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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมหมู่เรือน
ล้านนาอันทรงคุณค่า หากท่านเข้ามาภายในจะพบกับจุดบริการ
ข้อมูลอาคารสีขาวหลังเล็กขนาดกะทัดรัดแบ่งเป็น 2 ห้องร่วมกับ
จุดบริการเครื่องดื่ม
ก่อนการเข้าชมเรือนท่านจะได้รับข้อมูลเบื้องต้น เป็นการแนะนำ�
การเข้าชมเรือนโบราณล้านนาด้วยวีดีทัศน์ พร้อมเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั้งชาวไทยและ
ชาวต่ า งชาติ ทั้ ง นี้ ยั ง บริ ก ารให้ ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ การใช้ ส ถานที่
จัดงาน กิจกรรมต่างๆ รวมไปถึงการให้บริการจำ�หน่ายหนังสือเพือ่
เพิ่มพูนความรู้ และสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ที่ควรค่าแก่การ
เก็บไว้เป็นความทรงจำ�ที่ได้มาเยือนหรือเป็นของฝากที่สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับได้เป็นอย่างดี
โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำ�หรับนักเรียน นักศึกษา คนละ 10 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาทและงดเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำ�หรับเด็กที่มีอายุต่ำ�กว่า 10 ปี
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บทบรรณาธิการ
ร่มพยอมปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๒ นี้ ได้รวบรวมบทความเกี่ยวกับงานจิตรกรรม
ล้านนา ซึ่งเป็นงานศิลปกรรมที่สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญทางด้านสังคมและ
วัฒนธรรม โดยได้เชิญอาจารย์ผู้สร้างสรรค์งานจิตรกรรมล้านนาในแขนงต่างๆ
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รูปแบบ เพื่อให้ผู้อ่านได้ชื่นชมและเข้าใจอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น
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The second instalment of this year’s Journal of Arts and
Culture presents articles on Lanna Paintings - an art form which
clearly reflect many social and cultural aspects. Many Lanna
painters and Lacquerware experts also shared their knowledge
and illustration skills on our pages for a better understanding.
As an Executive Editor and on behalf of the Editorial Board,
I would like to take this opportunity to wish our readers a peaceful
coming year 2016.
Editor in chief
Vilawan Svetsreni (Assistant Professor)
DIRECTOR
The Center for the Promotion of Arts and Culture,
Chiang Mai University
December 2015
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1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ลิปิกร มาแก้ว อาจารย์ประจำ�สาขาทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่

ร่มพยอม 1

ทองคำ�เปลวกับความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
เกิดขึ้นคู่กันมายาวนานใช้ในการประดับตกแต่งลวดลาย
ด้วยการปิดทองอาคารสถาปัตยกรรมทางศาสนา เครื่อง
สั ก การะแห่ ง ความศรั ท ธาและยั ง ใช้ ต กแต่ ง อาคาร
สถาปัตยกรรมของสถาบันกษัตริย์อีกด้วย ปรากฏในดิน
แดนประเทศลุ่มนํ้าโขงในหลายประเทศ คือ เมืองหลวง
พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่า เมืองสิบสองพันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และใน
ประเทศไทย เป็นต้น ดังหลักฐานปรากฏในวัดวาอาราม
และในวังหรือหอคำ�ต่างๆ ในอดีตอาณาจักรล้านนา
“ลายคำ�” ศิลปะแห่งความศรัทธา ภูมิปัญญางาน
ช่ า งของล้ า นนาแสดงถึ ง ความศรั ท ธาที่ บ รรพชนสล่ า
ล้านนาสร้างสรรค์ด้วยกระบวนวิธีการปิดทองลวดลาย
ประดับสถาปัตยกรรมอาคารทางศาสนา เพื่อความงาม
อันทรงคุณค่าและการแก้ปัญหาในเชิงช่าง คือการลด
ความความแข็งกระด้างของโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม
เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลขาคณิต
ต่างๆ ให้เกิดความนุ่มนวล มลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบ
กับลวดลายคำ�ประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้าง
ความศรัทธาปสาทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้ามาในพระวิหาร
ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ แสงแห่งเทียนบูชาพลิ้วไหว
กระทบองค์พระพุทธรูปและลวดลายคำ�ทีป่ ระดับตกแต่ง
ภายใน ควันธูปคละคลุ้งทั่วบริเวณเปรียบเสมือนดินแดน
แห่งสภาวะทิพย์สร้างบรรยากาศให้รู้สึกถึงความศรัทธา
เกิดความสุขสงบในจิตใจ เป็นความงดงามที่ปรากฏ
ตามศาสนาสถานของล้านนาทั่วไป และลายคำ�ยังใช้
ประดับตกแต่งเครื่องสักการะต่างๆ ของล้านนา เช่น สัต
ตภัณฑ์ หีดธัมม์ หรือตู้พระไตรปิฎก และประกับธรรม
คัมภีร์ที่ใช้ประกบด้านบนและด้านล่างของ ใบลานจด
จารวรรณกรรมทางพุทธศาสนา เป็นต้น การปิดทองคำ�
เปลวบนลวดลายทีม่ คี วามสำ�คัญเพือ่ ต้องการสร้างจุดเด่น
เน้นความสำ�คัญของลวดลายและแฝงนัยยะสำ�คัญเพื่อ
แสดงออกถึงความอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง หรือแสดง
สัญลักษณ์ของความศรัทธา เช่น ภาพของดอกบัว แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของความศรัทธา และภาพของดอกบัวยัง
แสดงถึงสัญลักษณ์แทนพระพุทธองค์ ดอกไม้ทพิ ย์ แสดง
ถึงลักษณะความเป็นสภาวะทิพย์เหนือจริง เทวดาเครื่อง
ทรงของกษัตริย์เป็นสมมุติเทพ

ศิ ล ปะ คื อ สิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย์ ส ร้ า งขึ้ น เพื่ อ แสดงออกซึ่ ง
อารมณ์ ความรูส้ กึ ความศรัทธาตามบริบทของวัฒนธรรม
นัน้ ๆถ่ายทอดผ่านทัศนธาตุทางศิลปะ คือ เส้น สี แสง เงา
รูปร่างรูปทรง องค์ประกอบทางศิลปะ เป็นต้น สื่อความ
หมาย สร้างสัญลักษณ์ ผ่านกระบวนการการสร้างสรรค์ใน
ทักษะฝีมือ ออกมาในรูปแบบต่าง เช่น ภาพวาดลายเส้น
จิตรกรรม ประติมากรรม ศิลปะภาพพิมพ์ เช่น ลายคำ�
แม่พิมพ์ลายฉลุ เป็นต้น ในอดีตศิลปะสร้างขึ้นเพื่อรับใช้
ความเชื่อ ความศรัทธาทั้งในศาสนา และสถาบันกษัตริย์
ช่างที่มีฝีมือมักจะรับใช้กษัตริย์,เจ้านายในวัง เรียกว่า
ช่างหลวง ส่วนช่างทีท่ �ำ งานอยูน่ อกวัง เรียกว่าช่างราษฎร์
หรือช่างชาวบ้าน สร้างสรรค์ผลงานเพื่อวัดวาอาราม
ศาสนสถานของชาวบ้ า นทั่ ว ไปเหล่ า นี้ เ กิ ด จากความ
ศรัทธาในพระพุทธศาสนาปรารถนาทีจ่ ะจรรโลงสืบทอด
พระศาสนา จึงมีความวิจิตรบรรจงประณีตงดงาม

กระบวนวิธีการสร้างผลงานลายคำ�ในล้านนา

ลายคำ� ที่ปรากฏโดยทั่วไปในการประดับอาคาร
สถาปั ต ยกรรมทางศาสนาและเครื่ อ งสั ก การะใน
ล้ า นนามั ก จะนิ ย มปิ ด ทองลวดลายบนสี พื้ น แดงชาด
(ล้านนาเรียกว่า “หาง”) ซึง่ ในภาคกลางเรียกว่า “ปิดทอง
ล่องชาด”หรือ“ปิดทองลายฉลุ”และใช้สีดำ�จากยางรัก
ลักษณะของลวดลายจะเป็นแบบ 2 มิติ จะมี 4 วิธกี ารคือ
กระบวนวิธีการแรก ลายคำ�แม่พิมพ์ฉลุลาย เป็น
วิธีการทำ�ลายคำ�โดยใช้แม่พิมพ์ฉลุลาย คือ สร้างแบบ
แม่พิมพ์ฉลุลวดลายบนหนังสัตว์หรือกระดาษสาด้วย
สิ่ ว ปั จ จุ บั น นิ ย มใช้ แ ผ่ น พลาสติ ก ใสฉลุ ล ายด้ ว ยมี ด
คั ต เตอร์ แ ล้ ว จึ ง นำ � ไปทาบกั บ ผนั ง ที่ เ ตรี ย มพื้ น ด้ ว ยรั ก
หรือชาด ปัจจุบันนิยมใช้สีนํ้ามันรองพื้นและใช้เช็ดตาม
ลายฉลุจากนั้นจึงปิดทองคำ�เปลว ตามลายฉลุที่ใช้รัก
เช็ดไว้ เมื่อเสร็จแล้วก็จะปรากฏลวดลายคำ� หรืออีกวิธี
การหนึ่งคือใช้รักเช็ดบนผนังที่ต้องการปิดทองให้ทั่วแล้ว
ทาบแม่พิมพ์ลายฉลุและปิดทองคำ�เปลวลงไปก็สามารถ
ทำ�ได้เช่นเดียวกันแล้วแต่กระบวนวิธขี องช่างแต่ละคน วิธี
การนีท้ �ำ ได้รวดเร็วและไม่ซบั ซ้อนมักใช้ท�ำ ลวดลายทีซ่ าํ้ ๆ
กันหรือลวดลายที่ต่อเนื่องกัน
กระบวนวิธีการที่สอง ลายคำ�ขูดดอก ฮายลาย
เป็นการทำ�โดยวิธีการขูดดอก ฮายลายหรือขูดขีดลาย
เส้นลงบนพื้นที่ที่ปิดทองไว้แล้ว โดยใช้เหล็กแหลมจาร

2 ร่มพยอม
หรือขูดให้เป็นลวดลาย วิธีการนี้คล้ายกับการจารตัว
อักขระล้านนาลงบนแผ่นใบลาน และคล้ายคลึงกับการทำ�
ลวดลายบนผิวภาชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขินที่ เรียกว่า
“ฮายดอก” หรือ ฮายลาย คือการใช้เหล็กปลายแหลมขูด
เอาผิวทองด้านบนออก เกิดเป็นเส้นลายสีเข้มหรือสีแดง
ของชาดบนพื้นทอง ลักษณะพิเศษของการทำ�ลวดลาย
แบบนี้ คื อ ช่ า งต้ อ งเป็ น ผู้ ที่ มี ค วามชำ � นาญและเข้ า ใจ
ในลวดลวดลายต่างๆ เป็นอย่างดี เพราะต้องใช้ทักษะ
ฝีมือสูงในการฮายลาย มีความสดของลายเส้นที่ขูดออก
เช่นลวดลายบนเสาวิหารพระพุทธ วัดพระธาตุลำ�ปาง
หลวง จังหวัดลำ�ปาง มีความงดงามและทักษะฝีมอื สูงของ
ช่าง มีการแสดงออกทางศิลปะในการฮายลาย ปรากฏ
เป็นรูปต่างๆ ทั้งวิถีชีวิตชาวบ้าน ลวดลายสัตว์หิมพานต์
เป็นต้น
กระบวนวิ ธี ก ารที่ ส าม ลายคำ � แม่ พิ ม พ์ ฉ ลุ ล าย
ผสมกับการขุดดอกฮายลาย เป็นวิธีการที่ผสมระหว่าง
แม่พมิ พ์ฉลุลวดลายปิดทองกับการขุดดอกฮายลาย กล่าว
คือ ทำ�โครงสร้างด้วยวิธีการแม่พิมพ์ฉลุลวดลายปิดทอง
เป็นรูปภาพต่างๆแล้วฮายลายในรายละเอียดแต่งแต้ม
ลายเส้นให้งดงาม เช่น ภาพเทวดา และลวดลายเครือ
เถาต่างๆ ทำ�ให้ลวดลายมีความละเอียดมากขึ้นและต้อง
มีความชำ�นาญในการฮายลายด้วยเพราะจะต้องทำ�ใน
ขณะที่รักยังไม่แห้งสนิท เพราะถ้าแห้งแล้วจะทำ�ให้ฮาย
ลายได้ยาก วิธีการดังกล่าวนี้เป็นลักษณะพิเศษ และเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของลายคำ�ล้านนา ปรากฏในการใช้
ประดับอาคารทางศาสนาและเครื่องสักการะล้านนาใน
ทุกช่วงสมัย
กระบวนวิธีการที่สี่ ลายคำ�นํ้ารด การเขียนลาย
คำ � นํ้ า รด เป็ น วิ ธี ก ารที่ ไ ด้ รั บ อิ ท ธิ จ ากภาคกลาง ซึ่ ง
เรียกว่า ลายรดนํ้า เพิ่งจะเข้ามาสู่ในล้านนาในระยะ
หลัง ลักษณะพิเศษของลายรดนํ้า คือ การเขียนลาย
รดนํ้าใช้นํ้ายาหรดาลเขียนบนพื้นซึ่งทาด้วยยางที่ได้จาก
ต้นรัก เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงเช็ดรัก ปิดทองแล้วเอานํ้า
รดนํ้ายาหรดาลที่เขียน เมื่อถูกนํ้าก็จะหลุดออก ส่วนที่
เป็นลวดลายทองก็จะติดอยู่ทำ�ให้ลวดลายหรือรูปภาพ
ที่ ป รากฏหลั ง การรดนํ้ า เป็ น สี ท องเพี ย งสี เ ดี ย วบนพื้ น
สี ดำ � หรื อ สี แ ดง กรรมวิ ธี นี้ ทำ � สื บ ต่ อ กั น มาแต่ โ บราณ
เป็นวิธีการที่แตกต่างจาก 3 วิธีที่กล่าวมาโดยต้องอาศัย
ช่ า งที่ มี ค วามชำ � นาญพิ เ ศษเฉพาะด้ า นต้ อ งใช้ เวลาใน

การทำ�งาน มีขั้นตอนในการทำ�งาน เช่น การเตรียม
พื้ น รั ก การเตรี ย มนํ้ า ยาหรดาล การเตรี ย มรั ก เช็ ด
และปิดทองคำ�เปลว ใช้เวลาในการทำ�งานพอสมควร
ในล้านนานั้นจะปรากฏวิธีการนี้ในงานที่มีรายละเอียด
สูง เช่น บานประตู หน้าต่างวิหาร อุโบสถ หีดธรรม
ธรรมมาสน์ สัตตภัณฑ์ เครื่องสักการะต่างๆ และเครื่อง
ใช้ของเจ้านายชั้นสูง เป็นต้น

ประเภทของลวดลายที่นิยมเขียนลายคำ�
ของล้านนา

ประเภทของลวดลายทีน่ ยิ มเขียนลายคำ�ของล้านนา
มีความหลากหลายในรูปแบบไม่มีลักษณะตายตัวแต่จะ
มีลักษณะเฉพาะลายเส้นของแต่บุคคลหรือสืบทอดต่อๆ
กันมาตามสายสกุลช่าง อาจแบ่งตามลวดลายดังนี้คือ
1. ลวดลายรู ป ทรงเรขาคณิ ต เช่ น สามเหลี่ ย ม
สี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม วงรี
เป็นต้น
2. ลวดลายภาพพระพุทธเจ้า
3. ลวดลายทิพย์เทพเทวา เช่น เทวดา พระอินทร์
พระพรหม ทิพยาธร เป็นต้น
4. ลวดลายบุคคลต่างๆ เช่น พระอรหันต์ พระสาวก
และผู้ชาย ผู้หญิง เป็นต้น
5. ลวดลายสัตว์หิมพานต์ เช่น พญานาค กินรีกินรา
สิงห์ มอม ลวง เป็นต้น
6. ลวดลายสัตว์ต่างๆ ทั้งสัตว์บกและสัตว์นํ้า เช่น
เสือ สิงห์ วัว หมู นก งู ลิง ไก่ จิ้งจก ปลา กุ้ง ฯลฯ
7. ลวดลายเครือล้านนาหรือพันธุ์พฤกษาต่างๆ
8. ลวดลายธรรมชาติ เช่น ต้นไม้ โขดหิน
9. ลวดลายสถาปัตยกรรม เช่น ปราสาท อาคาร
บ้านเรือน เป็นต้น
ลายคำ� นํ้าแต้ม ลายคำ�ในล้านนา มีกระบวนวิธี
การที่หลากหลายสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา จากนามธรรมสู่รูปธรรม จากรูปทรงภายในสู่
รูปทรงภายนอก ลายคำ� นํ้าแต้ม เป็นกระบวนวิธีการ
หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากการทดลอง แก้ปัญหา
และปฏิบตั กิ ารสร้างสรรค์ดว้ ยการใช้ยางมะเดือ่ เขียนด้วย
พู่กัน ตัดเส้น ถมพื้น แล้วปิดทองคำ�เปลว เกิดเป็นรูปร่าง
รูปทรง เนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการนำ�เสนอ
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นํา้ แต้ม เป็นภาษาล้านนาใช้เรียกสีหรือหมึกสำ�หรับ
วาดภาพ หรือเขียนบนวัสดุตา่ งๆ เขียนบนผ้า เช่นผ้ายันต์
และภาพพระบฏ เป็นต้น, เขียนบนกระดาษ เช่น ภาพ
พระบฏกระดาษสา และปับ๊ สาหรือสมุดกระดาษสา, เขียน
บนไม้ เช่น ภาพจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองของวิหาร
หรือบนฝาผนังปูนของอาคารสถาปัตยกรรมหรือเรียกว่า
จิตรกรรมฝาผนัง นํา้ แต้มสีลา้ นนา สูตรโบราณวัตถุดบิ มา
จากพืช และแร่ธาตุตา่ งๆ บางชนิดเป็นแม่สี บางชนิดเป็น
ส่วนผสม และบางชนิดเป็นนํ้ายาสำ�หรับผสมสี วัตถุดบิ ที่
ใช้ทำ�สีหรือใช้ผสมสี บางชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่น หรือ
ภาษาเก่าโบราณ ปัจจุบนั น้อยนักทีจ่ ะรูจ้ กั ทัง้ วัตถุดบิ ส่วน
ผสมและวิธีการทำ�

วัสดุอุปกรณ์ทำลายคำ น้ำแต้ม

1. ยางมะเดื่อ ในอดีตใช้ยางมะเดื่อจากต้นมะเดื่อ
อุทุมพร เพราะเป็นยางไม้ที่ให้ความเหนียวและติดทน
นาน ปัจจุบันยางมะเดื่อจากต้นมีข้อจำ�กัด เพราะหา
ยากและไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน จึงมีผคู้ ดิ ค้นยางมะเดือ่
วิทยาศาสตร์ หรือเรียกว่า ยางมะเดื่อนอก ขึ้นมาเพื่อแก้
ปัญหาในการเก็บไว้ใช้ได้นาน
2. ทองคำ�เปลว เป็นทองคำ�เปลวแผ่น 100 เปอร์เซ็นต์
ในอดีตล้านนาเรียกทองคำ�เปลวว่า “คำ�ปลิว” มีทั้งแบบ
คำ�เหลืองและคำ�แดง คือ ทองคำ�เปลวสีออกเหลือง
และสีออกแดง ปัจจุบันมีทองคำ�เปลวแบบแผ่นทองต่อ
และแบบแผ่นทองเนื้อเดียวกันหรือเรียกว่าทองปิดพระ
สามารถใช้ได้ทั้งสองแบบ

3. สีอะคริลิกชนิดด้าน คือสีที่พัฒนามาจากสีนํ้า ใช้
ละลายกับนํ้า แห้งเร็วและมีความคงทนไม่หลุดร่อนเมื่อ
แห้งแล้ว มีลักษณะทึบแสง
4. ผ้าใบ ใช้ผ้าสำ�หรับการเขียนภาพแบบเรียบ
5. ผ้าไหมเย็บขอบด้วยผ้าแถบและไม้กลึงสำ�หรับ
สอดหัวท้ายของผ้าไหม
6. พูก่ นั ใช้พกู่ นั สำ�หรับตัดเส้น เบอร์ 0, 1 พิเศษและ
พู่กันกลมเบอร์ 2,3,4,5 สำ�หรับระบายสี
7. นํ้ายาเคลือบภาพแบบใส
8. แปลงทาสี ใช้แปลงทาสีทมี่ ขี นแปลงนุม่ ไม่แข็งเกิน
ไป
9. ดินสอสี ใช้ดินสอสีที่มีความสว่าง เช่น สีขาว
สีเหลือง เป็นต้น
10. กระป๋องนํ้า สำ�หรับผสมสีและล้าง
กระบวนวิธีการทำ�ลายคำ�นํ้าแต้มบนผ้าไหม
1. เตรียมผ้าไหมไทยสีแดง แล้วใช้ผ้าแถบลวดลาย
เย็บเป็นขอบทั้งสี่ด้านเพื่อใช้ตกแต่งเป็นภาพพระบฏ
โดยเย็บขอบให้เป็นรูขนาดประมาณ 1 นิ้วด้านบนและ
ด้านล่างเพื่อใส่ท่อนไม้สำ�หรับแขวน (ภาพที่ 1)
2. ร่ า งแบบด้ ว ยดิ น สอสี ข าวเพื่ อ ให้ เ ห็ น ชั ด เจน
(ภาพที่ 2 )
3. เขียนลวดลายทับเส้นร่างด้วยปากกากันนํ้าเส้น
ขนาดกลาง (ภาพที่ 3)
4. ผสมสีแดงให้เหมือนกับสีผ้าไหมแล้วระบายทับ
เส้นที่เขียนไว้ (ภาพที่ 4)
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ภาพที่ 1

ภาพที่ 5

ภาพที่ 2

ภาพที่ 3

ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

7. ตกแต่งใส่ไม้กลึงด้านบนและด้านล่างของภาพ
ร้อยเชือกใช้แขวนภาพ (ภาพที่ 7)
8. ภาพพระบฏ พระประจำ�วันเกิด ลายคำ�นํ้าแต้ม
บนผ้าไหม, ลิปิกร มาแก้ว, 2544 (ภาพที่ 8)
ลายคำล้านนานั้นอาจกล่าวได้ว่าเป็นกระบวนวิธี
การที่สำคัญอีกแบบหนึ่งที่สามารถบ่งบอกถึงคติความ
เชื่อของคนล้านนา กรรมวิธีของงานช่างตลอดจนการ
แสดงออกทางศิลปะแสดงถึงความรู้สึกนึกคิดและการ
สัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรมอีกทั้งมีความสำคัญทาง
ประวัตศิ าสตร์และโบราณคดีอกี ด้วยจากบริบทของสังคม
ล้านนานี้ทำให้การสร้างสรรค์ผลงานลายคำนํ้าแต้มนี้ยัง
ก่อเกิดคุณค่าและความหมายมากขึน้ ทัง้ คุณค่าและความ
งดงามทางศิลปะและคุณค่าทางประวัติศาสตร์ถือว่า
เป็นการต่อยอดขององค์ความรู้ภูมิปัญญาของบรรพชน
ล้านนา ให้คงอยูแ่ ละสืบต่อไปในอนาคต ลายคำนํา้ แต้ม
ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์จะต้องดำเนิน
ภาพที่ 7
5. เมื่อสีแห้งแล้วจะเห็นรอยเส้นปากการางๆ ใช้ยาง การสอดคล้องกันระหว่างความคิดและทักษะฝีมือ การ
มะเดื่อระบายโดยเว้นเส้นปากกาไว้ (ภาพที่ 5)
ทดลองหา วัสดุพื้นถิ่น และถ่ายทอดรูปแบบ พร้อมกับ
6. ระบายยางมะเดื่อเสร็จแล้วรอให้แห้งหมาดๆ ใช้ การพั ฒ นาคลี่ ค ลาย เพื่ อ ให้ ไ ด้ ผ ลงานสร้ า งสรรค์ ที่
ทองคำ�เปลวปิดบนยางมะเดื่อให้ทั่ว แล้วกดทองคำ�เปลว ประกอบด้วยคุณค่าทัง้ รูปแบบและเนือ้ หาในการนำเสนอ
ให้เรียบ (ภาพที่ 6)
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ภาพที่ 8

คณะวิจยั ศูนย์โบราณคดีภาคเหนือ.2555.พุทธศิลป์
ล้านนาคุณค่าศรัทธาและการอนุรักษ์. เชียงใหม่: สำ�นัก
พิมพ์วนิดาการพิมพ์.
ลิปิกร มาแก้ว.2549.จิตรกรรมลายเส้น(แนวทาง
การสร้างสรรค์เฉพาะตน). เชียงใหม่: คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา.
ลิปิกร มาแก้ว.2557. เส้นสาย ลายศิลป์ในคัมภีร์
ใบลานและพับสา เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ
“ศาสตร์และศิลป์ในคัมภีรใ์ บลานและพับสา”. เชียงใหม่:
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
ศุภชัย ชยสุโภ, พระ.2553. ผ้ายันต์(เฉพาะทีข่ า้ พเจ้า
พบในภาคเหนือ) เอกสารสำ�เนาเผยแพร่. เชียงใหม่:
อาคารเรือนเดิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
บรรณานุกรม
ศรีเลา เกษพรหม. “นํา้ แต้ม”.สารานุกรมวัฒนธรรม
จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญา. “ลายคำ�เสาวิหารพระพุทธ ไทยภาคเหนือ เล่ม 6. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสารานุกรม
วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง”, ในวารสารเมืองโบราณ. ปีที่ วัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์, 2542.
23 ฉบับที่ 2 เมษายน – มิถนุ ายน 2540, หน้า 113 - 128.
สุรพล ดำ�ริห์กุล. ลายคำ�ล้านนา. กรุงเทพ; เมือง
โบราณ, 2544.
กระบวนการการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะสิ่งที่สำคัญคือ
การเข้าใจตัวเราเองศิลปะไม่ใช่สิ่งที่แยกจากตัวเรา มัน
เกิดและเติบโตพร้อมกันเรา พร้อมกับศักยภาพที่อยู่ใน
ตัวเราเอง ประสบการณ์คือแรงกระตุ้นที่จะสร้างรูปทรง
สัมผัสให้แก่มโนภาพหรือความรูส้ กึ แสดงออกด้วยเทคนิค
วิธีการที่เหมาะสมกับเนื้อหา และธรรมชาติแท้ในตัวเรา
เองวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งทางด้านกายภาพและทางด้าน
วัฒนธรรมสังคมล้านนาหล่อหลอมให้เกิดประสบการณ์
กระตุ้นการระลึกรู้ แสดงออกของมโนคติสร้างให้เกิดรูป
ทรง สัญลักษณ์ และความหมาย สร้างเป็น“รูปทรง”จาก
มโนภาพและความรู้ สึ ก ของการแปรความหมายจาก
วรรณกรรมพุทธศาสนาล้านนาสู่การสร้างสรรค์ต่อยอด
องค์ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา	

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ใน “ป่าวิเศษ”
ตอนที่ 2
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

โบราณสถานหมายเลข 1: องค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมวัด (หลังขุดแต่ง - ก่อนบูรณะ)

3.2 วัดร้างหรือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ในสวนพุทธ
ธรรมที่พบเพิ่มเติม
พ.ศ.2551 คณะศรัทธาวัดอุโมงค์ ได้เชิญนายเกรียง
ไกร สัมปชลิต ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง อธิบดีกรมศิลปากร
และคณะซึง่ ประกอบด้วยนายสหวัฒน์ แน่นหนา ผูอ้ �ำ นวย
การสำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ (ตำ�แหน่งขณะนั้นต่อ
มาดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมศิลปากรและลาออกกรณี
ไม่เห็นชอบให้รื้ออาคารศาลฎีกาข้างสนามหลวง) และ
นักวิชาการเช่น ศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา
รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ฯลฯ ชมร่องรอยโบราณสถานหลัง
วัดอุโมงค์
อธิบดีกรมศิลปากร มอบหมายให้สำ�นักศิลปากร ที่
8 เชียงใหม่ ดำ�เนินการขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันได้พบ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
ในสวนพุทธธรรม เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งตามลำ�ดับดังนี้
3.3 “พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” ที่ พ บเพิ่ ม แห่ ง ที่ หนึ่ ง
(ปัจจุบันเรียกว่า: พระธาตุเถรจันทร์)
3 ธ.ค. 2551-17 พ.ค. 2552 โครงการขุ ด ค้ น
ขุ ด แต่ ง ทางโบราณคดี เ พื่ อ การอนุ รั ก ษ์ โ บราณสถาน
วั ด ร้า งในเขตอรั ญ ญิ ก เมืองเชียงใหม่ ดำ�เนินการโดย
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด ช่ อ ฟ้ า ก่ อ สร้ า ง มี น างสาวอรชุ ลี
วิ เชี ย รประดิ ษ ฐ์ เป็ น นั ก โบราณคดี ควบคุ ม งานโดย
นายไกรสิน อุ่นใจจินต์ (นักโบราณคดีระดับชำ�นาญการ
พิเศษ) สำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ งบประมาณ
857,000 (แปดแสนห้าหมืน่ เจ็ดพันบาทถ้วน) พบร่องรอย
วัดตั้งบนเนินสูง

3.3.1 สิ่งสำ�คัญที่พบได้แก่
(1) องค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยม อยู่กลาง “ข่วงพระ
ธาตุ” มีฐานระเบียงคตด้านทิศเหนือยาวเต็มพื้นที่ข่วง
(2) ปลียอดและปัทมบาท (ส่วนรองรับปลียอด)
ตกลงมาบริเวณฐานประทักษิณทางด้านทิศตะวันออก
ภายในปลียอดพบเม็ดทรงกลม ทรงรี ขนาด 0.2-2.6
ซม. จำ�นวน 3994 เม็ด พร้อมพระพุทธรูป 3 องค์และ
สถูปเจดีย์จำ�ลอง
(3) วิ ห าร แนวทิ ศ ตะวั น ออก-ตะวั น ตก ขนาด
อาคารกว้าง 8 เมตรยาว 21.7 เมตร มีฐานที่ประดิษฐาน
พระประธาน
(4) กำ�แพงแก้ว รอบพื้นที่ “ข่วงพระธาตุ”
(5) ทางเดินระหว่างวิหารกับ “ข่วงพระธาตุ”
(6) บันไดทางขึ้น “ข่วงพระธาตุ”
(7) บันไดทางขึ้นวัด
(8) ฐานอาคารก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 3.8
เมตรและผนังอาคารที่เทพังลง
(9) พบอิฐมีจารึกดังนี้
อิฐก้อนที่หนึ่งมีจารึกอักษรฝักขาม เขียนตัวเลข
1 (พบรูปแบบตัวเลขนี้ในจารึก ชม. 4 พ.ศ.2040 ใน
พิพธิ ภัณฑ์สถานแห่งชาติ เชียงใหม่) อิฐก้อนทีส่ องมีจารึก
อักษรฝักขาม เขียนตัวเลข 100 อิฐก้อนที่สามมีจารึก
อักษรฝักขาม เขียนว่า “ไลปานแล” อิฐก้อนที่สี่มีจารึก
อักษรฝักขาม เขียนว่า 44 ทั หรือ 45 ทั อิฐก้อนที่ห้า
มีจารึกอักษรฝักขาม เขียนว่า ณิ หิ
(10) เศษเครื่องปั้นดินเผาที่ผลิตจากหลายแหล่ง
เช่น แหล่งเตาพื้นเมือง แหล่งเตาเวียงกาหลง แหล่ง

1 รองศาสตราจารย์ สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ปลียอดและปัทมบาท

เตาสันกำ�แพง แหล่งเตาพะเยาและเครื่องถ้วยจีนสมัย
ราช วงศ์หมิง (พศ.1911-2187)
โครงการอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาเมื อ งประวั ติ ศ าสตร์
เชี ย งใหม่ การขุ ด ค้ น /ขุ ด แต่ ง ทางโบราณคดี เ พื่ อ การ
อนุ รั ก ษ์ ก ลุ่ ม โบราณสถานวั ด ร้ า งในเขตอรั ญ ญิ ก เมื อ ง
เชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระธาตุแสงจันทร์(ร้าง) ตำ�บลสุ
เทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ�โดยห้างหุ้นส่วน
จำ�กัดช่อฟ้าก่อสร้าง เสนอสำ�นักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
กรมศิลปากร ปีงบประมาณ ปี 2552)
3.3.2 พระมหาเถรจันท์
วัดร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบใหม่แห่งแรกนี้เดิม
เรียกว่า พระธาตุเถรจันท์ (ต่อมามีผู้เขียนป้ายผิดเป็น
“พระธาตุแสงจันทร์”) เป็นชือ่ ทีม่ บี คุ คลในประวัตศิ าสตร์
จาก ใบลาน ชุด อุปเทสเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้าลานอักษร
ธรรมล้านนา ภาษาบาลี-ไทยวนและใบลานชุดปัญหาเถร
จันท์ กล่าวถึงมหาเถรจันท์ ดังนี้
ประมาณ พ.ศ.1900-1910 ท่านเถรจันท์ถอื กำ�เนิดที่
หมูบ่ า้ นแห่งหนึง่ ชือ่ “บ้านไผ่” อยูใ่ น “เมืองวัว” ดร.ฮันส์
เพนธ์ (Hans Panth:2480-2552) สันนิษฐานว่า ที่ตั้ง
บ้านไผ่ (1) ต้องอยู่ไม่ไกลจากดอยสุเทพ (2) ต้องอยู่ทาง
ทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ เพราะ
“หลวงปู่” (อาจารย์ของอาจารย์) ของท่านเถรจันท์อยู่ที่
วัดดอยคำ� ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอุโมงค์ ระยะ
ห่างเพียงประมาณ 4 กิโลเมตร
พ.ศ.1921 ท่านเถรจันท์ได้บรรพชาเป็นสามเณรใน
วัดใน “บ้านไผ่” จนอายุ 17 ปีก็เข้าไปตัวเมืองเชียงใหม่
พักทีว่ ดั “โพธินอ้ ย” (อ่านว่าโพดน้อย) (อาจมาจาก “พอย
น้อย”) ท่านเถรจันท์อปุ สมบทเป็นภิกษุ ที่ วัด“โพธินอ้ ย”
(อ่านว่าโพดน้อย)

เอกสารกล่าวว่าหลังอุปสมบทแล้ว 3 ปี หรือภาย
หลังที่พระบรมสารีริกธาตุได้ถูกอัญเชิญจากวัดสวนดอก
(พระมหาสุมนเถรนำ�มาเมื่อ พ.ศ.1914) ไปประดิษฐาน
บนพระธาตุดอยสุเทพ (พ.ศ.1929) ได้ 7 ปี พระเถรจันท์
ได้ขึ้นไปบนดอยสุเทพ ณ ที่นั้นท่านได้สวดมนต์อยู่หลาย
ครั้งหลายเวลาทั้งในเวลากลางวันกลางคืนด้วยความหวัง
ว่าจะได้ “ปัญญารู้ธรรมของพระพุทธเจ้า”
คราวหนึ่ ง ขณะที่ พ ระเถรจั น ท์ กำ � ลั ง สวดมนต์ อ ยู่
นางเทพธิดาองค์หนึง่ รูปโฉมงดงามได้ปรากฏตัวใกล้ๆ ตัว
ท่าน ถามท่านว่า เหตุใดท่านจึงสวดมนต์อยู่ที่นี่ พระเถร
จันท์บอกว่า “เราใคร่มีปัญญารู้ธรรม” ของพระพุทธเจ้า
เทพธิดาถามต่อว่า หากท่านได้สติปัญญา สามารถเรียน
ธรรมดังกล่าวแล้ว ท่านจะลาสึกไปหรือไม่ พระเถรจันท์
ตอบว่า “ไม่สึก”
เทพธิดากล่าวว่า “เฮาจักหือปัญญาแก่ท่านแล”
และยื่นสิ่งหนึ่งถวาย (เล่ากันว่าคือสุบหมาก หรือหมาก
เคีย้ ว) พระเถรจันท์รบั ของจากมือนางเทพธิดา และเผลอ
สติรวบถูกปลายนิ้วของนางเทพธิดาด้วย เพราะ นางนั้น
“งามนักอดบ่ได้” นางเทพธิดาจึงสาปพระเถรจันท์ว่า
“ท่านจงหาสติไม่ไม่ได้แล” (อสติมา กโรติ)
พระเถรจั น ท์ ก ลั บ มายั ง วั ด ประจำ � หมู่ บ้ า นที่ ท่ า น
อยู่ ได้ศึกษาพระคัมภีร์พุทธศาสนาอย่างขะมักเขม้นจน
แตกฉาน ไม่ถึงสามเดือนครึ่งก็เจนจบ แต่ท่านมักจะขาด
สติในการกระทำ�ต่างๆ เป็นคราวๆ ชอบเร่ร่อนและหลีก
เร้นอยู่ในป่า
ประมาณ พ.ศ.1923 ในรัชสมัยพญากือนา (พ.ศ.
1898-1928)ได้นิมนต์พระเถรจันท์พำ�นักที่วัดเวฬุกัฏฐา
ราม (แปลว่าวัดป่าไผ่ 11 กอ) เอกสารเรียกพระเถรจันท์
ว่าเถรจันท์ บ้าง เจ้าจันต๊ะสลม บ้าง (อ่านว่า สะล๋ม มา
จากคำ�ว่า ศรมณะ ในภาษาสันสกฤต) ความรู้ที่แตกฉาน
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โบราณสถานหมายเลข 2: วิหาร

ภาพก้อนอิฐที่มีจารึก
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ก้อนอิฐที่มีจารึก
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร
ทางด้านทิศเหนือ

ภาพก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร
ทางด้านทิศเหนือ

ก้อนอิฐที่มีจารึก
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร
ทางด้านทิศเหนือ

ภาพก้อนอิฐที่มีจารึก
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ภาพก้อนอิฐที่มีการ
ก้อนอิฐที่มีจารึก
กดประทับจุดพบเป็นส่วน
พบเป็นส่วนก่อกำ�แพงแก้ววิหาร
ก่อผนังวิหารทางด้านทิศเหนือ
ทางด้านทิศเหนือ

ภาพ ก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ของพระเถรจันท์เลืองลือระบือไกล เอกสารกล่าวว่าพระ
มหาเถระประจำ�เมืองเชียงใหม่ 6 องค์คือ (1) ธรรมเทโว
(2) ติกขปัญโญ (3 )เพวาจยาเมภะ (4) จักรปัญโญ
(5) พุทธาทิจโจริยะ (6) โสมทิจโจริยะ สองท่านแรกเป็น
คนเชียงใหม่ สองท่านต่อมาเป็นพระชาวอังวะ สองท่าน
สุดท้ายเป็นพระชาวใต้ ล้วนทรงความรู้ในพระคัมภีร์
ไตรปิฎก แต่เมื่อมีปัญหาก็มักปรึกษาหารือไต่ถามความ
เห็นจากพระเถรจันท์
พญากือนา (พ.ศ.1898-1928) ได้อาราธนาให้พระ
เถรจันท์ รจนาเรื่อง “จริยวัตรสำ�หรับเจ้าเมือง” พระเถร
จันท์ได้รจนาจริยวัตรของเจ้าเมือง สำ�หรับเจ้านายและ
ขุนนาง และจริยวัตรอันควรแก่สมณะไว้ด้วย พระเถร

ก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท และรอยเท้าสัตว์
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

จันท์มีอายุได้ 77 ปี มรณภาพเมื่อประมาณ พ.ศ.1988
(ดู ฮั น ส์ เพนธ์ “ประวั ติ วั ด อุ โ มงค์ เ ถรจั น ท์
เชียงใหม่” ใน ประวัตวิ ดั อุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่:
คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ จัดพิมพ์ ครั้งที่ 9 หน้า 29-39
และใบลาน ชุด อุปเทศเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้าลานอักษรธรรม
ล้านนา ภาษาบาลี-ไทยวน ชัปนะ ปิ่นเงิน ปริวรรตจาก
เอกสารถ่ า ยสำเนาไมโครฟิ ล ม์ ห มายเลข 0005 ชม.
011400205 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ 2554)
3.4 “พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” ที่ พ บเพิ่ ม แห่ ง ที่ ส อง
(ปัจจุบันเรียกว่าวัดฤาษีชีวกะ)
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ภาพแผ่นฉัตรสำ�ริดที่พบในกริด

ภาพพระพุทธรูปสาริดพบบรรจุภายใน
แกนกลางปลียอดเจดีย์ในพื้นที่

ภาพพระสถูปเจดีย์จาลอง
ที่พบบรรจุภายในแกนกลาง
ปลียอดเจดีย์

ปีงบประมาณ 2553 สำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่
จ้างเหมาบริษทั ปรียะธุรกิจ จำ�กัด ดำ�เนินการขุดแต่ง/ขุด
ค้นโบราณสถานวัดฤาษีชวี กะ มีนายประพนธ์ กรณีกจิ และ
นายวีรเกียรติ คลังจตุรเวทย์เป็นนักโบราณคดี ได้พบร่อง
รอยวัดดังนี้
(1) วิหารขนาดกว้าง 8 เมตรยาว 25.10 เมตร มีฐาน
ชุกชีเป็นฐาน 8 เหลี่ยมกว้างด้านละ 1.9 เมตร
(2) เจดียป์ ระธาน ฐานสีเ่ หลีย่ มยาวด้านละประมาณ
5 เมตร ฐานเขียงชั้นที่หนึ่งสูงประมาณ 40 เซนติเมตร
ฐานเขียงชั้นที่ 2 สูงประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนบนพัง
ทลาย มีลานประทักษิณพื้นปูอิฐ
(3) วิหารกว้าง 8.6 เมตร ยาว 18.60 เมตร พื้น
ภายในวิ ห ารปู อิ ฐ ขนาดใหญ่ รู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส ขนาด
26 x 26 เซนติเมตร และ 34x34 มีฐานชุกชี
(4) บันไดทางขึ้นวิหาร
(5) ฐานอาคารรูปสีเ่ หลีย่ มผืนผ้าขนาด กว้าง 5 เมตร
ยาว 1.80 เมตร ต่อมามีการสร้างอาคารทับ คือ พ.ศ.2523
สร้างศาลา ประดิษฐานพระพุทธรูปปางปฐมเทศนา พ.ศ.
2526 สร้างวิหารพระพุทธธรรม
(6) เจดีย์แปดเหลี่ยม ขนาดกว้างด้านละ 2.40 เมตร
เหลือสูง 1.20 เมตร และฐานอาคารด้านหน้าเจดีย์
(7) เจดีย์แปดเหลี่ยม กว้างประมาณ 70 ซม.ยาว
ประมาณ 6 เมตร เหลือสูงประมาณ 15 ซม.
(8) แนวหินกันดินถล่ม
(9) โบราณวัตถุที่พบเช่นภาชนะเนื้อแกร่ง กล้อง

ภาพเศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดจากแหล่งเตาในประเทศ
จีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งระดับพื้นใช้งาน
ทางด้านทิศเหนือของวิหาร

ยาสูบดินเผาเนื้อแกร่ง เครื่องถ้วยจีนมีอักษรที่ก้นถ้วย
สมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) ชิ้นส่วนพระพุทธ
รูปขนาดเล็ก เศียรพระพุทธรูปสำ�ริด ฯลฯ
พื้นที่นี้มีการสร้างศาลาอาศรมฤาษีชีวกะ เมื่อ พ.ศ.
2525 โดย พระครูปลัดมหาเถรานุวัตร ดังนั้นจึงเรียกว่า
วัดฤาษีชีวกะ
(ดูรายงานการขุดแต่งโบราณสถานในเขตอรัญญิก
เมืองเชียงใหม่ วัดฤาษีชีวกะ (ร้าง) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอสำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่
จัดทำ�โดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด พ.ศ.2553)
3.5 “พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” ที่ พ บเพิ่ ม แห่ ง ที่ สาม
(ปัจจุบันเรียกว่าวัดพระนอน)
ปีงบประมาณ 2554 สำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่
ได้จ้างเหมาบริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด ดำ�เนินการขุดแต่ง
ขุดค้นโบราณสถานวัดพระนอน มีนายประพนธ์ กรณี
กิจ และนายวีรเกียรติ คลังจตุรเวทย์ เป็นนักโบราณคดี
ได้พบร่องรอยวัดดังนี้
(1) วิหารขนาดกว้าง 7.5 เมตร ยาว 25 เมตร มี
ระเบียงออกไปทางทิศเหนือขนาดกว้าง 2.3 เมตร ยาว
21.5 เมตร ส่วนหน้าอาคารด้านทิศใต้มีระเบียงแนวทาง
เดินปูพื้นอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาดกว้าง 3.3 เมตร ยาวไป
ทางทิศใต้ 9.8 เมตร มีฐานชุกชีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จ
ออกไปทางด้านหน้าและด้านหลังด้านละ 1 ช่วง เป็นรูป
กากบาท
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(2) ฐานอาคารขนาดแผนผังเป็นสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ด้าน
ละ 8.5 เมตร
(3) อุโบสถ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า กว้าง 8.5 เมตร ยาว
33 เมตร ยกเก็จออกไปด้านหน้า 1 ช่วง ยกเก็จไปส่วน
ท้ายอาคาร 1 ช่วง ส่วนกลางอาคารมีลักษณะก่ออิฐเป็น
แท่นยกพื้นสูงขนาดกว้าง 8.5 เมตร ยาว 12 เมตร มีฐาน
ชุกชีแปดเหลีย่ มอยูส่ ว่ นท้ายอาคารกว้างด้านละ 2.1 เมตร
พื้นภายในอุโบสถปูพื้นอิฐ ส่วนท้ายอาคารปรากฏช่อง
ประตู ขนาดกว้าง 3.9 เมตร ด้านข้างอุโบสถพบพัทธสีมา
คู่ ท่อนํ้าดินเผาและหม้อรับนํ้า อุโบสถมีแนวกำ�แพงแก้ว
ก่ออิฐล้อมรอบด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ส่วน
ด้านทิศตะวันตกใช้ความลาดชันของผนังดินเป็นแนว
กำ�แพง กำ�แพงแก้วด้านทิศตะวันออกมีลักษณะก่ออิฐ
เป็นซุ้มประตูโขง กว้าง 1 เมตร มีแนวทางเดินปูพื้นอิฐ
จากซุ้มประตูลงไปยังบันไดทางขึ้นด้านหน้า
(4) วิหาร ขนาดกว้าง 5.95 เมตร ยาว 7.55 เมตร
วิหารมีแผนผังยกเก็จออกไปด้านหน้า 1 ช่วงขนาดกว้าง
2.40 เมตรา ยาว 5.75 เมตร บันไดทางขึ้นด้านทิศตะวัน
ออก พื้นภายในวิหารปูอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัส
(5) ฐานเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม ขนาดกว้างด้านละ 2
เมตร เหลือหลักฐานสูง 1.15 เมตร
(6) โบราณวั ต ถุ ที่ พ บเช่ น ผางประที ป ชิ้ น ส่ ว น
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องถ้วยจีน 9 ชิ้น มีตัวอักษรจีน เป็น
เครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) อิฐ
จารึกอักษรธรรม ตัว “ล” พระหัตถ์พระพุทธรูปสำ�ริด
สันนิษฐานว่าปางมารวิชัย แท่นหินบดยา ฯลฯ
(ดูรายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัด
พระนอน (ร้าง)ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เสนอสำนักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ จัดทำโดยบริษัท
ปรียะธุรกิจ จำกัด พ.ศ.2554)
3.6 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มแห่งที่สี่ บริเวณ
ด้านหน้าวัดอุโมงค์
ปีงบประมาณ 2555 สำ�นักศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่
ได้จ้างเหมาห้างหุ้นส่วนจำ�กัดโบราณ นุรักษ์ดำ�เนินการ
ขุดแต่ง ขุดค้นโบราณสถานบริเวณด้านหน้าวัดอุโมงค์
ด้านหลังอาคารจำ�หน่ายหนังสือ มีนายพิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์เป็นนักโบราณคดี พบร่องรอยวัด ดังนี้
3.6.1 โบราณสถาน หมายเลข 1 อุโบสถ
อุโบสถหลังนีส้ ร้างอยูด่ า้ นหน้าหรือทางทิศตะวันออก
ของเจดียป์ ระธาน เมือ่ เป็นเช่นนัน้ แสดงว่าอาจมีการสร้าง
ซ้อนทับกันหลายสมัย

ผลจากการขุดค้น นักโบราณคดีสามารถจัดลำ�ดับยุค
สมัยในการสร้างและต่อเติมอุโบสถได้เป็น 4 สมัย ดังนี้
สมัยแรก เป็นการสร้างวิหารที่มีขนาดท้ายวิหาร
กว้าง 6 เมตร ซึ่งสามารถเห็นได้จากแนวขอบอิฐชั้นในที่
อยู่บริเวณท้ายอุโบสถ คาดว่าอาจมีอายุราวครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 20 (ราว พ.ศ.1950-2000) โดยมีการ
สร้างเจดีย์ประธานฐานสี่เหลี่ยมอยู่ท้ายวิหาร ซึ่งมีฐาน
กว้าง 6.5 เมตร
สมัยทีส่ อง เป็นการสร้างระเบียงขนาดความกว้าง 1
เมตร ตลอดแนวยาวของวิหาร แนวคิดในการทำ�ระเบียง
นี้ถือเป็นอิทธิพลจากทางสุโขทัย
สอดคล้องกับหลักฐานสำ�คัญที่พบบนระเบียงทาง
ด้านทิศเหนือ ซึง่ พบอิฐรูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั มีลายกดประทับ
บนอิฐ โดยมีลายรูปช้างศึกและลายรูปหงส์ ซึ่งรูปแบบ
ของหงส์นั้นคล้ายคลึงกับ
หงส์ปูนปั้นที่พบที่วัดจุฬามณี จ.พิษณุโลก สร้างขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2007 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ล้านนากับสุโขทัย-อยุธยากำ�ลังมีความสัมพันธ์กัน
ดังนั้น ระเบียงในสมัยที่สองนี้ควรสร้างขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ตอนต้น
สมัยที่สาม มีการสร้างโขงพระเจ้า (ฐานชุกชี) ฐาน
ทรงแปดเหลี่ยม สำ�หรับประดิษฐานพระพุทธรูป โดยอัด
ฐานด้วยดิน
สมัยทีส่ ี่ มีการก่อและสร้างอุโบสถขึน้ มา โดยเป็นการ
ปรับวิหารให้กลายเป็นอุโบสถ โดยมีการบูรณปฏิสงั ขรณ์
หลายอย่างได้แก่ อย่างแรก การขยายระเบียงด้านทิศ
เหนือและใต้ของวิหารออกมาอีกด้านละ 30 ซม.โดยใช้
อิฐสีส้มก่อประกบ
อย่างทีส่ อง มีการปรับผังโขงพระเจ้าฐานแปดเหลีย่ ม
ให้กลายเป็นรูปแบบ “กู่ลาย” ครอบทับลงไปบนโขง
พระเจ้าเดิม และมีการสร้างบันไดทางด้านหน้า โดยความ
นิยมในการสร้าง “กู่ลาย”แบบนี้คล้ายคลึงกันกับที่วิหาร
วัดปราสาท วิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร วิหารลายคำ�วัด
พระสิงห์ และวิหารวัดหนองโขง อำ�เภอหางดง เชียงใหม่
กู่ลายวิหารวัดปราสาท
เทคนิ ค การสร้ า งฐานรากของตั ว โบสถ์ ส มั ย นี้ ใช้
กระเบื้องดินขอรองฐาน และมีการต่อโถงด้านหน้าออก
ไปด้วย ส่วนพื้นภายในโบสถ์ไม่ได้ปูด้วยอิฐ คงใช้ดินเนื้อ
ละเอียดลาด
อย่างทีส่ าม การก่อฐานสีเ่ หลีย่ มประกบเจดีย์ ทำ�ให้
ขนาดของฐานเจดีย์ขยายกว้างมากขึ้น โดยทำ�เป็นฐาน
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เขียงอีก 1 ชั้น ทำ�ให้จากเดิมที่เจดีย์มีขนาดฐานกว้าง 6.5
เมตร มาเป็นเจดีย์ที่มีฐานกว้าง 9.1 เมตร
อย่างที่สี่ คือการผูกพันธสีมาหรือการปักใบเสมา
เพือ่ แปลงวิหารให้กลายเป็นอุโบสถ ใบเสมาพบทัง้ หมด 8
ตำ�แหน่งตามทิศ เป็นหินธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยม
กันในเขตล้านนา
ในช่วงสมัยที่สี่นี้ยังพบหลักฐานสำ�คัญคือ พบอิฐมีจารึก
คำ�ว่า “ไน” เป็นตัวอักษรแบบอยุธยา-สุโขทัย ไม่ใช่อกั ษร
ธรรมล้านนา โดยพบบนพื้นผิวดินภายในอุโบสถ
ดั ง นั้ น ควรมี อายุ ใ นช่ ว งกลาง-ครึ่ ง หลั ง ของพุ ท ธ
ศตวรรษที่ 21
3.6.2 โบราณสถาน หมายเลข 2: วิหาร
มีการสร้างซ้อนทับในพื้นที่บริเวณนี้ 2 ช่วงเวลาด้วย
กันคือ
สมัยแรก เป็นการสร้างวิหารโถง เพราะไม่พบผนัง
อิฐทีล่ ม้ อยูใ่ กล้กบั แนวของอิฐ วิหารหลังนีม้ กี ารสร้างฐาน
ชุกชีสำ�หรับประดิษฐานพระพุทธรูป หลังจากนั้นวิหาร
หลังนี้คงจะพังเสียหาย จากลักษณะของอิฐที่เป็นอิฐเนื้อ
แกร่ง และใช้วิธีการก่ออิฐเหนือพื้นดิน เข้าใจว่าคงสร้าง
พบกับวิหารสมัยแรก ดังนั้นจึงมีอายุอยู่ครึ่งหลังของช่วง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตำ�แหน่งที่ตั้งของฐานชุกชีในวิหาร
แห่งนี้อยู่เกือบกลางวิหารดังเช่นโขงพระเจ้าในอุโบสถ 2
สองวัดพระสิงห์ และวัดเมธัง
โขงพระเจ้าในอุโบสถสองสงฆ์วัดพระสิงห์
สมัยที่สอง เมื่อวิหารพังทลายลงมา ทำ�ให้มีการ
ก่อแนวอิฐกับหินขึ้นมาในแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก
ความยาวประมาณ 16 เมตร สูงประมาณ 80 ซม. โดย
ตั้งอยู่บนฐานของแนวอิฐของวิหารทางด้านทิศใต้ โดยใช้
ฐานเป็นกระเบื้องดินขอ ซึ่งแนวคันหิน-อิฐนี้ ตั้งใจปกปิด
วิหารหลังเดิม และมีการก่อผนังอิฐขึ้นบางส่วน เข้าใจว่า
แนวคันหิน-อิฐนี้คงเป็น “ศาลาบาตร” แนวคันหิน-อิฐนี้
ควรมีอายุในช่วงกลาง-ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21
3.6.3 โบราณสถานหมายเลข 3 เจดียอ์ งค์ประธาน
ระหว่างอุโบสถกับพระวิหารมีพระเจดียอ์ งค์ประธาน
ฐาน 4 เหลี่ยม (พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบเพิ่มในสวนพุทธธรรม
แห่งที่ 1 – 2- 3 มีเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม)
3.6.4 อายุสมัย
จากการพบอิฐที่มีรอยประทับรูปหงส์ทำ�ให้สามารถ
กำ�หนดว่าระเบียงของอุโบสถควรสร้างในช่วงครึง่ แรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21 และการที่พบอิฐมีจารึกคำ�ว่า “ไน”
นักโบราณคดีเห็นว่าโบราณสถานแห่งนี้ควรมีการต่อเติม

และปรับปรุงในสมัยพระเจ้าติโลกราช
อย่างไรก็ตาม ในแง่ของการใช้งานของโบราณสถาน
ทัง้ สองแห่งควรตกอยูใ่ นช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-22 เพราะ
มีการค้นพบเศษเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หมิง เศษ
เครื่องถ้วยจากแหล่งเตาสันกำ�แพง เมืองพาน และเวียง
กาหลวง
3.6.5 ความสำ�คัญ
นักโบราณคดีเห็นว่าโบราณสถานที่พบแห่งที่สี่ใน
วัดอุโมงค์ นี้ถือเป็นวัดสำคัญที่กษัตริย์ของล้านนาน่าจะ
มีส่วนในการอุปถัมภ์ เพราะตราประทับบนอิฐที่พบถือ
เป็นตราสำหรับบุคคลพิเศษในสังคมเท่านั้น หงส์อาจ
เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง ส่วนช้ างศึกเป็นสัญลักษณ์
ของผู้ชาย
วัดแห่งนี้เป็นกลุ่มวัดที่สำคัญในเขตอรัญญิกเชิงดอย
สุเทพ เพราะเป็นวัดที่มีอุโบสถของตนเอง (ดู รายงาน
การขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานร้างหน้าวัดอุโมงค์
โดยนายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ นักโบราณคดี ผู้ปฏิบัติ
งานขุดค้น ห้างหุน้ ส่วนจำกัดโบราณนุรกั ษ์ 12 กรกฎาคม
2555)
4. “พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ”์ ทีพ่ บเพิม่ ในสวนพุทธธรรมชือ่
วัดอะไร
จากรายชื่อวัดในหมวดอุโบสถวัดเก้าตื้ออยู่ในแขวง
เวียงสวนดอก นอกเวียงเชียงใหม่ บริเวณเชิงดอยสุเทพ
มี 13 หัววัดดังนี้
(1) วัดเจ็ดยอด นิกายเชียงใหม่ เจ้าอธิการชื่อครูบา
เทพ เป็นเจ้าอุปัชฌาย์หัวหมวด ขึ้นที่ทุ (อ่านว่าตุ๊) เจ้า
ปัญญาวัดหัวข่วงในเวียงเชียงใหม่
(2) วัดฝายหิน นิกายเชียงแสน
(3) วัดช่างเคี่ยน นิกายเชียงใหม่
(4) วัดเก้าตื้อ นิกายเชียงใหม่
(5) วั ด ป่ า กล้ ว ย นิ ก ายเขิ น (ต่ อ มาเป็ น บริ เวณ
สนามบิน เชียงใหม่)
(6) วัดป่าแดง นิกายเชียงแสน
(7) วัดสวนดอก นิกายเชียงใหม่
(8) วัดโป่งน้อยไจย นิกายเชียงใหม่
(9) วัดรํ่าเพิง นิกายเชียงใหม่
(10) วัดโลก นิกายเชียงใหม่
(11) วัดป่องแยง นิกายเชียงใหม่
(12) วัดกองแหะ นิกายเชียงใหม่
(13) วัดป่องแยงใน นิกายเชียงใหม่
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(ดู ร ายชื่ อ วั ด และนิ ก ายสงฆ์ โ บราณในเชี ย งใหม่
ภาคปริวรรต ลำ�ดับที่ 7 จัดทำ�และเผยแพร่โดยภาค
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พฤศจิกายน 2518 หน้า 1-8)
รายชื่อวัดลำดับที่ 1-9 ยังมีวัดสืบทอดถึงปัจจุบัน
แต่รายชื่อวัดลำดับที่ 10-11-12-13 ซึ่งอยู่บริเวณเชิง
ดอยสุเทพแต่ยังไม่พบร่องรอย “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบ
เพิ่มในสวนพุทธธรรม 4 วัดจึงน่าจะเป็นชื่อวัดต่อไปนี้
วั ด โลก นิ ก ายเชี ย งใหม่ วั ด ป่ อ งแยง นิ ก ายเชี ย งใหม่
วัดกองแหะ นิกายเชียงใหม่ และ วัดป่องแยงใน นิกาย
เชียงใหม่
5.“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มในสวนพุทธธรรม 4
วัดสร้างขึ้นเมื่อไร
1. จากหลักฐานที่พบล้วนยืนยันว่าทั้ง 4 วัดที่พบ
ใหม่ในสวนพุทธธรรม เป็นวัดในสมัยราชวงศ์มงั ราย (พ.ศ.
1839-2101) และจากรูปแบบการสร้างบันไดเชือ่ มโยงวัด
ทั้งสามแห่งที่พบในสวนพุทธธรรมหลังวัดอุโมงค์สะท้อน
ให้เห็นชัดว่าสร้างในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
2. จากหลั ก ฐานพั ท ธสี ม าที่ พ บที่ อุ โ บสถในพื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่สามและแห่งที่สี่ เมื่อเทียบกับพัทธสีมาคู่
ที่อุโบสถวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวลาย อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ซึ่งมีจารึกระบุ วันพุธ เดือน 8 11 คํา่ ปีกัดไส้(มะเส็ง)
พ.ศ.2052 สมั ย พระเมื อ งแก้ ว กษั ต ริ ย์ แ ห่ ง ราชวงศ์
มังราย (พ.ศ.2038-2068) โปรดฯให้ผูกอุโบสถคารสีมา
วัดศรีสุพรรณ วัดร้างหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แห่งที่พบ
เพิ่ ม ขึ้ น ในวั ด อุ โ มงค์ ส วนพุ ท ธธรรมก็ มี อายุ ป ระมาณ
รัชกาลพระเมืองแก้ว(พ.ศ.2038-2068)
6. ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังไม่ยุติ
หลังจากพบร่องรอยวัดร้าง หรือ “พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ”์ ใน

บริเวณวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ยื่นเรื่องต่อ
สำ�นักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 28 มีนาคม 2555
เพื่อขอให้รังวัดที่ดินตามแนวรั้วเดิมของเจ้าชื่น สิโรรส ซึง่
มีการพบวัดร้างเพิ่มขึ้น 3 แห่ง
23 เมษายน 2555 ช่างรังวัด สำ�นักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่ พร้อมผูแ้ ทนสำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่ นายประกอบ ชูศรี เจ้าพนักงานป่าไม้
ชำ�นาญงานหัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่ง
ได้รับมอบหมายจากนายนายอัมพร ปานมงคล หัวหน้า
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยและตัวแทนของวัดอุโมงค์
ดำ�เนินการรังวัด ร่วมระวังชี้แนวเขตและนำ�หลักหมุด
โฉนดออกไปปัก
27 เมษายน 2555 สถานีพัฒนาและส่งเสริมการ
อนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ มีหนังสือแจ้งว่า (1) พื้นที่
บริเวณที่วัดอุโมงค์มาทำ�การขอรังวัดและวางหมุดหลัก
ฐานที่ ดิ น เป็ น พื้ น ที่ ที่ ส ถานี ฯ ได้ ใช้ ป ระโยชน์ ม าตั้ ง แต่
พ.ศ.2518 และได้ก่อสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆ เพื่อใช้ใน
การดำ�เนินกิจกรรมของสถานีมาโดยตลอด (2) เป็น
พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติดอยสุเทพอยู่ในเขต
อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในเขตหวงห้ามตาม
พระราชกฤษฎีกาเขตหวงห้ามทีด่ นิ พ.ศ.2492 และอยูใ่ น
เขตห้ามล่าสัตว์ปา่ เชิงดอยสุเทพและเป็นพืน้ ทีท่ วี่ ดั อุโมงค์
พยายามจะออกเอกสารสิทธิและได้มีการตรวจสอบไป
แล้วครั้งหนึ่ง
1 พฤษภาคม 2555 อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย
แจ้งสำ�นักงานทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่ดงั นี้ (1)พืน้ ทีด่ งั กล่าว
อยูใ่ นเขตป่าสงวนแห่งชาติปา่ ดอยสุเทพ ตามกฎกระทรวง
ฉบับที่ 25 พ.ศ.2507 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่
81 ตอนที่ 124 วันที่ 31 ธันวาคม 2507 อยูใ่ นเขตอุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2524
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที5่ 7 วันที่ 14
เมษายน 2524 อยู่ในเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกา
กำ�หนดเขตหวงห้ามที่ดิน พ.ศ.2492 อยู่ในเขตห้ามล่า
สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องกำ�หนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ตามพระราช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 วันที่ 8 มิถุนายน
2519 และอยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
(2) อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอคัดค้าน
การรังวัดออกโฉนดทีด่ นิ ดังกล่าว และช่างรังวัดสำ�นักงาน
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ�หลักหมุดโฉนดในบริเวณที่
วัดอุโมงค์ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วย
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กู่ลายวิหารวัดปราสาท

อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย ขอให้ส�ำ นักงานทีด่ นิ
จังหวัดเชียงใหม่ นำ�หลักหมุดโฉนดออกจากเขตอุทยาน
แห่งชาติ ภายใน 15 วัน
30 กรกฎาคม 2555 ผู้แทนวัดอุโมงค์เข้าพบช่างรังวัด
สำ�นักงานทีด่ นิ จังหวัดเชียงใหม่แล้วมีบนั ทึกถ้อยคำ� ยืนยัน
ว่า “ขอยืนยันว่าพื้นที่ข้าฯได้นำ�รังวัดออกโฉนดที่ดินครั้ง
นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณของวัดร้างต่างๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของวัดอุโมงค์ สถานีพัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์
สั ต ว์ ป่ า เชิ ง ดอยสุ เ ทพมาขอใช้ ป ระโยชน์ ใ นที่ ดิ น ของ
วัดมาแต่เดิมเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ประสงค์ถอนหลักเขตที่ดิน
แต่อย่างใด และขอให้ด�ำ เนินการในชัน้ พิสจู น์สทิ ธิในทีด่ นิ
ตามกระบวนการต่อไป”
7.วั ด ร้ า งหรื อ “พื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ” ที่ พ บใหม่ ใ น
วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม ควรอยูใ่ นความดูแลของ อุทยาน
แห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย หรือวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
7.1.ประวัติศาสตร์ของพื้นที่
ปี 2491 เจ้าชื่น สิโรรส (พ.ศ.2439-2538) และคณะ
พุทธนิคมได้เข้ามาแผ้วถ่างป่าที่เป็นวัดร้างเพื่อประสงค์
จะจัดให้เป็นสำ�นักสงฆ์ (วัดป่า) จัดการล้อมรั้วในบริเวณ
วัดร้างอย่างน้อย 4 วัดมีเนื้อที่ประมาณ 130 ไร่ (เจ้าชื่น
วัดประมาณจากลวดหนามและไม้ที่ใช้ปัก)
ปี 2495 นายเฉลียว นิ่มนวล เจ้าหน้าที่ป่าไม้ได้นำ�
ป้ายหลักเขตไปปักแสดงแนวเขตป่าสงวนแห่งชาติ โดย
ไปปักครอบบริเวณและแนวรั้วลวดหนามของวัดทางทิศ
ตะวันตก กินเนื้อที่เข้าไป 40 ไร่เศษ โดยไม่ได้แจ้งทาง
วัดให้ทราบ (ร่างจดหมาย เจ้าชื่น เตรียมเขียนถึงนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่าไม้และ

หนังสือพิมพ์ กันยายน 2520)
ต่ อ มาทางวั ด ทราบเรื่ อ งจึ ง ได้ แจ้ ง ให้ ท างราชการ
ทราบ เจ้าหน้าที่จึงได้ทำ�การตรวจสอบและทำ�การรังวัด
อีกหลายครั้งและอ้างว่าทำ�ตามระเบียบในการปักเขตป่า
สงวนแห่งชาติ (ร่างจดหมาย เจ้าชื่น เตรียมเขียนถึงนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่าไม้และ
หนังสือพิมพ์ กันยายน 2520)
สรุปข้อแรกคือเดิมบริเวณทีต่ งั้ “พืน้ ทีศ่ กั ดิส์ ทิ ธิ”์ ด้าน
หลังวัดอุโมงค์ทงั้ สามแห่งเป็นพืน้ ทีข่ องวัดอุโมงค์ ซึง่ เจ้าชืน่
สิโรรสและคณะพุทธนิคมบุกเบิกและล้อมรั้วไว้
ต่อมา พ.ศ.2495 กรมป่าไม้ปกั ป้ายแสดงแนวเขตป่า
สงวนเข้าเขตพื้นที่วัดอุโมงค์ เริ่มกระบวนการทำ�ให้พื้นที่
ดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าดอยสุเทพ ตาม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 พ.ศ.2507 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 124 วันที่ 31 ธันวาคม 2507
และกฎหมายฉบับอื่นๆอีกในเวลาต่อมา
7.2 กรมป่าไม้ขอยืมพื้นที่วัดอุโมงค์ใช้ประโยชน์
โดยกำ�หนดระยะเวลา 5 ปี
2517 คณะพุทธนิคมได้ตดิ ต่อขอสัตว์ปา่ จำ�พวกกวาง
หรือเก้งสักตัวหรือ 2 ตัวเพื่อนำ�ไปเลี้ยงปล่อยในบริเวณ
สวนพุทธธรรม เพื่อให้บรรยากาศเป็นป่ามากขึ้น เรื่องนี้
เป็นเหตุให้อธิบดีกรมป่าไม้ประดิษฐ์ วนาพิทกั ษ์ เกิดสนใจ
ป่าของวัดขึ้น จึงได้เดินทางไปดูสวนพุทธธรรม เมื่อเห็น
สภาพป่าหลังวัดจึงหารือกับเจ้าหน้าที่สวนพุทธธรรม ใน
กรณีที่กรมป่าไม้แผนกสัตว์ป่ากำ�ลังดำ�ริในเรื่องการผสม
พันธุ์สัตว์ป่าเพื่อเตรียมไว้ป้อนสวนสัตว์ธรรมชาติถาวร
ซึ่งจะจัดขึ้นในภาคเหนือนี้ ตามที่หัวหน้าหน่วยสวนสัตว์
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โขงพระเจ้าในอุโบสถสองสงฆ์วัดพระสิงห์

ป่าได้เตรียมที่ไว้แล้วที่อำ�เภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
นัน้ ว่า น่าจะลองใช้ปา่ หลังวัดอุโมงค์ในสวนพุทธธรรมเป็น
จุดเริ่มต้น
ทางกรมป่าไม้แผนกสัตว์ป่าธรรมชาติได้เริ่มดำ�เนิน
การ ระยะแรกเจ้าหน้าที่ของกรมป่าไม้ยังไม่มีที่พัก ทาง
คณะพุทธนิคมเห็นว่าศาลาผูร้ กั ษาศีลระหว่างพรรษาว่าง
อยู่ จึงให้พกั ไปพลางก่อน ในระหว่างทีก่ �ำ ลังจะปลูกสร้าง
ที่พัก
ต่อมาเจ้าหน้าที่ชั้นหัวหน้าคนงานได้แสดงการขาด
เมตตา เอาเครื่องมือไปดักสัตว์ พวกกระรอกที่เขาเลี้ยง
ตามธรรมชาติ เมื่อสอบสวนก็รับสารภาพ หัวหน้าสวน
สัตว์ก็รับว่าจะตักเตือนห้ามปรามต่อไป ทำ�ให้ผู้อาศัยใน
วัด สะเทือนใจ เป็นเหตุให้เจ้าชืน่ สิโรรสมีหนังสือถึงอธิบดี
กรมป่าไม้ นายประดิษฐ์ วนาพิทักษ์
สุดท้ายทางสวนสัตว์ป่าว่าจะขออาศัยอยู่ที่วัดต่อไป
อีกให้ครบกำ�หนด 5ปี แล้วจึงจะจัดการย้ายขยับขยาย
ไปแห่งใหม่ (ร่างจดหมาย เจ้าชื่น เตรียมเขียนถึงนาย
สัญญา ธรรมศักดิ์ นายกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่าไม้และ
หนังสือพิมพ์ กันยายน 2520)
กองอนุ รั ก ษ์ สั ต ว์ ป่ า ขอยื ม ใช้ พื้ น ที่ วั ด อุ โ มงค์ ใช้
ชั่วคราว 5 ปี (2518-2523) (ดูจดหมายแสดงการยืมที่มี
ดินที่มีระยะเวลาคืน)
ต่ อ มาหน่ ว ยงานดั ง กล่ า วได้ พั ฒ นาขึ้ น เป็ น สถานี
พัฒนาและส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าเชิงดอยสุเทพ ยัง
คงใช้พื้นที่เดิมของวัดอุโมงค์ตราบถึงปัจจุบัน

การดำ�เนินการร้องเรียนของวัดอุโมงค์เพื่อให้มีการ
คืนพืน้ ทีใ่ ห้วดั จึงดำ�เนินมาอย่างชอบธรรมและมีหลักฐาน
อ้างอิงอย่างต่อเนื่องครบ 60 ปี (พ.ศ.2495-2555)
บั ด นี้ ตั้ ง แต่ พ.ศ.2551 เป็ น ต้ น มาได้ พ บ “พื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์” เพิ่มขึ้น 4 แห่งโดย 3 แห่งอยู่ จึงด้านหลัง
วัดอุโมงค์อันเป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขตรั้วที่เจ้าชื่น สิโรรส
และคณะพุทธนิคมล้อมไว้ ทางวัดอุโมงค์ดำ�เนินการขอ
จัดการ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบใหม่ โดยมีแผนเชื่อมโยง
“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ทั้งห้าแห่งในสวนพุทธธรรม ในเขตรั้ว
ที่เจ้าชื่นและคณะพุทธนิคมล้อมไว้ โดยขอออกโฉนดเป็น
พืน้ ทีข่ องวัดอุโมงค์ อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุยได้อ้าง
กฎหมาย 5 ฉบับคัดค้าน
งานนี้กรมศิลปากรได้ทำ�หน้าที่เบื้องต้นคือการขุด
ค้นขุดแต่งทางโบราณคดีจนได้พบ“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”เพิ่ม
ขึ้นตามลำ�ดับแล้ว สำ�นักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
จังหวัดเชียงใหม่เข้าหนุนเสริมให้ฟื้นเป็นวัดภายใต้การ
บริหารพื้นที่ของวัดอุโมงค์แล้ว สำ�นักงานที่ดินจังหวัด
เชียงใหม่สนับสนุนด้วยการส่งช่างรังวัด ลงหมุดโฉนดแล้ว

8. ทางออกเชิงพฤตินัย
ครั้ น เมื่ อ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ด อยสุ เ ทพ-ปุ ย ได้ อ้ า ง
กฎหมาย 5 ฉบับคัดค้าน ทางออกเชิงพฤตินัยเท่าที่คิดได้
ขณะนี้ มีดังนี้
(1) กรมศิลปากรต้องช่วยประสานงานต่อเพื่อให้คน
ได้เข้าถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ได้โดยมีผู้เสนอแนวทาง
อุทยานประวัติศาสตร์ภูพระบาท จังหวัดอุดรธานีเป็น
7.3 หกสิบปีแห่งการร้องเรียนของวัดอุโมงค์ (พ.ศ. กรณีตัวอย่าง
2495-2555)
(2) ผู้รู้ทางกฎหมายช่วยตรวจสอบตัวอย่างคดีความ
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ภาพบันไดวัดอุโมงค์

ภาพบันไดวัดฤาษีชีวกะ

ภาพบันไดวัดพระนอน

บันไดวัดพระธาตุเถรจันทร์

ระหว่างวัดกับหน่วยงานของรัฐ โดยวัดมีหลักฐานการ
ขอยืมใช้พื้นที่ของวัด วัดมีหลักฐานแนวรั้วเดิม และใน
บริเวณวัดพบวัดเพิ่มขึ้น
(3) สือ่ ต้องช่วยกันขยายความรูเ้ รือ่ งนีใ้ นวงกว้างและ
ลึกลงไปให้เกิดเป็นพืน้ ทีเ่ รียนรูท้ างประวัตศิ าสตร์แห่งใหม่
ก่อกระแสให้ช่วยกันคิดหาทางออกที่เหมาะสม
(4) วั ด อุ โ มงค์ ต้ อ งจั ด กิ จ กรรมทางธรรมในพื้ น ที่
ศักดิส์ ทิ ธิท์ งั้ 5 แห่งในบริเวณสวนพุทธธรรมอย่างต่อเนือ่ ง
โดยเฉพาะวันสำ�คัญทางพุทธศาสนาเช่นวันวิสาขบูชา วัน
มาฆบูชา วันอาสาฬหบูชา ฯลฯซึ่งบรรดาผู้มีส่วนร่วมใน
การก่อกระแสสร้างพุทธสถานจังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้น
ทศวรรษ 2500 ต้องมาช่วยเป็นกำ�ลังสำ�คัญกันอีกครั้ง
โดยจัดกิจกรรมธรรมที่“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวน
พุทธธรรม
(5) ผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา สถาบั น
อุดมศึกษาทุกแห่งในเชียงใหม่ เช่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โจ้ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฎ เชี ย งใหม่
มหาวิทยาลัยพายัพ ฯลฯต้องหาโอกาสเข้าศึกษาเรียนรู้

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
โดยเฉพาะกรณีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินการ
แล้วดังนี้ 1) ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย
องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำคณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าศึกษาในพื้นที่ และ
ติดตามรับฟังความคืบหน้าของการแก้ไขปัญหา 2) คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดงบประมาณ
ส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยในพื้นที่แห่งนี้แล้ว 2 ระยะคือ
ระยะแรกเป็ น การวิ จั ย ทางประวั ติ ศ าสตร์ โบราณคดี
ประวัตศิ าสตร์ศลิ ปะ โดยมีคณาจารย์จากคณะศึกษาศาสตร์
คณะวิจติ รศิลป์รว่ มงาน มี รศ.สมโชติ อ๋องสกุลเป็นหัวหน้า
โครงการ และทำสื่อ 3D โดยทีมงานของอาจารย์สุรชัย
จงจิ ต รงามคณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ ระยะที่ ส องศึ ก ษาความ
ลาดชั น ของพื้ น ที่ ใ นบริ เวณพื้ น ที่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ทั้ ง ห้ า แห่ ง
โดยคณาจารย์คณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อเชื่อมโยงเป็น
ทางเดินเพื่อการเรียนรู้ต่อไป 3) สาขาวิชาปรัชญาฯ คณะ
มนุษยศาสตร์ เชิญ รศ.สมโชติ อ๋องสกุลบรรยายให้นัก
ศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอกฟังในพืน้ ที่ เป็นต้น

16 ร่มพยอม
(7) ภาคราชการ เช่นสำ�นักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมธรรมสัญจรเป็นประจำ�ทุกปีต้อง
เชือ่ มโยงให้ทกุ ส่วนราชการทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมธรรมสัญจร
ได้เข้าเรียนรู้“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
(8) สถานศึกษาของการศึกษาขั้นพื้นฐานทั้งของ
รัฐและเอกชน ควรให้ครูนำ�นักเรียนเข้าเรียนรู้“พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
(9) เทศบาลตำ�บลสุเทพ และองค์การบริหารส่วน
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ควรจั ด สรรงบประมาณทำ � นุ บำ � รุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเข้าหนุนเสริมกิจกรรมธรรมใน“พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
(10) ที่ผ่านมาภาคประชาชนเช่นชมรมจักรยาน
วั น อาทิ ต ย์ เชี ย งใหม่ ได้ เข้า ชมการขุ ด ค้ น ขุ ด แต่ ง ทาง
โบราณคดีตงั้ แต่ตน้ จนถึงปัจจุบนั ได้เป็นกำ�ลังสำ�คัญอย่าง
หนึ่งของการเผยแพร่เรื่องราวของ“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่ง
ใหม่ในสวนพุทธธรรม
(11) ที่ ผ่ า นมาภาคชุ ม ชน เช่ น ชมรมดนตรี พื้ น
บ้านล้านนา นำ�โดยศาสตราจารย์เฉลิมพล แซมเพชร
ได้ มี กิ จ กรรมแสดงดนตรี พื้ น บ้ า นล้ า นนา ใน“พื้ น ที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรมคงต้องมีอย่างต่อ
เนื่องต่อไป
กล่าวโดยสรุปในทางพฤตินัย“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ใน
สวนพุ ท ธธรรมต้ อ งเป็ น ของวั ด อุ โ มงค์ ส วนพุ ท ธธรรม
และชุมชนในเชียงใหม่ บริหารจัดการโดยวัดอุโมงค์สวน
พุทธธรรม สนับสนุนโดยภาคราชการภาคประชาชนภาค
ชุมชนในเชียงใหม่และสื่อ
9.กรณีพิพาทที่ดินเขตป่ากับรัฐในบริเวณวัดอุโมง
ค์ฯ : ตัวอย่างเด่นสุดของสังคมไทย
กรณีกรมศิลปากร พบวัดร้างหรือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
ที่มีอายุไม่น้อยกว่า 500 ปี จำ�นวนประมาณ 3 แห่ง
ในบริเวณวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม อันเป็นเขตที่รัฐมี
กฎหมาย คุ้มครอง 5 ฉบับคือ (1) พื้นที่เขตป่าสงวนแห่ง
ชาติปา่ ดอยสุเทพ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 25 พ.ศ.2507
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 81 ตอนที่ 124 วัน
ที่ 31 ธันวาคม 2507 (2) อยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติดอย
สุเทพ-ปุย ตามพระราชกฤษฎีกา พ.ศ.2524 ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 98 ตอนที่ 57 วันที่ 14 เมษายน
2524 (3) อยูใ่ นเขตหวงห้ามตามพระราชกฤษฎีกากำ�หนด
เขตหวงห้ามทีด่ นิ พ.ศ.2492 (4) อยูใ่ นเขตห้ามล่าสัตว์ปา่
เชิงดอยสุเทพ ตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เรือ่ งกำ�หนดเขตห้ามล่าสัตว์ปา่ ตามพระราชบัญญัตสิ งวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2503 ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 วันที่ 8 มิถุนายน 2519
และ (5)อยู่ในเขตป่าไม้ถาวร
โดยพืน้ ทีด่ งั กล่าวก่อนมีกฎหมายทัง้ 5 ฉบับคุม้ ครอง
เป็นพื้นที่ของวัดอุโมงค์ซึ่งคณะศรัทธาวัดอุโมงค์ปักหลัก
จับจองไว้เพื่อใช้ในกิจการเผยแผ่พุทธศาสนาตั้งแต่ พ.ศ.
2491 และทางวัดได้มีหนังสือร้องเรียนเพี่อรักษาสิทธิ์
ของวัดอย่างต่อเนื่องตลอด 60 ปี (พ.ศ.2495-2555)
นับเป็นกรณีพิพ าทเรื่องที่ดินเขตป่ าระหว่างวัดกับรัฐ
ที่โดดเด่นที่สุดในสังคมไทย
หากกรณี นี้ ซึ่ ง มี ห ลั ก ฐานทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละ
โบราณคดีครบถ้วนยืนยันถึงการมีตัวตนของวัดในอดีต
โดยวั ด ในปั จ จุ บั น ต้ อ งการเข้ า ไปบริ ห ารจั ด การเพื่ อ
ประโยชน์ตอ่ พระพุทธศาสนา ต้องเป็นฝ่ายแพ้ตอ่ รัฐ โดย
ฝ่ายรัฐอ้างกฎหมายทีม่ ภี ายหลัง 5 ฉบับ กรณีพพิ าทเรือ่ ง
ที่ดินในเขตป่าระหว่างชาวบ้านกับรัฐ เช่นกรณีปัญหาข้อ
พิพาทพื้นที่ชุมชนซ้อนทับเขตป่าของเกษตรเครือข่าย
ปฏิรูปที่ดินเทือกเขาบรรทัดทางภาคใต้ของไทย ฝ่ายรัฐ
โดยกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ฟ้องร้อง
คดีแพ่งในข้อหาทำ�ให้โลกร้อน ก็ตอ้ งยากขึน้ อีกหลายเท่า
ตัว ขณะที่กรณีพิพาทเรื่องที่ดินเขตป่าระหว่างภาคธุรกิจ
เอกชนกับรัฐ เช่นที่อำ�เภอวังนํ้าเขียว แม้มีพลังมากกว่า
ชาวบ้านก็ยากทีจ่ ะชนะรัฐ(ดู กรณีศกึ ษาโลกร้อน องค์กร
ชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู อำ�เภอนาโยง จังหวัดตรัง
2553)

บรรณานุกรม

กรมศิ ล ปากร ประกาศขึ้ น ทะเบี ย นโบราณสถานใน
วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เป็น โบราณสถานแห่งชาติ ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีนาคม 2478
กรมศิลปากรประกาศกำ�หนดเขตที่ดินโบราณสถาน
วัดอุโมงค์ เนื้อที่โบราณสถาน 17 ไร่ 3 งาน 25 ตารางวา ใน
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 97 ตอนที่ 41 วันที่ 14 มีนาคม 2523
ฉบับพิเศษ หน้า 14
กรณีศึกษาโลกร้อน องค์กรชุมชนบ้านทับเขือ-ปลักหมู
อำ�เภอนาโยง จังหวัดตรัง จัดทำ�โดยเครือข่ายปฏิรปู ทีด่ นิ เทือก
เขาบรรทัด 2553
โครงการอนุรกั ษ์และพัฒนาเมืองประวัตศิ าสตร์เชียงใหม่
การขุดค้น/ขุดแต่งทางโบราณคดีเพือ่ การอนุรกั ษ์กลุม่ โบราณ
สถานวัดร้างในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระ
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ธาตุแสงจันทร์(ร้าง) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
จั ด ทำ � โดยห้ า งหุ้ น ส่ ว นจำ � กั ด ช่ อ ฟ้ า ก่ อ สร้ า ง เสนอสำ � นั ก
ศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลปากร ปีงบประมาณ 2552
ชื่น สิโรรส ชีวประวัตินายชื่น สิโรรสเจ้าของเขียนเล่า
ไว้เอง พ.ศ. 2439-2529
ชื่น สิโรรส ร่างจดหมาย เจ้าชื่น เตรียมเขียนถึงนาย
สั ญ ญา ธรรมศั ก ดิ์ นายกรั ฐ มนตรี อธิ บ ดี ก รมป่ า ไม้ แ ละ
หนังสือพิมพ์ กันยายน 2520
ธรรมาภินันทนาการในงานฌาปนกิจศพเจ้าชื่น สิโรรส
ณ สุสานบ้านอุโมงค์ 18 มีนาคม 2538
นิธิ เอียวศรีวงศ์ “ความสำ�คัญด้านประวัตศิ าสตร์ ศาสนา
และวัฒนธรรมของดอยสุเทพ-ปุย” ใน รายงานการประชุม
ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย: การจัดการและ
การอนุรักษ์ ณ สำ�นักหอสมุดมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 14-15
มีนาคม 2534 จัดโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
ชมรมเพื่อเชียงใหม่ ขมรมนักพัฒนาภาคเหนือ อุทยานแห่ง
ชาติดอยสุเทพ-ปุย โครงการฟืน้ ฟูชวี ติ และธรรมชาติ จัดพิมพ์
โดยมูลนิธิเอเชีย 2534
ใบลาน ชุด อุปเทสเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่ อำ�เภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้าลานอักษรธรรมล้านนา ภาษา
บาลี-ไทยวน ชัปนะ ปิ่นเงินปริวรรตจากเอกสารถ่ายสำ�เนา
ไมโครฟิลม์หมายเลข 0005 ชม.011400205 สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2554
พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ ผูเ้ รียบเรียง ชีวติ ข้อคิดและ
งานของเจ้าชื่น กรุงเทพ:อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ 2535
พุทธสถานเชียงใหม่ เชียงใหม่:คณะกรรมการกลางจัด
ตั้งพุทธสถานเชียงใหม่ พ.ศ.2501
เพนธ์, ฮันส์ “ประวัติวัดอุโมงค์เถรจันท์ เชียงใหม่” ใน
ประวัติวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่:คณะพุทธนิคม
เชียงใหม่ จัดพิมพ์ ครั้งที่ 9 หน้า 29-39
ภาพชีวติ 80 ปี ของท่านพุทธทาสภิกขุ กรุงเทพ: สำ�นัก
พิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง 2529
รายงานการประชุมมหาเถรสมาคม ครัง้ ที่ 15/2512 วัน
อังคารที่ 30 กันยายน 2512
รายงานการขุดแต่งโบราณสถานในเขตอรัญญิกเมือง
เชียงใหม่ วัดฤาษีชีวกะ (ร้าง)ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เสนอสำ�นักศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ จัดทำ�โดยบริษทั
ปรียะธุรกิจ จำ�กัด พ.ศ.2553
รายงานการขุดค้นและขุดแต่งโบราณสถานวัดพระนอน
(ร้าง) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอสำ�นัก

ศิลปากร ที่ 8 เชียงใหม่ จัดทำ�โดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด
พ.ศ.2554
รายงานการสำ � รวจโบราณสถานเมื อ งเจี ย งใหม่
กรุงเทพฯ: โครงการอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศาสตร์
งานผังรูปแบบฯฝ่ายอนุรกั ษ์โบราณสถาน กรมศิลปากร 2530
รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ ภาค
ปริวรรต ลำ�ดับที่ 7 จัดทำ�และเผยแพร่โดยภาควิชาสังคมวิทยา
และมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พฤศจิกายน 2518
สรัสวดี อ๋องสกุล ประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา กรุงเทพ: สำ�นัก
พิมพ์อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 9. พ.ศ.2555
สมโชติ อ๋องสกุล แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สอง
ข้างทางถนนสุเทพ เชียงใหม่: มูลนิธิโรงพยาบาลสวนดอก
2553
สุรชัย จงจิตงาม “หน้าประวัติศาสตร์ที่หายไปของงาน
จิตรกรรมล้านนาที่วัดอุโมงค์” วารสารเมืองโบราณ, ปีที่ 24
ฉบับที่ 4 ตุลาคม- ธันวาคม 2541 หน้า 67-92
สุ ร ชั ย จงจิ ต งาม, อติ ช าติ เกตตะพั น ธุ์ , ศิ ริ ว รรณ
เกตตะพันธุ์, โครงการวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้าง
เจดีย์วัดอุโมงค์ด้วยวิธีการทางเคมีและคณิตศาสตร์เบื้อง
ต้น 2551
เอกสารกรมการศาสนา ลงวันที่ 9/5/2471 เรื่องอธิบดี
กรมการศาสนา มีดำ�ริรวมวัดร้างในบริเวณเดียวกันกับวัด
อุโมงค์เป็นสถานพุทธธรรม
แหล่งที่มาภาพถ่าย
นายชนาวัตร สิโรรส ศรัทธาวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม
นายพิพัฒน์ กระแจะจันทร์นักโบราณคดี

กิติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุ ณ คณะสงฆ์ วั ด อุ โ มงค์ ส วนพุ ท ธธรรม
ภายใต้การนำของพระครูสคุ นั ธศีล (สิงห์ เรืองมา) เจ้าอาวาส
วัดอุโมงค์(พ.ศ.2520-ปัจจุบัน) และ คณะศรัทธาวัดอุโมงค์
สวนพุ ท ธธรรม ภายใต้ ก ารนำของเจ้ า เพ็ ญ ฉาย สิ โรรส
(17 ก.ค.2476-ปัจจุบัน) ธิดาของเจ้าชื่น สิโรรส (พ.ศ.24392538)และเจ้าสุริฉาย สิโรรส (พ.ศ.2447-2535)
ขอขอบคุณศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรทิพย์ นาถสุภา ผู้
ประสานงานเชิญนายเกรียงไกร สัมปชลิต ขณะดำรงตำแหน่ง
อธิบดีกรมศิลปากร(พ.ศ.2550-2553) ดูร่องรอย “พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”ในบริเวณสวนพุทธธรรม เมื่อ พ.ศ.2551นำไป
สู่การขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดี “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”
ในบริเวณสวนพุทธธรรมจำนวน 4 แห่ง
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ลวดลายจีนในแผ่นทองจังโก
ล้านนาความเหมือนหรือความต่าง
เรื่อง: วิทยา พลวิฑูรย์1

คำ�ว่าทองจังโก อาจมีรากศัพท์ทางภาษามาจากภาษาจีนดั้งเดิม

ศิลาจารึกวัดเชียงมั่น หลักที่ 76
จังหวัดเชียงใหม่ จ.ศ.943
(พ.ศ.2124)

อ่านว่า Zhōngguó (จ้งกั๋ว) มีความหมายว่า (คนจีน) อันมีความสอดคล้อง
เชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับงานช่างบุดุนทองจังโกในล้านนา สุวรรณจังโก หรือ
ทองจังโก เป็นแผ่นโลหะที่ใช้ในการบุดุนประดับอาคารทางศาสนาเช่น บุองค์พระ
เจดีย์ หรือใช้บสุ ว่ นยอดของตัวอาคารทางศาสนา ประกอบกับมีการฉลุเป็นลวดลาย
ในส่วนประกอบของฉัตรทิศ ฉัตรยอดพระเจดีย์ โดยเฉพาะในดินแดนล้านนาหรือ
ดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน อันมีความนิยมใช้แผ่นทองชนิด
นีห้ มุ้ องค์พระธาตุเจดียท์ ม่ี คี วามสำคัญและมีความศักดิส์ ทิ ธิ์ 2 ประกอบกับมีหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ทส่ี ามารถบ่งบอกถึงค่านิยม และมีการสืบเนือ่ งในงานศิลปกรรม
ด้านการบุดุนแผ่นทองชนิดนี้มาจนถึงยุคปัจจุบัน ดังตัวอย่างเช่นองค์พระธาตุ
ลำปางหลวง อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง มีลวดลายดุนแผ่นทองจังโกที่มีความ
งดงาม มีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแม่แบบทางลวดลายล้านนาอย่างทรง
คุณค่า และยังปรากฏลวดลายที่ได้รับอิทธิพลของลวดลายจีน อันเป็นการรับและ
ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน อาจกล่าวได้ว่าอาณาจักรล้านนาในอดีตนั้นมีการติดต่อ
กับวัฒนธรรมสายใหญ่นี้เช่นเดียวกับอาณาจักรร่วมอื่นๆ เช่น อาณาจักรสุโขทัย
และอาณาจักรอยุธยา ที่มีช่วงอายุเวลาทางวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกันจึงมีลักษณะ
ของลวดลายอันปรากฏมีความคล้ายคลึงกัน ความนิยมของแผ่นทองจังโกใน

1 อาจารย์ประจำ�สาขาวิชาเอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 วิทยา พลวิฑูรย์, ลวดลายทองจังโกที่ประดับองค์พระบรมธาตุลาปางหลวงและองค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ, 2549, หน้า 2
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องค์พระธาตุลาปางหลวง จังหวัดลำ�ปางที่มีการบุหุ้มแผ่นทองจังโกตลอดทั้งองค์

ล้านนานั้นปรากฏหลักฐานที่สามารถอ้างอิงได้ คือศิลา
จารึกวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ หลักที่ 763
จ.ศ. 943 (พ.ศ. 2124) มีการจารึกกล่าวว่า
“เจ้ า เมื อ งเชี ย งใหม่ ไ ด้ มี ก ารกั ล ปนาผู้ ค น 3
ครอบครัวให้แก่พระเจ้ามณดกในวัดเชียงมั่นพร้อม
ทั้งให้คน 2 ครอบครัวให้เป็นข้าวัด และให้เรียนตีคำ�
จั๋งโก๋กับวัดนี้”
จารึกดังกล่าวนี้เป็นหลักฐานที่สำ�คัญอันบ่งบอกถึงความ
เจริญรุง่ เรืองของวัฒนธรรมในการใช้และแสดงถึงค่านิยม

ของแผ่นทองจังโกในอาณาจักรล้านนา การหุ้มองค์เจดีย์
ด้วยทองจังโก คือการทำ�บุญที่สำ�คัญอย่างหนึ่งของชาว
ล้านนา และถือเป็นประเพณีที่มีมาแต่โบราณ นิยมใช้
หุ้มองค์เจดีย์เพื่อเป็นการป้องกันการ ผุกร่อนและเพื่อใช้
ปิดทองคำ�เปลว4 อีกนัยหนึง่ เพือ่ เป็นการตอกยํา้ คติความ
เชื่อเรื่องเขาพระสุเมรุ หรือดินแดนอันเป็นทิพย์สภาวะ
ทำ�บุญโดยการปิดหุ้มทองจังโก ผู้ที่ทำ�บุญมักถวายแผ่น
ทองที่มีการดุนเป็นลวดลายต่างๆเช่น รูปพระธาตุ รูป
พระพุทธเจ้า ลายรูปสัตว์ประจำ�ปีเกิด ลวดลายดอกไม้
ลายเครือเถา ลายพันธุ์พฤกษา เป็นต้นรวมทั้งมีการ

3 ล้านนาไทยอนุสรณ์พระราชพิธีเปิดพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2525, ไม่ปรากฏเลขหน้า
4 มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทยธนาคารไทยพาณิชย์, สารานุกรมวัฒนธรรมไทยภาคเหนือ เล่ม 5, (กรุงเทพฯ: สยามเพรส
แมเนจเม้นจากัด 2542), หน้า 2704.
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องค์ นอกจากนีก้ ารบุหมุ้ ทองจังโกยังส่งต่ออิทธิพลปรากฏ
ในงานช่างโดยเฉพาะการตกแต่งองค์พระเจดีย์ทั่วไปใน
ดินแดนล้านนายุคสมัยปัจจุบันอีกด้วย
ลวดลายในแผ่ น ทองจั ง โกในดิ น แดนล้ า นนาเป็ น
แบบแผนที่มีความสำ�คัญ ปรากฏลวดลายที่มีรูปแบบที่
คล้ายคลึงกับลวดลายในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธยา
อันเป็นการรับอิทธิพลมาจากลวดลายของจีนมาอีกทอด
หนึ่ง จีนเป็นวัฒนธรรมเอเชียสายใหญ่ที่มีความเจริญ
ก้ า วหน้ า สู ง การรั บ ส่ ง รู ป แบบและลวดลายทางงาน
ศิลปกรรมจึงเป็นเรื่องธรรมดา ลวดลายจีนส่วนใหญ่มา
จากเครื่ อ งถ้ว ยจี น ที่มี การแพร่ ห ลายเข้า มาเป็ นสิ น ค้า
เป็นเครื่องราชบรรณาการ ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ลาย
เขียนบนเครือ่ งถ้วยจีนมีอทิ ธิพลต่อลวดลายประดับในงาน
ศิลปกรรมไทย6

เขียนรายนามของตนเองลงบนแผ่นทองแล้วถวาย5
ดั ง ตั ว อย่ า งผลงานที่ ป รากฏเป็ น หลั ก ฐานที่ สำ � คั ญ
เช่ น องค์ เ จดี ย์ วั ด พระธาตุ ห ริ ภุ ญ ไชยจั ง หวั ด ลำ � พู น
องค์ พ ระบรมธาตุ ลำ � ปางหลวง จั ง หวั ด ลำ � ปางและ
องค์พระบรมธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ที่ ก ล่ า วมานี้ พ อยกเป็ น ตั ว อย่ า งของงานศิ ล ปกรรม
ที่ มี ก าร บุ ดุ น ลวดลายทองจั ง โกในล้ า นนา ซึ่ ง เป็ น
ลักษณะการหุ้มตลอดทั้งองค์ ตั้งแต่ส่วนชั้นฐานเขียง
ไปจนถึงส่วนชั้นปลียอด แต่ก็ยังคงเหลือหลักฐานเจดีย์
ร้ า งบางพื้ น ที่ ใ นล้ า นนาที่ ยั ง ปรากฏการหุ้ ม ทองจั ง โก
อยู่ เช่น เจดีย์วัดเวียงเถิน ลำ�ปาง, เจดีย์ประธานวัด
พระธาตุเสด็จ ลำ�ปาง, เจดีย์วัดกิตติ (ร้าง) เชียงใหม่,
เจดียว์ ดั สำ�เภา เชียงใหม่ เป็นต้น แต่ยงั มีเจดียใ์ นดินแดน
ล้านนาอีกมากมายทีม่ คี วามนิยมในการบุหมุ้ แผ่นทองจังโก

ในการขุดข้นทางโบราณคดีหลายแห่งในประเทศไทย
ส่วนมากมักเป็นของที่ทำ�ขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวน (พ.ศ.
1803-1911) หรือในสมัยราชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187)
ในบรรดาเครื่องถ้วยจีนสมัยราชวงศ์หยวนและสมัยราช
วงศ์ ห มิ ง มี อ ยู่ ม ากที่ เขี ย นเป็ น ลวดลายดอกไม้ ม งคล
เช่น ดอกโบตั๋น ซึ่งในคติของจีนถือว่าเป็นนางพญาแห่ง
ดอกไม้ทงั้ หลาย มีความหมายแทนความมัน่ คัง่ เกียรติยศ
ความรัก และความงามของผู้หญิง มีการเริ่มแพร่ขยาย
ลวดลายจีนมาในประเทศไทย เมื่อราวพุทธศตวรรษที่
197 ควบคู่กับลายดอกโบตั๋น ก็ยังมีลายดอกบัวบาน ลาย
ดอกเบญจมาศ ลายวงโค้ง (ซึ่งเป็นลวดลายที่ส่งอิทธิพล
มายังล้านนามากที่สุด) ลายใบไม้ หรือลวดลายประดิษฐ์
บางรูปแบบที่มีลวดลายคล้ายลายกระหนกของไทย และ
กระหนกแบบล้ านนา ลวดลายทองจังโกในล้ านนาที่
ปรากฏก็ได้รบั อิทธิพลรูปแบบลวดลายมาจากลวดลายจีน
ในช่วงสมัยราชวงศ์หยวน และราชวงศ์หมิงเช่นเดียวกัน

จากหลักฐานในทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์
ปรากฏคติการสร้างเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ที่เก่าแก่ อาทิเช่น พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำ�พูน จะ
พบได้ว่ามีแผ่นทองชนิดนี้ปรากฏหุ้มองค์พระเจดีย์อยู่
ตลอดทั้งองค์เพื่อให้เปรียบเสมือนพระธาตุทองคำ�ทั้ง

ลวดลายแผ่ น ดุ น ทองจั ง โกประดั บ องค์ พ ระธาตุ
ในล้านนาปรากฏมีรูปแบบลวดลายจีนอย่างเห็นได้ชัด
อาทิเช่น ลวดลายแผ่นดุนทองจังโกประดับองค์พระธาตุ
ลำ�ปางหลวง จังหวัดลำ�ปาง ที่มีอิทธิพลลวดลายจีนผสม
ผสานอยู่อย่างชัดเจนดังปรากฏอยู่บนลวดลายรูปทรง

องค์พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำ�พูน

5 สุรชัย จงจิตงาม, ท่องเที่ยวเรียนรู้ล้านนา เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ปาง, ( กรุงเทพฯ มิวเซียมเพรส 2549 ), หน้า 23.
6 สันติ เล็กสุขุม, ลายจีนในกรุงสุโขทัย, (ศิลปวัฒนธรรม), ไม่ปรากฏปีที่พิมพ์, หน้า 151.
7 เรื่องเดิม, หน้า 151.
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โถลายครามของจีนสมัยราชวงศ์หยวน
พบในกรุวัดพระ พายหลวง สุโขทัย
(ภาพจากหนังสือสังคโลกศรีสัชยาลัย,
กรมศิลปากร, 2530)

หม้อนํ้าพร้อมฝาลายครามสมัยราชวงศ์หยวน
ค.ศ.1280-1368 พบที่วัดท่ากาน
เวียงท่ากาน อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่
(ภาพจาก:พระธนาวุฒิ สมนา)

ลายประจำ�ยามรัดอก และลายประจำ�ยามที่ประดับเป็น
ระยะรอบองค์พระธาตุ ลวดลายเหล่านี้มีลักษณะคล้าย
ลวดลายแผ่นดุนทองจังโกที่ประดับองค์พระธาตุลำ�ปาง
หลวง จังหวัดลำ�ปางสามารถตีความหมายให้เป็นระบบ
สั ญ ลั ก ษณ์ และความเชื่ออิทธิพลจากจักรวาลคติที่มี
ระเบียบแบบแผ่น ลวดลายต่างๆทีไ่ ด้ปรากฏนัน้ มีรปู แบบ
ลวดลายทีม่ กี ารรับเอาวัฒนธรรมใกล้เคียงเข้ามาร่วมด้วย
เช่นลายกระหนกที่รับมาจากศิลปะพุกาม ซึ่งพุกามก็รับ
มาจากแหล่งวัฒนธรรมใหญ่สายวัฒนธรรมอินเดีย ส่วน
ลวดลายเมฆ, ลายนาค, ลายดอกบัว, ลายเครือเถาทีน่ �ำ มา
ประกอบกับลวดลายดอกไม้นานาชนิดทีป่ รากฏอยูใ่ นแผ่น
ดุนทองจังโกก็ได้รับอิทธิพลจากศิลปะจีน ซึ่งจีนก็เป็นอีก
แหล่งวัฒนธรรมหนึ่งที่ใหญ่เช่นกัน การมีสายวัฒนธรรม
ใหญ่ทั้งสองสายนี้ก็เป็นการชี้วัดให้เห็นถึงการไหลรวม
เอาวัฒนธรรมต่างๆมาผนวกเข้าด้วยกันในดินแดนเอเชีย
อาคเนย์ ดังนั้นไม่ว่าจะเป็นคติความเชื่อ ศาสนา หรือแม้
กระทัง่ ผลพวงทีต่ ามมา นัน่ คือรูปแบบทางงานศิลปะต่างๆ
ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกแหล่งที่มาได้อย่างชัดเจนเป็นต้น
ลักษณะของลวดลายจีนที่ปรากฏในแผ่นดุนทอง
จังโกประดับองค์พระธาตุในล้านนา
ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ในสกุล (Paeonia) เป็นพืช
พื้นเมืองที่พบทั้งในทวีปเอเชีย ทางตอนใต้ของยุโรปและ
ภาคตะวันตกของทวีปอเมริกาเหนือ ในวัฒนธรรมจีน ดอก
โบตั๋นมีความหมายและความสำ�คัญมากเป็นสัญลักษณ์
มงคลที่หมายถึงราชินีแห่งดอกไม้ ความสง่างาม ความ

ลวดลายของจีนในช่วงยุค
สมัยของราชวงศ์หยวน และ
ราชวงศ์หมิง

ลักษณะลายประจำ�ยามรัดอก ลักษณะลายประจำ�ยาม
Table. Cinnabar Lacquer:
(ลายดอกบัว) ลักษณะลวดลายจีนที่ส่งอิทธิพลในรูปแบบลวดลาย
ล้านนา (ภาพจากหนังสือ:A HISTORY OF FAR EASTERN ART)

อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง และเกียรติยศ จึงมักพบลวดลาย
ดอกโบตั๋นตกแต่งในงานศิลปะจีนจำ�นวนมาก ความ
สืบเนื่องนี้ยังผลให้ลายดอกโบตั๋นเป็นลวดลายดอกไม้
ที่มีความนิยมเป็นอย่างมากในงานศิลปะไทย ไม่ว่าจะ
เขียนประดับเครื่องถ้วยสังคโลกของศิลปะสุโขทัย หรือ
ปรากฏอยู่ในงานปูนปั้นที่ประดับในส่วนต่างๆ ของงาน
สถาปัตยกรรม งานสลักไม้หรือลวดลายดุนเครื่องทองที่
มีอยู่ในล้านนาประกอบกับศิลปะอยุธยาอีกด้วย การถือ
ความเชือ่ เรือ่ งดอกไม้มงคลเป็นคติทมี่ กี ารสืบทอดมาจาก
วัฒนธรรมจีนโดยตรง ลวดลายดอกโบตั๋นจึงเป็นที่นิยม
กว่าลวดลายจีนแบบอื่นๆ และมีการคลี่คลายลวดลาย
หรือมีการประดิษฐ์ลวดลายขึ้นมาใหม่มากขึ้นตามสภาพ
แวดล้อม และรสนิยมของแต่ละพืน้ ที่ เช่นลวดลายดุนทอง
จังโกประดับองค์พระธาตุในล้านนาได้นำ�เอาเอกลักษณ์
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ลายดอกโบตั๋น แผ่นดุนทองจังโก
องค์พระธาตุลำ�ปางหลวง จังหวัดลำ�ปาง

ภาพลายเส้นกรอบลายที่มีการหยักโค้ง

โถเครื่องถ้วยจีนไม่ปรากฏยุคสมัย
(ภาพจากหนังสือ Arts Of Asia หน้า 68)

ลักษณะลวดลายแผ่นทองจังโกวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีลวดลายดอกไม้มงคลที่ไดรับอิทธิพลจีน

โถเครื่องถ้วยจีนที่กรอบลายมีการหยักโค้ง

ของลวดลายรูปแบบจีนมาใช้อย่างชัดเจนและยังมีการ
เพิ่มเติมหรือประดิษฐ์ลักษณะลวดลายเพิ่มขึ้น ถือว่าเป็น
ลวดลายทีส่ ร้างขึน้ มาในช่วงแรกในการรับวัฒนธรรมของ
จีนมาใช้ในวัฒนธรรมล้านนา

ลายเป็นลายกระหนกที่ประดับอยู่ด้านข้าง มีลายดอก
โบตั๋นขนาดใหญ่ประดับอยู่ส่วนตรงกลางของกลุ่มลาย
ทั้งหมด ปรากฏเป็นหลักฐานอย่างเห็นได้ชัดว่ารูปแบบ
ของลวดลายล้านนาในช่วงนีม้ กี ารรับรูปแบบของลวดลาย
จีนมาใช้ชัดเจน และที่สำ�คัญคือลักษณะของ

จากรูปภาพข้างต้นจะเห็นได้วา่ มีการนำ�ลวดลายของ
จีนมาสร้างสรรค์ในลวดลายแผ่นดุนทองจังโกในล้านนา
ลักษณะลวดลายจีนที่ปรากฏในแผ่นดุนทองจังโก
อันปรากฏการนำ�ทัง้ โครงสร้างของลาย ลักษณะการแตก ประดับองค์พระธาตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ ลวดลาย
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ยังได้รับรูปแบบมาจากลวดลายจีนอย่างชัดเจน อันมีรูป
แบบเป็นลักษณะลายดอกขนาดใหญ่และมีลายเครือเถา
ประดับอยู่ด้านข้าง
ลักษณะของลวดลายแผ่นทองจังโกวัดพระธาตุดอย
สุเทพเปรียบเทียบกับลวดลายเครือ่ งถ้วยจีนในสมัยราชวงศ์
หยวนที่มีอายุเวลาราวปี พ.ศ.1803-19 118 ลวดลาย
เหล่านี้มักจะปรากฏมีความนิยมเป็นจำนวนมากในงาน
ประดับล้านนาในราวพุทธศตวรรษที่ 24 และครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 259 ดังปรากฏลวดลายดังกล่าวใน
แผ่นดุนทองจังโกที่ประดับองค์พระธาตุในล้านนา ไม่
เฉพาะลวดลายดุนแผ่นโลหะเท่ านั้น แต่ยังปรากฏใน
ลวดลายปูนปั้น ลวดลายงานแกะสลักไม้ งานศิลปกรรม
ลายคำเป็ น ต้ น จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ล้ า นนามี ก ารติ ด ต่ อ กั บ
วัฒนธรรมของจีนอย่างเห็นได้ชัดซึ่งมีการปรากฏอยู่ตาม
งานศิลปกรรมลวดลายในล้านนา อันแสดงถึงความเจริญ
รุ่งเรืองของทั้งสองวัฒนธรรมที่มีการรับส่งอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน ดังลวดลายที่ปรากฏของแผ่นดุนโลหะ หรือทอง
จังโกทีป่ ระดับองค์พระธาตุในล้านนาส่วนใหญ่น้ี สามารถ
มองเห็นถึงลักษณะเฉพาะตัวของลวดลายล้านนาที่มี
การผสมผสานอย่างลงตัวกับลวดลายจีนในช่วงยุคสมัย
ดังกล่าว
ยั ง ปรากฏหลั ก ฐานที่ มี ก ารขุ ด พบเครื่ อ งถ้ ว ยจี น
ที่สุโขทัย และโถลายครามที่วัดท่ากาน อ.สันป่าตอง
จ.เชียงใหม่ ทำ�ให้เห็นได้ว่ามีการติดต่อเชื่อมสัมพันธ์ใน
ด้านต่างๆระหว่างอาณาจักรกับแหล่งอารยธรรมสาย
ใหญ่อย่างจีน จึงทำ�ให้ลวดลายจีนมีอิทธิพลอย่างสูงใน
อาณาจักรสุโขทัยร่วมไปถึงล้านนาและอยุธยาอย่างเด่น
ชัด ลวดลายของล้านนาที่ปรากฏตามงานศิลปกรรมที่
ประดับตกแต่งในอาคารทางศาสนาในล้านนาทั่วไปก็
มีการนำ�ลักษณะลวดลายของจีนไปผสมผสานอยู่เช่น
เดียวกัน โดยเฉพาะลวดลายดุนแผ่นทองจังโกที่ประดับ
องค์พระธาตุในล้านนาที่มีลวดลายจีนปรากฏชัดเจน อัน
เป็นการนำ�ลวดลายและคติแบบจีนที่เชื่อในเรื่องดอกไม้
มงคลมาประดับตกแต่งอาคารทางศาสนาที่ชาวล้านนา
มีความศรัทธาอย่างสูง และถือว่าความเป็นมงคลเหล่านี้
จะช่วยนำ�พาตนไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นในชาติหน้าอันเป็น
ความเชื่อที่เก่าแก่ของคนล้านนา
8 เรื่องเดิม,หน้า 151.
9 สุรพล ดาริห์กุล,ลายคาล้านนา,(กรุงเทพ:เมืองโบราณ, 2544),หน้า 311.

ลวดลายทองจังโกประดับองค์พะธาตุลำ�ปางหลวง จังหวัดลำ�ปาง
ที่มีการปรากฏลวดลายรูปแบบจีน
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แต้มดอก เขียนลาย เครือ่ งเขินล้านนา
เครือ่ งเขินล้านนา คืออะไร?
เรื่อง : นายณรงค์เดช ดอกแก้ว1

การเขียนเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ตามจินตนาการ เป็นการระบายสีทึบตามส่วนต่างๆ รอให้สีแห้งหมาดเล็กน้อย
จึงใช้ไม้ปลายแหลมขูดสีให้เห็นพื้นดำ� เพื่อเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมอีก ส่วนลวดลายประกอบก็ใช้พู่กันลากเส้นตามปกติ

1 ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนพิไกรวิทยา อ.พรานกระต่าย จ.กำ�แพงเพชรช
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ขันหมากจากชุมชนศรีปันครัว จ.เชียงใหม่
แต้มลายโดยณรงค์เดช ดอกแก้ว (สมบัติของคุณต้นแก้ว ต้นคำ�)

เครื่ อ งเขิ น เป็ น คำ � เรี ย กกล่ า วโดยรวมที่ เ ป็ น งาน
หัตถกรรมทีม่ โี ครงสร้างเป็นไม้ไผ่สานหรือทำ�จากไม้จริงๆ
ก็ได้ จากนัน้ นำ�มาเคลือบด้วยยางไม้สดี �ำ ทีเ่ รียกว่า ยางรัก
แล้วอาจตกแต่งด้วย ชาด ที่เป็นสีแดง ซึ่งเครื่องเขินก็จะ
มีชอื่ เรียกย่อยต่างกันไปตามลักษณะรูปทรงและลักษณะ
ของการใช้งาน เช่น พาน (ทางล้านนาเรียกว่า ขันเอว)
โครงสร้างอาจทำ�มาจากไม้ไผ่แล้วทารัก ก็เรียกเป็นเครือ่ ง
เขินได้ เป็นต้น
รัก หรือ ยางรัก ทางล้านนาเรียกว่า ฮัก ถือว่าเป็น
พระเอก สำ�คัญในการทำ�เครือ่ งเขิน เพราะใช้เป็นวัตถุดบิ
หลักในการเคลือบงานหัตถกรรมต่างๆ ให้ มีความแข็ง
แรงคงทนยิ่งขึ้น ยางรักมีกลิ่นเหม็นเช่นยางไม้ปกติทั่วไป
ซึ่งได้มาจากยางของต้นรัก ลักษณะลำ�ต้นมีลำ�ต้นสูง ใบ
คล้ายใบมะม่วงแต่มคี วามหนาแข็งและกว้างกว่าเล็กน้อย
ยางเป็นสีขาวคล้ายยางพารา มีกรรมวิธีกรีดยางออกมา
เช่นเดียวกับกับการกรีดยางพารา และเมื่อยางรักสัมผัส
อากาศก็จะทำ�ปฏิกริ ยิ าเปลีย่ นเป็นสีด�ำ จากนัน้ จึงนำ�มาก

รองเพือ่ ให้ได้รกั ทีส่ ะอาดไม่ให้มกี ากเศษไม้แล้วนำ�มาผสม
นํา้ มันตามสูตรต่างๆ เพือ่ ใช้ส�ำ หรับทาทำ�เครือ่ งเขินต่อไป
บางท่านอาจไม่ทราบว่าต้นรัก ยางรัก เป็นพิษต่อ
ร่างกายมนุษย์ เมื่อเข้าไปใกล้ต้นรัก หรือสัมผัสกับยาง
รักอาจทำ�ให้เกิดความการแพ้ คัน ระคายเคืองต่อผิวหนัง
ทัง้ นีข้ นึ้ อยูก่ บั ภูมคิ มุ้ กันของแต่ละบุคคล แต่ส�ำ หรับช่างที่
ต้องคลุกคลีอยู่กับรัก พวกเขาก็จะมีวิธีการแก้แพ้ยางรัก
ตามแต่ละภูมิปัญญาของตน และจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆตามธรรมชาติจนไม่แพ้ยางรักอีก
ชาด ทางล้านนาเรียกว่า หาง ได้มาจากแร่ซนิ นาบาร์
(Cinnabar) ถือเป็นของหายากและมีราคาแพง เป็น
วัตถุดิบสำ�คัญในการนำ�มาผสมกับยางรักให้ยางรักสีดำ�
ก็จะกลายเป็นสีแดง แล้วจึงนำ�มาทาเป็นชัน้ สุดท้าย หรือ
นำ�มาเขียนเป็นลวดลายตกแต่งเครือ่ งเขิน ซึง่ อาจกล่าวได้
ว่า ชาด เป็น นางเอก ที่สำ�คัญในการทำ�เครื่องเขินเพราะ
ทำ�ให้ให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง
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เครื่องเขินของเก่าที่เขียนลายได้ละเอียดเล็กมาก ลากหางเส้นเล็ก
และยาว จะเห็นสีเหลืองๆแทรกในบางส่วน นั่นคือการใช้รงค์
หรือสีเหลืองแต้มแทรกเข้าไป

ตัวอย่างเครื่องเขินที่ลงพื้นสีดำ�เรียบร้อย
พร้อมที่จะแต้มดอกเขียนลาย

การเขียนโครงสร้างลายก่อนเขียนลายละเอียด
ก็ช่วยให้การออบแบบลวดลายสวยงามขึ้น

การลากหางให้ยาวและเส้นเรียวแหลม เว้นระยะห่างแต่ละเส้นและ
แต่ละกลีบให้พอดีเท่าๆกัน ทำ�ให้ลายมีความงดงาม แสดงถึงความ
ชำ�นาญและเด็ดขาดในการตัดสินใจตวัดลายากเส้น

เป็นทีท่ ราบกันดีอยูแ่ ล้วว่า ในทางภาคเหนือหรือทาง
ล้านนาจะเรียกเครือ่ งเขินว่า ครัวฮัก ครัวหาง ซึง่ เรียกตาม
การนำ�รัก(ฮัก) ชาด(หาง) มาทาตกแต่งงานหัตถกรรมนัน้ ๆ
ให้เกิดเป็นสีดำ�แดงตัดกันไปตามแต่ช่างจะสร้างสรรค์ให้
เกิดความสวยงาม
การตกแต่งเครื่องเขินเป็นขั้นตอนท้ายๆ ก่อนที่จะ
พร้อมนำ�ไปใช้งาน การตกแต่งนั้นมีหลากหลายเทคนิค
มาก ขึน้ อยูก่ บั รสนิยมของผูส้ งั่ ทำ�และช่างผูส้ ร้างสรรค์ผล
งาน เช่น การขูดพืน้ ผิวบนเครือ่ งเขินให้เป็นลวดลายโดยใช้
เหล็กแหลมขูด การแต้มสีชาดโดยใช้พกู่ นั การฝังวัสดุอนื่ ๆ
เช่น แก้วจืน ฝังลงไปบนพื้นชิ้นงาน การปิดทองคำ�เปลว
และการกดพิมพ์ลายหรือการปั้นลายประดับ เป็นต้น

มาแต้มดอกเขียนลายเครื่องเขินกันเถอะ
ผมเชื่อแน่ว่ามีหลายท่านที่ชื่นชอบในความงามของ
ลาดลายที่ปรากฏบนตัวเครื่องเขิน และสนใจอยากจะรู้
ว่ามีวิธีการทำ�อย่างไร ลองมาทดลองและเรียนรู้กันครับ
อย่ า งที่ ก ล่ า วไปข้ า งต้ น นะครั บ ว่ า การตกแต่ ง
เครื่องเขินมีหลากหลายเทคนิค แต่เทคนิคที่ผมจะนำ
เสนอนี้เป็นเทคนิคที่อ าจกล่าวได้ว่าง่ายที่สุด หาวัสดุ
อุปกรณ์ได้ทว่ั ไป คือเทคนิคการ แต้มดอกเขียนลาย ด้วย
พู่กันนั่นเองครับ ในการทดลองเรียนรู้นี้เราจะใช้สีนํ้ามัน
แทนรักและชาดจริงๆก่อนนะครับ เพราะว่ามีราคาแพง
ดังที่กล่าวไว้แล้วและประการที่สำคัญคือ ท่านอาจแพ้รัก
หรือถูกรักกัดได้ เป็นอันตรายครับ ไว้เชียวชาญชำนาญ
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ลายจุดไข่ปลา ลายเส้นเชือก ลายหยดนํ้า หรือแม้การลากเส้นขอบเล็กๆ หรือหนาๆ ก็นำ�มาใช้ตกแต่งได้
ตามที่เห็นว่างามแต่ต้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเขียนลาย

ก่อนค่อยขยับเป็นใช้รักจริงชาดจริงนะครับ ซึ่งสีนํ้ามัน
ก็ มี คุ ณ สมบั ติ ใ กล้ เ คี ย งกั บ รั ก แต่ ถึ ง อย่ า งไรก็ ต ามก็ สู้
รักแท้ชาดแท้ไม่ได้อยูด่ ใี นเรือ่ งของคุณภาพ ความทนทาน
แต่ ณ ตอนนี้เราจะใช้สีนํ้ามันฝึกหัดเขียนลายกันก่อน
นะครับ
เอ้า! มาเริ่มกันดีกว่าครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้
1. วัสดุที่จะนำมาเขียนลายเช่น ขันหมาก ขันแอว
ให้ ท าสี ล งพื้ น จนเรี ย บเสร็ จ แล้ ว พร้ อ มที่ จ ะเขี ย นลาย
ได้ หรือหากจะทดลองลองดูก่อนก็ใช้วัสดุอะไรก็ได้ครับ
เช่นกระดาษแข็งสีดำ หรือนำสีนํ้ามันสีดำมาทาแผ่นไม้
หรือกระดาษแข็งทิ้งไว้ให้แห้ง ก็นำมาทดลองใช้ได้ครับ
2. พู่กัน ควรใช้พู่กันกลม ขนาดเล็ก เบอร์ศูนย์ (0)
หรือ ศูนย์พิเศษ (00) ตามแต่ความถนัด การใช้พู่กันเบอร์
เล็กจะช่วยให้การเขียนลายมีความละเอียด สามารถลาก
หางยาวได้ดี หางยิ่งยาวยิ่งเล็กก็ยิ่งสวยครับ
3. สีนํ้ามัน หาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไป ให้
ซื้อ สีดำ แดง เหลือง โดยใช้สีดำนำมาทาเป็นสีพื้นใช้แทน
รัก สีแดงใช้แทนชาด ส่วนสีเหลืองก็ใช้ครับ แต่จะเอามา
ทำไมครับ? เพราะว่า หนึ่ง. เอาไว้ผสมกับสีแดง ใช้เพียง
เล็กน้อย เพื่อให้สีแดงนั้นออกสีส้มนิดๆ จะทำให้สีแดง
ดูสว่างขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความชอบส่วน
บุ ค คลนะครั บ ว่ า ชอบสี แ ดงแบบใด สอง. สี เ หลื อ งนั้ น
ใช้แทนรงค์ได้ โดยนำสีแดงมาผสมเจือไปเล็กน้อยเพื่อ
มิให้สีเหลือง เหลืองสดจนเกินไป นำสีเหลืองนี้มาแต้มลาย
บางจุดบางตำแหน่งได้ครับ ตามแบบของโบราณที่มีการ
ใช้สีรงค์หรือสีเหลืองแต้มส่วนต่างๆ แทรกส่วนที่เป็นลาย
สีแดง

4. นํ้ามันสน ใช้เป็นตัวทำ�ละลายสีนํ้ามันไม่ให้หนืด
มากเกินไป
5. ทินเนอร์ ใช้ส�ำ หรับทำ�ความสะอาดล้างสีนาํ้ มันให้
สะอาดหมดจดออกจากพู่กันได้ดี
6. นํ้ายาล้างจาน ใช้สำหรับทำความสะอาดล้าง
ทินเนอร์ออกจากพู่กัน เมื่อเช็ดพู่กันให้แห้งแล้วขนพู่กัน
ก็จะกลับมานุ่มตามเดิม แต่หากไม่ล้างด้วยนํ้ายาล้าง
จาน ขนพู่กันอาจแข็งขึ้นเล็กน้อยและทำให้ใช้การไม่
สะดวกเท่าที่ควร
7. ภาชนะเล็กๆ เช่น ถ้วยหรือจานสีเล็กๆ ไว้สำ�หรับ
ตักสีแบ่งออกมาจากกระป๋องสีใหญ่ เพื่อสะดวกในการ
ใช้งาน
8. ผ้าปิดจมูก หน้ากากอนามัย หรือ หน้ากากกัน
สารพิษ (ก็ยิ่งดีครับ) เนื่องจากสีนํ้ามันมีสารระเหย และมี
กลิ่นฉุนมาก สามารถทำ�ให้วิงเวียนศีรษะได้
ขั้นตอนเริ่มแรกในการแต้มดอกเขียนลายเครื่อง
เขินล้านนา
1. ผมแนะนำให้ศึกษาดูลักษณะลวดลายเครื่องเขิน
จากงานโบราณเสียก่อน ยิ่งดูมากก็ยิ่งรู้มากและที่สำคัญ
คือเข้าใจมากยิ่งขึ้น ท่านอาจค้นคว้าทางอินเทอร์เน็ต
หรือไปศึกษาตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆ บันทึกรูปภาพลาย
เครื่ อ งเขิ น ต่ า งๆนั้ น ไว้ แล้ ว จั ด ทำเป็ น แฟ้ ม ลวดลาย
เครื่องเขินยิ่งถ้ารู้แหล่งที่มาของเครื่องเขินนั้นว่ามาจากที่
ใดก็ควรระบุไว้ดว้ ย ทำให้ทราบทีม่ าทีไ่ ปและตอบคำถาม
ของผู้อื่นได้นะครับ
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ซองเทียนหรือกล่องใส่เทียนเขียนลวดลาย
ในรูปแบบของทางไทใหญ่ ไทเขิน

พับสาหรือปั๊บสา หน้าปกตกแต่งด้วยหงส์ไป่คอและนกหัสดีลิงค์ไป่คอ
ประกอบลายพฤกษา เขียนด้วยสีสามสีคือ สีแดง (เลียนแบบชาด)
สีเหลือง(เลียนแบบรงค์) และสีนํ้าตาล(เรียนแบบสีรักก้นกว่าง)

2. เมื่อท่านมีแฟ้มสะสมลวดลายเครื่องเขินแล้ว ผม
เชื่อแน่ว่าจะต้องมีลายใดลายหนึ่งที่ท่านชอบเป็นพิเศษ
หรืออาจเลือกลายที่ท่านคิดว่าเหมาะสมสำหรับท่านเอง
ในการฝึกหัด แล้วเลือกลายนั้นแหละครับมาเป็นครูแม่
แบบลายของเรา
3. ก่อนการเริ่มลงมือหัดเขียนลายผมขอแนะนำให้
ท่าน นำดอกไม้ ธูปสามดอก เทียนหนึ่งคู่ หรือดอกไม้
ธู ป เที ย นตามแต่ นิ ย มของท่ า น นำใส่ ไว้ ใ นพาน แล้ ว
ยกขึ้นเหนือศีรษะ ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ ครูบาอาจารย์แต่โบราณที่ได้สร้างสรรค์ผลงาน
ให้เป็นมรดกของชาติ โปรดช่วยมาประสิทธิ์ประสาท
วิชาให้เข้าใจการเขียนลายเครื่องเขิน ให้เกิดความสำเร็จ
ตามแต่ท่านอธิฐาน ถือเป็นการไหว้ครูก่อนนะครับ
4. สีที่เราจะนำมาเขียน เป็นสีนํ้ามันสีแดง ซึ่งได้
กล่าวไปแล้วเบื้องต้น สีนํ้ามันที่จะเขียนลายได้ดีควรไม่
เหนียวหนืดมากเกินไป เพราะจะทำให้ลากเส้นเขียน
ลายลำบาก ขาดช่วง ไม่พลิ้ว ดังนั้นควรใช้นำมันสนเป็น
ตัวทำละลายโดยตักสีแดงใส่ในภาชนะเล็กๆ พอประมาณ
แล้วผสมด้วยนํา้ มันสนเล็กน้อย คนให้เข้ากัน แล้วทดสอบ
โดยการเอาปลายพู่กันเล็กลองจุ่มลงไปแล้วยกขึ้น หาก
ผสมนํ้ามันสนมากก็จะทำให้สีเจือจางเกินไป สีจะหยด
ลงเร็วเหมือนนํ้า เวลาเขียนสีก็จะจางและที่สำคัญคือไม่
สามารถควบคุมรูปทรงได้ง่ายเพราะเจือจางมากไปสีจะ

แตกกระจายไม่ได้รูปทรงตามที่ต้องการ แต่หากว่าผสม
สีให้หนืดพอดีพอทดสอบโดยการยกปลายพู่กันขึ้น สีก็
จะหยดลงอย่างช้าๆ หรืออาจไม่หยดลงมาแต่ไหลติดมา
รวมกันที่ปลายพู่กันก็ถือว่าใช้ได้ อย่างไรก็ตามก็ขึ้นอยู่
กับการเรียนรู้และประสบการณ์ของแต่ละท่านที่จะใช้
ความหนืดของสีระดับใดนะครับ
5. การแต้มดอกแต้มลาย ควรกำหนดตัวโครงสร้าง
หลักของลายก่อน โดยแบ่งระยะห่างให้พอดี เหมาะสม
กับวัสดุที่นำมาเขียน อาจกำหนดเป็นตัวดอกใหญ่ไว้เป็น
หลักทีว่ างระยะห่างให้เท่ากันอย่างพอดี เพือ่ ให้เกิดความ
สวยงาม
6. การแต้มดอกแต้มลายเครื่องเขิน จะคล้ายรูป
ทรงของกลี บ ดอกไม้ เริ่ ม แรกอาจทำเป็ น รู ป ดอกไม้ สี่
กลี บ ขณะที่ เขี ย นลายนั้ น ควรกลั้ น หายใจชั่ ว ขณะจะ
ช่วยให้มือไม่สั่นเขียนลายได้ดีขึ้นแล้วใช้ปลายพู่กันแต้ม
ลงไปเป็นจุดจากนัน้ ลากปลายพูก่ นั เข้ามาหาตัวเองพร้อม
กับค่อยๆยกปลายพู่กันขึ้นอย่างรวดเร็ว การยกปลาย
พู่กันขึ้นนี้จะช่วยให้เกิดเป็นลักษณะเส้นหางยาวเล็กๆ
ทีป่ ลายหัวจะใหญ่แล้วค่อยๆ ยาวเรียวเล็กลงปลายแหลม
ในส่วนหาง แล้วจึงลากเส้นใหม่โดยให้ปลายพู่กันจุดลง
ไปติดกับส่วนหัวของเส้นแรก แล้วลากปลายพู่กันเช่น
เดียวกันกับเส้นแรก เว้นระยะห่ างแต่ละเส้นให้เท่ าๆ
กันพอดี ไม่ห่างมากก็จะงดงาม จะลากกี่เส้นก็ได้ตาม
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ผู้เขียนกำ�ลังเขียนลายประดับขันหมาก การเขียนลาย ควรเขียนในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก

ความต้ อ งการและตามความเหมาะสมที่ เ ห็ น ว่ า งาม
จากนั้นมาตกแต่งส่วนของปลายกลีบโดยเขียนพู่กันให้
เป็นกลีบปลายมนหรือปลายแหลมหรือปลายมีหยักแบบ
มน แบบแหลมก็ตามความชอบครับ ทำให้ครบจำนวน
กลี บ รู ป ดอกไม้ ต ามที่ ต้ อ งการ อาจเติ ม ลายจุ ด เล็ ก ๆ
ตรงกลางเป็นเกสรของดอกไม้เท่านี้ก็ดูงามดีครับ
การแต้มดอกเขียนลายเครื่องเขินครั้งแรกอาจเกิด
ความรู้ สึ ก ท้ อ ครั บ เช่ น อาจทำไม่ ไ ด้ ดี ไม่ ก ล้ า ทำบ้ า ง
กลัวเสียบ้าง จงอย่าได้กลัวครับ ยิ่งทำเรายิ่งรู้และเข้าใจ
เกิ ด การเรี ย นรู้ แ ละการพั ฒ นาด้ ว ยตนเองเพี ย งแค่ มี
ใจรักและอยากทำ ผมเชื่อแน่ว่าทุกๆ ท่านจะประสบ
ผลสำเร็จหากหมัน่ ฝึกฝน ทำบ่อยๆ ก็จะเกิดความชำนาญ
ทำอย่างตั้งใจและสนุกกับการเขียนลาย หากนึกไม่ออก
ว่ า จะเขี ย นลายแบบไหนดี ออกแบบไม่ ถู ก ใจตนเอง
ให้ลองกลับไปทำในขั้นตอนข้อที่หนึ่งครับ กลับไปดูงาน
เก่ า ของโบราณ หรื อ ไปศึ ก ษาลั ก ษณะลวดลายตาม
วั ด วา สิ่ ง เหล่ า นี้ ช่ ว ยได้ ม ากครั บ ช่ ว ยเปิ ด โลกทั ศ น์

มุมมองใหม่ๆ เกิดแรงบันดาลใจใหม่ๆ เสมอ แล้วเราจะ
มาความสุขมากๆ ครับผม
สุ ด ท้ า ยนี้ ผมขอขอบพระคุ ณ ทางสำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นอย่างสูง ที่ได้
ให้โอกาสกระผมเขียนบทความนี้ ซึ่งอาจเป็นเศษเสี้ยว
เล็กๆของฟันเฟืองหนึง่ ในการทีจ่ ะพยายามสืบทอดศิลป
วั ฒ นธรรมล้ า นนาด้ า นการแต้ ม ดอกเขี ย นเขี ย นลาย
เครื่องเขินให้สืบอยู่ หวังว่าอาจเกิดประโยชน์และเกิด
แรงบันดาลใจต่อท่านที่สนใจในเรื่องการแต้มดอกเขียน
ลายเครือ่ งเขิน ไม่มากก็นอ้ ย และหากบทความนีม้ คี วาม
ผิดพลาดประการใด กระผมขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียง
ผู้เดียวและพร้อมนำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป ขอขอบ
พระคุณทุกท่านมากครับ
นายณรงค์เดช ดอกแก้ว จบการศึกษาด้านศิลปะที่
คณะวิจิตรศิลป์ (ศิลปะไทย) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ปั จ จุ บั น ตำแหน่ ง ครู (ค.ศ.1) โรงเรี ย นพิ ไ กรวิ ท ยา
อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร
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จิตรกรรมพับสาลักษณะอุโบสถล้านนา
ฉบับวัดพระหลวง เมืองแพร่
เรื่อง: ภูเดช แสนสา1

จิตรกรรมหรือที่ศัพท์ช่างล้านนาเรียกว่า “รูปแต้ม”
(ออกเสียง “ฮูบแต้ม”) มีหลากหลายรูปแบบ ทัง้ จิตรกรรม
บนฝาผนังอุโบสถวิหาร จิตรกรรมบนผืนผ้าที่เรียกว่า
“พระบฏ” หรือ “ตุงคร่าว” รวมถึงจิตรกรรมบนพับสา
ทีผ่ เู้ ขียนได้น�ำ มาเสนอในบทความฉบับนี้ ซึง่ จิตรกรรมบน
พับสาจะมีลกั ษณะพิเศษคือพบจำ�นวนน้อยเมือ่ เทียบกับ
จิตรกรรมบนฝาผนังและบนผืนผ้า เนื่องจากพับสาส่วน
ใหญ่จะเน้นการเขียนบันทึกเรื่องราวต่างๆ มากกว่าการ
วาดภาพ หากมีการวาดภาพประกอบก็เป็นภาพลายเส้น
ดังนั้นนานครั้งจึงจะพบจิตรกรรมภาพเขียนสีบนพับสา
โดยพับสาฉบับนี้เป็นของวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง
อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่
เหตุ ที่ พั บ สาฉบั บ นี้ มี ภ าพจิ ต รกรรมประกอบ
เนื่องจากกล่าวถึงลักษณะอุโบสถรูปแบบต่างๆ จำ�นวน
ถึง 87 ลักษณะ ซึ่งอุโบสถนั้นมีความสำ�คัญด้วยเป็น
ที่ประกอบพิธีสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จึงกล่าวได้
ว่ า อุ โ บสถมี ค วามสำ � คั ญ ต่ อ ผู้ ค รองเพศเป็ น พระภิ ก ษุ
สงฆ์อย่างยิ่ง ด้วยต้องใช้ทั้งเป็นที่อุปสมบทและใช้สวด

ปาติโมกข์ของคณะสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนในช่วงเข้าพรรษา
ตลอดระยะเวลา 3 เดือนที่เรียกว่า “ลงโบสถ์” โดย
เฉพาะการอุปสมบทหากอุโบสถที่ประกอบพิธีกรรมนั้น
ไม่ถกู ต้องตามหลักลักษณะการปลูกอุโบสถ ก็ถอื ว่าบุคคล
ผู้บวชนั้นยังไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นจึงมีการวาดภาพ
ประกอบเพื่อให้เห็นภาพลักษณะของอุโบสถแต่ละรูป
แบบได้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อป้องกันการเข้าใจคลาดเคลื่อน
ผูว้ าดภาพยังได้เขียนกำ�กับคำ�อธิบายลักษณะอุโบสถด้วย
อักษรธรรมล้านนาประกอบไว้อีกด้วย จิตรกรรมพับสา
ฉบับนี้ไม่ปรากฏนามผู้วาดภาพ สันนิษฐานว่าผู้วาดภาพ
คือครูบาไชยลังการ์ (ครูบาคำ�ตั๋น พ.ศ.2406 - 2476)
อดี ต เจ้ า อาวาสวั ด พระหลวง (พ.ศ.2428 - 2476)
เนื่ อ งจากครู บ าไชยลั ง การ์ เป็ น ครู ช่ า งทางด้ า นการ
ก่อสร้างอุโบสถวิหาร ศาลาบาตร หอธรรม (หอพระ
ไตรปิฎก) ธรรมาสน์ หอระฆัง รวมถึงการหล่อโลหะสร้าง
พระพุทธรูปและระฆัง2
พับสาฉบับนีผ้ เู้ ขียนพบเมือ่ ลงพืน้ ทีส่ �ำ รวจอ่านจารึก
ฐานพระพุทธรูปไม้ ของวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง

1 อาจารย์ประจำ�หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
2 “ตำ�นานวัดหลวงเมืองมาน” อ้างในภูเดช แสนสา, คร่าว กฎหมาย จารีต ตำ�นาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา, (เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง,
2556), หน้า 92 - 95.

ร่มพยอม 31

ภาพปริศนาธรรมพระภิกษุถือไม้เท้าและชายสูบบุหรี่

ภาพปริศนาธรรม

อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้กับศูนย์โบราณคดีภาค
เหนือ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 เมษายน พ.ศ.2554 พับสามีการวาดภาพ
จิตรกรรมจำ�นวน 34 หน้าพับสา (มีเว้นไว้ไม่วาดภาพ 1
หน้าพับสา) แต่ละหน้าจัดแบ่งกลุ่มภาพออกเป็น 2 - 4
ส่วน และแต่ละส่วนจัดแบ่งโดยใช้วิธีขีดเส้นแบ่งหรือ
เว้นช่องระยะห่างระหว่างแต่ละกลุ่มภาพ ใช้สีฝุ่นระบาย
สีที่ใช้มีจำ�นวน 10 สี ได้แก่ สีนํ้าเงิน สีฟ้า สีแดง สีเขียว
สีเหลือง สีส้ม สีนํ้าตาล สีขาว สีดำ� และบางส่วนที่เน้น
เป็นสำ�คัญผู้วาดภาพจะให้เป็นสีทองที่เกิดจากการติด

ทองคำ�เปลว ส่วนที่เป็นสีเทา เช่น กระเบื้องดินขอหรือ
แป้นเกล็ดมุงหลังคาอุโบสถจะไม่ระบายสีลงไป แต่ใช้สี
จากพืน้ กระดาษพับสาแทน สีทใี่ ช้เป็นสีหลักในจิตรกรรม
มี 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีนํ้าเงิน จึงทำ�ให้
ภาพองค์รวมมีโทนสีที่สดใสและมีความจัดจ้าน
ลักษณะของการวาดลักษณะอุโบสถจัดแบ่งกว้างๆ
ได้ 2 วิธีคือ วาดภาพเป็นอุโบสถทั้งหลังและวาดเป็น
แผนผัง หากจัดแบ่งละเอียดลงไปได้ 3 วิธีคือ วาดภาพ
เป็นอุโบสถทั้งหลัง วาดเป็นแผนผังระบายสี และวาด
เป็นแผนผังลายเส้น ดังนั้นจากรูปภาพลักษณะอุโบสถ
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ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถทั้งหลัง
มีอักษรธรรมล้านนาอธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “ปัพพตะรุกขะอุโปสถะ”
ขวาบน “จตุโปขรณีอุโปสถะทเวรุกขาอุ
โปสถะ”
ซ้ายล่าง “ปัพพตะเอกะรุกขะอุโปสถะแล”
และขวาล่าง “คีรียะอุโปสถา”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถทั้งหลัง มีอักษรธรรมล้านนา
อธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “ทเวรุกขะปัพพตะอุโปสถะแล”
ขวาบน “จตุปัพพตะอุโปสถะแล”
ซ้ายล่าง “คูหาปัพพตะขัณฑะอุโปสถา”
และขวาล่าง “จตุปัพพตะโปกขรณีอุโปสถะ”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ
มีอักษรล้านนาอธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “จตุเวฬุวันนะอุโปสถะ”
ขวาบน “เอกะสมุททะอุโปสถะ”
ซ้ายล่าง “เตวารีอุโปสถะ”
กลาง “เอกะรุกขาขัณฑะอุโปสถะ”
และขวาล่าง “ปริเอกะรุกขาอุโปสถา”
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ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ
มีอักษรล้านนาอธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “เอกะรุกขาปะรุอุโปสถะ”
ขวาบน “ทเวรุกขาภูมมะอุโปสถะ”
ซ้ายล่าง “เอกะปัพพตะคูหาอุโปสถะ”
และขวาล่าง “สมุททะปัพพตะคูหาอุโปสถะ”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถและผังอุโบสถ
มีอักษรล้านนาอธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ”
กลางบน “ทเวปัพพตะภูมมิอุโปสถะ”
ขวาบน “จตุสะรุนะสมุททะอุโปสถะ”
ซ้ายล่าง “ปะรุปปิตะขัปปิยะรุกขะอุโปสถะ”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ
มีอักษรล้านนาอธิบายกำ�กับ
ภาพบน “จตุปัพพตะมาสมุททะอุโปสถะ”
ซ้ายล่าง “จตุปะรุกขัณฑะอุโปสถะ”
กลางล่าง “ปะรุขัณฑะอุโปสถะ”
และขวาล่าง “ปริสุทธอุโปสถะ”
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ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นผังอุโบสถ
มีอักษรล้านนาอธิบายกำ�กับ
ซ้ายบน “ภูมมขัณฑอัฏฐะอุโปสถะ”
ขวาบน “อัฏฐเอกรุกขาปัลลังกังอุโปสถะ”
ซ้ายล่าง “อัฏฐรุกขภูมมะอุโปสถะ”
และขวาล่าง “จตุภูมมปันนขัณฑอุโปสถา”

ทั้งหมดจำ�นวน 87 ภาพ สามารถจัดจำ�แนกการวาดเป็น
ภาพอุโบสถทั้งหลังจำ�นวน 40 ภาพ วาดเป็นภาพแผนผัง
อุโบสถระบายสีจำ�นวน 39 ภาพ และวาดเป็นแผนผัง
อุโบสถแบบลายเส้นจำ�นวน 8 ภาพ ขณะเดียวกันก็มี
การวาดภาพเพื่อลดช่องว่างหรือภาพปริศนาธรรมแทรก
ไว้จำ�นวน 3 จุด คือ หน้าพับสาที่ 2 เป็นภาพพระภิกษุ
ศีรษะล้านมีคิ้วหนวดเคราครองผ้าจีวรสีเหลืองถือไม้เท้า
2 ง่าม หน้าพับสาที่ 19 เป็นรูปชายสวมหมวกเหลือง
นั่งตั่งสูบบุหรี่ 2 ชนิด คือมือขวาถือบุหรี่ขี้โยที่จุดไฟแล้ว
มือซ้ายถือเบ้ามูยา (กล้องยาสูบ) ทีจ่ ดุ ไฟแล้ว มีค�ำ บรรยาย
เป็นอักษรไทยประกอบว่า “คนสูบเบ้าอยา” (คนสูบ
เบ้ายา) และหน้าพับสาสุดท้าย (หน้า 35) วาดภาพชาย
แก่ เ คี้ ย วหมากหลั ง ค่ อ มถื อ ไม้ เ ท้า แล้ ว มี ช ายหนุ่ ม ถื อ
ไม้จิ้มไปที่ก้นชายแก่ ส่วนชายหนุ่มอีกคนใช้มือขวาจับ
ข้อเท้าขวาชายแก่
ภาพรวมลักษณะอุโบสถจัดแบ่งออกเป็นกว้างๆ ได้
2 ประเภท คือ อุโบสถบก (อุโบสถบนบก) กับอุโบสถนํ้า
(อุโบสถกลางนํา้ ) โดยเขตแดนอุโบสถจะใช้ธรรมชาติหรือ
สิง่ ทีม่ นุษย์ประดิษฐ์ขนึ้ เขตแดนตามธรรมชาติ ได้แก่ ภูเขา
มหาสมุทร สระนํ้าตามธรรมชาติ (สระโบกขรณี) นํ้า ถํ้า
โขดหิน และต้นไม้ (ป่าไม้) ส่วนเขตแดนที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้น ได้แก่ หลักหินสีมา (หลักพัทธสีมา) แท่นบัลลังก์
กำ�แพง (รั้ว) และสระนํ้าที่ขุดขึ้น ภาพอุโบสถหรือภาพ
แผนผังอุโบสถในแต่ละภาพ จะมีเขียนคำ�บรรยายด้วย

อักษรธรรมล้านนากำ�กับ เพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจน
ยิ่งขึ้น ยกเว้นเพียง 2 ภาพที่ไม่มีอักษรบรรยาย และบาง
ภาพวาดรูปแบบลักษณะอุโบสถต่างกันแต่มีคำ�บรรยาย
ภาพเหมือนกัน ดังนั้นต้องดูรูปภาพจิตรกรรมประกอบ
กับคำ�บรรยาย จึงจะเข้าใจไม่คลาดเคลื่อนและเห็นภาพ
ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งแต่ละภาพมีคำ�บรรยายชื่อลักษณะ
อุโบสถดังนี้
(1) ปัพพตะขัณฑะสิมมาอุโปสถะแล (2) คีรีรุกขะอุ
โปสถะ (3) ปริสยะวังคะอุโปสถะ (4) สมุททะขัณฑะอุ
โปสถาปัพพตะ (5) จตุอโุ ปสถะโปกขรณี (6) จตุโปกขรณีอุ
โปสถะแล (7) ปัพพตะรุกขะอุโปสถะ (8) ทเวรุกขาอุ
โปสถะ (9) ปัพพตะเอกะรุกขะอุโปสถะแล (10) คีรียะอุ
โปสถา (11) ทเวรุกขะปัตพตะอุโปสถะแล (12) จตุปัพพ
ตะอุโปสถะแล (13) คูหาปัพพตะขัณฑะอุโปสถา (14)
จตุปัพพตะโปกขรณีอุโปสถะ (15) ภูมมะขัณฑะอัฏฐะอุ
โปสถะ (16) อัฏฐะเอกะรุกขาปัลลังกังอุโปสถะ (17)
อัฏฐะรุกขะภูมมะอุโปสถะ (18) อัฏฐะรุกขะภูมมะอุโปส
ถะ (19) จตุภมู มะปันนะขัณฑะอุโปสถะ (20) จตุโปกขรณี
จตุขัณฑะอุโปสถะ (21) จตุโปกขรณีจตุขัณฑะอุโปสถะ
(22) จตุวารีอุโปสถะ (23) ทเวรุกขาอุโปสถะ (24) ปริ
สัตตะอุโปสถะ (25) จตุภมู มิสทุ ธิอโุ ปสถะ (26) จตุเวฬุวนั
นะอุโปสถะ (27) เอกะสมุททะอุโปสถะ (28) เตวารีอุ
โปสถะ (29) เอกะรุกโขขัณฑะอุโปสถะ (30) ปริเอกะ
รุกขาอุโปสถะ
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(31) เอกะรุ ก ขาอุ โ ปสถะ (32) สั ต ตะภู ม มิ
อัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (33) ทเวรุกขาอุโปสถะ (34) ปริ
ญญัมมะอุโปสถะ (35) จตุสมุททยะรุกขะอุโปสถะ (36)
จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (37) จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะ
อุ โ ปสถะ (38) ทเวปั พ พตะภู ม มิ อุ โ ปสถะ (39) จตุ
สรุนะสมุททะอุโปสถะ (40) ปะรูปปิตะขัปปิยะรุกขะอุ
โปสถะ (41) จตุภูมมะเอกะรุกขะอัฏฐะอุโปสถะ (42)
อั ฏ ฐะขั ณ ฑะจตุ ภู ม มิ อุ โ ปสถะ (43) จตุ ภู ม มะเอกะ
รุกขะอัฏฐะอุโปสถะ (44) เอกะสมุททะคูหาปัพพตะอุ
โปสถะ (45) ปริ สุ ท ธกั ม พลสะภู ม มะอุ โ ปสถะ (46)
จตุสมุททะอุโปสถะ (47) เอกะภูมมะเอกะรุกขะอุโปส
ถะ (48) มหาสมุ ท ทะอุ โ ปสถะ (49) จตุ ภู ม มะ
โภคะขัณฑะอัฏฐะอุโปสถะ (50) จตุภูมมะเอกะสมุททะ
อุโปสถะ (51) ติรกุ ขะอุโปสถะ (52) จตุภมู มะอัฏฐะขัณฑะ
อุโปสถะ (53) จตุภูมมิเคหะอุโปสถะ (54) วังคะสมุททะ
อุโปสถะ (55) จตุภูมมิมิระอัฏฐะขัณฑะกัปปิยะอุปิสสา
อุโปสถะ (56) จตุภูมมิสัพพะอุโปสถะ (57) จตุภูมมะ
อัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (58) กัปปิยะทเวภูมมะอุโปสถะ
(59) มาทะสมุ ท ทะอุ โ ปสถะ (60) ทเวภู ม มะปั ญ จะ
อุโปสถะ
(61) จตุภูมมะอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (62) จตุภูมมะ
เสละขัณฑะอุโปสถะ (63) ภูมมิมะระกาอุโปสถะ (64) สะ
ภูมมะอุโปสถะ (65) จตุสมุททะอุโปสถะ (66) ปริสุทธะ
สัมมาอุโปสถะ (67) คูหาสมุททะอุโปสถะ (68) คูหาปัพพ
ตะอุโปสถะ (69) ปัพพตะขัณฑะอุโปสถะ (70) เอกะรุกข
ะปัพพตะอุโปสถะ (71) ปัพพตะสยะเอกะรุกขะอุโปสถะ
(72) จตุภูติขัณฑะอุโปสถะ (73) จตุภูมมะอหะ (74) ทเว
ภูมมะติขณ
ั ฑะอุโปสถะ (75) ทเวภูมมิทเวขัณฑะอุโปสถะ
(76) จตุภูมมะเอกะรุกขะอุโปสถะ (77) จตุภูมมิอัฏฐะรุก
ขัณฑะอุโปสถะ (78) จตุภูมมิอัฏฐะรุกขาอุโปสถะ (79)
จตุปัพพตะมาสมุททะอุโปสถะ (80) จตุปะรุกขะขัณฑะอุ
โปสถะ (81) ปะรุขัณฑะอุโปสถะ (82) ปริสุทธะอุโปสถะ
(83) เอกะรุกขาปะรุอุโปสถะ (84) ทเวรุกขาภูมมะอุโปส
ถะ (85) เอกะปัพพตะคูหาอุโปสถะ (86) สมุททะปัพพตะ
คูหาอุโปสถะ และ (87) ปริขัณฑะเสมาอุโปสถะ3
ส่ ว นทางด้ า นลั ก ษณะสถาปั ต ยกรรมผู้ ว าดไม่ ไ ด้
คำ�นึงถึงความถูกต้องตามสัดส่วน และความถูกต้องตาม
โครงสร้ างทางสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่ว าดเป็นภาพ

อุโบสถหลังคาชั้นเดียวไม่มีซด (ซ้อนชั้น) มีเพียงบางภาพ
ที่มีหลังคาแบบ 2 ซด 3 ซด หรือหลังคามียอดปราสาท
บางหลังประดับด้วยช่อฟ้า ป้านลมและหางวัน (หางหงส์)
แต่บางหลังได้วาดยอดหลังคาอุโบสถเป็นกาแลแบบเรือน
ล้านนา มีหน้าแหนบ (หน้าบัน) วาดเป็นแบบหน้าจั่ว
เรือนรูปรัศมีพระอาทิตย์ ซึ่งยังไม่เคยพบอุโบสถรุ่นเก่าที่
สร้างขึ้นจริงมีกาแลเป็นองค์ประกอบทางสถาปัตยกรรม
ดังนั้นกล่าวได้ว่าภาพจิตรกรรมนี้ ผู้วาดวาดภาพไว้เพื่อ
เป็นแบบหมายจำ�ลักษณะอุโบสถที่มีจำ�นวนมากหลาก
หลายรูปแบบ แต่ไม่ได้เน้นความถูกต้องตามสัดส่วนและ
ความถูกต้องตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม
ลักษณะลายเส้นของภาพมีความเคลื่อนไหวสูง โดย
เฉพาะภาพแม่นํ้า สระนํ้า ภูเขา โขดหิน และต้นไม้ ที่ตาม
ธรรมชาติมรี ปู ร่างลักษณะอิสระ กรณีของภาพแม่นาํ้ และ
สระนํา้ ผูว้ าดสร้างความเคลือ่ นไหวโดยทำ�เป็นลายเส้นโค้ง
ครึง่ วงกลมทำ�ให้เกิดเป็นคลืน่ ภูเขาหรือโขดหินจะวาดให้มี
รูปร่างคดโค้งไม่เป็นระเบียบแล้วระบายด้วยสีนาํ้ เงิน สีฟา้
หรือสีเทา บางภาพแทรกสีเขียวคล้ายตะไคร่นาํ้ ทีเ่ กาะบน
โขดหิน บางภาพก็แทรกสีนํ้าตาล สีเหลือง และสีขาวเพื่อ
ให้โขดหินดูมหี ลายเฉดสีตามธรรมชาติ ส่วนต้นไม้มกี งิ่ ก้าน
สาขาคดโค้งแผ่ออกไปอย่างอิสระลำ�ต้นระบายด้วยสีแดง
เข้มหรือสีฟา้ ใบไม้จะใช้พกู่ นั จิม้ ให้เกิดจุดบนพืน้ ภาพสลับ
หลากสี ทั้งสีเขียว สีแดง สีเหลือง ทำ�ให้เกิดภาพต้นไม้มี
ใบสีเขียวไล่เฉดสีและมีดอกผลิบานหลากสีสัน
ภาพจิ ต รกรรมพั บ สาลั ก ษณะอุ โ บสถของวั ด
พระหลวงฉบับนี้ จึงเป็นหนึ่งในภาพจิตรกรรมเขียนสี
บนพับสาของล้านนาที่พบเพียงไม่กี่ฉบับ ผู้วาดวาดภาพ
ขึน้ เพือ่ เป็นแบบหมายจำ� ให้สามารถเข้าใจง่ายเมือ่ ได้อา่ น
อักษรธรรมล้านนาที่อธิบายกำ�กับไว้พร้อมกับดูรูปภาพ
ฝีมือการวาดภาพเป็นแบบพื้นบ้าน มีลายเส้นที่อิสระ
แสดงถึงความเคลื่อนไหวสูง ไม่ได้เน้นความถูกต้องตาม
สัดส่วนและตามรูปแบบทางสถาปัตยกรรม สีทใี่ ช้เน้นโทน
สีฉูดฉานสดใสจัดจ้าน กล่าวได้ว่าจิตรกรรมพับสาฉบับ
นี้มีความงดงามใสซื่อเรียบง่าย ให้ความเป็นสุนทรียภาพ
แบบช่างพืน้ บ้าน ควบคูไ่ ปกับเนือ้ หาทีเ่ ป็นศาสตร์ชนั้ สูง ที่
กล่าวถึงองค์ความรูท้ างด้านลักษณะการสร้างอุโบสถ อัน
เป็นสิง่ ก่อสร้างทีส่ �ำ คัญยิง่ ตามคติในทางพระพุทธศาสนา
ของชาวล้านนา

3 ภูเดช แสนสา (ปริวรรต), พับสาลักษณะอุโบสถล้านนา ฉบับวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง
อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อักษรธรรมล้านนา.
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ตำ�ราดูลก
ั ษณะช้าง
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ1

ในเอกสารโบราณหลายชิ้นที่บันทึกตำ�ราดูลักษณะ
ช้างไว้ให้ได้เห็นอยู่เสมอ อย่างเช่นที่ปรากฏในเอกสาร
โบราณประเภทพั บ สาเล่ ม หนึ่ ง บอกลั ก ษณะมงคล
ช้างอัปมงคลไว้โดยวาดภาพประกอบให้เห็นลักษณะ
ดีชั่วเปรียบเทียบกัน จากนั้นมีคำ�อธิบายรูปร่างลักษณะ
ประกอบ เช่น การกล่าวถึง “ขนคบ” (อ่ าน-ขนก๊บ
คือ ขนสองเส้นที่ขึ้นในขุมขนร่วมกัน) และ “ขวยตุ่ม”
(ตุ่มนูนมีขุย) ดังข้อความว่า
- ขนกลางหัวคบ แพ้ขึดได้ 108 จำ�พวก
- ขนคมกลางหลัง แพ้ขึด 70 จำ�พวก
- ขนท้ายคบ แพ้ภัย 30 จำ�พวก

- ขนท้ายยอย แพ้ภัย 15 จำ�พวก
- ฝาละมีหาง แพ้ภัย 10 จำ�พวก
- ขอยตุ่มจับตาค่ามตีน เพิงเป็นช้างพญาจักก์แล
- (ขวยตุ่ม) จับงวง ค้าขายได้ย้อน
- (ขวยตุ่มจับ) เอ็นหู (ขะ)ใจซื้อปล่อย อยู่ดีนักแล
- ขวยตุ่มจับหาง จำ�เริญลูกเมียดีนักแล
- ขวยตุ่มจับที่ขึ้นที่ลง บ่ดีเอา
- จับที่นั่งหั้นนึ่ง แพ้เจ้าเรือน
- ขวยตุ่มจับหว่างง่ามหัว ท้าวพระยามักกระทำ�โทษ
- จับคิว้ แลนํา้ ตาย้อย มักเป็นทุกข์ นํา้ ตาบ่เหือดหน้า
- จับงวง มักเป็นพยาธิ์

1 หัวหน้าโครงการเผยแพร่ข้อมูลด้านด้านศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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- จับปลายงวง มักเสียของ
แปลความได้วา่ “ขนคบ” ขึน้ กลางหัว มีอ�ำ นาจชนะ
สรรพเสนียดจัญไรได้ 108 ชนิด ขึน้ กลางหลังชนะเสนียด
จัญไรได้ 70 ชนิด ขึ้นบริเวณหลังตอนปลาย ชนะภัย 30
ชนิด ขึน้ ปลายหลังสุด ชนะภัย 15 ชนิด และถ้าขึน้ บริเวณ
ต้นหาง จะสามารถเอาชนะภัยได้ 10 ชนิด
ส่วน “ขวยตุ่ม” ถ้ามีบริเวณตะโพก และเท้าทั้งสี่
ย่ อ มเหมาะที่ จ ะเป็ น ช้ า งคู่ บ ารมี ข องมหาจั ก รพรรดิ์
อยู่บริเวณงวง ย่อมพูนผลต้นการค้าขาย ปรากฏบริเวณ
เอ็นหู กรณีนคี้ วรรีบซือ้ ไปปล่อย จะเกิดผลดีมากนัก หาก
มีบริเวณหาง จะทำ�ให้ครอบครัวของเจ้าของมีความสุข

มีทขี่ นึ้ หรือลง ไม่ควรเลีย้ ง ทีต่ รงทีน่ งั่ ให้ผลร้ายแก่เจ้าของ
อยู่บริเวณกลางศีรษะ มักถูกผู้ใหญ่ทำ�โทษ มีตรงคิ้วและ
มีนํ้าตาไหล เจ้าของเป็นทุกข์จนนํ้าตาไหลตกตลอด อยู่
บริเวณงวง เจ้าของมักเจ็บไข้ได้ปว่ ย และหากมีตรงบริเวณ
ปลายงวง มักทำ�ให้เจ้าของเสียทรัพย์สิน
ทั้งหมดที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างลักษณะเฉพาะ
ขนและตุม่ เท่านัน้ เพราะตำ�ราดังกล่าวยังมีเนือ้ หาอีกมาก
ซึง่ เนือ้ หาบางตอนโบราณท่านกล่าวเป็นศัพท์เฉพาะ ศัพท์
บางศัพท์ยากเกินกว่าจะให้ความหมาย คงให้เวลาในการ
สืบค้นเพื่อถอดรหัสแล้วเผยแพร่ในโอกาสต่อไป
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แสง สีสันกับสุขภาพ
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิร1ิ

รูปที่ 1 แสดงตำ�แหน่งของจักระและสีประจำ�จักระ

“สีสนั บำ�บัด” มาจากภาษาอังกฤษว่า color therapy หรือ chromotherapy ทีถ่ กู จัดว่าเป็นการแพทย์ทาง
เลือกแขนงหนึง่ มีความเป็นมาตัง้ แต่ครัง้ อียปิ ต์เมือ่ 3000
กว่าปีก่อน และเพิ่งจะเป็นที่ฮือฮาในประเทศตะวันตก
โดยเฉพาะหลังจากศตวรรษที่ 19 เป็นต้นมา เนื่องจาก
เป็นทีย่ อมรับกันมากขึน้ เรือ่ ยๆ ว่าสีมผี ลต่ออารมณ์ความ
รู้สึกของคนเราและอาจจะมีผลต่อสุขภาพโดยรวม
1 พญ.ลลิตา ธีระสิริ, บัลวีเวียงพิงคฺ์ศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด

ลองนึกเอาเองว่าหากคุณเข้าไปนั่งในห้องแคบๆ ที่
ทาสีดำ� กับห้องแคบๆ ที่ทาสีขาว อารมณ์ของคุณจะ
แตกต่างกันอย่างไร สีด�ำ อาจจะทำ�ให้เกิดอารมณ์ซมึ เศร้า
งุนงง ทำ�ให้บางคนเกิดมีอาการปวดศีรษะ เนื่องจากรับรู้
ถึงความบีบรัด กดดัน ส่วนห้องสีฟ้าอ่อน หรือสีครีมอาจ
จะให้ความรู้สึกปลอดโปร่ง สบายกว่า
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นักบำ�บัดเชื่อว่าสีต่างๆ มีผลไม่เฉพาะแต่ต่ออารมณ์
หากมี ผ ลต่ อ การทำ � งานของร่ า งกายด้ ว ย เช่ น สี แ ดง
กระตุน้ การไหลเวียนของเลือด สีฟา้ และขาวลดความพลุง่
พล่านของเลือด สีเหลืองทำ�ให้กล้ามเนือ้ ผ่อนคลาย ทัง้ ยัง
สามารถลดอาการอักเสบลง
นอกจากสีสนั แล้ว ศาสตร์แขนงนีย้ งั พ่วงเอาเรือ่ งของ
แสงทีเ่ ป็นสีตา่ งๆ เข้าไปด้วย เนือ่ งจากสีทเี่ รามองเห็นก็คอื
คลืน่ พลังทีม่ คี วามยาวคลืน่ แตกต่างกันของแสงนัน่ เอง ดัง
นั้นคงต้องใช้คำ�ว่า “แสง สีสันบำ�บัด”จึงจะถูกต้อง
สำ�หรับคำ�อธิบายเรื่องสีที่มีผลต่อสุขภาพนั้น สามารถ
อธิ บ ายได้ ด้ ว ยคลื่ น พลั ง สั่ น สะเทื อ น( vibrational
energy) ของแสงสี หรือสีตา่ งๆ ทีส่ ะท้อนออกมา สีตา่ งกัน
จะให้คลื่นพลังสั่นสะเทือนที่ต่างกัน และมีผลต่ออวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกาย และการบำ�บัดที่ไม่เหมือนกัน

ศาสตร์แห่งแสงสีสันในตะวันออก
ในตำ�ราอายุรเวทมีบันทึกกล่าวถึงสีในร่างกายมา
ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนหน้านี้ โดยเสนอออกมาในรูปของ
“จักระ” - จุดสะท้อนของการเคลื่อนไหวตัดกันของ
พลังงานในร่างกาย 7 ตำ�แหน่ง โดยมีการกล่าวถึงสีสัน
ประจำ�จักระต่างๆ ที่แตกต่างกันไป เมื่อใดก็ตามการ
เคลือ่ นของพลังงาน และจักระเกิดความไม่สมดุล ร่างกาย
ก็จะเกิดความผิดปกติ และมีอาการป่วยไข้ สีที่เปล่งออก
มาก็จะไม่สมบูรณ์
ในทางตรงข้าม หากมีการจัดแสงสีที่เหมาะสม สีสัน
เข้มข้น ให้พลังงาน และจักระกลับคืนเป็นปกติ อาการ
ของความเจ็บป่วยก็จะหายไป ดังตารางต่อไปนี้

จักระ

สี

ตำ�แหน่ง

ผลต่อร่างกาย

1

สีแดง

เบอร์ซ่า (ก้นกบ)

ระบบภูมิต้านทาน และความมีชีวิตชีวา

2

สีส้ม

ท้องน้อย

อวัยวะสืบพันธุ์ ไต และอารมณ์

3

สีเหลือง

เหนือสะดือ (ใต้ลิ้นปี่)

ระบบย่อย ระบบขับถ่าย ตับอ่อน และพลังงาน

4

สีเขียว

กลางหว่างอก

การทำ�งานของหัวใจ การไหลเวียนของเลือด

5

สีฟ้า

ลำ�คอ

ไทรอยด์ พาราไทรอยด์

6

สีคราม

หน้าผากระหว่างคิ้ว

ต่อมใต้สมอง และระบบต่อมไร้ท่อ

7

ม่วง

กลางกระหม่อม

ต่อมไพเนียล และการนอนหลับ

สีร้อนสีเย็น
ตามทฤษฎีสี สีแบ่งออกเป็นสีร้อนและสีเย็น ใน
วงการศิลปะและวงการทีม่ กี ารประยุกต์ใช้สเี ช่นในวงการ
ของแฟชั่น การออกแบบผลิตภัณฑ์ งานโฆษณา งาน
ภาพยนตร์ และการตกแต่งภายใน ยอมรับว่าสีมีผลต่อ
อารมณ์ สีสามารถสะกดความสนใจ หรือบอกเล่าเรือ่ งราว
ได้ ผูเ้ ชีย่ วชาญในแต่ละด้านจึงใช้สใี นการกระตุน้ เร้าลูกค้า
ในการเรียกร้องความสนใจ หรือทำ�ให้เกิดความสงบ และ

ทำ�ให้รู้สึกถึงความอ่อนเยาว์
โดยทั่วไปสีร้อนจะให้ความกระปรี้กระเปร่า และสี
เย็นทำ�ให้เกิดความสงบเย็น หากเลือกใช้โทนสีให้เหมาะ
สมก็จะทำ�ให้บรรลุจุดมุ่งหมายของผลงาน ยกตัวอย่าง
เช่นสีในห้องนอนอาจจะเป็นสีฟ้าหรือม่วงอ่อน ถ้าทาสี
ห้องนอนด้วยสีแดง สีชมพูช็อคกิ้งพิ้งก็อาจจะทำ�ให้คน
นอนไม่หลับได้

40 ร่มพยอม

รูปที่ 2 โทนสีร้อน โทนสีเย็น

ในแง่ของสุขภาพ แสงสีจะปรากฎออกมาในรูปของ
ออร่า หรือเป็นแสงสีของพลังงานที่เปล่งออกมาโดยรอบ
ร่างกาย จนสามารถถ่ายภาพออกมา หากใช้คอมพิวเตอร์
คำนวณแสงสีของคนที่ถูกถ่ายภาพ เรียกว่า การถ่าย
ภาพออร่ า หรื อ อาจจะใช้ กล้ อ งเคอร์ เ ลี ย นถ่ า ยภาพ
พลังงานที่อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งการใช้วิธีหลังนี้จะมีราคาแพง
กว่า และการถ่ายภาพก็จะเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติการ
เสียมากกว่า
สำหรับ ออร่า หากสีออกมาเป็นโทนร้อนแสดงว่า
พลังงานถูกปล่อยออกมามาก จากอวัยวะในบริเวณนั้น
เช่นคนนอนไม่หลับอาจจะมีภาพออร่าสีแดงสด หรือ
หากนอนไม่หลับแล้วอ่อนเพลียมาก สีของภาพออร่าก็
จะจางหรือเป็นสีโทนเย็นออกดำ และไม่มีพลัง หาก
ไทรอยด์เป็นพิษออร่าก็จะเข้มมากเป็นโทนร้อน ในทาง
ตรงข้ามหากเป็นโรคไทรอยด์ทำงานไม่เพียงพอ สีก็จะ
ออกในโทนที่เย็นกว่า เป็นต้น
ดังนั้นในอีกโสตหนึ่ง แสงสีสัน อาจจะใช้ในการแยก
โรคได้ดว้ ย เนือ่ งจากสีสามารถบอกอาการหรือการทำ�งาน
ของอวัยวะได้ว่า มีความสมบูรณ์หรือบกพร่องเพียงใด
สีกับสุขภาพ
มีหลายทฤษฎีที่บ่งชี้ว่าสีแตกต่างกันทำ�ให้มีผลต่อ
สุขภาพต่างกัน แต่ละสำ�นักก็จะอ้างอิงและให้คำ�อธิบาย

ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ประสบการณ์ของแต่ละแห่ง
อย่างไรก็ตามมีบางแห่งทีค่ อ่ นข้างจะมีประสบการณ์
และรายงานถึงผลของสีต่อร่างกายน่าสนใจยิ่ง สามารถ
รวบรวมได้ดังต่อไปนี้
สีแดง
ผลต่อสุขภาพของสีแดงมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นให้กระปรี้กระเปร่า ใช้กระตุ้นประสาทได้ดี
เช่น กระตุ้นสายตา ประสาทรับกลิ่น รส ประสาทหู
และประสาทสัมผัส เสริมพลังของตับ โดยเฉพาะใช้กับ
ตำแหน่งใต้ชายโครงขวา เพิ่มเลือด บางสำนักกล่าวว่าใช้
เพิ่มฮีโมโกลบินด้วยซํ้า ใช้รักษาหนองฝีหรือตุ่มนํ้า
สีส้ม
ผลต่อสุขภาพของสีส้มมีดังต่อไปนี้
บำรุ ง ปอด กระตุ้ น การหายใจ โดยใช้ แ สงสี นี้ กั บ
บริเวณหน้าอกและแผ่นหลัง กดการทำงานของต่อมพารา
ไทรอยด์ เพิ่มพลังการทำงานของต่อมไทรอยด์ คลาย
กล้ามเนื้อที่เกร็งตัว โดยใช้แสงสีนี้เหนือบริเวณกล้ามเนื้อ
เพิ่มนํ้านมแม่ โดยใช้แสงสีนี้บริเวณเต้านมทั้งสองข้าง
แก้โรคกระเพาะ แก้คลื่นไส้อาเจียน แก้ท้องอืด โดยใช้
แสงสีนี้บริเวณท้อง
สีเหลือง
ผลต่อสุขภาพของสีเหลืองมีดังต่อไปนี้
เพิ่มกำลังของกล้ามเนื้อ จะทำให้การเคลื่อนไหวมี
แรงขึ้น เพิ่มสมรรภาพของการย่อย เหมาะสำหรับคน
ทีม่ อี าการอาหารไม่ยอ่ ย โดยใช้แสงสีนก้ี บั ช่องท้อง บำรุง
ระบบนํ้าเหลือง ลดการทำงานม้าม เพื่อไม่ให้ทำลาย
เม็ดเลือด โดยใช้แสงสีนบ้ี ริเวณใต้ลน้ิ ปี่ กระตุน้ การทำงาน
ของนํ้าดี บำรุงเส้นประสาท
สีเหลืองมะนาว
ผลต่อสุขภาพของสีเหลืองมะนาวมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นการทำ�งานของสมอง โดยใช้แสงสีนี้ที่หน้า
ผากและท้ายทอย กระตุ้นต่อมไทมัส โดยใช้แสงสีนี้ที่
ทรวงอก ใช้ลดกรด มีฤทธิ์ระบาย ขับเสมหะ เสริมความ
แข็งแรงของกระดูก
สีเขียว
ผลต่อสุขภาพของสีเขียวมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นการทำ�งานของต่อมใต้สมอง โดยวางแสงสี
นี้ที่หน้าผาก ยับยั้งการเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยล้างพิษ
บำ�รุงกล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อในร่างกาย
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รูปที่ 3 ภาพถ่ายออร่า แสดงถึงพลังงานรอบร่างกาย ในรูปแบบของ แสงสีสัน ซึ่งบางครั้งสามารถใช้บอกอาการและพยากรณ์โรคได้

สีเทอร์คอยซ์ หรือสีไข่นกการเวก
ผลต่อสุขภาพของสีเทอร์คอยซ์มีดังต่อไปนี้
สงบประสาท และการทำงานของสมอง สะเทิน
ฤทธิ์ของด่าง เสริมบำรุงการทำงานของร่างกาย บำรุง
ผิวพรรณ
สีฟ้า
ผลต่อสุขภาพของสีฟ้ามีดังต่อไปนี้
แก้คัน แก้อาการระคายเคือง ลดไข้ กระตุ้นให้เหงื่อ
ออก ช่วยปลอบประโลมใจ กระตุ้นต่อมไพเนียล ทำให้
เกิดความมีชีวิตชีวา
สีคราม
ผลต่อสุขภาพของสีครามมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นการทำงานของต่อมพาราไทรอยด์ เหมาะ
กับคนที่มีกระดูกผุ โดยใช้แสงสีนี้ที่ลำคอ กดการทำงาน
ของไทรอยด์ เหมาะกับโรคไทรอยด์เป็นพิษ โดยใช้แสงสี
นี้ที่ลำคอ ลดอาการหายใจเร็ว โดยใช้แสงสีนี้ที่หน้าอก
สงบประสาท ช่วยคลายความตื่นเต้น แก้ปวด ห้ามเลือด
เพิ่มภูมิต้านทาน
สีม่วง
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงมีดังต่อไปนี้
บำรุงม้าม ช่วยสร้างเม็ดเลือดรวมทั้งเม็ดเลือดขาว

โดยใช้แสงสีนี้ที่ใต้ชายโครงซ้าย ลดอัตราการเต้นของ
หัวใจ ในรายที่มีอาการหัวใจเต้นเร็ว กดการทำงานของ
ระบบนํ้าเหลือง โดยเฉพาะในรายที่ภูมิต้านทานไวเกิน
หรือมีอาการภูมิแพ้ บำรุงกล้ามเนื้อ ช่วยนอนหลับสนิท
สีม่วงเฟื่องฟ้า หรือสีม่วงอมชมพู
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงอมชมพูมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นการทำงานของเลือดดำ ช่วยลดความถี่ใน
การปัสสาวะ แก้ไข้มาเลเรีย ช่วยสะกดอารมณ์ สงบ
ประสาท ช่วยนอน แก้ปวด
สีม่วงแดง
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงแดงมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นต่อมหมวกไต ทำให้ทนความเครียดได้ดีโดย
ใช้แสงสีนท้ี บ่ี ริเวณบัน้ เอว ด้านหลัง เพิม่ แรงบีบของหัวใจ
ในรายทีห่ วั ใจเต้นอ่อน โดยใช้แสงสีนท้ี ห่ี น้าอก ขับปัสสาวะ
สร้างสมดุลของอารมณ์ที่แปรปรวน
สีแดงเข้ม
ผลต่อสุขภาพของสีแดงเข้มมีดังต่อไปนี้
กระตุ้นการไหลเวียนของเลือดแดง บำ�รุงไต โดยใช้
แสงสีนี้ที่บั้นเอวด้านหลัง กระตุ้นกำ�หนัด กระตุ้นการมี
ประจำ�เดือน ใช้กบั คนทีม่ เี ลือดประจำ�เดือนออกกระปริบ
ประปรอย

42 ร่มพยอม
วิธีการใช้แสงสีสันเพื่อเสริมสุขภาพ
เท่าที่ถือปฏิบัติกันในสถานที่ต่างๆ พอรวบรวมได้
ว่า ทำได้หลายวิธี คือ
1. ฝึ ก พลั ง รั ง ษี ธ รรม เป็ น การฝึ ก รั บ พลั ง จาก
แสงแดด ซึ่งเป็นวิธีการทางธรรมชาติที่สุด ในตอนเช้า
เพื่อเพิ่มพลังออร่าให้กับร่างกาย
2. ใช้คริสตัลบำบัด เช่น การวางคริสตัลในตำแหน่ง
ของจักระ หรือการใช้วางเหนืออวัยวะที่มีปัญหา การใช้
หินสีเพื่อการบำบัดหรือรัตนชาติบำบัด เช่น ใช้หยกสี
เขียวร้อยเป็นสร้อยคอใส่คลุมจักระที่ 4 หรือจักระกลาง
อกเพื่อรักษาโรคหัวใจ การใช้อะเมอทีสสีม่วงร้อยเป็น
สร้อยวางไว้ใต้หมอนเพื่อทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น เป็นต้น
3. ใช้แสงเทียน แสงไฟ การสร้างบรรยากาศในห้อง
ด้วยแสงสีต่างๆ เปลี่ยนไปตามอาการของผู้ป่วย
4. ใช้เสื้อผ้าสีสันต่างๆ
5. การแช่นํ้าแร่ต่างสีสัน
พลังรังษีธรรม
ถ้าต้องการความมีสุขภาพดี จำเป็นต้องสร้างสมดุล
แห่งพลังสีสันในจักระต่างๆ และสามารถทำได้ โดยการ
ฝึ ก พลั ง รั ง ษี ธ รรม เพื่ อ ที่ จ ะเพิ่ ม พลั ง ในการเยี ย วยา
(healing power) ของร่างกาย ดังนั้นไม่สบายเป็นอะไร
ร่างกายของเราก็สามารถบำบัดด้วยตนเองได้
วิธีการตามที่พระอาจารย์สิงห์ทน นราสโภแนะนำ
ไว้คือการสร้างมโนภาพ อธิษฐานให้เกิดพลังในส่วนต่าง
ๆ ของร่างกายตามจักระทัง้ 7 เป็นการเกิดจักระ กระตุน้
ให้จักระแต่ละตำแหน่งเกิดพลังในการเยียวยา
เริ่มต้นทุกเช้า โดยยืนเหยียบหญ้าเหยียบดินในท่า
ผ่อนคลาย หลับตา เริ่มต้นด้วยการชูมือขึ้นเหนือศีรษะ
ให้รูปแบบของมือเหมือนกับโอบดอกบัวไว้ ให้ระดับของ
มืออยู่ตรงกับกระหม่อม แล้วจินตนาการว่ามีแสดงสีม่วง
จากธรรมชาติ ไ หลผ่ า นจากมื อ ลงสู่ ร่ า งกาย ทำเช่ น นี้
สักพัก หายใจเข้าออกยาวๆ
ต่ อ มาค่ อ ยๆ ลดมื อ ลงให้ อ ยู่ ใ นระดั บ หน้ า ผาก
จินตนาการถึงแสงสีคราม
ลดระดับมืออยู่ที่ลำคอ จินตนาการถึงแสงสีฟ้า
ลดระดับมืออยู่ที่หว่างอก จินตนาการถึงแสงสีเขียว
ลดระดับมือลงอยู่ตรงช่องท้องใต้ลิ้นปี่ จินตนาการ
ถึงแสงสีเหลือง

ลดระดับมือลงอีกตรงกับระดับท้องน้อยจินตนาการ
ถึงแสงสีส้ม
ต่ อ ไปสุ ด ท้ า ย ลดระดั บ มื อ ลงในระดั บ ก้ น กบ
มผัสบริเวณที่เจ็บปวด ไม่สบาย อธิษฐานเอาพลังที่รับ
มาจากธรรมชาติจากจักระต่างๆ มาช่วยบรรเทาอาการ
นั้นๆ
หากฝึกเช่นนี้เป็นประจำ�ในตอนเช้าทุกวัน จะช่วย
ทำ�ให้พลังแสงสีสันจากจักระต่างๆ เข้มแข็ง เกิดพลังใน
การเยียวยาตนเอง สุขภาพโดยรวมก็จะดีขึ้นเอง
สรุป
การใช้ แ สง และสี สั น บำ � บั ด มี ค วามเป็ น มาแต่
โบราณ ทั้งจากตะวันออกกลางและอินเดีย ปัจจุบันถือ
เป็นการรักษาทางเลือกแขนงหนึ่ง เช่นเดียวกับ การใช้
กลิ่นหอมบำ�บัด การออกกำ�ลังกายบำ�บัด ฯ โดยความ
เชื่อที่ว่าพลังงานจากสีสัน ซึ่งก็คือคลื่นความสั่นสะเทือน
ของแสงที่มีความถี่แตกต่างกันอย่างหนึ่ง สามารถส่งผล
และมีอิทธิพลต่อการทำ�งานของอวัยวะภายใน ระบบภูมิ
ต้านทาน การทำ�งานของร่างกายโดยรวม รวมทั้งมีผลต่อ
อารมณ์ ความรูส้ กึ ซึง่ ก็จะกลับไปมีผลต่อสุขภาพโดยรวม
หากต้ อ งการใช้ แ สงสี สั น บำ � บั ด เพื่ อ แก้ ไขปั ญ หา
สุ ข ภาพ สามารถทำ � ได้ ห ลายรู ป แบบคื อ การฝึ ก พลั ง
รังษีธรรม การใช้คริสตัลบำ�บัด การแต่งกายด้วยสีสันที่
สอดคล้องกับปัญหาสุขภาพ กระทัง่ การใช้สใี นสิง่ แวดล้อม
สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
เอกสารอ้างอิง
1. สิงห์ทน นราสโภ,พระ, พลังรังษีธรรม. สำ�นักปฏิบัติธรรม

เมตตาธรม, เชียงใหม่. 2543
2. Linda Clark and Yvonne Martine, Health, Youth,
and Beauty through Color Breathing. Celestial
Arts, California. 1976
3. Mary Anderson, Color Therapy. The Aquarian press,
Glasgow. 1990
4. Ray Buckland, Practical Color Magick. Llewellyn
Publications, Minnesota. 1983
5. S.G.J. Ouseley, The Power of the Rays. L.N. Fowler
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6. W.E Butler, How to read the Aura. The Aquarian
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ภาพแสดงการฝึกพลังรังษีธรรม

ท่าที่ 1 ตามองแสงตะวันที่สอดส่องใบไม้แล้วหลับตา
หายใจเข้าเต็มที่ กำ�หนดจิตรับพลังสีม่วงที่จักระกระหม่อม
ชูมือขึ้นสูง กลั่นใจพร้อมขมิบก้น ระบายลมออกพร้อมหย่อนมือลง
ทำ� 3 ครั้ง

ท่าที่ 2 ทำ�เช่นเดียวกับท่าที่ 1 แต่กำ�หนดจิตรับพลังสีคราม
ที่จักระหน้าผาก ชูมือขึ้นถึงระดับหน้าผาก ทำ� 3 ครั้ง
ท่าที่ 3 ทำ�เช่นเดียวกัน แต่กำ�หนดจิตรับพลังสีนํ้าเงินที่จักระลำ�คอ
ชูมือถึงระดับลำ�คอ

ภาพแสดงการฝึกพลังรังษีธรรม

ท่าที่ 4-7 ทำ�เช่นเดียวกัน แต่กำ�หนดจิตรับพลังสีเขียว เหลือง แสด
แดง พร้อมชูมือตามแต่ละระดับคือ ที่หน้าอก หน้าท้องระดับกระเพาะ
หน้าท้องระดับใต้สะดือ 1 นิ้ว และที่ก้นกบไปตามลำ�ดับ
สุดท้ายห้อยมือไว้เฉยๆ แล้วหลับตา สังเกตแสงสีต่างๆ ที่ผ่านมาใน
คลองจักษุ ในขณะหลับตานั้นจะเห็นสีแสงต่างๆ สลับกันไป จนบางที
อาจเหลือสีสุดท้ายเป็นสีขาว ซึ่งแสดงว่าจิตเป็นสมาธิที่สงบมาก

จากนั้นเก็บพลังโดยถูมือแต่ละครั้งนาบไปที่ใบหน้า หน้าอก หน้าท้อง
ใต้สะดือ และที่แผ่นหลังบริเวณไตเพื่อเก็บพลังเหล่านี้เข้าสู่จักระต่างๆ
ที่น่าสังเกตคือการรับพลังรังษีธรรมจะเกิดขึ้นเร็วมาก สังเกตได้จากมือ
ที่ถูกันจะมีความรู้สึกนุ่มๆ นวลๆ อย่างประหลาด ต่างจากการถูมือ
ยามปกติของเรา

ข่าวประชาสัมพันธ์

วาสนา มาวงศ์

งานประชาสัมพันธ์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ ให้การต้อนรับ Mr.Horst & Mrs. Angelie Sitsch ทายาท
เจ้าของเรือนคิวริเปอร์ ที่เข้ามอบภาพถ่าย Mr. Arther Lionel Queripel ไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อให้สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมได้นำ�จัดแสดงแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เข้าเยี่ยมชม ณ เรือนคิวริเปอร์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2558

ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ที่เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานด้านแผน
กลยุทธ์และพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซีง่ นำ�โดย ผศ.พิษณุ บางเขียว รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ
เจ้าพระยา และ อ.ดร. ปัทมา วัฒนพานิช ผู้อำ�นวยการสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณาจารย์สำ�นักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ พร้อมด้วยบุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การ
ต้อนรับ รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำ�ประกอบ ผู้อำ�นวยการสำ�นักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในโครงการอบรมเกณฑ์คณ
ุ ภาพการศึกษาเพือ่ การดำ�เนินการทีเ่ ป็นเลิศ (EdPEx) เพือ่ สร้างความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่ผู้บริหารและบุคลากรในส่วนงาน เมื่อ
วันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการ
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รอง
ผู้อำ�นวยการ ให้การต้อนรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขา
วิชาศิลปะไทยและสาขาวิลาศิลปะดนตรีและการแสดง
คณะวิจิตรศิลป์ มช.ในงานขันโตกที่จัดขึ้นโดยภาควิชา
ศิลปะไทย เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันของสาขาวิชาศิลปะไทยและสาขาวิชา
ศิลปะดนตรีและการแสดง ตลอดจนร่วมสืบสานวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาให้คงอยู่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมตาม
แนวทางเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำ�เนินการที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ในวันที่ 19 พฤศจิกายน 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการ
อำ � นวยการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ประจำ � สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการ
บรรยาย Chiang Mai Crafts and Folk Art
Forum 2015 จากองค์การ UNESCO และผู้แทน
เมือง Creative City จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย,
ไต้หวัน, อินเดีย, พม่า, กัมพูชา ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2558
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการ ให้การต้อนรับคณะผูบ้ ริหารการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย
สำ�นักงานโอซากา ที่เข้าเยี่ยมชมงานแอ่วเฮือน เยือนผญา เพื่อเป็นการร่วมประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ทัศนศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เข้าเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพือ่ ศึกษา
รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา วันที่ 16 กันยายน
2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำ�นักศึกษาในโครงการ Workshop และศึกษาแหล่งเรียนรู้
สถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ โดยความร่วมมือกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและเลีย้ งต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ 1 กันยายน 2558 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาสถาปัตยกรรมภายใน คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเรียนการสอนวิชา
Thai Architecture เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง วันที่ 22 กันยายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปะการดนตรี
และการแสดง ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์
มช. เข้าวาดภาพและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิชา การวาดแบบ
ร่าง (Sketch Drawing) ในวันที่ 22 กันยายน 2558
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและฝึกวาดภาพอาคารไม้พนื้ ถิน่
ภาคเหนือ วันที่ 16 ตุลาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาต่างชาติที่ศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการอำ�นวย
การผูท้ รงคุณวุฒิ ประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมการบรรยาย Chiang
Mai Crafts and Folk Art Forum 2015 จาก
องค์การ UNESCO และผู้แทนเมือง Creative City
จากประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, อินเดีย, พม่า,
กัมพูชา ฯลฯ ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่
21 พฤศจิกายน 2558
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นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ฝึกปฏิบัติวาดรูปเรือนโบราณล้านนา
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 16 พฤศจิกายน 2558

ต้อนรับเยาวชนที่เข้าร่วมการประกวดศิลปกรรม ปตท. เยาวชนภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ที่เข้าร่วมวาดภาพ
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา วันที่ 7 พฤศจิกายน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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นั ก ศึ ก ษาปริ ญ ญาโท สาขาวั ฒ นธรรมศึ ก ษา
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าศึกษา
ดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา วันที่ 8 ธันวาคม 2558

คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมวิทยา
ลำ�ปาง จังหวัดลำ�ปาง เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา วันที่ 4 ธันวาคม 2558
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ ม าณพ มานะแซม รองผู้ อำ � นวยการ
ให้การต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจากตัวแทนวิทยาลัย
เทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ ที่นำ�นักเรียนจากโรงเรียน
วัดช่างเคี่ยนเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
"อบรมมัคคุเทศก์นอ้ ย" โดยได้เรียนรูแ้ หล่งสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้านนา ประวัติพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา พร้อม
ทั้งฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศก์น้อยจากสถานที่จริง และ
เป็นการปลูกฝังให้นักเรียนและเยาวชนสามารถนำ�ความรู้ที่
ได้ไปประยุกต์ใช้ในการเรียน และต่อยอดอาชีพได้ในอนาคต
ในวันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาจาก
ชมรมศิลปะพื้นบ้านล้านนา มหาวิทยาลัยบูรพา ที่เข้าศึกษา
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ภายใต้โครงการ "เยือน
ศิลป์ถิ่นล้านนา เรียนรู้ค่าจากชุมชน" โครงการดังกล่าวจัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญา
ในเชิ ง ปฏิ บั ติ แ ละมี ส่ ว นร่ ว มในการอนุ รั ก ษ์ แ ละสื บ สาน
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
วันที่ 24 ธันวาคม 2558

ค ณ า จ า ร ย์ แ ล ะ นั ก เรี ย น จ า ก โร ง เรี ย น
ภู เ ก็ ต วิ ท ยาลั ย เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาเพื่ อ เรี ย นรู้ แ หล่ ง
สถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณล้ า นนาและศิ ล ป
วั ฒ นธรรมล้ า นนาในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ วั น ที่ 9
ธันวาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมการทำ�เครื่องเขิน
ล้านนา โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรยายให้ความรู้ด้านเกี่ยวกับงานศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน
อาทิ ประวัตคิ วามเป็นมาของเครือ่ งเขินประเภทต่างๆ และการฝึกปฏิบตั กิ ารทำ�เครือ่ งเขินแบบดัง้ เดิมด้วยเทคนิคต่างๆ
เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้าอบรมสามารถนำ�ไปพัฒนาต่อยอดทัง้ ในด้านการสืบสานงานศิลปหัตถกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึง
การถ่ายทอดความรูใ้ ห้กบั ผูส้ นใจได้อย่างถูกต้อง ในวันที่ 4 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
เป็นประธานในพิธีปิดและมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ า
ร่วมโครงการอบรมความรู้ประวัติศาสตร์และล้านนาคดี
ที่ จั ด ขึ้ น ระหว่ า งวั น ที่ 27 มิ ถุ น ายน – 19 กรกฎาคม
2558 (เฉพาะวันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 วัน
ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ สำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้นจำ�นวน
46 คน โดยได้ จั ด บรรยายให้ ค วามรู้ ด้ า นการนำ � เที่ ย ว
เชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น ความรู้ทางด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมล้านนา มรดกทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาท้องถิ่นต่างๆ รวมทั้งการนำ�ผู้เข้ารับการฝึกอบรมไปทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ วัด โบราณสถาน
พิพธิ ภัณฑ์ และแหล่งท่องเทีย่ วเชิงประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรมภายในจังหวัดเชียงใหม่ ลำ�พูน และลำ�ปาง พิธดี งั กล่าว
จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงราย สำ�นักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อำ�นวยการ
เป็ น ประธานในพิ ธี ปิ ด โครงการอบรมการทำ � เครื่ อ งเขิ น
ล้านนา ทีจ่ ดั ขึน้ ระหว่างวันที่ 4 – 26 กรกฎาคม 2558 (เฉพาะ
วันเสาร์ – อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 วัน โดยมีผู้ผ่าน
การอบรมในครั้งนี้ จำ�นวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ รองผู้อำ�นวย
การสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบใบประกาศนียบัตร
แก่ผู้ที่ผ่านการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2558
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ เป็นประธานเปิดการจัดบรรยายพิเศษเพื่อให้ความรู้เรื่อง
“คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่างไร” และการฝึกปฏิบัติการทำ�ผ้าห่อคัมภีร์ ทั้งนี้กิจกรรมการอนุรักษ์และสืบสานประเพณี
ล้านนาดังกล่าว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับความรู้ ความสำ�คัญและหน้าที่การใช้งานของผ้าห่อ
คัมภีร์ อีกทัง้ ยังเป็นการสืบต่อภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านและวัฒนธรรมประเพณีทชี่ าวพุทธจัดทำ�ผ้าห่อคีมภีรถ์ วายวัด เพือ่ เป็น
พุทธบูชาและนำ�ไปห่อพระธรรมคัมภีร์ อันจะเป็นการสืบต่อพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการ
ประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ระดับชาติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ “ล้านนา
ในกระแสความเปลี่ ย นแปลง” โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การสภา
มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ประธานกรรมการ
บริ ห ารโครงการล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ผู้ อำ � น ว ย ก า ร สำ � นั ก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
กล่าวรายงาน วันศุกร์ที่
11 กันยายน พ.ศ. 2558
ณ สำ�นักบริการวิชาการ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำ�นวยการ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์
มาณพ มานะแซม รองผูอ้ �ำ นวยการ ให้สมั ภาษณ์
ผู้ สื่ อ ข่ า วเพื่ อ ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารจั ด งานแอ่ ว
เฮื อ น เยื อ นผญา พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต วิ ถี ชี วิ ต
ประเพณี วั ฒ นธรรม ชนเผ่ า และชาติ พั น ธุ์
ล้านนา ในรายการข่าวรอบเมืองเหนือ สำ�นัก
ประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ในวันที่ 11
พฤศจิ ก ายน 2558 ณ สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
เรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชาวไทลือ้ ผ่านกิจกรรม “แอ่วเฮือน
ไตลื้อ” ระหว่างวันที่ 23-25 ตุลาคม 2558 โดย
มีวตั ถุประสงค์เพือ่ ให้ผทู้ เี่ ข้าร่วมกิจกรรมได้เรียน
รูว้ ถิ ชี วี ติ ชาวไทลือ้ โดยภายในงานมีกจิ กรรมการ
ทำ�อาหารและขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และ
การจั ด แสดงข้ า วของเครื่ อ งใช้ ข องชาวไทลื้ อ
ณ เรือนหม่อนตุด พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดงานแถลงข่าวแอ่วเฮือน เยือนผญา พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม
ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา โดยมี รศ.นพ.อำ�นาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
กิจการพิเศษ พร้อม ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นางพิชญ์สนิ ี ทัศน์นยิ ม ผูช้ ว่ ย
ผู้อำ�นวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงานเชียงใหม่ และ ผศ.มาณพ มานะแซม รองผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานดังกล่าว ณ ห้องประชุม ชัน้ 1 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558
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เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤศจิ ก ายน 2558 สำ � นั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือน
เยือนผญา พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม
ชนเผ่ า และชาติ พั น ธุ์ ล้ า นนา โดยมี นายกฤษณ์
ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.นพ.
ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิการบดีฝ่ายบริการสภา
มหาวิทยาลัย มช. นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำ�นวยการ
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักงาน
เชียงใหม่ และผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมเปิดงาน "แอ่ว
เฮือน เยือนผญา" พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ : วิถชี วี ติ ประเพณี
วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์จากประเทศต่างๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีเปิด
ดังกล่าว โดยมีรูปแบบการจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา และสาธิตกิจกรรมการเรียน
รู้ 8 ด้านล้านนา โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ การฝึกประดิษฐ์และสาธิตการละเล่น “ม่วนงันของเล่น
4 ภาค” ข่วงสุขภาพ การสาธิตนวดแผนไทย (นวดสวนดอก) การฝึกประดิษฐ์และสาธิต การผลิตงานหัตถกรรมพื้นบ้าน
“ลานสรวงข่วงศิลป์” จากพ่อครู แม่ครู และสล่าเมือง กาดหมั้ว และการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมต่างๆในรอบบริเวณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การจัดงานดังกล่าวให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกกลุ่มเป้าหมาย
และอีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวประเพณียี่เป็ง โดยงานแอ่วเฮือน
เยือนผญา พิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ วิถชี วี ติ ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพนั ธุล์ า้ นนา จัดขึน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 25-28 พฤศจิกายน
2558 เวลา 09.00- 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแอ่วเฮือน
ไตลื้อ ประจำ�เดือนธันวาคม 2558 โดยจัดแสดงถึง
วิถีชีวิตของชาวไทลื้อ การทำ�อาหารและขนม การ
ปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่อง
ใช้ของชาวไทลือ้ เพือ่ ให้ความรูแ้ ก่นกั เรียน นักศึกษา
และประชาชนที่สนใจทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 25-27 ธันวาคม 2558
ณ เรื อ นไทลื้ อ :เรื อ นหม่ อ นตุ ด พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ น
โบราณล้านนา
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรูเ้ รือ่ ง History of Lanna Culture และกิจกรรม Lanna
Culture Workshop ให้แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก Wenzhou Medical University สาธารณรัฐประชาชนจีน
โดยการนำ�ของวิทยาลัยนานาชาติ มช. เพือ่ ให้นกั ศึกษาทีเ่ ข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ได้รบั ความรูเ้ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรม
วิถีชีวิต และงานหัตถกรรมล้านนา ในวันที่ 29 กรกฎาคม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการ เดินทางไปเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐบราซิลตามคำ�เชิญของ
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบราซิเลีย เพื่อเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย – บราซิล ระหว่าง
วันที่ 25 – 30 กรกฎาคม 2558 ณ กรุงบราซิเลีย สหพันธ์สาธารณรัฐบราซิล

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ Lanna Thai Dance ให้แก่นักศึกษาจาก GADJA
NADA UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมโครงการ CROSS CULTURAL UNDERSTANDING ที่จัดขึ้นโดย
สถาบันภาษา มช. เพือ่ ให้ความรูด้ า้ นการฟ้อนรำ�แบบล้านนา และร่วมเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรมล้านนาสูน่ านาชาติ โดย
มีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว
ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ ำนวยการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing
และ Introduction to Thai Puppetry
และ Thai Lanna Dancing ให้แก่นัก
ศึกษาจาก Nanyang Technological
University ประเทศสิ ง คโปร์ ภายใต้
โครงการ Nanyang Technological
University Prelude Program โดย
สถาบันภาษา มช. ณ ห้องประชุมสำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ระหว่ า งวั น ที่
22-23 ธันวาคม 2558
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงาน การเข้ารับรางวัล ของผู้บริหาร และบุคลากร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
การ เข้ารับรางวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แม่พิมพ์ดีเด่น
สาขาผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2558
ภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียติองค์ราชัน สมเด็จพระนาง
เจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ 12 สิงหาคม 2558 83 พรรษา
มหาราชินี จัดโดย โครงการเฉลิมพระเกียรติองค์ราชัน
รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักสามัคคี ถวายความดี เพื่อ
พ่อหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบรางวัลแก่บุคคลที่
ทำ�ความดี และเป็นแบบอย่างโดยสร้างแรงบันดาลใจให้
คนไทยร่วมกันทำ�ความดี ทั้งนี้ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์
องคมนตรี เป็นประธานในพิธฯี ในวันอังคารที่ 25 สิงหาคม
2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เขตหลักสี่
กรุงเทพฯ
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์
พนักงานดีเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับ
การคัดเลือกในสายปฏิบัติงานดีเด่น ปี2559 เดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษาดูงานและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณ และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกลับ
มาพัฒนาการปฏิบัติงานในสายงาน ตามคำเชิญของ
Japan Open-Air Folk House Museum ระหว่าง
วันที่ 7 - 13 ตุลาคม 2558
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธี
เลี้ยงส่ง นายศุภฤกษ์ กุลสุ นักช่างศิลป์
โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้อำ�นวยการและบุคลากรสำ�นักฯ
ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ห้องอาหาร โรงแรม
ศิริปันนา จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21
ธันวาคม 2558
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การจัดการประชุมของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู้ อำ � น ว ย ก า ร เ ป็ น ป ร ะ ธ า น ก า ร ป ร ะ ชุ ม
ปรึ ก ษาหารื อ การจั ด ประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการ
ล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยมี
รูปแบบการจัดสัมมนาเรื่อง ล้านนาในกระแสความ
เปลี่ ย นแปลง และได้ รั บ เกี ย รติ จ ากผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
และผู้ เชี่ ย วชาญด้ า นล้ า นนาคดี ห ลากหลายท่ า น
วันที่ 19 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมโครงการการ
สำรวจเพื่ อ จั ด ทำแผนอนุ รั ก ษ์ อ าคารและรู ป แบบ
รายการอนุรักษ์อาคารที่ทำการสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุง
คิว) โดยมีอาจารย์จุลทัศน์ กิติบุตร และ อาจารย์วิถี
พานิชพันธ์ กรรมการอำนวยการประจำสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานฯ
ร่วมประชุมวางแผน วันที่ 8 สิงหาคม 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น
ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการอำ � นวยการ
โครงการล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการดำ�เนินงาน
ของโครงการฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการและเลขานุการอำ�นวยการ
โครงการฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร จากคณะและ
ส่วนงานต่างๆ เข้าร่วมประชุม ในวันที่ 27 สิงหาคม
2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

60 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการ เป็นประธานการประชุมปรึกษา
ห า รื อ ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า วิ ช า ก า ร
ล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ที่ จ ะจั ด ขึ้ น ในวั น ที่ 11 กั น ยายน 2558
ณ สำนักบริการวิชาการ มช. โดยมีรปู แบบการ
จั ด สั ม มนาเรื่ อ ง ล้ า นนาในกระแสความ
เปลี่ ย นแปลง และเผยแพร่ อ งค์ ค วามรู้ 8
ด้ า นล้ า นนาคดี โดยมี หั ว ข้ อ เรื่ อ งขอบเขต
วัฒนธรรมล้านนา ล้านนากับการเข้าสูป่ ระชาคม
อาเซียน การเสนองานวิจัย 8 ด้านล้านนาคดี
นิทรรศการพร้อมกับการสาธิตและการแสดง
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 14 กรกฎาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้ อำ � นวยการและประธานกรรมการบริ ห าร
โครงการล้านนาคดีศึกษา มช. เป็นประธาน
การประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารโครงการ
ล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ครั้งที่ 3/2558 เพื่อร่วมวางแผนการดำ�เนิน
งานโครงการล้ า นนาคดี ศึ ก ษา ในวั น ที่ 17
กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำ นวยการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการวิชาการและติดตาม
ผลโครงการ8ด้านล้านนาคดี เพื่อวางแผนและติดตามผลการดำ�เนินงานของโครงการ8ด้านล้านนาคดี มช. ในวันที่ 6
ตุลาคม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการอำนวยการ
ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำนักฯ เข้าร่วมการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนิน
งานและร่วมวางแผนการดำเนินงานต่างๆ ของสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29 ตุลาคม 2558
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมด้านทำ�นุบำ�รุงศาสนา

สำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด พิ ธี ท ำบุ ญ
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริหาร
และผู้ปฏิบัติงาน และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
แก่ อ ดี ต ผู้ บ ริ ห ารสำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่
ถึ ง แก่ ก รรม รวมถึ ง อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลให้ แ ก่ เจ้ า ของ
เรือนโบราณล้านนาที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์ รองอธิการบดี
ฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย และประธานกรรมการ
อำนวยการประจำสำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ ำนวยการสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผู้ อ ำนวยการฯ และบุ ค ลากรสำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธดี งั กล่าว ในวันที่ 2 กรกฎาคม
2558 ณ วัดธาตุคำ ตำบลหายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยคณะกรรมการดำ � เนิ น งานด้ า น
ส่งเสริมศาสนา จัดพิธหี ล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำ�ปี 2558 เพื่อร่วมสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี
และทำ�นุบำ�รุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา โดยมีรองศาสตราจารย์
นพ.อำ�นาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลป
วัฒนธรรมและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะ
กรรมการดำ � เนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนาฯ เป็ น ประธานในพิ ธี
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากรจากสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและทุกส่วนงาน
นำ�เทียนพรรษาเข้าร่วมพิธดี งั กล่าว ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2558
เวลา 08.00 น. ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางรุ จิ ร า คอทอง เลขานุ ก ารสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผู้ แ ทนผู้ อำ � นวยการสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ ว มพิ ธี ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรเนื่ อ งในวั น
อาสาฬหบูชา ประจำ�ปี 2558 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รองอธิการบดี
ฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธี
ถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในวันเข้าพรรษาประจำ�ปี 2558 โดย
มีศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รอง
อธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธดี งั กล่าว
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 30
กรกฎาคม พ.ศ. 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ ร่วมพิธีทำ�บุญตักบาตรพระสงฆ์จำ�นวน 84 รูป เนื่องใน
วันแม่แห่งชาติ ประจำ�ปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวโรกาส
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 83 พรรษา ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ บริเวณด้านหน้า
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558
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คณะกรรมการดำ � เนิ น งานด้ า น
ส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ประจำ�
ปี 2558 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
เนื่ อ งในโอกาสที่ ส มเด็ จ พระนางเจ้ า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ ทรงมี
พระชนมายุครบ 83 พรรษา (12 สิงหาม
หาราชิน)ี โดยมีพธิ เี ปิดและพิธปี ฐมนิเทศ
ให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี ที่เข้าร่วมปฏิบัติธรรมดังกล่าว
ระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม ณ สถาน
ปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต
เชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ตำ�บลป่าไผ่
อำ�เภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี
รองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ยคณะผู้
บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และผู้เข้าร่วมโครงการบวช
เนกขัมมจาริณี เข้าร่วมในพิธีดังกล่าว
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 12 สิงหาคม 2558
สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด พิ ธี
ทำ � บุ ญ และพิ ธี เ ปิ ด จุ ด บริ ก ารข้ อ มู ล และ
จุดบริการเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้ า นนา สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เพื่ อ ความเป็ น
สิ ริ ม งคลและประชาสั ม พั น ธ์ ก ารให้ บ ริ ก าร
ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สำ � นั ก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม่ โดยมี ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์
นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์รองอธิการบดีฝ่าย
กิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย เป็ น ประธาน
ใ น พิ ธี เ ปิ ด พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห า ร
บุ ค ลากร ทายาทเจ้ า ของเรื อ นโบราณและ
แขกผู้ มี เ กี ย รติ เ ข้ า ร่ ว มงานดั ง กล่ า ว ใน
วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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รองศาสตราจารย์ นพ.อำ�นาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการ
พิเศษ เป็นประธานในพิธเี ปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม
และจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา
ปีที่ 21 ระหว่างวันที่ ระหว่างวันที่ 11 - 18 ตุลาคม
2558ที่ จั ด ขึ้ น โดย คณะกรรมการดำ � เนิ น งานด้ า น
ส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระบรมราชินีนาถฯ ณ สถานบันพิโมกข์มุข
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 ตุลาคม 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
การ พร้อมด้วย บุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
รองศาสตราจารย์ นพ.นิ เ วศน์ นั น ทจิ ต อธิ ก ารบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานในพิ ธี ดั ง กล่ า ว
ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 ตุลาคม
พ.ศ. 2558
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ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู้ อำ � นวยการ ร่ ว มพิ ธี ทำ � บุ ญ ตั ก บาตรเทโวโรหณะ
ประจำ�ปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการดำ�เนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนเข้า
ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2558
ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

โครงการล้านนาคดีศกึ ษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้อำ�นวยการ ร่วมพิธี
สวดอภิธรรมบำ�เพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้า
เหลียวรุ่งเรือง มารดา รองศาสตราจารย์
ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่าย
วิจยั และบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรม
มช. ณ วัดสันติธรรม ในวันที่ 28 กรกฎาคม
2558
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้ อำ � นวยการ ร่ ว มบั น ทึ ก เทปถวายพระพร
ชั ย ม ง ค ล ใ น โ อ ก า ส ม ห า ม ง ค ล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษา สมเด็ จ พระนางเจ้า สิ ริ กิ ติ์
พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2558
โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้ า ร่ ว มบั น ทึ ก เทปดั ง กล่ า ว ณ สถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2558
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำนวยการ พร้อมด้วย นางรุจิรา คอทอง
เลขานุการสำนักฯ ร่วมพิธที ำบุญเนือ่ งในโอกาส
ครบรอบ 10 ปี แห่งการสถาปนาสำนักพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
โดยมี รองศาสตราจารย์อุษณีย์ คำประกอบ
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมพระยาศรีวิสารวาจา
สำนักงานมหาวิทยาลัย วันที่ 3 กันยายน 2558

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผุ้อำนวยการ ร่วมงานแถลงข่าวการจัดงาน
“สานตำนานยิ่ ง ใหญ่ สายใยชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น
สร้างสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่ากาน” โดย
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิรภิ าจุฑาภรณ์
โปรดให้ นายจิรศักดิ์ โพธิข์ ำ หัวหน้าสำนักงาน
กองทุนพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ และรักษาการหัวหน้าโครงการใน
พระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าสิริภา
จุฑาภรณ์ เป็นผูแ้ ทนพระองค์ ในงานแถลงข่าว
ดังกล่าว ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม วันที่ 28 กันยายน 2558

68 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
สำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ร่ ว มพิ ธี ล งนามและถวายราชสดุ ดี
สมเด็ จ พระนางเจ้ า ฯ พระบรม
ราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา
12 สิ ง หาคม 2558 โดยมี รอง
ศาสตราจารย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ มด้ ว ย
คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ เ ข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมพระยาศรี
วิสารวาจา สำ�นักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12
สิงหาคม พ.ศ. 2558
นางรุ จิ ร า คอทอง เลขานุ ก ารสำ � นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปณีย์ เครือระยา
รั ก ษาการแทนหั ว หน้ า ฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
เป็นผู้แทนผู้อำ�นวยการ รับมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่
จากผู้แทนผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่
24 ธันวาคม 2558
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มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับรางวัล
รองชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ 1 (ประเภท
สวยงาม กลุ่มที่ 1) กระทงใหญ่พร้อม
ริ้ ว ขบวนวิ จิ ต รตระการตา ภายใต้
แนวคิด “นพบุรี ศรีสัตตบริภัณฑ์”
ในขบวนแห่กระทงใหญ่ งานประเพณี
ยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งออกแบบและจัด
ทำ�โดยสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะ
และส่วนงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมี อธิการบดี พร้อมด้วย
ผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข้า
ร่วมขบวนแห่ดังกล่าว เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมและทำ�นุบ�ำ รุงศิลปวัฒนธรรม
ในวันที่ 26 พฤศจิกายน 2558

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการสำ�นัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผู้ แ ทน
ผู้ อำ � นวยการ พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากร
เข้ามอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่หัวหน้า
งานประชาสั ม พั น ธ์ ก องกลาง และ
บุคลากรงานประชาสัมพันธ์กองกลาง
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29
ธันวาคม 2558 ณ งานประชาสัมพันธ์
กองกลาง สำ�นักงานมหาวิทยาลัย

70 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยการ ร่วมพิธีลงนามและจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล
เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันวาคม 2558
นางรุ จิ ร า คอทอง เลขานุ ก ารสำนั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวย
การ พร้อมด้วยบุคลากร เข้ามอบกระเช้า
สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยการการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่
ในวั น ที่ 29 ธั น วาคม 2558 ณ
การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย สำนักงาน
เชียงใหม่

ล้านนาพฤกษาคดี

ตำ�ราหมอดูล้านนา

กินอ้อผะหญา

เรือนพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Houses

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี

ลวดลาย หำ�ยนต์ ล้านนา

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-943638, 08-6117-5277
ส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่งเล่มละ 30 บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวชนาภา คำ�วงค์)

