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ภาพปก :
หลองข้าวป่าซาง(นันทขว้าง)
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

พิพิธภัณฑ์เปิด
แหล่งเตาอินทขีลม่
สมโชติ อ๋องสกุล
พิพิธภัณฑ์ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม
พิพิธภัณฑ์งานศิลป์เมืองละกอน
วัดปงสนุกเหนือ
อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
ฐาปกรณ์ เครือระยา
ลองไปลองชมพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
ภูเดช แสนสา
การอนุรักษ์และการจัดแสดงผ้าโบราณ
เมธาพร สิงหนันท์
เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
นิสิต แสงสว่าง
พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
บุษยรังสี สิทธิเดชเจริญชัย และ ธนพล อรรถวัตธีรโชติ
เรียนรู้การดูแลสุขภาพ จาก ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
พญ.ลลิตา ธีระสิริ
ของกิ๋นบ้านเฮา ขนมจีนน�้ำเงี้ยว
สุนทร บุญมี
ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสร้างเครือข่ายพิพิธภัณฑ์ด้านศิลปวัฒนธรรมกับ
ประเทศเพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ
ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560

คณะผู้บริหาร และบุคลากรของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมการประชุมสร้าง
เครื อ ข่ า ยพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ ประเทศ
เพื่อนบ้านในระดับนานาชาติ ในโครงการพัฒนาองค์กร
ด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ เมืองเว้ สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม ในระหว่างวันที่ 2-5 มีนาคม 2560
เพื่อให้คณะผู้บริหารและบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุม
ดังกล่าว ได้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่าย
ร่วมกับหน่วยงานความร่วมมือจากต่างชาติ และเปิดโลก
ทัศน์ในการพัฒนาศักยภาพของตน สามารถน�ำความรู้
ประสบการณ์ทไี่ ด้นนั้ มาประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ
และพัฒนาการท�ำงานทีเ่ กีย่ วข้อง ตามแนวทางโครงการ
พัฒนาองค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลป

วัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในวั น ที่ 3 มี น าคม 2560 ได้ เข้ า พบผู ้ บ ริ ห าร
Dr.PhanThanh Hai แห่ง Hue Monuments Conservation Center และรับฟังการบรรยายพร้อมแลก
เปลี่ยนแสดงความคิดเห็นกับ Dr. Huynh Thi Anh
Van ผู้อ�ำนวยการ Royal Museum of Hue Monuments Conservation Center ในการบริหารจัดการ
องค์กร Hue Monument Complex ซึ่งประกอบด้วย
พระราชวังและโบราณสถานทางประวัติศาสตร์ที่ได้รับ
การขึ้นทะเบียนเป็นเมืองมรดกโลก และประดิษฐภัณฑ์
อันเป็นมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมแห่งราชวงศ์ใน
อดีตที่เก็บรักษาไว้ในพิพิธภัณฑ์ Hue Royal Antiquities Museum

ร่มพยอม 1

เข้าพบผู้บริหาร Dr.PhanThanh Hai แห่ง Hue Monuments
Conservation Center และประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
Dr. Huynh Thi Anh Van ผู้อ�ำนวยการ Royal Museum of Hue
Monuments Conservation Center

จากการประชุ ม และแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ กั บ ทางผู ้
อ�ำนวยการ Royal Museum of Hue Monuments
Conservation Center ท�ำให้ทราบถึงกระบวนการ
ท�ำงานของ Hue Monument Conservation Centre
ซึ่ ง จ�ำแนกหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบออกเป็ น ด้ า นอย่ า ง
ชัดเจน และให้ความส�ำคัญกับการอนุรักษ์ โดยสืบค้น
จากข้อมูลเก่าทางประวัติศาสตร์ และศึกษาข้อมูลอย่าง
ถ่องแท้ ขณะเดียวกันก็ได้สืบต่อเทคนิคโบราณให้กับ
ช่างรุ่นต่อๆ มา ทั้งนี้ยังจัดกิจกรรมโดยเน้นกลุ่มเป้า
หมายเป็นเยาวชน เน้นส่งเสริมให้มีส่วนร่วมด้วยการ
เรียนรู้ทั้งในด้านการปฏิบัติ และฝึกคิด ด้วยการใช้เกม
และกิจกรรมในรูปแบบที่เหมาะสมกับเยาวชน ควบคู่
กับงานอนุรักษ์ โดยมีเครือข่ายภาครัฐบาลท้องถิ่น และ
ภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมที่จัดขึ้น เกิด
การการประสานงานร่วมกัน เพื่อท�ำงานในระดับกว้าง
ด้านสังคมและวัฒนธรรมของเมืองเว้ ในอดีตเป็นที่
ตั้งของอาณาจักรจามปา ครอบคลุมเมืองเว้ กว่างนาม
ถัวเถียน ฟานรัง และญาจาง มีศูนย์กลางการปกครอง

ที่ เ มื อ งเว้ โดยจามเป็ น ชาติ พั น ธุ ์ ที่ พู ด ภาษาในกลุ ่ ม
Malayo-Polynesian Language ภายหลังอาณาจักร
จามปาถูกรุกรานโดยจีนและเขมร จนอาณาจักล่มสลาย
และท�ำสงครามกับเวียดนามเหนือจนถูกรวมเข้าด้วยกัน
กลายเป็นจักรวรรดิเวียดนาม ปกครองโดยจักรพรรดิ
ราชวงศ์เหวียน ที่รวบรวมและขยายอาณาจักรไปทางใต้
ถึงปากแม่น�้ำโขงและชายฝั่งอ่าวไทย ในช่วงที่ราชวงศ์เห
วียนปกครองมีจักรพรรดิทั้งหมด 14 องค์ ได้รับอิทธิพล
แนวคิดด้านวัฒนธรรมประเพณี การนับถือพุทธศาสนา
มหายาน ขงจื้อและเต๋าจากจีน ส่วนศิลปะจามได้รับ
การสืบต่อมาจากอารยธรรมจักรจามปา มีความรุ่งเรือง
มาแต่อดีต ในช่วงปลายราชวงค์มีข้อพิพาทกับฝรั่งเศส
อย่างต่อเนื่อง จนฝรั่งเศสสามารถควบคุมลาว กัมพูชา
และเวียดนาม เป็นเมืองอาณานิคม
ทั้งนี้ได้เยี่ยมชมและทัศนศึกษาการจัดการศิลปวัตถุ
โบราณวัตถุ และสิ่งแวดล้อมทางกายภาพของสถานที่
ส�ำคัญภายในเมืองเว้ ฮอยอัน ดานัง ประกอบด้วย

2 ร่มพยอม

1. วัด “เทียนมู่” แปลว่า เทพธิดา ดังนั้นชาวไทย
ส่วนใหญ่มาเยือนจึงตัง้ ชือ่ ภาษาไทยให้วา่ “วัดเทพธิดา
ราม” เป็นวัดพุทธมหายาน ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำหอม สร้าง
เป็นอาคารทรงเจดีย์แปดเหลี่ยม 7 ชั้น สูง 21 เมตร
ซึ่งสร้างขึ้นใน ค.ศ.1601 ในสมัยขุนนางเหวียนฮวาง
(Nguyen Hoang)

2. พระราชวังเว้ หรือนครแห่งจักรพรรดิ
ที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นมรดกอันยิ่งใหญ่และ
สวยงามของราชวงศ์เหวียน พระราชวังแห่งนี้
ถูกสร้างขึ้นตามแบบแผนความเชื่อของจีน ได้
รับการออกแบบให้มีก�ำแพงล้อมรอบถึง 3 ชั้น

ร่มพยอม 3

3. สุ ส านพระเจ้ า มิ ง ห์ ห ม่ า งเป็ น พระโอรสองค์
ที่ 4 ของพระเจ้ายาลอง และเป็นจักรพรรดิองค์ที่ 2
ในราชวงศ์เหวียน พระองค์ทรงสร้างนครจักรพรรดิ
และได้ รั บ การยกย่ อ งอย่ า งสู ง จากการที่ ท รงปฏิ รู ป
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี แ ละเกษตรกรรม โดยการ
ก่อสร้างสุสานแห่งนีเ้ ริม่ ขึน้ ในปี พ.ศ.2383 หรือ 1 ปี ก่อน
สิน้ พระชนม์ และส�ำเร็จลงโดยพระเจ้าเถีย่ วตรี รัชทายาท
ของพระองค์ในปี พ.ศ.2386

4. สุสานพระเจ้าตือดึ๊ก สร้างขึ้นเมื่อ
ปี พ.ศ.2407 ใช้เวลา 3 ปี จึงแล้วเสร็จ โดย
ใช้แรงงานคนถึง 3,000 คน พระเจ้าตือดึ๊ก
เป็นโอรสของพระเจ้าเถี่ยวตรีจักรพรรดิ
องค์ท่ี 4 แห่งราชวงศ์เหวียน ที่ทรงครอง
ราชย์นานถึง 36 ปี

4 ร่มพยอม

5. สุ ส านพระเจ้ า ไคดิ ง ห์ (Tomb of Khai
Dinh) เป็นเพียงสุสานเดียวที่มีการผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมตะวันออกร่วมกับสถาปัตยกรรมยุโรป ใน
ยุ ค การอาณานิ ค ม ภายในมี ก ารตกแต่ ง อย่ า งสวยงาม
ด้วยการฝังกระจกและกระเบื้องสี กลางโถงมีรูปปั้นส�ำริด
ขนาดเท่าองค์จริงของพระเจ้าไคดิงห์ ซึ่งสร้างที่ฝรั่งเศส
ในปีพ.ศ.2465
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6. เมื อ งโบราณฮอยอั น (Hoi An Ancient
Town) เป็นศูนย์กลางทางการค้าในช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่ 16-17 มีชาวต่างชาติมาตั้งถิ่นฐานและค้าขายใน
เมืองนี้เป็นจ�ำนวนมาก ทั้งชาวจีน ญี่ปุ่น ดัตช์ และ
อินเดีย สถาปัตยกรรมภายในเมืองจึงมีการผสมผสาน
จากหลากหลายชนชาติ ปัจจุบันได้อนุรักษ์ตัวอาคาร
ไว้ และปรับปรุงเป็นร้านค้าอาหาร ร้านจ�ำหน่ายสินค้า
และพิพิธภัณฑ์

7. วัดลิงอึ๊งบ๊ายบุต หรือวัดเจ้าแม่กวนอิม (Lady
Buddha) สร้างด้วยหินอ่อนสีขาว มีความสูงประมาณ
ตึก 30 ชั้น ชาวเมืองดานังสร้างขึ้นเพื่อให้ท่านปกปักษ์
รักษาเมืองจากภัยธรรมชาติ และพายุไต้ฝุ่น
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พิพิธภัณฑ์เปิด
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

แหล่งเตาอินทขีล
แหล่งเตาอินทขีล เป็นแหล่งเตาเผาเครือ่ งปัน้ ดินเผา
แหล่งส�ำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่ที่ส�ำรวจพบ เมื่อ พ.ศ.
2537 โดยสรัสวดี อ๋องสกุล และคณะผู้วิจัยโครงการ
ชุมชนโบราณในแอ่งเชียงใหม่-ล�ำพูน
(สนับสนุนโดยมูลนิธิโตโยต้า ประเทศญี่ปุ่น 2534)
สรัสวดีศึกษาจากภาพถ่ายทางอากาศ ต�ำนานเอกสาร
ลายลักษณ์แล้วเดินส�ำรวจในพื้นที่จริง ซึ่งในการส�ำรวจ
พื้นที่บ้านสันป่าตอง ต�ำบลอินทขีล
อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อต้นปี พ.ศ.
2537 พบว่า ในบริเวณบ้านของนายดวงดี ใจทะนง มี
ร่องรอยโบราณคดีเป็นวงๆ ที่พื้นดินในข่วงข้างบ้าน
หลายต�ำแหน่ง ซึ่งเจ้าของบ้านเองก็อยากทราบว่า ใต้ดิน
คืออะไร
คณะผู้วิจัยและเจ้าของบ้านจึงร่วมกันขุดค้นทาง
โบราณคดีตามกระบวนการขุดค้นทางโบราณคดีโดย
การควบคุมของอาจารย์ภาสกร โทณะวนิก ผู้ร่วมวิจัย
ซึ่ ง ส�ำเร็ จ การศึ ก ษาทางโบราณคดี จ ากมหาวิ ท ยาลั ย

ศิลปากร โดยด�ำเนินการขุดหลุมทดสอบขนาด 3x3 เมตร
ความลึกประมาณ 1.20 เมตร พบปล่องระบายความร้อน
และหลังคาเตาเผาบางส่วน ตลอดเวลาการขุดทดสอบ
ดังกล่าว ชาวบ้านทั้งหมู่บ้านสันป่าตอง ต�ำบลอินทขีล
และหลายต�ำบลในอ�ำเภอแม่แตง ทยอยเข้ามุงดูการขุด
ทดสอบ และเดากันว่ารูปเต็มที่อยู่ใต้ดินคืออะไร เช่น
เดาว่าคือตีนพระเจ้า ทั้งมีการตั้งจุดบูชาอย่างเอิกเกริก
หน่วยศิลปากรที่ 4 กรมศิลปากร (ชื่อหน่วยงาน
ขณะนั้น) สมัยนายเขมชาติ เทพไชย เป็นหัวหน้าหน่วย
ศิลปากรที่ 4 จึงเข้าไปดูและรับเป็นผู้ด�ำเนินการขุดค้น
ทางโบราณคดีสืบต่อ โดยมอบหมายให้นายสายันต์ ไพร
ชาญจิตร์ ขณะเป็นนักโบราณคดีกรมศิลปากร ด�ำเนิน
การส�ำรวจอี ก ครั้ ง เมื่ อ สิ ง หาคมพ.ศ.2539 พบว่ า ณ
บริเวณบ้านนายดวงดี ใจทนง พบปากปล่องระบาย
ความร้อนของเตาเผาระดับผิวดิน 5 แห่ง กรมศิลปากร
ได้ร่วมมือกับโครงการวิจัยเครื่องถ้วยล้านนา สถาบัน
ไทยคดีศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงด�ำเนินการ
ขุดศึกษาเมื่อพฤศจิกายนถึงธันวาคม 2539 พบเตาเผา

1 กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เครื่องถ้วยชามชนิดเตาใต้ดินแบบระบายความร้อนผ่าน
เฉียงขึ้น (Underground Cross-DraughtKin) ก่อด้วย
ดิน (clay-structure) รูปร่างลักษณะเตาเผาคล้ายไป
ปากบานไหล่กว้างและก้นแคบผ่าครึ่งวางในลักษณะให้
ส่วนปากเอียงลงสู่พื้น ส่วนก้นไหเฉียงขึ้น อาจเรียกเตา
แบบนี้ว่า “เตาไห”(สายันต์ ไพรชาญจิตร์ “แหล่งเตา
อินทขีล : การขุดค้นศึกษาแหล่งเตาเผาเครื่องถ้วยชาม
ที่พบใหม่ในล้านนา” ข้อมูลโบราณคดีล้านนา ฉบับที่
1 ธันวาคม 2539) (ต่อมาสายันต์ ไพรชาญจิตร์ โอนไป
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ด�ำรงต�ำแหน่งศาสตราจารย์)
นอกจากบริเวณที่บ้านนายดวงดี ใจทนง แล้ว คณะ
ท�ำงานของกรมศิลปากรยังพบแหล่งเตา
ในบริเวณใกล้เคียงกันที่เนินขมุ ริมห้วยช้างตาย
ฝั่งใต้ ในเขตพื้นที่ค่ายนเรศวรมหาราช และริมห้วย
ช้ า งตายฝั ่ ง เหนื อ (สายั น ต์ ไพรชาญจิ ต ร์ เรื่ อ ง
เดียวกัน หน้า 4) นับเป็นแหล่งเตาเผาทีใ่ หญ่และสมบูรณ์
มากแห่งหนึ่งของล้านนา
ต่อมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรงบ
ประมาณสร้างอาคารและจัดพื้นที่ใหม่เป็นแหล่งเรียนรู้
ทางโบราณคดีที่ส�ำคัญแห่งหนึ่งของเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เปิ ดบริเวณแจ่งศรีภูมิ
ช่วงปี พ.ศ.2539 ได้มกี ารขุดค้นศึกษาทางโบราณคดี
และขุดแต่งโบราณสถานก�ำแพงเมืองเชียงใหม่โดยใช้งบ
ประมาณ OECF. ในส่วนกิจกรรมบูรณะและซ่อมแซม
ประตูเมือง โดยจ้างเหมาให้บริษัทเอกชนด�ำเนินการ ซึ่ง
ห้างหุน้ ส่วนจ�ำกัด เฌอกรีน เป็นผูร้ บั งานนี้ โดยมีขอบเขต
การท�ำงานขั้นต้น 3 ประการ คือ
1) บูรณะก�ำแพงเมืองเชียงใหม่ ความยาว 550 เมตร
พื้นที่ 4,400 ตารางเมตร
2) ขุดค้นศึกษารากฐานก�ำแพงเมือง หลุมขนาด 3x3
เมตร ลึก 5 เมตร 5 หลุม
3) ขุ ด แต่ ง รากฐานก�ำแพงเมื อ งเชี ย งใหม่ ส่ ว น
ที่ท�ำการบูรณะพื้นที่ 3,300 ตารางเมตร ความลึกเฉลี่ย
50 เซนติเมตร

ในการขุดศึกษาโครงสร้างส่วนฐานรากก�ำแพงเมือง
ภายใต้การควบคุมของนักโบราณคดี ส�ำนักโบราณคดี
และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติท่ี 6 เชียงใหม่ (ชื่อหน่วย
งานขณะนั้น) ก�ำหนดต�ำแหน่งหลุมขุดทดสอบ 5 แห่ง
เพื่อวัตถุประสงค์ต่างกัน ดังนี้
1) หลุ ม ขุ ด ทดสอบที่ 1 และ 2 ก�ำหนดขึ้ น ใน
บริเวณแนวก�ำแพงด้านตะวันออกของแจ่งหัวลิน โดย
มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างส่วนรากฐานของ
ก�ำแพงเมืองด้านเหนือ
2) หลุมขุดทดสอบที่ 3 ก�ำหนดขึ้นในบริเวณแนว
ก�ำแพงส่ ว นที่ ต ่ อ จากแจ่ ง กู ่ เรื อ งไปทางทิ ศ ตะวั น ออก
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาโครงสร้างส่วนฐานรากของ
ก�ำแพงเมืองบริเวณแจ่งกู่เรือง
3) หลุมขุดทดสอบที่ 4 ก�ำหนดขึ้นในบริเวณด้าน
บนของแจ่งศรีภูมิ ซึ่งเป็นต�ำแหน่งส�ำคัญ ในระบบความ
เชื่อที่เป็นศรีของเมือง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาส่วน
ฐานรากด้านบนของแจ่งเมืองเชียงใหม่
4) หลุมขุดทดสอบที่ 5 ก�ำหนดขึ้นในบริเวณด้าน
เหนือของก�ำแพงเมืองชั้นนอกหรือก�ำแพงดินด้านตะวัน
ตกของโรงพยาบาลสวนปรุง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
ศึกษาความสัมพันธ์ของชั้นดินวัฒนธรรมของก�ำแพง
เมืองชั้นในและก�ำแพงเมืองชั้นนอก
ผลการขุดค้นศึกษาทางโบราณคดีในแต่ละหลุมนั้น
นางสาววิวรรณ แสงจันทร์ นักโบราณคดีของห้างหุ้น
ส่วนจ�ำกัด เฌอกรีน ได้เขียนรายงานแล้ว จึงขอน�ำกล่าว
เฉพาะหลุมที่น่าสนใจที่สุด คือหลุมทดสอบที่ 4 บนแจ่ง
ศรีภมู ิ ซึง่ เป็นพืน้ ทีส่ �ำคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเชียงใหม่
ทั้ ง ในระบบความเชื่ อ และเหตุ ก ารณ์ ส�ำคั ญ ตั้ ง แต่ ยุ ค
แรกเริ่มสร้างเมืองเชียงใหม่ ยุคพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ.
1984-2030)ยุคพญาแก้ว (พ.ศ.2038-2068) บริเวณนี้
จึงพบหลักฐานต่างๆ มากที่สุดในบรรดา 5 หลุมที่ขุด
ทดสอบจากรายงานการขุดศึกษาชั้นดินทางโบราณคดี
จ�ำแนกได้เป็น 7 ชั้น ดังนี้
ชั้นดินที่ 1 เป็นชั้นดินวัฒนธรรมยุคปัจจุบัน มีความ
หนาประมาณ 5-10 เซนติเมตร โบราณวัตถุที่พบ คือ ชิ้น
ส่วนภาชนะดินเผาเนือ้ ดินธรรมดา ชิน้ ส่วนภาชนะดินเผา

8 ร่มพยอม
เนื้อแกร่งเคลือบเขียวและเคลือบนํ้าตาล ชิ้นส่วนโลหะ
เหล็กทรงดอกบัวตูม ด้านเหนือของหลุมทดสอบเป็นแนว
ก�ำแพงที่กรมศิลปากรเคยท�ำการบูรณะเมื่อ พ.ศ.2529
ชั้นดินที่ 2 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม หลักฐานทาง
สถาปัตยกรรมทีพ่ บในชัน้ นี้ คือ ร่องรอยอิฐปูพนื้ ที่ พบต่อ
เนื่องมาจากแนวคานฐานรากตัวที่ 2 ในหลุมขุดทดสอบ
ที่ 1 แนวอิฐปูพื้นดังกล่าวปูซ้อนกัน 1-2 ชั้น ไม่สม�่ำเสมอ
เป็นอิฐหักปะปนกับอิฐสมบูรณ์บางส่วน ในชั้นนี้ยังพบ
ชั้นทับถมของกลุ่มถ่าน เศษภาชนะดินเผา เศษกระดูก
มนุษย์ กระดูกฟันช้าง เศษโลหะเหล็ก และเศษกระเบื้อง
หลังคาโบราณวัตถุดังกล่าวมีร่องรอยถูกเผาไหม้จนเป็น
แถวชั้นถ่านสีด�ำเห็นได้ชัด ในบริเวณผนังด้านเหนือของ
หลุมทดสอบได้พบร่องรอยของแนวก�ำแพงก่ออิฐฉาบปูน
โบราณสภาพสมบูรณ์
ชัน้ ดินที่ 3 เป็นชัน้ ดินวัฒนธรรม พบโบราณวัตถุเป็น
ชิ้นส่วนภาชนะดินเผาประเภทต่างๆ แต่พบในอัตราส่วน
จ�ำนวนต่อพื้นที่ในปริมาณลดลงและพบเศษอิฐที่มีร่อง
รอยการฉาบปูน
ชั้นดินที่ 4 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม พบเศษอิฐที่มี
ร่องรอยการสอด้วยปูนขาว ลักษณะคล้ายอิฐที่เคยใช้
ประกอบสถาปัตยกรรม แต่เมื่อสถาปัตยกรรมดังกล่าว
พังทลายจึงน�ำอิฐส่วนนี้มาอัดเป็นฐานรากก�ำแพง
ชั้นดินที่ 5 เป็นชั้นดินวัฒนธรรม โบราณวัตถุที่พบ
ในชั้นนี้ คือ เสาอิฐฉาบปูน 1 ท่อน
ชัน้ ดินที่ 6 เป็นชัน้ ดินวัฒนธรรมทีล่ กึ สุด โบราณวัตถุ
ที่พบ คือ ชิ้นส่วนกระเบื้องหลังคาเนื้อหยาบสีดินแดง
ชั้นดินที่ 7 ชั้นสุดท้าย เป็นชั้นดินธรรมชาติ ลักษณะ
เป็นดินร่วนเหนียวปนกรวดทราย มีกรวดแม่นาํ้ ในชัน้ ดิน
เดิมก่อนสร้างก�ำแพงเมือง (รายงานผลการขุดค้นศึกษา
โบราณวัตถุและชั้นดินทางโบราณคดี โดยนักโบราณคดี
หจก.เฌอกรีน 2540)
โดยเหตุ ที่ ก ารขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี เ พื่ อ ศึ ก ษา
โครงสร้ า งส่ ว นฐานรากก�ำแพงเมื อ งเชี ย งใหม่ ค รั้ ง นี้
เป็นการขุดค้นเพื่อการศึกษาเป็นครั้งแรก ผลของการ
ขุดค้นก็จะท�ำให้ได้หลักฐานประเภทที่ไม่เป็นลายลักษณ์
เพิ่มขึ้น รอการประเมินอายุด้วยกรรมวิธีต่างๆ ทาง
วิทยาศาสตร์และการรองรับด้วยหลักฐานประเภทลาย

ลักษณ์ก็จะได้ค�ำอธิบายใหม่ที่ชัดเจนมากขึ้น เพราะ
ที่ผ่านมาหลักฐานประเภทลายลักษณ์ เช่น พื้นเมือง
เชียงใหม่ระบุชัดว่า ปีรวายไจ้ ศักราช 878 ตัว หรือ
พ.ศ.2059ตรงกั บ สมั ย พญาแก้ ว (พ.ศ.2038-2068)
ชาวเชียงใหม่และชาวต่างเมืองปั้นดินจักก่อเมกเวียง
เชียงใหม่ปตี อ่ มาคือปีเมืองเป้า ศักราช 879 ตัว หรือ พ.ศ.
2060 พญาแก้วโปรดฯ ให้หมื่นปิงยีคุมการก่อก�ำแพง
เวียงด้วยอิฐเหล่านั้น (พื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับปริวรรต
โดยนายทน ตนมั่น ส�ำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิมพ์ พ.ศ.
2514 หน้า 70)
การขุ ด ค้ น ทางโบราณคดี ค รั้ ง นี้ พ บข้ อ มู ล ทาง
ประวัตศิ าสตร์เพิม่ ขึ้นอีกหลายประการ เช่น การพบแนว
ปูนฉาบซ้อน 2 แนว ณ บริเวณแจ่งศรีภูมิ ตลอดจนการ
ขุดค้นเปิดหน้าดินให้เห็นโครงสร้าง
ทางสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่รองรับนํ้าหนัก
แจ่งขนาดใหญ่ที่เป็นจุดรับนํ้าของเมืองเชียงใหม่จะช่วย
ให้ผู้สนใจทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี สถาปัตยกรรม
วิศวกรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ได้ศึกษากันต่อไป
สมโชติ จึ ง ได้ เ สนอผ่ า นส�ำนั ก โบราณคดี แ ละ
พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติที่ 6 เชียงใหม่ ในการประชุม
ร่วมกันให้พิจารณาเปิดบริเวณดังกล่าวเป็น “พิพิธภัณฑ์
เปิด” ของเมืองเชียงใหม่ โดยไม่ต้องปิดหลุมทดสอบ
บริเวณแจ่งศรีภูมิ เหมือนหลุมอื่นๆ เพื่อประโยชน์ในการ
ศึกษาของผู้สนใจต่อไปซึ่งได้รับความเห็นชอบ
ต่อมา หจก.เฌอกรีน ได้บริจาควัสดุมุงหลังคากัน
ฝนและแนวเหล็กป้องกันอันตรายและด�ำเนินการสร้าง
ให้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นับเป็นพิพิธภัณฑ์เปิดอีกแห่ง
หนึ่งในเมืองเชียงใหม่
พิพิธภัณฑ์เปิ ด : ประตูเมืองชั้ นใน แจ่งทัง้ สี่
ด้าน และหอพญามังราย
เทศบาลนครเชียงใหม่สมัยนายวรกร ตันตรานนท์
แห่งกลุ่มอานันทภูมิ เป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลนคร
เชียงใหม่ (2528-2538) แต่งตั้งคณะท�ำงานทางวิชาการ
น�ำโดย ดร.ฮันส์ เพนธ์ (พ.ศ.2480-2552) ศ.มณี พยอม
ยงค์ (พ.ศ.2473-2552) ทิว วิชัยขัทคะ (พ.ศ.24602539) ผศ.จินตนามัธยมบุรุษ (พ.ศ.2485-2555) และ
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ศ.สรั ส วดี อ๋ อ งสกุ ล จั ด ท�ำป้ า ยประวั ติ ศ าสตร์ ป ระตู
เมืองชั้นใน5 ประตู และประวัติศาสตร์แจ่ง 4 แจ่ง รวม
ทั้งหอพญามังราย รวม 10 แหล่ง คือ 1) แจ่งศรีภูมิ
2) แจ่งก๊ะต�๊ำ 3) แจ่งกู่เรือง 4) แจ่งหัวลิน 5) ประตูช้าง
เผือก 6) ประตูท่าแพ 7) ประตูเชียงใหม่ 8) ประตูแสน
ปุง 9) ประตูสวนดอก 10) หอพญามังราย (ดู เชียงใหม่
จัดพิมพ์โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ไม่ปรากฏปีพิมพ์ หน้า
1-13) (ดู ภาคผนวก 2)
กลางเดือนสิงหาคม 2540 จังหวัดเชียงใหม่ นาย
พลากร สุ ว รรณรั ฐ ขณะด�ำรงต�ำแหน่ ง ผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ (ต่อมาเป็นองคมนตรี) ได้แต่งตั้งคณะ
ท�ำงานชุดหนึ่งตามข้อเสนอของสมโชติ กรรมการมูลนิธิ
นวราชด�ำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ เรียกว่าคณะกรรมการ
ทางวิชาการในการจัดท�ำป้ายชื่อโบราณสถานในจังหวัด
เชียงใหม่ (ค�ำสั่งลงวันที่ 21 สิงหาคม 2540) พิจารณา
จัดท�ำป้ายโบราณสถานและแหล่งประวัติศาสตร์ในนคร
เชียงใหม่ โดยมีมูลนิธินวราชด�ำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือเป็นผู้
สนับสนุนหลัก
โครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือจากทุกชุมชนทัง้ ชุมชน
พื้นที่และชุมชนในจินตนาการ
1. ชุมชนราชการ ช่วงผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
สมัยนายพลากร สุวรรณรัฐ และสมัยนายประวิทย์ สีห์
โสภณ ให้การสนับสนุนเต็มที่ทั้งในฐานะผู้ว่าราชการ
จังหวัดและประธานมูลนิธินวราชด�ำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
2. ชุ ม ชนเจ้า นายฝ่ า ยเหนื อ ส่ ว นหนึ่ ง เป็ น คณะ
กรรมการมูลนิธินวราชด�ำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ
ท�ำ ห น ้ า ที่ เ ป ็ น ห ลั ก ก า ร จั ด ท�ำ ป ้ า ย แ ห ล ่ ง
ประวัติศาสตร์ 72 ป้าย ในวาระ 72 ปีในหลวง โดย
เฉพาะเจ้าวงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่ และคุณหญิงเจ้าระวี
พันธุ์ สุจริตกุล
3. ชุมชนสงฆ์ ทุกวัดที่เกี่ยวข้องให้การสนับสนุน
เป็นอย่างดี
4. ชุมชนวิชาการ ได้รับการสนับสนุนจากสถาปนิก
ใหญ่ คือ อาจารย์ศิริชัย นฤมิตรเรขการ (ถึงแก่กรรม)
เป็นประธานฝ่ายภูมิทัศน์ ออกแบบป้ายให้เหมาะสม
กับแต่ละแห่งและตรวจตราการด�ำเนินงานทุกป้าย โดย
มีอาจารย์สมโรจน์ จองธรรมกุล (ถึงแก่กรรมเมื่อ 2549)

ครั้ ง ด�ำรงต�ำแหน่ ง เลขาธิ ก ารกรรมาธิ ก ารสถาปนิ ก
ล้านนาให้การสนับสนุนเต็มที่
5. ชุมชนนักธุรกิจ ให้การสนับสนุนด้านการเงิน
ในการจัดท�ำป้ายส่วนใหญ่ ราคาป้ายละ 30,000 บาท
6. ชุมชนพื้นที่ ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการพิจารณา
ข้อความ แบบป้าย และสถานที่ติดตั้ง โดยมีการประชุม
ชาวบ้านก่อนเสมอ ต่อมาในหลายพื้นที่ ชาวบ้านได้
ร่วมกันฟื้นอดีตของชุมชนโดยจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ใน
ชุมชนและศูนย์การเรียนรู้ในชุมชน เช่น ชุมชนวัดเกต
ชุมชนวัดหมื่นสาร ชุมชนวัดศรีสุพรรณ ชุมชนวัดนันทา
ราม เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์เปิ ด : เวียงสวนดอก
ผังของเวียงสวนดอกเป็นคันดินรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
ยาวด้านละประมาณ 570 เมตร มีคูนํ้าล้อมรอบทั้ง 4
ด้าน ใน พ.ศ.1914 พญากือนา กษัตริย์ราชวงศ์มังราย
(พ.ศ.1898-1928) โปรดฯ ให้สร้างวัดสวนดอก และ พ.ศ.
1918 โปรดฯ ให้อัญเชิญพระบรมธาตุจากกรุงสุโขทัยมา
ประดิษฐาน ถือเป็นเวียงพระธาตุ
โอกาสครบรอบ 50 ปี คณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ.2502-2552) รศ.นพ.นิเวศน์
นันทจิต คณบดีคณะแพทยศาสตร์ (ต่อมาได้รบั การโปรด
เกล้าฯ เป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งแต่ 10
พฤศจิกายน 2555) และคณะได้ฟื้นประวัติศาสตร์เวียง
สวนดอก โดยมีสมโชติร่วมงานด้วย ออกส�ำรวจสภาพ
ที่เหลืออยู่ของคันดินเวียงสวนดอกและจัดท�ำป้ายแสดง
ประวัติศาสตร์ของเวียงสวนดอก ถือเป็นพิพิธภัณฑ์เปิด
อีกชุดหนึ่งที่ผู้สนใจสามารถเข้าถึงเพื่อเรียนรู้ในพื้นที่
จริงได้
นอกจากนั้ น มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลสวนดอก คณะ
แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดพิมพ์หนังสือ
เผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับเวียงสวนดอก 2 เล่ม คือ
แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์สองข้างทางถนนสุเทพ
เขียนโดยสมโชติ อ๋องสกุล (ตีพิมพ์ครั้งที่ 1 กรกฎาคม
2553 พิมพ์ครั้งที่ 2 กันยายน 2553)และเวียงสวนดอก
เขียนโดยศิริศักดิ์ อภิศักดิ์มนตรี (ธันวาคม 2555)

พิพิธภัณฑ์ผ้าทอบ้านหาดเสี้ยว
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เรื่อง: ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม 1

ทางเข้าชม สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ บ้านหาดเสี้ยว จังหวัดสุโขทัย

“ศรีสัชนาลัยสมัยนี้ ล้วนมีของดีหลากหลาย ชวน
กันมาเน้อหญิงชาย มาเทีย่ วซือ้ ขายชืน่ ชม แผ่นดินเมือ่
สิ้นหน้านา ผู้หญิงทอผ้าสวยสม ผู้ชายตีเหล็กระงม
อุดมสินค้าพื้นเมือง ผ้าซิ่นตีนจกยกดอก มีดหอกดาบ
ถือลือเลื่อง ของกินของใช้ไม่เปลือง ประเทืองประจักษ์
นักบุญ” จากบทเพลงที่ขับขานกัน นานมาบ่งบอกให้รู้
ว่า “ศรีสัชนาลัย” เมืองลูกหลวงแห่งราชธานีสุโขทัย
ที่มีประวัติศาสตร์จารึกถึงความเป็นมาของบ้านเมือง
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ที่คงความเป็นเอกลักษณ์ 1 ใน 9
อ�ำเภอของ จังหวัดสุโขทัย ศรีสัชนาลัยเป็นเมืองที่มีผู้คน
อาศัยอยู่หลากหลายเชื้อชาติเผ่าพันธุ์ คนพวนหรือไทย
1 ครูโรงเรียนเมืองเชลียง อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย

พวน คือหนึ่งในจ�ำนวนของชนกลุ่มชาติพันธุ์ที่มาอาศัย
อยู่ในต�ำบลหาดเสี้ยว อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ความเป็ นมาของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว
ชาวไทยพวนหาดเสีย้ ว ผูส้ บื ต่ออดีตของศรีสชั นาลัย
ไว้ไม่ให้สูญหายไปจากความทรงจ�ำ ชาวไทยพวนเป็น
คนไทยสาขาหนึ่ง มีถิ่นฐานอยู่ทางฝั่งแม่นํ้าโขงแขวง
เมืองเชียงขวางบริเวณภูพาน (ภูเขา) ประเทศลาว คน
พวนยืนยันตนเองว่าเป็นคนไทย โดยสังเกตได้จากการ
พูดจา เช่น ไทยบ้านเต้อ (ใต้) ไทยบ้านกลาง ไทยบ้าน
เหนือ เป็นต้น
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ความเป็นอยู่ของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว

ลักษณะการแหว่งของหาดทราย บริเวณริมแม่นํ้ายม

เมือ่ ประมาณ ปีพทุ ธศักราช 2370 คนพวนได้อพยพ
และถูกกวาดต้อนจากถิ่นฐานเดิมคือเมืองพวน แขวง
เมืองเชียงขวาง ประเทศลาวมาตั้งรกรากในประเทศไทย
และมักจะตั้งชื่อหมู่บ้านที่ตั้งขึ้นมาใหม่ตามชื่อเดิมหรือ
ตามภูมิประเทศ คนพวนส่วนหนึ่งถูกกวาดต้อนและ
อพยพด้วยความสมัครใจ มาตั้งถิ่นฐานอยู่ที่ บ้านหาด
เสี้ยว อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
ความหมายของค�ำว่า หาดเสี้ยว หมายถึง ท่านํ้าที่
มีหาดเสี้ยว คือ แหว่งไซ ประกอบกับหาดทราย มีต้น
ส้มเสี้ยวใหญ่ (ต้นกาหลง) เป็นเครื่องหมายและตรงกับ
ชื่อถิ่นฐานเดิม จึงตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหาดเสี้ยว ส่วน
ต�ำนานเล่าขานการตัง้ ชือ่ บ้านหาดเสีย้ วนัน้ ผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ทนี่ ี่

เล่าให้ฟังว่า สมัยก่อนธิดาสาวเจ้าเมืองเชียงรายได้เสด็จ
ลงเรือหาดที่เมืองแพร่และล่องเรือตามล�ำนํ้ายม เพื่อไป
เยีย่ มธิดาเจ้าเมืองตากซึง่ เป็นพระสหาย เมือ่ ผ่านหมูบ่ า้ น
นี้บังเอิญเกิดเรือรั่ว จึงแวะจอดยาเรือที่นี่ ครั้นเมื่อเสด็จ
เยี่ยมชมหมู่บ้านทรงถามชาวบ้านว่าหมู่บ้านนี้มีชื่อว่า
อะไร แต่ไม่มีผู้ใดตอบได้ เพราะไม่มีใครทราบ จึงรับสั่ง
ให้หัวหน้าหมู่บ้านตั้งชื่อหมู่บ้านว่า บ้านหาดเซี่ยว ด้วย
ทรงเห็นว่าเป็นหมู่บ้านที่มีแม่นํ้าไหลแรง หรือแม่นํ้าผ่า
เป็น 2 สาย แบ่งหาดออกเป็นเสี้ยว ชาวบ้านที่นี่เลยเรียก
ชื่อหมู่บ้านหาดเซี่ยวตลอดมา 2
จนถึงเมือ่ ปีพทุ ธศักราช 2460 สมเด็จกรมพระยาวชิ
ญาณวโรรสเสด็จที่วัดโพธิ์ไทร (ชื่อเดิมของวัดหาดเสี้ยว)
ทรงโปรดรับสั่งให้เปลี่ยนชื่อ บ้านหาดเซี่ยว เป็น บ้าน
หาดเสี้ยว ตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา
ชาวพวนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางกสิกรรมและ
หัตถกรรมพื้นบ้าน ค�ำกล่าวกันจนติดปาก คือ “ญิงเข็น
ฝ้าย ชายตีเหล็ก” มีความหมายว่า “หญิงทอผ้า ชายตี
เหล็ก”
ณ บ้านหาดเสี้ยว ชาวไทยพวนที่นี่ยังคงสืบสาน
วัฒนธรรมดั้งเดิมและหัวใจยังคงความเป็นเลือดเนื้อเชื้อ
ไขของชาวไทยพวน ยังรักและหวงแหนสิ่งที่บรรพบุรุษ
ได้สร้างไว้เป็นมรดกให้ลูกหลานอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
ในการประกอบอาชีพหลังการท�ำนาท�ำไร่หญิงสาว
ชาวหาดเสี้ยวก็จะทอผ้าเพื่อจะใช้สอยในยามจ�ำเป็น
และใช้ในชีวิตประจ�ำวัน ในอดีตนั้นการทอผ้ายังไม่เป็น
ธุรกิจเหมือนปัจจุบันเพราะการทอผ้าในอดีตเป็นการ
ทอเพียงใช้ในพิธีกรรม เป็นส่วนใหญ่ซึ่งหญิงสาวของ
แต่ละครัวเรือนจะต้องเป็นผู้ทอใช้กันเองภายในครัว
เรือนเป็นการแสดงฝีมือของหญิงสาวแต่ละบ้านเพราะ
เชื่อว่าใครที่สามารถทอผ้าได้ดีนั้นผู้ใหญ่ก็จะมาสู่ขอให้
เป็นสะใภ้เพราะหญิงสาวบ้านนั้นเป็นผู้มีฝีมือดี และเป็น
คนขยันขันแข็งซึ่งเป็นที่ชื่นชมแก่ผู้พบเห็นชาวหาดเสี้ยว
จึงนิยมที่จะคิดสร้างสรรค์ลวดลายรูปแบบการทอที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของบ้านหาดเสี้ยวซึ่งลวดลายต่างๆ
ล้วนสะท้อนถึงวิถีชีวิตของคนในชุมชนได้อย่างดี 3

2 ห้องสมุดศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 3, สืบสานตำ�นานไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว, (พิจิตร:ไม่ปรากฏสถานที่พิมพ์, 2540), หน้า 3-4
3 ภาณุพงศ์ ข้างจะงาม, ลวดลายผ้าทอชาวไทยพวนบ้านหาดเสี้ยว อำ�เภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย, การศึกษาการวิจัยเบื้องต้นระดับ
ปริญญาตรี ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์, (เชียงใหม่:มหาวิทยาลัยเชียงใหม่), หน้า 5-6..
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หญิงชาวไทยพวนกับการเข็นฝ้าย

ผ้าตีนจกลายมนสิบหกบนกี่ทอผ้า

ภาพวาดสีนํ้ามันวิถีชีวิตชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว จากสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย

ลักษณะของผ้าทอของหาดเสี้ยว
“ซิน่ ทีน่ งุ่ ในชีวติ ประจ�ำวันถือว่ามีความส�ำคัญกับ
วิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงหาดเสี้ยว”
ผ้าทอของบ้านหาดเสี้ยวโดยทั่วไปจะเป็นผ้าที่ผลิต
ขึ้นมาโดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อใช้ประโยชน์ในชีวิตประจ�ำ
วันเป็นส่วนใหญ่ แต่เดิมมักจะทอด้วยผ้าฝ้ายที่ปั่นด้วย
มือและน�ำไปย้อมสีธรรมชาติ ลักษณะของสีทั่วไปนั้นถ้า
เป็นผ้าที่ใช้งานทั่วไปจะเป็นสีเข้ม เช่นสีแหล้ (สีนํ้าเงิน
เข้ม) หรืออาจเป็นพื้นสีขาวสลับด้วยสีอื่น เช่นสีเขียว สี
แดง เช่นผ้าขาวม้า ผ้าห่ม การทอจะทอด้วยวิธีธรรมดา
เป็ น การขั ด สานกั น ของเส้ น ด้ า ยหรื อ เป็ น การทอยก
ดอก เช่นผ้าห่มหรือซิ่นมุก แต่มีผ้าบางชนิดที่ต้องทอ
ด้วยเทคนิคพิเศษ คือการจกหรือขิด ลักษณะพิเศษของ
ผ้าชนิดนี้ในชุมชนหาดเสี้ยวจะใช้โครงสีพหุรงค์ (Polychrome) เช่นสีเขียว แดง และเหลือง
ซิ่นที่นุ่งในชีวิตประจ�ำวันถือว่ามีความส�ำคัญกับวิถี
การด�ำเนินชีวิตของผู้หญิงหาดเสี้ยวมากกว่าซิ่นที่ทอไว้
ใช้ส�ำหรับบางโอกาสเท่านั้น เช่นซิ่นตีนจกซึ่งเป็นซิ่นที่
นุง่ เฉพาะหญิงสาวหรือเด็ก และจะน�ำมานุง่ เมือ่ ถึงโอกาส
พิเศษ ๆ เท่านั้น ตลอดชีวิตของผู้หญิงหาดเสี้ยวแต่ละ

คน จึงมีซนิ่ ตีนจกของตนเองคนละไม่กผี่ นื โดยทัว่ ไปแล้ว
จะมีกันคนละประมาณ 2-3 ผืน เนื่องจากโอกาสนุ่งมีไม่
มาก รวมทั้งสามารถนุ่งได้ในช่วงวัยหนึ่งเท่านั้น บางคน
เมื่ออายุมากเลิกนุ่งแล้วก็อาจยกเป็นมรดกแก่ลูกหลาน
ที่เป็นหญิงไว้ใช้ต่อไป นอกจากนั้นการใช้ซิ่นตีนจกยัง
ต้องระมัดระวังกว่าซิ่นทั่วไป ไม่นิยมซักบ่อยๆ เนื่องจาก
จะท�ำให้สีซีดจางเร็ว จึงต้องระวังในการนุ่งโดยจะนุ่ง
ซิ่นธรรมดาซ้อนอยู่ข้างในป้องกันเหงื่อไคลไม่ให้จับซิ่น
และเมื่อถอดเก็บก็ต้องปัดหรือสะบัดฝุ่น ผึ่งลมไม่ให้อับ
ชื้น แล้วจึงพับโดยกลับด้านในของผ้าซิ่นมาไว้ข้างนอก
ให้เรียบร้อยเก็บใส่กร่าง (หีบ) มิดชิดมิให้แมลงเข้าไป
กัดท�ำลายเสียหาย 4
จะเห็ น ว่ า การใช้ ซิ่ น ของผู ้ ห ญิ ง ชาวหาดเสี้ ย วนั้ น
นอกจากจะมีการเลือกใช้ตามวัยและสถานะแล้ว ยังมี
การใช้ซ่ินชนิดเดียวกันแต่ต่างวาระและกิจกรรมตาม
สภาพของซิ่น แม้ว่าจะสามารถทอหรือผลิตได้เอง แต่
ชาวหาดเสี้ยวก็ใช้ประโยชน์จากผ้าซิ่นตลอดช่วงชีวิต
ของตนรวมไปถึงตลอดช่วงอายุการใช้งานของซิ่นแต่ละ
ผืน โดยไม่ปล่อยให้มีการสูญเปล่าของทุนและแรงงาน
ที่ใช้ไปในการทอซิ่นเหล่านั้นเลย

4 ธนาคารแห่งประเทศไทย. (2543). เงินตราล้านนาและผ้าไท. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำ�กัด มหาชน, หน้า 90-91.
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สูง ปัจจุบันนี้คือ โรงเรียนอนุบาลศรีสัชนาลัย (บ้านหาด
สูง) ด้วยฐานะทางบ้านยากจน และมีน้องๆอีกหลายคน
เด็กชายสาธร ในขณะนั้นจึงไม่มีโอกาสได้เรียนต่อใน
ระดับชั้นสูงขึ้นไปทั้งที่มีความใฝ่ฝันอยากเรียนต่อเป็น
ที่สุด พ่อมีความสงสารลูกจึงพาไปฝากเป็นเด็กท้ายรถ
ชักไม้ อยู่ที่ต�ำบลบ้านตึก อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัด
สุโขทัย เพือ่ ไม่ให้คดิ มากทีเ่ ห็นเพือ่ นๆสนิทได้เรียนต่อกัน
เกือบทุกคน เด็กท้ายรถชักไม้ได้ไม่นาน ก็ล้มป่วยเป็นไข้
มาลาเรียเจียนตายจึงกลับมาพักรักษาตัวที่บ้าน เมื่อหาย
ป่วยไม่ได้กลับไปท�ำงานที่เดิม แต่มารับจ้างด�ำนา เกี่ยว
ข้าว ได้ค่าแรงวันละ 3 บาท 50 สตางค์ ค่าแรงที่ได้มา
น�ำมาช่วยเหลือจุนเจือครอบครัว
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ)
นายสาธร โสรัจประสพสันติ กับสาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ

ตีนจก คือเชิงผ้าซิ่นมีความกว้างประมาณ 10 นิ้ว
ยาวประมาณ 1.70 เมตรมีกรรมวิธีในการทอแตกต่าง
ไปจากผ้าชนิดอื่น ซึ่งท�ำให้เกิดเป็นลายละเอียดหลาย
สี ส ลั บ กั น แต่ ก ่ อ นตี น จกจะทอด้ ว ยฝ้ า ยผสมกั บ ไหม
หม่อน (เนื่องจากหาดเสี้ยวไม่มีการเลี้ยงไหม จึงต้องใช้
วิธีการแลกซื้อจากพ่อค้าที่มาจากโคราช หรือจังหวัด
เลย) การทอตีนจกนั้นจะต้องใช้ความอดทนประณีตกว่า
จะทอเสร็จผืนหนึ่งใช้เวลาหลายเดือน หรือข้ามปี (ไม่ได้
หมายความว่าใช้เวลาทอตลอดทั้งวัน แต่ใช้เวลาที่เหลือ
จากงานประจ�ำ)
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ)
ผู ้ สื บ เชื้ อสายมรดกชาวไทยพวน บ้ า นหาด
เสี้ยว
นายสาธร โสรัจประสพสันติ เป็นบุตรคนที่ 1 ใน
จ�ำนวน 9 คน ของนายอินทร์ กะบาย และนางฮ่อน
ก�ำหนด เกิดเมื่อวันที่ 12 เมษายน 2485 ณ บ้านเลขที่
85 หมู่ 3บ้านหาดสูง อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย
เมื่ออายุ 4 ขวบ พ่อแม่ย้ายครอบครัวไปสร้าง บ้านหลัง
ใหม่นี่ได้เลขที่ 12 หมู่ 4 บ้านใหม่ ต�ำบลบ้านหาดเสี้ยว
อ�ำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย อายุ 7 ขวบถึงเกณฑ์
เข้าโรงเรียน ได้เรียนชั้น ป.1 ถึง ป.4 ที่โรงเรียนบ้านหาด

จากเด็กรับจ้างสู่สังคมผ้า
“จะต้องสร้างชีวิตของตนเองให้ส�ำเร็จจงได้”
นายสาธร โสรัจประสพสันติ เป็นผู้มีความขยันหมั่น
เพียร วิริยะอุสาหะ ประกอบกับความกระตือรือร้นอยู่
เสมอ การรับจ้างด�ำนาเกี่ยวข้าวอย่างเดียวนั้นคงได้เงิน
น้อยแต่งานหนัก กลับมองว่าการขายขนมจีนได้เงินดี
กว่าจึงหันมาท�ำขนมจีนหาบเร่ขายเองเป็นพ่อค้าเร่ขาย
ขนมจีนอยู่ได้ไม่นานญาติที่บ้านหาดเสี้ยวมีข้อเสนอว่า
เจ้าของร้านเย็บเสื้อผ้าที่ จังหวัดอุตรดิตถ์ ต้องการคน
ไปท�ำงานบ้านและเลี้ยงลูกให้เขา แล้วเขาจะสอนตัดเย็บ
เสือ้ ผ้าให้ฟรี จึงตัดสินใจไปทันที เมือ่ ไปถึงก็พบว่าเจ้าของ
ร้านมองด้วยสายตาดูหมิ่น
ว่าเป็นเด็กบ้านนอก จึงตั้งปฎิธานอย่างมุ่งมั่นว่า
“จะต้องสร้างชีวิตของตนเองให้ส�ำเร็จจงได้” แต่พบ
ว่าที่นี้
ไม่ได้ให้อะไรที่ท�ำให้ชีวิตนี้ดีขึ้นเลยจึงติดต่อน้าชาย
ที่อยู่อ�ำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี ซึ่งท�ำงานเป็นผู้ช่วย
นายสถานีรถไฟบ้านหมี่เพื่อขอท�ำงานน้าชายบอกว่า
“เธอความรู้น้อย คงท�ำได้เฉพาะงานเช็ดตู้รถไฟ ถาง
หญ้าริมทางรถไฟ จะท�ำงานในต�ำแน่งสูงๆ คงเป็นไป
ไม่ได้ เป็นได้แค่คนการรถไฟเท่านั้น” จากค�ำพูดของน้า
ชาย ไม่ได้ท�ำให้ความตั้งใจอยากท�ำงานการรถไฟน้อยลง
เลย จึงท�ำงานในต�ำแหน่งคนการรถไฟ ด้วยความขยัน
และอดทน จึงเกิดความคิดได้ว่าเช็ดตู้รถไฟถางหญ้าริม
ทางรถไฟไม่ใช่อาชีพที่น�ำทางก้าวหน้ามาสู่ตนได้ จึงขอ
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ไปรับจ้างตัดเย็บเสื้อผ้า และขายสินค้าประเภทเครื่อง
ประดับเล็กๆน้อยๆ
ชี วิตที่ผกผันจาก “พระเก่า เป็ น “ผ้าเก่า”
ชีวิตผกผันอีกครั้งหนึ่ง เมื่อได้ไปเยี่ยมชมรายการ
ของสถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ล�ำปาง จึงได้พบกับบุคคล
ส�ำคัญต่อชีวิตท่านหนึ่ง คือ นาวาอากาศเอกวิมล เสนา
ณรงค์ ซึ่งเคยพบกันมาแล้วในวงการบันเทิง
นายสาธรได้ตรงเข้าไปยกมือไหว้ทักทาย ในจังหวะ
ที่ ท ่ า นรั บ ไหว้ นั้ น นายสาธรได้ เ หลื อ บไปมองเห็ น
แหวนที่มีหัวอันงดงามมากบนนิ้วมือของท่าน จึงเอ่ย
ปากชม”แหวนท่านสวยมากครับ”
“เพิ่งจะซื้อที่ล�ำปาง ราคาวงละ 300-400 บาท”
พอได้ยินเช่นนั้นก็รู้สึกแปลกใจว่าท�ำไมจึงราคาแตกต่าง
จากแหวนที่ตัวเองน�ำมาขาย ท่านได้เอ่ยถามว่ามีขาย
ไหม ตอบท่านว่ามี และท่านได้ให้นามบัตรไว้ จึงน�ำไป
ขายให้ท่านอยู่บ่อยครั้ง เมื่อสะสมเงินทองไว้พอจะตั้ง
ผ้าเก่าที่จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ
ครอบครัวได้ นายสาธรตัดสินใจกลับมาบ้านที่อ�ำเภอ
ศรีสัชนาลัย เพื่อสู่ขอ นางสาวยุพร เขียนทอง เป็นคู่
ลาออกจากคนการรถไฟ โดยตั้งใจแน่วแน่อีกครั้งหนึ่งว่า ชีวติ โดยพักอาศัยอยูบ่ า้ นแม่ยายทีบ่ า้ นหาดเสีย้ ว กิจการ
จะต้องมีร้านตัดเย็บผ้าเป็นของตนเอง และตัวเองได้เป็น ติดต่อขายหัวโป่งขามก็ยงั จะขายอยูเ่ ป็นประจ�ำ ท่านเห็น
“เถ้าแก่” จึงได้ติดต่อหาร้านเย็บเสื้อผ้าที่บ้านหมี่ ผล ว่าเป็นคนจังหวัดสุโขทัย วันหนึ่งท่านบอกว่า “สาธร มา
ปรากฎว่าได้เย็บผ้าที่นี่ และรายได้ดีขึ้น แต่หัวใจรักการ คราวหน้าอย่าลืมหา “พระเก่า” มาให้ดูด้วย” นายสาธร
เดินทางยังไม่สิ้นสุด เพื่อนที่กรุงเทพฯ ได้ชวนไปท�ำงาน ได้ยินว่า “ผ้าเก่า” ผ้าเก่าเป็นอย่างไรนะ นายสาธรรู้สึก
ร้านตัดเย็บเสือ้ ผ้าด้วยกัน เพราะรายได้สงู กว่าทีท่ �ำอยู่ จึง แปลกใจมากแต่ไม่ได้ถามใคร จนวันหนึ่งเห็นผู้หญิงชาว
ได้ตดั สินใจไปทันที ด้วยความอยากได้ความรูด้ า้ นการตัด ไทยพวนบ้านหาดเสี้ยวนุ่งซิ่นไปวัด ซิ่นนั้นสวยงามมาก
เย็บเสื้อผ้า จึงไปเรียนที่โรงเรียนการช่างพระนครเหนือ มีลวดลายแปลกตาอยู่หลายลาย ซึ่งเป็นผ้าซิ่นเก่าจึงคิด
บัดนี้ความฝันอยากเรียนต่อในวัยเด็กได้เป็นจริงแล้ว แต่ ว่านี่แหละคือผ้าซิ่นเก่าจึงไปถามญาติเกี่ยวกับผ้าซิ่นที่
เป็นการตัดเย็บเสือ้ ผ้า เหมือนจะบอกอะไรบางอย่าง เมือ่ ชาวบ้านนิยมใส่ไปวัด ญาติบอกซิ่นที่เห็นนั้น คือ “ซิ่น
ส�ำเร็จการศึกษาได้ท�ำงานอยูท่ เี่ ดิมจนวันเวลาผ่านไปเนิน่ ตีนจก” มีวิธีการทอที่ยุ่งยากมาก เขาขายกันราคาแพง
นานพอสมควร เวลาผ่านไปความเชี่ยวชาญทางด้านการ นะนายสาธรจึงขอยืมผ้าซิ่นตีนจกไปให้ นาวาอากาศ
ตัดเย็บเสื้อผ้าก็เพิ่มมากขึ้น
เอกวิมล เสนาณรงค์ ดู แล้วถามญาติว่า ถ้าเขาจะขอ
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )
ซื้อจะขายผืนละเท่าไหร่ ได้รับค�ำตอบว่า ผืนละ 300
ทว่า ชีวิตเหมือนดั่งละครโรงใหญ่ มีผู้ชักน�ำ ให้นาย บาท บังเอิญมีอยู่ 3 ผืน จึงรับเอาไปทั้งหมด เมื่อนาวา
สาธร เข้าสู่วงการบันเทิงในฐานะตัวประกอบภาพยนตร์ อากาศเอกวิมล เสนาณรงค์เห็นก็หัวเราะ พูดว่า “ผม
อยู่หลายเรื่อง ได้มีโอกาสรู้จักบุคคลในวงการบันเทิง ต้องการพระเก่า ไม่ใช่ผ้าเก่า” ท่านจึงกรุณาแนะน�ำให้
มากมายหลายท่าน จึงท�ำให้ตนมีหัวใจรักการเดินทาง เอาไปให้หม่อมดุษฎี บริพตั ร ทีเ่ ป็นผูส้ นใจเรือ่ งผ้า หม่อม
เห็นว่ากรุงเทพฯไม่ใช่เมืองที่น่าอยู่ส�ำหรับตนจึงย้ายไป ดุษฎี บริพัตร สนใจรับซื้อไว้ทั้ง 3 ผืน และยังบอกว่าถ้า
อยู่ที่เมืองรถม้า ล�ำปาง เนื่องจากมีน้องสาวอยู่ที่นั่น โดย มีอีกก็เอามาขายให้ด้วย นายสาธรได้เสาะหาผ้าตีนจก
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นายสาธรและนางยุพร โสรัจประสพสันติทูลเกล้าฯถวายผ้าพื้นเมืองแด่
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

ผ้าซิ่นตีนจก ๙ ลาย

อาจารย์อวบ สานะเสน ยังไม่สิ้นสุดความเป็นผู้
ใฝ่รู้แท้ ได้ถามต่อไปอีกว่า “ตีนจกแต่ละลายใช้ต่อผ้า
ซิ่นอะไรบ้าง” และยังถามต่อไปอีกว่า
“ผ้าตีนจกบ้านแกเก่านี้มีอีกไหม”
“มีครับ”
“อยากได้เก่าประมาณ 70-80 ปีขึ้นไป และเก่ากว่า
จากผ้าเก่าสู่ความรู้ใหม่
นี้มีอีกไหม”
เมื่อนายสาธรน�ำผ้าไปขายให้หม่อมดุษฎี บริพัตร
“มีครับแต่มันขาดสภาพไม่สมบูรณ์”
ก็พบอาจารย์อวบ สานะเสน ซึ่งเป็นเจ้าของศูนย์ศิลปะ
“ผมอยากได้ขาดๆ ถ้าได้มา กรุณาจดชื่อคนทอ ชื่อ
นวลนาง ได้มาที่บ้านของหม่อมดุษฎี บริพัตร ได้เห็น
ลาย บ้านเลขที่เจ้าของผ้ามาให้ด้วย”
ผ้าซิ่นตีนจกก็เอ่ยปาก “ผมก็สนใจนะถ้ามาคราวหน้า
นายสาธรเสาะหา แต่ได้ไปเพียง 6 ผืน ชาวบ้านจะ
หม่อมไม่เอาผืนไหนผมจะเอาเอง แต่ต้องบอกราย
ไม่เอาเงิน ก็เลยให้ไปคนละ 30 บาท นายสาธร น�ำไปให้
ละเอียดผ้าตีนจกได้ ว่ามีความหมายว่าอย่างไรบ้าง
อาจารย์อวบ สานะเสน โดยไม่คิดเงิน ก็ได้รับค�ำขอบคุณ
เพราะจะเอาไปสอนนักศึกษาที่มหาลัยศิลปากร” นาย
จากอาจารย์อวบ สานะเสน เป็นอย่างมากเวลาผ่านมา
สาธรได้ท�ำตามค�ำขอร้องของอาจารย์อวบ สานะเสน คือ
เดือนเศษ นายสาธรได้ไปที่บ้านอาจารย์อวบ สานะเสน
เมื่อไปซื้อตีนจกเก่าตามบ้าน ก็จะถามคนแก่อยู่เสมอว่า
อาจารย์ได้ชวนให้ขึ้นไปที่ห้องแสดงงานศิลปะ เพื่ออวด
ผ้าผืนนั้นชื่อลายอะไร ลายนั้นๆมีความหมายว่าอย่างไร
เตียงโบราณที่ซื้อมาจากจังหวัดอยุธยา เป็นเตียงไม้เก่า
บ้าง และได้ท�ำการจดบันทึกไปให้อาจารย์อวบ สานะ
สวยงามมาก ที่ห้องนี้นายสาธรได้เหลือบไปเห็นผ้าซิ่น
เสน ทุกครั้งที่ไปขายผ้า
ตีนจกเก่า ที่เคยแถมให้อาจารย์อวบ สานะเสน โดยไม่
วันหนึ่งอาจารย์อวบ สานะเสน ถามว่า “สาธร จก
คิดเงิน เพราะคิดว่าเป็นของเก่าขาดแล้วคงไร้คา่ ราคา แต่
บ้านแกทั้งหมดมีกี่ลาย” นายสาธรกลับมาถามคนแก่
ปรากฏว่าอาจารย์อวบ สานะเสน น�ำมาเชิดชูไว้อย่างของ
ท่านเหล่านัน้ ได้ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี มีการถกเถียง
ลํ้าค่า จัดแสดงไว้ในที่สวยงามมีไฟส่อง เขียนชื่อลายผ้า
กันในกลุ่มอย่างสนุกสนาน มีลายดังนี้ เครือน้อย เครือ
ชือ่ คนทอ และบ้านเลขทีข่ องคนทอบนใบลาน ดูศกั ดิส์ ทิ ธิ์
กลาง เครือใหญ่ สี่ขอ แปดขอ นํ้าอ่าง สิบสองหน่วยตัด
ท�ำให้เกิดความปลืม้ ปิตยิ นิ ดีทเี่ ห็นชือ่ ชาวบ้านผูย้ ากไร้ ได้
มนสิบหก และสองท้อง ถกเถียงกันได้จบแค่นี้ ก็เลย สรุป
มีเกียรติมาปรากฏอยู่ในสถานที่อันมีช่ือเสียง
ได้ว่า “ตีนจกไทยพวนศรีสัชนาลัยมีทั้งหมดเก้าลาย”
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )
โบราณและท�ำขึ้นใหม่ไปขายให้หลายครั้ง แต่ด้วยโทน
สีผ้าตีนจกเป็นเพียงแค่พื้นสีแดง มีสีสันฉูดฉาดบ้างผสม
กันไป หม่อมดุษฎี บริพัตร จึงได้แนะน�ำให้ท�ำขึ้นมาใหม่
ให้แปลกไปจากของเดิมบ้าง
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ )
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การจัดแสดงผ้าซิ่นทองค�ำ

การจัดแสดงผ้าทอต่างๆ และข้าวของเครื่องใช้ ภายในพิพิธภัณฑ์

การจัดแสดงผ้าทอต่างๆ

จากความรู้สู่แนวคิดอนุรักษ์
นายสาธรได้ฉุกคิดขึ้นมาว่า “เราก็เป็นคนพวนโดย
แท้เป็นลูกหลานผู้สร้างลายผ้า ถ้าเรามีบ้านสักหลัง
หนึง่ เราจะมีหอ้ งแสดงผ้าตีนจกผ้าเก่าโบราณและข้าว
ของเครื่องใช้ต่างๆ เพื่ออวดภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ
ให้ลูกหลานคนพวน คนต่างถิ่น และต่างชาติได้มา
ชื่นชมศึกษา” อีกทั้งตนเองก็ได้แสดงความกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษ ด้วยการได้มีส่วนสืบสานภูมปัญญาชาวบ้าน
ด้านการทอผ้าที่บรรพบุรุษน�ำติดตัวมาจากเมืองพวน
แขวงเมืองเชียงขวาง ประเทศลาว อันเป็นถิน่ เดิมของชาว
ไทยพวนศรีสัชนาลัย ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ของความ
คิด สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ จึงเกิดขึ้นมาภายใต้แรง
บันดาลใจนั้นเอง สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำได้จัดแสดง
ผ้าทอต่างๆ ที่ได้จากการสะสมจากการบริจาคบางส่วน
การแสดงเรือ่ งราวความเป็นมาของผ้าทอลายโบราณของ
ชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ไว้อย่างครบถ้วน ไม่ว่าจะ
เป็นจกเก้าลายบ้านหาดเสี้ยว ผ้าที่ใช้ในพิธีบวชนาคด้วย
ขบวนช้าง ผ้าที่ใช้ในพิธีแต่งงาน ซึ่งล้วนเป็นเอกลักษณ์
ผ้าทอมือของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยว ที่สืบทอดต่อ
กันมานับร้อยๆปี

การจัดแสดงผ้าทอในพิธีกรรมและใช้ในชีวิตประจ�ำวันภายในพิพิธภัณฑ์

นอกจากนี้รอบนอกบริเวณพิพิธภัณฑ์ยังรวบรวม
บ้านเรือนไม้โบราณที่จัดแสดงเครื่องใช้ในครัวเรือน การ
จัดแสดงอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรกรรม
การสาธิตการทอผ้าอยู่ใต้ถุนบ้าน บ้านเรือนโบราณซึ่ง
จัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไทยพวน บ้านหาดเสี้ยวได้
อย่างดี ไว้ให้ชมและศึกษาแก่ผู้สนใจทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศ อีกทั้งยังมีสถานที่จ�ำหน่ายผ้าทอพื้นเมือง
อาทิ ผ้าซิ่น ผ้าซิ่นตีนจก ผ้าขาวม้า ผ้าคลุมไหล่ และ
เสื้อผ้าพื้นเมืองส�ำเร็จรูป ของที่ระลึกต่างๆซึ่งจัดว่าเป็น
ของดีประจ�ำอ�ำเภอศรีสัชนาลัยอีกด้วย
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เรือนโบราณของชาวไทพวน บ้านหาดเสี้ยว

ยุ้งข้าวใต้ถุนจัดแสดงเครื่องมือ เครื่องใช้เกษตรกรรม

สาธรพิพิธภัณฑ์ผ้าทองค�ำ
ด้วยความรักและความหวงแหนมรดกอันมีค่าของ
บรรพบุรุษที่มีการสืบทอดต่อกันมาผ่านลูกหลานหลาย
ชั่ ว อายุ ค นจนถึ ง ปั จ จุ บั น การรวบรวมความรู ้ ที่ เ ป็ น
ภู มิ ป ั ญ ญาชาวบ้ า นหาดเสี้ ย วไว้ ร วมกั น ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
แห่งนี้จึงถือได้ว่าเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่าควรแก่การ
อนุรักษ์ไว้เพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้ท�ำให้เกิด
ความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาของบรรพบุรุษของตน
“สาธรพิพธิ ภัณฑ์ผา้ ทองค�ำ บ้านหาดเสีย้ ว ไม่ใช่เป็น
ของใครคนใดคนหนึ่ง แต่ที่แห่งนี้เป็นขุมทรัพย์ที่มีค่า มี
คุณค่า ไม่สามารถประเมินค่า ประเมินราคาได้ จึงเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมของลูกหลานชาวบ้านหาดเสี้ยวที่
ต้องช่วยกันดูแลรักษาและอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู่คู่หาดเสี้ยว
ศรีสัชนาลัยต่อไป”
(บทสัมภาษณ์ นายสาธร โสรัจประสพสันติ)
ที่อยู่: 477/2 ต.หาดเสี้ยว อ.ศรีสัชนาลัย จ.สุโขทัย
64130 โทร. 055 671143 แฟกซ์. 055 630119
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พิพิธภัณฑ์งานศิลป์เมืองละกอน

วัดปงสนุกเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง
เรื่อง : ฐาปกรณ์ เครือระยา 1

นครล�ำปาง เป็นพื้นที่ที่อุดมไปด้วยศิลปวัฒนธรรมและงานศิลปกรรมที่
มีคุณค่า มีความหลากหลายในด้านรูปแบบ และยุคสมัย โดยงานศิลปกรรม
ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น พระพุทธรูป สัตภัณฑ์ ธรรมาสน์ อาสนะ รวมไปถึงส่วน
ประกอบทางสถาปัตยกรรมอื่นๆ ภายในวัด งานศิลปะเหล่านี้เชื่อมโยงความเชื่อ
ศรัทธา ในพระพุทธศาสนาและการด�ำเนินชีวิตประจ�ำวันของชาวล้านนาในอดีต
สะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอันโดดเด่น
ล้วนแล้วแต่มีความสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ เศรษฐกิจ สังคม ของชุมชนนั้นๆ

1 อาจารย์คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่.
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ยุคหนึ่งของเมืองล�ำปางนั้นในช่วงปี พ.ศ. 2400-2454 มีพระอริยสงฆ์รูปหนึ่ง ที่ถือเป็นบุคคล
ทางประวัติศาสตร์ล�ำปางที่มีความส�ำคัญยิ่ง นั่นคือครูเมืองละกอน หรือครูบาอาโนชัยธรรมจินดา
มุนี เจ้าคณะเมืองล�ำปางรูปแรก เจ้าอาวาสวัดปงสนุกเหนือ ถือเป็นบุคคลส�ำคัญที่ได้ท�ำการจด
บันทึกข้อมูลเรื่องราวส�ำคัญๆ ของบ้านเมืองของนครล�ำปางในยุคนั้น รวมไปถึงการถ่ายทอด
สรรพวิชาต่างๆ โดยเฉพาะงานศิลป์อันเกี่ยวเนื่องกับพระศาสนา โดยงานศิลปกรรมที่ครูบาโนฯ
ไม่ปรากฏไว้แต่เพียงที่วัดปงสนุกเท่านั้น ท่านยังเดินทางไปสร้างงานพุทธศิลป์ตามวัดต่างๆ รวม
ถึงการบูรณะซ่อมแซมโบราณสถาน โบราณวัตถุ เช่น การสร้างพระพุทธรูป หีบพระคัมภีร์ คัมภีร์
สัตภัณฑ์ รวมถึงการจารคัมภีร์ ต�ำนาน ต�ำรายาสมุนไพร ตลอดจนถึงการบันทึกเหตุการณ์ต่างๆ
อย่างมากมาย ท�ำให้งานพุทธศิลป์ในยุคของท่านมีเอกลักษณ์เฉพาะที่โดดเด่น

วัดปงสนุก

20 ร่มพยอม
จากบันทึกของท่านที่กล่าวถึงการเดินทางไปท�ำนุ
บ�ำรุง ซ่อมแซม และสร้างงานพุทธศิลป์ตามที่ต่างๆ ทั้ง
ในตัวจังหวัดล�ำปาง ต่างอ�ำเภอ รวมไปถึงต่างจังหวัด
ที่ใกล้เคียง ท�ำให้คณะศรัทธาชุมชนบ้านปงสนุกบาง
กลุ่ม 2 ลงส�ำรวจพื้นที่ตามบันทึกของท่าน ปรากฏว่าพบ
ร่องรอยตามที่ท่านบันทึกไว้ เช่นการปั้นพระพุทธรูป มี
ลักษณะเป็นเอกลักษณ์เฉพาะทีค่ ล้ายกันในทุกวัด เว้นแต่
ขนาดขององค์พระ ผลงานของท่านบางชิ้น ครูบาโนไม่
ได้สร้างเองแต่ท่านน่าจะมีช่างฝีมือที่ท่านไว้ใจคอยผลิต
งานศิลปกรรมตามการออกแบบของท่านซึ่งในปัจจุบัน
ผลงานของท่านมากกว่า 60 แห่ง ที่ยังคงสภาพดีและ
สมบูรณ์ซึ่งสามารถน�ำผลงานของท่านมาท�ำการศึกษา
รูปแบบ แนวคิด เทคนิค การสร้าง คติความเชื่อที่เป็น
ประโยชน์ทางงด้านงานศิลปกรรม
การเดินทางของครูบาโนตามบันทึกของท่าน ตาม
สถานที่ต่างๆ จึงมีความน่าสนใจทั้งในทางด้านสังคม
ทางด้านจิตวิทยา ด้านสรรพเทคนิคและวิชาช่าง ซึ่งการ
สร้างงานพุทธศิลป์ทางพระพุทธศาสนาของท่านถือเป็น
เอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงคาวามสัมพันธ์เชิงชุมชนพื้นถิ่น
ที่มีความน่าสนใจ โดยการงานศิลป์แสดงถึงบารมีและ
อ�ำนาจเชิงสังคม สิ่งเหล่านี้ผู้ศึกษาได้มีความสนใจ และ
ต้องการเก็บรวบรวมรูปแบบงานศิลปกรรมเชิงช่าง โดย
เฉพาะพระพุทธรูป พระประธานตามวัดต่างๆ ตามทีท่ า่ น
ครูบาโนได้ไปสร้างไว้ เพื่อที่จะอนุรักษ์รักษางานศิลปะที่
มีเอกลักษณ์เฉพาะและเกิดขึน้ ในยุคสมัยหนึง่ ทีพ่ ระพุทธ
ศาสนาในจังหวัดล�ำปาง ได้รุ่งเรืองโดยผ่านการสร้างงาน
ทางพุทธศิลป์เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาอย่างมากมาย

การปกครอง(ฝ่ายสงฆ์) ช่วงระยะเวลาทีท่านมีชีวิตอยู่
โดยมีลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะคล้ายๆกันเกือบ
ทุกวัดเว้นแต่ขนาดขององค์พระพุทธรูป
การสร้างเครื่องพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา
ก็ถือเป็นอีกหนึ่งในงานที่ส�ำคัญที่ครูบาโนได้สร้างถวาย
ไว้กบั พระพุทธศาสนา จุดเด่นของลักษณะงานนัน้ ถ้าเป็น
งานพุทธศิลป์เครื่องไม้ ก็จะเป็นการทารัก ทาหาง(ชาด)
ปิดทอง และประดับตกแต่งด้วยกระจกจืน ซึ่งนับวัน
ลักษณะงานดังกล่าวจะสูญหายไปและเสื่อมสภาพในยุค
ปัจจุบัน สิ่งเหล่านี้คนในชุมชน ร่วมกับนักวิชาการท้อง
ถิ่นได้ศึกษาค้นคว้าและมีการเชื่อมต่อถึงประวัติศาสตร์
การสร้าง เพื่อที่จะอนุรักษ์รักษาเอกลักษณ์ของงาน
ศิลปะที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ ซึ่งลักษณะดังกล่าวได้เกิด
ขึ้นในยุคที่พระพุทธศาสนาในเมืองล�ำปางมีความเจริญ
รุ่งเรือง โดยแสดงออกผ่านการสร้างงานทางพุทธศิลป์
เพื่ อ ถวายเป็ น พุ ท ธบู ช าอย่ า งมากมายในยุ ค สมั ย ของ
ครูบาโน

พิพิธภัณฑ์งานศิลป์ เมืองละกอน วัดปงสนุก
เหนือ
วัดปงสนุก หรือวัดปงสนุกเหนือ ตัง้ อยูใ่ นเขต ต.เวียง
เหนือ อ.เมือง จ.ล�ำปาง เป็นวัดส�ำคัญคู่กับจังหวัดล�ำปาง
มาช้านาน สันนิษฐานว่าสร้างขึ้นในสมัยที่เจ้าอนันตยศ
ราชบุตรของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย (ล�ำพูน)
เสด็จมาสร้างเขลางค์นคร(ล�ำปาง) เมื่อ พ.ศ.1223 หรือ
1,328 ปีก่อน ต่อมาซึ่งไม่ชัดเจนว่าปี พ.ศ. ใดจึงได้มี
การแบ่งวัดเป็นวัดปงสนุกด้านเหนือและวัดปงสนุกด้าน
ใต้ เรื่อยมาจนถึงปี พ.ศ.2429 ได้มีการบูรณะครั้งใหญ่
พุ ทธศิลปกรรมสกุลช่ างครู บาโน
โดยเริ่มจากการซ่อมพระเจดีย์ สร้างฉัตร ก่อซุ้มประตู
งานพุทธศิลปกรรมที่ครูบาโนสร้างในช่วงที่ท่าน โขง วิหารยอดปราสาท หรือวิหารพระเจ้าพันองค์ วิหาร
มีชีวิตนั้น ไม่ได้ปรากฏแต่เพียงวัดปงสนุกเท่านั้น ตาม พระนอน พร้อมทัง้ การสร้างหีบธรรม งานพุทธศิลป์ตา่ งๆ
บันทึกปั๊บสาของท่านที่ได้จดบันทึกสถานที่ต่างๆ ที่ทาง ถวายไว้กบั วัดปงสนุกโดยครูบาโนร่วมกับเจ้าผูค้ รองนคร
วัดได้มีการคนพบ ท�ำให้คณะศรัทธาชุมชนบ้านปงสนุก ล�ำปางในยุคนั้น ซึ่งเป็นเหตุให้วัดปงสนุกมีงานพุทธศิลป์
น�ำโดยพระน้อย นรุตฺตโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดปงสนุก ปรากฏอยู่มากมาย หลากหลายชนิดในปัจจุบัน
เหนือ, อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์, อาจารย์วีระศักดิ์ ของ
สิ่งที่ส�ำคัญและถือเป็นส่วนหนึ่งของโบราณสถาน
เดิมและผู้วิจัยส�ำรวจพื้นที่ ติดตามผลงานครูบาโนตาม ที่ทางวัดได้น�ำเสนอสิ่งแรกๆ คือ วิหารยอดปราสาทหรือ
บันทึกของท่าน ปรากฏร่องรอยตามที่ท่านบันทึกไว้โดย วิหารพระเจ้าพันองค์ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความ
ชัดเจน เช่น การปั้นพระพุทธรูปไว้ตามวัดต่างๆ ในเขต โดดเด่นและเก่าแก่ที่รวบรวมไว้ทั้งงานด้านจิตรกรรม
2 การสำ�รวจในเบื้องต้น เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ.2553 เป็นต้นมา นำ�โดยพระน้อย นรตฺตโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และ อาจารย์อนุกูล ศิริพันธุ์ ประธาน
ชุมชนบ้านปงสนุก ในขณะนั้น
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งานประติมากรรม สถาปัตยกรรมผสมผสานได้อย่าง
ลงตัว ถือเป็นงานสถาปัตยกรรมที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ
ตัวและมีเพียงแห่งเดียวของประเทศ ได้รับการบูรณะ
ซ่อมแซมที่เกิดจากการเห็นคุณค่ามรดกทางวัฒนธรรม
ระหว่ า งคนในชุ ม ชนและนัก วิช าการภายนอก ทั้งใน
ส่ ว นงานราชการและองค์ ก รเอกชน เช่ น คณะวิ จิ ต ร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, มหาวิทยาลัยศิลปากร,
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เป็นต้น จนเป็นรูปแบบ
ของการอนุรักษ์อาคารที่เป็นการรักษาของเดิมไว้อย่าง
สมบูรณ์ ท�ำให้“โครงการอนุรักษ์มรดกทางศิลปกรรม
สถาปัตยกรรมวิหารพระเจ้าพันองค์” วัดปงสนุกด้าน
เหนือ ได้รับคัดเลือกจาก 45 โครงการ ใน 13 ประเทศ
ให้ได้รับรางวัล Award of Merit จากโครงการ 2008
Asia-Pacific Heritage Award for Cultural Heritage
Conservation จากองค์การ UNESCO ซึ่งถือเป็นก้าว
แรกของการจัดท�ำพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตขึ้นมา เพื่อให้นัก
ท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษาและผู้สนใจ เข้าเยี่ยมชม
และเรียนรู้งานศิลป์ของเมืองล�ำปาง
จากการเก็บรวบรวมงานโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ที่
ถือเป็นงานพุทธศิลป์ครูบาโน ทีป่ รากฎภายในวัดปงสนุก

เหนือน โดยพระครูโสภิตขันตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดปง
สนุกด้านเหนือประมาณ 50 กว่าปีที่ผ่านมา ท�ำให้งาน
พุทธศิลป์ต่างๆ ที่ครูบาโนได้สร้างไว้ยังคงถูกเก็บรักษา
ไว้ภายในวัดปงสนุกเหนือเป็นอย่างดี จนต่อมาพระน้อย
นรตฺตโม ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และอาจารย์อนุกูล ศิริพันธ์
คนในชุมชนบ้านปงสนุก ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าและความ
ส�ำคัญของมรดกทางวัฒนธรรมเหล่านี้ จึงได้มีการศึกษา
ทั้งในรูปแบบลวดลาย การน�ำไปใช้งานต่างๆ รวมไปถึง
ประวัติในการสร้างงานพุทธศิลป์ชิ้นนั้นๆ เพื่อน�ำข้อมูล
เหล่านี้มาจัดเป็นระบบฐานข้อมูลมรดกทางวัฒนธรรม
ที่มีภายในชุมชน และจึงได้พิพิธภัณฑ์งานศิลป์เมืองละ
กอน วัดปงสนุกเหนือ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง โดย
แบ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ย่อยอีกมากมาย คือ 1) พิพิธภัณฑ์
หีบธรรม 2) พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ 3) พิพิธภัณฑ์
ตุงค่าวธรรม 4) พิพิธภัณฑ์งานพุทธศิลป์และเครื่องใช้
ในพิธีกรรม 5) พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน และ 6) ศูนย์
การเรียนรู้ชุมชนบ้านปงสนุก เป็นต้น ถือเป็นการเก็บ
รวบรวมข้อมูลแสดงผลของการศึกษาถึงรูปแบบงาน
พุทธศิลป์ครูบาโนอันเป็นเอกลักษณ์ทางเทคนิคเชิงช่างที่
ปรากฏในนครล�ำปาง ซึง่ พิพธิ ภัณฑ์ตา่ งๆเหล่านนีถ้ อื เป็น
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พิพิธภัณฑ์หีบธรรม วัดปงสนุกเหนือ

พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ วัดปงสนุกเหนือ

แหล่งข้อมูลด้านงานพุทธศิลป์ส�ำคัญแห่งหนึ่งในจังหวัด
ล� ำ ปาง ท� ำหน้ า ที่ เ ผยแพร่องค์ความรู้แ ละมรดกทาง
วัฒนธรรมสู่สังคมภายนอกเพื่อน�ำไปใช้เป็นประโยชน์
ซึ่งแต่ละพิพิธภัณฑ์ย่อย มีรูปแบบการน�ำเสนองานพุทธ
ศิลปกรรมดังนี้

ลวดลาย ลงรักปิดทอง เช่น รูปเทวดา รูปดอกไม้ รูป
ลวดลายหมอบู ร ณกฎ ลายสั ต ว์ แ ละลวดลายพรรณ
พฤกษา หีบธรรมบางใบตกแต่งด้วยการปั้นปูนซึ่งเป็น
รูปเทวดาและใช้เทคนิคการฉลุทองเหลือง ประดับด้วย
กระจกจีน การตกแต่งด้วยภาพพระเกศแก้วจุฬามณี
ภาพการเทศนาธรรมอยู่ในอาคาร เป็นต้น บางใบมีการ
1) พิพิธภัณฑ์หีบธรรม
จารึกหีบธรรมที่สร้างขึ้นในสมัยครูบาโนยังปรากฏให้
ในพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห ้ อ งนี้ จั ด แสดงหี บ ธรรม เป็ น หี บ
เห็นและอยู่ในสภาพที่ดี ซึ่งได้รับการศึกษาคัดลอกลาย
ส�ำหรับเก็บคัมภีร์ใบลานที่เขียนด้วยภาษาและตัวอักษร
ประดับและขึ้นทะเบียนเป็นที่เรียบร้อย
พื้นเมืองมีทั้งหมด 10 ใบ แต่ละใบตกแต่งด้วยการเขียน
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2) พิพิธภัณฑ์พระพุ ทธรู ปไม้
พิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้ เกิดขึ้นจากการที่คนใน
ชุมชนร่วมมือกับคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น�ำโดย รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ได้จัดท�ำโครงการ
อนุรักษ์และถอดแบบวิหารพระเจ้าพันองค์ เพื่อน�ำองค์
ความรู้มาใช้ในการบูรณะซ่อมแซม ในปี 2547 แล้ว
จากการรื้อถอนโครงสร้างด้านบนของวิหารพระเจ้าพัน
องค์ ก็ได้เจอพระพุทธรูปไม้โบราณจ�ำนวนหลายร้อย
องค์ ที่ถูกน�ำมาเก็บรักษาไว้เมื่อประมาณ 50 สิบปีก่อน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำโดย รศ.ดร.
วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ ร่วมกับ อ.อนุกูล ศิริพันธ์ และ
คนในชุมชนจึงเห็นควรจัดท�ำทะเบียนโบราณวัตถุให้
กับพระพุทธรูป เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลและสามารถน�ำมา
จัดแสดงให้ชมต่อไปได้ ในเวลาต่อมาคนในชุมชนร่วม
กันน�ำพระพุทธรูปไม้บางส่วนมาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์
โดยปรับอาคารกุฏิหลังเดิมมาเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดง
และให้เป็นสถานที่จัดเก็บโบราณวัตถุของวัดและใช้เป็น
แหล่งเรียนรู้ในชุมชน โดยได้รับความร่วมมือจากบรรดา
พระเณรภายในวัด คนในชุมชนและนักวิชาการภายนอก
พระพุทธรูปไม้ในภาษาพืน้ เมืองเรียกกันว่า "พระเจ้า
ไม้" ในอดีตชาวล้านนานิยมสร้างพระไม้หรือพระเจ้าไม้
เพื่อสืบทอดพุทธศาสนา พระเจ้าไม้ในพิพิธภัณฑ์แห่งนี้
มีหลากหลายพุทธลักษณะและหลายขนาด มีฐานสูงเพื่อ
จารึกข้อความ ส่วนมากจะจารค�ำถวายของผู้สร้าง ระบุ
วันเดือนปีที่สร้าง บางองค์ท�ำจากเกสรดอกไม้ โดยน�ำ
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เกสรมาเผาแล้วน�ำมาปั้น ภายในเป็นโครงเหล็ก บางองค์
แกะสลักจากไม้ต่างๆ เช่น ไม้สัก ไม้ศรี(ต้นโพธิ์) ไม้ขนุน
ไม้แก้ว ไม้แก่นจันทน์ เป็นต้น ซึ่งพระเจ้าไม้ทุกองค์ทาง
วัดปงสนุกได้ท�ำทะเบียนและบันทึกข้อมูลรายละเอียด
ไว้แล้ว และท�ำให้ทราบว่าพระเจ้าไม้ที่นี่มีอายุการสร้าง
ตั้งแต่ 200 กว่าปี และน้อยสุดเมื่อช่วง 50 ปีก่อน
3) พิพิธภัณฑ์ตุงค่าวธรรม
ตุงค่าวธรรม เป็นงานจิตรกรรมทีม่ เี อกลักษณ์เฉพาะ
ท้ อ งถิ่ น การเขี ย นภาพลงบนผื น ผ้ า หรื อ เขี ย นลงบน
กระดาษสา ใช้ในการเทศน์ธมั ธ์หลวง (เทศน์มหาชาติ) ซึง่
เป็นการเขียนภาพเล่าเรื่องพระเวสสันดรชาดก ทั้งหมด
13 กัณฑ์ ซึ่งในอดีตใช้เป็นสื่อเล่าเรื่องเวสสันดรชาดก
การเขียนภาพเป็นการเล่าเรื่องเหตุการณ์ของตามกัณฑ์
เทศน์ เช่น นครกัณฑ์ การวาดภาพฝนห่าแก้ว ที่มักจะ
วาดเป็นรูปเป็นเม็ดสีต่างๆ หรือเป็นแก้วสีต่างๆ นั่นเอง
ในรูปเขียนยังบรรยายตัวบุคคล สถาปัตยกรรม เครื่อง
แต่งกายและอาศัยอากับกิริยาของตัวละคร วิถีชีวิต ที่
บ่งบอกถึงความส�ำคัญทางด้านประวัติศาสตร์ได้ ที่วัด
ปงสนุกพบภาพพระบฎที่ครูบาโนจัดสร้างขึ้นเมื่อร้อยปี
ที่ผ่านมา ทั้งหมด 59 ผืน เขียนลงบนผ้าเนื้อดีจ�ำนวน
34 ผืน เขียนลงบนกระดาษสาชนิดหนา จ�ำนวน 25
ผืน ปัจจุบันภาพเหล่านี้ได้รับการอนุรักษ์ไว้เป็นอย่างดี
และได้ผลิตภาพพระบฎจ�ำลองขึ้น เพื่อให้คนรุ่งหลังได้
ท�ำการศึกษาต่อไป
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ภาพที่ 8 พิพิธภัณฑ์จัดแสดงงานพุทธศิลป์

นอกจากนี้ คณะท�ำงานด้านการอนุรักษ์ภาพตุงค่าว
ธรรม จากหน่วยงานต่างๆ เช่น ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
บ้านปงสนุก คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยอินเตอร์เทคล�ำปาง ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ ล�ำปาง ยั ง ได้ ด�ำเนิ น โครงการ
บริการวิชาการสู่ชุมชนร่วมกัน ว่าด้วยการอนุรักษ์ภาพ
ตุ ง ค่ า วธรรม เป็ น งานบริ ก ารวิ ช าการที่ ส ่ ง เสริ ม การ
มีส่วนร่วมของชุมชน โดยการการอนุรักษ์มรดกทาง
วัฒนธรรมร่วมกับคนในชุมชน เพื่อสร้างจิตส�ำนึกให้กับ
คนในท้องถิ่น ด้วยการสนับสนุนให้ชุมชนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการอนุรักษ์ภาพตุงค่าวธรรมอีกกว่า 15 ชุมชน
ภายในจังหวัดล�ำปางและมุ่งเน้นการสร้างสื่อด้านการ

อนุรักษ์ร่วมกับคนในชุมชน เพื่อถ่ายทอดแนวคิดสู่คน
ภายในและภายนอกชุมชน ซึ่งผลของการท�ำโครงการ
นี้ จะสามารถน�ำไปเป็นต้นแบบสู่การสร้างส�ำนึกในการ
อนุรกั ษ์ศลิ ปกรรมท้องถิน่ ในชุมชนอืน่ ๆ รวมถึงการเข้าใจ
บริบททางวัฒนธรรมและสังคมของเมืองล�ำปาง ในช่วง
หนึ่งของประวัติศาสตร์ ภาพตุงค่าวธรรมที่ปรากฏใน
นครล�ำปางต่อไป
4) พิพิธภัณฑ์งานพุ ทธศิลป์ และเครื่องใช้ใน
พิธีกรรม
ในส่วนนี้ ใช้อาคารศาลาข้างวิหารเดิม (ศาลาบาตร)
ใช้ในการจัดแสดงงานพุทธศิลป์ที่มีขนาดใหญ่ ซึ่งได้แก่
เครื่องหลวงซึ่งเป็นชุดเครื่องสักการะที่ประกอบด้วย

ร่มพยอม 25

ภาพที่ 9 พิพิธภัณฑ์ครูเมืองละกอน

อาสนา (จองค�ำ) พัดพ้าว จามร บังวัน บังศูนย์ ไม้เท้า
ไม้วา ละแอ แซจามรี เครื่องสักการะชุดนี้สร้างขึ้นคล้าย
สังเค็ดของทางภาคกลาง ลักษณะพิเศษ คือ ส่วนหลังคา
ของอาสนาบางหลังจะเป็นทรงปากบาน แต่ในยุคสมัย
ของครูบาโนได้รับอิทธิพลมาจากภาคกลาง การตกแต่ง
ส่วนหลังคาจึงท�ำเป็นทรงจั่ว บุด้วยการสานไม่ไผ่ลงรัก
และปิดทอง การตกแต่งแกะสลักคันทวยและตกแต่ง
ลวดลายเชิงชายประดับช่อฟ้า ใบระกา สวนฐานเป็น
ฐานขาสิงห์ (สังเค็ด) อยู่ในสภาพช�ำรุด
5) พิพิธภัณฑ์ครู เมืองละกอน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ค รู เ มื อ งละกอน เป็ น เหมื อ นการจั ด

นิทรรศการภาพถ่ายพระพุทธรูปที่มีพุทธลักษณะแบบ
สกุลช่างครูบาโน ที่ท่านได้เดินทางไปสร้างไว้กับวัดต่างๆ
ในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง โดยทางวัดได้เดินทางไปบันทึก
ภาพพระพุทธรูปตามวัดต่างๆ แล้วน�ำมาใส่กรอบจัด
แสดงบนชั้นสองของกุฏิไม้ ที่ปรับให้ห้องด้านหลังของ
อาคารหลังนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ ภายในห้องนิทรรศการจัด
แสดงภาพพระพุทธรูปพระประธานกว่า 60 วัด และมี
ข้อมูลรายละเอียดเกีย่ วกับพุทธลักษณะพระพุทธรูปสกุล
ช่างครูบาโนว่ามีลักษณะเด่นอย่างไร มีการจัดแสดงปั๊บ
สาหรือบันทึกโบราณอายุกว่า 200 ปี ที่ท่านได้บันทึก
สถานที่ วัดต่างๆ และจัดแสดงพระพุทธรูปไม้ท่ีครูบาโน
ได้สร้างไว้และถวายไว้กับวัดปงสนุกอีกด้วย
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กิจกรรมการเรียนรู้ การแกะพระพุทธรูปไม้

6) ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปงสนุก
ถื อ เป็ น จุ ด ส�ำคั ญ อี ก แห่ ง หนึ่ ง ที่ ชุ ม ชนร่ ว มกั น จั ด
ตั้ ง ขึ้ น เพื่ อ เป็ น ศู น ย์ ก ลางในการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้
ผ่ า นการท�ำกิ จ กรรมร่ ว มกั บ กลุ ่ ม นั ก เรี ย น นั ก ศึ ก ษา
สถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่างๆที่เข้ามาเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก ซึ่งจะรวบรวมความรู้เกี่ยวกับเรื่อง
ราวในชุมชนบ้านปงสนุก ซึ่งสามารถรับรู้เรื่องราวและ
ความส�ำคัญของสถานทีต่ า่ งๆภายในชุมชนได้ เกิดระบบ
ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มของผู้เรียนและผู้ให้ความ
รู้ที่เป็นปราชญ์ท้องถิ่น ทั้งความรู้ และประสบการณ์
ระหว่างกลุ่มคนทั้งรุ่นเก่าและรุ่นใหม่
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านปงสนุก ท�ำการรวบรวม
องค์ ค วามรู ้ วิ เ คราะห์ แ ละจั ด ท�ำเป็ น ชุ ด ความรู ้ ต าม
เนื้อหาได้ 4 กลุ่ม ได้แก่ องค์ความรู้ด้านพุทธศิลป์ องค์
ความรูด้ า้ นประวัตศิ าสตร์ องค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาท้อง
ถิ่น และองค์ความรู้ด้านประเพณีวัฒนธรรม ที่สามารถ
ก�ำหนดรูปแบบการถ่ายทอดความรู้แต่ละชุดความรู้ ที่
เหมาะกับความสามารถและองค์ความรู้ของชุมชนได้ 4
ลักษณะ คือ 1) ถ่ายทอดผ่านบุคลากรเป็นผู้ให้ข้อมูล
2) ถ่ายทอดผ่านสื่อต่างๆ 3) ถ่ายทอดผ่านการจัดแสดง
4) ถ่ายทอดผ่านการจัดกิจกรรมต่างๆ โดยมีรูปแบบการ
ถ่ายทอดในแต่องค์ความรู้
บางโอกาสอาจจะมี ก ารจั ด กิ จ กรรม ที่ เ ป็ น การ
ท�ำนุบ�ำรุงพระศาสนา สืบสานประเพณีพิธีกรรม หรือ
บางครั้งอาจจะมีการสร้างงานพุทธศิลป์ขึ้นมาใหม่ เพื่อ
ทดแทนของใช้เดิมที่ทรุดโทรมลง เช่น การจัดการอบรม
แกะพระพุทธรูปไม้ การปั้นพระพุทธรูป การสร้างวิหาร
ภาพที่ 10-11 กิจกรรมการเรียนรู้ การปั้นพระพุทธรูป
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กิจกรรมการเรียนรู้ การบูรณะซ่อมแซมธรรมมาสน์

น้อย การซ่อมแซมงานพุทธศิลป์ เป็นต้น ซึง่ สิง่ แหล่านีถ้ อื
เป็นการสร้างแหล่งเรียนรู้ สร้างพิพิธภัณฑ์ให้มีชีวิตและ
สามารถสืบต่อองค์ความรู้ดังกล่าวต่อไปได้เป็นอย่างดี
พิพิธภัณฑ์งานศิลป์วัดปงสนุกเหนือ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดล�ำปาง ถือเป็นพิพิธภัณฑ์งานศิลป์แห่งเมืองละ
กอนได้เป็นอย่างดี พื้นที่แห่งนี้ถือเป็นห้องเรียนแห่ง
การเรียนรู้ เพื่อให้ผู้ที่สนใจเข้ามาศึกษาเรื่องราวทาง

ประวัติศาสตร์ของเมืองล�ำปางผ่านงานศิลป์ เรียนรู้วิถี
ชุมชน เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมผ่านมรดกทางวัฒนธรรม
ของชุมชน ซึ่งองค์ความรู้ต่างๆ หลังจากการเข้ามาชม
พิพิธภัณฑ์งานศิลป์แห่งเมืองละกอน จะสามารถส่งผล
ต่อการขยายผลทั้งในด้านการจัดการความรู้และการ
จัดกระบวนการเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้เหมาะสม

ลองไปลองชมพิพิธภัณฑ์

วัดศรีดอนค�ำ
อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
เรื่อง: ภูเดช แสนสา 1

ในอ�ำเภอลอง จั ง หวั ด แพร่ มี พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท ้ อ ง
ถิ่ น ที่ น ่ า สนใจหลายแห่ ง เช่ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด สะแล่ ง
พิพิธภัณฑ์โกมลผ้าโบราณ และพิพิธภัณฑ์ร้านถ่ายรูป
ฉลองศิลป์ เป็นต้น ซึ่งในบทความฉบับนี้ผู้เขียนจะน�ำ
เสนอพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีขนาดใหญ่ ได้รับการจัดการดูแลเป็น
อย่างดีและสามารถเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่ช่วงเวลา
9.00 - 17.00 น ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการเข้าชม สามารถ
เข้าติดตามความเคลื่อนไหวได้ใน www.wadseedoncome.blogspot.com หรือ Facebook : วัดศรีดอนค�ำ
หรือโทรศัพท์ติดต่อพระครูสิริวรโสภิต (พิรุณ วรปญฺโญ)
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำ 081 – 1632892 หรือนายวิจิต
มณีปญ
ั ญา ไวยาวัจกรผูด้ แู ลพิพธิ ภัณฑ์วดั ศรีดอนค�ำ 081
– 7963531 หากเข้าชมเป็นกลุ่มคณะให้ติดต่อล่วงหน้า
เพื่อทางวัดจะได้จัดเตรียมต้อนรับ
พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ ตั้งอยู่ภายในวัดศรีดอนค�ำ
ถนนจรูญลอง ต�ำบลห้วยอ้อ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ รหัส
ไปรษณีย์ 54150 วัดศรีดอนค�ำนี้เริ่มมีการก่อสร้างพระ
ธาตุศรีดอนค�ำขึ้นเป็นล�ำดับแรกใน พ.ศ.2167 แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2215 ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็นวัดหลวง
กลางเมืองลองรุน่ ที่ 3 ตัง้ แต่พญาชืน่ สมบัติ (ต้นสกุล “ชืน่
สมบัต”ิ ) เจ้าเมืองลอง ได้ยา้ ยศูนย์กลางการปกครองจาก
เหล่าเวียงบ้านนาหลวงศูนย์กลางเมืองลองรุ่นที่ 2 มาตั้ง
อยู่บ้านห้วยอ้อเมื่อ พ.ศ.2318 เรียกกันหลากหลายชื่อ
ว่า “วัดพระธาตุศรีดอนค�ำ” “วัดหลวงฮ่องอ้อ” “วัดศรี
ดอนค�ำพงอ้อ” หรือ “วัดห้วยอ้อ” เป็นวัดที่เจ้าเมืองลอง

ญาติวงศ์และขุนนางเคยใช้ประกอบพิธีกินนํ้าสัจจะ (ถือ
นํ้าพระพิพัฒน์สัตยา) และท�ำบุญ2
ด้วยเป็นวัดศูนย์กลางของเมืองลองมีเจ้าเมืองลอง
ให้การอุปถัมภ์ และเป็นที่จ�ำพรรษาของอดีตมหาครูบา
หลวงเมื อ งลองและเจ้ า คณะอ�ำเภอลองหลายรู ป จึ ง
มีโบราณวัตถุข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ จ�ำนวนมาก อัน
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ
ขึ้นในเวลาต่อมา สิ่งของที่จัดแสดงมีทั้งของดั้งเดิมที่อยู่
ภายในวัดศรีดอนค�ำ และตั้งแต่ช่วง พ.ศ.2426 เป็นต้น
มา ครูบาเจ้าอินทวิไชยอรัญวาสี เจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำ
(พ.ศ.2421-2434) และเป็ น บุ ต รของพญาประเทศ
โสหัตติ (ต้นสกุล “เมืองลอง”) เสนาบดี (พ่อเมือง) เมือง
ลอง ได้ริเริ่มเก็บโบราณวัตถุต่างๆ จากวัดร้างและวัดที่
ไม่มีพระสงฆ์จ�ำพรรษาภายในเมืองลอง มาเก็บรวบรวม
รักษาไว้ที่วัดศรีดอนค�ำ เช่น ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก)
จากวัดพระธาตุปูตั้บ (ต�ำบลทุ่งแล้ง อ�ำเภอลอง จังหวัด
แพร่) รวมถึงพระพุทธรูปโบราณและคัมภีร์ใบลานพับสา
จากวัดร้างหลายวัดภายในเมืองลอง เป็นต้น3 ประกอบ
กับเจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำแต่ละรูปก็ได้เก็บรวบรวม
โบราณวัตถุของเมืองลองตลอดมา โดยเฉพาะพระครู
เกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม) ด้วยวัตถุโบราณเก็บ
รวบรวมไว้ภายในวัดศรีดอนค�ำจ�ำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ
จึงได้จัดท�ำเป็นพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำขึ้น ปัจจุบันมี
จ�ำนวน 3 หลัง ได้แก่ อาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้
(หอพระเจ้าไม้พันองค์) อาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูป
ส�ำคัญและประวัติบูรพาจารย์ (กุฏิเมตตา) และอาคาร
พิพิธภัณฑ์ของเก่าสะสม

1 อาจารย์ประจำ�หลักสูตรวัฒนธรรมศึกษา ภาควิชาสังคมและวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่
2 ภูเดช แสนสา, ร้อยเรียงร้อยเรื่องเมืองลอง, (เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์, 2555), หน้า 48, 51 และ 174.
3 บุญชู ชุ่มเชื้อ, ตำ�นานพระธาตุวัดศรีดอนคำ� (ห้วยอ้อ) และประวัติเมืองลอง, (พระนคร : ไทยวิริยะกิจ, 2495), หน้า 19.
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ด้านหน้าอาคารหลังต่างๆ ของพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ

1. อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระเจ้ า พร้ า โต้ (หอ
พระเจ้าไม้พันองค์)
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระเจ้ า พร้ า โต้ เ ป็ น อาคาร
พิพิธภัณฑ์หลังแรกของวัด เป็นอาคารโถงชั้นเดียวท�ำ
ด้วยไม้สัก ตั้งอยู่ด้านทิศเหนือขององค์พระธาตุศรีดอน
ค�ำ (พระธาตุห้วยอ้อ) อาคารพิพิธภัณฑ์หลังนี้เมื่อ พ.ศ.
2535 พระครูเกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม) เจ้าอาวาส
วัดศรีดอนค�ำ (พ.ศ.2500 - 2548) และเจ้าคณะอ�ำเภอ
ลองรูปที่ 3 (พ.ศ.2487 – 2546) ได้ริเริ่มใช้งบของวัด
ปรับศาลาวัดท�ำเป็นห้องอาคารจัดแสดง ได้น�ำไม้แกะ
สลักและโบราณวัตถุสิ่งของต่างๆ ที่จัดเก็บไว้ภายในวัด
มาจัดแสดง โดยมีคณะกรรมวัดศรีดอนค�ำขณะนั้นเป็นผู้
ร่วมด�ำเนินการออกแบบ ที่ส�ำคัญได้แก่ อาจารย์สุวรรณ
วันแก้ว อาจารย์สุภาพ ขัตติยากุล พ่อเลี้ยงกสิณ ภุมมะ
ภูติ และร้อยต�ำรวจตรีเสวียน เจริญกาศ เป็นต้น ต่อมา
ช่วง พ.ศ.2555 อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ ประธานสภา
วัฒนธรรมอ�ำเภอลอง ได้เป็นผู้ปรับปรุงออกแบบการจัด
วางโบราณวัตถุสิ่งของดั่งปรากฏแก่สายตาผู้เข้าเยี่ยมชม
ในปัจจุบัน4

พระเจ้าพร้าโต้ท้ัง 3 องค์ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้

ปัจจุบันอาคารจัดแสดงนี้เป็นห้องโถงขนาดใหญ่
ห้องเดียว จุดเด่นของห้องคือพระเจ้าพร้าโต้ทั้ง 3 องค์
ที่ประดิษฐานบนฐานชุกชีติดผนังห้องด้านทิศตะวันตก
และพระพุทธรูปไม้นับพันองค์เรียกว่า “พระเจ้าไม้พัน
องค์” (พระเจ้าไม้ปันต๋น) จัดแสดงอยู่ติดผนังทางด้าน
ทิ ศ ตะวั น ออก ตรงระหว่ า งกลางมี ฉั ต รไม้ โ บราณชั้ น
เดียวศิลปะล้านนาปักกลางห้อง ผนังด้านข้างของห้อง
พิพิธภัณฑ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ประกอบด้วยโบราณ

4 สัมภาษณ์นายวิจิต มณีปัญญา อายุ 61 ปี ไวยาวัจกรผู้ดูแลพิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนคำ� บ้านเลขที่ 192 หมู่ที่ 7 บ้านดอนทราย ตำ�บลห้วยอ้อ
อำ�เภอลอง จังหวัดแพร่ วันที่ 23 ตุลาคม พ.ศ.2559
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พระพุทธรูปไม้ที่เรียกว่า “พระเจ้าไม้พันองค์” ภายในอาคาร
พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้

วั ต ถุ สิ่ ง ของดั ง นี้ ผนั ง ด้ า นทิ ศ เหนื อ มี ตุ ง กระด้ า งและ
เครือ่ งสูงทีเ่ คยอยูภ่ ายในวิหารหลวงของวัดหลังเก่า จารึก
อักษรธรรมล้านนาบนแผ่นไม้ของเจ้าฟ้าหลวงเมืองลาย
ข้า ที่ได้มาเป็นเจ้าฟ้าหลวงเมืองล�ำปาง ได้กัลปนาเขต
อุโบสถให้วดั ศรีดอนค�ำเมือ่ พ.ศ.2201 ตูพ้ ระพุทธรูปและ
เครื่องถ้วย ตู้พระธรรมและหีบพระธรรมโบราณ ผนัง
ด้านทิศใต้ติดกับประตูทางเข้า ประกอบด้วยตุงกระด้าง
และเครื่องสูงโบราณของวัดที่เคยอยู่ภายในวิหารหลวง
หลังเก่า หีบพระธรรมสร้างถวายวัดศรีดอนค�ำโดยพญา
ประเทศโสหัตติ เสนาบดีเมืองลอง (พ่อเมืองลอง) เมื่อ
พ.ศ.2443 และตู้จัดแสดงพระพุทธรูปไม้ของวัด
พระเจ้ า พร้ า โต้ ที่ จั ด เป็ น สิ่ ง ที่ โ ดดเด่ น ภายใน
พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ สร้างขึ้นจากไม้สักล�ำต้นเดียว
เมื่อ พ.ศ.2236 โดยการอุปถัมภ์ของเจ้าเมืองลอง ครูบา
มหาเถรเจ้าสุทธนะ เจ้าอาวาสวัดห้วยอ้อ และหมื่นชิน
ธาตุ ไวยาวัจกรวัดศรีดอนค�ำและเป็นขุนนางผู้ดูแลการ
ศาสนาเมืองลอง ในคราวที่สร้างอุโบสถวัดศรีดอนค�ำ มี
การขึ้นรูปพระพุทธรูปด้วยพร้าโต้จึงเรียกตามเครื่องมือ

พระเจ้าพร้าโต้องค์ใหญ่และแผ่นไม้จารึกของเจ้าฟ้าหลวงเมืองลายข้า

ภายในห้องพระเจ้าพร้าโต้และระฆังท�ำจากลูกระเบิดอยู่ภายนอกด้าน
หน้าอาคาร

ที่ใช้ในการสร้าง เดิมมีจ�ำนวน 5 องค์ องค์ใหญ่สุดหน้า
ตักกว้าง 75 เซนติเมตร ฐานกว้าง 74 เซนติเมตร ความ
สูงขององค์พระรวมแท่นฐาน 3.84 เมตร องค์รองลง
มามีขนาดหน้าตักกว้าง 33 เซนติเมตร ฐานกว้าง 34
เซนติเมตร ความสูงขององค์พระรวมแท่นฐาน 1.12
เมตร เดิมพระเจ้าพร้าโต้ทั้ง 5 องค์ประดิษฐานภายใน
อุโบสถที่อยู่ด้านทิศใต้คู่กับวิหารหลวง ภายหลังได้รื้อ
อุโบสถหลังนี้เมื่อ พ.ศ.2477 จึงอัญเชิญมาประดิษฐาน
ไว้บนวิหารหลวง (ต่อมาได้ผูกพัทธสีมาวิหารหลวงหลัง
นี้เป็นอุโบสถที่ใช้สืบมาจนถึงปัจจุบัน)
จากเดิมมีพระเจ้าพร้าโต้ 5 องค์ที่สร้างขึ้นตามคติ
พระพุทธเจ้า 5 องค์ในภัทรกัปนี้ ปัจจุบันเหลือพระเจ้า
พร้าโต้ที่ประดิษฐานเป็นประธานภายในห้องพิพิธภัณฑ์
เพียงจ�ำนวน 3 องค์ ได้แก่องค์ขนาดใหญ่ 1 องค์และ
องค์ขนาดรองอีก 2 องค์ (ได้อัญเชิญพระเจ้าพร้าโต้
องค์รอง 1 องค์ที่เคยมอบให้พิพิธภัณฑ์วัดหลวง อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดแพร่ เมื่อ พ.ศ.2522 กลับมาจัดแสดงไว้
พิพิธภัณฑ์วัดศรีดอนค�ำ เมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ.2559)
ส่วนองค์ขนาดเล็กอีก 2 องค์ องค์หนึง่ ได้น�ำไปจัดแสดงที่
หอค�ำภายในอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง (ไร่แม่

ร่มพยอม 31

ฟ้าหลวง) อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ส่วนอีกองค์ถูก
โจรกรรมไปไม่สามารถติดตามหาได้จนถึงปัจจุบัน5 ส่วน
ด้านหน้าซ้ายมือของประตูทางเข้าพิพิธภัณฑ์หลังแรก มี
ระฆังท�ำจากลูกระเบิดสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 น�ำมา
ถวายวัดศรีดอนค�ำโดยนายมา นางซอน สุภาแก้ว บ้าน
ดอนทราย เพื่ออุทิศกุศลให้กับนายชุม สุภาแก้ว ผู้เยี่ยม
ชมสามารถตีระฆังดัดแปลงจากระเบิดลูกนี้ได้
2. อาคารพิพิธภัณฑ์พระพุ ทธรู ปส�ำคัญและ
ประวัติบูรพาจารย์ (กุฏิเมตตา)
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์พระพุทธรูป ส�ำคัญ และประวัติ
บูรพาจารย์ หรือเรียกแบบล�ำลองว่า “กุฏิเมตตา” ตั้ง
อยู่ด้านทิศตะวันตกของอาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้า
โต้ เป็นอาคารพิพิธภัณฑ์หลังที่ 2 ของวัดศรีดอนค�ำ ได้
ปรับปรุงกุฏิของพระครูเกษมรัตนคุณ (แก้ว เขมธมฺโม)
อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำที่มรณภาพไปแล้วท�ำเป็น
ห้องอาคารจัดแสดง เริ่มปรับปรุงกุฏิเมตตาเป็นห้องจัด
แสดงเมื่อ พ.ศ.2557 และใน พ.ศ.2558 พลต�ำรวจตรี
พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ รองผู้บัญชาการต�ำรวจภูธร
ภาค 7 และคณะศรัทธาวัดศรีดอนค�ำ ได้ทอดกฐินถวาย
จ�ำนวนเงิน 2,000,000 บาท จึงใช้มาเป็นงบประมาณใน
การจัดท�ำห้องจัดแสดงทั้งหมด 1,700,000 บาท ด�ำเนิน
การประมาณ 4 เดือนโดยอาจารย์โกมล พานิชพันธ์
ประธานสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอลองเป็นผู้ออกแบบ และ
มีอาจารย์และนักศึกษาสาขาศิลปะไทย ภาควิชาศิลปะ
ไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ช่วยมา
จัดท�ำทะเบียนโบราณวัตถุ โบราณวัตถุที่โดดเด่นของ
อาคารหลังนี้ได้แก่ ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก) พระพุทธ
รูปบุทองค�ำและบุเงิน พระพุทธรูปแก้ว พระพุทธรูป
ทรงเครื่องแบบเชียงตุง พระพุทธรูปหล่อสัมฤทธิ์ขนาด
ใหญ่ จิตรกรรมโบราณภายในกรอบกระจกของพระ
ธาตุประจ�ำปีเกิด 12 รูปภาพ และดาบเหล็กลอง ซึ่ง
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปส�ำคัญและประวัติ
บูรพาจารย์ ได้จัดแบ่งห้องจัดแสดงออกเป็นจ�ำนวน 3
ห้อง
ห้องแรก จัดแสดงวัตถุมงคลของวัดศรีดอนค�ำที่
ได้จัดสร้างขึ้นรุ่นต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เช่น
พระยอดธง จัดสร้างโดยพระครูเกษมรัตนคุณ เหรียญ

ห้องแรกจัดแสดงจิตรกรรมพระธาตุประจ�ำปีเกิด
และวัตถุมงคลของวัดศรีดอนค�ำ

พระครูจันทรังสี (ครูบาจันทรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรี
ดอนค�ำ สร้าง พ.ศ.2543 พระเจ้าพร้าโต้เนื้อผงดินพระ
ธาตุศรีดอนค�ำ สร้าง พ.ศ.2545 พระเจ้าพร้าโต้พิมพ์ใบ
โพธิ์ สร้าง พ.ศ.2545 เหรียญพระครูเกษมรัตนคุณ อดีต
เจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำ สร้าง พ.ศ.2545 พระเจ้าพร้าโต้
เนื้อทองแดง สร้าง พ.ศ.2550 และพระเจ้าพร้าโต้เนื้อ
แผ่นทองจังโกหุ้มพระธาตุศรีดอนค�ำ สร้าง พ.ศ.2550
เป็นต้น ผู้เข้าชมสามารถเช่าบูชากลับบ้านได้ นอกจาก
วั ต ถุ ม งคลของทางวั ด ศรี ด อนค�ำ ยั ง มี ก รอบกระจก
รูปภาพจิตรกรรมโบราณของพระธาตุประจ�ำปีเกิดทั้ง
12 องค์จัดแสดงไว้ผนังด้านซ้ายมือของห้องแรก ที่ถือ
เป็นจุดเด่นของห้องแรกนี้
ห้องที่ 2 กั้นจัดแบ่งออกเป็น 2 ห้องย่อย ห้องด้าน
หน้าจัดแสดงรูปหล่อพระประจ�ำวันเกิด ประวัติอดีตเจ้า
อาวาสและรายนามเจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน เหรียญเงินและธนบัตรโบราณยุคสมัย

5 ภูเดช แสนสา (บรรณาธิการ), เมืองลอง, (เชียงราย : ล้อล้านนา, 2555), หน้า 84.
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จัดแสดงพระพุทธรูปขนาดใหญ่และพระพุทธรูป
แกะสลักจากงาช้าง

ต่างๆ ที่พระครูเกษมรัตนคุณได้เก็บสะสมไว้ โดยเฉพาะ
ฆ้องกบ (กลองมโหระทึก) ของวัดศรีดอนค�ำที่ครูบาเจ้า
อินทวิไชยอรัญวาสีได้น�ำมาเก็บรักษาไว้เมื่อ พ.ศ.2426
ถือว่าเป็นจุดเด่นของห้องที่ 2 ส่วนห้องด้านในเดิมเป็น
ห้ อ งนอนของพระครู เ กษมรั ต นคุ ณ ทางวั ด ได้ รั ก ษา
อั ฐ บริ ข ารข้ า วของเครื่ อ งใช้ ต ่ า งๆ ของพระครู เ กษม
รัตนคุณไว้ดังสภาพเดิมเหมือนเมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ เพื่อ
ให้ลูกศิษย์ศรัทธาและผู้เข้าเยี่ยมชม ได้สัมผัสถึงจริยวัตร
ของอดีตเจ้าอาวาสของวัดศรีดอนค�ำและอดีตเจ้าคณะ
อ�ำเภอลอง
ห้องที่ 3 เป็นห้องโถงใหญ่มีคั่นด้วยห้องกระจกรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้าจัดแสดงพระพุทธรูปส�ำคัญขนาดใหญ่อยู่
ตรงกลางจ�ำนวน 3 องค์และพระพุทธรูปงาช้างจ�ำนวน
14 องค์ สามารถเดินเวียนชมห้องกระจกที่ติดฝาผนัง
จนวนรอบได้ ภายในห้องจัดแสดงที่ 3 นี้ ประกอบด้วยที่
ส�ำคัญได้แก่ พระเจ้าแก้ว หรือพระพุทธรูปแกะสลักจาก
หินสีต่างๆ โดยพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแก้วสีขาว
ที่เรียกว่า “พระเจ้าแก้วเมืองลอง” หรือ “พระแก้วนํ้า
หาย” หรือ “พระแก้วดอนค�ำ” ถือเป็นพระพุทธรูปแก้ว

จัดแสดงพระพุทธรูปบุทองค�ำบุเงิน
และพระพุทธรูปจากเมืองนครเชียงตุง

องค์ส�ำคัญประจ�ำเมืองลองมาแต่โบราณ มีประเพณีสรง
นํ้าพระเจ้าแก้วช่วงวันปากปีหรือวันที่ 17 เดือนเมษายน
เป็นประจ�ำทุกปี พระพุทธรูปบุทองค�ำจ�ำนวน 3 องค์
พระพุทธรูปบุเงินจ�ำนวน 333 องค์ ดาบเหล็กลองหุ้ม
เงิน พระพุทธรูปทรงเครือ่ งจากอ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
พระสังกัจจายน์หล่อส�ำริด
มีตู้กระจกจัดแสดงเครื่องถ้วยเครื่องเคลือบต่างๆ
ที่เป็นข้าวของเครื่องใช้ของพระครูจันทรังสี (ครูบาจัน
ทรังสี) อดีตเจ้าอาวาสวัดศรีดอนค�ำและอดีตเจ้าคณะ
แขวงเมืองลองรูปที่ 2 (พ.ศ.2470 – 2487) ถัดมาเป็น
ห้องกระจกจัดแสดงพระพุทธรูปโบราณองค์ต่างๆ ที่
อดีตครูบาเจ้าอินทวิไชยอรัญวาสีได้อัญเชิญจากวัดร้าง
ในอ�ำเภอลองมาเก็บรักษาไว้ตั้งแต่ พ.ศ.2426 พระพุทธ
รูปทรงเครื่องแบบเชียงตุง ที่มีพระเศียรท�ำจากกะลา
มะพร้าว ฐานท�ำจากดินเผา และพระพุทธรูปศิลปะ
พม่าประดิษฐานภายในซุ้ม ได้อัญเชิญมาจากเมืองนคร
เชียงตุง (ปัจจุบันอยู่ในรัฐฉาน ประเทศสาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมา)
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จัดแสดงกลองโบราณและรูปภาพเก่าของเมืองลอง

3. อาคารพิพิธภัณฑ์ของเก่าสะสม
อาคารพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ข องเก่ า สะสม เป็ น อาคาร
พิพิธภัณฑ์จัดแสดงหลังล่าสุด ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันตก
เฉียงใต้ของอาคารพิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ (หอพระเจ้า
ไม้พนั องค์) และอาคารพิพธิ ภัณฑ์พระพุทธรูปส�ำคัญและ
ประวัติบูรพาจารย์ (กุฏิเมตตา) จัดแสดงโบราณวัตถุ
และข้าวของเครื่องใช้ของชาวเมืองลองในอดีต อาคาร
จัดแสดงนี้ได้ปรับชั้นล่างของศาลาการเปรียญวัดที่มีมา
แต่เดิม เริ่มด�ำเนินการปรับปรุงเมื่อ พ.ศ.2554 และเปิด
ให้เข้าชมได้ตั้งแต่วันที่ 6 เมษายน พ.ศ.2559 โดยได้รับ
งบประมาณการปรับปรุงจ�ำนวน 785,000 บาทจากกอง
บุญหมื่นฟ้า ของพระอาจารย์ไวรุศมุณี องค์อารยะปภาช
(ปัจจุบันคือพระลามะจื้อไห่รินโปเช่) มีคณะกรรมการ
ด�ำเนินการจัดท�ำที่ส�ำคัญประกอบด้วยอาจารย์ส่ง ค้าไม้
อาจารย์อินสม หลีวัฒนานุกุล นายวิจิต มณีปัญญา และ
อาจารย์โกมล พานิชพันธ์ เป็นผู้ออกแบบการจัดแสดง
โบราณวัตถุสิ่งของทั้งหมด
ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ของเก่าสะสมจัดแบ่งออก
เป็น 2 ห้อง ห้องแรกเป็นจุดลงทะเบียนเข้าเยี่ยมชม

จัดแสดงป้ายชื่อวัดเก่าและรูปภาพเก่าของวัดศรีดอนค�ำ
และรูปภาพของพระอาจารย์ไวรุศมุณี องค์อารยะปภาช
ผู้อุปถัมภ์อาคารจัดแสดงหลังนี้
ห้องที่ 2 เป็นห้องโถงใหญ่ ห้องนีผ้ เู้ ข้าชมจะได้สมั ผัส
ถึงกลิ่นอายวิถีชีวิตของชาวเมืองลองในอดีตที่ผ่านมา
เริ่มตั้งแต่มุมลองยิ้ม มีรูปภาพของคนเมืองลองยิ้มและ
มีช่องกระจกให้ถ่ายรูปยิ้มส�ำหรับผู้มาเข้าชม นอกจากนี้
ยังมีการจัดวางของจัดแสดงเรียงรายตามผนังและแทรก
ด้วยตู้จัดแสดง สามารถจัดจ�ำแนกของที่จัดแสดงได้ 9
กลุ่มใหญ่ ได้แก่
(1) เครื่องประดับสถาปัตยกรรมและข้าวของเครื่อง
ใช้ของวัดศรีดอนค�ำ เช่น ดาวเพดานประดับแก้วจืน แป้น
นํา้ ย้อยประดับแก้วจืน กลีบบัวหัวเสาประดับแก้วจืน เสา
ไม้ศาลาหลังเก่าขนาด 1 คนโอบ ประติมากรรมปูนปั้น
แท่นธรรม (ธรรมาสน์) สุ่มดอก ฉัตรโลหะเก่าของพระ
ธาตุศรีดอนค�ำ เครื่องสูง และผ้าพระบฏภาพจิตรกรรม
เรื่องพระเวสสันดรจ�ำนวน 16 ผืน เป็นต้น
(2) พระพุทธรูปและพระพิมพ์ของวัดศรีดอนค�ำ
(3) เครื่องดนตรี เช่น กลองเส้งจ�ำนวน 6 ลูก กลอง

34 ร่มพยอม

ผ้าพระบฏเรื่องพระเวสสันดร ดาวเพดาน และ
แป้นนํ้าย้อยประดับแก้วจืน

แอว 2 ลูก กลองมองเซิง กลองสิ้งหม้อง กลองต๊อบ ฉาบ
และฆ้อง เป็นต้น
(4) เครื่ องใช้ เช่ น ไห ถ้ว ยเคลือบ เครื่องแก้ว
เครื่องทองเหลือง เครื่องจักสาน และเครื่องปั้นดินเผา
ต่างๆ จักรยานคันแรกของอ�ำเภอลอง และใบอนุญาต
ขับขี่จักรยาน 2 ล้อตลอดชีพ พ.ศ.2502 ของพ่อเลี้ยง
แสวง เชาวรัตน์ เจ้าของโรงเลื่อยจักรไทยเจริญผล บ้าน
ปิน วิทยุ พ.ศ.2490 โทรทัศน์ขาวด�ำ พิมพ์ดีด และแผ่น
เสียง เป็นต้น
(5) อาวุธโบราณท�ำจากเหล็กลอง เช่น ง้าว หอกขอ
หอก ดาบ และปืนท�ำจากเหล็กลองของสล่าน้อย ค้าไม้
ช่างท�ำปืนฝีมือดีของเมืองลอง เป็นต้น
(6) ชุดรูปภาพเก่าของเมืองลอง ได้แก่ รูปพ่อเฒ่า
หนานปัญญาเถิง โลหะ บุตรชายพญาขัณฑสีมาโลหะกิจ
(เจ้าหนานคันธิยะ โลหะ) เจ้าเมืองลองคนสุดท้าย (พ.ศ.
2435 - 2445) ชุดรูปภาพของวัดศรีดอนค�ำ ชุดรูปภาพ
งานศพ ชุดรูปภาพพ่อค้าผูบ้ กุ เบิกกิจการในตลาดห้วยอ้อ
ยุคหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ช่วง พ.ศ.2488 - 2520 เช่น

เจ้าของร้านขายของช�ำ เจ้าของร้านสมศักดิ์โอสถ นาย
ฉลอง นางบัวไข พานิชพันธ์ เจ้าของร้านถ่ายรูปฉลอง
ศิลป์ เจ้าของร้านซ่อมจักรยาน เป็นต้น นายชื่น วงศ์แสน
ศรี นายแพทย์ประจ�ำต�ำบลห้วยอ้อ ภาพนางสาวเมือง
ลองและนางสาวแพร่ที่เป็นชาวเมืองลอง เช่น นางสาว
มารศรี หม่องนันท์ (ภายหลังใช้นามสกุลเสนาธรรมตาม
สามี) นางสาวแพร่ ประจ�ำปี 2499 บ้านห้วยอ้อ นางสาว
นันทิยา ศักดิ์วิรัช รองนางสาวแพร่ บ้านห้วยอ้อ และ
นางสาวศรีนวล ไชยแก้ว เทพีเชียงชื่น (นางสาวเมือง
ลอง) ประจ�ำปี 2517 บ้านห้วยอ้อ
(7) ของแปลก เช่น โถดองลูกกรอกหมูมีหัวเหมือน
ช้าง พ.ศ.2478
(8) เอกสารโบราณ เช่น ลานก้อมต�ำรายา พับสา
ยันต์คาถาโหราศาสตร์ และสมุดบันทึกด้วยอักษรธรรม
ล้านนา (ตัวเมือง) เป็นต้น
(9) ตีนจกเมืองลองและผ้าทอเมืองลอง เช่น ผ้าซิ่น
ตีนจกเมืองลองโบราณลวดลายต่างๆ ผ้าหลบและผ้าเช็ด
รวมถึงอุปกรณ์ทอผ้า เป็นต้น
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จัดแสดงข้าวของเครื่องใช้ในวิถีชีวิตประจ�ำวันของ
ชาวเมืองลองในอดีต

พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด ศรี ด อนค�ำทั้ ง 3 หลั ง ทั้ ง อาคาร
พิพิธภัณฑ์พระเจ้าพร้าโต้ (หอพระเจ้าไม้พันองค์) อาคาร
พิพธิ ภัณฑ์พระพุทธรูปส�ำคัญและประวัตบิ รู พาจารย์ (กุฏิ
เมตตา) และอาคารพิพิธภัณฑ์ของเก่าสะสม ได้สะท้อน
ถึงความรักความหวงแหนมรดกทางวัฒนธรรมของชาว
เมืองลองที่มีสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นผ่านวัตถุส่ิงของที่
ห่อหุม้ ไว้ดว้ ยประวัตเิ รือ่ งราวต่างๆ สามารถสะท้อนความ
เป็นตัวตนของคนเมืองลองในอดีตทีส่ ง่ ต่อมาจนถึงคนรุน่
ปัจจุบันผ่านวัตถุสิ่งของเป็นตัวเอกในการด�ำเนินเรื่อง จึง
เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านพื้นถิ่นอีกแห่งหนึ่ง ที่กล่าวได้ว่า
สามารถน�ำเสนอผ่านลูกเล่นสมัยใหม่พองามไม่น่าเบื่อ
ผสานกับโบราณวัตถุข้าวของเก่าๆ ได้อย่างลงตัวไม่ขัด
เขิน หากมีโอกาสได้ผ่านมาจึงใคร่ขอเชิญชวน “ลองไป
(เมือง)ลอง” และ “ลองไปลองชม” พิพิธภัณฑ์วัดศรี
ดอนค�ำ อ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่ ไม่ลองไม่รู้
หมายเหตุ : ขอขอบคุ ณ รู ป ภาพพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ วั ด
ศรี ด อนค�ำจากนายพั ฒ น์ อาริ น ทร์ เลขานุ ก ารสภา
วัฒนธรรมอ�ำเภอลอง จังหวัดแพร่
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รุ่งเรืองและหลากหลายทางวัฒนธรรมของผู้คน กว่าจะ
ได้ผ้าผืนงามแต่ละผืน มีการทดลองนับครั้งไม่ถ้วนกับพืช
หลายร้อยชนิดเพื่อให้ได้สีย้อมที่ถูกใจและติดทนนาน ผู้
หญิงได้ถูกก�ำหนดให้ท�ำหน้าที่ในการทอผ้าเพื่อใช้ในชีวิต
ประจ�ำวันส�ำหรับตนเองและครอบครัว นับตั้งแต่แรก
เกิด ผ่านวัยเด็ก สู่วัยรุ่นก่อนแต่งงาน ในช่วงวัยเหล่านี้
ผู้หญิงจะได้รับการอบรมเลี้ยงดู เรียนรู้และฝึกหัดการ
ทอผ้าจากสถาบันครอบครัวทีม่ แี ม่ ยายและญาติผใู้ หญ่ที่
เป็นผู้หญิงคอยสั่งสอนการปฏิบัติหน้าที่ของกุลสตรี งาน
1 ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ

บ้าน งานเรือนและการทอผ้า โดยเด็กหญิงจะเริ่มฝึกหัด
ทอผ้าชิ้นเล็ก ได้แก่ ถุงย่าม ผ้าเช็ดน้อย ฯลฯ จากผ้า
พื้นที่ใช้เทคนิคการขัดสานธรรมดาสู่เทคนิคการทอแบบ
จก มัดหมี่ ยกดอก มุก ขิด เกาะล้วง ฯลฯ ที่ยุ่งยากและ
ซับซ้อนขึ้นตามล�ำดับ ในระหว่างการทอผ้านั้นสองมือ
สองเท้า สายตาและหนึ่งสมอง ต้อง มีการประสานและ
สอดรับกันอย่างลงตัว จึงจะออกมาเป็นผืนผ้าที่งดงาม
ผ้าโบราณที่ตกทอดสืบต่อกันมา มีการใช้เทคนิคตกแต่ง
ผืนผ้าอย่างหลากหลาย งดงาม และเป็นเอกลักษณ์ จาก
การทอผ้าเพื่อตนเองและใช้ในครัวเรือน พัฒนามาเป็น
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ผ้าพระบฏที่เปื่อยและฉีกขาดเนื่องความชื้นจากการเก็บรักษาอย่างไม่ถูกต้อง

สินค้าที่สร้างรายได้ให้กับตนเอง ครอบครัว และชุมชน
ผ้าทอจึงไม่ได้ มีความส�ำคัญเพียงแค่เป็นหนึ่งในปัจจัยสี่
ที่จ�ำเป็นของมนุษย์เท่านั้น แต่ผ้าทอยังมีบทบาทส�ำคัญ
ต่อระบบเศรษฐกิจอีกด้วย
ความรู้เรื่องผ้าได้รับการสั่งสมถ่ายทอดมาหลาย
ศตวรรษ ผ้าแต่ละผืนต่างแฝงคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ตั้งแต่เริ่มสาวเส้นฝ้ายหรือไหมเส้นแรก แม้ว่า
ผู้คนทั้งหลายจะมีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่แตกต่างกัน
แต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันนั่นคือวัฒนธรรมการใช้และ
การทอผ้า ดังค�ำกล่าวที่ว่า มนุษย์ไม่ได้ถักทอแค่ผ้า หาก
ทอชีวิตไปด้วย ผืนผ้า จึงไม่ใช่เป็นเพียงของใช้หรือเครื่อง
นุ่งห่ม แต่เปรียบดังผืนชีวิตหลากหลายเผ่าพันธุ์ที่ร่วมถัก
ทอกันบนผืนแผ่นดิน สะท้อนถึงความเกี่ยวโยงสัมพันธ์
กันทั้งทางด้านศิลปะ เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม ความ
เชื่อ และความศรัทธาของผู้ทอ
ดังนั้นในปัจจุบัน ผ้าโบราณจึงเป็นสิ่งที่น่าสนใจและ
ได้รับการศึกษาอย่างแพร่หลาย เป็นที่ต้องการของเหล่า
นักสะสม และนักวิชาการผู้สนใจในสุนทรียศาสตร์แห่ง
เส้นใยและความเชื่อมโยงแห่งวัฒนธรรม การค้าของ
แต่ละชาติพันธุ์ มีการสะสมและจัดแสดงผ้าโบราณอยู่
ทั่วไป แต่อย่างไรก็ดี ผ้าโบราณมีคุณสมบัติที่แตกต่าง
จากโบราณวัตถุ ศิลปวัตถุชนิดอื่น เนื่องจากเป็นอินทรีย
วัตถุที่เสื่อมสภาพได้ง่าย การดูแล จัดเก็บรักษาและจัด
แสดงผ้าโบราณจึงมีขั้นตอนเฉพาะที่ประณีตซับซ้อน
ละเอียดลออ

ผ้าพระบฏที่เส้นใยถูกท�ำลาย เปื่อย ฉีกขาดและมี
ร่องรอยการกัดกินของแมลง

ผ้าโบราณที่มีรอยหนูกัดเป็นรูขนาดใหญ่

ภาพการเจริญเติบโตของเชื้อราบนผ้าโบราณ
(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ)

38 ร่มพยอม
ปั จจั ย ที่ มี ผ ลต่ อ การเสื่ อ มสภาพของผ้ า
โบราณ
ผ้าโบราณเป็นอินทรียวัตถุจึงเสื่อมสภาพได้ง่ายเมื่อ
ได้รับผลกระทบจากปัจจัยต่างๆ อันเป็นสาเหตุให้เกิด
การช�ำรุดและเสื่อมสภาพของผ้าโบราณ ซึ่ง มีปัจจัย
หลักๆอยู่ 2 ประการ คือ

โรงงานอุตสาหกรรม บนเขาหรือใกล้ทะเล ต�ำแหน่งที่ตั้ง
และลักษณะตัวอาคาร การจัดวางต�ำแหน่งของตู้จัด
แสดง ความหนาของผนังอาคาร วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง
และระบบการไหลเวี ย นอากาศภายในอาคาร ฯลฯ
ปัจจัยต่างๆ เหล่านี้ล้วนเป็นความเสี่ยงต่อผ้าโบราณที่
ภัณฑารักษ์และนักสะสมพึงระวัง เนื่องจากผ้าเป็นวัตถุ
1. ปั จ จั ย ภายใน ได้ แ ก่ ความเสื่ อ มที่ เ กิ ด จาก อินทรีย์เหมือนกับตัวเรา เราอยู่แบบไหนสบาย ผ้าก็
คุณสมบัติของวัสดุและกรรมวิธีในการผลิตผ้าโบราณ ต้องอยู่แบบนั้นด้วย ในที่นี้จึงจะแบ่งหัวข้อการควบคุม
นั้นๆ เช่น การฟอกเส้นใยให้ขาวแล้วน�ำไปย้อมสีก่อน สภาวะแวดล้อมต่างๆ ออกเป็น 2 หัวข้อหลักใหญ่ๆ
น�ำมาทอเป็นผืนผ้า และสารประกอบประเภทเกลือของ นั่นคือ การควบคุมความชื้นสัมพัทธ์ และการควบคุม
โลหะที่ผสมอยู่ในสีย้อม เพื่อช่วยให้สีย้อมติดผ้าได้ดีขึ้น อุณหภูมิและแสงสว่าง
การควบคุมความชืน้ สัมพัทธ์ เป็นสิง่ หนึง่ ทีจ่ �ำเป็นใน
ในช่วงราวคริสต์ศตวรรษที่ 19 ที่มีการเพิ่มนํ้าหนักของ
ผ้าไหมด้วยการเติมเกลือของโลหะ ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไป การจัดแสดงและเก็บรักษาผ้าโบราณ ในการช่วยป้องกัน
การช�ำรุดและเสื่อมสภาพ โดยความชื้นสัมพัทธ์ที่เหมาะ
สารเหล่านี้ก็ท�ำให้เส้นใยเสื่อมสภาพและผ้าขาดเป็นรู
2. ปัจจัยภายนอก ได้แก่ สภาวะแวดล้อมโดย สม ภายในห้องจัดเก็บและห้องจัดแสดงผ้าโบราณ คือ
รอบบริเวณที่โบราณวัตถุนั้นๆ จัดแสดงหรือเก็บรักษา 50-65 เปอร์เซ็นต์ หรือเป็นสถานที่ท่ีถ่ายเทอากาศได้ดี
อยู่ ได้แก่ ความชื้น อุณหภูมิ แสงสว่าง แมลง จุลินทรีย์ หากความชื้นในอากาศน้อยเกินไปผ้าโบราณก็จะกรอบ
ฝุ่นละออง ฯลฯวัสดุที่ใช้ในการจัดแสดง แท่นฐาน และ แห้ง และเปราะได้ แต่หากอากาศไม่หมุนเวียนความชื้น
อุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนอุบัติภัยต่างๆ เช่น อุทกภัย อัคคี ก็จะสะสมเกิดเป็นเชื้อรา ทิ้งร่องรอยสกปรกลงในเนื้อผ้า
ภัย รวมทัง้ ภัยจากมนุษย์ ได้แก่ การสัมผัสจับต้อง เป็นต้น ซึ่งก�ำจัดออกได้ยากอีกด้วย
หากพบเชื้อราเจริญเติบโตในผ้าโบราณผืนใดก็ตาม
ปัญหาทีเ่ กิดจากปัจจัยภายในนัน้ อาจเป็นสิง่ ทีแ่ ก้ไข
ได้ยาก เนื่องจากเกิดจากวัสดุและขั้นตอนการผลิตมา ต้องแยกผ้าโบราณชิ้นนั้นออกมา ท�ำการอนุรักษ์โดย
ตั้งแต่แรก เมื่อผ้าเกิดการช�ำรุดก็ท�ำการซ่อมแซมให้มี การใช้ส�ำลีชุบเอทิลแอลกอฮอล์ 70% เช็ดคราบราออก
ความแข็งแรงขึ้น โดยเลือกวัสดุที่ไม่ท�ำให้ผ้าเสียหาย แต่ต้องทดสอบให้แน่ใจว่าไม่ท�ำให้ผ้าโบราณเปลี่ยนสี
เพิ่ม และควรซ่อมแซมโดยผู้มีประสบการณ์ ส่วนการ นอกจากนี้ ค วามชื้ น ในอากาศยั ง เป็ น สาเหตุ ที่ ท�ำให้ มี
จะดูแลรักษาผ้าโบราณเพื่อชะลอเวลาการเสื่อมสภาพ แมลงมาดูดความชื้นอีกด้วย การเก็บผ้าในที่ชื้นจึงมักมี
นั้น กระท�ำได้ด้วยการควบคุมปัจจัยภายนอกให้อยู่ใน ปัญหาเรื่องแมลงตามมา
นอกจากนี้ ความชื้นในอากาศยังอาจรวมตัวกับ
สภาพเหมาะสม ซึ่งก็คือการควบคุมสภาวะแวดล้อม
มลพิษในอากาศได้ด้วย ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ท�ำให้ผ้า
ต่างๆ นั่นเอง
โบราณเสื่อมสภาพ เช่น ความชื้นในอากาศรวมตัวกับ
การจัดการสภาวะแวดล้อม
ไฮโดรเจนซัลไฟด์ จะเปลี่ยนสภาพเป็นกรด อันเป็น
การจัดการสภาวะแวดล้อมในห้องที่ใช้เก็บรักษา ตัวการท�ำลายทั้งเส้นใยผ้าทุกชนิด โดยเฉพาะเส้นใย
และจั ด แสดงผ้ า โบราณ มี ค วามส�ำคั ญ มาก เพราะ โลหะประเภทดิ้นเงินดิ้นทอง จะท�ำให้ เส้นใยโลหะหมอง
สาเหตุการช�ำรุดและเสื่อมสภาพของผ้าโบราณส่วนใหญ่ คลํ้าหรือเปลี่ยนเป็นสีด�ำ
มาจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสม โดยเฉพาะการ
อย่างไรก็ดี ภายในห้องแต่ละห้องมักมีค่าอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ที่มีผลมาจากหลาย และความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ไ ม่ ส ม�่ ำ เสมอกั น แต่ ล ะจุ ด จะ
สาเหตุรวมกัน คือ แสงอาทิตย์ อุณหภูมิ ปริมาณฝน มีค่าที่แตกต่างกัน และมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ความชื้น รวมถึงสภาพภูมิประเทศที่ตั้งของพิพิธภัณฑ์ ขึ้นอยู่กับสภาพแวดล้อมและฤดูกาล ดังนั้นจึงควรมี
เช่น อยู่ในเขตอุตสาหกรรม ความร้อนและมลภาวะจาก การวัดและบันทึกข้อมูลค่าอุณหภูมิและความชื้น เป็น
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เครื่องเทอร์โมไฮโกรมิเตอร์ และเครื่องบันทึกอุณหภูมิและความชื้น ที่ใช้ในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ

ระยะๆ เพื่อเป็นข้อมูลในการอนุรักษ์และออกแบบการ
จัดแสดง โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวัดค่าความชื้นสัมพัทธ์
และอุณหภูมิที่เป็นที่นิยมในปัจจุบันคือ เครื่องเทอร์โม
ไฮโกรมิเตอร์ (thermo hygrometer) ซึ่งสามารถอ่าน
ค่าความชืน้ สัมพัทธ์และอุณหภูมไิ ด้บนจอภาพซึง่ สะดวก
ต่อผู้ใช้งาน และอาจใช้ร่วมกับเครื่องบันทึกอุณหภูมิและ
ความชื้น (Temperature And Humidity Recorder)
เพื่อท�ำการบันทึกข้อมูลอุณหภูมิและความชื้นในแต่ละ
จุด เช่น ติดตั้งตามตู้จัดแสดงผ้าโบราณเป็นต้น
ค่ า ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ กั บ อุ ณ หภู มิ มี ค วามสั ม พั น ธ์
กันในสภาวะอากาศแบบปิด คือถ้าความชื้นสัมพัทธ์
เพิ่ ม ขึ้ น อุ ณ หภู มิ จ ะลดลง ในขณะที่ ค วามชื้ น สั ม พั ท ธ์
ลดลง อุ ณ หภู มิ จ ะเพิ่ ม ขึ้ น ด้ ว ยเหตุ นี้ ถ ้ า จะควบคุ ม
ความชื้ น สั ม พั ท ธ์ ภ ายในห้ อ งก็ จ�ำเป็ น ต้ อ งควบคุ ม
อุ ณ ห ภู มิ ด ้ ว ย ดั ง นั้ น วิ ธี ห นึ่ ง ใ น ก า ร ค ว บ คุ ม
ความชื้นสัมพัทธ์คือ การติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ซึ่ง
ช่วยในการควบคุมอุณหภูมิและความชื้นได้ดี อาจต้อง
ใช้งบประมาณที่สูง แต่ก็เป็นวิธีที่ดีและสะดวก แต่ทั้งนี้
เมื่อติดตั้งเครื่องปรับอากาศแล้ว ต้องเปิดเครื่องตลอด
เวลา เพราะหากเปิดและปิด จะท�ำให้อากาศในห้อง
เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่คงที่ แต่ไม่ควรจะปรับอุณหภูมิ
ให้ต�่ำมากเกินไป ควรอยู่ในระดับ 22-25 องศาเซลเซียส

เพราะความชืน้ อาจเกิดการควบแน่นกลายเป็นละอองนํา้
เกาะที่ผิวผ้าโบราณ เป็นสาเหตุสู่ความเสื่อมสภาพจาก
จุลินทรีย์และเชื้อรา เป็นอันตรายต่อวัตถุยิ่งกว่าการไม่
ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
นอกจากเครื่ อ งปรั บ อากาศแล้ ว ยั ง สามารถ
ติ ด ตั้ ง เครื่ อ งควบคุ ม ความชื้ น เพื่ อ ควบคุ ม ปริ ม าณ
ความชืน้ สัมพัทธ์ให้เหมาะสม โดยเครือ่ งควบคุมความชืน้
มีหลายรุ่นให้เลือกใช้ แต่ต้องค�ำนึงถึงความเหมาะสม
ของปริ ม าตรภายในห้ อ ง ในกรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถติ ด ตั้ ง
เครื่องปรับอากาศและเครื่องควบคุมความชื้นในห้อง
จัดแสดงได้ อาจใช้สารดูดความชื้น (ซิลิกาเจล) ซึ่งเป็น
สารสังเคราะห์ที่สกัดจากทรายขาวและกรดก�ำมะถัน
ซิลิกาเจล เป็นสารที่มีคุณสมบัติดูดและคายความชื้น
ได้ดี มีหลายรูปทรงและขนาด มีทั้งแบบมีสีและใสไม่มี
สี ในกรณีโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ จะนิยมใช้ซิลิกาเจล
แบบมีสี เพราะสังเกตได้ง่ายและใช้สีเป็นตัวชี้วัดปริมาณ
ความชืน้ เช่น ซิลกิ าเจลสีนาํ้ เงินทีเ่ ติมโคบอลท์ลงไป หาก
เป็นสีนํ้าเงินแสดงว่าแห้ง สามารถใช้ดูดความชื้นได้ แต่
หากเปลี่ยนเป็นสีชมพูอ่อน แสดงว่าดูดความชื้นไว้เต็มที่
แล้ว ต้องเปลี่ยนซิลิกาเจลใหม่ ส่วนที่ใช้แล้วสามารถน�ำ
ไปอบไล่ความชืน้ ทีอ่ ณ
ุ หภูมปิ ระมาณ 110 องศาเซลเซียส
และน�ำกลับมาใช้งานได้ใหม่ อย่างไรก็ตาม การใช้สาร
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การติดตั้งเครื่องควบคุมความชื้นในพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ และซิลิกาเจลชนิดเติมโคบอลท์สีนํ้าเงิน

ดูดความชื้นควรใช้กับพื้นที่ที่มีขนาดไม่กว้างมาก เช่น ตู้
จัดแสดงควรมีขนาดปริมาตรที่เหมาะสมกับปริมาณของ
ซิลิกาเจลที่ใช้ เนื่องจากการน�ำซิลิกาเจลใช้ในพื้นที่กว้าง
นอกจากจะไม่ได้ผลดีเท่าทีค่ วรแล้ว ยังเป็นการสิน้ เปลือง
และไม่คุ้มค่าอีกด้วย นอกจากซิลิกาเจลแล้ว ผ้าฝ้ายก็มี
คุณสมบัติดูดและคายความชื้นได้ดี จึงเหมาะในการน�ำ
มาท�ำเป็นผ้าม่านบังแดด หรือใช้ปูรองวัตถุ และใช้งาน
อื่น ๆ ในห้องจัดแสดง ในขณะเดียวกันต้องปรับระบบ
ไหลเวียนอากาศในห้องให้ดีเพื่อมิให้ความชื้นสะสม
ค่าความชื้นที่มากหรือน้อยเกินไป ล้วนเป็นสาเหตุ
ท�ำให้ผ้าโบราณเสื่อมสภาพได้ นอกจากการแก้ไขปัญหา
เรื่องความชื้นที่สูงเกินไปตามวิธีการดังกล่าวข้างต้นแล้ว
ค่าความชื้นที่น้อยเกินไป ท�ำให้อากาศภายในห้องแห้ง
มาก ๆ สามารถเพิ่มความชื้นด้วยวิธีการง่าย ๆ โดย
การน�ำกระถางต้นไม้เข้าไปตกแต่งในห้องจัดแสดง เพื่อ
ให้ต้นไม้ช่วยคายนํ้า แต่ต้องระมัดระวังในเรื่องเชื้อรา
และแมลงต่างๆ ที่ติดมากับกระถางต้นไม้ ด้วย

การใช้หลอด LED แบบไฟรางในพิพิธภัณฑ์ผ้าของ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ

เส้นใยและวัสดุแต่ละชนิดมีอัตราการขยายและหดตัวไม่
เท่ากัน แม้จะได้รบั ปริมาณความร้อนและระยะเวลานาน
เท่ากัน จนอาจเกิดการเสือ่ มสภาพของเส้นใยเร็วขึน้ และ
โดยกระบวนการทางชีวภาพ อุณหภูมิที่สูง ก็ท�ำให้แมลง
และจุลินทรีย์เจริญเติบโตแพร่ขยายพันธุ์อย่างรวดเร็ว
การควบคุมอุ ณหภูมิและแสงสว่าง
แสงแดด ท�ำให้เส้นใยกรอบเปราะขาดความแข็งแรง
อุณหภูมทิ เี่ หมาะสมต่อการดูแลรักษาผ้าโบราณ คือ
20-25 องศาเซลเซียส และควรมีแสงสว่าง ในความเข้ม และสีซีดจาง เพราะความร้อนและรังสีอัลตราไวโอเลต
แสงไม่เกิน 80 ลักซ์ เนื่องจากความร้อนจากอุณหภูมิ ในแสงแดดเป็นตัวท�ำลายความแข็งแรงของผ้าโบราณ
ก็เป็นตัวช่วยเร่งปฏิกิริยาเคมี ส่งผลต่อผ้าโบราณอย่าง หากจัดแสดงโดยใช้แสงธรรมชาติก็ไม่ควรให้แสงส่อง
มาก เช่น เมื่อมีอุณหภูมิต�่ำผ้าก็จะหดตัว และขยายตัว เข้าไปกระทบผ้าโบราณโดยตรง ควรใช้การสะท้อนกับ
เมื่อมีอุณหภูมิสูง เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่อเนื่องไม่คงที่ ผนังที่เคลือบด้วยออกไซด์ของสังกะสีหรือออกไซด์ของ
จะท�ำให้เกิดการยืดและหดตัวของเส้นใยและวัสดุ ซึ่ง ไททาเนียม
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การให้แสงสว่างในห้องจัดแสดงควรให้แสงแบบ
ตกกระทบ ไม่ควรให้แสงส่องกระทบวัตถุโดยตรง คือ
ต้องควบคุมให้ความเข้มของแสงและระยะเวลาที่แสง
ตกกระทบบนวั ต ถุ ใ ห้ น ้ อ ยที่ สุ ด ประตู ห น้ า ต่ า งของ
ห้ อ งจั ด แสดงควรติ ด ม่ า นกั น แดดและแผ่ น กรองรั ง สี
อัลตราไวโอเลต และอาจท�ำได้โดยการเปิดให้ชมในช่วง
ระยะเวลาสั้นๆ แล้วเก็บไว้ในที่มืดหรือใช้ม่านปิดเพื่อ
กันแสง หรือจะใช้วิธีการติดตั้งสวิทซ์ไฟฟ้าอัตโนมัติ มี
ระบบเปิด-ปิดไฟส่องสว่างอัตโนมัติเมื่อมีผู้ชมผ่านเข้า
และออกจากห้องจัดแสดง
กรณี ที่ ก ารจั ด แสดงใช้ แ สงสว่ า งจากหลอด
ไฟฟ้า ควรเลือกหลอดไฟทีม่ กี �ำลังวัตต์ตำ�่ หรือให้พลังงาน
น้อยที่สุด เป็นหลอดที่มีรังสีอัลตราไวโอเลทต�่ำ ซึ่งหลอด
ไฟทุกชนิดยกเว้นหลอด LED หรือไฟจากหลอดแก้วน�ำ
แสง ล้วนให้พลังงานความร้อนออกมาด้วย และควรติด
ตั้งหลอดไฟบนรางเลื่อนนอกตู้จัดแสดงเพื่อสะดวกใน
การปรับแสง ไม่ให้บาดตาผู้เข้าชม และเกิดเงาบดบัง
ผ้าโบราณ มีการควบคุมแสงสว่าง รวมไปถึงการงดถ่าย
ภาพโดยใช้แฟลช หากจ�ำเป็นต้องถ่ายภาพผ้าโบราณโดย
ใช้แฟลช ก็ไม่ควรมีการใช้แฟลชมากกว่า 2 จุดพร้อมกัน
ไม่ถ่ายภาพมากกว่า 1 ภาพ ต่อ 1 นาที และ ควรมีระยะ
ห่างระหว่างแหล่งก�ำเนิดแสงกับผ้าโบราณไม่น้อยกว่า 3
เมตร เป็นต้น
การจัดเก็บรักษาผ้าโบราณ
การรั ก ษาผ้ า โบราณและสิ่ ง ทอ เพื่ อ ยื ด อายุ ใ ห้
ยาวนานและไม่ ใ ห้ เ กิ ด การช�ำรุ ด เสื่ อ มสภาพเพิ่ ม เติ ม
นอกจากการควบคุมปัจจัยทัง้ ความชืน้ อุณหภูมแิ ละแสง
สว่างให้คงที่แล้วนั้น ต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาด
รวมไปถึ ง ต้ อ งมี วิ ธี ก ารจั ด เก็ บ ที่ ถู ก ต้ อ งและใช้ วั ส ดุ ที่
เหมาะสม โดยมีหลักการดังนี้
1. รองรับด้วยวัสดุที่นุ่มและสะอาดปราศจากกรด
และสีของวัสดุที่ใช้ต้องไม่ละลายหากเกิดความชื้น
2. ไม่ควรเก็บผ้าด้วยการพับ เพราะจะท�ำให้เป็น
รอย และเส้นใยฉีกขาด หากเป็นผ้าผืนใหญ่ควรวางผ้า
บนกระดาษไร้กรด แล้วม้วนใส่แกนกระดาษกลมจนสุด
โดยให้ขอบของผ้าห่างจากปลายแกนกระดาษประมาณ
5-10 ซม. แล้วม้วนทับด้วยกระดาษไร้กรดอีกครั้ง ผูก
ปลายทั้งสองข้างแล้วน�ำไปเก็บไว้ในตู้หรือลิ้นชัก

แกนกระดาษก่อนพันด้วยกระดาษไร้กรดส�ำหรับม้วนเก็บผ้าโบราณ
ของพิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำนักงานภาคเหนือ

การม้วนเก็บผ้าโบราณ ควรมีการรองและทับด้วยกระดาษหรือ
ผ้าไร้กรด ก่อนการม้วนเพื่อลดการเสียดเสียและป้องกันการกดทับ
(ภาพจาก พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ)

ผ้าหลังจากการม้วนเก็บด้วยแกนกระดาษ ต้องมีการหุ้มด้วยกระดาษ
หรือผ้าไร้กรด เพื่อป้องกันฝุ่นละอองอีกหนึ่งชั้น
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3. วางราบในกล่องหรือตู้ที่รองด้วยกระดาษไร้กรด
และสะอาด หากจ�ำเป็นต้องพับ ควรขยุ้มกระดาษไร้กรด
เป็นก้อนแล้วสอดตรงบริเวณทีพ่ บั เพือ่ ป้องกันการกดทับ
4. เก็บรักษาผ้าในภาชนะ ถุงบรรจุ หรือในตู้ เพื่อ
ป้องกันวัตถุสัมผัสอากาศ แสง ความร้อน ความชื้น และ
ฝุ่นละอองโดยตรง
5. ผ้าโบราณทีเ่ ก็บภายในคลัง ควรห่อด้วยกระดาษไร้
กรดหรือผ้าฝ้ายสะอาดเพื่อเป็นฉนวนป้องกันมลภาวะ
ไว้อีกชั้นหนึ่ง
6. ไม่ควรวางวัตถุซ้อนทับกัน หรือวางเบียดชิดกัน
ยกเว้นผ้าเป็นผืนสามารถซ้อนทับได้หากนํ้าหนักไม่มาก
7. จัดเก็บโดยค�ำนึงถึงรูปร่างลักษณะของวัตถุ “ห้าม
เกิดรอยพับ ห้ามห้อย และดึงรั้งผ้า”
8. เนื่องจากแสงแดดสามารถท�ำอันตรายต่อผ้า
โบราณได้ จึงควรเก็บไว้ในที่มืด และระมัดระวังเรื่อง
แมลง โดยหมั่นตรวจดูและใช้สารป้องกันแมลง
การเคลื่อนย้ายผ้าโบราณเพื่อน�ำไปสงวนรักษาหรือ
จัดแสดง จ�ำเป็นต้องด�ำเนินการอย่างระมัดระวังเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดความเสียหายแก่โบราณวัตถุขณะท�ำการ
เคลือ่ นย้าย ด้วยการใช้มอื ทีส่ วมถุงมือผ้าฝ้ายเพือ่ ป้องกัน
สิง่ ปนเปือ้ นจากมือผูจ้ บั แล้วประคองผ้าโบราณทัง้ ผืน ไม่
จับหรือลากเฉพาะมุมใดมุมหนึ่ง งดหยิบจับในบริเวณที่
เปราะบางของผ้า และอาจวางผ้าโบราณราบในกล่องที่
บุด้วยกระดาษไร้กรดในการเคลื่อนย้าย ผ้าที่มีนํ้าหนัก
มากและมีขนาดใหญ่ หรือผ้าที่ช�ำรุดเปราะบางมากควร
เคลื่อนย้ายโดยใช้คนสองคนจับชายผ้าสองด้าน ยกและ
เคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวัง
การท�ำความสะอาด
การท�ำความสะอาดผ้าโบราณ เป็นกระบวนการ
หนึ่งในการอนุรักษ์ ซึ่งจะแตกต่างกันออกไปตามวัสดุ
โดยวิธีการท�ำความสะอาดผ้าโบราณแบบเบื้องต้น คือ
การท�ำความสะอาดแบบแห้ง ได้แก่
1. การปัดฝุ่นละอองด้วยแปรงขนอ่อน
2. การท�ำความสะอาดฝุ่นละอองด้วยเครื่องดูดฝุ่น
แรงดันต�่ำ
3. การท�ำความสะอาดผิววัตถุด้วยยางลบสีขาว
อย่างดี และวัสดุท่ีผลิตจากยางธรรมชาติ (Dry Cleaning Sponge)

อุปกรณ์ในการท�ำความสะอาดผ้าโบราณแบบพื้นฐาน

การท�ำความสะอาดผ้าโบราณด้วยเครื่องดูดฝุ่น ควรมีการใช้ตะแกรง
และการหุ้มท่อของเครื่องดูดฝุ่นด้วยผ้าตาข่ายเพื่อลดความรุนแรงและ
ป้องกันผ้าไม่ให้ฉีกขาด

การท�ำความสะอาดด้วยยางผง เนื้อคล้ายผงของยางลบเนื้อดี
ใช้ท�ำความสะอาดวัสดุที่เป็นดิ้นโลหะ
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การจัดแสดง
การจัดแสดงผ้าโบราณที่ดีนั้นแตกต่างจากการออก
ร้านแสดงสินค้าเพื่อจ�ำหน่าย เพราะการจัดแสดงผ้า
โบราณจะต้องดึงดูดความสนใจ สร้างความเพลิดเพลิน
แก่ผู้เข้าชม น�ำเสนอคุณค่าสุนทรียศาสตร์ทางศิลปะ
พร้อมๆ ไปกับการน�ำเสนอข้อมูลทางวิชาการ ความเชือ่ ม
โยง ในเรื่องต่างๆ นอกจากนี้ การจัดแสดงยังต้องค�ำนึง
ถึงหลักการอนุรักษ์ สงวนรักษาผ้าโบราณอีกด้วย ดัง
นั้นผู้ออกแบบการจัดแสดงจะต้องวางแผนให้รอบคอบ
ในการน�ำเสนอข้อมูลความรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย และต้อง
ค�ำนึงถึงความปลอดภัยในด้านต่างๆ ที่อาจส่งผลกระทบ
ต่อการเสื่อมสภาพของผ้าโบราณ
การจัดแสดงผ้าโบราณภายในพิพิธภัณฑ์ผ้า
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ
การคัดเลือกวัตถุออกมาจัดแสดง ต้องค�ำนึงถึงความ
สอดคล้องของเนื้อหา ว่าแต่ละชิ้นต้องการสื่อหรือเป็น
ตัวแทนบอกเล่าเรื่องราวใด อีกทั้งยังต้องค�ำนึงถึงสภาพ
ความแข็งแรงของผ้าโบราณชิ้นนั้นๆ ว่ามีความแข็งแรง
เพียงใด และควรจัดแสดงด้วยวิธีการใด เพื่อป้องกัน
ความเสื่อมสภาพของผ้าให้ได้มากที่สุด
การจั ด แสดงต้ อ งค�ำนึ ง ถึ ง การป้ อ งกั น การช�ำรุ ด
เสื่อมสภาพและระบบรักษาความปลอดภัยจากการถูก
โจรกรรม หลีกเลี่ยงการใช้วัสดุที่อาจท�ำความเสียหาย
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แก่ผ้าโบราณ เช่น ลวดเย็บ เข็มหมุด อาจเกิดสนิมได้เมื่อ
เวลาผ่านไป เทปกาวก็ไม่ควรใช้กับผ้าโบราณ เนื่องจาก
อาจทิ้งรอยเปื้อน เพราะกาวซึมลงในเนื้อวัตถุ และกาว
เป็นสารอินทรีย์ที่จะแปรสภาพเป็นกรดท�ำลายเส้นใย
ผ้าในภายหลังได้ ผ้าที่มีสภาพบอบบาง ควรเนาติดกับ
ผ้าฝ้ายสะอาดที่มีสีใกล้เคียงกันและมีขนาดใหญ่กว่าเล็ก
น้อย เพื่อช่วยรับนํ้าหนักและป้องกันการฉีกขาดก่อนที่
จะน�ำไปจัดแสดง
การจัดแสดงเครื่องแต่งกายบนหุ่น ควรจัดท�ำขึ้น
ให้มีขนาดพอดีกับเครื่องแต่งกายที่ต้องการจัดแสดง
หรืออาจจัดแสดงบนไม้แขวนเสื้อที่มีบ่ากว้าง และต้องบุ
ด้วยเส้นใยสังเคราะห์ที่หนานุ่ม ระวังไม่ให้ผ้าทิ้งนํ้าหนัก
ลงด้านล่างมากเกินไป และให้มีวัสดุนุ่ม สะอาด รองรับ
บริเวณที่เกิดรอยพับย่น เช่น บริเวณไหล่เสื้อ ขอบแขน
ของเสื้อ หรือกางเกง เป็นต้น

การสวมเครื่องแต่งกายบนหุ่น และสอดแขนเสื้อ
หนุนไหล่ด้วยกระดาษไร้กรด
การตรึงผ้าบนแท่นที่ท�ำด้วยชานอ้อยบุด้วยผ้าฝ้าย
วางในลักษณะเฉียงเพื่อไม่ให้นํ้าหนักทิ้งตัวโดยตรง
(ภาพจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคเหนือ)
กรณีที่ผ้ามีความยาวมาก อาจจัดแสดงโดยการม้วน
กับแกนกระดาษและปล่อยชาย
มีแท่นบุผ้าฝ้ายรองรับชายผ้าเพื่อไม่ให้นํ้าหนักทิ้ง
ตัวโดยตรง
(ภาพจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคเหนือ)
ผ้าโบราณที่มีสภาพแข็งแรงสามารถจัดแสดงโดย
ใช้ไม้แขวนหรือสอดด้วยแกนกระดาษที่บุด้วยฟองนํ้า
หรือกระดาษสาไร้กรดได้ ซึ่งควรมีส่วนรองรับบ่าและ
แขนได้พอสมควร
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(ภาพจากพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทย
ส�ำนักงานภาคเหนือ)
วัสดุทเี่ ลือกใช้ในการท�ำแท่นฐานหรือตูจ้ ดั แสดงต้อง
มั่นคงแข็งแรง สามารถตั้งและรับนํ้าหนักผ้าโบราณได้
ควรหลีกเลี่ยงโลหะที่อาจเกิดสนิม และไม่ควรให้โลหะ
สัมผัสกับผ้าโบราณโดยตรง ควรใช้ผ้าหุ้ม อีกทั้งต้อง
ไม่ดึงดูดแมลงต่าง ๆ เช่น แมลงสาบ หนู และแมลง
สามง่าม เป็นต้น และต้องทนทานต่อการกัดกินของแมลง
ผู้ดูแลควรหมั่นตรวจหาร่องรอยแมลง หากพบเห็นต้อง
รีบก�ำจัดทันที หากจ�ำเป็นต้องใช้ยาฆ่าแมลงต้องหลีก
เลี่ยงอย่าให้สารเคมีเหล่านั้นสัมผัสกับผ้าโบราณโดยตรง
ควรวางกาวดักหนูไว้ในพื้นที่จัดเก็บผ้า เพื่อป้องกัน
ไม่ให้หนูเข้ามารบกวน รวมถึงการงดน�ำอาหารมารับ
ประทานหรือมีถังขยะอยู่ใกล้ห้องจัดแสดงและคลังเก็บ
ผ้าโบราณ เพราะกลิ่นและเศษอาหารจะเป็นตัวดึงดูด
หนูและแมลงสาบเข้ามาในพิพิธภัณฑ์ได้

ผ้าโบราณ ผ้าแต่ละผืน มีความงดงามที่สะท้อนเรื่อง
ราวความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตภูมิปัญญา
ของผู้รังสรรค์ มีการถ่ายทอดแนวความคิด จินตนาการ
ลงบนผืนผ้า และในขณะเดียวกันผ้าก็ยังสะท้อนให้เห็น
ถึงสภาพเศรษฐกิจ สังคม ความเชื่อ ศาสนา ที่มีความ
แตกต่างกันทางชาติพันธุ์ เปรียบดังบรรพบุรุษหรือผู้สูง
วัย ที่บอบบาง และง่ายต่อการถูกท�ำลายให้เสื่อมสภาพ
การอนุรักษ์ จัดเก็บและจัดแสดง ควรท�ำด้วยความเข้าใจ
รอบคอบ ระมัดระวังและละเอียดอ่อน หากสามารถ
ควบคุมปัจจัยเสี่ยงต่างๆ ซึ่งเป็นสาเหตุแห่งการเสื่อม
สภาพของผ้าโบราณได้แล้ว จะช่วยยืดอายุผ้าโบราณ
มรดกทางภูมปิ ญ
ั ญาของชาติทคี่ นไทยภูมใิ จและสามารถ
ด�ำรงรักษาและสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมนี้ต่อไปได้
อีกนานแสนนาน
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เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
เรื่อง : นิสิต แสงสว่าง 1

เมื่ อ กล่ า วถึ ง แหล่ ง เรี ย นรู ้ ใ นตั ว เมื อ งเชี ย งใหม่ ที่
ส�ำคัญ พบว่ามีหลากหลายพืน้ ที่ หลากหลายสถานที่ ทีน่ า่
สนใจและน่าค้นหา ไม่ว่าจะเป็นวัดวาอาราม อาคารเก่า
บริเวณโดยรอบเมืองเชียงใหม่ รวมไปถึง “พิพิธภัณฑ์”
แหล่งรวบรวมข้อมูลอันส�ำคัญของผู้คนในท้องถิ่น และ
นักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาประวัติศาสตร์ความเป็น
มา รากเหง้า วิถีชีวิตที่น่าสนใจ และตัวตนแห่ง “เมือง”
อัตลักษณ์ที่ทรงคุณค่าที่บอกเล่าผ่าน “พิพิธภัณฑ์กลาง
เวียงเชียงใหม่”
ท่ามกลางตึกระฟ้า คอนโดมิเนียม เกสเฮาส์ ทีเ่ ติบโต
ขึ้นอย่างรวดเร็วในตัวเมืองเชียงใหม่ ยังมีอาคารเก่าแก่
แห่งหนึ่งอยู่ท่ามกลางใจกลางเมือง และคนเชียงใหม่
ร้อยละ 40 ช่วงอายุ15-30 ปี ยังไม่รู้ว่าที่นี่คือพิพิธภัณฑ์
และยังมีกลุ่มคนอีกช่วงอายุหนึ่งคือ 50-80 ปี ยังคงคิด
ว่าตึกนี้เป็น” ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่” ท�ำให้เรา
ได้รู้ว่า คนเชียงใหม่เองนั้นยังคงใช้ชีวิตไปตามปกติ ไม่
ได้ใส่ใจรายละเอียดในชีวิตและตัวตนแห่งเมือง อันเป็น
บ้านเกิดเมืองนอนมากนัก ไม่ทราบความเป็นมา ราก

เหง้า และความเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ท�ำให้
ต้องเกิด”พิพิธภัณฑ์”แห่งนี้ขึ้นมา วันนี้เรามาเรียนรู้กัน
ไปพร้อมๆกันว่า ตึกใหญ่ใจกลางเมืองน่าสนใจอย่างไร
พิพิธภัณฑ์ของเรานั้นตั้งอยู่ที่ ถนนพระปกเกล้า
ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งตระหง่าน
ใจกลางเมืองโดยตัวอาคารทีค่ อ่ นข้างใหญ่โต ซึง่ จัดนีเ้ ป็น
จุดส�ำคัญและเป็นจุดรวมพลในการท�ำกิจกรรมต่างๆนั่น
ก็คือ”ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ อันเป็นสถานที่สักการ
บูชาของผู้คนที่ผ่านมา อันประกอบไปด้วยกษัตริย์จาก
ต่างถิ่น 3 พระองค์ อันได้แก่ พญามังรายจากเมือง
เชียงราย, พ่อขุนรามค�ำแหงจากเมืองกรุงสุโขทัย, พญา
ง�ำเมืองจากเมืองพะเยา และยังเป็นจุดถ่ายภาพที่น่า
สนใจอีกแห่งหนึ่ง ที่เมื่อมีผู้คนมาท่องเที่ยวแล้วนั้นต้อง
แวะมาเยี่ยมชม และถ่ายภาพกลับไปเป็นที่ระลึกเสมอ
พิพิธภัณฑ์ของเรานั้นอยู่ภายใต้การดูแลของ “เทศบาล
นครเชียงใหม่” ประกอบไปด้วยสามพิพิธภัณฑ์ใหญ่ๆ
อันได้แก่ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ (ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่เก่า), พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา (ศาล
แขวงเก่า), หอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่(หมู่บ้าน
อัยการเก่า) ซึ่งในแต่ละตึกนั้นจะมีเรื่องราวแตกต่างกัน
ออกไปเพื่อให้นักท่องเที่ยวนั้นได้มาเรียนรู้เมืองเชียงใหม่
อย่างใกล้ชิดและเข้าใจอย่างถ่องแท้

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชี ยงใหม่
Chiangmai city arts and cultural centre

อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 3

สถานที่ แรกนั้ น ตั้ ง อยู ่ บ ริ เวณที่ เรี ย กว่ า “สะดื อ
เมือง” หรือใจกลางเมืองเชียงใหม่ มีอนุสาวรีย์ตั้งเด่น
ตระหง่ า นอยู ่ ซึ่ ง เป็ น การบ่ ง บอกถึ ง ความส�ำคั ญ ใน

1 วิทยากรนำ�ชม เครือข่ายพิพิธภัณฑ์กลางเวียงเชียงใหม่
2 ภาพถ่ายโดย : http://202.28.248.175/57/u57260/wordpress/?page_id=133
3 ภาพถ่ายโดย : รามิล โรจน์บุญถึง
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ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2

หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ หรือ อาคารศาลากลางเก่า

การร่วมแรงใจของกษัตริย์สามพระองค์ที่ก่อร่างสร้าง
เวียงเชียงใหม่ขึ้นมา ในปี พ.ศ.1839 นั่นเอง หอศิลป
วั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่ สร้ า งขึ้ น เมื่ อ พุ ท ธศั ก ราช
2467 ซึง่ ในเขตพืน้ ทีน่ นี้ นั้ ในอดีตเคยเป็นพระราชวังหรือ
“หอค�ำ” ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ 6 ในสมัย
ราชวงศ์ เจ้าเจ็ดตนนั่นก็คือ “พระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงศ์”
แต่ เ มื่ อ กาลต่ อ มาพระองค์ ท ่ า นได้ พิ ร าลั ย ลง ไม้ ข อง
คุ้มหลวงแห่งนี้ถูกรื้อไปสร้างใหม่ท่ีวัดแสนฝางและวัด
กิตติ พื้นที่แห่งนี้จึงตกเป็นของเจ้าอินทวิชยานนท์ตาม
ล�ำดับ และต่อมาเจ้าอินทวิชยานนท์ได้พิราลัยลงพื้นที่
แห่งนี้ก็ตกทอดตามล�ำดับมายังพระราชายาเจ้าดารา
รัศมีพระธิดาแห่งเจ้าอินทวิชยานนท์ และเมื่อทางสยาม
ส่งข้าหลวงมาจัดการปกครองในเมืองเชียงใหม่ และ
มองหาที่ตั้งเพื่อที่จะสร้าง “ศาลารัฐบาล” เจ้าดารา
รัศมีจึงประสงค์ให้พื้นที่ตรงนี้ ใช้เป็นสถานที่ราชการ
และเป็นการปกป้องพื้นที่แห่งคุ้มหลวงนี้จะตกไปเป็น
ของเอกชน จึงมอบให้รัฐบาลในยุคนั้นไปเพื่อสร้างเป็น
“ศาลาว่าการมณฑลพายัพ” หลังมีการเปลี่ยนแปลง

ภายนอกตัวอาคาร

การปกครอง พ.ศ.2475 จึงเปลี่ยนเป็น “ศาลากลาง
จังหวัดเชียงใหม่” มีการใช้งานมาจนถึงปี พ.ศ.2539 ใน
สมัย นายชัยยา พูนศิริวงศ์ ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดเชียงใหม่(พ.ศ. 2523-2524 และ 2524-2530)
ได้มนี โยบายย้ายส่วนราชการไปศาลากลางแห่งใหม่ เพือ่
เตรียมใช้พื้นที่กลางเวียงบางส่วนสร้างเป็น “หอศิลป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่”และใช้บริเวณด้านหน้านั้น
สร้างเป็น “ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์”
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และต่อมาในสมัยนายไพรัตน์ เดชวรินทร์ ด�ำรง
ต�ำแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้มกี ารก�ำหนด
ใช้สถานที่แห่งนี้ให้เป็นหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ในปี พ.ศ. 2540
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เป็นอาคารก่ออิฐ
ถือปูน 2 ชั้น หลังคาทรงปั้นหยา รูปแบบอาคารเป็น
แบบอาคารคอร์ทอยู่ภายใน มีรูปแบบตะวันตกประดับ
ด้วยลวดลายบัว หรือเรียกว่า Colonial Style ซึ่งเป็น
รูปแบบสมัยนิยม อาคารแห่งนี้เกิดในช่วงศตวรรษที่
17-18 เป็นยุคล่าอาณานิคมของชาวตะวันตก เน้นความ

เรียบง่าย หลังคามุงกระเบื้องว่าว เพดานสูง หน้าต่างสูง
เพื่อความโล่งโปร่งสบาย ค�ำนึงถึงการใช้สอยเป็นหลัก
ในส่ ว นของหอศิ ล ปวั ฒ นธรรมเมื อ งเชี ย งใหม่
นั้ น ภายในมี ก ารจั ด แสดงแบบถาวร เก็ บ บั น ทึ ก
เรื่ อ งราวความเป็ น มาของเมื อ งเชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ ยุ ค
ก่ อ นประวั ติ ศ าสตร์ ล�ำดั บ ความส�ำคั ญ ที่ ม าที่ ไ ป
ของดิ น แดนที่ ท รงคุ ณ ค่ า แห่ ง นี้ ตั้ ง แต่ ยุ ค อาณาจั ก ร
หริ ภุ ญ ไชยยุ ค สร้ า งบ้ า นแปงเมื อ ง ของกษั ต ริ ย ์ ทั้ ง
3 พระองค์ การรั บ อิ ท ธิ พ ลต่ า งๆ เข้ า มาในดิ น แดน
เมืองเชียงใหม่ ยุคพม่าปกครอง ยุคฟื้นม่านและยุค

ห้องก่อนจะมาเป็นเมืองเชียงใหม่ และห้องสร้างบ้านแปงเมือง

ห้องความสัมพันธ์ และห้องการเมืองการปกครอง

ห้องร้อยปีล่วงแล้ว และห้องเจ้าหลวงเมืองเชียงใหม่
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อาคารพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา หรืออาคารศาลแขวงเดิม

ฟื้นฟู จนถึงความส�ำคัญของพี่น้องชาวไทภูเขาเผ่าต่างๆ
ก็ได้เก็บเนื้อหาที่ส�ำคัญที่พอจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ผู้คนได้
ตึกแห่งนี้ประกอบด้วยห้องนิทรรศการ 15 ห้อง 2
ชั้น และยังมีห้องนิทรรศการหมุนเวียนอยู่อาคารด้าน
หลังซึ่งอาคารจะเชื่อมต่อกัน เพื่อจัดให้มีการแสดงผล
งานในหลายๆแขนง เป็นพื้นที่ของศิลปิน สล่า นักศึกษา
และบุคคลทั่วไป ได้มีโอกาสถ่ายทอดผลงานที่งดงาม
ทรงคุณค่า ที่ได้รังสรรค์ขึ้นมาออกสู่สายตาสาธารณชน

ห้องข่วงแก้วล้านนา และห้องภายในวิหาร

พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา
Lanna Folklife Museum

ภายในเขตกลางเมืองเชียงใหม่ยังมีศิลปวัฒนธรรม
ทีง่ ดงามหลากหลาย ใจกลางเมืองนัน้ ปรากฏสถาปัตยกรรม
ตะวันตก ตัง้ อยูต่ รงข้ามหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
เป็นสถาปัตยกรรมแบบยุโรป มีรั้วปูนทรงเตี้ยสวยงามสี
ขาวล้อมตัวอาคาร เพื่อที่จะขับตัวอาคารสวยงามแห่งนี้
ให้เด่นตาเป็นสง่า ล้อมไปด้วยธรรมชาติอันร่มรื่น เขียว
ขจี ทั้งต้นลีลาวดีใหญ่ ต้นสักสูงเด่น ล้อมด้วยเหลือง
อินเดียที่บานสะพรั่งตามฤดูกาล เย้ายวนชวนให้คนมา
ท่องเที่ยว
อาคารนีม้ กี ารออกแบบให้สมดุลกันทัง้ สองด้าน โดด
เด่นด้วยวงโค้ง (Arch) ใหญ่ ด้านหน้า และมีเสาแบบ
“ดอริก (Doric)“ ขนาดใหญ่จ�ำนวน 4 ต้น หลังคาเป็นก
ระเบื้องแดงมีตราครุฑสีทองอยู่เหนือค�ำว่า “ศาลแขวง”
การออกแบบเป็นศิลปะแบบตะวันตก Neo Classic
พิพิธภัณฑ์หลังนี้ แต่เริ่มเดิมทีนั้น เคยเป็นส่วนหนึ่ง
ของคุ้มหลวงกลางเวียง เป็นส่วนที่ตั้งของ “หอหน้า” มี

ห้องประวัติอาคาร และห้องมหรรฆภัณฑ์

ความเป็นมาทีย่ าวนานนับตัง้ แต่เคยเป็นคุม้ ไม้สกั ของเจ้า
อุปราชสุริยะ (เจ้าหลวงองค์ที่ 8) หรือเจ้าอินทวโรรสสุริย
วงศ์ ต่อมามีการปฏิรูปการปกครอง ในปี พุทธศักราช
2443 จึงเปลี่ยนแปลงคุ้มหลวงเจ้านายให้เป็นที่ราชการ
เป็นเรือนไม้สกั กระทัง่ ในปีพทุ ธศักราช 2462 “เค้าสนาม
หลวง” ได้ย้ายมาสร้างใหม่บริเวณศาลากลางจังหวัด
เชียงใหม่ (ปัจจุบัน คือ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่)
ท�ำให้เค้าสนามหลวงเดิมนัน้ ถูกสร้างเป็น “สนามเสือป่า”
ต่อมาในปีพุทธศักราช 2478 ทางการได้ขอซื้อที่ดิน
จากเจ้าน้อยเลาแก้ว ที่ได้รับมรดกตกทอดมาจากเจ้า
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หลวงองค์ที่ 8 เพื่อใช้เป็นที่ท�ำการศาลจังหวัดเชียงใหม่
แทนหลังเดิม ซึ่งแต่ก่อนนั้นอยู่บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ
อาคารแห่งนี้ถูกสร้างเสร็จในปีพุทธศักราช 2478
แต่ ก ่ อ นเมื อ งเชี ย งใหม่ นั้ น ยั ง คงไม่ มี ศ าลแขวง
รัฐบาลมีนโยบายในการพิจารณาคดีเล็กๆ เสร็จสิ้นไป
อย่างรวดเร็วและยุติธรรม จึงได้ตราพระราชบัญญัติจัด
ตั้งศาลแขวงขึ้นและท�ำให้มีศาลแขวงในทุกจังหวัด ส่วน
ศาลแขวงเชียงใหม่นไี้ ด้เปิดท�ำการเมือ่ 1 มิถนุ ายน 2500
ต่อมาศาลจังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ายที่ท�ำการในวันที่ 30
มกราคม 2527 และต่อมาก็ได้ย้ายศาลแขวงออกไปอีก
ท�ำให้ตึกนี้ถูกยุติบทบาทลงอย่างถาวร
ในพิพิธภัณฑ์นี้ได้หยิบยกเรื่องราว “วิถี” ของคน
ล้านนา ข้าวของเครื่องใช้ในชีวิตประจ�ำวันรวมไปถึงเรื่อง
ของ “พระพุทธศาสนา” อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของ
ชาวล้านนา และยังมีเรื่องคติความเชื่อระหว่างชาวพุทธ
และศาสนาที่สั่งสม ผูกพันกันมาอย่างยาวนาน
พิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนามีการจัดการแสดงอยู่ด้วย
กัน 2 รูปแบบคือ นิทรรศการถาวร และนิทรรศการ
หมุนเวียน ซึ่งในส่วนของนิทรรศการถาวรนั้น จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับ วิถีชีวิตบริเวณวัด จารีตประเพณี และ
ความเชื่อที่มีมาอย่างแน่นหนากับคนล้านนา อาทิ ข่วง
แก้วล้านนา, องค์ประกอบต่างๆ ภายในวิหาร ,ลักษณะ
การเข้าวัดที่ถูกต้อง, การเตรียมข้าวของเพื่อถวายเป็น

พุทธบูชา, เครื่องสักการะล้านนา ภาพจิตรกรรมล้าน
นารูปแบบเชียงใหม่และไทใหญ่, มหรรฆภัณฑ์ล้านนา
เป็นต้น
ส่วนห้องนิทรรศการหมุนเวียนนั้น มีด้วยกัน 6 ห้อง
หมุนเวียนเรื่องราวเกี่ยวกับ องค์ประกอบต่างๆภายใน
ชีวิต เครื่องใช้ในครัวเรือน เครื่องรางของขลัง เครื่อง
นุ่งห่ม อาภรณ์พรรณต่างๆ ซึ่งเราจะมีการผลัดเปลี่ยน
หมุนเวียนกันไปเรื่อยๆ เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อ
และสิ่งดีงามของชาวล้านนา และวิถีแห่งพุทธที่มีความ
หลากหลายนั่นเอง เพราะชาวล้านนาสามารถรังสรรค์
สิ่งดีงามได้มากมาย จากรุ่นสู่รุ่นสืบทอดกันมาดั่งสาย
นํ้าแห่งแม่ระมิงค์เชียงใหม่ ส�ำหรับท่านที่สนใจ สามารถ
แวะมาเยี่ยมชมและศึกษาเรื่องราวดีๆของดินแดนอันน่า
สนใจนี้ได้ ซึ่งพิพิธภัณฑ์เราได้รวบรวมไว้อย่างสมบูรณ์
เพื่อพร้อมแก่การมอบความรู้สู่คนรุ่นใหม่ที่สนใจ
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หอประวัตศิ าสตร์เมืองเชี ยงใหม่

Chiangmai Historical Centre

ภายนอกอาคารหอประวัติศาสตร์เมืองเชียงใหม่ และห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่

หอประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บนพื้นที่หมู่บ้านพักอัยการ
เดิม ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันตกของศิลปวัฒนธรรมเมือง
เชี ย งใหม่ เดิ ม เคยเป็ น ที่ ดิ น แปลงเดี ย วกั น ยาวจนถึ ง
อนุสาวรีย์สามกษัตริย์ แต่ได้แบ่งแยกที่ดินออกจากกัน
เนื่องจากใช้งานจากหน่วยงานต่างกัน ทางเทศบาลนคร
เชียงใหม่ได้รับความอนุเคราะห์จากส�ำนักงานอัยการ
สูงสุดและกรมธนารักษ์ยินยอมให้เข้าใช้ประโยชน์ใน
ทีด่ นิ หมูบ่ า้ นอัยการเดิม เมือ่ ปี พุทธศักราช 2546 และได้
สนับสนุนงบประมาณ ในการสร้างของหอประวัตศิ าสตร์
เมืองเชียงใหม่จากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาใน
ปีงบประมาณ 2547
ทางเทศบาลนครเชียงใหม่ มีนโยบายพัฒนาพื้นที่
ดังกล่าวนี้จึงได้สร้าง “หอประวัติศาสตร์” ขึ้นมา เพื่อ
เป็นสถานที่ท่องเที่ยว และเรียนรู้ ดึงดูดให้นักท่องเที่ยว

มาเที่ยวเมืองเชียงใหม่มากยิ่งขึ้น และเข้าใจถึงคุณค่า
แห่งเมืองอย่างแท้จริง และเพื่อกระตุ้นให้คนในท้อง
ถิ่นนั้นได้ภูมิใจ และเกิดจิตส�ำนึกในการดูแลรักษาเมือง
อย่างยั่งยืน
ส�ำหรั บ นิ ท รรศการภายในหอประวั ติ ศ าสตร์ นั้ น
เป็นนิทรรศการถาวร จัดแสดงเรื่องราวความเป็นมา
ของเมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นด้ า นต่ า งๆ ที่ แ ตกแขนงมาจาก
หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ อาทิ ต�ำนานพื้นเมือง
เชียงใหม่ที่สัมพันธ์กับชุมชนชาวลัวะ, ความเชื่อเรื่อง
เสาสะก้าง และพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ, การเมืองการ
ปกครองและการค้ า ในอดี ต ตั้ ง แต่ ยุ ค ราชวงศ์ มัง ราย,
ภาษาวรรณกรรมอักษรธรรมล้านนา , ธรรมชาติและ
ดอยศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ต ามความเชื่ อ คนในท้ อ งถิ่ น , ยุ ค เสื่ อ ม
ของเมืองใหม่ภายใต้การปกครองของพม่า, การคมนาคม
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ภายในส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร บริเวณชั้น 2 ภาพเก่าเล่าเรื่องเชียงใหม่ และหลุมขุดค้นทางประวัติศาสตร์

และภาพเก่ า เล่ า เรื่ อ งเมื อ งเชี ย งใหม่ ใ นช่ ว ง 100 ปี
ที่ผ่านมา ซึ่งเก็บเรื่องราว ภาพประวัติศาสตร์ เหตุการณ์
ส�ำคั ญ ต่ า งๆในเมื อ งเชี ย งใหม่ ไว้ อ ย่ า งดี ง าม และจุ ด
สุดท้ายนั้น คือหลุมประวัติศาสตร์ที่ขุดค้นพบ
ภายใต้ห้องนิทรรศการของตึกนี้ จะเป็นห้องโถง
ใหญ่ ไม่แยกย่อยเป็นห้องเล็กๆ ง่ายต่อการเดินชม และ

ยั ง มี ก ารท�ำทางเดิ น พิ เ ศษนั่ น ก็ คื อ “ทางลาดส�ำหรั บ
คนพิการ (Universal Design )” ซึ่งเหมาะกับผู้พิการ
ทุพพลภาพและคนชรา เพื่อเพิ่มโอกาสให้บุคคลเหล่านี้
ได้เรียนรู้และเข้าถึงสิ่งดีๆ เหล่านี้ได้ไม่ต่างจากคนปกติ
ทั่วไป
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ห้องสมุดฟื้ นบ้านย่านเวียงเชี ยงใหม่

ห้องสมุดฟื้นบ้านย่านเวียงเชียงใหม่ เปิดให้บริการ
ทุ ก วั น ตั้ ง แต่ 8.30 – 20.00 น. ตั้ ง อยู ่ ใ นพื้ น ที่ ห อ
ประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ งเชี ย งใหม่ (หลั ง อาคารหอศิ ล ป
วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่) อันมีหอบรรพกษัตริย์เป็นที่
มั่น และสัญลักษณ์ที่ส�ำคัญ บรรยากาศของห้องสมุดโดย

รวมเป็นบรรยากาศแบบสบาย ๆ มีความเป็นกันเอง มี
เยาวชน - นักท่องเที่ยวมาใช้งานจ�ำนวนมาก ห้องสมุด
นี้ เกิดขึ้นจากการร่วมแรงร่วมใจ การบริจาคขององค์กร
ประชาชนในท้องถิ่น “ เพราะเราเชื่อว่า ห้องสมุดดี ๆ
สามารถช่วยสร้างเมืองและสังคมดี ๆ ให้เกิดขึ้นได้ ... ”

พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
เรื่อง : บุษยรังสี สิทธิเดชเจริญชัย และธนพล อรรถวัตธีรโชติ 1
ภาพ : อรญา พวงมาลัย

ภาพแสดงตัวอาคารพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน

บทน�ำ
เมื่อกล่าวถึงเมืองล�ำปาง เมืองแห่งภาคเหนือตอน
บนราบลุ่มแม่นํ้าวัง สิ่งที่ทุกคนจะนึกเมื่อกล่าวขานถึง
ล�ำปางนั่นก็คือ รถม้า เซรามิค อุโมงค์ลอดถํ้าขุนตาล
และวัดพระธาตุล�ำปางหลวง ก่อนเป็นอันดับแรก แต่
น้อยคนนักที่จะรู้จัก “หอปูมละกอน” ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์
เปิดใหม่ที่รวบรวมข้อมูลส�ำคัญของผู้คนในท้องถิ่น รวม
ไปถึงประวัติความเป็นมา เหตุการณ์ที่ส�ำคัญ ตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน นับว่าน่าสนใจ น่าศึกษา และน่าค้นหากัน
เลยทีเดียว
1 นักศึกษาวิทยาลัยสหวิทยการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำ�ปาง

กลางเมืองล�ำปางทีม่ ตี กึ เรียงรายกันเป็นแถว ซึง่ เป็น
ย่านแห่งการค้าและการสัญจร เดินทางในชีวิตประจ�ำ
วัน ยังมีอาคารสีขาวสองชั้นเป็นที่จัดแสดงนิทรรศการที่
มีชื่อว่า “หอปูมละกอน” ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานเทศบาลนคร
ล�ำปาง ถนนฉัตรไชย ต�ำบลสบตุ๋ย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง ใกล้กับสถานีดับเพลิง และอยู่ในพิกัดของห้า
แยกหอนาฬิกาเมืองล�ำปาง ซึ่งพิพิธภัณฑ์หอปูมละกอน
แห่งนี้เป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตแห่งแรกของจังหวัดล�ำปาง
และเป็นพิพิธภัณฑ์ที่รวบรวมข้อมูลทางประวัติศาสตร์
วัฒนธรรม โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ภูมิปัญญาท้องถิ่นของ
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เมืองล�ำปาง ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปแบบการจัดแสดง 2
รูปแบบ คือการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน และการ
จัดแสดงนิทรรศการถาวร ซึ่งในการจัดแสดงนั้นมีการน�ำ
เทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาผสมผสานเพื่อเล่าเรื่องภูมิ
หลังของเมืองล�ำปาง โดยจะแบ่งเป็นในแต่ละช่วง และ
เหตุการณ์ส�ำคัญต่างๆที่เกิดขึ้น
นิทรรศการหมุนเวียนภายในพิพิธภัณฑ์หอปูมละ
กอนจะมีลักษณะที่สลับผลัดเปลี่ยนเรื่องราวไปเรื่อยๆ
ของศิลปินแห่งชาติ เพื่อความหลากหลายในการรับ
ชมของนั ก ท่ อ งเที่ ย ว ส่ ว นนิ ท รรศการถาวรจะเป็ น
นิทรรศการที่จัดท�ำขึ้นเพื่อให้ชาวล�ำปางได้ตระหนักถึง
ภูมิหลังของบ้านเมืองตนเองว่ามีลักษณะอย่างไร และ
เพื่อเป็นแนวทางในการก�ำหนดอนาคตของเมืองล�ำปาง
แห่งนี้ นอกจากนั้นแล้วหอปูมละกอนแห่งนี้ยังจัดท�ำขึ้น
เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ประวัติความเป็นมา วัฒนธรรม
ที่ดีงามสู่นักท่องเที่ยวที่ได้มา ณ หอปูมละกอน โดย
เนื้อหาต่างๆของนิทรรศการถาวรจะขอน�ำไปอธิบายใน
หน้าต่อไป
มาท�ำความรู้จักหอปู มละกอน
หอปูมละกอนแห่งนี้ตั้งอยู่ที่ส�ำนักงานเทศบาลนคร
ล�ำปาง ถนนฉัตรไชย ต�ำบลสบตุ๋ย อ�ำเภอเมือง จังหวัด
ล�ำปาง หรือบริเวณห้าแยกหอนาฬิกาที่มีจุดสังเกตตรง
ทิวทัศน์ท่ีมีความสวยงาม เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ
นอกจากนั้นยังมีลานกว้างเพื่อเป็นลานแสดงกิจกรรม
ของเยาวชนรุ่นใหม่อีกด้วย หากมาเจอจุดนี้แล้วก็จะมอง
เห็นหอปูมละกอนอาคารหลังสีขาวสวยสง่า มีนํ้าพุอยู่
ด้านหน้าเพื่อเพิ่มทัศนียภาพที่สวยงาม เย็นตาสบายใจ
โดยหอปูมละกอนแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นโดยเทศบาลนคร
ล�ำปาง และเปิดอย่างเป็นทางการให้เข้าชมได้เมื่อวันที่
30 สิงหาคม พ.ศ. 2554 ซึ่งแต่เดิมแล้วอาคารหอปูม
ละกอนเป็นอาคารเก่าที่ถูกสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2550 และ
ได้มีการปรับปรุงอาคารแห่งนี้เพื่อใช้ประโยชน์ รวม
ถึงเพื่อเป็นความภาคภูมิใจของชาวล�ำปางและท�ำให้
เยาวชนรุ่นหลังรวมถึงผู้ที่สนใจจะศึกษาประวัติความ
เป็นมาของจังหวัดล�ำปางสามารถเห็นภาพในอดีตและ
สามารถซึมซับความรู้สึกความเป็นนครล�ำปางได้เป็น
อย่างดี นอกจากนี้ยังเป็นส่วนหนึ่งของล�ำปางที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

และในหัวข้อต่อไปนี้จะกล่าวถึงนิทรรศการภายใน
หอปูมว่าจะน่าสนใจหรือไม่ อย่าพลาดที่จะต้องอ่าน
เมืองต้องห้ามพลาด เมืองที่ไม่หมุนตามกาลเวลา ตาม
ไปเที่ยวพร้อมๆกันเลย
นิทรรศการหอปู ม
ในส่ ว นของภายในหอปู ม ละกอนนั้ น จะแบ่ ง
นิทรรศการเป็น 2 ประเภท ได้แก่ นิทรรศการหมุนเวียน
และนิทรรศการถาวร ซึ่งมีการจัดการโดยแบ่งเป็นชั้นที่
1 นิทรรศการหมุนเวียน และชั้นที่ 2 นิทรรศการถาวร
หากเข้ามาในพิพิธภัณฑ์นี้สิ่งที่แรกที่ทุกท่านจะเห็นก็
คือการจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนซึ่งจะหมุนเวียน
เปลี่ยนไปเรื่อยๆในระยะเวลา 2 เดือน ภายในชั้นที่ 1
จะเป็นห้องจัดแสดงทรัพยากรทางวัฒนธรรมของศิลปิน
แห่งชาติ โดยจะเป็นทรัพยากรที่จับต้องได้ และจับต้อง
ไม่ได้ ส่วนมากก็จะเป็นเรื่องศิลปะ หัตถกรรม วัตถุทาง
วัฒนธรรม เป็นต้น

ห้องจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียนชั้น 1

บรรยากาศภายในห้องจัดแสดง
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ภาพแสดงป้ายเมืองล�ำปาง

ภาพแสดงแผนที่ชุมชนนานาชาติ

จากนั้ น เมื่ อ ท่ า นขึ้ น มายั ง ชั้ น 2 ท่ า นจะได้ พ บ
กั บ ไฮไลท์ ข องพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ นั่ น คื อ การจั ด แสดง
นิทรรศการถาวรที่กล่าวถึงประวัติความเป็นมาของเมือง
ล�ำปางที่น่าสนใจเนื่องจากได้แบ่งการจัดแสดงเป็น 6 จุด
ให้ทกุ ท่านได้เรียนรูแ้ ละทีน่ ่าตืน่ ตาตืน่ ใจก็คือในแต่ละจุด
จะมีค�ำถามให้ผู้เยี่ยมชมได้คิดไปพร้อมๆกัน อาทิ ท�ำไม
คิวปิดถึงมาอยู่ที่นี่? ท�ำไมศิลปะยุโรปจึงมาอยู่ในมณฑป
แบบพม่า? เอ๊ะท�ำไม? นั่นสิ ซึ่งนิทรรศการถาวรที่ชั้น 2
แห่งนี้ จะเน้นให้ทุกคนได้ร่วมกันเรียนรู้หาค�ำตอบ ยิ่ง
อ่านค�ำถามบรรยากาศก็ยิ่งชวนน่าค้นหายิ่งขึ้นว่า “ใคร
เป็นผู้ก�ำหนดจิตวิญญาณของชาวล�ำปาง”
โดยจุดแรกที่ทุกท่านต้องสะดุดตานั่นคือ โถงจิต
วิ ญ ญาณ ซึ่ ง จุ ด แรกนี้ จ ะเป็ น จุ ด ที่ ก ล่ า วถึ ง ผู ้ ก�ำหนด
บทบาท ทิศทางของเมืองล�ำปางตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั
นอกจากนั้นจะเป็นพื้นที่เพื่อแสดงค�ำปฏิญาณเพื่อนคร
ล�ำปางอีกด้วย
จุดที่สองมีชื่อว่าเมืองพันปีที่มีเจ้าชีวิต เป็นจุดที่
รวบรวมเกี่ยวกับบทบาทและอ�ำนาจของเจ้าเมืองทาง
เหนือในยุคสมัยโบราณ โดยจุดนี้จะใช้การน�ำเสนอโดย

ภาพแสดงชาวขมุที่เข้ามาเป็นแรงงานป่าไม้

น�ำต�ำนานนางสุชาดาเข้ามาเล่าเรื่อง รวมไปถึงข้อมูล
เมืองล�ำปางโบราณทั้ง 3 รุ่น ได้แก่ ยุคเขลางค์ทอง เวียง
ลคอร และนครล�ำปาง
จุ ด ที่ ส ามชื่ อ ว่ า สั ง คมอิ น เตอร์ แสดงถึ ง เรื่ อ งราว
ในอดีตว่าเป็นชุมชนที่พัฒนาแล้ว ตั้งแต่สมัยรัชกาล
ที่ 5-6 ซึ่ ง เป็ น ช่ ว งที่ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงมี ผู ้ ค นหลาก
หลายชาติพันธุ์เข้ามาท�ำการค้าในย่านตลาด รวมไปถึง
สัมปทานป่าไม้ และนอกจากจะแสดงเรื่องราวข้างต้น
แล้ว ในจุดที่สามนี้ยังแสดงเรื่องราวเหตุการณ์ในอดีต
ที่เป็นเหตุการณ์กบฏเงี้ยวและปัญหาสิทธิเสรีภาพนอก
อาณาเขต

ภาพแสดงรถม้าล�ำปางในยุคสังคมอินเตอร์
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งานฉลองรัฐธรรมนูญและงานฤดูหนาว

การกลับมาของค�ำสาปที่โดยเจ้าแม่สุชาดา

ที่ประเทศญี่ปุ่นได้ใช้เมืองล�ำปางเป็นฐานทัพ และยุค
เมืองเท็กซัสด้วย
จุดที่ห้า การกลับมาของค�ำสาป เป็นจุดที่กล่าวถึง
เหตุการณ์ช่วงที่เมืองล�ำปางเงียบงันจากเดิมเป็นย่าน
การค้าที่คึกคัก และเป็นศูนย์รวมความทันสมัย กลับ
กลายเป็นเมืองที่มีแต่ความเงียบแม้จะมีศูนย์ราชการ
และหน่วยงานระดับประเทศเข้ามาตัง้ ส�ำนักงานสาขา ซึง่
เป็นสิ่งที่สร้างความหวังให้แก่ชาวเมืองล�ำปางว่าจะต้อง
เป็นผู้น�ำทางเศรษฐกิจและการศึกษาในภาคเหนือตอน
บน แต่หลังจากนั้นไม่นานเมื่อทางหลวงหมายเลข11
ได้สร้างเสร็จ หน่วยงานต่างๆที่เคยอยู่ ณ ที่แห่งนี้ก็ได้
ทยอยย้ายกันไปที่จังหวัดเชียงใหม่ จึงเป็นสาเหตุที่ท�ำให้
เกิดค�ำร�่ำลือกันว่า เมืองล�ำปางแห่งนี้ถูกต้องค�ำสาปโดย
เจ้าแม่สุชาดา
และจุดสุดท้ายของการจัดแสดงนิทรรศการถาวรชัน้
2 คือ ฮอมแฮงแป๋งเวียง เป็นจุดที่น่าสนใจมาก เนื่องจาก
เป็นจุดที่แสดงเรื่องราวของชาวล�ำปางในยุคปัจจุบัน ซึ่ง
เป็นยุคสมัยที่เราทุกคนลุกขึ้นมาร่วมกัน ร่วมแรง ร่วมใจ
ช่วยกันมีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางของเมืองล�ำปาง
โดยทุกคนมีสิทธิเท่ากันในการแสดงความคิดเห็น และ
ขับเคลื่อนเมืองล�ำปางให้น่าอยู่ เจริญก้าวหน้า ซึ่งทุกคน
จะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า “เมืองของเราก็คืออนาคต
ของเรา”

สรุ ป
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ห อปู ม ละกอนนั้ น มิ ใช่ เ พี ย งแต่ เ ป็ น
นิทรรศการงานแสดงเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของ
เมืองล�ำปางเท่านั้น แต่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนยังแฝง
ไปด้วยจิตวิญญาณของท้องถิ่นซึ่งผสมผสานปรับเปลี่ยน
ไปในแต่ละยุคแต่ละสมัยอย่างลงตัว พัฒนาการของ
เมืองต่างๆยังสอดแทรกความเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวิถี
ทางเข้าในจุดสุดท้ายฮอมแฮงแป๋งเวียง ชีวิต การผสมกลมกลืนความหลากหลายทางชาติพันธุ์
นอกจากนี้ยังบ่งบอกถึงการมีชีวิตอยู่ของเมืองที่ชื่อนคร
จุดที่สี่ สีสันจากบางกอก ในจุดนี้จะกล่าวถึงการ ล�ำปางจากอดีตสู่ปัจจุบันได้เป็นอย่างดี ซึ่งในเหตุผล
เข้ามาของวัฒนธรรมแฟชั่น และความทันสมัยต่างๆของ ทั้งหลายประการนี้ท�ำให้พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนเป็น
เมืองล�ำปาง โดยได้รับมาจากบางกอกผ่านทางรถไฟที่ มากกว่าพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติความเป็นมาของ
ได้สร้างมาถึงล�ำปางก่อนที่จะถึงจังหวัดเชียงใหม่ เมื่อ จังหวัดล�ำปาง แต่พิพิธภัณฑ์หอปูมละกอนแห่งนี้เป็น
ปี พ.ศ. 2457 จึงท�ำให้เกิดส�ำนวนติดปากของคนใน สิ่งที่รวบรวมจิตวิญาณทั้งหมดนับตั้งแต่ก่อตั้งเมืองแห่ง
ยุคนั้นคือ “คนสมัยคนล�ำปาง” และนอกจากนั้นแล้ว นี้มาจวบจนถึงปัจจุบัน
ในจุดนี้ยังแสดงถึงเหตุการณ์ในสงครามโลกครั้งที่สอง

เรียนรู้การดูแลสุขภาพจาก

ภูมิปัญญาบรรพบุรุษ
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

ภาพเส้นสายแสดงต�ำแหน่งการนวด จารึกลงแผ่นศิลาใต้เสนาสนะในวัดโพธิ์ พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

จากข้อมูล ฐานข้อมูลพิพิธภัณฑ์ในประเทศไทย
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรนิ ธร ปรากฏว่า ในบรรดาพิพธิ ภัณฑ์
ทั้งหมดในเเมืองไทย 1344 แห่งนั้น มีพิพิธภัณฑ์ที่เกี่ยว
กับการแพทย์และสาธารณสุขอยู่ 32 แห่ง และที่น่า
สนใจคือ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงองค์ความรู้เกี่ยวกับการ
ดูแลสุขภาพของคนไทยโบราณ ซึ่งจะหาเรียนรู้ได้จาก
พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย อวย เกตุสิงห์
พิพิธภัณฑ์และศูนย์ฝึกอบรมการแพทย์แผนไทย กรม
การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข และพิพิธภัณฑ์การ
แพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เป็นต้น นี่ยังไม่
นับรวมพิพิธภัณฑ์ที่ไม่อยูในสาระบบฐานข้อมูลฯ เช่น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีที่พิษณุโลก หรือพิพิธภัณฑ์การ
แพทย์แผนไทยวัดโพธิ์
1 ผู้อำ�นวยการบัลวีเวียงพิงค์ ศูนย์ธรรมชาติบำ�บัด

ที่ วั ด เชตุ พ นวิ ม ลมั ง คลาราม น่ า จะนั บ ว่ า เป็ น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ท างการแพทย์ แ ห่ ง แรกของไทย ก็ ว ่ า ได้
เนื่องจากสมัยต้นรัตนโกสินทร์มีการรวบรวมต�ำรารักษา
โรคที่สูญหายกระจัดกระจายสมัยเสียกรุงอยุธยา มีการ
จารึกต�ำรานวด ต�ำรายาลงแผ่นศิลานับพันแผ่น มีการปัน้
รูปฤๅษีดดั ตนประดิษฐานไว้ทวี่ ดั โพธิ์ นับว่าเป็นคุณปู การ
ที่สามารถรักษาภูมิปัญญาไทยไว้ไม่ให้สูญหาย
ในเวลาต่อมา พิพิธภัณฑ์ทางการแพทย์เป็นสถาน
ที่จัดแสดงความรู้ และอุปกรณ์ทางการแพทย์แผนไทย
คล้ายๆ กัน คือ มีร้านขายยาไทยจ�ำลอง มีตู้จัดแสดง
ตัวอย่างสมุนไพรประเภทต่างๆ มีเครื่องมือในการท�ำยา
สมุนไพร มีเครือ่ งบดยาหรือเรือบดยา ครกบดยา แท่นบด
ยาที่ท�ำจากหิน รวมถึงเครื่องหั่น หม้อต้มยา หม้อกลั่น
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ร้านขายยาไทยโบราณที่พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศร

ยาสารพัดแบบ ซึ่งหม้อยาไทยจะมีเฉลวเสียบหรือวาง
ไว้ที่ปากหม้อเสมอ ด้วยความเชื่อที่ว่า เฉลวจะป้องกัน
ฤทธิ์ยาไม่ให้เสื่อมลง
ที่รวบรวมไว้มากก็คือ ต�ำรายาไทยโบราณที่สืบทอด
กันมา ส่วนมากเป็นการบันทึกแบบโบราณคือจารตัว
หนังสือลงบนใบลาน แล้วมักจะมีข้อความเขียนเอาไว้
ท�ำนอง น่าเสียดายที่ไม่สามารถรักษาต�ำรายาโบราณ
เอาไว้ได้ เนื่องจากต�ำราถูกท�ำลายไป โดยหลายเหตุผล
เช่น เมื่อไม่มีผู้สืบทอด เจ้าของต�ำราก็จะเผาต�ำราทิ้งเสีย
อย่างไรก็ตามสรรพคุณของสมุนไพรไทยทีใ่ ช้ในการรักษา
โรคที่ตกทอดมาจนถึงทุกวันนี้ก็ยังมีเหลืออยู่มาก และใช้
กันแพร่หลายในรูปยาไทย ยาต้ม ยาซอง ยาเม็ด กระทั่ง
ยาเม็ดลูกกลอน
จะลองสรุปการน�ำเสนอของพิพิธภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยได้ใน 5 ขอบเขตพอสังเขป ดังนี้ คือ ภูมิปัญญา
ว่าด้วยเรื่องยา การนวด การต่อกระดูก การคลอดและ
การอยู่ไฟ และสุดท้ายคือเรื่องราวของพิธีกรรมและการ
ผ่าตัดแบบไทยๆ โดยใช้มีดหมอ เผื่อว่าใครอยากจะเรียน
รู้รายละเอียดเพิ่มเติมจะได้ไปสืบค้นเอาจากพิพิธภัณฑ์
ที่จัดแสดง
ภู มิ ป ั ญ ญาว่ า ด้ ว ยยาไทยและเรื่ อ งเล่ า เกี่ ย วกั บ
หมอไทยโบราณ
การรักษาด้วยยาของคนไทยโบราณ มีท้ังการใช้
ยาสมุ น ไพรเอาตั ว ยาจากพรรณไม้ ใ กล้ ตั ว หรื อ ไม้ ป ่ า
มาระงับอาการและรักษาโรคที่เราคุ้นชินกันดีได้แก่ การ
ใช้บอระเพ็ดมาป้องกันและรักษามาเลเรีย ใช้ขมิ้นชันมา
ช่วยแก้อาการทางกระเพาะล�ำไส้ ฯลฯ มีทั้งการใช้สัตว

หม้อยาไทยปักเฉลวเสมอ
เพื่อไม่ให้ยาเสื่อมสรรพคุณ

เครื่องบดยามีหลายแบบ แบบที่เป็นครกเหล็กรูปเรือ แท่นหินกับลูกกลิ้ง

วัตถุ เช่น ใช้กระดูกสัตว์เผาไฟมารักษาเนื้องอก และใช้
เกลือสมุทรมารักษาอาการคอพอก เป็นต้น
ความรู้เรื่องยาไทยนี้มีอยู่ทั่วทุกภาคของประเทศ
แต่ละหมอจะมีสูตรการรักษาของใครของมัน หากใช้
หลักเดียวกันในการวินิจฉัยโรคและการจัดยารักษาโรค
โดยอาศัยความรู้เรื่องธาตุทั้ง 4 คือ ดิน นํ้า ลม ไฟ หมอ
ยาไทยสรุปว่า โรคเกิดจาก 4 สาเหตุด้วยกันคือ
- หากธาตุดินผิดปกติ จะเกิดโรคท�ำนอง ท้องผูก
เป็นพรรดึก ส�ำหรับการแพทย์ล้านนาก็รวมเอาบ่าโหก
หรือริดสีดวงเข้าไปด้วย
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ร้านขายยาเจ้ากรมเป๋อที่มีชื่อเสียงโด่งดังมานานถึง 120 กว่าปี
ปัจจุบันมี ศ.พญ.คุณหญิงสลาด ทัพวงศ์
ทายาทรุ่นหลานของเจ้ากรมเป๋อเป็นผู้ดูแล

ยาไทยแต่ละต�ำรับมีตัวยาจากสมุนไพรหลายตัว

ยาสมุนไพรหลากชนิดของไทยส่วนหนึ่งได้รับอิทธิพลมาจากอายุรเวท
ของอินเดียและจีน

- หากธาตุนํ้าผิดปกติ ก็จะเป็นโรค นํ้าเหลืองเสีย
บวม และไม่มีเหงื่อ
- หากธาตุไฟผิดปกติ ก็จะเกิดอาการใจสั่น ผ่ายผอม
ท้องเสีย กระสับกระส่าย เป็นต้น
หากธาตุลมผิดปกติ ก็จะมีอาการ ลมขึ้น ลมในท้อง
มาก อาหารไม่ยอ่ ย ท้องอืด กระทัง่ ปวดเมือ่ ยกล้ามเนือ้ ที่
เรียกว่า “เกิดลมในเส้น”
ยาไทย สมุนไพรที่ใช้ ก็จะเลือกแก้ไขอาการตาม
ธาตุนั้นๆ เช่น หากธาตุไฟก�ำเริบก็ต้องใช้ยาเย็น หาก
ลมขึ้น ธาตุลมมีมากก็ใช้ยาขับลม เป็นต้น ซึ่งเป็นความ

คิดแนวเดียวกันกับต�ำราอายุรเวทของอินเดียที่มีอายุ
เก่าแก่กว่า 7,000 ปี จึงคาดกันว่าการแพทย์แผนไทย
น่าจะได้รับอิทธิพลมาจากปรัชญาการรักษาโรคต�ำรานี้
อนึ่ง ยารักษาโรคถือเป็นของสูง เป็นของวิเศษ จะต้อง
เคารพบูชา ตามความเชื่อโบราณนั้น ต�ำรายาต่างๆ เชื่อ
กันว่ามาจากสรวงสวรรค์ ผูท้ ี่รบั ต�ำราลงมาให้มวลมนุษย์
ใช้คือองค์พระฤาษีดาบสต่างๆ ดังนั้นในการจะถ่ายทอด
หรือท�ำการรักษาจะต้องมีการไหว้ครูเสียก่อน ยาจึงจะมี
ประสิทธิภาพ
แต่ก็มียาอีกประเภทหนึ่งที่หมอยาใช้กัน คือ “ยา
ผีบอก” ท�ำนองเป็นสูตรยาเฉพาะตัวซึ่งมีหลากหลาย
มากมาย
การสืบทอดความรู้เกี่ยวกับการรักษาโรค ของการ
แพทย์แผนไทยโบราณ ก็แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงกับ
การเรียนแพทย์แผนปัจจุบัน จากความรู้ในพิพิธภัณฑ์
สามารถประมวลได้วา่ สมัยก่อนไม่ใช่วา่ ใครอยากจะเป็น
หมอรักษาโรคก็เป็นได้ แต่หมอยาส่วนหนึ่ง มักจะเป็น
บุคคลที่บวชเรียนมานาน เพราะคงมีเวลาอ่านต�ำรายา
จากใบลานในวัด และผ่านประสบการณ์การรักษาชาว
บ้านมาก่อน หรือเคยเป็นพระธุดงค์ทเี่ คยมีประสบการณ์
ใช้สมุนไพรจากป่ามารักษาตนเอง
ส่ ว นหนึ่ ง หมอยาอาวุ โ สจะเลื อ กรั บ ลู ก ศิ ษ ย์ ที่ มี
ลักษณะเฉพาะ เช่น คนมีขวัญที่นิ้วทั้ง 10 คนที่คลอด
เอาเท้าออกมาก่อน หรือคนที่เกิดในฤกษ์ที่เหมาะจะ
เป็นหมอยา เช่น ราศีตุลย์ ในฤกษ์เชษฐะที่ 18 เท่านั้น
หากไม่มีการตกฟากตามนี้ ไม่มีลักษณะพิเศษดังกล่าว
โบราณจะถือว่าไม่เหมาะที่จะเป็นหมอยา
อีกจ�ำนวนหนึ่ง หมอไทยจะสอนทายาทของตนให้
เป็นหมอผู้สืบทอดวิชา แต่หากไม่มีทายาทหรือลูกหลาน
ไม่มคี ณ
ุ ลักษณะทีจ่ ะเป็นหมอรักษาโรคได้ ส่วนใหญ่หมอ
ยาไทยมักจะท�ำลายต�ำราทิง้ เช่น ในล้านนาก็จะสัง่ ให้เผา
ต�ำราไปพร้อมกับร่างของตน ซึ่งเป็นที่น่าเสียดาย ท�ำให้
ภูมิปัญญาในการรักษาโรคส่วนหนึ่งสูญหายไป
มาถึงชนิดหรือรูปแบบของยาไทยบ้าง ยาโบราณ
ของไทยมักจะเป็นยาหม้อ และจะมีต�ำรับยาหลายตัว
รวมกัน เช่น ยาอายุวัฒนะ มีส่วนประกอบของ นํ้าผึ้ง
บอระเพ็ด แห้วหมู ใบหนาดค�ำ และขมิ้นอ้อย ปริมาณ
เท่าๆ กัน น�ำมาบดและปั้นเป็นยาลูกกลอน
ส�ำหรับต�ำรายาไทยแทบจะไม่มีการใช้ตัวยาเดี่ยวๆ
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เลย จากงานวิจัยของคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่พบว่า ตัวยารักษาริดสีดวงทวารต�ำรับหนึ่ง เป็น
ต�ำรับยาหลายๆ ตัวมาประกอบกัน เมื่อน�ำไปพิสูจน์ทาง
ห้องปฏิบัติการ ปรากฏว่ายาทั้งต�ำรับสามารถท�ำให้เกิด
ผล คือท�ำให้หลอดเลือดหดตัว แสดงว่าใช้สามารถใช้
รักษาโรคริดสีดวงทวารได้จริง แต่เมื่อแยกยาออกมาเป็น
ตัวๆ เดี่ยวๆ กลับปรากฏว่าไม่มีผลใดๆ ทั้งสิ้น
ยาไทยส่วนใหญ่จะต้องใช้วิธีต้มเคี่ยว เพื่อสะกัดเอา
ตัวยาออกมา แต่บางครั้งก็ใช้วิธีดองเหล้า เช่น ยาบ�ำรุง
เลือด หรือ ดองนํ้าผึั้ง เช่นขมิ้นชัน บอระเพ็ด หรือดอง
เกลือ หรือดองปัสสาวะเด็กอีกด้วย เช่น ยาดองตรีผลา
ทั้งนี้เพื่ออาศัยแอลกอฮอล นํ้าผึ้ง นํ้าเกลือ นํ้าปัสสาวะ
เป็นกระสายยา หรือท�ำให้ตัวยาจากสมุนไพรซึมเข้าสู่
ร่างกาย และออกฤทธิ์ได้ดีกว่า
ดังนั้นในบ้านหมอยาจะมีอุปกรณ์ตากยา อุปกรณ์
บดยา ที่ทันสมัยสักหน่อยเห็นจะเป็นอุปกรณ์ปั้นยา
ลูกกลอน ที่ผลิตยาได้ปริมาณมาก ซึ่งอุปกรณ์เหล่านี้
มักจะหาได้ง่ายกว่าต�ำรายา และมักจะวางจัดแสดงใน
พิพิธภัณฑ์แพทย์แผนไทยเสมอ
อีกประการหนึ่ง มีข้อสังเกตว่า ยาไทยมักจะอยู่คู่
กับของแสลง หากใครกินยาไทยก็จะถูกห้ามกินอาหาร
สารพัด เช่น ห้ามกินปลาไม่มีเกล็ด ห้ามกินข้าวเหนียว
หน่อไม้ หัวไชเท้า ฯลฯ ห้ามกินโน่นกินนี่ เป็นกระบุง จน
แทบไม่มีอะไรจะกิน ต่อประเด็นนี้เข้าใจว่า การห้ามกิน
ของแสลงนัน้ ขึน้ อยูก่ บั ประสบการณ์ของหมอเองโดยตรง
เคยห้ามอะไรมาก็ห้ามแบบนั้น แถมจากประสบการณ์
เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นก็เพิ่มของแสลงเข้าไปอีก จึงมีข้อห้าม
มากมาย
อย่างไรก็ตามของแสลงของยาไทยก็สตู รใครสูตรมัน
อีก เช่นเดียวกับสูตรของการรักษานั่นเอง และถือเป็น
ประสบการณ์ตรงของหมอยาไทยแต่ละคน
การนวดไทย
สังคมไทยเป็นสังคมเกษตรกรรม ผู้คนใช้แรงงาน
หนักในท้องไร่ท้องนาจึงมีอาการปวดเมื่อยเป็นธรรมดา
คนโบราณแก้ปัญหานี้ด้วยการนวด ในทุกชุมชนจะมี
อาชีพหมอนวดอยู่คู่สังคมเสมอ ศาสตร์แห่งการนวด
แบบไทยจึงถือเป็นภูมิปัญญาโบราณที่มีคุณค่าต่อความ
เป็นอยู่ดีมีคุณภาพของคนไทยอย่างยิ่ง

รูปปั้นฤาษีดัดตนที่วัดโพธิ์ต้นแบบของการนวดไทย

นวดเชลยศักดิ์ ผู้นวดใช้ทุกส่วนของร่างกายเพื่อกดกล้ามเนื้อที่เกร็ง
ให้คลายตัวลงบรรเทาอาการปวด

ย�่ำขาง การนวดแบบพื้นบ้านล้านนา

การนวดไทยป็ น วิ ธี ค ลายความปวดเมื่ อ ย ความ
เกร็งตัวของกล้ามเนื้อในของร่างกายอย่างหนึ่ง ที่ได้ผล
ชะงัดนัก หลักฐานขององค์ความรู้นี้ได้แก่ท่าฤาษีดัดตน
ที่เป็นรูปปั้นจัดแสดงอยู่ที่วัดโพิธิ์ -วัดพระเชตุพนวิมล
มังคลาราม - อย่างน้อยกว่า 200 ปีมาแล้ว จนกระทั่ง
ยูเนสโกยกย่องให้เป็นมรดกโลกในเรื่องขององค์ความ
รู้ของไทย
ที่จริงการนวดของไทยมี 2 แบบ หรือ 2 ส�ำนัก คือ
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นวดราชส�ำนักใช้เฉพาะหัวแม่มือที่แข็งแกร่งกดนวด
เพื่อคลายกล้ามเนื้อ ไม่มีการใช้ศอกหรือเข่าหรือเท้า

ตอกเส้น การนวดโดยใช้เครื่องทุ่นแรงคลายกล้ามเนื้อ

นมไม้ อุปกรณ์นวดเพื่อรักษาตนเองในบ้าน

ลูกประคบ ภูมิปัญญาไทยในการใช้ความร้อนและ
สมุนไพรคลายกล้ามเนื้อใช้คู่กับการนวด

การนวดแบบชาวบ้านที่เรียกว่าการนวดแบบเชลยศักดิ์
ซึ่งเป็นท่านวดที่สอนสืบทอดกันมาในพื้นถิ่น และการ
นวดแบบราชส�ำนัก ซึ่งเป็นการนวดส�ำหรับบุคคลชั้น
สูงได้แก่ ท้าว ขุนพระยา ชนชั้นเจ้าในรั้วในวัง เป็นต้น
หลักการของการนวดนั้นเหมือนกันคือ เป็นการ
คลายเส้นของกล้ามเนื้อที่ถูกใช้งานหนัก ที่เป็นสาเหตุ
ของอาการเมื่อยล้า ปวด ตึง และเจ็บให้คลายตัวออก
จากกัน แต่วิธีการนวดของสองส�ำนักนี้แตกต่างกันอย่าง
สิ้นเชิง การนวดเชลยศักดิ์ ผู้นวดอาจจะใช้ศอก เข่า ส้น
เท้า อาจจะมีการเหยียบหลัง ดัดขา เน้นตรงต�ำแหน่งที่
กล้ามเนื้อมีปัญหาเพื่อคลายเส้น แต่การนวดราชส�ำนัก
นั้นจะใช้หัวแม่มือที่แข็งแรงเป็นพิเศษของผู้นวดเท่านั้น
ในการกดเพื่อคลายเส้น ไม่มีการลงศอกลงเข่า ใช้อวัยวะ
เบื้องต�่ำที่ดูแล้วไม่สุภาพแต่อย่างใด
นอกจากการนวดแล้ว ยังมีการใช้ความร้อนเพื่อ
ช่วยคลายมัดกล้ามเนื้อเพื่อที่จะได้นวดง่ายกว่า ดังนั้น
การนวดไทยจึงมาคูก่ บั การใช้ลกู ประคบ ซึง่ เป็นสมุนไพร
ประเภท ไพล ขมิ้นอ้อย ขมิ้นชัน ผิวมะกรูด ใบส้มป่อย
เกลือ การบูร เอาทั้งหมดซ่งมีฤทธิ์คลายกล้ามเนื้อ มาบด
แล้วห่อด้วยผ้าขาว นึ่งให้ร้อน เวลาจะเอาไปใช้จริงต้อง
มีลูกประคบ 2 ลูก เพื่อเอามาใช้สลับกัน
การนวดในแต่ละท้องที่ ยังมีแตกต่างกันไปในราย
ละเอียด แต่ก็ยังคงหลักการเดียวกันคือมีวัตถุประสงค์
ในการยืดกล้ามเนื้อที่เกร็งตัวให้คลายออกจากกัน เช่น
ทางเหนือก็มีการย�่ำขาง ที่เอาส้นเท้าของผู้นวดไปท�ำให้
ร้อนโดยการเหยียบลงบนพานไถที่อยู่บนเตาอั้งโล่ จาก
นั้นชุบด้วยนํ้าสมุนไพรไปกดบริเวณที่ปวด เป็นการใช้
ทั้งความร้อน สมุนไพร และการกดนวดเพื่อคลายกล้าม
เนือ้ ในคราวเดียวกัน มีการตอกเส้นโดยใช้เครือ่ งมือคล้าย
สิ่วกับค้อนตอกลงไปบริเวณที่ปวด เป็นการทุ่นแรงใน
การนวด
อย่างไรก็ตามคนไทยมีเครื่องมือแบบพื้นบ้าน มีวิธี
การ ที่เอาไว้คลายเส้นเพื่อช่วยในการบรรเทาปวดให้
กับตัวเอง เช่น นมไม้ เช่นการใช้เด็กเล็กที่บ้านเหยียบ
หลังเหยียบเอว หรือการใช้ใบพลับพลึงเผาไฟเอามานาบ
ประคบกล้ามเนื้อส่วนที่ปวด
ทั้งหมดนี้ไม่ว่ารูปปั้นฤาษีดัดตน แผนภูมิของเส้นที่
จะใช้นวด ท่านวด เครื่องไม้เครื่องมือในการนดสามารถ
หาดูได้จากพิพิธภัณฑ์ทั้งสิ้น
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การรักษากระดูกหักด้วยเฝือกไม่ใผ่แบบโบราณ

การต่อกระดูก
เมื่อใดก็ตามที่มีอุบัติเหตุและกระดูกหัก หมอต่อ
กระดูกก็จะมีบทบาทในการรักษา บางครั้งหมอยา หมอ
นวด ก็มีความรู้ในการต่อกระดูกด้วย
ทีจ่ ริงหากใช้ความรูส้ มัยใหม่มาอธิบาย โดยธรรมชาติ
แล้ว กระดูกที่หักสามารถประสานคืนต่อกันได้ดังเดิม
เพียงแต่ต้องดามอาไว้ไม่ให้กระดูกขยับเขยื้อนออกจาก
กัน ปล่อยเวลาให้ผ่านไปประมาณ 1-2 เดือนเนื้อกระดูก
ก็จะติดดังเดิม
หมอแผนปัจจุบันใช้วิธีเข้าเฝือกแข็ง หรือผ่าตัดเอา
เหล็กดามกระดูกภายใน
แต่หมอแผนไทยมีภูมิปัญญาในการต่อกระดูก จาก
ที่เล่ากันต่อๆ มา ในสมัยก่อนวิธีการดามกระดูกหักใน
ยุคแรกๆ อาจจะเพียงเอาแผ่นไม้มาทาบแขน-ขาแล้วมัด
เอาไว้ แต่หมอต่อกระดูกก็ได้พัฒนาเฝือกให้เป็นแบบที่
ระบายโดยการเอาซี่ไม้ไผ่มาถักร้อยเข้าด้วยกัน โอบรอบ
แขนขา แล้วดามกระดูกข้อที่หักไว้ การเข้าเฝือกไม้ไผ่นี้
จะกระท�ำพร้อมกับการทานํ้ามันสมุนไพร และมีการร่าย
คาถาอาคมก�ำกับเพื่อให้กระดูกติดกันเสมอ
และจากการศึกษาพบว่าการรักษาของหมอพื้นบ้าน
สามารถต่อกระดูกหักให้เชื่อมสมานได้จริง แต่ปัญหาอยู่
ที่ว่าการติดของกระดูกจะผิดรูปหรือไม่ ซึ่งหากหมอต่อ
กระดูกคนใดมีประสบการณ์มาก กระดูกก็จะคืนรูปดัง
เดิม ไม่พิกลพิการซึ่งอาจจะเป็นผลข้างเคียงตามมา
เช่นเดียวกัน ในทุกพิพิธภัณฑ์จะมีเฝือกไม้ไผ่ใช้ต่อ
กระดูกจัดแสดงไว้ให้ดู

เฝือกไม้ไผ่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ใช้ดามกระดูกที่หัก

การคลอดและการอยู ่ไฟ
การคลอดและการอยู่ไฟเป็นภูมิปัญญาไทยแท้ๆ ที่
ช่วยชีวิตแม่และเด็ก และใช้เสริมสุขภาพของผู้หญิงไทย
แตไหนแต่ไรมา สมัยก่อนเราจึงมีอาชีพหมอต�ำแยอยู่ทุก
หมู่บ้าน ทางเหนือเรียกหมอต�ำแยว่าเป็นผู้ช�ำนาญการ
เสียด้วยซํ้า เพราะภาษาล้านนาเรียกหมอต�ำแยว่า “แม่
จ้าง” ซึง่ มาจากค�ำว่า แม่ชา่ ง อันแปลว่าผูเ้ ชีย่ วชาญพิเศษ
คนไทยโบราณ ให้ความส�ำคัญกับการคลอดเป็น
อย่างยิ่ง ทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับความเป็นแม่ล้วนเป็น
พิ ธี ก รรม มี วั ต รปฏิ บั ติ เ พื่ อ ความปลอดภั ย ของทั้ ง แม่
และลูก
การคลอดลูกแบบโบราณ ล้วนอาศัยปรากฏการณ์
ทางธรรมชาติ แม่จะมีความเชือ่ ว่าไม่ควรท�ำให้ลกู ในท้อง
ตัวโต เพราะจะคลอดล�ำบาก จึงมีข้อห้ามสารพัดส�ำหรับ
แม่ตั้งครรภ์ไม่ให้กินมาก ไม่ให้กินของแสลง ไมให้นั่งคา
บันได คาประตูเพราะจะท�ำให้คลอดไม่ได้ เมื่อใกล้คลอด
หมอต�ำแยจะมาตรวจท้อง มากลับหัวเด็ก เพื่อท�ำให้การ
คลอดเป็นไปโดยสะดวก
เมื่อแม่เจ็บท้องคลอด หมอต�ำแยก็จะมาเฝ้าคลอด
ถึงบ้าน สมัยก่อนนิยม ผูกเชือกกับขื่อบ้านให้แม่คอยดึง
เอาไว้เผื่อช่วยในการเบ่ง หมอต�ำแยจะต้มนํ้า ไว้รอท่า
มีผู้ช่วยคอยรับเด็กที่ก�ำลังจะคลอดออกมา มีเครื่องมือ
เครื่องไม้ต่างๆ ที่ใช้ในการท�ำคลอดแบบโบราณ
เมื่อคลอดแล้วก็ต้องมีการอยู่ไฟตามความเชื่อเพื่อ
ล้างนํ้าคาวปลาออกให้หมด มีการนวด มีการสั่งอาหาร
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ทุ ก วั น นี้ นั ก วิ ท ยาศาสตร์ เข้ า ใจถึ ง เรื่ อ งของนํ้ า
คาวปลาและมดลูกเข้าอู่ได้ดีขึ้นว่า หากการคลอดเป็น
ไปตามปกติ อย่างไรเสียเมื่อแผลที่รกลอกหลุดออกมา
จากมดลูกหายสนิท นาํ้ คาวปลาก็หายไปเอง และในเวลา
ที่แน่นอนหนึ่งๆ มดลูกที่ขยายตัวตอนตั้งครรภ์ก็จะหด
กลับไปสู่สภาพเดิม นี่เป็นเรื่องของร่างกายที่จะจัดการ
ตัวเองตามธรรมชาติ ไม่จ�ำเป็นต้องใช้ตวั ช่วยอย่างอืน่ เลย
จะว่าไป ความร้อนทีใ่ ช้ในการอยูไ่ ฟ การเข้ากระโจม
อบสมุนไพร ที่แท้แล้วมีประโยชน์อย่างยิ่งต่อย่า ยาย
หมอต�ำแยทางภาคเหนือเรียกว่าแม่จ้าง
ของเรา
ความจริงก็คือภูมิต้านทานของเรา มีเม็ดเลือดขาว
เป็นต้น จะท�ำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้นหากร่างกาย
มีอุณหภูมิสูงกว่าอุณหภูมิปกติ 37 องศาเซลเซียส เช่น
ในตอนที่เรามีไข้จากหวัด จากการติดเชื้ออะไรก็ตาม
นั่นเป็นธรรมชาติของร่างกายของเราเองที่จะกระตุ้นให้
เม็ดเลือดขาวมีความสามารถฆ่าเชื้อไวรัส หรือแบคทีเรีย
ให้เร็วยิ่งขึ้น
บรรพบุรษุ ของเราฉลาดทีเ่ อาความร้อนมาใช้กระตุน้
การอยู่ไฟ คือการใช้ความร้อนเพิ่มภูมิต้านทานให้แม่หลังคลอด
ภูมิต้านทานของร่างกายหลังคลอด เพื่อลดอัตราเสี่ยง
ของการติดเชือ้ อย่าลืมว่าในสมัยนัน้ ไม่มปี ฏิชวี นะใช้ หาก
พิเศษเช่น แกงเลียง ต้มหัวปลีเพื่อให้แม่มีนํ้านมมากๆ แม่ที่ผ่านการคลอดซึ่งเสียเลือด ท�ำให้ร่างกายอ่อนแอลง
ให้ลูกกิน ป้องกันไม่ให้แม่เด็กเกิดอาการสะท้านร้อน อยู่แล้ว แถมมีเนื้อเยื่อของทางคลอดฉีกขาด ท�ำให้เกิด
ความเสี่ยงสูงมากต่อการติดเชื้อแบคทีเรีย สมัยก่อน...
สะท้านหนาว
สมัยก่อนที่เรายังไม่มียาปฏิชีวนะใช้ การปฏิบัติตน นั่นน่ะเป็นอันตรายถึงชีวิตเชียวนะ
ดังนั้นการอยู่ไฟ การเข้ากระโจม การนั่งถ่าน ฯลฯ
หลังคลอดของแม่จึงมีความส�ำคัญยิ่งยวด ทั้งนี้ทั้งนั้นก็
เพือ่ สุขภาพทีด่ ขี องแม่ในระยะยาว จนทุกวันนีเ้ ราก็ยงั คง ก็ล้วนเพื่อลดอัตราเสี่ยงของการติดเชื้อดังกล่าว วิธีการ
ได้ยนิ ค�ำกล่าวท�ำนอง ถ้าไม่ได้อยูไ่ ฟจะท�ำให้ปว่ ยเป็นโรค เหล่านี้เองที่ท�ำให้ย่า ยาย ของเรารอดชีวิตมาได้จาก
โน่นโรคนี่ ..สารพัด รวมทั้งจะท�ำให้สุขภาพของคนเป็น ความเสี่ยงหลังคลอด กระบวนการอยู่ไฟในสมัยก่อน
จึงมีความส�ำคัญต่อสุขภาพของผู้หญิงหลังคลอดเป็น
แม่อ่อนแอลงเรื่อยๆ
แต่วัตรปฏิบัติ หรือธรรมเนียมในการคลอดและ อย่างมาก
การอยู่ไฟ คือการนอนกระดานไฟ โดยเอาแคร่มา
การอยู่ไฟนี้สามารถอธิบายในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ว่ามี
วางไว้ใกล้ๆ แม่เตาไฟซึ่งก็คือก้อนเส้า 3 ก้อน ก่อฟืน
ประโยชน์ต่อสุขภาพดังนี้
ก่อนอื่นควรท�ำความเข้าใจถึงประโยชน์ของการ และต้มนํา้ ไว้ตลอดเวลา ในบางภาคของไทยจะเอาเตาไฟ
อยู่ไฟเสียก่อนว่า เป็นการใช้ความร้อนเพิ่มภูมิต้านทาน ไว้ใต้เตียง ตัวแม่จะ “นุ่งเตี่ยว” (นุ่งผ้ารั้งให้สั้นพอปิด
จะได้ลดอัตราเสีย่ งของการติดเชือ้ และทีเ่ ชือ่ กันมาตัง้ แต่ ไม่ให้โป๊เท่านั้น บางครั้งก็ไม่ใส่เสื้อ) ขึ้นไปนอนตะแคง
โบราณก็คือวิธีการต่างๆ เหล่านี้จะท�ำให้ร่างกายอบอุ่น บนกระดานไฟ แอ่นท้องเข้าหาเตาไฟ ระยะเวลาของ
ช่วยผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ช่วยขับนํ้าคาวปลา และมดลูก การอยู่ไฟอย่างน้อยต้อง 7 วัน หรืออยู่เป็นจ�ำนวนวันคี่
จะได้เข้าอู่เร็วขึ้น ที่ได้แถมมาคือท�ำให้แม่มีผิวพรรณ เช่น 9 11 15 ฯลฯ แต่ก็ไม่นานเกินกว่า 1 เดือน ออกไฟ
ผ่องใสหลังคลอด ออกไฟเมื่อไรเป็นสวยพริ้งว่างั้นเถอะ แล้ว จากนั้นแม่จะอาบนํ้าช�ำระคราบไคลต่างๆ แล้วก็
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จะต่อด้วยการเข้ากระโจมหรืออบสมุนไพรแบบที่เราคุ้น
ชินในทุกวันนี้
การเข้ า กระโจม เป็ น การน�ำเอาสมุ น ไพร
หลายๆ ชนิดมาต้มในกระโจม อาศัยไอร้อน กระตุ้นให้
เลือดลมเดินดี และเพือ่ เพิม่ ภูมติ า้ นทานต่อไปอีก ทีส่ �ำคัญ
ไอสมุนไพรที่มีรสเปรี้ยวจะลอกผิวชั้นนอกออก สามารถ
ก�ำจัดผิวหนังส่วนที่ด�ำด้านจากฮอร์โมนในการตั้งครรภ์
หรือก�ำจัดฝ้าบนใบหน้าได้ดี แต่ก่อนมักนิยมท�ำกันใน
เวลาเช้า ใช้เวลานานประมาณ ครึ่งชั่วโมง
การประคบสมุนไพร เป็นการน�ำลูกประคบ ซึ่งใช้
ผ้าขาวมาห่อสมุนไพรแล้วนึ่ง ใช้ประคบร่างกายของแม่
เฉพาะที่เพื่อท�ำให้ผ่อนคลายสบายตัวขึ้น เช่นประคบ
เต้านมเวลาคัด ใช้ประคบบริเวณหลังที่เมื่อยขบ แล้วแต่
ว่าแม่จะปวดเมื่อยตรงไหน
การนาบหม้อเกลือ เป็นการเอาเกลือสมุทรมาคั่ว
ให้ร้อน น�ำมาวางบนสมุนไพรแล้วใช้นาบตามส่วนต่างๆ
ของร่างกายแม่หลังคลอดเพื่อกระตุ้นการไหลเวียนของ
เลือด เชื่อว่าจะช่วยกระชับหน้าท้อง ขับนํ้าคาวปลา และ
ท�ำให้มดลูกเข้าอู่เร็วขึ้น นิยมท�ำกันหลังคลอดในขณะที่
อยู่ไฟ ท�ำกันวันละ 2 ครั้งเช้ามืดกับช่วงบ่าย นานครั้งละ
ประมาณ 2 ชั่วโมง อย่างน้อย 3 วันติดต่อกัน
การนั่งถ่าน เป็นการนั่งคร่อมเหนือเตาถ่านที่โรย
สมุนไพรลงไป เพื่อกระตุ้นการสมานแผลของทางคลอด
ที่ฉีกขาด นิยมท�ำกันหลังนาบหม้อเกลือเสร็จแล้ว ครั้ง
ละครึ่งชั่วโมง
อาหารหลังคลอดของแม่ยิ่งมีความส�ำคัญมาก คน
โบราณจะก�ำหนดอาหารให้แม่อย่างเคร่งครัด ซึ่งแตก
ต่างกันในรายละเอียดไปตามภาคต่างๆ แต่มีหลักการ
อย่างเดียวกันคือเป็นอาหารย่อยง่าย ไขมันต�่ำ เช่นข้าว
กับเกลือ ข้าวจี่ กินปลาย่าง แม่จะต้องดื่มนํ้ามากๆ หรือ
ซดนํ้าแกงจนหมดเพื่อท�ำให้นํ้านมมามาก สมุนไพรที่แม่
ต้องกินหลังคลอดเป็นตัวยาที่ให้ความร้อน เพื่อกระตุ้น
การไหลเวียนของเลือดและเพิม่ นาํ้ นมเช่น กระเทียม พริก
ไทย หอมแดง เป็นต้น
อาหารแสลง ที่ถูกห้ามไม่ให้กินได้แก่ อาหารรสจัด
เปรี้ยว เค็ม และเผ็ดจัด ห้ามกินไข่ หน่อไม้ หัวผักกาด
ขาวและฟัก เพราะเชื่อว่าจะไปล้างยาดองเหล้าที่ต้อง
กินหลังคลอด และเพื่อเป็นหลักประกันให้แผลหายสนิท
อุปกรณ์ส�ำหรับการคลอด การอยู่ไฟ ฯลฯ ตลอดจน
เปลเด็กมีการจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เสมอ

มีดหมอที่ใช้ในการแพทย์แผนไทยไม่ได้มีไว้เพื่อการผ่าตัดจริงๆ
หากเอาไว้ไล่ผีและวิญญาณชั่วร้าย

พิธีกรรม ไสยเวทย์กับการแพทย์แผนโบราณ
แพทย์แผนโบราณของไทยแยกไม่ออกจากเรื่องทาง
ไสยศาสตร์ หมอยาไทยต้องเรียนวิชาโหราศาสตร์กัน
เกือบทุกคน การรักษาโรคบางครั้งหมอโบราณเขาดูด
วงของคนไข้ก่อนด้วยซํ้าเพื่อก�ำหนดการรักษา ถ้าคนไข้
ชะตาถึงฆาต หมออาจจะไม่ยอมรักษา
อาการเจ็บป่วยตามวามเชื่อโบราณก็เป็นเรื่องของ
ภู ต ผี อาการหรื อ โรคบางอย่ า งหมอโบราณถื อ ว่ า ถู ก
วิญญาณชั่วร้ายกระท�ำ ซึ่งต้องอาศัยการจัดการทาง
ไสยเวทเท่านั้น หากเป็นดังนี้ก็ต้องไปตาม หมอเป่า มา
รักษาโรคโดยใช้คาถาไล่ผี ประพรมนํ้ามนต์ และท�ำพิธี
สังเวยให้พ้นเคราะห์
นอกจากนี้ยังมีการผ่าตัดทางไสยศาสตร์ คนทาง
เหนือเมื่อใดที่ต้องการการ “ผ่าตัด” เขาก็จะไปตาม หมอ
แหก มา หมอประเภทนี้จะใช้อุปกรณ์ เช่น ขวานฟ้าผ่า
เขี้ยวเสือ เศษบาตร แง่งไพล ใบพลูเสก มีดหมอ มา
“ผ่าตัด” พร้อมกับเสกคาถาไล่รอยโรคออกจากร่างกาย
วัตถุมงคลเกี่ยวกับไสยเวทที่กล่าวมา มักจะมีจัด
แสดงในพิพิธภัณฑ์ การแพทย์แผนไทยเสมอ เช่น ใน
พิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทยเจ้าพระยาอภัยภูเบศรมี
วัตถุที่เป็น “มีดหมอ” ถือกันว่าได้รับพระราชทานมา
จากพระมหากษัตริย์ นับกันว่าเป็นของสูง ด้ามเป็นรูป
พระปิดตา เป็นรูปเขาสัตว์ มีอักขระจารึก ใช้กับคนที่
มีวิญญาณภูตผีเข้าร่าง จะมีการร่ายคาถาแล้วสะกด
วิญญาณให้ออกจากร่าง
สรุปแล้ว “มีดหมอ” ของการแพทย์ไทยโบราณไม่
ได้เป็นมีดผ่าตัดจริงๆ เช่น การแพทย์ผนปัจจุบัน แต่มี
ไว้เพื่อใช้ในทางไสยศาสตร์เท่านั้น
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ขนมเส้นนํ้าเงี้ยว
เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

ขนมเส้นนํ้าเงี้ยวเป็นอาหารจานเดียวที่ได้รับอิทธิพลมา
จากไทยใหญ่หรือเงี้ยว เป็นอาหารที่รู้จักกันอย่างแพร่หลาย
และเป็นที่นิยมของคนทั่วไปอีกอย่างหนึ่งของล้านนา ซึ่งนํ้า
ขนมจะแตกต่างจากภาคอื่นๆ คือมีเนื้อหมูและกระดูกหมู
เป็นเครื่องปรุงหลัก และปรุงรสด้วยถั่วเน่า เป็นอาหารที่ท�ำ
ง่ายรสชาติอร่อยมีคุณค่าทางโภชนาการ นิยมรับประทาน
กับผักชนิดต่างๆ เช่น ยอดกระถิน ถั่วงอก ถั่วฝักยาวลวก
หัวปลี และกะหล�่ำปลีหั่นฝอย ผักกาดดองฯลฯ หากชอบ
รสเปรี้ยวก็ปรุงรสด้วยมะนาว หากชอบเผ็ดก็รับประทาน
กับพริกขี้หนูแห้งทอด นอกจากนี้ยังนิยมใช้แคบหมูหรือหนัง
ปองเป็นเครื่องเคียงอีกด้วย และโรยหน้าด้วยผักชีต้นหอม
หั่นพร้อมกระเทียมเจียว

เครื่องปรุง
ขนมจีน
1
กิโลกรัม
หมูสับติดมัน
1/2
กิโลกรัม
กระดูกหมูหรือ
กระดูกซี่โครงหมูสับเป็นชิ้นพอค�ำ 1/2 กิโลกรัม
เลือดไก่หรือเลือดหมูต้ม 2
ก้อน
มะเขือเทศลูกเล็ก
2
ถ้วยตวง
นํ้ามันพืช
1/2
ถ้วยตวง
นํ้าเปล่า
5
ถ้วยตวง
ดอกงิ้วแห้ง
1/2
ถ้วยตวง
ผักเครื่องเคียงตามชอบ

เครื่องแกง
พริกแห้งเม็ดใหญ่
7-10
ตะไคร้หั่น
1
ข่าหั่น
1
ขมิ้นหั่น
2
กะปิ
3
กระเทียมแกะ
15
หอมแดงปอก
5
ถั่วเน่าแข็บย่างไฟ
1
รากผักชี
3
เกลือป่น
2
โขลกเครื่องแกงทั้งหมดให้ละเอียด

วิธีท�ำ
1.น�ำกระดูกหมูที่สับแล้วใส่หม้อเติมนํ้าเปล่ายกขึ้น
ตั้งไฟ
2.น�ำเครื่องแกงที่โขลกไว้ผัดกับนํ้ามันพืชให้หอม ใส่หมู
สับผัดให้กระจายแล้วเทใส่ในหม้อต้มกระดูก
3.พอเดื อ ดเติ ม ดอกงิ้ ว แห้ ง แช่ น้ํา เติ ม เลื อ ดหั่ น ชิ้ น
สี่เหลี่ยมพอค�ำ เติมมะเขือเทศลูกเล็กหั่นครึ่ง เคี่ยวต่อจน
ดอกงิ้วและซี่โครงเปื่อย ปรุงรสตามต้องการ
4.จัดขนมจีนใส่จาน ตักนํ้าเงี้ยวราด แล้วโรยหน้าด้วย
ต้นหอมผักชีหั่นฝอยและกระเทียมเจียว รับประทานกับผัก
เครื่องเคียงต่างๆ

1 ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

เม็ด
ช้อนโต๊ะ
ช้อนโต๊ะ
ช้อนชา
ช้อนชา
กลีบ
หัว
แผ่น
ราก
ช้อนชา
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ข่าวประชาสัมพันธ์
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผู้เข้าร่วมกิจกรรม สายรุ้งในสวน ที่จัดขึ้นโดยโรงแรมแทมมารินวิลเลจ ร่วมกับส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อ
สนับสนุนมูลนิธเิ ดอะเรนโบว์รมู ศูนย์เข้าใจเรือ่ งความต้องการพิเศษ เพือ่ รณรงค์สร้างความตระหนักในเชิงบวกเกีย่ วกับ
เด็กที่มีความต้องการพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่และสังคมไทย โดยได้จัดกิจกรรมที่มุ่งส่งเสริมการสร้างพัฒนาการ
และศักยภาพ โดยสอดแทรกความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้กับเด็กที่เข้าร่วมกิจกรรม ในวันที่ 21 มกราคม 2560
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

อาจารย์ ดร.สุรัตน์ จงดา อาจารย์ประจ�ำวิทยาลัย
นาฏศิลป สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่ได้ให้เกียรติมา
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อหุ่นไทย และฝึกปฏิบัติการ
เชิดหุ่นกระบอกของไทย ให้แก่นักศึกษาวิชาศิลปะหุ่น
เอเชีย คณะวิจิตรศิลป์ ในวันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ 2560
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

คณะผู้แทนจาก Beijing Jiaotong University
สาธารณรัฐประชาชนจีน ทีเ่ ดินทางมาเยือนมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ โดยได้ เข้ า เยี่ ย มชมการจั ด การพื้ น ที่ ท าง
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560
หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธาน
มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะกรรมการ
มู ล นิ ธิ ฯ ที่ เข้ า เยี่ ย มชมการด�ำเนิ น งานของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาและเยี่ ย มชม
การด�ำเนินการสร้างหลองข้าวนันทขว้าง ใน
วันที่ 21 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา
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ทัศนศึกษา และการเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาวิ ช าการออกแบบสถาปั ต ยกรรมไทยและสถาปั ต ยกรรมภายในไทย หลั ก สู ต ร
สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จ�ำนวน 69 คน เข้าศึกษาเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อ
ให้โอกาสนักศึกษาได้รู้จักและเรียนรู้รูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาจากสถานที่จริง ในวันพฤหัสบดีที่ 9
กุมภาพันธ์ 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
คณาจารย์ แ ละนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย นรุ ่ ง อรุ ณ
กรุงเทพฯ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เข้าทัศนศึกษา
และเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา ซึ่ ง เป็ น
ส่วนหนึ่งในรายวิชาบูรณาการ สังคมศึกษา–ภาษาไทย
ภาคเหนือ : ตามรอยประวัติศาสตร์ล้านนา ในหัวข้อ
“แอ่วดอย ตามพระราชา พัฒนาการอาณาจักรล้านนา
ทรัพยากรป่ามรดกเมือง” เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับอาณาจักร
ล้านนาในด้านต่างๆ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

คณาจารย์พร้อมด้วยนักเรียนโรงเรียนปัญญาเด่น
ระดับชั้น Year 1 จ�ำนวน 19 คน เข้าเยี่ยมชมและเรียน
รู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมและแบบบ้านล้านนา
รวมถึงวิถีชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในอดีต เพื่อสร้างพื้นฐาน
ความรู้ความเข้าใจให้กับนักเรียนเกี่ยวกับวิถีชิวิตความ
เป็นอยู่ของคนในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
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นักศึกษาจาก วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. เข้าวาดภาพ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 14 มีนาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยหน่วยศิลป
วัฒนธรรมและชุมชน มช. เข้าเยี่ยมชม และฝึก
ปฏิบัติการวาดเส้นและการเขียนภาพสีนํ้า ตาม
โครงการอบรมวาดเส้ น สี นํ้ า และถ่ า ยภาพ
สถาปั ต ยกรรมส�ำหรั บ เยาวชนรุ ่ น ที่ 19 โดยมี
วัตถุประสงค์ของการจัดโครงการเพื่อให้นักเรียน
ได้รับความรู้ทางด้านการวาดเส้น การเขียนภาพ
สีนํ้า การถ่ายภาพสถาปัตยกรรม และฝึกปฏิบัติ
นอกสถานที่ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ใน
วันพุธที่ 15 มีนาคม 2560

โรงเรียนนานาชาติอเมริกนั แปซิฟกิ น�ำนักเรียนระดับชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 1 ซึง่ ก�ำลังศึกษาในหน่วยการเรียนเรือ่ ง
“บ้านรอบโลก” เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรมล้านนา เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้และเปิดประสบการณ์
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย น
จากสาธารณรัฐประชาชนจีน มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมชมและเรียนรู้เรื่อง
ราวประวัติศาสตร์ของแหล่งสถาปัตยกรรม
เรือนโบราณล้านนา วันที่ 6 มิถุนายน 2560
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว อาจารย์ผู้สอนภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะ
สังคมศาสตร์ และนักศึกษากระบวนวิชา 159351 : สังคมและวัฒนธรรมในภาคเหนือของประเทศไทย เข้าเยี่ยมชม
และศึกษาข้อมูลสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพื่อให้ทราบถึงเรื่องราวของสังคมและวัฒนธรรมล้านนาในมิติ
ทางวัฒนธรรมที่เคลื่อนไหว ภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลง วิเคราะห์ความหมายต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ของล้านนาผ่านกรอบคิดต่างๆ ทางมานุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยา ประยุกต์ใช้ความรู้ทางสังคมและวัฒนธรรมของ
ล้านนาในชีวิตประจ�ำวัน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา วันที่ 30 มีนาคม 2560

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนนานาชาติปัญญา
เด่น ระดับชั้น year 2 เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้านนา และเรียนรู้เกี่ยวกับลักษณะบ้านเรือน
และอาคารในอดีต วันที่ 7 มิถนุ ายน 2560 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

อาจารย์ ดร. วิถี พานิชพันธ์ ที่ได้บรรยายให้ความ
รู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตของกลุ่มคนในล้านนา และให้ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ให้แก่นักศึกษา
คณะวิเทศศึกษา สาขาไทยศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต ในวันที่ 9 มิถุนายน 2560
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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อ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน�ำ พร้อมด้วยนักศึกษาคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าศึกษาดูงานโครงสร้าง
และองค์ ป ระกอบด้ า นสถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณ
ล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19
มิถุนายน 2560

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน
ในพิธีท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2560 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรมในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 9 มกราคม
2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมแอ่วเฮือน
ไตลื้อ ” ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวัน
ที่ 27-28 มกราคม 2560 ณ เรือนไตลื้อ:เรือนหม่อน
ตุด พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยภายในงานมี
การจัดแสดงถึงวิถีชีวิตของชาวไตลื้อ การท�ำอาหาร
และขนม การปั่นฝ้าย การทอผ้า และการจัดแสดงข้าว
ของเครื่องใช้ของชาวไตลื้อ พร้อมกิจกรรมพิเศษด้าน
ศิลปหัตถกรรมล้านนาอื่นๆ เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน
นักศึกษา นักท่องเที่ยวและประชาชนผู้สนใจทั่วไปได้
ร่วมเรียนรู้วิถีชีวิตดังกล่าว
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นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผูแ้ ทนผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวต
เศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญ
ตักบาตร เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะกรรมการด�ำเนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานในพิ ธี พร้ อ ม
ด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร คณาจารย์ บุ ค ลากร นั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี
ดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2560

ผุู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีลงเสาเอกหลองข้าวนันท
ขว้าง อ�ำเภอป่าซาง จังหวัดล�ำพูน ที่ได้รับการสนับสนุน
จากนางโสภา เมืองกระจ่าง (ทายาทตระกูลนันทขว้าง)
เพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนการปลูกสร้าง ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 20 มีนาคม 2560

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด โครงการอบรม
ความรู ้ เ ทคนิ ค ในการน�ำชมวั ด ของล้ า นนา โดยได้
รั บ เกี ย รติ จ ากผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นั น ทนา ปกป้ อ ง
เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560
เวลา 09.00 - 16.00 น. ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการ
แทนรองผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทน
ผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เข้ า ร่ ว ม
ขบวนแห่ ส รงนํ้ า พระพุ ท ธรู ป จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป ส�ำคั ญ
ประจ�ำมหาวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธพิ ง คนคราภิ ม งคล
ประดิษฐานบนรถบุษบก พร้อมตกแต่งด้วยศิลปะล้าน
นา โดยรถบุษบกดังกล่าวจัดท�ำโดยส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่ส่งเสริม ท�ำนุ
บ�ำรุง อนุรักษ์ และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม โดยได้
ออกแบบและจัดตกแต่งรถบุษบกให้มีความสวยงาม
และมีความหมายอันเป็นมงคล อัญเชิญพระพุทธรูป
ส�ำคัญประจ�ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “พระพุทธพิงคน
คราภิมงคล” ประดิษฐานเป็นองค์ประธานในบุษบก

ปราสาทแบบศิลปะล้านนา ให้ประชาชนได้สรงนํ้าและ
สักการะกราบไหว้ เป็นการเริ่มต้นจุลศักราช 1379 ปี
เมืองเร้า ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เกิดสิริมงคลในชีวิต ด้าน
หน้าตัวรถประดับตกแต่งด้วยเทวดาอัญเชิญสุ่มดอก
สักการะ ด้านข้างเป็นพญาลวง เทพแห่งนํ้าและฝนของ
ชาวล้านนาที่ได้น�ำความชุ่มเย็นมาสู่แผ่นดิน พร้อมด้วย
ช้าง สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และตกแต่ง
ด้วยสีขาว สีเหลืองทอง ที่แสดงถึงพลังแห่งความรุ่งเรือง
และมั่นคง โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากร
บุคคล พร้อมผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร
และนักศึกษา จากทุกคณะ สถาบัน ส�ำนัก มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ร่วมขบวนสืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมืองล้านนา
ในวันที่ 13 เมษายน 2560 ณ ถนนเส้นบริเวณสะพาน
นวรัตน์ - ประตูท่าแพ - วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธขี น้ึ เท้าทัง้ สีแ่ ละ
พิธีสักการะพระภูมิเจ้าที่ เนื่องในโอกาสวันปี๋ใหม่เมือง
เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงานและบุคลากร โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 19
เมษายน 2560 ณ บริเวณด้านหน้าพระภูมิเจ้าที่ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยและรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธมี อบรางวัลภูมิ
แผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจ�ำปี พ.ศ. 2559 ที่จัดขึ้นโดย
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวรายงานในพิธีดังกล่าว
นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ และประชาชนผู้สนใจ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 28 เมษายน
พ.ศ.2560
โดยผลการคัดเลือกรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา
ประจ�ำปีพุทธศักราช 2559 มีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน 6
ท่าน ดังนี้
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1. พระครูโกวิทธรรมโสภณ สาขาส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม
2. นายจันทร์ หน่อท้าว สาขาศิลปะการแสดงและ
การขับขานพื้นบ้าน
3. นายสายัณห์ ค�ำทิพย์โพธิ์ทอง สาขาศิลปะการ
แสดงและการขับขานพื้นบ้าน
4. นายบุญศรี รัตนัง สาขาศิลปะการแสดงและการ
ขับขานพื้นบ้าน
5. นายประพันธ์ แก้วเก๋ สาขาศิลปะการแสดงและ
การขับขานพื้นบ้าน
6. นางดวงกมล ใจค�ำปัน สาขาหัตถกรรมพื้นบ้าน
ทั้ ง 6 ท่ า น เป็ น ผู ้ ที่ มี คุ ณู ป การต่ อ วงการศิ ล ป
วัฒนธรรมล้านนาเป็นอย่างมากและสมควรได้รับรางวัล
เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติให้ท่านได้ภาคภูมิใจ และเป็น
ขวัญก�ำลังใจเพื่อถ่ายทอดความรู้แก่เยาวชนสืบไป

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีด�ำหัวอดีตอธิการบดี
อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานสัก
ด้านข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธสี ระเกล้าด�ำหัว
อดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผู้อาวุโส ส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2560 เนื่องในโอกาสปี
ใหม่ล้านนา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้
บริหาร และบุคลากร ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ใน
วันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการฯ เข้า
ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชาประจ�ำปี
2560 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริม
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายกฤษณ์ ธนาวณิช
รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิริยจารี รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหารและทรัพยากรบุคคล
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนจาก
หน่วยงานราชการ พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2560 ณ ถนนสายวัฒนธรรม
ทางขึ้นวัดฝายหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ห ล่ อ เที ย น
และสมโภชเที ย นพรรษามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ประจ�ำปี 2560 ที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะกรรมการด�ำเนิ น
งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
โดยมี ศ าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นพ.อาวุ ธ ศรี ศุ ก รี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการแทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่29 มิถุนายน 2560 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ธิตพิ ล กันตีวงศ์ อาจารย์ประจ�ำ
ภาควิ ช าศิ ล ปะไทย ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากรบรรยาย
แก่นักศึกษา Nanyang Technological University
ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 6-7 มกราคม 2560
ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ได้รับเชิญจาก Hue Monument Conservation Center เมืองมรดกโลก ให้เข้า
ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแลกเปลี่ยนและหารือ
ในการริเริ่มโครงการสร้างความร่วมมือเครือข่ายศิลป
วัฒนธรรมในอนาคตร่วมกัน ทั้งนี้ เพื่อให้คณะผู้บริหาร
และบุคลากรที่เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ได้ร่วมแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ และสร้างเครือข่ายร่วมกับหน่วยงาน
ความร่วมมือจากต่างชาติ ตามแนวทางโครงการพัฒนา
องค์กรด้านศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ระหว่างวันที่ 2-5
มีนาคม 2560 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมวิธีสั่งการ
ระบบ CMU e Document โดยได้ รั บ เกี ย รติ จ าก
ที ม วิ ท ยากรจากงานสารบรรณและธุ ร การกองกลาง
ส�ำนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และฝ่ า ยพั ฒ นา
ระบบสารสนเทศ ส�ำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทีไ่ ด้ถา่ ยทอดความรูใ้ นการอบรม
ดังกล่าว ในวันที่ 7 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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การจัดการประชุมของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นประธานการประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้าย
และปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน (ครั้งที่ 1 /2560) ในวันที่ 16 มีนาคม
2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย
เชื้ อ รั ต นพงษ์ รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ย
กิจการสภามหาวิทยาลัยและประธานคณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2560
เพื่อร่วมวางแผนการด�ำเนินงานของส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ
ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นประธานการประชุมงานจ้างรื้อถอน ขนย้าย
และปลูกสร้างใหม่ หลองข้าวโบราณ อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน ครั้งที่ 3/2560 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 13 มิถุนายน 2560

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศ
รนี รั ก ษาการแทนผู ้ อ�ำนวยการส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ประธานการประชุ ม คณะ
กรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ (กรณี ต รวจจ้ า งงาน
ก่อสร้าง) งานจ้างรื้อถอน ขนย้าย และปลูกสร้าง
ใหม่ หลองข้ า วโบราณ อ�ำเภอป่ า ซาง จั ง หวั ด
ล�ำพูน ครั้งที่ 4/2560 ในวันที่ 29 มิถุนายน 2560
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศลสตมวาร (100 วัน) อุทิศ
ถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลย
เดช ในวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญวันคล้ายวัน
สถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 ที่จัด
ขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งภายในงานดังกล่าวได้
มีพิธีน้อมร�ำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงความ
ไว้อาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล
อดุลยเดช พิธีมอบรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้าง
ทองค�ำ” ประจ�ำปี 2559 พิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ
“ศาสตราจารย์” ในปี 2559 พิธีมอบกิตติบัตรเพื่อ
ยกย่ องเชิ ด ชู เ กี ย รติแ ก่ผู้บ ริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบ

วาระ พิธีมอบรางวัลกองทุนอธิการบดี ประจ�ำปี 2559
และพิธีมอบรางวัลปริญญานิพนธ์ดีเด่น/ดีมาก ส�ำหรับ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 3 กลุ่มสาขาวิชา นอกจาก
นีค้ ณะผูบ้ ริหารของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม น�ำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทน
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และนาง
รุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักฯ ได้เข้ารับมอบกิตติบัตร
เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ผู้บริหารที่ด�ำรงต�ำแหน่งครบ
วาระ จากศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธาน และเป็นผู้มอบ
กิตติบัตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณ
และประกาศเกียรติคุณที่คณะผู้บริหารได้เสียสละเวลา
และแรงกายทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถใน
การบริ ห ารงานของส่ ว นงานได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ
และบรรลุเป้าหมายตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ได้
ก�ำหนดไว้ ในวันที่ 24 มกราคม 2560 ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผูอ้ �ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธบี �ำเพ็ญ
พระราชกุศล ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดช โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
ในพิธีดังกล่าว โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมในพิธีฯ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2560
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นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีเปิด
งาน 20 ปี สืบสานล้านนา ที่จัดขึ้นโดยโฮงเฮียนสืบสาน
ภูมิปัญญาล้านนา เพื่อร่วมสืบสานภูมิปัญญาด้านต่างๆ
ของชาวล้านนา ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2560
ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เป็นผู้แทนรักษา
การแทนผู ้ อ�ำนวยการฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท�ำบุ ญ สื บ ชะตา
เมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2560 เพื่อร่วมอนุรักษ์สืบสาน
พิธีกรรมที่ทรงคุณค่าในอดีต และได้ถือปฏิบัติสืบต่อกัน
มา ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก วันที่ 8 มิถุนายน 2560

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส�ำนั ก ฯ เป็ น ผู ้
แทนรั ก ษาการแทนผู ้ อ�ำนวยการฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ม หา
พุทธาภิเษก “พระพุทธหริภุญไชยสุภมงคล” พระพุทธ
รู ป ประจ�ำมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ณ วิ ห ารหลวง
วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร จังหวัดล�ำพูน วันที่
8 มิถุนายน 2560 โดยเมื่อเสร็จพิธีแล้วจะได้อัญเชิญ
พระพุทธรูปไปประดิษฐาน ณ หอธรรม ศูนย์การศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน เพื่อ
เป็นที่ศูนย์รวมจิตใจแก่บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และประชาชนผู้มีจิตศรัทธาได้กราบไหว้เคารพบูชา
ต่อไป
นางรุจิรา คอทอง เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เป็นผู้แทนรักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการฯ ร่วมพิธีท�ำบุญวันสถาปนาส�ำนัก
บริการวิชาการ ครบรอบ 28 ปี ในวันศุกร์ที่ 9 มิถุนายน
2560 ณ ส�ำนักบริการวิชาการ
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นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และบุ ค ลากรฝ่ า ยส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการฯ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด นิ ท รรศการถาวร พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถาน
แห่ ง ชาติ เ ชี ย งใหม่ วั น ที่ 14 มิ ถุ น ายน 2560
ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วม
งานเลี้ยงต้อนรับ Mr. Kazunori Kawada กงสุลใหญ่
ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เนื่องในโอกาสที่เข้ารับต�ำแหน่ง
ใหม่ ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิงเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 15
มิถุนายน 2560

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยนางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ
เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าห่อคัมภีร์ ที่จัดขึ้นโดยเทศบาลนครเชียงใหม่ ร่วมกับคุณอัญชลี ศรีป่าซาง ในวันศุกร์ที่
16 มิถุนายน 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมวางพวงหรีดเพื่อไว้อาลัยแด่
พ่อครูสุริยา ยศถาวร ซึ่งท่านเป็นผู้ได้รับรางวัลภูมิแผ่น
ดินปิ่นล้านนา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้น
บ้าน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ. 2557 ในวันที่
24 มิถุนายน 2560 ณ วัดพวกช้าง จ.เชียงใหม่

ผีในความเชื่อล้านนา

ร้อยสาระ
สรรพล้านนาคดี เล่ม ๕

ต�ำราการสร้างพระพุทธ
รูปล้านนา

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต

ติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-943637, 08-6117-5277
ส่งทางไปรษณีย์เพิ่มค่าจัดส่งเล่มละ 30 บาท (ธนาณัติสั่งจ่าย นางสาวชนาภา คำ�วงค์)

