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เรื่อง: ดร. อุดม สมพร 1

1  ผู้อำ�นวยก�รจิป�ถะสถ�นบ้�นคูบัว จังหวัดร�ชบุรี

คนยวน ราชบุรี

ความเป็นมาของชาวไทย-ยวน (ล้านนาไทย)  
ในจังหวัดราชบุรี

ก่อนพุทธศักร�ช 2347 พื้นท่ีตำ�บลคูบัวจะมีคว�ม
สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีม�กน้อยเพียง
ใดน้ัน นักประวัติศ�สตร์และโบร�ณคดีคงได้ศึกษ�
ค้นคว้�รวบรวมข้อมูลไว้อย่�งกว้�งขว�งผู้เขียนจะไม่
นำ�ข้อมูลเหล่�นั้นม�กล่�วไว้ในท่ีนี้ แต่จะกล่�วถึงเฉพ�ะ
ประวัติคว�มเป็นม�ของช�วบ้�นในตำ�บลคูบัว ตั้งแต่
พุทธศักร�ช 2347 จนถึงปัจจุบัน

ช�วบ้�นในตำ�บลคูบัวประม�ณร้อยละ 80 เป็น
ชนที่สืบส�ยม�จ�กบรรพบุรุษช�วเมืองเชียงแสนโยนก
นครอ�ณ�จักรล้�นน�ไทย ซ่ึงมีชื่อเรียกเองว่� “ยวน” 
ช�วยวนในจังหวัดร�ชบุรีจึงได้ชื่อว่� “ช�วล้�นน�ไทย
ห่�งถิ่น”

ในปีพุทธศักร�ช 2347 ตรงกับปีชวดเป็นปีที่ 23 
แห่งรัชสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�
โลก ขณะนั้นเชียงแสนตกอยู่ในอิทธิพลของพม่� พม่�
อ�ศัยเชียงแสนเป็นแหล่งสะสมเสบียงอ�ห�รและ
กำ�ลังพลสำ�หรับจะยกทัพเข้�ตีเมืองฝ่�ยเหนือของไทย 
พระองค์ทรงมีพระร�ชดำ�ริจะกำ�จัดอิทธิพลของพม่�ให้
ส้ินไปจ�กพื้นแผ่นดินไทย

พระองค์ทรงรับสั่งให้สมเด็จพระเจ้�หล�นเธอกรม
หลวงเทพหิรรักษ์ร่วมกับพระย�ยมร�ชจัดกองทัพจ�ก
กรุงเทพฯ ขึ้นไปสมทบกับกองทัพนครลำ�ป�ง กองทัพ
นครเชียงใหม่ กองทัพเมืองน ่�นและกองทัพนคร
เวียงจันทน์รวมเป็น 5 กองทัพ เพื่อให้เข้�โจมตีเมือง
เชียงแสน กองทัพทั้ง  5  ล้อมเมืองเชียงแสนไว้ประม�ณ
หน่ึงเดือนก็ตีเมืองได้ พม่�ที่อยู่ในเมืองเชียงแสนแตกหนี
ไป กองทัพไทยได้รื้อป้อมปร�ก�รกำ�แพงเมืองและเผ�



 ร่มพยอม  1 

ช�วล้�นน�ที่สืบเชื้อส�ยม�จ�กบรรพบุรุษเมือง
เชียงแสนกล่�วว่� ยังคงรักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณี
และศิลปวัฒนธรรมของตนไว้ แต่ต่อม�ด้วยอิทธิพล
ของวัฒนธรรมของชนกลุ่มอื่นเข้�ไปผสมผส�นทำ�ให้
คว�มเด่นชดัของวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเชือ้ส�ย
ล้�นน�ไทยลดลง แต่ถึงอย่�งไรก็ต�ม วัฒนธรรมท�ง
ภ�ษ�พูด และศิลปหัตถกรรมทอผ้�จกของสตรีช�วล้�น
น�กย็งัคงได้รบัก�รอนรุกัษ์และสืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์
พอที่จะสังเกตได้บ้�ง

ผ้าจกมรดกทางศิลปหัตถกรรมของสตรี  
ชาวล้านนาในจังหวัดราชบุรี

ประวัติศ�สตร์คว�มเป็นเชื้อช�ติของช�วล้�นน�
ไทย ปร�กฏเด่นชัดอยู่ในภ�คเหนือของไทยซึ่งประกอบ
ด้วย พื้นที่ของจังหวัดเชียงร�ย พะเย� แพร่ น่�น ลำ�ป�ง 
ลำ�พูน และเชียงใหม่ แม้จะสืบคว�มเป็นม�ด้วยระยะ
เวล�อันย�วน�น แต่ก็ดำ�รงคว�มเป็นเอกลักษณ์ของ 
เชื้อช�ติท�งด้�นสังคมวัฒนธรรมเฉพ�ะของตนไว้ได้  
โดยเฉพ�ะก�รแต่งก�ยของสตรีและภ�ษ�พูด

ต�มที่ได้กล่�วว่� ช�วล้�นน�ในจังหวัดร�ชบุรีสืบ
เชื้อส�ยม�จ�กช�วโยนกเชียงแสนตั้งแต่พุทธศักร�ช  
2347 ม�แล้วนั้น ช�วล้�นน�ดังกล่�วก็ยังคงรักษ�
ขนบธรรมเนยีมประเพณวีฒันธรรมของตนไว้ โดยเฉพ�ะ
ภ�ษ�พูดและก�รแต่งก�ย

ก�รแต่งก�ยของสตรีในช่วงแรกของก�รตั้งถิ่นฐ�น
ในจังหวัดร�ชบุรี คงแต่งก�ยด้วยก�รห่มผ้�แถบสำ�หรับ
พันรอบอกหรือ ไม่ก็ใช้ผ้�แถบคล้องคอปล่อยช�ยปิดอก 
ถ้�ไม่เช่นนั้นสะหว้�ยแล่งปิดหน้�อก ส่วนผ้�ซ่ินนั้นก็นุ่ง
ด้วยผ้�ที่ทอขึ้นใช้เอง

สตรีจะต้องฝึกหัดทอผ้�ซ่ิน โดยเฉพ�ะซ่ินตีนจก 
เพร�ะมีค่�นิยมว่�สตรีใดที่ส�ม�รถทอผ้�จกได้เป็นผู้มี
คณุสมบติัของกุลสตรีเหม�ะสมทีเ่ป็นแม่บ้�นแม่เรอืน ใน
แต่ละครวัเรอืนจะต้องมกี�รสอนและฝึกหดัให้แก่ลกูส�ว 
เมื่อใดที่ลูกส�วออกเหย้�ออกเรือนผู้เป็นแม่จะเตรียมผ้�
ซิ่นตีนจกไว้เป็นของขวัญรับไหว้ในวันแต่งง�น ผ้�ซิ่นผืน
นั้นจะถูกเก็บงำ�ไว้อย่�งมิดชิดเป็นมรดกตกทอดถึงลูก
หล�นในเวล�ต่อม� ผ้�ซ่ินตีนจกบ�งผืนที่ถูกเก็บงำ�ไว้
มีอ�ยุม�กกว่� 100 ปี

บ้�นเรือนจนสิ้นซ�ก เพื่อไม่ให้เป็นประโยชน์แก่พม่�อีก
ต่อไปและได้กว�ดต้อนช�วเมืองเชียงแสนทั้งหญิงช�ยที่
อยู่ในวัยฉกรรจ์พอท่ีจะมีกำ�ลังเดินท�งไกลได้ประม�ณ  
23,000  คน

ช�วเมืองดังกล่�วถูกแบ่งออกเป็นห้�ส่วน ส่วนละ
เท่�กัน เพื่อมอบให้แก่กองทัพท้ัง 5 กอง ทัพละประม�ณ  
4,000 กว่�คน กองทพัของเมอืงหลวงได้พ�ช�วเชยีงแสน
เดินท�งลงม�ยังกรุงเทพฯ ขณะเดินท�งผ่�นถึงเมือง
สระบรุ ีบรเิวณอำ�เภอเส�ไห้ ช�วเมอืงเชยีงแสนส่วนหนึง่
มคีว�มประสงค์ตัง้ถิน่ฐ�นทำ�กนิอยู ่ณ ทีน่ัน้ ปัจจบุนัช�ว
สระบุรีที่อยู่อำ�เภอเส�ไห้ หนองโดน ของสระบุรีจึงมีเช้ือ
ส�ยสบืจ�กบรรพบรุษุช�วเมอืงเชียงแสน ปัจจบัุนก็ยงัคง
รักษ�ขนบธรรมเนียมประเพณีของคนยวนโดยเฉพ�ะ
ภ�ษ�พูด ส่วนที่เหลือก็เดินท�งม�พำ�นักที่กรุงเทพฯ 
ระยะหน่ึง

ต่อม�ทรงโปรดเกล้�ฯ ให้นำ�ช�วเมืองเชียงแสนไป
ตั้งถิ่นฐ�นทำ�ม�ห�กิน ณ เมืองร�ชบุรี ครั้งแรกตั้งครัว
เรือนอยู่ที่ริมฝั่งแม่นำ้�แม่กลองฝั่งขว�ท�งด้�นทิศตะวัน
ออกของตัวเมือง ปัจจุบันเรียกหมู่บ้�นนี้ว่� บ้�นไร่นที 
(บ้�นไร่ริมนำ้�) และเมื่อครอบครัวขย�ยม�กขึ้นจึงได้แยก
ย้�ยกันไปตั้งถิ่นฐ�นในบริเวณพื้นท่ีใกล้เคียง เช่น

อำาเภอเมือง 
- ตำ�บลคูบัว ตำ�บลห้วยไผ่ ตำ�บลดอนตะโก   

ตำ�บลอ่�งทอง ตำ�บลเจดีย์หัก ตำ�บลหินกอง 
ตำ�บลดอนแร่ ฯลฯ

อำาเภอโพธาราม
- ตำ�บลหนองโพ-บ�งกะโด ฯลฯ
อำาเภอบ้านโป่ง 
- ตำ�บลหนองปล�หมอ ตำ�บลหนองอ้อ-หวัโป่ง ฯลฯ
อำาเภอบางแพ 
- ตำ�บลวัดแก้ว-วัดบ้�นหลวง ฯลฯ
อำาเภอปากท่อง
- ตำ�บลบ่อกระด�น-หนองบัว ตำ�บลทุ ่งหลวง- 

พุพลับ-พุค�ย ตำ�บลอ่�งหิน-น�คอก หนองโก 
ฯลฯ

อำาเภอจอมบึง 
- ตำ�บลร�งบัว – ร�งอ�ว์ ชัฎใหญ่ ฯลฯ
อำาเภอสวนผึ้ง 
- ตำ�บลท่�เคย - ขุนแสน ทุ่งแหลม หนองหมู  

น�ไฮ่เคียว ตำ�บลบ้�นบ่อ- บ้�นป่�หว�ย ฯลฯ
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ก�รนุง่ซิน่ของสตรจีะแตกต่�งกนัออกไปต�มโอก�ส
และวัย กล่�วคือ ผู้เฒ่�เมื่ออยู่เหย้�เฝ้�เรือนทำ�ง�นบ้�น 
จะนุ่งซิ่นที่เรียกกันว่� ซิ่นแล่ เม่ือจะออกง�นสตรีวัย
ส�วจะนุ่ง ซิ่นตา แต่ย�มใดจะไปง�นบุญง�นพิธีจะนุ่ง
ซิ่นตีนจก

แหล่งกำาเนิดและเอกลักษณ์ของผ้าจก 
ตระกูลราชบุรี

ผ้�จกเป็นมรดกท�งศิลปหัตถกรรมช�วล้�นล้�นน�

ที่มีวิธีก�รทอด้วยก�รจก (จก เป็นคำ�กริย� เป็นภ�ษ� 
พื้นบ้�นของช�วล้�นน� หม�ยถึง ก�รล้วง ควัก เอ�ของ
ขึ้นม� เช่น จกปล�ร้�ออกจ�กไห จกปูออกจ�กรู) เอ�
เส้นด้�ยม�ผูกเป็นล�ยต่�งๆ ล�ยที่ผูกมีหล�ยล�ยต�ม
แต่ละครัวเรือนจะถนัด

วัตถุประสงค์ก�รทำ�ผ้�จกแตกต่�งกันไปต�มที่
ต้องก�ร เช่น ทอจกสำ�หรับประกบเป็นเชิงซิ่น (ตีนซิ่น) 
เรียกว่� ซ่ินตีนจก ทอจกเป็นผ้�คลุมศีรษะน�ค ทอจก
เป็นผ้�ข�วม้� ทอจกเป็นผ้�เช็ดหน้� ฉะน้ันคำ�ว่� ผ้าจก 
จึงเป็นคำ�กล�งๆ หม�ยถึง ผ้�ที่ทอด้วยวิธีจก ส่วนซ่ิน
ตีนจกนั้นหม�ยเฉพ�ะซิ่นที่มีเชิงเป็นผ้�จกหรือจกทั้งตัว

ล�ยท่ีใช้เป็นแบบจกของสตรีล้�นน�ในร�ชบุรีนั้น
ได้ถ่�ยทอดต�มแบบโบร�ณโดยตลอดมิได้เปล่ียนแปลง
หรือพัฒน�ล�ยลักษณ์แปลกไปจ�กเดิมเลย โดยเฉพ�ะ
ก�รจกเพื่อใช้ประกอบเป็นตีนซ่ินก็ยังคงรักษ�และ
ถ่�ยทอดล�ยจ�กผืนต่อผืนไว้อย่�งไม่ผิดเพี้ยน ประณีต
และแนบเนียน แม้ด้วยสีสันก็ยังคงเดิม ล�ยที่ใช้จกซึ่ง
เป็นล�ยหลักมีช่ือแตกต่�งกันไป เช่น ล�ยดอกเซีย ล�ย
โก้งเก้ง ล�ยก�บ ล�ยหกั ล�ยหน้�หมอน นกคูก่นินำ�้ฮ่วม
เต้�หรือจกล�ยผสม เช่น เซียผสมโก้งเก้ง ก�บผสมหน้�
หมอน ฯลฯ สุดแล้วแต่ครอบครวัจะถนดัล�ยใด นอกจ�ก
ที่เป็นหลักของผืนแล้ว ในแต่ละผืนต้องจกล�ยประกอบ

ผ้ำซิ่นไทยวน รำชบุรี  ภำพจำก http://www.jipathaphan.com
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ของเชิง เช่น มะลิเลื้อยกูดซ้อนขอ ขอประแจ ดอกแก้ว 
ดอกข้�วตอก และซะเป�

โดยก�รมองภ�พรวมของศิลปะผ้�จกของช�ว
ล้�นน�ในร�ชบุรี จะเห็นนกคู่กินนำ้�ฮ่วมเต้�โดยเด่น
สง่�ง�ม อยู่ท่�มกล�งคว�มหล�กหล�ยของล�ยลักษณ์ 
ปร�กฏอยู่บนผืนผ้�นั้นอย่�งละเอียดอ่อนลุ่มลึก สีสันท่ี
กลมกลืนอนัมพีืน้ดำ� จกแดง และแซมเหลอืงเป็นหลกั ซึง่
ถือว่�เป็นเอกลักษณ์ของผ้�จกร�ชบุรี ถึงแม้ว่�นกคู่กิน
นำ้�ฮ่วมเต้�จะโดดเด่นสง่�ง�มอยู่ท่�มกล�งคว�มหล�ก
หล�ยของล�ยลักษณ์จ�กฝีมือก�รจกที่ประณีตของ
สตรีช�วล้�นน�ในจังหวัดร�ชบุรีก็จริงอยู่แต่จกที่ม�จ�ก
แต่ละพืน้ทีข่องร�ชบรุหี�ได้มรี�ยละเอยีดของเอกลกัษณ์
เหมือนกันไม่ ต่�งก็คงลักษณะของแต่ละท้องถิ่น 

ลกัษณะเฉพาะของผ้าจกในราชบรุ ีพอสรปุได้ต�ม
แหล่งกำ�เนิดได้ดังนี้

 1.  ตระกูลคูบัว
 2.  ตระกูลดอนแร่
 3.  ตระกูลหนองโพและบ�งกระโด
ผ้�จกตระกูลบัว เป็นผ้�จกที่มีกำ�เนิดที่ตำ�บลคูบัว 

อำ�เภอเมือง จังหวัดร�ชบุรี ล�ยท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ
ของผ้�จกตระกูลนี้ ได้แก่ ล�ยดอกเซีย ล�ยโก้งเก้ง ล�ย
หน้�หมอน นกคูก่นินำ�้ฮ่วมเต้�เป็นล�ยหลกั ก�รจกจะใช้
เส้นด้�ยยืนสีดำ�เว้นตำ่�ไว้ม�กเพื่อจกล�ยหลักให้มีคว�ม
เด่นชัดมั่นคงไม่มีคว�มหล�กหล�ยของล�ยประกอบ 
ส่วนสีสันหนีไม่พ้นดำ�จกแดง และแซมเหลืองเป็นหลัก
ขน�ดคว�มกว้�งของเชิงจกประม�ณ  9-11 น้ิว

ผ้�ตระกูลดอนแร่เป็นผ้�จกที่มีกำ�เนิดที่ตำ�บล
ดอนแร่ ห้วยไผ่ หนองปล�หมอ และร�งบัวล�ยที่เป็น
เอกลักษณ์เฉพ�ะของผ้�ตระกูลน้ี ได้แก่ ล�ยก�บและ
นกคู่กินนำ้�ฮ่วมเต้�เป็นหลัก ลักษณะของล�ยจะเว้นพื้น
ตำ่�ไว้น้อย จกล�ยประกอบแน่นติดกันทำ�ให้คว�มเด่นชัด
ล�ยลดน้อยลง และจะหล�กหล�ยด้วยล�ยประกอบส่วน
สีสันนั้นจะเป็นสีแดงดำ� ขน�ดคว�มกว้�งของเชิงจกจะ
กว้�งและหน�กว่�ผ้�จกตระกูลคูบัว

ผ้�ตระกูลหนองโพ และบ�งกะโด เท่�ท่ีรวบรวมได้
ในพื้นที่ตำ�บลหนองโพบ�งกระโด และหนองอ้อในเขต
อำ�เภอโพธ�ร�มมีลักษณะของลวดล�ยสีสันและขน�ด
กว้�งใกล้เคียงกับผ้�จกตระกูลคูบัว แต่จะแตกต่�งตรง
ทีร่ปูลกัษณะของนกกนินำ�้ฮ่วมเต้�ตระกลูคบูวัจะเป็นรปู
ลักษณ์ของสิงห์ในผ้�จกท่ีเก็บได้จ�กหนองโพ บ�งกะโด

ระยะการซบเซาของผ้าจกในจังหวัดราชบุรี

ถึงแม ้ว ่�ก�รทอผ ้�จกจะเป ็นมรดกท�งศิลป
หัตถกรรมของช�วล้�นน�ในจังหวัดร�ชบุรี แต่นั่นก็
เป็นคว�มเฟื่องฟูของศิลปหัตถกรรมของผ้�จกในอดีต 
ก�รทอผ้�จกเริ่มลดบทบ�ทของตัวเองม�ประม�ณ 
พ.ศ. 2470 หรือ 60 กว่�ปีม�แล้ว หูกที่ไม่เคยเว้นว่�ง
จ�กใยฝ้�ยกลับว่�งเปล่�เต็มไปด้วยเส้นใยของหย�กไย่  
ลูกหล�นของช�วล้�นน�เองมีไม ่ม�กคนนักที่รู ้จัก 
ซ่ินตีนจก ก�รถ่�ยทอดศิลปะทอผ้�จกสู่ลูกหล�นที่ 
เคยกระทำ�กันทุกครัวเรือนเริ่มจ�งห�ยไป จะมีเหลือ
บ้�งก็เพียงไม่ก่ีครัวเรือนเท่�นั้น ทั้งนี้เพร�ะอิทธิพลของ 
ผ้�สมัยใหม่มีลวดล�ยสวยและห�ซื้อได้ง่�ยจ�กท้อง
ตล�ด จึงทำ�ให้สตรีช�วล้�นน�หันม�นิยมใช้สอยถ้�ห�ก
ทอผ้�ใช้เองจะต้องใช้เวล�น�นไม่ทันต่อก�รใช้สอย อีก
ประก�รหน่ึงเกิดจ�กคว�มไม่นิยมใช้ผ้�ซ่ินตีนจกของ
สตรีช�วล้�นน�เอง และไม่ได้รบัอนุรักษ์และสืบทอดเท่�
ทีค่วรด้วยเหตนุีศ้ลิปะก�รทอผ้�จกจงึซบเซ�ม�กในระยะ 
ดังกล่�วและมีแนวโน้มว่�จะสูญส้ินไป

การฟื้นฟูศิลปะการทอผ้าจกราชบุรี

ดังท่ีได้กล่�วม�แล้วว่�ในระยะเวล�ที่ล่วงม�แล้ว 
กว่� 60 ปี จนถึงปัจจุบัน นับเป็นระยะที่ก�รทอผ้�จก
ซบเซ�ลง ด้วยส�เหตุที่ไม่นิยมใช้ผ้�ซิ่นตีนจกของช�ว
ล้�นน�เอง ซึง่อ�จจะมสี�เหตมุ�กจ�กก�รไม่รูคุ้ณค่�ท�ง
ศิลปหัตถกรรมท่ีเป็นมรดกตกทอดม�จ�กบรรพบุรุษหัน
ไปนุ่งผ้�สมัยใหม่ เช่น ก�งเกงยีน กระโปรง ฯลฯ ตลอด
จนไม่ได้รับก�รสนับสนุนส่งเสริมจ�กหน่วยง�นของรัฐ
ที่มีหน้�ที่โดยตรงพร้อมท้ังก�รไม่ได้รับคว�มสำ�คัญจ�ก
ภ�คเอกชนโดยทั่วไป ก�รทอผ้�จกจึงหดห�ยไปในท่ีสุด

แม้แต่ผ้�จกโบร�ณที่เป็นมรดกตกทอดม�จ�ก
ย่�ย�ยหล�ยชั่วอ�ยุคนก็ยังถูกนักสะสมผ้�ใช้อำ�น�จ
ท�งก�รเงินกว้�นซื้อจ�กช�วบ้�นที่ยังพอมีหลงเหลือ
อยู่ในครัวเรือน ผ้�ที่เก็บงำ�ไว้เกือบไม่หลงเหลืออยู่เลย  
นักสะสมเหล่�นั้นจะซื้อไปด้วยใจรักศิลปหัตถกรรม 
พื้นบ้�นหรือด้วยเพร�ะอะไรผู้เขียนไม่อ�จจะค�ดเด�ได้

ต่อม�ในระยะ พ.ศ. 2529 จนถึงปัจจุบันผู้เขียน
ได้ฟื ้นฟูผ้�จกโบร�ณด้วยก�รแสดงนิทรรศก�รผ้�จก
โบร�ณจำ�นวนสองร้อยกว่�ผืนช้ิน ที่วัดแคทร�ย เม่ือ 
วันที่ 12 เมษ�ยน 2529  สมเด็จพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ 
สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนินทอดพระเนตร
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และพระร�ชท�นร�งวัลแก่ผู้ชนะก�รแข่งขันทอผ้�จก
และเจ้�ของผ้�โบร�ณที่ชนะก�รประกวด ผ้�จกโบร�ณ
เริ่มได้รับคว�มสนใจจ�กสตรีช�วล้�นน�และประช�ชน
โดยทั่วไป โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งนักสะสมผ้�โบร�ณคน
หนึ่งๆ จะซื้อผ้�ซ่ินตีนจกโบร�ณไว้ครอบครองไม่น้อย
กว่�คนละ 400-500 ผืน ในขณะท่ีสตรีช�วล้�นน� 
ผู้เป็นเจ้�ของศิลปะผ้�จกกลับไม่มีเก็บไว้ให้เกิดคว�ม
ภ�คภูมิใจแม้แต่ผืนเดียว

ชุมนุมท้ำวทั้งสี่ 
งำนปอยขันโตก 
อ.คูบัว จ.รำชบุรี

ขบวนแห่
งำนปอยขันโตก

ในฐ�นะทีผู่เ้ขียนเป็นเลือดเนือ้เชือ้ไขของบรรพบรุษุ
โยนกเชียงแสนด้วยคนหน่ึง จึงได้ตระหนักถึงเรื่องนี้
ด้วยคว�มห่วงใย ไม่ช้�นักคว�มภ�คภูมิใจที่เคยมีคว�ม
รู้สึกว่�ช�วล้�นน�เป็นชนช�ติที่มีคว�มส�ม�รถในก�ร
ทอผ้�จกจะต้องเลือนร�งและเม่ือเอกลักษณ์ท�งศิลป
วัฒนธรรมหมดไป อะไรคือส่ิงที่แสดงคว�มเป็นเช้ือช�ติ
ของตน น่ีคือมูลเหตุที่ผู้เขียนจะต้องจัดตั้งศูนย์สืบทอด
ศิลปะผ้�จกร�ชบุรีขึ้น เพื่อเป็นก�รอนุรักษ์และสืบทอด
เอกลักษณ์ไว้ต่อไป
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กระบวนการอนุรักษ์ศิลปะการทอผ้าจกราชบุรี

ดังที่ ได ้กล ่�วแล้วว ่� คว�มเฟื ่องฟูของศิลปะ 
ผ้�จกร�ชบุรีได้ซบเซ�เมื่อประม�ณ 60 กว่�ปีตลอด
ม�จนถึงปัจจุบัน ก�รทอผ้�จกขึ้นใช้เองในระยะดัง
กล่�วลดน้อยลง แต่ก็ยังเหลือผ้�เก่�ที่เป็นสมบัติแม่ซึ่ง
เก็บงำ�ไว้บ�งครัวเรือน อย่�งไรก็ต�มก็มีบ�งครอบครัว
ที่ยังสอนลูกหล�นของตนเฉพ�ะหมู่ญ�ติของตนเท่�นั้น  
ไม่เป็นที่แพร่หล�ย จะมีไม่กี่คนนักในปัจจุบันที่รู ้จัก 
ผ้�จก ทำ�ให้ดูเสมือนหนึ่งว่�ผ้�จกห�ยไปจ�กสตรีช�ว
ล้�นน� ฉะนั้นเพื่อเป็นก�รอนุรักษ์ศิลปะที่มีคุณค่�นี้ 
ศูนย์ฯ สืบทอดศิลปะผ้�จกร�ชบุรีจึงได้จัดกิจกรรมต�ม
ลำ�ดับข้ันตอนดังนี้

 1. จัดนิทรรศก�รเพื่อก�รฟื้นฟู
 2. จัดกิจกรรมเพื่อก�รอนุรักษ์
 3. จัดกิจกรรมเพื่อก�รสืบทอดอย่�งต่อเน่ือง
 4. จัดกิจกรรมเพื่อก�รตล�ด

กิจกรรมเพื่อก�รฟื้นฟูศิลปะผ้�จกเป็นก�รทำ�ให้
ประช�ชนเริ่มกลับม�สนใจผ้�จกซึ่งซบเซ�ม�เป็นเวล�
น�น และเป็นก�รสร้�งค่�นิยมให้เกิดขึ้น กิจกรรมเพื่อ
บรรลุเป้�หม�ยนี้ท�งศูนย์ฯ ได้ทำ�แล้วคือ 

1. จัดนิทรรศก�รผ้�จกโบร�ณจำ�นวน  200 กว่�ผืน
ขึ้นที่บริเวณวัดแคทร�ย เม่ือวันท่ี  12  เมษ�ยน  2529

2. จัดประกวดผ้�ซ่ินตีนจกโบร�ณ เพื่อรับโล่
พระร�ชท�นสมเด็ดพระเทพรัตนร�ชสุด�ฯ สย�มบรม
ร�ชกุม�รี

3. จัดแข่งขันทอผ้�จกเพื่อรับโล่พระร�ชท�นอีก
เช่นกัน

4. จัดประช�สัมพันธ์ท�งสื่อมวลชนทั้งท�งวิทยุ 
โทรทัศน์ หนังสือพิมพ์และนิตยส�รต่�งๆ ตลอดจน
จัดทำ�ส�รคดีเกี่ยวกับผ้�จกร�ชบุรี

กิจกรรมก�รฟื้นฟูดังกล่�วนี้ถือได้ว่�เป็นจุดเริ่มต้น
ของก�รอนุรักษ์ศิลปะผ้�จกร�ชบุรีอีกครั้งหนึ่งและจะ
ทำ�ให้อยู่ในคว�มทรงจำ�ของประช�ชนที่สนใจโดยทั่วไป 
เมื่อประช�ชนเริ่มสนใจและเริ่มเห็นคุณค่�ของศิลปะ 
ผ้�จกแล้วก็จะต้องอนุรักษ์สิ่งท่ีมีค่�น้ันไว้

กิจกรรมเพื่อนการอนุรักษ์

ก�รอนุรักษ์  หม�ยถึง ก�รป้องกันเก็บรักษ�สิ่งที่
ยอมรับว่�มีคุณค่�มีประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวม 
เมื่อสิ่งมีค่�มีอยู่แล้วก็จำ�เป็นต้องเก็บรักษ�หรือป้องกัน

สิ่งมีค่�นั้นไม่ให้สูญสล�ยไป ก�รอนุรักษ์เช่นนี้ รัฐมี
องค์กรหลักที่รับผิดชอบอยู่แล้ว คือ กรมศิลป�กร แต่
ก�รอนุรักษ์ผลผลิตของศิลปะผ้�จกที่ศูนย์ฯ ได้ทำ�อยู่
ก็คือ ก�รเก็บรวบรวมผ้�ซิ่นตีนจกโบร�ณ ผ้�จกที่ใช้
คลุมศีรษะน�ค ผ้�ข�วม้�จกและย่�มจกโบร�ณ ซึ่งเป็น
มรดกตกทอดอยู่ในครัวเรือนของช�วล้�นน�ร�ชบุรีเก็บ
ไว้ในศูนย์ฯ สำ�หรับผู้สนใจได้เข้�ชมและศึกษ� ก�รเก็บ
รวบรวมทำ�โดยก�รขอบริจ�คหรือไม่ก็ซื้อจ�กช�วบ้�น
ในร�ค�ย่อมเย� แต่วิธีก�รดังกล่�วไม่ค่อยจะได้รับคว�ม
ร่วมมือม�กนัก เพร�ะช�วบ้�นที่มีผ้�จกโบร�ณจะนำ�ไป
ข�ยให้นักสะสมผ้�ซึ่งให้ร�ค�สูงกว่� ถึงอย่�งไรก็ต�มก็
ยังมีอยู่บ้�งที่ช�วบ้�นบ�งคนยังยินดีบริจ�คให้

ก�รอนุรักษ์ของศูนย์ฯ ดังกล่�วน้ีเป็นเพียงก�รเก็บ
รักษ�ผลง�นของศิลปะก�รทอผ้�จกไว้เท่�นั้น ถ้�ห�ก
เมื่อใดคว�มเป็นศิลปะไม่มีอยู่เมื่อนั้นผลแห่งศิลปะย่อม
ไม่มี ศูนย์ฯ จึงต้องจัดกิจกรรมสืบทอดคว�มเป็นศิลปะ
ทอผ้�จกให้คงอยู่ตลอดไป

กิจกรรมการสืบทอดศิลปะผ้าจก

ผู้เขียนได้กล่�วแล้วว่�ได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกสอนก�ร
หัดทอผ้�ขึ้นที่อ�ค�รของศูนย์ฯ เพื่อเป็นก�รถ่�ยทอด
วิช�คว�มรู ้เกี่ยวกับก�รทอให้แก่ผู ้สนใจท่ัวไปนับได้
ว่�เป็นกิจกรรมที่สำ�คัญในกระบวนก�รอนุรักษ์ศิลป
หัตถกรรม เมื่อใดวิธีก�รถูกถ่�ยทอดสู่คนรุ่นแล้วรุ่นเล่� 
เมื่อนั้นคว�มเป็นศิลปะย่อมไม่ห�ยไป

ในอดีต วิธีก�รถ่�ยทอดศิลปะทอผ้�จกให้แก่ 
ลูกหล�น ผู้เป็นแม่จะสอนก�รดูล�ยต่�งๆ ในผืนผ้�
เก่�ที่เป็นแบบให้แก่ลูกหล�นของตน ด้วยวิธีต�ต่อต� 
มือต่อมือ เป็นก�รเฉพ�ะตัว กล่�วคือผู้เป็นแม่จะใช้ 
ขนเม่นเขี่ยเส้นด้�ยท่ีผูกมัดเป็นล�ยต่�งๆ ให้ผู้ฝึกหัดทอ 
ดูว่�ล�ยตรงน้ีใช้เส้นจกสอดข้�มเส้นยืนกี่เส้น ล�ยตรง
นั้นใช้เส้นจกทับเส้นยืนก่ีเส้น ผู้ฝึกหัดต้องตั้งใจจดจำ�ไว้  
ผู้ที่มีคว�มมุ่งมั่นพย�ย�มและมีคว�มจำ�เป็นเลิศเท่�นั้น 
จึงไม่เบื่อหน่�ยต่อก�รฝึกหัดทอ เมื่อฝึกหัดทอบ่อยๆ 
ล�ยต่อล�ยผนืต่อผืนกจ็ะกล�ยเป็นทักษะมีคว�มชำ�น�ญ
ทอและสืบทอดต่อกันม�เกือบทุกครอบครัว

ต่อม�ประม�ณพุทธศักร�ช 2520 หรือสิบกว่�
ปีล่วงม�แล้ว วิธีก�รถ่�ยทอดก�รฝึกทอล�ยผ้�จกได้
พัฒน�ข้ึนอีกระบบหนึ่งที่สะดวกต่อก�รจดจำ�ล�ย และ
สอนกันได้ม�กคนข้ึน จ�กหนึ่งต่อหนึ่งเป็นผู้สอนหนึ่ง
ต่อผู้เรียนม�กกว่�หนึ่งคน วิธีก�รนี้ น�ยสมบุญ คำ�ยอด 
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ช�วไท-ยวนผู้สอนทอผ้�จกข�วบ้�นห้วย ตำ�บลดอนแร่ 
อำ�เภอเมือง จังหวัดร�ชบุรี ได้ใช้วิธีคัดลอกล�ยจ�กผืน
ผ้�ที่เป็นต้นแบบลงในระบบเส้นกร�ฟกล่�วคือพื้นของ
จุดตัดระหว่�งเส้นแนวต้ังกับเส้นแนวนอน และตัวแทน
ของจุดตัดเส้นยืน (เครือ) กับเส้นจก เส้นด้�ยยืนแทน
ด้วย ช่องระหว่�งเส้นแนวตั้ง และด้�ยจกแทนด้วยแนว
นอน วิธีก�รสร้�งล�ยด้วยระบบเส้นดังกล่�วสะดวกใน
ก�รฝึกหัดทอ เพร�ะผู้ฝึกหัดมีแบบสำ�หรับฝึกหัดโดยไม่
ต้องจดจำ�ล�ยไว้ในสมอง ก�รสอนก็แนะวิธีดูล�ยให้แก่
ผู้ฝึกหัดได้ครั้งละหล�ยคน โดยไม่ต้องใช้วิธีมือชี้สมองจำ� 
เหมือนในอดีตที่ผ่�นม�

ปัจจุบันก�รฝึกหัดทอผ้�จกด้วยวิธีน้ีใช้สอนกัน 
อย่�งแพร่หล�ยและเป็นที่นิยมของผู้ฝึกหัดใหม่และโดย
เฉพ�ะอย่�งยิ่ง น�ยสมบุญ  คำ�ยอด วิทย�กรผู้สอนได้
นำ�วิธีนี้ไปสอนกลุ่มผู้สนใจต่�งๆ อ�ทิ กลุ่มตำ�บลดอนแร่ 
กลุ่มตำ�บลร�งบัว และตำ�บลคูบัว ท่ีศูนย์สืบทอดศิลปะ
ผ้�จกร�ชบุรี แต่ก็เป็นที่สังเกตว่�กลุ ่มตำ�บลดอนแร่ 
ตำ�บลร�งบัว อำ�เภอจอมบึง จะใช้ล�ยท่ีฝึกหัดทอเพียง
ล�ยเดียว คือ “ล�ยก�บดอกแก้ว” ผ้�จกที่ม�จ�กตำ�บล
ดงักล่�วจงึมลี�ยก�บดอกแก้วเป็นส่วนม�ก ฉะนัน้ผ้�ล�ย
นี้จึงเป็นภ�พลักษณ์ของผ�้จกตระกูลดอนแร่ตั้งแต่ระยะ 
10 กว่�ปีทีผ่่�นม� นอกจ�กนี ้ก�รทอผ้�จกวธินีีย้งัได้เผย
แพร่ไปยังอำ�เภอเข�สมิง จังหวัดตร�ด โดยผู้หญิงจ�ก
อำ�เภอเข�สมิงได้ม�ฝึกหัดทอจกท่ีศูนย์สืบทอดศิลปะ 
ผ้�จกร�ชบุรี และกลับไปทอท่ีบ้�นของตนเอง

ในระยะปีพุทธศักร�ช 2530 – 2536 ก�รสอน
ศิลปะทอผ้�จกในจังหวัดร�ชบุรีได้รับก�รสนับสนุน 
จ�กหน่วยง�นร�ชก�ร องค์ก�รกุศลตลอดจนบุคคล
บ�งท่�นเป็นอย่�งดี และเป็นคว�มโชคดีอย่�งยิ่งของ
ก�รสืบทอดศิลปะผ้�จกร�ชบุรีที่มีผู้ว่�ร�ชก�รจังหวัด
ทุกท่�นที่ผ่�นม�ในระยะดังกล่�วสนับสนุนกิจกรรม
อนุรักษ์ศิลปหัตถกรรมพื้นบ้�นไว้ให้เป็นสมบัติของช�ติ
ต่อไป หน่วยง�นที่ให้ก�รสนับสนุน อ�ทิ กรมก�รศึกษ�
นอกโรงเรยีนโดยศนูย์ก�รศึกษ�นอกโรงเรียนร�ชบรุ ีก�ร
อ�ชีวศึกษ� โดยวิทย�ลัยส�รพัดช่�งร�ชบุรีได้จัดสรร 
งบประม�ณ ค่�ตอบแทนวิทย�กรผู้สอน ศูนย์สืบทอด
ศิลปะผ้�จกร�ชบุรีเป็นผู ้รับผิดชอบจัดกลุ ่มและจัด
วิทย�กรผู ้สอน กรมก�รพัฒน�ชุมชนโดยสำ�นักง�น 
พัฒนก�รทั้งระดับจังหวัดและอำ�เภอสนับสนุนก�รจัด
ตั้งกลุ่มแม่บ้�น กรมส่งเสริมอุตส�หกรรมสนับสนุนท�ง
เทคนคิและวธิกี�รย้อมส ีตลอดจนประช�สมัพนัธ์ผลง�น
ผ้�ให้เป็นที่นิยมแก่ผู้บริโภค

ในวันท่ี 14 ตุล�คม พ.ศ.2534 สมเด็จพระเทพรัตน
ร�ชสุด�ฯ สย�มบรมร�ชกุม�รี เสด็จพระร�ชดำ�เนิน
เพื่อเป็นองค์ประธ�นในพิธีเปิดศูนย์สืบทอดศิลปะผ้�จก
ร�ชบุรี ณ บริเวณวัดแคทร�ย หมู่ 13  ตำ�บลคูบัว อำ�เภอ
เมือง จังหวัดร�ชบุรี

และปีพุทธศักร�ช  2536  ม.ร.ว. กำ�ลูนเทพ  เทวกุล 
ผูว่้�ร�ชก�รจงัหวดัร�ชบรุ ีได้อนมุตัเิงนิงบพฒัน�จงัหวดั
ร�ชบุรี ให้จัดตั้งศูนย์หัตถกรรมข้ึนอีก 3 แห่งที่ตำ�บล
คูบัว  ตำ�บลดอนแร่  และตำ�บลร�งบัวเพื่อส่งเสริมผู้ทอ 
ผ้�จกในเชงิพ�ณชิย์ศลิป์ เสรมิร�ยได้ภ�ยนอกก�รเกษตร
ให้แก่ประช�ชน ในขณะเดียวกันก็มอบนโยบ�ยให้ 
ก�รประถมศึกษ�จังหวัดร�ชบุรี จัดสอนศิลปะผ้�จกให้
แก่นักเรียนเป็นหลักสูตรเสริม นับว่�เป็นก�รอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอีกท�งหนึ่งด้วย

ปีพุทธศักร�ช 2535 กรมอ�ชีวศึกษ�ได้มีคำ�
ส่ังที่ 360/2535 แต่งตั้งคณะกรรมก�รอนุรักษ์ศิลป 
ผ้�จกเมืองร�ชบุรีขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วยผู้อำ�นวย
ก�รวิทย�ลัยเทคนิคร�ชบุรีเป ็นประธ�นกรรมก�ร  
ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยเทคนิคโพธ�ร�ม ผู้อำ�นวยก�ร
วิทย�ลัยส�รพัดช่�งร�ชบุรี ผู้ช่วยผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัย
ส�รพัดช่�ง (ฝ่�ยวิช�ก�ร) เป็นกรรมก�รและน�ยอุดม  
สมพร ผู้อำ�นวยก�รศูนย์สืบทอดศิลปะผ้�จกร�ชบุรี
เป็นเลข�นุก�รและผู้ประส�นง�น มีหน้�ที่ดำ�เนินก�ร
สนับสนุนส่งเสริมก�รเรียนก�รสอนผ้�จกและอนุรักษ์
ศิลปะผ้�จกเมืองร�ชบุรีให้สืบไป

ในปีพุทธศักร�ช 2536  น�ยอุดม  สมพร ในฐ�นะ
ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ฯ และเลข�นุก�รคณะกรรมก�รได้
พัฒน�วิธีก�รสอนทอผ้�จกขึ้นม�อีกระดับหนึ่งเรียกว่� 
“ระบบ HAND-HI-TECH” โดยได้รวบรวมล�ยเส้นผ้�
จกโบร�ณของจังหวัดร�ชบุรีไว้ในแผ่นกระด�ษเพื่อให้
น�ยธรีภัทร์  ภทัรสถริกลุ อ�จ�รย์วทิย�ลยัเทคนคิร�ชบุรี
สร้�งโปรแกรมนำ�ลงบันทึกไว้ในระบบคอมพิวเตอร์ 
และสร้�งโปรแกรมสอดล�ยสำ�หรับจก ทั้งน้ีได้รับก�ร
สนับสนุนอุปกรณ์และคอมพิวเตอร์ จ�กน�ยเผดิมชัย  
ศรีวิเชียร ผู้อำ�นวยก�รวิทย�ลัยเทคนิคร�ชบุรี

วิ ธีก�รสอนระบบ HAND-HI -TECH จะใช ้
คอมพิวเตอร์สร้�งทีละสอด ผู้ฝึกหัดจะทอจกต�มแต่ละ
สอด เม่ือจกสอดที่หน่ึงแล้วเสร็จก็จะกดคอมพิวเตอร์ 
อกีครัง้หนึง่ สอดทีส่องกจ็ะขึน้บนจอ ผูฝึ้กหดักจ็ะทอต�ม
ไปจนครบล�ยของดอกที่ได้สร้�งไว้ในคอมพิวเตอร์แทน
ก�รดูล�ยที่กระด�นพ�ดไว้หน้�หูก
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ได้กล่�วม�แล้วว่� ในอดีตผ้�ทอจกขึ้นเพื่อใช้เอง
ภ�ยในครอบครัว แม่ทอไว้สำ�หรับเป็นผ้�รับไหว้เมื่อ
ลูกส�วจะออกเหย้�ออกเรือนหรือทอไว้สำ�หรับรับขวัญ
ข้�วเมือ่เกบ็เกีย่วเอ�ข้�วขึน้จ�กยุง้แล้วก�รทอมไิด้รีบเร่ง 
ห�กย�มใดมีเวล�ว่�งก็น่ังทอด้วยคว�มสบ�ยใจ เหน่ือย
นักก็พักผ่อน สร้�งสรรค์ง�นด้วยจิตใจที่มุ่งมั่นเพื่อง�น
ทอให้แก่ลูกหล�นและสิ่งท่ีตนนับถือ ฉะน้ันทุกต�ร�งน้ิว
ของผืนผ้�จะเกิดล�ยท่ีละเอียดอ่อนประณีต ด้วยเหตุน้ี
จึงไม่แปลกอะไรที่ผู้คนทั่วไปให้คำ�นิยมแก่ผ้�จกโบร�ณ
ที่ตกทอดกันม�

แต่ในปัจจุบันก�รสร้�งสรรค์ผลง�นก�รทอผ้�จก
ของช่�งฝีมือเปลี่ยนเจตน�รมณ์ คว�มมุ่งหม�ยไปจ�ก
เดิมกล�ยเป็นก�รทอเพื่อจำ�หน่�ยเป็นร�ยได้เสริม อีก
ทั้งขีดจำ�กัดของร�ค�และคว�มต้องก�รของผู้บริโภค
เป็นเงื่อนไขให้ผลง�นทอผิดเพี้ยนไปจ�กเอกลักษณ์ 
เดิมของผ้�ในอดีต

ถึงแม้ว่�ผู ้สนใจในศิลปะก�รทอผ้�จกจะผูกมัด 
ค่�นิยมให้แก่ผ้�เก่�โบร�ณอย่�งเหนียวแน่นก็ต�มแต่
น�ยอุดม สมพร ได้สร้�งมิติใหม่เกี่ยวกับสีสันของผ้� 
ขึ้นม�ใหม่ ในพ.ศ. นี้ที่เรียกว่� “เบญจรงค์ภูษ�มิติใหม่ 
ของผ้�จกร�ชบุรี”  เพื่อให้ปร�กฏแก่ลูกหล�นในอน�คต

ห้องจัดแสดงกำรทอผ้ำ 
และผ้ำทอไทยวน รำชบุรี 
ในจิปำถะสถำนบ้ำนคูบัว 

จ.รำชบุรี
ภำพจำก http://www.

เที่ยวรำชบุรี.com
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เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

ภ�พ : ต่อพงษ์ เสมอใจ

บ้านฮ่อม : 
ชุมชนของคนเชียงแสนในเวียงเชียงใหม่

1 รองศ�สตร�จ�รย์สมโชติ อ๋องสกุล  กรรมก�รบริห�รหลักสูตรล้�นน�ศึกษ� คณะมนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

บ้�นฮ่อม เป็นชมุชนทีต่ัง้อยูบ่นพืน้ทีร่ะหว่�งกำ�แพง
เมืองช้ันในและช้ันนอก ด้�นทิศเหนือมีอ�ณ�เขตติดต่อ
กับถนนท่�แพ ซึ่งมีวัดมห�วันและวัดบุพพ�ร�ม ด้�น
ตะวันออกติดแนวกำ�แพงชั้นนอกซึ่งมีวัดช่�งฆ้อง ด้�น
ทิศใต้ติดถนนลอยเคร�ะห์ซึ่งมีวัดพันตองและวัดลอย
เคร�ะห์ ด้�นทิศตะวันตกติดคูเวียงชั้นในและประตู
ท่�แพช้ันใน

ตอนที่1 : พัฒนาการของชุมชน

(1) ยุคตั้งบ้านฮ่อม เชียงใหม่
บ้�นฮ่อมเป็นชุมชนไทยวนท่ีถูก “เทครัว” ม�จ�ก

เมืองเชียงแสนในสมัยพระเจ้�ก�วิละครองนครเชียงใหม่ 
(พ.ศ.2325-2356)

เมืองเชียงแสนเป็นที่ม่ันแห่งใหม่ในล้�นน�ของพม่�
ตั้งแต่ พ.ศ.2317 หลังจ�กถูกกองทัพกรุงธนบุรีร่วมกับ
พญ�จ่�บ้�นแห่งเชียงใหม่พร้อมพญ�ก�วิละแห่งลำ�ป�ง 
ขับไล่ออกจ�กเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2317 จึงเป็นภ�ระกิจ
ที่ต้องขับไล่พม่�ออกจ�กเชียงแสน

ปีพ.ศ.2347 กองทัพผสมมีเชียงใหม่ ลำ�ป�ง 
เวียงจันทน์และกรุงเทพฯร่วมกันเข้�ตีเมืองเชียงแสน
จึงประสบคว�มสำ�เร็จส�ม�รถขับไล่พม่�ออกจ�กเมือง
เชียงแสนและบริเวณล้�นน�

ถนนท่ำแพ
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เมื่อเข้�ยึดเชียงแสน กองทัพผสมนำ�โดยทัพหลวง
จ�กกรงุเทพฯได้ “เทครวั” ช�วไทยวนออกจ�กเชยีงแสน
ทั้งหมดแบ่งกำ�ลังคนให้ไปอยู่เมืองต่�งๆ 6 เมือง ดังนี้ 
(1) กรุงเทพฯ  (2) เวียงจันทน์  (3) ลำ�ป�ง  (4) อำ�เภอ
เส�ไห้ จังหวัด สระบุรี  (5) คูบัว ร�ชบุรี  (6) เชียงใหม่ 
โดยที่เชียงใหม่ตั้งบ้�นเรือนอยู่ท่ี ณ บริเวณบ้�นฮ่อม 
และบ�งส่วนให้อยู่บริเวณรอบนอกคือ (1) วัดเชียงแสน
อำ�เภอเมือง เชียงใหม่  (2) บ้�นเชียงแสน อำ�เภอห�งดง  
(3)บ้�นเชียงแสน อำ�เภอส�รภี (สรัสวดี อ๋องสกุล.
ประวัติศาสตร์ล้านนา.กรุงเทพฯ :สำ�นักพิมพ์อมรินทร์,
2539.หน้� 266.)

สันนิษฐ�นว่�ช�วเชียงแสนท่ีนำ�ม�ไว้ท่ีบ้�นฮ่อมน้ัน
เป็นชนชั้นผู้ปกครองได้แก่ บรรด�เชื้อส�ยเจ้�น�ยและ
ขุนน�ง ส่วนช�วเชียงแสนท่ีเป็นช�วบ้�นท่ัวไปถูกนำ�ไป
ไว้บริเวณวดัเชียงแสน  บ้�นเชยีงแสน อำ�เภอห�งดง และ
บ้�นเชียงแสน อำ�เภอส�รภี  ดังปร�กฏว่�บริเวณบ้�น
ฮ่อมเป็นที่อยู่ของคนมีฐ�นะหน้�ท่ีในร�ชก�รท้องถิ่น
ของเชียงใหม่ เช่น แสนไชยพละ (อ้�ย ไชยมงคล) พญ�
พิทักษ์เทวี (หน�นบุญท� ศิริพันธ์) พญ�คำ�ฯ ท้�วคำ�
ปัน ข้�ร�ชก�รสมัยเทศ�ภิบ�ลเช่นหลวงขจัดจันฑนิกร 
(ใหม่แก้ว จันทรปัญญ�) ขุนสม�นฯ และขุนโชติสุขรัตน์
(บิด�ของสงวน โชติสุขรัตน์ (พ.ศ.2473-2518) รวมท้ัง
เป็นบ้�นของ“หม่อมเขียว” หม่อมคนหนึ่งของพระเจ้�
อินทวิชย�นนท์เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 7 (พ.ศ.2413-
2440) ผู้เป็นม�รด�เจ้�แก้วนวรัฐ เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์
ที่ 9 (ที่ซอย 4 ก)

ทั้ งนี้พระครูสุวรรณส�รพิศิษฐ ์  (พระครูสนิท  
อภิว�ฑฒโน) อดีตเจ้�อ�ว�สวัดช่�งค้องหรือช่�งฆ้อง 
เจ้�คณะตำ�บลช้�งคล�น ซ่ึงเป็นช�วบ้�นฮ่อมได้เล่�ไว้
ตอนหนึ่งว่� “บรรพบุรุษของท่�นเป็นช�วเชียงแสน เมื่อ
พระเจ้�ก�วิละตีเชียงแสนแตก พระเจ้�ก�วิละโปรดฯให้
อพยพ เครือญ�ติของเจ้�หลวงเชียงแสน ม�อยู่ในเมือง
เชียงใหม่ที่บ้�นฮ่อมในเขตกำ�แพงเวียงชั้นนอก โดยให้
อำ�น�จปกครองกันเอง ลงโทษผู้กระทำ�ผิดได้เอง ยกเว้น
ลูกหล�นของเจ้�หลวงเชียงใหม่ ถ้�ทำ�ผิดในบริเวณบ้�น
ฮ่อม ให้จับตัวส่งเจ้�หลวงเชียงใหม่พิจ�รณ�ลงโทษ” 
(ดู ชีวประวัติพระครูสุวรรณสารพิสิษฏ์เจ้าอาวาสวัด
ช่างฆ้อง เจ้�คณะตำ�บลช้�งคล�น อ.เมือง จ.เชียงใหม่ )

ครั้งเมืองเชียงแสนแตกใน พ.ศ.2347 น้ันเจ้�น�ย
ส�ยเชียงแสน เช่น ลูกส�วคนหนึง่ของเจ้�หลวงเชียงแสน
ตกเป็นภริย�ของเจ้�หลวงลำ�พูน และขุนน�งบ�งคน
จ�กเชียงใหม่ก็ได้ไปแต่งง�นกับหญิงส�วช�วเชียงแสน 
เช่นพญ�มห�อินทร์ แม่ทัพคนหนึ่งของพระเจ้�ก�วิละ
ซึ่งได้รับมอบหม�ยให้รักษ�เมืองเชียงแสนได้แต่งง�น
กับหม่อน (ทวด) สีมอย  มีบุตรด้วยกัน 2 คน ภ�ยหลัง
พญ�มห�อินทร์ ได้ส่งหม่อนสีมอยพร้อมบุตรทั้งสองคน 
ม�อยู ่ที่บ้�นฮ่อมเชียงใหม่ โดยที่ตัวท่�นนั้นจะตั้งใจ 
จะต�มม�ภ�ยหลังแต่ก็ได้ถึงแก่กรรมเสียก่อน

ภ�ยหลังบุตรช�ยคนหน่ึงของพญ�มห�อินทร์กับ
หม่อนสีมอยชื่ออุ ่นเรือน ได้รับแต่งตั้งเป็นพญ�พันธุ  
(ต้นตระกูลอินทะเคหะ)

หลังจ�กพญ�มห�อินทร์ต�ย หม่อนสีมอยได้
แต่งง�นใหม่กับพญ�แสนภักดี (ต้นตระกูลภักดี) มีบุตร
ส�วคนหนึ่งชื่อน�งบัวจี๋ ภักดี ต่อม�น�งบัวจี๋ได้แต่งง�น
กบัน�ยก ีแซ่เตยี บตุรของน�ยบูเ๊ซ้ง น�งกัน๋ แซ่เตยีพ่อค้�
จีนย่�นวัดเกต

บุตรช�ยคนเล็กของน�ยกี - น�งบัวจี๋ก็คือ น�ยทอง
อยู่ ตีย�ภรณ์ ซึ่งเป็นบิด�ของน�งส�วประพิมพ์ ตีย�
ภรณ์ (พ.ศ.2464-2534) ขณะที่ม�รด�ของน�งส�วประ
พิมพ์ ตีย�ภรณ์คือน�งกิมเหรียญ กิติบุตร (ดู อนุสรณ์
งานศพ น.ส.ประพิมพ์ ตียาภรณ์ : ประสบอุบัติเหตุ
เครื่องบินตกที่สุพรรณบุรี 26 พฤษภ�คม พ.ศ.2534) 
กรณีนี้ทำ�ให้เห็นส�ยสัมพันธ์ระหว่�งคนระหว่�งชุมชน
จ�กเชียงใหม่-เชียงแสน (รุ่นหม่อน) เป็นชุมชนบ้�นฮ่อม
กับชุมชนวัดเกต (รุ่นแม่) และชุมชนอ่ืนๆม�เป็นสม�ชิก
ในชุมชนบ้�นฮ่อม (รุ่นลูก-หล�น) ซ่ึงมีอีกหล�ยกรณี  
ซึ่งเชื่อมส�ยสัมพันธ์ระหว่�งชุมชนและช�ติพันธุ์

(2) สมัยเทศาภิบาล
เน่ืองจ�กท�งด้�นทิศเหนือของบ้�นฮ่อมต้ังอยู  ่

ติดกับถนนท่�แพซึ่งเป็นย่�นก�รค้�ที่เชื่อมโยงตั้งแต่ 
ริมแม่นำ้�ปิงเข้�สู่ตัวเมือง ในช่วงสมัยรัชก�ลที่ 5 หลัง
จ�กมีก�รทำ�สัญญ�เชียงใหม่ ฉบับแรก (พ.ศ.2416) และ
ฉบบัที ่2 (พ.ศ.2426) มกี�รเปิดสถ�นกงสลุอังกฤษขึน้ใน
เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2427 ทำ�ให้ก�รค้�ระหว่�งเชียงใหม่
กับพม่�มีคว�มรุ่งเรืองและคึกคัก (สรัสวดี อ๋องสกุล.
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ประวัติศาสตร์ล้านนา.กรุงเทพฯ : สำ�นักพิมพ์อมรินทร์,
2539.หน้� 464.) เป็นผลคนในบังคับอังกฤษได้แก่ มอญ 
พม่� อินเดีย ไทใหญ่ ต่องสู้หรือปะโอ (PA-O) เดินท�ง
เข้�ม�ค้�ข�ยและรับจ้�งทำ�ง�นเป็นลูกจ้�งบริษัททำ�ไม้
บริติชบอร์เนียวและบอมเบย์เบอร์ม่�ในดินแดนล�้นน�
จำ�นวนม�กทั้งท่ีเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน ลำ�ป�ง แพร่ น่�น

ในระยะแรกนั้นถือได้ว่�ก�รค้�ในตัวเมืองเชียงใหม่
ตกอยู่ในมือของพ่อค้�ช�วไทใหญ่ มอญ พม่� โดยพ่อค้�
คนจีนยังเข้�ม�ไม่ม�ก ดังปร�กฏในคำ�บอกเล่�ของแม่
เฒ่�อุ่งอิงต๊ะ ได้เล่�ว่�ในสมัยน้ันท่ีก�ดหลวง (ตล�ด
วโรรส) เต็มไปด้วยบรรด�พวกพ่อค้�ไทใหญ่ มอญ พม่� 
ที่นำ�สินค้�น�น�ชนิดนำ�ไปว�งจำ�หน่�ย เท่�ท่ีจำ�ชื่อได้มี
โก่ปัน จองจิ่งคะ จองม�ส จองหลอย จองจิ่ง จองสุน� 
พก่�อิ่งต๊ะ ปู่จองติ๊ตู่ จองเลกุหล่�ปู่หลวยก�โป ส่�งอิ่ง 
ส่�งกันนะ  จองหม่องอ๊�ต ฯลฯ

พ่อค้�ไทใหญ่เหล่�นี้เมื่อม�อยู่อ�ศัยในเชียงใหม่ 
ก็มีหัวหน้�เป็นคนไทใหญ่เรียกว่� “เฮดแมน” (Head-
man) ทำ�หน้�ที่ปกครองดูแลชุมชนช�วไทใหญ่ด้วยกัน 
คนไทใหญ่ในเชียงใหม่เรียกเฮดแมนว่� “ปู่แมน” (“ปู่
กุล� เจ็ดศอก” ใน ปร�ณี ศิริธร. เพชร์ลานนาเล่ม 2. 
เชียงใหม่ : สำ�นักพิมพ์ผู้จัดก�ร, 2538.หน้�230-231.)

สำ�หรับที่ตั้งถิ่นฐ�นบ้�นเรือนของพ่อค้�ช�วพม่� ไท
ใหญ่ และต่องสู้ (PA-O) ส่วนใหญ่จะเข้�ม�ตั้งบ้�นเรือน
อยู่อ�ศัยปะปนกันบริเวณสองฟ�กของถนนท่�แพต้ังแต่
สี่แยกวัดอุปคุตไปจนถึงหน้�วัดแสนฝ�ง วัดมห�วันวัด
บุพพ�ร�ม วัดเชตวันและย่�นชุมชนช้�งเผือก วัดป่�เป้�

ด้วยเหตุนี้ จึงทำ�ให้พื้นที่ชุมชนบ้�นฮ่อมท�งด้�น
ทิศเหนือบริเวณท่�แพ ใกล้วัดมห�วัน วัดบุพพ�ร�ม มี
ลูกหล�นของช�วพม่� มอญ ไทใหญ่ ต่องสู้ (PA-O) ตั้ง
บ้�นเรอืนอยูอ่�ศยัสบืม�จนถงึปัจจบุนั เช่น ร้�นสล่�มอง 
โดยมวีดัมห�วนั วดัหนองคำ� และวดัป่�เป้� เป็นศนูย์รวม
จิตใจของศรัทธ�ช�วไทใหญ่ มอญ พม่� ต่องสู้ (PA-O)

ตัวอย่�งตระกูลไทใหญ่ของบ้�นฮ่อมซึ่งยังคงมีลูก
หล�นสืบม�ถึงปัจจุบัน เช่น สกุลลิลิต จ�กคำ�บอกเล่�
ของแพทย์หญิงจำ�นง ลิลิต ซ่ึงอยู่ท่ีบ้�นฮ่อม ถนนท่�แพ
ซอย 4 ได้เล่�ให้ฟังว่� บรรพบุรุษต้นตระกูลท�งคุณต�
เป็นไทใหญ่อพยพม�จ�กพม่� เข้�ม�เชียงใหม่ในสมัย
รัชก�ลที่ 5 โดยเอ�ผ้�จ�กพม่�ม�ข�ย  ส่วนคุณต�ชื่อ
ส่�งสุนะ (เป็นคนเดียวกับจองซุนนะท่ีกล่�วถึงในชุมชน

วดัป่�เป้�) ได้รบัเลอืกจ�กช�วไทใหญ่ให้เป็น Headman 
ปกครองช�วชุมชนไทใหญ่ในเชียงใหม่

ส่�งสุนะ (จองซุนนะ) เป็นคนเคร่งศ�สน� ไม่ท�น
ปล� ไม่โกหก ไม่ลักทรัพย์และมีบทบ�ทสำ�คัญในก�ร
บูรณะวัดป่�เป้� วัดทร�ยมูล ส่�งสุนะ (จองซุนนะ) ตั้ง
บ้�นเรือนอยู่ตรงบริเวณที่ปัจจุบันเป็นตึกแถว ธน�ค�ร
หน้�วัดบุพพ�ร�มและเป็น Headman คนสุดท้�ยของ
เชียงใหม่

คุณปู่ของแพทย์หญิงจำ�นง ลิลิตเป็นไทใหญ่ ชื่อ
สะลอบก�โป ได้ช่ือว่�มีค�ถ�อ�คม มีอ�ชีพเป็นพ่อค้�
ไม้ มีช้�งหล�ยเชือกเพื่อใช้ชักล�กไม้จ�กป่� ต่อม�ได้
แต่งง�นกับย่�อุส� มีลูก 4 คน บุตรคนที่ 2 ชื่อน�ยคำ�ปัน 
ลิลิต  บิด�ของแพทย์หญิงจำ�นง มีอ�ชีพข�ยผ้�และของ
เบ็ดเตล็ดที่ก�ดหลวง (คำ�บอกเล่�ของแพทย์หญิงจำ�นง 
ลิลิต อ�ยุ 68 ปีเมื่อ 24 พ.ศ. มีน�คม 2545)

ช�วไทใหญ่ มอญ พม่� และต่องสู้ (PA-O) ที่เข้�
ม�ตั้งบ้�นเรือนอยู่อ�ศัยที่บ้�นฮ่อมนี้ ประม�ณร้อยละ 
50  ได้แต่งง�นกับช�วเชียงแสนในบ้�นฮ่อม โดยม�ก
ฝ่�ยช�ยเป็นไทใหญ่ มอญ พม่� ต่องสู้ (PA-O) ส่วน
ฝ่�ยหญิงจะเป็นลูกหล�นช�วเชียงแสนบ้�นฮ่อมดัง
เช่นกรณีอ�จ�รย์ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.2451-2538) เกิด
ที่บ้�นฮ่อมเม่ือ 5 เมษ�ยน พ.ศ.2451 บิด�ชื่อแสง
เมืองเป็นคนพม่�ม�รด�ชื่อแว่นแก้วเป็นคนบ้�นฮ่อมม ี
เชือ้ส�ยเชยีงแสน ต่อม� พ.ศ.2482 สมรสกบัน�งเทยีมต�  
(สุยะโกมล) รัติกนก (ดู ที่ระลึกงานฌาปนกิจศพถิ่น  
รัติกนก 18 มกร�คม พ.ศ. 2538) และจ�กคำ�บอกเล่�
ของประพนัธ์ ศิรมิณซีึง่เกดิบ้�นฮ่อมอยูท่ีถ่นนท่�แพซอย 
4 เล่�ให้ฟังว่� คุณต�ชือ่ศิรเิป็นต่องสู ้(PA-O) แต่งง�นกบั
คุณย�ยก๋องแก้ว เป็นช�วเชียงแสนในบ้�นฮ่อมที่สืบส�ย
ม�จ�กแสนธนัญไชย (คำ�บอกเล่�ของประพันธ์ ศิริมณี 2 
กุมภ�พันธ์ พ.ศ. 2545)

ต่อม�เมื่อพ่อค้�ช�วจีนเข้�ม�มีบทบ�ทท�งก�รค้�
แทนช�วไทใหญ่ ทำ�ให้พ่อค้�คนจีนได้เข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�น
อยู่อ�ศัยในเชียงใหม่เช่นที่ย่�นวัดเกต ท่�แพและบ้�น
ฮ่อมม�กขึ้น และมีหล�ยคนที่ได้แต่งง�นกับหญิงส�ว
บ้�นฮ่อม เช่นท้�วคำ�ปัน ธนันไชย มีลูกเขยหล�ยคน
เป็นคนจีน

หญิงส�วช�วบ้�นฮ่อมรุ่นแรกๆที่แต่งง�นกับพ่อค้�
คนจีนคือแม่คำ�ดิบ  แม่คำ�ดิบแต่งง�นกับจีนธิมีลูก 7 คน
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คือ (1) แม่เรือนคำ�  (2) แม่หน้ึง ชวช�ติ (พ.ศ. 2424-
2497)  (3) แม่หม�น้อย  (4) น�ยกิมสัว  (5) น�ยเย็น  
(6) แม่ศรีแก้ว  (7) แม่กิมเหรียญ

แต่ละคนก็มีครอบครัวต่อม�เช่นแม่หนึ้ง (พ.ศ. 
2424-2497) แต่งง�นกับน�ยชัย (ไฉ่อุ้น) ชวช�ติ เม่ือ 
พ.ศ.2449 มีลูก 4 คนคือ  (1) น�ยสุนทร ชวช�ติ  (2) 
น�ยเชลง ชวช�ติ  (3) นส.สุร�งค์  (4) น�ยวิจิตร ชวช�ติ 
(ดู หนึ้งอนุสสรณ์ 25 มีน�คม พ.ศ. 2498) สืบส�ยเป็น
สกุลต่�งๆเช่นสกุลตันสุหัส สกุลชวช�ติ สกุลลีฬหชีวะ 
สกุลนิม�กร สกุลฉัตตะว�นิช สกุลสุวรรณยืน โดยมี
บ้�นต้นตระกูลอยู่ท่ีบ้�นฮ่อม (คำ�บอกเล่�ของประพันธ์  
ศิริมณี  พ.ศ. 2545)

กรณีของสกุลนิม�กร สืบส�ยม�จ�กขุนอนุกร  
(บุญเย็น แซ่นิ้ม) บิด�ของขุนอนุกร (บุญเย็น) เป็นคนจีน 
ม�รด�คือแม่เฒ่�ไหว มีบ้�นและร้�นค้�อยู่ถนนท่�แพ
ติดคลองแม่ข่�ด้�นตะวันออก ทำ�ก�รค้�ผ้� และฝ้�ย 
ปัจจุบันยังคงปร�กฏร่องรอยอ�ค�รเก่�ให้เห็นอยู่ แต่
ด้�นหน้�ได้เปลี่ยนแปลงและปรับปรุงเป็นร้�นอ�ห�ร  
(คำ�บอกเล่�ของย�ยซิวเฮียง โจล�นนท์อ้�งใน พตท. 
อนุ เนินห�ด. สังคมเมืองเชียงใหม่รุ่น 3. เชียงใหม่ :  
นพบุรีก�รพิมพ์, 2544.หน้�56. )

แม่เฒ่�ไหวเป็นพี่ส�วของแม่วันดี นิ่มเสงเฮง แม่
วันดีเป็นภรรย�ของน�ยเลี่ยงโฮก นิ่มเสงเฮงอยู่ชุมชน
วัดเกตมีบุตร 5 คนคือ  (1) น�งกิมเป้�  (2) น�ยบุญมี  
นิม�นันท์  (3) น�ยกิมซ้ิว นิม�นันท์ (ต่อม�เป็นขุนอนุพล
นคร)  (4) น�ยสุนทร์ จ�รุสวัสดิ์  (5) น�ยกำ�ธร นิม�นันท์

รุ ่นต่อม�มีส�ยสัมพันธ์เพิ่มข้ึนเม่ือขุนอนุพลนคร 
(กิมซ้ิว นิม�นันท์) บุตรคนท่ี 3 ของน�งวันดีแห่งชุมชน
วัดเกตม�แต่งง�นกับแม่น�ยคำ�บ�ง อินทะเคหะบุตรี
คนที่ 3 ของหลวงผดุงมัชกิจ (อุ่นเรือน อินทะเคหะ) 
และแม่คำ�อ่อน แห่งชุมชนบ้�นฮ่อม มีท�ย�ท 4 คน
คือ  (1) น�งเชงเน้ย ตันสุหัส (2) นส.ทองอยู่ นิม�นันท์  
(3) นส.เชงลั้ง นิม�นันท์  (4) น�ยเซ่งฮี้ น่ิมเสงเฮงต่อม�
เปลี่ยนชื่อเป็นน�ยวรศักดิ์ นิม�นันท์ (พ.ศ.2461-2533) 
(ดูท่ีระลึกงานฌาปนกิจศพขุนอนุพลนคร 24 ตุล�คม 
พ.ศ.2506 และที่ระลึกงานฌาปนกิจศพนายวรศักดิ์ 
นิมานนท์ พ.ศ.2533)

บ�งกรณีช�ยหนุ่มของบ้�นฮ่อมก็เป็นฝ่�ยเชื่อมโยง
หญิงส�วจ�กชุมชนอื่นโดยเฉพ�ะลูกจีน เช่น กรณีหลวง

ขจดั จณัฑนกิร (ใหม่แก้ว จนัทรปัญญ�พ.ศ.2416-2481)  
แห่งบ้�นฮ่อมได้สมรสกับน�งบัวคำ� (แซ่แต่) จันทร
ปัญญ� ลูกส�วของน�ยหน้อย แต่หย่งฮวด (ลูกน�ยซ้อ
น�งหงษ์ คนที ่11)  กบัน�งคำ�มลู แซ่แต่แห่งชมุชนวดัเกต

สภ�พดังกล่�วจะเห็นได้ว ่�ในชุมชนบ้�นฮ่อม
ประกอบไปด้วยกลุ่มคนที่หล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ์เช่น
คนจ�กเชียงแสน มอญ พม่� ไทใหญ่ ต่องสู้ (PA-O) คน
จนี และมสี�ยสมัพนัธ์กบัชมุชนอืน่ในเชยีงใหม่เช่นชมุชน
วัดเกตอย่�งแนบแน่น โดยต่�งมีฐ�นะดีท�งเศรษฐกิจ
และสังคม

(3) ยุคเป็นเขตเทศบาลนครเชียงใหม่
ตั้งแต่ พ.ศ.2458 พื้นที่บ้�นฮ่อมเป็นส่วนหนึ่งเขต

สุข�ภิบ�ลเชียงใหม่ และตั้งแต่ พ.ศ.2478 เป็นเขต
เทศบ�ลนครเชียงใหม่

(3.1) ภาพในความทรงจำาช่วงหลังสงครามโลก
สภ�พบ้�นฮ่อมช่วง พ.ศ.2486-2499 ซ่ีงเป็นช่วง

หลังสงคร�มโลกครั้งที่สอง ได้มีผู้ร่วมสมัยบันทึกไว้เป็น
รูปร้อยกรองดังนี้
 มองออกไป ทิศใต้ ตรงหน้ำวัด (วัดลอยเครำะห์)
กะทัดรัด ร้ำนตัดผม นวลเกศำ
มีลุงนวล ตัดผม ทรงงำมตำ
มีคนมำ  ให้ตัด  ทรงงำมตำ
 ถัดวันตก (ทิศตะวันตก) เคียงข้ำง ร้ำนตัดผม
คนนิยม มีเตำล้อ เกวียนวัวสี
พ่อหนำนอ้ำย เจ้ำของ เตำล้อมี
ฝีมือดี ซ่อมแซม เกวียนล้อวัว
 เรียงถัดไป  เป็นบ้ำนเรือน ศรัทธำวัด
เดินเลำะลัด  เลียบก�ำแพง ไปทำงเหนือ
มีต้นไม้ หญ้ำรก ปกป่ำเคลือ
ดอกเรืองเรื่อ รอบวัด (ลอยเครำะห์) ลัดเลำะเดิน
 มีกองซอย เลียบก�ำแพง ดินแดงอำด
น่ำประหลำด เย็นระรื่น  ช่ืนใจเหิน
เล้ียวมุมขวำ ไปวันออก  ซอกทำงเดิน
ก็เผชิญ พบกองซอย ข้ำงหน้ำงำม
 กองซอยนี้  เลียบก�ำแพง ไปทำงใต้
ซอยนี้ไซร้ มีหนองน�้ำ ฉ�่ำ สนำม
พ่อหนำนเอี่ยม อำจำรย์วัด  ช่ำงฆ้องงำม
บอกเล่ำตำม ที่มีมำ  แต่โบรำณ
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(ด ูบนัทกึความจำาในอดตี  ศษิย์เก่าวดัลอยเคราะห์
พ.ศ.2486-2499)

(3.2) ด้านการศึกษา
ในด้�นก�รศึกษ�ยุคน้ีได้เกิดโรงเรียนขึ้นในพื้นท่ี

บ้�นฮ่อม 4 แห่งดังนี้
(1) โรงเรียนครูมา ก่อตั้งโดยครูม� หรือครูบุญม� 

สุริยเรือนแก้วและแม่คำ�แสน สุริยเรือนแก้วเปิดสอน
ชั้นประถมศึกษ�ที่ 1 ถึง 4 โดยลูกๆ ของครูม�ช่วย
สอน ดำ�เนินกิจก�รจนถึงสมัยสงคร�มโลกครั้งที่สอง 
คนบ้�นฮ่อมที่เป็นศิษย์เก่�ของโรงเรียนน้ีท่ียังมีชีวิตอยู่ 
(ช่วงพ.ศ.2545) ได้แก่ ครูอำ�พร พนมเป็ญ (ครูโรงเรียน
ปรินสรอยแยลส์วิทย�ลัยจนเกษียณต่อม�ถึงแก่กรรม) 
ครสูมพร พรหมประสทิธิ ์ครบูงัอร ฟองอสิระ ครเูฉลมิศรี 
สุภ�นันท์ คุณนวลศรี (ไชยมงคล) อิศร�งกูร ณ อยุธย� 
พญ.จำ�นง ลิลิต คุณมณี ยศถ�วร น�ยถ�วร โชติสุขรัตน์

(2) โรงเรียนบูรณศิลป์ ครั้งแรกตั้งที่ด้�นถนน
ท่�แพใกล้คุ้มเจ้�ไชยวรเชษฐ ต่อม�ย้�ยม�ตั้งที่บ้�นฮ่อม
เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษ�แบบสหศึกษ�ของเอกชนแห่ง
แรก ดำ�เนินก�รโดยน�ยสมบูรณ์ จันทรปัญญ� (พ.ศ.
2456-2524) บุตรของขุนพัศดุภ�รภักดี (คำ�ฟู จันทร
ปัญญ� พ.ศ. 2418-2490) ส่วนสถ�นที่เดิมที่ถนนท่�แพ
เปลี่ยนเป็นโรงแรมสุภ�วดีระยะหนึ่งแล้วปิดกิจก�รไป
เมื่อ พ.ศ.2510

(3) โรงเรียนบูรณศักดิ์ เป็นโรงเรียนแห่งท่ีสองของ
ตระกลูจนัทรปัญญ� ก่อตัง้โดยน�ยสมบูรณ์ จนัทรปัญญ� 
(พ.ศ.2456-2524) เมื่อประม�ณ พ.ศ.2497 โดยใช ้
พื้นที่บริเวณบ้�นและขย�ยออกม�เปิดเป็นโรงเรียนชั้น 
ป.1 ถึง ม.6 ต่อม�เปิด ม.7 ถึง ม.8 มีน�ยศักด์ิ อุตตโม
เป็นอ�จ�รย์ใหญ่ (ถึงแก่กรรม พ.ศ.2545) จึงเป็นท่ีเล่�
สู่กันหมู่ศิษย์เก่�ว่�ชื่อโรงเรียนนี้นำ�ม�จ�กช่ือเจ้�ของคือ
น�ยสมบรูณ์ สนธกิบัชือ่ของอ�จ�รย์ใหญ่คอืศกัดิ ์อตุตโม 
(บิด�ของอ�จ�รย์วุฒิ อุตตโม ข้�ร�ชก�รบำ�น�ญภ�ค
วิช�ธรณี คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ และ 
ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์อุม�พร วงษ์บูรณ�ว�ทย์ ข้�ร�ชก�ร
บำ�น�ญคณะศึกษ�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่)

โรงเรียนบูรณศักดิ์ได้กล�ยเป็นสถ�นศึกษ�ของ
คนในบ้�นฮ่อมและคนจ�กอำ�เภอรอบนอก เช่น อำ�เภอ
ห�งดง อำ�เภอส�รภี อำ�เภอสันป่�ตอง อำ�เภอสันกำ�แพง 

อำ�เภอพร้�ว อำ�เภอแม่แจ่ม ตลอดจนจังหวัดลำ�พูน
เพร�ะขณะนั้นโรงเรียนมัธยมศึกษ�ยังมีไม่ม�ก

นักเรียนที่อยู่อำ�เภอรอบนอกใกล้ๆ ต้องน่ังรถคอก
หมูม�เรียนแบบเช้�ไปเย็นกลับ นักเรียนที่อยู่ไกล เช่น
อำ�เภอพร้�ว อำ�เภอแม่แจ่มก็ม�พักวัดเป็นขโยมวัดใน
ชุมชนบ้�นฮ่อม เช่น วัดพันตอง วัดมห�วัน วัดลอย
เคร�ะห์ วัดช่�งฆ้อง โดยพ่อแม่ต้องขอให้เจ้�คณะอำ�เภอ
ฝ�กเด็กเข้�พักเป็นขโยมวัดต่�งๆ โรงเรียนบูรณศักดิ์
เลิกกิจก�รเมื่อ พ.ศ.2517 ศิษย์เก่�หล�ยคนมีชื่อเสียง
ในสังคม เช่น น�ยสวัสดิ์ ศรีสุวรรณดี อดีตผู้ว่�ร�ชก�ร
จังหวัดศรีสะเกษ อดีต กกต.เชียงใหม่

(4) โรงเรียนพาณิชยการเชียงใหม่ เป็นโรงเรียน
แห่งที่ส�มของตระกูลจันทรปัญญ� ก่อต้ังเมื่อ พ.ศ.
2509 โดยอ�จ�รย์มรกต จันทรปัญญ� ธิด�ของ
น�ยสมบูรณ์ จันทรปัญญ� (พ.ศ.2456-2524) เป็น
โรงเรียนอ�ชีวศึกษ�หลักสูตรพ�ณิชยก�รทั้งระดับ
ประก�ศนียบัตรวิช�ชีพ (ปวช.) และประก�ศนียบัตร
วิช�ชีพชั้นสูง (ปวส.) ซึ่งทำ�ให้ผู ้เรียนจบมัธยมศึกษ�
ต้นทั้งในชุมชนบ้�นฮ่อมและชุมชนอื่นๆ ทั้งในและนอก
เชียงใหม่ส่วนหนึ่งได้มีสถ�นที่เรียนอ�ชีวศึกษ�

ในสมัยต่อม�ได้มีโรงเรียนเพ่ิมขึ้นอีก เช่น โรงเรียน
อนุบ�ลดรุณนิมิตร (ของน�ยสมบูรณ์ กันทะป�)  
โรงเรียนเมโทรเทคโนโลยี (พื้นที่ส ่วนหนึ่งเป็นที่ตั้ง 
วัดเมืองเลน) ฯลฯ

(3.3) ด้านผังเมือง
ในท�งก�รปกครองท้องถิ่น พ้ืนที่ชุมชนบ้�นฮ่อม

ถูกจัดให้อยู ่ในเขตเทศบ�ลนครเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.
2478  ซึง่มคีนจ�กบ้�นฮ่อมได้เป็นผูบ้รหิ�รเทศบ�ลนคร
เชียงใหม่หล�ยคน เช่น น�ยเซฟ ศิริพันธ์ บุตรของแม่
คำ�แปง ศิริพันธ์ (พ.ศ.2434-2527) น�ยสมบูรณ์ จันทร
ปัญญ� (พ.ศ.2456-2524) น�ยบุญช่วย อินทะเคหะ 
ฯลฯ โดยบ�งคนเป็นผู้บริห�รเทศบ�ลนครเชียงใหม่  
ยคุรือ้กำ�แพงเมอืงและสร้�งประตเูมอืงในช่วง พ.ศ.2508-
2512และก�รสร้�งถนนในเขตเทศบ�ลนครเชียงใหม่  
(ดู ร�ยช่ือคณะเทศมนตรีเทศบ�ลนครเชียงใหม่) ซ่ึงด้�น
ทิศตะวันตกของบ้�นฮ่อมอยู่ติดคูเมืองและประตูท่�แพ
ได้รบัผลก�รเปลีย่นแปลงท�งก�ยภ�พตัง้แต่ครัง้นัน้ เช่น
แนวกำ�แพงท้ังในและนอกคูเมืองได้ถูกทำ�ล�ย
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ต่อม�เมื่อมีเทศบัญญัติ (พ.ศ.2531และ พ.ศ.2533)
และกฎกระทรวงทีอ่อกต�มคว�มในพระร�ชบญัญตักิ�ร
ผังเมือง พ.ศ.2518 ควบคุมก�รสร้�งอ�ค�รรอบคูเมือง
วัดจ�กคูเมืองด้�นนอกระยะ 22.00 เมตร ห้�มสร้�ง
อ�ค�รสูงเกิน 12.00 เมตรและข้ออื่นๆ รวม 19-20 ข้อ
(ดูเทศบัญญัติของเทศบ�ลนครเชียงใหม่เร่ืองกำ�หนด
บริเวณห้�มก่อสร้�งดัดแปลงร้ือถอนเคลื่อนย้�ยใช้ 
หรือเปลี่ยนก�รใช้อ�ค�รบ�งชนิดหรือบ�งประเภทใน
ท้องที่ตำ�บลศรีภูมิตำ�บลช้�งม่อยตำ�บลพระสิงห์ตำ�บล
ช้�งคล�นตำ�บลห�ยย�ในเขตเทศบ�ลนครเชียงใหม่ 
จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2531 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม 
พ.ศ.2533)

พื้นที่บ ้�นฮ่อมจึงได้รับก�รกำ�กับต�มกฎหม�ย 
ดังกล่�ว ซึ่งอ�จเป็นเหตุผลหน่ึงทำ�ให้บ้�นเก่�ในเขต 
บ้�นฮ่อมคงเหลืออยู่จำ�นวนหน่ึง อย่�งไรก็ต�มโดย
เหตุที่พื้นที่บ ้�นฮ่อมอยู ่ในเขตธุรกิจของเมืองดังน้ัน 
จึงพบว่�ภ�คธุรกิจเอกชนได้พย�ย�มเลี่ยงข้อกฎหม�ย
ดังกล่�ว เช่น ก�รติดตั้งป้�ยโฆษณ�สูงจ�กระดับถนน
เกิน 12.00 เมตร ก�รสร้�งอ�ค�รบดบังโบร�ณสถ�น

ในระยะม�กกว่� 6.00 เมตร ก�รตั้งสถ�นบริก�ร
กล�งคืน ตลอดแนวคูเมืองด้�นนอกและตลอดแนว 
ถนนลอยเคร�ะห์ ฯลฯ ทำ�ให้บรรย�ก�ศแบบเดิมของ
บ้�นฮ่อมเปล่ียนแปลงไปโดยเฉพ�ะตัง้แต่ทศวรรษ 2520 
“คว�มเงียบ” อันเป็นสมบัติชุมชนอย่�งหนึ่งได้หมดส้ิน
ไปทำ�ให้คนบ้�นฮ่อมจำ�นวนหนึ่งไม่อยู่ในพื้นที่บ้�นฮ่อม
แล้วให้ “คนนอก” เช่�อ�ค�รปรับปรุงเป็นสถ�นบันเทิง 
ห้องพักร�ยวัน ฯลฯ เป็นท่ีนิยมของช�วต่�งประเทศ

(3.4) ด้านเศรษฐกิจ
คนในบ้�นฮ่อมหล�ยคนส�ม�รถสะสมที่ดินจน

กล�ยเป็นเจ้�ของที่ดินกล�งเมืองร�ยใหญ่และที่น�
ขน�ดใหญ่ในอำ�เภอรอบนอกๆ เช่น อำ�เภอแม่ริม 
อำ�เภอสันทร�ย อำ�เภอดอยสะเก็ด ตระกูลที่มีชื่อเสียง
เป็นเจ้�ของที่ดินร�ยใหญ่เป็นที่รู ้จักกันดีในบ้�นฮ่อม 
เช่น สกุลจันทรปัญญ� นอกจ�กมีที่ดินแปลงใหญ่ใน
เขตบ้�นฮ่อมแล้วยังมีที่น�แถวอำ�เภอแม่ริมจำ�นวน
ม�กส่วนสกุลลิลิตเป็นเจ้�ของที่ดินร�ยใหญ่ในย่�น
ถนนท่�แพที่ดินบริเวณท่�แพเกสต์เฮ�ส์ เดิมก็เป็นของ 

ถนนลอยเครำะห์ ถนนลอยเครำะห์

โรงเรียนพำณิชยกำรเชียงใหม่ ไนท์บำรซำร์
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คนสกุลลิลิต นอกจ�กนี้ก็มีคุณน�ยบัวคำ� สุวรรณศิริ ได้
ชื่อว่�เป็นเศรษฐีที่ดินร�ยใหญ่มีท่ีดินแถวอำ�เภอแม่ริม 
ปัจจุบันลูกหล�นทำ�ธุรกิจฟ�ร์มผีเสื้ออยู่ท่ีอำ�เภอแม่ริม 
หรือกรณีของขุนสม�นฯ บ้�นอยู่ริมข่วงท่�แพซ่ึงเข้�ม� 
เป็นเขยของบ้�นฮ่อมโดยแต่งง�นกับป้�เช้ือลูกแม่เฒ่�
หนุน คนบ้�นฮ่อม แม่เฒ่�หนุนมีท่ีน�อยู่ดอยสะเก็ด
ม�กกว่�ร้อยไร่ (คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร พนมเป็ญ 
พ.ศ. 2545 )

สำ�หรับช�วบ้�นคนอื่นๆ หล�ยคนเป็นเจ้�ของ 
ที่น� เช่น บ้�นของครูอัมพร พนมเปญ มีท่ีน�อยู ่ท่ี
อำ�เภอแม่ริม หมู่บ้�นโต้งข้�วเน่� อำ�เภอแม่ริม มีที่ดิน
ประม�ณ 40 ไร่ โดยจ้�งให้คนอื่นทำ�น� ส่วนช�วบ้�น
ฮ่อมที่อยู่แถววัดมห�วัน เช่น คนในสกุลไทยชนะ สกุล
สุวรรณปัญญ� ส่วนใหญ่มีท่ีน�อยู่อำ�เภอรอบนอก เช่น 
อำ�เภอสันทร�ย หนองห�ร และแม่โจ้ ซึ่งในก�รทำ�น�
สมัยก่อน ช�วบ้�นฮ่อมเป็นเจ้�ของที่น�ไม่ทำ�น�เอง 
แต่จ้�งคนอื่นซึ่งเป็นช�วบ้�นในพื้นท่ีอำ�เภอรอบนอก
ทำ�น�ให้ในลักษณะ “น�แบ่งกึ่ง” เมื่อได้ผลผลิตก็จะม ี
ก�รแบ่งกันคนละครึ่งระหว่�งเจ้�ของน� กับคนทำ�น� 
บ�งร�ยเก็บเฉพ�ะค่�หัวน�

อย่�งไรก็ต�มต่อม�ที่น�ของช�วบ้�นฮ่อมที่อยู ่
อำ�เภอรอบนอก เช่น อำ�เภอแม่ริม อำ�เภอสันทร�ย  
แม่โจ้ ส่วนใหญ่ได้ข�ยให้กับน�ยทุนจ�กท่ีอื่นกันเกือบ
หมดแล้ว โดยเฉพ�ะในช่วงที่ภ�คธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์
ในเชียงใหม่มีก�รเติบโตในช่วงปี พ.ศ.2530 เป็นต้นม� 
ช�วบ้�นฮ่อมหล�ยคนได้ข�ยที่น�ของตนให้แก่บริษัท
พัฒน�อสังห�ริมทรัพย์ เช่น บริษัทแลนด์แอนด์เฮ�ส์  
ที่เข้�ม�ลงทุนทำ�ธุรกิจอสังห�ริมทรัพย์แถวสันทร�ย 
แม่โจ้

ช�วบ้�นฮ่อมที่ยังไม่ข�ยท่ีน� ณ เวล�น้ัน (พ.ศ.
2545) เช่น คุณย�ยวันดี ไทยชนะ ยังมีท่ีน�เหลืออยู่บ�ง
ส่วนอยู่ใกล้ๆกับหมู่บ้�นจัดสรรของบริษัทแลนด์แอนด์
เฮ�ส์  ยังให้คนอื่นเช่�ที่ทำ�น�อยู่ แต่ผลผลิตข้�วท่ีได้จะ
เปล่ียนไปเป็นแบ่งให้คนทำ�น� 2 ส่วน เจ้�ของท่ีน�ได้ 
1 ส่วน (คำ�บอกเล่�ของคุณย�ยวันดี ไทยชนะ วันท่ี 24 
มีน�คม พ.ศ. 2545)

(3.5) ยุคเปลี่ยนแปลงการถือครองท่ีดิน
คว�มเปลี่ยนแปลงที่ เป ็นป ัจจัยสำ�คัญที่ส ่งผล 

กระทบต่อคนในชุมชนบ้�นฮ่อมก็คือก�รเปลี่ยนแปลง

ก�รถือครองที่ดินของคนในชุมชนบ้�นฮ่อม ที่เกิดขึ้นใน
ช่วงทศวรรษ 2520

(3.5.1) นโยบายส่งเสริมการท่องเที่ยวกับการ
เติบโตย่านท่าแพ กล่�วได้ว่�ปัจจัยที่สนับสนุนให้เกิด
ก�รเปลี่ยนแปลงก�รถือครองที่ดินของช�วบ้�นฮ่อม
นั้น เป็นผลพวงม�จ�กนโยบ�ยก�รพัฒน�ประเทศของ
รัฐบ�ลนับตั้งแต่ทศวรรษ 2500 เป็นต้นม�ที่มุ ่งเน้น
พฒัน�เชยีงใหม่เป็นศนูย์กล�งก�รคมน�คม ธรุกิจก�รค้� 
ก�รท่องเที่ยวและบริก�ร

โดยเฉพ�ะในด้�นก�รท่องเที่ยว ในปี พ.ศ.2510 
องค์ก�รส่งเสริมก�รท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.)
ได้ว�งแผนให้เชียงใหม่เป็นศูนยกล�งก�รท่องเที่ยว
แห่งที่ 2 ของประเทศรองจ�กกรุงเทพฯ และต่อม�ใน 
ปี พ.ศ.2511 ก็ได้เข้�ม�ตั้งสำ�นักง�นส�ข�ที่เชียงใหม ่
เป็นแห่งแรกโดยตั้งอยู ่ที่บ้�นเลขที่ 48 ถนนท่�แพ 
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หลังจ�กก�รประชุมพ�ต้� (PATA) ในเชียงใหม่
เมื่อเดือนมกร�คม พ.ศ.2512 องค์ก�รส่งเสริมก�รท่อง
เที่ยวแห่งประเทศไทย (อสท.) ได้ร่วมกับภ�คธุรกิจ
เอกชนพัฒน�แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ๆ ขึ้น เช่น สร้�ง
ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่ที่ประตูไหย�เมื่อปี พ.ศ.2513   
จัด “ง�นล�นน�ไทยในอดีต” ขึ้นในวันสงกร�นต์เป็น
ครั้งแรกเมื่อ พ.ศ.2519 ที่ประตูท่�แพทำ�ให้ภ�พแม่หญิง
ถีบรถจักรย�นก�งจ้อง (ร่ม) ตรึงใจนักท่องเที่ยว ต�ม
ด้วยก�รจดัง�นไม้ดอกไม้ประดบัตัง้แต่ปี พ.ศ.2520 ฯลฯ 
ประกอบกับในช่วงต้นทศวรรษ 2510 มีทห�รอเมริกัน 
ม�พักผ่อนระหว่�งทำ�สงคร�มเวียดน�มอย่�งต่อเนื่อง
ทำ�ให้เศรษฐกิจย่�นท่�แพคึกคักยิ่ง

ก�รเติบโตของภ�คธุรกิจก�รท่องเที่ยว ทำ�ให้ถนน
ท่�แพถูกใช้เป็นสถ�นที่จัดขบวนแห่ในพิธีต่�งๆ เพื่อ
ตอบสนองอุตส�หกรรมก�รท่องเที่ยวและได้กล�ยเป็น
ย่�นข�ยสินค้�หัตถกรรมพื้นบ้�นหรือสินค้�ที่ระลึกแก่
นักท่องเที่ยว เช่น ผ้�ไหม ไม้แกะสลัก ร่ม เครื่องเงิน 
เครื่องเขิน ฯลฯ

ยิ่งต่อม�เมื่อมีนักธุรกิจลงทุนก่อสร้�งตล�ดไนท์
บ�ร์ซ�ร์ บนถนนช้�งคล�นที่อยู่ใกล้เคียงพร้อมเปิดให้
บริก�รตั้งแต่ปี พ.ศ.2517 เพื่อให้เป็นแหล่งข�ยสินค้�ที่
ระลึกแก่นักท่องเที่ยวและเป็นแหล่งท่องเที่ยวย�มร�ตรี 
ทำ�ให้ทีด่นิในย่�นถนนท่�แพกล�ยเป็นทีส่นใจของบรรด�
นักธุรกิจนักลงทุนจ�กต่�งถิ่นอย่�งม�ก เป็นผลให้ใน



 ร่มพยอม  15 

ช่วงทศวรรษ 2520 ได้มีนักลงทุนต่�งถ่ินและต่�งช�ติ
เข้�ม�ซ้ือที่ดินจ�กช�วบ้�นที่อ�ศัยอยู่ในชุมชนย่�นถนน 
ท่�แพ เพื่อลงทุนก่อสร้�งศูนย์ก�รค้� โรงแรม  ธน�ค�ร 
เกสต์เฮ�ส์ สถ�บันก�รเงิน ร้�นอ�ห�ร โรงพิมพ์ และ
โรงง�นอุตส�หกรรมต่�งๆ โดยเฉพ�ะธุรกิจโรงพิมพ์ 
ในช่วงปี พ.ศ.2520 จะพบว่�บนถนนท่�แพ มีโรงพิมพ ์
ไม่น้อยกว่� 4 แห่งคือ  (1) ท่�แพก�รพิมพ์ 354 ถ.ท่�แพ  
(2) โรงพิมพ์กล�งเวียง ถ.ท่�แพซอย 6  (3) นครพิงค์ก�ร
พิมพ์ 263 ถ.ท่�แพ  (4) แพร่ก�รพิมพ์ ถ.ท่�แพซอย 3

นอกจ�กนั้นมีก�รตั้งโรงง�นอุตส�หกรรมในครัว
เรือน เช่น โรงง�นทำ�ขนมก�ละแมจันทร์สวย ถ.ท่�แพ
ซอย 2, โรงง�นย้อมด้�ย-ย้อมผ้� โฟร์สต�ร์ ถ.ท่�แพซอย 
1, โรงง�นลูกชิ้น,โรงง�นทำ�ขนมปัง ขนมเค้ก ขนมอบ
ต่�งๆ ซึ่งต่อม�โรงพิมพ์และโรงง�นอุตส�หกรรมเหล่�
นี้หล�ยแห่งได้เลิกกิจก�ร โดยโรงง�นอุตส�หกรรมใน
ครัวเรือนบ�งส่วนย้�ยไปท่ีตั้งแห่งใหม่ท่ีมีข้อมูลว่�จะ
มีก�รตัดถนนส�ยใหม่เช่นถนนวงแหวนรอบสอง (ดู 
ทำาเนียบโรงงานอุตสาหกรรมเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2520, 
2527,2532, 2533, 2537, 2538)

(3.5.2) การเปล่ียนแปลงการถือครองที่ดินใน
บ้านฮ่อม ช่วงที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำ�คัญท่ีส่งผลกระทบ
ต่อก�รถือครองท่ีดินของช�วบ้�นฮ่อมอย่�งม�กอยู่ใน
ช่วงสมัยพลเอกเปรม ติณสูล�นนท์เป็นน�ยกรัฐมนตรี 
(พ.ศ.2523-2531) และพลเอกช�ติช�ย ชุณหะวัณเป็น
น�ยกรฐัมนตร ี(พ.ศ.2531-2534) ซึง่เป็นช่วงแผนพัฒน�
เศรษฐกิจและสงัคมแห่งช�ตฉิบบัที ่5 (พ.ศ.2525-2529)
และฉบับที่6 (พ.ศ.2530-2534) ท่ีมุ่งพัฒน�เชียงใหม่
ให้เป็นศูนย์กล�งด้�นธุรกิจก�รค้�และบริก�ร ก�รท่อง
เท่ียวของภ�คเหนือตอนบน ในช่วงนั้นที่ดินในย่�น
ถนนท่�แพและช้�งคล�นซึ่งเป็นย่�นธุรกิจก�รค้�ของ
เมืองกล�ยเป็นทำ�เลทองท่ีมีร�ค�สูงดังเห็นได้จ�กร�ค�
ที่ดินย่�นท่�แพขณะน้ัน เช่น ท่ีดินติดถนนท่�แพ ระยะ 
20.00เมตร ร�ค� 150,000 บ�ท / ต�ร�งว� (ดู.ข้อมูล
พ้ืนฐานเพื่อประกอบการทำาแผนการลงทุนจังหวัด
เชียงใหม่.เชียงใหม่ :มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่, 2538.)

ปัจจัยด้�นร�ค�ที่ดินที่มีร�ค�สูงในช่วงนั้น เป็นตัว
กระตุ้นสำ�คัญทำ�ให้ช�วบ้�นฮ่อมซ่ึงเป็นชุมชนท่ีอยู่ต�ม
แนวถนนท่�แพ ตัดสินใจข�ยที่ดินของบรรพบุรุษให้แก่
นักลงทุนจ�กต่�งถิ่นเช่นจ�กกรุงเทพฯ พิจิตร อยุธย�  
ฯลฯ ตลอดจนช�วต่�งช�ติ เช่น จีนฮ่อ แขก ฝรั่ง ฯลฯ 

ซึ่งในช่วงนั้นต่�งสนใจเข้�ม�ลงทุนทำ�ธุรกิจเกสต์เฮ�ส์ 
ในย่�นถนนท่�แพและในชุมชนบ้�นฮ่อมเป็นจำ�นวนม�ก

ปัจจบุนัทีบ้่�นฮ่อมมคีรอบครวัดัง้เดมิไม่ม�ก ทีเ่หลอื
อยู่เช่น บ้�นย�ยคำ�แปง กิติมณี บ้�นเครือญ�ติแม่เจ้�
เขียว (แม่ของเจ้�แก้วนวรัฐเจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 9)  
บ้�นอ�จ�รย์จินด� สรรพศรี บ้�นครูอัมพร พนมเปญ 
(ต่อม�ย้�ยออก) บ้�นอ�จ�รย์ถิ่น รัติกนก บ้�นครู
ประพันธ์ ศิริมณี บ้�นพลเอกสม ขัติพันธ์ บ้�นครูบังอร 
ฟองอิสระ บ้�นคุณย�ยคำ� ส�มัคคี บ้�นแม่เฒ่�หนุน 
บ้�นวรปรชี� บ้�นลูกหล�นท้�วคำ�ปันบ้�นขนุสม�น บ้�น
แพทย์หญิงจำ�นง ลิลิต บ้�นศรีคำ� สุวรรณศรวล ฯลฯ
(คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร พนมเปญ และอ�จ�รย์จินด�  
สรรพศรี 2545) (ดู แผนผังบ้�นฮ่อม จัดทำ�โดยอ�จ�รย์
ประพันธ์ ศิริมณี คนบ้�นฮ่อมในภ�คผนวก)

นอกจ�กปัจจัยด้�นร�ค�ที่ดินที่สูงขึ้นๆ แล้ว ยังเกิด
จ�กปัญห�ก�รแบ่งมรดกกนัในหมูล่กูหล�น บ้�งเกดิจ�ก
ก�รแต่งง�นกับคนภ�คกล�ง ต้องไปอยู่กรุงเทพฯ เช่น 
กรณลีกูๆ ของขนุพัสดภุ�รภกัด ี(คำ�ฟ ูจนัทรปัญญ� พ.ศ.
2418-2490) เป็นต้น

กล่�วได้ว่�ชุมชนบ้�นฮ่อมเป็นย่�นที่มีเกสต์เฮ�
ส์หน�แน่นที่สุดของเชียงใหม่ ตัวอย่�งร�ยชื่อเกสต์
เฮ�ส์ที่ตั้งอยู่บริเวณถนนท่�แพ ในชุมชนบ้�นฮ่อม เช่น 
ท่�แพเกสต์เฮ�ส์, บ้�นจองคำ�, ไนท์เพลสอินน์, โกล์ด 
ซิตี้เกสต์เฮ�ส์, ท่�แพโฮมเพลส, อินเตอร์อินน์, มิสเตอร ์
จอห์นเฮ�ส์, ชินแท็กซ์, ธน�, ฟล�มิงโกเกสต์เฮ�ส์, มิด
ท�วน์เฮ�ส์ ฯลฯ ซึง่ร�ยชือ่เกสต์เฮ�ส์เหล่�นีเ้ป็นเฉพ�ะที่
แจ้งชือ่ก�รท่องเทีย่วแห่งประเทศไทยเท่�นัน้ แต่จ�กก�ร
สำ�รวจพบว่�ยังมีเกสต์เฮ�ส์อีกจำ�นวนม�กในย่�นชุมชน
บ้�นฮ่อมถนนท่�แพ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในเอกส�รของก�ร
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และหล�ยแห่งเพิ่งเปิดใหม่

ถนนท่ำแพ
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เรื่อง: ธวัชชัย  ทำ�ทอง 1

1  อ�จ�รย์ประจำ� ส�ข�วิช�ก�รท่องเที่ยว คณะวิทย�ก�รจัดก�ร  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง
2  ศรีศักร  วัลลิโภดม.ค้นห�อดีตของเมืองโบร�ณ.กรุงเทพ:ด่�นสุทธ�ก�รพิมพ์, ๒๕๓๘. หน้� ๒๐๒-๒๐๓.
3  นอกจ�กเมืองลำ�ป�งแล้วกลุ่มช�วเชียงแสนที่อพยพก่อนเมืองแตกยังกระจ�ยไปอยู่ต�มเมืองต่�งๆอีกม�กเช่น เมืองเชียงรุ้ง เมืองฮำ� 

เขตปกครองตนเองสิบสองปันน� ในจีน ชุมชนวัดพระหลวง จ.แพร่ และอำ�เภอลับแล จ.อุตรดิตถ์ ฯลฯ

วิหารสกุลช่างเชียงแสนในเมืองนครล�าปาง

ศิลปกรรมท�งพุทธศ�สน�ท่ีพบในเมืองลำ�ป�ง
นั้นส�ม�รถแบ่งออกเป็นหล�ยกลุ่ม โดยจำ�แนกต�ม
ยุคสมัยท�งประวัติศ�สตร์และอิทธิพลของง�นช่�งใน 
แต่ละยุคสมัย กล่�วคือ เมืองลำ�ป�งในยุคแรกเริ่มน้ัน
ตำ�น�นระบุก�รก่อตั้งม�แต่ครั้งสมัยหริภุญชัยและ
ล่มสล�ยไปพร้อมกับก�รถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
อ�ณ�จักรล้�นน� ศิลปกรรมในยุคหริภุญชัยท่ีพบใน
เมืองลำ�ป�งปร�กฏเป็นหลักฐ�นน้อยม�ก เม่ือเทียบกับ
เมืองลำ�พูนหรือเมืองอื่นๆ ในเขตลุ่มแม่นำ้�ปิง โดยหลัก

ฐ�นท่ีมักกล่�วอ้�งถึงง�นศิลปกรรมยุคหริภุญชัยใน
พื้นที่เมืองลำ�ป�งคือพระพิมพ์ดินเผ� เศียรพระพุทธรูป
และลวดล�ยปูนปั้นประดับฐ�นเจดีย์ที่พบในเขตบริเวณ 
วัดร้�งกู่ข�วและวัดปันเจิง2 นอกจ�กนี้ยังมีพระเจ้�
ศิล� หรือพระเจ้�ละโว้ ซึ่งเป็นพระพุทธรูปหินทร�ย
แกะสลักเป็นป�งน�คปรกน่ังขัดสม�ธิ ประดิษฐ�นเป็น 
พระประธ�นในวิห�รพระเจ้�ละโว้ภ�ยในวัดพระธ�ตุ
ลำ�ป�งหลวงท่ีตำ�น�นกล่�วอ้�งถึงพระเจ้�กรุงละโว้ หรือ
พระบิด�ของพระน�งจ�มเทวีได้มอบพระพุทธรูปองค์น้ี
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ให้แก่เจ้�อนันตยศ เจ้�เมืองเขล�งค์ผู้เป็นหล�นช�ยไว้ 
สักก�ระบูช� แต่ทว่�รูปแบบศิลปกรรมของพระพุทธ
รูปศิล�องค์นี้ เป็นศิลปกรรมแบบลพบุรีท่ีเกิดข้ึนในร�ว
พุทธศตวรรษที่ 17 - 18  ในขณะท่ีตำ�น�นได้กล่�วอ้�ง
ระบุไปถึงพุทธศตวรรษที่ 13 ดังนั้นหลักฐ�นระหว่�ง 
ง�นศิลปกรรมกับตำ�น�นจึงไม่สอดคล้องกัน

ง�นศิลปกรรมในพื้นท่ีจังหวัดลำ�ป�งในยุคที่สอง 
เป็นช่วงสมัยที่เมืองลำ�ป�ง ภ�ยใต้ชื่อเมืองนครมีฐ�นะ 
เป็นหัวเมืองหน่ึงที่สำ�คัญของอ�ณ�จักรล้�นน� ปร�กฏ
หลักฐ�นท�งด้�นง�นศิลปกรรมท่ีตกค้�งอยู่เป็นจำ�นวน
ม�ก โดยเฉพ�ะในยุคทองของล้�นน�ท่ีมีก�รอุปถัมภ์
ก�รก่อสร้�งและบูรณปฏิสังขรณ์วัดว�อ�ร�มสำ�คัญ
โดยกลุ ่มชนชั้นปกครองตั้งแต ่ระดับกษัตริย ์จนถึง
ขุนน�งง�นศิลปกรรมในยุคนี้ได้ตกผลึกจนกล�ยเป็น
เอกลักษณ์เฉพ�ะของภ�คเหนือม�จนถึงปัจจุบัน ถึง
แม้ว่�ในเวล�ต่อม�ล้�นน�จะตกอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครอง
ของพม่�เป็นเวล�กว่�สองร้อยปี แต่ก็ไม่มีผลต่อก�ร
เปลี่ยนแปลงรูปแบบง�นศิลปกรรมล้�นน�ม�กนักภ�ย
หลังก�รฟื้นม่�นจนกระท่ังถูกผนวกเป็นส่วนหนึ่งของ
สย�มประเทศ รูปแบบง�นศิลปกรรมในเมืองลำ�ป�งจึง
เริ่มมีคว�มเปลี่ยนแปลงเน่ืองด้วยส�เหตุจ�กนโยบ�ย
ก�รรวบรวมผู้คนให้เข้�ม�เป็นพลเมืองจำ�นวนม�กส่ง
ผลทำ�ให้เกิดคว�มหล�กหล�ยท�งด้�นช�ติพันธุ์ โดย
เฉพ�ะเมืองลำ�ป�ง ปร�กฏหลักฐ�นก�รอพยพผู ้คน
เข้�ม�อยู่เมืองลำ�ป�งจำ�นวนหล�ยคร้ังโดยเฉพ�ะกลุ่ม 
ช�วไทลื้อจ�กสิบสองปันน� ไทเขินจ�กเชียงตุง และ
ช�วไทยวน หรือคนเมืองจ�กเมืองเชียงแสนและเมือง
เชียงร�ยในพุทธศตวรรษท่ี 24 ช่วงสมัยเจ้�เจ็ดตนแห่ง
ร�ชวงศ์ทิพจักรวงศ์ช่วงต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ได้มีก�ร
อพยพย้�ยเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นของช�วพม่�ที่เข้�ม�ทำ�ก�ร
สัมปท�นป่�ไม้และช�วสย�มในเวล�ต่อม� ด้วยเหตุน้ี
เมอืงลำ�ป�งในช่วงเวล�ดงักล่�วจงึปร�กฏง�นศลิปกรรม
ที่มีลักษณะผสมผส�นของรูปแบบใหม่ท่ีเกิดจ�กคว�ม
หล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ์น่ันเอง

ชาวเชียงแสนในเมืองลำาปาง

ช�วเชียงแสนในเมืองลำ�ป�งปร�กฏหลักฐ�นก�ร
อพยพของผู้คนจ�กเมืองเชียงแสนเข้�ม�ตั้งรกร�กอ�ศัย

1. ภำพวิหำรวัดหัวข่วง

2. ภำพพระประธำนปูนปั้นในวิหำรวัดหัวข่วง มีสำมองค์คือ องค์กลำง
มีขนำดใหญ่สุด และองค์ซ้ำยและขวำมีขนำดรองลงมำเช่นเดียวกันกับ

วัดสุชำดำรำม รวมถึงธรรมำสน์หลวงของทั้งสองวัดนี้มีรูปแบบและ
ลวดลำยที่เชื่อมโยงกันอย่ำงชัดเจนคำดว่ำน่ำจะเป็นช่ำงกลุ่มเดียวกัน

3. ภำพถ่ำยเก่ำด้ำนหน้ำวิหำร วัดหัวข่วงในอดีตซึ่งปัจจุบันต�ำแหน่ง
บันไดทำงขึ้นด้ำนหน้ำถูกรื้อทิ้งแล้วสร้ำงระเบียงยื่นออกมำเต็มหน้ำ
กว้ำงของวิหำรพร้อมย้ำยสิงห์ปูนปั้น ในภำพออกมำอยู่มุมระเบียง 

(ที่มำ:กรกช  อินทร์พรหม)

อยู่ในเมืองลำ�ป�งในร�วต้นพุทธศตวรรษที่ 24 โดย
ส�ม�รถแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกล่�วคือ กลุ่มที่อพยพ
หนีภัยคุกค�มหรือก�รกดขี่ของช�วพม่�เข้�ม�อ�ศัยอยู่
ในเมืองลำ�ป�งในช่วงสมัยเจ้�เจ็ดตน3 และกลุ่มเชลย
สงคร�มที่ถูกกว�ดต้อนเข้�ม�อยู่ในเมืองลำ�ป�ง โดย
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เฉพ�ะเมื่อครั้งเมืองเชียงแสนถูกตีแตกและทำ�ล�ยจน
กล�ยเป็นเมืองร้�ง ในปีพุทธศักร�ช 25474 สงคร�มใน
ครั้งนั้นได้มีก�รแบ่งไพร่พลที่ถือเป็นเชลยสงคร�มช�ว
เชียงแสนออกเป็น 5 กลุ่มโดยกระจ�ยอยู่ต�มหัวเมือง
ที่เป็นกองทัพหลักในก�รร่วมรบตีเอ�เมืองเชียงแสนคือ 
เมืองเชียงใหม่  เมืองละกอนหรือเมืองนครลำ�ป�ง เมือง
น่�น เวียงจันทน์ และกรุงเทพ5  โดยกลุ่มท่ีถูกกว�ดต้อน
เข้�ม�ในเมืองลำ�ป�งถูกกำ�หนดให้ตั้งบ้�นเรือนอยู่ในเขต
เมืองเก่�ซึ่งปัจจุบันคือพื้นท่ีส่วนใหญ่ในเขตชุมชนตำ�บล
เวียงเหนือ ตั้งแต่ชุมชนบ้�นปงสนุกขึ้นไปจนกระทั่งถึง
ชุมชนหัวข่วงประตูม้� ชุมชนวัดช่�งแต้ม ชุมชนวัดน�ง
เหลียว ชุมชนวัดดอกพร้�ว ชุมชนวัดดอกบัว ชุมชน
วัดแสนเมืองม� ชุมชนวัดศรีล้อมและชุมชนวัดหัวเวียง
เชตวันนอกจ�กนี้ยังปร�กฏชุมชนช�วเชียงแสนที่อพยพ
ม�ก่อนสงคร�มเมืองเชียงแสนอ�ศัยกระจ�ยอยู่ในเขต

เมืองลำ�ป�งจำ�นวนม�กโดยส�ม�รถแบ่งออกเป็นสอง
กลุ่มคือกลุ่มที่อยู่รวมตัวเป็นชุมชนเฉพ�ะช�วเชียงแสน
เช่น ชุมชนบ้�นพิชัย บ้�นส�มัคคี ตำ�บลพิชัย อำ�เภอ
เมอืง ชมุชนบ้�นน�แส่ง อำ�เภอเก�ะค� และกลุม่ท่ีอพยพ
โยกย้�ยม�เป็นครอบครัวโดยเข้�ม�ตั้งถ่ินฐ�นอยู่ร่วม
กับช�วลำ�ป�ง ดังปร�กฏหลักฐ�นบันทึกหน้�ล�นของ 
วัดลำ�ป�งกล�งฝั่งตะวันออกที่ระบุถึงก�รที่มีช�วบ้�น
และพระสงฆ์ช�วเชียงแสนอพยพม�อ�ศัยอยู่ในชุมชน 
ก�รพบพับส�โบร�ณที่เป็นบันทึกของช�วเชียงแสนที ่
วัดศรีกำ้� รวมถึงคำ�บอกเล่�ของลูกหล�นช�วเชียงแสนที่
เข้�ม�อ�ศัยอยู่ในชุมชนในเขตตำ�บลปงแสนทอง ตำ�บล
ชมพ ูอำ�เภอเมอืงลำ�ป�ง ตำ�บลท่�ผ� ตำ�บลศ�ล� อำ�เภอ
เก�ะค�และตำ�บลล้อมแรดอำ�เภอเถิน เป็นต้น6 (ภำพที่ 
1, 2, 3, 4)

4. ภำพด้ำนหน้ำวิหำรในปัจจุบันที่มีกำรบูรณะครั้งใหญ่โดยกำรเติมลำนระเบียงด้ำนหน้ำ
เจำะช่องหน้ำต่ำงวิหำรให้กว้ำงข้ึน เพิ่มมุขหลังคำคลุมบันไดทำงขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2508

4 ภูเดช แสนส�.คร่�วกฎหม�ยจ�รีตตำ�น�น หลักฐ�นท�งประวัติศ�สตร์ล้�นน�.เชียงใหม่:แม็กพริ้นติ้ง, 2556. หน้� 74-75.
5 ภ�ยหลังสมเด็จพระพุทธยอดฟ้�จุฬ�โลกมห�ร�ชได้โปรดเกล้�ให้กลุ่มช�วเชียงแสนกลุ่มที่ถูกส่งลงไปกรุงเทพฯ ย้�ยไปตั้งถิ่นฐ�นอยู่ที ่

อำ�เภอเส�ไห้ จังหวัดสระบุรี และอำ�เภอคูบัว จังหวัดร�ชบุรีม�จนถึงปัจจุบัน
6 ข้อสังเกต ในชุมชนที่ตั้งอยู่ริมแม่นำ้�วังต้ังแต่ตำ�บลปงแสนทองเลียบเล�ะลงม�จนถึงอำ�เภอเก�ะค�จะมีประเพณีก�รล่องสะเป�ที่จัดขึ้นใน 

วันแรม 1 คำ่� เดือนเกี๋ยงหรือแรม 1 คำ่�เดือน 11 แบบภ�คกล�ง ของทุกปี ในขณะที่กลุ่มอื่นๆ นิยมจัดกันในเดือนยี่เป็ง ซึ่งประเพณีดังกล่�ว
จัดขึ้นตรงกันกับวันประเพณีไหลเรือไฟของกลุ่มคนที่อ�ศัยอยู่ริมแม่นำ้�โขง
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วิหารสกุลช่างเชียงแสน

ก�รศึกษ�รูปแบบวิห�รสกุลช ่�งเชียงแสนน้ัน
จำ�เป็นที่จะต้องเข้�ใจรูปแบบวิห�รสกุลช่�งล้�นน� 
ก่อน เนื่องจ�กถือเป็นแม่แบบหลักท่ีส่งอิทธิพลด้�น
สถ�ปัตยกรรมและศิลปกรรมไปทั่วอ�ณ�จักรล้�นน� 
ในท�งกลับกันจ�กประวัติศ�สตร์และหลักฐ�นท�ง
โบร�ณคดีของเมืองเชียงแสนสะท้อนให้เห็นถึงคว�ม
สำ�คัญเมืองเชียงแสนในฐ�นะเป็นแหล่งบ่มเพ�ะต้นแบบ
ท�งด้�นศิลปกรรมให้กับอ�ณ�จักรล้�นน�เช่นกันทั้งนี้
รูปแบบและสัดส่วนของวิห�รล้�นน�นั้นถูกกำ�หนดขึ้น
เป็นสูตรสำ�หรับคำ�นวณโครงสร้�งเรียกว่� มอก7 ที่ใช้
เป็นม�ตรฐ�นเดยีวกนัท้ังล้�นน� ด้วยเหตนุีวิ้ห�รล้�นน� 
จึงมีรูปแบบอันเป็นเอกลักษณ์ท่ีส�ม�รถจำ�แนกออก
จ�กวิห�รสกุลช่�งอื่นได้อย่�งชัดเจน ก�รใช้สูตรคำ�นวณ
โครงสร้�งที่เป็นม�ตรฐ�นเดียวกันเป็นเพียงตัวกำ�หนด
สัดส่วนและรูปทรงของโครงสร้�งวิห�รเท่�น้ัน ส่วนร�ย
ละเอยีดอืน่ๆ มกัจะมกี�รเสรมิเตมิแต่งต�มจรติคว�มง�ม
ของช่�งหรือผู้อุปถัมภ์ในแต่ละท้องถ่ิน และค่�นิยมต�ม
ยุคสมัยจึงทำ�ให้เกิดรูปแบบคว�มง�มท่ีหล�กหล�ยและ
ส�ม�รถใช้จำ�แนกชี้ชัดว่�เป็นวิห�รสกุลช่�งใด เช่น สกุล
ช่�งลำ�ป�ง สกุลช่�งเมืองน่�น สกุลช่�งเชียงแสน เป็นต้น

จ�กก�รสำ�รวจและขุดค้นท�งโบร�ณคดีพบโบร�ณ
สถ�นและโบร�ณวัตถุในเมืองเชียงแสน ท่ีสะท้อนถึง 
รูปแบบวิห�รในเมืองเชียงแสนในยุคต้นคือในช่วงร�ว 
พุทธศตวรรษท่ี 19 - 20 พบว่�ส่วนใหญ่มีรูปแบบ 
ผั ง วิห�รแบบเดียวกันกับที่พบในเ มืองเชียงใหม ่  
เวียงกุมก�ม หรือเมืองอื่นๆ ในพื้นที่ล้�นน�ตอนกล�ง 
คือผังวิห�รแบบยกเก็จ ที่เรียกกันว่� วิห�รจีบลดมุข 
หรือวิห�รหักจ๊อก8 และผังวิห�รรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้�  
ซึ่งผังวิห�รแบบยกเก็จนั้นส�ม�รถค�ดเด�รูปทรงของ
อ�ค�รและรูปทรงของหลังค�ได้ด้วยวิธีก�รวัดขน�ด
ฐ�นอ�ค�รวิห�รแล้วกำ�หนดตั้งค่�ด้วยสูตรคำ�นวณ
โครงสร้�งวิห�รล้�นน� ห�กลงตัวต�มสูตรก็ส�ม�รถ
ระบุชี้ชัดถึงรูปทรงของวิห�รทั้งแนวกว้�งและแนวย�ว
ได้อย่�งชัดเจน ในกรณีผังวิห�รแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้� 

นั้นส�ม�รถใช้สูตรคำ�นวณโครงสร้�งวิห�รล้�นน�ได้
เฉพ�ะแนวขว�ง คือส�ม�รถระบุรูปทรงหลังค�ว่�จะ
เป็นวิห�รแบบซ้อนชั้นจำ�นวนก่ีช�ย แต่ไม่ส�ม�รถ
ระบุหลังค�ต�มแนวย�วคือซดของวิห�รได้เนื่องจ�ก 
รูปแบบวิห�รแบบฐ�นเขียงส่ีเหล่ียมผืนผ้�นั้นส�ม�รถ
ปรับเปลี่ยนซดหลังค�ได้หล�กหล�ยรูปแบบตั้งแต่ 
วิห�รแบบจั่วเดียวหรือวิห�รทรงโรง จนกระทั่งวิห�ร
แบบสองซด หรือส�มซด ก็ส�ม�รถสร้�งในผังวิห�ร 
รูปส่ีเหล่ียมผืนผ้�ได้ทั้งส้ิน

นอกจ�กนี้ยังพบว่�วิห�รในเมืองเชียงแสนบ�ง
หลังเคยได้รับก�รบูรณปฏิสังขรณ์ม�หล�ยยุคสมัย
โดยปร�กฏหลักฐ�นคือ ฐ�นวิห�รที่สร้�งทับซ้อนกัน
อยู่ ซึ่งในกรณีนี้พบว่�โดยส่วนใหญ่แล้วจะสร้�งวิห�ร
ที่มีแผนผังส่ีเหล่ียมผืนผ้�ครอบผังวิห�รเดิมที่เป็นฐ�น
ยกเก็จ สะท้อนให้เห็นรูปแบบรสนิยมคว�มง�มของ
ก�รสร้�งวิห�รในเมืองเชียงแสนในยุคหลังได้เปล่ียน
ไป9 ห�กพิจ�รณ�จ�กประวัติศ�สตร์พบว่�ภ�ยหลัง
จ�กอ�ณ�จักรล้�นน�ตกเป็นเมืองขึ้นของพม่� เมือง
เชียงแสนถือเป็นศูนย์กล�งของอำ�น�จที่สำ�คัญพม่�ใน
ก�รควบคุมหัวเมืองล้�นน� มีก�รโยกย้�ยผู้คนตั้งแต่
ชนชั้นปกครองลงม�ถึงระดับประช�ชนอยู่เสมอ อีก
ทั้งพื้นที่อ�ณ�เขตเมืองเชียงแสนในอดีตครอบคลุมไป 
จนถึงหัวเมืองท�งตอนเหนือโดยมีช�ยแดนติดอ�ณ�เขต
ของเมืองสิบสองปันน� ครอบคลุมพื้นที่ที่ประช�กร 
มีคว�มหล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ ์ซึ่งกลุ ่มช�วไทเขิน 
และช�วไทลื้อมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตช�วเมืองเชียงแสน 
เป็นอย่�งม�กโดยเฉพ�ะจ�รีตประเพณีต่�งๆ หรือก�ร
นับระบบปฏิทินท�งจันทรคติแบบช�วไทล้ือ ที่ต่อม�
เรียกว่�เดือนแบบเชียงแสน10 นอกจ�กนี้ยังมีอิทธิพล 
จ�กพม่�ท่ีเข ้�ม�มีบทบ�ทโดยตรงในวิถีชีวิตช�ว
เชียงแสนจ�กก�รเป็นผู้ปกครองม�ย�วน�นกว่� 200 
ปี ส่งผลให้เมืองเชียงแสนในยุคพม่�ปกครองมีก�รผสม
ผส�นท�งวัฒนธรรมที่หล�กหล�ยรวมถึงรสนิยมคว�ม
ง�มของวิห�รสกุลช่�งเชียงแสนในยุคหลังด้วยเช่นกัน

7 ธวัชชัย  ทำ�ทอง, “มอกวิหาร;วิธีการกำาหนดระเบียบสัดส่วนในการออกแบบวิหารในภาคเหนือของไทย” ว�รส�รหน้�จั่ว ฉบับที่ 32 
(มกร�คม-ธันว�คม 2560):หน้� 51-66.

8 วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์.วิห�รล้�นน�.กรุงเทพ:เมืองโบร�ณ, 2544. หน้�  58-59
9 เอกสิทธิ์ เรือนทอง. พัฒน�ก�รของแผนผังโบร�ณสถ�นในเมืองโบร�ณเชียงแสนและเชียงแสนน้อย. วิทย�นิพนธ์มห�บัณฑิตส�ข�วิช�

โบร�ณคดีสมัยประวัติศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยศิลป�กร, 2556. หน้� 40-48.
10 ก�รนับเดือนท�งจันทรคติแบบช�วเชียงแสนหรือก�รนับแบบช�วไทลื้อ จะนับช้�กว่�เดือนท�งจันทรคติล้�นน� 1 เดือนและเร็วกว่�เดือน

แบบภ�คกล�ง 1 เดือน
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จ�กที่กล่�วม�ข้�งต้นช้ีให้เห็นว่�วิห�รสกุลช่�ง
เชียงแสนในยุคหลัง ภ�ยใต้ก�รปกครองของพม่�ได้
รับก�รปรับเปลี่ยนและคลี่คล�ยรูปแบบจ�กเดิมที่เป็น
แบบล้�นน�ในยุคสมัยร�ชวงศ์มังร�ยอย่�งชัดเจนแต่
ด้วยเหตุที่เมืองเชียงแสนถูกทำ�ล�ยจนกล�ยเป็นเมือง
ร้�งเป็นเวล�น�น จึงไม่ปร�กฏอ�ค�รวิห�รแบบสกุล
ช่�งเชียงแสนที่สมบูรณ์อีกเลย ภ�ยหลังก�รอพยพย้�ย
ถิ่นฐ�นและก�รกว�ดต้อนเชลยช�วเชียงแสน ภูมิปัญญ�
คว�มรู้ท�งด้�นง�นศิลปกรรมและสถ�ปัตยกรรมแบบ
เชยีงแสนจงึปร�กฏเป็นหลกัฐ�นกระจ�ยอยูต่�มหวัเมอืง
ต่�งๆ เป็นจำ�นวนม�ก

วิหารสกุลช่างเชียงแสนในเมืองลำาปาง

วิห�รสกุลช ่�งเชียงแสนในเมืองลำ�ป�งพบว่�

5. ภำพวิหำรวัดสุชำดำรำม

6. ภำพพระประธำนภำยในวิหำรวัดสุชำดำรำม ด้ำนหน้ำฐำนชุกชี
มีแนวร้ัวปูนและตีนเสำวิหำรที่ประดับกระจกแบบพม่ำเมื่อคร้ังกำร
บูรณะในสมัยส่ำงอริยะและครอบครัว

10. ตัวอย่ำงลักษณะกำรตั้งเสำไม้ในวิหำรสกุลช่ำงเชียงแสน  
วัดสุชำดำรำมจะวำงเสำไว้บนตอม่อ ที่ก่อจำกอิฐหรือหิน ซึ่งเป็น
รูปแบบเดียวกันกับกำรสร้ำงอำคำรแบบชำวไทลื้อที่นิยมวำงเสำอำคำร
ไว้บนตอม่อในขณะที่ชำวล้ำนนำทั่วไปนิยมฝังเสำอำคำรลงในหลุมดิน

9. ลักษณะกำรลดซดหลังคำแบบกำรซอนปีก ที่เป็นลักษณะท่ีเด่น
ชัดของวิหำรสกุลช่ำงเชียงแสนที่คำดว่ำน่ำจะได้รับอิทธิพลทำงศิลปะ
จำกกลุ่มสกุลช่ำงไทลื้อท�ำให้รอยต่อของซดแบบเชียงแสนจะไม่มี
แผงแลและปำกแลแต่จะไปปรำกฏเฉพำะด้ำนหน้ำและหลังของวิหำร
เท่ำนั้น นอกจำกนี้ในภำพยังชี้ให้เห็นวิธีกำรติดป้ำนลมซ่ึงไม่ปรำกฏใน
สถำปัตยกรรมวิหำรล้ำนนำทั่วไป (ที่มำ: Facebook คุณ siratuang)

กระจ�ยตัวอยู่ต�มชุมชนช�วเชียงแสนที่ถูกกว�ดต้อน
ม�อ�ศัยอยู่ในเขตตำ�บลเวียงเหนือและบริเวณใกล้เคียง 
ปร�กฏพบอ�ค�รวิห�รแบบเชียงแสนจำ�นวนม�ก โดย
เฉพ�ะวิห�รวัดสุช�ด�ร�ม และวัดหัวข่วง ซึ่งถือว่�เป็น
วิห�รสกุลช่�งเชียงแสนที่เก่�แก่และสมบูรณ์ที่สุดใน
ประเทศไทย ที่เหลือจะเป็นอ�ค�รวิห�รแบบเชียงแสน
ในยุคหลังที่ได ้ก�รบูรณะปรับปรุงจนกล�ยเป็นรูป
แบบผสมจำ�นวนม�กเช่น วิห�รวัดน�งเหลียว วิห�ร 
วัดป ่�ดัวะ วิห�รวัดศรีล ้อม อำ�เภอเมือง วิห�ร 
วัดสบลี อำ�เภอเมืองป�นเป็นต้น นอกเหนือจ�กนี้
เป ็นวิห�รแบบทรงโรงที่พบในชุมชนช�วเชียงแสน
เช ่น วัดแสงเมืองม� วัดดอกพร ้�ว อำ�เภอเมือง  
วัดน�แส่ง อำ�เภอเก�ะค� เป็นต้นวิห�รทรงโรงนี้เป็น
รูปทรงวิห�รที่ถือเป็นแบบพื้นฐ�นที่ส�ม�รถสร้�ง
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ได้รวดเร็วและไม่ซับซ้อน เป็นท่ีนิยมกันโดยท่ัวไปใน
ล้�นน�จึงไม่ส�ม�รถนำ�ม�ใช้ระบุชี้คว�มเป็นวิห�ร
แบบเชียงแสนได้ ในส่วนของชุมชนช�วเชียงแสนท่ี
เหลือวิห�รถูกรื้อถอนแล้วสร้�งใหม่ต�มรูปแบบสมัย
นิยมจนไม่เหลือเค้�โครงเดิม เช่น วิห�รวัดช่�งแต้ม  
วัดดอกบัว และวัดเชตวันดังนั้นวิห�รเชียงแสนที่พบใน
เมอืงลำ�ป�งจงึเป็นหลกัฐ�นสำ�คญัในก�รกำ�หนดรปูแบบ
อัตตลักษณ์วิห�รสกุลช่�งเชียงแสนได้เป็นอย่�งดีโดย 
ผู้เขียนได้จำ�แนกร�ยละเอียดลักษณะเฉพ�ะของวิห�ร
สกุลช่�งเชียงแสนในเมืองลำ�ป�งไว้ดังน้ี

1. วิห�รสกุลช่�งเชียงแสนท่ีตกค้�งอยู่ในเมือง
ลำ�ป�งนั้น ทั้งหมดมีรูปทรงท่ีเกิดจ�กสูตรคำ�นวณ
โครงสร้�งแบบล้�นน�แต่ปรับปรุงแก้ไขก�รซ้อนช้ันของ
โครงหลังค�ระหว่�งซดที่เหลื่อมกันให้เป็นรูปแบบวิห�ร
ไทลื้อ กล่�วคือ ก�รลดช้ันหลังค�ของวิห�รล้�นน�โดย
ทั่วไปจะเป็นก�รลดชั้นหลังค�ทั้งชุดอ�ค�รตัวอย่�งเช่น 
ท้องวหิ�รหรอืห้องกล�งวหิ�รคอืตำ�แหน่งซดหลงัค�ทีส่งู
ที่สุด เมื่อลดชุดหลังค�ห้องถัดไปจะต้องลดท้ังชุดกล่�ว
คือหลังค�ซดบนและซดล่�งจะไม่เชื่อมโยงเก่ียวเน่ืองกัน  
แต่ก�รลดชั้นแบบวิห�รเชียงแสนหรือวิห�รไทลื้อ จะ
เป็นก�รลดชั้นหลังค�แบบท่ีเรียกว่� หลังคาซอน หรือ 
หลังคาซอนปีก โดยก�รลดช้ันของวิห�รแบบเชียงแสน
นี้ซดที่ลดตำ่�ลงม�จะทิ้งช�ยค�บนของซดล่�งสอดเข้�ไป

13. ช่อฟ้ำวิหำรวัดศรีล้อมที่เป็นยุครอยต่อระหว่ำงศิลปะแบบ
เชียงแสนและแบบภำคกลำง

12. กำรประดับช่อฟ้ำและปรำสำทเฟื้องหลังคำของวิหำร  
สกุลช่ำงเชียงแสนวัดป่ำดัวะ

ระหว่�งคอสองของซดบนตรงตำ�แหน่งแผงแลของ 
วิห�ร ดังนั้นวิห�รกลุ ่มนี้จึงไม่มีป�กแลและแผงแล
ระหว่�งซด จะมีป�กแลและแผงแลเฉพ�ะซดหน้� 
และซดหลังของวิห�รเท่�น้ันโดยวิห�รที่พบทั้งหมด
เป็นหลังค�แบบสองช�ย รูปแบบก�รลดซดมีทั้งแบบ
หน้�ส�มซดหลังสองซด และหน้�สองซดหลังสองซด  
(ภำพที่ 5, 9)

2. รูปแบบเส�ที่สร้�งขึ้นจ�กไม้และว�งบนตอม่อ 
ที่ทำ�จ�กอิฐหรือหิน ซึ่งเป็นรูปแบบเฉพ�ะของช�ว 
ไทล้ือที่นิยมสร้�งอ�ค�รบ้�นเรือนหรือวิห�รไว้บน 
ก้อนหินหรืออิฐ11 แตกต่�งจ�กล้�นน�ที่ส่วนนิยมใช ้
เส�วิห�รไม้ขุดฝังดินลงไป ทำ�ให้มักเกิดปัญห�เส�ของ
วิห�รทรุดหรือผุกลวง ภ�ยใน12 (ภำพที่ 10)

3. ฐ�นพระพุทธรูปจะเป็นฐ�นขน�ดใหญ่เต็ม 
ห้องท้�ยวิห�รโดยองค์พระประธ�นตั้งอยู่บนฐ�นชุกชี 
อีกชั้นหนึ่งเพื่อให้มุมมององค์พระพุทธรูปประธ�นดู 
สูงเด ่นสง ่�โดยเฉพ�ะวัดสุช�ด�ร�ม ฐ�นชุกชีรับ
พระพุทธรูปองค์ประธ�นจะยกสูงว�งบนฐ�นชุกช ี
ช้ันแรกซ่ึงมีขน�ดของฐ�นที่ใหญ่เต็มด้�นกว้�งและย�ว
เท่�กับสองห้องของวิห�ร (ภำพที่ 6)

4. เครื่องประดับหลังค�ส่วนใหญ่เป็นช่อฟ้�แบบ
ตั้ง ซ่ึงเป็นรูปแบบที่พบในศิลปกรรมล้�นน�ในช่วงพุทธ
ศตวรรษที่ 20 - 21 ขึ้นม� โดยช่อฟ้�ของวิห�รสกุลช่�ง

11 หลักฐ�นจ�รึกก�รสร้�งวิห�รวัดป่�ดัวะระบุถึงก�รตั้งเส�วิห�รไว้ว่� “ศักร�ชได้ 1291 ตัว เดือน 10 เหนือขึ้น 6 ค่ำ�วัน 6  
ได้ลงมือเตพระวิห�รหลังเก่�นั้น กันเถิงเดือน 10 แรม 5 ค่ำ� วัน 5 ได้หล่อตีนเส� เถิงเดือน 11 ขึ้น 3 ค่ำ� ได้เอ�เส�ตั้งขึ้น ใส่ขื่อใส่แป  
ตลอดเถิงมุง ใส่ช่อฟ้�ป�นลม แหนบหน้�แหนบหลัง ติดคำ�ฝังแก้วแลทั่วบัวริมวล สมเปิงควรจักได้ถว�ยต�น..”

12 ไม่รวมกรณีก�รสร้�งเส�วิห�รด้วยอิฐหรือศิล�แลงแล้วฉ�บปูนเนื่องจ�กเป็นเทคนิคเดียวกัน
13 ตัวอย่�งจ�กช่อฟ้�โบร�ณของวิห�รหลวงวัดพระธ�ตุเสด็จและวิห�รน้ำ�แต้ม วัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง
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เชยีงแสนทีพ่บในเมอืงลำ�ป�งทัง้หมดไม่ใช่รปูแบบดัง้เดมิ
ที่พบทั่วไปในลำ�ป�ง13  ค�ดว่�น่�จะเป็นรูปแบบอิทธิพล
จ�กศิลปะพม่� กล�งสันหลังค�ประดับด้วยปร�ส�ท
เฟื้อง ป้�นลมแบบเดิมพบที่วัดสุช�ด�ร�มลักษณะคือ
ก�รตีไม้ป้�นลมปิดหัวแป แต่อยู่ในระดับที่ตำ่�กว่�แผ่น
กระเบื้องและระแนงเล็กน้อยแล้วฉ�บปูนทับด้�นบน
ประด้วยลวดล�ยปูนปั้น ซ่ึงต่�งกันกับแบบล้�นน�ท่ัวไป
ที่จะตีไม้ป้�นลมให้มีคว�มสูงกว่�กระเบื้องเล็กน้อย 
แล้วฉ�บปนูล�ดนำ�้ด้�นหลงั รปูแบบก�รตดิป้�นลมแบบ 
วัดสุช�ด�ร�ม มีคว�มสัมพันธ ์กับรูปแบบป้�นลม 
ของวิห�รจำ�ลองสำ�ริดท่ีพบจ�กเมืองเชียงแสน14 และ
รูปแบบก�รติดป้�นลมของวิห�รท่ีพบในเมืองหลวง
พระบ�ง ประเทศล�ว รวมถึงก�รติดป้�นลมวิห�รแบบ
ช�วไทลื้อ15  ในสิบสองปันน� (ภำพท่ี 12, 13)

จ�กรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมของวิห�รสกุลช่�ง
เชียงแสนที่พบในจังหวัดลำ�ป�งส�ม�รถระบุได้ว่� วิห�ร
สกุลช่�งเชียงแสนที่ตกค้�งอยู่ในเมืองลำ�ป�งเป็นวิห�ร
เชียงแสนที่ได้รับอิทธิพลรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมจ�ก
ช�วไทลื้อในยุคหลังก�รซ้อนชั้นของหลังค�วิห�รสกุล
ช่�งเชียงแสนในจังหวัดลำ�ป�งนั้นส�ม�รถเทียบเคียงได้
กับวิห�รแบบไทล้ือที่วัดร้องแง อำ�เภอปัว จังหวัดน่�น
และวิห�รไทล้ือวัดแสนเมืองม� อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัด
พะเย�โดยชุมชนทั้งสองวัด เป็นกลุ่มช�วไทลื้อที่อพยพ
ม�จ�กสิบสองปันน� นอกจ�กนี้ยังพบโครงสร้�งวิห�ร
ที่ซ้อนชั้นหลังค�ในรูปแบบเดียวกันกระจ�ยตัวอยู่ใน
เขตเมืองเชียงตุงโดยเฉพ�ะวิห�รวัดบ้�นแง็ก และวิห�ร
วดับ�้นแสน และกลุม่ชุมชนไทลื้อในเขตชุมชนช�วไทลื้อ
ในเขตประเทศล�วอีกด้วย (ภำพที่ 16, 17, 18)

14 ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑสถ�นแห่งช�ติจังหวัดเชียงใหม่
15 ป้�นลมวิห�รช�วไทลื้อนิยมตีป้�นลมไว้ด้�นล่�งกระเบื้องแล้วฉ�บปูนประดับด้วยเมฆตั้งเมฆไหลที่ทำ�จ�กดินเผ�เคลือบสี

16. ภำพโปสกำร์ดวิหำรแบบไทลื้อในประเทศลำวสะท้อนให้เห็นถึง
ควำมเชื่อมโยงในแบบแผนโครงสร้ำงกำรซ้อนชั้นหลังคำและรูปแบบ
กำรประดับตกแต่งอำคำรในแบบเดียวกันกับวิหำรสกุลช่ำงเชียงแสน
ในเมืองล�ำปำง

17. วิหำรไทลื้อวัดแสนเมืองมำ อ�ำเภอเชียงค�ำ จ.พะเยำ เป็นวิหำร
แบบสี่เหลี่ยมผืนผ้ำโดยห้องหน้ำสุดจะลดมุมเล็กน้อยเช่นเดียวกันกับ
วิหำรวัดสุชำดำรำม

18. วิหำรไทลื้อวัดร้องแง อ�ำเภอปัว จังหวัดน่ำน 11. ภำพโครงสร้ำงภำยในวิหำร สกุลช่ำงเชียงแสนทุกหลังที่พบใน
เมืองล�ำปำงเป็นแบบม้ำต่ำงไหม สูตรค�ำนวณมอกแม่ 12 หรือสูตร
ค�ำนวณโครงสร้ำงส�ำหรับสร้ำงวิหำรแบบสองชำย
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16 ก�รลดมุมของวิห�รวัดสุช�ด�นี้เป็นก�รลดมุมเพียงเล็กน้อยพบก�รลดมุมรูปแบบเดียวกันนี้ที่วัดแสนเมืองม� อำ�เภอเชียงคำ� จังหวัดพะเย� 
ก�รลดแบบดังกล่�วไม่เหมือนกันกับวิห�รจีบลดมุขหรือวิห�รหักจ๊อกที่นิยมกันโดยทั่วไปในล้�นน�

17 หลักฐ�นจ�กภ�พถ่�ยเก่�พบว่�เดิมมีก�รก่อฐ�นปูนขึ้นเป็นล�นโล่งด้�นหน้�วิห�รลดระดับจ�กพื้นวิห�รเล็กน้อย ต่อม�ได้รื้อถอนออกไปใน
ภ�ยหลัง

18 เป็นมุขหลังค�คลุมบันไดที่สร้�งต่อเติมขึ้นเมื่อคร�วบูรณะวิห�รคร้ังใหญ่เม่ือปีพุทธศักร�ช 2508

นอกจ�กนี้ยังพบวิห�รที่มีโครงสร้�งหลังค�แบบ
เชียงแสน กระจ�ยอยู่ต�มชุมชนต่�งๆ ในจังหวัดลำ�ป�ง
อีกจำ�นวนม�กแต่มิได้หม�ยคว�มว่� ชุมชนเหล่�นั้นจะ
มีเชื้อส�ยช�วเชียงแสนหรือช�วไทลื้อเสมอไป แต่เหตุ
ที่มีก�รเลียนแบบโครงสร้�งของวิห�รแบบเชียงแสน 
ไปใช้ในชุมชนอื่นๆนั้นก็เนื่องจ�กรสนิยมท�งคว�ม
ง�มของผู้สร้�ง และผู้อุปถัมภ์วัดนั้นๆ เช่น วัดนำ้�ล้อม  
วัดบ้�นสัก อำ�เภอเมือง วัดสบลี อำ�เภอเมืองป�น 
 วัดสองแควสันติสุข  อำ�เภอเก�ะค� เป็นต้น (ภำพท่ี 11)

รูปแบบการประดบัตกแต่งวหิารสกลุช่างเชยีงแสน
ในเมืองลำาปาง

ก�รจำ�แนกวิห�รแบบเชียงแสนกับวิห�รแบบ
ล้�นน�นั้นส�ม�รถบ่งบอกได้จ�กรูปแบบโครงสร้�ง
ดังได้กล่�วในข้�งต้น ในส่วนก�รประดับตกแต่งนั้น
เป็นลักษณะร่วมที่พบในวิห�รแบบล้�นน�ท่ัวไป จึงไม่
ส�ม�รถระบุรูปแบบเฉพ�ะของวิห�รสกุลช่�งเชียงแสน
จ�กลวดล�ยก�รตกแต่งได้ ดังนั้นก�รอธิบ�ยลักษณะ
ก�รตกแต่งของวิห�รสกุลช่�งเชียงแสนที่พบในเมือง
ลำ�ป�งจึงจำ�เป็นต้องศึกษ�และจำ�แนกร�ยละเอียด
เฉพ�ะวิห�รนั้นๆ อย่�งละเอียด ในที่นี้ผู ้เขียนได้จัด 
หมวดหมู่รูปแบบก�รตกแต่งของวิห�รเชียงแสนในเมือง
ลำ�ป�งไว้เป็นสองกลุ่มใหญ่คือ

1. กลุ ่มวิห�รเชียงแสนแบบด้ังเดิมที่ค ่อนข้�ง
สมบูรณ์ทั้งโครงสร้�งและก�รตกแต่งซึ่งในกลุ่มแรกนี้
ปร�กฏเหลืออยู่เพียงสองหลังเท่�นั้น คือวัดสุช�ด�ร�ม
และวัดหัวข่วง วิห�รทั้งสองวัดนี้สันนิษฐ�นว่�จะสร้�ง
ในเวล�ไล่เล่ียกัน โดยมีรูปแบบโครงสร้�งผังอ�ค�รเป็น
ฐ�นสี่เหลี่ยมผืนผ้�ขน�ด 7 ห้องและหลังค�รูปแบบ
เดียวกัน แตกต่�งกันตรงที่ก�รว�งผังอ�ค�รของวิห�ร
วัดหัวข่วงเปิดห้องหน้�วิห�รให้เป็นระเบียงก่อผนังด้�น
หน้�วิห�รในช่องเส�ที่สอง ในขณะที่วิห�รวัดสุช�ด�
ร�มห้องหน้�สุดของวิห�รมีก�รย่อมุมเล็กน้อย16 ปิด
ผนังตั้งแต่ด้�นหน้�ของวิห�ร17 ประตูท�งเข้�ประดับ
ด้วยสิงห์ปูนปั้นด้�นซ้�ยและขว�จำ�นวน 1 คู่ท�งข้ึนของ
วิห�รวัดหัวข่วงและวัดสุช�ด�ร�มมี 3 ด้�นคือ ด้�นหน้� 
ด้�นข้�งเหนอืและใต้ โดยวดัหวัข่วงจะมกี�รสร้�งหลงัค�
คลุมเป็นมุขยื่นคลุมบันไดทั้งสองด้�น18 ส่วนวัดสุช�ด�
ร�มสร้�งเป็นซุ้มประตูหน้�น�งติดผนังเฉพ�ะประตูด้�น 
ทิศใต้ผนังของอ�ค�รเจ�ะเป็นช่องหน้�ต่�งโดยเฉพ�ะ
วัดสุช�ด�ร�มจะประดับช่องหน้�ต่�งด้วยไม้กลึงติด 
เรียงเป็นลูกกรงที่เรียกว่� ลูกติ่ง รวมถึงใช้ประดับผนัง
ห้องแรกเพื่อก�รถ่�ยเทอ�ก�ศ ส่วนวัดหัวข่วงนั้นเดิม
เป็นช่องหน้�ต่�งประดับลูกติ่งเช่นกันต่อม�ได้บูรณะ
เจ�ะช่องหน้�ต่�งใหม่ให้กว้�งขึ้นจึงได้รื้อถอนของเดิม
ออก คงเหลือของเดิมไว้เฉพ�ะห้องท้�ยวิห�รเท่�นั้น

14. ช่องหน้ำต่ำงของเดิมที่เหลือไว้เฉพำะห้องท้ำยสุด
ของวิหำรวัดหัวข่วง

15. ชุดลูกติ่งวิหำรวัดสุชำดำรำม
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7. ภำพถ่ำยเก่ำคณะสงฆ์และสำมเณรที่จ�ำพรรษำท่ี 
วัดสุชำดำรำมในอดีต ในภำพจะมีระเบียงก่อปูนเป็นลำน
โล่งหน้ำวิหำร ปัจจุบันได้รื้อถอนระเบียงดังกล่ำวออกไป
และสร้ำงเป็นบันไดแทนที่ ภำยหลังวัดสุชำดำรำมไม่ม ี
พระภิกษุสำมเณรจ�ำพรรษำอยู่เลยยุบวัดรวมกับ 
วัดพระแก้วดอนเต้ำ จึงกลำยเป็น วัดพระแก้วดอนเต้ำ
สุชำดำรำมจนถึงปัจจุบัน (ที่มำ:ยุทธภูมิ  มั่นตรง)

19 จ�รึกก�รบูรณะวิห�รวัดสุช�ด�ร�มระบุว่�."วันที่ 15 กุมพ� 2463 จ.ศ. 1282 ปีวอกเดือน 4 เหนือขึ้น 5 คำ่� สัทธ�ส่�งอริยะ แม่คำ�ศุข  
แม่บัวคำ�แลบุตต์ทุกคนได้สละทรัพย์สร้�งพระวิห�ร อุโบสถ กำ�แพง กุฏิ ได้ยกถว�ยเป็นท�นเมื่อ 2465 จ.ศ.1584 ปีจอเดือน 8 เหนือขึ้น 15 คำ่�"

20 เขียนโดยช่�ง ป.สุวรรณสิงห์ (ปวน สุวรรณสิงห์) ช่�งผู้มีชื่อเสียงท�งด้�นก�รเขียนง�นจิตรกรรมฝ�ผนังและก�รเขียนป้�ยท่ีมีชื่อเสียงของจังหวัด
ลำ�ป�งในอดีต

21 แสนสุคันธรักษ์ หรือพ่อแสนธิ ต้นตระกูลสุคันธรักษ์ เป็นบุตรเขยของพญ�ร�ชวัง เมืองนครลำ�ป�ง ส�ยตระกูลของอ�จ�รย์สดสี ขัติยวงศ์ ชุมชน
วัดประตูป่อง อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง

22 สร้�งเมื่อปีพ.ศ. 2472 แล้วเสร็จทำ�บุญฉลองเมื่อปีพ.ศ. 2474
23 สร้�งเมื่อปีพ.ศ. 2469 แล้วเสร็จทำ�บุญฉลองเมื่อปีพ.ศ. 2471
24 วรลัญจก์  บุณยสุรัตน์. วิห�รล้�นน�. กรุงเทพฯ : เมืองโบร�ณ, 2544. หน้� 52-55.

วิห�รทั้งสองวัดนี้ค�ดว่�ได้รับก�รบูรณะม�โดยตลอด 
โดยเฉพ�ะวัดสุช�ด�ร�ม ปร�กฏหลักฐ�นก�รบูรณะ
วัดครั้งใหญ่โดยส่�งอริยะ และครอบครัว19 เมื่อปี
พุทธศักร�ช 2463 แล้วเสร็จเม่ือปี 2465 ในก�รบูรณะ
วิห�รครั้งนั้นเป็นก�รซ่อมแซมอ�ค�รและเพิ่มเติมร�ย
ละเอียดก�รประดับตกแต่งง�นกระจก ง�นจิตรกรรม
ฝ�ผนัง20 ง�นประดับลวดล�ยต่อม�ร�วปีพุทธศักร�ช 
2526 ผนังห้องหลังสุดซึ่งเดิมภ�ยในประดับตกแต่ง
ด้วยพระพิมพ์จนเต็มทั้งห้องได้พังทล�ยลง จึงได้ทำ�ก�ร
บูรณปฏิสังขรณ์ใหม่อีกครั้งโดยกรมศิลป�กร ในส่วนวัด 
หัวข่วงนั้นนอกจ�กก�รบูรณะครั้งใหญ่เมื่อปี พ.ศ. 2508 
แล้ว ผู้เขียนได้พบพับส�บันทึกของ แสนสุคันธรักษ์21  
ช�วบ้�นท่�เก๊�ม่วง ชุมชนวัดประตูป่อง ระบุว่� “ปก
วิห�รวัดหัวข่วง ศักร�ชได้ 1245 ปีก่�เม็ด” ศักร�ชท่ี
ระบเุป็นปีจลุศกัร�ชซึง่ตรงกับพทุธศกัร�ช 2428 ซึง่ห�ก
เป็นปีดังกล่�วค�ดว่�น่�จะเป็นก�รบูรณะครั้งใหญ่ ซึ่ง
บันทึกนี้เป็นเพียงข้อคว�มท่ีระบุไว้สั้นๆ จึงเป็นปริศน�

ให้ค้นคว้�กันต่อไป (ภำพที่ 17, 14, 15)
2. กลุ่มวิห�รเชียงแสนที่ได้รับก�รปรับปรุงบูรณะ

หรือสร้�งใหม่ต�มโครงสร้�งเดิมแล้วประดับลวดล�ย
ต�มอิทธิพลจ�กภ�คกล�งในช่วงกล�งพุทธศตวรรษที่ 
25 เป็นต้นม� เริ่มมีกระแสนิยมในร้ือถอนอ�ค�รเก่�
แบบพื้นเมืองแล้วสร้�งใหม่แบบภ�คกล�ง เช่น ก�รปิด
โครงสร้�งแบบม้�ต่�งไหมที่ปิดต�มกรอบหน้�จั่วแล้วนำ�
ลวดล�ยพรรณพฤกษ� ล�ยครุฑ หรือช้�งเอร�วัณ แบบ
ภ�คกล�งม�แทนที่ หรือก�รเปล่ียนคำ้�ยันจ�กแบบพื้น
เมอืงกล�ยเป็นลวดล�ย หนมุ�น กนิร ีหรอืเทวด� บ�งวดั
เปลี่ยนวัสดุจ�กไม้แกะสลักม�เป็นง�นปูนปั้นแทน วิห�ร
แบบเชียงแสนกลุ่มน้ีพบว่�มีจำ�นวนหล�ยวัดเช่น วิห�ร 
วัดน�งเหลียว วัดป่�ดัวะ22  วัดศรีล้อม23  วัดนำ้�ล้อม 
เป็นต้น กระแสก�รเปล่ียนแปลงรสนิยมท�งศิลปะ
ในช่วงเวล�ดังกล่�วเข้�ม�ภ�ยหลังก�รปฏิรูปก�ร
ปกครองหัวเมืองล้�นน�เป็นมณฑลพ�ยัพ24  ซึ่งมีผลต่อ
สถ�ปัตยกรรมทั่วไปในจังหวัดลำ�ป�ง (ภำพที่ 8)
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8. วิหำรวัดป่ำดัวะ ก่อสร้ำงขึ้นเมื่อ
ปีพ.ศ. 2472 แล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. 

2474 โดยกำรอุปถัมภ์โดยกลุ่ม
เชื้อสำยชำวเชียงแสนและพ่อค้ำ

คหบดีในเมืองล�ำปำง ต่อมำได้รับ
กำรบูรณะใหม่เม่ือรำว 2509 คือ
ปรับเปลี่ยนค�้ำยันเป็นปูนซีเมนต์ 

ซ่อมแซมลวดลำยหน้ำจั่ว ซุ้มประตู 
เพิ่มลำนระเบียงหน้ำวิหำร

วิห�รสกุลช่�งเชียงแสนที่พบในเมืองลำ�ป�งถือได้
ว่�เป็นหลักฐ�นที่สำ�คัญท�งประวัติศ�สตร์โดยเฉพ�ะ
มิติท�งด้�นง�นศิลปกรรมที่ชี้ให ้เห็นพัฒน�ก�รรูป
แบบโครงสร้�งท�งสถ�ปัตยกรรมตั้งแต่ล้�นน�ยุค
ร�ชวงศ์มังร�ยจนกระท่ังตกอยู่ภ�ยใต้ก�รปกครองของ
พม่�และคว�มเชื่อมโยงจ�กอิทธิพลภ�ยนอกที่เข้�ม�
ผสมผส�นจนเกิดเป็นอัตลักษณ์เฉพ�ะของวิห�รสกุล
ช่�งเชียงแสน โดยเฉพ�ะในยุครอยต่อก�รเปลี่ยนแปลง
ท�งประวัติศ�สตร์ท่ีเมืองเชียงแสนถูกทำ�ล�ยลงอย่�ง
ร�บค�บจนไม่เหลอืหลกัฐ�นทีส่มบรูณ์ตกค้�งอยูใ่นเมอืง
เชียงแสนอีกเลย องค์คว�มรู้ทักษะฝีมือ และรสนิยม
คว�มง�มของช�วเชียงแสนถูกกระจ�ยตัวไปอยู ่ต�ม 
หัวเมืองต่�งๆ แต่ทว่�ในปัจจุบันวิห�รสกุลช่�งเชียงแสน
เหล่�นั้นถูกกลืนไปกับวัฒนธรรมท่ีหมุนผ่�นไปต�มก�ล
เวล�จนสูญห�ย ร่องรอยคว�มง�มท�งสถ�ปัตยกรรมท่ี
เคยรุ่งเรืองอยู่ในเมืองเชียงแสนกลับตกค้�งอยู่ในเมือง
ลำ�ป�งและยังคงเก็บรักษ�คว�มง�มแห่งอดีตไว้เป็น
อย่�งดีด้วยคุณค่�ท�งศิลปะและสถ�ปัตยกรรมวิห�ร
สกลุช่�งเชยีงแสนในเมอืงลำ�ป�งจงึได้รบัก�รขึน้ทะเบยีน
เป็นโบร�ณสถ�นแห่งช�ติจำ�นวนสองหลังคือ วิห�ร
วดัสชุ�ด�ร�ม และวหิ�รวดัหวัข่วงก�รศกึษ�ค้นคว้�เรือ่ง
ร�วสถ�ปัตยกรรมวิห�รสกุลช่�งเชียงแสนในบทคว�มน้ี 
เป็นเพยีงก�รเปิดประเดน็ในเรือ่งวหิ�รสกลุช่�งเชยีงแสน

เท่�นัน้ ซ่ึงต้องใช้เวล�ในก�รค้นคว้�วจิยัเพือ่ประโยชน์ใน
ก�รศึกษ�และคว�มภูมิใจในสมบัติช�ติต่อไป 
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เรื่อง: สน่ัน ธรรมธิ 1

การต้ังชื่อเด็กในล้านนา

1  ผู้เชี่ยวช�ญด้�นศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ช�วล้�นน�มีก�ร “ใส่ชื่อ” คือตั้งชื่อเด็ก หลัง
จ�กคลอดเด็กแล้วระยะหนึ่งหลังออกไฟแล้ว ซ่ึงก่อน
อื่นต้องห�ฤกษ์ย�มที่เหม�ะสมและเป็นสิริมงคลก่อน  
จ�กตำ�ร�เดิมมีข้อทำ�น�ยจ�กวันท้ังเจ็ดในสัปด�ห์ให้
พิจ�รณ�ดังนี้ 

อาทิตย์ 
อ�ยุยืน มีสมบัติ มีปัญญ� ฉล�ดในก�รค้�ข�ย

จันทร ์ 
ไร้สมบัติ  มีเสน่ห์ มักมีชู้

อังคาร  
ฉล�ด แต่ดื้อรั้น สอนย�ก และอ�ยุไม่ยืน

พุธ  
ขยันทำ�ง�น ใจไม่แข็ง แต่อวดเก่งกล้� 
จองหองไม่กลัวใคร

พฤหัสบดี  
ฉล�ดหลักแหลม เรียนเก่ง

ศุกร์ 

มีปัญญ� แต่เชื่องช้�  และมักมีชู้

เสาร์  
เป็นคนหนักแน่นมั่นคง แต่มีใจหย�บช้� 
ไร้คว�มเมตต�

(ภำพ) ศิลปิน : พรชัย ใจมำ
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เมื่อเลือกวันที่จะตั้งช่ือได้แล้ว ผู้ใหญ่ของเด็กจัด
เตรยีมพ�นธปูเทยีนดอกไม้พร้อมด้�ยผกูข้อมอื พร้อมอุม้
เด็กไปห�พระเถระหรือปู่อ�จ�รย์ที่เป็นที่เค�รพนับถือ
เพื่อให้ตั้งชื่อให้  ซึ่งผู้ตั้งอ�จตั้งต�มวิธีต่�งๆ กันไป ไม่ว่�
จะตัง้ต�มวนัเกดิ ต�มลกัษณะ ต�มลำ�ดบัพีน้่อง ต�มเพศ 
หรือแม้กระทั่ง ตั้งให้ช่ือมีค่� ตั้งให้ผีรังเกียจ  และตั้งต�ม
หลักก�รของระบบทักษ� ดังตัวอย่�งต่อไปน้ี

ตั้งตามวันเกิด
- อ�ทิตย์  เช่น  ติ๊บ แก้ว 
- จันทร์  เช่น จั๋น คำ�
- อังค�ร  ได้แก่   ส�ม
- พุธ   ได้แก่ ปุ๊ด
- พฤหัสบดี  ได้แก่ ผัด
- ศุกร์  ได้แก่ สุก
- เส�ร์  ได้แก่ เส�
ตั้งตามลักษณะ  เช่น ข�ว นวล แดง ดำ� เปี้ย (แคระ

แกร็น) หน้อย (เล็ก)
ตั้งตามลำาดับ  เช่น อ้�ย ยี่ ส�ม ... หล้� (สุดท้อง)  

ซ้อย (น้องของคนสุดท้อง)
ตั้งตามเพศ  เช่น จ�ย (ช�ย)  น�ง น�ย (หญิงอัน

เป็นที่รัก)
ตั้งให้มีค่า  เช่น แก้ว, แสง (รัตนช�ติ)  ก๊อ (ทับทิม)   

ฅำ� (ทองคำ�)   เป๊ก (เพชร)  นิล
ตั้งให้ผีรังเกียจ  เช่น เน่� หม� ฅว�ย 
 
ตั้งตามระบบทักษา (ชาย)
อาทิตย์  กลุ่มอักษร อ เช่น อิน อินแป๋ง (อินทร์

แปลง) อินเหล� อิ่น อุด อุ่น อุ่นใจ อุ่นเรือน อุด  
จันทร์  กลุ่มอักษร ก - ง เช่น ก๋องแก้ว ก้อนแก้ว 

ขัน ฅำ�
อังคาร   กลุ่มอักษร จ - ญ เช่น จ๋อม จ้อย จั๋น จ๋ี 

ใจ๋ ชม ช�ย ชุ่ม ไชย
พุธ   กลุ่มอักษร ฎ(ด) - ณ  ดวง ดวงแก้ว ดวงดี 

ดวงต๊ิบ ดอกแก้ว
พฤหัสบดี   กลุ่มอักษร บ - ม เช่น บุญ บุญม� ใบ 

ป้อ เปี้ย ป�(พิมพ�) ปิน(พิน-มะตูม) มอย หมู

ศุกร์   กลุ่มอักษร ส – อำ เช่น ล� ลูน สี ใส หวัน
เสาร์   กลุ่มอักษร ต - น เช่น ตั๋น ต๋� ตุ้ย ท� ธ� นวน
ราหู   กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ล� ลูน หล้� เล�

ต้ังตามระบบทักษา (หญิง)
อาทิตย์   กลุ่มอักษร อ เช่น ออน อ้อม อุด(อุตส�ห์) 

อวล เอ้ย
จันทร์   กลุ่มอักษร ก – ง เช่น ก๋อง ก้อน แก้ว ขัน 

ขันแก้ว เขียว ฅำ�
อังคาร   กลุ่มอักษร จ – ญ เช่น ชม ชุ่ม จี จ๋อม ใจ๋
พุธ   กลุ่มอักษร ฎ(ด) – ณ เช่น ดวง แดง ธิด� 
พฤหัสบดี   กลุ่มอักษร บ – ม เช่น บุปผ� ป้อม 

ปัน ปิน พิม(พิน-มะตูม) ปิม ปิมป� (พิม พิมพ�) เป๊ก
(เพ็ก-เพชร) ภ� (แก้วภ�) มูน

ศุกร์   กลุ่มอักษร ส – อำ เช่น  ฬ�(ล�)  ฬูน(ลูน) ส� 
ใส ห� (กัณห�) หง 

เสาร์   กลุ่มอักษร ต – น เช่น ติ๊บ ตุ่น เต๋ม ธ� 
น�ง น�ย

ราหู   กลุ่มอักษร ย – ว เช่น ยอด ล� ลูน หล้�
หลังจ�กได้ชื่อเด็กแล้ว ผู้ตั้งชื่อจะจดจ�รชื่อเด็กลง

ใน “ช�ต�เกิด” ซึ่งมักเป็นโลหะ แผ่นไม้ 
แผ่นไม้ไผ่ หรือใบล�น โดยระบุถึงร�ยละเอียดถึง 

ม�รด� วัน เดือน ปี เวล� ของเด็ก เช่น
“สวัสดี ลูกนำงต่อม เกิดมำชำย ๑ มีไชยชนะ 

จุลศักรำช ๑๓๒๑ ปีกัดใก๊ เดือน ๑๐ แรม ๑๐ ค�่ำ เม็ง
วันผัส (พฤหัสบดี) ไทวันเต่ำสะง้ำ ฤกษ์ ๓ ตัว ยำมกลำง
วัน ใส่ชื่อว่ำเด็กชำยบุญส่ง อำยุ วัณโณ สุขัง พะลัง”

ก�รตั้งช่ือที่กล่�วม� เป็นก�รตั้งช่ือที่นิยมกันโดย
ทั่วไปในแดนล้�นน�  แต่ในคว�มเป็น

จริงนอกเหนือจ�กนี้ ยังมีก�รตั้ งชื่อโดยอ�ศัย 
คว�มเชื่ออื่นๆ อีก อย่�งเช่นก�รตั้งช่ือโดยก�รเส่ียงท�ย  
หรือถ�มไถ่ผีย่�หม้อหนึ้งหรือผีปู ่ดำ�ย่�ดำ� ผีก้อนเส้�  
ผ่�นก�รตีคว�มเชิงสัญลักษณ์ม�ตั้งชื่อเด็กก็มีปร�กฏ
กระจ�ยอยูท่ัว่ไปเช่นกนั ซึง่ก�รตัง้ชือ่ในลกัษณะดังกล่�ว
มรี�ยละเอยีดด้�นพธิกีรรมอกีม�กม�ย คงต้องได้ตดิต�ม
ศึกษ�ในเชิงลึกกันต่อไป  
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เรื่อง: กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ 1

1  กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ เจ้�ของร้�น และ page facebook : by Krittaphong Textile

ซิ่นเชียงแสน...ยอแสงแห่งอารยธรรม 
จุดเร่ิม...

ย ้อนกลับไปในอดีตร ่วม 700 กว ่�ป ี ข้ึนไปมี
อ�ณ�จกัรทีต่ัง้อยูบ่ริเวณลุม่แม่นำ�้โขงตอนบนทีเ่คยเจรญิ
รุ่งเรื่องด้วยสภ�พเศรษฐกิจสังคมและศิลปวัฒนธรรม 
อนัมคีว�มสำ�คญัในก�รเป็นจดุเริม่ต้นของต้นส�ยกลุม่ชน
ที่เรียกตัวเองว่� “ไทยวน” โดยอ�ณ�จักรดังกล่�วมีชื่อ
ว่� “เมืองเชียงแสน” ซึ่งปัจจุบันช�วไทยยวนได้กระจ�ย
ตัวอยู่ในบริเวณ 7 จังหวัดภ�คเหนือตอนบนและบริเวณ 
บ�งส่วนของภ�คกล�งในประเทศไทยผ่�นม�จนถึง
ปัจจุบันเมืองเชียงแสนยังคงเจริญรุ ่งเรืองและมีผู ้คน
อ�ศัยอยู่อย่�งเนืองแน่นเหมือนในอดีตแต่ทว่�บริบท
ของคว�มเจริญได้เปลี่ยนแปลงไปจ�กก�รเป็นเมือง
แห่งพระพุทธศ�สน�ม�เป็นเมืองเศรษฐกิจก�รค้�เชื่อม
คว�มสัมพันธ์ 4 ประเทศเข้�ไว้ด้วยกันน่ันคือ ไทย ล�ว
พม่� และจีน

จ�กคว�มข้�งต้นที่ได้กล่�วม�ทำ�ให้ทร�บถึงบริบท
ของเมืองเชียงแสนในอดีตและปัจจุบันที่เจริญรุ่งเรือง
ขึ้นม�จ�กก�รเป็นเมืองท่�โดยมีแม่นำ้�โขงเป็นเส้นท�ง
เชื่อมโยงก�รติดต่อค้�ข�ยแลกเปลี่ยนกับสังคมภ�ยนอก

ได้อย่�งอิสระนำ�ม�ซึ่งคว�มมั่งค่ังท�งเศรษฐกิจที่จะ
เป็นตัวผลักดันให้เมืองเชียงแสนมีวิวัฒน�ก�รแบบก้�ว
กระโดดส่งผลต่อก�รพัฒน�อ�ณ�จักรให้เจริญในทุกๆ
ด้�นโดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในด้�นศิลปวัฒนธรรมที่จะ
ศิวิไลซ์ได้นั้นต้องหม�ยถึงผู้คนในอ�ณ�จักรมีคว�มเป็น
อยู่ที่ดีก่อนเสมอ

แม ่นำ้ �โขงหรือที่ช�วจีนเรียกว ่� “หล�นช�ง
เจียง” (瀾滄江) ซึ่งแปลว่�แม่นำ้�ที่มีคว�มเชี่ยวกร�ก 
ถือเป็นส่วนสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รนำ�พ�อิทธิพลของ 
ศิลปวัฒนธรรมจ�กสองอ�ณ�จักรใหญ่อันมีที่ตั้งอยู่ท�ง
ตอนเหนือของแม่นำ้�โขงนั่นคืออ�ณ�จักรจีนและจ�ก
อ�ณ�จักรไทล้ือโดยอิทธิพลจ�กสองอ�ณ�จักรใหญ่ 
ดังกล่�วได้ไหลลงม�สู ่อ�ณ�จักรเชียงแสนจนเกิด
เป็นก�รผสมผส�นท�งวัฒนธรรมและตกตะกอนเป็น
รูปแบบวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุดอย่�งไรก็ต�ม
ร่องรอยของอิทธิพลจ�กอ�ณ�จักรทั้งสองยังคงปร�กฏ
อยู่บนสิ่งทอโบร�ณของช�วเชียงแสนที่จะอธิบ�ยต่อไป
ในบทคว�มต่อจ�กนี้
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ความสำาคัญ...

“เชียงแสนโบร�ณ” เป ็นอ�ณ�จักรที่มีศิลป
วัฒนธรรมอันเจริญรุ ่งเรืองและบริสุทธิ์เป็นอย่�งม�ก
ด้วยตะกอนท�งคว�มคิดท่ีตกผลึกม�ตั้งแต่อ�ณ�จักร
หริญันครเงนิย�งซึง่ในปัจจบุนัเป็นทีท่ร�บกนัดใีนแวดวง
วิช�ก�รว่�ศิลปวัตถุท่ีม�จ�กเมืองเชียงแสนโบร�ณหรือ
ที่มีคว�มเกี่ยวเนื่องกับเมืองเชียงแสนโบร�ณจะหม�ย
ถึงศิลปวัตถุชิ้นเอกที่ประเมินค่�มิได้โดยเป็นสิ่งของห�
ย�กเพร�ะผ่�นก�ลเวล�ม�หล�ยร้อยปีทั้งนี้อ�จอยู่ใน
รูปแบบพุทธศิลป์เครื่องใช้ทำ�จ�กทองคำ�หรือโลหะมีค่�
และรวมไปถึงสิ่งถักทอเช่นผ้�ซ่ินอีกด้วย

ในบทคว�มที่ผู้เขียนจะเขียนบรรย�ยต่อจ�กน้ีคือ
บทคว�มที่ว่�ด้วยเรื่องร�วของผ้�นุ่งสตรีหรือที่เรียกกัน
ว่� “ผ้�ซิ่น” (ในภ�ษ�ล้�นน�) โดยผู้อ่�นจะส�ม�รถ
เข้�ใจถึงหลักก�รเหตุผลคว�มเช่ือมโยงและคว�มสำ�คัญ
ของผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณซ่ึงถือว่�เป็นหลักฐ�นผ้�นุ่ง
ที่เก่�แก่ที่สุดของช�วไทยวนเท่�ท่ีมีปร�กฎและในท�ง
เดียวกันก็เป็นเสียงสะท้อนของอ�รยธรรมท่ียังคงหลง
เหลืออยู่ม�ถึงยุคปัจจุบัน

กว่าจะมาเป็นซิ่นเชียงแสน...

ผ้�ทอถือเป็นหน่ึงในปัจจัย 4 ในก�รดำ�รงชีวิตของ
มนุษย์ทุกยุคทุกสมัยเช่นเดียวกับอ�ณ�จักรเชียงแสน
ที่เก่�แก่ก็ย่อมมีสิ่งทอใช้กันภ�ยในครัวเรือนจ�กก�ร
สันนิษฐ�นในช่วงแรกเริ่มคือสมัยของพญ�ลวจังกร�ช
แห่งอ�ณ�จักรหิรัญนครเงินย�งได้มีก�รสันนิษฐ�น
ว่�ผ้�นุ ่งสตรีเป็นผ้�พื้นธรรมด� หรือห�กมีลวดล�ย
ก็เป็นลวดล�ยอย่�งง่�ยๆ ที่ไม่ซับซ้อนและน่�จะเป็น
ลวดล�ยขว�งลำ�ตัวเป็นทิวแถว โดยมีเทคนิคก�รสร้�ง
ลวดล�ยด้วยก�รมัดก่�นเส้นยืน (มัดหม่ีท�งเส้นยืน) 
เพียงเล็กน้อยต�มแบบอย่�งสิ่งทอของกลุ่มชนดั้งเดิมท่ี
อ�ศัยอยู่บริเวณนี้นั้นคือ “ช�วลั๊วะ” จวบจนอ�ณ�จักร
มีก�รติดต่อค้�ข�ยและส�นสัมพันธ์ท�งส�ยเลือดกับ
เมืองอ่ืนๆ ดังมีหลักฐ�นปร�กฏคือในสมัยของพญ�ล�ว
เม็งกษัตริย์องค์ที่ 24 ของร�ชวงค์ลวจังกร�ช (พระร�ช
บิด�ของพญ�มังร�ยกษัตริย์องค์ท่ี 25) ได้อภิเสกสมรส
กับน�งอ้ัวมิ่งจอมเมือง (น�งเทพคำ�ข่�ย) ร�ชธิด�ใน
ท้�วรุ่งแก่นช�ยเจ้�ฟ้�เมืองเชียงรุ่งทำ�ให้เกิดก�รผสม
ผส�นท�งวัฒนธรรมของช�วลั๊วะ และช�วไทลื้อเรื่อยม�

จวบจนเวล�ผ่�นม�หล�ยยุคหล�ยสมัยก�รวิวัฒน�ก�ร
ของช�วไทยวนเชียงแสนก็ยังคงดำ�เนินเรื่อยไปอย่�ง
ช้�ๆ รวมระยะเวล�กว่� 700 ปี จนในที่สุดรูปแบบของ
ผ้�ซ่ินไทยวนก็เริ่มมีเอกลักษณ์เฉพ�ะที่ชัดเจนขึ้นพร้อม
กับคว�มแข็งแกร่งของอ�ณ�จักรไทยวนเชียงแสนที่เพิ่ม
ม�กข้ึนด้วยเช่นกัน

จ�กอิทธิพลข้�งต้นจะเห็นได้ว่�แท้จริงแล้วผ้�ซิ่น
แบบเชียงแสนโบร�ณเกิดจ�กวัฒนธรรมของกลุ่มชน
ดั้งเดิมท่ีถูกผสมผส�นจ�กวัฒนธรรมแวดล้อมรอบข้�ง
แล้วพัฒน�ต่อไปอย่�งช้�ๆ จนท้�ยที่สุดกล�ยเป็นรูป
แบบผ้�ซิ่นเชียงแสนที่มีเอกลักษณ์เฉพ�ะตัว ซ่ึงถือ
ได้ว่�เป็นภูมิปัญญ�ของกลุ่มชนที่ตกผลึกแล้วโดยรูป
แบบผ้�ซ่ินดังกล่�วจะมีก�รใช้กันสืบต่อกันม�อีกหล�ย
ยุคหล�ยสมัย จนกระทั้งเมืองเชียงแสนแตกในช่วงปี
พุทธศักร�ช 2347 เนื่องจ�กมีก�รขับไล่กองกำ�ลังช�ว
พม่�ออกจ�กเมืองเชียงแสนในช่วงรัชก�ลที่ 1 แห่งกรุง
รัตนโกสินทร์โดยก�รนำ�ทัพของพระเจ้�ก�วิละร่วมกับ
ทัพจ�กเมืองน่�น ลำ�ป�ง เชียงใหม่ หลวงพระบ�ง อีก
ทั้ง มีเจ้�เมืองเล็กๆ อย่�งเจ้�เมืองเทิง และเจ้�เมือง
เชียงของ เข้�สมทบจ�กเหตุก�รณ์ดังกล่�วทำ�ให้ทัพ
ของพระเจ้�ก�วิละส�ม�รถขับไล่กองกำ�ลังพม่�ออก

ภำพเปรียบเทียบวิวัฒนำกำรซิ่นเชียงแสนโบรำณ 
ด้ำนซ้ำย-ซิ่นของชำวลั๊วะ 

กลำง-ซิ่นของชำวไทลื้อในยุคต้น 
ด้ำนขวำ-ซิ่นของชำวไทยวนเชียงแสนแบบเมืองน่ำน
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จ�กเมืองเชียงแสนได้ จ�กนั้นได้กว�ดต้อนประช�กร
ช�วเชียงแสนจำ�นวนสองหมืน่เศษอพยพไปยงัเมอืงต่�งๆ 
ต�มก�รจัดสรรปันส่วนให้กับเมืองที่ร่วมทำ�ก�รศึกใน
ครั้งนี้เป็นเหตุให้ช�วเชียงแสนได้กระจัดกระจ�ยตัวไป
อยู่ในสถ�นที่ต่�งๆ คือจังหวัดน่�น ลำ�ป�ง เชียงใหม่ 
อุตรดิตถ์ สระบุรี ร�ชบุรี และรวมไปถึงแขวงไซยบุรีใน
ประเทศล�ว อีกทั้งยังทำ�ให้ผ้�ซ่ินโบร�ณรูปแบบก่อน
เมืองแตกได้ส�บสูญไม่มีหลักฐ�นปร�กฏแน่ชัด มีเพียง
คำ�บอกเล่�ที่เป็นมุขป�ฐะ คงเหลือแต่ซิ่นเชียงแสน
โบร�ณภ�ยหลังก�รอพยพเท่�น้ัน ซ่ึงปัจจุบันถือว่�
ผ้�ซิ่นรุ่นดังกล�่วเป็นหลักฐ�นเก่�แก่ท่ีสุดของผ�้ซ่ินไทย
วนเชียงแสนที่เป็นรูปธรรมจับต้องได้

หลังก�รอพยพครั้งใหญ่ช�วเชียงแสนได้ผลัดถิ่น
ไปอยู่ในสถ�นที่ที่ไม่ใช่ถิ่นฐ�นดังเดิมของตนเอง โดย
ก�รอยู่ร่วมกันกับชนกลุ่มอ่ืนๆ ในสถ�นที่นั้นๆ อย่�ง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงเกิดก�รแลกเปลี่ยนครั้งสำ�คัญเกิดข้ึน
ทำ�ให้ผ้�ซิ่นของช�วไทยวนเชียงแสนได้พัฒน�รูปแบบ
และลวดล�ยไปอย่�งหล�กหล�ยต�มแต่อิทธิพลของ
กลุ่มชนแวดล้อมรอบข้�ง แต่อย่�งไรก็ดีในช่วงแรกหลัง
ก�รอพยพรูปแบบผ้�ซิ่นเชียงแสนของแต่ละพื้นที่ยังคง
สอดคล้องกัน ทั้งลวดล�ยเทคนิคและสีสันท่ีคล้�ยคลึง
กัน จึงเป็นหลักฐ�นสำ�คัญในก�รสันนิฐ�นรูปแบบซ่ิน
โบร�ณในสมัยก่อนเมืองแตกได้ว่�น่�จะมีลักษณะท�ง
ก�ยภ�พเป็นแบบไหน-อย่�งไร ซึ่งผ้�ซิ่นระยะแรกหลัง

เมืองแตกนี้จะเรียกว่� “ซิ่นเชียงแสนโบร�ณ” พอใน
ช่วงระยะเวล�ถัดม�ซ่ินเชียงแสนได้มีก�รพัฒน�อย่�ง 
ต่อเน่ือง โดยได้คล่ีคล�ยไปจ�กรูปแบบดั้งเดิม จนใน
ที่สุดได้กล�ยเป็นเอกลักษณ์ที่ชัดเจนของช�วเชียงแสน
หลังก�รอพยพในแต่ละพื้นที่ซึ่งจะเรียกผ้�ซิ่นระยะที่
สองนี้ว่� “ซิ่นเชียงแสน” และในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ
ของผ้�ซิน่แบบเชียงแสนยคุสดุท�้ยคอืในสมัยรชัก�ลที่ 5 
แห่งกรงุรตันโกสินทร์รปูแบบผ้�ซิน่เชยีงแสนได้พฒัน�ไป
จนแทบไม่เหลือเค้�โครงเดิม ซิ่นเชียงแสนแบบจ�รีตจึง
ไม่จัดให้อยู่ในกลุ่มชิ่นตระกูลเชียงแสน แต่จะเรียกต�ม
เทคนคิวสัดุหรอืต�มพืน้ท่ีกำ�เนดิตัวอย่�งเช่น “ซ่ินคำ�เคบิ”  
(ซิ่นที่ทอด้วยเส้นไหมสีเงินหรือทองมีประก�ยแววว�ว
ของจังหวัดน่�น)

อิทธิพลจากวัฒนธรรมอ่ืน...ท่ีเจริญรุ่งเร่ืองกว่า

เมื่ออ�ณ�จักรมีคว�มเจริญรุ่งเรื่องในระยะหนึ่งแล้ว
ก็จะมีก�รรับเอ�ศิลปวิทย�ก�รจ�กอ�ณ�จักรอื่นๆ ที่มี
คว�มเจริญรุ่งเรืองกว่�เข้�ม�ปรับใช้ทั้งเรื่องของศ�สน�
ปรัชญ�คติคว�มเชื่อ หรือแม้แต่สินค้�ท่ีถือว่�เป็นของดี
มีร�ค�และคุณภ�พสูงท้ังน้ีอ�ณ�จักรเชียงแสนได้รับ
เอ�อิทธิพลศิลปวิทย�ก�รม�จ�กจีนตอนใต้เป็นหลัก
โดยสังเกตได้จ�กโครงสร้�งของสถ�ปัตยกรรมลวดล�ย
ประดับศ�สนสถ�น หรือแม้แต่เครื่องใช้ และเครื่อง
ประดับสำ�หรับชนช้ันสูงที่เกือบทุกช้ินจะมีล�ยละเอียด

ภำพเปรียบเทียบพัฒนำกำรของผ้ำซิ่นแบบโครงสร้ำงลวดลำยที่ไม่สม�่ำเสมอในระยะเวลำภำยหลังจำกที่เมือง
เชียงแสนแตกด้ำนซ้ำย-ซิ่นเชียงแสนโบรำณยุคที่ 1 กลำง-ซิ่นเชียงแสนยุคท่ี2ด้ำนขวำ-ซิ่นม่ำนมีกำรทอตั้งแต่
รำชกำรที่ 5 ลงมำซึ่งไม่จัดอยู่ในกลุ่มซิ่นแบบเชียงแสนโบรำณ (ทั้งสำมผืนมำจำกจังหวัดน่ำน)
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แบบจีนผสมผส�นอยู่ในสิ่งของเหล่�นั้นไม่ม�กก็น้อย
นอกเหนือจ�กอิทธิพลที่ได้รับม�จ�กจีนยังมีอิทธิพลจ�ก
ลงัก�ทีแ่ทรกซมึเข้�ม�ผ่�นก�รแผยแพร่พทุธศ�สน�ของ
นิก�ยวัดป่�แดง หรือเข้�ม�ผ่�นท�งอ�ณ�จักรสุโขทัย
อีกทั้งอ�ณ�จักรหริภุญไชยก็มีบทบ�ทในก�รส่งอิทธิผล
เข้�ม�ยังอ�ณ�จักรเชียงแสนอีกด้วย โดยหลักฐ�นที่เป็น
เครื่องชี้วัดกระแสคว�มนิยมจ�กอิทธิพลภ�ยนอกท่ีเห็น
เด่นชัดที่สุดคือปริม�ณก�รนำ�ม�ใช้และคว�มแพร่หล�ย
ในพื้นท่ีวงกว้�งนั่นเอง

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณเป็นโบร�ณวัตถุอีกประเภท
หนึ่งที่ส�ม�รถศึกษ�รูปแบบอิทธิพลในก�รเข้�ม�ของ
วัฒนธรรมภ�ยนอกได้เป็นอย่�งดี ตัวอย่�งเช่น “ล�ย
โคมเจียงแสน” (โคมเชียงแสน) ซึ่งเป็นรูปแบบของ
โคมกระด�ษทรงสี่เหลี่ยมซ้อนชั้นใช้สำ�หรับจุดไฟให้
แสงสว่�งในย�มคำ่�คืน หรือใช้จุดเป็นพุทธบูช�ในวัน
สำ�คัญท�งศ�สน� โดยรูปแบบโคมดังกล่�วเป็นรูปแบบ
โคมไฟของช�วจีนที่ช�วเชียงแสนรับม�ใช้จ�กน้ันได้
ถูกถ่�ยทอดลงไปบนลวดล�ยผืนผ้�ในที่สุดอีกทั้งล�ย
ลวดดอกซีกดอกซ้อนที่ปร�กฏอยู่บนตัวผ้�ซิ่นของช�ว 
ไทยวนเชียงแสนจังหวัดสระบุรีส�ม�รถสันนิษฐ�น
ได้ว ่�ได ้ว ่�น่�จะอิทธิพลจ�กอ�ณ�จักรหริภุญไชย
ที่แผ่ขย�ยยังอ�ณ�จักรเชียงแสนในอดีตเพร�ะพบ
ลวดล�ยดังกล่�วปร�กฏเป็นลวดล�ยปูนปั ้นประดับ
สถ�ป ัตยกรรมในเมืองเชียงแสนอย ่�งแพร ่หล�ย

นอกเหนือจ�กอิทธิพลของวัฒนธรรมภ�ยนอกก็ยังมี
วัฒนธรรมที่เกิดจ�กก�รพัฒน�ขึ้นเองภ�ยในอ�ณ�จักร
และมีบทบ�ทม�กเช่นกันอ�ทิเช่นล�ยก�กบ�ทบน
ผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณซึ่งส�ม�รถพบเห็นได้โดยทั่วไป
ของผ้�ซิ่นแบบโบร�ณในช่วงระยะแรกอีกด้วย

ภำพเปรียบเทียบลวดลำยของโบรำณวัตถุสองชิ้นที่มีควำมคล้ำยคลึงกันด้ำนซ้ำย-ลวดลำยสลักดุนบนซองพลูทองค�ำลำยลวงเล่นเมฆ
ของชนชั้นสูงพบที่เชียงแสน(สมบัติเอกชน) ด้ำนขวำ-เคร่ืองเคลือบลำยครำมสมัยรำชวงค์หมิง(National Palace Museum)

ตีนจกลำยโคมเชียงแสนทอด้วยเทคนิคกำรจก“ขึ้นฮูลงฮู” ซึ่ง
สันนิฐำนว่ำเป็นเทคนิคโบรำณของกำรสร้ำงลวดลำยผ้ำแบบ

ชำวเชียงแสนโบรำณก่อนเมืองแตก  (ภำพตัวอย่ำงคือซิ่นตีนจก
เชียงแสนโบรำณที่อยู่ในช่วงรอยต่อระหว่ำงยุคที่ 1 กับยุคที่ 2  

จำกบ้ำนไหล่หินอ�ำเภอเกำะคำจังหวัดล�ำปำง)
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ลื้อเชียงแสน...ล้ือยุคต้น

คำ�ว่�ล้ือเชียงแสนอ�จเป็นศัพท์ท่ีไม่คุ้นชินสำ�หรับ
ท่�นผู้อ่�นซึ่งคำ�ว่� “ล้ือเชียงแสน” หรือ “ลื้อยุคต้น” 
หม�ยถึงกลุ่มช�ติพันธุ์ไทกลุ่มหนึ่งที่มีวิวัฒน�ก�รร่วม
สมัยกับช�วเชียงแสนตั้งแต่สมัยก่อนเมืองแตก และ
หลังจ�กเมืองแตกเรื่อยม�โดยมีคว�มใกล้ชิดของ
ถ่ินท่ีอยู ่อ�ศัย และบ�งพื้นที่ก็อยู ่ร ่วมกับชุมชนช�ว
ไทยวนเชียงแสน เช่น ในจังหวัดน่�นโดยช�วไทลื้อ
กลุ ่มนี้มีบทบ�ทสำ�คัญอย่�งยิ่งในก�รส่งอิทธิพลของ
วัฒนธรรมก�รทอผ้�ให้ช�วไทยวนเชียงแสนโดยตรง 
ซึ่งห�กนำ�ผ้�ซิ่นไทลื้อยุคต้นม�เปรียบเทียบกับผ้�ซ่ิน
เชียงแสนแบบโบร�ณจะเห็นได้ว่�มีคว�มคล้�ยคลึงกัน
ของวรรณะสีวัสดุลวดล�ยบ�งประเภท หรือแม้กระท่ัง
เทคนิคก�รเย็บแบบสองตะเข็บ หรือส�มตะเข็บโดยใน
ปัจจุบันหมู่บ้�นช�วไทลื้อเชียงแสนตั้งกระจ�ยอยู่ท่ัวไป
ของจังหวัดน่�นและอีกกลุ่มใหญ่คือ ท่ีบ้�นน�งัว แขวง
ไซยบุรี (ໄຊຍະບູລີ) ประเทศล�ว

องค์ประกอบของผ้าซิ่นเชียงแบบแสนโบราณ...

ห�กจะเปรียบเที่ยบผ้�ซิ่น 1 ผืนส�ม�รถกล่�วได้ว่�
เหมือนกับสรีระมนุษย์ 1 คนที่ประกอบไปด้วย 3 ส่วน
เย็บต่อกันเป็นผ้�ซ่ินหน่ึงผืนโดย 3 ส่วนดังกล่�วคือ ส่วน
หัวส่วนตัวและส่วนตีนหรือเชิงผ้�ซ่ิน โดยส่วนประกอบ
ทั้งส�มส่วนมักจะแฝงไปด้วยวัตถุประสงค์ก�รใช้ง�นลง
ไปนอกเหนือจ�กก�รออกแบบที่สวยง�มต�มทัศนธ�ตุ
กล่�วคือ...

หัวซิ่นเป็นส่วนที่อยู่บนสุดของผ้�ซิ่นซึ่งในก�รนุ่ง
ผ้�ซิ่นส่วนนี้จะอยู่ในบริเวณเอวผู้สวมใส่ โดยหัวซิ่นแบบ
เชียงแสนโบร�ณจะใช้ผ้�ฝ้�ยม�เย็บต่อเป็นหัวซ่ินท่ีมี
สีสันแตกต่�งกันออกไป เช่น ข�ว แดง นำ้�ต�ล นำ้�เงิน 
เขียว อ�จจะมี 1 สี หรือ 2 แถบสีก็ได้ แต่ทว่�ไม่พบ
เจอที่มี 3 แถบสีขึ้นไปในกรณีที่มี 2 แถบสี มักจะใช้
ผ้�ฝ้�ยสีข�วอยู่ด้�ยบนสุด และส่วนด้�นล่�งจะเย็บต่อ
ด้วยผ้�ฝ้�ยสีแดง นำ�้ต�ล หรอืสีอืน่ๆ ทัง้นีส้�เหตุทีต้่องใช้
ผ้�ฝ้�ยม�เย็บต่อเป็นหัวซ่ิน เพร�ะจะช่วยให้ผ�้ซ่ินมีก�ร
ยึดเก�ะของตะเข็บสันทบได้ดียิ่งขึ้น และเพื่อป้องกันไม่
ให้ช�ยพกหลุดรุ่ยออกม�ในระหว่�งก�รสวมใส่ เหตุผล
อีกประก�รหนึ่งที่สำ�คัญคือวัสดุที่ใช้ทอในส่วนของตัว
ซ่ินและตีนซ่ินแบบเชียงแสนโบร�ณจะนิยมใช้ไหมซ่ึงมี
นำ�้หนกัค่อนข้�งม�ก ดังนัน้ผ้�ฝ้�ยตรงส่วนหวัซิน่จะเป็น
ตัวรับแรงหน่วงได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ

ตัวซ่ินเป็นลวดล�ยขว�งลำ�ตัวสลับสีกันเป็นริ้วๆ มี
จังหวะที่สมำ่�เสมอกันตลอดทั้งผืน อ�จมีหนึ่งตะเข็บ
สองตะเข็บ หรือส�มตะเข็บเย็บก็ได้ นิยมทอด้วยไหม
ล้วนหรือไหมแกมฝ้�ย มีวรรณะสีพื้นคือสีแดง หรือ
สีเขียวในส่วนของแถบริ้วสีอ�จมีก�รสร้�งลวดล�ยเพิ่ม
ตรงกล�งหรือค่ันระหว่�งแถบริ้วสีด้วยเทคนิคก�รจก
ก�รขิดก�รมัดก่�น (มัดหมี่) ก�รเก�ะล้วงก�รยกมุก
เส้นยืน โดยตัวซิ่นผืนหนึ่งๆ อ�จมีก�รสร้�งลวดล�ยครบ
ทั้ง 5 เทคนิค หรือไม่มีก�รสร้�งลวดล�ยเลยก็ได้ จะคง
ไว้เฉพ�ะแถบล�ยริ้วของเส้นสีที่สลับกันไปม�เท่�นั้น

ตีนซิ่นหรือเชิงผ้�ซิ่นจะมีตะเข็บเดียวสร้�งลวดลวด
ด้วยเทคนิคก�รจกด้วยฝ้�ยหรือไหมสลับสีบนผ้�พื้นสี
แดง ล่�งสุดของขอบผ้�จะมีเส้นสีเหลืองกว้�งประม�ณ 
1-2 เซนติเมตร ทอดตัวต�มแนวย�วของตีนซิ่นสำ�หรับ
ก�รสร้�งลวดล�ยจะใช้แม่ล�ยหลักเป็นรูปตัวหงส์ (สัตว์
ในอุดมคติ) ซึ่งนิยมจกด้วยด้�ยสีดำ�และล�ยประกอบคือ

ซิ่นไทลื้อยุคต้นมีอำยุเวลำร่วมรุ่นกับซ่ินเชียงแสนโบรำณมี
สองลักษณะคือแบบลวดลำยตลอดทั้งผืนและแบบลวดลำย
ขวำงล�ำตัวท่ีเป็นจังหวะสม�่ำเสมอกัน
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ลวดล�ย “หยูอ้ี” (如意) ท่ีใช้ประปร�ย ซ่ึงเห็นได้เด่น
ชัดที่สุดคือลวดล�ยที่เรียกว่� “ห�งสะเป�” โดยเป็นชุด
ล�ยที่อยู่ในตำ�แหน่งล่�งสุดก่อนถึงท้องผ้�พื้นสีแดง โดย
ลวดล�ยดังกล่�วคือก�รนำ�เอ�ล�ยหยูอี้ม�เรียงต่อกัน
เป็นแนวย�วในลักษณะกลับหัว แล้วเติมยอดให้มีคว�ม
ย�วแหลม เพ่ือเป็นก�รท้ิงท้�ยชุดล�ยจก นอกจ�กน้ียัง
ปร�กฏและลวดล�ยพรรณพฤษ�เลื้อยเป็นเถ�ว์ในแนว
ย�วมีช่ือเรียกต่�งๆ กันต�มแต่ละพื้นท่ี เช่น “ล�ยสร้อย
ดอกหม�ก” “ล�ยสร้อยก�บหม�ก” หรอื “ล�ยคัว๊ะดอก
เอือ้ง” ในส่วนวสัดทุีใ่ช้ในก�รทอนยิมใช้เส้นไหมเป็นหลกั
และแกมด้วยเส้นฝ้�ยเพือ่ให้ตนีซิน่มนีำ�้หนกัม�กพอทีจ่ะ
ถ่วงนำ้�หนักตัวซิ่นลงด้�นล่�งให้ผืนผ้�เกิดคว�มทิ้งตัว 
นำ�ม�ซ่ึงคว�มงดง�มและคว�มคล่องตัวย�มสวมใส่ใน
ก�รทำ�กิจกรรมต่�งๆ

ภำพแสดงลักษณะกำรนุ่งซิ่นของชำวเชียงแสนสันนิฐำนว่ำเป็นเป็นชำวเชียงแสนที่อำศัยอยู่ใน
จังหวัดอุตรดิตถ์เปรียบเทียบกับภำพแสดงองค์ประกอบของผ้ำซิ่นซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วนส�ำคัญ

หัว

ตัว

ตีน

โครงสร้างลวดลาย...

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณจะมีโครงสร้�งลวดล�ยอยู่
ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือรูปแบบแรกเป็นลวดล�ยขว�ง
ลำ�ตัวที่สมำ่�เสมอกันตลอดทั้งผืน ซึ่งถือได้ว่�เป็นรูปแบบ
ม�ตรฐ�นที่นิยมกันโดยทั่วไปของช�วไทยวนเชียงแสน
และรูปแบบที่สองคือลวดล�ยขว�งลำ�ตัวที่ไม่สมำ่�เสมอ
กัน มีทั้งจังหวะดูซำ้�ๆ กันเป็นระเบียบปนกับจังหวะ 
ที่ไม่เป็นระเบียบอยู ่ในผืนเดียวกัน โดยผ้�ซิ่นแบบ
โครงสร้�งไม่สมำ่�เสมอจะพบเจอได้น้อยม�กของซิ่นกลุ่ม
เชียงแสนโบร�ณแต่ก็ถือเป็นหลักฐ�นชิ้นสำ�คัญในก�ร
อ้�งอิงถึงก�รพัฒน�รูปแบบม�เป็น “ซิ่นม่�น” (จังหวัด
น่�น) และ “ซ่ินต๋�” (จังหวัดร�ชบุรี) โดยผ้�ซ่ินทั้งสอง
แบบที่ได้กล่�วม�จะเป็นผ้�ซิ่นเชียงแสนในช่วงระยะ 
ที่สองนั่นเอง
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ศาสตร์แห่งสีสัน...

ซิ่นเชียงแสนโบร�ณมีก�รทอขึ้นด้วยเส้นใยย้อมสี
ที่ได้จ�กธรรมช�ติ ได้แก่ ใบไม้ แก่นไม้ ร�กไม้ เมล็ด
สินแร่และจ�กส�รคัดหลั่งท่ีได้จ�กสัตว์ (ครั่ง) โดยโครง
สีจะเป็นแบบสีแบบเบญรงค์ท่ีประกอบด้วยสีแดง เขียว 
ดำ� ข�ว เหลือง และคร�ม (หรือฟ้�) ซ่ึงโครงสีหลักมัก
จะเป็นสีแดงแล้วหยอดเหลืองข�วดำ�เขียว และคร�ม
ลงไปผสมกันจนเกิดเป็นลวดล�ยท่ีคมชัด และมีพลัง
ห�กสังเกตอย่�งละเอียดถ่ีถ้วนจะเห็นได้ว่�ชุดส่ีเหล่�
นี้ไม่ได้เกิดจ�กก�รนึกคิดเองแต่อย่�งใดแต่เป็นกรอบ

ของจ�รีตที่สืบทอดกันม� อันเป็นเหตุผลที่ทำ�ให้เร�
ส�ม�รถทร�บได้ว่�ผ้�ซิ่นผืนนี้เป็นซิ่นแบบเชียงแสน
โบร�ณ แม้ว่�จะอยู่ต่�งสถ�นที่ที่พบเจอก็ต�ม และยังมี
ประเด็นคว�มสัมพันธ์กับรูปแบบก�รใช้โทนสีที่ใกล้เคียง
กันกับศิลปวัตถุรูปแบบอื่นๆ ซึ่งมีอ�ยุเวล�ไล่เล่ียกัน คือ
ภ�พจติรกรรมพระบฎเขียนสฝีุน่ทีข่ดุค้นเจอจ�กกรเุจดย์ี 
วัดดอกเงิน อำ�เภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยในปัจจุบัน
พื้นที่บริเวณดังกล่�วได้กล�ยเป็นเมืองบ�ด�ลจมอยู่ใต้
ผืนนำ้�ของเขื่อนภูมิพล

ภำพเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้ำงลวดลำยผ้ำซิ่นแบบ
เชียงแสนโบรำณด้ำนซ้ำย-ผ้ำ
ซิ่นเชียงแสนโบรำณโครงสร้ำง
ลวดลำยแบบสม�่ำเสมอ (รูปแบบ
ในเวียงน่ำน) ด้ำนขวำ-ผ้ำซ่ิน
เชียงแสนโบรำณโครงสร้ำงไม่
สม�่ำเสมอ (แบบรำชบุรี)

ภำพเปรียบเทียบลักษณะ
โครงสร้ำงสีของซ่ินตีนจก
เชียงแสนโบรำณ (รำชบุรี) กับ
ภำพวำดจิตรกรรมพระบฎ
เขียนสีฝุ่นจำกกรุเจดีย์วัดดอก
เงินอ�ำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่



 ร่มพยอม  35 

หงส์ดำาลวดลายปริศนา...

ห�กผู้อ่�นได้อ่�นม�ถึงคว�มตอนนี้จะมีข้อสงสัย
ว่� “หงส์ดำ�” คืออะไร? แท้ที่จริงแล้วล�ยหงส์ดำ�คือ
ลวดล�ยทีเ่ป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะของซิน่เชยีงแสนโบร�ณ
โดยเป็นลวดล�ยที่พบเจอได้บ่อยครั้งท้ังในผ้�ซ่ินแบบ
เชียงแสนโบร�ณ ผ้�ซิ่นแบบเชียงแสนยุคที่สองเรื่อยม�
จนถึงผ้�ซิ่นของช�วไทยวนในสมัยร�ชก�ลท่ี 5 ลงม�
ซึ่งลวดล�ยดังกล่�วจะเป็นรูปร่�งของตัวหงส์แบบสอง
มิติ หันหน้�เข้�ห�กัน และมักจะเป็นสีดำ� จึงเป็นท่ีม�
ของช่ือล�ยว่� “หงส์ดำ�” หรือ “เชียงแสนหงส์ดำ�” โดย
รูปแบบลวดล�ยของตัวหงส์ดังกล่�วผู้เขียนสันนิฐ�นว่�
ได้รับอิทธิพลม�จ�กลวดล�ยปูนปั้นประดับบนเรือนซุ้ม
อันเป็นที่นิยมใช้ประดับกันอย่�งแพร่หล�ยท่ัวล้�นน� 
ซึ่งในพื้นที่ล้�นน�จะเรียกว่� “ซุ้มโขง” โดยลวดล�ยดัง
กล่�วเป็นศิลปะท่ีส่งต่อม�จ�กลวดล�ยประดับบนซุ้มโต
รณะของศิลปะแบบลังก� โดยได้มีก�รนำ�เข้�ม�ผ่�นก�ร
เผยแพร่พุทธศ�สน�ยังอ�ณ�จักรสุโขทัย และส่งต่อให้
ท�งล้�นน�อกีครัง้หนึง่ อกีทัง้ถอืได้ว่�เป็นลวดล�ยนีเ้ป็น
ลวดล�ยที่เก่�แก่ดั่งเดิมคล้�ยคลึงกับล�ยโคมหรือล�ย
ก�กบ�ทที่ปร�กฏอยู่บนตัวผ้�ซ่ินแบบเชียงแสนโบร�ณ

ซิ่นเชียงแสนโบราณในหลากพื้นที่...

ม�ถึงบทนี้ผู้เขียนจะพ�ทุกท่�นไปสัมผัสสุนทรียะ
คว�มง�มของผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณในระยะแรก (หลัง

เมืองแตก) ของพื้นที่ต่�งๆ โดยไล่ต�มลำ�ดับคว�มเก่�
แก่ของผ้�ซิ่นที่มีอ�ยุเวล�ม�กที่สุดไปห�ผ้�ซิ่นที่มีอ�ยุ
เวล�น้อยที่สุด แต่อย่�งไรก็ต�มซิ่นเชียงแสนโบร�ณทุก
พื้นที่ท่ีจะกล่�วดังต่อไปนี้จะอยู่ในรูปแบบผ้�ซิ่นแบบ
เชียงแสนโบร�ณทั้งหมด เพียงแต่อ�จมีระยะเวล�ของ
ก�รทอขึ้นที่เหล่ือมกันไปบ้�งต�มแต่คว�มพร้อมหรือ
ปัจจัยแวดล้อมหลังก�รตั้งถิ่นฐ�นใหม่ อ�ทิเช่น คว�ม
พร้อมของสภ�พจิตใจหรือคว�มพร้อมในเรื่องก�รจัดห�
วัสดุ-อุปกรณ์เป็นต้น

สระบุรี...
สถ�นที่แรกที่ ผู ้ เขียนตั้ งสมมุติฐ�นว ่�เป ็นซ่ิน

เชียงแสนโบร�ณที่เก่�แก่ที่สุด เพร�ะได้ปร�กฏลวดล�ย
บนตัวผ้�ซ่ินที่ส�ม�รถอ้�งอิงกับลวดล�ยปูนปั้นประดับ
โบร�ณสถ�นที่เจดีย์วัดป่�สัก อำ�เภอเชียงแสน จังหวัด
เชียงร�ย โดยก�รรับเอ�อิทธิพลของลวดล�ยม�จ�ก
อ�ณ�จักรหริภุญไชยนั่นก็คือล�ย “ดอกซีกดอกซ้อน” 
และที่น่�สนใจอีกประก�รหน่ึงคือพบลวดล�ย “หยูอี้” 
(如意) บนตัวผ้�ซิ่นซึ่งลวดล�ยดังกล่�วเป็นล�ยมงคล
จีน อันเป็นที่นิยมม�ตั้งแต่สมัยร�ชวงค์ถังและนิยมกัน
อย่�งแพร่หล�ยในสมัยร�ชวงค์หมิงและสมัยร�ชวงค์
ชิง โดยถือว่�เป็นลวดล�ยที่ล้�นน�เองก็นิยมใช้กันอย่�ง
แพร่หล�ยอ�ทิเช่น ลวดล�ยปูนปั้นประดับเส�ขอมป�ก
แลที่ซุ้มประตูโขง หรือลวดล�ยสลักดุนแผ่นทองจังโกหุ้ม
พระธ�ตุลำ�ป�งหลวง เป็นต้น อีกประก�รหน่ึงที่ส�ม�รถ

ภำพเปรียบเทียบลวดลำยหงส์ด�ำ
บนตีนจกเชียงแสนโบรำณบ้ำน

หล่ำยน่ำนอ�ำเภอเวียงสำจังหวัด
น่ำนกับลวดลำยหงส์ปูนปั้น

ประดับยอดเรือนซุ้มโขงวัดพระ
ธำตุล�ำปำงหลวงจังหวัดล�ำปำง
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สังเกตเห็นได้ชัดเจนในกลิ่นอ�ยของอิทธิพลจีนคือ  
ก�รใช้วรรณะสีแดงเป็นสีหลักแล้วจกลวดล�ยเป็นสีทอง
ด้วยเส้นไหมคำ�ทำ�ม�จ�กเส้นโลหะพันแกนด้�ยลินิน  
โดยสีดังกล่�วคือสีที่เป็นคว�มนิยมของจีนตอนใต้กล่�ว
คือเป็นสีแห่งคว�มมั่งคั่งท้ังสีแดงและสีทองน่ันเอง

รูปแบบที่เรียบง่�ยของสัดส่วนท่ีเป็นระเบียบและ
ลวดล�ยที่ออกแบบม�อย่�งพอดี ไม่ถี่ หรือห่�งจนเกิน
ไป ทำ�ให้ทร�บถงึสนุทรยีะท�งเชงิช่�งทีอ่อกม�จ�กจติใจ
ของผูท้อจนส�ม�รถอนมุ�นได้ถงึรปูแบบผ้�ซิน่เชยีงแสน
โบร�ณยุคก่อนที่เมืองเชียงแสนจะแตกได้ว ่� คงมี 
รูปแบบที่ไม่แตกต่�งจ�กผ้�ซิ่นกลุ่มนี้ม�กนัก หรือบ�ง
ครั้งอ�จมีรูปแบบเดียวกันเลยก็เป็นได้ เพร�ะผ้�ซิ่น 
กลุ่มดังกล่�วแทบไม่ปร�กฏก�รผสมผส�นจ�กอิทธิพล
ของกลุ ่มชนอื่นๆ ในภ�ยหลังก�รอพยพแต่ยังคงรูป
แบบของผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบรัฐจ�รีตไว้อย่�ง
สมบูรณ์แบบ

แพร่…
ในก�รศึกษ�รูปแบบผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณที่อยู่ใน

เขตพื้นที่จังหวัดแพร่ ถือเป็นเรื่องที่ท้�ท�ยเป็นอย่�งม�ก 
เพร�ะหลักฐ�นที่หลงเหลือม�จ�กในอดีตแทบไม่มีหลง
เหลืออยู่เลย ทั้งนี้อ�จสูญห�ยไปต�มก�ลเวล�หรือถูก

เผ�ไปพร้อมกับผู้เป็นเจ้�ของในว�ระสุดท้�ยของชีวิต 
อีกปัจจัยสำ�คัญคือพอหมดคว�มนิยมลงในยุคสมัยหลัง
ผ้�ซิน่แบบเก่�กไ็ม่แตกต่�งไปจ�กผ้�ผนืเก่�ทีใ่ช้แล้ว ก�ร
เข้�ม�แทนทีข่องผ้�สมยันยิมจงึเป็นตวัแปรสำ�คญัทีท่ำ�ให้
ผ้�โบร�ณถูกลืมเลือนและห�ยไปในที่สุด

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณที่พบมีลักษณะลวดล�ยของ
ตีนจกที่ใกล้เคียงกับลวดล�ยของตีนจกแบบสระบุรีด้วย
เหตุน้ีจึงพอสันนิษฐ�นได้ว่�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณของ
แพร่น่�จะมีอ�ยุเวล�ในก�รทอขึ้นหลังจ�กแบบสระบุรี
ไม่น�นม�กนัก แต่อย่�งไรก็ต�มลวดล�ยในส่วนตัว
ของผ้�ซิ่นได้มีก�รตัดทอนลงให้เป็นลวดล�ยแบบง่�ยๆ 
โดยเป็นแถบริ้วสลับสีตรงกล�งล�ยริ้วมีลวดล�ยจ�ก
เทคนิคก�รขิดด้วยด้�ยสีเหลืองทอสลับกับท้องผ้�พื้น
สีเขียวล้วนเป็นชุดล�ยซำ้�กันตลอดทั้งตัวซ่ิน อีกทั้งยัง
ปร�กฏก�รนำ�ผ้�ตวัซิน่อกีลวดล�ยทีม่คีว�มแตกต่�งจ�ก
ลวดล�ยของตวัซิน่หลกัม�เยบ็ต่อนัน่คอืล�ย “โคม” โดย
ทอด้วยเทคนิคก�รมัดก่�น (มัดหม่ี) ซึ่งห�กสังเกตอย่�ง
ละเอียดจะเห็นว่�ลวดล�ยโคมแท้จริงแล้วคือลวดล�ย
ดอกซีกดอกซ้อนที่เปลี่ยนจ�กเทคนิคก�รจกม�เป็นก�ร
มัดก่�น และด้วยลักษณะข้อจำ�กัดของเทคนิคมัดก่�น
ลวดล�ยที่ได้ออกม�จึงไม่คมชัดเท่�กับเทคนิคก�รจก
หรือก�รขิดนั่นเอง

ภำพเปรียบเทียบลวดลำยบนตัวผ้ำซิ่นกับศิลปวัตถุด้ำนซ้ำย-ซ่ินเชียงแสนโบรำณแบบรำชบุรีด้ำนขวำบน-ถำดทองค�ำลำยหยูอี้สมัยรำชวงค์หยวน
ด้ำนล่ำงขวำ-ลำยดอกซีกดอกซ้อนของปูนปั้นประดับเจดีย์วัดป่ำสักอ�ำเภอเชียงแสนจังหวัดเชียงรำยซ่ึงคำดว่ำลำยดอกซีกดอกซ้อนนอกจำกจะใช้
เป็นลำยของตัวซิ่นก็ยังใช้เป็นโครงสร้ำงหลักของลวดลำยตีนจกอีกด้วย
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ราชบุรี...  
ช�วเชยีงแสนกลุม่ทีใ่หญ่ทีส่ดุของก�รอพยพได้ไปตัง้

ถิ่นฐ�นอยู่ที่จังหวัดร�ชบุรีซ่ึงก�รแกะกลุ่มกันขน�ดใหญ่
เป็นปัจจัยที่ดี ทั้งนี้เพร�ะจะส�ม�รถรักษ�วัฒนธรรม
ก�รทอผ้�ของกลุ่มชนเอ�ไว้ได้ แต่อย่�งไรก็ต�มผ้�ซ่ิน
ยังคงมีก�รพัฒน�ไปต�มยุคสมัยและอิทธิพลจ�กสภ�พ
แวดล้อมใกล้เคียงเช่นกัน ซ่ึงผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณของ
จงัหวัดร�ชบรุยีงัคงไว้ซึง่เทคนคิดัง้เดมินัน่คอืก�รมดัก่�น
หรือก�รมัดหมี่อันเป็นเทคนิคก�รสร้�งลวดล�ยแบบเก่�
แก่ของช�วเชียงแสนโบร�ณที่ตกทอดม�จ�กต้นตระกูล
คือ “ลั๊วะ” รูปแบบซิ่นเชียงแสนของกลุ่มน้ีจะปร�กฏท้ัง
แบบโครงสร้�งที่สมำ่�เสมอกัน ซ่ึงเป็นแบบม�ตรฐ�นท่ีมี
คว�มนิยมใช้กันอย่�งแพร่หล�ยและซิ่นแบบโครงสร้�ง
ที่ไม่สมำ่�เสมอกันซึ่งห�ได้น้อยม�กในกลุ่มซ่ินเชียงแสน
โบร�ณดังนี้

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบท่ีมีโครงสร้�งสมำ่�เสมอ
กนั เป็นผ้�ทีม่กี�รเยบ็สองตะเขบ็หรอืส�มตะเข็บต่อด้วย
ตีนจกที่ใช้ด้�ยหล�กสีบนพื้นสีแดงล้วนตัวซ่ินเป็นริ้ว
ลวดล�ยขว�งที่เกิดจ�กก�รสลับสีเส้นด้�ยและมีก�รขิด
หรือก�รจกเป็นลวดล�ยเล็กๆ แทรกอยู่สลับกับลวดล�ย
ที่ม�จ�กเทคนิคก�รมัดก่�นเป็นล�ย “ขอ” หรือล�ย 

“โคม” หรือล�ย “งูห้อยซ้�ว” (ล�ยคล่ืน) โดยใช้วรรณะ
สีของตวัผ้�ซิน่เป็นสแีดง และสีเขยีวในสัดส่วนทีใ่กล้เคยีง
กัน เชื่อมทั้งสองสีน้ีด้วยสีเหลืองและสีข�วจึงทำ�ให้องค์
รวมของผ้�ซิ่นดูสว่�งไม่มืดทึบ สำ�หรับตีนจกที่นำ�ม�ต่อ
เป็นตนีซิน่จะมลีวดล�ยทีพ่ฒัน�ให้มคีว�มแน่นและมรี�ย
ละเอยีดของลวดล�ยเพิม่ม�กขึน้จ�กเดมิ แต่กย็งัคงไว้ซึง่
ก�รใช้สีม�ตรฐ�นแบบเชียงแสนโบร�ณ

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณที่มีโครงสร้�งไม่สมำ่�เสมอ
กัน ถือเป็นหลักฐ�นท่ีน่�สนใจเป็นอย่�งม�ก เพร�ะพบ
เจอซิ่นรูปแบบดังกล่�วได้น้อยม�ก โดยปร�กฏเพียงสอง
แห่งเท่�นั้นคือร�ชบุรี และที่อำ�เภอน�หมื่น จังหวัดน่�น
อย่�งไรกต็�มซิน่เชยีงแสนโบร�ณรปูแบบดังทีไ่ด้กล่�วม�
ของร�ชบุรีจะพัฒน�ม�เป็น “ซิ่นต๋�” และของอำ�เภอ
น�หมื่น จะพัฒน�ม�เป็น “ซ่ินม่�น” ในระยะที่ 2 ของ
ผ้�ซิ่นแบบเชียงแสน

ในร�ยละเอียดของผ้�ซ่ินรูปแบบนี้มักนิยมทอด้วย
ลวดล�ยที่มีขน�ดใหญ่ดูแปลกต�และมีส�มตะเข็บเสมอ
ซึ่งทอด้วยหล�กเทคนิคผสมผส�นกันในผ้�ซิ่นผืนเดียว
แสดงให้เหน็ถึงทกัษะอนัเป็นเลิศของช่�งผู้ทอทีผ่นวกกบั
คว�มส�ม�รถท�งคว�มคิดผสมผส�นลวดล�ยให้ลื่นไหล
ไปต�มโครงสร้�งแบบไม่สมำ�่เสมอโดยมคีว�มแตกต่�งใน

ภำพด้ำนซ้ำย-ซ่ินเชียงแสนโบรำณแบบแพร่ภำพด้ำนขวำ-กำรเปรียบเทียบระหว่ำงตีนจกเชียงแสนแบบ
สระบุรีทำงด้ำนบนและตีนจกเชียงแสนแบบแพร่ทำงด้ำนล่ำงซึ่งมีลวดลำยที่คล้ำยคลึงกันเป็นอย่ำงมำก
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กระบวนก�รทอผ้�ซิ่นแบบโครงสร้�งสมำ่�เสมอท่ีจะเป็น
ลักษณะของก�รทำ�ซำ้�ๆ จึงถือว่�ผ้�ซ่ินโครงสร้�งแบบ
ไม่สมำ่�เสมอคือสุดยอดของมรดกซิ่นเชียงแสนโบร�ณที่
บรรพบุรุษได้ท้ิงเอ�ไว้ให้

น่าน...
นครน่�นถือเป็นเมืองที่มีผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณท่ี

หล�กหล�ยรูปแบบ ทั้งนี้เพร�ะเป็นเมืองแบบพหุสังคม
ที่มีกลุ่มชนม�กกว่�หนึ่งกลุ่มอยู่อ�ศัยร่วมกัน จึงเกิด 
ก�รผสมผส�นแลกเปลี่ยนกับกลุ่มชนรอบข้�งจนเกิด 
เป็นซิ่นเชียงแสนโบร�ณท่ีเป็นเอกลักษณ์ของเมืองน่�น
ไปในที่สุดโดยส�ม�รถจำ�แนกออกได้เป็น 3 รูปแบบ
ดังนั้น

รูปแบบแรกคือแบบท่�วังผ� (วัดหนองบัว) ถือ
เป็นชุมชนเก่�แก่ของเมืองน่�นก่อนก�รย้�ยถ่ินฐ�นไป
อยู่ที่อำ�เภอภูเพียงในปัจจุบัน โดยกลุ่มชนท่ีอ�ศัยอยู่
ในบริเวณพื้นที่นี้มีสองกลุ่มใหญ่น่ันคือช�วไทยวน และ
ช�วไทลื้อ ซึ่งช�ติพันธ์ุทั้งสองกลุ่มนี้มีคว�มใกล้ชิดกัน
ม�ตั้งแต่สมัยก่อนเมืองแตก โดยผ้�ซ่ินรูปแบบเชียงแสน
โบร�ณของบริเวณดังกล่�วยังปร�กฎไปไกลจนถึง

แถบแขวงไซยบุรีในประเทศล�ว ทั้งนี้ผ้�ซิ่นเชียงแสน
โบร�ณกลุ่มดังกล่�วมีจำ�นวนน้อยม�ก เนื่องจ�กเป็น
ซิ่นเชียงแสนโบร�ณยุคเร่ิมแรกของเมืองน่�นซึ่งอ�จ 
สูญสล�ยไปต�มก�ลเวล�

ผ้�ซิ่นกลุ่มนี้จะใช้วัสดุในก�รทอคือไหมแบบพื้น
บ้�น ที่มีเส้นใหญ่และหย�บ โดยทอเป็นซ่ินแบบสอง
ตะเข็บหรือส�มตะเข็บ เย็บนิยมโครงสร้�งลวดล�ย
แบบสมำ่�เสมอเป็นลวดล�ยริ้วขว�งสลับกับท้องผ้�ที่มี
ลวดล�ยที่เกิดจ�กก�รมัดก่�นเส้นพุ่ง (มัดหมี่) เป็นรูป
หงส์ค�บโคม หรือก�รจกด้�ยสีต่�งๆ เป็นรูปดอกจัน  
(ต�แหลว) ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของก�รปกป้องคุ้มครอง
หรือล�ยก�กบ�ท ซ่ึงเป็นลวดล�ยดั้งเดิมของซิ่นแบบ
เชียงแสนโบร�ณสืบม�ในสมัยก่อนเมืองแตกอีกทั้ง
ยังปร�กฏหลักฐ�นจ�กภ�พว�ดจิตรกรรมฝ�ผนังที่
วัดหนองบัวเป็นกลุ่มสตรีนุ ่งซิ่นเชียงแสนโบร�ณล�ย
ก�กบ�ทแบบต่อตีนจกและไม่ต่อตีนจกแบบซิ่นล้ือ
เชียงแสน

สำ�หรับผ้�ซิ่นรูปแบบดังกล่�วส�ม�รถใช้ได้ทั้งช�ว
ไทล้ือและช�วไทยวน โดยมีข้อสังเกตคือห�กต่อตีนซิ่น
ด้วยผ้�พื้นสีคร�มและปร�กฎแถบสีเหลืองบริเวณส่วน

ภำพเปรียบเทียบลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบรำณแบบท่ำวังผำด้ำนซ้ำย-ซิ่นแบบโครงสร้ำงลวดลำยสม�่ำเสมอกันต่อด้วยตีนจก
กลำง-ซิ่นแบบโครงสร้ำงลวดลำยสม�่ำเสมอกันไม่ต่อตีนจกที่เรียกว่ำซ่ินลื้อเชียงแสนด้ำนขวำ-ภำพจิตรกรรมฝำผนังวัดหนองบัว
เป็นภำพกลุ่มสตรีนุ่งซิ่นท่ีมีลำยกำกบำทมีทั้งแบบต่อตีนจกและไม่ต่อตีนจก
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ท้�ยสุดของตัวซิ่นจะเป็นผ้�ซิ่นของช�วไทลื้อเท่�นั้น 
ซึ่งจะเรียกว่� “ซิ่นลื้อเชียงแสน” แต่ห�กเป็นซิ่นที่มี
ก�รต่อด้วยตีนจกส�ม�รถเป็นได้ท้ังผ้�ซ่ินของช�วไทย
วนและของช�วไทลื้อ กล่�วคืออ�จมีก�รผสมผส�น
วัฒนธรรมกันท�งเครือญ�ติ ตัวอย่�งเช่น ครอบครัว
ช�วไทยวนได้ลูกสะไภ้เป็นช�วไทลื้อ และได้มีก�รแลก
เปลี่ยนเทคนิคท�งเชิงช่�งภ�ยในครัวเรือนจนเกิดก�ร
ผสมผส�นกันของตีนจกแบบไทยวน และตัวซ่ินแบบ
ไทลื้อ ทั้งนี้ผ้�ซิ่นในรูปแบบน้ีอ�จจะเป็นได้ม�กกว่�ผ้�
ที่สวมใส่คืออ�จใช้ในพิธีกรรมสำ�คัญหรือใช้เป็นผ้�มรดก 
(มูลมัง) ก็อ�จเป็นได้

รูปแบบที่สองคือแบบในเวียง (ในเมือง) หลังจ�ก
ที่มีก�รอพยพย้�ยถิ่นฐ�นจ�กเมืองปัว (อำ�เภอปัว) ม�
ตั้งเมืองหลวงแห่งใหม่ซ่ึงปัจจุบันคือ อำ�เภอภูเพียง
ผ้�ซิ่นกลุ่มนี้จึงได้ทอข้ึนใหม่ในระยะเวล�ถัดจ�กจ�ก
ซิ่นเชียงแสนโบร�ณรูปแบบท่�วังผ� (เมืองเก่�) โดย
รูปแบบยังคงมีคว�มคล้�ยคลึงกับซิ่นแบบท่�วังผ�แต่
จะลดทอนลวดล�ยบ�งส่วนลงให้มีคว�มเป็นแบบแผน
และเรียบร้อยต�มรสนิยมแบบช�วเวียง ซึ่งจะนิยม
สร้�งลวดล�ยบนตัวซิ่นด้วยเทคนิคก�รจกเป็นล�ยเล็ก
ละเอียดและนิยมโครงสีท่ีไม่ตัดกันม�กจนกินไป

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบในเวียงจะมีลักษณะ
เป็นผ้�ซิ่นสองตะเข็บ หรือส�มตะเข็บก็ได้ ลวดล�ยบน
ตัวซิ่นเป็นโครงสร้�งแบบสมำ่�เสมอมีแถบล�ยริ้วจ�ก

ก�รพุ่งเส้นด้�ยสลับสีตรงกล�งล�ยริ้วมีก�รขิดล�ยเล็ก
และค่ันด้วยส่วนที่เป็นท้องผ้�ซึ่งจะมีก�รสร้�งลวดล�ย
ด้วยเทคนิคก�รจกด้�ยสีต่�งๆ เป็นลวดล�ยดอกลอย
ห่�งๆโดยมีลักษณะเป็นทรงเรข�คณิตหรือล�ย “โคม”  
ด้วยเทคนิคแบบ “ขึ้นฮูลงฮู” (ขึ้น 1 รู ลง 1 รูของช่อง
ฟืม) ต่อด้วยตีนจกล�ยเชียงแสนหงส์ดำ�ที่มีพ้ืนสีแดง
ล้วน ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบในเวียงบ�งผืนได้รับ
เอ�เทคนิคก�รทอผ้�จ�กร�ชสำ�นักสย�มเข้�ม�ใช้ด้วย
เทคนิคก�ร “ถมเกสร” เป็นดอกลอยบ�งครั้งมีก�รใช้
ผ้�เข้มข�บม�เย็บต่อตรงตีนซิ่น เพ่ือแสดงฐ�นะของผู้
สวมใส่อกีทัง้ยังมกี�รใช้วสัดมุค่ี�ในก�รทออย่�งฟุม่เฟือย  
เช่น ไหมคำ�ที่ต้องนำ�เข้�ม�จ�กประเทศอินเดีย ดังนั้น
จะเหน็ได้ว่�ผ้�ซิน่เชยีงแสนโบร�ณรปูแบบนีจ้ะใช้เฉพ�ะ
สำ�หรับรสนิยมแบบชนชั้นสูงหรือช�วในเวียงเท่�นั้น

รูปแบบที่ส�มแบบน�หม่ืนเวียงส�น�น้อย ผ้�ซ่ิน
เชียงแสนโบร�ณกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่ทอขึ้นภ�ยหลังจ�ก
สองแบบแรกที่ได้กล่�วม�ในข้�งต้น ซึ่งถือว่�เป็นกลุ่ม
ที่มีคว�มพิเศษเพร�ะมีก�รใช้เทคนิคก�รทอที่มีคว�ม
หล�กหล�ยเป็นอย่�งม�ก โดยพื้นที่ส�มอำ�เภอใน
บริเวณดังกล่�วมีกลุ่มชนอ�ศัยอยู่ร่วมกันส�มกลุ่มใหญ่
คือช�วไทยวนช�วไทพวน และช�วไทล้ือ ซ่ึงเป็นส�เหตุ
ให้มีก�รผสมผส�นแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมก�รทอผ้�กัน
อย่�งอิสระทำ�ให้ซิ่นเชียงแสนโบร�ณกลุ่มนี้มีคว�มวิจิตร
งดง�มไปโดยปริย�ย

ภำพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบรำณแบบรำชบุรีด้ำนซ้ำย-ซ่ินแบบโครงสร้ำงลวดลำยสม�่ำเสมอกัน
ต่อด้วยตีนจกด้ำนขวำ-ซิ่นแบบโครงสร้ำงลวดลำยไม่สม�่ำเสมอกันทอรวดไม่มีตีนจก
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สำ�หรับซิ่นลื้อเชียงแสนที่อยู่ในบริเวณดังกล่�วจะ
มีลักษณะตัวซ่ินที่เย็บประกอบกันสองตะเข็บหรือส�ม
ตะเข็บ ต่อด้วยผ้�ฝ้�ยสีคร�มเป็นเชิงผ้�ซ่ินลวดล�ยบน
ตัวซิ่นเป็นโครงสร้�งที่สมำ่�เสมอกัน มีชุดริ้วแถบสีคั่น 
ด้วยลวดล�ยเรข�คณิตจ�กเทคนิคก�รเก�ะล้วงด้วย

ด้�ยสีสันต่�งๆ ในส่วนแถบสีเหลืองด้�นล่�งสุดของ
ตัวผ้�ซิ่นแต่เดิมจะเป็นแค่แถบสีเหลืองธรรมด� (แบบ
ท่�วังผ�) แต่สำ�หรับไทลื้อเชียงแสนในบริเวณน้ีจะมีก�ร
เปลี่ยนแถบสีเหลืองดังกล่�ว เป็นก�รขิดลวดล�ยด้วย
ด้�ยสีเหลืองแทน

ผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบที่ต่อกับตีนจกมีก�รทอ
ตัวซิ่นด้วยหล�ยเทคนิค เช่น เก�ะล้วง จก ขิด มัด ก่�น 
(มัดหมี่) และปั่นไก อยู่ในลักษณะโครงสร้�งท่ีสมำ่�เสมอ
กันเย็บต ่อกับตีนจกล�ยเชียงแสนหงส ์ดำ� ท่ี มีก�ร 
ผูกลวดล�ยอย่�งไม่ซับซ้อน โดยใช้วัสดุหลักในก�รทอ
เป็นไหมแบบพื้นบ้�นและมีวัสดุอื่นๆ ผสมคือไหมจีน
ฝ้�ยและเส้นไหมคำ� ซ่ึงวัสดุเหล่�น้ีอ�จเกิดจ�กก�ร
แลกเปลี่ยนกับชุมชุนช�วไทกลุ่มอื่นๆ ท่ีอ�ศัยอยู่ร่วม
กันนั่นเอง

ก�รทอซ่ินลวดล�ยพิเศษรูปแบบดังกล่�วมีท้ัง
ก�รนำ�ม�สวมใส่จริงในวันพิเศษ เช่น ประเพณีง�นบุญ
สำ�คญั วนักนิแขกแต่งง�น หรอืเป็นก�รทอขึน้เพือ่ใช้เป็น
ผ้�มรดก (มูลมัง) ให้ลูกหล�นเก็บรักษ�ไว้เป็นสมบัติของ
วงศต์ระกลูและบ�งผนืกท็อขึ้นเพื่อสำ�หรับใชใ้นพิธีกรรม

โดยตรง นั่นคือเป็นก�รทอขึ้นเฉพ�ะเพื่อใช้ในพิธีกรรม
เลี้ยงบรรพบุรุษ และนอกเหนือจ�กผ้�ซิ่นยังมีข้�วของ
เครือ่งใช้ในพธิกีรรมอืน่ๆ อกีด้วย ได้แก่ ขนัหม�กมดีด�บ
นำ้�ต้น (คนโท) หีบผ้� ซึ่งเครื่องของเล่�นี้ล้วนแล้วแต่มี
คว�มพิเศษไม่ต่�งไปจ�กผ้�ซิ่นโดยมีวิธีก�รเก็บรักษ�
แบบกระจ�ยอยู ่กับบ้�นลูกหล�นในวงศ์ตระกูลครั้น
ถึงง�นพิธีเข�เหล่�นั้นต้องนำ�เครื่องของทั้งหมดม�รวม
กันเพื่อประกอบพิธีเลี้ยงผีบรรพบุรุษที่จะข�ดสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งไม่ได้ และนั่นก็คือกุศโลบ�ยที่บรรพบุรุษได้ว�งเอ�
ไว้ เพื่อเป็นก�รบังคับให้ลูกหล�นต้องเข้�ร่วมพิธีกรรม
สำ�คัญอย่�งพร้อมหน้�กันนั่นเอง

ลำาปาง...
อำ�เภอเถินและอำ�เภอเก�ค�ในปัจจุบันคือบริเวณท่ี

ช�วเชยีงแสนได้ตัง้ถิน่ฐ�นอ�ศยัอยูห่ลงัก�รอพยพโดยผ้�
ซิ่นเชียงแสนโบร�ณที่ปร�กฏอยู่ในบริเวณนี้มีรูปแบบที่
ค่อนข้�งเรียบง่�ยและมีคว�มดิบของวัสดุค่อยข้�งม�ก
ซึ่งนิยมใช้วัสดุหลักในก�รทอคือไหมพันธ์ุพื้นบ้�นเส้น
ใหญ่และหน� อีกทั้งยังมีกรรมวิธีก�รผลิตเส้นไหมที่ไม่
ปร�ณีตม�กนัก โดยสังเกตได้จ�กเส้นไหมบ�งตำ�แหน่ง
กม็ขีน�ดใหญ่หรอืบ�งตำ�แหน่งกม็เีส้นทีเ่ลก็บ�งไปจนถงึ
ปุ่มปมที่เกิดจ�กขี้ไหม (เปลือกของรังไหมที่อยู่ช้ันในสุด) 
ซึ่งส�ม�รถพบเห็นลักษณะดังกล่�วได้ทั่วไปของผ้�ซิ่น
เชียงแสนโบร�ณของกลุ่มนี้

ภำพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบรำณแบบในเวียงด้ำนซ้ำย-ซ่ินแบบโครงสร้ำงสม�่ำเสมอ
ที่ต่อตีนจกและไม่ต่อตีนจกกลำง-เทคนิคกำรถมเกสรด้ำนขวำ-แถบผ้ำเข้มขำบ
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สำ�หรับคว�มเรียบง่�ยเกิดจ�กก�รตัดทอนลวดล�ย
ให้มีรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนท้ังลวดล�ยของตัวผ้�ซ่ินหรือ
ลวดล�ยของตีนจกรวมถึงกรรมวิธีก�รทอท่ีลดทอน
เทคนิคลงจนกล�ยเป็นซ่ินแบบตะเข็บเดียว กล่�วคือ
ลวดล�ยสลับริ้วสีขว�งลำ�ตัวเกิดจ�กเส้นด้�ยในท�งเส้น
ยืนและลวดล�ยจกเกิดท�งเส้นพุ่ง ซ่ึงแตกต่�งจ�กซ่ิน
โบร�ณท่ีร่วมรุ่นกันของกลุ่มอื่นๆ ท่ีมักจะสร้�งลวดล�ย
ริ้วสลับสีท�งเส้นพุ่งและจกหรือขิดลวดล�ยท�งเส้นพุ่ง
ด้วยเช่นกัน

ลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบร�ณกลุ่มนี้มีอยู่ด้วยกัน
สองรูปแบบคือ ซ่ินตีนจกที่ตัวเป็นล�ยจกและซิ่นตีนจก
ที่ตัวเป็นผ้�พื้นล�ยท�งริ้วธรรมด� โดยผ้�ซิ่นตีนจกที่ต่อ
กับตัวจกนิยมลวดล�ยที่มีลักษณะของเครือเถ�ว์พรรณ
พฤกษ�เล้ือยทอดตัวในแนวย�ว ซ่ึงมีช่ือล�ยเรียกว่� 
“สร้อยดอกหม�ก” หรือ “ค๊ัวะดอกเอื้อง” ต่อกับตีนจก
ล�ยเชียงแสนหงส์ดำ�ล�ยห่�งๆ บนผ้�พื้นสีแดงล้วนหรือ
สีแดงสลับกับสีเขียวของเส้นยืน

ภำพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบรำณแบบนำหมื่นเวียงสำนำน้อยด้ำนซ้ำย-ซ่ินลื้อเชียงแสนด้ำนขวำ-ซิ่น
แบบโครงสร้ำงสม�่ำเสมอต่อด้วยตีนจกและภำพขยำยเทคนิคกำรเกำะล้วงด้วยไหมสีต่ำงๆเป็นลวดลำยเรขำคณิต

ภำพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสน
โบรำณแบบล�ำปำงด้ำนซ้ำย-ซิ่นจก
ทั้งผืนลำยคั๊วดอกเอ้ืองด้ำนขวำ-ซิ่น

ตีนจกต่อตัวลำยริ้วธรรมดำ
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เชียงใหม่-ลำาพูน...
ซ่ินเชียงแสนโบร�ณของเชียงใหม่ปร�กฏด้วยกัน

สองพื้นที่คือ อำ�เภอฮอด และอำ�เภอแม่แจ่ม ส่วนจังหวัด
ลำ�พูนพบที่อำ�เภอล้ี โดยผ้�ซ่ินกลุ่มน้ีมีลักษณะพิเศษ 
ร่วมกันคือ เป็นซิ่นแบบสองตะเข็บเย็บตัวซิ่นนิยมใช้
วรรณะสีเขียวเป็นหลัก และนิยมก�รสร้�งลวดล�ย
ด้วยเทคนิคก�รมัดก่�นหรือค�ดก่�น (มัดหมี่) เป็นล�ย 
“โคม” ซึ่งเป็นก�รมัดกั้นสี 3 สีคือ สีแดงสีเขียว และ 
สีเหลืองสำ�หรับล�ย “งูห้อยซ้�ว” ที่มีลักษณะเหมือน
ลอนคลื่นจะมัดกั้นสีสองสีคือสีเขียว และสีเหลือง 
นอกจ�กเทคนิคก�รมัดก่�นอันเป็นที่นิยมยังมีก�รสร้�ง
ลวดล�ยบนตัวซิ่นด้วยเทคนิคก�รจก และก�รขิด เป็น
ล�ยเรข�คณิตขน�ดเล็กแต่ก็ไม่ได้รับคว�มนิยมม�กนัก

ตนีซิน่จกแบบอำ�เภอล้ี จงัหวดัลำ�พนู หรอือำ�เภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ บ�งผืนมีลักษณะลวดล�ยคล้�ยคลึงกับ
ตีนจกของผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณในกลุ่มลำ�ป�ง กล่�ว
คือนิยมล�ยตีนจกล�ยเชียงแสนหงส์ดำ�ที่ผูกลวดล�ย
แบบห่�งๆ จกด้วยเส้นไหมสลับสีบนผ้�พื้นสีแดง และ
สีเขียวสลับกันของเส้นยืนเป็นช่วงๆ โดยจะมีพื้นที ่
สีแดงม�กกว่�พ้ืนที่สีเขียวแต่สำ�หรับตีนจกของอำ�เภอ
ฮอดจังหวัดเชียงใหม่ ในบ�งผืนยังพบว่�มีก�รใช้เส้นยืน 

ภำพแสดงลักษณะของซิ่นเชียงแสนโบรำณ แบบเชียงใหม่-ล�ำพูน  (ซ้ำย) - ซิ่นตีนจกตัวซ่ินมัดก่ำนลำยโคมและลำยงูห้อยซ้ำวแบบเชียงใหม่  
(กลำง) - ซ่ินตีนจกต่อตัวมัดก่ำนลำยโคมแบบเชียงใหม่,  (ขวำ) - ซิ่นตีนจกต่อตัวขิดแบบล�ำพูน

ภำพขยำยลักษณะกำรยืนเส้นยืนสองสีด้วยสีแดงและสีด�ำแบบเชียงใหม่
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ภำพเปรียบเทียบลวดลำยบนตัวซิ่นเชียงแสนโบรำณแบบอุตรดิตถ์ในด้ำนซ้ำยกับลวดลำยขิดสีเหลืองที่อยู่บริเวณส่วนล่ำง
ตัวซิ่นลื้อเชียงแสนแบบนำหม่ืนเวียงสำนำน้อยซึ่งมีลักษณะที่ไกล้เคียงกันท้ังสีสันและโครงสร้ำงกำรผูกลวดลำย

เป็นสองห้องสี โดยก�รใช้ด้�ยสีดำ�เป็นพื้นหลังของส่วน 
ที่เป็นลวดล�ยจก และพื้นสีแดงสำ�หรับส่วนที่เป็นพื้นที่
ว่�งไปจนสุดริมผ้� ท้ังน้ีลักษณะก�รใช้เส้นยืนสองสี 
ดังกล่�วได้กล�ยม�เป็นเอกลักษณ์ของตีนจกในสมัย 
รัชก�ลที่ 5 ลงม� และเป็นท่ีนิยมอย่�งแพร่หล�ยท่ัวเขต
ล้�นน�ตอนบนซึ่งอ�จเป็นไปได้ว่�ในอดีตเมืองเชียงใหม่
ในฐ�นะทีเ่ป็นศนูย์กล�งของอ�ณ�จกัรล้�นน�ย่อมมกี�ร
พัฒน�ก�รที่รวดเร็วกว่�หัวเมืองอื่นๆ เนื่องด้วยปัจจัย
ในก�รเข้�ม�ของอิทธิพลภ�ยนอกท่ีส่งม�ยังเมืองหลวง
โดยตรง จ�กนั้นจึงส่งอิทธิผลให้กับเมืองลูกหลวงอื่นๆ 
ต่อไป ด้วยเหตุผลนี้เองที่ทำ�ให้ผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณ
ของอำ�เภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่มีลักษณะค่อนข้�ง 
แตกต่�งจ�กผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณรูปแบบดั้งเดิม 
เพร�ะเกิดจ�กก�รพัฒน�ที่รวดเร็วกว่�ผ้�ซิ่นเชียงแสน
โบร�ณร่วมรุ่นในกลุ่มอื่นๆ น่ันเอง

อุตรดิตถ์...
จงัหวดัอตุรดติถ์มชี�วเชยีงแสนอ�ศัยอยูบ่รเิวณสอง

ที่คืออำ�เภอท่�ปล� และอำ�เภอลับแล โดยซ่ินเชียงแสน
โบร�ณยุคที่หนึ่งจะปร�กฏท่ีอำ�เภอท่�ปล� ส่วนอำ�เภอ

ภำพแสดงลักษณะของผ้ำต้อยทอด้วยเทคนิคเกำะล้วงด้วยไหม 
สีที่แตกต่ำงกันเป็นลำยซิกแซกตลอดควำมยำวของผืนผ้ำ
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ลบัแลไม่ปร�กฏซิน่เชยีงแสนโบร�ณแบบยคุทีห่นึง่ แต่จะ
พบซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบยุคที่สองเป็นต้นม� สำ�หรับ
ซิน่แบบอำ�เภอท่�ปล�จะเป็นซิน่เชยีงแสนโบร�ณทีม่กี�ร
ทอขึน้ล่�ช้�กว่�ซิน่เชยีงแสนโบร�ณในยคุเดยีวกนั อกีทัง้
มีรูปแบบที่คลี่คล�ยไปจ�กแบบจ�รีตค่อนข้�งม�ก เนื่อง
ด้วยอิทธิพลของช�วไทล�วและช�วไทพวนที่อ�ศัยอยู่
ร่วมชุมชนในบริเวณดังกล่�ว อีกทั้งยังมีอ�ณ�เขตติดต่อ
กับชุมชนไทล้ือของอำ�เภอน�หมื่น จังหวัดน่�น ซึ่งมีก�ร
ส่งต่ออิทธิพลของรสนิยมในก�รใช้สี หรือรสนิยมของ
ก�รผูกลวดล�ยที่ซับซ้อนต�มคว�มถนัดของกลุ่มไทล�ว
ไทพวนและไทล้ือ

ซิ่นเชียงแสนโบร�ณกลุ ่มนี้จะใช ้วรรณะสีร ้อน 
เป็นหลัก กล่�วคือใช้สีแดงเป็นผ้�พ้ืนแล้วสร้�งลวดล�ย
หลักด้วยด้�ยสีเหลือง และสีข�ว จนทำ�ให้ผืนผ้�ดูร้อน
แรงและมีคว�มสว่�งเป็นอย่�งม�ก ในส่วนของตีนจก 
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ได้มีก�รพัฒน�ลวดล�ยให้มีคว�มแน่นละเอียด และ
มีขน�ดพื้นท่ีของลวดล�ยจกค่อนข้�งกว้�ง โดยบ�ง
ผืนมีลวดล�ยจกเต็มท่ัวท้องผ้�จนแทบไม่เหลือพื้นที่ 
ที่เป็นผ้�พื้นต�มแบบอย่�งของตีนจกเชียงแสนโบร�ณ
แบบจ�รีตนิยม

เอกลักษณ์ของผ้�ซ่ินเชียงแสนโบร�ณในกลุ่มน้ีคือ
ลวดล�ยจกสีเหลืองขน�ดใหญ่บนตัวผ้�ซ่ินที่เป็นแนว
ขว�งลำ�ตัว มีลักษณะลวดล�ยคล้�ยคลึงกับแถบล�ยขิด 
สี เหลืองที่ปร�กฏอยู ่ด ้�นล ่�งสุดของตัวซิ่นไทลื้อ
เชียงแสนแบบน�หม่ืน เวียงส� น�น้อย ซ่ึงลวดล�ย
จกบนตัวซิ่นที่ได้กล่�วม�ข้�งต้นจะเรียกว่�ล�ย “ดอก
เคี๊ยะ” ที่แปลว่�ดอกลำ�เจียก โดยต�มธรรมช�ติของ
ดอกลำ�เจียกจะเป็นเครือย้อยลงม�มีกลีบแหลมสลับกัน
ซ้�ยขว�คล้�ยกับดอกของต้นหม�ก ด้วยเหตุน้ีชื่อล�ย
ดอกเคี๊ยะจึงไม่สัมพันธ์กับรูปแบบลวดล�ยท่ีปร�กฏบน
ตัวผ้�ซิ่น แต่จะคล้�ยคลึงกับล�ยเรข�คณิตที่พบบนตัว
ซิ่นของข�วไทลื้อเชียงแสนม�กกว่�ในส่วนคำ�ว่� “ดอก
เคี๊ยะ” ส�ม�รถนำ�ไปอ้�งอิงได้กับซ่ินเชียงแสนโบร�ณ
กลุ่มลำ�ป�งที่มีลวดล�ยเป็นล�ยเครือเถ�ว์มีกลีบแหลม
สลับกันซ้�ยและขว� จ�กเหตุผลดังกล่�วทำ�ให้ทร�บได้
ว่�ล�ย “ดอกเคี๊ยะ” แต่เดิมน่�จะเป็นล�ยเถ�ว์พฤกษ�
เลื้อยอยู่บนตัวซิ่นซึ่งมีกลีบแหลม ต่อม�ช�วช�วไทยวน
เชียงแสนที่อ�ศัยอยู่บริเวณอำ�เภอท่�ปล�ได้ทำ�ก�รทอ
ผ้�ซิ่นขึ้นม�ใหม่ โดยยังคงยึดถือโครงสร้�งของผ้�ซ่ิน
ในแบบดั้งเดิมแต่ได้มีก�รเปลี่ยนแปลงลวดล�ยอันเป็น
อิทธิพลของช�วไทลื้อเชียงแสน ซึ่งยังคงเรียกข�นตัวซิ่น
ที่มีลวดล�ยขว�งลำ�ตัวในลักษณะน้ีว่� “ซ่ินดอกเคี๊ยะ”

ผ้าต้อย...

นอกเหนือจ�กผ้�ซิ่นแบบเชียงแสนโบร�ณที่ใช้
สำ�หรับสตรีต�มที่ผู้เขียนได้อธิบ�ยไว้ในบทคว�มตอน
บนยังมีผ้�โบร�ณอีกกลุ่มหนึ่งท่ีมีอ�ยุเวล�ร่วมรุ่นกับกับ
ซิ่นเชียงแสนโบร�ณแบบท่�วังผ�และข้ึนไป น่ันคือผ้�นุ่ง
ของฝ่�ยช�ยซึ่งจะเรียกรวมๆว่� “ผ้�ต้อย” โดยผ้�กลุ่มนี้
จะเป็นผ้�ผืนใหญ่ และมีคว�มย�วประม�ณ 3 เมตรทอ
ด้วยไหมพื้นบ้�นล้วน ย้อมเส้นใยด้วยสีธรรมช�ติต�ม
แบบอย่�งโครงสีแบบเชียงแสนโบร�ณ ด้วยเทคนิคก�ร
เก�ะลว้งทั้งผืน ทั้งนี้ผ้�ดังกล่�วถือว่�เปน็ผ้�ห�ย�กที่พบ

เจอได้ไม่ม�กนัก เพร�ะกลุ่มชนที่ใช้ผ้�ดังกล่�วจะเป็น
ระดับชนชั้นปกครอง เช่น ตำ�แหน่งแสน หรือเจ้�หลวง
โดยมีหลักฐ�นก�รพบเจอศิลปวัตถุคือได้พบผ้�ต้อยใน
ลักษณะน้ีเจอพร้อมกับผ้�ซิ่นเชียงแสนโบร�ณของแพร่
ทำ�ให้ทร�บได้ว่�เป็นผ้�ที่ม�จ�กรุ่นเดียวกันและมีคว�ม
สำ�คัญม�ก เนื่องจ�กมีก�รเก็บรักษ�ส่งต่อม�หล�ยรุ่น
จนถึงนปัจจุบัน

ความตอนท้าย...

บทคว�มเรื่อง “ซิ่นเชียงแสน. . .ยอแสงแห ่ง
อ�รยธรรม” เป็นบทคว�มเรื่องที่ 2 ที่ผู้เขียนได้มีโอก�ส
เขียนลงในวรส�รร่มพยอม ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงค์คือ
ต้องก�รเผยแพร่เน้ือห�คว�มรู ้ที่เกี่ยวข้องกับผ้�ซ่ิน
เชียงแสนโบร�ณให้แก่ผู้ที่สนใจโดยผู้เขียนได้เรียบเรียง
เนื้อห�และนำ�เสนอในรูปแบบบทคว�มกึ่งวิช�ก�รซึ่ง
มีก�รเช่ือมโยงก�รเปรียบเทียบก�รต้ังสมมุติฐ�นและ
ก�รไขเหตุผล โดยผู้อ่�นส�ม�รถนำ�คว�มรู้ไปต่อยอด
ท�งคว�มคิดแล้วนำ�ไปพัฒน�ด้�นศิลปวัฒนธรรมต่อไป

ก�รเขียนบทคว�มจะสมบูรณ์แบบไม่ได้ถ้�ห�ก 
ข�ดรูปภ�พของศิลปวัตถุที่ใช้ในก�รประกอบบทคว�ม 
ซ่ึงผ้�โบร�ณเหล่�น้ีส่วนใหญ่ล้วนเป็นสมบัติส่วนตัว 
ของเอกชน โดยผู้เขียนได้รับคว�มอนุเคร�ะห์จ�กท่�น
ทัง้หล�ยในก�รบนัทกึภ�พและก�รให้ข้อมลูประวตัคิว�ม
เป็นม�ของผ้�ในแต่ละผนื จงึขอขอบพระคณุทกุท่�นทีไ่ด้
อนุเคร�ะห์ม�ในก�ลนี้

จ�กก�รศึกษ�เรื่องซิ่นเชียงแสนเป็นอีกหนึ่งคว�ม
ท้�ท�ยของผู้เขียนเอง ทั้งนี้เพร�ะต้องอ�ศัยก�รเก็บ
ข้อมูลและหลักฐ�นที่จำ�เป็นต่อก�รศึกษ�เชิงลึก ซ่ึง
หลักฐ�นดังกล่�วได้หลงเหลือม�ถึงยุคปัจจุบันน้อยม�ก
ประกอบกับก�รศึกษ�เรื่องสิ่งทอไม่มีหลักฐ�นยืนยันได้
ชัดเจนเหมือนก�รอ่�นจ�รึกหรือก�รเปรียบเทียบพุทธ
ศิลป์โดยทั่วไป ดังนั้นคว�มบ�งตอนอ�จคลุมเครือไป
บ้�งเปรียบเหมือนพระอ�ทิตย์ยอแสงในย�มเช้�ที่พอ
ทำ�ให้เห็นท�งแต่ก็ไม่ได้สว่�งจ้�ชัดแจ้งคล้�ยกับสิ่งท่ี
บรรพบุรุษได้ทิ้งศิลปวัตถุชิ้นสำ�คัญเอ�ไว้ให้พวกเร�ซึ่ง
เร�ต้องมีหน้�ที่ต�มห�คำ�ตอบ เพื่อรู้ว่�ครั้งหนึ่งเข�เหล่�
นั้นคิดอะไรทำ�อะไรเพร�ะ “ห�กไม่มีพวกเข�ก็ไม่มีพวก
เร�ในวันนี้” 
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เรื่อง: พญ.ลลิต�  ธีระสิริ 1

1  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัดบัลวี

อาหารรักษาโรค

บรรพบุรุษของเร�ใช้อ�ห�รเป็นย�ม�นับพันปี  
สำ�หรับคนสมัยก่อนมีอ�ห�รที่ต้องกินเพื่อรักษ�สุขภ�พ 
และมีของแสลงที่ห้�มกินด้วย

สมัยที่ก�รแพทย์ของเร�ยึดหลักแนวคิดเกี่ยวกับ
ธ�ตุ ดิน นำ้� ลม ไฟ  ผู้รักสุขภ�พในสมัยน้ันจึงพิถีพิถัน
เป็นพเิศษ ห�กคนธ�ตดุนิไม่อย�กป่วย จะต้องกนิอ�ห�ร
ประเภทหนึ่ง มีอ�ห�รต้องห้�มอีกประเภทหนึ่ง คน
ธ�ตุนำ้�จะมีของกินของแสลงอีกแบบหน่ึง ไม่เหมือนกัน
แต่ห�กป่วยแล้ว คนสมัยก่อนก็หันม�ใช้อ�ห�รเป็นย�
รักษ�โรค ลองรักษ�ตัวเองก่อน ก่อนที่จะใช้สมุนไพร 
ไปห�หมอเมือง หรือกระทั่งไปห�หมอฝรั่ง หรือแพทย์
แผนปัจจุบันต�มลำ�ดับ ด้วยวิธีนี้ผู ้ใหญ่ในบ้�นที่มี
ประสบก�รณ์ม�ก่อน ส�ม�รถดูแลลูกหล�นคนในบ้�น
ได้  นับเป็นวัฒนธรรมล้�นน� ท่ีสร้�งคว�มเหนียวแน่น 
อบอุ่นในครอบครัว ในชุมชน

 ลองนึกย้อนดูว่�สมัยก่อนแม่อุ๊ยป้ออุ๊ย ให้กิน
อ�ห�รประเภทไหน เมื่อมีอ�ก�รป่วย แล้วนำ�ภูมิปัญญ�
นั้นกลับม�ใช้ บ�งทีเร�อ�จจะไม่ต้องกินย�เคมีแผน
ปัจจุบันกระมังต�มประสบก�รณ์ก�รใช้อ�ห�รเป็นย�
ของศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัดบัลวีมีดังต่อไปน้ี

โรคกระเพาะ

โรคเกี่ยวกับกระเพ�ะ ตั้งแต่โรคกระเพ�ะอักเสบ 
แผลในกระเพ�ะ ไปจนถึงกรดไหลย้อน ลำ�ไส้แปรปรวน
ซึ่งเป็นโรคสมัยใหม่ ทั้งหมดน้ีมีอ�ก�รคล้�ยคลึงกัน จน
คนโบร�ณเหม�ว่�เป็นโรคกระเพ�ะลำ�ไส้พิก�รหมด  
กลุ่มอ�ก�รเหล่�นี้ได้แก่ ปวดท้อง แสบท้อง เรอเปรี้ยว 
หิวก็ปวด อิ่มก็ปวด ลมในท้องม�ก แน่นท้อง  

คนโบร�ณมีวิธีแก้ดังต่อไปนี้
1. กินกล้วยดิบตากแห้ง
วิธีทำ�คือ ตัดเอ�กล้วยนำ้�ว้�ดิบม�จ�กเครือสักหวี

หนึ่ง ปอกเอ�เปลือกออกบ้�ง  แล้วหั่นเป็นแว่น อย่�ให้
หน�เกินไป เอ�ใส่กระด้งต�กแดดไว้จนแห้ง แล้วเก็บไว ้

ให้เค้ียวกินคร้ังละ 2-3 แว่น ก่อนกินข้�ววันละส�ม
มื้อ และห�กรู้สึกแสบท้อง กรดไหลย้อน ก็เอ�ม�เค้ียว
กินได้อีก  

ภ�ยใน 1 สัปด�ห์ อ�ก�รจะทุเล�ลง
หมำยเหตุ  คนโบรำณว่ำกล้วยดิบมีฤทธิ์ฝำดสมำน 

แถมมีแป้งเอำไว้ต้ำนกรดในกระเพำะที่หลั่งออกมำ 
กล้วยดิบแห้งจึงใช้ได้ดีในกรณีโรคกระเพำะ

2. กินขม้ินชัน
ขมิ้นเหลือง เอ�ม�ฝ�นแล้วต�กแห้ง นำ�ม�บดแล้ว

ปั้นกับนำ้�ผ้ึงเป็นลูกกลอน กินครั้งละเท่�ปล�ยก้อย ก่อน
อ�ห�ร 

หมำยเหตุ ขมิ้นใช้แก้อำกำรอักเสบในกระเพำะ 
ล�ำไส้ได้ แถมมีฤทธิ์ขับลม จะท�ำให้สบำยท้องได้

สังเกตบ้�งไหมว่� อ�ห�รพื้นเมืองท�งเหนือที่เข�
ใส่ขมิ้นเข้�ไปเป็นเครื่องปรุงมีม�กม�ย ต้ังแต่ไส้อั่ว แอ็บ
ปล� กระบอง แกงฮังเล กระทั่งใช้เป็นเครื่องต้มยำ� ฯลฯ 
ทั้งหมดนี้ก็เพื่อใช้ขมิ้นเข้�ไปช่วยย่อยอห�รที่อ�จจะมีไข
มันม�กเกินไป และใช้ดับค�วปล�

3. ด่ืมนำ้ากะหลำ่าปลี
วิธีทำ�คือ เอ�กะหลำ่�ปลีปลอดส�รพิษม� ½ หัว ค้ัน

แยกก�ก เอ�แต่นำ้�ม�ดื่ม แต่อย่�ให้น�นกว่� 2 สัปด�ห์  
ห�กอย�กอร่อยส�ม�รถเติมแอปเปิ้ลไปคั้นด้วยกันสัก 
1 ลูก
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หมำยเหตุ  กะหล�่ำปลีมีกลูตำไทโอนเป็นสำรต้ำน
อนุมูลอิสระฤทธิ์แรง สำมำรถแก้อำกำรอักเสบของ
กระเพำะอำหำรได้ดี เคยมีรำยงำนว่ำคนดื่มน�้ำกะหล�่ำ
ปลเีป็นประจ�ำตดิกนัประมำณ 2 สปัดำห์ จะหำยจำกโรค
กระเพำะได้ อยำกลองดูก็คงไม่เสียหำย เพรำะปริมำณ
กะหล�่ำปลีสดขนำดนี้ไม่ได้รบกวนกำรท�ำงำนของต่อม
ไทรอยด์แต่อย่ำงใด

อีกประก�รหนึ่งนำ้�แอปเปิ้ลเป็นด่�งอ่อนๆ เหม�ะ
สำ�หรับโรคกระเพ�ะ เมื่อนำ�ม�คั้นรวมกัน ก็จะรักษ�
กระเพ�ะได้ดีข้ึน

ป้องกันและรักษาไข้หัวลม

เวล�อ�ก�ศเปล่ียนแปลง จ�กฤดูร้อนเป็นฝน จ�ก
ฤดูฝนเป็นฤดหน�ว ส่วนม�กคนเร�มักจะป่วย รู ้สึก
ตะครั่นตะครอ ยิ่งช่วงไหนอ�ก�ศเดี๋ยวร้อน เดี๋ยวหน�ว 
บ�งครั้งฝนตกทำ�ให้อ�ก�ศเย็นลงรวดเร็ว ร่�งก�ยปรับ
ตัวต�มไม่ทน ประกอบกับเชื้อไวรัสในอ�ก�ศแพร่พันธุ์
อย่�งรวดเร็ว คนโบร�ณล้�นน�นิยมใช้อ�ห�รกินเพื่อ
คว�มสบ�ยเนื้อสบ�ยตัวในระยะน้ี  ยกตัวอย่�งเช่น

1. แกงผักฮ้วนหมู (กระทุงหมาบ้า)
วิธีทำ�คือ เก็บยอดฮ้วนหมูม�สักกำ�มือ แกงกับปล�

แห้ง ซึ่งเป็นแกงพื้นบ้�นแบบล้�นน� แล้วซดนำ้�แกงเข้�
ไปร้อนๆ ให้เหงื่อออก แค่น้ีอ�ก�รร้อนรุ่มไม่สล�ยตัวก็
จะห�ยไปได้เอง

หมำยเหตุ  คนโบรำณนิยมปลูกผักฮ้วนหมูไว้ใน
บ้ำน เพื่อเก็บเอำมำใช้ยำมไม่สบำย ผักฮ้วนหมูมีรสขม 
เย็น ใช้บรรเทำควำมร้อนในร่ำงกำย จึงสำมำรถกินแก้
ไข้หัวลมได้ชะงัดนัก

2. กินดอกแค กินมะระขี้นก
ภ�คกล�งนิยมกินแกงส้มดอกแคแก้ไข้หัวลม แต่

บ้�นเร�นิยมเก็บดอกแคม�ลวกกับนำ้�พริก แต่ก�รกิน
ดอกแคแบบบ้�นเร�เพื่อรักษ�ไข้หัวลมน้ันจะไม่นิยม 
เอ�ก้�นเกสรสีเขียวๆ ทีม่รีสขมออกส่วนมะระข้ีนกกน็ยิม
เอ�ม�ลวกกินกับนำ้�พริกเช่นเดียวกัน

หมำยเหตุ  คนโบรำณทำงเหนืออำศัยควำมขมท่ี
หำได้ในบ้ำนมำใช้บรรเทำอำกำรตะครั่นตะครอที่เกิด
ขึ้นยำมอำกำศเปล่ียน

3. สะเดากินกับยำาถั่วแปบ
ต้นฤดูหน�วที่เร�มักจะเป็นไข้หัวลม เป็นฤดูก�ล 

ของถั่วแปบพอดี  คนโบร�ณนิยมเก็บม�ยำ�แบบพื้นบ้�น  
โดยนึ่งถั่วแปบก่อนแล้วหั่นบ�ง ตำ�พริกย่�ง กระเทียม 
กะปิ หอมแดง ถั่วเน่� จ�กนั้นเจียวกระเทียมหอมแดง
เตรยีมไว้ ผัดนำ�้พรกิข้�งต้น ใส่ข่�สับ หมสัูบ ผัดพอหมนูุม่ 
จึงใส่ถั่วแปบ นำ้�ปล�ร้� ผัดให้เข้�กันโรยหน้�ด้วยผักชี 
ต้นหอม กระเทียมเจียว หอมแดงเจียว เท่�นี้

ที่ข�ดไม่ได้คือ สะเลียมหรือสะเด�แกล้ม เมนูน้ีก็แก้
ไข้หัวลมชะงัดนัก

รูปที่ 1 กล้วยดิบรักษำโรคกระเพำะ รูปที่ 2  ผักฮ้วนหมู หรือกระทุงหมำบ้ำ 
เอำมำแกงได้ท้ังยอด ใบอ่อนและดอก

รูปที่ 3 สะเลียม (สะเดำ) 
นิยมกินกับย�ำถั่วแปบในต้นฤดูหนำว แก้ไข้หัวลม
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4. แกงผักขี้หูด
ผักขี้หูดเป็นผักหน้�หน�ว  มีรสเผ็ดนิดๆ ขมน้อยๆ  

คนสมยัก่อนนยิมกนิแกงผกัขีห้ดูใส่ปล�แห้ง ซดนำ�้ร้อนๆ 
อ�ศัยคว�มขมม�แก้ไข้หัวลมเช่นเดียวกัน

โรคหวัด ไอ เจ็บคอ เสมหะมาก

เมื่อเป็นหวัด มีไข้ เจ็บคอ ไอ มีเสมหะ คนโบร�ณก็
มีอ�ห�รสำ�หรับกินแก้เช่นเดียวกัน  โดยเฉพ�ะอย่�งย่ิง
ในสมยัก่อนคนล้�นน�นยิมสบูบหุรีข่ีโ้ย  เวล�เป็นหวดัจึง
มกัจะทำ�ให้เกดิเสมหะ และไอเรือ้รงั ด้องอ�ศยัอ�ห�รทีมี่
วติ�มนิซสีงูๆ ม�กนิเพิม่ภมูต้ิ�นท�น เช่น มะกอก มะข�ม
ป้อม และยอดผกัทีม่รีสเปรีย้วปนฝ�ด  สำ�หรบัคนโบร�ณ
จึงมีร�ยก�รอ�ห�รแก้เสมหะท่ีน่�สนใจดังต่อไปน้ี

1. หอมแดง
คนโบร�ณใช้หอมแดง 7 หัวม�บุบแล้วต้มนำ้�ให้เด็ก

เล็กกิน เพื่อขับเหงื่อลดไข้ ท้ังยังทำ�ให้โล่งจมูก แก้เสมหะ 
กลิ่นหอมแดงจะทำ�ให้เด็กห�ยใจโล่ง  สำ�หรับเด็กท�รก 
ผู้ใหญ่นิยมบุบหอมแดงปิดกระหม่อมไว้ด้วยซำ้�ไป

หมำยเหตุ หอมแดงมี quercetin สำรประกอบตัว
หนึ่งของวิตำมินซี แพทย์แผนโบรำณบอกว่ำ หอมแดงมี
พลังอุ่น ใช้ขับเหงื่อ แก้คัดจมก น�้ำมูกไหล เสมหะในคอ
โดยเฉพำะเด็กเล็ก

2. มะกอกกับนำ้าพริกแดง
ห�กมีอ�ก�รเจ็บคอ ไอ มีเสมหะในคอ คนโบร�ณ

ล้�นน�จะห�มะกอกม�ผ่�เอ�เม็ดออก เอ�นำ้�พริกแดง
ปริม�ณสักปล�ยนิ้วใส่ลงไปพร้อมกับ นำ้�อ้อย เกลือ และ
ขิง  ใช้อมแทนเมี่ยง ไปเรื่อย ๆ  จนกว่�อ�ก�รจะทุเล�ลง 

หมำยเหตุ มะกอกอุดมด้วยสำรต้ำนอนุมูลอิสระ
นับเป็นผลไม้ที่มีวิตำมินซีสูงมำกชนิดหนึ่ง จึงใช้บรรเทำ
อำกำรอักเสบของคอ แก้เสมหะ และใช้เพิ่มภูมิต้ำนทำน
ได้ดี

3. นำ้ามะขามป้อม
มะข�มป้อมเป็นผลไม้ที่มีวิต�มินซีสูงสุด โบร�ณ

แนะนำ�ให้กินมะข�มป้อมวันละ 4 ลูก เพื่อรักษ�อ�ก�ร
ไอเรือ้รงั นบัเป็นวธิเีพิม่ภูมต้ิ�นท�นแบบหนึง่  สมยันีก้�ร
ทำ�นำ้�มะข�มป้อมดื่มน่�จะสะดวกและอร่อยกว่�  

รูปที่ 4 แกงผักขี้หูดแก้ไข้หัวลม รูปที่ 5  น�้ำพริกแดงคู่กันกับมะกอก

รูปที่ 6 (ซ้ำย) มะขำมป้อม 
มีวิตำมินซีมำกที่สุด

รูปที่ 7 (ขวำ) น�้ำบ่ำนะ 
หรือน�้ำสมอไทย มีวิตำมินซีสูงเช่นกัน

รูปที่ 8 
(ซ้ำย) : 

บ่ำนะเข้ำเย็น (สมอไทย) 
(ขวำ) : 

คั่วบ่ำนะใช้บ่ำยเข้ำ (ท�ำข้ำวสอดไส้)
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วธิทีำ�คอื  เอ�มะข�มป้อมม� 4 ลกู เฉ�ะเอ�เมด็ออก 
ใส่ในเครื่องปั่น เติมนำ้� 1 ถ้วย ปั่นให้ละเอียดแล้วกรอง
เอ�ก�กออก เตมิเกลอืเลก็น้อย อย่�เตมินำ�้ต�ล เพร�ะนำ�้
ต�ลหว�นๆ จะยิ่งทำ�ให้เสมหะเหนียว ออกย�กม�กข้ึน

หรือจะคั้นนำ้�บ่�นะ (สมอไทย) กินด้วยวิธีเดียวกัน 
ก็จะได้ผลอย่�งเดียวกัน

กินเข้าบ่ลำา

อ�ก�รเบื่ออ�ห�รมักจะพบในผู้สูงอ�ยุและในเด็ก  
ก�รกินอ�ห�รไม่ได้ ไม่เพียงพอจะทำ�ให้ร่�งก�ยอ่อนแอ
ลง คนล้�นน�มวีธิกีระตุน้คว�มอย�กอ�ห�ร  ยกตัวอย่�ง
เช่น ก�รใช้บ่�นะหรือสมอไทย  และกินยอดผักป่�ท่ีมีสี
ส้มแดง มีรสเปร้ียวม�กระตุ้นคว�มอย�กอ�ห�ร

1. คั่วบ่านะ
ปกติ คนล้�นน�นิยมกินสมอไทยสด ๆ กับนำ้�พริก

แดง หรือกินกับข้�วเย็น จนมีคำ�กล่�วที่รู ้กันทั่วไปว่�  
เวล�เรียกห�สมอไทย คนล้�นน�จะกล่�วถึง “บ่�นะ
เข้�เย็น” เสมอ

วิธีทำ�ค่ัวบ่�นะคือ เอ�บ่�นะม�ปอกเปลือก เฉ�ะ
เอ�เม็ดออก และโขลกให้ละเอียด  เอ�นำ้�มันใส่กระทะ
ขึ้นตั้งไฟ เอ�หมูสับลงผัดก่อน ต�มด้วยบ่�นะ ข่�โขลก
ละเอียด และเต้�เจี้ยวอย่�งดี  ค่ัวให้แห้ง แล้วตักขึ้นเก็บ
ไว้ “บ่�ยเข้�”  กินกับข้�วเหนียว  รับรองว่�จะ “กินเข้�
ลำ�”แน่นอน

หมำยเหตุ เนื่องจำก สมอไทยอุดมด้วยวิตำมินซี
และสำรประกอบวิตำมินซี เมื่อถูกควำมร้อนวิตำมินซี

อำจจะสลำยตัวไป  แต่สำรประกอบวิตำมินซียังคงเหลือ
อยู่  รสชำติเปรี้ยวและฝำดจะกระตุ้นควำมอยำกอำหำร 
เหมำะส�ำหรับคนที่ต้องกำรเพิ่มน�้ำหนัก

2. ส้าผักแพะ
ย�มเข้�หน้�หน�ว ผักในป่�ละเม�ะออกยอด

ออกดอก คนโบร�ณจะเก็บม�รวมๆ กัน มี ยอดผักขี้ติ้ว 
(ยอดผักติ้ว) ยอดและดอกปู่ย่� ยอดเหมือด ดอกครั่ง 
ยอดผักจำ้� ยอดมะม่วง ยอดดอกโศก เป็นต้นนอกจ�กนี้
ยังเก็บผักที่ปลูกต�มบ้�นม�ผสมเป็นผักรวมมิตร มี ผัก
ค�วตอง ผักชีฝรั่ง ผักก�ดจ้อน หรือผักก�ดต้นเล็ก และ
ลูกมะกอก เป็นต้น  เอ�ทั้งหมดม�ยำ�รวมกันกับนำ้�พริก
หนุม่หรอืนำ�้พรกิแดง ใส่เนือ้ปล�เผ� เท่�นัน้แหละ อร่อย
เจริญอ�ห�รดีนัก

หมำยเหตุ  ยอดผักป่ำเหล่ำน้ี จะมีรสชำติฝำด  
มัน เปรี้ยว รวมกันแล้วท�ำให้เกิดรสชำติกลมกล่อม แถม
มีกล่ินหอม คนโบรำณกินแล้วหยุดไม่ได้ ท�ำให้กินข้ำว
ได้มำกขึ้น

รูปที่ 8 
(ซ้ำย) : 

บ่ำนะเข้ำเย็น (สมอไทย) 
(ขวำ) : 

คั่วบ่ำนะใช้บ่ำยเข้ำ (ท�ำข้ำวสอดไส้)

รูปที่ 9  ส้ำผักแพะ หรือย�ำผักป่ำรวมมิตรใครที่เคยกิน
แล้วจะบอกได้ว่ำอร่อยจนกินข้ำวได้มำกขนำดไหน
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ท้องผูก

ท้องผูกเป็นอ�ก�รของโรคพระเพ�ะลำ�ไส้ท่ีพบบ่อย  
ก�รใช้ย�ระบ�ยไม่ใช่ท�งออก เนื่องจ�กย�ระบ�ยจะ
บีบรัดลำ�ไส้เพื่อรีดเอ�อุจจ�ระออกม� ทำ�ให้ลำ�ไส้บวม 
และเคลื่อนไหวลำ�บ�กม�กกว่�เดิม ดังนั้นคนโบร�ณ
นิยมแก้ปัญห�ท้องผูกด้วยอ�ห�รท่ีมีส�รเส้นใยสูง เพื่อ
ป้องกันไม่ให้เกิดโรคริดสีดวงทว�รต�มม�

กินกล้วยนำ้�ว้�วันละ 1-2 ลูกในตอนเช้�เพื่อเพิ่ม
ส�รเส้นใย

กินมะละกอ เป็นประจำ� อ�ศัยส�รเส ้นใยใน
มะละกอไปหล่อลื่นลำ�ไส้

กินนำ้�มะข�มเปียก  อ�ศัยคว�มเปร้ียวของมะข�ม
ทำ�ให้ลำ�ไส้เคลื่อนไหวเร็วขึ้นจะได้ขับอุจจ�ระออกม�
ง่�ยๆ

กินแกงผักขี้เหล็ก
ผักขี้เหล็กมีส�รเส้นใยสูง ช่วยในก�รระบ�ย ทำ�ให้

ถ่�ยสะดวก
ประกอบกบัมสี�รแอนทร�ควโินน ช่วยสงบประส�ท

และทำ�ให้นอนหลับ
แต่ใบข้ีเหล็กมีพิษเป็นเหตุให้เซลล์ตับอักเสบได้ จึง

ต้องมีวิธีกำ�จัดพิษก่อนกินเป็นย� ก�รต้มนำ้�ท้ิง แล้ว
ขยำ�ให้สะเด็ดนำ้�หล�ยๆ คร้ัง จนกระท่ังคล�ยคว�มขม
ลง ก่อนนำ�ม�ปรุงอ�ห�ร คือวิธีก�รเอ�พิษทิ้งไปเสียบ้�ง 
ดังนั้นห�กต้องก�รกินใบขี้เหล็กเป็นย�ควรจะต้องต้มนำ้�
ทิ้งสัก 3 นำ้�ทุกครั้งไป

อนึ่งก�รกินแกงผักขี้เหล็กเป็นย�ควรกินแบบแกง
พื้นบ้�น คือไม่ใส่กะทิ  แต่ให้แกงกับนำ้�คั้นใบย่�น�งแทน 
อ�ศัยคว�มหว�นของใบย่�น�งไปแก้คว�มขม กะทิจะ
ทำ�ให้แกงผักขี้เหล็กค้�งอยู่ในกระเพ�ะอ�ห�รน�นเกิน
ไป ทำ�ให้รบกวนก�รย่อย และรบกวนก�รนอน มีผลท�ง
ย�ไม่ดีเท่�กับก�รแกงใส่ใบย่�น�ง

วิธีทำ�แกงขี้เหล็กมีดังนี้ ใบขี้เหล็กต้มแล้ว หนังหม ู
ชะอม มะเขือพวง ปล�อินทรีย์เค็ม พริกแห้ง กระเทียม 
หอมแดง ตะไคร้ นำ้�ย่�น�งค้ันข้นๆ ปรุงรสด้วยเกลือ
หรือนำ้�ปล�

ท้องเสีย

ท้องเสียคืออ�ก�รผิดปกติของท�งเดินอ�ห�ร เกิด
ได้หล�ยส�เหตุ ที่พบบ่อยได้แก่ อ�ห�รเป็นพิษ  ติดเชื้อ
ไวรัส ติดเช้ือบิดหรือแบคทีเรียอื่น หรือเกิดจ�กก�รแพ้
อ�ห�รบ�งอย่�งก็ได้

คนโบร�ณมีวิธีรักษ�อ�ก�รท้องเสียด้วยสมุนไพร 
ที่มีรสฝ�ดที่ห�ได้ใกล้ตัวในบ้�น แล้วแต่ว่�จะหยิบฉวย
อะไรได้ เช่น ใบช� ใบเม่ียง ใบฝรั่ง มะตูม เปลือกผล
ทับทิม  แก่นฝ�ง เปลือกผลมังคุด เปลือกต้นแคบ้�น 
เปลือกสีเสียด หรือขมิ้นชันเป็นต้น

ตัวอย่�งที่คนโบร�ณใช้สมุนไพรแก้ท้องเสีย เช่น
1. เอ�ใบช�แห้ง 2-3 หยิบมือ ม�ชงกับนำ้�เดือด  

ชงแก่ๆ ดื่มไปเรื่อยๆ จนกว่�จะหยุดถ่�ย
2. ใช้ใบฝรั่งแก่ๆ 8 ใบ เอ�ม�เค้ียวให้ละเอียดแล้ว

ดื่มนำ้�ต�ม  หรือจะต้มในนำ้� 2 ถ้วย เคี่ยวให้เหลือ 1 ถ้วย
ก็ได้ วิธีหลังน่�จะเหม�ะกว่�เพร�ะได้นำ้�ทดแทนนำ้�ท่ี 
เสียไปกับก�รถ่�ยอุจจ�ระ ถ้�ยังไม่หยุดถ่�ย ก็ไปเก็บใบ
ฝรั่งม�อีก 8 ใบ ต้มแล้วดื่มไปเรื่อยๆ จนกว่�จะหยุดถ่�ย

3. เอ�มะตูมแห้งม� 3 ชิ้น ต้มกับนำ้� 2 ถ้วย เค่ียว
ให้เหลือ 1 ถ้วย ดื่มไปจนหยุดถ่�ย

4. เปลือกผลทับทิม ¼ ผลเอ�ม�ฝนละล�ยนำ้�ข้นๆ 
กินครั้งละ 1 ช้อนแกงจนกว่�จะหยุดถ่�ย

5. แก่นฝ�ง 4-6 ชิ้น ต้มนำ้�ดื่มจนกว่�จะห�ย
6. เปลือกมังคุด 1 ส่วนต้มกับนำ้� 10 ส่วน ดื่มจน

หยุดถ่�ย
7. เปลือกสีเสียด 1 ส่วนชงกับนำ้� 10 ส่วน ดื่มครั้ง

ละ 2 ช้อนโต๊ะ จนกว่�จะห�ย

รูปที่ 10 แกงขี้เหล็กแบบบ่ำเก่ำ ใส่น�้ำคั้นใบย่ำนำง
แทนกะทิ  แก้ท้องผูกและช่วยท�ำให้นอนหลับสบำย



 ร่มพยอม  51 

อาหารไม่ย่อย

ดเูหมอืนว่�คนโบร�ณล้�นน�จะให้คว�มสำ�คญัเร่ือง
ท้องอืดอ�ห�รไม่ย่อยเป็นพิเศษ เวล�มีอ�ห�รที่ปรุง
จ�กเนื้อสัตว์ และอ�ห�รท่ีมีไขมันสูง เร�จะมีผักกินเป็น
กับแกล้มเสมอ เช่น เม่ือใดมีล�บหมู จะต้องมีผักกินกับ
ล�บอีกจ�นใหญ่ๆ 

อ�ก�รท้องอืด อ�ห�รไม่ย่อย แก้ได้ด้วยผักพื้นบ้�น
ที่มีรสร้อน กลิ่นหอมเพร�ะมีนำ้�มันหอมระเหย เช่น ขิง 
กะเพร� พริกไทย ตะไคร้ กระช�ย ท้ังหมดน้ีอ�จจะเอ�
ม�ประกอบอ�ห�ร หรือสมัยน้ีก็อ�จจะนำ�ม�ต้มเป็นช�
สมุนไพรก็ได้

หรือส�ม�รถใช้ผักพื้นบ้�นแบบโบร�ณ ดังต่อไปน้ี
1. ตำ�ลึง ลวกจ้ิมนำ้�พริก หรือแกงจืด จะช่วยย่อย

แป้งได้ดี
2. สับปะรด แกนสับปะรด มีเอนไซม์บรอมเมอเลน 

ช่วยย่อยอ�ห�รประเภทโปรตีน  เอ�ม�ประกอบอ�ห�ร
หรือค้ันนำ้�ดื่มก็ได้

3. อ�ห�รจ�นท่ีมีเน้ือสัตว์เป็นหลัก ให้กินแกล้ม
ผักเสมอ เช่น ผักชีฝรั่ง ใบค�วตอง ผักไผ่ ผักชี ต้นหอม 
สะระแหน่ โหระพ� ขม้ินข�ว ขิง ท่ีมีรสร้อน และช่วย
ขับลม 

4. เวล�กินอ�ห�รจ�นมันๆ ให้ใส่ใบกะเพร�และ
ขิงลงไป กะเพร�ช่วยย่อยไขมันได้ดี ขิงจะช่วยขับนำ�ดี
ให้ก�รซับไขมันในลำ�ไส้สะดวกข้ึน ร่�งก�ยจะย่อยไข
มันได้ง่�ยกว่�เดิม

อาหารเพิ่มนำ้านม

อ�ห�รเพ่ิมนำ้�นมของคนโบร�ณล้�นน�ก็เป็นเช่น
เดียวกับอ�ห�รของคนไทยภ�คอื่น น่ันคือใช้แกงเลียง
ที่ใส่พริกไทยม�กๆ ไปเพิ่มคว�มอบอุ่นให้กับร่�งก�ย  
และใช้แกงหัวปลีเป็นหลัก ก�รท่ีแม่ขณะให้นมได้กินนำ้�
จ�กนำ้�แกงเข้�ไปม�กๆ จะทำ�ให้นำ้�นมมีปริม�ณเพิ่มขึ้น  
และดูเหมือนว่�แกงหัวปลีจะเป็นท่ีนิยมของคนล้�นน�
ม�กกว่� เนื่องจ�กนำ้�แกงมีสีออกข�วข้นคล้�ยนำ้�นม จึง
เชื่อกันว่�เมื่อแม่กินเข้�ไป ก็จะมีนำ้�นมม�กข้ึนเอง

แกงหัวปลี
คนท�งเหนือนิยมกินแกงหัวปลีท่ีได้ม�จ�กหัวปลี

ของกล้วยป่�ม�กกว่�กล้วยนำ้�ว้�  เน่ืองจ�กเวล�เอ�ม�

แกงแล้วเนื้อปลีนวลนุ่ม อร่อยกว่� แต่ถ้�ไม่มีปลีกล้วย
ป่� ใช้ปลีกล้วยนำ้�ว้�ก็จะได้ผลเพิ่มนำ้�นมเช่นเดียวกัน

คนโบร�ณนยิมแกงหัวปลใีส่ปล�ย่�งหรอืกระดกูหมู 
เครือ่งแกงใช้หอมแดง กระเทยีม กะปิ ใส่พรกิน้อยหรอืไม่
ใส่พริกเลย เนื่องจ�กกลัวว่�ท�รกที่ดื่มนมแม่จะเผ็ด ใส่
ผักชะอม ใบชะพลู และมะเขือเทศ ปรุงรสด้วยนำ้�ปล�
หรือเกลือ

สรุป

ในสมัยโบร�ณ คนบ่�เก่�ยังไม่ได ้รับย�ที่ เป ็น 
ส�รเคมีสังเคร�ะห์ม�กนัก ไม่มีหมอแผนปัจจุบัน ไม่มี 
โรงพย�บ�ล ป้ออุ๊ยแม่อุ ๊ย ยังคงอยู่กับพืชในบ้�นผัก 
ริมรั้ว ปลูกข้�วสีข้�วใส่ยุ้งฉ�งกินเอง นับว่�ใกล้ชิดกับ
ธรรมช�ติม�กกว่�คนในสมัยนี้

คนแต่ก่อนใช้อ�ห�รเป็นย� ใช้สมุนไพรในบ้�น
แก้ปัญห�สุขภ�พ และพึ่งบริก�ร “หมอเมือง” ในย�ม
เจ็บป่วย ซ่ึงก็อ�ศัยสมุนไพรเป็นย�รักษ�โรคอีกเช่นกัน   
สมัยนั้นก�รป้องกันไม่ให้เจ็บป่วยจึงย่อมดีกว่�ปล่อยให้
โรครุมเร้� ดูเหมือนว่�ทุกบ้�นจะมีคว�มรู้เร่ือง  ...ป่วย
แบบไหนต้องกินอะไร โดยถือหลักว่� มีอ�ก�รไม่สบ�ย
เพียงเล็กน้อยห�กได้รับก�รแก้ไขทันท่วงทีโดยครัว 
ในบ้�น สุขภ�พดีก็กลับคืนม�ด้วยวิธีนี้ จะว่�ไปคน
โบร�ณดูแลสุขภ�พได้ดีกว่�คนสมัยนี้ม�กม�ยนัก

ห�กอย�กจะใช้อ�ห�รรักษ�โรค ลองรื้อฟื้นคว�ม
ทรงจำ�ดูว่�สมัยก่อนห�กป้ออุ๊ยแม่อุ๊ยป่วย เข�กินอะไร
กันแล้วกินต�ม น่�จะดีกว่�อะไรๆ ก็หยิบย�เคมีเข้�ป�ก
ไว้ก่อนเป็นไหนๆ 

รูปที่ 11 ปลีกล้วยป่ำหัวปลีมีลักษณะป้อมและเกลี้ยง (ซ้ำย)  
แกงปลีกล้วยป่ำ (ขวำ) เคล็ดลับอยู่ที่ต้องแกะหัวปลีใส่ลงไปในหม้อ

แกง ในขณะที่น�้ำก�ำลังเดือดจัด จึงจะได้น�้ำแกงออกสีขำวเป็นสีน�้ำนม
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โครงสร้ำงส่วนของหลังคำเรือนเครื่องผูก  
ที่ใช้วิธีเจำะ บำก และยึดหลังคำตองตึงด้วยกำรมัดตอก

ฝำเรือนท่ีท�ำมำจำกไม้ไผ่สับ แล้วน�ำมำสำนขัดกัน

เรือนเครื่องผูก

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธ์ุ

เรอืนล้�นน�เป็นเรอืนไม้ยกพืน้สงู มขีน�ดเลก็ใหญ่ขึน้อยูก่บั
ฐ�นะ และจำ�นวนสม�ชกิในครอบครวั ตวัเรอืนหนัหน้�จัว่ไปท�ง
แกนทิศเหนือหรือใต้ เพื่อป้องกันลมเข้�สู่เรือน ส่วนเรือนนอน
อยู่ท�งทิศตะวันออกจะได้รับแสงแดดเข้�ม�ในเรือนนอนทุกเช้� 

รูปแบบเรือนล้�นน�มีหล�ยแบบ ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ใช้ ช่วง
เวล� กลุ่มช�ติพันธุ์ โดยในว�รส�รร่มพยอมฉบับนี้ จะนำ�เสนอ
เรือนล้�นน�แบบดั้งเดิม คือ

1. เรือนเครื่องผูก  เป็นเรือนที่สร้�งข้ึนด้วยไม้ไผ่ ตัวเรือน
ขน�ดเล็ก ดังจะเห็นรูปแบบของเรือนเคร่ืองผูกนี้ได้ต�มภ�พ
จิตรกรรมฝ�ผนังของล้�นน�  มีรูปแบบเป็นเรือนจั่วเดียวยกพื้น
สูง ในอดีตเรือนเครื่องผูกเป็นเรือนของช�วบ้�นทั่วไป ที่สร้�ง
ขึ้นกันเองโดยก�รตัดไม้ไผ่ม�ประกอบกันขึ้นเป็นโครงสร้�งของ
เรือน แล้วใช้ตอกหรอืเส้นหว�ยยดึให้ตดิกนั อ�จมกี�รใช้เส�เรอืน
ด้วยไม้จริงบ้�ง แต่โดยรวมแล้วองค์ประกอบของเรือนส่วนใหญ่
จะทำ�ม�จ�กไม้ไผ่ เช่น โครงสร้�งหลังค� ฝ�และพ้ืนเรือนที่ทำ�
ม�จ�กไม่สับฟ�ก นอกจ�กนั้นเรือนเครื่องผูกยังเหม�ะสำ�หรับ 
คู่แต่งง�นที่กำ�ลังเริ่มสร้�งครอบครัวใหม่ มักสร้�งเป็นเรือน 
เครื่องผูกแบบชั่วคร�วก่อนที่จะเก็บเงินและไม้จริงได้พอเพียง
สำ�หรับขย�ยเรือนต่อไป
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ฮ่อมริน

เรือนไม้จริง

2. เรอืนไม้จรงิ  เป็นเรอืนทีส่ร้�งขึน้จ�กไม้เนือ้แขง็
ทั้งหมด ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้สักเพร�ะห�ได้ง่�ย มีอ�ยุ
ก�รใช้ง�นน�น อีกท้ังเน้ือไม้ไม่แข็งม�กนัก ขน�ดของ
เรือนขึ้นอยู่กับฐ�นะของเจ้�ของเรือน มักทำ�เป็นเรือน
ที่มีทั้งจั่วเดียวและสองจั่ว โดยเรือนที่มีจั่วเดียวจะมี
โครงสร้�งเช่นเดียวกับเรือนเครื่องผูก ตั้งแต่โครงสร้�ง
หลังค�ไปจนถึงฝ�และพื้นเรือนที่ทำ�ด้วยไม้กระด�น 
ด้�นหน้�เรือนทำ�เป็นช�นโล่ง  แล้วเชื่อมต่อตัวช�นกับ
เรือนด้วยเติ๋น ส่วนเรือนที่สร้�งแบบสองจั่วหรือเรือน
จั่วแฝด ท�งล้�นน�เรียกว่� “เรือนสองหลังฮ่วมพ้ืน” 
มีก�รแบ่งพื้นที่ก�รใช้สอยเป็นระเบียบม�กขึ้น โดย
จั่วที่มีขน�ดใหญ่อยู่ท�งด้�นตะวันออกเป็นเรือนนอน
อีกจั่วที่ขน�ดเล็กลงม�อยู่ท�งด้�นตะวันตกเป็นส่วน 
ของเรือนครัวหรือครัวไฟ ใช้เป็นที่ประกอบอ�ห�ร
และเก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่�งๆ ระหว่�งช�ยหลังค�
ของเรือนทั้งสองท่ีม�จรดกันจะสร้�ง “ฮ่อมริน” หรือ 
ร�งรินสำ�หรับระบ�ยนำ้�ฝน ส่วนช�นก็จะสร้�งท้ัง 
ด้�นหน้�เรือนและหลังเรือน   
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เรือนกำแล

กำแล

ส่วน “เรือนกาแล” ที่เจ้�พญ�และคหบดีนิยมสร้�ง
นั้น  มีรูปแบบเป็นเรือนจั่ว

แฝดขน�ดใหญ่เช่นเดยีวกันกับเรือนสองหลงัฮ่วมพืน้  
เพียงแต่เพิ่ม “กาแล” ติดไว้บน

ยอดจ่ัวหลังค� มีลักษณะเป็นแผ่นไม้รูปก�กบ�ท
แกะสลักด้วยลวดล�ยที่สวยง�ม เชื่อว่�

รูปแบบของเรือนก�แลนี้มีพัฒน�ก�รม�จ�ก
โครงสร้�งหลังค�เรือนที่ใช้ไม้ไผ่ว�งไขว้กัน

เหนือยอดจั่วเรือน ต่อม�จึงมีก�รแกะสลักลวดล�ย
อย่�งสวยง�มบนไม้เนื้อแข็ง 

ลักษณะของเรือนก�แล ถือเป็นเอกลักษณ์เฉพ�ะ
ของล้�นน� เนื่องจ�กเป็น

เรือนที่นิยมสร้�งกันม�กในกลุ่มคนยวนล้�นน�โดย
มีพื้นที่ใช้สอยสัมพันธ์กับวิถี

ชีวิตประจำ�วันและคติคว�มเชื่อ ซึ่งแบ่งออกเป็น
พื้นที่ต่�งๆ ดังนี้

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนามีชีวิต 
แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และชาติพันธ์ุ
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เรือนนอน อยู่ด้�นตะวันออก เป็นห้องนอนขน�ด
ใหญ่ห้องเดียวย�วตลอดตัวเรือน แต่จะแบ่งออกเป็นห้อง
เล็กๆ ให้กับลูก โดยใช้ผ้�กั้งหรือผ้�ม่�นขึงไว้ต�มช่วง
เส�ก�รนอนต้องหันศีรษะไปท�งทิศตะวันออก บริเวณ
ฝ�ผนังด้�นปล�ยเท้�เป็นที่ว�งหีบหรือซ้�สำ�หรับใส่
เสื้อผ้�หรือของใช้ส่วนตัว และมี “แป้นต้อง” ท่ีทำ�จ�ก
ไม้กระด�นว�งเป็นแนวย�วตลอดตัวเรือน เพ่ือเป็นท�ง
เดินออกไปด้�นนอกห้องนอนโดยเกิดเสียงดังรบกวน 
ผู้อื่นบริเวณหัวเส�เอกหรือเส�พญ�มี “ห้ิงผีเรือน” เป็น
ชั้นไม้ ใช้ว�งของสักก�ระ

เรือนไฟ หรือเรือนครัวใช้เป็นพื้นท่ีประกอบอ�ห�ร
และเกบ็ของใช้ต่�งๆ  ในอดตีมเีต�ไฟเป็นก้อนหนิส�มเส้�
ว�งบนกระบะส่ีเหลี่ยม ต่อม�จึงใช้เต�อั้งโล่แทนเหนือ
เต�ไฟมีชั้นว�งของทำ�ม�จ�กไม้ไผ่ส�นโปร่งๆ ใช้ว�ง
เครื่องใช้ประเภทง�นจักส�นและเก็บเครื่องปรุง จำ�พวก
หอม  กระเทียม ฯลฯ  จะช่วยป้องกันมอด แมลงต่�งๆ 
ได้  ฝ�ผนังของเรือนครัวจะทำ�แบบห่�งๆ หรือทำ�เป็นไม้
ระแนงเพื่อช่วยระบ�ยอ�ก�ศจ�กควันไฟ

เต๋ิน เชื่อมต่อกับช�นด้�นหน้�ของตัวเรือน โดย
ยกพื้นสูงขึ้นจ�กระดับพื้นช�นให้พอนั่งพักเท้�ได้ เป็น
พื้นที่ก่ึงอเนกประสงค์มีผนังปิดเพียงด้�นที่ติดกับห้อง
นอน ใช้สำ�หรับอยู่อ�ศัยในช่วงกล�งวัน เช่น ทำ�ง�น
จักส�น นั่งเล่น รวมถึงใช้เป็นที่รับแขกบริเวณฝ�เรือน
ด้�นตะวันออกมีห้ิงพระสำ�หรับสักก�ระบูช�

ชาน  เป็นพื้นที่เปิดโล่งอยู่ท�งด้�นหน้�เรือนเชื่อม
กับบันไดท�งขึ้น บริเวณขอบช�นด้�นที่ติดกับเติ๋นมี   
“ฮ้านน�า้”  สร้�งเป็นช้ันไว้เป็นทีว่�งหม้อนำ�้ดืม่  ห�กเป็น
ช�นด้�นหลังเรือนจะเชื่อมกับเรือนครัว  ใช้เป็นที่ซักล้�ง
และว�งภ�ชนะต่�งๆ

ใต้ถุนเรือน ช�วล้�นน�จะไม่นิยมอยู่อ�ศัยใต้ถุน
เรือน เพร�ะบริเวณน้ีเป็นที่เก็บเครื่องมือเครื่องใช้ต่�งๆ 
และเป็นพื้นที่เล้ียงสัตว์ ส่วนห้องนำ้�ก็จะสร้�งแยกออก
ม�จ�กตัวเรือน มักอยู ่ด ้�นหลังเรือนใกล้กับท�งขึ้น
บันไดหลัง
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เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1	 อาจารย์สุนทร	บุญมี		ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่	7	ด้านโภชนาการ

	 เห็ดตะมอด	 เห็ดแก้นหรือเห็ดแต็บเป็นเห็ดชนิดหนึ่งของทางภาคเหนือซึ่งเป็นชนิดเดียวกันกับเห็ดตีน
ตุ๊กแกหรือเห็ดแครง	 ของทางภาคกลาง	 ขึ้นตามขอนไม้ทั่วไปทุกภูมิภาค	 ซึ่งจะพบมากในภาคใต้	 ปัจจุบันมี
การขยายพันธุ์เพาะเลี้ยงในเชิงเศรษฐกิจแล้ว	เห็ดตะมอดเป็นเห็ดขนาดเล็กมีรูปทรงคล้ายพัดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ประมาณ	1-4	เซนติมเตร	มีสรรพคุณยับยั้งเซลล์มะเร็งในระบบทางเดินอาหาร	คนล้านนานิยมน�ามาคั่วใสไ่ข่
หรือท�าห่อนึ่ง	ซ่ึงในการท�าห่อน่ึงมีวิธีการท�าดังต่อไปน้ี

ส่วนผสมและเครื่องปรุง
	 เห็ดตะมอด	 2	 ถ้วยตวง
	 ไขไ่ก่	 2	 ฟอง
	 กระเทียม	 10	 กลีบ
	 หอมแดง	 4	 หัว
	 พริกชี้ฟ้า	 3-5	 เม็ด
	 กะปิ	 2	 ช้อนชา
	 น�้าปลา	 1	 ช้อนโต๊ะ
	 ใบตอง.ไม้กลัด

วิธีท�า
	 1.	ล้างเห็ดให้สะอาดตัดตีนเห็ดทิ้งแล้วพักไว้ให้สะเด็ดน�้า
	 2.	โขลกกระเทียม	หอมแดง	พริกช้ีฟ้าพอหยาบๆเติมกะปิแล้วโขลกให้เข้ากันตักใส่ชาม
	 3.	เติมเห็ดลงในชามเครื่องแกงแล้วต่อยไข่ลงไปคนให้เข้ากันปรุงรสด้วยน�้าปลา
	 4.	ตักส่วนผสมลงในใบตองที่รองสองช้ันห่อทรงเตี้ยกลัดด้วยไม้กลัดน�าไปนึ่งให้สุกประมาณ	20	นาที

หมายเหตุ.	ถ้าไม่มีใบตองจะตักใส่ภาชนะทนความร้อนแล้วน�าไปนึ่งก็ได้แต่อาจจะมีไอน�้าหยดลงบนอาหาร

ห่อนึ่งเห็ดตะมอด

ภาพจาก https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Spaltbl%C3%A4ttlinge.jpg
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 โดยอาจารย์วิถี	 
พานิชพันธ์	 กรรมการอ�านวยการผู ้ทรงคุณวุฒ	ิ
ประจ�าส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ให้การต้อนรับ
และบรรยายในหัวข้อประวัติศาสตร์ศิลป์	 วิถีถิ่น
ล้านนา	แก่คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพัฒนาแนวคิด
เพื่อปรับชีวิตสู่จุดหมาย	 สถาบันการต่างประเทศ
เทวะวงศ์วโรปการ	 กระทรวงการต่างประเทศ	 ใน
วันที่	17	ธันวาคม	2560	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา

สำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 น�าโดยผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษาการแทน
ผู้อ�านวยการฯ	 พร้อมด้วยบุคลากรส�านักฯ	 ให้การ
ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากงานพัฒนานักศึกษา	
กองวิชาการและการพัฒนานักศึกษา	 มหาวิทยาลัย
สงขลานครินทร์	 วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี	 ที่เข้าศึกษา 
ดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	 และงานด้าน 
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียน
รู้งานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	ณ	ส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	ในวันที่	5	มกราคม	2561

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการบริหารที่ประชุมสภาข้าราชการ	
พนักงาน	และลูกจ้างมหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย	
(ปขมท)	ทีเ่ข้าร่วมการประชมุคณะกรรมการบรหิาร	
ปขมท.	ครั้งท่ี	1/2561	ในวันท่ี	26	มกราคม	2561	 
ณ	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	
รักษาการแทนผู ้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลป 
วัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากรส�านักฯ	 ให้การ
ต ้อนรับคณะศึกษาดูงาน	 จากกองแผนงาน	
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม	 ที่เข้าศึกษาดูงานด้าน
ท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 และพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา	ในวันที่	31	มกราคม	2561	ณ	ส�านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก	Hampshire	College,	USA	ที่เข้า
ทัศนศึกษาดูงานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	และเข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา	วันที่	4	มกราคม	
2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให ้การต ้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	 ที่เข ้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา	 เพื่อศึกษาและเก็บข้อมูลด้าน
สถาปัตยกรรมเรือนล้านนา	ในวันท่ี	10	มกราคม	2561	
ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ให้การต้อนรับนักศึกษาแลกเปล่ียนจากTzu	Chi	University	of	Science	and	
Technology	ประเทศไต้หวัน	ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์กับสถาบันการศึกษาต่าง
ประเทศ	คณะพยาบาลศาสตร์	มช.	โดยนักศึกษากลุ่มดังกล่าวได้เข้ามาทัศนศึกษาแหล่งสถาปัตยกรรมล้านนา	และ
ประวัติศาสตร์ของเรือนโบราณล้านนา	ในวันท่ี	19	มกราคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให ้การต ้อนรับ
นักศึกษาจากวิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่	ที่
เข้าเยี่ยมนิทรรศการหมู่บ้านล้านนา	 และศึกษารูปแบบ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	ในวันท่ี	19	มกราคม	
2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	ให้การต้อนรบักลุ่ม
ผู้สูงอายุชุมชนเทศบาลต�าบลหนองป่าครั่ง	 ที่ได้เข้า
ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการด�าเนินงานศูนย์
กิจกรรมและบริการผู้สูงอยุ	 เพ่ือเสริมสร้างสุขภาพ
กาย	 สุขภาพจิตผู้สูงอายุ	 เทศบาลต�าบลหนองป่า
ครั่ง	 ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาซึ่ง
เป็นส่วนหนึ่งในการด�าเนินกิจกรรมดังกล่าว	ในวันท่ี	
19	มกราคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตรสถาปัตยกรรม
ศาสตรบัณฑิต	 สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน	
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์	 สถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง	 ที่เข้าศึกษา
งานด้านสถาปัตยกรรม	 และสถาปัตยกรรมภายใน
เรือนโบราณล้านนา	 ในวันที่	 29	 มกราคม	 2561	 
ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และนักศึกษาจากคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	 ที่เข้าเยี่ยมชมนิทรรศการหมู ่บ้าน 
ล้านนา	 และเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 
ล้านนา	 ในวันท่ี	 30	 มกราคม	 2561	ณ	พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

ส� านั ก ส ่ ง เ ส ริ มศิ ลปวัฒนธร รม 	 ให ้ ก า ร
ต ้ อ น รั บ คณาจ า รย ์ แ ล ะนั ก ศึ กษ าจ ากคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร ์	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม	่ 
ที่เข ้าศึกษางานด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ 
ล้านนา	 ในวันท่ี	1	กุมภาพันธ์	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา
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ผู ้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี 
รักษาการแทนผู ้อ� านวยการส�านักส ่ ง เสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับและมอบของ
ที่ระลึกให้แก่เยาวชนในโครงการ	 จากตากใบ	 
สู่เชียงใหม่ด้วยใจแบ่งปัน	 โดยโครงการดังกล่าว
เป็นโครงการทุนกัลยาณมิตร	 โดยการน�าของครู
เบลล่า	 นลี	 อินทรนันท์	 ที่เปิดโอกาสให้เยาวชน 
จากอ�าเภอตากใบ	 จังหวัดนราธิวาส	 ชั้นประถม
ศกึษา	ปีที	่6	จ�านวน	20	คน	เดนิทางมาทศันศกึษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	 และ
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมต่างๆ	ณ	 จังหวัดเชียงใหม่	

พร้อมทั้งได้รับชมการแสดงหุ่นเชิดโดยนักศึกษาคณะจิตรศิลป์	และบุคลากรส�านักฯ	ในวันท่ี	14	กุมภาพันธ์	2561	 
ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	จดัพธิไีหว้พระภมิูเจ้าที	่ 
และพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	
2561	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักฯ	 เป็นประธานในพิธี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	 และบุคลากรส�านักฯ	 เข้าร่วม
พิธีดังกล่าว	ในวันท่ี	19	มกราคม	2561	ณ	ส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	มช.

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม และทำ นุบำ รุงศาสนา ของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรมฝึกปฏิบัติ
งานหัตถกรรมล้านนา	ได้แก่	การฝึกปฏิบัติการเย็บถุงผ้า
เย็บมือ	การฝึกปฏิบัติงานกระดาษเครื่องสักการะล้านนา	
การฝึกปฏิบัติจักสานไทล้ือบ้านธิ	จ.ล�าพูน	ระหว่างวันที	่
2	-	3	กุมภาพันธ์	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดบรรยายให้ความรู้
เก่ียวกบัประเพณปีอยหลวง	และฝึกปฏิบตังิานหตัถกรรม	
และทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง	 โดยมีนายสน่ัน	
ธรรมธิ	เป็นวิทยากรบรรยาย	โดยในกิจกรรมดังกล่าวได้
มีการทัศนศึกษางานประเพณีปอยหลวง	ณ	วัดประตูป่า	 
ต�าบลประตูป่า	 อ�าเภอเมืองล�าพูน	 จังหวัดล�าพูน	 ใน
วันศุกร์ที่	 16	 กุมภาพันธ์	 2561	ณ	 ห้องประชุมส�านัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 และวัดประตูป่า	 อ�าเภอเมือง
ล�าพูน	จังหวัดล�าพูน
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กิจกรรมและอบรมหลักสูตรระยะสั้น ศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

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

อาจารย์	 ดร.วิถี	 พานิชพันธ์	 กรรมการอ�านวยการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ให้เกียรติเป็น
วิทยากรบรรยายและทัศนศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม	ใน
หัวข้อ	Lanna	Art	and	Culture	:	Today	and	the	Past	
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
เซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา	 ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมศึกษา	ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก 
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ประจ�าปี	2561	
ในวนัจนัทร์ที	่26	กมุภาพนัธ์	2561	เวลา	09.00-16.00	น.	
ณ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการบรรยายใน
หัวข้อ	 Lanna	Music	 และฝึกปฏิบัติด้านดนตรีล้านนา	
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโต
เซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา	 ภายใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน
ศิลปวัฒนธรรมศึกษา	ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก 
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ประจ�าปี	2561	
ในวนัองัคารที	่27	กมุภาพนัธ์	2561	ณ	ส�านกัส่งเสรมิศิลป
วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการบรรยายในหัวข้อ	
Lanna	Puppet	และฝึกปฏิบัติด้านการเชิดหุ่นกระบอกล้านนา	
ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	
ประเทศญี่ปุ่น	 ที่เข้ามาศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	 ภาย
ใต้โครงการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา	
ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	
ประเทศญีปุ่น่	ประจ�าปี	2561	โดยมผู้ีช่วยศาสตราจารย์วลิาวณัย์	 
เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักฯ	 เป็นวิทยากร
บรรยายในหัวข้อดังกล่าว	 ในวันที่	 2	 มีนาคม	 2561	ณ	 ห้อง
ประชุม	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการบรรยาย
ในหัวข้อ	 Lanna	 Dance	 และฝึกปฏิบัติด้านการ
ฟ้อนร�าล้านนา	 ให้แก่นักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ที่เข้ามา
ศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา	 ภายใต้โครงการ 
จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา	
ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์	 จากมหาวิทยาลัย
เกียวโตเซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ประจ�าปี	 2561	 โดยมี
อาจารย์	 แววดาว	 ศิริสุข	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 ใน 
วันที่	5	มีนาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	ส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นกัศกึษาจากมหาวทิยาลัยเกยีวโตเซกะ	ประเทศ
ญีปุ่น่	ภายใต้โครงการจดัอบรมเชิงปฏบิตักิารด้านศลิป
วัฒนธรรมศึกษา	 ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก 
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ประจ�าปี	
2561	ร่วมกับนักศึกษาประบวนวิชา	Lanna	Dance	
คณะวิจิตรศิลป์	 ร่วมการฝึกปฏิบัติ	 Lanna	Martial	
Arts	โดยมีอาจารย์ศรัณย์	สุวรรณโชติ	เป็นผู้ควบคุม
การฝึกปฏิบัติดังกล่าว	 ในวันที่	 7	 มีนาคม	 2561	 
ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	ประเทศ
ญีปุ่น่	ภายใต้โครงการจัดอบรมเชงิปฏบิตักิารด้านศลิป
วัฒนธรรมศึกษา	 ให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	 ประเทศญี่ปุ่น	 ประจ�าปี	
2561	 ร่วมกับนักศึกษากระบวนวิชาศิลปะหุ่นเอเชีย	
คณะวจิติรศลิป์	ร่วมการฝึกปฏบิตักิารเชิดหุน่กระบอก
ล้านนา	โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักฯ	 เป็นผู้ควบคุม 
การฝึกปฏิบัติดังกล่าว	 ในวันที่	 7	 มีนาคม	 2561	 
ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษา
การแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มอบใบประกาศนียบัตรแก่นักศึกษาและคณาจารย์
จากมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	ประเทศญี่ปุ่น	ที่ส�าเร็จ
การอบรมเชิงปฏิบัติการด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษา	 
ที่ส�านักฯได้จัดขึ้นให้กับนักศึกษาและคณาจารย์จาก
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ	ประเทศญี่ปุ่น	 ในระหว่าง
วันที่	25	กุมภาพันธ์	–	11	มีนาคม	2561	โดยในพิธีดัง
กล่าวได้มีการแสดงด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะร่วมกับนักศึกษาคณะวิจิตร
ศลิป์	มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	ซึง่เป็นการบรูณาการและ
เปิดโอกาสให้นกัศึกษาจากทัง้สองมหาวทิยาลัยได้แลก
เปล่ียนศิลปวัฒนธรรมร่วมกัน	ในวันศุกร์ที่	9	มีนาคม	
2561	ณ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดกิจกรรม	 
Happy	 CPAC	 เพื่อสร้างขวัญก�าลังใจให้กับบุคลากร
ส�านักฯ	 โดยการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองวันคล้าย 
วันเกิดให้แก่บุคลากรที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือน
ธันวาคม	ณ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ในวันท่ี	22	
และ	25	ธันวาคม	2560

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดกิจกรรม	 5	 ส.	 
เพ่ือการพัฒนาองค์กร	 ประจ�าปี	 2560	 ขึ้น	 โดย
มีวัตถุประสงค ์ เพื่อสร ้างจิตส�านึกในองค ์กรต ่อ 
ส่ิงแวดล้อมทั้งทางกายภาพและภูมิทัศน์สถานที ่
ท�างาน	เพื่อให้เกิดความสะอาด	สุนทรีย์ในการท�างาน
ด้านศิลปวัฒนธรรม	 และร่วมกันพัฒนาพื้นที่อาคาร 
ส�านักงาน	 โต๊ะท�างานของบุคลากรแต่ละคนจากใกล้
ตัวสู ่บริเวณโดยรอบให้มีความสวยงาม	 เพิ่มพื้นที่

ใช้สอย	ลดความสิ้นเปลืองในการดูแลรักษา	เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างประหยัด	เมื่อวันที่	22	ธันวาคม	2560	 
ณ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส� านักส ่ ง เสริม ศิลป
วัฒนธรรม	 จัดโครงการ
พฒันาองค์กร	ส�านกัส่งเสรมิ 
ศิลปวัฒนธรรม	 ประจ�า
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	
ณ	 จังหวัดนครปฐม	 และ

จังหวัดกาญจนบุรี	 เพ่ือให้บุคลากรส�านักฯ	 ได้รับความรู้จากการศึกษา
ดูงานและน�าความรู้ที่ได้มาพัฒนางานที่รับผิดชอบ	 โดยได้ศึกษาดูงาน 
ด้านต่างๆ	ได้แก่	พพิธิภณัฑ์ภาพยนตร์ไทย	สถาบนัศลิปกรรม	กรมศลิปากร	
ศึกษาดูงานด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 งานด้านประกันคุณภาพและ
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มานุษยวิทยาวัฒนธรรมและเรือนไทย	 มหาวิทยาลัย
มหิดล	 รวมทั้งศึกษาวิถีชีวิต	 และสถานที่ส�าคัญของจังหวัดกาญจนบุร	ี
และเย่ียมชมเมืองมัลลิกา	ร.ศ.124	ในระหว่างวันที่	15-17	มีนาคม	2561
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดกิจกรรม	Happy	Soul	ภายใต้โครงการ	HAPPY	CPAC	องค์กรแห่งความสุข	 
ประจ�าปีงบประมาณ	 พ.ศ.2561	 กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างความสุขกับการท�างาน	 เสริมสร้างแรงจูงใจแก่
บุคลากร	 เพื่อให้ท�างานอย่างมีคุณภาพ	 คุณธรรม	 จริยธรรม	 มีขวัญและก�าลังใจในการปฏิบัติงาน	 และมีคุณภาพ
ชีวิตท่ีดีในการท�างาน	 สามารถขับเคลื่อนให้การปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ	 ประสิทธิผลขึ้นได้	 ซึ่งในครั้งนี้	 
ได้น�าบุคลากรส�านักฯ	ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไปชมพิพิธภัณฑ์ต่างๆ	ได้แก่	หอศิลป์วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่	คุ้มเจ้าบุรีรัตน	์
และพิพิธภัณฑ์ใหม่เอี่ยม	ในวันท่ี	12	มกราคม	2561

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดการอบรมให้ความ
รู้เรื่องการจัดการความรู้	โดยมี	ศ.ดร.สุพล	อนันตา	และ	
ผศ.ดร.สิริวดี	ชมเดช	 เป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว	
ในวันท่ี	16	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษา
การแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้
เกียรติมอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น	ประจ�าปี	พ.ศ.	2560	
ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้แก่นางสาวชุติมา	
พรหมาวัฒน์	 และนายปัญญา	 แก้วค�า	 ในวันศุกร์ท่ี	 19	
มกราคม	2561

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 โดยงานบริการ
และประกันคุณภาพ	 จัดการบรรยายเรื่อง	 การประกัน
คุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	 CMU-EdPEx:32	 Sys-
tem	 Approaches	 โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	
เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม 
ศิลปวฒันธรรม	พร้อมด้วยบคุลากรส�านกัฯ	ให้การต้อนรบั	 
ผู ้ช่วยศาสตราจารย์	 ดร.อัจฉราพร	 ศรีภูษณาพรรณ	 
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักพัฒนาคุณภาพการ
ศึกษา	 ที่ได้ให้เกียรติเป็นวิทยากรการบรรยายดังกล่าว	 
ในวันท่ี	2	กุมภาพันธ์	2561	ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม
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การจัดการประชุมของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการประชุมชี้แจง
การท�า	 TOR	 และ	 JA	 ให้แก่บุคลากรส�านักฯ	 โดยมี
นางสาวปัทมา	จักษุรัตน์	เลขานุการส�านักฯ	เป็นประธาน
การประชุม	ในวันท่ี	16	มกราคม	2561	ณ	ห้องประชุม
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการประชุม
พิจารณาตัวชี้วัดค�ารับรองการปฏิบัติงานของส�านักฯ	 
และตัวชี้ วัดแผนยุทธศาสตร ์ส�านักฯ	 ในวันที่ 	 13	
กุมภาพันธ์	2561

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

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดการบรรยายเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์	 CMU-
EdPEx: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�านัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็น 
ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าร่วมงานเล้ียง
ขอบคุณ	“วัฒนธรรมล้านนา	เพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน”	ใน
วันศุกร์ที่	1	ธันวาคม	2560	ณ	ลานลีลาวดี	ธนาคารแห่ง
ประเทศไทย	ส�านักงานภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่

นางสาวฐาปนีย์	 เครือระยา	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 เป็นผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการผ้าฝ้ายแกม
ไหม	ครั้งท่ี	12	“ไหมฝ้ายล้านนาผ้าชาติพันธุ์”	ในวันท่ี	8	
ธนัวาคม	2560	ณ	ห้องศาลาไทย	หอประชุมมหาวทิยาลัย
เชียงใหม่

นางสาวปัทมา	 จักษุรัตน์	 เลขานุการส�านัก
ส ่ ง เสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร ้อมด ้ วยบุคลากร
ส�านักฯ	 เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร
วันขึ้นปีใหม่	 พุทธศักราช	 2561	 โดยมีนายปวิณ	 
ช�านิประศาสน์	ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	ประธาน
ในพิธี	เพื่อความเป็นสิริมงคล	และร่วมท�านุบ�ารุงศิลป
วัฒนธรรม	 สืบทอดพระพุทธศาสนา	ณ	 บริเวณด้าน
หน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วันที่	1	มกราคม	2561

นางสาวปัทมา	 จักษุรัตน์	 เลขานุการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากรส�านักฯ	 เป็นผู้แทน
รักษาการแทนผู้อ�านวยการฯ	เข้าร่วมพิธีท�าบุญวันคล้าย
วันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ประจ�าปี	 2561	 ใน
วันที่	 24	มกราคม	2561	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่

นางสาวปัทมา	 จักษุรัตน์	 เลขานุการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 เป็นผู้แทนรักษาการแทนผู้อ�านวยการ 
ส�านักฯ	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญเนื่องในโอกาสท�าบุญครบ
รอบ	 37	 ปี	 วันคล้ายวันสถาปนาสถาบันวิจัยสังคม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในวันที่	 30	 มกราคม	 2561	 
ณ	 อาคารรวมวิจัยและบัณฑิตศึกษา	 สถาบันวิจัยสังคม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ขอแสดงความยินดีกับรอง
ศาสตราจารย์	นพ.อ�านาจ	อยู่สุข	รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการพิเศษ	 ท่ีได้รับรางวัล
กองทุนอธิการบดี	ประจ�าปี	2560	ในวันท่ี	24	มกราคม	2561	
ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมยินดี

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒธรรม	 ขอแสดงความ
ยินดีกับศาสตราจารย์คลินิก	 นายแพทย์ศุภชัย	
เชื้อรัตนพงษ์	 รักษาการแทนประธานกรรมการ
อ�านวยการประจ�าส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
ในโอกาสที่ ได ้ รับการอนุมัติแต ่ งตั้ ง ให ้ด� ารง
ต�าแหน่ง	 ศาสตราจารย์คลินิก	 ตามมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ในคราวประชุมครั้งที	่
1/2561	เมื่อวันท่ี	27	มกราคม	2561

สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่
239	ถนนห้วยแก้ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทร	053-943637,	08-6117-5277

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรน	ี
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากรส�านักฯ	 ร่วมพิธี
ท�าบญุตกับาตรเนือ่งในวนัมาฆบชูา	ประจ�าปี	2561	
ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินงานด้านส่งเสริม
ศาสนา	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ	 นพ.อาวุธ	 ศรีศุกรี	 อุปนายกสภา
มหาวิทยาลัย	 และรักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา
มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่	และพทุธศาสนกิชน	เข้าร่วม
พิธีดังกล่าว	ณ	ถนนสายวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	วันท่ี	1	มีนาคม	2561



ติดต่อสอบถามได้ที่	:	สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม ่
239	ถนนห้วยแก้ว	อ�าเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	50200	โทร	053-943637,	08-6117-5277

ผีในคว�มเชื่อล้�นน� ตำ�ร�ก�รสร้�ง
พระพุทธรูปล้�นน�

ถ้อยคำ�สำ�นวนล้�นน� เรือนล้�นน�กับวิถีชีวิต




