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ดอกไม้ วิถีชีวิต 
และวัฒนธรรม





เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 มาจนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 นี้ ประชากรทั่วโลกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจการเงิน และธุรกิจการงานท่ีไม่คล่องตัว หลาย
หน่วยงานมีการปรับเปล่ียนระบบการท�างานด้วยการอยู่ท่ีบ้าน “WFH” ดังกล่าวน้ัน 
ส�านักส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ขอมส่ีวนร่วมสนบัสนนุให้สมาชกิ
วารสารร่มพยอมทุกท่านร่วมมือกันท�าตามมาตรการของประเทศ โดยหลีกเล่ียงการ
อยู่ในสถานที่ชุมชน และรักษาความสะอาด หม่ันล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง  
รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเช้ือไวรัสจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดจะดีขึ้นเป็นล�าดับ

เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีพุทธศักราช 2563 วารสารร่มพยอม ฉบับ
ที่ 1 ของปีท่ี 22 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) น้ี จึงขอน�าเร่ืองราวเกี่ยวกับ “ดอกไม้ 
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม” ท่ีสดชื่น สวยงาม มอบให้สมาชิกทุกท่านเพ่ือผ่อนคลายและ
ได้รับความแจ่มใส จากความงดงามสดชื่นของดอกไม้ ทั้งเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรม 
และดอกไม้ที่น�ามาท�าเป็นอาหารได้ โดยมีบทความที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ บทความเรื่อง บายศรีพื้น
เมืองเชียงใหม่ โดยคุณกฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ นอกจากน้ีนักเขียนประจ�า อาทิ อาจารย์
สนั่น ธรรมธิ กับบทความดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย รวมถึงบทความ
ที่มีสาระทางประวัติศาสตร์ผ่านภาพบันทึกเมืองเชียงใหม่ในอดีต ในเรื่อง หลวง 
อนุสารสุนทรกิจ(สุ่นฮี้) (พ.ศ. 2410 - 2477) กับฟิล์มกระจกและพระยาเจริญราช
ไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) (พ.ศ. 2412 - 2487) โดยรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล 
นักเขียนรับเชิญ คุณพรบัญชา ใหม่กันทา กับบทความเรื่อง ดอกไม้กับการประดับ
ตกแต่งเมืองเชียงใหม่  ในช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และ Chiang Mai Blooms 
ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับ ดอกไม้ กินได้ ที่เป็นอาหารสามารถน�า
มารับประทานได้จากแพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ และอาจารย์สุนทร บุญมี ที่น�าเสนอ 
แกงดอกผักปั๋งใส่จ๊ินส้ม สูตรอาหารล้านนาท่ีท่านสามารถลองไปท�าเองในช่วงอยู่บ้าน
หยุดเชื้อเพื่อชาติ  

ในนามบรรณาธิการบริหาร และกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก 
วารสารร่มพยอมจะได้รับสาระความรู้ ความผ่อนคลายในช่วงที่หลายๆท่านต้อง
ท�างานที่บ้าน ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีก�าลังใจที่ดีเข้มแข็งและ
ปลอดภัย เราทุกคนจะผ่านพ้นจากวิกฤตน้ีไปด้วยกัน

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
 ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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วารสาร “ร่มพยอม” จัดท�าขึ้นเพื่อน�าเสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หวังให้เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ ก�าหนดออกราย 6 เดือน ติดต่อส่งข่าวสารได้ที่ http://art-
culture.cmu.ac.th หรือ email: artculture.cmu@gmail.com หรือส�านักงานบรรณาธิการ ทัศนคติหรือ
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เรื่อง: อนุกูล  ศิริพันธุ์ 1

1 ดร.อนุกูล ศิริพันธ์ อาจารย์บรรยายพิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครล�าปาง

เครื่องใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา

ชาวพื้นเมืองมักจะเกรงกลัวต่อบาป เกรงกลัวต่อความ
ผดิทีต่นได้กระท�าในพระศาสนา  การปลกูฝังแนวคดิทีว่่า 
ถ้าได้สร้างหรอืประดษิฐ์สิง่ของเครือ่งใช้ ไว้คูก่บัพระพทุธ
ศาสนาแล้วจะท�าให้มชีวีติทีด่ขีึน้ ความเคารพจะถกูสร้าง
ขึ้นผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การสร้างพระพุทธรูป การ
สร้างพระนอน การสร้างรอยพุทธบาท การสร้างเจดีย์ 
(พระธาตุ) การสร้างคัมภีร์หรือพระธรรม ฯลฯ  การสร้าง
ส่ิงเหล่าน้ีท�าให้เกิดพิธีกรรมและขบวนการ ในพิธีกรรม
ดังกล่าวมักจะมีเครื่องประกอบพิธีอื่นๆ ที่ถูกสร้าง
ขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกจัดสร้างขึ้นอย่าง
ประณีต นอกจากการให้ความเคารพในพระพุทธ พระ
ธรรม แล้ว  พระภิกษุ – สามเณร ก็ถือได้ว่าเป็นศาสน
ทายาทในพทุธศาสนา  การประพฤตปิฏบัิตต่ิอพระสงฆ์ก็
มีธรรมเนียมปฏิบัติและมีเครื่องประกอบพิธี ในการที่จะ
เข้าสู่ความเป็นพระสงฆ์ เช่น การบวชลูกแก้ว  (บวชเณร)  
หรือ การเป็กตุ๊(บวชพระ) เครื่องใช้ในพิธีก็จะแตกต่าง
กันรวมไปถึงการให้ความเคารพสักการะต้นไม้ใหญ่ เช่น 
ต้นศรี (ต้นโพธ์ิ)  ต้นมะขาม, ต้นขนุน, ต้นขะจาว ฯลฯ   
ก็มีล�าดับขั้นตอน ในการท�าการสักการะบูชาตามพิธ ี
ที่ถูกก�าหนดขึ้นอย่างมีกฎระเบียบ ที่เรียกว่า “จารีต”  
หรือ “ฮีต” ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่าง
ในรายละเอียดของแต่ละพื้นถิ่น เครื่องใช้ที่ประกอบ
พิธีกรรมจะถูกประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันไป 
เช่น การตกแต่งเพื่อให้เกิดความงดงาม ความประณีต 
ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่คิดสร้างสรรค์ แต่
นัยยะที่แฝงอยู่ยังคงแนวคิดการสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชาอยู่นั่นเอง

“ครัวทาน” หรือ “ครัวตาน” เป็นช่ือเรียกเครื่องใช้
ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาท่ีถูกสร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น 
อย่างงดงาม ประณีต บรรจง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
และอุทิศถวายให้กับญาติผู้ล่วงลับไป หรืออุทิศให้กับ
ตนเอง เมื่อเดินทางไปสู่ภพหน้า การสร้างเครื่องใช้ใน
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ชาวล้านนาจะให้ความส�าคัญ
กับขบวนการและล�าดับพิธีหรือที่เรียกว่า “ประเพณี” 
ผสมผสานกับการนับถือเทวดา (การนับถือผี) ซึ่งเป็น
แนวคิดที่แฝงอยู่ กับการด�ารงชีวิต  การสร้างงานท่ีใช้ใน
พุทธศาสนาจะถูกก�าหนด ให้ใช้วัสดุท่ีมีค่า มีราคา  เช่น 
ทอง  เงิน หรือ อัญมณี ต่างๆ  เพราะมีความเชื่อว่า ของ
มีค่าเหล่านี้ เป็นของที่บริสุทธิ์ ควรคู่กับพระพุทธศาสนา 
ความเชื่อเรื่องการอุทิศถวายเพื่อให้ตนเอง ครอบครัว 
และ สังคม พบกับความสุขในขณะท่ีด�ารงชีวิตอยู่ใน
โลกมนุษย์  ชาวล้านนาเรียกว่า “ค�าผาถะนา” เป็นการ
อธิษฐานให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมและเคราะห์ร้าย
ต่างๆ แม้กระทั่งการขอให้ได้พบกับพระศรีอริยเมตรไตร  
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ในเขตภาคเหนือตอนบนจะให้ความส�าคัญกับ 
“พระธาตุ” หรือเรียกสั้นๆว่า “ธาตุ”  ดังมีค�าไหว้สักกา
ระบูชาพระธาตุส�าคัญ เช่น “ยกมือสิบนิ้วก๋ายกิ้วเกศา 
ข้าพเจ้าขอไหว้สักการะปูจา ธาตุตะโกง หงสา สะเก็ด  
(ดอยสะเก็ด)  ฮางฮุง (รอยพระบาท อ.แม่ริม)  จอมแจ้ง 
(แพร่)   จอมแว่ (พะเยา)  จ่อแฮ (แพร่)  ปูแจ  ขวยปู๋  ปู
ตับ  พระกัป (วังชิ้น)  พระพิมพ์ (วังช้ิน)  แหลมลี่  อันท่ี
งามฉะแหล่มก็คือ ธาตุดอยเล้ง  ข้ึนเม่ือวันเดือนเป็ง คือ
ธาตุหนองจั๋น  อันท่ีอยู่บนสวรรค์คือพระเกศแก้วจุฬา
มณี” จะเห็นได้ว่า เป็นการกล่าวค�าบูชาที่กล่าวถึงองค์
พระธาตุเป็นส�าคัญ ซึ่งคติการสร้างพระธาตุมักจะสร้าง
ไว้บนท่ีสูงหรือบนยอดดอยและนิยม เรียกชื่อตามชื่อ
ของดอย เช่น ดอยจิจ่อ  อ.เมืองปาน  จ.ล�าปาง  หรือ
เรียกชื่อพระธาตุตามชื่อของเมือง เช่น พระธาตุล�าปาง
หลวง พระธาตหุรภิญุไชย  คตกิารสร้าง “พระหาร” หรอื 
“วิหาร”  ในอดีตมักจะสร้างติดกับองค์พระธาตุ  เน่ือง
ด้วยให้ชาวบ้านมาประกอบพิธีกรรมในอาคารนั้นจึง
ท�าให้มีธรรมเนียมการสร้างวิหาร และสร้างศาสนสถาน
ต่างๆ เช่น ซุ้มประตูโขง, ก�าแพง, กุฏิ, ศาลาบาตร, วิหาร, 
โฮงเด็ง  (หอระฆัง)  ฯลฯ รวมเรียกว่า “วัด”  ในปัจจุบัน
จึงมีค�าว่า “วัด” น�าหน้าพระธาตุองค์ส�าคัญจึงใช้เรียก
ศาสนสถานทั่วไป เช่น วัดพระธาตุหริภุญไชย   จ.ล�าพูน 
วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย วัดพระธาตุเสด็จ  วัดพระ
ธาตุล�าปางหลวง  จ.ล�าปาง  เป็นต้น

ชาวพื้นเมืองเมื่อสร้างศาสนสถานขึ้นมาแล้วก็จะ
มีพิธีกรรมที่เรียกว่า “การตาน” (การทาน)  เพื่ออุทิศ
ถวายให้เป็นสมบัติในพระศาสนาและมักจะสร้างเครื่อง
ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การบันทึกหรือการ “จาร” 
เป็นการเขียนช่ือผู้สร้าง ปีที่สร้าง ค�าอุทิศถวาย เช่น   

“จุลสักกราช ๑๑๗๐ (พ.ศ. ๒๓๕๑)  ตัว ปีเปิกสีเดือน
ยี่เพงเม็งวันพุธ  ปถมะมูลสัทธาทั้งพายในและพายนอก
ปายในมีสาธุเจ้าโพธิ  เป็นเคล้าเปนประธาน .......วาสิต
ธุตนเปนสัทธาหนพายนอกเล้า  มีอุบาสกะ  อุบาสิกาชุ
คนก่ได้เปนสัทธาทานยังหีดลูกนี้ไว้กับพุทธสาสนา ขอ
หื้อเปน.............ประโยชนะติวิธสุข ๓ ประการ คือว่าสุข
อันมีในเมืองฟ้าและเมืองคน  สุขอันที่ในที่แล้วคือเวียง
แก้ว  อมัตตมหาเนรพาน  จุ่งจักมีดีหลีแด่เท๊อะ  กุสล
บุญรวายสี  อันนี้มีมากก่จักแปลปลายไปรอดไปเถิงยัง
สัพพะหมู่ญาติกาวงสา  พ่อแม่พี่น้อง  ครูบาอาจารแห่ง
หมู่ข้าทั้งหลาย  อันจุติตายไปสู่ปรโลกพายหน้า  จุ่งหื้อ
ได้เสวยทิพสัมปติ  สุขอันมากนัก  หื้อเสมอดังนันตาธิ
ราช นั้นเท๊อะ...............กสลบุญ ......... อันมากนักจุ่งห้ือ
แปลไปรอดไปเถิงยังเทวดาและเทวบุตรทั้งหลาย  อันมี
ในจักวาลทั้งหลาย  มีมังคุลจักวาลเป็นต้นมีต้นว่า  ภูมา
เทวดา  รุขเทวดา อันรักสาเทวา สอกามาวะจรเทวดา
คือพระยาอิน  พระยาพรม พระยายมราช และ ๖ ตน
แล จตุโลกบานทั้ง ๖ นายหนังสือ ๓๒ ล้อมพระยายม 
สรีคุตอันมาตนางธรณีเปนต้น  สัพพะสัตทั้งหลาย มี
ต้นว่า สัตตัวสุ ตัวรี ตัวพี ตัวผอม มีตีนดี อันหาตีนบ่ได้  
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ตัวน้อย ตัวใหญ่ ตังมวล  ผู้ข้าท้ังหลายได้ฆ่า  ได้ตี  ได้ย�่า  
ได้ยี  ได้ขุด  ได้กุน  สัญจิจจะ อันใส่ใจก่ดี อสัญจิจจะอันบ่
ใส่ใจก่ดี  จุ่งหื้อกุสลบุญอันนี้ไปรอดไปเถิงแล้ว  จุ่งกุสลบุญ
ไป ............ หื้อได้เสวยสุขอันมากนักเท๊อะ  จุ่งหื้อหายยัง
กรรมและเวรซึ่งกัน ไปมาลวดเอา ........... ลยาณ............
ตราบเถิงนิพพาน” เป็นการเขียนค�าถวายหีบพระธรรม 
ของวัดป่าจ�่า อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง เป็นต้น

จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและยึดถือสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบันและถูกปรับเปล่ียนตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน  

ประเพณี “ขึ้นธาตุ” หรือประเพณีสรงน�้าพระธาตุ ในภาคเหนือตอนบนมีประเพณีสรงน�้าพระธาตุองค์ส�าคัญๆ 
เช่น  
ประเพณีเดือน 4 เป็ง สรงน�้า ธาตุวัดบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง  
ประเพณีเดือน 5 เป็ง สรงน�้าพระธาตุเสด็จ จ.ล�าปาง พระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่ 
ประเพณีเดือน 6 เป็ง สรงน�้า พระธาตุเจ้าช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน 
ประเพณีเดือน 8 เป็ง สรงน�้า ธาตุเจ้าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุวัดแก้วดอนเต้า จ.ล�าปาง 
ประเพณีเดือน 9 เป็ง สรงน�้า พระธาตุดอยม่วงค�า พระธาตุธาตุม่อนพระยาแช่ จ.ล�าปาง 
เดือนย่ีเป็ง สรงน�้าธาตุเจ้าล�าปางหลวง สรงน�้าพระเจ้าไม้แก่นจันทร์วัดป่าตันหลวง อ.แม่ทะ จ.ล�าปาง เป็นต้น 

ในพิธีสรงน�้าหรือพิธีกรรมทางศาสนาส�าหรับการ
สมโภชพระธาตุ รวมถึงการ สมโภชพระประธานใน
พระวิหารหรือพระพุทธรูปองค์ส�าคัญ ในงานเดียวกัน 
การประดิษฐ์และสร้างเครื่องใช้เพ่ือถวายองค์พระธาตุ
อาจจะใช้ของเดิมที่เคยใช้มาในอดีตหรือจะสร้างขึ้นใหม่
ทดแทนเครื่องใช้เดิมที่ช�ารุดลง เช่น การสร้างผ้าเวียน
ธาตุ (ผ้าห่มพระธาตุ) การสร้างรางสรงน�้าพระธาตุ (ฮาง
สรง)  หรอือาจจะใช้สรงน�า้พระพทุธรปูองค์ส�าคญั เครือ่ง
ใช้ประกอบพิธีในการสมโภชพระธาตุ เช่น ขันขอศีล,  

ขนัแก้วทัง้สาม, ขนัห้าโกฐาก ฯลฯ  นอกจากนีย้งัมเีครือ่ง
ประกอบพิธีกรรมที่มีความส�าคัญอันแสดงถึงความเป็น
วรรณะ กษัตริย์ ที่ชาวพื้นเมืองแสดงถึงการสักการะตาม
จารี  มักเรียกว่า “เครื่องหลวง” เป็นเครื่องสักการะที่
ถือได้ว่าเป็นแบบแผนที่ถูกก�าหนดขึ้น ผ่าน ขบวนการ
จากแนวคิดดังเดิม ที่ว่าด้วย องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าอดีตคือเจ้าชายสิทธัทถะ เกิดในวรรณะกษัตริย์  
การสร้างและจ�าลองที่อยู่ ที่พักอาศัยต้องอยู่ในปราสาท
หรือก�าหนดเป็นที่นั่งบนบัลลังก์  
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และมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น อาสนา, จองค�า, 
แท่นค�า, สังเค็ต หรือ เตียงพระเจ้า และมักจะสร้าง
เครื่องสูง หรือเครื่องเทียมยศ ที่เรียกว่า “ปัดป้าว จามร”  
ภายในเตียงพระเจ้า มักจะมีเครื่องสักการะ อื่นๆ เช่น 
บาตร  ตาลปัตร  ผ้าไตร  อาสนะรองน่ัง  เสื่อ หมอน  
น�้าต้น ขันหมาก กระโถน  รองเท้า ไม้กวดแข็ง ไม้กวด
อ่อน ฯลฯ  นอกจากน้ี ยังมีเคร่ืองสักการะ อื่นๆ เช่น ต้น
เทียน ต้นผึ้ง  ต้นดอก หรือ ขันดอก (ขันเลี่ยม)  หมาก
สุม พลูสุม นอกจากนี้ การสรงน�้าพระธาตุ ยังมีพิธีกรรม
อื่นๆ เช่นพิธีสวดเบิก ก็จะมีเครื่องใช้ประกอบพิธี เช่น 
จองเบิก, สัตตภัณฑ์ หรือพิธีไขต๋าพระเจ้า ก็จะมี แว่น
สายต๋าพระเจ้า กรวย ผ้าขาวปิดหน้าพระเจ้า หรือ พิธี
กวนข้าวทิพย์ บางแห่งจะมีต้นครัวตาน วางรายรอบองค์
พระธาตุ เป็นต้น 
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ประเพณีการฟังเทศน์  และประเพณีการเทศน์มหาชาติ 
ซึ่งชาวพื้นเมืองมักนิยมฟังเทศน์ เพราะมีความเชื่อว่า “การ
ฟังเทศน์จะได้อนิสงส์จากการฟังมาก หรือ เรียกว่า การตั้ง
ธรรมหลวง” มักจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือเดือน
ยี่เป็ง  การเทศน์มหาชาติมีเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมท่ีมีราย
ละเอียดมาก และใช้เวลาในการเตรียมการยาวนาน และมัก
จะสร้างเครื่องประกอบพิธีท่ีท�าข้ึนอย่างถาวร เช่น การสร้าง
หีดพระธรรม (หีบพระธรรม), การสร้างคัมภีร์ใบลาน ไว้
ส�าหรับอ่านธรรม การสร้างผ้าห่อคัมภีร์, ไม้ปะกับธรรม, ไม้
ปัญจักธรรม หรือแม้กระท่ังการสร้างธรรมาสน์ เพื่อให้พระ
ภิกษุ - สามเณรขึ้นไปใช้เทศน์  การเทศน์มหาชาติ ชาวบ้าน
มักจะตกแต่งบรรยากาศในวิหาร จ�าลองเป็น ป่าหิมพานต์ 
ประดับด้วยกระดาษฉลุ รูปสัตว์ต่างๆ ช่อหลากสี หรือที่เรียก
ว่า “ช่อพัน” มีสัญลักษณ์รูปกระต่าย และรูปนกยูง อยู่ภาย
ใต้ช่อพัน การตั้งสัตตภัณฑ์บูชาเขาสัตตบริภัณฑ์ท้ัง  7  การ
เทศน์แต่ละกัณฑ์เป็นการบรรยายและเล่าเรื่องราวของพระ
เวสสันดร ในการบ�าเพ็ญเพียร จึงได้สร้างภาพเขียนลงบน
ผืนผ้าเพื่อใช้ประกอบการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ที่เรียกว่า 
“ภาพพระบฎ” หรือ “ตุงค่าว” หรือ “ภาพชูชก” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ฟังได้จิตนาการตามเรื่องราวของการเทศน์  
หรือการสร้างโคมไฟ หรือโคมลอย ถวายเป็นพุทธบูชาหลัง
จากการเทศน์ จบลง  
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การสร้างเครื่องประกอบพิธีกรรมในพระพุทธศาสนา 
มีทั้งที่สร ้างขึ้นอย่างถาวรและการสร้างขึ้นเพื่อใช้เฉพาะ
พิธีกรรม เช่น พิธีสืบชะตา มักจะสร้างเป็นซุ้มไม้ สามหรือส่ีขา 
การเตรียมเครื่องประกอบพิธี อ่ืนๆ เช่น ต้นกล้วย, ต้นอ้อย, 
บันได, ไม้ค�้าขนาดเล็ก, ช่อ, ตุงค่าคิง, หม้อเงิน, หม้อทอง,  
เสือหมอน, สะตวง และ “ขันตั้ง” ถือเป็นเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่ส�าคัญ ใช้ทั้งในพุทธศาสนาและ ความเชื่อการนับถือ
ผีและเทวดา ขันต้ัง เป็นเคร่ืองบูชาครู ท่ีคนพื้นเมืองจะให้ความ
ส�าคัญกับการนับถือครูบาอาจารย์  ทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรม
ทั้งทางพุทธศาสนา และการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ
นบัถอืผ-ีเทวดา มกัจะต้องท�าการสกัการะบชูาครเูป็นอนัดบัแรก 
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นอกจากพิธีกรรมท่ีจัดข้ึนตามประเพณีแล้ว ชาว
พื้นเมืองยังมีประเพณีที่จัดขึ้นตามโอกาส เช่น ประเพณี
แต่งงาน การจัดพิธีแต่งงาน นอกจากจะจัดเลี้ยงเป็น
ประเพณีนิยมแล้ว ยังใช้เครื่องประกอบพิธีกรรมท่ีแสดง
ถึงการเริ่มต้นชีวิต เช่น การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ และ
พิธีผูกข้อมือคู่บ่าวสาว เป็นต้น หรือประเพณีงานศพ ก็จะ
จดัสร้างเครือ่งประกอบพธิสี�าหรบัการส่งผูท้ีล่่วงลบัไปสูภ่พ
หน้า เช่น การสร้างปราสาท หรือปากบานไว้ให้เป็นท่ีอยู่ท่ี
อาศัย  และมักจะจัดสร้างเครื่องใช้อื่นๆ ส�าหรับผู้ท่ีจากไป 

การสร้างเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมทาง
พระพุทธศาสนา ของชาวล้านนามักจะสร้างขึ้น
ให้สอดคล้องกับพิธีกรรมท่ีจัดข้ึน ในห้วงเวลา
ที่ถูกก�าหนดขึ้น เครื่องใช้บางอย่างจะใช้ท้ังงาน
มงคล และงานอวมงคลเช่น ชุดเครื่องสักการะ
ที่เรียกว่า “ต้นเทียน ต้นผึ้ง” ใช้ท้ังงานบวชพระ 
บวชเณร และงานสมโภชพระธาตุ รวมไปถึงงาน
อวมงคล เช่น การตานธรรมกรรมวาจา หรอื การ
สร้างสะเปา (ส�าเภา)  มักจะประดิษฐ์เครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกัน จะเห็นได้ว่า 
เครื่องใช้ประกอบพิธีที่มีอยู่อย่างมากมาย และ
ใช้ใน “วัด” เป็นส่วนใหญ ่
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เครือ่งประกอบพธิกีรรมท่ีถกูสร้างขึน้เพือ่อทุศิถวาย
ไว้กับวัด มีวัตถุประสงค์ของการสร้างท่ีแตกต่างกัน ของ
บางชิ้นสร้างขึ้นเพ่ือเป็นสัญลักษณ์ทางพุทธศาสนา
และแฝงแนวคิดทางด้านจักรวาลคติ เช่น สัตตภัณฑ์, 
ธรรมาสน์ เป็นต้น บางช้ินสร้างข้ึนเพื่อเป็นภาชนะ 
รองรับดอกไม้ เช่น ขันข้อศีล, ขันแก้วท้ังสาม, ขันดอก 
เป็นต้น บางชนิดสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระพุทธรูปส�าคัญ 
เช่น มณฑปปราสาท หรือเก็บคัมภีร์ เช่น หีบธรรม 
นอกจากสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้องค์ประกอบทางพิธีกรรม
มีความสมบูรณ์และเกิดจากแรงศรัทธาของชาวพุทธ
ตามประเพณีแล้ว ยังมีเครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย ที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามคติแนวคิดบนพื้นฐาน
ของแต่ละท้องถิ่นที่เรียกว่า “ครัวตาน”  ซ่ึงมีโครงสร้าง
ความเชื่อเดียวกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียด ขั้น
ตอนของธรรมเนียม และประเพณีปฏิบัติ ตามยุค ตาม
สมัย ขึ้นอยู่กับรากฐานทางเศรษฐกิจ และค่านิยมทาง
สังคม ที่มีส่วนก�าหนดให้เกิดการสร้างเครื่องใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีจ�านวนเพิ่มมากข้ึน
ตามแบบแผนที่เคยปฎิบัติมาในอดีตหรือลดลงตาม
กระแสและค่านิยมคนชาวพุทธในปัจจุบัน

ในอนาคตเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมทางพุทธ
ศาสนา จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ แต่ถ้าไม่มี
การสร้างขึ้นมาทดแทนและถวายเป็นทาน อย่างอดีต
แล้ว ความยั่งยืนทางพุทธศาสนาก็จะลดลงและความ
เป็นชาติ ก็จะกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ ท่ีไม่สามารถ
สัมผัสได้ ทั้งทางกายและทางใจ อย่างในอดีตอีกต่อไป
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เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

1  รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ทีมงานผู้จัดท�าหนังสือภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่โดยหลวงอนุสารฯ

หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮ้ี)
(พ.ศ.2410-2477) กับฟิล์มกระจก
และพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) 
(พ.ศ.2412-2487) 

y 1. ฟิล์มกระจก

จากหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุฯ ของส�านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ท�าให้ทราบ
วิวัฒนาการและประเภทของฟิล์มกระจกดังน้ี

1.1 วิวัฒนาการของฟิล์มกระจก  
พ.ศ.2370 นายโจเซฟ นีซฟอร์ เนียฟซ์ (Joseph 

Nicephore Niepce) ใช้สารบิทูเมน (Biyumen) เป็น
สารไวแสงส�าหรับบันทึกภาพ โดยฉาบสารบิทูเมน  
(Biyumen)บนแผ่นโลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว 
บริเวณใดถูกแสงของสารบิทูเมน (Biyumen) จะเกิด
การแข็งตัว และบริเวณที่ไม่ถูกแสงจะเกิดการอ่อนตัว 
เพราะถูกสารไลต์ ปิโตรเลียม (Light petroleum) ผสม
กบัน�า้มนัลาเวนเดอร์ (Laveder) ละลายออกไปสองปีต่อ
มา พ.ศ.2372 นายหลุยส์ ฌาคส์ มองค์ ดาแกร์ (Louis 
Jacques Manda Daguerre) ร่วมงานกับนายโจเซฟ 
นีซฟอร์ เนียฟซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ค้นคว้า
เรื่องการใช้วัสดุไวแสงพวกซิลเวอร์คลอไรด์ในการบันทึก
ภาพ ต่อมานายโจเซฟ นีซฟอร์ เนียฟซ์ตาย 

นายหลุยส์ ฌาคส์ มองค์ ดาแกร์ ค้นคว้าต่อโดยใช้
ซิลเวอร์ไอโอไดเป็นสารไวแสง โดยน�าแผ่นเงินอังด้วย
ไอของไอโอดินแล้วน�าไปติดตั้งใส่ส่วนหลังของกล้อง
ถ่ายภาพแบบดาแกร์ หันด้านไวแสงเข้าหาเลนส์  สร้าง
ภาพโดยน�าแผ่นเงินที่ถ่ายภาพแล้วไปอังเหนือไอปรอท  
ท�าให้ไอปรอทไปเกาะที่ผิวหน้าของแผ่นเงิน จากนั้น 
น�าแผ่นเงินไปคงสภาพด้วยสารละลายของเกลือแกง ใช้
ไฮโปเพื่อละลายซิลเวอร์ไอโอดีนส่วนที่ไม่ถูกแสงให้หมด
ไปก็จะได้ภาพถ่ายคงตัวถาวร 

ต่อมาพัฒนาใช้แผ่นสังกะสีแทนแผ่นเงิน เพื่อ
ประหยัดต้นทุน แต่การถ่ายรูปแบบดาแกร์โรไทพ์ ถ่าย
ได้เพียงครั้งละ 1 รูปและอัดส�าเนาไม่ได้

ต่อมานายฟ็อกซ์ ทัลบอต (Fox Talbot) ชาว
อังกฤษค้นพบวิธีการถ่ายภาพที่เรียกว่า ทัลโบไทป์
(Talbotype) ซึ่งเป็นการผลิตภาพถ่ายลงบนกระดาษ
ที่อาบด้วยซิลเวอร์คอลไรด์ ท�าให้สามารถส�าเนาภาพได้  
ต่อมาพัฒนาเป็นการใช้กระจกอาบน�้ายาเป็นตัวรับแสง 
เรยีกว่า “ฟิล์มกระจก” แล้วน�าไปอดัภาพลงบนกระดาษ  

1.2 ประเภทของฟิล์มกระจก
ก. กระจกเปียก  เกิดข้ึนเมื่อ นายเฟรดเดริค สก๊อต 

อาร์เชอร์  ชาวอังกฤษท�าการทดลองใช้กระจกเป็นวัตถุ
รองรับในการถ่ายภาพแทนแผ่นโลหะ และใชส้ารละลาย
โคโลเดียน (Collodion) เป็นตัวช่วย กระจกเปียกจึง
ประกอบด้วยแผ่นกระจก  สารโคโลเดียน (Collodion)
และสารละลายเงิน เมื่อมีแสงตกกระทบจะท�าให้ภาพที่
ได้มโีทนสนี�า้ตาล วธินี�ากระจกถ่ายรูปต้องจุม่แผ่นกระจก
ลงในสารเคมใีนห้องมดื แล้วน�าไปใช้ในการถ่ายภาพทันที
ขณะที่กระจกยังเปียกอยู่ 

ข. กระจกแห้ง ดร.ริชาร์ด ลีช แมดด็อกซ์ (Dr.
Richard Leach Maddox) ใช้วัสดุไวแสงที่เป็นเจลาติน 
แทนการใช้สารโคโลเดียน (Collodion)ซึ่งมีกลิ่นเหม็น  
ต่อมานายชาร์ล เบนเน็ต (Charl Bennet) ได้น�ากระจก
แห้งที่ฉาบสารเคมีมาล้างในขณะที่ยังหมาด เพื่อล้าง
เกลือเงินที่อยู่ในอีมัลชัน ออกให้หมด เพื่อไม่ให้กระจกมี
รอยต�าหนิและปรับปรุงเรื่องความไวแสง จนเกิดกระจก
แห้งส�าเร็จรูป  กระจกแห้งจึงประกอบด้วยแผ่นกระจก 
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เจลาตินที่ใช้เคลือบ และสารละลายเงิน ซ่ึงภาพท่ีได้จะ
เป็นสีโทนสีเทาไปถึงสีด�า ใช้งานสะดวกกว่ากระจกเปียก

1.3 การถ่ายภาพในประเทศสยาม
ผู้น�ากล้องถ่ายรูปแผ่นเงินแบบดาแกโรไทพ์มาใช้ใน

สยามยุคแรก มีดังนี้
1. ฌ้อง บาปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ (Jean Baptiste 

Pallegoix) (พ.ศ.2348-2405) เข้ามาสยามเม่ือ พ.ศ.
2372 เป็นอธิการวัดคอนแซ็ปชัญ มาประจ�าท่ีโบสถ์
อัสสัมชัญเมื่อ พ.ศ.2381 ต่อมา พ.ศ.2384 ได้รับแต่ง
ตั้งเป็นประมุขมิสซังสยามตะวันออก สนใจกล้องถ่าย
รูปจึงสั่งบาทหลวงอัลบรันด์ ซื้อกล้องถ่ายรูปที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ฝากมากับบาทหลวง หลุยส์  ลาร์นอดี (L’abbe 
Larnaudie) น�าเข้ามาถึงสยามเม่ือ พ.ศ.2388 

2. พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) 
(พ.ศ.2362-2439) บุตรของพระยามหาอ�ามาตยธิบดี 
(ป้อม) สนใจวิชาช่าง เรียนวิชาถ่ายรูปกับบาทหลวง 
หลุยส์  ลาร์นอดี (L’abbe Larnaudie) (แสดงว่านอก
จากสังฆราชปัลเลอกัวซ์แล้ว บาทหลวง หลุยส์  ลาร์นอ
ดี (L’abbe Larnaudie) ก็เป็นช่างภาพรุ่นแรกในสยาม
อีกคนด้วย) (ดู ผลงานภาพถ่ายใน Joachim K.Bautze 
“Khun Mote,the First Thai Photoprapher:A 
Glimps of  his Early Work on Paper” in JSS  
Volume 107 Part 1:2019 pp.119-132)

3. พระปรีชากลการ (สำาอาง อมาตยกุล) (พ.ศ.
2384-2422) บุตรของพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด  
อมาตยกุล) จบวิศวกรรมมาจากสก๊อต ประเทศอังกฤษ  
(คงได้เรียนรู้วิชาถ่ายภาพจากประเทศอังกฤษมาด้วย)

มีภริยาคนหน่ึงช่ือแฟนนี่ น็อกซ์ ลูกสาวของโทมัส 
ยอร์ช น็อกซ์ กงสุลอังกฤษประจ�ากรุงเทพฯ พ.ศ.2419 
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีคุมการท�าเหมือง
ทองค�า ต่อมาถูกร้องเรียนและต้องโทษประหารชีวิตโดย
พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ผู้เป็นบิดา
ได้รับผลกระทบถึงถูกถอดยศด้วย

4. ฟรานซิส จิตร ซึ่งต่อมาเป็นหลวงอัคนีนฤมิตร  
(จติร) (พ.ศ.2373-23 พ.ค.2434) (ด ูก.ศ.ร.กหุลาบ เขยีน
ในหนงัสอืสยามประเภท ฉบบัเดอืน เมษายน พ.ศ.2444 )

ฟิล์มกระจกมีความเปราะบาง แตกง่าย แต่เป็น
วัสดุในการบันทึกภาพที่มีคุณภาพมากกว่าฟิล์มชนิดอื่น 
ไม่เส่ือมสลายง่าย และอัดภาพได้จ�านวนมาก (ส�านัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ฟิล์มกระจก
จดหมายเหตุ:หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์  
กรุงเทพ:ส�านักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่2 
พ.ศ.2559 ภาคผนวก หน้า 348-251)

คนที่สามารถใช้กล้องถ่ายรูปแบบดาแกโรไทพ์และ
ฟิล์มกระจก นอกจากมีทรัพย์ และมีปัญญาในการเรียน
รู้แล้วต้องมีคนสอนหรือแนะน�าด้วย

y 2. พระยาเจริญราชไมตรี (จำานง อมาตยกุล) 

(พ.ศ.2412-2487) ผู้ที่ไปเรียนวิชากล้องถ่ายรูป
จากประเทศอังกฤษ

จ�านง อมาตยกุล เป็นบุตรชายคนโตของพระยา
เพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.2390-2468)

พระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.2390-
2468) เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยากระษาปณกิจโกศล  
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(โหมด อมาตยกุล) กับคุณหญิงพลอย (ธิดาพระยา 
โชฎึกราชเศรษฐี:ทองดี ไกรฤกษ์) และเป็นน้องชายของ
พระปรีชากลการ (ส�าอาง อมาตยกุล) (พ.ศ.2384-2422) 

จ�านงเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม รศ.88 (พ.ศ.2412)  
ที่บ้านตระกูลอมาตยกุล ริมฝั่งแม่น�้าเจ้าพระยา หน้า
วัดเลียบ (วัดราษฎร์บูรณะ) นางเปลี่ยน มารดา เป็น
ภรรยาคนแรกของพระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) 
แต่มิได้เป็นเมียแต่งหลังจากจ�านงเกิดแล้ว พระยาเพชร
พิไชย (เจิม อมาตยกุล) แต่งงานกับนางสาวถนอม อมาต
ยกลุ บตุรคีนใหญ่ของพระยาธรรมสารนติภิกัดสีตัยธาดา  
(ตาด อมาตยกลุ) และคณุหญงิอิม่ คณุหญงิถนอมจงึได้เป็น 
คุณหญิงรับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า

พระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.2390-
2468)  มีเมียท่ีมีชื่อในบัญชี  7 คน มีลูก 22 คน   จ�านง
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับหมอแมคโดแวน ท่ีบ้านมิชชั่น
นารี ตั้งแต่ 8 ขวบ จนสามารถอ่านเขียนและพูดภาษา
อังกฤษได้

พ.ศ.2428 ขณะอายุ 14 ปี พ่อส่งไปเรียนท่ีประเทศ
องักฤษ (ปีทีพ่ระยาปฏภิาณพเิศษ: อเลก็แซนเดอร์ อมาต
ยกุล เกิด) จ�านงพักกับครอบครัวชาวอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ.
2428 เรียนวิชากฎหมาย ส�าเร็จปริญญาด้านกฎหมาย 
เมื่อ พ.ศ.2433

จ�านงมีปู ่คือพระยากระษาปณกิจโกศล (โหมด  
อมาตยกุล) (พ.ศ.2362-2439) เป็นคนไทยคนแรกท่ี
เป็นช่างถ่ายรูปในสยาม และมีลุงคือพระปรีชากลการ 
(ส�าอาง อมาตยกลุ) (พ.ศ.2384-2422) เป็นช่างถ่ายรปูรุน่
ต่อมา ดังนั้นเมื่ออยู่อังกฤษ จ�านง อมาตยกุล จึงใช้เวลา
ว่างเรียนวิชาการถ่ายรูป และวิชาสะกดจิต (ฮิปโนติสม์)  
นับเป็นนักเรียนไทย 10 คนแรกท่ีได้เรียนต่างประเทศ
ยุคนั้นและเป็นช่างถ่ายรูปรุ่นท่ี 3 ของตระกูลอมาตยกุล

y 3. นายจำานง  อมาตยกุล

 (พ.ศ.2412-2487) กลับประเทศสยามเข้ารับ
ราชการ

พ.ศ.2433 นายจ�านงกลับประเทศสยาม แต่งงาน
ครัง้แรกกบั นส.มรกฎ บตุรขีองเจ๊สวั ซึง่มกีจิการค้ามัน่คง 
และฝึกงานฝ่ายยุติธรรม จนสอบได้เนติบัณฑิต ใน พ.ศ.
2439 จึงเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม เม่ือ พ.ศ.
2440 ขณะอายุได้ 28 ปี

พ.ศ.2441 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เป็นหลวง
จรรยา   อธิบดีผู้พิพากษา จังหวัดจันทบุรีระหว่างที่อยู่
จันทบุรี มีภรรยาคนที่สองช่ือ เปล้ือง มีลูก 6 คนคือ  โป๊ะ 
(ช.)  ดนตรี (ญ.)   จรัล(ช)   จรูญ (ช.)(เกิดที่เชียงใหม่เมื่อ 
ก.พ.ปลายปี 2444)  ประจวบ (ช.) บรรเลง(ญ.)

ขณะน้ันมีลูกที่เกิดจากคุณมรกฎ 4 คนคือ เฉลิม 
(ต่อมาเป็นพระดุลยกิจสัจจารักษ์)  ปุ๋ย (ต่อมาเป็นภริยา
ของพระนิติสารเนติวุฒิ:สุปรีดา บุรณศิริ) ลมัย และเล็ก 
(ถึงแก่กรรม)

พระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง)
อธิบดีและข้าหลวงพิเศษมณฑลพายัพ (พศ 2442-2445)

y 4. หลวงจรรยา (จำานง อมาตยกุล) 

(พ.ศ.2412-2487) ย้ายมาดำารงตำาแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ  เมื่อ 
พ.ศ.2442   

พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล)  (ต่อมา
เป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ เวลานั้น
นายสุ่นฮ้ี  ชัวยงเสง อายุ 32 ปี ได้เรียนรู้วิชาการถ่ายรูป 
กับหลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา
เจริญราชไมตรี) อธิบดีผู้พิพากษา และข้าหลวงพิเศษ 
มณฑลพายัพบันทึกของนางกิมฮ้อ (พ.ศ.2437-2524) 
ลูกสาวของหลวงอนุสารฯ ระบุว่า นายสุ่นฮี้เรียนวิชา 
ถ่ายรูปจากพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) 
(331 ปีสกุลอมาตย์ และ 73 ปีแห่งการพระราชทาน
นามสกุล อมาตยกุล ขอบคุณคุณ Eric Thiry น�าเอกสาร
ชุดนี้ให้ถ่ายเอกสารเมื่อ 22 ต.ค.2562)  
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y 5. อัตชีวประวัติ นายสุ่นฮี้ ชัวยงเสง  

(ต่อมาเป็นหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้)

เมื่ออายุ 21 ปีนายสุ่นฮี้ได้แต่งงานกับนางสาว
ค�าเท่ียง แซ่โค้ว (ต่อมานามสกุล บุรี) (พ.ศ.2411-2473) 
มีลูก 2 คนคือนางสาวกิมฮ้อ ชุติมา (พ.ศ.2437-2524) 
และนายหย่งฮั้วหรือยงค์ ชุติมา (2443-2507) ต่อมา 
นายสุ่นฮี้มีภรรยาอีกคนช่ือนางอโนชา สุวรรณรังษี  
มีลูก 5 คน

y 6. ผลงานถ่ายรูปของนายสุ่นฮี้  

ก่อนพระยาเจริญราชไมตรี (จำานง อมาตยกุล) 
(พ.ศ.2412-2487) ขึ้นมาดำารงตำาแหน่งที่เชียงใหม่

พระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) ครั้ง
ด�ารงต�าแหน่งหลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) อธิบดี 
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ เป็นผู้สอน
วิชาถ่ายรูปให้แก่นายสุ่นฮี้จริง แต่ไม่ใช่ครูวิชาถ่ายรูป
คนแรกของนายสุ่นฮ้ี เพราะจากหลักฐานที่พบ พระยา
เจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) ขึ้นมาเชียงใหม่ด�ารง
ต�าแหน่งอธิบดีผู ้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑล
พายัพ เมื่อ พ.ศ.2442

ก่อนพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) 
(พ.ศ.2412-2487) มาอยู่เชียงใหม่ นายสุ่นฮี้มีความรู้
เรื่องกล้องถ่ายภาพแล้วและได้ถ่ายภาพส�าคัญ โดยมีวัน
เวลายืนยัน เช่น

1. ภาพขบวนแห่พระรูปพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า
หญิงวิมลนาคนพีสี เมื่อ 19 ก.พ. (ปลายปี 2432) (ขณะ
นายสุ่นฮ้ีอายุ 22 ปี) ก่อนหน้าพระยาเจริญราชไมตรีจะ
ขึ้นมาเชียงใหม่ถึง 10 ปี (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัท
สุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 211)   

2. ภาพถ่ายพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที ่7 (พ.ศ.2416-2440) ในวยัชราทีคุ้่มหลวง

พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 
(พ.ศ.2416-2440) ทิวงคตใน พ.ศ.2440 ดังนั้นภาพถ่าย
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ในวัยชราฝีมือของนายสุ ่นฮี ้
จงึถ่ายก่อน พ.ศ.2440 อนัเป็นเวลาก่อนได้พบกบัพระยา
เจรญิราชไมตร ี(จ�านง) 2 ปี (ด ูภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ  เชียงใหม่:บริษัท
สุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 194) 

หากถือว่าเป็นภาพถ่ายประมาณ ต้นปี พ.ศ.2440 
เวลานั้นนายสุ่นฮี้อายุ 30 ปี มีสายสัมพันธ์กับคุ้มหลวง

นายสุ่นฮี้ (พศ.2410-2477) 
รศ.129 เป็นขุนอนุสารสุนทรกิจ 
พศ.2457 เป็นหลวงอนุสารสุนทร
กิจ เจ้าของห้างชัวยงเสงและร้าน
ถ่ายรูปชัวย่งเสง

นายสุน่ฮี ้แซ่ฉัว่ (ชัวย่งเสง) เป็นลกูคนที ่4 ในจ�านวน 
6 คนของนายต้อย แซ่ฉั่ว จีนแต้จ๋ิว กับนางแว่น ลูกคนท่ี 
5 ของนายซ้อนางหงษ์ เกิด พ.ศ.2410 ท่ีล�าพูน บิดามา
อยู่ที่ย่านวัดเกตเชียงใหม่ อายุ 12 ปีมารดาถึงแก่กรรม
อยู่กับพี่สาว (นางบัวจันทร์) ท่ีล�าพูน

ขณะที่บิดาย้ายมาอยู ่ที่ต�าบลวัดเกต เชียงใหม่ 
จนอายุได้ 16 ปีจึงย้ายมาอยู่กับบิดาท่ีเชียงใหม่ ช่วย
ค้าขาย ได้หัดลูกคิด หัดยิงปืน เรียนหนังสือเมืองกับพี่
ชาย เรียนหนังสือไทยกับพระสงฆ์ที่วัดอุปคุตไทย (ดู  
บันทึกประวัติของหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮ้ี ชัวย่งเสง) 
1 ธันวาคม 2475 ธรรมเทศนาเร่ืองประโยชน์ปัจจุบัน
ของพระมหาพรหม พันธุเสนา หลวงอนุสารสุนทรพิมพ์
แจก 10,000 เล่ม) 

อายุ 18 ปี (พ.ศ.2428) นายต้อย แซ่ฉั่ว บิดาถึงแก่
กรรม  พีช่ายสองคนคอืนายสุน้ปูแ้ละนายสุน่โฮงแยกไปมี
ครอบครัว  นายสุ่นฮี้  ตั้งร้านค้าท่ีย่านวัดเกตอยู่กับน้อง
ชาย (นายสุ่นฮวด) และน้องสาว (นางบญุป๋ัน) รับจ้างเป็น
ช่างแก้ตะเกียงลาน นาฬิกา แก้ปืน ช่างแกะสลัก และ
ช่างถ่ายรูป (แสดงว่ามีความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปแล้ว )

ต่อมาร่วมหุ้นกับจีนอู๊และหลวงจีนนิกรกิจ ตั้งร้าน
หย่งไท้เฮง (ปัจจุบันคือห้างกิติพานิช) ถนนท่าแพ ต่อมา
แยกออกมาตั้งห้างชัวย่งเสง ถนนวิชยานนท์ ชั้นล่างขาย
ของสมยัใหม่ ชัน้บนเป็นส�านกังานธรุกจิ ทายาทรุน่ต่อมา
เรียกตึกแดง และตึกขาว (เรื่องเดียวกันและอนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์ 
2540 หน้า 75-77)
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ได้รับความไว้วางใจในฝีมือถ่ายภาพให้เข้าไปถ่ายรูปเจ้า
หลวงในคุ้มหลวงได้

3. ภาพชุดการเดินเรือตามล�าน�้าแม่ปิงเชียงใหม่-
กรุงเทพฯ ในฐานะพ่อค้าทางเรือ ซ่ึงนายสุ่นฮ้ีคงเริ่มต้น
ตัง้แต่อายปุระมาณ 21 ปี เมือ่มีครอบครวักบันางค�าเทีย่ง 
(พ.ศ.2411-2473) ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2430 (ดู ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ  
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 118-139) 

2. พ่อค้าป่าไม้ ในเชียงใหม่ โดยบริษัทบริติช
บอร์เนียว (The Borneo Company Ltd : BCL) มา
ตั้งในเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2407 และบริษัทบอมเบย์
เบอร์มาเข้าตั้งในเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2435 กิจการป่าไม้
ในเชียงใหม่ ล้วนมีภาพถ่ายแสดงว่าบริษัทป่าไม้มีกล้อง
ถ่ายรูป

บริษัทบริติชบอร์เนียว (The Borneo Company 
Ltd :BCL) นอกจากค้าไม้แล้วยังเป็นตัวแทนจ�าหน่าย
สินค้าต่างประเทศหลายรายการ ดังน้ันจึงเป็นคู่ค้าของ
นายสุ่นฮี้เจ้าของร้านหย่งไท้เฮง (ร่วมหุ้นกับจีนอู๊และ
หลวงนิกรจีนกิจ) และ ห้างชัวยงเสง

ผู ้จัดการบริษัทบริติชบอร์เนียว เช่น หลุยส์ ที  
เลียวโนเวนส์ (Louis T.Leonowens) เป็น Super-
intendent มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2432-2436 
C.L.H.Chaldecott (เป็นผู้จัดการอยู่เชียงใหม่ 2435) 
R.H.Robertson (เป็นผูจ้ดัการอยูเ่ชยีงใหม่ 2436-2441) 
D.G.Anderson (เป็นผู้จัดการอยู่เชียงใหม่ 2439-2440)
D.F.Macfie (เป็นActing Manager อยู่เชียงใหม่ พ.ศ.
2441-2442) เป็นลูกค้าของห้างชัวยงเสง ท�าให้มีโอกาส
ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูป (ดู ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ  
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 81-83 และ 
131)  

3. จากการเป็นพ่อค้าทางเรือ จากเชียงใหม่-
กรุงเทพฯ ตั้งแต่วัยประมาณ 21 ปี หลังจากแต่งงาน
กับนางค�าเที่ยง (พ.ศ.2411-2473) เมื่อ พ.ศ.2431 นาย
สุ่นฮ้ีได้มีโอกาสพบช่างถ่ายรูปในกรุงเทพฯและได้เรียนรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น (เดิมอายุ 18 ปีก็สนใจกล้องถ่ายรูปแล้ว)

3.1 พ.ศ.2433 นายจ�านงนักเรียนนอก กลับไทย  
เข้าฝึกงานในฝ่ายยตุธิรรมเพือ่เตรยีมสอบเนตบิณัฑติ  จน
ปี พ.ศ.2439 จึงสอบเนติบัณฑิตได้และเข้ารับราชการใน
กระทรวงยุติธรรม  

ช่วงตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2431 นายสุ่นฮี้เป็นพ่อค้า
ทางเรือ อาจมีโอกาสมาพบกับนายจ�านงที่กรุงเทพฯ 
และได้เรียนรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปกับนายจ�านงที่กรุงเทพฯ  
ตั้งแต่ก ่อนนายจ�านงจะเป็นหลวงจรรยาฯไปอยู ่ที่
เชียงใหม่ใน พ.ศ.2442 (ข้อสันษิฐานของคุณ Eric Thiry 
ผู้น�าเอกสารประวัติตระกูลอมาตยกุล มอบให้ผู้เขียน

ขบวนเรือของพระราชชายาเสด็จจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพ
เมื่อ 1 1พย.2452 

ภาพโดยนายสุ่นฮี้เป็นหลักฐานว่าผู้ถ่ายภาพต้องร่วมในขบวนเรือ

ช่วงประมาณ 10 ปี (พ.ศ.2432-2442) ก่อนพระยา
เจริญราชไมตรี(จ�านง อมาตยกุล) มาอยู่เชียงใหม่ นาย
สุ่นฮี้เรียนรู้วิชาการถ่ายรูปฟิล์มกระจกจากใคร  

y 7. ใครเป็นคนแรกที่สอนเรื่องการถ่ายรูปฟิล์ม
กระจก แก่นายสุ่นฮี้

ไม่พบหลักฐานว่า นายสุ่นฮี้ได้เรียนรู้วิชาถ่ายรูป
ฟิล์มกระจกจากใคร ก่อนหน้าจะพบกับหลวงจรรยาฯ 
(พระยาเจริญราชไมตรี) ใน พ.ศ.2442 จึงขอสันนิษฐาน
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ดังน้ี

1. มิชชั่นนารี  โดยศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิล
วารี และครอบครัวมาตั้งถิ่นฐานเพื่อประกาศคริสต์
ศาสนาในเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2410 อันเป็นปีท่ีนายสุ่นฮ้ี
เกิด  มิชชันนารีและครอบครัวหลายคนมีภาพถ่ายแสดง
ว่ามิชชันนารีมีกล้องถ่ายรูป บิดาของนายสุ่นฮี้รู้จักกับ
มิชชันนารีตั้งแต่ย้ายจากล�าพูนมาอยู่ท่ีเชียงใหม่  กล้อง
ของมิชชั่นนารีอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้นายสุ่นฮ้ีสนใจเร่ือง
กล้องถ่ายรูป (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ 
โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่: บริษัทสุเทพจ�ากัด 
2562 หน้า 78-80) 
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เมื่อ 22 ต.ค.2562) อน่ึง มีภาพถ่ายพระยาเจริญราช
ไมตรี (จ�านง) ระบุปีมอบให้นายสุ่นฮ้ีเม่ือ พ.ศ.2433 ใน
หนังสือกล้อง & กษัตริย์ ของ ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ หน้า 188 
(ดู ภาพประกอบ) โดยศักราชก็เป็นไปได้เพราะเป็นปีท่ี
นายจ�านง อมาตยกุลกลับประเทศไทยแล้ว และเวลานั้น
นายสุ่นฮี้ก็เริ่มกิจการค้าขายทางเรือมีโอกาสเดินทางไป
กรงุเทพฯแล้ว แต่โดยภาพถ่ายเป็นชดุขุนนางเตม็ยศแล้ว
อย่างน้อยต้องเป็นภาพท่ีนายจ�านงได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นหลวงจรรยาฯ ใน พ.ศ.2441 หรือเม่ือ
ได้รบัพระราชทานบรรดาศกัดิเ์ป็นพระยาเจรญิราชไมตรี
ใน พ.ศ.2446 ดังนั้นศักราชท่ีพิมพ์ในหนังสือกล้อง & 
กษัตริย์ ควรเป็นพ.ศ.2443 ซ่ึงเป็นเวลาท่ี พระยาเจริญ
ราชไมตรี (จ�านง) ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและ
ข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ (พ.ศ.2442-2445)

3.2 แต่ภาพถ่ายขบวนแห่พระรูปพระเจ้าลูกเธอ
พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี เม่ือ 19 ก.พ. (ปลายปี 
2432) (ขณะนายสุ่นฮ้ีอายุ 22 ปี) เกิดขึ้นก่อนหน้านาย
จ�านงกลับไทย 1 ปี ดังน้ันแม้นายสุ่นฮ้ีจะมีโอกาสให้พบ
กับนายจ�านงนักเรียนนอกผู้มีความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปท่ี
กรุงเทพฯ  เวลานั้นนายสุ่นฮ้ีก็มีผลงานการถ่ายรูปฟิล์ม
กระจกแล้ว

4. นายสุ ่นฮี้ในฐานะพ่อค้าทางเรือ ที่มีโอกาส
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ จึงมีโอกาสพบกับช่างถ่ายรูปใน
กรุงเทพฯและเจ้านายผู้สนใจเรื่องกล้องถ่ายรูป เช่น

4.1 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416-2476) 
ซึ่งโปรดฯเรื่องกล้องถ่ายรูป มีความสามารถในการถ่าย
รูปล้างรูป อัดรูป ดังปรากฏหลักฐานว่าครั้งรัชกาลท่ี 
5 โปรดฯให้จัดงานไหว้พระพุทธชินราชประจ�าปี ที่วัด
เบญจมบพิตร เมื่อ รศ.123 (พ.ศ.2447) โปรดฯให้พระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมีท�าหน้าท่ีเป็นช่างกล้อง ล้างรูป 
อัดรูป อย่างไรก็ดีคงไม่มีโอกาสเป็นผู้สอนความรู้เรื่อง
กล้องแก่นายสุ่นฮี้

4.2 ฟรานซิส จิตร (พ.ศ.2373-23 พ.ค.2434) ซ่ึง
ตั้งร้านถ่ายรูปบริเวณเรือนแพ หน้าวัดกุฎีจีน ฝั่งธนบุรี 
ตั้งแต่ พ.ศ.2406 ต่อมาได้เป็นขุนสุนทรสาทิศลักษณ์ 
ช่างถ่ายรูป ขึ้นกรมแสง และต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวง
อัคนีนฤมิตร เจ้ากรมหุงลมประทีป  พ.ศ.2423 ได้รับ
พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 1 ช่ัง 10 ต�าลึง  

ดูจากศักราชแล้วเป็นไปได้มากว่านายสุ่นฮี้พ่อค้า
ทางเรือจากเชียงใหม่ผู้สนใจเรื่องกล้องถ่ายรูปได้มาเรียน
รู้เรื่องกล้องถ่ายรูปจาก ฟรานซิส จิตร (พ.ศ.2373 -  
23 พค. 2434) ท่ีร้านถ่ายรูปริมแม่น�้าเจ้าพระยา ย่าน 
วัดกุฎีจีน ฝั ่งธนบุรี ประกอบกับผลงานของหลวง 
อนุสารฯ มีคนหน้าคล้ายฟรานซิส จิตร (พ.ศ.2373- 
23 พค.2434) 1 ภาพ ถ้าใช่แสดงว่าทั้งสองได้มีโอกาส
พบกัน (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 
หน้า 266)    

4.3 นายเฮนรี่ ซูเรน (Henry Shuren) ช่างภาพ
อาชีพท่ีเคยฝึกงานในบรัสเซล ปารีส ลอนดอน ใน 
พ.ศ.2413 เดินทางมาปัตตาเวียและเปิดร้านถ่ายรูปที่
สิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ.2416 ปีต่อมาเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อ
เปิดสตูดิโอถ่ายภาพ ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ฉาย
พระฉายาลักษณ์และพระราชทานเหรียญบุษปมาลา 
เมื่อ พ.ศ.2417 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 
วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ.2388-
2535 กรุงเทพ:ด่านสุทธาการพิมพ์ 2535 หน้า148)

4.4 นายจี อาร์ แลมเบริต (G.R.Lambert) ชาว
เยอรมัน มาตั้งสตูดิโอถ่ายรูปที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.2410 
ต่อมา พ.ศ.2442 ย้ายมาเปิดสตูดิโอที่กรุงเทพฯท�า
หน้าที่ช่างถ่ายรูปหลวงสืบแทนนายเฮนรี่ ซูเรน (Henry 
Shuren) (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 
หน้า150-153)

4.5 นายเอ็ม มาร์ติน (M.Martin) ตั้งสตูดิโอถ่ายรูป
ที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.2422-2424 ปลายปี พ.ศ.2424 ย้าย
มาตั้งสตูดิโอที่ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ (ดู ศักดา ศิระ
พันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า 154)

4.6 นายดับบลิว เค โลฟทัส (W.K.Loftus) ตั้ง
สตดูโิอทีป่ระตผู ีกรงุเทพฯ ช่วง พ.ศ.2429-2431 นายดบั
บลิว เค โลฟทัสได้เป็นช่างถ่ายรูปหลวงคนที่สามสืบต่อ
จากนาย จี  อาร์ แลมเบริต (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ 
& กล้อง 2535 หน้า  155)

4.7 นายเอฟ ชูมานน์ (F.Schurmann) ชาว
ออสเตรยี เข้ามาไทยเป็นช่างถ่ายรปูในสตดูโิอของบรษิทั 
Moss & Co เม่ือ พ.ศ.2424 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย ์
& กล้อง 2535 หน้า  156)
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4.8 นายยี เอช การ์ทเนอร์ (G.H.Gartner) ตั้ง
สตูดิโอที่ถนนเฟื่องนคร กรุงเทพฯ เมื่อประมาณ พ.ศ.
2430 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า  
157)

4.9 โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) ชาวเยอรมัน 
มาเปิดสตูดิโอที่ย่างกุ ้ง เมื่อ ค.ศ.1892  ต่อมาเปิด
สาขาที่สิงคโปร์เมื่อ 1894-1898 ใน รศ.115 ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากรัชกาลท่ี 5 ให้ฉายพระรูป ดังน้ันใน 
พ.ศ.2437 โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) ร่วมกับนาย
ไคลน์ โกรเธ เปิดสตูดิโอถ่ายรูปในกรุงเทพฯ ช่ือ ร้าน 
ARTISTIC PHOTOGRAPRY  ท่ีหัวถนนเจริญกรุงตัดกับ
ถนนพาหุรัด ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นร้าน
ถ่ายรูปหลวงประจ�าราชส�านักสมัยรัชกาลท่ี 5 คนที่ 4 
สืบต่อจากนายดับบลิว เค โลฟทัส โดยเลนซ์มีทีมช่าง
ภาพประกอบด้วย นายอี.กรูเต และนายซี ปรูสส์ เป็น
ทมีงานช่างภาพหลวง (ด ูศกัดา ศริะพนัธุ ์กษตัรย์ิ&กล้อง 
2535 หน้า  157-177) ร้านแห่งน้ีเปิดในช่วง พ.ศ.2439-
2460 หลังสงครามโลกครั้งท่ี 1 ร้านน้ีถูกปิด  ต่อมาเปิด
เป็นร้านถ่ายรูปช่ือ ห้องภาพนรสิงห์ (พ.ศ.2461-2476) 

4.10 นายเจ อันโตนิโอ (J.Antonio) ชาวอิตาเลี่ยน 
เข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ รศ.188 (พ.ศ.2442) ตั้งร้านถ่าย
รูปที่ถนนเจริญกรุง  มุมตรอกธนาคารชาร์เตอร์ ช่ือร้าน 
The Charoen Krung Photo Studio มีช่างภาพร่วม
งานคือ นายที อี เออเทล (T.E.Oertel) (ดู ศักดา ศิระ
พันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า  183)

นอกจากช่างภาพชาวไทยและชาวยุโรปดังกล่าว
แล้วในกรุงเทพฯ เวลานั้นยังมีช่างภาพชาวญี่ปุ ่นคือ 
นาย อิโซนางา โคชู (K.Isonsga) จากเมืองคาโกชิมา
มาต้ังร้านถ่ายรูปในกรุงเทพเมื่อ พ.ศ.2439 ช่างภาพ
ชาวจีนอีกอย่างน้อย 3  ร้าน คือ (1)เจีย คี เช็ค ตั้ง
ร้านถ่ายรูปชื่อร้านเจี้ย เป๋ง เซ็ง (Jhia Peng Seng) 
ย่านวัดเล่งเน่ยยี่ เจริญผล ตั้งแต่ พ.ศ.2425 (2)ร้านฮั่ง
ชิง ย่านบางรัก  (3)ร้านฮังเซ็ง ย่านพาหุรัด (ดู ศักดา 
ศิระพันธุ์ กษัตริย์&กล้อง 2535 หน้า 185) ดังน้ันเม่ือ
นายสุ่นฮี้ พ่อค้าทางเรือจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯ เม่ือ
เสร็จธุระเรื่องการค้าก็ต้องหาเวลาเรียนรู้เรื่องกล้องถ่าย
รูป การซื้ออุปกรณ์ถ่ายรูป ฯลฯ โดยได้รับค�าแนะน�าจาก
ช่างถ่ายรูปมืออาชีพในกรุงเทพฯทุกครั้ง

y 8. นายสุ่นฮี้เปิดร้านถ่ายรูปชัวย่งเสงเม่ือไร 

นายสุน่ฮี ้ตัง้ร้านถ่ายรปูชือ่ ชวัย่งเสง ณ บรเิวณบ้าน
ตึกริมแม่น�้าปิง ถือเป็นร้านถ่ายรูปแห่งแรกในเชียงใหม่  
ค�าถามคือตั้งร้านถ่ายรูปเม่ือไร  

จากภาพถ่ายพันเอกพระยาทรงสรุเดช (อัน้ บนุนาค) 
ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง (พ.ศ.2436-2442)ถ่ายกับ
ข้าราชการคนหน่ึงที่ร้านถ่ายรูปชัวย่งเสง แสดงว่าร้าน
ถ่ายรูปชัวย่งเสงเปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ.2442 เป็นอย่าง
น้อย  พันเอกพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวง
ใหญ่มณฑลลาวเฉียงจึงได้มาถ่ายภาพที่ร้านก่อนถูกโยก
ย้าย (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง 
อนุสารสุนทรกิจ  เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 
หน้า 223) และโดยเหตุที่ พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�านง 
อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้าย
มาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู ้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ 
มณฑลพายพั โดยพนัเอกพระยาทรงสรุเดช (อัน้ บนุนาค) 
ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียงต้องย้ายไปใน พ.ศ.2442 
ภาพหมู่หลังงานพระราชพิธีถือน�้าพระพิพัฒน์สัจจาใน
พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง ซ่ึงมีทั้งพันเอกพระยา
ทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง 
และหลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา
เจริญราชไมตรี) ย้ายมาด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา
และข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ อยู่ในภาพเดียวกัน  
จึงเป็นภาพถ่ายโดยนายสุ่นฮี้เมื่อ พ.ศ.2442 โดยปีนั้น
ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อมณฑลลาวเฉียงเป็นมณฑล
พายัพ (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 
172-173)   

ครอบครัวพ่อค้าจีนในเชียงใหม่
มาถ่ายรูปที่ร้านชัวย่งเสงทุกคนไว้ผมเปียจีน

ยืนยันความเป็นจีนไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร (ภาพโดยหลวงอนุสาร)
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y  9. ภาพถ่ายภริยาและลูกของหลวงจรรยา 
(จำานง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยาเจริญราช
ไมตรี:พ.ศ.2412-2487)  

หลวงจรรยา(จ�านง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา
เจริญราชไมตรี ) มีภริยา 4 คน คือ  (1)นส.มรกฎ บุตรี
ของเจ๊สัว แต่งงานเม่ือ พศ.2433 หลังจากกลับจาก
อังกฤษ คุณมรกฎ ตายเม่ือ พศ.2442  มีลูก 4 คน
คือ เฉลิม ปุ๋ย ละไม และเล็ก  (2)พ.ศ.2441 รัชกาล
ที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เป็นหลวงจรรยา อธิบดีผู้พิพากษา 
จงัหวดัจนัทบรุรีะหว่างทีอ่ยูจ่นัทบรุ ีมภีรรยาคนทีส่องชือ่ 
เปลื้อง มีลูก 6 คนคือ โป๊ะ (ช.)  ดนตรี (ญ.)  (จรัล : เกิด
ที่เชียงใหม่ เมื่อ ก.พ.ปลายปี 2444)  จรูญ (ช.) ประจวบ 
(ช.) บรรเลง (ภริยาของนายณรงค์ ผลวัฒนะ)  (3)ขณะ
อยู่ที่เชียงใหม่ (พ.ศ.2442-2445) มีภรรยาคนท่ีสามชื่อ 
นวลทอง มีลูก 2 คนคือ นายจ�าลอง และนายศักดิ์  อมาต
ยกุล  (4)พ.ศ.2446 (อายุ 34 ปี) ได้รับพระราชทานเลื่อน
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาเจริญราชไมตรี ปฎิบัติหน้าที่
อธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา จนถึง พ.ศ.2449 ในปี 
พ.ศ.2449 พระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง) ได้เมียคนท่ี 4 
ซึ่งเป็นญาติของคุณเปลื้อง (คนจันทบุรี) ช่ือ แจ่ม มีลูก 
2 คนคือเจตนา และจินตนา

ภาพถ่ายภริยาของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง) 
ฝีมอืของนายสุน่ฮี ้ทัง้ทีน่�า้ตกห้วยแก้วและในร้านถ่ายรปู
ชัวย่งเสง จึงอาจเป็นได้ท้ังคุณมรกฎ ภริยาคนแรก และ
คุณเปลื้อง ภริยาคนที่สอง เพราะทั้งสองคนติดตามมา
อยู่ที่เชียงใหม่ แต่ใน พ.ศ.2442 คุณมรกฎถึงแก่กรรม  
ค�าตอบที่ถูกต้องจึงเป็นของพระดุลยกิจสัจจารักษ์  
(เฉลิม อมาตยกุล :ลูกคนโตของคุณมรกฎ) และ 
คุณโป๊ะ (ลูกชายคนโตกับคุณเปลี้อง) (ดู ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทร 
กิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 187 และ 
218)    

y  10. ภาพลูกๆ ของพระยาเจริญราชไมตรี 
(จำานง) ควรเป็นลูกคนไหน

นายสุ่นฮี้สนิทสนมกับครอบครัวของพระจรรยาฯ 
(ต่อมาเป็นพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง) ได้ถ่ายภาพ 

ลูกๆ ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง) ที่เชียงใหม่  
พระจรรยาฯ (จ�านง) อธบิดผีูพ้พิากษาและข้าหลวงพเิศษ 
มณฑลพายัพ มีภรรยาคนที่สามช่ือ นวลทอง มีลูก 2 คน
คือ นายจ�าลอง และนายศักด์ิ  อมาตยกุล

ก.พ. (ปลายปี 2444) ขณะอยูเ่ชยีงใหม่ เปล้ือง ภรยิา
คนที่สองเกิดลูกชายชื่อ จรูญ

สิงหาคม 2445 จรูญอายุได้ 6 เดือนพระจรรยาฯ 
(จ�านง) ย้ายกลับกรุงเทพฯ ท�าหน้าที่ผู ้พิพากษา ที่
กรุงเทพฯ แม้เมียคนที่สามที่เชียงใหม่ ช่ือนวลทอง ช่วง 
2442-2445 ลูก 2 คนคือ นายจ�าลอง และนายศักด์ิก็
ไม่น่าโตเท่าเด็กผู้ชายในภาพเด็กผู้ชายถือหมวกที่ยืน
ข้างชายหนุ่มุชุดสากลจึงควรเป็น “เฉลิม” (ลูกคนโต
ของคุณมรกฎ)

ส่วนเด็ก 2 คนสวมหมวกสีขาวน่ังรถลาก  คนโต
อาจเป็น “เฉลิม” (ลูกคนโตของคุณมรกฎ) คนเล็กอาจ 
เป็น “ปุ๋ย” (ลูกสาวคนแรกที่เกิดจากคุณมรกฎ) หรือ
อาจเป็น “โป๊ะ”(ลูกชายคนแรกที่เกิดจากคุณเปลื้อง) 
(ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง 
อนุสารสุนทรกิจ  เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 
หน้า 240 และ 241)    

y 11.รถยนต์รุ่นแรกในสยาม และรถยนต์ของ
หลวงอนุสารสุนทรกิจ(สุ่นฮี้)

รถยนต์คันแรกในสยามซึ่งเวลานั้นเรียกว่า รถมอ
เตอร์คาร์เป็นของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม 
แสง-ชูโต) (พ.ศ.2394-2474) เป็นรถยี่ห้อเปอโยต์ น�า
เข้าสยามเมื่อ พ.ศ.2448 

จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) 
(พ.ศ.2394-2474) แม่ทัพปราบกบฎเงี้ยว พ.ศ.2444-
2445 อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ บุตร
ของพระยาสุรศักด์ิมนตรี (แสง ชูโต) เป็นผู้น�ากิจการ
ไฟฟ้าใช้ในกรุงเทพฯ ต้ังแต่ พ.ศ.2433 

รถยนต์คันที่สองเป็นของรัชกาลที่ 5 รถพระที่นั่ง
คันแรกยี่ห้อแดมเลอร์ สีแดง คาดส้ม ส่ังเป็นชิ้นส่วน
เข้ามาประกอบในพระราชวัง ภายในรถพระที่น่ังบุด้วย
พรมตุรกี พระราชทานนามรถพระที่นั่งคันแรกว่า “รถ
พระที่นั่งแก้วจักรพรรดิ์” ต่อมาซื้อเพิ่มอีก เช่น เพื่อ
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มเหสี เจ้าจอม พระราชชายาฯลฯ ใช้งาน (ดู ภาพใน 
สมโชต ิอ๋องสกลุ ชุมชนรอบวดัในเชยีงใหม่:ประวตัศิาสตร์
ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนาศึกษา 2562 หน้า 179) 
โดยในวังเจ้านายต่างมีรถยนต์ใช้และตั้งชื่อรถยนต์กัน  
เช่น วังวรดิศ ของสมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์
ชื่อ “เขยใหญ่”  (ดู ภาพใน สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบ
วัดในเชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน  เชียงใหม่:ศูนย ์
ล้านนาศึกษา 2562 หน้า 209)

ที่เชียงใหม่ขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮ้ี) สั่งซ้ือรถยนต์
ยี่ห้อโรเวอร์ รุ่น ปี ค.ศ.1906 แยกชิ้นส่วนบรรทุกเรือหาง
แมงป่องพร้อมน�้ามันเบนซินมาประกอบเองในเชียงใหม่ 
เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล  จากภาพถ่ายเห็นได้ว่า 
ผู้ขับรถยนต์คือนายสุ่นฮ้ี ยังไว้ผมเปีย โดยลูกชายซ่ึงต่อ
มาคือนายแพทย์ยงค์ ชุติมา (พ.ศ.2443-2507)  ก็ไว้ผม
เปียด้วย จึงประมาณได้ว่าซ้ือรถยนต์มาใช้ในเชียงใหม่ 
ก่อน พ.ศ.2455 เพราะหลงั พ.ศ.2455 คนจนีในเชยีงใหม่
ตัดผมเปียแล้ว

ของขุนอนุสารฯ ใน สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 179 และภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ  เชียงใหม่:บริษัท 
สุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 26)  

และต่อมาขุนอนุสารสุนทรฯ (สุ่นฮี้) ส่ังรถยนต์เพิ่ม
อีก 1 คัน ต่อตัวถังด้วยไม้เป็นรถคอกหมู เพื่อใช้บริการ
ผู้โดยสารเชียงใหม่-ล�าพูน โดยตั้งชื่อรถยนต์คันใหม่ว่า 
“พญาผาบ” 

จากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่า เมื่อ 
รศ.124 (พ.ศ.2448) เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 8 ได้ซื้อรถยนต์ซึ่งเวลานั้นเรียก รถมอเตอร์คาร์ 
1 คัน แต่ไม่ได้น�าใช้เอง น�าถวายสมเด็จกรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้
ในราชการ  สมเด็จกรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงต้ัง
ชื่อรถยนต์คันนั้นว่า “ราชสีห์” เพื่อใช้ในราชการต่าง
จังหวัด (ดู ค�าอธิบายภาพรถยนต์ของสมเด็จกรมพระยา

หลวงอนุสารฯนางค�าเที่ยง และ ดช.หย่งฮั้่ว ลูกชาย
กับรถยนต์โรเวอร์ 1906 ในภาพหลวงอนุสารฯ และดช.หย่งฮั้ว

ไว้ผมเปีย เป็นภาพก่อน พศ.2454

โดยที่นายสุ่นฮี้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น
ขุนอนุสารสุนทรกิจตั้งแต่ 1 มกราคม (ปลายปี) พ.ศ.
2453 จึงประมาณได้ว่าเวลาขณะมีรถยนต์นายสุ่นฮ้ีได้
เป็นขุนอนุสารสุนทรกิจแล้ว คือตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.
2454 เป็นต้นมา (ดู ภาพรถยนต์โรเวอร์ รุ่นปี 1906 

หน้าปกชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่
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ด�ารงราชานภุาพโดยส�านกัหอจดหมายเหตแุห่งชาต ิและ
ส�านักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร สมเด็จกรมพระยา
ด�ารงราชานุภาพเสนาบดกีระทรวงมหาดไทยกราบบงัคม
ทูล ร.5 ลงวันที่ 15 ก.พ. (ปลายปี รศ.124)  ดังน้ันจึง
ไม่เห็นภาพรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ท่ี 8 โดยเห็นภาพการ “น่ังแคร่มีคนหาม” 
ในการเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ (ดู ภาพเจ้าอินทว
โรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 นั่งแคร่ ในภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ  
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 หน้า 201)

รถยนต์ทุกคันดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะ
ทุกคันน�ามาใช ้หลัง พ.ศ.2448 หลังจากจอมพล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) (พ.ศ.2394-
2474) น�ารถยี่ห้อเปอโยต์ ซ่ึงเป็นรถยนต์คันแรกเข้า 
สยามเมื่อ พ.ศ.2448 มีคันเดียวท่ีเป ็นป ัญหาคือ
รถยนต์ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง  อมาตยกุล)  
(ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง 
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่: บริษัทสุเทพจ�ากัด 2562 
หน้า 178 และสมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน  เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 177)    

y 12. รถยนต์ของพระยาเจริญราชไมตรี (จำานง  
อมาตยกุล)

คุณ Eric Thiry ชาวยุโรปผู้สนใจประวัติศาสตร์ 
พ�านักชั่วคราวท่ีเชียงใหม่ (พ.ศ.2562) อ่านภาพรถยนต์
ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง)แล้วพบว่าเป็นรถยนต์
น�าเข้าจากประเทศฝรัง่เศสของบรษิทั de Dion Bouton  
type V.1904 ผลิตปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ท�าให้เกิด
ข้อสังสัยและข้อสันนิษฐานดังน้ี

พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) (ต่อมา
เป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้ายจากจันทบุรีมาเชียงใหม่
ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู ้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ 
มณฑลพายัพ มีบ้านพักที่บ้านข้าหลวงยุติธรรมริมแม่น�้า
ปิง (ใกล้บ้านตึกของนายสุ่นฮ้ี)

เวลานั้นหลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) มีภริยา 2 
คน คือ (1) นส.มรกฎ (แต่งงานเม่ือ พ.ศ.2433)  มีลูก 

4 คนคือ เฉลิม ปุ๋ย ละไม และเล็ก (2) ภรรยาคนท่ีสอง
ชื่อ เปล้ือง มีลูก 6 คนคือ  โป๊ะ (ช.)  ดนตรี (ญ.)  จรัล 
(ช.) จรูญ (เกิดที่เชียงใหม่ เมื่อ ก.พ.2444) ประจวบ 
(ช.) บรรเลง  

ขณะอยู่ที่เชียงใหม่ (พ.ศ.2442-2445) ภรรยาคน
แรกตาย พ.ศ.2442  มีภรรยาคนทีส่ามชื่อ นวลทอง มีลกู 
2 คนคือ นายจ�าลอง และนายศักดิ์  อมาตยกุล  

กุมภาพันธ์ ปลายปี พ.ศ. 2444  เปล้ือง ภริยาคนที่
สองคลอดลูกชายต้ังชื่อว่า จรูญ 

สิงหาคม 2445 ขณะที่เด็กชายจรูญ อมาตยกุล
อายุได้ 6 เดือน หลวงจรรยา (จ�านง อมาตยกุล) ย้าย
กลับเป็นผู้พิพากษาที่กรุงเทพฯ โดยปีต่อมา พ.ศ.2446 
โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระเจริญราชไมตรี 
ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ต่อเนื่อง
จนถึง พ.ศ.2449 (ตั้งแต่ พ.ศ.2478 เปล่ียนชื่อศาลโปรี
สภา เป็นศาลแขวง)

จากประวัติของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง  
อมาตยกุล) ท่านด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู ้พิพากษาและ
ข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ ที่เชียงใหม่ ช่วง พ.ศ.2442 
- สิงหาคม 2445

หากถือข้อมูลว่า รถยนต์คันแรกในสยามเป็นของ
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) (พ.ศ.
2394-2474) เป็นรถยี่ห้อเปอโยต์ น�าเข้าสยามเมื่อ  
พ.ศ.2448 ช่วง พ.ศ.2442-2445 ผู้ดีสยามยังไม่มี
รถยนต์ใช้

ที่ส�าคัญรถยนต์คันในภาพเป็นรถยนต์น�าเข้าจาก
ประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton type 
V 1904 ผลิตปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) อันเป็นช่วงที่
พระยาเจรญิราชไมตร ี(จ�านง อมาตยกลุ) ต�าแหน่งอธบิดี
ผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่กรุงเทพฯ แล้ว 

ภาพพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) นั่ง
รถยนต์น�าเข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion 
Bouton  Mode1 type V.1904 (พ.ศ.2447) ถ่ายภาพ
โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) และถ่ายที่เชียงใหม่จึง
ต้องหลัง พ.ศ.2447 ซึ่งเป็นปีที่รถรุ่นนี้ผลิตออกมา เป็น
ช่วงที่พระยาเจริญราชไมตรี(จ�านง อมาตยกุล) ต�าแหน่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่กรุงเทพฯ แล้ว 
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ตามประวัติพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาต
ยกุล) ไม่ได้ถูกย้ายกลับมารับราชการท่ีเชียงใหม่อีกครั้ง 
แต่พระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง อมาตยกุล) มีภรรยา
คนที่สามชื่อ นวลทอง อยู่ที่เชียงใหม่ ดังนั้นพระยาเจริญ
ราชไมตรี(จ�านง อมาตยกุล)จึงต้องมีบ้านพักท่ีเชียงใหม่ 
การมีรถยนต์ น�าเข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท  
de Dion Bouton Mode1Type V.1904 จอดไว้ท่ีบ้าน
จึงสมแก่ฐานะข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

ช่วงทีพ่ระยาเจรญิราชไมตร(ีจ�านง อมาตยกลุ) ด�ารง
ต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ท่ีกรุงเทพฯแล้ว
เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมครอบครัวซึ่งมีภริยาชื่อ  
นวลทอง หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) จึงได้มีโอกาส
ถ่ายภาพนี้ (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดย
หลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ากัด 
2562 หน้า 178 และสมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 177)  

ภาพพระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง) นั่งรถยนต์น�า 
เข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton  
type  V.1904 (พ.ศ.2447)  จึงไม่ได้ถ่ายเม่ือ พ.ศ.
2442-2445

13. รถยนต์รุ่นแรกในเชียงใหม่

อย่างไรก็ตาม ค�าอธิบายว่ารถยนต์ของพระยา
เจริญราชไมตรี(จ�านง อมาตยกุล)เป็นรถยนต์คันแรกใน
เชียงใหม่  จ�าเป็นต้องสันนิษฐานดังน้ี

1. เป็นไปได้ว่า  (1)รถยนต์น�าเข้าจากประเทศ
ฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton Mode1 type  
V.1904 (พศ.2447)  ผลิตปี คศ.1904 (พ.ศ.2447)   (2)
หลงัพ.ศ.2448 ช่วงท่ีพระยาเจรญิราชไมตร ี(จ�านง อมาต
ยกุล) ด�ารงต�าแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่
กรุงเทพฯ ได้สั่งซื้อรถยนต์ de Dion Bouton  Mode1 
type V.1904 (พ.ศ.2447)  เข้ามาเพือ่ใช้ในเชียงใหม่ โดย
แยกชิ้นส่วนบรรทุกเรือหางแมงป่องพร้อมน�้ามันเบนซิน
มาประกอบเองในเชียงใหม่ และเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักที่
เชยีงใหม่ซึง่มนีวลทองภรยิาคนทีส่ามเป็นผูด้แูล อย่างเร็ว
สุดก็ประมาณ พ.ศ.2448-2450 

2. จากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่า 
เม่ือ ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 8 ได้ซ้ือรถยนต์ซ่ึงเวลาน้ันเรียก รถ 
มอเตอร์คาร์ 1 คัน น�าถวายกรมหลวงด�ารงราชานุภาพ 
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ในราชการ สมเด็จ
กรมพระยาด�ารงราชานุภาพทรงตั้งช่ือรถยนต์คันน้ัน
ว่า “ราชสีห์” เพื่อใช้ในราชการต่างจังหวัด (ส�านักหอ
จดหมายเหตุ กรมศิลปากร กรมหลวงด�ารงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูล ร.5 ลงวันที่ 
15 ก.พ.(ปลายปี) รศ.124) รถยนต์คันนี้มีประวัติชัดเจน
แต่ไม่ได้น�ามาไว้ที่เชียงใหม่ 

3 .  พ.ศ.2454 หลังจากนายสุ ่นฮี้ ได ้รับพระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นขุนอนุสารสุนทร
กิจ (สุ่นฮี้) กรมการพิเศษเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม 
ปลายปี พ.ศ.2453 แล้วขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) ได้
ส่ังซื้อรถยนต์ยี่ห้อโรเวอร์ รุ่น ปี ค.ศ.1906 แยกชิ้นส่วน
บรรทุกเรือหางแมงป่องพร้อมน�้ามันเบนซินมาประกอบ
เองในเชียงใหม่ จึงนับรถยนต์ของขุนอนุสารสุนทรกิจ
(สุ่นฮ้ี) เป็นรถยนต์คันที่ 3 ของเชียงใหม่

y 14.ช่วงสุดท้ายของสองช่างภาพรุ่นแรก

พ.ศ.2456 (อายุ 42 ปี) ต้นรัชกาลที่ 6 พระยา
เจริญราชไมตรี (จ�านง) ได้เลื่อนต�าแหน่งเป็นผู้พิพาษา
ศาลอุทธรณ์ และรับราชการต่อมาถึง พ.ศ.2459 จึงได้
ซื้อที่ดินปลูกบ้านใหม่ ณ ซอยสงวนสุข ต�าบลราชวัตร 
ถนนพระราม 5 ย้ายมาอยู่บ้านใหม่เมื่อมีนาคม (ปลาย
ปี) พ.ศ. 2459

พ.ศ.2460 สมัยรัชกาลที่ 6 พระยาเจริญราชไมตรี 
(จ�านง) อายุ 48 ปีได้กราบถวายบังคมลาออกจาก
ราชการมาประกอบอาชีพส่วนตัว โดยท่ีบ้านพักพระยา
เจริญราชไมตรี (จ�านง) ได้สร้างโรงเล่ือยเล็กๆ ในบริเวณ
บ้าน ท�าเล่ือยไฟฟ้าใช้ในบ้าน  เดินสายไฟฟ้าด้วยตนเอง  

พระยาเจรญิราชไมตร ี(จ�านง อมาตยกลุ) ถงึแก่กรรม
ด้วยโรคลมปัจจุบัน ในคืนวันหนึ่งระหว่างสงครามโลก
ครั้งท่ีสอง ใน พ.ศ.2487  (331 ปี สกุลอมาตย์และ 73 
ปี แห่งการพระราชทานนามสกุล อมาตยกุล)  
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ขณะเดยีวกนัต้นรชักาลท่ี 6 ในวนัที ่27 มกราคม (ปลายปี) 
พ.ศ.2453 (ร.ศ.129) นายสุน่ฮีไ้ด้รบัพระมหากรณุาธคิณุโปรด
เกล้าฯแต่งตั้งเป็นขุนอนุสารสุนทรกิจ กรมการพิเศษเมือง
เชียงใหม่ ประกอบธุรกิจการค้าและเปิดร้านถ่ายรูปที่บ้านตึก 
ซึ่งต่อมาเป็นบริษัทอนุสารเชียงใหม ่

ขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้)  และภริยาได้ท�าบุญเพื่อบ�ารุง
พุทธศาสนาและกิจการบ้านเมืองในเชียงใหม่สืบต่อมา จนได้
รับโปรดเกล้าฯเล่ือนเป็น หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮ้ี) กรม
การพิเศษเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม (ปลายปี) พ.ศ.
2467 และได้รับพระราชทานแหนบเงิน ปปร.ทองค�าชั้นสาม
โอกาสเข้าเฝ้าถวายการรบัเสดจ็รชักาลที ่7 เสดจ็นครเชียงใหม่
เมื่อปลายปี พ.ศ.2469

หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮ้ี) โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับ
นางค�าเที่ยง(พ.ศ.2411-2473)  ภริยาครั้งสุดท้ายโอกาสร่วม
พิธีเปิดตึกสูติกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พ.ศ.2471 ซึ่ง
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้าทรงเป็นประธาน และถ่ายภาพด้วยฝีมอืตนเองครัง้สดุท้าย
คือตึกค�าเท่ียงนฤมิตร ที่สร้างไว้เป็นท่ีระลึกในการจากไปของ
นางค�าเที่ยง (พ.ศ.2411-2473) ผู้เป็นภริยา ซึ่งพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416-2476) เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดโรงเรียนสตรีค�าเที่ยงอนุสรณ์ ในวันที่ 3 มีนาคม (ปลาย
ปี)พ.ศ.2473

หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สองปี 
หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮ้ี) ก็ถึงแก่กรรมในวันที่ 9 ตุลาคม 
พ.ศ.2477 (ก่อนรัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติเมื่อ 2 มี.ค. ปลาย
ปี 2477)  โดยจากไปก่อน พระยาเจริญราชไมตรี (จ�านง  
อมาตยกุล) (พ.ศ.2412-2487) ประมาณ 10 ปี หลวงอนุสาร
สุนทรกิจ (สุ่นฮี้) ได้ทิ้งสมบัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายคือ
ฟิล์มกระจก และสไลด์ซึ่งต่อมาทายาทพบจ�านวน 444 ภาพ

ต่อมาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรง
จ�าแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ�าแห่งโลกของ
ประเทศไทยส่วนท้องถิ่น ประจ�าปี พ.ศ.2559 ทายาทได้น�า
ภาพฟิลม์กระจกส่วนหนึง่ตพีมิพ์เป็นหนงัสอืภาพชือ่ ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจก เมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เปิดตัว
หนังสือเมื่อ 5 ตุลาคมพ.ศ.2562

นายสุ่นฮ้ีขณะเป็นขุนอนุสารสุนทรกิจกับลูกชายคือ 
นายแพทย์ยงค์ ภาพเมื่อ พศ.2455 หลังจีนปฏิวัติ 10-10-1911 

ในภาพจึงตัดผมเปียจีนออกแล้ว

หนังสือภาพถ่ายฟิลม์กระจกเมืองเชียงใหม่โดยหลวงอนุสารสุนทร
กิจจัดท�าโดยทายาทหลวงอนุสารสุนทรกิจในนามบริษัทสุเทพจ�ากัด 
(ภาพประกอบในบทความนี้มาจากหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณทายาท

หลวงอนุสารฯที่อนุญาตให้ใช้ภาพ)
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อะไรคือบายศรี

ค�าว่า “บายศรี” มีรากศัพท์มาจากภาษาเขมร
และภาษาสันสกฤตรวมกัน โดยค�าว่า “บาย” มาจาก
ภาษา เขมรที่แปลว่าข้าว ส่วนค�าว่า “ศรี” มาจากภาษา
สันสกฤตที่แปลว่าสิรริมงคล โดยเมื่อน�าทั้งสองค�ามา
รวมกันจึง หมายถึง  “ข้าวขวัญ”  ซ่ึงเป็นเครื่องบูชาใน
รูปแบบของเครื่องสดประกอบกับส�ารับอาหารที่ใช้ใน
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่อง “ขวัญ” อันเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชนในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยแพร่หลายอย่างยิ่งในกลุ่มตระกูลไทลาว นั่น
คือ ชาวไทลาวและชาวไทยวนน่ันเอง

บายศรีมาจากไหน

จากการศึกษาวัฒนธรรมเร่ืองราวของบายศรีใน
แต่ละพ้ืนที่ของผู้เขียนเอง ได้ตั้งสมมุติฐานไว้ว่า แต่เดิม  
บายศรีน่าจะมาจากวัฒนธรรมการตั้งเครื่องบูชาเทพเจ้า
ในศาสนาพราหมณ์ของประเทศอินเดีย ซึ่งเคร่ืองบูชา
ดังกล่าว คือ การตั้งหม้อกลศ หรือหม้อกลัศ (Kalash) 
โดยมีลักษณะเป็นหม้อใส่ของเหลวท่ีท�าจากโลหะ เช่น 
เงิน  ทองเหลือง ทองแดง หรือทองค�า ภายในบรรจุน�้า
บริสุทธิ์เอาไว้ วางทับปากหม้อด้วยชามกระเบื้องเคลือบ

บายศรีพืน้เมืองเชียงใหม่

หรือ อาจจะไม่มีก็ได้ (ต่อมาชามดังกล่าวจะกลายมาเป็น
ภาชนะส�าหรับใส่บายศรีขนาดเล็ก ที่เรียกว่าบายศรีปาก
ชาม) ตกแต่งบริเวณปากหม้อด้วยใบมะม่วงสดซ้อน
ชั้นกันอย่างเป็นระเบียบ ทับด้วยมะพร้าวท่ีมีต้นอ่อนท่ี
พร้อมเจริญเติบโต ซ่ึงหม้อกลศที่ได้กล่าวมานี้ ถือเป็น
ตัวแทนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อันเป็นนิรันด์ 
กล่าวคือ น�้า ภายในตัวหม้อโลหะเปรียบเสมือนบ่อเกิด
ของชีวิต ใบมะม่วงที่ขอบปากหม้อแทนรูปแบบของ
ชีวิต และมะพร้าว คือผลิตผลจากรูปแบบของชีวิตที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยน�้าอันเป็นบ่อเกิดของชีวิตอีกครั้ง อันเป็น
สัญลักษณ์ของวงจรที่ ไม่มีวันจบส้ิน

ต่อมาศาสนาพราหมณ์ได้ขยายอิทธิพลส่งต่อมายัง
อาณาจกัรเขมร และแน่นนอนว่าวฒันธรรมการใช้ เคร่ือง
บูชาเทพเจ้าของศาสนาพรามหณ์ก็ถูกส่งผ่านมาด้วยเช่น
กัน จากนั้นอิธิพลดังกล่าวก็แผ่ขยายมาถึงราชส�านัก
อยุธยา และถูกน�ามาปรับใช้กับความเชื่อเร่ืองขวัญของ
กลุ่มชนในบริเวณดังกล่าว จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุด จากข้อสันนิษฐาน
ดังกล่าวท�าให้เห็นถึงการเข้ามาของหม้อกลศอันเป็นจุด
ก�าเนิดของรูปแบบบายศรี ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการด้วย

เรื่อง: กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์1

1 เจ้าของร้าน และ page facebook : Krittaphong Textilc
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ปัจจัยของเวลาหรือค่านิยม จนแทบไม่เหลือเค้าโครง
เดิมที่มีลักษณะทางกายภาพดังที่เห็นในปัจจุบัน กล่าว
คือ ใบมะม่วงที่ถูกจัดเรียงเอาไว้บนปากหม้อกลศ ได้ถูก
น�ามาคิดประดิษฐ์ใหม่ด้วยใบตองให้สอดคล้องกับจริต
นิยมแบบราชส�านักสยาม แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ให้
มีความคล้ายคลึงกับใบมะม่วงตามแบบดั้งเดิมอยู่ น่ัน
คือ ปลายเรียวแหลมที่มีโคนกลีบกว้าง โดยมีหลักฐาน
ชิ้นส�าคัญปรากฎอยู่ น่ันคือภาพจิตรกรรมลายรดน�้า ซ่ึง
มีอายุเวลาประมาณราวพุทธศตวรรษท่ี 23 ใน ภาพ
ปรากฏภาพบายศรีต้น ท่ีมีการใช้รูปแบบของการปัก
หม้อกลศตรงส่วนยอด โดยในเวลาต่อมาหม้อตรง ส่วน
ยอดของบายศรีต้นได้หายไป คงไว้แต่ชามกระเบ้ือง
เคลือบที่ซ้อนข้างในปากหม้อกลศ อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของบายศรีปากชาม และจะมีการพัฒนารูปแบบมาเป็น
บายศรีชนิดอื่นๆ อีกมากมายในเวลาต่อมา

ความเช่ือเรื่องขวัญ

ขวัญ ถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมในวัฒนธรรมผีของ
คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นความเช่ือ 

ภาพเปรียบเทียบวิวัฒนาการของบายศรี จากซ้าย : หม้อกลศในวัฒนธรรมเคร่ืองบูชาของชาวอินเดีย กลาง : จิตรกรรมลายรดน�้า รูปบายศรีต้น
ที่มีส่วน ยอดเป็นหม้อกลศ ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ขวา : ภาพจิตรกรรมฝาฝนัง รูปบายศรีต้นที่มีส่วนยอดพัฒนาจนกลายมาเป็นบายศรีปากชาม 

จากพระที่นั่งพุทไธ สวรรย์ เขียนข้ึนราวปีพุทธศักราช 2338

พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญในรูปแบบของวัฒนธรรมล้านช้าง (ไทลาว)

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ 
ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการบูชาขวัญ
ที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อมีการเข้า
มาของศาสนาอื่นๆ ความเช่ือเรื่องขวัญก็ยังก็ยังคงอยู่  
แต่ทว่าถูกผสมผสานให้สอดคล้องกลมกลืนกับศาสนา
ใหม่ที่เข้ามาอีกด้วย
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“ขวัญ” คือ จิตวิญญาณท่ีสิงสถิตอยู่ในอวัยวะต่างๆ
ของมนุษย์ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จะประกอบไปด้วย 32  
ส่วน กระจายอยู่ตามอวัยวะ ต่างๆ ของร่างกาย ซ่ึงจะ
เรียกโดยรวมว่า “ขวัญ 32 ประการ” เช่น ขวัญ แข้ง 
ขวัญตา  ขวัญหู ขวัญหัว โดยอวัยวะต่างๆในร่างกายยัง
เป็นความ สมัพนัธ์กนัระหว่างกายหยาบและจติวญิญาณ 
ทั้งนี้เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบให้เกิด
ความบาดเจบ็เสยีหาย หรอืการน�าร่างกายไปอยูใ่นสถาน
ที่อโคจร จิตวิญญาณในส่วนน้ันๆ ก็จะได้รับผลกระทบ
ในทางด้านลบไปด้วย ถ้าหากอวัยวะส่วนดังกล่าวได้รับ
การรักษา จนหายเป็นปกติ จ�าต้องมีพิธีกรรม “เรียก
ขวัญ” ให้จิตวิญญาณของ อวัยวะน้ันๆกลับมาสิงสถิตอยู่  
ณ ที่แห่งเดิม เพื่อส่งผลให้ชีวิตด�าเนิน ต่อไปอย่างผาสุข

ลักษณะของบายศรี

บายครี คือ เครื่องบูชาประเภทเครื่องสดชนิดหน่ึง 
มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม 
บูชาเทวาอารักษ์ การบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์ 
หรือใช้ในการเรียกขวัญ หรือ สู่ขวัญ ซ่ึงจะได้กล่าวต่อ
ไปในบทความนี ้โดยทัว่ไปบายศรจีะประดษิฐ์จากใบตอง
สดสีเขียว หรือใบตองแก่สีเหลืองทองในรูปแบบของงาน
ปราณีตศิลป์ โดยจะมีการม้วนพับจับจีบเรียงซ้อนกัน
อย่างเป็นระเบียบแบบแผน จัดลงในภาชนะท่ีมีท้ัง พาน 
ชาม ถ้วย แกนไม้ รวมไปถึงแกนหยวกกล้วยอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างวิจิตร 
ตระการตา ซ่ึงส่วนมากมักจะเป็นดอกไม้ตามท้องถิ่นที่
หาได้ง่ายและมกีลิน่หอม ส�าหรบับายศรท่ีีใช้ในพธิสีูข่วัญ 
ยงัจะต้องประกอบไปด้วยของอกี 2 สิง่ส�าคญัทีจ่ะขาดไม่
ได้ในส�ารบับายศร ีสิง่แรกคอืภาชนะใส่อาหารคาว-หวาน 
ได้แก่ ข้าวเหนียว 1 ปั้นขนาดก�ามือ ไข่ต้ม กล้วยน�้าว้าสุก 
 หมูปิ้ง ขนมหวานนานาชนิด ผลไม้ เมี่ยงหมาก และ 
น�้าดื่ม เพื่อใช้เป็นตัวล่อให้ขวัญกลับมากินเครื่องเซ่น
สงัเวย ก่อนจะท�าการมดัผนกึขวญัด้วยสายสญิจน์อนัเป็น 
ของส�าคญัประการท่ีสอง ส�าหรบัสายสญิจน์ดงักล่าวเป็น
เส้นเชือกที่ฝั้นจากเส้นใยฝ้ายสีขาว ความยาวประมาณ 
25 เซนติเมตร โดยจะใช้มัดตรงข้อมือท้ังสองข้างของ 
ผู้ถูกท�าขวัญ เพื่อเป็นการก�ากับขวัญให้ผนึกอยู่กับตัวตน 
ป้องกันการหนีหาย

บายศรีพ้ืนเมืองเชียงใหม่

บายศรีที่ใช้ในพิธีท�าขวัญแบบพื้นเมืองเชียงใหม่   
เดิมคาดว่าน่าจะได้รับจากวัฒนธรรมการประดิษฐ์ 
บายศรีจากราชส�านักสยาม และมีการประดิษฐ์ใช้ใน
พิธีกรรมของคุ้มหลวงก่อน จากนั้นจึงแพร่ขยายเป็น 
วงกว้าง ออกไปสู่ชาวบ้านในที่สุด โดยในบทความครั้งนี ้
ผู ้ เขียนจะกล่าวถึงเฉพาะรูปแบบบายศรีที่ใช ้กันใน 

รูปแบบของบายศรีสู่ขวัญแบบพ้ืนเมืองเชียงใหม่ 
มีส�ารับอาหารคาว-หวานบรรจุอยู่ภายใน (แบบอย่างคุ้มหลวง)



 ร่มพยอม  23 

ซ้าย : บายศรีต้น 9 ชั้น และ 7 ชั้น ในการทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 
และสมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณีพระบรมราชินี ครั้งเสด็จเยือนมณฑลพายัพ ในปีพุทธศักราช 2465 

ขวา: บายศรีต้น 9 ชั้น ในการทูลพระขวัญสมเด็จพระเจ้าเฟรด เดอริค ที่ 9 แห่งกรุงเดนมาร์ก 
และสมเด็จพระราชินีอินกริด ในปีพุทธศักราช 2505

คุ้มหลวงเชียงใหม่เท่าน้ัน เนื่องจากมีความส�าคัญใน
ฐานะที่เป็นแม่แบบของบายศรีท่ีแพร่กระจายไปท่ัวท้ัง
ล้านนา ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ บายศรีต้น และ
บายศรีท�าขวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า “บายศรี นมแมว”

บายศรีต้น

เป็นบายศรีที่มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนช้ันกันใน
แนวตั้ง รูปทรงคล้ายต้นสน มีภาชนะหรือหลักท่ีท�า
จาก เครื่องไม้แกะสลักลงรักติดลายทอง ส่วนฐานมี
ขนาดกว้างเพื่อรองรับน�้าหนัก โดยแต่ละช้ันจะมีการ
ประดิษฐ์ ใบตองด้วยการพับกลีบท่ีมีปลายแหลมเรียง
ซ้อนกันเป็นตับ และประกอบกลีบเหล่าน้ีเข้าด้วยกัน
เป็นวงกลม คล้ายกระทงลอย ปลายยอดกลีบใบตองจะ
ประดับด้วยดอกไม้ขนาดเล็ก เช่น ดอกมะลิ ดอกแก้ว 
(ดอกพิกุล) ส่วนภายในของทุกชั้นจะบรรจุด้วยดอกไม้
หลายชนิดหลากสีสันตามแต่ช่างจะเสาะหาได้ เช่น ดอก
ยีสุ่น่ (กหุลาบ มอญ) ดอกเกด็ถะหวา (ดอกพดุซ้อน) จ�าปี 
จ�าปา ดอกดาวเรอืง ดอกตะล่อม (ดอกบานไม่รูโ้รย) ดอก
กล้วยไม้ ตามฤดูกาล รวมไปถึงใบไม้สด เช่น ใบเล็บ
ครุฑ หรือใบโกสน บายศรีต้นใช้เป็นบายศรีประกอบ
พระอิสริยยศในพิธีทูลพระขวัญ โดยจะใช้ในการยกขึ้น
ทูลพระขวัญ ของพระบรมวงค์ศานุวงค์ท้ังสยามและ

พระราชอาคันตุกะของประเทศนอกที่เสด็จเยือนนคร
เชียงใหม่ ทั้งนี้ จ�านวนชั้นของบายศรีจะมีจ�านวนที่ลด
หล่ันกันในแต่ละฐานันดรศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์  
จะทูลถวายด้วย บายศรีต้น 9 ชั้น พระบรมราชินีนาถ 
เจ้าฟ้า พระราชอาคันตุกะ หรือชั้นประธานาธิปดี จะ 
ทูลถวายด้วยบายศรีต้น 7 ชั้น เจ้านายหรือเสนาบดี  
จะทูลด้วยบายศรีต้น 5 ชั้น และยศชั้นหลานของเจ้านาย
ฝ่ายเหนือในการพิธีสมรสจะ ใช้บายศรีต้น 3 ช้ัน

บายศรีต้นจัดเป็นบายศรีที่มียศสูงที่สุดในบรรดา
บายศรีท้ังมวล ซึ่งจะสงวนไว้ส�าหรับเจ้านายชั้นสูง 
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามสามัญชนทั่วไปยังได้รับการ
อนุโลม และสามารถท�าใช้ได้ในกรณีเดียวเท่าน้ัน คือ 
การ ใช้บายศรีต้น 9 7 5 หรือ 3 ชั้น  อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นบายศรีส�าหรับท�าขวัญนาค โดยให้ถือว่าผู้ที่จะบวช
คือ สัญลักษณ์แห่งเจ้าชายสิทธัตถะผู้มียศเป็นกษัตริย์ 
อันแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมและความศรัทธาต่อ  
พระพุทธศาสนาในสังคมแบบจารีต แต่อย่างไรก็ตาม 
แม้ว่าสามัญชนจะสามารถท�าบายศรีต้นในการท�าขวัญ 
นาคได้ แต่สิ่งที่แตกต่างนั่นคือ ความวิจิตรปราณีตใน
ฝีมือทางเชิงช่างในการประดิษฐ์ หรือรสนิยมในการ 
เลือกสรรวัสดุตกแต่ง หรือแม้แต่การเลือกใช้ภาชนะก็
ไม่อาจทัดเทียมกับบายศรีแบบคุ้มหลวงได้
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ในการประดิษฐ์บายศรีต้นแบบคุ้มหลวงเชียงใหม่ถือ
เป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรและแรงงานคนจ�านวนมาก 
ทกุอย่างจะเกดิขึน้จากค�าสัง่ของเจ้าหลวง ซึง่จะใช้ระยะเวลา
ในการท�า 3 วันครึ่ง ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยแรกเริ่มให้
เจ้าอุ่นเรือน ณ เชียงใหม่แห่งบ้านบุปผาชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์ 
ครั้งแรกใช้ในการทูลพระขวัญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จเยือนมณฑลพายัพในปี พ.ศ. 2465 และ
ท่านก็ได้เป็นผู้ท�าถวายเชื้อพระวงค์เรื่อยมา จวบจนเจ้าพรม
มินทร์ ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นบุตรชายได้มารับช่วงต่อ จนใน
ช่วงหลัง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ได้เป็นผู้รับหน้าที่
สบืทอดในการจดัสร้างบายศรต้ีนในการพธิทีลูพระขวญัเร่ือย 
มาจนถึงปัจจุบัน

บายศรีทำาขวัญ หรือ บายศรีนมแมว

บายศรีชั้นเดียวที่มีพานเป็นภาชนะรองรับ ซึ่งทาง
ล้านนาจะเรียกว่า (ขัน) ท�าจากโลหะมีค่า เช่น เงิน 
ทองแดง ทองเหลือง หรือโลหะผสม โดยหน้าที่ของ
บายศรีชนิดนี้จะใช้การประกอบพิธีเรียกขวัญโดยตรง 
ร่วมกับส�ารับอาหารคาว-หวาน ทั้งนี้บายศรีท�าขวัญยัง
สามารถใช้ได้ทั้งเจ้านายช้ันสูง และสามัญชนทั่วไป เพียง
แตกต่างกันที่ การทูลพระขวัญของเจ้านายจะใช้ร่วมกับ
บายศรีต้นในการทูลถวาย

กลีบใบตองที่เกิดจากเทคนิคพับทบเรียงซ้อนกัน
จนเป็นช่อ มีขนาดยาวกว่า 20 เซ็นติเมตร ถูกประดับ 
ตกแต่งไว้ท่ีรอบปากพาน โดยจ�านวนช่อบายศรีท่ีลงท้าย
ด้วยเลขคู่ เช่น 6 8 หรือ 12 จะใช้ในการท�าขวัญคนท่ียัง

การใช้บายศรีต้น 7 ชั้น และ บายศรีท�าขวัญในพิธีท�าขวัญนาค

มีชีวิตอยู่ ส่วนพานที่มีช่อบายศรีลงท้ายด้วยเลขคี่ เช่น 5 
หรอื 7 มกัจะใช้ในพธิอีืน่ๆ เช่น พธีิเล้ียงผี การบชูา เทวดา
อารักษ์ หรือแม้แต่การท�าขวัญนาคในบางครั้งก็นิยมใช้
บายศรีที่มีจ�านวนช่อลงท้ายด้วยจ�านวนค่ี

ดอกไม้นานาชนิดถูกจัดแต่งอย่างวิจิตร อีกทั้งยัง
นิยมประดับตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่ใช้เวลาอย่าง
ฟุ่มเฟือยในการประดิษฐ์ เช่น เฟื่องมาลัย อุบะ ดอกทัด
หู อีกทั้งต้องมีฝ้ายส�าหรับผูกข้อมือส�าหรับก�ากับขวัญ
เหน็บอยู่ตามซอกกลีบบายศรี หรือร้อยใส่ก้านไม้ไผ่แล้ว
ปักรวมเอาไว้ในบายศรีก็ได้ ภายในบริเวณกลาง พาน
จะบรรจุอาหารคาว-หวาน เพื่อใช้ในการล่อขวัญให้มา

บายศรีท�าขวัญ หรือ 
บายศรีนมแมว ใช้ในพิธีท�าขวัญ
งานสมรส ประดิษฐ์จากใบตอง
สีเขียวและใบตองแก่
สีเหลืองทองสลับลาย
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กินเครื่องสังเวย (เป็นแบบท่ีนิยมมากในปัจจุบัน) หาก
แต่ในอดีต เครื่องคาว-หวาน มักจะมีการแยกใส่ภาชนะ
อีกส�ารับ ไม่นิยมใส่รวมมาในพานบายศรี ท้ังน้ีเน่ืองจาก 
ในอดีตเครื่องเซ่นสังเวยจะมีปริมาณท่ีค่อนข้างมาก อาจ
มีไก่ต้มทั้งตัว หรือ หัวหมู จึงจ�าเป็นต้องมีการแยกส�ารับ 
ออกมาเป็นอีกชุดหน่ึง อย่างไรก็ดี ส�ารับคาว-หวานก็ยัง
คงมีการประดับตกแต่งด้วยกลีบใบตองและดอกไม้สด 
เช่นเดียวกับพานบายศรี จากข้อสังเกตเบ้ืองต้นท�าให้
ทราบได้ว่า แต่เดิมในอดีตพิธีบายศรีจะให้ความส�าคัญ 
กับส�ารับอาหารมากกว่างานประดิษฐ์ใบตอง ซึ่งสวน
ทางกับความนิยมในปัจจุบันท่ีลดทอนความส�าคัญของ 
ส�ารับอาหารลง แต่เน้นไปท่ีความงามของงานดอกไม้
ใบตองสดแทน

ความในตอนท้าย

บทความเรื่องบายศรีพื้นเมืองเชียงใหม่ เป ็น
บทความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้เป็นเรื่องที่สามในวารสาร
ร่มพยอม โดยบทความสองเรื่องก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ และผ้าซ่ินเชียงแสน หากแต่เรื่อง
ราวของงานดอกไม้แบบวัฒนธรรมเดิมยังเป็นอีกเรื่อง
หนึ่งที่ผู้เขียนเองมีความถนัดและมีความความสนใจเป็น
อย่างมาก จึงอยากถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้ผู้
อ่านได้น�าไปใช้ประโชยน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ส�าหรับ
วัฒนธรรมดอกไม้เชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของบายศรี ที่มีความน่าสนใจในฐานะเป็นเครื่องบ่งช้ีถึง 
ส่วนผสมที่ลงตัวของการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก
มาปรับใช้กับวัฒนธรรมเดิม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ไป 

ในที่สุด อย่างไรก็ดีแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน 
ความเช่ือเร่ืองขวัญที่ยังคงฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของ 
ชาวเชยีงใหม่และชาวล้านนากย็งัจะยงัคงอยู ่และจ�าเป็น
ต้องมพีธิกีรรมควบคูก่นัไปอย่างไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ ท้ายนี้ ถ้าหากเราลองศึกษาอดีตในเชิงลึกและ
น�าใช้ประโยชน์กับตัวเอง ผู้เขียนเช่ือว่าเราอาจจะได้รับ
สัมผัสได้ถึงมุมมองอันลึกซ้ึง ที่เรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณ
แห่งมรดกของนครเชียงใหม่อย่างแท้จริง

บายศรีหลวงแบบเชียงใหม่ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามแบบฉบับด้ังเดิม 
เพื่อเผยแพร่และรักษามรดกวัฒนธรรมดอกไม้แห่งนครเชียงใหม่ 

ใน งาน Chiang Mai Flower Festival คร้ังที่ 44 
ในปีพุทธศักราช 2563

ลักษณะของบายศรีท�าขวัญและการใช้งาน ซ้าย : การท�าขวัญเจ้าพงษ์กาวิล ณ เชียงใหม่ บนคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ ในปีพุทธศักราช 2468 พานด้าน
หน้ากลุ่มบุคคลคือส�ารับคาว-หวาน ตรงกันข้ามคือขันบายศรีท�าขวัญ ขวา: การจ�าลองส�ารับบายศรีแบบคุ้มหลวงในสมัยพระ ราชชายาเจ้าดารา

รัศมี พานทรงเต้ียคือส�ารับคาว-หวานแต่งด้วยกลีบใบตองรูปร่างแปลกตา ส่วนพานทรงสูงคือบายศรีท�าขวัญ
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ดอกไม้กับการประดับตกแต่งเมืองเชียงใหม่
เรื่อง: พรบัญชา ใหม่กันทะ1

1  เจ้าของร้าน  Or the' cafe' De M'ia และนักจัดดอกไม้

การใช้ดอกไม้ในวัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่
นั้น มีมานานตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว จากความเชื่อใน
เรื่องของการบูชาขวัญ การถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา หรือการ
ไหว้ผีบรรพบุรุษ เป็นต้นนั้น นับได้ว่าดอกไม้ มีส่วนเก่ียวข้องกับ
วิถีชีวิของผู้คน ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ยังมีการใช้
ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ที่จะต้องน�าไปถวายพระ
เกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์ 

ตามความเช่ือที่มี หากนับเวลาย้อนอดีตไปในช่วงนึงของ
เชียงใหม่ วัฒนธรรมการจัดดอกไม้ การใช้ดอกไม้มาประดับ
ตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือนร่าง สถานที่ หรือแม้แต่การกิน อยู่ 
ดอกไม้ถือเป็นส่ิงเดียวที่ท�าให้เกิดความงดงามและน�าไปสู่ความ
มีอารยะ การใช้ดอกไม้ในบ้านเราน้ัน ได้รับอิทธิพลมาอย่างเต็ม
รูปแบบจากตะวันตก หรือแม้แต่อินเดีย จีน โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ของชาวเชียงใหม่ในอดีต นอกจากการน�าดอกไม้มาถวายเป็น
พุทธบูชา การประดิษฐ์งานดอกไม้ร่วมกับการใช้ใบตอง ร้อยเรียง 
เย็บข้ึนมาประดับประดาเป็นบายศรี เครื่องสักการะ ในรูปแบบ
ที่แปลกตาแล้วน้ัน "flower arrangement"หรือการจัดดอกไม้
แบบสากล ก็มีอิทธิพลต่อสังคมเมืองเชียงใหม่เรา และพ้ืนที่ภาค
เหนือ ในหลายๆ พื้นที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมาก จากหลักฐาน
ภาพถ่ายเก่า ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมานั้น จะเห็นได้ว่า การใช้ดอกไม้ตกแต่งปราสาทศพ

การจัดดอกไม้สากลของชาวสยาม
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การประดับดอกไม้ เป็นท่ีได้รับความนิยมมาก มีการจัด
ดอกไม้ในวัง การน�าต้นไม้มาปลูกในกระถางลายคราม
จากเมืองจีนประดับประดาในท่ีอยู่อาศัย การประดับ
แจกันใส่ดอกไม้ และได้รับความนิยมเฟื่องฟูมาก 

การประดับประดาดอกไม้ไบไม้เมื่อครั้งรับเสด็จ
ประพาสยุโรป ทั้งกรุงเทพมหานครถูกประดับประดา
ด้วย การ์แลนด์ หรือเฟื้องใบไม้ผูกประดับเป็นเถาเลื้อย 
พวงมาลาดอกไม้ ใบไม้ หรอืกระทัง่การประดบัตกแต่งรถ
ราง พลบัพลา ปะร�าต่างๆ เป็นท่ีนยิมท�าให้เมอืงเชยีงใหม่
เรานั้น ได้รับแฟชั่นนี้ไปด้วย เม่ือครั้งรัชกาลท่ี 7 เสด็จ
เมืองเชียงใหม่ ทางการได้ประดับประดาเฟื้องดอกไม้
ใบไม้พลับพลา หรือการเฉลิมฉลองในทุกวาระพิเศษ
ของเมือง ดังจะเห็นในภาพเก่าหลายๆ ท่ี เช่น ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกของหลวงอนุสารสุนทร ภาพถ่ายจากหอ
จดหมายเหตุ เป็นต้น 

ทั้งนี้มีการประดับตกแต่งดอกไม้ ใบไม้ หรือการจัด
ดอกไม้ในแจกนั ฉากถ่ายภาพโบราณ เกิดเป็นธรรมเนยีม
ที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะการใช้ช่อดอกไม้ หรือช่อบูเกต์ 
ในงานมงคล หรืองานส�าคัญ มีมาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของ
อาณาจักรกรีกโรมัน แต่หากทว่าในตอนน้ันยังเป็นเรื่อง
ของโชคลาง การปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ตามบันทึกที่เคยได้

การประดับตกแต่งรถราง พลับพลา และปะร�าพิธี

อ่านมากล่าวไว้ว่าการใช้เครื่องเทศที่มีกลิ่นหรือใบไม้
มงคลนั้นสามารถปัดเป่าสิ่งช่ัวร้ายได้ จนลุล่วงมาถึงยุค
วิกตอเรียน ธรรมเนียมการใช้ช่อบูเกต์ได้ถูกเปล่ียนให้
เป็นดอกไม้ที่สวยสดงดงาม และมีกล่ินหอมแทน ท่ีแฝง
ไปด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็นดอกไอริส ดอกลิลล่ีออฟ
ดิวาเล่ ดอกลิลล่ี ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้มงคลต่างๆ 
นานา มาใช้แทนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล 
ความบริสุทธิ์ และความเทิดทูน กระทั่งเข้ามาปรากฏ
ในบ้านเมืองเราในช่วงยุคสมัยที่กล่าวไปข้างต้น ปรากฎ
หลักฐานวฒันธรรมการใช้ช่อดอกไม้สด มกีารใช้ wreath 
flower arrangement หรือการจัดดอกไม้เป็นวงกลม 
ที่เรียกกันว่า ขะปวงดอก พวงมาลา หรือ พวงหรีด แต่
อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นดอกไม้เมืองร้อน และดอกไม้
พื้นเมือง เช่นดอกมะลิ เก็ดถะวา(พุดซ้อน) ดอกหางนก
ยูง ดอกพลับพลึง ดอกบัว ดอกไม้หอมสีสันสดใส การ
ใช้ใบไม้ ใบโกสน ใบเฟิร์น หรือใบโปร่งฟ้า แม้แต่การใช้
ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี
ววิฒันาการการท�าดอกไม้ปลอมแล้ว ยิง่ท�าให้ธรรมเนยีม
การใช้ช่อดอกไม้แผ่ขยายไปตามหัวเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสงานมงคลสมรส งานตกแต่งสถานที่ส�าคัญ 
ปะร�า พลับพลา หรือแม้แต่งานขาวด�า การถวายดอกไม้
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ในอดีต ได้น�ากระถางมาจัดดอกไม้ ประดับในฉากถ่ายภาพ

หอม ดอกไม้มงคล ถือเป็นจารีตและธรรมเนียมปฎิบัติ
ที่มีความละเอียดอ่อน เป็นความงดงามท่ีแผงด้วยความ
หมาย "ดอกไม้ " จึงเป็นพร้อปเปอร์ท่ีขาดไม่ได้ในทุก

ช่วงเวลาพิเศษในวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่นับแต่นั้นเป็น
มา และส่งต่อจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึง
ทุกวันนี้
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นับได้ว่าความงดงามของดอกไม้ในอดีต ด้วยความ
ชื่นชอบหลงใหล และช่ืนชม ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสในการ
ประดับประดาดอกไม้ ขึ้นในหลายงานส�าคัญๆ ของบ้าน
เมือง ยกตัวอย่าง เช่น การฟ้อนไหว้บูชาบรรพกษัตริย์ 
เมืองเชียงใหม่เมื่อกลางปีท่ีผ่านมา ได้จัดปะร�าฟ้อน และ
ประดับประดาสถานท่ี ด้วยการใช้ขะปวงดอกไม้ และ

การประดับประดาขะปวงดอกไม้ ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอยในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

เฟื้องเถาใบไม้เล้ือยประดับ ทั้งยังเสียบแจกันดอกไม้
ใบไม้ หรือตัวอย่างงานประดับประดา ในประเพณ ี
ลูกช้างขึ้นดอยที่ผ่านมา เมื่อ ผู้เขียนเองได้จัดประดับ
ประดาพื้นที่จัดงานด้วยเฟื้องเถาใบไม้เลื้อย ขะปวงใบ
โกสน และดอกไม้พื้นเมืองที่มีอยู่ในธรรมชาติทั้งหมด 
ให้ความส�าคัญกับการต้อนรับผู้มาเยือน 
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การตกแต่งดอกไม ้ครั้งล ่าสุดในงาน พิธีมอบ
ทุนสนับสนุนให ้แก ่ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา
ผ่านโครงการกองทนุเอกอคัรราชทตูเพ่ือการอนรุกัษ์ทาง
วัฒนธรรม (AFCP) ประจ�าปี 2562 โดยอุปทูตรักษาการ
แทนเอกอัครราชทูต ไมเคิล ฮีธ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่
สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์  ซึ่งทางส�านักส่งเสริม

การใช้ดอกไม้เมืองหนาว 
ผสมกับดอกไม้พื้นเมือง ในขบวน
สักการะพระธาตุดอยสุเทพ
ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอย 
ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสน�าเสนอ
การประดบัประดาดอกไม้แบบโบราณนี ้สูส่ายตาแขกเหรือ่
ที่มางาน สร้างให้งานมีบรรยากาศที่พิเศษแสดงให้เห็นถึง
ความส�าคัญของงานและยังส่งเสริมให้สถานที่นี้ทรงคุณค่า
มากยิ่งขึ้นผู้เขียนยังหวังว่างานประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ 
ยังคงจะอยู่คู่กับสังคมไทย หากพวกเราคนรุ่นใหม่ มาร่วม
กันเชิดชู อนุรักษ์ และสืบทอดไปตราบนานเท่านาน

จัดงานพิธีมอบทุนรางวัล U.S. Ambassadors Fun for Cultural Preservation (AFCP) 2019-2021 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
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เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

1  ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ดอกไม้ล้านนา 
ศรัทธาและความหมาย

ในวิถีชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับดอกไม้ในรูปแบบ
ต่างๆ ชาวล้านนาเองก็มีความสัมพันธ์กับดอกไม้เฉกมนุษยชาติ
อืน่เช่นกนั อย่างทีเ่หน็กนัชดัเจนได้แก่การถวายหรอืมอบดอกไม้
เป็นสิง่แสดงความเคารพรักและศรทัธา ตลอดจนความเชือ่อืน่ๆ 
เช่น เป็นสริมิงคล เมตตามหานยิม ท�านายเหตกุารณ์ เป็นต้น จงึ
ท�าให้สิ่งเหล่านี้มีข้อก�าหนดและวิธีปฏิบัติตามมามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเร่ืองของดอกไม้มงคลในเทศกาลสงกรานต์ (ดอกไม้นาม
ปี หรือพญาดอก) ดอกไม้ประจ�าวันเกิด ปีเกิด วันและทิศทาง
การปลูกดอกไม้ คาถาและยันต์ก�ากับการใช้ดอกไม้ ดอกไม้ที่
ไม่ควรดมหรือเด็ด ดอกไม้ท�านายเหตุการณ์ ฝันเห็นดอกไม้ 
วันปลูกดอกไม้ วันเก็บดอกไม้ ตลอดจนการเก็บดอกไม้ด้วย

ดอกไม้นามปี ชาวล้านนาเชื่อว่า ในแต่ละปีจะมีดอกไม้ที่
เป็นมงคลประจ�าปีเรียกว่า “ดอกไม้นามปี” หรือ “พญาดอก” 
เมื่อถึงวันมหาสงกรานต์จะใช้ดอกไม้ดังกล่าวทัดหู ห้อยเส้นผม
หรือเสียบประดับมุ่นมวยผมหลังจาก “ด�าหัว” คือสระผมตาม
พิธีเพ่ือความเป็นสิริมงคลแล้ว ดอกไม้น้ีโบราณท่านกล่าวไว้ใน
ต�าราว่า ให้เอาตัวเลขจุลศักราชปีน้ันตั้ง หารด้วย 8 เศษเท่าไร
ให้ดูตามนี้

เศษ 1 ดอกอูน ดอกเอื้อง
เศษ 2 ดอกแก้ว
เศษ 3 ดอกซ้อน (พุดซ้อน)
เศษ 4 ดอกดู่ (ประดู่)
เศษ 5 ดอกบัว
เศษ 6 ดอกส้มสุก
เศษ 7 ดอกบุนนาค
เศษ 0 ดอกลิลา (ซ่อนกลิ่น)

ดอกเอื้อง

ดอกบัวแดง
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ดอกไม้ประจำาวันเกิด ตามต�าราโบราณว่า หากจะปลูกไม้
มงคลให้ปลูกตามวันเกิดของตน ไม้มงคลเหล่านี้มีดอกไม้
เป็นส่วนใหญ่ดังน้ี
เกิดวันอาทิตย์ : ลมแล้ง(ราชพฤกษ์) บัวระวง(พุทธรักษา)  
ดอกใหม่ (ชบา) เข็ม
เกิดวันจันทร์ : แก้ว(พิกุล) กาสะลอง(ปีบ) แหน่งหอม(สาว
หลง) โมก พุด มะลิ
เกดิวนัองัคาร :  ตะหล้อม(บานไม่รูโ้รย) สร้อยเงนิ เข็ม ดอกใหม่
เกิดวันพุธ : ลมแล้ง มะยม ขนุน
เกิดวันพฤหัสบดี : มะลิ เก็ดถะหวา(พุดซ้อน) บัวระวง พุด
เกิดวันศุกร์ : มะลิ พุด แก้ว ตาเหิน(มหาหงส์)
เกิดวันเสาร์ : มะลิ มะม่วง หมากกล้วย(ฝรั่ง)

ดอกไม้ประจำาปีเกิด ไม้มงคลประจ�าปีเกิดก็มีเช่นกัน ซึ่ง
โบราณก�าหนดให้ปลูกตามน้ี
เกิดปีชวด : บุนนาค มะลิ กล้วย มะพร้าว 
เกดิปีฉล ู: หมากพู(้หมากผูห้มากเมยี)  หมากค้อ(ทบัทมิ) ตาล
เกิดปีขาล : ดอกใหม่ ขนุน หมากค้อ
เกิดปีเถาะ : บุนนาค มะพร้าว
เกิดปีมะโรง : พุด สร้อยเงิน เข็ม พลู
เกิดปีมะเส็ง : มะลิ พลู
เกิดปีมะเมีย : ดอกใหม่ สร้อยเงิน กล้วย
เกิดปีมะแม : ตะหล้อม หมากค้อ
เกิดปีวอก : หมากค้อ ขนุน
เกิดปีระกา : แก้ว ตาเหิน มะลิ สะบันงา(กระดังงา) 
               สายน�้ามิ้น(สร้อยทอง) 
เกิดปีจอ : บุนนาค
เกิดปีกุน : บุนนาค พลู มะลิ

วันปลูกดอกไม้ การปลูกดอกไม้บางชนิดต้องปลูกตาม
วันที่โบราณก�าหนด เช่น
วันจันทร์  ปลูกแก้ว แหน่งหอม
วันพุธ  ปลูกสะบันงา
วันพฤหัส  ปลูกตาเหิน
วันเสาร์  ปลูกแก้ว

ทิศทางการปลูกดอกไม้ ทิศทางของการปลูกต้นไม้ 
โบราณท่านก�าหนดไว้ด้วย เช่น
ทิศตะวันออก  ปลูกสะบันงา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้  ปลูกแก้ว ลมแล้ง
ทิศตะวันตก  ปลูกบุนนาค
ทิศเหนือ  ปลูกแก้ว
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  ปลูกตาเหิน

เมตตามหานิยม การมอบดอกไม้ให้กันด้วยความรัก
ความเสน่หา บางครั้งอาจต้องการความรักเป็นส่ิง
ตอบแทน หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจหวังผลให้ฝ่ายตรงข้าม
เกิดความนิยมชมชอบเป็นพิเศษขั้นหลงใหล จึงต้อง
อาศัยไสยวิธี โดยทั่วไปมักปรากฏในรูปแบบของคาถา
และยันต์

ดอกไม้ทีไ่ม่ควรเดด็ ไม่ควรดม ความเชือ่อย่างหนึง่เกีย่ว
กบักบัดอกไม้ในเรือ่งของการเดด็และดมคือห้ามเดด็หรอื
ดมดอมดอกไม้ต่อไปนี้

- ดอกแม่ก�าลัง ได้แก่ ดอกไม้ของแม่ก�าลัง(โสเภณี) 
ดอกไม้ที่ขึ้นในบริเวณบ้านของแม่ก�าลัง

ดอกเข็ม ตาเหิน ขนุน
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- ดอกแม่มาน ได้แก่ ดอกไม้ของแม่มาน(คนมคีรรภ์) 
ดอกไม้ที่ขึ้นบริเวณบ้านของแม่มาน

- ดอกปูชาพระเจ้า (อ่าน - ดอกปู๋จาพะเจ้า) คือห้าม
เด็ดดอกไม้ที่ถูกก�าหนดให้เป็นดอกไม้ส�าหรับถวายเป็น
พุทธบูชา ห้ามดมดอกไม้ท่ีถวายเป็นพุทธบูชา

- ดอกไหว้ผี  คือห้ามเด็ดดอกไม้ที่ถูกก�าหนดให้เป็น
ดอกบูชาผี ห้ามดมดอกไม้บูชาผี

ดอกไม้ทำานายเหตุการณ์ ในแต่ละปี ถ ้าอยากรู ้
เหตุการณ์บ้านเมือง ชาวล้านนาได้ข้อท�านายจากการ
สังเกตดอกไม้ดังที่ปรากฏในต�าราเดิม เช่น
“ดอกบัวแดงแลพ้านแดงเกิดมีมาก ขุนใหม่จักปรากฏ”
(ปีไหนดอกบัวแดง และบัวสายออกดอกมาก ปีน้ันจะมี
ผู้น�าใหม่ปรากฏขึ้น)
“ดอกอบุลเกดิมีมาก เจ้าผูรู้บุ้ญจักมารอด บ่อัน้ตนบญุจกั
บังเกิด” (ปีไหนดอกบัวข้ึนมาก ปีน้ันผู้มีบุญจะมาเมือง  
หรือผู้มีบุญจะบังเกิด)
“ดอกหญ้าแฝกมีมาก บ้านเมืองสุคติ” (ปีไหนหญ้าแฝก
ออกดอกมาก  ปีนั้นบ้านเมืองสงบสุข)
“ดอกเพา(รัง) หน่วยเพามีมาก ถั่ว งา ข้าวป้าง สาลี จะ
มีมาก” (ปีไหนต้นรังออกดอกมาก หรือมีผลดก ปีน้ัน
ธัญพืช เช่น ถั่ว งา ข้าวฟ่าง ข้าวสาลีจะอุดมสมบูรณ์)
“ดอกไม้สรีมีมาก งัวฅวายแพร่หลาย บ้านเมืองสุคติ” 
(ปีไหนต้นโพธิ์ออกดอกมาก วัวควายแพร่พันธุ์ได้ดี บ้าน
เมืองสงบสุข)

วันเก็บดอกไม้ ชาวล้านนาโดยท่ัวไปจะไม่เก็บดอกไม้ใน
วนัธรรมสวนะ  เพราะวนัธรรมสวนะเป็นวนัทีร่กุขเทวดา
รักษาศีล หากเก็บหรือเด็ดเทวดาจะไม่พอใจอาจบันดาล
ให้เกิดผลร้ายได้

การเก็บดอกไม้ การเก็บดอกไม้ โดยปกติจะไม่เก็บ
พร�่าเพรื่อ เพราะถือว่าดอกไม้มีชีวิต เป็นของสูงเป็นส่ิง
ส�าหรับบูชาและใช้ในพิธีกรรม ดังนั้นชาวล้านนาจึงให้
ความส�าคัญยิ่ง แม้การน�าไปบูชาพระก็ต้องกล่าววาจา
เป็นส�านวนที่ไพเราะก่อนเก็บ เช่น

นางดวงดอกไม้ ย้อยปลายกิ่งหลาม
ยอดสร้อยนงราม งามใสบ่เส้า
ขอเชิญบุปผา ปูชาพระเจ้า
เข้าสู่นิพาน แด่เทอะฯ
(เจ้าดอกไม้ท่ีบานสะพร่ังอยู่ท่ีปลายกิ่ง เจ้างดงาม

ไม่มีท่ีติ ขอเชิญเจ้าไปบูชาพระพุทธเจ้า แล้วเข้าสู่พระ
นิพพานเทอญ)

จากตัวอย่างที่ยกมาล้วนเป็นการใช้ดอกไม้ที่เกิด
จากความศรัทธา แล้วจึงตามมาด้วยวิธีปฏิบัติตามความ
หมาย จนกลายเป็นที่พบเห็นเป็นปกติ อาทิ การใช้
ดอกไม้ในการถวายส่ิงที่เคารพศรัทธาที่ปรากฏให้เห็น
โดยทั่วไป แม้กระทั่งการเสียบแซมดอกไม้บนมวยผมก็
เป็นส่ิงแสดงนัยยะแห่งการบูชา กล่าวคือบูชาขวัญ บูชา
เทวดาประจ�าตวัทีอ่ยูเ่หนอืเกล้า บชูาพระพทุธเจ้าและสิง่
ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถานเมื่อได้กรานกราบนบน้อมด้วย
เกล้าด้วยเศียร เป็นต้น

ขนุน สายน�้าม้ิน (พวงทอง) สะบันงา (กระดังงา)
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1  ผู้อ�านวยการศูนย์ธรรมชาติบ�าบัดบัลวี

ดอกไม้กินได้
เรื่อง: พญ.ลลิตา  ธีระสิริ 1

คนเราต้องกินผักเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ 
ต้องกินสม�่าเสมอและให้มากพอ

เป็นที่ยอมรับว่า สารอนุมูลอิสระเป็นผู ้ร้ายทาง
สุขภาพ อนุมูลอิสระทั้งเกิดข้ึนได้เองในร่างกาย ท้ังเกิด
ขึ้นในบรรยากาศรอบตัว อย่าง pm2.5 อาหารทอด
ซ�้าซาก สารปนเปื้อนในอาหาร ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ฯลฯ 
ล้วนท�าให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกาย ก่อให้เกิดอาการเสื่อม 
เป็นโรค “ไม่ติดเชื้อ” หรือ NCD โรคเร้ือรัง รักษาไม่หาย 
ซึง่องค์การอนามยัโลกถอืว่า ยงัเป็นปัญหาทางการแพทย์
ในทุกวันนี้

ในสมัยโบราณ คนเราใช้พืชผักรอบตัวเป็นยารักษา
อาการป่วย  คนโบราณกินทั้งราก ต้น ใบ ดอกมีแบบกิน
สด และกินสุก  แล้วแต่ว่ามีจุดประสงค์อะไร  ดังน้ันไม่
แปลกอะไรที่เราจะเอาดอกไม้มากิน  

ที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น แกงส้มดอกแค แกงแคดอก
ต้าง  สองแกงนี้ใช้แก้ไข้หัวลมเช่นเดียวกัน

ส่วนผักที่ขายตามท้องตลาดและอยู่ในรูปแบบของ
ดอกไม้อยู่แล้ว ซึ่งเรานิยมกินกันโดยไม่รู้ตัว ได้แก่  ดอก
กู๋ไช่ กระหล�่าดอก บร็อคโคลี่ ผักคะน้าดอก และผัก
กวางตุ้งดอก  เป็นต้น

แต่ดอกไม้กินไม่ได้หมดทุกอย่าง เพราะบางอย่าง
เป็นพิษ เช่น ดอกยี่โถ ดอกชวนชม เนื่องจากมีไกลโค
ไซด์บางตัว ที่จะเป็นอันตรายต่อหัวใจ  

ข้อควรระวังคือ หากบรรพบุรุษของเราไม่เคยกินดอกไม้
ชนิดไหน ก็อย่าได้เก็บมากินเป็นอันขาด

อย่างไรก็ตาม ดอกไม้ในจานอาหาร มีหลายรูปแบบได้แก่
1. กินดอกไม้ตามฤดูกาล
2. กินดอกไม้รักษาโรค
3. กินดอกไม้แบบฝรั่ง
4. ดอกไม้ประดับตกแต่งจานเพื่อความสวยงาม

ดอกไม้ตามฤดูกาล

คนไทยนิยมกินพืชผักตามฤดูกาลเสมอมา ดังนั้นในฤดูต้น
ไม้ผลิดดอก เราก็เก็บมากินเป็นอาหาร

ส่วนมากเอามาลวกหรือต้มจิ้มน�้าพริกชุบแป้งทอด เอามา
แกง เอามาต้มน�้าดื่ม  ฯลฯ เช่น 
ดอกโสน ลวกจิ้มน�้าพริก ท�าขนม
ดอกแค ลวกจิ้มน�้าพริก ใช้แกงส้ม
ดอกแคฝรั่ง ชุบแป้งทอด
แคหางค่าง หรือแคนา ลวกจิ้มน�้าพริก ยัดไส้หมูแล้วทอด
ดอกพะยอมชุบแป้งทอด แกงส้ม
ดอกชมนาด  ใส่ข้าวแช่ ท�าให้หอมข้าวใหม่
ดอกลีลาวดี  ชุบแป้งทอด 
ดอกพวงชมพู  ชุบแป้งทอด
ดอกอัญชัน ต้มน�้าดื่ม ใส่ข้าวย�า
ดอกดาหลา ซอยใส่ข้าวย�า 
เกสรชมพู่มะเหมี่ยว เอามาย�า 
ดอกกวางตุ้ง แกง ท�าผักกาดจอ ลวกจิ้มน�้าพริก 
ดอกจมูกปลาไหล เอามาย�า 
ดอกง้ิวเกสรตากแห้ง เอามาแช่น�้าแล้วใส่แกงแค ใส่น�้าเงี้ยว
ดอกครั่ง ใส่ส้า หรือย�าแบบพื้นเมืองล้านนา
ดอกนางแลว เอามาแกงหรือใส่แกงแค
ช่อดอกผักปลังและใบ แกงใส่ปลาย่าง แกงใส่แหนม
ดอกฟักทอง ลวกจิ้มน�้าพริก ผัด
ดอกสะแล เอามาแกง 
ฯลฯ

ดอกไม้รักษาโรค

ตามต�าราไทย ดอกไม้หลายชนิดเป็นยาสมุนไพร ยก
ตัวอย่างเช่น

ดอกแค ดอกแคแดง  สรรพคุณดับพิษร้อนในร่างกาย ปรับ
ธาตุ สร้างเสริมภูมิต้านทานป้องกันหวัด รักษาอาการไข้หัวลม 
• เอามาแกงส้ม ลวกจิ้มน�้าพริก ถ้าจะให้ได้ผลดี อย่าเอาไส้ใน
สีเขียวๆ ขมๆ ออก

สลัดดอกไม้แบบฝร่ัง มีดอกแนสเทอเทียม ดอกผีเสื้อ 
ดอกดาวกระจาย ดอกแววมุรา ดอกกวางตุ้ง และผักสลัดใบเขียว  

เดรสซิ่งเป็นแบบไขมันต�่า
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ดอกต้าง ดอกต้างหลวง  สรรพคณุช่วยเจรญิอาหาร 
แก้ตัวร้อน บ�ารุงร่างกาย • เอามาแกงใส่ปลาย่าง แกงแค 
แกงกับหัวปลี แกงใส่แหนม ซดร้อนๆ ความขมท�าให้
เหงื่อออก คลายความปวดเม่ือยเน้ือตัว

ดอกบัว บัวหลวง  สรรพคุณ บ�ารุงหัวใจ บรรเทา
อาการอ่อนเพลีย ลดอาการใจสั่น เกสรบัวช่วยสงบ
ประสาท ใช้ท�ายา

หอม • เอาดอกบัวมาต้มกับน�้า ดื่มติดต่อกัน  หรือ
เอากลีบบัวมากินแบบเม่ียงค�า

มะลิ  สรรพคุณบ�ารุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ชูก�าลัง • 
ดอกมะลิแห้ง 3 กรัม ต้มน�้ากินแก้เป็นลม หรือน�ามาชง
กับชาจีน จะช่วยท�าให้ใจสงบลง

หอมหมืน่ลี ้ สรรพคณุ สงบประสาท ลดความเครียด 
บ�ารุงหัวใจ บ�ารุงปอด • เอาดอกแห้งมาชงกับชา

ดอกกุหลาบ กุหลาบมอญ  สรรพคุณ บ�ารุงหัวใจ 
กลิ่นหอมท�าให้สดชื่น กระชุ่มกระชวย • เอากลีบดอก
มาใส่สลัด ถ้าจะกินให้เด็ดตุ่มน�้ามันที่โคนกลีบออกจะ
ได้ไม่ขม หรือเอามาแช่น�้าบริสุทธ์ิค้างคืน ท�าน�้ากุหลาบ

ดอกไม้จีน  สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ • เอา
ดอกไม้จีนแห้งมา 1 ก�ามือ ต้มในน�้า แล้วดื่มน�้าในเวลา
เย็น หรือเอามาใส่แกงจืดก็ได้

ดอกกระเจียว สรรพคุณ ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ • 
เอามาลวกจิ้มน�้าพริก

ดอกสะเดา  สรรพคณุบ�ารงุธาต ุขบัพษิร้อน แก้แสบ
คอ เจริญอาหาร • ลวกกินกับน�้าปลาหวาน น�้าพริกกะปิ

ดอกข่า  สรรพคุณ ขับลม แก้ท้องเสีย • ลวกกินกับ
น�้าพริก  ใส่แกง

ดอกเพกา  สรรพคุณ เป็นยาเย็น กินแก้ร้อนใน ขับพิษ
ไข้ • ลวกจิ้มน�้าพริก ยัดไส้หมูแล้วทอด

ดอกเก๊กฮวย  สรรพคุณ แก้ร้อนใน ขับพิษออกจาก
ร่างกาย ดับกระหาย ขยายหลอดเลือดเล้ียงหัวใจ ช่วยการ
ไหลเวยีนของเลอืด แนะน�าใช้ในรายทีเ่ป็นโรคหวัใจและความ
ดันเลือดสูง • ใช้ดอกแห้งต้มน�้าดื่มเป็นชา ดอกเก๊กฮวยสดใช้
ใส่ลงในซุป และข้าวต้ม

ดอกขี้เหล็ก  สรรพคุณ รักษาอาการทางประสาท แก้
อาการนอนไม่หลับ รักษาหอบหืด • ต้มน�้าทิ้งก่อนน�าไปแกง
ขี้เหล็กกินในม้ือเย็น

ดอกมะขาม  สรรพคุณ ลดความดันเลือด • ต้มน�้าดื่ม
เป็นชาติดกันทุกวัน

ดอกขจร  สรรพคุณ บ�ารุงตับ ปอด แก้เสมหะ • ลวกจิ้ม
น�้าพริก ท�าแกงจืด และผัดไข่หรือท�าเป็นไข่เจียว

ดอกมะรุม  สรรพคุณบ�ารุงก�าลัง ขับปัสสาวะ • ลวก
จิ้มน�้าพริก  

หญ้าดอกขาว  สรรพคุณ  ใช้ในการอดบุหรี่ • ต้มน�้าดื่ม
เป็นชา เมื่ออยากจะสูบุหร่ี

ดอกคำาฝอย  สรรพคุณ ลดไขมันในเลือด • ต้มน�้าดื่ม
เป็นชา

กินดอกไม้แบบฝรั่ง

อาหารแบบฝรั่งนิยมดอกไม้เช่นกัน น�ามากินกับ สเต็ก 
แซนด์วชิ สลดัผกั สลดัดอกไม้ เช่น แดนดไิลออนดาวกระจาย  
ดาวเรือง แววมยุรา แนสเทอเทียม ดอกตะลิงปลิง ดอกผีเส้ือ
ดอกบีโกเนีย ดอกไชฟ์ เป็นต้น

ที่นิยมเอามาชงเป็นชา เช่น คาร์โมมาย ลาเวนเดอร์ ซึ่ง
มีฤทธิ์สงบประสาท

ขนมทองพับ ใส่ดอกไม้ มีพวงชมพู อัญชัน ใบ
ผักชีและงาด�า

แกงจืดดอกเก๊กฮวยสีทองสดกับกระดูกซี่โครง
อ่อน

แกงแคใส่ดอกต้าง หรือต้างหลวง ผักป่าที่
หากินยากแล้ว
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ดอกกระเจียวลวกกินกับน�้าพริกแมงมัน 
มีน�้าหนังเป็นเครื่องแนม

ดอกพะยอม เอามาชุบแป้งทอด 
หรือแกงส้มกินได้

เมี่ยงค�าห่อด้วยกลีบบัวหลวงสีชมพูจากสระ
ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ ใช้เม็ดบัวอบแห้ง
แทนถั่วลิสง

ข้าวแช่ชาววัง 
อบร�่าด้วยดอกมะลิและชมนาด

กุหลาบ กุหลาบมอญ มีสรรพคุณบ�ารุงหัวใจ 
ท�าให้สดชื่น น�ามาใส่สลัด  ท�าน�้ามันกุหลาบ 
หรือน�้ากุหลาบได้

กล้วยไม้ในจานอาหารแบบนี้ แม้จะบ่งบอกถึงความเป็นไทย 
แต่กินไม่ได้นะคะ ที่ส�าคัญแน่ใจได้อย่างไรว่า กล้วยไม้ไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง

ดอกไม้แต่งจาน

บางคร้ังก็มีดอกไม้ในจานอาหาร เพื่อความสวยงาม ซึ่งไม่ต้อง
กินก็ได้ เช่น ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ที่บางครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นไทย

สรุปว่า

คนเราทุกชาติทุกภาษากินดอกไม้เป็นอาหารเช่นเดียวกับการ
กินผัก แต่ทั้งนี้ท้ังนั้น ย�้าว่า หากอยากกินดอกไม้ ต้องกินเฉพาะที่
ปลูกเอง เพื่อจะได้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อนให้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
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เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1 อาจารย์สุนทร บุญมี  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

ผักปั๋งหรือผักปลัง เป็นผักที่กินได้ทั้งใบ ยอด และดอก  
ซึ่งดอกเม่ือปล่อยให้บานจนแก่จะมีเม็ดสีแดงอมม่วงใช้
เป็นสีผสมอาหารในขนมหรือของหวานได้ ดอกผักปลัง
นอกจากจะน�ามาแกงแล้ว ยังน�ามาต้มจืด ผัดใสไ่ข่ ใส่
แกงแค และลวกจิ้มน�้าพริกได้ ซึ่งมีคุณค่าหลายอย่าง 
เช่น มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง อุดมด้วยวิตามินเอ 
บี ซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย เมือกของ
ดอกผักปลังช่วยในการขับถ่าย และบ�ารุงสายตา สูตร
แก๋งดอกผักปั๋งใส่จ้ินส้ม มีดังน้ี

เครื่องปรุง
พริกชี้ฟ้าเขียว,แดง   3-5 เม็ด
กระเทียม     7   กลีบ
หอมแดง    5  หัว
กะปิแกง     2  ช้อนชา
เกลือ   1/2 ช้อนชา
ปลาร้า   1  ช้อนชา (ไมใ่ส่ก็ได้)

แก๋งดอกผักปั๋งใส่จิ้นส้ม

ส่วนผสม
พริกชี้ฟ้าเขียว,แดง   3-5 เม็ด
กระเทียม     7   กลีบ
หอมแดง     5   หัว
กะปิแกง     2   ช้อนชา
เกลือ   1/2 ช้อนชา
ปลาร้า   1  ช้อนชา (ไมใ่ส่ก็ได้)

วิธีท�า
1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
2. ต้มน�้าให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไปและจ้ินส้มคนให้ท่ัว
3. พอเดือดใส่ดอกผักปั ๋งที่ เด็ดก้านเตรียมไว้และมะเขือ

เทศหั่น
4. พอสุกปรุงรสด้วยน�้ามะนาวและน�้าปลาตามชอบคนให้

ทั่วอีกครั้งแล้วยกลง

หมายเหตุ ถ้าชอบอาจใช้พริกหนุ่มเผาไฟห่ันท่อนใส่ลงไป
ก่อนจัดเสิร์ฟ
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สวนดอกข้างเรือน
โบราณล้านนา

“สะหรีจั๋นตา”  ไทยกลางว่า “ราชาวดี” ไทยถิ่นว่า “ไค้หาง
หมา” หรือ หางกระรอก ช่ือวิทยาศาสตร์ คือ Buddleja-
paniculata Wall. ในวงศ์ BUDDLEJACEAE ช่ือสามัญ 
Byttneria เป็นไม้มงคลอีกชนิดหน่ึง นิยมปลูกไว้หน้าบ้าน 
เช่ือว่าเทวดาจะปกป้องรักษาพร้อมให้คุณทางเมตตามหา
นิยม ต�าแหน่งหน้าที่ การงาน โชคลาภ นอกจากน้ียังถือเป็น 
“ดอกไม้สายบุญ” มีไว้หนุนเนื่องกุศล หากน�าไปสักการบูชา
พระรัตนตรัย จะได้บุญกุศลมหาศาล  (ที่มา: หนังสือชุดล้าน
นาคดี “ล้านนาพฤกษาคดี” สน่ัน ธรรมธิ ส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

“พุดสามสี”  ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก มีการแตกก่ิงก้านสาขา
มากออกดอกตลอดปีเวลาที่ดอกหอมมักเป็นช่วงเช้าและ
เย็น (ช่วงที่อุณหภูมิต�่า แสงแดดอ่อนหรือไม่มี)ขยายพันธุ์
โดยการปักช�า เป็นวธิกีารทีเ่หมาะสมมากทีส่ดุ เน่ืองจากเป็น
พันธุ์ไม้หอมขนาดเล็กการตอน สามารถท�าได้แต่ต้องเป็นก่ิง
ที่มีอายุประมาณ ๑ ปีขึ้นไป เพราะกิ่งค่อนข้างเปราะอาจหัก
ได้ง่าย สามารถออกดอกตลอดปี ดอกมกีลิน่หอมแรง (ทีม่า: 
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th)

“ว่านแสงอาทิตย์”  (Blood lily) หรือ “ว่านกุมารทอง” 
นับเป็นไม้ประดับที่สวยมากอีกชนิดหน่ึง โดยเฉพาะเวลา
ออกดอกสีแดงก�่าราวกับแสงอาทิตย์ โบราณเช่ือว่า เป็นไม้
มงคล อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ “ว่านนางคุม” และ “ว่านนก
คุ้ม” ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเช่ือว่าช่วยคุ้มภัย มีอ�านาจ 
และเมตตามหานิยม เนื่องจากเป็นว่านของกุมารทอง หรือ
มีกุมารทองสิงสถิตอยู่ ที่จะช่วยเฝ้าบ้านช่วยให้คนปลูก และ
คนในครอบครวั พ้นจากภยัอนัตรายต่าง มอี�านาจวาสนา และ
ช่วยให้ท�ามาค้าขายร�่ารวย” (ที่มา: https://kasettumkin.
com/herb/article_9177)
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“พุดน�้าบุษย์”  พุดน�้าบุษย์ (ช่ือวิทยาศาสตร์ : Gardenia 
carinata Wallich.) เป็นดอกพุดชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกัน
มาก เนื่องจากเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม ดอกมีกลิ่น
หอมแรง ดอกบานอยู่ได้ราว ๗ วัน เมื่อแรกแย้มบานเป็น
สีออกขาวนวลส่งกลิ่นหอมมาก หอมไกล ๒ - ๓ เมตร 
เมื่อบานเข้าวันท่ีสองสีจะเร่ิมออกเหลืองอ่อน ต่อมา ค่อยๆ 
เหลืองเข้มจนกระท่ังเข้มจัด ออกดอกตลอดทั้งปี กลิ่นหอม
ตลอดวันแต่จะหอมมากในตอนค�่า น�้าบุษย์หมายถึงพลอย สี
เหลืองหรือบุษราคัม (ที่มา: https://th.wikipedia.org)

“สาวสันทราย”  Quezonla จรกา สาวสันทราย สาวน้อย
สันก�าแพง ลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูง ๒-๔ เมตร ผลัดใบ ใบ
เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสี
ม่วงเปลือกมังคุด โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก
เป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อท่ีปลายก่ิง กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สี
ม่วงแดง กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาวอมม่วง เชื่อมติดกันเป็น
หลอดยาว ปลายกลีบม้วนงอ ผลทรงกลม สีม่วง  (ท่ีมา: 
http://www.qsbg.org)

“พทุธศภุโชค”  พดุศภุโชค หรอืบางท่านเรยีก “พดุศรลีงักา” 
เป็นไม้พุม่เตีย้ สงูไม่เกนิ 1.5-2 ฟตุ แตกกิง่ก้านต�า่ หนาแน่น 
ใบเป็นใบเดีย่ว ออกเวยีนสลบัถีบ่รเิวณปลายกิง่ ใบเป็นรปูใบ
หอก ปลายแหลม โคนสอบ หรือป้าน ใบมีขนาดเล็กกว่าใบ
พุดทั่วไป เป็นสีเขียวสด เวลาใบดกจะเป็นพุ่มหนาแน่นออก
เป็นช่อกระจุกท่ีปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 
5-7 ดอก ลักษณะดอกโคนเช่ือมกันเป็นหลอด ปลายแยก
เป็นกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลมเหมือนดาว มีกลีบ
ดอกช้ันเดียว สขีาวสดใส ไส้กลางดอกเป็นสเีหลือง ดอกบาน
เต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 นิ้วฟุต ไม่มีกล่ินหอม 
(ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/270606)

“เข็มอุนากรรณ”  หรือ “พุดชมพู” มีกลีบดอกเป็นแฉก 5 
กลีบรูปไข่กลับ สีขาวอมชมพูหวาน และโคนกลีบดอกเช่ือม
ติดกันเป็นหลอดยาว จนท�าให้ดูคล้ายกับดอกเข็มขนาดใหญ่
ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ท่ีซอกใบใกล้ปลายยอดและปลาย
ยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 5-10 ดอก ดอกเป็น
สีชมพูอ่อนเกือบขาวนวล ใบประดับจะคงอยู่จนเป็นผล ดอก
โคนเช่ือมติดกันเป็นหลอดยาว 2-3 ซม. ดอกตูมเป็นสีชมพู
เข้ม เมื่อบานปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ ใจกลางดอก
เป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้ม มีเกสรตัวผู้ 5 อัน ดอกบานเต็ม
ที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 ซม. เวลามีดอกดกและ
ดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามสดใสมาก “ผล” เป็น
ฝัก มี 1 เมล็ด ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และ
ตอนกิง่ (ทีม่า: https://mcayenne94.maggang.com/)



40 ร่มพยอม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“สายน�้ามิ้น หรือ พวงทอง”  พรรณไม้ท่ีมีชื่อเป็นมงคล
ส�าหรับความเชื่อของคนไทย เมื่อจะปลูกต้นไม้ประดับสวน
ในบ้านก็มองหาต้นไม้ที่มีช่ือไพเราะและเป็นมงคล นิยมปลูก
เป็นแปลง ตัดเป็นพุ่มเพื่อบังก�าแพง ปลูกเป็นแนวรั้ว ในการ
แต่งสวนหย่อม สวนสาธารณะ (ท่ีมา: http://www.bsru.
ac.th/identity/archives/1997)

“ดอกเข็มแดง”  จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาด
กลาง ลักษณะต้นนั้นจะคล้ายกับเข็มขาว ถ้ามีอายุหลายปี
อาจมีขนาดของต้นเท่ากับต้นมะม่วงได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธี
การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง หรือปักช�า เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นก�าเนิด
อยู่ในจังหวัดสระบุรี และมีขึ้นประปรายในจังหวัดต่างๆ โดย
นิยมน�ามาปลูกกันตามชนบท ชอบขึ้นเองตามป่าราบและ
ป่าเบญจพรรณใบจะมีลักษณะหนายาวและแข็งเป็นสีเขียว
สด ปลายใบแหลมออกดอกรวมกันเป็นช่อใหญ่มีสีแดงเข้ม 
ดอกจะมขีนาดใหญ่กว่าดอกเขม็ขาวมาก แต่จะไม่มีกลิน่หอม 
(ที่มา: https://medthai.com)

“บัวดิน”  จัดเป็นไม้ดอกประเภทหัวท่ีมีความทนทานต่อ
สภาพแห้งแล้ง ปลูกเลี้ยงง่าย และมีดอกสวยงาม นิยมน�า
มาปลูกในแปลงจัดสวน และการปลูกในกระถางส�าหรับชม
ดอก รวมถึงประโยชน์ในด้านการใช้เป็นพืชคลุมดิน (ท่ีมา: 
https://puechkaset.com)

“เข็มขาว”  ต้นเข็มขาว จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึง
ขนาดกลาง ขึ้นเป็นพุ่มแน่น แตกกิ่งใกล้ผิวดินจ�านวนมาก
เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามธรรมชาติในป่าราบหรือตามป่า
เบญจพรรณนิยมน�ามาปลูกเป็นไม้ประดับสวย ชอบดิน
ร่วนซุยระบายน�้าได้ดี ดอกมีกลิ่นหอม สามารถออกดอก
เกือบตลอดทั้งปี ชาวล้านนานิยมน�าไปวัดในวันท�าบุญ  
(ที่มา:https://medthai.com/)



 ร่มพยอม  41 

“ดอกเก็ดถะหวา”  หรืออ่านออกเสียงก�าเมืองเป็น เก็ด-
ตะ-หวา หรือ เก็ตถะหวา เก็ตถวา เก็ดถวา ส่วนทางภาค
อีสานเรียก อินถวา หรือ ดอกซ้อนฮ้อดอกเก็ดถะหวา มี
เสน่ห์ในความอ่อนโยนน่าหลงใหลในความหอมของดอก 
และความขาวพิสุทธ์ของดอกเก็ดถวาก็เปรียมเสมือนความ
บริสุทธิ์และแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึง
เกิดเป็นวิถี เป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อของชาวล้าน
นา ส�าหรับน�าไปถวายพระ และถือเป็นไม้มงคล ส�าหรับคน
เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เช่ือกันว่ามีคุณทาง
ด้านโภคทรัพย์ ผู้ใดปลูกไว้ในบ้านจะสมบูรณ์พูนผล (ท่ีมา: 
https://chiangmaigardens.com)

“ดอกแก้ว”  เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็ก มี
ความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร ต้นแตกกิ่งก้านเป็น
พุ่มกลมแน่นทึบ เปลือกล�าต้นเป็นสีเทาแตกเป็นร่องๆ เนื้อ
ไมส้ขีาวนวล เจรญิเตบิโตได้ดใีนดนิร่วนทีร่ะบายน�า้ได้ด ีชอบ
แสงแดดเตม็วนั-ร�าไร และความช้ืนปานกลาง-ต�า่ ขยายพนัธุ์
ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอน มักออกดอกเป็นช่อ
สัน้ๆ ตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นสขีาวและมีกลิน่หอมจดั กลบี
ดอกมี 5 กลีบ หลุดร่วงได้ง่าย กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูป
กลมรี ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรและกว้างประมาณ 
7-9 มลิลเิมตร โคนกลบีดอกตดิกนั ดอกมเีกสรเพศผูจ้�านวน 
10 ก้าน ส่วนกลีบเล้ียงดอกมี 5 กลีบ สามารถออกดอกได้
ตลอดทั้งปี (ที่มา: https://medthai.com)

“ซอมพอ”  ไทยว่า “หางนกยูง” พรรณไม้ ช่ือวิทยาศาสตร์ 
คือ Caesalpinnapulcherrima (L.) Sw. ในวงศ์ 
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE มีสองชนิด คือ 
“ซอมพอหน้อย” (หางนกยงูไทย) และ “ซอมพอหลวง” (หาง
นกยูงฝรั่ง) ซอมพอเป็นพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นก�าเนิดมาจาก
หมู่เกาะอินเดียตะวันตกในทะเลคาริเบียน ด้านสรรพคุณ
ทางยา ดอกแห้งใช้ชงดื่มแก้ไข้ เมล็ดเป็นยาถ่าย และราก
เป็นยาแก้บวม ขับประจ�าเดือน แก้วัณโรค ชาวบ้านเชื่อกัน
ว่าซอมพอกันแมลงหวี่ตอมได้ จึงมักพบการทัดดอกซอม
พอเมื่อถูกแมลงหวี่รบกวนใบหน้า มีการสุมไฟใบซอมพอ
ไล่แมลงหวี่ เป็นต้น พรานปลาแถบลุ่มน�้าโขงแถวเชียงแสน 
เชียงของ สังเกตเห็นว่าถ้าดอกซอมพอบานจะเป็นฤดูกาล ท่ี
ปลาบกึจะอพยพมา นอกจากน้ียงัพบว่าในพธีิกรรมบวงสรวง
แม่ย่านางเรือ และปลาบึกจะนิยมใช้ดอกซอมพอแดงเป็น
เครื่องประกอบการบูชาในพิธีกรรมของล้านนาอีกด้วย 
(ที่มา: หนังสือล้านนาพฤกษาคดี, สนั่น ธรรมธิ โครงการ
จัดท�าหนังสือชุดล้านนาคดี ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา  ประจ�าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ ศูนย์
มำนษุยวทิยำสริินธร (องค์กำรมหำชน) จดังำนพพิธิภณัฑ์
เรือนโบรำณ แหล่งเรียนรู ้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ 
ระหว่ำงวันที่ 27-29 พฤศจิกำยน 2562 ตั้งแต่เวลำ  
9.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่ โดยกจิกรรมตลอด 3 วนัประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมกำรสำธิตวิถีชีวิต ควำมเป็นอยู่ อำหำร
กำรกินของชำติพันธุ์ในล้ำนนำ (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไท
ใหญ่) และกลุ่มเครือข่ำยศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำกำดหม้ัว 
กำรบูรณำกำรงำนวิชำกำรด้ำนชำติพันธุ์ล้ำนนำโดยศูนย์

มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) ร่วมกับหน่วย
งำนต่ำงๆ ของมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งกำรจัด
ฐำนฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำรโดยสล่ำล้ำนนำ จ�ำนวน 11 
ฐำน ให้กับผู้ท่ีสนใจเข้ำร่วมตลอดงำนและกำรฝึกอบรม
ระยะส้ัน 3 วันส�ำหรับผู้ที่ต้องกำรรับใบประกำศนียบัตร
เพื่อสำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้นั้นไปต่อ ยอดเพื่อกำรสร้ำง
อำชีพได้

โดยพิธีเปิดงำนพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณแหล่งเรียน
รู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ “แอ่วเฮือน เยือนผญำ 
2563” ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2562 เวลำ 
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09.30 น. โดยได้รับเกียรติจำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ (ศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์  
นันทจิต) เป็นประธำนในพิธี และ ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศำตรำจำรย์วิลำวัณย์ 
เศวตเศรนี) เป็นผู้กล่ำวรำยงำนกำรจัดงำน ว่ำกำรจัด
งำนครั้งนี้เป็นกำรจัดงำนครั้งที่ 8 นับตั้งแต่ปีพุทธศักรำช 
2555 เป็นต้นมำ 

ส�ำหรับป ีนี้ ได ้ด�ำเนินกำรภำยใต ้แนวคิดตำม
ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัยด้ำนล้ำนนำสร้ำงสรรค์   
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะน�ำทุนทำงวัฒนธรรม และ
ทรัพยำกรด้ำนกำยภำพมำใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่ง
เน้นในประเด็นของ อำหำร เทศกำล เครื่องนุ่งห่ม และ
งำนหัตถกรรม ภำยในบริเวณเรือนโบรำณล้ำนนำโดย
รอบของพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีมีชีวิตชีวำ 
ด้วยกำรบรูณำกำรกบัเครอืข่ำยด้ำนศิลปวฒันธรรม กลุม่
พ่อครู สล่ำ และผู้น�ำชุมชนจำกหลำกหลำยท้องท่ี มำ
จ�ำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ควำมเป็นอยู่ และประเพณีท่ี
ยังคงปฏิบัติสืบสำนจำกอดีตและปรับพัฒนำมำจนถึง

ปัจจุบัน ให้ผู้ที่มำเที่ยวชมได้เรียนรู้ภูมิปัญญำผ่ำนกำร
ปฏิบัติและสำมำรถน�ำควำมรู้ไปพัฒนำและต่อยอดได้
ในอนำคต

นับเป็นโอกำสอันดีในวันจัดพิธีเปิดงำนดังกล่ำว 
ทำงส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีกำรรับมอบ
ทุนทรัพย์จำกทำยำทตระกูลหลวงอนุสำรสุนทรกิจ 
และแม่นำยค�ำเที่ยง โดยมีบริษัทเชียงใหม่พำณิชย์ 
จ�ำกัด บริษัทอนุสำรเชียงใหม่ จ�ำกัด และบริษัทค�ำเที่ยง
พัฒนำ จ�ำกัด รวมจ�ำนวนทั้งส้ิน 900,000 บำท (เก้ำแสน
บำท) เพื่อร่วมด�ำเนินกำรก่อสร้ำงโครงกำรอนุรักษ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ “เรือนฝำไหล” (เรือนแม่นำยค�ำเที่ยง) 
ที่ได้รับมอบให้เคลื่อนย้ำยตัวเรือนมำจำกวัดสวนดอก 
เพื่อมำปลูกสร้ำงอนุรักษ์ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มหำวทิยำลยัเชยีงใหม่แห่งนี ้ร่วมกับงบประมำณ
สนับสนุนจำกมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิจุมภฏ-
พันธุ์ทิพย์ รวมท้ังหมดเป็นจ�ำนวนเงิน 1,800,000 (หนึ่ง
ล้ำนแปดแสนบำทถ้วน) โครงกำรนีค้ำดว่ำจะท�ำกำรปลกู
สร้ำงแล้วเสร็จในเดือนกรกฎำคมศกนี้
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AFCP Grant Ceremony : December18, 2019
โครงกำรกองทุนเอกอัครรำชทูตเพื่อกำรอนุรักษ์

ทำงวัฒนธรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศสหรัฐอเมริกำ 
(AFCP) มอบทุนสนับสนุนจ�ำนวน 150,000 ดอลล่ำร์
สหรัฐฯให้แก่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ เพื่อกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำใน
เชียงใหม่โครงกำรกองทุนดังกล่ำวเป็นโครงกำรที่ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้สมัครกำรเขียนขอรับทุนและ
ได้ผ่ำนกำรรับคัดเลือกโครงกำรฯในปี พ.ศ. 2562 เป็น
ระยะเวลำ 2 ปี ซึ่งมีโครงกำรเข้ำสมัครรับทุนน้ีจำกท่ัว
ประเทศในภำคพ้ืนเอเชียและแปซิฟิก โดยได้จัดพิธีมอบ
ทนุเป็นทำงกำรเมือ่วนัที ่18 ธนัวำคม 2562 ณ พพิธิภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
นำยไมเคิลฮีธ อุปทูตรักษำกำรแทนเอกอัครรำชทูต 

สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำประจ�ำประเทศไทย 
และนำยฌอนโอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ เป็น 
ผู้มอบทุนสนับสนุนจ�ำนวน 150,000 ดอลล่ำร์สหรัฐฯให้
แก่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เพื่ออนุรักษ์เรือนโบรำณล้ำนนำในเชียงใหม่ โดยมี
นำยชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้ำส�ำนักงำนจังหวัดเชียงใหม่  
ผู้แทนผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ศำสตรำจำรย์คลินิก 
นำยแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิกำรบดีมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่
และผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรโครงกำรและผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส ่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบทุน 
ดังกล่ำว ในพิธีกำรมอบทุนนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติ อำทิ 
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เอกอัครรำชทูตฯ กงสุลใหญ่ และกงสุลกิตติมศักดิ์  
จำกนำนำประเทศ รวมทั้งประธำนและคณะกรรมกำร
ผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้กรุณำให้เกียรติ
ร่วมในพิธีกำรด้วย

ผู ้อ�ำนวยกำรโครงกำรและผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้กล่ำวรำยงำนว่ำโครงกำร
กำรอนุรักษ์สถำปัตยกรรมล้ำนนำโบรำณในเชียงใหม่ 
ที่ได้รับครั้งนี้มีระยะกำรด�ำเนินโครงกำรรวมทั้งสิ้น  
2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
กำรอนุรักษ์ ซ่อมแซม ส�ำรวจและจัดท�ำรูปแบบรำยกำร
โครงสร้ำงของสภำพเรือนโบรำณ โดยผู ้ เช่ียวชำญ 
โครงสร้ำงทำงสถำปัตยกรรมของเรือนล้ำนนำเป็น 
เรือนไม้ที่มีอำยุกว่ำร้อยปี ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี เพื่อ

ให้เป็นแหล่งเรียนรู ้ ที่ เป ิดโอกำสให้นักศึกษำและ 
ผู ้เยี่ยมชมได้เรียนและรู ้จักกำรอนุรักษ์เรือนโบรำณ 
ล้ำนนำ จำกสถำนที่จริง และจำกพื้นที่ด�ำเนินกำร
จริง มีกำรเก็บรวบรวมไว้เป็นฐำนข้อมูล ประกอบไป
ด้วยภูมิปัญญำของช่ำงกับกำรซ่อมแซมเรือนโบรำณ
ล้ำนนำกับกำรอนุรักษ์ ผ่ำนกำรเผยแพร่ฐำนข้อมูลใน
รูปแบบส่ือดิจิทัล โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.ระวิวรรณ 
โอฬำรรัตมณี ที่ปรึกษำด้ำนสถำปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
ล้ำนนำ จำกคณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ ่มช่ำงไม้จำกเรือนไม้ล้ำนนำ 
อำจำรย์จำกวิทยำลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี และทีม
เจ้ำหน้ำที่พิพิธภัณฑ์เรือนฯร่วมเป็นคณะท�ำงำนด�ำเนิน
โครงกำรดังกล่ำว



ผู้น�าระดับนานาชาติเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

Mr.Robert Post ที่ปรึกษำฝ ่ำยสื่อมวลชน
และวัฒนธรรม สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ 
ประเทศไทย และคณะ ได้เดินทำงเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทำงใน
กำรด�ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ที่
ได้รับทุนสนับสนุนในกำรปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ ในโครงกำร Conservation of 
Traditional Lanna Architecture in Chiangmaiจำก 
U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 
(AFCP) 2019 โดยมี ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะ 
ผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักฯ ให้กำรต้อนรับเม่ือวันที่ 
20 สิงหำคม 2562 

นำยฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร
เชียงใหม่ ได้เดินทำงเข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มช. พร้อมทั้งรับฟังกำรด�ำเนินงำนด้ำนศิลป
วัฒนธรรมที่ผ่ำนมำของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มช. กับประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้เสนอ
รำยงำน พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักฯ 
ร่วมให้กำรต้อนรับ เมื่อวันท่ี 5 กันยำยน 2562 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
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MS.Marie Royce ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวง
กำรต่ำงประเทศสหรัฐฯ ฝ่ำยกิจกำรกำรศึกษำและ
วัฒนธรรม และคณะ ได้เดินทำงมำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทำงใน
กำรด�ำเนินงำนของพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.  
ทีไ่ด้รบัทนุสนบัสนนุในกำรปรบัปรงุซ่อมแซมและอนรุกัษ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ ในโครงกำร Conservation of 
Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จำก 
U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation 
(AFCP) 2019 โดยมี ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
กำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เป็นผู้น�ำเสนอ และคณะผู้บริหำรและบุคลำกรส�ำนักฯ 
ร่วมให้กำรต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ตุลำคม 2562 

งำนประชำสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. (นำงสำววำสนำ มำวงค์) ให้กำรต้อนรับกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกำ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยำและครอบครัวจำกประเทศญี่ปุ่นในโอกำสเข้ำเยี่ยมชมเป็นกำร
ส่วนตัว และได้เป็นตัวแทนน�ำคณะเที่ยวชม สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และวิถีชีวิตควำมเป็นอยู่ของคน 
ล้ำนนำในอดีต ในวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2562
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ทัศนศึกษา ดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. ได้ให้กำรต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบำลต�ำบลแม่วำง ที่เข้ำทัศนศึกษำ
สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ เม่ือวันศุกร์ท่ี 20 กันยำยน 2562 

ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์ และนักเรียนระดับชั้นอนุบำล 2 จำกโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่  
ที่เข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ประเภทที่อยู่อำศัยในล้ำนนำ ในวันที่ 
25 กันยำยน 2562

ได้ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์และนักศึกษำจำก Guangxi Arts University ที่เข้ำเยี่ยมชม ทัศนศึกษำพิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ เพ่ือเรียนรู้เก่ียวกับรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และวิถีชีวิตของชำวล้ำนนำใน
อดีตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2562

ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์และนักเรียนจำกโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยำเชียงใหม่ ท่ีเข้ำมำทัศนศึกษำเรียนรู้ด้ำน
ประวัติศำสตร์ล้ำนนำ และรูปแบบกำรอยู่อำศัยของชำวล้ำนนำในอดีต เม่ือวันที่ 7 พฤศจิกำยน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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ค ณ ำ จ ำ ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ ำ 
มหำวิทยำลัยศิลปำกร เข้ำทัศนศึกษำ
เยี่ยมชมรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือน
โบรำณล้ำนนำ และเรียนรู้ประวัติกำร
ก ่อสร ้ ำงบ ้ ำนเรือนล ้ ำนนำในอดีต 
ณ พิพิ ธภัณฑ ์ เรือนโบรำณล ้ำนนำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 
ธันวำคม 2562

คณำจำรย์และนักศึกษำในโครงกำรให้ควำมรู ้
ด้ำนพิพิธภัณฑ์และนักศึกษำ Mu Guide2563 จำก
มหำวิทยำลัยมหิดล ที่ เข ้ำศึกษำข้อมูลกำรจัดกำร
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ โดยรองผู ้อ�ำนวยกำร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รศ.มำณพ มำนะแซม)  
เป็นผู้แทนให้กำรต้อนรับเม่ือวันที่ 9 มกรำคม 2563 

คณำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัย
อัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ
ล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษำ
ประวัติ และรูปแบบกำรสร้ำงบ้ำนเรือน 
ล้ำนนำ เพื่อน�ำไปต่อยอดควำมรู้ด้ำนกำร
ศกึษำสถำปัตยกรรม และเป็นกำรเปิดโอกำส
ให้นักศึกษำได้เรียนรู้จำกสถำนที่จริง ในวันที่ 
11 มกรำคม 2563 

ให้กำรต้อนรับส่ือมวลชนในโครงกำร Chiang Mai 
Blooms ที่เข้ำร่วม work shop กำรท�ำเคร่ืองสักกำระ
ล้ำนนำในวันที่ 11 มกรำคม 2563 

คณำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยธรรมศำสตร์ 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกำสให้นักศึกษำได้ศึกษำเรียนรู ้ 
เกี่ยวกับประวัติศำสตร์ และควำมเป็นมำเกี่ยวกับกำร
สร้ำงเรือนล้ำนนำ เมื่อวันที่ 11 มกรำคม 2563 
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คณำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร 
เยีย่มชมพพิิธภณัฑ์เรอืนโบรำณล้ำนนำ มหำวทิยำลยั
เชียงใหม่ เพ่ือให้นักศึกษำได้ศึกษำเรียนรู้จำกสถำน
ที่จริง เกี่ยวกับควำมเป็นมำ รูปแบบกำรก่อสร้ำง
และวิธีกำรรักษำเรือนล้ำนนำในอดีต เมื่อวันที่ 13 
มกรำคม 2563

คณะสื่อมวลชนและผู้เข้ำร่วมรำยกำร “คนสู้โรค” จำกไทย พีบีเอส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกำรเปิดโอกำสให้ผู้รับชมรำยกำรได้เข้ำชมและสัมผัสบรรยำกำศ และเรียน
รู้ประวัติและรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ เม่ือวันท่ี 9 กุมภำพันธ์ 2563

คณำจำรย์และนักศึกษำ คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ สถำบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำเจ้ำคุณทหำรลำดกระบัง 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. เพื่อศึกษำรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และควำมเป็นมำ
ของกำรสร้ำงบ้ำนแบบล้ำนนำ เม่ือวันท่ี 11 กุมภำพันธ์ 2563 

พิพิ ธภัณฑ ์ เรือนโบรำณล ้ำนนำ มช. 
ให้กำรต้อนรับคณำจำรย์และนักศึกษำ คณะ
สถำปัตยกรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน 
113 คน ที่เข้ำศึกษำรูปแบบ และกำรสร้ำงเรือน
โบรำณล้ำนนำ เพื่อเรียนรู้จำกสถำนที่จริง และ
สำมำรถน�ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบข้อมูลกำร
เรียนกำรสอนต่อไป เมื่อวันที่ 11 กุมภำพันธ์ 
2563
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คณำจำรย ์และนักศึกษำ คณะศิลปกรรมและ
สถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช 
มงคลล้ำนนำ จ�ำนวน 28 คน เย่ียมชมและท�ำกิจกรรม
กำรวำดภำพสถำปัตยกรรมล้ำนนำ ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
กำรเรียนกำรสอนในสำขำวิชำจิตรกรรม เม่ือวันอังคำรท่ี 
14 กุมภำพันธ์ 2563 

คณำจำรย์และนักศึกษำ
จ ำ ก ม ห ำ วิ ท ย ำ ลั ย ร ำ ช ภั ฎ
เชียงใหม ่  จ� ำนวน 27 คน  
เข้ำเยี่ยมชมและศึกษำเรียนรู้ 
วิธีกำรก ่อสร ้ำงบ ้ำนรูปแบบ 
ล ้ ำ นนำ  เ มื่ อ วั นพุ ธที่  1 2 
กุมภำพันธ์ 2563 

คณะนักท่องเท่ียวที่เดินทำงมำจำกเมืองดัลลัส 
สหรัฐอเมริกำ ได้เดินทำงเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบรำณล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.มำณพ 
มำนะแซม รองผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม 
ให้กำรต้อนรับ เมื่อวันอังคำรที่ 14 กุมภำพันธ์ 2563

หวัหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศลิปวฒันธรรม (นำงสำวฐำปนย์ี 
เครอืระยำ) ได้ให้กำรต้อนรบัและบรรยำยให้กบันกัศกึษำ
ชัน้ปีที ่4 เเละคณำจำรย์ คณะศกึษำศำสตร์ มหำวิทยำลยั
เชียงใหม่ ที่มำศึกษำดูงำนและเรียนรู ้วิถีชีวิตล้ำนนำ  
ผ่ำนรูปแบบกำรสร้ำงบ้ำนเรือนแบบล้ำนนำ เมื่อวันที่ 19 
กุมภำพันธ์ 2563

คณำจำรย์และนักศึกษำ ชั้นปีที่  2 สำขำวิชำ
คหกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ เข้ำ 
ศึกษำเรียนรู ้ประวัติศำสตร์และวิถีชีวิตล้ำนนำ โดยมี
หัวหน้ำฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นำงสำวฐำปนีย์ 
เครือระยำ) และเจ้ำหน้ำที่ช่ำงศิลป์ ฝ่ำยส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม (นำยสุขธรรม โนบำง) ได้ให้กำรต้อนรับและ
บรรยำยเมื่อวันที่ 19 กุมภำพันธ์ 2563
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คณำจำรย์และนักศึกษำจำกภำควิชำประยุกต์ศิลป์ศึกษำ คณะมัณฑนศิลป์ มหำวิทยำลัยศิลปำกร (จ�ำนวน 46 
คน) เดินทำงมำทัศนศึกษำและเย่ียมชม เพื่อเรียนรู้ด้ำนสถำปัตยกรรม และรูปแบบกำรปลูกสร้ำงบ้ำนและท่ีอยู่อำศัย
แบบล้ำนนำจำกสถำนท่ีจริง เม่ือวันท่ี 21 กุมภำพันธ์ 2563 

คณำจำรย์และนักศึกษำมหำวิทยำลัยกำรกีฬำ
แห่งชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ (จ�ำนวน 27 คน) ได้เข้ำ
ทศันศึกษำและเยีย่มชมพพิธิภัณฑ์เรอืนฯ เพือ่ศึกษำเรยีน
รู้ด้ำนสถำปัตยกรรมล้ำนนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษำได้น�ำควำมรู้จำกกำรทัศนศึกษำไปประยุกต์ใช้
ในรำยวิชำ “นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรส่ือสำร” และ
จัดท�ำส่ือนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยวในรำยวิชำ
ดังกล่ำว เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563

คณำจำรย์และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่ง
ชำติ วิทยำเขตเชียงใหม่ ชั้นปีท่ี 4 สำขำวิชำเทคโนโลยี
สำรสนเทศส�ำหรับครู เข ้ำทัศนศึกษำและเยี่ยมชม 
พิพิธภัณฑ์เรือนฯ เพื่อศึกษำเรียนรู้ด้ำนสถำปัตยกรรม
ล้ำนนำ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษำได้น�ำควำม
รู้จำกกำรทัศนศึกษำไปประยุกต์ใช้ประกอบกำรจัดท�ำ
สื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมกำรท่องเที่ยว ในวันที่ 26 
กุมภำพันธ์ 2563

คณำจำรย์และนักศึกษำ คณะศึกษำ
ศำสตร์ มหำวทิยำลัยเชียงใหม่ เข้ำทศันศึกษำ
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนฯ เพื่อเรียน
รู ้เกี่ยวกับข้อมูลทำงประวัติศำสตร์ และ
รูปแบบกำรสร ้ำงบ ้ำนเรือนล ้ำนนำที่มี
ควำมสอดคล้องกับกำรด�ำเนินชีวิตของชำว 
ล้ำนนำในอดตี ซึง่เป็นส่วนหนึง่ของกำรศกึษำ
ในกระบวนวิชำ “Way of Life” เมื่อวันที่ 27 
กุมภำพันธ์ 2563 
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คณะสถำปัตยกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
น�ำโดย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน�ำ และนักศึกษำจำกคณะ
สถำปัตยกรรม มช. (จ�ำนวน 178 คน) เข้ำทัศนศึกษำ
และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนฯ เพื่อศึกษำรูปแบบ
สถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำที่ก่อสร้ำงในอดีต ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ของกำรศกึษำรำยวชิำสถำปัตยกรรมในชวีติ
ประจ�ำวัน โดยกำรเข้ำทัศนศึกษำในครั้งนี้ เปิดโอกำสให้
นักศึกษำสำมำรถเก็บข้อมูลและเปิดประสบกำรณ์กำร
เรียนรู้จำกสถำนที่จริง และสำมำรถน�ำควำมรู้ท่ีได้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐำนกำรเรียนรู้ในรำยวิชำดังกล่ำวต่อ
ไปเม่ือวันที่ 2 มีนำคม 2563

กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะส้ัน ของส�านักฯ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจิง 
มือเปล่ำ” (Lanna Martial Arts) ซ่ึงเป็นศิลปะป้องกันตัวล้ำนนำ โดยมีครูศรันย์ สุวรรณโชติ (ครูนิก) เป็นผู้สอนเชิง
ปฏิบัติกำรในหลักสูตรดังกล่ำว ระหว่ำงวันท่ี 26-28 ธันวำคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน อำหำร
ล้ำนนำประเภทแกง โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรท�ำอำหำรล้ำนนำ เป็นผู้ถ่ำยทอดเทคนิค และวิธีกำรท�ำ
อำหำรล้ำนนำประเภทแกง ซ่ึงได้แก่แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล แกงผักกำดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหลักสูตร
ดังกล่ำว ระหว่ำงวันท่ี 30 มกรำคม 2563-1 กุมภำพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช. จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน อำหำร
ล้ำนนำประเภทต�ำ ย�ำ ส้ำ ได้แก่ ต�ำบ่ำหนนุ (ต�ำขนนุ) ย�ำจิน๊ไก่ 
และส้ำผกั โดยมคีรสูพุนัธ์ ฉมิด ีผูเ้ชีย่วชำญด้ำนกำรท�ำอำหำร
ล้ำนนำ เป็นผู้ถ่ำยทอดเทคนคิ และวธิกีำรท�ำอำหำรล้ำนนำใน
หลักสูตรดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ 26-28 มีนำคม 2563 ผ่ำน
ช่องทำงออนไลน์ โดยสำมำรถรับชมกำรอบรมหลักสูตรดัง
กล่ำวผ่ำนทำงช่อง Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ 

กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือต่างๆ

กองบริหำรงำนบุคคล ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ จัดโครงกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้เรื่อง “แต่งหย้องผ้ำงำมตำมจำรีต” โดยมี รศ.ดร. อำวรณ์ โอภำสพัฒนกิจ รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัย
เชยีงใหม่ เป็นประธำนในพธีิเปิด และกล่ำวรำยงำนวตัถปุระสงค์กำรจดัโดยผูอ้�ำนวยกำรส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม  
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) กิจกรรมน้ีมีบุคลำกรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้ำร่วมรับฟังกำรแลกเปลี่ยน 
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติกำรนุ่งผ้ำซิ่นล้ำนนำและกำรประยุกต์ใช้ผ้ำซ่ินล้ำนนำ ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช. เมื่อวันที่ 23 สิงหำคม 2562

พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงกำรอบรมหลักสูตรระยะส้ัน อำหำร
ล้ำนนำประเภทปิ้ง หลำม แอ็บ โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เช่ียวชำญด้ำนกำรท�ำอำหำรล้ำนนำ เป็นผู้ถ่ำยทอดเทคนิค 
และวิธีกำรท�ำอำหำรล้ำนนำประเภทปิ้ง หลำม แอ็บ ซ่ึงได้แก่ ปิ้งดอกไม้ (ดอกอั่ว) หลำมปลำใส่ดอกไม้ และแอ็บ
ปลำ กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ ให้แก่ผู้เข้ำร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่ำว ระหว่ำงวันที่ 27-29 กุมภำพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.
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มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้รับรำงวัลชนะเลิศ (รำงวัลอันดับรองจำกถ้วยพระรำชทำน) ในกำรประกวดขบวน
กระทงใหญ่ สืบสำนประเพณีเดือนยี่เป็ง พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระกำรตำ ในช่ือว่ำ ทศมินทร์รำชันขวัญหล้ำใต้ร่ม
พระบำรมี เมื่อวันอังคำรท่ี 12 พฤศจิกำยน 2562 ณ หน้ำ ส�ำนักงำนเทศบำลนครเชียงใหม่ โดยมีอธิกำรบดี และ
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เข้ำร่วมงำน
พิธีประกวดขบวนกระทงใหญ่สืบสำนประเพณีเดือนย่ีเป็ง ปีพ.ศ.2562

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธำนเปิดโครงกำรฝึกอบรมกำร
วิจัยเชิงปฏิบัติกำร “มำนุษยวิทยำกับล้ำนนำคดีศึกษำ” ระยะท่ีสอง ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันท่ี 31 สิงหำคม-1กันยำยน 
2562 โดยควำมร่วมมือระหว่ำง ภำควิชำสังคมวิทยำและมำนุษยวิทยำ คณะสังคมศำสตร์ มช. โดยมี ดร.นฤพนธ์ 
ด้วงวิเศษ หัวหน้ำกลุ่มงำนวิจัยและพัฒนำศูนย์มำนุษยวิทยำสิรินธร (องค์กำรมหำชน) เป็นผู้กล่ำวปำฐกถำเรื่อง 
มำนุษยวิทยำทัศนำ กำรศึกษำวัฒนธรรมยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณะวิทยำกร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำเสนอโครงกำร  
มำบรรยำยและน�ำเสนอข้อมูลโครงกำรด้ำนมำนุษยวิทยำในโครงกำรดังกล่ำว เมื่อวันที่ 31 สิงหำคม 2562  
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) ได้เข้ำพบนำย ฮิโรชิ  
มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ ่น ณ นครเชียงใหม่  
เนื่องในโอกำสเรียนเชิญให้เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน 
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ แหล ่งเรียนรู ้วิถีชีวิต 
วัฒนธรรมล้ำนนำ และหำรือเกี่ยวกับกิจกรรม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และศิลปวัฒนธรรม 
ประเทศญี่ปุ่น เม่ือวันที่ 20 พฤศจิกำยน 2563  
ณ สถำนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
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ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เข้ำพบนำยอู เตนติน  
กงสุลใหญ่สำธำรณรัฐแห ่งสหภำพเมียนมำร ์  
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกำสเรียนเชิญให้เข้ำร่วม 
พิธีเปิดงำน พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณ แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้ำนนำ และหำรือเก่ียวกับกิจกรรม
ด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และศิลปวัฒนธรรม
ของสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำร์ เม่ือวันที่ 22 
พฤศจิกำยน 2563 ณ กงสุลใหญ่สำธำรณรัฐแห่ง
สหภำพเมียนมำร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ได้ให้กำรต้อนรับ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย และ 
ผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ในกำรประชุมสภำมหำวิทยำลัย ครั้งที่ 11/2562 โดยมีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย ์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำนกำรประชุมฯ พร้อมด้วย ศำสตรำจำรย์
คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ คณะกรรมกำรสภำมหำวิทยำลัย ผู้บริหำร
มหำวิทยำลัย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เมื่อวันท่ี 23 พฤศจิกำยน 2562

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ท�านุบ�ารุงศาสนา และบริการวิชาการของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี)เป็นประธำนในพิธีเปิดโครงกำรพัฒนำ
คุณธรรมและจริยธรรม: กำรฝึกอบรมพัฒนำสติและปัญญำ ปีที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่ำงวันที่ 20-27 ตุลำคม 2562  
ณ สถำบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นกำรพัฒนำสติ เชำว์อำรมณ์ เชำวน์จิตวิญญำณ ควำมคิดสร้ำงสรรค์ 
และให้ควำมรู้เกี่ยวกับหลักค�ำสอนในพระพุทธศำสนำ เม่ือวันที่ 20 ตุลำคม 2562 
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ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรและบุคลำกร 
ส�ำนักฯ ร่วมพิธีตักบำตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกำลออกพรรษำ ประจ�ำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมกำร
ด�ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ โดยมีนำยเจริญฤทธ์ิ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ 
เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้ำส่วนรำชกำร คณะผู้บริหำร คณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นักเรียน นักศึกษำ และ
พุทธศำสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสำยวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ (ทำงขึ้นวัดฝำยหิน) เม่ือวันที่ 14 ตุลำคม 2562 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธำนในพิธีท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่  
พ.ศ.2563 ที่จัดขึ้นเพื่อควำมเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหำร และบุคลำกรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวำระดิถี 
ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกรำคม 2563 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลำกรส�ำนักฯ เข้ำร่วมในพิธี
ท�ำบุญตักบำตรเนื่องในวันมำฆบูชำ ประจ�ำปี 2563 ซ่ึงคณะกรรมกำรด�ำเนินงำนด้ำนส่งเสริมศำสนำ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อถวำยเป็นพุทธบูชำ และส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศำสนำ โดยมีศำสตรำจำรย์
คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำนในพิธีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชำชนทั่วไปเข้ำร่วมพิธีฯ จ�ำนวนมำก เม่ือ 
วันเสำร์ที่ 8 กุมภำพันธ์ 2563 ณ ถนนสำยวัฒนธรรม มช. 
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธียกเสำมงคล
เรือนฝำไหล (แม่นำยค�ำเท่ียง) โดยมี ผศ. ดร.เอกชัย มหำเอก รองอธิกำรบดี ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำร
ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักฯ 
ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทำยำทหลวงอนุสำรสุนทร แม่นำยค�ำเที่ยง 
คณำจำรย์ บุคลำกร ร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนำคม พ.ศ.2563

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร และบุคลำกร
ส�ำนักฯ ร่วมประกอบพิธีเซ่นสรวงบูชำพระภูมิเจ้ำท่ี ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอขมำก่อนที่จะมี
กำรซ่อมบ�ำรุงตัวอำคำร ซ่ึงเป็นเรือนโบรำณในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ และพิธีบอกกล่ำววิญญำณผู้ปกปัก
รักษำเรือนชำวเวียงเชียงใหม่ (พญำปงลังกำ) ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีกำร
ซ่อมบ�ำรุงตัวอำคำร ซึ่งเป็นหน่ึงในเรือนโบรำณในพิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ ถือเป็นวันเริ่มต้นเพื่อด�ำเนินงำน
โครงกำร Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Maiภำยใต้ทุนรำงวัล AFCP 2019 
เมื่อวันที่ 12 มีนำคม 2563

การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ณ ห้องประชุม ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธำนกำรประชุม
ชุดอนุกรรมกำรฝ่ำยขบวนแห่ในโครงกำรส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 
เพื่อร ่วมวำงแผนและเตรียมควำมพร้อมในกำร
ออกแบบฝ่ำยขบวนแห่ เมื่อวันที่ 30 สิงหำคม 2562 
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ผู ้ อ� ำนวยกำรส� ำนักส ่ ง เสริม ศิลปวัฒนธรรม  
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู ้บริหำร  
และบคุลำกรส�ำนกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม ให้กำรต้อนรบั
คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพส�ำนักส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ตำมแนวทำงของเกณฑ์คุณภำพกำร
ศึกษำ เพื่อกำรด�ำเนินกำรที่เป็นเลิศ มหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ (CMU EdPEX) โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ กภ. 
ทศพร พิชัยยำ ผู้ช่วยอธิกำรบดี เป็นประธำนกรรมกำรฯ 
ด�ำเนินกำรตรวจดังกล่ำว เมื่อวันท่ี 18 ตุลำคม 2562 

อำจำรย์ ดร.เอกชยั มหำเอก รองอธกิำรบด ีประธำน
คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำร
อ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที ่
4/2562 เพื่อร่วมวำงแผนกำรบริหำรงำน และรำยงำน
กำรด�ำเนินงำนตำมแผนงำนโครงกำรของส�ำนักฯ โดยมี
คณะกรรมกำรผูท้รงคณุวฒุ ิส�ำนกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำรส�ำนักฯ ร่วมกำรประชุมดังกล่ำว 
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกำยน 2562

ผศ.ดร.เอกชัย มหำเอก รองอธิกำรบดี ประธำน
คณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธำนกำรประชุมคณะกรรมกำรตรวจ
รับพัสดุ (กรณีตรวจงำนจ้ำงก่อสร้ำง) งำนจ้ำงปลูกสร้ำง
เรือนฝำไหล (เรือนแม่นำยค�ำเที่ยง) ครั้งที่ 1 /2563  
โดยมีผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.  
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) และคณะกรรมกำรตรวจรับฯ 
เข้ำร่วมประชุมวำงแผนกำรด�ำเนินงำนดังกล่ำว เมื่อ 
วันที่ 9 มีนำคม 2563

ผู ้ช ่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เอกชัย มหำเอก รอง
อธิกำรบดี ประธำนคณะกรรมกำรอ�ำนวยกำรประจ�ำ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธำนกำรประชุม
คณะกรรมกำรคัดเลือกผู้สมควรได้รับรำงวัลภูมิแผ่นดิน 
ปิ่นล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ.2562 
โดยมีผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. 
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) และคณะกรรมกำรผู้ทรงคุณ
วุฒิฯ เข้ำร่วมประชุมดังกล่ำว เม่ือวันที่ 9 มีนำคม 2563 
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ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธำนกำร
ประชุมเพื่อวำงแผนบูรณำกำรควำมร่วมมือจัด
หลักสูตรทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ ร่วมกับ 
อำจำรย์ ดร.ศักดำ สวำทะนันทน์ ผู้อ�ำนวยกำร
โรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ และคณะ 
เพื่อหำรือและวำงแผนเตรียมควำมพร้อมในกำร 
บูรณำกำรจัดหลักสูตรทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ล ้ำนนำ ให ้กับโรงเรียนสำธิตมหำวิทยำลัย
เชียงใหม่ เม่ือวันที่ 16 มีนำคม 2563 

ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

จัดกิจกรรมบูรณำกำรควำมร่วมมือกับศูนย์บริกำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์ คณะมนุษยศำสตร์ โดยจัดโครงกำร
อบรมภำษำอังกฤษและทัศนศึกษำส�ำหรับนักศึกษำต่ำงชำติ จำก MomoyamaKakuin University ประเทศญี่ปุ่น 
โดยในกิจกรรมมีกำรให้ควำมรู้เก่ียวกับรูปแบบสถำปัตยกรรมเรือนโบรำณล้ำนนำ และกิจกรรมฝึกปฏิบัติกำรปั้นดิน
เพือ่ผลติชิน้งำนด้ำนหตัถกรรมล้ำนนำ ให้กบันกัศกึษำทีเ่ข้ำร่วมโครงกำรได้รบัประโยชน์และน�ำควำมรูไ้ปต่อยอดด้ำน
กำรศึกษำวัฒนธรรมได้ในอนำคต เม่ือวันท่ี 20 กุมภำพันธ์ 2563 

จัดกิจกรรมบูรณำกำรควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริกำรวิชำกำรมนุษยศำสตร์ คณะ
มนุษยศำสตร์ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ภำยใต้โครงกำรอบรมภำษำอังกฤษและทัศนศึกษำ ส�ำหรับนักศึกษำจำก 
Momoyama Kakuin University ประเทศญ่ีปุ่น โดยมีกำรฝึกอบรมเชิงปฏิบัติกำร “กำรท�ำโคมล้ำนนำ” ให้แก่
นักศึกษำในโครงกำรดังกล่ำว เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ และสำมำรถน�ำไปต่อยอดในกำรศึกษำด้ำนศิลปวัฒนธรรม
ต่อไปได้ เมื่อวันที่ 24 กุมภำพันธ์ 2563
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากร HAPPY CPAC

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.
วิลำวัณย ์  เศวตเศรนี )  เป ็นประธำนกล ่ำวขอบคุณและ
อวยพรในงำนเกษียณอำยุ รำชกำรและแสดงมุทิตำจิต
แด่ อำจำรย์สนั่น ธรรมธิ ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช. โดยมีคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ 
เครือข่ำยศิลปวัฒนธรรม ลูกศิษย์จำกชมรมพื้นบ้ำนล้ำนนำ  
และผู้แทนจำกหน่วยงำนต่ำงๆ เข้ำร่วมในงำนดังกล่ำว เมื่อวัน
ท่ี 6 กันยำยน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช.

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธำนกำรจัดกิจกรรม  
Happy Soul ร่วมพิธีอุปสมบทสำมเณรีบุคลำกรส�ำนักฯ นำงสำวชุติมำ พรหมำวัฒน์ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกำสให้
บุคลำกรได้ร่วมศึกษำพระธรรมวินัย ตำมหลักพระพุทธศำสนำ เมื่อวันที่ 24 ธันวำคม 2562 ณ อำรำมภิกษุณี 
สุทธจิต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส ่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.วิลำวัณย์ 
เศวตเศรนี) มอบโล่รำงวัลบุคลำกร
ดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2563 ของ
ส� ำ นั กส ่ ง เ สริ ม ศิ ลปวัฒนธรรม 
ให ้ แก ่ น ำ งสำวชุ ติ ม ำ  พรหมำ
วัฒน ์ เพื่อเชิดชูเกียรติและเป ็น
ขวัญก�ำลังใจในกำรปฏิบัติงำนใน 
วันที่ 9 มกรำคม 2563
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ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มช. (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วย
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ร่วมงำน
เล้ียงต้อนรับ Mr.Sean K. O’Neil กงสุลใหญ่
สหรฐัอเมรกิำ ประจ�ำจงัหวดัเชยีงใหม่ และ Ms. 
Sachiko Kubo ในโอกำสที่เข้ำรับต�ำแหน่งใหม่ 
ณ สถำนกงสุลสหรัฐอเมริกำ ประจ�ำจังหวัด
เชียงใหม่ เม่ือวันอังคำรที่ 24 กันยำยน 2562

ร่วมกิจกรรม และงานพิธีต่างๆ

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) ได้รับมอบหมำยจำกอธิกำรบดี
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เข้ำร่วมพิธีเปิดนิทรรศกำร 100 ปี ชำตกำล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ โดยมี  
นำยศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธำนในพิธีเปิดนิทรรศกำรดังกล่ำว ที่จัดขึ้นโดยสมำคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรี 
ล้ำนนำไทย เชียงใหม่ โดยนำงปัทมำ เอี่ยมสุวรรณ นำยกเหล่ำกำชำดจังหวัดเชียงใหม่ ประธำนแม่บ้ำนมหำดไทย
จงัหวดัเชียงใหม่ และนำยกสมำคมส่งเสรมิวฒันธรรมสตรศีรล้ีำนนำไทย เชยีงใหม่ เป็นประธำนกำรจดังำน ณ หรรษำ
คอมมูนิตี้ (บ้ำนฟ้ำฮ่ำม) เม่ือวันท่ี 25 สิงหำคม 2562

คณะผูบ้รหิำรและบคุลำกร ส�ำนกัส่งเสริมศลิปวฒันธรรม มช. ร่วมงำนมทุติำจติ นำยสนัน่ ธรรมธ ิและข้ำรำชกำร 
พนักงำนมหำวิทยำลัยและลูกจ้ำงประจ�ำท่ีเกษียณอำยุงำนประจ�ำปี 2562 โดยมีศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์
นเิวศน์ นนัทจติ อธกิำรบดมีหำวทิยำลยัเชียงใหม่ เป็นประธำนในพธีิฯ เมือ่วนัที ่26 กนัยำยน 2562 ณ ศำลำธรรม มช.
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ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
(ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) ร่วมให้กำรต้อนรับ นำย
ไมเคิลฮีธ อุปทูต รักษำกำรแทนเอกอัครรำชทูต สถำน
เอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ ประจ�ำประเทศไทย  
และคณะ โดยมีศำสตรำจำรย์คลินิก นำยแพทย์นิเวศน์  
นันทจิต อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย ให้กำรต้อนรับ ในโอกำส
เข้ำเยี่ยมคำรำวะ และเข้ำรับต�ำแหน่ง อุปทูต รักษำกำร
แทนเอกอัครรำชทูต สถำนเอกอัครรำชทูตสหรัฐอเมริกำ 
ประจ�ำประเทศไทย กรุงเทพมหำนคร ณ ห้องรับรอง 
ส�ำนักงำนมหำวิทยำลัย มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เม่ือวัน
ศุกร์ท่ี 27 กันยำยน 2562

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.
วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลำกรส�ำนักฯ ร่วม
พิธีทอดถวำยผ้ำกฐิน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 
2562 โดยมี ศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์เกษม 
วัฒนชัย นำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เป็นประธำน
ประกอบพิธีทอดถวำยผ้ำกฐิน พร้อมด้วยผู ้บริหำร 
คณำจำรย์ ข้ำรำชกำร พนักงำน บุคลำกร และนักศึกษำ
มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ตลอดจนคณะศรัทธำวัดฝำย
หิน ร่วมในพิธี ณ วัดฝำยหิน มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ใน 
วันเสำร์ที่ 26 ตุลำคม 2562

ผู้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.
วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) ได้รับมอบหมำยให้เป็นผู ้แทน
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ เข้ำร่วมพิธีเปิดงำน
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562 โดยมีนำย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธำนเปิดพิธีดังกล่ำว ในวันท่ี 10 พฤศจิกำยน 2562 
ณ บริเวณข่วงประตูท่ำแพ จังหวัดเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยกำร (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) และรอง 
ผู้อ�ำนวยกำร (รศ.มำณพ มำนะแซม) ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.ร่วมรับประทำนอำหำรเย็นกับ นำยฮิโรช ิ
มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เเละพบ
ปะเเลกเปล่ียนควำมคิดเห็นเกี่ยวกับกำรจัดกิจกรรมด้ำน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นกำรบูรณำกำรและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมล้ำนนำ และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น ณ บ้ำนพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ใน 
วันจันทร์ที่ 16 ธันวำคม 2562
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เลขำนุกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (นำงสำวปัทมำ จักษุรัตน์) พร้อมด้วยบุคลำกรส�ำนักฯ เป็นผู้แทน
ผู้อ�ำนวยกำรฯ เข้ำร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้ำงคนดีให้แผ่นดิน” 
โดยมีศำสตรำจำรย์เกียรติคุณ นำยแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนำยกสภำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ กล่ำวแสดง
ควำมรู้สึกในโอกำสครบรอบ 55 ปี แห่งกำรสถำปนำมหำวิทยำลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจำกองค์กร 
หน่วยงำนต่ำงๆ คณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่เข้ำร่วมงำน
ดังกล่ำว ในวันท่ี 31 มกรำคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหำวิทยำลัยเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยกำร (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) และรองผู้อ�ำนวยกำร (รศ.มำณพ มำนะแซม) ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.ร่วมงำนฉลองวำระครบ 60 พรรษำ ของสมเด็จพระจักรพรรดินำรุฮิโตะ และวันชำติญี่ปุ่น ประจ�ำปี 
2563 ที่จัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญ่ีปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนำยฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ 
ให้กำรต้อนรับ นำยเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์
ต่ำงประเทศ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ำส่วนงำนรำชกำร และแขกผู้มีเกียรติท่ีร่วมงำนดังกล่ำว เมื่อวันที่ 21 
กุมภำพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่

ผู ้อ�ำนวยกำรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มช. (ผศ.วิลำวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลำกร
ฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
และสวดอภิธรรมศพ คุณมำลินี คิวริเปอล์ ทำยำท
ธิดำคนสุดท้องของนำยคิวริเปอร์ อดีตเจ้ำของ
เรือนทรงอำณำนิคมรูปแบบโคโลเนียล ภำยใน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบรำณล้ำนนำ มช. เมื่อวันที่ 8 
มีนำคม 2563 ณ วัดสันทรำยมูล จังหวัดเชียงใหม่
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ติดต่อสอบถำมได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่
239 ถนนห้วยแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-943637, 08-6117-5277
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