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“เศรษฐกิจ การค้าล้านนาในอดีต”

"ฅนเชียงแสน"

วิสัยทัศน์ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
“พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนากลางแจ้ง
แหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตด้านวัฒนธรรมล้านนา ชั้นน�ำในภาคเหนือ”

บทบรรณาธิการ
ตามที่ได้แจ้งไว้ในวารสารร่มพยอม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ปีที่ ๒๐
ฉบับที่ ๑ ทางกองบรรณาธิการได้มีการปรับให้การตีพิมพ์ตรงกับรอบเวลา
ของปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนั้น ปีที่ ๒๐ ฉบับที่ ๒ นี้จึงเป็นช่วงเวลาเดือน
เมษายนถึงกันยายน พ.ศ.๒๕๖๑ ซึ่งกองบรรณาธิการได้รวบรวมบทความ
สาระเรื่ อ งราวของสั ง คมและความเชื่ อ ที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ เศรษฐกิ จ การค้ า ใน
ล้านนาผ่านยุคสมัยในอดีตที่มีเกร็ดความรู้เล็กๆ น้อยๆ เพื่อให้ผู้อ่านได้รับรู้
องค์รวมและจินตนาการภาพของระบบการค้าขายโดยเฉพาะในยุคที่มีการเข้า
มาของชาวต่างประเทศสมัยอาณานิคมในล้านนา อาทิ บทความในหัวข้อ “การ
ค้าไม้สักในล้านนา ยุคล่าอาณานิคม” โดยศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.กิตติชัย
วัฒนานิกร (อดีตรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและอดีตคณบดีคณะวิทยาศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ผู้เขียนและจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง “นายห้างป่าไม้ สีสัน
ชีวิตอดีตล้านนา” ซึ่งท่านอาจารย์ได้ศึกษารวบรวมข้อมูลการสัมปทานไม้ใน
ล้านนาช่วงรัชกาลที่ ๕ และสั่งสมความรู้และประมวลเรื่องราวมาเป็นระยะ
เวลานาน ท่านได้กรุณาให้เกียรติรับค�ำเชิญส่งบทความมาร่วมพิมพ์เสนอใน
ฉบับนี้นอกจากนี้ยังมีอาจารย์และผู้มีความรู้ในด้านต่างๆ ให้ความอนุเคราะห์
บทความที่บอกเล่าเรื่องราวของสถาปัตยกรรม “ลักษณะของการเปลี่ยนแปลง
รู ป แบบเรื อ นพั ก อาศั ย ในล้ า นนาภายหลั ง การรั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตก” โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฏฐา ฤทธิศร อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บทความเรื่อง “ล้อละกอน ตามรอยเกวียนสกุลช่าง
ล�ำปาง” โดยอาจารย์ธวัชชัย ท�ำทอง อาจารย์สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏล�ำปาง และบทความเรื่อง “เงินตรา
ล้ า นนา : วิ วั ฒ นาการและความหลากหลายโดยสั ง เขป” โดยคุ ณ เมธาพร
สิงหนันท์ ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย ส�ำนักงานภาคเหนือ
ในนามของกองบรรณาธิการบริหารใคร่ขอขอบพระคุณ นักเขียนรับเชิญ
ทุกท่านมา ณ ที่นี้และขอขอบพระคุณนักเขียนประจ�ำที่ได้กรุณาร่วมน�ำเสนอ
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การค้าไม้สักในล้านนา
ยุคล่าอาณานิคม
เรื่อง: กิตติชัย วัฒนานิกร 1

การเริ่มต้นค้าไม้สักของเจ้าหลวงล้านนา
ล้านนามีการค้าไม้สักมานานตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.
2380 สมัยเจ้าหลวงแผ่นดินเย็น หรือพระยาพุทธวงศ์
เป็นเจ้าผู้ครองเมืองเชียงใหม่ แต่ส่วนใหญ่เป็นการค้า
ระหว่างเจ้าหลวงหัวเมืองล้านนากับผู้เช่าท�ำไม้ชาวพม่า
หรือมอญ ที่น�ำไม้ไปขายต่อให้โรงเลื่อยไม้ของอังกฤษ
ที่เมืองมะละแหม่งเพื่อน�ำไปใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือ
ที่ก�ำลังบูม โดยที่ลูกจ้างในการท�ำป่าไม้เป็นชาวไทใหญ่
และกะเหรี่ยง ส�ำหรับข้อตกลงระหว่างเจ้าหลวงหรือ
เจ้าญาติในฐานะเจ้าของป่ากับผู้เช่าป่าไม้ จะได้รับการ
บันทึกลงในใบลานเก็บไว้เป็นหลักฐานแต่หลังจากสนธิ
สัญญาเบาว์ริงในปี พ.ศ. 2398 การค้าโดยตรงระหว่าง
หัวเมืองล้านนากับพม่าค่อยๆ ลดลง แต่มีการส่งท่อนซุง
ลอยในแม่น�้ำปิง วัง ยม น่าน ลงไปขายที่กรุงเทพฯ มาก
ขึ้น เพราะสนธิสัญญาดังกล่าวได้อนุญาตให้อังกฤษตั้ง
โรงเลื่อยไม้ในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในอุตสาหกรรมต่อเรือได้
ในสมั ย ที่ เจ้ า หลวงกาวิ โ ลรสสุ ริ ย วงษ์ ค รองเมื อ ง
เชียงใหม่ระหว่างพ.ศ.2399-2413นอกเหนือจากค่าเช่า
ผืนป่าหรือ ‘ค่าเปิดป่า’ ที่ผู้เช่าท�ำไม้ต้องจ่ายแก่เจ้าของ

ป่าแล้ว ยังต้องจ่าย ‘ค่าตอไม้’ หลังจากที่ตัดต้นไม้ออก
ไปโดยราคาตกตอละสามถึงห้ารูปี เงินค่า‘ตอไม้’ที่ได้จะ
ถูกส่งเข้าคลังหลวงพอถึงสิ้นปีจึงน�ำมาแบ่งเป็นสามส่วน
ส่วนหนึง่ เป็นของบรรดาเจ้าญาติทที่ �ำหน้าทีเ่ ก็บเงิน ส่วน
หนึ่งเป็นของเจ้าของป่า ส่วนที่เหลือเป็นของเจ้าหลวง
ทั้งนี้รัฐบาลสยามที่กรุงเทพฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ ต่อ
มาเมื่อเจ้าหลวงอินทวิชยานนท์ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่
การค้าไม้ในล้านนาจึงเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง 2

ผลกระทบจาก สนธิสัญญาเชียงใหม่ ต่อการค้าไม้
ป่าไม้ที่เป็นของเจ้าหลวงเชียงใหม่หรือเจ้าญาติใน
สมัยของเจ้าหลวงกาวิโลรสสุริยวงษ์ กินพื้นที่กว้างขวาง
ไปจนจรดแม่น�้ำสาละวิน ซึ่งได้อนุญาตให้ชาวพม่า มอญ
รวมถึงชาวอังกฤษบางคนเข้าไปเช่าท�ำป่าไม้ ปัญหาที่
มักเกิดขึ้นโดยเฉพาะในป่าแถบนี้ที่อยู่ห่างไกลจากเมือง
เชียงใหม่มากก็คือบรรดาเจ้าทั้งหลายไม่สามารถควบคุม
ดูแลได้ทั่วถึง ท�ำให้บางครั้งมีการออกใบอนุญาตซ�้ำซ้อน
หรือแม้กระทั่งมีชาวกะเหรี่ยงบริเวณชายแดนเข้าปล้น
ท�ำร้ายคนงานตัดฟันและชักลากไม้ จนผู้ได้รับอนุญาต

1 ศาสตราจารย์เดียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒนานิกร อดีตอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2 Patel, M V, “Silver Challenge Cups and a Bronze Frog Drum”, Master’s Thesis, Macquarie University, 1990.

ร่มพยอม 1

ช้างและควายลากซุง
(เอื้อเฟื้อภาพจาก
Oliver Backhouse
และคุ้มเจ้าหลวงเมืองแพร่)

หลายรายอ้างว่าไม่สามารถเข้าไปท�ำกิจการป่าไม้ได้ จึง
น�ำไปสู่การผิดสัญญาต่อกันอยู่เป็นประจ�ำ3
แต่คนท�ำป่าไม้เหล่านี้ส่วนใหญ่เป็นคนในปกครอง
ของอั ง กฤษ จึ ง มี ก ารไปร้ อ งทุ ก ข์ ต ่ อ กงสุ ล อั ง กฤษที่
กรุงเทพฯท�ำให้เกิดคดีความยืดเยือ้ ระหว่างกงสุลอังกฤษ
กับบรรดาเจ้าล้านนาอยูห่ ลายสิบคดี แม้กระนัน้ เจ้าหลวง
และเจ้าญาติยงั คงออกใบอนุญาตท�ำป่าไม้เพิม่ ขึน้ ไม่หยุด
เพราะเป็นรายได้ส�ำคัญ บางกรณีก็ออกใบอนุญาตให้คน
ใหม่ซำ�้ ซ้อนกับทีเ่ คยให้คนอืน่ ไปก่อนหน้านัน้ แล้ว เพราะ
เห็นว่าคนเก่าไม่ท�ำตามสัญญา โดยไม่สนใจว่าที่ท�ำตาม
สัญญาไม่ได้นั้นเกิดจากสาเหตุใด ดังนั้นรัฐบาลสยามที่
กรุงเทพฯ จึงเล็งเห็นว่าหากปล่อยเรื่องนี้ทิ้งไว้อาจกลาย
เป็นเรือ่ งใหญ่กระทบถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ที่
จะท�ำให้อังกฤษอ้างเหตุเข้ามาจัดการกับปัญหาเสียเอง
จนอาจต้องเสียดินแดนไปอีก
จากปั ญ หาข้ า งต้ น ต่ อ มาจึ ง มี ก ารเจรจาและท�ำ
สัญญาทางพระราชไมตรีระหว่างสยามกับอังกฤษ ซึ่ง
รูจ้ กั กันในชือ่ ‘สนธิสญ
ั ญาเชียงใหม่’ ลงนามในต้นปี พ.ศ.

2416 โดยมีสาระส�ำคัญคือให้จัดตั้งศาลระหว่างประเทศ
ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยให้ข้าราชการจากกรุงเทพฯ เป็นผู้
พิพากษากรณีที่มีปัญหาข้อพิพาทระหว่างคนในบังคับ
อังกฤษกับคนพืน้ เมืองล้านนา และต่อมาอีกประมาณสิบ
ปีในเดือนกันยายนปี พ.ศ.2426 รัฐบาลสยามได้ท�ำ ‘สนธิ
สัญญาเชียงใหม่ฉบับที่สอง’ โดยยินยอมให้อังกฤษจัดตั้ง
สถานกงสุลขึ้นที่เชียงใหม่เพื่อดูแลคนในปกครองของ
อังกฤษและติดตามการตัดสินคดีความต่างๆ ของศาล
ระหว่างประเทศ โดยมีใจความส่วนหนึ่งในสนธิสัญญา
ระบุว่า รัฐบาลสยามจะอนุญาตให้ชาวอังกฤษเข้ารับ
สัมปทานท�ำไม้สักในล้านนาได้ และยังได้แทรกข้อความ
ไว้ด้วยว่า “ห้ามไม่ให้เจ้านายเจ้าของป่าแห่งใดแห่งหนึ่ง
ออกใบอนุญาตแก่บุคคลเกินกว่าหนึ่งคนขึ้นไป” ซึ่งต่อ
มารัฐบาลสยามได้ตราพระบรมราชโองการเรื่องการซื้อ
ไม้ขอนสัก พ.ศ.2427 เพื่อให้การตัดฟันป่าไม้และการ
ล่องขอนไม้มาซื้อขายเป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผน
โดยบังคับใช้ส�ำหรับป่าไม้ที่ไม่ได้ขึ้นบัญชีเป็นของผู้ใดซึ่ง
ถือว่าเป็นของหลวง มีสาระส่วนหนึ่งระบุดังนี้ 4

3 Wannamethee, P S, “Anglo-Siamese Economic Relations: British Trade, Capital and Enterprise in Siam, 1856-1914”,
PhD Thesis, LSEP, University of London, 2014.
4 สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, องค์ความรู้ไม้สักไทย (กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 2556) 2) เครือเทียน
ทอง,วัลลภา, “การปฏิรูปการปกครองลานนาไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว”, วิทยานิพนธ์ปริญญาโท, จุฬา
ลงกรณมหาวิทยาลัย, 2519
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นายห้างฝรั่งวัดและตีตราท่อนซุง (เอื้อเฟื้อภาพจาก Peter and Stephen Kirrage)

“ห้ามไม่ให้ผู้ใดตัดไม้ในเขตเมืองเชียงใหม่ ล�ำพูน
ล�ำปาง แพร่ และน่าน นอกจากจะได้รับ อนุญาตประทับ
ตราข้าหลวงใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เสียก่อน”
โดยทางกรุงเทพฯ ได้ส่ง พระเจ้าน้องยาเธอกรม
หมื่นพิชิตปรีชากร มาท�ำหน้าที่ข้าหลวงต่างพระองค์
ที่เชียงใหม่ เพื่อท�ำความเข้าใจกับเจ้านายฝ่ายเหนือให้
สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของสัญญาทางราชไมตรีฉบับ
ดังกล่าว พร้อมกับถือโอกาสจัดระเบียบราชการในหัว
เมืองล้านนาเสียใหม่ทงั้ เรือ่ งการปกครองและการจัดเก็บ
ภาษี โดยแบ่งรายได้จากภาษีซึ่งรวมเงินค่าตอไม้ให้เป็น
เงินเดือนของข้าหลวงและข้าราชการสยามส่วนหนึ่ง อีก
ส่วนหนึ่งในวงเงินที่ใกล้เคียงกันให้เจ้าหลวงและเจ้าญาติ
ที่เหลืออีกเล็กน้อยส่งเข้าเป็นเงินของรัฐ5
การส่งพระเจ้าน้องยาเธอฯ มาที่เชียงใหม่ครั้งนั้น
นอกจากเพื่อจัดระเบียบราชการและดูแลให้เป็นไปตาม
สัญญาราชไมตรีฉบับดังกล่าวแล้ว ยังได้มาท�ำความเข้าใจ
กับเจ้าหลวงถึงความจ�ำเป็นที่ต้องมีรองกงสุลอังกฤษมา
ประจ�ำที่เชียงใหม่ อันเป็นผลสืบเนื่องมาจากสัญญาทาง
ราชไมตรีฉบับดังกล่าว ทั้งนี้เพราะเกรงว่าเจ้าหลวงจะ
ไม่พอใจที่มีรองกงสุลตัวแทนประเทศอังกฤษมาประจ�ำ
เชียงใหม่ โดยอาจคิดไปว่าจะเข้ามายุ่งเกี่ยว ก้าวก่าย

แทรกแซงอ�ำนาจการปกครองของตนเอง
นอกจากนั้นการส่งข้าหลวงขึ้นมาประจ�ำเชียงใหม่
ยังเป็นการคานอ�ำนาจกับฝ่ายอังกฤษที่ส่งรองกงสุลเข้า
มา เพราะทางกรุงเทพฯเป็นกังวลว่าอังกฤษจะใช้อทิ ธิพล
เข้าครอบง�ำเจ้าหลวง ท�ำให้ไทยอาจต้องเสียดินแดนส่วน
นี้ไปอีก ทั้งนี้เนื่องจากพฤติกรรมของอังกฤษจากอดีต
ที่ท�ำกับประเทศแถบนี้ท�ำให้ระแวงได้เช่นนั้น ผนวกกับ
ขณะนั้นมีเหตุการณ์ไม่ชอบมาพากลที่มีข่าวว่า สมเด็จ
พระบรมราชินีนาถวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ได้ทูลขอเจ้า
ดารารัศมี พระราชธิดา เจ้าหลวงอินทวิชยานนท์ ไปเป็น
พระราชธิดาบุญธรรมอีกด้วย6
สัญญาทางราชไมตรีในปี พ.ศ.2426 และพระบรม
ราชโองการในปี พ.ศ.2427 ดังกล่าวข้างต้นมีผลกระทบ
ส�ำคัญประการหนึ่งต่อการค้าไม้สักในล้านนา ที่แต่เดิม
ผู้ได้รับอนุญาตให้ตัดไม้และน�ำไปค้าขายส่วนใหญ่เป็น
ปัจเจกบุคคลชาวพม่า มอญ หรืออังกฤษ แต่สัญญาพระ
ราชไมตรีและพระบรมราชโองการนีไ้ ด้สง่ สัญญาณส�ำคัญ
ให้กับบริษัทค้าไม้ของอังกฤษ ท�ำให้บริษัทเหล่านั้นเกิด
ความมัน่ ใจกับธุรกิจค้าไม้สกั ในสยามมากขึน้ กว่าแต่กอ่ น
ที่มักเจอปัญหาการให้ใบอนุญาตซ�้ำซ้อนของเจ้าหลวง
หัวเมืองล้านนา ซึ่งก่อความยุ่งยากกับผู้รับใบอนุญาต

5 เครือเทียนทอง, วัลลภา, “การปฏิรูปการปกครองลานนาไทย..”
6 1) Bristowe, W S, Louis and the King of Siam (London: Chatto &Windus, 1976).
2) แก้วกิริยา, รมณียฉัตร, ดารารัศมีสายใยรักสองแผ่นดิน (โรงพิม์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553)
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ด้วยความมั่นใจที่มีมากขึ้นกับการท�ำธุรกิจค้าขาย
ไม้สักในสยาม ประกอบกับขณะนั้นมีข่าวการท�ำก�ำไร
จากการค้าไม้สกั ในยุโรปของกับตันเรือชาวเดนมาร์กราย
หนึ่ง ที่บรรทุกไม้สักเต็มล�ำเรือที่ชื่อ ‘ทูลกระหม่อม’ ไป
ขายยังเมืองลิเวอร์พลู ของอังกฤษและสามารถท�ำก�ำไรได้
ถึงเท่าตัว7 ข่าวนี้ได้แพร่กระจายเป็นที่รับรู้ของบริษัทท�ำ
ไม้ทั้งหลายของอังกฤษ ท�ำให้บริษัทเหล่านั้นตื่นตัวและ
เห็นโอกาสที่จะขยายธุรกิจของตนเองให้เติบโตยิ่งขึ้น ใน
ปี พ.ศ.2427 บริษัทบริติชบอร์เนียว จึงแต่งตั้งฝรั่งชาว
อเมริกันและชาวอังกฤษสองคน คือ หมอมาเรียน อัล
ฟองโซ ชีค (Marion AlphonsoCheek) และ มร.หลุยส์
โทมัส เลียวโนเวนส์ (LouisThomas Leonowens) ให้
เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของบริษัทฯ ประจ�ำอยู่ที่
เชียงใหม่และระแหงตามล�ำดับ เพื่อท�ำการค้าไม้ในเขต
หัวเมืองล้านนาของสยาม
นับจากบัดนั้นเป็นต้นมาธุรกิจค้าไม้สักในหัวเมือง
ล้านนาจึงค่อยๆ เติบโตขึ้นและในที่สุดได้ตกไปอยู่ใน
มือของบริษัทฝรั่งแทนคนพม่าหรือมอญ หรือแม้แต่คน
จีน ที่ต้องกลายเป็นเพียงผู้รับเหมาช่วงของบริษัทยักษ์
ใหญ่เหล่านี้ ซึ่งเห็นได้จากข้อมูลที่ระบุว่าระหว่างปี พ.ศ.
2427-2430 มีการให้สัมปทานป่าไม้ไปทั้งสิ้น 32 แปลง
ในอาณาเขตของเมืองเชียงใหม่ ล�ำพูน ล�ำปาง ในจ�ำนวน
นี้ 23 แปลงเป็นของชาวพม่า มอญ และไทใหญ่ 4 แปลง
เป็นของชาวอเมริกัน 2 แปลงเป็นของคนไทย และ 1
แปลงเป็นของชาวจีน มีเพียงสองแปลงเท่านั้นที่เป็นของ
บริษทั อังกฤษ แต่ตอ่ มาในปีพ.ศ.2443 บริษทั ต่างชาติหา้
บริษัทกลับได้ครอบครองสัมปทานป่าไม้สักในล้านนาถึง
ร้อยละ 80 ประกอบด้วยบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า บริติช
บอร์เนียว หลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ และสยามฟอเรสต์
(ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นแองโกลสยาม และแองโกลไทย)
ของอังกฤษ และอิสต์เอเชียติคของเดนมาร์ก8
บริษัทต่างชาติเหล่านี้ โดยเฉพาะบริษัทสัญชาติ
อั งกฤษได้ ผู ก ขาดธุรกิจการท�ำป่าไม้สัก ในล้านนาจน
เกือบสมบูรณ์เป็นเวลายาวนานต่อเนื่องมาอีกกว่า 70
ปี พร้อมกันนั้นก็ได้สร้างสัมพันธภาพตลอดจนเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านวัฒนธรรม ความคิด ความเชื่อ
ระหว่างชนชาวยุโรปโดยเฉพาะชนชาติอังกฤษกับชาว
7
8
9
10

ล้านนา ส่งผลทั้งในเชิงบวกและลบทั้งด้านเศรษฐกิจและ
สังคม ต่อชุมชนแห่งนี้ในระยะเวลาต่อมา

การจัดตั้งกรมป่าไม้ของสยาม
ไม่นานก่อนที่เจ้าหลวงอินทวิชยานนท์ถึงแก่พิราลัย
ในปลายปี พ.ศ.2440 รัฐบาลสยามได้เริ่มปฏิรูปหัวเมือง
ล้านนาอีกครั้งโดยส่งพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค)
เข้าไปเป็นข้าหลวงใหญ่ที่เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2436
เพื่อหาแนวทางจัดระบบราชการหัวเมืองล้านนาเสีย
ใหม่ ทั้งนี้เพราะก่อนหน้านั้นในปี พ.ศ.2434 เจ้าหลวง
อินทวิชยานนท์ (ด้วยความไม่ค่อยพอใจรัฐบาลสยาม
ในเรื่องระบบจัดเก็บภาษี) ได้พยายามลดอิทธิพลของ
รัฐบาลสยาม โดยยกเลิกต�ำแหน่งผู้ช่วยที่เป็นข้าราชการ
สยามในกรมต่างๆ ของเมืองเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่
สมัยที่กรมหมื่นพิชิตปรีชากร เข้ามาเป็นข้าหลวงพิเศษ
เมื่อหกเจ็ดปีก่อน
เมื่ อ พระยาทรงสุ ร เดชขึ้ น มารั บ ต�ำแหน่ ง เผอิ ญ
ประจวบเหมาะกับที่เจ้าหลวงและเจ้านายบุตรหลานไป
ราชการกรุงเทพฯ จึงเปิดโอกาสให้พระยาทรงสุรเดช
เกลีย้ กล่อมเจ้านายทีเ่ หลือด้วยนโยบายทีเ่ รียกว่า “อุบาย
เกี้ ย วลาว” เพื่ อ ให้ เ ห็ น ดี เ ห็ น งามกั บ การมี ต�ำแหน่ ง
ผู้ช่วยกรมต่างๆ ที่เป็นข้าราชการจากกรุงเทพฯ เหมือน
เดิม ซึ่งรวมถึงกรมนาที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่าไม้ด้วย
ดั ง นั้ น ต่ อ มาเมื่ อ รั ฐ บาลสยามมี แ นวคิ ด ในการจั ด การ
ป่าไม้เสียใหม่โดยการแนะน�ำของ มร.เฮอร์เบิร์ด เอ
สเลด (Herbert ASlade) ผู้เชี่ยวชาญการป่าไม้ชาว
อังกฤษจากกรมป่าไม้พม่า จึงสามารถกระท�ำการได้โดย
สะดวกและรวดเร็วด้วยความช่วยเหลือของผูช้ ว่ ยกรมนา
ที่เป็นคนของสยาม9
ส�ำหรั บ มร.สเลดผู ้ นี้ รั ฐ บาลสยามยื ม ตั ว มาจาก
รัฐบาลอินเดียของอังกฤษ เมื่อเขาเดินทางมาถึงสยามก็
เริ่มศึกษางานเกี่ยวกับไม้สักในล้านนาทันที โดยออกเดิน
ทางด้วยเรือจากกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.
2438 เพื่อศึกษาดูงานเกี่ยวกับการท�ำไม้สักในหัวเมือง
ล้านนา ใช้เวลาศึกษาปัญหาและดูงานในท้องที่ต่างๆ
กลางป่าเขาอยู่ร่วมห้าเดือน10 เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ จึง
ได้จัดท�ำรายงานการส�ำรวจสถานการณ์ป่าสักภาคเหนือ

Bristowe W S, Louis and the King of Siam
Patel, M V, “Silver Challenge Cups and a Bronze Frog Drum”
เครือเทียนทอง, วัลลภา, “การปฏิรูปการปกครองลานนาไทย..”
ทองตัน, พรพรรณ, นายเอช. สเลด เจ้ากรมป่าไม้คนแรกของสยาม (สำ�นักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร)
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เสนอต่อสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพเสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยในขณะนั้น โดยชี้ให้เห็นข้อบกพร่อง
ส�ำคัญสองประการ ประการแรก “ป่าไม้ทั้งหมดอยู่ใน
การถื อ ครองของเจ้ า นายท้ อ งถิ่ น แทนที่ จ ะอยู ่ ใ นการ
ควบคุมดูแลของรัฐบาลกลาง” ประการที่สอง “การ
ท�ำไม้ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะนั้นยังไม่ถูกต้องตามหลักการ
คุ้มครองรักษาป่าไม้ให้อ�ำนวยผลอย่างยั่งยืน” พร้อม
กับเสนอแนะวิธีแก้ไขไว้หลายประการมีสาระส�ำคัญคือ
ควรโอนการครอบครองป่าไม้จากเจ้าหลวงและเจ้าญาติ
มาเป็นของรัฐบาลกลางทั้งหมด นอกจากนั้นควรตั้งกรม
ป่าไม้เป็นหน่วยงานเพื่อควบคุมกิจการป่าไม้เป็นการ
เฉพาะ ซึ่งต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่
หัวทรงเห็นชอบกับข้อเสนอและอนุมตั ใิ ห้จดั ตัง้ กรมป่าไม้
อยู่ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย โดยโปรดเกล้าแต่งตั้งให้
มร.สเลดเป็นเจ้ากรมป่าไม้คนแรกเมื่อวันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ.2439 โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่เชียงใหม่ เพื่อสะดวกใน
การควบคุมดูแลป่าไม้สักในล้านนา
พร้อมๆ กันนั้นสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
ได้ทรงมอบหมายให้พระยาศรีสหเทพ ไปเจรจาขอโอน
อ�ำนาจการครอบครองป่าไม้จากเจ้าหลวงและเจ้าญาติ
ในหัวเมืองล้านนาให้มาขึน้ กับรัฐบาลกลาง โดยเริม่ เจรจา
กับเมืองแพร่และน่านก่อน จากนัน้ จึงไปเจรจากับล�ำปาง
ล�ำพูน โดยเก็บเชียงใหม่ไว้สุดท้าย ทั้งนี้ด้วยความช่วย
เหลือของเจ้าดารารัศมี พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 การ
เจรจาประสบผลส�ำเร็จมีผลให้เจ้าหลวงและเจ้าญาติไม่มี
กรรมสิทธิ์ในป่าไม้อีกต่อไป และเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
กับการเสียสิทธิ์รัฐบาลสยามจึงยินยอมจ่ายเงินส่วนแบ่ง
“ค่าตอไม้” ให้ครึ่งหนึ่งของจ�ำนวนเงินที่เก็บได้แต่ละปี
นอกจากเรือ่ งกรรมสิทธิป์ า่ ไม้แล้วในสมัยที่ มร.สเลด
เป็นเจ้ากรมฯ ยังได้แจ้งให้บริษัทที่ท�ำไม้สักอยู่ก่อนหน้า
นั้นน�ำสัญญามาเปลี่ยนใหม่เป็นอายุสัญญาท�ำไม้ 6 ปี
และจัดตั้งด่านป่าไม้ขึ้นที่เมืองมะละแหม่ง เพื่อจัดเก็บ
ภาษีอากรกับไม้สักสยามที่ล่องผ่านแม่น�้ำสาละวิน ส่วน
ในประเทศได้จัดตั้งด่านป่าไม้ขึ้นที่ปากน�้ำโพในปี พ.ศ.
2441 แทนด่านป่าไม้เดิมที่ชัยนาท
ส�ำหรับ มร.สเลด นั้นเป็นคนที่ทุ่มเทกับงานแต่ไม่
สามารถรับได้กบั ระบบบริหารงานในกระทรวงมหาดไทย
ที่เป็นต้นสังกัด ซึ่ง “เขาอ้างว่า” ไม่เข้าใจถึงเรื่องการ

อนุรักษ์ป่าไม้ ไม่เข้าใจว่าควรจะใช้แนวทางอย่างไร
ในการจัดการป่าไม้เพื่อประโยชน์ของการอนุรักษ์ป่า
สนใจเฉพาะเรื่องปลีกย่อยที่ให้เขาต้องรายงานตลอด
เวลา ท�ำให้ รู ้ สึ ก เหมื อ นเป็ น เพี ย งพนั ก งานตั ว เล็ ก ๆ
ไม่มีอิสระในการตัดสินใจใดๆด้วยความน้อยเนื้อต�่ำใจ
มร.เฮอร์เบิร์ด สเลด จึงลาออกจากเจ้ากรมป่าไม้ของ
สยามและกลับไปท�ำงานที่พม่าเมื่อปี พ.ศ.2444 ต่อ
จากนั้นอีกสี่ปีได้เสียชีวิตอย่างกะทันหันด้วยโรคอหิวาต์
ในปี พ.ศ.2448 ก่อนลาออกจากสยามเขาได้เขียนไว้ใน
รายงานประจ�ำปีเชิงข่มขู่กลายๆ (ตามความคุ้นเคยของ
ชาวมหาอ�ำนาจทั้งหลาย) ไว้ว่า11
“หากรัฐบาลสยามยังไม่ให้อิสระแก่กรมป่าไม้ท่ีเขา
และคนอังกฤษดูแลอยู่ ก็น่าห่วงว่าความพยายามปฏิรูป
ประเทศของสยาม ที่หวังว่าจะช่วยไม่ให้ถูกยึดครองจาก
ชาติตะวันตก อาจไม่ส่งผลส�ำเร็จตามที่คาดหวัง”
หลังจากมร.สเลดกลับไปพม่าแล้วรัฐบาลสยามก็ได้
ยืมตัวชาวอังกฤษมาเป็นเจ้ากรมป่าไม้อีกสองคน และใน
ปี พ.ศ.2451 ภายใต้เจ้ากรมป่าไม้ชาวอังกฤษคนที่สามที่
ชื่อ มร.ดับเบิลยู เอฟ ลอยด์ (W F Lloyd) รัฐบาลสยาม
ได้เปลีย่ นแปลงหลักเกณฑ์ในการอนุญาตท�ำไม้สกั อีกครัง้
คือเปลีย่ นจากอายุสญ
ั ญา 6 ปีเป็น 15 ปี ทัง้ นีเ้ พือ่ สะดวก
ในการบริหารจัดการและประหยัดงบประมาณ ตลอดจน
สอดคล้องกับความเป็นจริงในการท�ำป่าไม้ที่ต้องใช้เวลา
ส�ำหรับกานไม้อย่างน้อยสองปีก่อนเริ่มตัดฟัน การแก้ไข
อายุสัญญาครั้งนี้ยังท�ำให้ได้ไม้ที่มีคุณภาพดีขึ้นเพราะ
ได้ขยายรอบตัดฟันออกไปด้วยจาก 12 ปี เป็น 30 ปี12

พัฒนาการการท�ำป่าไม้หลังจัดตั้งกรมป่าไม้
การท�ำไม้ ใ นป่ า เมื อ งเหนื อ เมื่ อ เข้ า สู ่ ยุ ค ที่ ง านทุ ก
อย่างเข้ารูปเข้ารอยแล้วนั้น เริ่มจากช่วงหน้าร้อนในราว
เดือนมีนาคมถึงพฤษภาคม ในช่วงนีน้ ายห้างป่าไม้ฝรัง่ มัก
จะไม่เข้าไปท�ำงานในป่า แต่ท�ำงานในออฟฟิศที่สถานีป่า
ไม้ในเมือง เช่น เชียงใหม่ ล�ำปาง แพร่ งานที่ท�ำเป็นงาน
สบายๆ เพราะเป็นช่วงที่ถือโอกาสพักผ่อนไปด้วยในตัว
เช่น การเช็กสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ การท�ำบัญชี และ
การวางแผนเตรียมการส�ำหรับเข้าป่าท�ำไม้ในช่วงฤดูฝน
ที่ก�ำลังจะมาถึง โดยเวลาที่เหลือในช่วงบ่ายๆ ค�่ำๆ ก็ไป
พักผ่อนในสโมสรที่เป็นส่วนตัวเฉพาะของฝรั่ง ที่สร้างไว้

11 Vandergeest P and Peluso N L, Empires of forestry: Professional Forestry and State Power in Southeast Asia, Part 1,
Environment and History, 12 (2006): 31-64
12 สำ�นักวิจัยและพัฒนาการป่าไม้, องค์ความรู้ไม้สักไทย
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วางท่อนซุงให้เป็นระเบียบ ก่อนปล่อยให้ลอยในล�ำน�้ำตามกันไปทีละท่อน

เกือบทุกแห่งที่มีออฟฟิศของบริษัทท�ำไม้
กิจกรรมในสโมสรหรือคลับเฮาส์มีตั้งแต่การเล่น
กีฬา เช่น เทนนิส สควอช ไพ่บริดจ์ โปโล ฯลฯ หรือ
ส�ำหรับบางคนอาจหลบมุมไปนั่งอ่านหนังสือดีๆ ในห้อง
สมุด มิฉะนั้นก็ร่วมวงในห้องนั่งเล่นที่มักเปิดโล่งรับลม
เพื่อฟังเรื่องเล่าจากผู้อาวุโสและเพื่อนนายห้างฯ ถึงสิ่ง
ที่ผ่านพบในป่าล้านนา ที่น่าตื่นเต้น น่าขบขัน หรือเศร้า
หมอง พร้อมๆ กับปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับวิสกี้ช้ันดีใน
บรรยากาศของชนชาวยุโรป
เมื่อย่างเข้าสู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุนายน ฝรั่งนาย
ห้างป่าไม้จะเข้าป่าเพือ่ ท�ำงานกันอย่างจริงจัง โดยเฉพาะ
การดูแลลากซุงจากเขาสูงหรือหุบเหวและการเตรียมล่อง
ซุงในช่วงฤดูน�้ำหลากที่ก�ำลังใกล้เข้ามา ในช่วงนี้มีการตั้ง
แคมป์คนงานและเตรียมเสบียงกรังอย่างพรั่งพร้อม ช้าง
นับร้อยๆ เชือกของบริษทั ถูกจัดวางให้ท�ำงานในต�ำแหน่ง
ยุทธศาสตร์ต่างๆ ในป่า นายห้างป่าไม้และหัวหน้าคน
เลี้ยงช้างหรือเรียกว่า ‘แก่ช้าง’ ต้องสามารถเลือกช้างให้
เหมาะกับงานที่ท�ำแต่ละประเภท เชือกใดใช้ขนสัมภาระ
เชือกใดลากซุง เชือกใดเอาไว้คอยงัดซุงในแม่น�้ำ ฯลฯ
เพราะช้างแต่ละเชือกมีคุณลักษณะทั้งร่างกายและจิตใจ
แตกต่างกัน
ส�ำหรับการชักลากท่อนซุงที่ถูกตัดทิ้งไว้บนเขาหรือ
หุบเหวมาสู่ที่ราบ ต้องมีการเตรียมเส้นทางลากซุงให้
ดี เพราะหากไม่เรียบพออาจท�ำให้ช้างเกิดแผลพุพอง
ขนาดลูกฟุตบอลบนผิวหนังตามแนวโซ่ ซึ่งเป็นภาระให้
นายห้างป่าไม้ต้องผ่าเอาน�้ำที่คั่งออก (เป็นภารกิจกลิ่น

ไม่สะอาด แถมเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ที่นายห้างฝรั่งทุก
คนจ�ำแม่น) เมื่อช้างน�ำท่อนซุงมาไว้ในบริเวณที่ราบแล้ว
นายห้างป่าไม้ต้องดูแลตีตราท�ำเครื่องหมายไม้ซุงแต่ละ
ท่อน ปกติมีค้อนที่ใช้ท�ำสัญลักษณ์สี่ชนิดคือ ชื่อบริษัท
ปีที่ตีตรา เลขประจ�ำตัวนายห้างป่าไม้ และ คุณภาพ
ท่อนไม้ว่าอยู่ในชั้นที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือเป็นไม้คัด
ทิ้ง เมื่อทุกอย่างด�ำเนินการเสร็จสิ้นก็ใช้ช้างหรือควาย
หลายคู่ลากท่อนซุงไปยังแม่น�้ำล�ำห้วย เพื่อรอการช่วย
เหลือสั่งการของธรรมชาติให้ฝนเทกระหน�่ำจนน�้ำป่า
ไหลบ่าลงมาตามแม่น�้ำล�ำห้วยพาซุงแต่ละท่อนล่องลอย
ไปตามกระแสน�้ำ
นอกจากงานก�ำกับการลอยท่อนซุงที่บริเวณต้นน�้ำ
ของแม่น�้ำสายต่างๆ แล้ว ในช่วงฤดูกาลนี้นายห้างป่าไม้
บางคนอาจแยกไปประจ�ำยังสถานีท�ำแพตามแม่น�้ำสาย
หลักต่างๆ เพื่อดูแลการจัดท�ำแพไม้ซุง สถานีท�ำแพเหล่า
นี้ทุกบริษัทท�ำไม้จะสร้างขึ้น ณ บริเวณริมแม่น�้ำ โดย
ต�ำแหน่งที่สร้างอยู่ตอนใต้ของแก่งหรือน�้ำตกในแม่น�้ำ
สายนั้น สถานีท�ำแพในแม่น�้ำยมอยู่ที่สวรรคโลก หรือ
สุโขทัย ส�ำหรับแม่น�้ำวังและแม่น�้ำปิง สถานีท�ำแพอยู่ที่
ระแหง หรือก�ำแพงเพชร แต่ต่อมาทุกแพจะมารวมเป็น
แพใหญ่ล่องเข้ากรุงเทพฯ ที่ปากน�้ำโพ ณ สถานีท�ำแพ
เหล่านี้ ท่อนซุงที่ลอยมาตามน�้ำแต่ละท่อนจะถูกจับมา
รวมกันเป็นแพโดยช่างต่อแพมืออาชีพ ส�ำหรับขนาด
ของแพที่ต่อจะใหญ่โตหรือเรียวเล็กเป็นไปตามลักษณะ
ของแม่น�้ำ หากเป็นแพในแม่น�้ำปิงมักเป็นแพกว้าง ผูก
อย่างแน่นหนา แข็งแรง รูปร่างคล้ายกระดองเต่าตัว
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การท�ำ“นีปปิ้ง”ของนายห้างป่าไม้ตามล�ำ
น�้ำแม่ปิง (เอื้อเฟื้อภาพจาก Peter and
Stephen Kirrage)

ยาว แต่หากเป็นแพในแม่น�้ำยมจะเรียวเล็กคล้ายตอปี
โดและผูกไม่แน่นเพื่อให้ขยับตัวไปตามการโค้งของร่อง
น�้ำ บนแพจะมีกระท่อมเล็กๆ ไว้เป็นที่พักอาศัยหุงหา
อาหารของคนถ่อแพ
เรื่องหนึ่งที่นายห้างป่าไม้ฝรั่งต้องอาศัยค�ำแนะน�ำ
จากหัวหน้าช่างต่อแพผู้มีประสบการณ์คือช่วงเวลาที่
เหมาะในการปล่อยแพ เพราะหากปล่อยเร็วไปขณะที่
น�้ำในแม่น�้ำยังอยู่ในระดับสูง หรือในขณะที่ยังมีโอกาส
ที่ฝนจะตกกระหน�่ำลงมาเพิ่มปริมาณน�้ำในแม่น�้ำ แพ
ที่ลอยออกไปอาจแตกเพราะน�้ำเชี่ยวจัด หรือมิฉะนั้น
ก็เลื้อยล้นออกไปนอกฝั่งแม่น�้ำ ในทางตรงกันข้ามหาก
รอเวลาให้เนิ่นนานออกไป น�้ำในแม่น�้ำอาจลดระดับลง
ท�ำให้แพลอยไปได้ไม่ถึงจุดหมายปลายทาง ติดค้างอยู่
ตามเนินทรายในแม่น�้ำ และอาจต้องร้องเพลงรอต่อไป
อีกหนึ่งปีกว่าจะส่ง “เต่ายักษ์” หรือ“ตอปิโดยักษ์” ลอย
ต่อไปยังจุดหมายปลายทาง
ในช่ ว งฤดู ห นาวระหว่างเดือนพฤศจิก ายนจนถึง
เดือนกุมภาพันธ์จะเป็นช่วงของการเช็กสต็อกสินค้าใน
โกดังมหึมาของนายห้างป่าไม้ (ซึ่งในที่นี้สินค้าคือ “ท่อน
ซุง”และโกดังคือ“ฝืนป่าบริเวณริมน�้ำ” ยาวหลายร้อย
กิโลเมตร เริ่มจากต้นน�้ำที่ท่อนซุงถูกปล่อยให้ลอยลงมา
จนถึงสถานีท�ำแพ) สาเหตุที่ต้องติดตามท่อนซุงไปตาม
แม่น�้ำก็ด้วยเหตุผลที่ว่า การให้ท่อนซุงลอยตามกระแส
น�้ำในแม่น�้ำโดยล�ำพัง และคาดหวังว่าซุงทุกท่อนจะลอย
ไปจนถึงสถานีท�ำแพไม้ซุงที่อยู่ห่างออกไปหลายร้อย

กิโลเมตรนั้น เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ ย่อม
ต้องมีท่อนซุงจ�ำนวนมากที่ไปไม่ถึง โดยอาจติดค้างตาม
แก่ง ตามเนินทราย หรือตามแอ่งน�้ำขังริมแม่น�้ำที่มีพง
หญ้ารกชัฏปกคลุมสูงท่วมหัว
ดังนั้นจึงเป็นหน้าที่ของนายห้างป่าไม้ที่ต้องติดตาม
ไปตามล�ำน�้ ำ เพื่ อ ค้ น หา ก�ำหนดต�ำแหน่ ง ระบุ ร าย
ละเอียดไม้ซุง และท�ำบัญชีเช็กยอด เทียบกับจ�ำนวน
ท่อนไม้ซุงที่ถูกปล่อยลงมาจากต้นน�้ำในช่วงน�้ำหลากที่
ผ่านมา กระบวนการนี้ฝรั่งเรียกว่า “นีปปิ้ง (Neaping)”
นอกจากท�ำบัญชีเช็กยอดนายห้างป่าไม้ยังต้องจัดการ
ดูแลเรื่องอื่นๆ จิปาถะ เช่น ให้คนงานเข้าไปตัดฟันหญ้า
ที่ปกคลุมท่อนซุงบางท่อนซึ่งติดอยู่บนเนินทรายริมน�้ำ
เพื่อป้องกันไฟไหม้จากสะเก็ดไฟของกองไฟชาวบ้านที่
ก่อขึ้นหุงหาอาหารระหว่างเดินทางผ่านไปมาตามล�ำน�้ำ
รวมถึงอาจต้องส่งช้างเข้าไปงัดหรือดันซุงไม้สักที่ติดอยู่
ตามแก่งในแม่น�้ำเพื่อให้ท่อนซุงเหล่านี้สามารถลอยออก
ไปได้อย่างน้อยก็ในฤดูน�้ำหลากปีถัดไป
อี ก หน้ า ที่ ห นึ่ ง ของนายห้ า งป่ า ไม้ ท่ี ไ ม่ มี ฤ ดู ก าล
ที่ แ น่ น อนคื อ การติ ด ตามก�ำกั บ ดู แ ล“การกานไม้ ”
ส�ำหรับการกานไม้เป็นการสกัดโคนต้นสักสูงจากพื้น
ดินประมาณหนึ่งถึงสามฟุตจนถึงเนื้อไม้ที่เป็นส่วนส่ง
อาหารเลี้ยงล�ำต้น ทั้งนี้เพื่อให้ต้นสักยืนต้นตายและทิ้ง
ไว้ประมาณสองปีก่อนโค่น โดยการกานไม้จะท�ำราว
ร้อยละ 85 ของต้นสักในป่าสัมปทาน ส่วนที่เหลือจะ
ทิ้งไว้ขยายพันธุ์
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รถไฟขนซุงไม้สักจากป่าแม่ลี้
มาปล่อยลงน�้ำบริเวณบ้านท่าหลุก
(เอื้อเฟื้อภาพจาก
Oliver Backhouse)

ต่อมาตั้งแต่สมัยเจ้าแก้วนวรัฐการท�ำไม้ในป่าล้าน
นาได้น�ำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้มากขึ้น เริ่มจากบริษัท
สยามฟอเรสต์ได้น�ำรถไฟเล็กมาใช้ที่ป่าแม่จุนเพื่อขนไม้
ซุงมาล่องในแม่น�้ำยมที่อ�ำเภอปงตั้งแต่ พ.ศ.2457 ทั้งนี้
เพราะแม่น�้ำจุนใช้ล่องซุงไม่ได้เพราะไหลลงน�้ำแม่น�้ำอิง
ก่อนลงสูแ่ ม่นำ�้ โขง ต่อมาภายหลังบริษทั บริตชิ บอร์เนียว
ได้น�ำรถไฟมาใช้ที่ป่าลุ่มน�้ำแม่ฝางเพื่อขนซุงไปลงแม่น�้ำ
ปิง เพราะน�้ำแม่ฝางไหลลงน�้ำแม่กกก่อนออกสู่แม่โขง
เช่นกัน จากนั้นบริษัทอิสต์เอเชียติคได้น�ำรถไฟมาใช้
ขนซุงจากป่าแดง-ช่อแฮมาลงแม่น�้ำยม สุดท้ายบริษัท
บอมเบย์เบอร์ม่าได้น�ำรถไฟเล็กมาใช้ที่ป่าลุ่มน�้ำเสริม
และลุ่มน�้ำลี้เพื่อขนท่อนซุงไปลอยยังแม่น�้ำวังและแม่
น�้ำปิงตามล�ำดับ ทั้งนี้เพราะแม่น�้ำเสริมและแม่น�้ำลี้ตื้น
เขินเนื่องจากตลิ่งถูกแซะโดยท่อนซุงมาเป็นเวลาหลาย
ปีท�ำให้ร่องน�้ำขยายกว้างขึ้นมาก13 นอกจากรถไฟแล้ว
ยังมีการน�ำรถบรรทุกมาใช้ขนท่อนซุงโดยเฉพาะในพื้นที่
ราบมากขึ้น
ในช่ ว งสงครามโลกครั้ ง ที่ ส องเนื่ อ งจากไทยเป็ น
พันธมิตรกับญี่ปุ่น ประเทศอังกฤษจึงกลายเป็นศัตรู
ทางการไทยได้ ยึ ด คื น สั ม ปทานป่ า ไม้ ร วมถึ ง ทรั พ ย์
สินอื่นๆ ของบริษัทท�ำไม้อังกฤษมาเป็นของรัฐบาลไทย
โดยรวมกิจการของบริษัทเหล่านั้นมาด�ำเนินการเองภาย
ใต้ชื่อ “บริษัทไม้ไทย” แต่เมื่อสิ้นสุดสงครามในปลายปี
พ.ศ.2488 รัฐบาลไทยต้องคืนทรัพย์สินและสัมปทานที่

ยึดไประหว่างสงครามให้แก่บริษัทอังกฤษทั้งหมด พร้อม
ชดใช้ค่าเสียหายระหว่างสงครามให้ด้วย (รวมถึงค่าใช้
จ่ายส่วนตัวของนายห้างฝรั่งที่เกิดขึ้นระหว่างสงคราม)
บริษัทป่าไม้อังกฤษจึงกลับเข้ามาท�ำธุรกิจเช่นเดิม แต่
อี ก ประมาณสิ บปี ห ลั ง จากนั้ น สั มปทานป่ า ไม้ ที่ ใ ห้ กั บ
บริษัทต่างชาติสิ้นสุดลงและรัฐบาลไทยไม่ต่อสัญญา จึง
เป็นอันว่าบทบาทของบริษัทต่างชาติต่อการท�ำธุรกิจป่า
ไม้ในล้านนาได้ยุติลงประมาณช่วงปีพ.ศ. 2497-2499

บทสรุป
การค้าไม้สักยุคล่าอาณานิคม ก่อให้เกิดการล�ำเลียง
ท่อนซุงจากป่าล้านนาไปยังกรุงเทพฯ นับแสนท่อนต่อปี
เป็นระยะเวลาต่อเนื่องหลายสิบปี ท�ำให้ไม้สักกลายเป็น
สินค้าส่งออกที่น�ำเงินเข้าประเทศเป็นอันดับต้นๆ เทียบ
เคียงกับข้าวและดีบุกแต่แน่นอนว่ามีได้ย่อมต้องมีเสีย
ผลเสียจากการค้าไม้สักในสมัยนั้นมีไม่น้อย โดยเฉพาะ
ผลกระทบในด้านสภาวะแวดล้อมของป่าเขาในพื้นที่ ที่
เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้นานาพันธุ์ ด้วยสัตว์ป่าหา
ยากหลากหลายชนิด และยังรวมถึงผลกระทบที่มีต่อวิถี
ชีวิตและการท�ำมาหากินของคนในพื้นถิ่นที่อาศัยผืนป่า
มาช้านาน ท�ำให้พวกเขาต้องสูญเสียความอุดมสมบูรณ์
เหล่านั้นไป สิ่งเหล่านี้คงยากที่จะค�ำนวณออกมาเป็น
ตัวเลข เพื่อเปรียบเทียบว่า“ได้มากกว่าเสีย หรือ เสีย
มากกว่าได้”

13 1) Bourke-Borrowes, D R S, Technical and scientific supplement to the record: The Teak Industry of Siam
(The ministry of commerce and communications, Bangkok, Siam, 1927)
2) Macfie, D F (Edited by Wood R W and Hudson E R B), Chiang Mai Record 1884-1919. (Payap University Archives, 1987).
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ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือนพักอาศัยใน
ล้านนาภายหลังการรับอิทธิพลตะวันตก
เรื่อง : รัฏฐา ฤทธิศร 1

จากรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมที่ เ ห็ น ในปั จ จุ บั น นั้ น
เราสามารถเข้ า ใจได้ อ ย่ า งชั ด เจนว่ า มี ลั ก ษณะของ
สถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก ทั้งอาคารสาธารณะที่
ห้างสรรพสินค้าขนาดใหญ่ จนถึงอาคารพักอาศัยจัดสรร
โครงการต่างๆ ที่ผุดขึ้นมาอย่างมากมายตามการพัฒนา
เมืองสมัยใหม่อาคารเหล่านี้มีลักษณะทางกายภาพแตก
ต่างออกไปอย่างมากกับรูปแบบทางสถาปัตยกรรมตาม
สถานที่ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมต่างๆ โดยบทความนี้
จะพยายามสร้างภาพสะท้อนให้เกิดความเข้าใจการ
เปลี่ ย นแปลงของรู ป แบบอาคารประเภทพั ก อาศั ย
จากรู ป แบบวั ฒ นธรรมดั้ ง เดิ ม ของภู มิ ภ าคตอนเหนื อ

ของประเทศไทยที่เคลื่อนเข้าสู่พลวัต และกระแสการ
เปลี่ยนแปลงของโลก ซึ่งผู้เขียนหวังว่าช่วยให้เกิดความ
เข้าใจสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ดีขึ้น
วัฒนธรรมพื้นฐานดั้งเดิมของพื้นที่ทางภาคเหนือใน
อดีตที่เป็นแบบแผนของวัฒนธรรมล้านนา แสดงความ
สัมพันธ์โดยตรงกับสภาพทางภูมิศาสตร์ที่เป็นที่ราบลุ่ม
ระหว่างหุบเขาสูง และมีภูมิอากาศในช่วงฤดูหนาวมี
อากาศค่อนข้างเย็น ก่อรูปให้เกิดวัฒนธรรม การด�ำเนิน
ชี วิ ต บนพื้ น ฐานความเชื่ อ ท้ อ งถิ่ น ที่ เ กี่ ย วกั บ วิ ญ ญาณ
บรรพบุรุษ และธรรมชาติ ที่ผสมผสานเข้ากับความ
เชื่อในพระพุทธศาสนา เกิดเป็นภาพที่ปรากฎในงาน

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รัฏฐา ฤทธิศร คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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รูปที่ 1 ภาพมุมสูงย่านการค้าริมแม่น�้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น�้ำวัง จังหวัดล�ำปาง
(ที่มา : บุญเสริม ศาตราภัย และ อนันต์ กิตติวรากูล อ้างใน แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครล�ำปาง หน้า 6)

สถาปัตยกรรมอย่างชัดเจนทั้งในอาคารพักอาศัย และ
อาคารทางศาสนาที่สะท้อนออกมาในรูปแบบอาคารที่
มีขนาดพอเหมาะกับสัดส่วนและพื้นที่ทางกิจกรรมของ
ขนาดประชากร และไม่เป็นแบบแผนที่แสดงความยิ่ง
ใหญ่ โอ่อ่า เช่นในวัฒนธรรมอื่นๆ ไม่ว่าจะในอาคารพัก
อาศัย หรืออาคารทางศาสนา
ผลจากพลวัตทางวัฒนธรรมของโลกทีไ่ ม่เคยหยุดนิง่
ทุกสิ่งมีความเปลี่ยนแปลง รูปแบบสถาปัตยกรรมก็เป็น
เช่นเดียวกันอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกที่เข้ามามี
ผลต่อพื้นที่วัฒนธรรมล้านนากระแสต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น
มอญ พม่า จีน ส่งผลต่อการพัฒนาปรับเปลี่ยนลักษณะ
ทางสถาปัตยกรรมมากบ้างน้อยบ้าง โดยในที่นี้จะกล่าว
ถึงอิทธิพลที่ส่งผลอย่างมากในปัจจุบันคือ อิทธิพลจาก
ชาติตะวันตก
การเคลือ่ นตัวเข้ามาของวัฒนธรรมตะวันตกในพืน้ ที่
ทางภาคเหนือเกิดจากการเชื่อมเครือข่ายเส้นทางการ
ค้าทางบกระหว่างเมืองท่าทางทะเลของพม่า (เมืองมะ
ละแหม่ง) เข้ามาทางเมืองแม่สอด เข้าสู่พื้นที่ภาคเหนือ
ของประเทศไทยเพื่อขนถ่ายสินค้าไปสู่พื้นที่ประเทศ
จีนทางตอนใต้ เส้นทางนี้เป็นการเดินทางเพื่อท�ำการ
ค้าขายระหว่างกันมาตั้งแต่สมัยโบราณที่เอื้อประโยชน์
ให้อาณาจักรล้านนาเป็นตัวกลางทางการค้าที่ส�ำคัญ
จนกลายเป็นฐานอ�ำนาจทางเศรษฐกิจและการขยาย
อาณาจักรล้านนา จนกระทั่งเข้าสู่ยุคความสัมพันธ์แบบ
เมืองประเทศราชของกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐานเป็น
บันทึกการเดินทางของพ่อค้าชาวอังกฤษที่เข้ามาตั้งแต่
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 ด้วยการเดินทางข้ามมาจาก

ประเทศพม่าเข้าสู่พื้นที่อาณาจักรล้านนาไปสู่ประเทศ
จีนตอนใต้ได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการค้าด้วยระบบ
การสัมปทานป่าไม้โดยเฉพาะ “ไม้สัก” กับเจ้าผู้ครอง
นครต่างๆของเมืองในภาคเหนือ ที่ส่งผลต่อความเฟื่อง
ฟูทางเศรษฐกิจจนกระทัง่ มีบนั ทึกถึงความไม่เพียงพอต่อ
ปริมาณเงินตราท้องถิ่นในพื้นที่ ระยะต่อมากลุ่มอิทธิพล
ตะวันตกทีเ่ ป็นหมอสอนศาสนาชาวอเมริกนั (มิชชันนารี)
ที่ด�ำเนินกิจการทางคริสต์ศาสนาในกรุงเทพฯ เริ่มเดิน
ทางขึ้นมาปฏิบัตภิ ารกิจในเชียงใหม่ราวต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 25 และขยายพื้นที่ต่อไปในเขตจังหวัด ล�ำพูน ล�ำปาง
และพื้ น ที่ อื่ น ๆในภาคเหนื อ เป็ น ล�ำดั บ ชาวตะวั น ตก
ทั้ ง สองกลุ ่ ม นี้ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ใช้ พื้ น ที่ ริ ม น�้ ำ ไม่ ไ กล
จากตัวเมืองมากนักเพื่อใช้เป็นพื้นที่ขนถ่ายท่อนไม้ที่
ขนส่งด้วยล�ำน�้ำจากพื้นที่ป่าในเทือกเขาสูงเพื่อมาชัก
ลากขึ้นฝั่ง และน�ำไปแปรรูปเพื่อใช้งานต่างๆ รวมถึง
พื้นที่เพื่อการพักอาศัยของกลุ่มหมอสอนศาสนาคนงาน
จึ ง ได้ พั ฒ นาต่ อ มาเป็ น ชุ ม ชนและได้ ก ่ อ สร้ า งโบสถ์
เพื่ อ ใช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทางศาสนา โดยนิ ย มตั้ ง ชื่ อ
เป็นคริสตจักรที่ 1 ต่อด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้ง พื้นที่ชุมชน
เพื่ออยู่อาศัยของชาวตะวันตกนี้มักตั้งอยู่ในพื้นที่บริเวณ
ริมฝั่งแม่น�้ำด้านตรงข้ามกับเมือง และอยู่ส่วนปลาย
น�้ ำ ลงไปซึ่ ง พบเป็ น ลั ก ษณะเดี ย วกั น ในกลุ ่ ม จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ล�ำพูน และล�ำปาง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐาน
ทางกายภาพของเมืองแม่น�้ำที่เป็นการเชื่อมโยงสู่กลุ่ม
วัฒนธรรมในภูมิภาคทางตอนล่างไปยังจังหวัดตากได้
เช่นเดียวกัน
การเข้ามาสูพ่ นื้ ทีภ่ าคเหนือของกลุม่ วัฒนธรรมต่างๆ
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รูปที่ 2 รูปแบบสถาปัตยกรรมของคุ้มหลวง และ เรือนกาแล
(ที่มา : หอจดหมายเหตุแห่งชาติ อ้างใน แผนที่มรดกทางวัฒนธรรมนครล�ำปาง หน้า 60,
Siam Society Kamthieng house : an Introduction p.6)

ส่งผลต่อการเปลี่ยนทัศนคติทางสังคม การด�ำเนินชีวิต
และสถาปัตยกรรมของผูค้ นไปอย่างมาก เพราะว่าเป็นสิง่
แปลกใหม่จากการรับรู้ตามพื้นฐานทางสังคม วัฒนธรรม
ของผู ้ ค นดั้ ง เดิ ม ที่ ด�ำเนิน ชีวิต แบบสังคมเกษตรกรรม
ความมั่งคั่งของชนชั้นปกครอง และการยกระดับความ
รู้ผ่านการศึกษาแบบตะวันตกในโรงเรียนของกลุ่มชนชั้น
กลางค่อยๆ เปลี่ยนแปลงวิถีการด�ำเนินชีวิตของผู้คนที่
อาศัยอยู่ในเขตเมือง ความเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
ระลอกต่อมาคือการเข้าถึงของระบบการขนส่งทางราง
ช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ที่น�ำความเปลี่ยนแปลง
เข้ า มาอย่ า งรวดเร็ ว ปรั บ รู ป โฉมวิ ถี ชี วิ ต ดั้ ง เดิ ม สู ่ วิ ถี
ชีวิตสังคมเมืองแบบตะวันตกเช่นในปัจจุบัน สิ่งที่เกิด
ขึ้ น นี้ ส ะท้ อ นออกมาในการเปลี่ ย นแปลงรู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมจากเดิมทีม่ พี นื้ ฐานของความเข้าใจเชิงช่าง
พื้นฐานและความรู้ท้องถิ่น สู่การตอบรับกับสถานการณ์
ในกรุงเทพสมัยรัชกาลที่ 4 เริ่มมีการจ้างชาวต่างชาติมา
สอนภาษาอังกฤษในราชส�ำนัก จนกระทั่งอิทธิพลตะวัน
ตกเต็มรูปแบบในสมัยรัชกาลที่ 5 พระมหากษัตริย์ไทย
พระองค์แรกที่เสด็จประพาสยุโรป ส่งผลให้มีการว่า
จ้างชาวตะวันตกที่มีทั้งช่างโยธา สถาปนิก วิศวกร สู่
การเปลี่ยนแปลงสถาปัตยกรรมหน่วยงานราชการใน
ราชส�ำนักให้มีแบบอย่างสถาปัตยกรรมตะวันตกเป็น
อย่ า งมาก ซึ่ ง ในพื้ น ที่ ภ าคเหนื อ การพั ฒ นารู ป แบบ
การใช้ ชี วิ ต อย่ า งตะวั น ตกจะเกิ ด ขึ้ น ในกลุ ่ ม เจ้ า นาย
ที่มีประสบการณ์เดินทางไปยังกรุงเทพฯ จนกระทั่งเข้า
สู่ช่วงเวลาที่มีชาวตะวันตกเดินทางเข้ามาในพื้นที่ และ
สร้างบ้านพักในแบบอย่างที่ตอบสนองตามวิถีชีวิตของ

ตนเอง ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนจากการเลือกใช้อุปกรณ์
เครื่องใช้ไม้สอยต่างๆ สู่การประยุกต์ปรับแบบอย่าง
ของงานสถาปัตยกรรมของกลุ่มชนชั้นสูง และผู้มีฐานะ
ต่อมาซึ่งจะอธิบายลักษณะของการเปลี่ยนแปลงทาง
สถาปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่าวได้ดังนี้

รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม
ในที่นี้ขอเริ่มท�ำความเข้าใจพื้นฐานของชื่อเรียกทาง
สถาปัตยกรรมที่จะมีการใช้ในการศึกษา ได้แก่ “เรือน”
เป็นการเรียกลักษณะของอาคารประเภทบ้านพักอาศัย
ของบุคคลโดยทั่วไปในวัฒนธรรมไทย ซึ่งเรือนพักอาศัย
ที่มีขนาดใหญ่ในภาคเหนือนั้นมักจะเป็นของชนชั้นเจ้า
นายระดับสูงทีม่ กั เรียกกันเป็นภาษาท้องถิน่ ว่า “คุม้ เจ้า”
สอดคล้องกับ วัง หรือ พระที่นั่ง ของวัฒนธรรมทาง
ภาคกลาง ซึ่งมักเรียกเฉพาะอาคารของเจ้าผู้ครองนคร
ว่า “คุ้มหลวง” มักจะเป็นอาคารขนาดใหญ่สร้างด้วย
ไม้ และมีการประดับตกแต่งองค์ประกอบสถาปัตยกรรม
ค่อนข้างมากโดยเฉพาะส่วนหน้าจั่วเพื่อแสดงออกถึง
สัญลักษณ์ทางฐานะของอาคารอย่างเด่นชัดส่วนเรือน
พักของผูท้ มี่ ฐี านะเรียกว่า “เรือนกาแล” เป็นเรือนไม้จริง
ขนาดใหญ่ ลักษณะเป็นเรือนแฝด ตกแต่งองค์ประกอบ
สถาปั ต ยกรรมพอสมควร เน้ น รู ป แบบการใช้ พื้ น ที่
กึ่งภายในอาคาร เช่น ชานแดด ชานร่ม และเติ๋น ที่มี
การปิดล้อมด้วยผนังไม่ครบทั้งสี่ด้านเป็นส่วนใหญ่ และ
จะมีส่วนตัวเรือนเท่านั้นที่เป็นห้องปิดและตอบสนอง
พื้ น ที่ ส ่ ว นตั ว ทางจิ ต วิ ญ ญาณ โดยเรื อ นรู ป แบบพื้ น
ถิ่นเหล่านี้ไม่นิยมมีเครื่องเรือนในแบบอย่างตะวันตก
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รูปที่ 3 รูปแบบสถาปัตยกรรมของคุ้มเจ้าบุรีรัตน์ แก้วมุงเมือง จ.เชียงใหม่ และ บ้านพานิชพัฒน์ จ.ล�ำปาง

เนื่ อ งจากวั ฒ นธรรมล้ า นนานิ ย มใช้ พื้ น ที่ ใช้ ส อยเพื่ อ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ บนพื้นเรือน

หลังส่วนในอาคาร
การเชื่ อ มต่ อ พื้ น ที่ จากโถงกึ่ ง ภายนอกรวมชาน
ระบียง เข้ากับโถงในอาคารและห้องพื้นที่ใช้สอยต่างๆ
อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง
มักเป็นประตูบานเฟี้ยมที่สามารถเปิดโล่งเชื่อมพื้นที่หา
ระหว่างพ.ศ.2450-2480
กันได้ บ้างเป็นประตูบานเปิดคู่ 2 ชุดบนผืนผนัง แสดง
นับเป็นช่วงเวลาที่อิทธิพลจากภายนอกแสดงความ คุณลักษณะของพื้นที่ปรับใช้อเนกประสงค์ได้ คล้าย
หลากหลายทางรูปแบบอาคารพักอาศัยทีแ่ ตกต่างไปจาก “เติ๋น” ของเรือนพื้นถิ่น มีลักษณะบานเป็นกรอบลูกฟัก
อาคารพื้นถิ่นแบบดั้งเดิม บนย่านพักอาศัยของชุมชน กรุทึบหรือเกล็ด หรือผสมกัน ไม่มีธรณีประตู ส่วนการ
การค้าชาวจีนที่สร้างอาคารวางตามยาวสร้างติดพื้น มี เชื่อมต่อพื้นที่ของห้องใช้งานต่างๆเข้าหากันจะใช้เป็น
พื้นฐานเป็นก่ออิฐฉาบปูนมีไม้เป็นส่วนประกอบ และ บานประตูเปิดคู่ 1 ชุดต่อ 1 ด้านของผืนผนังห้อง
รูปแบบการใช้งานจะแยกพื้นที่ออกจากกันอย่าง
ย่านพักอาศัยของชุมชนชาวตะวันตกที่สร้างอาคารเต็ม
สองชั้นวางตามขวาง ใช้วัสดุทั้งการก่ออิฐ และไม้ ที่ เป็นสัดส่วนที่ให้พื้นที่ใช้สอยทั่วไปกึ่งสาธารณะอยู่ส่วน
ท�ำให้เกิดการเปรียบเทียบรูปแบบอาคาร และวิถีการ หน้า มีโถงพักผ่อน รับแขก และส่วนในเป็นพื้นที่พัก
อยู่อาศัยแบบชาวจีนและแบบพื้นถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มของ ผ่อนส่วนตัว ด้านหลังเป็นชานเชื่อมพื้นที่ส่วนบริการทั้ง
การน�ำเอารูปแบบเข้ามาประยุกต์กับอาคารพักอาศัย ครัว ท�ำอาหาร และพื้นที่รับประทานอาหารแบบไม่เป็น
ของตนเอง โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง อิ ท ธิ พ ลของวั ส ดุ ก าร ทางการ หากเป็นอาคารสองชั้นเต็มมักจะไม่เน้นการ
ก่อสร้างส�ำเร็จรูปทีส่ ามารถจัดหาได้งา่ ยกว่ากระบวนการ ใช้สอยพื้นที่ส่วนล่างมากนัก ซึ่งค่อนไปในการแบ่งแยก
ผลิตแบบเดิมจึงส่งผลโดยตรงต่อวิธีการก่อสร้าง และจัด ชนชั้นเพราะโดยมากเป็นอาคารของเจ้านาย
ระเบียบรูปร่างอาคาร
ลั ก ษณะการใช้ ง านในรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมมี ลักษณะทางรูปแบบสถาปัตยกรรม
ลักษณะเด่น ส่วนด้านหน้าเป็นมุขจั่วยื่นจากหลังชุด
1. รูปแบบส่วนอาคาร
หลังคาหลัก ที่มักจะวางขวางจากทางด้านหน้า โดย
จากการศึกษาพบว่ามีการใช้สัดส่วนอาคารชั้นล่าง
ใช้พื้นที่ส่วนหน้า ให้เป็นโถงหลักที่มีบันไดทางขึ้นนอก ไม่สูงมากคล้ายกับการใช้ระดับความสูงแบบใต้ถุน เน้น
อาคารสู่ชั้นสอง เสมือนเพื่อท�ำหน้าที่เชื่อมต่อพื้นที่จาก การเข้าสู่อาคารด้วยมุขหน้าที่มีบันไดขึ้นสู่ชั้นสองเข้าสู่
นอกอาคารสู่โถงมีหลังคาแล้วจึงเข้าสู่ภายในตัวบ้านที่ พื้นที่ภายในอาคารที่มีลักษณะสัดส่วนที่สูง มีช่องระบาย
คลุมด้วยหลังคาชุดหลัก ซึ่งโดยมากมักเป็นอาคารที่ยก อากาศติดฝ้าเพดาน คลุมพื้นที่ส่วนใช้สอยหลักทั้งหมด
ใต้ถุน ส่วนอาคารสองชั้นเต็มจะมีบันไดสู่ช้ันสองด้าน ด้วยหลังคา ลักษณะอาคารหลักวางตามขวาง เน้นเส้น
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รูปที่ 4 รูปแบบบ้านหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ จ.ล�ำปาง คุ้มเจ้าประพันธ์พงศ์ เจ้าอินเหลา จ.เชียงใหม่ และ บ้านเทพมณี จ.ล�ำพูน

ตัง้ แสดงส่วนโครงสร้างรับนำ�้ หนัก และเส้นนอนแนวยาว
สลับช่องหน้าต่างส่วนผนัง และแนวกระเบื้องมุงหลังคา
ซึง่ ขอกล่าวเฉพาะสามจังหวัดคือ จังหวัดเชียงใหม่ ล�ำพูน
และล�ำปาง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัมพันธ์กันทางวัฒนธรรมดัง
ต่อไปนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยการที่เป็นเมืองศูนย์กลางทาง
ภาคเหนือจึงส่งผลให้มีความหลากหลายทั้งวัสดุ วิธีการ
อาคารมีขนาดที่ค่อนข้างใหญ่ใช้พื้นที่อาคารเต็มสองชั้น
ไม่มีใต้ถุน วัสดุที่ใช้มีทั้งอาคารก่ออิฐฉาบปูนผสมเครื่อง
ไม้ และอาคารที่เป็นเครื่องไม้ล้วน พบมีการยกใต้ถุน
เตีย้ ๆ ทีไ่ ม่สามารถเข้าไปใช้งานได้ บ้างก่ออิฐปิด เปิดบาง
ส่วนเป็นช่องลมขนาดเล็กเพื่อใช้ระบายอากาศ รูปแบบ
ทางสถาปัตยกรรมแสดงอิทธิพลตะวันตกหลากหลายรูป
แบบผสมผสานกันไม่มีการใช้อย่างเป็นแบบแผน
จั ง หวั ด ล�ำพู น มี รู ป แบบอาคารที่ ใช้ ส องชั้ น เต็ ม
เฉพาะอาคารขนาดใหญ่ของชนชั้นเจ้านาย แต่อาคาร
ทั่ ว ไปจะเป็ น ใต้ ถุ น โล่ ง เสาก่ อ อิ ฐ ฉาบปู น อาคารมี
ลักษณะแบบแผนหลังคาที่นิยมทรงจั่ว ประดับส่วนยอด
ด้วยแท่งไม้สลักที่เรียกว่า “สะระไน” อาคาร รูปแบบจะ
เป็นหลังคาทรงจั่วผสมปั้นหยา ลักษณะอาคารจะคลุม
พื้นที่ทรงผืนผ้า รูปแบบผังอาคารมีความหลากหลาย
จังหวัดล�ำปาง นิยมเว้นใต้ถุน หลังคาปั้นหยา ยื่น
มุขส่วนหน้าเป็นทางเข้า มีโถงกลางโล่งจากหน้าไปหลัง
โครงสร้างหลังคาแยกไปจากโครงสร้างส่วนล่างใช้น�้ำ
หนักหลังคากดทับให้แข็งแรง พบลักษณะการใช้ราย
ละเอี ย ดส่ ว นจั่ ว มุ ข หน้ า เป็ น จั่ ว ปลายตั ด ส่ ว นมุ ข หน้ า
ผังอาคารรูปผืนผ้ายาวไปด้านหลัง ไม่พบลักษณะของ
อาคารชนชั้นเจ้านายในรูปแบบสถาปัตยกรรมกลุ่มนี้
2. รูปแบบส่วนหลังคา
มีรูปแบบการใช้หลังคาที่หลากหลายขึ้นจาก
ยุ ค ก่ อ นหน้ า เนื่ อ งจากระบบการวางอาคารที่ มี แ บบ

อย่างทางผังที่หลากหลายขึ้น ซึ่งหลังคาในรูปทรงเดิมจะ
ตอบสนองเพียงผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งสามารถอธิบาย
ลักษณะของการใช้รูปแบบหลังคาได้ดังนี้
หลังคาทรงจั่ว (Gable Roof)
หมายถึงหลังคาลาดสองด้านบรรจบตรงกลางของ
อกไก่ รูปจากด้านหน้าเป็นหน้าจั่ว (หน้าบัน) เป็นแผ่น
ไม้เรียงปิดรูปสามเหลี่ยม รูปด้านข้างเป็นผืนหลังคา
สี่เหลี่ยม พบว่ามีการท�ำหลังคาเล็กใต้หน้าจั่วที่เรียกว่า
ชายคาปีกนก แต่จะไม่ยื่นพ้นแนวชายคาด้านข้าง ส่วน
ยอดหน้าจั่วบ้างพบการลาดผืนหลังคารูปสามเหลี่ยม
เล็กๆ มาด้านหน้าปรับรูปหน้าจั่วเป็นสี่เหลี่ยมคางหมู
พบในจังหวัดล�ำปาง
หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof)
เป็นรูปแบบหลังคาที่เป็นผืนหลังคาลาดเข้าหาส่วน
กลางทั้งสี่ด้าน(ไม่มีหน้าจั่ว) โดยส่วนแคบเป็นผืนหลังคา
รูปสามเหลี่ยม ส่วนด้านยาวเป็นผืนหลังคารูปสี่เหลี่ยม
คางหมู มี ลั ก ษณะเป็ น ผื น หลั ง คาที่ ค ลุ ม พื้ น ที่ อ าคาร
ทั้งหมด ไม่แสดงลักษณะหน้าหลังชัดเจนสามารถวาง
ไปตามผังอาคารได้
รูปทรงหลังคาจั่วผสมปั้นหยา (Gable-Hip /
Hip-Gable Roof) เป็ น แบบผสมระหว่ า งรู ป แบบ
หลังคาสองทรงโดยมีหลังคาจั่วอยู่ด้านบน ผืนหลังคา
สามารถลาดเอียงได้ 2 ระดับ รูปหลังคาจากด้านหน้า
จะมีหน้าจั่วสามเหลี่ยมส่วนบนส่วนล่างเป็นผืนหลังคา
ลาดยาวมาด้ า นหน้ า ส่ ว นมุ ม จั่ ว มี แ นวตะเฆ่ สั น ยื่ น มา
รับ รูปด้านข้างเป็นผืนหลังคาสี่เหลี่ยมผืนผ้าของผืนชุด
หน้าจั่วเชื่อมกับผืนหลังคารูปสี่เหลี่ยมคางหมูของผืน
หลังคาปั้นหยา
หลังคาทรงแกรมเบรล (Gambrel Roof) เป็นรูป
แบบหลังคาจากสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มาจากราก
ศัพท์ภาษาฝรั่งเศส มีลักษณะพื้นฐานจากหลังคาทรงจั่ว
ลาดต�่ำ แต่มีการปรับองศาของผืนหลังคาส่วนล่างให้มี
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รูปที่ 5 รูปแบบหลังคาจั่ว หลังคาปั้นหยา หลังคาจั่วผสมปั้นหยา และหลังคาแกรมเบรล

ความลาดชันมากเหมือนลงมาคลุมพื้นที่ส่วนผนังอาคาร
ส่งผลให้พื้นที่ภายในมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมคางหมูสอบ
เข้า ผืนผนังด้านจัว่ จะสอบเป็นสององศาลาดเอียง (คล้าย
เส้นรอบรูปปลายดินสอไม้) เป็นรูปแบบหลังคาที่นิยมใน
การสร้างอาคารปศุสัตว์ในอเมริกา
จากข้อมูลทางสถาปัตยกรรมที่กล่าวมาแสดงออก
ถึงลักษณะของสถาปัตยกรรมในภูมิภาคทางเหนือของ
ประเทศไทยยุคแรกเริ่มของการรับอิทธิพลทางสังคม
วัฒนธรรม ที่ส่งผลโดยตรงกับสถาปัตยกรรมจากพื้นที่
ภายนอก ไม่ว่าจะเป็นศูนย์กลางทางการปกครองจาก
กรุงเทพฯ หรือ อิทธิพลจากชาวจีนที่เข้ามาบุกเบิกการ
ค้าขาย และทีเ่ ด่นชัดอย่างมากคือชาวตะวันตก เนือ่ งจาก
พื้นที่ทางเหนือนั้นนับว่ามีความยากล�ำบากต่อการเดิน
ทางจึงมีการปรับเปลีย่ นทางสังคม วัฒนธรรมช้ากว่าทาง
ตอนล่างซึ่งติดกับทะเล รวมถึงพื้นฐานความเชื่อ สังคม
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลกับทัศนคติอยู่มาก
จุดเปลี่ยนแปลงที่ส�ำคัญคือการสร้างการสัญจรเข้าถึง
โดยรถไฟ ซึ่งส่งผลต่อการเปลี่ยนรูปแบบไปได้รวดเร็วยิ่ง
ขึ้น ในที่นี้จึงขอกล่าวโดยสรุปถึงรูปแบบสถาปัตยกรรม
เพื่อจ�ำแนกคุณลักษณะของรูปแบบสถาปัตยกรรมของ
อาคารพักอาศัยขนาดใหญ่ในช่วงเวลาที่ท�ำการศึกษา
เพื่อความสะดวกในการท�ำความเข้าใจ คือ
รูปแบบสถาปัตยกรรมของอาคารที่เกิดขึ้นเมื่อรับ
อิทธิพลตะวันตก
สถาปัตยกรรมพื้นถิ่น เป็นรูปแบบที่เกิดขึ้นเป็น
ลักษณะเฉพาะในพืน้ ที่ มีความสัมพันธ์กบั สภาพแวดล้อม
ทั้งในด้านการเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีที่เรียบง่าย และ
การปรับรูปแบบสถาปัตยกรรมให้เหมาะสมกับสภาพ
ภู มิ ป ระเทศและภู มิ อ ากาศ ตอบรั บ กั บ ระบบสั ง คม
วัฒนธรรม แสดงอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกน้อย
เนื่องจากมีความสัมพันธ์กับบริบททางวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของคนอยู่มากโดยส่งผลต่อการปรับเปลี่ยนขนาดของ

พื้นที่อาคารที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองเครื่องมือเครื่องใช้
แบบตะวันตกที่เพิ่มเติมเข้ามา แต่ขนาดอาคารก็จะไม่
ใหญ่มากสัมพันธ์กับรูปแบบการใช้กรอบขอบเขตที่ว่าง
ที่มีขนาดเล็กอยู่เช่นเดิม
สถาปั ต ยกรรมแบบพื้ น ถิ่ น ประยุ ก ต์ คื อ มี โ ครง
ร่างของลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นเดิมอยู่
มาก เช่น การยกใต้ถุนสูง มีการเชื่อมพื้นที่ด้วยชานโล่ง
การจั ด แบ่ ง พื้ น ที่ ใช้ ส อยให้ ต ่ า งระดั บ กั น แต่ มี ก าร
ผสมผสานรู ป ทรงหลั ง คาสมั ย ใหม่ ค ลุ ม พื้ น ที่ เ ป็ น การ
แสดงออกถึ ง การรั บ อิ ท ธิ พ ลตะวั น ตกเข้ า มาใช้ ใ นเชิ ง
รู ป ลั ก ษณ์ และรู ป ร่ า งบางส่ ว น โดยยั ง คงลั ก ษณะ
พื้ น ฐานของอาคารแบบพื้ น ถิ่ น ดั้ ง เดิ ม เป็ น หลั ก ส่ ว น
หนึ่งน่าจะเกิดจากการปรับเปลี่ยนลักษณะการใช้วัสดุ
ส�ำเร็จรูปที่ส่งผลให้แบบแผนการก่อสร้างรูปแบบเดิม
ต้องปรับเปลี่ยนตาม
สถาปัตยกรรมแบบผสมผสานอิทธิพลตะวันตก คือ
มีโครงร่างเป็นแบบตะวันตกด้วยลักษณะค่อนข้างปิด
ล้อมพื้นที่ใช้งานจัดวางหลากหลายรูปแบบ นิยมคลุม
พื้นที่อาคารด้วยหลังคาทรงปั้นหยา โดยมีองค์ประกอบ
พื้นถิ่นบางอย่างเหลืออยู่ เช่นการใช้ชานโล่งบ้าง และ
มักจะให้มีบันไดอยู่นอกอาคารโดยมากในยุคแรกมักจะ
เกิดในงานสถาปัตยกรรมของกลุ่มคนชั้นสูงที่มีฐานะ
เนื่ อ งจากการใช้ รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมในแนวทางนี้
ต้องตอบสนองโดยตรงกับอุปกรณ์ เครื่องเรือนภายใน
ที่ต้องการพื้นที่ใช้สอยภายในเฉพาะ และขนาดสัดส่วน
ห้องที่จะกว้างขวางกว่าเดิม
สถาปัตยกรรมแบบอย่างตะวันตก คือมีลกั ษณะการ
จัดรูปทรงอาคาร และหลังคาที่เชื่อมโยงกับแบบอย่าง
สถาปัตยกรรมตะวันตกที่เน้นการปิดล้อมพื้นที่ แบ่งห้อง
ใช้สอย มีบันไดทางขึ้นอยู่ภายในอาคาร ทรงหลังคานิยม
ให้เป็นชุดเดียวคลุมพื้นที่อาคารทั้งหมดโดยแสดงแบบ
อย่างสถาปัตยกรรมพืน้ ถิน่ เพียงเล็กน้อย หรืออาจไม่มเี ลย
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รูปที่ 6 สถาปัตยกรรมอิทธิพลนีโอคลาสสิก อิทธิพลแบบวิกตอเรียน และอิทธิพลแบบอาณานิคม

ทั้ ง นี้ อิ ท ธิ พ ลสถาปั ต ยกรรมแบบอย่ า งตะวั น ตก
ที่ พั ฒ นาการมายาวนาน และหลากหลายรู ป แบบ
สามารถขยายความถึงรูปแบบสถาปัตยกรรมดั้งเดิมที่
เป็นแบบอย่างให้น�ำมาประยุต์ใช้ สะท้อนรสนิยมทาง
สถาปัตยกรรมในช่วงเวลาคาบเกี่ยวกัน ดังนี้

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลในภาค
เหนือ
แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic Architecture)
เป็ น รู ป แบบสถาปั ต ยกรรมก่ อ นเข้ า สู ่ ยุ ค สมั ย ใหม่
(Modern Architecture) ด้วยการน�ำเอาแบบอย่าง
สถาปัตยกรรมยุคคลาสสิก (Classical Architecture)
มาจัดระเบียบอาคารทีส่ ร้างราวคริสต์ศตวรรษที่ 18 ด้วย
การจัดระเบียบอาคารที่มีรูปด้านเชิงสมมาตร จัดองค์
ประกอบแบบซ�้ำๆกัน มีองค์ประกอบหลังคาทรงจั่ว กับ
เสาระเบียง จากแบบย่อยที่เรียกว่า (Greek Revival)
แบบวิกตอเรียน (Victorian Architecture) เป็นรูป
แบบสถาปัตยกรรมในอังกฤษสมัยพระนางเจ้าวิกตอเรีย
(1837-1901) ระหว่ า งคริสต์ศัก ราชที่ 1850-1920
สถาปัตยกรรมที่เป็นอาคารพักอาศัยที่เป็นเครื่องไม้ ลาย
ฉลุ แบบผสมผสานอิทธิพลหลากหลายวัฒนธรรม จาก
การแผ่ขยายพื้นที่ของสหราชอาณาจักร(United Kingdom) บ้างเรียกรวมๆ ว่า แบบผสมผสาน (Eclecticism)
แบบโคโลเนียล (Colonial Architecture) เป็น
รูปแบบสถาปัตยกรรมที่ชาวยุโรปไปสร้างขึ้นในเขตพื้นที่
อาณานิคมของตนเอง มักจะแสดงออกในความเรียบง่าย
กว่าด้วยการวางอาคาร และหลังคาตามขวาง รูปแบบ
เรียบง่าย ซ�้ำแบบอย่างประตู หน้าต่าง ประยุกต์ให้เรียบ
ง่ายลงกว่าแบบวิกตอเรียน นิยมสร้างในพืน้ ทีค่ รอบครอง
ของชาติยุโรป เช่นใน อเมริกา อินเดีย เป็นต้น
จนกระทั่งการเข้ามาถึงของระบบขนส่งแบบรางที่
ร่นระยะเวลาของการเดินทางจากกรุงเทพฯ สู่เมืองทาง

ภาคเหนือที่รวดเร็วและสามารถขนส่งสิ่งของได้ปริมาณ
มาก วัสดุในการก่อสร้างใหม่กับรูปแบบสถาปัตยกรรม
ใหม่จึงเดินทางเข้ามามีอิทธิพลไม่ต่างจากในกรุงเทพ
และได้ลดบทบาทเส้นทางการค้าทางบกเส้นทางเดิมลง
ไปอย่างมาก การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้เป็นกระบวนการ
เด่นชัดที่ราชส�ำนักกรุงเทพฯ พยายามเข้ามามีบทบาท
กั บ หั ว เมื อ งทางเหนื อ อย่ า งจริ ง จั ง โดยรู ป แบบทาง
สถาปัตยกรรมที่เข้ามามีบทบาทในระยะนี้คือรูปแบบ
งานสถาปัตยกรรมแบบโมเดิร์น (Modern Architecture) ที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานวัสดุที่เกิดจากการผสมผสาน
คอนกรีตกับเหล็ก โดยวัสดุไม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบ
ของประตู หน้าต่าง ซึ่งของได้เปรียบของสถาปัตยกรรม
ใหม่นี้เป็นเรื่องของความรวดเร็วในการก่อสร้าง และรูป
ทรงที่แปลกตาไปจากพื้นฐานวัฒนธรรมการอยู่อาศัย
แบบเดิ ม โดยเน้ น รู ป ทรงที่ เรี ย บง่ า ยบนพื้ น ฐานของ
รูปทรงเรขาคณิตและไม่เน้นองค์ประกอบตกแต่งใดๆ
ซึ่งนับว่าเป็นแบบอย่างที่เป็นที่นิยมทั่วพื้นที่บนโลกใน
ขณะนั้ น การจั ด สรรพื้ น ที่ ใช้ ส อยภายในถู ก แบ่ ง เป็ น
ห้องปิดแยกลักษณะการใช้งานออกจากกันอย่างเด็ด
ขาด แสดงความแบ่งแยกงานสถาปัตยกรรมกับสภาพ
แวดล้อมด้วยเครื่องอ�ำนวยความสะดวกภายในมากมาย
ไม่ต่างกับในปัจจุบัน
จากที่ ก ล่ า วมานั้ น จะเห็ น ว่ า การแสดงออกถึ ง รู ป
แบบการเปลี่ ย นแปลงทางสถาปั ต ยกรรมที่ มี อิ ท ธิ พ ล
ตะวั น ตกที่ ไ ม่ ไ ด้ ส ่ ง ผลเพี ย งแต่ เ ป็ น เพี ย งเปลื อ กนอก
แต่ เชื่ อ มโยงไปถึ ง การจั ด ระเบี ย บพื้ น ที่ ใช้ ส อย วั ส ดุ
ระบบโครงสร้าง บนแบบแผนที่มีความแตกต่างออก
ไปจากลั ก ษณะรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น ดั้ ง เดิ ม
อย่างเห็นได้ชัดโดยเฉพาะรูปแบบงานสถาปัตยกรรม
ที่ เราพบเห็ น ในปั จ จุ บั น ที่ เริ่ ม กลั บ มาให้ ค วามส�ำคั ญ
กับลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมในท้องที่มากขึ้นตาม
กระแสนิ ย มของโลกสถาปั ต ยกรรมยุ ค โพสต์ โ มเดิ ร ์ น
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(Post-Modern Architecture) เกิดเป็นแนวทางการ
สื่อสารรูปแบบงานสถาปัตยกรรมที่เน้นการประยุกต์
ผสมผสานระหว่างงานสถาปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก
และสถาปัตยกรรมในพื้นถิ่นออกเป็นหลากหลายรูป
แบบ และแนวทาง ซึ่งเราต้องยอมรับได้ว่ากระแสการ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วบนโลกในยุคปัจจุบันการปรับตัว
ให้เท่าทันความเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นสิ่งส�ำคัญ แต่การ
คงคุณลักษณะเฉพาะทางวัฒนธรรมของตนเองไว้บน
กระแสดังกล่าวนั้น เสมือนเป็นท่อนซุงที่ขวางกระแส
น�้ำที่เชี่ยวกราก หน้าที่ที่ส�ำคัญของบทความนี้จึงต้องการ
แสดงให้เห็นกระบวนการเปลี่ยนแปลงที่คนยุคปัจจุบัน
ยังมาเห็นกระบวนการเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรม แต่คน
รุ่นใหม่นั้นล้วนเกิดขึ้นมาบนโลกแห่งการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็วการซึมซับวัฒนธรรมเดิมเสมือนเป็นเรือ่ งล้า
สมัย เนิบช้า และจะค่อยๆลดบทบาทในสังคมไป หน้าที่
ของผู้ที่ยังอยู่ในกระแสการเปลี่ยนแปลงคือการเผยให้
เห็นกระบวนการดังกล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และ
ตระหนักถึงกระบวนการเคลื่อนตัวต่างๆ ที่จะไม่ท�ำให้
พืน้ ฐานวัฒนธรรมเดิมนัน้ เลือนหายไป ซึง่ บทความนีห้ วัง
ว่าจะช่วยให้ผู้ได้อ่านตระหนักถึงคุณค่าของวัฒนธรรมที่
อยู่ในกระแสของการเปลี่ยนแปลงนี้ได้อย่างเท่าทันมาก
ขึ้นไม่มากก็น้อย
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บ้านฮ่อม :

ชุมชนโบราณในย่านเศรษฐกิจการค้า
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

1.วัดในชุมชน
บ้ า นฮ่ อ มเป็ น ชุ ม ชนที่ มี วั ด ในชุ ม ชนมากกว่ า
ทุ ก ชุ ม ชนในเชี ย งใหม่ มี 5 วั ด คื อ (1) วั ด พั น ตอง
(2) วัดลอยเคราะห์ (3) วัดช่างฆ้อง (4) วัดมหาวัน
(5) วัดบุพพาราม

1.1 วัดพันตอง
จากการสืบค้นของอาจารย์ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.24532538)พบว่าวัดพันตองมีชอื่ เดิมทีเ่ วียงเชียงแสนเรียกเป็น
ภาษาพูดว่า “วัดพันต๋อง” ครัน้ มาอยูบ่ า้ นฮ่อมเชียงใหม่ก็
น�ำชื่อวัดมาด้วยโดยเรียกวัดที่มีอยู่เดิมคือ “วัดพระงาม”
ระยะแรกเรียกว่า “วัดพระงามพันตอง” ภายหลังจึง
เหลือเป็นชื่อวัดพันตอง
มรดกในวัดพันตองที่ไม่เป็นลายลักษณ์ซึ่งอาจารย์
ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.2453-2538) พบในวิหารวัดพันตอง
มี 9 ประการคือ (1) พระงาม (2) สวรรค์ (3) สวรรค์
ชั้นดุสิต (4) อายตนะสิบสอง (5) สวรรค์ชั้นดาวดึงส์
(6) ท้องฟ้าทั้งสี่ (7) ดวงแก้วทั้งเก้า (8) ติรัตนัตยังคะ
หรือแก้วสามดวง (9) ดวงแก้วและดอกบัว 36 ดอก
ล้วนเป็นปริศนาธรรมที่ลึกล�้ำ (ถิ่น รัติกนก พ.ศ.24532538). ปริศนาทางธรรม. เรื่องดีแห่งพระวิหารวัดพัน
ตองพิมพ์แจกเป็นธรรมทานในงานประเพณีทอดกฐิน
จีวร ณ วัดพันตอง บ้านฮ่อม จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 15
ตุลาคม 2535 )
มรดกชิ้นส�ำคัญที่เป็นลายลักษณ์ของวัดพระงาม
คื อ ต�ำนานพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม่ จ.ศ.1216 ซึ่ ง ต่ อ มา
ศ.สรั ส วดี อ๋ อ งสกุ ล ไปค้ น พบที่ ห อสมุ ด แห่ ง ชาติ เ มื่ อ
ประมาณ พ.ศ.2533 จึงส�ำเนาในรูปไมโครฟิล์ม มอบ
ให้ ค ณะอนุ ก รรมการตรวจสอบและช�ำระต�ำนานพื้ น
เมืองเชียงใหม่ได้ใช้เป็นหลักในการตรวจสอบและช�ำระ

เป็น ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี
(ดู ค�ำปรารภในต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับเชียงใหม่
700 ปี 2538 )
วัดพันตองได้ด�ำรงความเป็นวัดที่ร่มรื่นและวัดที่มี
พระสงฆ์ที่เชี่ยวชาญหลักธรรมสืบมาโดยเฉพาะในสมัย
พระโพธิรงั ษี (บุญศรี ชัยบาล) (พ.ศ.2461-2545) เป็นเจ้า
อาวาสวัดพันตองและรองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่โดย
มีคณะศรัทธาวัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนบ้านฮ่อมที่สืบสาย
บรรพบุรุษจากเชียงแสนและมีฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
ร่วมรักษาวัดพันตองอย่างเข้มแข็ง แม้ส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่
ในพื้นที่บ้านฮ่อมต่างก็เดินทางมาร่วมท�ำบุญและร่วม
กิจกรรมของวัดเป็นประจ�ำ

1.2 วัดลอยเคราะห์
วัดลอยเคราะห์ เดิมชื่อ “วัดร้อยข้อ” (ล้านนา
อ่านว่าวัดฮ้อยข้อ) ซึ่งตามประวัติวัดอ้างว่าสร้างตั้งแต่
สมัยพญากือนากษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์มังราย
(ดู.วัดส�ำคัญของนครเชียงใหม่เล่ม 3. เชียงใหม่ : ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฎเชียงใหม่, 2536 หน้า 1-2) แต่จากร่อง
รอยทางสถาปัตยกรรมที่ปรากฎ เช่น วิหารประมาณ
อายุ ไ ด้ ว ่ า ร่ ว มสมั ย กั บ การเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานของคน
เชี ย งแสนที่ พ ระเจ้ า กาวิ ล ะน�ำมาจากเมื อ งเชี ย งแสน
เมื่อประมาณ พ.ศ.2347 ระยะแรกเรียกว่า “วัดร้อย
ข้อ” นิกายเชียงแสนขึ้นกับหมวดอุโบสถวัดพันตาเกิ๋น
(วัดชัยศรีภูมิ) เหมือนวัดที่อยู่ข้างเคียง ต่อมาเรียกว่า
“วัดลอยเคราะห์” (ดู สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนสงฆ์ใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน ที่ระลึกงานพระราชทาน
เพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข สิริวิชโยศรีวิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้า 110 )

1 รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล กรรมการบริหารหลักสูตรล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ช่อฟ้าและป้านลม วิหารวัดพันตอง

วิหารวัดพันตอง

พระประธานในวิหารวัดลอยเคราะห์
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เหตุผลที่เรียกว่าวัดร้อยข้อนอกจากการสันนิษฐาน
ว่าคงน�ำชื่อวัดเดิมที่เชียงแสนมาเรียกใหม่แล้ว คนเก่า
แก่ในชุมชนบ้านฮ่อมคือขุนพัศดุภารภักดี (ค�ำฟู จันทร
ปัญญา:พ.ศ.2418-2490) เคยเล่าให้พระเณรที่วัดลอย
เคราะห์ เ มื่ อ พ.ศ.2490ว่ า เพราะมี ต ้ น อ้ อ ยขึ้ น อยู ่ ใ น
บริเวณวัดเป็นอ้อยด�ำ ล�ำต้นเล็ก เหมือนต้นอ้อ มีล�ำต้น
เป็นปล้องข้อตั้งแต่รากถึงปลายมีข้อปล้อง 100 ข้อทุกๆ
ต้นจึงเรียกชื่อวัดว่า “วัดร้อยข้อ” (ดู บันทึกความทรงจ�ำ
ของศิษย์เก่าวัดลอยเคราะห์ พ.ศ.2486-2499)
จากบั น ทึ ก ของผู ้ เ คยบวชเรี ย นที่ วั ด ลอยเคราะห์
เมือ่ พ.ศ.2486-2499 ท�ำให้เห็นสภาพของวัดร้อยข้อหรือ
วัดลอยเคราะห์ในอดีตดังนี้
........................................
กาลก่อนนั้น เคยเห็น ต้นไม้งาม
เรียงไปตาม รอบวัด จ�ำรัสดี
หน้ากุฏิ หลังเก่า เจ้าอาวาส
งามพิลาส มีวงกลม สวนดอกสี
มีเสาธง ไตรรงค์ งดงามดี
ดอกไม้มี ชูช่อเหลืองแดงงาม
หน้าศาลาเก่า ไปทางเหนือ ไม่เหนือนัก
งามน่ารัก ต้นล�ำไย ใหญ่สองสาม
พันธุ์กะโหลก เนื้อดี มีรสนาม
ชมพูงาม ผลโต โอฬารดี
มุมก�ำแพง มีต้นไผ่ ไม้ซางเล่ม
สองกอเต็ม ปกคุม ร่มเย็นเหน้า
เมื่อมีงาน ตัดมา ท�ำปะร�ำพา
สร้างศาลา โรงพิธี ที่ท�ำบุญ
วันตกธาตุ (ด้านทิศตะวันตก) เจดีย์ มีมะพร้าว
ยืนต้นยาว ไปทางใต้ ไม้ขนุน
มีพุ่มป่า ต้นกล้วย มะม่วงคุน
ส้มโอพูล ละมุด ผลดกดี
หลังวิหาร มีหอไตร ไว้พระธรรม
เป็นโรงต�่ำ ชดชิต ประดิษฐ์ศรี
เราได้บวช-เณร รวดฉลอง ตู้พระคัมภีร์
แต่เมื่อ ปี 2491 ส�ำเร็จงาม
โอ้กุฏิ หลังเก่า เราเคยอยู่
ได้เป็นครู สั่งสอน เด็กวัดหนา
สองทุ่มตรง ให้ไหว้พระ แผ่เมตตา

อุโบสถวัดช่างฆ้อง

เป็นเวลา หลายปี เลิศดีงาม
หลังกฏิเก่า ทิศวันตก จะบอกให้
มีต้นไม้ มะขามอยู่สองสาม
แผ่กิ่งก้าน ร่มรื่น ทุกโมงยาม
แสนงดงาม สดใส ดวงใจบาน
ข้างก�ำแพง ทิศใต้ ของกุฏิ
มีโรงที่ ครัวไฟ ไว้ต้มหุง
เมื่อมีงาน ท�ำบุญ ไว้แต่งปรุง
ช่วยผดุง ปรุงอาหาร ท�ำทานดี
(ดู บั น ทึ ก ความจ�ำในอดี ต ของศิ ษ ย์ เ ก่ า วั ด ลอย
เคราะห์ พ.ศ.2486-2499)

1.3. วัดช่างฆ้องหรือวัดช่างค้อง
จากประวั ติ วั ด ระบุ ว ่ า เป็ น วั ด ที่ ส ร้ า งตั้ ง แต่ ส มั ย
ราชวงศ์มังรายเดิมชื่อวัดศรีพูนโต (ดู วัดส�ำคัญของนคร
เชียงใหม่เล่ม 2 เชียงใหม่:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียง
ใหม่ฯ 2535หน้า 19-20) แต่จากร่องรอยสถาปัตยกรรม
ก็ พ บว่ า ร่ ว มสมั ย กั บ การเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานของชาว
เชียงแสนเมื่อ พ.ศ.2347
มีการบูรณะครั้งใหญ่สมัยพระเจ้ามโหตรประเทศ
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เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 5 (พ.ศ.2390-2397) เมื่อ พ.ศ.
2391
ครั้น พ.ศ.2440 สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้า
หลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2413-2440) มีการส�ำรวจ
วัดในเชียงใหม่ วัดช่างฆ้องหรือวัดช่างค้องเป็นนิกาย
น่ า นขึ้ น กั บ หมวดอุ โ บสถวั ด พั น ตาเกิ น (คื อ วั ด ชั ย ศรี
ภูมิ)เหมือนกับวัดบัวเงินจ็อกป็อก (คือวัดพวกช้าง) เจ้า
อาวาสขณะนั้นคงมาจากเมืองน่าน (ดู สมโชติ อ๋องสกุล
ชุมชนสงฆ์ในเชียงใหม่:ประวัตศิ าสตร์ชมุ ชน ทีร่ ะลึกงาน
พระราชทานเพลิงศพพระครูสวุ รรณปริยตั โิ กวิท (ทองสุข
สิริวิชโย-ศรีวิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้า 110 )
ในปี พ.ศ.2446 (จ.ศ.1265) สมั ย เจ้ า อิ น ท
วโรรสสุริยวงศ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (พ.ศ.24442452) จีนบุญยืนและภริยาชื่อนางบัวค�ำ ศรัทธาวัดจาก
บ้านฮ่อมได้ท�ำบุญถวายปัจจัยสร้างหอไตร เป็นทรงตึก
สองชั้น มีลายประดับลวยลายจีนและมีจิตรกรรมฝาผนัง
เป็นภาพเขียนสีด้วยเทคนิคสีฝุ่นบริเวณผนังระเบียงชั้น
สอง เรื่องเกี่ยวกับปัญญาสชาดก เรื่อง เจ้าสุวัตรกับนาง
บัวค�ำ (ดู งานสถาปัตยกรรมล้านนา หอไตร วัดช่างฆ้อง
ใน คุ้มกลางเวียง จุลสารของศูนย์สถาปัตยกรรมล้านนา
ฉบับที่ 2 เมษายน 2558-มิ.ย.2558 ขอบคุณคุณวิภาดา
ศุภรัฐปรีชา เจ้าหน้าที่ประจ�ำศูนย์ฯผู้มอบจุลสารฉบับนี้
ได้รับเมื่อ 14 ธ.ค.2558)
ต่อมามีคนในบ้านฮ่อมได้เป็นเจ้าอาวาสวัดช่างฆ้อง
เช่นสมัยพระครูสวุ รรณสารพิศษิ ฐ์ (พระครูสนิท อภิวฑั ฒ
โน) ความสัมพันธ์ของวัดช้างฆ้องกับบ้านฮ่อมจึงแนบ
แน่น โดยเฉพาะกับวัดลอยเคราะห์ซึ่งอยู่ใกล้กัน
ในสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีบันทึกความ
สัมพันธ์ของวัดช่างฆ้องกับวัดลอยเคราะห์ เป็นร้อย
กรองดังนี้
วัดช่างฆ้อง วัดลอยเคราะห์ เมื่อก่อตั้ง
รั้ว ฮ่อ ตั้งชาวเงี้ยว เคี้ยวหมากหลาย
แบ่งกันขุด เอาดิน และหินทราย
มาสร้างยาย เรียงเป็นวัด ถัดเรียงกัน
มีการสร้าง ปั้นรูปพระ แข่งกันหนา
ลงรักทา ปิดทอง รองแข่งขัน
ให้แล้วเสร็จ สามเดือน ไม่เคลื่อนวัน
ใครเสร็จพลัน มีรางวัล มอบกันงาม
วัดช่างฆ้อง แล้วเสร็จ ส�ำเร็จหมาย

คนมากหลาย โห่ร้อง ถ้องเสียงหลาม
เพราะปั้นพระ ท�ำเสร็จก่อนทันโมงยาม
จึงให้นาม พระเจ้าทันใจ ไหว้บูชา
ส่วนวัดลอยเคราะห์ ไม่ยอมเดาะ จ�ำนนแพ้
โต้กล่าวแก้ ช้าเป็นคุณ จ�ำรุณหนา
แต่งองค์พระให้สวยงาม ตระการตา
เสกคาถา สวดมนต์ขลัง พลังใจ
สร้ า งวิ ห าร หลั ง น้ อ ยๆ ข้ า งเจดี ย ์ ธ าตุ (วั ด ลอย
เคราะห์)
แล้วก็ราธฯ นิมนต์พระ สถิตใส
เอาเข้าไว้ ในวิหาร เบิกบานใจ
ได้กราบไหว้ บูชา ทั่วหน้าเอย
(ดู บั น ทึ ก ความจ�ำในอดี ต ของศิ ษ ย์ เ ก่ า วั ด ลอย
เคราะห์ พ.ศ.2486-2499)
อาณาบริเวณของวัดช่างฆ้องมีพื้นที่ประมาณ 18 ไร่
3 งาน 30 ตารางวา รูปยาวตามแนวก�ำแพงชั้นนอก ต่อ
มามีการตัดถนนลอยเคราะห์ผ่านท�ำให้อุโบสถและเจดีย์
วัดช่างฆ้องอยู่คนละฟากถนนกับตัววัดและวิหารช่วง
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปีใน พ.ศ.2539 ได้มีการรื้ออาคาร
พาณิชย์ที่บังมุมมองอุโบสถและเจดีย์ท�ำให้ปัจจุบันเห็น
โบราณสถานทั้งสองอย่างชัดเจนเกิดมุมมองของเมืองที่
สวยงามอีกแห่งหนึ่ง
ปัจจุบันศรัทธาวัดช่างฆ้องและวัดลอยเคราะห์ส่วน
ใหญ่เป็นคนในชุมชนสองพี่น้อง (ตั้งเมื่อ พ.ศ.2533) ซึ่ง
ชุมชนนี้มีประมาณ 90 ครัวเรือน (พ.ศ.2545) ส่วนใหญ่
ตั้งบ้านในบริเวณถนนลอยเคราะห์ซอย 2 ซอย 3 ซอย
4 และด้านทิศตะวันออกของวัดลอยเคราะห์

1.4. วัดมหาวัน
วัดมหาวัน ตั้งอยู่บนเส้นทางผ่านจากประตูเชียง
เรือก (ต่อมาเรียกประตูท่าแพชั้นใน) ไปประตูท่าแพชั้น
นอก ท�ำเลที่ตั้งวัดมหาวันจึงเป็นท�ำเลส�ำคัญ ประวัติวัด
จึงเชื่อว่าสร้างตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายและหากวัดนี้
เป็นวัดเดียวกับ “วัดมหาวนาราม”ทีร่ ะบุในหลักฐานร่วม
สมัย วัดนีก้ จ็ ะเป็นวัดทีพ่ ระรัตนปัญญาเถระมาพ�ำนักเมือ่
ครั้งรจนาคัมภีร์วชิรสารัตถสังคหะเมื่อ พ.ศ.2078 สมัย
พญาเกศเชษฐราชเป็นกษัตริย์ (พ.ศ.2068-2081) หลัง
จากรจนาชินกาลมาลีปกรณ์หรือชินกาลมาลินี (เมื่อ
พ.ศ.2060)
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วัดมหาวัน

อย่างไรก็ดีในใบลานวัดศรีเกิดระบุว่า พ.ศ.2345
ครูบาเจ้าวัดมหาวันได้ไปร่วมประชุมที่วัดเชียงมั่นและ
ในจดหมายเหตุช่วง พ.ศ.2271-2379 มีการกล่าวถึงงาน
ปอยหลวงที่วัดมหาวันเมื่อเดือน 4 เป็ง พ.ศ.2377 พร้อม
กับงานปอยหลวงวัดหอธัมม์ (ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่งใน
วัดเจดีย์หลวง) และวัดพนมดี แสดงให้เห็นถึงการด�ำรง
อยูข่ องวัดมหาวัน อย่างน้อยตัง้ แต่ยคุ พระเจ้ากาวิละและ
น้องๆ ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่สืบมา
ในเอกสารร่วมสมัย พ.ศ.2440 วัดมหาวันนิกาย
เชี ย งแสนอยู ่ ใ นหมวดอุ โ บสถวั ด พั น ตาเกิ น (คื อ วั ด
ชัยศรีภูมิ) เช่นเดียวกับวัดพันตอง วัดร้อยข้อ (วัดลอย
เคราะห์) วัดช่างลาน (ดู สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนสงฆ์ใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน ที่ระลึกงานพระราชทาน
เพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข สิริวิชโย-ศรี
วิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้า 108-109 )
ศรัทธาวัดส่วนใหญ่จึงเป็นคนในบ้านฮ่อมซึ่งมีคน
หลากหลายทั้งที่เป็นคนเชียงแสนเดิม คนเมือง มอญ
ม่าน เงี้ยว (ไทใหญ่) ต่องสู้ (PA-O) และชาวจีน ฯลฯ
เท่าทีพ่ บชือ่ ศรัทธาวัดซึง่ ปรากฎในวิหารวัดมหาวัน ได้แก่
จองหม่องส่วยปิ๊ด หม่องฟู แม่เจ้าเขียว (มารดาของเจ้า

แก้วนวรัฐ) จีนธิ (ต้นสกุลชวชาติ) สะลอปกะโป่ ขุน
อุปการ (แดง ลิลิต) เจ้าน้อยชมภู ขุนโชติสุขรัตน์ ฯลฯ
ศรัทธาวัดดังกล่าว แต่ละคนได้เป็นผู้บริจาคทรัพย์
หลักในการสร้างถาวรวัตถุต่างๆ เช่น จองหม่องส่วย
ปิ๊ด หรือพ่อเลี้ยงหม่องปิ๊ด ชาวพม่าที่มาท�ำงานธุรกิจ
ป่าไม้กับบริษัทบอร์เนียวและ บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่า
ได้สัมปทานรับช่วงชักลากไม้สักป่าไม้ออบหลวง อ�ำเภอ
แม่ แจ่ ม ป่ า ไม้ อ�ำเภอปาย ป่ า ไม้ อ อนเหนื อ อ�ำเภอ
สันก�ำแพง ต่อมาหม่องส่วยปิ๊ดแต่งงานกับนางค�ำหอม
ธิ ด านายตุ ้ ย -แม่ ป ั ๋ น ชาวบ้ า นฮ่ อ มศรั ท ธาวั ด มหาวั น
หม่องส่วยปิ๊ดจึงได้เป็นศรัทธาวัดมหาวันด้วยและเป็น
ผู้บริจาคทรัพย์สร้างพระประธาน วิหารหลวง วิหาร
พระเจ้าตนหลวง (วิหารป๊กเต๊ก: ป๊กเต๊กเป็นภาษาพม่า
แปลว่าตึกน้อยหรือตึกเล็ก) ตลอดจนบูรณะก�ำแพงวัด
สร้างซุ้มประดับและ รูปปั้นตามแบบศิลปพม่า เมื่อ พ.ศ.
2410 ส�ำหรับพระประธานในวิหารเป็นศิลปะพม่าเช่น
กันสังเกตได้จากขอบจีวรเป็นริ้วซึ่งปัจจุบันถูกแต่งสีจน
มองไม่ค่อยเห็นแล้ว
วัดมหาวันได้รับการบูรณะสืบต่อมาอีกหลายครั้ง
เช่นใน พ.ศ.2526 สมัยนายชัยยา พูนศิริวงศ์เป็นผู้ว่า
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(ปัจจุบันประดิษฐานในพระวิหาร)และได้โปรดให้ฉลอง
พระไตรปิฎกฉบับลงทองขมุศิลปะแบบล้านนา และ
โปรดให้ ส ร้ า งหอมณเฑี ย รธรรมด้ ว ยไม้ สั ก โปรดให้
ประดิษฐานพระบรมธาตุที่พระเจดีย์และ นิมนต์พระ
มหาสังฆราชปุสสเทวะเป็นเจ้าอาวาส
ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย
(1) พระอุโบสถ ขนาดเล็ก มีหินทรายแดงเป็นเขต
พัทธสีมา พื้นที่กว้าง 5 เมตรยาว 20 เมตร ภายในพระ
อุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปสิงห์หนึ่งศิลปะเชียงแสน
และพระพุทธรูปปูนปั้นก่อด้วยอิฐอีก 2 องค์
(2) วิหารหลังใหญ่ ศิลปกรรมล้านนา ประดับด้วย
ลายปูนปั้นแบบพม่า เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธมหา
ปฏิมากร หล่อด้วยทองแดง เป็นพระประธาน มีพระพุทธ
รูปสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองส�ำริดขนาบซ้ายขวา 2 รูป
วิหารหลังนี้สร้างในสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ โปรด
ให้รอื้ หอเย็นในคุม้ หลวงน�ำเสามาสร้างเป็นเสาพระวิหาร
ต่อมาครูบาหลาน (อินต๊ะ) อดีตเจ้าอาวาส และพระราช
วัดบุพพาราม
พุทธิญาณ (กุศล คนธวโร) (พ.ศ.2468-2559) อดีตเจ้า
อาวาส บูรณะต่อมา
(3) วิ ห ารหลั ง เล็ ก เป็ น วิ ห ารเครื่ อ งไม้ ศิ ล ปะ
ราชการจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2524-2530) ได้จัดผ้าป่า
สามัคคีรวบรวมทุนบูรณะ ใน พ.ศ.2544 มีการบูรณะ ล้านนา พญาธรรมลังกาเจ้าหลวงเชียงใหม่โปรดฯ ให้
วิหารแล้วเสร็จใน พ.ศ.2545 และใน พ.ศ.2545 เริ่ม สร้ า งเมื่ อ พ.ศ.2362 ประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธไชยลาภ
บูรณะวิหารป๊กเต๊ก ก�ำแพงวัด ซุ้มประดับปูนปั้น (ดู ประสิทธิโชค เป็นประธาน กรมศิลปากรขึ้นทะเบียน
เอกสารประวัติวัดมหาวันอัดส�ำเนา พ.ศ. 2545) โดยวัด เป็นโบราณสถาน
(4) พระเจดีย์ ศิลปะล้านนา เป็นที่ประดิษฐาน
ได้ร่วมในโครงการ “ถนนคนเดิน” ในงาน 10 มหัศจรรย์
ที่ถนนท่าแพ ช่วงต้นปี พ.ศ.2545 ท�ำให้เป็นที่รู้จักของ พระบรมธาตุ ต่อมาหลวงโยนการวิจิตร (หม่องตะก่า
อุปโยคิน) บริจาคทรัพย์บูรณะองค์เจดีย์ใน พ.ศ.2441
คนทั่วไปมากขึ้น
เป็นรูปทรงดังเห็นปัจจุบันมีประเพณีสรงน�้ำพระบรม
1.5 วัดบุพพาราม
ธาตุในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้) ประมาณ
วัดบุพพาราม (วัดเม็งหรือ วัดอุปปาใน) สร้างสมัย กุมภาพันธ์ทุกปี
(5) บ่อน�้ำทิพย์ เชื่อว่าเดิมเป็นบ่อน�้ำในพระราช
พระญาแก้วกษัตริย์แห่งราชวงศ์มังราย (พ.ศ.20382068) สร้างบนพื้นที่คุ้มเดิมของพระเจ้าติโลกราช (พ.ศ. อุทยานของพระเจ้าติโลกราช เป็นน�้ำที่ใช้สรงพระบรม
1984-2030) ผูเ้ ป็นพระราชอัยกาและพญายอดเชียงราย ธาตุประจ�ำปี และเป็นหนึ่งในแหล่งน�้ำที่ทางราชการ
(พ.ศ.2030-2038) ผู้เป็นพระราชบิดา เมื่อ จ.ศ.858 น�ำไปใช้ ใ นพระราชพิ ธี พุ ท ธาภิ เ ษกพระบาทสมเด็ จ
(พ.ศ.2039) โปรดให้เรียกชื่อว่า วัดบุพพาราม แปลว่า พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ทรงมีพระชนมายุครบ 5 รอบ
ในวันที่ 5 ธันวาคม 2530 (ดู สารานุกรมวัฒนธรรม
อารามตะวันออก
พ.ศ.2047 สมั ย พระเมื อ งแก้ ว โปรดให้ ห ล่ อ ไทย (ภาคเหนือ) กรุงเทพ:มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรม
พระพุทธรูป 1 องค์ด้วยทองแดงล้วน น�้ำหนัก 1 โกฏิ ไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ พ.ศ.2542 เล่ม 7 หน้า 3512สร้างเสร็จใน พ.ศ.2052 ประดิษฐานในพระอุโบสถ 3516)
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2. วัฒนธรรมของคนบ้านฮ่อม
จากการรวบรวมของครูประพันธ์ ศิริมณี (พ.ศ.
2495-ปัจจุบัน) “คนใน”ของชุมชนบ้านฮ่อม ท�ำให้
เห็นความโดดเด่นทางวัฒนธรรมของบ้านฮ่อมหลาย
ประการเช่น
2.1 การนับถือผีปู่ย่า
ในเดือน 9 เหนือแรม 1 ค�่ำ ชาวบ้านฮ่อมไหว้ผี
ปู่ย่า การนับถือผีบรรพบุรุษก็เหมือนคนล้านนาทั่วไป
คือนับทางฝ่ายหญิง จากแม่สู่ลูกสาวคนโต หรือลูกสาว
คนรองจากลูกชายคนโต การไหว้ผีท�ำให้เกิดการรวม
ญาติเป็นการปลูกฝังจริยธรรมด้านความประพฤติในการ
ครองตัวและความกตัญญูต่อบรรพบุรุษ
2.2 การนับถือเสื้อวัด
เชื่อกันว่าเสื้อวัดคืออดีตเจ้าอาวาสผู้มรณภาพไป
แล้ ว แต่ ยั ง มี ก รรมที่ ต ้ อ งท�ำหน้ า ที่ รั ก ษาวั ด ให้ ค วาม
คุ้มครองวัดต่อไป ในแต่ละวัดจึงมีหอเสื้อวัด ทุกปีใน
วันพญาวันชาวบ้านฮ่อมจะน�ำดอกไม้ธูปเทียน น�้ำขมิ้น
ส้มป่อยท�ำพิธีบูชาด�ำหัวและขอขมา
2.3 การนับถือผีหอผีเรือนเจ้าที่
ในวันส�ำคัญทางวัฒนธรรมเช่นวันปีใหม่เมือง วันเข้า
พรรษา ชาวบ้านฮ่อมประดิษฐ์ในตองท�ำ “ควัก” หรือ
กระทงใส่อาหารคาวหวาน ดอกไม้ วางไว้ที่หัวบันไดหรือ
เชิงบันไดบ้าน ประตูเรือน ประตูบ้าน ครัวไฟ บ่อน�้ำ เพื่อ
แสดงความขอบคุณต่อผีเจ้าหอผีเรือนที่ช่วยดูแลรักษา
บ้านเรือนและคนในบ้านอยู่อย่างมีความสุข
2.4 การนับถือต้นสะหลีหรือต้นโพธิ์
ในทุกวัดมีต้นสะหลี หรือต้นโพธิ์ ในวันขึ้นปีใหม่
เมือง ชาวบ้านฮ่อมจะประดิษฐ์ไม้ค�้ำสะหลีหรือไม้ค�้ำ
โพธิ์ โดยเลือกไม้ที่มีง่ามเพื่อใช้ค�้ำยันกิ่งต้นโพธิ์ ไม้ง่าม
ทาหรื อ ชโลมด้ ว ยขมิ้ น ตรงง่ า มไม้ ผู ก สวยหรื อ กรวย
ดอกไม้ ธูป เทียน เรียกว่าทานไม้ค�้ำ เพื่อเป็นการยืด
หรือต่ออายุของผู้ท�ำ
2.5 การสูตรถอน
การสู ด ถอนเป็ น พิ ธี ก รรมเพื่ อ ความสบายใจของ
ผู ้ ก ระท�ำเพื่ อ ให้ เ กิ ด ความสุ ข ใจ ขั บ ไล่ ค วามชั่ ว ร้ า ย
วิญญาณร้ายไม่ให้เข้ามารบกวน ดังนั้นจึงมีการท�ำใน
หลายโอกาส เช่น สูตรถอนเคลื่อนย้ายศพ สูตรถอนการ
รื้อบ้าน การขึ้นบ้านใหม่ฯลฯ

2.6 การขึ้นท้าวทั้งสี่
เป็นพิธีเซ่นไหว้บอกแก่เทวดาทั้งสี่ทิศ พระอินทร์
และนางธรณี เพื่อให้มาปกป้องรักษาจึงกระท�ำในงาน
มงคลเช่นงานขึ้นบ้านใหม่ วันขึ้นปีใหม่เมือง งานปอย
หลวง งานสืบชาตาต่ออายุ
2.7 การกวนข้าวยะกู๊หรือข้าวมธุปายาส
ท�ำในเดือนยี่ (เหนือ) ขึ้น 15 ค�่ำหรือวันยี่เป็ง ตอน
เช้าเวลา 5.00 น. ท�ำพิธีถวายข้าวยะกู๊พร้อมผลไม้ บาง
ครั้งเรียกใส่ข้าวพระเจ้าหลวง ในคืนวันขึ้น 14 ค�่ำชาว
บ้านจะน�ำข้าวสาร (ข้าวหนึ้ง) ถั่ว งา มะพร้าว นม
น�้ำตาลแดง ผลไม้ต่างๆ มา “ฮอม” ที่วัด เวลาเที่ยงคืน
คณะศรัทธาวัดจะช่วยกันกวนข้าวยะกู๊หรือข้าวมธุปยาส
ที่“ข่วง”หน้าวิหารหลวง ปัจจุบันศรัทธาวัดมหาวันยังคง
ปฏิบัติกันสืบมา
2.8 การด�ำหัวเจ้าอาวาส
ชาวบ้านฮ่อมจะมีพิธีด�ำหัวเจ้าอาวาสวัดในวันพญา
วัน เดือน 7 (เหนือ)

3. อาหารดั้งเดิมของชาวเชียงแสน
ชาวบ้านฮ่อม เชียงใหม่ต่างมีอาหารชาวเชียงแสน
สืบต่อกันมาคือแกงฮังเลเชียงแสน ซึ่งมักท�ำกันในวัน
เทศกาลส�ำคัญเช่นตานขันเข้า ในวันปีใหม่เมือง วันเข้า
พรรษา วันขึ้นบ้านใหม่ ฯลฯ ปัจจุบันตระกูลที่ยังท�ำแกง
ฮังเลเชียงแสนได้แก่ ตระกูลพนมเป็ญ สรรพศรี วรปรีชา
ไชยคุณา วงศ์เชษฐา ไชยชนะ ลิลิต ณ เชียงใหม่ และ
ศิริมณี

4. ช่างฝีมือ
จากการสัมภาษณ์คนในชุมชน พบว่าชาวบ้านฮ่อม
ส่วนหนึ่งเป็นช่างฝีมือเช่นเป็นช่างฝีมือเขียนลาย ฮา
ยลายบนเครื่องเขิน ช่างท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ ช่างท�ำตุง
ช่างท�ำเตาล้อ ช่างฅ�ำหรือช่างตีทองค�ำ
4.1 การเขียนลายและฮายลาย
จากการสั ม ภาษณ์ ค นในชุ ม ชน เช่ น ครู อั ม พร
พนมเปญ (ต่อมาถึงแก่กรรม) ได้เล่าให้ฟังว่า แม่ค�ำใส
คุณยายของครูอัมพรเป็นชาวบ้านฮ่อม ในช่วงก่อนสมัย
สงครามโลกครั้งที่ 2 แม่ค�ำใสมีอาชีพรับจ้างเขียนลาย
และฮายลายบนเครื่องเขิน (ฮายลายหมายถึง การขีด
เขียนลายบนเครื่องเขินให้เป็นเส้นๆ หรือซี่) โดยชาว
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บ้านวัดนันทารามส่งโครงเครื่องจักสานมาให้ชาวบ้าน
ฮ่อมเขียนลายและฮายลาย ลวดลายที่นิยมเขียนกันสมัย
นั้นคือการเขียนลายเป็นดอกๆมีลายเชียงใหม่ ลายกนก
ชาวบ้านฮ่อมที่รับเขียนลายและฮายลาย เท่าที่ครูอัมพร
จ�ำได้มี ทีบ่ า้ นคุณยายแปง กิตมิ ณี บ้านคุณยายค�ำ สามัคคี
บ้านคุณยายมอยวรรณเลิศ บ้านแม่เฒ่าตุน่ มโนวงศ์ การ
รับจ้างเขียนลายและฮายลายนี้ เลิกไปตั้งแต่ประมาณ
ปีพ.ศ.2480 (ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร พนมเปญ.และ
อาจารย์จินดา สรรพศรี วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2545)
หลังเลิกรับจ้างเขียนลายบนเครือ่ งเขิน แม่ค�ำใส คุณ
ยายค�ำ สามัคคีและคุณยายนวล คุณยายตู้ (น้องสาวคุณ
ยายค�ำ) ก็มาท�ำงานรับจ้างเย็บผ้าส่งให้คุ้มพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี
4.2 ท�ำดอกไม้ประดิษฐ์
ชาวบ้ า นฮ่ อ มมี ชื่ อ เสี ย งในด้ า นการท�ำดอกไม้
ประดิ ษ ฐ์ แ ละท�ำดอกไม้ ก ระดาษ ชาวบ้ า นฮ่ อ มได้ มี
พั ฒ นาการในการท�ำดอกไม้ ป ระดิ ษ ฐ์ อ ย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
เริ่มจากการท�ำดอกไม้ประดิษฐ์จากต้างซึ่งนิยมเรียก
ว่า “ดอกต้าง” ท�ำ “ตองกะลิก” และ “ตองยุ” ก่อน
ต่อมาจึงท�ำดอกไม้จากกระดาษย่น และงานจัดดอกไม้
สดที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน
คุณยายวันดี ไทยชนะและคุณป้าสมบุญไทยชนะ
ซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดมหาวัน เล่าให้ฟังว่า ในสมัยก่อนนั้น
ชาวบ้านในชุมชนบ้านฮ่อมจะมีอาชีพท�ำดอกไม้ประดิษฐ์
จาก“ต้าง” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ล�ำต้นคล้ายๆไม้โสน มี
ลักษณะเป็นล�ำๆ โดยชาวบ้านฮ่อมจะรับซื้อต้างมาจาก
คนอ�ำเภอรอบนอกที่เอามาส่งให้ซึ่งจะซื้อเป็นล�ำมัด มัด
ละ 1 สตางค์ เมื่อได้ต้างมาก็จะเอาผ้าขาวบาง พรมน�้ำ
แล้วห่อไว้ เวลาท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ก็จะเอาต้างมารีดให้
แบน จากนั้นก็ใช้มีดโกนตัดซอยท�ำเป็นกลีบดอก แล้วใช้
ลวดมัดเป็นช่อดอกทีน่ ยิ มท�ำกันก็คอื ดอกเอือ้ ง (กล้วยไม้)
ดอกกุหลาบ มะลิ โดยดอกต้างเหล่านี้จะถูกย้อมเป็นสี
เหลืองสีแดง สีชมพู หลังจากนั้นจึงน�ำไปขายส่งให้แม่ค้า
ที่ “กาดหลวง” หรือตลาดวโรรส ซึ่งเป็นขาประจ�ำ
ลูกค้าซื้อดอกต้างไปใช้ในงานพิธีต่างๆ เช่น งาน
ปอยหลวง งานสลากภัต ในการแห่ครัวทาน ใช้ประดิษฐ์
ในงานศพ บูชาพระ รวมถึงบรรดาช่างฟ้อนในสมัยก่อน
ก็จะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จากต้างตกแต่งประดับมวยผม
หรือเวลาทางราชการและโรงเรียนต่างๆ มีงานก็จะมาสั่ง

ท�ำที่บ้านฮ่อม ที่คนร่วมสมัยจ�ำได้ก็มีโรงเรียนวัฒโนทัยฯ
เคยมาสั่งท�ำ นอกจากนั้นทางเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สั่ง
ท�ำในงานต้อนรับประธานาธิบดีซูการ์โน แห่งประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นราชอาคันตุกะมาเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.
2504 (รูปประกอบจากเจ้าพ่อหลวง)
ต่อมาไม้ต้างหายากขึ้นเนื่องจากป่าไม้ถูกท�ำลาย
ท�ำให้ต้นต้างลดเหลือน้อยลง ชาวบ้านฮ่อมจึงเลิกท�ำ
ดอกไม้ประดิษฐ์จาก “ต้าง” หลังจากนั้นคนในบ้านฮ่อม
จึงเริ่มท�ำดอกไม้ประดิษฐ์จากกระดาษแทน มีทั้งดอกไม้
ท�ำจากกระดาษย่น และดอก “ตองกะลิก” (ดอกไม้ที่
ท�ำจากกระดาษมีลักษณะคล้ายกระดาษที่อยู่ด้านใน
ของซองบุหรี่ มีลักษณะเป็นเลื่อม คล้ายกระดาษเงิน
กระดาษทอง )
ในการท�ำดอกไม้ ก ระดาษของชาวบ้ า นฮ่ อ มนั้ น
อาจารย์ ถิ่ น รั ติ ก นก (พ.ศ.2451-2538) ได้ เ คยให้
สัมภาษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่า พวกบ้านฮ่อมส่วนใหญ่เป็น
พวกช่าง ถนัดในการท�ำดอกไม้ ตัดตุง ในสมัยก่อนเวลา
มี ง านพระเมรุ ข องเจ้ า หลวง งานบุ ญต่ า งๆ ที่ ต ้ อ งใช้
ดอกไม้ ก็จะเกณฑ์คนบ้านฮ่อมไปท�ำ เป็นวิชาที่ติดตัว
มาจากเชียงแสน
คุณยายของอาจารย์ถิ่น (พ.ศ.2451-2538) ก็ท�ำ
ดอกไม้กระดาษขาย ในสมัยก่อนกระดาษจะมีหลายสี
เรียกว่ากระดาษพ็อบแพ้บ ชาวบ้านจะเอากระดาษมาตัด
เป็นกลีบดอก ที่นิยมท�ำก็คือดอกกุหลาบ เกสรดอกที่อยู่
ด้านใน จะใช้เมล็ดข้าวสารบดให้เป็นผง แล้วใส่สีเหลือง
ลงไปเป็นเกสรดอกไม้ จากนั้นเอาข้าวนึ่งต�ำแล้วใส่น�้ำให้
เหนียว ใช้แทนกาว ต่อจากนัน้ ก็ใส่กลีบดอกผูกมัดเป็นช่อ
ในสมัยที่อาจารย์ถิ่น (พ.ศ.2451-2538) ยังเป็นเด็กอยู่
ยังเคยช่วยคุณยายน�ำดอกไม้กระดาษเตรียมไปตั้งขายที่
กาดหลวงในราคาช่อละ 50 สตางค์ บางทีเอาช่อดอก
ปักที่กาบกล้วยถือไป ไม่ทันถึงตลาดเดี๋ยวก็มีคนมาซื้อ
แล้ว (เทปค�ำสัมภาษณ์ อาจารย์ถิ่น รัติกนก โดยสรัสวดี
อ๋องสกุล เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2535) โดยเอาไปใช้ใน
งานโอกาสต่างๆ เช่น งานปอยถวายพระ ประดับโลง
ศพ(ล้านนาเรียกว่า แมวควบหล้อง)
ส�ำหรับบ้านที่มีชื่อเสียงในการท�ำดอกไม้กระดาษที่
บ้านฮ่อม คือบ้านแม่หนึ้งชวชาติ (พ.ศ.2425-2498) ตั้ง
บ้านอยู่ถนนท่าแพ มีฝีมือในการเย็บปักและท�ำดอกไม้
กระดาษ แม่หนึ้ง (พ.ศ.2425-2498) ได้ฝึกหัดท�ำจน
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มีความช�ำนาญและประดิษฐ์ได้อย่างสวยงาม โดยท�ำ
ถวายเป็นพุทธบูชาและท�ำขายอยู่เสมอ แม่หนึ้ง (พ.ศ.
2425-2498) ได้ตงั้ ร้านขายดอกไม้กระดาษและพวงหรีด
จ�ำหน่ายที่หน้าบ้านตราบจนเสียชีวิต (ดู หนึ้งอนุสรณ์. ที่
ระลึกในงานบรรจุศพแม่หนึ้งชวชาติ ณ สุสานข่วงสิงห์
เชียงใหม่ วันที่ 25 มีนาคม 2498)
นอกจากบ้านแม่หนึ้งชวชาติ (พ.ศ.2425-2498)
แล้ว ยังมีแถววัดมหาวัน เช่นบ้านแม่ค�ำออน สุวรรณ
ปัญญา บ้านป้าค�ำสวน บ้านป้าบัวจันทร์ ไทยชนะ บ้าน
ป้าบัวจันทร์ สุวรรณปัญญา กล่าวได้ว่าตลอดซอยข้าง
วัดมหาวันไปตามแนวถนนท่าแพซอย 4 ในสมัยก่อน
มีอาชีพท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ (ค�ำบอกเล่าของประพันธ์
ศิริมณี 2545)
ต่อมาเมื่อมีดอกไม้พลาสติกและดอกไม้สดเข้ามา
งานฝีมือในการท�ำดอกไม้กระดาษก็เริ่มสูญหายไปจาก
ชุมชนบ้านฮ่อม เช่น คุณยายวันดี ไทยชนะ หลังจาก
เลิกท�ำดอกไม้กระดาษ ก็ไปท�ำหมอนขาย เรียกกันว่า
“หมอนหก” ในสมัยก่อนใช้มือท�ำ ต่อมาใช้จักรท�ำ การ
ท�ำหมอนหกก็จะท�ำตามที่แม่ค้าสั่ง (ค�ำบอกเล่าของคุณ
ยายวันดี ไทยชนะ 2545)
ปัจจุบนั การท�ำดอกไม้ประดิษฐ์ในลักษณะทีท่ �ำเป็น
ช่อดอกจากต้าง ตองกะลิก ตลอดจนดอกไม้กระดาษได้
สูญหายไปจากชุมชนบ้านฮ่อมแล้ว เพราะมีดอกไม้สด
และดอกไม้พลาสติกเข้ามาแทนที่ท�ำให้ดอกไม้ประดิษฐ์
ไม่ได้รับความนิยม ส่งผลให้ชาวบ้านฮ่อมต้องเลิกผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ ชาวบ้านฮ่อมรุ่นใหม่แทบหาคนรู้จัก
ดอกต้างและดอกตองกะลิก ได้ยากแล้ว ส�ำหรับดอกไม้
กระดาษที่ท�ำเป็นต้นดอกก็ไม่มีแล้ว ที่อาจยังพอพบเห็น
อยู่บ้างก็คือการท�ำดอกไม้กระดาษประดับตุง ใช้ในงาน
บุญตามเทศกาลต่างๆ
4.3 การท�ำทุง (ล้านนาอ่านว่า ตุง)
ชาวบ้านฮ่อมมีฝีมือในการตุง (ธง) ด้วย โดยจะน�ำ
เอากระดาษสีต่างๆ หรือกระดาษทองที่ทางเหนือเรียก
ว่า “กระดาษทองยุบ” มาตัดเป็นรูปลวดลายต่างๆใช้
ในพิธีศพ ตกแต่งโลงศพ (หล้อง) หรือเมื่อทางวัดมีงาน
บุญฉลองต่างๆ ต้องการท�ำตุงเป็นผ้าสามเหลี่ยม ก็จะ
ท�ำเป็นรูปดอกไม้กระดาษประดับติดตุงด้วย (ค�ำบอก
เล่าของอาจารย์ถิ่น รัติกนก วันที่ 19 สิงหาคม 2535)
กล่าวได้ว่าความสามารถในการท�ำตุงของชาวบ้าน

ฮ่อมนั้น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมดาที่พบเห็นได้
ทั่วไปในสังคมบ้านฮ่อม ดังสะท้อนในค�ำบอกเล่าของ
คุณยายวันดี ไทยชนะที่เล่าว่า ในงานปีใหม่เมือง ถ้า
คุณยายต้องการใช้เงินก็จะไป “แปงช่อแปงตุง” ขาย
บางคนก็ “แปงสะตวง” ขายคนที่ต้องการส่งเคราะห์
ส่งขึด(ค�ำบอกเล่าของคุณยายวันดี ไทยชนะ 2545) ตุง
ทีท่ �ำเสร็จแล้ว ในสมัยก่อนคนเฒ่าคนแก่จะหาบไปขายที่
“กาดหลวง” หรือตลาดวโรรส (ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร
พนมเปญ 2545)
4.4 การท�ำเตาล้อหรือเหล็กหุ้มล้อเกวียน
จากค�ำบอกเล่าของชาวบ้านในชุมชน พบว่าบ้าน
ฮ่อมในอดีตมีชื่อเสียงในด้านการท�ำเตาล้อ หรือการ
ท�ำเหล็ ก หุ ้ ม ล้ อ เกวี ย นด้ า นนอก ซึ่ ง การหุ ้ ม เหล็ ก นั้ น
ช่วยท�ำให้วัวล้อหรือล้อเกวียนมีความแข็งแรงทนทาน
สามารถรับน�้ำหนักในการบรรทุกข้าวเปลือกและสินค้า
อื่นๆได้เป็นอย่างดี เมื่อเวลาล้อเกวียนลากผ่านมักได้
ยินเสียงล้อเกวียนบดถนนดังประสานกับเสียงกระดึงที่
คล้องคอวัว ในชุมชนบ้านฮ่อมบ้านที่มีชื่อเสียงในการ
ท�ำเหล็กหุ้มล้อเกวียนได้แก่บ้านลุงนวล แสนศรี บ้านลุง
เป-ป้ายวง และที่บ้านลุงหนานตัน ซึ่งอยู่ด้านทิศตะวัน
ตกของวัดพันตองและ บ้านหนานอ้ายทีอ่ ยูด่ า้ นทิศตะวัน
ตกวัดลอยเคราะห์ ดังบันทึกความทรงจ�ำทีเ่ ขียนเป็นร้อย
กรองตอนหนึ่งว่า
ถัดวันตก เคียงข้าง ร้านตัดผม
(คือนวลเกศาของลุงนวล)
คนนิยม มีเตาล้อ เกวียนวัวสี
พ่อหนานอ้าย เจ้าของ เตาล้อมี
ฝีมือดี ซ่อมแซม เกวียนล้อวัว (ดูบันทึกความจ�ำ
ในอดีตของศิษย์เก่าวัดลอยเคราะห์ พ.ศ.2486-2499)
ต่ อ มาใน พ.ศ.2496 เทศบาลนครเชี ย งใหม่ มี
ประกาศห้ามล้อเกวียนเข้ามาในเขตเทศบาลโดยอ้าง
ว่าวัวถ่ายมูลท�ำให้ถนนสกปรกและเป็นสาเหตุให้รถอื่น
ติดขัด โดยมีประกาศของเจ้าพนักงานการจราจรของ
จังหวัดเชียงใหม่ออกมาในปีพ.ศ.2496 ห้ามวัวเทียม
เกวียนเข้าตั้งแต่แยกสะพานนวรัฐไปตามถนนท่าแพ
ถนนช้างม่อย ถนนวิชยานนท์ มีประกาศห้ามตั้งแต่วันที่
15 มกราคม 2496 (ดู พ.ต.ท.อนุ เนินหาด. “การขนส่ง
สมัยก่อน” ใน สะป๊ะเรือ่ งตะวา.เชียงใหม่ : โรงพิมพ์ครอง
ช่าง 2543 หน้า.36)
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นั บ แต่ น้ั น มากิ จ การท�ำเตาล้ อ หรื อ เหล็ ก หุ ้ ม ล้ อ
เกวี ย นในชุ ม ชนบ้ า นฮ่ อ มก็ ซ บเซาลง แม้ ต ่ อ มาทาง
เจ้าของล้อเกวียนจะท�ำการประท้วงและทางราชการได้
อะลุ้มอล่วยให้ จนถึงประมาณ พ.ศ.2512 แต่ในที่สุด
เมื่อการบรรทุกของด้วยล้อเกวียนเข้าสู่เวียงเชียงใหม่ยุติ
ธุรกิจการท�ำเตาล้อหรือการท�ำเหล็กหุ้มล้อเกวียนของ
ชุมชนบ้านฮ่อมก็ต้องเลิกกิจการโดยเลิกไปเมื่อประมาณ
ปี พ.ศ.2513-2514 (ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร พนมเปญ
และ อาจารย์จินดา สรรพศรี 2545)
4.5.ช่างฅ�ำ
จากค�ำบอกเล่าของคุณยายวันดี ไทยชนะ ชาวบ้าน
ฮ่อมซึ่งมีบ้านอยู่ติดวัดมหาวัน เล่าให้ฟังว่าคุณพ่อของ
คุณยาย ชื่อส่างโม๊ะ สุวรรณปัญญา เป็นไทใหญ่ ส่วน
คุณแม่เป็นคนบ้านฮ่อม ส่างโม๊ะเลี้ยงลูกเมียด้วยการ
เป็น “ช่างฅ�ำ”คือเป็นช่างตีทองฅ�ำ ท�ำแหวน ท�ำก�ำไล
โดยไปรั บ ซื้ อ ทองค�ำมาจากร้ า นขายทองค�ำในเมื อ ง
เชียงใหม่แล้วเอามาท�ำแหวนท�ำก�ำไลขาย แต่ภายหลังได้
เลิกกิจการไป เนื่องจากร้านทองค�ำในตัวเมืองเชียงใหม่
มีการท�ำทองรูปพรรณเป็นสินค้าส�ำเร็จรูปขาย ท�ำให้
คนนิยมไปซื้อที่ร้านทองค�ำมากกว่า เนื่องจากมีความ
สะดวกรวดเร็วกว่าและมีลวดลายสีสันหลากหลายทัน
สมัย ขณะที่งาน“ช่างฅ�ำ”ของส่างโม๊ะ กว่าจะท�ำส�ำเร็จ
แต่ละชิ้นต้องใช้เวลาเป็นเดือนๆ หลังจากส่างโม๊ะเลิก
กิจการ ลูกของส่างโม๊ะชื่อนายน้อยทองพี่ชายของคุณ
ยายวันดี ไทยชนะได้สืบทอดอาชีพช่างทองระยะหนึ่ง
แล้วเลิกกิจการ (ค�ำบอกเล่าของคุณยายวันดี ไทยชนะ
อายุ 76 ปีวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2545) (ต่อมาบ้านของ
ส่างโม๊ะ สุวรรณปัญญาข้างวัดมหาวันทรุดโทรม ถูกรือ้ ใน
ธันวาคม พ.ศ.2545)

5. การค้าขายทั่วไปและค้า “คัวเพ็ชรคัวฅ�ำ”
คนบ้านฮ่อมในอดีตบางส่วนประกอบอาชีพค้าขาย
ด้วยโดยขายของจิปาถะ เช่นผ้าเหลือง ฟืน สบู่ น�้ำมัน
หมู น�้ำมันก๊าด โดยขายที่บริเวณหน้าหลองข้าว หน้า
บ้านหลังเก่า ซึ่งป้าค�ำใส ก็ประกอบอาชีพค้าขายใน
ลักษณะซื้อมาแลกไป เช่น ซื้อจักรเก่ามาซ่อมแล้วน�ำไป
ขายต่ออีกทีหนึ่ง
นอกจากนั้ น ยั ง มี ก ารค้ า “คั ว เพชรคั ว ฅ�ำ” คื อ
เครื่องเพชรเครื่องทองค�ำโดยรับซื้อมาจากคนอื่นแล้ว

น�ำไปขายต่อ (ค�ำบอกเล่าของครูอัมพร พนมเปญ 17
มีนาคม 2545) ซึ่งในเรื่องของการค้าเครื่องเพชรเครื่อง
ทองค�ำนี้ พบว่าในชุมชนบ้านฮ่อม มีหลายครอบครัวที่
ประกอบอาชีพนี้เช่น แม่อุสา สรรพศรี มารดาของ ศ.ดร.
สง่า สรรพศรี ได้ชื่อว่าเป็นแม่ค้าขายของเก่ง และมีความ
สามารถในการดูเพชรพลอยจนค้าเพชรนิลจินดา เมื่อ
นายมุ่ง สรรพศรีสามีเสียชีวิตก็ต้องออกค้าขายเดินทาง
ไปตามต่างจังหวัด (ประวัติแม่.หนังสืออนุสรณ์ในงาน
พระราชทานเพลิงศพนางอุสา สรรพศรี ณ เมรุวดั ป่าแพ่ง
เชียงใหม่ วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม 2526)

6.พื้นที่สาธารณะ
6.1 หนองน�้ำ
ในบริเวณบ้านฮ่อมมีแหล่งน�้ำธรรมชาติที่เป็นหนอง
น�้ำหลายแห่งและมีชื่อเช่นหนองพญาค�ำ หนองท้าวค�ำ
ปัน หนองบ้านช่างฆ้อง ฯลฯ ครั้นสมัยมีน�้ำใช้สะดวก
ขึ้นเช่นมีประปาใช้หนองน�้ำเหล่านี้จึงถูกละเลยจนตื้น
เขิน รกร้าง บางหนองเช่นหนองพญาค�ำถูกชาวบ้านต่าง
ถิ่นเข้าเช่าตั้งบ้านเรือน แต่บางหนองก็ยังมีร่องรอยอยู่
ในสภาพดีเช่นหนองท้าวค�ำปัน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นที่ดิน
ราชพัสดุหากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบาลนคร
เชียงใหม่เข้าบูรณะก็จะเพิ่มความมีเสน่ห์ของบ้านฮ่อม
6.2 บ่อน�้ำหน้าวัดพันตอง
พื้นที่ระหว่างวัดพันตองกับวัดลอยเคราะห์มีบ่อน�้ำ
ที่คนในชุมชนบ้านฮ่อมที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไปเคยใช้น�้ำบ่อ
ต่อมามีการสร้างป้อมต�ำรวจ และปิดปากบ่อใช้คันโยก
สูบน�้ำขึ้นมา และถูกละเลยไปตามล�ำดับ
นอกจากนี้บ้านฮ่อมยังมีสมบัติของชุมชนอื่นๆเช่น
ดนตรี พื้ น เมื อ ง ที่ ค นหนุ ่ มในชุ มชนไม่ น ้ อ ยยั ง มี ค วาม
สามารถในการแสดง ดนตรีพื้นเมือง
ร่อยรอยวัฒนธรรมเชียงแสนหลายอย่างจึงยังคง
ด�ำรงอยูท่ บี่ า้ นฮ่อม ชุมชนคนเชียงแสนทีถ่ กู “เทครัว”มา
ที่เชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2347
เชิงอรรถท้ายบท
สนใจอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมใน สมโชติ อ๋องสกุล
ชุ ม ชนรอบวั ด ในเวี ย งเชี ย งใหม่ : ประวั ติ ศ าสตร์ ชุ ม ชน
เอกสารวิ ช าการล้ า นนาศึ ก ษา ล�ำดั บ ที่ 17 คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561)
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“ล้อละกอน”

ตามรอยเกวียนสกุลช่างล�ำปาง

เรื่อง: ธวัชชัย ท�ำทอง 1

1. ที่มาของเกวียนล�ำปาง

เกวียน เป็นพาหนะที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย
ส�ำหรับการขนส่งสินค้าและการคมนาคมในอดีตในภาค
เหนือ เกวียนจะเรียกว่า “ล้อ” เกวียนที่พบในภาคเหนือ
มีความหลากหลาย สามารถจัดหมวดหมู่ตามรูปแบบ
ของเกวียนได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มล�ำพูน-เชียงใหม่
กลุ่มแพร่-น่าน และกลุ่มล�ำปาง-พะเยา-เชียงราย โดย
แต่ละกลุม่ จะมีรายละเอียดลักษณะทีแ่ ตกต่างกันออกไป
ส�ำหรับเกวียนกลุ่มที่จะกล่าวถึงนี้เป็นเกวียนกลุ่มที่สาม
ซึ่งมีต้นก�ำเนิดจากเมืองล�ำปาง ก่อนที่จะแพร่กระจาย
ไปสู่พื้นที่พะเยาและเชียงรายในภายหลัง
ปฐมเหตุที่มาของเกวียนสกุลช่างล�ำปางเริ่มต้นจาก

การเข้ า มาสั ม ปทานป่ า ไม้ ใ นเขตหั ว เมื อ งล้ า นนาของ
กลุ่มชาวพม่าในนามตัวแทนของรัฐบาลอังกฤษราวช่วง
ต้นพุทธศตวรรษที่ 25 ส่งผลให้เกิดชุมชนชาวพม่าที่มี
ความหลากหลายทางชาติพันธุ์เข้ามาตั้งถิ่นฐานอาศัย
อยู่ในหัวเมืองต่างๆของล้านนา โดยเฉพาะเมืองล�ำปาง
มีการตั้งถิ่นฐานของชาวพม่าเป็นชุมชนขนาดใหญ่โดย
ปรากฏหลักฐานเชิงประจักษ์เป็นวัดวาอารามศิลปะแบบ
พม่าจ�ำนวนมาก ประวัตศิ าสตร์การก่อตัง้ วัดและรูปแบบ
งานศิลปกรรมของวัดพม่าในเมืองล�ำปางสะท้อนให้เห็น
ปริมาณกลุม่ คนพม่าทีเ่ ข้ามาอาศัยอยูใ่ นเมืองล�ำปาง รวม
ถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจที่สามารถสร้างวัดวาอาราม
ขนาดใหญ่โตและงดงามวิจิตรชาวพม่าในล�ำปางไม่ได้มี

1 อาจารย์ประจำ� สาขาวิชาการท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำ�ปาง
2 กลุ่มพ่อค้าดังกล่าวมีบทบาทสำ�คัญในการอุปถัมภ์สร้างวัดและสาธารณะประโยชน์ไว้จำ�นวนมาก เช่น ส่างนันตาแกง ผู้อุปถัมภ์สร้าง
วัดม่อนปู่ยักษ์ ส่างอริยะผู้อุปถัมภ์การบูรณะวิหารและเจดีย์วัดสุชาดา จากการอุปถัมภ์สร้างวัดวาอารามต่างๆจะได้รับการยกย่อง
ขนานนามนำ�หน้าชื่อว่า จองตะก่า เช่นจองตะก่านันตาแกง จองตะก่าอริยะ เป็นต้น
3 ยาสมุนไพรที่ผลิตโดยชาวพม่าที่ได้รับความนิยมกันอย่างแพร่หลายคือ ยาผงแดง ยาลม ยาหอม จนกลายเป็นยาสามัญประจำ�บ้าน
ของคนเมืองในสมัยนั้น นอกจากนี้ยังผลิตเครื่องแกงฮังเลจำ�หน่ายควบคู่กันไปด้วย หมอยาชาวพม่าที่มีชื่อเสียงในเมืองลำ�ปางในได้แก่
หม่องทุนเส่ง ซึ่งในปั้นปลายชีวิตท่านได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากแพทยสภานอกจากนี้ยังมีหม่องเจ่ผู้เป็นหมอสมุนไพรอีกท่านหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันทายาทของท่านยังคงสืบทอดวิชาชีพการทำ�ยาสมุนไพรและผงแกงฮังเลจำ�หน่ายมาจนถึงปัจจุบัน
4 เป็นกลุ่มช่างทำ�วัดชาวพม่ารุ่นสุดท้ายที่ตั้งรกรากอยู่ในเมืองลำ�ปาง ได้แก่ สล่าโกเมี่ยว สล่าส่างปัน สล่าหม่องขิ่น ช่างเหล่านี้มีความ
สามารถรอบด้านทั้งงานปูนปั้น แกะสลัก งานช่างสถาปัตยกรรม งานประดับตกแต่งเทคนิคต่างๆ โดยมีผลงานปรากฏตามวัดพม่าใน
เมืองลำ�ปางมากมาย นอกจากนี้กลุ่มช่างดังกล่าวยังถ่ายทอดวิชาความรู้เหล่านี้ให้แก่ช่างชาวพื้นเมืองอีกด้วย
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เฉพาะกลุ่มที่ท�ำป่าไม้เท่านั้นแต่ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกจ�ำนวน
มากเช่น คณะสงฆ์ชาวพม่าที่เข้ามาจ�ำพรรษาตามวัด
ต่างๆเปิดส�ำนักเรียนบาลีแบบพม่ากลุ่มนายฮ้อยกอง
คาราวาน หรือพ่อค้าวัวต่างที่น�ำสินค้าจากพม่า อินเดีย
และยุโรปเข้ามาค้าขาย2 กลุ่มหมอยาสมุนไพร ที่เข้ามา
ตั้งห้างร้านผลิตยาขายทั่วภาคเหนือ3 กลุ่มช่างเงินและ
ช่างทอง หรือกลุ่มช่างที่เข้ามาสร้างวัดวาอารามบ้าน
เรือนของชาวพม่าที่อาศัยอยู่ในเมืองล�ำปาง4 เป็นต้น
การก�ำเนิดเกวียนในเมืองล�ำปางนั้นเกิดจากกลุ่ม
ช่างชาวพม่าที่เข้ามารับจ้างท�ำไม้ และรับเหมาก่อสร้าง
วัดในเมืองล�ำปางจนตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่ในเมืองล�ำปาง
เป็นการถาวร ซึ่งใช้เวลาในยามว่างจากการสร้างวัด
ผลิตเกวียนขายให้กับชาวบ้าน โดยตั้งเตาผลิตเกวียน5
ครั้งแรกในชุมชนท่ามะโอจ�ำนวนสามเตาคือ เตาล้อสล่า
โอ้ เตาล้อสล่าปุ๊ และเตาล้อสล่าอยู่ในช่วงแรกของการ
ตั้งเตาล้อ ช่างได้น�ำเข้าเหล็กจากพม่าเข้ามาใช้โดยการ
ขนส่งตามสายน�้ำสาละวินขึ้นท่าใกล้เขตชายแดนแล้วจึง
ขนส่งโดยกองคาราวานพ่อค้าวัวต่าง และช้างต่าง ภาย
หลังจากที่ระบบขนส่งสะดวกขึ้นจากทางรถไฟที่มาถึง
เมืองล�ำปางในปีพ.ศ. 2459 จึงมีการน�ำเข้าเหล็กจาก
กรุงเทพฯ มาใช้ในการผลิตเกวียนจ�ำนวนมาก เนื่องจาก
ความนิยมในการใช้เกวียนมีมากขึ้น ส่งผลให้มีช่างชาว
พื้นเมืองเข้าไปเรียนรู้วิชาการท�ำเกวียนจากช่างชาวพม่า
ในชุมชนท่ามะโอหลายกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
แพร่กระจายของกลุ่มช่างท�ำเกวียนเมืองล�ำปาง

2. การกระจายตัวของกลุ่มช่างท�ำเกวียนล�ำปาง

การขยายตัวของกลุ่มช่างท�ำเกวียนในเมืองล�ำปาง
เกิ ด ขึ้ น ภายหลั ง เศรษฐกิ จ การค้ า และการคมนาคม
ขนส่งเจริญขึ้น การตั้งเตาท�ำเกวียนจึงเป็นทางเลือก
หนึ่งของชาวพื้นเมืองที่จะสร้างรายได้ให้เป็นกอบเป็น
ก�ำ แต่ทว่าผู้ที่จะตั้งเตาล้อได้นั้นจะต้องมีทุนรอนพอ
สมควร เนื่องจากจากการตั้งเตาล้อจะมีค่าใช้จ่ายใน
ส่วนวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงค่าแรงในการจ้างลูกมือใน
การท�ำเกวียน เตาล้อจึงกระจายตัวอยู่ตามชุมชนต่างๆ
ไม่มากนัก โดยเตาล้อที่มีชื่อเสียงในเขตอ�ำเภอเมืองซึ่ง
ถื อ ว่ า ผลิ ต เกวี ย นที่ มี คุ ณ ภาพดี แ ละราคาแพงที่ สุ ด ใน
5

บรรดากลุ่มช่างผลิตเกวียนเมืองล�ำปางคือ เตาล้อบ้าน
ดง6 ซึ่งมีชื่อเสียงในคุณภาพของการพิถีพิถันในการคัด
ไม้ และการประกอบไม้และเหล็กที่แข็งแรงสวยงาม วีธี
ทดสอบคุณภาพเกวียนของบ้านดงคือการเคาะที่เกวียน
หรือทดสอบโดยการลากเกวียนจะมีเสียงดัง7 นอกจากนี้
ยังมีกลุม่ ผลิตเกวียนรายย่อยกระจายตัวตามชุมชนต่างๆ
เช่น บ้านท่าล้อ อ�ำเภอเมือง บ้านท่าโป่ง บ้านนาเอี้ยง
อ�ำเภอเสริมงาม บ้านนาคต อ�ำเภอแม่ทะ บ้านนาสะแดง
อ�ำเภอสบปราบ ฯลฯ
แหล่งผลิตเกวียนที่ส�ำคัญและเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดล�ำปางนั้นอยู่ในเขตอ�ำเภอเกาะคาคือกลุ่ม
ชุมชนบ้านล�ำปางหลวง บ้านน�้ำล้อม-หนองเหนี้ยว บ้าน
เกาะคา บ้านหัวแต บ้านม่วงน้อย บ้านศิลา บ้านม้า บ้าน
จู้ดฯลฯในอดีตเตาล้อกลุ่มนี้ค่อนข้างมีชื่อเสียงและเป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเรื่องคุณภาพของเกวียนที่มาจาก
เกาะคาโดยเฉพาะล�ำปางหลวง อีกทั้งราคายังถูกกว่า
เกวียนบ้านดง8 เนื่องจากในชุมชนบ้านล�ำปางหลวงมี
เตาล้อจ�ำนวนหลายเตา และมีกลุ่มนายทุนท้องถิ่นเป็น
พ่อค้าคนกลางรับซื้อเกวียนจากชาวบ้านน�ำมาขาย ดัง
นั้นหากต้องการซื้อหาเกวียนที่มีคุณภาพปานกลางขึ้น
ไปถึงคุณภาพดีแบบรวดเร็วทันใจต้องมาที่บ้านล�ำปาง
หลวง ในขณะที่เกวียนที่บ้านดงมีคุณภาพแต่ต้องรอคิว
ซึ่งต้องใช้เวลาพอสมควร อีกทั้งหากซื้อเกวียนจากบ้าน
ล�ำปางหลวงยังมีกาดงัวหรือตลาดนัดวัวควายให้เลือก
หาวัวที่จะใช้ลากเกวียนงามๆ อีกด้วย
เมื่ออุตสาหกรรมท�ำเกวียนในเกาะคาเป็นที่เฟื่องฟู
ท�ำให้ช่างท�ำเกวียนท้องถิ่นจ�ำเป็นต้องมีการแข่งขันกัน
มากขึ้น จึงมีกลุ่มช่างท�ำเกวียนจากเกาะคาจ�ำนวนมาก
ออกแสวงหาโอกาสและพื้นที่ทางการตลาดของตนเอง
เริ่มจากการผลิตเกวียนทีละจ�ำนวนหลายคันและลาก
เกวียนเป็นขบวนไปขายตามพื้นที่ต่างๆ หรือการออก
เดินทางไปต่างถิ่นเพื่อผลิตเกวียนตามใบสั่ง เช่น หาก
หมู่บ้านในพื้นที่ห่างไกลต้องการเกวียนจ�ำนวนสามสี่เล่ม
จะเดินทางมาบอกพร้อมกับการวางเงินมัดจ�ำไว้ ช่างก็จะ
เตรียมการหาวัสดุโดยเฉพาะเหล็กและขึน้ รูปให้เรียบร้อย
จากนั้นจึงเดินทางไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่จ�ำเป็นและดุม
ล้อที่กลึงส�ำเร็จรูป ส่วนอื่นๆ ที่เป็นไม้สักหรือไม้เหียง

บ้านหรือโรงงานผลิตเกวียนจะเรียกกันโดยทั่วไปว่า “เตาล้อ” เนื่องจากกรรมวิธีในการผลิตเกวียนที่สำ�คัญนอกจากงานช่างไม้แล้ว
ยังมีงานช่างเหล็กที่เป็นตัวยึดตรึงไม้และเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับตัวเกวียน จึงจำ�เป็นต้องมี “เตาเส่า”เพื่อใช้ในการหลอมเชื่อม
เหล็กและขึ้นรูปเหล็กเป็นส่วนประกอบต่างๆของเกวียน
6 บ้านดงชัย ต.สบตุ๋ย อ.เมือง จ.ลำ�ปาง
7 กล่าวกันว่า เกวียนบ้านดงจะเสียงแน่นดัง “ต้อง ต้อง” หากเกวียนลำ�ใดเสียงดังทึบตันไม่ใสแสดงว่าไม้ยังไม่แห้งสนิท หรือ ช่างเข้าไม้
ไม่สนิทฝีมือไม่ดี
8 หากราคาเกวียนบ้านดงราคาเล่มละ 800บาท เกวียนจากบ้านลำ�ปางหลวงจะราคาประมาณ 650- 700 บาท
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จะไปหาซื้อในชุมชนที่ไปท�ำเกวียนซึ่งหาได้ง่ายในสมัย
นั้น เมื่อไปถึงจะตั้งเตาแบบชั่วคราวเพื่อจัดประกอบ
เกวียน พอแล้วเสร็จก็เดินทางกลับ ในช่วงเวลานี้มักจะ
มีชาวบ้านใกล้เคียงน�ำเกวียนมาซ่อม โดยเฉพาะการรัด
ตีนล้อซึ่งมักมีปัญหาบ่อยจากการหลุดหลวมของเหล็ก
ต้องเผาไฟเพือ่ รัดใหม่ ส่วนนีจ้ งึ ถือเป็นรายได้พเิ ศษ กรณี
การออกไปนอกพื้นที่มักท�ำให้ช่างท�ำเกวียนหนุ่มโสด
หลายคนไปพบรักต่างถิ่นจนมีครอบครัวหรือหากชุมชน
ภายนอกที่มีความต้องการใช้เกวียนจ�ำนวนมาก ช่างท�ำ
เกวียนก็จะอพยพโยกย้ายครอบครัวไปตั้งเตาล้อในเขต
พื้นที่ดังกล่าวเช่น แม่เมาะ แจ้ห่ม วังเหนือ อีกทั้งปัญหา
ที่ส�ำคัญของสภาพอากาศพื้นที่ตอนกลางของล�ำปางคือ
ภัยแล้ง ส่งผลให้ผู้คนอพยพโยกย้ายไปตั้งถิ่นฐานในที่
ที่อุดมสมบูรณ์กว่า โดยส่วนใหญ่จะขึ้นไปอยู่ที่จังหวัด
พะเยาและเชียงราย ส่งผลให้กลุ่มช่างท�ำเกวียนที่อพยพ
จากล�ำปางไปตั้งเตาล้อในพื้นที่ดังกล่าวด้วย9 นี่จึงเป็น
เหตุผลของลักษณะร่วมที่เป็นอัตลักษณ์ของเกวียนกลุ่ม
พื้นที่ ล�ำปาง พะเยาและเชียงราย

3. รูปแบบและองค์ประกอบของเกวียนสกุลช่าง
ล�ำปาง

ในบรรดากลุ่มเกวียนที่พบในภาคเหนือ เกวียนที่
มีขนาดใหญ่สุดคือกลุ่มเชียงใหม่ล�ำพูน10 ขนาดกลาง
คือกลุ่มล�ำปางพะเยาเชียงราย และกลุ่มเกวียนขนาด
เล็กสุดคือกลุ่มแพร่น่าน แต่หากวัดกันที่ความงามและ
การตกแต่ง ต้องยกให้เกวียนกลุ่มเชียงใหม่ล�ำพูนที่นิยม

ตกแต่งด้วยงานไม้แกะสลักหรือเขียนสีประดับกระจก
ส่ ว นเกวี ย นเมื อ งแพร่ จ ะมี ค วามอ่ อ นช้ อ ยมี ลั ก ษณะ
คล้ายคลึงกันกับเกวียนพม่ามากที่สุด คือนิยมดัดหรือ
ฉลุไม้หางเกวียนให้โค้งคล้ายหางแมงป่อง ส่วนเกวียน
ล�ำปางเป็นเกวียนที่มีรูปทรงเรียบง่ายไม่นิยมตกแต่ง
เหมือนสองกลุ่มข้างต้น แต่ในความเรียบง่ายนั้นก็แฝง
ไปด้วยเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่เป็นค่านิยมความงามแบบ
ชาวล�ำปาง
อัตลักษณ์ของเกวียนแบบล�ำปาง สามารถบ่งบอก
ได้จากลักษณะของดุมล้อ และตัวเรือนล้อที่มีมาตรฐาน
ชัดเจนซึ่งหากถอดแยกชิ้นออกมาก็สามารถแยกแยะได้
ว่าอันไหนคือชิ้นส่วนจากเกวียนล�ำปาง ส่วนกรรมวิธีใน
การท�ำเกวียนนั้นมีหลายขั้นตอนสิ่งส�ำคัญคือการเลือก
วัสดุที่จะใช้ในการประกอบเกวียนสองอย่างคือไม้และ
เหล็ก
การเลื อ กวั ส ดุ ที่ ใช้ ใ นการประกอบเกวี ย นนั้ น ให้
ความส�ำคัญกับการเลือกไม้ที่เป็นพิเศษ ในองค์ประกอบ
ของเกวียนแต่ละส่วนจะใช้ไม้ต่างชนิดกันเช่น ไม้สัก ไม้
ประดู่ ไม้เหียงไม้ตึง11 ตามรูปแบบการใช้งานของส่วน
ประกอบนั้นๆ สิ่งส�ำคัญคือไม้จะต้องแก่จัดและแห้งสนิท
ไม่มีปมหรือตาไม้ โดยเฉพาะส่วนที่จะต้องเป็นส่วนรับ
น�้ำหนักคือซี่ล้อ ฝักขาม คันชัก กันคอ จะต้องเป็นไม้
ที่มีเสี้ยนตรงเป็นแนวเดียวกันเนื่องจากจะมีความแข็ง
แรงและคงทน หากใช้ไม้ที่มาปมมีตา หรือแม้กระทั่ง
ไม้สนเสี้ยน12 อาจจะท�ำองค์ประกอบของเกวียนใน
ส่วนดังกล่าวช�ำรุดแตกหักได้ง่าย หากเกวียนเล่มใดใช้
ไม้ที่มีต�ำหนิดังกล่าวจะถือว่าเป็นเกวียนที่ไม่มีคุณภาพ

9 ในอดีตพื้นที่ตำ�บลแม่นาเรือและแม่ต๋ำ�จังหวัดพะเยา เป็นแหล่งผลิตเกวียนแหล่งใหญ่อันมีที่มาจากกลุ่มช่างชาวลำ�ปาง รวมถึงอำ�เภอ
พาน อำ�เภอแม่ลาว อำ�เภอเมืองอำ�เภอเทิงจังหวัดเชียงรายก็พบว่าในอดีตเคยมีเตาล้อที่มีที่มาจากกลุ่มช่างชาวลำ�ปางที่อพยพขึ้นไปตั้ง
ถิ่นฐานเช่นกัน
10 วงเกวียนของกลุ่มนี้จะมีขนาดใหญ่จึงมีซี่ล้อมากที่สุดคือ 16 ซี่ในขณะที่กลุ่มอื่นๆจะมีเพียง 14 ซี่
11 ไม้เต็งไม้รัง
12 เสี้ยนไม้สานขัดกันไม่ตรง
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ดังนั้นการเลือกไม้จึงถือว่าเป็นขั้นตอนที่ส�ำคัญมาก13 ทั้ง
ช่างท�ำเกวียนและผู้ใช้งานจะค�ำนึงถึงเรื่องไม้เป็นส�ำคัญ
นอกจากจะเลือกไม้ที่มีคุณภาพดีจากการดูเสี้ยนไม้แล้ว
วิธีการเลือกเกวียนจากเสียงของเกวียนเวลาที่ลากแสดง
ถึงคุณภาพของไม้และช่างมีฝีมือดี หากลากเกวียนแล้ว
เสียงอับทึบ ไม่ก้อง แสดงว่าไม้ที่ใช้ท�ำเกวียนยังไม่แห้ง
อาจมีความชื้นในเนื้อไม้หรือช่างท�ำเกวียนเข้าไม้ไม่สนิท
หากซื้อหามาใช้อาจท�ำให้เกวียนช�ำรุดได้ง่าย การใช้ไม้
ชื้นหรือไม่แห้งมาท�ำเกวียนจะท�ำให้เหล็กที่รัดตรึงไม้ใน
ส่วนต่างๆ โดยเฉพาะส่วนดุมและวงล้อหลุดออกจาก
ไม้ได้ง่ายเนื่องจากไม้จะหดตัวเวลาที่อากาศร้อน หาก
เหล็กหลุดจะท�ำให้ไม้ฝักขามแตกเสียหายได้การเลือกใช้
ชนิดของไม้ในองค์ประกอบของเกวียนล�ำปางจะเป็นสูตร
ตายตัวคือ ดุมล้อ ไม้ประกับ ไม้หมอนจะต้องท�ำจากไม้
ประดู่เหลืองหรือประดู่แดง14 ซี่ล้อ ฝักขาม จะต้องใช้
ไม้สัก ตัวเรือนล้อจะใช้ไม้สองชนิดคือไม้ประดู่ส�ำหรับท�ำ
ขอบราวที่เรียกว่า “แม่เฮือน” โดยตัวบนจะยาวกว่าตัว
ล่างพร้อมกับดัดหางให้โค้งขึ้นเล็กน้อย ส่วนซี่ของเฮือน
จะท�ำจากไม้สัก เช่นเดียวกับไม้ปูพื้น บางรายใช้ไม้ไผ่
สานขัดแตะ ส่วนไม้เหียงไม้ตึงนั้นนิยมใช้เป็นคันชักหรือ
เรียกว่า “ส้าวล้อ” จะต้องมีคุณสมบัติคือความเหนียว
บางครั้งอาจจะใช้ไม้ชนิดอื่นแทนได้ส่วนสุดท้ายคือ “กัน
คอ” หรือ “แอกคอ” ส�ำหรับพาดลงบนคอสัตว์ที่ใช้ลาก
จูง ในกรณีที่ใช้วัวเทียม ไม้กันคอจะมีขนาดเล็กกว่าของ
ควายเนื่องจากมีก�ำลังมากกว่ามักจะฝืนดื้อไม่ยอมท�ำ
ตามค�ำสั่งหรือเกิดอาการ “บิดแอก” ท�ำให้ไม้ลูกแอก
หรือกันคอหักเสียหายได้ จึงจ�ำเป็นต้องใช้ไม้ที่มีความ
แข็งแรงเป็นพิเศษ

วัสดุส�ำคัญในการท�ำเกวียนอีกประเภทหนึง่ คือเหล็ก
ซึ่งมีความส�ำคัญต่อการท�ำเกวียนเป็นอย่างมาก เหล็ก
ที่ใช้ท�ำเกวียนมีทั้งหมดสามขนาดกล่าวคือ เหล็กกลม
ขนาดผ่าศูนย์กลาง 1.7 นิ้ว ส�ำหรับใช้ท�ำแกนหมุนและ
รับน�้ำหนัก เหล็กแบนขนาดหนา 1 เซนติเมตร กว้าง 1.7
นิ้ว ใช้เป็นเหล็กรัดตีนล้อ และเหล็กแบนขนาด 1.5 นิ้ว
หนาราว 0.7 เซนติเมตร ใช้รัดดุมล้อ เศษที่เหลือจาก
เหล็กแบนก็จะน�ำมาท�ำส่วนประกอบอื่นๆเช่นท่อของ
แกนเหล็กที่ฝังไว้ในดุมไม้ที่เรียกว่า “บ่าตา” เหล็กที่ใช้
ล็อคหมอน ส้าวล้อ และไม้ประกับให้ยึดตรึงกันเรียก
ว่า “เขี้ยวหมา” เหล็กที่รัดไม้ประกับแกนเหล็ก เหล็ก
ลิ่มหัวกับ และเหล็กแซ่ ที่ใช้ตอกล็อกล้อกับแกนล้อ
เหล็กเหล่านี้จะเป็นเหล็กรูปที่มาจากโรงงานโดยช่างจะ
น�ำมาเผาและตีขึ้นรูปดัดแปลงเป็นส่วนประกอบต่างๆ
ทั้งหมด เช่น เหล็กแกนจะต้องตัดให้ได้ขนาดมาตรฐาน
85 นิ้ว แล้วน�ำมาเผาไฟแล้วตีหัวทั้งสองข้างให้หลอม
เล็กลงแล้วเจาะรูส�ำหรับตอกแซ่ดว้ ยวิธกี ารคือการเผาให้
เหล็กแดงแล้วค่อยๆเจาะทีละน้อยจนกว่าจะทะลุถึงกัน
หรือการดัดเหล็กให้โค้งกลมให้มีขนาดพอดีกับวงล้อ
แล้วเชื่อมกันให้สนิท โดยวิธีเผาหัวเหล็กทั้งสองข้างให้ถึง
จุดเกือบหลอมละลาย แล้วน�ำมาตีเชื่อมกัน ซึ่งถือเป็น
ขั้นตอนที่ส�ำคัญ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ช่างที่มีประสบการณ์
สูง ในยุคหลัง มีการท�ำแกนเหล็กส�ำเร็จที่ผ่านโรงกลึง
ลดกระบวนการหลอมหัวเหล็กและเจาะรูแซ่ อีกทั้งมี
เครื่องมือในการเชื่อมเหล็กด้วยระบบไฟฟ้าที่สะดวกขึ้น
ด้ ว ยมาตรฐานการใช้ เ หล็ ก ของช่ า งท�ำเกวี ย น
ล�ำปาง15 จึงท�ำให้ร้านขายเหล็กทั่วไปจัดชุดอุปกรณ์
เหล็กที่ใช้ในการประกอบเกวียนขาย โดยเฉพาะซึ่งหา

13 พ่ออุ้ยผัดเล่าว่าในอดีต การเลือกไม้ทำ�เกวียนจะมีชาวบ้านจากชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้ป่าไม้จะตัดไม้สำ�หรับทำ�เกวียนมาขายซึ่งจะต้องคัดให้ดี
ช่างบางคนพิถีพิถันในรายละเอียดมากบางครั้งรถบรรทุกขนาด 6 ล้อมาส่งไม้สำ�หรับทำ�เกวียน 1 คัน จะคัดไม้สำ�หรับทำ�เกวียนได้เพียง 1 คัน
14 สูตรของของพ่อมูล อายะชู แห่งบ้านนาเอี้ยง อ.เสริมงาม ห้ามใช้ไม้ดู่ตับควายเนื่องจากไม่มีความเหนียวของเนื้อไม้ เปราะแตกหักง่าย
15 ในกลุ่มช่างทำ�เกวียนในภาคเหนือทั้งสามกลุ่มมีมาตรฐานการใช้ชุดเหล็กทำ�เกวียนที่มีขนาดไม่เท่ากัน
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ซื้อได้ง่ายในย่านสบตุ๋ยและห้าแยกหอนาฬิกา ส่วนที่
ชุมชนล�ำปางหลวงจะมีนายทุนที่ซ้ือเหล็กมาจ�ำหน่าย
โดยตรง ซึ่งเป็นที่นิยมของช่างในพื้นที่อ�ำเภอเกาะคา
เป็นอย่างมากเนื่องจากสามารถน�ำชุดอุปกรณ์เหล็กไป
ใช้ก่อนได้ขายเกวียนแล้วจึงน�ำเงินมาจ่าย สนนราคา
เกวียนจากบ้านล�ำปางหลวงในราวปี พ.ศ.2500 ราว
เล่มละ 600-700 บาท คิดเป็นต้นทุนค่าเหล็กราว 200
บาท ส่วนไม้ที่ใช้จะมีชาวบ้านจากต่างหมู่บ้านบรรทุก
ใส่เกวียนมาขายเป็นชุด โดยจะถากไม้แต่ละชิ้นส่วนให้
ใกล้เคียงกับขนาดจริงแล้วน�ำมาขายเป็นชุด โดยค่าไม้
ส�ำหรับเกวียนทั้งเล่มราคาประมาณ 100 บาท บางคน
ขยันก็เข้าป่าหาไม้เองก็จะลดต้นทุนในส่วนนี้ไป กรณี
ถ้าท�ำคนเดียวทั้งเล่มจะใช้เวลาราวเดือนครึ่ง หากอยู่ใน
ช่วงฤดูท�ำนาตลอดพรรษาจะท�ำเกวียนได้แค่เล่มเดียว
การท�ำคนเดียวนี้ในกรณีหากต้องเข้าตีนล้อ หรือใช้แรง

มากก็จะขอแรงจากเพื่อนบ้านมาช่วยหรือเป็นการเอา
มื้อ ชาวบ้านที่ท�ำเองขายเองจะได้ก�ำไรราวครึ่งหนึ่งของ
ราคาเกวียน ในส่วนของบ้านที่มีเตาขนาดใหญ่มีลูกจ้าง
ท�ำงาน จะมีค่าใช้จ่ายในส่วนค่าแรงซึ่งจะจ่ายเป็นชิ้น
งานตามความสามารถ เช่น ค่าเจาะดุมล้อส�ำหรับใส่ซี่ล้อ
ราคาดุมละ 5-8 บาท ค่าเหลาแต่งซี่ล้อซี่ละบาทเป็นต้น
ในกลุ่มเตาใหญ่นี้ผลก�ำไรต่อเล่มจะน้อยกว่ากลุ่มชาว
บ้าน โดยเฉลี่ยราว 30-40 เปอร์เซ็นต์ของราคาเกวียน
แต่ด้วยการผลิตเป็นจ�ำนวนมากจึงท�ำให้มีรายได้ที่ดีกว่า
เกวียนทีส่ มบูรณ์พร้อมขายจะต้องทาด้วยน�ำ้ มันผสมสีฝนุ่
แดงพร้อมอุปกรณ์ครบครันยกเว้นสัตว์ที่ใช้ลากจูง ซึ่ง
ต้องไปหาซื้อหรือเตรียมไว้เอง
การเลือกใช้สัตว์ส�ำหรับลากเกวียนปกติจะใช้วัวกับ
ควายเท่านั้น โดยเฉลี่ยจะนิยมใช้วัวมากกว่า เนื่องจาก
วัวเป็นสัตว์ที่ฉลาด สอนง่ายและทนความร้อนได้ดี ส่วน
ควายนั้นสอนยากหรือเรียกว่า “ปึก” ไม่ชอบอากาศ
ร้ อ น เคยมี ก รณี ค วายลากทั้ ง เกวี ย นและเจ้ า ของลง
หนองน�้ำเพื่อคลายร้อน แต่ข้อดีของควายคือมีก�ำลังดี
แข็งแรงนิยมใช้ชักลากของหนักโดยเฉพาะไม้ซุงขนาด
ใหญ่ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการเลือกใช้งานของเจ้าของ วัว
หรือควายที่ใช้ลากเกวียนจะต้องได้รับการฝึกมาก่อนจึง
จะลากเกวียนได้ เนื่องจากจะต้องรู้จักจังหวะการเดิน
ชินกับนำ�้ หนักทีก่ ดทับคอและการลาก ทีส่ �ำคัญคือจังหวะ
การเลี้ยว การท�ำความเข้าใจค�ำสั่งของเจ้าของ คู่วัวหรือ
ควายที่ลากเกวียนไม่สามารถสลับข้างกันได้เนื่องจากจะ
เกิดความสับสน การหาซื้อวัวควายส�ำหรับใช้ลากเกวียน
มักจะหาซื้อกันในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่
นิยมเดินทางมาที่กาดวัวในชุมชนบ้านล�ำปางหลวง ซึ่ง
เป็นตลาดนัดวัวควายที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดล�ำปาง โดย
ชุมชนแห่งนี้มีรายได้เสริมจากการฝึกวัวลากเกวียนขาย
เป็นคู่ส�ำเร็จรูป หรือขายพร้อมกับเกวียน เรียกได้ว่า คน
ที่อยากได้เกวียนหรือวัวเทียมเกวียน หากมาบ้านล�ำปาง
หลวงจะไม่ผิดหวัง

4. บทบาทของเกวียนต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ

จากการเข้ า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานของชาวพม่ า ในเมื อ ง
ล�ำปางก่อให้เกิดเกวียนแบบล�ำปางขึ้น และมีบทบาท
ต่อวิถีชีวิตของคนเมืองล�ำปางเป็นอย่างมาก โดยหน้าที่
ของเกวียนคือใช้ขนส่งสินค้าและพืชผลทางการเกษตร
รวมถึงการใช้เป็นพาหนะในการเดินทางสัญจรไปมาก่อน
ที่จะมีรถยนต์มาแทนที่ เกวียนอยู่ในวิถีชีวิตชาวล�ำปาง
มากว่า 150 ปี ในอดีตผูท้ มี่ เี กวียนถือว่ามีฐานะปานกลาง
เนื่องจากมีเงินหาซื้อเกวียนและสามารถใช้เกวียนในการ
รับจ้างขนส่งสินค้าสร้างรายได้เสริมให้กบั ครอบครัว โดย
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สินค้าจากชนบททุกชนิดจะต้องขนส่งทางเกวียนเพื่อเข้า
มาจ�ำหน่ายในย่านการค้าคือตัวเมืองล�ำปางเสมอ เช่น
ชาวบ้านเอื้อมนิยมน�ำถ่าน และข้าวสารใส่เกวียนเข้ามา
ส่งขายในเมืองล�ำปาง หรือหลังฤดูเก็บเกี่ยวชาวเกาะคา
แม่ทะ จะมีรายได้เสริมจากการรับจ้างขนอ้อยให้กับ
โรงงานน�้ำตาล เป็นต้น ในยุคที่เกวียนเฟื่องฟูเกวียน
กลายเป็นของที่ใช้แสดงสถานะทางสังคม โดยเฉพาะ
หนุ่มวัยรุ่นจะนิยมการตกแต่งเกวียนและประดับวัวให้
สวยงามโดยการใส่หน้ากากวัว สายห้อยคอวัวที่ถักทอ
ด้วยสีสันต่างๆ ไว้เพื่ออวดสาว โดยเรียกร้องความสนใจ
จากเสียงของเกวียน และเสียงของ “เด็ง” หรือกระดิ่ง
คอวัว เพื่อชักชวนให้สาวๆออกมาดูเกวียนของตนเอง
เกวียนล�ำปางนอกจากจะผลิตใช้ในท้องถิ่นยังเป็น
สินค้าส่งออกไปทั่วทุกสารทิศ เช่น กลุ่มผลิตเกวียน
จากบ้ า นเกาะคา หั ว แต ม่ ว งน้ อ ย นิ ย มลากเกวี ย น
ไปขายถึ ง ชั ย นาทและอุ ทั ย ธานี โดยเดิ น ทางล่ อ งไป
เป็นกองคาราวานเกวียนซึ่งใช้เวลาเป็นแรมเดือน บาง
ครั้งก็น�ำสินค้าจากท้องถิ่นบรรทุกใส่หลังเกวียนไปขาย
ตามรายทาง โดยจะขึ้นเรือหรือรถไฟเพื่อเดินทางกลับ
เกวียนจากอ�ำเภอเสริมงาม ส่งไปขายในเขตอ�ำเภอลี้
อ�ำเภอทุ่งหัวช้างจังหวัดล�ำพูน เกวียนจากบ้านล�ำปาง
หลวงรุ่นสุดท้ายผลิตส่งขายไปจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ภาคอีสาน หรือเกวียนจากบ้านดง บ้านท่าล้อส่งไปขาย
ถึงอ�ำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย และที่ส�ำคัญชาวเมือง
เชียงตุงในเขตรัฐฉาน ประเทศพม่ายังคงกล่าวขานถึง
เกวียนคุณภาพดีจากเมืองล�ำปางมาจนถึงทุกวันนี้ โดย
เรียกกันติดปากว่า “ล้อละกอน”

5. การเปลีย่ นแปลงทางสังคมทีม่ ผี ลต่อบทบาทการ
ใช้เกวียนในปัจจุบัน

ด้วยพัฒนาการทางเทคโนโลยี ความเติบโตของ
เศรษฐกิจ และความเจริญทางด้านการคมนาคมรถยนต์
จึงเป็นทางเลือกใหม่ให้กับผู้มีฐานะซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ
ระบบขนส่งสินค้าและการเดินทางรวดเร็วทั่วถึง ท�ำให้
ค่านิยมในการใช้เกวียนลดลง ส่งผลให้กลุม่ ช่างท�ำเกวียน
มีรายได้ที่ลดลงอย่างมาก ราคาต้นทุนในการผลิตสูงขึ้น
จากวัสดุโดยเฉพาะไม้ที่หายากและเป็นของสงวนตาม
กฎหมาย รวมถึงค่าครองชีพที่สูงขึ้นท�ำให้เตาล้อส่วน
ใหญ่จ�ำเป็นต้องยกเลิกกิจการลง ราคาเกวียนยุคสุดท้าย
ก่อนที่จะยกเลิกกิจการราวปี 2528-2530 มีราคาต่อ
เล่มราว 3,000 บาท ถึงแม้จะมีราคาไม่สูงมากแต่ขาย
ได้ยากขึ้นเนื่องจากไม่มีใครต้องการใช้เกวียนอีกต่อไป
วิถีแห่งช่างท�ำเกวียนจึงหายไป เกวียนถูกจอดทิ้งร้างไว้
ตามใต้ถุนบ้าน หรือใต้ถุนยุ้งข้าว ต่อมาไม่นานมีกระแส

การกว้านซือ้ เกวียนเก่าเพือ่ น�ำไปช�ำแหละท�ำเฟอร์นเิ จอร์
หรือซื้อหาเอาวงเกวียนมาท�ำรั้วบ้าน ส่งผลให้เกวียน
หายไปจากท้องถิน่ โดยปริยาย หลงเหลือเพียงต�ำนานเล่า
ขานของความรุ่งเรืองและงดงามของเกวียนเมืองล�ำปาง
เมื่อครั้งอดีตเท่านั้น..
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จดหมายเหตุวัดบุญวาทย์วิหาร อนุสรณ์สมโภชน์
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ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์. ทวนกระแส ประวัตศิ าสตร์
ลุ่มน�้ำวัง, เชียงใหม่: Maxxprint, 2559.
ล�ำปางศึ ก ษา.เอกสารวิ ช าการโครงการรวบรวม
ข้ อ มู ล ล�ำปางศึ ก ษาส�ำนั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง. มปพ, 2559.
สายฝน น้อยหีด.พ่อเจ้าบุญวาทย์กบั วิวฒ
ั นาการของ
เมืองล�ำปาง,ล�ำปาง:ฟันนี่พับบริชซิ่ง, 2550.
สัมภาษณ์
พ่อหนานศรี วรรณศรี ชุมชนบ้านท่ามะโอ ต�ำบล
เวียงเหนือ อ�ำเภอเมืองล�ำปาง10 สิงหาคม 2561
พ่อผัด สุติน ชุมชนวัดพระธาตุล�ำปางหลวง ต�ำบล
ล�ำปางหลวง อ�ำเภอเกาะคา จ.ล�ำปาง12 มีนาคม 2561
พ่อจันทร์ เหียดใส ชุมชนวัดพระธาตุล�ำปางหลวง
ต�ำบลล�ำปางหลวง อ�ำเภอเกาะคา จ.ล�ำปาง12 มีนาคม
2561
พ่อแก้ว เกศนา ชุมชนบ้านน�้ำล้อม ต�ำบลเกาะคา
อ�ำเภอเกาะคา จ.ล�ำปาง11 มีนาคม 2561
พ่อมูล อายะชู ชุมชนบ้านนาเอี้ยง ต�ำบลเสริม
กลาง อ�ำเภอเสริมงาม จ.ล�ำปาง1 ธันวาคม 2560
พ่อถา ยอดปะนันท์ ชุมชนบ้านหัวฝายสันติสุข
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รตอ.อินปั๋น ชันมณี ชุมชนบ้านเกาะคา ต�ำบล
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เงินตราล้านนา :
วิวัฒนาการและความหลากหลายโดยสังเขป
เรื่อง: เมธาพร สิงหนันท์ 1

ในอดี ต ผู ้ ค น จะน�ำวัต ถุที่ต ้องการโดยทั่ว ไป ทั้ง
อาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ และสัตว์
เลี้ยง มาเป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน แต่ก็มีข้อจ�ำกัด
มากมาย เช่น มูลค่าไม่เท่าเทียมกัน หรือความต้องการ
แลกเปลี่ยนที่ไม่ตรงกัน ไม่สะดวกและในหลายๆ ครั้ง จึง
ไม่สามารถแลกกันได้ส�ำเร็จ แต่ในสมัยต่อมาเมื่อมนุษย์
ใช้โลหะเป็น จึงได้น�ำโลหะมาเป็นสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยน อาจเป็นก้อนโลหะ อาวุธ หรือเครื่องมือ เครื่อง
ประดับ ในที่สุดคนก็เริ่มใช้เงินและทองค�ำมาย่อส่วนจน
มีขนาดกะทัดรัดและกลายเป็นเงินตรา
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 บริเวณทีเ่ ป็นอาณาจักรล้าน
นา มีการตัง้ ถิน่ ฐานเป็นชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ คือ
ชุมชนแถบลุ่มแม่น�้ำปิง และชุมชนแถบลุ่มแม่น�้ำกก เช่น
อาณาจักรหริภุญไชย อาณาจักรโยนกเชียงแสน เมือง

ละโว้ อาณาจักรทวารวดี รวมไปถึงยูนนาน ในประเทศ
จีน โดยอาณาจักรทีเ่ ป็นอิสระทุกอาณาจักรนัน้ นอกจาก
จะมีการปกครองเป็นของตนเองแล้ว ยังมีระบบเงินตรา
เป็นของตนเอง เพื่อใช้ภายในอาณาจักรและใช้ซื้อขาย
แลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างชุมชนและดินแดนที่ห่างไกล2
ในพื้นที่บริเวณที่เป็นอาณาจักรล้านนาปัจจุบันนั้นเดิม
เป็นถิ่นที่อยู่ของชนชาติลัวะหรือละว้า ซึ่งมีการใช้โลหะ
มีค่า เช่น ทองค�ำ เงิน ทองแดง และส�ำริดเป็นเงินตรา
เมื่อพญามังรายสร้างเมืองเชียงใหม่และสถาปนา
อาณาจักรล้านนาขึ้นได้ส�ำเร็จ ได้มีการใช้เงินตราในการ
ค้าขายด้วย โดยอาณาจักรล้านนาได้ก�ำหนดมาตรฐาน
ระบบเงินตราของตนขึ้นโดยควบคุมความบริสุทธิ์ของ
เงินตราตามกฎหมายมังรายศาสตร์ และเมื่ออาณาจักร
แห่งนี้เจริญขึ้นในสมัยพญากือนา ล้านนาได้ผลิตเงิน

1 ภัณฑารักษ์ พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทย สำ�นักงานภาคเหนือ
2 ศรีศักรวัลลิโภดม. ค้นหาอดีตของเมืองโบราณ. กรุงเทพฯ: ด่านสุทธาการพิมพ์.2538. หน้า 79-88.
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ขวานหินและเครื่องใช้ในยุคหินที่ถูกใช้เป็นสื่อกลาง
ในการแลกเปลี่ยนยุคก่อนประวัติศาสตร์

เบี้ยจั่น และเบี้ยนาง

ตราที่ส�ำคัญขึ้นอีกชนิดหนึ่ง คือ เงินเจียง หลังจากนั้น
อาณาจักรล้านนาก็ใช้เงินตราที่เป็นเงินตราของแคว้น
โยนกเชียงแสนเดิมผสมกับเงินเจียงในสมัยต่อมา จนสิ้น
สมัยที่ล้านนาตกเป็นเมืองขึ้นของพม่า จึงมีเงินตราของ
พม่าทีพ่ วกไทใหญ่น�ำเข้ามาใช้ปะปนอยูห่ ลายชนิด และมี
สภาพเป็นเช่นนั้นตลอดระยะเวลา 200 กว่าปี จนกระทั่ง
พม่าเป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจึงมีเหรียญเงินรูปีอินเดีย
จากประเทศพม่าเข้ามาใช้ จนกระทั่งเหรียญบาทของ
รัฐบาลสยามสามารถขนส่งขึ้นไปยังหัวเมืองฝ่ายเหนือ
ได้มากขึ้น หัวเมืองในมณฑลพายัพจึงได้หันมาใช้เหรียญ
เงินของสยามในสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมา

ได้ใช้หอยเบี้ยอันเป็นเงินตราที่ใช้กันมาตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศาสตร์แล้วเช่นกัน

เงินตราก่อนสมัยล้านนา
ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นสมัยล้านนานั้น เป็น
สมัยของแคว้นโบราณที่ปรากฏในต�ำนาน ได้แก่แคว้น
สุวรรณโคมค�ำและแคว้นโยนกนาคนคร ตามต�ำนาน
แคว้นสุวรรณโคมค�ำกล่าวถึงการค้าของชาวเมืองสุวรรณ
โคมค�ำว่า มาณพท�ำไร่อยู่ริมแม่น�้ำโขงน�ำสินค้าขึ้นไป
ขายยังเมืองสุวรรณโคมค�ำแล้วถูกชาวเมืองตลอดจน
เจ้าเมืองกลั่นแกล้งท�ำอุบายกล่าวโทษมาณพพ่อค้าแล้ว
ยึดสินค้าของมาณพหลายครั้ง ต�ำนานเมืองสุวรรณโคม
ค�ำเป็นต�ำนานที่ย้อนกลับไปกล่าวถึงอดีตนานที่สุด จึง
น่าจะเป็นสมัยก่อนประวัติศาสตร์ที่อยู่ในยุคส�ำริด การ
ค้าสามารถท�ำได้ด้วยการตีราคาสินค้าที่ต้องการทั้งสอง
ฝ่ายแล้วน�ำมาแลกกัน การค้าในลักษณะนี้จัดเป็นการ
ค้าในระบบแลกเปลี่ยนสินค้ากัน (Barter System) ใน
กรณีที่มีเศษเหลือเนื่องจากราคาสินค้าไม่เท่ากันพอดีก็
ช�ำระด้วยโลหะมีค่าซึ่งเป็นที่ต้องการทั้งสองฝ่าย ได้แก่
โลหะทอง โลหะเงิน โลหะทองแดง โลหะส�ำริด ดีบุก
เหล็ก เป็นต้น ในส่วนของเงินย่อยนั้นประชาชนทั่วไป

หอยเบี้ย
จากบันทึกของมาร์โคโปโล (พ่อค้าและนักเดินทาง
ชาวเวนิส-อิตาลี) ได้กล่าวถึงการน�ำหอยเบี้ยจากอินเดีย
มาใช้ในมณฑลยูนนานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 18-22 ใน
การติดต่อค้าขายและแลกเปลี่ยนสินค้าระหว่างภูมิภาค
ในแถบนี้ ซึง่ รวมถึงดินแดนในประเทศไทยด้วย เนือ่ งจาก
เป็นของหายาก และใช้ติดต่อกันมายาวนาน เพราะ
มีขนาดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป พกพาสะดวก และนับ
จ�ำนวนได้ง่าย โดยเบี้ยที่ใช้เป็นเงินตราที่พบคือ เบี้ยจั่น
และเบีย้ นาง ซึง่ เมือ่ มีอาณาจักรล้านนาเกิดขึน้ ผูค้ นทีค่ นุ้
เคยการใช้หอยเบี้ยเป็นเงินตรามาก่อน จึงยังใช้เป็นเงิน
ปลีกที่มีมูลค่าต�่ำสุดในระบบเงินตรา ที่มีอัตราการแลก
เปลี่ยนไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริมาณที่มีขึ้นอยู่กับจ�ำนวนที่
พ่อค้าน�ำเข้ามา

โลหะมีค่า
โลหะต่างๆ ที่ผู้คนก่อนประวัติศาสตร์รู้จัก ทั้งโลหะ
พื้นฐานมีมูลค่าต�่ำ เช่น ทองแดง ดีบุก ส�ำริด ที่ผู้คนน�ำ
ไปใช้ท�ำเครื่องประดับทั้งก�ำไล สร้อยคอ สร้อยมือ อาวุธ
เครื่องใช้ และเครื่องดนตรี ส่วนโลหะที่มีมูลค่าสูง เช่น
โลหะทองค�ำ โลหะเงิน ล้วนแต่เป็นโลหะทีม่ นุษย์ตอ้ งการ
เนื่องจากหาได้ยาก มีความคงทนไม่เน่าเสียง่าย สามารถ
น�ำไปแปรรูปเป็นเครื่องประดับโดยไม่เสียคุณสมบัติเดิม
ดังนัน้ ความนิยมในการใช้โลหะมีคา่ ก้อนเล็กๆ ก็สามารถ
แลกกับสินค้าจ�ำนวนมากได้จงึ เกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง ใน
ที่สุดโลหะมีค่าได้เข้ามาเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน
ซึ่งเป็นที่นิยมมากที่สุด โดยใช้วิธีตัดก้อนโลหะแต่ละ
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ก้อนโลหะเงินที่โดนตัดแบ่งแลกเปลี่ยนช�ำระค่าสินค้า

ชนิดออกตามน�้ำหนักที่ต้องการและใช้ช�ำระค่าสินค้า
ตามมูลค่าสูงต�่ำของโลหะแต่ละชนิด ทั้งทองค�ำ เงิน
ทองแดง และส�ำริดการช�ำระหนี้ ค่าปรับ ภาษี ค่าสินค้า
ค่าเช่า ด้วยน�้ำหนัก รูปร่างของโลหะที่ใช้ช�ำระหนี้ไม่มี
ความส�ำคัญ จึงมีความนิยมเก็บรักษาเศษแท่งเงินขนาด
ต่างๆ หรือผงทองค�ำไว้ช�ำระหนี้ มากกว่าจะเก็บไว้เป็น
เงินแท่งขนาดใหญ่ เนื่องจากเศษโลหะสามารถตัดแบ่ง
เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งตามน�้ำหนักได้สะดวกกว่า

เงินกีบม้า

ลัวะ ผลิตขึ้นเพื่อความสะดวกในการใช้เป็นเงินปลีก แต่
ก็ถูกหลอมไปเป็นเศษโลหะจนเกือบหมดแล้ว จึงแทบจะ
ไม่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

เงินตราสมัยหิรัญเงินยาง
เงินใบไม้

เป็นเงินตราทีท่ �ำจากโลหะมีคา่ หลายชนิดเช่น ทองค�ำ
เงิน ส�ำริด และทองแดง เป็นต้น ลักษณะเป็นแท่งกลม
ยาวหลายขนาด เรียวทีห่ วั และท้าย โดยทีม่ ลี กั ษณะคล้าย
ปลาจึงเรียกว่า เงินปลา ท�ำขึ้นง่ายๆ ด้วยการหล่อโลหะ
มีค่าเป็นแท่งกลมขนาดน�้ำหนักต่าง ๆ ก�ำหนดมูลค่าของ
แท่งโลหะหรือเงินปลาเหล่านัน้ ด้วยชนิดและนำ�้ หนักของ
โลหะแต่ละชนิด

ท�ำด้วยส�ำริดชุบเงิน สัณฐานกลม นูนด้านหน้า ส่วน
ด้านหลังเป็นรอยบุม๋ ลึกลงไป จึงมีลกั ษณะเหมือนเปลือก
หอย ด้านที่นูนออกมานั้นมักจะมีลวดลายทั้งแบบเส้น
เดียวผ่ากลาง และแบบที่มีกิ่งแยกออกไปอีกหลายเส้น
หรืออาจจะไม่มีลวดลายใดๆ เลยก็มี โดยที่เส้นนูนเหล่า
นี้มีลักษณะเหมือนลายด้านหลังของใบไม้จึงเรียกกันว่า
“เงินใบไม้” “เงินเส้น” หรือ “เงินเปลือกหอย” เงินเหล่า
นี้พบว่ามีการเจาะรูไว้ท่ีริมขอบเพื่อประโยชน์ในการร้อย
รวมเข้าด้วยกันเพื่อความสะดวกในการนับ แยกขนาด
ชนิดราคาตามน�้ำหนัก และการพกพา

เงินกีบม้า

เงินท้อกส�ำริด

ผลิตขึ้นจากโลหะส�ำริด มีขนาดไม่ใหญ่นัก หนัก
ประมาณ 55 กรัม 79 กรัม และ 94 กรัม ลักษณะเป็น
ก้อนโค้งงอเหมือนกีบปลายเท้าของสัตว์กินหญ้า เช่น
แพะ แกะ กวาง วัว และม้า เป็นต้น จึงเรียกกันตาม
ลักษณะว่า “เงินกีบม้า”ซึง่ เป็นเงินตราชนิดหนึง่ ของชาว

นอกจากการผลิตเงินใบไม้จากโลหะส�ำริดชุบเงิน
และมีลายคล้ายใบไม้แล้ว ยังพบว่ามีเงินท้อกส�ำริดอีก
ด้วย เงินท้อกส�ำริดนี้มีลักษณะกลมตันทั้งก้อนโดยไม่มี
รอยยุบหรือบุ๋มลงไปภายในตัวเงิน แสดงว่าเป็นลักษณะ
ของการหล่อโลหะในสมัยต่อมา ไม่ชุบเงิน ไม่มีลวดลาย

เงินปลา

เงินปลา
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เงินใบไม้

เงินท้อกส�ำริด

และไม่มีการประทับตราใดๆ มีขนาด 3.5 เซนติเมตร
และ 3.8 เซนติเมตร นับว่าเป็นขนาดที่ใกล้เคียงกับเงิน
ใบไม้ขนาดเล็ก แต่มีน�้ำหนักสูงถึง 67.4 กรัม และ 71
กรัม เงินท้อกส�ำริดจึงมีมูลค่าสูงกว่าเงินใบไม้ในขนาด
ที่เท่ากัน

เงินท้อกทองแดง

เงินท้อกทองแดง

แท่งทองแดง และส�ำริด ตลอดจนเงินปลา เป็นต้น โดยใช้
ร่วมกับเหรียญกษาปณ์โลหะของตน เงินตราที่แคว้นหริ
ภุญไชยใช้จึงเป็นระบบเงินตราที่ซ้อนกันอยู่ 2 ระบบ ซึ่ง
อาจจะก�ำหนดขอบเขตการใช้เงินตราที่ต่างกันได้คร่าวๆ
ว่ามีการใช้เหรียญกษาปณ์ภายในตัวเมืองและรอบนอก
ส่วนการติดต่อซื้อสินค้ากับชนพื้นเมืองเดิมคือชาวลัวะ
ก็ใช้ก้อนโลหะมีค่า

เงินท้อกชนิดนี้ น่าจะมีมูลค่าต�่ำที่สุดในหมู่เงินท้อ
กโลหะทั้ง 3 ชนิด แต่ก็มีมูลค่าสูงกว่าหอยเบี้ยที่เป็น เงินตราของอาณาจักรล้านนา
พญามังรายสถาปนาอาณาจักรล้านนาขึ้นใน พ.ศ.
เงินย่อย มีสัณฐานกลมนูน โค้งมนด้านบน ด้านล่าง
แบน หรือบุ๋มเข้าไปเล็กน้อย ไม่มีตราประทับ และไม่มี 1839 ในระยะแรกเป็นระยะเวลาที่ต้องใช้ก�ำลังทหาร
แผ่อ�ำนาจออกไปโดยรอบ ดังนั้น อาณาจักรล้านนาใน
ลวดลายใดๆ
ระยะแรกจึ ง ยั ง คงอาศั ย ระบบเงิ น ตราที่ เ ป็ น ของชาว
เงินตราสมัยหริภุญไชย
โยนกเชียงแสน ซึ่งเคยใช้ร่วมกับชาวลัวะ หรือละว้าตาม
แคว้นหริภุญไชยเป็นแคว้นที่มีชาวละโว้ได้ขยาย เดิม โดยพญามังรายได้บัญญัติกฎหมายขึ้นฉบับหนึ่ง คือ
ขึ้นมาปกครองชุมชนชาวลัวะและเม็ง ซึ่งเป็นชนพื้น “มังรายศาสตร์” ซึ่งใช้ตัดสินคดีความต่างๆ ตลอดสมัย
เมืองดั้งเดิม ซึ่งแม้ว่าแคว้นละโว้จะมีอารยธรรมตาม ล้านนาจนกระทั่งรวมเข้ากับสยาม
การควบคุมเงินตราให้มมี าตรฐานไม่เปลีย่ นแปลงไป
แบบทวารวดีและเจริญขึ้นตามแบบเดียวกับนครรัฐใน
อารยธรรมแบบทวารวดีอื่นๆ ในลุ่มแม่น�้ำเจ้าพระยา มา เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อถือว่า เงินตราเป็นสิ่ง
ซึ่งเมืองเหล่านี้ต่างใช้เหรียญกษาปณ์ทองค�ำ เหรียญ มีค่าเชื่อถือได้ เก็บไว้ช�ำระหนี้ภายหน้าได้นั้น กฎหมาย
เงิน เหรียญดีบุก และหอยเบี้ย เป็นเงินตรามาตั้งแต่ มังรายศาสตร์ได้แยกบทบัญญัติออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่
สมัยฟูนัน-ทวารวดี ดังนั้นแคว้นหริภุญไชยจึงคุ้นเคย การปลอมหรือแปลงเงินตราทองค�ำ เงินด�ำและเงินแดง
กับระบบเงินตราที่เป็นเหรียญกษาปณ์ท�ำขึ้นจากโลหะ แกะตราปลอม รู้วิธีปลอมและปลอมเงิน มีเงินปลอมใน
ครอบครอง ใส่ความว่าแกะตราปลอม แปลงเงินทอง
มีค่ามาก่อน
พลเมืองส่วนใหญ่ของแคว้นหริภุญไชยเป็นชาวพื้น ใส่ ค วามว่ า ลั ก ทรั พ ย์ แ ละมี แ ม่ พิ ม พ์ เ งิ น ตรา โดยเริ่ ม
เมืองเดิมคือ ชาวลัวะ ด้วยเหตุนี้ชาวหริภุญไชยจึงใช้ มาตรานีด้ ว้ ยข้อความว่า.....ผูป้ ลอมแปลงทองหรือเงินด�ำ
ระบบเงินตราของชาวลัวะ ได้แก่ แท่งทองค�ำ แท่งเงิน เงินแดงก็ดี แกะพิมพ์ (รูข้ วักเหล็กตรา) ท�ำเงินก็ดี ควรฆ่า
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เงินเจียงเชียงใหม่

เจ้าตัวแล้วเกาะกุมเอาสมบัติ (เอาครัว).....3 ข้อความที่
กล่าวนีจ้ งึ เป็นบทบัญญัตทิ เี่ ก่าแก่ทสี่ ดุ ในเรีอ่ งการควบคุม
เงินตราในล้านนา ด้วยข้อความนี้แสดงว่าในขณะที่พญา
มังรายบัญญัติไว้ในขณะที่เริ่มบัญญัติกฎหมายฉบับนี้
อาณาจักรล้านนามีเงินตราที่ท�ำด้วยทองค�ำ เงิน เป็นเงิน
ตรามูลค่าสูง ใช้เงินทองแดง หรือที่เรียกว่า เงินแดง เป็น
เงินปลีกและใช้หอยเบี้ยเป็นเงินย่อย การบัญญัติว่าห้าม
แกะตราปลอมแสดงว่า ก้อนโลหะมีค่าทั้ง 3 ชนิด มีตรา
ของทางราชการประทับอยู่บนก้อนโลหะที่เป็นเงินตรา
จึงกล่าวได้วา่ เมือ่ เริม่ สมัยล้านนานัน้ ชาวล้านนาใช้โลหะ
มีค่า 3 ชนิดประทับตราของทางราชการเป็นเงินตรา

ชาวโยนกเชียงแสนก่อนสมัยล้านนาน่าจะมีการ
จัดท�ำก้อนทองค�ำที่มีการแบ่งน�้ำหนักเป็นขนาดต่างๆ
กันตามชนิดราคาของแต่ละก้อนแล้ว โดยปรากฏมาใน
วรรณคดีเรื่อง ท้าวฮุ่งหรือขุนเจื๋อง ซึ่งน่าจะแต่งขึ้นใน
ล้านช้าง ประมาณ พ.ศ.1800-1900 นั้นระบุว่า ขุนเจื๋อง
บรรพบุรุษในสายพญาง�ำเมืองแห่งแคว้นพะเยานั้นแต่ง
กายด้วยผ้าที่มีราคาเท่ากับทองค�ำพันก้อน

เงินทองแดง

นอกจากเงินตราชนิดราคาสูง ท�ำจากโลหะทองค�ำ
และโลหะเงินแล้ว อาณาจักรล้านนายังผลิตเงินปลีก
ชนิดราคาต�่ำขึ้นด้วย ในขณะที่ใช้หอยเบี้ยเป็นเงินย่อย
เงินตราทองค�ำ
เงินปลีกที่ใช้นั้น คือ “เงินท้อกทองแดง” ที่ใช้กันกว้าง
การใช้โลหะทองค�ำเป็นเงินตรานั้นเป็นเรื่องที่เกิด ขวางมาตั้งแต่แคว้นโยนกเชียงแสน ด้วยเหตุนี้จึงได้มี
ขึ้นมาตั้งแต่มนุษย์เรารู้จักโลหะชนิดต่างๆ มานานกว่า การระบุเงินตราทองแดงไว้ในกฎหมายมังรายศาสตร์
5,000 ปี มาแล้ว แต่ก็เป็นการใช้ก้อนทองค�ำในขนาด ด้วย การใช้โลหะทองแดงเป็นเงินปลีกนัน้ เนือ่ งจากโลหะ
ต่างๆ ที่ตัดออกมาตามน�้ำหนักที่ต้องการและใช้ก้อน ทองแดงหาได้ง่าย และมีปริมาณมาก นอกจากนี้โลหะ
ทองค�ำนั้นไปโดยตรงในฐานะเป็น “สื่อกลางในการแลก ทองแดงยังเป็นโลหะมีค่าซึ่งชาวลัวะใช้เป็นเงินตราอีก
เปลี่ยน” มากกว่าจะใช้ก้อนทองค�ำในฐานะที่เป็น เงิน ด้วย เงินตราท�ำด้วยโลหะทองแดงจึงเป็นเงินตราพืน้ ฐาน
ตรา ที่มีการแบ่งก้อนทองค�ำออกเป็นก้อนเล็กๆ มีน�้ำ ที่ชนชาติต่างๆ ใช้ซื้อขายจ่ายทอนอย่างกว้างขวางที่สุด
หนักแตกต่างกัน เพื่อเป็นการก�ำหนดชนิดของราคาของ ด้วยเหตุนี้จึงมีการระบุถึงเงินทองแดงมาตั้งแต่ต้นในกฎ
ก้อนทองค�ำให้แตกต่างกันแล้ว ก็ยังจะต้องมีการประทับ หมายมังรายศาสตร์แต่ก็เป็นการระบุถึงเพียงครั้งเดียว
ตราผู้มีอ�ำนาจในการให้ผลิตทองค�ำก้อนนั้นขึ้นอีกด้วย
โดยที่เงินตราท�ำด้วยทองแดงและใช้เป็นเงินปลีก
จึงจะแยกได้ว่าทองค�ำก้อนใดเป็นเพียงสื่อกลางในการ ที่ประชาชนจ�ำเป็นต้องใช้จ่ายในชีวิตประจ�ำวัน และ
แลกเปลี่ยนและก้อนใดเป็นเงินตรา
มีค่าต�่ำ จึงท�ำให้ไม่มีการกล่าวถึงในต�ำนานเมือง หรือ
3 มังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้: ประเสริฐ ณ นคร ปริวรรต. หน้า 47.
4 พจนานุกรมภาษาล้านนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2550 หน้า 102.
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ตราตัวเลข

พับสา จึงไม่อาจทราบถึงลักษณะรูปร่างและน�้ำหนักได้
แต่โดยที่อาณาจักรล้านนาสืบทอดต่อจากแคว้นโยนก
เชียงแสน จึงน่าจะใช้เงินท้อกทองแดงเช่นเดียวกับชาว
โยนกเชียงแสน แต่เนื่องจากเงินตรามีมูลค่าไม่สูงนักจึง
ถูกน�ำไปแปรรูปเป็นทองส�ำริด หลอมเป็นพระพุทธรูป
หรือเครื่องใช้เครื่องประดับอย่างมากมาย จนกลายเป็น
ของหายากในปัจจุบัน

เงินเจียง
เงินตราส�ำคัญและมีมูลค่าสูงที่สุดของอาณาจักร
ล้านนา คือ เงินเจียง ผลิตจากเนื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ผสม
โลหะใดเหมือนกับเงินตราชนิดอื่นที่ชาวล้านนาเคยใช้
ซื้อขายจ่ายทอนมาในอดีต ชาวล้านนาเรียกโลหะเงิน
ว่า “เงิน” เมื่อน�ำมาผลิตเป็นเงินตราก็เรียกทับศัพท์ว่า
“เงินหรือเงินตรา” มีมูลค่าแตกเป็นหอยเบี้ยได้ในอัตรา
1 เงิน เท่ากับ 1,000 เบี้ย 4 ส่วนค�ำว่า “เจียง” หรือ
“เชียง” เป็นค�ำมีความหมายว่าดี พิเศษ และเป็นค�ำที่ใช้
เรียกนักบวช พระภิกษุ เมือง ละแวก และบริเวณ เมื่อน�ำ
ค�ำนี้มารวมกับค�ำว่าเงิน จึงเกิดเป็นค�ำว่า “เงินเจียง” ขึ้น
เงินเจียงจึงมีความหมายว่า “เงินอย่างดีพิเศษ”
การที่อาณาจักรล้านนาสามารถผลิตเงินเจียงหนัก
1 ต�ำลึง ด้วยเนื้อเงินอย่างดีนั้นย่อมจะต้องเป็นเงินตราที่
ผลิตขึ้นในระยะที่อาณาจักรล้านนามีความเจริญรุ่งเรือง
เศรษฐกิจดีมากมีการค้ารุ่งเรืองสามารถจัดหาโลหะเงิน
มาผลิตเงินเจียงได้แทบจะไม่จ�ำกัด แต่ก่อนที่เงินเจียง

จะมีทั้งลักษณะและตราที่ประทับเป็นมาตรฐานขึ้นได้น้ี
อาณาจักรล้านนามีการผลิตเงินเจียงขึ้นหลายรูปแบบ
เงิ น ตราเหล่ า นี้ จั ด เป็ น เงิ น เจี ย งต้ น แบบที่ แ สดงถึ ง รู ป
แบบลักษณะต่างๆ ที่ได้วิวัฒนาการขึ้นมาจากเงินตรา
ที่เป็นก้อนของชาวโยนกเชียงแสน โดยผสมผสานกับ
ประสบการณ์ และความรู้ที่เกิดขึ้นจากการติดต่อค้าขาย
กับแคว้นต่างๆ โดยรอบ โดยเฉพาะกับแคว้นสุโขทัย
เงิ น เจี ย งแต่ ล ะอั น เมื่ อ น�ำมาตั้ ง ทางขวางจะเห็ น
รอยบากเล็กๆ “ตราตัวเลข” บอกชนิดราคา “ตราชื่อ
เมือง”คือแหล่งผลิต และ“ตราจักร” สัญลักษณ์ของ
อ�ำนาจเจ้าเมือง เหมือนจักรของพระจักรพรรดิที่ทรงมี
จักรแก้วตามคัมภีร์ไตรภูมิคาถา ตราบนเงินเจียงตอก
ประทับไว้บนขาทั้งสองข้างของเงินเจียงด้านละ 3 ตรา
ประกอบด้วย ตัวเลขบอกน�้ำหนักโลหะมีค่าหรือชนิด
ราคา ตราชื่อเมืองที่ผลิต และตราสัญลักษณ์ของอ�ำนาจ
เจ้าเมืองเรียงตามล�ำดับ ทั้ง 2 ด้าน ดังนั้นเมื่อวางเงิน
เจียงลงให้ด้านหน้าหงายขึ้นมาแล้ว ย่อมสามารถมอง
เห็น ตราทั้งสามชนิดได้ง่ายไม่ว่าจะมองจากด้านของ
ผู้จ่ายเงินหรือด้านผู้รับเงิน
ตราตัวเลข ตราดวงแรกบนขาเงินเจียงเป็นตรา
ที่ส�ำคัญที่สุดเพราะเป็นตราแรกอยู่ทางซ้ายสุดที่ผู้ดูจะ
มองเห็นและสามารถสังเกตเห็นได้ในทันทีทมี่ องเห็นตาม
ธรรมชาติของการอ่านที่เริ่มต้นจากด้านซ้ายไปด้านขวา
การมองเห็นตราบอกชนิดราคาของเงินตราตั้งแต่แรก
จะท�ำให้หยิบเงินตราจ่ายไปโดยไม่สับสนเรื่องชนิดราคา
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อักษร “หม”
ของบนเงินเจียงเชียงใหม่
มีความเปลี่ยนแปลง
แตกต่างเล็กน้อย
ตามแต่ละยุคสมัย

ตัวอักษรชื่อเมือง บนขาของเงินเจียงทั้ง 2 ข้างประทับตราตัว
อักษรไว้เป็นตราที่ 2 ตามชือ่ เมืองทีผ่ ลิตประมาณ 60 หัวเมือง โดยเมือง
ที่มีอัตราการผลิตสูงสุดคือ เชียงใหม่และเชียงแสน ชาวไทยสามารถ
อ่านชื่อเมืองที่ปรากฏได้เนื่องจากมีทั้งตัวอักษรไทยสุโขทัยและตัว
อักษรฝักขามของอาณาจักรล้านนา ชาวล้านนานิยมใช้ตวั อักษรฝักขาม
นี้จารึกเรื่องราวในพระพุทธศาสนา เช่น สร้างพระพุทธรูป ศาสนสถาน
กัลปนาสิ่งของผู้คนและเงินทองแก่วัดในพระพุทธศาสนา
ตราจักร ตราดวงที่ 3 เป็นตราสัญลักษณ์อ�ำนาจของเจ้าเมือง
ผู้ท่ีให้ท�ำเงินเจียงขึ้น ตราที่กล่าวเป็นตราจักรแบบล้านนาในระยะ
แรก และต่อมาได้ท�ำตราจักรคล้ายตราแก้วชิงดวง ตราจักรแบบล้อ
เกวียน และลายยันต์
นอกจากตราส�ำคัญ 3 ตรา ที่ตีประทับเรียงกันเป็นล�ำดับบนขา
เงินเจียงทั้ง 2 ข้าง อย่างชัดเจนแล้ว ยังมีการตอกประทับตราพิเศษ
อีกดวงหนึ่งที่บริเวณสุดปลายขา ส่วนที่อยู่ด้านในระหว่างปลายขาเงิน
เจียงทั้ง 2 ด้าน โดยเหตุที่ด้านในของปลายขาที่กล่าวมีพื้นที่เล็กมาก
ตราที่ประทับจึงมีขนาดเล็กมากด้วย บางครั้งพบว่ามีการน�ำตราจักร
ไปตีที่ปลายขาด้านในนี้จึงท�ำให้ตราปลายขาติดไม่เต็ม เนื่องจากตรา
ที่ตอกประทับมีขนาดใหญ่กว่าปลายขาด้านในมาก ตราพวกนี้เรียก
กันว่า “ตราปลายขาใน” ตราที่กล่าวมานี้เชื่อกันว่าเป็นตราที่ตอก
ประทับกันเงินเจียงปลอม
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ตัวอย่างตราจักร ที่ปรากฎบนงินเจียง

ตราพิเศษทีต่ อกปลายขาในซึง่ เป็นตราขนาดเล็กนัน้ มีทงั้ เงินเจียงเมืองเชียงใหม่และ
เมืองอื่นๆ ด้วย ตราเหล่านี้แกะเป็นรูปดอกไม้ ยันต์ จักรแบบ 5 จุด จักรล้อรถศึก ส่วน
ตราด้านในขาก็มีรูปลายจักร 4 จุด 6 จุด
ชนิดราคา การท�ำเงินเจียงชนิดราคา 5 เงินท�ำให้เงินเจียงมีมูลค่าเท่ากับ เงิน 1
ต�ำลึงของแคว้นสุโขทัยที่อยู่ใกล้เคียง ที่มีการค้าขนาดใหญ่ระหว่างกันนั้น อ�ำนวยความ
สะดวกในการค้าระหว่างรัฐ นับว่าเป็นความมีวิสัยทัศน์ของกษัตริย์ล้านนามาก และ
เพื่อให้ประชาชนชาวล้านนาได้ใช้เป็นเงินตราเพื่อการจับจ่ายใช้ซื้อขายจ่ายทอนภายใน
เมืองต่างๆ ของตนเองด้วย แต่เงินเจียงชนิดราคา 5 เงิน เป็นเงินตราที่มีมูลค่าสูงเกิน
ไป ไม่สะดวกในการใช้เป็นเงินปลีกเพื่อซื้อขายจ่ายทอนกันในระดับที่ต�่ำกว่า ในขณะ
ที่มีเงินย่อยซึ่งใช้หอยเบี้ยเงินใบไม้ และเงินท้อกทองแดงอยู่แล้วก็ตาม ความจ�ำเป็นจะ
ต้องผลิตเงินปลีกที่มีชนิดราคาต�่ำกว่า 5 เงินขึ้นให้ประชาชนได้ใช้ซื้อขายจ่ายทอนได้โดย
สะดวก ดังนั้นจึงพบว่ามีการผลิตเงินเจียงขนาดน�้ำหนักต�่ำกว่า 5 เงิน ลงมาหลายขนาด
ได้แก่ ขนาดกึ่ง 5 เงิน (30 กรัม) ขนาด 1 เงิน (12 กรัม) ขนาดกึ่งเงิน (6 กรัม) ขนาด
เซี่ยวหรือ 1/4 เงิน (3 กรัม)
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เงินเจียงขนาดเล็ก ที่ใช้เป็นเงินปลีก น�้ำหนักตั้งแต่หนึ่งบาทลงไป

เงินมุ่น

แต่อย่างไรก็ดี เงินปลีกเหล่านีม้ อี ตั ราผลิตทีน่ อ้ ยกว่า
ความต้องการมาก ดังนัน้ ชาวล้านนาก็จะใช้วธิ งี า่ ยๆ ด้วย
การหักขาเงินเจียงออกจากกัน แล้วชั่ง โดยเงินเจียงหนึ่ง
ขามีค่าเท่ากับ 2.5 เงิน (30 กรัม หรือเท่ากับ 2 บาทหรือ
ครึ่งต�ำลึงของสุโขทัย) บางครั้งก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกครั้ง
เท่ากับ 15 กรัมหรือ 1 บาท จนกลายเป็นเศษเงินชิ้นเล็ก
ชิน้ น้อย ทีเ่ รียกว่า “เงินมุน่ ” นอกจากเงินเจียงทีผ่ ลิตจาก
เนื้อเงินแล้ว ในล้านนายังมีเงินเจียงดีบุก เงินเจียงส�ำริด
เงินเจียงเนื้อดิน และเงินเจียงชายขอบ ที่ถูกผลิตขึ้นเพื่อ
ใช้แทนหอยเบี้ยเมื่อขาดแคลน หรือใช้ในพิธีกรรมต่างๆ

หรือตราอื่นๆ เช่น อักษรแอก ณ ดังแมว จึงน่าจะเกิด
ขึ้นเป็นแบบแรกๆ และเพื่อให้ท�ำการค้าได้สะดวก โดยที่
ระบบเงินตราของล้านนาก�ำหนดใช้หน่วยเงินซึ่งหนัก 12
กรัม เป็นเงินตราที่ใช้กันกว้างขวางอยู่แล้ว จึงได้ก�ำหนด
ให้เงินก�ำไลหนัก 5 เงิน หรือ หนัก 60 กรัม เป็นขนาด
มาตรฐานให้เท่ากับเงินก�ำไลขากลมของสุโขทัยที่หนัก 4
บาท หรือ 1 ต�ำลึง เป็นมาตรฐานอยู่แล้ว
เงิ น ก�ำไลของอาณาจั ก รล้ า นนาเริ่ ม มี ก าร
เปลี่ ย นแปลงอย่ า งเห็ น ได้ ชั ด ในรั ช กาลต่ อ มาอั น เป็ น
สมั ย พญากื อ นา พ.ศ.1898-1928 เมื่ อ พญากื อ นา
รั บ เอาพระพุ ท ธศาสนาจากแคว้ น สุ โขทั ย ขึ้ น มายั ง
อาณาจั ก รล้ า นนา นอกจากพระองค์ จ ะนิ ม นต์
พระสุมนเถรจากสุโขทัยมาสถาปนาเป็นพระสังฆราช
ของล้านนาและจ�ำพรรษาที่วัดพระยืน เมืองหริภุญไชย
และต่อมาได้สร้างวัดสวนดอกขึ้นที่เชียงใหม่แล้ว การ
ศึกษาพระพุทธ ศาสนา พระบาลี พระธรรมวินัยก็เฟื่อง
ฟูขึ้น จนเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของพระพุทธ
ศาสนาแทนเมืองหริภุญไชยและเกิดนิกายวัดสวนดอก
ขึ้น ตัวอักษรไทยสุโขทัยก็ได้เข้ามาเผยแพร่และศึกษา
กันมากขึ้นในล้านนา จนมีผู้อ่านอักษรไทยสุโขทัยได้
มากขึ้น พระสุมนเถรในขณะที่จ�ำพรรษาที่วัดพระยืน
เมื อ งหริ ภุ ญ ไชย (ล�ำพู น ) จึ ง ให้ ท�ำจารึ ก เรื่ อ งราวที่
พระพุ ท ธศาสนาจากแคว้ น สุ โขทั ย ขึ้ น มาสู ่ อ าณาจั ก ร
ล้านนาเป็นภาษาไทยและอักษรไทยสุโขทัยไว้ที่วัดแห่ง
นี้ เมื่อตัวอักษรไทยสุโขทัยเป็นอักษรที่ชาวล้านนาเรียน
รู้โดยกว้างขวางแล้ว ตัวอักษรไทยสุโขทัยจึงได้มาปรากฏ
เป็ น ชื่ อ เมื อ งต่ า งๆอยู ่ บ นเงิ น ก�ำไลขาเหลี่ ย มต้ น แบบ

วิวัฒนาการของเงินเจียง
ก่อนที่เงินเจียงจะมีรูปร่างและรายละเอียดดังที่เห็น
กันทัว่ ไปนัน้ เงินเจียงได้ใช้เวลาในการวิวฒ
ั นาการมานาน
พอสมควร ทั้งนี้อาจแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
แรกก�ำเนิดและพัฒนาการ ระยะเฟื่องฟู และระยะเสื่อม

ระยะการเกิดและพัฒนาการ
พญามั ง รายได้ ว างรากฐานไว้ ด ้ ว ยการพิ จ ารณา
ก�ำหนดรูปแบบเฉพาะเงินตราของอาณาจักรล้านนาขึ้น
โดยยึ ด รู ป แบบของก�ำไลเครื่องประดับ มีค่าที่ท�ำด้ว ย
โลหะทองค�ำและโลหะเงินมาเป็นรูปลักษณะพืน้ ฐานของ
เงินตรา แต่เพื่อไม่ให้ซ�้ำกับเงินก�ำไลขากลมของแคว้น
สุโขทัย ดังนั้นจึงท�ำเงินก�ำไลขาเหลี่ยมขึ้นแทน ลักษณะ
ของเงินก�ำไลขาเหลี่ยมทรงกลมที่มีบากขนาดใหญ่เพียง
บากเดียวตรงกึ่งกลาง และประทับตราจักรแบบล้านนา
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น�้ำหนักที่เท่ากันอยู่แล้วเป็นปกติ เมื่อเงินเจียงมาตรฐาน
มีน�้ำหนักเท่ากับเงินพดด้วงชนิดราคาต�ำลึง ดังนั้นเงิน
เจียงจึงกลายเป็นเงินตราที่ส�ำคัญที่ใช้ในภาคเหนือดิน
แดนของล้านนาเองทั้งหมด และใช้ในการซื้อขายจ่าย
ทอนสินค้าระหว่างอาณาจักรล้านนาและอาณาบริเวณ
แคว้นสุโขทัยเดิมด้วยโดยเฉพาะในรัชกาลพญาแสนเมือง
มาจนถึงรัชกาลพญาแก้ว
การที่ เ งิ น เจี ย งเพิ่ ม สั ด ส่ ว นในการเป็ น เงิ น ตราที่
อักษรแอก ณ ดังแมว
ใช้กันมากขึ้นในการค้าระหว่างอาณาจักรล้านนากับ
แคว้นสุโขทัยเป็นเวลานาน ท�ำให้เกิดความต้องการเงิน
เจียงในปริมาณที่เพิ่มขึ้น เมืองต่างๆ จึงมีการผลิตเงิน
ต่อมา ก่อนที่ตัวอักษรจะพัฒนาไปเป็นตัวธรรมและ เจียงขึ้นด้วย แต่ก็เป็นการผลิตในปริมาณน้อย เพื่อใช้
อักษรฝักขามของล้านนาเอง เมื่อตัวอักษรได้พัฒนา ในการค้าภายในขอบเขตของเมืองของตนและการค้า
ไปเป็นตัวอักษรฝักขามไปแล้วตัวอักษรฝักขามเหล่านี้ ระหว่างเมืองขนาดเล็กเท่านัน้ มิได้มกี ารผลิตจ�ำนวนมาก
จึ ง ไปปรากฏอยู ่ บ นเงิ น เจี ย งมาตรฐานของล้ า นนา เพื่อใช้ในการค้าระหว่างอาณาจักร ซึ่งการจะท�ำเช่นนั้น
ได้ก็จะต้องเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจและการค้าขนาดใหญ่
ต่อมาภายหลัง
มีค่าใช้จ่ายทั้งการจัดหาเนื้อเงินมาให้พอและใช้แรงงาน
ระยะเฟื่องฟู
มี ฝ ี มื อ ในการผลิ ต เป็ น จ�ำนวนมาก ด้ ว ยเหตุ นี้ เ มื อ ง
หลังจากการเริ่มต้นและพัฒนาการแล้ว เงินเจียง หลวงของอาณาจักร คือ เมืองเชียงใหม่จึงต้องรับภาระ
ได้วิวัฒนาการอย่างรวดเร็วตามความเจริญของการค้า การผลิตเงินเจียงจ�ำนวนมากเพื่อใช้ในการค้าระหว่าง
เศรษฐกิ จ และการเมือง ในรัช กาลพญาแสนเมืองมา อาณาจักรที่ขยายตัวขึ้น การผลิตเงินเจียงให้ได้จ�ำนวน
(พ.ศ.1928-1944) พญาสามฝั่งแกน (พ.ศ.1945-1984) มาด้วยความรวดเร็วนั้น ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใน
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชกาลพญาติโลกราช (พ.ศ.1984- “รูปร่าง” ของเงินเจียงขึ้นอย่างรวดเร็ว เงินก�ำไลขา
2030) พญายอดเชียงราย (พ.ศ.2030-2038) และพญา เหลี่ยมที่ผลิตอยู่จึงค่อยๆ เปลี่ยนรูปไป จากขนาดที่
แก้ว (พ.ศ.2038-2068) อาณาจักรล้านนาใน 5 รัชกาลนี้ ค่อนข้างใหญ่ก็เล็กลงและขาของเงินเจียงก็หดสั้นลง
รุ่งเรืองถึงขีดสุด จัดว่าเป็นยุคทองของอาณาจักรล้านนา และหนาขึ้น
นอกจากรู ป ลั ก ษณะที่ ค ่ อ ยๆ เปลี่ ย นแปลงแล้ ว
ในระยะที่ ก ล่ า วนี้ แ คว้ น สุ โขทั ย ตกเป็ น เมื อ งใน
อาณาจักรอยุธยาแล้ว เมืองต่างๆ ในแคว้นสุโขทัยเดิมจึง ตัวอักษรบนเงินเจียงก็มีการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่น
ระส�ำ่ ระสาย เพราะสงครามและการรบพุง่ ของอาณาจักร กัน การศึกษาพระพุทธศาสนาอย่างจริงจังนอกจากจะ
ล้ า นนากั บ อาณาจั ก รอยุ ธ ยาที่ ใช้ ดิ น แดนสุ โขทั ย เป็ น ท�ำให้เมืองเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางของพุทธศาสนา
สนามรบ ด้วยเหตุนี้เงินพดด้วงของสุโขทัยจึงหมดความ แทนเมืองหริภุญไชย และเกิดพระเถระผู้แตกฉานใน
ส�ำคัญลงไป เนื่องจากมีการผลิตน้อยลงและเงินพดด้วง พระไตรปิฎกจนสามารถแต่งวรรณคดีทางศาสนาที่มีชื่อ
ของอยุ ธ ยาก�ำลั ง แพร่ ขึ้ น มาในแคว้ น สุ โขทั ย แทนเงิ น เสียงได้หลายเรื่อง ทั้งต�ำนานพระพุทธสิหิงค์ ต�ำนาน
พดด้วงสุโขทัย เงินเจียงของอาณาจักรล้านนาจึงได้เข้าไป มูลศาสนา จามเทวีวงศ์ ชินกาลมาลีปกรณ์ และพระ
แทรก ช่วยเติมช่องว่างที่เกิดขึ้นให้เต็มได้อย่างเหมาะ ภิกษุชาวเชียงใหม่ยังสามารถท�ำสังคายนาพระไตรปิฏก
สม เนื่องจากประชาชนโดยเฉพาะบรรดาพ่อค้าทั้งชาว ขึ้นใน พ.ศ.2020 ได้นั้น ท�ำให้การเขียนตัวอักษรของ
ล้านนา สุโขทัย ต่างก็เคยติดต่อค้าขายจนคุ้นเคยกันมา ล้ า นนาพั ฒ นาขึ้ น เห็ น ได้ ชั ด ในรั ช กาลพญาติ โ ลกราช
ก่อนนานแล้ว และต่างก็คุ้นเคยกับการใช้เงินตราตาม ตัวอักษรในเงินเจียงจึงค่อยๆ เปลี่ยนไป
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ระยะถดถอย
ความเสื่อมของอาณาจักรล้านนาเกิดขึ้นเมื่อพญา
แก้ ว สิ้ น พระชนม์ ใน พ.ศ.2068 พระองค์ ไ ม่ มี พ ระ
โอรส ขุนนางจึงไปเชิญพญาเกศพระอนุชามาครองราช
สมบัติ แต่พระองค์ไม่มีฐานอ�ำนาจในเมืองเชียงใหม่
การบริหารงานของพระองค์จึงประสบกับปัญหาการ
ต่อต้านจากกลุ่มขุนนาง แม้พระราชวังของพระองค์
ก็ถูกวางเพลิง ในที่สุดกลุ่มขุนนางก็ขาดความเคารพ
ย�ำเกรงและปลดพระองค์ออก และให้ท้าวชายราชบุตร
เป็นกษัตริย์ปกครองแทนใน พ.ศ.2081 แต่ปกครองได้
6 ปี ก็ถูกปลงพระชนม์ จึงต้องไปเชิญพญาเกศกลับมา
เป็นพระเจ้าแผ่นดินใหม่ใน พ.ศ.2086 แต่เป็นได้ 2 ปี
ก็ถูกปลงพระชนม์ใน พ.ศ.2088 บ้านเมืองจึงอลเวงจน
ต้องเชิญพระนางจิรประภามาครองเมืองเป็นการชัว่ คราว
แล้วไปเชิญพระไชยเชษฐาจากแคว้นล้านช้างมาครอง
ราชสมบัติ พ.ศ.2089-2090 แต่ก็ไม่สามารถแก้ไขความ
แตกแยกของขุนนางได้เมื่อพระเจ้าโพธิสาลกษัตริย์ของ
ล้านช้างพระบิดาของพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์จึง
เสด็จกลับไปแคว้นล้านช้างโดยอัญเชิญพระแก้วมรกต
ไปด้วย อาณาจักรล้านนาจึงไม่มีกษัตริย์ปกครองอยู่ 4
ปี จนขุนนางไปเชิญท้าวเมกุฎหรือแม่กุมาเป็นกษัตริย์
ใน พ.ศ.2094 เมื่อพระเจ้าบุเรงนองกษัตริย์พม่ายกทัพ
มาล้อมเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.2101 จึงสามารถยึดเมือง
ได้ใน 3 วัน ท้าวเมกุฎยังคงปกครองอยู่ต่อมาจนถึง พ.ศ.
2107 ก็ถูกปลดและถูกส่งตัวไปยังเมืองหงสาวดี และ
พม่าให้พระนางวิสุทธิเทวีปกครองเมืองเชียงใหม่แทน
จนถึง พ.ศ.2121 พระนางทิวงคตแล้วพม่าก็แต่งตั้งเจ้า
เมืองพม่ามาปกครองแทนจนถึง พ.ศ.2317
สภาพบ้ า นเมื อ งที่ ไ ม่ มี ขื่ อ มี แ ป แม้ แ ต่ พ ญาหรื อ
กษัตริย์ของอาณาจักรล้านนายังถูกถอดและแต่งตั้งใหม่
ได้ตามใจขุนนางก็ดี คุ้มที่ประทับของพญาหรือกษัตริย์
ถูกลอบวางเพลิงและแม้แต่ถูกลอบปลงพระชนม์ซ�้ำกัน
หลายองค์ ย่อมสะท้อนสภาพของบ้านเมืองในขณะนั้น
ได้เป็นอย่างดี เมื่อพญาผู้ครองอาณาจักรยังไม่สามารถ
หาความปลอดภัยได้แม้ในวังของพระองค์แล้วย่อมคาด
ได้ว่า ประชาชนคนสามัญย่อมยากที่จะคุ้มครองตนเอง
ได้ ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจและการค้าของอาณาจักรล้าน
นาจึงตกต�่ำอย่างรุนแรงกลับไปสู่ความเป็นเมืองเถื่อนที่

เงินท้อก

ทุกคนต้องดูแลป้องกันครอบครัวและทรัพย์สมบัติของ
ตนเอง การค้าขนาดใหญ่จึงแทบจะไม่มีจะมีก็แต่การซื้อ
ขายเล็กๆ น้อยๆ ภายในเมืองแต่ละเมือง การผลิตเงิน
เจียงออกมาใช้จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมีเงินเจียง
จ�ำนวนมากที่ผลิตขึ้นในสมัยที่อาณาจักรล้านนายังเฟื่อง
ฟูใช้อยู่ตลอดเวลาที่อยู่ใต้การปกครองของพม่า และใช้
ร่วมไปกับเงินตราของพม่า จนกระทั่งเข้ามาร่วมอยู่กับ
สยามติดต่อกันมาเป็นเวลานาน

เงินท้อก
เงินท้อกเป็นเงินตราที่ใช้เป็นเงินปลีกและเงิน
ย่ อ ยที่ มีห ลากหลายชนิ ด ท�ำจากโลหะเงิ น มี ลั ก ษณะ
กลม ด้านบนนูนสูงอาจมีขอบเงินเล็กน้อยหรือไม่มีแล้ว
แต่ชนิดของเงินท้อก ส�ำหรับอันที่มีขอบนั้นมักจะงอโค้ง
ขึ้นมาเล็กน้อยโดยรอบ ด้านล่างชนิดที่มีเนื้อเงินเป็นฐาน
นั้นมักแบนเรียบ ริมด้านหนึ่งมีรูขนาดใหญ่เป็นโพรงลึก
เข้าไปตรงกับด้านบนที่นูนสูงขึ้นมา ท�ำให้รู้สึกว่าเงินท้อ
กมีน�้ำหนักและมูลค่าสูง ด้วยลักษณะทั้งหมดนี้ท�ำให้เงิน
ท้อกคล้ายเปลือกหอย จึงเรียกกันว่า “เงินหอย” และยัง
เหมือนกับมูลดินขรุขระที่ปูขุดขึ้นมา จึงเรียกว่า เงินขวย
ปู อีกชื่อหนึ่ง
² เงินท้อกล้านนา
มีลักษณะกลมด้านบนโป่งนูนสูงขึ้นมีผิวย่นสีด�ำเป็น
เส้นริ้วเต็มพื้นที่ โดยเฉพาะที่ริมขอบงอม้วนขึ้นเกิดจาก
การแซะยกเงินท้อกขึ้นจากเบ้า ด้านล่างเป็นแผ่นหนา
เรียบโค้งเล็กน้อย ริมด้านหนึ่งมีรูขนาดต่างๆ โดยปากรู
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เงินท้อกน่าน

เป็นรูปไข่ลึกเป็นโพรงเข้าไปทุกอัน เฉพาะขนาดใหญ่จึง
จะประทับตราไว้ที่ริมขอบด้านบนบริเวณที่มีขนาดกว้าง
ที่สุด จ�ำนวน 1-3 ตรา มี 6 ขนาด
² เงินท้อกน่าน
นอกจากเนื้อเงินแล้ว อาณาจักรล้านนายังผลิตเงิน
ท้อกปลีกขึ้นด้วยโลหะทองแดงชุบเงิน และเคลือบด้วย
ทองตากู ไว้เป็นที่สังเกตอีกด้วย เงินท้อกปลีกเหล่านี้พบ
ว่ามีเหลืออยู่ที่เมืองน่านเป็นอันมาก เนื่องจากเมืองน่าน
เป็นเมืองที่มีภูเขาล้อมรอบสลับซับซ้อนมากเดินทางไป
ถึงยาก จึงมักจะไม่มีภัยจากศึกสงครามบ่อยเหมือนเมือง
อื่น เช่น เชียงใหม่ และล�ำพูน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ราบและเป็น
ทางผ่านของกองทัพทั้งฝ่ายพม่าและอยุธยา เมืองน่าน
จึงเป็นเมืองที่สงบและมีเงินท้อกปลีกเหลืออยู่มากที่สุด
ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกกันว่า “ท้อกเมืองน่าน”

ระบบเงินตราล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า
พ.ศ.2101-2317
หลัง 216 ปี ใต้การปกครองของพม่า การค้าสินค้า
ของป่าระหว่างเมืองต่างๆ จึงเริม่ ขึน้ ซึง่ นอกจากชาวล้าน

เงินดอกไม้

นาเองแล้วพ่อค้าชาวพม่า มอญ ไทใหญ่ ฮ่อ จีน ลาว ต่าง
ก็ใช้ขบวนม้าต่าง ลาต่าง เข้ามาค้าขายกันมากขึ้น ในการ
ค้าขนาดใหญ่เหล่านี้นอกจากใช้วิธีการตีราคาและแลก
เปลี่ยนสินค้ากันแล้วจึงจะช�ำระส่วนที่ยังเหลือจ�ำนวน
น้อยด้วยเศษเงินตัดตามน�้ำหนัก ที่ส�ำคัญคือเงินตราที่
ชาวพม่าและชาวจีนที่น�ำเข้ามาซื้อสินค้า เมื่อชาวล้านนา
เกิดความเคยชินและยอมรับเงินตราของพม่าชนิดต่างๆ
ที่ผลิตขึ้นจากเนื้อเงิน ได้แก่ เงินดอกไม้ เงินท้อกปากหมู
แบบต่างๆ แล้ว เงินเหล่านี้ได้กลายเป็นเงินตราส�ำคัญที่
ใช้กันในดินแดนล้านนาต่อมา ซึ่งเมื่อชาวล้านนาเรียนรู้
ผลิตเงินพวกนี้เองแล้ว ช่างเงินชาวล้านนาจึงได้เริ่มผลิต
เงินตราเหล่านีข้ นึ้ ใช้เองด้วย ภายใต้การควบคุมของเมือง
ต่างๆ

เงินดอกไม้
เงินดอกไม้เป็นแผ่นเงินมีเนื้อเงินผสมอยู่สูงมากมี
2 ชนิด แบบบางและแบบหนา ไม่มีรูปร่างแน่นอนแต่
นิยมตัดให้เป็นวงกลม มีขนาดน�้ำหนักต่างๆ กันขึ้นกับ
ขนาดและความหนาของเนื้อเงิน ลักษณะที่ส�ำคัญของ
เงินดอกไม้และเป็นที่มาของชื่อเงินตราชนิดนี้ ได้แก่
ลวดลายบนผิวหน้าที่เกิดจากการใช้หลอดไม้ขนาดยาว
เป่าลมลงในเบ้าที่มีแผ่นเงินหลอมละลายอยู่ การเป่า
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เงินหอยโข่งและปากหมู

เงินหอยโข่ง

เงิ น ตราทั้ ง สองชนิ ด มี ลั ก ษณะและวิ ธี ก ารผลิ ต
เช่นเดียวกับเงินท้อกล้านนา แต่มีความใหญ่กว่า หนัก
กว่ า และมี มู ล ค่ า สู ง กว่ า เงิ น ตราทั้ ง สองชนิ ด ผลิ ต
จากโลหะเงินไม่มีตราหรือสัญลักษณ์ใดๆ ประทับไว้
โดยที่ด้านล่างของเงินท้อกทั้ง 2 ชนิดนี้ต่างก็มีสีทอง
ของทองตากูเคลือบอยู่จางๆ ดังนั้น เงินท้อกทั้งสอง
ชนิดนี้ซึ่งควรเป็นเงินตราในสกุลเดีย วกันแต่เรียกชื่ อ
ต่างกัน
เงิ น ตราของพม่ า ที่ เข้ า มายั ง ดิ น แดนล้ า นนาที่ มี
ปริมาณมากที่สุด และมีความส�ำคัญต่อการค้าขายของ
ดิ น แดนล้ า นนาในช่ ว งที่ อ ยู ่ ใ ต้ ก ารปกครองของพม่ า
นอกจากที่กล่าวแล้วก็ยังมีเงินตราสกุลอื่นที่มีเข้ามาแต่ก็
เป็นจ�ำนวนน้อยและไม่ส�ำคัญมากนัก เรียกกันว่า เงินปุ่ม
และเงินกระดุม เป็นต้น เงินตราที่กล่าวนั้นท�ำด้วยโลหะ
เงินเป็นส�ำคัญ ซึ่งนอกจากเงินตราที่ผลิตจากโลหะเงิน
แล้ว ยังมีการใช้โลหะทองค�ำในรูปที่เป็นแผ่น เป็นแท่ง
และเป็นผงอีกด้วย เนื่องจากการใช้ทองค�ำจ�ำนวนน้อย
ก็ท�ำให้สามารถซื้อสินค้าได้จ�ำนวนมากโดยไม่ต้องพกพา
ก้อนโลหะเงินขนาดใหญ่ที่มีน�้ำหนักมากๆ เดินทางไปใน
พื้นที่กันดารเต็มไปด้วยภูเขาสูงชัน

เงินรูปีอินเดีย

แผ่นทองค�ำหรือทองใบ ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน

ลมลงไปนี้อาจเป่าเป็นแห่งๆ หมุนไปโดยรอบเบ้าหลอม
ท�ำให้เกิดลายขึ้นบนผิวหน้าคล้ายหยดน�้ำที่ตกลงมาแตก
กระจายอยูบ่ นพืน้ แข็งๆ โดยรอบก็ได้ หรือนายช่างท�ำเงิน
ที่มีความช�ำนาญสามารถบังคับทิศทางของลมและความ
แรงของลมเป่าก็จะสามารถเป่าหมุนไปทางซ้ายหรือหมุน
ไปทางขวาก็ได้ การบังคับทิศทางของลมเป่าท�ำให้เกิด
ลายขึ้นอีกชนิดหนึ่งที่หมุนวนไปทางด้านซ้าย หรือทาง
ด้านขวาเพียงด้านเดียวหรือปนกันก็ได้ ลักษณะของการ
เป่าลมไม่ว่าจะเป็นแบบใดและท�ำให้เกิดลายขึ้นนี้ เรียก
ว่า “ลายดอกไม้” หรือ “ลายผักชี”

แม้ว่ากองทัพของพม่าจะละทิ้งแผ่นดินล้านนาไปใน
พ.ศ.2347 และอิทธิพลของพม่าในดินแดนล้านนาจะสิ้น
สุดลงก็ตาม แต่การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองระหว่าง
ประเทศนี้ก็ยังไม่มีผลต่อระบบเงินตราของล้านนา การ
ค้าขายยังคงใช้วิธีการตีราคาสินค้าแลกเปลี่ยนกันและ
ช�ำระส่วนต่างด้วยทองค�ำแท่ง เงินแท่ง เงินมุ่น และเงิน
ไซซีจากพ่อค้าชาวจีน จนเมื่อประเทศพม่าตกเป็นเมือง
ขึ้นอาณานิคมของประเทศอังกฤษทั้งหมดใน พ.ศ. 2429
ผู้ปกครองชาวอังกฤษในประเทศอินเดีย ได้ให้โรงงาน
กษาปณ์ที่เมืองกัลกัตตาท�ำเหรียญเงินรูปีอินเดียและน�ำ
มาใช้ในประเทศพม่า ด้วยปริมาณของเหรียญเงินรูปี
ของอินเดียที่น�ำเข้ามาใช้มีเป็นจ�ำนวนมาก มีขนาด น�้ำ
หนัก และรูปร่างเป็นมาตรฐาน พ่อค้าชาวพม่าจึงน�ำมา
ซื้อสินค้าของหัวเมืองล้านนาจ�ำนวนมากติดต่อกันเป็น
เวลานาน เรียกกันทั่วไปว่า “เงินแถบ”
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เงินแถบชนิดแรกที่เข้ามาแพร่หลาย
ในดินแดนล้านนาเป็นเหรียญรูปพระนาง
เจ้าวิคตอเรีย ด้วยพระสิริโฉมงดงามชาว
ล้านนาจึงเรียกเหรียญเงินรูปของพระองค์
ว่า “เงินกระจุ๋ม” เงินแถบจากพม่าที่เข้า
มาเป็นจ�ำนวนมากต่อมาเป็นเหรียญเงิน
รูปพระเจ้าเอ็ดเวิร์ด โดยที่มีเนื้อเงินบริสุทธิ์
กว่ า เงิ น กระจุ ๋ ม จึ ง เป็ น ที่ นิ ย มมากกว่ า
พระรูปกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นพระรูปที่มี
พระชนม์มากแล้วจึงมีพระเกศาบาง ชาว
ล้านนาจึงเรียกว่า “เงินหัวหมด”
เมื่ อ ชาวอั ง กฤษเริ่ ม สนใจประกอบ
ธุรกิจป่าไม้ในป่าภาคเหนือของสยาม โดย
บริษัท บริติชบอร์เนียวได้รับสัมปทานใน
พ.ศ.2407 แล้ว ชาวอังกฤษก็เริ่มมีบทบาท
ติดต่อกับผู้ครองเมืองในภาคเหนือมากขึ้นเรื่อยๆ ทหาร
ฝรั่งเศสได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้นตามหัวเมืองชายแดน
ด้านลาวและกัมพูชา และรุกเข้ามายังเขตแดนไทยหลาย
จุดใน พ.ศ.2436 (รศ 112) รวมทั้งส่งเรือรบเข้ามาใน
แม่น�้ำเจ้าพระยาและไทยต้องยกดินแดนฝั่งซ้ายของ
แม่น�้ำโขงให้กับประเทศฝรั่งเศส เหตุการณ์ที่กล่าวท�ำให้
รัฐบาลไทยรีบปรับปรุงการปกครองโดยตั้งกระทรวงขึ้น
ใน พ.ศ.2435 และจัดการปกครองภูมิภาค โดยจัดตั้ง
เป็นมณฑลเทศาภิบาลใน พ.ศ.2437 ส�ำหรับภาคเหนือ
ได้รวมหัวเมืองต่างๆ เข้าเป็นมณฑลลาวเฉียง และเริ่ม
สร้างทางรถไฟเชื่อมโยงการคมนาคมจากส่วนกลางไป
ยังภูมิภาค จนเมื่อสามารถสร้างทางรถไฟไปถึงเมือง
เชียงใหม่ได้ใน พ.ศ.2464 แล้ว เงินตราของประเทศไทย
จากส่วนกลางประกอบด้วยเหรียญและธนบัตร จึงเริ่ม
แพร่หลายมากขึ้นในหัวเมืองล้านนา (ส่วนที่รวมอยู่กับ
ประเทศไทย) และเข้าไปแทนที่เหรียญเงินรูปีอินเดียของ
ประเทศอังกฤษได้หมดในที่สุด
เงิ น ตราล้ า นนามี ก ารใช้ แ ละผลิ ต อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
ยาวนานมาตั้งแต่สมัยล้านนาตอนต้น แม้เมื่อตกเป็น
เมืองขึ้นของพม่าในเวลาต่อมา จึงได้ใช้ปะปนกับเงิน
ดอกไม้หรือเงินผักชีซงึ่ เป็นเงินตราของพม่า จนในรัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาล
ที่ 5 ชาวล้านนาจึงได้เริ่มใช้เหรียญเงินรูปีอินเดียที่แพร่
เข้ามา อย่างไรก็ตามในสมัยที่เจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้า

เงินรูปีอินเดีย หรือเงินแถบ

เมืองนัน้ ก็ยงั ปรากฏการใช้เงินท้อกในการหมัน้ การสูข่ อ
และซื้อที่ดินเหมือนในอดีตและต่อมามีความต้องการ
สินค้าหัตถกรรมเครื่องเงินจากล้านนามีเป็นจ�ำนวนมาก
บรรดาช่างพืน้ เมืองจึงท�ำการหลอมเงินทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูงทัง้
เงินเจียง เงินรูปีอินเดียลงเพื่อท�ำเครื่องเงิน จึงท�ำให้เงิน
ตราล้านนาบางส่วนสูญหายไป
ปัจจุบันธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดแสดงเงิน
ตราล้านนาประเภทต่างๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ
พิพิธภัณฑ์ธนาคารแห่งประเทศไทยส�ำนักงานภาคเหนือ
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่า
ใช้จ่ายได้ทุกวันท�ำการธนาคาร จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา
09.00-16.00 น. ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ที่
โทร. 053 931 184
เอกสารอ้างอิง
นวรัตน์ เลขะกุล. เงินตราล้านนา. เชียงใหม่:นพบุรี
การพิมพ์. 2555.
มั ง รายศาสตร์ ฉบั บ เสาไห้ : ประเสริ ฐ ณ นคร
ปริวรรต.
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อิ่น : เครื่องรางจูงใจรัก
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

อิ่น เป็นเครื่องรางชนิดหนึ่งของล้านนา มีอานุภาพ
ทางเมตตามหานิยม รูปลักษณ์เป็นรูปคนขนาดเล็กจิ๋ว
สองคนชายหญิงโอบกอดกัน กล่าวกันว่าของเดิมนั้นเป็น
หินแกะสลัก ภายหลังพบว่ามีทั้งไม้แกะสลักและปั้นจาก
ผงคลุกรักปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป

ความเป็นมา
ในด้ า นความเป็ น มายั ง ไม่ มี ผู ้ ศึ ก ษาโดยละเอี ย ด
กระนั้นก็ยังมีผู้พยายามกล่าวถึง อย่างเช่นบทความของ
วินัย ศักดิ์เสนีย์ ที่เล่าต�ำนานของอิ่น แต่เรียกว่า อิ้น ใน
หนังสือ “ของดีเมืองไทย” หน้า ๑๙๕ - ๑๙๗ ใจความ
ว่า ในจังหวัดเชียงใหม่ ราว พ.ศ. ๒๔๐๐ เศษ ๆ มีช่างไม้
คนหนึง่ ชือ่ นายอิน ชอบแกะรูปเด็กสองคนนัง่ กอดกันโดย
แกะจากไม้อิน (ต้นอินต้นจันทร์) เมื่อแกะแล้วก็เร่ขาย
ให้ชายหนุ่มเพื่อใช้เป็นเครื่องรางสร้างความรักแก่เพศ
ตรงข้าม ส�ำหรับความเป็นมาเท่าที่สืบประวัติพบว่า ใน
สมัยทีเ่ ชียงใหม่ตกอยูใ่ นอ�ำนาจของพม่ามีหนุม่ สาวคูห่ นึง่
ฝ่ายชายเป็นคนเชียงใหม่ ฝ่ายหญิงเป็นพม่า ทั้งคู่เกิดรัก

ใคร่ชอบพอกัน แต่ถูกญาติผู้ใหญ่กีดกัน เมื่อไม่สมหวัง
ในความรักจึงพากันไปกระโดดหน้าผาบูชารัก บังเอิญ
หน้าผานั้นมีต้นอินและต้นจันทร์ขึ้นอยู่ ต้นไม้ทั้งคู่จึงถือ
เป็นอนุสรณ์แห่งรักแท้ นายอินจึงได้ถอื เอาเคล็ดจากเหตุ
ดังกล่าว น�ำเอาไม้อินไม้จันทน์มาแกะเป็นรูปคนกอดรัด
กัน และเรียกว่า อิน เพราะนายอินเป็นผู้แกะ แต่ภาย
หลังมีการเรียกเพี้ยนเป็น “อิ้น” ไป บทความนี้ดูจะเป็น
ต�ำนานเล่าขานมากกว่า ขอให้ผู้อ่านใช้วิจารณญาณด้วย

การสร้างอิ่น
วัสดุที่นิยมน�ำมาสร้างอิ่น นอกจากหินแล้วยังพบ
ว่ามีการใช้ผงที่เกิดจากมวลสารมงคลต่างๆ น�ำมาคลุก
กับยางรักปั้นเป็นหุ่น หรืออาจแกะจากไม้ที่มีลักษณะ
พิเศษ อาทิ “ไม้สายฟ้าฟาด” คือไม้ที่ถูกฟ้าผ่า โดยเลือก
เอาเฉพาะกิ่งที่ชี้ไปทางทิศตะวันออก “ไม้ไก่กุ๊ก” ได้แก่
ไม้ที่ไก่ตัวผู้จิกหรือคาบแล้ววาง เพื่อล่อให้ตัวเมียเข้าไป
หา “ไม้เด้าน�้ำ” หมายถึง แขนงไม้ไผ่หรือเศษกิ่งไม้ที่ยื่น
เข้าไปในล�ำน�้ำและอยู่ในระดับปริ่มน�้ำ เวลาน�้ำไหลไม้น้ี

1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�ำหรับภาพตัวอย่างของอิ่นที่น�ำมาประกอบบทความนี้ สามภาพแรกเป็นของเก่า สมบัติของท่านพระครูปลัดพยุงศักดิ์ ธีรธัมโม
วัดป่าแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภาพอิ่นในตลับเป็นของคุณภานุชิต พรหมเมือง
นอกนั้นเป็นอิ่นกาฝากไม้มะยม ฝีมือแกะของ อาจารย์นราชิต คุณยศยิ่ง แห่งวิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงใหม่

จะรับแรงปะทะจากน�้ำท�ำให้ไม้กระดกขึ้นลงเป็นจังหวะ
นอกจากนั้นยังอาจใช้ “ไม้กาฝากมะยม” คือไม้ที่ได้จาก
กาฝากที่ติดกับต้นมะยม
เนื่ อ งจากอิ่ น เป็ น เครื่ อ งรางการสร้ า งต้ อ งมี
พิธกี รรมตามต�ำรา เรือ่ งนีม้ รี อ่ งรอยปรากฏในวรรณกรรม
คร่าวซอเรื่อง นกกระจาบ ที่พิมพ์จ�ำหน่ายโดย ร้าน
ประเทืองวิทยา บทที่ ๓ ตอนที่ชายหนุ่มทั้งหลายได้ใช้
ความพยายามที่จะให้นางไกสรหลงรักและพูดจาด้วย
ความพยายามส่วนหนึ่งมีการใช้ไสยเวทย์ประเภทคาถา
และหุน่ ดินปัน้ โดยพลีเอาดินจากจอมปลวกปัน้ เป็นรูปตน
กับนางไกสรคูก่ นั กอดรัดกันอยู่ แล้วใช้เส้นฝ้ายส�ำหรับจูง
ศพเข้าป่าช้ามาพันรวบไว้ จากนั้นจึงเสกเป่าด้วยคาถา
“อิ่น” แล้วน�ำไปไว้ข้างทางในบริเวณที่หนทางหลายเส้น
บรรจบกัน ดังบทที่ว่า

หรือปีจันทร์ (ฉลู) อย่างใดอย่างหนึ่งให้มีสองขึ้นไป แล้วหาเลข
อื่นมาบวกรวมเป็น ๙ - ๑๐ ยิ่งดี เช่นคนเกิดวันจันทร์ เดือนยี่
รวมกันเป็น ๔ ได้คนเกิดปีมะเส็ง เป็นปีที่ ๖ รวม ๑๐ กับเลข
๔ เท่ากับ ๑๐ จะเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม อย่างนี้เป็นต้น
(๔ + ๖ = ๑๐ x ๑๐ = ๑๐๐)

คาถาอิ่น
ส�ำหรับคาถาที่ใช้ปลุกเสก อาจมีหลายบทในที่นี้จะขอน�ำ
ตัวอย่างที่ปรากฏในลานก้อม (คัมภีร์ใบลานขนาดสั้น) ของท้าว
พินิจสุขาการ มาเสนอดังนี้

โอมอิ่นแก้ว อิ่นนางงาม
ลุกไปติดตามทุกเมื่อ
มีสุขเพื่อมนต์ดี
โยยิ ฉัพพัณณะรังสี
รัศมีเหมือนอินทาธิรา	
ลงมาเหนือแท่น
เขบ็ตหน้าแก่นพระจันทร์เพ็ง ใครใดบ่เล็งอยู่บ่ได้
อกอ่อนไหม้สัพพะสิเนหา โอมพุทโธ นะโม หัวใจไหว
“บทนึ่งนั้นนา พ่อเถ้าสั่งไว้ ว่าโอมอิ่นแก้วมาโล
โอมธัมโม นะโม หัวใจติด โอมสังโฆ นะโม เลือดหัวใจข้อน
อิตถีปิยะ นามะนังโส สังโยโค มังมัง ว่าอั้น
มักดั่งกบ นบดั่งเขียด
แล้วพลีเอาดิน จุมปลวกมาปั้น รูปเรากับมัน กอดรัด โอม อาจริโย นะโม
เหยียดดั่งงู ดูดั่งแม่
โอมวิชาธโร นะโม
เอาฝ้ายจูงผี มาพันผูกมัด ไปไว้ที่ข้างทางซุม…”
ตั้งแต่นี้เมือหน้า
หื้อแต่งถ้าฟังเรา
ในส่วนรายละเอียดของการปลุกเสก อินทร์ สุใจ แท้เนอ อิ่นเฮยอิ่น
โอมสะหรีปิยะ สิเนหะ สวาหุมฯ
เสนอเป็นข้อเขียนในหัวข้อ “อิ่น” ในหนังสือ สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่มที่ ๑๕ หน้า ๗๙๒๓ ว่า การใช้อิ่น
ผู้ใดมีอิ่นอยู่ในครอบครองควรแช่อิ่นในของหอมเช่น น�้ำมัน
ในการสร้างอิน่ นัน้ ต้องเตรียมการนานวัน และ
นาน ๆ จึงจะมีการสร้างครั้งหนึ่ง เนื่องจากต้องปลุกเสก จันทน์ หรือไม่ก็ควรใส่ตลับสีผึ้งส�ำหรับทาปาก พกพาติดตัว
ในวันเวลาที่มีจันทรุปราคา และถ้าจะให้ขลังยิ่งขึ้น เจ้า หรือเก็บไว้ที่สูง และถ้าจะให้เกิดพลังเสน่ห์ควรหมั่นปลุกเสก
พิธีจะต้องเกิดในวันจันทร์ ท�ำพิธีในวันจันทรคราสที่เป็น เป็นประจ�ำ
อิ่น เป็นเครื่องรางของล้านนาโดยแท้ ก่อนจบขอยืนยันว่า
วันจันทร์ และท�ำพิธีในยามจันทร์ คือเจ็ดโมงเช้า โดย
เฉพาะได้คนที่มีดวงเป็นมหาอุจเป็นเลขจันทร์ ๒ ตัวขึ้น ชื่อที่เรียกโดยทั่วไปคือ “อิ่น” ไม่ใช่ “อิ้น” หรือ “อีอิ้น” อย่าง
ไปยิ่งดี กล่าวคือคนเกิดวันจันทร์ เดือนจันทร์ (เดือนยี่) ที่เข้าใจ
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เตรีย มตั วไปค้า
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

มิชชั่นนารีบนหลังช้างสมัยเมื่อ 100 ก่อน ช้างคือพาหนะส�ำคัญใช้ติดต่อระหว่างเมือง การค้าระหว่างเชียงใหม่ เชียงตุง สิบสองปันนาก็ใช้ช้าง

สมัยฉันยังเด็กทีบ่ า้ นเลีย้ งช้างเอาไว้ตวั หนึง่ ถัดสนามหน้า
บ้านออกไปเป็นโรงช้างฉันตื่นมาก็เห็นช้างแต่เช้าปู่ของฉัน
เป็นไทยใหญ่เลี้ยงช้างเอาไว้เป็นพาหนะเพื่อค้าขายกับเชียง
ตุงพ่อของฉันเล่าว่าบางทีบ้านเราเคยไปถึงสิบสองปันนาด้วย
ซ�้ำฉันได้ยินค�ำว่า “ดอยนางแก้ว” “เมืองพยาก” ก็จากเรื่อง
ที่พ่อเล่าและอนุมานเอาว่านั่นคือ “เส้นทางสายไหม” เล็กๆ
ของคนเชียงใหม่
ส�ำหรับช้างเชือกนัน้ พอฉันรูค้ วามช้างก็หายไปพ่ออธิบาย
ว่าช้างมันกินจุวันหนึ่งต้องการอาหารถึง 200 กิโลกรัมในเมื่อ
บ้านเราไม่ได้ใช้ช้างแล้วก็ควรจะขายไปเช่นเดียวกับรถยนต์ที่
ไม่เคยใช้จอดเอาไว้เฉยๆ ท�ำไม
ระยะสงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นพ่อของฉันเรียน
เตรียมธรรมศาสตร์ที่กรุงเทพฯปู่สั่งให้กลับบ้าน .. อยู่เมือง
กรุงอันตรายนั่นคือเหตุผลของปู่แต่ว่าคนหนุ่มอยู่บ้านเฉยๆ
ไม่เป็นปู่จึงส่งพ่อเดินป่าไปค้าที่เชียงตุงแทน
เสียดายเหมือนกันที่ตอนพ่อยังอยู่ฉันสนใจถามพ่อใน
เรื่องนี้ไม่ทันเลยไม่รู้ว่าพ่อเอาอะไรไปขายที่โน่นแล้วรับเอา
อะไรมาขายที่เชียงใหม่จ�ำไม่ได้ด้วยซ�้ำว่าช้างเชือกนั้นเป็น
ช้างพังหรือช้างพลายญาติๆและลูกหลานของปู่ก็ไม่มีใคร
รู้ชัดสักคน
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวี

แต่ที่ฉันจ�ำได้กลับเป็นเรื่องการเตรียมตัวเดินป่าไปค้า
ของพ่อและคาถาที่ใช้ป้องกันตัวในระหว่างเดินทางไกลของ
พ่อดังต่อไปนี้
ในป่าเต็มไปด้วยอันตรายพ่อว่าดังนั้นก่อนออกเดินทาง
ไปค้าเดินทางขึ้นดอยลงห้วยผ่านป่าหลายผืนรอนแรมไปเป็น
เดือนไม่ใช่คิดว่าจะไปก็ไปเช่นการขับรถยนต์จากเชียงใหม่
ไปล�ำปางหรือเชียงรายคนเดินทางจะต้องเตรียมตัวป้องกัน
ไข้ป่าเตรียมเสบียงแถมต้องทบทวนคาถาเอาไว้ป้องกันผีป่า
ภยันตรายจากสัตว์ร้ายและโจร
สร้างเสริมสุขภาพป้องกันไข้ป่า
ในป่ามียุงก้นปล่องคนเดินป่ามักจะถูกยุงกัดและอาจ
จะป่วยด้วยไข้ป่าหรือมาเลเรียเป็นแล้วจะเสียเวลาหรืออาจ
จะคางเหลืองถึงตายได้
ดังนั้นก่อนไปจะต้องป้องกันไข้ป่าเสียก่อน
วิธีการคือต้องไปตัดเอาเครือบอระเพ็ดมา 2 เส้น
เส้นแรกยาวเท่ากับความยาวของวงรอบศีรษะคนจะ
เดินทาง
เส้นที่สองยาวเท่ากับความสูง
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เถาบอระเพ็ด ใช้ป้องกันไข้ป่า
และรักษาอาการไข้

ยาแก้แบบแท่งใช้พกพา
ยามต้องไปค้าขายต่างเมือง

ก่อนเดินทางประมาณ 7 วันจะต้องเคี้ยวกินบอระเพ็ด
เส้นแรกให้หมดวิธีการนี้มีจุดมุ่งหมายท�ำให้เลือดขมเชื่อกัน
ว่ายุงก้นปล่องจะรังเกียจและไม่กัดจึงสามารถลดอัตราเสี่ยง
ของการเป็นไข้ป่าลง
ส่ ว นบอระเพ็ ด เส้ น ที่ ส องจะตั ด เป็ น ท่ อ นเล็ ก ๆ ยาว
ประมาณ 1 นิ้วเก็บใส่ย่ามติดตัวไปเอาไว้เคี้ยววันละท่อน
ในระหว่างการเดินทางนอกจากจะเป็นการเติมเต็มความ
ขมของเลือดไม่ให้จางลงเพื่อป้องกันยุงกัดแล้วการแพทย์
แผนไทยล้ า นนายั ง ใช้ บ อระเพ็ ด ลดไข้ แ ก้ อ าการป่ ว ยโดย
ทั่ ว ไปดั ง นั้ น หากกิ น บอระเพ็ ด ปริ ม าณดั ง กล่ า วตลอดการ
เดิ น ทางจะท�ำให้ ไ ม่ เจ็ บ ไม่ ป ่ ว ยในระหว่ า งการไปค้ า ขาย
อีกด้วย
เมื่อถามว่าพ่อพกยาไปใช้ระหว่างทางไหม
พ่อหัวเราะแล้วว่าพก “ยาแก้” ไงเป็นอะไรใช้ยาแก้ของ
ล้านนาก็หายหมดถือเป็นยาครอบจักรวาล
ยาแก้คือว่านสมุนไพรหลายชนิดที่เอามาผสมกันแล้ว
แต่ว่าเป็นสูตรของใครส่วนมากปั้นออกมาเป็นแท่งรีๆสีด�ำๆ
ใช้แก้อาการได้สารพัดสมชื่อไม่ว่าจะเป็นไข้ครั่นเนื้อครั่นตัว
ปวดท้องท้องอืดเฟ้ออาหารไม่ย่อยท้องเสียป่วยเป็นอะไรก็
ฝนยาแก้ออกมากินได้ทั้งสิ้น
พ่อยังเล่าว่าในสมัยปู่มีพิธีกรรมมากกว่านี้
ก่อนออกเดินทางยังต้องอาบนำ�้ ว่านเพือ่ ความคงกระพัน
ราวกับจะออกศึกเนือ่ งจากอันตรายในป่านอกจากไข้ปา่ ความ
เจ็บป่วยแล้วยังมีขวากหนามแมลงพิษงูสัตว์ร้ายปีศาจและ
โจรผู้ร้ายอีกด้วย
ที่ส�ำคัญและขาดไม่ได้คือน�้ำมนต์ของหลวงพ่อที่วัดมหา
วันถนนท่าแพซึ่งเป็นวัดประจ�ำชุมชนไทยใหญ่จะเอามาใช้ทั้ง
อาบทั้งดื่มเพื่อความเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินทาง
ยาแก้สามารถใช้ได้สารพัดตั้งแต่แก้ไข้ แก้กินผิด ปวด
ท้อง อาหารไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเสีย ใช้ได้แทบตุครอบคลุม
ทุกโรค

น�้ำเต้า ภาชนะใส่น�้ำยามเดินทาง

เสริมก�ำลังใจเพิ่มพลังด้วยคาถาและความเชื่อ
ที่วัดมหาวันมีวิหารแบบไทยใหญ่อยู่ทางด้านตะวันตก
ของวิหารปัจจุบันภายในมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่เป็น
พระประธานองค์ใหญ่อายุกว่าร้อยปีรู้จักกันในชื่อ “พระเจ้า
ตนหลวง”
พ่อเล่าว่าหากคนในชุมชนใครไปค้าแล้วร�่ำรวยกลับมา
ก็จะมาท�ำบุญที่วัดก่อนออกเดินทางจึงถือเป็นธรรมเนียมที่
จะไปกราบพระประธานองค์นี้ปวารณาตัวว่าจะไปท�ำการ
ค้าเพื่อกลับมาทะนุบ�ำรุงวัดจรรโลงพระศาสนาเหมือนกับ
เป็นการบนบานศาลกล่าวต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ำท้องถิ่นว่า
เดินทางไปครั้งนี้แล้วขอให้กลับมาอย่างปลอดภัยวัตรปฏิบัติ
ของคนไทยใหญ่ทยี่ ดึ เอาพระประธานทีว่ ดั เป็นหลักยึดมีความ
แยบยลในเชิงจิตวิทยายิ่งนัก
คนเดินทางยังจ�ำเป็นต้องมีคาถามีเครื่องรางของขลัง
ป้องกันตัวมีคาถาก�ำกับเครื่องรางนั้นๆอีกชั้นหนึ่งเพื่อความ
เข้มข้นศักดิ์สิทธิ์ที่เคยได้ยินมาเช่น
แก้วโป่งข่ามหรือแก้วขนเหล็กที่มีเส้นสีเงินสีทองอยู่ใน
เนื้อเพื่อจะได้ค้าขายมีเงินทองกลับมามากๆ
แก้วแสงเป็นหินควอตซ์เม็ดกลมๆ สีขุ่นๆ พบที่ไหนก็
เรียกชื่อตามนั้นเช่นแก้วแสงกล้วยคือพบที่กอกล้วยแก้วแสง
นกคุ้มพบในรังนกคุ้มเป็นต้นหินกึ่งรัตนชาติแบบนี้คนล้าน
นาเชื่อว่ามีฤทธิ์ในการปกป้องคุ้มครองเจ้าของทั้งจากสัตว์
ร้ายและผีป่า
แมลงภู่ค�ำเป็นไม้แกะลงอาคมพ่อค้าเชื่อกันว่าหากเอา
ไปค้าขายด้วยจะปลอดภัยและมีคณ
ุ ทางการค้าทีค่ นเชียงใหม่
โดยเฉพาะไทยใหญ่เชื่อในเรื่องนี้เพราะว่ากันว่าที่เสลี่ยงขอ
งบุเรงนองมีแมลงภู่ชนิดหนึ่งตัวเล็กไปเจาะรูท�ำรังอาศัยอยู่
ไม่ว่าบุเรงนองไปไหนก็จะเกรียงไกรไม่มีใครท�ำอันตรายได้
พ่อค้าที่มีแมลงภู่ค�ำก็จะเป็นเช่นเดียวกัน
เคยได้ยินควายธนูวัวธนูไหมนั่นเอาไว้ป้องกันสัตว์ร้าย
โดยเฉพาะเสือสมิงที่น่ากลัวมากกว่าเสือธรรมดา

50 ร่มพยอม

ถนนท่าแพบริเวณหน้าวัดมหาวัน
แหล่งชุมชนของชาวไทยใหญ่ในเชียงใหม่

ยังมีเหล็กไหลอีกพ่อว่านั่นจะท�ำให้โจรผู้ร้ายย�ำเกรง
ฯลฯ
ฉันถามพ่อว่าแล้วเครื่องรางของพ่อที่พกติดตัวไปคืออะไร
พ่อบอกว่าเอา “เหรียญครูบาศรีวิชัย” ไปอันเดียวด้วยบารมีของ
ครูบาฯคือสุดยอดแล้วและเป็นยิ่งกว่าของวิเศษทั้งมวล
พ่อยังให้เหรียญอันนัน้ ฉันไว้ดว้ ยเหรียญนัน้ รูปไข่เป็นเหรียญ
ทองแดงและมีรอยสึกจาการพกพาเป็นร่องรอยแห่งความคุ้ม
ภัยพ่อว่า
แต่เสียดายที่ตอนขโมยขึ้นบ้านในครั้งหนึ่งมันเอาเหรียญ
นั้นไปด้วย
แล้วคาถาล่ะ
พ่อบอกว่าคนเดินทางจ�ำเป็นต้องมีคาถากันผีไว้คุ้มครอง
ตัวเองคาถาของพ่อมีหลายชุดฉันจ�ำได้แค่บทเดียวคือ “คาถา
อิติปิโส 8 ทิศ” อาจจะเพราะฉันคุ้นชินกับค�ำสวดอิติปิโสฯ ที่สุด
ก็เป็นได้
เวลาเดินป่าใช้เวลานานต้องค้างคืนในป่าพ่อว่าหากเลือก
ท�ำเลพักค้างได้แล้วต้องไปเก็บก้อนดินหรือก้อนหินเล็กๆ มา 8
ก้อนเสกคาถาดังกล่าวเป่ามนตร์ใส่ก้อนดินก้อนหินน�ำไปวาง
ล้อมกองคาราวานเล็กๆ ของพ่อไว้วิธีนี้จะท�ำให้คนเดินทางที่
ไปด้วยกันมั่นใจปลอดภัยสามารถนอนหลับสนิทพักเอาแรงเพื่อ
ออกเดินทางในวันต่อไป
อิติปิโส 8 ทิศ

พระเจ้าตนหลวง พระประธานในวิหารทิศตะวันตก วัดมหาวัน
ศิลปะแบบไทยใหญ่

แก้วโป่งข่าม เครื่องรางยามไปค้า จะได้ขายดีได้เงินได้ทองกลับมา

แก้วแสง เครื่องรางคุ้มภยันตรายในป่า

เชื่อกันว่าอานุภาพของบทสวดนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเป็นการ
อัญเชิญเทวดาเจ้าป่าเจ้าเขามาปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในวง
รอบแห่งมนตราให้แคล้วคลาดสามารถป้องกันอันตรายนานา
ไม่ว่าจะเป็นผีป่าผีร้ายโจรศัตรูสัตว์ร้ายแมลงมีพิษในป่ากระทั่ง
ความป่วยไข้
เมื่อค้นจากกูเกิลพบว่าวิธีสวดอิติปิโส 8 ทิศคือให้ตั้งนโม 3
จบก่อนแล้วเสกก้อนหินแต่ละก้อนด้วยคาถาแต่ละบทน�ำก้อนดิน
วางวนไปทั้ง 8 ทิศโดยเริ่มจากทิศตะวันออกก่อน
หากน�ำเอาคาถาแต่ละค�ำมาอ่านรวมกันในทางตัง้ ก็จะได้บท
สวดอิติปิโสฯ ที่เราคุ้นชินดังนี้
อิระชาคะตะระสาเสกแล้วน�ำก้อนดินนีไ้ ปวางทิศตะวันออก
ติหังจะโตโรถินัง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ปิสัมระโลปุสัทพุท
ทิศใต้
โสมาณะกะริถาโธ
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ภะสัมสัมวิสะเทภะ
ทิศตะวันตก
คะพุทปันทูทัมวะคะ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
วาโธโนอะมะมะวา	
ทิศเหนือ
อาวิชสุนุตสานุสติ
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
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แมลงภู่ค�ำ
เครื่องรางใช้ในการ
เดินทางต่างเมือง
เหรียญครูบาศรีวิชัย
ของขลังที่คนล้านนานับถือ

เสบียงกรัง
เดินทางไกลต้องพกเสบียงไปด้วยบางครั้งเมื่อเดินทาง
ผ่านหมู่บ้านอาจจะพอซื้อหาของกินได้บ้างแต่ส่วนใหญ่กอง
คาราวานต้องพึ่งตัวเองและหุงข้าวกินเองดังนั้นจะต้องมีหม้อ
หุงข้าวติดแหย่งช้างไปด้วยมีน�้ำเต้าใส่น�้ำไว้กินดับกระหายทั้ง
ยังเป็นภาชนะใส่น�้ำไว้หุงข้าวท�ำอาหารในกรณีที่ต้องตั้งที่พัก
กลางป่าห่างจากล�ำห้วย
อาหารที่ต้องติดไปในการเดินทางมีเพียงข้าวสารเกลือ
และพริกส่วนกับข้าวอย่างผักป่าไปหาเก็บเอาข้างหน้าหรือ
ไม่กห็ ายิงสัตว์ปา่ เช่นไก่ปา่ หมูปา่ มาประกอบอาหารถ้าได้สตั ว์
ตัวใหญ่อย่างเก้งกินไม่หมดในวันเดียวก็แล่เนือ้ ย่างไฟเป็นเนือ้
แห้งเก็บไปกินในวันต่อไป
ที่ขาดไม่ได้เลยจะว่าเป็นยุทธปัจจัยในกองคาราวานก็ว่า
ได้นั่นคือเหมี้ยงชาเหมี้ยงที่หมักแล้วไม่มีวันเสียนั่นคือคาเฟ
อีนที่จะกระตุ้นให้คนเดินทางตื่นตัวระมัดระวังภัยอยู่เสมอ
ตอนแรกออกเดินทางพ่อบอกว่าอาจจะพกข้าวเหนียว
เนื้อย่างน�้ำพริกแดงไปกินกลางทางทั้งยังเผาข้าวหลามหรือ
ท�ำข้าวต้มมัดติดไปเป็นของกินในวันแรกๆเพื่อความสะดวก
ส�ำหรับข้าวหลามกับข้าวต้มมัดนั้นนับเป็นความชาญ
ฉลาดของคนโบราณที่ เ อาข้ า วกั บ ถั่ ว มาเป็ น เครื่ อ งปรุ ง
ประดิดประดอยท�ำข้าวหลามข้าวต้มมัดท�ำให้พกพาไปใน
การเดินทางได้งา่ ยแถมส่วนผสมของข้าวหลามและข้าวต้มมัด
ท�ำให้อาหารมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการที่ส�ำคัญอร่อยอีก
ต่างหากโดยไม่บูดเสียง่าย

หรื อ ถั่ ว อั น เป็ น แหล่ ง โปรตี น นั้ น ทั้ ง สองชนิ ด มี ก รดอะมิ โ น
โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่าข้าวกับถั่วขาดกรดอะ
มิโนต่างชนิดกันหากกินแยกกันกินข้าวเปล่าๆ หรือกินถั่ว
เปล่าๆ เราจะได้โปรตีนไม่ครบส่วนและอาจจะขาดอาหาร
แต่ ค นไทยใหญ่ นิ ย มกิ น ข้ า วกล้ อ งกั บ ถั่ ว ยกตั ว อย่ า ง
เช่นกินข้าวกล้องกับถั่วเน่าเมื่อเอาอาหารจากเมล็ดพืชสอง
ชนิดมากินรวมกันจะท�ำให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์กรดอะมิโนที่
ขาดก็จะเสริมความสมบูรณ์กันเองการเดินทางจ�ำเป็นต้องมี
อาหารที่มีประโยชน์ท�ำให้ร่างกายแข็งแรงการท�ำข้าวหลาม
หรือข้าวต้มมัดไปกินระหว่างทางจึงเป็นทางออกหนึ่งที่ท�ำให้
คนเดินทางได้รับอาหารครบส่วนเสมอตลอดเวลาของการ
รอนแรมในป่า
สุดท้าย
เท่าที่พ่อเล่าให้ฟังและที่ฉันจ�ำได้มีสาระน่าสนใจเพียง
เท่านี้เรื่องราวข้างต้นอาจจะเป็นประสบการณ์ส่วนตัวพ่อ
ของฉันเป็นเพียงคนเคยเดินทางไปค้าชั่วคราวเฉพาะในระยะ
สงครามโลกครั้งที่สองเท่านั้นส�ำหรับพ่อค้าคนอื่นอาจจะมี
ประสบการณ์ที่ต่างออกไป
อย่างไรก็ตามเรื่องเล่าท�ำนองนี้สมควรได้รับการบันทึก
ไว้ก่อนที่คนรุ่นใหม่จะลืมเลือนไปหมด

ข้าวหลามและข้าวต้มมัด
เครื่องปรุงหลักของข้าวหลามและข้าวต้มมัดเหมือน
กันคือมีข้าวกับถั่วส่วนมากเขาใส่ถั่วด�ำแล้วเอาไปท�ำสุกด้วย
การเผาหรือนึ่ง
ทุกวันนี้เรารู้ว่าข้าวกล้อง (ข้าวต�ำจากครกกระเดื่อง)

ช้าวหลาม อาหารครบส่วน
สะดวกใช้ในการพกพาขณะเดินทางไกลของคนโบราณ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
52 ร่มพยอม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรือนร้านค้า
ลักษณะเป็นเรือนในแนวยาวขนานไปกับถนน บางแห่งก็สร้างเป็นห้องแถวต่อกันไปตลอดแนว ชาวล้านนาเรียก
ว่า “เฮือนแป” หมายถึงเรือนที่ปลูกต่อเนื่องยาวเป็นแพมีตั้งแต่ชั้นเดียวไปจนถึงสามชั้น เรือนร้านค้าของล้านนาใน
อดีตใช้อิฐและไม้เป็นโครงสร้างหลัก หากสร้างชั้นเดียวจะเลือกใช้ไม้หรือผนังก่ออิฐก็ได้ แต่ถ้าเป็นเรือนที่มี 2- 3
ชั้นขึ้นไป ก็จะสร้างชั้นล่างด้วยผนังปูนต่อ
ด้วยชั้นบนสุดเป็นไม้เนื้อแข็ง เพื่อให้ชั้น
ล่างสามารถรับน�้ำหนักของชั้นบนรวมถึง
หลังคาได้ เนื่องจากโครงสร้างเรือนในอดีต
ใช้วิธีการก่ออิฐหนาเป็นโครงสร้างอาคาร
แทนการใช้ขื่อคานและการเสริมเหล็กเส้น
ดังเช่นในปัจจุบันดังนั้นจึงไม่สามารถสร้าง
เรือนให้มีความสูงเกิน 3 ชั้นได้ ลักษณะ
เด่นของเรือนร้านค้าจะมีพนื้ ทีช่ นั้ ล่างรองรับ
การค้าขายโดยเฉพาะ มักท�ำเป็นประตูบาน
เฟี๊ยมยาวตลอดทั้งแนวของอาคาร เมื่อเปิด
ประตูออกมาก็จะเห็นพื้นที่ทั้งหมดของหน้า
ร้านส่วนพื้นที่ด้านหน้าเรือนชั้นบนนิยมท�ำ
เป็นระเบียงยาวตลอดตัวเรือน ด้านในเรือน
ก็จะเป็นที่พักอาศัย
ในช่ ว งที่ มี ก ารค้ า ขายไม้ ใ นล้ า นนา
รู ป แบบเรื อ นร้ า นค้ า มี ก ารตกแต่ ง ด้ ว ย
ลวดลายไม้ ฉลุ อ ย่ า งสวยงามตามรู ปแบบ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกดังจะเห็นรูปแบบ
เรือนร้านค้าเช่นนี้ตามเส้นทางสายธุรกิจใน
อดีต เช่น ถนนท่าแพ ถนนเจริญราษฏร์
จังหวัดเชียงใหม่ ถนนกาดกองต้า จังหวัด
เรือนร้านค้าในอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
ล�ำปาง เป็นต้น

เรือนร้านค้าในจังหวัดล�ำพูน
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คุ้มเจ้าหลวงเมืองพร่ จังหวัดแพร่

บ้านวงศ์บุรี จังหวัดแพร่

การตกแต่งหลังดาด้วยไม้ฉลุ

เรือนแบบตะวันตก
หรือเรือนแบบ Colonial Style เป็นเรือนที่เกิดขึ้นในช่วงอาณานิคม พบเห็นได้ในแถบกลุ่มประเทศเอเชียตะวัน
ออกเฉียงใต้ อเมริกาใต้ ซึ่งน�ำเอารูปแบบเรือน โครงสร้างและการตกแต่งของยุโรปมาผสมผสานกับเรือนพื้นถิ่นของ
ตนเอง และมักมีระเบียงรอบๆ ตัวเรือน (balcony) โดยได้รับอิทธิพลจากประเทศในแถบตะวันตกที่มาพร้อมกับการ
ท�ำไม้ในล้านนาเรือนแบบตะวันตกนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มของเจ้านายล้านนา คหบดี พ่อค้าคนจีน รวมถึงกลุ่มคนพม่าไทใหญ่ที่ร�่ำรวยจากการค้าไม้ในช่วงรัชกาลที่ 5-6 ลักษณะของเรือนสามารถแบ่งออกเป็น 3 รูปแบบใหญ่ๆ คือ
เรือนขนมปังขิง เป็นเรือนที่ตกแต่งด้วยลวดลายไม้ฉลุตามส่วนต่างๆ ของเรือน เช่น เชิงชายคา ระเบียง
ช่องลม ฯลฯ มีที่มาจากขนม "Ginger Bread" ที่ชาวยุโรปนิยมท�ำในช่วงเทศกาลคริสต์มาส ตกแต่งเป็นรูปบ้าน
ตุ๊กตาหลังเล็กๆ ประดับประดาด้วยลวดลายอย่างสวยงาม จึงเรียกการตกแต่งสไตล์นี้ว่า "Ginger Bread House"
จากนั้นรูปแบบนี้เป็นที่นิยมและเผยแพร่ทั่วไปในประเทศอังกฤษ จนไทยรับรูปแบบการสร้างเรือนแบบนนี้ แล้วเรียก
ชื่อตามเป็น เรือนขนมปังขิง
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรือนหลังคาทรงมะนิลา

เรือนหลังคาทรงมะนิลา

เรือนหลังคาทรงปั้นหยา

เรื อ นหลั ง คาทรงมะนิ ล า เป็ น การผสมผสาน
ระหว่างหลังคาทรงจั่วและปั้นหยาเข้าด้วยกัน มีลักษณะ
คล้ายกับหลังคาทรงจั่ว แต่เป็นจั่วสามเหลี่ยมขนาดเล็ก
ต่อด้วยชายหลังคาขนาดใหญ่คลุมลงมาจนถึงตัวเรือน จุด
เด่นของหลังคาทรงมะนิลาคือมีความแข็งแรง สามารถ
กันลม กันแดด และฝนได้รอบด้านของตัวเรือนทั้งยัง
ระบายอากาศได้ดี ท�ำให้ในตัวเรือนค่อนข้างเย็น
เรือนหลังคาทรงปั้นหยา เป็นรูปแบบหลังคาที่ไม่มี
หน้าจั่ว ชายคาคลุมรอบทั้ง 4 ด้าน ความลาดเอียงเท่า
กันทุกด้าน ต่างจากเรือนไทยเดิม ซึ่งเป็น ชายคา 2 ด้าน
มีหน้าจั่วด้านหน้าและหลังเรือน
วัสดุที่ใช้สร้างเรือนแบบตะวันตกมีทั้งไม้และอิฐปูน
โดยก่ออิฐเป็นโครงสร้างพื้นและผนัง สร้างอาคารทรงตึก
บางหลังก็สร้างจากไม้จริงทั้งหมดพร้อมประดับตกแต่ง
ด้วยลวดลายไม้ฉลุ ลวดลายส่วนใหญ่ได้รับรูปแบบมา
จากตะวันตก มักท�ำเป็นลายดอกไม้ ลายเถาว์ หรือลาย
หลุยส์ ฯลฯ การตกแต่งเช่นนี้ได้รับอิทธิพลมาจากศิลปะ
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เรือนหลังคาทรงปั้นหยา

แบบวิคตอเรียน ตามรสนิยมของประเทศอังกฤษพื้นที่
ใช้สอยภายในตัวอาคารแบ่งออกเป็นห้องต่างๆ แยกตาม
ประเภทของการใช้งาน โดยสร้างตามผังของเรือนตะวัน
ตกที่มีห้องต่างๆ เช่น ห้องนอน ห้องนั่งเล่น ห้อง
รับแขก ห้องรับประทานอาหาร เป็นต้น ซึ่งการแบ่ง
ห้องเช่นนี้เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงหลังจากที่รับเอารูปแบบ
เรือนมาจากตะวันตก
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พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้าร่วม
พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่พระราชวิสุทธิญาณ ที่มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ได้จัดขึ้นและได้ถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา) แด่ พระราชวิสุทธิญาณ
(ฤทธิรงค์ ญาณวโร) เจ้าอาวาสวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นาย
แพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวประกาศ
สดุดีเกียรติคุณ ณ พระวิหารหลวงวัดป่าดาราภิรมย์ พระอารามหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีนาคม 2561

ร่มพยอม 63

ประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วฒ
ั นธรรมล้านนาศึกษา
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นพ.อาวุ ธ
ศรี ศุ ก รี อุ ป นายกสภามหาวิ ท ยาลั ย รั ก ษา
การแทนอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เป็นประธานเปิดประชุมสัมมนาวิชาการเครือ
ข่ายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วัฒนธรรม
ล้านนาศึกษา ที่จัดขึ้นโดยความร่วมมือจาก
4 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ส�ำนั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการน�ำเสนอ
ผลงาน พร้ อ มแลกเปลี่ ย นแนวคิ ด (Show
and Share) ทั้งในด้านวิธีการด�ำเนินงาน ด้าน
วิชาการ บริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้า
ร่วมการประชุมสัมมนา ในวันที่ 6 กรกฎาคม
2561 ณ ห้องทองกวาว ๑ ชั้น ๒ ส�ำนักบริการ
วิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศนี
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม กล่าวว่าการประชุมดังกล่าวจัด
ขึ้ น โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ แลกเปลี่ ย นเรี ย น
รู้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและ
ล้านนาคดีศึกษา ในจังหวัดเชียงใหม่ และภาค
เหนื อ โดยมี ห น่ ว ยงานด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จาก ๔ มหาวิทยาลัย คือ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ร่วมกันบูรณาการน�ำเสนอผลงาน พร้อมแลกเปลี่ยน
แนวคิด (Show and Share) ทั้งในด้านวิธีการด�ำเนินงาน ด้านวิชาการ บริการวิชาการและท�ำนุบ�ำรุงศาสนา ศิลป
วัฒนธรรม ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่เข้าร่วมการประชุมสัมมนา เป็นการสร้างความสัมพันธ์กับเครือข่ายองค์ความรู้
ล้านนา วัฒนธรรม กับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือด้วยกัน
โดยการประชุมสัมมนาฯ ได้รับเกียรติจากอาจารย์เผ่าทอง ทองเจือ มาเป็นองค์ปาฐก และ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล
รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๑
ส�ำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ ยังมี
นักวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาจากแต่ละมหาวิทยาลัย ได้แก่ ดร.ดิเรก อินจันทร์ ที่จะมาให้ความรู้ในเรื่อง
อักษรธรรมล้านนา นายสนั่น ธรรมธิ พิธีกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับเรือนล้านนา นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมเกษตร และอาจารย์อิศรา กันแตง การบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน และมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุม
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 150 คน
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คั่วดอกบะลิดไม้
เรื่อง: สุนทร บุญมี

บะลิดไม้,ลิ้นฟ้าหรือเพกา ผักพื้นบ้านมหัศจรรย์
ที่ชาวล้านนานิยมน�ำมาปรุงอาหารทั้ง ดอก ฝักและ
ยอดอ่ อ น เป็ น อาหารสมุ นไพรที่ มี ฤ ทธิ์ ร ้ อ น รสขม
อ่อนๆ มีสรรพคุณทางยามากมายเช่น ช่วยต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยชะลอวัยและการเสื่อมของเซลล์ต่างๆใน
ร่างกาย ช่วยรักษาและบ�ำรุงสายตา ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ช่วยบ�ำรุงเลือด ฯลฯ ดอกบะลิดไม้
นอกจากต้มจิ้มกับน�้ำพริกแล้วยังสามารถน�ำมาคั่วได้
อร่อย ซึ่งมีวิธีท�ำดังนี้
เครื่องปรุง
ดอกบะลิดไม้ลวกแล้วหั่นฝอย 2
ถ้วยตวง
หมูสับ
1/2 ถ้วยตวง
น�้ำมันพืช
1/4 ถ้วยตวง
ผักชีและกระเทียมเจียว ส�ำหรับแต่งหน้า
น�้ำปลาส�ำหรับปรุงรสตามชอบ

1 อาจารย์สุนทร บุญมี  ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

1

เครื่องแกง
พริกแห้งเม็ดใหญ่
หอมแดงซอย
กระเทียม
ข่าซอย
ตะไคร้หั่น
ปลาร้าสับหรือกะปิ
เกลือไอโอดีน

4
3
5
2
2
2
1

เม็ด
หัว
กลีบ
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา

วิธีทํา
1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียดแล้วพักไว้
2. น�ำกระทะตั้งไฟใส่น้�ำมันพืชพอร้อนน�ำเครื่องแกงที่โขลก
ลงผัดพอหอม ใส่หมูบดลงผัดให้เข้ากันจนสุก
3. เติมดอกบะลิดไม้หั่น ผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน�้ำปลา
ตามชอบ ตักใส่ชาม
4. ก่อนจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักชีและกระเทียมเจียว จะน�ำ
แคบหมูมาเป็นเครื่องเคียงเพิ่มได้
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สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ นางมนสิชา
แสวั ง ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานการตรวจสอบภายใน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และบุคลากร ที่ได้แจ้งสรุปผล
การตรวจสอบ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำ
ปี 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 11 เมษายน 2561
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ รักษา
การแทนรองอธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยกิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม่ รั ก ษาการแทนประธานกรรมการอ� ำ นวย
การประจ� ำ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการแทน
รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ฯ ให้ ก ารต้ อ นรั บ นายปวิ ณ
ช� ำ นิ ประศาสน์ ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ที่ เ ป็ น
ประธานเปิดงาน เทศกาลวิถีน�้ำ  วิถีไทย Water Festival 2018 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จ�ำกัด
(มหาชน) ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และภาคีเครือข่าย ภายใต้แนวคิด "รื่นเริง
เถลิงศก...ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนาสืบสาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง” ร่วมส่งเสริม สืบสานมรดกไทย สู่
คนไทยและสากล โดยการมีกิจกรรมต่างๆ อาทิ วิถีชีวิต
สถาปัตยกรรม ประเพณี วัฒนธรรม สงกรานต์ล้านนาวิถี
โบราณอันดีงาม ในวันที่ 13 เมษายน 2561 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา
ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลาง
สถาปัตย์ครัง้ ที่ 21 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะสถาปัตยกรรม มช. โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่
สนใจสาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มช. เข้าร่วมโครงการ
เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนจริง โดยได้เข้า
ทัศนศึกษาสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาและกิจกรรม
การวาดภาพสถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณล้ า นนา ใน
วันที่ 26 เมษายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

66 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาว
ต่างชาติจาก YMCA ที่เข้าศึกษา
สถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณล้ า น
นา วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ที่เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ สื่ อ นั ก ศึ ก ษาแลกเปลี่ ย นคณะพยาบาล มช.ที่ เข้ า เยี่ ย มชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์ มช. และคณะ
สถาปัตยกรรม มช.ที่เข้าเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การ
ต้ อ นรั บคณะครู และนั ก เรี ย นจากโรงเรี ย น
ป่ า ตาลเข้ า ทั ศ นศึ ก ษาพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ น
โบราณล้ า นนา เพื่ อ ให้ นั ก เรี ย นได้ เรี ย น
รู ้ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ความเป็ น อยู ่ รวมถึ ง
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต
ในวันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การ
ต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจากวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
ที่ เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ น
โบราณล้านนา เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
ประวัติความเป็นมาของบ้านเรือนในล้านนา
โดยเรี ย นรู ้ แ ละสั ม ผั ส จากสถานที่ จ ริ ง ใน
วันที่ 29 สิงหาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำ�นุบำ�รุงศาสนา และบริการวิชาการ ของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรมการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา “สืบลาย
สาน ดาตานปีใหม่” โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์
เลขานุการส�ำนักฯ ผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ เป็นประธาน
การเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
และมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ เป็นวิทยากรบรรยาย ในวัน
ที่ 5 เมษายน 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิ
เจ้าทีเ่ นือ่ งในโอกาสประเพณีปใี หม่ลา้ นนา เพือ่ ความเป็น
สิรมิ งคลแก่หน่วยงาน โดยมีผชู้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์
เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในวันที่
10 เมษายน 2561 ณ บริเวณพระภูมิเจ้าที่ พิพิธภัณฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช.
จั ด พิ ธี ส ระเกล้ า ด� ำ หั ว อดี ต ผู ้ บ ริ ห าร คณะ
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผู้อาวุโส ส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจ� ำ ปี 2561
เนื่องในโอกาสปีใหม่ล้านนา เพื่อขอพรและ
ความเป็ น สิ ริ ม งคลแก่ ค ณะผู ้ บ ริ ห าร และ
บุคลากร ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวัน
ที่ 25 เมษายน 2561 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.
ศาสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรี และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา ประจ�ำ
ปี พ.ศ.2560 ที่จัดขึ้นโดยส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้
กั บ ผู ้ มี คุ ณู ป การต่ อ วงการศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ในภาคเหนือ เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้
ที่ท�ำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม โดย
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ
ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษา
การแทนอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
กล่ า วแสดงความยิ น ดี แ ก่ ผู ้ ไ ด้ รั บ รางวั ล ดั ง
กล่ า ว และผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ กล่ า วรายงาน พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหาร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมในพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 27 เมษายน
พ.ศ. 2561 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจ�ำนวน 5 ท่าน ดังนี้ 1. นายสักเสริญ รัตนชัย สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2.นายนันท์ นันท์ชัยศักดิ์ สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 3.นางสุจิตรา ค�ำขัติย์ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขาน
พื้นบ้าน 4.นายประสิทธิ์ วงค์สายา สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน  5.นางอบเชย ศรีสุข สาขาศิลปะ
การแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดท�ำโครงการ
บริการวิชาการบูรณาการกับโรงเรียนดอกซอมพอ
ต� ำ บลอุ โ มงค์ เทศบาลต� ำ บลอุ โ มงค์ โดยจั ด การ
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ “วัฒนธรรมล้านนา” ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในเทศบาลต� ำ บลอุ โ มงค์ อ� ำ เภอเมื อ งล� ำ พู น เพื่ อ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้
กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป โดยมี นายสนั่น ธรรมธิ
นักวิชาการด้านล้านนาคดี ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยาย ในวันที่วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน
2561 ณ ศาลาวัดป่าเห็ว ต�ำบลอุโมงค์ อ�ำเภอเมืองล�ำพูน จังหวัดล�ำพูน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รักษาการ
แทนรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มช. ผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ กล่าวต้อนรับและเปิดการ
ฝึ ก อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารงานปู น ปั ้ น ล้ า นนา ในวั น ที่
9 มิถุนายน 2561 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา เทคนิค ประเภท และลวด
ลวยปูนปั้นล้านนา รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน
และกรรมวิธีการปั้นลวดลายล้านนา อาทิ ลวดลายพรรณพฤกษา และลวดลายสัตว์ป่าหิมพานต์ในกรอบกระจก/
กรอบช่องแว่น เป็นต้น โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ด�ำริห์กุล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการอบรมดังกล่าว
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ�ำนวน 30 คน มีระยะเวลาการฝึกอบรมและทัศนศึกษาทั้งสิ้นจ�ำนวน 6 วัน ตั้งแต่วันที่
9,10,16,17,23,24 มิถุนายน 2561 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. และจังหวัดล�ำปาง
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ม าณพ มานะแซม
รักษาการแทนรองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ มอบ
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา และ
กล่าวปิดโครงการอบรมดังกล่าว ในวันที่ 24
มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่าย
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์ จัดกิจกรรม “กาดอินทรีย์ตี้เฮือน
ล้านนา” โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆ จากผู้ผลิตผัก
ผลไม้อินทรีย์ อาหารแปรรูป ปลอดสารพิษที่มีความสด
ใหม่ตามฤดูกาล รวมถึงของใช้ในครัวเรือน จากชาวสวน
และชาวไร่ที่น�ำมาให้ได้เลือกชม โดยก�ำหนดจัดกิจกรรม
ดังกล่าวทุกวันพุธ ระหว่างเวลา 11.00-18.00 น. ณ ลาน
ใต้ร่มไม้ใหญ่ พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม (ถนนคันคลองชลประทาน สี่แยก
กาดต้นพยอม) โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันพุธที่
25 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�ำนาจ
อยู ่ สุ ข รั ก ษาการแทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา กิ จ การ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
บวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระรา
ชกุศลฯ เนื่องในโอกาสที่ สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา
ที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะกรรมการด� ำ เนิ น งาน
ด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนา มหาวิ ท ยาลั ย
เชี ย งใหม่ โดยมี ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์
มาณพ มานะแซม รั ก ษาการแทนรอง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ กล่าวรายงาน
และผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ปฐม ปฐมธนพงศ์
รองประธานกรรมการด�ำเนินการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วม
มอบเงินท�ำบุญในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยในครั้งนี้มีผู้
สนใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณีฯ ระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2561 ณ สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ จ�ำนวน 100 คน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ ในรัชกาลที่ 9 ทรงเจริญพระชนมพรรษา 86 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2561
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีท�ำบุญขึ้นหอเจ้าที่ เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ปกปักรักษาแก่คณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จั ด โครงการอบรมหลั ก สู ต ร
ระยะสั้ น ผู ้ ป ระกอบพิ ธี ท าง
พุทธศาสนาแบบล้านนา เพื่อให้
ความรู ้ เ กี่ ย วกั บ พุ ท ธศาสนพิ ธี
แบบล้านนา และแนวทางปฏิบัติ
เดี ย วกั น ได้ อ ย่ า งถู ก ต้ อ ง โดยมี
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม ผู้แทนรอง
อธิ ก ารบดี ฝ ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพ
นักศึกษา กิจการนักศึกษา และ
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ประธาน
กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ให้ความสนใจจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน
ต่างๆ เข้าร่วมโครงการจ�ำนวนทั้งสิ้น 54 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมให้
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เครื อ ข่ า ย
อาเซียน (The 2nd UUM-CMUUSM International Student
Conference) เพื่ อ เป็ น การ
ส่ ง เสริ ม ให้ ค ณะอาจารย์ แ ละ
นั ก ศึ ก ษาที่ เข้ า ร่ ว มโครงการได้
สัมผัสบรรยากาศความเป็นล้านนาและได้รว่ มกิจกรรมทางวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์ของเชียงใหม่ ในวันพฤหัสบดี
ที่ 19 กรกฎาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาส�ำหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์จาก Chukyo University,Japan จ�ำนวน
11 คน เพือ่ เผยแพร่ความรูแ้ ละบริการวิชาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม เชื่อมความสัมพันธ์เชิงบูรณาการกับ
มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเพื่อมาเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม
โดยผ่านการบรรยายและปฏิบตั จิ ริง โดยมุง่ เน้นให้ผเู้ ข้า
ร่วมโครงการ สามารถน�ำความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนาน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ
พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดหลักสูตรด้านศิลปะล้านนาและ
วัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (Lanna Arts and Cultural
Inspection in CMU) แก่นักศึกษาและคณาจารย์ จากมหาวิทยาลัย
กวางสีอาร์ต สาธารณรัฐประชาชนจีน จ�ำนวนทั้งสิ้น 25 คน ที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม โดยผ่าน
การบรรยายและปฏิบัติจริง โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ สามารถ
น� ำ ความรู ้ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล้ า นนาน� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ปประยุ ก ต์ ใช้
และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ ในวันที่ 20 สิงหาคม 2561 ณ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
รั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม ให้ เ กี ย รติ เ ป็ น วิ ท ยากรบรรยายใน
หัวข้อIntroduction to Thai Dancing ให้แก่
นั ก ศึ ก ษา Nanyang Technological University เพื่ อ ถ่ า ยทอดความรู ้ ด ้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้
แก่ นั ก ศึ ก ษาชาวต่ า งชาติ ใ ห้ ไ ด้ เรี ย นรู ้ แ ละเข้ า ใจ
ถึ ง วั ฒ นธรรมไทย ในวั น ที่ 1 สิ ง หาคม 2561
ณ ห้องประชุมชั้น1 ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิลปวัฒนธรรม เข้าร่ว มจัด นิทรรศการ
และร่วมพิธีถวายขันดอกในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง ซึ่งเป็น
ประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย พร้อมใจกัน
จัดขึ้นทุกปี ในวันที่ 18 กรกฎาคม ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อน้อมร�ำลึกถึง
พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย นอกจากนี้ยังได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลป
วัฒนธรรม ณ พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้ำโขง มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง ระหว่างวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2561
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดการบรรยาย
เรื่องการพัฒนากระบวนการท�ำงานตามแนวทาง
Kaizen โดยมีนางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการ
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ผู ้ ถ ่ า ยทอด
ประสบการณ์ แ ละบรรยายให้ ค วามรู ้ ใ นเรื่ อ ง
ดังกล่าวให้แก่บคุ ลากรส�ำนักฯ ได้ทราบถึงแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการท�ำงานของ
แต่ละบุคคลตามแนวทางของkaizen ในวันที่ 31
กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมจัดโครงการ
CMU-KM Day ประจ�ำปี 2561 “พัฒนางานประจ�ำ
น� ำ สู ่ มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ความสุ ข ” ร่ ว มกั บ กอง
บริหารงานบุคคล คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล
ศาสตร์ ส�ำนักบริการวิชาการ เครือข่ายหัวหน้า
งานบริหารและธุรการ มช. และเครือข่ายวิจัยและ
นวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน มช. เพื่อเป็นเวที
ให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย ได้มีโอกาสแลก
เปลี่ยนเรียนรู้ น�ำเสนอผลงานจากกระบวนการ
จัดการความรู้ และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มช. เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน นอกจาก
นี้ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ยังได้น�ำเสนอ
บูทนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในงานดังกล่าว ใน
วันที่ 22 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมทองกวาว
ส�ำนักบริการวิชาการ
การจัดการประชุมของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ ศุ ภ ชั ย
เชื้อรัตนพงษ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิ จ การสภามหาวิ ท ยาลั ย และประธานคณะ
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม เป็ น ประธานเปิ ด การประชุ ม คณะ
กรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ครั้งที่ 1/2561 เพื่อร่วมวางแผนการ
ด� ำ เนิ น งานของส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ร่วมกับคณะกรรมการอ�ำนวยการฯ ในวันที่ 3
พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนา
วิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ครั้งที่ 2 เพื่อวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว
ร่ ว มกั บ ผู ้ แ ทนจากเครื อ ข่ า ยศิ ล ปวั ฒ นธรรม
จาก 3 มหาวิทยาลัย ได้แก่ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ณ ห้องประชุม ชั้น 1 ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 5 มิถุนายน 2561
เมื่ อ วั น ที่ 25 พฤษภาคม 2561 ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ประธานการ
ประชุ ม คณะกรรมการการประชุ ม สั ม มนา
วิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมล้านนาศึกษา ณ ห้องประชุม ชั้น
1 ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ซึ่ ง ความ
ร่ ว มมื อ ดั ง กล่ า วจะจั ด ขึ้ น เพื่ อ แลกเปลี่ ย น
เรี ย นรู ้ ร ะหว่ า งเครื อ ข่ า ยด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม
และล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคเหนื อ โดยมี ห น่ ว ยงานความร่ ว มมื อ ด้ า น
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนน�ำหลักในการ
จั ด งานจาก 4 มหาวิ ท ยาลั ย ได้ แ ก่ ส� ำ นั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย
ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้ และศู น ย์ วั ฒ นธรรม
ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าชมงคล
ล้านนา ร่วมน�ำเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด วิธการด�ำเนินงานด้านวิชาการ บริการวิชาการ
และท� ำ นุ บ� ำ รุ ง ศิ ล ปวั ฒ นธรรม นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ง านด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมกั บ ผู ้ แ ทน
จากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ อาธิ ผู้แทนจากโรงเรียนในส�ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ อีกด้วย โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สาน
สั ม พั น ธ์ วั ฒ นธรรมล้ า นนาศึ ก ษา จะได้ จั ด ขึ้ น ในวั น ศุ ก ร์ ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น.
ณ ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทน
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 2/2561 (EdPEx1) ที่จัดขึ้นเพื่อ
จัดท�ำผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ CMU EdPEx ของส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 24 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุม
โรงแรม 137 Pillars House Chiang Mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธาน
การประชุมสรุปผลการด�ำเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม : สานสัมพันธ์วัฒนธรรม
ล้านนาศึกษา เพือ่ ด�ำเนินการสรุปผลการประชุมทีไ่ ด้ดำ� เนินงานไปเมือ่ วันที่ 6 กรกฎาคม 2561 ทีผ่ า่ นมาร่วมกับส�ำนัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และศูนย์วฒ
ั นธรรมศึกษา
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ชั้น 1 วันที่ 1 สิงหาคม 2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ประธานในการประชุ ม คณะกรรมการบริ ห ารประจ� ำ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 3/2561
(EdPEx2) ที่ จั ด ขึ้ น เพื่ อ จั ด ท� ำ ผลการด� ำ เนิ น งานตาม
เกณฑ์ CMU EdPEx ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
วันที่ 17 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม โรงแรมราช
มรรคาเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม วาระพิเศษ ครั้งที่ 4/2561 (EdPEx3) ที่จัด
ขึ้นเพื่อจัดท�ำผลการด�ำเนินงานตามเกณฑ์ CMU EdPEx
ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม วันที่ 31 สิงหาคม2561
ณ ห้องประชุม โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท เชียงใหม่
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มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ อั ญ เชิ ญ
พระพุ ท ธรู ป ส� ำ คั ญ ประจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย
พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบน
รถบุษบก ร่วมขบวนแห่สรงน�้ำพระพุทธ
สิหิงค์ พระพุทธรูปส�ำคัญใน จ.เชียงใหม่
และขบวนแห่ ร ถนางสงกรานต์ ในงาน
ประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี 2561 โดย
รถบุ ษ บกอั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป ประจ� ำ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่เข้าร่วมขบวนแห่
สรงน�้ำพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่ จัด
ท�ำโดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มี ศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ วิ ริ ย จารี
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และทรั พ ยากรบุ ค คล พร้ อ มผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ ข้ า ราชการ บุ ค ลากร และ
นั ก ศึ ก ษา มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ร่ ว ม
ขบวนสื บ สานประเพณี ป ี ๋ ใ หม่ เ มื อ ง
ล้านนาดังกล่าว วันที่ 13 เมษายน 2561
ณ บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ-ถนนท่าแพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีด�ำหัวอดีตอธิการบดี
อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นายแพทย์ เ กษม วั ฒ นชั ย องคมนตรี และนายก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และ
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว
ณ ศาลาอ่างแก้ว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 27 เมษายน 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผุ ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันวิสาขบูชา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้ า นส่ ง เสริ ม ศาสนามหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดย
มี ศ าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นายแพทย์ อ าวุ ธ ศรี ศุ ก รี
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม (ทางขึ้น
วัดฝายหิน) ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2561
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ผู ้ แ ทนรั ก ษาการแทนผู ้ อ� ำ นวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร
ส� ำ นั ก ฯ เข้ า ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ เมื อ งและสื บ ชะตาเมื อ ง
เชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 หน่วยพิธีประตูสวนดอก โดย
มีรองศาสตราจารย์ นพ.อ�ำนาจ อยู่สุข รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการ
พิ เ ศษ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เป็ น ประธาน โดยพิ ธี
ดั ง กล่ า วจั ด ขึ้ น เพื่ อ เป็ น การอนุ รั ก ษ์ ข นบธรรมเนี ย ม
ประเพณี ค วามเชื่ อ ที่ ดี ง าม รวมทั้ ง เป็ น การอุ ทิ ศ ส่ ว น
กุศลถึงเทพยดาอารักษ์ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและดวง
พระวิญญาณของพญามังรายมหาราช พญาง�ำเมือง พ่อขุนรามค�ำแหง ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่ และดวงพระวิญญาณ
ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์ และเสริมสิริมงคลท�ำให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข ในวันที่ 7
มิถุนายน 2561 ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานครบ
รอบ 242 ปี วันชาติสหรัฐอเมริกา (The 242nd Anniversary of the Independence of the United State of
America) และร่วมฉลองครบรอบ 200 ปี ความสัมพันธ์ไทย - สหรัฐอเมริกา โดยมี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย กลิน ที.เดวีส์ และ เจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่อเมริกาประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ให้การ
ต้อนรับ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมแชงกรีล่า เชียงใหม่ วันที่ 27 มิถุนายน 2561
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีท�ำบุญเนื่องใน
วันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครบรอบ 25
ปี โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
คณะผูบ้ ริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ ณ วัดช่าง
แต้ม พร้อมกันนี้ ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จ�ำเป็นให้
แก่บ้านพักส�ำหรับผู้สูงอายุ พร้อมทั้งได้น�ำชุดการแสดง
ดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและ
ก�ำลังใจ ณ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ บ้านธรรมปกรณ์ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 2 กรกฎาคม 2561
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น�ำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษา
การแทนผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ฯ พร้ อ มด้ ว ยบุ ค ลากร
ส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยคณะ
กรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ โดยมี ศ าสตราจารย์ เ กี ย รติ คุ ณ นพ.อาวุ ธ
ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีฯ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมลงนามถวาย
พระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
66 พรรษา สมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว มหาวชิ ร าลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการ
แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2561 ที่จัด
ขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ
นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา
และพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 27 กรกฎาคม 2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากร เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจ�ำปี 2561 โดยมี
ศาสตราจารย์เกีรยติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2561 ณ วัดฝายหิน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี รักษาการแทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม รับมอบ
หมายจากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัวมหา
วชิราลงกรณ บดินทรเทพยางกูร ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 เรื่อง “สืบ
ราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ” ที่จัดขึ้นโดยมูลนิธิสมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ร่วมกับหอจดหมายเหตุ
แห่งชาติเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เชียงใหม่ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม
โดยมีนายวีระ โรจนพจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี ในวันที่ 16 สิงหาคม 2561
ณ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาววนิดา เชื้อค�ำฟู หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ที่จัดขึ้นเพื่อ
บ�ำเพ็ญกุศลอุทิศถวาย เนื่องในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์
ณ พิพิธภัณฑ์พระต�ำหนักดารมภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ต�ำบลริมใต้ อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

เรือนล้านนากับวิถีชีวิต
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