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บทบรรณาธิการ
เรือนล้านนามีอัตลักษณ์ที่โดดเด่นน่าสนใจ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความคิดอ่านและ
ภูมิปัญญาของคนล้านนาอย่างชัดเจน
ภาพปกวารสารร่มพยอม ฉบับปีที่ ๑๔ ฉบับที่ ๑ นี้ เป็นภาพวาดสีน้ำ�มันของเรือนล้าน
นาโบราณ ที่ถูกถ่ายทอดจากประสบการณ์ ความทรงจำ�  และการสังเกตอันแม่นยำ�ของ บุญปั๋น
พงษ์ประดิษฐ์ จิตรกรล้านนาในอดีต ทำ�ให้เราได้เห็นภาพบรรยากาศ สถาปัตยกรรม และวิถีชีวิต
ล้านนาในอดีต ทั้งบนเรือนและใต้ถุนเรือน ซึ่งนับได้ว่าเป็นผลงานที่ทรงคุณค่าอย่างยิ่งทั้งในแง่ของ
การบันทึกประวัติศาสตร์และด้านศิลปกรรม
วารสารร่มพยอมฉบับนี้ ทางสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอขอบคุณ Dr.Sebastien
Tayac ผู้ทำ�การศึกษาเชิงลึกในผลงานของ บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ อันเป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์
ระดับปริญญาเอก เรื่อง งานจิตรกรรมฝาผนังวัดในจังหวัดเชียงใหม่  ต้นฉบับเขียนเป็นภาษาฝรั่งเศส
และภาษาอังกฤษ
  
นอกจากนี้ บทความของนักเขียนประจำ�  ว่าด้วยเรื่องราวเกี่ยวกับ ภูมิทัศน์ล้านนา : มอง
วิถีชีวิตผ่านสวนหลังบ้าน  และ น้ำ�บ่อ  ร่วมไปกับสาระทางวิชาการ การเตรียมความพร้อมของล้าน
นาในกลุ่มประเทศอาเซียน ในบทความ “ล้านนา -บาหลี” ความเหมือนความต่างและทิศทาง
สำ�หรับเชียงใหม่-เชียงราย   บทความการดูแลสุขภาพ ตำ�ราอาหารพื้นเมือง และอื่นๆก่อนปิดท้าย
เล่มด้วยข่าวประชาสัมพันธ์ กิจกรรมการดำ�เนินงาน ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่ผ่านมา
ท้ายนี้ กองบรรณาธิการต้องขอขอบพระคุณผู้มีอุปการคุณ อันได้แก่ โรงแรมราชมรรคาบริษัทศรีวัสสะ และ บริษัทป้อมคลัง-น้ำ�ดื่มช้าง ที่ได้กรุณาให้การสนับสนุนด้านทุนทรัพย์เพื่อการ
พัฒนารูปเล่มและจัดพิมพ์ วารสารศิลปวัฒนธรรม ร่มพยอม มา ณ ที่นี้
บรรณาธิการบริหาร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มิถุนายน ๒๕๕๕
The uniqueness of Lanna traditional houses clearly reflects the way of life, thoughts
and wisdom of the Lanna people of old. On the cover is one of the paintings which
Bunpun Phongpradit , a Lanna artist (1895 - 1977) drew from his memories experiences and acute observations. Valuable both for the historical accuracy and
artistic creation, it depicted the atmosphere as well as the architectural structures
and also the way of life, up on and under the houses.
The Editorial Board would like to express our sincere gratitudes to Dr.
Sebastien Tayac, who provided us with an article on Bunpun Phongpradit  which
is part of his PhD Thesis,La commande des Peintures bouddhiques  dans les monastè
res de la province de Chiang Mai. .
Our in-house writer also provided us with an article on traditional Lanna
houses and their wells, expanding our horizons with “Lanna –Bali” -concluded
with a brief report on activities by the Center for the Promotion of Arts and Culture.
Once again, on behalf of the Editorial Board, I would like to take this
opportunity to praise our supporters  - The Rachamankha and also the Thai Bev.
Their constant financial support allowed us to improve the quality and produce
more copies of our journal.
Editor in Chief
Assistant Professor Vilawan Svetsreni
Director : The Center for the Promotion of Arts and Culture, CMU
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Fig.1 : Daily life in a northern village in mural paintings in the cloister of Wat Phra That Doi
Suthep and on two canvases in the house of the daughter of the artist.

Bunpan Phongpradit (1895-1977)
the first realist painter of Lan Na
by Sébastien Tayac
บทความนี้ นำ�เสนอมุมมองแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงความแตกต่างจนเกิดเป็น
ลักษณะเฉพาะในงานจิตรกรรมฝาผนังและจิตรกรรมบนผืนผ้าใบของบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์  
ศิลปินล้านนาผู้ซึ่งไม่ถูกกล่าวถึงเป็นเวลาเกือบสี่สิบปีทั้งในแวดวงศิลปะและวิชาการแห่งล้านนา  
หากจะกล่าวถึงเนื้อหาในบทความนี้ บุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ เปรียบเสมือนผู้เติมเต็มช่องว่างแห่ง
ประวัติศาตร์ศิลป์ล้านนาในยุคเปลี่ยนผ่าน (ศิลปะแนวแอนติมิสต์: ช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่าน
จากวัฒนธรรมดั้งเดิมในจิตรกรรมล้านนา สู่รูปแบบอิทธิพลของภาพพิมพ์จากกรุงเทพมหานคร)
การสร้ า งสรรค์ ง านจิ ต รกรรมผ่ า นความสั ม พั น ธ์ ข องวั ฒ นธรรมท้ อ งถิ่ น และประวั ติ ศ าสตร์   
จิตรกรผู้ซึ่งสั่งสมประสบการณ์จากการเรียนรู้ด้วยตนเองผู้นี้ ได้เขียนภาพจิตรกรรมฝาผนังใน
อุโบสถวัดอุปคุต (พ.ศ.2476) อุโบสถวัดสันป่าข่อย (พ.ศ.2483) รวมถึงศาลาราย และอุโบสถวัด
พระธาตุดอยสุเทพ (พ.ศ.2493) ความสนใจในทัศนียภาพและสิ่งแวดล้อมของท้องถิ่นที่บุญปั๋น
พงษ์ประดิษฐ์ ได้นำ�เสนอผ่านงานจิตรกรรมของเขานั้น ได้พัฒนาสู่งานออกแบบฉากหลังของ
ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพุทธศาสนาได้อย่างกลมกลืน ซึ่งอาจกล่าวได้ว่าเขาเป็นจิตรกรคนแรกผู้
สร้างงานศิลปะแนวเสมือนจริงในล้านนา การนำ�เสนอภาพบ้าน ชุมชนและวิถีชีวิตประจำ�วัน
ของผู้คนในภาคเหนือ ผ่านฉากหลังของงานจิตรกรรมฝาผนังในวัดที่ปราศจากอิทธิพลทาง
ศาสนาปรากฏอยู่ในงานจิตรกรรมของเขา
หากผู้ใดมีข้อมูลเพิ่มเติมหรือพบภาพจิตรกรรมบนผืนผ้าใบของบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์
โปรดติดต่อผู้เขียนผ่านกองบรรณาธิการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อประโยชน์ในการศึกษาต่อไป
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“Realism is in the work when idealism is
in the soul, and it is only through idealism that
we resume contact with reality.” This quote
from the French philosopher Henri Bergson
(1895-1941), who solved the problem of the
opposition between idealism and realism in art
history, appears to be a good way to immerse
ourselves in the artistic production of Bunpan
Phongpradit.  Surprisingly, this painter who was
born January 4, 1895 in the heart of the old
city of Chiang Mai near Wat Duang Di, has been
almost forgotten for forties years not only to
the public but also to researchers.  The purpose
of this article is to highlight the originality of his
paintings by showing the different characteristics
of those on the walls and those on canvas. To
date it has not been possible to propose an
exhaustive overview of his work since regrettably some murals have been destroyed and the
majority of his paintings dispersed. So, even if
we fall short of the expectation of highlighting
Bunpan’s originality, hopefully in the future, we
will be able to organize a major exhibition of
his paintings to give him the place he earns in
Lan na culture and history.
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Mani Payomyong (1930-2009), whose
father was a friend of Bunpan, reveals in an
article the origin of his nickname “The beer
caps artist.” Bunpan did not use a palette for
his colors, but he used beer bottle caps. He
had over a hundred. Each cap corresponded
to a color. If he wanted to paint the blue sky,
he looked up at the sky, chose the appropriate colors from the caps, mixed them in a
small window and lifted the resulting color to
check for a match. It was the same for green
when seeking to represent foliage. Bunpan had
one last special feature: he never purchased
brushes, as those that were found in the trade
did not fit his needs. Manufactured by himself,
each brush had a specific function. Bunpan
made a brush made of hair from buffalo earsto
paint details. For the sets and the background,
he used brushes made of human hair. Bunpan
saw only benefits in his or his tools’ way of
acting: it was cheap and it was also convenient
because, as he did it himself, his creations corresponded perfectly to the size of his hands
and his creativity.

2
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Fig.2 : Landscapes in the wihan of Wat San Pa
Khoi (first picture only) and in the cloister of
Wat of Wat Phra That Doi Suthep.
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Self-taught painter, Bunpan was initially recognized in 1933
with his first mural paintings in the
wihara of Wat Upakhut. In 1940, he
painted the murals in the wihara
of the Wat San Pa Khoi, of Wat Pa
Mai Ngam at Tak and of Wat Khon
Tan at Sop Rim in Mae Rim district.
Later, he painted in the wihara of
Wat Sansai Luang and, in 1955,
Bunpan then aged 60, painted the
walls of the cloister and the ubosot of Wat Phra That Doi Suthep.
In the cloister of Wat Phra That Doi
Suthep, Bunpan for the first time
introduced a scene of everyday
life in a village in northern Thailand  (Fig.1, first picture) without
any religious reference. Two quite
similar canvases were also found
in the home of his daughter, both
signed but only one dated 2518
(1975) (Fig.1, second and third
picture). In the paintings Bunpan
did in temples, and contrary to tradition, he always separated each
scene of the Jâtaka or the life of
the Buddha into room wall (space
between two pillars) as if they
were a different canvas (except in
the paintings behind the Buddha
statue in the wihara of Wat Upakhut). Apart from the question of
the visual aspect, this layout helps
to make the religious message
more easily understandable. In his
mural paintings, Bunpan always

3

paid particular attention to landscapes and trees. This was greatly facilitated by
the jobs he previously held. In fact, Bunpan worked in a timber trading company
- Bonio Company - inspecting and conducting research in the field until the age of
30. Then he wanted to become a farmer so he bought land in the tambon of Khi
Lek Luang, in the district of Mae Rim. These two jobs gave him the opportunity
to observe and learn about nature.  Logically, it should not be surprising to find
landscapes with trees or plants corresponding to northern Thailand in his mural
paintings related to the Jâtaka and the life of Buddha. One day, Narin, his son-inlaw, asked him why the Buddha, an Indian, was represented in a Thai environment.
Bunpan replied, “If the Buddha was indeed Indian, Buddhism came to Thailand at
the time of our ancestors evolving to the present day, and eventually becoming
part of our traditions. We have almost forgotten that Buddhism came from India.
In addition, in my case, I have no documents that may be my model. So I use
both my imagination and the real world for the murals.” This way of acting corresponds once again to the philosophy of Bergson who convinced many thinkers
that immediate experience and intuition are more significant than rationalism and
science for understanding reality.
Over time, Bunpan appeared to attach increasing importance to these
landscapes in his mural paintings, the latter evolving from simple backgrounds to
complete works sometimes bringing us the impression that the religious theme
recedes into the background.This is particularly visible in some scenes at Wat San
Pa Khoi and Wat Phra That Doi Suthep (Fig.2). We can say that Bunpan had the skills
to be called a landscape painter. Although it seems unlikely that he may have had
knowledge of the major European movements of the nineteenth century, his approach can appear to be a continuation of the latter.In the academic tradition, the
sensitive observation of nature was considered inferior to the intellectual experience,
and the landscape was still a minor genre. The English painter John Constable,
(1776-1837) is known principally for his landscape paintings of Dedham Vale, the
area surrounding his home now known as “Constable Country” which he invested in  
with an intensity of affection. “I should paint my own places best”, he wrote to his
friend John Fisher in 1821, “painting is another word for feeling”.It is very similar to
the Bunpan way. A few years later, another English painter, one of the founders of
the Pre-Raphaelite Brotherhood, Sir John Everett Millais (1829-1896) made in 1852
a particular painting. The latter, entitled Ophelia is known for its depiction of the
detailed flora of the river and the riverbank, stressing the patterns of growth and
decay in a natural ecosystem.Realism in art is as close as possible to modern day
life and social realities of the time.The main inspiration is everyday life, what the
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Fig.4 : Jûjaka in the village of Kâlinga in front of his house and Jûjaka with the dogs and the
hunter in the wihan of Wat Chaiphrakiat.

Fig.3 : In the foreground or the background, Bunpan used realistic animals in the life
of the Buddha in the wihan of Wat San Pa Khoi.
artist sees. In his mural paintings, Bunpan liked
to represent the traditional houses of the north,
to dress the characters in common clothes and
place everyday objects (pots, ladles, cooking
utensils and woven baskets...) and wild or farm
domestic animals (Fig. 3). If, as these two painters, the representation of nature is regional and
omnipresent in his paintings, Bunpan remains
probably one of the leading realist painters of
Lan Na.In his artwork in the temples, he still
maintains a sense of humor already present in
the murals of Lan Na (Fig. 4). This occurs mainly
when Bunpan evokes the character of Jûjaka when dogs chase him - (Fig. 4, second picture)

helping us thus to identify his work because
the latter never signed his mural paintings.He
only began to do this when he started to paint
on canvas.This detail in the mural paintings as
well as the article by Ferguson, John. P. and
Johannsen, Christina B. allow us to attribute
the paintings in the wihan of Wat Chaiphrakiat
to Bunpan.
Around 1945, at the age of 50 years,
Bunpan ended up not going to work in the
temples because of his declining health problems with hypertension and osteoarthritis.
He continued to paint on mobile support,
preferring the “paper conglomerate” to the

canvas. No longer able to move as before, and
as evidenced by the numerous photographs
of landscapes found in his effects kept by his
daughter, Bunpan used this new medium as a
complement to his imagination. He abandoned
religious themes to focus only on landscapes
or traditional houses preferring to depictdaily
life in northern Thailand. By devoting himself to
paint this rural world that he seemed to love
so much, it is possible to draw a parallel to the
artifacts of the artists of the Barbizon school
or the Crozant School who deliberately opted
to follow the precepts of John Constable, to
make nature itself the subject in their paintings. Among them and unlike Gustave Courbet
(1819-1877), Jean François Millet (1814-1875)
spread his vision of landscapes to the characters, depicting the peasantry and field work.
Gatherer (1857) is a perfect example, showing
three peasants busy gleaning after the harvest,
without staging or dramatic demonstration, but
simply an evocation of the simple life.
In 1962, Kraisi Nimmanhemin (19121992) ordered three paintings: “A house of Lan
Na”, “A raft on the river Ping” and “Elephants
at work.” Kraisi was greatly instrumental in

promoting the art of Bunpan after seeing these
three paintings and as a consequence, people
asked him to paint others. According to Mani
Payomyong (1930-2009), Bunpan executed
over a thousand paintings until his death with
manypurchased by foreigners. How many of
his works are still in Thailand? Hopefully this
article will lift the veil on this artist, one of the
first realist artists of the Lan Na.
In conclusion to this brief presentation
of the artwork of Bunpan thinking the words of
Oscar Wilde (1854 - 1900):  “At present, people
see fogs,   not because there are fogs, but     
because poets and painters have taught them
the mysterious loveliness of such effects. There
may have been fogs for centuries in London.
I dare say there were. But no one saw them,
and so we do not know anything about them.
They did not exist till Art had invented them.”
If according to Oscar Wilde, nature
is imitating art and not vice versa and if art        
influences our perception of the world around
us then we ask this question: is not Bunpan
by his paintings one of the contributors of the
elaboration and the codification of Lan Na and
Neo-Lan Na?
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ภูมิทัศน์ล้านนา
มองวิถีชีวิตล้านนาผ่านสวนหลังบ้าน
เรื่อง : ฐาปนีย์ เครือระยา

ล้านนา เป็นดินแดนอันอุดมสมบูรณ์ด้วยธรรมชาติและศรัทธาแห่ง
พุ ท ธศาสนา ที่ จ รรโลงสร้ า งสรรค์ ก่ อ เกิ ด เป็ น รู ป แบบทางสั ง คมวั ฒ นธรรม
ความเชื่อและประเพณีล้านนา ด้วยลักษณะเฉพาะนี้ทำ�ให้ชาวล้านนามีวิถีชีวิต
ทีเ่ รียบง่าย สัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม ดังเช่นการสร้างเรือนล้านนาให้เหมาะสม
กับสภาพภูมิศาสตร์และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอุณหภูมิของอากาศที่หนาวเย็น
ในช่วงฤดูหนาว เป็นเหตุให้เรือนล้านนาต้องหันหน้าจั่วไปทางทิศเหนือหรือทิศ
ใต้เสมอ เพื่อให้ห้องนอนอยู่ทางด้านตะวันออกของเรือน แล้วเรือนไฟหรือ
เรือนครัวจะอยู่ด้านตะวันตก เรียกว่า “การวางเรือนขวางตะวัน” ตามความ
เชื่ อ นี้ จ ะสอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางลม ช่ ว ยป้ อ งกั น ลมหนาวที่ เข้ า มาในตั ว เรื อ น
ทั้งนี้ยังทำ�ให้แสงแดดส่องเข้ามายังห้องนอนในยามเช้าและแสงบ่ายตกกระทบ
เรือนครัวในยามเย็น เพิ่มแสงสว่างและความอบอุ่นให้กับตัวเรือน

รูปแบบเรือนล้านนามีการแบ่งพื้นที่ใช้สอย
ออกเป็น 3 ส่วนใหญ่ๆ คือ “ตัวเรือน”, “เติ๋น”
และ “ชาน” ตัวเรือนเป็นที่สำ�หรับการอยู่อาศัย มี
ลักษณะเป็นห้องนอนขนาดใหญ่ ส่วนเติ๋นเป็นพื้นที่
ด้านหน้าเรือน อยู่ใต้ชายคาที่มีผนังเปิดโล่ง 3 ด้าน  
และชาน  มีทั้งชานหน้าเรือนและหลังเรือน เป็นส่วน
ที่ไม่มีหลังคาคลุม กั้นด้วยระเบียง ใช้เป็นที่ตากผ้า  
ตากเมล็ดพืช  ซักล้าง ฯลฯ  ชานหน้าเรือนมักมี “ฮ้า
นน้ำ�” สำ�หรับวางหม้อน้ำ�ดื่ม บริเวณนี้มีความชื้นสูง  
มีตะไคร่ขึ้น บางครั้งก็นำ�ต้นบอระเพ็ดมาพันไว้รอบๆ
หม้อน้ำ�   ยิ่งมีตะไคร่และความชื้นมาก ก็จะยิ่งทำ�ให้
หม้อน้ำ�เก็บความเย็นได้มากด้วย ส่วนบริเวณชาน
หลังเรือน  เป็นพื้นที่สำ�หรับการประกอบอาหาร  จึง
นิยมปลูกพืชผักและเครื่องเทศต้นเล็กๆ ที่เป็นส่วน
ประกอบหลักของอาหาร  อาทิ  ต้นหอม  กระเทียม  
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พริก   ตะไคร้   เป็นต้น   โดยนำ�ภาชนะ
จำ�พวกถัง  กาละมัง  ที่ชำ�รุดหรือไม่ได้ใช้
แล้วมาดัดแปลงเป็นกระบะปลูกผัก แต่
การปลูกผักบนชานก็ไม่ได้ท�ำ กันอย่างเป็น
จริงเป็นจัง   จุดประสงค์ของการปลูกผัก
ในกระบะก็เพียงเพื่อเก็บมาใช้ได้สะดวก
และต้ อ งการใช้ ใ นปริ ม าณน้ อ ยเท่ า นั้ น  
เพราะการประกอบอาหารของชาวล้าน
นาจะเริ่มจากการตำ�น้ำ�พริกก่อน แล้วนำ�
ไปเป็นส่วนผสมหลักของอาหาร ซึ่งน้ำ�
พริกแต่ละชนิด ต่างก็มีเครื่องเทศที่เป็น
ส่วนประกอบสำ�คัญ คือ หอม  กระเทียม  
ตะไคร้  และข่า  ส่วนเครื่องประกอบอื่นๆ
ก็จะไปหาในป่าหรือเก็บมาจากแปลงผัก
หลังบ้าน
การจัดภูมิทัศน์ภายในบริเวณ
บ้านของชาวล้านนา นิยมเว้นพื้นที่ด้าน
หน้าเรือนให้โล่ง เรียกว่า “ข่วงบ้าน” เป็น
ลานดินกว้าง ใช้เป็นพื้นที่เอนก ประสงค์  
ส่ ว นต้ น ไม้ ต่ า งๆ ก็ จ ะปลู ก ไว้ ด้ า นข้ า ง
รั้ว   ลักษณะของรั้วทำ�มาจากไม้ไผ่สาน
มี 2 แบบ   คือรั้วสะลาบและรั้วตาแสง
นอกจากนั้ น ยั ง มี รั้ ว ที่ ทำ � มาจากไม้ พุ่ ม
ปลู ก เป็ น แนวยาวตลอดเขตของบ้ า น  
พื ช ที่ นิ ย มนำ � มาใช้ อ ยู่ ใ นกลุ่ ม ต้ น ชาทอง  
ต้ น ข่ อ ย ฯลฯ นอกจากนั้ น ในบริ เวณ
หน้าบ้านยังมีบ่อน้ำ�  สำ�หรับอุปโภคและ
บริโภค  ในบริเวณนี้เป็นที่ชุ่มน้ำ�   จึงมัก
ปลู ก พื ช ที่ ช อบความชื้ น เช่ น ต้ น หมาก  
ต้ น พลู พื ช ผั ก ต่ า งๆ โดยเฉพาะผั ก ที่
เป็นเครื่องเคียงกับอาหารประเภทลาบ
ส้า เช่น สาระเหน่ ผักคาวตอง เป็นต้น   

ทางด้านหน้าเยื้องออกด้านข้างของเรือนมีหลองข้าว
(ยุ้งข้าว) ซึ่งตั้งอยู่ในตำ�แหน่งที่แน่นอน  ดังนั้นจึงเห็นหล
องข้าวของบ้านแต่ละหลังได้อย่างชัดเจน  ทัง้ นีข้ นาดของ
หลองข้าวก็ขึ้นอยู่กับจำ�นวนสมาชิกและฐานะของคนใน
ครอบครัวด้วย หากเรือนที่มีสมาชิกอาศัยอยู่มากหรือมี
ฐานะทีด่ กี จ็ ะมีหลองข้าวขนาดใหญ่  ต่างจากเรือนขนาด
เล็กที่มีสมาชิกในครอบครัวน้อยก็จะมีหลองข้าวขนาด
เล็กตามไปด้วย แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำ�คัญกับหล
องข้าว ในฐานะที่เป็นเสมือนสิ่งที่บ่งชี้ ความมั่งคั่งของ
แต่ละครอบครัว  เนื่องจากในอดีต ความร่ำ�รวยของคน
วัดด้วยชีวิตความเป็นอยู่  อาหารการกินที่ด  ี
จะเห็นว่าการจัดภูมทิ ศั น์ของชาวล้านนามีความ
สอดคล้องกับวิถีชีวิตและการอยู่อาศัย ไม่ได้เน้นการจัด
สวนเพือ่ ตกแต่งประดับประดาให้เกิดความสวยงามเพียง
อย่างเดียว ดังจะเห็นได้จากการปลูกพืชทีเ่ น้นให้ผลิตผล
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เพื่อการบริโภค เช่น การปลูกผักเพื่อนำ�ไปประกอบ
อาหาร การปลูกกล้วย อ้อย เพือ่ ใช้ในพิธกี รรม การปลูก
ดอกไม้ทม่ี กี ลิน่ หอม เพือ่ สักการะบูชาพระ เป็นต้น จาก
รูปแบบของพืชที่กล่าวมานั้น จึงสามารถแบ่งแยกหมวด
หมูข่ องพืชผลทีช่ าวล้านนาปลูกไว้ในรัว้ บ้าน ดังนี้
1. การปลูกพืชสำ�หรับนำ�ไปรับประทาน  เป็น
พืชผลจำ�พวก ผัก ผลไม้ สมุนไพร โดยส่วนใหญ่เป็นผล
ไม้พื้นถิ่นและเป็นไม้ยืนต้น เช่น ส้มโอ มะขาม ขนุน
น้อยหน่า เป็นต้น  เพื่อเก็บผลและให้ร่มเงา  ต้นไม้ขนาด
ใหญ่นี้มักปลูกไว้ชิดขอบรั้ว ป้องกันลมฝนพัดเศษใบไม้
และกิ่งไม้หักโค่นทับตัวเรือน ส่วนผักและสมุนไพรจะทำ�
แปลงไว้ด้านข้างหรือหลังบ้าน แล้วแต่พื้นที่ที่เหมาะสม
ส่วนใหญ่เป็นพืชที่ใช้ในชีวิตประจำ�วัน เช่น ตะไคร้ ข่า
กะเพรา สะระแหน่ พริก มะเขือ ว่านหางจระเข้ ดีปลี  
ฟ้าทะลายโจร  ฯลฯ  
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2. การปลูกพืชสำ�หรับนำ�ไปใช้ในพิธีกรรม  
ชาวล้ า นนามี เ ครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมที่ ต้ อ งใช้ พื ช
ต่างๆ เช่น ในพิธีสืบชะตาต้องใช้อ้อย มะพร้าว ใบพลู
ต้นหมาก กล้วย ฯลฯ ซึ่งการประกอบพิธีเหล่านี้แม้จะ
ไม่ทำ�ขึ้นเป็นประจำ�  แต่ในอดีตบ้านทุกหลังก็จะนิยม
ปลูกไว้ ดังจะเห็นได้จากการขึ้นบ้านใหม่ที่นำ�หน่อ
กล้วย หน่ออ้อย เมล็ดพันธุ์พืชต่างๆ มาประกอบใน
พิธี เมื่อเสร็จสิ้นพิธีแล้ว ก็มักจะนำ�ต้นเหล่านี้มาปลูก
ไว้ภายในบ้าน ส่วนเมล็ดพันธุพ์ ชื นัน้ ก็น�ำ ไปหว่านเจริญ
เติบโตเป็นพืชผลต่างๆ โดยเฉพาะต้นกล้วย  ถือเป็น
พืชที่จำ�เป็นสำ�หรับชีวิตประจำ�วันของชาวล้านนาเป็น
อย่างมาก ทุกส่วนของต้นกล้วยนำ�มาใช้ประโยชน์ได้
หลากหลาย ผล ปลี นำ�มารับประทาน  ใบตองใช้ห่อ
ขนม ทำ�สวยดอกไปวัด (กรวยดอกไม้)  ลำ�ต้นเอาไปทำ�
อาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น ส่วนต้นอ้อย  และมะพร้าว
ก็มีความจำ�เป็นเช่นกัน อย่างน้อยในวันพระหรือวัน
สำ�คัญทางพระพุทธศาสนาก็ต้องนำ�พืชเหล่านี้มาทำ�
ของถวาย เช่น การทำ�ขนมห่อด้วยใบตอง การนำ�อ้อย
มาทำ�น้ำ�ตาลและกะทิที่คั้นได้จากมะพร้าวมาทำ�เป็น
ส่วนผสมของขนม เป็นต้น  นอกจากนั้นยังมีพืชอื่นๆ
ที่ปลูกบ้างเป็นบางหลัง  หากบ้านใดที่ไม่มีก็สามารถ
ไปขอจากเพื่อนบ้านได้หรือช่วงเวลาที่มีงานบุญพิธี   
ชาวล้านนาก็จะเก็บไปทำ�เครื่องพิธีที่วัด  เช่น  ใบเงิน  
ใบทอง  ในนาก  ใบหนาด  เป็นต้น
3. การปลูกพืชสำ�หรับนำ�ไปวัด ชาวล้าน
นา ทำ�บุญเป็นประจำ�  ในวันสำ�คัญทางพุทธศาสนาก็
จะเตรียมดอกไม้ใบไปสักกระบูชาพระที่วัด ซึ่งใบไม้
ที่ ใช้ ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ใบที่ มี สี สั น สวยงามและใส่ ล งใน
สวยดอกได้  หากเป็นดอกไม้ก็จะเลือกที่มีสีขาว หรือ
ดอกที่มีกลิ่นหอม เช่น ดอกพุด ดอกเข็ม กระดังงา
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โดยเฉพาะต้นกล้วย ถือเป็นพืช
ที่จำ�เป็นสำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
ของ ชาวล้านนาเป็นอย่างมาก
ทุ ก ส่ ว นของต้ น กล้ ว ยนำ � มาใช้
ประโยชน์ ไ ด้ ห ลากหลาย ผล
ปลี นำ�มารับประทาน ใบตอง
ใช้ห่อขนม ทำ�สวยดอกไปวัด
(กรวยดอกไม้) ลำ�ต้นเอาไปทำ�
อาหารเลี้ยงสัตว์ เป็นต้น
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การปลู ก ดอกไม้ ข องชาว
ล้านนา มิได้มีจุดประสงค์
หลักเพื่อตกแต่งบ้านเรือน
ให้สวยงามเพียงอย่างเดียว
แต่หากต้องการนำ�ดอกไม้
เหล่านีไ้ ปถวายพระทีว่ ดั ซึง่
เป็นวิถีชีวิตของชาวล้านนา
ที่ ตั้ ง มั่ น อยู่ ใ นศรั ท ธาแห่ ง
พระพุทธศาสนา

มะลิ   ดอกขจร  ดาวเรือง บานไม่รู้โรย ใบโกสน ใบหมากผู้หมากเมีย เป็นต้น พันธุ์ไม้เหล่านี้มักปลูกบริเวณทาง
ขึ้นบันไดเรือนเป็นกลุ่มและปลูกเรียงเป็นแถวหน้ารั้วบ้าน   
จะเห็นว่าการปลูกดอกไม้ของชาวล้านนา มิได้มีจุดประสงค์หลักเพื่อตกแต่งบ้านเรือนให้สวยงาม
เพียงอย่างเดียว แต่หากต้องการนำ�ดอกไม้เหล่านี้ไปถวายพระที่วัด ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชาวล้านนาที่ตั้งมั่นอยู่ใน
ศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนาอยู่ตลอดเวลา แม้กระทั่งการดำ�เนินชีวิตประจำ�วันก็ยังคงยึดมั่นในคุณงามความดีอยู่
ไม่เสื่อมคลาย
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น้ำ�บ่อ
เรื่อง : สนั่น ธรรมธิ
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น้ำ�บ่อ หมายถึง บ่อน้ำ�สำ�หรับดื่มกินหรือใช้
และเนื่องจากน้ำ�มีความสำ�คัญต่อชีวิต ซึ่งมีวิธีปฏิบัติใน
การขุด การสร้าง การใช้ การรักษาตลอดจนพิธีกรรม
ตามความเชื่อของแต่ล ะท้องถิ่นอีกด้วย สำ�หรับ ทาง
ล้านนาแต่ละท้องที่อาจมีวิธีปฏิบัติแตกต่างกันไปบ้าง
แต่ ส่ ว นใหญ่ ค ล้ า ยคลึ ง กั น โดยทั่ ว ไป ทั้ ง นี้ ใ นเอกสาร
โบราณ พบว่ามีการเรียก “น้ำ�บ่อ” ว่า “น้ำ�ส้าง” และ
“น้ำ�บ่อส้าง” อีกด้วย
วิธีหาที่ขุด
เมื่ อ ถึ ง เดื อ น ๘ เหนื อ คื อ ประมาณเดื อ น
พฤษภาคม ถือว่าเป็นเดือนที่นำ้�ใต้ดินลดต่ำ�ลงถึงที่สุด
แล้ว เป็นเดือนที่เหมาะแก่การขุดบ่อ ทั้งนี้ หากขุดใน
บริเวณบ้านแล้ว มักจะขุดตรงบริเวณที่มีทิศทางตรงกับ
“แขเรือน” (สันหลังคาที่ต่อจากตีนจั่วลงมาหาชายคา)
ซึง่ มักกำ�หนดเอาทิศเหนือ ทิศตะวันออก หรือทิศตะวันออก
เฉียงเหนือ จึงจะถือว่าเป็นมงคลตามตำ�ราดังนี้
ขุดน้ำ�บ่อทิศเหนือ
อยู่ดีมีสุข มีโชคลาภ
ขุดน้ำ�บ่อทิศตะวันออกเฉียงเหนือ มีโชคลาภและ
ฏก า รป ง ยสี เ อชื่
ขุดน้ำ�บ่อทิศตะวันออก
มีเกียรติยศชื่อเสียง
ขุดน้ำ�บ่อทิศตะวันออกเฉียงใต้ มักได้มีเป็น
ม า ว ค ดี ค ย อ ถ้
ขุดน้ำ�บ่อทิศใต้
มักได้ทุกข์ยาก
ขุดน้ำ�บ่อทิศตะวันตก
มักได้เสียของ
ขุดน้ำ�บ่อทิศตะวันตกเฉียงเหนือ มักฉิบหาย
ขุดน้ำ�บ่อในที่ไร่นาเรือกสวน
ก็ มั ก กำ � หนดเอาทิ ศ
กออนวัะตศทิ อนืหเ
กออนวั ะตศทิอ รืห
นกันช่ เ อนืห เ งยฉี เ
เมื่อกำ�หนดทิศแล้วก็ต้องหาที่ขุด มีวิธีเสี่ยง
อย่างหนึง่ ของโบราณคือการเสีย่ งเบีย้ โดยใช้เบีย้ (เปลือก
หอยชนิดหนึ่งที่โบราณใช้ชื้อขายแทนเงินตรา) จำ�นวน
๑๔ ตัว เป็นสิ่งเสี่ยงทายเพื่อหาที่ขุด โดยมีวิธีคือหว่าน

ภาพ : สมบูรณ์ สูงขาว (ศิลปิน)

เบี้ยลงบนพื้นดินที่คิดว่าจะมีน้ำ�จำ�นวน ๗ ตัว กลับเบี้ย
ที่คว่ำ�ให้อยู่ในลักษณะหงายทั้งหมด แล้วหว่านลงไปอีก
๗ ตัว หากหงายกี่ตัวถือเป็นเศษ ซึ่งมีฝอยทำ�นายดังนี้
หงาย ๘ ตัว เศษ ๑ ทายว่า น้ำ � จะตื้ น ดี แ ต่ เ ป็ น
ทีก่ า มนปมนิสมีที�่ น้ำ
”ก า ฮ �น้“ำ กย รี เ
หงาย ๙ ตัว เศษ ๒ ทายว่า น้ำ�ดีแต่ไม่พอใช้
หงาย ๑๐ ตัว เศษ ๓ ทายว่า น้ำ�มีฤดูฝนหน้าแล้ง
ป ไ ง ห้ แ
หงาย ๑๑ ตัว เศษ ๔ ทายว่า น้ำ�จืด ไม่มีรส
หงาย ๑๒ ตัว เศษ ๕ ทายว่า น้ำ�ดีมาก
หงาย ๑๓ ตัว เศษ ๖ ทายว่า น้ำ�ตื้นเขินเร็ว ไม่ดี
หงาย ๑๔ ตัว เศษ ๗ ทายว่า เป็นกาลกิณี ไม่ดี
นอกจากนี้ ยังมีวิธีขุด โดยสังเกตธรรมชาติ
เช่น ขุดบริเวณใต้จอมปลวก เพราะเชื่อว่า ปลวก มัก
เลือกเอาที่ดินที่มีสายน้ำ�  (กระแสน้ำ�ใต้ดิน) ผ่านใต้ดิน
เป็นที่ทำ�รัง เพื่อจะอาศัยน้ำ�มาหล่อเลี้ยง หรือสังเกตดู
บริเวณหน้าดินที่มีหญ้าขึ้นเขียวขจี บริเวณนั้นมักจะมี
สายน้ำ�อยู่ไม่ลึก หรือไม่อย่างนั้น ก็อาจดูจากการหาที่
ขุดโดยวิธีโบราณ เช่น นำ�กะลาหรือใบตองไปวางบน
หน้าดินในลักษณะคว่ำ�ลง โดยวางทิ้งไว้สัก ๑-๒ คืน
แล้วหงายดู หากกะลาหรือใบตองใบไหนมีไอน้ำ�เกาะ
อยู่ แสดงว่าบริเวณที่กะลาครอบ หรือใบตองปกอยู่นั้น
มี “ตาน้ำ�” หรือ “สายน้ำ�” อยู่ใต้ดิน และอีกวิธีหนึ่ง
ให้เอาขี้เถ้าไปเทกองไว้เป็นจุดๆในตอนหัวค่ำ�  รุ่งเช้าไป
สำ�รวจดู ถ้าขี้เถ้ากองใดชื้น ก็เชื่อว่าตรงจุดนั้น จะมี
สายน้ำ�ใต้ดินอยู่ไม่ลึกนัก
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การขอน้ำ�จากแม่ธรณีและพญานาค
การขอน้ำ�จะเริ่มด้วยการหาฤกษ์ยามในการขอก่อน เมื่อหาได้วันดี ฤกษ์ดีแล้ว จะทำ�
พิธีขอน้ำ�จากแม่ธรณีและพญานาค ด้วยเชื่อว่าแม่ธรณีเป็นผู้รักษาดินและพญานาคเป็นผู้รักษา
น้ำ�  พิธีกรรม คือ เตรียมสะตวง (กระทงหยวกกล้วย) กว้างประมาณ ๑ คืบ ใส่ข้าวปลาอาหาร
ผลไม้ เมี่ยง หมาก พลู บุหรี่ อย่างละ ๔ เตรียมขันตั้ง (กำ�นล) ใส่กรวยดอกไม้ ๔ กรวย กรวย
หมากพลู ๔ กรวย ข้าวเปลือก ๑ กระทง ข้าวสาร ๑ กระทง ผ้าขาวผ้าแดงอย่างละชิ้น เทียน
เล่มบาท (เทียนที่มีน้ำ�หนัก ๑ บาท) ๑ คู่ เทียนเล่มเฟื้อง (เทียนที่มีน้ำ�หนัก ๑ เฟื้อง) ๑ คู่ เทียน
น้อย (เทียนเล่มเล็ก) ๔ คู่ ข้าวตอกดอกไม้ใส่พองาม เตรียมน้ำ�อบ น้ำ�หอม น้ำ�ส้มป่อย ๑ ขัน
แล้วเริ่มพิธีตามขั้นตอนดังนี้
-  แผ้วถาง ปัดกวาดบริเวณที่จะขุดให้สะอาด
-  ขุดบริเวณที่จะเป็นใจกลางบ่อกว้าง ๑ คืบ ลึก ๑ คืบ
-  ยกพานคำ�นับแล้วกล่าวคำ�โองการขอน้ำ�
-  จุดธูปเทียนทำ�พิธีพลี แล้ววางสะตวงลงก้นหลุม
-  ประพรมบริเวณนั้นด้วยน้ำ�อบ น้ำ�หอม น้ำ�ส้มป่อย
เสร็จพิธีแล้ว จึงจะเริ่มต้นทำ�การขุดบ่อน้ำ�เป็นลำ�ดับต่อไป
วิธีขุด

ในการขุดนั้น ให้กะบริเวณกว้างพอประมาณ ส่วนใหญ่จะกว้างประมาณ ๑ วา ขุด
เจาะแนวตรงทรงกลมลงไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะพบตาน้ำ�  ซึ่งหมายถึงสายน้ำ�ใต้ดินที่จะมีน้ำ�ให้
หล่อเลี้ยงบ่อได้ตลอดไป
เมื่อเลือกได้จุดที่ควรขุดบ่อแล้ว นักขุดก็จะเริ่มขุดลึกลงไปเรื่อย ๆ จนกระทั่งพบน้ำ�
และไม่สามารถวิดน้ำ�ออกได้ทันกับการไหลเข้าแล้วจึงจะหยุดการขุด ในช่วงที่ขุดบ่อนั้น ชาว
บ้านมักจะช่วยกันขุดหลายคนแต่แบ่งเป็นชุด ๆ คนที่อยู่ก้นบ่อนั้นจะมีเพียงคนเดียวที่ขุดดิน
และโกยดินใส่ภาชนะให้พวกที่อยู่บนปากบ่อดึงขึ้นไปทิ้ง เมื่อเหนื่อยแล้วก็จะเปลี่ยนให้อีกคน
หนึ่งลงไปขุดเรื่อย ๆ จนกว่าจะได้ผลตามต้องการ การขึ้นหรือลงสู่ก้นบ่อนั้น อาจใช้บันได พะอง
หรืออาจให้สาวเชือกขึ้นก็ได้ ความลึกของบ่อจะวัดเป็นถ้วมหรือท่วม ซึ่งวัดจากท่ายืนชูแขนสุด
เหยียดของชายร่างปกติ บ่อนั้นลึกกี่ช่วงก็เรียกว่าลึกเท่านั้นเท่านี้ ถ้วม ถ้าขุดลึกลงไปมาก ๆ ยัง
ไม่พบตาน้ำ�  จะใช้วิธีฅ่วง หรือฅ่วน คือเจาะก้นบ่อลงไปด้วยสว่านขนาดใหญ่ที่เรียกเหล็กค่วง/
เหล็กฅ่วน เพื่อหยั่งดูว่าอีกลึกขนาดไหนจะพบตาน้ำ�หรือสายน้ำ�  ถ้าพบตาน้ำ�หรือสายน้ำ�แล้วน้ำ�
จะดันพลุ่งขึ้นมาก หากไม่พบเลยอาจเลิกล้มถมเสียแล้วหาที่ขุดใหม่โดยใช้วิธีหาที่ขุดดังเดิม
วิธีกันดินถล่มลงในบ่อ
เมื่อขุดบ่อเสร็จแล้วก็จะดำ�เนินการกันมิให้ดินถล่มลงไป วิธีการทำ�นั้นทำ�ได้หลายวิธี
เช่น ใช้ไม้ไผ่สานเป็นวงกลมไล่จากก้นบ่อขึ้นมาที่เรียกว่า “เสวียน” ใช้แผ่นไม้กระดานตีกั้นดิน
หรือใช้ท่อนไม้ทับเรียงไล่จากก้นบ่อ แต่วิธีที่ใช้กันมากคือ การใช้ก้อนอิฐก่อเรียงจากก้นบ่อขึ้นมา
จนเลยระดั บ พื้ น ดิ น โดยให้สูงประมาณระดับ เอว ซึ่งลัก ษณะของบ่ อ อาจเป็ น รู ปสามเหลี่ ย ม
สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยมและทรงกลม โดยที่บ่อทรงกลมเป็นที่นิยมมากที่สุด และเฉพาะ
ทรงกลมนี้ก้อนอิฐที่ใช้ก่อจึงเป็นอิฐที่ทำ�ขึ้นเพื่อการก่อบ่อน้ำ�โดยเฉพาะ   คือขอบด้านนอกอิฐนั้น
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จะโค้งเข้าและขอบด้านในของก้อนอิฐจะโค้งรับกัน ขอบ
ด้านข้างจะตัดเฉียงเข้าด้านใน ซึ่งอิฐดังกล่าวนี้จำ�นวน
หนึ่งเมื่อเรียงต่อเนื่องกันแล้วจะโค้งเข้ารูปเป็นวงกลมได้
ลงตัวพอดีและโดยเฉพาะอิฐที่อยู่ชั้นบนสุดนั้นจะทำ�ให้
เป็นสันนูนตรงกลางเพื่อกันมิให้คนนำ�ของสิ่งใดไปวางไว้
บนขอบน้�ำ บ่อนัน้ ๆ ด้วย อนึง่ การสออิฐหรือการทีท่ �ำ ให้
ก้อนอิฐทั้งหมดประสานกันได้นั้น ชาวบ้านจะสอด้วย
ดิน หรือขุดดินจากจอมปลวกมาเคล้าเข้ากับน้ำ�ให้เป็น
โคลนแล้วใช้โคลนนี้แทนปูนในการประสานก้อนอิฐดัง
กล่าว ซึ่งผู้มีฐานะอาจใช้ปูนสอและโบกปูนกับอิฐในส่วน
ที่เลยจากผิวดินขึ้นมาแล้วก็ย่อมทำ�ได้ แต่ในระยะหลังนี้
เมื่อมีผู้ทำ�ท่อซีเมนต์สำ�เร็จรูปขาย ชาวบ้านนิยมซื้อท่อ
ซีเมนต์ดังกล่าวไปใช้แทนการกั้นดินถล่มโดยใช้วัสดุใน
ท้องถิ่น และเพื่อเป็นการเตือนความทรงจำ�  บางท่าน
เมื่อโบกปูนที่บ่อน้ำ�แล้ว ก็มักจะเขียนบอกวันเดือนปีใน
การสร้างบ่อน้ำ�นั้นไว้ด้วย
ทั้ ง นี้ ในการก่ อ อิ ฐ ดั ง กล่ า ว มี ตำ � ราแบบ
โบราณไว้ด้วย ว่าการก่ออิฐจะเริ่มก่อจากข้างล่าง แต่
ก่อนที่จะก่อมักวางไม้รองอิฐเป็นรูปสี่เหลี่ยมไว้ก้นบ่อที่
เรียกว่า แม่ชีไฟ (อ่าน - แม่จีไฟ) ซึ่งแต่ละด้านมักจะลง
อาคมไว้และอาจมีหลายตำ�รา ตัวอย่างเช่น ตำ�ราหนึ่ง
ท่านให้ลงอาคมไว้สี่ด้าน   ด้วยคาถา “ตุ๊สี่ต๋น” (พระสี่
รูป) คือ
ทุ
สะ
นิ
มะ
ทุ
มะ
สะ
นิ
ทุ
นิ
มะ
สะ
ทุ
สะ
มะ
นิ
ซึ่งเขียนเป็นอักษรล้านนาได้ดังนี้

หลักจากนัน้ จึงเริม่ ก่ออิฐขึน้ โดยรอบเพือ่ กันการพังทลาย
ของดินรอบบ่อ การก่ออิฐโดยปกติจะก่อตามขนาดความ
กว้างของบ่อรวดเดียวถึงปากบ่อ แต่บางบ่อมีความลึก
มากจึงต้องขยายความกว้างส่วนบนออกอีกขยักหนึ่ง
โดยขยายออกประมาณ ๑ คืบ บ่อลักษณะนี้เรียก “น้ำ�
บ่อสองตอน” เมื่อก่อเสร็จจะวาง“ฅวักธรณี” คือกระทง
ใบตองใส่อาหาร ข้าวตอกดอกไม้ บอกกล่าวขอให้แม่
พระธรณีเจ้าที่รักษาบ่ออย่าให้น้ำ�มีพิษมีภัย จากนั้นจึง
ตกแต่งบริเวณปากบ่อคือทำ�ความสะอาด ลาดเทด้วย
ปูนที่เรียก สะตาย ให้เรียบร้อยเพื่อกันน้ำ�ย้อนคืนลงบ่อ
เฉพาะบริเวณใกล้บ่อชาวบ้านมักจะทำ�ลานที่
ยกสูงขึน้ จากระดับดินเล็กน้อยไว้รอบบ่อน้� 
ำ เพือ่ ป้องกันมิ
ให้น้ำ�จากพื้นดินไหลกลับลงไปในบ่อ ลานนั้นอาจเป็น
ลานดินอัดแน่น ลานที่ใช้อิฐเรียง หรือลานอิฐโปกปูน
ก็ได้ ซึ่งย่อมขึ้นกับสถานภาพทางเศรษฐกิจเป็นสำ�คัญ
และบนลานรอบน้ำ�บ่อนี้ อาจใช้เป็นที่ดำ�เนินกิจกรรม
ในบ้านได้หลายประการ เช่น ใช้เป็นที่ซักผ้า ใช้เป็นที่
ล้างภาชนะจำ�นวนมากหลังจากงานบุญ ใช้เป็นที่อาบ
น้ำ�ของเด็ก ๆ หรือพ่อเฒ่า แม่เฒ่า หรือใช้เป็นที่นั่ง
พักผ่อนก็ได้เช่นกัน
นอกจากนี้เพื่อเป็นการป้องกันวัสดุต่างๆ มิให้
ตกลงไปในบ่อน้ำ�  ชาวบ้านอาจทำ�ฝาปิดด้วยวัสดุต่างๆ  

น้ำ�บ่อแบบมีหลังคาคลุม และมีหลุกคือ กว้านสำ�หรับตักน้ำ�ขึ้นมาจากบ่อ
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คือ บ่อที่เป็นบ่อสาธารณะหรือบ่อน้ำ�ในวัดนั้น ก็มักจะทำ�เป็นโรงคลุมบ่อน้ำ�นั้นไว้ บางแห่งอาจใช้
ไม้กระดาษทำ�เป็นฝาปิดบ่อ หรือก็สานไม้ไผ่ขัดแตะปิดบ่อของตนตามกำ�ลัง
วิธีการนำ�ไปใช้
การนำ�น้ำ�ขึ้นจากบ่อมาใช้โดยทั่วไปมี ๓ วิธี ได้แก่
๑.  ใช้เชือก โดยผูกเชือกกับภาชนะตักน้ำ�จากบ่อที่เรียก “น้ำ�ถุ้ง” ตักน้ำ�จากบ่อขึ้นมา
๒.  ใช้กว้านหรือล้อหมุนที่เรียก “หลุก” ปั่นเชือกที่ผูกน้ำ�ถุ้งตักน้ำ�จากบ่อขึ้นมา
๓.  ใช้แร้ว  คือใช้คันโพง เบ็ดโพง หรือเบ็ดวง ซึ่งหมายถึงคันสำ�หรับถ่วงน้ำ�หนักเพื่อให้
เบาแรงในการใช้น้ำ�ถุ้ง  ตักน้ำ�จากบ่อ
การดูแลรักษา
บริเวณรอบ ๆ น้ำ�บ่อ ต้องรักษาให้สะอาดเสมอ พร้อมทั้งคอยดูแลมิให้น้ำ�ข้างบนไหลซึม
ลงบ่อ กรณีที่ยังไม่ใช้หรือเลิกใช้ต้องปิดปากบ่อด้วยฝาหรือแผ่นกระดานให้มิดชิดเพื่อกันธุลี ใบไม้
หรือสิ่งของที่จะตกลงไปในบ่อ ที่สำ�คัญจะต้องชักเอาน้ำ�และสิ่งตกค้างในบ่อ หรือก้นบ่อออกอย่าง
น้อยหนึ่งปีหรือสองปีต่อครั้ง เพื่อให้บ่อสะอาดควรแก่การบริโภค การชักน้ำ�ออกเพื่อทำ�ความ
สะอาดนี้เรียกว่า “ลางน้ำ�บ่อ”
ความเชื่อเกี่ยวกับน้ำ�บ่อเก่า
๑. การถม
น้ำ�บ่อที่ขุดใช้กันมานาน กรณีที่เลิกใช้ไม่ว่าจะเลิกใช้ทันทีหรือทิ้งให้ร้างมานานที่เรียกว่า
“น้ำ�บ่อห่าง” จะถมโดยพลการไม่ได้ ด้วยมีความเชื่อว่าจะเกิดความอัปมงคลที่เรียกว่า “ขึด”
เข้าข่ายในตำ�ราขึดคือ “ถมสมุทร” ความอัปมงคลจะมีมานานาประการ และที่เชื่อกันทั่วไปคือจะ
ทำ�ให้ตาบอด ฉะนั้นจึงต้องมีพิธีกรรมแก้ขึดก่อนที่จะทำ�การถมต่อไป
พิธีกรรมดังกล่าวคือการ “สูตรถอน” หมายถึงการนิมนต์พระมาทำ�การสวดมนต์เพื่อ
ถอดถอนเอาบ่อคืนจากพญานาคและแม่พระธรณี อีกนัยหนึ่งก็เพื่อถอนเอาขึดทั้งมวลออกเสียก่อน
โดยมีขั้นตอนดังนี้
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๑.  เตรียมเครื่องพลีกรรม ได้แก่
-  ด้ายดิบ (สายสิญจน์)
-   สะตวงใหญ่ (กระทงหยวกกล้วย) กว้าง
ประมาณ ๒ คืบ จำ�นวน ๑ กระทง ใส่ข้าวปลาอาหาร
ผลไม้ เมี่ยง หมากพลู บุหรี่ อย่างละ ๑๒
-  สะตวงเล็ก กว้างประมาณ ๑ คืบ จำ�นวน
๔ กระทง ใส่ข้าวปลาอาหาร ผลไม้ เมี่ยง หมากพลู
บุหรี่ อย่างละ ๔
-   เตรียมขันตั้ง (กำ�นล) ใส่กรวยดอกไม้ ๔
กรวย กรวยหมากพลู ๔ กรวย ข้าวเปลือก ๑ กระทง
ข้าวสาร ๑ กระทง ผ้าขาวผ้าแดงอย่างละชิ้น เทียนเล่ม
บาท ๑ คู่ เทียนเล่มเฟื้อง ๑ คู่ เทียนน้อย ๔ คู่ ข้าวตอก
ดอกไม้
๑.  น้ำ�ส้มป่อย ๑ ขัน
๒.  แผ้วถาง ปัดกวาดบริเวณให้สะอาด
๓.   วางสะตวงใหญ่ใจกลางปากบ่อ โดยอาจ
ใช้ไม้แผ่นพาดปากบ่อพอวางได้
๔.  วางสะตวงเล็กบนพืน้ ดิน ๔ มุมของปากบ่อ
๕.  ปักเสาล้อมรอบน้ำ�บ่อ ๔ ด้าน แล้วล้อม
ด้วยด้ายสายสิญจน์
๖.   โยงสายสิ ญ จน์ จ ากสะตวงใหญ่ ล งสู่
กระทงเล็กทั้ง ๔
๗.  นิมนต์พระสงฆ์ ๔ รูปมาสวดถอน โดยมี
พิธีคือ
-  จุดเทียน ๑ เล่ม ธูป ๑ ดอก ทุกสะตวง
-  พระสงฆ์ผู้เป็นประธานทำ�พิธี “โยงขันตั้ง”
ระลึกถึงครูอาจารย์
-   พระสงฆ์สวดมนต์ตามบนสูตรถอน แล้ว
ดับเทียนธูปทั้ง ๔ ด้าน
-  พระผูเ้ ป็นประธานร่ายมนต์ถอนสะตวงใหญ่
-   ยกสะตวงทั้งหมดออกจากบริเวณแล้วนำ�
ไปไว้นอกเขตรั้ว
-  พระสงฆ์สวดชยันโตและมนต์อันเป็นมงคล
ประพรมน้ำ�ส้มป่อย
-  ถวายปัจจัย พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นเสร็จพิธี
เมื่ อ กระทำ � การสู ต รถอนแล้ ว จะถมทั น ที ยั ง
มิได้ กล่าวคือ ต้องถมในลักษณะ “น้ำ�บ่อมูน” โดยเพียร
กวาดขยะมูลฝอยลงไปเรื่อย ๆ ทุกวันจนกว่าจะตื้นเขิน

และเต็มไปในที่สุด หรือไม่อย่างนั้น ก็จะใช้ไม่ไผ่ทั้งลำ� 
เจาะภายในให้ทะลุโล่งตลอด ปักลงตรงใจกลาง ให้ปลาย
ลำ�ไผ่โผล่พ้นเหนือพื้นดิน แล้วทำ�การถมรอบๆลำ�ไผ่นั้น
การทำ�เช่นนี้ ถือว่าลำ�ไผ่เป็นตัวแทนของบ่อน้ำ�แล้ว ซึ่ง
เมื่อไม้ไผ่ผุกร่อนเป็นเนื้อเดียวกับดิน ก็เป็นอันว่าการ
ถมบ่อเสร็จสิ้นโดยไม่มีอันตรายใดๆ
๒. การล้าง
น้ำ�บ่อเก่าที่เจ้าของไม่ใช้แล้วทิ้งไว้เป็น “น้ำ�
บ่อห่าง” จะถมก็ไม่ถม ปล่อยให้ทิง้ ไว้หมักหมมอยู่ ทำ�ให้
น้ำ�เน่าเสีย กรณีนี้เชื่อกันว่าหากมีการล้างให้สะอาด
แล้วสถาปนาขึ้นใหม่ จะได้อานิสงส์หลายประการ เช่น
หายขาดจากโรคภั ย ได้ โชคลาภ มี ค วามเจริ ญ ทาง
ด้านหน้าที่การงาน เป็นต้น การล้างน้ำ�บ่อในลักษณะนี้
ต้องมีการสูตรถอนและทำ�บุญตามพิธีดังกล่าวข้างต้น
เช่นกัน
๓. การปิดปากบ่อ
น้ำ � บ่ อ จะใช้ อ ยู่ ห รื อ เลิ ก ใช้ ก็ ต าม ต้ อ งไม่
ปิดปากบ่อถาวรโดยเด็ดขาด เพราะโบราณถือว่าเป็นการ
ปิดตาธรณี หากมีความจำ�เป็นต้องปิดก็ต้องเปิดช่องไว้
สักแห่งหนึ่ง มิเช่นนั้นจะเกิดความอัปมงคลที่เรียกว่า
ขึด
แหล่ ง น้ำ � ที่ ขุ ด สร้ า งขึ้ น เพื่ อ นำ � มาบริ โ ภค
ใช้สอย เป็นของควบคู่กับวิถีชีวิตของมนุษย์มาแต่
โบราณกาล ความผู ก พั น ผนวกกั บ พื้ น ฐานทาง
วัฒนธรรมมักก่อให้เกิดเทคนิควิธี พิธีกรรมตามความ
เชื่ อ ติ ด ตามมา แม้ ก าลเวลาจะล่ ว งเลยไปอย่ า งไร
สังคมจะแปรเปลีย่ นขนาดไหน สิง่ ทีน่ า่ สังเกตในปัจจุบนั
แม้ความสำ�คัญของน้ำ�บ่ออาจลดน้อยลงเพราะมีการ
ขุดเจาะน้ำ�บาดาลมาใช้หรือไม่ก็ใช้เครื่องปั๊มน้ำ�ดูด
จากบ่อเดิมมาใช้ในระบบเดินท่อเปิดก๊อกก็ตาม การ
ขุดเจาะหาแหล่งน้ำ�ก็ยังพยายามให้อยู่ในทิศที่ถือว่า
เป็นมงคล ยังมีการบนบานขอน้ำ� มีการแก้บนเมื่อ
พบสายน้ำ� การปิดปากบ่อเพื่อใช้ปั๊มน้ำ�ยังต้องมีช่อง
ระบาย (เพื่อมิให้ต้องขึด) การถมและล้างน้ำ�บ่อเก่า
ยังมีพิธีสูตรถอน ร่องรอยการปฏิบัติเช่นนี้ถือเป็นสิ่ง
บ่ ง บอกความสำ � คั ญ ของน้ำ � บ่ อ ที่ มี ต่ อ ชี วิ ต ของชาว
ล้านนาไปอีกนาน
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(นครศรีธรรมราช) เจียโลชิ (ครหิที่บ้านดอน) ปาลิเฟง
(ปาเล็มบัง) ซินโถ (ซุนดา) เจียนปี (กัมเป) ลันวูลิ (ลามุ
รี) สิลัน   (มจ.สุภัทรดิศ ดิศกุล ประวัติศาสตร์เอเซีย
อาคเนย์ ถึ ง พ.ศ.2000 กรุ ง เทพฯ : สมาคม
ประวัติศาสตร์ฯ 2535 หน้า 64 และดู ดี .จี.ฮอลล์-D.
G.E.Hall ประวัติศาสตร์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แปล
โดยคุณวรุณยุพา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา ชูสิริ จามรมาน
วิลาสวงศ์ พงศะบุตร เพ็ญศรี ดุ๊ก เพ็ชรี สุมิตร แถมสุข
นุ่มนนท์ มล.รสสุคนธ์ อิศรเสนา ศรีสุข ทวิชาประสิทธิ์
กรุ ง เทพ : มู ล นิ ธิ โ ครงการตำ � ราสั ง คมศาสตร์ แ ละ
มนุษยศาสตร์ ชาญวิทย์ เกษตรศิริและอานันท์ กาญจน
พันธ์ บรรณาธิการ 2522 สองเล่ม)

ล้านนา-อาเซียน

ล้านนา-บาหลี

ความเหมือนความต่างและทิศทางสำ�หรับเชียงใหม่-เชียงราย
เรื่อง : สมโชติ  อ๋องสกุล
ช่วงราชการหยุดในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้
าพรรษา 13-16 กรกฎาคม 2546 ผมได้มีโอกาสเดินทา
งไปเกาะบาหลี ประเทศอินโดนีเซีย ด้วย “ความอนุเคร
าะห์ยิ่ง” ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โอกาสนี้จึง
ขอขอบพระคุณ ผศ.ดร.มานพ ภาษิตวิไลธรรม อธิการบ
ดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย ด้วยการเขียนบทความ
ทางประวัติศาสตร์ตามธรรมเนียมปฏิบัติของผม
1.ความต่างด้านภูมิรัฐศาสตร์
สภาพทางภูมิรัฐศาสตร์ล้านนากับบาหลีต่าง
กันชัดเจน  ล้านนาเป็นรัฐในหุบเขา(State in a Valley)
หรือรัฐในภาคพื้นทวีป แต่บาหลี (Bali) ซึ่งเป็นเกาะ
หนึ่งในหมู่เกาะชวาซึ่งมีมากกว่า 13,000 เกาะ เป็นรัฐ
เมืองท่า เพราะตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางการค้าทางทะเล
ระหว่างแหล่งอารยธรรมจีนกับอินเดีย โดยมีลมมรสุม

เป็นปัจจัยทางภูมิศาสตร์ส่งเสริมให้การเดินทางระหว่าง
ทั้งสองแหล่งอารยธรรมสะดวก รวดเร็วกว่ารัฐในหุบเขา
(State in a Valley)
  
ดังนั้นแม้จะพบร่องรอยทางโบราณคดีใน 2
ดินแดนล้านนา-บาหลี ย้อนไปได้ถึงยุคหินเหมือนกัน
แต่ดินแดนติดทะเลซึ่งติดต่อกับพ่อค้าทางทะเลก่อนก็
ก่อตัวเป็นรัฐได้เร็วกว่าพัฒนาขึ้นเป็นรัฐเมืองท่าที่มั่งคั่ง
เช่นอาณาจักรศรีวิชัย (จดหมายเหตุจีนเรียก ชิลิโฟชิ)
อาณาจักรมะตะรัม (Mataram) อาณาจักรมัชฌปาหิต
(Majapahit)   โดยเรื่องราวของดินแดนเหล่านี้ระยะ
ต้นๆ มีในบันทึกของชาวจีนชาวอินเดียและชาวมุสลิม
เช่น เอกสารจีนของเจาชูกัวระบุชื่อรัฐเมืองท่าที่เป็น
ประเทศราชของอาณาจั ก รสั น โฟฉี 15 แห่ ง เช่ น
เพงเฟง (คือปาหัง) เตงยานุง (คือตรังกานู) ลิยาซูเจีย
(คือลังกาสุกะในปัตตานี) จิลันตัน (คือกลันตัน) โฟโล
อัน (คือกัวลาเบรัง) ชิโลถิง เฉียนไมปาถา ตันม้าลิง

ก็ คิ ด หาอุ บ ายใช้ ก องทั พ เรื อ จี น ให้ เ ป็ น ประโยชน์ แ ก่
พระองค์  
กองทั พ เรื อ จี น แล่ น ลงมาตามฝั่ ง ทะเลของ
อาณาจักรจัมปาโดยไม่สามารถหยุดพัก มุ่งสู่เกาะชวา
ผ่านหมู่เกาะการิมาตัส (Karimatus) ถึงเกาะเล็กๆ ชื่อ
เจลั ม (Gelam) ทางทิ ศ ตะวั น ตกเฉี ย งใต้ ข องเกาะ
บอร์เนียวราว พศ.1835 หัวหน้าจีน 3 คนคือ (1) ชิปิ  
(Shih-pi) ชาวมงโกล (2) ยิโคมุสุ (YiKomusu) ชาวอุย
คูร์ (Uighur) (3) เกาซิง (Kao-hsing) ชาวจีน ได้ปรึกษา
กันแล้วส่งผู้ถือหนังสือไปเมืองสิงหาส่าหรี   จึงทราบ
ข่ า วการสิ้ น พระชนม์ ข องพระเจ้ า กฤตนครและการ
อ่อนน้อมของเจ้าชายวิชัย
กองทัพเรือของพระเจ้าชัยกัตวังที่ปากแม่น้ำ�
2. ความเหมือนในยุคจีนเป็นศูนย์กลางอำ�นาจเอเชีย สุรบายาได้ถูกกองทัพเรือจีนยึดไว้ได้ และกองทัพจีน
อาณาจั ก รดั ง กล่ า วในภู มิ ภ าคนี้ ทั้ ง ที่ รั ฐ ใน เข้ารักษาเมืองมัชปาหิตได้ในวันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 1835
หุบเขาและรัฐเมืองท่า จีนถือว่าเป็นผู้กำ�กับสูงสุดต้อง กองทัพของเจ้าชายชัยกัตวังต้องยอมแพ้ที่วังในเมือง
กฑิริเมื่อ 26 เมษายน พศ.1836 (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ
ส่งเครื่องบรรณาการให้จีนตามกำ�หนด
ราว พศ.1818 อาณาจักรศรีวิชัยเริ่มเสื่อม ดิศกุล เรื่องเดียวกัน หน้า 71)
เมื่อใช้ประโยชน์จากกองทัพเรือจีนได้สำ�เร็จ
ที่เกาะชวาซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากฤตนคร ต่อมาเรียก
ศิวพุท ธ ครองอาณาจักรชังคละและปันชลุรวมกันที่ เจ้าชายวิชัยก็เริ่มกำ�จัดทหารจีน ทำ�ให้กองทัพจีนต้อง
เกาะชวา พระองค์ส่งกองทัพจากชวาไปครอบครองดิน ถอยลงเรือในวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.1836 กลับถึง
แดนเหนือเกาะสุมาตรา เกาะซุนดา มาตูราและส่วน จีนในวันที่ 8 สิงหาคม 1836 โดยนำ�เชลยจากเกาะชวา
ไปด้วยราว 100 คน เจ้าชายวิชัยก็ได้สถาปนาอาณาจักร
หนึ่งของแหลมมลายู
หลังจากยึดเกาะสุมาตราได้แล้ว”ศิวพุทธ”ก็ มัชปาหิตขึ้น มีพระนามว่ากฤตราชสะชัยวรรธนะ (ช่วง
เข้ายึดเกาะบาหลี นำ�กษัตริย์บาหลีมาเป็นเชลยใน พ.ศ นั้นพญามังรายยึดลำ�พูนได้ใน พ.ศ.1835 แล้วมาสร้าง
.1827 พร้อมกับทรงปฏิเสธคำ�เรียกร้องของทูตชาวมงโกล เวียงกุมกาม พ.ศ.1837)
เหตุการณ์ครั้งนั้นมาร์โคโปโลได้บันทึกเกาะ
จากจีน ใน พ.ศ.1822 ที่ขอให้ส่งเจ้านายไปราชสำ�นัก
จีนตามธรรมเนียมปฏิบัติ จีนส่งคณะฑูตไปชวาอีกใน ชวาว่ า “พระเจ้ า กุ บ ไลข่ า นผู้ ยิ่ ง ใหญ่ ไ ม่ ส ามารถ
พศ.1823 และ1824 ก็ไม่ประสบผลสำ�เร็จ ใน พศ.1835 ปราบปรามได้เพราะเหตุวา่ ตัง้ อยูห่ า่ งไกลและการเดินทาง
ขณะที่พญามังรายจากลุ่มน้ำ�กกเข้ายึดเมืองลำ�พูนแห่ง ไปที่ นั้ น ก็ เ ต็ ม ไปด้ ว ยอั น ตราย” อย่ า งไรก็ ต ามใน
ลุม่ น้�ำ ปิงนัน้ พระเจ้ากุบไลข่านแห่งราชวงศ์หงวน (Yuan) พศ.1835 นั้นยิโคมุสุได้ส่งเจงกุย (Cheng-kuei) นำ�
ก็ ไ ด้ ส่ ง กองทั พ บกมาตั ก เตื อ นพญามั ง ราย พร้ อ มส่ ง พระราชโองการของพระเจ้ากุบไลข่านไปแคว้นมุไลยู
กองทัพเรือไปโจมตีเกาะชวา (หม่อมเจ้าสุภัทรดิศ ดิศกุล (Mu-lai-yu) และแคว้นเล็กแคว้นน้อยอื่นๆ ให้ส่งโอรส
หรืออนุชาไปแสดงความอ่อนน้อมต่อจีน (หม่อมเจ้า
เรื่องเดียวกัน หน้า 69)
แต่ก่อนกองทัพเรือของจีนไปถึงชวา พระเจ้า สุภัทรดิศ ดิศกุล เรื่องเดียวกัน หน้า 73) แสดงให้เห็น
กฤตนครได้สวรรคตในปีพศ.1835 แล้วเกิดการต่อสู้บน แสนยานุภาพของกองทัพจีนที่ยังมีต่อรัฐในภาคพื้นทวีป
เกาะชวาระหว่างเจ้าชายชัยกตวังแห่งเมืองสิงหาส่าหรี 3. ความเหมือนและต่างในกระแสจักรวรรดินยิ มตัง้ แต่ค
กับระเด่นวิชัย เมื่อกองทัพเรือจีนไปถึงชวา ระเด่นวิชัย ริสตศตวรรษที่ 16
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เมื่อโปรตุเกสมาถึงมะละกา (Malacca) ใน
พ.ศ.2052 (ค.ศ.1509) และกองเรือของสเปนภายใต้
การนำ�ของแมกเจนแลน (Magenllen) มาเห็นเกาะ
บาหลีซึ่งเขาเรียกว่าเกาะชวาน้อย (Java Minor) เมื่อ
พ.ศ.2062-2065 (ค.ศ.1519-1522) เรือ่ งราวของบาหลีก็
มีในบันทึกของชาวตะวันตกมากขึน้ ตามลำ�ดับโดยเฉพาะ
จากพ่อค้าชาวดัตช์ เช่นคอร์เนลิส เด ฮูตมัน พ่อค้าชาว
ดัตช์คนแรกที่มาถึงภูมิภาคมหาสมุทรอินเดียตะวันออก
(East Indies) เขาสำ�รวจเกาะบาหลีแล้วประทับใจเรียก
บาหลีแบบล่อใจนักล่าอาณานิคมชาวดัตช์ ว่า Jonck
Hollandt (ฮอลแลนด์น้อย) ซึ่งก็ได้ผล มีนักเดินทาง
ชาวดัตช์บางคนเช่นเอมานูเอล รูเดนเบิร์ก (Emanuel
Roodenburg) และจาคอบ คลาสซู น (Jacob
Claaszoon)เดินทางมาบาหลีมีภรรยาชาวบาหลี เรียน
รู้วัฒนธรรมบาหลี โดยจาคอบได้ตายที่บาหลี แต่ผู้ที่
สนใจบาหลี แ ละหมู่ เ กาะชวา หมู่ เ กาะโมลุ ก ะ (The
Molucca Islands) หรื อ หมู่ เ กาะเครื่ อ งเทศ (The
SpiceIslands)  มากเป็นพิเศษคือบริษทั ดัตช์อสิ ต์อนิ เดีย
(Dutch East India Company หรือ VOC (Verenigde

Oost  Indishe Compangie)  
พ่ อ ค้ า ชาวฮอลั น ดาในนามบริ ษั ท ดั ต ช์ อิ ส ต์
อินเดีย (VOC) เข้ามาภูมิภาคนี้ตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
มาตั้งห้างค้าขายที่ปัตตานี และกรุงศรีอยุธยา ตั้งแต่
พ.ศ. 2145 (ค.ศ.1602) ในสมัยสมเด็จพระนเรศวร จน
ในรัชกาลพระเจ้าทรงธรรมตอนปลายราว พ.ศ.2171
(คศ.1628) กรุ ง ศรี อ ยุ ธ ยามี ปั ญ หาการเมื อ งภายใน
พ่อค้าฮอลันดาจึงปิดกิจการที่อยุธยาชั่วคราวมาอยู่ที่
ปัตตานี จน พ.ศ.2176 (คศ.1633) จึงเปิดกิจการทีอ่ ยุธยา
อี ก ครั้ ง ครั้ ง นั้ น วั น วลิ ต พ่ อ ค้ า ชาวฮอลั น ดาได้ ม าถึ ง
กรุงศรีอยุธยาและได้บันทึกเรื่องราวในกรุงศรีอยุธยา
เป็ น หลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ ชิ้ น สำ � คั ญ ที่ เ ป็ น
ประโยชน์ในการตรวจสอบประวัติศาสตร์กรุงศรีอยุธยา
(ดู จดหมายเหตุ วั น วลิ ต ฉบั บ สมบู ร ณ์ ใ น ประชุ ม
พงศาวดารภาคที่ 69 ในชุดของโรงพิมพ์คุรุสภา เล่ม
49 พ.ศ.2513 และสมโชติ อ๋องสกุล “การศึกษาใหม่
เกี่ยวกับรัชกาลพระเอกาทศรถ พระศรีเสาวภาคย์และ
พระเจ้าทรงธรรม ใน วารสารประวัติศาสตร์ ปีที่ 1
ฉบับที่ 2 พ.ค.-ส.ค.2519)

พ่ อ ค้ า ชาวฮอลั น ดาได้ ม าติ ด ต่ อ กั บ กษั ต ริ ย์
แห่งเกาะบาหลีตั้งแต่ พ.ศ.2144 (ค.ศ.1601) นำ�โดย
จาคอบ แวนแฮมสเคิร์ค (Jacob van Heemskerck)
เพื่อขอเริ่มการค้าระหว่างประเทศ แม้กษัตริย์บาหลี
ตอบรับแต่การทำ�สัญญาก็ยืดเยื้อถึง 2 ศตวรรษโดยมี
บริษัทอิสต์อินเดียของอังกฤษเป็นคู่แข่ง และเกิดการ
ขัดแย้งผลประโยชน์กันระหว่าง 2 บริษัทในพื้นที่เกาะ
บาหลีและทุกเขตอาณานิคมที่ทั้งสองบริษัทหมายปอง
ต่อมาในคริสต์ศตวรรษที่ 19 บริษัท VOC
มีปัญหาจนล้มละลาย บริษัทใหม่คือ NHM ดำ�เนินการ
ต่อพยายามเข้าแทรกแซงกิจการในบาหลี ดังนั้นเมื่อ
เกิดกรณีกู้เรือดัตช์ชื่อ โอเวรีสเซล (Overijssel) ซึ่งล่ม
บริเวณแนวปะการังคุตา (Kuta) เมือ่ ประมาณ พ.ศ.2384
(ค.ศ.1841) และเกิดการปล้นสะดมภ์เรือลำ�นี้โดยชาว
บาหลี เพราะชาวบาหลีอ้างสิทธิว่าแนวปะการังหรือตะ
วานคะรัง(tawan karang)อยู่ใต้การดูแลของเทพบะรุ
นา(Baruna) เมื่อใดก็ตามที่มีเรือชนปะการังจนล่มลง
สมบั ติ ที่ ไ ด้ จ ากการกู้ เรื อ ถื อ เป็ น ของราชาแห่ ง บาหลี  
ซึ่งบาหลีใช้กับเรือของชาวจีน อาหรับ บุกิซ (Bugis)
และชวา ตลอดมา บริษัทจึงหาเหตุเป็นข้ออ้างขอให้
รัฐบาลฮอลันดาส่งกำ�ลังทหารเข้าดำ�เนินการ
ดัตช์เปิดศึกด้วยการส่งเรือรบ58 ลำ�พร้อม
ทหาร 3000 กองไปบาหลีใน พ.ศ.2389 (คศ.1846)
กุซตีคตุตเจลันติค (Gusti Ktut Jelantik) เจ้าฟ้าแห่ง
บาหลี เชษฐาของราชาแห่งบุเลเลิงและคะรังกะเซม
ประกาศไม่จำ�นน “ตราบใดที่ข้าฯยังมีลมหายใจจะไม่มี
วั น ที่ รั ฐ แห่ ง นี้ จ ะยอมอยู่ ภ ายใต้ ก ารปกครองของ
เนเธอร์แลนด์” โดยมีพอ่ ค้าอังกฤษจากสิงคโปร์สนับสนุน
แต่ราชาแห่งบะดุง (Badung) ไม่ยอมร่วมต่อต้านดัตช์
เพราะต้องการทำ�การค้ากับดัตช์
ในวันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2389 (ค.ศ.1846)
กองทัพเรือดัตช์ทอดสมอที่บุเลเลิง (Buleleng) พร้อม
ข้ อ เสนอครั้ ง สุ ด ท้ า ย บาหลี ไ ม่ ย อมต้ อ งเสี ย ชี วิ ต และ
ทรัพย์สินจำ�นวนมาก  การโจมตีครั้งที่ 2 เกิดอีกครั้งใน
พ.ศ.2391 (ค.ศ.1848) ชาวบาหลีภายใต้การนำ�ของ
เจลันติค (Gusti Ktut Jelantik) ต่อสู้อย่างกล้าหาญ
ดัตช์ต้องเสียกำ�ลังพลไปจำ�นวนหนี่ง
ปีตอ่ มา มีนาคม 2392 ดัตช์ โจมตีบาหลีเป็น
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ครัง้ ที่ 3 ทีฝ่ ง่ั บุเลเลิง ด้วยเรือพร้อมอาวุธร้อยลำ�  ทหาร
เรือ 3 พันคน ทหารบก 5 พันคนบุกเข้ายึดวังแห่งซิงกะ
ระจา (Singgaraja) แต่บาหลียงั ไม่ยอมแพ้ เดือนเมษายน
2392 การรบครั้งที่ 4 ก็เกิดขึ้น โดยบาหลีทำ�บารีส
(baris) หรือนาฎกรรมแห่งสงคราม (Warrior dance)
ราชาและเจลันติคนำ�ทัพอย่างหาญกล้า ปะทะกับดัตช์ท่ี
จะกะระกา (Jagaraga) ฝ่ายดัตช์ตาย 33 คนชาวบาหลี
ตายนับพันคน โดยทำ�พิธีปุปุตัน (puputan) เดินฝ่าวิถี
กระสุนของดัตช์
ปี พ.ศ.2393 เกิดการรบอีกครั้ง ดัตช์ได้รับ
ความช่วยเหลือจากลอมบอคเกาะข้างเคียงบาหลี ราชา
แห่งคะรังกะเซมรู้สึกสิ้นหวังจึงปลิดพระองค์พร้อมพระ
บรมวงศานุวงศ์ เจลันติค (Gusti Ktut Jelantik) ปลิด
ชีพโดยดื่มยาพิษ บาหลีจึงวิกฤตอยู่ในใต้การนำ�ของเด
วาอะกุงที่อ่อนแอ ตั้งแต่ พศ.2398 ดัตช์เข้ายึดตอน
เหนือเริม่ ทีบ่ เุ ลเลิง (Buleleng)  เจมบระนา (Jembrana)
ยึดบาหลีตะวันตกและยึดทั้งเกาะในเวลาต่อมาโดยใช้ซิ
งกะราจา (Singgaraja) เป็นศูนย์กลางปกครองแบบ
อาณานิคม อย่างไรก็ตามชาวบาหลีในเกาะลอมบอคก็
พยายามต่อสู้กับดัตช์ และเกิดโศกนาฎกรรมครั้งใหญ่
อีกใน พ.ศ.2437 (ค.ศ.1894) กองทัพดัตช์บุกเกาะลอม
บอคที่มะตะราม (Mataram) ชาวบาหลีชายหญิงและ
เด็กบนเกาะลอมบอคทำ�พิธีปุปุตัน (puputan) ส่วน
หนึ่งปลิดชีพตนเองด้วยกริชส่วนหนึ่งเดินฝ่ากระสูนปืน
ของกองทัพดัตช์ ตายจำ�นวนมาก
กองทั พ ดั ต ช์ โจมตี บ าหลี ต อนใต้ ใ น เดื อ น
กันยายน 2449 (ค.ศ.1906) ขึ้นบกที่หาดซะนูร์ ผ่าน
เคซิมัน (Kesiman) เข้าสู่เดนปะซาร์ โดยไม่พบการ
ต่อต้าน พบเมืองอันไร้ผู้คน มีเสียงกลองแว่วมาจากรั้ว
วัง เมื่อกองทัพดัตช์ไปถึงวัง การเดินขบวนอันสงบของ
ชาวบาหลีก็เริ่มขึ้น นำ�โดยราชาทรงฉลองพระองค์สี
ขาวประดับด้วยอัญมณีมีกริชประจำ�กาย นั่งบนเสลี่ยง
ตามด้วยขบวนของข้าราชสำ�นัก นักบวช มเหสี สนม
พระโอรสพระธิดาทุกคนแต่งชุดขาว เมื่อประจัญหน้า
กับกองทัพดัตช์ ราชาก้าวลงจากที่ประทับให้สัญญาณ
เริ่มพิธี นักบวชรูปหนึ่งจ้วงกริชเข้าที่พระอุระ คนอื่นๆ
ในขบวนก็เงื้อมกริชเข้าร่างตนเองหรือคนข้างเคียง เดิน
ฝ่ากระสุนของกองทัพดัตช์ ร่างผู้เสียชีวิตกองทับสูงขึ้น
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เรื่อยๆ กองทัพดัตช์ปลดของมีค่าจากศพได้จำ�นวนมาก
ที่ตะบะนัน เมื่อกองทัพดัตช์ไปถึงราชาก็ใช้มี
กรีดหมากปาดพระศอ เจ้าฟ้าก็เสวยยาพิษ ส่วนมเหสี
และสนมของราชาก็ ก ระโดดเข้ า กองไฟในพิ ธี ชุ ต ตี        
(suttee) ชาวเมืองก็ทำ�พิธีปุปุทัน (puputan) ทำ�ให้
ดัตช์ได้ครอบครองตะบะนัน
โศกนาฎกรรมเกิดขึ้นอีกครั้งใน พ.ศ.2451
(ค.ศ.1908) ที่เกลเกล ปุงกะวา (punggawa) เดวา
อะกุงนำ�ประชาชนเผชิญหน้ากองทัพดัตช์ใช้กริชที่เชื่อ
ว่าศักดิ์สิทธิ์ กรีดแผ่นดินเพื่อให้เกิดรอยแยกสูบทหาร
ดัตช์   ทหารดัตช์ ยิงปืนเข้าใส่สวรรคตทันที ชายาและ
สนมทั้งหกคุกเข่ารอบพระศพใช้กริชปลิดชีวิตตนเอง  
ผูร้ ว่ มขบวนทัง้ หมดทำ�พิธปี ปุ ทุ นั (puputan) อีกครัง้ หนึง่
นับแต่วันที่ 18 เมษายน พศ.2451 (ค.ศ.
1908) อาณาจักรมัชปาหิต (Majapahit) ที่ครองบาหลี
มานานกว่า 600 ปี ก็ตกแก่จักรวรรดินิยมเนเธอแลนด์
(ดัตช์) (ดู หน้าต่างสู่โลกกว้างบาหลี สก๊อต รูเธอร์ฟอร์ด
บรรณาธิการ แปลโดยชุติมา ศิริสมรรถการ ชนิดา ศักดิ์
ศิริสัมพันธ์บรรณาธิการ กรุงเทพ:สำ�นักพิมพ์หน้าต่างสู่
โลกกว้าง 2541 หน้า 27-45) นับเป็นประวัติศาสตร์ที่
เจ็บปวดและแสนเศร้าแต่ระทึกใจยิ่ง
ช่ ว งเวลาเดี ย วกั น ล้ า นนาและสยามก็ ต้ อ ง
เผชิญหน้ากับจักรวรรดินยิ มตะวันตกเช่นอังกฤษ ฝรัง่ เศส
ฯลฯ แต่สยามสมัยรัชกาลที่ 4 ใช้วธิ ยี อมจำ�นนต่ออำ�นาจ
ด้ ว ยการลงนามในสั ญ ญาบาวริ่ ง กั บ อั ง กฤษเมื่ อ 18
เมษายน พ.ศ.2398 จักรวรรดินิยมชาวอื่นก็ขอมีสิทธิ
สภาพนอกอาณาเขตเช่นกันตามลำ�ดับคืออเมริกันลง
นามเมื่อ 29 พฤษภาคม 2399 ฝรั่งเศสลงนามเมื่อ
2399 โปรตุเกสลงนามเมื่อ 2401 เดนมาร์กลงนามเมื่อ
2401 เนเทอร์แลนด์ (ดัตช์) ลงนามเมื่อ 2403 รัสเซีย
ลงนามเมื่อ 2404 ครั้นสมัยรัชกาลที่ 5 จักรวรรดินิยม
อื่นก็ทำ�ตามคือปี 2411 เมื่อแรกขึ้นครองราชย์ ร.5 ก็
ต้อง ทำ�สัญญากับนอรเวย์ สวีเดน เบลเยี่ยม อิตาลี
พ.ศ.2412 ทำ�กับออสเตรีย ฮังการี เสปญ พ.ศ.2442
ทำ�กับรัสเซีย และ 2430 ทำ�กับประเทศเล็กๆ ในเอเชีย
คือญี่ปุ่น (ดู ทรงศรี อาจอรุณ การแก้ไขสนธิสัญญาว่า
ด้วยสิทธิสภาพนอกอาณาเขตกับประเทศมหาอำ�นาจ
ในรั ช สมั ย พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า เจ้ า อยู่ หั ว

กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศ
ไทย 2506 หน้า 53-59)
ส่ ว นล้ า นนาระยะแรกที่ ติ ด ต่ อ กั บ จั ก รวรรดิ
นิยมตะวันตกก็พอใจเพราะกลุ่มเจ้านายได้ผลประโยชน์
จากการอนุญาตให้บริษัทป่าไม้ต่างชาติ และได้ใช้สินค้า
แปลกใหม่จากตะวันตก แต่มักมีเรื่องขัดแย้งกันกับพ่อ
ค้าอังกฤษบ่อยครั้ง จักรวรรดินิยมอังกฤษจึงต้องบีบให้
สยามช่วยคุ้มครองผลประโยชน์ของพ่อค้าอังกฤษและ
คนในบังคับ ด้วยการทำ�สัญญาเชียงใหม่ฉบับแรกใน
พ.ศ.2416 และฉบับที่ 2 ใน พ.ศ.2426 เป็นช่องทาง
ทำ�ให้รัฐบาลสยามส่งข้าหลวงเข้าจัดการกิจการภายใน
ของล้านนาโดยตรงตั้งแต่นั้นมา (ดู สรัสวดี อ๋องสกุล
ประวัติศาสตร์ล้านนา กรุงเทพ : สำ�นักพิมพ์อมรินทร์
2542) แม้ในล้านนาจะเกิดปฏิกิริยาต่อต้านสยามเป็น
ระยะๆตลอดหนึง่ ศตวรรษแห่งการครอบครอง นับตัง้ แต่
เจ้านายพยายามสื่อสารผ่าน “การเข้าทรง” ให้คนใน
เมืองเชียงใหม่ร่วมกันต่อต้านสยาม การสนับสนุนให้เกิด
กบฎเงีย้ วทีเ่ มืองแพร่ชว่ ง พ.ศ.2445 จับข้าหลวงประหาร
รวมทั้งการก่อปฏิกิริยาของชาวนาที่นำ�โดยพญาปราบ
สงครามซึง่ ได้ท�ำ พิธกี รรมให้คนเชือ่ มัน่ ว่าอยูย่ งคงกระพัน
ใน พ.ศ.2432 และปฏิกิริยาของพระสงฆ์ พื้นเมือง (ดู
สมโชติ อ๋องสกุล “หนึ่งศตวรรษแห่งการต่อสู้เพื่ออำ�นาจ
ท้องถิ่นของภาคประชาชนในล้านนา” ใน ศึกษาศาสตร์
สารปีที่ 22-27 ฉบับที่ 1 ม.ค.-มิ.ย. 2543 หน้า 119138) แต่ปฏิกิริยาทุกครั้งก็ถูกรัฐบาลสยามปราบแล้ว
ปรับความสัมพันธ์เชิงอำ�นาจขยายอำ�นาจรัฐส่วนกลาง
ลงสู่พื้นที่ทำ�ให้ทุกเมืองในล้านนาซึ่งเป็นหน่วย/ระบบ
ปกครอง (Political Domain) ทีม่ อี สิ ระภายในให้มฐี านะ
เป็นหน่วยบริหารท้องถิน่ ระดับต่างๆ ของสยาม เจ้าหลวง
คนสุดท้ายของเมืองสำ�คัญเช่นเชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง
น่าน ต่างได้ดำ�รงตำ�แหน่งตราบจนพิราลัยโดยไม่แต่งตั้ง
ทายาทเป็นเจ้าหลวงสืบต่อ (กรณีเจ้าเมืองแพร่มีส่วน
เกี่ยวข้องกับกบฏเงี้ยวหนีไปหลวงพระบางจึงไม่มีการ
แต่งตั้งใหม่) พร้อมเปลี่ยนแปลงระบบคิดเกี่ยวกับพื้นที่
เช่นการสร้างสถานที่ราชการบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมือง
การสนับสนุนการใช้ภาษาไทยมาตรฐานแทนการเขียน
ด้วยอักษรธรรมและการพูดด้วย “คำ�เมือง” และเบียด
“พื้นที่” คนเมืองให้เหลือน้อยลงด้วยระบบเศรษฐกิจ

และการเมืองใหม่ (ดู ชยันต์ วรรธนะภูติ “คนเมือง” :
ตั ว ตนการผลิ ต ซำ �้ ส ร้ า งใหม่ แ ละพื้ น ที่ ท างสั ง คมของ
คนเมือง” เอกสารประกอบการประชุมวิชาการเรื่อง
คนเมื อ งในบริ บ ททางสั ง คมที่ เ ปลี่ ย นแปลง ณ คณะ
สังคมศาสตร์ มช. 25 สิงหาคม 2543) ซึ่งเจ็บปวดไม่
น้อยกว่าการตกเป็นอาณานิคมของตะวันตก
4. ความเหมือนและความต่าง
ในยุคสงครามเอเซียบูรพา
ลมร้ายด้านตะวันตก (West Wind) แผ่คลุมเอ
เซีย กรณีอนิ โดนีเซียและเกาะบาหลีได้ตกเป็นอาณานิคม
ของดัตช์ ครั้นใน พ.ศ.2484   ลมแรงจากตะวันออก
(East Wind) ก็แผ่เข้าสูเ่ อเซีย กองทัพญีป่ นุ่ ได้บกุ แหลม
มลายู ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2484 เข้าสู่ปักษ์ใต้ของไทย
เมือ่ 8 ธันวาคม 2484 เกิดวีรชนต่อต้านทหารญีป่ นุ่ หลาย
แห่งเช่นทีน่ ครศรีธรรมราชและสงขลา หลังจาก กองทัพ
ญีป่ นุ่ เข้ายึดสิงคโปร์แล้วก็มงุ่ สูห่ มูเ่ กาะชวา  เช้าวันที่ 19
กุมภาพันธ์ พ.ศ.2485 กองทัพญีป่ นุ่ ก็บกุ เกาะ บาหลี ขึน้
บกทีห่ าดซะนูร์ (Sanur Beach) มุง่ สูเ่ ดนปะซาร์ จัดตัง้
หน่วยการปกครองทีเ่ ดนซะนูรแ์ ละซิงกะระจา (Singaraja)
จับกุมผู้ต่อต้านชาวดัตช์และคนพื้นเมืองชายหญิงกุมขัง
อย่างทารุณเยีย่ งทาส (ดู บันทึกของ  แจน รัฟฟ์ โอเฮิรน์
(Jan Ruff-O Herne) ซ่องสงคราม เรือ่ งจริงของโสเภณี
ทาสในกองทัพญีป่ นุ่ แปลจาก 50 YEARS OF SILENCE
Comfort Woman of Indonesia แปลโดยนฤมล
ตัญญพงศ์ปรัชญ์ กรุงเทพ:สำ�นักพิมพ์อินฟินิต้ี 2546)
เช่นเดียวกับทีก่ องทัพญีป่ นุ่ ทารุณกับจีน (ดู IRIS CHANG
หลั่งเลือดที่นานกิง แปลจาก The Rape of Nanking
แปลโดย ฉัตรนคร องคสิงห์ กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์มติ
ชน 2546)
กรณีไทยรัฐบาลยอมเป็นพันธมิตรกับกองทัพ
ญี่ปุ่น กองทัพญี่ปุ่นได้ใช้กำ�ลังโหดร้ายเข้าบังคับเชลย
ผิวขาว กรรมกรชาวพม่า ชาวมอญ ชาวจีน ชาวมลายู
สร้า งทางรถไฟสายไทย-พม่า จนเสียชีวิตจำ�นวนมาก
เช่นตายจากการป่วยมีเชลยศึก 13,000 คน กรรมกร
33,000 คน (ดู โยชิกาวา โทชิฮารุ ทางรถไฟสายไทยพม่าในสมัยสงครามมหาเอเชียบูรพา สายชล สัตยานุ
รักษ์ บรรณาธิการแปล กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์อมรินทร์
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2538 หน้า 428)
ญี่ปุ่นเข้ายึดเกาะชวาตั้งแต่ 8 มีนาคม พ.ศ
.2485 พร้อมการให้คำ�สัญญาว่าจะช่วยปลดแอกการ
ปกครองของดัตช์ ปล่อยผู้นำ�ชาตินิยมของอินโดนีเซีย
เช่น ซูการ์โน ซึ่งถูกดัตช์จับกุมและเนรเทศไปเกาะสุ
มาตรา ผู้นำ�ชาตินิยมเช่นซูการ์โน (Soekarno) และโม
ฮัมหมัด ฮัตตา (Mohummed Hutta) ได้มีโอกาส
เคลื่อนไหวทางการเมืองจัดตั้งองค์กร “ปูเตรา” (Pusat
Tenaga Rakyat : Putera) ทำ�งานเพื่อเรียกร้องเอกราช
ของอินโดนีเซีย
ช่วงที่ญ่ีปุ่นปกครองนั้นเศรษฐกิจของหมู่เกาะ
อิ น เดี ย ตะวั น ออกพั ง ทลาย ชี วิ ต ความเป็ น อยู่ ข อง
ประชาชนตกในสภาพลำ � บากกว่ า สมั ย ดั ต ช์ ป กครอง
โดยเฉพาะตัง้ แต่ พ.ศ.2487 เกิดปัญหาขาดแคลนอาหาร
ทั่วเกาะชวา ทำ�ให้สถานการณ์เรียกร้องเอกราชในหมู่
ประชาชาติอนิ โดนีเซียสุกงอม กองทัพญีป่ นุ่ ได้จดั ตัง้ ให้มี
คณะกรรมการเพือ่ สอบสวนการให้เอกราชแก่อนิ โดนีเซีย
ซึ่งมีการประชุมครั้งแรกใน พฤษภาคม 2488 ครั้งนั้น
ซูการ์โนประกาศหลักการ 5 ประการสำ�หรับเป็นปรัชญา
ของรั ฐ เอกราชซึ่ ง ต่ อ มาเรี ย กว่ า หลั ก การปั ญ จศิ ล า
(Pancasila) ประกอบด้วย (1) ชาตินยิ ม (nationalism
) (2) มนุษยชาติ (humanity) (3) อำ�นาจอธิปไตยของ
ประชาชน (people’s sovereignty) (4) ความยุตธิ รรม
ทางสั ง คม (social justics) (5) ความศรั ท ธาใน
พระผู้เป็นเจ้า (belief in god) หลักการเหล่านี้สร้าง
ความรู้ สึ ก ให้ เ กิ ด เป็ น เอกภาพเพื่ อ หล่ อ หลอมชาว
อิ น โดนี เซี ย เข้ า ด้ ว ยกั น    ซึ่ ง กองทั พ ญี่ ปุ่ น ได้ ต้ั ง คณะ
กรรมการเตรียมการให้เอกราช (The Independence
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Preparatory Committee) กำ�หนดลงมติใน 18 สิงหาคม
พ.ศ.2488 แต่ญ่ีปุ่นประกาศยอมแพ้สงครามก่อนถึงวัน
นั้น กลุ่มเยาวชนในกรุงจาการ์ตาได้ผลักดันให้ผู้นำ�ของ
ตนประกาศเอกราช ซึ่งในที่สุดซูการ์โน และโมฮัมหมัด
ฮัตตาได้รว่ มกันประกาศเอกราชในวันที่ 17 สิงหาคม พ.
ศ.2485 ซูการ์โนได้เป็นประธานาธิบดีคนแรก (ดู ภูวดล
ทรงประเสริฐ อินโดนีเซีย : อดีตและปัจจุบนั กรุงเทพฯ
: สำ�นักพิมพ์จฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2539 หน้า 281292) หลังจากญี่ป่นุ แพ้สงครามและอินโดนีเซียประกาศ
เอกราชแล้ว   ดัตช์ก็ยังกลับเข้าครองอำ�นาจที่บาหลีอีก
ครั้งหนึ่ง ทำ�ให้เกิดวีรบุรุษของบาหลีคือกุชตี นกุราห์ไร
(Gusti Ngurah Rai) เขาได้รวบหน่วยทหารในบาหลี
จัดตัง้ เป็นกองทัพประชาชนแห่งบาหลีตอ่ สูก้ บั ดัตช์ จนถึง
วันที่ 16 พ.ย. 2489 เขาได้น�ำ ทหารจำ�นวน 95 นายทำ�
พิธปี ปุ ทุ นั (puputan) ที่ มาร์กะระนา เป็นแรงกดดันให้
พั น ธมิ ต รของดั ต ช์ ร่ ว มกั น บี บ ให้ ดั ต ช์ ม อบเอกราชแก่
อินโดนีเซีย ซึง่ บาหลีได้เป็นส่วนหนึง่ ของอินโดนีเซียตัง้ แต่
พ.ศ.2492 เป็นต้นมา โดยทีบ่ าหลีมรี ปู ปัน้ ของกุชตี นกุราห์
ไร (Gusti Ngurah Rai) ยืนเด่นทีม่ มุ ถนนหน้าสนามบิน
เดนปะซาร์ (Denpasar) และทีอ่ น่ื ๆ ให้คนบาหลีได้ชน่ื ชม
วีรกรรมของเขา
ขณะที่ ล้ า นนามี วี ร ชนร่ ว มต่ อ ต้ า นกองทั พ
ญี่ปุ่นจำ�นวนหนึ่ง เช่น ชาวบ้านหนองม่วงไข่ แห่งเมือง
แพร่ร่วมมือกับเสรีไทยแต่มีคนรู้จักน้อยมาก  ทุกแห่งที่
กองทัพญี่ปุ่นผ่านต่างมีเรื่องเล่าจากความทรงจำ�ของ
คนร่วมสมัยเช่นที่เชียงใหม่มีคนเห็นนายทานาคา ช่าง
ถ่ายรูปที่อยู่ข้างคริสตจักร์ที่ 1 แต่งกายชุดนายทหาร
ญี่ ปุ่ น ต้ อ นรั บ กองทั พ ญี่ ปุ่ น และครั้ ง นั้ น ญี่ ปุ่ น ตั้ ง
โรงพยาบาลชั่วคราวที่บริเวณวัดหมื่นสาร (ดู ป้ายจารึก
ของอดีตทหารญี่ปุ่น ที่วัดหมื่นสาร) โดยเฉพาะจาก
ครอบครัวนายทหารญี่ปุ่นที่ทิ้งภรรยาคนไทให้เลี้ยงลูก
จนมีทายาทสืบต่อที่แม่ฮ่องสอน รวมทั้งนายทหารญี่ปุ่น
หนีทพั ตัง้ รกรากทีล่ �ำ พูน ฯลฯ ล้วนเป็นเรือ่ งราวในท้องถิน่
ที่ต้องศึกษาต่อไป (ดู “ล้านนาอาริงาโต” ใน พลเมือง
เหนือ  ปีที่ 2 ฉบับที่ 94 วันที่ 25-31 สิงหาคม 2546
หน้า 8-11 และ 17)     
5. ความเหมือนและความต่างในฐานะแหล่งท่องเทีย่ ว
ครั้ ง ดั ต ช์ เ ป็ น เจ้ า อาณานิ ค มบาหลี ดั ต ช์
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พยายามให้เจ้าหน้าที่อาณานิคมศึกษาวัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตแบบบาหลีเพื่อฟื้นฟูวัฒนธรรมและธรรมเนียม
ของบาหลี ดังนั้นในช่วงต้นศตวรรษที่ 20 วัฒนธรรม
และวิ ถี ชี วิ ต ของบาหลี ห ลายแง่ มุ ม ได้ รั บ การรั ก ษาไว้  
บาหลี ไ ด้ ก ลายเป็ น แหล่ ง ศึ ก ษาทางศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
สำ�คัญแห่งหนึ่งของนักมานุษยวิทยา นักโบราณคดี นัก
สังคมวิทยา นักดนตรี ศิลปิน ฯลฯ คนเหล่านั้นต่างสร้าง
ภาพบาหลี เ ป็ น แดนสวรรค์ แ ห่ ง สุ ด ท้ า ยบนพื้ น พิ ภ พ
และเป็นเกาะของเทพเจ้า  
แม้ภัยธรรมชาติเช่น เกิดการระบาดของหนู
นับล้านตัวเข้ากัดกินต้นข้าวธัญพืชในไร่นา ใน พ.ศ.2505
ตามด้วย ภูเขาไฟกูนุง อากุง (Gunung Agung) ระเบิด
ครั้ ง ใหญ่ เ มื่ อ พ.ศ.2506 คร่ า ชี วิ ต คนบาหลี นั บ หมื่ น
วิหารและหมู่บ้านถูกทำ�ลายจำ�นวนมาก เกิดทุกภิกข
ภั ย ในบาหลี เป็ น เงื่ อ นไขหนึ่ ง ในการเติ บ โตของ
คอมมิวนิสต์ในอินโดนีเซีย ใน พ.ศ.2508 นำ�สูก่ ารสังหาร
โหดในบาหลี ซึ่งมีคนตายราว 1-2 แสนคน ในปีนั้น
และมีการเปลีย่ นแปลงผูน้ �ำ ใหม่เป็นซูฮาร์โต (Soeharto)
ตั้งแต่ พ.ศ.2511-2540 บรรดานักท่องเที่ยวได้ไปเกาะ
บาหลีเพิ่มขึ้น จากปี พ.ศ.2473 มีนักท่องเที่ยวมีเพียง
ร้อยคนต่อเดือน เพิ่มขึ้นเป็นหลายร้อยคนต่อวัน การ
ท่องเที่ยวในบาหลีได้รับการส่งเสริมอย่างมากตั้งแต่ พ.
ศ.2513 เป็นต้นมาโดยเปลี่ยนบาหลีเป็นรีสอร์ตระดับ
โลก แม้การก่อสร้างหลายแห่งได้รับการต่อต้านจากคน
บาหลี เช่นกรณีสร้างรีสอร์ต ใกล้วิหารตานะหลต เมื่อ
พ.ศ.2537 (ดู INSIGHT COMPACT GUIDES บาหลี  
หน้า 17) แต่การส่งเสริมการท่องเทีย่ วของบาหลีกป็ ระสบ
ผลสำ�เร็จยิ่ง
ล่าสุดแม้ช่วงภาวะวิกฤติทางเศรษฐกิจ 2540
และวิกฤติการเมืองโลกหลัง 11 กย.2544 โดยเฉพาะที่
บาหลี มีการวินาศกรรมที่สถานเริงรมย์บนเกาะบาหลี
เมื่อ 12 ตุลาคม 2545 นักท่องเที่ยวตายจำ�นวน 202
คน และตามด้วยการเกิดโรคระบาด SARS (Severe
Acute Respiratory Syndrome) เครื่องบินก็ยังนำ�
นักท่องเที่ยวนานาชาติไปบาหลีลงที่สนามบินเดนปะ
ซาร์ (Denpasar) ไปไม่ขาดสาย (เท่าที่นั่งดูจากหาดกู
ตา Kuta) ซึ่งเห็นเครื่องบินลงอย่างต่อเนื่องประมาณ 5
นาทีต่อลำ�) ไปไหนๆ ก็เห็นแต่รถบรรทุกนักท่องเที่ยวที่

เขียนข้างรถว่า “BUS PARIWISATA” ตลอดจนมีการ
ประชุมนานาชาติ เช่น การประชุมรัฐมนตรีต่างประ
เทศเอเซียและยุโรป (อาเซม) ที่บาหลีเมื่อ กรกฎาคม
2546 คงช่วยผ่อนคลายวิกฤตเศรษฐกิจในอินโดนีเซีย
ซึง่ เป็นหนีก้ องทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF.) จำ�นวน
2.3 ล้านเหรียญสหรัฐ ตั้งแต่ พ.ศ.2540 พร้อมไทยได้
บ้าง ประธานาธิบดีเมกาวาตี ซูการ์โนบุตรี ประธานาธิบดี
คนปัจจุบัน (2540 - ) คงมีกำ�ลังใจสู้กับวิกฤตที่สั่งสม
มานาน ซึ่งในวันที่ 5 สิงหาคม 2546 ก็เกิดวินาศกรรม
อีกครั้งที่โรงแรมเจดับบลิว แมริออตกลางกรุงจาการ์ตา
เมืองหลวงอินโดนีเซียคนตาย 14 คน (มติชน 7 ส.ค.
2546 หน้า 16)
  
กรณีภาคเหนือของไทยนักเดินทางต่างชาติ
ในอดีตมาแล้วบันทึกไว้อย่างประทับใจหลายคน เช่น
(1) คาร์ล บ็อค (Carl Bock) นักสำ�รวจทาง
ธรรมชาติวิทยาชาวนอร์เวย์มาถึงไทยเมื่อเดือนมิถุนายน
2424 แล้ ว ขึ้ น มาสำ � รวจทางเหนื อ แล้ ว บั น ทึ ก ไว้ ใ น
Temples and Elefants: The Narrative of a Jouney
Through Siam and  Lao London : SampsonLow,
Marston,Searte&Rivington 1884 ต่อมาเสฐียร พันธ
รั ง สี แ ละอั ม พร ที ข ะระแปลในชื่ อ ท้ อ งถิ่ น สยาม ยุ ค
พระพุทธเจ้าหลวง กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์มติชน 2529)
บรรยายภาพที่ประทับใจโดยเปรียบเทียบกับบาหลีไว้
ตอนหนึง่ ดังนี้ ภาพชีวติ ประจำ�วันทีน่ า่ ดูในเมืองเชียงใหม่
คือ ตลาด ที่นี้ติดตลาดกันทุกเช้าตั้งแต่ 8 นาฬิกาจนถึง
11 นาฬิกาตามสองฟากถนนใหญ่มีผู้หญิงที่นำ�ของจาก
ริมฝั่งน้ำ�และจากตำ�บลใกล้เคียงมาขายนั่งเรียงกันอยู่
เต็ม ผู้หญิงที่นี่ค้าขายเก่งเหมือนผู้หญิงในเกาะบาหลี
ทุกคนนั่งกับพื้นดินมีกระจาดอยู่สองข้าง บางครั้งก็เท
ของจากกระจาดเรียงไว้บนใบตอง ของที่ขายส่วนมาก
เป็นพวกอาหาร ผลไม้ ผัก ยาสูบ หมาก ปูน ปลาแห้ง
ปลาเค็ม ปลาร้า…ตัวแมงแกบ  เห็ด ขี้ผึ้ง เทียนไข หม้อ
ดิน โอ่ง น้ำ�ต้น ฯลฯ ข้างหลังแถวแม่ค้าก็มีร้านแผงลอย
มีพวกจีนและพม่าปนอยู่นั่งขายผ้าฝ้าย ผ้าดอก ผ้าลาย  
ถาดทองเหลือง เครื่องเขิน ฯลฯ
(2) นายแพทย์ พอล เนอิส (Dr.Paul Neis)
แห่งกองทัพฝรั่งเศสเดินทางมาสำ�รวจทางวิทยาศาสตร์

ในคาบสมุทรอินโดจีนเมื่อ พ.ศ.2427 ผ่านเชียงราย
เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง เพื่อล่องแม่วังและแม่ปิงไป
กรุ ง เทพ เขาบั น ทึ ก ประสบการณ์ ก ารเดิ น ทางไว้ ใ น
“Voyage dans le Haut Laos” in Le Tour du
Monde Paris:Hachette 1885 ต่อมาพูนสุข ตันพรหม
แปลหน้า 70-80 มีบางตอนกล่าวเส้นทางเชียงรายเชียงใหมว่า ดอยแถบนี้ปกคลุมด้วยไม้สักขนาดใหญ่
เป็นป่าไม้สักที่อุดมสมบูรณ์ยิ่งนัก ป่าไม้สักไม่เหมือนป่า
ไม้ใดๆทีข่ า้ พเจ้าเคยผ่านพบมา ตัง้ แต่แถบอินโดจีนจนถึง
ที่นี่   มิใช่ป่าทึบในเขตร้อนชื้นที่อุดมด้วยพันธุ์ไม้หลาย
ชนิด หากเป็นป่าที่ทิวทัศน์เจนตาระยะทางหลายร้อย
เมตรจนชวนให้คดิ ว่าเป็นป่าไม้สกั ทีฝ่ มี อื มนุษย์สร้างสรรค์
ขึ้น ลำ�ต้นไม้สักมีขนาดสูงใหญ่ดิ่งตรง พวกเราเดินเข้า
ในป่าแห่งนี้จึงเปรียบเหมือนเดินผ่านเสาโบสถ์มหึมา
Dr.Paul Neis บันทึกว่า เมืองเชียงใหม่เต็ม
ไปด้วยเจดีย์สวยงามหลายองค์ พื้นดินบางส่วนเป็นสวน
กว้างใหญ่หลายสวนแต่ละสวนมีบ้านไม้สักปลูกอยู่กลาง
สวนทุกเช้าข้าพเจ้าจะแวะที่ตลาดบนถนนสายหลักของ
เมืองเชียงใหม่ มีผูค้ นต่างเชือ้ ชาติกว่าหมืน่ คน ต่างเร่งรีบ
กันในตลาดแห่งนี้มีทั้งชาวลาวทุกเผ่าพันธุ์ ชาวพม่า
ชาวกะเหรี่ ย ง ชาวเงี้ ย ว และชาวจี น ซึ่ ง ขายอาหาร
หลากหลายชนิด สินค้าที่ดาษดื่นที่สุดคือดอกไม้  ผู้หญิง
ทุกคนทัดดอกไม้ที่หูและเสียบไว้ที่มุ่นมวยผม (ดู ทศพร
กสิกรรม บรรณาธิการ เชียงใหม่ในสายตาของชาวต่าง
ประเทศ จัดทำ�โดยคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ หน้า 7-18)
(3) เจมส์ แม็คคาร์ธี (James Mc Carthy)
ชาวอังกฤษ ซึ่งรับราชการไทยช่วง พ.ศ.2424-2436
ได้บรรดาศักดิ์เป็นพระวิภาคภูวดลตำ�แหน่งอธิบดีกรม
สำ�รวจหลวงคนแรก ช่วง พ.ศ.2433 แม็คคาร์ธีได้รับ
มอบหมายให้สำ�รวจเรื่องเส้นพรมแดนระหว่างไทยกับ
พม่ า จึ ง ได้ ขึ้ น มาเชี ย งใหม่ แ ละบั น ทึ ก ไว้ ใ น James
McCarthy.Surveying and Exploring in Siam :
with Decription of Lao Dependencies and of
Battles against the Chinese Haws. Bangkok:White
Lotus 1994 ตอนหนึ่งกล่าวถึงเชียงใหม่ว่า เชียงใหม่
เป็นเมืองเอกของพวกลาวพุงดำ�  ตั้งอยู่ที่ระดับความสูง
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ราว 1,000 ฟิตจากระดับน้�ำ ทะเล มีพนื้ ทีเ่ มืองประมาณ 1
ตารางไมล์ ล้อมรอบด้วยคูเมืองและกำ�แพงสูง มีประตู
เมืองที่สำ�คัญ 5 ประตู ภายในเมืองมีถนนติดต่อสะดวก
ดีมาก มีวัดที่สวยงามจำ�นวนมาก ที่นี่มีตลาดทุกวัน ซึ่ง
อยู่ในมือของผู้หญิงเกือบทั้งหมด ..ไม่เป็นสิ่งประหลาด
เลยที่ จ ะเห็ น ช้ า งสั ก ตั ว เดิ น อยู่ ท่ า มกลางฝู ง คนที่
ประกอบด้วยพวกยาง พวกเงี้ยว พวกเขิน พวกขมุ และ
แม้แต่พวกไทจากสิบสองจุไท และพวกฮ่อจากยูนนาน
ความมีระเบียบและการมีอารมณ์ดีมีให้เห็นอยู่ทั่วไปใน
หมู่คน และภาพที่ปรากฎก็มีความน่าสนใจมาก (แปล
โดย ทศพร กสิกรรม ใน เชียงใหม่ในสายตาของชาว
ต่างประเทศ 2539 หน้า 19-24)
(4) หลุยส์ ไวเลอร์ (Luis Weiler) วิศวกรรม
สร้างทางรถไฟชาวเยอรมัน ขึ้นมาสำ�รวจสายเหนือเมื่อ
พศ.2436 ได้เขียนจดหมายเล่าเรือ่ งราวให้บดิ าทุกอาทิตย์
ต่อมารวมพิมพ์ในLuis Weiler Anfang der Eisenbahn
in Thailand Bangkok:Chalermnit Verlag 1979
เขาบันทึกถึงเชียงใหม่ตอนหนึ่งว่า ดอยสุเทพที่สูงใหญ่
เด่นเป็นสง่า ไม่ได้เป็นเพียงภาพหนึง่ ทีค่ กู่ บั เมืองเชียงใหม่
แต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของความปรารถนาของผู้คนที่รู้คุณ
ในฐานะที่ เ ป็ น ที่ พั ก ตากอากาศบนที่ สู ง จะยั ง คงยื น
ทั ก ทายผู้ ค นต่ อ ไปเช่ น นั้ น อี ก นาน (แปลโดยทศพร
กสิกรรม ใน เชียงใหม่ในสายตาของชาวต่างประเทศ
2539 หน้า 25-32)
(5) นายคูวร์ก ชมิตท์ (Kurt O.Schmidt)
ข้าราชการกระทรวงต่างประเทศของเยอรมันเคยมา
ประจำ�การที่สถานทูตเยอรมันในประเทศไทยช่วง พ.ศ
.2498 และ 2508 ในฐานะเจ้าหน้าที่ด้านวัฒนธรรม
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ของสถานทูต เป็นชาวเยอรมันคนแรกที่ได้เขียนหนังสือ
นำ�เที่ยวประเทศไทยเป็นภาษาเยอรมัน เขาได้บันทึก
ประสบการณ์ไว้ใน Kurt O.Schmidt. Ein Haus in
Bangkok-Bangkapi: Erinnerungen und Ansichten
Bonn: Deutsch-Thailaendische Gesellschaft,
1989 มีตอนหนึ่งเกี่ยวกับเชียงใหม่ ว่าการนั่งรถเล่นไป
รอบเมืองทำ�ให้เราได้พบเห็นสิ่งที่น่าชื่นชมอย่างมาก
ซึ่งมีมากเสียเราชมไม่ได้ทั้งหมด เช่น วัดต่างๆ ซึ่งมีค่า
และศักดิศ์ รียิง่ โรงงานเครือ่ งเขิน โรงงานแกะสลักงาช้าง
และโรงทอผ้าที่ลำ�พูน ประสบการณ์ต่างๆทั้งที่ดีและ
ทั้งที่ร้าย อันเนื่องจากการไปเยี่ยมนิคมผู้ป่วยโรคเรื้อน
ที่อยู่นอกเมือง ทำ�ให้เรารู้สึกว่าชีวิตมีความสมบูรณ์…
ข้าพเจ้ามีความสุขมากที่ได้เช่าจักรยานขี่ชั่วโมงละ 40
เพนนี ไปรอบๆ เมืองเชียงใหม่และปริมณฑล ไปทีห่ มูบ่ า้ น
หนึ่ง ซึ่งในเรือนทุกหลังมีการทำ�ร่มหลากหลายสี ไปดู
วัดซึ่งมีสิ่งก่อสร้างอันงดงามอายุ 700 ปี ชมกำ�แพงเมือง
เก่าใหญ่ที่ร่วงโรย ชมโรงตลาดที่นับว่าสะอาดอย่างน่า
ชม (แปลโดย ทศพร กสิกรรม ใน เชียงใหม่ในสายตา
ของชาวต่างประเทศ 2539 หน้า 33-40) ทั้งหมดเป็น
เพียงส่วนหนึง่ ของนักเดินทางในอดีตทีม่ คี วามประทับใจ
ต่อเชียงใหม่และภาคเหนือของไทย
อย่างไรก็ตามนับตั้งแต่รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ (พ.ศ.2502-2506) ส่งเสริมการพัฒนาประเทศ
ไทยด้วยการจัดตั้งองค์กรต่างๆ เช่น คณะกรรมการ
ส่งเสริมการลงทุน (พ.ศ.2502) กระทรวงพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ (พ.ศ.2502) กรมวิเทศสหการ (พ.ศ.
2502)   สภาพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ (พ.ศ.2502)
สำ�นักงบประมาณ (พ.ศ.2502) และส่งเสริมการท่องเทีย่ ว

ด้วยการตั้งองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (อสท.) (พ.ศ.2502) (ต่อมาเปลี่ยนเป็น ททท :
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และตั้งแต่ พ.ศ.2545
เป็นกระทรวงการท่องเที่ยวและการกีฬา) ส่งเสริมให้
เกิดธุรกิจเกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวในทุกพื้นที่
อย่างไม่ถนอมคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ศิลปวัฒนธรรม
และธรรมชาติ
เจ้าอาณานิคมของล้านนา ไม่ได้เริ่มต้นด้วย
การส่งเสริมให้มีการศึกษาประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม
ท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เ หมื อ นเจ้ า อาณานิ ค มบาหลี
กลับส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรมและตัวตนของท้องถิ่น
ให้สนองตอบความต้องการคนภายนอก เปลี่ยนพื้นที่
ของคนเมืองให้มีความหมายต่อนักท่องเที่ยว ทำ�แหล่ง
ธรรมชาติ เช่น ดอย นำ�้ตก และวัฒนธรรม เช่น ประเพณี
สงกรานต์ ฯลฯ รวมทั้งหญิงสาวชาวเหนือที่สวย พูดจา
อ่อนหวานให้กลายเป็นภาพลักษณ์ของดินแดนล้านนา
ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาทัศนาจร หญิงสาวจากท้องถิ่น
ถู ก คั ด เลื อ กส่ ง เข้ า ประกวดบนเวที น างงาม ทำ � พื้ น ที่
“ปิด” ในเรือนร่างสตรีให้กลายเป็นพื้นที่ “เปิด” ใน
ระยะแรกร้านค้าสินค้าพื้นเมืองต่างต้องจ้างหญิงสาวผู้
ผ่านเวทีประกวดมาเป็นพนักงานต้อนรับประจำ�ร้าน
เพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยว   ร้านขายสินค้าพื้นเมือง เช่น
ป่าซาง สันกำ�แพงได้กลายเป็น “พื้นที่ในจินตนาการ”
ที่มีความหมายสำ�หรับนักท่องเที่ยว
นักธุรกิจท้องถิ่นต่างขานรับ เช่น การสร้าง
“ศู น ย์ วั ฒ นธรรมเชี ย งใหม่ ” (2514) เพื่ อ นำ � เสนอ
วัฒนธรรม “คนเมือง” ให้กบั นักท่องเทีย่ วและข้าราชการ
ที่มาประชุมที่เชียงใหม่ โดยมีบริการอาหารพื้นเมือง
แบบขันโตก การแสดงทางศิลปวัฒนธรรม จนกลาย
เป็นสิ่งหนึ่งในรายการที่นักท่องเที่ยวต้องสัมผัสเมื่อมา
เชียงใหม่  ขณะทีบ่ ริเวณถนนช้างคลานนักธุรกิจท้องถิน่ ก็
ทำ�ลายบรรยากาศการค้าสินค้าพื้นเมืองแบบเดิมด้วย
การสร้างอาคารขนาดใหญ่เป็นสถานที่จำ�หน่ายสินค้า
พื้นเมือง สร้างให้เป็นพื้นที่พิเศษ (Other space) ที่มี
ความแตกต่ า งหลากหลายนั บ ตั้ ง แต่ สิ น ค้ า วั ฒ นธรรม  
เวทีแสดงทางวัฒนธรรม บาร์เบียร์ บาร์เกย์ ฯลฯ โดย
เฉพาะสินค้าพื้นเมืองเช่น เครื่องเงิน เครื่องเขิน ผ้าทอ
พื้นเมือง ผ้าซิ่นฯลฯ ทั้งจากในเมืองและบนดอย ซึ่ง

เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยวที่ต่างต้องการสินค้าทาง
วัฒนธรรมโดยไม่สนใจงานฝีมือของแท้ (Authenticity
) ได้ถูกเลียนแบบสร้างขึ้นใหม่กลายเป็นธุรกิจขนาด
ใหญ่ สร้ า งความไม่ ป ระทั บ ใจแก่ “คนใน”และนั ก
ท่องเที่ยวมากขึ้นตามลำ�ดับ
โดยเฉพาะตั้ ง แต่ ทศวรรษ 2530 ภาค
ราชการได้ส่งเสริมอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวให้เป็น
ยุทธศาสตร์ของรัฐเพือ่ นำ�เงินตราเข้าประเทศและท้องถิน่
ส่งเสริมให้แต่ละจังหวัดแข่งขันกันสร้างภาพลักษณ์ดงึ ดูด
นั ก ท่ อ งเที่ ย ว ต่ า งรื้ อ ฟื้ น จั ด งานประเพณี ที่ แ สดง
เอกลักษณ์ท้องถิ่นให้อลังการ   ต่างมีงานใหญ่ล่อใจนัก
ท่องเทีย่ วทุกจังหวัด เช่น งานไม้ดอกไม้ประดับทีเ่ ชียงใหม่
งานไหว้สาแม่ฟ้าหลวงที่เชียงราย งานแห่สลุงหลวงที่
ลำ�ปาง งานลำ�ไยที่ลำ�พูน งานวันลิ้นจี่ริมกว๊านที่พะเยา
การเผาเทียนเล่นไฟที่สุโขทัย ฯลฯ รวมทั้งงานมหกรรม
อาหาร งานชุมนุมแพทย์แผนไทย และสมุนไพร การ
แสดงสินค้า 1 ผลิตภัณฑ์ 1 ตำ�บล ในระดับต่างๆ ฯลฯ
การเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ (space) ได้เกิด
ขึ้นอย่างกว้างขวาง นับตั้งแต่พื้นที่เกษตรกรรมและพื้น
ที่รับนำ�้ของเมืองเป็นพื้นที่บ้านจัดสรร สนามกอล์ฟ รี
สอร์ต  อาคารพาณิชย์ อาคารสูง ถนน 2- 4 ช่องทาง
ฯลฯ จนถึงการเปลี่ยนแปลง “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ของเมือง
เช่ น ดอยสุ เ ทพ ดอยหลวงเชี ย งดาว   ดอยอิ น ทนนท์  
ดอยตุงให้กลายเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวขึ้นไป
อย่างสะดวกยิ่งขึ้น จึงเกิดโครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้า
ดอยสุเทพ (พ.ศ.2508/2512/2524-2529 และปัจจุบัน)
โครงการสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาว (พ
.ศ.2545-2548)   การเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าต้นน้ำ�เป็น
อุทยานแห่งชาติเพื่อบริการนักท่องเที่ยวอย่างสมบูรณ์
แบบมีที่พักหรู มีร้านอาหารดีมีสัตว์ป่าให้ชมยามค่ำ�คืน
เช่น โครงการไนท์ซาฟารี (พศ.2544-ปัจจุบัน)
ที่ สำ � คั ญ กระแสรั ฐ ชาติ ที่ ก่ อ ตั ว มาตลอด 1
ศตวรรษ ได้ท�ำ ให้ความหลากหลายทางชาติพนั ธุ์ ศาสนา
และความเชื่อ ภาษา ศิลปวัฒนธรรมที่มีเอกลักษณ์ใน
แต่ละท้องถิ่น อันเป็นเสน่ห์ของท้องถิ่นหมดสิ้นไปตาม
ลำ � ดั บ ตั ว ตนของ “คนไทย” ได้ ซ้ อ นทั บ บนตั ว ตน
“คนเมือง” และตัวตนคนพื้นเมือง เช่น ลื้อ ลัวะ เขิน
ขมุ ฯลฯ โดยต่างพึ่งพอใจในผลประโยชน์ที่ได้รับ (ดู
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ชยันต์ วรรธนะภูติ “คนเมือง” : ตัวตน การผลิตซำ�้
สร้างใหม่และพืน้ ทีท่ างสังคมของคนเมือง” ศึกษาศาสตร์
สาร ปีที่ 30 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 2546)
6. ความเหมือน-ความต่างที่พบเห็น
ภายในเวลาอั น จำ � กั ด เพี ย ง 3 วั น และส่ ว น
ใหญ่อยู่บนรถ BUS PARIWISATA ที่จัดโดยบริษัท P.B.
TRAVAL AGENCY เชียงรายและเครือข่ายธุรกิจท่องเทีย่ ว
ในบาหลี ผมพบความเหมือน-ความต่างระหว่างบาหลี
กับเชียงใหม่-เชียงรายบางประการดังนี้
1. สภาพภู มิ อ ากาศใกล้ เ คี ย งกั น ต้ น ไม้ ดอกไม้ส่วนใหญ่จึงเป็นไม้เมืองร้อนเหมือนกัน เท่าที่
เห็นในสวนของโรงแรมที่พักคือ Rama Beach Resort
ได้ แ ก่ ต้ น โกศล ดอกบานบุ รี ดอกเฮลิ โ คเนี ย ลั่ น ทม
เฟื่องฟ้า บานชื่น มะพร้าว ต้นไทร กอไผ่ ฯลฯ ซึ่ง
เชียงใหม่-เชียงรายได้ เปรียบกว่าที่มีไม้เมืองหนาวด้วย
2. ต้นไม้สองข้างทาง บาหลีมีต้นไม้สองข้าง
ทางเกือบตลอดทางที่ผ่านจนมองเขียวไปหมดถูกสร้าง
ภาพเป็นเกาะมรกต แต่น่าสังเกตว่าต้นไม่ใหญ่มากนัก
โดยเฉพาะเมื่ อ เที ย บกั บ ต้ น ยางสายเชี ย งใหม่ - ลำ �พู น
หรือต้นกามปูรมิ น้�ำ กก เชียงราย แสดงว่าเขาเพิง่ ส่งเสริม
ให้ปลูกต้นไม้ริมทางในระยะไม่กี่ปีที่ผ่านมา ขณะที่ของ
เชียงใหม่ – ลำ�พูน – เชียงราย มีต้นไม้ใหญ่ริมทางที่
มีอายุประมาณ100 ปี แผ่ร่มเงาร่มรื่นยิ่งกว่า น่าเสียดาย
ที่ช่วงทศวรรษที่ผ่านมามีการขยายถนนจาก 2 ช่อง
ทางเป็น 4-8 ช่องทางตัดต้นไม้ริมทางเกือบหมดสิ้น
แล้วไม่ปลูกทดแทน  ที่เหลืออยู่พอเป็นหน้าเป็นตาของ
เมืองได้เช่นสายเชียงใหม่-ลำ�พูน ก็ถกู ชาวบ้านทีอ่ ยูบ่ ริเวณ
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ใกล้เคียงพยายามทำ�ให้ตายโดยเจาะลำ�ต้นใส่สารเคมี
อย่างเลือดเย็น ถูกกรมโยธาธิการขยายถนนตัดไปหลาย
ต้น (พ.ศ.2544) ล่าสุดถูกหน่วยงานของราชการขุดทาง
ระบายน้ำ�ทำ�ลายระบบรากทางอ้อม (พ.ศ.2546)
3. พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คนส่ ว นใหญ่ ใ นบาหลี
นั บ ถื อ ศาสนาฮิ น ดู ผสมผสานกั บ ความเชื่ อ เรื่ อ งผี
วิญญาณบรรพบุรุษ มีพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ครอบครัว
มี ก ารเซ่ น ไหว้ บ รรพบุ รุ ษ เซ่ น ไหว้ ผี ร้ า ยที่ สิ ง สถิ ต
ธรณีประตู ภูตผีตามทางสามแพร่งเป็นกิจวัตรประจำ�
วัน ศิลปวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมทุกอย่างล้วนอิงศาสนา
และความเชื่อซึ่งเป็นเสน่ห์ของบาหลี  ขณะที่เชียงใหม่เชียงรายส่วนใหญ่เป็นพุทธและส่วนหนึ่งนับถือผี ต่าง
ทำ�พิธีตามเทศกาลและโอกาสต่างๆ และมีลักษณะทำ�
เป็นปัจเจกมากกว่าในรูปชุมชน พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์หลาย
แห่งจึงถูกละเมิดโดยคนในท้องถิ่น และคนต่างถิ่น
4. ที่อยู่อาศัย ภูมิอากาศหนาวพอประมาณ
แบบเชี ย งใหม่ เชี ย งรายทำ � ให้ เ กิ ด เรื อ นพื้ น เมื อ ง เช่ น
เรื อ นกาแล เรื อ นผู ก แต่ ปั จ จุ บั น เหลื อ อยู่ น้ อ ยลงตาม
ลำ�ดับ และอาคารสร้างใหม่ขาดเอกลักษณ์ ขณะที่ภูมิ
อากาศร้อนชื้นที่บาหลีมีส่วนกำ�หนดให้สถาปัตยกรรม
บ้ า นเรื อ นที่ อ ยู่ อ าศั ย โดยเฉพาะหลั ง คามี เ อกลั ก ษณ์
และมีเสน่ห์มาก เมื่อประกอบกับความเชื่อในการสร้าง
ประตูรั้วและการสร้างพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ประจำ�บ้านทำ�ให้
โดดเด่นยิ่ง
ในคริสตศตวรรษที่ 11 เอมปุ คุตุรัน (Empu
Kuturun) ผู้นำ�ทางจิตวิญญานเดินทางจากชวาไปบาหลี
นำ�มโนคติแบบฮินดูเกี่ยวกับไตรโลกา (Triloka) เข้าสู่
บาหลี มโนคตินี้เชื่อว่าสถานที่ต่างๆ ไม่ว่าเป็นร่างกาย

มนุษย์ บ้าน วัด ศาลามโหรสพ หมู่บ้าน รวมทั้งตัวเกาะ
ด้วย แบ่งเป็น 3 อาณาจักรคือเทพ มนุษย์ และด้านมืด
มโนคตินี้จึงอยู่ในวิถีชีวิตชาวบาหลีและสถาปัตยกรรม
บาหลี
5. วัด ทุกชุมชนในบาหลีมี 3 วัดคือ (1) วัด
หลักหันหน้าไปทางภูเขาไฟที่สำ�คัญ 3 แห่งคือ ภูเขาไฟ
อะกุง (Agung) ภูเขาไฟบะตูร์ (Batur) ภูเขาไฟบะตุเกา
(Batukau) (2) วัดประจำ�หมู่บ้านตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน  
(3) วัดยมโลกหันหน้าไปทางทะเล ซึ่งเป็นทิศลงเขาหรือ
อาณาจักรแห่งภูติผี ตั้งอยู่ใกล้สุสาน เป็นที่บูชาพระศิวะ
เทพผู้สร้างและผู้ทำ�ลาย และนางดุรกามเหสี เทวีแห่ง
ความตาย ทางเข้าวัดอยู่ทางทิศมีทะเลและมีประตูผา
แยกตรงกลางซึ่งเป็นสัญลักษณ์แทนการแบ่งแยกของ
จักรวาลกับทวิภาคของมนุษย์   ทุกวัดมีแท่นบูชาคล้าย
สถูปเรียกว่า เมอรู (meru) เป็นสัญลักษณ์แทนเขา
พระสุเมรุซึ่งเป็นที่ประทับของเทพตามคติฮินดู และที่
สูงสุดมี 11 ชั้นเป็นที่ประทับของพระศิวะ (ดู หน้าต่างสู่
โลกกว้างบาหลี 2541 หน้า115-118)  ขณะที่เชียงใหม่
- เชียงรายมีวัดตามคติพุทธจำ�นวนมากที่โดดเด่นเช่นกัน
หากแต่ ค นส่ ว นใหญ่ มี เ พี ย งศรั ท ธาแต่ ข าดความรู้ ใ น
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ที่ปรากฎในวัด   
6. ตลาดหรื อ กาด เป็ น เสน่ ห์ อี ก อย่ า งของ
เมืองซึ่งเป็นที่ประทับใจของนักเดินทางครั้งอดีต แต่
ปั จ จุ บั น ทั้ ง ล้ า นนาและบาหลี ต่ า งสร้ า งพื้ น ที่ ใ หม่ เ ป็ น
ไนท์ บ าซาร์ ห รื อ ตลาดจำ � หน่ า ยของที่ ร ะลึ ก ทุ ก แหล่ ง
ท่องเที่ยวเพื่อสนองความต้องการนักท่องเที่ยว กาด
พื้นเมือง ซึ่งมีหลายประเภทเช่นในล้านนามีกาดเช้า
หรือกาดหมั้ว (ขายเฉพาะตอนเช้า) กาดเลิงหรือกาด
ลาด (ขายตลอดวัน) กาดแลง (ขายเฉพาะบ่ายถึงเย็น)
กาดหลวง (ตลาดขนาดใหญ่) กาดลี (ตลาดขนาดย่อม)
กาดข่วง (ตลาดขนาดเล็ก) กาดงัว (ตลาดขายวัวควาย)
กาดก้อม (ร้านขายของชำ�) กาดแสง(ตลาดค้าเครื่อง
อัญมณี) ฯลฯซึ่งทั้งที่บาหลี เชียงใหม่-เชียงรายยังมีกาด
พื้นเมืองเป็นเสน่ห์ของเมือง โดยเฉพาะที่เชียงรายยังใช้
ถนนกลางเวียงเป็นตลาดเหมือนครั้งอดีต แต่บริษัททัวร์
มักไม่นิยมพาไปชม (กรณีเชียงรายนักท่องเที่ยวที่นำ�รถ
ไปเองหากจอดรถผิดที่ผิดเวลาจะถูกตำ�รวจจราจรล็อค

ล้อทันที เช่น คนถูกปรับเมื่อเช้าวันที่ 23 พ.ค.2546
ล้วนเป็นคนต่างถิ่นที่ไปชมกาดเช้า )
7. ชุมชนช่าง ทั้งสองดินแดนต่างมีชุมชนช่าง
จำ�นวนไม่น้อยเช่นช่างเงิน ช่างทอง ช่างแกะสลัก ฯลฯ
แต่ที่บาหลีได้แวะเพียงร้านไม้แกะสลักและร้านผ้า ไม่
ได้แวะชุมชนช่างอื่นๆ ที่อยู่ติดต่อกันตลอดแนวถนน
ย่าน Batubulan เพื่อรีบไปชมพระอาทิตย์ตกทะเล
และดูลิงตามรายการของบริษัททัวร์ อย่างไรก็ตามเมื่อ
เห็นผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักรูปสัตว์ต่างๆ เช่น แมว ยีราฟ
เป็ด ฯลฯ ก็หนักใจแทนคนผลิตแถวเชียงใหม่-เชียงราย
ที่ต่างต้องแย่งตลาดต่างประเทศด้วยสินค้ารูปลักษณ์
เดียวกัน ขณะที่ของบาหลีราคาถูกกว่ามาก   อนึ่งงาน
ช่างเช่นงานปั้น งานแกะสลักที่เห็นส่วนใหญ่นำ�เรื่องราว
ในวรรณคดีอินเดียเช่นรามายณะและมหาภารตะ รวม
ทั้งเทพในศาสนาฮินดู นำ�เสนออย่างโดดเด่นอลังการ
8. อาหาร พื้นเมือง ได้ทานอาหารพื้นเมือง
เพียงมื้อเดียวในมื้อแรกที่ไปถึงบาหลี หลายอย่างเหมือน
อาหารปักษ์ใต้ โดยเฉพาะชื่ออาหาร Bihun Goreng
(ผัดเส้นเล็ก) เหมือนกับผัด “บีหุ้น” ของปักษ์ใต้ (ผัด
เส้นเล็ก) ซึ่งเป็นร่องรอยหนึ่งของความสัมพันธ์ระหว่าง
ชวากับไทยที่มีต่อเนื่องยาวนานตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา
และชาวชวาหรือยะวาส่วนหนึง่ ได้มาอยูใ่ นกรุงเทพตัง้ แต่
สมัยรัชกาลที่ 4 บริเวณซอยโรงน้ำ�แข็ง ถนนสาธรใต้
แขวงยานนาวา เขตสาธร กรุงเทพมหานคร มีมัสยิดยะ
วาเป็นศูนย์กลางสืบมาถึงปัจจุบนั (ดู กรรณิการ์ จุฑามาศ
สุมาลี ยะวา-ชวาในบางกอก กรุงเทพ:สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย 2541)
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สนุกสนานกับการใช้เงินหมื่นเงินแสนรูเปียส์ (Rupiah)
ซื้อสินค้าของที่ระลึกที่กูตา (Kuta) ไนท์บาซาร์ ในเมือง
เดนปาซาร (Denpasar)และทุกแหล่งท่องเที่ยว
7. ทิศทางเพื่อเชียงใหม่-เชียงราย

9. บันทึกบนใบลาน จากการเข้าชมหอสมุด
มหาวิทยาลัยของ UNIVERSITAS UDAYANA พบว่า
บาหลี แ ละอิ น โดนี เซี ย ก็ บั น ทึ ก เรื่ อ งราวในอดี ต บนใบ
ลานและจารึกแบบเดียวกับล้านนา และหาคนอ่านได้
น้อยมากๆ เหมือนกันและผู้เชี่ยวชาญภาษาโบราณทั้ง
สองดิ น แดนในอดี ต เป็ น ชาวตะวั น ตก เช่ น ศาสตรา
จารย์ยอร์ช เซเดส์ (George Coedes) ชาวฝรั่งเศส
ผู้นำ�จารึกในเอเซียอาคเนย์เป็นหลักฐานในการเขียน
หนังสือเรือ่ งรัฐในเอเซียอาคเนย์ทไี่ ด้รบั อารยธรรมอินเดีย
(The Indianized State of Southeast Asia)
10. ทั้งสองดินแดนต่างมีประวัติศาสตร์อัน
ยาวนาน แต่บริษัทท่องเที่ยวและผู้จัดการประชุมมักไม่
สนใจนำ�ชม หรือชมเพียงผ่านๆ แบบสถานที่ท่องเที่ยว
ทั่วไป ประวัติศาสตร์อันระทึกใจที่มีอยู่ทั้งในบาหลีและ
เชียงใหม่ - เชียงรายจึงไม่เป็นที่รับรู้ของคนไปเยือน
คนไปบาหลี (ชุดนี้) จึงไม่รู้จักจตุรัสปุปุทันสถานที่ทำ�
พิธีปุปุทัน (puputan) อันหาญกล้า เช่นเดียวกับคนไป
เชียงใหม่-เชียงรายต่างไม่รู้จักพื้นที่สะดือเมือง และไม่
เคยคิดแวะพิพิธภัณฑ์ที่มีอยู่หลายแห่งเช่นพิพิธภัณฑ์
บาหลี ซึ่ ง ตั้ ง อยู่ ท างทิ ศ ตะวั น ออกของจตุ รั ส ปุ ปุ ตั น
พิพิธภัณฑ์ปูรีลูกีซัน (วังแห่งจิตรกรรม)  หลังวิหารปูรา
ซารัสวาตี พิพิธภัณฑ์นกา ฯลฯ รวมทั้งไม่แวะชมพื้นที่
ก่อวินาศกรรมบาหลีเมื่อคืน 12 ตุลาคม 2545 ที่ดัง
ทั่วโลก ผู้จัดที่ไม่เคยสนใจนำ�ชมหอศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชียงรายและแหล่งประวัติศาสตร์ในเชียงราย - เชียง
แสน (รวมทั้ ง บางคนไม่ รู้ จั ก หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ ง
เชียงใหม่) ส่วนใหญ่ต่างพอใจกับการนำ�ไปชอปปิ้งที่แม่
สาย-ท่าขี้เหล็กเช่นเดียวกับคนไปบาหลี (ชุดนี้) ต่าง

เชี ย งใหม่ - เชี ย งรายมี ศั ก ยภาพในการเป็ น
แหล่งท่องเที่ยวเช่นเดียวกับบาหลี เพราะเป็นแหล่งที่
อุดมด้วยความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ทางวัฒนธรรม
และทางธรรมชาติ เป็นดินแดนทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์ยาวนาน
มีภาษา และความเชื่อดั้งเดิมเหลืออยู่จำ�นวนหนึ่ง เป็น
เสน่ห์ของดินแดนที่นักเดินทางในอดีตประทับใจ แต่ใน
ระยะร้อยปีที่ผ่านมาเชียงใหม่-เชียงรายค่อยๆ สูญเสีย
สภาพความเป็น “เมือง”และวัฒนธรรมเมือง ถูกแปร
เปลี่ ย นเป็ น หน่ ว ยการปกครองส่ ว นภู มิ ภ าคเรี ย กว่ า
“จังหวัด” ที่เป็นกลไกของรัฐส่วนกลาง กำ�หนดทิศทาง
การพัฒนาทำ�ลายเสน่หค์ วามเป็น “เมือง” ของเชียงใหม่เชียงรายทั้งโดยตรงและโดยอ้อม ยึดครองพื้นที่ทาง
กายภาพและพื้นที่ในจินตนาการของ “คนเมือง” เกือบ
หมดสิ้น
คนที่ ไ ด้ รั บ การศึ ก ษาระบบโรงเรี ย นและมี
เงินตรา ส่วนใหญ่ไม่สนใจประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
ของแดนกำ�เนิด ไม่รู้จักพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์ พื้นที่รับน้ำ�ของเมือง รวมทั้งต้นไม้ใหญ่สอง
ข้างทาง อันเป็นเสน่ห์ของเมืองและเป็น “สมบัติชุมชน”
สืบมาตั้งแต่ครั้งอดีต จึงจำ�เป็นต้องทบทวนระบบคิด
และกระบวนการจัดการทรัพยากร เช่น ปรับเปลี่ยน
ระบบเรียนรู้ให้คนในท้องถิ่นสนใจเรื่องราวของท้องถิ่น
มากขึ้น ส่งเสริมให้สร้างสมองค์ความรู้ของท้องถิ่นใช้
เป็นแนวทางฟื้นฟูและพัฒนาศักยภาพของเมือง คนใน
ท้องถิ่นทุ่มคะแนนเลือกตั้งตัวแทนในทุกระดับ คัดสรร
คนจากกลุม่ หรือพรรคทีม่ นี โยบายขยายพืน้ ทีท่ างอำ�นาจ
ให้คนท้องถิ่น สนับสนุนกลุ่มประชาสังคมติดตามตรวจ
สอบการดำ�เนินงานตามนโยบาย เป็นต้น เพราะโดย
โครงสร้างพืน้ ฐานเชียงใหม่ - เชียงราย มีทนุ ทางธรรมชาติ
ทุนทางประวัติศาสตร์ ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม
ที่มั่งคั่งไม่แพ้ใคร เป็นเสน่ห์จูงใจคนมาเยือนตั้งแต่ครั้ง
อดีต   ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องจึงจำ�เป็นต้องร่วมมือกันเพื่อ
ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้นโดยมีฐานความรู้เป็นหลัก
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หุ่นละคร ย้อนรอย ร้อยห้าสิบปี

ความสัมพันธ์ทางการทูตสยาม - ฝรั่งเศส

เรื่อง : วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
เพื่ อ เป็ น การเฉลิ ม ฉลองโอกาสครบรอบ
๑๕๐ ปี ของการเดินทางเพื่อเจริญความสัมพันธ์ทางการ
ทูตของราชทูตสยามในสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
(รัชกาลที่ ๔) กับประเทศฝรั่งเศสในรัชสมัยจักรพรรดิ์
นโปเลียนที่ ๓ เมื่อปีคริสตศักราช ๑๘๖๑ ทางองค์กร
มหาชนพระราชวั ง ฟงแตนโบล ได้ นำ � เครื่ อ งราชบรรณาการที่ราชทูตสยามได้เคยเดินทางไปทูลเกล้าฯ
ถวายแด่จกั รพรรดิน์ โปเลียนที่ ๓ อาทิ เสลีย่ งพระราชยาน
พระมหาเศวตฉัตร พระมหาพิชัยมงกุฏ ทองพระกร
ประดับเพชร พระแสงอัษฎาวุธ พระธำ�มรงค์นพเก้า
พระสุพรรณภิงคาร พระแสงขรรค์ชยั ศรี และพระมณฑป
รัตนกรัณฑ์ ฯลฯ ตลอดจนภาพวาด ภาพถ่าย สิ่งตีพิมพ์
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งในครั้ ง นั้ น มาจั ด แสดง ในรู ป แบบของ
นิทรรศการพิเศษ ให้สาธารณชนทั่วไปได้มีโอกาสเข้า
ชมเป็ น พิ เ ศษ เป็ น เวลา ๕ เดื อ น ตั้ ง แต่ วั น ที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๔ - ๕ มีนาคม ๒๕๕๕ ณ พระราช

วั ง ฟงแตนโบล สาธารณรั ฐ ฝรั่ ง เศส (Chateau de
Fontainbleau, FRANCE ) ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงปารีส
(Paris) ประมาณ ๗๐ กิโลเมตร
ในช่ ว งระยะเวลาที่ มี ก ารจั ด นิ ท รรศการ
ดังกล่าวนี้ องค์กรมหาชนพระราชวังฟงแตนโบล โดย
ความร่วมมือจาก สถานเอกอัครราชทูตไทย กรุงปารีส
และหน่ ว ยงานของรั ฐ บาลไทยประจำ � กรุ ง ปารี ส
ประกอบด้วย สำ�นักงานผูช้ ว่ ยทูตฝ่ายทหารบก สำ�นักงาน
ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือ สำ�นักงานส่งเสริมการค้าต่าง
ประเทศ สำ�นักงานส่งเสริมการลงทุน สำ�นักงานผู้ดูแล
นั ก เรี ย นไทย สำ � นั ก งานคณะผู้ แ ทนถาวรไทยประจำ � 
องค์การยูเนสโก สำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และสำ�นักงานบริษัทการบินไทย (มหาชน) จำ�กัด
ประจำ�กรุงปารีส ได้จัดงานสุดสัปดาห์ไทย (le Week End Thailandais) ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ เป็ น การเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ง ดงามของ
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ประเทศไทยในแง่ มุ ม ต่ า งๆ อาทิ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณี การท่องเทีย่ ว และความสัมพันธ์
อันยาวนานระหว่างประเทศและประชาชนของทั้งสอง
ชาติ รวมทั้งเพื่อเพิ่มพูนความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับ
เอกลักษณ์และวัฒนธรรมไทยในสายตาของชาวฝรั่งเศส
และนักท่องเที่ยวต่างประเทศ ที่เข้ามาเยี่ยมชมพระราช
วังฟงแตนโบล อันเป็นหนึ่งในพระราชวังที่ใหญ่และมี
ความสำ�คัญไม่ด้อยไปกว่า พระราชวังแวร์ซาย ที่มีชื่อ
เสียงของกษัตริย์ราชวงศ์ฝรั่งเศส ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลก
กล่าวขวัญถึง
ในงานสุ ด สั ป ดาห์ นี้ มี กิ จ กรรมที่ สำ � คั ญ ของ
งานคือ การแสดงนาฏศิลป์ไทย การแสดงหุ่นกระบอก
ประยุกต์ล้านนา จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การสาธิต
การประกอบอาหารไทย และการสาธิตการแกะสลักผัก
และผลไม้ไทย การประชาสัมพันธ์ประเทศไทย ทั้งทาง
เศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การท่องเที่ยว รวมถึงมุม
เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในรัชกาลปัจจุบัน โดย
เฉพาะด้านการทูตและการต่างประเทศ
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ในการนี้ ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับ
เชิญให้ส่งคณะหุ่นกระบอกไทยประยุกต์แบบล้านนา
จากสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดินทางไปร่วมจัดแสดงในงานนี้ด้วย เนื่องจากเห็นว่ามี
ความงดงาม มีองค์ประกอบทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ครบถ้ ว น และมี ป ระสบการณ์ ก ารจั ด แสดงในหลาย
ประเทศในยุโรปมาแล้ว อีกทั้งยังได้รับรางวัลทางการ
แสดงหลายประเภทในระดับนานาชาติ เช่น จากงาน
ประกวดในเทศกาลหุ่ น นานาชาติ ณ กรุ ง ฮานอย
เวียดนาม จนได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางในหมู่
ชาวต่างประเทศ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดส่งคณะ
นักแสดงเข้าร่วมทั้งหมด จำ�นวน ๗ คน มีทั้งนักเชิดหุ่น
ละคร ฟ้อนรำ�  นักดนตรี และ ผู้ประกอบพิธีกรรมด้าน
วัฒนธรรม   โดยได้รับการสนับสนุนการเดินทางจาก
สำ�นักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบิน
ไทย และการดูแลรับรอง อาหาร-ที่พัก จากกระทรวง
การต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตไทย ประจำ�กรุง
ปารี ส และผู้ ช่ ว ยทู ต ทหารบก ทหารเรื อ นั บ เป็ น
ประสบการณ์ที่น่าประทับใจ

จากความเห็นของหนึ่งในนักศึกษา ตัวแทน
คณะนักแสดงทีเ่ ดินทางไปครัง้ นี้ เล่าว่า “เป็นการเดินทาง
ทีแ่ สนประทับใจ ในการได้เป็นตัวแทนคนไทยไปเผยแพร่
วัฒนธรรมยังประเทศฝรั่งเศส ณ พระราชวังฟงแตนโบล
ในงานนิ ท รรศการที่ แ สดงถึ ง การเดิ น ทางมาเจริ ญ
สัมพันธไมตรีของคณะราชทูตไทยกับพระเจ้านโปเลียน
ที่ ๓ เมื่อ ๑๕๐ ปีก่อน โดยมีหุ่นกระบอกล้านนาเป็น
ตัวเชื่อมสัมพันธ์ เปรียบเสมือนผู้ย้อนรอยความสัมพันธ์
ของคณะทูตในอดีตอีกครั้ง ถึงจะเป็นเพียงกลุ่มนักแสดง
เล็กๆ ที่มีโอกาสทำ�หน้าที่เผยแพร่วัฒนธรรม แต่กลับ
ได้ความรู้สึกที่ยิ่งใหญ่ของการเป็นตัวแทนประเทศไทย
และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเผยแพร่วัฒนธรรม
ไทยในสถานที่ที่น้อยคนนักจะได้มีโอกาสเข้าไปสัมผัส”
สำ�หรับผู้ร่วมคณะอีกท่านหนึ่งคือ นายสนั่น
ธรรมธิ   พนักงานมหาวิทยาลัย ระดับชำ�นาญการ ผู้มี
ความรูค้ วามเชีย่ วชาญพิเศษ ในเรือ่ งของภาษาวรรณกรรม
ล้านนา การขับขาน และประกอบพิธีกรรม พิธีบายศรี
สู่ขวัญ ได้ร่วมอยู่ในคณะนักแสดง ทั้งดีด สี เครื่องดนตรี
ล้านนา รวมถึงการวาดลวดลาย ฟ้อนดาบฟ้อนเจิง ศิลปะ
ป้องกันตัวของชาวล้านนา ด้วยลีลาอันงดงาม ผู้ซึ่งได้มี
โอกาสไปแสดงวาดลวดลายโลดแล่นบนเวที ใน Salle

des Colonnes ห้องโถงรับรอง ส่วนหนึ่งของพระราช
วังฟงแตนโบล ก็ได้แสดงความรู้สึกในการเดินทางไป
แสดงให้กับคนดูและผู้เข้าร่วมที่เป็นชาวยุโรป บนเวที
ระดับนานาชาตินี้ว่า “ดีใจครับ ที่มีโอกาสได้ไปเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมทีฝ่ รัง่ เศส สิง่ หนึง่ ทีช่ าวฝรัง่ เศสประทับใจ
มาก คือการบายศรีสูข่ วัญ แม้ไม่เข้าใจในบทลำ�นำ�คำ�ร้อง
แต่ ภ าษาใจเชื่ อ มร้ อ ยถึ ง กั น ได้ แววตาที่ ฉ ายแจ่ ม เป็ น
ประกายเป็นความหมายบ่งบอกถึงความสุขลืมทุกข์ได้
แม้ชั่วขณะ”
การเดินทางไปแสดงที่พระราชวังฟงแตนโบล
ครัง้ นี้ อาจกล่าวได้วา่ ชาวคณะแสดง ทัง้ ดนตรี นาฏศิลป์
และหุ่นละคร พิธีกรรม อันงดงาม ของศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ได้สร้างรอยยิ้มแห่ง ไมตรี มิตรภาพ ของคณะผู้
จัดทั้งกลุ่มชาวไทย และ ชาวฝรั่งเศส ของนักท่องเที่ยว
หลากหลายเชื้อชาติที่เดินทางมาเที่ยวชม เป็นการสร้าง
สัมพันธภาพ และการเจริญไมตรี แม้ช่วงเดือนมกราคม
อากาศจะหนาวเย็น แต่ด้วยการต้อนรับอันอบอุ่น การ
ดูแลของคณะเจ้าภาพทุกภาคส่วนของฝ่ายไทย ประจำ�
กรุงปารีส และคณะเจ้าภาพชาวฝรั่งเศส ของพระราช
วังฟงแตนโบล เสมือนว่า ๑๕๐ ปีนั้นสัมพันธภาพมิได้
เลือนจางหายไปแต่อย่างใด.........
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ลิเกไทใหญ่

ในบริบทของกระบวนการสร้างจิตสำ�นึกทางชาติพันธุ์
กรณีศึกษาคณะจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่ หมู่บ้านเปียงหลวง อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่
เรื่อง : เกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์

หากกล่าวถึงงานศิลปะการแสดงไทใหญ่ ผู้คน
มักจะนึกถึงการการฟ้อนนกกิงกะหร่า ฟ้อนโต ก้าแลว
ก้าลาย อันเป็นการแสดงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน
อันเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ได้รับความนิยมในแวดวง
สังคมวัฒนธรรมวาระต่างๆ อย่างเสมอมา นอกเหนือ
จากการแสดงดังกล่าวอันเป็นการแสดงที่บ่งบอกความ
เป็นอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทใหญ่ ยังมีการแสดงจ๊าด
ไต ที่ไม่ค่อยเป็นที่รู้จักและเข้าใจว่า การแสดงจ๊าดไตมี
ความสำ � คั ญ อย่ างไรกั บวัฒนธรรมไทใหญ่ การแสดง
จ๊าดไตเป็นการแสดงที่ได้รับความนิยมเฉพาะกลุ่มคน
ไทใหญ่เหตุผลเพราะเนื้อหาทางการแสดงจะใช้ภาษา
ไทใหญ่ ใ นการสื่ อ สาร ผู้ ช มส่ ว นมากจึ ง ค่ อ นข้ า งเป็ น

ผู้ชมเฉพาะกลุ่ม อีกประการหนึ่งคือนักแสดงส่วนมาก
เป็นบุคคลพลัดถิ่นจึงมีข้อจำ�กัดพื้นที่ทางการแสดงที่
ไม่สามารถเดินทางไปแสดงยังต่างถิ่นได้อย่างสะดวก
จ๊าดไตจึงเป็นการแสดงที่ตอบสนองหน้าที่ใน บริบท
สังคมไทใหญ่ในพื้นที่ที่เป็นชุมชนไทใหญ่ในวาระต่างๆ
เสียส่วนมากจนกลายเป็น “กระแสนิยม” คู่สังคมไท
ใหญ่ จนถึงปัจจุบัน
จ๊าดไต หมายถึง การรวมศาสตร์ทางศิลปะ
การแสดงของไทใหญ่ เรี ย งร้ อ ยรวมกั น เป็ น หนึ่ ง เดี ย ว
ถ่ายทอดในท้องเรื่องที่มีความสอดคล้องกันตาม ลำ�ดับ
ความเหมาะสม เช่น การร้อง รำ� ทำ�เพลง บทเกีย้ วพาราสี
การแสดงละคร วัฒนธรรมการแต่งกาย การเล่าเรื่อง

วรรณกรรมหรือประวัติพุทธชาดก อาจถือได้ว่าเป็น
มหรสพที่ มี ค วามครบเครื่ อ งมากที่ สุ ด ของการแสดง
ไทใหญ่ก็ว่าได้ โดยการแสดงจ๊าดไตจะหยิบยกการแสดง
แบบดั้งเดิมมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อม
ทางสั ง คมในยุ ค ปั จ จุ บั น ที่ ยั ง คงรั บ รสกลิ่ น อายของ
รากเหง้าทางวัฒนธรรมไทใหญ่อย่างเนืองแน่น
คำ�ว่าจ๊าดไต ได้มีผู้เปรียบเทียบว่าเป็นลิเก
ไทใหญ่ อาจเกิดความสงสัยว่าจ๊าดไตมีความเกี่ยวโยง
กับแบบแผนลิเกพืน้ บ้านไทยภาคกลางหรือไม่ เมือ่ สังเกต
ดู แ ล้ ว ก็ มี แ นวคิ ด เดี ย วกั น คื อ รู ป แบบการร้ อ งเพลง
ประกอบดนตรีสด แบบเทคนิคการร้องด้นสด ที่เป็นการ
แสดงออกถึงความสามารถของผู้แสดงในการดำ�เนิน
ลำ�ดับการแสดง รวมไปถึงมีละครแทรกอยู่ในการแสดง
จ๊าดไตด้วย อีกทั้งคนภายนอกอาจจะไม่เข้าใจว่าจ๊าดไต
คืออะไร หรือมีรูปแบบอย่างไรหากแต่หยิบยกคำ�ว่าลิเก
ไทใหญ่อาจช่วยวาดมโนภาพให้ผู้รับฟังพอเข้าใจได้ แต่
สำ�คัญที่ความแตกต่างระหว่างจ๊าดไต และลิเกไทยนั้น
มีหลายประการที่ต้องทำ�ความเข้าใจในเชิงการแสดง
ความเป็นอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และสาระของเนื้อหา
ที่สอดแทรกในรูปแบบการแสดง

รำ�นกกิงกะหร่า รำ�โต ของคนไทใหญ่น่าเบื่อนักและ
ทำ�การแสดงอยู่ได้แค่บนดินเท่านั้น ทำ�ไมคนไทใหญ่ไม่
คิดค้นการแสดงหรือเครื่องดนตรีแบบใหม่ในรูปแบบ
การแสดงบนเวที ใ ห้ ผู้ ช มจากข้ า งล่ า งมองขึ้ น ไปเล่ า ”
จากคำ�พูดดังกล่าวจึงเป็นแรงผลักดันให้พ่อเฒ่าอ่อเจ่ยะ
คิดค้นรูปแบบการแสดงไทใหญ่ในรูปแบบใหม่ โดยนำ�
ศิลปะการแสดงแบบพื้นบ้านมาปรับผสมผสานให้เกิด
ความแปลกใหม่เข้าด้วยกัน
ในที่สุดจ๊าดไตถูกเปิดฉากการแสดงครั้งแรก
เมื่อเดือนกันยายน พ.ศ.2487 อันเป็นที่เลื่องลือในกลุ่ม
ชาวไทใหญ่ ใ นการที่ จ ะรั บ ชมการแสดงไทใหญ่ ใ นรู ป
แบบใหม่ โดยมีพ่อเฒ่าอ่อเจ่ยะเป็นผู้นำ�ในการ “กวาม
โหลง1” หรือการขับร้องบทเพลงโบราณของไทใหญ่ ใน
ท้องเรื่อง พุทธชาดก นิทานเรื่องเล่าในอดีต ประกอบ
พร้อมเครื่องดนตรี จนเป็นที่ชื่นชอบและเริ่มได้รับความ
นิยมอย่างแพร่หลาย อาจเปรียบได้ว่าเป็นแก้วแสงดวง
ใหม่ในแวดวงศิลปะการแสดงไทใหญ่ที่ยังเปล่งแสงสว่าง
มาจนถึงปัจจุบันนี้ก็ว่าได้

ประวัติจ๊าดไต
จ๊าดไตถือกำ�เนิดในเมืองสีป้อ เขตภาคตอน
เหนือของรัฐฉาน ประเทศพม่า เมื่อประมาณ 68 ปี
ก่อน ซึง่ เป็นช่วงทีร่ ฐั ฉานอยูภ่ ายใต้อาณานิคมของอังกฤษ
และถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของของประเทศพม่าในเวลา
ต่อมา จ๊าดไตถูกคิดค้นขึ้นมาโดยพ่อเฒ่าอ่อเจ่ยะ ชาว
ไทใหญ่ที่อยู่ในเมืองสีป้อ ที่มีแนวความคิดต้องการออก
แบศิลปะการแสดงของไทใหญ่ในรูปแบบของการแสดง
บนเวที เพือ่ ต้องการแสดงให้เห็นถึงความเป็นผูม้ อี ารยะใน
สายตาของผู้เจริญแล้ว จุดประกายแห่งความคิดพ่อ
เฒ่าอ่อเจ่ยะนั้นเกิดแต่ความรู้สึกเจ็บใจที่ได้รับคำ�ดูหมิ่น
ของมิสเตอร์กอร์ดิน ชาวอินเดียที่เป็นคณะการปกครอง
ของอังกฤษในขณะนั้น ได้กล่าวกับพ่อเฒ่าอ่อเจ่ยะใน
งานปอยเดือนสี่ ของเมืองแสนหวีเนื่องจากตนเป็นผู้
จัดหาการแสดงต้อนรับคณะปกครองไว้ว่า “การแสดง
1 การร้องเพลงพื้นบ้านไทใหญ่ที่มีลักษณะการด้นกลอนสดและการเตรียมเนื้อร้องมาก่อน ใช้ในการร้องหรือการตอบโต้กัน

พิธีไหว้ครูจ๊าดไต

36 ร่มพยอม
การไหว้ครูจ๊าดไต
พิ ธี ไ หว้ ค รู นั้ น เป็ น ขั้ น ตอนสำ � คั ญ ของการ
แสดงจ๊าดไตก่อนที่จะเริ่มดำ�เนินการแสดงทั้งปวง นัก
แสดงและนักดนตรีทุกคนจะพร้อมใจกันเข้ามาสักการะ
สิ่งศักดิ์สิทธิ์อันมีพระรัตนตรัยเป็นที่ตั้ง รองลงมาคือครู
สรัสสตรีหรือพระนางสุรัสวดีของศาสนาพราหมณ์ ต่อ
มาคือครูหมอลิกไต2 หรือรวมไปถึงครูอาจารย์อันเป็นที่
เคารพ เพื่อช่วยคุ้มครองนักแสดงให้มีความปลอดภัย
สามารถดำ�เนินการแสดงให้บังเกิดความราบรื่นในการ
แสดง อีกทั้งยังอธิษฐานขอให้ตนเองเป็นที่ชื่นชอบและ
บังเกิดความนิยมกับเหล่าคนชมอีกด้วย
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องการสั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์
อันเป็นทีเ่ คารพถูกจัดแต่งด้วยเครือ่ งไหว้อนั มงคลประดับ
ตกแต่งให้เกิดความสวยงามในรูปแบบขันครู หรือภาษา
ไทใหญ่เรียกว่า “เผินครู” อันประกอบไปด้วย มะพร้าว
พลู ผ้าขาว ผ้าแดง กล้วย กรวยดอกไม้ ธงขาว ธงแดง
ฉัตรทอง ธูป เทียน และเมื่อเวลาทำ�พิธีไหว้ครูเสร็จก็
จะทำ�การจุดเทียนหน้าหิ้งอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งการ
แสดงจะเสร็จสิ้น
เครื่องดนตรีประกอบการแสดงจ๊าดไต
มีเครื่องดนตรีในการบรรเลงดังนี้
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1. ตอยอ หรือ ฮอนตยอ เป็นเครื่องดนตรี
ประเภทเครื่องสาย มีลำ�โพงอย่างเครื่องเล่นแผ่นเสียง
โบราณเป็นตัวประกอบมีลักษณะรูปร่างคล้ายไวโอลิน
2. ปัตตะยา เป็นเครื่องดนตรีประเภทเครื่อง
ตีโลหะ ทำ�หน้าที่ดำ�เนินทำ�นองของวงดนตรี มีลักษณะ
คล้ายเครื่องระนาดของไทย มีลูกระนาด 18 – 24 ลูก
วางเรียงอยู่บนรางไม้ ตีด้วยไม้หุ้มยาง
3. มองเซิง เป็นเครื่องดนตรีประเภทฆ้องแผง
หนึ่งชุดจะมี 3 แผง มีลูกฆ้องบรรจุอยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม
ผืนผ้าลดหลั่นขนาดลงไป 17 ใบ เรียงตัวจากโน๊ตต่ำ�ไป
สูง เล่นทำ�นองสนับสนุนตอยออีกที
4. กลองป๊อด เป็นกลองขึงหนังสองหน้า มี
สายหนังรัดจำ�นวนมากขึงไว้รอบตัวกลอง ชุดหนึ่งจะมี
กลอง 3 – 6 ใบ ทำ�หน้าที่ตีประกอบจังหวะหลักของ
บทเพลง
5. กลองขี้ค้อน เป็นกลองหนังสองหน้า มี
รูปร่างคล้ายถังเบียร์ใช้ในการตีประกอบจังหวะรองจาก
กลองป๊อด
6. จีต๊อก เป็นเครื่องดนตรีประกอบจังหวะให้
กับดนตรี ดัดแปลงมาจากไม้เคาะจังหวะมีฉาบใหญ่
และฉาบเล็กข้างหนึ่งยึดไว้กับหมอนไม้ซึ่งเป็นฐานและ
ใช้ไม้ท่อนยาวขนาดเล็กตีให้เกิดจังหวะ

......จ๊าดไต เป็นลมหายใจสำ�คัญ
ทางวัฒนธรรมไทใหญ่ ที่ยังเป็นสิ่ง
ยืนหยัดความเป็นอัตลักษณ์ ทาง
วัฒนธรรมที่สมบูรณ์มากที่สุด...

เครื่องแต่งกายแบบทั่วไป

เครื่องแต่งกายจ๊าดไต
รูปแบบการแต่งกายของชายและหญิงในการ
แสดงจ๊าดไตสามารถจำ�แนก 4 ประเภทดังนี้
1. ชาย (แบบทั่วไป) เครื่องแต่งกายชายไท
ใหญ่นิยมสวมเสื้อแขนยาวผ่าหน้า ติดกระดุมขอดเป็น
ปม คอเสื้อมีทั้งแบบคอกลมหรือแบบคอจีน มีกระเป๋า
เสื้อบริเวณชายเสื้อทั้งสองข้าง สวมกางเกงขายาวทรง
กางเกงทรงเตี่ยวสะดอและนิยมใช้ผ้าสีพื้นผืนยาวเคียน
รอบศีรษะ
2. ชาย (แบบพิเศษ) ในบางการแสดงที่มีนัก
แสดงชายในบทบาทผู้มีฐานันดรศักดิ์   ก็จะแต่งกาย
เลียนแบบกษัตริย์หรือเจ้าชายในอดีต เรียกว่า “มังซา”
อันมีเครื่องประดับศีรษะ (ปานกุม) เครื่องกระบังใหล่
(ลอแป) ผ้ามัดเอว (ผ้าแวดแอว) เครื่องรัดแขน (กาบ
แขน) และเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส
3. หญิง (แบบทั่วไป) เครื่องแต่งกายหญิง
ไทใหญ่นิยมสวมเสื้อสามส่วนแบบเสื้อทรงผ่าหน้าหรือ
แบบเฉียงไปด้านข้าง เรียกเสื้อปั๊ด กระดุมทำ�มาจากผ้า
ขมวดปมคล้ายกระดุมจีน พร้อมนุ่งผ้าถุงลายน้ำ�ไหลทั้ง
แนวตั้งหรือแนวนอนที่มีสีสันสดใส นิยมนำ�ผ้าสีดำ�มี
ลวดลายหลากสี แ บบไทใหญ่ ม าเคี ย นศี ร ษะแบบมี
หูกระต่ายสองข้าง
4. หญิง (แบบพิเศษ) รูปแบบชุดพิเศษมีการ
แต่งกายแบบกษัตริย์หรือเจ้าหญิง แบบชุดนางรำ�พม่า
เรียก “นางซามี”   สวมเสื้อแขนยาวทรงผ่าหน้า สวม
เกาะอกด้านใน นุ่งผ้าถุงปักลวดลายสวยงามที่มีชาย
ผ้าถุงยาวแบบโครงสร้างผ้าลุนตยาพม่า พร้อมผ้าคล้อง
คอและเครื่องประดับตามความเหมาะสม
จ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่
      เดิมทีหมู่บ้านเปียงหลวง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่
เคยเป็ น จุ ด ยุ ท ธศาสตร์ สำ � คั ญ แห่ ง หนึ่ ง ที่ เ คย เป็ น
ศู น ย์ ก ลางของกองบั ญ ชาการปฏิ วั ติ ไ ทใหญ่ SURA
(Shan United Revolutionary Army) อันมีนายพล
โมเฮงหรือเจ้ากอนเจิง เป็นผู้นำ�การต่อสู้รัฐบาลทหาร
พม่า ในขณะนั้นคณะจ๊าดไตจากรัฐฉานอันมีพ่อเฒ่า
อ่อเจ่ยะเดินทางมาถึงหมูบ่ า้ นเปียงหลวงในปี พ.ศ. 2516

ตอยอ หรือ ฮอนตยอ

กลองป๊อด

2 ครูหมอลิกไตคือ นักปราชญ์ผู้รอบรู้มีความชำ�นาญเชิงศิลปะหรือวิชาการสายต่างๆ 8 คน อันมี เจ้าธรรมะติ่นนะ, เจ้ากางเสอ, เจ้ากอหลี,
   เจ้านางคำ�กู่, เจ้าหน่อกำ�, เจ้าอมาตน์หลวงเมืองหนอง, เจ้าวอระแคะ, เจ้าปัญญาโภคะ

เครื่องแต่งกายแบบพิเศษในชุดการแสดง มังซากับนางซามี
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ปอยขึ้นจองใหม่ (งานฉลองสิ่งปลูกสร้างใหม่ในศาสน
สถาน) จ๊าดไตมักได้รับหน้าที่เป็นสิ่งบันเทิงที่ช่วยแต่ง
เติมสีสันบรรยากาศของงานให้มีความคึกครื้นและช่วย
เสริมบรรยากาศความเป็นไทใหญ่มากยิ่งขึ้น นอกเหนือ
จากการแสดงฟ้อนรำ�หรือการกวามนั้น การแสดงละคร
ก็ได้รับความสนใจแก่ผู้ชมเนื่องจาก ความน่าสนใจของ
เนื้อหาการละครที่มีความสอดคล้องกับวาระสำ�คัญทาง
ศาสนาที่ถูกถ่ายทอดในท้องเรื่องต่างๆไว้อย่างน่าสนใจ
เช่น เรื่องซุ๊บ่าน่าส่ำ�  พุทธประวัติพระพุทะเจ้าชนะมาร
8 ประการ ความฮักหน่ำ�เส่หลั่งก่าสิบโห (รามเกียรติ์)
เป็นต้น
วันสำ�คัญทางชาติพันธุ์ไทใหญ่ เมื่อถึงกำ�หนด
วั น สำ � คั ญ ทางชาติ พั น ธุ์ ไ ทใหญ่ คณะจ๊ า ดไตยอดแซง
แลงใหม่มักได้รับการเชื้อเชิญให้มีส่วนร่วมในงานพิธี
สำ�คัญในวันต่างๆ เช่น วันเจื้อจ๊าดจึ่งไต3 วันปี๋ใหม่ไต
งานวันชาติไทใหญ่
เป็นต้น นอกเหนือจากการร่ายรำ�และกวามบทเพลง
เพือ่ มาทำ�การฝึกสอนการละเล่นจ๊าดไตให้แต่คนในพืน้ ที่ อันลึกซึ้งกินใจแก่ผู้ชม หากแต่มีการสอดแทรกเนื้อหา
ตามคำ�เชิญของนายพลโมเฮง ที่ต้องการช่วยส่งเสริม หรือการละครที่มีท้องเรื่องในเชิงการปลูกฝังจิตสำ�นึก
ฟื้ น ฟู ศิ ล ปวั ฒ นธรรมไทใหญ่ ใ นพื้ น ที่ ดั ง กล่ า ว มี ก าร ความเป็นไทใหญ่อันภาคภูมิ พร้อมทั้งให้กำ�ลังใจแก่ผู้
สืบทอดการแสดงจ๊าดไตตั้งแต่ครั้งนั้นมาถึงปัจจุบันโดย ที่ทำ�การต่อสู้เพื่อความเป็นอิสรภาพทางการเมืองรวม
ตั้งชื่อคณะจ๊าดไตว่า คณะจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่ บ้าน ไปถึงผูท้ ีเ่ คยประสบปัญหาภัยการเมืองจากรัฐบาลทหาร
เปียงหลวงที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงในแวดวง พม่า ยกตัวอย่างวันเจื้อจาดจึ่งไต (วันชาติไทใหญ่) ณ
วัฒนธรรมไทใหญ่
ดอยไตแลงเป็น เขตที่มั่นของกองกำ�ลังกู้ชาติไทใหญ่
หรือ SSA นำ�โดยพลโทเจ้ายอดศึก นอกเหนือจากพิธกี าร
บทบาทจ๊าดไตในสังคมไทใหญ่
ทางการทหารไทใหญ่ คณะจ๊าดไตก็ถอื เป็นองค์ประกอบ
การแสดงจ๊าดไตนอกเหนือจากเป็นสิ่งบันเทิง สำ�คัญเฉกเช่นเดียวกัน เพื่อทำ�หน้าที่ส่งมอบความสุข
ที่มอบความสุขทางจิตใจแก่ผู้ชมแล้ว ยังเป็นสื่อที่ช่วย และปลุกขวัญกำ�ลังใจแก่ทหารไทใหญ่ให้มีแรงต่อสู้เพื่อ
เตือนสติหรือสอนเรื่องการควบคุมพฤติกรรมทางสังคม อิสรภาพที่รอคอย พร้อมทั้งถ่ายทอดให้ผู้ชมรุ่นใหม่ได้
แก่ผู้ชมด้วยการแผงนัยยะหรือแง่คิดสอดแทรกเข้าไป รั บ ทราบถึ ง เรื่ อ งราวประวั ติ ศ าสตร์ ช าติ พั น ธุ์ ต นหรื อ
ในเนื้อหาของการแสดงที่มีความสอดคล้องกับวันสำ�คัญ เหตุการณ์สงครามทางการเมืองให้รับทราบผ่านการ
ทางสังคมไทใหญ่ในท้องเรื่องต่างๆ เช่น
แสดงละครหรือบทเพลงอันบาดลึกไปในหัวใจ เพื่อให้
วั น สำ � คั ญ ทางศาสนา นอกเหนื อ จากการ ทุกคนมีสำ�นึกความรักชาติร่วมกัน ดังคำ�ในบทเพลง
ประกอบพิธีกรรมในวันสำ�คัญทางศาสนา การแสดง ตอนหนึ่งว่า “เป๋นเสือต่องมีลาย เป๋นไตต่อฮักจ๊าด”
มหรสพก็เป็นองค์ประกอบสำ�คัญทีม่ คี ใู่ นสังคมวัฒนธรรม
สมาชิ ก นั ก แสดงจ๊ า ดไตยอดแซงแลงใหม่ มี
ไทใหญ่เสมอมา เช่น งานปอยส่างลอง ปอยออกหว่า ตัง้ แต่วยั เด็กจนถึงวัยผูใ้ หญ่ นักแสดงบางท่านเคยประสบ
3 ทุกวันที่ 7 กุมภาพันธ์ ของทุกปีถูกกำ�หนดให้เป็นวันชาติรัฐฉาน หรือ วันชาติไทใหญ่
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การแสดงจ๊าดไตที่ได้รับความชื่นชอบจากเหล่าทหาร

พบเจอภัยจากสถานการณ์ความไม่มั่นคงทางการเมือง
จึงเป็นเหตุต้องลี้ภัยทางการเมืองมาอยู่ในหมู่บ้านเปียง
หลวง และบางคนได้ยินแต่เรื่องราวที่บอกผ่านโดยผู้คน
รอบข้างหรือจากการแสดงจ๊าดไต ซึ่งเหตุนี้เองทำ�ให้
บุคคลดังกล่าวยิ่งทวีจิตสำ�นึกความรักชาติและต้องการ
อนุรักษ์รักษาวัฒนธรรมไทใหญ่โดยถ่ายทอดออกมาใน
การแสดงจ๊ า ดไต อั น เป็ น เอกลั ก ษณ์ ต ามแบบฉบั บ
ไทใหญ่ ที่ไม่ใช่พม่าอย่างที่หลายคนยังเกิดความสับสน
ในการชี้วัดทางเชื้อชาติ การแสดงจ๊าดไตถึงแม้จะเป็น
งานที่สามารถทำ�รายได้รองจากอาชีพเกษตรกรรมหรือ
อาชีพรับจ้างทั่วไปของนักแสดง ที่อาจได้ค่าตอบแทน
จากการแสดงในแต่ละครั้งไม่มากนัก หากแต่เกิดจาก
ความเต็มใจที่รักษาคุณค่าทางวัฒนธรรมพร้อมส่งมอบ
ความสุขทางใจโดยใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือในการ
ตอกย้ำ�จิตสำ�นึกความเป็นไทใหญ่แก่ผู้รับชม มิให้ลืม
ความเป็ น ไทใหญ่ ใ นดิ น แดนต่ า งบ้ า นต่ า งเมื อ งและมี
การสืบทอดหรือผลิตซ้ำ�ทางวัฒนธรรมแก่เยาวชนรุ่น
ใหม่ให้ท�ำ การสืบสานต่อไปภายใต้กระแสยุคโลกาภิวฒ
ั น์
ที่กำ�ลังถูกคุกคามเข้ามายังวัฒนธรรมไทใหญ่และถือว่า

จ๊าดไตเป็นลมหายใจสำ�คัญทางวัฒนธรรมไทใหญ่ที่ยัง
เป็นสิง่ ยืนหยัดความเป็นอัตลัษณ์ทางวัฒนธรรมทีส่ มบูรณ์
มากที่สุด คณะจ๊าดไตยอดแซงแลงใหม่ได้แต่หวังว่าการ
แสดงจ๊าดไตเป็นสิ่งย้ำ�เตือนทำ�ให้คนรุ่นใหม่รู้ว่าตนเอง
คือใคร มาจากไหน ไม่ลืมในสิ่งที่บรรพบุรุษทำ�การสั่งสม
มาเพื่อลูกหลานจนถึงทุกวันนี้
บรรณานุกรม
- วันดี สันติวุฒิเมธี, กระบวนการสร้างอัตลักษณ์ทาง
ชาติพนั ธุข์ องชาวไทใหญ่ชายแดนไทย-พม่า กรณีศกึ ษา
หมูบ่ า้ นเปียงหลวง อำ�เภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม่.
วิทยานิพนธ์สงั คมวิทยาและมนุษยวิทยามหาบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2545.
- สาละวินโพสต์,ย้อนรอยจ๊าดไต ลิไทใหญ่ในกระแส
ความเปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 48, 2551.
- อมรรัตน์ กานต์ธัญลักษณ์, รูปแบบและลักษณะทาง
ดนตรี ข องเฮ็ ด กวามชาวไต จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน.
วิทยานิพนธ์ศลิ ปะศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรี
มหาวิทยาลัยมหิดล. 2549
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ลดความดันเลือดสูงด้วยตนเอง
เรื่อง : พญ.ลลิตา  ธีระสิริ
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“คนไทยป่วยด้วยความดันเลือดสูงมากกันขนาดนี้ อาจจะ
เพราะเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป จากสังคมเกษตรกรรม อยู่แบบ
สบายๆ กลายเป็นมีการงานเร่งรัดมากขึ้น เครียดมากขึ้น”
ตั ว เลขสุ ข ภาพของคนไทยในปี 2554 ของสถาบั น วิ จั ย
ประชากรและสังคมมหาวิท ยาลัยมหิดล ร่วมกับ สำ�นักงานกองทุน
สนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ และสำ�นักงานคณะกรรมการสุขภาพ
แห่งชาติ   สรุปว่า อัตราป่วยด้วยโรคเรื้อรังของคนไทย ซึ่งได้แก่ความ
ดันเลือดสูง เบาหวาน โรคหัวใจ และมะเร็ง ในปี 2552 ล้วนเพิ่มสูงขึ้น
เมื่อเทียบกับปี  2544  ตามตารางดังต่อไปนี้

จะเห็นว่าโรคเรื้อรังที่คนไทยเป็นกันมากที่สุดคือ ความดัน
เลือดสูง รองลงมาเป็นโรคหัวใจและเบาหวาน   สำ�หรับอัตราเพิ่มของ
โรคเรื้อรังในปี 2552 คนไทยเป็นความดันเลือดสูงเพิ่มจากปี 2544 สูง
ถึง 30.8%  โรคหัวใจเพิ่มขึ้น 28.9% และเบาหวานเพิ่มมากขึ้น 25.5%
ในปี 2550   กระทรวงสาธารณสุขได้ทำ�การตรวจวัดความ
ดันเลือดในคนไทย 20 ล้านคน แล้วพบว่า ในจำ�นวนนี้ 2.3 ล้านคน
ป่วยด้วยความดันเลือดสูง   โดยเอาค่าความดันเลือด 140/90 มม.
ปรอท เป็นเกณฑ์    เฉลี่ยทั้งประเทศคนไทยป่วยเป็นความดันเลือดสูง
ร้อยละ 11 โดยคนที่เป็นโรคความดันเลือดสูงมากที่สุด อันดับ 1 ได้แก่  
คนในกรุงเทพมหานคร มากถึงร้อยละ 27 รองลงมาได้แก่ เชียงใหม่
ร้อยละ 25   พระนครศรีอยุธยาร้อยละ 22 สมุทรสงครามร้อยละ
20.31 และนครสวรรค์ร้อยละ 20.02
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ที่คนไทยป่วยด้วยความดันเลือดสูงมากกันขนาดนี้   อาจจะเพราะเรามีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป   จากสังคม
เกษตรกรรม อยู่แบบสบายๆ กลายเป็นสังคมที่มีการงานเร่งรัดมากขึ้น  เครียดมากขึ้น

อย่างไรที่เรียกว่าความดันเลือดสูง
ที่จริงความดันเลือดสูงในระยะเริ่มต้นแทบจะไม่มีอาการแสดงให้รู้สึกตัวเลย   อย่างไรก็ตามหากแรงดัน
ในเลือดสูงขึ้นมากผิดปกติ หรือการไหลเวียนของเลือดผิดไปจากเดิม  ก็อาจจะมีอาการดังต่อไปนี้
หูอื้อ  มีเสียงดังในหู  เวียนศีรษะ โดยเฉพาะเวลาเปลี่ยนท่า เช่นจากนั่งเป็นยืน  ถ้าเป็นมากอาจจะถึงขั้น
หน้ามืด  มึนศีรษะ หรือหนักศีรษะ หากเป็นมากขึ้นก็อาจจะรู้สึกปวดศีรษะ หรือรู้สึกว่าเลือดฉีดขึ้นศีรษะจนรู้สึก
ได้ถึงการเต้นตุ๊บๆ หัวใจเต้นแรงจนรู้สึกได้ เหงื่อแตกง่าย ขาตึง บวม ปัสสาวะบ่อย ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อโดยไม่มี
สาเหตุ  อ่อนเพลีย เลือดกำ�เดาไหลโดยที่ไม่เคยมีประวัตินี้มาก่อน
หากมีอาการที่กล่าวมาและสงสัย  ควรวัดความดันเลือดเสีย  ก็จะรู้แน่ว่าใช่ความดันเลือดสูงหรือไม่
ซึ่งในทางการแพทย์มีหลักเกณฑ์พิจารณาว่าความดันเลือดเป็นเท่าไรจึงจะถือว่าสูงดังนี้
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ตารางแสดงความดันเลือดสูง

อะไรทำ�ให้ความดันเลือดสูงได้บ้าง
ปัจจุบันวิทยาศาสตร์การแพทย์ไม่อาจอธิบายถึงสาเหตุของความดันเลือดสูงได้ทั้งหมด  แต่อย่างไรก็ตาม
มีปัจจัยที่เป็นที่ยอมรับว่าทำ�ให้ความดันเลือดสูงขึ้นคือ
1. หลอดเลือดในร่างกายเสียความยืดหยุ่น   หรือหลอดเลือดที่แข็งตัวขึ้น อาจจะเพราะอายุเพิ่มมากขึ้น
หลอดเลือดเสื่อมลง หรือเพราะมีตะกรันของไขมันไปพอกตามหลอดเลือด เนื่องจากมีประวัติไขมันเลือดสูงมาก่อน  
เมื่อหลอดเลือดแข็งตัว แรงกระแทกของเลือดที่ส่งมาจากหัวใจที่ไม่มีความยืดหยุ่นของผนังหลอดเลือด
รองรับ ก็จะมีแรงดันที่มากกว่า ความดันเลือดจะสูงมากกว่า 140/90 มม.ปรอท

2. แรงบีบของหัวใจเพิ่มมากขึ้น   ในกรณีนี้
มักจะเกิดเพราะเจ้าตัวมีน้ำ�หนักมากขึ้น   หัวใจจำ�เป็น
จะต้องออกแรงบีบตัวเพื่อส่งเลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อที่
เพิ่มมาให้ทั่วถึง ความดันเลือดที่ส่งออกมาจากหัวใจจึง
เพิ่มมากขึ้น  
หรือไม่เช่นนั้น อาการเครียดจัด นอนไม่พอ
นอนไม่หลับ หรือการได้รับยาบางชนิด ก็ทำ�ให้ความ
ดันเลือดเพิ่มสูงขึ้นได้ แต่เมื่อสาเหตุหลังๆ นี้ผ่านพ้นไป
หายเครียด นอนหลับได้ ฯลฯ ความดันเลือดก็จะลด
กลับลงมาเป็นปกติ
3. ความดันเลือดสูงเป็นโรคที่เกิดขึ้นตามหลัง
โรคเบาหวานเสมอ โรคเบาหวานมีน้ำ�ตาลในเลือดสูง  
ระดับน้ำ�ตาลที่เพิ่มมากขึ้นจะทำ�ให้หลอดเลือดแข็งตัว
และเสียความยืดหยุน่ เนือ่ งจากน้�ำ ตาลคือสารกลุม่ เดียว
กับฟอร์มาลิน   หากมีน้ำ�ตาลในเลือดสูงนานๆ หลอด
เลือดของเราจะถูกแช่อิ่ม หรือดองจนแข็งตัว การที่มี
หลอดเลือดแข็งตัวก็จะทำ�ให้ความดันเลือดเพิ่มสูงขึ้น
4. ความดั น เลื อ ดสู ง เกิ ด จากหลายสาเหตุ   
ความดันเลือดสูงส่วนใหญ่ไม่มีเพียงสาเหตุเดียว   แต่
อาจจะมีปัจจัยหลายประการที่ทำ�ให้ความดันเลือดเพิ่ม
สูงขึ้น  เช่นอ้วนเรื้อรัง เบาหวาน และนอนไม่หลับ แถมมี
ไขมันไปพอกตามหลอดเลือด แบบนี้ก็จะยิ่งทำ�ให้ความ
ดันเลือดสูงขึ้นเรื่อย ๆ และแก้ยากยิ่งขึ้น
5. เกิดจากโรคอื่นที่เป็นอยู่ก่อน   ซึ่งพบได้
น้อย ได้แก่โรคไต ไตวาย และโรคของต่อมไร้ท่อ จะ
ทำ�ให้เกิดความดันเลือดสูงเป็นผลตามมา  วิธนี ีต้ อ้ งรักษา
โรคนั้นๆ ควบคู่ไปกับการรักษาความดันเลือดสูงด้วย  
หากเป็นเช่นนี้การดูแลตัวเองอาจจะทำ�ไม่ได้
6. เป็ น ความดั น เลื อ ดสู ง ที่ ไ ม่ ท ราบสาเหตุ   
อาจจะเพราะกรรมพันธุ์   โดยจะมีญาติสายตรงเช่นพ่อ
แม่ พี่น้องท้องเดียวกันที่ป่วยด้วยความดันเลือดสูงด้วย  
แต่คนทีม่ คี วามดันเลือดสูง โดยทีไ่ ม่มปี ระวัตใิ นครอบครัว
เลยก็มี  ซึ่งส่วนใหญ่มักจะเพราะสาเหตุนี้เสียด้วย
อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีปัจจัยจากอะไรทำ�ให้
ความดั น เลื อ ดสู ง เราสามารถแจกแจงรายละเอี ย ด
ของสาเหตุที่ทำ�ให้ความดันเลือดสูง ให้เป็นรูปธรรม

อาการเครียดจัด นอนไม่พอ
นอนไม่หลับ หรือการได้รับ
ยาบางชนิด ก็ทำ�ให้ความดัน
เลือดเพิ่มสูงขึ้นได้

ดังต่อไปนี้คือ ความเครียด กินเกลือมาก หมายความ
รวมทั้งการกินเค็ม กินผงชูรส และไส้กรอก การที่มีน้ำ�
คั่งในร่างกายไม่ว่าจากสาเหตุอะไร ความอ้วน หลอด
เลือดแดงเข็งตัวจากความเสื่อมตามอายุและไขมันใน
เลือดสูง การสูบบุหรี่ เพราะนิโคตินในบุหรี่ทำ�ให้หลอด
เลื อ ดหดตั ว ลง การดื่ ม แอลกอฮอล์ และเกิ ด จาก
กรรมพันธุ์ ทั้งนี้เพื่อหาหนทางทางธรรมชาติมาบำ�บัด
ความดันเลือดสูงด้วยตนเอง

อันตรายของความดันเลือดสูง
อั น ตรายของความดั น เลื อ ดสู ง ที่ ค นทั่ ว ไป
เข้าใจกันก็คือ จะทำ�ให้เส้นเลือดแตกในสมอง ที่จริงก็
เป็นตรรกะดี เพราะหากมีแรงดันในหลอดเลือดมาก
เกินไป หลอดเลือดที่มีตำ�หนิเช่นจากโรคเบาหวานหรือ
ไขมันในเลือดสูงก็อาจจะเปราะและปริออกได้
แต่ที่แท้อันตรายแฝงของความดันเลือดสูงมี
มากกว่านั้นคือ
1. ความดันเลือดสูงทำ�ให้อายุสั้นลง เช่นมี
งานวิจัยยืนยันว่าผู้ชายอายุ 35 ปีที่มีความดันเลือด
130/90 มม.ปรอท ซึ่งก็ไม่ถือว่าเป็นความดันเลือดสูง
ด้วยซ้ำ�ไป จะมีอายุสั้นลง 4 ปี แต่ถ้าสูงถึง 140/95 มม.
ปรอท อายุจะสั้นลงถึง 9 ปีเลยทีเดียว และถ้ามีความ
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ดันเลือดสูงกว่า 150/100 มม.ปรอท อายุจะสั้นลงมาก
ถึง 16 ปีเอาเลยทีเดียว
2. เสี่ ย งต่ อ โรคหลอดเลื อ ด ทั้ ง โรคหลอด
เลือดหัวใจและอัมพาต คือมีโอกาสเป็นโรคนี้มากกว่า
คนที่ความดันเลือดปกติถึง 3 เท่า และเสี่ยงต่อโรคหัวใจ
ล้มเหลวมากกว่า
3. เสี่ยงต่อโรคไต หากความดันเลือดสูงนานๆ
จะทำ�ให้สมรรถภาพของไตเสื่อมลง
4. เสี่ยงต่อตาบอด เพราะความดันเลือดสูง
จะทำ�ให้เส้นเลือดในจอตาแตก และมีน้ำ�ในลูกตามาก
ขึ้น
5. ความไม่ ส บายเนื้ อ ตั ว โดยเฉพาะจะมี
อาการวิงเวียน จะทำ�ให้เสียความมั่นใจในตนเอง  บาง
คนไม่กล้าไปไหน ไม่กล้าขับรถเอง เพราะเกรงว่าจะไป
หน้ามืดกลางทาง  ทำ�ให้การใช้ชีวิตไม่มีความสุขเหมือน
เพื่อนๆ คนอื่นเขา เท่าที่ควร

ลดความดันเลือดสูงด้วยตนเอง
การลดความดันเลือดสูง หากสูงไม่มากหรือ
อยู่ในระยะเริ่มต้น คุณสามารถลดความดันเลือดได้ด้วย
ตนเองที่บ้านดังนี้
1. ลดน้ำ�หนักตัวลงเพราะ น้ำ�หนักตัวทำ�ให้
หัวใจออกแรงบีบเลือดไปเลี้ยงก้อนเนื้อที่เกินมา เพิ่ม
มากขึน้ ค่าความดันเลือดจึงสูงกว่าปกติ  เมือ่ ใดทีน่ �้ำ หนัก
ตัวลดลง หัวใจออกแรงบีบน้อยลง ความดันเลือดก็จะ
ลดลงได้เอง
2. คลายเครี ย ด เพราะความเครี ย ดทำ � ให้
ความดันเพิ่มสูงขึ้น   เช่นคนนอนไม่หลับ คนที่ใช้สมอง
มาก คนที่ทำ�งานไม่หยุด   กล้ามเนื้อจะเกร็งตัว ระบบ
ประสาทอัตโนมัติเสียสมดุล ประสาทซิมพาเตติกทำ�งาน
มากเกินไป ย่อมทำ�ให้ความดันเลือดเพิ่มขึ้นได้  
คลายเครียดด้วยการออกกำ�ลังกายสม่ำ�เสมอ
โยคะ ชี่กง ฟังเพลง ใช้น้ำ�มันหอมระเหย นวด อบ
สมุนไพร ฝึกสมาธิ จะใช้วิธีไหนก็ได้ที่คุณชอบ หรือจะ
ใช้ทุกวิธีที่กล่าวมาร่วมกันไปก็ยิ่งดี
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สมุนไพรทีอ่ อกฤทธิล์ ดความดันเลือด
สูงโดยตรง หมายความว่า ความดัน
เลือดก่อนกินสมุนไพรชนิดนั้น กับหลัง
กินสมุนไพร สามารถวัดวัดได้แตกต่าง
กัน 5 - 10 มม.ปรอทขึ้นไป

3. อาหารลดความดั น เลื อ ดได้ โดยไม่ กิ น
เกลือโซเดียมมากเกินไป แปลว่าไม่กินเค็มจัด งดผงชูรส
ผงปรุงรสซึ่งเป็นโมโนโซเดียมกลูตาเมท อย่างเด็ดขาด
งดไส้กรอกฝรั่ง เพราะมีโซเดียมสูงมาก การที่ต้องงด
เกลือโซเดียมเพราะเกลือมันอุ้มน้ำ�  เมื่อกินเกลือมาก  
น้ำ�ก็คั่งในตัวมาก ทำ�ให้ความดันเลือดเพิ่มสูง
4. ใช้ ส มุ น ไพรในชี วิ ต ประจำ � วั น มี ทั้ ง ที่
สามารถลดความดันเลือดลง ขับปัสสาวะและลดไขมัน
ในเลือด

สมุนไพรลดความดันเลือดโดยตรง

สมุนไพรขับปัสสาวะ
สมุนไพรต่อไปนี้ ออกฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะ  
เมื่ อ กำ � จั ด น้ำ � และเกลื อ ที่ มี อ ยู่ ใ นระบบไหลเวี ย นของ
เลือดทิ้งไปบ้าง ระดับน้ำ�ในตัวลดลง ตัวหายบวม ความ
ดันเลือดก็ควบคุมได้ง่ายขึ้น   ในทางการแพทย์แผน
ปัจจุบันก็ใช้ยาขับปัสสาวะในการควบคุมความดันเลือด
เช่นเดียวกันหากต้องการการขับปัสสาวะโดยใช้สมุนไพรก็
น่าจะได้ แต่ควรสำ�รวจยาแผนปัจจุบันที่กินอยู่ก่อนว่ามี
ยาขับปัสสาวะอยู่หรือไม่  จะได้ไม่กินยาซ้ำ�กัน
สมุ น ไพรในกลุ่ ม นี้ ได้ แ ก่ กระเจี๊ ย บแดง
กระชาย ขลู่ หนวดข้าวโพด โคกกระสุน รากชุมเห็ดไทย
เหง้าตะไคร้ รากเตยหอม เถาวัลย์เปรียง ผักกาดน้ำ� 
ไมยราบ เหง้ า และเนื้ อ สั บ ปะรด หญ้ า งวงช้ า ง
รากหญ้าคา หญ้าถอดปล้อง หัวแห้วหมู

การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำ�วัน
ที่สะดวกที่สุดน่าจะเป็นการชงชาดื่ม
โดยดืม่ ต่างน้�ำ หรือคั้นสมุนไพรสดเอา
น้ำ�มาดื่มเป็นประจำ�ทุกวัน

สมุ น ไพรที่ อ อกฤทธิ์ ล ดความดั น เลื อ ดสู ง
โดยตรง หมายความว่า ความดันเลือดก่อนกินสมุนไพร
ชนิดนั้น กับหลังกินสมุนไพร สามารถวัดได้แตกต่างกัน
5 - 10 มม.ปรอทขึ้นไป
สำ � หรั บ สมุ น ไพรในแต่ ล ะฤดู ก าลมี ตั ว ยาไม่
เท่ากัน และสำ�หรับแต่ละคนสมุนไพรก็ออกฤทธิ์ไม่เท่า
กัน ดังนั้นหากใช้สมุนไพรจะต้อง สังเกตความดันเลือด
ก่อนและหลังการใช้ให้ดี หากมีอาการปวดศีรษะ เวียน
ศีรษะ หน้ามืด ใจสั่น แน่นหน้าอก หรือมีอาการผิดปกติ
ใดๆ ให้หยุดยาทันที
สมุ น ไพรที่ ใช้ ไ ด้ ได้ แ ก่ กระเที ย ม ขึ้ น ไช่
ชาผูเอ่อ ชาหลงจิ่ง บัวบก ดอกมะขาม ระย่อมน้อย
โสมสกัด และใบหม่อนเป็นต้น
ที่มาภาพ : www.vaddhanaherbal.com

สมุนไพรลดไขมันในเลือด
สมุ น ไพรที่ ใช้ เ ป็ น ยาลดไขมั น ในเลื อ ดนั้ น มี   
หากไขมันในเลือดสูงจะทำ�ให้มีอัตราเสี่ยงต่อความดัน
เลื อ ดสู ง ไปด้ ว ย   สามารถใช้ ส มุ น ไพรได้ ดั ง ต่ อ ไปนี้
กระเจีย๊ บแดง ดอกคำ�ฝอย ชาผูเ่ อ๋อ มะเขือพวง ใบหม่อน
และหอมใหญ่
การใช้สมุนไพรในชีวิตประจำ�วัน
การใช้ ส มุ น ไพรในชี วิ ต ประจำ � วั น ที่ ส ะดวก
ที่ สุ ด น่ า จะเป็ น การชงชาดื่ ม โดยดื่ ม ต่ า งน้ำ �  หรื อ คั้ น
สมุนไพรสดเอาน้ำ�มาดื่มเป็นประจำ�ทุกวัน เช่น
1. ชงเป็นชาดื่มต่างน้ำ�   วิธีทำ�คือ ใช้น้ำ�ร้อน
ชงชา   เมื่อดื่มน้ำ�หมดแล้วก็เทน้ำ�ร้อนลงไปใหม่ พอ
หมดวันก็ทิง้ ชาไป เช่น ชาใบหม่อน  สะดวกมาก เพราะมี
ขายทั่วไป สามารถเอาใบชาแห้งนำ�มาชงน้ำ�ร้อนดื่ม
ต่างน้ำ�  หรือเอาใบหม่อนสดๆ มา 4 - 5 ใบต้มน้ำ�ดื่ม  
จะสามารถควบคุมความดันเลือด และไขมันในเลือดให้
อยู่ในเกณฑ์ได้ง่ายขึ้น
ชาผู่เอ๋อ เป็นชาจีนชนิดหนึ่ง ต้องเป็นผู่เอ๋อ
เท่านั้น (ไม่ใช่ชาแดง ชาดำ�  ชาเขียว ไม่ใช่ชาอู่หลง) จึง
จะลดความดันเลือดและไขมันในเลือดได้
ชาเหง้าตะไคร้ มีฤทธิ์ขับปัสสาวะ มีขายทั้ง
ชาเป็นห่อชงกินทั้งวัน หรือจะเอาตะไคร้มา 4 - 5 ต้น
ทุบให้แตกแล้วต้มน้ำ�กินทั้งวันก็ได้
2. น้ำ�คั้นจากสมุนไพรสด วิธีทำ�คือ คั้นเอาน้ำ�
สดๆ โดยใช้เครื่องคั้นน้ำ�ผลไม้แยกกาก หรือจะใช้เครื่อง
ปั่นเบลนเดอร์ปั่น แล้วดื่มทั้งกากทั้งน้ำ�ก็ได้ ให้ ดื่มเป็น
ประจำ�ทุกวัน เช่น
น้ำ�ขึ้นไช่  เอาขึ้นไช่สดมา 1 กำ�มือ คั้นเอาแต่
น้ำ�มาดื่ม จะสามารถลดความดันเลือดลง 5-10 มม.
ปรอทแทบจะทันที
น้ำ � กระชาย เอากระชายทั้ ง ราก ทั้ ง หั ว
กระชายสด มา 1 เหง้า ล้างน้ำ�ให้สะอาด เอามาปั่นกับ
น้ำ�ประมาณ 1 ลิตร กรองเอากากออก  ดื่มภายใน 1-2
วัน
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คอลัมน์ ของกิ๋นบ้านเฮา
เรื่อง : สุนทร บุญมี

แนะนำ�บุคลากร

แกงกระด้าง

นางรุจิรา คอทอง
ตำ�แหน่ง เลขานุการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
นักช่างศิลป์

โดยทั่วไปอาหารประเภทแกงต้องมีน้ำ� อาจจะมากหรือน้อยก็แล้วแต่ชนิดของอาหารนั้นๆ แต่มีแกงของ
ล้านนาอยู่หลายอย่างที่ไม่มีน้ำ�เช่น แกงบอน แกงกระด้าง ซึ่งแกงกระด้างนั้นในสมัยก่อนจะหารับประทานได้ใน
ฤดูหนาวเท่านั้นแต่ปัจจุบันนี้มีวิธีเพิ่มเติมส่วนผสมและวิธีการเก็บไว้ในที่เย็นจึงทำ�ให้มีรับประทานได้ตลอดปี แต่ไม่
ว่าจะทำ�ในช่วงไหนความรู้สึกในการรับประทานแกงกระด้างก็ไม่อร่อยเท่าในฤดูหนาว อาจจะเป็นเพราะบรรยากาศ
ที่หนาวเย็น มีหมอกบางในตอนเช้าประกอบกับแสงแดดอุ่นๆ แกงกระด้างในสำ�รับมื้อเช้าจึงอร่อยยิ่งนัก แกงกระด้าง
มี 2 ชนิด คือแกงกระด้างแดงและแกงกระด้างขาว   ต่างกันตรงที่เครื่องแกง แกงกระด้างแดงจะใช้พริกแห้งส่วน
แกงกระด้างขาวจะใช้พริกไทย ในฉบับนี้จะขอนำ�สูตรแกงกระด้างแดงมาเผยแพร่นะครับ
ส่วนผสม
		ขาหมูเผาและขูดขนจนสะอาด 1 ขา
		รากผักชี 5 ราก
		น้ำ�
ปลา 1 ช้อนโต๊ะ
		
ต้นหอมผักชีหั่นฝอย 1 ช้อนโต๊ะ
เครื่องแกง
		พริกแห้งเม็ดใหญ่ 8-10 เม็ด
		
ตะไคร้ 1 ต้น
		
ข่าหั่น 1 ช้อนโต๊ะ
		หอมแดง 5 หัว
		กระเทียม 7 กลีบ
		
เกลือป่น 1 ช้อนชา
		
กะปิ
1 ช้อนชา
วิธีทำ�
1. นำ�ขาหมูลงต้มในหม้อพร้อมรากผักชี จนเปื่อย ยกลงตักออกพักไว้ให้เย็นแล้วหั่นเป็นชิ้นเล็กๆ
2. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด นำ�ไปละลายในน้ำ�ต้มขาหมู แล้วนำ�ขาหมูที่หั่นเติมลงไปหากน้ำ�ต้มมีน้อย อาจเติมน้ำ�
เปล่าอีกนิดหน่อยพอท่วมขาหมู
3. ยกขึ้นตั้งไฟให้เดือดแล้วหรี่ไฟกลางเคี่ยวต่อไปจนน้ำ�แกงเริ่มข้นเป็นยางมะตูม ปรุงรสด้วยน้ำ�ปลา คนให้ทั่วแล้ว
เทลงในภาชนะเช่นถาดหรือชาม พักไว้ให้เย็นข้ามคืน แกงจะแข็งตัวเป็นแกงกระด้าง ก่อนรับประทานตัดเป็นชิ้น
แล้วโรยด้วยต้นหอมผักชีหั่นฝอย
หมายเหตุ
1. ขาหมูมีเอ็นมากเวลาต้มจนเปื่อยเจลาตินจะละลายในน้ำ�แกงช่วยให้แกงแข็งตัวได้ดีกว่าเนื้อหมูส่วนอื่นๆ
2. หากต้องการให้แกงแข็งตัวได้เร็วขึ้นอาจเติมผงวุ้นลงไปเล็กน้อยในขณะที่เคี่ยวหรือพอแกงคลายร้อนให้นำ�เก็บเข้า
ตู้เย็น

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
พนักงานปฏิบัติงาน
นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
พนักงานปฏิบัติงาน

แนะนำ�จุดบริการข้อมูล Information point
และจุดบริการเครื่องดื่ม Refreshment point

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุดบริการข้อมูล หรือ Information point สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งอยู่
ใต้ร่มไม้ใหญ่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยเป็นจุดบริการข้อมูลให้แก่นักท่องเที่ยว นักเรียน
นักศึกษา และผู้สนใจที่เข้ามาเยี่ยมชม และศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนา นอกจากนี้ สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ยังมีจุดบริการเครื่องดื่ม (Refreshment Point) ไว้คอยบริการให้กับผู้ที่เข้ามาเยี่ยมชมอีกด้วย
สนใจเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โทร 053 94 3625

ข่48าวประชาสั
มพันธ์ / PR News
ร่มพยอม
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ต้อนรับคณะผู้เข้าประกวด Miss Belgium
ประจำ�ปี ๒๐๑๒

ผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผู้ ช่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี   กล่าวต้อนรับคณะ
ผู้เข้าประกวด Miss Belgium ประจำ�ปี ๒๐๑๒ พร้อม
ด้วยรองศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ ศิริธัญญาลักษณ์
รองอธิการบดีฝา่ ยวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์
รองศาสตราจารย์ธีรภัทร วรรณฤมล ผู้ช่วยอธิการบดี
ฝ่ า ยมวลชนสั ม พั น ธ์ แ ละนั ก ศึ ก ษาเก่ า สั ม พั น ธ์ ใ ห้ ก าร
ต้อนรับ ในโอกาสเดินทางมาทำ�กิจกรรมเก็บตัวผู้เข้า
ประกวด โดยการนำ � ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย (ททท.) เพื่อเป็นการเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม การ
แสดง และชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ ณ พิพิธภัณฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน
๒๕๕๔

....................................................................................
วันวิชาการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗
ประจำ�ปี ๒๕๕๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ดำ�เนินรายการในการเสวนาวิชาการ “ปัญญาแห่ง
ล้านนา ต้นความรูส้ กู่ ารสร้างสรรค์สงั คม” โดยมีคณ
ุ วิเศษ
เพชรประดับ ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปากรที่ ๘ จังหวัด
เชียงใหม่ อ.วิถี พานิชพันธ์ คณะวิจิตรศิลป์   ศ.ดร.เกตุ
กรุ ด พั น ธ์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ คุ ณ ทั ศ นี ย์ ยะจา
กรรมการผูจ้ ดั การห้างหุน้ ส่วนจำ�กัด บ้านศิลาดลเชียงใหม่
และ อ.สนั่ น ธรรมธิ สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น วิ ท ยากรในวั น วิ ช าการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ ๗ ประจำ�ปี ๒๕๕๔ วันที่
๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๔ ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการดำ�เนินงาน
ด้านส่งเสริมศาสนา จัดโครงการบรรพชาอุปสมบทเพื่อ
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคล
ทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรงเจริญพระชนมพรรษา
ครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษาระหว่างวันที่ ๒-๘ ธันวาคม
๒๕๕๔ ณ วัดฝายหิน วัดร่ำ�เปิง วัดอุโมงค์ และวัด
เจ็ดยอด โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธ์
อธิ ก ารบดี เป็ น ประธานในพิ ธี รองศาสตราจารย์
นพ.อำ�นาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงาน ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๔

วาดภาพเรือนโบราณทีห่ าดูได้ยาก วันพุธที่ ๑๔ ธันวาคม
๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๓๐ -๑๑.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................
....................................................................................
พิธีทำ�บุญเนื่องในวันขึ้นปีใหม่
พิธจี ดุ เทียนชัยถวายพระพรชัยมงคลในโอกาส พุทธศักราช ๒๕๕๕
พระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๗ รอบ ๕ ธันวามหาราช

....................................................................................
โครงการบรรพชาอุ ป สมบทเพื่ อ ถวายเป็ น
พระราชกุ ศ ล เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลที่
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว ทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ ๘๔ พรรษา
คณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่    
ร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล ในโอกาสพระ
ราชพิ ธี ม หามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕   รองศาสตราจารย์นายแพทย์อ�ำ นาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดี
ธันวามหาราช วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ศาลาธรรม ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ พร้อม
ด้วยรองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ผู้ช่วยอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
.................................................................................... ฝ่ายวิชาการ, อาจารย์ผดุงศักดิ์ คชสำ�โรง รองคณบดี
โรงเรียนวารีเชียงใหม่ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ ฝ่ า ยบริ ห าร คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ และคุ ณ เพ็ ญ สุ ว รรณ
นาคะปรี ช า เข้ า ร่ ว มพิ ธี ทำ � บุ ญ เนื่ อ งในวั น ขึ้ น ปี ใ หม่
เรือนโบราณล้านนา
พุทธศักราช ๒๕๕๕ ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
คณะครูจากโรงเรียนวารีเชียงใหม่ นำ�นักเรียนชัน้ อนุบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่คณะ
ปีที่ ๓ จำ�นวน ๔๓ คน เข้าศึกษาเรียนรู้พิพิธภัณฑ์เรือน ผูบ้ ริหาร และบุคลากร สำ�นักฯ โดยมีผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
โบราณล้านนา รูปแบบ ลักษณะของบ้านและความ วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เป็นประธานในพิธี วันพุธที่ ๒๘
แตกต่า งของบ้า นโบราณและบ้า นปัจจุบัน พร้อมทั้ง ธันวาคม ๒๕๕๔
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง ด้วยบุคลากรสำ�นักฯ เข้ามอบกระเช้าของขวัญเพือ่ สวัสดี
มหาวิ ท ยาลั ย ธรรมศาสตร์ เข้ า เยี่ ย มชม ปีใหม่ ๒๕๕๕ แด่ ศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันจันทร์ที่ ๙ มกราคม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
๒๕๕๕ ณ สำ�นักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................
เข้าร่วมงานสุดสัปดาห์ไทยและนิทรรศการ
การทูตของไทยในรัชสมัยของจักรพรรดินโป
เลียนที่ ๓

อาจารย์ ม.ล.วโรดม ศุขสวัสดิ์ และคณาจารย์ 2 ท่าน
พร้ อ มด้ ว ยนั ก ศึ ก ษาจำ � นวน 54 คน จากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์และการผังเมือง มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ ซึ่ ง กำ � ลั ง ศึ ก ษาวิ ช าคุ ณ ค่ า ศิ ล ปะและ
สถาปัตยกรรมไทย ได้เข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ในวันเสาร์ที่ 7 มกราคม 2555 ระหว่างเวลา
14.30 น. - 16.00 น. โดยมีคุณพิชัย แสงบุญ เป็น
วิ ท ยากรบรรยายให้ ค วามรู้ แ ละแนะนำ � เรื อ นโบราณ
ล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

เอกอัครราชทูตไทย และผูอ้ �ำ นวยการพระราชวังฯให้การ
ต้อนรับและมีผู้ชมทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วม
ชมการแสดง

....................................................................................
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ

....................................................................................
มอบกระเช้าของขวัญเพื่อสวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๕
แด่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิ ทยาลัย เชีย งใหม่ ได้ รั บเชิ ญจากสถานเอกอัค ร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมรายการมองเมืองเหนือ เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์
โครงการลานสรวงข่วงศิลป์ครั้งที่ ๖ และโครงการนาฏ
คีตาบนลานพฤกษา พร้อมทั้งเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้า
ร่วมโครงการของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
ร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา ณ สถานีโทรทัศน์
แห่งประเทศไทย ช่อง ๑๑ เชียงใหม่ วันอังคารที่ ๓๐
มกราคม ๒๕๕๕

คณะผูบ้ ริหารและบุคลากร สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยการนำ�ของผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม

คุณภราดร ศิละวงษ์เสรี จัดพิธีมงคลสมรสแบบล้านนา
ขึ้น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริม

ราชทู ต ไทยประจำ � กรุ ง ปารี ส และองค์ ก รมหาชน
พระราชวั ง โฟวงแตนโบล์ ส าธารณรั ฐฝรั่ ง เศส ให้ เข้ า
ร่วมในงานสุดสัปดาห์ไทยและนิทรรศการการทูตของ
ไทยในรัชสมัยของจักรพรรดินโปเลียนที่ ๓ ในโอกาส
ครบรอบ ๑๕๐ ปี ของการเดินทางเจริญความสัมพันธ์
ทางการทูตของราชทูตสยามในสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๔ กับฝรั่งเศสโดยมีสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นำ�คณะนักแสดงหุ่นกระบอก ภายใต้การกำ�กับดูแล
ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
การสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ไปจัดแสดง ณ ห้อง
Salle des Colonnes ในวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๕๕
พระราชวังโฟงแตนโบล์ สาธารณรัฐฝรั่งเศสโดยมีท่าน

....................................................................................
พิธีมงคลสมรสแบบล้านนา

ศิลปวัฒนธรรม วันอาทิตย์ที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๕

....................................................................................
พิธีเปิดงาน เทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่
ปีที่ ๓ โดย มูลนิธิ เอส ซี จี

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ร่วมพิธีเปิด
งาน เทศกาลนิทานในสวน เชียงใหม่ ปีที่ ๓ จัดโดย
มูลนิธิเอสซีจี ร่วมกับสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มีวัฒถุประสงค์การจัดงานเพื่อรณรงค์ให้พ่อแม่ที่มีลูก
น้อยในช่วงปฐมวัย หรือแรกเกิดถึง ๖ ปี เข้าใจและ
ตระหนั ก ถึ ง ความสำ � คั ญ ของการเล่ า นิ ท านและอ่ า น
หนังสือให้ลูกฟังอย่างสม่ำ�เสมอจนกลายเป็นวัฒนธรรม
การเลีย้ งลูกด้วยหนังสือในสังคมไทย โดยกิจกรรมภายใน
งานเป็นกิจกรรม อาทิ การแสดงละครนิทานสำ�หรับ
เด็ก การแนะนำ�เทคนิคและประสบการณ์การเล่านิทาน
ด้ ว ยหนั ง สื อ โดยวิ ท ยากรผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นเด็ ก ปฐมวั ย
ร่วมเสวนา ถาม-ตอบปัญหาเกี่ยวกับการพัฒนาลูกน้อย
โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านเด็ก และกิจกรรมสำ�หรับเด็ก
วันเสาร์ที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดเสวนาเรือ่ ง ในพิธีเปิดโครงการ “ลานสรวงข่วงศิลป์ ครั้งที่ ๖” ซึ่ง
“นาฏคี ต าบนลานพฤกษา” และการแสดง
“ดนตรีและนาฏลักษณ์ลีลาบนลานพฤกษา”

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดเสวนาเรื่อง “นาฏคีตาบนลานพฤกษา” ในวันศุกร์ที่
๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. ณ
ห้องสิริภูมิ โรงแรมฮอลิเดย์การ์เด้น และจัดการแสดง
“ดนตรี แ ละนาฏลั ก ษณ์ ลี ล าบนลานพฤกษา” ณ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีแขกผู้มีเกียรติและ
ประชาชนตลอดจนนักศึกษาเข้าร่วมการเสวนาและชม
การแสดงดนตรีเป็นจำ�นวนมาก

จัดงานระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕  
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
การสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้กล่าวรายงาน
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ บุญรัตน์ ณ วิชัย ประธานชมรม
ส่งเสริมสล่าล้านนา เป็นผู้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน
วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ การฝึกอบรม
เชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและสาธิ ต การผลิ ต งานหั ต ถกรรมพื้ น
บ้านล้านนา จำ�นวน ๑๔ ฐาน, การแสดงผลงานศิลป
หัตถกรรมของกลุ่มสล่าล้านนาและศิลปินอิสระ, กาด
เมื อ ง, การแสดงดนตรี คำ � เมื อ ง, การแสดงละครหุ่ น
กระบอกล้านนา

....................................................................................
มหาวิทยาลัย Kyoto Seika ประเทศญี่ปุ่น
เข้าศึกษาศิลปวัฒนธรรม

....................................................................................
พิธีเปิดโครงการ
“ลานสรวงข่วงศิลป์ ครั้งที่ ๖”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์   รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคลและ
งานสภามหาวิทยาลัย ,ประธานคณะกรรมการอำ�นวย
การประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ให้ ก ารต้ อ นรั บ และให้ ค วามรู้ แก่ นั ก ศึ ก ษาจาก
มหาวิทยาลัย Kyoto Seika โดยการนำ�ของคณบดีคณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัย Kyoto Seika ประเทศ
ญี่ ปุ่ น และคณาจารย์ ผู้ ค วบคุ ม ซึ่ ง การศึ ก ษาศิ ล ป
วัฒนธรรมในครั้งนี้เป็นโครงการศิลปวัฒนธรรมศึกษา
อาทิ การประดิษฐ์และการแสดงหุ่นกระบอกล้านนา
วิ ถี ชี วิ ต ล้ า นนา นาฏศิ ล ป์ ล้ า นนา และดนตรี ล้ า นนา
ระหว่างวันที่ ๑๒-๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

.................................................................................... ผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พิธที �ำ บุญตักบาตร เนือ่ งด้วยด้วยวันมาฆบูชา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ ผู้อำ�นวยการ
และบุ ค ลากร ศู น ย์ ศิ ล ปะ วั ฒ นธรรมและท้ อ งถิ่ น
ประจำ�ปี 2555

มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ ที่เข้าศึกษาดูงาน
ด้านประกันคุณภาพการศึกษา และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๕๕
เวลา ๑๐.๐๐ น. ณ สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................
บุ ค ลากรสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาดูงานด้านการ
ประกันคุณภาพการศึกษา ณ สำ�นักบริการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรจาก
สำ�นักฯ เข้าร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตร เนื่องด้วยด้วยวัน
มาฆบูชา ประจำ�ปี 2555 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 มีนาคม
2555  โดยคณะกรรมการดำ�เนินงานด้านส่งเสริมศาสนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมส่งเสริมศาสนา
โดยมีการทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์ในตอนเช้า (07.00 08.00 น.)ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่ฝายหิน)
ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งามของชาวพุทธ โดยมีผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา
บุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
และบุคลทั่วไป เข้าร่วมพิธีเป็นจำ�นวนมาก
.................................................................................... เชียงใหม่ เข้าศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการ
ศึกษา ณ สำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ เข้าศึกษา โดยมีนางกรุณา บุญพันธ์ เลขานุการสำ�นักบริการวิชาการ
ดู ง าน ณ สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้อมทั้งบุคลากรสำ�นักฯ ให้การต้อนรับ วันพุธที่ ๔
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมษายน ๒๕๕๕

54 ร่มพยอม
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
เชียงใหม่ เข้าร่วมขบวนแห่สรงน้ำ�พระพุทธ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารทั่วไปและทรัพยากรบุคคล
รูปสำ�คัญของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และงานสภามหาวิ ท ยาลั ย ,ประธานคณะกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ
มานะแซม รองผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ พร้อมด้วยบุคลากร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ า ร่ ว มขบวนแห่ ส รงน้ำ � พระพุ ท ธรู ป สำ � คั ญ ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕  โดยมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ได้ อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป สำ � คั ญ ประจำ � ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนคราภิมงคล และ
พระพุทธบุพพาภิมงคล ประดิษฐานบนบุษบก ตกแต่ง
แบบศิลปะล้านนา ร่วมขบวนสรงน้�ำ พระในงานประเพณี
มหาสงกรานต์ จังหวัดเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ เพื่อ
ร่วมสนับสนุนและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและประเพณี
ของท้องถิ่น โดยมี ศ.ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมคณะผู้บริหาร คณาจารย์
ข้ า ราชการ เจ้ าหน้ าที่ และนัก ศึก ษา เข้าร่ว มขบวน
วันศุกร์ที่ ๑๓ เมษายน ๒๕๕๕

....................................................................................
พิธีสระเกล้าดำ�หัว
คณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�สำ�นักฯ

อำ�นวยการประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้ ว ยคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีสูมาคารวะ
สระเกล้าดำ�หัวคณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�
ปี ๒๕๕๕   เพื่อเป็นการขอขมา และขอพรเพื่อความ
เป็นสิริมงคล วันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ เวลา
๑๔.๓๐ น. ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

....................................................................................
พิธีเปิดโครงการ การจัดงานประเพณีฟ้อน
บวงสรวงบรรพชนล้านนา

บุคคลและงานสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานจุดธูปเทียน เครื่องบวงสรวงสักการะ และ
ผูแ้ ทนผูว้ า่ การการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย คุณวิวฒ
ั น์
ชัย บุญยภักดิ์ ผู้อำ�นวยการฝ่ายกิจกรรม การท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย ประธานในพิธีกล่าวเปิดโครงการฯ
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ประชาชน
ม้าขี่ร่างทรง สื่อมวลชนฯ วันพฤหัสบดีที่ ๒๖ เมษายน
๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

....................................................................................
พิธีทำ�บุญ และเปิดจุดบริการข้อมูล
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม และบุคลากร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เดิ น ทางไปศึ ก ษาดู ง านในโครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า น
วั ฒ นธรรม และสร้ า งความร่ ว มมื อ กั บ เครื อ ข่ า ยด้ า น
วั ฒ นธรรม จั ง หวั ด เชี ย งราย ระหว่ า งวั น ที่ ๑๖-๑๗
มีนาคม ๒๕๕๕

....................................................................................

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ร่วมกิจกรรม
แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเหนือ-ใต้

ผู้ช่วยศาตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดโครงการ การจัด
งานประเพณีฟ้อนบวงสรวงบรรพชนล้านนา โดยสำ�นัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ ว มกั บ คณะวิ จิ ต รศิ ล ป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และกลุ่มหน่อศิลป์ เป็นผู้จัด
โครงการในครัง้ นี้ ซึง่ ได้รบั การสนับสนุนจากการท่องเทีย่ ว
แห่งประเทศไทย   กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวง
วัฒนธรรม บริษัทป้อมคลังจำ�กัด และศูนย์วัฒนธรรม
เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตน
พงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริหารงานทั่วไปและทรัพยากร

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำ�บุญ และเปิดจุด
บริการข้อมูล พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเป็น
แหล่งบริการข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว และผู้ที่เข้ามาศึกษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นประธานในพิธีฯ ในวันจันทร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕
เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................

คณะผู้บริหาร และบุคลากรสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษา
ดูงานด้านวัฒนธรรม และสร้างความร่วมมือ
กับเครือข่ายด้านวัฒนธรรม จังหวัดเชียงราย

อาจารย์รัชวิช มุสิการุณ อาจารย์ประจำ�คณะศิลปกรรม
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา นำ�นักศึกษาคณะ
ศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา   ร่วม
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นของภาคใต้ โดยมีผู้
ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำ�นวยการ

56 ร่มพยอม
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันตีวงศ์
นำ�นักศึกษาจากคณะวิจิตรศิลป์เข้าร่วมกิจกรรมการ
แลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นในครั้งนี้ ระหว่างวัน
ที่ ๒๕-๒๖ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
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คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากร สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ นำ � โดยผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ ร่วมพิธีดำ�หัว
อดีตอธิการบดี อธิการบดี และผู้อาวุโส มช. ประจำ�ปี
๒๕๕๕ เพื่ อ เป็ น การส่ ง เสริ ม กิ จ กรรมทางด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรม  และเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร
และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ ที่ ๒๗
เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริเวณลานสัก หน้าศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การประชุมทางวิชาการเรื่อง “ความร่วมมือ
ทางด้านการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณ”

....................................................................................
สัมมนาวิชาการเรื่อง “ประโยชน์จากคัมภีร์
....................................................................................
โบราณล้านนา”
พิธีมอบรางวัล “ภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา”
ประจำ�ปี ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี   ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กล่าวรายงานและกล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมสัมมนาวิชาการ
เรื่อง “ประโยชน์จากคัมภีร์โบราณล้านนา” โดยได้รับ
เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริ ฐ ณ นคร
ราชบัณฑิตยสถาน เป็นองค์ปาฐกถา วันเสาร์ที่ ๓๑
มีนาคม ๒๕๕๕  ณ ห้องแกรนด์บอลลูม โรงแรมเชียงใหม่
ฮิลล์ จังหวัดเชียงใหม่

....................................................................................
พิธีดำ�หัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี
และผู้อาวุโส มช. ประจำ�ปี ๒๕๕๕

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้ดำ�เนินโครงการคัดเลือกศิลปินพื้นบ้านและผู้มีผล
งานดีเด่นด้านศิลปวัฒนธรรมในเขต ๘ จังหวัดภาคเหนือ
(ล้ า นนา) เพื่ อ มอบรางวั ล “ภู มิ แ ผ่ น ดิ น ปิ่ น ล้ า นนา”
ประจำ�ปี ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติให้กับศิลปิน
ผู้อนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปวัฒนธรรมอันทรง
คุณค่าของล้านนา โดยพิธีดังกล่าวได้จัดขึ้นในพิธีสระ
เกล้าดำ�หัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้
อาวุโส มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ โดย
มี ศ าสตราจารย์ ดร.พงษ์ ศั ก ดิ์ อั ง กสิ ท ธิ์ อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ผู้ ม อบรางวั ล และ
ประกาศนียบัตรให้แก่ศลิ ปิน ๒ ท่าน ได้แก่ พระครูวบิ ลู ย์
กิตติรักษ์   สาขาศิลปะการขับขาน (พิธีกรรม) และนาง
เอื้ อ งคำ �  คำ � สั น ทราย สาขาศิ ล ปะการขั บ ขาน
วั น ศุ ก ร์ ที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๕๕ ณ บริ เวณลานสั ก
หน้าศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานการประชุมทางวิชาการเรือ่ ง “ความร่วมมือ
ทางด้านการจัดการข้อมูลเอกสารโบราณ” เพื่อสร้าง
ความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ
เป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และนวัตกรรมของ
หน่วยงานความร่วมมือด้านการจัดการข้อมูลเอกสาร
โบราณ ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา   สำ�นักงาน
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอังคารที่ ๑๕
พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรสำ�นักฯ
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Hong Kong University
of Science & Technology พร้อมทั้งเป็นวิทยากร
บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรม ในโครงการ
แลกเปลี่ ย นและศึ ก ษาดู ง านระหว่ า งนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ Hong Kong University
of Science & Technology  วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๕
เวลา ๑๕.๐๐ น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................
พิ ธี ทำ � บุ ญ เมื องและสื บ ชะตาเมื องเชี ย งใหม่
ประจำ�ปี ๒๕๕๕

....................................................................................
ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก Hong Kong
University of Science & Technology

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำ�บุญเมืองและ
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สืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕ เพื่อความ
เป็นสิริมงคลและสืบทอดประเพณีล้านนา ตลอดจน
การอุ ทิ ศ ส่ ว นบุ ญ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ เ ทพยดา อารั ก ษ์ สิ่ ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โดยมีศาสตราจารย์ ดร.พงษ์ศักดิ์
อังกสิทธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธี วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ
ประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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ประธานกรรมการฯ ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๕๕

....................................................................................
พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรม
วาดภาพสีน้ำ� เฮือนโบราณ รุ่นที่ ๑ และ
รุ่นที่ 2

....................................................................................
การตรวจสอบและประเมินระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี
๒๕๕๕

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักฯ ให้การ
ต้อนรับ คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินระบบ
ประกันคุณภาพการศึกษาภายในของสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำ�ปี ๒๕๕๕
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ แป้นแก้ว เป็น

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี เป็นประธาน
ในพิธีทำ�บุญเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๙ ปีแห่งการ
สถาปนาสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อำ�นวยการสำ�นักฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมพิธี
ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๕๕

....................................................................................
ต้ อ นรั บ คณาจารย์ จ าก University of
Vermont ประเทศสหรัฐอเมริกา
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล รองอธิการบดี
ฝ่ า ยวิ ช าการ และคุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศน
วันทา ไหว้ยอสาผ้าพระบฏ ความงามแห่งผ้าพระบฏ
ล้านนา”  โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนัก
ศึกษาร่วมพิธีดังกล่าว  วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมวาดภาพสีน้ำ� 
รุ่นที่ ๑ ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ และ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบ
ประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมวาดภาพสีน้ำ�  รุ่นที่
2  ในวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๑๖.๐๐ น. ณ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

....................................................................................
พิธีเปิดนิทรรศการ “ทัศนวันทา ไหว้ยอสา
ผ้าพระบฏ ความงามแห่งผ้าพระบฏล้านนา”

....................................................................................
พิธีทำ�บุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ให้การต้อนรับคณาจารย์จาก University of Vermont
ที่เดินทางมาทัศนศึกษาที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้ง
เป็นวิทยากรบรรยายและสาธิตการประดิษฐ์หุน่ กระบอก
ล้านนา เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนาสู่
สายตาชาวต่างชาติ วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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๑.

๒.

๑. ภูมิปัญญาเชิงช่างเชียงใหม่ 2554,  128 หน้า
    ราคา 120 บาท
๒. หางดงถิ่นหัตถกรรม 2554,  98 หน้า
    ราคา 120 บาท

๓.

๓. เรือนล้านนากับวิถีชีวิต 2554,  78 หน้า
    ราคา 280 บาท

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

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ได้รับรางวัล ชนะเลิศ

การประกวดกระทงใหญ่
ในงานประเพณียี่เป็ง เชียงใหม่ ปี ๒๕๕๔

