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บทบรรณาธิการ
“ข้าว” มีความหมายต่อชาวไทยทัว่ ทุกภาคของประเทศไทย พิธกี รรมและวัฒนธรรมที่
เกี่ยวข้องกับข้าวนั้นจึงมีบทบาทที่สำ�คัญ วารสารร่มพยอมฉบับนี้ มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
วัฒนธรรมข้าวของคนไทย โดยผ่านบทความเรื่องของพิธีกรรมและงานจิตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ข้าว ทั้งของภาคกลางและล้านนา
กองบรรณาธิการต้องขอกราบขอบพระคุณ คุณเอนก นาวิกมูล นักเขียนรับเชิญผู้
มีชื่อเสียงและมากด้วยประสบการณ์ ที่ได้ให้เกียรติและกรุณาสละเวลาอันมีค่า รังสรรค์บทความ
จิตรกรรมคนทำ�นา ในสังคมภาคกลาง โดยเนือ้ หาทีม่ แี ง่มมุ น่าสนใจนี้ ได้ถา่ ยทอดผ่านภาพประกอบ
ซึ่งท่านได้เดินทางไปทำ�การบันทึกภาพเอง และยังมิได้เผยแพร่ที่ใดมาก่อน
สอดประสานสัมพันธ์ไปกับภาพบรรยากาศไร่นาในท้องทุ่งแถบภาคเหนือ จากภาพ
จิตรกรรมของ พรชัย ใจมา ศิลปินล้านนาผู้มากฝีมือ ที่กรุณาอนุญาตให้ใช้งานจิตรกรรมชิ้นงาม
เป็นภาพปกวารสารร่มพยอม ปีที่ ๑๓ ฉบับที่ ๒ ฉบับนี้ ซึ่งในเล่ม มีบทความเชิงวิชาการ จาก
งานวิทยานิพนธ์ของนักเขียนฝึกหัด ที่ให้ความหลากหลายในมุมมองความคิดเรื่องของศิลป
วัฒนธรรม อันมีมิติต่างๆ กัน ร่วมไปกับบทความจากนักเขียนประจำ�ที่ได้เสนอเรื่องการเตรียม
ความพร้อมของล้านนาในการเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมนานาชาติ ด้วยการทำ�ความรู้จักแง่มุม
ประวัติศาสตร์ของประเทศในอาเซียน และบทความที่น่าสนใจอีกหลายๆ บทความ ซึ่งกอง
บรรณาธิการขอแสดงความขอบคุณมา ณ ที่นี้
ที่สำ�คัญยิ่ง ต้องใคร่ขอถือโอกาส แสดงความขอบพระคุณต่อผู้มีอุปการะคุณทุกท่าน
ที่ได้กรุณาส่งกำ�ลังใจ คำ�ชื่นชม รวมทั้งทุนทรัพย์ ซึ่งทั้งหมดนี้มีส่วนให้วารสารศิลปวัฒนธรรม
ร่มพยอมของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปรับขยายรูปเล่มอันเป็นการเริ่มต้นพัฒนาคุณภาพ
ของวารสารฯ ให้เป็นที่ยอมรับและเป็นที่รู้จักในวงกว้างขึ้นต่อไป
เพื่อต้อนรับศักราชใหม่ปี ๒๕๕๕ ขออวยพรทุกท่าน ให้ประสบแต่ความสุข มา ณ ที่นี้
บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
“Rice” is an integral part of Thai way of life and thus rituals related to
rice is firmly established in Thai culture. This issue of Rom Payom presents
many cultural aspect related to rice with the main article by the generosity of
our guest writer, Anake Nawigamune, who provided us with an insightful and
interesting story accompanied by many photographs from his numerous research
trips. The delightful cover of this issue is a painting by Pornchai Jaima,
well-established Lanna painter, who kindly allows us to include his work in our
publication.
On behalf of the Editorial Board, I would like to take this opportunity
to express our sincere gratitudes to our writers and supporters, whom, over the
years, provided us with great articles and photographs, comments, praises and
even financial support – all of which enable us to further improve our work.
Wishing you all happiness in the year 2012!
Editor in Chief
Assistant Professor Vilawan Svetsreni
DIRECTOR
The Center for the Promotion of Arts and Culture, CMU
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นาฏลีลาล้านนาร่วมสมัย ได้รับเชิญไปแสดงและขับร้องในเวทีระดับชาติและนานา
ชาติ ในฐานะนักแสดงและผูก้ �ำ กับการแสดงหลายประเทศในยุโรปและสหรัฐอเมริกา
ตำ�แหน่งบริหาร :
รองผู้อำ�นวยการ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการอำ�นวยการฯ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
Assistant Professor Vilawan Svetsreni
ประวัติการศึกษา :
ปริญญาโท - Dramatic Literature, The School of Oriental and African
Studies (SOAS), University of London, United Kingdom
Graduate Certificate in Technical Design and Production, Yale School
of Drama, Yale University, Connecticut, U.S.A.
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ตระเวนถ่ายภาพจิตรกรรมฝาผนังมา 30 กว่า
ปี เพิ่งจะพบว่าช่างเขียนไทย ไม่นิยมวาดภาพคนทำ�นา
เลย เรื่องนี้ต้องอภิปราย และต้องช่วยกันสืบต่อ ว่ามี
จิตรกรรมฝาผนังวัดไหนบ้าง ที่เขียนเกี่ยวกับการทำ�นา
นอกเหนื อ จากวั ด ท่ า ข้ า ม เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพฯ ซึ่งถือเป็นเรื่องบังเอิญสุดๆ

แสดงการวาดภาพบนเสา-คอสอง และเพดาน เสาช่วงล่าง ถูกทาสีทับทุกเสา เอนกถ่าย (ซีดี1993-080)

จิตรกรรมคนทำ�นา

จะเล่ า เรื่ อ งสาเหตุ ที่ พ บข้ อ สั ง เกตนี้ ใ ห้ ท่ า น
ทราบที่มาที่ไป ผู้เขียนได้รับคำ�เชิญจาก ผศ.วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ตั้ ง แต่ เ ธอเริ่ ม ดำ � รงตำ � แหน่ ง ผู้ อำ � นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ว่าให้ช่วยเขียนเรื่องลงวารสารร่มพยอม รายหกเดือน
ด้วย แต่ถึงกำ�หนด ผู้เขียนก็ไม่สามารถส่งเรื่องได้ จึง
ต้องขอผัดผ่อนไปลงเล่มหน้า
ในเล่มหน้า ซึ่งก็คือเล่มนี้ กองบรรณาธิการ
วางโครงว่าต้องเขียนให้เกี่ยวกับข้าวหรือการทำ�นาซึ่งฟัง
ดูเผินๆ น่าจะเป็นเรื่องง่าย เพราะผู้เขียนชอบเที่ยวทุ่ง
และอย่างน้อยก็มีเพลงพื้นบ้านหน้าเก็บเกี่ยว เป็นของ
ตายในมืออยู่แล้ว
ทอดเวลาไปอีกพักใหญ่จึงเริ่มพบว่าไม่ใช่เรื่อง
ง่าย เนื่องจากเคยวางหลักการให้ตัวเองมาตลอด ว่าจะ
ไม่เขียนเรื่องซ้ำ� ซึ่งก็คือไม่ควรเขียนเรื่องแนวเก็บเกี่ยว
เที่ยวทุ่งอีก และไม่ลอกเรื่องใครมาตัดต่อ โดยไม่เพิ่ม
ข้ อ มู ล ใหม่ ห รื อ ไม่ ไ ปเห็ น อะไรด้ ว ยตาตนเองบ้ า ง ซึ่ ง
ค่อนข้างยาก เพราะหนังสือเกี่ยวกับข้าวมีเต็มไปหมด
ทั้งฝีมือไทย ฝีมือฝรั่ง
วั น หนึ่ ง ผู้ เขี ย นคิ ด ขึ้ น มาว่ า ได้ ต ระเวนถ่ า ย
ภาพจิตรกรรมาผนังตามวัดมามาก ถ้าเขียนในประเด็น
“จิ ต รกรรมคนทำ � นา” น่ า จะพอเอาตั ว รอดได้ บ้ า ง
เพราะเปิ ด หนั ง สื อ หลายเล่ ม ทั้ ง ไทย ทั้ ง ฝรั่ ง ไม่ มี
ภาพประกอบจากจิตรกรรมคนทำ�นาเลย อย่างเก่งก็ลง
แค่ภาพแม่โพสพแขกและไทยเท่านั้น
เมื่อตั้งโจทย์ได้แล้ว ก็เอาภาพถ่ายวัดต่างๆ มา
เปิดดู ทว่ายิ่งเปิดก็ยิ่งผิดหวัง ด้วยช่างทั้งวัดหลวง และ
วัดราษฎร์ 30 - 40 วัด หาได้สนใจวาดภาพคนทำ�นา
ไม่ ที่วาดภาพฤาษีไถนาในเรื่องรามเกียรติ์ หรือวาดภาพ
พระราชพิธีแรกนาขวัญ (เช่นที่วัดราชประดิษ ฐาราม
กรุงเทพฯและวัดเสนาสนาราม อยุธยา) นั้น ต้องถือเป็น

ป้ายวัดท่าข้าม บนศาลาท่าน้ำ� ริมคลองมหาไชย เอนกถ่าย
(ส17กย2554 ซีดี1993-021)

ข้อยกเว้น เนื่องจากวาดแค่คนล้อมวงแรกนาพอเป็นพิธี
ไม่มีขั้นตอนอื่น
อย่าว่าแต่ภาพคนดำ�นา ไถนา เก็บเกี่ยวข้าว
เลย แม้ภาพคนขีค่ วาย หรือภาพถ่ายสมัยเก่าก็ยงั มีเจือจาง
เต็มที จนหามาพิสูจน์แทบไม่ได้ (กรณีภาพถ่ายนั้น ถ้า
ช่างภาพฝรั่งสมัยรัชกาลที่ 5 ไม่ถ่ายภาพไว้บ้าง ก็คงไม่มี
ช่างไทยคนไหนถ่ายภาพ)
ทำ � ไมจึ ง เป็ น เช่ น นี้ บางคนตอบว่ า เพราะ
ประเทศไทยเราทำ�นากันทั่วไป จึงเห็นเป็นเรื่องธรรมดา
ไม่จำ�เป็นต้องเอามาเน้นย้ำ�อีก บางคนว่าภาพวาดตาม
วัด เน้นรูปเจ้ารูปนายเป็นหลัก การทำ�นาเป็นเรื่องของ
ไพร่ จึงถูกมองข้าม ถูกผิดก็ได้แต่เดากันไป
เมื่อหาภาพคนทำ�นามาแสดงไม่ได้ ผู้เขียนก็
เริ่ ม รู้ สึ ก หนั ก ใจ กระทั่ ง วั น หนึ่ ง เห็ น นิ ต ยสารสารคดี
ฉบับคึกฤทธิ์ ปราโมช เดือนเมษายน พ.ศ.2554 วางอยู่
บนโต๊ะ ยังไม่มีเวลาอ่านสักที ลองหยิบมาพลิกดูเล่น
พอเปิดถึงหน้า 144 ก็ตาตื่น
สารคดีหน้านั้น ลงภาพชายหญิงกำ�ลังดำ�นา 1
ภาพ ผู้เขียนคือณัฐวิทย์ พิมพ์ทอง (ปริญญาโทด้าน
ประวัตศิ าสตร์ ม.ศรีนครินทรวิโรฒ ปัจจุบนั เป็นเจ้าหน้าที่
มูลนิธิเล็ก-ประไพ วิริยะพันธุ์-ค่ายเมืองโบราณ) บอกว่า
ถ่ายภาพจากวัดท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ
เขาว่าชุมชนวัดท่าข้ามเคยเป็นชุมชนมอญ แต่
บัดนี้วิถีชีวิตแบบมอญถูกความเจริญสมัยใหม่รุกไล่ออก
ไปหมด คงเหลือแต่ภาพคนทำ�นาและประเพณีแบบมอญ

เรื่องและภาพ : เอนก นาวิกมูล

ร่มพยอม
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หญิงสวมเสื้อแขนยาวกำ�ลังก้มเกี่ยวข้าว (ซีดี1993-084)

บนคอสอง ของศาลาการเปรียญหลังเก่าเป็นหลักฐาน
พยานเท่านั้น ก่อนหน้านี้มีคนทำ�วิจัยเรื่อง “จิตรกรรม
ภายในศาลาการเปรี ย ญวั ด ท่ า ข้ า ม เขตบางขุ น เที ย น
กรุงเทพมหานคร” มาแล้ว (ไม่ระบุปี) คนทำ�วิจัยชื่อ
อาจารย์อำ�พล คมขำ� แต่ผู้เขียนไม่มีงานวิจัยในมือ ถ้าจะ
เขียนก็ต้องอาศัยดูด้วยตาตนเองเป็นหลัก
วันเสาร์ที่ 17 กันยายน พ.ศ.2554 ผู้เขียน
อยากไปดูภาพจิตรกรรมวัดท่าข้ามให้เห็นกับตา จึงชวน
ธงชัย ลิขิตพรสวรรค์ ผู้จัดการสำ�นักพิมพ์ต้นฉบับ ไป
ถ่ายภาพเพื่อนำ�มาขยายบนจอคอมพิวเตอร์ประกอบ
การศึกษาอีกที
วัดนี้อยู่ห่างจากถนนพระราม 2 ฝั่งตรงข้าม
ห้างเซ็นทรัล เข้าไปไม่ไกล ในวัดมีโบสถ์ใหม่หลังใหญ่
สูงตระหง่าน ข้างกุฏิพระ ช่างกำ�ลังสร้างหอฉัน หลัง
ใหญ่ ส่วนศาลาการเปรียญเก่าทรงสวย เป็นที่เก็บลำ�โพง
พระพุทธรูปใหม่ๆ และธรรมาสน์ ข้างในมีป้ายบอกว่า
นางสำ � นวล ผจญยุ ท ธ์ สละทรั พ ย์ 12,000 บาท
ปฏิสังขรณ์เมื่อ พ.ศ.2495
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พักการไถนา ฝ่ายหญิงเอาอาหารมาส่ง (ซีดี1993-071)

ไถนาด้วยควาย (ซีดี1993-063)
ลวดลายพันธุ์พฤกษาและนกบนเพดาน ดูละลานตา (ซีดี1993-236)

พระรู ป หนึ่ ง เมตตาไขกุ ญ แจให้ เ ข้ า ไปดู
ทันทีที่แหงนดูภาพช่วงบน ก็ตกตะลึงกับความงามของ
ภาพจิตรกรรมทั้งหมด
บนแผ่นไม้กระดานคอสองทั้งสี่ด้าน วาดภาพ
ทศชาติซึ่งหลายแผ่นกระเทาะเลือน วาดภาพชาวบ้าน
ทำ�นาในฤดูกาลต่างๆ อย่างเป็นกิจลักษณะ รวม 4 แผ่น
กระดานยาวๆ วาดภาพศพที่บวมเป่งกำ�ลังถูกนกกาจิก
กิน การหามศพ พิธกี รรมการปลงศพ และภาพในนรกภูมิ

ส่ ว นบนเพดานและบนเสากลมทุ ก ต้ น วาด
ลวดลายพันธุ์ไม้ กับนกนานาชนิด สอดสร้อยประสาน
กันอย่างบรรเจิด การวาดคน สัตว์ พืช ตลอดจนแอกไถ
ที่ถูกส่วน ถูกจังหวะ ด้วยสีโทนน้ำ�เงิน-เขียว-แดง-ดำ�ขาว ทำ�ให้ภาพทุกภาพดูคลาสสิค
ภาพเหล่านี้วาดในสมัยใด ไม่มีใครให้คำ�ตอบ
ที่แน่ชัดได้ ค้นหนังสือ “ประวัติวัดทั่วราชอาณาจักร”
ของกรมการศาสนามาอ่ า น ได้ คำ � ตอบอย่ า งสั้ น ไม่ กี่

บรรทัด ว่าวัดท่าข้ามอยู่ริมคลองสนามไชย สร้างเมื่อ
ประมาณ พ.ศ.2375 (กล่าวลอยๆ ไม่ระบุที่มา ยังไม่
อาจเชื่อถือได้) เดิมเรียกว่าวัดสุคนธาริยาราม ต่อมา
เปลี่ยนเป็นวัดท่าข้าม โบสถ์เก่าสร้างเมื่อ พ.ศ.2475
ส่วนประวัติศาลาการเปรียญ ไม่มีการเอ่ยถึง
ถ้าจะให้ผู้เขียนสันนิษฐานก็ต้องอ่านเอาจากสี
ที่ ใช้ และทรงผมชายหญิ ง คื อ หญิ ง ไว้ ผ มปี ก ชายไว้
ผมมหาดไทย เด็กไว้ผมแกละ คิดว่าบางทีจะวาดตั้งแต่
สมัยรัชกาลที่ 5 (ยุค 2440-2450) ก็ได้เพราะผู้คนยังไว้
ผม และแต่งตัวแบบเก่า ไม่มีข้าวของสมัยใหม่เข้าไป
แทรกปนเลย จะว่าวาดสมัยรัชกาลที่ 6 ที่ 7 หรือยุค
2460-2470 สีสันบรรยากาศก็ดูไม่ให้สักเท่าไร
กล่าวเฉพาะภาพการทำ�นา ซึ่งวาดบนคอสอง
ทางฝั่งซ้ายของประตูทางเข้า เริ่มแรก เป็นภาพหญิงไว้
ผมปี ก นุ่ ง ผ้ า โจงกระเบน มี ผ้ า ห้ อ ยไหล่ ห าบกระบุ ง
(คงจะใส่อาหาร) ไปส่งสามีที่กำ�ลังไถนาด้วยควาย มีเด็ก
ผมแกละซึ่งคงจะเป็นลูก ตามไปด้วยคนหนึ่ง
ช่องต่อไปเป็นภาพชายนั่งพักกินอาหาร (ใต้
ภาพพระมหาชนกเรือแตก) เด็กผมจุกช่วยหาบกล้าตาม
ร่มพยอม
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หญิงพาดผ้า นั่งพักดื่มน้ำ�จากกระบวย
(ซีดี1993-100)

มัดฟ่อนข้าวที่เกี่ยวแล้วไปนวด
(ซีดี1993-091)

แม่ ไ ปส่ ง ให้ ห ญิ ง สองคนที่ ส วมงอบสวย กำ � ลั ง ดำ � นา
คนหนึ่งสวมเสื้อแขนยาว คนหนึ่งไม่สวม
ช่องต่อไป (ใต้เรื่องสุวรรณสาม) เป็นภาพข้าว
ออกรวง ชาวนาหญิ ง และชาย 6 คนกำ � ลั ง ช่ ว ยกั น
เกี่ยวข้าว และมัดฟ่อนข้าว ตอนนี้ทั้งหญิงและชายนุ่ง
โจงกระเบน สวมเสื้อแขนยาวสีขาว ขัดกระดุมผ้าตาม
ขวาง
ช่องต่อไป (ใต้เรื่องพระมาลัยโปรดสัตว์นรก
และตระเวนสวรรค์) เป็นภาพหญิงเอาผ้าดอก (ที่ใช้ห่ม
หรือคล้องไหล่ดังเทียบได้จากช่องอื่น) พาดบนขื่อใต้เพิง

ถือพัดสองมือ โบกพัดข้าวลีบทิ้ง (ซีดี1993-105)

ตักเมล็ดข้าวขึ้นสาด ให้อีกคนพัดข้าวลีบออก (ซีดี1993-102)

เล็กๆ (ต้องระบุไว้ให้ทราบเพราะทีแรกผู้เขียนนึกสงสัย
ว่าคืออะไร กระทั่งพบในภาพอื่น จึงได้คำ�ตอบ) ในมือ
ถือกระบวยใส่น้ำ� มองหญิงชายที่กำ�ลังใช้พาย ตักเมล็ด
ข้าวขึ้นสาด ให้ชายอีกคนซึ่งถือพัดสองมือ พัดข้าวลีบ
และละอองออกไป เป็นอันจบเรื่องการทำ�นา น่าสงสัย
อยู่นิดหนึ่งว่า ทำ�ไมจึงไม่วาดนวดข้าวด้วยวัวควายซึ่ง
สนุกพอใช้ หรือจิตรกร จะละไว้ฐานที่เข้าใจไม่ทราบ
จากนี้เป็นภาพชายใช้หินบดยา บดยาใส่จอก
ให้หญิงผมปีก ส่งให้ชายผมสั้นที่กำ�ลังป่วย (คลุมผ้า)
คนหนึ่งดื่ม กับภาพคนกำ�ลังเลื่อยไม้ต่อโลงศพ
หญิงสวมงอบและสวมเสื้อแขนยาว ดำ�นา (ซีดี1993-077)
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ตามด้วยช่องเผาศพ มีชายสอง
คนนั่งตีกลองแขกทางซ้าย แล้วเป็นภาพ
นรกภูมิ สัตว์นรกถูกทรมานด้วยวิธีต่างๆ
เป็นที่สอนให้คนกลัวบาป
ได้ แ หงนคอดู ปี น บั น ไดถ่ า ย
นอนกับพื้นถ่ายอยู่เป็นเวลาชั่วโมงเศษ จน
เมือ่ ยคอเป็นทีส่ ดุ จึงตัดสินใจเลิกการทำ�งาน
กลั บ มาอ่ า นหนั ง สื อ “ชี วิ ต ของชาวนา”
โดย พระยาอนุมานราชธน (ยง อนุมานราช
ธน) ซึ่งเขียนได้สนุก แต่ไม่เกี่ยวกับภาพวาด
วัดท่าข้ามแต่ประการใด (เขียนตั้งแต่ พ.ศ.
2491 ท่านควรหาอ่าน)
คาดไม่ถึงว่าจิตรกรนิรนาม จะ
สามารถคิดต่างจากช่างอื่น ด้วยการแทรก
เรื่องการทำ�นาเข้าไปด้วย ไม่เหมือนวัดใดๆ
อาจเรี ย กได้ ว่ า นี่ เ ป็ น ภาพล้ำ � ค่ า ระดั บ
ประเทศ สมควรเชิญชวนให้คนมาดูและ
ร่วมอนุรักษ์โดยเร็ว
เพราะขณะนี้ ตามกลอนและ
ระแนงที่ ทำ � หน้ า ที่ แ บกรั บ กระเบื้ อ งมุ ง
หลั ง คาทุ ก ด้ า น ถู ก ปลวกกั ด แทะอย่ า ง
รุนแรงทั่วทั้งหลัง เหลือแต่แผ่นภาพที่วาด
บนไม้สักเท่านั้น ที่ปลวกยังกลัวกลิ่น ไม่
แตะต้อง หากไม่เร่งขจัดปลวก ไม่ช้าสมบัติ
อันล้ำ�ค่าของชาติก็คงพังยุบลงเป็นแน่
และนั่ น คื อ จุ ด จบของภาพ
จิ ต รกรรมคนทำ � นา ที่ เ พิ่ ง พบแค่ แ ห่ ง
เดียวในประเทศไทย

ปลวกกินไม้กลอนและระแนงวางกระเบื้องทุกจุด (ซีดี1993-231)
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เรื่อง : สนั่น ธรรมธิ

ย่าขวัญข้าว
เทพแห่งข้าวล้านนา

วิถีชีวิตของคนล้านนานั้น มีการบริโภคข้าว
เป็นอาหารหลัก จึงถือว่า ข้าวเป็นเจ้าแห่งชีวิตคู่กับน้ำ�
ดังคำ�กล่าวที่ว่า “ข้าวเป๋นเจ้า น้ำ�เป๋นนาย” ข้าวทุก
เมล็ดมีคุณค่า คนล้านนาจะไม่ทำ�การใดๆ อันจะเป็นการ
ลบหลู่ข้าวโดยเด็ดขาด นอกจากนี้ ยังเชื่อว่าข้าวมีจิต
วิ ญ ญาณ มี เ ทพนารี เ ป็ น เทพธิ ด าประจำ � ข้ า ว คื อ ย่ า
ขวั ญ ข้ า ว ผู้ ค อยดู แ ลปกป้ อ งรั ก ษาต้ น ข้ า วอยู่ เมื่ อ มี
กิจกรรมเกี่ยวกับต้นข้าว ทั้งหว่าน ปลูก หรือเก็บเกี่ยว
จะต้องมีพิธีกรรมเพื่อบูชาย่าขวัญข้าวเสมอ ซึ่งชาวนา
ในสมัยโบราณล้วนให้ความสำ�คัญกับย่าขวัญข้าวอย่าง
สูงสุดด้วยเชือ่ ว่าย่าขวัญข้าวสามารถดลบันดาลให้ขา้ วกล้า
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อุดมสมบูรณ์และมีพอกินไปตลอดปีหากผู้ใดกระทำ�การ
ลบหลู่หรือไม่ให้ความสำ�คัญต่อย่าขวัญข้าว ถือว่าผู้นั้น
ไม่รูจ้ กั บุญคุณของข้าว เรือ่ งราวของย่าขวัญข้าว มีต�ำ นาน
หนึ่งเล่าว่า
มี แ ม่ ไ ก่ ตั ว หนึ่ ง ชื่ อ “สุ ริ ย มั ง คี ” ได้ บำ � เพ็ ญ
บารมีจนแก่กล้า จนได้มาเกิดเป็นพระอริยะเจ้าองค์หนึ่ง
ในกาลนั้นมีเมล็ดข้าวเกิดขึ้นในสวนอุทยาน มีสีคล้ำ�และ
มีขนาดเท่ากับแตงโม พระอริยะเจ้าองค์นั้นได้ไปพบเข้า
จึงนำ�ไปมอบให้ฤๅษีที่พำ�นักอยู่ ณ ดอยหินก่อ พระฤาษี
ทราบด้วยฌาณว่าเป็นข้าวแห่งท้าววิรปู กั ขะ เป็นข้าวทิพย์
ซึ่ ง เป็ น อาหารของลู ก นางฟ้ า ที่ จ ะมาเกิ ด ร่ ว มสมั ย กั บ

พระพุทธเจ้ากกุธสันธะ จึงได้เก็บรักษาไว้
เมื่อถึงสมัยพระพุทธเจ้ากกุสันธะ จึงได้บริโภค
ข้าวโดยถากเอาไปหุงต้มกิน เพราะเมล็ดข้าวมีขนาด
ใหญ่ถึง 5 กำ�มือ และเริ่มมีการนำ�ไปเพาะปลูกในไร่นา
ต่อมามีหญิงม่ายคนหนึ่งสร้างยุ้งข้าวยังไม่เสร็จ แต่เมล็ด
ข้าวพากันมาเข้ายุ้งเต็มไปหมด ทำ�ให้หญิงม่ายโกรธ จึง
คว้ า ไม้ ค้ อ นตี เ มล็ ด ข้ า ว ทำ � ให้ เ มล็ ด ข้ า วแตกกระจาย
เทพนารีประจำ�ข้าว คือ ย่าขวัญข้าวโกรธหญิงม่ายนั้น
มากจึงได้หนีไปอยู่ในถ้ำ� โดยอาศัยอยู่กับนางปลาที่ชื่อ
ว่า“นางสกสาก”
เมื่อย่าขวัญข้าว หรือ ขวัญข้าวหนี เมล็ดข้าว
ก็อันตรธานไป คนทั้งหลายจึงอดอยากเป็นระยะเวลาถึง
หนึ่งแสนปี ต่อมามีลูกเศรษฐีคนหนึ่ง เรียนรู้วิทยาการ
ต่างๆ จนสามารถฟังและรู้ภาษาสัตว์ทั้งปวงได้ วันหนึ่ง
ได้ไปหาปลา และดักได้ปลาไนคำ� (ปลาไนทอง) ตัวหนึ่ง
แล้วนำ�ไปปิ้งไฟ ปลาไนฅำ�นั้นก็ร้องคร่ำ�ครวญอยู่ ขณะ
นั้นปลากั้งตัวหนึ่งได้ยินเสียงรู้สึกสงสาร จึงเจรจาขอไถ่
ชีวติ ปลาไนฅำ�คืน โดยอาสาจะไปอ้อนวอนขอให้ขวัญข้าว
กลับคืนมา ลูกเศรษฐีตกลง ปลากั้งจึงไปขอความช่วย
เหลือจากปลาที่ชื่อนางสกสาก เพื่ออ้อนวอนขวัญข้าว
ให้กลับมาเลี้ยงผู้คน ในที่สุดก็ประสบความสำ�เร็จ ตั้งแต่
นัน้ มา คนจึงมีขา้ วไว้บริโภคอีกครัง้ หนึง่ แต่ขา้ วมีลกั ษณะ
เป็นเมล็ดเล็ก เพราะเคยถูกหญิงหม้ายตีจนแตกกระจาย
แต่ถงึ อย่างไร คนทัง้ หลายก็ให้ความเคารพบูชาย่าขวัญข้าว
ในฐานะผู้ให้ข้าวซึ่งเป็นอาหารหลักของมนุษย์
อนึ่งเรื่องราวทำ�นองนี้ ยังมีอีกตำ�นานหนึ่ง ให้
ความสำ � คั ญ กั บ การบู ช าเทพแห่ ง ข้ า ว โดยให้ เ ทพดั ง
กล่ า วมี ส ถานะเป็ น เทพบุ ต ร เรื่ อ งมี อ ยู่ ว่ า สมั ย เมื่ อ
พระพุทธองค์ทรงประทับอยู่ ณ เชตวันวนาราม วันหนึ่ง
พระเจ้าปเสนทิโกศลเสด็จไปในท้องทุ่งนา ในขณะที่ข้าว
กำ�ลังสุกเหลืองเต็มท้องนา และได้ทอดพระเนตรเห็นคน
นั่ ง ขั ด สมาธิ เ หนื อ จอมปลวก มี รั ศ มี เ รื่ อ เรื อ งคล้ า ย
พระพุทธเจ้า เมื่อเสด็จเข้าไปใกล้ คนนั้นก็พลันหายไป
จึงเสด็จไปถามพระพุทธองค์ ซึ่งพระพุทธองค์ก็ทรงบอก
ว่านั่นคือ พระโพสพ โดยทรงเล่าเรื่องในอดีตกาลว่า
มียาจกยากไร้อยู่ครอบครัวหนึ่ง อยู่ด้วยกัน 3
คน คือ พ่อ แม่ และลูกสาว วันหนึ่งลูกสาวไปหาปลาที่
หนองน้ำ � พร้ อ มกั บ พวกชาวบ้ า น ครั้ น ถึ ง เวลาอาหาร

กลางวั น ชาวบ้ า นขึ้ น จากหนองน้ำ � และแกะข้ า วห่ อ
รับประทานกัน ส่วนลูกสาวผู้ยากไร้ไม่มีข้าวห่อ จึงได้
เก็บเศษเมล็ดข้าว ที่ตกเรี่ยราด รับประทานหลังจากที่
ชาวบ้านรับประทานแล้ว ต่อมาอีกหลายเดือนนางเกิดมี
ครรภ์ ขึ้ น โดยมิ ท ราบสาเหตุ จนครบกำ � หนดนางได้
คลอดบุตรชายมีลักษณะสมบูรณ์ทุกประการ
ทารกน้อยแม้อายุได้แค่ 2 เดือน ก็ชี้มือไปทาง
ป่าที่มีทุ่งนา จนอายุได้ 2 ขวบ ก็ได้รบเร้าให้ตายายไป
หาพันธุ์ข้าวมาหว่าน ตายายก็ไปขอชาวบ้านได้เมล็ด
พันธุ์ข้าวมาประมาณครึ่งกระบุง เด็กน้อยได้นำ�ไปหว่าน
ตามป่า เวลาผ่านไปเพียงคืนเดียว ข้าวก็สุกเหลืองเต็ม
ป่า คืนต่อมาหลานได้ขอให้ตาสร้า งยุ้งข้า วให้มีเนื้อที่
ประมาณหนึ่ ง ไร่ ตาก็ รี บ สร้ า งจนเสร็ จ ในคื น นั้ น พอ
รุ่งเช้าเมล็ดข้าวในป่าก็ได้เข้าสู่ยุ้งจนเต็ม โดยไม่มีใครขน
ย้าย อยู่ต่อมาประมาณ 4-5 วัน เด็กน้อยนั้นได้เข้าไปใน
ยุ้งข้าวแล้วอันตรธานหายไป ตายายและผู้เป็นแม่ต่าง
เศร้าโศกเสียใจ แต่ก็ไม่รู้จะทำ�อย่างไร จึงได้แต่จัดหา
ข้าวสุก น้ำ�และกล้วยสุกไปวางไว้ในที่อันสมควรด้วยหวัง
ว่ากุมารน้อยจะออกมากิน
การกระทำ�ของสามคน พ่อ แม่ ลูก ถือเป็น
ธรรมเนียมบูชาพระโพสพในกาลต่อมา ท้ายของเรื่อง
โดยสรุปแล้ว กุมารน้อยที่หายไปในบริเวณยุ้งข้าวนั้น
คือ “พระโพสพ” นางผู้เป็นลูกสาวของผู้ยากไร้ คือ แม่
ของพระโพสพ ผู้ใดปรารถนาความสุข ความเจริญ ควร
ให้ ค วามเคารพพระโพสพและหมั่ น สั ก การบู ช าด้ ว ย
ข้ า วสุ ก น้ำ � และกล้ ว ยสุ ก เป็ น ประจำ � ชี วิ ต จะมั่ ง มู ล
พูนสุข ไม่มีความยากจนตลอดกาล
เรื่ อ งของพระโพสพ แม้ จ ะมี ส ถานะเป็ น
เทพบุตร แต่ก็อาจถือเป็น “ย่าขวัญข้าว” ได้ด้วย เพราะ
โดยความหมายของคำ�ว่า “ย่า” มีความหมายที่หมาย
ถึง “ต้นเค้า” หรือ “ต้นแบบ”
ตำ�นานหรือเรื่องเล่าทั้งสองเรื่องดังกล่าว เป็น
สิ่งแสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญต่อคุณค่าของข้าว
ในแง่ของเนือ้ หา ส่วนในทางปฏิบตั ิ ชาวล้านนามีประเพณี
บูชาย่าขวัญข้าว ตั้งแต่แรกเริ่มทำ�นา และมีพิธี “สู่ขวัญ
ข้าว” หลังการเก็บเกี่ยวเป็นธรรมเนียมปฏิบัติสืบต่อกัน
มาเป็นระยะเวลาอันยาวนาน
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แฮกนา
เรื่อง : สนั่น ธรรมธิ

แฮกนา เป็ น พิ ธี ก รรมตามความเชื่ อ ที่ มี
ความหมายเดียวกับ แรกนา ในภาษาไทยภาคกลางนัน่ เอง
พิธีแฮกนาเป็นพิธีแห่งการเริ่มต้นลงมือในการทำ�นาโดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อความเป็นสิริมงคลและเสี่ยงทายไป
ในตัวด้วย
การแฮกนามีทั้งการแฮกโดยรวมและแฮกตาม
ขั้นตอนตั้งแต่ แฮกไถ แฮกหว่าน แฮกปลูก แฮกเกี่ยว
และแฮกตี (นวด) พิธีกรรมในการแฮกมีรายละเอียด
แตกต่ า งกั น ไปในแต่ ล ะถิ่ น แต่ ส่ ว นใหญ่ แ ล้ ว จะมี พิ ธี
หลักๆ ดังนี้

ข้าวทีใ่ ส่ทะนานในบริเวณพิธมี าเสีย่ งทายดู หากได้จ�ำ นวน
เมล็ดข้าวเป็นจำ�นวนคู่ ทายว่าข้าวกล้าในนาจะได้ผล
เต็มที่ แต่ถ้าเป็นจำ�นวนคี่ ก็ทายว่าข้าวกล้าจะไม่ได้ผลดี
นัก เสี่ยงทายเสร็จจะนำ�ข้าวเปลือกในพิธีไปหว่านลงใน
ปริมณฑลของรั้วราชวัตรนั้น จากนั้นจึงนำ�ไม้ไผ่รวกที่
ขัดตาแหลวไปปักไว้ ณ มุมกระทงนาที่เป็นนากระทง
แรกรับน้ำ�จากลำ�เหมือง พร้อมนำ�ต้น “เอื้องหมายนา”
ไปปลูกคู่กับตาแหลว จากนั้นจึงค่อยหาวันที่จะแรกไถ
แรกหว่าน แรกปลูกและแรกกระทำ�การอื่นๆ บนผืนนา
จนกว่าจะแล้วเสร็จกระบวนการ

แฮกนาโดยรวม
เริ่ ม แรกจะหาฤกษ์ ย าม อย่ า งน้ อ ยให้ ไ ด้ วั น
อาทิตย์หรือวันพฤหัสบดีแต่ถ้าจะให้ดีขึ้นต้องดูตำ�ราทาง
จันทรคติด้วย ซึ่งตามตำ�ราท่านกำ�หนดไว้ว่า

แฮกไถ

ขึ้น ๑ ๒ ๕ ๘ ๑๐ ๑๑ ๑๓ ๑๕
ขึ้น ๓ ๔ ๖ ๑๒ ๑๔
แรม ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ ๑๒ ๑๔
แรม ๗ ๘ ๙ ๑๐ ๑๑ ๑๕

อย่าแรกนา
แรกนาดี
แรกนาดี
อย่าแรกนา

เมื่อได้ฤกษ์แล้ว จะจัดเตรียมสถานที่ มีการ
ขัดราชวัตรฉัตรธง ภายในราชวัตรทำ�ร่างร้านไว้สูงเพียง
ตา จัดอาหารคาวหวาน กล้วย อ้อย หมาก พลู บุหรี่ ใส่
สะตวง (กระทง) และข้าวเปลือกหนึ่งทะนาน นำ�ไปวาง
บนร่างร้านนั้น ตรงกลางร้านปักด้วยไม้ไผ่รวกโดยส่วน
ปลายไม้รวกจะขัดตาแหลว (เฉลว) ไว้ มีตอกไม้ไผ่ถัก
เป็นรูปลูกโซ่ห้อยย้อยลงมา ๒ เส้น สมมุติเป็นสร้อย
สังวาล ในส่วนปลายของสังวาลจะแขวนด้วยรูปปลา ๒
ตั ว สานด้ ว ยตอก สมมุ ติ ใ ห้ เ ป็ น ปลากั้ ง กั บ ปลาไนคำ �
(ปลาในตำ�นานแม่โพสพ)
หลั ง เตรี ย มการเสร็ จ พ่ อ นาจะประกอบพิ ธี
อ่านโองการบวงสรวงเทพารักษ์ที่ปกปักรักษาแดนนา
พระแม่ โ พสพและพระแม่ ธ รณี เสร็ จ แล้ ว จะเป็ น การ
เสี่ยงทาย เริ่มจากการสังเกตดูสร้อยสังวาล หากเห็น
สร้อยสังวาลมีลักษณะสั้น ทายว่าน้ำ�จะน้อย ฝนฟ้าไม่
ตกต้องตามฤดูกาล หากเป็นสร้อยมีลักษณะยาว ทาย
ว่าน้ำ�ฟ้าสายฝนดี จากนั้นจึงเสี่ยงทายโดยหยิบเอาเมล็ด
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การเตรี ย มการแรกไถ อาจมี พิ ธี ก รรมอี ก
เล็กน้อยตามแต่เจ้าของนาจะเลือกปฏิบัติ ที่แน่นอนใน
การแรกไถนั้น ชาวล้านนามีความเชื่อเกี่ยวกับการหัน
หัวของพญานาค โดยเชื่อกันว่าในแต่ละช่วงเดือนพญา
นาคจะหันหัวไปในทิศต่างๆ การแรกไถจะไม่ไถไปใน
ทิศทางเดียวกับหัวพญานาค คือต้องไถไปทางทิศที่เป็น
หางพญานาคเท่านั้น สำ�หรับทิศที่พญานาคหันหัวตาม
การนับเดือนของล้านนาคือ ต้องไถไปทางทิศที่เป็นหาง
พญานาคเท่านั้น สำ�หรับทิศที่พญานาคหันหัวตามการ
นับเดือนของล้านนา คือ
เดือนเกี๋ยง ๑-๓ พญานาคหันหัวไป ทิศใต้
เดือน
๔-๖ พญานาคหันหัวไป ทิศตะวันตก
เดือน
๗-๙ พญานาคหันหัวไป ทิศเหนือ
เดือน
๑๐-๑๒ พญานาคหันหัวไป ทิศตะวันออก
ทั้งนี้การนับเดือนทางล้านนาจะเร็วกว่าทาง
ภาคกลางไป ๒ เดือน
ความเชื่ อ ดั ง กล่ า ว เชื่ อ ว่ า หากไถไปทิ ศ หั ว
พญานาคจะเป็นการไถย้อนเกล็ดพญานาคที่เรียก “ไถ
เสาะเกล็ดนาค” อันมีนัยยะหมายถึงการฝืนหรือต้าน
อำ�นาจของพญานาคผู้ดูแลดินและน้ำ� หากกระทำ�ฝืน
อำ�นาจ เชื่อว่าจะทำ�ให้มีอันเป็นไป เช่น ไถหัก วัว
ควายทีใ่ ช้ตืน่ กลัว คนไถได้รบั อันตราย ตลอดจนข้าวกล้า
เสียหายไม่สมบูรณ์เท่าที่ควร เป็นต้น
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กล่าวถึงความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค มิได้มี
เฉพาะในล้ านนาเท่ านั้ น แต่หากแพร่ก ระจายไปทั่ว
ภูมิภาคแถบอุษาคเนย์ โดยเฉพาะบริเวณลุ่มน้ำ�โขงที่
เชื่อกันว่าพญานาคเป็นผู้บันดาลให้เกิดแหล่งน้ำ� หนอง
คลอง บึง เกิดความมั่งคั่งมั่นคง ในทางกลับกันก็อาจ
บันดาลให้เกิดภัยพิบัติจนถึงขั้นบ้านเมืองล่มจมได้ พญา
นาคจึงเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และมีอำ�นาจน่าเกรงขาม
การไถนา เป็นการใช้ของมีคมคือผาลไถไป
ชอนไชกรีดลึกบนแผ่นดินที่พญานาคดูแลอยู่ ดังนั้นจึง
ต้องปฏิบัติต่อพญานาคอย่างนอบน้อม

เป็นเจ้าของ พร้อมปักตาแหลว เพื่อป้องกันศัตรูพืชตาม
ความเชื่อ นอกจากนั้นยังพบว่ามีการนำ�เปลือกไข่ทั้ง
ฟองมาครอบปลายไม้เรียวไปปักไว้ โดยเชือ่ ว่าจะสามารถ
ป้องกันศัตรูพืชประเภทเพลี้ยได้ด้วย
แฮกถอน

หลังจากเพาะกล้าในแปลงนาระยะหนึ่ง ซึ่ง
โดยทั่ ว ไปจะใช้ เ วลาประมาณ ๓๐-๔๐วั น จะต้ อ ง
“หลกกล้า” คือถอนต้นกล้าไปปลูก ตามจังหวะเวลา
ฤดูกาลและสภาพแวดล้อม ทั้งนี้การถอดก็ต้องตรวจตรา
หาวันที่ดีที่สุด ซึ่งตามตำ�ราท่านระบุว่าควรถอนต้นกล้า
แฮกหว่าน
ในวันอังคาร วันพุธและวันพฤหัสบดี ต้นกล้าถึงจะแข็ง
ก่อนที่จะนำ�เมล็ดพันธุ์ข้าวไปหว่านในแปลง แรงโตไวและให้ผลดี
นาที่เตรียมไว้ ต้องมีการวางแผนโดยหาวันที่เหมาะสม
กับการหว่านตามหลักโหราศาสตร์ ซึ่งตำ�ราท่านเลือก แฮกปลูก
เอาวันจันทร์ วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ วันหว่าน
การทำ�นา โดยเฉพาะการทำ�นาดำ� ชาวนามัก
นี้ วันพุธถือเป็นวันที่ดีที่สุด รองลงมาคือวันศุกร์ เพราะ ให้ความสำ�คัญกับขั้นตอนในการปลูกข้าว อย่างที่ชาว
ตำ�ราการปลูกพืชกล่าวไว้ ดังนี้
อีสานมีการประกอบพิธีเลี้ยงผีตาแฮก เมื่อแรกดำ�นา
เพื่อขอความคุ้มครอง กล่าวถึงผีตาแฮกถือว่าเป็นผีที่
วันอาทิตย์ ปลูกพืชเอาหัว แง่ง เหง้า
ดูแลรักษาพื้นที่นาของชาวไทยอีสาน เวลาเริ่มปลูกข้าว
วันจันทร์ ปลูกพืชเอาลำ�ต้น
มั ก จะปลู ก บริ เวณที่ เ ลี้ ย งผี ต าแฮกนี้ ก่ อ น แล้ ว จึ ง ค่ อ ย
วันอังคาร ปลูกพืชเอาใบ
ปลูกในเนื้อที่นาต่อไป สำ�หรับต้นข้าวที่ปลูกบริเวณศาล
วันพุธ
ปลูกพืชเอาพิชชะ (ถั่ว งา ข้าว ข้าวโพด) ผีตาแฮกถือเป็น “ขวัญข้าว” ตามความเชื่อดั่งเดิม
วันพฤหัสบดี ปลูกพืชเอาเครือ (เถา)
สำ�หรับชาวล้านนา ชาวนาได้ให้ความสำ�คัญ
วันศุกร์
ปลูกพืชเอาผล
กับการปลูกเช่นกัน กล่าวคือมีพิธีกรรมในการแฮกปลูก
วันเสาร์
ปลูกพืชเอายอด
โดยเริ่มที่การหาวันดีสำ�หรับการปลูกโดยทั่วไปถือเอา
วันอังคาร วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์ ทั้งนี้จะ
สำ�หรับการหว่าน เวลาหว่านท่านให้หันหน้า หลีกเลี่ยงวันที่เรียกว่า “วันถูกปากนก ปากจักแตน”
ไปทิศตะวันตกแล้วหลับตาหว่าน ๔-๕ กำ�มือ จากนั้น และ “วันผีตามอย”
จึงค่อยลืมตาหว่านต่อไป ด้วยถือเคล็ดที่ว่า สัตว์ที่เป็น
ศัตรูพืชจะไม่สามารถมองเห็นข้าวกล้าที่หว่าน จะได้ไม่
วันถูกปากนก ปากจักแตน มีความหมายคือ
มารบกวน
วันที่ไปสมพงษ์กับปากนกปากตั๊กแตน ซึ่งเป็นตัวแทน
เมื่ อ หว่ า นเสร็ จ จะประกอบพิ ธี “วางควั ก หรือสัญลักษณ์ของศัตรูพืช วันดังกล่าวได้แก่ วันขึ้น ๕
ธรณี” คือวางกระทงใบตองทีบ่ รรจุ “ข้าวปัน้ กล้วยหน่วย” ๖ ๗ ๙ ๑๒ ค่ำ� และวันแรม ๒ ๖ ๑๐ ๑๔ ค่ำ� ของทุกๆ
(ข้าวเหนียวหนึ่งปั้น กล้วยสุกหนึ่งลูก) เพื่อบอกกล่าว เดือน
พระแม่ธรณีเป็นการฝากฝังให้ช่วยดูแลต้นกล้าให้เจริญ
ส่วนวันผีตามมอย ถือเอาวันขึ้น ๑ ๒ ๖ ๗ ๙
งอกงามดี ไม่มีศัตรูพืชมาเบียดเบียน จากนั้นจะนำ�ต้น ๑๐-๑๔ ค่ำ� และแรม ๑ ๒ ๖ ๗ ๘ ๑๐ ๑๕ค่ำ� เชื่อกัน
เอื้องหมายนามาปักเพื่อแสดงเครื่องหมายบอกความ ว่ า หากแรกปลู ก ข้ า วในวั น ดั ง กล่ า ว ผี ต ามอยจะมา
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เบียดเบียนให้ข้าวกล้าได้รับความเสียหาย
ด้านพิธีกรรมในการแรกปลูก จะประกอบพิธี
เซ่นสังเวยเหมือนการแฮกนาโดยรวม เพียงแต่ไม้สำ�หรับ
แขวนสังวาลที่เรียกกันว่า “คันข้าวแฮก” จะต้องเป็นไม้
ที่ขวัญข้าวสถิตอยู่ ซึ่งในแต่ละปีขวัญข้าวจะสถิตอยู่กับ
ต้นไม้ชนิดต่างๆ ตามวันสังขานต์ล่อง (มหาสงกรานต์)
ในแต่ละปี ดังนี้
สังขานต์ล่องวัน
อาทิตย์
จันทร์
อังคาร
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
เสาร์

ขวัญข้าวสถิต
ต้นไผ่
ต้นมะเดื่อ
ต้นไผ่ซาง
ต้นข่อย
ต้นทองกวาว
ต้นพุทรา
ต้นไผ่รวก

เมื่อประกอบพิธีเซ่นสังเวยแล้ว พ่อนาจะปลูก
ข้าวเอาฤกษ์กอ่ นโดยจะเลือกเอามุมกระทงนาทีเ่ คยหว่าน
ข้าวแรก ขณะลงมือปลูกจะกล่าวคำ�โฉลกกำ�กับลงไป
ซึ่งในส่วนของคำ�โฉลกอาจจะแปลกแยกแตกต่างกันไป
ในที่นี้จะนำ�เสนอเป็นตัวอย่างสัก ๔ สำ�นวนเช่น
สำ�นวนแรกว่า
ปลูกข้าวต้นนี้
ปลูกข้าวต้นนี้
ปลูกข้าวต้นนี้
ปลูกข้าวต้นนี้
ปลูกข้าวต้นนี้
ปลูกข้าวต้นนี้

ปลูกหื้องัวแม่ลาย
ปลูกหื้อควายแม่ว้อง
เปิ้นเสียกูได้
เปิ้นฮ้ายกูดี
หื้อเป็นเศรษฐี
หื้อเป็นดีเหลือท่านเน้อ

หากต้นกล้าที่เตรียมมายังเหลืออยู่ จะปลูกที
ละกอโดยใช้คำ�โฉลกสั้นๆว่า “สุข” และ “ทุกข์” สลับ
กัน และพยายามให้เหลือต้นสุดท้ายว่า “สุข” เพื่อความ
เป็นสิริมงคล

สำ�นวนที่สองว่า
แผ่พาหวา
ท่านต่ำ�กูสูง
ท่านไร้กูมี
ยุท่างได้ดั่งใจ
ได้เถิงสัพพัญญ

กลางนาก่ากลม
ท่านเสียกูได้
กูดีพ้นท่าน
ดั่งโพธิสัตว์เจ้า

สำ�นวนที่สามได้แก่
ปลูกข้าวต้นนี้
พระเจ้าทูลแทบหัว
ปลูกข้าวต้นนี้
พระธรรมใส่กระหม่อมข้อย
ปลูกข้าวต้นนี้
พระสังฆะนมัสการ
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อบานกว่านาทังท่ง
(อ่าน-ตังต้ง=ทั้งทุ่ง)
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อโก่งบานดั่งเลาคา
ปลูกข้าวต้นนี้
อย่าหื้อสัตว์หิงสาอยู่หมั้น
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้ออินทร์เจ้าฟ้าช่วยเล็งดู
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อช่วยชูชักขึ้น
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อสูงเท่าศอก
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อเป็นดอกเท่านิ้วมือ
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อคนลือผับแผ่นด้าว
ปลูกข้าวต้นนี้
หือ้ ล้วนทุกท่านท้าวทุกเมือง
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อชวนกันเรือเรื่องทุกไร่
ปลูกข้าวต้นนี้
หื้อไถ่เสี้ยงทุกแดนนา
สำ�นวนสุดท้ายคือ
ข้าวต้นนี้ หือ้ มีแสนหน่อและหน่อไหนมีแสนลำ�
ข้าวต้นนี้ หือ้ มีแสนพวงและพวงไหนมีแสนเมล็ด
ข้าวต้นนี้ หื้อตกรวงงามเหมือนกันทุกที่
ข้าวต้นนี้ หื้อรวงถี่ซำ�กัน
ข้าวต้นนี้ หื้อแลกเอาเงินคำ�บ่รู้เลี้ยง
ข้าวต้นนี้ หื้อเอาน้ำ�ฟ้าเลี้ยงอย่ารู้หอด
ข้าวต้นนี้ หื้อเติบรอดแดนนา
ข้าวต้นนี้ หื้อตกรวงหนาชู่ด้าว
ข้าวต้นนี้ หื้อเต็มเยียเต็มเล้า
ข้าวต้นนี้ เป็นข้าวสัตว์สงิ่ อย่ามาเฝ้ามากินแลเนอ
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พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ทุติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ พุทธัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ ธัมมัง สะระณัง คัจฉามิ
ตติยัมปิ สังฆัง สะระณัง คัจฉามิ

ปลูกเสร็จให้เอาตาแหลวมาปัก ซึ่งตาแหลวนี้
นิยมใช้ตาแหลวที่ทำ�จาก“ไม้ไล่ลอ”(ไผ่ไร่) และไม้ที่เป็น
คันสำ�หรับปักควรเป็น “ไม้เหม้า” (ไม้มะเม่า) และก่อน
ปักต้องเสกตาแหลวด้วยคาถา อย่างเช่นคาถาบทหนึ่ง
ว่า
“ยัมพุทธะเสฏโฐ ปะริวัณณะยี สุจิง สัมมาธิ มามา”
กล่ า วถึ ง พิ ธี ก รรมในการแฮกปลู ก นี้ ในส่ ว น
ของพ่อนาหรือผู้ประกอบพิธีจะมีข้อห้ามอยู่อย่างหนึ่ง
คือห้ามตัดผมภายในสามวันเจ็ดวัน เพราะหากตัดเชื่อว่า
จะมีผลทำ�ให้ขา้ วกล้าในนาอ่อนแอ ไม่งอกงามตามสมควร
แฮกเกี่ยว
ก่ อ นจะลงมื อ เก็ บ เกี่ ย ว ต้ อ งหาวั น ดี สำ � หรั บ
การเริ่มต้นเก็บเกี่ยวข้าวโดยจะเลือกเอาวันจันทร์ วัน
อังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดีและวันเสาร์ จึงจะถือว่าเป็น
วันสวัสดีมงคลแก่เจ้าของนา
การแฮกเกี่ ย วหรื อ การเริ่ ม ต้ น เกี่ ย วข้ า ว จะ
เลือกเกี่ยวต้นข้าวที่เคยแรกปลูกไว้เมื่อครั้งที่ทำ�พิธีแฮก
ปลูก ก่อนที่จะเกี่ยวต้องทำ�กระทงใบตองใส่อาหารไป
บอกกล่ า วพระแม่ ธ รณี แ ละพระแม่ โ พสพบริ เวณที่ น า
ก่อน จากนั้นจึงจะเกี่ยวเอาฤกษ์จำ�นวน ๙ ต้น โดยทั่วไป
จะใช้บทสวดไตรสรณาคมน์ที่เรียกว่า “สรณาคมน์เก้า
บั้ง” เป็นคำ�โฉลกกำ�กับการเกี่ยวแต่ละต้นซึ่งบทสวดมี
ดังนี้
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เ มื่ อ เ กี่ ย ว แ ล้ ว จ ะ มั ก ร ว บ ต้ น
ข้าวในพิธี เก็บไว้สำ�หรับเป็นขวัญข้าว
ประจำ�ยุง้ ฉางต่อไป จากนัน้ จึงเกีย่ วข้าว
ในนาตามปกติ
แฮกถากตาลาง
คำ�ว่า “ตาลาง” หมายถึง ลานนวดข้าว และ
เรียกกระทงนาที่ใช้เป็นลานนวดข้าวว่า “ไฮ่ตาลาง”
การถากตาลาง คื อ การถากถางหน้ า ดิ น
เฉพาะกระทงนาที่จะใช้ทำ�เป็นลาน หรือสถานที่นวดข้าว
เพื่อปรับให้เรียบเสมอ โดยทุบหน้าดินให้แน่นแล้วใช้มูล
วัวหรือมูลควายละเลงทาทับหน้าดิน เพื่อปิดหลุมและ
รอยรั่วที่จะทำ�ให้เมล็ดข้าวตกหล่นลง การถากตาลาง
นอกจากจะเลือกกระทงที่เหมาะสมแล้ว ต้องเลือกวันดี
สำ�หรับการเริ่มถาก ซึ่งตามตำ�ราโบราณท่านให้เลือกเอา
วันพุธ เป็นวันดีสำ�หรับการนี้
แฮกเอาข้าวขึ้นตาลาง
เมื่ อ หน้ า ตาลางแห้ ง สนิ ท ดี แ ล้ ว จะมี ก ารนำ �
เอาข้าวที่แรกเกี่ยวไว้โดยเฉพาะ มาไว้ที่กลางตาลางก่อน
จากนั้นจึงเริ่มขนย้ายฟ่อนข้าวมารวมไว้บริเวณรอบ ๆ
ตาลาง และก่อนที่จะนำ�ข้าวขึ้นสู่ตาลาง ก็ต้องหาวันดี
ซึ่งตำ�ราระบุว่า ควรเป็นวันพฤหัสบดี
แฮกตี
หลั ง จากนำ � ฟ่ อ นข้ า วมากองรวมกั น แล้ ว ก็
ทำ�การนวดข้าว ซึ่งชาวล้านนาเรียกตามลักษณะการ
นวดโดยวิธีตีหรือฟาดฟ่อนข้าวทีละฟ่อนว่า “ตีข้าว”
หรือบางถิ่นเรียก “บุบข้าว”ก่อนการตีข้าว ต้องมีการ

แฮกตีด้วยเช่นกัน
การแฮกตี ตำ�ราว่าควรเริ่มในวันขึ้น ๓ ๔ ๖ ๗
๑๒ และ ๑๔ ค่ำ� หรือแรม ๒ ๓ ๔ ๖ ๗ ๑๒ ๑๓ และ
๑๔ ค่ำ� โดยมีการวางเครื่องสักการะบอกกล่าวพระแม่
ธรณีและพระแม่โพสพ(บางแห่งจะมีการทำ�พิธีสู่ขวัญ
ข้าวก่อน แต่ตามปกติการสู่ขวัญมักจะทำ�ตอนที่จะนำ�
ข้าวขึ้นยุ้ง) แล้วจึงนำ�ฟ่อนข้าวที่เป็นข้าวแรกเกี่ยวมา
ประเดิมด้วยการฟาดลงกับแคร่ไม้ไผ่ที่ยกระดับขึ้นเหนือ
พื้นตาลาง จำ�นวน ๖ ครั้ง แต่ละครั้งจะมีคำ�โฉลกตาม
ลำ�ดับว่า
หื้อมันได้นักเหลือเพิ่นทางเหนือ
หื้อมันได้เหลือ เหลือเพิ่นทางใต้
อุ่นอก
อุ่นใจ
ไปอยู่
ปู่เฝ้า
แล้วจึงนำ�เมล็ดข้าวที่ตีได้เก็บไว้เป็นขวัญข้าว
จากนั้นจึงดำ�เนินการนวดไปเรื่อยๆ จนกว่าจะแล้วเสร็จ
แฮกเอาข้าวออกกิน
การนำ � เอาข้ า วออกจากยุ้ ง มาตำ � หรื อ สี เ พื่ อ
บริโภค โบราณกำ�หนดวันดีวันเสียไว้สำ�หรับตักข้าวออก
จากยุ้งไว้ว่าเป็นวันจันทร์ ส่วนตำ�ราทางจันทรคตินี้ได้
กำ�หนดไว้ดังนี้
ขึ้น ๑ ค่ำ� ไม่ดี
แรม ๑ ดี
ขึ้น ๒ ค่ำ� ดี
แรม ๒ ไม่ดี
ขึ้น ๓ ค่ำ� ไม่ดี
แรม ๓ ไม่ดี
ขึ้น ๔ ค่ำ� ไม่ดี
แรม ๔ ไม่ดี

ขึ้น ๕ ค่ำ� ดี
ขึ้น ๖ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๗ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๘ ค่ำ� ดี
ขึ้น ๙ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๑๐ ค่ำ� ดี
ขึ้น ๑๑ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๑๒ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๑๓ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๑๔ ค่ำ� ไม่ดี
ขึ้น ๑๕ ค่ำ� ไม่ดี

แรม ๕ไม่ดี
แรม ๖ ไม่ดี
แรม ๗ ไม่ดี
แรม ๘ ไม่ดี
แรม ๙ ไม่ดี
แรม ๑๐ ดี
แรม ๑๑ ดี
แรม๑๒ ไม่ดี
แรม ๑๓ ไม่ดี
แรม ๑๔ ไม่ดี
แรม ๑๕ ดี

เรื่องวันในการบริโภคข้าวใหม่ บางท้องที่จะ
หลีกเลี่ยงวันพระ เพราะถือว่าพระแม่โพสพจำ�ศีล จะไม่
มี ก ารรบกวนหรื อ บางแห่ ง มั ก หลี เ ลี่ ย ง “วั น เสี ย ”
ประจำ�เดือนคือ
เดือน ๑ ๕ ๙
เสีย วันอาทิตย์ วันจันทร์
เดือน ๒ ๖ ๑๐
เสีย วันอังคาร
เดือน ๓ ๗ ๑๑
เสีย วันเสาร์ วันพฤหัสบดี
เดือน ๔ ๘ ๑๒
เสีย วันศุกร์ วันพุธ
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยึดถือปฏิบัติเหมือนกันของ
ชาวล้านนาคือไม่บริโภคข้าวใหม่ก่อน “วันทานข้าวใหม่”
ในวันเพ็ญเดือนสีเ่ หนือ เพราะถือว่าผลิตผลทางการเกษตร
หลักที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือข้าว ก่อนบริโภคควรถวายบูชาแก่
พระรัตนตรัยอันเป็นที่พึ่งทางใจสูงสุด รองลงมาได้แก่
เทวดา ผีน้ำ� ผีทุ่งนา ผีบรรพบุรุษผู้บุกเบิกแดนนา ตลอด
จนทำ�บุญอุทิศแก่ญาติและวัวควายที่เคยใช้แรงงานจึง
จะนำ�เอาข้าวในยุ้งมาบริโภคกันได้
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เรื่อง : อภิวันท์ พันธ์สุข

คำสำ�นวนภาษาล้
�เมืองม่
ว
นแต๊
านนากับบริบททางวัฒนธรรม
ในภาษาล้ า นนามี ก ลุ่ ม คำ � ที่ ใ ช้ ใ นลั ก ษณะ
เฉพาะ ซึ่งคนท้องถิ่นที่ใช้ภาษาเหล่านี้อยู่เป็นประจำ�
เท่านั้นจึงจะเข้าใจความหมายโดยไม่ต้องแปล หากจะ
แปลให้คนต่างถิ่น หรือแปลเป็นภาษาอื่นก็ดูจะไม่ตรง
ความหมายดั้งเดิมนัก และอาจทำ�ให้ไม่เข้าใจลึกซึ้งพอ
หรือเข้าใจคลาดเคลื่อนไปได้ ดังคำ�กลุ่มต่อไปนี้

เอ่อเนียะ ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการบอกเล่า หรือ
อธิบายทำ�นองเชิญชวนให้ตั้งใจฟัง แปลว่า นี่แน่ะ
เอ่ออั้น ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่ออยู่ๆ ก็อยากจะพูดคุยกับ
ใครขึ้นมา แปลว่า เออแน่ะ
ผ่อลอ / ผ่อเหลาะ ใช้ขึ้นต้นประโยคเมื่อต้องการพูดคุย
ทำ�นองฟ้องหรือซุบซิบ

๑. กลุ่มคำ�ขึ้นต้นประโยค เช่น
อี้นา / อย่างอี้นา ใช้ขึ้นต้นประโยคเวลาจะอธิบายความ
แปลว่า อย่างนี้นะ

๒. กลุ่มคำ�ลงท้ายประโยค เช่น
เอ๊าะ ใช้เป็นคำ�ลงท้ายประโยคเวลาถามคำ�ถาม เช่น
ปริศนาคำ�ทายว่า อะหยังเอ๊าะ แปลว่าให้คิดดู หรือบางที

18 ร่มพยอม

ใช้เวลายื่นของต่างๆ ให้ใครก็พูดว่า “เอ๊าะ” แปลว่า
“เอ้า รับไป”
เจ๊าะ ใช้เป็นคำ�ลงท้ายประโยคเวลาบอกเล่า เช่น หมด
เจ๊าะ แปลว่า หมดเสียแล้ว ไปเจ๊าะ แปลว่า ไปเสียแล้ว
แหน่ ใช้เป็นคำ�ลงท้ายประโยคเชิงคะยั้นคะยอ เช่น
ลองแหน่ แปลว่า ลองซิ ไปแหน่ แปลว่า ไปสิ
แล่ะ ใช้เป็นคำ�ลงท้ายประโยคเช่นเดียวกับคำ�ว่า แหน่
เช่น ไปแล่ะ เอาแล่ะ
เหลาะ ใช้เป็นคำ�ลงท้ายเพื่อเน้นย้ำ� เช่น นี่เหลาะ แปล
ว่า นี่ไง ลองเหลาะ แปลว่า ลองดูสิ
จิ่ม ใช้เป็นคำ�ลงท้ายประโยคเชิงขอร้อง เช่น ขอไปตวย
จิ่ม แปลว่า ขอไปด้วยนะ..นะ (จิ่มแปลว่าด้วย)

เป็นบ่าห่อยนอยจา คำ�ว่า บ่าห่อยหมายถึง มะระขี้นก
คำ�ว่า นอย หรือ บ่านอย หมายถึง บวบเหลี่ยม และคำ�
ว่า จา หมายถึง ขรุขระ ไม่เรียบ รวมความแล้ว มีนัยยะ
หมายถึง ไม่เป็นชิ้นเป็นอัน ไม่เป็นเรื่อง ไม่ได้สาระ
แฮะๆ บ่าแฮะห้าว คำ�ว่า แฮะๆ คือ เสียงหัวเราะ ส่วน
คำ�ว่า บ่าแฮะ หมายถึง พืชพื้นบ้านตระกูลถั่วเป็นไม้
ยืนต้น ลักษณะเป็นฝักเล็กๆ มีเมล็ดที่มีรสหวาน ใช้
รับประทานเป็นผักเครื่องเคียงในสำ�รับกับข้าว ส่วนคำ�
ว่า ห้าว หมายถึง แห้ง แข็งกระด้าง รวมความแล้วมีนัย
ยะหมายถึ ง หั ว เราะอยู่ ดี ๆ ก็ ก ลายเป็ น ร้ อ งไห้ หรื อ
กำ�ลังสนุกสนานแล้วกลายเป็นเศร้าโศก มักใช้กับเด็กที่
ซุกซนเล่นสนุกจนเจ็บตัวในที่สุด

๓. กลุ่มคำ�อุทาน เช่น
เควิ้อ ใช้อุทานเมื่อได้ยินเรื่องที่แปลก พิสดาร หรือ
ยอมรับไม่ได้
โหะ / เหอะ ใช้อุทานเมื่อเรื่องกลับตาลปัตร
เอ๋อ ใช้อุทานเมื่องุนงงสงสัย
หยังอั้นน่ะ ใช้อุทานเมื่อสงสัย หรือไม่เข้าใจ ไม่ยอมรับ
โอ๋ยน่อ / โอยน่อ ใช้อุทานเมื่อขัดใจ
โทะ / ปัดโทะ / ป่าดโซ่ะ ใช้อุทานเชิงประหลาดใจ
ปรับมาจากคำ�อุทานว่า พุทโธ

๕. คำ�ด่า เช่น
ตับปุด หลุหลิ้ม ฮากเลือด ฮูดเน่า ทั้งหมดนี้แปลว่า
กิน
ฮ่าปัก ฮ่ากิน แปลว่า ห่ากิน
ฮ่ากินตับ ฮ่ากินไต แปลว่า ห่ากินตับ ห่ากินไต
ฮ่าวอก คำ�นี้แทนที่จะแปลว่า ห่ากิน แต่กลับแปลว่า
โกหกหลอกลวง
พรายอำ� / พรายแหมะ แปลตรงตัวว่า ผีแฝงในร่าง มี
นัยยะหมายถึง ชั่วร้ายเลวทราม น่าเกลียด น่าขยะแขยง
พลันตาย แปลว่า ตายเร็ว หรือตายอย่างฉับพลัน มีนัย
ยะหมายถึง มีอันเป็นไป

๔. คำ�สัพยอก / หยอกล้อ / เปรียบเปรย เช่น
หน้าอย่างซ้าหลุ แปลว่า หน้าเหมือนตะกร้าผุๆ หมาย
ถึง ไม่สวย ไม่ดูดี
หน้าอย่างตาฝั่งโหยด แปลว่า หน้าเหมือนตลิ่งพัง หมาย
ถึง ไม่สวย ไม่หล่อ หรือดูแย่
หน้าเปิดแจะแหะ แปลว่า หน้าซีดเซียว หมายถึง ตกใจ
จนหน้าซีด หรือหน้าตาไม่สดใส ไม่มีเลือดฝาด
หน้าเปิดตาจาง แปลว่าหน้าไม่มีสีเลือด หมายถึง อาการ
สะดุ้งตกใจ
สุดด่ำ� แปลว่า เต็มที่ เต็มเหนี่ยว หมายถึง ไปไกลจนกู่
ไม่กลับ หรือไปจนหายจ้อย เช่น ไปสุดด่ำ�
หน้าเท่าด้งเท่าเหิง แปลว่า หน้าบาน หมายถึง ชอบ
เอาหน้า ได้หน้า หรือ หน้าใหญ่

กลุ่มคำ�ที่ยกมาแสดงเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น
ยั ง มี ถ้ อ ยคำ � สำ � นวนอี ก มากที่ ล้ ว นบ่ ง บอกบริ บ ททาง
วัฒนธรรมอย่างชัดเจน ซึ่งพบว่าหากผู้พูดใช้ภาษาไทย
เป็นหลักในการดำ�เนินชีวิตประจำ�วัน จะทำ�ให้ไม่เข้าใจ
ความหมายของถ้ อ ยคำ � สำ � นวนที่ บ่ ง บอกบริ บ ททาง
วัฒนธรรมในสมัยก่อนได้เลย เพราะปัจจุบันมีภาษาใหม่
เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มๆ กั บ บริ บ ทของวิ ถี ชี วิ ต และวั ฒ นธรรม
ใหม่ๆ ถ้อยคำ�สำ�นวนที่เคยใช้ในอดีตจึงมักถูกลืมเลือน
ไม่ได้น�ำ มาใช้ เพราะไม่สอดคล้องกับบริบททางวัฒนธรรม
ในปัจจุบัน
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เรื่อง : สมโชติ อ๋องสกุล
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ล้านนา-อาเซียน

มลายู: มาเลเซีย
ช่วง “วันพ่อแห่งชาติ” ผู้เขียนกับลูกชายไปกรุงกัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของ สหพันธรัฐ
มาเลเซีย (Federation of Malaysia) โดยขึ้นเครื่องบินสาย Air Asia จากเชียงใหม่ซึ่งเครื่องบินขึ้น
เวลา ประมาณ 11.10 นาฬิกา ไปถึงสนามบินกัวลาลัมเปอร์เวลา 14.00 น. จึงขอรายงานต่อผู้อ่านที่
ต้องเข้าสู่ประชาคมอาเซียนตั้งแต่ พ.ศ.2558 ดังนี้
1. การเตรียมแลกเงินตราก่อนเดินทาง
เนื่องจากเป็นการบินจากเชียงใหม่ไปสหพันธรัฐ
มาเลเซียซึ่งใช้เงิน RM (Lima Puluh Ringgit) และไป
ประเทศกัมพูชา ซึ่งใช้ เงิน USD ดอลล่าร์ของสหรัฐ
อเมริกาเป็นหลัก โดยไม่แวะพักที่สนามบินสุวรรณภูมิ
กรุงเทพมหานคร คนเดินทางจากเชียงใหม่จึงควรจัดการ
แลกเงินตราให้เรียบร้อยตั้งแต่ที่เชียงใหม่

การแลกเงิน USD ซึ่งเป็นเงินตราของประเทศ
ใหญ่ไม่ยากมีทั้งที่ธนาคารพาณิชย์และร้านแลกเงินตรา
เพียงแต่ควรติดตามสถานการณ์เงินบาทแข็งมากน้อยก็
ช่ ว ยประหยั ด ได้ บ้ า ง แต่ ก ารแลกเงิ น Ringgit ของ
สหพันธรัฐมาเลเซีย (RM) ยากกว่า เท่าที่เดินหาสถานที่
แลกเงินตราเมื่อปลายเดือน พ.ย.2549 ธนาคารพาณิชย์

ย่านถนนสุเทพทุกธนาคารไม่มีบริการแลกเงิน Ringgit
ของมาเลเซีย (RM) ต้องไปแลกที่ร้านแลกเงินตราข้าง
โรงแรมเพชรงาม ซึง่ พนักงานขายเข้มงวดมาก (เหลือเกิน)
ต้ อ งให้ นำ � หนั ง สื อ เดิ น ทางไปเป็ น หลั ก ฐานด้ ว ย จะใช้
หลักฐานอย่างอื่นไม่ได้ (เป็นอันขาด) พนักงานขายเขา
เน้นว่าแลกเงินตราเพือ่ การเดินทาง ต้องใช้หนังสือเดินทาง
เท่านัน้ ขณะทีธ่ นาคารพาณิชย์มแี ค่แบบฟอร์มให้กรอกไม่
ต้องใช้หลักฐานประเภทหนังสือเดินทาง
ถ้าธนาคารพาณิชย์ในเชียงใหม่มีบริการแลก
เงิน Ringgit ของมาเลเซีย (RM) ผมแนะนำ�ให้ใช้บริการ
ของธนาคารพาณิชย์ จะสบายใจกว่าเพราะเจ้าหน้าที่
ธนาคารมีท่าทีให้เกียรติลูกค้ามากกว่าและไม่ต้องเสีย
เวลาเดินทางไปย่านการจราจรคับคั่ง
ที่สำ�คัญที่ธนาคารพาณิชย์เขาให้แบงค์ USD
ใบใหม่ๆ ที่ร้านแลกรับเงินเขาให้แบงค์ USD ใช้แล้ว
บทเรียนที่ผมได้เรียนรู้ในเวลาต้องจ่ายคือโรงแรมในบาง
ประเทศเช่นพม่าจะรับเฉพาะแบงค์ USD ใบใหม่ๆ เท่านัน้
ไม่รับแบงค์ USD ใช้แล้ว แม้กระทั่งแท็กซี่ (พม่า) ก็ต้อง
การแบงค์ USD ใบใหม่ๆ การแลกเงินกับร้านรับแลก
เงินแม้อาจราคาถูกกว่าธนาคารประมาณ (จุด).01หรือ
(จุด).02 บาทจึงไม่คุ้มเลย หากได้แบงค์ USD ใบใช้แล้ว
ติดไปมาก

กะทิ) ราดแกงคล้ายแกงมัสมั่นเนื้อหรือไก่ มีปลาไส้ตัน
ทอดกรอบ ถั่วและไข่ครึ่งฟองเป็นเครื่องเคียง เหมาะ
สำ�หรับมือ้ เทีย่ งบนเครือ่ งบินจากเชียงใหม่ไปกัวลาลัมเปอร์

2. จุดแรกที่ได้ใช้เงิน Ringgit ของมาเลเซีย (RM)
เมื่ อ ไปสหพั น ธรั ฐ มาเลเซี ย จำ � เป็ น ต้ อ งมี เ งิ น
Ringgit ของมาเลเซีย (RM) ติดตัวไป รายการแรกที่ทีม
งานของ WWW.hfight.net แนะนำ�ให้ใช้เงินคืออาหาร
มื้อเที่ยงบนเครื่องบินชื่อ Nasi Lemak ราคากล่องละ 7
RM อร่อยกว่าและราคาถูกกว่าทีส่ นามบินและในตัวเมือง
ซึ่งเป็นเวลาที่เหมาะสมสำ�หรับคนเดินทางจากเชียงใหม่
ซึ่งเครื่องบินขึ้นเวลา ประมาณ 11.10 นาฬิกา ไปถึง
สนามบินกัวลาลัมเปอร์เวลา 14.00 น.และต้องใช้เวลา
เข้าคิวรอตรวจหนังสือเดินทางอีกประมาณเกือบ 1 ชัว่ โมง
และหากรีบเดินทางเข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยก็ต้องใช้
เวลานั่งรถยนต์อีกประมาณ 1.5 ชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
หากไม่ถือโอกาสทานมื้อเที่ยงบนเครื่องบินก็จะพลาด
โอกาสลิ้มรสอาหารรสดีของมาเลเซียแล้วก็ต้องหิ้วท้อง
ว่างๆไปจนเกือบถึงมื้อเย็น
Nasi Lemak เป็นข้าวมัน (ข้าวเจ้าหุงด้วย

4. สนามบินของมาเลเซีย
สนามบินแห่งเก่าของสหพันธรัฐมาเลเซียอยู่
ใกล้ตวั เมืองกัวลาลัมเปอร์เหมือนดอนเมืองของกรุงเทพฯ
และเหมือนสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ของเมืองเชียงใหม่
ต่อมาย้ายสนามบินแห่งใหม่ไปทีซ่ ปัง อยูห่ า่ งจากตัวเมือง
กั ว ลาลั ม เปอร์ ป ระมาณ 80 กิ โ ลเมตร เรี ย กว่ า
ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ (KLIA)เป็นศูนย์
รวมเที่ยวบินนานาชาติ มุ่งหมายให้เป็น World’s Best
Airport อาคารใหญ่โตหรูมาก ต่อมาแยกอีกสนามบิน
สำ�หรับสายการบิน Low Cost เป็นสนามบิน Low
Cost Carrier Terminal (LCC-T) มีอาคารผู้โดยสาร
โครงสร้างราคาถูกแบบห้างโลตัส ห้างคาร์ฟูในเชียงใหม่
โชว์โครงเหล็ก ท่อแอร์ ฯลฯ ให้ผู้โดยสารเดินฝ่าแสงแดด
หรือฝน-ลมเพื่อขึ้นลงเครื่องบินเหมือนสนามบินเชียงราย
สนามบิ น แม่ ฮ่ อ งสอนฯลฯ ไม่ มี บ ริ ก ารรถยนต์ ข นส่ ง
ผู้โดยสาร เป็นสถานีรวมของ Air Asia ดังนั้นผู้โดยสาร

3. การเดินทางจากสนามบินเข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์
รายการที่ต้องจ่ายเงิน RM บนเครื่องบินอีก
รายการคือค่าโดยสารรถยนต์ (Sky Bus) จากสนามบิน
เข้าสู่เมืองกัวลาลัมเปอร์คนละ 9 RM ซึ่งเขามีบริการ
จำ�หน่ายตั๋วบนเครื่องบินเลย เมื่อลงจากเครื่องบิน และ
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทางแล้วก็ตรงไปขึ้น
รถยนต์ (Sky Bus) ที่เขาจัดบริการได้เลย โดยนั่งรถยนต์
(Sky Bus) เข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์ ระยะทาง 80 กิโลเมตร
ใช้เวลาประมาณ 1.30-2 ชั่วโมงไปถึงสถานีสุดท้ายที่
KL.Sentral ในเมืองกัวลาลัมเปอร์
หากต้องการใช้เวลาเดินทางเข้าเมืองน้อยกว่า
นั้นก็นั่งรถยนต์ (Sky Bus) ที่บริการระหว่างสนามบิน
Low Cost Carrier Terminal (LCC-T) ไปลงที่สนามบิน
นานาชาติ (KLIA) ซึ่งมีทั้งรถโค้ชด่วน (ออกทุก1ชั่วโมง)
และรถไฟด่วน (ERL) KLIA เอะก์เปรส (ออกทุก 30
นาที) ซื้อตั๋วตามราคาที่กำ�หนดว่า ลงสถานีไหนราคา
เท่าไร หากขึ้นรถไฟด่วน (ERL) เข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์
ก็รวดเร็วที่สุด

ร.ศ.สมโชติ อ๋องสกุล อาจารย์ประจำ�คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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จากเชียงใหม่เดินทางด้วย Air Asia ไปมาเลเซียก็ต้องใช้
บริการสนามบิน Low Cost Carrier Terminal (LCC-T)
ควรเตรียมร่มหรือหมวกไปด้วย เพราะมาเลเซียฝนตก
ชุกเหมือนภาคใต้ของไทยเมื่อเครื่องบินลงต้องลงเดิน
เข้าอาคารผู้โดยสาร Low Cost Carrier Terminal (
LCC-T) ฝนไม่ตกก็แสงแดดจ้ารอรับแน่นอนเพราะเที่ยว
บิ น จากเชี ย งใหม่ 11 นาฬิ ก าก็ ไ ปถึ ง เมื อ งหลวงของ
สหพันธรัฐมาเลเซียประมาณ 14.00 นาฬิกา (มาเลเซีย
นับเวลาเร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมงเหมือนสิงคโปร์)
ทั้งสองสนามบินมีรถยนต์ (Sky Bus) รถโค้ช
ด่วน (ออกทุก 1 ชั่วโมง) และรถไฟด่วน KLIA เอะก์เป
รส (ออกทุก 30 นาที) บริการเข้าเมืองได้สะดวก

ด้านคาบสมุทรมลายูมีพื้นที่ 131,573 ตาราง
กิโลเมตร ประกอบด้วยรัฐ 11 รัฐ คือปะลิส ไทรบุรี
(เกดะห์) ปีนัง เประ เนกรีเซมบิลัน ปะหัง ตรังกานู
และกลันตัน ส่วนดินแดนเกาะบอร์เนียวเหนือ ซาราวัก
และดินแดนสหพันธ์ของเกาะลาบวนมีพนื้ ทีร่ วม 198,000
ตารางกิโลเมตร (ช่วง ค.ศ.1963-1965 /พ.ศ.25062508รวมเกาะสิงคโปร์ด้วย)
คาบสมุทรมลายูและรัฐต่างๆของบอร์เนียวตั้ง
อยู่ระหว่าง 2 องศาและ 6 องศาเหนือเส้นศูนย์สูตร มี
ลมตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ พั ด จากทะเลจี น ใต้ ล งมาช่ ว ง
เดือนพฤศจิกายน – มกราคม และจะมีลมตะวันตกเฉียง
ใต้ พั ด ผ่ า นในช่ ว งเดื อ นเมษายน-พฤษภาคม ดิ น แดน
มาเลเซียจึงมีทำ�เลเป็นเมืองท่าสำ�คัญในเส้นทางการค้า
5. ที่พักในเมือง
ระหว่างอินเดียกับจีนซึ่งเรือต้องอาศัยลมมรสุมประจำ�ปี
ในบริ เวณท่ า อากาศยานนานาชาติ กั ว ลาลั ม
ดินแดนนี้มีทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์
เปอร์ (KLIA) มีโรงแรมหรูอยู่ด้วยแต่ราคาห้องพักระดับ เช่นป่าทึบที่มีไม้สำ�คัญเช่นไม้เนื้อหอม ยางสน หวาย
โรงแรมโอเรียนเตลดาราเทวีที่เชียงใหม่ นั่งรถยนต์ (Sky ฯลฯ ของป่า เช่น ครั่ง ขี้ผึ้ง ฯลฯ เครื่องเทศ สัตว์ป่า
Bus) หรือรถโค้ชด่วน (ออกทุก 1 ชั่วโมง) หรือรถไฟ สัตว์ทะเล สินค้าทะเล เช่น ปะการัง กระดองกระฯลฯ
ด่วน KLIA Express เข้าเมืองกัวลาลัมเปอร์หาที่พักซึ่งมี สินแร่เช่นทองคำ� แร่ดีบุก ฯลฯ
ให้เลือกมากมายจะเหมาะกว่า
คนพื้ น เมื อ ง คื อ มลายู ก ลุ่ ม “ภู มิ ปุ ต รา”
ลู ก ชายผมเลื อ กจองที่ พั ก ทาง Internet ที่ (Bumiputera บุตรชาย-บุตรสาวแห่งแผ่นดิน) ปัจจุบัน
YMCA KUALA LUMPUR ได้ราคาห้องละ 80 RM ต่อ เรียกว่าโอรังอา-ซลี (Orang Asil แปลว่าประชากรดัง้ เดิม)
คืนและอยู่ใกล้ KL.Sentral สถานีรถทุกประเภทในเมือง ซึ่งแบ่งเป็น 3 กลุ่มใหญ่ คือ 1). พวกโอรังอา-ซลีทาง
กัวลาลัมเปอร์ ลงจากรถยนต์ (Sky Bus)ทีม่ าจากสนามบิน เหนือเช่นพวกมันดิ (Mendriq) แถบต้นน้ำ�กลันตัน พวก
ก็เดินผ่านตลาดข้างสถานีข้ามถนนเดินไปประมาณ 200 เกินซิว (Kensiu) แถบไทรบุรี 2). พวกซ-นอย (Senoi)
เมตรถึงสี่แยก เดินเลี้ยวขวาจากสี่แยกไปประมาณ 100 3). พวกโอรังอา-ซลีทางใต้ ถือเป็นบรรพบุรุษของชาว
เมตรก็ถึงที่พัก YMCA KUALA LUMPUR
มลายูจึงถูกคนต่างถิ่นแย่งชิงพื้นที่และทรัพยากรตลอด
ที่ KL.Sentral มีรถขนส่งมวลชนให้เลือก คือ มา (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลีโอนาร์ด วาย
(1) รถโดยสารประจำ�ทาง (2) รถไฟฟ้าโดยสาร (3) รถ อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปลโดยพรรณี ฉัตร
รางร่วมขนส่งเบา (LRT) ฯลฯ ไปสู่เป้าหมายที่ต้องการ พลรักษ์ มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ กรุงเทพ:มูลนิธิ
อย่างสะดวกมาก ขากลับก็ต้องมาลงที่ KL.Sentral โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2549
เดินกลับเข้าที่พัก
หน้า 1-10)
6. ดินแดนที่ต่อมาเป็นสหพันธรัฐมาเลเซีย
ดินแดนที่ต่อมา (คศ.1963/พศ.2506) เป็น
สหพั น ธรั ฐมาเลเซี ย ประกอบด้ว ยแผ่น ดิน คาบสมุทร
มลายู เสี้ยวเหนือของเกาะบอร์เนียวหรือบอร์เนียว
ซาบาห์ (บอร์เนียวเหนือ) ซาราวัก และดินแดนสหพันธ์
ของเกาะลาบวน
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7. สุวรรณภูมิและสุวรรณทวีป
เอกสารโบราณ เช่ น นิ ท านสั น สกฤตชื่ อ กถา
สริตสาครของโสมเทวะเมื่อศตวรรษที่ 11 กล่าวถึงดิน
แดนชื่ อ สุ ว รรณภู มิ กั บ สุ ว รรณทวี ป สุ ว รรณภู มิ นั้ น มี ผู้
สันนิษฐานไว้หลายคนและหลายแห่งเช่นเพนเซอร์ผศู้ กึ ษา
กถาสริตสาครว่าสุวรรณภูมิแปลว่าแผ่นดินทอง คือพม่า

ตอนล่าง อาจเป็นสะเทิมหรือสุธรรมวดี แผ่นดินมอญ
ทางปากแม่น้ำ�คง บางคนว่าอยู่ที่นครปฐม และบางคน
ว่าอยู่บริเวณอำ�เภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี (ดู มานิต
วัลลิโภดม สุวรรณภูมิอยู่ที่ไหน กรุงเทพ: สำ�นักพิมพ์
การเวก 2521)
ส่ ว นสุ ว รรณทวี ป นั้ น ตามศั พ ท์ ท วี ป แปลว่ า
“ที่มีน้ำ�อยู่ 2 ด้าน” หมายถึงดินแดนระหว่างแผ่นน้ำ� 2
ข้าง วอร์เดอร์ผู้ศึกษานิทานสันสกฤตคิดว่าสุวรรณทวีป
หมายถึ ง เกาะสุ ม าตรา มอเนี ย ร์ วิ ล เลี่ ย มส์ ผู้ เขี ย น
พจนานุกรมสันสกฤตแปลคำ�ว่าสุวรรณทวีปว่า “เกาะ
ทอง” เขาเห็นว่าน่าจะหมายถึงเกาะสุมาตรา ซึ่งตาม
ศัพท์ดินแดนที่มีแผ่นน้ำ� 2 ข้างอาจหมายถึงคาบสมุทร
มลายูก็ได้ มีนิทานนานาชาติกล่าวถึงดินแดนสุวรรณภูมิ
และสุวรรณทวีป โดยหมายถึงดินแดนที่อุดมสมบูรณ์
มัง่ คัง่ ด้วยโภคทรัพย์ เป็นจุดหมายปลายทางของผูเ้ ดินทาง
ค้าขายทางเรือ (ดู กุสุมา รักษมณี “สุวรรณภูมิ” ใน
นิทานนานาชาติ ใน ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 25 ฉบับที่ 5
เดือนมีนาคม 2547 หน้า 112-118)

ที่ เ ปรั ค พบหั ว แหวนทำ � ด้ ว ยหิ น คอร์ เ นเลี ย น
จารึกนามว่าศรีวิษณุวรมัน คล้ายกับที่ประทับตราบาง
ชิ้นที่เคยพบที่เมืองออกแก้ว เมืองท่าของอาณาจักรฟู
นัน (ดู หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตร์เอเซีย
อาคเนย์ ถึง พ.ศ.2000 กรุงเทพ: คณะกรรมการชำ�ระ
ประวัติศาสตร์ไทย 2522 หน้า 27-29)
ที่ ซ าราวั ก พบกระโหลกศี ร ษะที่ ฝั ง ลึ ก ในถ้ำ �
นีอะห์ แห่งซาราวัก อายุราว 38,000 ปีและพบร่องรอย
คนบางพวกเช่นนีกริโต อยู่ในป่าดงดิบของมาเลเซียอย่าง
น้อยตั้งแต่ 10,000 ปี (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลี
โอนาร์ด วาย อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปล
โดยพรรณี ฉัตรพลรักษ์ มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ
กรุ ง เทพ: มู ล นิ ธิ โ ครงการตำ � ราสั ง คมศาสตร์ และ
มนุษยศาสตร์ 2549 หน้า 18, 21)

9. การติดต่อกับอินเดียและจีน
การค้าสมัยต้นๆ มีการติดต่อกับอินเดียและ
จีน ยุคก่อนมะละกาจึงมีอิทธิพลของอินเดียทั้งในคติ
ฮินดูและพุทธในวัฒนธรรมมลายู ดังปรากฏคำ�อินเดีย
8. อาณาจักรโบราณบนแหลมมลายู
ในภาษามาลายูหลายคำ� เช่น โดซา (บาป) เมอร์เดกา(มี
จดหมายเหตุ จี น สมั ย ราชวงศ์ เ หลี ย ง (พ.ศ. อำ�นาจ เป็นอิสระ) ปัวซา (อดอาหาร) นรกา (นรก)
1045-1099/ค.ศ.502-556) กล่าวถึงอาณาจักรลังยา ฯลฯ ขณะที่มหากาพย์ของอินเดียเช่นรามายณะได้กลาย
เสียว (Lang-ya-hsiu) หรืออาณาจักรลังกาสุกะ โดย เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมมลายู
กล่าวว่า “ตั้งมาแล้วกว่า 400 ปี” ศูนย์กลางอยู่ที่ปัตตานี
หลักฐานจีนก่อนศตวรรษที่ 5 กล่าวถึงการ
เหนือขึ้นไปมีอาณาจักรตามพรลิงค์ อยู่ฝั่งตะวันออก ปราบปราม “10 ราชอาณาจักร” ของฟูนัน สินค้าต่าง
ของแหลมมลายู มีศูนย์กลางที่นครศรีธรรมราช ดินแดน ประเทศที่ ช าวจี น ต้ อ งการมากที่ สุ ด คื อ รายการสิ น ค้ า
ของ “จตุคามรามเทพ” และอาณาจักรพันพัน มีศนู ย์กลาง ฟุ่มเฟื่อยจากเอเซียตะวันตก หรือสินค้าเปอร์เซีย ซึ่ง
อยู่แถบบ้านดอน จ.สุราษฎร์ธานี ส่วนด้านตะวันตก นอกจากมาทางบกแล้วยังมาทางทะเล ซึ่งตั้งแต่ศตวร
ของแหลมมลายูมีเมืองตักโกละ แม้วงวิชาการยังถกเถียง รตที่ 5 มีการใช้ทะเลเพิ่มการขนส่งสินค้าระหว่างเอเซีย
กันว่าอยู่ที่ไหนระหว่างเมืองตะกั่วป่า (จ.พังงา) ตรัง (จ. ตะวันตกกับจีนมากขึ้น บริเวณช่องแคบมะละกาเป็น”
ตรัง) และคลองท่อม (จ.กระบี่) แต่เมื่อผู้เขียนได้สำ�รวจ ช่องทางซึ่งการจราจรทางบกและทางทะเลของชาวต่าง
ร่องรอยประวัติศาสตร์และโบราณคดีด้านฝั่งทะเลอันดา ประเทศต้องผ่านเข้ามา” ของประจำ�ถิ่นทั้งของทะเล
มันเช่นเทวรูปพระนารายณ์ จารึก ลูกปัด ฯลฯ ผู้เขียน และของป่าในเขตพื้นที่มลายูจึงกลายเป็นสินค้ามีค่าใน
เห็นด้วยกับข้อสันนิษฐานทีว่ า่ เมืองตักโกละหรือตักโกลา จีน (ดู บาร์บารา วัตสัน อันดายาและลีโอนาร์ด วาย
อยู่ที่เมืองตะกั่วป่า
อันดายา ประวัติศาสตร์มาเลเซีย แปลโดยพรรณี ฉัตร
ทางใต้ลงไปมีการพบลูกปัดแบบอินเดียและ พลรักษ์ มนัส เกียรติธารัย บรรณาธิการ กรุงเทพ: มูลนิธิ
แบบโรมันที่แคว้นยะโฮว์ มีการพบจารึกที่บุกิต เมรียม โครงการตำ�ราสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ 2549
ที่แคว้นไทรบุรี และพบจารึกภาษาสันสกฤตในพุทธ หน้า 27, 31-32) ราชอาณาจักรใหญ่ทีม่ อี ทิ ธิพลในบริเวณ
ศาสนาสมัยพุทธศตวรรษที่ 10 –11 ที่แคว้นไทรบุรี
ช่องแคบมะละกาในช่วงศตวรรษที่ 7- 13 คืออาณาจักร
ศรีวิชัย ซึ่งมีศูนย์กลางบนเกาะสุมาตราที่ปาเลมปัง
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เรื่อง : ธรรศ ศรีรัตนบัลล์

แม่ฮ่องสอน

การสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนก่อนทศวรรษ 2520
การสร้างความเป็นไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน เกิดขึ้น
พร้อมกับการสถาปนาเมืองแม่ฮ่องสอน ดังนี้
แม่ฮ่องสอน : เมืองที่ถูกสร้างขึ้นภายใต้คติการสร้างเมือง
ของไทยใหญ่
การสถาปนาเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน เป็ น ผลจาก
นโยบายทางการเมืองของสยามที่ส่งผ่านนครเชียงใหม่ แต่
ด้วยลักษณะทางกายภาพส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีพื้นที่
ราบแทรกอยู่บ้างเล็กน้อย การคมนาคมที่จะเข้าถึงเมือง
แม่ฮ่องสอนเต็มไปด้วยความยากลำ�บาก นครเชียงใหม่ได้
ภาพ : ภูมิ นริศชาติ
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ให้อิสระในการสร้างเมืองแก่พญาสิงหนาทราชา ผู้นำ�ชาว
ไทยใหญ่ที่เชียงใหม่ตั้งให้เป็นเจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน เป็น
เหตุให้การสร้างเมืองแม่ฮ่องสอนซึ่งประชากรในพื้นที่ส่วน
มากเป็นชาวไทยใหญ่ ถูกสถาปนาขึ้นภายใต้ความคิดใน
การสร้างเมืองแบบไทยใหญ่
การสร้างเมืองในช่วงต้น สะท้อนให้เห็นถึงสภาพ
ความไม่ มั่ น คงที่ ป รากฏอยู่ ทั่ ว ไปตามแนวชายแดน โดย
เฉพาะความเคลื่อนไหวของผู้คนตามแนวชายแดนที่เกิดขึ้น
ตลอดเวลา และไม่สามารถควบคุมได้ สภาพพื้นที่มีสถานะ
เป็ น สู ญ ญากาศทางอำ � นาจ ส่ ง ผลให้ ก ารสร้ า งเมื อ ง

แม่ฮ่องสอนยังมีความจำ�เป็นที่จะต้องสร้างกำ�แพงเมืองและ
ขุดคูเมือง เพื่อป้องกันการรุกรานจากข้าศึกและกองโจร
แม้ว่าในช่วงเวลาดังกล่าวความคิดเรื่องเมืองแบบใหม่ได้เกิด
ขึ้นและขยายตัวเข้ามาในภูมิภาคนี้แล้ว กล่าวได้ว่าการ
สร้ า งเมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนเป็ น การสร้ า งเมื อ งแบบจารี ต รุ่ น
สุดท้ายในพื้นที่ประเทศไทยซึ่งปรากฏแนวกำ�แพงเมืองและ
ประตูเมือง1 ให้เห็นจนถึงปัจจุบัน
การสร้าง “หอเจ้าเมือง” และ “หอเจ้าฟ้า” ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ทางอำ�นาจ ทั้งอำ�นาจทางจิตวิญญาณและ
อำ � นาจในโลกมนุ ษ ย์ “เจ้ า เมื อ ง” หรื อ “ผี เจ้ า เมื อ ง”
หมายถึง วิญญาณของบรรพบุรุษที่มีความรักและเป็นห่วง
บ้านเมือง เป็นบุคคลสำ�คัญทางประวัติศาสตร์หรือเป็น
วีรบุรุษในตำ�นาน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นนักรบ เมื่อสิ้นชีวิตจะ
กลายเป็นดวงวิญญาณที่มีฤทธิ์อำ�นาจ ชาวไทยใหญ่เรียก
ว่า “เจ้าบ้านเจ้าเมือง” เมื่อมีการตั้งหมู่บ้านหรือสร้าง
เมือง ชาวไทยใหญ่จะสร้าง “หอ” หรือศาลเจ้า เพื่อให้
เป็นที่สิงสถิตของผีเจ้าเมือง เพื่อปกปักรักษาบ้านเมืองให้
ร่มเย็นเป็นสุข
เมื่อพญาสิงหนาทราชาได้รับคำ�สั่งจากพระเจ้า
อิ น ทวิ ช ยานนท์ ใ ห้ ม าตั้ ง เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอน พร้ อ มกั บ
ตำ�แหน่งเจ้าเมือง ทางเชียงใหม่ได้แนะนำ�ว่าพื้นที่สร้าง
เมืองแม่ฮ่องสอนนี้เป็นส่วนหนึ่งของนครเชียงใหม่ จึงควร
อัญเชิญ “ผี” จากทางเชียงใหม่ไปปกปักรักษาบ้านเมือง
โดยให้เชิญ “เจ้าข้อมือเหล็ก” ซึ่งเป็นวีรบุรุษในตำ�นาน
และเป็นความเชื่อร่วมกันของไทยใหญ่และไทยยวน ซึ่ง
โดยปรกติจะสิงสถิตอยู่ที่ดอยหลวงเชียงดาว ให้ไปเป็น
อารักษ์บ้านเมือง เจ้าข้อมือเหล็กเป็นผีที่ได้รับความเคารพ
นับถือทั่วทั้งดินแดนล้านนา ดังปรากฎศาลและม้าขี่หรือ
ร่ า งทรงเจ้ า พ่ อ ข้ อ มื อ เหล็ ก ทั้ ง ในพื้ น ที่ เชี ย งใหม่ ลำ � พู น
ลำ�ปาง ตาก2 ซึ่งก่อนหน้านี้เจ้าข้อมือเหล็กได้ถูกอัญเชิญไป
สิงสถิตที่หอเจ้าเมืองปาย เป็นที่เคารพสักการะของชาว
ไทยใหญ่ในเมืองปายเป็นอย่างมาก พญาสิงหนาทราชาได้
มากระทำ�พิธีอัญเชิญเจ้าข้อมือเหล็กจากอำ�เภอปายเพื่อให้
ไปเป็นอารักษ์เมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่ง3 โดยสร้างหอ
เจ้าเมืองใกล้กับสถานที่ตั้งของหอเจ้าฟ้า ซึ่งอยู่ทางทิศ
ตะวันออกของเมืองและเป็นพื้นที่ที่มีระดับความสูงสูงที่สุด

และมีพิธีการ “เลี้ยงผีเจ้าเมือง” หรือบวงสรวงอารักษ์เมือง
ในช่วงก่อนเข้าพรรษาของทุกปี และในพิธีกรรมนี้จะมีการ
ลงทรง เพื่อทำ�นายทายทักความเป็นไปของบ้านเมืองด้วย
การที่ เชี ย งใหม่ ใ ห้ อั ญ เชิ ญ วิ ญ ญาณ “อารั ก ษ์
เมือง” จากเชียงใหม่ไปเป็นอารักษ์เมืองแม่ฮ่องสอนนั้น
หากพิเคราะห์ดูในทางการเมืองแล้ว เป็นการใช้อำ�นาจ
ผ่ า นทางจิ ต วิ ญ ญาณโดยอาศั ย ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ซึ่ ง
เป็นความเชื่อ ดั้งเดิม ที่มีร่วมกันของกลุ่ม “ไต” โดย
เชียงใหม่ได้ใช้ผีโยนหรือผีคนเมือง ซึ่งเป็นอำ�นาจเหนือ
ธรรมชาติ ในการแสดงความเป็ น เจ้ า ของพื้ น ที่ ท างจิ ต
วิ ญ ญาณ และเพื่ อ เป็ น เครื่ อ งมื อ ในการควบคุ ม กลุ่ ม
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอนอีกทางหนึ่ง เมื่อเจ้าพ่อประทับทรงใน
ม้าขี่หรือร่างทรง สนทนาด้วย “กวามโยน” หรือภาษา
พื้ น เมื อ ง(แบบเชี ย งใหม่ ) เนื่ อ งจากเป็ น ผี ค นเมื อ งไม่
สามารถพูดภาษาไทยใหญ่ได้ อีกทั้งการแต่งกายของม้าขี่
เมื่อประทับทรงและพิธีกรรมต่างๆ ทั้งการยกขัน คาถา
อาคม การเสกเป่า การรักษาโรค ฯลฯ จะเป็นไปตาม
แบบอย่างเชียงใหม่ แสดงให้เห็นว่าไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน
ยอมรั บ อำ � นาจของเชี ย งใหม่ อ ย่ า งเต็ ม ใจ และมี ค วาม
คุ้นเคยและยอมรับกับวัฒนธรรมของคนเมืองหรือ “โยน”
และกลื น กลายให้ เ ป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ชี วิ ต ของไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน
หอเจ้าฟ้า เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่แสดงถึงความเป็น
ไทยใหญ่ เอ็ดมุน ลิช (Edmund Leach) นักมานุษยวิทยา
ชาวอังกฤษ ได้ให้แง่คิดเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
อัตลัก ษณ์ทางชาติพัน ธุ์ของกลุ่ม ไทยใหญ่ ซึ่งตั้งรกราก
พำ�นักอาศัยอย่างกระจัดกระจายในรัฐฉานของพม่า และ
บริ เวณใกล้ เ คี ย งเอาไว้ ว่ า ชุ ม ชนชาวไทยใหญ่ มี ลั ก ษณะ
เฉพาะที่สำ�คัญอย่างน้อย 3 ประการด้วยกันคือ ประการ
แรกชุ ม ชนไทยใหญ่ เ ป็ น ชุ ม ชนที่ มี วิ ถี ก ารผลิ ต แบบนาดำ �
นิยมตั้งรกรากในบริเวณที่ราบลุ่มระหว่างหุบเขา ริมฝั่ง
แม่น้ำ� หรือที่ราบลุ่มอื่นๆ ที่เหมาะสมกับการทำ�นาดำ�และ
ปลู ก ข้ า วเจ้ า ประการที่ ส อง คนไทยใหญ่ เ ป็ น ชาวพุ ท ธ
นับถือพุทธศาสนานิกายเถรวาท และประการที่สามชุมชน
ไทยใหญ่เป็นส่วนหนึง่ ของรัฐแบบไท หรือระบบการปกครอง
ที่มีเจ้าฟ้าเป็นประมุข4

1 ปัจจุบันปรากกฎแนวกำ�แพงที่ก่อด้วยอิฐและรอยประตูขัวมุงทางด้านทิศใต้ของเมืองแม่ฮ่องสอน
2 ส่งสการดอทคอม. 2552. ฟ้อนผีล้านนา. [ระบบออนไลน์]. แหล่งที่มา
http://www.songsakarn.com/forum/forumdisplay.php?fid=16&page=1 (25 กันยายน 2552)
3 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำ�ร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำ�หรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 952.
4 ยศ สันตสมบัติ, หลักช้าง : การสร้างใหม่ของอัตลักษณ์ไทในใต้คง, หน้า 234.

ร่มพยอม 25

พญาสิงหนาทราชา มีบรรดาศักดิ์ในชั้น “พญา”
ตามระบบการปกครองแบบจารีตของเชียงใหม่5 โดยที่
สยามไม่ได้รับรองการแต่งตั้ง เนื่องจากเป็นเมืองขนาดเล็ก
ไม่มคี วามสำ�คัญมากนัก แต่ดว้ ยสภาพพืน้ ทีท่ �ำ ให้แม่ฮอ่ งสอน
มีอิสระในการปกครองตนเองค่อนข้างสูง และสามารถ
แสดงอัตลักษณ์ของตนได้อย่างเต็มที่ เมื่อได้รับตำ�แหน่ง
เจ้าเมืองแม่ฮ่องสอน พญาสิงหนาทราชา ได้สร้างเมือง
อย่างเต็มความสามารถ และได้สร้างให้ตนเองอยู่ในสถานะ
“เจ้าฟ้าเมืองแม่ฮ่องสอน” ตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่
ที่เชื่อว่าเมืองต้องมีเจ้าฟ้าปกครอง ซึ่งจะส่งผลให้บ้านเมือง
อยู่ร่มเย็นเป็นสุข ตามความเชื่อที่ว่าเจ้าฟ้าคือ “เจ้าผู้เปิ่งพ้า
งำ�หลิน เป๋นเจ้าน้ำ�หลินหินผา”6 พร้อมกันนี้ได้สร้างบ้านพัก
ของตนทางทิศตะวันออกของเมืองใกล้กับ “หอเจ้าเมือง”
ชาวเมืองทั่วไปเรียกบ้านของพญาสิงหนาทราชาว่า “หอ
เจ้าฟ้า” บริเวณดังกล่าวปัจจุบันเป็นแบ่งเป็นพื้นที่ของทาง
ราชการ ได้แก่ศาลเด็กและเยาวชนจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน และส่วนหนึ่งยังเป็นบ้านของ
ทายาทพญาสิงหนาทราชา ซึ่งยังมีความทรงจำ�และเรียก
ขานกั น ว่ า “หอเจ้ า ฟ้ า ” จนถึ ง ปั จ จุ บั น ไทยใหญ่ ใ น
แม่ฮ่องสอนส่วนหนึ่งเรียกลูกเขยของเจ้าฟ้าองค์สุดท้ายซึ่ง
ยังมีชีวิตอยู่ว่า “พ่อเฒ่าในหอ”7 และเรียกบริเวณหอเจ้าฟ้า
เก่าว่า “วางหอ”8
“หอเจ้าฟ้า” มีลักษณะเป็นหมู่เรือนขนาดใหญ่
เชื่อมต่อถึงกันจำ�นวน 12 หลัง9 ประกอบด้วยเรือนนอน
รับแขก ห้องโถง ครัว เป็นต้น โดยขนาดและที่ตั้งซึ่งอยู่
ทางทิศตะวันออกและมีระดับพื้นที่ที่สูงที่สุด เพื่อแสดง
ความสูงกว่าโดยผ่านระดับของพื้นที่ ตามความเชื่อเรื่อง
ระบบโลกภูมิ ซึ่งมีจุดสูงสุดคือยอดเขาพระสุเมรุ อันเป็น
แกนกลางของจักรวาลและเป็นทิพย์พิมานขององค์อินทราธิ
ราช และตามความเชื่อของชาวไทยใหญ่ จะสร้างหอหรือ
คุ้มทางทิศตะวันออกของเมืองเพื่อรับแสงตะวันก่อนโดยไม่
ต้องผ่านเรือนใคร รวมถึงการสร้างเรือนหลวงซึ่งเป็นเรือน
นอนและห้ อ งโถงให้ ข นานในแนวเหนื อ ใต้ ทั้ ง นี้ เ พื่ อ มิ ใ ห้

“จ๋อมเฮิน” หรือหน้าจั่วเรือน หันไปทางทิศตะวันออกหรือ
ไทยใหญ่ เรี ย กว่ า “จ๋ อ มเฮิ น แตงวั น ” เพราะจะทำ � ให้
เจ้าของและผู้ที่อยู่อาศัยอยู่ไม่เป็นสุข การอยู่เรือนหมู่ 12
หลัง เป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่พญาสิงหนาทราชา สร้าง
ขึ้ น เพื่ อ สถาปนาความเป็ น เจ้ า ฟ้ า ตามความเชื่ อ แบบ
ไทยใหญ่ให้แก่ตน
การสร้ า งหอหรื อ เรื อ นของพญาสิ ง หนาทราชา
นั้น ไม่อาจสร้างเป็นทรงปราสาทตามอย่างเจ้าฟ้าในรัฐ
ฉานได้ เนื่องจากสถานภาพของพญาสิงหนาทราชา เป็น
เพียงขุนนางของพระเจ้านครเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้การ
ปกครองของสยามอี ก ชั้ น หนึ่ ง ตำ � แหน่ ง “พญา” เป็ น
ตำ�แหน่งตามระบบการปกครองแบบจารีตของเชียงใหม่ มี
สถานะเป็ น พ่ อ เมื อ ง ซึ่ ง ปกครองดู แ ล พื้ น ที่ ที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมาย แม้ว่าแม่ฮ่องสอนจะอยู่ไกลและมีอิสระในการ
สร้ า งเมื อ งมากพอสมควรแต่ ก็ ไ ม่ อ าจกระทำ � การได้
ตามอำ�เภอใจ แต่เพื่อสร้างสัญลักษณ์ให้แก่ตัวเอง หมู่เรือน
12 หลัง จึงเป็นนัยยะเพื่อแสดงให้กลุ่มไทยใหญ่ด้วยกันรับรู้
ในสถานภาพความเป็นใหญ่ของตนในพื้นที่นี้ ภายหลังใน
ช่วงที่พญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่) ได้ปกครองเมือง
แม่ฮ่องสอนเกิดไฟไหม้หอเจ้าฟ้า จึงได้สร้างหอใหม่ขึ้น
เป็นหมู่เรือน 4 หลังซึ่งมีขนาดเล็กกว่าเดิมมาก10
การที่พญาสิงหนาทสามารถสถาปนาความเป็น
เจ้าฟ้าของตนในพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน ได้สำ�เร็จนั้นมีปัจจัย
ที่สนับสนุนหลายประการ ทั้งสิทธิธรรมในการปกครองที่
ได้รับจากเชียงใหม่ สถานภาพทางเศรษฐกิจเดิมที่มีอยู่
ประกอบกั บ การเป็ น ผู้ มี บ ริ ว ารมาก ประการสำ � คั ญ คื อ
ชาวไทยใหญ่มีความทรงจำ�ที่ฝังรากลึกเกี่ยวกับเมืองที่ต้องมี
เจ้าฟ้าเป็นผู้ปกครอง จนกลายเป็นอัตลักษณ์หนึ่งของกลุ่ม
ชาติพันธุ์นี้ และเมื่ออพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานใหม่ก็พร้อมที่
จะยกย่องผู้นำ�ให้มีฐานะเทียบเท่ากับเจ้าฟ้า11 ตามความ
ทรงจำ�ที่มีอยู่ และยอมรับในสถานภาพที่แตกต่างกันตาม
ลำ�ดับชั้นซึ่งในคำ�สอนของพระพุทธศาสนากล่าวเสมอว่า
เป็นเรื่องของบุญทำ�กรรมแต่ง

5 ภูเดช แสนสา. เมืองลอง : ความผันแปรของเมืองขนาดเล็กในล้านนา, วิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2552, หน้า 112.
6 ผู้เป็นใหญ่เหนือฟ้าเหนือดิน เจ้าแผ่นดินแผ่นฟ้า
7 พ่อเฒ่าในหอคือนายประพิณ จันทรประยูร สามีของเจ้านางภรณี จันทรประยูร ธิดาของพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี (ขุนหลู่)
8 วาง เป็นภาษาไทยใหญ่แปลว่า บริเวณ , หอ แปลว่า คุ้มหรือวัง เพราะฉะนั้นคำ�ว่า “วางหอ” แปลว่าอาณาเขตหรือพื้นที่บริเวณคุ้มหรือวัง
9 สัมภาษณ์คุณแม่สมจิต จันทรประยูร อายุ 75 ปี ทายาทพญาพิศาลฮ่องสอนบุรี 14 ถ.นิเวศพิศาล ต.จองคำ� อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน, วันที่ 15
มิถุนายน พ.ศ.2552
10 สัมภาษณ์คุณแม่สมจิต จันทรประยูร
11 เจ้าผู้ครองนครไทยใหญ่เรียกว่า “เจ้าฟ้า” มีลำ�ดับศักดิ์ลดหลั่นกันไปตามขนาดและความสำ�คัญของเมือง
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ในฐานะประมุขของเมือง เจ้าฟ้าเปรียบเสมือน
พ่อ ทีต่ อ้ งให้ความเมตตา ความเป็นธรรมและความยุตธิ รรม
ต่อชาวเมือง เป็นผู้นำ�ในการทำ�นุบำ�รุงพระพุทธศาสนา
และงานปอยหรือประเพณีต่างๆ ดังเห็นได้จาก พญา
สิงหนาทราชา พยายามสร้างศาสนสถานขนาดใหญ่ เช่น
การสร้างเจดีย์บนภูเขา (พระธาตุดอยกองมู) การสร้าง
พระนอนซึ่งเป็นพระประจำ�วันเกิดที่มีความยาวถึง 12 เมตร
การสร้างเจดีย์วัดผาอ่าง ซึ่งเป็นการแสดงความมีบารมี
เหนื อ ผู้ อื่ น และเป็ น ผู้ นำ � ที่ ดี ต ามความนิ ย มของชาว
ไทยใหญ่ซึ่งมีคติว่าเกิดมาเพื่อ “หิมกันกิ๋น หิมกั๋นหลู่” ซึ่ง
หมายถึงมนุษย์เกิดมาเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้อง และสร้าง
สมบุ ญ กุ ศ ลไว้ ใ นภพหน้ า และไทยใหญ่ จ ะนิ ย มผู้ นำ � ที่
“อ๋อนกิ๋น อ๋อนหลู่” หมายถึงการเป็นผู้นำ�ทั้งการดำ�เนิน
ชีวิต การประกอบสัมมาอาชีวะ และสร้างกองการกุศล
นอกจากการสร้างหอเจ้าเมืองและหอเจ้าฟ้า ซึ่ง
แสดงถึงความเป็นเมืองแบบไทยใหญ่แล้ว การสร้างเมือง
แม่ฮ่องสอน ยังได้นำ�คติเกี่ยวกับการสร้างวัดและหนองน้ำ�
คู่บ้านคู่เมือง มาใช้ในพื้นที่นี้ด้วย เมืองของไทยใหญ่ในรัฐ
ฉาน หากเป็นเมืองใหญ่ที่ปกครองโดยเจ้าฟ้าหลวง จะมี
การสร้างวัดประจำ�องค์เจ้าฟ้า เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองได้แก่
“วัดจองคำ�” ซึง่ ปรากฏอยูใ่ นเมืองใหญ่ทวั่ ไป เช่น จองคำ�เมือง
แสนหวี จองคำ�เมืองนาย จองคำ�ลายค่า วัดจองคำ� หมาย
ถึงวัดทองคำ� โดยการสร้างวัด (วิหาร) จะปิดด้วยทองคำ�เปลว
ทั้งหลัง แสดงให้เห็นถึงความมั่งคั่งและอำ�นาจบารมีของผู้
สร้าง วัดจองคำ�เมืองแม่ฮอ่ งสอน นอกจากจะเป็นวัดประจำ�
ของเจ้ า เมื อ งแล้ ว ยั ง ใช้ เ ป็ น สถานที่ ป ระกอบพิ ธี ดื่ ม น้ำ �
พิพัฒน์สัตยา12 ต่อมาได้รับการยกฐานะเป็นพระอาราม
หลวงประจำ�จังหวัดแม่ฮ่องสอน
วัดม่วยต่อ หมายถึง วัดอันเป็นสถานที่ตั้งของ
สมบัตใิ นภพหน้า ชาวไทยใหญ่มคี วามเชือ่ เรือ่ งปัญจอันตรธาน
หรื อ อายุ ข องพระพุ ท ธศาสนา ที่ จ ะสิ้ น สุ ด ลงเมื่ อ ครบห้ า
พันปี13 และการมาโปรดของพระศรีอาริยเมตตรัยซึ่งเป็น
พระพุทธเจ้าองค์สุดท้ายในภัทรกัปนี้ ในเมืองใหญ่เจ้าเมือง

จะนำ�ไพร่ฟ้าสร้าง “ม่วยต่อ” คือเจดีย์และวิหารซึ่งไม่มี
พระอยู่อุทิศเป็นเขตพุทธาวาส โดยเชื่อว่า แม้จะพังทลาย
หรื อ สลายไปตามกาลเวลาซึ่ ง เป็ น ไปตามกฎของพระ
ไตรลักษณ์ แต่เมื่อถึงยุคพระศรีอาริยเมตตรัยก็จะผุดขึ้น
มารุ่งเรืองดังเดิม ในรัฐฉานก็ปรากฏวัดจองม่วยต่อหลาย
แห่ง เช่น จองม่วยต่อเมืองกึ๋ง จองม่วยต่อขุนยวม จอง
ม่วยต่อป๋างโหลง จองม่วยต่อเมืองนาย จองม่วยต่อลาย
ค่า จองม่วยต่อหย่วงห้วย จองม่วยต่อล๊อกจ็อก เป็นต้น
คติการสร้างพระธาตุบนภูเขาเป็นอีกความเชื่อ
หนึง่ ของชาวไทยใหญ่ รวมถึงชาวล้านนาโดยทัว่ ไป แสดงให้
เห็นว่าพระพุทธศาสนาเข้ามาแทนที่ความเชื่อผี โดยกลุ่ม
ไทเชื่อว่า ภูเขาสูงเป็นที่สิงสถิตของผีสางเทวดาผู้ทรงฤทธิ์
การสร้างพระธาตุครอบบนยอดเขาแสดงถึงสถานภาพของ
พระพุทธศาสนาที่มีเหนือความเชื่อผี และการประดิษฐาน
พระธาตุบนที่สูงยังเป็นการแสดงความเคารพอย่างสูงด้วย
ทางด้านทิศตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอนมีภูเขาเดี่ยวลูก
หนึ่ง จองต่องสู่ พ่อค้าไม้ได้ขึ้นมาสร้างพระเจดีย์ไว้หนึ่ง
องค์ใน พ.ศ.2403 เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุ ข องพระโมคคั ล ลานะอั ค รสาวกเบื้ อ งซ้ า ย
ต่ อ มาเมื่ อ พญาสิ ง หนาทราชาได้ รั บ ตำ � แหน่ ง เจ้ า เมื อ ง
แม่ฮ่องสอน (พ.ศ.2417) ได้นำ�ชาวเมืองขึ้นมาสร้างพระ
เจดีย์ไว้อีกหนึ่งองค์ เพื่อเป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
และพระธาตุ ข องพระสารี บุ ต รพระอั ค รสาวกเบื้ อ งขวา14
เพื่อให้เป็นที่สักการบูชา และเป็นเครื่องหมายในการขึ้น
ครองเมืองตามธรรมเนียมของไทยใหญ่ซึ่งรับเอาคตินี้มา
จากพม่า
หนองน้ำ�กลางเมือง เป็นองค์ประกอบหนึ่งของ
การสร้างเมืองให้สมบูรณ์ตามคติแบบไทยใหญ่ เนื่องจาก
น้ำ�เป็นสิ่งจำ�เป็นในการหล่อเลี้ยงชีวิต อีกทั้งเป็นสัญลักษณ์
ของความอุดมสมบูรณ์ เมืองไทยใหญ่หลายแห่งมีตำ�นาน
การเกิดขึ้นของเมืองที่เกี่ยวเนื่องกับหนองน้ำ�ประจำ�เมือง
เช่น หนองแควหรือหนองแกว เมืองนาย หนองเขวหรือ
หนองเขียว เมืองป๋อน หนองตุ๋งกลางเมืองเชียงตุงฯลฯ

12 หจช. ใบบอกหลวงวิชิตสรศาสตร์ ถึงมะนางเมี๊ยะ, วันอาทิตย์ ขึ้น 14 ค่ำ� ปีฉลู จ.ศ.1251
13 ชาวไทยใหญ่เชื่อว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมจะมีอายุ 5000 ปี ดังกล่าวไว้ในธรรมว่า “ศาสนาเจ้าโคตะมะยืนยาวไหล้ห้าเหงปี๋”
14 สำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมจังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 377.
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ซึ่งชาวเมืองต่างเชื่อว่าเป็นหนองน้ำ�ศักดิ์สิทธิ์ประจำ�เมือง
เป็นที่สิงสถิตของอารักษ์ พญานาคหรือผีหนอง ซึ่งคอย
ปกปักรักษาหนองน้ำ�และผู้คนที่อาศัยอยู่โดยรอบ คติใน
การสร้างหนองน้ำ�ไว้กลางเมืองของชาวไทยใหญ่นั้น เมื่อ
วิเคราะห์จากสภาพทางภูมิศาสตร์จะเห็นได้ว่า ชาวไทยใหญ่
นิยมสร้างชุมชนหรือเมืองในบริเวณที่ราบระหว่างหุบเขาที่
มีลำ�น้ำ�ขนาดเล็กไหลผ่าน การสร้างหนองน้ำ�หรือสระน้ำ�
กลางเมืองซึ่งเป็นที่ราบลุ่ม จึงเป็นภูมิปัญญาของบรรพชน
ชาวไทยใหญ่เพื่อป้องกันการเกิดอุทกภัย เนื่องจากในฤดู
ฝนพื้นที่หุบเขามีฝนตกค่อนข้างชุก ลำ�น้ำ�ขนาดเล็กไม่อาจ
ระบายน้ำ�ได้ทันเมื่อมีฝนตกลงมาอย่างหนัก จึงมีการสร้าง
หนองหรือสระเพื่อใช้เป็นที่กักเก็บน้ำ�ก่อนระบายสู่ลำ�น้ำ�
ธรรมชาติ
“หนองจองคำ�” ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เป็นหนองน้ำ�
ศักดิ์สิทธิ์ การเลือกพื้นที่เป็นสิ่งสำ�คัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก
ต้องสร้างให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
และต้ อ งสร้ า งภายใต้ เ งื่ อ นไขของการสร้ า งให้ เ ป็ น พื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์ โดยปัจจัยทางธรรมชาติหนองจองคำ�ตั้งอยู่ใน
บริเวณที่ลุ่มของเมือง สามารถผันน้ำ�จากลำ�เหมืองที่ไหล
มาจากลำ�น้ำ�แม่ฮ่องสอนทางทิศตะวันออกของเมืองเข้ามา
ได้ โดยไม่ต้องอาศัยน้ำ�ฝนเพียงอย่างเดียว และเมื่อปริมาณ
น้ำ�มีมากเกินไปก็สามารถระบายออก โดยผ่านลำ�เหมืองที่
มีการขุดไว้ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ บริเวณหน้าวัด
จองกลาง ซึง่ น้�ำ จะไหลลงสูท่ ลี่ มุ่ กว่า ออกสูท่ อ้ งนาไปบรรจบ
กับลำ�น้ำ�แม่ฮ่องสอนอีกทีหนึ่ง เป็นการผ่องถ่ายน้ำ�เพื่อ
รักษาคุณภาพน้ำ�ไม่ให้เกิดการเน่าเสีย15 น้ำ�ที่ล้นออกจาก
หนองจองคำ�ยังเกิดประโยชน์ ในการสร้างโครงข่ายระบบ
ชลประทานเพื่อการเกษตร ยิ่งไปกว่านั้นคนโบราณได้ใช้
ภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวไทยใหญ่สร้าง “ครกน้ำ�”16 คือ
ครกกระเดื่องพลังน้ำ� ซึ่งสามารถทำ�งานได้เองโดยพลังการ
หมุนจากระหัดวิดน้ำ�ซึ่งทำ�หน้าที่คล้ายมอเตอร์ เพื่อตำ�
ข้าวแทนแรงงานของคน และที่สำ�คัญหนองจองคำ�เป็น
แหล่งน้ำ�ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นแหล่งอาหารของเมือง กล่าว
คือ หนองจองคำ�มีความสมบูรณ์ทางชีวภาพ เต็มไปด้วย
ดอกบัว ผักกูด ผักบุ้ง ซึ่งชาวเมืองจะเก็บไปบูชาพระและ

นำ�ไปประกอบอาหาร รวมถึงเป็นแหล่งน้ำ�สำ�หรับเลี้ยงวัว
พาหนะสำ�คัญที่ชาวไทยใหญ่ใช้ในกิจการค้าวัวต่าง17
ภูมิปัญญาที่แฝงไว้ในการสร้างหนองจองคำ�อีก
ประการหนึ่ง คือเป็นการสร้างอ่างเก็บน้ำ�ขนาดใหญ่เพื่อ
ปรับสภาพอากาศเมือง กล่าวคือ ชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอน
แต่เดิมตั้งอยู่ทางทิศเหนือของหนองจองคำ� โดยธรรมชาติ
แล้วกระแสลมจะพัดมาจากทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ ส่งผล
ให้หนองจองคำ�อยู่ในทิศที่เป็นหัวลม คนโบราณใช้หลักการ
ระเหยของน้ำ� ซึ่งไอน้ำ�จะถูกพัดพาไปตามกระแสลม ส่ง
ผลให้อากาศบริเวณชุมชนเมืองแม่ฮ่องสอนเย็นสบายกว่า
ปรกติ เป็นภูมิปัญญาในการปรับลดอุณหภูมิของเมืองใน
ช่วงฤดูร้อนได้เป็นอย่างดี
การรั ก ษาหนองจองคำ � เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง น้ำ �
แหล่งอาหารของชุมชนอย่างยั่งยืน บรรพชนได้มอบอำ�นาจ
ความเป็นเจ้าของหนองน้ำ�แห่งนี้ ให้อยู่ภายใต้การดูแล
ของอำ�นาจเหนือธรรมชาติ และได้นิยามความศักดิ์สิทธิ์
ตั้งแต่การเริ่มต้นสร้างหนองจองคำ� กล่าวคือ ประการ
แรก การเลือกพืน้ ทีบ่ ริเวณนีใ้ นการสร้างหนองน้�ำ ประจำ�เมือง
นอกจากปัจจัยธรรมชาติที่เอื้อแล้วยังสร้างในบริเวณพื้นที่
ของวัดจองคำ�วัดแห่งแรกของเมือง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นศาสน
สมบัติ ซึ่งผู้ใดจะล่วงละเมิดไม่ได้ โดยผลิตซ้ำ�การรับรู้ใน
กรรมสิทธิ์นี้ผ่านการตั้งชื่อหนองน้ำ�เป็นชื่อเดียวกับวัด
ประการต่อมาดินที่ขุดจากพื้นที่บริเวณนี้ซึ่งส่วน
ใหญ่เป็นดินเหนียว ได้ถูกนำ�ไปใช้สำ�หรับปั้นอิฐ เพื่อสร้าง
“กองมูสี่สู่” หรือพระเจดีย์สี่องค์ บริเวณเชิงเขาทางขึ้นวัด
พระธาตุดอยกองมู ซึ่งปัจจุบันได้ปรักหักพังไปแล้ว โดย
ตั้ ง โรงเผาอิ ฐ บริ เวณโรงเรี ย นพระปริ ยั ติ ธ รรมหลั ง วั ด จอง
กลาง18 รวมถึงใช้สร้างศาสนสถานหลายแห่งในตัวเมือง
แม่ฮ่องสอน เป็นการให้ความหมายแก่ทรัพยากรที่นำ�ออก
มาจากสถานที่บริเวณนี้ ว่ามีความเหมาะสมในการนำ�ไป
สร้างถาวรวัตถุในพุทธศาสนา โดยเฉพาะพระเจดีย์ซึ่งเป็น
ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ สิ่งเคารพสูงสุดแทนองค์
พระสั ม มาสั ม พุ ท ธเจ้ า สอดคล้ อ งกั บ ความเชื่ อ ของชาว
ไทยใหญ่ ที่ ต้ อ งนำ � สิ่ ง ที่ ดี ที่ สุ ด ไปสร้ า งถวายเป็ น พุ ท ธบู ช า
เพื่อสั่งสมบุญกุศลไว้ในภพหน้า

15 ศรีศักร วัลลิโภดม, คู่มือฉุกคิด ความหมายของภูมิวัฒนธรรมการศึกษาจากภายในและสำ�นึกของท้องถิ่น,
(กรุงเทพฯ : มูลนิธิเล็ก – ประไพ พิริยพันธุ์, 2551), หน้า 43.
16 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำ�ร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำ�หรับการ สร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 825.
17 ชูสิทธิ์ ชูชาติ, วิวัฒนาการเศรษฐกิจหมู่บ้านในภาคเหนือของประเทศไทย, หน้า 53.
18 โยธิน บุญเฉลย และคณะ, รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการนำ�ร่องการพัฒนาฐานข้อมูลสำ�หรับการสร้างเมืองมรดกทางวัฒนธรรม
จังหวัดแม่ฮ่องสอน, หน้า 654.

28 ร่มพยอม

ประการที่สาม ในการสร้างหนองจองคำ�ได้มีการ
สร้างศาลหรือเข่ง ทางด้านทิศใต้ ซึ่งเป็นการกำ�หนดพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ของอำ�นาจเหนือธรรมชาติให้เป็นศูนย์กลางภูมิ
จั ก รวาลของหนองน้ำ � รวมถึ ง เป็ น พื้ น ที่ ใ นการประกอบ
พิธีกรรมร่วมกัน นอกจากนี้ยังมีการสร้างตำ�นาน “นายขาว
แขนปุ๊ด” ซึ่งเป็นวิญญาณที่รักษาหนองน้ำ� เพื่อเป็นการ
ควบคุมผู้คนที่มาใช้หนองจองคำ�แห่งนี้ ให้ดูแล รักษาและ
ไม่ล่วงละเมิดกฎเกณฑ์ที่ชุมชนได้ตั้งไว้เกี่ยวกับการใช้หนอง
น้ำ�
ประการสุดท้ายหนองจองคำ� ถูกกำ�หนดให้เป็น
พื้นที่ในพิธีกรรมของชาวไทยใหญ่ กล่าวคือ ในวันพระ
หรือวันสำ�คัญจะมีชาวบ้านนำ�ข้าวปลาอาหารใส่ในกระทง
ใบตอง ซึ่งชาวไทยใหญ่เรียกว่า “ก๊อกซอมต่อ” มาถวาย
เป็นพลีกรรมที่ “เข่งนายขาวแขนปุด๊ ” หรือทีเ่ รียกโดยทัว่ ไปใน
เวลาต่อมาว่า “เจ้าหนอง” รวมถึงบอกกล่าวเมื่อมีพิธีกรรม
ต่างๆ ในบริเวณหนองจองคำ� นอกจากนี้ได้มีศรัทธา
ญาติโยมช่วยกันการสร้างศาลากลางน้ำ�ขึ้นจำ�นวนสามหลัง
โดยถวายไว้เป็นสมบัติของวัดจองคำ� – จองกลาง สำ�หรับ
ใช้เป็นศาลาจำ�ศีลของผู้มาถืออุโบสถศีลในวันธรรมสวนะ
และใช้เป็นที่พักแรมของผู้เดินทางผ่านไปมา รวมถึงในช่วง
เดือนห้า19 ของทุกปี จะมีการจัดการแข่งขันปอยเฮอหรือ
การแข่งขันเรือหางยาวในหนองน้ำ�แห่งนี้ ซึ่งเป็นประเพณี
ที่ ส ร้ า งความสนุ ก สนานในช่ ว งหลั ง การเก็ บ เกี่ ย วผลผลิ ต
ทางการเกษตร และเป็นการเน้นย้ำ�ความสัมพันธ์ระหว่าง
คนกับน้ำ�ที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน
สั ง คมไทยใหญ่ จั ด ว่ า เป็ น สั ง คมที่ มี ค วามผู ก พั น
กั บ ตลาด ตลาดได้ ถู ก สร้ า งขึ้ น พร้ อ มกั บ การสร้ า งเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน มีการสร้าง “โหย่งกาด” ซึ่งหมายถึงศาลา
ขนาดใหญ่สำ�หรับบังแดดบังฝน เพื่อให้พ่อค้าแม่ขายมา
แลกเปลี่ยนสินค้า ในช่วงก่อนทศวรรษ 2500 นอกจาก
จะมี ก าดเช้ า หรื อ ตลาดที่ ผู้ ค นในเมื อ งนำ � สิ น ค้ า มาขายใน
ตอนเช้ายังมีระบบวันกาดนัด ซึ่งนำ�มาจากรัฐฉาน โดย
ติดตลาดทุกๆ 5 วัน20 โดย “กาดนัด” เป็นศูนย์กลางใน
การซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้าของผู้คนจากทั่วสารทิศ กล่าว
คื อ ในวั น กาดนั ด จะมี พ่ อ ค้ า แม่ ค้ า ทั้ ง จากในตั ว เมื อ ง

แม่ฮ่องสอน และหมู่บ้านโดยรอบ รวมถึงพ่อค้าจากต่าง
แดน มาซื้อขายแลกเปลี่ยนสินค้า รวมถึงการแลกเปลี่ยน
ข่าวสารต่างๆ อีกด้วย
ร ะ บ บ ก า ร ป ก ค ร อ ง ใ น ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น เ มื อ ง
แม่ฮ่องสอน ก่อนการสถาปนาระบบราชการใน พ.ศ.2453
ยังคงใช้ระบบเดียวกันกับการปกครองแบบเมืองไทยใหญ่
ที่มีเจ้าฟ้าเป็นประมุข มีเสนาอำ�มาตย์ ปู่เห็ง (กำ�นัน) ปู่ก้าง
(ผู้ใหญ่บ้าน) แก่ (ผู้คุมหรือผู้นำ�) ลดหลั่นกันไปตามลำ�ดับ
“ตำ�แหน่งการปกครองในเมืองเงี้ยวทั้งหลายนั้น
มี ฟ้าเมิง ซึง่ เรียกว่าเจ้าฟ้า เป็นประธานาธิบดี และอำ�มาตย์
ใหญ่หรือมหาอำ�มาตย์สี่คนแต่ไม่มีกรมหรือตำ�แหน่งว่าการ
พร้อมกันทั่วไป ถัดนั้นฝ่ายพลเรือน “เห็ง” เป็นตำ�แหน่ง
รองอำ�มาตย์คล้ายพระยา รองเห็งเป็นก๊าง รองก๊างเป็นแก่
จเรหรือสเย ล่าม มากน้อยหากำ�หนดมิได้ ฝ่ายทหารนั้นมี
โป่ ดาบคำ�เป็นโป่ใหญ่ชั้นในถือเป็นผู้รักษาตัวเจ้าฟ้า ได้
บังคับบัญชาหมู่รักษาองค์ ๑๒ หมวด และหมู่หอก หมู่ปืน
ถุงเขียว ถุงแดง สำ�หรับแห่นำ�ตามเจ้าฟ้า ซวยล่ามโปเป็น
นายทหารใหญ่ฝ่ายนอกได้บังคับบัญชาหมู่ทหารหัวเมืองหัว
บ้าน ภายนอกทั้งปวงต่อไปจะมี โป่ใหญ่โป่น้อย รองๆ
เป็นหลั่นกันลงมาเป็นอันมาก ฝ่ายในราชการมีคนปฏิบัติ
รับใช้ของเจ้าฟ้า หมู่ผู้ชายเรียกว่า โกล่าม หมู่ผู้หญิงเรียก
ว่า ซวยล่าม”21
ในด้านของกฎหมายประจำ�เมืองไม่ปรากฏเป็น
ลายลักษณ์อกั ษรชัดเจนนัก การตัดสินคดีความใช้การอ้างอิง
กฎหมายจากพระธรรมศาสตร์22 ตัวอย่างการตัดสินคดีใน
อดีตและจารีตประเพณีของแต่ละท้องถิ่น โดยจะว่ากล่าว
ตักเตือนหรือลงโทษตามแต่เห็นสมควร
ในช่วงการก่อร่างสร้างตัว ไทยใหญ่เป็นกลุ่มที่
ได้รับสิทธิธรรมในการปกครองและมีโอกาสเข้าถึงทรัพยากร
ได้มากที่สุด การสถาปนาความเป็นเมืองไทยใหญ่โดยมี
หัวใจคือ (1) รูปแบบการปกครองในส่วนท้องถิ่นที่จำ�ลอง
มาจากระบบของรัฐเจ้าฟ้า (2) การนับถือพระพุทธศาสนา
แบบเถรวาทอย่ า งเคร่ ง ครั ด และพุ ท ธศาสนามี บ ทบาท
อย่างมากต่อระบบสังคม (3) การนับถือผีเจ้าเมือง ด้วย

19 ไทยใหญ่นับเดือนตามปฏิทินจันทรคติ เดือนห้าคือช่วงประมาณเดือนเมษายนของทุกปี
20 ยุ้น วนากมล,นาง, อนุสรณ์งานพระราชทานเพลิงศพ, (แม่ฮ่องสอน , 2538).
21 กองจดหมายเหตุแห่งชาติ ร.๕ ต.๔๐/๓ รายงานหลวงประชาคดีกิจกราบทูลเกี่ยวกับการปกครองของเงี้ยว หน้า ๑๙.
22 สุภางค์ จันทวานิช, ระบบการเมืองการปกครองชนชาติไท การประเมินสถานภาพองค์ความรู้เรื่องไทศึกษา,
(กรุงเทพฯ : สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, พิมพ์ครั้งที่2, 2542), หน้า 38.
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หั วใจความเป็ น เมื อ งไทยใหญ่ดัง กล่า วจึง ทำ�ให้ความเป็น
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน ได้รับการผลิตซ้ำ�อย่างต่อเนื่อง และ
ส่งผลต่อการรับรู้ว่าแม่ฮ่องสอน เป็นเมืองของไทยใหญ่ใน
เขตสยาม อย่างไรก็ตาม ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ เศรษฐกิจ
สังคม และการเมือง ทำ�ให้เมืองแม่ฮ่องสอนมีความสัมพันธ์
กับพื้นที่โดยรอบอย่างต่อเนื่อง ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยน
และยอมรับวัฒนธรรมที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ และเป็นปัจจัย
สำ�คัญในกระบวนการสร้าง “ตัวตน” ของความเป็นไทยใหญ่
แม่ฮ่องสอน

ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน

การสร้างอัตลักษณ์บนฐานทางวัฒนธรรมพุทธศาสนา
การสร้ า งความเป็ น ไทยใหญ่ เป็ น ผลของการ
ปรับตัวของชาวไทยใหญ่ที่อพยพเข้ามาตั้งรกราก เพื่อให้
สอดคล้องกับบริบทแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป การปรับตัว
เพื่อให้อยู่รอดได้ในสังคมส่งผลให้เกิดการสร้างอัตลักษณ์
ใหม่และการสร้างจิตสำ�นึก ภายใต้กรอบความคิดของสำ�นึกใน
ความเป็นบ้านและเมือง ซึ่งเป็นสำ�นึกเดิมที่มีอยู่แล้วของ
ชาวไทยใหญ่
การนิยามว่าตนเองเป็น “ไตแม่ฮ่องสอน” หรือ
“ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” รวมถึงการ “ให้ความหมายใหม่”
กับความเป็นไทยใหญ่ในรูปแบบของประเพณีและวัฒนธรรมที่
เกีย่ วโยงกับพระพุทธศาสนาโดย “การผลิตใหม่ของประเพณี”
พิธีกรรมเพื่อรับใช้สังคมนั้น มีลักษณะโน้มเอียงไปทาง
วัฒนธรรมมากกว่าด้านอื่น ซึ่งสะท้อนออกมาใน “หย่าสี่สิบ
สองเหลินไต” คือประเพณีสิบสองเดือนของชาวไทยใหญ่
โดยมี ห ลายปั จ จั ย ที่ ส่ ง ผลให้ เ กิ ด การสร้ า งอั ต ลั ก ษณ์ ข อง
ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน ดังต่อไปนี้
ประการแรก เงื่ อ นไขของความเป็ น เมื อ ง
ไทยใหญ่ที่อยู่ในพระราชอาณาเขตสยาม ซึ่งมีความแตกต่าง
จากเมื อ งไทยใหญ่ ใ นรั ฐฉานเป็นปัจจัย สำ�คัญ กล่าวคือ
เมืองไทยใหญ่ในรัฐฉานแม้ว่าจะตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของอังกฤษ แต่เหตุผลทางประวัติศาสตร์ เช่น หลักฐาน
จากตำ�นานเมืองมาว แสดงให้เห็นว่าไทยใหญ่ได้สถาปนา
อาณาจักรขึ้นครั้งแรกที่เมืองมาวหลวง หรืออาณาจักร

“หมอกขาวมาวโหลง” บริ เ วณที่ ร าบลุ่ ม แม่ น้ำ � มาว
ปัจจุบันคือที่ราบบริเวณเมืองลุ่ยลี่ (Ruili) ของประเทศจีน
หรือที่ไทยใหญ่เรียกว่า “ทุ่งมาว” ซึ่งเป็นบริเวณชายแดน
และเป็นรัฐอิสระมาตั้งแต่ต้นคริสต์ศตวรรษที่ 14 (13111365)23 อาณาจักรมาว มีกษัตริย์ที่เกรียงไกรคือ ขุนยี่
ขางคำ� หรือเจ้าเสือข่านฟ้า ซึ่งในเอกสารจีนก็ได้กล่าวถึง
อย่างชัดเจน24 ความชอบธรรมในการครอบครองผืนดินที่
มีประวัติศาสตร์มารองรับ และการสืบราชวงศ์ต่อเนื่อง
อย่างยาวนานของเจ้าฟ้าเมืองต่างๆ รวมถึงอำ�นาจในการ
ปกครองบ้านเมือง การเก็บภาษีอากร การเป็นองค์เอก
อัครศาสนูปถัมภก รวมถึงพิธีกรรมที่รองรับสถานภาพของ
เจ้าฟ้า ประการสำ�คัญคือการรับรองฐานะของเจ้าฟ้าโดย
รัฐบาลอังกฤษทำ�ให้ “เจ้าฟ้า” สามารถสร้างสถานภาพ
ของตนเองได้ดียิ่งขึ้น และกลายเป็นผู้นำ�ความเจริญแบบ
สมั ย ใหม่ ม าสู่ บ้ า นเมื อ ง เช่ น การสร้ า งถนน โรงเรี ย น
โรงพยาบาลในขณะเดียวกัน “เจ้าฟ้า” เป็นผู้ดำ�เนินธุรกิจ
ขนาดใหญ่ด้วย เช่น เหมืองแร่ ป่าไม้ การค้าฝิ่น ฯลฯ
ดังกล่าวมา “เจ้าฟ้า” ของไทยใหญ่ในรัฐฉาน จึงมีสถานะ
และบทบาท เป็นแกนกลางในการสร้างสำ�นึกของความ
เป็นไทยใหญ่เพราะมีปัจจัยสนับสนุนทั้งความชอบธรรมใน
การปกครอง อำ�นาจในการปกครอง และสถานภาพทาง
เศรษฐกิจ
กรณีเมืองแม่ฮ่องสอน แม้ว่าจะมีการสถาปนา
“เจ้าเมือง” ขึ้นปกครองและเจ้าเมืองได้สร้างให้ตัวเองมี
สถานะเป็น “เจ้าฟ้า” อย่างไรก็ตามในสังคมจารีต เจ้าเมือง
เล็กเมืองน้อยไม่ได้มีความเป็นอยู่ต่างจากชาวเมืองทั่วไป
เท่าใดนัก รวมถึงเจ้าฟ้าไทยใหญ่ก็มีฐานะเป็นมนุษย์ไม่ได้
เป็ น สมมติ เ ทพ 25 ประกอบกั บ สถานะของ “เจ้ า ฟ้ า ”
แม่ฮ่องสอนเป็นเพียง “ขุนนาง” ในระบบการปกครองแบบ
ของเมืองเชียงใหม่ ซึ่งถูกแทรกแซงและควบคุมอำ�นาจ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งจากเชียงใหม่และรัฐไทยในเวลาต่อมา
ทำ�ให้การสร้าง “ตัวตน” ของกลุ่มเจ้าฟ้า ซึ่งเป็นกลุ่มผู้นำ�
ไม่ได้นำ�ประเด็นทางการเมืองการปกครองมาสร้างสำ�นึก
ความเป็นไทยใหญ่ เพราะไม่เป็นประโยชน์ต่อการสืบทอด
อำ�นาจของกลุ่มตนได้ และยังสุ่มเสี่ยงต่อการล่วงเกินพระ
ราชอำ�นาจของพระกษัตริย์ ที่กำ�ลังลิดรอนอำ�นาจของ

23 สมพงษ์ วิทยศักดิ์พันธุ์, ประวัติศาสตร์ไทยใหญ่, หน้า 97.
24 โปรดดู, วินัย พงศ์ศรีเพียร บรรณาธิการ, ปาไป่สีฟู่-ปาไป่ต้าเตี้ยน: เชียงใหม่ในเอกสารประวัติศาสตร์จีนโบราณ.
(กรุงเทพฯ : คณะกรรมการสืบค้นประวัติศาสตร์ไทยในเอกสารภาษาจีน, 2539).
25 นิพัทธ์พร เพ็งแก้ว, “กบ (ไทใหญ่) กินวัน”, ศิลปวัฒนธรรม ปีที่ 27 ฉบับที่ 9 วันที่ 1 กรกฎาคม 2549, หน้า 44.
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เจ้านายตามหัวเมือ งต่างๆ และพยายามรวมอำ�นาจไว้ที่
ศูนย์กลางโดยให้มี “เจ้า” เพียงกลุ่มเดียว ด้วยเหตุผลดัง
กล่าวมา กลุ่มชนชั้นนำ�ในแม่ฮ่องสอน จึงหันมาใช้วิธีการ
สร้างโลกทางวัฒนธรรมของคนไทยใหญ่ ซึ่งเป็นการสร้าง
ความสืบเนื่องที่มีมาในระบบจารีต
และนับตั้งแต่ พ.ศ. 2453 ซึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้มี
พระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งเมืองบริเวณเชียงใหม่
ตะวันตก เป็นเมืองจัตวาโดยให้ชื่อว่า แม่ฮ่องสอน ขึ้นกับ
มณฑลพายัพแล้วโปรดเกล้าฯ ให้พระยาศรสุราช (เปลื้อง)
มาดำ�รงตำ�แหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน แม้ว่า
ตำ �แหน่งเจ้าเมืองยังไม่ถูก ยุบ เลิก แต่ก็มีฐานะเป็นเพียงที่
ปรึกษาราชการเมืองเท่านั้น อีกทั้งการพัฒนาความเจริญ
ของบ้านเมือง เช่น การสร้างถนน โรงเรียน โรงพยาบาล
ก็เป็นผลจากการพัฒนาโดยรัฐ เมื่อรูปแบบการปกครอง
“แบบเจ้าฟ้า” ที่อยู่คู่สังคมไทยใหญ่มานับร้อยปี และเป็น
แกนกลางอย่างหนึ่งของการสร้างอัตลักษณ์ทางสังคมได้
เปลี่ยนแปลงไป พระพุทธศาสนาจึงถูกเน้นย้ำ�ให้มีความ
สำ�คัญมากขึ้นกว่าแต่ก่อน และถูกใช้เป็นเครื่องมือและ
พื้ น ที่ ใ นการสร้ า งและนำ � เสนอ “ตั ว ตน” ของความเป็ น
ไทยใหญ่แบบแม่ฮ่องสอน อย่างไรก็ตามในช่วงการปกครอง
โดยระบบเจ้าฟ้า พุทธศาสนาก็ถูกใช้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความชอบธรรมในการปกครองดังได้กล่าวมาแล้วใน
ตอนต้น ดังนัน้ การสร้าง “ตัวตน” ผ่านพืน้ ทีท่ างพุทธศาสนา
จึงเป็นความสืบเนื่องทางประวัติศาสตร์อย่างหนึ่งของสังคม
ไทยใหญ่
อย่ า งไรก็ ต ามในช่ ว งเวลาต่ อ มาแม้ มี ป รากฏ
การณ์ พ ยายามรื้ อ ฟื้ น สำ � นึ ก เรื่ อ ง “เจ้ า ฟ้ า ” ในเมื อ ง
แม่ฮ่องสอน เช่น การสร้างอนุสาวรีย์พญาสิงหนาทราชา
แต่ไม่ประสบความสำ�เร็จเท่าใดนัก เนื่องเพราะเป็นความ
พยายามของรัฐซึ่งเป็นคนนอกในการดำ�เนินการก่อสร้าง
หรื อ การจั ด ทำ � หนั ง สื อ รวบรวมข้ อ มู ล ลำ � ดั บ เจ้ า เมื อ ง
แม่ฮ่องสอนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ก็เป็นการรวบรวมข้อมูล
ทางวิชาการ ไม่ใช่การสร้างสำ�นึกที่เกิดจากบุคคลในท้องถิ่น
ทำ�ให้ไม่มีพลังมากพอในการหยิบยก “เจ้าฟ้า” ขึ้นมาเป็น
ตัวขับเคลื่อนการสร้างตัวตนของไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน

ในทั ศ นคติ ข องไทยใหญ่ แ ม่ ฮ่ อ งสอนซึ่ ง เป็ น
“คนใน” แม้ระบบการปกครองแบบเจ้าฟ้าได้สิ้นสุดลงไป
แต่ไทยใหญ่ไม่ได้รู้สึกล่มสลาย เพราะ (1) อำ�นาจของเจ้าฟ้า
ถูกแทนที่ด้วยรัฐไทยที่มีอำ�นาจมากกว่า และสามารถสร้าง
อรรถประโยชน์ต่อชาวเมืองได้มากกว่า ทำ�ให้ชาวเมืองไม่
ได้รสู้ กึ เสียประโยชน์แต่กลับได้ประโยชน์มากกว่าการปกครอง
ในระบบเจ้าฟ้า (2) การปกครองที่สืบเนื่องจากยุคจารีตทั่ว
ภาคเหนือ ทีล่ ม่ สลายลงอย่างสิน้ เชิงภายหลังการเปลีย่ นแปลง
การปกครองใน พ.ศ. 2475 เกิดขึ้นพร้อมกับกระบวนการ
ศึกษาโดยรัฐที่สร้างความคิดใหม่ “ชาติไทยอันมีพระมหา
กษัตริย์เป็นประมุข” เพียงพระองค์เดียว (3) ระบบการ
ปกครองแบบจารีต กลายสภาพสู่โลกวิญญาณ กล่าวคือ
“เจ้าฟ้า” ไม่ได้ล่มสลายไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงแต่
เมื่อสิ้นบุญไปแล้วไปอยู่ในสถานะของ “ผีเจ้าเมือง” โดยมี
สถานะเป็นเทพที่คอยปักรักษาบ้าน โดยมี “ม้าขี่” เป็นสื่อ
กลางในการติดต่อระหว่างโลกวิญญาณกับโลกมนุษย์ โดย
จะมีพิธีกรรมเลี้ยงผีเจ้าเมือง ในวันขึ้น 13 ค่ำ� เดือน 7 ของ
ทุกปี ในวันดังกล่าวเจ้าเมืองจะลงทรงทำ�นายทายทักความ
เป็นไปในหมู่บ้าน และเปิดโอกาสให้ชาวเมืองได้ซักถาม
สารทุกข์สกุ ดิบและทำ�นายอนาคต นอกจากนีเ้ มือ่ มีพธิ กี รรม
สำ�คัญชาวเมืองต้องเอาขันข้าวตอกดอกไม้มาอัญเชิญดวง
วิญญาณของ “เจ้าเมือง” รวมถึง “เจ้าฟ้า” ไปร่วมในงาน
ด้วย
ประการที่ ส อง ในช่ ว งเวลาตั้ ง แต่ ก ารก่ อ ร่ า ง
สร้างตัวของเมืองแม่ฮ่องสอน การสร้างอัตลักษณ์ผ่านพื้นที่
ทางพุทธศาสนา ยังสอดรับกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจ
การค้ า ในพื้ น ที่ นี้ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง ระบบทุ น นิ ย มก่ อ ให้ เ กิ ด
ลักษณะของสังคมที่มีความเสมอภาคอยู่บนรากฐานของ
ทรัพย์สมบัติ26 อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตที่ยังผูกติดกับระบบ
สังคมแบบจารีต ทำ�ให้การทำ�บุญในพิธกี รรมทางพุทธศาสนา
เป็นเครื่องแสดงสถานภาพและการยอมรับจากสังคม “ชาว
ไทยใหญ่นับถือผู้ที่อยู่ในศีลาธิคุณและผู้ที่เป็นศาสนูปถัมภก
ก่อสร้างการบำ�รุงในพระพุทธศาสนา ถือเอาการก่อสร้าง
นั้นเป็นเกียรติยศ ผู้ใดสร้างสิ่งใดในพระพุทธศาสนาก็มัก
เอานามสิง่ อันสร้างนัน้ เป็นต้นชือ่ หรือฉายาของผูส้ ร้าง หมาย
เป็นศรีนามนิยมที่นับถือของคนทั้งหลายขึ้นกว่าแต่ก่อน”27

26 นิธิ เอียวศรีวงศ์, วัฒนธรรมกระฎุมพีกับวรรณกรรมต้นรัตนโกสินทร์,
(กรุงเทพฯ : สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2525), หน้า 149
27 * ดูเชิงอรรถ ท้ายบทความ
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ในโลกวัฒนธรรมของไทยใหญ่ ระบบสื่อความ
แบบจารีตยังทำ�งานได้เป็นอย่างดี 28 เปิดโอกาสให้คนที่มี
เงินสามารถ “สร้างบารมี” โดยการอุปถัมภ์พุทธศาสนาได้
เหมือนดังเช่น เจ้านาย ขุนนางและชนชั้นปกครองในยุค
จารีต เช่น ธรรมเนียมการจำ�ลองพระมหามัยมุนี หรือ
พระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งในสมัยสหพันธรัฐฉานตกอยู่ภายใต้
อาณานิคม หัวเมืองรัฐฉานนิยมหล่อจำ�ลองพระพุทธรูป
องค์ นี้ ม าไว้ ป ระจำ � เมื อ ง โดยมี เจ้ า ฟ้ า เป็ น องค์ ป ระธาน
ไทยใหญ่ในเมืองแม่ฮ่องสอนได้รับความเชื่อแบบนี้มาเช่น
กัน หากแต่ผู้นำ�มิได้เป็นเจ้าแต่เป็นกลุ่มพ่อค้าคหบดี ที่
ร่ำ�รวยจากการทำ�การค้าระหว่าง แม่ฮ่องสอน - หัวเมือง
ไทยใหญ่ – เมืองท่าทางทะเลของพม่า ซึ่งการทำ�บุญและ
จัดงานปอยฉลอง “พระเจ้าพาราละแข่ง” ทำ�ให้เกิดการ
สถานะใหม่ทางสังคม เพราะในโลกวัฒนธรรมของไทยใหญ่
“คนรวย” อาจไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมแต่ถ้าเป็น
คนรวยแล้วทำ�บุญเกื้อหนุนศาสนา จะได้รับการยกย่องอย่าง
มาก “ส่างโพหย่า”29 เจ้าภาพที่นำ�พระมหามัยมุนีมาจาก
เมืองมัณฑะเลย์ ประเทศพม่า ได้รับสถานะใหม่เป็น “พ่อ
จองโพหย่า” โดยคำ�ว่า “จอง” ทีน่ �ำ หน้าชือ่ เป็นเครือ่ งหมาย
ที่บ่งบอกว่าเป็นคนรวยและเป็นคนดี มีน้ำ�ใจ มีศรัทธาใน
พุทธศาสนา
ประการที่ ส าม สื บ เนื่ อ งจากเหตุ ผ ลข้ า งต้ น
แม่ฮ่องสอนซึ่งก่อร่างสร้างตัวขึ้นโดยการเป็นชุมชนทางการ
ค้า เป็นศูนย์กลางการเปลี่ยนถ่ายสินค้าทั้งทางบกและทาง
น้ำ� อีกทั้งเป็นพื้นที่ประกอบกิจการตัดไม้ขอนสัก ทำ�ให้
แม่ฮ่องสอน เป็นเมืองที่มีกลุ่มคนหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์
เข้ามาเกี่ยวข้อง ทั้งกลุ่มที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่อาศัยเป็นการ
ถาวร และกลุ่มที่เดินทางเข้ามาประกอบธุรกิจเป็นครั้ง
คราว อย่างไรก็ตามกลุ่มคนที่เข้ามามีปฏิสัมพันธ์ เช่น มอญ
พม่า กะเหรี่ยง ต่องสู่ ฯลฯ ส่วนใหญ่มีพื้นฐานในการนับถือ
พระพุทธศาสนาเถรวาทร่วมกันกับคนไทยใหญ่ พระพุทธ
ศาสนาจึงเป็นพื้นที่สาธารณะที่มีลักษณะร่วมกันคือความ
ศรัทธาในพุทธศาสนา ซึ่งนอกเหนือจากการได้บุญตามความ
เชื่อแล้ว ผลพลอยได้คือการเข้าเป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ไทยใหญ่ เช่น ลุงจองต่องสู่ พ่อค้าไม้เชื้อสายต่องสู่ที่มี
ศรัทธาสร้างพระธาตุเจดีย์องค์ใหญ่ ไว้บนปลายดอยทาง

ทิศตะวันตกของเมืองแม่ฮ่องสอนต่อมาคือวัดพระธาตุดอย
กองมู หลังจากสร้างวัดชาวไทยใหญ่ก็ยกย่องให้เป็น “พ่อ
จอง” หรือ กรณีของ “กะลายอดคำ�” แขกปากีสถานที่มา
ค้าขายในเมืองแม่ฮ่องสอน ต่อมาได้สร้างพระพุทธรูปถวาย
วัด คนไตก็ยกย่องให้เป็น “พะก่ายอดคำ�” หรือกรณีของ
“หม่องยะ” ซึ่งมีเชื้อสายพม่า มาจากเมืองผาปูน เข้ามา
ทำ�การค้า โดยตนเองผ่านการบวชเรียนมา คนไตเรียกเขา
ว่า“ส่างยะ”30 ต่อมาเมื่อค้าขายร่ำ�รวยได้ร่วมเป็นเจ้าภาพ
สร้างวัดหัวเวียงได้รับการยกย่องเป็น “พ่อจองยะ” เป็นต้น
จะเห็นได้ว่าการสร้างสถานภาพและการยอมรับ
ความเป็ น ไทยใหญ่ ผ่ า นพื้ น ที่ ท างพุ ท ธศาสนา ในโลก
วั ฒ นธรรมของไทยใหญ่ ไ ม่ ไ ด้ จำ � กั ด กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ชนชั้ น
วรรณะ หากแต่ใช้การอุปถัมภ์พุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ
เป็นเครื่องมือในการชี้วัด ด้านหนึ่งทำ�ให้ศาสนากลายเป็น
พื้นที่ผลิตสร้างพิธีกรรมเพื่อรองรับความชอบธรรมของกลุ่ม
ชั้นทางสังคม ส่งผลให้การแสดงตัวตนความเป็นไทยใหญ่
แบบแม่ฮ่องสอน จึงถูกส่งผ่านพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่
ออกมาในรู ป แบบวั ฒ นธรรมประเพณี ม ากกว่ า การสร้ า ง
กระแสชาตินิยมหรือปลุกเร้าทางการเมือง
ประการที่สี่ แม้ว่าภายหลังทศวรรษ 2500 ที่รัฐ
ฉานได้รับผลกระทบจากปัญหาความวุ่นวายทางการเมือง
ในพม่า และเกิดปรากฏการณ์ทเี่ ลือกสรรบุคคลหรือเหตุการณ์
สำ � คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร์ ม าสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ทางชาติ พั น ธุ์
เช่ น เจ้ า เสื อ ข่ า นฟ้ า กษั ต ราธิ ร าชผู้ ส ร้ า งชาติ ไ ทยใหญ่
พระนเรศวร กษัตริย์นักรบที่ช่วยเหลือชาวไทยใหญ่ การ
ลงนามสนธิสัญญาปางโหลง เพื่อปลุกเร้าให้กลุ่มไทยใหญ่
ลุกขึ้นสู้31 ในทางกลับกันไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน ซึ่งผ่านช่วง
เวลาแห่งการรับรู้ประวัติศาสตร์ร่วมกับไทยใหญ่ในรัฐฉาน
มาแล้ว และกลุ่มไทยใหญ่ในแม่ฮ่องสอน ก็ไม่ได้รับผล
กระทบจากปัญหาดังกล่าวเพราะถูกแบ่งแยกออกจากกัน
โดยเส้นพรมแดนรัฐมีสถานะเป็นประชากรไทยและมีการ
เรียนรู้ใหม่ภายใต้สำ�นึกชาตินิยมไทย
ดั ง นั้ น การสร้ า งจิ ต สำ � นึ ก ทางชาติ พั น ธุ์ ข องไทยใหญ่ ใ น
แม่ฮ่องสอน จึงออกมาในลักษณะเน้นความรุ่งเรืองในทาง
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและวิถีชีวิตที่เนื่องด้วยพุทธ
ศาสนา

28 เสมอชัย พูลสุวรรณ, รัฐฉาน (เมืองไต), หน้า 189.
29 ส่างโพหย่า เป็นพ่อค้าไม้มีชื่อเป็นภาษาไทยว่า นายเพชร วณิชกุล(สัมภาษณ์ นายบุญเลิศ วิรัตนาภรณ์).
30 สัมภาษณ์นางยุ้น มียะมูลรัง ค่ายสุรศักดิ์มนตรี อ.เมือง จ.ลำ�ปาง วันที่ 7 มกราคม 2552
31 วันดี สันติวุฒิเมธี, กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ของชาวไทใหญ่ชายแดนไทย – พม่า, หน้า 118.
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เมื อ งแม่ ฮ่ อ งสอนถู ก สร้ า งขึ้ น ในตอนต้ น พุ ท ธ
ศตวรรษที่ 25 บริเวณชายแดนทางด้านทิศตะวันตกของ
เมืองเชียงใหม่ ซึ่งอยู่ภายใต้อำ�นาจของสยามอีกชั้นหนึ่ง
เพื่อตอบสนองการขยายตัวของกิจการป่าไม้และสร้างหมุด
หมายความชอบธรรมบริเวณพื้นที่ชายแดน ซึ่งคาบเกี่ยว
กับดินแดนของกะเหรี่ยงและฉานที่จักรวรรดิอังกฤษกำ�ลัง
ขยายอำ�นาจเข้าครอบครอง ขณะที่แม่ฮ่องสอนเองสามารถ
พัฒนาขึ้นเป็นศูนย์กลางทางการค้าทางด้านทิศตะวันตก
ของเมืองเชียงใหม่
อย่างไรก็ตาม การก่อรูปขึ้นของเมืองแม่ฮ่องสอน
มีความแตกต่างจากเมืองอื่นในล้านนา กล่าวคือ กลุ่ม
ไทยใหญ่ได้รับอำ�นาจและความชอบธรรมในการสร้างเมือง

แม่ฮ่องสอน ทำ�ให้แม่ฮ่องสอนถูกสร้างขึ้นภายใต้คติการ
สร้างเมืองของคนไทยใหญ่ และด้วยเหตุผลทางประวัตศิ าสตร์
ของเมือ งแม่ฮ่อ งสอน ที่มีค วามสัม พัน ธ์กับ พม่าตอนใต้
หัวเมืองมอญ นครเชียงใหม่ รวมถึงอำ�นาจรัฐไทยทีข่ ยายตัว
เข้าไป ส่งผลให้เกิดการผสมผสานกับวัฒนธรรมของกลุ่ม
อื่น ที่เข้ามาปะทะสังสรรค์ทำ�ให้เกิดการเลื่อนไหล รวมถึง
การสร้ า งชุ ด ของวั ฒ นธรรมใหม่ โดยนิ ย ามตั ว ตนเป็ น
“ไทยใหญ่แม่ฮ่องสอน” หรือ “ไตแม่ฮ่องสอน” ซึ่งมีลักษณะ
เฉพาะที่ทำ�ให้มองเห็นความแตกต่างจากไทยใหญ่ในพื้นที่
อื่น ทั้งนี้เพื่อปรับตัวให้สามารถดำ�รงอยู่ได้ในฐานะส่วนหนึ่ง
ของดินแดนล้านนา

ภาพ : ภูมิ นริศชาติ

27 บุญสิงห์ บุญค้ำ�, เที่ยวเมืองเชียงตุงและสาละวิน, กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์รัตสุบรรณ, 2499, หน้า 405 – 406.
นามนิยมนั้นเช่น
ผู้สร้างตู้หนังสือ		
ผู้เป็นสามเณรแล้ว		
เรียก
ส่าง (ส้าง)
ผู้สร้างธรรมาศน์		
ผู้เป็นภิกษุแล้ว		
เรียก
ปู่จาง (ผู้บวช)
ผู้สร้างแท่นพระ		
ผู้กรานกฐินแล้ว		
เรียก
ปู่ส่างการ (ผู้สร้างการ)
ผู้สร้างสถูป		
ผู้สร้างส้วมถาน		
เรียก
ปู่ระอิง
ผู้สร้างพระเจดีย์		
ผู้สร้างบันได		
เรียก
กิงส้างหว่าง
ผู้สร้างโบสถ์		
ผู้สร้างตะพาน		
เรียก
ปู่ทา (ผู้ท่า)
ผู้สร้างรางรินรองน้ำ�ฝน
ผู้สร้างศาลา		
เรียก
ปู่สลอบ (ผู้ศาลา)
ผู้ทานเสากุฏิวิหาร		
ผู้สร้างวัด		
เรียก
ปู่จอง (ผู้วัด)
ผู้ทานไม้แป		
ผู้สร้างพระปฏิมากร		
เรียก
พะกา
ผู้สร้างหนังสือ		
เรียก
จ่าก่า

เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก
เรียก

ปู่เพิก (ผู้ตู้)
ปู่กู่คำ�
ตัวแก (ต่างแคร่)
ปู่ลอย (ผู้ดอย)
ปู่จาติย์ (ผู้เจดีย์)
ปู่สิม (ผู้สีมา)
ปู่ฮิน (ผู้ริน)
ปู่เสา (ผู้เสา)
ปู่แป (ผู้แป)”
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คลายเครียดได้หลายวิธี

คลาย
ความ
เครียด
ว่าด้วยธรรมชาติบำ�บัด
เรื่อง : พญ.ลลิตา ธีระสิริ

ตัวตนของเราเป็นที่อยู่ของกายกับใจ ทั้งสอง
ภาคส่วนดำ�รงอยู่ในกันและกันอย่างเหนียวแน่นจนแยก
ไม่ออก ดังนั้นอาการทางกายจะส่งผลโดยตรงกับใจ
ของเรา ในขณะที่สภาพของจิตใจก็จะส่งผลต่อความ
แข็งแรง หรือความผิดปกติทางร่างกายอย่างหลีกเลี่ยง
ไม่ได้
ทุกวันนี้มีโรคทางใจที่มีอาการแสดงออกทาง
ร่างกายจำ�นวนกว่า 60% ที่พาคนไทยเราไปหาหมอ
อะไรก็ ต ามที่ มี ส าเหตุ จ ากความเครี ย ด ความกั ง วล
ความโกรธ ความท้อแท้ ความซึมเศร้า ความตื่นเต้น
ตกใจ หรือเสียใจ แล้วมีอาการแสดงออกทางร่างกาย
เช่น อาการปวดศีรษะ นอนไม่หลับ ใจเต้น ใจสั่น โรค
กระเพาะ ท้องอืดเฟ้อ ท้องผูก ท้องเสีย ท้องผูกสลับ
ท้ อ งเสี ย ฯลฯ นอกจากนี้ ความเครี ย ดจะทำ � ให้
อาการของภูมิแพ้ หรือภูมิเพี้ยน กระทั่งมะเร็ง กำ�เริบได้
ทั้งสิ้น
ทุ ก วั น นี้ เ ป็ น ที่ ย อ ม รั บ ว่ า มี ท ฤ ษ ฏี ข อ ง
psychoneuroimmunology (จิ ต ประสาทและภู มิ
ต้านทานวิทยา) หากแปลก็จะได้ความว่า อะไรก็ตาม
ที่มากระทบต่ออารมณ์ของจิต จะส่งผลกระทบระบบ
ประสาทส่วนกลางโดยเฉพาะไฮโปทาลามัส ซึ่งควบคุม
ระบบประสาทอัตโนมัติ หากเสียสมดุลในระบบดัง
กล่าว การทำ�งานของอวัยวะที่เราควบคุมไม่ได้ เช่นการ
เต้ น ของหั ว ใจ การหายใจ การทำ � งานของทางเดิ น
อาหารก็ จ ะแปรปรวนปั่ น ป่ ว นจนเกิ ด โรคทางกายที่
กล่าวมา ทั้งยังกระทบต่อระบบภูมิต้านทานทำ�ให้ภูมิ
ต้านทานผิดปกติ อ่อนแอลง กระทั่งทำ�งานไวเกินไป
ในชีวิตประจำ�วัน มีโอกาสที่ความสัมพันธ์
ระหว่างกายกับใจจะเสียสมดุลได้ง่าย จึงจำ�เป็นอย่าง
ยิ่งสำ�หรับคนเราที่ต้องจัดเวลาฟื้นฟูสภาพของทั้งกาย
และใจให้ แข็ ง แกร่ ง ขึ้ น โดยการฝึ ก จิ ต สงบสวดมนตร์
และทำ�สมาธิ
หากทำ�สมาธิไม่ได้ สวดมนตร์ไม่เป็นก็หาทาง
หย่อนใจ หรือคลายเครียดด้วยวิธีอื่นๆ เช่น ฟังเพลงที่
ทำ�ให้เกิดการผ่อนคลาย ซึ่งมีตั้งแต่เพลงไทยเดิม ไป
จนถึงเพลงป๊อบ เพลงที่หาได้ในท้องตลาดซึ่งทำ�ให้คลื่น
สมองเกิดความสงบ เช่น

เพลงไทย : ลาวดวงเดือน ลาวเจริญศรี ลาวกระทบไม้
มอญดูดาว เขมรไทรโยค ลมหวน เงาไม้
เพลงป๊อบ : Cat steven - Morning Is Broken, Nat
King Cole - Red Sails, John Denver - Its up to
You.
เพลง sound track จากภาพยนตร์ : Born Free,
The Sound of music, Chariots of Fire.
เพลงคันทรี่ : Willie Nelson, Star Dust, Sweet
memories.
กีตา้ ร์ : Will Ackerman - Childhood and Memories,
Passage.
เปียโน : Goerge Winston - Autumn, December,
Winter to Spring.
ซิมโฟนี : Kitaro - Silk Road Suite
คลาสสิค : Beethoven - Moonlight Sonata, Brahms
- Lullaby, Chopin - Nocturne in G, Tchaikovsky
- Panorama from sleeping
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น มี ข้ อ แม้ ว่ า คุ ณ จะต้ อ งชอบ
เพลงนั้นๆ ด้วย เช่นถ้าคุณไม่ชอบเพลงไทยเดิมก็ไม่ต้อง
ไปฝืนใจฟัง
หรื อ ไม่ เช่ น นั้ น ก็ อ าจจะให้ ก ลิ่ น หอมคลาย
เครียด กลิ่นเป็นสิ่งกระตุ้นให้เกิดความสงบของจิตใจได้
ดี สามารถนำ�เอาน้ำ�มันหอมระเหยมาใช้สงบจิตใจได้
โดยใช้เป็นเทียนหอม เผากับตะเกียง ผสมน้ำ�มันนวดตัว
หรือผสมน้ำ�อาบก็ได้ทั้งนั้นแล้วแต่ชอบ สำ�หรับน้ำ�มัน
หอมระเหยที่จะแนะนำ�ได้แก่ valerian, clary-sage,
marjoram, sandalwood, Chamomile roman,
lavender และ lemon เป็นต้น และก็เช่นเดียวกัน
กลิ่นที่จะใช้คลายเครียดได้ดีก็ควรเป็นกลิ่นหอมที่คุณ
ชอบด้วย

พลังสมาธิกับการบำ�บัดโรค

นพ.ชินโอสถ หัศบำ�เรอ กล่าวได้ว่า จิตของ
เรามีอานุภาพมาก สามารถใช้พลังจิตรักษาโรคได้ เพียง
แต่ว่าเจ้าตัวจะต้องรู้จักวิธีใช้ นพ.ชินโอสถ ยังเปรียบ
การทำ � งานของจิ ต ว่ า เหมื อ นกั บ การทำ � งานของ
คอมพิวเตอร์ เรามีจิตกันทุกคน เหมือนกับว่าที่บ้าน

พญ.ลลิตา ธีระสิริ ผู้อำ�นวยการบัลวีเวียงพิงค์-ศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด
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เราก็มีคอมพิวเตอร์ ถ้าเราไม่รู้จักเครื่องคอมพิวเตอร์
มันก็จะตั้งอยู่เฉยๆ หาประโยชน์อันใดมิได้ เช่นเดียว
กับจิตของเราที่มีอานุภาพมากก็จริง แต่ถ้าเจ้าตัวไม่รู้
จักใช้ก็เป็นที่น่าเสียดายนัก
จิตของเรามีอานุภาพสูงก็จริง แต่ทุกวันนี้ที่
เราใช้ประโยชน์ไม่ได้เป็นเพราะเราสับสนวุ่นวาย จิตไม่
สงบ ไม่สะอาด และไม่สว่าง การรวมศูนย์พลังเพื่อใช้
จิ ต ในการรั ก ษาโรคจึ ง พร่ า มั ว ดั ง นั้ น หากใครมี จิ ต
บริสุทธิ์ รู้จักทำ�สมาธิขั้นสูง ก็จะได้เปรียบกว่า
มีเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับการใช้สมาธิบำ�บัด
โรค ซึ่งจะขอนำ�มาเล่าสู่กันฟังดังต่อไปนี้
เรื่ อ งแรกเป็ นเรื่องของพระอาจารย์ฝั้น เกจิ
อาจารย์ชื่อดังในสมัยก่อน พญ.อมรา มลิลา เคยเล่าเอา
ไว้ว่า เมื่อครั้งพระอาจารย์ฝั้นอาพาธหนัก ท่านเข้ารับ
การรักษาในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ มีไข้สูง 40 หายใจ
หอบ ความดันเลือดก็สูงถึง 230 ท่านตัดสินจะละสังขาร
จึงขอกลับวัด ในครั้งนั้นมีหมอคนหนึ่งติดตามไปดูแล
อาการท่านถึงวัดแล้วกลับมาเล่าว่า เมื่อใดก็ตามที่ท่าน
“เข้าที่” ซึ่งหมายความว่าท่านจะทำ�สมาธิ ท่านจะสั่ง
เสมอว่าอย่ารบกวนนานครั้งละ 2 ชั่วโมง บ้าง 3 ชั่วโมง
บ้าง แล้วแต่ท่านจะกำ�หนด เมื่อท่านทำ�สมาธิ หมอ
ท่านนั้นก็สังเกตว่า ขณะที่ท่านอยู่ในสมาธิ ไม่เห็นท่าน
หอบ พอแอบไปจับตัวท่านก็ปรากฏว่าไม่เห็นตัวร้อน
หมอก็เลยขออนุญาตท่านจับชีพจร วัดความดันเลือด
ในขณะที่ท่านเข้าสมาธิ
ปรากฏว่ า เมื่ อ พระอาจารย์ ฝั้ น ทำ � สมาธิ
อุณหภูมิของท่านลดลงเหลือเพียง 37 องศา ความดัน
เลือดลงมาเป็นปกติ 100-110 มม.ปรอด และหายใจ
เป็นปกติ แต่พอท่านออกจากสมาธิ ไข้ก็กลับขึ้นไปสูง
อย่ า งเดิ ม ความดั น ก็ สู ง และหายใจก็ ห อบอย่ า งเดิ ม
หมอคนที่ดูแลท่านให้ความเห็นว่า ถ้าท่านอยากจะใช้
สมาธิ รั ก ษาตั ว เองท่ า นย่ อ มทำ � ได้ แต่ ท่ า นไม่ ทำ � และ
มรณภาพในเวลาต่อมา
เรื่ อ งที่ ส องเป็ น เรื่ อ งของพระอาจารย์ มั่ น
เกจิ อ าจารย์ เช่ น เดี ย วกั น พระอาจารย์ มั่ น สามารถใช้
สมาธิรั ก ษาอาการปวดท้องก็ไ ด้ รัก ษามาเลเรียก็ไ ด้
สำ�หรับการรักษามาเลเรียนั้นเล่าต่อๆ กันมาว่า สมัยที่
ท่านยังเป็นพระธุดงค์ ท่านไปติดมาเลเรียมาจากป่า
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เผอิ ญ เป็ น เชื้ อ ที่ ดื้ อ ยา และรั ก ษาไม่ ไ ด้ จนกระทั่ ง
ปัสสาวะของท่านเป็นสีดำ� ซึ่งหมายความว่าเม็ดเลือด
แดงแตกหมดอาการเช่นนี้ มักจะเป็นระยะสุดท้ายของ
มาเลเรีย พระอาจารย์มั่นจึงอธิษฐานจิตว่า หากจะ
ตายก็ ข อให้ ต ายในสมาธิ ถ้ า จะหายก็ ข อให้ ห ายจาก
สมาธิ แล้วท่านก็นั่งสมาธิ แล้วท่านก็นั่งสมาธิไป 3 วัน
3 คื น พอท่ า นออกจากสมาธิ อาการต่ า งๆ ของ
มาเลเรียก็หายไป
ในรายของพระอาจารย์มีการตรวจเลือดก่อน
หน้านั้นปรากฏว่าพบเชื้อมาเลเรีย แต่หลังจากทำ�สมาธิ
แล้วตรวจเลือดอีกครั้งกลับไม่พบเชื้อแต่อย่างใด แสดง
ว่านอกจากร่างกายสามารถเยียวยาตัวเองได้ด้วยสมาธิ
แล้ว ยังมีอานุภาพมากถึงกับฆ่าเชื้อมาเลเรียได้ด้วย
มี ค นพยายามใช้ ห ลั ก การทางวิ ท ยาศาสตร์
อธิ บ ายปรากฏการณ์ นี้ ว่ า ในขณะอยู่ ใ นสมาธิ ลม
หายใจของเราจะละเอียด หัวใจเต้นเพียง 6 ครั้งต่อ
นาที เพี ย งแต่ นี้ ร่ า งกายก็ ส ามารถส่ ง พลั ง งานและ
ออกซิเจนไปเลี้ยงร่างกาย ในขณะนั้นได้เพียงพอระดับ
ออกซิเจนในร่างกายลดต่ำ�ลงก็จริงอยู่ แต่ร่างกายกลับ
ดำ�รงอยู่ได้เพราะเมตาโบลิซึมของร่างกายในขณะทำ�
สมาธินั้นต่ำ�มาก แค่หัวใจสูบฉีดไปเลี้ยงร่างกายแค่ 6
ครั้งต่อนาทีก็เพียงพอแล้ว ที่จะทำ�ให้เรามีชีวิตอยู่ได้
แต่เชื้อมาเลเรียทนสภาวะขาดออกซิเจนไม่ได้ มันจึง
ตายไปเอง
เช่นเดียวกับโรคมะเร็ง เมื่อทำ�สมาธิ เซลล์
มะเร็งที่ต้องการอาหารและออกซิเจนมากก็จะทนไม่ได้
สมาธิจึงมีผลต่อการรักษามะเร็งได้ด้วย

ล้างพิษเป็นระยะ

วิธีการล้างพิษ detoxification เป็นการเร่งให้
ตับขับสารพิษ โดยเฉพาะพิษอนุมลู อิสระออกจากร่างกาย
โดยเร็ ว วิ ธี ก ารหลั ก ๆ ก็ มี ตั้ ง แต่ การกิ น อาหารแนว
ธรรมชาติบ�ำ บัด การอดเพือ่ สุขภาพ (fasting for health)
การสวนลำ�ไส้ใหญ่ (colon cleansing) และการสวน
กาแฟ (coffee enema)
1. อาหารล้างพิษ เนื่องจากสารพิษส่วนหนึ่ง
ในร่างกายเกิดขึน้ จากอนุมลู อิสระ การกินสารต้านอนุมลู

อิสระจากอาหารในชีวติ ประจำ�วันเพือ่ เข้าไปต้านปฏิกริ ยิ า
ของอนุมูลอิสระจึงมีความจำ�เป็นอย่างยิ่งในการชะลอ
ความเสื่อมของร่างกาย คืนความอ่อนเยาว์ให้ร่างกาย
เสมอ ดังแนวคิดของอาหารธรรมชาติบำ�บัดดังกล่าวมา
แล้วข้างต้น
2. อดล้างพิษ การอดอาหารโดยการกินน้อย
เช่นกินผลไม้อย่างเดียวทั้งวันเป็นครั้งคราว เท่ากับการ
หยุดนำ�สารพิษเข้าสู่ร่างกาย เพื่อให้โอกาสร่างกายกำ�จัด
ของเสียที่คั่งค้างให้ออกจากร่างกายให้สะอาดเป็นครั้ง
คราว เหมือนกับการทำ�ความสะอาดบ้านครั้งใหญ่ ปีละ
1 - 2 ครั้ง ก็จะช่วยฟื้นความอ่อนเยาว์ได้
การอดด้วยผลไม้ทำ�ได้โดยการเลือกผลไม้มา
1 ชนิดที่ชอบ แล้วกินผลไม้อย่างเดียวทั้งวัน โดยไม่มี
การจำ�กัดปริมาณ การให้เลือกผลไม้อย่างเดียวก็เพราะ
เป็นอุบายให้เบื่อหน่ายการกินนั้นๆ ถึงไม่จำ�กัดปริมาณ
ที่กิน คุณก็ไม่สามารถกินเกิน 800 แคลอรี่อยู่ดี
ผลไม้ที่จะใช้อดไม่ควรหวานจัดเกินไป ผลไม้ที่
ควรเลือกเช่น มะละกอ ฝรัง่ แคนตาลูป มะม่วงสุก มะม่วง
ดิบ ชมพู่ องุ่น แอบเปิล สาลี่ พลับ เป็นต้น ผลไม้ที่ไม่
แนะนำ�คือ สับปะรด (เพราะหากกินทั้งวันมันจะกัดปาก
จนแสบกินอะไรไม่ได้) กล้วย ทุเรียน (เพราะแคลอรี่สูง
เกินไป ขืนกินทั้งวันก็ไม่ใช่การอดแล้ว)
หลังจากการกินผลไม้ทั้งวันหรืออดด้วยผลไม้
2 วันแล้ว หลังจากนั้นยังคงให้กินน้อย แต่ให้มีแคลอรี่
มากกว่า 1000 แคลอรี่น้อยๆ ด้วยการกินผักสด ผลไม้
สด เห็ด โดยงดการใช้น้ำ�มันต่อไปอีก 5 วัน รวมความ
ว่าเราจะมีวันกินน้อยอยู่ 7 วัน
แต่ ก ารอดต้ อ งมี ก ารเตรี ย มตั ว อด และ
เตรียมตัวเลิกอีกด้วย ทั้งหมดเราจึงต้องการโปรแกรม
ล้างพิษทั้งหมด 10 วันด้วยกัน
หากจะทำ�เอง สะดวกที่สุดให้เริ่มในวันศุกร์
เสมอ ให้วันเสาร์และวันอาทิตย์เป็นวันอดกินผลไม้อย่าง
เดียวทั้งวัน จะได้อยู่บ้านดูแลตัวเองได้สะดวก และวัน
สุดท้ายจะจบลงที่วันอาทิตย์ของอีกสัปดาห์ถัดไป
สำ�หรับรายละเอียดของการอดมีดังเอกสาร
แนบท้ายบทความ
3. สวนลำ � ไส้ ใ หญ่ ล้ า งพิ ษ การสวนลำ�ไส้
ใหญ่ เป็นการทำ�ความสะอาดลำ�ไส้ใหญ่ โดยเอาน้ำ�เข้าไป

ชะเอาตะกรันของอุจจาระที่ติดอยู่ในลำ�ไส้ใหญ่ออกมา
ความเป็นจริงก็คือ เมื่อเรากินอาหารประเภทเนื้อนมไข่
ที่ไม่มีเส้นใยเข้าไป เมื่ออาหารเหล่านี้ถูกกับน้ำ�ย่อยใน
ทางเดินอาหาร มันจะเหนียวเหมือนยางมะตอย และ
มักจะติดอยู่กับผนังลำ�ไส้ใหญ่ ไม่หลุดออกมา ตะกรัน
ของอุจจาระนี้เองจะกลายเป็นอาหารของแบคทีเรียตัว
ร้ายในลำ�ไส้ใหญ่ เมื่อแบคทีเรียกินซากอุจจาระแล้วก็
จะปล่อยสารเสียที่เป็นสารก่อมะเร็งของลำ�ไส้ใหญ่ออก
มา เป็นสาเหตุให้คนที่กินเนื้อสัตว์ปริมาณมากมีโอกาส
เสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่มากกว่าคนปกติ
การสวนล้ า งลำ � ไส้ ใ หญ่ ด้ ว ยเครื่ อ ง colon
cleansing หรือ colonics ปีละครั้ง ร่วมกับการกิน
อาหารที่มีสารเส้นใยมากขึ้นจะช่วยป้องกันการสารก่อ
มะเร็ง เป็นการลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ลง
4. สวนกาแฟล้างพิษ การสวนกาแฟเป็นวิธี
การล้างพิษอีกวิธีหนึ่ง เป็นการทำ�ความสะอาดระบบ
เลือดในร่างกายให้สะอาด หวังผลในการฟื้นภูมิต้านทาน
และเสริมความอ่อนเยาว์
การสวนกาแฟเป็ น การให้ ค าเฟอี น เข้ า ทาง
ทวารหนัก อาศัยหลอดเลือดดำ�จากลำ�ไส้ใหญ่พาเอาคา
เฟอี น เข้ า ไปกระตุ้ น กระบวนการขั บ สารพิ ษ ออกจาก
ร่ า งกายให้ ม ากขึ้ น ซึ่ ง ผลจากการกิ น กาแฟจะได้ ไ ม่
เหมือนกัน
การสวนกาแฟเป็นวิธีการที่ปลอดภัยหากรู้จัก
กฏเกณฑ์ที่ถูกต้อง เริ่มจากอุปกรณ์ที่ใช้สวน ไม่ควรนำ�
เอาถุงสวนที่ใช้แล้วทิ้งนำ�กลับมาใช้ใหม่ อุปกรณ์การ
สวนควรสามารถถอดออกทำ�ความสะอาดได้เป็นส่วน ๆ
กาแฟที่ ใช้ ต้ อ งมี ป ริ ม าณเหมาะสมและไม่ ม ากกว่ า 2
ช้อนโต๊ะต่อวัน หากสวนกาแฟแล้วต้องกลั้นไว้อย่าง
น้อย 5 นาที เพื่อให้โอกาสคาเฟอีนซึมเข้าไปในกระแส
เลือดก่อนที่จะถ่ายทิ้ง
และที่สำ�คัญที่สุด คือแรงดันของน้ำ�ที่จะพา
เอากาแฟเข้ า ไปในร่ า งกาย จะต้ อ งไม่ ม ากเกิ น ไปจน
ทำ�ให้ลำ�ไส้ใหญ่ระบมหรือเกิดปัญหา ตามข้อกำ�หนด
ของกรมแพทย์ทางเลือก อนุญาตให้ใช้แรงดันของน้ำ�ไม่
เกิน 90 ซม. เท่านั้น หมายความว่าก้นของหม้อสวนจะ
อยู่สูงห่างจากพื้นที่คุณใช้นั่งหรือนอนสวนเพียง 90 ซม.
หรือ 3 ฟุตเท่านั้นจึงจะปลอดภัย
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รัตนชาติบรรเทาอาการเจ็บป่วย

ปั จ จุ บั น พลอยและผลึ ก จากสิ น แร่ ธ รรมชาติ
เป็นที่นิยมกันอย่างสูง ทั้งในด้านความสวยงามและใช้
เพื่อเสริมสุขภาพ จากประสบการณ์ที่ผ่านมาสามารถ
รวบรวมประโยชน์ของรัตนชาติพอเอามาเล่าสู่กันฟังได้
เผื่ อ ว่ า ใครมี ส ร้ อ ยจากรั ต นชาติ แ บบไหนจะได้ ใ ช้
ประโยชน์ให้มากกว่า การสวมใส่เพื่อความสวยงาม ที่
จะได้ประโยชน์จริงๆ ควรเป็นรัตนชาติจากธรรมชาติ
แท้ๆ ไม่จำ�เป็นต้องมีราคาแพง แต่ต้องมีความบริสุทธิ์
สูง ยิ่งมีพลังในการบำ�บัดมากเท่านั้น
แต่ต้องเน้นก่อนว่า รัตนชาติสามารถบรรเทา
อาการไม่ ส บายให้ ทุ เ ลาลงได้ เ ท่ า นั้ น ทำ � ให้ ผู้ ใช้ เ กิ ด
ความสบายตัวขึ้นกว่าเดิม แต่โรคซึ่งเป็นเหตุของความ
เจ็บป่วยก็ยังคงดำ�เนินของมันไปเช่นเดิม อย่างไรก็ตาม
อาการเจ็บป่วยส่วนใหญ่ไม่ใช่โรค เป็นเพียงอาการไม่
สบายเท่านั้น ถ้าเป็นอย่างหลังนี้เราสามารถใช้รัตนชาติ
บำ�บัดอาการได้ผลดียิ่ง
1. หวั ด และไข้หวัด รัตนชาติที่มีผลทุเลา
อาการ ได้แก่ ทูมาลิน ควอร์ทสีชมพู คาร์เนเลียน (หมา
ล่า) อะเมทิส เป็นต้น
วิธีใช้ ส่วนใหญ่ หวัดมักจะมีอาการแสบคอ
เจ็บคอ เสียงแหบ หรือมีอาการไอแห้งๆ ร่วมด้วย
การใช้สร้อยคอสวมติดคอมักจะให้ผลดี สร้อยถูกร้อย
เป็นวงกลม พลังแห่งการรักษาของรัตนชาติจึงรวมศูนย์
ออกมากตรงกลางวงของสร้อยพอดี เมื่อสวมใส่ ลำ�คอ
ที่อักเสบจากเชื้อหวัดก็จะได้รับการบำ�บัดโดยตรง
การสวมสร้อยคอจะช่วยบรรเทาอาการแสบ
คอ เจ็บคอ และอาการไอ เสียงแหบได้ชะงัดนัก โดย
เฉพาะสร้อยที่ทำ�จากทูมาลีน แต่ถ้ามีอาการเรื้อรังแล้ว
ใช้อะเมอทีสจะดีกว่า หากสวมสร้อยแล้วดื่มน้ำ�มากๆ
และนอนพักดีๆ อาการจะหายไปได้เองภายใน 2-3 วัน
ถ้าไม่มีอาการของแบคทีเรียแทรกซ้อนก็อาจจะหายได้
เองเลยภายใน 7 วัน
2. โรคหัวใจ รัตนชาติที่ใช้เป็นกลุ่มสีเขียว
ได้แก่ หยก อะเวนทูลีนสีเขียว มรกต เพอริดอท เท
อร์คอยซ์ อะความารีน และควอร์ทสีชมพู เป็นต้น
รัตนชาติที่มีสีเขียวจะได้ผลดีกว่า แต่คาอร์ทสีชมพูที่มี
ราคาถูกก็ใช้ได้เช่นเดียวกัน
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วิธีใช้ ควรใช้แบบที่เป็นจี้อันใหญ่พอสมควร
ใช้สวมกับสร้อยคอยาว ให้ห้อยลงมาอยู่บริเวณกึ่งกลาง
ของหน้าอก และให้เนื้อของรัตนชาติแนบกับเนื้อของเรา
วิ ธี นี้ จ ะช่ ว ยทำ � ให้ ห ายใจคล่ อ งขึ้ น ไม่ ค่ อ ย
เหนื่อย อาการเจ็บหน้าอก หรือแน่นหน้าอกจะทุเลาลง
ใช้ได้กับโรคหัวใจทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นโรคหลอดเลือด
หัวใจ หัวใจโต หรือหัวใจเต้นผิดจังหวะ ฯลฯ ใครมีรัตน
ชาติที่กล่าวมาอยู่แล้วลองเอามาใส่ติดตัวเป็นประจำ� จะ
เห็นว่าอาการไม่สบายแต่เดิมทุเลาลงชัดเจน แต่ควรใช้
ร่วมกับการกินยาโรคหัวใจที่กินเป็นประจำ�อยู่แล้ว
3. เครียด กระวนกระวาย รัตนชาติที่ใช้จะ
เป็นกลุ่มสีฟ้า ม่วง เช่น อะความารีน อะเมอทีส เท
อร์คอยซ์ หรือไข่มุกก็ได้
วิธีใช้ จะใส่เป็นสร้อยติดคอ สร้อยสายยาว
ใส่เป็นจี้ หรือจะใส่เป็นสร้อยข้อมือก็ได้ ที่สำ�คัญต้อง
แนบเนื้อและถ้าให้มองเห็นด้วยรัตนชาติได้ก็ดี
รัตนชาติ ดังกล่าวจะทำ�ให้อารมณ์เย็นลง ลด
อาการหงุดหงิดฉุนเฉียว เหมาะสำ�หรับคนใจร้อน
4. นอนไม่หลับ ให้ใช้ลาปีส อะเมทีส หรือ
เทอร์คอยซ์
วิ ธี ใช้ ให้ เ อาสร้ อ ยคอติ ด ตะขอเป็ น วงกลม
เอาไปวางไว้บนหมอน แล้วนอนทับลงไป กะให้ศรีษะ
อยู่ในวงล้อมของสร้อย
ก่อนนอนก็กำ�หนดจิตให้อยู่กับความสวยงาม
และสีของสร้อย อย่าไปคิดเรื่องอื่น จนหลับไป วิธีนี้จะ
ช่วยทำ�ให้หลับง่ายขึ้น แม้จะตื่นขึ้นมากลางดึก ก็จะ
หลับต่อได้ง่ายกว่า จากประสบการณ์ลาปีสให้ผลดีที่สุด
แต่ต้องเป็นลาปีสที่มีความบริสุทธิ์ สีน้ำ�เงินเข้ม และมี
เส้นสีทองอยู่ในเนื้อ
5. ปวดศรีษะ ใช้กลุ่มสีเขียวหยก อะเวนทูลีน
มรกต, กลุ่มสีน้ำ�เงิน ลาปีส แซฟไฟร์, หรือสีชมพูก็ใช้ได้
วิธีใช้ หากปวดศรีษะไม่ว่าจากสาเหตุใด ให้
เอารั ต นชาติ ว างแนบไว้ กั บ ศรี ษ ะบริ เวณที่ ป วด เช่ น
ขมับ ท้ายทอย หรือกลางกระหม่อม นอนพักหลับตา
สักครู่ ประมาณ 20 นาที อาการปวดศรีษะจะทุเลาลง
ถ้ามีเป็นสร้อยจะเอาสร้อยวางไว้บนหมอนแล้วนอนลง
ให้ศรีษะอยู่ตรงกลางวงของสร้อยได้เช่นเดียวกัน

6. ความดันเลือดสูง ใช้สีเขียวและฟ้า เช่น
อะเวนทูลีน มรกต ลาปีส เทอร์คอยซ์ อะความารีน
หรือเซฟไฟร์ หรือสีม่วง อย่างอะเมอทีสก็ใช้ได้
วิธีใช้ จะใช้เป็นสร้อย หรือห้อยเป็นจี้ หรือ
เป็นสร้อยข้อมือก็ได้ ใส่เป็นประจำ� จะทำ�ให้ความดัน
เลือดไม่พลุ่นพล่าน และควบคุมความดันเลือดได้ดีกว่า
อย่างไรก็ตามยังคงต้องใช้ยาลดความดันเลือดควบคู่กัน
ไป
7. ข้ออักเสบ ใช้ควอร์ทใส ไหมทองคาร์เน
เลียน ปะการัง
วิธีใช้ เลือดรัตนชาติที่รูปนูนเป็นหลังเต่าหรือ
ที่เรียกว่าหลังเบี้ยจะดีที่สุด วิธีใช้ให้เอารัตนชาติ เช่น
ควอร์ทใสที่มีหลังนูนไปวางให้แนบเนื้อตรงข้อที่อักเสบ
เช่ น เข่ า อั ก เสบ ก็ ว างไว้ ข้ า งสะบ้ า ข้ า งละอั น วางไว้
ประมาณ 10-20 นาที เมื่ออาการปวดทุเลาลงจึงเอา
ออก ถ้าปวดข้อมือ จะใส่เป็นกำ�ไลหรือสร้อยก็ได้ เช่น
ใส่กำ�ไลคาร์เนเลียน กำ�ไลไหมทอง ถ้าปวดข้อนิ้วมือก็ใส่
แหวนทำ�จากปะการังเป็นต้น
8. ท้องอืด อาหารไม่ย่อย ใช้รัตนชาติกลุ่มสี
เหลือง ส้ม ได้แก่ ซีตรีน แก้วตาเสือ อำ�พัน คาร์เนเลียน
เป็นต้น
วิ ธี ใช้ เอารั ต นชาติ จ ะเป็ น สร้ อ ยหรื อ ผลึ ก
ธรรมชาติ หรือแบบหลังเต่า เอาไปวางไว้ที่หน้าท้องให้
สัมผัสกับเนื้อตรงบริเวณสะดือ ถ้ามีเป็นสร้อยอยู่แล้วก็
ขดเป็นวงวางตรงสะดือนั่นแหละ วางไว้สัก 10 - 20
นาที อาการอึดอัดในท้อง แน่นท้อง ปวดมวนจะหาย
ไป หรือจะเอารัตนชาติแช่น้ำ�แล้วดื่มด้วยก็ได้
9. แผลร้อนในในปาก ใช้ลาปีส
ถ้าใครเป็นแผลร้อนในในปากบ่อยๆ และรู้ตัว
ว่าเริ่มจะเป็น ให้เอาลาปีสอมไว้ในปากสัก 10-20 นาที
แล้วเอาออก อย่าลืมทำ�ความสะอาดรัตนชาติก่อนอม
10. ไข้สูง ใช้ทับทิม ทับทิมสามารถใช้ลด
ไข้ได้ โดยเฉพาะในเด็กเล็กที่มีไข้สูง
วิธีใช้ คือเอาน้ำ�แช่ทับทิมไว้สัก 20-30 นาที
แล้วให้เด็กดื่มน้ำ�นั้น หรือถ้าเป็นทับทิมรูปหลังเบี้ย ให้
เด็กกำ�ทับทิมเอาไว้ในมือ จะทำ�ให้อุณหภูมิลดลงกว่า
เดิม แต่อย่างไรเสียก็ต้องให้เด็กกินยาลดไข้ แต่ใน
ขณะที่ยาลดไข้ยังไม่ออกฤทธิ์ก็สามารถใช้ทับทิมช่วยได้

สมุนไพรบำ�บัดโรค

แน่นอนว่าคนไทยมีประสบการณ์ใช้สมุนไพร
บำ�บัดโรคมาช้านาน จะลองยกตัวอย่างการใช้ประโยชน์
จากสมุนไพรใกล้ตัวเพียงสังเขป รวมทั้งสารออกฤทธิ์ที่
พบในสมุนไพรนั้น ๆ จากห้องทดลอง ดังต่อไปนี้
สะเดา : สะเดาเป็นสมุนไพรที่คนโบราณใช้แก้ไข้หัวลม
มานานแล้ว เนื่องจากดอกสะเดาบานต้นฤดูหนาวซึ่ง
เป็นเวลาที่ไวรัสหวัดเพิ่มจำ�นวนอย่างรวดเร็ว และมัก
จะมีหวัด ไข้หวัดและไข้หวัดใหญ่ระบาด คนไทยใช้
ภู มิ ปั ญ ญากิ น สะเดากั บ น้ำ � ปลาหวานแก้ อ าการ
ตะครั่นตะครอ ปวดศีรษะ ซึ่งเป็นอาการคล้ายกับมีไข้
ต่ำ�ๆ โดยไม่ต้องพึ่งยาเคมีมานานแล้ว
ในตำ�รายาไทย หมอยาไทยใช้ก้านใบเป็นยา
แก้ไข้ทุกชนิด เปลือกต้นแก้อาการท้องเดิน แก้บิดที่ถ่าย
เป็นมูกเลือด ใช้ผลเป็นยาถ่ายพยาธิ แก้ริดสีดวง แก้
ปัสสาวะพิการ ใช้ดอกเป็นยาบำ�รุงธาตุ ใช้รากเป็นยา
แก้ไข้ ทำ�ให้อาเจียน
ยืนยันว่าคนไทย บรรพบุรุษไทยใช้สะเดาเป็น
อาหารมาเป็นพันปี จนกระทั่งสามารถใช้ประสบการณ์
ประมวลเอาสะเดามาใช้เป็นยา รักษาโรคพื้นๆ มานาน
เต็มที และไม่เคยมีใครตายจากการกินสะเดา หรือได้
รับผลข้างเคียงจากการกินสะเดาเป็นอาหารเลย
ปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์พบว่าในใบสะเดามี
สาร nimbolide ซึ่ ง มี ฤ ทธิ์ ฆ่ า เชื้ อ มาเลเรี ย ในหลอด
ทดลอง
ในเมล็ดและใบมีสาร azadirachtin มีฤทธิ์ใน
การฆ่าแมลง วิธีทำ�ยากำ�จัดแมลงให้ทำ�ดังนี้คือ เอาใบ
สะเดา ตะไคร้หอม และเหง้าข่าแก่มาอย่างละ 2 กก.
บดละเอียด หมักค้างคืนในน้ำ� 1 ปี๊บ แล้วกรองเอากาก
ออก นำ�น้ำ�ที่หมักได้ 300 - 500 ซีซีไปละลายในน้ำ�
1 ปี๊บ แล้วพ่นพืชผัก จะป้องกันแมลงและศัตรูพืชมา
รบกวน หากเก็บมากินก็จะไม่เป็นพิษต่อคน ผิดกับการ
ใช้สารเคมีในการฆ่าแมลง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสารก่อมะเร็ง
ทำ�ให้ไม่เข้าใจหน่วยงานของรัฐจริงๆ ว่า อะไร
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อคนห้ามใช้ แต่กลับจะให้ใช้สารเคมี
กำ�จัดแมลงซึ่งเป็นสารก่อมะเร็ง เพื่อทำ�ร้ายประชาชน
อย่างนั้นหรือ
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ขมิ้นชัน : คนไทย คนอินเดีย คนมาเลย์ คนอินโดเนเซีย
กินขมิ้นชันมาก็กว่าพันปีอีกนั่นแหละ จะมาห้ามอะไร
เอาในพศ. 2552 นี้
ตำ � รายาไทยใช้ เ หง้ า ของขมิ้ น ชั น รั ก ษาโรค
ผิวหนัง โดยเอาเหง้าสดมาฝนทาตุ่มยุงกัดในเด็ก ใช้ทา
ผื่น หรือทำ�เป็นผงผสมน้ำ� ใช้เหง้ารักษาโรคท้องอืด
ท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย ลดลมในท้อง และก็ไม่เคย
ได้ยินผู้ใหญ่พูดให้ฟังว่าขมิ้นชันเป็นอันตรายต่อคน ไม่มี
ใครกินแล้วตายสักหน่อย
ทุกวันนี้เราพบว่าในขมิ้นชันมีสาร curcumin
มีฤทธิ์เป็นยาปฏิชีวนะ ยับยั้งการเกิดหนอง สามารถใช้
ทาแผลพุ พ องในผื่ น ที่ เ กิ ด กั บ เด็ ก ปรากฏว่ า ได้ ผ ลดี
เทียบเท่าการใช้ยาปฏิชีวนะ ทั้งยังสามารถใช้ยับยั้ง
แบคทีเรียที่ทำ�ให้เกิดท้องเสีย โดยเฉพาะ E. coli จึง
สามารถใช้ขมิ้นชันรักษาอาการท้องเสียได้ผลดี
Curcumin ยั ง กระตุ้ น การหลั่ ง เมื อ กใน
กระเพาะอาหารและทางเดิ น อาหาร จึ ง สามารถใช้
รักษาแผลในกระเพาะอาหารได้ผล
น้ำ � มั น หอมระเหยในเหง้ า ขมิ้ น ชั น ยั ง มี ส าร
curcumin และ p-tolylcarbinol ใช้เพิ่มน้ำ�ย่อย และ
ขั บ น้ำ � ดี อ อกมามากขึ้ น เป็ น การใช้ ข มิ้ น ชั น ช่ ว ยย่ อ ย
อาหารดีขึ้น แก้อาการจุกเสียดโดยเฉพาะในผู้สูงอายุ ที่
กินไขมันมากเกินไป
ขิง : การทีข่ งิ พลอยติดร่างแหในประกาศฯ ฉบับนีก้ เ็ พราะ
สูตรยาฆ่าแมลงทีย่ กมาข้างต้นนัน่ แหละ แต่เราก็ปฏิเสธไม่
ได้ว่าขิงอยู่คู่ครัวไทยมานาน คนจีนก็กินขิง เขาเอาขิงมา
ต้มให้แม่ลูกอ่อนที่ให้นมเด็กกินด้วยซ้ำ� หากเป็นอันตราย
แล้วบรรพบุรุษของเราคงไม่สนับสนุนเอาขิงไปเพิ่มน้ำ�นม
กระมัง
ในตำ � รายาไทยใช้ เ หง้ า ขิ ง เป็ น ยาขั บ ลม แก้
อาเจียน แก้ไอ ขับเสมหะ ขับเหงื่อ
ปัจจุบันมีงานวิจัยพบว่าหากเอาขิงผงชงน้ำ�ให้
คนที่เมารถเมาเรือกิน ปรากฏว่าสามารถแก้อาการเมา
รถได้ดีกว่ายาแผนปัจจุบันกลุ่ม dimenhydrinate เสีย
อีก ถ้าขิงเป็นอันตราย คนเมารถเมาเรือที่อ่อนแอคง
ตายไปแล้วล่ะ

น้ำ � มั น หอมระเหยในขิ ง มี ส าร menthol,
borneol, fenchone, 6-shogoal และ 6-gingerrol
สารเหล่ า นี้ มี ป ระโยชน์ ต่ อ อวั ย วะของทางเดิ น อาหาร
ทั้งสิ้น ได้แก่
Menthol ช่วยขับลม แก้ท้องอืด ลมในท้อง
มาก การชงขิงผงดื่มจะช่วยแก้อาการแน่นท้อง ท้องอืด
เฟ้อได้ดี
borneol, fenchone และ 6-gingerrol ช่วย
ขับน้ำ�ดี จึงย่อยไขมันได้มากกว่า หากใครกินของมัน ๆ
แล้วท้องอืดก็ลองกินขิงดูจะแก้ปัญหาทางท้องนี้ได้
6-shogoal และ 6-gingerrol ซึ่งเป็นสารที่มี
รสเผ็ด จะช่วยลดการบีบตัวของลำ�ไส้ แก้อาการปวด
ท้องเกร็งได้ดี
ข่า : ตามตำ�รายาไทยใช้เหง้าข่าต้มน้ำ�ดื่มแก้ท้องอืดเฟ้อ
ขับลม ใช้เหง้าสดผสมเหล้าโรงทารักษาโรคผิวหนังที่
เกิดจากเชื้อราเช่นกลาก เกลื้อน
สารที่มีประโยชน์ทางยาของข่าคือน้ำ�มันหอม
ระเหย และ 1’ –acetoxychavicol acetate จาก
การรายงานของคณะเภสัชศาสตร์ ม.มหิดล ยืนยันว่า
ไม่มีพิษในขนาดที่ใช้ 250 เท่าของปริมาณที่ตำ�รายาไทย
ใช้ และไม่ก่อให้เกิดมะเร็ง
...แล้วใครที่ไหนมาบังอาจประกาศให้ข่าเป็น
สารอันตรายนะเนี่ย
พริก : ตำ�รายาไทยใช้พริกขับเสมหะ ลดไข้ แก้โรคตาน
ซางที่พบในเด็กพุงโร ก้นปอด นี่น่ะถ้าพริกมีอันตราย
เขาคงไม่ให้เด็กทีม่ ปี ญ
ั หาสุขภาพกินจริงหรือไม่ ปัจจุบนั มี
การใช้พริกผสมในยาขับลม และผสมเป็นขี้ผึ้งทาถูนวด
ปั จ จุ บั น นั ก วิ ท ยาศาสตร์ พ บว่ า ในพริ ก มี
capsaicin ซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ หากกินพริก
ป่น 1 ช้อนชาทุกวันจะมีผลต่อความสะอาดของหลอด
เลื อ ด สามารถป้ อ งกั น โรคหลอดเลื อ ดหั ว ใจ และ
อัมพาตได้ นอกจากนี้ capsaicin ยังสามารถใช้ป้องกัน
ความอ้วนได้ เนื่องจากจะช่วยยับยั้งวัฏจักรของการเกิด
ไขมันในร่างกาย

...พริกน่ะมันมีอันตรายตรงไหน ที่ว่าเป็นโรค
กระเพาะแล้วห้ามกินพริกน่ะ ฝรั่งเอาไปทำ�วิจัยแล้วพบ
ว่าคนที่เป็นโรคกระเพาะหากกินพริกป่นวันละ 1 ช้อน
ชานาน 1 ปี แผลในกระเพาะ หรือกระเพาะที่มีอาการ
อักเสบจะไม่เลวร้ายลงแต่ประการใด
แล้ ว ใครมาหาว่ า พริ ก เป็ น วั ต ถุ อั น ตรายล่ ะ
เห็นแต่ที่เป็นอันตรายก็กับหอยทากเท่านั้น ถึงตอนนี้
หากหอยทากอาละวาดกัดกินต้นไม้ในบ้าน ให้เอาพริก
ป่น 1 ช้อนโต๊ะละลายน้ำ�สัก 2-3 ลิตร พ่นต้นไม้เอาไว้
หอยทากที่ ตั ว นิ่ ม อ่ อ นจะรู้ สึ ก แสบลำ � ตั ว และไม่ ม า
รบกวนต้นไม้อีกเลย
คืน่ ช่าย : คืน่ ช่ายก็เป็นยา โดยเฉพาะคืน่ ช่ายสดๆ สามารถ
ใช้ลดความดันเลือดลงอย่างได้ผลทันตา ลองแบบนี้ไหม
ลองวัดความดันเลือดเอาไว้กอ่ น แล้วดืม่ น้�ำ คัน้ จากคืน่ ช่าย
สดๆ หลังจากนั้นสักครึ่งชัวโมงลองวัดความดันเลือด
ใหม่ดูซิ จะพบว่าความดันเลือดลดลงมาอย่างรวดเร็ว
เร็วกว่าการกินยาลดความดันเลือดเสียอีก
หากใครมีความดันเลือดสูงแล้วดื่มน้ำ�คื่นช่าย
วันละแก้ว จะคุมความดันเลือดได้ดีกว่าเดิม

กล่าวโดยสรุป

การแพทย์แผนธรรมชาติบำ�บัดเป็นการหวน
คืนสู่ธรรมชาติ เป็นการแพทย์ที่ไม่ใช้ยา แต่ใช้การปรับ
อาหาร เปลี่ยนกิจกรรมปฏิบัติในชีวิตประจำ�วัน ทั้งนี้
เพื่อต้านพิษอนุมูลอิสระ เพื่อเสริมภูมิต้านทาน เพื่อคืน
ความอ่อนเยาว์ให้กับร่างกาย และเพื่อบรรเทาอาการ
ของโรคเสื่อมที่เกิดขึ้นแล้ว
อย่างไรเสียการแพทย์แผนธรรมชาติหนีไม่พ้น
เรื่องของการกินข้าวกล้อง กินผักสด ผลไม้สดให้มากพอ
กินไขมันแต่น้อย กินเนื้อสัตว์แต่พอควร และกินแคล
เซี่ยมให้เพียงพอ โดยไม่ต้องพึ่งนมวัวและผลิตภัณฑ์จาก
นมวัว นอกจากนี้ควรเลี่ยงอาหารขยะ สารปนเปื้อนใน
อาหารและผงชูรส
ออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ ฝึกจิตสงบโดยใช้วิธี
การที่เหมาะกับตนเอง ทั้งนี้เพื่อคืนความสมดุลให้กับ
ร่างกาย การทำ�งานของระบบประสาทอัติโนมัติ และ

ระบบภูมิต้านทานจึงจะมีประสิทธิภาพกว่าเดิม สำ�หรับ
ผู้สูงอายุการออกกำ�ลังกายที่เหมาะสมคือการออกกำ�ลัง
กายในน้ำ� เช่น ไฮโดรแอโรบิก
การอดเพื่อล้างพิษควรทำ�เป็นระยะ เพราะ
เลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องมีการขับสารพิษอนุมูลอิสระออกจาก
ร่างกายเป็นพักๆ ด้วยการอดอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อ
ทำ�ให้ร่างกายปลอดพิษ ด้วยการอด 10 วันโดยทำ�ทุกปี
หรือไม่เช่นนั้นก็อดด้วยผลไม้อย่างเดียวทั้งวันทุกๆ 2
สัปดาห์ แล้วแต่ว่าวิธีไหนจะสะดวก
การสวนล้ า งลำ � ไส้ ใ หญ่ ก็ เ ป็ น การล้ า งพิ ษ
เพราะการกำ�จัดตะกรันของอุจจาระในลำ�ไส้ใหญ่ทิ้งไป
ทำ�ให้ลำ�ไส้ใหญ่สะอาด แหล่งของสารพิษหมดไป จะ
ทำ�ให้ร่างกายปลอดพิษกว่าเดิม แถมยังเป็นการป้องกัน
มะเร็งลำ�ไส้ใหญ่ไปในตัว
การสวนด้วยกาแฟก็ถือเป็นการเร่งตับให้ขับ
สารพิษรวมทั้งอนุมูลอิสระออกจากร่างกาย การทำ�ให้
ร่ า งกายทั้ ง ระบบสะอาดขึ้ น จะฟื้ น คื น ความอ่ อ นเยาว์
และเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย
การใช้พลังบำ�บัดด้วยพลังการสั่นสะเทือน ไม่
ว่ า จะเป็ น พลั ง สมาธิ การฝึ ก จิ ต สงบ การใช้ น้ำ � มนตร์
การฝังเข็ม การกดจุด การใช้รัตนชาติบำ�บัด และโฮมิโอ
พาที ก็มีผลในการลดอาการและบำ�บัดโรคเรื้อรัง
คนไทยใช้สมุนไพรมานาน จะใช้ร่วมกับวิธีการ
ทางธรรมชาติบำ�บัดอื่นๆ ก็ได้
ทั้ ง หมดนี้ เ ป็ น หลั ก การของธรรมชาติ บำ � บั ด
และต้องอาศัยการทำ�ทุกอย่างที่กล่าวมาข้างต้นพร้อม ๆ
กั น ไปเป็ น การแพทย์ แ บบองค์ ร วมเท่ า นั้ น จึ ง จะได้ ผ ล
โดยไม่ต้องพึ่งพายาที่เป็นสารเคมีแต่อย่างใด
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แนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษาแบบแพทย์พื้นบ้านล้านนา

โดยวิธีนวดตอกเส้น
เรื่อง : ชนินทร์ เขียวสนุก

ความเจ็บไข้ได้ป่วยนั้นเป็นสิ่งที่มนุษย์ทุกคน
ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ แต่ด้วยสัญชาตญาณพื้นฐานใน
การดำ�รงชีวิตของมนุษย์นั้นต้องดิ้นรนต่อสู้เพื่อดำ�รงไว้
ซึ่งชีวิตและเผ่าพันธุ์ของตนไว้ รวมทั้งพัฒนาความรู้ความ
สามารถของตนเพื่อนำ�ไปสู่ชีวิตและความเป็นอยู่ให้ดียิ่ง
ขึ้น และด้วยสัญชาตญาณดังกล่าวทำ�ให้มนุษย์เรียนรู้
จากประสบการณ์ที่พบเจอ พร้อมทั้งสั่งสมความรู้เพื่อ
ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสรรพสิ่งในธรรมชาติที่
สลั บ ซั บ ซ้ อ นโดยมนุ ษ ย์ไ ด้ทุ่ม เทความพยายามในการ
ทำ�ความเข้าใจต่อปรากฏการณ์ความเจ็บป่วยและโรค
ภัยที่คุกคามต่อชีวิตและสุขภาพ ชนชาติต่างๆ ล้วนแต่
สื บ ทอดประวั ติ ศ าสตร์ ข องคนมาจากอดี ต และผ่ า น
ประสบการณ์ การต่อสู้เพื่อแก้ปัญหาความเจ็บป่วยมา
ด้วยกันทั้งสิ้น

ภูมิปัญญาหรือองค์ความรู้ที่มนุษย์สังเคราะห์
ขึ้ น ในแต่ ล ะวั ฒ นธรรมได้ ถู ก สะสมและ สื บ ทอดเป็ น
แบบแผน ขนบธรรมเนี ย มประเพณี ป ฏิ บั ติ ที่ ผิ ด แผก
แตกต่างกันไป อันเป็นผลมาจากความคิด ความเชื่อ
และความเข้าใจทีม่ นุษย์มใี ห้ตอ่ สรรพสิง่ และปรากฏการณ์
ต่างๆ ตามความรับรู้ของตน มนุษย์ในแต่ละวัฒนธรรม
ซึ่งมีโลกทัศน์ที่แตกต่างกัน มีระบบวิธีคิด ความเชื่อที่ใช้
ทำ� ความเข้าใจและอธิบายปรากฏการณ์ความเจ็บป่วย
ที่แตกต่างกันออกไป (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์, 2535,
น.2) จนนำ�ไปสู่วิธีการป้องกันและรักษาสุขภาพในเวลา
ต่อมา
ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยหรืออาณา
บริเวณบางส่วนทีใ่ นอดีตเรียกว่า “ล้านนา” เป็นดินแดนที่
เต็มไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณี

บทความนี้ได้เรียบเรียงมาจากวิทยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต เรื่อง แนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษา แบบแพทย์พื้นบ้านล้านนา
โดยวิธีนวดตอกเส้น ของ นายชนินทร์ เขียวสนุก สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
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ทีง่ ดงาม รวมทัง้ ความรูแ้ ละภูมปิ ญ
ั ญาอันล้�ำ ค่าของศาสตร์
และศิลป์ที่มีอยู่มากมาย แพทย์พื้นบ้านล้านนาหรือ
หมอเมืองเป็นหนึ่งในความรู้และภูมิปัญญาที่สำ�คัญของ
ล้านนา ที่ได้รับการถ่ายทอดและสะสมเพิ่มเติมความรู้
มาเป็ น เวลาหลายร้ อ ยปี ม าแล้ ว ความผั น แปรทาง
ธรรมชาติ เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมที่เกิดขึ้นอยู่
ตลอดเวลาเป็นปัจจัยที่กลายเป็นตัวกำ�หนดวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ของแต่ละท้องถิ่นที่มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะ
อย่างยิ่งชาวล้านนาซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงอย่าง
ใกล้ชิดกับธรรมชาติและสิ่งเหนือธรรมชาติ ตามสภาพ
ภูมิประเทศและภูมิอากาศ สิ่งต่างๆ เหล่านี้ได้หล่อหลอม
รวมกั น เป็ น แนวคิ ด ในการดู แ ลรั ก ษาสุ ข ภาพพื้ น บ้ า น
(อัครพงศ์ อั้นทอง, 2549, น. 4) คำ�ว่า “หมอเมือง” แต่
เดิมล้านนาใช้คำ�ว่า “พ่อเลี้ยง” สำ�หรับเรียกผู้ที่มีความ
รู้ความชำ�นาญในการให้บริการด้านการรักษาสุขภาพ
ด้วยยาสมุนไพรและวิธีการแบบพื้นบ้านล้านนา ต่อมา
นิยมเรียกผู้ที่มีความรู้ความชำ�นาญและการให้บริการ
ด้านการรักษาสุขภาพด้วยยาสมุนไพรและวิธีการแบบ
พื้นบ้านล้านนาว่า หมอเมืองหรือหมอพื้นบ้าน (พรรณ
เพ็ญ เครือไทย, 2552, น.124) ประสบการณ์ในการ
รักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ ของคนล้านนาในอดีตถูกบันทึก
จดจำ � และรวบรวมขึ้ น มาเป็ น ความรู้ ท างการแพทย์
พื้นบ้านและถ่ายทอดองค์ความรู้ดังกล่าวให้อนุชนรุ่น
หลังอยู่ตลอดเวลา ความรู้ท างการแพทย์ห รือวิธีการ
รักษาโรคของคนล้านนานั้นมีอยู่หลากหลายวิธีการจึงส่ง
ผลให้มีหมอผู้ทำ�การรักษามีหลายประเภท เช่น หมอ
สมุนไพร หมอนวด หมอแหก หมอเสกเป่าหมอไสยศาสตร์
หมอทรงเจ้า หมอกระดูก เป็นต้น การจำ�แนกประเภท
ของหมอเมืองนั้นดูคล้ายกันกับหมอเฉพาะทางในแผน
ปัจจุบันซึ่งในความเป็นจริงแล้วหมอเมืองหนึ่งคนอาจจะ
ใช้วิธีการรักษาที่หลากหลายกว่านั้นได้อีกไม่จำ�กัดว่าจะ
ต้องอยู่ในประเภทใดประเภทหนึ่งเท่านั้น
หมอนวดตอกเส้นเป็นหมอเมืองอีกประเภท
หนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ป่วยที่มีอาการปวดเรื้อรัง
และอาการกระดูกทับเส้นมารับการบริการรักษา เนือ่ งจาก
อาการเจ็บป่วยดังกล่าว การรักษาแบบแพทย์แผนปัจจุบนั
มีค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลสูงซึ่งทำ�ให้ผู้ป่วยที่มี
รายได้น้อย ไม่สามารถเข้ารับการรักษากับแพทย์แผน
ปัจจุบันได้ และวิธีการรักษาส่วนใหญ่ใช้วิธีการผ่าตัด

ตามทีจ่ ดุ ทีป่ วด ทำ�ให้ผปู้ ว่ ยต้องพักรักษาและฟืน้ ฟูรา่ งกาย
เป็นเวลานาน หลังจากการรักษาและฟื้นฟูร่างกายแล้ว
ปรากฏว่าผู้ป่วยบางรายกลับมามีอาการปวดเช่นเดิมอีก
จึงทำ�ให้ผู้ป่วยหันมารับการรักษากับหมอนวดตอกเส้น
ซึ่งเป็นวิธีการรักษาแบบองค์รวมที่นอกจากจะรักษาใน
ทางกายภาพด้วยวิธีการนวด การตอกเส้นและการจ่าย
ยาสมุนไพรให้กลับไปรับประทาน ยังให้ความสำ�คัญกับ
การรักษาทางด้านจิตใจด้วยการประกอบพิธีกรรมหรือ
ใช้เวทย์มนต์คาถาในการรักษาผู้ป่วย
หลังเข้ารับการรักษาแล้วผลปรากฏว่าอาการ
เจ็บป่วยได้ทเุ ลาเบาบางลง บางรายก็รกั ษาอาการเจ็บป่วย
ได้อย่างหายขาด จึงนำ�ไปสู่ประเด็นปัญหาที่ว่าการรักษา
ในลักษณะดังกล่าวสามารถรักษาโรคให้ทเุ ลาหรือหายขาด
ได้หรือไม่ อย่างไร และนอกจากวิธีการรักษาดังกล่าว
แล้วยังมีอะไรที่อยู่เบื้องหลังในการรักษาโรคนั้นทุเลา
เบาบางหรือหายขาดได้โดยนำ�เอาแนวคิดทางอภิปรัชญา
และแนวคิ ด ทางจริ ย ศาสตร์ ม าศึ ก ษาวิ เ คราะห์ ใ นการ
รักษาโรคดังกล่าว
2. แนวคิดทางอภิปรัชญาและจริยศาสตร์
2.1 แนวคิดทางอภิปรัชญา
อภิ ป รั ช ญา (Metaphysics) เป็ น ปรั ช ญา
บริสุทธิ์ที่ก่อให้เกิดปรัชญาหรือศาสตร์ความรู้อื่นๆ ตาม
มา เป็นปรัชญาที่ศึกษาถึงความจริงอันเป็นพื้นฐานของ
โลกจักรวาล ในลักษณะทางกายภาพเป็นเบื้องต้นก่อน
ดั ง จะเห็ น ได้ จ ากนั ก ปรั ช ญายุ ค กรี ก โบราณที่ ไ ด้ ศึ ก ษา
ค้นหาถึง “ปฐมธาตุ” (First element) ของโลกและ
จักรวาลซึ่งได้ให้คำ�ตอบในลักษณะของสสาร เช่น ธาเลส
กล่าวว่า “น้ำ�” เป็นปฐมธาตุของทุกสรรพสิ่ง และได้มี
นักปรัชญาคนอื่นๆ ได้ให้คำ�ตอบเรื่องปฐมธาตุแตกต่าง
กันไป บ้างก็ว่าอากาศ บ้างก็ว่าไฟ บ้างก็ว่าดิน บ้างก็ว่า
ธาตุทั้ง 4 (ดิน,น้ำ�,ลม,ไฟ) บ้างก็ว่าสิ่งไร้ขอบเขตเป็น
ปฐมธาตุซึ่งทรรศนะที่กล่าวมานั้นได้แสดงถึงศักยภาพ
ทางสติ ปั ญ ญาของมนุ ษ ย์ ที่ พ ยายามครุ่ น คิ ด ค้ น หาคำ �
ตอบโดยไม่ ยึ ด ถื อ กั บ ความเชื่ อ เดิ ม ที่ ไ ม่ เ คยผ่ า น
กระบวนการทางความคิดที่เป็นเหตุผลมาก่อน (เดิมที
มนุษ ย์เชื่อว่า สรรพสิ่งเกิดขึ้นจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ
เช่น พระเจ้า เป็นต้น)
หลั ง จากที่ ไ ด้ แ สดงทรรศนะทางอภิ ป รั ช ญา
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เกี่ยวกับความจริงของโลก และจักรวาลไว้ในสสารที่เป็น
รูปธรรมปรากฏให้เห็นอยู่ทั่วไป มนุษย์เองยังไม่พอใจที่
จะต้องการหาคำ�ตอบให้ได้เพียงแค่นั้น ยังพยายามที่จะ
ค้นหาให้เข้าไปในสิ่งที่มองไม่เห็น ลึกลับ เหนือธรรมชาติ
เป็นนามธรรม ด้วยกระบวนการทางความคิดอย่างเป็น
ระบบและมีเหตุผล
กล่าวโดยสรุปว่า อภิปรัชญาไม่เพียงศึกษาแค่
ความจริงแท้ (Reality) ของโลกและจักรวาลเท่านั้น ยัง
ศึ ก ษาถึ ง ความจริ ง แท้ ข องสิ่ ง ที่ อ ยู่ เ หนื อ ธรรมชาติ อั น
ล่วงพ้นวิสัยของ ประสาทสัมผัสทั้ง 5 ไว้ด้วยเช่นกัน
กล่าวคือ ศึกษาถึงภาวะหรือสัต (Being) และการมีอยู่
(Existence) ของสิง่ ต่างๆ โดยทีว่ ทิ ยาศาสตร์ยงั ไม่สามารถ
ศึกษาได้ เช่น พระเจ้า จิต วิญญาณ เป็นต้น
แนวคิดทางอภิปรัชญาได้แบ่งออกเป็นอีก 3 แนวคิด
หลักที่สำ�คัญ คือ
1) แนวคิ ด สสารนิ ย ม หรื อ วั ต ถุ นิ ย ม
(Materialism) เป็นแนวคิดที่เชื่อว่า สสารเป็นสิ่งที่แท้
จริงสามารถรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสทั้ง 5 อยู่ภายใต้
เงื่อนไขของพื้นที่ (Space) และเวลา (Time) เป็นต้น
กำ�เนิดหรือปฐมธาตุ (First element) ของโลก จักรวาล
และมองว่ า มนุ ษ ย์ มี ร่ า งกายอั น เป็ น วั ต ถุ ป ระกอบด้ ว ย
กลไกต่างๆ สลับซับซ้อนมากและสามารถทำ�งานได้ดุจ
เครื่ องจั กรกล ส่ วนจิ ตไม่มีจริงและมองว่าเป็น เพียง
ปรากฏการณ์ของสสารเท่านั้น
2) แนวคิ ด อสสารนิ ย ม หรื อ จิ ต นิ ย ม
(Idealism) เป็นแนวคิดที่ตรงข้ามกับสสารนิยม เป็น
แนวคิดทีเ่ ชือ่ ว่าจิตเป็นความจริงสูงสุดเพียงสิง่ เดียวเท่านัน้
เป็นสิ่งที่ไม่มีรูปร่างและไม่เปลี่ยนแปลง สามารถรับรู้ได้
จิตนิยมมีความเชื่อว่ามนุษย์ประกอบด้วยกายกับจิตโดย
จิ ต เป็ น ตั ว การสำ � คั ญ ที่ ทำ � ให้ ม นุ ษ ย์ มี ค วามรู้ สึ ก นึ ก คิ ด
เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้ และมีอิสระจากกายสามารถบังคับให้
กายกระทำ�อย่างไรก็ได้ตามความต้องการของจิต
3) แนวคิดธรรมชาตินิยม (Naturalism) เป็น
แนวคิดที่อยู่กึ่งกลางเพื่อประนีประนอมระหว่างแนวคิด
จิตนิยมและวัตถุนิยมที่ บางแง่ก็เห็นด้วยกับสสารนิยม
และบางแง่ ก็ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ จิ ต นิ ย มโลกและชี วิ ต มาจาก
ธรรมชาติและถูกจัดระเบียบให้เป็นไปตามกฎธรรมชาติ
(Law of Nature) และยังมองว่ามนุษย์มีทั้งร่างกาย
และจิตวิญญาณซึ่งมีความสำ�คัญเท่ากัน
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นอกจากนี้ อ ภิ ป รั ช ญายั ง ได้ ศึ ก ษาถึ ง แนวคิ ด
เกี่ยวกับวิญญาณ ขวัญ พลังลึกลับไสยศาสตร์ และกรรม
ซึง่ เป็นแนวคิดปลีกย่อยมาจากแนวคิดจิตนิยมโดยสามารถ
สรุปสาระสำ�คัญพอสังเขปได้ ดังนี้
แนวคิดเกี่ยวกับวิญญาณ หรือ วิญญาณนิยม
(Animism) เป็นแนวคิดที่เชื่อในการมีอยู่ของวิญญาณ
โดยเชื่อว่าวิญญาณมีอยู่ในร่างมนุษย์ เป็นตัวตนที่แท้
ของคน เป็นอมตะไม่แตกสลายแม้ร่างกายได้ถึงแก่ความ
ตายไปแล้วก็ตาม นอกจากเชือ่ ว่ามีวญ
ิ ญาณอยูใ่ นร่างกาย
ของมนุษย์แล้วยังเชื่ออีกว่ามีวิญญาณสิงสถิตตามสถานที่
ต่างๆ เช่น ต้นไม้ ภูเขา ก้อนหิน เป็นต้น
แนวคิดเรื่องขวัญเป็นความเชื่อดั้งเดิมในกลุ่ม
สังคมและวัฒนธรรมไท ทีเ่ ชือ่ ว่า ในส่วนต่างๆ ของร่างกาย
นั้นมีขวัญประจำ�อยู่ หากขวัญได้ออกจากร่างกายก็จะ
ทำ�ให้เกิด ความเจ็บป่วยขึ้นจึงต้องมีการทำ�พิธีเรียกขวัญ
หรือสู่ขวัญกลับคืนมาเพื่อให้ร่างกายหายจาก โรคภัยไข้
เจ็บกลับมามีสุขภาพแข็งแรงเช่นเดิม
แนวคิดเรื่องพลังลึกลับและไสยศาสตร์เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่เชื่อว่าโลกมีพลังแฝง อันลึกลับ ล่องลอย
อยู่ทั่วไป เป็นพลังกลางๆ นำ�มาใช้ประโยชน์ก็ได้ นำ�มา
ใช้ทำ�ร้ายบุคคลที่ตน ไม่พึงประสงค์ก็ได้ และพลังนี้ไม่มี
ชี วิ ต จิ ต ใจ เป็ น พลั ง แบบธรรมชาติ แท้ ๆ ใครสามารถ
ควบคุ ม ได้ ก็ ไ ด้ รั บ ประโยชน์ ม หาศาล แต่ มี วิ ธี ก ารใช้
แตกต่างกัน
ลั ก ษณะเฉพาะของไสยศาสตร์ คื อ การใช้
เวทย์มนตร์คาถา วัตถุสิ่งของ และพิธีกรรมต่างๆ เพื่อใช้
(manipulate) อำ�นาจที่เร้นลับให้เป็นประโยชน์ตาม
ความต้องการของมนุษย์ใน กรณีเฉพาะหน้าต่างๆ ที่
เกิดขึ้น เช่น การรักษาโรคภัยไข้เจ็บ การดูฤกษ์ยาม
การเสดาะเคราะห์ เสน่ห์ ยาแฝด สักลงยันต์ วัตถุมงคล
ด้วยพิธีและเวทย์มนตร์คาถาเพื่อให้เกิดอานุภาพให้ผล
มหาอุด เมตตามหานิยม แคล้วคลาด คงกระพันชาตรี
แสดงอิทธิปาฏิหาริย์ ตลอดจนการใช้สิ่งเหล่านี้เพื่อให้
โทษแก่ผู้อื่นเรียกกันว่า ยาสั่ง ของ คุณ หรือคุณไสย
(เสรี พงศ์พิศ, 2549, น.287)
แนวคิ ด เรื่ อ งกรรมเป็ น แนวคิ ด ที่ สำ � คั ญ ทาง
พระพุทธศาสนา กรรม คือ การกระทำ�ที่มีเจตนา เมื่อ
กระทำ�สิ่งใดสิ่งหนึ่งลงไปแล้ว หากเกิดจากการกระทำ�ที่
มีเจตนาดีก็จะเป็นกรรมดี (กุศลกรรม) หากเกิดจากการก

ระทำ� ที่มีเจตนาชั่วก็จะเป็นกรรมชั่ว (อกุศลกรรม) และ
ผู้ที่กระทำ�ก็ย่อมได้รับผลตามการกระทำ�ดังกล่าว
คำ�ว่า กรรม ความหมายตามรากศัพท์ คือ
การกระทำ� แต่ความหมายโดยเนื้อความหรือโดยอรรถ
ระบุลงไปอีกชั้นหนึ่งว่า การกระทำ�ที่มีเจตนา การกระ
ทำ�ที่มีเจตนา คือ กรรม คำ�ว่า ทำ�มีทั้งกาย วาจา ใจ
การคิดด้วยใจอย่างเดียว ยังไม่ลงมือทำ�หรือยังไม่พูด
ออกมา บางคนอาจเห็นว่า ไม่สำ�คัญเพราะคิดอยู่ในใจ
ไม่มใี ครรู้ แต่ทางพระพุทธศาสนาถือว่าเป็นสำ�คัญเป็นการ
เริ่มต้นที่ปรุงแต่งให้แสดงออกทางกายวาจาต่อไป

ของมนุษย์ว่าอย่างไหนถูกหรือผิด ควร หรือไม่ควรนั้นมี
อยู่ 2 แนวคิด คือ สัมพัทธนิยม (Relativism) เป็นแนวคิด
ทีเ่ ชือ่ ว่าการกระทำ�ไม่ได้ดหี รือชัว่ ถูกหรือผิดอย่างแน่นอน
ตายตัวมันเอง ดี ชั่ว ถูก ผิด ของการกระทำ�ขึ้นอยู่กับ
สภาพแวดล้อมที่กระทำ� กล่าวอีกอย่างหนึ่ง คือ ดี ชั่ว
ถูก ผิด เปลี่ยนแปลงไปตามสภาพแวดล้อมที่กระทำ� จึง
มีค่าทางจริยธรรมและเกณฑ์การตัดสินจริยธรรมมิได้มี
อยู่อย่างแน่นอนตายตัว แต่ขึ้นอยู่กับบุคคลหรือสังคม
ส่วนอีกแนวคิดหนึ่ง คือ สัมบูรณ์นิยม (Absolutism)
เป็นแนวคิดที่เชื่อว่าค่าทางจริยธรรมเป็นสิ่งที่แน่นอน
ตายตัว และมีอยู่เป็นอิสระจากความคิด มีอยู่โดยไม่ขึ้น
2.2 แนวคิดทางจริยศาสตร์
กับบุคคล สถานที่ และเวลา มันมีอยู่ด้วยตัวของมันเอง
แนวคิ ด ทางจริ ย ศาสตร์ เ ป็ น แนวคิ ด ที่ ศึ ก ษา ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือตามสภาพสังคม จึง
ความประพฤติของมนุษย์ว่าการกระทำ�ในลักษณะใดที่ ทำ�ให้ดี ชั่ว ถูก ผิด จึงเป็นสิ่งที่แน่นอนตายตัว
ถือว่ามีคุณค่า ควรแก่การยกย่องสรรเสริญว่าเป็นการ
แนวคิดทางปรัชญาที่ได้กล่าวมาในเบื้องต้นนี้
กระทำ�ที่ดี รวมทั้งแสวงหาความดีสูงสุดของชีวิตมนุษย์ ผูว้ จิ ยั ได้น�ำ มาวิเคราะห์การรักษาโรค แบบแพทย์พนื้ บ้าน
หรือแสวงหาจุดมุ่งหมายของชีวิตแม้ว่าแต่ละคนมีจะมี ล้านนาโดยวิธีนวดตอกเส้นซึ่งมีวิธีการรักษาด้วยการบีบ
จุดมุ่งหมายสูงสุดหรืออุดมคติของชีวิตที่แตกต่างกันโดย นวดตรงบริเวณที่มีอาการปวดด้วยการนวดแบบธรรมดา
สามารถสรุปแนวคิดที่เป็นอุดมคติของมนุษย์ไว้ ดังนี้
หรือนวดด้วยการลงน้ำ�มันสมุนไพร จากนั้นก็ใช้ไม้ค้อน
แนวคิดสุขนิยม (Hedonism) เป็นแนวคิดที่ ซึ่งทำ�มาจากไม้เนื้อแข็งตอกที่ลิ่มไม้เพื่อไล่เส้นโดยตอก
มองว่าความสุขเป็นความดีสูงสุด เป็นจุดมุ่งหมายของ ทัง้ เส้นใหญ่และเส้นย่อยเพือ่ ทีจ่ ะทำ�ให้เส้นเอ็น เส้นเลือด
ชีวิตที่มนุษย์ทุกคนควรแสวงหา และการจะมีความสุข และกล้ า มเนื้ อ ได้ เ กิ ด การคลายตั ว หรื อ กล่ า วอี ก อย่ า ง
ได้จะต้องพยายามกำ�จัดความทุกข์ยากให้ได้ การแสวง หนึ่งว่าเป็นการตอกเส้นเพื่อให้เส้นคลายตัวแล้วจึงมา
ความสุขที่แท้จริงคือการละเว้นความทุกข์ให้ห่างไกล ตอกเน้นเฉพาะจุดที่เจ็บป่วยหรือเส้นที่มีความสัมพันธ์
เป็นการแสวงหาความสุขทางกาย ซึ่งตรงกันข้า มกับ กับการรักษา
แนวคิดอสุขนิยม (Non-Hedonism) ทีม่ องว่าการแสวงหา
หลั ง จากนวดตอกเส้ น เสร็ จ หมอผู้ ทำ � การ
ความสุขเพื่อตอบสนองความต้องการของร่างกายเท่านั้น รักษาอาจจะใช้วิธีการรักษาแบบอื่นเข้ามารักษาร่วมกัน
ไม่ใช่ความสุขที่แท้จริง มนุษย์ควรแสวงหาความสุขทาง กับการนวดตอกเส้นอีกด้วย เช่น การเช็ด การแหก
ด้านจิตใจจึงนับว่าเป็นความดีสูงสุด เป็นความสุขที่แท้ การย่ำ�ขาง การประคบสมุนไพร การเผายา เป็นต้น
จริง เช่น แสวงหาความสงบของจิตใจกับแสวงหาความ และยังมีการจัดยาสมุนไพรให้กลับไปรับประทาน พร้อม
รู้ นอกจากนีย้ งั มีอกี แนวคิดหนึง่ ทีป่ ระนีประนอมระหว่าง ทั้งแนะนำ�ให้ผู้ป่วยงดรับประทานอาหารที่แสลงโรคใน
แนวคิดสุขนิยมและอสุขนิยม คือ แนวคิดมนุษยนิยม ซึ่ง ช่วงเวลาที่ทำ�การรักษาอยู่
มองว่ามนุษย์ควรแสวงหาความสุขทางร่างกาย ความรู้
การรักษาโรคแบบแพทย์พื้นบ้านล้านนาโดย
และความสงบทางจิตใจไปพร้อมๆ กัน เนือ่ งจากสิง่ เหล่านี้ วิธนี วดตอกเส้นมีลกั ษณะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพแบบ
มีคุณค่าในตัวเองทั้งสิ้น แนวคิดมนุษยนิยมจึงให้ความ องค์รวม คือ นอกจากใช้วิธีการรักษาแบบกายบำ�บัด
สำ�คัญระหว่างกายกับจิตเท่าเทียมกัน จึงควรสนองความ เช่ น การนวด การตอกเส้ น การประคบหรื อ เผายา
ต้องการของร่างกายให้สมดุลกับจิตใจ
สมุนไพร การจัดยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยรับประทาน และ
นอกจากนี้แนวคิดทางจริยศาสตร์ยังได้กล่าว การให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องอาหารการกินแล้ว ยังได้ใช้วิธี
ถึ ง เกณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ความประพฤติ ห รื อ การกระทำ � การรักษาแบบจิตบำ�บัด คือ การรักษาผู้ป่วยด้วยการ
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เสริมสร้างขวัญและกำ�ลังใจ เช่น มีการใช้คาถาอาคม
ประกอบกันกับการนวด การตอกเส้น การเสกน้ำ�มนต์
การเรียกขวัญ การทำ�บุญอุทศิ ส่วนกุศลเพือ่ ขออโหสิกรรม
จากเจ้ากรรมนายเวร รวมไปถึงการประกอบพิธีกรรม
อื่ น ๆ มาใช้ บำ � บั ด รั ก ษาโรคร่ ว มกั น กั บ การรั ก ษาทาง
ร่างกายด้วยเช่นกัน เมื่อนำ�เอาแนวคิดทางปรัชญาที่ได้
กล่าวในเบื้องต้นมาเป็นกรอบในการศึกษา วิเคราะห์ ถึง
กระบวนการรั ก ษาโรคดังกล่าวโดยสามารถวิเคราะห์
แนวคิดทางปรัชญาที่ปรากฏอยู่ได้ ดังนี้

และการยอมรับในอำ�นาจของพระเจ้าหลายองค์ซึ่งพบ
ในการกล่าวอ้างและร้องขออำ�นาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหล่า
นั้นเข้ามาช่วยในการรักษาผู้ป่วย
และยังพบว่ามีการนำ�เอาวิชาโหราศาสตร์มา
ใช้ในการรักษาผู้ป่วยที่เรียกว่า โหราเวช ซึ่งแสดงถึง
ความเชื่อในโชคชะตาราศีที่ว่า ดวงดาวได้มีอิทธิพลต่อ
วิ ถี ชี วิ ต มนุ ษ ย์ ใ นเรื่ อ งความเจ็ บ ไข้ ไ ด้ ป่ ว ยด้ ว ยการ
คำ�นวนวิธีการทางโหราศาสตร์หาความสัมพันธ์ดวงดาว
กับตำ�แหน่งที่ดวงดาวโคจรอยู่ในดวงชะตาผู้ป่วยและ
แปลความหมายจากความสัมพันธ์ดังกล่าวออกมาโดยที่
3. วิเคราะห์แนวคิดทางปรัชญาในการรักษาโรคโดย ดวงดาวสามารถบ่งบอกได้ว่าโรคที่เป็นอยู่เกิดจากสาเหตุ
วิธีนวดตอกเส้น
ใด พร้อมทั้งวิธีการบำ�บัดรักษาโรคอีกด้วย จากวิธีการ
จากการศึกษาแนวคิดเชิงปรัชญาในการรักษา ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเจ็บป่วยนั้นมีสาเหตุ
แบบแพทย์พื้นบ้านล้านนา โดยวิธีการนวดตอกเส้นพบ มาจากอำ�นาจหรือพลังบางอย่างทีม่ องไม่เห็นเป็นผูก้ ระทำ�
ว่ามีแนวคิดทางอภิปรัชญาทีว่ า่ ด้วยเรือ่ งสิง่ เหนือธรรมชาติ โดยผ่านการตีความหมายของดวงดาวแต่ละดวงทีม่ คี วาม
จิต วิญญาณ พลังลึกลับ ไสยศาสตร์ และกรรมในการ สัมพันธ์กันในดวงชะตาของผู้ป่วย
รักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้น โดยแนวคิดดังกล่าวเป็น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า ในการรั ก ษาโรคด้ ว ยวิ ธี
แนวคิดที่อยู่เบื้องหลังของสาเหตุการเกิดและการรักษา นวดตอกเส้นได้ใช้การดูเมื่อและการนั่งทางในมาเป็นวิธี
โรคภัยไข้เจ็บของมนุษย์ แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ การวินิจฉัยหาสมมุติฐานของการเกิดโรคโดยที่การดูเมื่อ
แสดงให้เห็นได้ในเชิงประจักษ์ก็ตาม แต่ได้สะท้อนผ่าน เป็ น วิ ธี ที่ ห มอเมื อ งนิ ย มใช้ ม ากกว่ า โหราเวชเนื่ อ งจาก
ทางกระบวนการรักษาโรคเพื่อแสดงให้เห็นถึงร่องรอย เป็นวิธีที่ใช้การคำ�ณวนที่ง่ายไม่ซับซ้อนและยังพบอีกว่า
ให้เป็นที่ปรากฏอยู่ซึ่งสามารถสรุปสาระสำ�คัญไว้ดังนี้
หมอบางคนมี ก ารใช้ วิ ธี ก ารนั่ ง ทางในเข้ า มาใช้ ใ นการ
ในการรั ก ษาโรคด้ ว ยวิ ธี น วดตอกเส้ น ได้ พ บ วิ นิ จ ฉั ย หาสาเหตุ ข องการเกิ ด โรคและวิ ธี ก ารรั ก ษา
แนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือธรรมชาติปรากฏอยู่กล่าวคือ เมื่อไม่สามารถใช้วิธีการปกติธรรมดาและโหราเวชได้
หมอผู้ รั ก ษาได้ มี ก ารกล่ า วถึ ง สิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ต นเคารพ หมอที่จะใช้วิธีการดังกล่าวต้องมีการปฏิบัติสมาธิเพื่อ
นับถือทั้งฝ่ายพุทธและพราหมณ์-ฮินดูดังได้ปรากฏอยู่ ฝึกฝนจิต จนสามารถวินิจฉัยหาสาเหตุและวิธีการรักษา
ในบทไหว้ ครู ของหมอซึ่งก่อนทำ�การรักษาหมอจะทำ� ได้ ทั้งสองวิธีการนี้จะถูกนำ�มาใช้ก็ต่อเมื่อโรคที่เป็นอยู่
การไหว้ ค รู เ พื่ อ ร้ อ งขออำ � นาจจากสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ห้ ช่ ว ย นั้นมีความสัมพันธ์กับสิ่งเหนือธรรมชาติ เช่น ผี คุณไสย
ปกปักรักษาตัวของหมอให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายต่างๆ การทำ�ผิดจารีตประเพณีหรือข้อห้ามในสังคม (ขึด) และ
เช่น ภูตผีวิญญาณและคุณไสย รวมทั้งช่วยขจัดปัดเป่า กรรม
อุปสรรคต่างๆ ที่เกิดขึ้นในขณะทำ�การรักษาผู้ป่วย ทำ�ให้
ในกระบวนการรักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้น
การรักษาโรคนั้นสำ�เร็จลุล่วงไปด้วยดี และยังดลบันดาล นั้น นอกจากผู้วิจัยจะพบเห็นแนวคิดเกี่ยวกับสิ่งเหนือ
ให้ผู้ป่วยหายจากโรคภัยไข้เจ็บอีกด้วย การกล่าวถึงสิ่ง ธรรมชาติ แ ล้ ว ยั ง ได้ ป รากฏแนวคิ ด เรื่ อ งจิ ต วิ ญ ญาณ
ศักดิส์ ทิ ธิน์ ัน้ ได้แสดงให้เห็นถึงความเชือ่ และความศรัทธา และขวัญอีกด้วย ด้วยความที่สังคมของชาวล้านนาเป็น
ของมนุษย์ที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ที่มีอยู่อย่างมากมาย สังคมที่มีความเชื่อในการนับถือผี ดังนั้น จึงทำ�ให้การ
เป็นสภาวะเหนือธรรมชาติและไม่สามารถรับรู้ด้วยทาง รักษาโรคด้วยวิธีการนวดตอกเส้นซึ่งเป็นการรักษาโรค
ประสาทสัมผัสทั้งห้า ซึ่งความเชื่อดังกล่าวนี้ได้สะท้อน แบบพื้นบ้านล้านนาได้มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับความ
ให้เห็นร่องรอยความเชื่อของมนุษย์ได้ตั้งอยู่บนพื้นฐาน เชื่อดังกล่าวในแง่ที่อาการเจ็บป่วยนั้นเกิดจากผีเป็นผู้
แนวคิดพหุเทวนิยม (Polytheism) ที่เชื่อในการมีอยู่ กระทำ�โดยจำ�แนกออกเป็น 2 ประเภท คือ ผีที่ให้ทั้ง
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คุณและโทษ กับผีทีใ่ ห้โทษเพียงอย่างเดียว จากการศึกษา
กระบวนการรักษาโรคด้วยวิธีการดังกล่าวพบว่าสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการกระทำ�ของผีมีน้อยมาก
แต่ยังมีปรากฏอยู่บ้าง การรักษาด้วยการนวดตอกเส้น
เป็นเพียงการบรรเทาอาการเจ็บ ปวดเท่า นั้น หากจะ
รักษาให้หายต้องมีการนำ�เอาการรักษาแบบอื่นๆ เข้ามา
ร่วมรักษาอีกด้วย นอกจากนี้ยังพบว่าขึดและอุบาทว์
แปดประการก็เป็นสาเหตุของการเกิดโรคได้เช่นกัน
ความเชื่ อ เรื่ อ งผี ค รู เ ป็ น อี ก ความเชื่ อ หนึ่ ง ที่
ปรากฏอยู่ในกระบวนการรักษาโรคดังกล่าว โดยเชื่อว่า
วิญญาณของครูบาอาจารย์ยงั คอยดูแลปกปักรักษาลูกศิษย์
ให้มคี วามเจริญก้าวหน้าในวิชาชีพและขจัดปัดเป่าอุปสรรค
ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะทำ�การรักษาผู้ป่วยแม้ว่าครูบา
อาจารย์ที่เคยถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ล่วงลับไปแล้วก็ตาม
ทั้งความเชื่อที่ว่าผีเป็นผู้กระทำ�ให้เกิดความเจ็บป่วยและ
ความเชื่อเรื่องผีครูได้ตั้งอยู่บนฐานแนวคิดวิญญาณนิยม
(Animism) ที่เชื่อว่าวิญญาณเป็นตัวตนที่แท้จริง เป็น
อมตะ มีอยูใ่ นร่างกายของมนุษย์ เมือ่ ถึงเวลาตายร่างกายก็
แตกสลายลงไป แต่ วิ ญ ญาณนั้ น ยั ง คงอยู่ ไ ม่ มี ก าร
เปลี่ ย นแปลง และวิ ญ ญาณยั ง มี พ ลั ง อำ � นาจสามารถ
ดลบันดาลให้คุณและโทษต่อมนุษย์ได้อีกด้วย แนวคิด
ดังกล่าวได้สะท้อนถึงความเชื่อเรื่องการมีอยู่ของชีวิต
หลังความตายของมนุษย์แม้ว่าจะเป็นสิ่งที่ไม่สามารถ
แสดงให้เห็นเป็นเชิงประจักษ์ได้ แต่การที่มนุษย์เชื่อเช่น
นั้นเพราะได้มีประสบการณ์ส่วนตัวในเรื่องวิญญาณ เช่น
การนอนหลับและฝันว่าตัวเองนั้นอยู่ในเหตุการณ์ในฝัน
ทั้งที่ตนเองนอนหลับอยู่ การตายแล้วฟื้นคืนมา รวมทั้ง
การพบเห็นวิญญาณตามสถานที่ต่างๆ ในรูปแบบต่างๆ
ซึ่งประสบการณ์เหล่านี้เป็นสิ่งยืนยันและสนับสนุนให้
มนุษย์มีความเชื่อเช่นนี้สืบไป
แนวคิ ด เรื่ อ งขวั ญ ที่ เ ป็ น ความเชื่ อ ดั้ ง เดิ ม ใน
กลุ่มสังคมและวัฒนธรรมไท โดยเชื่อว่าร่างกายมนุษย์
นอกจากจะแบ่งแยกองค์ประกอบได้ 2 ประการ คือ
กายกับจิตแล้ว ยังมีขวัญซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของจิตที่เป็น
พลังเชื่อมโยงระหว่างกายกับจิตด้วยการทำ�หน้าที่ประจำ�
และควบคุ ม การทำ � งานของอวั ย วะต่ า งๆ ในร่ า งกาย
หากขวัญออกจากร่างกายก็จะทำ�ให้เกิด ความเจ็บป่วย
จึงต้องทำ�พิธีเรียกขวัญกลับคืนมาเพื่อให้หายจากความ
เจ็ บ ป่ ว ย ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ขวั ญ นี้ ไ ด้ มี ป รากฏใน

กระบวนการรักษาโรคด้วยวิธนี วดตอกเส้นหลังจากทำ�การ
รักษาทางกายบำ�บัด คือ เสร็จสิ้นการนวดตอกเส้นเป็น
ที่เรียบร้อยแล้ว หมออาจจะทำ�การหนขวัญ คือ การผูก
ข้อมือเรียกขวัญให้กลับคืนมา บางครั้งก็ทำ�พิธีเรียกขวัญ
หรือบายศรีสู่ขวัญให้กับผู้ป่วยด้วยการพรรณนาโวหารที่
มีการใส่ระบำ�หรือขับเป็นทำ�นองเสนาะที่ไพเราะเพื่อ
เรียกเอาขวัญที่ประจำ�แต่ละอวัยวะให้กลับคืนสู่ร่าง การ
ที่เรียกขวัญด้วยการใส่ระบำ�หรือขับเป็นทำ�นองเสนาะ
นั้นมีความเชื่อว่าขวัญนั้นชอบเสียงที่ไพเราะ ชอบการ
ปลอบประโลม เมื่อได้ยินการเรียกขวัญที่ไพเราะแล้วจะ
ได้รีบกลับมาอย่างรวดเร็ว ความเชื่อดังกล่าวได้มีความ
สัมพันธ์กันในการรักษาโรคด้วยวิธีนวดตอกเส้นในแง่ที่
ว่านอกจากจะรักษาทางร่างกายแล้ว ยังได้มีการเยียวยา
ทางด้านจิตใจเพื่อสร้างสมดุลให้กับจิตใจ เมื่อจิตใจมี
ความสมดุลแล้วร่างกายก็มีความสมดุลตามไปด้วย
แนวคิดเรื่องพลังลึกลับและไสยศาสตร์เป็นอีก
แนวคิดหนึ่งที่ได้ปรากฏอยู่ในกระบวนการรักษาโรคดัง
กล่าว ในเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษา คือ ไม้ค้อนกับ
ลิ่มตอกเส้น ซึ่งวัสดุที่นำ�มาใช้นอกจากทำ�มาจากไม้เนื้อ
แข็งแล้วยังต้องเป็นไม้ที่ถูกฟ้าผ่าหรือไม้ตายพราย และ
เขาสัตว์ เช่น เขาควายเผือกที่ถูกฟ้าผ่าตายและงาช้าง
การที่นำ�เอาวัสดุเหล่านี้มาเป็นอุปกรณ์ในการรักษาโรค
เนื่องจากมีความเชื่อว่ามีพลังอำ�นาจสามารถรักษาโรค
โดยเฉพาะโรคที่เกิดจากสิ่งเหนือธรรมชาติเป็นผู้กระทำ�
โดยที่ ไ ม้ ฟ้ า ผ่ า ได้ ถู ก มองผ่ า นทางปรากฏการณ์ ท าง
ธรรมชาติว่าเป็นการแสดงถึงอำ�นาจหรือพลังที่มาจาก
ท้องฟ้าอันเป็นที่สถิตของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ดังนั้น ฟ้าผ่าจึง
เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงอำ�นาจที่มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่
อยู่เบื้องบนและได้ส่งผ่านลงมายังโลกด้วยปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติดังกล่าว สำ�หรับเขาสัตว์ (เขาควายเผือก
และงาช้าง) ที่นำ�มาใช้ก็เชื่อว่าสัตว์ดังกล่าวมีพลังอำ�นาจ
ลึกลับบางอย่าง ด้วยเหตุดังกล่าวจึงทำ�ให้เขาสัตว์มีความ
ศักดิ์สิทธิ์ มีพลังที่สามารถปัดเป่าโรคภัยไข้เจ็บได้
นอกจากจะปรากฏความเชื่ อ พลั ง ลึ ก ลั บ ใน
อุปกรณ์ที่ใช้ในการรักษามีพลังอำ�นาจสามารถรักษาโรค
การรักษาโรคด้วยวิธดี งั กล่าวยังได้มกี ารนำ�เอาคาถาอาคม
มาใช้ ใ นการรั ก ษาโรคโดยเชื่ อ ในอานุ ภ าพคาถานั้ น ว่ า
สามารถขจัดปัดเป่าอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากสิ่งเหนือ
ธรรมชาติ สาเหตุที่เชื่อว่าคาถาอาคมมีความศักดิ์สิทธิ์
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สามารถรักษาโรคได้เพราะคำ�ที่ใช้ในคาถาส่วนใหญ่มา
จากภาษาบาลี-สันสกฤตมีความสัมพันธ์กนั กับทางศาสนา
คือ ภาษาทั้งสองได้ใช้จดบันทึกคำ�สอนของทางศาสนา
พุทธและบทสวดสรรเสริญเทพเจ้าของศาสนาพราหมณ์
-ฮิ นดู โ ดยที่ คำ � สอนหรื อ บทสวดถือว่าเป็น ถ้อยคำ�อัน
ศักดิ์สิทธิ์ และคำ�บางคำ�หรือคาถาบางคาถาได้กล่าวอ้าง
และขออำ � นาจากสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ห รื อ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ
เหตุการณ์บางเหตุการณ์ในทางศาสนาไม่เพียงแต่การใช้
คาถาอาคมเท่านัน้ ผูว้ จิ ยั ยังพบอีกว่ามีการนำ�เอาพิธกี รรม
ต่างๆ มาใช้ร่วมกับการนวดตอกเส้น เช่น การรดหรือ
อาบน้ำ�มนต์ พิธีบายศรีสู่ขวัญ พิธีส่งเคราะห์ พิธีส่งแถน
บูชาเทียน เป็นต้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของหมอว่า
โรคที่ เ ป็ น อยู่ นั้ น เหมาะที่ จ ะใช้ พิ ธี ก รรมแบบใดเข้ า มา
ช่วยรักษา
สำ � หรั บ แนวคิ ด เรื่ อ งกรรมผู้ วิ จั ย พบว่ า ได้
ปรากฏอยู่ในการรักษาโดยวิธีนวดตอกเส้น เมื่อโรคที่
เป็นอยู่นั้นรักษาด้วยวิธีการต่างๆ จนสุดความสามารถ
ของหมอแล้ ว อาการเจ็ บ ป่ ว ยยั ง ไม่ ทุ เ ลาเบาบางหรื อ
หายขาดได้ โรคนั้นจะถูกวินิจฉัยว่ามีสาเหตุมาจากกรรม
ที่ผู้ป่วยเคยกระทำ�ไว้ในอดีต โดยกรรมที่เป็นสาเหตุของ
โรคนั้นมาจากการทำ�ปาณาติบาต คือการฆ่าสัตว์ รวม
ไปถึงการเบียดเบียนสัตว์ให้ได้รับทุกขเวทนา กรรมดัง
กล่าวจะส่งผลให้ผูป้ ว่ ยได้รบั ความทุกข์ทรมานด้วยอาการ
เจ็บป่วยเรื้อรังอยู่ตลอดเวลา เมื่อวินิจฉัยได้ว่าโรคที่เกิด
ขึ้นมีสาเหตุมาจากกรรม ก่อนทำ�การรักษาหมอจะให้ผู้
ป่ ว ยทำ � พิ ธี ข ออโหสิ ก รรมจากเจ้ า กรรมนายเวรพร้ อ ม
แนะนำ�ให้ไปทำ�บุญถวายสังฆทาน ปล่อยสัตว์หรือไถ่
ชี วิ ต สั ต ว์ และปฏิ บั ติ ธ รรมเพื่ อ อุ ทิ ศ ผลบุ ญ ไปให้
เจ้ากรรมนายเวรเพื่อขออโหสิกรรมไม่ผูกเวรต่อกันอีก
ซึ่งการกระทำ�ดังกล่าวได้สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อที่ว่า
“อำ�นาจบุญ” สามารถทำ�ให้ผลของกรรมที่กำ�ลังรับอยู่
เบาบางลงหรือทำ�ให้ผลกรรมนั้นไม่ส่งผลต่อไปอีกด้วย
การหมั่นสร้างกุศลกรรมให้มากๆ เพื่อให้กลายเป็น “อุป
ฆาตกรรม” คือ เป็นกรรมทีร่ นุ แรงสามารถตัดรอนกรรมที่
กำ�ลังรับผลอยู่นั้นให้สิ้นสุดลงซึ่งทำ�ให้อาการเจ็บป่วย
นั้นทุเลาหรือหายขาดไปในที่สุด
นอกจากการศึ ก ษาพบว่ า มี แ นวคิ ด ทาง
อภิปรัชญาได้ปรากฏในกระบวนการรักษาโรคด้วยวิธี
นวดตอกเส้นแล้ว ยังได้พบอีกว่ามีแนวคิดทางจริยศาสตร์

48 ร่มพยอม

ปรากฏร่ ว มอยู่ ด้ ว ยเช่ น กั น ในเรื่ อ งคุ ณ สมบั ติ ข องหมอ
ข้อปฏิบัติและข้อห้ามทั้งของหมอผู้รักษาและผู้ป่วย การ
ที่จะมาเป็นหมอทำ�การรักษาผู้คนนั้นจะต้องเป็นผู้ที่การ
มีจิตใจที่ประกอบไปด้วยความเมตตา กรุณา คุณสมบัติ
ดังกล่าวได้ตรงกับหลักพรหมวิหาร 4 ซึ่งเป็นหลักธรรม
ทางพระพุทธศาสนาซึง่ อธิบายว่า เมตตาคือการปรารถนา
ให้ผู้อื่นมีความสุข และกรุณาคือการช่วยเหลือผู้อื่นให้
พ้ น จากความทุ ก ข์ และการมี ใจรั ก ในวิ ช าชี พ ของตน
คุณสมบัติทั้งสองนี้เป็นคุณสมบัติเบื้องต้นที่จะนำ�ไปสู่
คุณสมบัติอื่นๆ เช่น มีความซื่อสัตย์ในวิชาชีพของตน
และไม่เอารัดเอาเปรียบผูป้ ว่ ย รวมถึงการศึกษาหาความรู้
ทางการแพทย์พื้นบ้านแขนงอื่นๆ เพิ่มเติม เป็นต้น ซึ่ง
คุณสมบัติดังกล่าวจะนำ�ไปสู่การเป็นหมอที่ดีมีคุณภาพ
ในการรักษาต่อไป
ผู้ ที่ จ ะมาเป็ น หมอนวดตอกเส้ น นั้ น นอกจาก
จะมีคุณสมบัติที่กล่าวไว้ในเบื้องต้นอยู่ก่อนแล้ว ยังมีข้อ
ปฏิบัติที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัย
และเจริญจิตภาวนาอยู่เป็นประจำ� รวมทั้งดำ�รงตนอยู่
ในศีล 5 ข้อ และพรหมวิหาร 4 นอกจากนี้ความกตัญญู
กตเวทิตาและเคารพเชื่อฟังคำ�สอนของบิดามารดาและ
ครูบาอาจารย์เป็นข้อปฏิบัติที่สำ�คัญอีกประการหนึ่งที่
หมอต้องปฏิบัติโดยเคร่งครัด เมื่อหมอปฏิบัติตามข้อ
ปฏิบัติเหล่านี้ถือว่าเป็นหมอที่ดีเพราะข้อปฏิบัติดังกล่าว
มาจากหลั ก ธรรมคำ � สอนทางศาสนาซึ่ ง โดยปกติ ห ลั ก
ธรรมคำ�สอนเองย่อมส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติละเว้นจากความ
ชั่วหรือพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและดำ�รงอยู่ในศีลธรรม
อันดีงามไปในตัว
ในส่ ว นข้ อ ห้ า มที่ ห มอนวดตอกเส้ น ต้ อ งห้ า ม
ล่วงละเมิดนั้นมีอยู่ 3 ลักษณะ คือ ข้อห้ามที่เกี่ยวข้อง
กับสิง่ เหนือธรรมชาติ ข้อห้ามทีเ่ กีย่ วข้องกับจรรยาบรรณ
แพทย์ และข้อห้ามทีเ่ กีย่ วข้องกับอาหารการกิน ข้อห้ามที่
ได้กล่าวมานี้หมอนวดตอกเส้นจะไม่ล่วงละเมิด หากมี
การละเมิดในข้อห้ามก็จะมีผลเสียต่อตัวหมอทันที ซึ่ง
ข้อห้ามแต่ละอย่างมีผลเสียที่แตกต่างกัน คือ หากละเมิด
ในข้ อ ห้ า มที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ สิ่ ง เหนื อ ธรรมชาติ ที่ เรี ย กว่ า
“ผิดครู” เช่น ห้ามรับประทานอาหารในงานศพ ห้าม
รับประทานฟักหม่น (ฟักเขียว) ผักปลัง หยวกกล้วย
ห้ามลอดราวตากผ้า ก็จะทำ�ให้หมอนัน้ เกิดความเจ็บป่วย
ขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุและคาถาอาคมที่ได้ร่ำ�เรียน

มาก็จะเสื่อมลง หากละเมิดในข้อห้า มที่เกี่ยวข้องกับ
จรรยาบรรณแพทย์ เช่น ห้ามอวดอ้างตนว่าเป็นหมอที่มี
ความรู้เหนือกว่าหมอคนอื่นๆ และห้ามเสนอตัวเข้าไป
รักษาคนโดยไม่มีการร้องขอ ห้ามเอาลูกเลี้ยง (ผู้ป่วย)
มาเป็นภรรยา และห้ามลวนลามผู้ป่วยในขณะทำ�การ
รั ก ษา ก็ จ ะมี ผ ลทำ � ให้ ห มอขาดความน่ า เชื่ อ ถื อ และ
เสื่ อ มเสี ย ชื่ อ เสี ย งลงทั น ที และหากละเมิ ด ข้ อ ห้ า มที่
เกีย่ วข้องกับอาหารการกิน คือ เว้นการรับประทานอาหาร
ที่แสลงต่อโรค เช่น เนื้อวัว ควาย หรือผักบางชนิด เช่น
ชะอม ผักกระถิน เป็นต้น ก็ยอ่ มมีผลทำ�ให้หมอมีสขุ ภาพ
ร่างกายไม่แข็งแรงได้ ข้อห้ามที่ได้กล่าวมานี้ หมอนวด
ตอกเส้นจะต้องไม่ลว่ งละเมิด แต่หากได้ประมาทพลัง้ เผลอ
ล่วงละเมิดลงไปต้องรีบแก้ไขทันทีดว้ ยการจัดพานดอกไม้
ธูปเทียน และน้ำ�ขมิ้นส้มป่อยไปขอขมากับขันครูที่วาง
อยู่บนหิ้งพระหรือหิ้งครูที่จัดทำ�ไว้โดยเฉพาะ ทั้งนี้ใช้ได้
กับข้อห้ามทีเ่ กีย่ วข้องกับสิง่ เหนือธรรมชาติเท่านัน้ สำ�หรับ
ข้อห้ามที่เกี่ยวข้องกับจรรยาบรรณแพทย์นั้นหมอนวด
ตอกเส้นห้ามล่วงละเมิดอย่างเด็ดขาด หากล่วงละเมิดก็
จะเกิดผลเสียดังที่กล่าวมาและไม่สามารถแก้ไขในผล
เสียที่จะเกิดขึ้นได้
ข้ อ ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ห้ า มทั้ ง หมดที่ ไ ด้ ก ล่ า วใน
เบื้องต้นพบว่าคุณสมบัติ ข้อปฏิบัติและข้อห้ามในบางข้อ
ของหมอเป็นสิ่งที่ “ต้อง” ปฏิบัติ หรือ “ห้าม” ละเมิด
หากไม่ปฏิบัติหรือ ล่วงละเมิดก็จะถูกมองว่าเป็นหมอที่
ไม่ดี ไร้คุณธรรมจริยธรรม และขาดจากคุณสมบัติของ
การเป็นหมอรักษาผูป้ ว่ ยอีกต่อไป ซึง่ แสดงให้เห็นถึงเกณฑ์
การตัดสินทางจริยธรรมในเรื่องดังกล่าวมีค่าเป็น แบบ
สัมบูรณ์นิยม (Absolutism) คือเป็นกฎเกณฑ์ที่แน่นอน
ตายตัวที่ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคล เวลา สถานที่ สามารถตัดสิน
ได้ว่าการกระทำ�ของหมอนั้นดีหรือชั่ว ควรกระทำ�หรือไม่
นอกจากนี้ยังอีกพบว่าในกระบวนการรักษา
โรคด้วยวิธีดังกล่าวมีข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ป่วยที่
ควรปฏิบัติตามที่หมอได้แนะนำ�มี 2 ลักษณะ คือ ข้อ
ปฏิ บั ติ แ ละข้ อ ห้ า มเพื่ อ การดู แ ลรั ก ษาอาการเจ็ บ ป่ ว ย
เช่น การรับประทานยาสมุนไพร และงดรับประทานที่
แสลงต่อโรคในช่วงที่ทำ�การรักษา (เนื้อวัว, ควาย,ไก่
ปลาดุก ปลาที่ไม่มีเกล็ด กบ เขียด อาหารหมักดอง
อาหารทะเลสุรา ฯลฯ) กับข้อปฏิบัติเพื่อขออโหสิกรรม
จากเจ้ากรรมนายเวร ได้แก่ การทำ�บุญถวายทานและ
ปฏิบัติธรรม

ข้อปฏิบัติและข้อห้ามของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่หมอ
ผู้รักษาได้แค่แนะนำ�ว่า “ควร” ปฏิบัติเท่านั้น ทั้งนี้ขึ้น
อยู่กับดุลพินิจของผู้ป่วยเองว่าจะปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติ
ก็ตาม จากข้อความทีก่ ล่าวมานีไ้ ด้แสดงให้ถงึ ค่าจริยธรรม
ที่เป็นสัมพัทธ์นิยมส่วนบุคคล (Individual Relativism)
ที่ ม องว่ า การกระทำ � ใดจะเป็ น การกระทำ � ที่ ดี ห รื อ ชั่ ว
หรือเป็นสิ่งที่ควรกระทำ�หรือไม่นั้นก็ขึ้นอยู่กับบุคคลจะ
เป็นผู้ตัดสินหรือให้คุณค่าในข้อปฏิบัติและข้อห้ามเหล่า
นั้นเอง
4. สรุป

การรักษาแบบพื้นบ้านล้านนาโดยวิธีนวดตอก
เส้นมีลักษณะเป็นการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่
นอกจากจะมีการรักษาทางร่ายกาย หรือ กายบำ�บัด
ที่ทำ�การรักษาด้วยการนวด การตอกเส้น การย่ำ�ขาง
การประคบยาสมุนไพร การจัดยาสมุนไพรให้ผู้ป่วยกลับ
ไปรับประทาน และการให้คำ�แนะนำ�ในเรื่องอาหารการ
กิ น ยั ง มี ก ระบวนการรั ก ษาผู้ ป่ ว ยทางด้ า นจิ ต ใจหรื อ
จิตบำ�บัด คือ การรักษาผู้ป่วยด้วยการเสริมสร้างขวัญ
และกำ�ลังใจ เช่น การใช้คาถาอาคมประกอบกันกับการ
นวด การตอกเส้น การเสกน้ำ�มนต์ การเรียกขวัญ การ
ทำ�บุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อขออโหสิกรรมจาก เจ้ากรรม
นายเวร และการประกอบพิธีกรรมต่างๆ มาใช้บำ�บัด
รักษาโรคร่วมกันกับการรักษาทางร่างกาย
เมื่ อ นำ � เอาแนวคิ ด ทางปรั ช ญาเข้ า ไปศึ ก ษา
วิเคราะห์การรักษาโรคดังกล่าวพบว่า ได้ปรากฏแนวคิด
เชิงปรัชญาอยู่ 2 แนวคิด คือ แนวคิดทางอภิปรัชญา
และแนวคิดทางจริยศาสตร์ โดยแนวคิดทางอภิปรัชญา
สามารถจำ�แนกได้อีก 4 แนวคิด คือ 1. แนวคิดเกี่ยวกับ
สิ่งเหนือธรรมชาติ, 2. แนวคิดจิต วิญญาณ และขวัญ,
3. แนวคิดเรือ่ งพลังลึกลับและไสยศาสตร์ และ 4. แนวคิด
เรื่องกรรม สำ�หรับแนวคิดทางจริยศาสตร์ได้ปรากฏอยู่
ในเรื่องของคุณสมบัติของหมอ รวมไปถึงข้อปฏิบัติและ
ข้อห้ามทัง้ ของหมอผูร้ กั ษาและผูป้ ว่ ยโดยมองว่าคุณสมบัติ
ข้อปฏิบตั ิและข้อห้ามในบางข้อของหมอเป็นสิ่งที่ “ต้อง”
ปฏิบัติ หรือ “ห้าม” ละเมิด แต่สำ�หรับข้อปฏิบัติและ
ข้อห้ามของผู้ป่วยเป็นสิ่งที่หมอแนะนำ�ว่า “ควร” ปฏิบัติ
เท่านั้น ผู้ป่วยจะปฏิบัติหรือไม่ อย่างไร ก็ขึ้นอยู่กับ
ดุลพินิจของผู้ป่วยเอง
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ต้นโชค

เรื่องและภาพ : ผศ.มาณพ มานะแซม
ชื่อพื้นเมืองเรียกว่า “โชค” หรือ “มะโจ๊ก”
ชื่อไทย เรียกว่า “ตะคร้อไข่”
ชื่อพ้อง (Synonyms) Sehleichera trijuga Willd.
ชื่อวงศ์ (Family) SAPINDACEAE
ชื่อการค้า (Trade name) Gyo, Lac Tree, Ceylon Oak
ชาวล้านนา เชื่อถือว่าเป็นต้นไม้แห่งความเป็น
ศิริมงคล หากใครปลูกไว้ในอาณาบริเวณบ้านหรือพื้นที่
อันเหมาะสม จะบังเกิดโชคลาภความมั่งคั่งและความ
เป็นศิริมงคลแก่ตน ดังนั้นเมื่อมีพิธีกรรมดีงาม อาทิ พิธี
สืบชะตา ขึ้นบ้านใหม่ เจ้าของพิธีจะนำ�ใบที่สวยสมบูรณ์
ของต้นโชค มาใส่ไว้ในพิธีกรรมนั้นด้วย
สำ � หรั บ “โชค” ต้ น นี้ ไ ด้ เ กิ ด ขึ้ น ในอาณา
บริเวณศูนย์กลางและถือเป็นต้นไม้ศิริมงคลที่มีอายุเก่า
แก่ อ ยู่ คู่ กั บ พื้ น ที่ ข องสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แห่งนี้มายาวนาน นอกจากนี้
ต้นโชค ของสำ�นักส่งเสริมฯ ยังมีลักษณะพิเศษคือบริเวณ
โคนลำ � ต้ น ได้ เ กิ ด มี โ พรงธรรมชาติ ที่ ส ามารถทะลุ ผ่ า น
กลางลำ�ต้นได้ ดังนั้นจึงเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว
เมื่อได้เข้าชม หมู่พิพิธภัณฑ์เรือนล้านนาโบราณในสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมแห่งนี้แล้ว จะนิยมมาอธิฐานแล้ว
โยนเหรียญเข้าไปในโพรงของต้นโชค เพื่อให้บังเกิดโชค
ลาภขึ้นกับตนเอง
ต้ น โชคสามารถขึ้ น ได้ ทั่ ว ไปในเขตป่ า เบญจ
พรรณที่ สู ง จากระดั บ น้ำ�ทะเลประมาณ 100 – 600
เมตร และจะผลัดใบแล้วผลิใบใหม่เป็นสีแดงสว่างสดใส
ทั้งต้นระหว่างเดือนมีนาคม - พฤษภาคม หลังจากนั้น
จะออกดอกเบ่งบานเป็นช่อคล้ายหางกะรอกสีขาวอม
เขียว ในอินเดียจะนิยมใช้ต้นโชคสำ�หรับเพาะเลี้ยงครั่ง
ได้ดี ส่วนเปลือกใช้เป็นยาสมานท้อง แก้ท้องร่วง ชาว
ภาคเหนือและอีสานจะนิยมรับประทานผลเป็นของกิน
เล่นเพราะมีรสชาติเปรี้ยวอมหวาน ในส่วนของเมล็ดนั้น
ก็จะนำ�มาสกัดเป็นน้ำ�มัน ที่ใช้ทาแก้ผมร่วงได้

Ceylon Oak
by V.Svetsreni

It is a Lanna belief that Ceylon Oaks
is a tree of good fortune so to have the
tree in the yard or in the compound will
bring wealth and prosperity. The leaves
are also traditionally used as part of the
ceremonial offering in auspicious occasions.
This particular Ceylon Oak or “Ton
Choke” is one of many significant trees in
the compound of the Center for the
Promotion of Arts and Culture. One of its
striking features is the hole which goes
through its trunk.
Ceylon oaks are commonly found in
deciduous forests of Asia at around 100 600 meters above sea-level. They shed
their old leaves and produce red new leaves
once a year between March and May,
usually follow by the period of flowering.
The flowers are white with green tinge.
The bark of Ceylon Oak is used in
Ayurvedic medicine to treat stomach
problems and the oil in the seed is used
to treat hair-loss. In India, the trees are
usually used to cultivate lac. In Thailand
people in the North and the Northeast eat
the fruit which is very sour.

ผลโชค
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Ceylon Oak’s fruits

ต้นโชค
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ข่าวประชาสัมพันธ์

PR News

คอลัมน์ ของกิ๋นบ้านเฮา
เรื่อง สุนทร บุญมี

ไข่คว่ำ�

ไข่เป็นอาหารยอดนิยมของคนทุกภาค นำ�มา
ประกอบอาหารชนิดใดก็อร่อย   คนล้านนาในสมัยก่อนมี
วิธคี ดิ สร้างสรรค์อาหารประเภทไข่ได้อย่างวิจติ รลงตัวและ
เหมาะสมในเมนูที่มีชื่อว่า “ไข่คว่ำ�” ซึ่งเป็นการนำ�เอาไข่เป็ดต้มสุกมาผ่าครึ่งแล้วควักเอาเนื้อไข่ออกมาผสมกับเครื่อง
ปรุงและหมูสับ โดย ไม่ให้เปลือกไข่แตกแล้วนำ�เอาส่วนผสมทั้งหมดบรรจุในเปลือกไข่นำ�ไปนึ่งให้สุก จากนั้นนำ�ไป
ทอดอีกครั้งในลักษณะของการคว่ำ�ไข่ด้านที่มีส่วนผสมลง จึงเป็นที่มาของคำ�ว่า “ไข่คว่ำ�” อาหารชนิดนี้ค่อนข้างจะ
ใช้เวลาในการปรุงเป็นขั้นตอนตั้งแต่ ต้ม นึ่ง ทอด แต่เมื่อทำ�เสร็จแล้วจะเป็นอาหารที่อร่อยคุ้มค่ากับเวลา เด็กๆจะ
ชอบทานส่วนผู้ใหญ่มักจะนิยมนำ�ไปเป็นของแนมอาหารประเภทน้ำ�พริกต่างๆ วิธีทำ�ไข่คว่ำ�มีดังนี้ครับ
ส่วนผสม
ไข่เป็ด
5
ฟอง
เนื้อหมูสับ
1/2
ถ้วยตวง
รากผักชีหั่น
2
ช้อนชา
กระเทียมแกะ
6
กลีบ
พริกไทยเม็ด
1
ช้อนชา
เกลือป่น
1
ช้อนชา
ซีอิ้วขาว
1
ช้อนโต๊ะ
แป้งหมี่หรือแป้งสาลี
1
ถ้วยตวง
น้ำ�สะอาด
1/3
ถ้วยตวง
ต้นหอมผักชีหั่น 2
ช้อนโต๊ะ
น้ำ�มันพืช
3
ถ้วยตวง
วิธีทำ�		
1. ต้มไข่ให้สุกแล้วตักออกพักไว้ในน้ำ�เย็น แล้วผ่าครึ่งตามยาวใช้ช้อนตักเนื้อไข่ออกโดยไม่ให้เปลือกไข่แตก
2. โขลกรากผักชี เกลือ กระเทียมและพริกไทยให้ละเอียดแล้วนำ�ไปผสมกับไข่ที่สับหยาบๆและเนื้อหมูบดนวดเคล้าให้
เข้ากันกับต้นหอมผักชีหั่นฝอย ปรุงรสด้วยซีอิ้วขาว
3. นำ�ส่วนผสมที่ได้ไปบรรจุในเปลือกไข่ให้เต็มโดยให้นูนขึ้นเล็กน้อย นำ�ไปเรียงในรังถึงแล้วนึ่งให้สุก พักไว้
4. ผสมแป้งหมี่หรือแป้งสาลีกับน้ำ�สะอาด โดยเติมน้ำ�ทีละน้อยนวดให้เข้ากันพอข้นและแป้งไม่เป็นเม็ด นำ�ไข่ที่นึ่งลง
ชุบแป้งคว่ำ�หน้าลงทอดในกระทะจนเป็นสีเหลืองทองตักขึ้นพักไว้
5. จัดเรียงลงจานพร้อมเสิร์ฟ
หมายเหตุ 1. อาจใช้แป้งทอดสำ�เร็จรูปแทนแป้งหมี่ได้
2. หากต้องการให้กรอบนานให้ใช้น้ำ�ปูนใสแทนน้ำ�สะอาด
3. ใช้ไข่ไก่ก็ได้แต่ไข่เป็ดเนื้อจะเหนียวกว่าง่ายต่อการบรรจุและเปลือกไข่เป็ดจะไม่เปราะแตกง่าย
* อาจารย์สุนทร บุญมี อาจารย์ประจำ�โรงเรียนธีรการท์บ้านโฮ่ง จ.ลำ�พูน
ที่มาภาพ: http://library.cmu.ac.th/ntic/lannafood/detail_lannafood.php?id_food=173
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ทำ � บุ ญ เมื อ งและสื บ ชะตาเมื อ ง : คณะผู้ บ ริ ห าร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีทำ�บุญเมืองและสืบชะตา
เมื อ งประจำ � ปี ๒๕๕๔ ณ หน่ ว ยพิ ธี ป ระตู ส วนดอก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หล่อเทียนพรรษา : คณะผู้บริหารและบุคลากร สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภช
เทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๔
ในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาธรรม โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ ศั ก ดิ์ อั ง กสิ ท ธิ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในการจัดพิธีครั้งนี้

ฟ้อ นบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือ นโบราณ : รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะนำ� เป็นประธานใน
พิธีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนอารักษ์เรือนโบราณ ในวันที่
๒๖ มิ ถุ น ายน ๒๕๕๔ ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณ
ล้านนา

พุทธวิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของชาวล้านนา : สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายพิเศษเรื่อง พุทธ
วิถีในฤดูกาลเข้าพรรษาของชาวล้านนา พร้อมการสาธิต
วิถีของชาวล้านนาในเทศกาลเข้าพรรษา โดย พระครู
อดุลสีลกิตติ์ และ สนั่น ธรรมธิ วันพุธที่ ๑๓ กรกฎาคม
๒๕๕๔ โดยมีผเู้ ข้าร่วมโครงการฯ และผูร้ บั ฟังการถ่ายทอด
สดการบรรยายดังกล่าวผ่านทางคลื่นวิทยุ ๑๐๔.๕ วัด
ฝายหิน
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มุทิตาจิต อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์ : สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และกลุ่มคนรักอาจารย์เครือมาศ จัดพิธี
ทำ�บุญ แด่อาจารย์เครือมาศ วุฒิการณ์ เพื่อแสดงมุทิตา
จิต อุทิศส่วนกุศล ครบ ๘ ปี แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ณ
เรือนไทลื้อ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๘ สิงหาคม
๒๕๕๔

แสดงละครหุ่น ต้อนรับนักท่องเที่ยว : คณะละครหุ่น
ฮอบบีฮัท จัดการแสดงละครหุ่นเรื่อง สุวรรณหอยสังข์
เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เข้ามาเยี่ยมชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๗ สิงหาคม
๒๕๕๔

บวชเนกขั ม มจาริ ณี : มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำ�เนินงาน
ส่ ง เสริ ม ศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
จัดพิธีทำ�บุญและพิธีบวชเนกขัมมจาริณี
จำ�นวน ๑๓๐ คน เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศล เนือ่ งในวโรกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมพรรษา
ครบ ๗๙ พรรษา (๑๒ สิงหามหาราชินี)
โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิ
ทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการฯ และมี ผู้
อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าวรายงาน ในวันที่ ๑๑
สิงหาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีระยะเวลาในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่ ๑๑-๑๓ สิงหาคม
๒๕๕๔ ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวัง
ธาร ตำ�บลป่าไผ่ อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เป็นตัวแทนผู้เข้า
ร่วมปฏิบัติกล่าวนำ�ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม
๒๕๕๔
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ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนวชิรวิทย์ฝ่าย
มัธยม : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
คณะครูและนักเรียนจากชุมนุมโตยฮอยล้านนา โรงเรียน
วชิรวิทย์ฝ่ายมัธยม จำ�นวน ๔๐ คน ที่เข้าศึกษาเยี่ยมชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๖ กันยายน
๒๕๕๔

ต้ อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาภาควิ ช าสถาปั ต ยกรรมจาก
Singapore Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ : สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับนักศึกษาภาควิชาสถาปัตยกรรมจาก Singapore
Polytechnic ประเทศสิงคโปร์ จำ�นวน ๒๐ คน โดย
การนำ�ของ Mr.Kelly Lee Wai Kin อาจารย์ประจำ�
ภาควิชาสถาปัตยกรรมจาก Singapore Polytechnic
เข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษาเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณ ในวันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ต้อนรับคณะกรรมการสำ�นักงานรับรองมาตรฐานและ
ประเมินคุณภาพการศึกษา : ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์
เศวตเศรนี ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสำ�นักฯ
ให้การต้อนรับคณะกรรมการสำ�นักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา (สมศ.) ที่เข้าตรวจเยี่ยม
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ในวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๔
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ต้อนรับเจ้าหน้าที่จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และ
คณะนั ก ท่ อ งเที่ ย วชาวญี่ ปุ่ น : สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่
จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่และคณะนักท่องเที่ยว
ชาวญี่ปุ่น โดยเป็นกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเที่ยวแบบพำ�นักระยะยาวและคนในพื้นที่ เพื่อ
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
และคนไทย (Retirement School) ภายใต้โครงการ
พัฒนาศักยภาพ Long Stay ประจำ�ปี ๒๕๕๔ หอการค้า
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ภายในกิ จ กรรมมี ก ารบรรยาย
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา โดยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ ในวันที่ ๙ ตุลาคม
๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวอเมริกัน : สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับนัก
ท่องเที่ยวชาวอเมริกัน จำ�นวน ๒๐ คน ที่เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและรับฟังการบรรยาย
พร้อมทั้งสาธิตด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยอาจารย์
วิถี พานิชพันธ์ ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งเสริมและเผยแพร่
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนาให้ ช าวต่ า งชาติ ไ ด้ รู้ จั ก อย่ า ง
แพร่หลาย ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ค่ายละอ่อนล้านนา : โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้าน
นา จัดค่ายละอ่อนล้านนา ประจำ�ปี ๒๕๕๔ เพื่อปลูกฝัง
ให้เด็กได้รู้จักวัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามโดยพา
เด็กที่เข้าร่วมโครงการฯจำ�นวน ๒๓ คนเข้าชมต้นไม้และ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา ในวั น ที่ ๑๓ ตุ ล าคม
๒๕๕๔ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

โครงการอบรมวิปัสสนากรรมฐาน : รองศาสตราจารย์
นายแพทย์อำ�นาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการ
อบรมวิปัสสนากรรมฐาน ครั้งที่ ๑๗ ณ สถาบันพิโมกข์
มุขจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๔ จัดโดย
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะแพทยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ให้ความสนใจ
เข้ารับการอบรม จำ�นวน ๕๐ คน ระยะเวลาในการฝึก
อบรม ๗ วัน ตั้งแต่วันที่ ๒๓-๓๐ ตุลาคม ๒๕๕๔ ซึ่ง
วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา
สติ ความคิดสร้างสรรค์ บำ�เพ็ญทานรักษาศีลและให้
ความรู้เกี่ยวกับหลักคำ�สอนในพระพุทธศาสนาให้แก่ผู้
เข้ารับการอบรม

ลอยกระทงอย่าหลงทาง : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดบรรยายให้ความรู้เรื่องประเพณี
ยี่เป็งในหัวข้อ “ลอยกระทงอย่าหลงทาง” โดย สนั่น ธรรมธิ เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษา ตลอดจนประชาชนที่สนใจ
ได้รู้จักประเพณียี่เป็งอย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผู้ที่เข้ารับฟังการบรรยาย ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ลานไม้หลวง พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศในการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงาม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อ
รัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลและงานสภามหาวิทยาลัย รับมอบโล่ที่ระลึกจาก
นายดำ�ริห์ สุตเตมีย์ อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม่ ในนามผู้แทนสำ�นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์
โรม จิรานุกรม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการพิเศษ พร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วย
อธิการบดีฝ่ายมวลชนสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับมอบถ้วยรางวัลชนะเลิศ จากนายทัศนัย บูรณุปกรณ์
นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ในการประกวดกระทงใหญ่ ประเภทสวยงามกลุ่มที่ 1 ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
๒๕๕๔ ซึ่งมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใช้ชื่อขบวนว่า “มหาสุวรรณเภตราแห่งราชมรรคามหาชนก” โดยมีผู้บริหาร
ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมขบวน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ การส่งเสริมและทำ�นุบำ�รุงศิลป
วัฒนธรรม แสดงออกถึงเอกลักษณ์ของท้องถิ่นภาคเหนือตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการช่วย
ส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ณ สำ�นักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ ในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๔
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดให้บริการพื้นที่เพื่อจัดพิธีแต่งงานแบบ
ล้านนา งานเลี้ยงขันโตก พิธีกรรมล้านนา อาทิ พิธีสู่ข้าวเอาขวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) สอบถามรายละเอียดได้ที่
คุณวาสนา มาวงค์ โทรศัพท์ ๐๕๓-๙๔๓ ๖๒๕

คณะละครหุ่นล้านนาประยุกต์ แสดงในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�คณะละครหุ่นล้านนา
ประยุกต์ เข้าร่วมแสดงในพิธีเปิด การประชุมวิชาการนานาชาติ SEAAIR ครั้งที่ 11 จัดโดย สมาคมเอเชียตะวันออก
เฉี ย งใต้ เ พื่ อ การวิ จั ย ในระดั บ สถาบั น และมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ภายใต้ หั ว ข้ อ หลั ก “University Social
Responsibility” ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงแรมดิเอ็ม
เพรส อ.เมือง จ.เชียงใหม่

คุณชลธิรา ทิพย์อักษร และคุณทรงศักดิ์ ปัญญา จัดพิธีมงคลสมรส
แบบล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คุณจารุณี อินทรังษี จัดพิธีมงคลสมรสแบบล้านนา ให้แก่หลานชาย
ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จัดงานเลี้ยงขันโตกแบบล้านนา

สีสน
ั พรรณไม้
“กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์” : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดงาน
“กาดเมี่ยง ชา กาแฟ แลขนม ชมงานศิลป์” ในวันศุกร์ที่ 23 ธันวาคม 2554 โดยมี คุณอมรพันธุ์ นิมานันท์ อดีต
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่, กรรมการสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำ�สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงานในครั้งนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ เมี่ยง ชา
กาแฟ และศิลปะ รวมทั้งการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา การออกร้านของผู้จำ�หน่ายผลิตภัณฑ์ ชากาแฟ
ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2554 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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“เก็บผ้าโบราณ สืบสานผ้าทอ
สืบต่อผืนศิลป์แผ่นดินล้านนา”
สีสันพรรณไม้ 6 ซอย 1 นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053894717, 0845023053
ร่มพยอม 59

๑. สัตว์เมืองเหนือ ความเชื่อโบราณ
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง
๒๑๒ หน้า ราคา ๑๙๐ บาท

๒. โคลงร้อยกลอน
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง
๔๔ หน้า ราคา ๗๐ บาท

๓. ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม ๑
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง
๑๑๖ หน้า ราคา ๑๒๐ บาท

๔. ร้อยสาระสรรพล้านนาคดี เล่ม ๒
๒๕๕๓, โดย สนั่น ธรรมธิ: ผู้แต่ง
๑๔๐ หน้า ราคา ๑๕๐ บาท

สั่งซื้อได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๒๐๐ โทร ๐๕๓-๙๔๓๖๓๗ , ๐๘-๖๑๑๗-๕๒๗๗
ส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่งเล่มละ ๓๐ บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวเสาวณีย์ คำ�วงค์)
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

The Center for the Promotion of Arts and Culture, CMU

๒๓๙ ถนนห้วยแก้ว ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐
โทร ๐-๕๓๙๔-๓๖๒๕, ๐-๘๕๗๑-๑๒๔๔๑
http:\\art-culture.cmu.ac.th

New Set Menu for Two of Tai-Yai, Myanmar and Lanna Cuisines :
lunch or dinner 950THB inclusive.

