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"ฅนเชียงแสน"

วิสัยทัศน์ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณมีชีวิต
แหล่งเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิตล้านนา และชาติพันธุ์”

บทบรรณาธิการ
วารสารร่มพยอมปี ที่ ๒๐ ฉบับที่ ๑ เล่มนี้ น�ำเสนอเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับ
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ผู้รู้ และผู้เชี่ยวชาญที่ท�ำการศึกษาเรื่องราวของเชียงแสนในหลากหลายบริบท ได้
กรุณาให้เกียรติเขียนและส่งบทความมาร่วมกันในวารสารศิลปวัฒนธรรมฉบับนี้ อาทิ
ดร. อุดม สมพร ผู้อ�ำนวยการจิปาถะสถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี บทความ เรื่อง
คนยวน ราชบุรี อาจารย์ธวัชชัย ท�ำทอง อาจารย์ประจ�ำสาขาวิชาการท่องเที่ยว
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ยอแสงแห่งอารยธรรม
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ระยะเวลาการจัดพิมพ์วารสารร่มพยอมปีที่ ๒๐ ในการเผยแพร่ให้เหมาะสมกับรอบ
เวลาของปีงบประมาณ โดยฉบับที่ ๑ ตั้งแต่ตุลาคม – มีนาคม และฉบับที่ ๒ ตั้งแต่
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เรื่อง: ดร. อุดม สมพร 1

ความเป็นมาของชาวไทย-ยวน (ล้านนาไทย)
ในจังหวัดราชบุรี
ก่อนพุทธศักราช 2347 พื้นที่ต�ำบลคูบัวจะมีความ
ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีมากน้อยเพียง
ใดนั้ น นั ก ประวั ติ ศ าสตร์ แ ละโบราณคดี ค งได้ ศึ ก ษา
ค้นคว้ารวบรวมข้อมูลไว้อย่างกว้างขวางผู้เขียนจะไม่
น�ำข้อมูลเหล่านั้นมากล่าวไว้ในที่นี้ แต่จะกล่าวถึงเฉพาะ
ประวัติความเป็นมาของชาวบ้านในต�ำบลคูบัว ตั้งแต่
พุทธศักราช 2347 จนถึงปัจจุบัน
ชาวบ้านในต�ำบลคูบัวประมาณร้อยละ 80 เป็น
ชนที่สืบสายมาจากบรรพบุรุษชาวเมืองเชียงแสนโยนก
นครอาณาจักรล้านนาไทย ซึ่งมีชื่อเรียกเองว่า “ยวน”
ชาวยวนในจังหวัดราชบุรีจึงได้ชื่อว่า “ชาวล้านนาไทย
ห่างถิ่น”
1 ผู้อำ�นวยการจิปาถะสถานบ้านคูบัว จังหวัดราชบุรี

ในปีพุทธศักราช 2347 ตรงกับปีชวดเป็นปีที่ 23
แห่งรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬา
โลก ขณะนั้นเชียงแสนตกอยู่ในอิทธิพลของพม่า พม่า
อาศั ย เชี ย งแสนเป็ น แหล่ ง สะสมเสบี ย งอาหารและ
ก�ำลังพลส�ำหรับจะยกทัพเข้าตีเมืองฝ่ายเหนือของไทย
พระองค์ทรงมีพระราชด�ำริจะก�ำจัดอิทธิพลของพม่าให้
สิ้นไปจากพื้นแผ่นดินไทย
พระองค์ทรงรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้าหลานเธอกรม
หลวงเทพหิรรักษ์ร่วมกับพระยายมราชจัดกองทัพจาก
กรุงเทพฯ ขึ้นไปสมทบกับกองทัพนครล�ำปาง กองทัพ
นครเชี ย งใหม่ กองทั พ เมื อ งน่ า นและกองทั พ นคร
เวียงจันทน์รวมเป็น 5 กองทัพ เพื่อให้เข้าโจมตีเมือง
เชียงแสน กองทัพทั้ง 5 ล้อมเมืองเชียงแสนไว้ประมาณ
หนึ่งเดือนก็ตีเมืองได้ พม่าที่อยู่ในเมืองเชียงแสนแตกหนี
ไป กองทัพไทยได้รื้อป้อมปราการก�ำแพงเมืองและเผา

ร่มพยอม 1

บ้านเรือนจนสิ้นซาก เพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่พม่าอีก
ต่อไปและได้กวาดต้อนชาวเมืองเชียงแสนทั้งหญิงชายที่
อยู่ในวัยฉกรรจ์พอที่จะมีก�ำลังเดินทางไกลได้ประมาณ
23,000 คน
ชาวเมืองดังกล่าวถูกแบ่งออกเป็นห้าส่วน ส่วนละ
เท่ากัน เพื่อมอบให้แก่กองทัพทั้ง 5 กอง ทัพละประมาณ
4,000 กว่าคน กองทัพของเมืองหลวงได้พาชาวเชียงแสน
เดินทางลงมายังกรุงเทพฯ ขณะเดินทางผ่านถึงเมือง
สระบุรี บริเวณอ�ำเภอเสาไห้ ชาวเมืองเชียงแสนส่วนหนึง่
มีความประสงค์ตงั้ ถิน่ ฐานท�ำกินอยู่ ณ ทีน่ นั้ ปัจจุบนั ชาว
สระบุรีที่อยู่อ�ำเภอเสาไห้ หนองโดน ของสระบุรีจึงมีเชื้อ
สายสืบจากบรรพบุรษุ ชาวเมืองเชียงแสน ปัจจุบนั ก็ยงั คง
รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยวนโดยเฉพาะ
ภาษาพูด ส่วนที่เหลือก็เดินทางมาพ�ำนักที่กรุงเทพฯ
ระยะหนึ่ง
ต่อมาทรงโปรดเกล้าฯ ให้น�ำชาวเมืองเชียงแสนไป
ตั้งถิ่นฐานท�ำมาหากิน ณ เมืองราชบุรี ครั้งแรกตั้งครัว
เรือนอยู่ที่ริมฝั่งแม่น�้ำแม่กลองฝั่งขวาทางด้านทิศตะวัน
ออกของตัวเมือง ปัจจุบันเรียกหมู่บ้านนี้ว่า บ้านไร่นที
(บ้านไร่ริมน�้ำ) และเมื่อครอบครัวขยายมากขึ้นจึงได้แยก
ย้ายกันไปตั้งถิ่นฐานในบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง เช่น
อ�ำเภอเมือง
- ต�ำบลคูบัว ต�ำบลห้วยไผ่ ต�ำบลดอนตะโก
ต�ำบลอ่างทอง ต�ำบลเจดีย์หัก ต�ำบลหินกอง
ต�ำบลดอนแร่ ฯลฯ
อ�ำเภอโพธาราม
- ต�ำบลหนองโพ-บางกะโด ฯลฯ
อ�ำเภอบ้านโป่ง
- ต�ำบลหนองปลาหมอ ต�ำบลหนองอ้อ-หัวโป่ง ฯลฯ
อ�ำเภอบางแพ
- ต�ำบลวัดแก้ว-วัดบ้านหลวง ฯลฯ
อ�ำเภอปากท่อง
- ต�ำบลบ่ อกระดาน-หนองบัว ต�ำบลทุ่งหลวงพุพลับ-พุคาย ต�ำบลอ่างหิน-นาคอก หนองโก
ฯลฯ
อ�ำเภอจอมบึง
- ต�ำบลรางบัว – รางอาว์ ชัฎใหญ่ ฯลฯ
อ�ำเภอสวนผึ้ง
- ต�ำบลท่าเคย - ขุนแสน ทุ่งแหลม หนองหมู
นาไฮ่เคียว ต�ำบลบ้านบ่อ- บ้านป่าหวาย ฯลฯ

ชาวล้ า นนาที่ สื บ เชื้ อ สายมาจากบรรพบุ รุ ษ เมื อ ง
เชียงแสนกล่าวว่า ยังคงรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมของตนไว้ แต่ต่อมาด้วยอิทธิพล
ของวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่นเข้าไปผสมผสานท�ำให้
ความเด่นชัดของวัฒนธรรมทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ของเชือ้ สาย
ล้านนาไทยลดลง แต่ถึงอย่างไรก็ตาม วัฒนธรรมทาง
ภาษาพูด และศิลปหัตถกรรมทอผ้าจกของสตรีชาวล้าน
นาก็ยงั คงได้รบั การอนุรกั ษ์และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์
พอที่จะสังเกตได้บ้าง

ผ้าจกมรดกทางศิลปหัตถกรรมของสตรี
ชาวล้านนาในจังหวัดราชบุรี
ประวัติศาสตร์ความเป็นเชื้อชาติของชาวล้านนา
ไทย ปรากฏเด่นชัดอยู่ในภาคเหนือของไทยซึ่งประกอบ
ด้วย พื้นที่ของจังหวัดเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน ล�ำปาง
ล�ำพูน และเชียงใหม่ แม้จะสืบความเป็นมาด้วยระยะ
เวลาอันยาวนาน แต่ก็ด�ำรงความเป็นเอกลักษณ์ของ
เชื้อชาติทางด้านสังคมวัฒนธรรมเฉพาะของตนไว้ได้
โดยเฉพาะการแต่งกายของสตรีและภาษาพูด
ตามที่ได้กล่าวว่า ชาวล้านนาในจังหวัดราชบุรีสืบ
เชื้อสายมาจากชาวโยนกเชียงแสนตั้งแต่พุทธศักราช
2347 มาแล้ ว นั้ น ชาวล้ า นนาดั ง กล่ า วก็ ยั ง คงรั ก ษา
ขนบธรรมเนียมประเพณีวฒ
ั นธรรมของตนไว้ โดยเฉพาะ
ภาษาพูดและการแต่งกาย
การแต่งกายของสตรีในช่วงแรกของการตั้งถิ่นฐาน
ในจังหวัดราชบุรี คงแต่งกายด้วยการห่มผ้าแถบส�ำหรับ
พันรอบอกหรือ ไม่ก็ใช้ผ้าแถบคล้องคอปล่อยชายปิดอก
ถ้าไม่เช่นนั้นสะหว้ายแล่งปิดหน้าอก ส่วนผ้าซิ่นนั้นก็นุ่ง
ด้วยผ้าที่ทอขึ้นใช้เอง
สตรีจะต้องฝึกหัดทอผ้าซิ่น โดยเฉพาะซิ่นตีนจก
เพราะมีค่านิยมว่าสตรีใดที่สามารถทอผ้าจกได้เป็นผู้มี
คุณสมบัตขิ องกุลสตรีเหมาะสมทีเ่ ป็นแม่บา้ นแม่เรือน ใน
แต่ละครัวเรือนจะต้องมีการสอนและฝึกหัดให้แก่ลกู สาว
เมื่อใดที่ลูกสาวออกเหย้าออกเรือนผู้เป็นแม่จะเตรียมผ้า
ซิ่นตีนจกไว้เป็นของขวัญรับไหว้ในวันแต่งงาน ผ้าซิ่นผืน
นั้นจะถูกเก็บง�ำไว้อย่างมิดชิดเป็นมรดกตกทอดถึงลูก
หลานในเวลาต่อมา ผ้าซิ่นตีนจกบางผืนที่ถูกเก็บง�ำไว้
มีอายุมากกว่า 100 ปี
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ผ้าซิ่นไทยวน ราชบุรี ภาพจาก http://www.jipathaphan.com

การนุง่ ซิน่ ของสตรีจะแตกต่างกันออกไปตามโอกาส
และวัย กล่าวคือ ผู้เฒ่าเมื่ออยู่เหย้าเฝ้าเรือนท�ำงานบ้าน
จะนุ่งซิ่นที่เรียกกันว่า ซิ่นแล่ เมื่อจะออกงานสตรีวัย
สาวจะนุ่ง ซิ่นตา แต่ยามใดจะไปงานบุญงานพิธีจะนุ่ง
ซิ่นตีนจก

แหล่งก�ำเนิดและเอกลักษณ์ของผ้าจก
ตระกูลราชบุรี
ผ้าจกเป็นมรดกทางศิลปหัตถกรรมชาวล้านล้านนา

ที่มีวิธีการทอด้วยการจก (จก เป็นค�ำกริยา เป็นภาษา
พื้นบ้านของชาวล้านนา หมายถึง การล้วง ควัก เอาของ
ขึ้นมา เช่น จกปลาร้าออกจากไห จกปูออกจากรู) เอา
เส้นด้ายมาผูกเป็นลายต่างๆ ลายที่ผูกมีหลายลายตาม
แต่ละครัวเรือนจะถนัด
วั ต ถุ ป ระสงค์ ก ารท�ำผ้ า จกแตกต่ า งกั น ไปตามที่
ต้องการ เช่น ทอจกส�ำหรับประกบเป็นเชิงซิ่น (ตีนซิ่น)
เรียกว่า ซิ่นตีนจก ทอจกเป็นผ้าคลุมศีรษะนาค ทอจก
เป็นผ้าขาวม้า ทอจกเป็นผ้าเช็ดหน้า ฉะนั้นค�ำว่า ผ้าจก
จึงเป็นค�ำกลางๆ หมายถึง ผ้าที่ทอด้วยวิธีจก ส่วนซิ่น
ตีนจกนั้นหมายเฉพาะซิ่นที่มีเชิงเป็นผ้าจกหรือจกทั้งตัว
ลายที่ใช้เป็นแบบจกของสตรีล้านนาในราชบุรีนั้น
ได้ถ่ายทอดตามแบบโบราณโดยตลอดมิได้เปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาลายลักษณ์แปลกไปจากเดิมเลย โดยเฉพาะ
การจกเพื่ อ ใช้ ป ระกอบเป็ น ตี น ซิ่ น ก็ ยั ง คงรั ก ษาและ
ถ่ายทอดลายจากผืนต่อผืนไว้อย่างไม่ผิดเพี้ยน ประณีต
และแนบเนียน แม้ด้วยสีสันก็ยังคงเดิม ลายที่ใช้จกซึ่ง
เป็นลายหลักมีชื่อแตกต่างกันไป เช่น ลายดอกเซีย ลาย
โก้งเก้ง ลายกาบ ลายหัก ลายหน้าหมอน นกคูก่ นิ นำ�้ ฮ่วม
เต้าหรือจกลายผสม เช่น เซียผสมโก้งเก้ง กาบผสมหน้า
หมอน ฯลฯ สุดแล้วแต่ครอบครัวจะถนัดลายใด นอกจาก
ที่เป็นหลักของผืนแล้ว ในแต่ละผืนต้องจกลายประกอบ
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ของเชิง เช่น มะลิเลื้อยกูดซ้อนขอ ขอประแจ ดอกแก้ว
ดอกข้าวตอก และซะเปา
โดยการมองภาพรวมของศิ ล ปะผ้ า จกของชาว
ล้านนาในราชบุรี จะเห็นนกคู่กินน�้ำฮ่วมเต้าโดยเด่น
สง่างาม อยู่ท่ามกลางความหลากหลายของลายลักษณ์
ปรากฏอยู่บนผืนผ้านั้นอย่างละเอียดอ่อนลุ่มลึก สีสันที่
กลมกลืนอันมีพนื้ ด�ำ จกแดง และแซมเหลืองเป็นหลัก ซึง่
ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ของผ้าจกราชบุรี ถึงแม้ว่านกคู่กิน
น�้ำฮ่วมเต้าจะโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางความหลาก
หลายของลายลั ก ษณ์ จ ากฝี มื อ การจกที่ ป ระณี ต ของ
สตรีชาวล้านนาในจังหวัดราชบุรีก็จริงอยู่แต่จกที่มาจาก
แต่ละพืน้ ทีข่ องราชบุรหี าได้มรี ายละเอียดของเอกลักษณ์
เหมือนกันไม่ ต่างก็คงลักษณะของแต่ละท้องถิ่น
ลักษณะเฉพาะของผ้าจกในราชบุรี พอสรุปได้ตาม
แหล่งก�ำเนิดได้ดังนี้
1. ตระกูลคูบัว
2. ตระกูลดอนแร่
3. ตระกูลหนองโพและบางกระโด
ผ้าจกตระกูลบัว เป็นผ้าจกที่มีก�ำเนิดที่ต�ำบลคูบัว
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ลายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของผ้าจกตระกูลนี้ ได้แก่ ลายดอกเซีย ลายโก้งเก้ง ลาย
หน้าหมอน นกคูก่ นิ น�ำ้ ฮ่วมเต้าเป็นลายหลัก การจกจะใช้
เส้นด้ายยืนสีด�ำเว้นต�่ำไว้มากเพื่อจกลายหลักให้มีความ
เด่นชัดมั่นคงไม่มีความหลากหลายของลายประกอบ
ส่วนสีสันหนีไม่พ้นด�ำจกแดง และแซมเหลืองเป็นหลัก
ขนาดความกว้างของเชิงจกประมาณ 9-11 นิ้ว
ผ้ า ตระกู ล ดอนแร่ เ ป็ น ผ้ า จกที่ มี ก�ำเนิ ด ที่ ต�ำบล
ดอนแร่ ห้วยไผ่ หนองปลาหมอ และรางบัวลายที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของผ้าตระกูลนี้ ได้แก่ ลายกาบและ
นกคู่กินน�้ำฮ่วมเต้าเป็นหลัก ลักษณะของลายจะเว้นพื้น
ต�่ำไว้น้อย จกลายประกอบแน่นติดกันท�ำให้ความเด่นชัด
ลายลดน้อยลง และจะหลากหลายด้วยลายประกอบส่วน
สีสันนั้นจะเป็นสีแดงด�ำ ขนาดความกว้างของเชิงจกจะ
กว้างและหนากว่าผ้าจกตระกูลคูบัว
ผ้าตระกูลหนองโพ และบางกะโด เท่าที่รวบรวมได้
ในพื้นที่ต�ำบลหนองโพบางกระโด และหนองอ้อในเขต
อ�ำเภอโพธารามมีลักษณะของลวดลายสีสันและขนาด
กว้างใกล้เคียงกับผ้าจกตระกูลคูบัว แต่จะแตกต่างตรง
ทีร่ ปู ลักษณะของนกกินนำ�้ ฮ่วมเต้าตระกูลคูบวั จะเป็นรูป
ลักษณ์ของสิงห์ในผ้าจกที่เก็บได้จากหนองโพ บางกะโด

ระยะการซบเซาของผ้าจกในจังหวัดราชบุรี
ถึ ง แม้ ว ่ า การทอผ้ า จกจะเป็ น มรดกทางศิ ล ป
หัตถกรรมของชาวล้านนาในจังหวัดราชบุรี แต่นั่นก็
เป็นความเฟื่องฟูของศิลปหัตถกรรมของผ้าจกในอดีต
การทอผ้ า จกเริ่ ม ลดบทบาทของตั ว เองมาประมาณ
พ.ศ. 2470 หรือ 60 กว่าปีมาแล้ว หูกที่ไม่เคยเว้นว่าง
จากใยฝ้ายกลับว่างเปล่าเต็มไปด้วยเส้นใยของหยากไย่
ลู ก หลานของชาวล้ า นนาเองมี ไ ม่ ม ากคนนั ก ที่ รู ้ จั ก
ซิ่ น ตี น จก การถ่ า ยทอดศิ ล ปะทอผ้ า จกสู ่ ลู ก หลานที่
เคยกระท�ำกันทุกครัวเรือนเริ่มจางหายไป จะมีเหลือ
บ้างก็เพียงไม่กี่ครัวเรือนเท่านั้น ทั้งนี้เพราะอิทธิพลของ
ผ้าสมัยใหม่มีลวดลายสวยและหาซื้อได้ง่ายจากท้อง
ตลาด จึงท�ำให้สตรีชาวล้านนาหันมานิยมใช้สอยถ้าหาก
ทอผ้าใช้เองจะต้องใช้เวลานานไม่ทันต่อการใช้สอย อีก
ประการหนึ่งเกิดจากความไม่นิยมใช้ผ้าซิ่นตีนจกของ
สตรีชาวล้านนาเอง และไม่ได้รบั อนุรักษ์และสืบทอดเท่า
ทีค่ วรด้วยเหตุนศี้ ลิ ปะการทอผ้าจกจึงซบเซามากในระยะ
ดังกล่าวและมีแนวโน้มว่าจะสูญสิ้นไป

การฟื้นฟูศิลปะการทอผ้าจกราชบุรี
ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่าในระยะเวลาที่ล่วงมาแล้ว
กว่า 60 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะที่การทอผ้าจก
ซบเซาลง ด้วยสาเหตุที่ไม่นิยมใช้ผ้าซิ่นตีนจกของชาว
ล้านนาเอง ซึง่ อาจจะมีสาเหตุมากจากการไม่รคู้ ณ
ุ ค่าทาง
ศิลปหัตถกรรมที่เป็นมรดกตกทอดมาจากบรรพบุรุษหัน
ไปนุ่งผ้าสมัยใหม่ เช่น กางเกงยีน กระโปรง ฯลฯ ตลอด
จนไม่ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมจากหน่วยงานของรัฐ
ที่มีหน้าที่โดยตรงพร้อมทั้งการไม่ได้รับความส�ำคัญจาก
ภาคเอกชนโดยทั่วไป การทอผ้าจกจึงหดหายไปในที่สุด
แม้ แ ต่ ผ ้ า จกโบราณที่ เ ป็ น มรดกตกทอดมาจาก
ย่ายายหลายชั่วอายุคนก็ยังถูกนักสะสมผ้าใช้อ�ำนาจ
ทางการเงินกว้านซื้อจากชาวบ้านที่ยังพอมีหลงเหลือ
อยู่ในครัวเรือน ผ้าที่เก็บง�ำไว้เกือบไม่หลงเหลืออยู่เลย
นั ก สะสมเหล่ า นั้ น จะซื้ อ ไปด้ ว ยใจรั ก ศิ ล ปหั ต ถกรรม
พื้นบ้านหรือด้วยเพราะอะไรผู้เขียนไม่อาจจะคาดเดาได้
ต่อมาในระยะ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันผู้เขียน
ได้ฟื้นฟูผ้าจกโบราณด้วยการแสดงนิทรรศการผ้าจก
โบราณจ�ำนวนสองร้อยกว่าผืนชิ้น ที่วัดแคทราย เมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2529 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินทอดพระเนตร
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ชุมนุมท้าวทั้งสี่
งานปอยขันโตก
อ.คูบัว จ.ราชบุรี

ขบวนแห่
งานปอยขันโตก

และพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันทอผ้าจก
และเจ้าของผ้าโบราณที่ชนะการประกวด ผ้าจกโบราณ
เริ่มได้รับความสนใจจากสตรีชาวล้านนาและประชาชน
โดยทั่วไป โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักสะสมผ้าโบราณคน
หนึ่งๆ จะซื้อผ้าซิ่นตีนจกโบราณไว้ครอบครองไม่น้อย
กว่าคนละ 400-500 ผืน ในขณะที่สตรีชาวล้านนา
ผู้เป็นเจ้าของศิลปะผ้าจกกลับไม่มีเก็บไว้ให้เกิดความ
ภาคภูมิใจแม้แต่ผืนเดียว

ในฐานะทีผ่ เู้ ขียนเป็นเลือดเนือ้ เชือ้ ไขของบรรพบุรษุ
โยนกเชียงแสนด้วยคนหนึ่ง จึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้
ด้วยความห่วงใย ไม่ช้านักความภาคภูมิใจที่เคยมีความ
รู้สึกว่าชาวล้านนาเป็นชนชาติที่มีความสามารถในการ
ทอผ้าจกจะต้องเลือนรางและเมื่อเอกลักษณ์ทางศิลป
วัฒนธรรมหมดไป อะไรคือสิ่งที่แสดงความเป็นเชื้อชาติ
ของตน นี่คือมูลเหตุที่ผู้เขียนจะต้องจัดตั้งศูนย์สืบทอด
ศิลปะผ้าจกราชบุรีขึ้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบทอด
เอกลักษณ์ไว้ต่อไป

ร่มพยอม 5

กระบวนการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าจกราชบุรี
ดั ง ที่ ไ ด้ ก ล่ า วแล้ ว ว่ า ความเฟื ่ อ งฟู ข องศิ ล ปะ
ผ้าจกราชบุรีได้ซบเซาเมื่อประมาณ 60 กว่าปีตลอด
มาจนถึ ง ปั จ จุ บั น การทอผ้ า จกขึ้ น ใช้ เ องในระยะดั ง
กล่าวลดน้อยลง แต่ก็ยังเหลือผ้าเก่าที่เป็นสมบัติแม่ซึ่ง
เก็บง�ำไว้บางครัวเรือน อย่างไรก็ตามก็มีบางครอบครัว
ที่ยังสอนลูกหลานของตนเฉพาะหมู่ญาติของตนเท่านั้น
ไม่เป็นที่แพร่หลาย จะมีไม่กี่คนนักในปัจจุบันที่รู้จัก
ผ้าจก ท�ำให้ดูเสมือนหนึ่งว่าผ้าจกหายไปจากสตรีชาว
ล้านนา ฉะนั้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปะที่มีคุณค่านี้
ศูนย์ฯ สืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมตาม
ล�ำดับขั้นตอนดังนี้
1. จัดนิทรรศการเพื่อการฟื้นฟู
2. จัดกิจกรรมเพื่อการอนุรักษ์
3. จัดกิจกรรมเพื่อการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง
4. จัดกิจกรรมเพื่อการตลาด
กิจกรรมเพื่อการฟื้นฟูศิลปะผ้าจกเป็นการท�ำให้
ประชาชนเริ่มกลับมาสนใจผ้าจกซึ่งซบเซามาเป็นเวลา
นาน และเป็นการสร้างค่านิยมให้เกิดขึ้น กิจกรรมเพื่อ
บรรลุเป้าหมายนี้ทางศูนย์ฯ ได้ท�ำแล้วคือ
1. จัดนิทรรศการผ้าจกโบราณจ�ำนวน 200 กว่าผืน
ขึ้นที่บริเวณวัดแคทราย เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2529
2. จั ด ประกวดผ้ า ซิ่ น ตี น จกโบราณ เพื่ อ รั บ โล่
พระราชทานสมเด็ดพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี
3. จัดแข่งขันทอผ้าจกเพื่อรับโล่พระราชทานอีก
เช่นกัน
4. จัดประชาสัมพันธ์ทางสื่อมวลชนทั้งทางวิทยุ
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยสารต่างๆ ตลอดจน
จัดท�ำสารคดีเกี่ยวกับผ้าจกราชบุรี
กิจกรรมการฟื้นฟูดังกล่าวนี้ถือได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้น
ของการอนุรักษ์ศิลปะผ้าจกราชบุรีอีกครั้งหนึ่งและจะ
ท�ำให้อยู่ในความทรงจ�ำของประชาชนที่สนใจโดยทั่วไป
เมื่อประชาชนเริ่มสนใจและเริ่มเห็นคุณค่าของศิลปะ
ผ้าจกแล้วก็จะต้องอนุรักษ์สิ่งที่มีค่านั้นไว้

สิ่งมีค่านั้นไม่ให้สูญสลายไป การอนุรักษ์เช่นนี้ รัฐมี
องค์กรหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว คือ กรมศิลปากร แต่
การอนุรักษ์ผลผลิตของศิลปะผ้าจกที่ศูนย์ฯ ได้ท�ำอยู่
ก็คือ การเก็บรวบรวมผ้าซิ่นตีนจกโบราณ ผ้าจกที่ใช้
คลุมศีรษะนาค ผ้าขาวม้าจกและย่ามจกโบราณ ซึ่งเป็น
มรดกตกทอดอยู่ในครัวเรือนของชาวล้านนาราชบุรีเก็บ
ไว้ในศูนย์ฯ ส�ำหรับผู้สนใจได้เข้าชมและศึกษา การเก็บ
รวบรวมท�ำโดยการขอบริจาคหรือไม่ก็ซื้อจากชาวบ้าน
ในราคาย่อมเยา แต่วิธีการดังกล่าวไม่ค่อยจะได้รับความ
ร่วมมือมากนัก เพราะชาวบ้านที่มีผ้าจกโบราณจะน�ำไป
ขายให้นักสะสมผ้าซึ่งให้ราคาสูงกว่า ถึงอย่างไรก็ตามก็
ยังมีอยู่บ้างที่ชาวบ้านบางคนยังยินดีบริจาคให้
การอนุรักษ์ของศูนย์ฯ ดังกล่าวนี้เป็นเพียงการเก็บ
รักษาผลงานของศิลปะการทอผ้าจกไว้เท่านั้น ถ้าหาก
เมื่อใดความเป็นศิลปะไม่มีอยู่เมื่อนั้นผลแห่งศิลปะย่อม
ไม่มี ศูนย์ฯ จึงต้องจัดกิจกรรมสืบทอดความเป็นศิลปะ
ทอผ้าจกให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรมการสืบทอดศิลปะผ้าจก

ผู้เขียนได้กล่าวแล้วว่าได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนการ
หัดทอผ้าขึ้นที่อาคารของศูนย์ฯ เพื่อเป็นการถ่ายทอด
วิ ช าความรู ้ เ กี่ ย วกั บ การทอให้ แ ก่ ผู ้ ส นใจทั่ ว ไปนั บ ได้
ว่ า เป็ น กิ จ กรรมที่ ส�ำคั ญ ในกระบวนการอนุ รั ก ษ์ ศิ ล ป
หัตถกรรม เมื่อใดวิธีการถูกถ่ายทอดสู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่า
เมื่อนั้นความเป็นศิลปะย่อมไม่หายไป
ในอดี ต วิ ธี ก ารถ่ า ยทอดศิ ล ปะทอผ้ า จกให้ แ ก่
ลูกหลาน ผู้เป็นแม่จะสอนการดูลายต่างๆ ในผืนผ้า
เก่าที่เป็นแบบให้แก่ลูกหลานของตน ด้วยวิธีตาต่อตา
มือต่อมือ เป็นการเฉพาะตัว กล่าวคือผู้เป็นแม่จะใช้
ขนเม่นเขี่ยเส้นด้ายที่ผูกมัดเป็นลายต่างๆ ให้ผู้ฝึกหัดทอ
ดูว่าลายตรงนี้ใช้เส้นจกสอดข้ามเส้นยืนกี่เส้น ลายตรง
นั้นใช้เส้นจกทับเส้นยืนกี่เส้น ผู้ฝึกหัดต้องตั้งใจจดจ�ำไว้
ผู้ที่มีความมุ่งมั่นพยายามและมีความจ�ำเป็นเลิศเท่านั้น
จึงไม่เบื่อหน่ายต่อการฝึกหัดทอ เมื่อฝึกหัดทอบ่อยๆ
ลายต่อลายผืนต่อผืนก็จะกลายเป็นทักษะมีความช�ำนาญ
ทอและสืบทอดต่อกันมาเกือบทุกครอบครัว
ต่ อ มาประมาณพุ ท ธศั ก ราช 2520 หรื อ สิ บ กว่ า
กิจกรรมเพื่อนการอนุรักษ์
ปีล่วงมาแล้ว วิธีการถ่ายทอดการฝึกทอลายผ้าจกได้
การอนุรักษ์ หมายถึง การป้องกันเก็บรักษาสิ่งที่ พัฒนาขึ้นอีกระบบหนึ่งที่สะดวกต่อการจดจ�ำลาย และ
ยอมรับว่ามีคุณค่ามีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม สอนกันได้มากคนขึ้น จากหนึ่งต่อหนึ่งเป็นผู้สอนหนึ่ง
เมื่อสิ่งมีค่ามีอยู่แล้วก็จ�ำเป็นต้องเก็บรักษาหรือป้องกัน ต่อผู้เรียนมากกว่าหนึ่งคน วิธีการนี้ นายสมบุญ ค�ำยอด

6 ร่มพยอม
ชาวไท-ยวนผู้สอนทอผ้าจกขาวบ้านห้วย ต�ำบลดอนแร่
อ�ำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี ได้ใช้วิธีคัดลอกลายจากผืน
ผ้าที่เป็นต้นแบบลงในระบบเส้นกราฟกล่าวคือพื้นของ
จุดตัดระหว่างเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอน และตัวแทน
ของจุดตัดเส้นยืน (เครือ) กับเส้นจก เส้นด้ายยืนแทน
ด้วย ช่องระหว่างเส้นแนวตั้ง และด้ายจกแทนด้วยแนว
นอน วิธีการสร้างลายด้วยระบบเส้นดังกล่าวสะดวกใน
การฝึกหัดทอ เพราะผู้ฝึกหัดมีแบบส�ำหรับฝึกหัดโดยไม่
ต้องจดจ�ำลายไว้ในสมอง การสอนก็แนะวิธีดูลายให้แก่
ผู้ฝึกหัดได้ครั้งละหลายคน โดยไม่ต้องใช้วิธีมือชี้สมองจ�ำ
เหมือนในอดีตที่ผ่านมา
ปั จ จุ บั น การฝึ ก หั ด ทอผ้ า จกด้ ว ยวิ ธี นี้ ใช้ ส อนกั น
อย่างแพร่หลายและเป็นที่นิยมของผู้ฝึกหัดใหม่และโดย
เฉพาะอย่างยิ่ง นายสมบุญ ค�ำยอด วิทยากรผู้สอนได้
น�ำวิธีนี้ไปสอนกลุ่มผู้สนใจต่างๆ อาทิ กลุ่มต�ำบลดอนแร่
กลุ่มต�ำบลรางบัว และต�ำบลคูบัว ที่ศูนย์สืบทอดศิลปะ
ผ้าจกราชบุรี แต่ก็เป็นที่สังเกตว่ากลุ่มต�ำบลดอนแร่
ต�ำบลรางบัว อ�ำเภอจอมบึง จะใช้ลายที่ฝึกหัดทอเพียง
ลายเดียว คือ “ลายกาบดอกแก้ว” ผ้าจกที่มาจากต�ำบล
ดังกล่าวจึงมีลายกาบดอกแก้วเป็นส่วนมาก ฉะนัน้ ผ้าลาย
นี้จึงเป็นภาพลักษณ์ของผ้าจกตระกูลดอนแร่ตั้งแต่ระยะ
10 กว่าปีทผี่ า่ นมา นอกจากนี้ การทอผ้าจกวิธนี ยี้ งั ได้เผย
แพร่ไปยังอ�ำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด โดยผู้หญิงจาก
อ�ำเภอเขาสมิงได้มาฝึกหัดทอจกที่ศูนย์สืบทอดศิลปะ
ผ้าจกราชบุรี และกลับไปทอที่บ้านของตนเอง
ในระยะปีพุทธศักราช 2530 – 2536 การสอน
ศิ ล ปะทอผ้ า จกในจั ง หวั ด ราชบุ รี ไ ด้ รั บ การสนั บ สนุ น
จากหน่วยงานราชการ องค์การกุศลตลอดจนบุคคล
บางท่านเป็นอย่างดี และเป็นความโชคดีอย่างยิ่งของ
การสืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรีที่มีผู้ว่าราชการจังหวัด
ทุ กท่ า นที่ ผ ่ า นมาในระยะดังกล่าวสนับ สนุน กิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้านไว้ให้เป็นสมบัติของชาติ
ต่อไป หน่วยงานที่ให้การสนับสนุน อาทิ กรมการศึกษา
นอกโรงเรียนโดยศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนราชบุรี การ
อาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรีได้จัดสรร
งบประมาณ ค่าตอบแทนวิทยากรผู้สอน ศูนย์สืบทอด
ศิ ล ปะผ้ า จกราชบุ รี เ ป็ น ผู ้ รั บ ผิ ด ชอบจั ด กลุ ่ ม และจั ด
วิ ท ยากรผู ้ ส อน กรมการพั ฒ นาชุ ม ชนโดยส�ำนั ก งาน
พัฒนการทั้งระดับจังหวัดและอ�ำเภอสนับสนุนการจัด
ตั้งกลุ่มแม่บ้าน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมสนับสนุนทาง
เทคนิคและวิธกี ารย้อมสี ตลอดจนประชาสัมพันธ์ผลงาน
ผ้าให้เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค

ในวันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
เพื่อเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจก
ราชบุรี ณ บริเวณวัดแคทราย หมู่ 13 ต�ำบลคูบัว อ�ำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี
และปีพุทธศักราช 2536 ม.ร.ว. ก�ำลูนเทพ เทวกุล
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดราชบุรี ได้อนุมตั เิ งินงบพัฒนาจังหวัด
ราชบุรี ให้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมขึ้นอีก 3 แห่งที่ต�ำบล
คูบัว ต�ำบลดอนแร่ และต�ำบลรางบัวเพื่อส่งเสริมผู้ทอ
ผ้าจกในเชิงพาณิชย์ศลิ ป์ เสริมรายได้ภายนอกการเกษตร
ให้ แ ก่ ป ระชาชน ในขณะเดี ย วกั น ก็ ม อบนโยบายให้
การประถมศึกษาจังหวัดราชบุรี จัดสอนศิลปะผ้าจกให้
แก่นักเรียนเป็นหลักสูตรเสริม นับว่าเป็นการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอีกทางหนึ่งด้วย
ปี พุ ท ธศั ก ราช 2535 กรมอาชี ว ศึ ก ษาได้ มี ค�ำ
สั่งที่ 360/2535 แต่งตั้งคณะกรรมการอนุรักษ์ศิลป
ผ้าจกเมืองราชบุรีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อ�ำนวย
การวิ ท ยาลั ย เทคนิ ค ราชบุ รี เ ป็ น ประธานกรรมการ
ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคโพธาราม ผู้อ�ำนวยการ
วิทยาลัยสารพัดช่างราชบุรี ผู้ช่วยผู้อ�ำนวยการวิทยาลัย
สารพัดช่าง (ฝ่ายวิชาการ) เป็นกรรมการและนายอุดม
สมพร ผู้อ�ำนวยการศูนย์สืบทอดศิลปะผ้าจกราชบุรี
เป็นเลขานุการและผู้ประสานงาน มีหน้าที่ด�ำเนินการ
สนับสนุนส่งเสริมการเรียนการสอนผ้าจกและอนุรักษ์
ศิลปะผ้าจกเมืองราชบุรีให้สืบไป
ในปีพุทธศักราช 2536 นายอุดม สมพร ในฐานะ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ฯ และเลขานุการคณะกรรมการได้
พัฒนาวิธีการสอนทอผ้าจกขึ้นมาอีกระดับหนึ่งเรียกว่า
“ระบบ HAND-HI-TECH” โดยได้รวบรวมลายเส้นผ้า
จกโบราณของจังหวัดราชบุรีไว้ในแผ่นกระดาษเพื่อให้
นายธีรภัทร์ ภัทรสถิรกุล อาจารย์วทิ ยาลัยเทคนิคราชบุรี
สร้ า งโปรแกรมน�ำลงบั น ทึ ก ไว้ ใ นระบบคอมพิ ว เตอร์
และสร้างโปรแกรมสอดลายส�ำหรับจก ทั้งนี้ได้รับการ
สนับสนุนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ จากนายเผดิมชัย
ศรีวิเชียร ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยเทคนิคราชบุรี
วิ ธี ก ารสอนระบบ HAND-HI-TECH จะใช้
คอมพิวเตอร์สร้างทีละสอด ผู้ฝึกหัดจะทอจกตามแต่ละ
สอด เมื่อจกสอดที่หนึ่งแล้วเสร็จก็จะกดคอมพิวเตอร์
อีกครัง้ หนึง่ สอดทีส่ องก็จะขึน้ บนจอ ผูฝ้ กึ หัดก็จะทอตาม
ไปจนครบลายของดอกที่ได้สร้างไว้ในคอมพิวเตอร์แทน
การดูลายที่กระดานพาดไว้หน้าหูก
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ห้องจัดแสดงการทอผ้า
และผ้าทอไทยวน ราชบุรี
ในจิปาถะสถานบ้านคูบัว
จ.ราชบุรี
ภาพจาก http://www.
เที่ยวราชบุรี.com

ได้กล่าวมาแล้วว่า ในอดีตผ้าทอจกขึ้นเพื่อใช้เอง
ภายในครอบครัว แม่ทอไว้ส�ำหรับเป็นผ้ารับไหว้เมื่อ
ลูกสาวจะออกเหย้าออกเรือนหรือทอไว้ส�ำหรับรับขวัญ
ข้าวเมือ่ เก็บเกีย่ วเอาข้าวขึน้ จากยุง้ แล้วการทอมิได้รบี เร่ง
หากยามใดมีเวลาว่างก็นั่งทอด้วยความสบายใจ เหนื่อย
นักก็พักผ่อน สร้างสรรค์งานด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่องาน
ทอให้แก่ลูกหลานและสิ่งที่ตนนับถือ ฉะนั้นทุกตารางนิ้ว
ของผืนผ้าจะเกิดลายที่ละเอียดอ่อนประณีต ด้วยเหตุนี้
จึงไม่แปลกอะไรที่ผู้คนทั่วไปให้ค�ำนิยมแก่ผ้าจกโบราณ
ที่ตกทอดกันมา

แต่ในปัจจุบันการสร้างสรรค์ผลงานการทอผ้าจก
ของช่างฝีมือเปลี่ยนเจตนารมณ์ ความมุ่งหมายไปจาก
เดิมกลายเป็นการทอเพื่อจ�ำหน่ายเป็นรายได้เสริม อีก
ทั้งขีดจ�ำกัดของราคาและความต้องการของผู้บริโภค
เป็ น เงื่ อ นไขให้ ผ ลงานทอผิ ด เพี้ ย นไปจากเอกลั ก ษณ์
เดิมของผ้าในอดีต
ถึ ง แม้ ว ่ า ผู ้ ส นใจในศิ ล ปะการทอผ้ า จกจะผู ก มั ด
ค่านิยมให้แก่ผ้าเก่าโบราณอย่างเหนียวแน่นก็ตามแต่
นายอุดม สมพร ได้สร้างมิติใหม่เกี่ยวกับสีสันของผ้า
ขึ้นมาใหม่ ในพ.ศ. นี้ที่เรียกว่า “เบญจรงค์ภูษามิติใหม่
ของผ้าจกราชบุรี” เพื่อให้ปรากฏแก่ลูกหลานในอนาคต
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บ้านฮ่อม :

ชุมชนของคนเชียงแสนในเวียงเชียงใหม่
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1
ภาพ : ต่อพงษ์ เสมอใจ

ถนนท่าแพ

บ้านฮ่อม เป็นชุมชนทีต่ งั้ อยูบ่ นพืน้ ทีร่ ะหว่างก�ำแพง
เมืองชั้นในและชั้นนอก ด้านทิศเหนือมีอาณาเขตติดต่อ
กับถนนท่าแพ ซึ่งมีวัดมหาวันและวัดบุพพาราม ด้าน
ตะวันออกติดแนวก�ำแพงชั้นนอกซึ่งมีวัดช่างฆ้อง ด้าน
ทิศใต้ติดถนนลอยเคราะห์ซ่ึงมีวัดพันตองและวัดลอย
เคราะห์ ด้ า นทิ ศ ตะวั น ตกติ ด คู เวี ย งชั้ น ในและประตู
ท่าแพชั้นใน

ตอนที่1 : พัฒนาการของชุมชน
(1) ยุคตั้งบ้านฮ่อม เชียงใหม่
บ้านฮ่อมเป็นชุมชนไทยวนที่ถูก “เทครัว” มาจาก

เมืองเชียงแสนในสมัยพระเจ้ากาวิละครองนครเชียงใหม่
(พ.ศ.2325-2356)
เมืองเชียงแสนเป็นที่มั่นแห่งใหม่ในล้านนาของพม่า
ตั้งแต่ พ.ศ.2317 หลังจากถูกกองทัพกรุงธนบุรีร่วมกับ
พญาจ่าบ้านแห่งเชียงใหม่พร้อมพญากาวิละแห่งล�ำปาง
ขับไล่ออกจากเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2317 จึงเป็นภาระกิจ
ที่ต้องขับไล่พม่าออกจากเชียงแสน
ปี พ .ศ.2347 กองทั พ ผสมมี เชี ย งใหม่ ล�ำปาง
เวียงจันทน์และกรุงเทพฯร่วมกันเข้าตีเมืองเชียงแสน
จึงประสบความส�ำเร็จสามารถขับไล่พม่าออกจากเมือง
เชียงแสนและบริเวณล้านนา

1 รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เมื่อเข้ายึดเชียงแสน กองทัพผสมน�ำโดยทัพหลวง
จากกรุงเทพฯได้ “เทครัว” ชาวไทยวนออกจากเชียงแสน
ทั้งหมดแบ่งก�ำลังคนให้ไปอยู่เมืองต่างๆ 6 เมือง ดังนี้
(1) กรุงเทพฯ (2) เวียงจันทน์ (3) ล�ำปาง (4) อ�ำเภอ
เสาไห้ จังหวัด สระบุรี (5) คูบัว ราชบุรี (6) เชียงใหม่
โดยที่เชียงใหม่ตั้งบ้านเรือนอยู่ที่ ณ บริเวณบ้านฮ่อม
และบางส่วนให้อยู่บริเวณรอบนอกคือ (1) วัดเชียงแสน
อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ (2) บ้านเชียงแสน อ�ำเภอหางดง
(3)บ้ า นเชี ย งแสน อ�ำเภอสารภี (สรั ส วดี อ๋ อ งสกุ ล .
ประวัติศาสตร์ล้านนา.กรุงเทพฯ :ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์,
2539.หน้า 266.)
สันนิษฐานว่าชาวเชียงแสนที่น�ำมาไว้ที่บ้านฮ่อมนั้น
เป็นชนชั้นผู้ปกครองได้แก่ บรรดาเชื้อสายเจ้านายและ
ขุนนาง ส่วนชาวเชียงแสนที่เป็นชาวบ้านทั่วไปถูกน�ำไป
ไว้บริเวณวัดเชียงแสน บ้านเชียงแสน อ�ำเภอหางดง และ
บ้านเชียงแสน อ�ำเภอสารภี ดังปรากฏว่าบริเวณบ้าน
ฮ่อมเป็นที่อยู่ของคนมีฐานะหน้าที่ในราชการท้องถิ่น
ของเชียงใหม่ เช่น แสนไชยพละ (อ้าย ไชยมงคล) พญา
พิทักษ์เทวี (หนานบุญทา ศิริพันธ์) พญาค�ำฯ ท้าวค�ำ
ปัน ข้าราชการสมัยเทศาภิบาลเช่นหลวงขจัดจันฑนิกร
(ใหม่แก้ว จันทรปัญญา) ขุนสมานฯ และขุนโชติสุขรัตน์
(บิดาของสงวน โชติสุขรัตน์ (พ.ศ.2473-2518) รวมทั้ง
เป็นบ้านของ“หม่อมเขียว” หม่อมคนหนึ่งของพระเจ้า
อินทวิชยานนท์เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.24132440) ผู้เป็นมารดาเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์
ที่ 9 (ที่ซอย 4 ก)
ทั้ ง นี้ พ ระครู สุ ว รรณสารพิ ศิ ษ ฐ์ (พระครู ส นิ ท
อภิวาฑฒโน) อดีตเจ้าอาวาสวัดช่างค้องหรือช่างฆ้อง
เจ้าคณะต�ำบลช้างคลาน ซึ่งเป็นชาวบ้านฮ่อมได้เล่าไว้
ตอนหนึ่งว่า “บรรพบุรุษของท่านเป็นชาวเชียงแสน เมื่อ
พระเจ้ากาวิละตีเชียงแสนแตก พระเจ้ากาวิละโปรดฯให้
อพยพ เครือญาติของเจ้าหลวงเชียงแสน มาอยู่ในเมือง
เชียงใหม่ที่บ้านฮ่อมในเขตก�ำแพงเวียงชั้นนอก โดยให้
อ�ำนาจปกครองกันเอง ลงโทษผู้กระท�ำผิดได้เอง ยกเว้น
ลูกหลานของเจ้าหลวงเชียงใหม่ ถ้าท�ำผิดในบริเวณบ้าน
ฮ่อม ให้จับตัวส่งเจ้าหลวงเชียงใหม่พิจารณาลงโทษ”
(ดู ชีวประวัติพระครูสุวรรณสารพิสิษฏ์เจ้าอาวาสวัด
ช่างฆ้อง เจ้าคณะต�ำบลช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )

ครั้งเมืองเชียงแสนแตกใน พ.ศ.2347 นั้นเจ้านาย
สายเชียงแสน เช่น ลูกสาวคนหนึง่ ของเจ้าหลวงเชียงแสน
ตกเป็นภริยาของเจ้าหลวงล�ำพูน และขุนนางบางคน
จากเชียงใหม่ก็ได้ไปแต่งงานกับหญิงสาวชาวเชียงแสน
เช่นพญามหาอินทร์ แม่ทัพคนหนึ่งของพระเจ้ากาวิละ
ซึ่งได้รับมอบหมายให้รักษาเมืองเชียงแสนได้แต่งงาน
กับหม่อน (ทวด) สีมอย มีบุตรด้วยกัน 2 คน ภายหลัง
พญามหาอินทร์ ได้ส่งหม่อนสีมอยพร้อมบุตรทั้งสองคน
มาอยู่ที่บ้านฮ่อมเชียงใหม่ โดยที่ตัวท่านนั้นจะตั้งใจ
จะตามมาภายหลังแต่ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน
ภายหลังบุตรชายคนหนึ่งของพญามหาอินทร์กับ
หม่อนสีมอยชื่ออุ่นเรือน ได้รับแต่งตั้งเป็นพญาพันธุ
(ต้นตระกูลอินทะเคหะ)
หลั ง จากพญามหาอิ น ทร์ ต าย หม่ อ นสี ม อยได้
แต่งงานใหม่กับพญาแสนภักดี (ต้นตระกูลภักดี) มีบุตร
สาวคนหนึ่งชื่อนางบัวจี๋ ภักดี ต่อมานางบัวจี๋ได้แต่งงาน
กับนายกี แซ่เตีย บุตรของนายบูเ๊ ซ้ง นางกัน๋ แซ่เตียพ่อค้า
จีนย่านวัดเกต
บุตรชายคนเล็กของนายกี - นางบัวจี๋ก็คือ นายทอง
อยู่ ตียาภรณ์ ซึ่งเป็นบิดาของนางสาวประพิมพ์ ตียา
ภรณ์ (พ.ศ.2464-2534) ขณะที่มารดาของนางสาวประ
พิมพ์ ตียาภรณ์คือนางกิมเหรียญ กิติบุตร (ดู อนุสรณ์
งานศพ น.ส.ประพิมพ์ ตียาภรณ์ : ประสบอุบัติเหตุ
เครื่องบินตกที่สุพรรณบุรี 26 พฤษภาคม พ.ศ.2534)
กรณีนี้ท�ำให้เห็นสายสัมพันธ์ระหว่างคนระหว่างชุมชน
จากเชียงใหม่-เชียงแสน (รุ่นหม่อน) เป็นชุมชนบ้านฮ่อม
กับชุมชนวัดเกต (รุ่นแม่) และชุมชนอื่นๆมาเป็นสมาชิก
ในชุมชนบ้านฮ่อม (รุ่นลูก-หลาน) ซึ่งมีอีกหลายกรณี
ซึ่งเชื่อมสายสัมพันธ์ระหว่างชุมชนและชาติพันธุ์
(2) สมัยเทศาภิบาล
เนื่ อ งจากทางด้ า นทิ ศ เหนื อ ของบ้ า นฮ่ อ มตั้ ง อยู ่
ติดกับถนนท่าแพซึ่งเป็นย่านการค้าที่เชื่อมโยงตั้งแต่
ริมแม่น�้ำปิงเข้าสู่ตัวเมือง ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 หลัง
จากมีการท�ำสัญญาเชียงใหม่ ฉบับแรก (พ.ศ.2416) และ
ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2426) มีการเปิดสถานกงสุลอังกฤษขึน้ ใน
เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2427 ท�ำให้การค้าระหว่างเชียงใหม่
กับพม่ามีความรุ่งเรืองและคึกคัก (สรัสวดี อ๋องสกุล.
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ประวัติศาสตร์ล้านนา.กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์อมรินทร์,
2539.หน้า 464.) เป็นผลคนในบังคับอังกฤษได้แก่ มอญ
พม่า อินเดีย ไทใหญ่ ต่องสู้หรือปะโอ (PA-O) เดินทาง
เข้ามาค้าขายและรับจ้างท�ำงานเป็นลูกจ้างบริษัทท�ำไม้
บริติชบอร์เนียวและบอมเบย์เบอร์ม่าในดินแดนล้านนา
จ�ำนวนมากทั้งที่เชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ล�ำปาง แพร่ น่าน
ในระยะแรกนั้นถือได้ว่าการค้าในตัวเมืองเชียงใหม่
ตกอยู่ในมือของพ่อค้าชาวไทใหญ่ มอญ พม่า โดยพ่อค้า
คนจีนยังเข้ามาไม่มาก ดังปรากฏในค�ำบอกเล่าของแม่
เฒ่าอุ่งอิงต๊ะ ได้เล่าว่าในสมัยนั้นที่กาดหลวง (ตลาด
วโรรส) เต็มไปด้วยบรรดาพวกพ่อค้าไทใหญ่ มอญ พม่า
ที่น�ำสินค้านานาชนิดน�ำไปวางจ�ำหน่าย เท่าที่จ�ำชื่อได้มี
โก่ปัน จองจิ่งคะ จองมาส จองหลอย จองจิ่ง จองสุนา
พก่าอิ่งต๊ะ ปู่จองติ๊ตู่ จองเลกุหล่าปู่หลวยกาโป ส่างอิ่ง
ส่างกันนะ จองหม่องอ๊าต ฯลฯ
พ่อค้าไทใหญ่เหล่านี้เมื่อมาอยู่อาศัยในเชียงใหม่
ก็มีหัวหน้าเป็นคนไทใหญ่เรียกว่า “เฮดแมน” (Headman) ท�ำหน้าที่ปกครองดูแลชุมชนชาวไทใหญ่ด้วยกัน
คนไทใหญ่ในเชียงใหม่เรียกเฮดแมนว่า “ปู่แมน” (“ปู่
กุลา เจ็ดศอก” ใน ปราณี ศิริธร. เพชร์ลานนาเล่ม 2.
เชียงใหม่ : ส�ำนักพิมพ์ผู้จัดการ, 2538.หน้า230-231.)
ส�ำหรับที่ตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนของพ่อค้าชาวพม่า ไท
ใหญ่ และต่องสู้ (PA-O) ส่วนใหญ่จะเข้ามาตั้งบ้านเรือน
อยู่อาศัยปะปนกันบริเวณสองฟากของถนนท่าแพตั้งแต่
สี่แยกวัดอุปคุตไปจนถึงหน้าวัดแสนฝาง วัดมหาวันวัด
บุพพาราม วัดเชตวันและย่านชุมชนช้างเผือก วัดป่าเป้า
ด้วยเหตุนี้ จึงท�ำให้พื้นที่ชุมชนบ้านฮ่อมทางด้าน
ทิศเหนือบริเวณท่าแพ ใกล้วัดมหาวัน วัดบุพพาราม มี
ลูกหลานของชาวพม่า มอญ ไทใหญ่ ต่องสู้ (PA-O) ตั้ง
บ้านเรือนอยูอ่ าศัยสืบมาจนถึงปัจจุบนั เช่น ร้านสล่ามอง
โดยมีวดั มหาวัน วัดหนองค�ำ และวัดป่าเป้า เป็นศูนย์รวม
จิตใจของศรัทธาชาวไทใหญ่ มอญ พม่า ต่องสู้ (PA-O)
ตัวอย่างตระกูลไทใหญ่ของบ้านฮ่อมซึ่งยังคงมีลูก
หลานสืบมาถึงปัจจุบัน เช่น สกุลลิลิต จากค�ำบอกเล่า
ของแพทย์หญิงจ�ำนง ลิลิต ซึ่งอยู่ที่บ้านฮ่อม ถนนท่าแพ
ซอย 4 ได้เล่าให้ฟังว่า บรรพบุรุษต้นตระกูลทางคุณตา
เป็นไทใหญ่อพยพมาจากพม่า เข้ามาเชียงใหม่ในสมัย
รัชกาลที่ 5 โดยเอาผ้าจากพม่ามาขาย ส่วนคุณตาชื่อ
ส่างสุนะ (เป็นคนเดียวกับจองซุนนะที่กล่าวถึงในชุมชน

วัดป่าเป้า) ได้รบั เลือกจากชาวไทใหญ่ให้เป็น Headman
ปกครองชาวชุมชนไทใหญ่ในเชียงใหม่
ส่างสุนะ (จองซุนนะ) เป็นคนเคร่งศาสนา ไม่ทาน
ปลา ไม่โกหก ไม่ลักทรัพย์และมีบทบาทส�ำคัญในการ
บูรณะวัดป่าเป้า วัดทรายมูล ส่างสุนะ (จองซุนนะ) ตั้ง
บ้านเรือนอยู่ตรงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นตึกแถว ธนาคาร
หน้าวัดบุพพารามและเป็น Headman คนสุดท้ายของ
เชียงใหม่
คุณปู่ของแพทย์หญิงจ�ำนง ลิลิตเป็นไทใหญ่ ชื่อ
สะลอบกาโป ได้ชื่อว่ามีคาถาอาคม มีอาชีพเป็นพ่อค้า
ไม้ มีช้างหลายเชือกเพื่อใช้ชักลากไม้จากป่า ต่อมาได้
แต่งงานกับย่าอุสา มีลูก 4 คน บุตรคนที่ 2 ชื่อนายค�ำปัน
ลิลิต บิดาของแพทย์หญิงจ�ำนง มีอาชีพขายผ้าและของ
เบ็ดเตล็ดที่กาดหลวง (ค�ำบอกเล่าของแพทย์หญิงจ�ำนง
ลิลิต อายุ 68 ปีเมื่อ 24 พ.ศ. มีนาคม 2545)
ชาวไทใหญ่ มอญ พม่า และต่องสู้ (PA-O) ที่เข้า
มาตั้งบ้านเรือนอยู่อาศัยที่บ้านฮ่อมนี้ ประมาณร้อยละ
50 ได้แต่งงานกับชาวเชียงแสนในบ้านฮ่อม โดยมาก
ฝ่ายชายเป็นไทใหญ่ มอญ พม่า ต่องสู้ (PA-O) ส่วน
ฝ่ า ยหญิ ง จะเป็ น ลู ก หลานชาวเชี ย งแสนบ้ า นฮ่ อ มดั ง
เช่นกรณีอาจารย์ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.2451-2538) เกิด
ที่บ้านฮ่อมเมื่อ 5 เมษายน พ.ศ.2451 บิดาชื่อแสง
เมืองเป็นคนพม่ามารดาชื่อแว่นแก้วเป็นคนบ้านฮ่อมมี
เชือ้ สายเชียงแสน ต่อมา พ.ศ.2482 สมรสกับนางเทียมตา
(สุยะโกมล) รัติกนก (ดู ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพถิ่น
รัติกนก 18 มกราคม พ.ศ. 2538) และจากค�ำบอกเล่า
ของประพันธ์ ศิรมิ ณีซงึ่ เกิดบ้านฮ่อมอยูท่ ถี่ นนท่าแพซอย
4 เล่าให้ฟงั ว่า คุณตาชือ่ ศิรเิ ป็นต่องสู้ (PA-O) แต่งงานกับ
คุณยายก๋องแก้ว เป็นชาวเชียงแสนในบ้านฮ่อมที่สืบสาย
มาจากแสนธนัญไชย (ค�ำบอกเล่าของประพันธ์ ศิริมณี 2
กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2545)
ต่อมาเมื่อพ่อค้าชาวจีนเข้ามามีบทบาททางการค้า
แทนชาวไทใหญ่ ท�ำให้พ่อค้าคนจีนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
อยู่อาศัยในเชียงใหม่เช่นที่ย่านวัดเกต ท่าแพและบ้าน
ฮ่อมมากขึ้น และมีหลายคนที่ได้แต่งงานกับหญิงสาว
บ้านฮ่อม เช่นท้าวค�ำปัน ธนันไชย มีลูกเขยหลายคน
เป็นคนจีน
หญิงสาวชาวบ้านฮ่อมรุ่นแรกๆที่แต่งงานกับพ่อค้า
คนจีนคือแม่ค�ำดิบ แม่ค�ำดิบแต่งงานกับจีนธิมีลูก 7 คน
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คือ (1) แม่เรือนค�ำ (2) แม่หนึ้ง ชวชาติ (พ.ศ. 24242497) (3) แม่หมาน้อย (4) นายกิมสัว (5) นายเย็น
(6) แม่ศรีแก้ว (7) แม่กิมเหรียญ
แต่ ล ะคนก็ มี ค รอบครั ว ต่ อ มาเช่ น แม่ ห นึ้ ง (พ.ศ.
2424-2497) แต่งงานกับนายชัย (ไฉ่อุ้น) ชวชาติ เมื่อ
พ.ศ.2449 มีลูก 4 คนคือ (1) นายสุนทร ชวชาติ (2)
นายเชลง ชวชาติ (3) นส.สุรางค์ (4) นายวิจิตร ชวชาติ
(ดู หนึ้งอนุสสรณ์ 25 มีนาคม พ.ศ. 2498) สืบสายเป็น
สกุลต่างๆเช่นสกุลตันสุหัส สกุลชวชาติ สกุลลีฬหชีวะ
สกุลนิมากร สกุลฉัตตะวานิช สกุลสุวรรณยืน โดยมี
บ้านต้นตระกูลอยู่ที่บ้านฮ่อม (ค�ำบอกเล่าของประพันธ์
ศิริมณี พ.ศ. 2545)
กรณี ข องสกุ ล นิ ม ากร สื บ สายมาจากขุ น อนุ ก ร
(บุญเย็น แซ่นิ้ม) บิดาของขุนอนุกร (บุญเย็น) เป็นคนจีน
มารดาคือแม่เฒ่าไหว มีบ้านและร้านค้าอยู่ถนนท่าแพ
ติดคลองแม่ข่าด้านตะวันออก ท�ำการค้าผ้า และฝ้าย
ปัจจุบันยังคงปรากฏร่องรอยอาคารเก่าให้เห็นอยู่ แต่
ด้านหน้าได้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเป็นร้านอาหาร
(ค�ำบอกเล่าของยายซิวเฮียง โจลานนท์อ้างใน พตท.
อนุ เนินหาด. สังคมเมืองเชียงใหม่รุ่น 3. เชียงใหม่ :
นพบุรีการพิมพ์, 2544.หน้า56. )
แม่เฒ่าไหวเป็นพี่สาวของแม่วันดี นิ่มเสงเฮง แม่
วันดีเป็นภรรยาของนายเลี่ยงโฮก นิ่มเสงเฮงอยู่ชุมชน
วัดเกตมีบุตร 5 คนคือ (1) นางกิมเป้า (2) นายบุญมี
นิมานันท์ (3) นายกิมซิ้ว นิมานันท์ (ต่อมาเป็นขุนอนุพล
นคร) (4) นายสุนทร์ จารุสวัสดิ์ (5) นายก�ำธร นิมานันท์
รุ่นต่อมามีสายสัมพันธ์เพิ่มขึ้นเมื่อขุนอนุพลนคร
(กิมซิ้ว นิมานันท์) บุตรคนที่ 3 ของนางวันดีแห่งชุมชน
วัดเกตมาแต่งงานกับแม่นายค�ำบาง อินทะเคหะบุตรี
คนที่ 3 ของหลวงผดุงมัชกิจ (อุ่นเรือน อินทะเคหะ)
และแม่ค�ำอ่อน แห่งชุมชนบ้านฮ่อม มีทายาท 4 คน
คือ (1) นางเชงเน้ย ตันสุหัส (2) นส.ทองอยู่ นิมานันท์
(3) นส.เชงลั้ง นิมานันท์ (4) นายเซ่งฮี้ นิ่มเสงเฮงต่อมา
เปลี่ยนชื่อเป็นนายวรศักดิ์ นิมานันท์ (พ.ศ.2461-2533)
(ดูที่ระลึกงานฌาปนกิจศพขุนอนุพลนคร 24 ตุลาคม
พ.ศ.2506 และที่ระลึกงานฌาปนกิจศพนายวรศักดิ์
นิมานนท์ พ.ศ.2533)
บางกรณีชายหนุ่มของบ้านฮ่อมก็เป็นฝ่ายเชื่อมโยง
หญิงสาวจากชุมชนอื่นโดยเฉพาะลูกจีน เช่น กรณีหลวง

ขจัด จัณฑนิกร (ใหม่แก้ว จันทรปัญญาพ.ศ.2416-2481)
แห่ ง บ้ า นฮ่ อ มได้ ส มรสกั บ นางบั ว ค�ำ (แซ่ แ ต่ ) จั น ทร
ปัญญา ลูกสาวของนายหน้อย แต่หย่งฮวด (ลูกนายซ้อ
นางหงษ์ คนที่ 11) กับนางค�ำมูล แซ่แต่แห่งชุมชนวัดเกต
สภาพดั ง กล่ า วจะเห็ น ได้ ว ่ า ในชุ ม ชนบ้ า นฮ่ อ ม
ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายทางชาติพันธุ์เช่น
คนจากเชียงแสน มอญ พม่า ไทใหญ่ ต่องสู้ (PA-O) คน
จีน และมีสายสัมพันธ์กบั ชุมชนอืน่ ในเชียงใหม่เช่นชุมชน
วัดเกตอย่างแนบแน่น โดยต่างมีฐานะดีทางเศรษฐกิจ
และสังคม
(3) ยุคเป็นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งแต่ พ.ศ.2458 พื้นที่บ้านฮ่อมเป็นส่วนหนึ่งเขต
สุขาภิบาลเชียงใหม่ และตั้งแต่ พ.ศ.2478 เป็นเขต
เทศบาลนครเชียงใหม่
(3.1) ภาพในความทรงจ�ำช่วงหลังสงครามโลก
สภาพบ้านฮ่อมช่วง พ.ศ.2486-2499 ซี่งเป็นช่วง
หลังสงครามโลกครั้งที่สอง ได้มีผู้ร่วมสมัยบันทึกไว้เป็น
รูปร้อยกรองดังนี้
มองออกไป ทิศใต้ ตรงหน้าวัด (วัดลอยเคราะห์)
กะทัดรัด ร้านตัดผม นวลเกศา
มีลุงนวล ตัดผม ทรงงามตา
มีคนมา ให้ตัด ทรงงามตา
ถัดวันตก (ทิศตะวันตก) เคียงข้าง ร้านตัดผม
คนนิยม มีเตาล้อ เกวียนวัวสี
พ่อหนานอ้าย เจ้าของ เตาล้อมี
ฝีมือดี ซ่อมแซม เกวียนล้อวัว
เรียงถัดไป เป็นบ้านเรือน ศรัทธาวัด
เดินเลาะลัด เลียบก�ำแพง ไปทางเหนือ
มีต้นไม้ หญ้ารก ปกป่าเคลือ
ดอกเรืองเรื่อ รอบวัด (ลอยเคราะห์) ลัดเลาะเดิน
มีกองซอย เลียบก�ำแพง ดินแดงอาด
น่าประหลาด เย็นระรื่น ชื่นใจเหิน
เลี้ยวมุมขวา ไปวันออก ซอกทางเดิน
ก็เผชิญ พบกองซอย ข้างหน้างาม
กองซอยนี้ เลียบก�ำแพง ไปทางใต้
ซอยนี้ไซร้ มีหนองน�้ำ ฉ�่ำ สนาม
พ่อหนานเอี่ยม อาจารย์วัด ช่างฆ้องงาม
บอกเล่าตาม ที่มีมา แต่โบราณ
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(ดู บันทึกความจ�ำในอดีต ศิษย์เก่าวัดลอยเคราะห์
พ.ศ.2486-2499)

อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอแม่แจ่ม ตลอดจนจังหวัดล�ำพูน
เพราะขณะนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษายังมีไม่มาก
นักเรียนที่อยู่อ�ำเภอรอบนอกใกล้ๆ ต้องนั่งรถคอก
(3.2) ด้านการศึกษา
ในด้านการศึกษายุคนี้ได้เกิดโรงเรียนขึ้นในพื้นที่ หมูมาเรียนแบบเช้าไปเย็นกลับ นักเรียนที่อยู่ไกล เช่น
อ�ำเภอพร้าว อ�ำเภอแม่แจ่มก็มาพักวัดเป็นขโยมวัดใน
บ้านฮ่อม 4 แห่งดังนี้
(1) โรงเรียนครูมา ก่อตั้งโดยครูมา หรือครูบุญมา ชุมชนบ้านฮ่อม เช่น วัดพันตอง วัดมหาวัน วัดลอย
สุริยเรือนแก้วและแม่ค�ำแสน สุริยเรือนแก้วเปิดสอน เคราะห์ วัดช่างฆ้อง โดยพ่อแม่ต้องขอให้เจ้าคณะอ�ำเภอ
ชั้นประถมศึกษาที่ 1 ถึง 4 โดยลูกๆ ของครูมาช่วย ฝากเด็กเข้าพักเป็นขโยมวัดต่างๆ โรงเรียนบูรณศักดิ์
สอน ด�ำเนินกิจการจนถึงสมัยสงครามโลกครั้งที่สอง เลิกกิจการเมื่อ พ.ศ.2517 ศิษย์เก่าหลายคนมีชื่อเสียง
คนบ้านฮ่อมที่เป็นศิษย์เก่าของโรงเรียนนี้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ในสังคม เช่น นายสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี อดีตผู้ว่าราชการ
(ช่วงพ.ศ.2545) ได้แก่ ครูอ�ำพร พนมเป็ญ (ครูโรงเรียน จังหวัดศรีสะเกษ อดีต กกต.เชียงใหม่
(4) โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน
ปรินสรอยแยลส์วิทยาลัยจนเกษียณต่อมาถึงแก่กรรม)
ครูสมพร พรหมประสิทธิ์ ครูบงั อร ฟองอิสระ ครูเฉลิมศรี แห่งที่สามของตระกูลจันทรปัญญา ก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.
สุภานันท์ คุณนวลศรี (ไชยมงคล) อิศรางกูร ณ อยุธยา 2509 โดยอาจารย์ ม รกต จั น ทรปั ญ ญา ธิ ด าของ
พญ.จ�ำนง ลิลิต คุณมณี ยศถาวร นายถาวร โชติสุขรัตน์ นายสมบูรณ์ จันทรปัญญา (พ.ศ.2456-2524) เป็น
(2) โรงเรี ย นบู ร ณศิ ล ป์ ครั้ ง แรกตั้ ง ที่ ด ้ า นถนน โรงเรี ย นอาชี ว ศึ ก ษาหลั ก สู ต รพาณิ ช ยการทั้ ง ระดั บ
ท่าแพใกล้คุ้มเจ้าไชยวรเชษฐ ต่อมาย้ายมาตั้งที่บ้านฮ่อม ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตร
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษาแบบสหศึกษาของเอกชนแห่ง วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งท�ำให้ผู้เรียนจบมัธยมศึกษา
แรก ด�ำเนินการโดยนายสมบูรณ์ จันทรปัญญา (พ.ศ. ต้นทั้งในชุมชนบ้านฮ่อมและชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอก
2456-2524) บุตรของขุนพัศดุภารภักดี (ค�ำฟู จันทร เชียงใหม่ส่วนหนึ่งได้มีสถานที่เรียนอาชีวศึกษา
ในสมัยต่อมาได้มีโรงเรียนเพิ่มขึ้นอีก เช่น โรงเรียน
ปัญญา พ.ศ. 2418-2490) ส่วนสถานที่เดิมที่ถนนท่าแพ
เปลี่ยนเป็นโรงแรมสุภาวดีระยะหนึ่งแล้วปิดกิจการไป อนุ บ าลดรุ ณ นิ มิ ต ร (ของนายสมบู ร ณ์ กั น ทะปา)
โรงเรี ย นเมโทรเทคโนโลยี (พื้ น ที่ ส ่ ว นหนึ่ ง เป็ น ที่ ตั้ ง
เมื่อ พ.ศ.2510
(3) โรงเรียนบูรณศักดิ์ เป็นโรงเรียนแห่งที่สองของ วัดเมืองเลน) ฯลฯ
ตระกูลจันทรปัญญา ก่อตัง้ โดยนายสมบูรณ์ จันทรปัญญา
(3.3) ด้านผังเมือง
(พ.ศ.2456-2524) เมื่อประมาณ พ.ศ.2497 โดยใช้
ในทางการปกครองท้องถิ่น พื้นที่ชุมชนบ้านฮ่อม
พื้นที่บริเวณบ้านและขยายออกมาเปิดเป็นโรงเรียนชั้น ถูกจัดให้อยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.
ป.1 ถึง ม.6 ต่อมาเปิด ม.7 ถึง ม.8 มีนายศักดิ์ อุตตโม 2478 ซึง่ มีคนจากบ้านฮ่อมได้เป็นผูบ้ ริหารเทศบาลนคร
เป็นอาจารย์ใหญ่ (ถึงแก่กรรม พ.ศ.2545) จึงเป็นที่เล่า เชียงใหม่หลายคน เช่น นายเซฟ ศิริพันธ์ บุตรของแม่
สู่กันหมู่ศิษย์เก่าว่าชื่อโรงเรียนนี้น�ำมาจากชื่อเจ้าของคือ ค�ำแปง ศิริพันธ์ (พ.ศ.2434-2527) นายสมบูรณ์ จันทร
นายสมบูรณ์ สนธิกบั ชือ่ ของอาจารย์ใหญ่คอื ศักดิ์ อุตตโม ปัญญา (พ.ศ.2456-2524) นายบุญช่วย อินทะเคหะ
(บิดาของอาจารย์วุฒิ อุตตโม ข้าราชการบ�ำนาญภาค ฯลฯ โดยบางคนเป็นผู้บริหารเทศบาลนครเชียงใหม่
วิชาธรณี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ยุครือ้ ก�ำแพงเมืองและสร้างประตูเมืองในช่วง พ.ศ.2508ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุมาพร วงษ์บูรณาวาทย์ ข้าราชการ 2512และการสร้างถนนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
บ�ำนาญคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
(ดู รายชื่อคณะเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงใหม่) ซึ่งด้าน
โรงเรี ย นบู ร ณศั ก ดิ์ ไ ด้ ก ลายเป็ น สถานศึ ก ษาของ ทิศตะวันตกของบ้านฮ่อมอยู่ติดคูเมืองและประตูท่าแพ
คนในบ้านฮ่อมและคนจากอ�ำเภอรอบนอก เช่น อ�ำเภอ ได้รบั ผลการเปลีย่ นแปลงทางกายภาพตัง้ แต่ครัง้ นัน้ เช่น
หางดง อ�ำเภอสารภี อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอสันก�ำแพง แนวก�ำแพงทั้งในและนอกคูเมืองได้ถูกท�ำลาย
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ถนนลอยเคราะห์

ถนนลอยเคราะห์

โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่

ไนท์บารซาร์

ต่อมาเมื่อมีเทศบัญญัติ (พ.ศ.2531และ พ.ศ.2533)
และกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตกิ าร
ผังเมือง พ.ศ.2518 ควบคุมการสร้างอาคารรอบคูเมือง
วัดจากคูเมืองด้านนอกระยะ 22.00 เมตร ห้ามสร้าง
อาคารสูงเกิน 12.00 เมตรและข้ออื่นๆ รวม 19-20 ข้อ
(ดูเทศบัญญัติของเทศบาลนครเชียงใหม่เรื่องก�ำหนด
บริ เวณห้ า มก่ อ สร้ า งดั ด แปลงรื้ อ ถอนเคลื่ อ นย้ า ยใช้
หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภทใน
ท้องที่ต�ำบลศรีภูมิต�ำบลช้างม่อยต�ำบลพระสิงห์ต�ำบล
ช้ า งคลานต�ำบลหายยาในเขตเทศบาลนครเชี ย งใหม่
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2531 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม
พ.ศ.2533)
พื้ น ที่ บ ้ า นฮ่ อ มจึ ง ได้ รั บ การก�ำกั บ ตามกฎหมาย
ดังกล่าว ซึ่งอาจเป็นเหตุผลหนึ่งท�ำให้บ้านเก่าในเขต
บ้ า นฮ่ อ มคงเหลื อ อยู ่ จ�ำนวนหนึ่ ง อย่ า งไรก็ ต ามโดย
เหตุ ที่ พื้ น ที่ บ ้ า นฮ่ อ มอยู ่ ใ นเขตธุ ร กิ จ ของเมื อ งดั ง นั้ น
จึงพบว่าภาคธุรกิจเอกชนได้พยายามเลี่ยงข้อกฎหมาย
ดังกล่าว เช่น การติดตั้งป้ายโฆษณาสูงจากระดับถนน
เกิน 12.00 เมตร การสร้างอาคารบดบังโบราณสถาน

ในระยะมากกว่ า 6.00 เมตร การตั้ ง สถานบริ ก าร
กลางคื น ตลอดแนวคู เ มื อ งด้ า นนอกและตลอดแนว
ถนนลอยเคราะห์ ฯลฯ ท�ำให้บรรยากาศแบบเดิมของ
บ้านฮ่อมเปลีย่ นแปลงไปโดยเฉพาะตัง้ แต่ทศวรรษ 2520
“ความเงียบ” อันเป็นสมบัติชุมชนอย่างหนึ่งได้หมดสิ้น
ไปท�ำให้คนบ้านฮ่อมจ�ำนวนหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บ้านฮ่อม
แล้วให้ “คนนอก” เช่าอาคารปรับปรุงเป็นสถานบันเทิง
ห้องพักรายวัน ฯลฯ เป็นที่นิยมของชาวต่างประเทศ
(3.4) ด้านเศรษฐกิจ
คนในบ้ า นฮ่ อ มหลายคนสามารถสะสมที่ ดิ น จน
กลายเป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น กลางเมื อ งรายใหญ่ แ ละที่ น า
ขนาดใหญ่ ใ นอ�ำเภอรอบนอกๆ เช่ น อ�ำเภอแม่ ริ ม
อ�ำเภอสันทราย อ�ำเภอดอยสะเก็ด ตระกูลที่มีชื่อเสียง
เป็นเจ้าของที่ดินรายใหญ่เป็นที่รู้จักกันดีในบ้านฮ่อม
เช่น สกุลจันทรปัญญา นอกจากมีที่ดินแปลงใหญ่ใน
เขตบ้ า นฮ่ อ มแล้ ว ยั ง มี ที่ น าแถวอ�ำเภอแม่ ริ ม จ�ำนวน
มากส่ ว นสกุ ล ลิ ลิ ต เป็ น เจ้ า ของที่ ดิ น รายใหญ่ ใ นย่ า น
ถนนท่าแพที่ดินบริเวณท่าแพเกสต์เฮาส์ เดิมก็เป็นของ
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คนสกุลลิลิต นอกจากนี้ก็มีคุณนายบัวค�ำ สุวรรณศิริ ได้
ชื่อว่าเป็นเศรษฐีที่ดินรายใหญ่มีที่ดินแถวอ�ำเภอแม่ริม
ปัจจุบันลูกหลานท�ำธุรกิจฟาร์มผีเสื้ออยู่ที่อ�ำเภอแม่ริม
หรือกรณีของขุนสมานฯ บ้านอยู่ริมข่วงท่าแพซึ่งเข้ามา
เป็นเขยของบ้านฮ่อมโดยแต่งงานกับป้าเชื้อลูกแม่เฒ่า
หนุน คนบ้านฮ่อม แม่เฒ่าหนุนมีที่นาอยู่ดอยสะเก็ด
มากกว่าร้อยไร่ (ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร พนมเป็ญ
พ.ศ. 2545 )
ส�ำหรั บ ชาวบ้ า นคนอื่ น ๆ หลายคนเป็ น เจ้ า ของ
ที่นา เช่น บ้านของครูอัมพร พนมเปญ มีที่นาอยู่ที่
อ�ำเภอแม่ริม หมู่บ้านโต้งข้าวเน่า อ�ำเภอแม่ริม มีที่ดิน
ประมาณ 40 ไร่ โดยจ้างให้คนอื่นท�ำนา ส่วนชาวบ้าน
ฮ่อมที่อยู่แถววัดมหาวัน เช่น คนในสกุลไทยชนะ สกุล
สุวรรณปัญญา ส่วนใหญ่มีที่นาอยู่อ�ำเภอรอบนอก เช่น
อ�ำเภอสันทราย หนองหาร และแม่โจ้ ซึ่งในการท�ำนา
สมัยก่อน ชาวบ้านฮ่อมเป็นเจ้าของที่นาไม่ท�ำนาเอง
แต่จ้างคนอื่นซึ่งเป็นชาวบ้านในพื้นที่อ�ำเภอรอบนอก
ท�ำนาให้ในลักษณะ “นาแบ่งกึ่ง” เมื่อได้ผลผลิตก็จะมี
การแบ่งกันคนละครึ่งระหว่างเจ้าของนา กับคนท�ำนา
บางรายเก็บเฉพาะค่าหัวนา
อย่ า งไรก็ ต ามต่ อ มาที่ น าของชาวบ้ า นฮ่ อ มที่ อ ยู ่
อ�ำเภอรอบนอก เช่น อ�ำเภอแม่ริม อ�ำเภอสันทราย
แม่โจ้ ส่วนใหญ่ได้ขายให้กับนายทุนจากที่อื่นกันเกือบ
หมดแล้ว โดยเฉพาะในช่วงที่ภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
ในเชียงใหม่มีการเติบโตในช่วงปี พ.ศ.2530 เป็นต้นมา
ชาวบ้านฮ่อมหลายคนได้ขายที่นาของตนให้แก่บริษัท
พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ เช่น บริษัทแลนด์แอนด์เฮาส์
ที่เข้ามาลงทุนท�ำธุรกิจอสังหาริมทรัพย์แถวสันทราย
แม่โจ้
ชาวบ้านฮ่อมที่ยังไม่ขายที่นา ณ เวลานั้น (พ.ศ.
2545) เช่น คุณยายวันดี ไทยชนะ ยังมีที่นาเหลืออยู่บาง
ส่วนอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้านจัดสรรของบริษัทแลนด์แอนด์
เฮาส์ ยังให้คนอื่นเช่าที่ท�ำนาอยู่ แต่ผลผลิตข้าวที่ได้จะ
เปลี่ยนไปเป็นแบ่งให้คนท�ำนา 2 ส่วน เจ้าของที่นาได้
1 ส่วน (ค�ำบอกเล่าของคุณยายวันดี ไทยชนะ วันที่ 24
มีนาคม พ.ศ. 2545)
(3.5) ยุคเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดิน
ความเปลี่ ย นแปลงที่ เ ป็ น ปั จ จั ย ส�ำคั ญ ที่ ส ่ ง ผล
กระทบต่อคนในชุมชนบ้านฮ่อมก็คือการเปลี่ยนแปลง

การถือครองที่ดินของคนในชุมชนบ้านฮ่อม ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงทศวรรษ 2520
(3.5.1) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการ
เติบโตย่านท่าแพ กล่าวได้ว่าปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินของชาวบ้านฮ่อม
นั้น เป็นผลพวงมาจากนโยบายการพัฒนาประเทศของ
รัฐบาลนับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นมาที่มุ่งเน้น
พัฒนาเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการคมนาคม ธุรกิจการค้า
การท่องเที่ยวและบริการ
โดยเฉพาะในด้านการท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2510
องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.)
ได้ ว างแผนให้ เชี ย งใหม่ เ ป็ น ศู น ยกลางการท่ อ งเที่ ย ว
แห่งที่ 2 ของประเทศรองจากกรุงเทพฯ และต่อมาใน
ปี พ.ศ.2511 ก็ได้เข้ามาตั้งส�ำนักงานสาขาที่เชียงใหม่
เป็ น แห่ ง แรกโดยตั้ ง อยู ่ ที่ บ ้ า นเลขที่ 48 ถนนท่ า แพ
อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หลังจากการประชุมพาต้า (PATA) ในเชียงใหม่
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ.2512 องค์การส่งเสริมการท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ได้ร่วมกับภาคธุรกิจ
เอกชนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ ขึ้น เช่น สร้าง
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ประตูไหยาเมื่อปี พ.ศ.2513
จัด “งานลานนาไทยในอดีต” ขึ้นในวันสงกรานต์เป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 ที่ประตูท่าแพท�ำให้ภาพแม่หญิง
ถีบรถจักรยานกางจ้อง (ร่ม) ตรึงใจนักท่องเที่ยว ตาม
ด้วยการจัดงานไม้ดอกไม้ประดับตัง้ แต่ปี พ.ศ.2520 ฯลฯ
ประกอบกับในช่วงต้นทศวรรษ 2510 มีทหารอเมริกัน
มาพักผ่อนระหว่างท�ำสงครามเวียดนามอย่างต่อเนื่อง
ท�ำให้เศรษฐกิจย่านท่าแพคึกคักยิ่ง
การเติบโตของภาคธุรกิจการท่องเที่ยว ท�ำให้ถนน
ท่าแพถูกใช้เป็นสถานที่จัดขบวนแห่ในพิธีต่างๆ เพื่อ
ตอบสนองอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและได้กลายเป็น
ย่านขายสินค้าหัตถกรรมพื้นบ้านหรือสินค้าที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ผ้าไหม ไม้แกะสลัก ร่ม เครื่องเงิน
เครื่องเขิน ฯลฯ
ยิ่งต่อมาเมื่อมีนักธุรกิจลงทุนก่อสร้างตลาดไนท์
บาร์ซาร์ บนถนนช้างคลานที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมเปิดให้
บริการตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เพื่อให้เป็นแหล่งขายสินค้าที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวยามราตรี
ท�ำให้ทดี่ นิ ในย่านถนนท่าแพกลายเป็นทีส่ นใจของบรรดา
นักธุรกิจนักลงทุนจากต่างถิ่นอย่างมาก เป็นผลให้ใน
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ช่วงทศวรรษ 2520 ได้มีนักลงทุนต่างถิ่นและต่างชาติ
เข้ามาซื้อที่ดินจากชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในชุมชนย่านถนน
ท่าแพ เพื่อลงทุนก่อสร้างศูนย์การค้า โรงแรม ธนาคาร
เกสต์เฮาส์ สถาบันการเงิน ร้านอาหาร โรงพิมพ์ และ
โรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ โดยเฉพาะธุรกิจโรงพิมพ์
ในช่วงปี พ.ศ.2520 จะพบว่าบนถนนท่าแพ มีโรงพิมพ์
ไม่น้อยกว่า 4 แห่งคือ (1) ท่าแพการพิมพ์ 354 ถ.ท่าแพ
(2) โรงพิมพ์กลางเวียง ถ.ท่าแพซอย 6 (3) นครพิงค์การ
พิมพ์ 263 ถ.ท่าแพ (4) แพร่การพิมพ์ ถ.ท่าแพซอย 3
นอกจากนั้นมีการตั้งโรงงานอุตสาหกรรมในครัว
เรือน เช่น โรงงานท�ำขนมกาละแมจันทร์สวย ถ.ท่าแพ
ซอย 2, โรงงานย้อมด้าย-ย้อมผ้า โฟร์สตาร์ ถ.ท่าแพซอย
1, โรงงานลูกชิ้น,โรงงานท�ำขนมปัง ขนมเค้ก ขนมอบ
ต่างๆ ซึ่งต่อมาโรงพิมพ์และโรงงานอุตสาหกรรมเหล่า
นี้หลายแห่งได้เลิกกิจการ โดยโรงงานอุตสาหกรรมใน
ครัวเรือนบางส่วนย้ายไปที่ตั้งแห่งใหม่ที่มีข้อมูลว่าจะ
มี ก ารตั ด ถนนสายใหม่เช่น ถนนวงแหวนรอบสอง (ดู
ท�ำเนียบโรงงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2520,
2527,2532, 2533, 2537, 2538)
(3.5.2) การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินใน
บ้านฮ่อม ช่วงที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนส�ำคัญที่ส่งผลกระทบ
ต่อการถือครองที่ดินของชาวบ้านฮ่อมอย่างมากอยู่ใน
ช่วงสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์เป็นนายกรัฐมนตรี
(พ.ศ.2523-2531) และพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณเป็น
นายกรัฐมนตรี (พ.ศ.2531-2534) ซึง่ เป็นช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525-2529)
และฉบับที่6 (พ.ศ.2530-2534) ที่มุ่งพัฒนาเชียงใหม่
ให้เป็นศูนย์กลางด้านธุรกิจการค้าและบริการ การท่อง
เที่ ย วของภาคเหนื อ ตอนบน ในช่ ว งนั้ น ที่ ดิ น ในย่ า น
ถนนท่าแพและช้างคลานซึ่งเป็นย่านธุรกิจการค้าของ
เมืองกลายเป็นท�ำเลทองที่มีราคาสูงดังเห็นได้จากราคา
ที่ดินย่านท่าแพขณะนั้น เช่น ที่ดินติดถนนท่าแพ ระยะ
20.00เมตร ราคา 150,000 บาท / ตารางวา (ดู.ข้อมูล
พื้ น ฐานเพื่ อ ประกอบการท�ำแผนการลงทุ น จั ง หวั ด
เชียงใหม่.เชียงใหม่ :มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2538.)
ปัจจัยด้านราคาที่ดินที่มีราคาสูงในช่วงนั้น เป็นตัว
กระตุ้นส�ำคัญท�ำให้ชาวบ้านฮ่อมซึ่งเป็นชุมชนที่อยู่ตาม
แนวถนนท่าแพ ตัดสินใจขายที่ดินของบรรพบุรุษให้แก่
นักลงทุนจากต่างถิ่นเช่นจากกรุงเทพฯ พิจิตร อยุธยา
ฯลฯ ตลอดจนชาวต่างชาติ เช่น จีนฮ่อ แขก ฝรั่ง ฯลฯ

ถนนท่าแพ

ซึ่งในช่วงนั้นต่างสนใจเข้ามาลงทุนท�ำธุรกิจเกสต์เฮาส์
ในย่านถนนท่าแพและในชุมชนบ้านฮ่อมเป็นจ�ำนวนมาก
ปัจจุบนั ทีบ่ า้ นฮ่อมมีครอบครัวดัง้ เดิมไม่มาก ทีเ่ หลือ
อยู่เช่น บ้านยายค�ำแปง กิติมณี บ้านเครือญาติแม่เจ้า
เขียว (แม่ของเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 9)
บ้านอาจารย์จินดา สรรพศรี บ้านครูอัมพร พนมเปญ
(ต่ อ มาย้ า ยออก) บ้ า นอาจารย์ ถิ่ น รั ติ ก นก บ้ า นครู
ประพันธ์ ศิริมณี บ้านพลเอกสม ขัติพันธ์ บ้านครูบังอร
ฟองอิสระ บ้านคุณยายค�ำ สามัคคี บ้านแม่เฒ่าหนุน
บ้านวรปรีชา บ้านลูกหลานท้าวค�ำปันบ้านขุนสมาน บ้าน
แพทย์หญิงจ�ำนง ลิลิต บ้านศรีค�ำ สุวรรณศรวล ฯลฯ
(ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร พนมเปญ และอาจารย์จินดา
สรรพศรี 2545) (ดู แผนผังบ้านฮ่อม จัดท�ำโดยอาจารย์
ประพันธ์ ศิริมณี คนบ้านฮ่อมในภาคผนวก)
นอกจากปัจจัยด้านราคาที่ดินที่สูงขึ้นๆ แล้ว ยังเกิด
จากปัญหาการแบ่งมรดกกันในหมูล่ กู หลาน บ้างเกิดจาก
การแต่งงานกับคนภาคกลาง ต้องไปอยู่กรุงเทพฯ เช่น
กรณีลกู ๆ ของขุนพัสดุภารภักดี (ค�ำฟู จันทรปัญญา พ.ศ.
2418-2490) เป็นต้น
กล่าวได้ว่าชุมชนบ้านฮ่อมเป็นย่านที่มีเกสต์เฮา
ส์ ห นาแน่ น ที่ สุ ด ของเชี ย งใหม่ ตั ว อย่ า งรายชื่ อ เกสต์
เฮาส์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนท่าแพ ในชุมชนบ้านฮ่อม เช่น
ท่าแพเกสต์เฮาส์, บ้านจองค�ำ, ไนท์เพลสอินน์, โกล์ด
ซิตี้เกสต์เฮาส์, ท่าแพโฮมเพลส, อินเตอร์อินน์, มิสเตอร์
จอห์นเฮาส์, ชินแท็กซ์, ธนา, ฟลามิงโกเกสต์เฮาส์, มิด
ทาวน์เฮาส์ ฯลฯ ซึง่ รายชือ่ เกสต์เฮาส์เหล่านีเ้ ป็นเฉพาะที่
แจ้งชือ่ การท่องเทีย่ วแห่งประเทศไทยเท่านัน้ แต่จากการ
ส�ำรวจพบว่ายังมีเกสต์เฮาส์อีกจ�ำนวนมากในย่านชุมชน
บ้านฮ่อมถนนท่าแพ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกสารของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหลายแห่งเพิ่งเปิดใหม่
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วิหารสกุลช่างเชียงแสนในเมืองนครล�ำปาง
เรื่อง: ธวัชชัย ท�ำทอง 1

ศิ ล ปกรรมทางพุ ท ธศาสนาที่ พ บในเมื อ งล�ำปาง
นั้นสามารถแบ่งออกเป็นหลายกลุ่ม โดยจ�ำแนกตาม
ยุคสมัยทางประวัติศาสตร์และอิทธิพลของงานช่างใน
แต่ละยุคสมัย กล่าวคือ เมืองล�ำปางในยุคแรกเริ่มนั้น
ต�ำนานระบุ ก ารก่ อ ตั้ ง มาแต่ ค รั้ ง สมั ย หริ ภุ ญ ชั ย และ
ล่ ม สลายไปพร้ อ มกั บ การถู ก ผนวกเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
อาณาจักรล้านนา ศิลปกรรมในยุคหริภุญชัยที่พบใน
เมืองล�ำปางปรากฏเป็นหลักฐานน้อยมาก เมื่อเทียบกับ
เมืองล�ำพูนหรือเมืองอื่นๆ ในเขตลุ่มแม่น�้ำปิง โดยหลัก

ฐานที่ มั ก กล่ า วอ้ า งถึ ง งานศิ ล ปกรรมยุ ค หริ ภุ ญ ชั ย ใน
พื้นที่เมืองล�ำปางคือพระพิมพ์ดินเผา เศียรพระพุทธรูป
และลวดลายปูนปั้นประดับฐานเจดีย์ที่พบในเขตบริเวณ
วั ด ร้ า งกู ่ ข าวและวั ด ปั น เจิ ง2 นอกจากนี้ ยั ง มี พ ระเจ้ า
ศิลา หรือพระเจ้าละโว้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทราย
แกะสลักเป็นปางนาคปรกนั่งขัดสมาธิ ประดิษฐานเป็น
พระประธานในวิหารพระเจ้าละโว้ภายในวัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวงที่ต�ำนานกล่าวอ้างถึงพระเจ้ากรุงละโว้ หรือ
พระบิดาของพระนางจามเทวีได้มอบพระพุทธรูปองค์นี้

1 อาจารย์ประจำ� สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
2 ศรีศักร วัลลิโภดม.ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ.กรุงเทพ:ด่านสุทธาการพิมพ์, ๒๕๓๘. หน้า ๒๐๒-๒๐๓.
3 นอกจากเมืองลำ�ปางแล้วกลุ่มชาวเชียงแสนที่อพยพก่อนเมืองแตกยังกระจายไปอยู่ตามเมืองต่างๆอีกมากเช่น เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮำ�
เขตปกครองตนเองสิบสองปันนา ในจีน ชุมชนวัดพระหลวง จ.แพร่ และอำ�เภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ
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ให้แก่เจ้าอนันตยศ เจ้าเมืองเขลางค์ผู้เป็นหลานชายไว้
สักการะบูชา แต่ทว่ารูปแบบศิลปกรรมของพระพุทธ
รูปศิลาองค์นี้ เป็นศิลปกรรมแบบลพบุรีที่เกิดขึ้นในราว
พุทธศตวรรษที่ 17 - 18 ในขณะที่ต�ำนานได้กล่าวอ้าง
ระบุไปถึงพุทธศตวรรษที่ 13 ดังนั้นหลักฐานระหว่าง
งานศิลปกรรมกับต�ำนานจึงไม่สอดคล้องกัน
งานศิลปกรรมในพื้นที่จังหวัดล�ำปางในยุคที่สอง
เป็นช่วงสมัยที่เมืองล�ำปาง ภายใต้ชื่อเมืองนครมีฐานะ
เป็นหัวเมืองหนึ่งที่ส�ำคัญของอาณาจักรล้านนา ปรากฏ
หลักฐานทางด้านงานศิลปกรรมที่ตกค้างอยู่เป็นจ�ำนวน
มาก โดยเฉพาะในยุคทองของล้านนาที่มีการอุปถัมภ์
การก่ อ สร้ า งและบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ วั ด วาอารามส�ำคั ญ
โดยกลุ ่ ม ชนชั้ น ปกครองตั้ ง แต่ ร ะดั บ กษั ต ริ ย ์ จ นถึ ง
ขุนนางงานศิลปกรรมในยุคนี้ได้ตกผลึกจนกลายเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของภาคเหนือมาจนถึงปัจจุบัน ถึง
แม้ว่าในเวลาต่อมาล้านนาจะตกอยู่ภายใต้การปกครอง
ของพม่าเป็นเวลากว่าสองร้อยปี แต่ก็ไม่มีผลต่อการ
เปลี่ยนแปลงรูปแบบงานศิลปกรรมล้านนามากนักภาย
หลังการฟื้นม่านจนกระทั่งถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
สยามประเทศ รูปแบบงานศิลปกรรมในเมืองล�ำปางจึง
เริ่มมีความเปลี่ยนแปลงเนื่องด้วยสาเหตุจากนโยบาย
การรวบรวมผู้คนให้เข้ามาเป็นพลเมืองจ�ำนวนมากส่ง
ผลท�ำให้เกิดความหลากหลายทางด้านชาติพันธุ์ โดย
เฉพาะเมื อ งล�ำปาง ปรากฏหลั ก ฐานการอพยพผู ้ ค น
เข้ามาอยู่เมืองล�ำปางจ�ำนวนหลายครั้งโดยเฉพาะกลุ่ม
ชาวไทลื้อจากสิบสองปันนา ไทเขินจากเชียงตุง และ
ชาวไทยวน หรือคนเมืองจากเมืองเชียงแสนและเมือง
เชียงรายในพุทธศตวรรษที่ 24 ช่วงสมัยเจ้าเจ็ดตนแห่ง
ราชวงศ์ทิพจักรวงศ์ช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ได้มีการ
อพยพย้ายเข้ามาตั้งถิ่นฐานของชาวพม่าที่เข้ามาท�ำการ
สัมปทานป่าไม้และชาวสยามในเวลาต่อมา ด้วยเหตุนี้
เมืองล�ำปางในช่วงเวลาดังกล่าวจึงปรากฏงานศิลปกรรม
ที่มีลักษณะผสมผสานของรูปแบบใหม่ที่เกิดจากความ
หลากหลายทางชาติพันธุ์นั่นเอง

ชาวเชียงแสนในเมืองล�ำปาง
ชาวเชียงแสนในเมืองล�ำปางปรากฏหลักฐานการ
อพยพของผู้คนจากเมืองเชียงแสนเข้ามาตั้งรกรากอาศัย

1. ภาพวิหารวัดหัวข่วง

2. ภาพพระประธานปูนปั้นในวิหารวัดหัวข่วง มีสามองค์คือ องค์กลาง
มีขนาดใหญ่สุด และองค์ซ้ายและขวามีขนาดรองลงมาเช่นเดียวกันกับ
วัดสุชาดาราม รวมถึงธรรมาสน์หลวงของทั้งสองวัดนี้มีรูปแบบและ
ลวดลายที่เชื่อมโยงกันอย่างชัดเจนคาดว่าน่าจะเป็นช่างกลุ่มเดียวกัน

3. ภาพถ่ายเก่าด้านหน้าวิหาร วัดหัวข่วงในอดีตซึ่งปัจจุบันต�ำแหน่ง
บันไดทางขึ้นด้านหน้าถูกรื้อทิ้งแล้วสร้างระเบียงยื่นออกมาเต็มหน้า
กว้างของวิหารพร้อมย้ายสิงห์ปูนปั้น ในภาพออกมาอยู่มุมระเบียง
(ที่มา:กรกช อินทร์พรหม)

อยู่ในเมืองล�ำปางในราวต้นพุทธศตวรรษที่ 24 โดย
สามารถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกล่าวคือ กลุ่มที่อพยพ
หนีภัยคุกคามหรือการกดขี่ของชาวพม่าเข้ามาอาศัยอยู่
ในเมืองล�ำปางในช่วงสมัยเจ้าเจ็ดตน3 และกลุ่มเชลย
สงครามที่ถูกกวาดต้อนเข้ามาอยู่ในเมืองล�ำปาง โดย
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4. ภาพด้านหน้าวิหารในปัจจุบันที่มีการบูรณะครั้งใหญ่โดยการเติมลานระเบียงด้านหน้า
เจาะช่องหน้าต่างวิหารให้กว้างขึ้น เพิ่มมุขหลังคาคลุมบันไดทางขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508

เฉพาะเมื่อครั้งเมืองเชียงแสนถูกตีแตกและท�ำลายจน
กลายเป็นเมืองร้าง ในปีพุทธศักราช 25474 สงครามใน
ครั้งนั้นได้มีการแบ่งไพร่พลที่ถือเป็นเชลยสงครามชาว
เชียงแสนออกเป็น 5 กลุ่มโดยกระจายอยู่ตามหัวเมือง
ที่เป็นกองทัพหลักในการร่วมรบตีเอาเมืองเชียงแสนคือ
เมืองเชียงใหม่ เมืองละกอนหรือเมืองนครล�ำปาง เมือง
น่าน เวียงจันทน์ และกรุงเทพ5 โดยกลุ่มที่ถูกกวาดต้อน
เข้ามาในเมืองล�ำปางถูกก�ำหนดให้ตั้งบ้านเรือนอยู่ในเขต
เมืองเก่าซึ่งปัจจุบันคือพื้นที่ส่วนใหญ่ในเขตชุมชนต�ำบล
เวียงเหนือ ตั้งแต่ชุมชนบ้านปงสนุกขึ้นไปจนกระทั่งถึง
ชุมชนหัวข่วงประตูม้า ชุมชนวัดช่างแต้ม ชุมชนวัดนาง
เหลียว ชุมชนวัดดอกพร้าว ชุมชนวัดดอกบัว ชุมชน
วัดแสนเมืองมา ชุมชนวัดศรีล้อมและชุมชนวัดหัวเวียง
เชตวันนอกจากนี้ยังปรากฏชุมชนชาวเชียงแสนที่อพยพ
มาก่อนสงครามเมืองเชียงแสนอาศัยกระจายอยู่ในเขต

เมืองล�ำปางจ�ำนวนมากโดยสามารถแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่รวมตัวเป็นชุมชนเฉพาะชาวเชียงแสน
เช่น ชุมชนบ้านพิชัย บ้านสามัคคี ต�ำบลพิชัย อ�ำเภอ
เมือง ชุมชนบ้านนาแส่ง อ�ำเภอเกาะคา และกลุม่ ทีอ่ พยพ
โยกย้ายมาเป็นครอบครัวโดยเข้ามาตั้งถิ่นฐานอยู่ร่วม
กับชาวล�ำปาง ดังปรากฏหลักฐานบันทึกหน้าลานของ
วัดล�ำปางกลางฝั่งตะวันออกที่ระบุถึงการที่มีชาวบ้าน
และพระสงฆ์ชาวเชียงแสนอพยพมาอาศัยอยู่ในชุมชน
การพบพับสาโบราณที่เป็นบันทึกของชาวเชียงแสนที่
วัดศรีก�้ำ รวมถึงค�ำบอกเล่าของลูกหลานชาวเชียงแสนที่
เข้ามาอาศัยอยู่ในชุมชนในเขตต�ำบลปงแสนทอง ต�ำบล
ชมพู อ�ำเภอเมืองล�ำปาง ต�ำบลท่าผา ต�ำบลศาลา อ�ำเภอ
เกาะคาและต�ำบลล้อมแรดอ�ำเภอเถิน เป็นต้น6 (ภาพที่
1, 2, 3, 4)

4 ภูเดช แสนสา.คร่าวกฎหมายจารีตต�ำนาน หลักฐานทางประวัติศาสตร์ล้านนา.เชียงใหม่:แม็กพริ้นติ้ง, 2556. หน้า 74-75.
5 ภายหลังสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชได้โปรดเกล้าให้กลุ่มชาวเชียงแสนกลุ่มที่ถูกส่งลงไปกรุงเทพฯ ย้ายไปตั้งถิ่นฐานอยู่ที่
อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และอ�ำเภอคูบัว จังหวัดราชบุรีมาจนถึงปัจจุบัน
6 ข้อสังเกต ในชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่น�้ำวังตั้งแต่ต�ำบลปงแสนทองเลียบเลาะลงมาจนถึงอ�ำเภอเกาะคาจะมีประเพณีการล่องสะเปาที่จัดขึ้นใน
วันแรม 1 ค�่ำ เดือนเกี๋ยงหรือแรม 1 ค�่ำเดือน 11 แบบภาคกลาง ของทุกปี ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ นิยมจัดกันในเดือนยี่เป็ง ซึ่งประเพณีดังกล่าว
จัดขึ้นตรงกันกับวันประเพณีไหลเรือไฟของกลุ่มคนที่อาศัยอยู่ริมแม่น�้ำโขง
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วิหารสกุลช่างเชียงแสน
การศึ ก ษารู ป แบบวิ ห ารสกุ ล ช่ า งเชี ย งแสนนั้ น
จ�ำเป็ น ที่ จ ะต้ อ งเข้ า ใจรู ป แบบวิ ห ารสกุ ล ช่ า งล้า นนา
ก่อน เนื่องจากถือเป็นแม่แบบหลักที่ส่งอิทธิพลด้าน
สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไปทั่วอาณาจักรล้านนา
ในทางกลั บ กั น จากประวั ติ ศ าสตร์ แ ละหลั ก ฐานทาง
โบราณคดีของเมืองเชียงแสนสะท้อนให้เห็นถึงความ
ส�ำคัญเมืองเชียงแสนในฐานะเป็นแหล่งบ่มเพาะต้นแบบ
ทางด้านศิลปกรรมให้กับอาณาจักรล้านนาเช่นกันทั้งนี้
รูปแบบและสัดส่วนของวิหารล้านนานั้นถูกก�ำหนดขึ้น
เป็นสูตรส�ำหรับค�ำนวณโครงสร้างเรียกว่า มอก7 ที่ใช้
เป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ล้านนา ด้วยเหตุนวี้ หิ ารล้านนา
จึงมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ที่สามารถจ�ำแนกออก
จากวิหารสกุลช่างอื่นได้อย่างชัดเจน การใช้สูตรค�ำนวณ
โครงสร้างที่เป็นมาตรฐานเดียวกันเป็นเพียงตัวก�ำหนด
สัดส่วนและรูปทรงของโครงสร้างวิหารเท่านั้น ส่วนราย
ละเอียดอืน่ ๆ มักจะมีการเสริมเติมแต่งตามจริตความงาม
ของช่างหรือผู้อุปถัมภ์ในแต่ละท้องถิ่น และค่านิยมตาม
ยุคสมัยจึงท�ำให้เกิดรูปแบบความงามที่หลากหลายและ
สามารถใช้จ�ำแนกชี้ชัดว่าเป็นวิหารสกุลช่างใด เช่น สกุล
ช่างล�ำปาง สกุลช่างเมืองน่าน สกุลช่างเชียงแสน เป็นต้น
จากการส�ำรวจและขุดค้นทางโบราณคดีพบโบราณ
สถานและโบราณวัตถุในเมืองเชียงแสน ที่สะท้อนถึง
รูปแบบวิหารในเมืองเชียงแสนในยุคต้นคือในช่วงราว
พุ ท ธศตวรรษที่ 19 - 20 พบว่ า ส่ ว นใหญ่ มี รู ป แบบ
ผั ง วิ ห ารแบบเดี ย วกั น กั บ ที่ พ บในเมื อ งเชี ย งใหม่
เวียงกุมกาม หรือเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ล้านนาตอนกลาง
คือผังวิหารแบบยกเก็จ ที่เรียกกันว่า วิหารจีบลดมุข
หรื อ วิ ห ารหั ก จ๊ อ ก 8 และผั ง วิ ห ารรู ป สี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า
ซึ่งผังวิหารแบบยกเก็จนั้นสามารถคาดเดารูปทรงของ
อาคารและรูปทรงของหลังคาได้ด้วยวิธีการวัดขนาด
ฐานอาคารวิ ห ารแล้ ว ก�ำหนดตั้ ง ค่ า ด้ ว ยสู ต รค�ำนวณ
โครงสร้างวิหารล้านนา หากลงตัวตามสูตรก็สามารถ
ระบุช้ีชัดถึงรูปทรงของวิหารทั้งแนวกว้างและแนวยาว
ได้ อ ย่ า งชั ด เจน ในกรณี ผั ง วิ ห ารแบบสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า

นั้นสามารถใช้สูตรค�ำนวณโครงสร้างวิหารล้านนาได้
เฉพาะแนวขวาง คือสามารถระบุรูปทรงหลังคาว่าจะ
เป็ น วิ ห ารแบบซ้ อ นชั้ น จ�ำนวนกี่ ช าย แต่ ไ ม่ ส ามารถ
ระบุหลังคาตามแนวยาวคือซดของวิหารได้เนื่องจาก
รูปแบบวิหารแบบฐานเขียงสี่เหลี่ยมผืนผ้านั้นสามารถ
ปรั บ เปลี่ ย นซดหลั ง คาได้ ห ลากหลายรู ป แบบตั้ ง แต่
วิหารแบบจั่วเดียวหรือวิหารทรงโรง จนกระทั่งวิหาร
แบบสองซด หรือสามซด ก็สามารถสร้างในผังวิหาร
รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าได้ทั้งสิ้น
นอกจากนี้ ยั ง พบว่ า วิ ห ารในเมื อ งเชี ย งแสนบาง
หลั ง เคยได้ รั บ การบู ร ณปฏิ สั ง ขรณ์ ม าหลายยุ ค สมั ย
โดยปรากฏหลักฐานคือ ฐานวิหารที่สร้างทับซ้อนกัน
อยู่ ซึ่งในกรณีนี้พบว่าโดยส่วนใหญ่แล้วจะสร้างวิหาร
ที่มีแผนผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าครอบผังวิหารเดิมที่เป็นฐาน
ยกเก็จ สะท้อนให้เห็นรูปแบบรสนิยมความงามของ
การสร้างวิหารในเมืองเชียงแสนในยุคหลังได้เปลี่ยน
ไป9 หากพิจารณาจากประวัติศาสตร์พบว่าภายหลัง
จากอาณาจักรล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า เมือง
เชียงแสนถือเป็นศูนย์กลางของอ�ำนาจที่ส�ำคัญพม่าใน
การควบคุมหัวเมืองล้านนา มีการโยกย้ายผู้คนตั้งแต่
ชนชั้นปกครองลงมาถึงระดับประชาชนอยู่เสมอ อีก
ทั้งพื้นที่อาณาเขตเมืองเชียงแสนในอดีตครอบคลุมไป
จนถึงหัวเมืองทางตอนเหนือโดยมีชายแดนติดอาณาเขต
ของเมื อ งสิ บ สองปั น นา ครอบคลุ ม พื้ น ที่ ที่ ป ระชากร
มี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุ ์ ซึ่ ง กลุ ่ ม ชาวไทเขิ น
และชาวไทลื้อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตชาวเมืองเชียงแสน
เป็นอย่างมากโดยเฉพาะจารีตประเพณีต่างๆ หรือการ
นับระบบปฏิทินทางจันทรคติแบบชาวไทลื้อ ที่ต่อมา
เรียกว่าเดือนแบบเชียงแสน10 นอกจากนี้ยังมีอิทธิพล
จากพม่ า ที่ เข้ า มามี บ ทบาทโดยตรงในวิ ถี ชี วิ ต ชาว
เชียงแสนจากการเป็นผู้ปกครองมายาวนานกว่า 200
ปี ส่งผลให้เมืองเชียงแสนในยุคพม่าปกครองมีการผสม
ผสานทางวัฒนธรรมที่หลากหลายรวมถึงรสนิยมความ
งามของวิหารสกุลช่างเชียงแสนในยุคหลังด้วยเช่นกัน

7 ธวัชชัย ทำ�ทอง, “มอกวิหาร;วิธีการกำ�หนดระเบียบสัดส่วนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของไทย” วารสารหน้าจั่ว ฉบับที่ 32
(มกราคม-ธันวาคม 2560):หน้า 51-66.
8 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์.วิหารล้านนา.กรุงเทพ:เมืองโบราณ, 2544. หน้า 58-59
9 เอกสิทธิ์ เรือนทอง. พัฒนาการของแผนผังโบราณสถานในเมืองโบราณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย. วิทยานิพนธ์มหาบัณฑิตสาขาวิชา
โบราณคดีสมัยประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2556. หน้า 40-48.
10 การนับเดือนทางจันทรคติแบบชาวเชียงแสนหรือการนับแบบชาวไทลื้อ จะนับช้ากว่าเดือนทางจันทรคติล้านนา 1 เดือนและเร็วกว่าเดือน
แบบภาคกลาง 1 เดือน
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5. ภาพวิหารวัดสุชาดาราม
9. ลักษณะการลดซดหลังคาแบบการซอนปีก ที่เป็นลักษณะที่เด่น
ชัดของวิหารสกุลช่างเชียงแสนที่คาดว่าน่าจะได้รับอิทธิพลทางศิลปะ
จากกลุ่มสกุลช่างไทลื้อท�ำให้รอยต่อของซดแบบเชียงแสนจะไม่มี
แผงแลและปากแลแต่จะไปปรากฏเฉพาะด้านหน้าและหลังของวิหาร
เท่านั้น นอกจากนี้ในภาพยังชี้ให้เห็นวิธีการติดป้านลมซึ่งไม่ปรากฏใน
สถาปัตยกรรมวิหารล้านนาทั่วไป (ที่มา: Facebook คุณ siratuang)

10. ตัวอย่างลักษณะการตั้งเสาไม้ในวิหารสกุลช่างเชียงแสน
วัดสุชาดารามจะวางเสาไว้บนตอม่อ ที่ก่อจากอิฐหรือหิน ซึ่งเป็น
รูปแบบเดียวกันกับการสร้างอาคารแบบชาวไทลื้อที่นิยมวางเสาอาคาร
ไว้บนตอม่อในขณะที่ชาวล้านนาทั่วไปนิยมฝังเสาอาคารลงในหลุมดิน

จากที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ชี้ ใ ห้ เ ห็ น ว่ า วิ ห ารสกุ ล ช่ า ง
เชียงแสนในยุคหลัง ภายใต้การปกครองของพม่าได้
รับการปรับเปลี่ยนและคลี่คลายรูปแบบจากเดิมที่เป็น
แบบล้านนาในยุคสมัยราชวงศ์มังรายอย่างชัดเจนแต่
ด้วยเหตุที่เมืองเชียงแสนถูกท�ำลายจนกลายเป็นเมือง
ร้างเป็นเวลานาน จึงไม่ปรากฏอาคารวิหารแบบสกุล
ช่างเชียงแสนที่สมบูรณ์อีกเลย ภายหลังการอพยพย้าย
ถิ่นฐานและการกวาดต้อนเชลยชาวเชียงแสน ภูมิปัญญา
ความรู้ทางด้านงานศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมแบบ
เชียงแสนจึงปรากฏเป็นหลักฐานกระจายอยูต่ ามหัวเมือง
ต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก

วิหารสกุลช่างเชียงแสนในเมืองล�ำปาง
วิ ห ารสกุ ล ช่ า งเชี ย งแสนในเมื อ งล�ำปางพบว่ า

6. ภาพพระประธานภายในวิหารวัดสุชาดาราม ด้านหน้าฐานชุกชี
มีแนวรั้วปูนและตีนเสาวิหารที่ประดับกระจกแบบพม่าเมื่อครั้งการ
บูรณะในสมัยส่างอริยะและครอบครัว

กระจายตัวอยู่ตามชุมชนชาวเชียงแสนที่ถูกกวาดต้อน
มาอาศัยอยู่ในเขตต�ำบลเวียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง
ปรากฏพบอาคารวิหารแบบเชียงแสนจ�ำนวนมาก โดย
เฉพาะวิหารวัดสุชาดาราม และวัดหัวข่วง ซึ่งถือว่าเป็น
วิหารสกุลช่างเชียงแสนที่เก่าแก่และสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย ที่เหลือจะเป็นอาคารวิหารแบบเชียงแสน
ในยุ ค หลั ง ที่ ไ ด้ ก ารบู ร ณะปรั บ ปรุ ง จนกลายเป็ น รู ป
แบบผสมจ�ำนวนมากเช่น วิหารวัดนางเหลียว วิหาร
วั ด ป่ า ดั ว ะ วิ ห ารวั ด ศรี ล ้ อ ม อ�ำเภอเมื อ ง วิ ห าร
วั ด สบลี อ�ำเภอเมื อ งปานเป็ น ต้ น นอกเหนื อ จากนี้
เป็ น วิ ห ารแบบทรงโรงที่ พ บในชุ ม ชนชาวเชี ย งแสน
เช่ น วั ด แสงเมื อ งมา วั ด ดอกพร้ า ว อ�ำเภอเมื อ ง
วัดนาแส่ง อ�ำเภอเกาะคา เป็นต้นวิหารทรงโรงนี้เป็น
รู ป ทรงวิ ห ารที่ ถื อ เป็ น แบบพื้ น ฐานที่ ส ามารถสร้ า ง

ร่มพยอม 21

12. การประดับช่อฟ้าและปราสาทเฟื้องหลังคาของวิหาร
สกุลช่างเชียงแสนวัดป่าดัวะ

ได้รวดเร็วและไม่ซับซ้อน เป็นที่นิยมกันโดยทั่วไปใน
ล้ า นนาจึ ง ไม่ ส ามารถน�ำมาใช้ ร ะบุ ชี้ ค วามเป็ น วิ ห าร
แบบเชี ย งแสนได้ ในส่ ว นของชุ ม ชนชาวเชี ย งแสนที่
เหลือวิหารถูกรื้อถอนแล้วสร้างใหม่ตามรูปแบบสมัย
นิยมจนไม่เหลือเค้าโครงเดิม เช่น วิหารวัดช่างแต้ม
วัดดอกบัว และวัดเชตวันดังนั้นวิหารเชียงแสนที่พบใน
เมืองล�ำปางจึงเป็นหลักฐานส�ำคัญในการก�ำหนดรูปแบบ
อัตตลักษณ์วิหารสกุลช่างเชียงแสนได้เป็นอย่างดีโดย
ผู้เขียนได้จ�ำแนกรายละเอียดลักษณะเฉพาะของวิหาร
สกุลช่างเชียงแสนในเมืองล�ำปางไว้ดังนี้
1. วิ ห ารสกุ ล ช่ า งเชี ย งแสนที่ ต กค้ า งอยู ่ ใ นเมื อ ง
ล�ำปางนั้ น ทั้ ง หมดมี รู ป ทรงที่ เ กิ ด จากสู ต รค�ำนวณ
โครงสร้างแบบล้านนาแต่ปรับปรุงแก้ไขการซ้อนชั้นของ
โครงหลังคาระหว่างซดที่เหลื่อมกันให้เป็นรูปแบบวิหาร
ไทลื้อ กล่าวคือ การลดชั้นหลังคาของวิหารล้านนาโดย
ทั่วไปจะเป็นการลดชั้นหลังคาทั้งชุดอาคารตัวอย่างเช่น
ท้องวิหารหรือห้องกลางวิหารคือต�ำแหน่งซดหลังคาทีส่ งู
ที่สุด เมื่อลดชุดหลังคาห้องถัดไปจะต้องลดทั้งชุดกล่าว
คือหลังคาซดบนและซดล่างจะไม่เชื่อมโยงเกี่ยวเนื่องกัน
แต่การลดชั้นแบบวิหารเชียงแสนหรือวิหารไทลื้อ จะ
เป็นการลดชั้นหลังคาแบบที่เรียกว่า หลังคาซอน หรือ
หลังคาซอนปีก โดยการลดชั้นของวิหารแบบเชียงแสน
นี้ซดที่ลดต�่ำลงมาจะทิ้งชายคาบนของซดล่างสอดเข้าไป

13. ช่อฟ้าวิหารวัดศรีล้อมที่เป็นยุครอยต่อระหว่างศิลปะแบบ
เชียงแสนและแบบภาคกลาง

ระหว่ า งคอสองของซดบนตรงต�ำแหน่ ง แผงแลของ
วิ ห าร ดั ง นั้ น วิ ห ารกลุ ่ ม นี้ จึ ง ไม่ มี ป ากแลและแผงแล
ระหว่ า งซด จะมี ป ากแลและแผงแลเฉพาะซดหน้ า
และซดหลั ง ของวิ ห ารเท่ า นั้ น โดยวิ ห ารที่ พ บทั้ ง หมด
เป็นหลังคาแบบสองชาย รูปแบบการลดซดมีทั้งแบบ
หน้าสามซดหลังสองซด และหน้าสองซดหลังสองซด
(ภาพที่ 5, 9)
2. รูปแบบเสาที่สร้างขึ้นจากไม้และวางบนตอม่อ
ที่ ท�ำจากอิ ฐ หรื อ หิ น ซึ่ ง เป็ น รู ป แบบเฉพาะของชาว
ไทลื้ อ ที่ นิ ย มสร้ า งอาคารบ้ า นเรื อ นหรื อ วิ ห ารไว้ บ น
ก้อนหินหรืออิฐ11 แตกต่างจากล้านนาที่ส่วนนิยมใช้
เสาวิหารไม้ขุดฝังดินลงไป ท�ำให้มักเกิดปัญหาเสาของ
วิหารทรุดหรือผุกลวง ภายใน12 (ภาพที่ 10)
3. ฐานพระพุ ท ธรู ป จะเป็ น ฐานขนาดใหญ่ เ ต็ ม
ห้องท้ายวิหารโดยองค์พระประธานตั้งอยู่บนฐานชุกชี
อี ก ชั้ น หนึ่ ง เพื่ อ ให้ มุ ม มององค์ พ ระพุ ท ธรู ป ประธานดู
สู ง เด่ น สง่ า โดยเฉพาะวั ด สุ ช าดาราม ฐานชุ ก ชี รั บ
พระพุ ท ธรู ป องค์ ป ระธานจะยกสู ง วางบนฐานชุ ก ชี
ชั้นแรกซึ่งมีขนาดของฐานที่ใหญ่เต็มด้านกว้างและยาว
เท่ากับสองห้องของวิหาร (ภาพที่ 6)
4. เครื่องประดับหลังคาส่วนใหญ่เป็นช่อฟ้าแบบ
ตั้ง ซึ่งเป็นรูปแบบที่พบในศิลปกรรมล้านนาในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 - 21 ขึ้นมา โดยช่อฟ้าของวิหารสกุลช่าง

11 หลักฐานจารึกการสร้างวิหารวัดป่าดัวะระบุถึงการตั้งเสาวิหารไว้ว่า “ศักราชได้ 1291 ตัว เดือน 10 เหนือขึ้น 6 ค่ำ�วัน 6
ได้ลงมือเตพระวิหารหลังเก่านั้น กันเถิงเดือน 10 แรม 5 ค่ำ� วัน 5 ได้หล่อตีนเสา เถิงเดือน 11 ขึ้น 3 ค่ำ� ได้เอาเสาตั้งขึ้น ใส่ขื่อใส่แป
ตลอดเถิงมุง ใส่ช่อฟ้าปานลม แหนบหน้าแหนบหลัง ติดคำ�ฝังแก้วแลทั่วบัวริมวล สมเปิงควรจักได้ถวายตาน..”
12 ไม่รวมกรณีการสร้างเสาวิหารด้วยอิฐหรือศิลาแลงแล้วฉาบปูนเนื่องจากเป็นเทคนิคเดียวกัน
13 ตัวอย่างจากช่อฟ้าโบราณของวิหารหลวงวัดพระธาตุเสด็จและวิหารน้ำ�แต้ม วัดพระธาตุลำ�ปางหลวง
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16. ภาพโปสการ์ดวิหารแบบไทลื้อในประเทศลาวสะท้อนให้เห็นถึง
ความเชื่อมโยงในแบบแผนโครงสร้างการซ้อนชั้นหลังคาและรูปแบบ
การประดับตกแต่งอาคารในแบบเดียวกันกับวิหารสกุลช่างเชียงแสน
ในเมืองล�ำปาง

17. วิหารไทลื้อวัดแสนเมืองมา อ�ำเภอเชียงค�ำ จ.พะเยา เป็นวิหาร
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าโดยห้องหน้าสุดจะลดมุมเล็กน้อยเช่นเดียวกันกับ
วิหารวัดสุชาดาราม

18. วิหารไทลื้อวัดร้องแง อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน

11. ภาพโครงสร้างภายในวิหาร สกุลช่างเชียงแสนทุกหลังที่พบใน
เมืองล�ำปางเป็นแบบม้าต่างไหม สูตรค�ำนวณมอกแม่ 12 หรือสูตร
ค�ำนวณโครงสร้างส�ำหรับสร้างวิหารแบบสองชาย

เชียงแสนทีพ่ บในเมืองล�ำปางทัง้ หมดไม่ใช่รปู แบบดัง้ เดิม
ที่พบทั่วไปในล�ำปาง13 คาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบอิทธิพล
จากศิลปะพม่า กลางสันหลังคาประดับด้วยปราสาท
เฟื้อง ป้านลมแบบเดิมพบที่วัดสุชาดารามลักษณะคือ
การตีไม้ป้านลมปิดหัวแป แต่อยู่ในระดับที่ต�่ำกว่าแผ่น
กระเบื้องและระแนงเล็กน้อยแล้วฉาบปูนทับด้านบน
ประด้วยลวดลายปูนปั้น ซึ่งต่างกันกับแบบล้านนาทั่วไป
ที่ จ ะตี ไ ม้ ป ้ า นลมให้ มี ค วามสู ง กว่ า กระเบื้ อ งเล็ ก น้ อ ย
แล้วฉาบปูนลาดนำ�้ ด้านหลัง รูปแบบการติดป้านลมแบบ
วั ด สุ ช าดาราม มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั บ รู ป แบบป้ า นลม
ของวิหารจ�ำลองส�ำริดที่พบจากเมืองเชียงแสน14 และ
รู ป แบบการติ ด ป้ า นลมของวิ ห ารที่ พ บในเมื อ งหลวง
พระบาง ประเทศลาว รวมถึงการติดป้านลมวิหารแบบ
ชาวไทลื้อ15 ในสิบสองปันนา (ภาพที่ 12, 13)

จากรูปแบบทางสถาปัตยกรรมของวิหารสกุลช่าง
เชียงแสนที่พบในจังหวัดล�ำปางสามารถระบุได้ว่า วิหาร
สกุลช่างเชียงแสนที่ตกค้างอยู่ในเมืองล�ำปางเป็นวิหาร
เชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบทางสถาปัตยกรรมจาก
ชาวไทลื้อในยุคหลังการซ้อนชั้นของหลังคาวิหารสกุล
ช่างเชียงแสนในจังหวัดล�ำปางนั้นสามารถเทียบเคียงได้
กับวิหารแบบไทลื้อที่วัดร้องแง อ�ำเภอปัว จังหวัดน่าน
และวิหารไทลื้อวัดแสนเมืองมา อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยาโดยชุมชนทั้งสองวัด เป็นกลุ่มชาวไทลื้อที่อพยพ
มาจากสิบสองปันนา นอกจากนี้ยังพบโครงสร้างวิหาร
ที่ซ้อนชั้นหลังคาในรูปแบบเดียวกันกระจายตัวอยู่ใน
เขตเมืองเชียงตุงโดยเฉพาะวิหารวัดบ้านแง็ก และวิหาร
วัดบ้านแสน และกลุม่ ชุมชนไทลื้อในเขตชุมชนชาวไทลื้อ
ในเขตประเทศลาวอีกด้วย (ภาพที่ 16, 17, 18)

14 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
15 ป้านลมวิหารชาวไทลื้อนิยมตีป้านลมไว้ด้านล่างกระเบื้องแล้วฉาบปูนประดับด้วยเมฆตั้งเมฆไหลที่ท�ำจากดินเผาเคลือบสี
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14. ช่องหน้าต่างของเดิมที่เหลือไว้เฉพาะห้องท้ายสุด
ของวิหารวัดหัวข่วง

15. ชุดลูกติ่งวิหารวัดสุชาดาราม

นอกจากนี้ยังพบวิหารที่มีโครงสร้างหลังคาแบบ
เชียงแสน กระจายอยู่ตามชุมชนต่างๆ ในจังหวัดล�ำปาง
อีกจ�ำนวนมากแต่มิได้หมายความว่า ชุมชนเหล่านั้นจะ
มีเชื้อสายชาวเชียงแสนหรือชาวไทลื้อเสมอไป แต่เหตุ
ที่มีการเลียนแบบโครงสร้างของวิหารแบบเชียงแสน
ไปใช้ ใ นชุ ม ชนอื่ น ๆนั้ น ก็ เ นื่ อ งจากรสนิ ย มทางความ
งามของผู้สร้าง และผู้อุปถัมภ์วัดนั้นๆ เช่น วัดน�้ำล้อม
วั ด บ้ า นสั ก อ�ำเภอเมื อ ง วั ด สบลี อ�ำเภอเมื อ งปาน
วัดสองแควสันติสุข อ�ำเภอเกาะคา เป็นต้น (ภาพที่ 11)

1. กลุ ่ ม วิ ห ารเชี ย งแสนแบบดั้ ง เดิ ม ที่ ค ่ อ นข้ า ง
สมบูรณ์ทั้งโครงสร้างและการตกแต่งซึ่งในกลุ่มแรกนี้
ปรากฏเหลืออยู่เพียงสองหลังเท่านั้น คือวัดสุชาดาราม
และวัดหัวข่วง วิหารทั้งสองวัดนี้สันนิษฐานว่าจะสร้าง
ในเวลาไล่เลี่ยกัน โดยมีรูปแบบโครงสร้างผังอาคารเป็น
ฐานสี่เหลี่ยมผืนผ้าขนาด 7 ห้องและหลังคารูปแบบ
เดียวกัน แตกต่างกันตรงที่การวางผังอาคารของวิหาร
วัดหัวข่วงเปิดห้องหน้าวิหารให้เป็นระเบียงก่อผนังด้าน
หน้าวิหารในช่องเสาที่สอง ในขณะที่วิหารวัดสุชาดา
รามห้องหน้าสุดของวิหารมีการย่อมุมเล็กน้อย16 ปิด
ผนังตั้งแต่ด้านหน้าของวิหาร17 ประตูทางเข้าประดับ
ด้วยสิงห์ปูนปั้นด้านซ้ายและขวาจ�ำนวน 1 คู่ทางขึ้นของ
วิหารวัดหัวข่วงและวัดสุชาดารามมี 3 ด้านคือ ด้านหน้า
ด้านข้างเหนือและใต้ โดยวัดหัวข่วงจะมีการสร้างหลังคา
คลุมเป็นมุขยื่นคลุมบันไดทั้งสองด้าน18 ส่วนวัดสุชาดา
รามสร้างเป็นซุ้มประตูหน้านางติดผนังเฉพาะประตูด้าน
ทิศใต้ผนังของอาคารเจาะเป็นช่องหน้าต่างโดยเฉพาะ
วัดสุชาดารามจะประดับช่องหน้าต่างด้วยไม้กลึงติด
เรียงเป็นลูกกรงที่เรียกว่า ลูกติ่ง รวมถึงใช้ประดับผนัง
ห้องแรกเพื่อการถ่ายเทอากาศ ส่วนวัดหัวข่วงนั้นเดิม
เป็นช่องหน้าต่างประดับลูกติ่งเช่นกันต่อมาได้บูรณะ
เจาะช่องหน้าต่างใหม่ให้กว้างขึ้นจึงได้รื้อถอนของเดิม
ออก คงเหลือของเดิมไว้เฉพาะห้องท้ายวิหารเท่านั้น

รูปแบบการประดับตกแต่งวิหารสกุลช่างเชียงแสน
ในเมืองล�ำปาง
การจ�ำแนกวิ ห ารแบบเชี ย งแสนกั บ วิ ห ารแบบ
ล้ า นนานั้ น สามารถบ่ ง บอกได้ จ ากรู ป แบบโครงสร้ า ง
ดั งได้ ก ล่ า วในข้ า งต้น ในส่ว นการประดับ ตกแต่งนั้น
เป็นลักษณะร่วมที่พบในวิหารแบบล้านนาทั่วไป จึงไม่
สามารถระบุรูปแบบเฉพาะของวิหารสกุลช่างเชียงแสน
จากลวดลายการตกแต่งได้ ดังนั้นการอธิบายลักษณะ
การตกแต่งของวิหารสกุลช่างเชียงแสนที่พบในเมือง
ล�ำปางจึ ง จ�ำเป็ น ต้ อ งศึ ก ษาและจ�ำแนกรายละเอี ย ด
เฉพาะวิหารนั้นๆ อย่างละเอียด ในที่นี้ผู้เขียนได้จัด
หมวดหมู่รูปแบบการตกแต่งของวิหารเชียงแสนในเมือง
ล�ำปางไว้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ

16 การลดมุมของวิหารวัดสุชาดานี้เป็นการลดมุมเพียงเล็กน้อยพบการลดมุมรูปแบบเดียวกันนี้ที่วัดแสนเมืองมา อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา
การลดแบบดังกล่าวไม่เหมือนกันกับวิหารจีบลดมุขหรือวิหารหักจ๊อกที่นิยมกันโดยทั่วไปในล้านนา
17 หลักฐานจากภาพถ่ายเก่าพบว่าเดิมมีการก่อฐานปูนขึ้นเป็นลานโล่งด้านหน้าวิหารลดระดับจากพื้นวิหารเล็กน้อย ต่อมาได้รื้อถอนออกไปใน
ภายหลัง
18 เป็นมุขหลังคาคลุมบันไดที่สร้างต่อเติมขึ้นเมื่อคราวบูรณะวิหารครั้งใหญ่เมื่อปีพุทธศักราช 2508
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7. ภาพถ่ายเก่าคณะสงฆ์และสามเณรที่จ�ำพรรษาที่
วัดสุชาดารามในอดีต ในภาพจะมีระเบียงก่อปูนเป็นลาน
โล่งหน้าวิหาร ปัจจุบันได้รื้อถอนระเบียงดังกล่าวออกไป
และสร้างเป็นบันไดแทนที่ ภายหลังวัดสุชาดารามไม่มี
พระภิกษุสามเณรจ�ำพรรษาอยู่เลยยุบวัดรวมกับ
วัดพระแก้วดอนเต้า จึงกลายเป็น วัดพระแก้วดอนเต้า
สุชาดารามจนถึงปัจจุบัน (ที่มา:ยุทธภูมิ มั่นตรง)

วิหารทั้งสองวัดนี้คาดว่าได้รับการบูรณะมาโดยตลอด
โดยเฉพาะวัดสุชาดาราม ปรากฏหลักฐานการบูรณะ
วั ด ครั้ ง ใหญ่ โ ดยส่ า งอริ ย ะ และครอบครั ว 19 เมื่ อ ปี
พุทธศักราช 2463 แล้วเสร็จเมื่อปี 2465 ในการบูรณะ
วิหารครั้งนั้นเป็นการซ่อมแซมอาคารและเพิ่มเติมราย
ละเอียดการประดับตกแต่งงานกระจก งานจิตรกรรม
ฝาผนัง20 งานประดับลวดลายต่อมาราวปีพุทธศักราช
2526 ผนั ง ห้ องหลั ง สุ ด ซึ่งเดิม ภายในประดับ ตกแต่ง
ด้วยพระพิมพ์จนเต็มทั้งห้องได้พังทลายลง จึงได้ท�ำการ
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งโดยกรมศิลปากร ในส่วนวัด
หัวข่วงนั้นนอกจากการบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2508
แล้ว ผู้เขียนได้พบพับสาบันทึกของ แสนสุคันธรักษ์21
ชาวบ้านท่าเก๊าม่วง ชุมชนวัดประตูป่อง ระบุว่า “ปก
วิหารวัดหัวข่วง ศักราชได้ 1245 ปีก่าเม็ด” ศักราชที่
ระบุเป็นปีจลุ ศักราชซึง่ ตรงกับพุทธศักราช 2428 ซึง่ หาก
เป็นปีดังกล่าวคาดว่าน่าจะเป็นการบูรณะครั้งใหญ่ ซึ่ง
บันทึกนี้เป็นเพียงข้อความที่ระบุไว้สั้นๆ จึงเป็นปริศนา

ให้ค้นคว้ากันต่อไป (ภาพที่ 17, 14, 15)
2. กลุ่มวิหารเชียงแสนที่ได้รับการปรับปรุงบูรณะ
หรือสร้างใหม่ตามโครงสร้างเดิมแล้วประดับลวดลาย
ตามอิทธิพลจากภาคกลางในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
25 เป็นต้นมา เริ่มมีกระแสนิยมในรื้อถอนอาคารเก่า
แบบพื้นเมืองแล้วสร้างใหม่แบบภาคกลาง เช่น การปิด
โครงสร้างแบบม้าต่างไหมที่ปิดตามกรอบหน้าจั่วแล้วน�ำ
ลวดลายพรรณพฤกษา ลายครุฑ หรือช้างเอราวัณ แบบ
ภาคกลางมาแทนที่ หรือการเปลี่ยนค�้ำยันจากแบบพื้น
เมืองกลายเป็นลวดลาย หนุมาน กินรี หรือเทวดา บางวัด
เปลี่ยนวัสดุจากไม้แกะสลักมาเป็นงานปูนปั้นแทน วิหาร
แบบเชียงแสนกลุ่มนี้พบว่ามีจ�ำนวนหลายวัดเช่น วิหาร
วัดนางเหลียว วัดป่าดัวะ22 วัดศรีล้อม23 วัดน�้ำล้อม
เป็ น ต้ น กระแสการเปลี่ ย นแปลงรสนิ ย มทางศิ ล ปะ
ในช่ ว งเวลาดั ง กล่ า วเข้ า มาภายหลั ง การปฏิ รู ป การ
ปกครองหัวเมืองล้านนาเป็นมณฑลพายัพ24 ซึ่งมีผลต่อ
สถาปัตยกรรมทั่วไปในจังหวัดล�ำปาง (ภาพที่ 8)

19 จารึกการบูรณะวิหารวัดสุชาดารามระบุว่า."วันที่ 15 กุมพา 2463 จ.ศ. 1282 ปีวอกเดือน 4 เหนือขึ้น 5 ค�่ำ สัทธาส่างอริยะ แม่ค�ำศุข
แม่บัวค�ำแลบุตต์ทุกคนได้สละทรัพย์สร้างพระวิหาร อุโบสถ ก�ำแพง กุฏิ ได้ยกถวายเป็นทานเมื่อ 2465 จ.ศ.1584 ปีจอเดือน 8 เหนือขึ้น 15 ค�่ำ"
20 เขียนโดยช่าง ป.สุวรรณสิงห์ (ปวน สุวรรณสิงห์) ช่างผู้มีชื่อเสียงทางด้านการเขียนงานจิตรกรรมฝาผนังและการเขียนป้ายที่มีชื่อเสียงของจังหวัด
ล�ำปางในอดีต
21 แสนสุคันธรักษ์ หรือพ่อแสนธิ ต้นตระกูลสุคันธรักษ์ เป็นบุตรเขยของพญาราชวัง เมืองนครล�ำปาง สายตระกูลของอาจารย์สดสี ขัติยวงศ์ ชุมชน
วัดประตูป่อง อ�ำเภอเมืองล�ำปาง
22 สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2472 แล้วเสร็จท�ำบุญฉลองเมื่อปีพ.ศ. 2474
23 สร้างเมื่อปีพ.ศ. 2469 แล้วเสร็จท�ำบุญฉลองเมื่อปีพ.ศ. 2471
24 วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์. วิหารล้านนา. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2544. หน้า 52-55.
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8. วิหารวัดป่าดัวะ ก่อสร้างขึ้นเมื่อ
ปีพ.ศ. 2472 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ.
2474 โดยการอุปถัมภ์โดยกลุ่ม
เชื้อสายชาวเชียงแสนและพ่อค้า
คหบดีในเมืองล�ำปาง ต่อมาได้รับ
การบูรณะใหม่เมื่อราว 2509 คือ
ปรับเปลี่ยนค�้ำยันเป็นปูนซีเมนต์
ซ่อมแซมลวดลายหน้าจั่ว ซุ้มประตู
เพิ่มลานระเบียงหน้าวิหาร

วิหารสกุลช่างเชียงแสนที่พบในเมืองล�ำปางถือได้
ว่าเป็นหลักฐานที่ส�ำคัญทางประวัติศาสตร์โดยเฉพาะ
มิ ติ ท างด้ า นงานศิ ล ปกรรมที่ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น พั ฒ นาการรู ป
แบบโครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรมตั้ ง แต่ ล ้ า นนายุ ค
ราชวงศ์มังรายจนกระทั่งตกอยู่ภายใต้การปกครองของ
พม่าและความเชื่อมโยงจากอิทธิพลภายนอกที่เข้ามา
ผสมผสานจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพาะของวิหารสกุล
ช่างเชียงแสน โดยเฉพาะในยุครอยต่อการเปลี่ยนแปลง
ทางประวัติศาสตร์ที่เมืองเชียงแสนถูกท�ำลายลงอย่าง
ราบคาบจนไม่เหลือหลักฐานทีส่ มบูรณ์ตกค้างอยูใ่ นเมือง
เชียงแสนอีกเลย องค์ความรู้ทักษะฝีมือ และรสนิยม
ความงามของชาวเชียงแสนถูกกระจายตัวไปอยู่ตาม
หัวเมืองต่างๆ แต่ทว่าในปัจจุบันวิหารสกุลช่างเชียงแสน
เหล่านั้นถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมที่หมุนผ่านไปตามกาล
เวลาจนสูญหาย ร่องรอยความงามทางสถาปัตยกรรมที่
เคยรุ่งเรืองอยู่ในเมืองเชียงแสนกลับตกค้างอยู่ในเมือง
ล�ำปางและยั ง คงเก็บ รัก ษาความงามแห่งอดีต ไว้เป็น
อย่างดีด้วยคุณค่าทางศิลปะและสถาปัตยกรรมวิหาร
สกุลช่างเชียงแสนในเมืองล�ำปางจึงได้รบั การขึน้ ทะเบียน
เป็นโบราณสถานแห่งชาติจ�ำนวนสองหลังคือ วิหาร
วัดสุชาดาราม และวิหารวัดหัวข่วงการศึกษาค้นคว้าเรือ่ ง
ราวสถาปัตยกรรมวิหารสกุลช่างเชียงแสนในบทความนี้
เป็นเพียงการเปิดประเด็นในเรือ่ งวิหารสกุลช่างเชียงแสน

เท่านัน้ ซึง่ ต้องใช้เวลาในการค้นคว้าวิจยั เพือ่ ประโยชน์ใน
การศึกษาและความภูมิใจในสมบัติชาติต่อไป
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การตั้งชื่อเด็กในล้านนา
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

(ภาพ) ศิลปิน : พรชัย ใจมา

ชาวล้ า นนามี ก าร “ใส่ ชื่ อ ” คื อ ตั้ ง ชื่ อ เด็ ก หลั ง
จากคลอดเด็กแล้วระยะหนึ่งหลังออกไฟแล้ว ซึ่งก่อน
อื่นต้องหาฤกษ์ยามที่เหมาะสมและเป็นสิริมงคลก่อน
จากต�ำราเดิมมีข้อท�ำนายจากวันทั้งเจ็ดในสัปดาห์ให้
พิจารณาดังนี้
อาทิตย์
อายุยืน มีสมบัติ มีปัญญา ฉลาดในการค้าขาย
จันทร์
ไร้สมบัติ มีเสน่ห์ มักมีชู้
อังคาร
ฉลาด แต่ดื้อรั้น สอนยาก และอายุไม่ยืน

พุธ
ขยันท�ำงาน ใจไม่แข็ง แต่อวดเก่งกล้า
จองหองไม่กลัวใคร
พฤหัสบดี
ฉลาดหลักแหลม เรียนเก่ง
ศุกร์
มีปัญญา แต่เชื่องช้า และมักมีชู้
เสาร์
เป็นคนหนักแน่นมั่นคง แต่มีใจหยาบช้า
ไร้ความเมตตา

1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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เมื่อเลือกวันที่จะตั้งชื่อได้แล้ว ผู้ใหญ่ของเด็กจัด
เตรียมพานธูปเทียนดอกไม้พร้อมด้ายผูกข้อมือ พร้อมอุม้
เด็กไปหาพระเถระหรือปู่อาจารย์ที่เป็นที่เคารพนับถือ
เพื่อให้ตั้งชื่อให้ ซึ่งผู้ตั้งอาจตั้งตามวิธีต่างๆ กันไป ไม่ว่า
จะตัง้ ตามวันเกิด ตามลักษณะ ตามล�ำดับพีน่ อ้ ง ตามเพศ
หรือแม้กระทั่ง ตั้งให้ชื่อมีค่า ตั้งให้ผีรังเกียจ และตั้งตาม
หลักการของระบบทักษา ดังตัวอย่างต่อไปนี้
ตั้งตามวันเกิด
- อาทิตย์ เช่น ติ๊บ แก้ว
- จันทร์ เช่น จั๋น ค�ำ
- อังคาร ได้แก่ สาม
- พุธ ได้แก่ ปุ๊ด
- พฤหัสบดี ได้แก่ ผัด
- ศุกร์ ได้แก่ สุก
- เสาร์ ได้แก่ เสา
ตั้งตามลักษณะ เช่น ขาว นวล แดง ด�ำ เปี้ย (แคระ
แกร็น) หน้อย (เล็ก)
ตั้งตามล�ำดับ เช่น อ้าย ยี่ สาม ... หล้า (สุดท้อง)
ซ้อย (น้องของคนสุดท้อง)
ตั้งตามเพศ เช่น จาย (ชาย) นาง นาย (หญิงอัน
เป็นที่รัก)
ตั้งให้มีค่า เช่น แก้ว, แสง (รัตนชาติ) ก๊อ (ทับทิม)
ฅ�ำ (ทองค�ำ) เป๊ก (เพชร) นิล
ตั้งให้ผีรังเกียจ เช่น เน่า หมา ฅวาย
ตั้งตามระบบทักษา (ชาย)
อาทิตย์ กลุ่มอักษร อ เช่น อิน อินแป๋ง (อินทร์
แปลง) อินเหลา อิ่น อุด อุ่น อุ่นใจ อุ่นเรือน อุด
จันทร์ กลุ่มอักษร ก - ง เช่น ก๋องแก้ว ก้อนแก้ว
ขัน ฅ�ำ
อังคาร กลุ่มอักษร จ - ญ เช่น จ๋อม จ้อย จั๋น จี๋
ใจ๋ ชม ชาย ชุ่ม ไชย
พุธ กลุ่มอักษร ฎ(ด) - ณ ดวง ดวงแก้ว ดวงดี
ดวงติ๊บ ดอกแก้ว
พฤหัสบดี กลุ่มอักษร บ - ม เช่น บุญ บุญมา ใบ
ป้อ เปี้ย ปา(พิมพา) ปิน(พิน-มะตูม) มอย หมู

ศุกร์ กลุ่มอักษร ส – อํ เช่น ลา ลูน สี ใส หวัน
เสาร์ กลุ่มอักษร ต - น เช่น ตั๋น ต๋า ตุ้ย ทา ธา นวน
ราหู กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ลา ลูน หล้า เลา
ตั้งตามระบบทักษา (หญิง)
อาทิตย์ กลุ่มอักษร อ เช่น ออน อ้อม อุด(อุตสาห์)
อวล เอ้ย
จันทร์ กลุ่มอักษร ก – ง เช่น ก๋อง ก้อน แก้ว ขัน
ขันแก้ว เขียว ฅ�ำ
อังคาร กลุ่มอักษร จ – ญ เช่น ชม ชุ่ม จี จ๋อม ใจ๋
พุธ กลุ่มอักษร ฎ(ด) – ณ เช่น ดวง แดง ธิดา
พฤหัสบดี กลุ่มอักษร บ – ม เช่น บุปผา ป้อม
ปัน ปิน พิม(พิน-มะตูม) ปิม ปิมปา (พิม พิมพา) เป๊ก
(เพ็ก-เพชร) ภา (แก้วภา) มูน
ศุกร์ กลุ่มอักษร ส – อํ เช่น ฬา(ลา) ฬูน(ลูน) สา
ใส หา (กัณหา) หง
เสาร์ กลุ่มอักษร ต – น เช่น ติ๊บ ตุ่น เต๋ม ธา
นาง นาย
ราหู กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ลา ลูน หล้า
หลังจากได้ชื่อเด็กแล้ว ผู้ตั้งชื่อจะจดจารชื่อเด็กลง
ใน “ชาตาเกิด” ซึ่งมักเป็นโลหะ แผ่นไม้
แผ่นไม้ไผ่ หรือใบลาน โดยระบุถึงรายละเอียดถึง
มารดา วัน เดือน ปี เวลา ของเด็ก เช่น
“สวั ส ดี ลู ก นางต่ อ ม เกิ ด มาชาย ๑ มี ไชยชนะ
จุลศักราช ๑๓๒๑ ปีกัดใก๊ เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค�่ำ เม็ง
วันผัส (พฤหัสบดี) ไทวันเต่าสะง้า ฤกษ์ ๓ ตัว ยามกลาง
วัน ใส่ชื่อว่าเด็กชายบุญส่ง อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง”
การตั้งชื่อที่กล่าวมา เป็นการตั้งชื่อที่นิยมกันโดย
ทั่วไปในแดนล้านนา แต่ในความเป็น
จริ ง นอกเหนื อ จากนี้ ยั ง มี ก ารตั้ ง ชื่ อ โดยอาศั ย
ความเชื่ออื่นๆ อีก อย่างเช่นการตั้งชื่อโดยการเสี่ยงทาย
หรือถามไถ่ผีย่าหม้อหนึ้งหรือผีปู่ด�ำย่าด�ำ ผีก้อนเส้า
ผ่านการตีความเชิงสัญลักษณ์มาตั้งชื่อเด็กก็มีปรากฏ
กระจายอยูท่ วั่ ไปเช่นกัน ซึง่ การตัง้ ชือ่ ในลักษณะดังกล่าว
มีรายละเอียดด้านพิธกี รรมอีกมากมาย คงต้องได้ตดิ ตาม
ศึกษาในเชิงลึกกันต่อไป
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ซิ่นเชียงแสน...ยอแสงแห่งอารยธรรม
จุดเริ่ม...

เรื่อง: กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ 1

ย้ อ นกลั บ ไปในอดี ต ร่ ว ม 700 กว่ า ปี ขึ้ น ไปมี
อาณาจักรทีต่ งั้ อยูบ่ ริเวณลุม่ แม่นำ�้ โขงตอนบนทีเ่ คยเจริญ
รุ่งเรื่องด้วยสภาพเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรม
อันมีความส�ำคัญในการเป็นจุดเริม่ ต้นของต้นสายกลุม่ ชน
ที่เรียกตัวเองว่า “ไทยวน” โดยอาณาจักรดังกล่าวมีชื่อ
ว่า “เมืองเชียงแสน” ซึ่งปัจจุบันชาวไทยยวนได้กระจาย
ตัวอยู่ในบริเวณ 7 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและบริเวณ
บางส่ ว นของภาคกลางในประเทศไทยผ่ า นมาจนถึ ง
ปั จ จุ บั น เมื อ งเชี ย งแสนยั ง คงเจริ ญ รุ ่ ง เรื อ งและมี ผู ้ ค น
อาศัยอยู่อย่างเนืองแน่นเหมือนในอดีตแต่ทว่าบริบท
ของความเจริ ญ ได้ เ ปลี่ ย นแปลงไปจากการเป็ น เมื อ ง
แห่งพระพุทธศาสนามาเป็นเมืองเศรษฐกิจการค้าเชื่อม
ความสัมพันธ์ 4 ประเทศเข้าไว้ด้วยกันนั่นคือ ไทย ลาว
พม่า และจีน
จากความข้างต้นที่ได้กล่าวมาท�ำให้ทราบถึงบริบท
ของเมืองเชียงแสนในอดีตและปัจจุบันที่เจริญรุ่งเรือง
ขึ้นมาจากการเป็นเมืองท่าโดยมีแม่น�้ำโขงเป็นเส้นทาง
เชื่อมโยงการติดต่อค้าขายแลกเปลี่ยนกับสังคมภายนอก

ได้อย่างอิสระน�ำมาซึ่งความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่จะ
เป็นตัวผลักดันให้เมืองเชียงแสนมีวิวัฒนาการแบบก้าว
กระโดดส่งผลต่อการพัฒนาอาณาจักรให้เจริญในทุกๆ
ด้ า นโดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง ในด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมที่ จ ะ
ศิวิไลซ์ได้นั้นต้องหมายถึงผู้คนในอาณาจักรมีความเป็น
อยู่ที่ดีก่อนเสมอ
แม่ น�้ ำ โขงหรื อ ที่ ช าวจี น เรี ย กว่ า “หลานชาง
เจียง” (瀾滄江) ซึ่งแปลว่าแม่น�้ำที่มีความเชี่ยวกราก
ถื อ เป็ น ส่ ว นส�ำคั ญ อย่ า งยิ่ ง ในการน�ำพาอิ ท ธิ พ ลของ
ศิลปวัฒนธรรมจากสองอาณาจักรใหญ่อันมีที่ตั้งอยู่ทาง
ตอนเหนือของแม่น�้ำโขงนั่นคืออาณาจักรจีนและจาก
อาณาจั ก รไทลื้ อ โดยอิ ท ธิ พ ลจากสองอาณาจั ก รใหญ่
ดั ง กล่ า วได้ ไ หลลงมาสู ่ อ าณาจั ก รเชี ย งแสนจนเกิ ด
เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมและตกตะกอนเป็น
รูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุดอย่างไรก็ตาม
ร่องรอยของอิทธิพลจากอาณาจักรทั้งสองยังคงปรากฏ
อยู่บนสิ่งทอโบราณของชาวเชียงแสนที่จะอธิบายต่อไป
ในบทความต่อจากนี้

1 กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ เจ้าของร้าน และ page facebook : by Krittaphong Textile
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ความส�ำคัญ...
“เชี ย งแสนโบราณ” เป็ น อาณาจั ก รที่ มี ศิ ล ป
วัฒนธรรมอันเจริญรุ่งเรืองและบริสุทธิ์เป็นอย่างมาก
ด้วยตะกอนทางความคิดที่ตกผลึกมาตั้งแต่อาณาจักร
หิรญ
ั นครเงินยางซึง่ ในปัจจุบนั เป็นทีท่ ราบกันดีในแวดวง
วิชาการว่าศิลปวัตถุที่มาจากเมืองเชียงแสนโบราณหรือ
ที่มีความเกี่ยวเนื่องกับเมืองเชียงแสนโบราณจะหมาย
ถึงศิลปวัตถุชิ้นเอกที่ประเมินค่ามิได้โดยเป็นสิ่งของหา
ยากเพราะผ่านกาลเวลามาหลายร้อยปีทั้งนี้อาจอยู่ใน
รูปแบบพุทธศิลป์เครื่องใช้ท�ำจากทองค�ำหรือโลหะมีค่า
และรวมไปถึงสิ่งถักทอเช่นผ้าซิ่นอีกด้วย
ในบทความที่ผู้เขียนจะเขียนบรรยายต่อจากนี้คือ
บทความที่ว่าด้วยเรื่องราวของผ้านุ่งสตรีหรือที่เรียกกัน
ว่า “ผ้าซิ่น” (ในภาษาล้านนา) โดยผู้อ่านจะสามารถ
เข้าใจถึงหลักการเหตุผลความเชื่อมโยงและความส�ำคัญ
ภาพเปรียบเทียบวิวัฒนาการซิ่นเชียงแสนโบราณ
ของผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานผ้านุ่ง
ด้านซ้าย-ซิ่นของชาวลั๊วะ
ที่เก่าแก่ที่สุดของชาวไทยวนเท่าที่มีปรากฎและในทาง
กลาง-ซิ่นของชาวไทลื้อในยุคต้น
ด้านขวา-ซิ่นของชาวไทยวนเชียงแสนแบบเมืองน่าน
เดียวกันก็เป็นเสียงสะท้อนของอารยธรรมที่ยังคงหลง
เหลืออยู่มาถึงยุคปัจจุบัน
จวบจนเวลาผ่านมาหลายยุคหลายสมัยการวิวัฒนาการ
ของชาวไทยวนเชียงแสนก็ยังคงด�ำเนินเรื่อยไปอย่าง
กว่าจะมาเป็นซิ่นเชียงแสน...
ช้าๆ รวมระยะเวลากว่า 700 ปี จนในที่สุดรูปแบบของ
ผ้าทอถือเป็นหนึ่งในปัจจัย 4 ในการด�ำรงชีวิตของ ผ้าซิ่นไทยวนก็เริ่มมีเอกลักษณ์เฉพาะที่ชัดเจนขึ้นพร้อม
มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับอาณาจักรเชียงแสน กับความแข็งแกร่งของอาณาจักรไทยวนเชียงแสนที่เพิ่ม
ที่เก่าแก่ก็ย่อมมีสิ่งทอใช้กันภายในครัวเรือนจากการ มากขึ้นด้วยเช่นกัน
สันนิษฐานในช่วงแรกเริ่มคือสมัยของพญาลวจังกราช
จากอิทธิพลข้างต้นจะเห็นได้ว่าแท้จริงแล้วผ้าซิ่น
แห่ ง อาณาจั ก รหิ รั ญ นครเงิ น ยางได้ มี ก ารสั น นิ ษ ฐาน แบบเชียงแสนโบราณเกิดจากวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ว่าผ้านุ่งสตรีเป็นผ้าพื้นธรรมดา หรือหากมีลวดลาย ดั้งเดิมที่ถูกผสมผสานจากวัฒนธรรมแวดล้อมรอบข้าง
ก็เป็นลวดลายอย่างง่ายๆ ที่ไม่ซับซ้อนและน่าจะเป็น แล้วพัฒนาต่อไปอย่างช้าๆ จนท้ายที่สุดกลายเป็นรูป
ลวดลายขวางล�ำตัวเป็นทิวแถว โดยมีเทคนิคการสร้าง แบบผ้ า ซิ่ น เชี ย งแสนที่ มี เ อกลั ก ษณ์ เ ฉพาะตั ว ซึ่ ง ถื อ
ลวดลายด้วยการมัดก่านเส้นยืน (มัดหมี่ทางเส้นยืน) ได้ว่าเป็นภูมิปัญญาของกลุ่มชนที่ตกผลึกแล้วโดยรูป
เพียงเล็กน้อยตามแบบอย่างสิ่งทอของกลุ่มชนดั้งเดิมที่ แบบผ้าซิ่นดังกล่าวจะมีการใช้กันสืบต่อกันมาอีกหลาย
อาศัยอยู่บริเวณนี้น้ันคือ “ชาวลั๊วะ” จวบจนอาณาจักร ยุคหลายสมัย จนกระทั้งเมืองเชียงแสนแตกในช่วงปี
มีการติดต่อค้าขายและสานสัมพันธ์ทางสายเลือดกับ พุทธศักราช 2347 เนื่องจากมีการขับไล่กองก�ำลังชาว
เมืองอื่นๆ ดังมีหลักฐานปรากฏคือในสมัยของพญาลาว พม่าออกจากเมืองเชียงแสนในช่วงรัชกาลที่ 1 แห่งกรุง
เม็งกษัตริย์องค์ที่ 24 ของราชวงค์ลวจังกราช (พระราช รัตนโกสินทร์โดยการน�ำทัพของพระเจ้ากาวิละร่วมกับ
บิดาของพญามังรายกษัตริย์องค์ที่ 25) ได้อภิเสกสมรส ทัพจากเมืองน่าน ล�ำปาง เชียงใหม่ หลวงพระบาง อีก
กับนางอั้วมิ่งจอมเมือง (นางเทพค�ำข่าย) ราชธิดาใน ทั้ง มีเจ้าเมืองเล็กๆ อย่างเจ้าเมืองเทิง และเจ้าเมือง
ท้าวรุ่งแก่นชายเจ้าฟ้าเมืองเชียงรุ่งท�ำให้เกิดการผสม เชียงของ เข้าสมทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวท�ำให้ทัพ
ผสานทางวัฒนธรรมของชาวลั๊วะ และชาวไทลื้อเรื่อยมา ของพระเจ้ากาวิละสามารถขับไล่กองก�ำลังพม่าออก
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ภาพเปรียบเทียบพัฒนาการของผ้าซิ่นแบบโครงสร้างลวดลายที่ไม่สม�่ำเสมอในระยะเวลาภายหลังจากที่เมือง
เชียงแสนแตกด้านซ้าย-ซิ่นเชียงแสนโบราณยุคที่ 1 กลาง-ซิ่นเชียงแสนยุคที่2ด้านขวา-ซิ่นม่านมีการทอตั้งแต่
ราชการที่ 5 ลงมาซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ (ทั้งสามผืนมาจากจังหวัดน่าน)

จากเมืองเชียงแสนได้ จากนั้นได้กวาดต้อนประชากร
ชาวเชียงแสนจ�ำนวนสองหมืน่ เศษอพยพไปยังเมืองต่างๆ
ตามการจัดสรรปันส่วนให้กับเมืองที่ร่วมท�ำการศึกใน
ครั้งนี้เป็นเหตุให้ชาวเชียงแสนได้กระจัดกระจายตัวไป
อยู่ในสถานที่ต่างๆ คือจังหวัดน่าน ล�ำปาง เชียงใหม่
อุตรดิตถ์ สระบุรี ราชบุรี และรวมไปถึงแขวงไซยบุรีใน
ประเทศลาว อีกทั้งยังท�ำให้ผ้าซิ่นโบราณรูปแบบก่อน
เมืองแตกได้สาบสูญไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด มีเพียง
ค�ำบอกเล่ า ที่ เ ป็ น มุ ข ปาฐะ คงเหลื อ แต่ ซิ่ น เชี ย งแสน
โบราณภายหลั ง การอพยพเท่ า นั้ น ซึ่ ง ปั จ จุ บั น ถื อ ว่ า
ผ้าซิ่นรุ่นดังกล่าวเป็นหลักฐานเก่าแก่ที่สุดของผ้าซิ่นไทย
วนเชียงแสนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้
หลังการอพยพครั้งใหญ่ชาวเชียงแสนได้ผลัดถิ่น
ไปอยู่ในสถานที่ที่ไม่ใช่ถิ่นฐานดังเดิมของตนเอง โดย
การอยู่ร่วมกันกับชนกลุ่มอื่นๆ ในสถานที่นั้นๆ อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดการแลกเปลี่ยนครั้งส�ำคัญเกิดขึ้น
ท�ำให้ผ้าซิ่นของชาวไทยวนเชียงแสนได้พัฒนารูปแบบ
และลวดลายไปอย่างหลากหลายตามแต่อิทธิพลของ
กลุ่มชนแวดล้อมรอบข้าง แต่อย่างไรก็ดีในช่วงแรกหลัง
การอพยพรูปแบบผ้าซิ่นเชียงแสนของแต่ละพื้นที่ยังคง
สอดคล้องกัน ทั้งลวดลายเทคนิคและสีสันที่คล้ายคลึง
กัน จึงเป็นหลักฐานส�ำคัญในการสันนิฐานรูปแบบซิ่น
โบราณในสมัยก่อนเมืองแตกได้ว่าน่าจะมีลักษณะทาง
กายภาพเป็นแบบไหน-อย่างไร ซึ่งผ้าซิ่นระยะแรกหลัง

เมืองแตกนี้จะเรียกว่า “ซิ่นเชียงแสนโบราณ” พอใน
ช่วงระยะเวลาถัดมาซิ่นเชียงแสนได้มีการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยได้คลี่คลายไปจากรูปแบบดั้งเดิม จนใน
ที่สุดได้กลายเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของชาวเชียงแสน
หลังการอพยพในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเรียกผ้าซิ่นระยะที่
สองนี้ว่า “ซิ่นเชียงแสน” และในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของผ้าซิน่ แบบเชียงแสนยุคสุดท้ายคือในสมัยรัชกาลที่ 5
แห่งกรุงรัตนโกสินทร์รปู แบบผ้าซิน่ เชียงแสนได้พฒ
ั นาไป
จนแทบไม่เหลือเค้าโครงเดิม ซิ่นเชียงแสนแบบจารีตจึง
ไม่จัดให้อยู่ในกลุ่มชิ่นตระกูลเชียงแสน แต่จะเรียกตาม
เทคนิควัสดุหรือตามพืน้ ทีก่ �ำเนิดตัวอย่างเช่น “ซิน่ ค�ำเคิบ”
(ซิ่นที่ทอด้วยเส้นไหมสีเงินหรือทองมีประกายแวววาว
ของจังหวัดน่าน)

อิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่น...ที่เจริญรุ่งเรื่องกว่า
เมื่ออาณาจักรมีความเจริญรุ่งเรื่องในระยะหนึ่งแล้ว
ก็จะมีการรับเอาศิลปวิทยาการจากอาณาจักรอื่นๆ ที่มี
ความเจริญรุ่งเรืองกว่าเข้ามาปรับใช้ทั้งเรื่องของศาสนา
ปรัชญาคติความเชื่อ หรือแม้แต่สินค้าที่ถือว่าเป็นของดี
มีราคาและคุณภาพสูงทั้งนี้อาณาจักรเชียงแสนได้รับ
เอาอิทธิพลศิลปวิทยาการมาจากจีนตอนใต้เป็นหลัก
โดยสังเกตได้จากโครงสร้างของสถาปัตยกรรมลวดลาย
ประดับศาสนสถาน หรือแม้แต่เครื่องใช้ และเครื่อง
ประดับส�ำหรับชนชั้นสูงที่เกือบทุกชิ้นจะมีลายละเอียด
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ภาพเปรียบเทียบลวดลายของโบราณวัตถุสองชิ้นที่มีความคล้ายคลึงกันด้านซ้าย-ลวดลายสลักดุนบนซองพลูทองค�ำลายลวงเล่นเมฆ
ของชนชั้นสูงพบที่เชียงแสน(สมบัติเอกชน) ด้านขวา-เครื่องเคลือบลายครามสมัยราชวงค์หมิง(National Palace Museum)

แบบจีนผสมผสานอยู่ในสิ่งของเหล่านั้นไม่มากก็น้อย
นอกเหนือจากอิทธิพลที่ได้รับมาจากจีนยังมีอิทธิพลจาก
ลังกาทีแ่ ทรกซึมเข้ามาผ่านการแผยแพร่พทุ ธศาสนาของ
นิกายวัดป่าแดง หรือเข้ามาผ่านทางอาณาจักรสุโขทัย
อีกทั้งอาณาจักรหริภุญไชยก็มีบทบาทในการส่งอิทธิผล
เข้ามายังอาณาจักรเชียงแสนอีกด้วย โดยหลักฐานที่เป็น
เครื่องชี้วัดกระแสความนิยมจากอิทธิพลภายนอกที่เห็น
เด่นชัดที่สุดคือปริมาณการน�ำมาใช้และความแพร่หลาย
ในพื้นที่วงกว้างนั่นเอง
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณเป็นโบราณวัตถุอีกประเภท
หนึ่งที่สามารถศึกษารูปแบบอิทธิพลในการเข้ามาของ
วัฒนธรรมภายนอกได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น “ลาย
โคมเจี ย งแสน” (โคมเชียงแสน) ซึ่งเป็น รูป แบบของ
โคมกระดาษทรงสี่ เหลี่ยมซ้อนชั้น ใช้ส�ำหรับ จุด ไฟให้
แสงสว่างในยามค�่ำคืน หรือใช้จุดเป็นพุทธบูชาในวัน
ส�ำคัญทางศาสนา โดยรูปแบบโคมดังกล่าวเป็นรูปแบบ
โคมไฟของชาวจีนที่ชาวเชียงแสนรับมาใช้จากนั้นได้
ถูกถ่ายทอดลงไปบนลวดลายผืนผ้าในที่สุดอีกทั้งลาย
ลวดดอกซีกดอกซ้อนที่ปรากฏอยู่บนตัวผ้าซิ่นของชาว
ไทยวนเชี ย งแสนจั ง หวั ด สระบุ รี ส ามารถสั น นิ ษ ฐาน
ได้ ว ่ า ได้ ว ่ า น่ า จะอิ ท ธิ พ ลจากอาณาจั ก รหริ ภุ ญ ไชย
ที่ แ ผ่ ข ยายยั ง อาณาจั ก รเชี ย งแสนในอดี ต เพราะพบ
ลวดลายดั ง กล่ าวปรากฏเป็ น ลวดลายปู น ปั ้ น ประดั บ
สถาปั ต ยกรรมในเมื อ งเชี ย งแสนอย่ า งแพร่ ห ลาย

ตีนจกลายโคมเชียงแสนทอด้วยเทคนิคการจก“ขึ้นฮูลงฮู” ซึ่ง
สันนิฐานว่าเป็นเทคนิคโบราณของการสร้างลวดลายผ้าแบบ
ชาวเชียงแสนโบราณก่อนเมืองแตก (ภาพตัวอย่างคือซิ่นตีนจก
เชียงแสนโบราณที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่างยุคที่ 1 กับยุคที่ 2
จากบ้านไหล่หินอ�ำเภอเกาะคาจังหวัดล�ำปาง)

นอกเหนื อ จากอิ ท ธิพ ลของวัฒ นธรรมภายนอกก็ ยั งมี
วัฒนธรรมที่เกิดจากการพัฒนาขึ้นเองภายในอาณาจักร
และมี บ ทบาทมากเช่ น กั น อาทิ เช่ น ลายกากบาทบน
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณซึ่งสามารถพบเห็นได้โดยทั่วไป
ของผ้าซิ่นแบบโบราณในช่วงระยะแรกอีกด้วย
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องค์ประกอบของผ้าซิ่นเชียงแบบแสนโบราณ...

ซิ่นไทลื้อยุคต้นมีอายุเวลาร่วมรุ่นกับซิ่นเชียงแสนโบราณมี
สองลักษณะคือแบบลวดลายตลอดทั้งผืนและแบบลวดลาย
ขวางล�ำตัวที่เป็นจังหวะสม�่ำเสมอกัน

ลื้อเชียงแสน...ลื้อยุคต้น
ค�ำว่าลื้อเชียงแสนอาจเป็นศัพท์ที่ไม่คุ้นชินส�ำหรับ
ท่านผู้อ่านซึ่งค�ำว่า “ลื้อเชียงแสน” หรือ “ลื้อยุคต้น”
หมายถึงกลุ่มชาติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒนาการร่วม
สมั ยกับ ชาวเชี ยงแสนตั้งแต่สมัยก่อนเมืองแตก และ
หลั ง จากเมื อ งแตกเรื่ อ ยมาโดยมี ค วามใกล้ ชิ ด ของ
ถิ่ น ที่ อ ยู ่ อ าศั ย และบางพื้ น ที่ ก็ อ ยู ่ ร ่ ว มกั บ ชุ ม ชนชาว
ไทยวนเชี ย งแสน เช่ น ในจั ง หวั ด น่ า นโดยชาวไทลื้ อ
กลุ ่ ม นี้ มี บ ทบาทส�ำคั ญ อย่างยิ่งในการส่งอิทธิพลของ
วัฒนธรรมการทอผ้าให้ชาวไทยวนเชียงแสนโดยตรง
ซึ่งหากน�ำผ้าซิ่นไทลื้อยุคต้นมาเปรียบเทียบกับผ้าซิ่น
เชียงแสนแบบโบราณจะเห็นได้ว่ามีความคล้ายคลึงกัน
ของวรรณะสีวัสดุลวดลายบางประเภท หรือแม้กระทั่ง
เทคนิคการเย็บแบบสองตะเข็บ หรือสามตะเข็บโดยใน
ปัจจุบันหมู่บ้านชาวไทลื้อเชียงแสนตั้งกระจายอยู่ทั่วไป
ของจังหวัดน่านและอีกกลุ่มใหญ่คือ ที่บ้านนางัว แขวง
ไซยบุรี (ໄຊຍະບູລີ) ประเทศลาว

หากจะเปรียบเที่ยบผ้าซิ่น 1 ผืนสามารถกล่าวได้ว่า
เหมือนกับสรีระมนุษย์ 1 คนที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
เย็บต่อกันเป็นผ้าซิ่นหนึ่งผืนโดย 3 ส่วนดังกล่าวคือ ส่วน
หัวส่วนตัวและส่วนตีนหรือเชิงผ้าซิ่น โดยส่วนประกอบ
ทั้งสามส่วนมักจะแฝงไปด้วยวัตถุประสงค์การใช้งานลง
ไปนอกเหนือจากการออกแบบที่สวยงามตามทัศนธาตุ
กล่าวคือ...
หัวซิ่นเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของผ้าซิ่นซึ่งในการนุ่ง
ผ้าซิ่นส่วนนี้จะอยู่ในบริเวณเอวผู้สวมใส่ โดยหัวซิ่นแบบ
เชียงแสนโบราณจะใช้ผ้าฝ้ายมาเย็บต่อเป็นหัวซิ่นที่มี
สีสันแตกต่างกันออกไป เช่น ขาว แดง น�้ำตาล น�้ำเงิน
เขียว อาจจะมี 1 สี หรือ 2 แถบสีก็ได้ แต่ทว่าไม่พบ
เจอที่มี 3 แถบสีขึ้นไปในกรณีที่มี 2 แถบสี มักจะใช้
ผ้าฝ้ายสีขาวอยู่ด้ายบนสุด และส่วนด้านล่างจะเย็บต่อ
ด้วยผ้าฝ้ายสีแดง น�ำ้ ตาล หรือสีอนื่ ๆ ทัง้ นีส้ าเหตุทตี่ อ้ งใช้
ผ้าฝ้ายมาเย็บต่อเป็นหัวซิ่น เพราะจะช่วยให้ผา้ ซิ่นมีการ
ยึดเกาะของตะเข็บสันทบได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่
ให้ชายพกหลุดรุ่ยออกมาในระหว่างการสวมใส่ เหตุผล
อีกประการหนึ่งที่ส�ำคัญคือวัสดุที่ใช้ทอในส่วนของตัว
ซิ่นและตีนซิ่นแบบเชียงแสนโบราณจะนิยมใช้ไหมซึ่งมี
นำ�้ หนักค่อนข้างมาก ดังนัน้ ผ้าฝ้ายตรงส่วนหัวซิน่ จะเป็น
ตัวรับแรงหน่วงได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ตัวซิ่นเป็นลวดลายขวางล�ำตัวสลับสีกันเป็นริ้วๆ มี
จังหวะที่สม�่ำเสมอกันตลอดทั้งผืน อาจมีหนึ่งตะเข็บ
สองตะเข็บ หรือสามตะเข็บเย็บก็ได้ นิยมทอด้วยไหม
ล้วนหรือไหมแกมฝ้าย มีวรรณะสีพื้นคือสีแดง หรือ
สีเขียวในส่วนของแถบริ้วสีอาจมีการสร้างลวดลายเพิ่ม
ตรงกลางหรือคั่นระหว่างแถบริ้วสีด้วยเทคนิคการจก
การขิดการมัดก่าน (มัดหมี่) การเกาะล้วงการยกมุก
เส้นยืน โดยตัวซิ่นผืนหนึ่งๆ อาจมีการสร้างลวดลายครบ
ทั้ง 5 เทคนิค หรือไม่มีการสร้างลวดลายเลยก็ได้ จะคง
ไว้เฉพาะแถบลายริ้วของเส้นสีที่สลับกันไปมาเท่านั้น
ตีนซิ่นหรือเชิงผ้าซิ่นจะมีตะเข็บเดียวสร้างลวดลวด
ด้วยเทคนิคการจกด้วยฝ้ายหรือไหมสลับสีบนผ้าพื้นสี
แดง ล่างสุดของขอบผ้าจะมีเส้นสีเหลืองกว้างประมาณ
1-2 เซนติเมตร ทอดตัวตามแนวยาวของตีนซิ่นส�ำหรับ
การสร้างลวดลายจะใช้แม่ลายหลักเป็นรูปตัวหงส์ (สัตว์
ในอุดมคติ) ซึ่งนิยมจกด้วยด้ายสีด�ำและลายประกอบคือ
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หัว

ตัว

ตีน

ภาพแสดงลักษณะการนุ่งซิ่นของชาวเชียงแสนสันนิฐานว่าเป็นเป็นชาวเชียงแสนที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์เปรียบเทียบกับภาพแสดงองค์ประกอบของผ้าซิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ

ลวดลาย “หยูอี้” (如意) ที่ใช้ประปราย ซึ่งเห็นได้เด่น
ชัดที่สุดคือลวดลายที่เรียกว่า “หางสะเปา” โดยเป็นชุด
ลายที่อยู่ในต�ำแหน่งล่างสุดก่อนถึงท้องผ้าพื้นสีแดง โดย
ลวดลายดังกล่าวคือการน�ำเอาลายหยูอี้มาเรียงต่อกัน
เป็นแนวยาวในลักษณะกลับหัว แล้วเติมยอดให้มีความ
ยาวแหลม เพื่อเป็นการทิ้งท้ายชุดลายจก นอกจากนี้ยัง
ปรากฏและลวดลายพรรณพฤษาเลื้อยเป็นเถาว์ในแนว
ยาวมีชื่อเรียกต่างๆ กันตามแต่ละพื้นที่ เช่น “ลายสร้อย
ดอกหมาก” “ลายสร้อยกาบหมาก” หรือ “ลายคัว๊ ะดอก
เอือ้ ง” ในส่วนวัสดุทใี่ ช้ในการทอนิยมใช้เส้นไหมเป็นหลัก
และแกมด้วยเส้นฝ้ายเพือ่ ให้ตนี ซิน่ มีนำ�้ หนักมากพอทีจ่ ะ
ถ่วงน�้ำหนักตัวซิ่นลงด้านล่างให้ผืนผ้าเกิดความทิ้งตัว
น�ำมาซึ่งความงดงามและความคล่องตัวยามสวมใส่ใน
การท�ำกิจกรรมต่างๆ

โครงสร้างลวดลาย...
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณจะมีโครงสร้างลวดลายอยู่
ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือรูปแบบแรกเป็นลวดลายขวาง
ล�ำตัวที่สม�่ำเสมอกันตลอดทั้งผืน ซึ่งถือได้ว่าเป็นรูปแบบ
มาตรฐานที่นิยมกันโดยทั่วไปของชาวไทยวนเชียงแสน
และรูปแบบที่สองคือลวดลายขวางล�ำตัวที่ไม่สม�่ำเสมอ
กัน มีทั้งจังหวะดูซ�้ำๆ กันเป็นระเบียบปนกับจังหวะ
ที่ ไ ม่ เ ป็ น ระเบี ย บอยู ่ ใ นผื น เดี ย วกั น โดยผ้ า ซิ่ น แบบ
โครงสร้างไม่สม�่ำเสมอจะพบเจอได้น้อยมากของซิ่นกลุ่ม
เชียงแสนโบราณแต่ก็ถือเป็นหลักฐานชิ้นส�ำคัญในการ
อ้างอิงถึงการพัฒนารูปแบบมาเป็น “ซิ่นม่าน” (จังหวัด
น่าน) และ “ซิ่นต๋า” (จังหวัดราชบุรี) โดยผ้าซิ่นทั้งสอง
แบบที่ได้กล่าวมาจะเป็นผ้าซิ่นเชียงแสนในช่วงระยะ
ที่สองนั่นเอง
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ภาพเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้างลวดลายผ้าซิ่นแบบ
เชียงแสนโบราณด้านซ้าย-ผ้า
ซิ่นเชียงแสนโบราณโครงสร้าง
ลวดลายแบบสม�่ำเสมอ (รูปแบบ
ในเวียงน่าน) ด้านขวา-ผ้าซิ่น
เชียงแสนโบราณโครงสร้างไม่
สม�่ำเสมอ (แบบราชบุรี)

ภาพเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้างสีของซิ่นตีนจก
เชียงแสนโบราณ (ราชบุรี) กับ
ภาพวาดจิตรกรรมพระบฎ
เขียนสีฝุ่นจากกรุเจดีย์วัดดอก
เงินอ�ำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่

ศาสตร์แห่งสีสัน...
ซิ่นเชียงแสนโบราณมีการทอขึ้นด้วยเส้นใยย้อมสี
ที่ได้จากธรรมชาติ ได้แก่ ใบไม้ แก่นไม้ รากไม้ เมล็ด
สินแร่และจากสารคัดหลั่งที่ได้จากสัตว์ (ครั่ง) โดยโครง
สีจะเป็นแบบสีแบบเบญรงค์ที่ประกอบด้วยสีแดง เขียว
ด�ำ ขาว เหลือง และคราม (หรือฟ้า) ซึ่งโครงสีหลักมัก
จะเป็นสีแดงแล้วหยอดเหลืองขาวด�ำเขียว และคราม
ลงไปผสมกันจนเกิดเป็นลวดลายที่คมชัด และมีพลัง
หากสังเกตอย่างละเอียดถี่ถ้วนจะเห็นได้ว่าชุดสี่เหล่า
นี้ไม่ได้เกิดจากการนึกคิดเองแต่อย่างใดแต่เป็นกรอบ

ของจารี ต ที่ สื บทอดกั น มา อั น เป็ น เหตุ ผ ลที่ ท�ำให้ เรา
สามารถทราบได้ว่าผ้าซิ่นผืนนี้เป็นซิ่นแบบเชียงแสน
โบราณ แม้ว่าจะอยู่ต่างสถานที่ที่พบเจอก็ตาม และยังมี
ประเด็นความสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้โทนสีที่ใกล้เคียง
กันกับศิลปวัตถุรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีอายุเวลาไล่เลี่ยกัน คือ
ภาพจิตรกรรมพระบฎเขียนสีฝนุ่ ทีข่ ดุ ค้นเจอจากกรุเจดีย์
วัดดอกเงิน อ�ำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปัจจุบัน
พื้นที่บริเวณดังกล่าวได้กลายเป็นเมืองบาดาลจมอยู่ใต้
ผืนน�้ำของเขื่อนภูมิพล
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ภาพเปรียบเทียบลวดลายหงส์ด�ำ
บนตีนจกเชียงแสนโบราณบ้าน
หล่ายน่านอ�ำเภอเวียงสาจังหวัด
น่านกับลวดลายหงส์ปูนปั้น
ประดับยอดเรือนซุ้มโขงวัดพระ
ธาตุล�ำปางหลวงจังหวัดล�ำปาง

เมืองแตก) ของพื้นที่ต่างๆ โดยไล่ตามล�ำดับความเก่า
แก่ของผ้าซิ่นที่มีอายุเวลามากที่สุดไปหาผ้าซิ่นที่มีอายุ
หากผู้อ่านได้อ่านมาถึงความตอนนี้จะมีข้อสงสัย เวลาน้อยที่สุด แต่อย่างไรก็ตามซิ่นเชียงแสนโบราณทุก
ว่า “หงส์ด�ำ” คืออะไร? แท้ที่จริงแล้วลายหงส์ด�ำคือ พื้นที่ที่จะกล่าวดังต่อไปนี้จะอยู่ในรูปแบบผ้าซิ่นแบบ
ลวดลายทีเ่ ป็นเอกลักษณ์เฉพาะของซิน่ เชียงแสนโบราณ เชียงแสนโบราณทั้งหมด เพียงแต่อาจมีระยะเวลาของ
โดยเป็นลวดลายที่พบเจอได้บ่อยครั้งทั้งในผ้าซิ่นแบบ การทอขึ้นที่เหลื่อมกันไปบ้างตามแต่ความพร้อมหรือ
เชียงแสนโบราณ ผ้าซิ่นแบบเชียงแสนยุคที่สองเรื่อยมา ปัจจัยแวดล้อมหลังการตั้งถิ่นฐานใหม่ อาทิเช่น ความ
จนถึงผ้าซิ่นของชาวไทยวนในสมัยราชกาลที่ 5 ลงมา พร้อมของสภาพจิตใจหรือความพร้อมในเรื่องการจัดหา
ซึ่งลวดลายดังกล่าวจะเป็นรูปร่างของตัวหงส์แบบสอง วัสดุ-อุปกรณ์เป็นต้น
มิติ หันหน้าเข้าหากัน และมักจะเป็นสีด�ำ จึงเป็นที่มา
ของชื่อลายว่า “หงส์ด�ำ” หรือ “เชียงแสนหงส์ด�ำ” โดย สระบุรี...
รูปแบบลวดลายของตัวหงส์ดังกล่าวผู้เขียนสันนิฐานว่า
สถานที่ แ รกที่ ผู ้ เ ขี ย นตั้ ง สมมุ ติ ฐ านว่ า เป็ น ซิ่ น
ได้รับอิทธิพลมาจากลวดลายปูนปั้นประดับบนเรือนซุ้ม เชียงแสนโบราณที่เก่าแก่ที่สุด เพราะได้ปรากฏลวดลาย
อันเป็นที่นิยมใช้ประดับกันอย่างแพร่หลายทั่วล้านนา บนตัวผ้าซิ่นที่สามารถอ้างอิงกับลวดลายปูนปั้นประดับ
ซึ่งในพื้นที่ล้านนาจะเรียกว่า “ซุ้มโขง” โดยลวดลายดัง โบราณสถานที่เจดีย์วัดป่าสัก อ�ำเภอเชียงแสน จังหวัด
กล่าวเป็นศิลปะที่ส่งต่อมาจากลวดลายประดับบนซุ้มโต เชียงราย โดยการรับเอาอิทธิพลของลวดลายมาจาก
รณะของศิลปะแบบลังกา โดยได้มีการน�ำเข้ามาผ่านการ อาณาจักรหริภุญไชยนั่นก็คือลาย “ดอกซีกดอกซ้อน”
เผยแพร่พุทธศาสนายังอาณาจักรสุโขทัย และส่งต่อให้ และที่น่าสนใจอีกประการหนึ่งคือพบลวดลาย “หยูอี้”
ทางล้านนาอีกครัง้ หนึง่ อีกทัง้ ถือได้วา่ เป็นลวดลายนีเ้ ป็น (如意) บนตัวผ้าซิ่นซึ่งลวดลายดังกล่าวเป็นลายมงคล
ลวดลายที่เก่าแก่ด่ังเดิมคล้ายคลึงกับลายโคมหรือลาย จีน อันเป็นที่นิยมมาตั้งแต่สมัยราชวงค์ถังและนิยมกัน
กากบาทที่ปรากฏอยู่บนตัวผ้าซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ อย่างแพร่หลายในสมัยราชวงค์หมิงและสมัยราชวงค์

หงส์ด�ำลวดลายปริศนา...

ซิ่นเชียงแสนโบราณในหลากพื้นที่...
มาถึงบทนี้ผู้เขียนจะพาทุกท่านไปสัมผัสสุนทรียะ
ความงามของผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณในระยะแรก (หลัง

ชิง โดยถือว่าเป็นลวดลายที่ล้านนาเองก็นิยมใช้กันอย่าง
แพร่หลายอาทิเช่น ลวดลายปูนปั้นประดับเสาขอมปาก
แลที่ซุ้มประตูโขง หรือลวดลายสลักดุนแผ่นทองจังโกหุ้ม
พระธาตุล�ำปางหลวง เป็นต้น อีกประการหนึ่งที่สามารถ
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ภาพเปรียบเทียบลวดลายบนตัวผ้าซิ่นกับศิลปวัตถุด้านซ้าย-ซิ่นเชียงแสนโบราณแบบราชบุรีด้านขวาบน-ถาดทองค�ำลายหยูอี้สมัยราชวงค์หยวน
ด้านล่างขวา-ลายดอกซีกดอกซ้อนของปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่าสักอ�ำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรายซึ่งคาดว่าลายดอกซีกดอกซ้อนนอกจากจะใช้
เป็นลายของตัวซิ่นก็ยังใช้เป็นโครงสร้างหลักของลวดลายตีนจกอีกด้วย

สั ง เกตเห็ น ได้ ชั ด เจนในกลิ่ น อายของอิ ท ธิ พ ลจี น คื อ
การใช้วรรณะสีแดงเป็นสีหลักแล้วจกลวดลายเป็นสีทอง
ด้วยเส้นไหมค�ำท�ำมาจากเส้นโลหะพันแกนด้ายลินิน
โดยสีดังกล่าวคือสีที่เป็นความนิยมของจีนตอนใต้กล่าว
คือเป็นสีแห่งความมั่งคั่งทั้งสีแดงและสีทองนั่นเอง
รูปแบบที่เรียบง่ายของสัดส่วนที่เป็นระเบียบและ
ลวดลายที่ออกแบบมาอย่างพอดี ไม่ถี่ หรือห่างจนเกิน
ไป ท�ำให้ทราบถึงสุนทรียะทางเชิงช่างทีอ่ อกมาจากจิตใจ
ของผูท้ อจนสามารถอนุมานได้ถงึ รูปแบบผ้าซิน่ เชียงแสน
โบราณยุ ค ก่ อ นที่ เ มื อ งเชี ย งแสนจะแตกได้ ว ่ า คงมี
รูปแบบที่ไม่แตกต่างจากผ้าซิ่นกลุ่มนี้มากนัก หรือบาง
ครั้งอาจมีรูปแบบเดียวกันเลยก็เป็นได้ เพราะผ้าซิ่น
กลุ่มดังกล่าวแทบไม่ปรากฏการผสมผสานจากอิทธิพล
ของกลุ ่ ม ชนอื่ น ๆ ในภายหลั ง การอพยพแต่ ยั ง คงรู ป
แบบของผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณแบบรัฐจารีตไว้อย่าง
สมบูรณ์แบบ

เผาไปพร้อมกับผู้เป็นเจ้าของในวาระสุดท้ายของชีวิต
อีกปัจจัยส�ำคัญคือพอหมดความนิยมลงในยุคสมัยหลัง
ผ้าซิน่ แบบเก่าก็ไม่แตกต่างไปจากผ้าผืนเก่าทีใ่ ช้แล้ว การ
เข้ามาแทนทีข่ องผ้าสมัยนิยมจึงเป็นตัวแปรส�ำคัญทีท่ �ำให้
ผ้าโบราณถูกลืมเลือนและหายไปในที่สุด
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณที่พบมีลักษณะลวดลายของ
ตีนจกที่ใกล้เคียงกับลวดลายของตีนจกแบบสระบุรีด้วย
เหตุ นี้ จึ ง พอสั น นิ ษ ฐานได้ ว ่ า ซิ่ น เชี ย งแสนโบราณของ
แพร่น่าจะมีอายุเวลาในการทอขึ้นหลังจากแบบสระบุรี
ไม่ น านมากนั ก แต่ อ ย่ า งไรก็ ต ามลวดลายในส่ ว นตั ว
ของผ้าซิ่นได้มีการตัดทอนลงให้เป็นลวดลายแบบง่ายๆ
โดยเป็นแถบริ้วสลับสีตรงกลางลายริ้วมีลวดลายจาก
เทคนิคการขิดด้วยด้ายสีเหลืองทอสลับกับท้องผ้าพื้น
สีเขียวล้วนเป็นชุดลายซ�้ำกันตลอดทั้งตัวซิ่น อีกทั้งยัง
ปรากฏการน�ำผ้าตัวซิน่ อีกลวดลายทีม่ คี วามแตกต่างจาก
ลวดลายของตัวซิน่ หลักมาเย็บต่อนัน่ คือลาย “โคม” โดย
ทอด้วยเทคนิคการมัดก่าน (มัดหมี่) ซึ่งหากสังเกตอย่าง
แพร่…
ละเอียดจะเห็นว่าลวดลายโคมแท้จริงแล้วคือลวดลาย
ในการศึกษารูปแบบผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณที่อยู่ใน ดอกซีกดอกซ้อนที่เปลี่ยนจากเทคนิคการจกมาเป็นการ
เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ถือเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างมาก มัดก่าน และด้วยลักษณะข้อจ�ำกัดของเทคนิคมัดก่าน
เพราะหลักฐานที่หลงเหลือมาจากในอดีตแทบไม่มีหลง ลวดลายที่ได้ออกมาจึงไม่คมชัดเท่ากับเทคนิคการจก
เหลืออยู่เลย ทั้งนี้อาจสูญหายไปตามกาลเวลาหรือถูก หรือการขิดนั่นเอง
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ภาพด้านซ้าย-ซิ่นเชียงแสนโบราณแบบแพร่ภาพด้านขวา-การเปรียบเทียบระหว่างตีนจกเชียงแสนแบบ
สระบุรีทางด้านบนและตีนจกเชียงแสนแบบแพร่ทางด้านล่างซึ่งมีลวดลายที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่างมาก

ราชบุรี...

ชาวเชียงแสนกลุม่ ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ของการอพยพได้ไปตัง้
ถิ่นฐานอยู่ที่จังหวัดราชบุรีซึ่งการแกะกลุ่มกันขนาดใหญ่
เป็นปัจจัยที่ดี ทั้งนี้เพราะจะสามารถรักษาวัฒนธรรม
การทอผ้าของกลุ่มชนเอาไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตามผ้าซิ่น
ยังคงมีการพัฒนาไปตามยุคสมัยและอิทธิพลจากสภาพ
แวดล้อมใกล้เคียงเช่นกัน ซึ่งผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณของ
จังหวัดราชบุรยี งั คงไว้ซงึ่ เทคนิคดัง้ เดิมนัน่ คือการมัดก่าน
หรือการมัดหมี่อันเป็นเทคนิคการสร้างลวดลายแบบเก่า
แก่ของชาวเชียงแสนโบราณที่ตกทอดมาจากต้นตระกูล
คือ “ลั๊วะ” รูปแบบซิ่นเชียงแสนของกลุ่มนี้จะปรากฏทั้ง
แบบโครงสร้างที่สม�่ำเสมอกัน ซึ่งเป็นแบบมาตรฐานที่มี
ความนิยมใช้กันอย่างแพร่หลายและซิ่นแบบโครงสร้าง
ที่ไม่สม�่ำเสมอกันซึ่งหาได้น้อยมากในกลุ่มซิ่นเชียงแสน
โบราณดังนี้
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณแบบที่มีโครงสร้างสม�่ำเสมอ
กัน เป็นผ้าทีม่ กี ารเย็บสองตะเข็บหรือสามตะเข็บต่อด้วย
ตีนจกที่ใช้ด้ายหลากสีบนพื้นสีแดงล้วนตัวซิ่นเป็นริ้ว
ลวดลายขวางที่เกิดจากการสลับสีเส้นด้ายและมีการขิด
หรือการจกเป็นลวดลายเล็กๆ แทรกอยู่สลับกับลวดลาย
ที่มาจากเทคนิคการมัดก่านเป็นลาย “ขอ” หรือลาย

“โคม” หรือลาย “งูห้อยซ้าว” (ลายคลื่น) โดยใช้วรรณะ
สีของตัวผ้าซิน่ เป็นสีแดง และสีเขียวในสัดส่วนทีใ่ กล้เคียง
กัน เชื่อมทั้งสองสีนี้ด้วยสีเหลืองและสีขาวจึงท�ำให้องค์
รวมของผ้าซิ่นดูสว่างไม่มืดทึบ ส�ำหรับตีนจกที่น�ำมาต่อ
เป็นตีนซิน่ จะมีลวดลายทีพ่ ฒ
ั นาให้มคี วามแน่นและมีราย
ละเอียดของลวดลายเพิม่ มากขึน้ จากเดิม แต่กย็ งั คงไว้ซงึ่
การใช้สีมาตรฐานแบบเชียงแสนโบราณ
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณที่มีโครงสร้างไม่สม�่ำเสมอ
กัน ถือเป็นหลักฐานที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก เพราะพบ
เจอซิ่นรูปแบบดังกล่าวได้น้อยมาก โดยปรากฏเพียงสอง
แห่งเท่านั้นคือราชบุรี และที่อ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน
อย่างไรก็ตามซิน่ เชียงแสนโบราณรูปแบบดังทีไ่ ด้กล่าวมา
ของราชบุรีจะพัฒนามาเป็น “ซิ่นต๋า” และของอ�ำเภอ
นาหมื่น จะพัฒนามาเป็น “ซิ่นม่าน” ในระยะที่ 2 ของ
ผ้าซิ่นแบบเชียงแสน
ในรายละเอียดของผ้าซิ่นรูปแบบนี้มักนิยมทอด้วย
ลวดลายที่มีขนาดใหญ่ดูแปลกตาและมีสามตะเข็บเสมอ
ซึ่งทอด้วยหลากเทคนิคผสมผสานกันในผ้าซิ่นผืนเดียว
แสดงให้เห็นถึงทักษะอันเป็นเลิศของช่างผูท้ อทีผ่ นวกกับ
ความสามารถทางความคิดผสมผสานลวดลายให้ลื่นไหล
ไปตามโครงสร้างแบบไม่สม�ำ่ เสมอโดยมีความแตกต่างใน
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ภาพเปรียบเทียบลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณแบบท่าวังผาด้านซ้าย-ซิ่นแบบโครงสร้างลวดลายสม�่ำเสมอกันต่อด้วยตีนจก
กลาง-ซิ่นแบบโครงสร้างลวดลายสม�่ำเสมอกันไม่ต่อตีนจกที่เรียกว่าซิ่นลื้อเชียงแสนด้านขวา-ภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัว
เป็นภาพกลุ่มสตรีนุ่งซิ่นที่มีลายกากบาทมีทั้งแบบต่อตีนจกและไม่ต่อตีนจก

กระบวนการทอผ้าซิ่นแบบโครงสร้างสม�่ำเสมอที่จะเป็น
ลักษณะของการท�ำซ�้ำๆ จึงถือว่าผ้าซิ่นโครงสร้างแบบ
ไม่สม�่ำเสมอคือสุดยอดของมรดกซิ่นเชียงแสนโบราณที่
บรรพบุรุษได้ทิ้งเอาไว้ให้

แถบแขวงไซยบุรีในประเทศลาว ทั้งนี้ผ้าซิ่นเชียงแสน
โบราณกลุ่มดังกล่าวมีจ�ำนวนน้อยมาก เนื่องจากเป็น
ซิ่ น เชี ย งแสนโบราณยุ ค เริ่ ม แรกของเมื อ งน่ า นซึ่ ง อาจ
สูญสลายไปตามกาลเวลา
ผ้าซิ่นกลุ่มนี้จะใช้วัสดุในการทอคือไหมแบบพื้น
น่าน...
บ้าน ที่มีเส้นใหญ่และหยาบ โดยทอเป็นซิ่นแบบสอง
นครน่านถือเป็นเมืองที่มีผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณที่ ตะเข็ บ หรื อ สามตะเข็ บ เย็ บ นิ ย มโครงสร้ า งลวดลาย
หลากหลายรูปแบบ ทั้งนี้เพราะเป็นเมืองแบบพหุสังคม แบบสม�่ำเสมอเป็นลวดลายริ้วขวางสลับกับท้องผ้าที่มี
ที่มีกลุ่มชนมากกว่าหนึ่งกลุ่มอยู่อาศัยร่วมกัน จึงเกิด ลวดลายที่เกิดจากการมัดก่านเส้นพุ่ง (มัดหมี่) เป็นรูป
การผสมผสานแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนรอบข้างจนเกิด หงส์คาบโคม หรือการจกด้ายสีต่างๆ เป็นรูปดอกจัน
เป็นซิ่นเชียงแสนโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่าน (ตาแหลว) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการปกป้องคุ้มครอง
ไปในที่สุดโดยสามารถจ�ำแนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ หรือลายกากบาท ซึ่งเป็นลวดลายดั้งเดิมของซิ่นแบบ
ดังนั้น
เชี ย งแสนโบราณสื บ มาในสมั ย ก่ อ นเมื อ งแตกอี ก ทั้ ง
รู ป แบบแรกคื อ แบบท่ า วั ง ผา (วั ด หนองบั ว ) ถื อ ยั ง ปรากฏหลั ก ฐานจากภาพวาดจิ ต รกรรมฝาผนั ง ที่
เป็นชุมชนเก่าแก่ของเมืองน่านก่อนการย้ายถิ่นฐานไป วัดหนองบัวเป็นกลุ่มสตรีนุ่งซิ่นเชียงแสนโบราณลาย
อยู่ที่อ�ำเภอภูเพียงในปัจจุบัน โดยกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ กากบาทแบบต่ อ ตี น จกและไม่ ต ่ อ ตี น จกแบบซิ่ น ลื้ อ
ในบริเวณพื้นที่นี้มีสองกลุ่มใหญ่นั่นคือชาวไทยวน และ เชียงแสน
ชาวไทลื้อ ซึ่งชาติพันธ์ุทั้งสองกลุ่มนี้มีความใกล้ชิดกัน
ส�ำหรับผ้าซิ่นรูปแบบดังกล่าวสามารถใช้ได้ทั้งชาว
มาตั้งแต่สมัยก่อนเมืองแตก โดยผ้าซิ่นรูปแบบเชียงแสน ไทลื้อและชาวไทยวน โดยมีข้อสังเกตคือหากต่อตีนซิ่น
โบราณของบริ เวณดั ง กล่ า วยั ง ปรากฎไปไกลจนถึ ง ด้วยผ้าพื้นสีครามและปรากฎแถบสีเหลืองบริเวณส่วน

ร่มพยอม 39

ภาพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณแบบราชบุรีด้านซ้าย-ซิ่นแบบโครงสร้างลวดลายสม�่ำเสมอกัน
ต่อด้วยตีนจกด้านขวา-ซิ่นแบบโครงสร้างลวดลายไม่สม�่ำเสมอกันทอรวดไม่มีตีนจก

ท้ายสุดของตัวซิ่นจะเป็นผ้าซิ่นของชาวไทลื้อเท่านั้น
ซึ่งจะเรียกว่า “ซิ่นลื้อเชียงแสน” แต่หากเป็นซิ่นที่มี
การต่อด้วยตีนจกสามารถเป็นได้ทั้งผ้าซิ่นของชาวไทย
วนและของชาวไทลื้อ กล่าวคืออาจมีก ารผสมผสาน
วัฒนธรรมกันทางเครือญาติ ตัวอย่างเช่น ครอบครัว
ชาวไทยวนได้ลูกสะไภ้เป็นชาวไทลื้อ และได้มีการแลก
เปลี่ยนเทคนิคทางเชิงช่างภายในครัวเรือนจนเกิดการ
ผสมผสานกันของตีนจกแบบไทยวน และตัวซิ่นแบบ
ไทลื้อ ทั้งนี้ผ้าซิ่นในรูปแบบนี้อาจจะเป็นได้มากกว่าผ้า
ที่สวมใส่คืออาจใช้ในพิธีกรรมส�ำคัญหรือใช้เป็นผ้ามรดก
(มูลมัง) ก็อาจเป็นได้
รูปแบบที่สองคือแบบในเวียง (ในเมือง) หลังจาก
ที่มีการอพยพย้ายถิ่นฐานจากเมืองปัว (อ�ำเภอปัว) มา
ตั้ ง เมื อ งหลวงแห่ ง ใหม่ ซึ่ ง ปั จ จุ บั น คื อ อ�ำเภอภู เ พี ย ง
ผ้าซิ่นกลุ่มนี้จึงได้ทอขึ้นใหม่ในระยะเวลาถัดจากจาก
ซิ่นเชียงแสนโบราณรูปแบบท่าวังผา (เมืองเก่า) โดย
รูปแบบยังคงมีความคล้ายคลึงกับซิ่นแบบท่าวังผาแต่
จะลดทอนลวดลายบางส่วนลงให้มีความเป็นแบบแผน
และเรี ย บร้ อ ยตามรสนิ ย มแบบชาวเวี ย ง ซึ่ ง จะนิ ย ม
สร้างลวดลายบนตัวซิ่นด้วยเทคนิคการจกเป็นลายเล็ก
ละเอียดและนิยมโครงสีที่ไม่ตัดกันมากจนกินไป
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณแบบในเวียงจะมีลักษณะ
เป็นผ้าซิ่นสองตะเข็บ หรือสามตะเข็บก็ได้ ลวดลายบน
ตัวซิ่นเป็นโครงสร้างแบบสม�่ำเสมอมีแถบลายริ้วจาก

การพุ่งเส้นด้ายสลับสีตรงกลางลายริ้วมีการขิดลายเล็ก
และคั่นด้วยส่วนที่เป็นท้องผ้าซึ่งจะมีการสร้างลวดลาย
ด้วยเทคนิคการจกด้ายสีต่างๆ เป็นลวดลายดอกลอย
ห่างๆโดยมีลักษณะเป็นทรงเรขาคณิตหรือลาย “โคม”
ด้วยเทคนิคแบบ “ขึ้นฮูลงฮู” (ขึ้น 1 รู ลง 1 รูของช่อง
ฟืม) ต่อด้วยตีนจกลายเชียงแสนหงส์ด�ำที่มีพื้นสีแดง
ล้วน ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณแบบในเวียงบางผืนได้รับ
เอาเทคนิคการทอผ้าจากราชส�ำนักสยามเข้ามาใช้ด้วย
เทคนิคการ “ถมเกสร” เป็นดอกลอยบางครั้งมีการใช้
ผ้าเข้มขาบมาเย็บต่อตรงตีนซิ่น เพื่อแสดงฐานะของผู้
สวมใส่อกี ทัง้ ยังมีการใช้วสั ดุมคี า่ ในการทออย่างฟุม่ เฟือย
เช่น ไหมค�ำที่ต้องน�ำเข้ามาจากประเทศอินเดีย ดังนั้น
จะเห็นได้วา่ ผ้าซิน่ เชียงแสนโบราณรูปแบบนีจ้ ะใช้เฉพาะ
ส�ำหรับรสนิยมแบบชนชั้นสูงหรือชาวในเวียงเท่านั้น
รูปแบบที่สามแบบนาหมื่นเวียงสานาน้อย ผ้าซิ่น
เชียงแสนโบราณกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทอขึ้นภายหลังจาก
สองแบบแรกที่ได้กล่าวมาในข้างต้น ซึ่งถือว่าเป็นกลุ่ม
ที่มีความพิเศษเพราะมีการใช้เทคนิคการทอที่มีความ
หลากหลายเป็ น อย่ า งมาก โดยพื้ น ที่ ส ามอ�ำเภอใน
บริเวณดังกล่าวมีกลุ่มชนอาศัยอยู่ร่วมกันสามกลุ่มใหญ่
คือชาวไทยวนชาวไทพวน และชาวไทลื้อ ซึ่งเป็นสาเหตุ
ให้มีการผสมผสานแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการทอผ้ากัน
อย่างอิสระท�ำให้ซิ่นเชียงแสนโบราณกลุ่มนี้มีความวิจิตร
งดงามไปโดยปริยาย
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ภาพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณแบบในเวียงด้านซ้าย-ซิ่นแบบโครงสร้างสม�่ำเสมอ
ที่ต่อตีนจกและไม่ต่อตีนจกกลาง-เทคนิคการถมเกสรด้านขวา-แถบผ้าเข้มขาบ

ส�ำหรับซิ่นลื้อเชียงแสนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวจะ
มีลักษณะตัวซิ่นที่เย็บประกอบกันสองตะเข็บหรือสาม
ตะเข็บ ต่อด้วยผ้าฝ้ายสีครามเป็นเชิงผ้าซิ่นลวดลายบน
ตัวซิ่นเป็นโครงสร้างที่สม�่ำเสมอกัน มีชุดริ้วแถบสีคั่น
ด้วยลวดลายเรขาคณิตจากเทคนิคการเกาะล้วงด้วย
ด้ายสีสันต่างๆ ในส่วนแถบสีเหลืองด้านล่างสุดของ
ตัวผ้าซิ่นแต่เดิมจะเป็นแค่แถบสีเหลืองธรรมดา (แบบ
ท่าวังผา) แต่ส�ำหรับไทลื้อเชียงแสนในบริเวณนี้จะมีการ
เปลี่ยนแถบสีเหลืองดังกล่าว เป็นการขิดลวดลายด้วย
ด้ายสีเหลืองแทน
ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณแบบที่ต่อกับตีนจกมีการทอ
ตัวซิ่นด้วยหลายเทคนิค เช่น เกาะล้วง จก ขิด มัด ก่าน
(มัดหมี่) และปั่นไก อยู่ในลักษณะโครงสร้างที่สม�่ำเสมอ
กั น เย็ บ ต่ อ กั บ ตี น จกลายเชี ย งแสนหงส์ ด�ำที่ มี ก าร
ผูกลวดลายอย่างไม่ซับซ้อน โดยใช้วัสดุหลักในการทอ
เป็นไหมแบบพื้นบ้านและมีวัสดุอื่นๆ ผสมคือไหมจีน
ฝ้ า ยและเส้ น ไหมค�ำ ซึ่ ง วั ส ดุ เ หล่ า นี้ อ าจเกิ ด จากการ
แลกเปลี่ยนกับชุมชุนชาวไทกลุ่มอื่นๆ ที่อาศัยอยู่ร่วม
กันนั่นเอง
การทอซิ่ น ลวดลายพิ เ ศษรู ป แบบดั ง กล่ า วมี ทั้ ง
การน�ำมาสวมใส่จริงในวันพิเศษ เช่น ประเพณีงานบุญ
ส�ำคัญ วันกินแขกแต่งงาน หรือเป็นการทอขึน้ เพือ่ ใช้เป็น
ผ้ามรดก (มูลมัง) ให้ลูกหลานเก็บรักษาไว้เป็นสมบัติของ
วงศ์ตระกูลและบางผืนก็ทอขึ้นเพื่อส�ำหรับใช้ในพิธีกรรม

โดยตรง นั่นคือเป็นการทอขึ้นเฉพาะเพื่อใช้ในพิธีกรรม
เลี้ยงบรรพบุรุษ และนอกเหนือจากผ้าซิ่นยังมีข้าวของ
เครือ่ งใช้ในพิธกี รรมอืน่ ๆ อีกด้วย ได้แก่ ขันหมากมีดดาบ
น�้ำต้น (คนโท) หีบผ้า ซึ่งเครื่องของเล่านี้ล้วนแล้วแต่มี
ความพิเศษไม่ต่างไปจากผ้าซิ่นโดยมีวิธีการเก็บรักษา
แบบกระจายอยู ่ กั บบ้ า นลู ก หลานในวงศ์ ต ระกู ล ครั้ น
ถึงงานพิธีเขาเหล่านั้นต้องน�ำเครื่องของทั้งหมดมารวม
กันเพื่อประกอบพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษที่จะขาดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไม่ได้ และนั่นก็คือกุศโลบายที่บรรพบุรุษได้วางเอา
ไว้ เพื่อเป็นการบังคับให้ลูกหลานต้องเข้าร่วมพิธีกรรม
ส�ำคัญอย่างพร้อมหน้ากันนั่นเอง

ล�ำปาง...

อ�ำเภอเถินและอ�ำเภอเกาคาในปัจจุบันคือบริเวณที่
ชาวเชียงแสนได้ตงั้ ถิน่ ฐานอาศัยอยูห่ ลังการอพยพโดยผ้า
ซิ่นเชียงแสนโบราณที่ปรากฏอยู่ในบริเวณนี้มีรูปแบบที่
ค่อนข้างเรียบง่ายและมีความดิบของวัสดุค่อยข้างมาก
ซึ่งนิยมใช้วัสดุหลักในการทอคือไหมพันธ์ุพื้นบ้านเส้น
ใหญ่และหนา อีกทั้งยังมีกรรมวิธีการผลิตเส้นไหมที่ไม่
ปราณีตมากนัก โดยสังเกตได้จากเส้นไหมบางต�ำแหน่ง
ก็มขี นาดใหญ่หรือบางต�ำแหน่งก็มเี ส้นทีเ่ ล็กบางไปจนถึง
ปุ่มปมที่เกิดจากขี้ไหม (เปลือกของรังไหมที่อยู่ชั้นในสุด)
ซึ่งสามารถพบเห็นลักษณะดังกล่าวได้ทั่วไปของผ้าซิ่น
เชียงแสนโบราณของกลุ่มนี้

ร่มพยอม 41

ภาพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณแบบนาหมื่นเวียงสานาน้อยด้านซ้าย-ซิ่นลื้อเชียงแสนด้านขวา-ซิ่น
แบบโครงสร้างสม�่ำเสมอต่อด้วยตีนจกและภาพขยายเทคนิคการเกาะล้วงด้วยไหมสีต่างๆเป็นลวดลายเรขาคณิต

ภาพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสน
โบราณแบบล�ำปางด้านซ้าย-ซิ่นจก
ทั้งผืนลายคั๊วดอกเอื้องด้านขวา-ซิ่น
ตีนจกต่อตัวลายริ้วธรรมดา

ส�ำหรับความเรียบง่ายเกิดจากการตัดทอนลวดลาย
ให้มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนทั้งลวดลายของตัวผ้าซิ่นหรือ
ลวดลายของตี น จกรวมถึ ง กรรมวิ ธี ก ารทอที่ ล ดทอน
เทคนิคลงจนกลายเป็นซิ่นแบบตะเข็บเดียว กล่าวคือ
ลวดลายสลับริ้วสีขวางล�ำตัวเกิดจากเส้นด้ายในทางเส้น
ยืนและลวดลายจกเกิดทางเส้นพุ่ง ซึ่งแตกต่างจากซิ่น
โบราณที่ร่วมรุ่นกันของกลุ่มอื่นๆ ที่มักจะสร้างลวดลาย
ริ้วสลับสีทางเส้นพุ่งและจกหรือขิดลวดลายทางเส้นพุ่ง
ด้วยเช่นกัน

ลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน
สองรูปแบบคือ ซิ่นตีนจกที่ตัวเป็นลายจกและซิ่นตีนจก
ที่ตัวเป็นผ้าพื้นลายทางริ้วธรรมดา โดยผ้าซิ่นตีนจกที่ต่อ
กับตัวจกนิยมลวดลายที่มีลักษณะของเครือเถาว์พรรณ
พฤกษาเลื้อยทอดตัวในแนวยาว ซึ่งมีชื่อลายเรียกว่า
“สร้อยดอกหมาก” หรือ “คั๊วะดอกเอื้อง” ต่อกับตีนจก
ลายเชียงแสนหงส์ด�ำลายห่างๆ บนผ้าพื้นสีแดงล้วนหรือ
สีแดงสลับกับสีเขียวของเส้นยืน

42 ร่มพยอม

ภาพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบราณ แบบเชียงใหม่-ล�ำพูน (ซ้าย) - ซิ่นตีนจกตัวซิ่นมัดก่านลายโคมและลายงูห้อยซ้าวแบบเชียงใหม่
(กลาง) - ซิ่นตีนจกต่อตัวมัดก่านลายโคมแบบเชียงใหม่, (ขวา) - ซิ่นตีนจกต่อตัวขิดแบบล�ำพูน

เชียงใหม่-ล�ำพูน...

ซิ่นเชียงแสนโบราณของเชียงใหม่ปรากฏด้วยกัน
สองพื้นที่คือ อ�ำเภอฮอด และอ�ำเภอแม่แจ่ม ส่วนจังหวัด
ล�ำพูนพบที่อ�ำเภอลี้ โดยผ้าซิ่นกลุ่มนี้มีลักษณะพิเศษ
ร่วมกันคือ เป็นซิ่นแบบสองตะเข็บเย็บตัวซิ่นนิยมใช้
วรรณะสี เขี ย วเป็ น หลั ก และนิ ย มการสร้ า งลวดลาย
ด้วยเทคนิคการมัดก่านหรือคาดก่าน (มัดหมี่) เป็นลาย
“โคม” ซึ่งเป็นการมัดกั้นสี 3 สีคือ สีแดงสีเขียว และ
สีเหลืองส�ำหรับลาย “งูห้อยซ้าว” ที่มีลักษณะเหมือน
ลอนคลื่ น จะมั ด กั้ น สี ส องสี คื อ สี เขี ย ว และสี เ หลื อ ง
นอกจากเทคนิคการมัดก่านอันเป็นที่นิยมยังมีการสร้าง
ลวดลายบนตัวซิ่นด้วยเทคนิคการจก และการขิด เป็น
ลายเรขาคณิตขนาดเล็กแต่ก็ไม่ได้รับความนิยมมากนัก
ตีนซิน่ จกแบบอ�ำเภอลี้ จังหวัดล�ำพูน หรืออ�ำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ บางผืนมีลักษณะลวดลายคล้ายคลึงกับ
ตีนจกของผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณในกลุ่มล�ำปาง กล่าว
คือนิยมลายตีนจกลายเชียงแสนหงส์ด�ำที่ผูกลวดลาย
แบบห่างๆ จกด้วยเส้นไหมสลับสีบนผ้าพื้นสีแดง และ
สี เขี ย วสลั บ กั น ของเส้ น ยื น เป็ น ช่ ว งๆ โดยจะมี พื้ น ที่
สีแดงมากกว่าพื้นที่สีเขียวแต่ส�ำหรับตีนจกของอ�ำเภอ
ฮอดจังหวัดเชียงใหม่ ในบางผืนยังพบว่ามีการใช้เส้นยืน
ภาพขยายลักษณะการยืนเส้นยืนสองสีด้วยสีแดงและสีด�ำแบบเชียงใหม่
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ภาพเปรียบเทียบลวดลายบนตัวซิ่นเชียงแสนโบราณแบบอุตรดิตถ์ในด้านซ้ายกับลวดลายขิดสีเหลืองที่อยู่บริเวณส่วนล่าง
ตัวซิ่นลื้อเชียงแสนแบบนาหมื่นเวียงสานาน้อยซึ่งมีลักษณะที่ไกล้เคียงกันทั้งสีสันและโครงสร้างการผูกลวดลาย

เป็นสองห้องสี โดยการใช้ด้ายสีด�ำเป็นพื้นหลังของส่วน
ที่เป็นลวดลายจก และพื้นสีแดงส�ำหรับส่วนที่เป็นพื้นที่
ว่างไปจนสุดริมผ้า ทั้งนี้ลักษณะการใช้เส้นยืนสองสี
ดังกล่าวได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ของตีนจกในสมัย
รัชกาลที่ 5 ลงมา และเป็นที่นิยมอย่างแพร่หลายทั่วเขต
ล้านนาตอนบนซึ่งอาจเป็นไปได้ว่าในอดีตเมืองเชียงใหม่
ในฐานะทีเ่ ป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาย่อมมีการ
พัฒนาการที่รวดเร็วกว่าหัวเมืองอื่นๆ เนื่องด้วยปัจจัย
ในการเข้ามาของอิทธิพลภายนอกที่ส่งมายังเมืองหลวง
โดยตรง จากนั้นจึงส่งอิทธิผลให้กับเมืองลูกหลวงอื่นๆ
ต่อไป ด้วยเหตุผลนี้เองที่ท�ำให้ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณ
ของอ�ำเภอฮอดจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ มี ลั ก ษณะค่ อ นข้ า ง
แตกต่ า งจากผ้ า ซิ่ น เชี ย งแสนโบราณรู ป แบบดั้ ง เดิ ม
เพราะเกิดจากการพัฒนาที่รวดเร็วกว่าผ้าซิ่นเชียงแสน
โบราณร่วมรุ่นในกลุ่มอื่นๆ นั่นเอง

อุตรดิตถ์...

จังหวัดอุตรดิตถ์มชี าวเชียงแสนอาศัยอยูบ่ ริเวณสอง
ที่คืออ�ำเภอท่าปลา และอ�ำเภอลับแล โดยซิ่นเชียงแสน
โบราณยุคที่หนึ่งจะปรากฏที่อ�ำเภอท่าปลา ส่วนอ�ำเภอ

ภาพแสดงลักษณะของผ้าต้อยทอด้วยเทคนิคเกาะล้วงด้วยไหม
สีที่แตกต่างกันเป็นลายซิกแซกตลอดความยาวของผืนผ้า
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ลับแลไม่ปรากฏซิน่ เชียงแสนโบราณแบบยุคทีห่ นึง่ แต่จะ
พบซิ่นเชียงแสนโบราณแบบยุคที่สองเป็นต้นมา ส�ำหรับ
ซิน่ แบบอ�ำเภอท่าปลาจะเป็นซิน่ เชียงแสนโบราณทีม่ กี าร
ทอขึน้ ล่าช้ากว่าซิน่ เชียงแสนโบราณในยุคเดียวกัน อีกทัง้
มีรูปแบบที่คลี่คลายไปจากแบบจารีตค่อนข้างมาก เนื่อง
ด้วยอิทธิพลของชาวไทลาวและชาวไทพวนที่อาศัยอยู่
ร่วมชุมชนในบริเวณดังกล่าว อีกทั้งยังมีอาณาเขตติดต่อ
กับชุมชนไทลื้อของอ�ำเภอนาหมื่น จังหวัดน่าน ซึ่งมีการ
ส่งต่ออิทธิพลของรสนิยมในการใช้สี หรือรสนิยมของ
การผูกลวดลายที่ซับซ้อนตามความถนัดของกลุ่มไทลาว
ไทพวนและไทลื้อ
ซิ่ น เชี ย งแสนโบราณกลุ ่ ม นี้ จ ะใช้ ว รรณะสี ร ้ อ น
เป็นหลัก กล่าวคือใช้สีแดงเป็นผ้าพื้นแล้วสร้างลวดลาย
หลักด้วยด้ายสีเหลือง และสีขาว จนท�ำให้ผืนผ้าดูร้อน
แรงและมีความสว่างเป็นอย่างมาก ในส่วนของตีนจก
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ได้มีการพัฒนาลวดลายให้มีความแน่นละเอียด และ
มีขนาดพื้นที่ของลวดลายจกค่อนข้างกว้าง โดยบาง
ผื น มี ล วดลายจกเต็ ม ทั่ว ท้องผ้าจนแทบไม่เหลือพื้น ที่
ที่เป็นผ้าพื้นตามแบบอย่างของตีนจกเชียงแสนโบราณ
แบบจารีตนิยม
เอกลักษณ์ของผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณในกลุ่มนี้คือ
ลวดลายจกสีเหลืองขนาดใหญ่บนตัวผ้าซิ่นที่เป็นแนว
ขวางล�ำตัว มีลักษณะลวดลายคล้ายคลึงกับแถบลายขิด
สี เ หลื อ งที่ ป รากฏอยู ่ ด ้ า นล่ า งสุ ด ของตั ว ซิ่ น ไทลื้ อ
เชียงแสนแบบนาหมื่น เวียงสา นาน้อย ซึ่งลวดลาย
จกบนตัวซิ่นที่ได้กล่าวมาข้างต้นจะเรียกว่าลาย “ดอก
เคี๊ยะ” ที่แปลว่าดอกล�ำเจียก โดยตามธรรมชาติของ
ดอกล�ำเจียกจะเป็นเครือย้อยลงมามีกลีบแหลมสลับกัน
ซ้ายขวาคล้ายกับดอกของต้นหมาก ด้วยเหตุนี้ชื่อลาย
ดอกเคี๊ยะจึงไม่สัมพันธ์กับรูปแบบลวดลายที่ปรากฏบน
ตัวผ้าซิ่น แต่จะคล้ายคลึงกับลายเรขาคณิตที่พบบนตัว
ซิ่นของขาวไทลื้อเชียงแสนมากกว่าในส่วนค�ำว่า “ดอก
เคี๊ยะ” สามารถน�ำไปอ้างอิงได้กับซิ่นเชียงแสนโบราณ
กลุ่มล�ำปางที่มีลวดลายเป็นลายเครือเถาว์มีกลีบแหลม
สลับกันซ้ายและขวา จากเหตุผลดังกล่าวท�ำให้ทราบได้
ว่าลาย “ดอกเคี๊ยะ” แต่เดิมน่าจะเป็นลายเถาว์พฤกษา
เลื้อยอยู่บนตัวซิ่นซึ่งมีกลีบแหลม ต่อมาชาวชาวไทยวน
เชียงแสนที่อาศัยอยู่บริเวณอ�ำเภอท่าปลาได้ท�ำการทอ
ผ้าซิ่นขึ้นมาใหม่ โดยยังคงยึดถือโครงสร้างของผ้าซิ่น
ในแบบดั้งเดิมแต่ได้มีการเปลี่ยนแปลงลวดลายอันเป็น
อิทธิพลของชาวไทลื้อเชียงแสน ซึ่งยังคงเรียกขานตัวซิ่น
ที่มีลวดลายขวางล�ำตัวในลักษณะนี้ว่า “ซิ่นดอกเคี๊ยะ”

ผ้าต้อย...
นอกเหนื อ จากผ้ า ซิ่ น แบบเชี ย งแสนโบราณที่ ใช้
ส�ำหรับสตรีตามที่ผู้เขียนได้อธิบายไว้ในบทความตอน
บนยังมีผ้าโบราณอีกกลุ่มหนึ่งที่มีอายุเวลาร่วมรุ่นกับกับ
ซิ่นเชียงแสนโบราณแบบท่าวังผาและขึ้นไป นั่นคือผ้านุ่ง
ของฝ่ายชายซึ่งจะเรียกรวมๆว่า “ผ้าต้อย” โดยผ้ากลุ่มนี้
จะเป็นผ้าผืนใหญ่ และมีความยาวประมาณ 3 เมตรทอ
ด้วยไหมพื้นบ้านล้วน ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมชาติตาม
แบบอย่างโครงสีแบบเชียงแสนโบราณ ด้วยเทคนิคการ
เกาะล้วงทั้งผืน ทั้งนี้ผ้าดังกล่าวถือว่าเป็นผ้าหายากที่พบ

เจอได้ไม่มากนัก เพราะกลุ่มชนที่ใช้ผ้าดังกล่าวจะเป็น
ระดับชนชั้นปกครอง เช่น ต�ำแหน่งแสน หรือเจ้าหลวง
โดยมีหลักฐานการพบเจอศิลปวัตถุคือได้พบผ้าต้อยใน
ลักษณะนี้เจอพร้อมกับผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณของแพร่
ท�ำให้ทราบได้ว่าเป็นผ้าที่มาจากรุ่นเดียวกันและมีความ
ส�ำคัญมาก เนื่องจากมีการเก็บรักษาส่งต่อมาหลายรุ่น
จนถึงนปัจจุบัน

ความตอนท้าย...
บทความเรื่ อ ง “ซิ่ น เชี ย งแสน...ยอแสงแห่ ง
อารยธรรม” เป็นบทความเรื่องที่ 2 ที่ผู้เขียนได้มีโอกาส
เขียนลงในวรสารร่มพยอม ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือ
ต้ อ งการเผยแพร่ เ นื้ อ หาความรู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ผ้ า ซิ่ น
เชียงแสนโบราณให้แก่ผู้ที่สนใจโดยผู้เขียนได้เรียบเรียง
เนื้อหาและน�ำเสนอในรูปแบบบทความกึ่งวิชาการซึ่ง
มีการเชื่อมโยงการเปรียบเทียบการตั้งสมมุติฐานและ
การไขเหตุผล โดยผู้อ่านสามารถน�ำความรู้ไปต่อยอด
ทางความคิดแล้วน�ำไปพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรมต่อไป
การเขี ย นบทความจะสมบู ร ณ์ แ บบไม่ ไ ด้ ถ ้ า หาก
ขาดรูปภาพของศิลปวัตถุที่ใช้ในการประกอบบทความ
ซึ่ ง ผ้ า โบราณเหล่ า นี้ ส ่ ว นใหญ่ ล ้ ว นเป็ น สมบั ติ ส ่ ว นตั ว
ของเอกชน โดยผู้เขียนได้รับความอนุเคราะห์จากท่าน
ทัง้ หลายในการบันทึกภาพและการให้ขอ้ มูลประวัตคิ วาม
เป็นมาของผ้าในแต่ละผืน จึงขอขอบพระคุณทุกท่านทีไ่ ด้
อนุเคราะห์มาในกาลนี้
จากการศึกษาเรื่องซิ่นเชียงแสนเป็นอีกหนึ่งความ
ท้าทายของผู้เขียนเอง ทั้งนี้เพราะต้องอาศัยการเก็บ
ข้ อ มู ลและหลั ก ฐานที่ จ�ำเป็ น ต่ อ การศึก ษาเชิ งลึ ก ซึ่ ง
หลักฐานดังกล่าวได้หลงเหลือมาถึงยุคปัจจุบันน้อยมาก
ประกอบกับการศึกษาเรื่องสิ่งทอไม่มีหลักฐานยืนยันได้
ชัดเจนเหมือนการอ่านจารึกหรือการเปรียบเทียบพุทธ
ศิลป์โดยทั่วไป ดังนั้นความบางตอนอาจคลุมเครือไป
บ้างเปรียบเหมือนพระอาทิตย์ยอแสงในยามเช้าที่พอ
ท�ำให้เห็นทางแต่ก็ไม่ได้สว่างจ้าชัดแจ้งคล้ายกับสิ่งที่
บรรพบุรุษได้ทิ้งศิลปวัตถุชิ้นส�ำคัญเอาไว้ให้พวกเราซึ่ง
เราต้องมีหน้าที่ตามหาค�ำตอบ เพื่อรู้ว่าครั้งหนึ่งเขาเหล่า
นั้นคิดอะไรท�ำอะไรเพราะ “หากไม่มีพวกเขาก็ไม่มีพวก
เราในวันนี้”
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อาหารรั ก ษาโรค
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

บรรพบุ รุ ษ ของเราใช้ อ าหารเป็ น ยามานั บ พั น ปี
ส�ำหรับคนสมัยก่อนมีอาหารที่ต้องกินเพื่อรักษาสุขภาพ
และมีของแสลงที่ห้ามกินด้วย
สมัยที่การแพทย์ของเรายึดหลักแนวคิดเกี่ยวกับ
ธาตุ ดิน น�้ำ ลม ไฟ ผู้รักสุขภาพในสมัยนั้นจึงพิถีพิถัน
เป็นพิเศษ หากคนธาตุดนิ ไม่อยากป่วย จะต้องกินอาหาร
ประเภทหนึ่ง มีอาหารต้องห้ามอีกประเภทหนึ่ง คน
ธาตุน�้ำจะมีของกินของแสลงอีกแบบหนึ่ง ไม่เหมือนกัน
แต่หากป่วยแล้ว คนสมัยก่อนก็หันมาใช้อาหารเป็นยา
รักษาโรค ลองรักษาตัวเองก่อน ก่อนที่จะใช้สมุนไพร
ไปหาหมอเมือง หรือกระทั่งไปหาหมอฝรั่ง หรือแพทย์
แผนปั จ จุ บั น ตามล�ำดั บ ด้ ว ยวิ ธี นี้ ผู ้ ใ หญ่ ใ นบ้ า นที่ มี
ประสบการณ์มาก่อน สามารถดูแลลูกหลานคนในบ้าน
ได้ นับเป็นวัฒนธรรมล้านนา ที่สร้างความเหนียวแน่น
อบอุ่นในครอบครัว ในชุมชน
ลองนึกย้อนดูว่าสมัยก่อนแม่อุ๊ยป้ออุ๊ย ให้กิน
อาหารประเภทไหน เมื่อมีอาการป่วย แล้วน�ำภูมิปัญญา
นั้นกลับมาใช้ บางทีเราอาจจะไม่ต้องกินยาเคมีแผน
ปัจจุบันกระมังตามประสบการณ์การใช้อาหารเป็นยา
ของศูนย์ธรรมชาติบ�ำบัดบัลวีมีดังต่อไปนี้

โรคกระเพาะ
โรคเกี่ยวกับกระเพาะ ตั้งแต่โรคกระเพาะอักเสบ
แผลในกระเพาะ ไปจนถึงกรดไหลย้อน ล�ำไส้แปรปรวน
ซึ่งเป็นโรคสมัยใหม่ ทั้งหมดนี้มีอาการคล้ายคลึงกัน จน
คนโบราณเหมาว่าเป็นโรคกระเพาะล�ำไส้พิการหมด
กลุ่มอาการเหล่านี้ได้แก่ ปวดท้อง แสบท้อง เรอเปรี้ยว
หิวก็ปวด อิ่มก็ปวด ลมในท้องมาก แน่นท้อง
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวี

คนโบราณมีวิธีแก้ดังต่อไปนี้
1. กินกล้วยดิบตากแห้ง
วิธีท�ำคือ ตัดเอากล้วยน�้ำว้าดิบมาจากเครือสักหวี
หนึ่ง ปอกเอาเปลือกออกบ้าง แล้วหั่นเป็นแว่น อย่าให้
หนาเกินไป เอาใส่กระด้งตากแดดไว้จนแห้ง แล้วเก็บไว้
ให้เคี้ยวกินครั้งละ 2-3 แว่น ก่อนกินข้าววันละสาม
มื้อ และหากรู้สึกแสบท้อง กรดไหลย้อน ก็เอามาเคี้ยว
กินได้อีก
ภายใน 1 สัปดาห์ อาการจะทุเลาลง
หมายเหตุ คนโบราณว่ากล้วยดิบมีฤทธิ์ฝาดสมาน
แถมมี แ ป้ ง เอาไว้ ต ้ า นกรดในกระเพาะที่ ห ลั่ ง ออกมา
กล้วยดิบแห้งจึงใช้ได้ดีในกรณีโรคกระเพาะ
2. กินขมิ้นชัน
ขมิ้นเหลือง เอามาฝานแล้วตากแห้ง น�ำมาบดแล้ว
ปั้นกับน�้ำผึ้งเป็นลูกกลอน กินครั้งละเท่าปลายก้อย ก่อน
อาหาร
หมายเหตุ ขมิ้นใช้แก้อาการอักเสบในกระเพาะ
ล�ำไส้ได้ แถมมีฤทธิ์ขับลม จะท�ำให้สบายท้องได้
สังเกตบ้างไหมว่า อาหารพื้นเมืองทางเหนือที่เขา
ใส่ขมิ้นเข้าไปเป็นเครื่องปรุงมีมากมาย ตั้งแต่ไส้อั่ว แอ็บ
ปลา กระบอง แกงฮังเล กระทั่งใช้เป็นเครื่องต้มย�ำ ฯลฯ
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้ขมิ้นเข้าไปช่วยย่อยอหารที่อาจจะมีไข
มันมากเกินไป และใช้ดับคาวปลา
3. ดื่มน�้ำกะหล�่ำปลี
วิธีท�ำคือ เอากะหล�่ำปลีปลอดสารพิษมา ½ หัว คั้น
แยกกาก เอาแต่น�้ำมาดื่ม แต่อย่าให้นานกว่า 2 สัปดาห์
หากอยากอร่อยสามารถเติมแอปเปิ้ลไปคั้นด้วยกันสัก
1 ลูก
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รูปที่ 1 กล้วยดิบรักษาโรคกระเพาะ

รูปที่ 2 ผักฮ้วนหมู หรือกระทุงหมาบ้า
เอามาแกงได้ทั้งยอด ใบอ่อนและดอก

หมายเหตุ กะหล�่ำปลีมีกลูตาไทโอนเป็นสารต้าน
อนุ มู ล อิ ส ระฤทธิ์ แรง สามารถแก้ อ าการอั ก เสบของ
กระเพาะอาหารได้ดี เคยมีรายงานว่าคนดื่มน�้ำกะหล�่ำ
ปลีเป็นประจ�ำติดกันประมาณ 2 สัปดาห์ จะหายจากโรค
กระเพาะได้ อยากลองดูก็คงไม่เสียหาย เพราะปริมาณ
กะหล�่ำปลีสดขนาดนี้ไม่ได้รบกวนการท�ำงานของต่อม
ไทรอยด์แต่อย่างใด
อีกประการหนึ่งน�้ำแอปเปิ้ลเป็นด่างอ่อนๆ เหมาะ
ส�ำหรับโรคกระเพาะ เมื่อน�ำมาคั้นรวมกัน ก็จะรักษา
กระเพาะได้ดีขึ้น

2. กินดอกแค กินมะระขี้นก
ภาคกลางนิยมกินแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม แต่
บ้านเรานิยมเก็บดอกแคมาลวกกับน�้ำพริก แต่การกิน
ดอกแคแบบบ้านเราเพื่อรักษาไข้หัวลมนั้นจะไม่นิยม
เอาก้านเกสรสีเขียวๆ ทีม่ รี สขมออกส่วนมะระขีน้ กก็นยิ ม
เอามาลวกกินกับน�้ำพริกเช่นเดียวกัน
หมายเหตุ คนโบราณทางเหนืออาศัยความขมที่
หาได้ในบ้านมาใช้บรรเทาอาการตะครั่นตะครอที่เกิด
ขึ้นยามอากาศเปลี่ยน
3. สะเดากินกับย�ำถั่วแปบ
ต้นฤดูหนาวที่เรามักจะเป็นไข้หัวลม เป็นฤดูกาล
ของถั่วแปบพอดี คนโบราณนิยมเก็บมาย�ำแบบพื้นบ้าน
โดยนึ่งถั่วแปบก่อนแล้วหั่นบาง ต�ำพริกย่าง กระเทียม
กะปิ หอมแดง ถั่วเน่า จากนั้นเจียวกระเทียมหอมแดง
เตรียมไว้ ผัดน�ำ้ พริกข้างต้น ใส่ขา่ สับ หมูสบั ผัดพอหมูนมุ่
จึงใส่ถั่วแปบ น�้ำปลาร้า ผัดให้เข้ากันโรยหน้าด้วยผักชี
ต้นหอม กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว เท่านี้
ที่ขาดไม่ได้คือ สะเลียมหรือสะเดาแกล้ม เมนูนี้ก็แก้
ไข้หัวลมชะงัดนัก

ป้องกันและรักษาไข้หัวลม
เวลาอากาศเปลี่ยนแปลง จากฤดูร้อนเป็นฝน จาก
ฤดูฝนเป็นฤดหนาว ส่วนมากคนเรามักจะป่วย รู้สึก
ตะครั่นตะครอ ยิ่งช่วงไหนอากาศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหนาว
บางครั้งฝนตกท�ำให้อากาศเย็นลงรวดเร็ว ร่างกายปรับ
ตัวตามไม่ทน ประกอบกับเชื้อไวรัสในอากาศแพร่พันธุ์
อย่างรวดเร็ว คนโบราณล้านนานิยมใช้อาหารกินเพื่อ
ความสบายเนื้อสบายตัวในระยะนี้ ยกตัวอย่างเช่น
1. แกงผักฮ้วนหมู (กระทุงหมาบ้า)
วิธีท�ำคือ เก็บยอดฮ้วนหมูมาสักก�ำมือ แกงกับปลา
แห้ง ซึ่งเป็นแกงพื้นบ้านแบบล้านนา แล้วซดน�้ำแกงเข้า
ไปร้อนๆ ให้เหงื่อออก แค่นี้อาการร้อนรุ่มไม่สลายตัวก็
จะหายไปได้เอง
หมายเหตุ คนโบราณนิยมปลูกผักฮ้วนหมูไว้ใน
บ้าน เพื่อเก็บเอามาใช้ยามไม่สบาย ผักฮ้วนหมูมีรสขม
เย็น ใช้บรรเทาความร้อนในร่างกาย จึงสามารถกินแก้
ไข้หัวลมได้ชะงัดนัก

รูปที่ 3 สะเลียม (สะเดา)
นิยมกินกับย�ำถั่วแปบในต้นฤดูหนาว แก้ไข้หัวลม
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รูปที่ 4 แกงผักขี้หูดแก้ไข้หัวลม

รูปที่ 5 น�้ำพริกแดงคู่กันกับมะกอก

รูปที่ 6 (ซ้าย) มะขามป้อม
มีวิตามินซีมากที่สุด
รูปที่ 7 (ขวา) น�้ำบ่านะ
หรือน�้ำสมอไทย มีวิตามินซีสูงเช่นกัน

4. แกงผักขี้หูด
ผักขี้หูดเป็นผักหน้าหนาว มีรสเผ็ดนิดๆ ขมน้อยๆ
คนสมัยก่อนนิยมกินแกงผักขีห้ ดู ใส่ปลาแห้ง ซดนำ�้ ร้อนๆ
อาศัยความขมมาแก้ไข้หัวลมเช่นเดียวกัน

หมายเหตุ หอมแดงมี quercetin สารประกอบตัว
หนึ่งของวิตามินซี แพทย์แผนโบราณบอกว่า หอมแดงมี
พลังอุ่น ใช้ขับเหงื่อ แก้คัดจมก น�้ำมูกไหล เสมหะในคอ
โดยเฉพาะเด็กเล็ก
2. มะกอกกับน�้ำพริกแดง
โรคหวัด ไอ เจ็บคอ เสมหะมาก
หากมีอาการเจ็บคอ ไอ มีเสมหะในคอ คนโบราณ
เมื่อเป็นหวัด มีไข้ เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ คนโบราณก็ ล้านนาจะหามะกอกมาผ่าเอาเม็ดออก เอาน�้ำพริกแดง
มีอาหารส�ำหรับกินแก้เช่นเดียวกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ปริมาณสักปลายนิ้วใส่ลงไปพร้อมกับ น�้ำอ้อย เกลือ และ
ในสมัยก่อนคนล้านนานิยมสูบบุหรีข่ โี้ ย เวลาเป็นหวัดจึง ขิง ใช้อมแทนเมี่ยง ไปเรื่อย ๆ จนกว่าอาการจะทุเลาลง
หมายเหตุ มะกอกอุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ
มักจะท�ำให้เกิดเสมหะ และไอเรือ้ รัง ด้องอาศัยอาหารทีม่ ี
วิตามินซีสงู ๆ มากินเพิม่ ภูมติ า้ นทาน เช่น มะกอก มะขาม นับเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงมากชนิดหนึ่ง จึงใช้บรรเทา
ป้อม และยอดผักทีม่ รี สเปรีย้ วปนฝาด ส�ำหรับคนโบราณ อาการอักเสบของคอ แก้เสมหะ และใช้เพิ่มภูมิต้านทาน
ได้ดี
จึงมีรายการอาหารแก้เสมหะที่น่าสนใจดังต่อไปนี้
3. น�้ำมะขามป้อม
1. หอมแดง
มะขามป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีสูงสุด โบราณ
คนโบราณใช้หอมแดง 7 หัวมาบุบแล้วต้มน�้ำให้เด็ก
เล็กกิน เพื่อขับเหงื่อลดไข้ ทั้งยังท�ำให้โล่งจมูก แก้เสมหะ แนะน�ำให้กินมะขามป้อมวันละ 4 ลูก เพื่อรักษาอาการ
กลิ่นหอมแดงจะท�ำให้เด็กหายใจโล่ง ส�ำหรับเด็กทารก ไอเรือ้ รัง นับเป็นวิธเี พิม่ ภูมติ า้ นทานแบบหนึง่ สมัยนีก้ าร
ท�ำน�้ำมะขามป้อมดื่มน่าจะสะดวกและอร่อยกว่า
ผู้ใหญ่นิยมบุบหอมแดงปิดกระหม่อมไว้ด้วยซ�้ำไป
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รูปที่ 8
(ซ้าย) :
บ่านะเข้าเย็น (สมอไทย)
(ขวา) :
คั่วบ่านะใช้บ่ายเข้า (ท�ำข้าวสอดไส้)

วิธที �ำคือ เอามะขามป้อมมา 4 ลูก เฉาะเอาเม็ดออก
ใส่ในเครื่องปั่น เติมน�้ำ 1 ถ้วย ปั่นให้ละเอียดแล้วกรอง
เอากากออก เติมเกลือเล็กน้อย อย่าเติมน�ำ้ ตาล เพราะน�ำ้
ตาลหวานๆ จะยิ่งท�ำให้เสมหะเหนียว ออกยากมากขึ้น
หรือจะคั้นน�้ำบ่านะ (สมอไทย) กินด้วยวิธีเดียวกัน
ก็จะได้ผลอย่างเดียวกัน

กินเข้าบ่ล�ำ
อาการเบื่ออาหารมักจะพบในผู้สูงอายุและในเด็ก
การกินอาหารไม่ได้ ไม่เพียงพอจะท�ำให้ร่างกายอ่อนแอ
ลง คนล้านนามีวธิ กี ระตุน้ ความอยากอาหาร ยกตัวอย่าง
เช่น การใช้บ่านะหรือสมอไทย และกินยอดผักป่าที่มีสี
ส้มแดง มีรสเปรี้ยวมากระตุ้นความอยากอาหาร
1. คั่วบ่านะ
ปกติ คนล้านนานิยมกินสมอไทยสด ๆ กับน�้ำพริก
แดง หรือกินกับข้าวเย็น จนมีค�ำกล่าวที่รู้กันทั่วไปว่า
เวลาเรียกหาสมอไทย คนล้านนาจะกล่าวถึง “บ่านะ
เข้าเย็น” เสมอ
วิธีท�ำคั่วบ่านะคือ เอาบ่านะมาปอกเปลือก เฉาะ
เอาเม็ดออก และโขลกให้ละเอียด เอาน�้ำมันใส่กระทะ
ขึ้นตั้งไฟ เอาหมูสับลงผัดก่อน ตามด้วยบ่านะ ข่าโขลก
ละเอียด และเต้าเจี้ยวอย่างดี คั่วให้แห้ง แล้วตักขึ้นเก็บ
ไว้ “บ่ายเข้า” กินกับข้าวเหนียว รับรองว่าจะ “กินเข้า
ล�ำ”แน่นอน
หมายเหตุ เนื่องจาก สมอไทยอุดมด้วยวิตามินซี
และสารประกอบวิตามินซี เมื่อถูกความร้อนวิตามินซี

รูปที่ 9 ส้าผักแพะ หรือย�ำผักป่ารวมมิตรใครที่เคยกิน
แล้วจะบอกได้ว่าอร่อยจนกินข้าวได้มากขนาดไหน

อาจจะสลายตัวไป แต่สารประกอบวิตามินซียังคงเหลือ
อยู่ รสชาติเปรี้ยวและฝาดจะกระตุ้นความอยากอาหาร
เหมาะส�ำหรับคนที่ต้องการเพิ่มน�้ำหนัก
2. ส้าผักแพะ
ยามเข้ า หน้ า หนาว ผั ก ในป่ า ละเมาะออกยอด
ออกดอก คนโบราณจะเก็บมารวมๆ กัน มี ยอดผักขี้ติ้ว
(ยอดผักติ้ว) ยอดและดอกปู่ย่า ยอดเหมือด ดอกครั่ง
ยอดผักจ�้ำ ยอดมะม่วง ยอดดอกโศก เป็นต้นนอกจากนี้
ยังเก็บผักที่ปลูกตามบ้านมาผสมเป็นผักรวมมิตร มี ผัก
คาวตอง ผักชีฝรั่ง ผักกาดจ้อน หรือผักกาดต้นเล็ก และ
ลูกมะกอก เป็นต้น เอาทั้งหมดมาย�ำรวมกันกับน�้ำพริก
หนุม่ หรือนำ�้ พริกแดง ใส่เนือ้ ปลาเผา เท่านัน้ แหละ อร่อย
เจริญอาหารดีนัก
หมายเหตุ ยอดผั ก ป่ า เหล่ า นี้ จะมี ร สชาติ ฝ าด
มัน เปรี้ยว รวมกันแล้วท�ำให้เกิดรสชาติกลมกล่อม แถม
มีกลิ่นหอม คนโบราณกินแล้วหยุดไม่ได้ ท�ำให้กินข้าว
ได้มากขึ้น

50 ร่มพยอม
อนึ่งการกินแกงผักขี้เหล็กเป็นยาควรกินแบบแกง
พื้นบ้าน คือไม่ใส่กะทิ แต่ให้แกงกับน�้ำคั้นใบย่านางแทน
อาศัยความหวานของใบย่านางไปแก้ความขม กะทิจะ
ท�ำให้แกงผักขี้เหล็กค้างอยู่ในกระเพาะอาหารนานเกิน
ไป ท�ำให้รบกวนการย่อย และรบกวนการนอน มีผลทาง
ยาไม่ดีเท่ากับการแกงใส่ใบย่านาง
วิธีท�ำแกงขี้เหล็กมีดังนี้ ใบขี้เหล็กต้มแล้ว หนังหมู
ชะอม มะเขือพวง ปลาอินทรีย์เค็ม พริกแห้ง กระเทียม
หอมแดง ตะไคร้ น�้ำย่านางคั้นข้นๆ ปรุงรสด้วยเกลือ
หรือน�้ำปลา
รูปที่ 10 แกงขี้เหล็กแบบบ่าเก่า ใส่น�้ำคั้นใบย่านาง
แทนกะทิ แก้ท้องผูกและช่วยท�ำให้นอนหลับสบาย

ท้องเสีย

ท้องเสียคืออาการผิดปกติของทางเดินอาหาร เกิด
ได้หลายสาเหตุ ที่พบบ่อยได้แก่ อาหารเป็นพิษ ติดเชื้อ
ท้องผูก
ไวรัส ติดเชื้อบิดหรือแบคทีเรียอื่น หรือเกิดจากการแพ้
ท้องผูกเป็นอาการของโรคพระเพาะล�ำไส้ที่พบบ่อย อาหารบางอย่างก็ได้
คนโบราณมีวิธีรักษาอาการท้องเสียด้วยสมุนไพร
การใช้ยาระบายไม่ใช่ทางออก เนื่องจากยาระบายจะ
บีบรัดล�ำไส้เพื่อรีดเอาอุจจาระออกมา ท�ำให้ล�ำไส้บวม ที่มีรสฝาดที่หาได้ใกล้ตัวในบ้าน แล้วแต่ว่าจะหยิบฉวย
และเคลื่อนไหวล�ำบากมากกว่าเดิม ดังนั้นคนโบราณ อะไรได้ เช่น ใบชา ใบเมี่ยง ใบฝรั่ง มะตูม เปลือกผล
นิยมแก้ปัญหาท้องผูกด้วยอาหารที่มีสารเส้นใยสูง เพื่อ ทับทิม แก่นฝาง เปลือกผลมังคุด เปลือกต้นแคบ้าน
เปลือกสีเสียด หรือขมิ้นชันเป็นต้น
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคริดสีดวงทวารตามมา
ตัวอย่างที่คนโบราณใช้สมุนไพรแก้ท้องเสีย เช่น
กินกล้วยน�้ำว้าวันละ 1-2 ลูกในตอนเช้าเพื่อเพิ่ม
1. เอาใบชาแห้ง 2-3 หยิบมือ มาชงกับน�้ำเดือด
สารเส้นใย
กิ น มะละกอ เป็ น ประจ�ำ อาศั ย สารเส้ น ใยใน ชงแก่ๆ ดื่มไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหยุดถ่าย
2. ใช้ใบฝรั่งแก่ๆ 8 ใบ เอามาเคี้ยวให้ละเอียดแล้ว
มะละกอไปหล่อลื่นล�ำไส้
กินน�้ำมะขามเปียก อาศัยความเปรี้ยวของมะขาม ดื่มน�้ำตาม หรือจะต้มในน�้ำ 2 ถ้วย เคี่ยวให้เหลือ 1 ถ้วย
ท�ำให้ล�ำไส้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นจะได้ขับอุจจาระออกมา ก็ได้ วิธีหลังน่าจะเหมาะกว่าเพราะได้น�้ำทดแทนน�้ำที่
เสียไปกับการถ่ายอุจจาระ ถ้ายังไม่หยุดถ่าย ก็ไปเก็บใบ
ง่ายๆ
ฝรั่งมาอีก 8 ใบ ต้มแล้วดื่มไปเรื่อยๆ จนกว่าจะหยุดถ่าย
กินแกงผักขี้เหล็ก
3. เอามะตูมแห้งมา 3 ชิ้น ต้มกับน�้ำ 2 ถ้วย เคี่ยว
ผักขี้เหล็กมีสารเส้นใยสูง ช่วยในการระบาย ท�ำให้
ให้เหลือ 1 ถ้วย ดื่มไปจนหยุดถ่าย
ถ่ายสะดวก
4. เปลือกผลทับทิม ¼ ผลเอามาฝนละลายน�้ำข้นๆ
ประกอบกับมีสารแอนทราควิโนน ช่วยสงบประสาท
กินครั้งละ 1 ช้อนแกงจนกว่าจะหยุดถ่าย
และท�ำให้นอนหลับ
5. แก่นฝาง 4-6 ชิ้น ต้มน�้ำดื่มจนกว่าจะหาย
แต่ใบขี้เหล็กมีพิษเป็นเหตุให้เซลล์ตับอักเสบได้ จึง
6. เปลือกมังคุด 1 ส่วนต้มกับน�้ำ 10 ส่วน ดื่มจน
ต้องมีวิธีก�ำจัดพิษก่อนกินเป็นยา การต้มน�้ำทิ้ง แล้ว
ขย�ำให้สะเด็ดน�้ำหลายๆ ครั้ง จนกระทั่งคลายความขม หยุดถ่าย
7. เปลือกสีเสียด 1 ส่วนชงกับน�้ำ 10 ส่วน ดื่มครั้ง
ลง ก่อนน�ำมาปรุงอาหาร คือวิธีการเอาพิษทิ้งไปเสียบ้าง
ดังนั้นหากต้องการกินใบขี้เหล็กเป็นยาควรจะต้องต้มน�้ำ ละ 2 ช้อนโต๊ะ จนกว่าจะหาย
ทิ้งสัก 3 น�้ำทุกครั้งไป
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อาหารไม่ย่อย
ดูเหมือนว่าคนโบราณล้านนาจะให้ความส�ำคัญเรือ่ ง
ท้องอืดอาหารไม่ย่อยเป็นพิเศษ เวลามีอาหารที่ปรุง
จากเนื้อสัตว์ และอาหารที่มีไขมันสูง เราจะมีผักกินเป็น
กับแกล้มเสมอ เช่น เมื่อใดมีลาบหมู จะต้องมีผักกินกับ
ลาบอีกจานใหญ่ๆ
อาการท้องอืด อาหารไม่ย่อย แก้ได้ด้วยผักพื้นบ้าน
ที่มีรสร้อน กลิ่นหอมเพราะมีน�้ำมันหอมระเหย เช่น ขิง
กะเพรา พริกไทย ตะไคร้ กระชาย ทั้งหมดนี้อาจจะเอา
มาประกอบอาหาร หรือสมัยนี้ก็อาจจะน�ำมาต้มเป็นชา
สมุนไพรก็ได้
หรือสามารถใช้ผักพื้นบ้านแบบโบราณ ดังต่อไปนี้
1. ต�ำลึง ลวกจิ้มน�้ำพริก หรือแกงจืด จะช่วยย่อย
แป้งได้ดี
2. สับปะรด แกนสับปะรด มีเอนไซม์บรอมเมอเลน
ช่วยย่อยอาหารประเภทโปรตีน เอามาประกอบอาหาร
หรือคั้นน�้ำดื่มก็ได้
3. อาหารจานที่มีเนื้อสัตว์เป็นหลัก ให้กินแกล้ม
ผักเสมอ เช่น ผักชีฝรั่ง ใบคาวตอง ผักไผ่ ผักชี ต้นหอม
สะระแหน่ โหระพา ขมิ้นขาว ขิง ที่มีรสร้อน และช่วย
ขับลม
4. เวลากินอาหารจานมันๆ ให้ใส่ใบกะเพราและ
ขิงลงไป กะเพราช่วยย่อยไขมันได้ดี ขิงจะช่วยขับน�ำดี
ให้การซับไขมันในล�ำไส้สะดวกขึ้น ร่างกายจะย่อยไข
มันได้ง่ายกว่าเดิม

อาหารเพิ่มน�้ำนม
อาหารเพิ่มน�้ำนมของคนโบราณล้านนาก็เป็นเช่น
เดียวกับอาหารของคนไทยภาคอื่น นั่นคือใช้แกงเลียง
ที่ใส่พริกไทยมากๆ ไปเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกาย
และใช้แกงหัวปลีเป็นหลัก การที่แม่ขณะให้นมได้กินน�้ำ
จากน�้ำแกงเข้าไปมากๆ จะท�ำให้น�้ำนมมีปริมาณเพิ่มขึ้น
และดูเหมือนว่าแกงหัวปลีจะเป็นที่นิยมของคนล้านนา
มากกว่า เนื่องจากน�้ำแกงมีสีออกขาวข้นคล้ายน�้ำนม จึง
เชื่อกันว่าเมื่อแม่กินเข้าไป ก็จะมีน�้ำนมมากขึ้นเอง
แกงหัวปลี
คนทางเหนือนิยมกินแกงหัวปลีที่ได้มาจากหัวปลี
ของกล้วยป่ามากกว่ากล้วยน�้ำว้า เนื่องจากเวลาเอามา

รูปที่ 11 ปลีกล้วยป่าหัวปลีมีลักษณะป้อมและเกลี้ยง (ซ้าย)
แกงปลีกล้วยป่า (ขวา) เคล็ดลับอยู่ที่ต้องแกะหัวปลีใส่ลงไปในหม้อ
แกง ในขณะที่น�้ำก�ำลังเดือดจัด จึงจะได้น�้ำแกงออกสีขาวเป็นสีน�้ำนม

แกงแล้วเนื้อปลีนวลนุ่ม อร่อยกว่า แต่ถ้าไม่มีปลีกล้วย
ป่า ใช้ปลีกล้วยน�้ำว้าก็จะได้ผลเพิ่มน�้ำนมเช่นเดียวกัน
คนโบราณนิยมแกงหัวปลีใส่ปลาย่างหรือกระดูกหมู
เครือ่ งแกงใช้หอมแดง กระเทียม กะปิ ใส่พริกน้อยหรือไม่
ใส่พริกเลย เนื่องจากกลัวว่าทารกที่ดื่มนมแม่จะเผ็ด ใส่
ผักชะอม ใบชะพลู และมะเขือเทศ ปรุงรสด้วยน�้ำปลา
หรือเกลือ

สรุป
ในสมั ย โบราณ คนบ่ า เก่ า ยั ง ไม่ ไ ด้ รั บ ยาที่ เ ป็ น
สารเคมีสังเคราะห์มากนัก ไม่มีหมอแผนปัจจุบัน ไม่มี
โรงพยาบาล ป้ออุ๊ยแม่อุ๊ย ยังคงอยู่กับพืชในบ้านผัก
ริมรั้ว ปลูกข้าวสีข้าวใส่ยุ้งฉางกินเอง นับว่าใกล้ชิดกับ
ธรรมชาติมากกว่าคนในสมัยนี้
คนแต่ ก ่ อ นใช้ อ าหารเป็ น ยา ใช้ ส มุ น ไพรในบ้ า น
แก้ปัญหาสุขภาพ และพึ่งบริการ “หมอเมือง” ในยาม
เจ็บป่วย ซึ่งก็อาศัยสมุนไพรเป็นยารักษาโรคอีกเช่นกัน
สมัยนั้นการป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจึงย่อมดีกว่าปล่อยให้
โรครุมเร้า ดูเหมือนว่าทุกบ้านจะมีความรู้เรื่อง ...ป่วย
แบบไหนต้องกินอะไร โดยถือหลักว่า มีอาการไม่สบาย
เพี ย งเล็ ก น้ อ ยหากได้ รั บ การแก้ ไขทั น ท่ ว งที โ ดยครั ว
ในบ้ า น สุ ข ภาพดี ก็ ก ลั บ คื น มาด้ ว ยวิ ธี นี้ จะว่ า ไปคน
โบราณดูแลสุขภาพได้ดีกว่าคนสมัยนี้มากมายนัก
หากอยากจะใช้อาหารรักษาโรค ลองรื้อฟื้นความ
ทรงจ�ำดูว่าสมัยก่อนหากป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยป่วย เขากินอะไร
กันแล้วกินตาม น่าจะดีกว่าอะไรๆ ก็หยิบยาเคมีเข้าปาก
ไว้ก่อนเป็นไหนๆ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต
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แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธ์ุ

เรือนเครื่องผูก

โครงสร้างส่วนของหลังคาเรือนเครื่องผูก
ที่ใช้วิธีเจาะ บาก และยึดหลังคาตองตึงด้วยการมัดตอก

ฝาเรือนที่ท�ำมาจากไม้ไผ่สับ แล้วน�ำมาสานขัดกัน

เรือนล้านนาเป็นเรือนไม้ยกพืน้ สูง มีขนาดเล็กใหญ่ขนึ้ อยูก่ บั
ฐานะ และจ�ำนวนสมาชิกในครอบครัว ตัวเรือนหันหน้าจัว่ ไปทาง
แกนทิศเหนือหรือใต้ เพื่อป้องกันลมเข้าสู่เรือน ส่วนเรือนนอน
อยู่ทางทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดเข้ามาในเรือนนอนทุกเช้า
รูปแบบเรือนล้านนามีหลายแบบ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ช่วง
เวลา กลุ่มชาติพันธุ์ โดยในวารสารร่มพยอมฉบับนี้ จะน�ำเสนอ
เรือนล้านนาแบบดั้งเดิม คือ
1. เรือนเครื่องผูก เป็นเรือนที่สร้างขึ้นด้วยไม้ไผ่ ตัวเรือน
ขนาดเล็ก ดังจะเห็นรูปแบบของเรือนเครื่องผูกนี้ได้ตามภาพ
จิตรกรรมฝาผนังของล้านนา มีรูปแบบเป็นเรือนจั่วเดียวยกพื้น
สูง ในอดีตเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนของชาวบ้านทั่วไป ที่สร้าง
ขึ้นกันเองโดยการตัดไม้ไผ่มาประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้างของ
เรือน แล้วใช้ตอกหรือเส้นหวายยึดให้ตดิ กัน อาจมีการใช้เสาเรือน
ด้วยไม้จริงบ้าง แต่โดยรวมแล้วองค์ประกอบของเรือนส่วนใหญ่
จะท�ำมาจากไม้ไผ่ เช่น โครงสร้างหลังคา ฝาและพื้นเรือนที่ท�ำ
มาจากไม่สับฟาก นอกจากนั้นเรือนเครื่องผูกยังเหมาะส�ำหรับ
คู่แต่งงานที่ก�ำลังเริ่มสร้างครอบครัวใหม่ มักสร้างเป็นเรือน
เครื่องผูกแบบชั่วคราวก่อนที่จะเก็บเงินและไม้จริงได้พอเพียง
ส�ำหรับขยายเรือนต่อไป
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เรือนไม้จริง

2. เรือนไม้จริง เป็นเรือนทีส่ ร้างขึน้ จากไม้เนือ้ แข็ง
ทั้งหมด ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้สักเพราะหาได้ง่าย มีอายุ
การใช้งานนาน อีกทั้งเนื้อไม้ไม่แข็งมากนัก ขนาดของ
เรือนขึ้นอยู่กับฐานะของเจ้าของเรือน มักท�ำเป็นเรือน
ที่มีทั้งจั่วเดียวและสองจั่ว โดยเรือนที่มีจั่วเดียวจะมี
โครงสร้างเช่นเดียวกับเรือนเครื่องผูก ตั้งแต่โครงสร้าง
หลังคาไปจนถึงฝาและพื้นเรือนที่ท�ำด้วยไม้กระดาน
ด้านหน้าเรือนท�ำเป็นชานโล่ง แล้วเชื่อมต่อตัวชานกับ
เรือนด้วยเติ๋น ส่วนเรือนที่สร้างแบบสองจั่วหรือเรือน
จั่วแฝด ทางล้านนาเรียกว่า “เรือนสองหลังฮ่วมพื้น”
มีการแบ่งพื้นที่การใช้สอยเป็นระเบียบมากขึ้น โดย
จั่วที่มีขนาดใหญ่อยู่ทางด้านตะวันออกเป็นเรือนนอน
อีกจั่วที่ขนาดเล็กลงมาอยู่ทางด้านตะวันตกเป็นส่วน
ของเรื อนครั ว หรื อครัว ไฟ ใช้เป็น ที่ป ระกอบอาหาร
และเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ระหว่างชายหลังคา
ของเรือนทั้งสองที่มาจรดกันจะสร้าง “ฮ่อมริน” หรือ
รางริ น ส�ำหรั บ ระบายน�้ ำ ฝน ส่ ว นชานก็ จ ะสร้ า งทั้ ง
ด้านหน้าเรือนและหลังเรือน
ฮ่อมริน

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต
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แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธ์ุ

เรือนกาแล

ส่วน “เรือนกาแล” ที่เจ้าพญาและคหบดีนิยมสร้าง
นั้น มีรูปแบบเป็นเรือนจั่ว
แฝดขนาดใหญ่เช่นเดียวกันกับเรือนสองหลังฮ่วมพืน้
เพียงแต่เพิ่ม “กาแล” ติดไว้บน
ยอดจั่วหลังคา มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปกากบาท
แกะสลักด้วยลวดลายที่สวยงาม เชื่อว่า
รู ป แบบของเรื อ นกาแลนี้ มี พั ฒ นาการมาจาก
โครงสร้างหลังคาเรือนที่ใช้ไม้ไผ่วางไขว้กัน
เหนือยอดจั่วเรือน ต่อมาจึงมีการแกะสลักลวดลาย
อย่างสวยงามบนไม้เนื้อแข็ง

กาแล

ลักษณะของเรือนกาแล ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ
ของล้านนา เนื่องจากเป็น
เรือนที่นิยมสร้างกันมากในกลุ่มคนยวนล้านนาโดย
มีพื้นที่ใช้สอยสัมพันธ์กับวิถี
ชีวิตประจ�ำวันและคติความเชื่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น
พื้นที่ต่างๆ ดังนี้
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เรือนนอน อยู่ด้านตะวันออก เป็นห้องนอนขนาด
ใหญ่ห้องเดียวยาวตลอดตัวเรือน แต่จะแบ่งออกเป็นห้อง
เล็กๆ ให้กับลูก โดยใช้ผ้ากั้งหรือผ้าม่านขึงไว้ตามช่วง
เสาการนอนต้องหันศีรษะไปทางทิศตะวันออก บริเวณ
ฝาผนั ง ด้ า นปลายเท้ า เป็ น ที่ ว างหี บ หรื อ ซ้ า ส�ำหรั บ ใส่
เสื้อผ้าหรือของใช้ส่วนตัว และมี “แป้นต้อง” ที่ท�ำจาก
ไม้กระดานวางเป็นแนวยาวตลอดตัวเรือน เพื่อเป็นทาง
เดินออกไปด้านนอกห้องนอนโดยเกิดเสียงดังรบกวน
ผู้อื่นบริเวณหัวเสาเอกหรือเสาพญามี “หิ้งผีเรือน” เป็น
ชั้นไม้ ใช้วางของสักการะ

เติ๋น เชื่อมต่อกับชานด้านหน้าของตัวเรือน โดย
ยกพื้นสูงขึ้นจากระดับพื้นชานให้พอนั่งพักเท้าได้ เป็น
พื้นที่กึ่งอเนกประสงค์มีผนังปิดเพียงด้านที่ติดกับห้อง
นอน ใช้ส�ำหรับอยู่อาศัยในช่วงกลางวัน เช่น ท�ำงาน
จักสาน นั่งเล่น รวมถึงใช้เป็นที่รับแขกบริเวณฝาเรือน
ด้านตะวันออกมีหิ้งพระส�ำหรับสักการะบูชา

ชาน เป็นพื้นที่เปิดโล่งอยู่ทางด้านหน้าเรือนเชื่อม
กั บ บั น ไดทางขึ้ น บริ เวณขอบชานด้ า นที่ ติ ด กั บ เติ๋ น มี
“ฮ้านน�ำ้ ” สร้างเป็นชัน้ ไว้เป็นทีว่ างหม้อน�ำ้ ดืม่ หากเป็น
เรือนไฟ หรือเรือนครัวใช้เป็นพื้นที่ประกอบอาหาร ชานด้านหลังเรือนจะเชื่อมกับเรือนครัว ใช้เป็นที่ซักล้าง
และเก็บของใช้ตา่ งๆ ในอดีตมีเตาไฟเป็นก้อนหินสามเส้า และวางภาชนะต่างๆ
วางบนกระบะสี่เหลี่ยม ต่อมาจึงใช้เตาอั้งโล่แทนเหนือ
ใต้ถุนเรือน ชาวล้านนาจะไม่นิยมอยู่อาศัยใต้ถุน
เตาไฟมีชั้นวางของท�ำมาจากไม้ไผ่สานโปร่งๆ ใช้วาง
เครื่องใช้ประเภทงานจักสานและเก็บเครื่องปรุง จ�ำพวก เรือน เพราะบริเวณนี้เป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ
หอม กระเทียม ฯลฯ จะช่วยป้องกันมอด แมลงต่างๆ และเป็นพื้นที่เลี้ยงสัตว์ ส่วนห้องน�้ำก็จะสร้างแยกออก
ได้ ฝาผนังของเรือนครัวจะท�ำแบบห่างๆ หรือท�ำเป็นไม้ มาจากตั ว เรื อ น มั ก อยู ่ ด ้ า นหลั ง เรื อ นใกล้ กั บ ทางขึ้ น
บันไดหลัง
ระแนงเพื่อช่วยระบายอากาศจากควันไฟ
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ห่อนึ่งเห็ดตะมอด
เรื่อง: สุนทร บุญมี

1

ภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spaltbl%C3%A4ttlinge.jpg

เห็ดตะมอด เห็ดแก้นหรือเห็ดแต็บเป็นเห็ดชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับเห็ดตีน
ตุ๊กแกหรือเห็ดแครง ของทางภาคกลาง ขึ้นตามขอนไม้ทั่วไปทุกภูมิภาค ซึ่งจะพบมากในภาคใต้ ปัจจุบันมี
การขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว เห็ดตะมอดเป็นเห็ดขนาดเล็กมีรูปทรงคล้ายพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ 1-4 เซนติมเตร มีสรรพคุณยับยั้งเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร คนล้านนานิยมน�ำมาคั่วใส่ไข่
หรือท�ำห่อนึ่ง ซึ่งในการท�ำห่อนึ่งมีวิธีการท�ำดังต่อไปนี้
ส่วนผสมและเครื่องปรุง
เห็ดตะมอด
ไข่ไก่
กระเทียม
หอมแดง
พริกชี้ฟ้า
กะปิ
น�้ำปลา
ใบตอง.ไม้กลัด
วิธีทํา

2
2
10
4
3-5
2
1

ถ้วยตวง
ฟอง
กลีบ
หัว
เม็ด
ช้อนชา
ช้อนโต๊ะ

1. ล้างเห็ดให้สะอาดตัดตีนเห็ดทิ้งแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน�้ำ
2. โขลกกระเทียม หอมแดง พริกชี้ฟ้าพอหยาบๆเติมกะปิแล้วโขลกให้เข้ากันตักใส่ชาม
3. เติมเห็ดลงในชามเครื่องแกงแล้วต่อยไข่ลงไปคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน�้ำปลา
4. ตักส่วนผสมลงในใบตองที่รองสองชั้นห่อทรงเตี้ยกลัดด้วยไม้กลัดน�ำไปนึ่งให้สุกประมาณ 20 นาที

หมายเหตุ. ถ้าไม่มีใบตองจะตักใส่ภาชนะทนความร้อนแล้วน�ำไปนึ่งก็ได้แต่อาจจะมีไอน�้ำหยดลงบนอาหาร
1 อาจารย์สุนทร บุญมี  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยอาจารย์วิถี
พานิ ช พั น ธ์ กรรมการอ� ำ นวยการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ
ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
และบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลป์ วิถีถิ่น
ล้านนา แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด
เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ ใน
วันที่ 17 ธันวาคม 2560 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม น� ำ โดยผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ให้การ
ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจากงานพั ฒ นานั ก ศึ ก ษา
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ที่เข้าศึกษา
ดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และงานด้าน
ท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียน
รู้งานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม ณ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 5 มกราคม 2561
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการบริ ห ารที่ ป ระชุ ม สภาข้ า ราชการ
พนักงาน และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
(ปขมท) ทีเ่ ข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการบริหาร
ปขมท. ครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 26 มกราคม 2561
ณ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่

ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากรส� ำ นั ก ฯ ให้ ก าร
ต้ อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง าน จากกองแผนงาน
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ที่เข้าศึกษาดูงานด้าน
ท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม และพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ น
โบราณล้านนา ในวันที่ 31 มกราคม 2561 ณ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Hampshire College, USA ที่เข้า
ทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา วันที่ 4 มกราคม
2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจากTzu Chi University of Science and
Technology ประเทศไต้หวัน ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ คณะพยาบาลศาสตร์ มช. โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งสถาปัตยกรรมล้านนา และ
ประวัติศาสตร์ของเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
จุ ฬ าลงกรณ์ ม หาวิ ท ยาลั ย ที่ เข้ า เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา เพื่ อ ศึ ก ษาและเก็ บ ข้ อ มู ล ด้ า น
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา ในวันที่ 10 มกราคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ ที่
เข้าเยี่ยมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา และศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 19 มกราคม
2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับกลุม่
ผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลต�ำบลหนองป่าครั่ง ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานศูนย์
กิจกรรมและบริการผู้สูงอยุ เพื่อเสริมสร้างสุขภาพ
กาย สุขภาพจิตผู้สูงอายุ เทศบาลต�ำบลหนองป่า
ครั่ง ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว ในวันที่
19 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรม
ศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าสถาปั ต ยกรรมภายใน
คณะสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ สถาบั น เทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่เข้าศึกษา
งานด้านสถาปัตยกรรม และสถาปัตยกรรมภายใน
เรือนโบราณล้านนา ในวันที่ 29 มกราคม 2561
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาจากคณะศิ ล ปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้ า นนา ที่ เข้ า เยี่ ย มชมนิ ท รรศการหมู ่ บ ้ า น
ล้ า นนา และเยี่ ย มชมสถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณ
ล้านนา ในวันที่ 30 มกราคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

ส� ำ นั ก ส่ ง เ สริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธร ร ม ใ ห้ ก า ร
ต ้ อ น รั บ ค ณ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า จ า ก ค ณ ะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ที่ เข้ า ศึ ก ษางานด้ า นสถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณ
ล้านนา ในวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ และมอบของ
ที่ ร ะลึ ก ให้ แ ก่ เ ยาวชนในโครงการ จากตากใบ
สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน โดยโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการทุนกัลยาณมิตร โดยการน�ำของครู
เบลล่า นลี อินทรนันท์ ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน
จากอ�ำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส ชั้นประถม
ศึกษา ปีที่ 6 จ�ำนวน 20 คน เดินทางมาทัศนศึกษา
เยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา และ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ ณ จังหวัดเชียงใหม่
พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงหุ่นเชิดโดยนักศึกษาคณะจิตรศิลป์ และบุคลากรส�ำนักฯ ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และทำ�นุบำ�รุงศาสนา ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธไี หว้พระภูมเิ จ้าที่
และพิธีท�ำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช
2561 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วม
พิธีดังกล่าว ในวันที่ 19 มกราคม 2561 ณ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
งานหัตถกรรมล้านนา ได้แก่ การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้า
เย็บมือ การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา
การฝึกปฏิบัติจักสานไทลื้อบ้านธิ จ.ล�ำพูน ระหว่างวันที่
2 - 3 กุมภาพันธ์ 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดบรรยายให้ความรู้
เกีย่ วกับประเพณีปอยหลวง และฝึกปฏิบตั งิ านหัตถกรรม
และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง โดยมีนายสนั่น
ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้
มีการทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง ณ วัดประตูป่า
ต�ำบลประตูป่า อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน ใน
วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และวัดประตูป่า อ�ำเภอเมือง
ล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน
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กิจกรรมและอบรมหลักสูตรระยะสั้น ศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติ
เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing and Thai Puppetry ให้แก่นักศึกษาจาก
Nanyang Technological University ประเทศสิงคโปร์ ระหว่างวันที่ 21-23 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอ�ำนวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม ใน
หัวข้อ Lanna Art and Culture : Today and the Past
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
เซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี 2561
ในวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00-16.00 น.
ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายใน
หัวข้อ Lanna Music และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
เซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี 2561
ในวันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยายในหัวข้อ
Lanna Puppet และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ
ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภาย
ใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา
ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ
ประเทศญีป่ นุ่ ประจ�ำปี 2561 โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์
เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อดังกล่าว ในวันที่ 2 มีนาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย
ในหัวข้อ Lanna Dance และฝึกปฏิบัติด้านการ
ฟ้อนร�ำล้านนา ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่เข้ามา
ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ภายใต้โครงการ
จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บัติ ก ารด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมศึ ก ษา
ให้ กั บ นั ก ศึ ก ษาและคณาจารย์ จากมหาวิ ท ยาลั ย
เกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี 2561 โดยมี
อาจารย์ แววดาว ศิริสุข เป็นวิทยากรบรรยาย ใน
วันที่ 5 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศ
ญีป่ นุ่ ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านศิลป
วัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี
2561 ร่วมกับนักศึกษาประบวนวิชา Lanna Dance
คณะวิจิตรศิลป์ ร่วมการฝึกปฏิบัติ Lanna Martial
Arts โดยมีอาจารย์ศรัณย์ สุวรรณโชติ เป็นผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติดังกล่าว ในวันที่ 7 มีนาคม 2561
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศ
ญีป่ นุ่ ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารด้านศิลป
วัฒนธรรมศึกษา ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ประจ�ำปี
2561 ร่วมกับนักศึกษากระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย
คณะวิจติ รศิลป์ ร่วมการฝึกปฏิบตั กิ ารเชิดหุน่ กระบอก
ล้านนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ฯ เป็ น ผู ้ ค วบคุ ม
การฝึ ก ปฏิ บั ติ ดั ง กล่ า ว ในวั น ที่ 7 มี น าคม 2561
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ที่ส�ำเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา
ที่ส�ำนักฯได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่าง
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 11 มีนาคม 2561 โดยในพิธีดัง
กล่าวได้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะร่วมกับนักศึกษาคณะวิจิตร
ศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึง่ เป็นการบูรณาการและ
เปิดโอกาสให้นกั ศึกษาจากทัง้ สองมหาวิทยาลัยได้แลก
เปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน ในวันศุกร์ที่ 9 มีนาคม
2561 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม 5 ส.
เพื่ อ การพั ฒ นาองค์ ก ร ประจํ า ปี 2560 ขึ้ น โดย
มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ สร้ า งจิ ต สํ า นึ ก ในองค์ ก รต่ อ
สิ่ ง แวดล้ อ มทั้ ง ทางกายภาพและภู มิ ทั ศ น์ ส ถานที่
ทํางาน เพื่อให้เกิดความสะอาด สุนทรีย์ในการทํางาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคาร
สํานักงาน โต๊ะทํางานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้
ตั ว สู ่ บ ริ เวณโดยรอบให้ มี ค วามสวยงาม เพิ่ ม พื้ น ที่
ใช้สอย ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2560
ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด กิ จ กรรม
Happy CPAC เพื่อสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับบุคลากร
ส� ำ นั ก ฯ โดยการจั ด กิ จ กรรมเฉลิ ม ฉลองวั น คล้ า ย
วั น เกิ ด ให้ แ ก่ บุ ค ลากรที่ มี วั น คล้ า ยวั น เกิ ด ในเดื อ น
ธันวาคม ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 22
และ 25 ธันวาคม 2560

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม จั ด โครงการ
พัฒนาองค์กร ส�ำนักส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจ� ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ณ จั ง หวั ด นครปฐม และ
จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อให้บุคลากรส�ำนักฯ ได้รับความรู้จากการศึกษา
ดูงานและน�ำความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ โดยได้ศึกษาดูงาน
ด้านต่างๆ ได้แก่ พิพธิ ภัณฑ์ภาพยนตร์ไทย สถาบันศิลปกรรม กรมศิลปากร
ศึกษาดูงานด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม งานด้านประกันคุณภาพและ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและเรือนไทย มหาวิทยาลัย
มหิดล รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิต และสถานที่ส�ำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี
และเยี่ยมชมเมืองมัลลิกา ร.ศ.124 ในระหว่างวันที่ 15-17 มีนาคม 2561
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม Happy Soul ภายใต้โครงการ HAPPY CPAC องค์กรแห่งความสุข
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการท�ำงาน เสริมสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร เพื่อให้ท�ำงานอย่างมีคุณภาพ คุณธรรม จริยธรรม มีขวัญและก�ำลังใจในการปฏิบัติงาน และมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดีในการท�ำงาน สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลขึ้นได้ ซึ่งในครั้งนี้
ได้น�ำบุคลากรส�ำนักฯ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ คุ้มเจ้าบุรีรัตน์
และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม ในวันที่ 12 มกราคม 2561

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการความรู้ โดยมี ศ.ดร.สุพล อนันตา และ
ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว
ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้
เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น ประจ�ำปี พ.ศ. 2560
ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้แก่นางสาวชุติมา
พรหมาวัฒน์ และนายปัญญา แก้วค�ำ  ในวันศุกร์ที่ 19
มกราคม 2561
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม โดยงานบริ ก าร
และประกันคุณภาพ จัดการบรรยายเรื่อง การประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ CMU-EdPEx:32 System Approaches โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ให้การต้อนรับ
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.อั จ ฉราพร ศรี ภู ษ ณาพรรณ
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว
ในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
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ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวัฒนธรรม จัด การบรรยายเกี่ยวกั บการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาตามเกณฑ์ CMUEdPEx:System Approaches ของคณะพยาบาลศาสตร์ และคณะอุตสาหกรรมเกษตร มช. โดยได้รับเกียรติจาก
อ.ดรนงลักษณ์ เฉลิมสุข ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพองค์กรและด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะพยาบาลศาสตร์
และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผนและประกันคุณภาพ
การศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) โดยมี
ศ.ดร.สุพล อนันตา และ ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
การจัดการประชุมของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการประชุมชี้แจง
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด การประชุ ม
การท�ำ  TOR และ JA ให้แก่บุคลากรส�ำนักฯ โดยมี พิจารณาตัวชี้วัดค�ำรับรองการปฏิบัติงานของส�ำนักฯ
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักฯ เป็นประธาน และตั ว ชี้ วั ด แผนยุ ท ธศาสตร์ ส� ำ นั ก ฯ ในวั น ที่ 13
การประชุม ในวันที่ 16 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุม กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

นางสาวปั ท มา จั ก ษุ รั ต น์ เลขานุ ก ารส� ำ นั ก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากร
ส�ำนักฯ เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
วั น ขึ้ น ปี ใ หม่ พุ ท ธศั ก ราช 2561 โดยมี น ายปวิ ณ
ช�ำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
ในพิธี เพื่อความเป็นสิริมงคล และร่วมท�ำนุบ�ำรุงศิลป
วัฒนธรรม สืบทอดพระพุทธศาสนา ณ บริเวณด้าน
หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานเลี้ยง
ขอบคุณ “วัฒนธรรมล้านนา เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” ใน
วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 ณ ลานลีลาวดี ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกม
ไหม ครั้งที่ 12 “ไหมฝ้ายล้านนาผ้าชาติพันธุ์” ในวันที่ 8
ธันวาคม 2560 ณ ห้องศาลาไทย หอประชุมมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เป็นผู้แทน
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 ใน
วันที่ 24 มกราคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�ำนวยการ
ส� ำ นั ก ฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ เนื่ อ งในโอกาสท� ำ บุ ญ ครบ
รอบ 37 ปี วั น คล้ า ยวั น สถาปนาสถาบั น วิ จั ย สั ง คม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ในวั น ที่ 30 มกราคม 2561
ณ อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธี
ท�ำบุญตักบาตรเนือ่ งในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี 2561
ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริม
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์
เกี ย รติ คุ ณ นพ.อาวุ ธ ศรี ศุ ก รี อุ ป นายกสภา
มหาวิ ท ยาลั ย และรั ก ษาการแทนอธิ ก ารบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วม
พิธีดังกล่าว ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ วันที่ 1 มีนาคม 2561

ร่วมยินดี

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ขอแสดงความยินดีกับรอง
ศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ อยู่สุข รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ ที่ได้รับรางวัล
กองทุนอธิการบดี ประจ�ำปี 2560 ในวันที่ 24 มกราคม 2561
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม ขอแสดงความ
ยิ น ดี กั บ ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย
เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนประธานกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ การอนุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด� ำ รง
ต�ำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก ตามมติที่ประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในคราวประชุมครั้งที่
1/2561 เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2561

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต
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