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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
ขอแสดงควำมยินดีกับ
ศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
ที่ได้รับกำรโปรดเกล้ำฯ แต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่ง 
อธิกำรบดี มหำวิทยำัยเชียงใหม่ 
ตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎำคม 2561 
ประกำศ ณ วันที่ 31 กรกฎำคม 2561

ขอแสดงควำมยินดีกับ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
โดยสภำมหำวิทยำลัย 
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2561

ขอแสดงควำมยินดีกับ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม 
ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นรองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
โดยอธิกำรบดี 
เมื่อวันที่ 27 สิงหำคม พ.ศ. 2561



วารสารร่มพยอมปีท่ี ๒๑ ฉบับท่ี ๑ ของปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ นี้ 
กองบรรณาธิการได้น�าสาระความรู้เก่ียวกับลวดลายล้านนาที่ปรากฏในงาน 
ศิลปหัตถกรรมต่างประเภท อาทิบทความเกี่ยวกับลวดลายผ้าทอเกาะล้วง 
ของชาวไทลือ้ โดยรองศาสตราจารย์ทรงศกัดิ ์ปรางค์วฒันากลุ ประธานกรรมการ
ศนูย์ล้านนาศกึษาคณะมนุษยศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ผูเ้ชีย่วชาญผ้าไทล้ือ
ในกลุ่มประเทศแถบอนุภูมิภาคลุ่มน�้าโขง 

บทความเรื่องของลวดลายในงานจิตรกรรมล้านนา โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิทยา พลวิฑูรย ์  อาจารย ์ประจ�าสาขาทัศนศิลป ์คณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้กรุณาส่ง
บทความเรื่องลายค�าล้านนา สะท้อนถึงความเจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ศิลปะ
วัฒนธรรม ความเชื่อความศรัทธาและวิถีชีวิตของชาวล้านนา

นอกจากนี้ยังมีบทความ ท่ีให้ผู้อ่านสามารถเปรียบเทียบรูปแบบลวดลาย
ของศิลปะบนผืนผ้าปาเต๊ะทางภาคใต้ของไทยเรา โดยอาจารย์ ดร.ยุทธพงษ ์
ต้นประดู่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ร่วมกับรองศาสตราจารย์ ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ สาขาวิชาศิลปะการ
จัดการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  
ซึ่งเป็นเครือข่ายความร่วมมือสถาบันต่างภูมิภาคอีกด้วย

ส�าหรับนักเขียนประจ�าในฉบับน้ี คงมีบทความน่าสนใจหลายด้านเช่นเคย 
ไม่ว่าจะเป็นด้านประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรมอาหารล้านนา เมนูแกงยอด 
มันแก๋วไป จนถึงบทความแห่งความเร้นลับภาพลวงตา

ในนามของบรรณาธกิารบรหิาร ต้องขอขอบคณุทกุท่านทีไ่ด้ตดิตามวารสาร
ศิลปวัฒนธรรมร่มพยอม ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ด้วยดีเสมอมา

ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
บรรณาธิการบริหาร

ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วารสาร “ร่มพยอม” จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หวังให้เป็นศูนย์กลาง
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ก ่อนมีการสร ้างอาคารหอนิทรรศการ ศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ.2538 บริเวณ
น้ันมีร่องรอยกู่ โดยมีฐานวิหารใกล้ต้นโพธ์ิริมถนน (ค�า
บอกเล่าของลุงเสงี่ยม คนงานประจ�าหอ 3มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เล่าให้สุรชัย จงจิตงามสมัยเรียนปริญญาตรี
คณะวิจิตรศิลป์ฟัง) 

เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

1  รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจ�าปี 2560

วัดเก้าต้ือและวัดเชียงใหม่
ในแผนที่ร่วมสมัย
โอกาสวันมาฆบูชา 2562   
ขอนำาเสนอข้อมูลพบใหม่  
เก่ียวกับ 2 วัดในเชียงใหม่ ดังนี้

ก.ข้อมูลจากเอกสารร่วมสมัยและแผนท่ีร่วมสมัย

1.วัดเก้าตื้อ

ช่วงล้านนายุคทอง การเมืองเข็มแข็ง เศรษฐกิจ
มั่งคั่ง พุทธศาสนารุ่งเรืองใน พ.ศ.2047 พระเมืองแก้ว 
(พ.ศ.2038-2068)โปรดฯให้หล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ
หนัก 9 โกฎิต�าลึง เป็นพระพุทธรูปน่ังปางมารวิชัย ตาม
รูปแบบพระพุทธรูปศิลปล้านนาท่ีผสมผสานอิทธิพล
กรุงสุโขทัย (เดิมมักเรียกว่า “สิงห์สาม” ศิลปเชียงแสน) 
เรียกว่า “พระเจ้าเก้าตื้อ” เป็นพระประธานในอุโบสถ
วัดสวนดอก

ต่อมาเมื่อพบเอกสารส�ารวจรายชื่อวัดและนิกาย
สงฆ์ในเชียงใหม่ พ.ศ.2440 ของ หนานอุ่นเมือง เจ้าหน้า
ที่กองธัมมการสงฆ์ เมืองเชียงใหม่ พบว่าวัดในเชียงใหม่ 
มี 24 หมวดอุโบสถ หนึ่งในนั้นคือหมวดอุโบสถวัดเก้า
ตื้อ ซึ่งมี 13 หัววัด ประกอบด้วย (1)วัดเจ็ดยอด (2)วัด
ฝายหิน (3)วัดช่างเคี่ยน (4)วัดเก้าตื้อ (5)วัดป่ากล้วย 
(6)วัดป่าแดง (7)วัดสวนดอก (8)โป่งน้อยไจย (9)วัดร�่า
เพิง (10)วัดโลก (11)วัดป่องแยง (12)วัดกองแหะ (13)
วัดป่องแยงใน มีวัดเจ็ดยอด (นิกายเชียงใหม่) เป็นเจ้า
อุปัชฌาย์หัวหมวด เป็นหลักฐานยืนยันว่าวัดสวนดอก
กับวัดเก้าตื้อเป็นคนละวัดกัน เดิมมักอธิบายว่าท้ังสอง
วัดอยู่ในเวียงสวนดอก 

จากแผนที่แขวงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2449 แสดงที่
ตั้งบ้านเก้าตื้อ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนอกเวียงสวน
ดอก บริเวณดังกล่าวปัจจุบันมีร่องรอยวัดร้าง ท�าให้
สันนิษฐานได้ว่าร่องรอยวัดร้างในบริเวณท่ีแผนท่ีแขวง
เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2449 เรียกว่า “บ้านเก้าตื้อ” 
ปัจจุบันเป็นบริเวณที่ตั้ง หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือวัดเก้าตื้อ

ภาพชุดร่องรอยวัดร้างในบริเวณ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บริเวณดังกล่าวเดิมคือ บ้านเก้าตื้อ จึงอาจเป็นร่องรอย วัดเก้าตื้อ

บริเวณดังกล่าวอาจเป็นบริเวณที่พระเมืองแก้ว 
(พ.ศ.2038-2068) โปรดฯให้หล่อ“พระเจ้าเก้าตื้อ”  
เพราะบริเวณวัดพันเส่าซึ่งเดิมมีข้อมูลว่าเป็นสถานที่
หล่อพระเจ้าเก้าตื้อ ได้มีการตรวจค้นร่อยรอย “ข้ีเบ้า” 
ในบริเวณวัดพันเส่าเมื่อ ทศวรรษ 2550 แล้วไม่พบร่อง
รอยขี้เบ้าอันเกิดจากการหล่อพระพุทธรูป

2. วัดเชียงใหม่ :วัดนามเมือง

จากเอกสารส�ารวจรายชื่อวัดและนิกายสงฆ์ใน
เชียงใหม่ พ.ศ.2440 ของ หนานอุ่นเมือง เจ้าหน้าที่กอง
ธัมมการสงฆ์ เมืองเชียงใหม่พบว่าวัดในเชียงใหม่เวลา
น้ันมี 24 หมวดอุโบสถ หน่ึงในน้ันคือหมวดอุโบสถวัด 
สเพ้า (วัดส�าเภา) มี 14 หัววัด ประกอบด้วย (1)วัดองมง 
(วัดอุโมงค์เถรจันทร์) (2)วัดอินทขิน (วัดอินทขีล) (3)วัด
ดงดี (วัดดวงดี) (4)วัดดอกค�า (5)วัดไช (อ่านว่าวัดใจ 
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ต่อมาเรียกว่าวัดปราเกียร อ่านว่าวัดผาเกียร ต่อมาคือ
วัดชัยพระเกียรติ) (6)วัดนาเอื้อง (วัดนางเอื้อง) (7)วัด
ซายมูน (วัดทรายมูล) (8)วัดผ้าขาว (9)วัดเชียงใหม่ (10)
วดัหมืน่ล้าน (11)วดัพนัอ้น (12)วดัสเพ้า (วดัส�าเภา) (13)
วัดหมื่นคอง (14)วัดป้านปิง เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีช่ือ
วัดเชียงใหม่ อันเป็นวัดนามเมือง

เม่ือดูในแผนที่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้า
หลวงเชียงใหม่ (พ.ศ.2416-2440) ส�ารวจโดยฝรั่งซึ่ง
เข้าใจว่าคือ JameaMcCarthy(ต่อมาเป็นพระวิภาค 
ภูวิดล เจ้ากรมแผนที่ทหารคนแรก รับราชการในสยาม
ระหว่าง พ.ศ.2424-2444)และคณะโดยแผนที่เขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุที่ตั้งคุ้มหลวงของ
พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ และระบุท่ีตั้งวัดเชียงใหม่

บริเวณที่ตั้งวัดเชียงใหม่ในแผนท่ีอยู่เยื้องวัดผ้าขาว 
และวัดเสฐฐา (ต่อมาเป็นท่ีตั้งโรงเรียนพุทธิโสภณ)คือ
บริเวณใกล้กับที่ตั้งโรงแรมอโนดาต ในเวียงเชียงใหม่

บริเวณที่ตั้งโรงแรมอโนดาตเดิมเป็นสวนล�าไย ต่อ
มานายชุณสีห์ อโนดาต พ่อค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัด
นครสวรรค์มาซื้อที่ดินดังกล่าว มีโครงการสร้างโรงแรม 
ได้ว่าจ้างนายนิวัติ ตันติยานุสรณ์ สมัยเป็นสถาปนิกหนุ่ม
เพ่ิงจบจากประเทศฟิลิปปินส์มาตั้งส�านักงานสถาปนิกที่
ประตูเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2517 เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง

โรงแรมอโนดาต นายนิวัติ ตันติยานุสรณ์ (ปัจจุบันจบ
ปริญญาเอกด้านส่ิงแวดล้อมฯ จากออสเตรเลีย) ยืนยัน
ว่าบริเวณก่อสร้างโรงแรมไม่พบร่องรอยวัดร้าง (ค�าบอก
เล่าของ ดร.นิวัติ ตันติยานุสรณ์ เม่ือ 28 มค.2562)

บริเวณใกล้เคียงกับโรงแรมอโนดาตคืออาคาร
พาณิชย์ตรงทางสี่แยกถนนราชมรรคาตัดกับถนนราช
ภาคินัย เยื้องๆ กับวัดผ้าขาวคือ ที่ตั้งวัดเชียงใหม่ โดยมี
โฉนดวัดร้าง เลขท่ี 3531 เล่มที่36 ก. หน้า 31 เนื้อที่ 2 
งาน 12 ตารางวาเป็นหลักฐาน แต่โฉนดที่ดินออกเป็น
ชื่อวัดผ้าขาวน้อย (ร้าง) 

แสดงว่าใน พ.ศ.2440 เมือ่หนานอุน่เมอืงส�ารวจราย
ชื่อวัดนั้นเรียกว่า วัดเชียงใหม่ เมื่อJameaMcCarthy 
ส�ารวจเขียนแผนที่เมืองเชียงใหม่ก็เขียนว่าเป็นที่ตั้งวัด
เชียงใหม่ ต่อมากลายเป็นวัดผ้าขาวน้อย เมื่อออกโฉนด
ที่ดินจึงกลายเป็นชื่อวัดผ้าขาวน้อย 

ข.ข้อเสนอกรณีวัดเก้าต้ือ

1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สร้างอาคารใดๆ เพิ่ม
เติมในบริเวณด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาเนินดินที่เป็นกองอิฐ
ร่อยรอยกู่เดิมต่อไป

แผนที่แขวงเมืองเชียงใหม่ 
พ.ศ.2449 แสดงท่ีตั้งบ้านเก้าตื้อ

อยู่บ้านทิศตะวันตก นอกเวียง
สวนดอก (ที่มา:ส�านักหอ

จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 
:ขอบคุณ อ.ดร.สุรชัย จงจิตงาม 

คณะวิจิตรศิลป์ ผู้มอบแผนที่)
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2. ส�านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ตั้งงบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณ
ด้านหน้าหอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และด�าเนินการเม่ือมีงบประมาณ

ค.ข้อเสนอกรณีวัดเชียงใหม่: วัดนามเมือง

1. ส�านักพุทธศาสนาแห่งชาติประจ�าจังหวัด
เชียงใหม่งดต่อสัญญาเช่าพื้นท่ีวัดเชียงใหม่ซ่ึงเรียกชื่อ
ในโฉนดที่ดินว่า “วัดผ้าขาวน้อย” (ร้าง) ตรงทางสี่แยก
ถนนราชมรรคาตัดกับถนนราชภาคินัย

2. ส�านักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ตั้งงบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณวัด
เชียงใหม่ซึ่งเรียกชื่อในโฉนดที่ดินว่า “วัดผ้าขาวน้อย” 
(ร้าง) และด�าเนินการเม่ือมีงบประมาณ

ทัง้สองกรณเีมือ่ได้ข้อมลูทางโบราณคดเีพิม่เตมิแล้ว 
ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรทุนโครงการ
ล้านนาสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ อาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี และคณะวิจิตร
ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�าความรู้ทางศิลปกรรม 
เสนอในรูปแบบการจัดท�า (Application) ที่สามารถ 
Download ได้ผ่านโทรศัพท์ Smart phone เพื่อการ
เรยีนรูใ้นวงกว้างต่อไป โดยไม่จ�าเป็นต้องสร้างวดัขึน้ใหม่
ในพื้นที่เดิม (ดู ตัวอย่างการน�าเสนอ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ในป่าวิเศษ” ในรูปแบบการจัดท�า (Application) ที่
สามารถ Download ได้ผ่านโทรศัพท์ Smart phone 
ซึง่ผูเ้ขยีนและคณะอาจารย์จากคณะวจิติรศลิป์ วทิยาลยั
ศิลปะ สื่อฯ ได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลต�าบลสุเทพ 
2562)
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ลายค�าล้านนา
ความงดงามท่ียังมีลมหายใจ

เรื่อง: วิทยา พลวิฑูรย์ 1

บทนำา

ลายค�าล้านนาถือเป็นความงดงามทางศิลปะอย่าง
หนึ่งที่มีบทบาทส�าคัญในการแสดงออกถึงความหลาก
หลายและความสามารถทางเชิงช่างได้อย่างชัดเจน  
ความหลากหลายที่ปรากฏเหล่าน้ันแสดงให้เห็นถึง
พัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ อาทิ ด้านรูป
แบบลวดลาย ด้านเทคนิควิธีการที่มีการปรับใช้อย่าง
เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุท่ีสอดคล้องกับเทคนิค รวม
ถงึการน�าไปใช้ประดบัตกแต่งงานศลิปกรรมล้านนาต่างๆ
ได้อย่างลงตัวสวยงาม เกิดคุณค่าทางความงามท่ีแสดง
ความหมายตามคตินิยมของล้านนามาอย่างยาวนาน 

งานลายค�าล้านนามักปรากฏอยู่คู่กับศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ เครื่องสักการะในทางพระพุทธศาสนา รวม
ถึงใช้ประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรม เครื่อง
สูง เครื่องประกอบยศของสถาบันกษัตริย์เจ้านายหรือ
ผู ้มีบรรดาศักดิ์สูงลายค�ายังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ
ความศรัทธาและวิถีชีวิตของคนล้านนาท่ีด�าเนินอยู ่
ภายใต้ความสัมพันธ์ท่ีเก่ียวโยงและสอดคล้องกลมกลืน
กัน เกิดเป็นค่านิยมร่วมในวัฒนธรรมล้านนารวมถึง
วัฒนธรรมใกล้เคียงในดินแดนแถบลุ่มน�้าโขงที่ปรากฏ
รูปแบบของงานศิลปะท่ีคล้ายคลึงกันเช่น เมืองหลวง

พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่า เมืองสิบสองพันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และ
ในประเทศไทย2 เป็นต้น

งานศิลปกรรมลายค�าล้านนาเกิดขึ้นได้ก็เน่ืองจาก
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา
แบบโบราณสามารถน�าโลหะที่มีความแข็งตัวแต่มีเน้ือ
ละเอียดผ่านกรรมวิธีการรีดและตีทุบให้เป็นแผ่นบาง
เรียบมีคุณสมบัติบางเบาได้ คนในวัฒนธรรมล้านนา
มักเรียกชนิดธาตุโลหะทองค�า (Gold) ว่า “คำา” ส่วน
ทองเหลือง (Brass) เรียกว่า “ตอง” ไม่เรียกว่า “ค�า
เหลือง” การเรียกชื่อจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน 
ทองค�าเป็นที่นิยมทั้งในอดีตและปัจจุบันธาตุโลหะชนิด
นี้มีมูลค่าสูงและคุณสมบัติที่มีความพิเศษมีสีเหลืองทอง
มันวาวเนื้ออ่อนนุ่มสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองค�า
ที่น�ามาตีเป็นแผ่นบางๆ เรียกว่า “ทองคำาเปลว” มี
คุณสมบัติที่บางเบาสามารถน�าไปใช้ได้หลายพื้นที่และ
หลากหลายรูปทรง นิยมน�าไปใช้ในงานประณีตศิลป์
ต่างๆ เช่น ปิดทองเป็นลวดลายประดับโครงสร้างภายใน
งานสถาปัตยกรรม ปิดทองพระพุทธรูป ปิดทององค์พระ
ธาตุเจดีย์ ปิดทองประดับงานแกะสลักเครื่องไม้ต่างๆ 
ฯลฯ เป็นต้น

1  ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจ�าสาขาทัศนศิลป์  
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

2  ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายค�า น�้าแต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 1.
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ที่มาและความหมายของงานลายคำาล้านนา

งานศิลปกรรมลายค�าปรากฏขึน้ในอาณาจกัรล้านนา 
ตั้งแต่ครั้งใดยังไม่มีหลักฐานท่ีบ่งชี้ได้แน่ชัด แต่จาก
การศึกษาค้นคว้าของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มี
ความเห็นที่กล่าวถึงประวัติงานช่างรักไทยว่า งานช่าง
รัก (Lacquer work) ของไทยน้ันเดิมมีแหล่งก�าเนิดอยู่
ในประเทศจีนซึ่งมีหลักฐานเก่าสุดเป็นงานหัตถกรรม
โบราณท่ีมีอายุราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ท่ีมีความนิยม
สูงในสมัยราชวงศ์ฮั่น คนจีนรู้จักท�าเครื่องรัก (Lacquer 
ware) อย่างแพร่หลายก่อนชาติอื่นๆ มากกว่า 3,000 
ปีมาแล้วได้พบหลักฐานช้ินส่วนของเครื่องรักในหลุมฝัง
ศพที่ฝังไว้เมื่อหลายพันปีมาแล้วและยังมีการท�าติดต่อ
มาจนถึงปัจจุบัน3 

งานลายค�า หรืองานลวดลายปิดทองถือเป็นหน่ึงใน
เทคนคิท่ีส�าคญัในงานศลิปกรรมของไทย ทีม่กีารสบืทอด
กันมายาวนาน จัดอยู่ในประเภทงานช่างสิบหมู่ ที่มี
วิวัฒนาการตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ช่วงราวพุทธศตวรรษ
ที่ 22-23 ซึ่งเป็นช่วงท่ีงานศิลปะลายรดน�้าและงาน

ลงรักปิดทองเจริญรุ่งเรืองที่สุดและได้รับการยกย่องว่า
เป็นฝีมือชั้นบรมครูดังตัวอย่างผลงานเทคนิคลายรดน�้า
ที่มีชื่อเสียงและถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ส�าคัญอันบ่ง
บอกถึงความเจรญิของงานช่างในสมยันัน้คือ ตูพ้ระธรรม
วัดเซิงหวายซึ่งถือกันว่ามีความงามเป็นเลิศ แสดงถึง
อจัฉรยิภาพของช่างไทยในช่วงพุทธศตวรรษที ่22 ได้เป็น
อย่างดีไม่เพียงเท่าน้ีงานลวดลายปิดทองยังปรากฏใน
งานศิลปกรรมล้านนา ดังหลักฐานในวรรณกรรมล้านนา 
เรื่อง “โครงมังทรารบเชียงใหม่” ที่แต่งขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22 มีความว่า

“ระเบียงโขงขีดแข้ม ลายค�า
  เป็นนิทานจงจ�า  ถี่ถ้อย
  อักขระแต่งจ�าน�า ขอมเลข ลายเอย
  เครือคร่ายสนสอดสร้อย สว่านเส้ียว บวนบินฯ” 4 

การพรรณนาถึงงานลายค�าในโครงมังทรารบ
เชียงใหม่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
งดงามในทางศิลปะ และความศรัทธาที่ เ กิดจาก

งานลงรักปิดทองประดับภายในวิหารลายค�า 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

โลงศพจีนโบราณ ปรากฏเทคนิคที่ใช้ยางรักผสมวัตถุดิบที่ท�าให้เกิดสี 
เช่นชาด ล้านนาเรียกว่า “หาง” ในการเขียนลวดลายประดับตกแต่ง
เพื่อให้เกิดความสวยงามและความหมาย 
(Tokyo National Museum, 1998, 95.)

ลายระเอียดของลวดลายที่ประดับโลงศพจีนโบราณ
(Tokyo National Museum, 1998, 95.)

3  สุรพล ด�าริห์กุล. (2544). ลายค�าล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 20.
4 สิงฆะ วรรณสัย. (2522). โครงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่. 50.
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ภูมิปัญญางานช่างของล้านนาท่ีปรากฏในศาสนสถาน
ทางพุทธศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะวิหารล้านนา วิหาร
ล้านนาโดยทั่วไปจะมีลักษณะเด่นคือ การไม่นิยมท�าฝ้า
เพดานปิดบังโครงสร้างแต่ต้องการเปิดให้เห็นโครงสร้าง
ไม้ที่ถูกประกอบขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ ประณีตและ
นิยมการประดับตกแต่งในส่วนของโครงสร้างตลอดจน
ผนังภายในวิหารด้วยลวดลายลงรักปิดทองอย่างวิจิตร
สวยงาม ลักษณะรูปแบบการประดับลวดลายนั้นจะมี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างไม้ท้ังหมด การสร้างสรรค์
ลวดลายประดับโครงสร้างดังกล่าวนี้ยังเป็นการแก้ไข
ปัญหาเชิงช่างที่สามารถลดความแข็งกระด้างให้กับ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมท่ีมี เส้นตรง เส้นนอน และ
ลักษณะรูปทรงเลขาคณิตท่ีถูกประกอบข้ึน ซ่ึงลวดลาย
สีทองเหล่านั้นจะปรากฏเปล่งประกายอยู่ในความมืด
สลวัเป็นความงามทีใ่ห้ความรูส้กึถงึความศักดิสิ์ทธิ ์ความ
ศรัทธาและความสุขสงบได้อย่างดี นับเป็นแบบแผนของ
งานศิลปกรรมล้านนาอย่างหน่ึงท่ีพบอยู่เสมอ ลวดลาย
ลงรักปิดทองประดับอาคารทางศาสนาดังกล่าวน้ีชาว
ล้านนาเรียกว่า “ลายคำา” ดังปรากฏการใช้เรียกช่ือพระ
วิหารว่า “วิหารลายคำา” ซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานพระพุทธ 
สหิงิค์วดัพระสงิห์วรมหาวหิาร จังหวดัเชยีงใหม่ ซึง่ภายใน
มีการประดับตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองบนพื้นสีแดง
อย่างงดงาม ลักษณะลวดลายลงรักปิดทองหรือลายค�า
ท่ีพบโดยทั่วไปในล้านนานั้นมักจะนิยมท�าลวดลายปิด
ทองบนพื้นสีด�าจากยางรักและพื้นสีแดงจากชาด ซึ่งใน
ภาคกลางจะเรียกเทคนิคนี้ว่า “ปิดทองล่องชาด” และ
พบว่าเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ลวดลายประดับโดย
วิธีการลงรักปิดทองในอดีตนี้มีอยู่ 4 วิธีการ คือ

วิธีแรก เป็นลวดลายที่ท�าด้วยเทคนิคปิดทองลง
บนพื้นรักตามร่องฉลุของลวดลายบนกระดาษหรือแม่
พิมพ์ลายฉลุ (stencill) ซ่ึงจะคล้ายคลึงกับเทคนิคปิด
ทองของงานช่างไทยในภาคกลางที่เรียกว่า “ปิดทอง
ล่องชาด” ซึ่งเป็นเทคนิคท่ีสามารถท�าได้รวดเร็วเหมาะ
ส�าหรับการสร้างลวดลายท่ีต่อเน่ืองกันหรือลายซ�้าๆ กัน
หลายคร้ังบนพื้นท่ีขนาดกว้าง

วิธีที่สอง เป็นเทคนิคขูดลาย เป็นการสร้างลวดลาย
โดยการขูดขีดลงบนพื้นท่ีปิดทองไว้แล้ว เทคนิคน้ีมี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการท�าลวดลายบนพ้ืนผิวภาชนะ
เครื่องรักหรือเครื่องเขินของเชียงใหม่ด้วยวิธีการขูดลาย

ลายค�าประดับโครงสร้างภายในวิหารพระพุทธ
ด้านหลังพระประธาน วัดพระธาตุล�าปางหลวง

ลายค�าประดับ
ผนังวิหาร

วิหารลายค�า 
วัดพระสิงห์

วรมหาวิหาร

ลายค�าเทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุประดับโครงสร้างวิหารลายค�า 
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
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ทีเ่รยีกว่า “ฮายลาย” หรอื “ฮายดอก” ซึง่เส้นทีเ่กดิจาก
การขูดเอาผิวทองด้านบนออกจะเกิดเป็นเส้นลวดลาย
สีเข้มหรือสีแดงชาดบนพื้นทอง ลวดลายท่ีปรากฏจึงมี
ลักษณะเหมือนกับการเขียนภาพลายเส้น (drawing) 
บนพื้นสีทอง ลักษณะลายเส้นที่อิสระและมีรายละเอียด
มากกว่าเทคนิคปิดทองลายฉลุ งานเทคนิคขูดนี้พบว่า
เป็นเทคนิครุ่นเก่าแก่ที่นิยมประดับอยู่บริเวณเสาหลวง
วิหาร โดยเฉพาะต�าแหน่งเชิงเสาท่ีมีอายุระหว่าง พุทธ
ศตวรรษที่ 21-22 ที่วิหารพระพุทธ วิหารน�้าแต้ม วัด
พระธาตุล�าปางหลวง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง และ
วิหารวัดเวียง อ�าเภอเถิน จังหวัดล�าปาง

วิธีท่ีสาม เป็นเทคนิคผสมระหว่างเทคนิคปิดทอง
ล่องชาดและเทคนิคขูดลาย เป็นการสร้างรูปทรงหลัก
โดยใช้วิธีการสร้างแม่พิมพ์ฉลุลาย จากนั้นปิดทองตาม
ช่องโครงสร้างแล้วเพิ่มส่วนละเอียดโดยการขูดเส้นฮาย 
ลาย ฮายดอกเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอนของการแต่งแต้มเส้น
เพื่อสร้างรายละเอียดให้เกิดความสวยงาม มักพบมาก

ในภาพบุคคล เทวดา และรูปสัตว์ ตลอดจนลายกนก 
และลายดอกไม้ใบไม้อีกด้วย เทคนิคดังกล่าวนี้จะเป็น
ลกัษณะเด่นและเอกลกัษณ์เฉพาะของงานลายค�าล้านนา  
เป็นเทคนิคที่นิยมมากที่สุดและปรากฏอยู่โดยทั่วไปใน
งานประดับตกแต่งโครงสร้างวิหารล้านนารวมถึงเครื่อง
สักการะเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ

วิธีการที่สี่ เป็นเทคนิคลายรดน�้า หรือลายค�า
น�้ารด5 เทคนิควิธีการนี้ได้รับอิทธิพลจากงานประดับ
ตกแต่งลายทองทางภาคกลาง ลายรดน�้าเข้ามาสู่ใน
ล้านนาในระยะหลังประมาณต้นรัตนโกสินทร์ โดยใช้
วิธีการเขียนด้วย “หรดาล” บนพื้นรักจากนั้นจึงเช็ด
รักบางๆ ปิดด้วยแผ่นทองค�าเปลว หลังจากนั้นใช้น�้า
รดบนพื้นที่เขียนหรดาลและปิดทองไว้หรดาลเมื่อโดน
น�้าจะหลุดลอกออกมา ส่วนที่เป็นลวดลายทองก็จะติด
อยู่บนพื้นท�าให้ลวดลายหรือรูปภาพหลังจากการรดน�้า
นั้นปรากฏรูปเป็นสีทองบนพื้นสีด�าหรือสีแดงชาด เป็น
กรรมวธิทีีม่คีวามแตกต่างจาก 3 วธิกีารทีก่ล่าวมาข้างต้น  

งานลายค�าประดับเสาวิหาร เทคนิคขูดลาย วิหารน�้าแต้ม 
วัดพระธาตุล�าปางหลวง จ.ล�าปาง

ลายค�าเทคนิคขูดลายรูปเทวดา 
ประดับเสาวิหารน�้าแต้ม

ลายค�าเทคนิคขูดลายรูป
พระพุทธเจ้า ประทับในซุ้ม
ปราสาท

ลายค�าเทคนิคผสมรูปอดีตพุทธเจ้าประดับแผงคอสองวิหารจามเทวี 
วัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล�าปาง แสดงพัฒนาการทางเทคนิคที่มีการ
ผสมผสานเพื่อสร้างรูปทรงหลักเหมือนกันแต่มีลายระเอียดที่แตกต่างกัน

ลายค�าเทคนิคผสมรูปเทวดาประจ�าทิศประดับซุ้มปราสาท ลายค�า
เทคนิคผสมรูปเทวดาประดับหีบพระธรรมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ล�าปางหลวง จ.ล�าปางพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ล�าปาง

5  ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายค�า น้�าแต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 14.
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โดยเทคนิคนี้ต้องอาศัยความช�านาญพิเศษเฉพาะด้าน
ซึ่งต้องใช้ระยะเวลานานในการท�าโดยมีขั้นตอนใน
การเตรียมพ้ืนรัก น�้ายาหรดาล การเช็ดรักและการปิด
ทองค�าเปลวที่ต้องอาศัยความช�านาญสูง ในล้านนามัก
ปรากฏรูปแบบวิธีการน้ีในงานท่ีมีความละเอียดสูง เช่น 
บานประตูและหน้าต่างวิหาร ตู้พระธรรมท่ีชาวล้านนา
เรียกว่า “หีดธัมม์” เครื่องสักการะต่างๆ รวมไปถึงงาน
ประณีตศิลป์เป็นต้น

วิวัฒนาการเทคนิคลายคำาล้านนาในปัจจุบัน

ในปัจจุบันงานลายค�าได้มีวิวัฒนาการและการ
พัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้น อันได้รับอิทธิพลแรงบันดาล
ใจและเทคนคิวธิกีารจากงานศลิปกรรมลายค�าล้านนาใน
อดีต โดยมีชื่อเรียกเทคนิคน้ีว่า “ลายคำา นำ้าแต้ม”6 ซึ่ง
เป็นกระบวนวิธีการหน่ึงท่ีได้สร้างสรรค์ข้ึนใหม่จากการ
ทดลอง แก้ปัญหา และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้
ยางมะเดื่อนอก ในอดีตนิยมใช้ยางมะเดื่อจากต้นมะเดื่อ
อุทุมพร เพราะเป็นยางไม้ที่ให้ความเหนียวและติดทน
นาน  ปัจจุบันยางมะเด่ือจากต้นมีข้อจ�ากัดเน่ืองจากเป็น
วตัถดุบิทีห่ายากการเกบ็รกัษาได้ไม่นาน จงึมผีูค้ดิค้นยาง
มะเดื่อวิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่า “ยางมะเดื่อนอก” ที่
สามารถใช้เขียนด้วยพู่กัน ตัดเส้น ถมพื้น แล้วปิดด้วย
ทองค�าเปลวได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น

ช่วงเวลาต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางเคมี
เกี่ยวกับสีที่ใช้ส�าหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีความ
หลากหลายมากยิ่งข้ึน เกิดสีท่ีมีคุณภาพสูงและให้ความ
คล้ายคลึงกับสีทองค�าเปลว เรียกว่า (acrylic) ชนิด
ของสีดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติที่ตอบโจทย์และเหมาะแก่
การน�าไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ลักษณะ
ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือแห้งเร็ว มีความคงทนต่อ
ดินฟ้าอากาศสามารถทาทับหลายๆ ชั้นได้ ด้วยเหตุน้ีจึง
เป็นปัจจัยส�าคัญที่ท�าให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัสดุในการ
สร้างสรรค์งานลายค�าล้านนาในยุคปัจจุบัน

ส่วนวัสดุที่น�ามาสร้างแม่พิมพ์นั้นในยุคปัจจุบันก็มี
การปรับเปลี่ยนเพิ่มข้ึนเช่นกัน จากของโบราณท่ีนิยมใช้
กระดาษสา หรือหนังสัตว์ ท่ีมีข้อจ�ากัดด้านขนาดความ
คงทนและการเก็บรักษา กลายมาเป็นแผ่นพลาสติก
ใส7 ที่มีขนาดและความหนาบางที่หลากหลายสามารถ

6  เรื่องเดิม.16.
7 วิทยา พลวิฑูรย์. (2559). ลายค�าล้านนาเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา. 18.

ลวดลายดอกไม้  เทคนิคลายรดน�้า (ท่ีมา: ณรงค์เดช ดอกแก้ว)

ลายค�าน�้าแต้ม ผลงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้ยางมะเดื่อในการวาด
เป็นลวดลายแล้วปิดด้วยทองค�าเปลว (ที่มา: ลิปิกร มาแก้ว)

สร้างแบบลายให้มีขนาดตามที่ต้องการได้และยังใช้ได้
กับพื้นที่ที่หลากหลายอีกด้วย ผลจากการปรับเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ท�าให้งานลายค�าล้านนาเกิด
ความนิยมมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการสร้างสรรค์น้อยลง 
และยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อีกหลาก
หลายด้าน
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งานลายค�าเทคนิคประยุกต์ 
โดยใช้สี (acrylic) หลากสี
(ที่มา: วิทยา พลวิฑูรย์)

งานลายค�าเทคนิคประยุกต์ 
โดยใช้สี (acrylic) สีทองบนพื้น
สีแดง (ที่มา: วิทยา พลวิฑูรย์)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานลายคำาล้านนา
เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุในยุคปัจจุบัน

วัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการปฏิบัติงาน
1. แผ่นพลาสติกใส
2. มีดคัตเตอร์หรือวัสดุปลายแหลม
3. สีทอง (acrylic)
4. ฟองน�้าที่ท�าเป็นลูกประคบ
5. พู่กัน
6. ดินสอ, ปากกาเคมี (Permanent Marker)
7. สก๊อตเทป (Scotch tape)

การสร้างสรรค์งานลายคำา มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังน้ี
1. ร่างรูปแบบลวดลายบนแผ่นกระดาษให้สมบูรณ์
2. น�าแผ่นพลาสติกใสมาทาบลงบนรูปแบบลวดลายที่เตรียมไว้
3. ใช้มีดคัตเตอร์หรือวัสดุปลายแหลมตัดฉลุตามเส้นบนแบบร่าง

ทีก่�าหนด โดยเน้นความละเอยีดและประณตีเพือ่ให้เกิดข้อผดิ
พลาดน้อยที่สุด

4. น�าแม่แบบที่ท�าการตัดฉลุเรียบร้อยแล้วมาทาบบนผนังหรือ
พื้นที่เตรียมไว้โดยใช้ (Scotch tape) แปะติดไว้ให้แน่นกัน
การเล่ือนขยับของแบบ

5. ใช ้ฟองน�้าที่ท�าเป ็นลูกประคบ แตะสีทอง (acryl ic)  
โดยให้สีสม�่าเสมอกันประคบลงบนแม่แบบที่ติดอยู่บนพื้นที่
เตรียมไว้ ประมาณ 2-3 ครั้งให้สีสม�่าเสมอกันทั่วทั้งภาพ เพื่อ
ให้งานลายค�ามีความสวยงาม

6. ตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นให้ดึงแบบแผ่นแม่พิมพ์ออก
เป็นอันสมบูรณ์
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แสดงขั้นตอนการแกะฉลุลวดลายบนแผ่นพลาสติกใส

แสดงขั้นตอนการร่างภาพลงบนแผ่นพลาสติกใสตามรูปแบบที่ก�าหนด



10 ร่มพยอม 

น�าแบบแม่พิมพ์ที่ท�าการตัดฉลุเรียบร้อยแล้วมาทาบบนพ้ืนที่เตรียมไว้ตามรูปแบบที่ก�าหนด
แล้วใช้สก๊อตเทป (Scotch tape) ยึดติดเพ่ือไม่ให้แผ่นพลาสติกขยับตอนปฏิบัติงาน
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บทส่งท้าย
 งานศิลปกรรมลายค�าล้านนามีการเดินทางมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง เป็นมรดกที่มีคุณค่าทางความงาม 

สรรค์สร้างให้เกิดสุนทรียะ เกิดเป็นแบบแผนปฏิบัติที่มีการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน ลายค�าล้านนายังสร้างคุณ
ประโยชน์ให้เกิดกับกลุ่มช่างสล่าล้านนาท่ีอาศัยเทคนิควิธีการดังกล่าวในการสร้างสรรค์งานประดับตกแต่งวัดวา
อาราม ศาสนสถานต่างๆ กลุ่มศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจน�ามาสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย กลุ่มนักเรียนนักศึกษา 
รวมถึงผู้คนที่มีความสนใจน�าไปพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับเป็นการช่วยส่งเสริม สืบสานงาน
ศิลปกรรมลายค�าล้านนาให้ยังคงมีลมหายใจสืบไป

รายการอ้างอิง
กรมศิลปากร. (2537). ช่างศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ�ากัด (มหาชน). 
ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายค�า น�้าแต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 
วิถี พานิชพันธ์. (2558). เครื่องเขินในเอเชียอาคเนย์. เชียงใหม่: กลุ่มหน่อศิลป์. 
วิทยา พลวิฑูรย์. (2560). ลายค�าล้านนาเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน. เชียงใหม่: โครงการวิจัย ครูได้คิด  

เด็กได้ท�า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
สุรพล ด�าริห์กุล. (2544). ลายค�าล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
__________. (2539). “ศิลปะล้านนายุคหลัง”ใน แผ่นดินล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 
Tokyo National Museum. (1998).A Mysterious World of Ancient Designs Lacquer ware from the 

Tombs of Hubei, China.
Wikipediaสารานุกรมเสรี. (2560). ทองค�า. เข้าถึงเม่ือ 15 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.

org/wiki

ใช้ฟองน�้าที่ท�าเป็นลูกประคบแตะสีทอง (acrylic) ประคบลงบนแบบแม่พิมพ์ประมาณ 3 รอบ
เพื่อให้สีสม�่าเสมอกันทั่วทั้งภาพ
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เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

1  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นกหัสดีลิงค์
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นกขนาดใหญ่ที่ก�าหนดให้มีหัวเป็นช้าง เพราะต้องการ
ให้มีพละก�าลังมหาศาลเทียบเทียมช้างจะได้เดินทางไปสู่
สวรรค์แดนไกล ที่มีหางเป็นหงส์ เพราะหงส์เป็นสัตว์ปีกช้ัน
สูง สามารถเข้าสู่สรวงสวรรค์ได้ ทั้งหมดรวมเป็นปักษาชาติ 
สามารถบินขึ้นสูงอันมีเป้าหมายสู่สวรรคาลัย

การน�าเอานกหัสดีลิงค์มาประกอบปราสาทศพ ในสมัย
โบราณพบว่าใช้กับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ด้วย ดังเช่น หลักฐาน
ที่ปรากฏในพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร
ว่า “ลุศักราช ๙๔๐ (พ.ศ.๒๑๒๑) ปีขาล สัมฤทธิศก เดือน
อ้าย ขึ้น ๑๒ ค�่า นางพระยาวิสุทธิราชเทวี ผู้ครองนครพิงค์
เชียงใหม่ถึงพิราลัย พระยาแสนหลวงแต่งการศพเป็นพิมาน
บษุบก ตัง้บนหลงันกหสัดนิทร์ (นกหสัดลีงิค์) ขนาดใหญ่ รอง
ด้วยเลือ่นแม่สะดงึ เชญิหบีพระศพขึน้ไว้ในบษุบกนัน้ แล้วฉดุ
ชักไปด้วยแรงคชสาร เจาะก�าแพงเมืองออกไปถึงทุ่งวัดโลก 
ก็กระท�าฌาปนกิจถวายเพลิง ณ ท่ีนั้น เผาพร้อมทั้งรูปสัตว์
วิมานที่ทรงศพนั้นด้วย จึงเป็นธรรมเนียมลาวในการปลงศพ 
เจ้าผู้ครองนคร ท�าเช่นนี้สืบกันมา”

นอกจากนี ้ในต�านานพืน้เมอืงเชยีงแสน ซึง่อยูใ่นต�านาน
สิงหนวติ ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ ได้กล่าวถึงการส่ง
สักการศพของพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ และเจ้านาย เช่น 

“ศักราชได้ ๑๐๔๕ ตัว (พ.ศ.๒๒๒๖) ราชครูเจ้าหลวง
อนิจกรรมไปแล้ว ใส่ปราสาทต่างลูกนกหัสดีลิงค์ ส่งสักการ
ด้วยเรือพ่วงน�้าแม่ของ”

“ศักราชได้ ๑๐๙๐ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๑) ปีเปิกสัน เจ้าฟ้า
ยอดค�าเมือง กินเมืองได้ ๔ ปี อายุ ๒๕ ก็จุติไปแล้วสร้าง
ปราสาทใส่ รูปนกหัสดีลิงค์ แล้วส่งสักการเสีย”

กล่าวถึงรูปลักษณะของตัวนกหัสดีลิงค์ ส่วนอื่นมีรูปร่าง
เป็นนกใหญ่ เฉพาะหัวออกแบบให้เคล่ือนไหวเหลียวซ้าย 
เหลียวขวาได้ ใบหูกระพือพับ ดวงตากลมมน ขนตางอนสวย
ปริบๆ กระพริบได้ ส่วนงวงนั้นแกว่งกวัดไกว เคล่ือนไหวดัง
มีชีวิตจริง

การลากต้องใช้เชือกเส้นโตหลายเส้นขนานกันไป ศพ
ใดมีบารมีกว้างไกล จะมีผู้คนหล่ังไหลไปร่วมชักลากกันมืด
ฟ้ามัวดิน ซึ่งทั้งส้ินต่างมุ่งหวังอานิสงส์แห่งการได้มีส่วนร่วม
ฌาปนกิจพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณและบารมีธรรมกันทั้งนั้น

อย่างไรก็ตาม กล่าวโดยสรุปแล้ว ทั้งบุษบก ปราสาท
และนกหัสดีลิงค์ เป็นส่ิงประกอบเชิงสัญลักษณ์ของการ
จัดการศพผ่านการเผาในที่สุด ซ่ึงจะมีเฉพาะบุคคลชั้นสูง
ของ “วัง” กับ  เท่านั้น กิจกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของ
มวลชน ซึ่งต่างประสงค์ผลเพื่อส่งวิญญาณผู้ม้วยมรณ์สู่
เมืองแมนแดนสวรรค์น่ันเอง

แต่ละปี ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ชาว
ล้านนาจะมีประเพณีส�าคัญอย่างหน่ึงคือประเพณี “ลาก
ปราสาท” หรือ “เผาศพครูบา” ซ่ึงถือได้ว่าเป็นประเพณี
ที่ยิ่งใหญ่ สาธุชนทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมงานกัน
อย่างล้นหลาม

ตามจารีตดั้งเดิม เม่ือพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุ
อาวุโส ตลอดจนพระภิกษุส�าคัญ มรณภาพลง ทางวัด
จะเก็บศพของท่านไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ ๑ ปี เพื่อ
เตรียมการจัดงานศพ

เมื่อใกล้ก�าหนดการประชุมเพลิง จะมีการสร้างบุษบก
บรรจุศพก่อนขึ้นสู่ปราสาทอันวิจิตรอลังการเพื่อบรรจุศพ
ก่อนเผา พร้อมนี้จะสร้างรูปนกขนาดใหญ่เป็นฐานรองรับ
ปราสาทอีกทีหนึ่ง นกใหญ่ดังกล่าวเรียกกันโดยท่ัวไปว่า 
“นกหัสดิ์” ซึ่งย่อมาจาก “นกหัสดีลิงค์”

กล่าวถึง นกหัสดีลิงค์ เดิมทีโบราณให้เป็นสัตว์
หิมพานต์ขนาดใหญ่  ชอบบินโฉบลงมาจับสัตว์บ้าง มนุษย์
บ้าง และบางครั้งก็โฉบฉวยซากศพโบยบินข้ึนสู่โพยมบน 
ในเชิงศิลปะมีรูปร่างลักษณะหลายแบบแตกต่างกันไป

ด้วยลักษณาการแห่งการคาบศพสู่เบื้องบนดังกล่าว 
ชาวล้านนาก�าหนดให้เป็นนกยักษ์เพื่อเป็นพาหนะต่าง
ปราสาทศพ ตั้งความมุ่งหวังให้น�าพาวิญญาณยกระดับ 
สู่สรวงสวรรค์ โดยจินตนาการให้มีลักษณะพิเศษคือมีหัว
เป็นช้าง มีหางเป็นหงส์ พร้อมให้มีก�าลังมหาศาลเทียบเท่า
ช้างสารถึง ๕ เชือก

เรื่องของบุษบกและปราสาทอันอลังการ มีฐานเป็น
นกหัสดีลิงค์ เป็นสิ่งสอดคล้องรองรับสถานะของผู้วาย
ชนม์ ตลอดจนเป็นการส่งวิญญาณให้ข้ึนสู่สรวงสวรรค์ชั้น
เทวโลกในเชิงสัญลักษณ์ ให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์แก่สายตา
มหาชน

ในภาพเชงิสญัลกัษณ์ ทัง้บษุบก ปราสาท และนกหสัดี
ลิงค์นั้น บุษบกหมายถึงเรือนยอดขนาดเล็กที่ลอยเลื่อน
เคลื่อนย้ายได้ ถือเป็นยานพาหนะของเทวดาอย่างหน่ึง 
จึงมีการอัญเชิญศพลงสู่บุษบกก่อนเคลื่อนไปสู่ปราสาท 
และปราสาทจะหมายถึงวิมาน คือสิ่งท่ีอยู ่หรือประทับ
ของเทวดาเช่นกัน เมื่อพักศพบนบุษบกระยะหน่ึงแล้วจะ
เคลือ่นศพไปนอนบนปราสาท ซ่ึงปราสาทดงักล่าว เมือ่ลาก
ไปสู่ที่ตั้งหรือสถานที่ถูกก�าหนดให้เป็นบริเวณประชุมเพลิง 
จะมีการล้อมรั้วราชวัตร โดยสมมุติให้ปราสาทเป็นเมรุ ซ่ึง
หมายถึง “พระสุเมรุ” อันเป็นช่ือภูเขากลางจักรวาลมียอด
เป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์
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เรื่อง: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 1

1 รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ประธานกรรมการศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลวดลายผ้าทอเกาะล้วง : 
อัตลักษณ์ผ้าซิ่นไทล้ือในประเทศไทย

1. นิยามของผ้าทอเทคนิค “เกาะล้วง”    
   (Tapestry Weaving) 

ผ้าทอเทคนิค “เกาะล้วง” คือผ้าที่ทอด้วยเทคนิคที่
เรียกกันเป็นสากลว่า “Tapestry Weaving” ซ่ึงเป็น
เทคนิคการทอผ้าที่นับว่าเก่าแก่มาก ดังหลักฐานการ
ค้นพบผ้าทอเกาะล้วงจากแหล่งโบราณคดีปิรามิดสมัย
อียิปต์ คือเศษผ้าในหลุมฝังศพบุคคลส�าคัญ

เทคนิคเกาะล้วงนี้ เป็นการใช้เส้นพุ่งธรรมดาหลาย
สี พุ่งย้อนกลับไปมาเป็นช่วงๆ ทอด้วยเทคนิคขัดสาน
ธรรมดา แต่มกีารเกาะเกีย่วและผกูเป็นห่วงรอบด้ายเส้น
ยืน เพื่อยึดเส้นพุ่งแต่ละเส้นไว้ ท�าให้เกิดลวดลายแบบ
เรขาคณิตหลากสี เป็นเทคนิคท่ีพบในวัฒนธรรมการทอ
ผ้าจากแหล่งต่างๆ หลากหลายแหล่งทั่วโลก อย่างไรก็
ดีแม้จะใช้หลักการทอแบบเดียวกัน แต่ก็มีรายละเอียด
ของวิธีการทอท่ีแตกต่างกันไปในแต่ละพื้นท่ีหรือแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์

2. เทคนิคเกาะล้วง 3 ประเภท

เทคนิคการทอผ้าแบบ “เกาะล้วง” (Tapestry 
Weaving) โดยทั่วไป เท่าท่ีมีการศึกษาจากท่ัวโลก อาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังน้ี

แบบท่ี 1 Slit Tapestry Weaving เป็นแบบมี
ช่อง ไม่ติดกัน เป็นวิธีการทอที่นิยมใช้มากในแถบเอเซีย
กลาง รู้จักกันแพร่หลายในช่ือท่ีเรียกว่า “คิลิม” (Kilim)  
ลักษณะการทอจะสานเส้นพุ่งแต่ละสีเข้าไปบนเส้นยืน
เพื่อสร้างลวดลาย โดยบริเวณรอยต่อของลายท่ีจรดกับ
เส้นพุ่งอีกสีหน่ึงของลวดลายในส่วนถัดไปจะไม่สานอยู่
บนเส้นยืนเส้นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นช่องบริเวณ
รอยต่อของลายแต่ละส่วนบนผ้า ลวดลายแต่ละส่วน
ที่เกิดจากเส้นพุ่งจะเกาะอยู่บนเส้นยืนและเป็นอิสระ
จากกัน ข้อดีของการทอด้วยวิธีน้ีคือสามารถทอแต่ละ

ส่วนๆไปได้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละระนาบ ไม่ต้องทอ
เส้นพุ่งสอดประสานหน้าผ้าทั้งหมดทีละเส้น พรมจาก
เอเซียกลางที่ทอขึ้นด้วยวิธีนี้จึงถูกเรียกว่า “คิลิม” ไป
โดยปริยาย

ภาพโครงสร้างของ Slit TapestryWeaving

ภาพโครงสร้างของ Interlocking Tapestry Weaving

แบบที ่2 Interlocking Tapestry Weaving เป็น
แบบไขว้เส้นพุ่งต่อกัน วิธีน้ีพบในงานทอของหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในเอเซีย เช่น ในกลุ่มไทล้ือในประเทศไทยและ
ประเทศ สปป.ลาว ในกลุ่มมาราเนาในฟิลิปปินส์ รวมไป
ถึงชาวมุสลิมและซิกส์ในรัฐกัษมีร์ที่อินเดีย ตลอดจนการ
ทอผ้าลุนตยาอเชะ ในเมียนมา ก็ใช้วิธีการทอนี้ การทอ
แบบนี้คือ เส้นพุ่งแต่ละสีที่สานลงบนเส้นยืนแต่ละส่วน
จะถูกน�าไปไขว้เกาะกันกับเส้นพุ่งอีกสีที่สานมาจรดเพื่อ
ต่อลาย การทอด้วยวธิเีกาะล้วงแบบนีจ้งึท�าให้ไม่เกดิช่อง
ระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบนผืนผ้า แต่จะ
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ทอยากกว่าแบบ Slit Tapestry Weaving เน่ืองจาก
จะต้องทอไปทีละ 1 เส้นยืนตามระนาบของหน้าผ้า แต่
ผลดีคือสิ่งทอที่ได้จะมีความคงทนมากกว่าการทอด้วย
วิธีแบบที่ 1 

การทอแบบ Interlocking Tapestry น้ียังแบ่งวิธี
การทอออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Single Interlock-
ing Tapestry และ Double Interlocking Tapestry 
กล่าวคือเป็นการทอที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ด้วยการใช้เส้น
พุ่งเกาะเกี่ยวซ้อนกันมากกว่าหนึ่งเส้น ซึ่งท�าให้การทอ
ยากขึ้นกว่าการไขว้เส้นพุ่งเพียงเส้นเดียวต่อกันผลดีคือ
ท�าให้เนื้อผ้าส่วนที่เส้นพุ่งสองเส้นมาเกาะเก่ียวกันน้ัน
แข็งแรงยิ่งขึ้น

การทอแบบ Dovetail Tapestry นี้ ยังแบ่งวิธี
การทอออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Single Dovetail 
Tapestry และ Multiple Dovetail Tapestry การ
ทอแบบ Multiple Dovetail Tapestry เป็นการ
ใช้เส้นพุ่งหลายเส้นเกาะเกี่ยวยึดโครงเส้นยืนร่วมกัน  
ท�าให้การทอซับซ้อนมากข้ึน ก่อให้เกิดเนื้อผ้าท่ีแข็งแรง
ยิ่งกว่า

3. คำาเรียกช่ือเทคนิคเกาะล้วงของชาวไทลื้อ  
   ในประเทศไทย และสปป.ลาว

เทคนิคเกาะล้วงเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมการทอผ้า
ของชาวไทล้ือในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว 
เป็นเทคนิคท่ีใช้สร้างลวดลายเรขาคณิตหลากสีตกแต่ง
บนตัวซิ่น ทั้งนี้มีค�าเรียกชื่อการทอผ้าเทคนิคนี้ต่างๆ 
กันไปในแต่ละพื้นที่ จากการศึกษาเชิงส�ารวจ พบว่ามี
อยู่ 4 ชื่อดังนี้

ก. “เกาะ” (ออกเสียงว่า “เก๊าะ”) เทียบได้กับค�าว่า 
“เกาะ” ในภาษาไทยกลาง เป็นค�าที่นิยมใช้เรียกกันเป็น
ส่วนใหญ่ในกลุ่มไทลื้อ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ 
สปป.ลาว  หมายถึงการใช้นิ้วเกาะหรือเกี่ยวด้ายเส้นยืน
ขึ้น แล้วใช้นิ้วสอดด้ายเส้นพุ่งสีต่างๆ เข้าไปขัดสานให้
เป็นเนื้อผ้า  อีกความหมายหนึ่งคือ ด้ายเส้นพุ่งที่สอด
นั้น เกาะเกี่ยวกันย้อนกลับไปมาเป็นช่วงๆ  

ข. “ค่อง” (ออกเสียงว่า “ก้อง”) เทียบได้กับค�าว่า 
“คล้อง” ในภาษาไทยกลาง เป็นค�าที่ใช้เรียกกันในกลุ่ม
ชาวไทล้ือบ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ และกลุ่มชาว
ไทลื้ออ�าเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย หมายถึงด้ายเส้น
พุ่งที่สอดนั้น คล้องกันหรือเกาะเกี่ยวกันย้อนกลับไปมา
เป็นช่วงๆ บางครั้งจึงใช้ว่า “เกาะค่อง” (ออกเสียงว่า 
“เก๊าะ-ก้อง”) คือ “เกาะ” และ “คล้อง” กันไว้

ค. “ค่อน” (ออกเสียงว่า “ก้อน”) เทียบได้กับค�าว่า 
“ค้อน” ในภาษาไทยกลาง เป็นอีกค�าหนึ่งที่ กลุ่มชาว
ไทล้ือบ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ ใช้เรียกเทคนิคนี้ 
หมายถึงการใช้น้ิว “ค้อน” หรือ “ช้อน” ด้ายเส้นยืนขึ้น
เพื่อสอดด้ายเส้นพุ่งหลากสีลงไปนั่นเอง

ง. “ล้วง” (ออกเสียงว่า “ล่ง” เนื่องจากในภาษา
ไทลื้อไม่มีสระประสม) เป็นค�าที่ใช้เรียกกันในกลุ่มชาวไท
ล้ือจังหวัดน่านหมายถึงการใช้นิ้วล้วงสอดด้ายเส้นพุ่งลง
ไปขัดสานกับด้ายเส้นยืนเป็นช่วงๆ

Single Interlocking 
Tapestry

แบบท่ี 3 Dovetail TapestryWeaving เป็น
แบบไขว้เส้นพุ่งต่อกันโดยยึดกับโครงเส้นยืน เป็นวิธี
การทอที่เส้นพุ่งแต่ละสีท่ีสานลงบนเส้นยืนแต่ละส่วน
จะถูกน�าไปไขว้เกาะไว้บนเส้นยืนเส้นเดียวกันกับเส้น
พุ่งอีกสี ที่สานมาจรดเพื่อต่อลาย (เส้นยืนในส่วนน้ันจึง
เป็นเสมือนโครงให้เส้นพุ่งสองเส้นด้านขวาและซ้ายไขว้
เก่ียวกันไว้) การทอด้วยวิธีเกาะล้วงแบบน้ีจึงท�าให้ไม่
เกิดช่องระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบนผืนผ้า 
(รอยต่อจะยึดเอาไว้บนด้ายเส้นยืนเส้นเดียวกัน) เน้ือผ้า
ที่มีโครงเส้นยืนยึดด้วยวิธีการทอน้ีจึงแข็งแรงกว่าแบบ 
Interlocking Tapestry

Double Interlocking 
Tapestry

ภาพโครงสร้างของ Dovetail Tapestry Weaving
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ในแวดวงวิชาการส่ิงทอไทย-ไทการใช้ค�าเรียกช่ือ
เทคนิคการทอในกลุ่มชาติพันธุ์ไทมักจะใช้แตกต่างกัน
ไปหลากหลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ชื่อเรียก
ลวดลายผ้าทอเทคนิค “Tapestry Weaving” น้ีท่ีเป็นท่ี
เข้าใจตรงกันในกลุ่มชาวไทลื้อส่วนใหญ่คือ “ลายเกาะ” 
ยกเว้นที่จังหวัดน่าน มักเรียกว่า “ลายล้วง” (ออกเสียง 
“ลายล่ง”) หรอื “ลายน�า้ไหล” เนือ่งจากมองว่าลกัษณะ
ลวดลายคล้ายสายน�้าไหล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ผู้เขียนจึงเลือกใช้ค�าเรียกเทคนิคน้ีว่า “เกาะล้วง” 

4. ข้อสันนิษฐานที่มาของความนิยมการทอผ้า 
    เทคนิค “เกาะล้วง” ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ

จากการศึกษาวัฒนธรรมผ้าทอไทลื้อมากว่า 3 
ทศวรรษ ผู้เขียนพบว่า ผ้าทอเทคนิค“เกาะล้วง”น้ีเป็น
ที่นิยมของชาวไทลื้อในแถบลุ่มแม่น�้าโขงทางเหนือของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และ
จงัหวดัพะเยา กบับรเิวณตอนบนของประเทศ สปป. ลาว 
ได้แก่ แขวงหลวงน�้าทา แขวงบ่อแก้ว แขวงอุดมไชย และ
แขวงไชยะบุรี แต่ไม่พบว่ามีการใช้เทคนิคเกาะล้วงในผ้า
ทอของชาวไทลื้อในสิบสองพันนาซ่ึงเป็นถิ่นฐานดั้งเดิม
ของชาวไทลื้อ แสดงให้เห็นว่า ชาวไทลื้อที่อพยพโยก
ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยและในประเทศ สปป. 
ลาว อาจได้รับอิทธิพลเทคนิคการทอและรูปแบบผ้าลาย
เกาะล้วงจากชนกลุ่มอื่นที่อยู่ในพื้นที่นี้ในอดีตจึงเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าโดยการรับอิทธิพลซึ่งกัน
และกันขึ้น 

ข้อสันนิษฐานในขณะนี้คือ เทคนิค “เกาะล้วง” 
เป็นเทคนิคเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวไทยวนที่ชาวไทล้ือ
ได้รับอิทธิพลมา ดังปรากฏหลักฐานจากผ้าทอโบราณ
ที่เรียกกันว่า “ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณ” ท่ีมีลวดลาย
ทอด้วยเทคนิคเกาะล้วงปรากฏอยู่ 

หลักฐานลวดลายเกาะล้วงท่ีปรากฏบนผืนผ้า
ในบริเวณแถบล้านนาหรือภาคเหนือตอนบนของ
ประเทศไทย และบริเวณแถบประเทศ สปป.ลาว ท่ีเก่า
ที่สุดเท่าที่พบในขณะนี้ มีปรากฏในผ้าซ่ินท้ังแบบเย็บ 3 
ตะเข็บและแบบเย็บ 2 ตะเข็บ ในเขตจังหวัดน่านและ
แขวงไชยะบุรีกับแขวงอุดมไชย ประเทศ สปป. ลาว เป็น
ผ้าซิ่นลักษณะพิเศษ  ตัวซิ่นทอด้วยเทคนิคหลายเทคนิค
ในผืนเดียวกันเช่น ทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง (Tapestry 
Weaving) จก (Discontinoussupplymentary weft) 

ขิด (Continoussupplymentaryweft) และมัดหมี่ 
(Ikat) เป็นต้น ผ้าซิ่นลักษณะพิเศษนี้มีการต่อตีนซิ่น 2 
แบบ คือแบบที่ต่อตีนจกแบบไทยวน กับแบบที่ต่อตีน
ผ้าพื้นสีด�าหรือสีครามแบบไทล้ือ ผ้าซ่ินนี้ใช้ส�าหรับเป็น
เครื่องบูชาประกอบในพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ และ
พิธีท�าขวัญข้าวของชาวไทยวน ไทล้ือ และขมุ (ชาวขมุ
ไม่ได้ทอผ้าซิ่นนี้เอง แต่ซื้อหรือสั่งท�าจากชาวไทยวน
และไทล้ือ)

จากค�าบอกเล่าของผู้สูงอายุชาวไทล้ือบ้านนางัว 
เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี ประเทศ สปป. ลาว กล่าวว่า 
ผ้าซิ่นดังกล่าวเป็นแบบเมืองเงินด้ังเดิม เรียกว่า “ซิ่น
ล้ือเชียงแสน” แสดงให้เห็นว่า เทคนิคและรูปแบบลาย
เกาะล้วงบนผ้าซิ่นผืนนั้นเกี่ยวข้องกับ “เชียงแสน” ซึ่ง
อยู่ที่จังหวัดเชียงราย

เมืองเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่ เป็นรอยต่อระหว่าง
รัฐล้านนา (รวมทั้งรัฐไทย) กับรัฐพม่า ในสมัยรัชกาลที่ 1 
ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กวาดต้อนชาวเชียงแสนออกจนหมด 
แล้วได้เผาเมืองเสีย พาชาวเชียงแสนไปอยู่ตามเมือง
ต่างๆ ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองล�าปาง เมืองน่าน และ
เมืองเวียงจันทน์ ส่วนที่เหลือลงไปตั้งถ่ินฐานที่บริเวณ
อ�าเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และบางขุนพรหม จังหวัด
กรุงเทพฯ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวเชียงแสนที่บางขุน
พรหมย้ายไปอยู่ท่ีจังหวัดราชบุรี

แหล่งทอผ้าตีนจกที่มีชื่อเสียงของชาวไทยวน 
จังหวัดราชบุรี คือที่ต�าบลคูบัวและต�าบลดอนแร่ อ�าเภอ
เมือง  ผ้าซ่ินของชาวไทยวน จังหวัดราชบุรีนี้ มีลักษณะ
คล้ายคลึงกับผ้าซิ่นที่เรียกว่า “ซิ่นลื้อเชียงแสน” คือมี
โครงสร้าง เทคนิคการทอ สีสัน และลวดลายของตัวซิ่น
คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีเทคนิคเกาะล้วงปรากฏอยู่ด้วย  แสดง
ให้เห็นว่า เทคนิคเกาะล้วงน้ีเป็นเทคนิคด้ังเดิมที่ชาว
ไทยวนเคยทอมาตั้งแต่อดีต และเมื่อชาวไทลื้ออพยพ
เข้ามาอยู่ที่เมืองเชียงแสนเก่าและบริเวณใกล้เคียงก็รับ
เอาเทคนิคการทอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทอผ้าซิ่นของ
ชาวไทล้ือด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนว่า ชาวไทล้ือได้รับเทคนิค
การทอนี้มาอย่างไรและเมื่อใด

5. รูปแบบของผ้าซิ่นไทลื้อมาตรฐาน

โครงสร้างผ้าซิ่นไทล้ือที่เป็นแบบมาตรฐานคือ “ซิ่น
ตา” ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคอื หวัซิน่ ตวัซิน่ และตนีซิน่ 
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เย็บต่อเข้าด้วยกัน  ตัวซ่ินเป็นผ้าลายขวาง เย็บ 2 ตะเข็บ 
ทอด้วยฝ้ายหรือฝ้ายผสมไหม ลายขวางเกิดจากเส้นพุ่ง  

หัวซิ่น เป็นผ้าพื้นทอด้วยฝ้าย สีแดง ด�า คราม 
และขาว

ตีนซิ่น เป็นผ้าพื้นทอด้วยฝ้ายหรือไหม สีด�า คราม 
เขียว และม่วง

ตัวซิ่น เป็นส่วนส�าคัญที่แสดงโครงสร้างของความ
เป็น “ซิ่นตา” แบบไทล้ือ ประกอบด้วย ส่วนบนที่เรียก
ว่า “ท้องซิ่น” และส่วนล่างที่เรียกว่า “ตาหมู่”

“ท้องซิ่น” มีลักษณะเป็นริ้วลายขวางที่มีขนาด
เท่าๆ กัน ชาวไทล้ือในแต่ละพื้นที่จะนิยมวรรณะสีที่บ่ง
บอกอัตลักษณ์แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ชาวไทลื้อ
บ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นิยม
ทอท้องซิ่นโดยใช้วรรณะสีเขียวเป็นหลักและมีการใช้คู่สี
ที่กลมกลืนกับสีเขียว เช่น สีชมพูม่วง ส้ม และแดงส่วน
ลายริ้วเป็นสีด�าหรือคราม

“ตาหมู ่” เป็นส่วนล่างของตัวซ่ินที่ต่อจากท้อง
ซิ่นคือกลุ ่มริ้วลายขวางที่มีการจัดขนาดกว้างแคบไม่
สม�่าเสมอกัน โดยใช้การคละสีเป็นหมู่ๆ จึงเรียกส่วนนี้
ว่า “ตาหมู่” ตรงกลางของริ้วลายขวางตาหมู่น้ี มีแถบ

ผ้าซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ (จากคลังสะสมของทรงศักดิ์ ปรางค์
วัฒนากุล) เย็บ 3 ตะเข็บมีอายุต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 25

(ประมาณ 150 ปี) พบที่บ้านไหล่น่านอ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  มี
ลวดลายเทคนิคเกาะล้วงแบบลายน�้าไหลบนตัวซิ่น 

สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของผ้าทอเทคนิคเกาะล้วงที่ส่งอิทธิพลต่อ
ผ้าซิ่นไทลื้อ

ผ้าซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ(จากคลังสะสมของเทิดศักดิ์อินแสง) เย็บ 3 ตะเข็บมีอายุต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 25
(ประมาณ 150 ปี) พบในแถบอ�าเภอเมืองน่านและอ�าเภอเวียงสา จังหวัดน่าน  มีลวดลายเทคนิคเกาะล้วงแบบลายน�้าไหลบนตัวซ่ิน 

สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของผ้าทอเทคนิคเกาะล้วงที่ส่งอิทธิพลต่อผ้าซิ่นไทลื้อ
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สีพื้นกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร จะเลือกใช้สีอะไรก็ได้
ให้ต่างจากแถบสีของริ้วลายขวาง (ชาวไทลื้อบ้านศรี
ดอนชัย อ�าเภอเชียงของ เรียกแถบสีพื้นน้ีว่า “งอย”) 
ส่วนของแถบสพีืน้นีเ้องทีม่กีารเพิม่ลวดลายตกแต่งลงไป
ด้วยเทคนิคการทอเกาะล้วง ท�าให้ “ซิ่นตางอย” ท่ีเป็น
ริ้วลายขวาง กลายเป็น “ซิ่นตาเกาะ” ท่ีมีลายเกาะล้วง
เพิ่มความงดงามเข้ามาตรงกลางตัวซ่ิน

ส่วนล่างของตาหมู่น้ี จะมีแถบพื้นสีด�า 1 แถวเป็น
ลักษณะเด่นที่บ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ เรียก

“ซิ่นตา” หรือ “ซิ่นตางอย” ของชาวไทลื้อ 
บ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ผ้าซิ่นผืนนี้ทอราวปี พ.ศ.2490 

แสดงลักษณะโครงสร้างของผ้าซิ่น  
ซึ่งประกอบด้วย หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น 

เย็บต่อกัน ส่วนประกอบของตัวซิ่นคือ 
“ท้องซิ่น” และ “ตาหมู่”

ส่วนแถบผ้าสีพื้นท่ีเรียกว่า “งอย” คือส่วนที่
มีการเพิ่มลายเกาะล้วงตกแต่งให้งดงามขึ้น

ส่วนแถบผ้าพื้นสีด�าของตัวซิ่นที่เรียกว่า  
“ตานิล” คือท่ีหมายว่าเป็นต�าแหน่งล่างสุด
ของตัวซิ่นก่อนถึงริ้วลายจบ คือส่วนท่ีจะน�า

ไปเย็บต่อตีนซิ่นอีกทีหนึ่ง

แถบพื้นสีด�านี้ว่า “ตานิล” ก่อนจะจบด้วยริ้วลายขวาง
อีก 1 แถวเป็นลายจบของส่วนตัวซิ่น (ซ่ึงเป็นที่หมายให้
ทราบว่าส่วนน้ีคือส่วนล่างของตัวซิ่น ที่จะน�าไปเย็บต่อ
ตีนซิ่นอีกทีหนึ่ง)

6. รูปแบบลาย “เกาะล้วง” บนผ้าซิน่ไทลือ้ 3 แบบ

เมื่อชาวไทลื้อในประเทศไทยและประเทศ สปป. 
ลาว รับเอาเทคนิคเกาะล้วงมาตกแต่งบนผืนผ้าซิ่น ก็ได้
พฒันารปูแบบส่วนริว้ลายขวางของตวัซิน่ให้เกดิลวดลาย

โครงสร้างผ้าซิ่นไทลื้อแบบมาตรฐาน

ตาหมู

ตาหมู

หัวซิ่น

ตีนซิ่น

ท้องซ่ิน

งอย - งอย

ตานิล

- ตานิล

ท้องซ่ิน

งอย

ท้องซ่ิน

ตาหมู

ตัวซิ่น

ตานิล
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งดงามขึ้นโดยน�าลายเกาะล้วงเข้าไปแทรกเพิ่มตรงส่วน
แถบผ้าสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” ซึ่งมีต�าแหน่งอยู่ตรงกลาง
ของตัวซิ่น จึงท�าให้เกิดเป็นลวดลายเรขาคณิต 3 แถว 
ลายตรงกลางเป็นลายหลัก มีลายประกอบสองข้าง อยู่
บนและล่าง  ลายประกอบมกัจะมขีนาดเลก็กว่าลายหลกั 

จากการศกึษารปูแบบลายเกาะล้วงทีพ่บในผ้าซ่ินไท
ลื้อ แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังน้ี
แบบที่ 1) มีลายหลักเป็นลายเกาะล้วงขนาดเล็ก
แบบที่ 2) มีลายหลักเป็นลวดลายเกาะล้วงขนาดกลาง
แบบที่ 3) มีลายหลักเป็นลวดลายเกาะล้วงขนาดใหญ่

1) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดเล็ก ลายหลักเป็น
ลายซิกแซก (zigzag) ชาวไทลื้ออ�าเภอเชียงค�า จังหวัด
พะเยา มองลายนี้ว่า คล้ายกับผักแว่น จึงเรียกช่ือลายน้ี
ว่า “ลายผักแว่น” หรือ “ดอกผักแว่น” (“ดอก” หมาย
ถึง “ลาย”) ชาวเมืองน่านมองลายน้ีว่าคล้ายสายน�้า
ไหล จึงเรียกว่า “ลายน�้าไหล” และเมื่อประมาณ
ทศวรรษที่ 2510 มีการส่งเสริมผ้าทอเทคนิคเกาะล้วง
แบบนี้ในจังหวัดน่านและแพร่หลายจนมีชื่อเสียงโดยใช้
ชื่อ “ลายน�้าไหล” คนท่ัวไปจึงเรียกช่ือลายน้ีตามแบบ
จังหวัดน่าน

ลายหลักมีขนาดความกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร  
ลายประกอบทอด้วยเทคนิคขิด (ที่ไทลื้อเรียกว่า ลาก 
“มกุ” หรอื ลาย “ดอกพุง่”) มขีนาดความกว้างประมาณ 
1 เซนตเิมตร  สทีีน่ยิมใช้ในลายหลกั คอืสเีขยีวและสชีมพู 

ลายประกอบมักเป็นสีเหลืองหรือสีขาวมีข้อสังเกตว่า
ต�าแหน่งของลายเกาะล้วงลาย “ผักแว่น” ของชาวไท
ล้ือ อ�าเภอเชียงค�า และ อ�าเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
จะอยูต่รงกลางระหว่างท้องซิน่กบัตาหมู ่(คอืส่วนบนของ
ตาหมู่ ไม่ใช่ต�าแหน่งแถบสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” แบบ 
อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)

2) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดกลาง ลายหลักเป็น
ลายเรขาคณิตต่างๆ เช่น ลายสามเหล่ียม ลายส่ีเหล่ียม 
ลายก้างปลา ลายเส้นทแยง เป็นต้น ลายเหล่านี้อาจ
เป็นลายเดี่ยวหรือลายประสมกันเกิดเป็นลวดลายหลาก
หลาย ชาวไทลื้อเรียกช่ือลายตามลักษณะของเส้นและ
การเกาะ เช่น เกาะยอดเกาะก้นต่อ เกาะลอย เกาะ
เครือ เป็นต้น

โครงสร้าง “ซิ่นตาเกาะ” ของชาวไทลื้อ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว 
ที่มีลายเกาะล้วงเพิ่มเข้ามาแทนตรงต�าแหน่งเดิมที่เป็นแถบผ้าสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” 

ผ้าซิ่นตาของชาวไทลื้อ ลาย “ผักแว่น” หรือ “ลายน�้าไหล” แบบ
อ�าเภอเชียงค�า จังหวัดพะเยา  เป็นลายเกาะล้วงแถวเดียว มีลายขิด 

(มุก) ประกอบบน-ล่าง
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ลายหลกัมขีนาดความกว้างประมาณ 10 เซนตเิมตร 
ลายประกอบอาจทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง ซ่ึงจะมีขนาด
ใหญ่ ความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร หรืออาจทอด้วย
เทคนิคขิด (ท่ีชาวไทลื้อเรียกว่า “มุก” หรือ “ดอกพุ่ง”) 
ซึง่จะมขีนาดเลก็ ความกว้างเท่ากับลายประกอบในแบบ
ที่ 1 คือ 1 เซนติเมตร นิยมใช้สีสดใสท้ังในลายหลักและ
ลายประกอบ เช่น แดง เหลอืง ส้ม เขยีว ชมพ ูฟ้า เป็นต้น

3) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดใหญ่ ลายหลักเป็น

ลายเรขาคณิตเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีขนาดใหญ่
กว่า คือขนาดความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ลาย
ประกอบทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง ซ่ึงจะมีขนาดกลาง 
ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร

จากลวดลายตกแต่ง 3 แถวที่เป็นมาตรฐาน มี
การเพิ่มลายประกอบบนล่างอีก 2 แถว ท�าให้เกิดเป็น
ลวดลาย 5 แถว  ลายประกอบท่ีเพิ่มเข้ามานี้อาจจะทอ
ด้วยเทคนิคเกาะล้วง จก หรือขิดก็ได้

ลายหลักเป็นลายเกาะล้วงแถวเดียว มีลายประกอบบน-ล่างเป็นลายขิดขนาดเล็ก

ลายเกาะล้วง 3 แถว มีลายหลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และลายประกอบขนาดเล็กอยู่บน-ล่าง 2 แถว

ลายเกาะล้วง 5 แถว มีลายหลักตรงกลางเป็นลายขนาดใหญ่ และมีลายประกอบบน-ล่าง
เป็นลายขนาดเล็กอีก 4 แถว

- ลายประกอบ (ดอกหลง)

    ลายหลัก (เกาะยอดก้นต่อ)

- ลายประกอบ (ดอกหลง)

- ลายประกอบ (เกาะขัน)

   ลายหลัก (เกาะยอดก้นต่อ)

- ลายประกอบ (เกาะป้าด)

1 ลายประกอบ
2 ลายประกอบ

3 ลายหลัก

4 ลายประกอบ

5 ลายประกอบ
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7. การพัฒนารูปแบบลายเกาะล้วง ที่บ้านศรีดอน
ชัย อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย

ในปัจจุบันกระแสความนิยมการนุ่งผ้าซ่ินไทล้ือที่มี
ลายเกาะล้วงตกแต่งหลากสีสันงดงาม ท�าให้มีการพัฒนา
รูปแบบเชิงสร้างสรรค์ เกิดลักษณะผ้าซิ่นที่เพิ่มลายเกาะ
ล้วง ด้วยการเลือกสรรลวดลายดั้งเดิมมาร้อยเรียงในเชิง
ศิลปะ จากรูปแบบลายเกาะล้วงขนาดเล็ก ขนาดกลาง 
และขนาดใหญ่ พัฒนาเป็นลายเกาะล้วงเต็มผืน

 มีการออกแบบลวดลายใหม่ ตัวอย่างเช่น ผลงาน
ของ นายสุริยา วงค์ชัย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�า บ้าน
ศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ท่ีได้พัฒนา
ลายเกาะล้วงรูปทรงเรขาคณิตจากเส้นตรง ให้มีลักษณะ
เป็นเส้นโค้ง ท�าให้เกดิลวดลายทีพ่ล้ิวไหวราวสายน�า้ เรยีก
ลายชุดนี้ว่าลาย “สีสันแห่งแม่น�้าอิง” และ “สีสันแห่ง
ลุ่มน�้าโขง”

นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาลวดลายโดยการน�า
เทคนิค “จก” มาทอประสมกับเทคนิคเกาะล้วง ท�าให้
เกิดลวดลายที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น ลายจกรูป ม้า นก 
ปลา ดอกแก้ว ขนาดเล็ก สอดแทรกในลายเกาะล้วงรูป
เกลียวคล่ืน เป็นต้น

การทอผ้าซิ่นไทลื้อลายเกาะล้วงที่บ้านศรีดอนชัย 
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

ตัวอย่างลวดลายเกาะล้วงบน
ผ้าซิ่นไทลื้อยุคปัจจุบัน 
ผลงานสร้างสรรค์ของ
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�า 
บ้านศรีดอนชัย อ�าเภอเชียงของ 
จังหวัดเชียงราย 
ชื่อ “สีสันแห่งศรีดอนชัย” 
ประกอบด้วยลายเกาะล้วง
ทั้งหมด 10 แถว แต่ละแถวมี
ลายขิด (เรียกว่า ลาย “มุก” 
หรือ “ดอกพุ่ง”) ขนาดเล็ก
คั่น ท�าให้เกิดลวดลายเกาะล้วง
เต็มตัวซิ่น

ลายเกาะขัน

ลายเกาะภู(ดอย)

ลายเกาะมักบวกซ้อน ดาวน้อย

ลายเกาะยอด

ลายเกาะมักดอกกาบ 
จกม้า ดาวน้อย

ลายเกาะยอดก้นต่อ

ลายเกาะบวกซ้อน ดาวน้อย

ลายเกาะขันก้นต่อ

ลายเกาะขัน

ลายเกาะป้าด
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8. ส่งท้าย

ผ้าทอเทคนิคเกาะล้วง เป็นผลิตภัณฑ์ส่ิงทอที่เป็น
อัตลักษณ์โดดเด่นของชาวไทล้ือในประเทศไทยและใน
ประเทศ สปป.ลาว เป็นวัฒนธรรมร่วมที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณลุ่มน�้าโขง
นี้ และเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่มีการสืบทอด อนุรักษ์ 
ฟื้นฟู ตลอดจนน�าไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งทอร่วมสมัย ซึ่ง
ช่วย “ต่อยอด” ให้ศิลปหัตถกรรมส่ิงทอนี้ มีทั้ง “คุณค่า” 
และ “มูลค่า” ที่ควรแก่การส่งเสริมและสืบสานต่อไป

บรรณานุกรม

ทรงศักดิ ์ปรางค์วฒันากลุ. 2551.มรดกวฒันธรรมผ้า
ทอไทลือ้.เชยีงใหม่: ภาควชิาภาษาไทย คณะมนษุยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ลาย “สีสันแห่งแม่น�้าอิง” มีลายจกรูปปลาและฟองอากาศอยู่ใน
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ลวดลายสร้างสรรค์เป็นผลงานส่ิงทอที่งดงามด้วยการประสมประสาน
เทคนิค “จก” และ “เกาะล้วง” ราวกับภาพจิตรกรรมสมัยใหม่ 

มีเส้นสายที่เกาะเกี่ยวกันและสีสันที่สดใส
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เรื่อง: ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ 1, สาวิตร พงศ์วัชร์ 2

1  อาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์  ต้นประดู่  สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2  กรองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์  สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปาเต๊ะ 
จุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมอันดามัน

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรม
การทอผ้าของยุโรปได้เจริญก้าวหน้าและแพร่ขยาย
สู ่ประเทศไทยโดยผ้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรมีลักษณะ
การทอผ้าที่เส้นใยมีโครงสร้างแข็งแรงการทอผ้าใช้
เวลารวดเร็ว ราคาถูก สีไม่ตก ชาวบ้านจึงนิยมใช้ผ้า
ทอจากเครื่องจักรแทนผ้าทอด้วยมือ ผ้าเป็นปัจจัยพื้น
ฐานส�าหรับการด�ารงชีวิตของมนุษย์ เพราะผ้าเป็น
หนึ่งในปัจจัยสี่ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม ทุก
ครัวเรือนจะมีการทอผ้าเพื่อใช ้ในครอบครัวและมี
กระบวนการถ่ายทอดและสั่งสมกรรมวิธีการทอแก่
สมาชิกของครอบครัวโดยเฉพาะเพศหญิง ซ่ึงมียาย
หรือแม่เป็นผู้อบรมและถ่ายทอดกรรมวิธี วิธีการและ
ประสบการณ์ด้านการทอผ้าแก่บุตรสาวหรือหลานสาว
จนเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษรุ่นหน่ึงไปสู่อีกรุ่นหน่ึง
เปรียบเสมือนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชาวไทย
มีการใช้ผ้าทอเป็นระยะเวลาช้านาน เพราะส่วนใหญ่
มีอาชีพการเกษตร ในยามว่างจากงานในไร่นา ผู้หญิง
จะทอผ้า ดังค�ากล่าว “เมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงทอผ้า
ผู้ชายตีเหล็ก” ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าท่ีระหว่างชายและ
หญิง เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของเพศหญิง
และอุปนิสัยของผู้หญิงเพราะการทอผ้าเป็นงานศิลปะท่ี
ต้องใช้ความขยัน ความอดทน ความพยายามและความ
ละเอยีดอ่อนประณตี อกีทัง้การทอผ้ายงัเป็นเครือ่งแสดง
ถงึความพร้อมของวยัทีจ่ะเริม่ต้นชวีติครอบครวั ผ้าทอจะ
น�ามาใช้ในครอบครัวเพื่อใช้ในชีวิตประจ�าวันตามโอกาส
ต่างๆ หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นเพราะ
การทอผ้าสมัยก่อนเป็นการผลิตเพื่อใช้ในชุมชนมิใช่มี
เพื่อผลิตไว้ค้าขาย โดยผ้าทอจะถูกน�ามาใช้ในพิธีกรรม
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย

ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศก�าลังพัฒนาโดย
มีรายได้หลักจากการท่องเท่ียวท่ีสร้างเศรษฐกิจแก่
ประเทศบนกระแสเส้นทางแห่งการพัฒนาในศตวรรษท่ี 
21 รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ท่ีจะสร้างประเทศให้มีความ

ทันสมัยและแก้ปัญหาที่ส่ังสมมานานโดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐานและการคมนาคม ดงันัน้ประชาชนต้อง
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ที่ล�้าคุณค่า
มิให้ถูกท�าลายหรือสูญหายไปท่ามกลางกระแสแห่งการ
พัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่อยู ่ภาคใต้ฝั ่งตะวันตก
ของประเทศไทย มีความสัมพันธ์ด้านการเมือง การท่อง
เที่ยวและการค้าขายกับเกาะปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
อย่างยาวนาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตด้านต่างๆ โดยเป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้วัฒนธรรม
เข้ากับอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตท้ังของชาวมาเลเซียและ
ชาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ
ดั้งเดิมท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของกระแสโลกา
ภิวัตน์อย่างรวดเร็วแต่มิใช่จะมีความล้าหลังหรือขาด
ความคล่องตัวในการพัฒนาแต่เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้
วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกลบเลือนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ แต่
กระนั้นชาวภูเก็ตเรียนรู้ที่จะปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมเก่าที่ยังด�าเนินอยู่ให้มีความประณีต ในระยะ
เวลาประมาณ 30 ปีทีผ่่านมานี ้ชาวภูเกต็สร้างวฒันธรรม
สองลกัษณะคอื การเปลีย่นกลบัไปมาระหว่างวฒันธรรม
ทั้งเก่าและใหม่ ระหว่างวัฒนธรรมเมืองภูเก็ตดั้งเดิมและ
เมืองภูเก็ต

ยุคใหม่ ซ่ึงปรากฏการณ์ดังกล่าวก�าลังเกิดขึ้น
และเป็นแนวทางด้านการอนุรักษ์และพัฒนาในหลาย
จังหวัดแต่จังหวัดเหล่านั้นมีทางเลือกที่จะด�ารงไว้หรือ
เลิกล้มประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งอยู่บนรากฐานของ
ประวัติศาสตร์ที่กลมกลืนและต่อเนื่องแต่ชาวภูเก็ต
เลือกที่จะรักษาประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม
ความเจริญสมัยใหม่เปรียบเสมือนประสบการณ์เชิง
ประวัติศาสตร์ที่คล้ายกัน โดยสิ่งนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ทุกด้าน รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรม แม้
คลื่นแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วแต่
ยังสังเกตพบความแตกต่างระหว่างเครื่องแต่งกายของ
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ภาพที่ 1 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 2 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 3 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 4 ผ้าปาเต๊ะลวดลายกราฟฟิกกับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

สตรีชาวบาบ๋าและเครื่องแต่งกายของสตรีจังหวัดอื่น 
สิ่งนี้เป็นความพยายามของความก้าวหน้าซ่ึงผ่านการ
ทดลองรูปแบบต่างๆ ในขณะที่สังคมพยายามสร้างรูป
แบบวัฒนธรรมอันกลมเกลียว หลังจากความพยายาม
ร่วมกันพัฒนามาหลายทศวรรษ โดยปัจจุบันได้ก้าวมา
ถึงจุดที่เรียกว่าความกลมกลืนอันกลมกล่อมหมายถึง
การยอมรับความแตกต่างท่ีมีอยู่ประกอบด้วย ชาวไทย
พุทธไทยจีนไทยมุสลิมพร้อมทั้งน�าวัฒนธรรมรูปแบบ
ดั้งเดิมและรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
ตามกาลเทศะ

ผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงอัตลักษณ์ของ
ชาวใต้ ซึ่งผ้าปาเต๊ะมีความส�าคัญและมีประโยชน์ต่อ 
วิถีชี วิตและจัดเป ็นมรดกทางวัฒนธรรมที่ส� าคัญ 
ประการหนึ่งของไทย เพราะผ้าปาเต๊ะสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม
เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น สิ่งส�าคัญคือ การแต่งกายของ
สตรีกลุ่มชนบาบ๋าซ่ึงผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องประกอบด้าน
การแต่งกายท่ีมีอัตลักษณ์และลวดลายมงคลพร้อมท้ัง

สอดแทรกสัญญะต่างๆ เช่น ลายสัตว์มงคล ลายพฤกษา 
แม้กระทั่งการบอกกล่าววิถีชีวิตผ่านลวดลายบนผืนผ้า
ปาเต๊ะ เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่มีความส�าคัญอย่างยิ่ง
ของสตรีชาวบาบ๋า โดยบทความนี้ได้ศึกษาและรวบรวม
ความรู้จากครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้

ผลจากการศึกษาพบว่าผ้าปาเต๊ะมิได้ก�าเนิดขึ้น
ในจังหวัดภูเก็ต แต่เกิดจากประเทศอินโดนีเซียผนวก
กับการเผยแพร่แลกเปล่ียนวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของ
ผ้าปาเต๊ะผ่านประเทศมาเลเซียและเข้าสู่ประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2483 ที่อ�าเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส 
โดยสองสามีภรรยาชาวไทยเช้ือสายมลายูคือ นาย
แวมะ แวอาลีและนางแวเย๊าะ แวอาแด ในระยะแรก
ผลิตเป็นผ้าคลุมศีรษะสไบไหล่ (Kainlepas) โดย
การแกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันส�าปะหลังซึ่ง
เป็นการน�าพืชท้ัง 2 ชนิด มาประดิษฐ์เป็นแม่พิมพ์จาก
ธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ง่ายแต่ไม่มีความทนทาน ช่วง
เริ่มท�าผ้าปาเต๊ะระยะแรกใช้เฉพาะสีขาวและสีคราม  
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ภายหลังค้นพบสีต่างๆ จากธรรมชาติ เช่น สีแดง  
สีน�้าตาล สีเหลือง และเรียนรู ้ด้านการผสมแม่สีเป็น 
สีต่างๆ เป็นจ�านวนมาก ด้านลวดลาย พบว่า มีลวดลาย
ประมาณ 3,000 ลาย ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพฤกษา 
ลวดลายสัตว์มงคล ลวดลายวิถีชีวิตและรูปทรงเลขา
คณิต ฉะนั้นแล้วลักษณะภูมิศาสตร์ส่งผลให้ผ้าปาเต๊ะได้
เสมือนหนึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมอันดามัน

ภูมิปัญญาของชาวภูเก็ตได้น�าผ้าปาเต๊ะมาเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมการแต่งกายโดยเฉพาะสุภาพสตรีมี
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้ผ้าปาเต๊ะ
อย่างเหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปน้ี

1. เสื้อครุยท่อน เป็นเครื่องแต่งกายลักษณะคล้าย
เสือ้ครยุยาวแต่ขนาดสัน้ประมาณสะโพก สวมเฉพาะเสือ้
ตัวใน ประดับเครื่องประดับกอสังจ�านวน 3 ช้ิน ต่อมา
เปลีย่นจากการสวมเส้ือ 2 ช้ันเป็นการสวมเสือ้ 1 ชัน้ ไม่มี
เสื้อคลุม โดยการประยุกต์เสื้อ 2 ตัวให้เป็นหน่ึงเดียวโดย
ผสมผสานระหว่างเสื้อตัวในและเสื้อตัวนอก ตัวเสื้อค่อน
ข้างหลวมทั้งผ้าป่านบางและผ้าพิมพ์ดอกหนา ไม่เข้ารูป
มาก (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช. 2561: สัมภาษณ์)

“การแต่งกายด้วยชุดครุยท่อนน้ัน นิยมเกล้ามวย
ผม เพราะผมยาว เสื้อครุยท่อนประยุกต์จากเสื้อครุย
ยาว เพราะเวลาใส่อยู่บ้านจะได้ท�างานได้สะดวกคล่อง
ตัวกว่าครุยยาวลักษณะของเสื้อครุยท่อน ลักษณะค่อน
ข้างหลวมเน้ือผ้ามีทั้งผ้าป่านบางและผ้าพิมพ์ดอกหนา 
ไม่เข้ารูปมาก ใส่เวลาอยู่บ้านมีความสบายและคล่อง
ตัวมากกว่าชุดครุยยาว” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561 
:สัมภาษณ์)

“ผู้หญิงสมัยก่อนเวลาอยู่บ้านจะใส่บราเซียเต็มตัว
และสวมชุดครุยท่อน เพราะมีความคล่องตัว ประกอบ
กับการระบายอากาศได้ดี เพราะภูเก็ตอากาศร้อนชื้น” 
(สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์)

2. เส้ือเคบายาลินดา เป็นเสื้อท่ีสตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิยมในช่วง พ.ศ. 2463–2473 โดยนิยมใช้ผ้าป่านหลาก
หลายสีสัน หรือเป็นผ้าลายดอกเพื่อตกแต่งบริเวณสาบ
เสื้อและบริเวณริมสะโพกด้วยลูกไม้ จากแถบยุโรป ไม่มี
กระดุมใช้เครื่องประดับกอสังติด หรือเครื่องประดับชุด
ดอกไม้มงคลและสตัว์มงคล (จรญูรตัน์  ตณัฑวนชิ.  2561 
: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปน้ี

“การน�ามาช้ินหนาหลากหลายสีมาตัดตามรูปทรง
ผู้สวมใส่และน�าลูกไม้มาประดับบริเวณสาบเสื้อและปก
เสื้อ” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561: สัมภาษณ์)

ภาพที่ 5 รูปแบบเสื้อครุยท่อน (รูปแบบปัจจุบัน)
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)

“เส้ือเคบายาลินดา เป็นการเริ่มต้นแต่งตัวตาม
กระแสแฟชั่นของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผสานกับราก
เหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้ผ้ามีสีสันต่างๆ โดยเน้น
สีเรียบ” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์) 

3. เสื้อเคบายาบีกู เป็นเส้ือที่สตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิยมในช่วง พ.ศ.2473–2483 โดยเป็นการพัฒนา
รูปแบบเสื้อผ้าตามกระแสนิยม เนื่องจากความเจริญ
ทางชาติตะวันตก ส่งผลให้รูปแบบของเส้ือเปล่ียนแปลง
ไปแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมโดยมีการฉลุลวดลายขนาด
เล็ก บริเวณริมขอบสาบเส้ือด้านหน้า และบริเวณรอบ
สะโพกคล้ายการคัตเวิร์ค (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช. 2561: 
สัมภาษณ์)  ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้

“เป ็นเสื้ออีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงให้เห็นความ
ละเอียดอ่อนของสตรีกลุ ่มชนบาบ๋า เพราะมีความ
สามารถด้านการเย็บปักถักร้อย โดยเฉพาะเสื้อนิยม
ปักเป็นลายฉลุต่างๆ” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561 
:สัมภาษณ์)

“เส้ือเคบายาบีกู เป็นแฟชั่นของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า
ระยะที่ 2 โดยมีการพัฒนารูปแบบให้เข้ารูป เพิ่มสีสัน
สดใสแต่ยังคงรักษาลวดลายฉลุบริเวณสาบเสื้อและปก
เส้ือ” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์) 
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4. เสื้อเคบายาซูแลม เป็นเสื้อท่ีสตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิยมในช่วง พ.ศ.2483–2500 ลักษณะคล้ายเสื้อเคบา
ยาบกูีแต่มกีารความแตกต่างด้านรายละเอยีดเป็นการฉลุ
ด้วยสีสด บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง โดยเสื้อลักษณะ
นีป้รากฏอยูใ่นภูเกต็ถงึประมาณหลงัสงครามโลกครัง้ที ่2 
โดยเสื้อเคบายาบีกูและเสื้อเคบายาซูแลมเป็นเสื้อท่ีค่อน
ข้างเน้นทรวดทรงของสตรี และเสื้อด้านในเปลี่ยนจาก
เสื้อซับในเป็นเส้ือคอกระเช้า บริเวณริมติดลูกไม้ขนาด
เล็กเป็นบราเซีย แต่บางคนนิยมสวมเสื้อย่าหยาชนิดผ้า
ป่านบาง ส่งผลให้ดูค่อนข้างเน้นสรีระ โดยปัจจุบันผู้
หญิงมีความกล้าที่จะอวดทรวดทรงมากขึ้น (จรูญรัตน์  
ตัณฑวนิช. 2561: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปน้ี

“เสื้อเคบายาซูแลมเป็นเสื้อผ้าท่ีเน้นสีสันสดใส่
สวยงาม เน้นรูปร่างทรวดทรงท�าจากผ้าป่านเนื้อบาง” 
(สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561: สัมภาษณ์) 

“รูปแบบเสื้อผ ้าป ่านเนื้อบางที่นิยมสวมใส่ใน
ปัจจุบัน เพราะสีสันสดใสมีลวดลายมงคลและเหมาะ
กับสภาพอากาศร้อนชื้นของภาคใต้ปัจจุบันเสื้อเคบา
ยาซูแลมมีจ�านวนมาก ผู้คนนิยมสวมใส่ สามารถหาซ้ือ
ผ้าเป็นชิ้นมาตัดเองหรือรูปแบบส�าเร็จบริเวณย่านเมือง
เก่าจังหวัดภูเก็ต” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: 
สัมภาษณ์) 

5.ผ้าปาเต๊ะ เป็นเครื่องแต่งกายส�าคัญท่ีสตรีกลุ่ม 
ชนบาบ๋านิยมซื้อจากเมืองไทรบุรี ประเทศมาเลเซีย 
เพราะเป็นผ้าที่คุณภาพดี สีสันสดสวยงามสีไม่ลอก 
สามารถนุ่งได้ท้ัง 2 ด้าน แต่ราคาค่อนข้างสูง มีลักษณะ
พิเศษคือ เนื้อนิ่ม มีกลิ่นหอม ริมขอบผ้าเล็ก ระยะ
เวลาการใช้งานผืนละมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันสตรีกลุ่ม
ชนบาบ๋าโบราณมีความนิยมผ้าปาเต๊ะจากเมืองไทรบุรี 
ประเทศมาเลเซีย แต่คนรุ่นหลังให้ความส�าคัญกับราคา
ที่ย่อมเยามากกว่าความคงทน (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช.  
2561: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้

“ผ้าปาเต๊ะลาส้อมเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ผลิตในเกาะ
ชวา ประเทศอินโดนีเซีย สามารถนุ่งได้ทั้ง 2 ด้าน นิยม
สีน�้าตาล สีอิฐเป็นหลัก ลวดลายส่วนใหญ่เป็นลายขวาง 
รูปปลา นก ดอกไม้ สัตว์มงคลชนิดต่างๆ เป็นผ้าที่นิยม
ของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561: 
สัมภาษณ์)

“การนุ่งผ้าปาเต๊ะให้สวยงามและถูกต้อง ต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของผ้าทั้งบริเวณ
ส่วนท้ายและส่วนพื้น โดยส่วนท้ายของผ้าจะเป็นกรอบ
สเีหลีย่ม มลีวดลายและสแีตกต่างจากส่วนทีเ่ป็นพืน้ การ
นุ่งผ้าปาเต๊ะต้องนุ่งให้ส่วนที่เป็นท้ายอยู่บริเวณสะโพก
ด้านซ้ายและเลือกสีผ้าถุงให้เหมาะสม” (สุภางค์พรรณ  
ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์) 

ภาพที่ 6 รูปแบบเสื้อเคบายาลินดา
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 7 รูปแบบเสื้อเคบายาบีกู
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 8 รูปแบบเสื้อเคบายาซูแลม  
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)
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จากการศึกษาเอกสารและการสัมภาษณ์ครู
ภูมิปัญญา พบว่าการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปเกาะ
ปีนังสหพันธรัฐมาเลเซีย กลุ่มชนบาบ๋าได้เรียนรู้รูปแบบ
การแต่งกายและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ จากชาติตะวัน
ตกซึ่งระยะเวลานั้นประเทศอังกฤษเข้ามาปกครอง
สหพันธรัฐมาเลเซีย กลุ่มชนบาบ๋าจึงได้น�ารูปแบบการ
แต่งกายของอารยะประเทศมาปรับใช้แต่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ด้านการแต่งกายของตนเองเอาไว้ไม่ให้ถูก
วัฒนธรรมจากตะวันตกกลืนไปเสียหมด ท้ังน้ีเพื่อแสดง
เอกลักษณ์ความสวยงามด้านเครื่องแต่งกายของกลุ่มชน
บาบ๋า รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวบาบ๋านั้นจึงได้
รับอิทธิพลจากสตรีมาเลเซียประยุกต์กับภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นคือ การนุ่งผ้าปาเต๊ะแบบมาเลเซียและการสวมเสื้อ
ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เน่ืองจากสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ตมีสภาพอากาศแบบร้อนช้ืนและมีลักษณะ
คล้ายกับเสื้อของผู้หญิงมาเลเซียที่เป็นเสื้อตัวยาว แขน
ยาว ฉะนั้นการแต่งกายของสตรีชาวบาบ๋าจึงประยุกต์
ให้มีความกลมกลืนกับสภาพด้านสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว นิยมใช้วัสดุจากต่างประเทศตาม
ฐานะ เพราะกลุ่มชนบาบ๋าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจส่งผล
ให้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี 

กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เยาวชนละเลยรากเหง้า
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตน โดยเฉพาะด้านการแต่งกาย

ซึ่งเป็นเหตุผลหนึ่งท่ีการสวมใส่ผ้าปาเต๊ะเกิดความ
ซบเซาลงอีกทั้งขั้นตอนการสวมใส่ผ้าปาเต๊ะมีกรรมวิธีที่
ละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามแต่ละครอบครัวยังมีผู้ใหญ่ที่
เก็บสะสมผ้าปาเต๊ะไว้เป็นสมบัติเพื่อส่งต่อแก่ลูกหลาน ด้วย
เหตุน้ีคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จึงเป็นผู้น�าด้านการอนุรักษ์ผ้าปาเต๊ะ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปะแห่งผืนผ้าที่มีคุณค่านี้ โดยร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้มีแนวทางในการ
รื้อฟื้นพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมดังน้ี 1) การจัดนิทรรศการ
เพื่อการฟื้นฟู 2) การจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ 3) การ
จัดนิทรรศการเพื่อการสืบทอดอย่างต่อเน่ือง 4) การจัด
นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการตลาด

ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาชน มีแนวคิดร่วมกันโดยให้ความ
ส�าคญักบัการพฒันารปูแบบผ้าปาเต๊ะโดยเป็นการพัฒนาบน
พื้นฐานการอนุรักษ์ เหล่านี้สามารถบูรณาการด้านการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่หน่วยงานดังกล่าวต้องมีการวางแผน
และด�าเนินการอย่างจริงจัง สามารถสร้างเครือข่ายด้านการ
แต่งกายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิง
บวกทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค อีกทั้งด้านการ
ผลิตสินค้าโดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถส่ง
เสริมและสนับสนุนด้านการสร้างเศรษฐกิจระดับจุลภาคซ่ึง
เป็นปัจจัยส�าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งผล
ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างยั่งยืน

ภาพที่ 9 รูปแบบผ้าปาเต๊ะ
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 10 โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าปาเต๊ะ
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)
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ภาพที่ 10 โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าปาเต๊ะ
ที่มา : ยุทธพงษ์  ต้นประดู่ (2561)

1  ผู้อ�านวยการศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดบัลวี

ภาพลวงตา
เรื่อง: พญ.ลลิตา  ธีระสิริ 1

คุณคงเคยเห็นภาพตามเฟสมาแล้ว ท่ีคนสองคนมองดู
แล้วจะเหน็ไม่เหมอืนกนั เช่นถามว่า ภาพนีห้มนุไปทางซ้าย
หรือหมุนไปทางขวา หรือคุณเห็นภาพน้ีเคลื่อนไหวหรือไม่ 
คุณเห็นคนในภาพกี่คน แล้วก็จะมีค�าท�านายเล่นๆ ท�านอง
ถ้าคณุเหน็ภาพหมนุไปทางซ้ายจะแปลว่าอะไร ถ้าเหน็ภาพ
หมุนไปทางขวาจะแปลว่าอะไร ถ้าเห็นภาพคนมากกว่า 6 
คนแปลว่าอย่างนัน้อย่างนี ้ซึง่อาจจะไม่จริงไปตามข้อความ
ที่อ้างเสียทั้งหมด

แบบนี้แหละที่เรียกว่า “ภาพลวงตา”
การท�าภาพลวงตานั่นท�าได้  อาจจะใช้สี แสง รูปแบบ 

เพื่อสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วสามารถท�าให้สมองของ
เราเข้าใจผิด ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามองเห็นภาพด้วยตา  
ก่อนอื่นประสาทตาจะส่งสัญญาณภาพไปยังเซลล์สมอง 
เซลล์ประสาทจะตีความและแปลผลออกมาเป็นความรับรู้
ว่าภาพนั้นๆ คือภาพอะไรกันแน่ ในเม่ือความรับรู้ต่อภาพ
ของเรามนัสลบัซบัซ้อนหลายขัน้ตอน ดงันัน้จงึมหีลายภาพ
ทีแ่ต่ละคนจะเหน็ไม่เหมอืนกนั เพราะการตคีวามของสมอง
ของแต่ละคนจะถูกลวงโดยสี แสง และรูปแบบการเรียงตัว
ของภาพนั้นๆ นั่นเอง

สมองของเรามีความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล
ที่ไม่ส�าคัญทิ้งไป สมองใหญ่ส่วนท่ีควบคุมการมองเห็น จะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสี การเคลื่อนไหว แล้วร้อยเรียง
ข้อมูล กลั่นกรองอีกชั้น เพื่อประมวลผลออกมาท�าให้เรา
รับรู้ ระบบการท�างานของสมองในการรับรู้ภาพเป็นระบบ
ทีไ่ด้รบัการพฒันามาอย่างสงู แต่ว่าการท�างานของมนัไม่ได้
สมบูรณ์อย่างแท้จริง หากเต็มไปด้วยอคติ มีการตีความเข้า
ข้างตัวเอง จึงท�าให้เกิดภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงในโลกแห่ง
ความเป็นจริงข้ึนมา

ความเป็นมา

เมื่อสมัยเกือบ 100 ปีก่อนนักจิตวิทยาพบว่า สายตา
ของเราเองสามารถหลอกตัวเราเองได้ น่ันย่อมข้ึนอยู่กับ
พื้นฐานของจิตใจ และประสบการณ์ท่ีผ่านมาของเจ้าตัว 
จนกระทั่งมีทฤษฎีมากมายทางจิตวิทยาที่ใช้รูปหยดสี และ

รูป 1 ภาพลวงตาสมัยแรกเร่ิม
ค�าถามคือเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอน เส้นไหนยาวกว่ากัน 

ที่แท้ ทั้งสองเส้นยาวเท่ากัน
แต่สายตาจะหลอกเราว่าเส้นแนวตั้งยาวกว่าแนวนอน

รูป 2 คุณเห็นรูปนี้เป็นหญิงสาวหรือหญิงชรา 
นี่คือภาพลวงตารุ่นแรกๆ เช่นกัน

ภาพลวงตาบางภาพเอาไว้ทดสอบสภาพของจติใจของผูค้น
และผู้ป่วยโรคทางจิต

ภาพแรกๆ ที่เเผยแพร่กันเป็นภาพลวงตาปรากฏต่อ
สาธารณชน และเข้าใจว่าทุกคนก็เคยเห็นมาแล้ว ได้แก่ 
ภาพเส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอน แล้วให้ทายว่าเส้นไหนยาว
กว่ากัน หรือภาพหญิงสาวกับหญิงชราอันลือลั่นท่ีปรากฏ
มาตั้งแต่ปี 1915
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ภาพลวงตาสมัยใหม่

บทความนี้ไม่ใช่บทความทางจิตวิทยา แต่ต้องการน�า
เสนอภาพลวงตาเพื่อเตือนกันว่า ภาพท่ีเราเห็นอาจจะเป็น
ภาพที่ไม่จริงตามน้ันเสมอไป หลายคนมองก็จะเห็นต่างกัน  
โดยเฉพาะในยามอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูเช่นนี้ อย่าได้เชื่อสิ่งที่
ตัวเองเห็นง่ายๆ 

ลองพิจารณาตัวอย่างของภาพลวงตาสมัยใหม่ ข้าง
ใต้นี้ดู

1. ภาพสาวน้อยกำาลังหมุนตัว
เข้าใจว่า ทุกคนน่าจะเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว 

ภาพนี้โนบุยากิ คายาฮารา ได้ท�าข้ึนตั้งแต่ปี 2003 แล้วก็มี
คนรีบสรุปว่า น่าเป็นการทดสอบสมองของคุณ

เขาอ้างว่า หากคุณเห็นว่าสาวน้อยก�าลังหมุนตามเข็ม
นาฬิกา แสดงว่าคุณเป็นพวกใช้สมองด้านขวา

แต่ถ้าคุณมองเห็นว่าภาพหมุนทวนเข็มนาฬิกา แสดง
ว่าคุณเป็นพวกท่ีใช้สมองด้านซ้าย

แต่นี่คือความเข้าใจผิด เพราะไม่จริงตามท่ีผู ้คนว่า
กันเอาเอง เนื่องจากคนท�าภาพไม่ใช่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประสาทวิทยาแต่อย่างใด

เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพโดดๆ ไม่มีความลึกหรือมี
แบคกราวด์เปรียบเทียบ สมองของเราก็เลยเกิดอาการ 
“มั่ว” ตีความเอาเอง และก็แล้วแต่ว่าสมองของแต่ละคน
จะบอกคุณว่ากระไร ท�าให้คนแต่ละคนมองภาพเดียวกัน
ไม่เหมือนกัน

นักวิทยาศาสตร์ท้าทายว่า ลองจ้องสาวน้อยคนน้ี
นานๆ ซิ คุณจะเห็นว่าเธอเปลี่ยนทิศทางในการหมุนตัวได้  
เพราะที่แท้ เธอหมุนได้ท้ังสองทางน่ันแหละ แล้วแต่ว่า
สมองของคณุจะแปลผลออกมาอย่างไรต่างหาก แถมสมอง
อาจจะตีความได้กลับกันกับตอนแรกเสียด้วย

ถ้าเป็นในอินเทอร์เน็ต สาวน้อยจะหมุนตัว ส่วนจะ
หมนุตามเขม็นาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานัน่แล้วแต่คนมอง  
แต่จะเห็นเช่นไร นักจิตวิทยากล่าวว่า ไม่สามารถบอกได้ว่า
คุณเป็นคนอย่างไร

2. ภาพไอน์สไตน์หรือมาริลีน
ลองดูภาพนี้คุณจะเห็นในทันทีว่าเป็นรูปไอน์สไตน์ แต่

ถ้ามองห่างออกไป หรือหากคุณมีสายตาไม่ดี คุณก็จะเห็น
เป็นภาพมารีลีน มอนโร หรือถ้าคุณมีสายตายาวแล้วมอง
ลอดแว่นดูก็จะเห็นเป็นภาพหญิงสาวเช่นเดียวกัน

เหตุผลก็คือ ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของมารีลีนที่ไม่มีราย
ละเอียดซ้อนอยู่กับริ้วรอยและหนวดเคราบนใบหน้าของ
ไอน์สไตน์ สมองของเราจึงถูกลวงด้วยภาพได้

รูป 3 ภาพสาวน้อยเริงระบ�านี้ปรากฏในอินเทอร์เน็ต
เข้าใจว่าทุกคนคงเคยเห็นมาแล้ว

รูป 4  ภาพลวงตานี้เป็นภาพถ่าย
ใช้เทคนิคในการซ้อนภาพ ท�าให้ แล้วแต่คนมองว่าจะเห็นเป็นรูปใคร
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3. ภาพจุดเคลื่อนไหว
นี่เป็นภาพลวงตาอีกแบบหนึ่ง ท�าให้เราเห็นว่า

จุดเหล่านี้ก�าลังเคลื่อนไหว แต่ที่แท้มันอยู่นิ่งๆ แต่นี่
คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ภาพตกค้าง” คือในเซลล์
ประสาทตาเรตินาของเรายังคงมีภาพนี้ตกค้างอยู่ หลัง
จากที่เรามองผ่านไปแล้ว เลยท�าให้เราเห็นภาพจุดกับ
พื้นที่มีสีตัดกันอย่างเด็ดขาดก�าลังเคลื่อนไหว

คนธรรมดาอย่างพวกเราก็อาจจะมองภาพลวงตา
เหล่านี้ให้สนุก หรือดูกันเล่นๆ ได้  

แต่ไม่ควรแปลผลเป็นโรคหรือความผิดปกติใดๆ 
เนื่องจากเราเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ

ภาพลวงตามีมากมาย

ภาพลวงตาที่เราคุ้นชินที่สุดในทุกวันนี้ โดยเฉพาะ
ในอินเทอร์เน็ต เห็นจะเป็นภาพการแต่งหน้า จากคนขี้
เหร่สุดๆ ใช้เส้นแรเงา ใช้การระบายสีเข้าช่วย ท�าให้เธอ
กลายเป็นสาวน้อยแสนสวยไปได้ ซ่ึงเข้าใจว่าทุกคนคง
เคยเห็นมาแล้วโดยไม่จ�าเป็นจะต้องยกตัวอย่างมาแสดง

แต่อยากยกตัวอย่างภาพลวงตาหลากหลายมาให้ดู 
เพื่อจะได้ย�้าเตือนตัวเองว่า อย่าได้เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นง่าย
เกินไป เพราะสมองของเรา ความรับรู้ของเรา บางคร้ังก็
โกหกเราได้เสียสนิท

โดยสรุป

ภาพที่เสนอมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพลวงตา ดังนั้น
ที่กล่าวว่า “อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ” น้ันถูกต้องแล้ว

รูป 5  ภาพลวงตาที่เคลื่อนไหวได้

รูป6ภาพลวงตานี้ สามารถสะกดคนในถนนให้ระมัดระวังตัวมากขึ้น

รูป 7  ภาพลวงตาบางรูปก็เอาไว้เพื่อความสนุก ใช้เซลฟี่ตามสมัยนิยม

ภาพลวงตาที่เป็นงานศิลปะ

คงเคยเห็นสตรีทอาร์ต ที่มีศิลปินวาดภาพกับพื้น
ถนนเป็นสามมิติ คนท่ัวไปมองเห็นเป็นหุบเหว เป็นหลุม
ลึก ถึงถ่ายรูปออกมาก็เหมือนคุณก�าลังยืนอยู่ปากหลุม
เป็นความสามารถของศิลปินโดยแท้

นั่นคืองานศิลปะท่ีสามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้ 
เช่น เอาไว้ห้ามคนไม่ให้ขับรถเร็ว เพราะภาพลวงตา
จะท�าให้คนขับรถมองเห็นหลุมอยู่ข้างหน้าบนพื้นถนน
เป็นต้น

ภาพลวงตาใช้วินิจฉัยโรคได้

การมองภาพลวงตาของคนเราโดยปกติจะเห็น
เหมือนๆ กัน การมองภาพไม่ออก หรือผิดเพี้ยนไป
อาจจะใช้เป็นวิธีวินิจฉัยโรคทางสมองบางอย่างได้ เช่น
โรคจิตเภท รวมทั้งใช้ประเมินการรักษาว่าดีขึ้นหรือไม่ 
ใช้ในโรคพาร์กินสัน หรือในคนท่ีแก่มากๆ ก็อาจจะเห็น
ภาพลวงตาที่ผิดไปจากคนกลุ่มใหญ่

เนื่องจากการเห็นภาพลวงตาเป ็นการท�างาน
ประสานกันระหว่างเซลล์ประสาทตากับเซลล์สมอง ดัง
นั้นในผู้ป่วยรายที่มีการท�างานของสมองผิดปกติ เช่น
ในโรคจิตเภท หรือคนที่แก่มากๆ การท�างานของเซลล์
สมองจะแปลผลผิดเพื้ยนไป นักจิตวิทยาจึงสามารถใช้
ภาพลวงตาวินิจฉัยโรคดังกล่าวได้
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ให้นึกเสมอว่า ภาพลวงตาก็คือ ความไม่ลงรอยกัน
ของความเป็นจริงทางกายภาพ และความรับรู้ของคุณเอง

ต่อไปเทคโนโลยีท่ีพัฒนาก้าวหน้าไปอาจจะหลอกเรา
ได้มากกว่านี้ 

ดังนั้นเห็นอะไร มองอะไร ควรนึกถึงอีกด้านไว้เสมอ
ว่า “น่ีมันจริง หรือหลอก” กันแน่

รูป 8  คุณเห็นว่าช้างมีก่ีขากันแน่
จะเห็นว่าการแรเงา หรือการใช้เส้นสายสามารถหลอกตาของคุณให้

เห็นผิดเพี้ยนไปได้

รูป 9  เส้นขวางที่คุณเห็นเฉียงเอียงใช่หรือไม่
ท่ีแท้ทุกเส้นขนานกันหมด

รูป 10  ตารางสามารถสร้างเป็นภาพลวงตาขึ้นมาได้
เส้นแนวนอนตัดกับเส้นแนวตั้ง  แนวเฉียง สามารถท�าให้เราเห็นภาพ

นูนข้นมาเป็นสามมิติ

รูป 11  เส้นตัดกันไปมา จุดสว่าง กับจุดด�า เมื่อน�ามาเรียงกัน
ตามแบบ สามารถลวงตาให้เราเห็นว่าตรงกลางภาพนั้นนูนข้ึนมาได้

รูป 12  คุณเห็นจุดด�าๆ กี่จุด
ค�าตอบคือไม่มีสักจุด นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งท่ีสมองหลอกเราได ้

ดังนั้นอย่าได้เช่ืออะไรที่มองเห็นง่าย ๆ

รูป 13  ลองจ้องเส้นสายเหล่านี้สักครู่ จะเห็นว่าเส้นที่ซ้อนขนาน
กันอยู่น้ันขยับได้ ดังนั้นจะเอาแน่อะไรกับภาพที่คุณเห็น ภาพนิ่งยัง

เคลื่อนไหวได้เลย
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เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1 อาจารย์สุนทร บุญมี  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

	 แกงยอดมันแก ๋วหรือยอดมัน เทศเป ็น
แกงส้มชนิดหนึ่งของอาหารล้านนาที่นิยมเอามาแกง
ใส่ปลาชนิดต่างๆ	หรือใช้ลวกจิ้มน�้าพริก	 ซึ่งยอดมัน
แก๋วมีคุณค่าทางโภชนาการและวิตามินหลายชนิดมี
สรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่น	ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน	
ช่วยลดน�้าตาลในเลือด	บ�ารุงสายตา	ช่วยระบายท้อง	
ชะลอความแก่และช่วยสตรีหลังคลอดบุตรให้มีน�้านม	
สูตรแกงยอดมันแก๋วมีดังน้ี
เครื่องปรุง
พริกหนุ่ม			 3			เม็ด
กระเทียม			 6			กลีบ
หอมแดง		 3			หัว
ตะไคร้ซอย			 1			ช้อนโต๊ะ
ขมิ้นซอย		 1			ช้อนชา
กะปิ	 1/2	 ช้อนชา
เกลือ	 1/2	 ช้อนชา

แกงยอดมันแก๋ว

ส่วนผสม
ยอดมันแก๋ว		 150		 กรัม
ปลาเน้ืออ่อน		 250		 กรัม
มะเขือเทศ		 2-3	 ลูก
น�้ามะนาว		 1	 ช้อนโต๊ะ
ผักชีและต้นหอมตามใจชอบ

วิธีท�า
1.	 โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
2.	 ต้ังน�้าพอเดือดละลายเคร่ืองแกงลงไปจนเดือดใส่ยอด

มันแกวและมะเขือเทศคนให้ท่ัว	พอน�้าเดือดอีกคร้ังหนึ่ง
ใส่เนื้อปลาแล้วคนเบาๆ	 พอปลาสุกปรุงรสด้วยน�้า
มะนาวแล้วยกลง	 อาจโรยต้นหอมผักชีซอยได้ตามใจ
ชอบ
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ลักษณะหมู่บ้านของชาวล้านนา

ค�าว่า บ้านและเรือน ในความหมายของชาวล้านนา
ในอดีตมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะ 
“บ้าน” จะหมายถงึ “หมูบ้่าน” ทีม่กีารก�าหนดอาณาเขต 
ท�าเลที่ตั้งของเรือนที่ตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ส่วนค�าว่า 
“เรือน” คือ “อาคารที่อยู่อาศัย” ของมนุษย์ ในแต่ละ
หมู ่บ ้านต่างก็มีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะ
ภูมิประเทศและสิ่งแวดล้อม เช่น การตั้งชื่อหมู ่บ้าน
ตามแหล่งน�้าที่มี ห้วย หนอง ท่า สบ การตั้งช่ือหมู่บ้าน
บริเวณ โคก สัน ดอย หลิ่ง การตั้งช่ือตามพันธุ์ไม้ท้อง
ถิ่นที่มีในแถบนั้น เช่น บ้านขี้เหล็ก บ้านสันคะยอม บ้าน
สันผักหวาน ท่าส้มป่อย หรือบางครั้งอาจตั้งช่ือหมู่บ้าน
ตามประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าและต�านาน เช่น บ้านนาง
เหลียว ต้ังชื่อตามเหตุการณ์ท่ีนางจามเทวีเหลียวหลัง
กลับไป เป็นต้น

เนื่องจากสภาพภูมิศาสตร์ของล้านนาตั้งอยู ่ทาง
ตอนปลายของแนวเทือกเขาที่ทอดลงมาจากประเทศ
จีน ท�าให้มีพื้นที่ราบสลับกับเทือกเขาสูง ดังนั้นการตั้ง

ถิ่นฐานของชาวล้านนาจึงขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีดินและน�้า
อุดมสมบูรณ์  ซึ่งมักสร้างเมืองตาม “แอ่ง” ใหญ่ๆ เช่น  
แอ่งเชียงใหม่-ล�าพูน แอ่งล�าปาง เป็นต้น แอ่งเหล่านี้ตั้ง
อยู่ระหว่างเทือกเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่
และมีแม่น�้าไหลผ่าน ซึ่งการเกิดขึ้นของเมืองก็จะกระจุก
ตัวอยู่ตามเส้นทางแม่น�้าสายหลัก และแม่น�้าสาขา เพื่อ
ใช้น�้าในการอุปโภคบริโภคตลอดจนใช้ในการเพาะปลูก

หมู่บ้านของชาวล้านนามีรูปแบบอยู่ 2 ลักษณะคือ  
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ขนานกับเส้นทางสัญจร และหมู่บ้านที่
กระจุกตัวเป็นกลุ่ม ซ่ึงในลักษณะแรกมักเป็นหมู่บ้านที่
ติดกับเส้นทางการค้า รองรับการค้าขาย ส่วนหมู่บ้าน
ที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม ตั้งอยู ่ค่อนข้างไกลจากเส้นทาง
สัญจรหลัก เกิดจากการสร้างบ้านเรือนกระจายออกจาก
จดุศนูย์กลางของตวัหมูบ้่านออกไปเร่ือยๆ ตามการขยาย
ตัวของคนในชุมชน ปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นขอบเขต
ของหมู ่บ ้านแต่ละกลุ ่มในเมืองใหญ่ได้อย่างชัดเจน  
เพราะการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม หมู่บ้าน

พื้นที่การตั้งหมู่บ้านและที่นาของชาวล้านนา (พื้นที่ลุ่มน�้าวัง เขตอ�าเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�าปาง)
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บริเวณเดียวกับข่วงบ้าน เป็นพื้นที่สาธารณะส�าหรับท�า
กิจกรรมต่างๆ ของคนในหมู่บ้านร่วมกัน

หอผีเสื้อบ้านหรือหอเจ้าบ้าน มักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
หรือพื้นที่พิเศษแตกต่างไปจากพื้นที่โดยทั่วไป เช่น  
บริเวณจอมปลวก บริเวณที่ดอน เป็นต้น มีลักษณะเป็น
เรือนจ�าลองขนาดเล็ก ในอดีตสร้างด้วยไม้  ตัวหอยกพ้ืน
ขึ้นสูงเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านบางแห่งหอผีเส้ือ
บ้านช�ารุด จึงสร้างใหม่เป็นอาคารก่อปูนชั้นเดียวขนาด
ใหญ่กว่าแบบเดิม ภายในหอผีมีชั้นส�าหรับวางเครื่องสัก
การะและของใช้ของผี คือ ขันหมาก น�้าต้น ดาบ รูปปั้น
ม้าหรอืช้าง ฯลฯ ทกุปีกจ็ะมพีธิเีซ่นไหว้ถวายเครือ่งสังเวย
ให้ผีเส้ือบ้าน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและร้องขอ
ให้ช่วยดูแลรักษาหมู่บ้านให้ปลอดภัย

ข่วงบ้าน เป็นลานโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือ
ต้นไม้ขึ้นมากีดขวาง มักอยู่บริเวณหน้าหอผีเส้ือบ้าน
หรือใจบ้าน เป็นพื้นที่สาธารณะของคนในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เดิมทีใช้เป็นที่ส�าหรับจัดพิธีกรรม

ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านต้นแหน อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)

ต่างๆ อยู่ติดๆ กันเป็นผืนใหญ่ แต่ในชนบทบางแห่งยัง
คงพบว่าหมู่บ้านแต่ละที่มีระยะห่างไกลกันพอสมควร  
จึงเห็นเขตของหมู่บ้านอย่างชัดเจน โดยมีที่นาหรือป่า
ชุมชนตั้งอยู่ระหว่างแต่ละหมู่บ้าน

ผังหมู่บ้านของชาวล้านนาในอดีต ค่อนข้างที่จะมี
แบบแผนชัดเจน โดยท�าเลท่ีเหมาะสมกับการตั้งหมู่บ้าน
ทีด่ทีีส่ดุคอืต้องมแีหล่งน�า้ หากบรเิวณนัน้มพืีน้ทีด่อนและ
ที่ราบแม่น�้าไหลผ่าน ก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่บนท่ีสันดอน 
ส่วนที่ราบนั้นจะจ�ากัดไว้ส�าหรับการเพาะปลูก เพราะ
เป็นบริเวณที่น�้าชุ่มตลอดท้ังปี เหมาะแก่การปลูกข้าว
เป็นอย่างยิ่ง  

ใจบ้าน  เป็นส่วนท่ีส�าคัญท่ีสุดของหมู่บ้านชาวล้าน
นาคือ ใจบ้านเปรียบได้กับขวัญของหมู่บ้าน ที่มีเทวา
อารักษ์หรือเสื้อบ้านสถิตอยู่เพื่อคอยดูแลป้องกันสิ่งชั่ว
ร้ายไม่ให้เข้ามาในหมูบ้่านได้ นยิมก�าหนดให้อยูใ่นบรเิวณ
ต้นไม้ใหญ่  หรือสร้างหอเสื้อบ้านข้ึนมา หรือปักเสาหลัก
เป็นเสื้อบ้านก็ได้ ซึ่งใจบ้านส่วนใหญ่จะอยู่กลางหมู่บ้าน
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ในการเลี้ยงผีบ้าน ภายหลังรูปแบบของหมู่บ้านมีการ
เปลี่ยนแปลง จากการขยายตัวของชุมชน ท�าให้บาง
หมู่บ้านแทบไม่เหลือพื้นท่ีน้ีไว้

กลุ่มเรือน ลักษณะของหมู่บ้านชาวล้านนาในอดีต
หรือชนบท จะกระจุกตัวรวมกันอย่างหนาแน่นบริเวณ
กลางหมู่บ้านแล้วก็เบาบางลงบริเวณท้ายบ้าน จากน้ันก็
จะเป็นที่นาคั่นระหว่างหมู่บ้าน ถนนท่ีใช้ในหมู่บ้านก็จะ
มีขนาดเล็กแคบและคดเคี้ยว ทางเข้าบ้านมีการแบ่งซอย
ย่อยออกไป แต่หมู่บ้านในเมืองท่ีมีกลุ่มเรือนกระจายตัว
ทัว่ไปในบรเิวณหมู่บ้านจนไม่มพีืน้ทีว่่าง มกัมกีารก�าหนด
เขตโดยใช้ถนนหรือแม่น�้าแบ่งเขตหมู่บ้านแทน  

วัด ในแต่ละหมู่บ้านต้องมีวัดประจ�าของตัวเอง 
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีพื้นท่ีส�าหรับการท�าบุญและฟัง
เทศน์ธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานท่ีจัดกิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชนในพิธีกรรมประเพณีต่างๆ ส่วนใหญ่หมู่บ้านแต่ละ
แห่งจะมีเพียงหนึ่งวัด แต่หากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ 
หรือเป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากหมู่บ้านเดิม จะสร้าง ใจบ้านและหอเสื้อบ้าน (อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)

วัดพุทธเอ้น อ�าเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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วัดใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่าง
ทั่วถึง  ในอดีตวัดประจ�าหมู่บ้านจะต้ัง
ชื่อเหมือนกับหมู่บ้านน้ันๆ แต่ปัจจุบัน
บางแห่งอาจมีการตั้งชื่อใหม่อีกชื่อเพื่อ
ความสวยงามทางภาษาอย่างไรก็ตาม
คนในหมู่บ้านก็ยังคงมีบทบาทในการ
ท�านุบ�ารุงวัด และพระสงฆ์ในหมู่บ้าน
ของตนเอง ซึ่งผู้ที่ท�าบุญและเข้าร่วม
พิธีสงฆ์ในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา จะ
เรียกตนเองว่าเป็น “ศรัทธาวัด” ของ
วัดนั้นๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศรัทธาวัด
ในหมู่บ้านนั้นเอง

คนในชุมชนบ้านไหล่หินหลวง อ�าเภอเกาะคา จังหวัดล�าปาง 
ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประจ�าทุกปี

ที่นา มีน�้าเหมืองไหลผ่าน

ที่นา เป็นพื้นที่ส�าหรับปลูกข้าวหรือพืชอื่นๆ มักอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มหรือใกล้กับแหล่งน�้าในแต่ละหมู่บ้านจะมี
อาณาเขตที่นาอยู่รอบๆ ใจกลางของหมู่บ้าน ซ่ึงหมู่บ้านก็จะมีเรือนหลายๆ หลังอยู่กระจุกรวมกันเป็นกลุ่ม ถัดออก
ไปก็จะเป็นที่นาผืนใหญ่ ซ่ึงเจ้าของท่ีนาแต่ละคนจะจ�าที่ของตนเองได้ โดยแบ่งที่นาแต่ละท่ีออกจากกันด้วยคันนา  
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เยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน

ส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ให้กำรต้อนรบัคณะครู
จำกโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยำลัย ที่เข้ำศึกษำและเยี่ยมชม 
และศึกษำสถำปัตยกรรมล้ำนนำและวิธีกำรสร้ำงเรือน
ล้ำนนำในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ในวันที่  
2 ตุลำคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

คุณสิริกิติยำ เจนเซน และคณะ เข ้ำเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยมีคณะผู ้บริหำร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กำรต้อนรับพร้อมด้วย
กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร 
ส�ำนักฯ อ.ดร.วิถี พำนิชพันธ์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์) 
เป็นผู้บรรยำยและน�ำชมเรือนในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ ด้ำนประวัติศำสตร์ และสถำปัตยกรรมล้ำนนำ 
ในวันท่ี 13 กันยำยน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช.

Associate Professor Huang Jing พระอำจำรย์
ผู ้ถวำยกำรสอนภำษำจีนแด่สมเด็จพระเทพรัตนรำช 
สุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี และด�ำรงต�ำแหน่ง Second 
Secretary of Chinese Embassy ได้ให้เกียรติเข้ำเยี่ยม
ชมสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ โดยมีเลขำนุกำร
ส�ำนักฯ (ปัทมำ จักษุรัตน์) และหัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม (ฐำปนย์ี เครอืระยำ) ร่วมให้กำรต้อนรบั ในวนั
ที่ 2 ตุลำคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

คณำจ ำ ร ย ์ แ ล ะนั ก ศึ กษ ำ
หลักสูตรสถำป ัตยกรรมภำยใน 
สำขำสถำปัตยกรรม คณะศลิปกรรม
และสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.
ล้ำนนำ เข้ำเยี่ยมชมและวำดภำพ
สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ 
25 กันยำยน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
ภำยในส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตำมแนวทำงเกณฑ์
คุณภำพกำรศึกษำเพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ (CMU-
EdPEx) ได้เข้ำตรวจและเยี่ยมชมกำรบริหำรงำนของ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์
วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และบุคลำกรส�ำนักฯ ร่วมให้กำรต้อนรับ ใน
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกำยน 2561 ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ภำควิชำชำติพันธ์ุวิทยำ มหำวิทยำลัยแห่งชำติ 
เจิ้งจื้อ ณ กรุงไทเป เข้ำศึกษำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ เพื่อศึกษำรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือน
โบรำณและโครงสร้ำงรูปแบบภำยในอำคำร ในวันที่ 14 
กุมภำพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ

นักศึกษำสำขำทัศนศิลป์ ปี1 มทร.ล้ำนนำ วิชำ 
Tradition Thai Art (ศิลปะประจ�ำชำติ) หน่วยกำรเรียน
รู้ที่ 4 สถำปัตยกรรมไทย เข้ำศึกษำเรียนรู้เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ วันที่ 15 กุมภำพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มช.คณำจำรย์และนักศึกษำหลักสูตร
สถำปัตยกรรมภำยใน สำขำสถำปัตยกรรม คณะ
ศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ มทร.ล้ำนนำ เข้ำ
เย่ียมชมและวำดภำพสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ 
25 กันยำยน 2018 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ

สมำคมพยำบำลศิริรำช ศิริรำชรุ่น 9 เดินทำงเข้ำ
มำเยี่ยมชมและศึกษำเรียนรู้สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณ
ล้ำนนำ และศึกษำประวัติของเรือนโบรำณล้ำนนำ ใน
วันพุธที่ 16 มกรำคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ

นักศึกษำวิชำกำรจัดกำรครอบครัวและที่อยู่อำศัย 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข ้ำศึกษำเยี่ยมชม
สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณ พร้อมทั้งศึกษำประวัติกำร
ก่อสร้ำงเรือนโบรำณล้ำนนำ เพื่อน�ำควำมรู ้ที่ได้ไป
ประยกุต์ใช้ในรำยวชิำทีศ่กึษำ ในวันที ่29 มกรำคม 2562 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธำนในพิธีเปิด
งำนเสวนำวิชำกำร “เจ้ำแผ่นดินนอนแร: งำนศพเจ้ำไท เจ้ำแผ่นดินองค์สุดท้ำยของสิบสองปันนำ” ที่จัดขึ้นโดยภำค
วิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ควำมรู้ และภูมิปัญญำเกี่ยวกับจำรีต ประเพณีงำนศพเจ้ำแผ่นดินของชำวล้ือและชำว
ล้ำนนำ และส่งเสริมควำมเข้ำใจในเร่ืองศิลปวัฒนธรรมของล้ำนนำและสิบสองปันนำ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์  
ดร.วสันต์ ปัญญำแก้ว หัวหน้ำภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มช. กล่ำวรำยงำน พร้อม
ด้วยผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟังเสวนำฯ ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 ตุลำคม 2561

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทำงพุทธศำสนำแบบ
ล้ำนนำ เพื่อให้ควำมรู้เกี่ยวกับพุทธศำสนพิธีแบบล้ำนนำ 
และแนวทำงปฏิบัติเดียวกันได้อย่ำงถูกต้อง โดยมีผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
ส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป ็นผู ้แทนรองอธิกำรบดี
ฝ่ำยพัฒนำคุณภำพนักศึกษำ กิจกำรนักศึกษำ และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนกล่ำวต้อนรับในพิธีเปิด
โครงกำรดงักล่ำว โดยมผีูใ้ห้ควำมสนใจจำกเครอืข่ำยของ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่และชุมชนต่ำงๆ เข้ำร่วมโครงกำร
จ�ำนวนทั้งส้ิน 54 คน ในวันท่ี 30 สิงหำคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำ นุบำ รุงศาสนา และบริการวิชาการของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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คณะผู้บริหำรและบุคลำกรของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เข้ำร่วมพิธีทอดถวำยผ้ำกฐิน มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ประจ�ำ ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ โดยมีนำงวีณำ ภัทรประสิทธิ์ ประธำนกรรมกำร
ส่งเสรมิ มหำวทิยำลยัเชียงใหม ่เป็นประธำนในพิธีฯ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย บุคลำกร นักศึกษำ และ
ประชำชนทั่วไป เข้ำร่วมพิธีดังกล่ำว ในวันที่ 27 ตุลำคม 
2561 ณ วัดฝำยหิน

รองศำสตรำจำรย์ นำยแพทย์อ�ำนำจ อยู่สุข รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประธำนพิธีเปิดโครงกำร
พัฒนำคุณธรรมและจริยธรรม : กำรฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีที่ 24 ที่จัดข้ึนโดยคณะกรรมกำรด�ำเนินงำน
ด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่ำงวันอำทิตย์ที่ 28 ตุลำคม – วันอำทิตย์ที่ 4 พฤศจิกำยน 
2561 ณ สถำบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวำยเป็นพระรำชกุศลแด่พระบรมวงศำนุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อ
ให้ผู้เข้ำร่วมโครงกำรได้พัฒนำ สติ เชำวน์อำรมณ์ เชำวน์จิตวิญญำณ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ และสำมำรถน�ำมำประยุกต์
ใช้ในชีวิต ประจ�ำวันได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ในวันท่ี 28 ตุลำคม 2561

ผู้บริหำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย
บุคลำกรส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตรเทโวโรหณะ 
เนือ่งในวนัออกพรรษำ ประจ�ำปี 2561 ทีจ่ดัขึน้โดยคณะ
กรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ โดยมีศำสตรำจำรย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธี 
พร้อมด้วย นำยมนัส ขันใส รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัด

เชียงใหม่ คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคคลำกร นักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และพุทธศำสนิกชนร่วมพิธี ใน 
วันที่ 25 ตุลำคม 2561 ณ ถนนสำยวัฒนธรรม ทำงข้ึนวัดฝำยหิน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม กล่ำวต้อนรบัผูเ้ข้ำร่วมกจิกรรมเปิดตวัหนงัสือทีอ่ำจำรย์วถิ ีพำนชิพนัธ์  
เป็นผู้เขียน เรื่องเครื่องเขินในวัฒนธรรมล้ำนนำ พร้อมทั้งจัดกำรบรรยำยพิเศษ โดยได้รับเกียรติจำกอำจำรย์วิถี  
พำนิชพันธ์ ในวันที่ 18 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนในพิธีท�ำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อควำมเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหำร และบุคลำกรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในวำระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันท่ี 9 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนกล่ำว
เปิดโครงกำรอบรมควำมรู ้สถำปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นล้ำนนำ เพื่อให้ควำมรู ้ด ้ำนสถำปัตยกรรมเรือน
พื้นถิ่นล้ำนนำแก่ ครู อำจำรย์ นักวิชำกำรนักเรียน/
นักศึกษำ ผู้น�ำชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และตัวแทน
จำกหน่วยงำน/องค์กรต่ำงๆ ทั้งในภำครัฐและเอกชน 
โดยมีวิทยำกรผู้เชี่ยวชำญด้ำนสถำปัตยกรรมเรือนพ้ืน
ถิ่นล้ำนนำ ได้แก่ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬำรรัตนมณี 
อำจำรย์ประจ�ำคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวทิยำลยั
เชียงใหม่ ได้บรรยำยหัวข้อ “สถำปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
กลุ่มชำติพันธุ์ไท” ผศ.ดร.เชำวลิต สัยเจริญ หัวหน้ำ
ส�ำนักวิชำสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
บรรยำยหัวข้อ “สถำปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้ำนนำ” 
และอำจำรย์สนั่น ธรรมธิ จำกส�ำนักส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม บรรยำยหวัข้อ “เชือ่อย่ำงไร ในเรอืนล้ำนนำ” 
โดยมีผู ้สนใจเข้ำร่วมอบรมเป็นจ�ำนวนมำก เมื่อวันที่ 
18 มกรำคม 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตร 
เนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ�ำปี 2562 ท่ีจักข้ึนโดยคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยมีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักด์ิ อังกสิทธ์ิ อดีตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำท่ี นักศึกษำและพุทธศำสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำและกำรอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงำม ตลอดจนกำรจรรโลงพระพุทธศำสนำ ณ บริเวณถนนสำยวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝ่ำยหิน) 
วันอังคำรที่ 19 กุมภำพันธ์ 2562
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เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 14.00 น.  
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภำษณ์ส่ือมวลชน
เกี่ยวกับกำรจัดงำน แอ่วเฮือน เยือนผญำ พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ พร้อมทั้งประชำสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ผู้สนใจเข้ำร่วมงำนดังกล่ำวที่จะจัดขึ้นระหว่ำง 
วันที่ 14-16 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 09.00-17.00 น.  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

มช. เตรียมจัดงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำ ปี 2561 เพื่อ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
สู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกำยน 2561 เวลำ 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงำน แอ่วเฮือนเยือนผญำ พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำน
นำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับกำรท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) จัดงำน “แอ่วเฮือน เยือนผญำ” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ ประจ�ำปี 2561 โดยมี นำยมนัส 
ขันใส รองผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วย 
นำยกฤษฎำ คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร  
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่สถำบันกำรศึกษำในภำคเหนือ และประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมงำนดังกล่ำว โดย
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่ำวว่ำ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ ได้สร้ำงควำมร่วมมือกับกำรท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย จัดงำน แอ่วเฮือน เยือนผญำ พิพิธภัณฑ์
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มีชีวิต วิถีชีวิตล้ำนนำ ขึ้น ระหว่ำงวันพุธที่ 14 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกำยน 2561 ตั้งแต่เวลำ 09.00 - 17.00 น.  
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติกำรด้ำนวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ ศิลป
วฒันธรรม และภมูปัิญญำท้องถิน่ ของกลุม่ชำตพินัธุใ์นล้ำนนำ ไทล้ือ ไทยวน ไทเขนิ ไทใหญ่ กลุ่มเครอืข่ำยศิลป
วฒันธรรม 3 มหำวทิยำลยัได้แก่ มหำวทิยำลยัแม่โจ้ มหำวทิยำลัยรำชภัฏเชยีงใหม่ และมหำวทิยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลล้ำนนำ และเครือข่ำยชุมชนจำกท้ังจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�ำพูน และศูนย์ศิลปำชีพบำงไทร 
พระนครศรีอยุธยำ ท้ังน้ี เพื่อให้ผู้สนใจท่ัวไป ได้เข้ำชม และได้รับควำมรู้จำกกำรจัดกิจกรรมดังกล่ำว อีกทั้ง
เพื่อสร้ำงควำมร่วมมือในกำรส่งเสริมกำรท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้กำรจัดงำนมีส่วนเช่ือมโยงในกำรเชิญชวน
นักท่องเที่ยวเดินทำงสู่ชุมชนกลุ่มชำติพันธุ์ในล้ำนนำ
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ส�ำนักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม  
“ของกิ๋นต๋ำมฤดู เล่ำสู่กั๋นฟัง” มุ่งสร้ำงควำมเข้ำใจ
ที่ถูกต้องด้ำนอำหำรล้ำนนำ ตำมแนวทำงปฏิบัติที่
ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่ำวเป็นกิจกรรมภำยใต้
โครงกำรอนุรักษ์และสืบสำนประเพณีล้ำนนำ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
โดยมีกำรบรรยำยให้ควำมรู้ด้ำนอำหำรล้ำนนำใน
ฤดูหนำว ในหัวข้อพิธีกรรมและ ควำมเชื่อของคน 
ล ้ำนนำ โดยอำจำรย ์สนั่น ธรรมธิ และหัวข ้อ  
“ของกิ๋นล้ำนนำควำมรู ้คู ่สุขภำพ โดย พญ.ลลิตำ 
ธีระสิริ พร้อมทั้งได้เปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติกำรท�ำอำหำรล้ำนนำ อำทิ แก๋งกระด้ำง  
น�้ำพริกมะกอก แก๋งสะแล และม่อกปู ๋ และได้
ทัศนศึกษำ และคัดสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้ำน ณ ตลำด
ของป่ำบ้ำนทำป่ำเปำ จังหวัดล�ำพูน ในวันศุกร์ที่ 11 
มกรำคม 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
บ้ำนทำป่ำเปำ จังหวัดล�ำพูน

จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม จดักจิกรรมของกิน๋
ตำมฤด ูเล่ำสู่กัน๋ฟัง “อำหำรล้ำนนำในฤดรู้อน” โดยมี
อำจำรย์สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ล้ำนนำ เป็นวิทยำกรบรรยำยเร่ืองวัฒนธรรมกำร
กินของชำวล้ำนนำ และคุณนันท์นภัส ร่องดุสิต  
นักก�ำหนดอำหำรวิชำชีพ ศูนย์เวชศำสตร์ผู้สูงอำยุ 
ศูนย์ควำมเป็นเลิศทำงกำรแพทย์ คณะแพทยศำสตร์ 
มช. เป็นวทิยำกรบรรยำยให้ควำมรูท้ำงวชิำกำร หวัข้อ 
โภชนำกำรอำหำรล้ำนนำในฤดรู้อน นอกจำกนีย้งัเปิด
โอกำสให้ผู้ข้ำร่วมกิจกรรม ได้เดินทำงไปทัศนศึกษำ 
เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้ำน ณ ตลำดของป่ำบ้ำนทำ
ป่ำเปำ จังหวดัล�ำพนู เพือ่ศกึษำดวูตัถดุบิกำรประกอบ
อำหำร และฝึกปฏิบัติกำรท�ำอำหำรล้ำนนำ อำทิ  
ต�ำมะม่วง, แกงผักหวำนป่ำ-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และ
ห่อน่ึงหมู โดยมีผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำวเป็น
จ�ำนวนมำก ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่  
5 เมษำยน 2562
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นักศึกษำคณะกำรส่ือสำรมวลชน มช.ร่วมกับ ส�ำนัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม "ร่มเย็นมำร์เก็ต" 
เชิญชวนผู้สนใจมำรู ้จักกับสังคม ZERO WASTE โดย
ภำยในงำนมีโซนตลำด กำรสนทนำแลกเปล่ียนควำมคิด
เหน็ด้ำนสิง่แวดล้อม กจิกรรม Workshop รกัษ์สิง่แวดล้อม 
โดยมีประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมกิจกรรมดังกล่ำว ระหว่ำง
วันที่ 9-10 กุมภำพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีท�ำบุญตักบำตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักรำช 2562 โดยมีนำยศุภชัย 
เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ประธำนในพิธี เพื่อควำมเป็นกำรเสริมสิริมงคล และกำรเฉลิมฉลอง
ต้อนรับปีพุทธศักรำชใหม่ วันท่ี 1 มกรำคม 2562 ณ ประตูหน้ำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหำร
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เข้ำร่วมงำนขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้ส่ง
กระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระกำรตำ “มงคลคชสำร” เข้ำร่วมขบวนแห่ในงำนประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ดังกล่ำว 
ซึ่งออกแบบและจัดท�ำโดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบแนวคิดกำรออกแบบ
เกี่ยวกับ “พระบรมธำตุดอยสุเทพ” โดยให้เจดีย์ท่ีบรรจุพระธำตุตั้งอยู่บนหลังช้ำงมงคล สัตว์มงคลในพุทธศำสนำ 
เป็นสัญลักษณ์ของพระบำรมีในพระมหำกษัตริย์ อีกท้ัง ช้ำง ยังเป็นสัญลักษณ์ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ต่ำงเทิน
พระบรมธำตดุอยสเุทพ สือ่ให้เหน็ถงึควำมรุง่เรอืง ทำงด้ำนวฒันธรรมประเพณ ีและควำมรุง่เรอืงทำงพทุธศำสนำ ภำย
ใต้พระบำรมีของพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 10 ในวันที่ 23 พฤศจิกำยน 2561 ณ เทศบำลนครเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับเชิญจำก
ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ให้ร่วม
จัดกำรแสดงศิลปะหุ่นพม่ำและนำฏศิลปะพม่ำ โดย
คณะบคุลำกรฝ่ำยส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม ส�ำนกัส่งเสรมิ
ศลิปวัฒนธรรม มช. และศษิย์เก่ำและปัจจบุนัของสำขำ
วชิำศลิปะกำรดนตรแีละกำรแสดง คณะวจิติรศลิป์ มช. 
ในงำนสัมมนำวิชำกำรและกำรแสดงทำงวัฒนธรรม 
เนื่องในโอกำส 70 ปี ควำมสัมพันธ์ทำงกำรทูตระหว่ำง
ไทย-เมียนมำ ในวันศุกร์ที่ 21 ธันวำคม 2561 ณ หอ
ประชุม ศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน)
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สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ�ำ
ประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำง
เจ้ำสิริกิต์ิฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่  
เตรียมจัดเสวนำ “รู้ลิ้ม ชิมรส” อำหำรแอฟริกัน
อเมริกัน และล้ำนนำ Presentation and Food 
Tasting: “Food Culture:African American & 
Thai Lanna Foodways” 

เมื่อวันที่ 1 กุมภำพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.คณะผู้บริหำรส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ได ้ให ้กำรต ้อนรับคณะผู ้
แทนจำกสถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ
ประจ�ำประเทศไทย สถำนกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกำ 
เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ฯ ที่เข้ำร่วมประชุมเพื่อวำงแผน พร้อมท้ัง

กำรดูสถำนที่กำรจัดงำน เสวนำ “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อำหำรแอฟริกันอเมริกัน และล้ำนนำ Presentation 
and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” ที่จะจัดขึ้นใน 
วันที่ 6 มีนำคม 2562 น้ี

สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้ำในสมเด็จพระนำงเจ้ำ
สิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดงำน
เสวนำ “รู้ลิ้ม ชิมรส” อำหำรแอฟริกันอเมริกัน และล้ำนนำ Presentation and Food Tasting: “Food 
Culture:African American & Thai Lanna Foodways” โดยมีรองศำสตรำจำรย์ โรม จิรำนุกรม รอง
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิกำรบดีฯ เป็นประธำนกล่ำวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเจนนิเฟอร์ 
ฮำร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกำ เชียงใหม่ และคุณปิยวรำ ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อ�ำนวยกำรพิพิธภัณฑ์ผ้ำใน
สมเดจ็พระนำงเจ้ำสริกิติิฯ์ ผูช่้วยศำสตรำจำรย์วลิำวณัย์ เศวตเศรน ีผู้อ�ำนวยกำรส�ำนกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 
และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชำชนผู้สนใจเข้ำร่วมงำนเสวนำดังกล่ำว โดยภำยในงำนมีกิจกรรมกำรเสวนำ
อำหำรแอฟริกันอเมริกัน โดย Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑำรักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of 
African American History and Culture และกำรเล่ำเร่ืองและเทียบเคียงอำหำรล้ำนนำโดย คุณสุพันธ์ 
ฉิมดี ผู้เชี่ยวชำญอำหำรล้ำนนำ นอกจำกน้ี ยังมีกำรสำธิตกำรท�ำข้ำวหนุกงำ และเปิดโอกำสให้ผู้เข้ำร่วมทุก
ท่ำนได้ลิ้มลองอำหำรอำหำรแอฟริกันอเมริกันและอำหำรล้ำนนำ ในวันพุธที่ 6 มีนำคม 2562 เวลำ 13.00-
16.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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สถำบันภำษำ มช. จัดโครงกำร Nanyang Tech-
nological University’s Prelude Program ร่วม
กับ Nanyang Technological University ได้เรียน
เชิญ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) ให้กำรบรรยำยใน
หวัข้อ Lanna Dance แก่นักศกึษำจำก Nanyang Tech-
nological University (NTU) เพื่อให้นักศึกษำชำวต่ำง
ชำติที่เข้ำมำศึกษำในมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ได้รับควำม
รู้ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ (ด้ำนดนตรีและนำฏศิลป์) 
ในวันที่ 25 ธันวำคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษำจำก The National University 
of Malaysia ประเทศมำเลเซีย ที่เข้ำร่วมกิจกรรม “FUU Global Tour 2019” แลกเปล่ียนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของไทย โดยกำรน�ำของคณะนิติศำสตร์ มช. ในวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 2562 ณ 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้กำรต้อนรับ
และจัดกิจกรรมด้ำนศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้ำร่วม
ประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER 
CONFERENCE ที่เข้ำร่วมประชุมและท�ำกิจกรรม
ต่ำงๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ควำมรู้ด้ำน
สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำและควำมรู ้
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 20 มีนำคม 2562  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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นำยสนั่น ธรรมธิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้
รับรำงวัลติโลกรำชำนุสรณ์ ซึ่งเป็นรำงวัลเชิดชูเกียรติให้
แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำและสังคม โดย
ส�ำนักศำสนศึกษำวัดเจ็ดยอด พระอำรำมหลวง พร้อม
ด้วยคณะกรรมกำรทุนนิธิติโลกรำชำนุสรณ์ ได้จัดขึ้นใน
งำนฉลองเปรียญธรรม และพิธีถวำยทุนกำรศึกษำ แก่
พระภิกษุสำมเณร จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงสุภัทรำ  
ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดเจ็ดยอด พระอำรำม
หลวง จ.เชียงใหม่ เม่ือวันที่ 28 กันยำยน 2561

กิจกรรมแสดงความยินดีเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร 
และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร

วัฒนธรรมมอบกระเช ้ำขอบคุณแด ่ ศ.คลิ นิก  
นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ ในโอกำสท่ีครบวำระกำรด�ำรง
ต�ำแหน่งประธำนกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักฯ 
ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 
16 ตุลำคม 2561

คณะผู ้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ร่วมแสดงควำมยินดีกับนำยสน่ัน ธรรมธิ ที่
ได้รับรำงวัลติโลกรำชำนุสรณ์ ซึ่งเป็นรำงวัลเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศำสนำและสังคม 
ในวันท่ี 16 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

บุคลำกรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมมอบกระเช้ำแสดงควำมยินดีกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ 
เศวตเศรนี ที่ได้รับต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะแซม 
ที่ได้รับต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันท่ี 16 ตุลำคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำร Happy 
CPAC โดยมีกิจกรรม Happy Soul พำชมวิถีชีวิตชุมชน
เข้มแขง็บ้ำนแม่แจ่ม เพิม่พนูขวญัก�ำลังใจของผู้ปฏบิตังิำน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในกำรท�ำงำน และช่วยปรับปรุง
ศักยภำพของผู้ปฏิบัติงำน โดยน�ำบุคลำกรส�ำนักฯ เข้ำ
ชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้ำนแม่แจ่มและเรียนรู้วิถีชีวิต
ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่เน้นสร้ำงควำมสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งำน ช่วยเปิดโลกทัศน์ในมุมมองต่ำงๆ ได้มำกยิ่งขึ้น ใน
วันที่ 25 มกรำคม 2562 ณ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรำงวัลบุคลำกรดี
เด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2561 ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ให้แก่นำงสำวชตุมิำ พรหมำวัฒน์ และนำยปัญญำ แก้วค�ำ  
ในวันศุกร์ที่ 9 มกรำคม 2562

ผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมแสดงควำมยินดีกับผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำณพ มำนะ
แซม รองผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในโอกำสที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นนักศึกษำเก่ำดีเด่น
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ประจ�ำปี 2561 สำขำส่งเสรมิศลิป
วัฒนธรรมและส่ิงแวดล้อม
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ส�ำนกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ 
จัดโครงกำรสัมมนำเพื่อพัฒนำองค์กร ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมำณ 2562 โดยมีผู ้
ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักฯ น�ำคณะผู้บริหำร และบุคลำกรเข้ำศึกษำดูงำน 
ณ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์บ้ำนชินประชำ พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว 
พิพิธภัณฑ์เพอรำนำกันนิทัศน์ และแหล่งสถำปัตยกรรม
ของจังหวัดภูเก็ต ระหว่ำงวันที่ 7-10 มีนำคม 2562  
ณ จังหวัดภูเก็ต

ผู้ชวยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักฯ เป ็นประธำนเป ิดกำรอบรมโครงกำร
อบรมเชิงปฏิบัติกำรกำรฝึกซ้อมตำมแผนฉุกเฉินเพื่อ
ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจ�ำ
ปีงบประมำณ 2562 ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจำกทีมวิทยำกร
ศนูย์ฝึกอบรมวชิำกำรและเผยแพร่ ส�ำนกังำนป้องกนัและ
บรรเทำสำธำรณภัยเทศบำลนครเชียงใหม่ มำให้ควำมรู้ 
สำธิตกำรฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกำสให้บุคลำกรส�ำนักฯ 
ได้ฝึกซ้อมแผนฯ โดยกำรจ�ำลองสถำนกำรณ์ตำมจริง ใน
วันอังคำรที่ 12 กุมภำพันธ์ 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.
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รองอธิกำรบดี (อำจำรย์ ดร.เอกชัย มหำเอก) 
ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งท่ี 
2/2561 เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ ติดตำมกำรบริหำรงำน 
และกำรด�ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์บริหำรงำนของ
ส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยกำร กรรมกำรและ
เลขำนุกำรฯ และรองผู้อ�ำนวยกำร เป็นผู้ช่วยเลขำนุกำร
คณะกรรมกำรฯ เข้ำร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 9 พฤศจิกำยน 2561

การจัดการประชุมคณะกรรมการอำ นวยการประจำ สำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รองอธิกำรบดี (อำจำรย์ ดร.เอกชัย มหำเอก) 
ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คร้ัง
ที่ 1/2562 เพื่อก�ำกับ ติดตำมนโยบำยกำรบริหำรงำน 
และกำรด�ำเนินงำนตำมยุทธศำสตร์กำรบริหำรงำนของ 
ส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรส�ำนักฯ ร่วม
กำรประชุมดังกล่ำว ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ในวันท่ี 22 กุมภำพันธ์ 2562

รองศำสตรำจำรย์โรม จิรำนุกรม รองอธิกำรบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงำนเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ในโอกำสนี้  
รองศำสตรำจำรย์โรม จิรำนุกรม ได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีกล่ำวสุนทรพจน์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับทั้งสองมหำวิทยำลัย 
ที่มีควำมสัมพันธ์อันยำวนำนกว่ำ30ปี โดยมี Dr.Oussouby Sacko อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรมหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ร่วมให้กำรต้อนรับ ระหว่ำงวันที่ 11-15 ตุลำคม 2561  
ณ มหำวิทยำลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญ่ีปุ่น

ร่วมกิจรรม งานต่างๆ
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นำงสำวฐำปนย์ี เครอืระยำ หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสรมิศลิป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยนำยสนั่น ธรรมธิ และบุคลำกร
ส�ำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรฯ ร่วมมอบพวงหรีด
แสดงควำมอำลัยรองศำสตรำจำรย์ ดร. อนำโตล โรเจอร์ 
เปลติเยร์ ในวันอังคำรที่ 27 พฤศจิกำยน ณ วัดพระสิงห์ 
จังหวัดเชียงใหม่

นำงสำววนิดำ เชื้อค�ำฟู หัวหน้ำงำนบริหำรทั่วไป 
เป็นผู ้แทนผู ้อ�ำนวยกำร เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำร 
“วันทรงดนตรี 10 มกรำคม 2518” เพื่อน้อมร�ำลึกใน
พระอัจฉริยภำพของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำ
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร โดยมีศำสตรำจำรย์
เกียรติคุณ นพ.อำวุธ ศรีศุกรี อุปนำยกสภำมหำวิทยำลัย 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำนพิธีเปิดงำนดังกล่ำว 
ในวันท่ี 10 มกรำคม 2562 ณ อำคำรเฉลิมพระเกียรติ 7 
รอบพระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์ เลขำนุกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยกำรฯ เข้ำร่วมพิธีท�ำบุญ 
วนัคล้ำยวนัสถำปนำมหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ ประจ�ำปี 2562 ทีจ่ดัขึน้เพือ่ควำมเพือ่ควำมเป็นสิริมงคลแก่คณะผูบ้รหิำร 
บุคลำกร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีดังกล่ำว ในวันที่ 24 มกรำคม 2562 ณ ศำลำธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวรนี ผู้อ�ำนวยกำร พร้อมด้วยบุคลำกรส�ำนักฯ เข้ำร่วมพิธีถวำยปริญญำปรัชญำ
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญำและศำสนำ)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ที่มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดข้ึน
เพือ่ถวำยปรญิญำบณัฑติกิตติมศกัดิ ์แด่เจ้ำอำวำสวดัพระธำตศุรจีอมทองวรวหิำร จ.เชยีงใหม่ พระพรหมมงคล (ทอง  
สิริมงฺคโล) โดยมีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธำนในพธิ ีพร้อมด้วยคณะผูบ้รหิำรและบคุลำกรมหำวทิยำลยัเชียงใหม่ พทุธศำสนกิชน ศษิยำนศุษิย์ ร่วมพิธี  
ณ มหำศำลำหทยันเรศวร์ วดัพระธำตศุรจีอมทองวรวหิำร อ�ำเภอจอมทอง จงัหวดัเชยีงใหม่ ในวนัที ่22 มีนำคม 2562 
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