะเป็นทรงป�กบ�น แต่ในยุคสมัย
ของครูบ�โนได้รับอิทธิพลม�จ�กภ�คกล�ง ก�รตกแต่ง
ส่วนหลังค�จึงทำ�เป็นทรงจั่ว บุด้วยก�รส�นไม่ไผ่ลงรัก
และปิดทอง ก�รตกแต่งแกะสลักคันทวยและตกแต่ง
ลวดล�ยเชิงช�ยประดับช่อฟ้� ใบระก� สวนฐ�นเป็น
ฐ�นข�สิงห์ (สังเค็ด) อยู่ในสภ�พชำ�รุด

5) พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน 
พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน เป็นเหมือนก�รจัด
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กิจกรรมการเรียนรู้ การแกะพระพุทธรูปไม้

6) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปงสนุก 
ถือเป็นจุดสำ�คัญอีกแห่งหนึ่งที่ชุมชนร่วมกันจัด

ตั้งขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กล�งในก�รถ่�ยทอดองค์คว�มรู ้
ผ ่�นก�รทำ�กิจกรรมร่วมกับกลุ ่มนักเรียน นักศึกษ� 
สถ�บันก�รศึกษ� และหน่วยง�นต่�งๆท่ีเข้�ม�เย่ียมชม
พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก ซึ่งจะรวบรวมคว�มรู้เก่ียวกับเรื่อง
ร�วในชุมชนบ้�นปงสนุก ซ่ึงส�ม�รถรับรู้เรื่องร�วและ
คว�มสำ�คญัของสถ�นทีต่่�งๆภ�ยในชุมชนได้  เกดิระบบ
คว�มสัมพันธ์ระหว่�งกลุ่มของผู ้เรียนและผู ้ให้คว�ม
รู้ที่เป็นปร�ชญ์ท้องถิ่น ท้ังคว�มรู้ และประสบก�รณ์ 
ระหว่�งกลุ่มคนทั้งรุ่นเก่�และรุ่นใหม่

ศูนย์ก�รเรียนรู้ชุมชนบ้�นปงสนุก ทำ�ก�รรวบรวม
องค์คว�มรู ้ วิเคร�ะห์และจัดทำ�เป็นชุดคว�มรู ้ต�ม
เนื้อห�ได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์คว�มรู้ด้�นพุทธศิลป์ องค์
คว�มรูด้้�นประวตัศิ�สตร์ องค์คว�มรูด้้�นภมูปัิญญ�ท้อง
ถิ่น และองค์คว�มรู้ด้�นประเพณีวัฒนธรรม ท่ีส�ม�รถ
กำ�หนดรูปแบบก�รถ่�ยทอดคว�มรู้แต่ละชุดคว�มรู้ ที่
เหม�ะกับคว�มส�ม�รถและองค์คว�มรู้ของชุมชนได้ 4 
ลักษณะ คือ 1) ถ่�ยทอดผ่�นบุคล�กรเป็นผู้ให้ข้อมูล 
2) ถ่�ยทอดผ่�นสื่อต่�งๆ 3) ถ่�ยทอดผ่�นก�รจัดแสดง 
4) ถ่�ยทอดผ่�นก�รจัดกิจกรรมต่�งๆ โดยมีรูปแบบก�ร
ถ่�ยทอดในแต่องค์คว�มรู้

บ�งโอก�สอ�จจะมีก�รจัดกิจกรรม ท่ีเป็นก�ร
ทำ�นุบำ�รุงพระศ�สน� สืบส�นประเพณีพิธีกรรม หรือ
บ�งครั้งอ�จจะมีก�รสร้�งง�นพุทธศิลป์ข้ึนม�ใหม่ เพื่อ
ทดแทนของใช้เดิมที่ทรุดโทรมลง เช่น ก�รจัดก�รอบรม
แกะพระพุทธรูปไม้ ก�รปั้นพระพุทธรูป ก�รสร้�งวิห�ร

ภาพที่ 10-11  กิจกรรมการเรียนรู้ การปั้นพระพุทธรูป
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กิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณะซ่อมแซมธรรมมาสน์

น้อย ก�รซ่อมแซมง�นพทุธศลิป์ เป็นต้น ซึง่สิง่แหล่�นีถ้อื
เป็นก�รสร้�งแหล่งเรียนรู้ สร้�งพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตและ
ส�ม�รถสืบต่อองค์คว�มรู้ดังกล่�วต่อไปได้เป็นอย่�งดี

พิพิธภัณฑ์ง�นศิลป์วัดปงสนุกเหนือ อำ�เภอเมือง 
จังหวัดลำ�ป�ง ถือเป็นพิพิธภัณฑ์ง�นศิลป์แห่งเมืองละ
กอนได้เป็นอย่�งดี พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นห้องเรียนแห่ง
ก�รเรียนรู้ เพื่อให้ผู ้ที่สนใจเข้�ม�ศึกษ�เรื่องร�วท�ง

ประวัติศ�สตร์ของเมืองลำ�ป�งผ่�นง�นศิลป์ เรียนรู้วิถี
ชุมชน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่�นมรดกท�งวัฒนธรรม
ของชุมชน ซ่ึงองค์คว�มรู้ต่�งๆ หลังจ�กก�รเข้�ม�ชม
พิพิธภัณฑ์ง�นศิลป์แห่งเมืองละกอน จะส�ม�รถส่งผล
ต่อก�รขย�ยผลทั้งในด้�นก�รจัดก�รคว�มรู้และก�ร
จัดกระบวนก�รเรียนรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมให้เหม�ะสม



ลองไปลองชมพิพิธภัณฑ์
วัดศรีดอนค�า 

อ�าเภอลอง จังหวัดแพร่

เรื่อง: ภูเดช แสนส� 1 

1 อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษ� ภ�ควิช�สังคมและวัฒนธรรมศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏ 
เชียงใหม่

2 ภูเดช แสนส�, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง, (เชียงใหม่ : นพบุรีก�รพิมพ์, 2555), หน้� 48, 51 และ 174.
3 บุญชู ชุ่มเชื้อ, ตำานานพระธาตุวัดศรีดอนคำา (ห้วยอ้อ) และประวัติเมืองลอง, (พระนคร : ไทยวิริยะกิจ, 2495), หน้�  19.

 ในอำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ มีพิพิธภัณฑ์ท ้อง
ถิ่นท่ีน่�สนใจหล�ยแห่ง เช่น พิพิธภัณฑ์วัดสะแล่ง 
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้�โบร�ณ และพิพิธภัณฑ์ร้�นถ่�ยรูป
ฉลองศิลป์ เป็นต้น ซ่ึงในบทคว�มฉบับนี้ผู้เขียนจะนำ�
เสนอพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ� อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ 
เป็นพิพิธภัณฑ์ท่ีมีขน�ดใหญ่ ได้รับก�รจัดก�รดูแลเป็น
อย่�งดีและส�ม�รถเข้�เยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเวล� 
9.00 - 17.00 น ไม่เสียค่�ใช้จ่�ยในก�รเข้�ชม ส�ม�รถ
เข้�ติดต�มคว�มเคลื่อนไหวได้ใน www.wadseedon-
come.blogspot.com หรือ Facebook : วัดศรีดอนคำ� 
หรือโทรศัพท์ติดต่อพระครูสิริวรโสภิต (พิรุณ วรปญฺโญ) 
เจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ� 081 – 1632892 หรือน�ยวิจิต 
มณีปัญญ� ไวย�วจักรผูด้แูลพพิธิภณัฑ์วดัศรดีอนคำ� 081 
– 7963531 ห�กเข้�ชมเป็นกลุ่มคณะให้ติดต่อล่วงหน้�
เพื่อท�งวัดจะได้จัดเตรียมต้อนรับ 

พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ� ตั้งอยู่ภ�ยในวัดศรีดอนคำ� 
ถนนจรญูลอง ตำ�บลห้วยอ้อ อำ�เภอลอง จงัหวดัแพร่ รหสั
ไปรษณีย์ 54150 วัดศรีดอนคำ�น้ีเริ่มมีก�รก่อสร้�งพระ
ธ�ตุศรีดอนคำ�ข้ึนเป็นลำ�ดับแรกใน พ.ศ.2167 แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2215 ต่อม�ได้รับก�รสถ�ปน�ขึ้นเป็นวัดหลวง
กล�งเมอืงลองรุน่ที ่3 ตัง้แต่พญ�ชืน่สมบตั ิ(ต้นสกลุ “ชืน่
สมบตั”ิ) เจ้�เมืองลอง ได้ย้�ยศนูย์กล�งก�รปกครองจ�ก
เหล่�เวียงบ้�นน�หลวงศูนย์กล�งเมืองลองรุ่นที่ 2 ม�ตั้ง
อยู่บ้�นห้วยอ้อเมื่อ พ.ศ.2318 เรียกกันหล�กหล�ยชื่อ
ว่� “วัดพระธ�ตุศรีดอนคำ�” “วัดหลวงฮ่องอ้อ” “วัดศรี
ดอนคำ�พงอ้อ” หรือ “วัดห้วยอ้อ” เป็นวัดที่เจ้�เมืองลอง

ญ�ติวงศ์และขุนน�งเคยใช้ประกอบพิธีกินนำ้�สัจจะ (ถือ
นำ้�พระพิพัฒน์สัตย�) และทำ�บุญ2 

ด้วยเป็นวัดศูนย์กล�งของเมืองลองมีเจ้�เมืองลอง
ให้ก�รอุปถัมภ์ และเป็นที่จำ�พรรษ�ของอดีตมห�ครูบ�
หลวงเมืองลองและเจ้�คณะอำ�เภอลองหล�ยรูป จึง
มีโบร�ณวัตถุข้�วของเคร่ืองใช้ต่�งๆ จำ�นวนม�ก อัน
เป็นปัจจัยสำ�คัญที่ก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ�
ขึ้นในเวล�ต่อม� สิ่งของที่จัดแสดงมีทั้งของดั้งเดิมที่อยู่
ภ�ยในวัดศรีดอนคำ� และตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2426 เป็นต้น
ม� ครูบ�เจ้�อินทวิไชยอรัญว�สี เจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ�  
(พ.ศ.2421-2434) และเป็นบุตรของพญ�ประเทศ
โสหัตติ (ต้นสกุล “เมืองลอง”) เสน�บดี (พ่อเมือง) เมือง
ลอง ได้ริเริ่มเก็บโบร�ณวัตถุต่�งๆ จ�กวัดร้�งและวัดที่
ไม่มีพระสงฆ์จำ�พรรษ�ภ�ยในเมืองลอง ม�เก็บรวบรวม
รักษ�ไว้ที่วัดศรีดอนคำ� เช่น ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก) 
จ�กวัดพระธ�ตุปูตั้บ (ตำ�บลทุ่งแล้ง อำ�เภอลอง จังหวัด
แพร่) รวมถึงพระพุทธรูปโบร�ณและคัมภีร์ใบล�นพับส�
จ�กวัดร้�งหล�ยวัดภ�ยในเมืองลอง เป็นต้น3 ประกอบ
กับเจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ�แต่ละรูปก็ได้เก็บรวบรวม
โบร�ณวัตถุของเมืองลองตลอดม� โดยเฉพ�ะพระครู
เกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม) ด้วยวัตถุโบร�ณเก็บ
รวบรวมไว้ภ�ยในวัดศรีดอนคำ�จำ�นวนม�กขึ้นเรื่อยๆ 
จึงได้จัดทำ�เป็นพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ�ขึ้น ปัจจุบันมี
จำ�นวน 3 หลัง ได้แก่ อ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระเจ้�พร้�โต้ 
(หอพระเจ้�ไม้พันองค์) อ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป
สำ�คัญและประวัติบูรพ�จ�รย์ (กุฏิเมตต�) และอ�ค�ร
พิพิธภัณฑ์ของเก่�สะสม 
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ด้านหน้าอาคารหลังต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�า

1. อาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ (หอ
พระเจ้าไม้พันองค์)

อ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระเจ ้�พร ้�โต ้ เป ็นอ�ค�ร
พิพิธภัณฑ์หลังแรกของวัด เป็นอ�ค�รโถงช้ันเดียวทำ�
ด้วยไม้สัก ตั้งอยู่ด้�นทิศเหนือขององค์พระธ�ตุศรีดอน
คำ� (พระธ�ตุห้วยอ้อ) อ�ค�รพิพิธภัณฑ์หลังน้ีเม่ือ พ.ศ.
2535 พระครูเกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม) เจ้�อ�ว�ส
วัดศรีดอนคำ� (พ.ศ.2500 - 2548) และเจ้�คณะอำ�เภอ
ลองรูปที่ 3 (พ.ศ.2487 – 2546) ได้ริเริ่มใช้งบของวัด
ปรับศ�ล�วัดทำ�เป็นห้องอ�ค�รจัดแสดง ได้นำ�ไม้แกะ
สลักและโบร�ณวัตถุสิ่งของต่�งๆ ที่จัดเก็บไว้ภ�ยในวัด
ม�จัดแสดง โดยมีคณะกรรมวัดศรีดอนคำ�ขณะนั้นเป็นผู้
ร่วมดำ�เนินก�รออกแบบ ท่ีสำ�คัญได้แก่ อ�จ�รย์สุวรรณ 
วันแก้ว อ�จ�รย์สุภ�พ ขัตติย�กุล พ่อเลี้ยงกสิณ ภุมมะ
ภูติ และร้อยตำ�รวจตรีเสวียน เจริญก�ศ เป็นต้น ต่อม�
ช่วง พ.ศ.2555 อ�จ�รย์โกมล พ�นิชพันธ์ ประธ�นสภ�
วัฒนธรรมอำ�เภอลอง ได้เป็นผู้ปรับปรุงออกแบบก�รจัด
ว�งโบร�ณวัตถุสิ่งของดั่งปร�กฏแก่ส�ยต�ผู้เข้�เย่ียมชม
ในปัจจุบัน4 

ปัจจุบันอ�ค�รจัดแสดงนี้เป็นห้องโถงขน�ดใหญ่
ห้องเดียว จุดเด่นของห้องคือพระเจ้�พร้�โต้ทั้ง 3 องค์
ที่ประดิษฐ�นบนฐ�นชุกชีติดผนังห้องด้�นทิศตะวันตก 
และพระพุทธรูปไม้นับพันองค์เรียกว่� “พระเจ้�ไม้พัน
องค์” (พระเจ้�ไม้ปันต๋น) จัดแสดงอยู่ติดผนังท�งด้�น
ทิศตะวันออก ตรงระหว่�งกล�งมีฉัตรไม้โบร�ณช้ัน
เดียวศิลปะล้�นน�ปักกล�งห้อง ผนังด้�นข้�งของห้อง
พิพิธภัณฑ์ด้�นทิศเหนือและทิศใต้ประกอบด้วยโบร�ณ

พระเจ้าพร้าโต้ทั้ง 3 องค์ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้

4 สัมภ�ษณ์น�ยวิจิต มณีปัญญ� อ�ยุ 61 ปี ไวย�วัจกรผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ� บ้�นเลขที่ 192 หมู่ที่ 7 บ้�นดอนทร�ย ตำ�บลห้วยอ้อ 
อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 23 ตุล�คม พ.ศ.2559
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วัตถุสิ่งของดังนี้ ผนังด้�นทิศเหนือมีตุงกระด้�งและ
เครือ่งสงูทีเ่คยอยูภ่�ยในวหิ�รหลวงของวดัหลงัเก่� จ�รกึ
อักษรธรรมล้�นน�บนแผ่นไม้ของเจ้�ฟ้�หลวงเมืองล�ย
ข้� ที่ได้ม�เป็นเจ้�ฟ้�หลวงเมืองลำ�ป�ง ได้กัลปน�เขต
อโุบสถให้วดัศรดีอนคำ�เมือ่ พ.ศ.2201 ตู้พระพทุธรูปและ
เคร่ืองถ้วย ตู้พระธรรมและหีบพระธรรมโบร�ณ ผนัง
ด้�นทิศใต้ติดกับประตูท�งเข้� ประกอบด้วยตุงกระด้�ง
และเครื่องสูงโบร�ณของวัดที่เคยอยู่ภ�ยในวิห�รหลวง
หลังเก่� หีบพระธรรมสร้�งถว�ยวัดศรีดอนคำ�โดยพญ�
ประเทศโสหัตติ เสน�บดีเมืองลอง (พ่อเมืองลอง) เม่ือ 
พ.ศ.2443 และตู้จัดแสดงพระพุทธรูปไม้ของวัด

พระเจ ้�พร้�โต ้ ที่จัดเป็นสิ่งท่ีโดดเด่นภ�ยใน
พิพิธภัณฑ์พระเจ้�พร้�โต้ สร้�งข้ึนจ�กไม้สักลำ�ต้นเดียว
เมื่อ พ.ศ.2236 โดยก�รอุปถัมภ์ของเจ้�เมืองลอง ครูบ�
มห�เถรเจ้�สุทธนะ เจ้�อ�ว�สวัดห้วยอ้อ และหม่ืนชิน
ธ�ตุ ไวย�วัจกรวัดศรีดอนคำ�และเป็นขุนน�งผู้ดูแลก�ร
ศ�สน�เมืองลอง ในคร�วท่ีสร้�งอุโบสถวัดศรีดอนคำ� มี
ก�รขึ้นรูปพระพุทธรูปด้วยพร้�โต้จึงเรียกต�มเครื่องมือ

พระพุทธรูปไม้ท่ีเรียกว่า “พระเจ้าไม้พันองค์” ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้

ภายในห้องพระเจ้าพร้าโต้และระฆังท�าจากลูกระเบิดอยู่ภายนอกด้าน
หน้าอาคาร

พระเจ้าพร้าโต้องค์ใหญ่และแผ่นไม้จารึกของเจ้าฟ้าหลวงเมืองลายข้า

ที่ใช้ในก�รสร้�ง เดิมมีจำ�นวน 5 องค์ องค์ใหญ่สุดหน้�
ตักกว้�ง 75 เซนติเมตร ฐ�นกว้�ง 74 เซนติเมตร คว�ม
สูงขององค์พระรวมแท่นฐ�น 3.84 เมตร องค์รองลง
ม�มีขน�ดหน้�ตักกว้�ง 33 เซนติเมตร ฐ�นกว้�ง 34 
เซนติเมตร คว�มสูงขององค์พระรวมแท่นฐ�น 1.12 
เมตร เดิมพระเจ้�พร้�โต้ทั้ง 5 องค์ประดิษฐ�นภ�ยใน
อุโบสถที่อยู่ด้�นทิศใต้คู่กับวิห�รหลวง ภ�ยหลังได้รื้อ
อุโบสถหลังน้ีเม่ือ พ.ศ.2477 จึงอัญเชิญม�ประดิษฐ�น
ไว้บนวิห�รหลวง (ต่อม�ได้ผูกพัทธสีม�วิห�รหลวงหลัง
นี้เป็นอุโบสถที่ใช้สืบม�จนถึงปัจจุบัน) 

จ�กเดิมมีพระเจ้�พร้�โต้ 5 องค์ท่ีสร้�งขึ้นต�มคติ
พระพุทธเจ้� 5 องค์ในภัทรกัปนี้ ปัจจุบันเหลือพระเจ้�
พร้�โต้ที่ประดิษฐ�นเป็นประธ�นภ�ยในห้องพิพิธภัณฑ์
เพียงจำ�นวน 3 องค์ ได้แก่องค์ขน�ดใหญ่ 1 องค์และ
องค์ขน�ดรองอีก 2 องค์ (ได้อัญเชิญพระเจ้�พร้�โต้
องค์รอง 1 องค์ที่เคยมอบให้พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อำ�เภอ
เมือง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.2522 กลับม�จัดแสดงไว้
พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ� เมื่อเดือนมีน�คม พ.ศ.2559) 
ส่วนองค์ขน�ดเลก็อกี 2 องค์ องค์หนึง่ได้นำ�ไปจดัแสดงที่
หอคำ�ภ�ยในอุทย�นศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้�หลวง (ไร่แม่
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ห้องแรกจัดแสดงจิตรกรรมพระธาตุประจ�าปีเกิด
และวัตถุมงคลของวัดศรีดอนค�า

ฟ้�หลวง) อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงร�ย ส่วนอีกองค์ถูก
โจรกรรมไปไม่ส�ม�รถติดต�มห�ได้จนถึงปัจจุบัน5 ส่วน
ด้�นหน้�ซ้�ยมือของประตูท�งเข้�พิพิธภัณฑ์หลังแรก มี
ระฆังทำ�จ�กลูกระเบิดสมัยสงคร�มโลกครั้งท่ี 2 นำ�ม�
ถว�ยวัดศรีดอนคำ�โดยน�ยม� น�งซอน สุภ�แก้ว บ้�น
ดอนทร�ย เพื่ออุทิศกุศลให้กับน�ยชุม สุภ�แก้ว ผู้เยี่ยม
ชมส�ม�รถตีระฆังดัดแปลงจ�กระเบิดลูกน้ีได้

2. อาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปส�าคัญและ
ประวัติบูรพาจารย์ (กุฏิเมตตา)

อ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำ�คัญและประวัติ
บูรพ�จ�รย์ หรือเรียกแบบลำ�ลองว่� “กุฏิเมตต�” ตั้ง
อยู่ด้�นทิศตะวันตกของอ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระเจ้�พร้�
โต้ เป็นอ�ค�รพิพิธภัณฑ์หลังท่ี 2 ของวัดศรีดอนคำ� ได้
ปรับปรุงกุฏิของพระครูเกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม) 
อดีตเจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ�ที่มรณภ�พไปแล้วทำ�เป็น
ห้องอ�ค�รจัดแสดง เริ่มปรับปรุงกุฏิเมตต�เป็นห้องจัด
แสดงเม่ือ พ.ศ.2557 และใน พ.ศ.2558 พลตำ�รวจตรี
พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รองผู้บัญช�ก�รตำ�รวจภูธร
ภ�ค 7 และคณะศรัทธ�วัดศรีดอนคำ� ได้ทอดกฐินถว�ย
จำ�นวนเงิน 2,000,000 บ�ท จึงใช้ม�เป็นงบประม�ณใน
ก�รจัดทำ�ห้องจัดแสดงทั้งหมด 1,700,000 บ�ท ดำ�เนิน
ก�รประม�ณ 4 เดือนโดยอ�จ�รย์โกมล พ�นิชพันธ์ 
ประธ�นสภ�วัฒนธรรมอำ�เภอลองเป็นผู้ออกแบบ และ
มีอ�จ�รย์และนักศึกษ�ส�ข�ศิลปะไทย ภ�ควิช�ศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ได้ช่วยม�
จัดทำ�ทะเบียนโบร�ณวัตถุ โบร�ณวัตถุท่ีโดดเด่นของ
อ�ค�รหลังนี้ได้แก่ ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก) พระพุทธ
รูปบุทองคำ�และบุเงิน พระพุทธรูปแก้ว พระพุทธรูป
ทรงเครื่องแบบเชียงตุง พระพุทธรูปหล่อสัมฤทธ์ิขน�ด
ใหญ่ จิตรกรรมโบร�ณภ�ยในกรอบกระจกของพระ
ธ�ตุประจำ�ปีเกิด 12 รูปภ�พ และด�บเหล็กลอง ซ่ึง
ภ�ยในอ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปสำ�คัญและประวัติ
บูรพ�จ�รย์ ได้จัดแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นจำ�นวน 3 
ห้อง 

ห้องแรก จัดแสดงวัตถุมงคลของวัดศรีดอนคำ�ที่
ได้จัดสร้�งขึ้นรุ่นต่�งๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น 
พระยอดธง จัดสร้�งโดยพระครูเกษมรัตนคุณ เหรียญ

พระครูจันทรังสี (ครูบ�จันทรังสี) อดีตเจ้�อ�ว�สวัดศรี
ดอนคำ� สร้�ง พ.ศ.2543 พระเจ้�พร้�โต้เน้ือผงดินพระ
ธ�ตุศรีดอนคำ� สร้�ง พ.ศ.2545 พระเจ้�พร้�โต้พิมพ์ใบ
โพธิ์ สร้�ง พ.ศ.2545 เหรียญพระครูเกษมรัตนคุณ อดีต
เจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ� สร้�ง พ.ศ.2545 พระเจ้�พร้�โต้
เน้ือทองแดง สร้�ง พ.ศ.2550 และพระเจ้�พร้�โต้เน้ือ
แผ่นทองจังโกหุ้มพระธ�ตุศรีดอนคำ� สร้�ง พ.ศ.2550 
เป็นต้น ผู้เข้�ชมส�ม�รถเช่�บูช�กลับบ้�นได้ นอกจ�ก
วัตถุมงคลของท�งวัดศรีดอนคำ� ยังมีกรอบกระจก
รูปภ�พจิตรกรรมโบร�ณของพระธ�ตุประจำ�ปีเกิดทั้ง 
12 องค์จัดแสดงไว้ผนังด้�นซ้�ยมือของห้องแรก ที่ถือ
เป็นจุดเด่นของห้องแรกนี ้

ห้องที่ 2 กั้นจัดแบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย ห้องด้�น
หน้�จัดแสดงรูปหล่อพระประจำ�วันเกิด ประวัติอดีตเจ้�
อ�ว�สและร�ยน�มเจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ�ตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เหรียญเงินและธนบัตรโบร�ณยุคสมัย

5 ภูเดช แสนส� (บรรณ�ธิก�ร), เมืองลอง, (เชียงร�ย : ล้อล้�นน�, 2555), หน้� 84.
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องค์สำ�คัญประจำ�เมืองลองม�แต่โบร�ณ มีประเพณีสรง
นำ้�พระเจ้�แก้วช่วงวันป�กปีหรือวันที่ 17 เดือนเมษ�ยน
เป็นประจำ�ทุกปี พระพุทธรูปบุทองคำ�จำ�นวน 3 องค์ 
พระพุทธรูปบุเงินจำ�นวน 333 องค์ ด�บเหล็กลองหุ้ม
เงนิ พระพทุธรปูทรงเครือ่งจ�กอำ�เภอเถนิ จงัหวดัลำ�ป�ง 
พระสังกัจจ�ยน์หล่อสำ�ริด 

มีตู้กระจกจัดแสดงเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบต่�งๆ 
ที่เป็นข้�วของเครื่องใช้ของพระครูจันทรังสี (ครูบ�จัน
ทรังสี) อดีตเจ้�อ�ว�สวัดศรีดอนคำ�และอดีตเจ้�คณะ
แขวงเมืองลองรูปที่ 2 (พ.ศ.2470 – 2487) ถัดม�เป็น
ห้องกระจกจัดแสดงพระพุทธรูปโบร�ณองค์ต่�งๆ ที่
อดีตครูบ�เจ้�อินทวิไชยอรัญว�สีได้อัญเชิญจ�กวัดร้�ง
ในอำ�เภอลองม�เก็บรักษ�ไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2426 พระพุทธ
รูปทรงเครื่องแบบเชียงตุง ที่มีพระเศียรทำ�จ�กกะล�
มะพร้�ว ฐ�นทำ�จ�กดินเผ� และพระพุทธรูปศิลปะ
พม่�ประดิษฐ�นภ�ยในซุ้ม ได้อัญเชิญม�จ�กเมืองนคร
เชียงตุง (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉ�น ประเทศส�ธ�รณรัฐแห่ง
สหภ�พเมียนม�)  

ต่�งๆ ที่พระครูเกษมรัตนคุณได้เก็บสะสมไว้ โดยเฉพ�ะ
ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก) ของวัดศรีดอนคำ�ท่ีครูบ�เจ้�
อินทวิไชยอรัญว�สีได้นำ�ม�เก็บรักษ�ไว้เมื่อ พ.ศ.2426 
ถือว่�เป็นจุดเด่นของห้องท่ี 2 ส่วนห้องด้�นในเดิมเป็น
ห้องนอนของพระครูเกษมรัตนคุณ ท�งวัดได้รักษ� 
อัฐบริข�รข้�วของเครื่องใช้ต่�งๆ ของพระครูเกษม 
รัตนคุณไว้ดังสภ�พเดิมเหมือนเม่ือครั้งยังมีชีวิตอยู่ เพื่อ
ให้ลูกศิษย์ศรัทธ�และผู้เข้�เย่ียมชม ได้สัมผัสถึงจริยวัตร
ของอดีตเจ้�อ�ว�สของวัดศรีดอนคำ�และอดีตเจ้�คณะ
อำ�เภอลอง

ห้องที่ 3 เป็นห้องโถงใหญ่มีคั่นด้วยห้องกระจกรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้�จัดแสดงพระพุทธรูปสำ�คัญขน�ดใหญ่อยู่
ตรงกล�งจำ�นวน 3 องค์และพระพุทธรูปง�ช้�งจำ�นวน 
14 องค์ ส�ม�รถเดินเวียนชมห้องกระจกท่ีติดฝ�ผนัง
จนวนรอบได้ ภ�ยในห้องจัดแสดงท่ี 3 น้ี ประกอบด้วยท่ี
สำ�คัญได้แก่ พระเจ้�แก้ว หรือพระพุทธรูปแกะสลักจ�ก
หินสีต่�งๆ โดยพระพุทธรูปแกะสลักจ�กหินแก้วสีข�ว
ที่เรียกว่� “พระเจ้�แก้วเมืองลอง” หรือ “พระแก้วนำ้�
ห�ย” หรือ “พระแก้วดอนคำ�” ถือเป็นพระพุทธรูปแก้ว

จัดแสดงพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธรูป
แกะสลักจากงาช้าง

จัดแสดงพระพุทธรูปบุทองค�าบุเงิน
และพระพุทธรูปจากเมืองนครเชียงตุง
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จัดแสดงกลองโบราณและรูปภาพเก่าของเมืองลอง

3. อาคารพิพิธภัณฑ์ของเก่าสะสม 
อ�ค�รพิพิธภัณฑ ์ของเก ่�สะสม เป ็นอ�ค�ร

พิพิธภัณฑ์จัดแสดงหลังล่�สุด ตั้งอยู่ด้�นทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอ�ค�รพิพิธภัณฑ์พระเจ้�พร้�โต้ (หอพระเจ้�
ไม้พนัองค์) และอ�ค�รพพิธิภณัฑ์พระพทุธรปูสำ�คญัและ
ประวัติบูรพ�จ�รย์ (กุฏิเมตต�) จัดแสดงโบร�ณวัตถุ
และข้�วของเครื่องใช้ของช�วเมืองลองในอดีต อ�ค�ร
จัดแสดงนี้ได้ปรับช้ันล่�งของศ�ล�ก�รเปรียญวัดท่ีมีม�
แต่เดิม เริ่มดำ�เนินก�รปรับปรุงเม่ือ พ.ศ.2554 และเปิด
ให้เข้�ชมได้ต้ังแต่วันท่ี 6 เมษ�ยน พ.ศ.2559 โดยได้รับ
งบประม�ณก�รปรับปรุงจำ�นวน 785,000 บ�ทจ�กกอง
บุญหมื่นฟ้� ของพระอ�จ�รย์ไวรุศมุณี องค์อ�รยะปภ�ช 
(ปัจจุบันคือพระล�มะจ้ือไห่รินโปเช่) มีคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินก�รจัดทำ�ที่สำ�คัญประกอบด้วยอ�จ�รย์ส่ง ค้�ไม้ 
อ�จ�รย์อินสม หลีวัฒน�นุกุล น�ยวิจิต มณีปัญญ� และ
อ�จ�รย์โกมล พ�นิชพันธ์ เป็นผู้ออกแบบก�รจัดแสดง
โบร�ณวัตถุสิ่งของท้ังหมด 

ภ�ยในอ�ค�รพิพิธภัณฑ์ของเก่�สะสมจัดแบ่งออก
เป็น 2 ห้อง ห้องแรกเป็นจุดลงทะเบียนเข้�เยี่ยมชม 

จัดแสดงป้�ยช่ือวัดเก่�และรูปภ�พเก่�ของวัดศรีดอนคำ� 
และรูปภ�พของพระอ�จ�รย์ไวรุศมุณี องค์อ�รยะปภ�ช 
ผู้อุปถัมภ์อ�ค�รจัดแสดงหลังนี้

ห้องที ่2 เป็นห้องโถงใหญ่ ห้องนีผู้เ้ข้�ชมจะได้สมัผสั
ถึงกลิ่นอ�ยวิถีชีวิตของช�วเมืองลองในอดีตท่ีผ่�นม� 
เริ่มตั้งแต่มุมลองยิ้ม มีรูปภ�พของคนเมืองลองยิ้มและ
มีช่องกระจกให้ถ่�ยรูปยิ้มสำ�หรับผู้ม�เข้�ชม นอกจ�กนี้
ยังมีก�รจัดว�งของจัดแสดงเรียงร�ยต�มผนังและแทรก
ด้วยตู้จัดแสดง ส�ม�รถจัดจำ�แนกของที่จัดแสดงได้ 9 
กลุ่มใหญ่ ได้แก่

(1) เครื่องประดับสถ�ปัตยกรรมและข้�วของเครื่อง
ใช้ของวดัศรดีอนคำ� เช่น ด�วเพด�นประดบัแก้วจนื แป้น
นำ�้ย้อยประดบัแก้วจนื กลีบบวัหวัเส�ประดบัแก้วจนื เส�
ไม้ศ�ล�หลังเก่�ขน�ด 1 คนโอบ ประติม�กรรมปูนปั้น 
แท่นธรรม (ธรรม�สน์) สุ่มดอก ฉัตรโลหะเก่�ของพระ
ธ�ตุศรีดอนคำ� เครื่องสูง และผ้�พระบฏภ�พจิตรกรรม
เรื่องพระเวสสันดรจำ�นวน 16 ผืน เป็นต้น

(2) พระพุทธรูปและพระพิมพ์ของวัดศรีดอนคำ�
(3) เครื่องดนตรี เช่น กลองเส้งจำ�นวน 6 ลูก กลอง
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แอว 2 ลูก กลองมองเซิง กลองสิ้งหม้อง กลองต๊อบ ฉ�บ 
และฆ้อง เป็นต้น

(4) เครื่องใช้ เช่น ไห ถ้วยเคลือบ เครื่องแก้ว 
เครื่องทองเหลือง เครื่องจักส�น และเครื่องปั้นดินเผ�
ต่�งๆ จักรย�นคันแรกของอำ�เภอลอง และใบอนุญ�ต
ขับขี่จักรย�น 2 ล้อตลอดชีพ พ.ศ.2502 ของพ่อเลี้ยง
แสวง เช�วรัตน์ เจ้�ของโรงเลื่อยจักรไทยเจริญผล บ้�น
ปิน วิทยุ พ.ศ.2490 โทรทัศน์ข�วดำ� พิมพ์ดีด และแผ่น
เสียง เป็นต้น 

(5) อ�วุธโบร�ณทำ�จ�กเหล็กลอง เช่น ง้�ว หอกขอ 
หอก ด�บ และปืนทำ�จ�กเหล็กลองของสล่�น้อย ค้�ไม้ 
ช่�งทำ�ปืนฝีมือดีของเมืองลอง เป็นต้น

(6) ชุดรูปภ�พเก่�ของเมืองลอง ได้แก่ รูปพ่อเฒ่�
หน�นปัญญ�เถิง โลหะ บุตรช�ยพญ�ขัณฑสีม�โลหะกิจ 
(เจ้�หน�นคันธิยะ โลหะ) เจ้�เมืองลองคนสุดท้�ย (พ.ศ.
2435 - 2445) ชุดรูปภ�พของวัดศรีดอนคำ� ชุดรูปภ�พ
ง�นศพ ชดุรปูภ�พพ่อค้�ผูบ้กุเบกิกิจก�รในตล�ดห้วยอ้อ
ยุคหลังสงคร�มโลกครั้งท่ี 2 ช่วง พ.ศ.2488 - 2520 เช่น 

ผ้าพระบฏเรื่องพระเวสสันดร ดาวเพดาน และ
แป้นน�้าย้อยประดับแก้วจืน

เจ้�ของร้�นข�ยของชำ� เจ้�ของร้�นสมศักดิ์โอสถ น�ย
ฉลอง น�งบัวไข พ�นิชพันธ์ เจ้�ของร้�นถ่�ยรูปฉลอง
ศิลป์ เจ้�ของร้�นซ่อมจักรย�น เป็นต้น น�ยช่ืน วงศ์แสน
ศรี น�ยแพทย์ประจำ�ตำ�บลห้วยอ้อ ภ�พน�งส�วเมือง
ลองและน�งส�วแพร่ที่เป็นช�วเมืองลอง เช่น น�งส�ว
ม�รศรี หม่องนันท์ (ภ�ยหลังใช้น�มสกุลเสน�ธรรมต�ม
ส�มี) น�งส�วแพร่ ประจำ�ปี 2499 บ้�นห้วยอ้อ น�งส�ว
นันทิย� ศักดิ์วิรัช รองน�งส�วแพร่ บ้�นห้วยอ้อ และ
น�งส�วศรีนวล ไชยแก้ว เทพีเชียงชื่น (น�งส�วเมือง
ลอง) ประจำ�ปี 2517 บ้�นห้วยอ้อ 

(7) ของแปลก เช่น โถดองลูกกรอกหมูมีหัวเหมือน
ช้�ง พ.ศ.2478 

(8) เอกส�รโบร�ณ เช่น ล�นก้อมตำ�ร�ย� พับส�
ยันต์ค�ถ�โหร�ศ�สตร์ และสมุดบันทึกด้วยอักษรธรรม
ล้�นน� (ตัวเมือง) เป็นต้น

(9) ตีนจกเมืองลองและผ้�ทอเมืองลอง เช่น  ผ้�ซิ่น
ตีนจกเมืองลองโบร�ณลวดล�ยต่�งๆ ผ้�หลบและผ้�เช็ด 
รวมถึงอุปกรณ์ทอผ้� เป็นต้น
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พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ�ท้ัง 3 หลัง ท้ังอ�ค�ร
พิพิธภัณฑ์พระเจ้�พร้�โต้ (หอพระเจ้�ไม้พันองค์) อ�ค�ร
พพิธิภณัฑ์พระพุทธรปูสำ�คญัและประวตับิรูพ�จ�รย์ (กุฏิ
เมตต�) และอ�ค�รพิพิธภัณฑ์ของเก่�สะสม ได้สะท้อน
ถึงคว�มรักคว�มหวงแหนมรดกท�งวัฒนธรรมของช�ว
เมืองลองที่มีสืบต่อกันม�จ�กรุ่นสู่รุ่นผ่�นวัตถุสิ่งของที่
ห่อหุม้ไว้ด้วยประวตัเิรือ่งร�วต่�งๆ ส�ม�รถสะท้อนคว�ม
เป็นตวัตนของคนเมอืงลองในอดตีทีส่่งต่อม�จนถงึคนรุน่
ปัจจุบันผ่�นวัตถุสิ่งของเป็นตัวเอกในก�รดำ�เนินเรื่อง จึง
เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้�นพ้ืนถ่ินอีกแห่งหน่ึง ท่ีกล่�วได้ว่�
ส�ม�รถนำ�เสนอผ่�นลูกเล่นสมัยใหม่พอง�มไม่น่�เบื่อ
ผส�นกับโบร�ณวัตถุข้�วของเก่�ๆ ได้อย่�งลงตัวไม่ขัด
เขิน ห�กมีโอก�สได้ผ่�นม�จึงใคร่ขอเชิญชวน “ลองไป
(เมือง)ลอง” และ “ลองไปลองชม” พิพิธภัณฑ์วัดศรี
ดอนคำ� อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่ลองไม่รู้ 

หมายเหตุ : ขอขอบคุณรูปภ�พพิพิธภัณฑ์วัด
ศรีดอนคำ�จ�กน�ยพัฒน์ อ�รินทร์ เลข�นุก�รสภ�
วัฒนธรรมอำ�เภอลอง จังหวัดแพร่

จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจ�าวันของ
ชาวเมืองลองในอดีต
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การอนุรักษ์และการจัดแสดงผ้าโบราณ
เรื่อง : เมธ�พร  สิงหนันท์ 1

นับตั้งแต่อดีตผ้�เป็นปัจจัยหน่ึงท่ีแสดงถึงคว�ม
รุ่งเรืองและหล�กหล�ยท�งวัฒนธรรมของผู้คน กว่�จะ
ได้ผ้�ผืนง�มแต่ละผืน มีก�รทดลองนับครั้งไม่ถ้วนกับพืช
หล�ยร้อยชนิดเพื่อให้ได้สีย้อมท่ีถูกใจและติดทนน�น ผู้
หญิงได้ถูกกำ�หนดให้ทำ�หน้�ที่ในก�รทอผ้�เพื่อใช้ในชีวิต
ประจำ�วันสำ�หรับตนเองและครอบครัว นับตั้งแต่แรก
เกิด ผ่�นวัยเด็ก สู่วัยรุ่นก่อนแต่งง�น ในช่วงวัยเหล่�น้ี
ผู้หญิงจะได้รับก�รอบรมเล้ียงดู เรียนรู้และฝึกหัดก�ร
ทอผ้�จ�กสถ�บนัครอบครวัทีม่แีม่ ย�ยและญ�ตผิูใ้หญ่ที่
เป็นผู้หญิงคอยสั่งสอนก�รปฏิบัติหน้�ที่ของกุลสตรี ง�น

ลวดลายบนซิ่นไหมค�าหรือซิ่นตีนบัว ของเจ้านายชาวไทเขินเชียงตุง  ที่รังสรรค์จากวัสดุชั้นดี และฝีมืออันประณีตของช่างทอชั้นครู
(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไท ย ส�านักงานภาคเหนือ)

บ้�น ง�นเรือนและก�รทอผ้� โดยเด็กหญิงจะเริ่มฝึกหัด
ทอผ้�ชิ้นเล็ก ได้แก่ ถุงย่�ม ผ้�เช็ดน้อย ฯลฯ จ�กผ้�
พื้นที่ใช้เทคนิคก�รขัดส�นธรรมด�สู่เทคนิคก�รทอแบบ
จก มัดหมี่ ยกดอก มุก ขิด เก�ะล้วง ฯลฯ ที่ยุ่งย�กและ
ซับซ้อนขึ้นต�มลำ�ดับ  ในระหว่�งก�รทอผ้�นั้นสองมือ 
สองเท้� ส�ยต�และหนึ่งสมอง ต้อง มีก�รประส�นและ
สอดรับกันอย่�งลงตัว จึงจะออกม�เป็นผืนผ้�ที่งดง�ม 
ผ้�โบร�ณที่ตกทอดสืบต่อกันม� มีก�รใช้เทคนิคตกแต่ง
ผืนผ้�อย่�งหล�กหล�ย งดง�ม และเป็นเอกลักษณ์ จ�ก
ก�รทอผ้�เพื่อตนเองและใช้ในครัวเรือน พัฒน�ม�เป็น

1 ภัณฑ�รักษ์ พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นภ�คเหนือ
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สินค้�ท่ีสร้�งร�ยได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน 
ผ้�ทอจึงไม่ได้ มีคว�มสำ�คัญเพียงแค่เป็นหน่ึงในปัจจัยสี่
ที่จำ�เป็นของมนุษย์เท่�น้ัน แต่ผ้�ทอยังมีบทบ�ทสำ�คัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย

คว�มรู ้เรื่องผ้�ได้รับก�รส่ังสมถ่�ยทอดม�หล�ย
ศตวรรษ ผ้�แต่ละผืนต่�งแฝงคุณค่�ท�งวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญ� ตั้งแต่เริ่มส�วเส้นฝ้�ยหรือไหมเส้นแรก แม้ว่�
ผู้คนทั้งหล�ยจะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตท่ีแตกต่�งกัน 
แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันน่ันคือวัฒนธรรมก�รใช้และ
ก�รทอผ้� ดังคำ�กล่�วที่ว่� มนุษย์ไม่ได้ถักทอแค่ผ้� ห�ก
ทอชีวิตไปด้วย ผืนผ้� จึงไม่ใช่เป็นเพียงของใช้หรือเครื่อง
นุ่งห่ม แต่เปรียบดังผืนชีวิตหล�กหล�ยเผ่�พันธุ์ที่ร่วมถัก
ทอกันบนผืนแผ่นดิน สะท้อนถึงคว�มเก่ียวโยงสัมพันธ์
กันทั้งท�งด้�นศิลปะ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม คว�ม
เชื่อ และคว�มศรัทธ�ของผู้ทอ

ดังนั้นในปัจจุบัน ผ้�โบร�ณจึงเป็นสิ่งที่น่�สนใจและ
ได้รับก�รศึกษ�อย่�งแพร่หล�ย เป็นที่ต้องก�รของเหล่�
นักสะสม และนักวิช�ก�รผู้สนใจในสุนทรียศ�สตร์แห่ง
เส้นใยและคว�มเชื่อมโยงแห่งวัฒนธรรม ก�รค้�ของ
แต่ละช�ติพันธุ์ มีก�รสะสมและจัดแสดงผ้�โบร�ณอยู่
ทั่วไป แต่อย่�งไรก็ดี ผ้�โบร�ณมีคุณสมบัติที่แตกต่�ง
จ�กโบร�ณวัตถุ ศิลปวัตถุชนิดอื่น เน่ืองจ�กเป็นอินทรีย
วัตถุท่ีเสื่อมสภ�พได้ง่�ย ก�รดูแล จัดเก็บรักษ�และจัด
แสดงผ้�โบร�ณจึงมีข้ันตอนเฉพ�ะท่ีประณีตซับซ้อน
ละเอียดลออ 

ผ้าพระบฏท่ีเปื่อยและฉีกขาดเนื่องความชื้นจากการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง ผ้าพระบฏที่เส้นใยถูกท�าลาย เปื่อย ฉีกขาดและมี
ร่องรอยการกัดกินของแมลง

ผ้าโบราณที่มีรอยหนูกัดเป็นรูขนาดใหญ่

ภาพการเจริญเติบโตของเช้ือราบนผ้าโบราณ
(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ)



38 ร่มพยอม 

ปัจจัยท่ี มีผลต่อการเสื่ อมสภาพของผ้า
โบราณ

ผ้�โบร�ณเป็นอินทรียวัตถุจึงเสื่อมสภ�พได้ง่�ยเม่ือ
ได้รับผลกระทบจ�กปัจจัยต่�งๆ อันเป็นส�เหตุให้เกิด 
ก�รชำ�รุดและเสื่อมสภ�พของผ้�โบร�ณ ซึ่ง มีปัจจัย
หลักๆอยู่ 2 ประก�ร คือ

1. ปัจจัยภายใน ได้แก่ คว�มเสื่อมที่เกิดจ�ก
คุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีในก�รผลิตผ้�โบร�ณ
นั้นๆ เช่น ก�รฟอกเส้นใยให้ข�วแล้วนำ�ไปย้อมสีก่อน
นำ�ม�ทอเป็นผืนผ้� และส�รประกอบประเภทเกลือของ
โลหะที่ผสมอยู่ในสีย้อม เพื่อช่วยให้สีย้อมติดผ้�ได้ดีขึ้น 
ในช่วงร�วคริสต์ศตวรรษท่ี 19 ท่ีมีก�รเพิ่มนำ้�หนักของ
ผ้�ไหมด้วยก�รเติมเกลือของโลหะ ซ่ึงเม่ือเวล�ผ่�นไป
ส�รเหล่�นี้ก็ทำ�ให้เส้นใยเสื่อมสภ�พและผ้�ข�ดเป็นรู

2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภ�วะแวดล้อมโดย
รอบบริเวณที่โบร�ณวัตถุน้ันๆ จัดแสดงหรือเก็บรักษ�
อยู่ ได้แก่ คว�มชื้น อุณหภูมิ แสงสว่�ง แมลง จุลินทรีย์ 
ฝุ่นละออง ฯลฯวัสดุที่ใช้ในก�รจัดแสดง แท่นฐ�น และ
อุปกรณ์ต่�งๆ ตลอดจนอุบัติภัยต่�งๆ เช่น อุทกภัย อัคคี
ภยั รวมทัง้ภยัจ�กมนษุย์ ได้แก่ ก�รสมัผสัจบัต้อง เป็นต้น 

ปัญห�ทีเ่กิดจ�กปัจจัยภ�ยในนัน้ อ�จเป็นสิง่ทีแ่ก้ไข
ได้ย�ก เนื่องจ�กเกิดจ�กวัสดุและขั้นตอนก�รผลิตม�
ตั้งแต่แรก เมื่อผ้�เกิดก�รชำ�รุดก็ทำ�ก�รซ่อมแซมให้มี
คว�มแข็งแรงขึ้น โดยเลือกวัสดุที่ไม่ทำ�ให้ผ้�เสียห�ย
เพิ่ม และควรซ่อมแซมโดยผู้มีประสบก�รณ์ ส่วนก�ร
จะดูแลรักษ�ผ้�โบร�ณเพื่อชะลอเวล�ก�รเสื่อมสภ�พ
นั้น กระทำ�ได้ด้วยก�รควบคุมปัจจัยภ�ยนอกให้อยู่ใน
สภ�พเหม�ะสม ซึ่งก็คือก�รควบคุมสภ�วะแวดล้อม
ต่�งๆ นั่นเอง

การจัดการสภาวะแวดล้อม 
ก�รจัดก�รสภ�วะแวดล้อมในห้องท่ีใช้เก็บรักษ�

และจัดแสดงผ้�โบร�ณ มีคว�มสำ�คัญม�ก เพร�ะ
ส�เหตุก�รชำ�รุดและเสื่อมสภ�พของผ้�โบร�ณส่วนใหญ่
ม�จ�กสภ�พแวดล้อมท่ีไม่เหม�ะสม โดยเฉพ�ะก�ร
เปลี่ยนแปลงของสภ�พภูมิอ�ก�ศ ที่มีผลม�จ�กหล�ย
ส�เหตุรวมกัน คือ แสงอ�ทิตย์ อุณหภูมิ ปริม�ณฝน 
คว�มชื้น รวมถึงสภ�พภูมิประเทศที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ 
เช่น อยู่ในเขตอุตส�หกรรม คว�มร้อนและมลภ�วะจ�ก

โรงง�นอุตส�หกรรม บนเข�หรือใกล้ทะเล ตำ�แหน่งที่ตั้ง
และลักษณะตัวอ�ค�ร ก�รจัดว�งตำ�แหน่งของตู ้จัด
แสดง คว�มหน�ของผนังอ�ค�ร วัสดุที่ใช้ในก�รก่อสร้�ง 
และระบบก�รไหลเวียนอ�ก�ศภ�ยในอ�ค�ร ฯลฯ  
ปัจจัยต่�งๆ เหล่�นี้ล้วนเป็นคว�มเสี่ยงต่อผ้�โบร�ณที่
ภัณฑ�รักษ์และนักสะสมพึงระวัง เน่ืองจ�กผ้�เป็นวัตถุ
อินทรีย์เหมือนกับตัวเร� เร�อยู่แบบไหนสบ�ย ผ้�ก็
ต้องอยู่แบบนั้นด้วย ในที่นี้จึงจะแบ่งหัวข้อก�รควบคุม
สภ�วะแวดล้อมต่�งๆ ออกเป็น 2 หัวข้อหลักใหญ่ๆ 
นั่นคือ ก�รควบคุมคว�มชื้นสัมพัทธ์ และก�รควบคุม
อุณหภูมิและแสงสว่�ง 

ก�รควบคมุคว�มชืน้สมัพทัธ์ เป็นสิง่หนึง่ทีจ่ำ�เป็นใน
ก�รจดัแสดงและเกบ็รักษ�ผ้�โบร�ณ ในก�รช่วยป้องกนั
ก�รชำ�รุดและเสื่อมสภ�พ โดยคว�มชื้นสัมพัทธ์ที่เหม�ะ
สม ภ�ยในห้องจัดเก็บและห้องจัดแสดงผ้�โบร�ณ คือ 
50-65 เปอร์เซ็นต์  หรือเป็นสถ�นที่ที่ถ่�ยเทอ�ก�ศได้ดี 
ห�กคว�มชื้นในอ�ก�ศน้อยเกินไปผ้�โบร�ณก็จะกรอบ 
แห้ง และเปร�ะได้ แต่ห�กอ�ก�ศไม่หมุนเวียนคว�มชื้น
ก็จะสะสมเกิดเป็นเชื้อร� ทิ้งร่องรอยสกปรกลงในเนื้อผ้�
ซึ่งกำ�จัดออกได้ย�กอีกด้วย

ห�กพบเช้ือร�เจริญเติบโตในผ้�โบร�ณผืนใดก็ต�ม 
ต้องแยกผ้�โบร�ณชิ้นนั้นออกม� ทำ�ก�รอนุรักษ์โดย
ก�รใช้สำ�ลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 70%  เช็ดคร�บร�ออก 
แต่ต้องทดสอบให้แน่ใจว่�ไม่ทำ�ให้ผ้�โบร�ณเปลี่ยนสี 
นอกจ�กน้ีคว�มช้ืนในอ�ก�ศยังเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้มี
แมลงม�ดูดคว�มชื้นอีกด้วย ก�รเก็บผ้�ในที่ชื้นจึงมักมี
ปัญห�เรื่องแมลงต�มม� 

นอกจ�กนี้ คว�มชื้นในอ�ก�ศยังอ�จรวมตัวกับ
มลพิษในอ�ก�ศได้ด้วย ซึ่งเป็นส�เหตุหนึ่งที่ทำ�ให้ผ้�
โบร�ณเสื่อมสภ�พ เช่น คว�มชื้นในอ�ก�ศรวมตัวกับ
ไฮโดรเจนซัลไฟด์  จะเปล่ียนสภ�พเป็นกรด อันเป็น
ตัวก�รทำ�ล�ยทั้งเส้นใยผ้�ทุกชนิด โดยเฉพ�ะเส้นใย
โลหะประเภทดิ้นเงินดิ้นทอง จะทำ�ให้ เส้นใยโลหะหมอง
คลำ้�หรือเปล่ียนเป็นสีดำ� 

อย่�งไรก็ดี ภ�ยในห้องแต่ละห้องมักมีค่�อุณหภูมิ
และคว�มชื้นสัมพัทธ์ไม่สมำ่�เสมอกัน แต่ละจุดจะ 
มีค่�ที่แตกต่�งกัน และมีก�รเปลี่ยนแปลงตลอดเวล� 
ขึ้นอยู ่กับสภ�พแวดล้อมและฤดูก�ล ดังนั้นจึงควรมี
ก�รวัดและบันทึกข้อมูลค่�อุณหภูมิและคว�มช้ืน เป็น
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ระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลในก�รอนุรักษ์และออกแบบก�ร
จัดแสดง โดยเครื่องมือท่ีใช้ในก�รวัดค่�คว�มช้ืนสัมพัทธ์
และอุณหภูมิที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ เครื่องเทอร์โม
ไฮโกรมิเตอร์ (thermo hygrometer) ซ่ึงส�ม�รถอ่�น
ค่�คว�มชืน้สมัพทัธ์และอณุหภมูไิด้บนจอภ�พซึง่สะดวก
ต่อผู้ใช้ง�น และอ�จใช้ร่วมกับเคร่ืองบันทึกอุณหภูมิและ
คว�มชื้น (Temperature And Humidity Recorder) 
เพื่อทำ�ก�รบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและคว�มชื้นในแต่ละ
จุด เช่น ติดต้ังต�มตู้จัดแสดงผ้�โบร�ณเป็นต้น

ค่�คว�มช้ืนสัมพัทธ์กับอุณหภูมิมีคว�มสัมพันธ์
กันในสภ�วะอ�ก�ศแบบปิด คือถ้�คว�มชื้นสัมพัทธ์
เพิ่มขึ้นอุณหภูมิจะลดลง ในขณะที่คว�มช้ืนสัมพัทธ์
ลดลง อุณหภูมิจะเพิ่มขึ้น ด้วยเหตุนี้ถ ้�จะควบคุม
คว�มช้ืนสัมพัทธ ์ภ�ยในห้องก็จำ�เป ็นต ้องควบคุม
อุณหภู มิ ด ้ ว ย  ดั ง นั้ น  วิ ธี หนึ่ ง ใ น ก � รค วบ คุ ม
คว�มชื้นสัมพัทธ์คือ ก�รติดตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศ ซ่ึง
ช่วยในก�รควบคุมอุณหภูมิและคว�มชื้นได้ดี อ�จต้อง
ใช้งบประม�ณที่สูง แต่ก็เป็นวิธีท่ีดีและสะดวก แต่ท้ังน้ี
เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศแล้ว ต้องเปิดเครื่องตลอด
เวล� เพร�ะห�กเปิดและปิด จะทำ�ให้อ�ก�ศในห้อง
เกิดก�รเปล่ียนแปลงไม่คงที่ แต่ไม่ควรจะปรับอุณหภูมิ
ให้ตำ่�ม�กเกินไป ควรอยู่ในระดับ 22-25 องศ�เซลเซียส 

เพร�ะคว�มชืน้อ�จเกดิก�รควบแน่นกล�ยเป็นละอองนำ�้
เก�ะที่ผิวผ้�โบร�ณ เป็นส�เหตุสู่คว�มเสื่อมสภ�พจ�ก
จุลินทรีย์และเชื้อร� เป็นอันตร�ยต่อวัตถุยิ่งกว่�ก�รไม่
ติดตั้งเครื่องปรับอ�ก�ศ

นอกจ�กเครื่องปรับอ�ก�ศแล ้ว ยังส�ม�รถ
ติดตั้งเครื่องควบคุมคว�มชื้น เพ่ือควบคุมปริม�ณ
คว�มชืน้สมัพทัธ์ให้เหม�ะสม โดยเครือ่งควบคมุคว�มชืน้
มีหล�ยรุ่นให้เลือกใช้ แต่ต้องคำ�นึงถึงคว�มเหม�ะสม
ของปริม�ตรภ�ยในห้อง ในกรณีที่ไม่ส�ม�รถติดตั้ง
เครื่องปรับอ�ก�ศและเครื่องควบคุมคว�มชื้นในห้อง
จัดแสดงได้ อ�จใช้ส�รดูดคว�มชื้น (ซิลิก�เจล) ซ่ึงเป็น
ส�รสังเคร�ะห์ที่สกัดจ�กทร�ยข�วและกรดกำ�มะถัน  
ซิลิก�เจล เป็นส�รที่มีคุณสมบัติดูดและค�ยคว�มช้ืน
ได้ดี มีหล�ยรูปทรงและขน�ด มีทั้งแบบมีสีและใสไม่มี
สี ในกรณีโบร�ณวัตถุและศิลปวัตถุ จะนิยมใช้ซิลิก�เจล
แบบมีสี เพร�ะสังเกตได้ง่�ยและใช้สีเป็นตัวชี้วัดปริม�ณ
คว�มช้ืน เช่น ซลิกิ�เจลสนีำ�้เงนิทีเ่ตมิโคบอลท์ลงไป ห�ก
เป็นสีนำ้�เงินแสดงว่�แห้ง ส�ม�รถใช้ดูดคว�มชื้นได้ แต่
ห�กเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน แสดงว่�ดูดคว�มชื้นไว้เต็มที่
แล้ว ต้องเปล่ียนซิลิก�เจลใหม่ ส่วนท่ีใช้แล้วส�ม�รถนำ�
ไปอบไล่คว�มชืน้ทีอ่ณุหภมูปิระม�ณ 110 องศ�เซลเซียส 
และนำ�กลับม�ใช้ง�นได้ใหม่ อย่�งไรก็ต�ม ก�รใช้ส�ร

เครื่องเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ และเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความช้ืน ที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ
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ดูดคว�มชื้นควรใช้กับพื้นท่ีท่ีมีขน�ดไม่กว้�งม�ก เช่น ตู้
จัดแสดงควรมีขน�ดปริม�ตรท่ีเหม�ะสมกับปริม�ณของ 
ซิลิก�เจลที่ใช้ เนื่องจ�กก�รนำ�ซิลิก�เจลใช้ในพื้นที่กว้�ง 
นอกจ�กจะไม่ได้ผลดีเท่�ทีค่วรแล้ว ยงัเป็นก�รสิน้เปลอืง
และไม่คุ้มค่�อีกด้วย นอกจ�กซิลิก�เจลแล้ว ผ้�ฝ้�ยก็มี
คุณสมบัติดูดและค�ยคว�มช้ืนได้ดี จึงเหม�ะในก�รนำ�
ม�ทำ�เป็นผ้�ม่�นบังแดด หรือใช้ปูรองวัตถุ และใช้ง�น
อื่น ๆ ในห้องจัดแสดง ในขณะเดียวกันต้องปรับระบบ
ไหลเวียนอ�ก�ศในห้องให้ดีเพื่อมิให้คว�มช้ืนสะสม 

ค่�คว�มช้ืนท่ีม�กหรือน้อยเกินไป ล้วนเป็นส�เหตุ
ทำ�ให้ผ้�โบร�ณเสื่อมสภ�พได้ นอกจ�กก�รแก้ไขปัญห�
เรื่องคว�มชื้นที่สูงเกินไปต�มวิธีก�รดังกล่�วข้�งต้นแล้ว 
ค่�คว�มชื้นที่น้อยเกินไป ทำ�ให้อ�ก�ศภ�ยในห้องแห้ง
ม�ก ๆ ส�ม�รถเพิ่มคว�มชื้นด้วยวิธีก�รง่�ย ๆ โดย
ก�รนำ�กระถ�งต้นไม้เข้�ไปตกแต่งในห้องจัดแสดง เพื่อ
ให้ต้นไม้ช่วยค�ยนำ้� แต่ต้องระมัดระวังในเร่ืองเชื้อร� 
และแมลงต่�งๆ ที่ติดม�กับกระถ�งต้นไม้ ด้วย 

การควบคุมอุณหภูมิและแสงสว่าง
อณุหภมูทิีเ่หม�ะสมต่อก�รดแูลรกัษ�ผ้�โบร�ณ คอื 

20-25 องศ�เซลเซียส และควรมีแสงสว่�ง ในคว�มเข้ม
แสงไม่เกิน 80 ลักซ์ เน่ืองจ�กคว�มร้อนจ�กอุณหภูมิ
ก็เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริย�เคมี ส่งผลต่อผ้�โบร�ณอย่�ง
ม�ก เช่น เมื่อมีอุณหภูมิตำ่�ผ้�ก็จะหดตัว และขย�ยตัว
เมื่อมีอุณหภูมิสูง เมื่อมีก�รเปลี่ยนแปลงต่อเน่ืองไม่คงท่ี 
จะทำ�ให้เกิดก�รยืดและหดตัวของเส้นใยและวัสดุ ซึ่ง

เส้นใยและวัสดุแต่ละชนิดมีอัตร�ก�รขย�ยและหดตัวไม่
เท่�กนั แม้จะได้รบัปรมิ�ณคว�มร้อนและระยะเวล�น�น
เท่�กนั จนอ�จเกดิก�รเส่ือมสภ�พของเส้นใยเรว็ขึน้ และ
โดยกระบวนก�รท�งชีวภ�พ อุณหภูมิที่สูง ก็ทำ�ให้แมลง 
และจุลินทรีย์เจริญเติบโตแพร่ขย�ยพันธุ์อย่�งรวดเร็ว

แสงแดด ทำ�ให้เส้นใยกรอบเปร�ะข�ดคว�มแขง็แรง 
และสีซีดจ�ง เพร�ะคว�มร้อนและรังสีอัลตร�ไวโอเลต
ในแสงแดดเป็นตัวทำ�ล�ยคว�มแข็งแรงของผ้�โบร�ณ 
ห�กจัดแสดงโดยใช้แสงธรรมช�ติก็ไม่ควรให้แสงส่อง
เข้�ไปกระทบผ้�โบร�ณโดยตรง ควรใช้ก�รสะท้อนกับ
ผนังที่เคลือบด้วยออกไซด์ของสังกะสีหรือออกไซด์ของ
ไทท�เนียม

การติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ และซิลิกาเจลชนิดเติมโคบอลท์สีน�้าเงิน

การใช้หลอด LED แบบไฟรางในพิพิธภัณฑ์ผ้าของ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ
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ก�รให้แสงสว่�งในห้องจัดแสดงควรให้แสงแบบ
ตกกระทบ ไม่ควรให้แสงส่องกระทบวัตถุโดยตรง คือ 
ต้องควบคุมให้คว�มเข้มของแสงและระยะเวล�ท่ีแสง
ตกกระทบบนวัตถุให้น้อยท่ีสุด ประตูหน้�ต่�งของ
ห้องจัดแสดงควรติดม่�นกันแดดและแผ่นกรองรังสี
อัลตร�ไวโอเลต และอ�จทำ�ได้โดยก�รเปิดให้ชมในช่วง
ระยะเวล�สั้นๆ แล้วเก็บไว้ในที่มืดหรือใช้ม่�นปิดเพื่อ
กันแสง หรือจะใช้วิธีก�รติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้�อัตโนมัติ มี
ระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่�งอัตโนมัติเม่ือมีผู้ชมผ่�นเข้�
และออกจ�กห้องจัดแสดง 

 กรณีที่ก�รจัดแสดงใช้แสงสว่�งจ�กหลอด
ไฟฟ้� ควรเลอืกหลอดไฟทีม่กีำ�ลงัวัตต์ตำ�่หรอืให้พลังง�น
น้อยที่สุด เป็นหลอดท่ีมีรังสีอัลตร�ไวโอเลทตำ่� ซ่ึงหลอด
ไฟทุกชนิดยกเว้นหลอด LED หรือไฟจ�กหลอดแก้วนำ�
แสง ล้วนให้พลังง�นคว�มร้อนออกม�ด้วย และควรติด
ตั้งหลอดไฟบนร�งเลื่อนนอกตู้จัดแสดงเพื่อสะดวกใน
ก�รปรับแสง ไม่ให้บ�ดต�ผู้เข้�ชม และเกิดเง�บดบัง
ผ้�โบร�ณ มีก�รควบคุมแสงสว่�ง รวมไปถึงก�รงดถ่�ย
ภ�พโดยใช้แฟลช ห�กจำ�เป็นต้องถ่�ยภ�พผ้�โบร�ณโดย
ใช้แฟลช ก็ไม่ควรมีก�รใช้แฟลชม�กกว่� 2 จุดพร้อมกัน 
ไม่ถ่�ยภ�พม�กกว่� 1 ภ�พ ต่อ 1 น�ที และ ควรมีระยะ
ห่�งระหว่�งแหล่งกำ�เนิดแสงกับผ้�โบร�ณไม่น้อยกว่� 3 
เมตร เป็นต้น 

การจัดเก็บรักษาผ้าโบราณ
ก�รรักษ�ผ้�โบร�ณและสิ่งทอ เพื่อยืดอ�ยุให้

ย�วน�นและไม่ให้เกิดก�รชำ�รุดเสื่อมสภ�พเพิ่มเติม 
นอกจ�กก�รควบคมุปัจจยัทัง้คว�มช้ืน อณุหภมูแิละแสง
สว่�งให้คงที่แล้วนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องคว�มสะอ�ด 
รวมไปถึงต้องมีวิธีก�รจัดเก็บท่ีถูกต้องและใช้วัสดุท่ี
เหม�ะสม โดยมีหลักก�รดังน้ี 

1. รองรับด้วยวัสดุท่ีนุ่มและสะอ�ดปร�ศจ�กกรด 
และสีของวัสดุที่ใช้ต้องไม่ละล�ยห�กเกิดคว�มช้ืน 

2. ไม่ควรเก็บผ้�ด้วยก�รพับ เพร�ะจะทำ�ให้เป็น
รอย และเส้นใยฉีกข�ด ห�กเป็นผ้�ผืนใหญ่ควรว�งผ้�
บนกระด�ษไร้กรด แล้วม้วนใส่แกนกระด�ษกลมจนสุด 
โดยให้ขอบของผ้�ห่�งจ�กปล�ยแกนกระด�ษประม�ณ 
5-10 ซม. แล้วม้วนทับด้วยกระด�ษไร้กรดอีกคร้ัง ผูก
ปล�ยทั้งสองข้�งแล้วนำ�ไปเก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชัก  

แกนกระดาษก่อนพันด้วยกระดาษไร้กรดส�าหรับม้วนเก็บผ้าโบราณ 
ของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยส�านักงานภาคเหนือ

การม้วนเก็บผ้าโบราณ ควรมีการรองและทับด้วยกระดาษหรือ 
ผ้าไร้กรด ก่อนการม้วนเพื่อลดการเสียดเสียและป้องกันการกดทับ

(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ)

ผ้าหลังจากการม้วนเก็บด้วยแกนกระดาษ ต้องมีการหุ้มด้วยกระดาษ
หรือผ้าไร้กรด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอีกหนึ่งช้ัน
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3. ว�งร�บในกล่องหรือตู้ท่ีรองด้วยกระด�ษไร้กรด
และสะอ�ด ห�กจำ�เป็นต้องพับ ควรขยุ้มกระด�ษไร้กรด
เป็นก้อนแล้วสอดตรงบรเิวณทีพ่บัเพือ่ป้องกนัก�รกดทับ  

4. เก็บรักษ�ผ้�ในภ�ชนะ ถุงบรรจุ หรือในตู้ เพื่อ
ป้องกันวัตถุสัมผัสอ�ก�ศ แสง คว�มร้อน คว�มชื้น และ
ฝุ่นละอองโดยตรง

5. ผ้�โบร�ณทีเ่กบ็ภ�ยในคลงั ควรห่อด้วยกระด�ษไร้ 
กรดหรือผ้�ฝ้�ยสะอ�ดเพ่ือเป็นฉนวนป้องกันมลภ�วะ
ไว้อีกชั้นหนึ่ง 

6. ไม่ควรว�งวัตถุซ้อนทับกัน หรือว�งเบียดชิดกัน 
ยกเว้นผ้�เป็นผืนส�ม�รถซ้อนทับได้ห�กนำ้�หนักไม่ม�ก

7. จดัเกบ็โดยคำ�นงึถงึรปูร่�งลกัษณะของวตัถ ุ“ห้�ม
เกิดรอยพับ ห้�มห้อย และดึงรั้งผ้�”

8. เนื่องจ�กแสงแดดส�ม�รถทำ�อันตร�ยต่อผ้�
โบร�ณได้ จึงควรเก็บไว้ในที่มืด และระมัดระวังเรื่อง
แมลง โดยหมั่นตรวจดูและใช้ส�รป้องกันแมลง

ก�รเคลื่อนย้�ยผ้�โบร�ณเพื่อนำ�ไปสงวนรักษ�หรือ
จัดแสดง จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�รอย่�งระมัดระวังเพื่อ
ป้องกนัมิให้เกิดคว�มเสยีห�ยแก่โบร�ณวตัถขุณะทำ�ก�ร
เคลือ่นย้�ย ด้วยก�รใช้มอืทีส่วมถงุมอืผ้�ฝ้�ยเพือ่ป้องกนั
สิง่ปนเป้ือนจ�กมอืผูจ้บั แล้วประคองผ้�โบร�ณทัง้ผนื ไม่
จับหรือล�กเฉพ�ะมุมใดมุมหน่ึง  งดหยิบจับในบริเวณท่ี
เปร�ะบ�งของผ้� และอ�จว�งผ้�โบร�ณร�บในกล่องท่ี
บุด้วยกระด�ษไร้กรดในก�รเคลื่อนย้�ย ผ้�ท่ีมีนำ้�หนัก
ม�กและมีขน�ดใหญ่ หรือผ้�ท่ีชำ�รุดเปร�ะบ�งม�กควร
เคลื่อนย้�ยโดยใช้คนสองคนจับช�ยผ้�สองด้�น ยกและ
เคลื่อนย้�ยด้วยคว�มระมัดระวัง

การท�าความสะอาด
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดผ้�โบร�ณ เป็นกระบวนก�ร

หนึ่งในก�รอนุรักษ์ ซึ่งจะแตกต่�งกันออกไปต�มวัสดุ 
โดยวิธีก�รทำ�คว�มสะอ�ดผ้�โบร�ณแบบเบื้องต้น คือ 
ก�รทำ�คว�มสะอ�ดแบบแห้ง ได้แก่ 

1. ก�รปัดฝุ่นละอองด้วยแปรงขนอ่อน
2. ก�รทำ�คว�มสะอ�ดฝุ่นละอองด้วยเครื่องดูดฝุ่น 

แรงดันตำ่�
3. ก�รทำ�คว�มสะอ�ดผิววัตถุด้วยย�งลบสีข�ว

อย่�งดี และวัสดุที่ผลิตจ�กย�งธรรมช�ติ (Dry Clean-
ing Sponge) 

อุปกรณ์ในการท�าความสะอาดผ้าโบราณแบบพื้นฐาน

การท�าความสะอาดผ้าโบราณด้วยเครื่องดูดฝุ่น  ควรมีการใช้ตะแกรง
และการหุ้มท่อของเครื่องดูดฝุ่นด้วยผ้าตาข่ายเพ่ือลดความรุนแรงและ
ป้องกันผ้าไม่ให้ฉีกขาด

การท�าความสะอาดด้วยยางผง เนื้อคล้ายผงของยางลบเนื้อดี  
ใช้ท�าความสะอาดวัสดุที่เป็นดิ้นโลหะ
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การจัดแสดง
ก�รจัดแสดงผ้�โบร�ณท่ีดีน้ันแตกต่�งจ�กก�รออก

ร้�นแสดงสินค้�เพื่อจำ�หน่�ย เพร�ะก�รจัดแสดงผ้�
โบร�ณจะต้องดึงดูดคว�มสนใจ สร้�งคว�มเพลิดเพลิน
แก่ผู ้เข้�ชม นำ�เสนอคุณค่�สุนทรียศ�สตร์ท�งศิลปะ 
พร้อมๆ ไปกบัก�รนำ�เสนอข้อมลูท�งวชิ�ก�ร คว�มเชือ่ม
โยง ในเร่ืองต่�งๆ  นอกจ�กน้ี ก�รจัดแสดงยังต้องคำ�นึง
ถึงหลักก�รอนุรักษ์ สงวนรักษ�ผ้�โบร�ณอีกด้วย ดัง
นั้นผู้ออกแบบก�รจัดแสดงจะต้องว�งแผนให้รอบคอบ
ในก�รนำ�เสนอข้อมูลคว�มรู้แก่กลุ่มเป้�หม�ย และต้อง
คำ�นึงถึงคว�มปลอดภัยในด้�นต่�งๆ ท่ีอ�จส่งผลกระทบ
ต่อก�รเสื่อมสภ�พของผ้�โบร�ณ

การจัดแสดงผ้าโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ผ้า
ของธนาคารแหง่ประเทศไทย ส�านกังานภาคเหนอื

ก�รคดัเลอืกวตัถุออกม�จดัแสดง ต้องคำ�นงึถึงคว�ม
สอดคล้องของเนื้อห� ว่�แต่ละชิ้นต้องก�รสื่อหรือเป็น
ตัวแทนบอกเล่�เรื่องร�วใด อีกท้ังยังต้องคำ�นึงถึงสภ�พ
คว�มแข็งแรงของผ้�โบร�ณช้ินน้ันๆ ว่�มีคว�มแข็งแรง
เพียงใด และควรจัดแสดงด้วยวิธีก�รใด เพื่อป้องกัน
คว�มเสื่อมสภ�พของผ้�ให้ได้ม�กท่ีสุด

ก�รจัดแสดงต้องคำ�นึงถึงก�รป้องกันก�รชำ�รุด
เสื่อมสภ�พและระบบรักษ�คว�มปลอดภัยจ�กก�รถูก
โจรกรรม หลีกเลี่ยงก�รใช้วัสดุท่ีอ�จทำ�คว�มเสียห�ย
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แก่ผ้�โบร�ณ เช่น ลวดเย็บ เข็มหมุด อ�จเกิดสนิมได้เม่ือ
เวล�ผ่�นไป  เทปก�วก็ไม่ควรใช้กับผ้�โบร�ณ เน่ืองจ�ก
อ�จทิ้งรอยเปื้อน เพร�ะก�วซึมลงในเน้ือวัตถุ และก�ว
เป็นส�รอินทรีย์ท่ีจะแปรสภ�พเป็นกรดทำ�ล�ยเส้นใย
ผ้�ในภ�ยหลังได้ ผ้�ที่มีสภ�พบอบบ�ง ควรเน�ติดกับ
ผ้�ฝ้�ยสะอ�ดที่มีสีใกล้เคียงกันและมีขน�ดใหญ่กว่�เล็ก
น้อย เพื่อช่วยรับนำ้�หนักและป้องกันก�รฉีกข�ดก่อนท่ี
จะนำ�ไปจัดแสดง

ก�รจัดแสดงเครื่องแต่งก�ยบนหุ่น ควรจัดทำ�ขึ้น
ให้มีขน�ดพอดีกับเครื่องแต่งก�ยท่ีต้องก�รจัดแสดง
หรืออ�จจัดแสดงบนไม้แขวนเสื้อที่มีบ่�กว้�ง และต้องบุ
ด้วยเส้นใยสังเคร�ะห์ที่หน�นุ่ม ระวังไม่ให้ผ้�ทิ้งนำ้�หนัก
ลงด้�นล่�งม�กเกินไป และให้มีวัสดุนุ่ม สะอ�ด รองรับ
บริเวณที่เกิดรอยพับย่น เช่น บริเวณไหล่เสื้อ ขอบแขน
ของเสื้อ หรือก�งเกง เป็นต้น

 ก�รสวมเครื่องแต่งก�ยบนหุ่น และสอดแขนเสื้อ 
หนุนไหล่ด้วยกระด�ษไร้กรด

ก�รตรึงผ้�บนแท่นที่ทำ�ด้วยช�นอ้อยบุด้วยผ้�ฝ้�ย 
ว�งในลักษณะเฉียงเพื่อไม่ให้นำ้�หนักทิ้งตัวโดยตรง 

(ภ�พจ�กพิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
สำ�นักง�นภ�คเหนือ)

กรณีที่ผ้�มีคว�มย�วม�ก อ�จจัดแสดงโดยก�รม้วน
กับแกนกระด�ษและปล่อยช�ย

มีแท่นบุผ้�ฝ้�ยรองรับช�ยผ้�เพื่อไม่ให้นำ้�หนักทิ้ง
ตัวโดยตรง 

(ภ�พจ�กพิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
สำ�นักง�นภ�คเหนือ)

ผ้�โบร�ณที่มีสภ�พแข็งแรงส�ม�รถจัดแสดงโดย
ใช้ไม้แขวนหรือสอดด้วยแกนกระด�ษที่บุด้วยฟองนำ้�
หรือกระด�ษส�ไร้กรดได้ ซึ่งควรมีส่วนรองรับบ่�และ
แขนได้พอสมควร 



 ร่มพยอม  45 

(ภ�พจ�กพิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย 
สำ�นักง�นภ�คเหนือ)

วสัดทุีเ่ลอืกใช้ในก�รทำ�แท่นฐ�นหรอืตูจั้ดแสดงต้อง
มั่นคงแข็งแรง ส�ม�รถตั้งและรับนำ้�หนักผ้�โบร�ณได้ 
ควรหลีกเลี่ยงโลหะที่อ�จเกิดสนิม และไม่ควรให้โลหะ
สัมผัสกับผ้�โบร�ณโดยตรง ควรใช้ผ้�หุ้ม  อีกท้ังต้อง
ไม่ดึงดูดแมลงต่�ง ๆ  เช่น แมลงส�บ หนู และแมลง
ส�มง่�ม เป็นต้น และต้องทนท�นต่อก�รกดักนิของแมลง 
ผู้ดูแลควรหมั่นตรวจห�ร่องรอยแมลง ห�กพบเห็นต้อง
รีบกำ�จัดทันที ห�กจำ�เป็นต้องใช้ย�ฆ่�แมลงต้องหลีก
เลี่ยงอย่�ให้ส�รเคมีเหล่�นั้นสัมผัสกับผ้�โบร�ณโดยตรง

ควรว�งก�วดักหนูไว้ในพื้นท่ีจัดเก็บผ้� เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หนูเข้�ม�รบกวน รวมถึงก�รงดนำ�อ�ห�รม�รับ
ประท�นหรือมีถังขยะอยู่ใกล้ห้องจัดแสดงและคลังเก็บ
ผ้�โบร�ณ เพร�ะกลิ่นและเศษอ�ห�รจะเป็นตัวดึงดูด
หนูและแมลงส�บเข้�ม�ในพิพิธภัณฑ์ได้

ผ้�โบร�ณ ผ้�แต่ละผืน มีคว�มงดง�มที่สะท้อนเรื่อง
ร�วคว�มเป็นม�ท�งประวัติศ�สตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญ�
ของผู้รังสรรค์ มีก�รถ่�ยทอดแนวคว�มคิด จินตน�ก�ร
ลงบนผืนผ้� และในขณะเดียวกันผ้�ก็ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงสภ�พเศรษฐกิจ สังคม คว�มเช่ือ ศ�สน� ที่มีคว�ม
แตกต่�งกันท�งช�ติพันธุ์  เปรียบดังบรรพบุรุษหรือผู้สูง
วัย ที่บอบบ�ง และง่�ยต่อก�รถูกทำ�ล�ยให้เส่ือมสภ�พ 
ก�รอนุรักษ์ จัดเก็บและจัดแสดง ควรทำ�ด้วยคว�มเข้�ใจ 
รอบคอบ ระมัดระวังและละเอียดอ่อน ห�กส�ม�รถ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่�งๆ ซึ่งเป็นส�เหตุแห่งก�รเสื่อม
สภ�พของผ้�โบร�ณได้แล้ว จะช่วยยืดอ�ยุผ้�โบร�ณ 
มรดกท�งภมูปัิญญ�ของช�ตทิีค่นไทยภมูใิจและส�ม�รถ
ดำ�รงรักษ�และสืบทอดมรดกท�งวัฒนธรรมน้ีต่อไปได้
อีกน�นแสนน�น
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เมื่อกล่�วถึงแหล่งเรียนรู ้ในตัวเมืองเชียงใหม่ที่
สำ�คญั พบว่�มหีล�กหล�ยพืน้ที ่หล�กหล�ยสถ�นที ่ทีน่่�
สนใจและน่�ค้นห� ไม่ว่�จะเป็นวัดว�อ�ร�ม อ�ค�รเก่�
บริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึง “พิพิธภัณฑ์” 
แหล่งรวบรวมข้อมูลอันสำ�คัญของผู้คนในท้องถ่ิน และ
นักท่องเที่ยวที่ต้องก�รศึกษ�ประวัติศ�สตร์คว�มเป็น
ม� ร�กเหง้� วิถีชีวิตท่ีน่�สนใจ และตัวตนแห่ง “เมือง” 
อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่�ท่ีบอกเล่�ผ่�น “พิพิธภัณฑ์กล�ง
เวียงเชียงใหม่”

ท่�มกล�งตกึระฟ้� คอนโดมเินยีม เกสเฮ�ส์ ทีเ่ตบิโต
ขึ้นอย่�งรวดเร็วในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังมีอ�ค�รเก่�แก่
แห่งหนึ่งอยู่ท่�มกล�งใจกล�งเมือง และคนเชียงใหม่
ร้อยละ 40 ช่วงอ�ยุ15-30 ปี ยังไม่รู้ว่�ท่ีนี่คือพิพิธภัณฑ์ 
และยังมีกลุ่มคนอีกช่วงอ�ยุหน่ึงคือ 50-80 ปี ยังคงคิด
ว่�ตึกนี้เป็น” ศ�ล�กล�งจังหวัดเชียงใหม่” ทำ�ให้เร�
ได้รู้ว่� คนเชียงใหม่เองนั้นยังคงใช้ชีวิตไปต�มปกติ ไม่
ได้ใส่ใจร�ยละเอียดในชีวิตและตัวตนแห่งเมือง อันเป็น
บ้�นเกิดเมืองนอนม�กนัก ไม่ทร�บคว�มเป็นม� ร�ก

เหง้� และคว�มเปลี่ยนแปลงไปต�มก�ลเวล� ทำ�ให้
ต้องเกิด”พิพิธภัณฑ์”แห่งน้ีขึ้นม� วันน้ีเร�ม�เรียนรู้กัน
ไปพร้อมๆกันว่� ตึกใหญ่ใจกล�งเมืองน่�สนใจอย่�งไร

พิพิธภัณฑ์ของเร�นั้นตั้งอยู ่ที่ ถนนพระปกเกล้� 
ตำ�บลศรีภูมิ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ต้ังตระหง่�น
ใจกล�งเมอืงโดยตวัอ�ค�รทีค่่อนข้�งใหญ่โต ซึง่จดันีเ้ป็น
จุดสำ�คัญและเป็นจุดรวมพลในก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆนั่น
ก็คือ”ล�นอนุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ อันเป็นสถ�นที่สักก�ร
บูช�ของผู้คนที่ผ่�นม� อันประกอบไปด้วยกษัตริย์จ�ก
ต่�งถิ่น 3 พระองค์ อันได้แก่ พญ�มังร�ยจ�กเมือง
เชียงร�ย, พ่อขุนร�มคำ�แหงจ�กเมืองกรุงสุโขทัย, พญ�
งำ�เมืองจ�กเมืองพะเย�  และยังเป็นจุดถ่�ยภ�พที่น่�
สนใจอีกแห่งหน่ึง ที่เม่ือมีผู้คนม�ท่องเที่ยวแล้วน้ันต้อง
แวะม�เยี่ยมชม และถ่�ยภ�พกลับไปเป็นที่ระลึกเสมอ 
พิพิธภัณฑ์ของเร�นั้นอยู่ภ�ยใต้ก�รดูแลของ “เทศบ�ล
นครเชียงใหม่” ประกอบไปด้วยส�มพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ 
อันได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศ�ล�กล�ง
จังหวัดเชียงใหม่เก่�), พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้�นน� (ศ�ล
แขวงเก่�), หอประวัติศ�สตร์เมืองเชียงใหม่(หมู่บ้�น
อัยก�รเก่�) ซึ่งในแต่ละตึกน้ันจะมีเรื่องร�วแตกต่�งกัน
ออกไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้ม�เรียนรู้เมืองเชียงใหม่
อย่�งใกล้ชิดและเข้�ใจอย่�งถ่องแท้

หอศลิปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
Chiangmai city arts and cultural centre
สถ�นที่แรกนั้นตั้งอยู ่บริเวณที่เรียกว่� “สะดือ

เมือง” หรือใจกล�งเมืองเชียงใหม่ มีอนุส�วรีย์ตั้งเด่น
ตระหง่�นอยู ่ ซึ่งเป็นก�รบ่งบอกถึงคว�มสำ�คัญในอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 3

เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เรื่อง : นิสิต แสงสว่�ง 1

1 วิทย�กรนำ�ชม เครือข่�ยพิพิธภัณฑ์กล�งเวียงเชียงใหม่
2 ภ�พถ่�ยโดย : http://202.28.248.175/57/u57260/wordpress/?page_id=133
3 ภ�พถ่�ยโดย  : ร�มิล โรจน์บุญถึง
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ก�รร่วมแรงใจของกษัตริย์ส�มพระองค์ท่ีก่อร่�งสร้�ง
เวียงเชียงใหม่ขึ้นม� ในปี พ.ศ.1839 น่ันเอง หอศิลป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ สร้�งขึ้นเม่ือพุทธศักร�ช 
2467 ซึง่ในเขตพืน้ทีน่ีน้ัน้ในอดตีเคยเป็นพระร�ชวงัหรอื 
“หอคำ�” ของเจ้�ผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ท่ี 6 ในสมัย
ร�ชวงศ์ เจ้�เจ็ดตนนั่นก็คือ “พระเจ้�ก�วิโรรสสุริยวงศ์” 
แต่เมื่อก�ลต่อม�พระองค์ท่�นได้พิร�ลัยลง ไม้ของ
คุ้มหลวงแห่งนี้ถูกร้ือไปสร้�งใหม่ที่วัดแสนฝ�งและวัด
กิตติ พื้นที่แห่งนี้จึงตกเป็นของเจ้�อินทวิชย�นนท์ต�ม
ลำ�ดับ และต่อม�เจ้�อินทวิชย�นนท์ได้พิร�ลัยลงพื้นท่ี
แห่งนี้ก็ตกทอดต�มลำ�ดับม�ยังพระร�ช�ย�เจ้�ด�ร�
รัศมีพระธิด�แห่งเจ้�อินทวิชย�นนท์ และเม่ือท�งสย�ม
ส่งข้�หลวงม�จัดก�รปกครองในเมืองเชียงใหม่ และ
มองห�ที่ตั้งเพื่อที่จะสร้�ง “ศ�ล�รัฐบ�ล” เจ้�ด�ร�
รัศมีจึงประสงค์ให้พ้ืนที่ตรงนี้ ใช้เป็นสถ�นที่ร�ชก�ร 
และเป็นก�รปกป้องพื้นที่แห่งคุ้มหลวงนี้จะตกไปเป็น
ของเอกชน จึงมอบให้รัฐบ�ลในยุคนั้นไปเพื่อสร้�งเป็น 
“ศ�ล�ว่�ก�รมณฑลพ�ยัพ” หลังมีก�รเปลี่ยนแปลง

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือ อาคารศาลากลางเก่า

ก�รปกครอง พ.ศ.2475 จึงเปล่ียนเป็น “ศ�ล�กล�ง
จังหวัดเชียงใหม่” มีก�รใช้ง�นม�จนถึงปี พ.ศ.2539 ใน
สมัย น�ยชัยย� พูนศิริวงศ์ ดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ. 2523-2524 และ 2524-2530) 
ได้มนีโยบ�ยย้�ยส่วนร�ชก�รไปศ�ล�กล�งแห่งใหม่ เพือ่
เตรียมใช้พื้นที่กล�งเวียงบ�งส่วนสร้�งเป็น “หอศิลป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”และใช้บริเวณด้�นหน้�นั้น
สร้�งเป็น “ล�นอนุส�วรีย์ส�มกษัตริย์”

ภายนอกตัวอาคาร

ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2
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และต่อม�ในสมัยน�ยไพรัตน์ เดชวรินทร์ ดำ�รง
ตำ�แหน่งผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัเชยีงใหม่ จงึได้มกี�รกำ�หนด
ใช้สถ�นที่แห่งนี้ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นม� ในปี พ.ศ. 2540 

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นอ�ค�รก่ออิฐ
ถือปูน 2 ชั้น หลังค�ทรงปั้นหย� รูปแบบอ�ค�รเป็น
แบบอ�ค�รคอร์ทอยู่ภ�ยใน มีรูปแบบตะวันตกประดับ
ด้วยลวดล�ยบัว หรือเรียกว่� Colonial Style ซ่ึงเป็น
รูปแบบสมัยนิยม อ�ค�รแห่งน้ีเกิดในช่วงศตวรรษท่ี 
17-18 เป็นยุคล่�อ�ณ�นิคมของช�วตะวันตก เน้นคว�ม

เรียบง่�ย หลังค�มุงกระเบื้องว่�ว เพด�นสูง หน้�ต่�งสูง 
เพื่อคว�มโล่งโปร่งสบ�ย คำ�นึงถึงก�รใช้สอยเป็นหลัก

ในส ่วนของหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม ่
นั้น ภ�ยในมีก�รจัดแสดงแบบถ�วร เก็บบันทึก
เรื่องร�วคว�มเป็นม�ของเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ยุค
ก ่อนประวัติศ�สตร ์  ลำ�ดับคว�มสำ�คัญที่ม�ที่ ไป
ของดินแดนท่ีทรงคุณค่�แห่งนี้ ตั้งแต่ยุคอ�ณ�จักร 
หริภุญไชยยุคสร ้�งบ้�นแปงเมือง ของกษัตริย ์ทั้ง 
3 พระองค์ ก�รรับอิทธิพลต่�งๆ เข้�ม�ในดินแดน 
เมืองเชียงใหม่ ยุคพม่�ปกครอง ยุคฟื ้นม่�นและยุค 

ห้องก่อนจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ และห้องสร้างบ้านแปงเมือง  

ห้องความสัมพันธ์ และห้องการเมืองการปกครอง

ห้องร้อยปีล่วงแล้ว และห้องเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่
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ฟื้นฟู จนถึงคว�มสำ�คัญของพี่น้องช�วไทภูเข�เผ่�ต่�งๆ 
ก็ได้เก็บเนื้อห�ที่สำ�คัญที่พอจะเป็นแหล่งเรียนรู ้ของ
ผู้คนได้

ตึกแห่งนี้ประกอบด้วยห้องนิทรรศก�ร 15 ห้อง 2 
ชั้น และยังมีห้องนิทรรศก�รหมุนเวียนอยู่อ�ค�รด้�น
หลังซึ่งอ�ค�รจะเชื่อมต่อกัน เพื่อจัดให้มีก�รแสดงผล
ง�นในหล�ยๆแขนง เป็นพื้นท่ีของศิลปิน สล่� นักศึกษ� 
และบุคคลทั่วไป ได้มีโอก�สถ่�ยทอดผลง�นท่ีงดง�ม
ทรงคุณค่� ที่ได้รังสรรค์ขึ้นม�ออกสู่ส�ยต�ส�ธ�รณชน 

พิพิธภัณฑ์พ้ืนถ่ินล้านนา
Lanna Folklife Museum
ภ�ยในเขตกล�งเมืองเชียงใหม่ยังมีศิลปวัฒนธรรม 

ทีง่ดง�มหล�กหล�ย ใจกล�งเมอืงนัน้ปร�กฏสถ�ปัตยกรรม 
ตะวนัตก ตัง้อยูต่รงข้�มหอศลิปวฒันธรรมเมอืงเชยีงใหม่ 
เป็นสถ�ปัตยกรรมแบบยุโรป มีรั้วปูนทรงเตี้ยสวยง�มสี
ข�วล้อมตัวอ�ค�ร เพื่อท่ีจะขับตัวอ�ค�รสวยง�มแห่งน้ี 
ให้เด่นต�เป็นสง่� ล้อมไปด้วยธรรมช�ติอันร่มรื่น เขียว
ขจี ทั้งต้นลีล�วดีใหญ่ ต้นสักสูงเด่น ล้อมด้วยเหลือง
อินเดียที่บ�นสะพรั่งต�มฤดูก�ล เย้�ยวนชวนให้คนม�
ท่องเที่ยว

อ�ค�รนีม้กี�รออกแบบให้สมดลุกนัทัง้สองด้�น โดด
เด่นด้วยวงโค้ง (Arch) ใหญ่ ด้�นหน้� และมีเส�แบบ  
“ดอริก (Doric)“ ขน�ดใหญ่จำ�นวน 4 ต้น หลังค�เป็นก
ระเบื้องแดงมีตร�ครุฑสีทองอยู่เหนือคำ�ว่� “ศ�ลแขวง” 
ก�รออกแบบเป็นศิลปะแบบตะวันตก Neo Classic

พิพิธภัณฑ์หลังนี้ แต่เริ่มเดิมทีน้ัน เคยเป็นส่วนหน่ึง
ของคุ้มหลวงกล�งเวียง เป็นส่วนที่ตั้งของ “หอหน้�” มี

คว�มเป็นม�ทีย่�วน�นนบัตัง้แต่เคยเป็นคุม้ไม้สกัของเจ้�
อุปร�ชสุริยะ (เจ้�หลวงองค์ที่ 8) หรือเจ้�อินทวโรรสสุริย
วงศ์ ต่อม�มีก�รปฏิรูปก�รปกครอง ในปี พุทธศักร�ช 
2443 จึงเปล่ียนแปลงคุ้มหลวงเจ้�น�ยให้เป็นที่ร�ชก�ร
เป็นเรอืนไม้สกั กระทัง่ในปีพทุธศกัร�ช 2462 “เค้�สน�ม
หลวง” ได้ย้�ยม�สร้�งใหม่บริเวณศ�ล�กล�งจังหวัด
เชียงใหม่ (ปัจจุบัน คือ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) 
ทำ�ให้เค้�สน�มหลวงเดมินัน้ถกูสร้�งเป็น “สน�มเสอืป่�”

ต่อม�ในปีพุทธศักร�ช 2478 ท�งก�รได้ขอซื้อที่ดิน
จ�กเจ้�น้อยเล�แก้ว ที่ได้รับมรดกตกทอดม�จ�กเจ้�

ห้องข่วงแก้วล้านนา และห้องภายในวิหาร

ห้องประวัติอาคาร และห้องมหรรฆภัณฑ์

อาคารพิพิธภัณฑ์พ้ืนถิ่นล้านนา หรืออาคารศาลแขวงเดิม
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หลวงองค์ที่ 8 เพื่อใช้เป็นท่ีทำ�ก�รศ�ลจังหวัดเชียงใหม่
แทนหลังเดิม ซึ่งแต่ก่อนน้ันอยู่บริเวณเชิงสะพ�นนวรัฐ 
อ�ค�รแห่งนี้ถูกสร้�งเสร็จในปีพุทธศักร�ช 2478

แต่ก ่อนเมืองเชียงใหม่นั้นยังคงไม่มีศ�ลแขวง 
รัฐบ�ลมีนโยบ�ยในก�รพิจ�รณ�คดีเล็กๆ เสร็จสิ้นไป
อย่�งรวดเร็วและยุติธรรม จึงได้ตร�พระร�ชบัญญัติจัด
ตั้งศ�ลแขวงขึ้นและทำ�ให้มีศ�ลแขวงในทุกจังหวัด ส่วน
ศ�ลแขวงเชียงใหม่นีไ้ด้เปิดทำ�ก�รเมือ่  1 มถินุ�ยน 2500 
ต่อม�ศ�ลจังหวัดเชียงใหม่ได้ย้�ยท่ีทำ�ก�รในวันท่ี 30 
มกร�คม 2527 และต่อม�ก็ได้ย้�ยศ�ลแขวงออกไปอีก
ทำ�ให้ตึกนี้ถูกยุติบทบ�ทลงอย่�งถ�วร

ในพิพิธภัณฑ์นี้ได้หยิบยกเรื่องร�ว “วิถี” ของคน
ล้�นน� ข้�วของเครื่องใช้ในชีวิตประจำ�วันรวมไปถึงเรื่อง
ของ “พระพุทธศ�สน�” อันเป็นท่ียึดเหน่ียวจิตใจของ
ช�วล้�นน� และยังมีเรื่องคติคว�มเชื่อระหว่�งช�วพุทธ
และศ�สน�ที่สั่งสม ผูกพันกันม�อย่�งย�วน�น

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้�นน�มีก�รจัดก�รแสดงอยู่ด้วย
กัน 2 รูปแบบคือ นิทรรศก�รถ�วร และนิทรรศก�ร
หมุนเวียน ซ่ึงในส่วนของนิทรรศก�รถ�วรน้ัน จัดแสดง
เรื่องร�วเกี่ยวกับ วิถีชีวิตบริเวณวัด จ�รีตประเพณี และ
คว�มเชื่อที่มีม�อย่�งแน่นหน�กับคนล้�นน� อ�ทิ ข่วง
แก้วล้�นน�, องค์ประกอบต่�งๆ ภ�ยในวิห�ร ,ลักษณะ
ก�รเข้�วัดที่ถูกต้อง, ก�รเตรียมข้�วของเพื่อถว�ยเป็น

พุทธบูช�, เครื่องสักก�ระล้�นน� ภ�พจิตรกรรมล้�น
น�รูปแบบเชียงใหม่และไทใหญ่, มหรรฆภัณฑ์ล้�นน� 
เป็นต้น

ส่วนห้องนิทรรศก�รหมุนเวียนนั้น มีด้วยกัน 6 ห้อง 
หมุนเวียนเรื่องร�วเกี่ยวกับ องค์ประกอบต่�งๆภ�ยใน
ชีวิต เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องร�งของขลัง เครื่อง
นุ่งห่ม อ�ภรณ์พรรณต่�งๆ ซึ่งเร�จะมีก�รผลัดเปล่ียน
หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงคว�มเชื่อ
และสิ่งดีง�มของช�วล้�นน� และวิถีแห่งพุทธที่มีคว�ม
หล�กหล�ยนั่นเอง เพร�ะช�วล้�นน�ส�ม�รถรังสรรค์
ส่ิงดีง�มได้ม�กม�ย จ�กรุ่นสู่รุ ่นสืบทอดกันม�ดั่งส�ย
นำ้�แห่งแม่ระมิงค์เชียงใหม่ สำ�หรับท่�นที่สนใจ ส�ม�รถ
แวะม�เยี่ยมชมและศึกษ�เรื่องร�วดีๆของดินแดนอันน่�
สนใจนี้ได้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เร�ได้รวบรวมไว้อย่�งสมบูรณ์
เพื่อพร้อมแก่ก�รมอบคว�มรู้สู่คนรุ่นใหม่ที่สนใจ
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 หอประวัตศิาสตรเ์มอืงเชียงใหม่
Chiangmai Historical Centre

หอประวัติศ�สตร์ ต้ังอยู่บนพื้นที่หมู่บ้�นพักอัยก�ร
เดิม ซึ่งอยู ่ท�งทิศตะวันตกของศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงใหม่ เดิมเคยเป็นที่ดินแปลงเดียวกันย�วจนถึง
อนุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ แต่ได้แบ่งแยกที่ดินออกจ�กกัน 
เนื่องจ�กใช้ง�นจ�กหน่วยง�นต่�งกัน ท�งเทศบ�ลนคร
เชียงใหม่ได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กสำ�นักง�นอัยก�ร
สูงสุดและกรมธน�รักษ์ยินยอมให้เข้�ใช้ประโยชน์ใน
ทีด่นิหมูบ้่�นอยัก�รเดมิ เมือ่ปี พทุธศกัร�ช 2546 และได้
สนบัสนนุงบประม�ณ ในก�รสร้�งของหอประวตัศิ�สตร์
เมืองเชียงใหม่จ�กกระทรวงก�รท่องเท่ียวและกีฬ�ใน
ปีงบประม�ณ 2547

ท�งเทศบ�ลนครเชียงใหม่ มีนโยบ�ยพัฒน�พื้นท่ี
ดังกล่�วนี้จึงได้สร้�ง “หอประวัติศ�สตร์” ขึ้นม� เพื่อ
เป็นสถ�นที่ท่องเที่ยว และเรียนรู้ ดึงดูดให้นักท่องเท่ียว 

ม�เที่ยวเมืองเชียงใหม่ม�กยิ่งขึ้น และเข้�ใจถึงคุณค่� 
แห่งเมืองอย่�งแท้จริง และเพื่อกระตุ้นให้คนในท้อง
ถิ่นน้ันได้ภูมิใจ และเกิดจิตสำ�นึกในก�รดูแลรักษ�เมือง
อย่�งยั่งยืน

สำ�หรับนิทรรศก�รภ�ยในหอประวัติศ�สตร์นั้น  
เป็นนิทรรศก�รถ�วร จัดแสดงเรื่องร�วคว�มเป็นม� 
ของเมืองเชียงใหม่ในด้�นต่�งๆ ที่แตกแขนงม�จ�ก 
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อ�ทิ ตำ�น�นพ้ืนเมือง
เชียงใหม่ที่สัมพันธ์กับชุมชนช�วลัวะ, คว�มเชื่อเรื่อง
เส�สะก้�ง และพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่�แสะ, ก�รเมืองก�ร
ปกครองและก�รค้�ในอดีตตั้งแต่ยุคร�ชวงศ์มังร�ย, 
ภ�ษ�วรรณกรรมอักษรธรรมล้�นน� , ธรรมช�ติและ
ดอยศักดิ์สิทธิ์ต�มคว�มเช่ือคนในท้องถิ่น, ยุคเสื่อม 
ของเมอืงใหม่ภ�ยใต้ก�รปกครองของพม่�, ก�รคมน�คม

ภายนอกอาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่
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และภ�พเก่�เล่�เรื่องเมืองเชียงใหม่ในช่วง 100 ปี 
ที่ผ่�นม� ซ่ึงเก็บเรื่องร�ว ภ�พประวัติศ�สตร์ เหตุก�รณ์
สำ�คัญต่�งๆในเมืองเชียงใหม่ไว้อย่�งดีง�ม และจุด
สุดท้�ยนั้น คือหลุมประวัติศ�สตร์ท่ีขุดค้นพบ

ภ�ยใต้ห้องนิทรรศก�รของตึกนี้ จะเป็นห้องโถง
ใหญ่ ไม่แยกย่อยเป็นห้องเล็กๆ ง่�ยต่อก�รเดินชม และ

ยังมีก�รทำ�ท�งเดินพิเศษนั่นก็คือ “ท�งล�ดสำ�หรับ
คนพิก�ร (Universal Design )” ซึ่งเหม�ะกับผู้พิก�ร
ทุพพลภ�พและคนชร� เพื่อเพิ่มโอก�สให้บุคคลเหล่�นี้
ได้เรียนรู้และเข้�ถึงสิ่งดีๆ เหล่�นี้ได้ไม่ต่�งจ�กคนปกติ
ทั่วไป

ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร บริเวณชั้น 2 ภาพเก่าเล่าเรื่องเชียงใหม่ และหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์
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ห้องสมุดฟ้ืนบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้�นย่�นเวียงเชียงใหม่ เปิดให้บริก�ร
ทุกวัน ตั้งแต่ 8.30 – 20.00 น. ตั้งอยู ่ในพื้นท่ีหอ
ประวัติศ�สตร์เมืองเชียงใหม่ (หลังอ�ค�รหอศิลป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) อันมีหอบรรพกษัตริย์เป็นที่
มั่น และสัญลักษณ์ที่สำ�คัญ บรรย�ก�ศของห้องสมุดโดย

รวมเป็นบรรย�ก�ศแบบสบ�ย ๆ มีคว�มเป็นกันเอง มี
เย�วชน - นักท่องเที่ยวม�ใช้ง�นจำ�นวนม�ก ห้องสมุด
นี้ เกิดขึ้นจ�กก�รร่วมแรงร่วมใจ ก�รบริจ�คขององค์กร 
ประช�ชนในท้องถิ่น “ เพร�ะเร�เช่ือว่� ห้องสมุดดี ๆ 
ส�ม�รถช่วยสร้�งเมืองและสังคมดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ... ”



พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
เรื่อง : บุษยรังสี สิทธิเดชเจริญชัย และธนพล อรรถวัตธีรโชติ 1

ภ�พ : อรญ� พวงม�ลัย

บทน�า
เมื่อกล่�วถึงเมืองลำ�ป�ง เมืองแห่งภ�คเหนือตอน

บนร�บลุ่มแม่นำ้�วัง สิ่งที่ทุกคนจะนึกเมื่อกล่�วข�นถึง
ลำ�ป�งนั่นก็คือ รถม้� เซร�มิค อุโมงค์ลอดถำ้�ขุนต�ล 
และวัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง ก่อนเป็นอันดับแรก แต่
น้อยคนนักที่จะรู้จัก “หอปูมละกอน” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
เปิดใหม่ที่รวบรวมข้อมูลสำ�คัญของผู้คนในท้องถิ่น รวม
ไปถึงประวัติคว�มเป็นม� เหตุก�รณ์ท่ีสำ�คัญ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน นับว่�น่�สนใจ น่�ศึกษ� และน่�ค้นห�กัน
เลยทีเดียว

กล�งเมอืงลำ�ป�งทีม่ตีกึเรยีงร�ยกนัเป็นแถว ซึง่เป็น
ย่�นแห่งก�รค้�และก�รสัญจร เดินท�งในชีวิตประจำ�
วัน ยังมีอ�ค�รสีข�วสองชั้นเป็นที่จัดแสดงนิทรรศก�รท่ี
มีช่ือว่� “หอปูมละกอน” ต้ังอยู่ที่สำ�นักง�นเทศบ�ลนคร
ลำ�ป�ง ถนนฉัตรไชย ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมือง จังหวัด
ลำ�ป�ง ใกล้กับสถ�นีดับเพลิง และอยู่ในพิกัดของห้�
แยกหอน�ฬิก�เมืองลำ�ป�ง ซึ่งพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
แห่งน้ีเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแรกของจังหวัดลำ�ป�ง 
และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลท�งประวัติศ�สตร์ 
วัฒนธรรม โบร�ณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญ�ท้องถิ่นของ

ภาพแสดงตัวอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

1 นักศึกษ�วิทย�ลัยสหวิทยก�ร มห�วิทย�ลัยธรรมศ�สตร์ ศูนย์ลำ�ป�ง
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เมืองลำ�ป�ง ภ�ยในพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบก�รจัดแสดง 2 
รูปแบบ คือก�รจัดแสดงนิทรรศก�รหมุนเวียน และก�ร
จัดแสดงนิทรรศก�รถ�วร ซึ่งในก�รจัดแสดงนั้นมีก�รนำ�
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้�ม�ผสมผส�นเพื่อเล่�เรื่องภูมิ
หลังของเมืองลำ�ป�ง โดยจะแบ่งเป็นในแต่ละช่วง และ
เหตุก�รณ์สำ�คัญต่�งๆท่ีเกิดขึ้น

นิทรรศก�รหมุนเวียนภ�ยในพิพิธภัณฑ์หอปูมละ
กอนจะมีลักษณะที่สลับผลัดเปลี่ยนเรื่องร�วไปเรื่อยๆ
ของศิลปินแห่งช�ติ เพื่อคว�มหล�กหล�ยในก�รรับ
ชมของนักท่องเที่ยว ส่วนนิทรรศก�รถ�วรจะเป็น
นิทรรศก�รที่จัดทำ�ขึ้นเพื่อให้ช�วลำ�ป�งได้ตระหนักถึง
ภูมิหลังของบ้�นเมืองตนเองว่�มีลักษณะอย่�งไร และ
เพื่อเป็นแนวท�งในก�รกำ�หนดอน�คตของเมืองลำ�ป�ง
แห่งนี้ นอกจ�กนั้นแล้วหอปูมละกอนแห่งน้ียังจัดทำ�ข้ึน
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติคว�มเป็นม� วัฒนธรรม
ที่ดีง�มสู่นักท่องเที่ยวที่ได้ม� ณ หอปูมละกอน โดย
เนื้อห�ต่�งๆของนิทรรศก�รถ�วรจะขอนำ�ไปอธิบ�ยใน
หน้�ต่อไป

มาท�าความรู้จักหอปูมละกอน
หอปูมละกอนแห่งน้ีตั้งอยู่ท่ีสำ�นักง�นเทศบ�ลนคร

ลำ�ป�ง ถนนฉัตรไชย ตำ�บลสบตุ๋ย อำ�เภอเมือง จังหวัด
ลำ�ป�ง หรือบริเวณห้�แยกหอน�ฬิก�ท่ีมีจุดสังเกตตรง
ทิวทัศน์ที่มีคว�มสวยง�ม เป็นสถ�นท่ีพักผ่อนหย่อนใจ 
นอกจ�กนั้นยังมีล�นกว้�งเพื่อเป็นล�นแสดงกิจกรรม
ของเย�วชนรุ่นใหม่อีกด้วย ห�กม�เจอจุดนี้แล้วก็จะมอง
เห็นหอปูมละกอนอ�ค�รหลังสีข�วสวยสง่� มีนำ้�พุอยู่
ด้�นหน้�เพื่อเพ่ิมทัศนียภ�พที่สวยง�ม เย็นต�สบ�ยใจ 
โดยหอปูมละกอนแห่งนี้ก่อสร้�งข้ึนโดยเทศบ�ลนคร
ลำ�ป�ง และเปิดอย่�งเป็นท�งก�รให้เข้�ชมได้เมื่อวันที่ 
30 สิงห�คม พ.ศ. 2554 ซ่ึงแต่เดิมแล้วอ�ค�รหอปูม
ละกอนเป็นอ�ค�รเก่�ท่ีถูกสร้�งเม่ือปี พ.ศ. 2550 และ
ได้มีก�รปรับปรุงอ�ค�รแห่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ รวม
ถึงเพื่อเป็นคว�มภ�คภูมิใจของช�วลำ�ป�งและทำ�ให้
เย�วชนรุ่นหลังรวมถึงผู้ท่ีสนใจจะศึกษ�ประวัติคว�ม
เป็นม�ของจังหวัดลำ�ป�งส�ม�รถเห็นภ�พในอดีตและ
ส�ม�รถซึมซับคว�มรู้สึกคว�มเป็นนครลำ�ป�งได้เป็น
อย่�งดี นอกจ�กนี้ยังเป็นส่วนหน่ึงของลำ�ป�งท่ีส�ม�รถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่�งดีอีกด้วย

และในหัวข้อต่อไปนี้จะกล่�วถึงนิทรรศก�รภ�ยใน
หอปูมว่�จะน่�สนใจหรือไม่ อย่�พล�ดที่จะต้องอ่�น
เมืองต้องห้�มพล�ด เมืองที่ไม่หมุนต�มก�ลเวล� ต�ม
ไปเท่ียวพร้อมๆกันเลย

นิทรรศการหอปูม
ในส ่วนของภ�ยในหอปูมละกอนน้ันจะแบ ่ง

นิทรรศก�รเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิทรรศก�รหมุนเวียน 
และนิทรรศก�รถ�วร ซึ่งมีก�รจัดก�รโดยแบ่งเป็นชั้นที่ 
1 นิทรรศก�รหมุนเวียน และชั้นที่ 2 นิทรรศก�รถ�วร 
ห�กเข้�ม�ในพิพิธภัณฑ์นี้สิ่งที่แรกที่ทุกท่�นจะเห็นก็
คือก�รจัดแสดงนิทรรศก�รหมุนเวียนซ่ึงจะหมุนเวียน
เปลี่ยนไปเรื่อยๆในระยะเวล� 2 เดือน ภ�ยในชั้นที่ 1 
จะเป็นห้องจัดแสดงทรัพย�กรท�งวัฒนธรรมของศิลปิน
แห่งช�ติ โดยจะเป็นทรัพย�กรที่จับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ ส่วนม�กก็จะเป็นเรื่องศิลปะ หัตถกรรม วัตถุท�ง
วัฒนธรรม เป็นต้น

ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1

บรรยากาศภายในห้องจัดแสดง
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จ�กน้ันเมื่อท่�นข้ึนม�ยังชั้น 2 ท่�นจะได้พบ
กับไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ นั่นคือก�รจัดแสดง
นิทรรศก�รถ�วรที่กล่�วถึงประวัติคว�มเป็นม�ของเมือง
ลำ�ป�งที่น่�สนใจเนื่องจ�กได้แบ่งก�รจัดแสดงเป็น 6 จุด 
ให้ทกุท่�นได้เรียนรูแ้ละทีน่่�ตืน่ต�ตืน่ใจกค็ือในแต่ละจดุ
จะมีคำ�ถ�มให้ผู้เยี่ยมชมได้คิดไปพร้อมๆกัน อ�ทิ ทำ�ไม
คิวปิดถึงม�อยู่ท่ีนี่? ทำ�ไมศิลปะยุโรปจึงม�อยู่ในมณฑป
แบบพม่�? เอ๊ะทำ�ไม? น่ันสิ ซ่ึงนิทรรศก�รถ�วรท่ีช้ัน 2 
แห่งนี้ จะเน้นให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้ห�คำ�ตอบ ยิ่ง
อ่�นคำ�ถ�มบรรย�ก�ศก็ยิ่งชวนน่�ค้นห�ยิ่งข้ึนว่� “ใคร
เป็นผู้กำ�หนดจิตวิญญ�ณของช�วลำ�ป�ง” 

โดยจุดแรกที่ทุกท่�นต้องสะดุดต�นั่นคือ โถงจิต
วิญญ�ณ ซึ่งจุดแรกนี้จะเป็นจุดท่ีกล่�วถึงผู ้กำ�หนด
บทบ�ท ทศิท�งของเมอืงลำ�ป�งตัง้แต่อดตีจนถงึปัจจบุนั 
นอกจ�กนั้นจะเป็นพื้นที่เพื่อแสดงคำ�ปฏิญ�ณเพื่อนคร
ลำ�ป�งอีกด้วย

จุดที่สองมีชื่อว่�เมืองพันปีท่ีมีเจ้�ชีวิต เป็นจุดที่
รวบรวมเกี่ยวกับบทบ�ทและอำ�น�จของเจ้�เมืองท�ง
เหนือในยุคสมัยโบร�ณ โดยจุดน้ีจะใช้ก�รนำ�เสนอโดย

นำ�ตำ�น�นน�งสุช�ด�เข้�ม�เล่�เรื่อง รวมไปถึงข้อมูล
เมืองลำ�ป�งโบร�ณทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ ยุคเขล�งค์ทอง เวียง
ลคอร และนครลำ�ป�ง

จุดที่ส�มชื่อว่�สังคมอินเตอร์ แสดงถึงเร่ืองร�ว
ในอดีตว่�เป็นชุมชนที่พัฒน�แล้ว ตั้งแต่สมัยรัชก�ล
ที่ 5-6 ซึ่งเป็นช่วงที่มีก�รเปลี่ยนแปลงมีผู ้คนหล�ก
หล�ยช�ติพันธุ์เข้�ม�ทำ�ก�รค้�ในย่�นตล�ด รวมไปถึง
สัมปท�นป่�ไม้ และนอกจ�กจะแสดงเรื่องร�วข้�งต้น
แล้ว ในจุดที่ส�มน้ียังแสดงเรื่องร�วเหตุก�รณ์ในอดีต
ที่เป็นเหตุก�รณ์กบฏเงี้ยวและปัญห�สิทธิเสรีภ�พนอก
อ�ณ�เขต

ภาพแสดงชาวขมุท่ีเข้ามาเป็นแรงงานป่าไม้

 ภาพแสดงแผนท่ีชุมชนนานาชาติ

ภาพแสดงรถม้าล�าปางในยุคสังคมอินเตอร์

ภาพแสดงป้ายเมืองล�าปาง
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งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานฤดูหนาว

การกลับมาของค�าสาปที่โดยเจ้าแม่สุชาดา

ทางเข้าในจุดสุดท้ายฮอมแฮงแป๋งเวียง

ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เมืองลำ�ป�งเป็นฐ�นทัพ และยุค
เมืองเท็กซัสด้วย

จุดที่ห้� ก�รกลับม�ของคำ�ส�ป เป็นจุดที่กล่�วถึง
เหตุก�รณ์ช่วงที่เมืองลำ�ป�งเงียบงันจ�กเดิมเป็นย่�น
ก�รค้�ที่คึกคัก และเป็นศูนย์รวมคว�มทันสมัย กลับ
กล�ยเป็นเมืองที่มีแต่คว�มเงียบแม้จะมีศูนย์ร�ชก�ร
และหน่วยง�นระดบัประเทศเข้�ม�ตัง้สำ�นกัง�นส�ข� ซึง่
เป็นส่ิงที่สร้�งคว�มหวังให้แก่ช�วเมืองลำ�ป�งว่�จะต้อง
เป็นผู้นำ�ท�งเศรษฐกิจและก�รศึกษ�ในภ�คเหนือตอน
บน แต่หลังจ�กนั้นไม่น�นเม่ือท�งหลวงหม�ยเลข11 
ได้สร้�งเสร็จ หน่วยง�นต่�งๆที่เคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ก็ได้
ทยอยย้�ยกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นส�เหตุที่ทำ�ให้
เกิดคำ�รำ่�ลือกันว่� เมืองลำ�ป�งแห่งนี้ถูกต้องคำ�ส�ปโดย
เจ้�แม่สุช�ด�

และจดุสุดท้�ยของก�รจดัแสดงนทิรรศก�รถ�วรชัน้ 
2 คือ ฮอมแฮงแป๋งเวียง เป็นจุดที่น่�สนใจม�ก เน่ืองจ�ก
เป็นจุดที่แสดงเรื่องร�วของช�วลำ�ป�งในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นยุคสมัยท่ีเร�ทุกคนลุกขึ้นม�ร่วมกัน ร่วมแรง ร่วมใจ 
ช่วยกันมีบทบ�ทในก�รกำ�หนดทิศท�งของเมืองลำ�ป�ง
โดยทุกคนมีสิทธิเท่�กันในก�รแสดงคว�มคิดเห็น และ
ขับเคล่ือนเมืองลำ�ป�งให้น่�อยู่ เจริญก้�วหน้� ซึ่งทุกคน
จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่� “เมืองของเร�ก็คืออน�คต
ของเร�”

สรุป
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนนั้นมิใช ่ เพียงแต ่เป ็น

นิทรรศก�รง�นแสดงเกี่ยวกับประวัติคว�มเป็นม�ของ
เมืองลำ�ป�งเท่�นั้น แต่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนยังแฝง
ไปด้วยจิตวิญญ�ณของท้องถิ่นซึ่งผสมผส�นปรับเปลี่ยน
ไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่�งลงตัว พัฒน�ก�รของ
เมืองต่�งๆยังสอดแทรกคว�มเป็นเอกลักษณ์ท�งด้�นวิถี
ชีวิต ก�รผสมกลมกลืนคว�มหล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ์ 
นอกจ�กนี้ยังบ่งบอกถึงก�รมีชีวิตอยู่ของเมืองที่ชื่อนคร
ลำ�ป�งจ�กอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่�งดี ซ่ึงในเหตุผล
ทั้งหล�ยประก�รนี้ทำ�ให้พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนเป็น
ม�กกว่�พิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติคว�มเป็นม�ของ
จังหวัดลำ�ป�ง แต่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนแห่งนี้เป็น
ส่ิงที่รวบรวมจิตวิญ�ณทั้งหมดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองแห่ง
นี้ม�จวบจนถึงปัจจุบัน 

จุดที่ส่ี สีสันจ�กบ�งกอก ในจุดนี้จะกล่�วถึงก�ร
เข้�ม�ของวัฒนธรรมแฟชั่น และคว�มทันสมัยต่�งๆของ
เมืองลำ�ป�ง โดยได้รับม�จ�กบ�งกอกผ่�นท�งรถไฟที่
ได้สร้�งม�ถึงลำ�ป�งก่อนที่จะถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ
ปี พ.ศ. 2457 จึงทำ�ให้เกิดสำ�นวนติดป�กของคนใน
ยุคนั้นคือ “คนสมัยคนลำ�ป�ง” และนอกจ�กนั้นแล้ว
ในจุดนี้ยังแสดงถึงเหตุก�รณ์ในสงคร�มโลกครั้งท่ีสอง 



เรียนรู้การดูแลสุขภาพจาก

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
เรื่อง: พญ.ลลิต� ธีระสิริ 1

จ�กข้อมูล ฐ�นข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย 
ศนูย์ม�นษุยวทิย�สรินิธร ปร�กฏว่� ในบรรด�พพิธิภณัฑ์
ทั้งหมดในเเมืองไทย 1344 แห่งน้ัน มีพิพิธภัณฑ์ท่ีเก่ียว
กับก�รแพทย์และส�ธ�รณสุขอยู่ 32 แห่ง และที่น่�
สนใจคือ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงองค์คว�มรู้เก่ียวกับก�ร
ดูแลสุขภ�พของคนไทยโบร�ณ ซ่ึงจะห�เรียนรู้ได้จ�ก 
พิพิธภัณฑ์ประวัติศ�สตร์ก�รแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์ 
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมก�รแพทย์แผนไทย กรม
ก�รแพทย์ กระทรวงส�ธ�รณสุข และพิพิธภัณฑ์ก�ร
แพทย์แผนไทยเจ้�พระย�อภัยภูเบศร เป็นต้น นี่ยังไม่
นับรวมพิพิธภัณฑ์ท่ีไม่อยูในส�ระบบฐ�นข้อมูลฯ เช่น 
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้�นจ่�ทวีท่ีพิษณุโลก หรือพิพิธภัณฑ์ก�ร
แพทย์แผนไทยวัดโพธ์ิ 

ภาพเส้นสายแสดงต�าแหน่งการนวด จารึกลงแผ่นศิลาใต้เสนาสนะในวัดโพธ์ิ พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

ที่วัดเชตุพนวิมลมังคล�ร�ม น่�จะนับว ่�เป ็น
พิพิธภัณฑ์ท�งก�รแพทย์แห่งแรกของไทย ก็ว ่�ได้
เนื่องจ�กสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีก�รรวบรวมตำ�ร�รักษ�
โรคที่สูญห�ยกระจัดกระจ�ยสมัยเสียกรุงอยุธย� มีก�ร
จ�รกึตำ�ร�นวด ตำ�ร�ย�ลงแผ่นศลิ�นบัพนัแผ่น มกี�รป้ัน
รปูฤๅษดีดัตนประดษิฐ�นไว้ทีว่ดัโพธิ ์นบัว่�เป็นคณุปูก�ร
ที่ส�ม�รถรักษ�ภูมิปัญญ�ไทยไว้ไม่ให้สูญห�ย

ในเวล�ต่อม� พิพิธภัณฑ์ท�งก�รแพทย์เป็นสถ�น
ที่จัดแสดงคว�มรู้ และอุปกรณ์ท�งก�รแพทย์แผนไทย
คล้�ยๆ กัน คือ มีร้�นข�ยย�ไทยจำ�ลอง มีตู้จัดแสดง
ตัวอย่�งสมุนไพรประเภทต่�งๆ มีเครื่องมือในก�รทำ�ย�
สมนุไพร มเีครือ่งบดย�หรอืเรอืบดย� ครกบดย� แท่นบด
ย�ที่ทำ�จ�กหิน รวมถึงเครื่องหั่น หม้อต้มย� หม้อกล่ัน

1 ผู้อำ�นวยก�รบัลวีเวียงพิงค์ ศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัด
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ร้านขายยาไทยโบราณที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร หม้อยาไทยปักเฉลวเสมอ 
เพื่อไม่ให้ยาเสื่อมสรรพคุณ

ย�ส�รพัดแบบ ซึ่งหม้อย�ไทยจะมีเฉลวเสียบหรือว�ง
ไว้ที่ป�กหม้อเสมอ ด้วยคว�มเชื่อที่ว่� เฉลวจะป้องกัน
ฤทธิ์ย�ไม่ให้เสื่อมลง

ที่รวบรวมไว้ม�กก็คือ ตำ�ร�ย�ไทยโบร�ณท่ีสืบทอด
กันม� ส่วนม�กเป็นก�รบันทึกแบบโบร�ณคือจ�รตัว
หนังสือลงบนใบล�น แล้วมักจะมีข้อคว�มเขียนเอ�ไว้
ทำ�นอง น่�เสียด�ยที่ไม่ส�ม�รถรักษ�ตำ�ร�ย�โบร�ณ
เอ�ไว้ได้ เนื่องจ�กตำ�ร�ถูกทำ�ล�ยไป โดยหล�ยเหตุผล 
เช่น เม่ือไม่มีผู้สืบทอด เจ้�ของตำ�ร�ก็จะเผ�ตำ�ร�ทิ้งเสีย 
อย่�งไรกต็�มสรรพคณุของสมนุไพรไทยทีใ่ช้ในก�รรกัษ�
โรคที่ตกทอดม�จนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่ม�ก และใช้
กันแพร่หล�ยในรูปย�ไทย ย�ต้ม ย�ซอง ย�เม็ด กระท่ัง
ย�เม็ดลูกกลอน

จะลองสรุปก�รนำ�เสนอของพิพิธภัณฑ์ก�รแพทย์
แผนไทยได้ใน 5 ขอบเขตพอสังเขป ดังน้ี คือ ภูมิปัญญ�
ว่�ด้วยเรื่องย� ก�รนวด ก�รต่อกระดูก ก�รคลอดและ
ก�รอยู่ไฟ และสุดท้�ยคือเรื่องร�วของพิธีกรรมและก�ร
ผ่�ตัดแบบไทยๆ โดยใช้มีดหมอ เผื่อว่�ใครอย�กจะเรียน
รู้ร�ยละเอียดเพิ่มเติมจะได้ไปสืบค้นเอ�จ�กพิพิธภัณฑ์
ที่จัดแสดง

ภูมิป ัญญ�ว่�ด้วยย�ไทยและเรื่องเล่�เกี่ยวกับ
หมอไทยโบร�ณ

ก�รรักษ�ด้วยย�ของคนไทยโบร�ณ มีทั้งก�รใช้
ย�สมุนไพรเอ�ตัวย�จ�กพรรณไม้ใกล้ตัวหรือไม้ป่� 
ม�ระงับอ�ก�รและรักษ�โรคท่ีเร�คุ้นชินกันดีได้แก่ ก�ร
ใช้บอระเพ็ดม�ป้องกันและรักษ�ม�เลเรีย ใช้ขม้ินชันม�
ช่วยแก้อ�ก�รท�งกระเพ�ะลำ�ไส้ ฯลฯ มีท้ังก�รใช้สัตว

เครื่องบดยามีหลายแบบ แบบที่เป็นครกเหล็กรูปเรือ แท่นหินกับลูกกลิ้ง

วัตถุ เช่น ใช้กระดูกสัตว์เผ�ไฟม�รักษ�เนื้องอก และใช้
เกลือสมุทรม�รักษ�อ�ก�รคอพอก เป็นต้น

คว�มรู้เร่ืองย�ไทยน้ีมีอยู่ทั่วทุกภ�คของประเทศ 
แต่ละหมอจะมีสูตรก�รรักษ�ของใครของมัน ห�กใช้
หลักเดียวกันในก�รวินิจฉัยโรคและก�รจัดย�รักษ�โรค 
โดยอ�ศัยคว�มรู้เรื่องธ�ตุท้ัง 4 คือ ดิน นำ้� ลม ไฟ หมอ
ย�ไทยสรุปว่� โรคเกิดจ�ก 4 ส�เหตุด้วยกันคือ 

- ห�กธ�ตุดินผิดปกติ จะเกิดโรคทำ�นอง ท้องผูก
เป็นพรรดึก สำ�หรับก�รแพทย์ล้�นน�ก็รวมเอ�บ่�โหก
หรือริดสีดวงเข้�ไปด้วย
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- ห�กธ�ตุนำ้�ผิดปกติ ก็จะเป็นโรค นำ้�เหลืองเสีย 
บวม และไม่มีเหงื่อ

- ห�กธ�ตุไฟผิดปกติ ก็จะเกิดอ�ก�รใจสั่น ผ่�ยผอม 
ท้องเสีย กระสับกระส่�ย เป็นต้น

ห�กธ�ตุลมผิดปกติ ก็จะมีอ�ก�ร ลมข้ึน ลมในท้อง
ม�ก อ�ห�รไม่ย่อย ท้องอดื กระทัง่ปวดเมือ่ยกล้�มเนือ้ที่
เรียกว่� “เกิดลมในเส้น”

ย�ไทย สมุนไพรที่ใช้ ก็จะเลือกแก้ไขอ�ก�รต�ม
ธ�ตุนั้นๆ เช่น ห�กธ�ตุไฟกำ�เริบก็ต้องใช้ย�เย็น ห�ก
ลมขึ้น ธ�ตุลมมีม�กก็ใช้ย�ขับลม เป็นต้น ซ่ึงเป็นคว�ม

ยาไทยแต่ละต�ารับมีตัวยาจากสมุนไพรหลายตัว

ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อที่มีช่ือเสียงโด่งดังมานานถึง 120 กว่าปี 
ปัจจุบันมี ศ.พญ.คุณหญิงสลาด ทัพวงศ์ 
ทายาทรุ่นหลานของเจ้ากรมเป๋อเป็นผู้ดูแล

ยาสมุนไพรหลากชนิดของไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอายุรเวท
ของอินเดียและจีน

คิดแนวเดียวกันกับตำ�ร�อ�ยุรเวทของอินเดียที่มีอ�ยุ
เก่�แก่กว่� 7,000 ปี จึงค�ดกันว่�ก�รแพทย์แผนไทย
น่�จะได้รับอิทธิพลม�จ�กปรัชญ�ก�รรักษ�โรคตำ�ร�นี้ 
อนึ่ง ย�รักษ�โรคถือเป็นของสูง เป็นของวิเศษ จะต้อง
เค�รพบูช� ต�มคว�มเชื่อโบร�ณนั้น ตำ�ร�ย�ต่�งๆ เช่ือ
กนัว่�ม�จ�กสรวงสวรรค์ ผูท้ี่รบัตำ�ร�ลงม�ใหม้วลมนุษย์
ใช้คือองค์พระฤ�ษีด�บสต่�งๆ ดังนั้นในก�รจะถ่�ยทอด
หรือทำ�ก�รรักษ�จะต้องมีก�รไหว้ครูเสียก่อน ย�จึงจะมี
ประสิทธิภ�พ

แต่ก็มีย�อีกประเภทหนึ่งที่หมอย�ใช้กัน คือ “ย�
ผีบอก” ทำ�นองเป็นสูตรย�เฉพ�ะตัวซึ่งมีหล�กหล�ย
ม�กม�ย

ก�รสืบทอดคว�มรู้เกี่ยวกับก�รรักษ�โรค ของก�ร
แพทย์แผนไทยโบร�ณ ก็แตกต่�งกันอย่�งส้ินเชิงกับ
ก�รเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน จ�กคว�มรู้ในพิพิธภัณฑ์
ส�ม�รถประมวลได้ว่� สมยัก่อนไม่ใช่ว่�ใครอย�กจะเป็น
หมอรักษ�โรคก็เป็นได้ แต่หมอย�ส่วนหนึ่ง มักจะเป็น
บุคคลที่บวชเรียนม�น�น เพร�ะคงมีเวล�อ่�นตำ�ร�ย�
จ�กใบล�นในวัด และผ่�นประสบก�รณ์ก�รรักษ�ช�ว
บ้�นม�ก่อน หรอืเคยเป็นพระธดุงค์ทีเ่คยมปีระสบก�รณ์
ใช้สมุนไพรจ�กป่�ม�รักษ�ตนเอง 

ส่วนหนึ่งหมอย�อ�วุโสจะเลือกรับลูกศิษย์ ที่มี
ลักษณะเฉพ�ะ เช่น คนมีขวัญที่น้ิวทั้ง 10 คนที่คลอด
เอ�เท้�ออกม�ก่อน หรือคนที่เกิดในฤกษ์ที่เหม�ะจะ
เป็นหมอย� เช่น ร�ศีตุลย์ ในฤกษ์เชษฐะที่ 18 เท่�นั้น 
ห�กไม่มีก�รตกฟ�กต�มนี้ ไม่มีลักษณะพิเศษดังกล่�ว 
โบร�ณจะถือว่�ไม่เหม�ะที่จะเป็นหมอย�

อีกจำ�นวนหนึ่ง หมอไทยจะสอนท�ย�ทของตนให้
เป็นหมอผู้สืบทอดวิช� แต่ห�กไม่มีท�ย�ทหรือลูกหล�น
ไม่มคุีณลกัษณะทีจ่ะเป็นหมอรกัษ�โรคได้ ส่วนใหญ่หมอ
ย�ไทยมกัจะทำ�ล�ยตำ�ร�ทิง้ เช่น ในล้�นน�กจ็ะสัง่ให้เผ�
ตำ�ร�ไปพร้อมกับร่�งของตน ซึ่งเป็นที่น่�เสียด�ย ทำ�ให้
ภูมิปัญญ�ในก�รรักษ�โรคส่วนหนึ่งสูญห�ยไป

ม�ถึงชนิดหรือรูปแบบของย�ไทยบ้�ง ย�โบร�ณ
ของไทยมักจะเป็นย�หม้อ และจะมีตำ�รับย�หล�ยตัว
รวมกัน เช่น ย�อ�ยุวัฒนะ มีส่วนประกอบของ นำ้�ผึ้ง 
บอระเพ็ด แห้วหมู ใบหน�ดคำ� และขมิ้นอ้อย ปริม�ณ
เท่�ๆ กัน นำ�ม�บดและปั้นเป็นย�ลูกกลอน

สำ�หรับตำ�ร�ย�ไทยแทบจะไม่มีก�รใช้ตัวย�เดี่ยวๆ 
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เลย จ�กง�นวิจัยของคณะเภสัชศ�สตร์มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่พบว่� ตัวย�รักษ�ริดสีดวงทว�รตำ�รับหนึ่ง เป็น
ตำ�รับย�หล�ยๆ ตัวม�ประกอบกัน เม่ือนำ�ไปพิสูจน์ท�ง
ห้องปฏิบัติก�ร ปร�กฏว่�ย�ท้ังตำ�รับส�ม�รถทำ�ให้เกิด
ผล คือทำ�ให้หลอดเลือดหดตัว แสดงว่�ใช้ส�ม�รถใช้
รักษ�โรคริดสีดวงทว�รได้จริง แต่เมื่อแยกย�ออกม�เป็น
ตัวๆ เดี่ยวๆ กลับปร�กฏว่�ไม่มีผลใดๆ ท้ังสิ้น

ย�ไทยส่วนใหญ่จะต้องใช้วิธีต้มเคี่ยว เพื่อสะกัดเอ�
ตัวย�ออกม� แต่บ�งครั้งก็ใช้วิธีดองเหล้� เช่น ย�บำ�รุง
เลือด หรือ ดองนำ้�ผึั้ง เช่นขม้ินชัน บอระเพ็ด หรือดอง
เกลือ หรือดองปัสส�วะเด็กอีกด้วย เช่น ย�ดองตรีผล� 
ทั้งนี้เพื่ออ�ศัยแอลกอฮอล นำ้�ผึ้ง นำ้�เกลือ นำ้�ปัสส�วะ 
เป็นกระส�ยย� หรือทำ�ให้ตัวย�จ�กสมุนไพรซึมเข้�สู่
ร่�งก�ย และออกฤทธ์ิได้ดีกว่�

ดังนั้นในบ้�นหมอย�จะมีอุปกรณ์ต�กย� อุปกรณ์
บดย� ที่ทันสมัยสักหน่อยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ปั ้นย�
ลูกกลอน ท่ีผลิตย�ได้ปริม�ณม�ก ซึ่งอุปกรณ์เหล่�นี้
มักจะห�ได้ง่�ยกว่�ตำ�ร�ย� และมักจะว�งจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยเสมอ

อีกประก�รหนึ่ง มีข้อสังเกตว่� ย�ไทยมักจะอยู่คู่
กับของแสลง ห�กใครกินย�ไทยก็จะถูกห้�มกินอ�ห�ร
ส�รพัด เช่น ห้�มกินปล�ไม่มีเกล็ด ห้�มกินข้�วเหนียว 
หน่อไม้ หัวไชเท้� ฯลฯ ห้�มกินโน่นกินนี่ เป็นกระบุง จน
แทบไม่มีอะไรจะกิน ต่อประเด็นน้ีเข้�ใจว่� ก�รห้�มกิน
ของแสลงนัน้ขึน้อยูก่บัประสบก�รณ์ของหมอเองโดยตรง 
เคยห้�มอะไรม�ก็ห้�มแบบน้ัน แถมจ�กประสบก�รณ์
เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็เพิ่มของแสลงเข้�ไปอีก จึงมีข้อห้�ม
ม�กม�ย

อย่�งไรกต็�มของแสลงของย�ไทยกส็ตูรใครสตูรมัน
อีก เช่นเดียวกับสูตรของก�รรักษ�น่ันเอง และถือเป็น
ประสบก�รณ์ตรงของหมอย�ไทยแต่ละคน

การนวดไทย
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนใช้แรงง�น

หนักในท้องไร่ท้องน�จึงมีอ�ก�รปวดเมื่อยเป็นธรรมด� 
คนโบร�ณแก้ปัญห�น้ีด้วยก�รนวด ในทุกชุมชนจะมี
อ�ชีพหมอนวดอยู่คู ่สังคมเสมอ ศ�สตร์แห่งก�รนวด
แบบไทยจึงถือเป็นภูมิปัญญ�โบร�ณท่ีมีคุณค่�ต่อคว�ม
เป็นอยู่ดีมีคุณภ�พของคนไทยอย่�งย่ิง 

ก�รนวดไทยป็นวิธีคล�ยคว�มปวดเมื่อย คว�ม
เกร็งตัวของกล้�มเน้ือในของร่�งก�ยอย่�งหนึ่ง ที่ได้ผล
ชะงัดนัก หลักฐ�นขององค์คว�มรู้นี้ได้แก่ท่�ฤ�ษีดัดตน
ที่เป็นรูปปั้นจัดแสดงอยู่ที่วัดโพิธิ์ -วัดพระเชตุพนวิมล
มังคล�ร�ม - อย่�งน้อยกว่� 200 ปีม�แล้ว จนกระทั่ง
ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกในเร่ืองขององค์คว�ม
รู้ของไทย

ที่จริงก�รนวดของไทยมี 2 แบบ หรือ 2 สำ�นัก คือ 

รูปปั้นฤาษีดัดตนที่วัดโพธิ์ต้นแบบของการนวดไทย

ย�่าขาง การนวดแบบพื้นบ้านล้านนา

นวดเชลยศักดิ์  ผู้นวดใช้ทุกส่วนของร่างกายเพื่อกดกล้ามเนื้อที่เกร็ง
ให้คลายตัวลงบรรเทาอาการปวด
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นวดราชส�านักใช้เฉพาะหัวแม่มือที่แข็งแกร่งกดนวด
เพื่อคลายกล้ามเนื้อ ไม่มีการใช้ศอกหรือเข่าหรือเท้า

ตอกเส้น การนวดโดยใช้เครื่องทุ่นแรงคลายกล้ามเนื้อ

นมไม้ อุปกรณ์นวดเพื่อรักษาตนเองในบ้าน

ลูกประคบ ภูมิปัญญาไทยในการใช้ความร้อนและ
สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อใช้คู่กับการนวด

ก�รนวดแบบช�วบ้�นที่เรียกว่�ก�รนวดแบบเชลยศักดิ์ 
ซึ่งเป็นท่�นวดที่สอนสืบทอดกันม�ในพ้ืนถิ่น และก�ร
นวดแบบร�ชสำ�นัก ซ่ึงเป็นก�รนวดสำ�หรับบุคคลช้ัน
สูงได้แก่ ท้�ว ขุนพระย� ชนชั้นเจ้�ในรั้วในวัง เป็นต้น 

หลักก�รของก�รนวดน้ันเหมือนกันคือ เป็นก�ร
คล�ยเส้นของกล้�มเน้ือที่ถูกใช้ง�นหนัก ที่เป็นส�เหตุ
ของอ�ก�รเม่ือยล้� ปวด ตึง และเจ็บให้คล�ยตัวออก
จ�กกัน แต่วิธีก�รนวดของสองสำ�นักนี้แตกต่�งกันอย่�ง
ส้ินเชิง ก�รนวดเชลยศักดิ์ ผู้นวดอ�จจะใช้ศอก เข่� ส้น
เท้� อ�จจะมีก�รเหยียบหลัง ดัดข� เน้นตรงตำ�แหน่งที่
กล้�มเนื้อมีปัญห�เพื่อคล�ยเส้น แต่ก�รนวดร�ชสำ�นัก
นั้นจะใช้หัวแม่มือที่แข็งแรงเป็นพิเศษของผู้นวดเท่�นั้น
ในก�รกดเพื่อคล�ยเส้น ไม่มีก�รลงศอกลงเข่� ใช้อวัยวะ
เบื้องตำ่�ที่ดูแล้วไม่สุภ�พแต่อย่�งใด

นอกจ�กก�รนวดแล้ว ยังมีก�รใช้คว�มร้อนเพื่อ
ช่วยคล�ยมัดกล้�มเนื้อเพื่อที่จะได้นวดง่�ยกว่� ดังนั้น
ก�รนวดไทยจงึม�คูก่บัก�รใช้ลกูประคบ ซึง่เป็นสมนุไพร
ประเภท ไพล ขมิ้นอ้อย ขม้ินชัน ผิวมะกรูด ใบส้มป่อย 
เกลือ ก�รบูร เอ�ทั้งหมดซ่งมีฤทธิ์คล�ยกล้�มเนื้อ ม�บด
แล้วห่อด้วยผ้�ข�ว นึ่งให้ร้อน เวล�จะเอ�ไปใช้จริงต้อง
มีลูกประคบ 2 ลูก เพื่อเอ�ม�ใช้สลับกัน

ก�รนวดในแต่ละท้องที่ ยังมีแตกต่�งกันไปในร�ย
ละเอียด แต่ก็ยังคงหลักก�รเดียวกันคือมีวัตถุประสงค์
ในก�รยืดกล้�มเน้ือที่เกร็งตัวให้คล�ยออกจ�กกัน เช่น
ท�งเหนือก็มีก�รยำ่�ข�ง ที่เอ�ส้นเท้�ของผู้นวดไปทำ�ให้
ร้อนโดยก�รเหยียบลงบนพ�นไถที่อยู่บนเต�อั้งโล่ จ�ก
นั้นชุบด้วยนำ้�สมุนไพรไปกดบริเวณที่ปวด เป็นก�รใช้
ทั้งคว�มร้อน สมุนไพร และก�รกดนวดเพื่อคล�ยกล้�ม
เนือ้ในคร�วเดยีวกนั มกี�รตอกเส้นโดยใช้เครือ่งมอืคล้�ย 
ส่ิวกับค้อนตอกลงไปบริเวณที่ปวด เป็นก�รทุ่นแรงใน
ก�รนวด

อย่�งไรก็ต�มคนไทยมีเครื่องมือแบบพื้นบ้�น มีวิธี
ก�ร ที่เอ�ไว้คล�ยเส้นเพื่อช่วยในก�รบรรเท�ปวดให้
กับตัวเอง เช่น นมไม้ เช่นก�รใช้เด็กเล็กที่บ้�นเหยียบ
หลังเหยียบเอว หรือก�รใช้ใบพลับพลึงเผ�ไฟเอ�ม�น�บ
ประคบกล้�มเนื้อส่วนที่ปวด

ทั้งหมดนี้ไม่ว่�รูปปั้นฤ�ษีดัดตน แผนภูมิของเส้นท่ี
จะใช้นวด ท่�นวด เครื่องไม้เครื่องมือในก�รนดส�ม�รถ
ห�ดูได้จ�กพิพิธภัณฑ์ทั้งส้ิน
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การต่อกระดูก
เมื่อใดก็ต�มที่มีอุบัติเหตุและกระดูกหัก หมอต่อ

กระดูกก็จะมีบทบ�ทในก�รรักษ� บ�งครั้งหมอย� หมอ
นวด ก็มีคว�มรู้ในก�รต่อกระดูกด้วย

ทีจ่รงิห�กใช้คว�มรูส้มยัใหม่ม�อธบิ�ย โดยธรรมช�ติ
แล้ว กระดูกที่หักส�ม�รถประส�นคืนต่อกันได้ดังเดิม 
เพียงแต่ต้องด�มอ�ไว้ไม่ให้กระดูกขยับเขยื้อนออกจ�ก
กัน ปล่อยเวล�ให้ผ่�นไปประม�ณ 1-2 เดือนเน้ือกระดูก
ก็จะติดดังเดิม

หมอแผนปัจจุบันใช้วิธีเข้�เฝือกแข็ง หรือผ่�ตัดเอ�
เหล็กด�มกระดูกภ�ยใน

แต่หมอแผนไทยมีภูมิปัญญ�ในก�รต่อกระดูก จ�ก
ที่เล่�กันต่อๆ ม� ในสมัยก่อนวิธีก�รด�มกระดูกหักใน
ยุคแรกๆ อ�จจะเพียงเอ�แผ่นไม้ม�ท�บแขน-ข�แล้วมัด
เอ�ไว้ แต่หมอต่อกระดูกก็ได้พัฒน�เฝือกให้เป็นแบบที่
ระบ�ยโดยก�รเอ�ซ่ีไม้ไผ่ม�ถักร้อยเข้�ด้วยกัน โอบรอบ
แขนข� แล้วด�มกระดูกข้อที่หักไว้ ก�รเข้�เฝือกไม้ไผ่นี้
จะกระทำ�พร้อมกับก�รท�นำ้�มันสมุนไพร และมีก�รร่�ย
ค�ถ�อ�คมกำ�กับเพื่อให้กระดูกติดกันเสมอ 

และจ�กก�รศึกษ�พบว่�ก�รรักษ�ของหมอพ้ืนบ้�น
ส�ม�รถต่อกระดูกหักให้เชื่อมสม�นได้จริง แต่ปัญห�อยู่
ที่ว่�ก�รติดของกระดูกจะผิดรูปหรือไม่ ซึ่งห�กหมอต่อ
กระดูกคนใดมีประสบก�รณ์ม�ก กระดูกก็จะคืนรูปดัง
เดิม ไม่พิกลพิก�รซึ่งอ�จจะเป็นผลข้�งเคียงต�มม�

เช่นเดียวกัน ในทุกพิพิธภัณฑ์จะมีเฝือกไม้ไผ่ใช้ต่อ
กระดูกจัดแสดงไว้ให้ดู

การคลอดและการอยู่ไฟ
ก�รคลอดและก�รอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญ�ไทยแท้ๆ ที่

ช่วยชีวิตแม่และเด็ก และใช้เสริมสุขภ�พของผู้หญิงไทย
แตไหนแต่ไรม� สมัยก่อนเร�จึงมีอ�ชีพหมอตำ�แยอยู่ทุก
หมู่บ้�น ท�งเหนือเรียกหมอตำ�แยว่�เป็นผู้ชำ�น�ญก�ร
เสียด้วยซำ้� เพร�ะภ�ษ�ล้�นน�เรียกหมอตำ�แยว่� “แม่
จ้�ง” ซึง่ม�จ�กคำ�ว่� แม่ช่�ง อนัแปลว่�ผู้เชีย่วช�ญพเิศษ

คนไทยโบร�ณ ให้คว�มสำ�คัญกับก�รคลอดเป็น
อย่�งยิ่ง ทุกอย่�งที่เกี่ยวข้องกับคว�มเป็นแม่ล้วนเป็น
พิธีกรรม มีวัตรปฏิบัติเพื่อคว�มปลอดภัยของทั้งแม่
และลูก 

ก�รคลอดลูกแบบโบร�ณ ล้วนอ�ศัยปร�กฏก�รณ์
ท�งธรรมช�ต ิแม่จะมคีว�มเชือ่ว่�ไม่ควรทำ�ให้ลกูในท้อง
ตัวโต เพร�ะจะคลอดลำ�บ�ก จึงมีข้อห้�มส�รพัดสำ�หรับ
แม่ตั้งครรภ์ไม่ให้กินม�ก ไม่ให้กินของแสลง ไมให้นั่งค�
บันได ค�ประตูเพร�ะจะทำ�ให้คลอดไม่ได้ เมื่อใกล้คลอด
หมอตำ�แยจะม�ตรวจท้อง ม�กลับหัวเด็ก เพื่อทำ�ให้ก�ร
คลอดเป็นไปโดยสะดวก

เมื่อแม่เจ็บท้องคลอด หมอตำ�แยก็จะม�เฝ้�คลอด
ถึงบ้�น สมัยก่อนนิยม ผูกเชือกกับข่ือบ้�นให้แม่คอยดึง
เอ�ไว้เผ่ือช่วยในก�รเบ่ง หมอตำ�แยจะต้มนำ้� ไว้รอท่� 
มีผู้ช่วยคอยรับเด็กที่กำ�ลังจะคลอดออกม� มีเครื่องมือ
เครื่องไม้ต่�งๆ ที่ใช้ในก�รทำ�คลอดแบบโบร�ณ 

เมื่อคลอดแล้วก็ต้องมีก�รอยู่ไฟต�มคว�มเชื่อเพื่อ
ล้�งนำ้�ค�วปล�ออกให้หมด มีก�รนวด มีก�รส่ังอ�ห�ร

การรักษากระดูกหักด้วยเฝือกไม่ใผ่แบบโบราณ เฝือกไม้ไผ่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใช้ดามกระดูกที่หัก
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ทุกวันนี้นักวิทย�ศ�สตร ์เข ้�ใจถึงเรื่องของนำ้�
ค�วปล�และมดลูกเข้�อู่ได้ดีขึ้นว่� ห�กก�รคลอดเป็น
ไปต�มปกติ อย่�งไรเสียเมื่อแผลที่รกลอกหลุดออกม�
จ�กมดลกูห�ยสนทิ นำ�้ค�วปล�กห็�ยไปเอง และในเวล�
ที่แน่นอนหนึ่งๆ มดลูกที่ขย�ยตัวตอนต้ังครรภ์ก็จะหด
กลับไปสู่สภ�พเดิม นี่เป็นเรื่องของร่�งก�ยที่จะจัดก�ร
ตวัเองต�มธรรมช�ต ิไม่จำ�เป็นต้องใช้ตวัช่วยอย่�งอืน่เลย

จะว่�ไป คว�มร้อนทีใ่ช้ในก�รอยูไ่ฟ ก�รเข้�กระโจม
อบสมุนไพร ที่แท้แล้วมีประโยชน์อย่�งยิ่งต่อย่� ย�ย
ของเร� 

คว�มจริงก็คือภูมิต้�นท�นของเร� มีเม็ดเลือดข�ว
เป็นต้น จะทำ�ง�นมีประสิทธิภ�พม�กขึ้นห�กร่�งก�ย
มีอุณหภูมิสูงกว่�อุณหภูมิปกติ 37 องศ�เซลเซียส เช่น
ในตอนที่เร�มีไข้จ�กหวัด จ�กก�รติดเชื้ออะไรก็ต�ม 
นั่นเป็นธรรมช�ติของร่�งก�ยของเร�เองท่ีจะกระตุ้นให้
เม็ดเลือดข�วมีคว�มส�ม�รถฆ่�เชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย
ให้เร็วยิ่งขึ้น 

บรรพบรุษุของเร�ฉล�ดทีเ่อ�คว�มร้อนม�ใช้กระตุน้
ภูมิต้�นท�นของร่�งก�ยหลังคลอด เพ่ือลดอัตร�เส่ียง
ของก�รตดิเชือ้ อย่�ลมืว่�ในสมยันัน้ไม่มปีฏชิวีนะใช้ ห�ก
แม่ที่ผ่�นก�รคลอดซ่ึงเสียเลือด ทำ�ให้ร่�งก�ยอ่อนแอลง
อยู่แล้ว แถมมีเน้ือเยื่อของท�งคลอดฉีกข�ด ทำ�ให้เกิด
คว�มเส่ียงสูงม�กต่อก�รติดเช้ือแบคทีเรีย สมัยก่อน...
นั่นน่ะเป็นอันตร�ยถึงชีวิตเชียวนะ 

ดังนั้นก�รอยู่ไฟ ก�รเข้�กระโจม ก�รนั่งถ่�น ฯลฯ 
ก็ล้วนเพื่อลดอัตร�เส่ียงของก�รติดเช้ือดังกล่�ว วิธีก�ร
เหล่�นี้เองที่ทำ�ให้ย่� ย�ย ของเร�รอดชีวิตม�ได้จ�ก
คว�มเสี่ยงหลังคลอด กระบวนก�รอยู่ไฟในสมัยก่อน
จึงมีคว�มสำ�คัญต่อสุขภ�พของผู้หญิงหลังคลอดเป็น
อย่�งม�ก

ก�รอยู่ไฟ คือก�รนอนกระด�นไฟ โดยเอ�แคร่ม�
ว�งไว้ใกล้ๆ แม่เต�ไฟซ่ึงก็คือก้อนเส้� 3 ก้อน ก่อฟืน 
และต้มนำ�้ไว้ตลอดเวล� ในบ�งภ�คของไทยจะเอ�เต�ไฟ
ไว้ใต้เตียง ตัวแม่จะ “นุ่งเตี่ยว” (นุ่งผ้�รั้งให้ส้ันพอปิด
ไม่ให้โป๊เท่�นั้น บ�งครั้งก็ไม่ใส่เส้ือ) ขึ้นไปนอนตะแคง
บนกระด�นไฟ แอ่นท้องเข้�ห�เต�ไฟ ระยะเวล�ของ
ก�รอยู่ไฟอย่�งน้อยต้อง 7 วัน หรืออยู่เป็นจำ�นวนวันค่ี 
เช่น 9 11 15 ฯลฯ แต่ก็ไม่น�นเกินกว่� 1 เดือน ออกไฟ
แล้ว จ�กน้ันแม่จะอ�บนำ้�ชำ�ระคร�บไคลต่�งๆ แล้วก็

หมอต�าแยทางภาคเหนือเรียกว่าแม่จ้าง

พิเศษเช่น แกงเลียง ต้มหัวปลีเพื่อให้แม่มีนำ้�นมม�กๆ
ให้ลูกกิน ป้องกันไม่ให้แม่เด็กเกิดอ�ก�รสะท้�นร้อน
สะท้�นหน�ว 

สมัยก่อนที่เร�ยังไม่มีย�ปฏิชีวนะใช้ ก�รปฏิบัติตน
หลังคลอดของแม่จึงมีคว�มสำ�คัญยิ่งยวด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
เพือ่สขุภ�พทีด่ขีองแม่ในระยะย�ว จนทกุวนันีเ้ร�กย็งัคง
ได้ยนิคำ�กล่�วทำ�นอง ถ้�ไม่ได้อยูไ่ฟจะทำ�ให้ป่วยเป็นโรค
โน่นโรคน่ี ..ส�รพัด รวมท้ังจะทำ�ให้สุขภ�พของคนเป็น
แม่อ่อนแอลงเรื่อยๆ 

แต่วัตรปฏิบัติ หรือธรรมเนียมในก�รคลอดและ
ก�รอยู่ไฟน้ีส�ม�รถอธิบ�ยในเชิงวิทย�ศ�สตร์ได้ว่�มี
ประโยชน์ต่อสุขภ�พดังน้ี

ก่อนอื่นควรทำ�คว�มเข้�ใจถึงประโยชน์ของก�ร
อยู่ไฟเสียก่อนว่� เป็นก�รใช้คว�มร้อนเพิ่มภูมิต้�นท�น 
จะได้ลดอตัร�เสีย่งของก�รตดิเชือ้ และทีเ่ชือ่กนัม�ตัง้แต่
โบร�ณก็คือวิธีก�รต่�งๆ เหล่�น้ีจะทำ�ให้ร่�งก�ยอบอุ่น 
ช่วยผ่อนคล�ยกล้�มเนื้อ ช่วยขับนำ้�ค�วปล� และมดลูก
จะได้เข้�อู่เร็วขึ้น ที่ได้แถมม�คือทำ�ให้แม่มีผิวพรรณ
ผ่องใสหลังคลอด ออกไฟเม่ือไรเป็นสวยพริ้งว่�งั้นเถอะ

การอยู่ไฟ คือการใช้ความร้อนเพิ่มภูมิต้านทานให้แม่หลังคลอด
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จะต่อด้วยก�รเข้�กระโจมหรืออบสมุนไพรแบบที่เร�คุ้น
ชินในทุกวันนี้

 ก�รเข ้�กระโจม เป็นก�รนำ�เอ�สมุนไพร
หล�ยๆ ชนิดม�ต้มในกระโจม อ�ศัยไอร้อน กระตุ้นให้
เลือดลมเดนิด ีและเพือ่เพิม่ภมูต้ิ�นท�นต่อไปอกี ทีส่ำ�คญั
ไอสมุนไพรที่มีรสเปร้ียวจะลอกผิวชั้นนอกออก ส�ม�รถ
กำ�จัดผิวหนังส่วนที่ดำ�ด้�นจ�กฮอร์โมนในก�รตั้งครรภ์ 
หรือกำ�จัดฝ้�บนใบหน้�ได้ดี แต่ก่อนมักนิยมทำ�กันใน
เวล�เช้� ใช้เวล�น�นประม�ณ ครึ่งช่ัวโมง

ก�รประคบสมุนไพร เป็นก�รนำ�ลูกประคบ ซึ่งใช้
ผ้�ข�วม�ห่อสมุนไพรแล้วน่ึง ใช้ประคบร่�งก�ยของแม่
เฉพ�ะที่เพื่อทำ�ให้ผ่อนคล�ยสบ�ยตัวขึ้น เช่นประคบ
เต้�นมเวล�คัด ใช้ประคบบริเวณหลังท่ีเม่ือยขบ แล้วแต่
ว่�แม่จะปวดเมื่อยตรงไหน  

ก�รน�บหม้อเกลือ เป็นก�รเอ�เกลือสมุทรม�คั่ว
ให้ร้อน นำ�ม�ว�งบนสมุนไพรแล้วใช้น�บต�มส่วนต่�งๆ 
ของร่�งก�ยแม่หลังคลอดเพื่อกระตุ้นก�รไหลเวียนของ
เลือด เช่ือว่�จะช่วยกระชับหน้�ท้อง ขับนำ้�ค�วปล� และ
ทำ�ให้มดลูกเข้�อู่เร็วข้ึน นิยมทำ�กันหลังคลอดในขณะที่
อยู่ไฟ ทำ�กันวันละ 2 ครั้งเช้�มืดกับช่วงบ่�ย น�นครั้งละ
ประม�ณ 2 ชั่วโมง อย่�งน้อย 3 วันติดต่อกัน

ก�รนั่งถ่�น เป็นก�รนั่งคร่อมเหนือเต�ถ่�นที่โรย
สมุนไพรลงไป เพื่อกระตุ้นก�รสม�นแผลของท�งคลอด
ที่ฉีกข�ด นิยมทำ�กันหลังน�บหม้อเกลือเสร็จแล้ว ครั้ง
ละครึ่งชั่วโมง

อ�ห�รหลังคลอดของแม่ยิ่งมีคว�มสำ�คัญม�ก คน
โบร�ณจะกำ�หนดอ�ห�รให้แม่อย่�งเคร่งครัด ซ่ึงแตก
ต่�งกันในร�ยละเอียดไปต�มภ�คต่�งๆ แต่มีหลักก�ร
อย่�งเดียวกันคือเป็นอ�ห�รย่อยง่�ย ไขมันตำ่� เช่นข้�ว
กับเกลือ ข้�วจี่ กินปล�ย่�ง แม่จะต้องดื่มนำ้�ม�กๆ หรือ
ซดนำ้�แกงจนหมดเพ่ือทำ�ให้นำ้�นมม�ม�ก สมุนไพรท่ีแม่
ต้องกินหลังคลอดเป็นตัวย�ที่ให้คว�มร้อน เพื่อกระตุ้น
ก�รไหลเวยีนของเลอืดและเพิม่นำ�้นมเช่น กระเทยีม พรกิ
ไทย หอมแดง เป็นต้น 

อ�ห�รแสลง ท่ีถูกห้�มไม่ให้กินได้แก่ อ�ห�รรสจัด 
เปรี้ยว เค็ม และเผ็ดจัด ห้�มกินไข่ หน่อไม้ หัวผักก�ด
ข�วและฟัก เพร�ะเช่ือว่�จะไปล้�งย�ดองเหล้�ท่ีต้อง
กินหลังคลอด และเพื่อเป็นหลักประกันให้แผลห�ยสนิท

อุปกรณ์สำ�หรับก�รคลอด ก�รอยู่ไฟ ฯลฯ ตลอดจน
เปลเด็กมีก�รจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เสมอ

พิธีกรรม ไสยเวทย์กับการแพทย์แผนโบราณ
แพทย์แผนโบร�ณของไทยแยกไม่ออกจ�กเรื่องท�ง

ไสยศ�สตร์ หมอย�ไทยต้องเรียนวิช�โหร�ศ�สตร์กัน
เกือบทุกคน ก�รรักษ�โรคบ�งครั้งหมอโบร�ณเข�ดูด
วงของคนไข้ก่อนด้วยซำ้�เพ่ือกำ�หนดก�รรักษ� ถ้�คนไข้
ชะต�ถึงฆ�ต หมออ�จจะไม่ยอมรักษ� 

อ�ก�รเจ็บป่วยต�มว�มเชื่อโบร�ณก็เป็นเรื่องของ
ภูตผี อ�ก�รหรือโรคบ�งอย่�งหมอโบร�ณถือว่�ถูก
วิญญ�ณชั่วร้�ยกระทำ� ซ่ึงต้องอ�ศัยก�รจัดก�รท�ง
ไสยเวทเท่�นั้น ห�กเป็นดังนี้ก็ต้องไปต�ม หมอเป่� ม�
รักษ�โรคโดยใช้ค�ถ�ไล่ผี ประพรมนำ้�มนต์ และทำ�พิธี
สังเวยให้พ้นเคร�ะห์

นอกจ�กน้ียังมีก�รผ่�ตัดท�งไสยศ�สตร์ คนท�ง
เหนือเมื่อใดที่ต้องก�รก�ร “ผ่�ตัด” เข�ก็จะไปต�ม หมอ
แหก ม� หมอประเภทนี้จะใช้อุปกรณ์ เช่น ขว�นฟ้�ผ่� 
เขี้ยวเสือ เศษบ�ตร แง่งไพล ใบพลูเสก มีดหมอ ม� 
“ผ่�ตัด” พร้อมกับเสกค�ถ�ไล่รอยโรคออกจ�กร่�งก�ย

วัตถุมงคลเกี่ยวกับไสยเวทที่กล่�วม� มักจะมีจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ ก�รแพทย์แผนไทยเสมอ เช่น ใน
พิพิธภัณฑ์ก�รแพทย์แผนไทยเจ้�พระย�อภัยภูเบศรมี
วัตถุที่เป็น “มีดหมอ” ถือกันว่�ได้รับพระร�ชท�นม�
จ�กพระมห�กษัตริย์ นับกันว่�เป็นของสูง ด้�มเป็นรูป
พระปิดต� เป็นรูปเข�สัตว์ มีอักขระจ�รึก ใช้กับคนที่
มีวิญญ�ณภูตผีเข้�ร่�ง จะมีก�รร่�ยค�ถ�แล้วสะกด
วิญญ�ณให้ออกจ�กร่�ง

สรุปแล้ว “มีดหมอ” ของก�รแพทย์ไทยโบร�ณไม่
ได้เป็นมีดผ่�ตัดจริงๆ เช่น ก�รแพทย์ผนปัจจุบัน แต่มี
ไว้เพื่อใช้ในท�งไสยศ�สตร์เท่�นั้น

มีดหมอที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยไม่ได้มีไว้เพื่อการผ่าตัดจริงๆ 
หากเอาไว้ไล่ผีและวิญญาณชั่วร้าย
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ขนมเส้นนํ้าเง้ียว

ขนมเส้นนํ้าเง้ียวเป็นอาหารจานเดียวท่ีได้รับอิทธิพลมา
จากไทยใหญ่หรือเงี้ยว  เป็นอาหารท่ีรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
และเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอีกอย่างหน่ึงของล้านนา  ซึ่งนํ้า
ขนมจะแตกต่างจากภาคอ่ืนๆ คือมีเนื้อหมูและกระดูกหมู
เป็นเครื่องปรุงหลัก และปรุงรสด้วยถั่วเน่า เป็นอาหารท่ีทาํ
ง่ายรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ นิยมรับประทาน
กับผักชนิดต่างๆ เช่น ยอดกระถิน ถั่วงอก ถั่วฝักยาวลวก 
หัวปลี และกะหลํ่าปลีหั่นฝอย ผักกาดดองฯลฯ หากชอบ
รสเปรี้ยวก็ปรุงรสด้วยมะนาว หากชอบเผ็ดก็รับประทาน
กับพริกขี้หนูแห้งทอด นอกจากน้ียังนิยมใช้แคบหมูหรือหนัง
ปองเป็นเครื่องเคียงอีกด้วย และโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอม
หั่นพร้อมกระเทียมเจียว

เครื่องแกง
พริกแห้งเม็ดใหญ่ 7-10 เม็ด
ตะไคร้หั่น 1 ช้อนโต๊ะ
ข่าหั่น 1 ช้อนโต๊ะ
ขมิ้นห่ัน 2 ช้อนชา
กะปิ 3 ช้อนชา
กระเทียมแกะ 15 กลีบ
หอมแดงปอก 5 หัว
ถั่วเน่าแข็บย่างไฟ 1 แผ่น
รากผักชี 3 ราก
เกลือป่น 2 ช้อนชา
โขลกเครื่องแกงท้ังหมดให้ละเอียด

เครื่องปรุง
ขนมจีน 1 กิโลกรัม
หมูสับติดมัน 1/2 กิโลกรัม
กระดูกหมูหรือ
กระดูกซ่ีโครงหมูสับเป็นช้ินพอคาํ  1/2 กิโลกรัม
เลือดไก่หรือเลือดหมูต้ม 2 ก้อน
มะเขือเทศลูกเล็ก 2 ถ้วยตวง
นํ้ามันพืช 1/2 ถ้วยตวง
นํ้าเปล่า 5 ถ้วยตวง
ดอกงิ้วแห้ง 1/2 ถ้วยตวง 
ผักเคร่ืองเคียงตามชอบ

วิธีทาํ
1.นาํกระดูกหมูที่สับแล้วใส่หม้อเติมนํ้าเปล่ายกข้ึน

ตั้งไฟ
2.นาํเครื่องแกงที่โขลกไว้ผัดกับนํ้ามันพืชให้หอม ใส่หมู

สับผัดให้กระจายแล้วเทใส่ในหม้อต้มกระดูก
3.พอเดือดเติมดอกงิ้วแห้งแช่นํ้า เติมเลือดห่ันชิ้น

ส่ีเหล่ียมพอคาํ เติมมะเขือเทศลูกเล็กหั่นครึ่ง เค่ียวต่อจน
ดอกงิ้วและซ่ีโครงเปื่อย ปรุงรสตามต้องการ

4.จัดขนมจีนใส่จาน ตักนํ้าเงี้ยวราด แล้วโรยหน้าด้วย
ต้นหอมผักชีหั่นฝอยและกระเทียมเจียว รับประทานกับผัก
เครื่องเคียงต่างๆ

เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1 ครูภูมิปัญญ�ไทยรุ่นที่ 7 ด้�นโภชน�ก�ร
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ข่าวประชาสัมพันธ์ 

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผู้เข้�ร่วมกิจกรรม ส�ยรุ้งในสวน ท่ีจัดข้ึนโดยโรงแรมแทมม�รินวิลเลจ ร่วมกับสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สนบัสนนุมลูนธิเิดอะเรนโบว์รูม ศูนย์เข้�ใจเรือ่งคว�มต้องก�รพเิศษ เพือ่รณรงค์สร้�งคว�มตระหนกัในเชงิบวกเกีย่วกบั 
เด็กที่มีคว�มต้องก�รพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมก�รสร้�งพัฒน�ก�ร 
และศักยภ�พ โดยสอดแทรกคว�มรู้ด้�นศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กที่เข้�ร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 มกร�คม 2560  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

อ�จ�รย์ ดร.สุรัตน์ จงด� อ�จ�รย์ประจำ�วิทย�ลัย
น�ฏศิลป สถ�บันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ให้เกียรติม�
บรรย�ยให้คว�มรู้ในหัวข้อหุ่นไทย และฝึกปฏิบัติก�ร
เชิดหุ่นกระบอกของไทย ให้แก่นักศึกษ�วิช�ศิลปะหุ่น
เอเชีย คณะวิจิตรศิลป์ ในวันพุธท่ี 8 กุมภ�พันธ์ 2560 
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

คณะผู้แทนจ�ก Beijing Jiaotong University 
ส�ธ�รณรฐัประช�ชนจนี ทีเ่ดนิท�งม�เยอืนมห�วทิย�ลัย
เชียงใหม่ โดยได้เข ้�เยี่ยมชมก�รจัดก�รพื้นที่ท�ง
ศิลปวัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 
ในวันท่ี 10 กุมภ�พันธ์ 2560

หม่อมร�ชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธ�น
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ ์ทิพย์ และคณะกรรมก�ร
มูลนิธิฯ ท่ีเข้�เยี่ยมชมก�รดำ�เนินง�นของ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�และเยี่ยมชม
ก�รดำ�เนินก�รสร้�งหลองข้�วนันทขว้�ง ใน
วันที่ 21 มีน�คม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน�
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ทัศนศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณ�จ�รย์และนักศึกษ�วิช�ก�รออกแบบสถ�ปัตยกรรมไทยและสถ�ปัตยกรรมภ�ยในไทย หลักสูตร
สถ�ปัตยกรรมศ�สตรบัณฑิต ส�ข�วิช�สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ สถ�บันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้�เจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง จำ�นวน 69 คน เข้�ศึกษ�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อ
ให้โอก�สนักศึกษ�ได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบสถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน�จ�กสถ�นที่จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 9 
กุมภ�พันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

คณ�จ�รย ์และนักเรียนจ�กโรงเรียนรุ ่ งอรุณ 
กรุงเทพฯ ระดับช้ันมัธยมศึกษ�ปีที่ 3 เข้�ทัศนศึกษ�
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ซ่ึงเป็น
ส่วนหน่ึงในร�ยวิช�บูรณ�ก�ร สังคมศึกษ�–ภ�ษ�ไทย 
ภ�คเหนือ : ต�มรอยประวัติศ�สตร์ล้�นน� ในหัวข้อ 
“แอ่วดอย ต�มพระร�ช� พัฒน�ก�รอ�ณ�จักรล้�นน� 
ทรัพย�กรป่�มรดกเมือง” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอ�ณ�จักร
ล้�นน�ในด้�นต่�งๆ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 
ในวันท่ี 10 กุมภ�พันธ์ 2560

คณ�จ�รย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญ�เด่น 
ระดับช้ัน Year 1 จำ�นวน 19 คน เข้�เยี่ยมชมและเรียน
รู้เกี่ยวกับรูปแบบสถ�ปัตยกรรมและแบบบ้�นล้�นน� 
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อ�ศัยในอดีต เพื่อสร้�งพื้นฐ�น
คว�มรู้คว�มเข้�ใจให้กับนักเรียนเก่ียวกับวิถีชิวิตคว�ม
เป็นอยู่ของคนในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�  
วันที่ 24 กุมภ�พันธ์ 2560
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นักศึกษ�จ�ก วิทย�ลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้�ว�ดภ�พ
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� ในวันท่ี 14 มีน�คม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน�

คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ โดยหน่วยศิลป
วัฒนธรรมและชุมชน มช. เข้�เยี่ยมชม และฝึก
ปฏิบัติก�รว�ดเส้นและก�รเขียนภ�พสีนำ้� ต�ม
โครงก�รอบรมว�ดเส ้น สีนำ้� และถ่�ยภ�พ
สถ�ปัตยกรรมสำ�หรับเย�วชนรุ ่นที่ 19 โดยมี
วัตถุประสงค์ของก�รจัดโครงก�รเพื่อให้นักเรียน
ได้รับคว�มรู้ท�งด้�นก�รว�ดเส้น ก�รเขียนภ�พ
สีนำ้� ก�รถ่�ยภ�พสถ�ปัตยกรรม และฝึกปฏิบัติ
นอกสถ�นที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ใน
วันพุธที่ 15 มีน�คม 2560

โรงเรยีนน�น�ช�ตอิเมรกินัแปซฟิิก นำ�นกัเรียนระดบัชัน้ประถมศกึษ�ปีที ่1 ซึง่กำ�ลงัศกึษ�ในหน่วยก�รเรยีนเรือ่ง 
“บ้�นรอบโลก” เข้�ทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้สถ�ปัตยกรรมล้�นน� เพื่อเสริมสร้�งก�รเรียนรู้และเปิดประสบก�รณ์
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จ�กสถ�นท่ีจริง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีท่ี 16 มีน�คม 2560

คณ�จ�รย ์และนักศึกษ�แลกเปล่ียน
จ�กส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน มห�วิทย�ลัย
ร�ชภัฏเชียงใหม่ เข้�เยี่ยมชมและเรียนรู้เร่ือง
ร�วประวัติศ�สตร์ของแหล่งสถ�ปัตยกรรม
เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 6 มิถุน�ยน 2560 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.วสันต์ ปัญญ�แก้ว อ�จ�รย์ผู้สอนภ�ควิช�สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� คณะ
สังคมศ�สตร์ และนักศึกษ�กระบวนวิช� 159351 : สังคมและวัฒนธรรมในภ�คเหนือของประเทศไทย เข้�เยี่ยมชม
และศึกษ�ข้อมูลสถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อให้ทร�บถึงเรื่องร�วของสังคมและวัฒนธรรมล้�นน�ในมิติ
ท�งวัฒนธรรมที่เคล่ือนไหว ภ�ยใต้บริบทของก�รเปลี่ยนแปลง วิเคร�ะห์คว�มหม�ยต่�งๆ ท�งสังคมและวัฒนธรรม
ของล้�นน�ผ่�นกรอบคิดต�่งๆ ท�งม�นุษยวิทย�และช�ติพันธุ์วิทย� ประยุกต์ใช้คว�มรู้ท�งสังคมและวัฒนธรรมของ
ล้�นน�ในชีวิตประจำ�วัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 30 มีน�คม 2560

คณะครูและนักเรียนจ�กโรงเรียนน�น�ช�ติปัญญ�
เด่น ระดับชั้น year 2 เข้�เยี่ยมชมสถ�ปัตยกรรมเรือน
โบร�ณล้�นน� และเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะบ้�นเรือน
และอ�ค�รในอดตี วนัที ่7 มถินุ�ยน 2560 ณ พพิธิภณัฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน�

อ�จ�รย์ ดร. วิถี พ�นิชพันธ์ ที่ได้บรรย�ยให้คว�ม
รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในล้�นน� และให้คว�มรู้
ด้�นสถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� ให้แก่นักศึกษ�
คณะวิเทศศึกษ� ส�ข�ไทยศึกษ� มห�วิทย�ลัยสงขล�
นครินทร์ วิทย�เขตภูเก็ต ในวันที่ 9 มิถุน�ยน 2560 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะนำ� พร้อมด้วยนักศึกษ�คณะ
สถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มช. เข้�ศึกษ�ดูง�นโครงสร้�ง 
และองค์ประกอบด้�นสถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณ
ล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ในวันท่ี 19 
มิถุน�ยน 2560

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และท�านุบ�ารุงศาสนา ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�น
ในพิธีทำ�บุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ท่ีจัดข้ึนเพื่อคว�มเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริห�ร และบุคล�กรสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในว�ระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริห�ร และบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันที่ 9 มกร�คม 
2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำ�นกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม จดักจิกรรมแอ่วเฮอืน
ไตลื้อ ” ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560  ระหว่�งวัน
ที่ 27-28 มกร�คม 2560 ณ เรือนไตล้ือ:เรือนหม่อน
ตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� โดยภ�ยในง�นมี
ก�รจัดแสดงถึงวิถีชีวิตของช�วไตลื้อ ก�รทำ�อ�ห�ร
และขนม ก�รปั่นฝ้�ย ก�รทอผ้� และก�รจัดแสดงข้�ว
ของเครื่องใช้ของช�วไตล้ือ พร้อมกิจกรรมพิเศษด้�น
ศิลปหัตถกรรมล้�นน�อ่ืนๆ เพื่อให้คว�มรู้แก่นักเรียน 
นักศึกษ� นักท่องเท่ียวและประช�ชนผู้สนใจท่ัวไปได้
ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตดังกล่�ว
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น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม เป็นผู้แทนผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวต
เศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ ร่วมพิธีทำ�บุญ
ตักบ�ตร เนื่องในวันม�ฆบูช� ประจำ�ปี พ.ศ. 2560  
ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริม
ศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์
เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ ศรีศุกรี รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร นักศึกษ�
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และพุทธศ�สนิกชน เข้�ร่วมพิธี
ดังกล่�ว ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
วันที่ 11 กุมภ�พันธ์ 2560

ผุู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมพิธีลงเส�เอกหลองข้�วนันท
ขว้�ง อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัดลำ�พูน ท่ีได้รับก�รสนับสนุน
จ�กน�งโสภ� เมืองกระจ่�ง (ท�ย�ทตระกูลนันทขว้�ง) 
เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลก่อนก�รปลูกสร้�ง ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน� ในวันที่ 20 มีน�คม 2560

ผู ้ ช ่ วยศ�สตร�จ�รย ์ วิ ล�วัณย ์  เศวตเศรนี 
รักษ�ก�รแทนผู ้อำ �นวยก�รสำ� นักส ่ ง เส ริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รอบรม
คว�มรู ้ เทคนิคในก�รนำ�ชมวัดของล้�นน� โดยได้
รับเกียรติจ�กผู ้ช ่วยศ�สตร�จ�รย์นันทน� ปกป้อง  
เป็นวิทย�กรบรรย�ย ในวันเส�ร์ที่ 8 เมษ�ยน 2560 
เวล� 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รักษ�ก�ร
แทนรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เป็นผู้แทนรักษ�ก�รแทน
ผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วม
ขบวนแห่สรงนำ้�พระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ โดย
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำ�คัญ
ประจำ�มห�วิทย�ลัย พระพุทธพิงคนคร�ภิมงคล 
ประดิษฐ�นบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้�น
น�  โดยรถบุษบกดังกล่�วจัดทำ�โดยสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยง�นท่ีทำ�หน้�ท่ีส่งเสริม ทำ�นุ
บำ�รุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยได้
ออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีคว�มสวยง�ม
และมีคว�มหม�ยอันเป็นมงคล อัญเชิญพระพุทธรูป
สำ�คัญประจำ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ “พระพุทธพิงคน
คร�ภิมงคล” ประดิษฐ�นเป็นองค์ประธ�นในบุษบก

ปร�ส�ทแบบศิลปะล้�นน� ให้ประช�ชนได้สรงนำ้�และ
สักก�ระกร�บไหว้ เป็นก�รเร่ิมต้นจุลศักร�ช 1379 ปี
เมืองเร้� ด้วยส่ิงศักดิ์สิทธ์ิ เกิดสิริมงคลในชีวิต ด้�น
หน้�ตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวด�อัญเชิญสุ่มดอก
สักก�ระ ด้�นข้�งเป็นพญ�ลวง เทพแห่งนำ้�และฝนของ
ช�วล้�นน�ที่ได้นำ�คว�มชุ่มเย็นม�สู่แผ่นดิน พร้อมด้วย
ช้�ง สัญลักษณ์ของมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และตกแต่ง
ด้วยสีข�ว สีเหลืองทอง ที่แสดงถึงพลังแห่งคว�มรุ่งเรือง
และมั่นคง โดยมี ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจ�รี 
รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กร
บุคคล พร้อมผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ ข้�ร�ชก�ร บุคล�กร 
และนักศึกษ� จ�กทุกคณะ สถ�บัน สำ�นัก มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบส�นประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้�นน� 
ในวันท่ี 13 เมษ�ยน 2560 ณ ถนนเส้นบริเวณสะพ�น
นวรัตน์ - ประตูท่�แพ - วัดพระสิงห์วรมห�วิห�ร

สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวัฒนธรรม จดัพิธขีึน้เท้�ทัง้ส่ีและ
พิธีสักก�ระพระภูมิเจ้�ท่ี เนื่องในโอก�สวันปี๋ใหม่เมือง 
เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลแก่หน่วยง�นและบุคล�กร โดยมี
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�น
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันที่ 19 
เมษ�ยน 2560 ณ บริเวณด้�นหน้�พระภูมิเจ้�ที่ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ยแพทย์อ�วุธ ศรีศุกรี 
อปุน�ยกสภ�มห�วทิย�ลยัและรกัษ�ก�รแทนอธกิ�รบดี
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ เป็นประธ�นในพธิมีอบร�งวัลภูมิ
แผ่นดิน ปิ่นล้�นน� ประจำ�ปี พ.ศ. 2559 ท่ีจัดขึ้นโดย
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ กล่�วร�ยง�นในพิธีดังกล่�ว 
นอกจ�กนี้ยังได้รับเกียรติจ�กศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 
น�ยแพทย์เกษม วัฒนชัย น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู ้บริห�ร มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ และประช�ชนผู้สนใจ เข้�ร่วมในพิธี ณ ศ�ล�
ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ท่ี 28 เมษ�ยน 
พ.ศ.2560

โดยผลก�รคัดเลือกร�งวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้�นน� 
ประจำ�ปีพุทธศักร�ช 2559 มีผู้ได้รับร�งวัลจำ�นวน 6 
ท่�น ดังนี้ 

1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ ส�ข�ส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

2. น�ยจันทร์ หน่อท้�ว ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและ
ก�รขับข�นพื้นบ้�น

3. น�ยส�ยัณห์ คำ�ทิพย์โพธิ์ทอง ส�ข�ศิลปะก�ร
แสดงและก�รขับข�นพื้นบ้�น

4. น�ยบุญศรี รัตนัง ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�ร
ขับข�นพื้นบ้�น

5. น�ยประพันธ์ แก้วเก๋ ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและ
ก�รขับข�นพื้นบ้�น

6. น�งดวงกมล ใจคำ�ปัน ส�ข�หัตถกรรมพื้นบ้�น
ทั้ง 6 ท่�น เป็นผู ้ที่มีคุณูปก�รต่อวงก�รศิลป

วัฒนธรรมล้�นน�เป็นอย่�งม�กและสมควรได้รับร�งวัล 
เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้ท่�นได้ภ�คภูมิใจ และเป็น
ขวัญกำ�ลังใจเพื่อถ่�ยทอดคว�มรู้แก่เย�วชนสืบไป

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมพิธีดำ�หัวอดีตอธิก�รบดี 
อธิก�รบดี และคณ�จ�รย์ผู้อ�วุโส ของมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษ�ยน 2560 ณ บริเวณล�นสัก 
ด้�นข้�งศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  จดัพธิสีระเกล้�ดำ�หวั
อดีตผู้บริห�ร คณะกรรมก�รอำ�นวยก�รประจำ�สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคล�กรผู้อ�วุโส สำ�นักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ประจำ�ปี 2560 เนื่องในโอก�สปี
ใหม่ล้�นน� เพื่อขอพรและคว�มเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้
บริห�ร และบุคล�กร สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใน
วันที่ 3 พฤษภ�คม 2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รฯ เข้�
ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรเน่ืองในวันวิส�ขบูช�ประจำ�ปี 
2560 ทีจ่ดัข้ึนโดยคณะกรรมก�รดำ�เนนิง�นด้�นส่งเสรมิ
ศ�สน� มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ โดยมนี�ยกฤษณ์ ธน�วณชิ  
รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี 
พร้อมด้วยศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจ�รี รักษ�
ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กรบุคคล 
และคณะผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจ�ก
หน่วยง�นร�ชก�ร พุทธศ�สนิกชน เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว 
ในวันท่ี 10 พฤษภ�คม 2560 ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม 
ท�งขึ้นวัดฝ�ยหิน

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เข้�ร ่วมพิธีหล่อเทียน
และสมโภชเทียนพรรษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่ 
ประจำ�ปี 2560 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ง�นด ้�นส ่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่
โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ ศรีศุกรี  
อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ รักษ�ก�รแทน

อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ ข้�ร�ชก�ร บุคล�กร และ
นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันที่29 มิถุน�ยน 2560 ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์ ธติพิล กนัตวีงศ์ อ�จ�รย์ประจำ�
ภ�ควิช�ศิลปะไทย ให้เกียรติเป็นวิทย�กรบรรย�ย
แก่นักศึกษ� Nanyang Technological University 
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่�งวันที่ 6-7 มกร�คม 2560  
ณ ห้องประชุม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ ได้รับเชิญจ�ก Hue Monu-
ment Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้�
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติก�รเพื่อแลกเปล่ียนและห�รือ
ในก�รริเริ่มโครงก�รสร้�งคว�มร่วมมือเครือข่�ยศิลป
วัฒนธรรมในอน�คตร่วมกัน ทั้งน้ี เพื่อให้คณะผู้บริห�ร
และบุคล�กรที่เข้�ร่วมก�รประชุมดังกล่�ว ได้ร่วมแลก
เปล่ียนเรียนรู ้ และสร้�งเครือข่�ยร่วมกับหน่วยง�น
คว�มร่วมมือจ�กต่�งช�ติ ต�มแนวท�งโครงก�รพัฒน�
องค์กรด้�นศลิปวฒันธรรม สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560 ระหว่�งวันที่ 2-5 
มีน�คม 2560 ณ ส�ธ�รณรัฐสังคมนิยมเวียดน�ม

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีสั่งก�ร
ระบบ CMU e Document โดยได้รับเกียรติจ�ก
ทีมวิทย�กรจ�กง�นส�รบรรณและธุรก�รกองกล�ง 
สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และฝ่�ยพัฒน�
ระบบส�รสนเทศ สำ�นักบริก�รเทคโนโลยีส�รสนเทศ 
มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ ทีไ่ด้ถ่�ยทอดคว�มรูใ้นก�รอบรม
ดังกล่�ว ในวันที่ 7 มิถุน�ยน 2560 ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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การจัดการประชุมของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นประธ�นก�รประชุมง�นจ้�งรื้อถอน ขนย้�ย
และปลูกสร้�งใหม่ หลองข้�วโบร�ณ อำ�เภอป่�ซ�ง 
จังหวัดลำ�พูน (ครั้งที่ 1 /2560) ในวันที่ 16 มีน�คม 
2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู ้ ช ่ วยศ�สตร�จ�รย ์  น�ยแพทย ์ศุภชัย 
เช้ือรัตนพงษ์ รักษ�ก�รแทนรองอธิก�รบดีฝ่�ย
กจิก�รสภ�มห�วทิย�ลยัและประธ�นคณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รประจำ�สำ�นกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม เป็น
ประธ�นเปิดก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
ประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คร้ังที่ 1/2560 
เพื่อร่วมว�งแผนก�รดำ�เนินง�นของสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมก�รอำ�นวยก�รฯ 
ในวันท่ี 3 พฤษภ�คม 2560 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นประธ�นก�รประชุมง�นจ้�งรื้อถอน ขนย้�ย 
และปลูกสร้�งใหม่ หลองข้�วโบร�ณ อำ�เภอป่�ซ�ง 
จังหวัดลำ�พูน ครั้งท่ี 3/2560 ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันท่ี 13 มิถุน�ยน 2560

ผู ้ ช ่ วยศ�สตร�จ�รย ์ วิ ล� วัณย ์  เศวตเศ
รนี รักษ�ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธ�นก�รประชุมคณะ
กรรมก�รตรวจรับพัสดุ  (กรณีตรวจจ ้�งง�น
ก่อสร้�ง) ง�นจ้�งรื้อถอน ขนย้�ย และปลูกสร้�ง
ใหม่ หลองข้�วโบร�ณ อำ�เภอป่�ซ�ง จังหวัด
ลำ�พูน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 29 มิถุน�ยน 2560  
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ร่วมพิธีบำ�เพ็ญกุศลสตมว�ร (100 วัน) อุทิศ
ถว�ยแด่ พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุย
เดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกร�คม 2560 ณ ศ�ล�ธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริห�รสำ�นักฯ ร่วมพิธีทำ�บุญวันคล้�ยวัน
สถ�ปน�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 ท่ีจัด
ขึ้นโดยมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ซ่ึงภ�ยในง�นดังกล่�วได้
มีพิธีน้อมรำ�ลึกในพระมห�กรุณ�ธิคุณและแสดงคว�ม
ไว้อ�ลัยแด่พระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพล
อดุลยเดช พิธีมอบร�งวัลมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ “ช้�ง
ทองคำ�” ประจำ�ปี 2559 พิธีมอบโล่ประก�ศเกียรติคุณ 
“ศ�สตร�จ�รย์” ในปี 2559 พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อ
ยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู ้บริห�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบ

ว�ระ พิธีมอบร�งวัลกองทุนอธิก�รบดี ประจำ�ปี 2559 
และพิธีมอบร�งวัลปริญญ�นิพนธ์ดีเด่น/ดีม�ก สำ�หรับ
นักศึกษ�ระดับบัณฑิตศึกษ� 3 กลุ่มส�ข�วิช� นอกจ�ก
นีค้ณะผู้บรหิ�รของสำ�นกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม นำ�โดย
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทน
ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รักษ�ก�รแทน
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และน�ง
รุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักฯ ได้เข้�รับมอบกิตติบัตร
เพ่ือยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริห�รที่ดำ�รงตำ�แหน่งครบ
ว�ระ จ�กศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ ศรีศุกรี 
อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เป็นประธ�น และเป็นผู้มอบ
กิตติบัตรดังกล่�ว ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รแสดงคว�มขอบคุณ
และประก�ศเกียรติคุณที่คณะผู้บริห�รได้เสียสละเวล�
และแรงก�ยทุ่มเทสติปัญญ� คว�มรู้คว�มส�ม�รถใน
ก�รบริห�รง�นของส่วนง�นได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 
และบรรลุเป้�หม�ยต�มนโยบ�ยของมห�วิทย�ลัยที่ได้
กำ�หนดไว้ ในวันที่ 24 มกร�คม 2560 ณ ศ�ล�ธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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ผูช่้วยศ�สตร�จ�รย์วลิ�วณัย์ เศวตเศรน ีรกัษ�ก�รแทนผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ร่วมพธิบีำ�เพญ็
พระร�ชกศุล ถว�ยแด่พระบ�ทสมเดจ็พระปรมนิทรมห�ภมูพิลอดลุยเดช โดยมห�วทิย�ลัยเชยีงใหม่ ร่วมเป็นเจ้�ภ�พ
ในพิธีดังกล่�ว โดยมี ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ ศรีศุกรี รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ พระท่ีน่ังดุสิตมห�ปร�ส�ท พระบรมมห�ร�ชวัง เมื่อวันท่ี 3 กุมภ�พันธ์ 2560
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น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ ร่วมพิธีเปิด
ง�น 20 ปี สืบส�นล้�นน� ที่จัดขึ้นโดยโฮงเฮียนสืบส�น
ภูมิปัญญ�ล้�นน� เพ่ือร่วมสืบส�นภูมิปัญญ�ด้�นต่�งๆ
ของช�วล้�นน� ระหว่�งวันที่ 3-5 กุมภ�พันธ์ 2560  
ณ โฮงเฮียนสืบส�นภูมิปัญญ�ล้�นน� 

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เป็นผู้แทนรักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รฯ เข้�ร่วมพิธีทำ�บุญสืบชะต�
เมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี 2560 เพ่ือร่วมอนุรักษ์สืบส�น
พิธีกรรมที่ทรงคุณค่�ในอดีต และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกัน
ม� ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันที่ 8 มิถุน�ยน 2560

น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เป็นผู ้
แทนรักษ�ก�รแทนผู ้อำ�นวยก�รฯ เข้�ร่วมพิธีมห� 
พุทธ�ภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธ
รูปประจำ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ณ วิห�รหลวง  
วัดพระธ�ตุหริภุญชัยวรมห�วิห�ร จังหวัดลำ�พูน วันที่ 
8 มิถุน�ยน 2560 โดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปไปประดิษฐ�น ณ หอธรรม ศูนย์ก�รศึกษ�
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดลำ�พูน เพื่อ
เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจแก่บุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
และประช�ชนผู้มีจิตศรัทธ�ได้กร�บไหว้เค�รพบูช�
ต่อไป

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักฯ เป็นผู้แทนรักษ�
ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รฯ ร่วมพิธีทำ�บุญวันสถ�ปน�สำ�นัก
บริก�รวิช�ก�ร ครบรอบ 28 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุน�ยน 
2560 ณ สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร
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น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคล�กรฝ่�ยส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมว�งพวงหรีดเพื่อไว้อ�ลัยแด่ 
พ่อครูสุริย� ยศถ�วร ซึ่งท่�นเป็นผู้ได้รับร�งวัลภูมิแผ่น
ดินปิ่นล้�นน� ส�ข�ศิลปะก�รแสดงและก�รขับข�นพื้น
บ้�น มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่ ประจำ�ปี พ.ศ. 2557 ในวนัท่ี 
24 มิถุน�ยน 2560 ณ วัดพวกช้�ง จ.เชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รักษ�ก�รแทนรองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยน�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักฯ  
เข้�ร่วมพิธีเปิดนิทรรศก�รผ้�ห่อคัมภีร์ ท่ีจัดขึ้นโดยเทศบ�ลนครเชียงใหม่ ร่วมกับคุณอัญชลี ศรีป่�ซ�ง ในวันศุกร์ที่ 
16 มิถุน�ยน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�ร
แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วม
ง�นเล้ียงต้อนรับ Mr. Kazunori Kawada กงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอก�สที่เข้�รับตำ�แหน่ง
ใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15 
มิถุน�ยน 2560

น�งส�วฐ�ปนีย์ เครือระย� หัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม และบุคล�กรฝ ่�ยส ่ง เสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู ้แทนรักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รฯ 
เข้�ร ่วมพิธีเปิดนิทรรศก�รถ�วร พิพิธภัณฑสถ�น
แห ่ งช�ติ เชียงใหม ่  วันที่  14 มิถุน�ยน 2560  
ณ พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติเชียงใหม่



ติดต่อสอบถ�มและสั่งซื้อได้ที่ : สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่
239 ถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-943637, 08-6117-5277

ส่งท�งไปรษณีย์เพิ่มค่�จัดส่งเล่มละ 30 บ�ท (ธน�ณัติสั่งจ่�ย น�งส�วชน�ภ� คำ�วงค์)

ผีในความเชื่อล้านนา ตำาราการสร้างพระพุทธ
รูปล้านนา

ร้อยสาระ 
สรรพล้านนาคดี เล่ม ๕

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต




