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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา 
ให้การต้อนรับทุกท่านด้วยบรรยากาศอันร่มรื่น พร้อมหมู่เรือน
ล้านนาอันทรงคุณค่า หากท่านเข้ามาภายในจะพบกับจุดบริการ
ข้อมูลอาคารสีขาวหลังเล็กขนาดกะทัดรัดแบ่งเป็น 2 ห้องร่วมกับ
จุดบริการเครื่องดื่ม

ก่อนการเข้าชมเรือนท่านจะได้รับข้อมูลเบื้องต้น เป็นการแนะนำา
การเข้าชมเรือนโบราณล้านนาด้วยวีดีทัศน์  พร้อมเจ้าหน้าที่คอย
ให้บริการข้อมูลแก่นักเรียน นักศึกษา ผู้สนใจทั้งชาวไทยและ 
ชาวต่างชาติ  ทั้งนี้ยังบริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สถานที่ 
จดังาน กจิกรรมตา่งๆ รวมไปถงึการใหบ้รกิารจำาหนา่ยหนงัสอืเพือ่
เพิ่มพูนความรู้ และสินค้าหัตถกรรม ของที่ระลึก ที่ควรค่าแก่การ
เก็บไว้เป็นความทรงจำาที่ได้มาเยือนหรือเป็นของฝากที่สร้างความ
ประทับใจแก่ผู้รับได้เป็นอย่างดี

โดยมีค่าธรรมเนียมการเข้าชมพิพิธภัณฑ์สำาหรับนักเรียน นักศึกษา คนละ 10 บาท
บุคคลทั่วไป คนละ 20 บาทและงดเว้นค่าธรรมเนียมการเข้าชมสำาหรับเด็กที่มีอายุต่ำากว่า 10 ปี 
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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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เรื่อง : ลิปิกร มาแก้ว1

ลายคำานำ้าแต้ม
ภาพพระบฏบนผ้าไหม

1  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ ลิปิกร ม�แก้ว  อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�ทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์  
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เชียงใหม่



 ร่มพยอม  1 

 ทองคำ�เปลวกับคว�มศรัทธ�ในพระพุทธศ�สน� 
เกิดขึ้นคู่กันม�ย�วน�นใช้ในก�รประดับตกแต่งลวดล�ย
ด้วยก�รปิดทองอ�ค�รสถ�ปัตยกรรมท�งศ�สน� เครื่อง
สักก�ระแห่งคว�มศรัทธ�และยังใช้ตกแต่งอ�ค�ร
สถ�ปัตยกรรมของสถ�บันกษัตริย์อีกด้วย ปร�กฏในดิน
แดนประเทศลุ่มนำ้�โขงในหล�ยประเทศ คือ เมืองหลวง
พระบ�ง ส�ธ�รณรัฐประช�ธิปไตยประช�ชนล�ว เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่� เมืองสิบสองพันน� ส�ธ�รณรัฐ
ประช�ชนจนี ประเทศกมัพชู� ประเทศเวยีดน�ม และใน
ประเทศไทย เป็นต้น ดังหลักฐ�นปร�กฏในวัดว�อ�ร�ม
และในวังหรือหอคำ�ต่�งๆ ในอดีตอ�ณ�จักรล้�นน�
 “ล�ยคำ�” ศิลปะแห่งคว�มศรัทธ� ภูมิปัญญ�ง�น
ช่�งของล้�นน�แสดงถึงคว�มศรัทธ�ที่บรรพชนสล่� 
ล้�นน�สร้�งสรรค์ด้วยกระบวนวิธีก�รปิดทองลวดล�ย
ประดับสถ�ปัตยกรรมอ�ค�รท�งศ�สน� เพื่อคว�มง�ม
อันทรงคุณค่�และก�รแก้ปัญห�ในเชิงช่�ง คือก�รลด
คว�มคว�มแขง็กระด�้งของโครงสร�้งท�งสถ�ปตัยกรรม 
เส้นตรง เส้นนอน และลักษณะของรูปทรงเลข�คณิต
ต่�งๆ ให้เกิดคว�มนุ่มนวล มลังเมลืองด้วยแสงที่กระทบ
กับลวดล�ยคำ�ประดับตกแต่ง อีกนัยยะหนึ่งเพื่อสร้�ง
คว�มศรัทธ�ปส�ทะ ให้เกิดขึ้นเมื่อเข้�ม�ในพระวิห�ร
ซึ่งเป็นสถ�นที่ศักดิ์สิทธิ์ แสงแห่งเทียนบูช�พลิ้วไหว
กระทบองคพ์ระพทุธรปูและลวดล�ยคำ�ทีป่ระดบัตกแตง่
ภ�ยใน ควันธูปคละคลุ้งทั่วบริเวณเปรียบเสมือนดินแดน
แห่งสภ�วะทิพย์สร้�งบรรย�ก�ศให้รู้สึกถึงคว�มศรัทธ�
เกิดคว�มสุขสงบในจิตใจ เป็นคว�มงดง�มที่ปร�กฏ
ต�มศ�สน�สถ�นของล้�นน�ทั่วไป และล�ยคำ�ยังใช้
ประดับตกแต่งเครื่องสักก�ระต่�งๆ ของล้�นน� เช่น สัต
ตภัณฑ์ หีดธัมม์ หรือตู้พระไตรปิฎก และประกับธรรม
คัมภีร์ที่ใช้ประกบด้�นบนและด้�นล่�งของ ใบล�นจด
จ�รวรรณกรรมท�งพุทธศ�สน� เป็นต้น ก�รปิดทองคำ�
เปลวบนลวดล�ยทีม่คีว�มสำ�คญัเพือ่ตอ้งก�รสร�้งจดุเดน่ 
เน้นคว�มสำ�คัญของลวดล�ยและแฝงนัยยะสำ�คัญเพื่อ
แสดงออกถึงคว�มอุดมสมบูรณ์ เจริญรุ่งเรือง หรือแสดง
สัญลักษณ์ของคว�มศรัทธ� เช่น ภ�พของดอกบัว แสดง
ถึงสัญลักษณ์ของคว�มศรัทธ� และภ�พของดอกบัวยัง
แสดงถงึสญัลกัษณแ์ทนพระพทุธองค ์ดอกไมท้พิย ์แสดง
ถึงลักษณะคว�มเป็นสภ�วะทิพย์เหนือจริง เทวด�เครื่อง
ทรงของกษัตริย์เป็นสมมุติเทพ 

 ศิลปะ คือสิ่งที่มนุษย์สร้�งขึ้นเพื่อแสดงออกซึ่ง
อ�รมณ ์คว�มรูส้กึ คว�มศรทัธ�ต�มบรบิทของวฒันธรรม
นัน้ๆถ�่ยทอดผ�่นทศันธ�ตทุ�งศลิปะ คอื เสน้ ส ีแสง เง� 
รูปร่�งรูปทรง องค์ประกอบท�งศิลปะ เป็นต้น สื่อคว�ม
หม�ย สร�้งสญัลกัษณ ์ผ�่นกระบวนก�รก�รสร�้งสรรคใ์น
ทักษะฝีมือ ออกม�ในรูปแบบต่�ง เช่น ภ�พว�ดล�ยเส้น 
จิตรกรรม ประติม�กรรม ศิลปะภ�พพิมพ์ เช่น ล�ยคำ�
แม่พิมพ์ล�ยฉลุ เป็นต้น ในอดีตศิลปะสร้�งขึ้นเพื่อรับใช้
คว�มเชื่อ คว�มศรัทธ�ทั้งในศ�สน� และสถ�บันกษัตริย์ 
ช่�งที่มีฝีมือมักจะรับใช้กษัตริย์,เจ้�น�ยในวัง เรียกว่�  
ช�่งหลวง สว่นช�่งทีท่ำ�ง�นอยูน่อกวงั เรยีกว�่ช�่งร�ษฎร์
หรือช่�งช�วบ้�น สร้�งสรรค์ผลง�นเพื่อวัดว�อ�ร�ม 
ศ�สนสถ�นของช�วบ้�นทั่วไปเหล่�นี้เกิดจ�กคว�ม
ศรทัธ�ในพระพทุธศ�สน�ปร�รถน�ทีจ่ะจรรโลงสบืทอด
พระศ�สน� จึงมีคว�มวิจิตรบรรจงประณีตงดง�ม

กระบวนวิธีการสร้างผลงานลายคำาในล้านนา
 ล�ยคำ� ที่ปร�กฏโดยทั่วไปในก�รประดับอ�ค�ร
สถ�ปัตยกรรมท�งศ�สน�และเครื่องสักก�ระใน 
ล้�นน�มักจะนิยมปิดทองลวดล�ยบนสีพื้นแดงช�ด  
(ล�้นน�เรยีกว�่ “ห�ง”) ซึง่ในภ�คกล�งเรยีกว�่ “ปดิทอง
ล่องช�ด”หรือ“ปิดทองล�ยฉลุ”และใช้สีดำ�จ�กย�งรัก 
ลกัษณะของลวดล�ยจะเปน็แบบ 2 มติ ิจะม ี4 วธิกี�รคอื 
 กระบวนวิธีการแรก ล�ยคำ�แม่พิมพ์ฉลุล�ย เป็น
วิธีก�รทำ�ล�ยคำ�โดยใช้แม่พิมพ์ฉลุล�ย คือ สร้�งแบบ
แม่พิมพ์ฉลุลวดล�ยบนหนังสัตว์หรือกระด�ษส�ด้วย
สิ่ว ปัจจุบันนิยมใช้แผ่นพล�สติกใสฉลุล�ยด้วยมีด 
คัตเตอร์แล้วจึงนำ�ไปท�บกับผนังที่เตรียมพื้นด้วยรัก 
หรือช�ด ปัจจุบันนิยมใช้สีนำ้�มันรองพื้นและใช้เช็ดต�ม
ล�ยฉลุจ�กนั้นจึงปิดทองคำ�เปลว ต�มล�ยฉลุที่ใช้รัก
เช็ดไว้ เมื่อเสร็จแล้วก็จะปร�กฏลวดล�ยคำ� หรืออีกวิธี
ก�รหนึ่งคือใช้รักเช็ดบนผนังที่ต้องก�รปิดทองให้ทั่วแล้ว
ท�บแม่พิมพ์ล�ยฉลุและปิดทองคำ�เปลวลงไปก็ส�ม�รถ
ทำ�ไดเ้ชน่เดยีวกนัแลว้แตก่ระบวนวธิขีองช่�งแตล่ะคน วธิี
ก�รนีท้ำ�ไดร้วดเรว็และไมซ่บัซอ้นมกัใชท้ำ�ลวดล�ยทีซ่ำ�้ๆ 
 กันหรือลวดล�ยที่ต่อเนื่องกัน
 กระบวนวิธีการที่สอง ล�ยคำ�ขูดดอก ฮ�ยล�ย
เป็นก�รทำ�โดยวิธีก�รขูดดอก ฮ�ยล�ยหรือขูดขีดล�ย
เส้นลงบนพื้นที่ที่ปิดทองไว้แล้ว โดยใช้เหล็กแหลมจ�ร
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หรือขูดให้เป็นลวดล�ย วิธีก�รนี้คล้�ยกับก�รจ�รตัว
อกัขระล�้นน�ลงบนแผน่ใบล�น และคล�้ยคลงึกบัก�รทำ�
ลวดล�ยบนผิวภ�ชนะเครื่องรักหรือเครื่องเขินที่ เรียกว่�  
“ฮ�ยดอก” หรอื ฮ�ยล�ย คอืก�รใชเ้หลก็ปล�ยแหลมขดู
เอ�ผิวทองด้�นบนออก เกิดเป็นเส้นล�ยสีเข้มหรือสีแดง
ของช�ดบนพื้นทอง ลักษณะพิเศษของก�รทำ�ลวดล�ย
แบบนี้คือ ช่�งต้องเป็นผู้ที่มีคว�มชำ�น�ญและเข้�ใจ 
ในลวดลวดล�ยต่�งๆ เป็นอย่�งดี เพร�ะต้องใช้ทักษะ 
ฝีมือสูงในก�รฮ�ยล�ย มีคว�มสดของล�ยเส้นที่ขูดออก 
เช่นลวดล�ยบนเส�วิห�รพระพุทธ วัดพระธ�ตุลำ�ป�ง
หลวง จงัหวดัลำ�ป�ง มคีว�มงดง�มและทกัษะฝมีอืสงูของ
ช่�ง มีก�รแสดงออกท�งศิลปะในก�รฮ�ยล�ย ปร�กฏ
เป็นรูปต่�งๆ ทั้งวิถีชีวิตช�วบ้�น ลวดล�ยสัตว์หิมพ�นต์ 
เป็นต้น
 กระบวนวิธีการที่สาม ล�ยคำ�แม่พิมพ์ฉลุล�ย
ผสมกับก�รขุดดอกฮ�ยล�ย เป็นวิธีก�รที่ผสมระหว่�ง 
แมพ่มิพฉ์ลลุวดล�ยปดิทองกบัก�รขดุดอกฮ�ยล�ย กล�่ว
คือ ทำ�โครงสร้�งด้วยวิธีก�รแม่พิมพ์ฉลุลวดล�ยปิดทอง
เป็นรูปภ�พต่�งๆแล้วฮ�ยล�ยในร�ยละเอียดแต่งแต้ม
ล�ยเส้นให้งดง�ม เช่น ภ�พเทวด� และลวดล�ยเครือ
เถ�ต่�งๆ ทำ�ให้ลวดล�ยมีคว�มละเอียดม�กขึ้นและต้อง
มีคว�มชำ�น�ญในก�รฮ�ยล�ยด้วยเพร�ะจะต้องทำ�ใน
ขณะที่รักยังไม่แห้งสนิท เพร�ะถ้�แห้งแล้วจะทำ�ให้ฮ�ย 
ล�ยได้ย�ก วิธีก�รดังกล่�วนี้เป็นลักษณะพิเศษ และเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของลายคำาล้านนา ปรากฏในการใช้
ประดับอาคารทางศาสนาและเครื่องสักการะล้านนาใน
ทุกช่วงสมัย
 กระบวนวิธีการที่สี่ ลายคำานำ้ารด การเขียนลาย
คำานำ้ารด เป็นวิธีการที่ได้รับอิทธิจากภาคกลาง ซึ่ง
เรียกว่า ลายรดนำ้า เพิ่งจะเข้ามาสู่ในล้านนาในระยะ
หลัง ลักษณะพิเศษของล�ยรดนำ้� คือ ก�รเขียนล�ย
รดนำ้�ใช้นำ้�ย�หรด�ลเขียนบนพื้นซึ่งท�ด้วยย�งที่ได้จ�ก 
ต้นรัก เมื่อเขียนเสร็จแล้วจึงเช็ดรัก ปิดทองแล้วเอ�นำ้�
รดนำ้�ย�หรด�ลที่เขียน เมื่อถูกนำ้�ก็จะหลุดออก ส่วนที่
เป็นลวดล�ยทองก็จะติดอยู่ทำ�ให้ลวดล�ยหรือรูปภ�พ 
ที่ปร�กฏหลังก�รรดนำ้�เป็นสีทองเพียงสีเดียวบนพื้น 
สีดำ�หรือสีแดง กรรมวิธีนี้ทำ�สืบต่อกันม�แต่โบร�ณ  
เป็นวิธีการที่แตกต่างจาก 3 วิธีที่กล่าวมาโดยต้องอาศัย
ช่างที่มีความชำานาญพิเศษเฉพาะด้านต้องใช้เวลาใน

การทำางาน มีขั้นตอนในการทำางาน เช่น การเตรียม 
พื้นรัก การเตรียมนำ้ายาหรดาล การเตรียมรักเช็ด 
และปิดทองคำาเปลว ใช้เวลาในการทำางานพอสมควร  
ในล้านนานั้นจะปรากฏวิธีการนี้ในงานที่มีรายละเอียด
สูง เช่น บานประตู หน้าต่างวิหาร อุโบสถ หีดธรรม  
ธรรมมาสน์ สัตตภัณฑ์ เครื่องสักการะต่างๆ และเครื่อง
ใช้ของเจ้านายชั้นสูง เป็นต้น

ประเภทของลวดลายที่นิยมเขียนลายคำา
ของล้านนา
 ประเภทของลวดล�ยทีน่ยิมเขยีนล�ยคำ�ของล�้นน� 
มีคว�มหล�กหล�ยในรูปแบบไม่มีลักษณะต�ยตัวแต่จะ
มีลักษณะเฉพ�ะล�ยเส้นของแต่บุคคลหรือสืบทอดต่อๆ  
กันม�ต�มส�ยสกุลช่�ง อ�จแบ่งต�มลวดล�ยดังนี้คือ 
 1. ลวดล�ยรูปทรงเรข�คณิต เช่น ส�มเหลี่ยม 
สี่เหลี่ยม ห้�เหลี่ยม หกเหลี่ยม แปดเหลี่ยม วงกลม วงรี
เป็นต้น
 2. ลวดล�ยภ�พพระพุทธเจ้� 
 3. ลวดล�ยทิพย์เทพเทว� เช่น เทวด� พระอินทร์ 
พระพรหม ทิพย�ธร เป็นต้น
 4. ลวดล�ยบุคคลต่�งๆ เช่น พระอรหันต์ พระส�วก 
และผู้ช�ย ผู้หญิง เป็นต้น
 5. ลวดล�ยสัตว์หิมพ�นต์ เช่น พญ�น�ค กินรีกินร� 
สิงห์ มอม ลวง เป็นต้น
 6. ลวดล�ยสัตว์ต่�งๆ ทั้งสัตว์บกและสัตว์นำ้� เช่น 
เสือ สิงห์ วัว หมู นก งู ลิง ไก่ จิ้งจก ปล� กุ้ง ฯลฯ
 7. ลวดล�ยเครือล้�นน�หรือพันธุ์พฤกษ�ต่�งๆ
 8. ลวดล�ยธรรมช�ติ เช่น ต้นไม้ โขดหิน 
 9. ลวดล�ยสถ�ปัตยกรรม เช่น ปร�ส�ท อ�ค�ร  
บ้�นเรือน เป็นต้น
 ลายคำา นำ้าแต้ม ลายคำาในล้านนา มีกระบวนวิธี
การที่หลากหลายสร้างขึ้นด้วยความศรัทธาในพระพุทธ
ศาสนา จากนามธรรมสู่รูปธรรม จากรูปทรงภายในสู่ 
รูปทรงภายนอก ลายคำา นำ้าแต้ม เป็นกระบวนวิธีการ
หนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ จากการทดลอง แก้ปัญหา 
และปฏบิตักิารสรา้งสรรคด์ว้ยการใชย้างมะเดือ่ เขยีนดว้ย
พู่กัน ตัดเส้น ถมพื้น แล้วปิดทองคำาเปลว เกิดเป็นรูปร่าง
รูปทรง เนื้อหาเรื่องราวที่ต้องการนำาเสนอ 
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 นำา้แตม้ เปน็ภ�ษ�ล�้นน�ใชเ้รยีกสหีรอืหมกึสำ�หรบั
ว�ดภ�พ หรอืเขยีนบนวสัดตุ�่งๆ เขยีนบนผ�้ เชน่ผ�้ยนัต ์
และภ�พพระบฏ เป็นต้น, เขียนบนกระด�ษ เช่น ภ�พ
พระบฏกระด�ษส� และปับ๊ส�หรอืสมดุกระด�ษส�, เขยีน
บนไม้ เช่น ภ�พจิตรกรรมบนแผงไม้คอสองของวิห�ร 
หรือบนฝ�ผนังปูนของอ�ค�รสถ�ปัตยกรรมหรือเรียกว่�
จติรกรรมฝ�ผนงั นำ�้แตม้สลี�้นน� สตูรโบร�ณวตัถดุบิม�
จ�กพชื และแรธ่�ตตุ�่งๆ บ�งชนดิเปน็แมส่ ีบ�งชนดิเปน็
สว่นผสม และบ�งชนดิเปน็นำ้�ย�สำ�หรบัผสมส ีวตัถดุบิที่
ใช้ทำ�สีหรือใช้ผสมสี บ�งชื่อเรียกต�มภ�ษ�ท้องถิ่น หรือ
ภ�ษ�เก�่โบร�ณ ปจัจบุนันอ้ยนกัทีจ่ะรูจ้กัทัง้วตัถดุบิสว่น
ผสมและวิธีก�รทำ�

วัสดุอุปกรณ์ทำลายคำ น้ำแต้ม 
 1. ยางมะเดื่อ ในอดีตใช้ยางมะเดื่อจากต้นมะเดื่อ
อุทุมพร เพร�ะเป็นย�งไม้ที่ให้คว�มเหนียวและติดทน
น�น ปัจจุบันย�งมะเดื่อจ�กต้นมีข้อจำ�กัด เพร�ะห�
ย�กและไมส่�ม�รถเกบ็ไวไ้ดน้�น จงึมผีูค้ดิคน้ย�งมะเดือ่
วิทย�ศ�สตร์ หรือเรียกว่� ย�งมะเดื่อนอก ขึ้นม�เพื่อแก้
ปัญห�ในก�รเก็บไว้ใช้ได้น�น 
 2. ทองคำ�เปลว เปน็ทองคำ�เปลวแผน่ 100 เปอรเ์ซน็ต ์
ในอดีตล้�นน�เรียกทองคำ�เปลวว่� “คำ�ปลิว” มีทั้งแบบ 
คำ�เหลืองและคำ�แดง คือ ทองคำ�เปลวสีออกเหลือง
และสีออกแดง ปัจจุบันมีทองคำ�เปลวแบบแผ่นทองต่อ 
และแบบแผ่นทองเนื้อเดียวกันหรือเรียกว่�ทองปิดพระ 
ส�ม�รถใช้ได้ทั้งสองแบบ

 3. สีอะคริลิกชนิดด้�น คือสีที่พัฒน�ม�จ�กสีนำ้� ใช้
ละล�ยกับนำ้� แห้งเร็วและมีคว�มคงทนไม่หลุดร่อนเมื่อ
แห้งแล้ว มีลักษณะทึบแสง
 4. ผ้�ใบ ใช้ผ้�สำ�หรับก�รเขียนภ�พแบบเรียบ
 5. ผ้�ไหมเย็บขอบด้วยผ้�แถบและไม้กลึงสำ�หรับ
สอดหัวท้�ยของผ้�ไหม
 6. พูก่นั ใชพู้ก่นัสำ�หรบัตดัเสน้ เบอร ์0, 1 พเิศษและ
พู่กันกลมเบอร์ 2,3,4,5 สำ�หรับระบ�ยสี 
 7. นำ้�ย�เคลือบภ�พแบบใส
 8. แปลงท�ส ีใชแ้ปลงท�สทีีม่ขีนแปลงนุม่ไมแ่ขง็เกนิ
ไป
 9. ดินสอสี ใช้ดินสอสีที่มีคว�มสว่�ง เช่น สีข�ว  
สีเหลือง เป็นต้น
 10. กระป๋องนำ้� สำ�หรับผสมสีและล้�ง

กระบวนวิธีการทำาลายคำานำ้าแต้มบนผ้าไหม
 1. เตรียมผ้�ไหมไทยสีแดง แล้วใช้ผ้�แถบลวดล�ย
เย็บเป็นขอบทั้งสี่ด้�นเพื่อใช้ตกแต่งเป็นภ�พพระบฏ  
โดยเย็บขอบให้เป็นรูขน�ดประม�ณ 1 นิ้วด้�นบนและ
ด้�นล่�งเพื่อใส่ท่อนไม้สำ�หรับแขวน (ภ�พที่ 1)
 2. ร่�งแบบด้วยดินสอสีข�วเพื่อให้เห็นชัดเจน  
(ภ�พที่ 2 )
 3. เขียนลวดล�ยทับเส้นร่�งด้วยป�กก�กันนำ้�เส้น
ขน�ดกล�ง (ภ�พที่ 3)
 4. ผสมสีแดงให้เหมือนกับสีผ้�ไหมแล้วระบ�ยทับ
เส้นที่เขียนไว้ (ภ�พที่ 4)
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 7. ตกแต่งใส่ไม้กลึงด้�นบนและด้�นล่�งของภ�พ 
ร้อยเชือกใช้แขวนภ�พ (ภ�พที่ 7)
 8. ภ�พพระบฏ พระประจำ�วันเกิด ล�ยคำ�นำ้�แต้ม
บนผ้�ไหม, ลิปิกร ม�แก้ว, 2544 (ภ�พที่ 8)
 ล�ยคำล้�นน�นั้นอ�จกล่�วได้ว่�เป็นกระบวนวิธี
ก�รที่สำคัญอีกแบบหนึ่งที่ส�ม�รถบ่งบอกถึงคติคว�ม
เชื่อของคนล้�นน� กรรมวิธีของง�นช่�งตลอดจนก�ร
แสดงออกท�งศิลปะแสดงถึงคว�มรู้สึกนึกคิดและก�ร
สัมพันธ์กับสังคม วัฒนธรรมอีกทั้งมีคว�มสำคัญท�ง
ประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีอีกด้วยจ�กบริบทของสังคม
ล้�นน�นี้ทำให้ก�รสร้�งสรรค์ผลง�นล�ยคำนำ้�แต้มนี้ยัง
ก่อเกิดคุณค่�และคว�มหม�ยม�กข้ึนท้ังคุณค่�และคว�ม
งดง�มท�งศิลปะและคุณค่�ท�งประวัติศ�สตร์ถือว่�
เป็นก�รต่อยอดขององค์คว�มรู้ภูมิปัญญ�ของบรรพชน
ล้�นน� ให้คงอยู่และสืบต่อไปในอน�คต ลายคำนำา้แต้ม
ถือว่�เป็นจุดเริ่มต้นของก�รสร้�งสรรค์จะต้องดำเนิน
ก�รสอดคล้องกันระหว่�งคว�มคิดและทักษะฝีมือ ก�ร
ทดลองห� วัสดุพื้นถิ่น และถ่�ยทอดรูปแบบ พร้อมกับ
ก�รพัฒน�คลี่คล�ย เพื่อให้ได้ผลง�นสร้�งสรรค์ที่
ประกอบด้วยคุณค่�ท้ังรูปแบบและเน้ือห�ในก�รนำเสนอ 

ภาพที่ 1 ภาพที่ 2 ภาพที่ 3

ภาพที่ 5

ภาพที่ 4

ภาพที่ 6

ภาพที่ 7
 5. เมื่อสีแห้งแล้วจะเห็นรอยเส้นป�กก�ร�งๆ ใช้ย�ง
มะเดื่อระบ�ยโดยเว้นเส้นป�กก�ไว้ (ภ�พที่ 5)
 6. ระบ�ยย�งมะเดื่อเสร็จแล้วรอให้แห้งหม�ดๆ ใช้
ทองคำ�เปลวปิดบนย�งมะเดื่อให้ทั่ว แล้วกดทองคำ�เปลว
ให้เรียบ (ภ�พที่ 6)
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ภาพที่ 8

กระบวนก�รก�รสร้�งสรรค์ผลง�นศิลปะสิ่งที่สำคัญคือ
ก�รเข้�ใจตัวเร�เองศิลปะไม่ใช่สิ่งที่แยกจ�กตัวเร� มัน
เกิดและเติบโตพร้อมกันเร� พร้อมกับศักยภ�พที่อยู่ใน
ตัวเร�เอง ประสบก�รณ์คือแรงกระตุ้นที่จะสร้�งรูปทรง
สัมผัสให้แก่มโนภ�พหรือคว�มรู้สึกแสดงออกด้วยเทคนิค
วิธีก�รที่เหม�ะสมกับเนื้อห� และธรรมช�ติแท้ในตัวเร�
เองวิถีชีวิตสิ่งแวดล้อมทั้งท�งด้�นก�ยภ�พและท�งด้�น
วัฒนธรรมสังคมล้�นน�หล่อหลอมให้เกิดประสบก�รณ์ 
กระตุ้นก�รระลึกรู้ แสดงออกของมโนคติสร้�งให้เกิดรูป
ทรง สัญลักษณ์ และคว�มหม�ย สร้�งเป็น“รูปทรง”จ�ก
มโนภ�พและคว�มรู้สึกของก�รแปรคว�มหม�ยจ�ก
วรรณกรรมพุทธศ�สน�ล้�นน�สู่ก�รสร้�งสรรค์ต่อยอด
องค์คว�มรู้ภูมิปัญญ�ล้�นน�  

บรรณานุกรม
 จิรศักดิ์ เดชวงศ์ญ�. “ล�ยคำ�เส�วิห�รพระพุทธ 
วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง”, ในวารสารเมืองโบราณ. ปีที่ 
23 ฉบบัที ่2 เมษ�ยน – มถินุ�ยน 2540, หน�้ 113 - 128.

 คณะวจิยัศนูยโ์บร�ณคดภี�คเหนอื.2555.พทุธศลิป์
ล้านนาคุณค่าศรัทธาและการอนุรักษ์. เชียงใหม่: สำ�นัก
พิมพ์วนิด�ก�รพิมพ์.
 ลิปิกร ม�แก้ว.2549.จิตรกรรมลายเส้น(แนวทาง
การสร้างสรรค์เฉพาะตน). เชียงใหม่: คณะศิลปกรรม 
และสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ช
มงคลล้�นน�.
 ลิปิกร ม�แก้ว.2557. เส้นสาย ลายศิลป์ในคัมภีร์
ใบลานและพับสา เอกส�รประกอบก�รเสวน�วิช�ก�ร 
“ศ�สตรแ์ละศลิปใ์นคมัภรีใ์บล�นและพบัส�”. เชยีงใหม:่ 
มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่.
 ศภุชยั ชยสโุภ, พระ.2553. ผา้ยนัต(์เฉพาะทีข่า้พเจา้
พบในภาคเหนือ) เอกส�รสำ�เน�เผยแพร่. เชียงใหม่: 
อ�ค�รเรือนเดิม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่.
 ศรเีล� เกษพรหม. “นำ�้แตม้”.สารานกุรมวฒันธรรม
ไทยภาคเหนือ เล่ม 6. กรุงเทพฯ: มูลนิธิส�ร�นุกรม
วัฒนธรรมไทย ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์, 2542.
 สุรพล ดำ�ริห์กุล. ลายคำาล้านนา. กรุงเทพ; เมือง
โบร�ณ, 2544.



 3.2 วัดร้างหรือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ในสวนพุทธ
ธรรมที่พบเพิ่มเติม
 พ.ศ.2551 คณะศรัทธ�วัดอุโมงค์ ได้เชิญน�ยเกรียง
ไกร สัมปชลิต ขณะดำ�รงตำ�แหน่ง อธิบดีกรมศิลป�กร 
และคณะซึง่ประกอบดว้ยน�ยสหวฒัน ์แนน่หน� ผูอ้ำ�นวย
ก�รสำ�นักศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ (ตำ�แหน่งขณะนั้นต่อ
ม�ดำ�รงตำ�แหน่งอธิบดีกรมศิลป�กรและล�ออกกรณี 
ไม่เห็นชอบให้รื้ออ�ค�รศ�ลฎีก�ข้�งสน�มหลวง) และ 
นักวิช�ก�รเช่น ศ�สตร�จ�รย์ ดร.ฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� 
รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ฯลฯ ชมร่องรอยโบร�ณสถ�นหลัง
วัดอุโมงค์
 อธิบดีกรมศิลป�กร มอบหม�ยให้สำ�นักศิลป�กร ที่ 
8 เชียงใหม่ ดำ�เนินก�รขุดค้นและขุดแต่งท�งโบร�ณคดี
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2551 ถึงปัจจุบันได้พบ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”  
ในสวนพุทธธรรม เพิ่มขึ้นอีก 4 แห่งต�มลำ�ดับดังนี้

 3.3 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มแห่งที่ หนึ่ง 
(ปัจจุบันเรียกว่า: พระธาตุเถรจันทร์)
 3 ธ.ค. 2551-17 พ.ค. 2552 โครงก�รขุดค้น  
ขุดแต่งท�งโบร�ณคดีเพื่อก�รอนุรักษ์โบร�ณสถ�น 
วัดร้�งในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ ดำ�เนินก�รโดย 
ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัด ช่อฟ้�ก่อสร้�ง มีน�งส�วอรชุลี  
วิเชียรประดิษฐ์ เป็นนักโบร�ณคดี ควบคุมง�นโดย  
น�ยไกรสิน อุ่นใจจินต์ (นักโบร�ณคดีระดับชำ�น�ญก�ร
พิเศษ) สำ�นักศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ งบประม�ณ 
857,000 (แปดแสนห�้หมืน่เจด็พนับ�ทถว้น) พบรอ่งรอย
วัดตั้งบนเนินสูง

เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

โบราณสถานหมายเลข 1: องค์เจดีย์ฐานแปดเหลี่ยมวัด  (หลังขุดแต่ง - ก่อนบูรณะ)

 3.3.1 สิ่งสำาคัญที่พบได้แก่ 
 (1) องค์เจดีย์ฐ�นแปดเหลี่ยม อยู่กล�ง “ข่วงพระ
ธ�ตุ” มีฐ�นระเบียงคตด้�นทิศเหนือย�วเต็มพื้นที่ข่วง 
 (2) ปลียอดและปัทมบ�ท (ส่วนรองรับปลียอด) 
ตกลงม�บริเวณฐ�นประทักษิณท�งด้�นทิศตะวันออก  
ภ�ยในปลียอดพบเม็ดทรงกลม ทรงรี ขน�ด 0.2-2.6 
ซม. จำ�นวน 3994 เม็ด พร้อมพระพุทธรูป 3 องค์และ
สถูปเจดีย์จำ�ลอง
 (3) วิห�ร แนวทิศตะวันออก-ตะวันตก ขน�ด
อ�ค�รกว้�ง 8 เมตรย�ว 21.7 เมตร มีฐ�นที่ประดิษฐ�น 
พระประธ�น
 (4) กำ�แพงแก้ว รอบพื้นที่ “ข่วงพระธ�ตุ”
 (5) ท�งเดินระหว่�งวิห�รกับ “ข่วงพระธ�ตุ” 
 (6) บันไดท�งขึ้น “ข่วงพระธ�ตุ”
 (7) บันไดท�งขึ้นวัด
 (8) ฐ�นอ�ค�รก่ออิฐทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้� กว้�ง 3.8 
เมตรและผนังอ�ค�รที่เทพังลง
 (9) พบอิฐมีจ�รึกดังนี้
 อิฐก้อนที่หนึ่งมีจ�รึกอักษรฝักข�ม เขียนตัวเลข 
1 (พบรูปแบบตัวเลขนี้ในจ�รึก ชม. 4 พ.ศ.2040 ใน
พพิธิภณัฑส์ถ�นแหง่ช�ต ิเชยีงใหม)่ อฐิกอ้นทีส่องมจี�รกึ
อักษรฝักข�ม เขียนตัวเลข 100 อิฐก้อนที่ส�มมีจ�รึก
อักษรฝักข�ม เขียนว่� “ไลป�นแล” อิฐก้อนที่สี่มีจ�รึก
อักษรฝักข�ม เขียนว่� 44 ทั หรือ 45 ทั อิฐก้อนที่ห้� 
มีจ�รึกอักษรฝักข�ม เขียนว่� ณิ หิ
 (10) เศษเครื่องปั้นดินเผ�ที่ผลิตจ�กหล�ยแหล่ง
เช่น แหล่งเต�พื้นเมือง แหล่งเต�เวียงก�หลง แหล่ง

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ใน “ป่าวิเศษ”

  ตอนที่ 2

1 รองศ�สตร�จ�รย์ สมโชติ อ๋องสกุล  ที่ปรึกษ�อธิก�รบดี  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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เต�สันกำ�แพง แหล่งเต�พะเย�และเครื่องถ้วยจีนสมัย 
ร�ช วงศ์หมิง (พศ.1911-2187)
 โครงก�รอนุรักษ์และพัฒน�เมืองประวัติศ�สตร์
เชียงใหม่ ก�รขุดค้น/ขุดแต่งท�งโบร�ณคดีเพื่อก�ร
อนุรักษ์กลุ่มโบร�ณสถ�นวัดร้�งในเขตอรัญญิกเมือง
เชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระธ�ตุแสงจันทร์(ร้�ง) ตำ�บลสุ
เทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จัดทำ�โดยห้�งหุ้นส่วน
จำ�กัดช่อฟ้�ก่อสร้�ง เสนอสำ�นักศิลป�กรที่ 8 เชียงใหม่ 
กรมศิลป�กร ปีงบประม�ณ ปี 2552)
 3.3.2 พระมหาเถรจันท์
 วัดร้�งหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบใหม่แห่งแรกนี้เดิม
เรียกว่� พระธ�ตุเถรจันท์ (ต่อม�มีผู้เขียนป้�ยผิดเป็น 
“พระธ�ตแุสงจนัทร”์) เปน็ชือ่ทีม่บีคุคลในประวตัศิ�สตร ์
 จ�ก ใบล�น ชุด อุปเทสเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้�ล�นอักษร
ธรรมล�้นน� ภ�ษ�บ�ล-ีไทยวนและใบล�นชดุปญัห�เถร
จันท์ กล่�วถึงมห�เถรจันท์ ดังนี้
 ประม�ณ พ.ศ.1900-1910 ท่�นเถรจนัทถ์อืกำ�เนดิที่
หมูบ่�้นแหง่หนึง่ชือ่ “บ�้นไผ”่ อยูใ่น “เมอืงววั” ดร.ฮนัส ์
เพนธ์ (Hans Panth:2480-2552) สันนิษฐ�นว่� ที่ตั้ง
บ้�นไผ่ (1) ต้องอยู่ไม่ไกลจ�กดอยสุเทพ (2) ต้องอยู่ท�ง
ทิศใต้หรือทิศตะวันตกเฉียงใต้ของเมืองเชียงใหม่ เพร�ะ 
“หลวงปู่” (อ�จ�รย์ของอ�จ�รย์) ของท่�นเถรจันท์อยู่ที่ 
วัดดอยคำ� ซึ่งอยู่ทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดอุโมงค์ ระยะ
ห่�งเพียงประม�ณ 4 กิโลเมตร
 พ.ศ.1921 ท่�นเถรจันท์ได้บรรพช�เป็นส�มเณรใน
วัดใน “บ้�นไผ่” จนอ�ยุ 17 ปีก็เข้�ไปตัวเมืองเชียงใหม่ 
พกัทีว่ดั “โพธนิอ้ย” (อ�่นว�่โพดนอ้ย) (อ�จม�จ�ก “พอย
นอ้ย”) ท�่นเถรจนัทอ์ปุสมบทเปน็ภกิษ ุที ่วดั“โพธนิอ้ย” 
(อ่�นว่�โพดน้อย) 

ปลียอดและปัทมบาท

 เอกส�รกล่�วว่�หลังอุปสมบทแล้ว 3 ปี หรือภ�ย
หลังที่พระบรมส�รีริกธ�ตุได้ถูกอัญเชิญจ�กวัดสวนดอก 
(พระมห�สุมนเถรนำ�ม�เมื่อ พ.ศ.1914) ไปประดิษฐ�น
บนพระธ�ตุดอยสุเทพ (พ.ศ.1929) ได้ 7 ปี พระเถรจันท์
ได้ขึ้นไปบนดอยสุเทพ ณ ที่นั้นท่�นได้สวดมนต์อยู่หล�ย
ครั้งหล�ยเวล�ทั้งในเวล�กล�งวันกล�งคืนด้วยคว�มหวัง
ว่�จะได้ “ปัญญ�รู้ธรรมของพระพุทธเจ้�” 
 คร�วหนึ่งขณะที่พระเถรจันท์กำ�ลังสวดมนต์อยู่  
น�งเทพธดิ�องคห์นึง่รปูโฉมงดง�มไดป้ร�กฏตวัใกล้ๆ  ตวั
ท่�น ถ�มท่�นว่� เหตุใดท่�นจึงสวดมนต์อยู่ที่นี่ พระเถร
จันท์บอกว่� “เร�ใคร่มีปัญญ�รู้ธรรม” ของพระพุทธเจ้� 
เทพธิด�ถ�มต่อว่� ห�กท่�นได้สติปัญญ� ส�ม�รถเรียน
ธรรมดังกล่�วแล้ว ท่�นจะล�สึกไปหรือไม่ พระเถรจันท์
ตอบว่� “ไม่สึก” 
 เทพธิด�กล่�วว่� “เฮ�จักหือปัญญ�แก่ท่�นแล” 
และยื่นสิ่งหนึ่งถว�ย (เล่�กันว่�คือสุบหม�ก หรือหม�ก
เคีย้ว) พระเถรจนัทร์บัของจ�กมอืน�งเทพธดิ� และเผลอ
สติรวบถูกปล�ยนิ้วของน�งเทพธิด�ด้วย เพร�ะ น�งนั้น 
“ง�มนักอดบ่ได้” น�งเทพธิด�จึงส�ปพระเถรจันท์ว่� 
“ท่�นจงห�สติไม่ไม่ได้แล” (อสติม� กโรติ)
 พระเถรจันท์กลับม�ยังวัดประจำ�หมู่บ้�นที่ท่�น
อยู่ ได้ศึกษ�พระคัมภีร์พุทธศ�สน�อย่�งขะมักเขม้นจน
แตกฉ�น ไม่ถึงส�มเดือนครึ่งก็เจนจบ แต่ท่�นมักจะข�ด
สติในก�รกระทำ�ต่�งๆ เป็นคร�วๆ ชอบเร่ร่อนและหลีก
เร้นอยู่ในป่�
 ประม�ณ พ.ศ.1923 ในรัชสมัยพญ�กือน� (พ.ศ.
1898-1928)ได้นิมนต์พระเถรจันท์พำ�นักที่วัดเวฬุกัฏฐ�
ร�ม (แปลว่�วัดป่�ไผ่ 11 กอ) เอกส�รเรียกพระเถรจันท์
ว่�เถรจันท์ บ้�ง เจ้�จันต๊ะสลม บ้�ง (อ่�นว่� สะล๋ม ม�
จ�กคำ�ว่� ศรมณะ ในภ�ษ�สันสกฤต) คว�มรู้ที่แตกฉ�น
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โบราณสถานหมายเลข 2: วิห�ร

ภาพก้อนอิฐที่มีจารึก 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ภาพก้อนอิฐที่มีจารึก 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ก้อนอิฐที่มีจารึก 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร

ทางด้านทิศเหนือ

ก้อนอิฐที่มีจารึก 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร

ทางด้านทิศเหนือ

ก้อนอิฐที่มีจารึก 
พบเป็นส่วนก่อกำาแพงแก้ววิหาร

ทางด้านทิศเหนือ

ภาพก้อนอิฐที่มีการ
กดประทับจุดพบเป็นส่วน

ก่อผนังวิหารทางด้านทิศเหนือ

ภาพก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหาร

ทางด้านทิศเหนือ

ภาพ ก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ก้อนอิฐที่มีรอยขีดรูปกากบาท และรอยเท้าสัตว์ 
พบเป็นส่วนก่อผนังวิหารทางด้านทิศใต้

ของพระเถรจันท์เลืองลือระบือไกล เอกส�รกล่�วว่�พระ
มห�เถระประจำ�เมืองเชียงใหม่ 6 องค์คือ (1) ธรรมเทโว   
(2) ติกขปัญโญ  (3 )เพว�จย�เมภะ  (4) จักรปัญโญ  
(5) พุทธ�ทิจโจริยะ  (6) โสมทิจโจริยะ สองท่�นแรกเป็น
คนเชียงใหม่ สองท่�นต่อม�เป็นพระช�วอังวะ สองท่�น
สุดท้�ยเป็นพระช�วใต้ ล้วนทรงคว�มรู้ในพระคัมภีร์
ไตรปิฎก แต่เมื่อมีปัญห�ก็มักปรึกษ�ห�รือไต่ถ�มคว�ม
เห็นจ�กพระเถรจันท์
 พญ�กือน� (พ.ศ.1898-1928) ได้อ�ร�ธน�ให้พระ
เถรจันท์ รจน�เรื่อง “จริยวัตรสำ�หรับเจ้�เมือง” พระเถร
จันท์ได้รจน�จริยวัตรของเจ้�เมือง สำ�หรับเจ้�น�ยและ
ขุนน�ง และจริยวัตรอันควรแก่สมณะไว้ด้วย พระเถร

จันท์มีอ�ยุได้ 77 ปี มรณภ�พเมื่อประม�ณ พ.ศ.1988
  (ดู ฮันส์ เพนธ์ “ประวัติวัดอุโมงค์ เถรจันท์ 
เชียงใหม่” ใน ประวัติวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่:
คณะพุทธนิคมเชียงใหม่ จัดพิมพ์ ครั้งที่ 9 หน้� 29-39
และใบล�น ชุด อุปเทศเถรจันท์ ฉบับวัดเชียงใหม่ อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้�ล�นอักษรธรรม
ล้�นน� ภ�ษ�บ�ลี-ไทยวน ชัปนะ ปิ่นเงิน ปริวรรตจ�ก
เอกส�รถ่�ยสำเน�ไมโครฟิลม์หม�ยเลข 0005 ชม. 
011400205 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ 2554) 

 3.4 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มแห่งที่สอง 
(ปัจจุบันเรียกว่าวัดฤาษีชีวกะ)
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ภาพเศษภาชนะดินเผาเนื้อละเอียดจากแหล่งเตาในประเทศ
จีน สมัยราชวงศ์หมิง พบจากการขุดแต่งระดับพื้นใช้งาน

ทางด้านทิศเหนือของวิหาร

ภาพแผ่นฉัตรสำาริดที่พบในกริด

ภาพพระพุทธรูปสาริดพบบรรจุภายใน
แกนกลางปลียอดเจดีย์ในพื้นที่

ภาพพระสถูปเจดีย์จาลอง
ที่พบบรรจุภายในแกนกลาง

ปลียอดเจดีย์

 ปีงบประม�ณ 2553 สำ�นักศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ 
จ�้งเหม�บรษิทัปรยีะธรุกจิ จำ�กดั ดำ�เนนิก�รขดุแตง่/ขดุ
คน้โบร�ณสถ�นวดัฤาษชีวีกะ มนี�ยประพนธ ์กรณกีจิและ
น�ยวรีเกยีรต ิคลงัจตรุเวทยเ์ปน็นกัโบร�ณคด ีไดพ้บรอ่ง
รอยวัดดังนี้
 (1) วหิ�รขน�ดกว�้ง 8 เมตรย�ว 25.10 เมตร มฐี�น
ชุกชีเป็นฐ�น 8 เหลี่ยมกว้�งด้�นละ 1.9 เมตร
 (2) เจดยีป์ระธ�น ฐ�นสีเ่หลีย่มย�วด�้นละประม�ณ 
5 เมตร ฐ�นเขียงชั้นที่หนึ่งสูงประม�ณ 40 เซนติเมตร 
ฐ�นเขียงชั้นที่ 2 สูงประม�ณ 10 เซนติเมตร ส่วนบนพัง
ทล�ย มีล�นประทักษิณพื้นปูอิฐ
 (3) วิห�รกว้�ง 8.6 เมตร ย�ว 18.60 เมตร พื้น
ภ�ยในวิห�รปูอิฐขน�ดใหญ่รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขน�ด  
26 x 26 เซนติเมตร และ 34x34 มีฐ�นชุกชี 
 (4) บันไดท�งขึ้นวิห�ร
 (5) ฐ�นอ�ค�รรปูสีเ่หลีย่มผนืผ�้ขน�ด กว�้ง 5 เมตร 
ย�ว 1.80 เมตร ตอ่ม�มกี�รสร�้งอ�ค�รทบั คอื พ.ศ.2523 
สร�้งศ�ล� ประดษิฐ�นพระพทุธรปูป�งปฐมเทศน� พ.ศ.
2526 สร้�งวิห�รพระพุทธธรรม 
 (6) เจดีย์แปดเหลี่ยม ขน�ดกว้�งด้�นละ 2.40 เมตร 
เหลือสูง 1.20 เมตร และฐ�นอ�ค�รด้�นหน้�เจดีย์
 (7) เจดีย์แปดเหลี่ยม กว้�งประม�ณ 70 ซม.ย�ว
ประม�ณ 6 เมตร เหลือสูงประม�ณ 15 ซม.
 (8) แนวหินกันดินถล่ม
 (9) โบร�ณวัตถุที่พบเช่นภ�ชนะเนื้อแกร่ง กล้อง

ย�สูบดินเผ�เนื้อแกร่ง เครื่องถ้วยจีนมีอักษรที่ก้นถ้วย 
สมัยร�ชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) ชิ้นส่วนพระพุทธ
รูปขน�ดเล็ก เศียรพระพุทธรูปสำ�ริด ฯลฯ
 พื้นที่นี้มีก�รสร้�งศ�ล�อ�ศรมฤาษีชีวกะ เมื่อ พ.ศ.
2525 โดย พระครูปลัดมห�เถร�นุวัตร ดังนั้นจึงเรียกว่� 
วัดฤาษีชีวกะ
 (ดูร�ยง�นก�รขุดแต่งโบร�ณสถ�นในเขตอรัญญิก
เมืองเชียงใหม่ วัดฤาษีชีวกะ (ร้�ง) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอ
เมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่เสนอสำ�นกัศลิป�กร ที ่8 เชยีงใหม ่
จัดทำ�โดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด พ.ศ.2553)

 3.5 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มแห่งที่ สาม 
(ปัจจุบันเรียกว่าวัดพระนอน)
 ปีงบประม�ณ 2554 สำ�นักศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ 
ได้จ้�งเหม�บริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด ดำ�เนินก�รขุดแต่ง 
ขุดค้นโบร�ณสถ�นวัดพระนอน มีน�ยประพนธ์ กรณี
กิจ และน�ยวีรเกียรติ คลังจตุรเวทย์ เป็นนักโบร�ณคดี 
ได้พบร่องรอยวัดดังนี้
 (1) วิห�รขน�ดกว้�ง 7.5 เมตร ย�ว 25 เมตร มี
ระเบียงออกไปท�งทิศเหนือขน�ดกว้�ง 2.3 เมตร ย�ว 
21.5 เมตร ส่วนหน้�อ�ค�รด้�นทิศใต้มีระเบียงแนวท�ง
เดินปูพื้นอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัสขน�ดกว้�ง 3.3 เมตร ย�วไป
ท�งทิศใต้ 9.8 เมตร มีฐ�นชุกชีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสยกเก็จ
ออกไปท�งด้�นหน้�และด้�นหลังด้�นละ 1 ช่วง เป็นรูป
ก�กบ�ท
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 (2) ฐ�นอ�ค�รขน�ดแผนผงัเปน็สีเ่หลีย่มจตัรุสั ด้�น
ละ 8.5 เมตร 
 (3) อุโบสถ รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้� กว้�ง 8.5 เมตร ย�ว 
33 เมตร ยกเก็จออกไปด้�นหน้� 1 ช่วง ยกเก็จไปส่วน
ท้�ยอ�ค�ร 1 ช่วง ส่วนกล�งอ�ค�รมีลักษณะก่ออิฐเป็น
แท่นยกพื้นสูงขน�ดกว้�ง 8.5 เมตร ย�ว 12 เมตร มีฐ�น
ชกุชแีปดเหลีย่มอยูส่ว่นท�้ยอ�ค�รกว�้งด�้นละ 2.1 เมตร 
พื้นภ�ยในอุโบสถปูพื้นอิฐ ส่วนท้�ยอ�ค�รปร�กฏช่อง
ประต ูขน�ดกว�้ง 3.9 เมตร ด้�นข�้งอโุบสถพบพทัธสมี�
คู่ ท่อนำ้�ดินเผ�และหม้อรับนำ้� อุโบสถมีแนวกำ�แพงแก้ว
ก่ออิฐล้อมรอบด้�นทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก ส่วน
ด้�นทิศตะวันตกใช้คว�มล�ดชันของผนังดินเป็นแนว
กำ�แพง กำ�แพงแก้วด้�นทิศตะวันออกมีลักษณะก่ออิฐ
เป็นซุ้มประตูโขง กว้�ง 1 เมตร มีแนวท�งเดินปูพื้นอิฐ
จ�กซุ้มประตูลงไปยังบันไดท�งขึ้นด้�นหน้�
 (4) วิห�ร ขน�ดกว้�ง 5.95 เมตร ย�ว 7.55 เมตร 
วิห�รมีแผนผังยกเก็จออกไปด้�นหน้� 1 ช่วงขน�ดกว้�ง 
2.40 เมตร� ย�ว 5.75 เมตร บันไดท�งขึ้นด้�นทิศตะวัน
ออก พื้นภ�ยในวิห�รปูอิฐสี่เหลี่ยมจัตุรัส 
 (5) ฐ�นเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม ขน�ดกว้�งด้�นละ 2 
เมตร เหลือหลักฐ�นสูง 1.15 เมตร
 (6) โบร�ณวัตถุที่พบเช่น ผ�งประทีป ชิ้นส่วน
เครื่องปั้นดินเผ� เครื่องถ้วยจีน 9 ชิ้น มีตัวอักษรจีน เป็น
เครื่องถ้วยจีนสมัยร�ชวงศ์หมิง (พ.ศ.1911-2187) อิฐ
จ�รึกอักษรธรรม ตัว “ล” พระหัตถ์พระพุทธรูปสำ�ริด 
สันนิษฐ�นว่�ป�งม�รวิชัย แท่นหินบดย� ฯลฯ
 (ดูร�ยง�นก�รขุดค้นและขุดแต่งโบร�ณสถ�นวัด
พระนอน (ร้�ง)ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
เสนอสำนักศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ จัดทำโดยบริษัท
ปรียะธุรกิจ จำกัด พ.ศ.2554) 

 3.6 “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มแห่งที่สี่ บริเวณ
ด้านหน้าวัดอุโมงค์
 ปีงบประม�ณ 2555 สำ�นักศิลป�กรที่ 8 เชียงใหม่ 
ได้จ้�งเหม�ห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดโบร�ณ นุรักษ์ดำ�เนินก�ร
ขุดแต่ง ขุดค้นโบร�ณสถ�นบริเวณด้�นหน้�วัดอุโมงค์
ด้�นหลังอ�ค�รจำ�หน่�ยหนังสือ มีน�ยพิพัฒน์ กระแจะ
จันทร์เป็นนักโบร�ณคดี พบร่องรอยวัด ดังนี้
 3.6.1 โบราณสถาน หมายเลข 1 อุโบสถ 
 อโุบสถหลงันีส้ร�้งอยูด่�้นหน�้หรอืท�งทศิตะวนัออก
ของเจดยีป์ระธ�น เมือ่เปน็เชน่นัน้แสดงว�่อ�จมกี�รสร�้ง
ซ้อนทับกันหล�ยสมัย

 ผลจ�กก�รขดุคน้ นกัโบร�ณคดสี�ม�รถจดัลำ�ดบัยคุ
สมัยในก�รสร้�งและต่อเติมอุโบสถได้เป็น 4 สมัย ดังนี้
 สมัยแรก เป็นก�รสร้�งวิห�รที่มีขน�ดท้�ยวิห�ร
กว้�ง 6 เมตร ซึ่งส�ม�รถเห็นได้จ�กแนวขอบอิฐชั้นในที่
อยู่บริเวณท้�ยอุโบสถ ค�ดว่�อ�จมีอ�ยุร�วครึ่งหลังของ
พุทธศตวรรษที่ 20 (ร�ว พ.ศ.1950-2000) โดยมีก�ร
สร้�งเจดีย์ประธ�นฐ�นสี่เหลี่ยมอยู่ท้�ยวิห�ร ซึ่งมีฐ�น
กว้�ง 6.5 เมตร
 สมยัทีส่อง เปน็ก�รสร�้งระเบยีงขน�ดคว�มกว�้ง 1 
เมตร ตลอดแนวย�วของวิห�ร แนวคิดในก�รทำ�ระเบียง
นี้ถือเป็นอิทธิพลจ�กท�งสุโขทัย 
 สอดคล้องกับหลักฐ�นสำ�คัญที่พบบนระเบียงท�ง
ด�้นทศิเหนอื ซึง่พบอฐิรปูสีเ่หลีย่มจตัรุสัมลี�ยกดประทบั
บนอิฐ โดยมีล�ยรูปช้�งศึกและล�ยรูปหงส์ ซึ่งรูปแบบ
ของหงส์นั้นคล้�ยคลึงกับ
 หงส์ปูนปั้นที่พบที่วัดจุฬ�มณี จ.พิษณุโลก สร้�งขึ้น
เมื่อ พ.ศ.2007 สมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกน�ถ ซึ่งเป็น
ช่วงที่ล้�นน�กับสุโขทัย-อยุธย�กำ�ลังมีคว�มสัมพันธ์กัน 
 ดังนั้น ระเบียงในสมัยที่สองนี้ควรสร้�งขึ้นในพุทธ
ศตวรรษที่ 21 ตอนต้น
 สมัยที่สาม มีก�รสร้�งโขงพระเจ้� (ฐ�นชุกชี) ฐ�น
ทรงแปดเหลี่ยม สำ�หรับประดิษฐ�นพระพุทธรูป โดยอัด
ฐ�นด้วยดิน
 สมยัทีส่ี ่มกี�รกอ่และสร�้งอโุบสถขึน้ม� โดยเปน็ก�ร
ปรบัวหิ�รใหก้ล�ยเปน็อโุบสถ โดยมกี�รบรูณปฏสิงัขรณ์
หล�ยอย่�งได้แก่ อย่างแรก ก�รขย�ยระเบียงด้�นทิศ
เหนือและใต้ของวิห�รออกม�อีกด้�นละ 30 ซม.โดยใช้
อิฐสีส้มก่อประกบ 
 อยา่งทีส่อง มกี�รปรบัผงัโขงพระเจ�้ฐ�นแปดเหลีย่ม
ให้กล�ยเป็นรูปแบบ “กู่ล�ย” ครอบทับลงไปบนโขง
พระเจ�้เดมิ และมกี�รสร�้งบนัไดท�งด�้นหน�้ โดยคว�ม
นิยมในก�รสร้�ง “กู่ล�ย”แบบนี้คล้�ยคลึงกันกับที่วิห�ร
วัดปร�ส�ท วิห�รวัดป่�แดงมห�วิห�ร วิห�รล�ยคำ�วัด
พระสิงห์ และวิห�รวัดหนองโขง อำ�เภอห�งดง เชียงใหม่
 กู่ลายวิหารวัดปราสาท
 เทคนิคก�รสร้�งฐ�นร�กของตัวโบสถ์สมัยนี้ใช้
กระเบื้องดินขอรองฐ�น และมีก�รต่อโถงด้�นหน้�ออก
ไปด้วย ส่วนพื้นภ�ยในโบสถ์ไม่ได้ปูด้วยอิฐ คงใช้ดินเนื้อ
ละเอียดล�ด
 อยา่งทีส่าม ก�รกอ่ฐ�นสีเ่หลีย่มประกบเจดยี ์ทำ�ให้
ขน�ดของฐ�นเจดีย์ขย�ยกว้�งม�กขึ้น โดยทำ�เป็นฐ�น
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เขียงอีก 1 ชั้น ทำ�ให้จ�กเดิมที่เจดีย์มีขน�ดฐ�นกว้�ง 6.5 
เมตร ม�เป็นเจดีย์ที่มีฐ�นกว้�ง 9.1 เมตร 
 อย่างที่สี่ คือก�รผูกพันธสีม�หรือก�รปักใบเสม�
เพือ่แปลงวหิ�รใหก้ล�ยเปน็อโุบสถ ใบเสม�พบทัง้หมด 8 
ตำ�แหน่งต�มทิศ เป็นหินธรรมช�ติ ซึ่งเป็นรูปแบบที่นิยม
กันในเขตล้�นน� 
ในช่วงสมัยที่สี่นี้ยังพบหลักฐ�นสำ�คัญคือ พบอิฐมีจ�รึก
คำ�ว�่ “ไน” เปน็ตวัอกัษรแบบอยธุย�-สโุขทยั ไมใ่ชอ่กัษร
ธรรมล้�นน� โดยพบบนพื้นผิวดินภ�ยในอุโบสถ 
 ดังนั้น ควรมีอ�ยุในช่วงกล�ง-ครึ่งหลังของพุทธ
ศตวรรษที่ 21
 3.6.2 โบราณสถาน หมายเลข 2: วิหาร
 มีก�รสร้�งซ้อนทับในพื้นที่บริเวณนี้ 2 ช่วงเวล�ด้วย
กันคือ 
 สมัยแรก เป็นก�รสร้�งวิห�รโถง เพร�ะไม่พบผนัง
อฐิทีล่ม้อยูใ่กลก้บัแนวของอฐิ วหิ�รหลงันีม้กี�รสร�้งฐ�น
ชุกชีสำ�หรับประดิษฐ�นพระพุทธรูป หลังจ�กนั้นวิห�ร
หลังนี้คงจะพังเสียห�ย จ�กลักษณะของอิฐที่เป็นอิฐเนื้อ
แกร่ง และใช้วิธีก�รก่ออิฐเหนือพื้นดิน เข้�ใจว่�คงสร้�ง
พบกับวิห�รสมัยแรก ดังนั้นจึงมีอ�ยุอยู่ครึ่งหลังของช่วง
พุทธศตวรรษที่ 20 ตำ�แหน่งที่ตั้งของฐ�นชุกชีในวิห�ร
แห่งนี้อยู่เกือบกล�งวิห�รดังเช่นโขงพระเจ้�ในอุโบสถ 2 
สองวัดพระสิงห์ และวัดเมธัง
 โขงพระเจ้าในอุโบสถสองสงฆ์วัดพระสิงห์ 
 สมัยที่สอง เมื่อวิห�รพังทล�ยลงม� ทำ�ให้มีก�ร
ก่อแนวอิฐกับหินขึ้นม�ในแกนทิศตะวันออก-ตะวันตก 
คว�มย�วประม�ณ 16 เมตร สูงประม�ณ 80 ซม. โดย
ตั้งอยู่บนฐ�นของแนวอิฐของวิห�รท�งด้�นทิศใต้ โดยใช้
ฐ�นเป็นกระเบื้องดินขอ ซึ่งแนวคันหิน-อิฐนี้ ตั้งใจปกปิด
วิห�รหลังเดิม และมีก�รก่อผนังอิฐขึ้นบ�งส่วน เข้�ใจว่�
แนวคันหิน-อิฐนี้คงเป็น “ศ�ล�บ�ตร” แนวคันหิน-อิฐนี้
ควรมีอ�ยุในช่วงกล�ง-ครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 21
 3.6.3 โบราณสถานหมายเลข 3 เจดยีอ์งคป์ระธาน
 ระหว�่งอโุบสถกบัพระวหิ�รมพีระเจดยีอ์งคป์ระธ�น 
ฐ�น 4 เหลี่ยม (พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่พบเพิ่มในสวนพุทธธรรม
แห่งที่ 1 – 2- 3 มีเจดีย์ทรง 8 เหลี่ยม)
 3.6.4 อายุสมัย
 จ�กก�รพบอิฐที่มีรอยประทับรูปหงส์ทำ�ให้ส�ม�รถ
กำ�หนดว�่ระเบยีงของอโุบสถควรสร�้งในชว่งครึง่แรกของ
พุทธศตวรรษที่ 21 และก�รที่พบอิฐมีจ�รึกคำ�ว่� “ไน” 
นักโบร�ณคดีเห็นว่�โบร�ณสถ�นแห่งนี้ควรมีก�รต่อเติม

และปรับปรุงในสมัยพระเจ้�ติโลกร�ช 
 อย่�งไรก็ต�ม ในแง่ของก�รใช้ง�นของโบร�ณสถ�น
ทัง้สองแหง่ควรตกอยูใ่นชว่งพทุธศตวรรษที ่20-22 เพร�ะ
มีก�รค้นพบเศษเครื่องถ้วยจีนสมัยร�ชวงศ์หมิง เศษ
เครื่องถ้วยจ�กแหล่งเต�สันกำ�แพง เมืองพ�น และเวียง
ก�หลวง 
 3.6.5 ความสำาคัญ
 นักโบร�ณคดีเห็นว่�โบร�ณสถ�นที่พบแห่งที่สี่ใน
วัดอุโมงค์ นี้ถือเป็นวัดสำคัญที่กษัตริย์ของล�้นน�น่�จะ
มีส่วนในก�รอุปถัมภ์ เพร�ะตร�ประทับบนอิฐที่พบถือ
เป็นตร�สำหรับบุคคลพิเศษในสังคมเท่�นั้น หงส์อ�จ
เป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง ส่วนช้�งศึกเป็นสัญลักษณ์
ของผู้ช�ย  
 วัดแห่งนี้เป็นกลุ่มวัดที่สำคัญในเขตอรัญญิกเชิงดอย
สุเทพ เพร�ะเป็นวัดที่มีอุโบสถของตนเอง (ดู ร�ยง�น
ก�รขุดค้นและขุดแต่งโบร�ณสถ�นร้�งหน้�วัดอุโมงค์ 
โดยน�ยพิพัฒน์ กระแจะจันทร์ นักโบร�ณคดี ผู้ปฏิบัติ
ง�นขุดค้น ห้�งหุ้นส่วนจำกัดโบร�ณนุรักษ์ 12 กรกฎ�คม 
2555) 

 4. “พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ ทีพ่บเพิม่ในสวนพทุธธรรมชือ่
วัดอะไร
 จ�กร�ยชื่อวัดในหมวดอุโบสถวัดเก้�ตื้ออยู่ในแขวง
เวียงสวนดอก นอกเวียงเชียงใหม่ บริเวณเชิงดอยสุเทพ 
มี 13 หัววัดดังนี้
 (1) วัดเจ็ดยอด นิก�ยเชียงใหม่ เจ้�อธิก�รชื่อครูบ�
เทพ เป็นเจ้�อุปัชฌ�ย์หัวหมวด ขึ้นที่ทุ (อ่�นว่�ตุ๊) เจ้�
ปัญญ�วัดหัวข่วงในเวียงเชียงใหม่
 (2) วัดฝ�ยหิน นิก�ยเชียงแสน
 (3) วัดช่�งเคี่ยน นิก�ยเชียงใหม่
 (4) วัดเก้�ตื้อ นิก�ยเชียงใหม่
 (5) วัดป่�กล้วย นิก�ยเขิน (ต่อม�เป็นบริเวณ
สน�มบิน เชียงใหม่)
 (6) วัดป่�แดง นิก�ยเชียงแสน
 (7) วัดสวนดอก นิก�ยเชียงใหม่
 (8) วัดโป่งน้อยไจย นิก�ยเชียงใหม่
 (9) วัดรำ่�เพิง นิก�ยเชียงใหม่
 (10) วัดโลก นิก�ยเชียงใหม่
 (11) วัดป่องแยง นิก�ยเชียงใหม่
 (12) วัดกองแหะ นิก�ยเชียงใหม่
 (13) วัดป่องแยงใน นิก�ยเชียงใหม่
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 (ดูร�ยชื่อวัดและนิก�ยสงฆ์โบร�ณในเชียงใหม่ 
ภ�คปริวรรต ลำ�ดับที่ 7 จัดทำ�และเผยแพร่โดยภ�ค
วิช�สังคมวิทย�และม�นุษยวิทย� คณะสังคมศ�สตร์ 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พฤศจิก�ยน 2518 หน้� 1-8)
 ร�ยชื่อวัดลำดับที่ 1-9 ยังมีวัดสืบทอดถึงปัจจุบัน 
แต่ร�ยชื่อวัดลำดับที่ 10-11-12-13 ซึ่งอยู่บริเวณเชิง
ดอยสุเทพแต่ยังไม่พบร่องรอย “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบ
เพิ่มในสวนพุทธธรรม 4 วัดจึงน่�จะเป็นชื่อวัดต่อไปนี้ 
วัดโลก นิก�ยเชียงใหม่ วัดป่องแยง นิก�ยเชียงใหม่   
วัดกองแหะ นิก�ยเชียงใหม่ และ วัดป่องแยงใน นิก�ย
เชียงใหม่ 

 5.“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบเพิ่มในสวนพุทธธรรม 4 
วัดสร้างขึ้นเมื่อไร
 1. จ�กหลักฐ�นที่พบล้วนยืนยันว่�ทั้ง 4 วัดที่พบ
ใหมใ่นสวนพทุธธรรม เปน็วดัในสมยัร�ชวงศม์งัร�ย (พ.ศ.
1839-2101) และจ�กรปูแบบก�รสร�้งบนัไดเชือ่มโยงวดั
ทั้งส�มแห่งที่พบในสวนพุทธธรรมหลังวัดอุโมงค์สะท้อน
ให้เห็นชัดว่�สร้�งในสมัยเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
 2. จ�กหลักฐ�นพัทธสีม�ที่พบที่อุโบสถในพื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์แห่งที่ส�มและแห่งที่สี่ เมื่อเทียบกับพัทธสีม�คู่
ที่อุโบสถวัดศรีสุพรรณ ถนนวัวล�ย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ซึ่งมีจ�รึกระบุ วันพุธ เดือน 8 11 คำ่� ปีกัดไส้(มะเส็ง) 
พ.ศ.2052 สมัยพระเมืองแก้วกษัตริย์แห่งร�ชวงศ์ 
มังร�ย (พ.ศ.2038-2068) โปรดฯให้ผูกอุโบสถค�รสีม�  
วัดศรีสุพรรณ วัดร้�งหรือพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสี่แห่งที่พบ 
เพิ่มขึ้นในวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมก็มีอ�ยุประม�ณ
รัชก�ลพระเมืองแก้ว(พ.ศ.2038-2068)

 6. ปัญหากรรมสิทธิ์ที่ดินที่ยังไม่ยุติ
 หลงัจ�กพบรอ่งรอยวดัร�้ง หรอื “พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ใน

บริเวณวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม วัดอุโมงค์ยื่นเรื่องต่อ
สำ�นักง�นที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ 28 มีน�คม 2555 
เพื่อขอให้รังวัดที่ดินต�มแนวรั้วเดิมของเจ้�ชื่น สิโรรส ซึง่
มีก�รพบวัดร้�งเพิ่มขึ้น 3 แห่ง 
 23 เมษ�ยน 2555 ช่�งรังวัด สำ�นักง�นที่ดินจังหวัด
เชยีงใหม ่พรอ้มผูแ้ทนสำ�นกัง�นพระพทุธศ�สน�แหง่ช�ต ิ
จังหวัดเชียงใหม่ น�ยประกอบ ชูศรี เจ้�พนักง�นป่�ไม้
ชำ�น�ญง�นหัวหน้�ฝ่�ยอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ซึ่ง
ได้รับมอบหม�ยจ�กน�ยน�ยอัมพร ป�นมงคล หัวหน้�
อทุย�นแหง่ช�ตดิอยสเุทพ-ปยุและตวัแทนของวดัอโุมงค์
ดำ�เนินก�รรังวัด ร่วมระวังชี้แนวเขตและนำ�หลักหมุด
โฉนดออกไปปัก
 27 เมษ�ยน 2555 สถ�นีพัฒน�และส่งเสริมก�ร
อนุรักษ์สัตว์ป่�เชิงดอยสุเทพ มีหนังสือแจ้งว่� (1) พื้นที่
บริเวณที่วัดอุโมงค์ม�ทำ�ก�รขอรังวัดและว�งหมุดหลัก
ฐ�นที่ดินเป็นพื้นที่ที่สถ�นีฯได้ใช้ประโยชน์ม�ตั้งแต่  
พ.ศ.2518 และได้ก่อสร้�งสิ่งก่อสร้�งต่�งๆ เพื่อใช้ใน
ก�รดำ�เนินกิจกรรมของสถ�นีม�โดยตลอด (2) เป็น
พื้นที่ที่อยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติดอยสุเทพอยู่ในเขต
อุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุย อยู่ในเขตหวงห้�มต�ม 
พระร�ชกฤษฎกี�เขตหวงห�้มทีด่นิ พ.ศ.2492 และอยูใ่น 
เขตห�้มล�่สตัวป์�่เชงิดอยสเุทพและเปน็พืน้ทีท่ีว่ดัอโุมงค์
พย�ย�มจะออกเอกส�รสิทธิและได้มีก�รตรวจสอบไป
แล้วครั้งหนึ่ง
 1 พฤษภ�คม 2555 อุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุย 
แจง้สำ�นกัง�นทีด่นิจงัหวดัเชยีงใหมด่งันี ้(1)พืน้ทีด่งักล�่ว
อยูใ่นเขตป�่สงวนแหง่ช�ตปิ�่ดอยสเุทพ ต�มกฎกระทรวง
ฉบบัที ่25 พ.ศ.2507 ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ� เลม่ที ่
81 ตอนที ่124 วนัที ่31 ธนัว�คม 2507 อยูใ่นเขตอทุย�น
แหง่ช�ตดิอยสเุทพ-ปยุ ต�มพระร�ชกฤษฎกี� พ.ศ.2524 
ประก�ศในร�ชกจิจ�นเุบกษ�เลม่ที ่98 ตอนที5่7 วนัที ่14 
เมษ�ยน 2524 อยู่ในเขตหวงห้�มต�มพระร�ชกฤษฎีก�
กำ�หนดเขตหวงห้�มที่ดิน พ.ศ.2492 อยู่ในเขตห้�มล่�
สัตว์ป่�เชิงดอยสุเทพ ต�มประก�ศกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ เรื่องกำ�หนดเขตห้�มล่�สัตว์ป่� ต�มพระร�ช
บัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ.2503 ประก�ศใน
ร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 วันที่ 8 มิถุน�ยน 
2519 และอยู่ในเขตป่�ไม้ถ�วร
 (2) อุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุย จึงขอคัดค้�น
ก�รรงัวดัออกโฉนดทีด่นิดงักล�่ว และช�่งรงัวดัสำ�นกัง�น
ที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ได้นำ�หลักหมุดโฉนดในบริเวณที่ 
วัดอุโมงค์ขอรังวัดออกโฉนดที่ดินด้วย

อาคารหมายเลข 2: อุโบสถ
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 อทุย�นแหง่ช�ตดิอยสเุทพ-ปยุ ขอใหส้ำ�นกัง�นทีด่นิ
จังหวัดเชียงใหม่ นำ�หลักหมุดโฉนดออกจ�กเขตอุทย�น
แห่งช�ติ ภ�ยใน 15 วัน
30 กรกฎ�คม 2555 ผู้แทนวัดอุโมงค์เข้�พบช่�งรังวัด 
สำ�นกัง�นทีด่นิจงัหวดัเชยีงใหมแ่ลว้มบีนัทกึถอ้ยคำ� ยนืยนั
ว่� “ขอยืนยันว่�พื้นที่ข้�ฯได้นำ�รังวัดออกโฉนดที่ดินครั้ง
นี้เป็นพื้นที่ที่อยู่ในบริเวณของวัดร้�งต่�งๆ ซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของวัดอุโมงค์ สถ�นีพัฒน�และส่งเสริมก�รอนุรักษ์
สัตว์ป่�เชิงดอยสุเทพม�ขอใช้ประโยชน์ในที่ดินของ 
วัดม�แต่เดิมเท่�นั้น ทั้งนี้ไม่ประสงค์ถอนหลักเขตที่ดิน 
แตอ่ย�่งใด และขอใหด้ำ�เนนิก�รในชัน้พสิจูนส์ทิธใินทีด่นิ
ต�มกระบวนก�รต่อไป”
 7.วัดร้างหรือ“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบใหม่ใน
วดัอโุมงคส์วนพทุธธรรม ควรอยูใ่นคว�มดแูลของ อทุย�น
แห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุย หรือวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

 7.1.ประวัติศาสตร์ของพื้นที่
 ปี 2491 เจ้�ชื่น สิโรรส (พ.ศ.2439-2538) และคณะ
พุทธนิคมได้เข้�ม�แผ้วถ่�งป่�ที่เป็นวัดร้�งเพื่อประสงค์ 
จะจัดให้เป็นสำ�นักสงฆ์ (วัดป่�) จัดก�รล้อมรั้วในบริเวณ
วัดร้�งอย่�งน้อย 4 วัดมีเนื้อที่ประม�ณ 130 ไร่ (เจ้�ชื่น
วัดประม�ณจ�กลวดหน�มและไม้ที่ใช้ปัก)
 ปี 2495 น�ยเฉลียว นิ่มนวล เจ้�หน้�ที่ป่�ไม้ได้นำ�
ป้�ยหลักเขตไปปักแสดงแนวเขตป่�สงวนแห่งช�ติ โดย
ไปปักครอบบริเวณและแนวรั้วลวดหน�มของวัดท�งทิศ
ตะวันตก กินเนื้อที่เข้�ไป 40 ไร่เศษ โดยไม่ได้แจ้งท�ง
วัดให้ทร�บ (ร่�งจดหม�ย เจ้�ชื่น เตรียมเขียนถึงน�ย
สัญญ� ธรรมศักดิ์ น�ยกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่�ไม้และ

หนังสือพิมพ์ กันย�ยน 2520)
 ต่อม�ท�งวัดทร�บเรื่องจึงได้แจ้งให้ท�งร�ชก�ร
ทร�บ เจ้�หน้�ที่จึงได้ทำ�ก�รตรวจสอบและทำ�ก�รรังวัด
อีกหล�ยครั้งและอ้�งว่�ทำ�ต�มระเบียบในก�รปักเขตป่�
สงวนแห่งช�ติ (ร่�งจดหม�ย เจ้�ชื่น เตรียมเขียนถึงน�ย
สัญญ� ธรรมศักดิ์ น�ยกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่�ไม้และ
หนังสือพิมพ์ กันย�ยน 2520)
 สรปุขอ้แรกคอืเดมิบรเิวณทีต่ัง้ “พืน้ทีศ่กัดิส์ทิธิ”์ ด้�น
หลงัวดัอโุมงคท์ัง้ส�มแหง่เปน็พืน้ทีข่องวดัอโุมงค ์ซึง่เจ�้ชืน่ 
สิโรรสและคณะพุทธนิคมบุกเบิกและล้อมรั้วไว้
 ตอ่ม� พ.ศ.2495 กรมป่�ไมป้กัป้�ยแสดงแนวเขตป่�
สงวนเข้�เขตพื้นที่วัดอุโมงค์ เริ่มกระบวนก�รทำ�ให้พื้นที่
ดังกล่�วอยู่ในเขตป่�สงวนแห่งช�ติป่�ดอยสุเทพ ต�ม
กฎกระทรวงฉบับที่ 25 พ.ศ.2507 ประก�ศในร�ชกิจจ�
นุเบกษ� เล่มที่ 81 ตอนที่ 124 วันที่ 31 ธันว�คม 2507 
และกฎหม�ยฉบับอื่นๆอีกในเวล�ต่อม� 

 7.2 กรมป่าไม้ขอยืมพื้นที่วัดอุโมงค์ใช้ประโยชน์
โดยกำาหนดระยะเวลา 5 ปี
 2517 คณะพทุธนคิมไดต้ดิตอ่ขอสตัวป์�่จำ�พวกกว�ง
หรือเก้งสักตัวหรือ 2 ตัวเพื่อนำ�ไปเลี้ยงปล่อยในบริเวณ
สวนพุทธธรรม เพื่อให้บรรย�ก�ศเป็นป่�ม�กขึ้น เรื่องนี้
เปน็เหตใุหอ้ธบิดกีรมป�่ไมป้ระดษิฐ ์วน�พทิกัษ ์เกดิสนใจ
ป่�ของวัดขึ้น จึงได้เดินท�งไปดูสวนพุทธธรรม เมื่อเห็น
สภ�พป่�หลังวัดจึงห�รือกับเจ้�หน้�ที่สวนพุทธธรรม ใน
กรณีที่กรมป่�ไม้แผนกสัตว์ป่�กำ�ลังดำ�ริในเรื่องก�รผสม
พันธุ์สัตว์ป่�เพื่อเตรียมไว้ป้อนสวนสัตว์ธรรมช�ติถ�วร 
ซึ่งจะจัดขึ้นในภ�คเหนือนี้ ต�มที่หัวหน้�หน่วยสวนสัตว์

กู่ลายวิหารวัดปราสาท
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ป่�ได้เตรียมที่ไว้แล้วที่อำ�เภอสันป่�ตอง จังหวัดเชียงใหม่ 
นัน้ว�่ น�่จะลองใชป้�่หลงัวดัอโุมงคใ์นสวนพทุธธรรมเปน็
จุดเริ่มต้น 
 ท�งกรมป่�ไม้แผนกสัตว์ป่�ธรรมช�ติได้เริ่มดำ�เนิน
ก�ร ระยะแรกเจ้�หน้�ที่ของกรมป่�ไม้ยังไม่มีที่พัก ท�ง
คณะพทุธนคิมเหน็ว่�ศ�ล�ผูร้กัษ�ศลีระหว่�งพรรษ�ว�่ง
อยู ่จงึใหพ้กัไปพล�งกอ่น ในระหว่�งทีก่ำ�ลงัจะปลกูสร้�ง
ที่พัก
 ต่อม�เจ้�หน้�ที่ชั้นหัวหน้�คนง�นได้แสดงก�รข�ด
เมตต� เอ�เครื่องมือไปดักสัตว์ พวกกระรอกที่เข�เลี้ยง
ต�มธรรมช�ติ เมื่อสอบสวนก็รับส�รภ�พ หัวหน้�สวน
สัตว์ก็รับว่�จะตักเตือนห้�มปร�มต่อไป ทำ�ให้ผู้อ�ศัยใน
วดั สะเทอืนใจ เปน็เหตใุหเ้จ้�ชืน่ สโิรรสมหีนงัสอืถงึอธบิดี
กรมป่�ไม้ น�ยประดิษฐ์ วน�พิทักษ์ 
 สุดท้�ยท�งสวนสัตว์ป่�ว่�จะขออ�ศัยอยู่ที่วัดต่อไป
อีกให้ครบกำ�หนด 5ปี แล้วจึงจะจัดก�รย้�ยขยับขย�ย
ไปแห่งใหม่ (ร่�งจดหม�ย เจ้�ชื่น เตรียมเขียนถึงน�ย
สัญญ� ธรรมศักดิ์ น�ยกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่�ไม้และ
หนังสือพิมพ์ กันย�ยน 2520)
 กองอนุรักษ์สัตว์ป่� ขอยืมใช้พื้นที่วัดอุโมงค์ใช้
ชั่วคร�ว 5 ปี (2518-2523) (ดูจดหม�ยแสดงก�รยืมที่มี
ดินที่มีระยะเวล�คืน)
 ต่อม�หน่วยง�นดังกล่�วได้พัฒน�ขึ้นเป็นสถ�นี
พัฒน�และส่งเสริมก�รอนุรักษ์สัตว์ป่�เชิงดอยสุเทพ ยัง
คงใช้พื้นที่เดิมของวัดอุโมงค์ตร�บถึงปัจจุบัน

 7.3 หกสบิปแีหง่การรอ้งเรยีนของวดัอโุมงค ์(พ.ศ.
2495-2555)

 ก�รดำ�เนินก�รร้องเรียนของวัดอุโมงค์เพื่อให้มีก�ร
คนืพืน้ทีใ่หว้ดัจงึดำ�เนนิม�อย�่งชอบธรรมและมหีลกัฐ�น
อ้�งอิงอย่�งต่อเนื่องครบ 60 ปี (พ.ศ.2495-2555)
 บัดนี้ตั้งแต่ พ.ศ.2551 เป็นต้นม�ได้พบ “พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์” เพิ่มขึ้น 4 แห่งโดย 3 แห่งอยู่ จึงด้�นหลัง
วัดอุโมงค์อันเป็นพื้นที่เดิมที่อยู่ในเขตรั้วที่เจ้�ชื่น สิโรรส
และคณะพุทธนิคมล้อมไว้ ท�งวัดอุโมงค์ดำ�เนินก�รขอ
จัดก�ร “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ที่พบใหม่ โดยมีแผนเชื่อมโยง 
“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” ทั้งห�้แห่งในสวนพุทธธรรม ในเขตรั้ว
ที่เจ้�ชื่นและคณะพุทธนิคมล้อมไว้ โดยขอออกโฉนดเป็น
พืน้ทีข่องวดัอโุมงค ์อทุย�นแหง่ช�ตดิอยสเุทพ-ปยุไดอ้้�ง
กฎหม�ย 5 ฉบับคัดค้�น 
 ง�นนี้กรมศิลป�กรได้ทำ�หน้�ที่เบื้องต้นคือก�รขุด
ค้นขุดแต่งท�งโบร�ณคดีจนได้พบ“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”เพิ่ม
ขึ้นต�มลำ�ดับแล้ว สำ�นักง�นพระพุทธศ�สน�แห่งช�ติ 
จังหวัดเชียงใหม่เข้�หนุนเสริมให้ฟื้นเป็นวัดภ�ยใต้ก�ร
บริห�รพื้นที่ของวัดอุโมงค์แล้ว สำ�นักง�นที่ดินจังหวัด
เชยีงใหมส่นบัสนนุดว้ยก�รสง่ช�่งรงัวดั ลงหมดุโฉนดแลว้
 
8. ทางออกเชิงพฤตินัย 
 ครั้นเมื่ออุทย�นแห่งช�ติดอยสุเทพ-ปุยได้อ้�ง
กฎหม�ย 5 ฉบับคัดค้�น ท�งออกเชิงพฤตินัยเท่�ที่คิดได้
ขณะนี้ มีดังนี้
 (1) กรมศิลป�กรต้องช่วยประส�นง�นต่อเพื่อให้คน
ได้เข้�ถึงพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งใหม่ได้โดยมีผู้เสนอแนวท�ง
อุทย�นประวัติศ�สตร์ภูพระบ�ท จังหวัดอุดรธ�นีเป็น
กรณีตัวอย่�ง 
 (2) ผู้รู้ท�งกฎหม�ยช่วยตรวจสอบตัวอย่�งคดีคว�ม

โขงพระเจ้าในอุโบสถสองสงฆ์วัดพระสิงห์
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ภาพบันไดวัดฤาษีชีวกะ

ระหว่�งวัดกับหน่วยง�นของรัฐ โดยวัดมีหลักฐ�นก�ร
ขอยืมใช้พื้นที่ของวัด วัดมีหลักฐ�นแนวรั้วเดิม และใน
บริเวณวัดพบวัดเพิ่มขึ้น 
 (3) สือ่ตอ้งชว่ยกนัขย�ยคว�มรูเ้รือ่งนีใ้นวงกว�้งและ
ลกึลงไปใหเ้กดิเปน็พืน้ทีเ่รยีนรูท้�งประวตัศิ�สตรแ์หง่ใหม ่
ก่อกระแสให้ช่วยกันคิดห�ท�งออกที่เหม�ะสม
 (4) วัดอุโมงค์ต้องจัดกิจกรรมท�งธรรมในพื้นที่
ศกัดิส์ทิธิท์ัง้ 5 แหง่ในบรเิวณสวนพทุธธรรมอย�่งตอ่เนือ่ง 
โดยเฉพ�ะวนัสำ�คญัท�งพทุธศ�สน�เชน่วนัวสิ�ขบชู� วนั
ม�ฆบูช� วันอ�ส�ฬหบูช� ฯลฯซึ่งบรรด�ผู้มีส่วนร่วมใน
ก�รก่อกระแสสร้�งพุทธสถ�นจังหวัดเชียงใหม่เมื่อต้น
ทศวรรษ 2500 ต้องม�ช่วยเป็นกำ�ลังสำ�คัญกันอีกครั้ง 
โดยจัดกิจกรรมธรรมที่“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวน
พุทธธรรม
 (5) ผู้บริห�ร คณ�จ�รย์และนักศึกษ� สถ�บัน
อดุมศกึษ�ทกุแหง่ในเชยีงใหม ่เชน่มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่
มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฎเชียงใหม่ 
มห�วิทย�ลัยพ�ยัพ ฯลฯต้องห�โอก�สเข้�ศึกษ�เรียนรู้ 

“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
 โดยเฉพ�ะกรณีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ได้ดำเนินก�ร
แล้วดังนี้ 1) ศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ นพ. เกษม วัฒนชัย 
องคมนตรี น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นำคณะ  
ผู้บริห�รมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่เข้�ศึกษ�ในพื้นที่ และ
ติดต�มรับฟังคว�มคืบหน้�ของก�รแก้ไขปัญห� 2) คณะ
วิศวกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่จัดงบประม�ณ
ส่งเสริมให้เกิดง�นวิจัยในพื้นที่แห่งนี้แล้ว 2 ระยะคือ 
ระยะแรกเป็นก�รวิจัยท�งประวัติศ�สตร์ โบร�ณคดี 
ประวัติศ�สตร์ศิลปะ โดยมีคณ�จ�รย์จ�กคณะศึกษ�ศ�สตร์ 
คณะวิจิตรศิลป์ร่วมง�น มี รศ.สมโชติ อ๋องสกุลเป็นหัวหน้�
โครงก�ร และทำสื่อ 3D โดยทีมง�นของอ�จ�รย์สุรชัย 
จงจิตรง�มคณะวิจิตรศิลป์ ระยะที่สองศึกษ�คว�ม  
ล�ดชันของพื้นที่ในบริเวณพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งห้�แห่ง  
โดยคณ�จ�รย์คณะวิศวกรรมศ�สตร์เพื่อเชื่อมโยงเป็น
ท�งเดินเพื่อก�รเรียนรู้ต่อไป 3) ส�ข�วิช�ปรัชญ�ฯ คณะ
มนุษยศ�สตร์ เชิญ รศ.สมโชติ อ๋องสกุลบรรย�ยให้นัก
ศึกษ� และนักเรียนโรงเรียนวัดสวนดอกฟังในพ้ืนท่ี เป็นต้น

ภาพบันไดวัดอุโมงค์

ภาพบันไดวัดพระนอน บันไดวัดพระธาตุเถรจันทร์
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 (7) ภ�คร�ชก�ร เช่นสำ�นักง�นวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งมีกิจกรรมธรรมสัญจรเป็นประจำ�ทุกปีต้อง
เชือ่มโยงใหท้กุสว่นร�ชก�รทีเ่ข�้รว่มกจิกรรมธรรมสญัจร
ได้เข้�เรียนรู้“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
 (8) สถ�นศึกษ�ของก�รศึกษ�ขั้นพื้นฐ�นทั้งของ
รัฐและเอกชน ควรให้ครูนำ�นักเรียนเข้�เรียนรู้“พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
 (9) เทศบ�ลตำ�บลสุเทพ และองค์ก�รบริห�รส่วน
จังหวัดเชียงใหม่ ควรจัดสรรงบประม�ณทำ�นุบำ�รุง
ศิลปวัฒนธรรมเข้�หนุนเสริมกิจกรรมธรรมใน“พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรม
 (10) ที่ผ่�นม�ภ�คประช�ชนเช่นชมรมจักรย�น
วันอ�ทิตย์เชียงใหม่ ได้เข้�ชมก�รขุดค้นขุดแต่งท�ง
โบร�ณคดตีัง้แตต่น้จนถงึปจัจบุนัไดเ้ปน็กำ�ลงัสำ�คญัอย�่ง
หนึ่งของก�รเผยแพร่เรื่องร�วของ“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”แห่ง
ใหม่ในสวนพุทธธรรม
 (11) ที่ผ่�นม�ภ�คชุมชน เช่นชมรมดนตรีพื้น
บ้�นล้�นน� นำ�โดยศ�สตร�จ�รย์เฉลิมพล แซมเพชร 
ได้มีกิจกรรมแสดงดนตรีพื้นบ้�นล้�นน� ใน“พื้นที่
ศักดิ์สิทธิ์”แห่งใหม่ในสวนพุทธธรรมคงต้องมีอย่�งต่อ
เนื่องต่อไป
 กล่�วโดยสรุปในท�งพฤตินัย“พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”ใน
สวนพุทธธรรมต้องเป็นของวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม 
และชุมชนในเชียงใหม่ บริห�รจัดก�รโดยวัดอุโมงค์สวน
พทุธธรรม สนบัสนนุโดยภ�คร�ชก�รภ�คประช�ชนภ�ค
ชุมชนในเชียงใหม่และสื่อ
 9.กรณีพิพาทที่ดินเขตป่ากับรัฐในบริเวณวัดอุโมง
ค์ฯ : ตัวอย่างเด่นสุดของสังคมไทย
 กรณีกรมศิลป�กร พบวัดร้�งหรือ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์” 
ที่มีอ�ยุไม่น้อยกว่� 500 ปี จำ�นวนประม�ณ 3 แห่ง 
ในบริเวณวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม อันเป็นเขตที่รัฐมี
กฎหม�ย คุ้มครอง 5 ฉบับคือ (1) พื้นที่เขตป่�สงวนแห่ง
ช�ตปิ�่ดอยสเุทพ ต�มกฎกระทรวงฉบบัที ่25 พ.ศ.2507 
ประก�ศในร�ชกิจจ�นุเบกษ� เล่มที่ 81 ตอนที่ 124 วัน
ที่ 31 ธันว�คม 2507 (2) อยู่ในเขตอุทย�นแห่งช�ติดอย
สุเทพ-ปุย ต�มพระร�ชกฤษฎีก� พ.ศ.2524 ประก�ศใน
ร�ชกิจจ�นุเบกษ�เล่มที่ 98 ตอนที่ 57 วันที่ 14 เมษ�ยน 
2524 (3) อยูใ่นเขตหวงห�้มต�มพระร�ชกฤษฎกี�กำ�หนด
เขตหวงห้�มทีด่นิ พ.ศ.2492 (4) อยูใ่นเขตห้�มล�่สตัวป์�่
เชงิดอยสเุทพ ต�มประก�ศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์

เรือ่งกำ�หนดเขตห�้มล�่สตัวป์�่ ต�มพระร�ชบญัญตัสิงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่� พ.ศ.2503 ประก�ศในร�ชกิจจ�
นุเบกษ� เล่มที่ 93 ตอนที่ 82 วันที่ 8 มิถุน�ยน 2519 
และ (5)อยู่ในเขตป่�ไม้ถ�วร 
 โดยพืน้ทีด่งักล�่วกอ่นมกีฎหม�ยทัง้ 5 ฉบบัคุม้ครอง
เป็นพื้นที่ของวัดอุโมงค์ซึ่งคณะศรัทธ�วัดอุโมงค์ปักหลัก
จับจองไว้เพื่อใช้ในกิจก�รเผยแผ่พุทธศ�สน�ตั้งแต่ พ.ศ.
2491 และท�งวัดได้มีหนังสือร้องเรียนเพี่อรักษ�สิทธิ์
ของวัดอย่�งต่อเนื่องตลอด 60 ปี (พ.ศ.2495-2555)  
นับเป็นกรณีพิพ�ทเรื่องที่ดินเขตป่�ระหว่�งวัดกับรัฐ 
ที่โดดเด่นที่สุดในสังคมไทย 
 ห�กกรณีนี้ซึ่งมีหลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์และ
โบร�ณคดีครบถ้วนยืนยันถึงก�รมีตัวตนของวัดในอดีต 
โดยวัดในปัจจุบันต้องก�รเข้�ไปบริห�รจัดก�รเพื่อ
ประโยชนต์อ่พระพทุธศ�สน� ตอ้งเปน็ฝ�่ยแพต้อ่รฐั โดย
ฝ�่ยรฐัอ้�งกฎหม�ยทีม่ภี�ยหลงั 5 ฉบบั กรณพีพิ�ทเรือ่ง
ที่ดินในเขตป่�ระหว่�งช�วบ้�นกับรัฐ เช่นกรณีปัญห�ข้อ
พิพ�ทพื้นที่ชุมชนซ้อนทับเขตป่�ของเกษตรเครือข่�ย
ปฏิรูปที่ดินเทือกเข�บรรทัดท�งภ�คใต้ของไทย ฝ่�ยรัฐ
โดยกรมอุทย�นแห่งช�ติ สัตว์ป่�และพันธุ์พืช ฟ้องร้อง
คดแีพง่ในขอ้ห�ทำ�ใหโ้ลกรอ้น กต็อ้งย�กขึน้อกีหล�ยเท�่
ตัว ขณะที่กรณีพิพ�ทเรื่องที่ดินเขตป่�ระหว่�งภ�คธุรกิจ
เอกชนกับรัฐ เช่นที่อำ�เภอวังนำ้�เขียว แม้มีพลังม�กกว่�
ช�วบ�้นกย็�กทีจ่ะชนะรฐั(ด ูกรณศีกึษ�โลกรอ้น องคก์ร
ชุมชนบ้�นทับเขือ-ปลักหมู อำ�เภอน�โยง จังหวัดตรัง 
2553)

บรรณานุกรม
 กรมศิลป�กร ประก�ศขึ้นทะเบียนโบร�ณสถ�นใน 

วัดอุโมงค์ เชิงดอยสุเทพ เป็น โบร�ณสถ�นแห่งช�ติ ใน  

ราชกิจจานุเบกษา เล่ม 52 ตอนที่ 75 วันที่ 8 มีน�คม 2478

 กรมศิลป�กรประก�ศกำ�หนดเขตที่ดินโบร�ณสถ�น 

วัดอุโมงค์ เนื้อที่โบร�ณสถ�น 17 ไร่ 3 ง�น 25 ต�ร�งว� ใน 

ราชกจิจานเุบกษา เลม่ 97 ตอนที ่41 วนัที ่14 มนี�คม 2523 

ฉบับพิเศษ หน้� 14

 กรณีศึกษ�โลกร้อน องค์กรชุมชนบ้�นทับเขือ-ปลักหมู 

อำ�เภอน�โยง จงัหวดัตรงั จดัทำ�โดยเครอืข�่ยปฏริปูทีด่นิเทอืก

เข�บรรทัด 2553

 โครงก�รอนรุกัษแ์ละพฒัน�เมอืงประวตัศิ�สตรเ์ชยีงใหม ่

ก�รขดุคน้/ขดุแตง่ท�งโบร�ณคดเีพือ่ก�รอนรุกัษก์ลุม่โบร�ณ

สถ�นวัดร้�งในเขตอรัญญิกเมืองเชียงใหม่ ระยะที่ 1 วัดพระ
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ธ�ตแุสงจนัทร(์ร�้ง) ตำ�บลสเุทพ อำ�เภอเมอืง จงัหวดัเชยีงใหม ่

จัดทำ�โดยห้�งหุ้นส่วนจำ�กัดช่อฟ้�ก่อสร้�ง เสนอสำ�นัก

ศิลป�กรที่ 8 เชียงใหม่ กรมศิลป�กร ปีงบประม�ณ 2552

 ชื่น สิโรรส ชีวประวัตินายชื่น สิโรรสเจ้าของเขียนเล่า

ไว้เอง พ.ศ. 2439-2529 

 ชื่น สิโรรส ร่างจดหมาย เจ้�ชื่น เตรียมเขียนถึงน�ย

สัญญ� ธรรมศักดิ์ น�ยกรัฐมนตรี อธิบดีกรมป่�ไม้และ

หนังสือพิมพ์ กันย�ยน 2520

 ธรรม�ภินันทน�ก�รในง�นฌ�ปนกิจศพเจ้�ชื่น สิโรรส 

ณ สุส�นบ้�นอุโมงค์ 18 มีน�คม 2538 

 นธิ ิเอยีวศรวีงศ ์“คว�มสำ�คญัด�้นประวตัศิ�สตร ์ศ�สน�

และวัฒนธรรมของดอยสุเทพ-ปุย” ใน รายงานการประชุม

ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย: การจัดการและ

การอนุรักษ์ ณ สำ�นักหอสมุดมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 14-15 

มนี�คม 2534 จดัโดยมห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่จงัหวดัเชยีงใหม ่

ชมรมเพื่อเชียงใหม่ ขมรมนักพัฒน�ภ�คเหนือ อุทย�นแห่ง

ช�ตดิอยสเุทพ-ปยุ โครงก�รฟืน้ฟชูวีติและธรรมช�ต ิจดัพมิพ์

โดยมูลนิธิเอเชีย 2534

 ใบล�น ชดุ อปุเทสเถรจนัท ์ฉบบัวดัเชยีงใหม ่อำ�เภอเมอืง 

จังหวัดเชียงใหม่ 1 ผูก 53 หน้�ล�นอักษรธรรมล้�นน� ภ�ษ�

บ�ลี-ไทยวน ชัปนะ ปิ่นเงินปริวรรตจ�กเอกส�รถ่�ยสำ�เน�

ไมโครฟิลม์หม�ยเลข 0005 ชม.011400205 สำ�นักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 2554

 พระมห�จรรย� สทุธญิ�โณ ผูเ้รยีบเรยีง ชวีติ ขอ้คดิและ

งานของเจ้าชื่น กรุงเทพ:อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ 2535

 พุทธสถานเชียงใหม่ เชียงใหม่:คณะกรรมก�รกล�งจัด

ตั้งพุทธสถ�นเชียงใหม่ พ.ศ.2501

 เพนธ์, ฮันส์ “ประวัติวัดอุโมงค์เถรจันท์ เชียงใหม่” ใน 

ประวัติวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม เชียงใหม่:คณะพุทธนิคม

เชียงใหม่ จัดพิมพ์ ครั้งที่ 9 หน้� 29-39

 ภาพชวีติ 80 ป ีของทา่นพทุธทาสภกิข ุกรงุเทพ: สำ�นกั

พิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง 2529 

 ร�ยง�นก�รประชมุมห�เถรสม�คม ครัง้ที ่15/2512 วนั

อังค�รที่ 30 กันย�ยน 2512 

 ร�ยง�นก�รขุดแต่งโบร�ณสถ�นในเขตอรัญญิกเมือง

เชียงใหม่ วัดฤาษีชีวกะ (ร้�ง)ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัด

เชยีงใหม ่เสนอสำ�นกัศลิป�กร ที ่8 เชยีงใหม ่จดัทำ�โดยบรษิทั

ปรียะธุรกิจ จำ�กัด พ.ศ.2553

 ร�ยง�นก�รขดุคน้และขดุแตง่โบร�ณสถ�นวดัพระนอน 

(ร้�ง) ตำ�บลสุเทพ อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เสนอสำ�นัก

ศิลป�กร ที่ 8 เชียงใหม่ จัดทำ�โดยบริษัทปรียะธุรกิจ จำ�กัด 

พ.ศ.2554

 รายงานการสำารวจโบราณสถานเมืองเจียงใหม่  

กรุงเทพฯ: โครงก�รอนุรักษ์และบูรณะเมืองประวัติศ�สตร์ 

ง�นผงัรปูแบบฯฝ�่ยอนรุกัษโ์บร�ณสถ�น กรมศลิป�กร 2530 

 รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ ภ�ค

ปรวิรรต ลำ�ดบัที ่7 จดัทำ�และเผยแพรโ่ดยภ�ควชิ�สงัคมวทิย�

และม�นุษยวิทย� คณะสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 

พฤศจิก�ยน 2518 

 สรสัวด ีออ๋งสกลุ ประวตัศิาสตรล์า้นนา กรงุเทพ: สำ�นกั

พิมพ์อมรินทร์ พิมพ์ครั้งที่ 9. พ.ศ.2555

 สมโชติ อ๋องสกุล แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สอง

ข้างทางถนนสุเทพ เชียงใหม่: มูลนิธิโรงพย�บ�ลสวนดอก 

2553

 สุรชัย จงจิตง�ม “หน้�ประวัติศ�สตร์ที่ห�ยไปของง�น

จิตรกรรมล้�นน�ที่วัดอุโมงค์” วารสารเมืองโบราณ, ปีที่ 24 

ฉบับที่ 4 ตุล�คม- ธันว�คม 2541 หน้� 67-92 

 สุรชัย จงจิตง�ม, อติช�ติ เกตตะพันธุ์ , ศิริวรรณ  

เกตตะพันธุ์, โครงการวิจัยจิตรกรรมฝาผนังและโครงสร้าง

เจดีย์วัดอุโมงค์ด้วยวิธีการทางเคมีและคณิตศาสตร์เบื้อง

ต้น 2551 

 เอกส�รกรมก�รศ�สน� ลงวันที่ 9/5/2471 เรื่องอธิบดี

กรมก�รศ�สน� มีดำ�ริรวมวัดร้�งในบริเวณเดียวกันกับวัด

อุโมงค์เป็นสถ�นพุทธธรรม 

แหล่งที่มาภาพถ่าย

 น�ยชน�วัตร สิโรรส ศรัทธ�วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม

 น�ยพิพัฒน์ กระแจะจันทร์นักโบร�ณคดี 

กิติกรรมประกาศ
 ขอขอบพระคุณ คณะสงฆ์วัดอุโมงค์สวนพุทธธรรม  

ภ�ยใต้ก�รนำของพระครูสุคันธศีล (สิงห์ เรืองม�) เจ้�อ�ว�ส

วัดอุโมงค์(พ.ศ.2520-ปัจจุบัน) และ คณะศรัทธ�วัดอุโมงค์

สวนพุทธธรรม ภ�ยใต้ก�รนำของเจ้�เพ็ญฉ�ย สิโรรส   

(17 ก.ค.2476-ปัจจุบัน) ธิด�ของเจ้�ชื่น สิโรรส (พ.ศ.2439-

2538)และเจ้�สุริฉ�ย สิโรรส (พ.ศ.2447-2535) 

 ขอขอบคุณศ�สตร�จ�รย์ ดร.ฉัตรทิพย์ น�ถสุภ� ผู้

ประส�นง�นเชิญน�ยเกรียงไกร สัมปชลิต ขณะดำรงตำแหน่ง 

อธิบดีกรมศิลป�กร(พ.ศ.2550-2553) ดูร่องรอย “พื้นที่

ศักดิ์สิทธิ์”ในบริเวณสวนพุทธธรรม เมื่อ พ.ศ.2551นำไป  

สู่ก�รขุดค้นและขุดแต่งท�งโบร�ณคดี “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์”   

ในบริเวณสวนพุทธธรรมจำนวน 4 แห่ง 
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ลวดลายจีนในแผ่นทองจังโก
ล้านนาความเหมือนหรือความต่าง
เรื่อง: วิทยา พลวิฑูรย์1

1 อ�จ�รย์ประจำ�ส�ข�วิช�เอกศิลปะไทย คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน�
2 วิทย� พลวิฑูรย์, ลวดล�ยทองจังโกที่ประดับองค์พระบรมธ�ตุล�ป�งหลวงและองค์พระบรมธ�ตุดอยสุเทพ, 2549, หน้� 2

 คำาว่าทองจังโก อาจมีรากศัพท์ทางภาษามาจากภาษาจีนดั้งเดิม

 อ่�นว่� Zhōngguó (จ้งกั๋ว) มีคว�มหม�ยว่� (คนจีน) อันมีคว�มสอดคล้อง 
เชื่อมโยงและคว�มสัมพันธ์กับง�นช่�งบุดุนทองจังโกในล้�นน� สุวรรณจังโก หรือ
ทองจังโก เป็นแผ่นโลหะที่ใช้ในก�รบุดุนประดับอ�ค�รท�งศ�สน�เช่น บุองค์พระ
เจดีย์ หรือใช้บุส่วนยอดของตัวอ�ค�รท�งศ�สน� ประกอบกับมีก�รฉลุเป็นลวดล�ย
ในส่วนประกอบของฉัตรทิศ ฉัตรยอดพระเจดีย์ โดยเฉพ�ะในดินแดนล้�นน�หรือ
ดินแดนท�งตอนเหนือของประเทศไทยในปัจจุบัน อันมีคว�มนิยมใช้แผ่นทองชนิด
น้ีหุ้มองค์พระธ�ตุเจดีย์ท่ีมีคว�มสำคัญและมีคว�มศักด์ิสิทธ์ิ 2 ประกอบกับมีหลักฐ�น
ท�งประวัติศ�สตร์ท่ีส�ม�รถบ่งบอกถึงค่�นิยม และมีก�รสืบเน่ืองในง�นศิลปกรรม
ด้�นก�รบุดุนแผ่นทองชนิดนี้ม�จนถึงยุคปัจจุบัน ดังตัวอย่�งเช่นองค์พระธ�ตุ
ลำป�งหลวง อำเภอเก�ะค� จังหวัดลำป�ง มีลวดล�ยดุนแผ่นทองจังโกที่มีคว�ม
งดง�ม มีลวดล�ยที่เป็นเอกลักษณ์ เป็นแม่แบบท�งลวดล�ยล้�นน�อย่�งทรง
คุณค�่ และยังปร�กฏลวดล�ยที่ได้รับอิทธิพลของลวดล�ยจีน อันเป็นก�รรับและ
ส่งอิทธิพลซึ่งกันและกัน อ�จกล่�วได้ว่�อ�ณ�จักรล้�นน�ในอดีตนั้นมีก�รติดต่อ
กับวัฒนธรรมส�ยใหญ่นี้เช่นเดียวกับอ�ณ�จักรร่วมอื่นๆ เช่น อ�ณ�จักรสุโขทัย 
และอ�ณ�จักรอยุธย� ที่มีช่วงอ�ยุเวล�ท�งวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยกันจึงมีลักษณะ
ของลวดล�ยอันปร�กฏมีคว�มคล้�ยคลึงกัน คว�มนิยมของแผ่นทองจังโกใน  

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

3 ล้�นน�ไทยอนุสรณ์พระร�ชพิธีเปิดพระบรมร�ช�นุส�วรีย์ส�มกษัตริย์ ไม่ปร�กฏสถ�นที่พิมพ์, 2525, ไม่ปร�กฏเลขหน้�
4 มูลนิธิส�ร�นุกรมวัฒนธรรมไทยธน�ค�รไทยพ�ณิชย์, ส�ร�นุกรมวัฒนธรรมไทยภ�คเหนือ เล่ม 5, (กรุงเทพฯ: สย�มเพรส 

แมเนจเม้นจ�กัด 2542), หน้� 2704.

ล้�นน�นั้นปร�กฏหลักฐ�นที่ส�ม�รถอ้�งอิงได้ คือศิล�
จ�รึกวัดเชียงมั่น จังหวัดเชียงใหม่ หลักที่ 763  

 จ.ศ. 943 (พ.ศ. 2124) มีก�รจ�รึกกล่�วว่�

 “เจ้าเมืองเชียงใหม่ได้มีการกัลปนาผู้คน 3 
ครอบครัวให้แก่พระเจ้ามณดกในวัดเชียงมั่นพร้อม
ทั้งให้คน 2 ครอบครัวให้เป็นข้าวัด และให้เรียนตีคำา 
จั๋งโก๋กับวัดนี้”

จ�รึกดังกล่�วนี้เป็นหลักฐ�นที่สำ�คัญอันบ่งบอกถึงคว�ม
เจรญิรุง่เรอืงของวฒันธรรมในก�รใชแ้ละแสดงถงึค�่นยิม

ของแผ่นทองจังโกในอ�ณ�จักรล้�นน� ก�รหุ้มองค์เจดีย์
ด้วยทองจังโก คือก�รทำ�บุญที่สำ�คัญอย่�งหนึ่งของช�ว
ล้�นน� และถือเป็นประเพณีที่มีม�แต่โบร�ณ นิยมใช้
หุ้มองค์เจดีย์เพื่อเป็นก�รป้องกันก�ร ผุกร่อนและเพื่อใช้
ปดิทองคำ�เปลว4 อกีนยัหนึง่เพือ่เปน็ก�รตอกยำ�้คตคิว�ม
เชื่อเรื่องเข�พระสุเมรุ หรือดินแดนอันเป็นทิพย์สภ�วะ 
ทำ�บุญโดยก�รปิดหุ้มทองจังโก ผู้ที่ทำ�บุญมักถว�ยแผ่น
ทองที่มีก�รดุนเป็นลวดล�ยต่�งๆเช่น รูปพระธ�ตุ รูป
พระพุทธเจ้� ล�ยรูปสัตว์ประจำ�ปีเกิด ลวดล�ยดอกไม้ 
ล�ยเครือเถ� ล�ยพันธุ์พฤกษ� เป็นต้นรวมทั้งมีก�ร
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เขียนร�ยน�มของตนเองลงบนแผ่นทองแล้วถว�ย5 
ดังตัวอย่�งผลง�นที่ปร�กฏเป็นหลักฐ�นที่สำ�คัญ
เช่นองค์ เจดีย์วัดพระธ�ตุหริภุญไชยจังหวัดลำ�พูน  
องค์พระบรมธ�ตุลำ�ป�งหลวง จังหวัดลำ�ป�งและ
องค์พระบรมธ�ตุดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ แหล่ง
ที่กล่�วม�นี้พอยกเป็นตัวอย่�งของง�นศิลปกรรม
ที่มีก�ร บุดุนลวดล�ยทองจังโกในล้�นน� ซึ่งเป็น
ลักษณะก�รหุ้มตลอดทั้งองค์ ตั้งแต่ส่วนชั้นฐ�นเขียง
ไปจนถึงส่วนชั้นปลียอด แต่ก็ยังคงเหลือหลักฐ�นเจดีย์
ร้�งบ�งพื้นที่ในล้�นน�ที่ยังปร�กฏก�รหุ้มทองจังโก
อยู่ เช่น เจดีย์วัดเวียงเถิน ลำ�ป�ง, เจดีย์ประธ�นวัด 
พระธ�ตุเสด็จ ลำ�ป�ง, เจดีย์วัดกิตติ (ร้�ง) เชียงใหม่, 
เจดีย์วัดสำ�เภ� เชียงใหม่ เป็นต้น แต่ยังมีเจดีย์ในดินแดน 
ล้�นน�อีกม�กม�ยท่ีมีคว�มนิยมในก�รบุหุ้มแผ่นทองจังโก

 จ�กหลักฐ�นในท�งโบร�ณคดีและประวัติศ�สตร์ 
ปร�กฏคติก�รสร้�งเจดีย์ที่ใช้บรรจุพระบรมส�รีริกธ�ตุ
ที่เก่�แก่ อ�ทิเช่น พระธ�ตุหริภุญไชย จังหวัดลำ�พูน จะ
พบได้ว่�มีแผ่นทองชนิดนี้ปร�กฏหุ้มองค์พระเจดีย์อยู่
ตลอดทั้งองค์เพื่อให้เปรียบเสมือนพระธ�ตุทองคำ�ทั้ง

องค์พระธาตุหริภุญไชย จังหวัดลำาพูน

องค ์นอกจ�กนีก้�รบหุุม้ทองจงัโกยงัสง่ตอ่อทิธพิลปร�กฏ
ในง�นช่�งโดยเฉพ�ะก�รตกแต่งองค์พระเจดีย์ทั่วไปใน 
ดินแดนล้�นน�ยุคสมัยปัจจุบันอีกด้วย

 ลวดล�ยในแผ่นทองจังโกในดินแดนล้�นน�เป็น
แบบแผนที่มีคว�มสำ�คัญ ปร�กฏลวดล�ยที่มีรูปแบบที่
คล้�ยคลึงกับลวดล�ยในศิลปะสุโขทัยและศิลปะอยุธย� 
อันเป็นก�รรับอิทธิพลม�จ�กลวดล�ยของจีนม�อีกทอด
หนึ่ง จีนเป็นวัฒนธรรมเอเชียส�ยใหญ่ที่มีคว�มเจริญ
ก้�วหน้�สูง ก�รรับส่งรูปแบบและลวดล�ยท�งง�น
ศิลปกรรมจึงเป็นเรื่องธรรมด� ลวดล�ยจีนส่วนใหญ่ม�
จ�กเครื่องถ้วยจีนที่มีก�รแพร่หล�ยเข้�ม�เป็นสินค้� 
เป็นเครื่องร�ชบรรณ�ก�ร ซึ่งเป็นส่วนสำ�คัญที่ทำ�ให้ล�ย
เขยีนบนเครือ่งถว้ยจนีมอีทิธพิลตอ่ลวดล�ยประดบัในง�น 
ศิลปกรรมไทย6

 ในก�รขดุขน้ท�งโบร�ณคดหีล�ยแหง่ในประเทศไทย 
ส่วนม�กมักเป็นของที่ทำ�ขึ้นในสมัยร�ชวงศ์หยวน (พ.ศ.
1803-1911) หรอืในสมยัร�ชวงศห์มงิ (พ.ศ.1911-2187) 
ในบรรด�เครื่องถ้วยจีนสมัยร�ชวงศ์หยวนและสมัยร�ช 
วงศ์หมิง มีอยู่ม�กที่เขียนเป็นลวดล�ยดอกไม้มงคล 
เช่น ดอกโบตั๋น ซึ่งในคติของจีนถือว�่เป็นน�งพญ�แห่ง
ดอกไมท้ัง้หล�ย มคีว�มหม�ยแทนคว�มมัน่คัง่ เกยีรตยิศ 
คว�มรัก และคว�มง�มของผู้หญิง มีก�รเริ่มแพร่ขย�ย
ลวดล�ยจีนม�ในประเทศไทย เมื่อร�วพุทธศตวรรษที่ 
197 ควบคู่กับล�ยดอกโบตั๋น ก็ยังมีล�ยดอกบัวบ�น ล�ย
ดอกเบญจม�ศ ล�ยวงโค้ง (ซึ่งเป็นลวดล�ยที่ส่งอิทธิพล
ม�ยังล้�นน�ม�กที่สุด) ล�ยใบไม้ หรือลวดล�ยประดิษฐ์
บ�งรูปแบบที่มีลวดล�ยคล้�ยล�ยกระหนกของไทย และ
กระหนกแบบล้�นน� ลวดล�ยทองจังโกในล้�นน�ที่
ปร�กฏกไ็ดร้บัอทิธพิลรปูแบบลวดล�ยม�จ�กลวดล�ยจนี
ในช่วงสมัยร�ชวงศ์หยวน และร�ชวงศ์หมิงเช่นเดียวกัน

 ลวดล�ยแผ่นดุนทองจังโกประดับองค์พระธ�ตุ
ในล้�นน�ปร�กฏมีรูปแบบลวดล�ยจีนอย่�งเห็นได้ชัด
อ�ทิเช่น ลวดล�ยแผ่นดุนทองจังโกประดับองค์พระธ�ตุ
ลำ�ป�งหลวง จังหวัดลำ�ป�ง ที่มีอิทธิพลลวดล�ยจีนผสม
ผส�นอยู่อย่�งชัดเจนดังปร�กฏอยู่บนลวดล�ยรูปทรง

5 สุรชัย จงจิตง�ม, ท่องเที่ยวเรียนรู้ล้�นน� เชียงใหม่ ลำ�พูน ลำ�ป�ง, ( กรุงเทพฯ มิวเซียมเพรส 2549 ), หน้� 23.
6 สันติ เล็กสุขุม, ล�ยจีนในกรุงสุโขทัย, (ศิลปวัฒนธรรม), ไม่ปร�กฏปีที่พิมพ์, หน้� 151.
7 เรื่องเดิม, หน้� 151.
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โถลายครามของจีนสมัยราชวงศ์หยวน
พบในกรุวัดพระ พายหลวง สุโขทัย 

(ภาพจากหนังสือสังคโลกศรีสัชยาลัย, 
กรมศิลปากร, 2530)

หม้อนำ้าพร้อมฝาลายครามสมัยราชวงศ์หยวน 
ค.ศ.1280-1368 พบที่วัดท่ากาน 

เวียงท่ากาน อ. สันป่าตอง จ.เชียงใหม่ 
(ภาพจาก:พระธนาวุฒิ สมนา)

ลวดลายของจีนในช่วงยุค
สมัยของราชวงศ์หยวน และ

ราชวงศ์หมิง

ลักษณะลายประจำายามรัดอก  ลักษณะลายประจำายาม
Table. Cinnabar Lacquer: 

(ลายดอกบัว) ลักษณะลวดลายจีนที่ส่งอิทธิพลในรูปแบบลวดลาย
ล้านนา (ภาพจากหนังสือ:A HISTORY OF FAR EASTERN ART)

ล�ยประจำ�ย�มรัดอก และล�ยประจำ�ย�มที่ประดับเป็น
ระยะรอบองค์พระธ�ตุ ลวดล�ยเหล่�นี้มีลักษณะคล้�ย
ลวดล�ยแผ่นดุนทองจังโกที่ประดับองค์พระธ�ตุลำ�ป�ง
หลวง จังหวัดลำ�ป�งส�ม�รถตีคว�มหม�ยให้เป็นระบบ
สัญลักษณ์ และคว�มเชื่ออิทธิพลจ�กจักรว�ลคติที่มี
ระเบยีบแบบแผน่ ลวดล�ยต�่งๆทีไ่ดป้ร�กฏนัน้มรีปูแบบ
ลวดล�ยทีม่กี�รรบัเอ�วฒันธรรมใกลเ้คยีงเข้�ม�รว่มดว้ย 
เช่นล�ยกระหนกที่รับม�จ�กศิลปะพุก�ม ซึ่งพุก�มก็รับ
ม�จ�กแหล่งวัฒนธรรมใหญ่ส�ยวัฒนธรรมอินเดีย ส่วน
ลวดล�ยเมฆ, ล�ยน�ค, ล�ยดอกบวั, ล�ยเครอืเถ�ทีน่ำ�ม�
ประกอบกบัลวดล�ยดอกไมน้�น�ชนดิทีป่ร�กฏอยูใ่นแผน่
ดุนทองจังโกก็ได้รับอิทธิพลจ�กศิลปะจีน ซึ่งจีนก็เป็นอีก
แหล่งวัฒนธรรมหนึ่งที่ใหญ่เช่นกัน ก�รมีส�ยวัฒนธรรม
ใหญ่ทั้งสองส�ยนี้ก็เป็นก�รชี้วัดให้เห็นถึงก�รไหลรวม
เอ�วัฒนธรรมต่�งๆม�ผนวกเข้�ด้วยกันในดินแดนเอเชีย
อ�คเนย์ ดังนั้นไม่ว่�จะเป็นคติคว�มเชื่อ ศ�สน� หรือแม้
กระทัง่ผลพวงทีต่�มม� นัน่คอืรปูแบบท�งง�นศลิปะต�่งๆ
ก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกแหล่งที่ม�ได้อย่�งชัดเจนเป็นต้น 

 ลักษณะของลวดลายจีนที่ปรากฏในแผ่นดุนทอง
จังโกประดับองค์พระธาตุในล้านนา

 ดอกโบตั๋น เป็นดอกไม้ในสกุล (Paeonia) เป็นพืช
พื้นเมืองที่พบทั้งในทวีปเอเชีย ท�งตอนใต้ของยุโรปและ
ภ�คตะวนัตกของทวปีอเมรกิ�เหนอื ในวฒันธรรมจนี ดอก
โบตั๋นมีคว�มหม�ยและคว�มสำ�คัญม�กเป็นสัญลักษณ์
มงคลที่หม�ยถึงร�ชินีแห่งดอกไม้ คว�มสง่�ง�ม คว�ม

อุดมสมบูรณ์ มั่งคั่ง และเกียรติยศ จึงมักพบลวดล�ย
ดอกโบตั๋นตกแต่งในง�นศิลปะจีนจำ�นวนม�ก คว�ม
สืบเนื่องนี้ยังผลให้ล�ยดอกโบตั๋นเป็นลวดล�ยดอกไม้
ที่มีคว�มนิยมเป็นอย่�งม�กในง�นศิลปะไทย ไม่ว่�จะ
เขียนประดับเครื่องถ้วยสังคโลกของศิลปะสุโขทัย หรือ
ปร�กฏอยู่ในง�นปูนปั้นที่ประดับในส่วนต่�งๆ ของง�น
สถ�ปัตยกรรม ง�นสลักไม้หรือลวดล�ยดุนเครื่องทองที่
มีอยู่ในล้�นน�ประกอบกับศิลปะอยุธย�อีกด้วย ก�รถือ
คว�มเชือ่เรือ่งดอกไมม้งคลเปน็คตทิีม่กี�รสบืทอดม�จ�ก
วัฒนธรรมจีนโดยตรง ลวดล�ยดอกโบตั๋นจึงเป็นที่นิยม
กว่�ลวดล�ยจีนแบบอื่นๆ และมีก�รคลี่คล�ยลวดล�ย
หรือมีก�รประดิษฐ์ลวดล�ยขึ้นม�ใหม่ม�กขึ้นต�มสภ�พ
แวดลอ้ม และรสนยิมของแตล่ะพืน้ที ่เชน่ลวดล�ยดนุทอง
จังโกประดับองค์พระธ�ตุในล้�นน�ได้นำ�เอ�เอกลักษณ์
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ลายดอกโบตั๋น แผ่นดุนทองจังโก
องค์พระธาตุลำาปางหลวง จังหวัดลำาปาง

โถเครื่องถ้วยจีนไม่ปรากฏยุคสมัย 
(ภาพจากหนังสือ Arts Of Asia หน้า 68)

โถเครื่องถ้วยจีนที่กรอบลายมีการหยักโค้ง

ภาพลายเส้นกรอบลายที่มีการหยักโค้ง

ของลวดล�ยรูปแบบจีนม�ใช้อย่�งชัดเจนและยังมีก�ร
เพิ่มเติมหรือประดิษฐ์ลักษณะลวดล�ยเพิ่มขึ้น ถือว่�เป็น
ลวดล�ยทีส่ร�้งขึน้ม�ในชว่งแรกในก�รรบัวฒันธรรมของ
จีนม�ใช้ในวัฒนธรรมล้�นน�

 จ�กรปูภ�พข�้งตน้จะเหน็ไดว้�่มกี�รนำ�ลวดล�ยของ
จีนม�สร้�งสรรค์ในลวดล�ยแผ่นดุนทองจังโกในล้�นน�
อนัปร�กฏก�รนำ�ทัง้โครงสร�้งของล�ย ลกัษณะก�รแตก

ลักษณะลวดลายแผ่นทองจังโกวัดพระธาตุดอยสุเทพ มีลวดลายดอกไม้มงคลที่ไดรับอิทธิพลจีน

ล�ยเป็นล�ยกระหนกที่ประดับอยู่ด้�นข้�ง มีล�ยดอก
โบตั๋นขน�ดใหญ่ประดับอยู่ส่วนตรงกล�งของกลุ่มล�ย
ทั้งหมด ปร�กฏเป็นหลักฐ�นอย่�งเห็นได้ชัดว่�รูปแบบ
ของลวดล�ยล�้นน�ในชว่งนีม้กี�รรบัรปูแบบของลวดล�ย
จีนม�ใช้ชัดเจน และที่สำ�คัญคือลักษณะของ

 ลักษณะลวดล�ยจีนที่ปร�กฏในแผ่นดุนทองจังโก
ประดบัองคพ์ระธ�ตดุอยสเุทพ จงัหวดัเชยีงใหม ่ลวดล�ย
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ยังได้รับรูปแบบม�จ�กลวดล�ยจีนอย่�งชัดเจน อันมีรูป
แบบเป็นลักษณะล�ยดอกขน�ดใหญ่และมีล�ยเครือเถ�
ประดับอยู่ด้�นข้�ง

 ลักษณะของลวดล�ยแผ่นทองจังโกวัดพระธ�ตุดอย
สุเทพเปรียบเทียบกับลวดล�ยเคร่ืองถ้วยจีนในสมัยร�ชวงศ์
หยวนที่มีอ�ยุเวล�ร�วปี พ.ศ.1803-19 118 ลวดล�ย
เหล่�นี้มักจะปร�กฏมีคว�มนิยมเป็นจำนวนม�กในง�น
ประดับล้�นน�ในร�วพุทธศตวรรษที่ 24 และครึ่งแรก
ของพุทธศตวรรษที่ 259 ดังปร�กฏลวดล�ยดังกล่�วใน
แผ่นดุนทองจังโกที่ประดับองค์พระธ�ตุในล้�นน� ไม่
เฉพ�ะลวดล�ยดุนแผ่นโลหะเท่�นั้น แต่ยังปร�กฏใน
ลวดล�ยปูนปั้น ลวดล�ยง�นแกะสลักไม้ ง�นศิลปกรรม
ล�ยคำเป็นต้นจึงกล่�วได้ว่�ล้�นน�มีก�รติดต่อกับ
วัฒนธรรมของจีนอย่�งเห็นได้ชัดซึ่งมีก�รปร�กฏอยู่ต�ม
ง�นศิลปกรรมลวดล�ยในล้�นน� อันแสดงถึงคว�มเจริญ
รุ่งเรืองของทั้งสองวัฒนธรรมที่มีก�รรับส่งอิทธิพลซึ่งกัน
และกัน ดังลวดล�ยที่ปร�กฏของแผ่นดุนโลหะ หรือทอง
จังโกท่ีประดับองค์พระธ�ตุในล้�นน�ส่วนใหญ่น้ี ส�ม�รถ
มองเห็นถึงลักษณะเฉพ�ะตัวของลวดล�ยล้�นน�ที่มี  
ก�รผสมผส�นอย่�งลงตัวกับลวดล�ยจีนในช่วงยุคสมัย
ดังกล่�ว  

 ยังปร�กฏหลักฐ�นที่มีก�รขุดพบเครื่องถ้วยจีน
ที่สุโขทัย และโถล�ยคร�มที่วัดท่�ก�น อ.สันป่�ตอง 
จ.เชียงใหม่ ทำ�ให้เห็นได้ว่�มีก�รติดต่อเชื่อมสัมพันธ์ใน
ด้�นต่�งๆระหว่�งอ�ณ�จักรกับแหล่งอ�รยธรรมส�ย
ใหญ่อย่�งจีน จึงทำ�ให้ลวดล�ยจีนมีอิทธิพลอย่�งสูงใน
อ�ณ�จักรสุโขทัยร่วมไปถึงล้�นน�และอยุธย�อย่�งเด่น
ชัด ลวดล�ยของล้�นน�ที่ปร�กฏต�มง�นศิลปกรรมที่
ประดับตกแต่งในอ�ค�รท�งศ�สน�ในล้�นน�ทั่วไปก็
มีก�รนำ�ลักษณะลวดล�ยของจีนไปผสมผส�นอยู่เช่น
เดียวกัน โดยเฉพ�ะลวดล�ยดุนแผ่นทองจังโกที่ประดับ
องค์พระธ�ตุในล้�นน�ที่มีลวดล�ยจีนปร�กฏชัดเจน อัน
เป็นก�รนำ�ลวดล�ยและคติแบบจีนที่เชื่อในเรื่องดอกไม้
มงคลม�ประดับตกแต่งอ�ค�รท�งศ�สน�ที่ช�วล้�นน�
มีคว�มศรัทธ�อย่�งสูง และถือว�่คว�มเป็นมงคลเหล�่นี้
จะช่วยนำ�พ�ตนไปสู่ในภพภูมิที่ดีขึ้นในช�ติหน้�อันเป็น
คว�มเชื่อที่เก่�แก่ของคนล้�นน�

8  เรื่องเดิม,หน้� 151.
9  สุรพล ด�ริห์กุล,ล�ยค�ล้�นน�,(กรุงเทพ:เมืองโบร�ณ, 2544),หน้� 311.

ลวดลายทองจังโกประดับองค์พะธาตุลำาปางหลวง จังหวัดลำาปาง 
ที่มีการปรากฏลวดลายรูปแบบจีน
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แต้มดอก เขียนลาย เคร่ืองเขินล้านนา
เคร่ืองเขินล้านนา คืออะไร?

เรื่อง : นายณรงค์เดช  ดอกแก้ว1 

การเขียนเป็นรูปสัตว์ป่าหิมพานต์ตามจินตนาการ เป็นการระบายสีทึบตามส่วนต่างๆ รอให้สีแห้งหมาดเล็กน้อย
จึงใช้ไม้ปลายแหลมขูดสีให้เห็นพื้นดำา เพื่อเป็นการตกแต่งเพิ่มเติมอีก ส่วนลวดลายประกอบก็ใช้พู่กันลากเส้นตามปกติ

1 ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนพิไกรวิทย� อ.พร�นกระต่�ย จ.กำ�แพงเพชรช
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 เครื่องเขิน เป็นคำ�เรียกกล่�วโดยรวมที่เป็นง�น
หตัถกรรมทีม่โีครงสร�้งเปน็ไมไ้ผส่�นหรอืทำ�จ�กไมจ้รงิๆ
กไ็ด ้จ�กนัน้นำ�ม�เคลอืบดว้ยย�งไมส้ดีำ�ทีเ่รยีกว�่ ย�งรกั 
แล้วอ�จตกแต่งด้วย ช�ด ที่เป็นสีแดง ซึ่งเครื่องเขินก็จะ
มชีือ่เรยีกยอ่ยต่�งกนัไปต�มลกัษณะรปูทรงและลกัษณะ
ของก�รใช้ง�น เช่น พ�น (ท�งล้�นน�เรียกว่� ขันเอว) 
โครงสร�้งอ�จทำ�ม�จ�กไมไ้ผแ่ลว้ท�รกั กเ็รยีกเปน็เครือ่ง
เขินได้ เป็นต้น 
 รัก หรือ ย�งรัก ท�งล้�นน�เรียกว่� ฮัก ถือว่�เป็น 
พระเอก สำ�คญัในก�รทำ�เครือ่งเขนิ เพร�ะใชเ้ปน็วตัถดุบิ
หลักในก�รเคลือบง�นหัตถกรรมต่�งๆ ให้ มีความแข็ง
แรงคงทนยิ่งขึ้น ย�งรักมีกลิ่นเหม็นเช่นย�งไม้ปกติทั่วไป
ซึ่งได้ม�จ�กย�งของต้นรัก ลักษณะลำ�ต้นมีลำ�ต้นสูง ใบ
คล�้ยใบมะมว่งแตม่คีว�มหน�แขง็และกว�้งกว�่เลก็นอ้ย 
ย�งเป็นสีข�วคล้�ยย�งพ�ร� มีกรรมวิธีกรีดย�งออกม�
เช่นเดียวกับกับก�รกรีดย�งพ�ร� และเมื่อย�งรักสัมผัส
อ�ก�ศกจ็ะทำ�ปฏกิริยิ�เปลีย่นเปน็สดีำ� จ�กนัน้จงึนำ�ม�ก

รองเพือ่ใหไ้ดร้กัทีส่ะอ�ดไมใ่หม้กี�กเศษไมแ้ลว้นำ�ม�ผสม
นำ�้มนัต�มสตูรต�่งๆ เพือ่ใชส้ำ�หรบัท�ทำ�เครือ่งเขนิตอ่ไป
 บ�งท่�นอ�จไม่ทร�บว่�ต้นรัก ย�งรัก เป็นพิษต่อ
ร่�งก�ยมนุษย์ เมื่อเข้�ไปใกล้ต้นรัก หรือสัมผัสกับย�ง
รกัอ�จทำ�ใหเ้กดิคว�มก�รแพ ้คนั ระค�ยเคอืงตอ่ผวิหนงั 
ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัภมูคิุม้กนัของแตล่ะบคุคล แตส่ำ�หรบัช่�งที่
ต้องคลุกคลีอยู่กับรัก พวกเข�ก็จะมีวิธีก�รแก้แพ้ย�งรัก
ต�มแต่ละภูมิปัญญ�ของตน และจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น
เรื่อยๆต�มธรรมช�ติจนไม่แพ้ย�งรักอีก
 ช�ด ท�งล�้นน�เรยีกว�่ ห�ง ไดม้�จ�กแรซ่นิน�บ�ร ์
(Cinnabar) ถือเป็นของห�ย�กและมีร�ค�แพง เป็น
วัตถุดิบสำ�คัญในก�รนำ�ม�ผสมกับย�งรักให้ย�งรักสีดำ�
กจ็ะกล�ยเปน็สแีดง แลว้จงึนำ�ม�ท�เปน็ชัน้สดุท้�ย หรอื
นำ�ม�เขยีนเปน็ลวดล�ยตกแตง่เครือ่งเขนิ ซึง่อ�จกล�่วได้
ว่� ช�ด เป็น นางเอก ที่สำ�คัญในก�รทำ�เครื่องเขินเพร�ะ
ทำ�ให้ให้เกิดความสวยงามมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

ขันหมากจากชุมชนศรีปันครัว จ.เชียงใหม่ 
แต้มลายโดยณรงค์เดช ดอกแก้ว (สมบัติของคุณต้นแก้ว ต้นคำา)



26 ร่มพยอม 

 เปน็ทีท่ร�บกนัดอียูแ่ลว้ว�่ ในท�งภ�คเหนอืหรอืท�ง
ล�้นน�จะเรยีกเครือ่งเขนิว�่ ครวัฮกั ครวัหาง  ซึง่เรยีกต�ม
ก�รนำ�รกั(ฮกั) ช�ด(ห�ง) ม�ท�ตกแตง่ง�นหตัถกรรมนัน้ๆ 
ให้เกิดเป็นสีดำ�แดงตัดกันไปต�มแต่ช่�งจะสร้�งสรรค์ให้
เกิดคว�มสวยง�ม
 ก�รตกแต่งเครื่องเขินเป็นขั้นตอนท้�ยๆ ก่อนที่จะ
พร้อมนำ�ไปใช้ง�น ก�รตกแต่งนั้นมีหล�กหล�ยเทคนิค
ม�ก ขึน้อยูก่บัรสนยิมของผูส้ัง่ทำ�และช�่งผูส้ร�้งสรรคผ์ล
ง�น เชน่ ก�รขดูพืน้ผวิบนเครือ่งเขนิใหเ้ปน็ลวดล�ยโดยใช้
เหลก็แหลมขดู ก�รแตม้สชี�ดโดยใชพู้ก่นั ก�รฝงัวสัดอุืน่ๆ
เช่น แก้วจืน ฝังลงไปบนพื้นชิ้นง�น ก�รปิดทองคำ�เปลว 
และก�รกดพิมพ์ล�ยหรือก�รปั้นล�ยประดับ เป็นต้น

 มาแต้มดอกเขียนลายเครื่องเขินกันเถอะ
 ผมเชื่อแน่ว่�มีหล�ยท่�นที่ชื่นชอบในคว�มง�มของ
ล�ดล�ยที่ปร�กฏบนตัวเครื่องเขิน และสนใจอย�กจะรู้
ว่�มีวิธีก�รทำ�อย่�งไร ลองม�ทดลองและเรียนรู้กันครับ
 อย่�งที่กล่�วไปข้�งต้นนะครับว่�ก�รตกแต่ง
เครื่องเขินมีหล�กหล�ยเทคนิค แต่เทคนิคที่ผมจะนำ
เสนอนี้เป็นเทคนิคที่อ�จกล่�วได้ว่�ง่�ยที่สุด ห�วัสดุ
อุปกรณ์ได้ท่ัวไป คือเทคนิคก�ร แต้มดอกเขียนลาย ด้วย
พู่กันนั่นเองครับ ในก�รทดลองเรียนรู้นี้เร�จะใช้สีนำ้�มัน
แทนรักและช�ดจริงๆก่อนนะครับ เพร�ะว่�มีร�ค�แพง
ดังที่กล่�วไว้แล้วและประก�รที่สำคัญคือ ท่�นอ�จแพ้รัก
หรือถูกรักกัดได้ เป็นอันตร�ยครับ ไว้เชียวช�ญชำน�ญ

เครื่องเขินของเก่าที่เขียนลายได้ละเอียดเล็กมาก ลากหางเส้นเล็ก
และยาว จะเห็นสีเหลืองๆแทรกในบางส่วน นั่นคือการใช้รงค์

หรือสีเหลืองแต้มแทรกเข้าไป

ตัวอย่างเครื่องเขินที่ลงพื้นสีดำาเรียบร้อย
พร้อมที่จะแต้มดอกเขียนลาย

การเขียนโครงสร้างลายก่อนเขียนลายละเอียด
ก็ช่วยให้การออบแบบลวดลายสวยงามขึ้น

การลากหางให้ยาวและเส้นเรียวแหลม เว้นระยะห่างแต่ละเส้นและ
แต่ละกลีบให้พอดีเท่าๆกัน ทำาให้ลายมีความงดงาม แสดงถึงความ

ชำานาญและเด็ดขาดในการตัดสินใจตวัดลายากเส้น
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ลายจุดไข่ปลา ลายเส้นเชือก ลายหยดนำ้า หรือแม้การลากเส้นขอบเล็กๆ หรือหนาๆ ก็นำามาใช้ตกแต่งได้ 
ตามที่เห็นว่างามแต่ต้องให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่จะเขียนลาย

ก่อนค่อยขยับเป็นใช้รักจริงช�ดจริงนะครับ ซึ่งสีนำ้�มัน  
ก็มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับรักแต่ถึงอย่�งไรก็ต�มก็สู้  
รักแท้ช�ดแท้ไม่ได้อยู่ดีในเร่ืองของคุณภ�พ คว�มทนท�น 
แต่ ณ ตอนนี้เร�จะใช้สีนำ้�มันฝึกหัดเขียนล�ยกันก่อน  
นะครับ 
 เอ้�! ม�เริ่มกันดีกว่�ครับ อุปกรณ์ที่ต้องใช้มีดังนี้
 1. วัสดุที่จะนำม�เขียนล�ยเช่น ขันหม�ก ขันแอว 
ให้ท�สีลงพื้นจนเรียบเสร็จแล้วพร้อมที่จะเขียนล�ย  
ได้ หรือห�กจะทดลองลองดูก่อนก็ใช้วัสดุอะไรก็ได้ครับ 
เช่นกระด�ษแข็งสีดำ หรือนำสีนำ้�มันสีดำม�ท�แผ่นไม้
หรือกระด�ษแข็งทิ้งไว้ให้แห้ง ก็นำม�ทดลองใช้ได้ครับ 
 2. พู่กัน ควรใช้พู่กันกลม ขน�ดเล็ก เบอร์ศูนย์ (0) 
หรือ ศูนย์พิเศษ (00) ต�มแต่คว�มถนัด ก�รใช้พู่กันเบอร์
เล็กจะช่วยให้ก�รเขียนล�ยมีคว�มละเอียด ส�ม�รถล�ก
ห�งย�วได้ดี ห�งยิ่งย�วยิ่งเล็กก็ยิ่งสวยครับ
 3. สีนำ้�มัน ห�ซื้อได้ต�มร้�นวัสดุก่อสร้�งทั่วไป ให้
ซื้อ สีดำ แดง เหลือง โดยใช้สีดำนำม�ท�เป็นสีพื้นใช้แทน
รัก สีแดงใช้แทนช�ด ส่วนสีเหลืองก็ใช้ครับ แต่จะเอ�ม�
ทำไมครับ? เพร�ะว่� หนึ่ง. เอ�ไว้ผสมกับสีแดง ใช้เพียง
เล็กน้อย เพื่อให้สีแดงนั้นออกสีส้มนิดๆ จะทำให้สีแดง  
ดูสว่�งขึ้น แต่ทั้งนี้และทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับคว�มชอบส่วน
บุคคลนะครับว่�ชอบสีแดงแบบใด สอง. สีเหลืองนั้น  
ใช้แทนรงค์ได้ โดยนำสีแดงม�ผสมเจือไปเล็กน้อยเพื่อ  
มิให้สีเหลือง เหลืองสดจนเกินไป นำสีเหลืองนี้ม�แต้มล�ย
บ�งจุดบ�งตำแหน่งได้ครับ ต�มแบบของโบร�ณที่มีก�ร
ใช้สีรงค์หรือสีเหลืองแต้มส่วนต่�งๆ แทรกส่วนที่เป็นล�ย
สีแดง 

 4. นำ้�มันสน ใช้เป็นตัวทำ�ละล�ยสีนำ้�มันไม่ให้หนืด
ม�กเกินไป
 5. ทนิเนอร ์ใชส้ำ�หรบัทำ�คว�มสะอ�ดล�้งสนีำ�้มนัให้
สะอ�ดหมดจดออกจ�กพู่กันได้ดี
 6. นำ้�ย�ล้�งจ�น ใช้สำหรับทำคว�มสะอ�ดล้�ง  
ทินเนอร์ออกจ�กพู่กัน เมื่อเช็ดพู่กันให้แห้งแล้วขนพู่กัน
ก็จะกลับม�นุ่มต�มเดิม แต่ห�กไม่ล้�งด้วยนำ้�ย�ล้�ง
จ�น ขนพู่กันอ�จแข็งขึ้นเล็กน้อยและทำให้ใช้ก�รไม่
สะดวกเท่�ที่ควร 
 7. ภ�ชนะเล็กๆ เช่น ถ้วยหรือจ�นสีเล็กๆ ไว้สำ�หรับ
ตักสีแบ่งออกม�จ�กกระป๋องสีใหญ่ เพื่อสะดวกในก�ร 
ใช้ง�น
 8. ผ้�ปิดจมูก หน้�ก�กอน�มัย หรือ หน้�ก�กกัน 
ส�รพิษ (ก็ยิ่งดีครับ) เนื่องจ�กสีนำ้�มันมีส�รระเหย และมี
กลิ่นฉุนม�ก ส�ม�รถทำ�ให้วิงเวียนศีรษะได้

 ขั้นตอนเริ่มแรกในการแต้มดอกเขียนลายเครื่อง
เขินล้านนา

 1. ผมแนะนำให้ศึกษ�ดูลักษณะลวดล�ยเครื่องเขิน
จ�กง�นโบร�ณเสียก่อน ยิ่งดูม�กก็ยิ่งรู้ม�กและที่สำคัญ
คือเข้�ใจม�กยิ่งขึ้น ท่�นอ�จค้นคว้�ท�งอินเทอร์เน็ต
หรือไปศึกษ�ต�มพิพิธภัณฑ์ต่�งๆ บันทึกรูปภ�พล�ย
เครื่องเขินต่�งๆนั้นไว้ แล้วจัดทำเป็นแฟ้มลวดล�ย
เครื่องเขินยิ่งถ�้รู้แหล่งที่ม�ของเครื่องเขินนั้นว�่ม�จ�กที่
ใดก็ควรระบุไว้ด้วย ทำให้ทร�บท่ีม�ท่ีไปและตอบคำถ�ม
ของผู้อื่นได้นะครับ 
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ซองเทียนหรือกล่องใส่เทียนเขียนลวดลาย 
ในรูปแบบของทางไทใหญ่ ไทเขิน

 2. เมื่อท่�นมีแฟ้มสะสมลวดล�ยเครื่องเขินแล้ว ผม
เชื่อแน่ว่�จะต้องมีล�ยใดล�ยหนึ่งที่ท่�นชอบเป็นพิเศษ 
หรืออ�จเลือกล�ยที่ท่�นคิดว่�เหม�ะสมสำหรับท่�นเอง
ในก�รฝึกหัด แล้วเลือกล�ยนั้นแหละครับม�เป็นครูแม่
แบบล�ยของเร� 
 3. ก่อนก�รเริ่มลงมือหัดเขียนล�ยผมขอแนะนำให้
ท่�น นำดอกไม้ ธูปส�มดอก เทียนหนึ่งคู่ หรือดอกไม้
ธูปเทียนต�มแต่นิยมของท่�น นำใส่ไว้ในพ�น แล้ว  
ยกขึ้นเหนือศีรษะ ระลึกนึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม 
พระสงฆ์ ครูบ�อ�จ�รย์แต่โบร�ณที่ได้สร้�งสรรค์ผลง�น
ให้เป็นมรดกของช�ติ โปรดช่วยม�ประสิทธิ์ประส�ท
วิช�ให้เข้�ใจก�รเขียนล�ยเครื่องเขิน ให้เกิดคว�มสำเร็จ 
ต�มแต่ท่�นอธิฐ�น ถือเป็นก�รไหว้ครูก่อนนะครับ  
 4. สีที่เร�จะนำม�เขียน เป็นสีนำ้�มันสีแดง ซึ่งได้
กล่�วไปแล้วเบื้องต้น สีนำ้�มันที่จะเขียนล�ยได้ดีควรไม่
เหนียวหนืดม�กเกินไป เพร�ะจะทำให้ล�กเส้นเขียน
ล�ยลำบ�ก ข�ดช่วง ไม่พลิ้ว ดังนั้นควรใช้นำมันสนเป็น
ตัวทำละล�ยโดยตักสีแดงใส่ในภ�ชนะเล็กๆ พอประม�ณ
แล้วผสมด้วยนำ�้มันสนเล็กน้อย คนให้เข้�กัน แล้วทดสอบ
โดยก�รเอ�ปล�ยพู่กันเล็กลองจุ่มลงไปแล้วยกขึ้น ห�ก
ผสมนำ้�มันสนม�กก็จะทำให้สีเจือจ�งเกินไป สีจะหยด
ลงเร็วเหมือนนำ้� เวล�เขียนสีก็จะจ�งและที่สำคัญคือไม่
ส�ม�รถควบคุมรูปทรงได้ง่�ยเพร�ะเจือจ�งม�กไปสีจะ

แตกกระจ�ยไม่ได้รูปทรงต�มที่ต้องก�ร แต่ห�กว่�ผสม
สีให้หนืดพอดีพอทดสอบโดยก�รยกปล�ยพู่กันขึ้น สีก็
จะหยดลงอย่�งช้�ๆ หรืออ�จไม่หยดลงม�แต่ไหลติดม�
รวมกันที่ปล�ยพู่กันก็ถือว่�ใช้ได้ อย่�งไรก็ต�มก็ขึ้นอยู่
กับก�รเรียนรู้และประสบก�รณ์ของแต่ละท่�นที่จะใช้
คว�มหนืดของสีระดับใดนะครับ 
 5. ก�รแต้มดอกแต้มล�ย ควรกำหนดตัวโครงสร้�ง
หลักของล�ยก่อน โดยแบ่งระยะห่�งให้พอดี เหม�ะสม
กับวัสดุที่นำม�เขียน อ�จกำหนดเป็นตัวดอกใหญ่ไว้เป็น
หลักท่ีว�งระยะห่�งให้เท่�กันอย่�งพอดี เพ่ือให้เกิดคว�ม
สวยง�ม  
 6. ก�รแต้มดอกแต้มล�ยเครื่องเขิน จะคล้�ยรูป
ทรงของกลีบดอกไม้ เริ่มแรกอ�จทำเป็นรูปดอกไม้สี่
กลีบ ขณะที่เขียนล�ยนั้นควรกลั้นห�ยใจชั่วขณะจะ
ช่วยให้มือไม่สั่นเขียนล�ยได้ดีขึ้นแล้วใช้ปล�ยพู่กันแต้ม
ลงไปเป็นจุดจ�กน้ันล�กปล�ยพู่กันเข้�ม�ห�ตัวเองพร้อม
กับค่อยๆยกปล�ยพู่กันขึ้นอย่�งรวดเร็ว ก�รยกปล�ย
พู่กันขึ้นนี้จะช่วยให้เกิดเป็นลักษณะเส้นห�งย�วเล็กๆ 
ท่ีปล�ยหัวจะใหญ่แล้วค่อยๆ ย�วเรียวเล็กลงปล�ยแหลม
ในส่วนห�ง แล้วจึงล�กเส้นใหม่โดยให้ปล�ยพู่กันจุดลง
ไปติดกับส่วนหัวของเส้นแรก แล้วล�กปล�ยพู่กันเช่น
เดียวกันกับเส้นแรก เว้นระยะห่�งแต่ละเส้นให้เท่�ๆ 
กันพอดี ไม่ห่�งม�กก็จะงดง�ม จะล�กกี่เส้นก็ได้ต�ม

พับสาหรือปั๊บสา หน้าปกตกแต่งด้วยหงส์ไป่คอและนกหัสดีลิงค์ไป่คอ 
ประกอบลายพฤกษา เขียนด้วยสีสามสีคือ สีแดง (เลียนแบบชาด) 
สีเหลือง(เลียนแบบรงค์) และสีนำ้าตาล(เรียนแบบสีรักก้นกว่าง)
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คว�มต้องก�รและต�มคว�มเหม�ะสมที่เห็นว่�ง�ม 
จ�กนั้นม�ตกแต่งส่วนของปล�ยกลีบโดยเขียนพู่กันให้
เป็นกลีบปล�ยมนหรือปล�ยแหลมหรือปล�ยมีหยักแบบ
มน แบบแหลมก็ต�มคว�มชอบครับ ทำให้ครบจำนวน
กลีบรูปดอกไม้ต�มที่ต้องก�ร อ�จเติมล�ยจุดเล็กๆ 
ตรงกล�งเป็นเกสรของดอกไม้เท่�นี้ก็ดูง�มดีครับ 
 ก�รแต้มดอกเขียนล�ยเครื่องเขินครั้งแรกอ�จเกิด
คว�มรู้สึกท้อครับ เช่นอ�จทำไม่ได้ดี ไม่กล้�ทำบ้�ง 
กลัวเสียบ้�ง จงอย่�ได้กลัวครับ ยิ่งทำเร�ยิ่งรู้และเข้�ใจ 
เกิดก�รเรียนรู้และก�รพัฒน�ด้วยตนเองเพียงแค่มี  
ใจรักและอย�กทำ ผมเชื่อแน่ว่�ทุกๆ ท่�นจะประสบ  
ผลสำเร็จห�กหม่ันฝึกฝน ทำบ่อยๆ ก็จะเกิดคว�มชำน�ญ
ทำอย่�งตั้งใจและสนุกกับก�รเขียนล�ย ห�กนึกไม่ออก
ว่�จะเขียนล�ยแบบไหนดี ออกแบบไม่ถูกใจตนเอง   
ให้ลองกลับไปทำในขั้นตอนข้อที่หนึ่งครับ กลับไปดูง�น
เก่�ของโบร�ณ หรือไปศึกษ�ลักษณะลวดล�ยต�ม  
วัดว� สิ่งเหล่�นี้ช่วยได้ม�กครับ ช่วยเปิดโลกทัศน์  

มุมมองใหม่ๆ เกิดแรงบันด�ลใจใหม่ๆ เสมอ แล้วเร�จะ
ม�คว�มสุขม�กๆ ครับผม 
 สุดท้�ยนี้ ผมขอขอบพระคุณท�งสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นอย่�งสูง ที่ได้
ให้โอก�สกระผมเขียนบทคว�มนี้ ซึ่งอ�จเป็นเศษเสี้ยว
เล็กๆของฟันเฟืองหน่ึง ในก�รท่ีจะพย�ย�มสืบทอดศิลป
วัฒนธรรมล้�นน�ด้�นก�รแต้มดอกเขียนเขียนล�ย
เครื่องเขินให้สืบอยู่ หวังว่�อ�จเกิดประโยชน์และเกิด
แรงบันด�ลใจต่อท่�นที่สนใจในเรื่องก�รแต้มดอกเขียน
ล�ยเคร่ืองเขิน ไม่ม�กก็น้อย และห�กบทคว�มน้ีมีคว�ม
ผิดพล�ดประก�รใด กระผมขอน้อมรับผิดไว้แต่เพียง  
ผู้เดียวและพร้อมนำไปปรับปรุงในโอก�สต่อไป ขอขอบ
พระคุณทุกท่�นม�กครับ 
 น�ยณรงค์เดช ดอกแก้ว จบก�รศึกษ�ด้�นศิลปะที่ 
คณะวิจิตรศิลป์ (ศิลปะไทย) มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
ปัจจุบันตำแหน่ง ครู (ค.ศ.1) โรงเรียนพิไกรวิทย�   
อ.พร�นกระต่�ย จ.กำแพงเพชร 

ผู้เขียนกำาลังเขียนลายประดับขันหมาก การเขียนลาย ควรเขียนในบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวก
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 จิตรกรรมหรือที่ศัพท์ช่�งล้�นน�เรียกว่� “รูปแต้ม” 
(ออกเสยีง “ฮบูแตม้”) มหีล�กหล�ยรปูแบบ ทัง้จติรกรรม
บนฝ�ผนังอุโบสถวิห�ร จิตรกรรมบนผืนผ้�ที่เรียกว่� 
“พระบฏ” หรือ “ตุงคร่�ว” รวมถึงจิตรกรรมบนพับส�
ทีผู่เ้ขยีนไดน้ำ�ม�เสนอในบทคว�มฉบบันี ้ซึง่จติรกรรมบน
พบัส�จะมลีกัษณะพเิศษคอืพบจำ�นวนนอ้ยเมือ่เทยีบกบั
จิตรกรรมบนฝ�ผนังและบนผืนผ้� เนื่องจ�กพับส�ส่วน
ใหญ่จะเน้นก�รเขียนบันทึกเรื่องร�วต่�งๆ ม�กกว่�ก�ร
ว�ดภ�พ ห�กมีก�รว�ดภ�พประกอบก็เป็นภ�พล�ยเส้น 
ดังนั้นน�นครั้งจึงจะพบจิตรกรรมภ�พเขียนสีบนพับส� 
โดยพับส�ฉบับนี้เป็นของวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง 
อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ 
 เหตุที่พับส�ฉบับนี้มีภ�พจิตรกรรมประกอบ 
เนื่องจ�กกล่�วถึงลักษณะอุโบสถรูปแบบต่�งๆ จำ�นวน
ถึง 87 ลักษณะ ซึ่งอุโบสถนั้นมีคว�มสำ�คัญด้วยเป็น
ที่ประกอบพิธีสังฆกรรมของพระภิกษุสงฆ์ จึงกล่�วได้
ว่�อุโบสถมีคว�มสำ�คัญต่อผู้ครองเพศเป็นพระภิกษุ
สงฆ์อย่�งยิ่ง ด้วยต้องใช้ทั้งเป็นที่อุปสมบทและใช้สวด

ป�ติโมกข์ของคณะสงฆ์ทุกๆ กึ่งเดือนในช่วงเข้�พรรษ�
ตลอดระยะเวล� 3 เดือนที่เรียกว่� “ลงโบสถ์” โดย
เฉพ�ะก�รอุปสมบทห�กอุโบสถที่ประกอบพิธีกรรมนั้น
ไมถ่กูตอ้งต�มหลกัลกัษณะก�รปลกูอโุบสถ กถ็อืว�่บคุคล 
ผู้บวชนั้นยังไม่เป็นพระภิกษุสงฆ์ ดังนั้นจึงมีก�รว�ดภ�พ
ประกอบเพื่อให้เห็นภ�พลักษณะของอุโบสถแต่ละรูป
แบบได้ชัดเจน อีกทั้งเพื่อป้องกันก�รเข้�ใจคล�ดเคลื่อน 
ผูว้�ดภ�พยงัไดเ้ขยีนกำ�กบัคำ�อธบิ�ยลกัษณะอโุบสถดว้ย
อักษรธรรมล้�นน�ประกอบไว้อีกด้วย จิตรกรรมพับส�
ฉบับนี้ไม่ปร�กฏน�มผู้ว�ดภ�พ สันนิษฐ�นว่�ผู้ว�ดภ�พ
คือครูบ�ไชยลังก�ร์ (ครูบ�คำ�ตั๋น พ.ศ.2406 - 2476)  
อดีตเจ้�อ�ว�สวัดพระหลวง (พ.ศ.2428 - 2476) 
เนื่องจ�กครูบ�ไชยลังก�ร์ เป็นครูช่�งท�งด้�นก�ร
ก่อสร้�งอุโบสถวิห�ร ศ�ล�บ�ตร หอธรรม (หอพระ
ไตรปฎิก) ธรรม�สน ์หอระฆงั รวมถงึก�รหลอ่โลหะสร้�ง
พระพุทธรูปและระฆัง2 
 พบัส�ฉบบันีผู้เ้ขยีนพบเมือ่ลงพืน้ทีส่ำ�รวจอ่�นจ�รกึ
ฐ�นพระพุทธรูปไม้ ของวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง 

จิตรกรรมพับสาลักษณะอุโบสถล้านนา
ฉบับวัดพระหลวง เมืองแพร่

1 อ�จ�รย์ประจำ�หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษ� ภ�ควิช�สังคมและวัฒนธรรมศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์และสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่
2 “ตำ�น�นวัดหลวงเมืองม�น” อ้�งในภูเดช แสนส�, คร่�ว กฎหม�ย จ�รีต ตำ�น�น หลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ล้�นน�, (เชียงใหม่ : แม็กซ์พริ้นติ้ง, 

2556), หน้� 92 - 95.

เรื่อง: ภูเดช แสนสา1
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อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ ให้กับศูนย์โบร�ณคดีภ�ค
เหนือ คณะสังคมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ระหว่�ง
วันที่ 19 - 20 เมษ�ยน พ.ศ.2554 พับส�มีก�รว�ดภ�พ
จิตรกรรมจำ�นวน 34 หน้�พับส� (มีเว้นไว้ไม่ว�ดภ�พ 1 
หน้�พับส�) แต่ละหน้�จัดแบ่งกลุ่มภ�พออกเป็น 2 - 4 
ส่วน และแต่ละส่วนจัดแบ่งโดยใช้วิธีขีดเส้นแบ่งหรือ 
เว้นช่องระยะห่�งระหว่�งแต่ละกลุ่มภ�พ ใช้สีฝุ่นระบ�ย 
สีที่ใช้มีจำ�นวน 10 สี ได้แก่ สีนำ้�เงิน สีฟ้� สีแดง สีเขียว 
สีเหลือง สีส้ม สีนำ้�ต�ล สีข�ว สีดำ� และบ�งส่วนที่เน้น
เป็นสำ�คัญผู้ว�ดภ�พจะให้เป็นสีทองที่เกิดจ�กก�รติด

ทองคำ�เปลว ส่วนที่เป็นสีเท� เช่น กระเบื้องดินขอหรือ
แป้นเกล็ดมุงหลังค�อุโบสถจะไม่ระบ�ยสีลงไป แต่ใช้สี
จ�กพืน้กระด�ษพบัส�แทน สทีีใ่ชเ้ปน็สหีลกัในจติรกรรม
มี 4 สี ได้แก่ สีแดง สีเหลือง สีเขียว และสีนำ้�เงิน จึงทำ�ให้
ภ�พองค์รวมมีโทนสีที่สดใสและมีคว�มจัดจ้�น  
 ลักษณะของก�รว�ดลักษณะอุโบสถจัดแบ่งกว้�งๆ 
ได้ 2 วิธีคือ ว�ดภ�พเป็นอุโบสถทั้งหลังและว�ดเป็น
แผนผัง ห�กจัดแบ่งละเอียดลงไปได้ 3 วิธีคือ ว�ดภ�พ
เป็นอุโบสถทั้งหลัง ว�ดเป็นแผนผังระบ�ยสี และว�ด
เป็นแผนผังล�ยเส้น ดังนั้นจ�กรูปภ�พลักษณะอุโบสถ

ภาพปริศนาธรรม

ภาพปริศนาธรรมพระภิกษุถือไม้เท้าและชายสูบบุหรี่
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ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถทั้งหลัง 
มีอักษรธรรมล้านนาอธิบายกำากับ 
ซ้ายบน “ปัพพตะรุกขะอุโปสถะ” 
ขวาบน “จตุโปขรณีอุโปสถะทเวรุกขาอุ
โปสถะ” 
ซ้ายล่าง “ปัพพตะเอกะรุกขะอุโปสถะแล” 
และขวาล่าง “คีรียะอุโปสถา”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถทั้งหลัง มีอักษรธรรมล้านนา
อธิบายกำากับ 
ซ้ายบน “ทเวรุกขะปัพพตะอุโปสถะแล” 
ขวาบน “จตุปัพพตะอุโปสถะแล” 
ซ้ายล่าง “คูหาปัพพตะขัณฑะอุโปสถา” 
และขวาล่าง “จตุปัพพตะโปกขรณีอุโปสถะ”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ 
มีอักษรล้านนาอธิบายกำากับ 
ซ้ายบน “จตุเวฬุวันนะอุโปสถะ” 
ขวาบน “เอกะสมุททะอุโปสถะ” 
ซ้ายล่าง “เตวารีอุโปสถะ” 
กลาง “เอกะรุกขาขัณฑะอุโปสถะ” 
และขวาล่าง “ปริเอกะรุกขาอุโปสถา”
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ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ 

มีอักษรล้านนาอธิบายกำากับ 
ซ้ายบน “เอกะรุกขาปะรุอุโปสถะ” 
ขวาบน “ทเวรุกขาภูมมะอุโปสถะ” 

ซ้ายล่าง “เอกะปัพพตะคูหาอุโปสถะ” 
และขวาล่าง “สมุททะปัพพตะคูหาอุโปสถะ”

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถและผังอุโบสถ 

มีอักษรล้านนาอธิบายกำากับ 
ซ้ายบน “จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ” 

กลางบน “ทเวปัพพตะภูมมิอุโปสถะ” 
ขวาบน “จตุสะรุนะสมุททะอุโปสถะ” 

ซ้ายล่าง “ปะรุปปิตะขัปปิยะรุกขะอุโปสถะ” 

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถที่วาด
เป็นอุโบสถ และผังอุโบสถ 

มีอักษรล้านนาอธิบายกำากับ
ภาพบน “จตุปัพพตะมาสมุททะอุโปสถะ”

ซ้ายล่าง “จตุปะรุกขัณฑะอุโปสถะ” 
กลางล่าง “ปะรุขัณฑะอุโปสถะ” 
และขวาล่าง “ปริสุทธอุโปสถะ”
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ทั้งหมดจำ�นวน 87 ภ�พ ส�ม�รถจัดจำ�แนกก�รว�ดเป็น
ภ�พอุโบสถทั้งหลังจำ�นวน 40 ภ�พ ว�ดเป็นภ�พแผนผัง
อุโบสถระบ�ยสีจำ�นวน 39 ภ�พ และว�ดเป็นแผนผัง
อุโบสถแบบล�ยเส้นจำ�นวน 8 ภ�พ ขณะเดียวกันก็มี
ก�รว�ดภ�พเพื่อลดช่องว่�งหรือภ�พปริศน�ธรรมแทรก
ไว้จำ�นวน 3 จุด คือ หน้�พับส�ที่ 2 เป็นภ�พพระภิกษุ
ศีรษะล้�นมีคิ้วหนวดเคร�ครองผ้�จีวรสีเหลืองถือไม้เท�้ 
2 ง่�ม หน้�พับส�ที่ 19 เป็นรูปช�ยสวมหมวกเหลือง 
นั่งตั่งสูบบุหรี่ 2 ชนิด คือมือขว�ถือบุหรี่ขี้โยที่จุดไฟแล้ว 
มอืซ�้ยถอืเบ�้มยู� (กลอ้งย�สบู) ทีจ่ดุไฟแลว้ มคีำ�บรรย�ย
เป็นอักษรไทยประกอบว่� “คนสูบเบ้�อย�” (คนสูบ 
เบ้�ย�) และหน้�พับส�สุดท้�ย (หน้� 35) ว�ดภ�พช�ย
แก่เคี้ยวหม�กหลังค่อมถือไม้เท้� แล้วมีช�ยหนุ่มถือ
ไม้จิ้มไปที่ก้นช�ยแก่ ส่วนช�ยหนุ่มอีกคนใช้มือขว�จับ 
ข้อเท้�ขว�ช�ยแก่
 ภ�พรวมลักษณะอุโบสถจัดแบ่งออกเป็นกว้�งๆ ได้  
2 ประเภท คือ อุโบสถบก (อุโบสถบนบก) กับอุโบสถนำ้� 
(อโุบสถกล�งนำ�้) โดยเขตแดนอโุบสถจะใชธ้รรมช�ตหิรอื
สิง่ทีม่นษุยป์ระดษิฐข์ึน้ เขตแดนต�มธรรมช�ต ิไดแ้ก ่ภเูข� 
มห�สมุทร สระนำ้�ต�มธรรมช�ติ (สระโบกขรณี) นำ้� ถำ้� 
โขดหิน และต้นไม้ (ป่�ไม้) ส่วนเขตแดนที่มนุษย์ประดิษฐ์
ขึ้น ได้แก่ หลักหินสีม� (หลักพัทธสีม�) แท่นบัลลังก์ 
กำ�แพง (รั้ว) และสระนำ้�ที่ขุดขึ้น  ภ�พอุโบสถหรือภ�พ
แผนผังอุโบสถในแต่ละภ�พ จะมีเขียนคำ�บรรย�ยด้วย

อักษรธรรมล้�นน�กำ�กับ เพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจชัดเจน 
ยิ่งขึ้น ยกเว้นเพียง 2 ภ�พที่ไม่มีอักษรบรรย�ย และบ�ง
ภ�พว�ดรูปแบบลักษณะอุโบสถต่�งกันแต่มีคำ�บรรย�ย
ภ�พเหมือนกัน ดังนั้นต้องดูรูปภ�พจิตรกรรมประกอบ
กับคำ�บรรย�ย จึงจะเข้�ใจไม่คล�ดเคลื่อนและเห็นภ�พ
ชัดเจนม�กขึ้น ซึ่งแต่ละภ�พมีคำ�บรรย�ยชื่อลักษณะ
อุโบสถดังนี้ 
 (1) ปัพพตะขัณฑะสิมม�อุโปสถะแล (2) คีรีรุกขะอุ
โปสถะ (3) ปริสยะวังคะอุโปสถะ (4) สมุททะขัณฑะอุ
โปสถ�ปัพพตะ (5) จตุอุโปสถะโปกขรณี (6) จตุโปกขรณีอุ
โปสถะแล (7) ปัพพตะรุกขะอุโปสถะ (8) ทเวรุกข�อุ
โปสถะ (9) ปัพพตะเอกะรุกขะอุโปสถะแล (10) คีรียะอุ
โปสถ� (11) ทเวรุกขะปัตพตะอุโปสถะแล (12) จตุปัพพ
ตะอุโปสถะแล (13) คูห�ปัพพตะขัณฑะอุโปสถ� (14) 
จตุปัพพตะโปกขรณีอุโปสถะ (15) ภูมมะขัณฑะอัฏฐะอุ
โปสถะ (16) อัฏฐะเอกะรุกข�ปัลลังกังอุโปสถะ (17) 
อัฏฐะรุกขะภูมมะอุโปสถะ (18) อัฏฐะรุกขะภูมมะอุโปส
ถะ (19) จตุภูมมะปันนะขัณฑะอุโปสถะ (20) จตุโปกขรณี
จตุขัณฑะอุโปสถะ (21) จตุโปกขรณีจตุขัณฑะอุโปสถะ 
(22) จตุว�รีอุโปสถะ (23) ทเวรุกข�อุโปสถะ (24) ปริ
สัตตะอุโปสถะ (25) จตุภูมมิสุทธิอุโปสถะ (26) จตุเวฬุวัน
นะอุโปสถะ (27) เอกะสมุททะอุโปสถะ (28) เตว�รีอุ
โปสถะ (29) เอกะรุกโขขัณฑะอุโปสถะ (30) ปริเอกะ
รุกข�อุโปสถะ  

ภาพจิตรกรรมบนพับสาลักษณะอุโบสถ
ที่วาดเป็นผังอุโบสถ 
มีอักษรล้านนาอธิบายกำากับ
ซ้ายบน “ภูมมขัณฑอัฏฐะอุโปสถะ” 
ขวาบน “อัฏฐเอกรุกขาปัลลังกังอุโปสถะ” 
ซ้ายล่าง “อัฏฐรุกขภูมมะอุโปสถะ” 
และขวาล่าง “จตุภูมมปันนขัณฑอุโปสถา”



 ร่มพยอม  35 

3 ภูเดช แสนส� (ปริวรรต), พับส�ลักษณะอุโบสถล้�นน� ฉบับวัดพระหลวง ตำ�บลพระหลวง 
อำ�เภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ อักษรธรรมล้�นน�.

 (31) เอกะรุกข�อุโปสถะ (32) สัตตะภูมมิ
อัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (33) ทเวรุกข�อุโปสถะ (34) ปริ
ญญัมมะอุโปสถะ (35) จตุสมุททยะรุกขะอุโปสถะ (36) 
จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (37) จตุภูมมิอัฏฐะขัณฑะ
อุโปสถะ (38) ทเวปัพพตะภูมมิอุโปสถะ (39) จตุ
สรุนะสมุททะอุโปสถะ (40) ปะรูปปิตะขัปปิยะรุกขะอุ
โปสถะ (41) จตุภูมมะเอกะรุกขะอัฏฐะอุโปสถะ (42) 
อัฏฐะขัณฑะจตุภูมมิอุโปสถะ (43) จตุภูมมะเอกะ
รุกขะอัฏฐะอุโปสถะ (44) เอกะสมุททะคูห�ปัพพตะอุ
โปสถะ (45) ปริสุทธกัมพลสะภูมมะอุโปสถะ (46)   
จตุสมุททะอุโปสถะ (47) เอกะภูมมะเอกะรุกขะอุโปส
ถะ (48) มห�สมุททะอุโปสถะ (49) จตุภูมมะ
โภคะขัณฑะอัฏฐะอุโปสถะ (50) จตุภูมมะเอกะสมุททะ
อุโปสถะ (51) ติรุกขะอุโปสถะ (52) จตุภูมมะอัฏฐะขัณฑะ
อุโปสถะ (53) จตุภูมมิเคหะอุโปสถะ (54) วังคะสมุททะ
อุโปสถะ (55) จตุภูมมิมิระอัฏฐะขัณฑะกัปปิยะอุปิสส�
อุโปสถะ (56) จตุภูมมิสัพพะอุโปสถะ (57) จตุภูมมะ
อัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (58) กัปปิยะทเวภูมมะอุโปสถะ   
(59) ม�ทะสมุททะอุโปสถะ (60) ทเวภูมมะปัญจะ  
อุโปสถะ 
 (61) จตุภูมมะอัฏฐะขัณฑะอุโปสถะ (62) จตุภูมมะ
เสละขณัฑะอโุปสถะ (63) ภมูมมิะระก�อโุปสถะ (64) สะ
ภูมมะอุโปสถะ (65) จตุสมุททะอุโปสถะ (66) ปริสุทธะ
สัมม�อุโปสถะ (67) คูห�สมุททะอุโปสถะ (68) คูห�ปัพพ
ตะอุโปสถะ (69) ปัพพตะขัณฑะอุโปสถะ (70) เอกะรุกข
ะปัพพตะอุโปสถะ (71) ปัพพตะสยะเอกะรุกขะอุโปสถะ 
(72) จตุภูติขัณฑะอุโปสถะ (73) จตุภูมมะอหะ (74) ทเว
ภมูมะตขิณัฑะอโุปสถะ (75) ทเวภมูมทิเวขณัฑะอโุปสถะ 
(76) จตุภูมมะเอกะรุกขะอุโปสถะ (77) จตุภูมมิอัฏฐะรุก
ขัณฑะอุโปสถะ (78) จตุภูมมิอัฏฐะรุกข�อุโปสถะ (79) 
จตุปัพพตะม�สมุททะอุโปสถะ (80) จตุปะรุกขะขัณฑะอุ
โปสถะ (81) ปะรุขัณฑะอุโปสถะ (82) ปริสุทธะอุโปสถะ 
(83) เอกะรุกข�ปะรุอุโปสถะ (84) ทเวรุกข�ภูมมะอุโปส
ถะ (85) เอกะปพัพตะคหู�อโุปสถะ (86) สมทุทะปพัพตะ
คูห�อุโปสถะ และ (87) ปริขัณฑะเสม�อุโปสถะ3 
 ส่วนท�งด้�นลักษณะสถ�ปัตยกรรมผู้ว�ดไม่ได้
คำ�นึงถึงคว�มถูกต้องต�มสัดส่วน และคว�มถูกต้องต�ม
โครงสร้�งท�งสถ�ปัตยกรรม ส่วนใหญ่ว�ดเป็นภ�พ

อุโบสถหลังค�ชั้นเดียวไม่มีซด (ซ้อนชั้น) มีเพียงบ�งภ�พ
ที่มีหลังค�แบบ 2 ซด 3 ซด หรือหลังค�มียอดปร�ส�ท 
บ�งหลงัประดบัดว้ยชอ่ฟ�้ ป�้นลมและห�งวนั (ห�งหงส)์ 
แตบ่�งหลงัไดว้�ดยอดหลงัค�อโุบสถเปน็ก�แลแบบเรอืน
ล้�นน� มีหน้�แหนบ (หน้�บัน) ว�ดเป็นแบบหน้�จั่ว
เรือนรูปรัศมีพระอ�ทิตย์ ซึ่งยังไม่เคยพบอุโบสถรุ่นเก่�ที่
สร้�งขึ้นจริงมีก�แลเป็นองค์ประกอบท�งสถ�ปัตยกรรม  
ดังนั้นกล่�วได้ว่�ภ�พจิตรกรรมนี้ ผู้ว�ดว�ดภ�พไว้เพื่อ
เป็นแบบหม�ยจำ�ลักษณะอุโบสถที่มีจำ�นวนม�กหล�ก
หล�ยรูปแบบ แต่ไม่ได้เน้นคว�มถูกต้องต�มสัดส่วนและ
คว�มถูกต้องต�มรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรม 
 ลักษณะล�ยเส้นของภ�พมีคว�มเคลื่อนไหวสูง โดย
เฉพ�ะภ�พแม่นำ้� สระนำ้� ภูเข� โขดหิน และต้นไม้ ที่ต�ม
ธรรมช�ตมิรีปูร�่งลกัษณะอสิระ กรณขีองภ�พแมน่ำ�้และ
สระนำ�้ผูว้�ดสร�้งคว�มเคลือ่นไหวโดยทำ�เปน็ล�ยเสน้โคง้
ครึง่วงกลมทำ�ใหเ้กดิเปน็คลืน่ ภเูข�หรอืโขดหนิจะว�ดใหม้ี
รปูร�่งคดโคง้ไมเ่ปน็ระเบยีบแลว้ระบ�ยดว้ยสนีำ�้เงนิ สฟี�้ 
หรอืสเีท� บ�งภ�พแทรกสเีขยีวคล�้ยตะไครน่ำ�้ทีเ่ก�ะบน
โขดหิน บ�งภ�พก็แทรกสีนำ้�ต�ล สีเหลือง และสีข�วเพื่อ
ใหโ้ขดหนิดมูหีล�ยเฉดสตี�มธรรมช�ต ิสว่นตน้ไมม้กีิง่ก�้น
ส�ข�คดโคง้แผอ่อกไปอย่�งอสิระลำ�ตน้ระบ�ยดว้ยสแีดง
เขม้หรอืสฟี�้ ใบไมจ้ะใชพู้ก่นัจิม้ใหเ้กดิจดุบนพืน้ภ�พสลบั
หล�กสี ทั้งสีเขียว สีแดง สีเหลือง ทำ�ให้เกิดภ�พต้นไม้มี
ใบสีเขียวไล่เฉดสีและมีดอกผลิบ�นหล�กสีสัน 
 ภ�พจิตรกรรมพับส�ลักษณะอุ โบสถของวัด 
พระหลวงฉบับนี้ จึงเป็นหนึ่งในภ�พจิตรกรรมเขียนสี 
บนพับส�ของล้�นน�ที่พบเพียงไม่กี่ฉบับ ผู้ว�ดว�ดภ�พ
ขึน้เพือ่เปน็แบบหม�ยจำ� ใหส้�ม�รถเข�้ใจง�่ยเมือ่ไดอ้�่น
อักษรธรรมล้�นน�ที่อธิบ�ยกำ�กับไว้พร้อมกับดูรูปภ�พ 
ฝีมือก�รว�ดภ�พเป็นแบบพื้นบ้�น มีล�ยเส้นที่อิสระ
แสดงถึงคว�มเคลื่อนไหวสูง ไม่ได้เน้นคว�มถูกต้องต�ม
สดัสว่นและต�มรปูแบบท�งสถ�ปตัยกรรม สทีีใ่ชเ้นน้โทน
สีฉูดฉ�นสดใสจัดจ้�น กล่�วได้ว่�จิตรกรรมพับส�ฉบับ
นี้มีคว�มงดง�มใสซื่อเรียบง่�ย ให้คว�มเป็นสุนทรียภ�พ
แบบช�่งพืน้บ�้น ควบคูไ่ปกบัเนือ้ห�ทีเ่ปน็ศ�สตรช์ัน้สงู ที่
กล�่วถงึองคค์ว�มรูท้�งด�้นลกัษณะก�รสร�้งอโุบสถ อนั
เปน็สิง่กอ่สร้�งทีส่ำ�คญัยิง่ต�มคตใินท�งพระพทุธศ�สน�
ของช�วล้�นน� 
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 ในเอกส�รโบร�ณหล�ยชิ้นที่บันทึกตำ�ร�ดูลักษณะ
ช้�งไว้ให้ได้เห็นอยู่เสมอ อย่�งเช่นที่ปร�กฏในเอกส�ร
โบร�ณประเภทพับส�เล่มหนึ่ง บอกลักษณะมงคล
ช้�งอัปมงคลไว้โดยว�ดภ�พประกอบให้เห็นลักษณะ 
ดีชั่วเปรียบเทียบกัน จ�กนั้นมีคำ�อธิบ�ยรูปร่�งลักษณะ
ประกอบ เช่น ก�รกล่�วถึง “ขนคบ” (อ่�น-ขนก๊บ  
คือ ขนสองเส้นที่ขึ้นในขุมขนร่วมกัน) และ “ขวยตุ่ม” 
(ตุ่มนูนมีขุย) ดังข้อคว�มว่�
 - ขนกล�งหัวคบ แพ้ขึดได้ 108 จำ�พวก
 - ขนคมกล�งหลัง แพ้ขึด 70 จำ�พวก
 - ขนท้�ยคบ แพ้ภัย 30 จำ�พวก

ตำ ราดูลักษณะช้าง
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ1

 - ขนท้�ยยอย แพ้ภัย 15 จำ�พวก
 - ฝ�ละมีห�ง แพ้ภัย 10 จำ�พวก
 - ขอยตุ่มจับต�ค่�มตีน เพิงเป็นช้�งพญ�จักก์แล
 - (ขวยตุ่ม) จับงวง ค้�ข�ยได้ย้อน
 - (ขวยตุ่มจับ) เอ็นหู (ขะ)ใจซื้อปล่อย อยู่ดีนักแล
 - ขวยตุ่มจับห�ง จำ�เริญลูกเมียดีนักแล
 - ขวยตุ่มจับที่ขึ้นที่ลง บ่ดีเอ�
 - จับที่นั่งหั้นนึ่ง แพ้เจ้�เรือน
 - ขวยตุ่มจับหว่�งง่�มหัว ท้�วพระย�มักกระทำ�โทษ
 - จบัคิว้แลนำ�้ต�ยอ้ย มกัเปน็ทกุข ์นำ�้ต�บเ่หอืดหน�้
 - จับงวง มักเป็นพย�ธิ์

1 หัวหน้�โครงก�รเผยแพร่ข้อมูลด้�นด้�นศิลปวัฒนธรรมและพิธีกรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
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 - จับปล�ยงวง มักเสียของ
 แปลคว�มไดว้�่ “ขนคบ” ขึน้กล�งหวั มอีำ�น�จชนะ
สรรพเสนยีดจญัไรได ้108 ชนดิ ขึน้กล�งหลงัชนะเสนยีด
จัญไรได้ 70 ชนิด ขึ้นบริเวณหลังตอนปล�ย ชนะภัย 30 
ชนดิ ขึน้ปล�ยหลงัสดุ ชนะภยั 15 ชนดิ และถ�้ขึน้บรเิวณ
ต้นห�ง จะส�ม�รถเอ�ชนะภัยได้ 10 ชนิด
 ส่วน “ขวยตุ่ม” ถ้�มีบริเวณตะโพก และเท้�ทั้งสี่ 
ย่อมเหม�ะที่จะเป็นช้�งคู่บ�รมีของมห�จักรพรรดิ์  
อยู่บริเวณงวง ย่อมพูนผลต้นก�รค้�ข�ย ปร�กฏบริเวณ
เอน็ห ูกรณนีีค้วรรบีซือ้ไปปลอ่ย จะเกดิผลดมี�กนกั ห�ก
มีบริเวณห�ง จะทำ�ให้ครอบครัวของเจ้�ของมีคว�มสุข  

มทีีข่ึน้หรอืลง ไมค่วรเลีย้ง ทีต่รงทีน่ัง่ ใหผ้ลร�้ยแกเ่จ�้ของ 
อยู่บริเวณกล�งศีรษะ มักถูกผู้ใหญ่ทำ�โทษ มีตรงคิ้วและ
มีนำ้�ต�ไหล เจ้�ของเป็นทุกข์จนนำ้�ต�ไหลตกตลอด อยู่
บรเิวณงวง เจ�้ของมกัเจบ็ไขไ้ดป้ว่ย และห�กมตีรงบรเิวณ
ปล�ยงวง มักทำ�ให้เจ้�ของเสียทรัพย์สิน
 ทั้งหมดที่กล่�วม�เป็นเพียงตัวอย่�งลักษณะเฉพ�ะ
ขนและตุม่เท�่นัน้ เพร�ะตำ�ร�ดงักล�่วยงัมเีนือ้ห�อกีม�ก 
ซึง่เนือ้ห�บ�งตอนโบร�ณท�่นกล�่วเปน็ศพัทเ์ฉพ�ะ ศพัท์
บ�งศพัทย์�กเกนิกว่�จะใหค้ว�มหม�ย คงใหเ้วล�ในก�ร
สืบค้นเพื่อถอดรหัสแล้วเผยแพร่ในโอก�สต่อไป
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 “สสีนับำ�บดั” ม�จ�กภ�ษ�องักฤษว�่ color thera-
py หรอื chromotherapy ทีถ่กูจดัว�่เปน็ก�รแพทยท์�ง
เลอืกแขนงหนึง่ มคีว�มเปน็ม�ตัง้แตค่รัง้อยีปิตเ์มือ่ 3000 
กว่�ปีก่อน และเพิ่งจะเป็นที่ฮือฮ�ในประเทศตะวันตก 
โดยเฉพ�ะหลังจ�กศตวรรษที่ 19 เป็นต้นม� เนื่องจ�ก
เปน็ทีย่อมรบักนัม�กขึน้เรือ่ยๆ ว�่สมีผีลตอ่อ�รมณค์ว�ม
รู้สึกของคนเร�และอ�จจะมีผลต่อสุขภ�พโดยรวม 

แสง สีสันกับสุขภาพ

 ลองนึกเอ�เองว่�ห�กคุณเข้�ไปนั่งในห้องแคบๆ ที่
ท�สีดำ� กับห้องแคบๆ ที่ท�สีข�ว อ�รมณ์ของคุณจะ
แตกต�่งกนัอย�่งไร สดีำ�อ�จจะทำ�ใหเ้กดิอ�รมณซ์มึเศร�้ 
งุนงง ทำ�ให้บ�งคนเกิดมีอ�ก�รปวดศีรษะ เนื่องจ�กรับรู้
ถึงคว�มบีบรัด กดดัน ส่วนห้องสีฟ้�อ่อน หรือสีครีมอ�จ
จะให้คว�มรู้สึกปลอดโปร่ง สบ�ยกว่�

รูปที่ 1 แสดงตำาแหน่งของจักระและสีประจำาจักระ

เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ1

1  พญ.ลลิต�  ธีระสิริ, บัลวีเวียงพิงคฺ์ศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัด
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 นักบำ�บัดเชื่อว่�สีต่�งๆ มีผลไม่เฉพ�ะแต่ต่ออ�รมณ์ 
ห�กมีผลต่อก�รทำ�ง�นของร่�งก�ยด้วย เช่น สีแดง
กระตุน้ก�รไหลเวยีนของเลอืด สฟี�้และข�วลดคว�มพลุง่
พล�่นของเลอืด สเีหลอืงทำ�ใหก้ล้�มเนือ้ผอ่นคล�ย ทัง้ยงั
ส�ม�รถลดอ�ก�รอักเสบลง
 นอกจ�กสสีนัแลว้ ศ�สตรแ์ขนงนีย้งัพว่งเอ�เรือ่งของ
แสงทีเ่ปน็สตี�่งๆ เข�้ไปดว้ย เนือ่งจ�กสทีีเ่ร�มองเหน็กค็อื
คลืน่พลงัทีม่คีว�มย�วคลืน่แตกต�่งกนัของแสงนัน่เอง ดงั
นั้นคงต้องใช้คำ�ว่� “แสง สีสันบำ�บัด”จึงจะถูกต้อง
สำ�หรับคำ�อธิบ�ยเรื่องสีที่มีผลต่อสุขภ�พนั้น ส�ม�รถ
อธิบ�ยได้ด้วยคลื่นพลังสั่นสะเทือน( vibrational  
energy) ของแสงส ีหรอืสตี�่งๆ ทีส่ะทอ้นออกม� สตี�่งกนั
จะให้คลื่นพลังสั่นสะเทือนที่ต่�งกัน และมีผลต่ออวัยวะ
ต่�งๆ ในร่�งก�ย และก�รบำ�บัดที่ไม่เหมือนกัน

 จักระ สี  ตำาแหน่ง ผลต่อร่างกาย

 1 สีแดง เบอร์ซ่� (ก้นกบ) ระบบภูมิต้�นท�น และคว�มมีชีวิตชีว�

 2 สีส้ม ท้องน้อย อวัยวะสืบพันธุ์ ไต และอ�รมณ์

 3 สีเหลือง เหนือสะดือ (ใต้ลิ้นปี่)  ระบบย่อย ระบบขับถ่�ย ตับอ่อน และพลังง�น

 4 สีเขียว กล�งหว่�งอก  ก�รทำ�ง�นของหัวใจ ก�รไหลเวียนของเลือด

 5 สีฟ้า ลำ�คอ ไทรอยด์ พ�ร�ไทรอยด์

 6 สีคราม  หน้�ผ�กระหว่�งคิ้ว ต่อมใต้สมอง และระบบต่อมไร้ท่อ

 7 ม่วง กล�งกระหม่อม ต่อมไพเนียล และก�รนอนหลับ

ศาสตร์แห่งแสงสีสันในตะวันออก
 ในตำ�ร�อ�ยุรเวทมีบันทึกกล่�วถึงสีในร่�งก�ยม�
ตั้งแต่ 2,000 ปีก่อนหน้�นี้ โดยเสนอออกม�ในรูปของ 
“จักระ” - จุดสะท้อนของก�รเคลื่อนไหวตัดกันของ
พลังง�นในร่�งก�ย 7 ตำ�แหน่ง โดยมีก�รกล่�วถึงสีสัน
ประจำ�จักระต่�งๆ ที่แตกต่�งกันไป เมื่อใดก็ต�มก�ร
เคลือ่นของพลงัง�น และจกัระเกดิคว�มไมส่มดลุ ร�่งก�ย
ก็จะเกิดคว�มผิดปกติ และมีอ�ก�รป่วยไข้ สีที่เปล่งออก
ม�ก็จะไม่สมบูรณ์ 
 ในท�งตรงข้�ม ห�กมีก�รจัดแสงสีที่เหม�ะสม สีสัน
เข้มข้น ให้พลังง�น และจักระกลับคืนเป็นปกติ อ�ก�ร
ของคว�มเจ็บป่วยก็จะห�ยไป ดังต�ร�งต่อไปนี้

 สีร้อนสีเย็น
 ต�มทฤษฎีสี สีแบ่งออกเป็นสีร้อนและสีเย็น ใน
วงก�รศลิปะและวงก�รทีม่กี�รประยกุตใ์ชส้เีชน่ในวงก�ร
ของแฟชั่น ก�รออกแบบผลิตภัณฑ์ ง�นโฆษณ� ง�น
ภ�พยนตร์ และก�รตกแต่งภ�ยใน ยอมรับว่�สีมีผลต่อ
อ�รมณ ์สสี�ม�รถสะกดคว�มสนใจ หรอืบอกเล�่เรือ่งร�ว
ได ้ผูเ้ชีย่วช�ญในแตล่ะด�้นจงึใชส้ใีนก�รกระตุน้เร�้ลกูค�้ 
ในก�รเรียกร้องคว�มสนใจ หรือทำ�ให้เกิดคว�มสงบ และ

ทำ�ให้รู้สึกถึงคว�มอ่อนเย�ว์
 โดยทั่วไปสีร้อนจะให้คว�มกระปรี้กระเปร่� และสี
เย็นทำ�ให้เกิดคว�มสงบเย็น ห�กเลือกใช้โทนสีให้เหม�ะ
สมก็จะทำ�ให้บรรลุจุดมุ่งหม�ยของผลง�น ยกตัวอย่�ง 
เช่นสีในห้องนอนอ�จจะเป็นสีฟ้�หรือม่วงอ่อน ถ้�ท�สี
ห้องนอนด้วยสีแดง สีชมพูช็อคกิ้งพิ้งก็อ�จจะทำ�ให้คน
นอนไม่หลับได้ 
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 รูปที่ 2 โทนสีร้อน โทนสีเย็น

 ในแง่ของสุขภ�พ แสงสีจะปร�กฎออกม�ในรูปของ
ออร่� หรือเป็นแสงสีของพลังง�นที่เปล่งออกม�โดยรอบ
ร่�งก�ย จนส�ม�รถถ่�ยภ�พออกม� ห�กใช้คอมพิวเตอร์
คำนวณแสงสีของคนที่ถูกถ่�ยภ�พ เรียกว่� ก�รถ่�ย
ภ�พออร่� หรืออ�จจะใช้ กล้องเคอร์เลียนถ่�ยภ�พ
พลังง�นที่อยู่รอบๆ ตัว ซึ่งก�รใช้วิธีหลังนี้จะมีร�ค�แพง
กว่� และก�รถ่�ยภ�พก็จะเป็นเรื่องของห้องปฏิบัติก�ร
เสียม�กกว่� 
 สำหรับ ออร่� ห�กสีออกม�เป็นโทนร้อนแสดงว่�
พลังง�นถูกปล่อยออกม�ม�ก จ�กอวัยวะในบริเวณนั้น  
เช่นคนนอนไม่หลับอ�จจะมีภ�พออร่�สีแดงสด หรือ
ห�กนอนไม่หลับแล้วอ่อนเพลียม�ก สีของภ�พออร่�ก็
จะจ�งหรือเป็นสีโทนเย็นออกดำ และไม่มีพลัง ห�ก
ไทรอยด์เป็นพิษออร่�ก็จะเข้มม�กเป็นโทนร้อน ในท�ง
ตรงข้�มห�กเป็นโรคไทรอยด์ทำง�นไม่เพียงพอ สีก็จะ
ออกในโทนที่เย็นกว่� เป็นต้น 
 ดังนั้นในอีกโสตหนึ่ง แสงสีสัน อ�จจะใช้ในก�รแยก
โรคไดด้ว้ย เนือ่งจ�กสสี�ม�รถบอกอ�ก�รหรอืก�รทำ�ง�น
ของอวัยวะได้ว่� มีคว�มสมบูรณ์หรือบกพร่องเพียงใด

 สีกับสุขภาพ
 มีหล�ยทฤษฎีที่บ่งชี้ว่�สีแตกต่�งกันทำ�ให้มีผลต่อ
สุขภ�พต่�งกัน แต่ละสำ�นักก็จะอ้�งอิงและให้คำ�อธิบ�ย

ไม่เหมือนกัน แล้วแต่ประสบก�รณ์ของแต่ละแห่ง
 อย�่งไรกต็�มมบี�งแหง่ทีค่อ่นข�้งจะมปีระสบก�รณ ์
และร�ยง�นถึงผลของสีต่อร่�งก�ยน่�สนใจยิ่ง ส�ม�รถ
รวบรวมได้ดังต่อไปนี้

สีแดง
ผลต่อสุขภาพของสีแดงมีดังต่อไปนี้

 กระตุ้นให้กระปรี้กระเปร่� ใช้กระตุ้นประส�ทได้ดี 
เช่น กระตุ้นส�ยต� ประส�ทรับกลิ่น รส ประส�ทหู 
และประส�ทสัมผัส เสริมพลังของตับ โดยเฉพ�ะใช้กับ
ตำแหน่งใต้ช�ยโครงขว� เพิ่มเลือด บ�งสำนักกล่�วว่�ใช้
เพิ่มฮีโมโกลบินด้วยซำ้�  ใช้รักษ�หนองฝีหรือตุ่มนำ้� 

สีส้ม
ผลต่อสุขภาพของสีส้มมีดังต่อไปนี้

 บำรุงปอด กระตุ้นก�รห�ยใจ โดยใช้แสงสีนี้กับ
บริเวณหน้�อกและแผ่นหลัง กดก�รทำง�นของต่อมพ�ร�
ไทรอยด์ เพิ่มพลังก�รทำง�นของต่อมไทรอยด์ คล�ย
กล้�มเนื้อที่เกร็งตัว โดยใช้แสงสีนี้เหนือบริเวณกล้�มเนื้อ
เพิ่มนำ้�นมแม่ โดยใช้แสงสีนี้บริเวณเต้�นมทั้งสองข้�ง 
แก้โรคกระเพ�ะ แก้คลื่นไส้อ�เจียน แก้ท้องอืด โดยใช้
แสงสีนี้บริเวณท้อง 

สีเหลือง
ผลต่อสุขภาพของสีเหลืองมีดังต่อไปนี้

 เพิ่มกำลังของกล้�มเนื้อ จะทำให้ก�รเคลื่อนไหวมี
แรงขึ้น เพิ่มสมรรภ�พของก�รย่อย เหม�ะสำหรับคน  
ท่ีมีอ�ก�รอ�ห�รไม่ย่อย โดยใช้แสงสีน้ีกับช่องท้อง บำรุง
ระบบนำ้�เหลือง ลดก�รทำง�นม้�ม เพื่อไม่ให้ทำล�ย  
เม็ดเลือด โดยใช้แสงสีน้ีบริเวณใต้ล้ินป่ี กระตุ้นก�รทำง�น
ของนำ้�ดี บำรุงเส้นประส�ท 

สีเหลืองมะนาว
ผลต่อสุขภาพของสีเหลืองมะนาวมีดังต่อไปนี้

 กระตุ้นก�รทำ�ง�นของสมอง โดยใช้แสงสีนี้ที่หน้�
ผ�กและท้�ยทอย กระตุ้นต่อมไทมัส โดยใช้แสงสีนี้ที่
ทรวงอก ใช้ลดกรด มีฤทธิ์ระบ�ย ขับเสมหะ เสริมคว�ม
แข็งแรงของกระดูก

สีเขียว
ผลต่อสุขภาพของสีเขียวมีดังต่อไปนี้

 กระตุ้นก�รทำ�ง�นของต่อมใต้สมอง โดยว�งแสงสี
นี้ที่หน้�ผ�ก ยับยั้งก�รเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยล้�งพิษ 
บำ�รุงกล้�มเนื้อและเนื้อเยื่อในร่�งก�ย
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สีเทอร์คอยซ์ หรือสีไข่นกการเวก
ผลต่อสุขภาพของสีเทอร์คอยซ์มีดังต่อไปนี้

 สงบประส�ท และก�รทำง�นของสมอง สะเทิน
ฤทธิ์ของด่�ง เสริมบำรุงก�รทำง�นของร่�งก�ย บำรุง
ผิวพรรณ 

สีฟ้า 
ผลต่อสุขภาพของสีฟ้ามีดังต่อไปนี้ 

 แก้คัน แก้อ�ก�รระค�ยเคือง ลดไข้ กระตุ้นให้เหงื่อ
ออก ช่วยปลอบประโลมใจ กระตุ้นต่อมไพเนียล ทำให้
เกิดคว�มมีชีวิตชีว� 

สีคราม 
ผลต่อสุขภาพของสีครามมีดังต่อไปนี้ 

 กระตุ้นก�รทำง�นของต่อมพ�ร�ไทรอยด์ เหม�ะ
กับคนที่มีกระดูกผุ โดยใช้แสงสีนี้ที่ลำคอ กดก�รทำง�น
ของไทรอยด์ เหม�ะกับโรคไทรอยด์เป็นพิษ โดยใช้แสงสี
นี้ที่ลำคอ ลดอ�ก�รห�ยใจเร็ว โดยใช้แสงสีนี้ที่หน้�อก 
สงบประส�ท ช่วยคล�ยคว�มตื่นเต้น แก้ปวด ห้�มเลือด 
เพิ่มภูมิต้�นท�น 

สีม่วง 
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงมีดังต่อไปนี้ 

 บำรุงม้�ม ช่วยสร้�งเม็ดเลือดรวมทั้งเม็ดเลือดข�ว 

รูปที่ 3 ภาพถ่ายออร่า แสดงถึงพลังงานรอบร่างกาย ในรูปแบบของ แสงสีสัน ซึ่งบางครั้งสามารถใช้บอกอาการและพยากรณ์โรคได้

โดยใช้แสงสีนี้ที่ใต้ช�ยโครงซ้�ย ลดอัตร�ก�รเต้นของ
หัวใจ ในร�ยที่มีอ�ก�รหัวใจเต้นเร็ว กดก�รทำง�นของ
ระบบนำ้�เหลือง โดยเฉพ�ะในร�ยที่ภูมิต้�นท�นไวเกิน 
หรือมีอ�ก�รภูมิแพ้ บำรุงกล้�มเนื้อ ช่วยนอนหลับสนิท 

สีม่วงเฟื่องฟ้า หรือสีม่วงอมชมพู 
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงอมชมพูมีดังต่อไปนี้ 

 กระตุ้นก�รทำง�นของเลือดดำ ช่วยลดคว�มถี่ใน
ก�รปัสส�วะ แก้ไข้ม�เลเรีย ช่วยสะกดอ�รมณ์ สงบ
ประส�ท ช่วยนอน แก้ปวด 

สีม่วงแดง 
ผลต่อสุขภาพของสีม่วงแดงมีดังต่อไปนี้ 

 กระตุ้นต่อมหมวกไต ทำให้ทนคว�มเครียดได้ดีโดย
ใช้แสงสีน้ีท่ีบริเวณบ้ันเอว ด้�นหลัง เพ่ิมแรงบีบของหัวใจ 
ในร�ยท่ีหัวใจเต้นอ่อน โดยใช้แสงสีน้ีท่ีหน้�อก ขับปัสส�วะ 
สร้�งสมดุลของอ�รมณ์ที่แปรปรวน 

สีแดงเข้ม
ผลต่อสุขภาพของสีแดงเข้มมีดังต่อไปนี้

 กระตุ้นก�รไหลเวียนของเลือดแดง บำ�รุงไต โดยใช้
แสงสีนี้ที่บั้นเอวด้�นหลัง กระตุ้นกำ�หนัด กระตุ้นก�รมี
ประจำ�เดอืน ใชก้บัคนทีม่เีลอืดประจำ�เดอืนออกกระปรบิ
ประปรอย
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 วิธีการใช้แสงสีสันเพื่อเสริมสุขภาพ 
 เท่�ที่ถือปฏิบัติกันในสถ�นที่ต่�งๆ พอรวบรวมได้
ว่� ทำได้หล�ยวิธี คือ 
 1. ฝึกพลังรังษีธรรม เป็นก�รฝึกรับพลังจ�ก
แสงแดด ซึ่งเป็นวิธีก�รท�งธรรมช�ติที่สุด ในตอนเช้�
เพื่อเพิ่มพลังออร่�ให้กับร่�งก�ย 
 2. ใช้คริสตัลบำบัด เช่น ก�รว�งคริสตัลในตำแหน่ง
ของจักระ หรือก�รใช้ว�งเหนืออวัยวะที่มีปัญห� ก�รใช้
หินสีเพื่อก�รบำบัดหรือรัตนช�ติบำบัด เช่น ใช้หยกสี
เขียวร้อยเป็นสร้อยคอใส่คลุมจักระที่ 4 หรือจักระกล�ง
อกเพื่อรักษ�โรคหัวใจ  ก�รใช้อะเมอทีสสีม่วงร้อยเป็น
สร้อยว�งไว้ใต้หมอนเพื่อทำให้นอนหลับได้ดีขึ้น เป็นต้น 
 3. ใช้แสงเทียน แสงไฟ ก�รสร้�งบรรย�ก�ศในห้อง
ด้วยแสงสีต่�งๆ เปลี่ยนไปต�มอ�ก�รของผู้ป่วย 
 4. ใช้เสื้อผ้�สีสันต่�งๆ   
 5. ก�รแช่นำ้�แร่ต่�งสีสัน 
 
 พลังรังษีธรรม 
 ถ้�ต้องก�รคว�มมีสุขภ�พดี จำเป็นต้องสร้�งสมดุล
แห่งพลังสีสันในจักระต่�งๆ และส�ม�รถทำได้ โดยก�ร
ฝึกพลังรังษีธรรม เพื่อที่จะเพิ่มพลังในก�รเยียวย�   
(healing power) ของร่�งก�ย ดังนั้นไม่สบ�ยเป็นอะไร 
ร่�งก�ยของเร�ก็ส�ม�รถบำบัดด้วยตนเองได้ 
 วิธีก�รต�มที่พระอ�จ�รย์สิงห์ทน นร�สโภแนะนำ
ไว้คือก�รสร้�งมโนภ�พ อธิษฐ�นให้เกิดพลังในส่วนต่�ง
ๆ ของร่�งก�ยต�มจักระท้ัง 7 เป็นก�รเกิดจักระ กระตุ้น
ให้จักระแต่ละตำแหน่งเกิดพลังในก�รเยียวย� 
 เริ่มต้นทุกเช้� โดยยืนเหยียบหญ้�เหยียบดินในท่�
ผ่อนคล�ย หลับต� เริ่มต้นด้วยก�รชูมือขึ้นเหนือศีรษะ 
ให้รูปแบบของมือเหมือนกับโอบดอกบัวไว้ ให้ระดับของ
มืออยู่ตรงกับกระหม่อม แล้วจินตน�ก�รว่�มีแสดงสีม่วง
จ�กธรรมช�ติไหลผ่�นจ�กมือลงสู่ร่�งก�ย ทำเช่นนี้  
สักพัก ห�ยใจเข้�ออกย�วๆ 
 ต่อม�ค่อยๆ ลดมือลงให้อยู่ ในระดับหน้�ผ�ก 
จินตน�ก�รถึงแสงสีคร�ม 
 ลดระดับมืออยู่ที่ลำคอ จินตน�ก�รถึงแสงสีฟ้� 
 ลดระดับมืออยู่ที่หว่�งอก จินตน�ก�รถึงแสงสีเขียว 
 ลดระดับมือลงอยู่ตรงช่องท้องใต้ลิ้นปี่ จินตน�ก�ร
ถึงแสงสีเหลือง 

 ลดระดบัมอืลงอกีตรงกบัระดบัทอ้งนอ้ยจนิตน�ก�ร 
ถึงแสงสีส้ม 
 ต่อไปสุดท้�ย ลดระดับมือลงในระดับก้นกบ 
มผัสบริเวณที่เจ็บปวด ไม่สบ�ย อธิษฐ�นเอ�พลังที่รับ
ม�จ�กธรรมช�ติจ�กจักระต่�งๆ ม�ช่วยบรรเท�อ�ก�ร
นั้นๆ  
 ห�กฝึกเช่นนี้เป็นประจำ�ในตอนเช้�ทุกวัน จะช่วย
ทำ�ให้พลังแสงสีสันจ�กจักระต่�งๆ เข้มแข็ง เกิดพลังใน
ก�รเยียวย�ตนเอง สุขภ�พโดยรวมก็จะดีขึ้นเอง
 สรุป
 ก�รใช้แสง และสีสันบำ�บัด มีคว�มเป็นม�แต่
โบร�ณ ทั้งจ�กตะวันออกกล�งและอินเดีย ปัจจุบันถือ
เป็นก�รรักษ�ท�งเลือกแขนงหนึ่ง เช่นเดียวกับ ก�รใช้
กลิ่นหอมบำ�บัด ก�รออกกำ�ลังก�ยบำ�บัด ฯ โดยคว�ม
เชื่อที่ว่�พลังง�นจ�กสีสัน ซึ่งก็คือคลื่นคว�มสั่นสะเทือน
ของแสงที่มีคว�มถี่แตกต่�งกันอย่�งหนึ่ง ส�ม�รถส่งผล
และมีอิทธิพลต่อก�รทำ�ง�นของอวัยวะภ�ยใน ระบบภูมิ
ต้�นท�น ก�รทำ�ง�นของร่�งก�ยโดยรวม รวมทั้งมีผลต่อ
อ�รมณ ์คว�มรูส้กึ ซึง่กจ็ะกลบัไปมผีลตอ่สขุภ�พโดยรวม
 ห�กต้องก�รใช้แสงสีสันบำ�บัดเพื่อแก้ไขปัญห�
สุขภ�พ ส�ม�รถทำ�ได้หล�ยรูปแบบคือก�รฝึกพลัง 
รังษีธรรม ก�รใช้คริสตัลบำ�บัด ก�รแต่งก�ยด้วยสีสันที่
สอดคลอ้งกบัปญัห�สขุภ�พ กระทัง่ก�รใชส้ใีนสิง่แวดลอ้ม
สำ�หรับชีวิตประจำ�วัน
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ภาพแสดงการฝึกพลังรังษีธรรม

ท่าที่ 1 ตามองแสงตะวันที่สอดส่องใบไม้แล้วหลับตา
หายใจเข้าเต็มที่ กำาหนดจิตรับพลังสีม่วงที่จักระกระหม่อม 

ชูมือขึ้นสูง กลั่นใจพร้อมขมิบก้น ระบายลมออกพร้อมหย่อนมือลง 
ทำา 3 ครั้ง

ท่าที่ 2 ทำาเช่นเดียวกับท่าที่ 1 แต่กำาหนดจิตรับพลังสีคราม
ที่จักระหน้าผาก ชูมือขึ้นถึงระดับหน้าผาก ทำา 3 ครั้ง

ท่าที่ 3 ทำาเช่นเดียวกัน แต่กำาหนดจิตรับพลังสีนำ้าเงินที่จักระลำาคอ 
ชูมือถึงระดับลำาคอ

ภาพแสดงการฝึกพลังรังษีธรรม

ท่าที่ 4-7 ทำาเช่นเดียวกัน แต่กำาหนดจิตรับพลังสีเขียว เหลือง แสด 
แดง พร้อมชูมือตามแต่ละระดับคือ ที่หน้าอก หน้าท้องระดับกระเพาะ 

หน้าท้องระดับใต้สะดือ 1 นิ้ว และที่ก้นกบไปตามลำาดับ
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

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร ให้ก�รต้อนรับ Mr.Horst & Mrs. Angelie Sitsch ท�ย�ท
เจ้�ของเรือนคิวริเปอร์ ที่เข้�มอบภ�พถ่�ย Mr. Arther Lionel Queripel ไว้เป็นที่ระลึกและเพื่อให้สำ�นักส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรมได้นำ�จัดแสดงแก่ผู้สนใจทั่วไปได้เข้�เยี่ยมชม ณ เรือนคิวริเปอร์ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�  
ในวันที่ 15 กรกฎ�คม 2558

 ให้ก�รต้อนรับคณะผู้บริห�ร มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� ที่เข้�เยี่ยมชมและศึกษ�ดูง�นด้�นแผน
กลยทุธแ์ละพพิธิภณัฑเ์รอืนโบร�ณล�้นน� ซีง่นำ�โดย ผศ.พษิณ ุบ�งเขยีว รองอธกิ�รบดมีห�วทิย�ลยัร�ชภฏับ�้นสมเดจ็
เจ้�พระย� และ อ.ดร. ปัทม� วัฒนพ�นิช ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณ�จ�รย์สำ�นักศิลปะ
และวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏบ้�นสมเด็จเจ้�พระย� ในวันที่ 24 กรกฎ�คม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วยบุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�ร
ต้อนรับ รองศ�สตร�จ�รย์อุษณีย์ คำ�ประกอบ ผู้อำ�นวยก�รสำ�นักพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� ที่ให้เกียรติเป็นวิทย�กร
บรรย�ยในโครงก�รอบรมเกณฑค์ณุภ�พก�รศกึษ�เพือ่ก�รดำ�เนนิก�รทีเ่ปน็เลศิ (EdPEx) เพือ่สร้�งคว�มรู ้คว�มเข�้ใจ
เกี่ยวกับเกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนินก�รที่เป็นเลิศ (EdPEx) ให้แก่ผู้บริห�รและบุคล�กรในส่วนง�น  เมื่อ
วันที่ 14 สิงห�คม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�ร 
พร้อมด้วยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รอง 
ผู้อำ�นวยก�ร ให้ก�รต้อนรับนักศึกษ�ชั้นปีที่ 1 ส�ข�
วิช�ศิลปะไทยและส�ข�วิล�ศิลปะดนตรีและก�รแสดง  
คณะวิจิตรศิลป์ มช.ในง�นขันโตกที่จัดขึ้นโดยภ�ควิช�
ศิลปะไทย เพื่อสร้�งคว�มสัมพันธ์อันดีระหว่�งศิษย์เก่�
และศิษย์ปัจจุบันของส�ข�วิช�ศิลปะไทยและส�ข�วิช�
ศลิปะดนตรแีละก�รแสดง ตลอดจนรว่มสบืส�นวฒันธรรม
ประเพณีล้�นน�ให้คงอยู่ ในวันศุกร์ที่ 7 สิงห�คม 2558 
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วยคณะผู้บริห�รและบุคล�กรสำ�นักส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับคณะกรรมก�รประเมินคุณภ�พก�รศึกษ�ภ�ยในสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมต�ม
แนวท�งเกณฑ์คุณภ�พก�รศึกษ�เพื่อก�รดำ�เนินก�รที่เป็นเลิศ (CMU-EdPEx) ในวันที่ 19 พฤศจิก�ยน 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 อ�จ�รย์ ดร. วิถี พ�นิชพันธ์ คณะกรรมก�ร
อำ�นวยก�รผู้ทรงคุณวุฒิ ประจำ�สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับคณะผู้เข้�ร่วมก�ร
บรรย�ย Chiang Mai Crafts and Folk Art 
Forum 2015 จ�กองค์ก�ร UNESCO และผู้แทน
เมือง Creative City จ�กประเทศจีน, อินโดนีเซีย, 
ไต้หวัน, อินเดีย, พม่�, กัมพูช� ฯลฯ ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 21 พฤศจิก�ยน 2558
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ทัศนศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

 คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�กคณะสถ�ปัตยกรรม 
มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีเจ้�คุณทห�รล�ดกระบัง 
เข้�เย่ียมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� เพ่ือศึกษ�
รูปแบบสถ�ปัตยกรรมเรือนล้�นน� วันท่ี 16 กันย�ยน 
2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 

 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�ร ใหก้�รตอ้นรบัคณะผูบ้รหิ�รก�รทอ่งเทีย่วแหง่ประเทศไทย 
สำ�นักง�นโอซ�ก� ที่เข้�เยี่ยมชมง�นแอ่วเฮือน เยือนผญ� เพื่อเป็นก�รร่วมประช�สัมพันธ์ก�รท่องเที่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่ วันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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 คณะสถ�ปัตยกรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ นำ�นักศึกษ�ในโครงก�ร Workshop และศึกษ�แหล่งเรียนรู้
สถ�ปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ โดยคว�มร่วมมือกับ Kyoto Institute of Technology ประเทศญี่ปุ่น เข้�เยี่ยมชม
สถ�ปตัยกรรมเรอืนโบร�ณล�้นน�และเลีย้งตอ้นรบัผูเ้ข�้รว่มโครงก�รดงักล�่ว ในวนัที ่1 กนัย�ยน 2558 ณ พพิธิภณัฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน�

 คณ�จ�รย์และนักศึกษ� ส�ข�สถ�ปัตยกรรมภ�ยใน คณะศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัย
เทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� เข้�ศึกษ�ดูง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมเรือนล้�นน� ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในก�รเรียนก�รสอนวิช� 
Thai Architecture เพื่อให้นักศึกษ�ได้เรียนรู้จ�กสถ�นที่จริง วันที่ 22 กันย�ยน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้�นน� 

 คณ�จ�รยแ์ละนกัศกึษ� ส�ข�วชิ�ศลิปะก�รดนตรี
และก�รแสดง ภ�ควิช�ศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ 
มช. เข้�ว�ดภ�พและเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้�นน� ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในกระบวนวิช� ก�รว�ดแบบ
ร่�ง (Sketch Drawing) ในวันที่ 22 กันย�ยน 2558  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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 นักศึกษ�ต่�งช�ติที่ศึกษ�ในมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เข้�เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� เพื่อเรียนรู้
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 5 พฤศจิก�ยน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

 นกัศกึษ�คณะสถ�ปตัยกรรมศ�สตร ์มช. เยีย่มชมพพิธิภณัฑเ์รอืนโบร�ณล�้นน�และฝกึว�ดภ�พอ�ค�รไมพ้ืน้ถิน่
ภ�คเหนือ วันที่ 16 ตุล�คม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�

อ�จ�รย์ ดร.วิถี พ�นิชพันธ์ คณะกรรมก�รอำ�นวย
ก�รผูท้รงคณุวฒุ ิประจำ�สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 
ให้ก�รต้อนรับคณะผู้เข้�ร่วมก�รบรรย�ย Chiang 
Mai Crafts and Folk Art Forum 2015 จ�ก
องค์ก�ร UNESCO และผู้แทนเมือง Creative City 
จ�กประเทศจีน, อินโดนีเซีย, ไต้หวัน, อินเดีย, พม่�, 
กมัพชู� ฯลฯ ณ พพิธิภณัฑเ์รอืนโบร�ณล�้นน� สำ�นกั
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันที่ 
21 พฤศจิก�ยน 2558
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 นักศึกษ�คณะสถ�ปัตยกรรม มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ฝึกปฏิบัติว�ดรูปเรือนโบร�ณล้�นน�  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 16 พฤศจิก�ยน 2558

 ต้อนรับเย�วชนที่เข้�ร่วมก�รประกวดศิลปกรรม ปตท. เย�วชนภ�คเหนือ ครั้งที่ 16 ที่เข้�ร่วมว�ดภ�พ
สถ�ปัตยกรรมเรือนล้�นน� วันที่ 7 พฤศจิก�ยน 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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 นักศึกษ�ปริญญ�โท ส�ข�วัฒนธรรมศึกษ�  
คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เข้�ศึกษ�
ดูง�นด้�นสถ�ปัตยกรรมเรือนล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 8 ธันว�คม 2558

 คณ�จ�รยแ์ละนกัเรยีนจ�กโรงเรยีนมธัยมวทิย� 
ลำ�ป�ง จังหวัดลำ�ป�ง เข้�ทัศนศึกษ�แหล่งเรียนรู้
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� ณ พิพิธภัณฑ์ 
เรือนโบร�ณล้�นน� วันที่ 4 ธันว�คม 2558
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 ค ณ � จ � ร ย์ แ ล ะ นั ก เ รี ย น จ � ก โร ง เ รี ย น
ภูเก็ตวิทย�ลัย เข้�ทัศนศึกษ�เพื่อเรียนรู้แหล่ง
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน�และศิลป
วัฒนธรรมล้�นน�ในจังหวัดเชียงใหม่ วันที่  9 
ธันว�คม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�ร 
ให้ก�รต้อนรับพร้อมรับมอบของที่ระลึกจ�กตัวแทนวิทย�ลัย
เทคโนโลยีพ�ยัพและบริห�รธุรกิจ ที่นำ�นักเรียนจ�กโรงเรียน
วัดช่�งเคี่ยนเข้�ร่วมโครงก�รส่งเสริมอุตส�หกรรมท่องเที่ยว 
"อบรมมคัคเุทศกน์อ้ย" โดยไดเ้รยีนรูแ้หลง่สถ�ปตัยกรรมเรอืน
โบร�ณล้�นน� ประวัติพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� พร้อม
ทั้งฝึกปฏิบัติก�รเป็นมัคคุเทศก์น้อยจ�กสถ�นที่จริง และ
เป็นก�รปลูกฝังให้นักเรียนและเย�วชนส�ม�รถนำ�คว�มรู้ที่ 
ได้ไปประยุกต์ใช้ในก�รเรียน และต่อยอดอ�ชีพได้ในอน�คต 
ในวันที่ 24 ธันว�คม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� 
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้ก�รต้อนรับนักศึกษ�จ�ก
ชมรมศิลปะพื้นบ้�นล้�นน� มห�วิทย�ลัยบูรพ� ที่เข้�ศึกษ�
สถ�ปัตยกรรมเรือนโบร�ณล้�นน� ภ�ยใต้โครงก�ร "เยือน
ศิลป์ถิ่นล้�นน� เรียนรู้ค่�จ�กชุมชน" โครงก�รดังกล่�วจัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้ศึกษ�เรียนรู้ภูมิปัญญ�
ในเชิงปฏิบัติและมีส่วนร่วมในก�รอนุรักษ์และสืบส�น 
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�  
วันที่ 24 ธันว�คม 2558
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร
เป็นประธ�นในพิธีปิดและมอบประก�ศนียบัตรแก่ผู้เข้�
ร่วมโครงก�รอบรมคว�มรู้ประวัติศ�สตร์และล้�นน�คดี  
ที่จัดขึ้นระหว่�งวันที่ 27 มิถุน�ยน – 19 กรกฎ�คม 
2558 (เฉพ�ะวันเส�ร์ – อ�ทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 วัน  
ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และมีผู้เข้�ร่วมอบรมทั้งสิ้นจำ�นวน 
46 คน โดยได้จัดบรรย�ยให้คว�มรู้ด้�นก�รนำ�เที่ยว 

เชิงประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมท้องถิ่น คว�มรู้ท�งด้�นประวัติศ�สตร์และวัฒนธรรมล�้นน� มรดกท�งวัฒนธรรม
และภูมิปัญญ�ท้องถิ่นต่�งๆ รวมทั้งก�รนำ�ผู้เข้�รับก�รฝึกอบรมไปทัศนศึกษ�ดูง�นนอกสถ�นที่ ณ วัด โบร�ณสถ�น 
พพิธิภณัฑ ์และแหลง่ทอ่งเทีย่วเชงิประวตัศิ�สตรแ์ละวฒันธรรมภ�ยในจงัหวดัเชยีงใหม ่ลำ�พนู และลำ�ป�ง พธิดีงักล�่ว
จัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎ�คม 2558 ณ ห้องเชียงใหม่-เชียงร�ย สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร เป็นประธ�นในพิธีเปิดโครงก�รอบรมก�รทำ�เครื่องเขิน
ล้�นน� โดยโครงก�รดังกล่�วจัดขึ้นระหว่�งวันที่ 4 – 26 กรกฎ�คม 2558 (เฉพ�ะวันเส�ร์ – อ�ทิตย์) ณ สำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยจัดบรรย�ยให้คว�มรู้ด้�นเกี่ยวกับง�นศิลปหัตถกรรมเครื่องเขิน  
อ�ท ิประวตัคิว�มเปน็ม�ของเครือ่งเขนิประเภทต�่งๆ และก�รฝกึปฏบิตักิ�รทำ�เครือ่งเขนิแบบดัง้เดมิดว้ยเทคนคิต่�งๆ 
เพือ่ใหผู้ท้ีเ่ข�้อบรมส�ม�รถนำ�ไปพฒัน�ตอ่ยอดทัง้ในด�้นก�รสบืส�นง�นศลิปหตัถกรรม ด�้นก�รง�นอ�ชพี รวมไปถงึ
ก�รถ�่ยทอดคว�มรูใ้หก้บัผูส้นใจไดอ้ย�่งถกูตอ้ง ในวนัที ่4 กรกฎ�คม 2558 ณ หอ้งประชมุสำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�ร 
เป็นประธ�นในพิธีปิดโครงก�รอบรมก�รทำ�เครื่องเขิน 
ล�้นน� ทีจ่ดัขึน้ระหว�่งวนัที ่4 – 26 กรกฎ�คม 2558 (เฉพ�ะ
วันเส�ร์ – อ�ทิตย์) รวมทั้งสิ้นจำ�นวน 8 วัน โดยมีผู้ผ่�น
ก�รอบรมในครั้งนี้ จำ�นวนทั้งสิ้น 26 คน ทั้งนี้ รองผู้อำ�นวย
ก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมได้มอบใบประก�ศนียบัตร  
แก่ผู้ที่ผ่�นก�รอบรมดังกล่�ว ในวันที่ 26 กรกฎ�คม 2558  
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน�
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร เป็นประธ�นเปิดก�รจัดบรรย�ยพิเศษเพื่อให้คว�มรู้เรื่อง 
“คนเมืองไปวัด ปฏิบัติอย่�งไร” และก�รฝึกปฏิบัติก�รทำ�ผ้�ห่อคัมภีร์ ทั้งนี้กิจกรรมก�รอนุรักษ์และสืบส�นประเพณี
ล้�นน�ดังกล่�ว จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับคว�มรู้ คว�มสำ�คัญและหน้�ที่ก�รใช้ง�นของผ้�ห่อ
คมัภรี ์อกีทัง้ยงัเปน็ก�รสบืตอ่ภมูปิญัญ�ช�วบ�้นและวฒันธรรมประเพณทีีช่�วพทุธจดัทำ�ผ�้หอ่คมีภรีถ์ว�ยวดั เพือ่เปน็ 
พุทธบูช�และนำ�ไปห่อพระธรรมคัมภีร์ อันจะเป็นก�รสืบต่อพุทธศ�สน�ให้คงอยู่สืบไป ในวันศุกร์ที่ 7 สิงห�คม 2558 
ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 โครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ จัดก�ร
ประชุมสัมมน�วิช�ก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
ระดับช�ติ ครั้งที่ 1 ประจำ�ปี พ.ศ. 2558 ในหัวข้อ “ล้�นน� 
ในกระแสคว�มเปลี่ยนแปลง” โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์  
นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�
มห�วทิย�ลยั มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่เปน็ประธ�นเปดิก�รประชมุ 
และผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีประธ�นกรรมก�ร
บริห�รโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  

ผู้ อำ � น ว ย ก � ร สำ � นั ก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
กล่�วร�ยง�น วันศุกร์ที่ 
11 กันย�ยน พ.ศ. 2558  
ณ สำ�นักบริก�รวิช�ก�ร 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
ม�ณพ ม�นะแซม รองผูอ้ำ�นวยก�ร ใหส้มัภ�ษณ์
ผู้สื่อข่�วเพื่อประช�สัมพันธ์ก�รจัดง�นแอ่ว
เฮือน เยือนผญ� พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิต 
ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ 
ล้�นน� ในร�ยก�รข่�วรอบเมืองเหนือ สำ�นัก
ประช�สัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ในวันที่ 11 
พฤศจิก�ยน 2558 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
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 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
เรยีนรูว้ถิชีวีติช�วไทลือ้ ผ�่นกจิกรรม “แอว่เฮอืน 
ไตลื้อ” ระหว่�งวันที่ 23-25 ตุล�คม 2558 โดย
มวีตัถปุระสงคเ์พือ่ใหผู้ท้ีเ่ข�้รว่มกจิกรรมไดเ้รยีน
รูว้ถิชีวีติช�วไทลือ้ โดยภ�ยในง�นมกีจิกรรมก�ร
ทำ�อ�ห�รและขนม ก�รปั่นฝ้�ย ก�รทอผ้� และ
ก�รจัดแสดงข้�วของเครื่องใช้ของช�วไทลื้อ  
ณ เรอืนหมอ่นตดุ พพิธิภณัฑเ์รอืนโบร�ณล�้นน�

 สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม จดัง�นแถลงข�่วแอว่เฮอืน เยอืนผญ� พพิธิภณัฑม์ชีวีติ วถิชีวีติ ประเพณ ีวฒันธรรม 
ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ล้�นน� โดยมี รศ.นพ.อำ�น�จ อยู่สุข รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�ร พัฒน�สังคม ศิลปวัฒนธรรมและ
กจิก�รพเิศษ พรอ้ม ผศ.วลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม น�งพชิญส์นิ ีทศันน์ยิม ผูช้ว่ย
ผู้อำ�นวยก�รก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักง�นเชียงใหม่ และ ผศ.ม�ณพ ม�นะแซม รองผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม รว่มกนัแถลงข�่วก�รจดัง�นดงักล�่ว ณ หอ้งประชมุ ชัน้ 1 สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม 
ในวันที่ 18 พฤศจิก�ยน 2558
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 เมื่อวันที่  25 พฤศจิก�ยน 2558 สำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเปิดง�น แอ่วเฮือน  
เยอืนผญ� พพิธิภณัฑม์ชีวีติ วถิชีวีติ ประเพณ ีวฒันธรรม  
ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ล้�นน� โดยมี น�ยกฤษณ์  
ธน�วณิช รองผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ ผศ.นพ.
ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�รสภ�
มห�วิทย�ลัย มช. น�ยวิสูตร บัวชุม ผู้อำ�นวยก�ร
ก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำ�นักง�น
เชียงใหม่ และผศ.วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมเปิดง�น  "แอ่ว
เฮอืน เยอืนผญ�" พพิธิภณัฑม์ชีวีติ : วถิชีวีติ ประเพณ ี

วัฒนธรรม ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ล้�นน� พร้อมด้วยกงสุลกิตติมศักดิ์จ�กประเทศต่�งๆ และแขกผู้มีเกียรติเข้�ร่วมพิธีเปิด 
ดังกล่�ว โดยมีรูปแบบก�รจัดแสดงวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่� และช�ติพันธุ์ล้�นน� และส�ธิตกิจกรรมก�รเรียน
รู้ 8 ด้�นล้�นน� โครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ก�รฝึกประดิษฐ์และส�ธิตก�รละเล่น “ม่วนงันของเล่น 
4 ภ�ค” ข่วงสุขภ�พ ก�รส�ธิตนวดแผนไทย (นวดสวนดอก) ก�รฝึกประดิษฐ์และส�ธิต ก�รผลิตง�นหัตถกรรมพื้นบ้�น  
“ล�นสรวงข่วงศิลป์” จ�กพ่อครู แม่ครู และสล่�เมือง ก�ดหมั้ว และก�รแสดงด้�นศิลปวัฒนธรรมต่�งๆในรอบบริเวณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� ทั้งนี้เพื่อเป็นก�รประช�สัมพันธ์ก�รจัดง�นดังกล่�วให้เป็นไปอย่�งทั่วถึงทุกกลุ่มเป้�หม�ย 
และอีกทั้งเป็นก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวภ�ยในจังหวัดเชียงใหม่ในช่วงฤดูก�ลท่องเที่ยวประเพณียี่เป็ง โดยง�นแอ่วเฮือน 
เยอืนผญ� พพิธิภณัฑม์ชีวีติ วถิชีวีติ ประเพณ ีวฒันธรรม ชนเผ�่ และช�ตพินัธุล์�้นน� จดัขึน้ตัง้แตว่นัที ่25-28 พฤศจกิ�ยน 
2558 เวล� 09.00- 17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม จดักจิกรรมแอว่เฮอืน
ไตลื้อ ประจำ�เดือนธันว�คม 2558 โดยจัดแสดงถึง
วิถีชีวิตของช�วไทลื้อ ก�รทำ�อ�ห�รและขนม ก�ร
ปั่นฝ้�ย ก�รทอผ้� และก�รจัดแสดงข้�วของเครื่อง
ใชข้องช�วไทลือ้ เพือ่ใหค้ว�มรูแ้กน่กัเรยีน นกัศกึษ� 
และประช�ชนที่สนใจทั่วไปได้ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิต 
ดังกล่�ว ระหว่�งวันที่ 25-27 ธันว�คม 2558 
ณ เรือนไทลื้อ:เรือนหม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือน
โบร�ณล้�นน�
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 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�ร เดนิท�งไปเยอืนสหพนัธส์�ธ�รณรฐับร�ซลิต�มคำ�เชญิของ
สถ�นเอกอัครร�ชทูต ณ กรุงบร�ซิเลีย เพื่อเสริมสร้�งเครือข่�ยคว�มร่วมมือด้�นก�รศึกษ� ไทย – บร�ซิล ระหว่�ง
วันที่ 25 – 30 กรกฎ�คม 2558 ณ กรุงบร�ซิเลีย สหพันธ์ส�ธ�รณรัฐบร�ซิล

 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดบรรย�ยให้คว�มรู้ในหัวข้อ Lanna Thai Dance ให้แก่นักศึกษ�จ�ก GADJA 
NADA UNIVERSITY ประเทศอินโดนีเซีย ที่เข้�ร่วมโครงก�ร CROSS CULTURAL UNDERSTANDING ที่จัดขึ้นโดย
สถ�บนัภ�ษ� มช. เพือ่ใหค้ว�มรูด้�้นก�รฟอ้นรำ�แบบล้�นน� และรว่มเผยแพรศ่ลิปวฒันธรรมล้�นน�สูน่�น�ช�ต ิโดย
มผีูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�รสำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม เปน็วทิย�กรก�รบรรย�ยดงักล�่ว 
ในวันที่ 14 สิงห�คม 2558 ณ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

 สำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรม จดักจิกรรมบรรย�ยใหค้ว�มรูเ้รือ่ง History of Lanna Culture และกจิกรรม Lanna 
Culture Workshop ให้แก่คณ�จ�รย์และนักศึกษ�จ�ก Wenzhou Medical University ส�ธ�รณรัฐประช�ชนจีน 
โดยก�รนำ�ของวทิย�ลยัน�น�ช�ต ิมช. เพือ่ใหน้กัศกึษ�ทีเ่ข�้รว่มกจิกรรมดงักล�่ว ไดร้บัคว�มรูเ้กีย่วกบัศลิปวฒันธรรม 
วิถีชีวิต และง�นหัตถกรรมล้�นน� ในวันที่ 29 กรกฎ�คม 2558 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยก�ร ให้เกียรติเป็นวิทย�กรบรรย�ย
ในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing 
และ Introduction to Thai Puppetry 
และ Thai Lanna Dancing ให้แก่นัก
ศึกษ�จ�ก Nanyang Technological 
University ประเทศสิงคโปร์ ภ�ยใต้
โครงก�ร Nanyang Technological 
University Prelude Program โดย
สถ�บันภ�ษ� มช. ณ ห้องประชุมสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่�งวันที่   
22-23 ธันว�คม 2558 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�ร เข้�รับร�งวัลเกียรติคุณบุคคลต้นแบบ แม่พิมพ์ดีเด่น  
ส�ข�ผู้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมไทยดีเด่น ประจำ�ปี 2558 
ภ�ยใต้โครงก�รเฉลิมพระเกียติองค์ร�ชัน สมเด็จพระน�ง
เจ�้สริกิติิ ์พระบรมร�ชนินี�ถ 12 สงิห�คม 2558 83 พรรษ� 
มห�ร�ชินี จัดโดย โครงก�รเฉลิมพระเกียรติองค์ร�ชัน  
รัฐ ร�ษฎร์ ร่วมใจภักดิ์ รักส�มัคคี ถว�ยคว�มดี เพื่อ
พ่อหลวง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบร�งวัลแก่บุคคลที่
ทำ�คว�มดี และเป็นแบบอย่�งโดยสร้�งแรงบันด�ลใจให้
คนไทยร่วมกันทำ�คว�มดี ทั้งนี้ พลเอกพิจิตร กุลละวณิชย์ 
องคมนตร ีเปน็ประธ�นในพธิฯี ในวนัองัค�รที ่25 สงิห�คม 
2558 ณ ศูนย์ประชุม สถ�บันวิจัยจุฬ�ภรณ์ เขตหลักสี่ 
กรุงเทพฯ

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงาน การเข้ารับรางวัล ของผู้บริหาร และบุคลากร 
สำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธี
เลี้ยงส่ง น�ยศุภฤกษ์ กุลสุ นักช่�งศิลป์ 
โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์  
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วย  
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม 
รองผู้อำ�นวยก�รและบุคล�กรสำ�นักฯ 
ร่วมพิธีดังกล่�ว ณ ห้องอ�ห�ร โรงแรม
ศิริปันน� จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 21 
ธันว�คม 2558

   ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยก�ร พร้อมด้วยน�งส�วชุติม� พรหม�วัฒน์ 
พนักง�นดีเด่น สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ที่ได้รับ
ก�รคัดเลือกในส�ยปฏิบัติง�นดีเด่น ปี2559 เดินท�งไป
ประเทศญี่ปุ่นเพื่อศึกษ�ดูง�นและเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบร�ณ และพิพิธภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อกลับ
ม�พัฒน�ก�รปฏิบัติง�นในส�ยง�น ต�มคำเชิญของ 
Japan Open-Air Folk House Museum ระหว่�ง  
วันที่ 7 - 13 ตุล�คม 2558 
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  ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี   
ผู้อำนวยก�ร เป็นประธ�นก�รประชุมโครงก�รก�ร
สำรวจเพื่อจัดทำแผนอนุรักษ์อ�ค�รและรูปแบบ
ร�ยก�รอนุรักษ์อ�ค�รที่ทำก�รสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ หลังเดิม (เรือนลุง
คิว) โดยมีอ�จ�รย์จุลทัศน์ กิติบุตร และ อ�จ�รย์วิถี 
พ�นิชพันธ์ กรรมก�รอำนวยก�รประจำสำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะกรรมก�รดำเนินง�นฯ 
ร่วมประชุมว�งแผน วันที่ 8 สิงห�คม 2558 ณ ห้อง
ประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์  
รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย เป็น
ประธ�นในก�รประชุมคณะกรรมก�รอำ�นวยก�ร
โครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  
ครั้งที่ 2/2558 ที่จัดขึ้นเพื่อร�ยง�นผลก�รดำ�เนินง�น
ของโครงก�รฯ โดยมีผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ 
เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รและเลข�นุก�รอำ�นวยก�ร 
โครงก�รฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร จ�กคณะและ 
ส่วนง�นต่�งๆ เข้�ร่วมประชุม ในวันที่ 27 สิงห�คม 
2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

การจัดการประชุมของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

 ผู้ ช่ วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์  เศวตเศรนี   
ผู้ อำ � น ว ย ก � ร  เ ป็ น ป ร ะ ธ � น ก � ร ป ร ะ ชุ ม
ปรึ กษ�ห�รื อก�รจั ดประชุมสัมมน�วิ ช�ก�ร
ล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี 
รูปแบบก�รจัดสัมมน�เรื่อง ล้�นน�ในกระแสคว�ม
เปลี่ยนแปลง และได้รับเกียรติจ�กผู้ทรงคุณวุฒิ 
และผู้ เชี่ยวช�ญด้�นล้�นน�คดีหล�กหล�ยท่�น  
วันที่ 19 พฤษภ�คม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยก�ร เป็นประธ�นก�รประชุมปรึกษ�
ห � รื อ ก � ร จั ด ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น � วิ ช � ก � ร
ล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  
ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 11 กันย�ยน 2558   
ณ สำนักบริก�รวิช�ก�ร มช. โดยมีรูปแบบก�ร
จัดสัมมน�เรื่อง ล้�นน�ในกระแสคว�ม
เปลี่ยนแปลง และเผยแพร่องค์คว�มรู้ 8   
ด้�นล้�นน�คดี โดยมีหัวข้อเรื่องขอบเขต
วัฒนธรรมล้�นน� ล้�นน�กับก�รเข้�สู่ประช�คม
อ�เซียน ก�รเสนอง�นวิจัย 8 ด้�นล้�นน�คดี 
นิทรรศก�รพร้อมกับก�รส�ธิตและก�รแสดง
ศิลปวัฒนธรรม วันที่ 14 กรกฎ�คม 2558   
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำ�นวยก�รและประธ�นกรรมก�รบริห�ร
โครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� มช. เป็นประธ�น
ก�รประชุมคณะกรรมก�รบริห�รโครงก�ร
ล้�นน�คดีศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่   
ครั้งที่ 3/2558 เพื่อร่วมว�งแผนก�รดำ�เนิน
ง�นโครงก�รล้�นน�คดีศึกษ� ในวันที่ 17 
กันย�ยน 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม 

 ผูช้ว่ยศ�สตร�จ�รยว์ลิ�วณัย ์เศวตเศรน ีผูอ้ำ�นวยก�ร เปน็ประธ�นก�รประชมุคณะกรรมก�รวชิ�ก�รและตดิต�ม
ผลโครงก�ร8ด้�นล้�นน�คดี เพื่อว�งแผนและติดต�มผลก�รดำ�เนินง�นของโครงก�ร8ด้�นล้�นน�คดี มช. ในวันที่ 6 
ตุล�คม 2558 ณ ห้องประชุมสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์   
รองอธิก�รบดีฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย เป็น
ประธ�นในก�รประชุมคณะกรรมก�รอำนวยก�ร
ประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2558 พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร
สำนักฯ เข้�ร่วมก�รประชุมเพื่อสรุปผลก�รดำเนิน
ง�นและร่วมว�งแผนก�รดำเนินง�นต่�งๆ ของสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 29 ตุล�คม 2558 
ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

กิจกรรมด้านทำ นุบำ รุงศาสนา

 สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีทำบุญ  
เนื่องในโอก�สวันคล้�ยวันสถ�ปน�สำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อคว�มเป็นสิริมงคลแก่ผู้บริห�ร
และผู้ปฏิบัติง�น และร่วมทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้
แก่อดีตผู้บริห�รสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมที่
ถึงแก่กรรม รวมถึงอุทิศส่วนกุศลให้แก่เจ้�ของ  
เรือนโบร�ณล้�นน�ที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมีผู้ช่วย
ศ�สตร�จ�รย์ นพ.ศุภชัย เช้ือรัตนพงษ์ รองอธิก�รบดี
ฝ่�ยกิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย และประธ�นกรรมก�ร
อำนวยก�รประจำสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์
วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำนวยก�รสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์ม�ณพ ม�นะแซม 
รองผู้อำนวยก�รฯ และบุคล�กรสำนักส่งเสริม  
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีดังกล่�ว ในวันท่ี 2 กรกฎ�คม 
2558 ณ วัดธ�ตุคำ ตำบลห�ยย� อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
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 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�น 
สง่เสรมิศ�สน� จดัพธิหีลอ่เทยีนและสมโภชเทยีนพรรษ�มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่ ประจำ�ปี 2558 เพื่อร่วมสืบส�นศิลปวัฒนธรรมประเพณี 
และทำ�นุบำ�รุงส่งเสริมพระพุทธศ�สน� โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์ 
นพ.อำ�น�จ อยู่สุข รองอธิก�รบดีฝ่�ยบริก�ร พัฒน�สังคม ศิลป
วัฒนธรรมและกิจก�รพิเศษ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ประธ�นคณะ
กรรมก�รดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน�ฯ เป็นประธ�นในพิธี 
และผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�รสำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่�วร�ยง�น พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร 
คณ�จ�รย ์บคุล�กรจ�กสำ�นกัสง่เสรมิศลิปวฒันธรรมและทกุสว่นง�น 
นำ�เทยีนพรรษ�เข�้รว่มพธิดีงักล�่ว ในวนัองัค�รที ่21 กรกฎ�คม 2558  
เวล� 08.00 น. ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

 น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรเนื่องในวัน
อ�ส�ฬหบชู� ประจำ�ป ี2558 ทีจ่ดัขึน้โดยคณะกรรมก�ร
ดำ�เนินง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
โดยมีศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจ�รี รองอธิก�รบดี
ฝ�่ยบรหิ�รและทรพัย�กรบคุคล พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร 
คณ�จ�รย์ บุคล�กร นักศึกษ� และพุทธศ�สนิกชน  
เข�้รว่มพธิ ีณ ถนนส�ยวฒันธรรม มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่
วันที่ 30 กรกฎ�คม พ.ศ. 2558
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 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธี
ถว�ยเทียนพรรษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เนื่องในวันเข้�พรรษ�ประจำ�ปี 2558 โดย
มีศ�สตร�จ�รย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจ�รี รอง
อธิก�รบดีฝ่�ยบริห�รและทรัพย�กรบุคคล
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี 
พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ บุคล�กร 
นกัศกึษ� และพทุธศ�สนกิชน รว่มพธิดีงักล�่ว 
ณ วดัฝ�ยหนิ มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม ่วนัที ่30 
กรกฎ�คม พ.ศ. 2558

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรพระสงฆ์จำ�นวน 84 รูป เนื่องใน
วันแม่แห่งช�ติ ประจำ�ปี 2558 เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล แด่สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรมร�ชินีน�ถ ในวโรก�ส 
ที่ทรงมีพระชนม�ยุครบ 83 พรรษ� ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี  
รองศ�สตร�จ�รย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดี มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร 
คณ�จ�รย์ บุคล�กร นักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และประช�ชนทั่วไป เข้�ร่วมพิธีดังกล่�ว ณ บริเวณด้�นหน้� 
ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงห�คม พ.ศ. 2558
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 คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
จัดโครงก�รบวชเนกขัมมจ�ริณี ประจำ�
ปี 2558 เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศล
เนื่องในโอก�สที่สมเด็จพระน�งเจ้� 
สิริกิติ์  พระบรมร�ชินีน�ถ ทรงมี  
พระชนม�ยคุรบ 83 พรรษ� (12 สงิห�ม
ห�ร�ชนิ)ี โดยมพีธิเีปดิและพธิปีฐมนเิทศ
ให้แก่ผู้เข้�ร่วมโครงก�รบวชเนกขัมม-
จ�ริณี ที่เข้�ร่วมปฏิบัติธรรมดังกล่�ว 
ระหว่�งวันที่ 12-15 สิงห�คม ณ สถ�น
ปฏิบัติธรรมน�น�ช�ติ มห�วิทย�ลัย
มห�จฬุ�ลงกรณร�ชวทิย�ลยั วทิย�เขต
เชียงใหม่ บ้�นศรีวังธ�ร ตำ�บลป่�ไผ่ 
อำ�เภอสันทร�ย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี 
รองศ�สตร�จ�รย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธี  พร้อมด้วยคณะผู้
บรหิ�ร บคุล�กร นกัศกึษ�มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่ และผู้เข้�ร่วมโครงก�รบวช
เนกขัมมจ�ริณี เข้�ร่วมในพิธีดังกล่�ว  
ณ ศ�ล�ธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่  
วันที่ 12 สิงห�คม 2558

 สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธี
ทำ�บุญ และพิธี เปิดจุดบริก�รข้อมูลและ 
จุดบริก�รเครื่องดื่ม พิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณ
ล้ �นน� สำ �นักส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัย เชียงใหม่  เพื่ อคว�มเป็น 
สิริมงคลและประช�สัมพันธ์ก�รให้บริก�ร 
ของพิพิธภัณฑ์เรือนโบร�ณล้�นน� สำ�นัก 
ส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชี ยง ใหม่  โดยมี  ผู้ ช่ วยศ�สตร�จ�รย์  
นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์รองอธิก�รบดีฝ่�ย
กิจก�รสภ�มห�วิทย�ลัย เป็นประธ�น
ใ น พิ ธี เ ปิ ด  พ ร้ อ ม ด้ ว ย ค ณ ะ ผู้ บ ริ ห � ร 
บุคล�กร ท�ย�ทเจ้�ของเรือนโบร�ณและ
แขกผู้มี เกียรติ เข้ �ร่ วมง�นดังกล่�ว ใน 
วันที่ 15 กันย�ยน 2558 ณ สำ�นักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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 รองศ�สตร�จ�รย ์นพ.อำ�น�จ อยูส่ขุ รองอธกิ�รบดี
ฝ่�ยบริก�ร พัฒน�สังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจก�ร
พเิศษ เปน็ประธ�นในพธิเีปดิโครงก�รพฒัน�คณุธรรม
และจริยธรรม: ก�รฝึกอบรมพัฒน�สติและปัญญ�  
ปีที่ 21 ระหว่�งวันที่ ระหว่�งวันที่ 11 - 18 ตุล�คม 
2558ที่จัดขึ้นโดย คณะกรรมก�รดำ�เนินง�นด้�น 
ส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เพื่อถว�ยเป็น 
พระร�ชกุศลแด่พระบ�ทสมเด็จพระเจ้�อยู่หัวฯ และ
สมเด็จพระบรมร�ชินีน�ถฯ ณ สถ�นบันพิโมกข์มุข 
จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 11 ตุล�คม 2558

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวย
ก�ร พร้อมด้วย บุคล�กรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
ร่วมพิธีทอดถว�ยผ้�กฐิน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี  
รองศ�สตร�จ�รย์  นพ.นิ เวศน์  นันทจิตอธิก�รบดี
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธีดังกล่�ว  
ณ วัดฝ�ยหิน มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 ตุล�คม 
พ.ศ. 2558
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

 โครงก�รล�้นน�คดศีกึษ� มห�วทิย�ลยั
เชียงใหม่ โดยผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร ร่วมพิธี
สวดอภิธรรมบำ�เพ็ญกุศลศพ แม่แสงหล้� 
เหลียวรุ่งเรือง ม�รด� รองศ�สตร�จ�รย์ 
ดร. วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง รองคณบดีฝ่�ย
วจิยัและบรกิ�รวชิ�ก�ร คณะสถ�ปตัยกรรม 
มช. ณ วัดสันติธรรม ในวันที่ 28 กรกฎ�คม 
2558

   ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี  
ผู้อำ�นวยก�ร ร่วมพิธีทำ�บุญตักบ�ตรเทโวโรหณะ 
ประจำ�ปี 2558 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมก�รดำ�เนิน
ง�นด้�นส่งเสริมศ�สน� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ โดยมี 
น�ยปวณิ ชำ�นปิระศ�สน ์ผูว้�่ร�ชก�รจงัหวดัเชยีงใหม ่
เปน็ประธ�นในพธิ ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์
บุคล�กร นักเรียน นักศึกษ�และพุทธศ�สนิกชนเข้�
ร่วมพิธีดังกล่�ว ณ ถนนส�ยวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ วันพุธที่ 28 ตุล�คม พ.ศ. 2558
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำนวยก�ร พร้อมด้วย น�งรุจิร� คอทอง 
เลข�นุก�รสำนักฯ ร่วมพิธีทำบุญเน่ืองในโอก�ส
ครบรอบ 10 ปี แห่งก�รสถ�ปน�สำนักพัฒน�
คุณภ�พก�รศึกษ� มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
โดยมี รองศ�สตร�จ�รย์อุษณีย์ คำประกอบ   
ผู้อำนวยก�รสำนักพัฒน�คุณภ�พก�รศึกษ� 
เป็นประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร
และบุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี
ดังกล่�ว ณ ห้องประชุมพระย�ศรีวิส�รว�จ� 
สำนักง�นมห�วิทย�ลัย วันท่ี 3 กันย�ยน 2558 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผุ้อำนวยก�ร ร่วมง�นแถลงข่�วก�รจัดง�น 
“ส�นตำน�นยิ่งใหญ่ ส�ยใยชุมชนท้องถิ่น 
สร้�งสรรค์ศิลป์ พิพิธภัณฑ์เวียงท่�ก�น” โดย
พระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�สิริภ�จุฑ�ภรณ์ 
โปรดให้ น�ยจิรศักด์ิ โพธ์ิขำ หัวหน้�สำนักง�น
กองทุนพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�สิริภ�
จุฑ�ภรณ์ และรักษ�ก�รหัวหน้�โครงก�รใน
พระดำริพระเจ้�หล�นเธอ พระองค์เจ้�สิริภ�
จุฑ�ภรณ์ เป็นผู้แทนพระองค์ ในง�นแถลงข่�ว
ดังกล่�ว ณ ห้องประชุมสำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม วันที่ 28 กันย�ยน 2558 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี 
ผู้อำ�นวยก�ร ร่วมบันทึกเทปถว�ยพระพร
ชั ย ม ง คล  ใ น โ อก � สม ห � ม งคล เ ฉ ลิ ม
พระชนมพรรษ� สมเด็จพระน�งเจ้�สิริกิติ์ 
พระบรมร�ชินีน�ถ 12 สิงห�คม พ.ศ. 2558 
โดยมีรองศ�สตร�จ�รย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธกิ�รบด ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์
บุคล�กร และนักศึกษ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เข้�ร่วมบันทึกเทปดังกล่�ว ณ สถ�นีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่  
วันจันทร์ที่ 20 กรกฎ�คม พ.ศ. 2558
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 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ 
เศวตเศรนี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร
สำ �นั กส่ ง เ สริ มศิ ลปวัฒนธรรม  
ร่วมพิธีลงน�มและถว�ยร�ชสดุดี 
สมเด็จพระน�งเจ้�ฯ พระบรม
ร�ชินีน�ถ เนื่องในโอก�สมห�มงคล
เฉลิมพระชนมพรรษ� 83 พรรษ� 
12 สิงห�คม 2558 โดยมี รอง
ศ�สตร�จ�รย์ นพ.นิเวศน์ นันทจิต 
อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธ�นในพิธี  พร้อมด้วย 
คณะผูบ้รหิ�ร คณ�จ�รย ์ข�้ร�ชก�ร 
บคุล�กร และนกัศกึษ�มห�วทิย�ลยั
เชี ย ง ใหม่ เข้ � ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ � ว  
ณ บรเิวณหน�้หอ้งประชมุพระย�ศรี
วิส�รว�จ� สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 12 
สิงห�คม พ.ศ. 2558

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยน�งส�วฐ�ปณีย์ เครือระย� 
รักษ�ก�รแทนหัวหน้�ฝ่�ยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นผู้แทนผู้อำ�นวยก�ร รับมอบกระเช้�สวัสดีปีใหม่
จ�กผู้แทนผู้จัดก�รสหกรณ์ออมทรัพย์ มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ เนื่องในโอก�สวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ สำ�นัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันที่ 
24 ธันว�คม 2558
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 มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ รับร�งวัล
รองชนะเลิศอันดับที่ 1 (ประเภท
สวยง�ม กลุ่มที่ 1) กระทงใหญ่พร้อม
ริ้วขบวนวิจิตรตระก�รต� ภ�ยใต้
แนวคิด “นพบุรี ศรีสัตตบริภัณฑ์” 
ในขบวนแหก่ระทงใหญ ่ง�นประเพณี
ยี่เป็งเชียงใหม่ ซึ่งออกแบบและจัด
ทำ�โดยสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะ
และส่วนง�นต่�งๆ ในมห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ โดยมี อธิก�รบดี พร้อมด้วย
ผู้บริห�ร บุคล�กร และนักศึกษ�เข้�
ร่วมขบวนแห่ดังกล่�ว เพื่อเป็นก�ร 
สง่เสรมิและทำ�นบุำ�รงุศลิปวฒันธรรม 
ในวันที่ 26 พฤศจิก�ยน 2558

น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำ�นัก
ส่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้ แทน
ผู้อำ�นวยก�ร พร้อมด้วยบุคล�กร 
เข้�มอบกระเช้�สวัสดีปีใหม่หัวหน้�
ง�นประช�สัมพันธ์กองกล�ง และ
บคุล�กรง�นประช�สมัพนัธก์องกล�ง 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 
ธันว�คม 2558 ณ ง�นประช�สัมพันธ์
กองกล�ง สำ�นักง�นมห�วิทย�ลัย
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น�งรุจิร� คอทอง เลข�นุก�รสำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อำนวย
ก�ร พร้อมด้วยบุคล�กร เข้�มอบกระเช้�
สวัสดีปีใหม่ผู้อำนวยก�รก�รท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย สำนักง�นเชียงใหม่ 
ในวันที่ 29 ธันว�คม 2558 ณ   
ก�รท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักง�น
เชียงใหม่ 

 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ�นวยก�ร ร่วมพิธีลงน�มและจุดเทียนชัยถว�ยพระพรชัยมงคล  
เนื่องในโอก�สวันพ่อแห่งช�ติ โดยมีศ�สตร�จ�รย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธ�นในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริห�ร คณ�จ�รย์ และบุคล�กรมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เข้�ร่วมพิธี ณ ศ�ล�ธรรม 
มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ วันที่ 5 ธันว�คม 2558
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เรือนพื้นถิ่นล้านนา
Lanna Vernacular Houses

กินอ้อผะหญา ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดีล้านนาพฤกษาคดี

ตำาราหมอดูล้านนา ลวดลาย หำายนต์ ล้านนา




