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ฉบับพิเศษ

๒๔ ปี ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพยอมปีที่ ๑๘ (ฉบับที่ ๑และ๒) รวมกันเป็นฉบับพิเศษ
ในเล่ ม เดี ย วกั น ทั้ ง ปี เพื่ อ เป็ น การฉลองครบยี่ สิ บ สี่ ป ี (สองรอบ) ของ
วันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๙ บทความและเนื้อหาในเล่มฉบับพิเศษนี้
กองบรรณาธิการฯจึงได้รวบรวมเรื่องราวที่เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนาของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
พื้นถิ่น และพิพิธภัณฑ์รวมทั้งสถานที่ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของบ้าน
เรือนจากหลากหลายแห่งในจังหวัดเชียงใหม่และใกล้เคียงรวมไปถึงประเทศ
ต่างๆที่มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับเรือนกลางแจ้งพื้นถิ่นและชาติพันธ์ุ โดย
นักเขียนประจ�ำและนักเขียนรับเชิญ รวมทั้งบุคลากรของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้เขียนแนะน�ำและเล่าประสบการณ์ที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวชม
มาเขียนเล่าเพื่อแบ่งปันกัน
และด้วยโอกาสดังกล่าวนี้กองบรรณาธิการตั้งใจรวบรวมความรู้สึก
ที่ดี ทั้งความรักผูกพันและความประทับใจของผู้บริหารและบุคลากรที่มี
ต่อองค์กรตลอดปีการท�ำงานที่ผ่านมา รวมทั้งได้บันทึกรายชื่อพร้อมสาขา
ของแต่ละท่านจัดเป็นท�ำเนียบของผู้ที่ได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา
นับตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๒ จนถึงปีพ.ศ.๒๕๕๙ ที่เกี่ยวข้องกับด้านศิลปะและ
วัฒนธรรมในหลากหลายสาขารวมจ�ำนวนทั้งสิ้น ๓๔ ท่าน
ในนามของบรรณาธิการบริหาร ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งต่อ
องค์กร หน่วยงาน และบุคลากรทุกคน ที่ได้ร่วมกันรังสรรค์กิจกรรมต่างๆ
ในส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ได้เกิดขึน้
เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนาอย่างมีชีวิตชีวาด้วยจิตวิญญาณที่งดงาม
ตั้งแต่ปีพ.ศ.๒๕๕๕ นั้นเป็นต้นมา
และที่ส�ำคัญยิ่งต้องขอขอบพระคุณบริษัทศรีวัสสะ โรงแรมราชมรรคา
และผู ้ ส นั บ สนุ น งบประมาณในการจั ด พิ ม พ์ ว ารสารร่ ม พยอมปี ที่ ๑๘
ฉบับพิเศษ ๒๕๕๙ นี้ให้ด�ำเนินการส�ำเร็จลุล่วงด้วยดี
ขออวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขสวัสดีตลอดปีและตลอดไป
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ดอยสุเทพ

แหล่งเรียนรู้ประวัติศาสตร์ 72 แห่ง บน 72 ป้าย

ที่จัดท�ำโอกาสรัชกาลที่ 9 มีพระชนมายุ 72 ปี พ.ศ.2542
เรื่อง : สมโชติ อ๋องสกุล 1

จังหวัดเชียงใหม่ผ่านกาลเวลามากว่า 720 ปี ช่วง
ระยะจากจุดเริ่มต้นที่พญามังรายสร้างเมืองจนจนถึง
ปัจจุบัน เมืองเชียงใหม่ยังคงมีผู้คนอาศัยอยู่ มีเรื่องราว
ที่ ร ่ ว มสร้ า งเป็ น ประวั ติ ศ าสตร์ ทั้ ง ยั ง มี โ บราณสถาน
โบราณวัตถุ และพื้นที่ต่างๆ ที่เป็นหลักฐานบ่งบอกถึง
ความเป็นมา

ประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่มีทั้งที่จารึกเป็นลาย
ลักษณ์อกั ษร และแสดงด้วยรูปพรรณสัณฐานของอาคาร
สถานทีซ่ งึ่ ในปี พ.ศ. 2542 ได้มกี ารจัดท�ำป้ายแหล่งเรียน
รูท้ างประวัตศิ าสตร์ในเมืองเชียงใหม่ ในวาระครบ 6 รอบ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช รัชการที่
9 ในบทความนี้จึงน�ำเนื้อหาในแผ่นป้ายสถานที่บางแห่ง
มา เพื่อให้ทราบพอสังเขป

1 รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดี
เด่นประจำ�ปี พ.ศ. 2560 และกรรมการมูลนิธินวราชดำ�ริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
2 คัดลอกเนื้อหามากจาก หนังสือเพื่อเชียงใหม่ : งานแปลงเมือง = For Chiang Mai : city renovating mission โดย ศาสตราจารย์สรัสวดี
อ๋องสกุล และรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล

ร่มพยอม 1

คุ้มหลวงกลางเวียง

ดอยสุเทพ
ดอยสุเทพเป็นดอยในทิวเขาถนนธงชัย สูง 1,601
เมตร จากระดับน�้ำทะเล เป็นต้นน�้ำส�ำคัญของเมือง
เชียงใหม่
ดอยสุเทพปรากฏชื่อในต�ำนานมูลศาสนาและชิน
กาลมาลีปกรณ์วา่ “ดอยอุจฉุปพั พตะ” เป็นทีอ่ ยูข่ องฤาษี
วาสุเทพ ที่ต�ำนานกล่าวว่ามีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
หริภุญไชย สะท้อนให้เห็นว่าดอยสุเทพมีความส�ำคัญมา
แล้วตั้งแต่สมัยหริภุญไชย
ใน พ.ศ. 1914 พระมหาสุมนเถระ เดินทางจาก
สุโขทัยมาถึงเชียงใหม่พร้อมอัญเชิญพระบรมธาตุมาด้วย
พญากือนา โปรดฯ ให้ประดิษฐานพระบรมธาตุที่วัดสวน
ดอกและบนดอยสุเทพ ซึ่งต�ำนานกล่าวว่า โปรดฯ ให้
สร้างพระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุไว้ ณ จอมเขาในปีชวด
อัฏศก จุลศักราช 748 (พ.ศ. 1929)
ตั้งแต่นั้นมาพระธาตุดอยสุเทพได้รับการท�ำนุบ�ำรุง
จากกษัตริย์เจ้าผู้ครองนคร และอาณาประชาราษฎร์
โดยมีเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9 เป็นผู้
ลงจอบแรกถนนถึงวัดพระธาตุ เมื่อ 30 เมษายน พ.ศ.
2478
ปัจจุบันดอยสุเทพเป็นอุทยานแห่งชาติดอยสุเทพปุย และถือเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองเชียงใหม่

แม่ข่า
แม่ขา่ ปรากฏชือ่ ในต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ถือเป็น
หนึ่งในเจ็ดไชยมงคลของเมือง แม่ข่าไหลผ่านหนองใหญ่

ทิศอีสาน แล้วไหลโอบเมืองเลียบก�ำแพงชั้นนอกด้าน
ตะวันออกและด้านใต้ ลงแม่น�้ำปิงที่สบข่า มีความยาว
ประมาณ 11 กิโลเมตร

เวียงสวนดอก
เวี ย งสวนดอก ผั ง เมื อ งรู ป สี่ เ หลี่ ย มกว้ า งด้ า นละ
ประมาณ 570 เมตร มีคูน�้ำและก�ำแพงดินชั้นเดียว เดิม
เป็นอุทยานของกษัตริย์ สันนิษฐานว่าเวียงสวนดอก
สร้างในสมัยพญากือนา ซึ่งอาจเป็นช่วงเวลาเดียวกัน
กับการสร้างวัดสวนดอกใน พ.ศ.1914 ต่อมา ได้มีการ
ประดิษฐานพระบรมธาตุใน พ.ศ. 1918

บ้านวัวลาย
บ้านวัวลาย เป็นชุมชนทีถ่ กู พามาจากบ้านงัวลาย ซึง่
ตั้งอยู่ที่แม่น�้ำสาละวินฝั่งตะวันตกในสมัยพระเจ้ากาวิละ
พ.ศ. 2342 เมื่อมาตั้งถิ่นฐานใหม่ได้ใช้ชื่อตามสถานที่อยู่
เดิม เนื่องจากชาวบ้านวัวลายเป็นช่างฝีมือชั้นดีจึงให้ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ในเวียงโดยให้อยู่บริเวณรอบ ๆ วัดหมื่นสาร
มีหน้าที่ท�ำเครื่องเงินถวาย
ชุมชนแห่งนี้เป็นช่างท�ำเครื่องเงินที่มีชื่อเสียงมาก
มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผลงานชิ้นส�ำคัญคือท�ำขัน
เงินขนาดใหญ่เรียกว่า “สลุงหลวงแม่” น้อมเกล้าฯ
ถวายสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และ
“สลุ ง หลวงพ่ อ ” น้ อ มเกล้ า ฯ ถวายพระบาทสมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัว

2 ร่มพยอม

ประตูท่าแพ

วัดยางกวง

แจ่งศรีภูมิ

ร่มพยอม 3

คุ้มหลวงกลางเวียง
จากหลักฐานโฉนดที่ดินบริเวณนี้เป็นที่ตั้งคุ้มหลวง
หรือหอค�ำ ของพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ เจ้าหลวง
เชียงใหม่ องค์ที่ 6 (พ.ศ. 2399-2413) หอค�ำแห่งนี้ถูก
รื้อไปสร้างวิหารวัดกิตติ และวิหารวัดแสนฝางในสมัย
พระเจ้าอินทวิชยนนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.
2413-2440)
ส่วนที่ตั้งคุ้มหลวงนั้น เจ้าอุปราชสุริยะ (ต่อมาเป็น
เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 8) และพระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมี ได้น้อมเกล้าฯ ถวายเป็นสถาน
ที่ราชการ
ในสมัยรัชกาลที่ 6 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างอาคารแบบ
ตะวันตก ใช้เป็น “ศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ” ตลอดสมัย
เทศาภิบาล และเคยเป็นที่ประทับแรมเมื่อครั้งพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 เสด็จฯ นคร
เชียงใหม่ พ.ศ. 2469 อาคารหลังนี้ได้ใช้เป็นศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่จนถึง พ.ศ. 2527 และ ปรับปรุงเป็นหอ
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2540

คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
บริเวณนี้เคยเป็นคุ้มของเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุง
เมือง ณ เชียงใหม่) เดิมมีพื้นที่ทั้งหมด 8 ไร่เศษ เคย
ร่มรื่นด้วยต้นไม้นานาพันธุ์ สระบัว ศาลากลางน�้ำ และ
มีฉางข้าวใหญ่
เจ้าแก้วมุงเมือง เป็นบุตรของเจ้าดวงทิพย์และแม่
เจ้าค�ำแสน ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าบุรีรัตน์ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ต�ำแหน่งคณะผู้บริหารเมืองเชียงใหม่ที่เรียกว่า “เจ้าขัน
5 ใบ” ประกอบด้วย เจ้าหลวง เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์
เจ้าราชบุตร และเจ้าบุรีรัตน์ ต่อมาได้รับต�ำแหน่งเสนา
ยุติธรรมในสมัยรัชกาลที่ 5
บริ เวณคุ ้ ม นี้ ไ ด้ ใช้ เ ป็ น ที่ ตั้ ง บริ ษั ท ยาสู บ อั ง กฤษอเมริกนั จนกระทัง่ ถึง พ.ศ. 2484 บริษทั ได้โอนกิจกรรม
ให้ส�ำนักงานยาสูบเชียงใหม่ และต่อมาทายาทได้ขายให้
กระทรวงการคลังตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2496
ส�ำนักงานยาสูบเชียงใหม่ได้รักษาสภาพส่วนใหญ่ของ
อาคารไว้เหมือนเดิม

ก�ำแพงเมืองชั้นนอก
ก�ำแพงเมืองชั้นนอกรูปพระจันทร์เสี้ยว โอบล้อม
ก�ำแพงเมืองชั้นใน เริ่มจากแจ่งศรีภูมิด้านทิศตะวันออก

เฉียงเหนือ เลียบตามล�ำนำ�้ แม่ขาลงมาด้านทิศตะวันออก
และทิศใต้ มาบรรจบกับก�ำแพงชั้นในที่แจ่งกู่เรืองด้าน
ตะวันตกเฉียงใต้ ตามแนวก�ำแพงชั้นนอกมีประตูช้าง
ม่อย ประตูท่าแพ ประตูหล่ายแคง ประตูขัวก้อม ประตู
ไหยาหรือประตูหายยา
จากหลักฐานพบว่า ก�ำแพงเมืองชั้นนอกสร้างหลัง
ก�ำแพงเมืองชั้นใน เพื่อเสริมแนวป้องกันเมืองเชียงใหม่
ด้านใต้ให้เข้มแข็ง ปัจจุบันยังคงปรากฏป้อมปราการ
บางส่วน สูง 11 เมตร และแนวคันดินส่วนที่เหลือ สูง
8 เมตร

ประตูท่าแพ
บริเวณนี้ในอดีตเป็นที่ตั้งประตูท่าแพ มีชื่อท่าแพ
เพราะเป็ น ทางออกสู ่ ท ่ า น�้ ำ แม่ ป ิ ง ประตู ท ่ า แพและ
ก�ำแพงชั้นนอกสร้างราวพุทธศตวรรษที่ 22
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ
เรียกบริเวณนี้ว่าประตูท่าแพชั้นนอก เพื่อคู่กับประตู
ท่าแพชั้นในซึ่งตั้งอยู่บนถนนสายเดียวกัน ประตูท่าแพ
ชั้นในเดิมชื่อประตูเชียงเรือก ต่อมาประตูท่าแพชั้นนอก
เสื่อมสลายลงเหลือประตูชั้นในแห่งเดียว จึงเรียกประตู
ชั้นในว่า ประตูท่าแพ
เมื่อ พ.ศ. 2528-2529 ประตูเชียงเรือกซึ่งกลาย
เป็นประตูทา่ แพได้สร้างขึน้ ใหม่ ตามภาพถ่ายประตูเมือง
เชียงใหม่ประตูหนึ่ง
ณ บริ เวณประตู ท ่ า แพชั้ น นอกนี้ เ มื่ อ คื น วั น เสาร์
ที่ 14 – วันอาทิตย์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2317 ตรง
กับวันเพ็ญเดือนห้า (เหนือ) พระยาจ่าบ้าน (บุญมา)
แห่งเชียงใหม่ เจ้ากาวิละ และน้อง ๆ จากล�ำปาง ร่วม
กับกองทัพกรุงธนบุรีเข้าตีเชียงใหม่ยึดกลับคืนมาจาก
พม่าได้ส�ำเร็จ หลังจากถูกพม่ายึดครองช่วง พ.ศ. 2101
– 2317

วัดยางกวง
วั ด ยางกวงตั้ ง อยู ่ ภ ายในเขตก�ำแพงชั้ น นอกทาง
ทิศใต้ของเวียงเชียงใหม่ สันนิษฐานว่า “วัดน่างรั้ว” ที่
ปรากฏชื่อในนิราศหริภุญไชย (พ.ศ. 2060) เป็นชื่อเดิม
ของวัดนี้ ต่อมาในสมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 23252358) ได้ให้ชาวไทเขินจากวัดยางกวงเชียงตุงมาอยู่ใน
บริเวณนี้ และได้บูรณะวัดน่างรั้วแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นวัด
ยางกวง

4 ร่มพยอม

วัดพันเตา

ที่วัดนี้พบเศียรพระพุทธรูปส�ำริดขนาดใหญ่ ชาว
เมืองเรียกพระแสนแซว่ (สลัก) ปัจจุบันตั้งแสดงไว้ที่
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

ประตูช้างม่อย
บริเวณนี้เคยเป็นที่ตั้งของประตูช้างม่อย ซึ่งเป็น
ประตูเมืองชั้นนอก เมื่อประมาณ พ.ศ. 2453-2458
ก�ำแพงดิ น และประตู นี้ ไ ด้ ถู ก รื้ อ และต่ อ มาเมื่ อ มี ก าร
เจาะช่องก�ำแพงเมืองชั้นใน โดยมีการน�ำชื่อประตูเดิม
ไปใช้กับช่องทางใหม่ว่า ประตูช้างม่อย สืบมา ส่วนถนน
ที่ผ่านประตูนั้น เรียกชื่อว่า “ถนนช้างม่อย” และในที่สุด
ก�ำแพงเมืองชั้นในส่วนนี้พร้อมกับประตูได้ถูกรื้อลงจน
หมด คงเหลือแต่ถนนช้างม่อยเพียงอย่างเดียวที่ยังคง
สืบค�ำว่า “ข้างม่อย” มาจนถึงทุกวันนี้

ข้อมูลโบราณคดีท่ีแจ่งศรีภูมิ
ต�ำนานพื้ น เมื อ งกล่ า วว่ า เป็ น จุ ด เริ่ ม ต้ น สร้ า ง
เมืองเชียงใหม่สมัยพญามังราย ต่อมาพญาติโลกราช

โปรดให้ รื้ อ ก�ำแพงเมื อ งบริ เวณนี้ พ.ศ. 2055-2060
พญาเมืองแก้วโปรดให้ก่ออิฐบูรณะก�ำแพงเมือง ช่วง
พ.ศ. 2340-2345 สมัยพระเจ้ากาวิละ ได้บูรณะอีก
ครั้งหนึ่ง
ใน พ.ศ. 2539 กรมศิลปากร ได้ขุดศึกษาทาง
โบราณคดี พบหลักฐานส�ำคัญ คือ แนวก�ำแพงอิฐก่อ
ซ้อนกัน 2 ชั้น วัสดุที่ถูกเผาไหม้จนเป็นชั้นถ่านสีด�ำและ
ฐานโครงสร้าง

ข้อมูลโบราณคดีท่ีแจ่งกู่เรือง
การขุดแต่งขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีเมื่อ พ.ศ.
2539 ได้พบช่องประตูขนาดกว้าง ประมาณ 1 เมตร
จ�ำนวน 2 ช่อง ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของ
แจ่ง และพบว่าแนวก�ำแพงส่วนนีเ้ ป็นก�ำแพงก่ออิฐครอบ
บนแกนดิน

ข้อมูลทางโบราณคดีที่ก�ำแพงดิน
แนวก�ำแพงดินบริเวณนี้อยู่ที่ต�ำบลหายยา อ�ำเภอ

ร่มพยอม 5

เมืองเชียงใหม่ กรมศิลปากรด�ำเนินงานขุดค้นศึกษาแล้ว
เมื่อ พ.ศ. 2539-2540 พบว่า มีการขุดดินจากพื้นที่
โดยรอบขึ้นมาก่อเป็นก�ำแพงดิน บริเวณซึ่งแต่เดิมเคย
เป็นที่อยู่อาศัยของชุมชนล้านนามาก่อน เนื่องจากได้
พบเศษภาชนะดินเผาประเภทเครื่องถ้วยจากแหล่งเตา
ล้านนา เครื่องถ้วยจีน เศษภาชนะดินเผาเนื้อดินแบบ
พื้นเมือง เศษอิฐ เศษถ่าน และกระดูกสัตว์อยู่ในชั้นดิน
สีด�ำใต้ก�ำแพงดิน จากหลักฐานดังกล่าวจึงอาจก�ำหนด
อายุของก�ำแพงดินส่วนนี้ได้ว่าสร้างขึ้นประมาณพุทธ
ศตวรรษที่ 21-22
พ.ศ. 2511 (ค.ศ. 1968) วาระครบคอบ 300 ปี
คริสตจักรที่หนึ่งเชียงใหม่ได้มีการสร้างอาคารโบสถ์ขึ้น
อีกหลังหนึ่ง

วัดชัยศรีภูมิ
พญาแก้วภูตาธิปราชเจ้า หรือพระเมืองแก้ว กษัตริย์
ราชวงศ์มงั ราย โปรดให้สร้างวัดชัยศรีภมู ิ เมือ่ พ.ศ. 2062
ตามต�ำแหน่งศรีเมือง ในคัมภีร์มหาทักษา บริเวณที่ตั้ง
วัดเคยมีต้นนิโครธ ถือเป็นไม้เสื้อเมืองอันเป็นที่มาของ
สิริมงคล ความอุดมสมบูรณ์ และเดชานุภาพ จึงได้ชื่อ
ว่าศรีภูมิ วัดนี้ได้รับการบูรณะเมื่อ พ.ศ. 2380 สมัยเจ้า
หลวงพุทธวงศ์ เรียกกันทั่วไปว่า วัดพันตาเกิ๋น

วัดพันเตา
วัดพันเตา ตามหลักฐานโบราณเขียนว่า “วัดพัน
เตา” มีประวัติตามความเป็นร่วมสมัยกับวัดเจดีย์หลวง
บริเวณที่ตั้งวัดเดิมเป็นเขตสังฆวาสของวัดเจดีย์หลวง วัด
นี้ได้รับการฟื้นฟูตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิละ (พ.ศ. 2349)
เป็นต้นมา ใน พ.ศ. 2418 พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้า
หลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โปรดให้รื้อหอค�ำ(ที่ประทับ)
ของพระเจ้ามโหตรประเทศ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่
5 มาสร้างถวายเป็ยวิหารไม้สักที่งดงามที่สุดในเชียงใหม่

เก่าแก่ที่งดงามมากองค์หนึ่ง ในเชียงใหม่ ส่วนหอธรรม
เป็นถาวรวัตถุที่สร้างขึ้นในช่วงสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี
เมื่อ พ.ศ. 2539

วัดเจดีย์เหลี่ยม
เดิมชื่อวัดกู่ค�ำ พญามังรายสร้างพระสถูปขึ้น ณ
ที่นี้ เพื่อบรรจุอัฐิมเหสีของพระองค์ซึ่งสิ้นพระชนม์ที่
เวียงกุมกาม ราว พ.ศ. 1837 รูปทรงกู่ค�ำเลียนแบบกู่
กุด วัดจามเทวี ล�ำพูน เป็นสี่เหลี่ยม มีซุ้มพระพุทธรูป
ด้านละ 15 องค์ พระเจดีย์ได้รับการซ่อมแซมครั้งใหญ่
เมื่อ พ.ศ. 2451 โดยคหบดีชาวพม่า ท�ำให้ซุ้มพระและ
ลวดลายพรรณพฤกษากลายเป็นศิลปะพม่า แต่รักษารูป
ทรงเจดีย์เหลี่ยมไว้

วัดเกตการาม
วั ด เกตการามเป็ น วั ด เก่ า แก่ ที่ ป ระดิ ษ ฐานของ
พระเกศาธาตุ พระธาตุเจดีย์ที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของนคร
เชียงใหม่ บริเวณท่าน�ำ้ หน้าวัดเรียกว่า ท่าสถานหลวงเคย
ใช้ประกอบพิธีอุปสมบทอุทกเสมาในสมัยพระเมืองเกษ
เกล้า กษัตริย์ราชวงศ์มังราย (ครองราชย์ พ.ศ. 20682081 และ พ.ศ. 2086-2088)
จากศิลาจารึกวัดเกตการามระบุว่า เมื่อพ.ศ. 2121
บูรณะเสร็จ พ.ศ. 2124 โปรดให้มีการฉลองพร้อมกับ
กัลปนาคนถวายเป็นข้าวัดจ�ำนวนมาก
ตามค�ำบอกเล่า วัดนี้เคยเป็นสถานที่ประกอบพิธี
สะเดาะเคราะห์และสรงน�ำ้ ของเจ้าหลวงเชียงใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 บริเวณวัดเกตการามซึ่งตั้งอยู่ริมน�้ำแม่ปิง
เป็นพื้นที่ที่ชาวจีนค้าขายทางเรือนเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่
ใกล้วัด วัดนี้จึงเป็นชุมชนชาวจีนตั้งแต่นั้นสืบมา

วัดแสนฝาง

เดิมชื่อวัดแสนฝัง พญาแสนพู กษัตริย์ราชวงศ์มัง
ราย (ครองราชย์ พ.ศ. 1868-1877) โปรดเกล้าฯ ให้
วัดแสนเมืองมาหลวง (วัดหัวข่วง)
สร้ า งขึ้ น สมั ย เจ้ า ผู ้ ค รองนครวั ด นี้ ไ ด้ รั บ การบู ร ณ
พญาแสนเมืองมา กษัตริย์ราชวงศ์มังราย (พ.ศ. ปฏิสังขรณ์หลายครั้ง เช่น พ.ศ. 2421 พระเจ้าอินทวิช
1928 – 1955) โปรดเกล้าฯ ให้สร้างวัดแสนเมืองมา ยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 6 ถวายเป็นพระ
หลวงในบริเวณเขตพระราชฐาน ซึ่งเป็นพระลานกว้าง วิหารหอค�ำ พร้อมได้สร้าง “อาสนะพระเจ้า” ถวายต่อ
“ข่วงหลวง” จุดที่ตั้งวัดถือเป็นส่วนหัวของข่วง เรียกกัน มาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี พระธิดา โปรดให้สร้าง
ทั่วไปว่าวัดหัวข่วง ได้รับการท�ำนุบ�ำรุงจากกษัตริย์ และ อุโบสถ นอกจากนั้นหลวงโยนการวิจิตรบูรณะพระเจดีย์
เจ้าหลวงสืบต่อมา วัดนีม้ เี จดียท์ รงกลม เป็นโบราณสถาน และกุฏิสงฆ์

6 ร่มพยอม
วัดนี้เป็นวัดที่เจ้าหลวงเชียงใหม่ และ
เจ้านายบุตรหลานได้มาท�ำบุญกุศล และ
สดับพระสัทธรรมเทศนาอยู่เสมอ เดิม
จึ ง มี ศ าลาที่ ป ระทั บ ของเจ้ า หลวงไว้ ใ น
บริเวณวัด

กู่ลาย (วัดพระสิงห์)

หอธัมม์ (วัดพระสิงห์)

เป็ น เจดี ย ์ ท รงปราสาท มี ห ้ า ยอด
ตั้งอยู่หลังวิหารลายค�ำ มีทางเชื่อมจาก
ผนังด้านหลังวิหาร เข้าสู่อุโมงค์ของกู่ลาย
ซึ่ ง เป็ น สถาปั ต ยกรรมแบบดั้ ง เดิ ม ของ
ล้านนา
ต�ำนานพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม่ ก ล่ า วว่ า
กู ่ ล ายมี ม าแต่ โ บราณ พระเมื อ งแก้ ว
กษั ต ริ ย ์ ร าชวงศ์ มั ง ราย (พ.ศ. 20382069) ทรงสร้ า งไว้ เมื่ อ พ.ศ. 2359
พระยาธรรมลังกา เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์
ที่ 2 โปรดให้ซ่อมแซมขุดแต่ง พบของมี
ค่าจ�ำนวนมาก ทรงให้บรรจุไว้ที่เดิม หลัง
จากบูรณะเสร็จแล้วได้มีการเฉลิมฉลอง
อย่างมโหฬาร

หอธัมม์ (วัดพระสิงห์)

พระอุโบสถ (วัดพระสิงห์)

ศาสนสถานที่ ส ร้ า งเพื่ อ เก็ บ รั ก ษา
คัมภีร์ทางพุทธศาสนา พระเจ้ากาวิละ
เจ้าหลวงเชียงใหม่ โปรดให้สร้างเมื่อ พ.ศ.
2354 ได้ รั บ การบู ร ณะครั้ ง ใหญ่ พ.ศ.
2469 ด้วยพระราชศรัทธา ในพระบาท
สมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราว
เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น เลี ย บมณฑลฝ่ า ย
เหนือ
ลักษณะทางสถาปัตยกรรมเป็นหอ
ที่สมส่วนงดงาม มีสองชั้น ชั้นล่างก่ออิฐ
ถื อ ปู น ผนั ง ตกแต่ ง ด้ ว ยประติ มากรรม
ปูนปั้นรูปเทวดา 16 องค์ ในอิริยาบถ
การยื น ที่ แ ตกต่ า งกั น บริ เวณท้ อ งไม้
ประดั บ ด้ ว ยปู น ปั ้ น รู ป สั ต ว์ หิ ม พานต์
อยู ่ ใ นกรอบทรงสี่ เ หลี่ ย มจ�ำนวน 75
ตัว ประกอบด้วย สิงโตจีน มอม สิงห์
เงือก ช้าง กวาง กิเลน ปลา เหมราช

ร่มพยอม 7

คชสีห์ นกยูง เสือ และนรสิงห์ หอไตร ชั้นบนสร้างด้วย
ไม้ ผนังด้านข้างเป็นฝาไม้เข้าลิ้นปิดทึบ มีลวดลายปูนปั้น
ลงรักปิดทองประดับ กระจกเป็นรูปดอกจัน 8 กลีบ
และลายหม้อปูรณฆฎะ เหนือประตูมีซุ้มโขงมีลวดลาย
ปูนปั้นประดับ
หอไตรวัดพระสิงห์ เป็นหอไตรที่งดงามแห่งหนึ่ง
ในเมืองเชียงใหม่ มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ศิลปกรรม
และวัฒนธรรม

วิหารลายค�ำ (วัดพระสิงห์)

ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธสิหงิ ค์ มีจติ รกรรม
ฝาผนัง ผนังด้านซ้ายของพระประธานเป็นเรื่องสังข์
ทอง ด้านขวาเป็นเรื่องสุวรรณหงส์ เป็นผลงานชิ้นเยี่ยม
ที่แสดงถึงชีวิต ความเป็นอยู่ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ของชาวเชียงใหม่
วิหารลายค�ำสร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังราย ได้
รับการท�ำนุบ�ำรุงสืบต่อมาหลายสมัย พ.ศ. 2406 ใน
สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์
ที่ 6 โปรดให้ซ่อมครั้งใหญ่ ต่อมา พ.ศ. 2429 พระเจ้า
อินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 7 โปรดให้
ซ่อมแซมและท�ำบุญฉลองวิหารนี้ กรมศิลปากรได้ซ่อม
วิหารและจิตรกรรมฝาผนังในโอกาสสมโภชเชียงใหม่
700 ปี ใน พ.ศ. 2539

หั ว เสด็ จ พระราชด�ำเนิ น เลี ย บมณฑลฝ่ า ยเหนื อ ได้
พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์เป็นทุนเบื้องต้น โปรด
เกล้าฯ ให้เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 9
ซ่อมพระอุโบสถแล้วเสร็จ พ.ศ. 2472 จึงจัดงานฉลอง
พร้อมกับหอไตร
พ.ศ. 2541-2542 วัดพระสิงห์ร่วมกับกรมศิลปากร
บูรณะในวาระมงคลสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั มี
พระชนมายุครบ 6 รอบ

วัดดวงดี
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ กล่าวถึงวัดดวงดีว่า เมื่อ
พ.ศ. 2304 พระภิกษุวัดนี้ได้รับนิมนต์ให้ขึ้นครองเมือง
เชียงใหม่ ซึ่งเป็นช่วงเวลาสั้น ๆ ที่เชียงใหม่เป็นอิสระ
ก่อนที่พม่าจะกลับเข้ามาปกครองอีกครั้งหนึ่ง (พ.ศ.
2306-2317)
พ.ศ. 2362 สมัยพระยาธรรมลังกา เจ้าหลวง
เชียงใหม่ องค์ที่ 2 ได้มีการบูรณะและฉลองสมโภช
ภายในวัดมีวิหารและหอธรรม ประดับด้วยไม้แกะสลัก
ปิดทองที่สวยงาม

เจดีย์ก่ิว

ความเป็ น มาไม่ พ บเอกสารร่ ว มสมั ย ซึ่ ง
สันนิษฐานว่า ค�ำว่าเจดีย์ มาจากค�ำว่าเจดิยะ คือรอยหรือ
พระอุโบสถ (วัดพระสิงห์)
เครื่องหมาย กิ่ว คือส่วนที่คอด เจดีย์กิ่วจึงหมายถึงพื้นที่
ลักษณะสถาปัตยกรรมเป็นรูปแบบพิเศษแตกต่าง กิว่ คอด สอดคล้องกับลักษณะทางกายภาพ ซึง่ แม่นำ�้ ไหล
กับอุโบสถทั่วไป คือ มีมุขสองด้านตั้งอยู่ทางทิศเหนือ โค้งเข้าหาก�ำแพงเมือง และเป็นจุดใกล้ก�ำแพงเมืองที่สุด
และทิศใต้ ทั้งสองด้านมีซุ้มประตูตกแต่งด้วยลายปูน ต�ำแหน่งนี้อยู่ในแนวเดียวกับก�ำแพงด้านเหนือ ถือเป็น
ปั้นวิจิตรงดงาม ภายในมีมณฑปตั้งอยู่ตรงกลางเป็นที่ เสมือนหลักหมายหนึ่งของการวางผังเมืองในอดีต
ประดิษฐานพระประธาน พื้นที่ในพระอุโบสถจึงแบ่งเป็น
บริเวณนีใ้ นอดีตเคยมีการแข่งขันและพิจารณา
สองส่วนเรียกกันต่อมาว่า อุโบสถสองสงฆ์ สันนิษฐานว่า คดีความโดยใช้วิธีการด�ำน�้ำ ซึ่งนายคาร์ล บอร์ค ชาว
สร้างให้เห็นเป็นคติเลียนแบบสมัยพุทธกาลซึ่งภิกษุณี นอร์เวย์ ได้เห็นเหตุการณ์พิจารณาคดี และบันทึกไว้เมื่อ
ต้องบวชในสงฆ์สองฝ่าย คือบวชในภิกษุณีสงฆ์ก่อนแล้ว พ.ศ. 2425
จึงบวชในภิกษุสงฆ์
นอกเหนือจากตัวอย่างที่ยกมานี้ ยังมีสถานที่อื่นใน
พระอุโบสถเป็นโบราณสถานเก่าแก่ พญาแสนเมือง เชียงใหม่ให้ท่านผู้อ่านได้ไปศึกษาและค้นคว้าในสถาน
มา (พ.ศ. 1828-1944) กษัตริย์ราชวงศ์มังรายสร้างไว้ ที่จริง ซึ่งสามารถดูละเอียดเพิ่มเติมได้ในหนังสือ เพื่อ
และได้ท�ำนุบ�ำรุงโดยสร้างสืบต่อกันมาหลายสมัย พ.ศ. เชียงใหม่ : งานแปลงเมือง = For Chiang Mai : city
2355 พระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 1 พร้อม renovating mission (สรัสวดี อ๋องสกุล และสมโชติ
กับเจ้าอุปราชธรรมลังกาได้ร่วมกันสร่าง พ.ศ. 2360 อ๋องสกุล เพื่อเชียงใหม่ : งานแปลงเมือง = For Chiang
พระยาธรรมลังกาโปรดให้สร้างมณฑปกลางอุโบสถ
Mai : city renovating mission. เชียงใหม่ : วนิดาการ
พ.ศ. 2469 พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ พิมพ์. 2556.)

8 ร่มพยอม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ตั้งอยู่ภายในส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดแสดงและอนุรักษ์เรือนล้าน
นาในรูปแบบต่างๆ ให้กับประชาชนทั่วไปได้ศึกษา ซึ่ง
เรือนแต่ละหลังเป็นเรือนโบราณที่ได้รับการสนับสนุนให้
รื้อย้ายน�ำมาเก็บรักษาไว้ จากหน่วยงานและบุคคลต่างๆ
ที่เห็นคุณค่าและความส�ำคัญของเรือนล้านนา ปัจจุบันมี
เรือนอยู่จ�ำนวน 8 หลังและยุ้งข้าวอีก 3 หลัง

1. อาคารทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวัน
ตก (เรือนลุงคิว)

เป็นอาคารที่มีรูปทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวัน
ตก เรียกว่าแบบโคโลเนียล (Colonial) หรือเรือนใน
ยุคอาณานิคม ได้รับการอนุรักษ์ไว้จากบ้านที่เคยเป็น
ของนายอาเธอร์ ไลออนแนล คิวริเปอล์ (Mr. Arther
Lionel Queripel) สร้างไว้ในราว พ.ศ.2465 ลักษณะ
ของเรือนสร้างตามแบบตะวันตก เป็นอาคารทรงตึกสอง
ชัน้ ใช้อฐิ และปูนเป็นโครงสร้างส่วนพืน้ และเพดานเรือนใช้ไม้

แทน ด้านหน้าอาคารมีระเบียงยาวตลอดทัง้ แนว ซึง่ เป็น
ลักษณะเด่นของเรือนในยุคนี้ ภายในเรือนแบ่งพืน้ ทีใ่ ช้สอย
อย่างเป็นสัดส่วน มีหอ้ งต่างๆ ตามการใช้สอย เช่น ห้องนอน
ห้องนํา้ ห้องครัว ฯลฯ ทางเข้าเรือนชัน้ ล่างเป็นห้องโถงกว้าง
และมีเตาผิงไว้ส�ำหรับให้ความอบอุน่ ในช่วงฤดูหนาว
เรือนหลังนี้ตั้งอยู่ในที่ดินเของนายอาเธอร์ ไลออน
แนล คิวริเปอล์ ตั้งแต่อดีต ภายหลังเมื่อเป็นพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงใช้อาคารหลังนี้เป็นส�ำนักงาน
ของสถาบันวิจัยสังคม และส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ตามล�ำดับ ในปัจจุบันได้ย้ายอาคารส�ำนักงานใหม่ และ
อนุรกั ษ์เรือนลุงคิวไว้ให้เป็นส่วนหนึง่ ของพิพธิ ภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

2. เรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)

เรือนหม่อนตุด เป็นเรือนหลังแรกที่น�ำมาปลูกสร้าง
ไว้ที่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เนื่องด้วย อาจารย์
ศิริชัย นฤมิตรเรขการ ได้ทราบเรื่องการประกาศขาย
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เรือนของหม่อนตุดจาก ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง จึง
ตัดสินใจติดต่อกับเจ้าของเรือน และขอรับการสนับสนุน
งบประมาณการรื้ อ ย้ า ยและปลู ก สร้ า งใหม่ จ ากมู ล
นิ ธิ จุ ม ภฏ-พั น ธุ ์ ทิ พ ย์ ในปี พ.ศ.2536 แล้ ว มอบให้
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นผู้ดูแล นับเป็นจุดเริ่มต้นใน
การอนุรกั ษ์เรือนโบราณล้านนาและจัดตัง้ เป็นพิพธิ ภัณฑ์
ส�ำหรับให้คนทั่วไปได้ศึกษา
เรือนหม่อนตุด เป็นเรือนชาวไทลื้อที่ผสมผสานกับ
เรือนแบบไทยวน โดยกลุ่มชาวไทลื้อจากมณฑลยูนนาน
ตอนใต้ของจีนอพยพมาอยู่ในเชียงใหม่ตั้งแต่อดีต ซึ่งแต่
เดิมเรือนหลังนี้เป็นของ นางตุด ใบสุขันธ์ ชาวไทลื้อบ้าน
เมืองลวง ต�ำบลลวงเหนือ อ�ำเภอดอยสะเก็ด จังหวัด
เชียงใหม่ สร้างเรือนขึน้ เมือ่ พ.ศ.2460 โดย พ่อน้อยหลวง
สามีหม่อนตุดเป็นผู้สร้างขึ้นเอง
เรือนหม่อนตุดเป็นเรือนไม้ขนาดกลางมุงหลังคา
“แป้นเกล็ด” เรือนด้านตะวันออกเป็น “เฮือนนอน”
ส่วนเรือนทีอ่ ยูท่ างด้านตะวันตกคือ “เฮือนไฟ” หรือห้อง
ครัว อยู่ระดับเดียวกับพื้นเรือนนอน ด้านข้างเรือนไฟท�ำ
เป็นระเบียงยาวเชื่อมกับชานหลังเรือน มีบันไดขึ้นเรือน
ทั้งด้านหน้าและหลังเรือน

3. เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)

เรือนอุย๊ ผัด เป็นของ อุย๊ ผัด โพธิทา อยูท่ ตี่ �ำบลป่าพลู
อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ สันนิษฐานว่าตัวเรือน
สร้างขึ้นประมาณ พ.ศ.2460 โดยทาง มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์

อาคารทรงอิทธิพลสถาปัตยกรรมตะวันตก (เรือนลุงคิว)

เรือนไทลื้อ (เรือนหม่อนตุด)

ทิพย์ และ อาจารย์ศิริชัย นฤมิตรเรขการ เห็นถึงความ
ส�ำคัญของการอนุรักษ์เรือนนี้ จึงได้สนับสนุนการรื้อย้าย
จากอ�ำเภอจอมทองมาปลูกไว้ในบริเวณทีต่ งั้ ของส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ.2537
ลักษณะเป็นเรือนกาแลขนาดเล็กยกพื้นสูง ท�ำด้วย
ไม้ทั้งหลัง หลังคามุงด้วย “แป้นเกล็ด” ตัวเรือนมี 2 จั่ว
คือ “เฮือนนอน” ท�ำเป็นจั่วขนาดใหญ่อยู่ทางด้านตะวัน
ออก ส่วน “เฮือนไฟ” มีขนาดเล็กอยู่ทางด้านตะวันตก
ถัดจากชานเข้าไปด้านซ้ายมือมี “ฮ้านนํ้า” โดยสร้างจั่ว
ขวางขนาดเล็กด้านหน้าเรือน

4. เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว)

เรือนหลังนี้เดิมเป็นของอุ๊ยอิ่นและอุ๊ยแก้ว ธาระ
ปัญญา ตั้งอยู่ที่บ้านสันต๊กโต (สันติธรรม) หรือบริเวณ
แจ่งหัวลิน ใกล้ๆกับถนนห้วยแก้ว อ�ำเภอเมือง จังหวัด
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เรือนกาแล (อุ๊ยผัด)

เชียงใหม่ ซึ่งอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ จากคณะวิจิตรศิลป์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ซื้อเรือนหลังนี้ไว้ โดยมีมูลนิธิ
มร. ยาคาซากิ มหาวิทยาลัยเกียวโต เซกะ ประเทศญี่ปุ่น
ได้ให้การสนับสนุนในการอนุรักษ์ แล้วน�ำมาสร้างใหม่
อีกครั้ง ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เมื่อ พ.ศ.2540
เรือนพื้นถิ่นเมืองเหนือ เป็นรูปแบบเรือนของคน
ที่อาศัยใกล้เวียงเชียงใหม่ในยุคหลังสงครามโลกครั้ง
ที่ 2 อย่างธรรมดาตามแบบชาวบ้านทั่วไป มีขนาดเล็ก
กะทัดรัดส�ำหรับครอบครัวเดี่ยว ตัวเรือนยกพื้นไม่สูง
มากเมื่อเทียบกับเรือนล้านนาในยุคก่อน ลักษณะการ
จัดพื้นที่ใช้สอยยังคงมีความคล้ายคลึงกับเรือนยุคก่อน
ซึ่งมี “เติ๋น” อยู่ส่วนกลางของเรือน ท�ำเป็นพื้นยกระดับ
ขึ้นมาจากทางขึ้นหน้าประตู ไม่มีชานโล่งด้านหน้าเรือน
แต่ท�ำฝาไม้ระแนงโปร่งปิดทุกด้านแทน

5. เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)

“เรื อ นพญาปงลั ง กา” ตั้ ง ตามชื่ อ ของผู ้ เ ป็ น ต้ น
ตระกูล สร้างเมื่อ พ.ศ.2439 โดย พ่อน้อยถาและแม่
หน้อย ซึ่งเป็นลูกเขยและลูกสาวของ พญาปงลังกา ต่อ
มาเรือนหลังนี้กลายเป็นมรดกตกทอดไปยัง แม่อุ๊ยค�ำใส
ถาวร ลูกสาวพ่อน้อยถาและแม่หน้อย จนถึงรุ่นหลานใน
ยุคปัจจุบัน คือ คุณจรัส วณีสอน ทายาทรุ่นโหลนของ
พญาปงลังกา คุณพูนสวัสดิ์ ทองประดี และคุณจรัส วณี
สอน ทราบว่าส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มีการอนุรกั ษ์

เรือนพื้นบ้านล้านนา (อุ๊ยแก้ว)

เรือนโบราณ จึงตัดสินใจมอบเรือนหลังนี้ให้ โดยมีมูลนิธิ
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการรื้อถอน
เรือน จากบ้านเลขที่ 769 หมู่ 4 ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ แล้วน�ำมาปลูกสร้างใหม่
ตัวเรือนขนาดใหญ่ปานกลาง ถือเป็นเรือนของผู้มี
ฐานะ สร้างเป็นเรือนขนาดสองจั่วยกพื้นสูง เรือนใหญ่
เป็น “เฮือนนอน” และมี “เติ๋น” เป็นพื้นที่โล่งกว้าง
เปิดฝาผนังด้านเดียวอยู่ด้านหน้าเรือน ส�ำหรับนั่งท�ำงาน
รับรองรับแขกและใช้พักผ่อนในเวลากลางวัน ส่วนเรือน
เล็กทางด้านตะวันออกคือ “เฮือนไฟ” หรือห้องครัว มี
ประตูด้านหน้าออกไปยังชานระเบียงขนาดเล็ก ที่เชื่อม
กับบันไดทางขึ้นเรือน

6. เรือนกาแล (พญาวงศ์)

เรือนพญาวงศ์ เป็นชื่อที่ได้มาจากเจ้าของเรือนคือ
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เรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา)

เรือนกาแล (พญาวงศ์)

พญาวงศ์ นายแคว่นหรือก�ำนันแห่งบ้านสบทา แขวง
ปากบ่อง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน เรือนหลังนี้ปลูก
สร้างโดยลูกเขยของพญาวงศ์ ชื่อว่า พญาอุด ซึ่งเป็น
นายแคว่นบ้านริมปิง ได้สร้างเรือนหลังนี้ให้กับพญา
วงศ์เมื่อประมาณปี พ.ศ.2440 เมื่อพญาวงศ์เสียชีวิตลง
ก็ไม่มีผู้สืบทอดหรืออาศัยอยู่ในบ้านหลังนี้ต่อ จนกระทั่ง
พระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนค�ำ อตฺตสนฺโต) เจ้าอาวาส
วัดพระพุทธบาทตากผ้าและเจ้าคณะอ�ำเภอป่าซางใน
ขณะนั้น ได้พบเห็น จึงได้ติดต่อขอซื้อเรือนแล้วท�ำการ
รื้อย้ายมาปลูกสร้างไว้ที่วัดสุวรรณวิหาร บ้านแม่อาว
ต�ำบลนครเจดีย์ อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ซึ่งท่าน
ก็ เ ป็ น เจ้ า อาวาสของวั ด นี้ ด ้ ว ยอี ก แห่ ง หนึ่ ง จากนั้ น
นายแฮรี่ วอง ชาวสิ ง ค์ โ ปร์ ไ ด้ ซื้ อ ไว้ จนกระทั่ ง ใน
ปี พ.ศ.2541 มู ล นิ ธิ ดร.วิ นิ จ – คุ ณ หญิ ง พรรณี

วินิจนัยภาค ได้สนับสนุนการรื้อถอนและมอบเรือนหลัง
นี้ให้แก่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เรื อ นพญาวงศ์ เป็ น เรื อ นไม้ ห ลั ง คาทรงจั่ ว แฝด
หรือ “สองหลังร่วมพื้น” ยอดจั่วมี “กาแล” เป็นไม้
แกะสลักยื่นเลยจากป้านลมวางไขว้กันอยู่ จึงท�ำให้มีชื่อ
เรียกว่า “เรือนกาแล” ซึ่งเป็นเรือนล้านนาดั้งเดิมที่นิยม
ท�ำในช่วงประมาณ 100 ปีที่แล้ว ลักษณะการแบ่งพื้นที่
ใช้สอยเป็นแบบล้านนาโบราณ ที่มีชานโล่ง เติ๋น เรือน
นอน และเรือนไฟ (ห้องครัว)

7. เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)

เดิมเป็นเรือนของ หลวงอนุสารสุนทรและนางค�ำ
เที่ยง ชุติมา ที่สร้างให้กับบุตรชาย คือ นายแพทย์ยงค์
ชุติมา เมื่อประมาณปี พ.ศ.2467 เดิมตั้งอยู่บริเวณ
ตลาดอนุสารสุนทร ถนนช้างคลาน ในความครอบครอง
ของบริษัทสุเทพ จ�ำกัด ต่อมาทายาทได้มอบเรือนให้แก่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้
ให้การสนับสนุนการอนุรักษ์และน�ำมาสร้างขึ้นใหม่อีก
ครั้งเมื่อ พ.ศ.2547
มี ลั ก ษณะเป็ น เรื อ นไม้ ข นาดใหญ่ จ�ำนวนสองชั้ น
เป็นรูปแบบเรือนของคหบดีหรือผู้มีฐานะนิยมสร้างขึ้น
ในช่วงสมัยที่ยังคงได้รับอิทธิพลด้านสถาปัตยกรรมแบบ
ตะวันตก เกิดเป็นรูปแบบที่มีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมในยุคโคโลเนียลกับเรือนพื้นถิ่นล้านนา
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เรือนทรงปั้นหยา (อนุสารสุนทร)

เรือนพื้นถิ่นแม่แตง

หลองข้าวป่าซาง

ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)

หลองข้าวสารภี
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8. เรือนพื้นถิ่นแม่แตง

เรือนพื้นถิ่นแม่แตงปลูกสร้างครั้งแรกประมาณปี
พ.ศ.2460 ที่บ้านป่าไผ่ ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่
เดิมเป็นเรือนของ พ่อน้อยปิง แล้วตกทอดมาถึง นาง
ขาล ตาค�ำ จากนั้นได้ย้ายมาปลูกสร้างไว้ที่ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมเมื่อปี พ.ศ.2551 โดยการสนับสนุนจาก
หลายองค์กร
เป็นเรือนพืน้ ถิน่ ทีม่ รี ปู แบบการใช้งานของครอบครัว
ในชนบท ตัวเรือนเป็นแบบจั่วแฝดยกพื้นสูงสร้างด้วย
ไม้เนื้อแข็งทั้งหลัง ขนาดเรือนกะทัดรัด จัดสรรพื้นที่
ใช้สอยภายในได้อย่างกลมกลืนกับชีวิตประจ�ำวัน มีพื้น
ที่เติ๋น ห้องนอน 2 ห้อง และครัวไฟหลังเรือนที่เชื่อมด้วย
ระเบียงทางเดินด้านข้างเรือน

9. ยุ้งข้าวเรือนกาแลพญาวงศ์ (เลาหวัฒน์)

ยุ้งข้าวของเรือนกาแล (พญาวงศ์) น�ำมาปลูกสร้าง
ใหม่พร้อมกันกับเรือนโดยได้รบั การสนับสนุนการอนุรกั ษ์
จาก คุณแจ่มจิตต์ เลาหวัฒน์ และครอบครัว และรื้อย้าย
มาปลูกขึ้น ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2542
ยุ้งข้าวหรือหลองข้าวเป็นองค์ประกอบส�ำคัญที่อยู่
คู่กับเรือนของชาวล้านนา สร้างจากไม้ทั้งหลัง ใช้ส�ำหรับ
เก็บข้าวเปลือกไว้กนิ ได้ตลอดปี หลองข้าวของเรือนกาแล
ยกพื้นสูงจั่วเดียว ท�ำหลังคาซ้อนเป็นสองระนาบ หลังคา
ส่วนบนเป็นจั่วสูงชันรองรับด้วยหลังคาปีกนกที่ยื่นออก
มาคลุมตัวเรือนหลองข้าว การตั้งเสาจะวางเรียงกันเป็น
คู่แล้วสอบเข้าหากันเพื่อให้รับนํ้าหนักได้ดี โครงสร้าง
หลองข้าวเหมือนกับเรือนพักอาศัยแต่ไม่มีบันได

10. หลองข้าวสารภี

หลองข้ า งหลั ง นี้ ส ร้ า งขึ้ น เมื่ อ ประมาณปี พ.ศ.
2450 เจ้าของคือ พ่อโต (เศรษฐี) ต่อมาในปี พ.ศ.2551
Professor Dr. Hans Langholz และภรรยา Dr. Med.
Dr. Phil Agnes Langholz ได้ให้การสนับสนุนในการ
เคลื่อนย้ายหลองข้าวหลังนี้มาไว้ที่ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
หลองข้าวสารภีเป็นอาคารไม้ขนาดกลาง ใต้ถุน
สู ง พอประมาณ ใช้ วิ ธี ก ารสร้ า งแบบโบราณ โดยท�ำ
โครงสร้างหลังคาใช้วิธีเจาะเพื่อเข้าเดือยปลายเสา แล้ว
เจาะช่ องกลางเสาสอดไม้แวง(รอด) ทะลุส่ว นที่เป็น

หลังคาจั่วลาดต�่ำ ตัวเรือนตีไม้ปิดทึบเป็นห้องเอาไว้เก็บ
ข้าว ล้อมรอบด้วยระเบียงชั้นนอก
ขณะนี้พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาก�ำลังด�ำเนิน
การขนย้ายและปลูกสร้างหลองข้าวใหม่อีก 1 หลัง โดย
ได้รบั การบริจาคจาก คุณโสภา เมืองกระจ่าง (นันทขว้าง)
ซึ่งเป็นหลองข้าวของตระกูลนันทขว้าง ที่อยู่ในอ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน โดยได้รบั การสนับสนุนงบประมาณ
ในการขนย้ า ยและก่ อ สร้ า งใหม่ โ ดยมหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการจัด
ภูมิทัศน์โดยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

11. หลองข้าวป่าซาง(นันทขว้าง)

เป็นหลองข้าวขนาดใหญ่ ประเมินอายุตามรูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมประมาณ 150-170 ปี รูปแบบหลอง
ข้าวมีความพิเศษทีห่ น้าจัว่ เป็นรูปนกยูง ซึง่ ไม่พบรูปแบบ
นี้ในล้านนา แต่จะนิยมท�ำในเมืองเชียงรุ่ง สิบสองพันนา
หลองข้าวป่าซาง ได้รับการบริจาคจากคุณโสภา
เมืองกระจ่าง(นันทขว้าง) ซึ่งเป็นหลองข้าวของตระกูล
นันทขว้าง ที่อยู่ในต�ำบลป่าซาง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัด
ล�ำพูน โดยเคลื่อนย้ายและน�ำมาก่อสร้างใหม่ ในพื้นที่
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ปี พ.ศ. 2560 ซึ่งได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณในการขนย้ายและก่อสร้างใหม่
โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบ
ประมาณในการจัดภูมิทัศน์โดยมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์

เอกสารอ้างอิง

ฐาปนี ย ์ เครื อ ระยา. เรื อ นล้ า นนากั บ วิ ถี ชี วิ ต .
เชียงใหม่ : ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่, 2554.
เฉลียว ปิยะชน. เรือนกาแล . เชียงใหม่ : ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2537.
ลมูล จันทน์หอม. ประเพณี ค วามเชื่ อการปลู ก
เรือนในล้านนาและเรือนกาแล. เชียงใหม่ : โรงพิมพ์
มิ่งเมือง, 2547.
สนัน่ ธรรมธิ. พิธกี รรมและความเชือ่ การปลูกเรือน
ล้านนา. เชียงใหม่ : สุเทพการพิมพ์, 2550.
สุภาพร นาคบัลลังก์, บรรณาธิการ. พิพธิ ภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา. เชียงใหม่ : ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2549.

14 ร่มพยอม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิต:
บ้านเขา บ้านเรา

เรื่อง : วิลาวัณย์ เศวตเศรนี 1

เรือนที่พักอาศัยพื้นถิ่นและสิ่งปลูกสร้างของแต่ละ
ชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะอยู่ในแถบทวีปใดในโลก ก็เป็นสิ่งที่
สะท้อนบ่งบอกถึงวัฒนธรรม ประเพณี และความเชื่อ
ซึ่งหลอมรวมส่งผลถึงวิถีชีวิตประจ�ำวันของผู้อยู่อาศัย
และจากปัจจัยทางภูมิอากาศและสภาพแวดล้อม ได้
ก่อให้เกิดภูมิปัญญา และลักษณะทางวัฒนธรรมที่แตก
ต่างกันไป
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง (Outdoor /Open Air
Museum) ในรูปลักษณะจ�ำลองฉากหมู่บ้าน (Village
Setting) จึงเป็นสถานที่ซึ่งแสดงคุณลักษณะที่แตกต่าง
กันนี้ท่ามกลางอาณาบริเวณกว้างใหญ่ โดยการรวบรวม
เรือนพักอาศัยและสิ่งประดิษฐ์ที่เกี่ยวข้องกับความเป็น
อยู่ เช่น อุปกรณ์ทางการเกษตร อุปกรณ์การผลิตอาหาร
ของครัวเรือน ข้าวของเครื่องใช้ไม้สอยที่ใช้ในความเป็น
อยู่พื้นฐานตั้งแต่พระอาทิตย์ขึ้นจนตะวันลับขอบฟ้า น�ำ
มาเก็บรักษาไว้ซึ่งล้วนแล้วแต่มีความน่าสนใจให้ผู้เข้า

ฟาร์มปศุสัตว์ ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งสตูว์บิงค์
Open Air House Museum Stubing (ภาพ:วิลาวัณย์)

เยี่ยมชมได้เห็น เรียนรู้ถึงความเป็นมา ความเป็นอยู่วิถี
ชีวิตของชุมชนบรรพบุรุษผู้สร้างเมืองสร้างประเทศใน
อดีต
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง จึงเป็นพื้นที่จัดแสดงที่สร้าง
บรรยากาศให้เป็นพิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)
สามารถน�ำเรือนอาศัยและสิ่งปลูกสร้างที่ได้รื้อถอนจาก
แหล่งอาศัยเดิมมาปลูกสร้างขึ้นใหม่ (Ttranslocation)
โดยพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแห่งแรกเกิดขึ้นในประเทศแถบ
สแกนดิเนเวีย ต่อมาแนวคิดเรื่องพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ได้แพร่กระจายไปทั่วทวีปยุโรปและทวีปอเมริกาเหนือ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้งรู้จักกันในหลายชื่อ เช่น พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต หรือ พิพิธภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง หรือ พิพิธภัณฑ์
พื้นบ้าน โดยจุดเด่นที่ส�ำคัญคือจะเน้นที่ข้อมูลความรู้
ด้านวัฒนธรรม และกิจกรรมของชุมชนดั้งเดิมนั้น
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตเป็นลักษณะเฉพาะอย่างหนึ่งของ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง เน้นที่มีบุคคลหรือจ�ำลองผู้คนใน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อำ�นวยการสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์ประจำ� ภาคศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เรือนพื้นถิ่น ในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สตูว์บิงค์
Open Air House Museum Stubing (ภาพ:วิลาวัณย์)

บริเวณนั้น โดยให้มีการแต่งกายและการแสดง (Interpretation) ในลักษณะของยุคสมัยดั้งเดิม เสมือน
ผู ้ เข้ า ชมได้ ย ้ อ นยุ ค เข้ า ไปอยู ่ ใ นเหตุ การณ์ แ ละสภาพ
ความเป็นอยู่ในยุคนั้นๆ ไปด้วยกัน ผู้คนที่อยู่นั้นจะ
จินตนาการเรื่องความประพฤติ และปฏิบัติตัวราวกับว่า
เป็นคนที่พักอาศัยในยุคอดีต โดยมีจุดประสงค์เพื่อแสดง
วัฒนธรรมสมัยก่อนให้กบั ผูช้ มในยุคปัจจุบนั ได้เห็นและมี
ประสบการณ์ร่วมกัน
การเรียกชือ่ ของพิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้ง และพิพธิ ภัณฑ์
มีชีวิต ทั้งสองรูปแบบนี้สามารถสลับเรียกกันได้ โดยจุด
หมายเหมือนกันคือ เน้นการแสดงออกของวัฒนธรรม สิง่
แวดล้อม และประวัติศาสตร์ โดยจุดแตกต่างในแนวคิด
ของการตั้งชื่อคือ พิพิธภัณฑ์มีชีวิตจะเน้นการมีคนและ
กิจกรรมของชุมชนเป็นส่วนประกอบมากกว่า พิพธิ ภัณฑ์
กลางแจ้ ง ซึ่ ง จะเน้ น สิ่ ง ก่ อ สร้ า งและอาคารมากกว่ า
อย่ า งไรก็ ต ามพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต บางแห่ ง ยั ง มี ก ารเน้ น
ส่วนประกอบโครงสร้างและอาคารเป็นส่วนส�ำคัญ เช่น

เดียวกับพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งบางแห่ง ก็มีการเน้นเรื่อง
กิจกรรมของผู้คนเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามเป้าหมาย
หลักของพิพิธภัณฑ์มีชีวิตคือเพื่อแสดงให้นักท่องเที่ยว
สามารถเข้าชมและเรียนรู้วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ผ่านประสาทสัมผัสทางกายภาพถึงแม้อาจจะมีข้อมูล
เชิ ง ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ค ลาดเคลื่ อ นไม่ เ ที่ ย งตรงเหมื อ น
ข้อมูลจากการบันทึก ด้วยขึ้นอยู่กับการตีความและการ
ถ่ายทอดเหตุการณ์จ�ำลองนั้นๆ
ในทวี ป อเมริ ก าเหนื อ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ก ลางแจ้ ง จะ
นิยมเรียกว่า พิพิธภัณฑ์มีชีวิต (Living Museum)โดย
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตแห่งแรกตั้งอยู่ที่หมู่บ้านกรีนฟิลด์ รัฐ
มิชิแกน (Greenfield Village, MichiganState) ก่อ
ตั้ ง โดยนายเฮนรี่ ฟอร์ ด (Henry Ford)เมื่ อ ช่ ว งระ
หว่างปีค.ศ.1927-1933 โดยมีจุดประสงค์เพื่อท�ำเป็น
พิพิธภัณฑ์เก็บรักษาสมบัติการประดิษฐ์คิดค้นและของ
อันมีคุณค่าเชิงประวัติศาสตร์ส�ำคัญของตนไว้ให้คนรุ่น
หลังได้เห็นและรู้จัก เพื่อจะได้เกิดความภาคภูมิใจ
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กิจกรรมเทศกาลในพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (ที่มา http://styriarte.com/en/events/tanz-welt-reise/)

เตาเผา( Klin)ไม้ส�ำหรับเผาท�ำถ่าน.

ฝาไม้แกะสลักระเบียงบ้าน

เรือนเก็บอุปกรณ์การเกษตรและอุปกรณ์เส้นเชือกหลายประเภท
(ภาพ:วิลาวัณย์)
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น�้ำจากล�ำซุงไว้เลี้ยงสัตว์

บรรยากาศภายในห้องของบ้าน

อุปกรณ์ส�ำหรับบดผลไม้ท�ำเหล้า
(ภาพ:วิลาวัณย์)

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต ของยุ โ รปเน้ น การเก็ บ รั ก ษา
รูปลักษณ์ของอาคารและสิ่งก่อสร้าง ซึ่งมักจะต่างจาก
พิพิธภัณฑ์มีชีวิตของทวีปอเมริกาเหนือชึ่งเน้นลักษณะ
เฉพาะที่ คื อ การคงไว้ ซึ่ ง วั ฒ นธรรม ธรรมชาติ และ
ประวัติศาสตร์ของพื้นที่ไว้ เป็นส�ำคัญ
นึกย้อนคิดถึงประสบการณ์การท่องเทีย่ วของตนเอง
ผู้เขียนก็ได้เคยมีโอกาสไปเที่ยวชมพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง
ในแถบยุโรปเมื่อสิบกว่าปีมาแล้ว พิพิธภัณฑ์ที่ว่านี้เป็น
แหล่งรวบรวมเก็บรักษาเรือนอาศัยแบบวิถีชนบทของ
ชาวออสเตรีย หรือจะเรียกได้ว่าเก็บรักษาอาคารบ้าน
เรือนแบบชีวิตชนบทจากทั่วทุกเขตในประเทศออสเตรีย
(Austria หรือเรียกตามภาษาออสเตรียนว่า Österreich)
โดยได้ร้ือและขนย้ายเรือนมาปลูกสร้างใหม่ในสภาพเดิม
ด้วยเทคนิคดั้งเดิมในบริเวณพื้นที่กว้างใหญ่ประมาณ 60
เฮคเตอร์ (hectare) พื้นที่จัดแสดงเป็นหุบเขาซึ่งเต็มไป
ด้วยป่าไม้มีแม่น�้ำมัวร์(Mur) ไหลผ่านพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณกลางแจ้งแห่งนี้มีชื่อเรียกว่าฉตูว์บิง (Austrian
Open-Air Museum Stübing) ซึ่งตั้งอยู่ในเขตของ
เมืองกราซ (Gaz) ประเทศออสเตรีย นั่งรถออกไปจาก
เมื อ งไม่ ไ กลนั ก บริ เวณทางเข้ า จะมี ป้ า ยแผนผั ง และ
ตัวเลขก�ำกับบอกต�ำแหน่งและจุดบอกทิศทางให้เดิน
เที่ยวชมบ้านพื้นถิ่นอาศัย รวมทั้งสิ่งปลูกสร้าง อาคารไม้
คอกปศุสัตว์ โรงนา อุตสาหกรรมครัวเรือนต่างๆ พื้นที่
เกษตรกรรม สวนครัวงานหัตถกรรมร้านค้าย่อย และ
ห้องเรียนของโรงเรียนชนบทห่างไกล
การเดินชมในพิพิธภัณฑ์ฉตูว์บิงนี้ เหมือนกับว่า
เราได้เดินท่ามกลางทัศนียภาพงดงามดั่งจินตนาการ
ข้ามหุบเขาจากทิศตะวันออกสู่ตะวันตกของประเทศ
ออสเตรีย เทีย่ วแวะชมบ้านเรือนอาศัยโรงนาแบบโบราณ
ส�ำรวจเครื่องมือเครื่องไม้ที่ใช้ในการก่อสร้างอาคารไม้
ที่พักอาศัยของแต่ละภาคเห็นผู้คนแต่งตัวและใช้ชีวิตใน
อดีต ให้เราได้รู้สึกเหมือนเราเข้าไปในเยี่ยมบ้านคนยุค
นั้นจริงๆ เดินเข้าไปชมห้องครัว (Rauchkuchl-Smoke
Kitchen) อุปกรณ์ในครัวเรือน การค้นคิดท�ำเตาเผา
(Kiln) จากการสุมวางเรียงไม้เป็นรูปเตาเผาเพื่อท�ำถ่าน
เครื่องอุปกรณ์บดผลไม้ (Die Obstwalze - Wine
Press) มีลักษณะเหมือนเครื่องมือหมุนโม่แป้งขนาด
ใหญ่แต่อุปกรณ์นี้ไว้ใช้บดผลไม้เพื่อน�ำไปหมักในถังไม้
ในโรงท�ำเหล้าองุ่นข้าวของเครื่องใช้เหล่านี้ได้สะท้อนถึง
ภูมิปัญญาท้องถิ่นแต่เดิม
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ผู้หญิงนั่งถักผ้าลูกไม้

ความสนุกและความสมบูรณ์ในการเดินเยี่ยมชม
กลุ่มอาคารเรือนโบราณที่พักอาศัยในพิพิธภัณฑ์กลาง
แจ้งนี้ น่าจะเนื่องด้วยการได้เห็นกิจกรรมการมีชีวิตเป็น
หลักส�ำคัญท�ำให้ผู้เยี่ยมชมได้มีประสบการณ์เรียนรู้และ
ได้สัมผัสจริง บางบ้านที่ได้เดินเข้าไปในห้องนอน ห้อง
ครัว เข้าไปแล้วเหมือนกับห้องนั้นๆ มีคนอาศัยอยู่เป็น
ประจ�ำเพียงแต่ช่วงเวลาที่เข้าไปในบ้านนั้น บังเอิญว่า
เจ้าของบ้านออกไปท�ำงานที่ในฟาร์มยังไม่กลับเข้าบ้าน
ร่องรอยการจัดวางของใช้เป็นธรรมชาติ สามารถหยิบ
จับมาใช้ได้เลย ไม่ได้ท�ำเป็นการจัดวางเพื่อการแสดง
ของ (Display) หรือจัดแบบนิทรรศการ (Exhibition)
เช่นที่เคยเห็นมา บริเวณริมหน้าต่างบ้าน และหลังบ้าน
ในสวนจะมีปลูกไม้ดอก พืชผักสมุนไพร และคอกปศุสตั ว์

แผนที่อธิบายต�ำแหน่ง บ้านแต่ละหลังในพิพิธภัณฑ์เรือนกลางแจ้งสตูว์บิงค์

บรรยากาศในห้องครัวเรือน

หน้าร้านค้าในหมู่บ้าน (ภาพ:วิลาวัณย์)
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สวนครัว และพืชสมุนไพรหลังบ้าน

ที่มีกองหญ้าและน�้ำไว้ให้ม้าและวัวดื่มกิน อุปกรณ์เครื่อง
มือที่เก็บสะสมจ�ำนวนกว่าร้อยชนิดวางประกอบกับตัว
อาคารปลูกสร้างได้อย่างกลมกลืน ราวกับมันได้อยู่เช่น
นี้มาช้านานแล้ว มีเครื่องเรือนที่ตกแต่งในบ้าน มีแจกัน
ที่มีดอกไม้ซึ่งเก็บจากสวนหลังบ้านนั้นเอง มองไปในทุ่ง
หญ้าจะเห็นแกะและแพะเล็มกินหญ้า ตามเรือนบางหลัง
จะมีชา่ งแกะสลักไม้ ช่างท�ำเส้นเชือก มีการตากหญ้าแห้ง
ไว้ส�ำหรับมุงหลังคา มีแม่บ้านนั่งสานตะกร้า ท�ำงานอยู่
กับเครื่องปั่นด้าย ถักทอลูกไม้ เย็บปักถักร้อย มีผู้ชาย
ก�ำลังรีดนมวัว มีการท�ำเนยแข็งกิจกรรมหลากหลาย
เหล่านีท้ �ำให้การเดินเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์มชี วี ติ ในวันเดียว
แต่เท่ากับเราได้เข้าไปชมหมูบ่ า้ นหลายแห่งโดยไม่ตอ้ งใช้
เวลานานในการเดินทางเข้าไปในหมู่บ้านอันไกลโพ้นยัง
ได้ความเพลิดเพลินผจญภัยไปกับวิถีแบบเกษตรกรรม
ของชาวยุโรปที่ต่างจากวิถีชีวิตของเรา มีบริเวณไว้ให้
ผูค้ นทีม่ าเทีย่ วได้นงั่ พักผ่อน จุดบริการเครือ่ งดืม่ และอบ
ขนมปังด้วยเตาอบโบราณหอมกรุ่น มีนักดนตรีบรรเลง
เพลงกล่อมด้วยเครือ่ งดนตรีทอ้ งถิน่ สร้างบรรยากาศทาง
วัฒนธรรมครบด้วย รูปรสกลิ่นเสียงและสัมผัส
จุดบริการอาหารและเครื่องดื่มและที่นั่งพัก (ภาพ:วิลาวัณย์)
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บรรยากาศ กิจกรรมการละเล่นส�ำหรับเด็ก กิจกรรมสอนเด็กเรียนรู้วัฒนธรรมการท�ำขนมในพิมพ์ขนม และแผนที่เรือนต่างๆ
ของพิพิธภัณฑ์หมู่บ้านนัมซานฮันอก เมืองโซล เกาหลีใต้ (ภาพ:วิลาวัณย์)

ร่มพยอม 21

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณมี ชี วิ ต ลั ก ษณะใกล้ เ คี ย ง
กันนี้ในแถบเอเชียที่ผู้เขียนได้เคยไปเยี่ยมชมมีอยู่สอง
แห่งแห่งแรกมีชื่อเรียกว่าหมู่บ้านพื้นถิ่นนัมซานฮันอก
(NamsangolHanok Village) ตั้งอยู่ในกลางเมืองกรุง
โซล (Seoul) สาธารณรัฐเกาหลี (Korea) หรือเกาหลีใต้
และอีกแห่งเรียกว่า พิพิธภัณฑ์เรือนพื้นถิ่นกลางแจ้งมิน
คาเอนของญี่ปุ่น(Nihon MinkaenJapan Open-Air
Folk House Museum) ซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโตเกียว
(Tokyo) ทั้งสองแห่งนี้มีการรวบรวมเก็บรักษาเรือน
อาศัย และอาคารปลูกสร้างดั้งเดิมของท้องถิ่นจากทั่ว
ภูมิภาคของประเทศของตนและมาท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งเรือนพื้นถิ่น โดยมีจุดหลักที่เน้นกิจกรรมให้กับ
เด็กและผูใ้ หญ่ ตามวิถชี วี ติ ของผูค้ นในหมูบ่ า้ นและชุมชน
บรรยากาศเรือนโบราณ ภายนอกภายในตัวเรือนนั่งเฝ้าสุมไฟเพื่อความอุ่น
กิจกรรมการย้อมผ้าคราม (indigo dying) ของพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งเรือนพื้นถิ่นมินคาเอน ญี่ปุ่น
(ภาพ:วิลาวัณย์)
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บรรยากาศกิจกรรมส�ำหรับเด็กๆเรียนรู้วิถีชีวิตของกลุ่มชนชาติพันธ์ต่างๆของชาวล้านนาโครงการพิพิธภัณฑ์มีชีวิตวิถีชีวิตล้านนา แอ่วเฮือนเยือน
ผญ๋า หมู่บ้านล้านนาของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ปีพ.ศ.2555-2559
(ภาพ: ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ร่มพยอม 23

กิจกรรมการสาธิตและฝึกปฏิบัติการตีข้าว การทอผ้า และงานจักสาน

การที่ ไ ด้ มี โ อกาสไปเห็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ มี ชี วิ ต ทั้ ง ของ
ยุโรปและเอเชีย “บ้านเขา - บ้านเรา”ท�ำให้ได้เห็นความ
คล้าย ความต่าง บ่งบอกจิตวิญญาณ และภูมิปัญญาของ
ผู้คนที่ต่างสภาพแวดล้อม ภูมิอากาศ และวัฒนธรรม นับ
เป็นจุดดึงดูดที่ท�ำให้เรือนเก่าแห่งอดีตที่ไม่มีสีสัน กลับมี
ความสดใส มีเสน่ห์ในการเดินเที่ยวชมตามความสนใจ
ที่อยากจะค้นหา ผู้เขียนเองต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งแปลก
ใหม่ทไี่ ด้เห็น พิพธิ ภัณฑ์กลางแจ้งเรือนพืน้ ถิน่ เหล่านี้ เป็น
ไปตามค�ำนิยามที่กล่าวมาข้างต้นของค�ำว่า พิพิธภัณฑ์
มีชีวิตได้อย่างสนิทใจ การที่ได้เห็น “บ้านเขา” จึงท�ำให้
อยากที่ จ ะเห็ น กลุ ่ ม พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาที่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. “บ้านเรา” เองนีม้ ชี วี ติ
ด้วยกิจกรรมต่างๆ ของผู้คนชาวล้านนาผู้เป็นเจ้าของ
เรื อ นต่ า งๆ เรื อ นพั ก อาศั ย หนึ่ ง ในปั จ จั ย สี่ นี้ ส ามารถ
ถ่ายทอด บอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวิตประจ�ำวันของผู้คน
ประเพณี ความเชื่อ ศิลปะและวัฒนธรรมที่มีพัฒนาการ
เรื่อยมาตั้งแต่ครั้งอดีตจนปัจจุบัน จึงเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เกิดโครงการ: พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิต : วิถีชีวิต
ล้านนา “แอ่วเฮือนเยือนผญ๋า”ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ตั้งแต่ปีพ.ศ. 2555อย่างต่อเนื่องแต่นั้นมา
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พระเจ้าไม้
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

คติ เ กี่ ย วกั บ ไม้ ม งคลที่ น�ำมาสร้ า งพระเจ้ า นั้ น
พระเจ้ า ไม้ หมายถึ ง พระพุ ท ธรู ป ที่ แ กะจากไม้
ชนิดต่าง ๆ ตามความเชื่อ ซึ่งโดยทั่วไปแกะขึ้นจากไม้ บางส่ ว นได้ รั บ ความเชื่ อ มาจากไม้ โ พธิ ฤ กษ์ คื อ ไม้ ที่
ท่อนเดียวชนิดเดียว แต่บางองค์แกะจากไม้หลายชนิด พระพุ ท ธเจ้ า ทุ ก พระองค์ ป ระทั บ ใต้ ร ่ ม ไม้ นั้ น ๆ ใน
การตรัสรู้ อย่างที่ปรากฏต�ำนานมูลศาสนา ได้แก่ ไม้
ประกอบกัน
ทองกวาว ไม้แคฝอย ไม้ไทร ไม้บุนนาค ไม้มะเกลือ ไม้
ไม้สร้างพระเจ้า
มะเดื่อ ไม้สะเดา ไม้จ�ำปา ไม้ฝาง เป็นต้น
จากการศึกษาของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรี
พระเจ้าไม้ที่มีขนาดใหญ่บางองค์มีชื่อเสียงเป็นที่
ป่าซาง แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
เคารพศรัทธา เช่น พระเจ้าที่สร้างด้วยไม้สัก คือ พระ
วิทยาเขตเชียงใหม่ พบว่าไม้ที่นิยมน�ำมาสร้างเป็นเป็น
พุทธนเรศวร์สักชัยไพรีพินาศ วัดบุพพาราม อ�ำเภอเมือง
พระพุทธรูปหรือพระเจ้านัน้ โดยทัว่ ไปเห็นจะได้แก่ ไม้สกั
จังหวัดเชียงใหม่ พระเจ้าทีส่ ร้างด้วยไม้สะเดา คือ พระเจ้า
ไม้สะหรี (โพธิ์) ไม้สะเลียม (สะเดา) ไม้แก่จันทน์ (จันทน์
สะเลียมหวาน วัดพระธาตุศรีจอมทอง อ�ำเภอจอมทอง
หอม) เป็นต้น นอกจากนี้ยังพบว่ามีไม้ชนิดอื่น ๆ อีก เช่น
จังหวัดเชียงใหม่ และพระเจ้าแก่นจันทน์ วัดเจ็ดยอด
ไม้แก้ว (พิกุล) ไม้จ�ำปา ไม้จ�ำปี ไม้เดื่อปล่อง เดื่อเกลี้ยง
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ไม้ประดู่ ไม้แดง ไม้ซ้อ ไม้ขนุน เป็นอาทิ
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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โดยปกติแล้ว พระเจ้าไม้ขนาดใหญ่ มักเป็นพระเจ้า
ของเจ้าภาพระดับผู้มีอ�ำนาจหรือคนหมู่มากระดับชุมชน
แต่ที่มีโดยทั่วไปมักเป็นพระเจ้าขนาดเล็กแกะจากไม้
ท่อนเดียวมีทั้งหมด ๔ อิริยาบถ คือ พระเจ้ายืน พระเจ้า
เดิน พระเจ้านอน และพระเจ้านั่ง ที่ปรากฏมากที่สุด คือ
พระเจ้านั่ง ซึ่งมี ๒ ปาง คือ ปางสมาธิและปางชนะมาร
ปางชนะมารมีจ�ำนวนมากที่สุด ส่วนมากอายุประมาณ
๗๐ – ๑๕๐ ปี สร้างถวายวัดเพื่อหวังอานิสงส์และสืบ
ต่ออายุพระศาสนา
ส่วนพระเจ้าที่แกะจากไม้หลายชนิดประกอบกัน
เป็นองค์พระ มักเป็นพระเจ้าไม้ประจ�ำชะตาปีเกิด สร้าง
ขึ้นเพื่อเอาไว้สักการบูชาหวังความเป็นสิริมงคล พระเจ้า
ไม้ประเภทนี้ มีต�ำราในการสร้าง อย่างที่ ศรีเลา เกษ

พรหม ปริวรรตจากคัมภีร์ใบลานวัดแม่ต�๋ำ ต�ำบลท่าก๊อ
อ�ำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ว่า
“...ที่น้ีจักกล่าวอุปเทสอันจักสร้างแปลงยังพุทธ
รูปเจ้าหื้อวุฑฒิจ�ำเริญแลอยู่ดีมีสุข...หื้อมีเครื่องปูชา
มีข้าวตอกดอกไม้ไปปูชาเอาไม้เดื่อปล่อง ขอจิ่มไม้
เดื่อปล่องนั้นด้วยค�ำปราถนามักแห่งตน แล้วเอามา
ตากแห้งไว้ แล้วสลักแปลงพุทธรูปเจ้า แล้วลงโขง
ชะตาใส่ในแผ่นเงิน...ขดพันแผ่นเงิน...เข้าใส่ในกลวง
พระเจ้า...เอาไม้มว่ งพระญายอมาแปลงเป็นจิกโมลีตดิ
ปลายบน...ไม้หนุนมาแปลงเป็นแท่น ...ไม้ทันเป็นแขน
ขวา ไม้หมากเป็นแขนซ้าย ...แล้วฝังนาํ้ รักหือ้ หมัน้ ...”
ความว่า ณ ที่นี้จะขอกล่าวอุปเทศแห่งการสร้าง
พระพุทธรูปอันจะท�ำให้เกิดความสุขความเจริญ ให้น�ำ
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ข้าวตอกดอกไม้ไปท�ำพิธพี ลีเอาไม้มะเดือ่ ปล่องด้วยค�ำตัง้
ความปรารถนา น�ำมาตากแห้งไว้แล้วแกะเป็นพระพุทธ
รูป ผูกดวงชะตาลงในแผ่นเงินม้วนใส่ในโพรงขององค์
พระ เอาไม้มะม่วงพระญายอมาท�ำเป็นโมลี ไม้ขนุนท�ำ
เป็นแท่นบัลลังก์ ไม้พทุ ราเป็นแขนขวา ไม้หมากเป็นแขน
ซ้าย ใช้นํ้ายางรักเชื่อมรอยให้สนิทแน่น

การสร้างพระเจ้าไม้

ต�ำราของวัดแม่ต�๋ำ กล่าวถึงสัดส่วนของพระเจ้า ซึ่ง
สัดส่วนนี้เป็นสัดส่วนแห่งการสร้างพระพุทธรูปที่สร้าง
ด้วยวัสดุอื่นๆ โดยทั่วไป และน่าจะน�ำมาเป็นมาตราการ
วัดเพื่อสร้างพระเจ้าไม้ด้วยเช่นกัน ต�ำราดังกล่าวระบุว่า
“...หื้อแทก (วัดขนาด) แต่หัวเข่าทัง ๒ เข้าหา
กัน กว้างเท่าใดหื้อเอามาหักเป็น ๔ ส่วนเอาส่วนนึ่ง
แทกแต่นั่งขึ้นเถิงสายดือ แต่สายดือขึ้นเถิงอก แต่อก
เถิงคาง แต่คางถึงตีนผม ปล้องแขนแต่เค้าแร้ (รักแร้)
ถึงศอกข้างในเท่าหน้า แต่ศอกถึงข้อมือเท่าหน้า แต่
ข้อมือถึงปลายนิ้วเท่าหน้า นิ้วมือยาวเกิ่งหน้า ข้อมือ
หัก ๓ ฝ่ามือกว้างเท่าเกิ่ง หน้าผากพาดกว้างเกิ่งหน้า
ปล้องขาปล้องแฅ่ง (แข้ง) เท่าหน้า ฝ่าตีนเท่าหน้า นิ้ว
นิ้วเท้าให้เอาความยาวใบหน้าตีนเอาหน้าหัก ๓ เอา
นึ่ง หักนิ้วเป็น ๒ เป็นฅ่อ(ข้อ)ตีน แต่นมถึงจอมบ่าเท่า
หน้าแหล่ (ไหล่) กว้าง ๒ หน้า เอาหน้าหัก ๔ ทุม(ทิ้ง)
๑ เป็นหว่างนมทั้ง ๒ เอาหน้าหัก ๓ เอาหนึ่งเป็นปาก
เป็นตายาว เป็นหน้าผาก ตุ่มตานั้น หือกลมดังกลีบ
งัวอุสุภราช หน่วยตาหื้อเหลี้ยม (แหลม) ดังกลีบหอม
เทียม(กระเทียม) คิ้วก่อง (โก่ง) ดังธนูอินท์ หูยาวเท่า
หน้า ปลายหูเพียง (ระดับ) คิ้วเทิอะ...”
แปลความว่า
- วัดขนาดช่วงเข่าทั้งสอง แบ่งเป็น ๔ ส่วน
- เอาส่วนหนึ่งเป็นขนาดที่นั่งถึงสะดือ สะดือถึง
อก อกถึงคาง คางถึงตีนผม (ช่วงใบหน้า) รักแร้ถึงศอก
สีข้างเท่ากับใบหน้า ศอกถึงข้อมือเท่าใบหน้า ข้อมือถึง
ปลายนิ้วมือเท่าใบหน้า นิ้วมือยาวเท่ากับครึ่งหนึ่งของ
ใบหน้า ฝ่ามือและนิ้วมือให้แบ่งเป็น ๓ ส่วน สองส่วน
เป็นความยาวฝ่ามือ หนึ่งส่วนเป็นความยาวนิ้วมือปล้อง
ขาและปล้องแข้งเท่าใบหน้า ฝ่าเท้าเท่าใบหน้า นิ้วเท้า
ยาว ๑/๓ ความยาวของใบหน้า แบ่งความยาว๒/๓ ของ

ใบหน้าเป็นข้อเท้า
- วัดตั้งแต่นมถึงบนบ่า และความกว้างของช่วงไหล่
ยาวเท่ากับความยาวสองเท่าของใบหน้า
- เอา ๓/๔ เป็นระยะห่างของนมทั้งสอง
- เอา ๑/๔ ของความยาวใบหน้าเป็นความยาวของ
ปาก ตา และหน้าผาก
- นัยน์ตาให้กลมดั่งกลีบเท้าวัวอุสุภราช ตาแหลม
ดั่งกระเทียม
- คิ้วโก่งดั่งคันธนูของพระอินทร์
- หูยาวเท่าใบหน้า ส่วนบนสุดของใบหูอยู่ระดับ
เดียวกับคิ้ว
กล่ า วเฉพาะการสร้ า งพระเจ้ า นี้ เท่ า ที่ สั ง เกต
พระเจ้าไม้ที่มีขนาดไม่ใหญ่โตนัก ส่วนหนึ่งมิได้เคร่งครัด
ตามต�ำรา คงสร้างโดยอาศัยการก�ำหนดขนาดจากของ
ช่างผู้แกะเป็นส่วนใหญ่
อนึ่งความยาวหรือความสูงของพระเจ้าไม้ โดทั่วไป
นิยมให้มีขนาดเท่าความยาว ๑ คืบ หรือ ๑ ศอก ของ
ผู้ที่เป็นเจ้าภาพสร้างพระเจ้าองค์นั้น ด้วยเชื่อว่าจะเพิ่ม
ความเป็นสิริมงคลยิ่งขึ้น
เมื่อได้ขนาดตามสัดส่วนแล้วจึงลงมือแกะเป็นรูป
ตามด้วยการสลักเสลาจนเสร็จสิ้นแล้วขัดสีตกแต่ง ลงรัก
ปิดทองให้งดงาม ดังทีท่ า้ ยต�ำราข้างต้นกล่าวว่า “ขัดหือ้
ดี แล้วทารักใส่ฅ�ำหื้องาม ...”

การอบรมสมโภช

พิธกี รรมส�ำคัญยิง่ หลังเสร็จสิน้ การสร้างองค์พระคือ
การ “บวชพระเจ้า” “เบิกบายรวายสีพระเจ้า” หรือ
“อบรมสมโภชพระเจ้า” คือพิธพี ทุ ธาภิเษกเพือ่ สถาปนา
องค์พระให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์ โดยก�ำหนดให้ประกอบ
พิธีในวันเกิดของเจ้าภาพ ซึ่งในพิธีต้องจัดเตรียมเครื่อง
พิธีดังปรากฏในต�ำราของวัดเมืองราม ต�ำบลนาเหลือง
อ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน ว่า
“...เราเกิดวันใดหือ้ เบิกบายวันนัน้ หือ้ มี เบีย้ หมืน่
หมากหมื่น พลูยาแลอันแลห่อ เทียนใหญ่ ๔ คู่ เทียน
หน้อย ๘ คู่ นํ้าต้ หม้อ สาด หมอน กล้วยเครือ พร้้าว
เครือ ข้าวเปลือก ข้าวสาร ...นิมนต์พระสังฆเจ้าหื้อ
พอ ๕ ตน สูตรมหามังคละเบิกบายรวายสี แล้วสระ
สรงอบรมด้วยเครื่องปูชาแล...”
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ความว่า ให้ประกอบพิธีในวันเกิดของตน โดยจัด
เตรียมเบี้ยหมื่น (เบี้ย ๑๐๐ เส้น) หมากหมื่น (หมาก
แห้ง ๑๐๐ เส้น) พลูและยาเส้นอย่างละ ๑ ห่อ เทียน
ใหญ่ ๔ คู่ เทียนเล็ก ๘ คู่ คนโท หม้อนํ้า เสื่อ หมอน
กล้วย ๑ เครือ มะพร้าว ๑ ทะลาย ข้าวเปลือก และ
ข้าวสาร พร้อมนิมนต์พระสงฆ์ ๕ รูป สวดสมโภช แล้ว
บูชาด้วยเครื่องสักการะ

วัตถุประสงค์ในการสร้าง

การสร้างพระเจ้าไม้มีวัตถุประสงค์ ๒ อย่าง อย่าง
หนึ่งสร้างขึ้นถวายไว้เพื่อสืบต่อพระศาสนา แล้วตั้งความ
ความปรารถนารับอานิสงส์ไปตลอด ตราบจนเข้าพระ
นิพพานเป็นที่สุด อีกอย่างหนึ่งสร้างเป็นพระพุทธรูป
ประจ�ำตัว หรือประจ�ำชาตาปีเกิด เพื่อตั้งไว้สักการบูชา
โดยมุ่งหวังความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิต ซึ่งอย่างแรกถวาย
ไว้กับวัดในโอกาสต่างๆ อย่างที่สองประดิษฐานไว้ ณ หอ
พระซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเคหสถานที่ยื่นออกนอกชายคา
เรือน ต่อมาประดิษฐานบนหิ้งพระประจ�ำบ้าน

อานิสงส์สร้างพระเจ้าไม้

ในคัมภีร์ “อานิสงส์สร้างพระเจ้า” ของวัดศรีสพุ รรณ
ต�ำบลแม่ใจ อ�ำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยากล่าวถึงอานิสงส์
สร้างพระเจ้าไม้ว่าได้อานิสงส์ ๒๕ กัปป์ ดังข้อความว่า
“โย ชโน อันว่า ฅนทังหลายผู้ใด กโรติ แลได้สร้างแปลง
พุทธปฏิมัง ยังรูปแห่งพระพุทธเจ้า กัฏฐานัง แล้วด้วยไม้
ดั่งอั้น โส ชโน อันว่าฅนผู้นั้น อนุภวติ ก็ได้เสวยยังผละ
อานิสงส์บุญอันนั้น ปัญจวีสติกัปปานิ ได้ ๒๕ กัปป์แล”
ส่ ว นในเรื่ อ งเดี ย วกั น ของวั ด บ้ า ท่ อ ต�ำบลป่ า ตั น
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ว่าหากผูใดได้สร้างพระเจ้า
ด้วยไม้จนั ทน์และไม้ศรีมหาโพธิจ์ ะได้อานิสงส์มากมายหา
ที่สุดไม่ได้ ดังข้อความว่า “ทายกะผู้ใด อันได้สร้างพุทธ
พิมพาสารูป แล้วด้วยไม้จันทน์แลไม้มหาโพธิ์ อนุภวัน
ติ ก็จักได้เสวยยังผละอานิสงส์ อนันตานิ อันหาที่สุดบ่
ได้ อัปปมาณานิ อันหาประหมาณบ่ได้ แท้ดีหลีแลฯ”
การสร้างรูปเคารพขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้านั้น สามรถสร้างได้จากวัสดุต่างๆ กัน ดังที่คัมภีร์
อานิสงส์สร้างพระพุทธรูปฉบับต่างๆ ระบุไว้มีทั้งทองค�ำ
เงิน รัตนชาติ โลหะ งาช้าง หิน อิฐ ไม้ ครั่ง ดิน หรือแม้

กระทั่งวาดรูปลงบนใบไม้ ทั้งหมดล้วนได้อานิสงส์มาก
น้อยต่างกันไปตามราคาและคุณภาพของวัสดุนั้นๆ
กระนั้นความนิยมก็ยังอยู่ที่การสร้างด้วยไม้ ทั้งนี้
อาจเป็นเพราะเหตุผลที่ว่า การวาดรูปบนใบไม้อาจเห็น
ว่าไม่คงทนถาวร การปั้นด้วยดิน ครั่งหรือแกะจากอิฐ
อาจดูไม่สวยงาม ส่วนนอกนัน้ อาจเป็นเพราะหายากหรือ
ราคาแพงเกินก�ำลังจัดหา
อย่างไรก็ตาม การสร้างพระพุทธรูปด้วยไม้ก็หาได้
ขึ้นอยู่กับก�ำลังทรัพย์หรือฐานันดรอย่างเดียวไม่ เพราะ
จ�ำนวนพระเจ้าไม้ในล้านนามีจ�ำนวนมากมาย และใน
จ�ำนวนเหล่านั้น จากการสังเกตชื่อเจ้าภาพจากจารึกบน
ฐานพระพบว่ามีทงั้ เจ้าภาพทีม่ ฐี านะเป็นกษัตริย์ เจ้าเมือง
ขุนนาง คหบดี และชาวบ้านทั่วไป กอรปกับการสังเกต
ฝีมือช่างมีทั้งระดับช่างหลวง และช่างฝีมือทั่วไป ความ
นิยมสร้างด้วยจึงน่าจะขึ้นอยู่กับความศรัทธามากกว่า
เพราะไม้ที่ต�ำราระบุมีชนิหรือให้เลือกในเชิงความหมาย
มากกว่าวัสดุอื่นๆ กล่าวคือ ส่วนหนึ่งเป็นไม้โพธิฤกษ์
อีกส่วนหนึ่งล้วนแล้วแต่มีความหมายอันมงคลต่อชีวิต
ของผู้ถวาย พระเจ้าไม้จึงดาษดื่นในแดนล้านนาและรัฐ
ประเทศใกล้เคียง

28 ร่มพยอม

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน
ตัวอย่างแนวทางสู่ความส�ำเร็จ1
เรื่อง: ดร.สุวิภา ปาวัลย์ 2 และ นเรนทร์ ปัญญาภู 3

เป็ น ที่ รั บ รู ้ โ ดยทั่ ว ไปว่ า การจั ด การพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ท้องถิ่นต้องอาศัยทั้งก�ำลังกาย ก�ำลังทรัพย์ของผู้เป็น
เจ้าของ ร่วมกับก�ำลังใจที่ได้รับจากคนในท้องถิ่น สิ่งที่
ผู้ด�ำเนินงานพิพิธภัณฑ์ได้รับ คือการเรียนรู้ผ่านตนเอง
เพื่อถ่ายทอดสู่ผู้อื่นด้วยความรู้สึกเป็นผู้ให้ ความส�ำเร็จ
ที่ปรากฏแก่ผู้ด�ำเนินงานพิพิธภัณฑ์ถือเป็นความส�ำเร็จ
ทางใจ ที่มีตัวชี้วัดความส�ำเร็จ คือ การตอบรับจากคนใน
ชุมชน คนต่างชุมชน เกิดเป็นเครือข่าย ให้ก�ำลังใจและ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง
กรณีพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน ที่ผู้เขียน
ได้ท�ำการศึกษาวิจัยจ�ำนวน 3 แห่ง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่
จั ด ขึ้ น ในบ้ า น วั ด และโรงเรี ย นในบริ บ ทและสภาพ
แวดล้อมทีแ่ ตกต่างกันไป โดยมีวตั ถุประสงค์ในการศึกษา
เพื่อรวบรวมข้อมูลด้านการบริหารจัดการ พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่น ที่ประสบความส�ำเร็จ เพื่อทบทวนปัจจัยความ
ส�ำเร็จ ประเด็นปัญหาและอุปสรรคที่ผ่านมาพร้อมการ
แก้ไข เพื่อหาปัจจัยในการด�ำรงอยู่ด้วยการพึ่งพาตนเอง

แนวทางการพัฒนาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียน
รู้ตลอดชีวิต ที่สอดคล้องกับความต้องการและสภาพ
แวดล้อมของแต่ละชุมชน
การเลือกศึกษาพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูน
เนื่องจากเป็นพื้นที่ประวัติศาสตร์ มีศาสนสถาน แหล่ง
โบราณสถาน โบราณวัตถุ งานสถาปัตยกรรม สภาพ
แวดล้อมของชุมชนที่แสดงถึงวิถีชีวิตท้องถิ่นเอื้อต่อการ
รวบรวมข้อมูล ประกอบกับในจังหวัดล�ำพูนมีองค์กร
ชุมชน บุคคลที่มีส่วนร่วมในการจัดตั้งและด�ำเนินการ
บริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ ได้ใช้พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นตาม
วัตถุประสงค์เป็นแหล่งเรียนรู้แก่สถานศึกษาและผู้สนใจ
การเกิดเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในจังหวัดล�ำพูนจึง
เป็นผลที่เกิดจากปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
กันในพื้นที่ ตลอดจนผู้วิจัยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่ม
เยาวชน การประสานงานระหว่างกลุ่มที่ด�ำเนินกิจกรรม
จิตอาสาอย่างต่อเนื่อง

1 บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง “ความสำ�เร็จในกระบวนการจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นจังหวัดลำ�พูน”ภายใต้โครงการวิจัยและ
กิจกรรมงานด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของกองทุนวิจัยฯ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ปีงบประมาณ 2555-2556
2 นักวิจัย สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 นักจดหมายเหตุอิสระ เจ้าของพิพิธภัณฑ์ Mickey’s house จังหวัดลำ�พูน
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พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น ทั้ ง 3 แห่ ง ประกอบด้ ว ย
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นมณี ท อง และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ห้ ว ยกาน
ต่างมีแนวคิดในการเก็บรวบรวมของเก่าที่สัมพันธ์กับ
วิถีชีวิตในอดีต มิให้สูญหายไปด้วยธุรกิจการรับซื้อของ
เก่าในชุมชน โดยเหตุการณ์เหล่านี้มีความสัมพันธ์กับ
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นจากช่วงเศรษฐกิจเฟื่อง
ฟูถึงถึงช่วงวิกฤตการณ์เศรษฐกิจเอเชีย ช่วงทศวรรษที่
2520-2540 สอดคล้องกับการอธิบายด้วยแนวคิดสากล
เรื่อง การโหยหาอดีต (Nostalgia) พิพิธภัณฑ์จึงเกิดขึ้น
เป็นเส้นทางขนานไปกับการค้าของเก่า และยังคงอยู่ต่อ
มา เพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจ เพื่อประโยชน์ทางการ
ศึกษาแก่เยาวชนให้ปรากฏภาพในอดีตคืนสูส่ งั คมอีกครัง้
ดังกรณีศึกษาต่อไปนี้

1. พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน โรงเรียน
แม่ทาวิทยาคม อ�ำเภอแม่ทา

การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ในโรงเรียนมีความแตกต่างไป
จากพิพิธภัณฑ์เอกชน และพิพิธภัณฑ์ในวัด ด้านการ
บริหารจัดการ การสนับสนุนงบประมาณ และความ
ยั่งยืน โดยผู้ก่อตั้ง คือ อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด อายุ
59 ปี ได้มาฝึกสอนที่โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม ตั้งแต่ พ.ศ.
2524 และอยู่เป็นอาจารย์ประจ�ำมาจนถึงปัจจุบัน จึงมี
ความผูกพันกับโรงเรียนและชุมชนในพื้นที่ ในปี พ.ศ.
2530 อาจารย์สพุ รรธน์เริม่ โครงการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์ทอ้ ง
ถิ่นโรงเรียนแม่ทาวิทยาคม อ�ำเภอแม่ทา และท�ำพิธีเปิด
ป้ายอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2533
สิ่ ง ที่ เ อื้ อ ต่ อ การก่ อ ตั้ ง พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ งถิ่ น ในตั ว
อาจารย์สุพรรธน์ คือ ความชื่นชอบเก็บสะสมของต่อ
เนื่องมาตั้งแต่เด็ก ความคิดในการจัดแสดงสิ่งของที่เป็น
สมุดบัญชีรายชื่อนักเรียน
ที่บริจาคของให้กับ
พิพิธภัณฑ์ ตั้งแต่ พ.ศ.
2530 ถึงปัจจุบัน มี
รายการบันทึก ชื่อ-สกุล
ผู้บริจาค ชื่อสิ่งของที่น�ำ
มาบริจาค และจ�ำนวนชิ้น
เมื่อถึง พ.ศ.2550 จ�ำนวน
รายการบริจาคลดลง
เนื่องจากอาจารย์สุพรรธน์
ได้หยุดรับบริจาคสิ่งของจัด
แสดงแล้ว

อาจารย์สุพรรธน์ เตชะโสด ผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้าน
โรงเรียนแม่ทาวิทยาคม

ภูมิปัญญาในโรงเรียนเกิดจากความเป็นโรงเรียนเล็ก
จึงคิดถึงการท�ำให้โรงเรียนมีชื่อเสียง และตระหนักว่า
ต้องเน้นความเอาใจใส่ให้มาก จึงเริ่มจากการท�ำในสิ่งที่
ชอบ คือ การจัดเก็บสิ่งของหายาก เพื่อน�ำสิ่งที่เก็บไว้
มาประกอบกับเรื่องราวที่น่าสนใจเพื่อถ่ายทอดให้เด็ก
นักเรียนได้ชม ได้เรียนรู้ร่วมกัน
ประกอบกับช่วงที่คิดจะท�ำการสะสมสิ่งของเพื่อจัด
แสดง ได้เห็นภาพคนน�ำรถบรรทุก 6 ล้อ มาขนของจาก
หมู่บ้านออกไป เช่น แอกไถ อุปกรณ์ท�ำนาที่ไม่ใช้แล้ว
ซึ่งในขณะนั้นได้มีโอกาสเห็นของที่ท�ำจากของเก่าที่ขน
ซื้อออกไปจากหมู่บ้านต่างๆ น�ำมาประกอบกันใหม่ขาย
ในราคาที่สูงมาก ตั้งแต่ปี 2529 เป็นช่วงเริ่มการค้าแล้ว
ปีถัดมา พ.ศ.2530 อาจารย์เริ่มขอรับบริจาคสิ่งของที่
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ไม่ใช้แล้วจากบ้านเด็กนักเรียน ในช่วงแรกระหว่างปี
2530-2532 ไม่ได้ผลนัก ใช้เวลาประมาณ 3 ปี นักเรียน
มีความเข้าใจในโครงการมากขึ้นและน�ำของมาบริจาค
จ�ำนวนมากต้องขยายที่จัดเก็บ จึงขออาคารไม้จากทาง
โรงเรียนเพื่อจัดเก็บสิ่งของบริจาคจากนั้นได้ท่านอธิบดี
มาเปิดป้ายโครงการ อธิบดีชื่นชมในแนวความคิดจึงขอ
ให้ผู้อ�ำนวยการด�ำเนินการสนับสนุนต่อไป
นอกจากรั บ บริ จ าคจากนั ก เรี ย นแล้ ว อาจารย์
สุพรรธน์ได้ลงพื้นที่บางหมู่บ้าน เช่น บ้านแม่สะป้วด
บ้านผาตั้ง เพื่อรับบริจาคสิ่งของ พร้อมท�ำบัญชีและ
สอบถามข้อมูลของสิ่งของแต่ละชิ้นด้วย ในสมุดบัญชี
รายชื่อผู้บริจาคสิ่งของ รายชื่อสิ่งของ จ�ำนวน พร้อม
ผู้ใหญ่บ้านลงนามเป็นหลักฐานทุกหมู่บ้าน

การปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่นักเรียนในการ
อนุรักษ์รักษาของเก่า

จิตส�ำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ของเก่านั้นไม่
สามารถชี้วัดเป็นรูปธรรมได้ แต่การด�ำเนินงานที่ผ่านมา
อาจารย์สุพรรธน์ได้เล่าว่า เมื่อนักเรียนเห็นของเก่าที่มี
คุณค่าถูกทิ้งหรือไม่มีการใช้งานจะบอกให้อาจารย์ทราบ
หรือน�ำมาให้ สิ่งเหล่านี้ปลูกฝังอยู่ในใจเด็กแล้ว จนถึง
ปัจจุบันนักเรียนที่จบการศึกษาไปแล้วยังศรัทธาในตัว
อาจารย์อยู่หลายปีผ่านมามีเด็กบ้านทากู่เขตสันก�ำแพง
เห็นเสวียนข้าวถูกทิ้งอยู่ได้มาบอกให้อาจารย์ไปเก็บมา
“ถ้าเป็นของเก่ามีประโยชน์จะเอามาทั้งหมด ยัง
ไม่คิดจะจัดอะไร ระยะแรกมี 8 หมวด พอได้มามากๆ
ก็คิดจะขยายแยกย่อย จนปัจจุบันมีทั้งหมด 38 หมวด
จะถ่ า ยรู ป เก็ บ ไว้ ห มด แล้ ว เอาผลงานติ ด รถไปไปน� ำ
เสนอทุ ก อย่ า ง ไม่ ว ่ า จะไปที่ ไ หนก็ จ ะขอมาทุ ก อย่ า ง
เช่น สูบลม ของบ้านที่ตีมีดได้ใช้แก๊สแทน ก็ขอมา บาง
ครั้งไปเที่ยวที่ไหนจะขอมาเก็บไว้ เห็นแล้วอยากได้มา
เก็บไว้ที่พิพิธภัณฑ์ ในการด�ำเนินงานนี้ไม่ได้หวังว่าเป็น
ความดีความชอบ แค่อยากท�ำอย่างเดียว มีหลายคน
มาสัมภาษณ์ว่ามีปัญหาไหม จะตอบว่ามันไม่ใช่ปัญหา
ปัญหาส�ำหรับหลายคนอาจารย์คิดว่าไม่ใช่ปัญหา เป็น
เรื่องที่เราแก้ไขได้ การใช้เงินของตัวเองก็ไม่ใช่ปัญหา”

หลักฐานการบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จากหมู่บ้านต่างๆ ที่ยอมรับ
ในแนวคิดและศรัทธาการท�ำงานของอาจารย์สุพรรธน์ และหวังถึง
ผลส�ำเร็จทางการศึกษา และการอนุรักษ์ เป็นส่วนส�ำคัญท�ำให้เกิด
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นในโรงเรียนแม่ทาวิทยาคมขึ้น

อาคารหลังใหม่มีพื้นที่กว้างขวาง จัดแบ่งสิ่งของตาม
หมวดหมู่ จัดแสดงในตู้ไม้ซึ่งแบ่งพื้นที่เป็นทางเดินยาว
ไปตามอาคารโดยใช้ตู้แบ่งเป็น 2 ส่วน สิ่งของที่จัดแสดง
แบ่งได้มากถึง 38 หมวดหมู่
การด�ำเนินงานที่ต้องทุ่มเท เสียสละทั้งเวลาและทุน
ทรัพย์แต่ด้วยความเข้าใจของคนในครอบครัวเป็นส่วน
ส�ำคัญให้การปฏิบตั งิ านส�ำเร็จลุลว่ งลงด้วยดี แนวคิดของ
อาจารย์สุพรรธน์ต่อพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น คือ
“ไม่ใช่เพียงแต่มองเห็นพิพิธภัณฑ์ เป็นเพียงสถาน
พิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาชาวบ้านเคยจัดแสดงในอาคาร ที่เก็บวัตถุโบราณวัตถุ หรือสิ่งก่อสร้างที่ไร้ชีวิต การ
ไม้ซึ่งเป็นอาคารเรียนเดิมที่ได้อนุรักษ์ไว้ ปัจจุบันได้รับ ตระหนักถึงความส�ำคัญของผู้ชมพิพิธภัณฑ์ วัยเด็กก็
งบประมาณและการบริจาคด้วยความศรัทธาเพื่อสร้าง เป็นการแสดงการยอมรับในตัวเด็กแล้ว สิ่งที่ได้รับกลับ
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มา คือ ปัจจุบันมีชุมนุมเกิดขึ้น มีนักเรียนมาสมัครเกิน
จ�ำนวนที่ก�ำหนดไว้ เพราะมีความชื่นชมในตัวครู ชอบ
ฟังเรื่องเล่า ได้แสดงออก สิ่งที่จะวัดผลได้ว่าคือของที่
เด็กหวงแหนแต่น�ำมาบริจาคให้พิพิธภัณฑ์”
ก่ อ นเกษี ย ณอายุ ร าชการ อาจารย์ สุ พ รรธน์ ได้
ท�ำหลักฐานสิ่งของจัดแสดงทุกชิ้นในพิพิธภัณฑ์อย่าง
ละเอี ย ด โดยถ่ า ยรู ป ของแต่ ล ะชิ้ น เก็ บ ไว้ ใ ห้ ค รบทุ ก
ชิ้น โดยเอกสารนั้นท�ำเป็น 2 ชุด เก็บไว้ที่ลูก 1 ชุด ที่
โรงเรียน 1 ชุด เพื่อกันหาย ส่วนที่เหลือก็เป็นเรื่องของ
อาจารย์ที่จะมาดูแลต่อ เป็นการรู้ก�ำลังตน รู้ระยะเวลา
ในการดูแล ถึงเวลาต้องมาปล่อยวาง ถ้าเอาระยะเวลา
มาเป็นตัวก�ำหนด เป็นเงื่อนไข เป็นสิ่งที่ผิด การมุ่งไปที่
ผลตอบแทนจะท�ำให้ถ่องแท้ การที่ไม่คิดว่าเป็นเงินเป็น
ทองเป็นสิง่ ทีท่ ำ� ให้เกิดความสบายใจและสามารถด�ำเนิน
การต่อไปได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

2. พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นบ้านมณีทอง ต�ำบล
บ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น “บ้านมณีทอง” ตั้งอยู่เลขที่ 157
บ้านห้วยกาน หมู่ท่ี 1 ต�ำบลบ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง
จังหวัดล�ำพูน เป็นพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นที่ตั้งขึ้นด้วยแนวคิด
ในการอนุรักษ์เครื่องมือเครื่องใช้ในท้องถิ่น โดย คุณ
รัชนี อบรม เป็นผู้ก่อตั้ง พ.ศ.2544 เมื่อสามีเกษียณอายุ
ราชการจากจังหวัดฉะเชิงเทราได้เดินทางกลับมาที่บ้าน
เกิดของคุณป้ารัชนี พบว่าที่บ้านได้เก็บรวบรวมสิ่งของ
เครื่องใช้ในช่วงที่บิดา คือ พ่อเจย มณีทอง เคยใช้สอย
มาตั้งแต่ราว 30 ปีก่อนไว้อย่างครบถ้วน ด้วยความที่
พ่อเจยเป็นผู้ใหญ่บ้าน เมื่อสมาชิกในหมู่บ้านเลิกอาชีพ
การท�ำนาแล้วได้น�ำเครื่องใช้มามอบให้พ่อเจยเก็บสะสม
ไว้ ช่วงแรกน�ำมารวมไว้ที่ริมหลองข้าวด้วยความคิดที่ว่า
“ของเก่าไม่มีอีกแล้ว ถ้าไม่เก็บอาจจะสูญหาย” จึงเป็น
ที่มาในการสอนลูกหลานให้รู้จักการเก็บของสะสม ซึ่ง
คุณป้ารัชนีได้รับรู้แนวคิดนี้มาตั้งแต่เด็ก การได้เจอของ
เก่าที่มีเป็นสิ่งให้ระลึกถึง เป็นความผูกพันกับคนและ
สิ่งของในครอบครัว
อีกแรงบันดาลใจหนึ่งในการเก็บสะสมสิ่งของ คือ
เรื่องบ้านถวายที่เข้ามาซื้อของจากหมู่บ้านหากไม่รักษา
ไว้จะหายหมด บ้านมณีทองจึงมีทุกอย่างเก็บไว้ จาก
มรดกทรัพย์สนิ ทีม่ อี ยูเ่ ป็นทุน คือ บ้าน หลองข้าว โรงเก็บ
หอม และของเก็บสะสมที่ตกทอดมาจากพ่อเจยจ�ำนวน
หนึ่งท�ำให้สามารถจัดแสดงได้

การจัดแสดงแบ่งกลุ่มสิ่งของต่างๆ ตามหน้าที่ใช้สอย ได้รับความ
ร่วมมือจากหมวดวิชาภาษาต่างประเทศแปลชื่อหมวดหมู่เป็นภาษา
อังกฤษ เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้แบบบูรณาการส�ำหรับนักเรียน และ
ผู้สนใจ

ผ้ายันต์เป็นสมบัติของตระกูลอาจารย์สุพรรธน์ ได้น�ำมาเก็บรักษาที่
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของโรงเรียน เพื่อเป็นที่ศึกษาหาความรู้
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คุณป้ารัชนี อบรม เจ้าของและผู้ด�ำเนินการพิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง

คุณลุงชื่น อบรม เมื่อครั้งมีชีวิตอยู่ ได้ร่วมเป็นผู้น�ำเสนอข้อมูลด้านการจัดการพิพิธภัณฑ์และรายละเอียดต่างๆ ของสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดง

การจัดสรรพื้นที่ในบ้านเป็นพิพิธภัณฑ์ เริ่มอย่าง
จริงจังในปี พ.ศ.2545 เทศบาลได้จัดโครงการบ้านน่า
อยู่ ชุมชนน่าอาศัย มีคนมาดูงานจึงพัฒนาเป็นพิพธิ ภัณฑ์
ขึ้นมา และได้เก็บสิ่งของเครื่องใช้ให้เด็กได้ศึกษา เป็น
นักเรียนจากโรงเรียนในชุมชน และโรงเรียนนานาชาติ
ที่ครูได้พามาต่อเนื่องทุกปี ได้ช่วยบรรยายเป็นภาษา
อังกฤษ ให้ความรู้ด้วยการพิมพ์ข้อมูลสิ่งของเครื่องใช้
มาติดไว้ให้เรียนรู้ เคยเป็นสถานที่จัดกิจกรรมฐานลูก
เสือ แต่ละครั้งมีเด็กมาประจ�ำครั้งละ 20-40 คน จึงตั้ง
โรงทานจัดเลี้ยงเด็กโดยทุนส่วนตัว ปัจจุบันคุณป้ารัชนี
และครอบครัวได้ช่วยกันดูแลพิพิธภัณฑ์ทั้งการท�ำความ
สะอาด การจัดแสดงโดยสอบถามประสบการณ์จากผู้มา
เยี่ยมชม และพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง

ในบ้าน คือ ตัวบ้าน ยุ้งข้าง โรงเก็บหอม และบริเวณบ้าน
1. ตั ว บ้ า น ส่ ว นใต้ ถุ น บ้ า นจั ด เป็ น ห้ อ งสมุ ด
ส�ำหรับค้นคว้าข้อมูลของเด็กนักเรียนและผู้สนใจด้าน
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ประเพณีพิธีกรรมต่างๆ ส่วน
หน้าจัดชุดรับแขกเพื่อต้อนรับ พบปะพูดคุย พร้อมการ
ประดับตกแต่งด้วยภาพถ่ายโบราณ รวมทั้งสิ่งของที่มีค�ำ
บรรยายลักษณะรูปแบบและหน้าที่ใช้สอยของอุปกรณ์
ต่างๆ และส่วนจัดแสดงอุปกรณ์การทอผ้า กี่ทอผ้า ซึ่ง
เป็นการใช้พื้นที่ใต้ถุนบ้านมาแต่อดีต
บนบ้ า น จั ด แสดงของสะสมหายากที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
กับศาสนาและพิธีกรรมในท้องถิ่น สิ่งของเครื่องใช้ใน
ครัวเรือน เช่น เครื่องถ้วย ส�ำรับ เครื่องใช้ไฟฟ้า ตลอด
จนอุปกรณ์อ�ำนวยความสะดวกในรุ่นต่างๆ เช่น วิทยุ
โทรศัพท์ โทรทัศน์ เป็นต้น พร้อมกับสิ่งของหายาก
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
เช่น หลักฐานทางโบราณคดี กระโหลกสัตว์ที่มีคนน�ำ
สิ่งของที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์และบริเวณบ้าน เป็น
มาบริจาคให้เพื่อร่วมจัดแสดงเป็นต้น
สิ่งของที่ใกล้สูญหายหรือเลิกใช้งานไปแล้วในปัจจุบัน
2. ยุ้งข้าว ด้านบนจัดแสดงเครื่องใช้และอุปกรณ์
การจัดแสดงแบ่งเป็น 4 ส่วน ตามการแบ่งพื้นที่ใช้สอย
ในครัวที่หายาก เช่น เครื่องถ้วย ขันโตกส�ำรับอาหาร
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ร้านนํ้า ที่ตั้งหม้อนํ้าดินเผา อุปกรณ์กวักฝ้าย ส�ำหรับเตรียม
ส�ำหรับใช้ดื่มกินในครัวเรือนหรือ ทอผ้า การจัดแสดงเป็นการวาง
ส�ำหรับผู้ใช้เส้นทางสัญจร ในต�ำแหน่งต่างๆ ตามที่ใช้จริงใน
ไปมาระหว่างบ้าน ชีวิตประจ�ำวัน พร้อมค�ำอธิบาย
เพื่อผู้สนใจสามารถศึกษา
ด้วยตนเองได้

อุปกรณ์ประกอบอาหารเฉพาะถิ่น เช่น อุปกรณ์ท�ำขนม
วง อุปกรณ์เคี่ยวนํ้าปู๋ กระต่ายหรือแมวขูดมะพร้าวแบบ
ต่างๆ หม้อที่มีรูปร่างต่างกันไปตามหน้าที่ใช้สอย เครื่อง
จักสานที่ใช้ในครัว เช่น ก่องข้าว ซ้า กระจาดประเภท
ต่างๆ ส่วนใต้ถุนยุ้งข้าวจัดแสดงเรือ อุปกรณ์ท�ำการ
เกษตร ท�ำนา ท�ำเหมืองฝายพร้อมภาพถ่ายที่แสดงถึง
การเกษตรและการท�ำเหมืองฝายในอดีต
3. โรงเก็บหอม เป็นพื้นที่ส�ำหรับจัดแสดงอุปกรณ์
ทางการเกษตรที่มีขนาดเล็กตั้งแต่ กระบุง ต๋าง อุปกรณ์
ชัง่ ตวง วัดในอดีต บล็อกไม้ปน้ั ดินกี่ อุปกรณ์ท�ำกระเบือ้ ง
หลังคา ไปจนถึงวัสดุขนาดใหญ่ เช่น เกวียน ครุตีข้าว
เสวียนข้าว เป็นต้น ส่วนที่แบ่งเป็นโรงเก็บรถและเก็บ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่ไม่ได้จัดแสดง ได้แบ่งมาจัดแสดงรถยนต์
กระบะขนาดเล็กที่พ่อเจยได้นิมนต์ครูบาขาวปีนั่งในอดีต
ได้จัดแสดงเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บ้านเรือน
บรรยากาศโรงเก็บหอมเดิมของบ้านมณีทอง เป็น
อาคารเปิดโล่ง ปัจจุบันใช้เป็นที่จัดแสดงสิ่งของเครื่อง
ใช้ทางการเกษตรและวิถีชีวิต และเป็นโรงเก็บรถของ
พ่อเจย มณีทอง
4. บริเวณบ้าน แบ่งเป็น บริเวณบ่อนํ้า จัดแสดง
อุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการตักนํ้าจากบ่อ การน�ำนํ้าไปใช้ใน
ครัวเรือน พร้อมค�ำบรรยายให้รู้จักและเข้าใจเรื่องบ่อนํ้า
ในอดีต บริเวณยุ้งข้าว แสดงเรื่องการน�ำข้าวลงจากยุ้ง
มาต�ำที่ครกมองซึ่งอยู่ในเพิงขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง เช่น ด้งฝัดข้าว บุงใส่ข้าว เป็นต้น

เครื่องดนตรีและรางวัลจากการประกวดวงดนตรีพื้นเมือง
คณะห้วยกานสืบสานศิลป์

ของป่าที่ชาวบ้านหาได้ ต่อมาเมื่อเป็นของหายากได้น�ำมาบริจาคแก่
พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทอง เพื่อเป็นประโยชน์ในการให้ความรู้ต่อไป

การด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์

ปั จ จุ บั น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ บ ้ า นมณี ท องบริ ห ารจั ด การ
ภายในครอบครัว ผู้ดูแลปัดกวาดเองรายได้ในการพัฒนา
พิพิธภัณฑ์มาจากเงินบ�ำนาญ คุณป้ารัชนีกล่าวถึงการ
เรียนรู้ร่วมกับเครือข่ายพิพิธภัณฑ์และผู้รู้ในชุมชนท�ำให้
เกิดความสุข และความเพลิดเพลิน เป็นความสุขใน
บั้นปลายชีวิต ส่วนหนึ่งเกิดจากครอบครัวที่มั่นคง ไม่มี
หนี้สิน ไม่ทุกข์ใจ การจัดการพิพิธภัณฑ์มิใช่การท�ำธุรกิจ
หรือการท�ำเพื่อผลประโยชน์ใดๆ แต่เป็นการเอื้อเฟื้อให้
แก่เด็ก คนในชุมชน ตลอดจนผูส้ นใจต่างถิน่ ให้เห็นสิง่ ของ
เครื่ อ งใช้ ใ นการด�ำรงชี วิ ต การประกอบอาชี พ ที่ บ าง
ประเภทได้หายไปจากชุมชนไม่ได้น�ำมาใช้งานอีก ท�ำให้
คนรุน่ หลังไม่รจู้ กั และไม่เข้าใจถึงภูมปิ ญ
ั ญาสร้างสรรค์ใน
อดีต จึงได้ท�ำข้อมูลไว้เกือบทุกชิ้น พร้อมกับการบรรยาย
ให้ผู้สนใจได้รับฟัง ด้วยวิธีการเล่าให้ฟัง หากไม่สามารถ
เล่าได้ทั่วถึงจะใช้วิธีการเขียนรายละเอียดของสิ่งของ
พร้อมภาพการใช้งานติดไว้ที่ผลงานให้ได้อ่าน
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3. พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกาน หมู่ที่ 1 ต�ำบล
บ้านโฮ่ง อ�ำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดล�ำพูน

เครื่องใช้ในการประกอบอาหารที่ ภาชนะใส่อาหารประเภทต่างๆ ที่
เกี่ยวข้องกับการใช้ไปหุง ต้ม เคี่ยว พบในครัวเรือน แสดงถึงการอยู่
รวมกันเป็นครอบครัวใหญ่
ในชีวิตประจ�ำวัน

หินโม่แป้ง ส�ำหรับท�ำแป้งขนม
เทียน ขนมเข่ง ในโอกาสส�ำคัญ
และใช้แป้งข้าวผสมเป็นอาหาร
ส�ำหรับเด็กอ่อน

บริเวณรอบบ้านจัดให้มีบรรยากาศ
เป็นภาพในชุมชนเมื่อ 40-50 ปีที่
ผ่านมา มีครกมองหรือครกกระเดื่อง
ต�ำข้าวที่ตั้งอยู่ไม่ไกลจากยุ้งข้าวนัก
เนื่องจากมีการต�ำข้าวทุกวัน ปัจจุบัน
มีโรงสีข้าว ครกมองจึงเป็นของหา
ยากในปัจจุบัน

ส�ำหรับกิจวัตรในการดูแลพิพิธภัณฑ์ คุณป้ารัชนี
เล่ าว่ า ทุ ก วั น จะตื่ น ในเวลาประมาณ 4.00 น. เพื่ อ
ท�ำความสะอาดบ้านสิ่งของเครื่องใช้ที่จัดแสดงจนถึง
เวลา 7.00 น. ในช่วงสายจะไปท�ำสวนที่อยู่ใกล้บ้าน ไม่
คิดว่าเป็นงานหนัก เป็นกิจวัตรที่ท�ำให้มีความสุข จิตใจ
สงบและเป็นการออกก�ำลังกายไปด้วย เรื่องคนสืบทอด
มี น ้ อ งสาว และน้ อ งเขยที่ ช ่ ว ยเหลื อ งานพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
ซึ่งทั้งสองมีความเชื่อและความชอบให้คนมาเยี่ยมชม
การตั้งโรงทานเพื่อเลี้ยงอาหารผู้มาเยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ
ถือเป็นการให้คืนแก่สังคม

ประวัติความเป็นมาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ห้ ว ยกานเปิ ด ด�ำเนิ น การอย่ า งเป็ น
ทางการในเดือนมีนาคม 2552 โดย พระครูสิริสุตาภิรัต
เจ้ า อาวาสวั ด ห้ ว ยกาน กล่ า วถึ ง ความเป็ น มาของ
พิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานว่าเกิดจากการเก็บรวบรวมสิ่งของ
จากคณะศรัทธาในรุ่นต่างๆ ที่สร้างถวายอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้ เ ห็ น พั ฒ นาการของสิ่ ง ของใหม่ - เก่ า ในรุ ่ น ต่ า งๆ
ท�ำให้หลงเหลือสิ่งของที่เป็นอดีตอยู่ และรักษาไว้จนมี
จ�ำนวนเพียงพอในการจัดแสดง
คุณจันทร์เพ็ญ พัลวัน ตัวแทนคณะศรัทธา
กล่าวถึงการเริ่มท�ำพิพิธภัณฑ์ของวัดที่มีอยู่ก่อนแล้ว แต่
สิ่งของมีไม่มาก เช่น ที่ศาลาบาตรรวบรวมสิ่งของเครื่อง
ใช้ตามวิถีชีวิตตั้งแต่สมัยโบราณ ซึ่งไม่ทราบที่มา มีแอก
มีไถ มาเก็บไว้ที่ศาลาบาตร สิ่งส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการ
ก่อสร้างอาคารเพื่อจัดเก็บสิ่งของและจัดแสดงมาจากมติ
คณะกรรมการต่างๆ ภายในชุมชน ที่จะร่วมบูรณะวิหาร
ในปี 2550 มีชอ่ ฟ้าป้านลมทีแ่ กะออกมาแล้วเก็บรักษาไว้
แทนทีจ่ ะแลกกับการสร้างวิหารใหม่โดยช่างผูร้ บั เหมาขอ
ชิ้นส่วนวิหารเดิมนี้เพื่อแลกกับการสร้างวิหารหลังใหม่
ให้โดยไม่คิดมูลค่า พอรื้อวิหารหลังเก่าแล้ว ได้เก็บส่วน
ประกอบต่างๆ ไว้ประมาณ 2-3 ปี จนถึง พ.ศ.25502551 คณะศรัทธาวัดห้วยกานมีมติให้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นวัดห้วยกาน อ�ำเภอบ้านโฮ่ง เพื่อเก็บรักษางาน
พุทธศิลป์ที่ได้จากการรื้อวิหารหลังเดิม ร่วมกับได้เห็น
พิพิธภัณฑ์บ้านมณีทองของคุณป้ารัชนี ที่เก็บของใช้ที่
ก�ำลังจะหายไปจากชีวิตประจ�ำวัน โดยค�ำว่าพิพิธภัณฑ์
ในตอนแรกนั้นไม่ใช่ประเด็นหลัก คิดจะท�ำเพียงการจัด
เก็บ แสดงเป็นส่วนๆ เป็นการสะสม แล้วเก็บแยกไว้เป็น
ส่วนๆ จัดไว้ให้ดูสบายตา ส่วนค�ำว่าพิพิธภัณฑ์ ที่มีหน้า
ที่เป็นแหล่งเรียนรู้ เป็นการมอบให้ในภายหลัง ว่าจะจัด
เป็นอะไร มาจากภายนอก อีกประเด็นที่มีความส�ำคัญ
ในการก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ คือ แนวคิดการท�ำพิพิธภัณฑ์
เพื่อรักษาสมบัติของวัดเอาไว้ จากการได้เห็นวัดไหล่
หินเป็นตัวอย่าง การร่วมอบรมด้านพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น
ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร จัดขึ้นท�ำให้เกิดความรู้และ
ความเข้าใจในการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมาก
ขึ้น ได้เรียนรู้กระบวนการท�ำบัญชี การดูแลรักษา ซึ่งเป็น
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รถกระบะของพ่อเจย มณีทอง ที่ได้ขับไปรับครูบาอภิชัย ขาวปี จากวัดพระบาทผาหนาม อ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน
เพื่อมาเป็นประธานก่อสร้างโรงเรียนบ้านห้วยกาน เป็นความภาคภูมิใจของลูกหลานตระกูลมณีทอง
ที่มีต่อพ่อเจยในการท�ำหน้าที่เพื่อชุมชน และได้มีโอกาสรับใช้ครูบาขาวปีที่ชาวล�ำพูนให้ความเคารพนับถือ

กระบวนการที่วัดไหล่หินถ่ายทอดให้กับผู้ศึกษาดูงาน
ต่อมาได้ขยายผลสู่การจัดกิจกรรมอนุรักษ์ใบลานโดย
ชุมชนวัดห้วยกานร่วมกับสถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ความเสียหายทีเ่ กิดขึน้ กับสิง่ ของมีคา่ ในวัด

นายถนอม คัมภีร์ มัคทายก ไวยาวัจกร และประธาน
สภาวัฒนธรรมต�ำบล ได้ให้ข้อมูลว่า ทางวัดห้วยกานเริ่ม
มีการบูรณะวิหารในปี พ.ศ.2552 เอาของเก่ามาเก็บ
ไว้ มีช่อฟ้า ป้านลมพระวิหารเดิมที่มีอยู่แล้ว เป็นของที่
อยากเก็บ มีมูลค่าถึงระดับที่สล่าหรือช่างสร้างวิหารจะ
ขอบูชาช่อฟ้า ป้านลมเป็นค่าจ้าง ค่าแรงและค่าวัสดุใน
การก่อสร้างวิหารหลังใหม่ ทางวัดจึงเกิดความเสียดาย
แก้วจืนทีป่ ระดับหน้าบันวิหารทีส่ ร้างขึน้ ตัง้ แต่ พ.ศ.2479
เป็นของหายากเก็บไว้ได้มากพอ แต่มีคนมาขอซื้อจาก
ทางวัดไปในราคาถูก
ประกอบกั บ สิ่ ง ของภายในวั ด ในอดี ต สู ญ หายไป
จ�ำนวนหนึ่ง ทั้งจากการน�ำใบลานมาเผา รูปถ่ายขาวด�ำที่
แสดงพิธีกรรมสมัยก่อน เช่น กินสลาก แห่ครัวทาน ครัว

ทานสมัยก่อนใหญ่ สูงกว่าวิหาร มีการใส่ลอ้ ลาก แต่ตอ่ มา
ภาพถ่ายเหล่านั้นบางส่วนหายไปจากการน�ำไปเผาเช่น
กัน กรรมการวัด และไวยาวัจกรจึงประชุมกัน ทั้งหมด
ตกลงที่จะเก็บรวบรวมสิ่งของที่เหลืออยู่ภายในวัดไว้ให้
แก่คนรุ่นหลังได้ศึกษาหาความรู้ และระลึกถึงประวัติ
ความเป็นมาของชุมชนในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์วัดห้วย
กาน คนไม่กล้าขัดเพราะเป็นของวัด จะขายก็กลัวเพราะ
เป็นของวัด เจ้าอาวาสก็สนับสนุนเต็มที่ เพราะมีความคิด
เรื่องการอนุรักษ์อยู่แล้ว และมีประเด็นเรื่องชาวบ้านตั้ง
พิพธิ ภัณฑ์ทสี่ ร้างขึน้ คือเงินเหลือจากการฉลอง 100,000
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คุณจันทร์เพ็ญ และคุณป้าบุญเซน ผู้ประสานงานและดูแล พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกานในส่วนฆราวาส

บาท ได้อาคารเล็กๆ ที่เป็นห้องเก็บของท�ำต่อเติมขึ้นมา
ใช้ประตูของกุฏิมารวมๆ กันหลายส่วน
เกิ ด เป็ น ความรู ้ สึ ก ที่ มี ส ่ ว นร่ ว มของชาวบ้ า นที่ มี
พร้อมๆ กัน ทางหลวงจึงท�ำเรือ่ งแต่งตัง้ ไวยาวัจกรมาดูแล
ให้เป็นหลักฐาน เดิมของเก่าเก็บอยู่ที่ศาลาบาตรก่อน
เจ้าอาวาสรูปก่อนได้ท�ำไว้ รูปต่อมาได้ท�ำการอนุรักษ์ต่อ
ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานเปิดให้เข้าชมตาม
วาระการมาชมมีผู้มาเยี่ยมชมจึงเปิด ตอนนี้มีปัญหา
เรื่องงบประมาณและยังมีผู้เข้ามาชมจ�ำนวนไม่มาก จึง
ยังไม่มีการพัฒนา แต่ได้เปิดท�ำความสะอาดเป็นบางครั้ง
ถ้ามีงานใหญ่ก็จะเปิดตลอดเวลา การดูแลและการมา
เยี่ยมเยือน ที่วัดถ้ามาต้องท�ำหนังสือบอก กรรมการชุด
เดียวกันจะได้ไปท�ำความสะอาด ถ้าวัดมีงานบุญใหญ่ก็
จะไปท�ำบุญตลอด ก็ไม่มีคนอยู่ประจ�ำ ใช้เปิดเป็นโอกาส
ส�ำคัญต่างๆ ติดต่อมาก็จะมีคนน�ำชม มีหนังสือบันทึกไว้

การจัดแสดง

ปัจจุบันพิพิธภัณฑ์วัดห้วยกานก่อสร้างเป็นอาคาร
ทรงโรง มีลักษณะเป็นอาคารเก็บและจัดแสดงสิ่งของ
ชั่วคราว อยู่ด้านหลังนอกเขตก�ำแพงวัด สิ่งของที่จัด
แสดงจัดตั้งเป็นหมวดหมู่ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งของเครื่องใช้
ที่พบในวัดมีทั้งโบราณวัตถุที่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา
งานพุทธศิลป์ เครื่องดนตรี ที่ใช้ในการบรรเลงเมื่อมีการ
จัดงานภายในวัด รวมทัง้ สิง่ ของทีศ่ รัทธาได้น�ำมาถวายวัด
เช่น ภาพถ่ายโบราณ เป็นภาพงานประเพณีที่เกิดขึ้นใน
วัด เช่น การบวชลูกแก้ว งานสลากภัตร ภาพเจ้าอาวาส
รูปต่างๆ เครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมของชุมชนในงาน
ประเพณี เช่น ตัวอย่างก๋วยสลาก ต้นครัวตาน

คัมภีร์ใบลานและอุปกรณ์ส�ำหรับเตรียมใบลาน การ
จารใบลาน ที่ทางวัดได้รวบรวมไว้
โดยน�ำส่วนหนึ่งมาจากหีบธรรมที่เก็บรักษาไว้บน
หอธรรมมาจัดแสดงให้เห็นรายชื่อธรรม
ความงามของผ้าห่อคัมภีร์แบบต่างๆ ไม้ประกับ
ธรรม ก๊างธรรมส�ำหรับพระสงฆ์ในการจารใบลาน
เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันของพระสงฆ์ เช่น ถ้วย
ชามส�ำรับส�ำหรับถวายภัตตาหาร เตียงนอนและสิ่งของ
บริจาคจากคนในชุมชน เช่น อุปกรณ์การทอผ้า อุปกรณ์
การเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน
เครื่องประกอบพิธีกรรมในวิหาร อุโบสถ เช่น ธรรม
มาสน์ ขันแก้วทั้งสาม อาสนสงฆ์ผ้าทอและกล่องเก็บผ้า
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในความสะดวก รวดเร็ว และเป็น
ระเบียบในการจัดเก็บ
เนื่องจากพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นวัดห้วยกานเป็นสมบัติ
ส่วนรวมปัญหาที่พบในการบริหารจัดการที่ได้รับการ
กล่าวถึง คือ ความขัดแย้งกันภายในเรื่องผลประโยชน์
เรื่องการบริจาค กรณีของในวัดหาย เป็นต้น
ด้านก�ำลังใจในการท�ำงาน และความยั่งยืนต่อเนื่อง
ของพิพิธภัณฑ์ คณะศรัทธาวัดห้วยกานในส่วนที่มีจิต
อาสา มีความมุ่งมั่นในการเก็บของวัดไว้ให้คนรุ่นหลังมี
โอกาสได้เรียนรู้ โดยไม่ท้อแท้ ให้มีความขยันเป็นส�ำคัญ
ก�ำลังใจที่ได้รับคือทุกปีสถานศึกษาในชุมชนใกล้เคียง
น�ำนักเรียนมาเรียนรู้ในวัดอย่างต่อเนื่อง จ�ำนวนราว
1,360 คน ได้มีการบูรณาการวิชาหลักสูตรท้องถิ่นมา
ใช้ในพิพิธภัณฑ์ทั้งกิจกรรมเกี่ยวกับการฟังธรรม และ
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กิจกรรมศึกษาเรียนรู้ในพิพิธภัณฑ์ โดยคุณจันทร์เพ็ญ
กล่าวไว้ในตอนท้ายว่า
“ไม่มีความคิดท้อแท้ เนื่องจากเป็นการเก็บสิ่งของ
บรรพบุรุษไว้ไม่ให้สูญหาย ไม่น�ำไปขาย บางคนอาจจะ
เห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วยแต่ไม่แสดงการคัดค้าน อยาก
ท�ำอะไรจะมีคนช่วยสนับสนุน ในการดูแลไม่ต้องมีคน
มาก ไม่ต้องมีความคาดหวังมาก เพียงแต่มีที่เก็บรักษา
ไว้ก็เพียงพอแล้วส่วนอื่นๆ เป็นผลพลอยได้
ความฝันที่อยากให้เกิดขึ้นในหมู่บ้านของตนเอง
เกี่ยวกับพิพิธภัณฑ์ อยากให้คนที่น�ำชมสามารถเล่าเรื่อง
ราวเกี่ยวกับชุมชนและแนะน�ำสิ่งของเครื่องใช้แต่ละชิ้น
ได้ เปรียบเทียบกับอดีตทีค่ นในชุมชน โดยเฉพาะเยาวชน
ไม่มีความรู้เรื่องราวของท้องถิ่นตนเอง ยิ่งนานวันผู้ให้
ข้อมูลในท้องถิ่นคือผู้สูงอายุผู้รู้ได้จากไปทีละคน ร่วม
กับการเปลีย่ นแปลงจากสังคมภายนอกทีเ่ ข้ามาในชุมชน
การดึงความสนใจของเยาวชนและรักษาเรื่องราวความรู้
ต่างๆ ในชุมชนไว้อย่างน้อยให้เห็นวิวฒ
ั นาการของชุมชน
ตนเอง อาจจะไปถึงการให้ข้อคิดเกิดการเปรียบเทียบ
ความทุกข์ยากในอดีต กับความสุขในปัจจุบันให้เยาวชน
ได้รู้จัก และไม่หลงอยู่กับความสุขสบายจนเกินไป
อยากมีเด็กๆ มาต่อยอด คนที่มาวัดเป็นกรรมการ
ร่วมดูต่อดูการสืบทอดความเป็นไปได้ ครูยังไม่มีความ
สนใจเรื่องพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นมากพอ
การที่มีคนมาดูงานท�ำให้เกิดแรงใจในการด�ำเนิน
การต่อไปได้ การมีเครือข่ายเป็นต้นแบบให้ที่อื่นๆ มา
ดูงานท�ำให้เกิดแรงบันดาลใจความคาดหวังคือการเดิน
ทางไปมาหาสู่เรียนรู้ร่วมกัน”

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมจากวิหารหลังเดิมที่รื้อลงมา เช่น
เครื่องบนหลังคา ช่อฟ้า ป้านลม หน้าบัน คันทวย และกระจกจืนที่ใช้
ประดับตกแต่งลวดลายไม้แกะสลักให้เกิดความระยิบระยับงดงาม

สรุป

การบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเมืองล�ำพูน:
ปัจจัยที่น�ำไปสู่ความส�ำเร็จ
ด้านแนวคิด วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นทั้ง 3 แห่งในจังหวัดล�ำพูน พบว่ามีแนวคิดใน
การเก็บรวบรวมของเก่าไม่ให้สูญหาย ซึ่งอธิบายจาก
ปรากฏการณ์ในสังคม เรื่อง การรับซื้อของเก่าในช่วงที่
เศรษฐกิจเฟื่องฟู และเจริญอย่างสูงสุดใน พ.ศ.25302539 ทศวรรษแห่งเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ เป็นยุครุง่ เรือง
ของสินค้าด้านอัตลักษณ์ล้านนา ด้วยข้อมูลสนับสนุน
ทั้งเรื่องการศึกษาประวัติศาสตร์ศิลปกรรมล้านนา ภาพ
ของรถรับซื้อของเก่าที่แล่นเข้าออกจากหมู่บ้านหนึ่งสู่

คัมภีร์ใบลานและอุปกรณ์ส�ำหรับเตรียมใบลาน การจารใบลาน
ที่ทางวัดได้รวบรวมไว้ โดยน�ำส่วนหนึ่งมาจากหีบธรรมที่เก็บรักษาไว้
บนหอธรรมมาจัดแสดงให้เห็นรายชื่อธรรม ความงามของผ้าห่อคัมภีร์
แบบต่างๆ ไม้ประกับธรรม ก๊างธรรมส�ำหรับพระสงฆ์ในการจารใบลาน

หมู่บ้านหนึ่งเป็นแรงบันดาลใจให้เกิดการเก็บรักษาของ
เก่า โดยอาจารย์สุพรรธน์ คุณป้ารัชนี เป็นผู้มองเห็น
ปัญหาในการสูญหายของสิ่งของเครื่องใช้ในอดีต จึงขอ
รวบรวมไว้เพื่อจัดเป็นแหล่งเรียนรู้ ด้านศรัทธาวัดห้วย
กาน เป็นผู้รักษาของเก่าไว้ด้วยความหวงแหน และ
ปฏิเสธการเป็นผู้ขายของจากวัดให้พ่อค้าของเก่า
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เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันของพระสงฆ์ เช่น ถ้วยชามส�ำรับส�ำหรับถวายภัตตาหาร เตียงนอนและสิ่งของบริจาคจากคนในชุมชน เช่น อุปกรณ์การ
ทอผ้า อุปกรณ์การเกษตร เครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวัน

เครื่องประกอบพิธีกรรมในวิหาร อุโบสถ เช่น ธรรมมาสน์ ขันแก้วทั้งสาม อาสนสงฆ์ผ้าทอและกล่องเก็บผ้า เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นในความสะดวก
รวดเร็ว และเป็นระเบียบในการจัดเก็บ

จากปรากฏการณ์การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์เล็กๆ
ในระดับท้องถิ่น สามารถเชื่อมโยงและอธิบายได้ด้วย
แนวคิดสากล เรื่อง การโหยหาอดีต (Nostalgia) การ
ถวิลหาอดีต ถวิลหาความทรงจ�ำเป็นประเด็นส�ำคัญใน
การจัดแสดงสิ่งของที่แพร่กระจายสู่การสร้างแหล่งท่อง
เที่ยวที่ย้อนกลับไปจ�ำลองประสบการณ์ในอดีตขึ้นมา
ใหม่ การสร้างเรือ่ งเล่าและของสะสมเพือ่ เตือนความทรง
จ�ำในรูปแบบต่างๆ
หน้ า ที่ ข องโรงเรี ย น บ้ า น และวั ด ต่ อ การจั ด ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ เมื่อพิจารณาพิพิธภัณฑ์ที่จัดไว้ในบ้านและ
โรงเรียนจากความคิดของผู้ก่อตั้งนั้นเป็นความได้เปรียบ
ด้านที่ตั้ง มุมมอง และวิธีการมอง การชนะใจคนในสังคม
ผู้บังคับบัญชา การปฏิบัติการที่สร้างความเข้าใจร่วม
กันได้ ส่วนสถานะของวัด คือ ที่รวบรวมสิ่งของ เป็น
พิพธิ ภัณฑ์ในเชิงทีเ่ ก็บของดีงามตลอดจนของเสียหายทุก
อย่างไว้ เป็นเจตนาที่จะให้คนรุ่นหลังได้ดู เพื่อเก็บความ
ทรงจ�ำของศาสนาไว้ ท�ำให้คนเข้าใจถึงวิถีชีวิต

การด�ำเนินการร่วมกันในลักษณะเครือข่ายที่
ให้ก�ำลังใจกัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน การเก็บความ
คิด กระบวนการของคนท�ำพิพิธภัณฑ์มาน�ำเสนอให้
คนได้รับรู้ ได้เข้าใจ ได้เห็นความล�ำบาก ในแนวความ
คิดและการปฏิบัติเดียวกันเกิดเป็นแรงบันดาลใจต่อกัน
สร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมในการสร้างสรรค์
และเชื่อมโยงสู่การด�ำเนินงานในระดับต่างๆ เพื่อความ
ส�ำเร็จในทุกด้านที่หลายคนร่วมกันในที่สุด

แนวทางการพัฒนาสู่ความยั่งยืน

การพึ่ ง พาตนเอง และจั ด แสดงตามก�ำลั ง ความ
สามารถที่ ด�ำเนิ น การได้ โ ดยไม่ เ ดื อ ดร้ อ น ผู ้ ก ่ อ ตั้ ง
พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นสามารถด�ำเนินการเองโดยมีท้องถิ่น
เข้ามาช่วยให้ข้อมูล ให้การยอมรับและให้ก�ำลังใจกัน
จนน�ำไปสู่ความยั่งยืน ส่วนการหางบประมาณเป็นเรื่อง
การบริจาค ที่แต่ละแห่งไม่คิดจะหาก�ำไร คิดจะเป็นฝ่าย
ให้อยู่ตลอดเวลา เป็นความยั่งยืนที่ไม่คิดจะต่อทุน ความ
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แม่พิมพ์ปูนลวดลายต่างๆ ที่ใช้ประดับตกแต่งวิหารถูกเก็บรักษาไว้
เพื่อประโยชน์ในการซ่อมแซม หรือเป็นแหล่งความรู้ส�ำคัญในอนาคต

สัมพันธ์ของพิพิธภัณฑ์ท้ัง 3 แห่ง เป็นการจัดการด้วย
ความชอบส่วนตัว ทั้งหมดนี้เป็นองค์ประกอบส�ำคัญสู่
ความส�ำเร็จได้ พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นแต่ละแห่งมีอัตลักษณ์
ต่างกัน การจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ท�ำให้เกิดการเรียนรู้ผ่าน
ตนเองไปพร้อมๆ กับการถ่ายทอดกระบวนการเหล่านี้
ไม่มีวันจบสิ้น
ด้านความส�ำเร็จที่มีความส�ำเร็จทางใจมาเป็นอันดับ
แรกเสมอ ความส�ำเร็จของผู้ก่อตั้งและด�ำเนินงาน คือ
การท�ำส�ำเร็จในช่วงชีวติ ของเขาได้ท�ำส�ำเร็จแล้ว ต่อไปจะ
เป็นอย่างไรต้องขึ้นอยู่กับคนที่จะมารับช่วงต่อ ไม่ควรยึด
ติดกับตัววัตถุ ส่วนตัวชี้วัดความส�ำเร็จ คือ เกิดเครือข่าย
การสืบเนื่องเป็นความส�ำเร็จการตอบรับพิพิธภัณฑ์จาก
คนในชุมชน ปัจจัยภายนอกที่มาช่วย เช่น ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นเข้ามาโยงใยถึงพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น ก�ำลังใจจากคน
ภายนอก การแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ว่ มกับคนใน เป็นตัวชีว้ ดั
ความส�ำเร็จได้ในเชิงปริมาณอาจอาศัยจ�ำนวนครั้งของผู้
เข้าชม การมาซ�้ำ ประโยชน์ที่น�ำไปใช้ เป็นต้น

กิตติกรรมประกาศ

ขอขอบพระคุณผูบ้ ริหาร ตลอดจนบุคลากรของศูนย์
มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ในการให้ทุนวิจัย
กราบขอบพระคุณผูท้ รงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ศรีศกั ร์
วัลลิโภดม ดร.ปริตตา เฉลิมเผ่า กออนันตกูล ผศ.ดร.
สุวรรณา เกรียงไกรเพ็ชร์ รองศาสตราจารย์สุภาภรณ์
จินดามณีโรจน์ ทีม่ คี วามกรุณาในการพัฒนากระบวนการ
วิจัย สอบถามความก้าวหน้า พร้อมทั้งให้ข้อเสนอแนะ
และแนวทางในการด�ำเนินงานวิจัยมาโดยตลอด และขอ
ขอบพระคุณ อาจารย์ชัชวาลย์ ทองดีเลิศ และอาจารย์

นพพร นิลณรงค์ ที่กรุณารับเป็นที่ปรึกษาโครงการ ได้
เมตตาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการ
ท�ำงานวิจัยร่วมกับชุมชนตลอดจนเครือข่ายได้เป็นอย่าง
ดียิ่ง และทางคณะผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณในความ
เมตตาของเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ในจังหวัดล�ำพูน ตลอด
จนเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคเหนือ ในความกรุณา
ถ่ายทอดประสบการณ์ ความรู้ ให้กับคณะผู้วิจัยเป็น
อย่างดีมาโดยตลอด
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ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา...
แหล่งเรียนรู้การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน

เรื่อง: วิภาดา ศุภรัฐปรีชา 1

อาจารย์ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร และคุณเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล ได้มอบอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสมัยนั้น เป็นผู้รับมอบ เมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544

นั บ ตั้ ง แต่ ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ได้ รั บ บริ จ าค
คุ้ม เจ้าบุรีรัตน์2(มหาอินทร์) จากอาจารย์ดร.จุลทัศน์
กิติบุตรและคุณเรียงพันธ์ ทิพยมณฑล เมื่อปีพ.ศ.2544
เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม ภาย
ใต้การบริหารจัดการของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ การวางแผนเพื่ อ ใช้ อ าคาร
เก่ า อย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและเกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
เป็ น ประเด็ น ที่ ส�ำคั ญ ที่ สุ ด ในช่ ว งเริ่ ม ต้ น ของคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โจทย์ที่ส�ำคัญที่สุด คือ คณะฯ
จะบริหารจัดการอาคารเก่า และพื้นที่โดยรอบอย่างไร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากอาคาร
เก่าที่มีอายุ มากกว่า 100 ปี ซึ่งเป็นสมบัติของชาติที่
ไม่สามารถประเมินคุณค่าเป็นตัวเงินได้ ด้วยเป็นหลัก
ฐานส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวพันไปถึงฐาน
านุ ศั ก ดิ์ ข องผู ้ ค รอบครองในอดี ต และหลั ก ฐานทาง
ด้ า นประวั ติ ศ าสตร์ ส ถาปั ต ยกรรม ในฐานะตั ว อย่ าง
1

ของอาคารอนุรักษ์ท่ีมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรมที่มี
การผสมผสานระหว่างเทคโนโลยีในการก่อสร้างแบบ
พื้นถิ่นกับวิธีคิดแบบตะวันตก ตลอดจนถึงสุนทรีภาพ
ทางด้ า นศิ ล ปสถาปั ต ยกรรมและสภาพแวดล้ อ มโดย
รอบของอาคารเก่า การตัดสินใจในการวางแผนอนุรักษ์
และการบริหารจัดการ จึงเป็นสิ่งส�ำคัญที่สุด ที่มีการ
คิดควบคู่ไปพร้อมกันกับบทบาททางด้านวิชาการและ
การบริหารจัดการของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จากคุ ้ ม เจ้ า บุ รี รั ต น์ (มหาอิ น ทร์ ) ... สู ่ ศู น ย์
สถาปัตยกรรมล้านนา
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จากการสันนิษฐานว่า
สร้างขึ้นระหว่างปี พ.ศ.2432-2436 ขณะที่มีการเริ่มต้น
กิจการป่าไม้อย่างจริงจังสมัยเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7
คาดว่าสร้างก่อนที่เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ถึงแก่กรรม
ประมาณ ปี พ.ศ.2436 โดยเจ้าน้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่
(ต่อมาเป็นเจ้าราชวงศ์) บุตรเจ้าบุรรี ตั น์ (มหาอินทร์) เป็น

1. ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 คุ้ม หมายถึง เรือนหรือที่พำ�นักของเจ้านายที่เป็นชนชั้นปกครอง ในอดีต
3 บรรดาศักดิ์ ที่เป็นตำ�แหน่งทางการเมืองระดับสูงของเจ้านายฝ่ายเหนือในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครอง
เรียกว่า จ้าขัน 5 ใบ ได้แก่ เจ้าหลวง เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ เจ้าราชบุตร และ เจ้าบุรีรัตน์
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ผู้ครอบครองอาคารในระหว่างปี พ.ศ.2437-2460 เมื่อ
ประมาณ และต่อมานางบัวผัน นิกรพันธ์ (ทิพยมณฑล)
ซื้อจากเจ้าของเดิม เจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่ (ภริยาเจ้า
น้อยชมชื่น ณ เชียงใหม่) และได้เชิญบิดาคือ พระนายก
คณานุการ (เมือง ทิพยมณฑล) มาพ�ำนักอยู่ที่อาคาร
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หรือเรียกว่า บ้านกลางเวียง
และเมื่อนางบัวผัน ทิพยมณฑล ถึงแก่กรรม นางพรรณ
จิตร (กิติบุตร) เจริญกุศล บุตรีของนายจรัญ กิติบุตรและ
นางบู่ทอง (ทิพยมณฑล) ซึ่งสมรสกับ นายสมศักดิ์ เจริญ
กุศล ได้เข้าอาศัยในปี พ.ศ.2503-2544 ร่วมกับบุตร 4
คน ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2544 นางสาวเรียง
พันธุ์ ทิพยมณฑล (บุตรนางบัวผัน ทิพยมณฑล) ได้มอบ
อาคารคุ้ม เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ให้มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บรรพบุรุษตระกูลทิพย
มณฑล และกิติบุตร คือพระนายกคณานุการ (เมือง
ทิพยมณฑล) และหลวงนิกรจีนกิจ (บุญมา นิกรพันธ์)
โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ์ ตุวานนท์ อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในสมัยนัน้ ได้เป็นผูร้ บั มอบอาคาร
คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) จากตระกูลทิพยมณฑล
และตระกู ล กิ ติ บุ ต ร และคณะสถาปัต ยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ด�ำเนิน
การดูแลอนุรกั ษ์อาคารเพือ่ จัดตัง้ เป็นศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้านนาเพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านสถาปัตยกรรม
ล้ า นนาและศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งแก่ นั ก เรี ย น
นักศึกษา นักวิชาการ นักท่องเที่ยวชาวไทยและต่าง
ประเทศ และบุคคลที่สนใจ

ที่สามารถสร้างกิจกรรมเรียนรู้ ในการชมในเวลากลาง
วัน คืองานสถาปัตยกรรม ที่ช่วยเสริมสร้างกิจกรรมพื้นที่
ส่วนกลางเวียง ให้มคี วามน่าท่องเทีย่ วมากขึน้ สอดคล้อง
ไปกับความเข้าใจประวัตศิ าสตร์ของท้องถิน่ และประเทศ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหา
อินทร์) ภายใต้การดูแลของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
และคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (แก้วมุงเมือง) ภายใต้การดูแลของ
ส�ำนั ก งานยาสู บ เชี ย งใหม่ ถื อ เป็ นกลุ ่ ม อาคาร ที่ ป รั บ
ประยุกต์มาจากอาคารพักอาศัยเดิมของเจ้านาย นอก
เหนื อ จากอิ ท ธิ พ ลของชาวตะวั น ตกประกอบไปด้ ว ย
ชาวอังกฤษที่เข้ามาพร้อมกับการขอสัมปทานการตัดไม้
สักซึ่งเป็นที่ต้องการในตลาดต่างประเทศ นับตั้งแต่ช่วง
ก่อน พ.ศ.2400 เล็กน้อย ตามเส้นทางการค้าโบราณ
จากชายฝั่งเมาตะมะ ผ่านจังหวัดตาก (ระแหง) เชียงใหม่
สู่ตอนใต้ของจีน และมิชชันนารีอเมริกันจากกรุงเทพฯ
ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์นื้นที่ภาคเหนือช่วง พ.ศ.
2410 เป็นต้นมา โดยกลุ่มชาวตะวันตกเหล่านี้ได้เข้า
มาพักอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ ส่งผลให้เกิดการน�ำเอารูป
แบบอาคารพักอาศัยแบบที่เรียกว่าอาณานิคมที่เกิดขึ้น
จากอิทธิพลลัทธิการล่าอาณานิคมของกลุ่มประเทศใน
ยุโรปเพื่อเข้าครอบคลุมพื้นที่ที่เรียกว่าโลกใหม่ในยุค
แรก คือทวีปเอมริกา แผ่ขยายมายังทวีปอัฟริกา และ
เอเชียตามล�ำดับ โดยรูปแบบที่ชาวตะวันตกน�ำมาสร้าง
นั้นจะเป็นการประยุกต์ไปตามลักษณะภูมิประเทศ และ
ภูมิอากาศของประเทศนั้นๆ ซึ่งแตกต่างออกไปจากถิ่น
พ�ำนักเดิมของตน อิทธิพลได้ส่งผลโดยตรงต่อเจ้านายทั้ง
ทางด้านความสะดวกสบายของวิถีชีวิตกับเครื่องใช้ และ
อาคารเก่ า กั บ การน� ำ มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ป็ น เครือ่ งเรือน จนเข้าสูก่ ารปรับประยุกต์งานสถาปัตยกรรม
แหล่งเรียนรู้อย่างเหมาะสม
เพื่อตอบรับอย่างเต็มที่ ด้วยการจัดระบบแผนผังการ
จากการศึ ก ษาของผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ รั ฎ ฐา
ใช้งานเต็มพื้นที่ทั้งสองชั้น จัดเป็นห้องย่อยๆ เพื่อแบ่ง
ฤทธิศร ได้กล่าวถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมที่สะท้อนถึง
กั้นออกตามหน้าที่การใช้งาน และมีหลังคาคลุมพื้นที่
ความเปลี่ยนแปลงของช่วงเวลาประวัติศาสตร์ที่ส�ำคัญ
อาคารทั้งหมด
ในช่วง 200 ปีที่ผ่านมาบนความส�ำคัญของพื้นที่ทาง
รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน 700 กว่าปี ที่ปัจจุบันพัฒนา
(มหาอินทร์) เป็นอาคารสองชั้นครึ่งอิฐครึ่งไม้ ชั้นล่าง
เป็นย่านท่องเที่ยวที่มีความส�ำคัญทั้งในด้านเผยแพร่
ก่ออิฐฉาบปูนเสาระเบียงด้านนอกเป็นซุ้มโค้ง(Arch)
ความรู้ ประวัติศาสตร์ การจับจ่ายใช้สอยที่มีกิจกรรม
แบบศิลปะคลาสสิก(Classical Art) โดยรอบอาคาร มี
ตลอด 7 วันในรอบสัปดาห์ ทั้งพิพิธภัณฑ์ที่ให้ความรู้
การตกแต่งเป็นลวดลายด้วยการเซาะให้เป็นร่องส่วน
ทางด้านการตัง้ ถิน่ ฐาน ประวัตศิ าสตร์ วัฒนธรรมท้องถิน่
หัวเสา และส่วนแนวโค้งระหว่างเสา ชั้นสองเป็นไม้
กิจกรรมการค้าถนนคนเดินทุกวันอาทิตย์ ซึ่งพื้นที่โดย
สั ก มี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ยการฉลุ ล ายไม้ ด ้ ว ยเลื่ อ ยฉลุ ส ่ ว น
รอบกิจกรรมที่กล่าวมานั้น ยังมีความน่าสนใจเรื่องอื่นๆ
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ภาพถ่ายอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) หลังบูรณะ เมื่อปี พ.ศ.2550

ระเบี ย ง และแผงไม้ โ ดยรอบ ส่ ว นหลั ง คาเป็ น ทรง
มะนิลา (Gable-Hip Roof) ทีผ่ สมระหว่างหลังคาจัว่ และ
ปั ้ น หยาคลุ ม โดยรอบอาคารที่ เ ป็ น ผั ง รู ป ตั ว แอล (L)
แต่ละชั้นแบ่งเป็น 3 ห้องหลัก และจากการสันนิษฐาน
ว่ า อาคารสร้ า งราว พ.ศ.2432-2436 ซึ่ ง ช่ ว งระยะ
ระหว่าง พ.ศ.2416–2440 เป็นระยะทีง่ านสถาปัตยกรรม
แสดงออกถึงการผสมผสาน ระบบอาคารแบบตะวันตก
ทั้งการใช้ระบบก่อสร้างแบบก่ออิฐฉาบปูนที่ไม่พบว่ามี
การใช้ในอาคารพักอาศัย โครงสร้างและการเข้าไม้แบบ
บังใบ ในส่วนผนังที่เป็นลิ้นประกบให้ผืนผนังเรียบเสมอ
กัน ต่างจากการซ้อนคล้ายเกล็ดแบบเดิม ส่วนที่เป็นแบบ
ท้องถิน่ จะปรากฏในลักษณะความเชือ่ ทีส่ ะท้อนลงบนรูป
ทรง และการจัดวางหลังคาทีค่ งให้ความส�ำคัญกับหน้าจัว่
เสมือนเป็นหน้าอาคาร และการให้มบี นั ไดขึน้ สูช่ นั้ สอง ให้
อยู่ภายนอกอาคาร

บริบทและสภาพแวดล้อมโดยรอบกับการ
เรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม
นอกเหนือจากการเรียนรู้จากรูปแบบสถาปัตยกรรม
ของอาคารทีม่ กี ารผสมผสานแบบตะวันตกและภูมปิ ญ
ั ญา
พื้นถิ่นได้อย่างลงตัวแล้วนั้น บริบทและสภาพแวดล้อม
โดยรอบภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาสามารถสื่อ
ความหมายการเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

ภาพถ่ายอาคารคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ก่อนมีการบูรณะ
เมื่อปี พ.ศ.2547

ไปสู่อนุชนรุ่นหลังและผู้ที่สนใจได้เป็นอย่างดี เช่น
- ก�ำแพงที่ตั้งอยู่ที่โดยรอบ เป็นก�ำแพงที่ก่อสร้างขึ้น
พร้อมกับตัวอาคาร โดยส่วนใหญ่ ในอดีตการกั้นขอบเขต
พื้นที่ด้วยก�ำแพงใช้เฉพาะสถานที่ส�ำคัญของเมือง เช่น
วัดและวังหรือคุ้มเท่านั้น บ้านสามัญชนไม่สามารถท�ำ
เครื่องล้อมแบบเจ้านายได้ ถือว่าไม่สมควรต่อตน ก�ำแพง
ถือว่าเป็นเครื่องล้อมที่แสดงถึงความส�ำคัญของสถานที่
แห่งนี้ทางด้านฐานันดร เกียรติยศ และความส�ำคัญของ
เจ้าผู้เป็นเจ้าของที่สมควรได้รับการปกป้อง โดยก�ำแพง
มีลักษณะก่ออิฐถือปูนหนากว่า 60 เซนติเมตร มีความ
แข็งแรง ทนทาน ก�ำแพงซึ่งโอบล้อมพื้นที่โดยรอบของ
ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีพื้นที่ประมาณ 1 ไร่ 3
งาน 84 ตารางวา
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- โรงครัวเดิม สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นพร้อมกับตัว
อาคาร มีลักษณะเป็นอาคารชั้นเดียวยกพื้นสูงขนาดใหญ่
ผิดปกติจากโรงครัวอื่นๆ ซึ่งในอดีตใช้ส�ำหรับเป็นสถานที่
จัดเตรียมอาหาร เครื่องคาวหวาน เพื่อเลี้ยงผู้ที่อยู่อาศัย
ในคุ้ม หรือแขกผู้มาเยี่ยมเยียนจ�ำนวนมาก ซึ่งอาจกล่าว
ได้ว่าสามารถท�ำอาหารเลี้ยงผู้คนได้กว่า 50 คน ตลอด
3 มื้อต่อวัน
- ปั ๊ ม โยกหน้ า โรงครั ว เป็ น ปั ๊ ม ที่ มี อ ยู ่ เ ดิ ม ในอดี ต
สันนิษฐานว่าใช้ส�ำหรับการสูบนํ้าบาดาลขึ้นมาใช้เพื่อ
การอุปโภคและบริโภคภายในคุ้ม ปัจจุบันอยู่ในสภาพ
ที่ไม่สามารถใช้งานได้ ตั้งอยู่ที่หน้าโรงครัว โดยที่บริเวณ
ล�ำคันโยกมีตัวอักษรภาษาอังกฤษ บอกรายละเอียดเป็น
ของบริษทั MYERS เมือง Ashland มลรัฐ Ohio ประเทศ
สหรัฐอเมริกา ผลิตจากพี่น้องชื่อ Francis and Philip
Myers เพื่อการสูบนํ้า โดยคันโยกแบบใช้มือสองจังหวะ
ขึ้นลง และได้รับการจดทะเบียนสิทธิบัตร เมื่อวันที่ 16
มกราคม พ.ศ.2455 รุ่นที่ปรากฏคือ Model 2927 เป็น
โบราณวัตถุชิ้นส�ำคัญจากต่างประเทศชิ้นหนึ่งของเมือง
เชียงใหม่
- ทางเข้าด้านหน้าเป็นบริเวณที่ส�ำคัญของคุ้มเจ้าบุรี
รัตน์ มหาอินทร์ โดยมีประตูทางเข้าด้านหน้าจะมีก�ำแพง
ติดกันอยู่ ประตูด้านหน้าก่อด้วยอิฐถือปูนเป็นเสาขนาด
ใหญ่ทั้งสองด้าน ในอดีตประตูนี้จะอนุญาตให้เฉพาะเจ้า
นายและแขกผู้มาเยือนคนส�ำคัญใช้ผ่านเข้าออก ส่วนผู้
อาศัย คนใช้ และทาสจะผ่านเข้าออกโดยใช้ประตูด้าน
หลัง รอบข้างจะมีสนามหญ้าสีเขียวเป็นบริเวณกว้าง
เมือ่ มองเข้ามาท�ำให้เกิดความสบายตาและความสวยงาม
ร่มรืน่ เป็นส่วนตัว ต่างจากภายนอกโดยถูกกันจากก�ำแพง
ที่หนา แข็งแรง มั่นคง

การจัดแสดงและการใช้สื่อสารสนเทศเพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้

นอกเหนือจากรูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคาร
และบริ บ ทและสภาพแวดล้ อ มโดยรอบแล้ ว ศู น ย์
สถาปัตยกรรมล้านนา ยังด�ำเนินการจัดท�ำห้องส�ำหรับ
จัดแสดงนิทรรศการในตัวอาคารทั้งสองชั้น
โดยชั้นบนอาคาร เป็นห้องนิทรรศการถาวรจ�ำลอง
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้านายในสมัยก่อน และห้อง
นิ ท รรศการที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ งานสถาปั ต ยกรรม อาทิ
สถาปัตยกรรมล้านนาในศาสนาสถาน สถาปัตยกรรม

ที่พักอาศัย และวิวัฒนาการของสถาปัตยกรรมเรือนร้าน
ค้าประเภทต่างๆ พร้อมแบบจ�ำลองสถาปัตยกรรมผล
งานนักศึกษาร่วมจัดแสดง ส่วนชั้นล่างอาคารเป็นห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน จัดแสดงตามหัวเรื่องที่น่าสนใจ
อย่างน้อยปีละ 3-5 หัวเรื่อง เป็นต้น ในขณะเดียวกัน
โรงครัวเดิมที่อยู่ภายนอกอาคาร ยังใช้เป็นพื้นที่ส�ำหรับ
จัดแสดงวัสดุที่เกี่ยวเนื่องกับงานสถาปัตยกรรม และ
เป็นหน่วยสล่าเฮือนที่ท�ำหน้าที่ในการให้ค�ำปรึกษาเกี่ยว
กับการก่อสร้างในงานสถาปัตยกรรมโดยมีผู้เชี่ยวชาญ
จากคณะฯ เป็นผู้ดูแลและรับผิดชอบในการให้บริการ
วิชาการ
ในขณะเดียวกันศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา ได้มี
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บไซต์
ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา (www.lanna-arch.
net) โดยข้อมูลประกอบด้วยวารสารวิชาการ งานวิจัย
หนังสืออิเลคทรอนิคส์ แบบแปลน แบบจ�ำลองทางด้าน
สถาปัตยกรรม รูปภาพ และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
เสริมสร้างการเรียนรู้นอกห้องเรียนได้ตลอดเวลา

ศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนากับบทบาทใน
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมเพื่อชุมชน

นอกจากศูนย์สถาปัตยกรมล้านนา จะท�ำหน้าที่
ในการเป็นผู้ให้ความรู้ หรือจัดหาความรู้ให้แก่ผู้เข้า
ชมหลากหลายกลุ่มเป้าหมายแล้ว ศูนย์สถาปัตยกรรม
ล้ า นนา ยั ง ค�ำนึ ง ถึ ง บทบาทที่ จ ะเอื้ อ อ�ำนวยให้ เ กิ ด
กระบวนการเรียนรู้ไปสู่ชุมชนในมิติที่แตกต่างออกไป
อย่างสม�่ำเสมอ อาทิ
1. บทบาทและความส�ำเร็จในการออกแบบ และ
วางแผนการอนุรักษ์อาคารเก่า คุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหา
อินทร์) จนได้รบั การยกย่องในฐานะอาคารอนุรกั ษ์ดเี ด่น
ทีม่ กี ระบวนการในการอนุรกั ษ์ทถี่ กู ต้องตามหลักวิชาการ
2. บทบาทของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาในฐานะ
หน่ ว ยงานวิ ช าการ ที่ ท�ำหน้ า ที่ ใ นการสนั บ สนุ น ส่ ง
เสริ ม และให้ ค�ำปรึ ก ษาเชิ ง วิ ช าการด้ า นการอนุ รั ก ษ์
สถาปัตยกรรมและผังเมือง แก่ วัด ศาสนสถาน รวม
ไปถึงองค์กรและหน่วยงานอิสระอื่นๆ ทั้งที่เป็นส่วน
ราชการ และเอกชน
3. บทบาทในการสร้างจิตส�ำนึกด้านการอนุรักษ์
สถาปัตยกรรม รวมถึงการอนุรักษ์เมืองและสิ่งแวดล้อม
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และภูมิปัญญาพื้นถิ่นระดับภูมิภาคเอเซียน ที่มีเครือ
ข่ายความร่วมมือทั้งในระดับชาติและนานาชาติ โดยจะ
ท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานวิชาการ ที่มีพันธกิจหลัก ด้าน
การวิจัย ค้นคว้า จัดเก็บ และต่อยอดองค์ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมล้านนาสู่ท้องถิ่น ศูนย์สถาปัตยกรรมล้าน
นาจะเป็นแหล่งเรียนรู้และเป็นพื้นที่สาธารณะของเมือง
ที่สามารถชี้น�ำสังคมด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
เมือง เป็นหน่วยงานมีการบริหารจัดการทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
สามารถพึ่งพาตนเองได้ระดับหนึ่ง และเพื่อให้บรรลุเป้า
หมายดังกล่าว การพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
จึงเป็นสิ่งจ�ำเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้การเรียนรู้จากหน่วยงาน
ต่ า งๆ เป็ น เรื่ อ งส�ำคั ญ ต่ อ การวางแผนและพั ฒ นาใน
อนาคต
แม้ว่าศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา จะได้ขับเคลื่อน
กิจกรรมการเรียนรู้จากการสื่อความหมายภายในศูนย์สถาปัตยกรรม
งานในบทบาทด้านต่างๆ ดังได้กล่าวมาแล้วข้างต้น เป็น
ล้านนา
เวลาร่วม 15 ปี นับตัง้ แต่ คณะฯ ได้รบั มอบอาคาร แต่เป้า
ทางด้านวัฒนธรรม แก่เด็กและเยาวชนผ่านกิจกรรมและ หมายของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนาในฐานะศูนย์กลาง
โครงการที่เป็นประโยชน์ต่างๆ เช่น กิจกรรมด้านศิลปะ ของภูมิภาคอาเซียนด้านการอนุรักษ์สถาปัตยกรรมและ
กิจกรรมด้านการถ่ายภาพ การฝึกอบรม นิทรรศการ และ ภูมิปัญญาพื้นถิ่น จะยังไม่บรรลุเป้าหมายอย่างแท้จริง
กิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมอื่นๆ ในหลายมิติ ทั้งในส่วน ตราบใดที่ เ มื อ งและบริ บ ทโดยรอบยั ง ไม่ ต ระหนั ก
ของการอนุรักษ์และการต่อยอด
ถึ ง งานด้ า นการอนุ รั ก ษ์ ดั ง นั้ น การพั ฒ นาและการ
4. บทบาทในฐานะศูนย์กลางในการจัดการศึกษา อนุรักษ์ในระดับเมือง ยังคงเป็นโจทย์ที่ส�ำคัญของศูนย์
ด้านการอนุรกั ษ์สถาปัตยกรรมทีม่ กี ารบูรณาการระหว่าง สถาปัตยกรรมล้านนาในอนาคต
กิจกรรมบริการวิชาการ กับการเรียนการสอน ทั้งใน
ผู้เขียนขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.
หลักสูตรระดับปริญญาบัณฑิต และบัณฑิตศึกษา
ชาญณรงค์ ศรี สุ ว รรณ รองศาสตราจารย์ ด ร.วิ ฑู ร ย์
5. บทบาทด้ า นการวิ จั ย รวมถึ ง การสร้ า งต�ำรา เหลียวรุ่งเรือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฎฐา ฤทธิศร
วิชาการ และองค์ความรู้ด้านสถาปัตยกรรมพื้นถิ่น และ อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ภูมิปัญญาพื้นถิ่น ที่สามารถเชื่อมโยงกับสถาบันการ เชียงใหม่ ที่ได้เอื้อเฟื้อข้อมูลเชิงวิชาการ และให้ค�ำ
ศึกษา และหน่วยงาน หรือองค์กรต่างๆ ระดับภูมิภาค แนะน�ำในการเขี ย นบทความเพื่ อ เผยแพร่ ใ นวารสาร
อาเซียน
ร่ มพยอม ครั้ ง นี้ และขอขอบคุ ณ ส�ำนั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ป
6. บทบาทในการเป็นหน่วยงานด้านวัฒนธรรม และ วัฒนธรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ได้เห็นคุณค่าและ
แหล่งเรียนรู้ของเมือง ที่มีการบริหารจัดการที่ดี สามารถ ความส�ำคัญของแหล่งเรียนรู้ที่มีความหลากหลายทาง
เชื่อมโยงกับเครือข่ายและหน่วยงานที่ท�ำงานด้านการ ด้านศิลปวิทยาการอันจะช่วยจุดประกายและต่อยอด
อนุรักษ์ และหน่วยงานด้านพิพิธภัณฑ์ และการจัดการ องค์ความรู้ที่มีในท้องถิ่นให้แพร่หลายมากยิ่งขึ้น ใน
วัฒนธรรมที่สามารถพึ่งพาตนเองได้
ขณะเดี ย วกั น ยั ง เป็ น ประโยชน์ ท างด้ า นวิ ช าการและ
ก้าวต่อไปของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา กระบวนการเรียนรู้นอกห้องเรียน และเป็นพื้นที่การ
เป้าหมายระยะยาวของศูนย์สถาปัตยกรรมล้าน เรียนรู้ที่คอยอ�ำนวยกระบวนการให้เกิดการเรียนรู้ รวม
นา คือ การเป็นศูนย์กลางในการอนุรักษ์สถาปัตยกรรม ถึงทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ ให้แก่ผู้เข้าชมต่อไป

ร่มพยอม 45

การจัดแสดงนิทรรศการเพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ภายในศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

การน�ำเสนอข้อมูลสารสนเทศองค์ความรู้ทางด้านสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมในรูปแบบเว็บไซต์ของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา

(www.lanna-arch.net)

บทบาทเพื่อชุมชนของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
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พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
เรื่อง: สุขธรรม โนบาง 1

พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม หนึ่งในพิพิธภัณฑ์ชุมชน
ต้นแบบ ที่จัดแสดงวัตถุโบราณ สิ่งของเครื่องใช้ วัตถุทาง
วัฒนธรรม รวมทั้งความรู้ภูมิปัญญา ประวัติความเป็น
มาของวัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่น ท�ำให้ผู้ที่เข้าไปสัมผัสได้
ย้อนกลับคืนสู่ความทรงจ�ำในอดีตของวิถีชีวิตชุมชนชาว
เชียงใหม่ในย่านวัดเกตการาม พิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม
ในปัจจุบันนอกจากจะเป็นพิพิธภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียง
แล้ว ยังเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงให้เห็นถึงภาพของชุมชน
ในการอนุรักษ์รักษาร่องรอยของศิลปวัฒนธรรม ควบคู่
กับการพัฒนาและปรับเปลี่ยนเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง
อนุรักษ์อีกด้วย
1 นักช่างศิลป์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด เกตุ ก ารามก่ อ ตั้ ง ขึ้ น เมื่ อ ปี พ.ศ.
2543 เมื่อแรกเปิดใช้ชื่อว่า “พิพิธภัณฑ์วัดสระเกษ”
เพื่อเป็นการร�ำลึกถึงชื่อหนึ่งของวัดเกตการามในอดีต
โดยเกิดจากความร่วมมือของศรัทธาวัดเกตการาม มี
เจตนารมณ์เพื่อจัดเก็บรักษาของเก่า วัตถุโบราณอันมี
คุณค่าซึ่งปัจจุบันหาชมได้ยาก และเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้
ของชุมชน ส�ำหรับบุคคลผู้ท่ีมีส่วนส�ำคัญในการผลักดัน
ให้เกิดพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม คือ ลุงแจ๊ค นายจรินทร์
เบน และคณะได้ร่วมกันเข้ามาช่วยดูแลพัฒนาด้วยจิต
อาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน “ผมมีจิตใจที่อยากท�ำ
พิพิธภัณฑ์เพราะครั้งหนึ่งมีรถมาประกาศรับซื้อของเก่า
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วัดเกตุการามในอดีต

ที่หน้าบ้านผม จึงคิดเสียดายอยากเก็บของเก่าไว้ให้คน
รุ่นต่อไปได้ศึกษาเรียนรู้”2 ค�ำกล่าวของลุงแจ๊คที่แสดง
ถึงความตั่งมั่นในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ปัจจุบันมี
คณะกรรมการวัดเกตการามเป็นผู้ดูแล และมีลุงสมหวัง
ฤทธิเดช รับหน้าที่เข้ามาดูแลตลอดทั้งวัน พิพิธภัณฑ์วัด
เกตการาม แต่เดิมตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เคยเป็นกุฏิ ของ
พระครูชัยศีลวิมล (เมืองใจ ธัมโม พ.ศ.2529 - 2500)
เจ้าอาวาสวัดเกตการามในอดีต หรือเรียกอาคารนี้ว่า
โฮงตุ๊เจ้าหลวง สร้างด้วยไม้สักมุงกระเบื้องดินขอ จัดเป็น
อาคารหลังใหญ่ที่หน้าจั่วมีการแกะสลักไม้ฉลุลายพรรณ
พฤกษาประดับอย่างสวยงาม ตั้งตระหง่านในด้านทิศ
เหนือของวัดเกตการาม ซึ่งเป็นวัดที่มีประวัติความเป็น
มายาวนาน ตามประวัตศิ าสตร์สร้างขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ.1971
โดยพระเจ้าสามฝั่งแกน กษัตริย์ล้านนาแห่งราชวงศ์มัง
ราย และพระธาตุวัดเกตการรามถือเป็นพระธาตุส�ำคัญ
ประจ�ำปีเกิดของคนเกิดปีจอ
ส�ำหรับภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัดเกตการามการ
จั ด แสดงแบ่ ง ออกเป็น กลุ่ม ได้แ ก่ กลุ่ม พระพุทธรูป
ศิลปะพม่า ถูกจัดวางไว้ร่วมกับพระพุทธรูปศิลปะล้าน
นา รวมถึงไม้แกะสลักลวดลายวิจิตร ประกอบกับการ
จัดแสงไฟให้มองเห็นอย่างเด่นชัด ส่วนกลุ่มถัดมาใน
ห้องโถงด้านทิศตะวันออก รอบผนังจัดแสดงภาพถ่าย
โบราณในอดีตของวัดเกตการาม พร้อมกับภาพวิถีชีวิต
ชุมชน ชาวเชียงใหม่ และจัดแสดงเกี่ยวกับ เครื่องเงิน
เครื่องปั้นดินเผา เครื่องเขิน เงินตราโบราณ พระพุทธ
รูป พระเครื่อง ผ้าปัก ผ้าก�่ำปี หรือผ้าคัมภีร์ เป็นต้น
ส่ ว นห้ อ งถั ด มาด้ า นทิ ศ ตะวั น ตก จั ด แสดงเกี่ ย วกั บ

วัดเกตุการามในปัจจุบัน

ภายในพิพิธภัณฑ์ห้องจัดแสดงวัตถุโบราณ

จัดแสดงภาพถ่ายโบราณและวัตถุโบราณ

ภาพถ่ายประวัติศาสตร์ของเมืองเชียงใหม่ ชุดผ้าทอ
โบราณ เครื่องจักสาน เครื่องถ้วย และข้าวของเครื่อง
ใช้ต่างๆ มากมาย
การด�ำเนินการของพิพิธภัณฑ์วัดเกตการาม นับ
เป็นเวลามากกว่าสิบปีที่ได้รับการบริจาควัตถุโบราณ
เพื่อจัดแสดงจากผู้มีจิตศรัทธา และได้รับการดูแลรักษา

2 พ.ต.อ.อนุ เนินหาด ย่านวัดเกตการาม. สังคมเมืองเชียงใหม่ เล่ม 36.เชียงใหม่ . 2556 หน้า 146

48 ร่มพยอม

ศาลาบาตร ถูกปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ และใช้เป็นสถานที่ในการสอนตีกลองพื้นเมืองให้กับเยาวชน

ภาพลายเส้นจิตรกรรมบนฝาผนังศาลาบาตร

มาโดยตลอด นอกจากนี้ ท างพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ องยั ง ขยาย
พื้นที่ออกมาด้านทิศใต้คืออาคารศาลาบาตรเป็นอาคาร
ที่มีอายุประมาณร้อยกว่าปี ภายในมีภาพจิตรกรรมฝา
ผนัง ลวดลายแบบศิลปะจีน ปรากฏเป็นภาพไก่ฟ้า ภาพ
ดอกบัว ภาพดอกโบตั๋น ภาพต้นสน และภาพทิวทัศน์
แบบศิลปะจีนซึ่งอยู่ในระหว่างการปรับปรุง รวมถึงใช้
เป็นสถานที่ส�ำหรับการถ่ายทอดการตีกลองพื้นเมืองให้
แก่เยาวชน ในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์

ภาพเขียนรูปไก่ฟ้าโบราณบนฝาผนังศาลาบาตร
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เครื่องปั้นดินเผา

มหาภิเนษกรมณ์ เจ้าชายสิทธัตถะทรงเสด็จออกผนวช

เครื่องมือส�ำหรับขูดมะพร้าว

สิ่งส�ำคัญที่เห็นได้เด่นชัดของพิพิธภัณฑ์ชุมชนแห่ง
นี้คือ ข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ ที่สะท้อนถึงวิถีชีวิตของ
คนในอดีต แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มคนใน
พื้นที่และต่างพื้นที่ เป็นภาพสะท้อนของการอยู่ร่วม
กันด้วยความกลมกลืนในสังคมที่มีความแตกต่างและ
หลากหลายปัจจัย ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นประโยชน์ต่อ
การศึกษา รวมถึงเรื่องราวของชุมชนอันแสดงถึงนัย
ส�ำคัญทางวัฒนธรรมท้องถิน่ ให้คนในชุมชนและคนนอก
ชุมชนรับรู้เข้าใจ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด เกตการามจึ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ มี
การจัดการทรัพยากรวัฒนธรรม เป็นศูนย์การเรียนรู้
ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีฐานะเป็นทั้งพื้นที่สาธารณะต้อนรับ
แขกผู้มาเยือน ทั้งนี้การด�ำเนินงานพิพิธภัณฑ์ชุมชน ได้
ค�ำนึงความเสียสละ ความเอือ้ อารีเกือ้ กูลท�ำนุบ�ำรุงแก่กนั
และกันในหมู่สมาชิกของชุมชน ก่อให้เกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของร่วมกัน และมีความภาคภูมิใจในชุมชน เป็นพื้นที่

ผ้าก�่ำปี ปักดิ้นโลหะ ลวดลายกินรี

แสดงความเป็นตัวตนของคนในชุมชนให้คนทั้งภายใน
และภายนอกชุ ม ชนได้ เ ห็ น และยอมรั บ ท�ำให้ ค นใน
ชุมชนรู้สึกได้ถึงการมีศักดิ์ศรี และประการส�ำคัญที่สุด
ก็คือ พิพิธภัณฑ์วัดเกตุการาม พิพิธภัณฑ์ชุมชนต้นแบบ
ขับเคลื่อนกระบวนการสร้างความรู้ที่น�ำไปสู่การพัฒนา
ชุมชน และฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรมให้กลับมามีชีวิต
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พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม
(Vietnam Museum of Ethnology)
เรื่อง: ฐาปนีย์ เครือระยา 1

พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนาม อยู่ห่างตัวเมือง
ฮานอยประมาณ 8 กิโลเมตร โดยรัฐบาลเวียดนามอนุมัติ
ที่ดินให้จัดสร้างอาคารพิพิธภัณฑ์ และเริ่มเปิดให้ชมในปี
พ.ศ.2540 ภายในพื้นที่พิพิธภัณฑ์มีการจัดนิทรรศการ
ในอาคารและกลางแจ้ง โดยส่วนที่อยู่ในอาคารเป็น
นิทรรศการของชาติพันธุ์ท้ัง 54 กลุ่มในเวียดนาม แบ่ง
ตามตระกูลภาษาเป็นหลัก รูปแบบที่ใช้ในการจัดแสดง
มีทั้งสื่อผสม วิดีทัศน์ ภาพถ่าย วัตถุจัดแสดง หุ่นจ�ำลอง
การจ�ำลองบ้านเรือน เครื่องใช้ในพิธีกรรม และจ�ำลองวิถี
ชีวิต การเพาะปลูก ฯลฯ
ส่วนพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Architectural Garden)
เป็ นการจั ด แสดงบ้ า นเรือนจ�ำลองของกลุ่ม ชาติพัน ธุ์
ต่างๆ จ�ำนวนกว่า 10 หลัง อาทิ เรือนชาวไทด�ำ เรือน
ชาวบานา เรือนชาวกิง ฯลฯ ซึ่งผู้เข้าชมสามารถเข้าไป
ในเรือนแต่ละหลังเพื่อสัมผัสวิถีชีวิต การกิน การอยู่
และศึกษาเครื่องข้าวของเครื่องใช้ประเภทต่างๆ ได้ มี
ห้องส�ำหรับการเรียนรู้ (Discovery Room) เสริมสร้าง
กิจกรรมเรียนและเล่น ให้ร่วมฝึกท�ำงานศิลปหัตกรรม
เช่น การทอผ้า ปักผ้า ทั้งนี้บริเวณลานสนามทุกวันหยุด
เสาร์ – อาทิตย์ ช่วงบ่าย มีการแสดงหุ่นกระบอกนํ้า
เวียดนามแสดงให้นักท่องเที่ยวได้ชมอีกด้วย พิพิธภัณฑ์
เปิดท�ำการตั้งแต่เวลา 8.30-17.30 น. ปิดทุกวันจันทร์
และช่วงเทศกาลปีใหม่เต็ตของชาวเวียดนาม
ภารกิจของพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยา เวียดนาม
คือด�ำเนินงานการจัดแสดงนิทรรศการ ให้ความรู้ การ
วิ จั ย การจั ด เก็ บ ข้ อ มู ล การจั ด ท�ำทะเบี ย นและเก็ บ
รักษาโบราณวัตถุต่างๆ เพื่อรักษาความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ที่แตกต่างกันในเวียดนาม
รวมถึงในตะวันออกเฉียงใต้ เอเชีย และทั่วโลก สิ่ง

ส�ำคัญของการบริหารจัดการพิพิธภัณฑ์ คือการให้ชุมชน
มีส่วนร่วมในกระบวนการเตรียมความพร้อมของการจัด
นิทรรศการภายในพิพิธภัณฑ์ โดยให้ค�ำแนะน�ำและร่วม
ออกแบบกิจกรรมของพิพิธภัณฑ์ รวมถึงมีส่วนช่วยใน
การเก็บข้อมูล เพื่อสร้างเสริมให้พิพิธภัณฑ์มีชีวิต ใกล้
ชิดกับวิถีชีวิตของผู้คนมากขึ้น นอกจากนี้ยังเปิดโอกาส
ให้ชุมชนมีพื้นที่ในการแสดงงานศิลปวัฒนธรรม เช่น
สาธิตการท�ำงานศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน การแสดงหุ่น
กระบอกนํ้า และการละเล่นพื้นบ้าน เป็นต้น ทั้งนี้ใน
พื้นที่จัดแสดงนิทรรศการสถาปัตยกรรมกลางแจ้ง ได้ให้
ช่างฝีมือท้องถิ่นเข้ามาร่วมสร้างและซ่อมแซมเรือนต่างๆ
สร้างความภูมิใจให้กับชุมชนเป็นอย่างมาก เป็นผลให้
เกิดความตระหนักรู้ในคุณค่าของมรดกทางวัฒนธรรม2
ประเทศเวียดนามให้ความส�ำคัญกับกลุ่มชาติพันธุ์
ต่างๆ อย่างเท่าเทียมกับเป็นประชากรหลักของประเทศ
เพราะประชาชนทุกกลุ่มเหล่านี้ได้ร่วมกันต่อต้าน และ
คืนเอกราชจากการเป็นประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศส
โดยเฉพาะสงครามที่เดียนเบียนฟู กองก�ำลังเวียดมินห์
ของเวียดนาม มีทหารและชาวบ้านชาติพันธุ์ต่างๆ มา
ร่วมกันต่อสู้กองทัพฝรั่งเศสจนยอมจ�ำนน และน�ำไปสู่
การสิ้นสุดอ�ำนาจของฝรั่งเศสในอินโดจีนในการประชุม
เจนีวา ซึ่งฝรั่งเศสเจรจาความตกลงหยุดยิงกับเวียดมินห์
รวมทั้งฝรั่งเศสให้เอกราชแก่กัมพูชา ลาวและเวียดนาม
เนื่องด้วยเวียดนามเริ่มต้นการสร้างประเทศจาก
สงครามและสูญเสียเอกราชจากประเทศมหาอ�ำนาจนี้
เอง ที่ผลักดันให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องใน
การปฏิรูปประเทศ รัฐบาลจึงให้ความส�ำคัญกับพลเมือง
ชนชาติต่างๆ อย่างเท่าเทียม ทั้งนี้ยังให้ความส�ำคัญ
กับการศึกษาและรวบรวมข้อมูลอัตลักษณ์ของแต่ละ

1 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2 Vietnam Museum of Ethnology. 21 ตุลาคม 2559. http://www.vme.org.vn/museum-and-community/
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ชาติพันธุ์ พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนามจึงเป็น
องค์กรส�ำคัญที่ท�ำให้บรรลุวัตถุประสงค์ได้
ชาติพันธุ์ในเวียดนาม มีทั้งหมด 54 กลุ่ม โดยแบ่ง
ตามลักษณะทางภาษาศาสตร์ออกเป็นตระกูลต่างๆได้ 8
กลุ่มภาษาย่อย ดังนี้ 3

1. Vietic Language

ใช้ในกลุ่มประชากรที่พูดภาษา Viet-Muong จัดอยู่
ในตระกูลภาษาใหญ่ของ Austro – Asian ร่วมกับกลุ่ม
Mon-Kmer โดยกลุ่มที่พูดภาษา Vietic นี้ คือประชากร
หลักของประเทศ คือ Kinh (ชาวกิง) หรือ Viet (เวียด)
รวมถึง Muong, Chut, Tho ปัจจุบันใช้ภาษาเวียดนาม
เป็นภาษาราชการ

2. Thai-Kadai Language

เป็ น ประชากรที่ พู ด ภาษาตระกู ล Thai-Kadai
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ ภาษา Vietic และกลุ ่ ม ภาษา
Mon-Kmer ซึ่งประชากรส่วนใหญ่มีต้นก�ำเนิดมาจาก
ประเทศจี น แล้ ว การอพยพลงมาทางทิศใต้เมื่อนาน
มาแล้ว ในเวียดนามกลุ่มที่ใช้ภาษานี้คือ ไทขาว ไทด�ำ
ไทแดง ไทลื้อ (Thai, Lu) ส่วนมากอาศัยบริเวณลุ่ม
แม่นํ้าด�ำ-แดง รับประทานข้าวเจ้าหรือข้าวเหนียวเป็น
อาหารหลัก นิยมปลูกเรือนเสาสูง มีใต้ถุน นอกจากนี้
ภาษาตระกูล Thai-Kadai ยังใช้ในกลุ่มของ Lao (ชาว
ลาว), ชาวนุง(Nung), Bo Y, Giay, San Chay, Tay

3. Kadai Language

กะได (Kadai) หรือ ขร้า-ไท (Kra–Dai) เป็นกลุ่ม
ภาษาย่อยที่อยู่ในตระกูล Thai-Kadai Language ซึ่งมี
ความคล้ายคลึงกับภาษาของคนไทมาก กลุ่มที่ใช้ภาษา
นี้คือ Go lao, La chi, La Ha, Pu Peo

4. Austroasiatic Language

เป็นภาษากลุ่มใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวม
ถึงบางส่วนในอินเดียและบังกลาเทศ เชื่อว่ากลุ่มที่ใช้
ภาษานี้สืบเชื้อสายมาจากบรรพบุรุษที่เคยตั้งถิ่นฐานอยู่
บริเวณแผ่นดินใหญ่ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรือ
อาจเป็นภาษาดั้งเดิมของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ในเอเชีย
ตะวั น ออกเฉี ย งใต้ โดยภาษาเวี ย ดนาม ภาษาเขมร

และภาษามอญ เป็นภาษาโบราณที่มีการจดบันทึกทาง
ประวัติศาสตร์ กลุ่มนี้ในเวียดนาม คือ Ba Na, Brau,
Bru, Cho Ro, Co, Co Ho, Co Tu, Gie Trieng, Hre,
Khang, Khmer Krom (เขมร), Kho Mu (ขมุ), Ma,
Mang, Mnong, O Du, Ro Mam, Ta Oi, Xinh Mun,
Xo Dang, X’Tieng,

5. Hmong-Mien Language

เป็นภาษาตระกูลจีน-ทิเบต สาขาแม้ว (ม้ง)-เย้า
(เมี่ยน) ค�ำศัพท์ใกล้เคียงกับภาษาจีนกวางตุ้ง เขียนด้วย
อักษรจีน ใช้ในชาวเขากลุ่ม ม้ง-เย้า ที่อาศัยอยู่แถบตอน
ใต้ของจีน และเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ชาวเขาทีใ่ ช้ภาษา
นี้ประกอบด้วย Yao (หรือเมี่ยนMien), Hmong (ม้ง),
Pa-Then ซึ่งมีที่อยู่อาศัยบนภูเขาสูงในแถบตอนเหนือ
ของเวียดนาม เช่น เมืองซาปา ลาวกาย เป็นต้น

6. Malayo-Polynesian Language

ภาษาตระกูลนี้ ใช้ในกลุ่มประเทศที่เป็นเกาะ และ
คาบสมุทรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และมหาสมุทร
แปซิฟิก เช่น ประเทศอินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์
มาดากัสการ์ มาเลนีเซีย ไมโครนีเซีย นิวกีนี โพลีนี
เซีย และไต้หวัน มีบางส่วนอาศัยอยู่ในพื้นที่ชายทะเล
ของประเทศไทย กัมพูชา และเวียดนาม ในเวียดนาม
เป็นภาษาที่ใช้ในอาณาจักรจามปาตั้งแต่อดีต และมี
รากฐานด้านสังคม ศิลปวัฒนธรรมใกล้เคียงกับประเทศ
อินโดนีเซีย ซึ่งชาวจามได้ก่อตั้งอาณาจักรครอบคลุม
เมืองเว้ กว่างนาม ถัวเถียน ฟานรัง และญาจางของ
ประเทศเวียดนามในปัจจุบัน กระทั่งทุกวันนี้ยังพบกลุ่ม
Cham (ชาวจาม) อาศัยอยู่ตอนกลางและตอนใต้ของ
เวียดนาม มีทงั้ ทีน่ บั ถือพราหมณ์ฮนิ ดู นับถืออิสลาม และ
ไม่ได้นับถือศาสนาใดๆเลย ทั้งนี้ยังเป็นกลุ่มภาษาของ
Ra Glai, E De (ชาวเอเด), Chu Ru, Gia Rai (ชาว
ราค์ลาย)

7. Chinese Language

เป็นสาขาหนึ่งในตระกูลภาษาจีนทิเบต ประกอบ
ด้วย 2 สาขาใหญ่ คือ Tibeto – Burman และภาษา
Han(จีนกลาง หรือแมนดาริน) ซึ่ง Chinese Language
หรือ Han เป็นภาษาหลักที่ใช้ในจีน โดยชาติพันธุ์ที่อยู่

3 List of ethnic groups in Vietnam. 23 มกราคม 2560. https://en.wikipedia.org
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ในเวียดนามแล้วใช้ภาษาในกลุ่มนี้คือ Hoa (คือกลุ่มชาว
จีนโพ้นทะเลที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นๆ นอกเหนือ จาก
จีนแผ่นดินใหญ่), Ngai(คือกลุ่มชาวจีนฮกเกี๊ยน ไหหล�ำ
กวางตุ้ง), San Diu

8. Sino - Tibetan Language Family
(Trans Himalayan)

เป็นภาษาในตระกูลภาษาจีนทิเบต สาขา Tibeto
– Burman ใช้กันแพร่หลายในประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ในเวียดนามกลุ่มชาติพันธุ์ที่ใช้
ภาษานี้คือ Ha Nhi (ฮานี่), La Hu (ลาหู่), Lo Lo (โลโล),
Phunoi, Phu La, Si la
เมื่อเข้าไปในพิพิธภัณฑ์ ต้องเสียค่าบริการเข้าชม
อัตราค่าธรรมเนียมชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่คนละ 40,000
ดอง ประมาณ 60-65 บาท และภายในพิพิธ ภัณฑ์
สามารถถ่ า ยภาพได้ ทั้ ง นิ ท รรศการในอาคาร และ
สถาปัตยกรรมเรือนของชาติพันธุ์ต่างๆ ภายนอกอาคาร
ภายในอาคารจัดแสดง ผู้เข้าชมจะได้รับแผ่นพับ
แนะน�ำการเยี่ยมชมพร้อมข้อมูลเบื้องต้น ณ บริเวณ
เคาเตอร์ประชาสัมพันธ์ ซึ่งมีนิทรรศการในอาคารทั้ง 2
ชั้น โดยชั้นแรกเป็นนิทรรศการของกลุ่มชาติพันธุ์ Viet,

พิธีศพของชาติพันธุ์เหมื่อง (Muong)

Muong, Tho, Chut ซึ่งเป็นส่วนใหญ่เป็นประชากร
หลักของประเทศ มีข้อมูลแหล่งที่อยู่ เครื่องดนตรี งาน
ศิลปกรรม ความเชื่อและพิธีกรรมที่ส�ำคัญจัดแสดง โดย
เฉพาะมีฉากจ�ำลองงานศพของ Muong ให้เห็นถึงเครื่อง
แต่งกายของผู้ร่วมงาน การจัดพิธี ฯลฯ
ชั้นที่ 2 จัดแสดงข้อมูลกลุ่มชาติพันธุ์ Cham,
Hoa, Khmer, Austronesien, Mon, Sino, Tibetain,
Hmong, Yao, Thai, Kadai โดยจัดแสดงทั้งวิถีชีวิต
วัฒนธรรมประเพณี เครื่องนุ่งห่มแต่งกาย เครื่องใช้ รูป
แบบเรือน ฯลฯ
ความน่ า สนใจของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าติ พั น ธุ ์ วิ ท ยา
เวียดนาม คือ การให้ผู้ชมนิทรรศการได้เข้าไปมีส่วนร่วม
หรือได้สัมผัสบรรยากาศของสิ่งแวดล้อมตามวิถีชีวิตของ
กลุ่มชาติพันธุ์นั้นๆ ด้วยการน�ำเสนอสื่อวีดีทัศน์ภาพและ
เสียงของกิจกรรมต่างๆ ที่ได้ท�ำการบันทึกภาพในสถาน
ที่จริง ประกอบกับของจ�ำลอง อาทิ เครื่องมือเครื่องใช้
เครื่องแต่งกาย เรือน ฯลฯ ยกตัวอย่างเช่น กลุ่มไทด�ำ ที่
จัดแสดงการกินการอยู่ในเรือนจ�ำลอง ที่ผู้ชมสามารถ
เข้าไปเดินดูในเรือนได้ เป็นต้น
จากภายในอาคาร เดินออกมาด้านนอก ในส่วนของ
พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง (Architectural Garden) ที่จ�ำลอง
เรือนของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ที่มีรูปแบบสถาปัตยกรรม
น่ า สนใจ แปลกตา โดยใช้ วั ส ดุ จ ริ ง และสร้ า งตาม
ขนาดเท่ากับของจริงที่ใช้งาน ซึ่งพิพิธภัณฑ์ให้เจ้าของ
วัฒนธรรมมีส่วนร่วมในการด�ำเนินการก่อสร้าง ขณะ
ที่พิพิธภัณฑ์จัดเก็บบันทึกทั้งภาพถ่ายและวีดีโอทุกขั้น
ตอนการก่อสร้าง เพื่อน�ำมาจัดท�ำสื่อวีดีทัศน์และเก็บ
รวบรวมวิธีการสร้างไว้เป็นข้อมูลเพื่อการศึกษาต่อไป
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เครื่องปั้นดินเผาของชาวจาม (Cham)

เครื่องจักสานของชาวเขาแบบต่างๆ

บรรยากาศในห้องจัดแสดงนิทรรศการ

ขณะเดียวกัน รอบๆ เรือน ก็ได้จัดภูมิทัศน์ให้สอดคล้อง
ตามวิถีชีวิตของกลุ่มคน ดังจะเห็นว่า พื้นที่รอบๆ กลุ่ม
เรือนชาวเขาชาวม้ง และเย้า ปลูกพันธุ์ไม้เมืองหนาว
และสร้างเรือนบนพื้นที่เนินสูง แตกต่างจากเรือนของ
ไทด�ำที่สร้างบริเวณที่ราบ ภายในบริเวณบ้านปลูกพืช
ผักสวนครัว เป็นต้น
ส่วนเรือนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าชม

ได้มากคือเรือนโรงของชาวบาน่า(Ba na) ที่สร้างเรือน
ขนาดใหญ่โต มีความสูงประมาณ 12 เมตร ยาว 12 เมตร
กว้าง 8 เมตร สามารถจุคนได้จ�ำนวนมาก วิธีการสร้าง
เรือนมีความพิเศษ ซึ่งใช้เทคนิคการเข้าไม้ และผูกยึด
ส่วน ประกอบต่างๆ เข้ากันอย่างมัน่ คงด้วยเปลือกไม้และ
หวาย หลังคามุงหญ้าคาหนาประมาณ 20 เซนติเมตร
หลังคามีลักษณะเป็นรูปทรงขวานที่สูงสง่า สัญลักษณ์
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เรือนจ�ำลอง กลุ่มชาติพันธุ์ไทด�ำ

เรือนโรงของชาวบานา

แห่งพลังที่เข้มแข็งของมนุษย์ต่อธรรมชาติ พื้นเรือนสูง
จากผืนดินประมาณ 2 เมตร มีบันไดขึ้นลง 2 ข้าง โดย
บันไดส�ำหรับผู้ชายมี 7 ขั้น อยู่ทางซ้ายของเรือน ส่วน
บันไดส�ำหรับผู้หญิงมี 9 ขั้น อยู่ทางขวา นอกจากนั้นก็
มีบนั ไดกลางส�ำหรับผูใ้ หญ่บา้ นในการจัดงานส�ำคัญต่างๆ
ชาวบานาให้ความ ส�ำคัญกับการอยูอ่ าศัยในเรือนโรงมาก
เพราะเป็นสถานที่เก็บรักษาสิ่งของที่มีความศักดิ์สิทธิ์
ดังนั้นมีแต่ผู้ชายเท่านั้นที่สามารถนอนค้างคืนในเรือน
ได้ เพราะชาวบานาถือว่าเป็นสถานที่พบปะหารือเรื่อง
งานที่ส�ำคัญของชุมชน เรือนโรงจึงถือเป็นสิ่งปลูกสร้างที่
เป็นตัวแทนของหมู่บ้าน โดยเรือนที่สร้างไว้ในพิพิธภัณฑ์
ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนามหลังนี้ สร้างโดยช่างฝีมือชาวบา
นาจากจังหวัดกอนตุม 4
ใกล้ ๆ เรื อ นของชาวบานา มีเรือนของชาวเอเด
(E De) ที่มีความยาวตลอดตัวเรือนกว่า 42 เมตร สมาชิก
ในเรือนอยูร่ วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ โดยลวดลายทีแ่ กะ
สลักที่ประตูหน้าเรือน บันไดและเสาหลัก คือเอกลักษณ์
ของเรือนแต่ละหลัง บนเสาและคานของเรือนมักจะแกะ

เรือนของชาวเอเด

4 บ้านโรงของชนเผ่าบานาในเตยเงวียน. 25 ธันวาคม 2559. http://vovworld.vn/th-TH/
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อาคารนิทรรศการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สลักลวดลายที่สะท้อนให้เห็นถึงการเชื่อมโยงระหว่าง
ดินฟ้าอากาศ ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตทั้งหลาย แต่ละ
ลวดลายเป็นสัญลักษณ์และมีความหมายที่ดี อาทิ รูป
พระจันทร์เสี้ยวและเต้านมของผู้หญิงบ่งบอกถึงอ�ำนาจ
ของผูห้ ญิงในครอบครัว หม้อทองแดงเป็นสัญลักษณ์แห่ง
ความร�่ำรวย รูปตัวเงินตัวทองมักจะสลักไว้บนคาน ด้วย
ความเชื่อว่าจะช่วยป้องกันสิ่งชั่วร้ายและน�ำโชคมาให้แก่
ทุกคน และรูปมังกรทีม่ กี ารผสมกับปลามีหนวดมีเขาด้วย
เป็นลายเอกลักษณ์ของเผ่าเอเด5 เป็นต้น นอกจากเรือน
ของชาวบานา และเอเดแล้ว ในพื้นที่พิพิธภัณฑ์กลาง
แจ้งยังมีเรือนของชาวไท ม้ง เย้า จาม เวียด Hani และ
สุสานของ Giarai Katu ให้ชมเรือนแต่ละหลังได้อีกด้วย
ปัจจุบันทางพิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์วิทยาเวียดนามได้
สร้างอาคารจัดแสดงนิทรรศการเพิ่มอีก 1 หลัง น�ำเสนอ
เกี่ยวกับเรื่องราวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยจัด
แสดงงานศิลปหัตถกรรม วัฒนธรรม โบราณวัตถุ ศิลป
วัตถุ ฯลฯ ของทุกประเทศ

หากมีโอกาสได้ไปกรุงฮานอย พิพิธภัณฑ์ชาติพันธุ์
วิทยาเวียดนามก็เป็นอีกสถานที่หนึ่ง ที่ควรค่าแก่การ
เยี่ยมเยือน เพื่อให้เข้าใจวัฒนธรรมประเพณีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ต่างๆ บนความแตกต่างกันถึง 54 กลุ่ม แต่
กลับอยู่ร่วมกันเป็นประชากรของประเทศเวียดนามได้
อย่างกลมกลืน อีกทั้งรูปแบบนิทรรศการก็มีความน่า
สนใจ น�ำเสนอเรื่องราวของชาติพันธุ์ต่างๆ ผ่านสิ่งของ
เครื่องใช้ เรือนจ�ำลองเครื่องแต่งกาย ที่ท�ำให้เกิดความ
เพลิดเพลินพร้อมสาระประโยชน์

5 งานประติมากรรมของชนเผ่าเอเด, 27 ธันวาคม 2559. http://vovworld.vn/th-TH/
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อาทิตย์อุทัยที่ไปเมื่อตุลา (58)
เรื่อง: ชุติมา พรหมาวัฒน์ 1

7 ตุลาคม 2558 วันแรกของทริปญี่ปุ่น 7 – 12
ตุลาคม 2558 เป็นวันที่จะออกเดินทางไปประเทศญี่ปุ่น
ของข้าพเจ้า เช้าตรู่ของวันใหม่มาถึง พี่ต่อพงษ์น�ำรถ
มารับถึงหอพักเพื่อไปส่งที่สนามบินนานาชาติเชียงใหม่
และไปรอที่กรุงเทพมหานครเตรียมตัวออกเดินทางไป
ประเทศญี่ปุ่นในตอนดึก ออกจากหอพักมุ่งหน้าไปรับผู้
อ�ำนวยการซึ่งจะเดินทางไปญี่ปุ่นพร้อมกับข้าพเจ้า เรา
แวะส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมก่อนที่จะไปสนามบิน
พีๆ่ ทุกคนอวยพรให้ขา้ พเจ้าเดินทางปลอดภัย จากสนาม
บินนานาชาติเชียงใหม่ถึงกรุงเทพมหานคร และประเทศ
ญี่ปุ่นในเที่ยวบินกลางดึกของคืนนั้น
เมื่ อ ถึ ง สนามบิ น ที่ ญี่ ปุ ่ น อาทิ ต ย์ อุ ทั ย ก็ ส าดแสง
ต้อนรับทันทีที่ก้าวออกจากประตูเครื่องบิน เราลาก
กระเป๋าไปหาที่นัดพบ ข้าพเจ้าได้เจอกับคุณมิยูกิ ผู้หญิง
ร่างผอมเพรียว ตัวสูง ท่าทางคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง
เธอกล่าวทักทายพร้อมกับรอยยิ้มแสนสดใสด้วยค�ำว่า
“สวัสดีค่ะ” แล้วก็จัดแจงเปิดประตูหลังรถตู้เพื่อให้ได้
เก็บกระเป๋าสัมภาระที่เราน�ำมาด้วย พร้อมกับเชิญเรานั่ง
รถตู้ที่เธอเป็นคนขับหลังออกจากสนามบินไปตามถนน
ก็พบเห็นการด�ำเนินชีวิตของคนญี่ปุ่น บนถนนที่มีรถ
รามากมายแต่ก็ดูไม่รกหูรกตาเป็นระเบียบ บรรยากาศ
2 ข้างทาง สะอาดตาน่ามอง ระหว่างการทอดสายตา
หูก็รับฟังการบรรยายจากคุณมิยูกิ ที่พูดไปพลางยิ้มไป
ภาษาไทยของเธอนั้นฟังดูแล้วเพลิน ไม่ขัดหู อาจเป็น
เพราะเธอเป็นสะใภ้นครศรีธรรมราชถึงสนทนาภาษา
ไทยส�ำเนียงแจแปนได้น่ารักและเข้าใจได้ตลอดช่วงเวลา
ที่ได้อยู่บนรถตู้ เรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
หลากหลาย
ที่แรกที่ได้ไปนั้นคือ ศาลเจ้าฟูชิมิอินาริ ซึ่งเป็นศาล
เจ้าตั้งอยู่ในเกียวโต สิ่งที่เป็นเอกลักษณ์ที่เห็นได้คือรูป
ปั้นสุนัขจิ้งจอกที่นั่งอยู่บนแท่นเชิดหน้าอย่างสง่าผ่าเผย
1 งานพิพิธภัณฑ์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

และประตูศาลเจ้าสีส้มแดงที่เรียกว่าโทริอิ เรียงต่อกัน
เป็นแถวแนวยาวให้เราเดินลอดเข้าไป ประตูแต่ละประตู
จะมีตัวอักษรสลักอยู่ที่ตัวเสา ทราบมาว่าเป็นรายนามผู้
บริ จ าคที่ ว ่ า ไปแล้ ว คงเหมื อ นวั ด ในไทยที่ มี ร ายนามผู ้
บริจาคเขียนแสดงไว้ตั้งแต่ก�ำแพงวัด ไปจนถึงสิ่งปลูก
สร้างภายใน เราเดินลอดอุโมงค์โทริอิกันเข้าไปด้านใน
เรื่อยๆ บรรยากาศร่มรื่น และอากาศก็เย็นก�ำลังพอ
เหมาะ ใบไม้ที่นี่เริ่มเป็นสีแดงแล้ว ความสะอาด เป็น
ระเบียบ และข้าวของสิ่งปลูกสร้างที่ถูกจัดวางอย่างพอ
เหมาะ ท�ำให้ที่นี่ในทุกๆ มุม ราวกับภาพวาดบนผืนผ้าใบ
ผืนใหญ่ที่มีสีสันน่ามองตลอดเวลา เดินผ่านประตูโทริอิ
เข้าไปข้างในจนมาสุดอีกด้านหนึ่ง และชมสิ่งปลูกสร้าง
ต่างๆ พอสมควรแล้วหลังจากนั้นก็เดินทางกันต่อไปที่
วัดทอง(Kinkakuji Temple)ที่นมี่ ีนักท่องเที่ยวสนใจเป็น
จ�ำนวนมาก เราเดินผ่านทางเข้าไปเพื่อไปซื้อบัตรเข้าชม
ที่จุดจ�ำหน่าย ช่องจ�ำหน่ายบัตรมีเพียงไม่กี่ช่อง ซึ่งเมื่อ
เทียบกับปริมาณผู้เข้าชมนั้นดูไม่สมดุลเท่าไหร่นัก แต่
กลับไม่พบความวุ่นวาย มีเพียงการเข้าแถวอย่างเป็น
ระเบียบ ไม่ลัดคิว ไม่ยื้อแย่ง หลังจากซื้อบัตรเข้าชมไป
แล้วก็เดินเข้าไปข้างใน พบกับวัดสีทองค�ำอร่ามกลาง
หนองน�้ำขนาดใหญ่ แสงแดดที่สาดส่องตัววัดตกสะท้อน
ภาพเงาลงบนผืนน�้ำ เฉกเช่นเครื่องฉายภาพขนาดใหญ่
ตัววัดที่ตั้งเด่นเป็นสง่ามีความโดดเด่นทั้งความวิจิตร
ตระการตา อีกทั้งการรักษาธรรมชาติโดยรอบที่สะอาด
สะอ้านชวนประทับใจยิ่งนัก ระหว่างที่ชื่นชมความงามก็
พลอยเหลือบไปเห็นชายวัยกลางคนสองถึงสามคน สวม
ชุดแบบเดียวกัน ใส่หมวก ท่าทางทะมัดทะแมงบนเรือ
ล�ำเล็กๆ เขาเหล่านั้นก�ำลังเก็บเศษขยะ และตัดแต่งกิ่ง
ต้นไม้ที่อยู่ในหนองน�้ำนั้น เดินลัดเลาะไปตามทางเดินก็
พบกับรูปปั้นบ้าง สัญลักษณ์ต่างๆที่สลักบนหินบ้าง และ
ร้านชาที่มีผู้สูงวัยนั่งจิบชากันอย่างสงบ เรียบง่าย จาก
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นั้นเราก็มุ่งตรงสู่วัด ShoshazanEngyo ซึ่งเป็นสถานที่
ถ่ายท�ำภาพยนตร์เรื่อง The Last Samurai เมื่อไปถึง
จะพบกับซุ้มประตูขนาดใหญ่อลังการ เดินขึ้นไปผ่านซุ้ม
ประตูกจ็ ะมีบนั ไดขึน้ ไปสูต่ วั วัด ทีน่ มี่ สี งิ่ ปลูกสร้าง อาคาร
ที่มีขนาดใหญ่มาก เรียงรายอยู่ทั่วยอดเขา แต่มีความ
กลมกลืนกับธรรมชาติ ดูแล้วสบายตา สีน�้ำตาล สีด�ำของ
สิ่งปลูกสร้างกลืนกับสีเขียว และแดงของใบไม้ เป็น
เหมือนธรรมชาติบ�ำบัดที่ท�ำให้เกิดความสบายได้ เรานั่ง
รถไปต่อเพื่อเยี่ยมชม Gion หรือย่านเกอิชา ซึ่งเต็มไป
ด้วยร้านค้า ร้านชา และอาหารมากมาย ผูค้ นจ�ำนวนมาก

หลัง่ ไหลกันไปเดินชม และถ่ายรูป บ้างพักกินอาหาร บ้าง
จับจ่ายซือ้ ของ ตอนกลางวันส�ำหรับทีน่ กี่ เ็ ป็นเหมือนย่าน
ทีเ่ ป็นตลาดเหมือนกับทัว่ ๆไป ไม่มเี กอิชาออกมาแต่อย่าง
ใด แต่สิ่งที่งดงามที่มองเห็นได้จากที่นี่คืออาคารบ้าน
เรือนที่ดูดั้งเดิม ดูสมัยเก่าสวยงามเรียงรายกันอยู่ตลอด
ถนนจนสุดสาย มีปา้ ยโฆษณาด้านหน้าอาคารของตนเอง
ราวกับเรือนร้านค้าของไทย เดินเที่ยวกันไปจนสุดสาย
ถนนก็ออกเดินทางต่อ มุ่งหน้าไปยัง Nishiki Market
ตลาดนิชิกิ ตลาด 400 ปี ตลาดที่รวมหลากหลายอาหาร
ไว้ เรียงรายกันเป็นร้อยร้าน ที่นี่สนุกสนานมากเหมือน
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กับอยู่ประเทศไทย แต่ละร้านงัดเอาจุดดึงดูดมาแข่งกัน
หลากหลาย แม่ค้าพ่อค้าชวนชิมสินค้าของตนอย่าง
คึกคัก มีตั้งแต่อาหารสดไปจนถึงอาหารแห้ง หมักดอง
และการถนอมอาหารในรูปแบบต่างๆ ถนนสายช้อปปิ้ง
ที่ไม่ได้ขยายใหญ่มากนัก หากเปรียบไปจ�ำนวนร้านและ
ผู้คนที่เดินเลือกจับจ่ายสินค้าก็ดูแคบลงมากเลยทีเดียว
แต่ในความเป็นญี่ปุ่นนั้น แม้นแต่ตลาดก็ดูไม่วุ่นวาย ที่นี่
สะอาดสะอ้านแม้จะเป็นตลาดปลา อาหารทะเล ก็ไม่มี
กลิน่ ไม่พงึ ประสงค์ หรือทัศนียภาพอันขัดใจเลย ทุกอย่าง
ดูเป็นระเบียบเหมือนจับวาง พ่อค้าแม่ค้าไม่ได้ตะโกน
ชวนเชือ่ ส�ำหรับสินค้าตนเองจนดูนา่ ตกใจ มีเพียงการโค้ง
ค�ำนับยิ้มแย้มแจ่มใส พูดไปพลางโค้งนอบน้อมไป ยื่น
สินค้าให้เราชิม และโค้งค�ำนับอีกรอบหลังเราออกจาก
ร้ า นแม้ ว ่ า เราจะไม่ ไ ด้ อุ ด หนุ น ก็ ต าม มาตรฐานก็ ยั ง
เหมือนกันกับทุกคนอีกด้วย กลิ่นอายของความโบราณ
ที่มากกว่า 400 ปี ท�ำให้ตลาดนี้เป็นตลาดที่บอกเล่าเรื่อง
ราวผ่านกาลเวลาจากรุ่นสู่รุ่นที่จะเรียกแบบเท่ห์ๆ ว่าเก่า

แต่เก๋าก็ยังได้ TodaijiTempleวัดโทไดจิ ก็เป็นอีกสถาน
ที่หนึ่งที่เราได้เลือกไปกัน พอเราลงจากรถก็พบกับกวาง
ที่เข้ามาต้อนรับ เดินตามท้องถนนร่วมกับผู้คน เข้าไปถึง
ด้านหน้าของวัดก็พบกับรูปปั้นขนาดใหญ่ 2 ข้างของ
ประตู วัดนี้เล็กๆไม่ใหญ่ๆท�ำของจริง รูปปั้นต่างๆ ไม่มี
ขนาดเล็กให้เห็นเลย ใหญ่ที่ว่าคือใหญ่จนตั้งแต่เกิดมานี่
คงใหญ่สุดแล้ว รูปปั้น เสาไม้ พระพุทธรูป มโหฬารไป
หมดเสียทุกอย่าง เด็กนักเรียนพากันมาทัศนศึกษาตั้งแต่
ระดับอนุบาลไปจนถึงเด็กโต เข้าแถวเป็นระเบียบเรียง
รายเพื่อเข้าไปชมด้านในของตัวอาคารไม้ขนาดใหญ่ สิ่ง
ยอดนิยมนอกจากการชื่นชมสิ่งมโหฬาร คงหนีไม้พ้นเสา
ไม้ขนาดใหญ่ซึ่งว่ากันว่าขนาดรอบเสานี้มีขนาดเท่ากับ
รูจมูกของหลวงพ่อโตที่ประดิษฐานอยู่ภายในอาคาร
ส่ ว นล่ า งของเสาเป็ น ช่ อ ง ที่ มี ค วามเชื่ อ ว่ า หากใคร
สามารถลอดผ่านช่องนีไ้ ปได้กจ็ ะสามารถตรัสรูไ้ ด้ในชาติ
หน้า จึงมีผู้คนทุกเพศ ทุกวัย เข้าแถวเรียงรายเพื่อที่จะ
ลอดผ่านไป ส่วนข้าพเจ้าเฝ้ามองเป็นกองเชียร์อยู่ห่างๆ
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เพราะเมื่อก้มมองน�้ำหนักและขนาดรูปร่างในแนวขนาน
กับพื้นโลก ณ เวลานั้น กลัวเหลือเกินที่จะไปติดช่องไม้
ในต่างแดน เด็กญี่ปุ่นช่างเป็นเด็กที่ใฝ่รู้ มีสมาธิกับทุก
อย่าง จะเล็กจะโตพวกเขาก็ดูมีความสุข สนอกสนใจ
สถานที่นั้น ไม่เล่นซนไปมาให้น่าเวียนหัว จับไหล่เข้าแถว
เรียงรายเป็นรถไฟอนุบาลขบวนเล็กๆ เป็นระเบียบ หลัง
จากชื่นชมวัดหลวงพ่อโตพอสมควรแก่เวลาแล้ว ก็ไปต่อ
อี ก สถานที่ ห นึ่ ง คื อ Osaka Museum of History
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ป ระวั ติ ศ าสตร์ โ อซาก้ า พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ตึ ก ที่
ข้ า พเจ้ า เรี ย ก ตึ ก สู ง หลายชั้ น ที่ นี่ ถู ก เนรมิ ต ให้ มี อ งค์
ความรู ้ ที่ บ อกเล่ า เรื่ อ งราวในอดี ต ของโอซาก้ า ผ่ า น
นิ ท รรศการหลายรู ป แบบ รวมทั้ ง โมเดลที่ แ สดง
ประวั ติ ศ าสตร์ ข องเมื อ งโอซาก้าจากในอดีต วิถีชีวิต
ของผู ้ ค นที่ ด�ำเนิ น มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น ขึ้ น ไปชั้ น สู ง มอง
ผ่านกระจกจะเห็นทัศนียภาพของเมืองโอซาก้าที่งดงาม
รถราวิ่งกันเป็นระเบียบบนท้องถนน ไกลสุดลูกหูลูกตา
ทีท่ อดไปถึงปรากฎตึกรามบ้านช่องสลับสูงตำ�่ กันไป และ
ทีง่ ดงามทีส่ ดุ คงหนีไม่พน้ ปราสาทโอซาก้าสูงเด่นเป็นสง่า
ที่เราสามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนจากมุมสูงของตึก
แห่งนี้ ราวกับจะเอื้อมมือถึงได้ การผสมผสานเล่าเรื่อง

ราวผ่านโมเดลและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ท�ำให้พิพิธภัณฑ์
ประวัติศาสตร์โอซาก้าแห่งนี้ เป็นสถานที่อันน่าประทับ
ใจและอยู่ในความทรงจ�ำมากที่สุด ชั้นล่างของตึกเป็น
สถานีโทรทัศน์ NHK ร้านกาแฟ และสถานที่พบปะกัน
ของวัยรุ่นที่ต่างมาท�ำกิจกรรมกัน และตึกสูงแต่ละชั้นถูก
เนรมิตให้เป็นต�ำราโอซาก้าเล่มใหญ่ ที่ดึงดูดความสนใจ
ผ่านเทคโนโลยีทผี่ ลิตจากชาติทมี่ คี วามชาญฉลาดในด้าน
นี้อยู่แล้ว ท่ามกลางห้องที่มีกระจกรายล้อม เรายืนอยู่
ตรงกลางสักพักก็ถูกปิดทึบและเป็นวีดิทัศน์ที่เล่าเรื่อง
ราวน�ำเราเพื่อไปดู ไปศึกษาในห้องและโซนอื่นๆ ของ
อาคาร การเก็บวัตถุโบราณของที่นี่ดูน่าสนใจ น่ามอง
การจ�ำแนกหมวดหมู่การจัดแสดงช่างเป็นระเบียบน่า
เป็ น ต้ น แบบ โมเดลที่ สุ ด แสนจะละเอี ย ดของเรื อ น
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อาคาร รวมไปถึ ง สิ่งปลูก สร้างต่างๆ ช่างมหัศจรรย์
สมจริงเสมือนว่าจะเข้าไปอยู่ได้จริงๆ ส�ำหรับข้าพเจ้า สิ่ง
ที่ ชื่ น ชอบที่ สุ ด ของที่ นี่ จ นแทบจะไม่ อ ยากไปไหนต่ อ
คือโมเดล ที่งดงามและละเอียดมาก อีกทั้งถูกจัดวางเพื่อ
บอกเล่าเรื่องราวอย่างไม่ขาดตกบกพร่อง ยกตัวอย่าง
เช่นบ้านเรือนในอดีต โมเดลจะเริ่มจากรูปลักษณะของ
บ้านใหญ่ จ�ำแนกเป็นห้องๆ มีแบบทีเ่ ทียบอัตราส่วนตาม
จริง จากนั้นบ้านก็ถูกแยกออกเป็นห้อง ข้าวของเครื่อง
ใช้ภายในห้องถูกย่อส่วนพอเหมาะพอดีส�ำหรับห้องนั้น
โดยทีไ่ ม่มคี �ำอธิบายใดๆ ข้าพเจ้าก็รบั รูไ้ ด้ผา่ นโมเดลพวก
นี้ และเมื่อขยายกว้างไปเป็นหมู่บ้าน โมเดลที่แสดงวิถี
ชีวิตก็ช่างไม่มีที่ติ ผู้คน ยานพาหนะ การด�ำเนินชีวิต
ที่ผ่านของปั้นโมเดลเหล่านั้นราวกับบอกเล่าอย่างมีชีวิต
จริง ละเอียดชนิดที่ว่าหน้าตาของหุ่นปั้นก็แสดงสีหน้า
บอกเล่าเหตุการณ์นั้น ตอนนั้นจนข้าพเจ้ารับรู้ได้ ทั้งๆ
ทีโ่ มเดลเหล่านีถ้ กู วางตัง้ นิง่ ไว้ แต่ส�ำหรับข้าพเจ้า เหมือน
กับว่ามันก�ำลังเคลื่อนที่เหมือนดูละครเลยทีเดียว อดคิด
ไม่ได้ว่าน่าจะดีถ้ารูปภาพที่เราถ่ายไปท�ำให้ผู้ที่เห็นได้เข้า
ถึงบรรยากาศแบบเรา สนุกจริงๆ ส�ำหรับที่นี่ และเป็น
สถานที่ที่ควรบอกต่อว่าไปเถอะนะ ไปเถอะ แล้วคุณจะ

ไม่เสียใจที่ไปโอซาก้า ข้ามไปถึงพิพิธภัณฑ์ขนาดน่ารัก
ย่านอูเอโนะ โตเกียว อย่าง Taito – Ku Shitamachi
Museum พิพิธภัณฑ์ชิตามาจิ เป็นพิพิธภัณฑ์ 2 ชั้น
ที่อยู่ในอาคารขนาดกะทัดรัด ส�ำหรับชั้นที่ 1 เป็นการ
จ�ำลองหมู่บ้าน แบ่งเป็นห้องแสดงข้าวของเครื่องใช้ และ
ป้ายนิทรรศการอธิบายความเป็นมาแต่อดีต ผ่านคุณป้า
ผู้บรรยาย ที่เรียกว่าคุณป้าคือคุณป้าจริงๆ กิจกรรม
บรรยายในพิพิธภัณฑ์น่ารักๆแห่งนี้ ส�ำหรับผู้สูงอายุที่
สื่อสารภาษาอังกฤษได้ นี่คือการสันทนาการของผู้ที่
มี อ ายุ ร ะดั บ สู ง วั ย ที่ เ ยี่ ย มจริ ง ๆ คุ ณ ป้ า ที่ มี ท ่ า ทาง
กระฉับกระเฉงพาเราเดินชมชั้นที่ 1 ของอาคารที่จัด
แสดงวิ ถี ชี วิ ต ในอดี ต เธออธิ บ ายได้ อ ย่ า งมี อ รรถรส
พูดไปพลางชีไ้ ป และอีกแขนก็ไม่ทงิ้ ถุงหิว้ สีแดงสดใสของ
เธอ การจัดนิทรรศการบรรยายของที่นี่ก็เหมือนกับรูป
แบบญี่ปุ่นที่เราเคยเจอ คือเป็นระเบียบ มีความน่าสนใจ
เข้าใจได้งา่ ย และพอเหมาะพอดีชนิดทีไ่ ม่มากเกินร�ำคาญ
และไม่นอ้ ยเกินน่าสนใจ กิจกรรมของทีน่ ยี่ งั มีอกี 1 อย่าง
คือคุณตาที่มานั่งแกะพระพุทธรูป โดยคุณตาแกะจากไม้
อย่างประณีต ใจเย็นๆ และยิ้มแย้มแจ่มใสต้อนรับกับ
ผลงานของตนเอง หลั ง จากขึ้ น ไปชั้ น ที่ 2 ก็ จ ะเป็ น
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ข้าวของเครื่องใช้ และของเล่นสมัยโบราณ ตู้เย็น พัดลม
หม้อหุงข้าว เครื่องใช้ไฟฟ้าในสมัยโบราณ และสิ่งที่ถูกใจ
ข้าพเจ้าที่สุดคงหนีไม่พ้นของเล่นโบราณ ของเล่นที่ญี่ปุ่น
ดูเสริมสร้างพัฒนาการดียงิ่ ฝึกสมองประลองปัญญาผ่าน
วัสดุ อุปกรณ์ง่ายๆ ให้เรามีส่วนร่วมในการทดลองเล่น
อี ก ด้ ว ย ถื อ ว่ า เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข นาดกะทั ด รั ด ที่ มี ก าร
บริหารจัดการที่ดี และน่าบอกต่ออีกสถานที่หนึ่ง สถาน
ที่ สุ ด ท้ า ยตลอดการไปญี่ ปุ่ น ครั้ ง นี้ ที่เรามี โ อกาสได้ ไ ป
ศึกษาดูงานคือ Japan Open – Air Folk House
Museum พิพิธภัณฑ์เรือนพื้นถิ่น ที่นี่รวมเอาบ้านเรือน
จากสถานทีต่ า่ งๆ มาเก็บรวมกันไว้เพือ่ การศึกษา จ�ำนวน
ทั้งหมด 23 หลัง เรียงรายกันอยู่เต็มพื้นที่ ที่เต็มไปด้วย
ต้นไม้รม่ รืน่ ตลอดการเดินเทีย่ วชม มีขา้ วของเครือ่ งใช้จดั
แสดงภายในเรือน บ่งบอกการใช้งานของห้องต่างๆ ที่มี
ลักษณะแตกต่างกันออกไป เราท�ำการศึกษาดูงานที่นี่
ตัง้ แต่ระบบการท�ำงาน การบริหารจัดการ ด้วยความรูจ้ กั
กับคุณมัตสึชิตะ ผู้ท�ำงานอยู่ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ กับ
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ผู้อ�ำนวยการ เราจึงมีโอกาสได้เห็นระบบการท�ำงานของ
ทีน่ แี่ ละเข้าพบผูอ้ �ำนวยการของพิพธิ ภัณฑ์แห่งนีเ้ ป็นการ
แลกเปลี่ยน ห้องท�ำงานของที่นี่อยู่รวมกันเป็นห้อง เจ้า
หน้าที่ท�ำงานในความรับผิดชอบของตนเอง มีระบบ
วงจรปิดที่มองเห็นบริเวณโดยรอบ ระบบป้องกันภัย
ธรรมชาติต่างๆ พร้อม เช่น ระบบดับเพลิงที่สามารถใช้
งานได้ทันกับเหตุการณ์ เป็นต้น ว่าด้วยเรื่องพิพิธภัณฑ์
ที่นี่เริ่มต้นด้วยห้องนิทรรศการก่อนเข้าชมตัวบ้าน ห้อง
นิทรรศการนี้จัดแสดงวิถีชีวิตกับบ้าน ว่ากันตั้งแต่การ
ก่อสร้าง ไปจนถึงพิธีกรรมอันเกี่ยวกับบ้านของคนตั้งแต่
สมัยโบราณ มีทั้งที่เป็นภาพถ่ายจริง ภาพลายเส้น และ
โมเดลจ�ำลอง เพื่อให้เห็นภาพ พร้อมกันก็มีคุณมัตสึชิตะ
คอยบรรยายอย่างมีอรรถรส เสร็จจากห้องนิทรรศการ
ก็ขนึ้ ไปดูบา้ นจริง บ้านแต่ละหลังถูกจัดวางไล่เรียงไปตาม
พื้นที่ หลังเล็ก ใหญ่ สลับกันไปตามเนินเขา มีการจัด
แสดงข้าวของเครื่องใช้ที่มีความสัมพันธ์กับบ้านนั้นๆ
มีป้ายไม้เล็กๆ เขียนก�ำกับไว้เป็นจุด กิจกรรมหนึ่งที่ญี่ปุ่น
มีความน่ารักคือสามารถดึงดูดการมีส่วนร่วมได้ส�ำหรับ
คนทุกเพศทุกวัย ที่นี่ก็เช่นกัน ผู้สูงอายุที่อยู่ในวัยปลา
ยของชี วิ ต เข้ า มามี ส ่ ว นร่ ว มในการน�ำชม และแสดง
สาธิต เช่น การก่อกองไฟสุมให้เกิดควัน เพื่อให้ควันนั้น
ขึ้นไปเคลือบหลังคาใบไม้ให้แข็งแรง มีอายุการใช้งานที่
ยาวนาน ป้องกันแมลงที่จะท�ำลาย เหล่านี้ล้วนเกิดจาก
ผู้สูงอายุอาสาสมัครทั้งสิ้น เด็กๆ และวันท�ำงานอย่าง
พวกเราเห็นแล้วก็น่ารัก น่าสนใจเป็นอย่างมาก บ้าน
เรือนแต่ละหลังที่ถูกจัดแสดงไว้ มีความสะอาดสะอ้าน
ข้าวของจัดวางเป็นระเบียบตามประโยชน์การใช้สอย
แม้นไม่ต้องมีผู้บรรยายใดๆ ก็สามารถศึกษาเองได้ตาม
การจั ด วาง ก็ เ หมื อ นกั บ ประเทศไทยที่ มี เรื อ นตาม
ลักษณะชาติพันธุ์ หมู่บ้าน และที่อาศัยของตนเอง ที่นี่ก็
เช่นกัน มี 23 หลังที่แตกต่างกันไปให้ได้ท�ำการศึกษา
บทสรุปสุดท้ายของการไปญีป่ นุ่ คงเป็นการบรรยาย
ถึงประเทศอันน่ายกย่องให้เป็นแบบอย่าง ที่อาจจะเรียก
สไตล์หรือรูปแบบเหล่านี้ว่า “ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น” ก็เรียกได้
อย่างแรกที่ต้องพูดถึงคือความปลอดภัย ไม่ว่าคุณจะเดิน
ไปที่ไหนในญี่ปุ่น เวลาไหนก็ตาม ความสบายใจต่อความ
ปลอดภัยในชีวิตนั้นสุดยอดจริงๆ ข้าพเจ้าสามารถเดิน
ตามท้องถนนในเวลาค�่ำคืนเพียงล�ำพังได้อย่างไม่กังวล
ใจเลย นี่คือความพิเศษ และความซื่อสัตย์ต่อวินัยก็คง

ต้องไม่ใช่สองรองใคร ในตรอกซอยเล็กๆ ที่แทบไม่มี
ใครสัญจร แต่มีไฟเพื่อรอข้ามถนน คนญี่ปุ่นคนเดียว
กับถนนที่โล่งแทบไม่มีลมพัดผ่าน เขายืนรอสัญญาณไฟ
จนกว่าจะอนุญาตไปได้ราวกับว่ามีต�ำรวจจราจรนับร้อย
คุมอยู่ตรงนั้น วินัยในจิตใจนั้นร้อยเปอร์เซ็นจริงๆ ความ
เป็นระเบียบ ความสะอาด แบบฉบับญี่ปุ่นก็ไม่พูดอีก
ไม่ได้ ชนิดที่ว่าตลอดระยะเวลาที่อยู่และเดินทางไปมา
นั้น ขยะที่จะท�ำให้เกิดมลภาวะทางสายตาหาไม่ได้เลย
จากประเทศนี้ ตรงต่อเวลาตั้งแต่รถไฟเทียบชานชาลา
ไปจนถึงการนัดพบปะของผู้คน ความมีมารยาทของผู้
ใช้รถไฟที่ไม่คุยโทรศัพท์ แต่สนทนาผ่านแอพพลิเคชั่น
สื่อสารต่างๆในพื้นที่ของตนเอง บ้างก็อ่านหนังสืออย่าง
ถูกจริตไม่รบกวนผู้อื่น และการที่ท�ำให้ญี่ปุ่นเป็นชาติ
อันดับต้นๆ ที่มีการพัฒนา คงจะหนีไม่พ้นการปลูกฝัง
สั่งสมให้เกิดนิสัย และการปฏิบัติตัวเช่นนี้ตั้งแต่เด็ก อีก
ทั้งการพบปะ การออกไปท�ำงานอาสาของผู้สูงอายุ เป็น
อีกลักษณะการด�ำเนินชีวิตหนึ่งที่เป็นยารักษาสุขภาพ
จิตที่ดี อันจะน�ำมาซึ่งสุขภาพกายที่แข็งแรง เหล่านี้คง
เป็นการบรรยายของข้าพเจ้า ชนิดตามความรู้สึก อีก
หลายอย่างที่ญี่ปุ่นยังน่าติดตาม และควรไปลองสัมผัส
“ญี่ปุ๊น ญี่ปุ่น”ด้วยตัวเองสักครั้ง และทั้งหมดก็คงเกิด
ขึ้ น ไม่ ไ ด้ จ นกระทั่ ง บทความนี้ อ อกไป หากไม่ ไ ด้ รั บ
ความกรุณาจากผู้อ�ำนวยการ (อาจารย์ใหม่) และคณะ
กรรมการบริหารส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผลักดัน
ให้เกิดโครงการพัฒนาบุคลากรดีเด่น ของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ ให้กบั
ข้าพเจ้าได้รับโอกาสนี้เพื่อไปพัฒนาและเปิดโลกทัศน์ที่
ดีที่สุดในประเทศญี่ปุ่น ประเทศที่น่าเป็นแบบอย่างเช่น
นี้ บริษัทโกลเด้นคอทต้อน สนับสนุนการเดินทางและ
ที่พักอาศัย ตลอดจนการแนะน�ำช่วยเหลือต่างๆ ตลอด
ช่วงการเดินทางครั้งนั้น รวมทั้งความกรุณาจากผู้อ�ำนวย
การส�ำนักงานการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยประจ�ำเมือง
โอซาก้า(คุณสรัสวดี อาสาสรรพกิจ) ในด้านการอ�ำนวย
ความสะดวกการเดินทางเยี่ยมชมศึกษาสถานที่ในเมือง
ต่างๆ อย่างน่าประทับใจ และทุกท่านผู้มีส่วนร่วมในการ
เมตตาให้ขอ้ มูลอันเป็นประโยชน์ ตลอดตัง้ แต่เริม่ ต้นจวบ
จนจบบทความชิ้นนี้ “โอกาสที่ดีคงเหมือนดอกไม้หอม
ผลิดอกออกปีละหนึ่งหน และปีนี้ ครั้งนี้ ข้าพเจ้าก็ได้
ดอมดมดอกไม้ช่อนั้น ดอกไม้โอกาส”
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เกาหลีแบบบ้านๆ
เรื่อง: ต่อพงษ์ เสมอใจ 1

เมื่อกล่าวถึงการเดินทางไปท่องเที่ยวยังสาธารณะ
รัฐเกาหลีใต้ หรือประเทศเกาหลีใต้ (South Korea)
หลายคนคงนึ ก ถึ ง การตามรอยของกระแส K-pop
ตามรอยซี รี่ ย ์ เ กาหลี นิ ย ายรั ก วั ย รุ ่ น โรแมนติ ก แหล่ ง
ช้อปปิ้งสินค้า เครื่องส�ำอางค์ เสื้อผ้า ลิ้มลองอาหารที่
มีรสชาติเฉพาะและมีการปรุงแต่งด้วยวัถตุดิบที่พิเศษ
อุดมไปด้วยคุณค่าทางอาหาร และอื่นๆ อีกมากมาย ที่
สามารถอัพโหลดรูปภาพอวดเพื่อนๆในโลกโซเชียลได้
อย่างภูมิใจ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นของคู่กันกับการเดินทาง
1 นักช่างศิลป์ สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ของนักท่องเที่ยวชาวไทย ท�ำให้ประเทศเกาหลีใต้เป็นที่
นิยมส�ำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยจ�ำนวนมาก นอกจาก
นี้ประเทศเกาหลีใต้ก็ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีก
มากมายที่ยังไม่มีใครพูดถึงมากนัก โดยเฉพาะสถานที่
ท่องเที่ยวทางศิลปวัฒนธรรม เป็นต้น
ถ้ า หากต้ อ งการสั ม ผั ส ถึ ง วิ ถี วี ชิ ต และวั ฒ นธรรม
ดั้งเดิมของผู้คนนั้น ไม่ว่าจะเป็นประเทศไหนๆ หรือ
เมืองไหนๆก็ตาม หากเป็นในเมืองใหญ่ๆที่มีความเจริญ
ทางวัตถุนิยมสูงแล้ว ก็มักจะไม่ค่อยได้เห็นสิ่งเหล่านี้มาก
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สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ผักกาดตากแห้งส�ำหรับท�ำซุป

พืชพันธุ์ที่มีต้นขนาดเล็ก ห่อด้วยฟางข้าว เพื่อป้องกันความเสียหาย
จากอากาศเย็นจัด อุณหภูมิที่ติดลบในช่วงฤดูหนาว
จนท�ำให้นํ้ากลายเป็นนํ้าแข็ง

ฟืนที่ต้องเตรียมไว้ใช้ก่อไฟ ต้มนํ้า ประกอบอาหาร
และให้ความอบอุ่นภายในตัวบ้าน

นัก เราจึงต้องเดินทางออกไปนอกเมืองหรือในท้องถิ่นที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะตน หรือไม่ก็ท้องถิ่นที่ยังคงด�ำรงชีวิต
ด้วยสังคมเกษตรกรรม เราอาจจะได้เห็นวิถชี วี ติ และศิลป
วัฒนธรรมทีจ่ ริงใจ ไม่ได้ปรุงแต่งเพือ่ หวังผลทางการท่อง
เที่ยวอย่างในเมืองใหญ่ๆ ก็ได้
เมื่อกล่าวถึงสภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้
แล้ ว ในลั ก ษณะทางภู มิ อ ากาศของประเทศนี้ อ ยู ่ ใ น
เขตอบอุ่น และมีฤดูกาลหรือในภาษาเกาหลีที่เรียกว่า
“คเยจอล” ทั้งหมด 4 ฤดู ได้แก่ ฤดูหนาว (Winter)

โอ่งกิมจิ และถั่วหมัก เป็นการถนอมอาหารไว้ทานใน
ครัวเรือนตลอดฤดูหนาว

ฤดูใบไม้ผลิ (Spring) ฤดูร้อน (Summer) และฤดู
ใบไม้ร่วง (Autumn / Fall) ส�ำหรับฤดูหนาวนั้น คน
เกาหลีถือว่าเป็นช่วงฤดูกาลที่ค่อนข้างโหดร้าย กิจกรรม
ทางการเกษตรกรรม หรือแม้แต่การด�ำรงชีวิตภายนอก
บ้านเรือนหรือนอกที่พักอาศัยนั้น เป็นสิ่งที่ล�ำบากด้วย
อุณหภูมิเฉลี่ย -5 องศาเซลเซียส และอาจต�่ำสุดถึง -20
องศาเซลเซียส
ส�ำหรับการสร้างบ้านเรือนของคนเกาหลีนนั้ จ�ำเป็น
ต้ อ งสร้ า งให้ บ ้ า นป้ อ งกั น ความหนาวเย็ น จากสภาพ
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บ้านแบบโชกาจิบ (초가집 - Chogajip)

ปัจจุบันหมู่บ้านที่อยู่ตามเชิงเขา และมีวิถีชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม
ยังมีให้เห็นมากในชนบท

อากาศอันโหดร้ายในฤดูหนาว และอยู่ได้อย่างสบายใน
ฤดูอื่นๆ นอกจากภูมิอากาศแล้วลักษณะภูมิประเทศก็
ยังมีส่วนส�ำคัญในการออกแบบบ้านเรือนอีกด้วย เพราะ
พื้นที่ร้อยละ 70 ของประเทศนี้ยังเป็นภูเขาหินแกรนิต
และเขาหินปูน
บ้านของชาวเกาหลีในสมัยก่อนนั้น มีชื่อเรียกแบบ
บ้านที่ต่างกันออกไป ตามวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง ได้แก่

บ้านแบบคูลพีจิบ (굴피집 - Gulpijip)

วัสดุที่ใช้กับตัวบ้าน หรือผนังบ้านในแบบ
ต่างๆ

โตดัมจิบ (토담집-Todamjip) คือ บ้านที่ผนังสร้าง
ด้วยดิน โดยการผสมของฟาง หิน หรือสิ่งอื่นๆ เข้ากับ
ดินเหนียว
ควีตึลจิบ (귀틀집-Gwiteuljip) สร้างใช้ท่อนไม้ไม้
วางซ้อนกันเป็นรูป (井) และใช้ดินโคลนอัดระหว่างช่อง
ไม้เพื่อให้เชื่อมกันเป็นผนังบ้าน ส่วนใหญ่จะเป็นคนที่
อาศัยอยู่ในภูเขาเพราะไม้เป็นวัสดุที่แข็งแรง และหาง่าย

คีวาจิบ (기와집 - Giwajip) หรือ “ฮันนก (한옥 - Hanok)”

วัสดุที่ใช้ในการท�ำหลังคาที่แตกต่างกัน

โชกาจิบ (초가집-Chogajip) คือ บ้านที่มุงหลังคา
ด้วยฟาง เป็นบ้านแบบดั้งเดิมของชาวเกาะเชจู ซึ่งเป็น
เกาะที่มีลมพัดแรง อาจท�ำให้ฟางหรือหลังคาถูกลมพัด
หลุดไป จึงมีการใช้สายผูกรัดคลุมหลังคาฟาง และยึด
ไว้กับผนังบ้านหรืออาจถ่วงไว้ด้วยก้อนหิน ส่วนตัวบ้าน
หรือโครงสร้างอื่นๆ จะท�ำมาจากไม้ ดิน หรืออิฐ แต่

บ้านแบบนอวาจิบ (너와집- Neowajip)
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ผนังเรือนฉาบด้วยปูนหรือดินเหนียว
โครงสร้าง บานประตู และบานหน้าต่างท�ำ
จากไม้สน บุด้วยกระดาษสาเพื่อให้แสงผ่าน
ได้เวลาปิดทึบ

พื้นที่นอกเรือน บริเวณใต้ชายคาเป็นที่ตากหรือเก็บเมล็ดพันธุ์
หรือผลผลิตทางการเกษตร

ก่อนส่วนใหญ่เป็นบ้านของคนที่มีฐานะค่อนข้างยากจน
คูลพีจิบ (굴피집- Gulpijip) คือ บ้านที่มุงหลังคา
ด้วยเปลือกไม้จากต้นสน บ้านแบบนี้ส่วนใหญ่สร้างขึ้น
ตามชายป่าหรือบนภูเขา ซึ่งผู้อาศัยส่วนใหญ่มักเป็น
เกษตรกร หรือพรานป่า
นอวาจิบ (너와집 - Neowajip) คือบ้านทีม่ งุ หลังคา
ด้วยไม้สน บ้านแบบดั้งเดิมนี้ยังสามารถพบเห็นได้ใน
พื้นที่ของ พย็องชัง เป็นอ�ำเภอหนึ่งในจังหวัดคังว็อน
ประเทศเกาหลีใต้
คีวาจิบ (기와집 - Giwajip) หรือ “ฮันนก (한옥 Hanok)” เป็นบ้านที่มุงหลังคาด้วยกระเบื้องที่ท�ำมาจาก
ดินเหนียว ส่วนโครงสร้างอื่นๆ จะท�ำมาจากไม้ ดิน หรือ
อิฐ โดยมากแล้วจะใช้อิฐ ซึ่งเป็นวัสดุที่การป้องกันความ
หนาวเย็นจากอากาศภายนอกได้ดี บ้านประเภท คีวาจิบ
มักเป็นบ้านของผู้มีฐานะดี เศรษฐี หรือปราสาท ราชวัง
ของกษัตริย์ หรือขุนนาง เรายังสามารถพบเห็นได้ในบาง
หมู่บ้านที่มีการอนุรักษ์เอาไว้ในกรุงโซล ตามเมืองอื่นๆ
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ระบบท�ำความร้อน เพื่อคลายความหนาว
เย็นในฤดูหนาว ของบ้านโบราณเกาหลี

ลักษณะการเรียงหินใต้พื้นเรือน

และพิพิธภัณฑ์บ้านโบราณต่างๆ ของเกาหลี
การด�ำรงชีวิตชาวเกาหลีในฤดูหนาวที่อากาศหนาว
จัดนั้น การท�ำให้ร่างกายอบอุ่นจึงเป็นสิ่งส�ำคัญส�ำหรับ
การอยูร่ อด ดังนัน้ การสร้างบ้านเรือนของชาวเกาหลีจงึ มี
การออกแบบระบบท�ำความร้อน เพื่อให้อุณหภูมิภายใน
บ้านสูงขึ้น ด้วยภูมิปัญญาของคนเกาหลีที่สืบทอดกัน
มาตั้งแต่ช้านาน โดยใช้วัสดุที่หาได้ง่ายตามภูมิประเทศ
โดยมีลักษณะการสร้างคือ ภายใต้เรือนจะมีโพรงที่ท�ำ
ขึ้นส�ำหรับวางก้อนหิน และแผ่นหินขนาดต่างๆ จากนั้น
ก่อไฟจากเตาที่เชื่อมต่อกับโพรงใต้พื้นเรือน ความร้อน
จากไฟ และควันจะถูกดูดเข้าไปในโพรงใต้เรือน ท�ำให้
ก้อนหินและแผ่นหินที่วางอยู่ในโพรงเกิดความร้อนระอุ
ซึ่งหินชนิดนี้จะเก็บความร้อนไว้ได้ดี จึงท�ำให้พื้นเรือน
และภายในเรื อ นอบอุ ่ น อยู ่ ต ลอดเวลา ซึ่ ง ภู มิ ป ั ญ ญา
ดังกล่าวนี้ ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของบ้านโบราณ
เกาหลี ที่เรียกว่า Ondol 온돌 (Under-floor heating
system) ซึ่งแตกต่างจากระบบให้ความร้อนแบบเตาผิง
ของประเทศอื่นๆ ในเขตหนาว อย่างชัดเจน
หากท่านได้มีโอกาสไปเยือนประเทศเกาหลีใต้ และ

อยากที่จะสัมผัสกับเรื่องราวในอดีต ของการด�ำรงชีวิต
รวมถึงศิลปะ ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเกาหลี
แล้ว ลองหาดูและเข้าไปเยี่ยมชมได้ในพิพิธภัณฑ์ต่างๆ
ส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในเมืองโซล เมืองหลวงของเกาหลีใต้
โดยสามารถค้นหาข้อมูลรายชื่อพิพิธภัณฑ์ได้ที่ http://
www.visitseoul.net ในเว็บไซต์จะมีทั้งรูปภาพ ข้อมูล
แผนที่ การเดินทาง วันเวลาท�ำการ รวมถึงข้อมูลราย
ละเอียดต่างๆ (ส่วนใหญ่ปิดวันจันทร์) ส�ำหรับพิพิธภัณฑ์
ที่ผู้เขียนแนะน�ำ เช่น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านแห่งชาติเกาหลี National Folk
Museum of Korea (한국민속박물관) ตั้งอยู่ใน
บริเวณของพระราชวังเคียงบกกุง
พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี National Museum of
Korea (국립중앙박물관)
พิพธิ ภัณฑ์พระราชวังแห่งชาติของเกาหลี National
Palace Museum of Korea (국립고궁박물관)
การด�ำรงชีวิตในชนบทของคนเกาหลี ก็ไม่คงแตก
ต่างไปจากสังคมชนบทในบ้านเรามากนัก เนื่องด้วยเป็น
สังคมเกษตรกรรม ท�ำนา ท�ำไร่ ท�ำสวน เลีย้ งสัตว์ หาของ
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เตาเผาฟืนจะอยู่ภายนอกตัวบ้าน หรือสร้างหลังคามุงต่อจากตัวบ้าน
ออกมาเป็นโรงเรือน และบริเวณหน้าเตาเผาสามารถเป็นที่ประกอบ
อาหาร หรือห้องครัวได้อีกด้วย ส่วนหม้อนํ้าที่ตั้งบนเตาเผาฟืนนั้น
เป็นการประหยัดพลังงาน เพื่อใช้ความร้อนให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
โดยน�ำหม้อมาตั้งติดไว้กับเตา และคอยเติมนํ้าตลอด เพื่อจะได้น�ำเอา
นํ้าร้อนไปใช้อุปโภคบริโภคภายในครัวเรือน เนื่องจากนํ้าที่อยู่นอก
บ้านนั้นจะเย็นมาก จนบางครั้งกลายเป็นนํ้าแข็ง

ป่า อาศัยอยู่บ้านที่เป็นครอบครัวใหญ่ มีชุมชน หมู่บ้าน
และมีวดั ในหมูบ่ า้ นทีเ่ ป็นศูนย์รวมทางกิจกรรมทางสังคม
และเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจ แต่จะแตกต่างกันก็ด้วย
สภาพของอากาศและสภาพแวดล้อมของภูมิประเทศ
ที่ ก ่ อ ให้ เ กิ ด ศิ ล ปวั ฒ นธรรมและประเพณี ที่ น ่ า สนใจ
หลากหลาย บางอย่างก็คล้ายกับบ้านเรา และบางอย่าง
ก็แตกต่างกันกับบ้านเราโดยสิ้นเชิง หากท่านอยากเห็น
วิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แท้จริงของชาวเกาหลีในชนบท
แล้ว การไปเยือนเกาหลีคงต้องไม่จบถึงแค่สถานที่ท่อง
เที่ยวยอดนิยมดังกล่าวไว้ข้างต้น แต่คงต้องหาโอกาสไป
สัมผัสกับคนเกาหลีตามหมู่บ้านรอบนอก หรือในชนบท
ถึงจะได้ชื่อว่าสัมผัสชีวิตเกาหลีแบบบ้านๆของจริง ไม่
ได้อิงซีรีย์นะครับ...
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หมู่เฮาคือสมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองฯ
เรื่อง : ลลิตา ธีระสิริ 1

“หลังปี๋ใหม่เมือง กิ๋นลาบกั๋นเนาะ จะได้มีโชคมี
ลาภ”
“ลาบเมืองต้องกิ๋นกู้กับผัดบ่าแขว้งเน้อ”
“วันปากปี๋ หื้อกิ๋นแกงบ่าหนุนเน่อเจ้า แล้วจะ
ไปใส่ผักหละ มันจะหลวะหมด แก้เคล็ด เอาเคล็ด
ก่อบ่ได้”
“ < จะไปวัดจะไปลืมเอาดอกโชคไปปู่จาตวย >
.. < ดอกโชคเป๋นจะได > .. < ดอกไค้น�้ำน่าก่าเจ้า > ..
< ถ้าไปกาดตึงหันขายกับห่อขมิ้นส้มป่อย เตียนทุบ
กับตุงกับช่อ เสาะผ่อเต๊อะ >
“วันวิสาขะวัดตางบ้านแป๋งเข้าวิตแู จกศรัทธา หือ้
กิน๋ แล้วป่องปีป๋ อ่ งเดือน ฮูจ้ กั กัน๋ ก่อ เข้าวิตู เข้าอีต่ นู ะ่ ”
ฯลฯ
ข้อความข้างต้น คือบทสนทนาบางตอนของสมาชิก
ชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ลองอ่านออกเสียงเป็นค�ำเมืองแล้ว
จะได้รสชาติ กลิ่นอายของความเป็นล้านนา
ชมรมฮักตัว๋ เมือง ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ เดือนกรกฏาคม พศ.
2551 ณ เรือนหลวงอนุสารสุนทร ซึ่งเป็นเรือนไม้ทรง
ปั้นหยาผสมผสานสถาปัตยกรรมตะวันตกกับตะวันออก
เข้าด้วยกัน หนึ่งในหมู่เรือนอนุรักษ์ในพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ที่ตั้งอยู่ในส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มู ล เหตุ ใ นการก่ อ ตั้ ง ชมรมฮั ก ตั๋ ว เมื อ งฯ
สื บ เนื่ อ งมาจากส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมโดย
นักวิชาการศึกษา นายสนั่น ธรรมธิ และนางอภิวันท์
พั น ธ์ สุ ข ได้ จั ด กิ จ กรรมสอนอั ก ษรธรรมล้ านนาขึ้ น ที่
เรือนอนุสารสุนทร โดยเปิดปีละ 4 รุ่น มีผู้เข้ารับการ
อบรมรุ่นละ 20-30 คน
เมื่อนักเรียนแต่ละรุ่น เรียนจบไปแล้ว อาจารย์ผู้
สอนมีความประสงค์จะให้จดจ�ำตัวอักษรเมืองที่เรียนไป
ไม่อยากให้ลมื เป็นการสืบสานภาษา และศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิน่ ล้านนาให้ยงั่ ยืน เพือ่ อนุรกั ษ์มรดกทางด้านภาษา
และล้านนาคดี ไม่ให้สญ
ู หายไปกับกาลเวลา จึงมีการพูด
1 พญ.ลลิตา ธีระสิริ, บัลวีเวียงพิงค์ศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด

คุยกัน และเห็นสมควรจัดตั้งเป็นชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ขึ้น
มา โดยมีนางสาวนงเยาว์ อินทะวัน เป็นประธาน และ
นางสาวดาราวรรณ รักเพื่อน เป็นเลขานุการชมรมฯ
สมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองเท่าที่ลงทะเบียนสมัครใน
ตอนแรกมีสมาชิก 38 คน ถึงวันนี้เวลาผ่านไปเก้าปีเต็ม
ชมรมฮักตั๋วเมืองก�ำลังมีอายุย่างเข้าขวบปีที่ 10 เหลือ
สมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมสม�่ำเสมอ แข็งขัน ประมาณ
10-15 คน คนกลุ่มนี้ถือเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงของชมรมฯ
ตลอดมา

กิจกรรมชมรมฮักตั๋วเมืองมีอะไรบ้าง
กิ จ กรรมที่ เชิ ด หน้ า ชู ต าของชมรมฮั ก ตั๋ ว เมื อ งฯ
คือ การที่สมาชิกช่วยกันเขียนบทความล้านนาคดี ส่ง
นิตยสาร “มติชนสุดสัปดาห์” ซึ่งตีพิมพ์เป็นประจ�ำทุก
สัปดาห์ ตั้งแต่ฉบับเดือนสิงหาคม พศ.2551 เป็นต้นมา
สมาชิกแต่ละคนจะได้รับการมอบหมายให้เขียน
บทความในเรื่องที่ตนเองถนัด หรือชอบ หรือต้องการ
จะเขี ย นเกี่ ย วกั บ เรื่ อ งนั้ น ๆ และอาสาจะเขี ย นเอง
นั บ ถึ ง วั น นี้ มี บ ทความที่ ไ ด้ รั บ การตี พิ ม พ์ ใ นคอลั ม น์
“ล้านนา ค�ำเมือง” ทั้งสิ้นเกือบ 500 บทความ นับว่า
เป็นผลงานที่สมาชิกทุกคนภาคภูมิใจ
เนื้อหาของบทความล้านนาคดีเท่าที่ส่งไปให้มติชน
สุดสัปดาห์ตีพิมพ์นั้น พอจะแยกแยะออกได้ดังต่อไปนี้
เกี่ยวกับความหมายของค�ำเมือง 112 บทความ
เช่น ปิ้นจะหลิ้น ซื่อจ้าดลาด อว่าย พ่อเลี้ยง ฯ
เกี่ยวกับศิลปะวัฒนธรรมล้านนา 93 บทความ เช่น
สู่เข้าเอาขวัญ ท้าวทังสี่ กินอ้อผะหยา ฯ
เกี่ยวกับอาหารเมือง 58 บทความ เช่น น�้ำปู๋ ไข่ป่า
ม ย�ำบ่าแปบ ข้าวแคบ ฯ
เกี่ยวกับค�ำคมล้านนา 45 บทความ เช่น เสียมบ่คม
หือ้ ใส่ดา้ มหนัก ๆ ความฮูบ้ น่ กั หือ้ หมัน่ ฮ�ำ่ หมัน่ เฮียน และ
หนีจากไฟไปเป่าหิ่งห้อย ฯ
เกี่ยวกับสถานที่ส�ำคัญ 34 บทความ เช่น เวียง
กุมกาม ดอยหลวงเชียงดาว เชียงตุง ฯ
เกี่ยวกับสถาปัตยกรรม 21 บทความ เช่น เรือน
ไทลื้อ ฝาลับนาง ม้าต่างไหม ฯ
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ห้องเรียนตั๋วธรรมที่ชั้นล่างเรือนอนุสารสุนทร

นักเรียนรุ่นที่ 8

วันรับประกาศนียบัตรของนักเรียนกลุ่มหนึ่ง

อาจารย์ผู้สอน อ.สนั่น ธรรมธิ และอ.อภิวันท์ พันธ์สุข

เกี่ยวกับสมุนไพรและยาเมือง 19 บทความ เช่น
เป็นปิ บ่าโหก หลุต๊อง หมอเมือง เข้ามิ้น ปอ ฯ
เกี่ยวกับสัตว์ 17 บทความ เช่น ก�่ำพุ้ง มดแดง แมง
มัน กว่าง ฯ
เกี่ยวกับดอกไม้ 17 บทความ เช่น ดอกกว๋าว ดอก
อูน เอื้องแซะ ดอกป่านเถื่อน ฯ
เกี่ยวกับของใช้ 12 บทความ เช่น ครัวฮักครัวหาง
ขันหมาก แกนครก ฯ
เกี่ยวกับบุคคลส�ำคัญ 8 บทความเช่น ครูบาศรีวิชัย
เจ้าน้อยสุขเกษม พญาพรหมโวหาร ฯ
เกี่ยวกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ 7 บทความ เช่น
หมอกแดด เหมยขาบ ฯ
เกี่ยวกับพระเจ้า 7 บทความเช่น พระเจ้าเก้าตื้อ
พระเจ้าอินทร์สาน ฯ
เกี่ยวกับเครื่องดนตรี 5 บทความ เช่น พิณเปี๊ยะ
ทะล้อ ฯ
เกี่ยวกับผีในล้านนา 4 บทความ เช่น ผีกะ ผีปก
กะโหล้ง ฯ

หมู่เฮามารวมตัวกันท�ำอะไร

สมาชิ ก ชมรมฮั ก ตั๋ ว เมื อ งประชุ ม กั น ทุ ก เดื อ นใน
วั น พฤหั ส บดี แรกของเดื อ นเสมอมา ไม่ เ คยขาดเลย
นับตั้งแต่วันก่อตั้ง
กิจกรรมของชมรมฯ นั้นเรียบง่ายมาก สมาชิกมา
รวมตั ว กิน ข้ าวเย็ น ด้ วยกั น เดื อ นละครั้ ง พู ด คุย กั น ถึง
สถานการณ์ ถามไถ่สารทุกข์สุกดิบ อภิปรายเรื่องบ่า
เก่าและล้านนาคดี รวมทั้งแลกเปลี่ยนประสบการณ์
วิถีเมือง ๆ ที่แต่ละคนประสบมาในวัยเด็ก เรื่องราวไหน
น่าสนใจ น่าจดจารเป็นบันทึก ก็จะแบ่งกันไปค้นคว้า เพือ่
น�ำมาเขียนเป็นบทความเผยแพร่ดังกล่าว
เนื่องจากแต่ละบทความที่เขียนไปลงในนิตยสารมติ
ชนสุดสัปดาห์ มีค่าเรื่องตอบแทน เมื่อรวม ๆ กันมีเงิน
จ�ำนวนหนึ่ง ชมรมฯก็จะนัดสมาชิกกลุ่มหัวเรี่ยวหัวแรง
ไปเที่ยวเพื่อเปิดหูเปิดตา เพิ่มพูนความคิดสร้างสรรค์
ซึ่งส่วนใหญ่สถานที่ไปทัศนศึกษากันล้วนมีความเกี่ยว
พันกับล้านนาคดีทั้งสิ้น เช่น พระธาตุดอยตุง ดินแดน
สิบสองปันนา เชียงตุง วัดบ้านแสนในเชียงตุง ไปพม่า
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ไหว้สาพระธาตุอินทร์แขวน พระธาตุมุเตา และพระมหา
เจดีย์ชเวดากองร่วมกัน

ถามว่าผลงานของชมรมฮักตั๋วเมืองมีผลต่อ
สังคมมากน้อยเพียงใด
จากจดหมายถึงบรรณาธิการมติชนสุดสัปดาห์ จาก
จดหมายที่มีมาถึงชมรมโดยตรง รวมทั้งผลตอบรับใน
ชมรมฮักตั๋วเมืองแฟนเพจ สามารถสรุปได้ดังนี้
1. ผู้อ่านสาระจากบทความล้านนาคดี ในคอลัมน์
“ล้านนา – ค�ำเมือง” นั้น มีคนหลากหลายยิ่ง ตั้งแต่
ราชบัณฑิตสยาม นักวิชาการ ผู้อ่านทั่วไปที่สนใจใน
วัฒนธรรมล้านนา ผู้อ่านที่เป็นคนเมืองแต่ไปตั้งถิ่นฐาน
อยู่ไกลบ้าน รวมทั้งผู้ที่ถูกคุมขังในเรือนจ�ำหลายแห่ง
2. ถ้าจะนับเอายอดขายของนิตยสารเป็นตัวตั้ง นับ
ว่าบทความของชมรมฮักตัว๋ เมืองผ่านตาผูอ้ า่ นคนไทยทุก
ภาค ในแต่ละสัปดาห์ กว่าหนึ่งแสนคน
3. ค�ำวิจารณ์ที่ได้รับมีทั้งค�ำชื่นชม มีท้ังความคิด
ความเห็นแย้ง มีทั้งการบรรยายความคิดถึงถิ่นเกิด
คิดถึงบรรยากาศวัฒนธรรมอันดีงามของล้านนาบ่าเก่า
มีบทความจ�ำนวนไม่น้อยที่ไปสะกิดเอาความเป็นคน
เมืองของผู้อ่านออกมา โดยเฉพาะบทความที่เกี่ยวข้อง
กับกับข้าวเมือง
4. ส�ำหรั บ แฟนเพจในเฟสบุ ๊ ค มี ทั้ ง คร่ า วที่ แ ต่ ง
ขึ้นเพื่อร่วมสนุก เพื่อขอค�ำวิจารณ์ และมีความเห็นที่
ต้องการการแลกเปลีย่ นจากสมาชิกชมรมฯ ซึง่ ท�ำให้งาน
ของชมรมฮักตั๋วเมืองลงรากฐานลึกลงไปถึงหมู่คนเมือง
ที่สนใจอักษรธรรมล้านนา และล้านนาคดี มากยิ่งขึ้น
5. ผู้ใหญ่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่หลายคน เคย
กล่าวชื่นชม งาน และบทความของชมรมฮักตั๋วเมือง
อยู่เนือง ๆ เนื่องจากชมรมฯ สังกัดในหน่วยงานของ
มหาวิทยาลัย และการเผยแพร่บทความของชมรมฯ ผ่าน
สื่อสาธารณะที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ แน่นอนว่า ย่อม
ส่งผลดีต่อมหาวิทยาลัย

ปกติสมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ประชุม และกินข้าวด้วยกันเดือนละครั้ง
ในวันพฤหัสบดีต้นเดือนที่เรือนอนุสารสุนทร ครั้งนี้คือข้าวแช่ชาววังที่
ส่งตรงมาจากกรุงเทพฯให้สมาชิกชมรมฯโดยเฉพาะ ปีละครั้งในหน้าร้อน

ส่วนหนึ่งของสมาชิกชมรมฮักตั๋วเมือง

ถึงปีใหม่เมือง ชมรมฯจัดด�ำหัวครูบาอาจารย์ทุกปีตามประเพณี

ถามว่า ท�ำไมคนในชมรมฮักตั่วเมืองฯ ถึงมี
ความสามัคคี กลมเกลียว และเกาะกลุ่มกันมา
เกือบ 10 ปีแล้ว
จากการสอบถามคนในชมรมฯ ทุ ก คนมี ค วาม
ปรารถนาที่จะมาประชุม และกินข้าวเย็นร่วมกันสัก
เดือนละครั้ง หากมีธุระที่เลี่ยงได้ สมาชิกจะปลีกตัวมา
ประชุมอย่างเต็มใจเสมอ เคยมีสมาชิกขับรถมากว่า 20
กม. เพียงเพือ่ มาพบปะกันด้วยสปิรติ แรงกล้า กินข้าวมือ้

ที่สิบสองปันนา อ่านตัวหนังสือไทยใหญ่ที่มีลักษณะคล้ายตัวอักษรล้านนา
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(1)

(2)

(3)

(4)

หนึ่งรวมกันแล้วขับรถกลับไป หากใครมาไม่ไหว ก็จะมี
ใครสักคนคอยรับส่ง ใครในชมรมฯชอบกินอะไร ใครไม่
กินอะไร สมาชิกทีร่ บั ผิดชอบน�ำอาหารมาจะใส่ใจจัดการ
ให้เสร็จ ทุกคนจะได้กินแบบที่ตนชอบ
ความอบอุ่น ความเอื้ออาทร ความใส่ใจ ที่มีให้กัน
มาเกือบ 10 ปี คือมิตรภาพที่ก่อตัวขึ้นมาแบบจริงใจ
และเป็นไปเองตามธรรมชาติ
เมื่อสอบถามสมาชิกหัวเรี่ยวหัวแรงถึงความกลม
เกลียวในชมรมฯ ว่าเป็นเพราะเหตุใด
ตอบได้ว่า
ทุกคนเติบโตขึน้ มาด้วยการเรียนอักษรธรรมล้านนา
จากห้องเรียนในเรือนหลวงอนุสารสุนทร การได้กลับ
มาประชุมที่เรือนโบราณแห่งนี้เดือนละครั้ง เหมือนว่า
ได้กลับบ้าน การกลับมาพบหน้าอ.สนั่น ธรรมธิ และ
อ.อภิวันท์ พันธ์สุข เดือนละครั้ง ได้พูดคุย ปรึกษากัน
ท�ำให้ไม่ลืมตั๋วเมืองที่เรียนไป รวมทั้งไม่ลืมรากเหง้า
ของตนเอง
นอกจากนี้ ต้ อ งกล่ า วว่ า ทุ ก คนในชมรมฯ มี
แนวคิดแบบเดียวกัน ต้องการจะเชิดชูอักษรธรรม ศิลปะ
วัฒนธรรมล้านนา ให้สบื ทอดไปยังลูกหลานไม่ให้ตกหล่น
สูญหายไปไหน ด้วยความคิดเห็นที่ตรงกัน ด้วยความ

ที่ไม่มีผลประโยชน์ส่วนตัวแอบแฝง และด้วยสถานะ
ทางการเงินของชมรมฯ ที่มีอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งสมาชิก
รู้ดีว่าเงินทองของชมรมฯ นั้นทุกคนช่วยกันหา เพื่อมาใช้
จ่ายในกิจการของชมรมฯ แบบพอเพียง
ในเมื่อความคิดเห็นตรงกัน ความขัดแย้งจึงไม่เคย
ปรากฏ ชมรมฮักตั๋วเมืองฯ ก็คงจะยังรวมตัวกันเหนียว
แน่นท�ำกิจกรรมสืบไป
ยังมีลา้ นนาคดีอกี มากมายทีย่ งั รอให้ไปสืบค้นมาเล่า
สูก่ นั ฟัง ทัง้ ในสังคมล้านนา และเผยแพร่ให้กว้างไกลออก
ไปสู่สังคมไทยโดยรวม

1. สมาชิกชมรมฯไปแอ่วเชียงตุง
ไหว้พระ ทอดผ้าป่าด้วยกัน
2. ที่วัดบ้านแสน วัดไม้โบราณบน
ดอยสูงเชียงตุง
3. สมาชิกชมรมฯ สวดมนต์ที่
ชเวดากอง กรุงย่างกุ้ง
4. สมาชิกชมรมฮักตั๋วเมืองกับ
นักท่องเที่ยวจากไทยอีกหลายท่านที่
มหาเจดีย์ชเวดากอง ประเทศพม่า

จะติดตามผลงานของชมรมฯได้ท่ีไหน
ความรู้เกี่ยวกับความเป็นล้านนาดั้งเดิม ท�ำนอง
ขัวเหล็ก ฝาไหล เข้าแคบ จั๊กคาดตือเดือน ผางปะ
ตี๊ด สะบันงา กู่ น�้ำหนัง ตบบ่าผาบ ก�่ำบี้ หม้อบูรณะ
ฆะฏะ แม่จีไฟ ต�๋ำบ่าเขือ อื่อละอ่อน แมวควบ ขุนหลวง
วิรังคะ เจ้าอุบลวัณณา มันเผี่ยน สิงห์คายนาง หลัวหิง
ไฟพระเจ้า ใส่อินทขีล พระเจ้าฝนแสนห่า ปู๊ก�่ำงาเขียว
ลาบปลาเพี้ย ฯลฯ
สามารถติดตามอ่านได้ที่นิตยสารมติชนสุดสัปดาห์
ที่วางแผงทุกวันศุกร์
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ข่าวประชาสัมพันธ์

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอ�ำนวยการ
ผูท้ รงคุณวุฒปิ ระจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้การ
ต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด เพือ่ ปรับ
ชีวิตสู่จุดหมาย ประจ�ำปี 2559 โดยหลักสูตรดังกล่าว
จัดขึ้นโดยสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ
กระทรวงการต่างประเทศ เพื่อเพิ่มผลสัมฤทธิ์ในการ
ปฏิบัติงาน ตลอดจนสร้างขวัญก�ำลังใจให้แก่ข้าราชการ
กระทรวงฯ ที่รับราชการมายาวนาน และได้เรียนรู้
กิจกรรมที่เหมาะสมเพื่อเป็นทางเลือกในการด�ำเนิน
ชีวิตในภายหน้า โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ร่วมต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรซึ่ง
ได้แก่ อดีตเอกอัครราชทูต อัครราชทูต ข้าราชการ
กระทรวงฯ และคู่สมรส จ�ำนวน30 คน ในวันที่ 11
มกราคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้าน
สถาปัตยกรรมเรือนโบรานล้านนา แก่สมาชิกสยามสมาคมในพระบรมราชูปถัมป์ทเี่ ข้ามาเยีย่ มชมสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้านนา รวมถึงศึกษาประวัติความเป็นอยู่ของชาวล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมวันที่ 16 มกราคม 2559
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คุณสุรินทร์ ยังเขียวสด หัวหน้าคณะหุ่นนาฏยศาลา
หุ่นละครเล็ก โจหลุยส์ และคณะ พร้อมทั้งรับมอบของ
ที่ระลึกจากผู้แทนคณะในโอกาสที่ผู้อ�ำนวยการได้ให้
เกียรติเป็นที่ปรึกษาการจัดละครเทศกาลหุ่นนานาชาติ
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรม และคณะ
หุ ่ น นาฏยศาลาหุ ่ น ละครเล็ ก โจหลุ ย ส์ ในวั น ที่ 27
กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องอาหารครัวศิลปาชีพ จังหวัด
เชียงใหม่
ภริยาผู้บัญชาการทหารอากาศบรูไน Mrs. MARIA
ELISA CARLOS BINTI ABDULLAH และคณะ ที่ได้
เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และร่วม
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสที่ได้เดินทางมา
เยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 3 มีนาคม
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.
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Prof.Dr.Masao FURUYAMA อธิ ก ารบดี ข อง
Kyoto Institute of Technology (KIT) และคณะฯ
จากประเทศญี่ปุ่น ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้ า นนา โดยมี อ าจารย์ ดร.เอกชั ย มหาเอก
ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม และรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�ำ ผู้อ�ำนวยการ
ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ
วันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

Mr.Lim Sungnam ปลั ด กระทรวงการต่ า ง
ประเทศ คนที่ 1 กระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี พร้อมด้วย Mr.Noh Kwang-il เอกอัครราชทูต
สาธารณรั ฐ เกาหลี ป ระจ�ำประเทศไทย และคณะ
กระทรวงการต่ า งประเทศเกาหลี ใ ต้ ที่ เข้ า เยี่ ย มชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และร่วมกิจกรรม
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ในโอกาสที่ เ ดิ น ทางมาประชุ ม
หารื อ ด้ า นนโยบายระหว่ า งปลั ด กระทรวงการต่ า ง
ประเทศไทย-สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้) ณ จังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งนี้การเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้และร่วมประชาสัมพันธ์เผยแพร่ศิลปะ
ขนมธรรมเนียมประเพณีของภาคเหนือให้เป็นที่รู้จัก ในวันที่ 7 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์ เรือนโบราณล้านนา

นางสาวสรัสวดี อาสาสรรพกิจ ผูอ้ �ำนวยการการท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานโอซาก้า และ Mr.Naomichi
Hanazono ที่เข้าถ่ายท�ำรายการโทรทัศน์ตามแผนงานโครงการ Celebrity Marketing เพื่อร่วมประชาสัมพันธ์การ
ท่องเที่ยวของเมืองเชียงใหม่ รวมถึงพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาและดนตรีล้านนา ให้นักท่องเที่ยวชาวญี่ปุ่นได้
เป็นที่รู้จัก โดยมี ผศ.ธิติพล กันตีวงศ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และบริการวิชาการคณะวิจิตรศิลป์ ร่วมต้อนรับ
วันที่ 10 มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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คณะผู้บริหารจากบริษัท โกลเดน คอททัน แอนด์
แมทชี น เนอรี่ จ�ำกั ด ที่ เข้ า เยี่ ย มชมสถาปั ต ยกรรม
ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 7 ตุลาคม 2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ม าณพ มานะแซม รองผู ้ อ�ำนวยการ
และบุ ค ลากรส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก าร
ต้ อ นรั บ คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรจากอาศรม
วัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช ที่เข้าศึกษาดูงานด้านศิลปวัฒนธรรม
และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเพิ่มพูนความรู้
และประสบการณ์และแลกเปลีย่ นเรียนรูก้ ารท�ำงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม โดยมี อาจารย์ ดร.เลิศชาย ศิริชัย รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา พร้อมด้วย
รองศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อ�ำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ และบุคลากรอาศรมวัฒนธรรม
วลัยลักษณ์ เข้าร่วมศึกษาดูงาน ในวันพุธที่ 4 พฤษภาคม 2559 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น น�ำโดย รศ.ดร.เกรียงไกร กิจเจริญ รอง
อธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ นายบัญชา พระพล ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและ
ชุมชนสัมพันธ์ และรักษาการในต�ำแหน่งผู้อ�ำนวยการส�ำนักวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่เข้าศึกษาดูงาน และ
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การเป็นคู่เทียบด้านการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ EdPEx ของส�ำนักวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแก่น และส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม 2559
ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรสาขาวิ ช าศิ ล ปะการ
แสดงและการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตตรัง ที่เข้าศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยน
แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ในวันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
อาคั น ตุ ก ะจาก Faculty of Agriculture
Yamagata University ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรม
เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่
29 สิงหาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณะกรรมการตรวจประเมินระบบคุณภาพภายใน
องค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx ที่เข้าตรวจประเมิน
ระบบคุณภาพภายในองค์กรตามแนวทาง CMU-EdPEx
ระดับส่วนงาน ระหว่างวันที่ 18-19 ตุลาคม 2559
ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

Dr.Kyung-Tack Kim จาก Korea Food Research
Institute และ Dr.Sang Wook Kim จาก GINLAC
Kuan Industrial Co. Ltd. สาธารณรัฐเกาหลี ที่เข้า
เยือนพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 18 ตุลาคม
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิ
จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการมูลนิธิฯ ที่เข้าเยี่ยม
ชมการด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
วันที่ 21 ตุลาคม 2559 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมรับประทาน
อาหารกลางวั น เนื่ อ งในโอกาสที่ เ ครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ป
วัฒนธรรมได้ให้ความร่วมมือในการร่วมจัดโครงการ
และด�ำเนินงานด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกับส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมด้วยดีเสมอมา ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมบุคลากรส�ำนักฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร
และบุ ค ลากรจากศู น ย์ ส ่ ง เสริ ม ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ�ำเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา เนื่องในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการส่งเสริม
และท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เมื่อวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559
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ทัศนศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาหลักสูตร
การสอน และการเรียนรู้ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ที่เข้าร่วมโครงการ Walk Rally โดยมีการ
ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา และ
แหล่งเรียนรูศ้ ลิ ปกรรมล้านนา ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา วันที่ 16 มกราคม 2559

คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาเทคโนโลยี
และการจั ด การสิ่ ง แวดล้ อ ม คณะสิ่ ง แวดล้ อ ม
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ ที่ เข้ า ศึ ก ษาดู ง านตาม
โครงการศึ ก ษาดู ง านด้ า นเทคโนโลยี และการจั ด การ
สิ่ ง แวดล้ อ ม“เปิ ด ประสบการณ์ เรี ย นรู ้ เคี ย งคู ่ ศิ ล ป
วัฒนธรรม สู่สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน” วันที่ 5 กุมภาพันธ์
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนรุ่งอรุณ ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้ในหน่วยวิชาบูรณ
าการสังคมศึกษา-ภาษาไทย ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ “นพบุรีศรีนครพิงค์ศูนย์กลาง
อาณาจักรล้านนา สร้างสรรค์พุทธศิลป์แก่งศรัทธา ทรัพยากรป่ามรดกเมือง” โดยมุ่งเรียนรู้เรืองราว ที่มาและความ
ส�ำคัญของอาณาจักรล้านนา พัฒนาการทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่ยุคสร้างบ้านแปงเมืองจนถึงการเสนอเป็นมรดก
โลก และศึกษาแหล่งเรียนรู้เอกลักษณ์สถาปัตยกรรมล้านนาในอดีต วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา
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ผู้เข้าร่วมโครงการอบรมวาดเส้นสีนํ้า และถ่ายภาพ
สถาปัตยกรรมส�ำหรับเยาวชนรุ่นที่ 17 ที่เข้าเยี่ยมชมพิ
พิพิธภัณฑ์พร้อมทั้งร่วมฝึกปฏิบัติการวาดเส้นและเขียน
ภาพสีนํ้าสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 11
มีนาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรม
มช. ทีเ่ ข้าศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณพืน้
ถิน่ ล้านนา ในวันศุกร์ที่ 17 มิถนุ ายน 2559 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์ และนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นบ้ า นสั น ต้ น
หมื้อ อ�ำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ ที่เข้าทัศนศึกษา
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ล้านนา และเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 27 กรกฎาคม
2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจากสถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้ า เจ้ า คุ ณ ทหารลาดกระบั ง ที่ เข้ า ศึ ก ษา
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 21 กันยายน
2559ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณะครูและนักเรียนจากมูลนิธิโรงเรียนสตาร์ฟิช
คันทรีโฮม ทีเ่ ข้าศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
ในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 21
กันยายน 2559

นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นของสถาบั น ภาษา มช.
นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ยู น นาน คณะภาษาต่ า ง
ประเทศ เอกภาษาไทย ที่เข้าศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา วันที่ 12 ตุลาคม 2559
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมการเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชาวไทลือ้ “แอ่วเฮือน
ไตลื้อ” ประจ�ำปีเดือน มกราคม พ.ศ.2559 ระหว่าง
วันที่ 29-31 มกราคม 2559 โดยภายในงานมีการจัด
แสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไตลื้อ การท�ำอาหารและขนม
การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าวของเครื่อง
ใช้ ข องชาวไตลื้ อ รวมไปถึ ง กิ จ กรรมพิ เ ศษด้ า นศิ ล ป
หัตถกรรมล้านนา อาทิ ต้องฉลุลายล้านนา การวาดภาพ
บนพัด เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน นักศึกษา นักท่องเที่ยว
และประชาชนทีส่ นใจทัว่ ไปได้รว่ มเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ดังกล่าว
ณ เรือนไทลื้อ:หม่อนตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ�ำนวยการฯ
และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมขบวนแห่สรงนํ้าพระพุทธ
รูปส�ำคัญประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ พระพุทธพิงคนครา
ภิมงคล โดยการออกแบบรถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูป
ประจ�ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดท�ำโดยส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เพื่อเข้าร่วมขบวนแห่สรงนํ้าพระพุทธ
รูปจังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 13 เมษายน 2559
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ภู มิ
แผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจ�ำปี พ.ศ2558 ในวันศุกร์
ที่ 22 เมษายน 2559 ณ ศาลาธรรม มช. เพื่อเชิดชู
เกียรติประวัติของบุคคลผู้สร้างคุณประโยชน์แก่สังคม
ด้านการแสดงและสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนา
โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร มช. และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว โดยการมอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา
เป็นการมอบรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติของผู้ทรงคุณวุฒิและศิลปินที่มีคุณูปการต่องานศิลปวัฒนธรรมล้านนา โดยมี
ผู้ได้รับรางวัล จ�ำนวน 4 ท่าน ได้แก่
1. นายศรีเลา เกษพรหม สาขาภาษาและวรรณกรรม
2. นายชรินทร์ แจ่มจิตต์ สาขาภาษาและวรรณกรรม
3. นางบัวเร็ว เวสสุค�ำ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
4. นางบัวค�ำ อินเสาร์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธี
ด�ำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2559 เนื่องใน
งานประเพณีสงกรานต์ เพื่อแสดงความเคารพและร่วม
อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีลา้ นนาให้มกี ารสืบทอดต่อไป ณ บริเวณลานสัก
ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 22 เมษายน
พ.ศ.2559

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสระเกล้าด�ำหัว
อดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ผู้อาวุโส ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี พ.ศ.2559 โดยมี
ศาสตราจารย์ ดร. พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และคณาจารย์ผู้อาวุโส ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมอวยพรให้คณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในโอกาสวันปีใหม่เมือง ทั้งนี้ พิธีดังกล่าวจัด
ขึ้นเพื่อแสดงความเคารพและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีล้านนาให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2559
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสระเกล้าด�ำหัว
ผู้อ�ำนวยการ รองผู้อ�ำนวยการ และบุคลากรอาวุโส
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยรองผู้อ�ำนวยการ และบุคลากรอาวุโสส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมร่ ว มอวยพรเพื่ อ ความเป็ น
สิ ริ ม งคลแก่ บุ ค ลากรส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ในโอกาสวันปีใหม่เมือง ทัง้ นี้ พิธดี งั กล่าวจัดขึน้ เพือ่ แสดง
ความเคารพและร่วมอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณีล้านนาให้สืบทอดและคงอยู่ต่อไป ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2559
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เปิดโครงการอบรม
วาดภาพจิตรกรรมล้านนา ในวันที่ 4 มิถุนายน 2559
ณ ห้ อ งประชุ ม ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒธรรม ผู้แทนผู้อ�ำนวยการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วม
อบรมและเปิดการอบรมดังกล่าว ทั้งนี้โครงการอบรม
วาดภาพจิตรกรรมล้านนาจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 4-19
มิถุนายน 2559 อบรมเฉพาะวันเสาร์และอาทิตย์ รวม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 6 วัน โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมจ�ำนวน
25 คน เพื่อให้ผู้สนใจได้รับความรู้เกี่ยวกับการวาดภาพ
จิตรกรรมล้านนา รวมไปถึงได้ทัศนศึกษาสถานที่วาด
ภาพจิตรกรรมล้านนา และฝึกปฏิบัติวาดภาพจิตรกรรม
ล้านนา และสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอดผลงานทางด้าน
จิตรกรรม และเผยแพร่ให้ผู้สนใจต่อไปได้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ
เป็ น ประธานในพิ ธี ม อบใบประกาศนี ย บั ต รแก่ ผู ้ เข้ า
ร่วมอบรมโครงการวาดภาพจิตรกรรมล้านนา ที่จัดขึ้น
ระหว่างวันที่ 4-19 มิถุนายน 2559 (เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์) รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 วัน โดยมีวัตถุประสงค์
ของการจัดโครงการเพื่อเป็นการให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา และประชาชนทั่วไปเกี่ยวกับการวาดภาพ
จิตรกรรมล้านนา รวมทั้งทัศนศึกษาจิตรกรรมล้านนา
เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถน�ำไปพัฒนาต่อยอด
ทั้งในด้านการสืบสานงานจิตรกรรม ด้านการงานอาชีพ รวมไปถึงการถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้สนใจได้อย่างถูกต้อง
โครงการดังกล่าวมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น จ�ำนวน 25 คน ประกอบด้วย นักเรียน นักศึกษา คณาจารย์ มัคคุเทศก์
และประชาชนทัว่ ไปเข้าร่วมโครงการ และมีพธิ มี อบใบประกาศนียบัตรแก่ผเู้ ข้าร่วมอบรมโครงการวาดภาพจิตรกรรม
ล้านนา ในวันที่ 19 มิถุนายน 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
รองผูอ้ �ำนวยการ และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธหี ล่อเทียน
และสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำ
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้าน
ส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมีหลายส่วน
งานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่รว่ มกันน�ำเทียนพรรษาของ
ส่วนงานเข้าร่วมพิธีสมโภชเทียนพรรษาของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี วันที่11 กรกฎาคม 2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ม ฒนธรรม ร่ ว มประเพณี
ฟ้ อ นบวงสรวงบรรพกษั ต ริ ย ์ อ ารั ก ษ์ ห ลวงแห่ ง นคร
เชียงใหม่”ประจ�ำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ และเทศบาลนคร
เชี ย งใหม่ ภายในงานมี นิ ท รรศการความเชื่ อ และ
ศรัทธาในผีบรรพบุรุษชาวล้านนา พิธีกรรมโบราณ การ
ฟ้อนบวงสรวงโดยเหล่าบรรดาม้าขี่ที่นั่งผีบรรพบุรุษ
ผี อ ารั ก ษ์ และผี เจ้ า นายจากเมื อ งเชี ย งใหม่ ล�ำปาง
และล�ำพู น เพื่ อ ร�ำลึ ก ถึ ง และแสดงกตั ญ ญุ ต าคารวะ
แด่ บ รรพกษั ต ริ ย ์ แ ห่ ง นครเชี ย งใหม่ และบรรพชน
ล้านนา และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีการบวงสรวง
ผีอารักษ์และผีบรรพบุรุษของล้านนาสืบต่อไป ในวันที่
25 มิถุนายน 2559 ณ หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่
ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ จัดการแสดง Piano & Cello Recital By” Mai
“ Thaya Kongpakpaisarn & “House “ Wisarut Thawinno โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผูอ้ �ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับ
และกล่าววัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว ทัง้ นีก้ าร
จัดงานดังกล่าวยังเป็นไปตามแนวนโยบายส่งเสริมความ
รับผิดชอบต่อสังคม University Social Responsibility
: USR โดยได้รบั การสนับสนุนการจัดงานโดยบริษทั โกล
เดน คอททัน แอนด์ แมชีนเนอรี่ จ�ำกัด ภายในงานมีการ
แสดงของนักเรียนโรงเรียนดนตรีชุมชนโป่งน้อย จังหวัดเชียงใหม่ ที่ร่วมแสดงในงานดังกล่าวเพื่อเป็นการเปิดโอกาส
ให้เด็กๆจากชุมชนโป่งน้อยที่ได้รวมตัวกันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ได้แสดงความสามารถด้านดนตรี พร้อมทั้งการ
แสดงดนตรีคลาสสสิคเปียโนโดย ทยา คงปักไพศาล และเชลโล่โดยวิศรุต ตาวินโน ในวันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม AUA Language Center เชียงใหม่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม
แอ่วเฮือนไตลื้อ ประจ�ำเดือนตุลาคม 2559
เพื่ อ จั ดแสดงวิ ถี ชี วิ ต ของชาวไทลื้ อ การท�ำ
อาหารและขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และ
การจัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ของชาวไทลื้อ
ให้แก่ประชาชนผู้สนใจได้เข้าเยี่ยมชม ในวัน
ที่ 28-29 ตุลาคม 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย ประธาน
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยอาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�ำ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัด
ล�ำพูน ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม คณะผู้บริหาร และ
บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีอัญเชิญ
พระแม่ โ พสพและท�ำบุ ญ อุ ทิ ศ ส่ ว นกุ ศ ลแด่ บุ พ การี
(หลองข้าวนันทขว้าง) ที่ได้รับการสนับสนุนจากนาง
โสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง) ในการ
บริจาคหลองข้าวของต้นตระกูล จ�ำนวน 1 หลัง ทั้งนี้
หลองข้าวโบราณ(หลองข้าวนันทขว้าง) จากอ�ำเภอ
ป่าซาง เป็นหลองข้าวที่มีขนาดใหญ่ มีเอกลักษณ์ของ
ความเป็นหลองข้าวโบราณล้านนาที่โดดเด่น สามารถ
เป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ท�ำการศึกษา โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการบอกกล่าวพระแม่โพสพ และบุพการีผู้เป็น
เจ้าของหลองข้าวนันทขว้าง และความเป็นสิริมงคลก่อนการรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้างหลองข้าวโบราณ จาก
อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน มายังพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม 2559 ณ อ�ำเภอ
ป่าซาง จังหวัดล�ำพูน

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต : วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรม ชนเผ่า และชาติพันธุ์ล้านนา ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.00-17.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กล่าวรายงานการจัดงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธีดังกล่าว ใน
วันที่ 23 พฤศจิกายน 2559 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อเกี่ยวกับวัฒนธรรมไทย และศิลปะการละครหุ่นมือ แก่คณาจารย์และนักศึกษาจาก University of
Illinois-Springfield,USA ในโอกาสที่คณะมาประเทศไทยเพื่อศึกษา และหาประสบการณ์ในหลักสตูรการศึกษาใน
ต่างประเทศของสถาบัน Ace! – EducationUSA (Ace!) ในวันที่ 14 มกราคม 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัว แก่คณาจารย์
และนักศึกษาจาก Coe College,USA โดยการน�ำของ
คณะมนุษยศาสตร์ เพือ่ ศึกษาวิชาภาษาไทย พุทธศาสนา
ประวัตศิ าสตร์และสังคมไทย ในวันที่ 29 มกราคม 2559
ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing ,Thai Lanna Dancing ,Introduction to Thai puppetry และAssessment ให้แก่
นักศึกษาจาก Nanyang Technological University
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 26
กรกฎาคม 2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากร
บรรยายในโครงการ SSU SE Asia Abroad-Fall 2016
ให้แก่นักศึกษาจาก St.Stephen’s university ประเทศ
แคนาดา ในหัวข้อ Traditional and Modern Puppetry ในวันที่ 26 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้
เกียรติเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ Introduction
to Thai Dancing , Introduction to Thai Lanna
Dancing และหัวข้อ Introduction to Thai puppetry และ Assessment ให้แก่นักศึกษา Nanyang
Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่าง
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในงานเลี้ยง
เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งความสุข และเสริมสร้างขวัญและก�ำลังใจให้บุคลากรส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒธรรม วันที่ 8 มกราคม 2559 ณ ร้านอาหาร Cafe De Nimman จ.เชียงใหม่

ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

95

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการเพิ่มพูน
ความรูแ้ ละพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาและกลุ่มชาติพันธุ์ ระหว่างวันที่ 22-25 มกราคม
2559 ณ วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน และแหล่งท่อง
เที่ ย วทางประวั ติ ศ าสตร์ แ ละวั ฒ นธรรมในจั ง หวั ด
แม่ฮ่องสอนอีกหลายแห่ง โดยมีนายสันต์ทัศน์ เพ็ญ
จันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ พร้อมทั้ง
บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมโครงการ
ดังกล่าว อันเป็นการเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์ เปิด
โลกทัศน์และสร้างวิสัยทัศน์ในการท�ำงานร่วมกัน เพื่อ
รองรั บ การขยายขอบข่ า ยงานด้ า นการส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ต่อไป

คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม น�ำโดยผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ ร่วมโครงการพัฒนาองค์กร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2559 ที่จัดขึ้น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์กรและบุคลากรส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ระหว่างวันที่ 17-20 กุมภาพันธ์
2559 ณ จังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดลพบุรี

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ และบุคลากรส�ำ
นักฯ ศึกษาดูงานด้านบริการพิพิธภัณฑ์และการพัฒนางานประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรม 137 Pillars House เรือน
โบราณล้านนา 147 ปี บริเวณริมนํ้าปิง และเรือนโบราณ บริเวณมัสยิดบ้านฮ่อ ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาดูงาน
ด้านพิพิธภัณฑ์ งานด้านประชาสัมพันธ์ รวมถึงการอนุรักษ์เรือนล้านนา และสามารถน�ำมาต่อยอดสู่การพัฒนางาน
ที่ปฏิบัติได้จริง ในวันที่ 16 มีนาคม 2559
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ทีมเขียงค�ำ) รับ
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันลาบ ณ เวทีกาด
วัฒนธรรมเกษตร (ปี๋ใหม่เมือง) ประจ�ำปี 2559 ทั้งนี้
เพื่อเป็นการร่วมร่วมอนุรักษ์ สืบสานขนบธรรมเนียม
ประเพณีและวัฒนธรรมการกินอันดีงามของชาวล้านนา
วันที่ 30 มีนาคม 2559 ณ เวทีกาดวัฒนธรรมเกษตร
คณะเกษตรศาสตร์ มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ป วั ฒ นธรรม น�ำที ม บุ ค ลากรส�ำ
นักฯ เข้าศึกษาดูงานการประกันคุณภาพการศึกษาตาม
เกณฑ์ EdPEx ของส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดย
มีรองศาสตราจารย์ อุษณีย์ ค�ำประกอบผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้การต้อนรับและให้
ข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์
EdPEx ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
ประเสริฐ รุจิรวงศ์ ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม น�ำทีมบุคลากรส�ำนักฯ เข้าศึกษาดูงานระบบ
e-Project และ e-Budget ของคณะมนุษยศาสตร์ โดย
มีอาจารย์ ดร.ระวี จันทร์ส่อง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแผน
ประกันคุณภาพการศึกษา ศิลปวัฒนธรรมและกิจการ
พิเศษ พร้อมด้วยบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ ให้การ
ต้อนรับและให้ข้อมูลระบบฐานข้อมูล e-Project และ
e-Budget ในวันที่ 28 มิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุม
HB 7211 ชั้น 2 อาคาร HB7 คณะมนุษยศาสตร์

ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

97

การจัดการประชุมของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
1/2559 เพื่อร่วมประชุมวางแผนงานและติดตามผล
การปฏิ บั ติ ง านส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยมี
คณะกรรมการอ�ำนวยการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ พร้ อ มด้ ว ย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วันที่
27 เมษายน 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยนางสาวฐาปนีย์
เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม นาย
สันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกัน
คุณภาพ และนางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ บุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมการประชุมเพื่อ
ศึกษาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวในเขตพัฒนาการท่องเที่ยว
และส�ำรวจความต้องการในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ที่จัดขึ้นโดย
กรมการท่องเที่ยว ร่วมกับ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เพื่อให้ผู้รับผิดชอบแหล่งท่องเที่ยวและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้รับการพัฒนาองค์ความรู้ในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว และสามารถน�ำไปพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวอย่างมี
ประสิทธิภาพได้อย่างยั่งยืน ในวันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ประธานการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2559 ที่จัดขึ้นเพื่อ
รายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการล้านนาคดีศกึ ษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ แ ละร่ ว มวางแผนการด�ำเนิ น
งานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการล้านนาคดีศึกษา มช.
ครัง้ ที่ 2 ในวันศุกร์ท่ี 15 กรกฏาคม 2559 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์
รองอธิการบดีฝา่ ยกิจการสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน
ในการประชุ ม คณะกรรมการอ�ำนวยการโครงการ
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2559
ที่จัดขึ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานของโครงการฯ
และวางแผนการด�ำเนิ น งานการจั ด ประชุ ม สั ม มนา
วิ ช าการล้ า นนาคดี ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ระดับชาติ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ.2559โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เลขานุการอ�ำนวยการโครงการฯ
พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารจากคณะและส่วนงานต่างๆ เข้า
ร่วมประชุม ในวันที่ 2 สิงหาคม 2558 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จั ด การประชุ ม สั ม มนาวิ ช าการล้ า นนาคดี ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ประจ�ำปี พ.ศ.2559
“ล้ า นนากั บ เพื่ อ นบ้ า น” โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์ รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การ
สภามหาวิ ท ยาลั ย ผู ้ แ ทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุมดังกล่าว ทั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม กล่ า วว่ า การจั ด การ
ประชุมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
8 ด้านล้านนาคดีศึกษา และแสดงให้เห็นภาพรวมของ
การด�ำเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กิจกรรมที่จัดขึ้นประกอบด้วยการเสนอผล
งานวิจัยและบริการวิชาการ 8 ด้านล้านนาคดี การเสวนาร่วมกับองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง
การจัดนิทรรศการพร้อมกับการสาธิตและการแสดงศิลปวัฒนธรรม โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.ม.ร.ว.รุจยา
อาภากร ให้เกียรติเป็นองค์ปาฐกถา และมีวทิ ยากรจากองค์กรและมหาวิทยาลัยในอนุภมู ลิ มุ่ นาํ้ โขง อาทิ มหาวิทยาลัย
สุพานุวง มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว หอสมุดแห่งชาติลาว พุทธสมาคมแห่งมณฑลยูนนาน (เชียงรุ่ง สิบสองปันนา)
และสถาบันไทใหญ่ศึกษา วิทยาลัยชุมชนแม่ฮ่องสอน รวมถึงนักวิชาการและนักวิจัยจากโครงการล้านนาคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเสวนาในงานดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2559 ณ ห้องประชุม ส�ำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ประธานการ
ประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานโครงการล้านนาคดีศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 ตุลาคม 2559 ณ ห้อง
ประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์
รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย และ
ประธานกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 2/2559 เพื่อร่วมประชุมวางแผนงานและติดตาม
ผลการปฏิบัติงานส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มีคณะกรรมการอ�ำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิ พร้อมด้วย
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว วัน
ที่ 25 ตุลาคม 2559 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
กิจกรรมด้านท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิ
เจ้าที่เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2559 ณ บริเวณด้าน
หน้าศาลพระภูมิเจ้าที่ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วัน
ที่ 8 มกราคม 2559

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้า
ที่เนื่องในประเพณีปีใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
หน่วยงาน โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ ม
ด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 12 เมษายน 2559
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ประธานใน
พิธีท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นเพื่อความ
เป็ น สิ ริ ม งคลของคณะผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรส�ำนั ก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมในวาระดิ ถี ขึ้ น ปี ใ หม่ โดยมี
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นพ.ศุ ภ ชั ย เชื้ อ รั ต นพงษ์ รอง
อธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย ประธาน
คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี
ดังกล่าว ในวันที่ 8 มกราคม 2558 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธที �ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะ
กรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษาและพุ ท ธศาสนิ ก ชนเข้ า ร่ ว มพิ ธี
ดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวันจันทร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2559

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง เพื่อความเป็นสิริมงคล
แก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 20 เมษายน 2559
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ �ำนวยการ
ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ ว มพิ ธี ท�ำบุ ญ ตั ก บาตร
เนื่ อ งในวั น วิ ส าขบู ช า ประจ�ำปี พ.ศ.2559 ที่ จั ด ขึ้ น
โดยคณะกรรมการด�ำเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายปวิณ ช�ำนิประศาสตร์
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว ในวันที่ 20 พฤษภาคม 2559 ณ ถนนสาย
วัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีท�ำบุญเมืองและสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2559 โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดีฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อบ้านเมือง ตลอดจนการอุทิศ
ส่วนกุศลถึงเทพยดาอารักษ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และดวงพระวิญญาณของพ่อขุนเม็งรายมหาราช พ่อขุนง�ำเมือง
พ่อขุนรามค�ำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตู
สวนดอก วันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2559

ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีบวงสรวงพระภูมิ
เจ้าที่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรรม และพิธีท�ำบุญถวาย
ภัตตาหาร แด่พระสงฆ์ 9 รูป ณ วัดขุนคงหลวง อ�ำเภอ
หางดง พร้อมกันนี้ยังได้ร่วมสมทบทุนการศึกษาและ
บริจาคสิ่งของให้กับนักเรียนโรงเรียนสันป่าตอง อ�ำเภอ
สันป่าตอง เพื่อจัดซื้อเครื่องดนตรีล้านนาเพื่อการศึกษา
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ครบรอบ 24 ปี ในวันที่ 2 กรกฏาคม 2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธที �ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และถวายเทียนพรรษาของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2559 ที่จัดขึ้นโดย
คณะกรรมการด�ำเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยมี ศ าสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และพุทธศาสนิกชน
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ณ ถนนสายวั ฒ นธรรม และวั ด ฝายหิ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ.2559

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธที �ำบุญตักบาตร
พระสงฆ์จ�ำนวน 85 รูป เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจ�ำ
ปี 2559 ที่จัดขึ้นโดยชมรมพุทธศิลป์ฯ สโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่
สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาส
ที่ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหา
ราชินี) โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ใน
วันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ณ บริเวณด้านหน้าศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รองศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ อยูส่ ขุ รองอธิการบดี
ฝ่ายบริการ พัฒนาสังคม ศิลปวัฒนธรรม และกิจการ
พิเศษ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้า
ร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราช
กุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรม
ราชินนี าถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหาม
หาราชินี) ที่ปฏิบัติธรรมระหว่างวันที่ 12-15 สิงหาคม
2559 รวมทัง้ สิน้ จ�ำนวน 133 ท่าน ณ สถานปฏิบตั ธิ รรม
นานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ บ้านศรีวังธาร ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอ
สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 15 สิงหาคม 2559

69 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา และส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดพิธเี ปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลเนือ่ งในโอกาสทีส่ มเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรม
ราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุครบ 84 พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) และปฐมนิเทศให้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ระหว่าง
วันที่ 12 -15 สิงหาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา
โดยมี ศาสตราจารย์คลินิค นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถานปฏิบตั ธิ รรมนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
บ้านศรีวังธาร ต�ำบลป่าไผ่ อ�ำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 12 สิงหาคม 2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ เนื่องในวันออกพรรษา ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีพร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร
นักเรียน นักศึกษาและพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ในวันที่ 17 ตุลาคม 2559 ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้นวัดฝายหิน)

ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม น�ำโดยผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และ
บุคลากร ส�ำนักฯ ร่วมพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อความเป็นสิริมงคลต่อการ
ด�ำเนินงาน ในวันที่ 28 ตุลาคม 2559 ณ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2559 ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ผูแ้ ทนรองอธิการบดีฝา่ ยบริการ พัฒนาสังคม
ศิลปวัฒนธรรม และกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรมและ
จริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 22 เพือ่
ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมพิ ลอดุลยเดช ซึง่ จัดขึน้ โดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์จ�ำลอง ดิษยวณิช
กล่าวรายงานการจัดโครงการดังกล่าว ซึ่งในครั้งนี้มีผู้
ร่วมโครงการทั้งสิ้น จ�ำนวน 50 คน โดยมีการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม และฝึกอบรมพัฒนาสติและ
ปัญญา ระหว่างวันที่ 23-30 ตุลาคม 2559 ณ สถาบัน
พิโมกขมุข ซอยวัดอุโมงค์ จังหวัดเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ
นายสนั่น ธรรมธิ ผู้แทนผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วย
บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมวางพวงหรีด
ไว้อาลัยแด่ แม่ขันแก้ว กันธิมา ซึ่งท่านเป็นผู้ท่ีได้รับ
รางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
วันที่ 4 มกราคม 2559 ณ บ้านศรีปนั ครัว จังหวัดเชียงใหม่

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม เป็ น ผู ้ แ ทนผู ้ อ�ำนวยการฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี
เปิดอาคารเรียนคณะนิติศาสตร์ โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ นิ เวศน์ นั น ทจิ ต อธิ ก ารบดี และคณะ
ผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว
ณ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 25
มีนาคม 2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าเยี่ยมคารวะและสวัสดี
ปีใหม่ ศ.คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ในวั น ที่ 7 มกราคม
2559 ณ ห้องรับรอง ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เข้ า ร่ ว มงานแลก
เปลี่ยนวัฒนธรรมล้านนา – ญี่ปุ่น และพิธีมอบอาคาร
ศูนย์ญี่ปุ่นศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันเสาร์ที่
20 กุมภาพันธ์ 2559 ณ บริเวณลานสังคีตมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม รั บ มอบกระเช้ า สวั ส ดี
ปีใหม่จากห้างหุ้นส่วนจ�ำกัด ศรีสมเพชร
ธุ ร กิ จ โดยมี น างสายสุ นี ย ์ ศรี ส มเพชร์
เป็นผู้มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ณ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 8 มกราคม
2559
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม ร่ ว มพิ ธี ท อดถวายผ้ า กฐิ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2559 โดย
มีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ในพิธีทอดถวายผ้ากฐิน ณ วัดฝายหิน เมื่อวัน
ที่ 29 ตุลาคม 2559

คณะผู้บริหาารและบุคลากร ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการ และผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ�ำนวยการ เข้าด�ำหัวและขอพรจากศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เนื่องในโอกาสปีใหม่เมือง เพื่อความเป็น
สิริมงคลในการท�ำงานและร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้คงอยู่สืบไป วันที่ 22 เมษายน
2559 ณ ห้องรับรอง ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วย
บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
และถวายราชสดุ ดี สมเด็ จ พระนาง
เจ้ า ฯ พระบรมราชิ นี น าถ เนื่ อ งใน
โอกาสที่ ท รงมี พ ระชนมายุ ค รบ 84
พรรษา (12 สิงหามหาราชินี) ที่จัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี
ศาสตราจารย์ คลินคิ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็น
ประธานในพิธี ในวันที่ 12 สิงหาคม
2559 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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นางสาววนิ ด า เชื้ อ ค�ำฟู หั ว หน้ า งาน
บริ ห ารทั่ ว ไป ผู ้ แ ทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธที �ำบุญเนือ่ งใน
โอกาสครบรอบ 11 ปี วันคล้ายวันสถาปนา
คณะการสื่อสารมวลชน ที่จัดขึ้นเพื่อความ
เป็นสิรมิ งคลแก่คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ และ
นักศึกษา โดยมีรองศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ
อยู ่ สุ ข รองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยบริ ก าร พั ฒ นา
สั ง คม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และกิ จ การพิ เ ศษ
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เข้าร่วมพิธดี งั กล่าว ในวันที2่ 4 สิงหาคม 2559
ณ ห้องประชุม MCB 2301 ชั้น 3 อาคารเรียน
รวม คณะการสื่อสารมวลชน

กลุ่มพระจันทร์พเนจร ประเทศไทย คณะละคร Orang Orang Drum Theatre จากประเทศมาเลเซีย อาจารย์
ธิติพล กันตีวงษ์ และนักศึกษาจากสาขาวิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมจัดการแสดง Ballad of Nature การผสมผสานละครเงาร่วมสมัยประกอบเครื่องเคาะจากมาเลเซียและเครื่อง
ดนตรีพื้นบ้านล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธานในพิธีเปิดการแสดงดังกล่าว ในวันที่ 12 ตุลาคม 2559 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมพิธลี งนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จ
พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ล อดุ ล ยเดช มหิ ต ลาธิ เ บศร
รามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช บรมนาถ
บพิตร ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ประกอบพิธีขึ้น โดย
มีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และ
นักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีดังกล่าว เพื่อแสดงออกถึง
ความจงรักภักดีและส�ำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
พระองค์ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่
14 ตุลาคม 2559

ผีในความเชื่อล้านนา

ร้อยสาระ สรรพล้านนาคดี เล่ม ๕

ต�ำราการสร้างพระพุทธรูปล้านนา

ลวดลาย ห�ำยนต์ล้านนา
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