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เรื่อง: กิตติชัย วัฒน�นิกร 1

1  ศ�สตร�จ�รย์เดียรติคุณ ดร. กิตติชัย วัฒน�นิกร อดีตอ�จ�รย์คณะวิทย�ศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่
2 Patel, M V, “Silver Challenge Cups and a Bronze Frog Drum”, Master’s Thesis, Macquarie University, 1990.

การค้าไม้สักในล้านนา 
ยุคล่าอาณานิคม

การเริ่มต้นค้าไม้สักของเจ้าหลวงล้านนา

ล้�นน�มีก�รค้�ไม้สักม�น�นตั้งแต่ประม�ณ พ.ศ. 
2380 สมัยเจ้�หลวงแผ่นดินเย็น หรือพระย�พุทธวงศ์
เป็นเจ้�ผู้ครองเมืองเชียงใหม่ แต่ส่วนใหญ่เป็นก�รค้�
ระหว่�งเจ้�หลวงหัวเมืองล้�นน�กับผู้เช่�ทำ�ไม้ช�วพม่�
หรือมอญ ที่นำ�ไม้ไปข�ยต่อให้โรงเลื่อยไม้ของอังกฤษ
ที่เมืองมะละแหม่งเพื่อนำ�ไปใช้ในอุตส�หกรรมต่อเรือ
ที่กำ�ลังบูม โดยที่ลูกจ้�งในก�รทำ�ป่�ไม้เป็นช�วไทใหญ่
และกะเหรี่ยง สำ�หรับข้อตกลงระหว่�งเจ้�หลวงหรือ
เจ้�ญ�ติในฐ�นะเจ้�ของป่�กับผู้เช่�ป่�ไม้ จะได้รับก�ร
บันทึกลงในใบล�นเก็บไว้เป็นหลักฐ�นแต่หลังจ�กสนธิ
สัญญ�เบ�ว์ริงในปี พ.ศ. 2398 ก�รค้�โดยตรงระหว่�ง
หัวเมืองล้�นน�กับพม่�ค่อยๆ ลดลง แต่มีก�รส่งท่อนซุง
ลอยในแม่นำ้�ปิง วัง ยม น่�น ลงไปข�ยท่ีกรุงเทพฯ ม�ก
ขึ้น เพร�ะสนธิสัญญ�ดังกล่�วได้อนุญ�ตให้อังกฤษตั้ง
โรงเลื่อยไม้ในกรุงเทพฯ เพื่อใช้ในอุตส�หกรรมต่อเรือได้

ในสมัยที่เจ้�หลวงก�วิโลรสสุริยวงษ์ครองเมือง
เชียงใหม่ระหว่�งพ.ศ.2399-2413นอกเหนือจ�กค่�เช่�
ผืนป่�หรือ ‘ค่�เปิดป่�’ ท่ีผู้เช่�ทำ�ไม้ต้องจ่�ยแก่เจ้�ของ

ป่�แล้ว ยังต้องจ่�ย ‘ค่�ตอไม้’ หลังจ�กที่ตัดต้นไม้ออก
ไปโดยร�ค�ตกตอละส�มถึงห้�รูปี เงินค่�‘ตอไม้’ที่ได้จะ
ถูกส่งเข้�คลังหลวงพอถึงสิ้นปีจึงนำ�ม�แบ่งเป็นส�มส่วน 
ส่วนหนึง่เป็นของบรรด�เจ้�ญ�ตทิีท่ำ�หน้�ทีเ่กบ็เงนิ ส่วน
หนึ่งเป็นของเจ้�ของป่� ส่วนท่ีเหลือเป็นของเจ้�หลวง 
ทั้งนี้รัฐบ�ลสย�มท่ีกรุงเทพฯ ไม่ได้รับส่วนแบ่งใดๆ ต่อ
ม�เมื่อเจ้�หลวงอินทวิชย�นนท์ขึ้นครองเมืองเชียงใหม่
ก�รค้�ไม้ในล้�นน�จึงเริ่มมีก�รเปล่ียนแปลง 2 

ผลกระทบจาก สนธิสัญญาเชียงใหม่ ต่อการค้าไม้

ป่�ไม้ที่เป็นของเจ้�หลวงเชียงใหม่หรือเจ้�ญ�ติใน
สมัยของเจ้�หลวงก�วิโลรสสุริยวงษ์ กินพื้นที่กว้�งขว�ง
ไปจนจรดแม่นำ้�ส�ละวิน ซ่ึงได้อนุญ�ตให้ช�วพม่� มอญ 
รวมถึงช�วอังกฤษบ�งคนเข้�ไปเช่�ทำ�ป่�ไม้ ปัญห�ที่
มักเกิดข้ึนโดยเฉพ�ะในป่�แถบนี้ที่อยู่ห่�งไกลจ�กเมือง
เชียงใหม่ม�กก็คือบรรด�เจ้�ท้ังหล�ยไม่ส�ม�รถควบคุม
ดูแลได้ทั่วถึง ทำ�ให้บ�งครั้งมีก�รออกใบอนุญ�ตซำ้�ซ้อน 
หรือแม้กระทั่งมีช�วกะเหรี่ยงบริเวณช�ยแดนเข้�ปล้น
ทำ�ร้�ยคนง�นตัดฟันและชักล�กไม้ จนผู้ได้รับอนุญ�ต



 ร่มพยอม  1 

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�นักวิจัยและพัฒน�ก�รป่�ไม้,  องค์คว�มรู้ไม้สักไทย (กรมป่�ไม้ กระทรวงทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม 2556) 2) เครือเทียน
ทอง,วัลลภ�, “ก�รปฏิรูปก�รปกครองล�นน�ไทยในรัชสมัยของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว”, วิทย�นิพนธ์ปริญญ�โท, จุฬ�
ลงกรณมห�วิทย�ลัย, 2519

หล�ยร�ยอ้�งว่�ไม่ส�ม�รถเข้�ไปทำ�กิจก�รป่�ไม้ได้ จึง
นำ�ไปสู่ก�รผิดสัญญ�ต่อกันอยู่เป็นประจำ�3

แต่คนทำ�ป่�ไม้เหล่�น้ีส่วนใหญ่เป็นคนในปกครอง
ของอังกฤษ จึงมีก�รไปร้องทุกข์ต่อกงสุลอังกฤษที่
กรงุเทพฯทำ�ให้เกดิคดคีว�มยดืเยือ้ระหว่�งกงสลุองักฤษ
กบับรรด�เจ้�ล้�นน�อยูห่ล�ยสบิคด ีแม้กระนัน้เจ้�หลวง
และเจ้�ญ�ตยิงัคงออกใบอนญุ�ตทำ�ป่�ไม้เพิม่ข้ึนไม่หยดุ
เพร�ะเป็นร�ยได้สำ�คัญ บ�งกรณีก็ออกใบอนุญ�ตให้คน
ใหม่ซำ�้ซ้อนกบัทีเ่คยให้คนอืน่ไปก่อนหน้�นัน้แล้ว เพร�ะ
เห็นว่�คนเก่�ไม่ทำ�ต�มสัญญ� โดยไม่สนใจว่�ท่ีทำ�ต�ม
สัญญ�ไม่ได้นั้นเกิดจ�กส�เหตุใด ดังนั้นรัฐบ�ลสย�มที่
กรุงเทพฯ จึงเล็งเห็นว่�ห�กปล่อยเร่ืองน้ีท้ิงไว้อ�จกล�ย
เป็นเรือ่งใหญ่กระทบถงึคว�มสมัพันธ์ระหว่�งประเทศ ที่
จะทำ�ให้อังกฤษอ้�งเหตุเข้�ม�จัดก�รกับปัญห�เสียเอง
จนอ�จต้องเสียดินแดนไปอีก

จ�กปัญห�ข้�งต้นต่อม�จึงมีก�รเจรจ�และทำ�
สัญญ�ท�งพระร�ชไมตรีระหว่�งสย�มกับอังกฤษ ซึ่ง
รูจ้กักันในชือ่ ‘สนธสิญัญำเชยีงใหม่’ ลงน�มในต้นปี พ.ศ.

2416 โดยมีส�ระสำ�คัญคือให้จัดตั้งศ�ลระหว่�งประเทศ
ขึ้นที่เชียงใหม่ โดยให้ข้�ร�ชก�รจ�กกรุงเทพฯ เป็นผู้
พิพ�กษ�กรณีที่มีปัญห�ข้อพิพ�ทระหว่�งคนในบังคับ
องักฤษกบัคนพืน้เมอืงล้�นน� และต่อม�อกีประม�ณสบิ
ปีในเดอืนกนัย�ยนปี พ.ศ.2426 รฐับ�ลสย�มได้ทำ� ‘สนธิ
สัญญำเชียงใหม่ฉบับที่สอง’ โดยยินยอมให้อังกฤษจัดตั้ง
สถ�นกงสุลข้ึนที่เชียงใหม่เพื่อดูแลคนในปกครองของ
อังกฤษและติดต�มก�รตัดสินคดีคว�มต่�งๆ ของศ�ล
ระหว่�งประเทศ โดยมีใจคว�มส่วนหนึ่งในสนธิสัญญ�
ระบุว่� รัฐบ�ลสย�มจะอนุญ�ตให้ช�วอังกฤษเข้�รับ
สัมปท�นทำ�ไม้สักในล้�นน�ได้ และยังได้แทรกข้อคว�ม
ไว้ด้วยว่� “ห้ำมไม่ให้เจ้ำนำยเจ้ำของป่ำแห่งใดแห่งหนึ่ง
ออกใบอนุญำตแก่บุคคลเกินกว่ำหนึ่งคนขึ้นไป” ซึ่งต่อ
ม�รัฐบ�ลสย�มได้ตร�พระบรมร�ชโองก�รเรื่องก�รซื้อ
ไม้ขอนสัก พ.ศ.2427 เพื่อให้ก�รตัดฟันป่�ไม้และก�ร
ล่องขอนไม้ม�ซ้ือข�ยเป็นไปอย่�งมีระเบียบแบบแผน 
โดยบังคับใช้สำ�หรับป่�ไม้ที่ไม่ได้ขึ้นบัญชีเป็นของผู้ใดซึ่ง
ถือว่�เป็นของหลวง มีส�ระส่วนหนึ่งระบุดังนี้ 4 

ช้ำงและควำยลำกซุง 
(เอื้อเฟื้อภำพจำก 

Oliver Backhouse
และคุ้มเจ้ำหลวงเมืองแพร่)



2 ร่มพยอม 

“ห้ำมไม่ให้ผู้ใดตัดไม้ในเขตเมืองเชียงใหม่ ล�ำพูน 
ล�ำปำง แพร่ และน่ำน นอกจำกจะได้รับ อนุญำตประทับ
ตรำข้ำหลวงใหญ่ซึ่งตั้งอยู่ท่ีเมืองเชียงใหม่เสียก่อน”

โดยท�งกรุงเทพฯ ได้ส่ง พระเจ้�น้องย�เธอกรม
หมื่นพิชิตปรีช�กร ม�ทำ�หน้�ที่ข้�หลวงต่�งพระองค์
ที่เชียงใหม่ เพื่อทำ�คว�มเข้�ใจกับเจ้�น�ยฝ่�ยเหนือให้
สอดคล้องกับเจตน�รมณ์ของสัญญ�ท�งร�ชไมตรีฉบับ
ดังกล่�ว พร้อมกับถือโอก�สจัดระเบียบร�ชก�รในหัว
เมอืงล้�นน�เสยีใหม่ทัง้เรือ่งก�รปกครองและก�รจดัเก็บ
ภ�ษี โดยแบ่งร�ยได้จ�กภ�ษีซ่ึงรวมเงินค่�ตอไม้ให้เป็น
เงินเดือนของข้�หลวงและข้�ร�ชก�รสย�มส่วนหน่ึง อีก
ส่วนหนึ่งในวงเงินที่ใกล้เคียงกันให้เจ้�หลวงและเจ้�ญ�ติ 
ที่เหลืออีกเล็กน้อยส่งเข้�เป็นเงินของรัฐ5

ก�รส่งพระเจ้�น้องย�เธอฯ ม�ท่ีเชียงใหม่ครั้งนั้น
นอกจ�กเพ่ือจัดระเบียบร�ชก�รและดูแลให้เป็นไปต�ม
สญัญ�ร�ชไมตรีฉบบัดงักล่�วแล้ว ยงัได้ม�ทำ�คว�มเข้�ใจ
กับเจ้�หลวงถึงคว�มจำ�เป็นที่ต้องมีรองกงสุลอังกฤษม�
ประจำ�ที่เชียงใหม่ อันเป็นผลสืบเน่ืองม�จ�กสัญญ�ท�ง
ร�ชไมตรีฉบับดังกล่�ว ท้ังน้ีเพร�ะเกรงว่�เจ้�หลวงจะ
ไม่พอใจที่มีรองกงสุลตัวแทนประเทศอังกฤษม�ประจำ�
เชียงใหม่ โดยอ�จคิดไปว่�จะเข้�ม�ยุ่งเก่ียว ก้�วก่�ย 

แทรกแซงอำ�น�จก�รปกครองของตนเอง
นอกจ�กนั้นก�รส่งข้�หลวงขึ้นม�ประจำ�เชียงใหม่

ยังเป็นก�รค�นอำ�น�จกับฝ่�ยอังกฤษท่ีส่งรองกงสุลเข้�
ม� เพร�ะท�งกรงุเทพฯเป็นกังวลว่�องักฤษจะใช้อทิธพิล
เข้�ครอบงำ�เจ้�หลวง ทำ�ให้ไทยอ�จต้องเสียดินแดนส่วน
น้ีไปอีก ทั้งน้ีเน่ืองจ�กพฤติกรรมของอังกฤษจ�กอดีต
ที่ทำ�กับประเทศแถบนี้ทำ�ให้ระแวงได้เช่นนั้น ผนวกกับ
ขณะน้ันมีเหตุก�รณ์ไม่ชอบม�พ�กลที่มีข่�วว่� สมเด็จ
พระบรมร�ชินีน�ถวิคตอเรียแห่งอังกฤษ ได้ทูลขอเจ้�
ด�ร�รัศมี พระร�ชธิด� เจ้�หลวงอินทวิชย�นนท์ ไปเป็น
พระร�ชธิด�บุญธรรมอีกด้วย6 

สัญญ�ท�งร�ชไมตรีในปี พ.ศ.2426 และพระบรม
ร�ชโองก�รในปี พ.ศ.2427 ดังกล่�วข้�งต้นมีผลกระทบ
สำ�คัญประก�รหนึ่งต่อก�รค้�ไม้สักในล้�นน� ที่แต่เดิม
ผู้ได้รับอนุญ�ตให้ตัดไม้และนำ�ไปค้�ข�ยส่วนใหญ่เป็น
ปัจเจกบุคคลช�วพม่� มอญ หรืออังกฤษ แต่สัญญ�พระ
ร�ชไมตรแีละพระบรมร�ชโองก�รนีไ้ด้ส่งสัญญ�ณสำ�คญั
ให้กับบริษัทค้�ไม้ของอังกฤษ ทำ�ให้บริษัทเหล่�นั้นเกิด
คว�มมัน่ใจกบัธรุกจิค้�ไม้สกัในสย�มม�กขึน้กว่�แต่ก่อน 
ที่มักเจอปัญห�ก�รให้ใบอนุญ�ตซำ้�ซ้อนของเจ้�หลวง 
หัวเมืองล้�นน� ซึ่งก่อคว�มยุ่งย�กกับผู้รับใบอนุญ�ต 

5 เครือเทียนทอง, วัลลภ�, “ก�รปฏิรูปก�รปกครองล�นน�ไทย..”
6 1) Bristowe, W S, Louis and the King of Siam (London: Chatto &Windus, 1976).  
 2) แก้วกิริย�, รมณียฉัตร, ด�ร�รัศมีส�ยใยรักสองแผ่นดิน (โรงพิม์แห่งจุฬ�ลงกรณ์มห�วิทย�ลัย, 2553)

นำยห้ำงฝรั่งวัดและตีตรำท่อนซุง (เอ้ือเฟื้อภำพจำก Peter and Stephen Kirrage)
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ด้วยคว�มมั่นใจท่ีมีม�กข้ึนกับก�รทำ�ธุรกิจค้�ข�ย
ไม้สักในสย�ม ประกอบกับขณะนั้นมีข่�วก�รทำ�กำ�ไร
จ�กก�รค้�ไม้สกัในยุโรปของกบัตนัเรอืช�วเดนม�ร์กร�ย
หนึ่ง ที่บรรทุกไม้สักเต็มลำ�เรือท่ีช่ือ ‘ทูลกระหม่อม’ ไป
ข�ยยงัเมอืงลเิวอร์พลูขององักฤษและส�ม�รถทำ�กำ�ไรได้
ถึงเท่�ตัว7 ข่�วนี้ได้แพร่กระจ�ยเป็นท่ีรับรู้ของบริษัททำ�
ไม้ทั้งหล�ยของอังกฤษ ทำ�ให้บริษัทเหล่�น้ันตื่นตัวและ
เห็นโอก�สที่จะขย�ยธุรกิจของตนเองให้เติบโตยิ่งขึ้น ใน
ปี พ.ศ.2427 บริษัทบริติชบอร์เนียว จึงแต่งตั้งฝร่ังช�ว
อเมริกันและช�วอังกฤษสองคน คือ หมอม�เรียน อัล
ฟองโซ ชีค (Marion AlphonsoCheek) และ มร.หลุยส์ 
โทมัส เลียวโนเวนส์ (LouisThomas Leonowens) ให้
เป็นตัวแทนอย่�งเป็นท�งก�รของบริษัทฯ ประจำ�อยู่ที่
เชียงใหม่และระแหงต�มลำ�ดับ เพ่ือทำ�ก�รค้�ไม้ในเขต
หัวเมืองล้�นน�ของสย�ม 

นับจ�กบัดนั้นเป็นต้นม�ธุรกิจค้�ไม้สักในหัวเมือง
ล้�นน�จึงค่อยๆ เติบโตขึ้นและในท่ีสุดได้ตกไปอยู่ใน
มือของบริษัทฝรั่งแทนคนพม่�หรือมอญ หรือแม้แต่คน
จีน ที่ต้องกล�ยเป็นเพียงผู้รับเหม�ช่วงของบริษัทยักษ์
ใหญ่เหล่�นี้ ซึ่งเห็นได้จ�กข้อมูลท่ีระบุว่�ระหว่�งปี พ.ศ.
2427-2430 มีก�รให้สัมปท�นป่�ไม้ไปท้ังสิ้น 32 แปลง
ในอ�ณ�เขตของเมอืงเชยีงใหม่ ลำ�พนู ลำ�ป�ง  ในจำ�นวน
นี้ 23 แปลงเป็นของช�วพม่� มอญ และไทใหญ่ 4 แปลง
เป็นของช�วอเมริกัน 2 แปลงเป็นของคนไทย และ 1 
แปลงเป็นของช�วจีน มีเพียงสองแปลงเท่�น้ันท่ีเป็นของ
บรษัิทองักฤษ แต่ต่อม�ในปีพ.ศ.2443 บรษิทัต่�งช�ตห้ิ�
บริษัทกลับได้ครอบครองสัมปท�นป่�ไม้สักในล้�นน�ถึง
ร้อยละ 80 ประกอบด้วยบริษัทบอมเบย์เบอร์ม่� บริติช
บอร์เนียว หลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ และสย�มฟอเรสต์ 
(ภ�ยหลังเปลี่ยนชื่อเป็นแองโกลสย�ม และแองโกลไทย) 
ของอังกฤษ และอิสต์เอเชียติคของเดนม�ร์ก8 

บริษัทต่�งช�ติเหล่�นี้ โดยเฉพ�ะบริษัทสัญช�ติ
อังกฤษได้ผูกข�ดธุรกิจก�รทำ�ป่�ไม้สักในล้�นน�จน
เกือบสมบูรณ์เป็นเวล�ย�วน�นต่อเนื่องม�อีกกว่� 70 
ปี พร้อมกันนั้นก็ได้สร้�งสัมพันธภ�พตลอดจนเกิดก�ร
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้�นวัฒนธรรม คว�มคิด คว�มเชื่อ 
ระหว่�งชนช�วยุโรปโดยเฉพ�ะชนช�ติอังกฤษกับช�ว

ล้�นน� ส่งผลทั้งในเชิงบวกและลบทั้งด้�นเศรษฐกิจและ
สังคม ต่อชุมชนแห่งนี้ในระยะเวล�ต่อม�

การจัดต้ังกรมป่าไม้ของสยาม

ไม่น�นก่อนท่ีเจ้�หลวงอินทวิชย�นนท์ถึงแก่พิร�ลัย
ในปล�ยปี พ.ศ.2440 รัฐบ�ลสย�มได้เริ่มปฏิรูปหัวเมือง
ล้�นน�อีกครั้งโดยส่งพระย�ทรงสุรเดช (อั้น บุนน�ค) 
เข้�ไปเป็นข้�หลวงใหญ่ที่เชียงใหม่ ในปี พ.ศ.2436 
เพื่อห�แนวท�งจัดระบบร�ชก�รหัวเมืองล้�นน�เสีย
ใหม่ ทั้งนี้เพร�ะก่อนหน้�นั้นในปี พ.ศ.2434 เจ้�หลวง 
อินทวิชย�นนท์ (ด้วยคว�มไม่ค่อยพอใจรัฐบ�ลสย�ม
ในเรื่องระบบจัดเก็บภ�ษี) ได้พย�ย�มลดอิทธิพลของ
รัฐบ�ลสย�ม โดยยกเลิกตำ�แหน่งผู้ช่วยที่เป็นข�้ร�ชก�ร
สย�มในกรมต่�งๆ ของเมืองเชียงใหม่ ท่ีจัดตั้งขึ้นตั้งแต่
สมัยที่กรมหมื่นพิชิตปรีช�กร เข้�ม�เป็นข้�หลวงพิเศษ
เมื่อหกเจ็ดปีก่อน

เม่ือพระย�ทรงสุรเดชขึ้นม�รับตำ�แหน่ง เผอิญ
ประจวบเหม�ะกับที่เจ้�หลวงและเจ้�น�ยบุตรหล�นไป
ร�ชก�รกรุงเทพฯ จึงเปิดโอก�สให้พระย�ทรงสุรเดช
เกล้ียกล่อมเจ้�น�ยทีเ่หลือด้วยนโยบ�ยทีเ่รยีกว่� “อบุ�ย
เก้ียวล�ว” เพื่อให้เห็นดีเห็นง�มกับก�รมีตำ�แหน่ง 
ผู้ช่วยกรมต่�งๆ ที่เป็นข้�ร�ชก�รจ�กกรุงเทพฯ เหมือน
เดิม ซ่ึงรวมถึงกรมน�ที่รับผิดชอบเกี่ยวกับป่�ไม้ด้วย 
ดังนั้นต่อม�เม่ือรัฐบ�ลสย�มมีแนวคิดในก�รจัดก�ร 
ป่�ไม้เสียใหม่โดยก�รแนะนำ�ของ มร.เฮอร์เบิร์ด เอ  
สเลด (Herbert ASlade) ผู้เช่ียวช�ญก�รป่�ไม้ช�ว
อังกฤษจ�กกรมป่�ไม้พม่� จึงส�ม�รถกระทำ�ก�รได้โดย
สะดวกและรวดเรว็ด้วยคว�มช่วยเหลอืของผูช่้วยกรมน�
ที่เป็นคนของสย�ม9 

สำ�หรับ มร.สเลดผู ้นี้รัฐบ�ลสย�มยืมตัวม�จ�ก
รัฐบ�ลอินเดียของอังกฤษ เม่ือเข�เดินท�งม�ถึงสย�มก็
เริ่มศึกษ�ง�นเกี่ยวกับไม้สักในล�้นน�ทันที โดยออกเดิน
ท�งด้วยเรือจ�กกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 1 กุมภ�พันธ์ พ.ศ.
2438 เพื่อศึกษ�ดูง�นเกี่ยวกับก�รทำ�ไม้สักในหัวเมือง
ล้�นน� ใช้เวล�ศึกษ�ปัญห�และดูง�นในท้องที่ต่�งๆ 
กล�งป่�เข�อยู่ร่วมห้�เดือน10 เมื่อกลับถึงกรุงเทพฯ จึง
ได้จัดทำ�ร�ยง�นก�รสำ�รวจสถ�นก�รณ์ป่�สักภ�คเหนือ

7 Bristowe W S, Louis and the King of Siam 
8 Patel, M V, “Silver Challenge Cups and a Bronze Frog Drum”
9  เครือเทียนทอง, วัลลภ�, “ก�รปฏิรูปก�รปกครองล�นน�ไทย..”
10 ทองตัน, พรพรรณ, น�ยเอช. สเลด เจ้�กรมป่�ไม้คนแรกของสย�ม (สำ�นักวรรณกรรมและประวัติศ�สตร์ กรมศิลป�กร)
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เสนอต่อสมเด็จกรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พเสน�บดี
กระทรวงมห�ดไทยในขณะนั้น โดยช้ีให้เห็นข้อบกพร่อง
สำ�คัญสองประก�ร ประก�รแรก “ป่�ไม้ทั้งหมดอยู่ใน
ก�รถือครองของเจ้�น�ยท้องถิ่นแทนที่จะอยู ่ในก�ร
ควบคุมดูแลของรัฐบ�ลกล�ง” ประก�รที่สอง “ก�ร
ทำ�ไม้ที่ปฏิบัติอยู่ในขณะน้ันยังไม่ถูกต้องต�มหลักก�ร
คุ้มครองรักษ�ป่�ไม้ให้อำ�นวยผลอย่�งยั่งยืน” พร้อม
กับเสนอแนะวิธีแก้ไขไว้หล�ยประก�รมีส�ระสำ�คัญคือ 
ควรโอนก�รครอบครองป่�ไม้จ�กเจ้�หลวงและเจ้�ญ�ติ
ม�เป็นของรัฐบ�ลกล�งทั้งหมด นอกจ�กนั้นควรตั้งกรม
ป่�ไม้เป็นหน่วยง�นเพื่อควบคุมกิจก�รป่�ไม้เป็นก�ร
เฉพ�ะ ซึ่งต่อม�พระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่
หวัทรงเหน็ชอบกบัข้อเสนอและอนมุตัใิห้จัดตัง้กรมป่�ไม้
อยู่ในสังกัดกระทรวงมห�ดไทย โดยโปรดเกล้�แต่งต้ังให้ 
มร.สเลดเป็นเจ้�กรมป่�ไม้คนแรกเม่ือวันท่ี 16 ตุล�คม 
พ.ศ.2439 โดยมีสำ�นักง�นอยู่ท่ีเชียงใหม่ เพื่อสะดวกใน
ก�รควบคุมดูแลป่�ไม้สักในล้�นน�

พร้อมๆ กันนั้นสมเด็จกรมพระย�ดำ�รงร�ช�นุภ�พ 
ได้ทรงมอบหม�ยให้พระย�ศรีสหเทพ ไปเจรจ�ขอโอน
อำ�น�จก�รครอบครองป่�ไม้จ�กเจ้�หลวงและเจ้�ญ�ติ
ในหวัเมืองล้�นน�ให้ม�ข้ึนกับรัฐบ�ลกล�ง โดยเริม่เจรจ�
กบัเมอืงแพร่และน่�นก่อน จ�กนัน้จงึไปเจรจ�กบัลำ�ป�ง 
ลำ�พูน โดยเก็บเชียงใหม่ไว้สุดท้�ย ทั้งนี้ด้วยคว�มช่วย
เหลือของเจ้�ด�ร�รัศมี พระร�ชช�ย�ในรัชก�ลท่ี 5 ก�ร
เจรจ�ประสบผลสำ�เร็จมีผลให้เจ้�หลวงและเจ้�ญ�ติไม่มี
กรรมสิทธิ์ในป่�ไม้อีกต่อไป และเพื่อเป็นก�รแลกเปลี่ยน
กับก�รเสียสิทธิ์รัฐบ�ลสย�มจึงยินยอมจ่�ยเงินส่วนแบ่ง 
“ค่�ตอไม้” ให้ครึ่งหนึ่งของจำ�นวนเงินท่ีเก็บได้แต่ละปี

นอกจ�กเร่ืองกรรมสทิธิป่์�ไม้แล้วในสมยัที ่มร.สเลด 
เป็นเจ้�กรมฯ ยังได้แจ้งให้บริษัทท่ีทำ�ไม้สักอยู่ก่อนหน้�
นั้นนำ�สัญญ�ม�เปลี่ยนใหม่เป็นอ�ยุสัญญ�ทำ�ไม้ 6 ปี 
และจัดตั้งด่�นป่�ไม้ขึ้นที่เมืองมะละแหม่ง เพื่อจัดเก็บ
ภ�ษีอ�กรกับไม้สักสย�มท่ีล่องผ่�นแม่นำ้�ส�ละวิน ส่วน
ในประเทศได้จัดตั้งด่�นป่�ไม้ขึ้นที่ป�กนำ้�โพในปี พ.ศ.
2441 แทนด่�นป่�ไม้เดิมท่ีชัยน�ท

สำ�หรับ มร.สเลด นั้นเป็นคนท่ีทุ่มเทกับง�นแต่ไม่
ส�ม�รถรบัได้กบัระบบบรหิ�รง�นในกระทรวงมห�ดไทย
ที่เป็นต้นสังกัด ซึ่ง “เข�อ้�งว่�” ไม่เข้�ใจถึงเรื่องก�ร

อนุรักษ์ป่�ไม้ ไม่เข้�ใจว่�ควรจะใช้แนวท�งอย่�งไร
ในก�รจัดก�รป่�ไม้เพื่อประโยชน์ของก�รอนุรักษ์ป่� 
สนใจเฉพ�ะเร่ืองปลีกย่อยที่ให้เข�ต้องร�ยง�นตลอด
เวล� ทำ�ให้รู ้ สึกเหมือนเป็นเพียงพนักง�นตัวเล็กๆ 
ไม่มีอิสระในก�รตัดสินใจใดๆด้วยคว�มน้อยเนื้อตำ่�ใจ 
มร.เฮอร์เบิร์ด สเลด จึงล�ออกจ�กเจ้�กรมป่�ไม้ของ
สย�มและกลับไปทำ�ง�นที่พม่�เมื่อปี พ.ศ.2444 ต่อ
จ�กนั้นอีกสี่ปีได้เสียชีวิตอย่�งกะทันหันด้วยโรคอหิว�ต์
ในปี พ.ศ.2448 ก่อนล�ออกจ�กสย�มเข�ได้เขียนไว้ใน
ร�ยง�นประจำ�ปีเชิงข่มขู่กล�ยๆ (ต�มคว�มคุ้นเคยของ
ช�วมห�อำ�น�จท้ังหล�ย) ไว้ว่�11 

“ห�กรัฐบ�ลสย�มยังไม่ให้อิสระแก่กรมป่�ไม้ที่เข�
และคนอังกฤษดูแลอยู่ ก็น่�ห่วงว่�คว�มพย�ย�มปฏิรูป
ประเทศของสย�ม ที่หวังว่�จะช่วยไม่ให้ถูกยึดครองจ�ก
ช�ติตะวันตก อ�จไม่ส่งผลสำ�เร็จต�มที่ค�ดหวัง”

หลังจ�กมร.สเลดกลับไปพม่�แล้วรัฐบ�ลสย�มก็ได้
ยืมตัวช�วอังกฤษม�เป็นเจ้�กรมป่�ไม้อีกสองคน และใน
ปี พ.ศ.2451 ภ�ยใต้เจ้�กรมป่�ไม้ช�วอังกฤษคนท่ีส�มที่
ชื่อ มร.ดับเบิลยู เอฟ ลอยด์ (W F Lloyd) รัฐบ�ลสย�ม
ได้เปลีย่นแปลงหลกัเกณฑ์ในก�รอนญุ�ตทำ�ไม้สกัอกีครัง้
คอืเปลีย่นจ�กอ�ยสุญัญ� 6 ปีเป็น 15 ปี ทัง้นีเ้พือ่สะดวก
ในก�รบรหิ�รจดัก�รและประหยดังบประม�ณ ตลอดจน
สอดคล้องกับคว�มเป็นจริงในก�รทำ�ป่�ไม้ที่ต้องใช้เวล�
สำ�หรับก�นไม้อย่�งน้อยสองปีก่อนเร่ิมตัดฟัน ก�รแก้ไข
อ�ยุสัญญ�ครั้งนี้ยังทำ�ให้ได้ไม้ที่มีคุณภ�พดีขึ้นเพร�ะ
ได้ขย�ยรอบตัดฟันออกไปด้วยจ�ก 12 ปี เป็น 30 ปี12 

พัฒนาการการทำาป่าไม้หลังจัดต้ังกรมป่าไม้

ก�รทำ�ไม้ในป่�เมืองเหนือเมื่อเข้�สู ่ยุคที่ง�นทุก
อย่�งเข้�รูปเข้�รอยแล้วนั้น เริ่มจ�กช่วงหน้�ร้อนในร�ว
เดอืนมนี�คมถงึพฤษภ�คม ในช่วงนีน้�ยห้�งป่�ไม้ฝรัง่มกั
จะไม่เข้�ไปทำ�ง�นในป่� แต่ทำ�ง�นในออฟฟิศที่สถ�นีป่�
ไม้ในเมือง เช่น เชียงใหม่ ลำ�ป�ง แพร่ ง�นที่ทำ�เป็นง�น
สบ�ยๆ เพร�ะเป็นช่วงที่ถือโอก�สพักผ่อนไปด้วยในตัว 
เช่น ก�รเช็กสต๊อกวัสดุอุปกรณ์ต่�งๆ ก�รทำ�บัญชี และ
ก�รว�งแผนเตรียมก�รสำ�หรับเข้�ป่�ทำ�ไม้ในช่วงฤดูฝน
ที่กำ�ลังจะม�ถึง โดยเวล�ที่เหลือในช่วงบ่�ยๆ คำ่�ๆ ก็ไป
พักผ่อนในสโมสรท่ีเป็นส่วนตัวเฉพ�ะของฝรั่ง ที่สร้�งไว้

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�นักวิจัยและพัฒน�ก�รป่�ไม้,  องค์คว�มรู้ไม้สักไทย 
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เกือบทุกแห่งท่ีมีออฟฟิศของบริษัททำ�ไม้ 
กิจกรรมในสโมสรหรือคลับเฮ�ส์มีตั้งแต่ก�รเล่น

กีฬ� เช่น เทนนิส สควอช ไพ่บริดจ์ โปโล ฯลฯ หรือ
สำ�หรับบ�งคนอ�จหลบมุมไปน่ังอ่�นหนังสือดีๆ ในห้อง
สมุด มิฉะนั้นก็ร่วมวงในห้องน่ังเล่นท่ีมักเปิดโล่งรับลม 
เพื่อฟังเรื่องเล่�จ�กผู้อ�วุโสและเพื่อนน�ยห้�งฯ ถึงสิ่ง
ที่ผ่�นพบในป่�ล้�นน� ท่ีน่�ตื่นเต้น น่�ขบขัน หรือเศร้�
หมอง พร้อมๆ กับปล่อยใจให้ล่องลอยไปกับวิสก้ีชั้นดีใน
บรรย�ก�ศของชนช�วยุโรป

เมื่อย่�งเข้�สู่ฤดูฝนตั้งแต่เดือนมิถุน�ยน ฝรั่งน�ย
ห้�งป่�ไม้จะเข้�ป่�เพือ่ทำ�ง�นกนัอย่�งจรงิจัง โดยเฉพ�ะ
ก�รดแูลล�กซงุจ�กเข�สงูหรอืหบุเหวและก�รเตรยีมล่อง
ซุงในช่วงฤดูนำ้�หล�กท่ีกำ�ลังใกล้เข้�ม� ในช่วงน้ีมีก�รตั้ง
แคมป์คนง�นและเตรียมเสบียงกรังอย่�งพรั่งพร้อม ช้�ง
นบัร้อยๆ เชอืกของบรษิทัถกูจดัว�งให้ทำ�ง�นในตำ�แหน่ง
ยุทธศ�สตร์ต่�งๆ ในป่� น�ยห้�งป่�ไม้และหัวหน้�คน
เลี้ยงช้�งหรือเรียกว่� ‘แก่ช้�ง’ ต้องส�ม�รถเลือกช้�งให้
เหม�ะกับง�นที่ทำ�แต่ละประเภท เชือกใดใช้ขนสัมภ�ระ 
เชือกใดล�กซุง เชือกใดเอ�ไว้คอยงัดซุงในแม่นำ้� ฯลฯ 
เพร�ะช้�งแต่ละเชือกมีคุณลักษณะทั้งร่�งก�ยและจิตใจ
แตกต่�งกัน

สำ�หรับก�รชักล�กท่อนซุงท่ีถูกตัดท้ิงไว้บนเข�หรือ
หุบเหวม�สู่ที่ร�บ ต้องมีก�รเตรียมเส้นท�งล�กซุงให้
ดี เพร�ะห�กไม่เรียบพออ�จทำ�ให้ช้�งเกิดแผลพุพอง
ขน�ดลูกฟุตบอลบนผิวหนังต�มแนวโซ่ ซ่ึงเป็นภ�ระให้
น�ยห้�งป่�ไม้ต้องผ่�เอ�นำ้�ท่ีคั่งออก (เป็นภ�รกิจกลิ่น

ไม่สะอ�ด แถมเลอะเทอะเปรอะเปื้อน ที่น�ยห้�งฝรั่งทุก
คนจำ�แม่น) เมื่อช้�งนำ�ท่อนซุงม�ไว้ในบริเวณที่ร�บแล้ว 
น�ยห้�งป่�ไม้ต้องดูแลตีตร�ทำ�เครื่องหม�ยไม้ซุงแต่ละ
ท่อน ปกติมีค้อนที่ใช้ทำ�สัญลักษณ์ส่ีชนิดคือ ชื่อบริษัท 
ปีที่ตีตร� เลขประจำ�ตัวน�ยห้�งป่�ไม้ และ คุณภ�พ
ท่อนไม้ว่�อยู่ในช้ันที่ 1 หรือ 2 หรือ 3 หรือเป็นไม้คัด
ทิ้ง เม่ือทุกอย่�งดำ�เนินก�รเสร็จส้ินก็ใช้ช้�งหรือคว�ย
หล�ยคู่ล�กท่อนซุงไปยังแม่นำ้�ลำ�ห้วย เพื่อรอก�รช่วย
เหลือส่ังก�รของธรรมช�ติให้ฝนเทกระหนำ่�จนนำ้�ป่�
ไหลบ่�ลงม�ต�มแม่นำ้�ลำ�ห้วยพ�ซุงแต่ละท่อนล่องลอย
ไปต�มกระแสนำ้�

 นอกจ�กง�นกำ�กับก�รลอยท่อนซุงที่บริเวณต้นนำ้�
ของแม่นำ้�ส�ยต่�งๆ แล้ว ในช่วงฤดูก�ลนี้น�ยห้�งป่�ไม้
บ�งคนอ�จแยกไปประจำ�ยังสถ�นีทำ�แพต�มแม่นำ้�ส�ย
หลักต่�งๆ เพื่อดูแลก�รจัดทำ�แพไม้ซุง สถ�นีทำ�แพเหล่�
น้ีทุกบริษัททำ�ไม้จะสร้�งข้ึน ณ บริเวณริมแม่นำ้� โดย
ตำ�แหน่งที่สร้�งอยู่ตอนใต้ของแก่งหรือนำ้�ตกในแม่นำ้�
ส�ยน้ัน สถ�นีทำ�แพในแม่นำ้�ยมอยู่ที่สวรรคโลก หรือ
สุโขทัย สำ�หรับแม่นำ้�วังและแม่นำ้�ปิง สถ�นีทำ�แพอยู่ที่
ระแหง หรือกำ�แพงเพชร แต่ต่อม�ทุกแพจะม�รวมเป็น
แพใหญ่ล่องเข้�กรุงเทพฯ ท่ีป�กนำ้�โพ ณ สถ�นีทำ�แพ
เหล่�นี้ ท่อนซุงที่ลอยม�ต�มนำ้�แต่ละท่อนจะถูกจับม�
รวมกันเป็นแพโดยช่�งต่อแพมืออ�ชีพ สำ�หรับขน�ด
ของแพที่ต่อจะใหญ่โตหรือเรียวเล็กเป็นไปต�มลักษณะ
ของแม่นำ้� ห�กเป็นแพในแม่นำ้�ปิงมักเป็นแพกว้�ง ผูก
อย่�งแน่นหน� แข็งแรง รูปร่�งคล้�ยกระดองเต่�ตัว

วำงท่อนซุงให้เป็นระเบียบ ก่อนปล่อยให้ลอยในล�ำน�้ำตำมกันไปทีละท่อน
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ย�ว แต่ห�กเป็นแพในแม่นำ้�ยมจะเรียวเล็กคล้�ยตอปี
โดและผูกไม่แน่นเพื่อให้ขยับตัวไปต�มก�รโค้งของร่อง
นำ้� บนแพจะมีกระท่อมเล็กๆ ไว้เป็นที่พักอ�ศัยหุงห�
อ�ห�รของคนถ่อแพ 

เร่ืองหนึ่งที่น�ยห้�งป่�ไม้ฝรั่งต้องอ�ศัยคำ�แนะนำ�
จ�กหัวหน้�ช่�งต่อแพผู้มีประสบก�รณ์คือช่วงเวล�ที่
เหม�ะในก�รปล่อยแพ เพร�ะห�กปล่อยเร็วไปขณะท่ี
นำ้�ในแม่นำ้�ยังอยู่ในระดับสูง หรือในขณะที่ยังมีโอก�ส
ที่ฝนจะตกกระหนำ่�ลงม�เพ่ิมปริม�ณนำ้�ในแม่นำ้� แพ
ที่ลอยออกไปอ�จแตกเพร�ะนำ้�เชี่ยวจัด หรือมิฉะนั้น
ก็เลื้อยล้นออกไปนอกฝั่งแม่นำ้� ในท�งตรงกันข้�มห�ก
รอเวล�ให้เนิ่นน�นออกไป นำ้�ในแม่นำ้�อ�จลดระดับลง
ทำ�ให้แพลอยไปได้ไม่ถึงจุดหม�ยปล�ยท�ง ติดค้�งอยู่
ต�มเนินทร�ยในแม่นำ้� และอ�จต้องร้องเพลงรอต่อไป
อีกหนึ่งปีกว่�จะส่ง “เต่�ยักษ์” หรือ“ตอปิโดยักษ์” ลอย
ต่อไปยังจุดหม�ยปล�ยท�ง

ในช่วงฤดูหน�วระหว่�งเดือนพฤศจิก�ยนจนถึง
เดือนกุมภ�พันธ์จะเป็นช่วงของก�รเช็กสต็อกสินค้�ใน
โกดังมหึม�ของน�ยห้�งป่�ไม้ (ซ่ึงในท่ีน้ีสินค้�คือ “ท่อน
ซุง”และโกดังคือ“ฝืนป่�บริเวณริมนำ้�” ย�วหล�ยร้อย
กิโลเมตร เริ่มจ�กต้นนำ้�ท่ีท่อนซุงถูกปล่อยให้ลอยลงม�
จนถึงสถ�นีทำ�แพ) ส�เหตุท่ีต้องติดต�มท่อนซุงไปต�ม
แม่นำ้�ก็ด้วยเหตุผลที่ว่� ก�รให้ท่อนซุงลอยต�มกระแส
นำ้�ในแม่นำ้�โดยลำ�พัง และค�ดหวังว่�ซุงทุกท่อนจะลอย
ไปจนถึงสถ�นีทำ�แพไม้ซุงท่ีอยู ่ห่�งออกไปหล�ยร้อย

กิโลเมตรนั้น เป็นเรื่องที่เหลือวิสัยที่จะเป็นไปได้ ย่อม
ต้องมีท่อนซุงจำ�นวนม�กที่ไปไม่ถึง โดยอ�จติดค้�งต�ม
แก่ง ต�มเนินทร�ย หรือต�มแอ่งนำ้�ขังริมแม่นำ้�ที่มีพง
หญ้�รกชัฏปกคลุมสูงท่วมหัว

ดังนั้นจึงเป็นหน�้ที่ของน�ยห้�งป่�ไม้ท่ีต้องติดต�ม
ไปต�มลำ�นำ้�เพื่อค้นห� กำ�หนดตำ�แหน่ง ระบุร�ย
ละเอียดไม้ซุง และทำ�บัญชีเช็กยอด เทียบกับจำ�นวน
ท่อนไม้ซุงที่ถูกปล่อยลงม�จ�กต้นนำ้�ในช่วงนำ้�หล�กที่
ผ่�นม� กระบวนก�รนี้ฝรั่งเรียกว่� “นีปปิ้ง (Neaping)” 
นอกจ�กทำ�บัญชีเช็กยอดน�ยห้�งป่�ไม้ยังต้องจัดก�ร
ดูแลเร่ืองอื่นๆ จิป�ถะ เช่น ให้คนง�นเข้�ไปตัดฟันหญ้�
ที่ปกคลุมท่อนซุงบ�งท่อนซึ่งติดอยู่บนเนินทร�ยริมนำ้�
เพ่ือป้องกันไฟไหม้จ�กสะเก็ดไฟของกองไฟช�วบ้�นที่
ก่อขึ้นหุงห�อ�ห�รระหว่�งเดินท�งผ่�นไปม�ต�มลำ�นำ้� 
รวมถึงอ�จต้องส่งช้�งเข้�ไปงัดหรือดันซุงไม้สักที่ติดอยู่
ต�มแก่งในแม่นำ้�เพื่อให้ท่อนซุงเหล่�นี้ส�ม�รถลอยออก
ไปได้อย่�งน้อยก็ในฤดูนำ้�หล�กปีถัดไป

อีกหน้�ที่หนึ่งของน�ยห้�งป่�ไม้ที่ไม ่มีฤดูก�ล
ที่แน ่นอนคือก�รติดต�มกำ�กับดูแล“ก�รก�นไม ้”  
สำ�หรับก�รก�นไม้เป็นก�รสกัดโคนต้นสักสูงจ�กพื้น
ดินประม�ณหน่ึงถึงส�มฟุตจนถึงเน้ือไม้ที่เป็นส่วนส่ง
อ�ห�รเล้ียงลำ�ต้น ทั้งนี้เพื่อให้ต้นสักยืนต้นต�ยและท้ิง
ไว้ประม�ณสองปีก่อนโค่น โดยก�รก�นไม้จะทำ�ร�ว
ร้อยละ 85 ของต้นสักในป่�สัมปท�น ส่วนที่เหลือจะ
ทิ้งไว้ขย�ยพันธุ์

กำรท�ำ“นีปปิ้ง”ของนำยห้ำงป่ำไม้ตำมล�ำ
น�้ำแม่ปิง (เอื้อเฟื้อภำพจำก Peter and 
Stephen Kirrage)
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ต่อม�ตั้งแต่สมัยเจ้�แก้วนวรัฐก�รทำ�ไม้ในป่�ล้�น
น�ได้นำ�เทคโนโลยีใหม่ๆ ม�ใช้ม�กขึ้น เริ่มจ�กบริษัท
สย�มฟอเรสต์ได้นำ�รถไฟเล็กม�ใช้ที่ป่�แม่จุนเพื่อขนไม้
ซุงม�ล่องในแม่นำ้�ยมท่ีอำ�เภอปงตั้งแต่ พ.ศ.2457 ท้ังน้ี
เพร�ะแม่นำ้�จุนใช้ล่องซุงไม่ได้เพร�ะไหลลงนำ้�แม่นำ้�อิง
ก่อนลงสูแ่ม่นำ�้โขง  ต่อม�ภ�ยหลงับรษิทับรติชิบอร์เนยีว
ได้นำ�รถไฟม�ใช้ที่ป่�ลุ่มนำ้�แม่ฝ�งเพื่อขนซุงไปลงแม่นำ้�
ปิง เพร�ะนำ้�แม่ฝ�งไหลลงนำ้�แม่กกก่อนออกสู่แม่โขง
เช่นกัน จ�กนั้นบริษัทอิสต์เอเชียติคได้นำ�รถไฟม�ใช้
ขนซุงจ�กป่�แดง-ช่อแฮม�ลงแม่นำ้�ยม สุดท้�ยบริษัท
บอมเบย์เบอร์ม่�ได้นำ�รถไฟเล็กม�ใช้ที่ป่�ลุ่มนำ้�เสริม
และลุ่มนำ้�ลี้เพื่อขนท่อนซุงไปลอยยังแม่นำ้�วังและแม่
นำ้�ปิงต�มลำ�ดับ ทั้งน้ีเพร�ะแม่นำ้�เสริมและแม่นำ้�ลี้ตื้น
เขินเนื่องจ�กตลิ่งถูกแซะโดยท่อนซุงม�เป็นเวล�หล�ย
ปีทำ�ให้ร่องนำ้�ขย�ยกว้�งขึ้นม�ก13 นอกจ�กรถไฟแล้ว
ยังมีก�รนำ�รถบรรทุกม�ใช้ขนท่อนซุงโดยเฉพ�ะในพื้นที่
ร�บม�กขึ้น

ในช่วงสงคร�มโลกครั้งที่สองเนื่องจ�กไทยเป็น
พันธมิตรกับญี่ปุ ่น ประเทศอังกฤษจึงกล�ยเป็นศัตรู 
ท�งก�รไทยได้ยึดคืนสัมปท�นป่�ไม้รวมถึงทรัพย์
สินอื่นๆ ของบริษัททำ�ไม้อังกฤษม�เป็นของรัฐบ�ลไทย 
โดยรวมกิจก�รของบริษัทเหล่�นั้นม�ดำ�เนินก�รเองภ�ย
ใต้ชื่อ “บริษัทไม้ไทย” แต่เม่ือสิ้นสุดสงคร�มในปล�ยปี 
พ.ศ.2488 รัฐบ�ลไทยต้องคืนทรัพย์สินและสัมปท�นที่

ยึดไประหว่�งสงคร�มให้แก่บริษัทอังกฤษทั้งหมด พร้อม
ชดใช้ค่�เสียห�ยระหว่�งสงคร�มให้ด้วย (รวมถึงค่�ใช้
จ่�ยส่วนตัวของน�ยห้�งฝรั่งที่เกิดขึ้นระหว่�งสงคร�ม) 
บริษัทป่�ไม้อังกฤษจึงกลับเข้�ม�ทำ�ธุรกิจเช่นเดิม แต่
อีกประม�ณสิบปีหลังจ�กน้ันสัมปท�นป่�ไม้ที่ให้กับ
บริษัทต่�งช�ติส้ินสุดลงและรัฐบ�ลไทยไม่ต่อสัญญ� จึง
เป็นอันว่�บทบ�ทของบริษัทต่�งช�ติต่อก�รทำ�ธุรกิจป่�
ไม้ในล้�นน�ได้ยุติลงประม�ณช่วงปีพ.ศ. 2497-2499

บทสรุป

ก�รค้�ไม้สักยุคล่�อ�ณ�นิคม ก่อให้เกิดก�รลำ�เลียง
ท่อนซุงจ�กป่�ล้�นน�ไปยังกรุงเทพฯ นับแสนท่อนต่อปี
เป็นระยะเวล�ต่อเนื่องหล�ยสิบปี ทำ�ให้ไม้สักกล�ยเป็น
สินค้�ส่งออกที่นำ�เงินเข้�ประเทศเป็นอันดับต้นๆ เทียบ
เคียงกับข้�วและดีบุกแต่แน่นอนว่�มีได้ย่อมต้องมีเสีย 
ผลเสียจ�กก�รค้�ไม้สักในสมัยนั้นมีไม่น้อย โดยเฉพ�ะ
ผลกระทบในด้�นสภ�วะแวดล้อมของป่�เข�ในพื้นที่ ที่
เคยอุดมสมบูรณ์ด้วยแมกไม้น�น�พันธุ์ ด้วยสัตว์ป่�ห�
ย�กหล�กหล�ยชนิด และยังรวมถึงผลกระทบที่มีต่อวิถี
ชีวิตและก�รทำ�ม�ห�กินของคนในพื้นถิ่นที่อ�ศัยผืนป่�
ม�ช้�น�น ทำ�ให้พวกเข�ต้องสูญเสียคว�มอุดมสมบูรณ์
เหล่�นั้นไป สิ่งเหล่�นี้คงย�กที่จะคำ�นวณออกม�เป็น
ตัวเลข เพื่อเปรียบเทียบว่�“ได้ม�กกว่�เสีย หรือ เสีย
ม�กกว่�ได้”

รถไฟขนซุงไม้สักจำกป่ำแม่ลี้
มำปล่อยลงน�้ำบริเวณบ้ำนท่ำหลุก 

(เอ้ือเฟื้อภำพจำก 
Oliver Backhouse)

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).



8 ร่มพยอม 

เรื่อง : รัฏฐ� ฤทธิศร 1

1 ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์รัฏฐ� ฤทธิศร คณะสถ�ปัตยกรรมศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ลักษณะของการเปลี่ยนแปลงรูปแบบเรือนพักอาศัยใน
ล้านนาภายหลังการรับอิทธิพลตะวันตก

จ�กรูปแบบสถ�ปัตยกรรมที่เห็นในปัจจุบันนั้น 
เร�ส�ม�รถเข้�ใจได้อย่�งชัดเจนว่�มีลักษณะของ
สถ�ปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก ทั้งอ�ค�รส�ธ�รณะที่
ห้�งสรรพสินค้�ขน�ดใหญ่ จนถึงอ�ค�รพักอ�ศัยจัดสรร
โครงก�รต่�งๆ ที่ผุดขึ้นม�อย่�งม�กม�ยต�มก�รพัฒน�
เมืองสมัยใหม่อ�ค�รเหล่�นี้มีลักษณะท�งก�ยภ�พแตก
ต่�งออกไปอย่�งม�กกับรูปแบบท�งสถ�ปัตยกรรมต�ม
สถ�นที่ท่องเที่ยวท�งวัฒนธรรมต่�งๆ โดยบทคว�มน้ี
จะพย�ย�มสร้�งภ�พสะท้อนให้เกิดคว�มเข้�ใจก�ร
เปล่ียนแปลงของรูปแบบอ�ค�รประเภทพักอ�ศัย
จ�กรูปแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของภูมิภ�คตอนเหนือ

ของประเทศไทยที่เคลื่อนเข้�สู่พลวัต และกระแสก�ร
เปล่ียนแปลงของโลก ซึ่งผู้เขียนหวังว่�ช่วยให้เกิดคว�ม
เข้�ใจสถ�นก�รณ์ที่เกิดข้ึนได้ดีขึ้น 

วัฒนธรรมพื้นฐ�นด้ังเดิมของพื้นที่ท�งภ�คเหนือใน
อดีตที่เป็นแบบแผนของวัฒนธรรมล้�นน� แสดงคว�ม
สัมพันธ์โดยตรงกับสภ�พท�งภูมิศ�สตร์ท่ีเป็นที่ร�บลุ่ม
ระหว่�งหุบเข�สูง และมีภูมิอ�ก�ศในช่วงฤดูหน�วมี
อ�ก�ศค่อนข้�งเย็น ก่อรูปให้เกิดวัฒนธรรม ก�รดำ�เนิน
ชีวิตบนพื้นฐ�นคว�มเชื่อท้องถิ่นที่เกี่ยวกับวิญญ�ณ
บรรพบุรุษ และธรรมช�ติ ที่ผสมผส�นเข้�กับคว�ม
เชื่อในพระพุทธศ�สน� เกิดเป็นภ�พที่ปร�กฎในง�น
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สถ�ปัตยกรรมอย่�งชัดเจนท้ังในอ�ค�รพักอ�ศัย และ
อ�ค�รท�งศ�สน�ท่ีสะท้อนออกม�ในรูปแบบอ�ค�รท่ี
มีขน�ดพอเหม�ะกับสัดส่วนและพื้นท่ีท�งกิจกรรมของ
ขน�ดประช�กร และไม่เป็นแบบแผนท่ีแสดงคว�มยิ่ง
ใหญ่ โอ่อ่� เช่นในวัฒนธรรมอื่นๆ ไม่ว่�จะในอ�ค�รพัก
อ�ศัย หรืออ�ค�รท�งศ�สน�

ผลจ�กพลวตัท�งวัฒนธรรมของโลกทีไ่ม่เคยหยดุนิง่ 
ทุกสิ่งมีคว�มเปลี่ยนแปลง รูปแบบสถ�ปัตยกรรมก็เป็น
เช่นเดียวกันอิทธิพลจ�กวัฒนธรรมภ�ยนอกท่ีเข้�ม�มี
ผลต่อพ้ืนที่วัฒนธรรมล้�นน�กระแสต่�งๆ ไม่ว่�จะเป็น 
มอญ พม่� จีน ส่งผลต่อก�รพัฒน�ปรับเปลี่ยนลักษณะ
ท�งสถ�ปัตยกรรมม�กบ้�งน้อยบ้�ง โดยในท่ีน้ีจะกล่�ว
ถึงอิทธิพลที่ส่งผลอย่�งม�กในปัจจุบันคือ อิทธิพลจ�ก
ช�ติตะวันตก

ก�รเคลือ่นตวัเข้�ม�ของวฒันธรรมตะวนัตกในพืน้ที่
ท�งภ�คเหนือเกิดจ�กก�รเชื่อมเครือข่�ยเส้นท�งก�ร
ค้�ท�งบกระหว่�งเมืองท่�ท�งทะเลของพม่� (เมืองมะ
ละแหม่ง) เข้�ม�ท�งเมืองแม่สอด เข้�สู่พื้นท่ีภ�คเหนือ
ของประเทศไทยเพื่อขนถ่�ยสินค้�ไปสู ่พื้นท่ีประเทศ
จีนท�งตอนใต้ เส้นท�งนี้เป็นก�รเดินท�งเพื่อทำ�ก�ร
ค้�ข�ยระหว่�งกันม�ตั้งแต่สมัยโบร�ณท่ีเอื้อประโยชน์
ให้อ�ณ�จักรล้�นน�เป็นตัวกล�งท�งก�รค้�ท่ีสำ�คัญ 
จนกล�ยเป็นฐ�นอำ�น�จท�งเศรษฐกิจและก�รขย�ย
อ�ณ�จักรล้�นน� จนกระท่ังเข้�สู่ยุคคว�มสัมพันธ์แบบ
เมืองประเทศร�ชของกรุงรัตนโกสินทร์มีหลักฐ�นเป็น
บันทึกก�รเดินท�งของพ่อค้�ช�วอังกฤษท่ีเข้�ม�ตั้งแต่
ปล�ยพุทธศตวรรษที่ 24 ด้วยก�รเดินท�งข้�มม�จ�ก

ประเทศพม่�เข้�สู่พื้นที่อ�ณ�จักรล้�นน�ไปสู่ประเทศ
จีนตอนใต้ได้พัฒน�คว�มสัมพันธ์ท�งก�รค้�ด้วยระบบ
ก�รสัมปท�นป่�ไม้โดยเฉพ�ะ “ไม้สัก” กับเจ้�ผู้ครอง
นครต่�งๆของเมืองในภ�คเหนือ ที่ส่งผลต่อคว�มเฟื่อง
ฟทู�งเศรษฐกจิจนกระท่ังมบีนัทึกถงึคว�มไม่เพยีงพอต่อ
ปริม�ณเงินตร�ท้องถิ่นในพื้นที่ ระยะต่อม�กลุ่มอิทธิพล
ตะวนัตกทีเ่ป็นหมอสอนศ�สน�ช�วอเมรกินั (มชิชนัน�ร)ี 
ที่ดำ�เนินกิจก�รท�งคริสต์ศ�สน�ในกรุงเทพฯ เริ่มเดิน
ท�งขึ้นม�ปฏบิัตภิ�รกจิในเชยีงใหมร่�วตน้พุทธศตวรรษ
ที่ 25 และขย�ยพื้นที่ต่อไปในเขตจังหวัด ลำ�พูน ลำ�ป�ง 
และพื้นที่อื่นๆในภ�คเหนือเป็นลำ�ดับ ช�วตะวันตก 
ทั้งสองกลุ ่มนี้ได ้รับอนุญ�ตให้ใช ้พื้นที่ริมนำ้�ไม่ไกล 
จ�กตัวเมืองม�กนักเพื่อใช้เป็นพื้นท่ีขนถ่�ยท่อนไม้ที่
ขนส่งด้วยลำ�นำ้�จ�กพื้นที่ป่�ในเทือกเข�สูงเพื่อม�ชัก
ล�กขึ้นฝั่ง และนำ�ไปแปรรูปเพื่อใช้ง�นต่�งๆ รวมถึง
พื้นที่เพื่อก�รพักอ�ศัยของกลุ่มหมอสอนศ�สน�คนง�น  
จึงได้พัฒน�ต่อม�เป็นชุมชนและได้ก ่อสร้�งโบสถ์ 
เพื่อใช้ประกอบพิธีกรรมท�งศ�สน� โดยนิยมตั้งชื่อ 
เป็นคริสตจักรท่ี 1 ต่อด้วยชื่อจังหวัดที่ตั้ง พ้ืนที่ชุมชน
เพื่ออยู่อ�ศัยของช�วตะวันตกนี้มักต้ังอยู่ในพื้นที่บริเวณ 
ริมฝั ่งแม่นำ้�ด้�นตรงข้�มกับเมือง และอยู่ส่วนปล�ย 
นำ้�ลงไปซึ่งพบเป็นลักษณะเดียวกันในกลุ ่มจังหวัด
เชียงใหม่ ลำ�พูน และลำ�ป�ง ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีพื้นฐ�น
ท�งก�ยภ�พของเมืองแม่นำ้�ที่เป็นก�รเชื่อมโยงสู่กลุ่ม
วัฒนธรรมในภูมิภ�คท�งตอนล่�งไปยังจังหวัดต�กได้
เช่นเดียวกัน

ก�รเข้�ม�สูพ่ืน้ทีภ่�คเหนอืของกลุม่วฒันธรรมต่�งๆ 

รูปที่ 1 ภำพมุมสูงย่ำนกำรค้ำริมแม่น�้ำปิง จังหวัดเชียงใหม่ และแม่น�้ำวัง จังหวัดล�ำปำง
(ท่ีมำ : บุญเสริม ศำตรำภัย และ อนันต์ กิตติวรำกูล อ้ำงใน แผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมนครล�ำปำง หน้ำ 6)
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ส่งผลต่อก�รเปลี่ยนทัศนคติท�งสังคม ก�รดำ�เนินชีวิต 
และสถ�ปัตยกรรมของผูค้นไปอย่�งม�ก เพร�ะว่�เป็นสิง่
แปลกใหม่จ�กก�รรับรู้ต�มพื้นฐ�นท�งสังคม วัฒนธรรม
ของผู ้คนดั้งเดิมที่ดำ�เนินชีวิตแบบสังคมเกษตรกรรม 
คว�มม่ังคั่งของชนชั้นปกครอง และก�รยกระดับคว�ม
รู้ผ่�นก�รศึกษ�แบบตะวันตกในโรงเรียนของกลุ่มชนชั้น
กล�งค่อยๆ เปลี่ยนแปลงวิถีก�รดำ�เนินชีวิตของผู้คนท่ี
อ�ศัยอยู่ในเขตเมือง คว�มเปลี่ยนแปลงอย่�งรวดเร็ว
ระลอกต่อม�คือก�รเข้�ถึงของระบบก�รขนส่งท�งร�ง
ช่วงปล�ยพุทธศตวรรษท่ี 25 ท่ีนำ�คว�มเปลี่ยนแปลง 
เข้�ม�อย่�งรวดเร็ว ปรับรูปโฉมวิถีชีวิตดั้งเดิมสู ่วิถี
ชีวิตสังคมเมืองแบบตะวันตกเช่นในปัจจุบัน สิ่งที่เกิด
ข้ึนน้ีสะท้อนออกม�ในก�รเปลี่ยนแปลงรูปแบบท�ง
สถ�ปัตยกรรมจ�กเดมิทีม่พีืน้ฐ�นของคว�มเข้�ใจเชงิช่�ง
พื้นฐ�นและคว�มรู้ท้องถ่ิน สู่ก�รตอบรับกับสถ�นก�รณ์
ในกรุงเทพสมัยรัชก�ลที่ 4 เริ่มมีก�รจ้�งช�วต่�งช�ติม�
สอนภ�ษ�อังกฤษในร�ชสำ�นัก จนกระท่ังอิทธิพลตะวัน
ตกเต็มรูปแบบในสมัยรัชก�ลท่ี 5 พระมห�กษัตริย์ไทย
พระองค์แรกท่ีเสด็จประพ�สยุโรป ส่งผลให้มีก�รว่�
จ้�งช�วตะวันตกที่มีทั้งช่�งโยธ� สถ�ปนิก วิศวกร สู่
ก�รเปลี่ยนแปลงสถ�ปัตยกรรมหน่วยง�นร�ชก�รใน
ร�ชสำ�นักให้มีแบบอย่�งสถ�ปัตยกรรมตะวันตกเป็น
อย่�งม�ก ซึ่งในพื้นที่ภ�คเหนือก�รพัฒน�รูปแบบ
ก�รใช้ชีวิตอย่�งตะวันตกจะเกิดขึ้นในกลุ ่มเจ้�น�ย 
ที่มีประสบก�รณ์เดินท�งไปยังกรุงเทพฯ จนกระทั่งเข้�
สู่ช่วงเวล�ที่มีช�วตะวันตกเดินท�งเข้�ม�ในพื้นที่ และ
สร้�งบ้�นพักในแบบอย่�งท่ีตอบสนองต�มวิถีชีวิตของ

ตนเอง ส่งผลต่อก�รปรับเปลี่ยนจ�กก�รเลือกใช้อุปกรณ์ 
เคร่ืองใช้ไม้สอยต่�งๆ สู่ก�รประยุกต์ปรับแบบอย่�ง
ของง�นสถ�ปัตยกรรมของกลุ่มชนช้ันสูง และผู้มีฐ�นะ
ต่อม�ซ่ึงจะอธิบ�ยลักษณะของก�รเปล่ียนแปลงท�ง
สถ�ปัตยกรรมที่เกิดขึ้นในช่วงดังกล่�วได้ดังนี้

รูปแบบสถาปัตยกรรมเดิม

ในที่น้ีขอเริ่มทำ�คว�มเข้�ใจพื้นฐ�นของชื่อเรียกท�ง
สถ�ปัตยกรรมที่จะมีก�รใช้ในก�รศึกษ� ได้แก่ “เรือน” 
เป็นก�รเรียกลักษณะของอ�ค�รประเภทบ้�นพักอ�ศัย
ของบุคคลโดยทั่วไปในวัฒนธรรมไทย ซ่ึงเรือนพักอ�ศัย
ที่มีขน�ดใหญ่ในภ�คเหนือนั้นมักจะเป็นของชนชั้นเจ้�
น�ยระดบัสงูทีม่กัเรยีกกนัเป็นภ�ษ�ท้องถิน่ว่� “คุม้เจ้�”  
สอดคล้องกับ วัง หรือ พระที่น่ัง ของวัฒนธรรมท�ง
ภ�คกล�ง ซึ่งมักเรียกเฉพ�ะอ�ค�รของเจ้�ผู้ครองนคร
ว่� “คุ้มหลวง” มักจะเป็นอ�ค�รขน�ดใหญ่สร้�งด้วย
ไม้ และมีก�รประดับตกแต่งองค์ประกอบสถ�ปัตยกรรม
ค่อนข้�งม�กโดยเฉพ�ะส่วนหน้�จั่วเพื่อแสดงออกถึง
สัญลักษณ์ท�งฐ�นะของอ�ค�รอย่�งเด่นชัดส่วนเรือน
พกัของผู้ทีมี่ฐ�นะเรยีกว่� “เรอืนก�แล” เป็นเรอืนไม้จรงิ
ขน�ดใหญ่ ลักษณะเป็นเรือนแฝด ตกแต่งองค์ประกอบ
สถ�ปัตยกรรมพอสมควร เน้นรูปแบบก�รใช้พื้นที ่
กึ่งภ�ยในอ�ค�ร เช่น ช�นแดด ช�นร่ม และเติ๋น ที่มี
ก�รปิดล้อมด้วยผนังไม่ครบทั้งส่ีด้�นเป็นส่วนใหญ่ และ
จะมีส่วนตัวเรือนเท่�น้ันที่เป็นห้องปิดและตอบสนอง 
พื้นที่ส ่วนตัวท�งจิตวิญญ�ณ โดยเรือนรูปแบบพื้น
ถิ่นเหล่�นี้ไม่นิยมมีเคร่ืองเรือนในแบบอย่�งตะวันตก

รูปที่ 2 รูปแบบสถำปัตยกรรมของคุ้มหลวง และ เรือนกำแล
(ที่มำ : หอจดหมำยเหตุแห่งชำติ อ้ำงใน แผนที่มรดกทำงวัฒนธรรมนครล�ำปำง หน้ำ 60, 

Siam Society Kamthieng house : an Introduction p.6)
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เนื่องจ�กวัฒนธรรมล้�นน�นิยมใช้พื้นท่ีใช้สอยเพื่อ
ดำ�เนินกิจกรรมต่�งๆ บนพ้ืนเรือน

อิทธิพลของการเปลี่ยนแปลง  
ระหว่างพ.ศ.2450-2480

นับเป็นช่วงเวล�ท่ีอิทธิพลจ�กภ�ยนอกแสดงคว�ม
หล�กหล�ยท�งรูปแบบอ�ค�รพกัอ�ศยัทีแ่ตกต่�งไปจ�ก
อ�ค�รพื้นถ่ินแบบดั้งเดิม บนย่�นพักอ�ศัยของชุมชน 
ก�รค้�ช�วจีนท่ีสร้�งอ�ค�รว�งต�มย�วสร้�งติดพื้น มี
พื้นฐ�นเป็นก่ออิฐฉ�บปูนมีไม้เป็นส่วนประกอบ และ
ย่�นพักอ�ศัยของชุมชนช�วตะวันตกท่ีสร้�งอ�ค�รเต็ม
สองชั้นว�งต�มขว�ง ใช้วัสดุท้ังก�รก่ออิฐ และไม้ ท่ี
ทำ�ให้เกิดก�รเปรียบเทียบรูปแบบอ�ค�ร และวิถีก�ร
อยู่อ�ศัยแบบช�วจีนและแบบพื้นถิ่นจึงเป็นจุดเริ่มของ
ก�รนำ�เอ�รูปแบบเข้�ม�ประยุกต์กับอ�ค�รพักอ�ศัย
ของตนเอง โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งอิทธิพลของวัสดุก�ร
ก่อสร้�งสำ�เร็จรูปทีส่�ม�รถจดัห�ได้ง่�ยกว่�กระบวนก�ร
ผลิตแบบเดิมจึงส่งผลโดยตรงต่อวิธีก�รก่อสร้�ง และจัด
ระเบียบรูปร่�งอ�ค�ร

ลักษณะก�รใช้ง�นในรูปแบบสถ�ปัตยกรรมมี
ลักษณะเด่น ส่วนด้�นหน้�เป็นมุขจั่วยื่นจ�กหลังชุด
หลังค�หลัก ที่มักจะว�งขว�งจ�กท�งด้�นหน้� โดย
ใช้พื้นที่ส่วนหน้� ให้เป็นโถงหลักที่มีบันไดท�งขึ้นนอก
อ�ค�รสู่ชั้นสอง เสมือนเพื่อทำ�หน้�ที่เชื่อมต่อพื้นที่จ�ก
นอกอ�ค�รสู่โถงมีหลังค�แล้วจึงเข้�สู่ภ�ยในตัวบ้�นท่ี
คลุมด้วยหลังค�ชุดหลัก ซ่ึงโดยม�กมักเป็นอ�ค�รท่ียก
ใต้ถุน ส่วนอ�ค�รสองชั้นเต็มจะมีบันไดสู่ชั้นสองด้�น

หลังส่วนในอ�ค�ร 
ก�รเชื่อมต่อพ้ืนที่ จ�กโถงกึ่งภ�ยนอกรวมช�น 

ระบียง เข้�กับโถงในอ�ค�รและห้องพื้นที่ใช้สอยต่�งๆ 
มักเป็นประตูบ�นเฟี้ยมที่ส�ม�รถเปิดโล่งเชื่อมพื้นที่ห�
กันได้ บ้�งเป็นประตูบ�นเปิดคู่ 2 ชุดบนผืนผนัง แสดง
คุณลักษณะของพื้นที่ปรับใช้อเนกประสงค์ได้ คล้�ย 
“เติ๋น” ของเรือนพื้นถ่ิน มีลักษณะบ�นเป็นกรอบลูกฟัก
กรุทึบหรือเกล็ด หรือผสมกัน ไม่มีธรณีประตู ส่วนก�ร
เช่ือมต่อพื้นที่ของห้องใช้ง�นต่�งๆเข้�ห�กันจะใช้เป็น
บ�นประตูเปิดคู่ 1 ชุดต่อ 1 ด้�นของผืนผนังห้อง

รูปแบบก�รใช้ง�นจะแยกพื้นที่ออกจ�กกันอย่�ง
เป็นสัดส่วนที่ให้พื้นที่ใช้สอยทั่วไปกึ่งส�ธ�รณะอยู่ส่วน
หน้� มีโถงพักผ่อน รับแขก และส่วนในเป็นพื้นที่พัก
ผ่อนส่วนตัว ด้�นหลังเป็นช�นเชื่อมพ้ืนที่ส่วนบริก�รทั้ง
ครัว ทำ�อ�ห�ร และพื้นที่รับประท�นอ�ห�รแบบไม่เป็น
ท�งก�ร ห�กเป็นอ�ค�รสองชั้นเต็มมักจะไม่เน้นก�ร
ใช้สอยพ้ืนที่ส่วนล่�งม�กนัก ซึ่งค่อนไปในก�รแบ่งแยก
ชนชั้นเพร�ะโดยม�กเป็นอ�ค�รของเจ้�น�ย 

ลักษณะทางรูปแบบสถาปัตยกรรม

1. รูปแบบส่วนอาคาร
จ�กก�รศึกษ�พบว่�มีก�รใช้สัดส่วนอ�ค�รช้ันล่�ง

ไม่สูงม�กคล้�ยกับก�รใช้ระดับคว�มสูงแบบใต้ถุน เน้น
ก�รเข้�สู่อ�ค�รด้วยมุขหน้�ที่มีบันไดขึ้นสู่ชั้นสองเข้�สู่
พื้นที่ภ�ยในอ�ค�รที่มีลักษณะสัดส่วนที่สูง มีช่องระบ�ย
อ�ก�ศติดฝ้�เพด�น คลุมพื้นที่ส่วนใช้สอยหลักทั้งหมด
ด้วยหลังค� ลักษณะอ�ค�รหลักว�งต�มขว�ง เน้นเส้น

รูปท่ี 3 รูปแบบสถำปัตยกรรมของคุ้มเจ้ำบุรีรัตน์ แก้วมุงเมือง จ.เชียงใหม่ และ บ้ำนพำนิชพัฒน์ จ.ล�ำปำง
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ตัง้แสดงส่วนโครงสร้�งรบันำ�้หนกั และเส้นนอนแนวย�ว
สลับช่องหน้�ต่�งส่วนผนัง และแนวกระเบ้ืองมุงหลังค� 
ซึง่ขอกล่�วเฉพ�ะส�มจงัหวดัคอื จังหวดัเชยีงใหม่ ลำ�พนู 
และลำ�ป�ง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่สัมพันธ์กันท�งวัฒนธรรมดัง
ต่อไปนี้

จังหวัดเชียงใหม่ ด้วยก�รท่ีเป็นเมืองศูนย์กล�งท�ง
ภ�คเหนือจึงส่งผลให้มีคว�มหล�กหล�ยท้ังวัสดุ วิธีก�ร 
อ�ค�รมีขน�ดที่ค่อนข้�งใหญ่ใช้พ้ืนที่อ�ค�รเต็มสองชั้น 
ไม่มีใต้ถุน วัสดุท่ีใช้มีทั้งอ�ค�รก่ออิฐฉ�บปูนผสมเครื่อง
ไม้ และอ�ค�รที่เป็นเครื่องไม้ล้วน พบมีก�รยกใต้ถุน
เตีย้ๆ ทีไ่ม่ส�ม�รถเข้�ไปใช้ง�นได้ บ้�งก่ออฐิปิด เปิดบ�ง
ส่วนเป็นช่องลมขน�ดเล็กเพ่ือใช้ระบ�ยอ�ก�ศ รูปแบบ
ท�งสถ�ปัตยกรรมแสดงอทิธพิลตะวนัตกหล�กหล�ยรูป
แบบผสมผส�นกันไม่มีก�รใช้อย่�งเป็นแบบแผน

จังหวัดลำ�พูน มีรูปแบบอ�ค�รท่ีใช้สองชั้นเต็ม
เฉพ�ะอ�ค�รขน�ดใหญ่ของชนชั้นเจ้�น�ย แต่อ�ค�ร
ทั่วไปจะเป็นใต้ถุนโล่ง เส�ก่ออิฐฉ�บปูน อ�ค�รมี
ลักษณะแบบแผนหลังค�ท่ีนิยมทรงจั่ว ประดับส่วนยอด
ด้วยแท่งไม้สลักที่เรียกว่� “สะระไน” อ�ค�ร รูปแบบจะ
เป็นหลังค�ทรงจั่วผสมปั้นหย� ลักษณะอ�ค�รจะคลุม
พื้นที่ทรงผืนผ้� รูปแบบผังอ�ค�รมีคว�มหล�กหล�ย

จังหวัดลำ�ป�ง นิยมเว้นใต้ถุน หลังค�ปั้นหย� ยื่น
มุขส่วนหน้�เป็นท�งเข้� มีโถงกล�งโล่งจ�กหน้�ไปหลัง 
โครงสร้�งหลังค�แยกไปจ�กโครงสร้�งส่วนล่�งใช้นำ้�
หนักหลังค�กดทับให้แข็งแรง พบลักษณะก�รใช้ร�ย
ละเอียดส่วนจั่วมุขหน้�เป็นจ่ัวปล�ยตัดส่วนมุขหน้� 
ผังอ�ค�รรูปผืนผ้�ย�วไปด้�นหลัง ไม่พบลักษณะของ
อ�ค�รชนชั้นเจ้�น�ยในรูปแบบสถ�ปัตยกรรมกลุ่มน้ี

 
2. รูปแบบส่วนหลังคา
 มีรูปแบบก�รใช้หลังค�ที่หล�กหล�ยขึ้นจ�ก

ยุคก่อนหน้�เนื่องจ�กระบบก�รว�งอ�ค�รที่มีแบบ

อย่�งท�งผังที่หล�กหล�ยข้ึน ซึ่งหลังค�ในรูปทรงเดิมจะ
ตอบสนองเพียงผังรูปส่ีเหล่ียมผืนผ้� ซ่ึงส�ม�รถอธิบ�ย
ลักษณะของก�รใช้รูปแบบหลังค�ได้ดังนี้

หลังคาทรงจั่ว (Gable Roof)
หม�ยถึงหลังค�ล�ดสองด้�นบรรจบตรงกล�งของ

อกไก่ รูปจ�กด้�นหน้�เป็นหน้�จั่ว (หน้�บัน) เป็นแผ่น
ไม้เรียงปิดรูปส�มเหล่ียม รูปด้�นข้�งเป็นผืนหลังค�
ส่ีเหล่ียม พบว่�มีก�รทำ�หลังค�เล็กใต้หน้�จั่วที่เรียกว่�
ช�ยค�ปีกนก แต่จะไม่ยื่นพ้นแนวช�ยค�ด้�นข้�ง ส่วน
ยอดหน้�จั่วบ้�งพบก�รล�ดผืนหลังค�รูปส�มเหลี่ยม
เล็กๆ ม�ด้�นหน้�ปรับรูปหน้�จั่วเป็นสี่เหล่ียมค�งหมู 
พบในจังหวัดลำ�ป�ง

หลังคาทรงปั้นหยา (Hip Roof)
เป็นรูปแบบหลังค�ที่เป็นผืนหลังค�ล�ดเข้�ห�ส่วน

กล�งทั้งสี่ด้�น(ไม่มีหน้�จั่ว) โดยส่วนแคบเป็นผืนหลังค�
รูปส�มเหล่ียม ส่วนด้�นย�วเป็นผืนหลังค�รูปส่ีเหล่ียม
ค�งหมู มีลักษณะเป็นผืนหลังค�ที่คลุมพื้นที่อ�ค�ร
ทั้งหมด ไม่แสดงลักษณะหน้�หลังชัดเจนส�ม�รถว�ง
ไปต�มผังอ�ค�รได้

รูปทรงหลังคาจั่วผสมปั้นหยา (Gable-Hip / 
Hip-Gable Roof) เป็นแบบผสมระหว่�งรูปแบบ
หลังค�สองทรงโดยมีหลังค�จั่วอยู่ด้�นบน ผืนหลังค�
ส�ม�รถล�ดเอียงได้ 2 ระดับ รูปหลังค�จ�กด้�นหน้�
จะมีหน้�จั่วส�มเหล่ียมส่วนบนส่วนล่�งเป็นผืนหลังค�
ล�ดย�วม�ด้�นหน้�ส่วนมุมจั่วมีแนวตะเฆ่สันยื่นม�
รับ รูปด้�นข้�งเป็นผืนหลังค�สี่เหลี่ยมผืนผ้�ของผืนชุด
หน้�จั่วเช่ือมกับผืนหลังค�รูปส่ีเหล่ียมค�งหมูของผืน
หลังค�ปั้นหย�

หลังค�ทรงแกรมเบรล (Gambrel Roof) เป็นรูป
แบบหลังค�จ�กสถ�ปัตยกรรมตะวันตกที่ม�จ�กร�ก
ศัพท์ภ�ษ�ฝรั่งเศส มีลักษณะพ้ืนฐ�นจ�กหลังค�ทรงจั่ว
ล�ดตำ่� แต่มีก�รปรับองศ�ของผืนหลังค�ส่วนล่�งให้มี

รูปท่ี 4 รูปแบบบ้ำนหลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ จ.ล�ำปำง คุ้มเจ้ำประพันธ์พงศ์ เจ้ำอินเหลำ จ.เชียงใหม่ และ บ้ำนเทพมณี จ.ล�ำพูน
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คว�มล�ดชันม�กเหมือนลงม�คลุมพื้นที่ส่วนผนังอ�ค�ร 
ส่งผลให้พื้นที่ภ�ยในมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมค�งหมูสอบ
เข้� ผนืผนงัด้�นจัว่จะสอบเป็นสององศ�ล�ดเอยีง (คล้�ย
เส้นรอบรูปปล�ยดินสอไม้) เป็นรูปแบบหลังค�ที่นิยมใน
ก�รสร้�งอ�ค�รปศุสัตว์ในอเมริก�

จ�กข้อมูลท�งสถ�ปัตยกรรมที่กล่�วม�แสดงออก
ถึงลักษณะของสถ�ปัตยกรรมในภูมิภ�คท�งเหนือของ
ประเทศไทยยุคแรกเริ่มของก�รรับอิทธิพลท�งสังคม 
วัฒนธรรม ที่ส่งผลโดยตรงกับสถ�ปัตยกรรมจ�กพื้นท่ี
ภ�ยนอก ไม่ว่�จะเป็นศูนย์กล�งท�งก�รปกครองจ�ก
กรุงเทพฯ หรือ อิทธิพลจ�กช�วจีนท่ีเข้�ม�บุกเบิกก�ร
ค้�ข�ย และทีเ่ด่นชดัอย่�งม�กคอืช�วตะวนัตก เนือ่งจ�ก
พื้นที่ท�งเหนือนั้นนับว่�มีคว�มย�กลำ�บ�กต่อก�รเดิน
ท�งจงึมกี�รปรบัเปลีย่นท�งสงัคม วฒันธรรมช้�กว่�ท�ง
ตอนล่�งซึ่งติดกับทะเล รวมถึงพื้นฐ�นคว�มเช่ือ สังคม 
วัฒนธรรมแบบดั้งเดิมยังคงมีอิทธิพลกับทัศนคติอยู่ม�ก 
จุดเปลี่ยนแปลงที่สำ�คัญคือก�รสร้�งก�รสัญจรเข้�ถึง
โดยรถไฟ ซึ่งส่งผลต่อก�รเปลี่ยนรูปแบบไปได้รวดเร็วยิ่ง
ขึ้น ในที่นี้จึงขอกล่�วโดยสรุปถึงรูปแบบสถ�ปัตยกรรม
เพื่อจำ�แนกคุณลักษณะของรูปแบบสถ�ปัตยกรรมของ
อ�ค�รพักอ�ศัยขน�ดใหญ่ในช่วงเวล�ที่ทำ�ก�รศึกษ�
เพื่อคว�มสะดวกในก�รทำ�คว�มเข้�ใจ คือ

รูปแบบสถ�ปัตยกรรมของอ�ค�รที่เกิดขึ้นเมื่อรับ
อิทธิพลตะวันตก

สถ�ปัตยกรรมพื้นถ่ิน เป็นรูปแบบท่ีเกิดข้ึนเป็น
ลกัษณะเฉพ�ะในพืน้ที ่มคีว�มสมัพนัธ์กับสภ�พแวดล้อม
ทั้งในด้�นก�รเลือกใช้วัสดุ เทคโนโลยีที่เรียบง่�ย และ
ก�รปรับรูปแบบสถ�ปัตยกรรมให้เหม�ะสมกับสภ�พ
ภูมิประเทศและภูมิอ�ก�ศ ตอบรับกับระบบสังคม 
วัฒนธรรม แสดงอิทธิพลจ�กวัฒนธรรมภ�ยนอกน้อย 
เนื่องจ�กมีคว�มสัมพันธ์กับบริบทท�งวัฒนธรรมดั้งเดิม
ของคนอยู่ม�กโดยส่งผลต่อก�รปรับเปลี่ยนขน�ดของ

พื้นที่อ�ค�รที่เพิ่มขึ้นเพื่อตอบสนองเครื่องมือเครื่องใช้
แบบตะวันตกที่เพิ่มเติมเข้�ม� แต่ขน�ดอ�ค�รก็จะไม่
ใหญ่ม�กสัมพันธ์กับรูปแบบก�รใช้กรอบขอบเขตท่ีว่�ง
ที่มีขน�ดเล็กอยู่เช่นเดิม

สถ�ปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นประยุกต์ คือมีโครง
ร่�งของลักษณะท�งสถ�ปัตยกรรมแบบพื้นถิ่นเดิมอยู่
ม�ก เช่น ก�รยกใต้ถุนสูง มีก�รเชื่อมพื้นที่ด้วยช�นโล่ง  
ก�รจัดแบ่งพื้นที่ใช ้สอยให้ต ่�งระดับกัน แต่มีก�ร
ผสมผส�นรูปทรงหลังค�สมัยใหม่คลุมพื้นที่เป็นก�ร
แสดงออกถึงก�รรับอิทธิพลตะวันตกเข้�ม�ใช้ในเชิง 
รูปลักษณ์ และรูปร่�งบ�งส่วน โดยยังคงลักษณะ 
พื้นฐ�นของอ�ค�รแบบพื้นถิ่นดั้งเดิมเป็นหลักส่วน
หน่ึงน่�จะเกิดจ�กก�รปรับเปล่ียนลักษณะก�รใช้วัสดุ
สำ�เร็จรูปที่ส่งผลให้แบบแผนก�รก่อสร้�งรูปแบบเดิม
ต้องปรับเปล่ียนต�ม

สถ�ปัตยกรรมแบบผสมผส�นอิทธิพลตะวันตก คือ
มีโครงร่�งเป็นแบบตะวันตกด้วยลักษณะค่อนข้�งปิด
ล้อมพื้นที่ใช้ง�นจัดว�งหล�กหล�ยรูปแบบ นิยมคลุม
พื้นที่อ�ค�รด้วยหลังค�ทรงปั้นหย� โดยมีองค์ประกอบ
พื้นถิ่นบ�งอย่�งเหลืออยู่ เช่นก�รใช้ช�นโล่งบ้�ง และ
มักจะให้มีบันไดอยู่นอกอ�ค�รโดยม�กในยุคแรกมักจะ
เกิดในง�นสถ�ปัตยกรรมของกลุ ่มคนชั้นสูงที่มีฐ�นะ 
เน่ืองจ�กก�รใช้รูปแบบสถ�ปัตยกรรมในแนวท�งน้ี
ต้องตอบสนองโดยตรงกับอุปกรณ์ เครื่องเรือนภ�ยใน 
ที่ต้องก�รพื้นท่ีใช้สอยภ�ยในเฉพ�ะ และขน�ดสัดส่วน
ห้องที่จะกว้�งขว�งกว่�เดิม

สถ�ปัตยกรรมแบบอย่�งตะวนัตก คอืมลีกัษณะก�ร
จัดรูปทรงอ�ค�ร และหลังค�ที่เช่ือมโยงกับแบบอย่�ง
สถ�ปัตยกรรมตะวันตกที่เน้นก�รปิดล้อมพื้นที่ แบ่งห้อง
ใช้สอย มีบันไดท�งขึ้นอยู่ภ�ยในอ�ค�ร ทรงหลังค�นิยม
ให้เป็นชุดเดียวคลุมพื้นที่อ�ค�รทั้งหมดโดยแสดงแบบ
อย่�งสถ�ปัตยกรรมพืน้ถิน่เพยีงเลก็น้อย หรอือ�จไม่มเีลย

รูปที่ 5 รูปแบบหลังคำจั่ว หลังคำปั้นหยำ หลังคำจั่วผสมปั้นหยำ และหลังคำแกรมเบรล
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ทั้งนี้อิทธิพลสถ�ปัตยกรรมแบบอย่�งตะวันตก
ที่พัฒน�ก�รม�ย�วน�น และหล�กหล�ยรูปแบบ
ส�ม�รถขย�ยคว�มถึงรูปแบบสถ�ปัตยกรรมดั้งเดิมท่ี
เป็นแบบอย่�งให้นำ�ม�ประยุต์ใช้ สะท้อนรสนิยมท�ง
สถ�ปัตยกรรมในช่วงเวล�ค�บเก่ียวกัน ดังน้ี

รูปแบบสถาปัตยกรรมตะวันตกที่มีอิทธิพลในภาค
เหนือ

แบบนีโอคลาสสิก (Neoclassic Architecture) 
เป ็นรูปแบบสถ�ปัตยกรรมก่อนเข ้�สู ่ยุคสมัยใหม่ 
(Modern Architecture) ด้วยก�รนำ�เอ�แบบอย่�ง
สถ�ปัตยกรรมยุคคล�สสิก (Classical Architecture)  
ม�จดัระเบยีบอ�ค�รท่ีสร้�งร�วครสิต์ศตวรรษที ่18 ด้วย
ก�รจัดระเบียบอ�ค�รที่มีรูปด้�นเชิงสมม�ตร จัดองค์
ประกอบแบบซำ้�ๆกัน มีองค์ประกอบหลังค�ทรงจั่ว กับ
เส�ระเบียง จ�กแบบย่อยท่ีเรียกว่� (Greek Revival)

แบบวกิตอเรยีน (Victorian Architecture) เป็นรูป
แบบสถ�ปัตยกรรมในอังกฤษสมัยพระน�งเจ้�วิกตอเรีย 
(1837-1901) ระหว่�งคริสต์ศักร�ชที่ 1850-1920 
สถ�ปัตยกรรมที่เป็นอ�ค�รพักอ�ศัยที่เป็นเครื่องไม้ ล�ย
ฉลุ แบบผสมผส�นอิทธิพลหล�กหล�ยวัฒนธรรม จ�ก
ก�รแผ่ขย�ยพื้นที่ของสหร�ชอ�ณ�จักร(United King-
dom) บ้�งเรยีกรวมๆ ว่� แบบผสมผส�น (Eclecticism)

แบบโคโลเนียล (Colonial Architecture) เป็น
รูปแบบสถ�ปัตยกรรมที่ช�วยุโรปไปสร้�งขึ้นในเขตพื้นที่
อ�ณ�นิคมของตนเอง มักจะแสดงออกในคว�มเรียบง่�ย
กว่�ด้วยก�รว�งอ�ค�ร และหลังค�ต�มขว�ง รูปแบบ
เรียบง่�ย ซำ้�แบบอย่�งประตู หน้�ต่�ง ประยุกต์ให้เรียบ
ง่�ยลงกว่�แบบวกิตอเรยีน นยิมสร้�งในพืน้ทีค่รอบครอง
ของช�ติยุโรป เช่นใน อเมริก� อินเดีย เป็นต้น

จนกระทั่งก�รเข้�ม�ถึงของระบบขนส่งแบบร�งที่
ร่นระยะเวล�ของก�รเดินท�งจ�กกรุงเทพฯ สู่เมืองท�ง

ภ�คเหนือที่รวดเร็วและส�ม�รถขนส่งส่ิงของได้ปริม�ณ
ม�ก วัสดุในก�รก่อสร้�งใหม่กับรูปแบบสถ�ปัตยกรรม
ใหม่จึงเดินท�งเข้�ม�มีอิทธิพลไม่ต่�งจ�กในกรุงเทพ
และได้ลดบทบ�ทเส้นท�งก�รค้�ท�งบกเส้นท�งเดิมลง
ไปอย่�งม�ก ก�รเปลี่ยนแปลงเหล่�นี้เป็นกระบวนก�ร
เด่นชัดที่ร�ชสำ�นักกรุงเทพฯ พย�ย�มเข้�ม�มีบทบ�ท
กับหัวเมืองท�งเหนืออย่�งจริงจัง โดยรูปแบบท�ง
สถ�ปัตยกรรมที่เข้�ม�มีบทบ�ทในระยะนี้คือรูปแบบ
ง�นสถ�ปัตยกรรมแบบโมเดิร์น (Modern Architec-
ture) ที่สร้�งขึ้นบนพื้นฐ�นวัสดุที่เกิดจ�กก�รผสมผส�น
คอนกรีตกับเหล็ก โดยวัสดุไม้จะเป็นเพียงส่วนประกอบ
ของประตู หน้�ต่�ง ซึ่งของได้เปรียบของสถ�ปัตยกรรม
ใหม่นี้เป็นเรื่องของคว�มรวดเร็วในก�รก่อสร้�ง และรูป
ทรงที่แปลกต�ไปจ�กพื้นฐ�นวัฒนธรรมก�รอยู่อ�ศัย
แบบเดิม โดยเน้นรูปทรงที่เรียบง่�ยบนพื้นฐ�นของ
รูปทรงเรข�คณิตและไม่เน้นองค์ประกอบตกแต่งใดๆ  
ซึ่งนับว่�เป็นแบบอย่�งที่เป็นที่นิยมท่ัวพื้นที่บนโลกใน
ขณะนั้น ก�รจัดสรรพื้นที่ใช้สอยภ�ยในถูกแบ่งเป็น
ห้องปิดแยกลักษณะก�รใช้ง�นออกจ�กกันอย่�งเด็ด
ข�ด แสดงคว�มแบ่งแยกง�นสถ�ปัตยกรรมกับสภ�พ
แวดล้อมด้วยเครื่องอำ�นวยคว�มสะดวกภ�ยในม�กม�ย
ไม่ต่�งกับในปัจจุบัน

จ�กที่กล่�วม�น้ันจะเห็นว่�ก�รแสดงออกถึงรูป
แบบก�รเปลี่ยนแปลงท�งสถ�ปัตยกรรมที่มีอิทธิพล
ตะวันตกที่ไม่ได้ส่งผลเพียงแต่เป็นเพียงเปลือกนอก 
แต่เชื่อมโยงไปถึงก�รจัดระเบียบพื้นที่ใช้สอย วัสดุ 
ระบบโครงสร้�ง บนแบบแผนที่มีคว�มแตกต่�งออก
ไปจ�กลักษณะรูปแบบสถ�ปัตยกรรมพื้นถิ่นดั้งเดิม
อย่�งเห็นได้ชัดโดยเฉพ�ะรูปแบบง�นสถ�ปัตยกรรม
ที่เร�พบเห็นในปัจจุบันที่เริ่มกลับม�ให้คว�มสำ�คัญ
กับลักษณะเฉพ�ะท�งวัฒนธรรมในท้องที่ม�กขึ้นต�ม
กระแสนิยมของโลกสถ�ปัตยกรรมยุคโพสต์โมเดิร์น 

รูปท่ี 6 สถำปัตยกรรมอิทธิพลนีโอคลำสสิก อิทธิพลแบบวิกตอเรียน และอิทธิพลแบบอำณำนิคม
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(Post-Modern Architecture) เกิดเป็นแนวท�งก�ร
สื่อส�รรูปแบบง�นสถ�ปัตยกรรมที่เน้นก�รประยุกต์ 
ผสมผส�นระหว่�งง�นสถ�ปัตยกรรมอิทธิพลตะวันตก
และสถ�ปัตยกรรมในพื้นถิ่นออกเป็นหล�กหล�ยรูป
แบบ และแนวท�ง ซึ่งเร�ต้องยอมรับได้ว่�กระแสก�ร
เปลี่ยนแปลงท่ีรวดเร็วบนโลกในยุคปัจจุบันก�รปรับตัว
ให้เท่�ทันคว�มเปลี่ยนแปลงล้วนเป็นสิ่งสำ�คัญ แต่ก�ร
คงคุณลักษณะเฉพ�ะท�งวัฒนธรรมของตนเองไว้บน
กระแสดังกล่�วนั้น เสมือนเป็นท่อนซุงท่ีขว�งกระแส
นำ้�ที่เชี่ยวกร�ก หน้�ที่ที่สำ�คัญของบทคว�มนี้จึงต้องก�ร
แสดงให้เห็นกระบวนก�รเปล่ียนแปลงท่ีคนยุคปัจจุบัน
ยังม�เห็นกระบวนก�รเคลื่อนไหวท�งวัฒนธรรม แต่คน
รุ่นใหม่นั้นล้วนเกิดข้ึนม�บนโลกแห่งก�รเปลี่ยนแปลง
อย่�งรวดเรว็ก�รซมึซบัวฒันธรรมเดมิเสมอืนเป็นเรือ่งล้�
สมัย เนิบช้� และจะค่อยๆลดบทบ�ทในสังคมไป หน้�ท่ี
ของผู้ที่ยังอยู่ในกระแสก�รเปลี่ยนแปลงคือก�รเผยให้
เห็นกระบวนก�รดังกล่�วเพื่อให้เกิดคว�มเข้�ใจ และ
ตระหนักถึงกระบวนก�รเคลื่อนตัวต่�งๆ ท่ีจะไม่ทำ�ให้
พืน้ฐ�นวฒันธรรมเดมินัน้เลอืนห�ยไป ซ่ึงบทคว�มนีห้วงั
ว่�จะช่วยให้ผู้ได้อ่�นตระหนักถึงคุณค่�ของวัฒนธรรมท่ี
อยู่ในกระแสของก�รเปลี่ยนแปลงน้ีได้อย่�งเท่�ทันม�ก
ขึ้นไม่ม�กก็น้อย
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เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล 1

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

บ้านฮ่อม : 
ชุมชนโบราณในย่านเศรษฐกิจการค้า

1.วัดในชุมชน

บ ้�นฮ ่อมเป ็นชุมชนท่ีมี วัดในชุมชนม�กกว ่�
ทุกชุมชนในเชียงใหม่ มี 5 วัด คือ (1) วัดพันตอง  
(2) วัดลอยเคร�ะห์ (3) วัดช่�งฆ้อง  (4) วัดมห�วัน   
(5) วัดบุพพ�ร�ม

1.1 วัดพันตอง

จ�กก�รสืบค้นของอ�จ�รย์ถ่ิน รัติกนก (พ.ศ.2453-
2538)พบว่�วดัพนัตองมชีือ่เดมิทีเ่วยีงเชยีงแสนเรยีกเป็น
ภ�ษ�พดูว่� “วดัพนัต๋อง” ครัน้ม�อยูบ้่�นฮ่อมเชยีงใหม่ก็
นำ�ชื่อวัดม�ด้วยโดยเรียกวัดที่มีอยู่เดิมคือ “วัดพระง�ม” 
ระยะแรกเรียกว่� “วัดพระง�มพันตอง” ภ�ยหลังจึง
เหลือเป็นชื่อวัดพันตอง

มรดกในวัดพันตองที่ไม่เป็นล�ยลักษณ์ซึ่งอ�จ�รย์
ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.2453-2538) พบในวิห�รวัดพันตอง
มี  9 ประก�รคือ  (1) พระง�ม  (2) สวรรค์  (3) สวรรค์
ชั้นดุสิต  (4) อ�ยตนะสิบสอง  (5) สวรรค์ชั้นด�วดึงส์  
(6) ท้องฟ้�ท้ังสี่  (7) ดวงแก้วท้ังเก้�  (8) ติรัตนัตยังคะ
หรือแก้วส�มดวง  (9) ดวงแก้วและดอกบัว 36 ดอก
ล้วนเป็นปริศน�ธรรมที่ลึกลำ้� (ถ่ิน รัติกนก พ.ศ.2453-
2538). ปริศน�ท�งธรรม. เรื่องดีแห่งพระวิห�รวัดพัน
ตองพิมพ์แจกเป็นธรรมท�นในง�นประเพณีทอดกฐิน
จีวร ณ วัดพันตอง บ้�นฮ่อม จังหวัดเชียงใหม่ วันท่ี 15 
ตุล�คม 2535 )

มรดกชิ้นสำ�คัญที่เป็นล�ยลักษณ์ของวัดพระง�ม 
คือตำ�น�นพื้นเมืองเชียงใหม่ จ.ศ.1216 ซ่ึงต่อม� 
ศ.สรัสวดี อ๋องสกุลไปค้นพบที่หอสมุดแห่งช�ติเมื่อ
ประม�ณ พ.ศ.2533 จึงสำ�เน�ในรูปไมโครฟิล์ม มอบ
ให้คณะอนุกรรมก�รตรวจสอบและชำ�ระตำ�น�นพื้น
เมืองเชียงใหม่ได้ใช้เป็นหลักในก�รตรวจสอบและชำ�ระ

เป็น ตำ�น�นพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ 700 ปี
(ดู คำ�ปร�รภในตำ�น�นพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับเชียงใหม่ 
700 ปี 2538 )

วัดพันตองได้ดำ�รงคว�มเป็นวัดที่ร่มรื่นและวัดท่ีมี
พระสงฆ์ที่เชี่ยวช�ญหลักธรรมสืบม�โดยเฉพ�ะในสมัย
พระโพธริงัษ ี(บญุศร ีชยับ�ล) (พ.ศ.2461-2545) เป็นเจ้�
อ�ว�สวัดพันตองและรองเจ้�คณะจังหวัดเชียงใหม่โดย
มีคณะศรัทธ�วัดซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนบ้�นฮ่อมที่สืบส�ย
บรรพบุรุษจ�กเชียงแสนและมีฐ�นะท�งเศรษฐกิจสังคม
ร่วมรักษ�วัดพันตองอย่�งเข้มแข็ง แม้ส่วนหนึ่งไม่ได้อยู่
ในพื้นที่บ้�นฮ่อมต่�งก็เดินท�งม�ร่วมทำ�บุญและร่วม
กิจกรรมของวัดเป็นประจำ� 

1.2 วัดลอยเคราะห์

วัดลอยเคร�ะห์ เดิมชื่อ “วัดร้อยข้อ” (ล้�นน�
อ่�นว่�วัดฮ้อยข้อ) ซึ่งต�มประวัติวัดอ้�งว่�สร้�งตั้งแต่
สมัยพญ�กือน�กษัตริย์องค์ที่ 6 แห่งร�ชวงศ์มังร�ย 
(ดู.วัดสำ�คัญของนครเชียงใหม่เล่ม 3. เชียงใหม่ : ศูนย์
วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
สถ�บันร�ชภัฎเชียงใหม่, 2536 หน้� 1-2) แต่จ�กร่อง
รอยท�งสถ�ปัตยกรรมที่ปร�กฎ เช่น วิห�รประม�ณ
อ�ยุได ้ว ่�ร ่วมสมัยกับก�รเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นของคน
เชียงแสนที่พระเจ้�ก�วิละนำ�ม�จ�กเมืองเชียงแสน
เมื่อประม�ณ พ.ศ.2347 ระยะแรกเรียกว่� “วัดร้อย
ข้อ” นิก�ยเชียงแสนขึ้นกับหมวดอุโบสถวัดพันต�เกิ๋น 
(วัดชัยศรีภูมิ) เหมือนวัดที่อยู่ข้�งเคียง ต่อม�เรียกว่� 
“วัดลอยเคร�ะห์” (ดู สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนสงฆ์ใน
เชียงใหม่:ประวัติศ�สตร์ชุมชน  ที่ระลึกง�นพระร�ชท�น
เพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข สิริวิชโย-
ศรีวิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้� 110 )
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ช่อฟ้ำและป้ำนลม วิหำรวัดพันตอง

วิหำรวัดพันตอง พระประธำนในวิหำรวัดลอยเครำะห์
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เหตุผลที่เรียกว่�วัดร้อยข้อนอกจ�กก�รสันนิษฐ�น
ว่�คงนำ�ชื่อวัดเดิมที่เชียงแสนม�เรียกใหม่แล้ว คนเก่�
แก่ในชุมชนบ้�นฮ่อมคือขุนพัศดุภ�รภักดี (คำ�ฟู จันทร
ปัญญ�:พ.ศ.2418-2490) เคยเล่�ให้พระเณรที่วัดลอย
เคร�ะห์เมื่อ พ.ศ.2490ว่�เพร�ะมีต้นอ้อยข้ึนอยู่ใน
บริเวณวัดเป็นอ้อยดำ� ลำ�ต้นเล็ก เหมือนต้นอ้อ มีลำ�ต้น
เป็นปล้องข้อตั้งแต่ร�กถึงปล�ยมีข้อปล้อง 100 ข้อทุกๆ
ต้นจึงเรียกชื่อวัดว่� “วัดร้อยข้อ” (ดู บันทึกคว�มทรงจำ�
ของศิษย์เก่�วัดลอยเคร�ะห์ พ.ศ.2486-2499)

จ�กบันทึกของผู ้เคยบวชเรียนท่ีวัดลอยเคร�ะห์ 
เมือ่ พ.ศ.2486-2499 ทำ�ให้เหน็สภ�พของวดัร้อยข้อหรอื
วัดลอยเคร�ะห์ในอดีตดังน้ี

........................................ 

กำลก่อนนั้น เคยเห็น ต้นไม้งำม 
เรียงไปตำม รอบวัด จ�ำรัสดี
 หน้ำกุฏิ หลังเก่ำ เจ้ำอำวำส 
งำมพิลำส มีวงกลม สวนดอกสี 
มีเสำธง ไตรรงค์ งดงำมดี 
ดอกไม้มี ชูช่อเหลืองแดงงำม
 หน้ำศำลำเก่ำ ไปทำงเหนือ ไม่เหนือนัก 
งำมน่ำรัก ต้นล�ำไย ใหญ่สองสำม 
พันธุ์กะโหลก เนื้อดี  มีรสนำม
ชมพูงำม ผลโต โอฬำรดี
 มุมก�ำแพง มีต้นไผ่ ไม้ซำงเล่ม
สองกอเต็ม ปกคุม ร่มเย็นเหน้ำ 
เมื่อมีงำน  ตัดมำ ท�ำปะร�ำพำ 
สร้ำงศำลำ โรงพิธี ที่ท�ำบุญ
 วันตกธำตุ (ด้ำนทิศตะวันตก) เจดีย์ มีมะพร้ำว
ยืนต้นยำว ไปทำงใต้ ไม้ขนุน 
มีพุ่มป่ำ ต้นกล้วย มะม่วงคุน
ส้มโอพูล ละมุด  ผลดกดี
 หลังวิหำร มีหอไตร ไว้พระธรรม
เป็นโรงต�่ำ ชดชิต ประดิษฐ์ศรี 
เรำได้บวช-เณร รวดฉลอง ตู้พระคัมภีร์
แต่เมื่อ  ปี 2491  ส�ำเร็จงำม
 โอ้กุฏิ หลังเก่ำ เรำเคยอยู่
ได้เป็นครู  ส่ังสอน  เด็กวัดหนำ
สองทุ่มตรง ให้ไหว้พระ  แผ่เมตตำ 

เป็นเวลำ  หลำยปี  เลิศดีงำม
 หลังกฏิเก่ำ ทิศวันตก จะบอกให้
มีต้นไม้ มะขำมอยู่สองสำม 
แผ่กิ่งก้ำน ร่มร่ืน ทุกโมงยำม
แสนงดงำม สดใส ดวงใจบำน
 ข้ำงก�ำแพง ทิศใต้ ของกุฏิ
มีโรงท่ี ครัวไฟ ไว้ต้มหุง 
เมื่อมีงำน ท�ำบุญ ไว้แต่งปรุง 
ช่วยผดุง ปรุงอำหำร ท�ำทำนด ี
(ดู บันทึกคว�มจำ�ในอดีตของศิษย์เก่�วัดลอย

เคร�ะห์ พ.ศ.2486-2499)

1.3. วัดช่างฆ้องหรือวัดช่างค้อง

จ�กประวัติวัด ระบุว่�เป็นวัดที่สร้�งตั้งแต่สมัย
ร�ชวงศ์มังร�ยเดิมชื่อวัดศรีพูนโต (ดู วัดสำ�คัญของนคร
เชียงใหม่เล่ม 2 เชียงใหม่:ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียง
ใหม่ฯ 2535หน้� 19-20)   แต่จ�กร่องรอยสถ�ปัตยกรรม
ก็พบว ่�ร ่วมสมัยกับก�รเข ้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นของช�ว
เชียงแสนเมื่อ พ.ศ.2347

มีก�รบูรณะครั้งใหญ่สมัยพระเจ้�มโหตรประเทศ 

อุโบสถวัดช่ำงฆ้อง
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เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 5 (พ.ศ.2390-2397) เม่ือ พ.ศ.
2391

ครั้น พ.ศ.2440 สมัยพระเจ้�อินทวิชย�นนท์ เจ้�
หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 7 (พ.ศ.2413-2440) มีก�รสำ�รวจ
วัดในเชียงใหม่ วัดช่�งฆ้องหรือวัดช่�งค้องเป็นนิก�ย
น่�นขึ้นกับหมวดอุโบสถวัดพันต�เกิน (คือวัดชัยศรี
ภูมิ)เหมือนกับวัดบัวเงินจ็อกป็อก (คือวัดพวกช้�ง) เจ้�
อ�ว�สขณะนั้นคงม�จ�กเมืองน่�น (ดู สมโชติ อ๋องสกุล 
ชมุชนสงฆ์ในเชยีงใหม่:ประวตัศิ�สตร์ชมุชน  ทีร่ะลกึง�น
พระร�ชท�นเพลงิศพพระครสูวุรรณปรยิตัโิกวทิ (ทองสขุ 
สิริวิชโย-ศรีวิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้� 110 )

ในป ี  พ.ศ.2446 (จ.ศ.1265) สมัยเจ ้�อินท 
วโรรสสุริยวงศ์ เจ้�หลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 8 (พ.ศ.2444-
2452) จีนบุญยืนและภริย�ชื่อน�งบัวคำ� ศรัทธ�วัดจ�ก
บ้�นฮ่อมได้ทำ�บุญถว�ยปัจจัยสร้�งหอไตร เป็นทรงตึก
สองชั้น มีล�ยประดับลวยล�ยจีนและมีจิตรกรรมฝ�ผนัง 
เป็นภ�พเขียนสีด้วยเทคนิคสีฝุ่นบริเวณผนังระเบียงชั้น
สอง เรื่องเก่ียวกับปัญญ�สช�ดก เรื่อง เจ้�สุวัตรกับน�ง
บัวคำ� (ดู ง�นสถ�ปัตยกรรมล้�นน� หอไตร วัดช่�งฆ้อง 
ใน คุ้มกล�งเวียง จุลส�รของศูนย์สถ�ปัตยกรรมล้�นน� 
ฉบับที่ 2 เมษ�ยน 2558-มิ.ย.2558 ขอบคุณคุณวิภ�ด� 
ศุภรัฐปรีช� เจ้�หน้�ท่ีประจำ�ศูนย์ฯผู้มอบจุลส�รฉบับน้ี 
ได้รับเมื่อ 14 ธ.ค.2558)

ต่อม�มีคนในบ้�นฮ่อมได้เป็นเจ้�อ�ว�สวัดช่�งฆ้อง 
เช่นสมยัพระครสูวุรรณส�รพศิษิฐ์ (พระครสูนทิ อภิวฑัฒ
โน) คว�มสัมพันธ์ของวัดช้�งฆ้องกับบ้�นฮ่อมจึงแนบ
แน่น โดยเฉพ�ะกับวัดลอยเคร�ะห์ซ่ึงอยู่ใกล้กัน

ในสมัยหลังสงคร�มโลกครั้งท่ีสองมีบันทึกคว�ม
สัมพันธ์ของวัดช่�งฆ้องกับวัดลอยเคร�ะห์ เป็นร้อย
กรองดังนี้

วัดช่ำงฆ้อง วัดลอยเครำะห์  เม่ือก่อตั้ง
รั้ว ฮ่อ ตั้งชำวเง้ียว เคี้ยวหมำกหลำย 
แบ่งกันขุด เอำดิน และหินทรำย 
มำสร้ำงยำย เรียงเป็นวัด ถัดเรียงกัน
มีกำรสร้ำง ปั้นรูปพระ แข่งกันหนำ 
ลงรักทำ ปิดทอง รองแข่งขัน 
ให้แล้วเสร็จ สำมเดือน ไม่เคลื่อนวัน 
ใครเสร็จพลัน มีรำงวัล มอบกันงำม
วัดช่ำงฆ้อง แล้วเสร็จ ส�ำเร็จหมำย 

คนมำกหลำย โห่ร้อง ถ้องเสียงหลำม 
เพรำะปั้นพระ ท�ำเสร็จก่อนทันโมงยำม
จึงให้นำม พระเจ้ำทันใจ ไหว้บูชำ
ส่วนวัดลอยเครำะห์ ไม่ยอมเดำะ จ�ำนนแพ้
โต้กล่ำวแก้ ช้ำเป็นคุณ จ�ำรุณหนำ 
แต่งองค์พระให้สวยงำม ตระกำรตำ
เสกคำถำ สวดมนต์ขลัง พลังใจ
สร้ำงวิหำร หลังน้อยๆ ข้ำงเจดีย์ธำตุ (วัดลอย

เครำะห์)
แล้วก็รำธฯ   นิมนต์พระ   สถิตใส 
เอำเข้ำไว้  ในวิหำร  เบิกบำนใจ 
ได้กรำบไหว้ บูชำ ทั่วหน้ำเอย 
(ดู บันทึกคว�มจำ�ในอดีต ของศิษย์เก่�วัดลอย

เคร�ะห์ พ.ศ.2486-2499)
อ�ณ�บริเวณของวัดช่�งฆ้องมีพื้นที่ประม�ณ 18 ไร่ 

3 ง�น 30 ต�ร�งว� รูปย�วต�มแนวกำ�แพงช้ันนอก ต่อ
ม�มีก�รตัดถนนลอยเคร�ะห์ผ่�นทำ�ให้อุโบสถและเจดีย์
วัดช่�งฆ้องอยู่คนละฟ�กถนนกับตัววัดและวิห�รช่วง
สมโภชเชียงใหม่ 700 ปีใน พ.ศ.2539 ได้มีก�รรื้ออ�ค�ร
พ�ณิชย์ที่บังมุมมองอุโบสถและเจดีย์ทำ�ให้ปัจจุบันเห็น
โบร�ณสถ�นทั้งสองอย่�งชัดเจนเกิดมุมมองของเมืองที่
สวยง�มอีกแห่งหนึ่ง

ปัจจุบันศรัทธ�วัดช่�งฆ้องและวัดลอยเคร�ะห์ส่วน
ใหญ่เป็นคนในชุมชนสองพี่น้อง (ตั้งเม่ือ พ.ศ.2533) ซึ่ง
ชุมชนนี้มีประม�ณ 90 ครัวเรือน (พ.ศ.2545) ส่วนใหญ่
ตั้งบ้�นในบริเวณถนนลอยเคร�ะห์ซอย 2 ซอย 3 ซอย 
4 และด้�นทิศตะวันออกของวัดลอยเคร�ะห์

1.4. วัดมหาวัน

วัดมห�วัน ตั้งอยู่บนเส้นท�งผ่�นจ�กประตูเชียง
เรือก (ต่อม�เรียกประตูท่�แพช้ันใน) ไปประตูท่�แพชั้น
นอก ทำ�เลที่ตั้งวัดมห�วันจึงเป็นทำ�เลสำ�คัญ ประวัติวัด
จึงเชื่อว่�สร้�งตั้งแต่สมัยร�ชวงศ์มังร�ยและห�กวัดนี้
เป็นวดัเดยีวกบั “วดัมห�วน�ร�ม”ทีร่ะบใุนหลักฐ�นร่วม
สมยั วดันีก้จ็ะเป็นวดัทีพ่ระรัตนปัญญ�เถระม�พำ�นกัเมือ่
ครั้งรจน�คัมภีร์วชิรส�รัตถสังคหะเมื่อ พ.ศ.2078 สมัย
พญ�เกศเชษฐร�ชเป็นกษัตริย์ (พ.ศ.2068-2081) หลัง
จ�กรจน�ชินก�ลม�ลีปกรณ์หรือชินก�ลม�ลินี (เมื่อ 
พ.ศ.2060) 
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อย่�งไรก็ดีในใบล�นวัดศรีเกิดระบุว่� พ.ศ.2345 
ครูบ�เจ้�วัดมห�วันได้ไปร่วมประชุมท่ีวัดเชียงม่ันและ
ในจดหม�ยเหตุช่วง พ.ศ.2271-2379 มีก�รกล่�วถึงง�น
ปอยหลวงที่วัดมห�วันเมื่อเดือน 4 เป็ง พ.ศ.2377 พร้อม
กับง�นปอยหลวงวัดหอธัมม์ (ปัจจุบันเป็นส่วนหน่ึงใน
วัดเจดีย์หลวง) และวัดพนมดี แสดงให้เห็นถึงก�รดำ�รง
อยูข่องวดัมห�วนั อย่�งน้อยตัง้แต่ยคุพระเจ้�ก�วลิะและ
น้องๆ ฟื้นฟูเมืองเชียงใหม่สืบม�

ในเอกส�รร่วมสมัย พ.ศ.2440 วัดมห�วันนิก�ย
เชียงแสนอยู ่ในหมวดอุโบสถวัดพันต�เกิน (คือวัด
ชัยศรีภูมิ) เช่นเดียวกับวัดพันตอง วัดร้อยข้อ (วัดลอย
เคร�ะห์) วัดช่�งล�น (ดู สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนสงฆ์ใน
เชียงใหม่:ประวัติศ�สตร์ชุมชน  ที่ระลึกง�นพระร�ชท�น
เพลิงศพพระครูสุวรรณปริยัติโกวิท (ทองสุข สิริวิชโย-ศรี
วิชัย) 11 ก.พ.2561 หน้� 108-109 )

ศรัทธ�วัดส่วนใหญ่จึงเป็นคนในบ้�นฮ่อมซ่ึงมีคน
หล�กหล�ยทั้งท่ีเป็นคนเชียงแสนเดิม คนเมือง มอญ 
ม่�น เงี้ยว (ไทใหญ่) ต่องสู้  (PA-O) และช�วจีน ฯลฯ 
เท่�ทีพ่บชือ่ศรัทธ�วดัซึง่ปร�กฎในวหิ�รวัดมห�วนั ได้แก่ 
จองหม่องส่วยปิ๊ด  หม่องฟู แม่เจ้�เขียว (ม�รด�ของเจ้�

แก้วนวรัฐ) จีนธิ (ต้นสกุลชวช�ติ)  สะลอปกะโป่ ขุน
อุปก�ร (แดง ลิลิต) เจ้�น้อยชมภู ขุนโชติสุขรัตน์ ฯลฯ

ศรัทธ�วัดดังกล่�ว แต่ละคนได้เป็นผู้บริจ�คทรัพย์
หลักในก�รสร้�งถ�วรวัตถุต่�งๆ เช่น จองหม่องส่วย
ปิ๊ด  หรือพ่อเลี้ยงหม่องปิ๊ด ช�วพม่�ที่ม�ทำ�ง�นธุรกิจ
ป่�ไม้กับบริษัทบอร์เนียวและ บริษัทบอมเบย์เบอร์ม่�
ได้สัมปท�นรับช่วงชักล�กไม้สักป่�ไม้ออบหลวง อำ�เภอ
แม่แจ่ม ป่�ไม้อำ�เภอป�ย ป่�ไม้ออนเหนือ อำ�เภอ
สันกำ�แพง ต่อม�หม่องส่วยปิ๊ดแต่งง�นกับน�งคำ�หอม 
ธิด�น�ยตุ้ย-แม่ปั ๋น ช�วบ้�นฮ่อมศรัทธ�วัดมห�วัน 
หม่องส่วยปิ๊ดจึงได้เป็นศรัทธ�วัดมห�วันด้วยและเป็น
ผู้บริจ�คทรัพย์สร้�งพระประธ�น วิห�รหลวง วิห�ร
พระเจ้�ตนหลวง (วิห�รป๊กเต๊ก: ป๊กเต๊กเป็นภ�ษ�พม่�
แปลว่�ตึกน้อยหรือตึกเล็ก) ตลอดจนบูรณะกำ�แพงวัด 
สร้�งซุ้มประดับและ รูปปั้นต�มแบบศิลปพม่� เมื่อ พ.ศ.
2410  สำ�หรับพระประธ�นในวิห�รเป็นศิลปะพม่�เช่น
กันสังเกตได้จ�กขอบจีวรเป็นริ้วซ่ึงปัจจุบันถูกแต่งสีจน
มองไม่ค่อยเห็นแล้ว

วัดมห�วันได้รับก�รบูรณะสืบต่อม�อีกหล�ยครั้ง 
เช่นใน พ.ศ.2526 สมัยน�ยชัยย� พูนศิริวงศ์เป็นผู้ว่�

วัดมหำวัน
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ร�ชก�รจังหวัดเชียงใหม่ (พ.ศ.2524-2530) ได้จัดผ้�ป่�
ส�มัคคีรวบรวมทุนบูรณะ  ใน พ.ศ.2544 มีก�รบูรณะ
วิห�รแล้วเสร็จใน พ.ศ.2545 และใน พ.ศ.2545 เริ่ม
บูรณะวิห�รป๊กเต๊ก กำ�แพงวัด ซุ้มประดับปูนปั้น (ดู 
เอกส�รประวัติวัดมห�วันอัดสำ�เน� พ.ศ. 2545) โดยวัด
ได้ร่วมในโครงก�ร “ถนนคนเดิน” ในง�น 10 มหัศจรรย์
ที่ถนนท่�แพ ช่วงต้นปี พ.ศ.2545 ทำ�ให้เป็นท่ีรู้จักของ
คนทั่วไปม�กขึ้น

1.5 วัดบุพพาราม

วัดบุพพ�ร�ม (วัดเม็งหรือ วัดอุปป�ใน) สร้�งสมัย
พระญ�แก้วกษัตริย์แห่งร�ชวงศ์มังร�ย (พ.ศ.2038-
2068) สร้�งบนพื้นที่คุ้มเดิมของพระเจ้�ติโลกร�ช (พ.ศ.
1984-2030) ผูเ้ป็นพระร�ชอยัก�และพญ�ยอดเชยีงร�ย 
(พ.ศ.2030-2038) ผู้เป็นพระร�ชบิด� เมื่อ จ.ศ.858  
(พ.ศ.2039) โปรดให้เรียกชื่อว่� วัดบุพพ�ร�ม แปลว่�
อ�ร�มตะวันออก

พ.ศ.2047 สมัยพระเมืองแก้ว โปรดให้หล ่อ
พระพุทธรูป 1 องค์ด้วยทองแดงล้วน นำ้�หนัก 1 โกฏิ 
สร้�งเสร็จใน พ.ศ.2052 ประดิษฐ�นในพระอุโบสถ 

(ปัจจุบันประดิษฐ�นในพระวิห�ร)และได้โปรดให้ฉลอง
พระไตรปิฎกฉบับลงทองขมุศิลปะแบบล้�นน� และ
โปรดให้สร้�งหอมณเฑียรธรรมด้วยไม้สัก โปรดให้
ประดิษฐ�นพระบรมธ�ตุที่พระเจดีย์และ นิมนต์พระ
มห�สังฆร�ชปุสสเทวะเป็นเจ้�อ�ว�ส

ภายในบริเวณวัดประกอบด้วย  
(1) พระอุโบสถ  ขน�ดเล็ก มีหินทร�ยแดงเป็นเขต

พัทธสีม� พื้นที่กว้�ง 5 เมตรย�ว 20 เมตร  ภ�ยในพระ
อุโบสถประดิษฐ�นพระพุทธรูปสิงห์หน่ึงศิลปะเชียงแสน
และพระพุทธรูปปูนปั้นก่อด้วยอิฐอีก 2 องค์

(2) วหิ�รหลงัใหญ่  ศลิปกรรมล้�นน� ประดบัด้วย
ล�ยปูนปั้นแบบพม่� เป็นที่ประดิษฐ�นพระพุทธมห�
ปฏิม�กร หล่อด้วยทองแดง เป็นพระประธ�น มพีระพทุธ
รูปสมัยเชียงแสนหล่อด้วยทองสำ�ริดขน�บซ้�ยขว� 2 รูป  
วิห�รหลังนี้สร้�งในสมัยพระเจ้�ก�วิโลรสสุริยวงศ์ โปรด
ให้รือ้หอเยน็ในคุ้มหลวงนำ�เส�ม�สร้�งเป็นเส�พระวหิ�ร  
ต่อม�ครูบ�หล�น (อินต๊ะ) อดีตเจ้�อ�ว�ส และพระร�ช
พุทธิญ�ณ (กุศล คนธวโร) (พ.ศ.2468-2559) อดีตเจ้�
อ�ว�ส บูรณะต่อม�

(3) วิห�รหลังเล็ก เป ็นวิห�รเครื่องไม ้ศิลปะ
ล้�นน� พญ�ธรรมลังก�เจ้�หลวงเชียงใหม่โปรดฯ ให้ 
สร้�งเมื่อ พ.ศ.2362 ประดิษฐ�นพระพุทธไชยล�ภ 
ประสิทธิโชค เป็นประธ�น กรมศิลป�กรขึ้นทะเบียน
เป็นโบร�ณสถ�น

(4) พระเจดีย์  ศิลปะล้�นน� เป็นที่ประดิษฐ�น
พระบรมธ�ตุ ต่อม�หลวงโยนก�รวิจิตร (หม่องตะก่� 
อุปโยคิน) บริจ�คทรัพย์บูรณะองค์เจดีย์ใน พ.ศ.2441 
เป็นรูปทรงดังเห็นปัจจุบันมีประเพณีสรงนำ้�พระบรม
ธ�ตุในวันเพ็ญเดือน 6 เหนือ (เดือน 4 ใต้) ประม�ณ
กุมภ�พันธ์ทุกปี

(5) บ่อนำ้�ทิพย์  เชื่อว่�เดิมเป็นบ่อนำ้�ในพระร�ช
อุทย�นของพระเจ้�ติโลกร�ช เป็นนำ้�ที่ใช้สรงพระบรม
ธ�ตุประจำ�ปี และเป็นหนึ่งในแหล่งนำ้�ที่ท�งร�ชก�ร
นำ�ไปใช้ในพระร�ชพิธีพุทธ�ภิเษกพระบ�ทสมเด็จ
พระเจ้�อยู่หัว รัชก�ลที่ 9 ทรงมีพระชนม�ยุครบ 5 รอบ
ในวันที่ 5 ธันว�คม 2530  (ดู ส�ร�นุกรมวัฒนธรรม
ไทย (ภ�คเหนือ)  กรุงเทพ:มูลนิธิส�ร�นุกรมวัฒนธรรม
ไทย ธน�ค�รไทยพ�ณิชย์ พ.ศ.2542 เล่ม 7 หน้� 3512-
3516)

วัดบุพพำรำม
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2. วัฒนธรรมของคนบ้านฮ่อม

จ�กก�รรวบรวมของครูประพันธ์ ศิริมณี (พ.ศ.
2495-ปัจจุบัน) “คนใน”ของชุมชนบ้�นฮ่อม ทำ�ให้
เห็นคว�มโดดเด่นท�งวัฒนธรรมของบ้�นฮ่อมหล�ย
ประก�รเช่น 

2.1 การนับถือผีปู่ย่า
ในเดือน 9 เหนือแรม 1 คำ่� ช�วบ้�นฮ่อมไหว้ผี

ปู่ย่�  ก�รนับถือผีบรรพบุรุษก็เหมือนคนล้�นน�ท่ัวไป
คือนับท�งฝ่�ยหญิง จ�กแม่สู่ลูกส�วคนโต หรือลูกส�ว
คนรองจ�กลูกช�ยคนโต ก�รไหว้ผีทำ�ให้เกิดก�รรวม
ญ�ตเิป็นก�รปลกูฝังจรยิธรรมด้�นคว�มประพฤติในก�ร
ครองตัวและคว�มกตัญญูต่อบรรพบุรุษ

2.2 การนับถือเสื้อวัด
เช่ือกันว่�เส้ือวัดคืออดีตเจ้�อ�ว�สผู้มรณภ�พไป

แล้ว แต่ยังมีกรรมที่ต้องทำ�หน้�ท่ีรักษ�วัดให้คว�ม
คุ้มครองวัดต่อไป ในแต่ละวัดจึงมีหอเสื้อวัด  ทุกปีใน
วันพญ�วันช�วบ้�นฮ่อมจะนำ�ดอกไม้ธูปเทียน นำ้�ขมิ้น
ส้มป่อยทำ�พิธีบูช�ดำ�หัวและขอขม� 

2.3 การนับถือผีหอผีเรือนเจ้าท่ี
ในวนัสำ�คญัท�งวฒันธรรมเช่นวนัปีใหม่เมอืง วนัเข้�

พรรษ� ช�วบ้�นฮ่อมประดิษฐ์ในตองทำ� “ควัก” หรือ
กระทงใส่อ�ห�รค�วหว�น ดอกไม้ ว�งไว้ท่ีหัวบันไดหรือ
เชิงบันไดบ้�น ประตูเรือน ประตูบ้�น ครัวไฟ บ่อนำ้� เพ่ือ
แสดงคว�มขอบคุณต่อผีเจ้�หอผีเรือนท่ีช่วยดูแลรักษ�
บ้�นเรือนและคนในบ้�นอยู่อย่�งมีคว�มสุข

2.4 การนับถือต้นสะหลีหรือต้นโพธิ์
ในทุกวัดมีต้นสะหลี หรือต้นโพธ์ิ ในวันขึ้นปีใหม่

เมือง ช�วบ้�นฮ่อมจะประดิษฐ์ไม้คำ้�สะหลีหรือไม้คำ้�
โพธิ์ โดยเลือกไม้ที่มีง่�มเพื่อใช้คำ้�ยันกิ่งต้นโพธิ์ ไม้ง่�ม
ท�หรือชโลมด้วยขมิ้น ตรงง่�มไม้ผูกสวยหรือกรวย
ดอกไม้ ธูป เทียน เรียกว่�ท�นไม้คำ้� เพื่อเป็นก�รยืด
หรือต่ออ�ยุของผู้ทำ�

2.5 การสูตรถอน
ก�รสูดถอนเป็นพิธีกรรมเพื่อคว�มสบ�ยใจของ

ผู ้กระทำ�เพื่อให้เกิดคว�มสุขใจ ขับไล่คว�มชั่วร้�ย 
วิญญ�ณร้�ยไม่ให้เข้�ม�รบกวน ดังนั้นจึงมีก�รทำ�ใน
หล�ยโอก�ส เช่น สูตรถอนเคลื่อนย้�ยศพ สูตรถอนก�ร
รื้อบ้�น ก�รขึ้นบ้�นใหม่ฯลฯ

2.6 การขึ้นท้าวทั้งสี่
เป็นพิธีเซ่นไหว้บอกแก่เทวด�ทั้งสี่ทิศ พระอินทร์ 

และน�งธรณี เพื่อให้ม�ปกป้องรักษ�จึงกระทำ�ในง�น
มงคลเช่นง�นขึ้นบ้�นใหม่ วันขึ้นปีใหม่เมือง ง�นปอย
หลวง ง�นสืบช�ต�ต่ออ�ยุ  

2.7 การกวนข้าวยะกู๊หรือข้าวมธุปายาส
ทำ�ในเดือนยี่ (เหนือ) ขึ้น 15 คำ่�หรือวันยี่เป็ง ตอน

เช้�เวล� 5.00 น. ทำ�พิธีถว�ยข้�วยะกู๊พร้อมผลไม้ บ�ง
ครั้งเรียกใส่ข้�วพระเจ้�หลวง ในคืนวันขึ้น 14 คำ่�ช�ว
บ้�นจะนำ�ข้�วส�ร (ข้�วหนึ้ง) ถั่ว ง� มะพร้�ว นม 
นำ้�ต�ลแดง ผลไม้ต่�งๆ ม� “ฮอม” ที่วัด เวล�เท่ียงคืน
คณะศรัทธ�วัดจะช่วยกันกวนข้�วยะกู๊หรือข้�วมธุปย�ส
ที่“ข่วง”หน้�วิห�รหลวง ปัจจุบันศรัทธ�วัดมห�วันยังคง
ปฏิบัติกันสืบม�

2.8 การดำาหัวเจ้าอาวาส
ช�วบ้�นฮ่อมจะมีพิธีดำ�หัวเจ้�อ�ว�สวัดในวันพญ�

วัน เดือน 7 (เหนือ)

3. อาหารด้ังเดิมของชาวเชียงแสน

ช�วบ้�นฮ่อม เชียงใหม่ต่�งมีอ�ห�รช�วเชียงแสน
สืบต่อกันม�คือแกงฮังเลเชียงแสน ซ่ึงมักทำ�กันในวัน
เทศก�ลสำ�คัญเช่นต�นขันเข้� ในวันปีใหม่เมือง วันเข้�
พรรษ� วันขึ้นบ้�นใหม่ ฯลฯ ปัจจุบันตระกูลที่ยังทำ�แกง
ฮังเลเชียงแสนได้แก่ ตระกูลพนมเป็ญ สรรพศรี วรปรีช� 
ไชยคุณ� วงศ์เชษฐ� ไชยชนะ ลิลิต ณ เชียงใหม่ และ
ศิริมณี

4. ช่างฝีมือ

จ�กก�รสัมภ�ษณ์คนในชุมชน พบว่�ช�วบ้�นฮ่อม
ส่วนหนึ่งเป็นช่�งฝีมือเช่นเป็นช่�งฝีมือเขียนล�ย ฮ�
ยล�ยบนเครื่องเขิน ช่�งทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ ช่�งทำ�ตุง 
ช่�งทำ�เต�ล้อ ช่�งฅำ�หรือช่�งตีทองคำ� 

4.1 การเขียนลายและฮายลาย 
จ�กก�รสัมภ�ษณ์คนในชุมชน เช ่นครูอัมพร 

พนมเปญ (ต่อม�ถึงแก่กรรม) ได้เล่�ให้ฟังว่� แม่คำ�ใส
คุณย�ยของครูอัมพรเป็นช�วบ้�นฮ่อม ในช่วงก่อนสมัย
สงคร�มโลกครั้งที่ 2 แม่คำ�ใสมีอ�ชีพรับจ้�งเขียนล�ย
และฮ�ยล�ยบนเครื่องเขิน (ฮ�ยล�ยหม�ยถึง ก�รขีด
เขียนล�ยบนเครื่องเขินให้เป็นเส้นๆ หรือซี่) โดยช�ว
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บ้�นวัดนันท�ร�มส่งโครงเครื่องจักส�นม�ให้ช�วบ้�น
ฮ่อมเขียนล�ยและฮ�ยล�ย ลวดล�ยที่นิยมเขียนกันสมัย
นั้นคือก�รเขียนล�ยเป็นดอกๆมีล�ยเชียงใหม่ ล�ยกนก 
ช�วบ้�นฮ่อมที่รับเขียนล�ยและฮ�ยล�ย เท่�ที่ครูอัมพร 
จำ�ได้ม ีทีบ้่�นคณุย�ยแปง กติมิณี บ้�นคณุย�ยคำ� ส�มคัคี 
บ้�นคณุย�ยมอยวรรณเลศิ บ้�นแม่เฒ่�ตุน่  มโนวงศ์ ก�ร
รับจ้�งเขียนล�ยและฮ�ยล�ยน้ี เลิกไปตั้งแต่ประม�ณ
ปีพ.ศ.2480 (คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร พนมเปญ.และ
อ�จ�รย์จินด� สรรพศรี วันอ�ทิตย์ที่ 17 มีน�คม 2545)

หลงัเลกิรับจ้�งเขยีนล�ยบนเครือ่งเขนิ แม่คำ�ใส คณุ
ย�ยคำ� ส�มัคคีและคุณย�ยนวล คุณย�ยตู้ (น้องส�วคุณ
ย�ยคำ�) ก็ม�ทำ�ง�นรับจ้�งเย็บผ้�ส่งให้คุ้มพระร�ชช�ย�
เจ้�ด�ร�รัศมี 

4.2 ทำาดอกไม้ประดิษฐ์ 
ช�วบ้�นฮ ่อมมีชื่อเสียงในด้�นก�รทำ�ดอกไม ้

ประดิษฐ์และทำ�ดอกไม้กระด�ษ ช�วบ้�นฮ่อมได้มี
พัฒน�ก�รในก�รทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์อย่�งต่อเน่ือง 
เริ่มจ�กก�รทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์จ�กต้�งซ่ึงนิยมเรียก
ว่� “ดอกต้�ง” ทำ� “ตองกะลิก” และ “ตองยุ” ก่อน  
ต่อม�จึงทำ�ดอกไม้จ�กกระด�ษย่น  และง�นจัดดอกไม้
สดที่ยังพบเห็นได้ในปัจจุบัน

คุณย�ยวันดี ไทยชนะและคุณป้�สมบุญไทยชนะ 
ซึ่งมีบ้�นอยู่ติดวัดมห�วัน เล่�ให้ฟังว่� ในสมัยก่อนน้ัน 
ช�วบ้�นในชมุชนบ้�นฮ่อมจะมอี�ชีพทำ�ดอกไม้ประดษิฐ์
จ�ก“ต้�ง” ซึ่งเป็นไม้เนื้ออ่อน ลำ�ต้นคล้�ยๆไม้โสน มี
ลักษณะเป็นลำ�ๆ โดยช�วบ้�นฮ่อมจะรับซ้ือต้�งม�จ�ก
คนอำ�เภอรอบนอกท่ีเอ�ม�ส่งให้ซ่ึงจะซ้ือเป็นลำ�มัด มัด
ละ 1 สต�งค์ เมื่อได้ต้�งม�ก็จะเอ�ผ้�ข�วบ�ง พรมนำ้�
แล้วห่อไว้ เวล�ทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์ก็จะเอ�ต้�งม�รีดให้
แบน จ�กนั้นก็ใช้มีดโกนตัดซอยทำ�เป็นกลีบดอก แล้วใช้
ลวดมดัเป็นช่อดอกทีน่ยิมทำ�กนักค็อืดอกเอือ้ง (กล้วยไม้) 
ดอกกุหล�บ มะลิ โดยดอกต้�งเหล่�น้ีจะถูกย้อมเป็นสี
เหลืองสีแดง สีชมพู หลังจ�กนั้นจึงนำ�ไปข�ยส่งให้แม่ค้�
ที่  “ก�ดหลวง” หรือตล�ดวโรรส ซ่ึงเป็นข�ประจำ� 

ลูกค้�ซื้อดอกต้�งไปใช้ในง�นพิธีต่�งๆ เช่น ง�น
ปอยหลวง ง�นสล�กภัต ในก�รแห่ครัวท�น ใช้ประดิษฐ์
ในง�นศพ บูช�พระ รวมถึงบรรด�ช่�งฟ้อนในสมัยก่อน
ก็จะใช้ดอกไม้ประดิษฐ์จ�กต้�งตกแต่งประดับมวยผม 
หรือเวล�ท�งร�ชก�รและโรงเรียนต่�งๆ มีง�นก็จะม�สั่ง

ทำ�ที่บ้�นฮ่อม ที่คนร่วมสมัยจำ�ได้ก็มีโรงเรียนวัฒโนทัยฯ 
เคยม�สั่งทำ� นอกจ�กนั้นท�งเทศบ�ลนครเชียงใหม่ก็สั่ง
ทำ�ในง�นต้อนรับประธ�น�ธิบดีซูก�ร์โน แห่งประเทศ
อินโดนีเซียซึ่งเป็นร�ชอ�คันตุกะม�เชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.
2504 (รูปประกอบจ�กเจ้�พ่อหลวง)

ต่อม�ไม้ต้�งห�ย�กขึ้นเนื่องจ�กป่�ไม้ถูกทำ�ล�ย
ทำ�ให้ต้นต้�งลดเหลือน้อยลง ช�วบ้�นฮ่อมจึงเลิกทำ�
ดอกไม้ประดิษฐ์จ�ก “ต้�ง” หลังจ�กนั้นคนในบ้�นฮ่อม
จึงเริ่มทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์จ�กกระด�ษแทน มีท้ังดอกไม้
ทำ�จ�กกระด�ษย่น และดอก “ตองกะลิก” (ดอกไม้ที่
ทำ�จ�กกระด�ษมีลักษณะคล้�ยกระด�ษที่อยู ่ด้�นใน
ของซองบุหรี่ มีลักษณะเป็นเลื่อม คล้�ยกระด�ษเงิน
กระด�ษทอง )

ในก�รทำ�ดอกไม้กระด�ษของช�วบ้�นฮ่อมนั้น 
อ�จ�รย์ถิ่น รัติกนก (พ.ศ.2451-2538) ได้เคยให้
สัมภ�ษณ์ถึงเรื่องนี้ไว้ว่� พวกบ้�นฮ่อมส่วนใหญ่เป็น
พวกช่�ง ถนัดในก�รทำ�ดอกไม้ ตัดตุง ในสมัยก่อนเวล�
มีง�นพระเมรุของเจ้�หลวง ง�นบุญต่�งๆ ที่ต้องใช้
ดอกไม้ ก็จะเกณฑ์คนบ้�นฮ่อมไปทำ� เป็นวิช�ท่ีติดตัว
ม�จ�กเชียงแสน 

คุณย�ยของอ�จ�รย์ถิ่น (พ.ศ.2451-2538) ก็ทำ�
ดอกไม้กระด�ษข�ย ในสมัยก่อนกระด�ษจะมีหล�ยสี 
เรยีกว่�กระด�ษพอ็บแพ้บ ช�วบ้�นจะเอ�กระด�ษม�ตดั
เป็นกลีบดอก ที่นิยมทำ�ก็คือดอกกุหล�บ เกสรดอกท่ีอยู่
ด้�นใน จะใช้เมล็ดข้�วส�รบดให้เป็นผง แล้วใส่สีเหลือง
ลงไปเป็นเกสรดอกไม้ จ�กน้ันเอ�ข้�วนึ่งตำ�แล้วใส่นำ้�ให้
เหนยีว ใช้แทนก�ว ต่อจ�กนัน้ก็ใส่กลบีดอกผูกมดัเป็นช่อ 
ในสมัยที่อ�จ�รย์ถิ่น (พ.ศ.2451-2538) ยังเป็นเด็กอยู่ 
ยังเคยช่วยคุณย�ยนำ�ดอกไม้กระด�ษเตรียมไปตั้งข�ยที่
ก�ดหลวงในร�ค�ช่อละ 50 สต�งค์  บ�งทีเอ�ช่อดอก
ปักท่ีก�บกล้วยถือไป ไม่ทันถึงตล�ดเดี๋ยวก็มีคนม�ซ้ือ
แล้ว (เทปคำ�สัมภ�ษณ์ อ�จ�รย์ถิ่น รัติกนก โดยสรัสวดี 
อ๋องสกุล เมื่อวันท่ี 19 สิงห�คม 2535)  โดยเอ�ไปใช้ใน
ง�นโอก�สต่�งๆ เช่น  ง�นปอยถว�ยพระ  ประดับโลง
ศพ(ล้�นน�เรียกว่� แมวควบหล้อง)  

สำ�หรับบ้�นท่ีมีชื่อเสียงในก�รทำ�ดอกไม้กระด�ษที่
บ้�นฮ่อม คือบ้�นแม่หนึ้งชวช�ติ (พ.ศ.2425-2498) ตั้ง
บ้�นอยู่ถนนท่�แพ มีฝีมือในก�รเย็บปักและทำ�ดอกไม้
กระด�ษ แม่หนึ้ง (พ.ศ.2425-2498) ได้ฝึกหัดทำ�จน
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มีคว�มชำ�น�ญและประดิษฐ์ได้อย่�งสวยง�ม โดยทำ�
ถว�ยเป็นพุทธบูช�และทำ�ข�ยอยู่เสมอ แม่หนึ้ง (พ.ศ.
2425-2498) ได้ตัง้ร้�นข�ยดอกไม้กระด�ษและพวงหรดี
จำ�หน่�ยที่หน้�บ้�นตร�บจนเสียชีวิต (ดู หนึ้งอนุสรณ์. ท่ี
ระลึกในง�นบรรจุศพแม่หนึ้งชวช�ติ ณ สุส�นข่วงสิงห์
เชียงใหม่ วันท่ี 25 มีน�คม 2498) 

นอกจ�กบ้�นแม่หน้ึงชวช�ติ (พ.ศ.2425-2498) 
แล้ว ยังมีแถววัดมห�วัน เช่นบ้�นแม่คำ�ออน สุวรรณ
ปัญญ�  บ้�นป้�คำ�สวน บ้�นป้�บัวจันทร์ ไทยชนะ บ้�น
ป้�บัวจันทร์ สุวรรณปัญญ� กล่�วได้ว่�ตลอดซอยข้�ง
วัดมห�วันไปต�มแนวถนนท่�แพซอย 4 ในสมัยก่อน
มีอ�ชีพทำ�ดอกไม้ประดิษฐ์  (คำ�บอกเล่�ของประพันธ์ 
ศิริมณี 2545) 

ต่อม�เมื่อมีดอกไม้พล�สติกและดอกไม้สดเข้�ม� 
ง�นฝีมือในก�รทำ�ดอกไม้กระด�ษก็เริ่มสูญห�ยไปจ�ก
ชุมชนบ้�นฮ่อม เช่น คุณย�ยวันดี ไทยชนะ หลังจ�ก
เลิกทำ�ดอกไม้กระด�ษ ก็ไปทำ�หมอนข�ย เรียกกันว่� 
“หมอนหก” ในสมัยก่อนใช้มือทำ� ต่อม�ใช้จักรทำ� ก�ร
ทำ�หมอนหกก็จะทำ�ต�มท่ีแม่ค้�สั่ง (คำ�บอกเล่�ของคุณ
ย�ยวันดี  ไทยชนะ 2545)

ปัจจบุนั ก�รทำ�ดอกไม้ประดษิฐ์ในลกัษณะทีท่ำ�เป็น
ช่อดอกจ�กต้�ง ตองกะลิก ตลอดจนดอกไม้กระด�ษได้
สูญห�ยไปจ�กชุมชนบ้�นฮ่อมแล้ว เพร�ะมีดอกไม้สด
และดอกไม้พล�สติกเข้�ม�แทนท่ีทำ�ให้ดอกไม้ประดิษฐ์
ไม่ได้รับคว�มนิยม ส่งผลให้ช�วบ้�นฮ่อมต้องเลิกผลิต
ดอกไม้ประดิษฐ์ ช�วบ้�นฮ่อมรุ่นใหม่แทบห�คนรู้จัก
ดอกต้�งและดอกตองกะลิก ได้ย�กแล้ว  สำ�หรับดอกไม้
กระด�ษที่ทำ�เป็นต้นดอกก็ไม่มีแล้ว ที่อ�จยังพอพบเห็น
อยู่บ้�งก็คือก�รทำ�ดอกไม้กระด�ษประดับตุง ใช้ในง�น
บุญต�มเทศก�ลต่�งๆ 

4.3 การทำาทุง (ล้�นน�อ่�นว่� ตุง)
ช�วบ้�นฮ่อมมีฝีมือในก�รตุง (ธง) ด้วย โดยจะนำ�

เอ�กระด�ษสีต่�งๆ หรือกระด�ษทองที่ท�งเหนือเรียก
ว่� “กระด�ษทองยุบ” ม�ตัดเป็นรูปลวดล�ยต่�งๆใช้
ในพิธีศพ ตกแต่งโลงศพ (หล้อง) หรือเม่ือท�งวัดมีง�น
บุญฉลองต่�งๆ ต้องก�รทำ�ตุงเป็นผ้�ส�มเหลี่ยม ก็จะ
ทำ�เป็นรูปดอกไม้กระด�ษประดับติดตุงด้วย (คำ�บอก
เล่�ของอ�จ�รย์ถิ่น รัติกนก วันท่ี 19 สิงห�คม 2535)

กล่�วได้ว่�คว�มส�ม�รถในก�รทำ�ตุงของช�วบ้�น

ฮ่อมนั้น ดูเหมือนจะเป็นเรื่องปกติธรรมด�ที่พบเห็นได้
ทั่วไปในสังคมบ้�นฮ่อม ดังสะท้อนในคำ�บอกเล่�ของ
คุณย�ยวันดี ไทยชนะที่เล่�ว่� ในง�นปีใหม่เมือง ถ้�
คุณย�ยต้องก�รใช้เงินก็จะไป “แปงช่อแปงตุง” ข�ย 
บ�งคนก็ “แปงสะตวง” ข�ยคนที่ต้องก�รส่งเคร�ะห์
ส่งขึด(คำ�บอกเล่�ของคุณย�ยวันดี ไทยชนะ 2545) ตุง
ทีท่ำ�เสรจ็แล้ว ในสมยัก่อนคนเฒ่�คนแก่จะห�บไปข�ยที่ 
“ก�ดหลวง” หรือตล�ดวโรรส (คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร 
พนมเปญ 2545)

4.4 การทำาเตาล้อหรือเหล็กหุ้มล้อเกวียน
จ�กคำ�บอกเล่�ของช�วบ้�นในชุมชน พบว่�บ้�น

ฮ่อมในอดีตมีชื่อเสียงในด้�นก�รทำ�เต�ล้อ หรือก�ร
ทำ�เหล็กหุ ้มล้อเกวียนด้�นนอก ซ่ึงก�รหุ้มเหล็กน้ัน
ช่วยทำ�ให้วัวล้อหรือล้อเกวียนมีคว�มแข็งแรงทนท�น
ส�ม�รถรับนำ้�หนักในก�รบรรทุกข้�วเปลือกและสินค้�
อื่นๆได้เป็นอย่�งดี  เมื่อเวล�ล้อเกวียนล�กผ่�นมักได้
ยินเสียงล้อเกวียนบดถนนดังประส�นกับเสียงกระดึงที่
คล้องคอวัว ในชุมชนบ้�นฮ่อมบ้�นที่มีชื่อเสียงในก�ร
ทำ�เหล็กหุ้มล้อเกวียนได้แก่บ้�นลุงนวล แสนศรี บ้�นลุง
เป-ป้�ยวง และที่บ้�นลุงหน�นตัน ซ่ึงอยู่ด้�นทิศตะวัน
ตกของวดัพนัตองและ บ้�นหน�นอ้�ยทีอ่ยูด้่�นทศิตะวนั
ตกวดัลอยเคร�ะห์ ดงับนัทึกคว�มทรงจำ�ทีเ่ขียนเป็นร้อย
กรองตอนหนึ่งว่�

ถัดวันตก เคียงข้ำง ร้ำนตัดผม 
(คือนวลเกศ�ของลุงนวล)
คนนิยม มีเตำล้อ เกวียนวัวสี
พ่อหนำนอ้ำย เจ้ำของ เตำล้อมี
ฝีมือดี ซ่อมแซม เกวียนล้อวัว (ดูบันทึกคว�มจำ�

ในอดีตของศิษย์เก่�วัดลอยเคร�ะห์ พ.ศ.2486-2499) 
ต่อม�ใน พ.ศ.2496 เทศบ�ลนครเชียงใหม่มี

ประก�ศห้�มล้อเกวียนเข้�ม�ในเขตเทศบ�ลโดยอ้�ง
ว่�วัวถ่�ยมูลทำ�ให้ถนนสกปรกและเป็นส�เหตุให้รถอื่น
ติดขัด โดยมีประก�ศของเจ้�พนักง�นก�รจร�จรของ
จังหวัดเชียงใหม่ออกม�ในปีพ.ศ.2496 ห้�มวัวเทียม
เกวียนเข้�ต้ังแต่แยกสะพ�นนวรัฐไปต�มถนนท่�แพ 
ถนนช้�งม่อย ถนนวิชย�นนท์ มีประก�ศห้�มตั้งแต่วันที่ 
15 มกร�คม 2496 (ดู พ.ต.ท.อนุ  เนินห�ด. “ก�รขนส่ง
สมยัก่อน” ใน สะป๊ะเรือ่งตะว�.เชยีงใหม่ : โรงพมิพ์ครอง
ช่�ง 2543 หน้�.36)
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นับแต่นั้นม�กิจก�รทำ�เต�ล้อหรือเหล็กหุ ้มล้อ
เกวียนในชุมชนบ้�นฮ่อมก็ซบเซ�ลง แม้ต่อม�ท�ง
เจ้�ของล้อเกวียนจะทำ�ก�รประท้วงและท�งร�ชก�รได้
อะลุ้มอล่วยให้ จนถึงประม�ณ พ.ศ.2512 แต่ในท่ีสุด
เมื่อก�รบรรทุกของด้วยล้อเกวียนเข้�สู่เวียงเชียงใหม่ยุติ  
ธุรกิจก�รทำ�เต�ล้อหรือก�รทำ�เหล็กหุ้มล้อเกวียนของ
ชุมชนบ้�นฮ่อมก็ต้องเลิกกิจก�รโดยเลิกไปเมื่อประม�ณ
ปี พ.ศ.2513-2514 (คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร พนมเปญ
และ อ�จ�รย์จินด� สรรพศรี 2545)

4.5.ช่างฅำา
จ�กคำ�บอกเล่�ของคุณย�ยวันดี ไทยชนะ ช�วบ้�น

ฮ่อมซ่ึงมีบ้�นอยู่ติดวัดมห�วัน เล่�ให้ฟังว่�คุณพ่อของ
คุณย�ย ชื่อส่�งโม๊ะ สุวรรณปัญญ� เป็นไทใหญ่ ส่วน
คุณแม่เป็นคนบ้�นฮ่อม ส่�งโม๊ะเลี้ยงลูกเมียด้วยก�ร
เป็น “ช่�งฅำ�”คือเป็นช่�งตีทองฅำ� ทำ�แหวน ทำ�กำ�ไล 
โดยไปรับซื้อทองคำ�ม�จ�กร้�นข�ยทองคำ�ในเมือง
เชยีงใหม่แล้วเอ�ม�ทำ�แหวนทำ�กำ�ไลข�ย แต่ภ�ยหลงัได้
เลิกกิจก�รไป เนื่องจ�กร้�นทองคำ�ในตัวเมืองเชียงใหม่
มีก�รทำ�ทองรูปพรรณเป็นสินค้�สำ�เร็จรูปข�ย ทำ�ให้
คนนิยมไปซื้อที่ร้�นทองคำ�ม�กกว่� เน่ืองจ�กมีคว�ม
สะดวกรวดเร็วกว่�และมีลวดล�ยสีสันหล�กหล�ยทัน
สมัย ขณะที่ง�น“ช่�งฅำ�”ของส่�งโม๊ะ กว่�จะทำ�สำ�เร็จ
แต่ละชิ้นต้องใช้เวล�เป็นเดือนๆ หลังจ�กส่�งโม๊ะเลิก
กิจก�ร ลูกของส่�งโม๊ะช่ือน�ยน้อยทองพี่ช�ยของคุณ
ย�ยวันดี ไทยชนะได้สืบทอดอ�ชีพช่�งทองระยะหนึ่ง
แล้วเลิกกิจก�ร (คำ�บอกเล่�ของคุณย�ยวันดี ไทยชนะ 
อ�ยุ 76 ปีวันที่ 24 มีน�คม พ.ศ.2545)  (ต่อม�บ้�นของ
ส่�งโม๊ะ สุวรรณปัญญ�ข้�งวดัมห�วนัทรดุโทรม ถกูรือ้ใน
ธันว�คม พ.ศ.2545)

5. การค้าขายทั่วไปและค้า “คัวเพ็ชรคัวฅำา”

คนบ้�นฮ่อมในอดีตบ�งส่วนประกอบอ�ชีพค้�ข�ย
ด้วยโดยข�ยของจิป�ถะ เช่นผ้�เหลือง ฟืน สบู่ นำ้�มัน
หมู นำ้�มันก๊�ด โดยข�ยที่บริเวณหน้�หลองข้�ว หน้�
บ้�นหลังเก่� ซึ่งป้�คำ�ใส ก็ประกอบอ�ชีพค้�ข�ยใน
ลักษณะซื้อม�แลกไป เช่น ซ้ือจักรเก่�ม�ซ่อมแล้วนำ�ไป
ข�ยต่ออีกทีหนึ่ง 

นอกจ�กนั้น ยังมีก�รค้� “คัวเพชรคัวฅำ�” คือ
เครื่องเพชรเครื่องทองคำ�โดยรับซ้ือม�จ�กคนอ่ืนแล้ว

นำ�ไปข�ยต่อ (คำ�บอกเล่�ของครูอัมพร พนมเปญ 17 
มีน�คม 2545) ซึ่งในเรื่องของก�รค้�เครื่องเพชรเครื่อง
ทองคำ�นี้ พบว่�ในชุมชนบ้�นฮ่อม มีหล�ยครอบครัวที่
ประกอบอ�ชีพนี้เช่น แม่อุส� สรรพศรี ม�รด�ของ ศ.ดร.
สง่� สรรพศรี ได้ชื่อว่�เป็นแม่ค้�ข�ยของเก่ง และมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รดูเพชรพลอยจนค้�เพชรนิลจินด� เมื่อ
น�ยมุ่ง สรรพศรีส�มีเสียชีวิตก็ต้องออกค้�ข�ยเดินท�ง
ไปต�มต่�งจังหวัด (ประวัติแม่.หนังสืออนุสรณ์ในง�น
พระร�ชท�นเพลิงศพน�งอุส� สรรพศร ีณ เมรวุดัป่�แพ่ง 
เชียงใหม่ วันเส�ร์ที่ 30 กรกฎ�คม 2526)

6.พ้ืนท่ีสาธารณะ

   6.1 หนองนำ้า
ในบริเวณบ้�นฮ่อมมีแหล่งนำ้�ธรรมช�ติที่เป็นหนอง

นำ้�หล�ยแห่งและมีชื่อเช่นหนองพญ�คำ� หนองท้�วคำ�
ปัน หนองบ้�นช่�งฆ้อง ฯลฯ ครั้นสมัยมีนำ้�ใช้สะดวก
ขึ้นเช่นมีประป�ใช้หนองนำ้�เหล่�นี้จึงถูกละเลยจนตื้น
เขิน รกร้�ง บ�งหนองเช่นหนองพญ�คำ�ถูกช�วบ้�นต่�ง
ถิ่นเข้�เช่�ตั้งบ้�นเรือน แต่บ�งหนองก็ยังมีร่องรอยอยู่
ในสภ�พดีเช่นหนองท้�วคำ�ปัน ซึ่งปัจจุบันถือเป็นท่ีดิน
ร�ชพัสดุห�กมีหน่วยง�นที่เกี่ยวข้องเช่นเทศบ�ลนคร
เชียงใหม่เข้�บูรณะก็จะเพิ่มคว�มมีเสน่ห์ของบ้�นฮ่อม 

   6.2 บ่อนำ้าหน้าวัดพันตอง
พื้นที่ระหว่�งวัดพันตองกับวัดลอยเคร�ะห์มีบ่อนำ้�

ที่คนในชุมชนบ้�นฮ่อมที่มีอ�ยุ 50 ปีข้ึนไปเคยใช้นำ้�บ่อ 
ต่อม�มีก�รสร้�งป้อมตำ�รวจ และปิดป�กบ่อใช้คันโยก
สูบนำ้�ขึ้นม� และถูกละเลยไปต�มลำ�ดับ 

นอกจ�กนี้บ้�นฮ่อมยังมีสมบัติของชุมชนอื่นๆเช่น 
ดนตรีพื้นเมือง ที่คนหนุ่มในชุมชนไม่น้อยยังมีคว�ม
ส�ม�รถในก�รแสดง ดนตรีพ้ืนเมือง

ร่อยรอยวัฒนธรรมเชียงแสนหล�ยอย่�งจึงยังคง
ดำ�รงอยูท่ีบ้่�นฮ่อม ชมุชนคนเชยีงแสนท่ีถกู “เทครวั”ม�
ที่เชียงใหม่ ต้ังแต่ พ.ศ.2347 

เชิงอรรถท้ายบท
สนใจอ่�นร�ยละเอียดเพิ่มเติมใน สมโชติ อ๋องสกุล 

ชุมชนรอบวัดในเวียงเชียงใหม่:ประวัติศ�สตร์ชุมชน  
เอกส�รวิช�ก�รล ้�นน�ศึกษ� ลำ�ดับที่  17 คณะ
มนุษยศ�สตร์ มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2561)
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1. ที่มาของเกวียนลำาปาง
เกวียน เป็นพ�หนะที่นิยมใช้กันอย่�งแพร่หล�ย 

สำ�หรับก�รขนส่งสินค้�และก�รคมน�คมในอดีตในภ�ค
เหนือ เกวียนจะเรียกว่� “ล้อ” เกวียนที่พบในภ�คเหนือ
มีคว�มหล�กหล�ย ส�ม�รถจัดหมวดหมู่ต�มรูปแบบ
ของเกวียนได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่คือ กลุ่มลำ�พูน-เชียงใหม่ 
กลุ่มแพร่-น่�น และกลุ่มลำ�ป�ง-พะเย�-เชียงร�ย โดย
แต่ละกลุม่จะมรี�ยละเอยีดลกัษณะทีแ่ตกต่�งกนัออกไป 
สำ�หรับเกวียนกลุ่มที่จะกล่�วถึงน้ีเป็นเกวียนกลุ่มท่ีส�ม 
ซึ่งมีต้นกำ�เนิดจ�กเมืองลำ�ป�ง ก่อนที่จะแพร่กระจ�ย
ไปสู่พ้ืนที่พะเย�และเชียงร�ยในภ�ยหลัง

ปฐมเหตุที่ม�ของเกวียนสกุลช่�งลำ�ป�งเริ่มต้นจ�ก

ก�รเข้�ม�สัมปท�นป่�ไม้ในเขตหัวเมืองล้�นน�ของ
กลุ่มช�วพม่�ในน�มตัวแทนของรัฐบ�ลอังกฤษร�วช่วง
ต้นพุทธศตวรรษท่ี 25 ส่งผลให้เกิดชุมชนช�วพม่�ที่มี
คว�มหล�กหล�ยท�งช�ติพันธุ์เข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นอ�ศัย
อยู่ในหัวเมืองต่�งๆของล้�นน� โดยเฉพ�ะเมืองลำ�ป�ง 
มีก�รตั้งถิ่นฐ�นของช�วพม่�เป็นชุมชนขน�ดใหญ่โดย
ปร�กฏหลกัฐ�นเชงิประจกัษ์เป็นวดัว�อ�ร�มศลิปะแบบ
พม่�จำ�นวนม�ก ประวตัศิ�สตร์ก�รก่อตัง้วดัและรปูแบบ
ง�นศิลปกรรมของวัดพม�่ในเมืองลำ�ป�งสะท้อนให้เห็น
ปรมิ�ณกลุ่มคนพม่�ทีเ่ข้�ม�อ�ศัยอยูใ่นเมอืงลำ�ป�ง รวม
ถึงคว�มมั่งค่ังท�งเศรษฐกิจท่ีส�ม�รถสร้�งวัดว�อ�ร�ม
ขน�ดใหญ่โตและงดง�มวิจิตรช�วพม่�ในลำ�ป�งไม่ได้มี

เรื่อง: ธวัชชัย  ทำ�ทอง 1

1  อ�จ�รย์ประจำ� ส�ข�วิช�ก�รท่องเที่ยว คณะวิทย�ก�รจัดก�ร  มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏลำ�ป�ง
2  กลุ่มพ่อค้�ดังกล่�วมีบทบ�ทสำ�คัญในก�รอุปถัมภ์สร้�งวัดและส�ธ�รณะประโยชน์ไว้จำ�นวนม�ก เช่น ส่�งนันต�แกง ผู้อุปถัมภ์สร้�ง

วัดม่อนปู่ยักษ์ ส่�งอริยะผู้อุปถัมภ์ก�รบูรณะวิห�รและเจดีย์วัดสุช�ด� จ�กก�รอุปถัมภ์สร้�งวัดว�อ�ร�มต่�งๆจะได้รับก�รยกย่อง
ขน�นน�มนำ�หน้�ชื่อว่� จองตะก่�  เช่นจองตะก่�นันต�แกง จองตะก่�อริยะ เป็นต้น

3  ย�สมุนไพรที่ผลิตโดยช�วพม่�ที่ได้รับคว�มนิยมกันอย่�งแพร่หล�ยคือ ย�ผงแดง ย�ลม ย�หอม จนกล�ยเป็นย�ส�มัญประจำ�บ้�น
ของคนเมืองในสมัยนั้น นอกจ�กนี้ยังผลิตเครื่องแกงฮังเลจำ�หน่�ยควบคู่กันไปด้วย  หมอย�ช�วพม่�ที่มีชื่อเสียงในเมืองลำ�ป�งในได้แก่ 
หม่องทุนเส่ง ซึ่งในปั้นปล�ยชีวิตท่�นได้รับใบประกอบโรคศิลป์จ�กแพทยสภ�นอกจ�กนี้ยังมีหม่องเจ่ผู้เป็นหมอสมุนไพรอีกท่�นหนึ่ง
ซึ่งปัจจุบันท�ย�ทของท่�นยังคงสืบทอดวิช�ชีพก�รทำ�ย�สมุนไพรและผงแกงฮังเลจำ�หน่�ยม�จนถึงปัจจุบัน

4 เป็นกลุ่มช่�งทำ�วัดช�วพม่�รุ่นสุดท้�ยที่ตั้งรกร�กอยู่ในเมืองลำ�ป�ง ได้แก่ สล่�โกเมี่ยว สล่�ส่�งปัน สล่�หม่องขิ่น ช่�งเหล่�นี้มีคว�ม
ส�ม�รถรอบด้�นทั้งง�นปูนปั้น แกะสลัก ง�นช่�งสถ�ปัตยกรรม ง�นประดับตกแต่งเทคนิคต่�งๆ โดยมีผลง�นปร�กฏต�มวัดพม่�ใน
เมืองลำ�ป�งม�กม�ย นอกจ�กนี้กลุ่มช่�งดังกล่�วยังถ่�ยทอดวิช�คว�มรู้เหล่�นี้ให้แก่ช่�งช�วพื้นเมืองอีกด้วย

“ล้อละกอน” 
  ตามรอยเกวียนสกุลช่างล�าปาง
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เฉพ�ะกลุ่มที่ทำ�ป่�ไม้เท่�น้ันแต่ยังมีกลุ่มอื่นๆอีกจำ�นวน
ม�กเช่น คณะสงฆ์ช�วพม่�ท่ีเข้�ม�จำ�พรรษ�ต�มวัด
ต่�งๆเปิดสำ�นักเรียนบ�ลีแบบพม่�กลุ่มน�ยฮ้อยกอง
ค�ร�ว�น หรือพ่อค้�วัวต่�งท่ีนำ�สินค้�จ�กพม่� อินเดีย
และยุโรปเข้�ม�ค้�ข�ย2  กลุ่มหมอย�สมุนไพร ท่ีเข้�ม�
ตั้งห้�งร้�นผลิตย�ข�ยทั่วภ�คเหนือ3 กลุ่มช่�งเงินและ
ช่�งทอง หรือกลุ่มช่�งที่เข้�ม�สร้�งวัดว�อ�ร�มบ้�น
เรือนของช�วพม่�ที่อ�ศัยอยู่ในเมืองลำ�ป�ง4  เป็นต้น

ก�รกำ�เนิดเกวียนในเมืองลำ�ป�งนั้นเกิดจ�กกลุ่ม
ช่�งช�วพม่�ที่เข้�ม�รับจ้�งทำ�ไม้ และรับเหม�ก่อสร้�ง
วัดในเมืองลำ�ป�งจนตั้งถิ่นฐ�นอ�ศัยอยู่ในเมืองลำ�ป�ง
เป็นก�รถ�วร ซึ่งใช้เวล�ในย�มว่�งจ�กก�รสร้�งวัด
ผลิตเกวียนข�ยให้กับช�วบ้�น โดยตั้งเต�ผลิตเกวียน5 
ครั้งแรกในชุมชนท่�มะโอจำ�นวนส�มเต�คือ เต�ล้อสล่�
โอ้ เต�ล้อสล่�ปุ๊ และเต�ล้อสล่�อยู่ในช่วงแรกของก�ร
ตั้งเต�ล้อ ช่�งได้นำ�เข้�เหล็กจ�กพม่�เข้�ม�ใช้โดยก�ร
ขนส่งต�มส�ยนำ้�ส�ละวินข้ึนท่�ใกล้เขตช�ยแดนแล้วจึง
ขนส่งโดยกองค�ร�ว�นพ่อค้�วัวต่�ง และช้�งต่�ง  ภ�ย
หลังจ�กที่ระบบขนส่งสะดวกขึ้นจ�กท�งรถไฟที่ม�ถึง
เมืองลำ�ป�งในปีพ.ศ. 2459 จึงมีก�รนำ�เข้�เหล็กจ�ก
กรุงเทพฯ ม�ใช้ในก�รผลิตเกวียนจำ�นวนม�ก เน่ืองจ�ก
คว�มนิยมในก�รใช้เกวียนมีม�กข้ึน ส่งผลให้มีช่�งช�ว
พื้นเมืองเข้�ไปเรียนรู้วิช�ก�รทำ�เกวียนจ�กช่�งช�วพม่�
ในชุมชนท่�มะโอหล�ยกลุ่มจึงเป็นจุดเริ่มต้นของก�ร
แพร่กระจ�ยของกลุ่มช่�งทำ�เกวียนเมืองลำ�ป�ง

2. การกระจายตัวของกลุ่มช่างทำาเกวียนลำาปาง
ก�รขย�ยตัวของกลุ่มช่�งทำ�เกวียนในเมืองลำ�ป�ง

เกิดขึ้นภ�ยหลังเศรษฐกิจก�รค้�และก�รคมน�คม
ขนส่งเจริญขึ้น ก�รตั้งเต�ทำ�เกวียนจึงเป็นท�งเลือก
หนึ่งของช�วพื้นเมืองท่ีจะสร้�งร�ยได้ให้เป็นกอบเป็น
กำ� แต่ทว่�ผู้ที่จะต้ังเต�ล้อได้นั้นจะต้องมีทุนรอนพอ
สมควร เนื่องจ�กจ�กก�รตั้งเต�ล้อจะมีค่�ใช้จ่�ยใน
ส่วนวัสดุและอุปกรณ์ รวมถึงค่�แรงในก�รจ้�งลูกมือใน
ก�รทำ�เกวียน เต�ล้อจึงกระจ�ยตัวอยู่ต�มชุมชนต่�งๆ 
ไม่ม�กนัก โดยเต�ล้อที่มีชื่อเสียงในเขตอำ�เภอเมืองซึ่ง
ถือว่�ผลิตเกวียนที่มีคุณภ�พดีและร�ค�แพงท่ีสุดใน

บรรด�กลุ่มช่�งผลิตเกวียนเมืองลำ�ป�งคือ เต�ล้อบ้�น
ดง6 ซึ่งมีชื่อเสียงในคุณภ�พของก�รพิถีพิถันในก�รคัด
ไม้ และก�รประกอบไม้และเหล็กที่แข็งแรงสวยง�ม วีธี
ทดสอบคุณภ�พเกวียนของบ้�นดงคือก�รเค�ะท่ีเกวียน 
หรือทดสอบโดยก�รล�กเกวียนจะมีเสียงดัง7 นอกจ�กน้ี
ยงัมกีลุม่ผลติเกวยีนร�ยย่อยกระจ�ยตวัต�มชมุชนต่�งๆ
เช่น บ้�นท่�ล้อ อำ�เภอเมือง บ้�นท่�โป่ง บ้�นน�เอี้ยง 
อำ�เภอเสริมง�ม บ้�นน�คต อำ�เภอแม่ทะ บ้�นน�สะแดง
อำ�เภอสบปร�บ ฯลฯ 

แหล่งผลิตเกวียนที่สำ�คัญและเป็นแหล่งใหญ่ที่สุด
ของจังหวัดลำ�ป�งนั้นอยู่ในเขตอำ�เภอเก�ะค�คือกลุ่ม
ชุมชนบ้�นลำ�ป�งหลวง บ้�นนำ้�ล้อม-หนองเหน้ียว บ้�น
เก�ะค� บ้�นหัวแต บ้�นม่วงน้อย บ้�นศิล� บ้�นม้� บ้�น
จู้ดฯลฯในอดีตเต�ล้อกลุ่มนี้ค่อนข้�งมีช่ือเสียงและเป็น
ที่รู้จักกันโดยทั่วไปในเรื่องคุณภ�พของเกวียนที่ม�จ�ก
เก�ะค�โดยเฉพ�ะลำ�ป�งหลวง อีกทั้งร�ค�ยังถูกกว่�
เกวียนบ้�นดง8 เนื่องจ�กในชุมชนบ้�นลำ�ป�งหลวงมี
เต�ล้อจำ�นวนหล�ยเต� และมีกลุ่มน�ยทุนท้องถิ่นเป็น
พ่อค้�คนกล�งรับซ้ือเกวียนจ�กช�วบ้�นนำ�ม�ข�ย ดัง
นั้นห�กต้องก�รซื้อห�เกวียนที่มีคุณภ�พป�นกล�งขึ้น
ไปถึงคุณภ�พดีแบบรวดเร็วทันใจต้องม�ที่บ้�นลำ�ป�ง
หลวง ในขณะที่เกวียนที่บ้�นดงมีคุณภ�พแต่ต้องรอคิว
ซึ่งต้องใช้เวล�พอสมควร อีกทั้งห�กซื้อเกวียนจ�กบ้�น
ลำ�ป�งหลวงยังมีก�ดงัวหรือตล�ดนัดวัวคว�ยให้เลือก
ห�วัวที่จะใช้ล�กเกวียนง�มๆ อีกด้วย

เม่ืออุตส�หกรรมทำ�เกวียนในเก�ะค�เป็นที่เฟื่องฟู
ทำ�ให้ช่�งทำ�เกวียนท้องถ่ินจำ�เป็นต้องมีก�รแข่งขันกัน
ม�กข้ึน จึงมีกลุ่มช่�งทำ�เกวียนจ�กเก�ะค�จำ�นวนม�ก
ออกแสวงห�โอก�สและพื้นที่ท�งก�รตล�ดของตนเอง 
เริ่มจ�กก�รผลิตเกวียนทีละจำ�นวนหล�ยคันและล�ก
เกวียนเป็นขบวนไปข�ยต�มพื้นที่ต่�งๆ หรือก�รออก
เดินท�งไปต่�งถิ่นเพื่อผลิตเกวียนต�มใบส่ัง เช่น ห�ก
หมู่บ้�นในพ้ืนที่ห่�งไกลต้องก�รเกวียนจำ�นวนส�มส่ีเล่ม
จะเดนิท�งม�บอกพร้อมกบัก�รว�งเงนิมดัจำ�ไว้ ช่�งกจ็ะ
เตรยีมก�รห�วสัดโุดยเฉพ�ะเหลก็และขึน้รปูให้เรยีบร้อย 
จ�กน้ันจึงเดินท�งไปพร้อมกับอุปกรณ์ที่จำ�เป็นและดุม
ล้อที่กลึงสำ�เร็จรูป ส่วนอ่ืนๆ ที่เป็นไม้สักหรือไม้เหียง 

5  บ้�นหรือโรงง�นผลิตเกวียนจะเรียกกันโดยทั่วไปว่� “เต�ล้อ” เนื่องจ�กกรรมวิธีในก�รผลิตเกวียนที่สำ�คัญนอกจ�กง�นช่�งไม้แล้ว
ยังมีง�นช่�งเหล็กที่เป็นตัวยึดตรึงไม้และเสริมสร้�งคว�มแข็งแรงให้กับตัวเกวียน จึงจำ�เป็นต้องมี “เต�เส่�”เพื่อใช้ในก�รหลอมเชื่อม
เหล็กและขึ้นรูปเหล็กเป็นส่วนประกอบต่�งๆของเกวียน

6  บ้�นดงชัย  ต.สบตุ๋ย  อ.เมือง จ.ลำ�ป�ง
7  กล่�วกันว่� เกวียนบ้�นดงจะเสียงแน่นดัง “ต้อง ต้อง” ห�กเกวียนลำ�ใดเสียงดังทึบตันไม่ใสแสดงว่�ไม้ยังไม่แห้งสนิท หรือ ช่�งเข้�ไม้

ไม่สนิทฝีมือไม่ดี
8  ห�กร�ค�เกวียนบ้�นดงร�ค�เล่มละ 800บ�ท เกวียนจ�กบ้�นลำ�ป�งหลวงจะร�ค�ประม�ณ 650- 700 บ�ท
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จะไปห�ซ้ือในชุมชนที่ไปทำ�เกวียนซ่ึงห�ได้ง่�ยในสมัย
นั้น  เมื่อไปถึงจะตั้งเต�แบบชั่วคร�วเพื่อจัดประกอบ
เกวียน พอแล้วเสร็จก็เดินท�งกลับ ในช่วงเวล�น้ีมักจะ
มีช�วบ้�นใกล้เคียงนำ�เกวียนม�ซ่อม โดยเฉพ�ะก�รรัด
ตีนล้อซึ่งมักมีปัญห�บ่อยจ�กก�รหลุดหลวมของเหล็ก 
ต้องเผ�ไฟเพือ่รดัใหม่ ส่วนนีจ้งึถอืเป็นร�ยได้พเิศษ กรณี
ก�รออกไปนอกพื้นที่มักทำ�ให้ช่�งทำ�เกวียนหนุ่มโสด
หล�ยคนไปพบรักต่�งถ่ินจนมีครอบครัวหรือห�กชุมชน
ภ�ยนอกที่มีคว�มต้องก�รใช้เกวียนจำ�นวนม�ก ช่�งทำ�
เกวียนก็จะอพยพโยกย้�ยครอบครัวไปตั้งเต�ล้อในเขต
พื้นที่ดังกล่�วเช่น แม่เม�ะ แจ้ห่ม วังเหนือ อีกท้ังปัญห�
ที่สำ�คัญของสภ�พอ�ก�ศพื้นท่ีตอนกล�งของลำ�ป�งคือ
ภัยแล้ง ส่งผลให้ผู้คนอพยพโยกย้�ยไปตั้งถิ่นฐ�นในที่
ที่อุดมสมบูรณ์กว่� โดยส่วนใหญ่จะขึ้นไปอยู่ท่ีจังหวัด
พะเย�และเชียงร�ย ส่งผลให้กลุ่มช่�งทำ�เกวียนที่อพยพ
จ�กลำ�ป�งไปตั้งเต�ล้อในพื้นที่ดังกล่�วด้วย9 นี่จึงเป็น
เหตุผลของลักษณะร่วมที่เป็นอัตลักษณ์ของเกวียนกลุ่ม
พื้นที่ ลำ�ป�ง พะเย�และเชียงร�ย

3. รูปแบบและองค์ประกอบของเกวียนสกุลช่าง
ลำาปาง

ในบรรด�กลุ่มเกวียนท่ีพบในภ�คเหนือ เกวียนที่
มีขน�ดใหญ่สุดคือกลุ่มเชียงใหม่ลำ�พูน10  ขน�ดกล�ง
คือกลุ่มลำ�ป�งพะเย�เชียงร�ย และกลุ่มเกวียนขน�ด
เล็กสุดคือกลุ่มแพร่น่�น แต่ห�กวัดกันท่ีคว�มง�มและ
ก�รตกแต่ง ต้องยกให้เกวียนกลุ่มเชียงใหม่ลำ�พูนท่ีนิยม

ตกแต่งด้วยง�นไม้แกะสลักหรือเขียนสีประดับกระจก 
ส่วนเกวียนเมืองแพร่จะมีคว�มอ่อนช้อยมีลักษณะ
คล้�ยคลึงกันกับเกวียนพม่�ม�กที่สุด คือนิยมดัดหรือ
ฉลุไม้ห�งเกวียนให้โค้งคล้�ยห�งแมงป่อง ส่วนเกวียน
ลำ�ป�งเป็นเกวียนที่มีรูปทรงเรียบง่�ยไม่นิยมตกแต่ง
เหมือนสองกลุ่มข้�งต้น แต่ในคว�มเรียบง่�ยนั้นก็แฝง
ไปด้วยเสน่ห์และอัตลักษณ์ที่เป็นค่�นิยมคว�มง�มแบบ
ช�วลำ�ป�ง

อัตลักษณ์ของเกวียนแบบลำ�ป�ง ส�ม�รถบ่งบอก
ได้จ�กลักษณะของดุมล้อ และตัวเรือนล้อที่มีม�ตรฐ�น
ชัดเจนซ่ึงห�กถอดแยกชิ้นออกม�ก็ส�ม�รถแยกแยะได้
ว่�อันไหนคือชิ้นส่วนจ�กเกวียนลำ�ป�ง ส่วนกรรมวิธีใน
ก�รทำ�เกวียนน้ันมีหล�ยขั้นตอนส่ิงสำ�คัญคือก�รเลือก
วัสดุที่จะใช้ในก�รประกอบเกวียนสองอย่�งคือไม้และ
เหล็ก

ก�รเลือกวัสดุที่ใช้ในก�รประกอบเกวียนนั้นให้
คว�มสำ�คัญกับก�รเลือกไม้ที่เป็นพิเศษ ในองค์ประกอบ
ของเกวียนแต่ละส่วนจะใช้ไม้ต่�งชนิดกันเช่น ไม้สัก ไม้
ประดู่ ไม้เหียงไม้ตึง11  ต�มรูปแบบก�รใช้ง�นของส่วน
ประกอบนั้นๆ สิ่งสำ�คัญคือไม้จะต้องแก่จัดและแห้งสนิท
ไม่มีปมหรือต�ไม้ โดยเฉพ�ะส่วนที่จะต้องเป็นส่วนรับ
นำ้�หนักคือซี่ล้อ ฝักข�ม คันชัก กันคอ จะต้องเป็นไม้
ที่มีเสี้ยนตรงเป็นแนวเดียวกันเนื่องจ�กจะมีคว�มแข็ง
แรงและคงทน ห�กใช้ไม้ที่ม�ปมมีต� หรือแม้กระทั่ง
ไม้สนเสี้ยน12  อ�จจะทำ�องค์ประกอบของเกวียนใน
ส่วนดังกล่�วชำ�รุดแตกหักได้ง่�ย ห�กเกวียนเล่มใดใช้
ไม้ที่มีตำ�หนิดังกล่�วจะถือว่�เป็นเกวียนที่ไม่มีคุณภ�พ  

9  ในอดีตพื้นที่ตำ�บลแม่น�เรือและแม่ต๋ำ�จังหวัดพะเย� เป็นแหล่งผลิตเกวียนแหล่งใหญ่อันมีที่ม�จ�กกลุ่มช่�งช�วลำ�ป�ง รวมถึงอำ�เภอ
พ�น อำ�เภอแม่ล�ว อำ�เภอเมืองอำ�เภอเทิงจังหวัดเชียงร�ยก็พบว่�ในอดีตเคยมีเต�ล้อที่มีที่ม�จ�กกลุ่มช่�งช�วลำ�ป�งที่อพยพขึ้นไปตั้ง
ถิ่นฐ�นเช่นกัน

10 วงเกวียนของกลุ่มนี้จะมีขน�ดใหญ่จึงมีซี่ล้อม�กที่สุดคือ 16 ซี่ในขณะที่กลุ่มอื่นๆจะมีเพียง 14 ซี่ 
11 ไม้เต็งไม้รัง
12 เสี้ยนไม้ส�นขัดกันไม่ตรง
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ดังน้ันก�รเลือกไม้จึงถือว่�เป็นขั้นตอนที่สำ�คัญม�ก13 ทั้ง
ช่�งทำ�เกวียนและผู้ใช้ง�นจะคำ�นึงถึงเรื่องไม้เป็นสำ�คัญ 
นอกจ�กจะเลือกไม้ที่มีคุณภ�พดีจ�กก�รดูเสี้ยนไม้แล้ว 
วิธีก�รเลือกเกวียนจ�กเสียงของเกวียนเวล�ท่ีล�กแสดง
ถึงคุณภ�พของไม้และช่�งมีฝีมือดี ห�กล�กเกวียนแล้ว
เสียงอับทึบ ไม่ก้อง แสดงว่�ไม้ที่ใช้ทำ�เกวียนยังไม่แห้ง
อ�จมีคว�มชื้นในเน้ือไม้หรือช่�งทำ�เกวียนเข้�ไม้ไม่สนิท 
ห�กซื้อห�ม�ใช้อ�จทำ�ให้เกวียนชำ�รุดได้ง่�ย ก�รใช้ไม้
ชื้นหรือไม่แห้งม�ทำ�เกวียนจะทำ�ให้เหล็กที่รัดตรึงไม้ใน
ส่วนต่�งๆ โดยเฉพ�ะส่วนดุมและวงล้อหลุดออกจ�ก
ไม้ได้ง่�ยเนื่องจ�กไม้จะหดตัวเวล�ที่อ�ก�ศร้อน ห�ก
เหล็กหลุดจะทำ�ให้ไม้ฝักข�มแตกเสียห�ยได้ก�รเลือกใช้
ชนดิของไม้ในองค์ประกอบของเกวยีนลำ�ป�งจะเป็นสตูร
ต�ยตัวคือ ดุมล้อ ไม้ประกับ ไม้หมอนจะต้องทำ�จ�กไม้
ประดู่เหลืองหรือประดู่แดง14  ซ่ีล้อ ฝักข�ม จะต้องใช้
ไม้สัก ตัวเรือนล้อจะใช้ไม้สองชนิดคือไม้ประดู่สำ�หรับทำ�
ขอบร�วที่เรียกว่� “แม่เฮือน” โดยตัวบนจะย�วกว่�ตัว
ล่�งพร้อมกับดัดห�งให้โค้งข้ึนเล็กน้อย ส่วนซ่ีของเฮือน
จะทำ�จ�กไม้สัก เช่นเดียวกับไม้ปูพ้ืน บ�งร�ยใช้ไม้ไผ่
ส�นขัดแตะ ส่วนไม้เหียงไม้ตึงน้ันนิยมใช้เป็นคันชักหรือ
เรียกว่� “ส้�วล้อ” จะต้องมีคุณสมบัติคือคว�มเหนียว
บ�งครั้งอ�จจะใช้ไม้ชนิดอื่นแทนได้ส่วนสุดท้�ยคือ “กัน
คอ” หรือ “แอกคอ” สำ�หรับพ�ดลงบนคอสัตว์ท่ีใช้ล�ก
จูง ในกรณีท่ีใช้วัวเทียม ไม้กันคอจะมีขน�ดเล็กกว่�ของ
คว�ยเนื่องจ�กมีกำ�ลังม�กกว่�มักจะฝืนดื้อไม่ยอมทำ�
ต�มคำ�สั่งหรือเกิดอ�ก�ร “บิดแอก” ทำ�ให้ไม้ลูกแอก
หรือกันคอหักเสียห�ยได้ จึงจำ�เป็นต้องใช้ไม้ท่ีมีคว�ม
แข็งแรงเป็นพิเศษ

วสัดสุำ�คญัในก�รทำ�เกวยีนอกีประเภทหนึง่คือเหลก็ 
ซึ่งมีคว�มสำ�คัญต่อก�รทำ�เกวียนเป็นอย่�งม�ก เหล็ก
ที่ใช้ทำ�เกวียนมีทั้งหมดส�มขน�ดกล่�วคือ เหล็กกลม
ขน�ดผ่�ศูนย์กล�ง 1.7 นิ้ว สำ�หรับใช้ทำ�แกนหมุนและ
รับนำ้�หนัก เหล็กแบนขน�ดหน� 1 เซนติเมตร กว้�ง 1.7 
นิ้ว ใช้เป็นเหล็กรัดตีนล้อ และเหล็กแบนขน�ด 1.5 นิ้ว
หน�ร�ว 0.7 เซนติเมตร ใช้รัดดุมล้อ เศษที่เหลือจ�ก
เหล็กแบนก็จะนำ�ม�ทำ�ส่วนประกอบอื่นๆเช่นท่อของ
แกนเหล็กที่ฝังไว้ในดุมไม้ที่เรียกว่� “บ่�ต�” เหล็กที่ใช้
ล็อคหมอน ส้�วล้อ และไม้ประกับให้ยึดตรึงกันเรียก
ว่� “เขี้ยวหม�” เหล็กที่รัดไม้ประกับแกนเหล็ก เหล็ก
ลิ่มหัวกับ และเหล็กแซ่ ที่ใช้ตอกล็อกล้อกับแกนล้อ  
เหล็กเหล่�นี้จะเป็นเหล็กรูปที่ม�จ�กโรงง�นโดยช่�งจะ
นำ�ม�เผ�และตีขึ้นรูปดัดแปลงเป็นส่วนประกอบต่�งๆ
ทั้งหมด เช่น เหล็กแกนจะต้องตัดให้ได้ขน�ดม�ตรฐ�น 
85 นิ้ว แล้วนำ�ม�เผ�ไฟแล้วตีหัวทั้งสองข้�งให้หลอม
เลก็ลงแล้วเจ�ะรสูำ�หรบัตอกแซ่ด้วยวธิกี�รคอืก�รเผ�ให้
เหล็กแดงแล้วค่อยๆเจ�ะทีละน้อยจนกว่�จะทะลุถึงกัน 
หรือก�รดัดเหล็กให้โค้งกลมให้มีขน�ดพอดีกับวงล้อ 
แล้วเชื่อมกันให้สนิท โดยวิธีเผ�หัวเหล็กทั้งสองข้�งให้ถึง
จุดเกือบหลอมละล�ย แล้วนำ�ม�ตีเชื่อมกัน ซ่ึงถือเป็น
ขั้นตอนที่สำ�คัญ ขั้นตอนนี้ต้องใช้ช่�งที่มีประสบก�รณ์
สูง ในยุคหลัง มีก�รทำ�แกนเหล็กสำ�เร็จที่ผ่�นโรงกลึง 
ลดกระบวนก�รหลอมหัวเหล็กและเจ�ะรูแซ่ อีกทั้งมี
เครื่องมือในก�รเชื่อมเหล็กด้วยระบบไฟฟ้�ที่สะดวกขึ้น

ด ้วยม�ตรฐ�นก�รใช ้เหล็กของช ่�งทำ�เกวียน
ลำ�ป�ง15  จึงทำ�ให้ร้�นข�ยเหล็กทั่วไปจัดชุดอุปกรณ์
เหล็กท่ีใช้ในก�รประกอบเกวียนข�ย โดยเฉพ�ะซึ่งห�

13 พ่ออุ้ยผัดเล่�ว่�ในอดีต ก�รเลือกไม้ทำ�เกวียนจะมีช�วบ้�นจ�กชุมชนอื่นที่อยู่ใกล้ป่�ไม้จะตัดไม้สำ�หรับทำ�เกวียนม�ข�ยซึ่งจะต้องคัดให้ดี  
ช่�งบ�งคนพิถีพิถันในร�ยละเอียดม�กบ�งครั้งรถบรรทุกขน�ด 6 ล้อม�ส่งไม้สำ�หรับทำ�เกวียน 1 คัน จะคัดไม้สำ�หรับทำ�เกวียนได้เพียง 1 คัน

14 สูตรของของพ่อมูล อ�ยะชู แห่งบ้�นน�เอี้ยง อ.เสริมง�ม ห้�มใช้ไม้ดู่ตับคว�ยเนื่องจ�กไม่มีคว�มเหนียวของเนื้อไม้ เปร�ะแตกหักง่�ย
15 ในกลุ่มช่�งทำ�เกวียนในภ�คเหนือทั้งส�มกลุ่มมีม�ตรฐ�นก�รใช้ชุดเหล็กทำ�เกวียนที่มีขน�ดไม่เท่�กัน
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ซื้อได้ง่�ยในย่�นสบตุ๋ยและห้�แยกหอน�ฬิก� ส่วนที่
ชุมชนลำ�ป�งหลวงจะมีน�ยทุนที่ซื้อเหล็กม�จำ�หน่�ย
โดยตรง ซึ่งเป็นที่นิยมของช่�งในพื้นที่อำ�เภอเก�ะค�
เป็นอย่�งม�กเนื่องจ�กส�ม�รถนำ�ชุดอุปกรณ์เหล็กไป
ใช้ก่อนได้ข�ยเกวียนแล้วจึงนำ�เงินม�จ่�ย สนนร�ค�
เกวียนจ�กบ้�นลำ�ป�งหลวงในร�วปี พ.ศ.2500 ร�ว
เล่มละ 600-700 บ�ท คิดเป็นต้นทุนค่�เหล็กร�ว 200 
บ�ท ส่วนไม้ที่ใช้จะมีช�วบ้�นจ�กต่�งหมู่บ้�นบรรทุก
ใส่เกวียนม�ข�ยเป็นชุด โดยจะถ�กไม้แต่ละชิ้นส่วนให้
ใกล้เคียงกับขน�ดจริงแล้วนำ�ม�ข�ยเป็นชุด โดยค่�ไม้
สำ�หรับเกวียนทั้งเล่มร�ค�ประม�ณ 100 บ�ท บ�งคน
ขยันก็เข้�ป่�ห�ไม้เองก็จะลดต้นทุนในส่วนนี้ไป กรณี
ถ้�ทำ�คนเดียวทั้งเล่มจะใช้เวล�ร�วเดือนครึ่ง ห�กอยู่ใน
ช่วงฤดูทำ�น�ตลอดพรรษ�จะทำ�เกวียนได้แค่เล่มเดียว
ก�รทำ�คนเดียวนี้ในกรณีห�กต้องเข้�ตีนล้อ หรือใช้แรง

ม�กก็จะขอแรงจ�กเพื่อนบ้�นม�ช่วยหรือเป็นก�รเอ�
มื้อ ช�วบ้�นที่ทำ�เองข�ยเองจะได้กำ�ไรร�วครึ่งหน่ึงของ
ร�ค�เกวียน ในส่วนของบ้�นที่มีเต�ขน�ดใหญ่มีลูกจ้�ง
ทำ�ง�น จะมีค่�ใช้จ่�ยในส่วนค่�แรงซ่ึงจะจ่�ยเป็นช้ิน
ง�นต�มคว�มส�ม�รถ เช่น ค่�เจ�ะดุมล้อสำ�หรับใส่ซี่ล้อ
ร�ค�ดุมละ 5-8 บ�ท ค่�เหล�แต่งซี่ล้อซี่ละบ�ทเป็นต้น 
ในกลุ่มเต�ใหญ่นี้ผลกำ�ไรต่อเล่มจะน้อยกว่�กลุ่มช�ว
บ้�น โดยเฉล่ียร�ว 30-40 เปอร์เซ็นต์ของร�ค�เกวียน 
แต่ด้วยก�รผลิตเป็นจำ�นวนม�กจึงทำ�ให้มีร�ยได้ที่ดีกว่� 
เกวยีนทีส่มบรูณ์พร้อมข�ยจะต้องท�ด้วยนำ�้มันผสมสฝีุน่
แดงพร้อมอุปกรณ์ครบครันยกเว้นสัตว์ที่ใช้ล�กจูง ซึ่ง
ต้องไปห�ซื้อหรือเตรียมไว้เอง

ก�รเลือกใช้สัตว์สำ�หรับล�กเกวียนปกติจะใช้วัวกับ
คว�ยเท่�นั้น โดยเฉลี่ยจะนิยมใช้วัวม�กกว่� เนื่องจ�ก
วัวเป็นสัตว์ที่ฉล�ด สอนง่�ยและทนคว�มร้อนได้ดี ส่วน
คว�ยนั้นสอนย�กหรือเรียกว่� “ปึก” ไม่ชอบอ�ก�ศ
ร้อน เคยมีกรณีคว�ยล�กทั้งเกวียนและเจ้�ของลง
หนองนำ้�เพื่อคล�ยร้อน แต่ข้อดีของคว�ยคือมีกำ�ลังดี
แข็งแรงนิยมใช้ชักล�กของหนักโดยเฉพ�ะไม้ซุงขน�ด
ใหญ่ ทั้งนี้ข้ึนอยู ่กับก�รเลือกใช้ง�นของเจ้�ของ วัว
หรือคว�ยที่ใช้ล�กเกวียนจะต้องได้รับก�รฝึกม�ก่อนจึง
จะล�กเกวียนได้ เนื่องจ�กจะต้องรู้จักจังหวะก�รเดิน  
ชนิกบันำ�้หนกัทีก่ดทับคอและก�รล�ก ทีส่ำ�คญัคอืจงัหวะ
ก�รเล้ียว ก�รทำ�คว�มเข้�ใจคำ�ส่ังของเจ้�ของ คู่วัวหรือ
คว�ยที่ล�กเกวียนไม่ส�ม�รถสลับข้�งกันได้เน่ืองจ�กจะ
เกิดคว�มสับสน ก�รห�ซ้ือวัวคว�ยสำ�หรับใช้ล�กเกวียน
มักจะห�ซื้อกันในชุมชนหรือพื้นที่ใกล้เคียง ส่วนใหญ่
นิยมเดินท�งม�ที่ก�ดวัวในชุมชนบ้�นลำ�ป�งหลวง ซึ่ง
เป็นตล�ดนัดวัวคว�ยที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดลำ�ป�ง โดย
ชุมชนแห่งนี้มีร�ยได้เสริมจ�กก�รฝึกวัวล�กเกวียนข�ย
เป็นคู่สำ�เร็จรูป หรือข�ยพร้อมกับเกวียน เรียกได้ว่� คน
ที่อย�กได้เกวียนหรือวัวเทียมเกวียน ห�กม�บ้�นลำ�ป�ง
หลวงจะไม่ผิดหวัง

4. บทบาทของเกวียนต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจ
จ�กก�รเข้�ม�ตั้งถิ่นฐ�นของช�วพม่�ในเมือง

ลำ�ป�งก่อให้เกิดเกวียนแบบลำ�ป�งขึ้น และมีบทบ�ท
ต่อวิถีชีวิตของคนเมืองลำ�ป�งเป็นอย่�งม�ก โดยหน้�ที่
ของเกวียนคือใช้ขนส่งสินค้�และพืชผลท�งก�รเกษตร 
รวมถงึก�รใช้เป็นพ�หนะในก�รเดนิท�งสญัจรไปม�ก่อน
ที่จะมีรถยนต์ม�แทนท่ี เกวียนอยู่ในวิถีชีวิตช�วลำ�ป�ง
ม�กว่� 150 ปี ในอดตีผูท้ีม่เีกวยีนถอืว่�มฐี�นะป�นกล�ง 
เนื่องจ�กมีเงินห�ซื้อเกวียนและส�ม�รถใช้เกวียนในก�ร
รบัจ้�งขนสง่สนิค้�สร�้งร�ยได้เสรมิให้กบัครอบครวั โดย
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สินค้�จ�กชนบททุกชนิดจะต้องขนส่งท�งเกวียนเพื่อเข้�
ม�จำ�หน่�ยในย่�นก�รค้�คือตัวเมืองลำ�ป�งเสมอ เช่น
ช�วบ้�นเอื้อมนิยมนำ�ถ่�น และข้�วส�รใส่เกวียนเข้�ม�
ส่งข�ยในเมืองลำ�ป�ง หรือหลังฤดูเก็บเก่ียวช�วเก�ะค� 
แม่ทะ จะมีร�ยได้เสริมจ�กก�รรับจ้�งขนอ้อยให้กับ
โรงง�นนำ้�ต�ล เป็นต้น  ในยุคที่เกวียนเฟื่องฟูเกวียน
กล�ยเป็นของที่ใช้แสดงสถ�นะท�งสังคม โดยเฉพ�ะ
หนุ่มวัยรุ่นจะนิยมก�รตกแต่งเกวียนและประดับวัวให้
สวยง�มโดยก�รใส่หน้�ก�กวัว ส�ยห้อยคอวัวท่ีถักทอ
ด้วยสีสันต่�งๆ ไว้เพ่ืออวดส�ว โดยเรียกร้องคว�มสนใจ
จ�กเสียงของเกวียน และเสียงของ “เด็ง” หรือกระดิ่ง
คอวัว เพื่อชักชวนให้ส�วๆออกม�ดูเกวียนของตนเอง

เกวียนลำ�ป�งนอกจ�กจะผลิตใช้ในท้องถ่ินยังเป็น
สินค้�ส่งออกไปท่ัวทุกส�รทิศ เช่น กลุ ่มผลิตเกวียน
จ�กบ้�นเก�ะค� หัวแต ม่วงน้อย นิยมล�กเกวียน
ไปข�ยถึงชัยน�ทและอุทัยธ�นี โดยเดินท�งล่องไป
เป็นกองค�ร�ว�นเกวียนซ่ึงใช้เวล�เป็นแรมเดือน บ�ง
ครั้งก็นำ�สินค้�จ�กท้องถิ่นบรรทุกใส่หลังเกวียนไปข�ย
ต�มร�ยท�ง โดยจะขึ้นเรือหรือรถไฟเพื่อเดินท�งกลับ
เกวียนจ�กอำ�เภอเสริมง�ม ส่งไปข�ยในเขตอำ�เภอลี้ 
อำ�เภอทุ่งหัวช้�งจังหวัดลำ�พูน เกวียนจ�กบ้�นลำ�ป�ง
หลวงรุ่นสุดท้�ยผลิตส่งข�ยไปจังหวัดเพชรบูรณ์ และ
ภ�คอีส�น หรือเกวียนจ�กบ้�นดง บ้�นท่�ล้อส่งไปข�ย
ถึงอำ�เภอแม่จัน จังหวัดเชียงร�ย และท่ีสำ�คัญช�วเมือง
เชียงตุงในเขตรัฐฉ�น ประเทศพม่�ยังคงกล่�วข�นถึง
เกวียนคุณภ�พดีจ�กเมืองลำ�ป�งม�จนถึงทุกวันนี้ โดย
เรียกกันติดป�กว่� “ล้อละกอน” 

5. การเปล่ียนแปลงทางสงัคมท่ีมีผลต่อบทบาทการ
ใช้เกวียนในปัจจุบัน

ด้วยพัฒน�ก�รท�งเทคโนโลยี คว�มเติบโตของ
เศรษฐกิจ และคว�มเจริญท�งด้�นก�รคมน�คมรถยนต์ 
จึงเป็นท�งเลือกใหม่ให้กับผู้มีฐ�นะซึ่งเอื้อประโยชน์ต่อ 
ระบบขนส่งสินค้�และก�รเดินท�งรวดเร็วทั่วถึง ทำ�ให้
ค่�นยิมในก�รใช้เกวยีนลดลง ส่งผลให้กลุม่ช่�งทำ�เกวยีน
มีร�ยได้ที่ลดลงอย่�งม�ก ร�ค�ต้นทุนในก�รผลิตสูงข้ึน
จ�กวัสดุโดยเฉพ�ะไม้ที่ห�ย�กและเป็นของสงวนต�ม
กฎหม�ย รวมถึงค่�ครองชีพท่ีสูงข้ึนทำ�ให้เต�ล้อส่วน
ใหญ่จำ�เป็นต้องยกเลิกกิจก�รลง ร�ค�เกวียนยุคสุดท้�ย
ก่อนที่จะยกเลิกกิจก�รร�วปี 2528-2530 มีร�ค�ต่อ
เล่มร�ว 3,000 บ�ท ถึงแม้จะมีร�ค�ไม่สูงม�กแต่ข�ย
ได้ย�กขึ้นเนื่องจ�กไม่มีใครต้องก�รใช้เกวียนอีกต่อไป 
วิถีแห่งช่�งทำ�เกวียนจึงห�ยไป เกวียนถูกจอดท้ิงร้�งไว้
ต�มใต้ถุนบ้�น หรือใต้ถุนยุ้งข้�ว ต่อม�ไม่น�นมีกระแส

ก�รกว้�นซือ้เกวียนเก่�เพือ่นำ�ไปชำ�แหละทำ�เฟอร์นเิจอร์
หรือซื้อห�เอ�วงเกวียนม�ทำ�รั้วบ้�น ส่งผลให้เกวียน 
ห�ยไปจ�กท้องถิน่โดยปรยิ�ย หลงเหลือเพียงตำ�น�นเล่�
ข�นของคว�มรุ่งเรืองและงดง�มของเกวียนเมืองลำ�ป�ง
เมื่อครั้งอดีตเท่�นั้น..

เอกสารอ้างอิง
จดหม�ยเหตุวัดบุญว�ทย์วิห�ร อนุสรณ์สมโภชน์

พระอ�ร�มหลวง 100 ปี, ลำ�ป�ง: ศลิปะก�รพิมพ์, 2558.
ภญิญพนัธุ ์พจนะล�วณัย์. ทวนกระแส ประวตัศิ�สตร์ 

ลุ่มนำ้�วัง, เชียงใหม่: Maxxprint, 2559.
ลำ�ป�งศึกษ�.เอกส�รวิช�ก�รโครงก�รรวบรวม

ข ้อมูลลำ �ป�ง ศึกษ�สำ �นัก ศิลปะและวัฒนธรรม 
มห�วิทย�ลัย

ร�ชภัฏลำ�ป�ง. มปพ, 2559.
ส�ยฝน น้อยหดี.พ่อเจ้�บญุว�ทย์กบัวิวฒัน�ก�รของ

เมืองลำ�ป�ง,ลำ�ป�ง:ฟันนี่พับบริชซิ่ง, 2550.
สัมภาษณ์
พ่อหน�นศรี วรรณศรี  ชุมชนบ้�นท่�มะโอ ตำ�บล

เวียงเหนือ อำ�เภอเมืองลำ�ป�ง10 สิงห�คม 2561
พ่อผัด  สุติน  ชุมชนวัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง ตำ�บล

ลำ�ป�งหลวง อำ�เภอเก�ะค� จ.ลำ�ป�ง12 มีน�คม 2561
พ่อจันทร์  เหียดใส ชุมชนวัดพระธ�ตุลำ�ป�งหลวง 

ตำ�บลลำ�ป�งหลวง อำ�เภอเก�ะค� จ.ลำ�ป�ง12 มีน�คม 
2561

พ่อแก้ว  เกศน�  ชุมชนบ้�นนำ้�ล้อม  ตำ�บลเก�ะค�  
อำ�เภอเก�ะค� จ.ลำ�ป�ง11 มีน�คม 2561

พ่อมูล อ�ยะชู   ชุมชนบ้�นน�เอี้ยง  ตำ�บลเสริม
กล�ง อำ�เภอเสริมง�ม จ.ลำ�ป�ง1 ธันว�คม 2560

พ่อถ�  ยอดปะนันท์  ชุมชนบ้�นหัวฝ�ยสันติสุข 
ตำ�บลเสริมซ้�ย อำ�เภอเสริมง�ม จ. ลำ�ป�ง1 ธันว�คม 
2560

รตอ.อินปั๋น ชันมณี  ชุมชนบ้�นเก�ะค� ตำ�บล
เก�ะค� อำ�เภอเก�ะค� จงัหวัดลำ�ป�ง 14 ธนัว�คม 2560
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ในอดีตผู ้คน จะนำ�วัตถุที่ต้องก�รโดยทั่วไป ทั้ง
อ�ห�ร เครื่องมือเครื่องใช้ เครื่องประดับ และสัตว์
เลี้ยง ม�เป็นตัวกล�งในก�รแลกเปลี่ยน แต่ก็มีข้อจำ�กัด
ม�กม�ย เช่น มูลค่�ไม่เท่�เทียมกัน หรือคว�มต้องก�ร
แลกเปลี่ยนที่ไม่ตรงกัน ไม่สะดวกและในหล�ยๆ ครั้ง จึง
ไม่ส�ม�รถแลกกันได้สำ�เร็จ  แต่ในสมัยต่อม�เม่ือมนุษย์
ใช้โลหะเป็น จึงได้นำ�โลหะม�เป็นสื่อกล�งในก�รแลก
เปลี่ยน อ�จเป็นก้อนโลหะ อ�วุธ หรือเครื่องมือ เครื่อง
ประดับ ในที่สุดคนก็เริ่มใช้เงินและทองคำ�ม�ย่อส่วนจน
มีขน�ดกะทัดรัดและกล�ยเป็นเงินตร� 

ก่อนพทุธศตวรรษที ่19 บรเิวณทีเ่ป็นอ�ณ�จกัรล้�น
น� มกี�รตัง้ถิน่ฐ�นเป็นชมุชนเกษตรกรรมขน�ดใหญ่ คอื 
ชุมชนแถบลุ่มแม่นำ้�ปิง และชุมชนแถบลุ่มแม่นำ้�กก เช่น 
อ�ณ�จักรหริภุญไชย อ�ณ�จักรโยนกเชียงแสน เมือง

เงินตราล้านนา : 
วิวัฒนาการและความหลากหลายโดยสังเขป
เรื่อง: เมธ�พร  สิงหนันท์ 1

1 ภัณฑ�รักษ์  พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทย สำ�นักง�นภ�คเหนือ
2 ศรีศักรวัลลิโภดม. ค้นห�อดีตของเมืองโบร�ณ. กรุงเทพฯ: ด่�นสุทธ�ก�รพิมพ์.2538. หน้� 79-88.

ละโว้ อ�ณ�จักรทว�รวดี รวมไปถึงยูนน�น ในประเทศ
จนี โดยอ�ณ�จกัรทีเ่ป็นอสิระทกุอ�ณ�จกัรนัน้ นอกจ�ก
จะมีก�รปกครองเป็นของตนเองแล้ว ยังมีระบบเงินตร�
เป็นของตนเอง เพื่อใช้ภ�ยในอ�ณ�จักรและใช้ซื้อข�ย
แลกเปล่ียนสินค้�ระหว่�งชุมชนและดินแดนที่ห่�งไกล2  
ในพ้ืนที่บริเวณที่เป็นอ�ณ�จักรล้�นน�ปัจจุบันนั้นเดิม
เป็นถิ่นที่อยู่ของชนช�ติลัวะหรือละว้� ซึ่งมีก�รใช้โลหะ
มีค่� เช่น ทองคำ� เงิน ทองแดง และสำ�ริดเป็นเงินตร�

เมื่อพญ�มังร�ยสร้�งเมืองเชียงใหม่และสถ�ปน�
อ�ณ�จักรล้�นน�ขึ้นได้สำ�เร็จ ได้มีก�รใช้เงินตร�ในก�ร
ค้�ข�ยด้วย โดยอ�ณ�จักรล้�นน�ได้กำ�หนดม�ตรฐ�น
ระบบเงินตร�ของตนขึ้นโดยควบคุมคว�มบริสุทธ์ิของ
เงินตร�ต�มกฎหม�ยมังร�ยศ�สตร์ และเม่ืออ�ณ�จักร
แห่งน้ีเจริญขึ้นในสมัยพญ�กือน� ล้�นน�ได้ผลิตเงิน
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ขวำนหินและเครื่องใช้ในยุคหินที่ถูกใช้เป็นสื่อกลำง
ในกำรแลกเปลี่ยนยุคก่อนประวัติศำสตร์

ตร�ที่สำ�คัญขึ้นอีกชนิดหนึ่ง คือ เงินเจียง หลังจ�กนั้น
อ�ณ�จักรล้�นน�ก็ใช้เงินตร�ที่เป็นเงินตร�ของแคว้น
โยนกเชียงแสนเดิมผสมกับเงินเจียงในสมัยต่อม� จนส้ิน
สมัยที่ล้�นน�ตกเป็นเมืองข้ึนของพม่� จึงมีเงินตร�ของ
พม่�ทีพ่วกไทใหญ่นำ�เข้�ม�ใช้ปะปนอยูห่ล�ยชนดิ และมี
สภ�พเป็นเช่นนั้นตลอดระยะเวล� 200 กว่�ปี จนกระทั่ง
พม่�เป็นเมืองขึ้นของอังกฤษจึงมีเหรียญเงินรูปีอินเดีย
จ�กประเทศพม่�เข้�ม�ใช้ จนกระทั่งเหรียญบ�ทของ
รัฐบ�ลสย�มส�ม�รถขนส่งขึ้นไปยังหัวเมืองฝ่�ยเหนือ
ได้ม�กขึ้น หัวเมืองในมณฑลพ�ยัพจึงได้หันม�ใช้เหรียญ
เงินของสย�มในสมัยรัชก�ลท่ี 5 เป็นต้นม�

เงินตราก่อนสมัยล้านนา

ก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 อันเป็นสมัยล้�นน�นั้น เป็น
สมัยของแคว้นโบร�ณท่ีปร�กฏในตำ�น�น ได้แก่แคว้น
สุวรรณโคมคำ�และแคว้นโยนกน�คนคร ต�มตำ�น�น
แคว้นสวุรรณโคมคำ�กล่�วถงึก�รค้�ของช�วเมอืงสวุรรณ
โคมคำ�ว่� ม�ณพทำ�ไร่อยู่ริมแม่นำ้�โขงนำ�สินค้�ขึ้นไป
ข�ยยังเมืองสุวรรณโคมคำ�แล้วถูกช�วเมืองตลอดจน
เจ้�เมืองกล่ันแกล้งทำ�อุบ�ยกล่�วโทษม�ณพพ่อค้�แล้ว
ยึดสินค้�ของม�ณพหล�ยครั้ง ตำ�น�นเมืองสุวรรณโคม
คำ�เป็นตำ�น�นที่ย้อนกลับไปกล่�วถึงอดีตน�นที่สุด จึง
น่�จะเป็นสมัยก่อนประวัติศ�สตร์ท่ีอยู่ในยุคสำ�ริด ก�ร
ค้�ส�ม�รถทำ�ได้ด้วยก�รตีร�ค�สินค้�ที่ต้องก�รท้ังสอง
ฝ่�ยแล้วนำ�ม�แลกกัน ก�รค้�ในลักษณะน้ีจัดเป็นก�ร
ค้�ในระบบแลกเปลี่ยนสินค้�กัน (Barter System) ใน
กรณีที่มีเศษเหลือเน่ืองจ�กร�ค�สินค้�ไม่เท่�กันพอดีก็
ชำ�ระด้วยโลหะมีค่�ซึ่งเป็นที่ต้องก�รทั้งสองฝ่�ย ได้แก่ 
โลหะทอง โลหะเงิน โลหะทองแดง โลหะสำ�ริด ดีบุก 
เหล็ก เป็นต้น ในส่วนของเงินย่อยนั้นประช�ชนทั่วไป

ได้ใช้หอยเบี้ยอันเป็นเงินตร�ที่ใช้กันม�ตั้งแต่ยุคก่อน
ประวัติศ�สตร์แล้วเช่นกัน

หอยเบี้ย 

จ�กบันทึกของม�ร์โคโปโล (พ่อค้�และนักเดินท�ง
ช�วเวนิส-อิต�ลี) ได้กล่�วถึงก�รนำ�หอยเบี้ยจ�กอินเดีย
ม�ใช้ในมณฑลยูนน�นในช่วงพุทธศตวรรษท่ี 18-22 ใน
ก�รติดต่อค้�ข�ยและแลกเปล่ียนสินค้�ระหว่�งภูมิภ�ค
ในแถบนี ้ซึง่รวมถงึดนิแดนในประเทศไทยด้วย เนือ่งจ�ก
เป็นของห�ย�ก และใช้ติดต่อกันม�ย�วน�น เพร�ะ
มีขน�ดที่ไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป พกพ�สะดวก และนับ
จำ�นวนได้ง่�ย โดยเบี้ยท่ีใช้เป็นเงินตร�ที่พบคือ เบี้ยจั่น
และเบีย้น�ง ซึง่เมือ่มอี�ณ�จกัรล้�นน�เกดิขึน้ ผูค้นทีคุ่น้
เคยก�รใช้หอยเบ้ียเป็นเงินตร�ม�ก่อน จึงยังใช้เป็นเงิน
ปลีกที่มีมูลค่�ตำ่�สุดในระบบเงินตร� ที่มีอัตร�ก�รแลก
เปลี่ยนไม่คงที่ ขึ้นอยู่กับปริม�ณที่มีขึ้นอยู่กับจำ�นวนที่
พ่อค้�นำ�เข้�ม�

โลหะมีค่า  

โลหะต่�งๆ ที่ผู้คนก่อนประวัติศ�สตร์รู้จัก ทั้งโลหะ
พื้นฐ�นมีมูลค่�ตำ่� เช่น ทองแดง ดีบุก สำ�ริด ที่ผู้คนนำ�
ไปใช้ทำ�เครื่องประดับท้ังกำ�ไล สร้อยคอ สร้อยมือ อ�วุธ 
เครื่องใช้ และเครื่องดนตรี  ส่วนโลหะที่มีมูลค่�สูง เช่น 
โลหะทองคำ� โลหะเงนิ ล้วนแต่เป็นโลหะทีม่นษุย์ต้องก�ร
เนื่องจ�กห�ได้ย�ก มีคว�มคงทนไม่เน่�เสียง่�ย ส�ม�รถ
นำ�ไปแปรรูปเป็นเครื่องประดับโดยไม่เสียคุณสมบัติเดิม 
ดงันัน้ คว�มนยิมในก�รใช้โลหะมค่ี�ก้อนเล็กๆ กส็�ม�รถ
แลกกบัสินค้�จำ�นวนม�กได้จงึเกดิขึน้อย่�งกว้�งขว�ง ใน
ที่สุดโลหะมีค่�ได้เข้�ม�เป็นส่ือกล�งในก�รแลกเปล่ียน 
ซึ่งเป็นที่นิยมม�กที่สุด โดยใช้วิธีตัดก้อนโลหะแต่ละ

เบี้ยจ่ัน และเบี้ยนำง
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ชนิดออกต�มนำ้�หนักที่ต้องก�รและใช้ชำ�ระค่�สินค้�
ต�มมูลค่�สูงตำ่�ของโลหะแต่ละชนิด ทั้งทองคำ� เงิน 
ทองแดง และสำ�ริดก�รชำ�ระหน้ี ค่�ปรับ ภ�ษี ค่�สินค้� 
ค่�เช่� ด้วยนำ้�หนัก รูปร่�งของโลหะที่ใช้ชำ�ระหนี้ไม่มี
คว�มสำ�คัญ จึงมีคว�มนิยมเก็บรักษ�เศษแท่งเงินขน�ด
ต่�งๆ หรือผงทองคำ�ไว้ชำ�ระหน้ี ม�กกว่�จะเก็บไว้เป็น
เงินแท่งขน�ดใหญ่ เนื่องจ�กเศษโลหะส�ม�รถตัดแบ่ง
เป็นชิ้นเล็กๆ ชั่งต�มนำ้�หนักได้สะดวกกว่�  

เงินปลา

เป็นเงนิตร�ท่ีทำ�จ�กโลหะมค่ี�หล�ยชนดิเช่น ทองคำ� 
เงิน สำ�ริด และทองแดง เป็นต้น ลักษณะเป็นแท่งกลม 
ย�วหล�ยขน�ด เรยีวทีห่วัและท้�ย โดยทีม่ลีกัษณะคล้�ย
ปล�จึงเรียกว่� เงินปล� ทำ�ข้ึนง่�ยๆ ด้วยก�รหล่อโลหะ
มีค่�เป็นแท่งกลมขน�ดนำ้�หนักต่�ง ๆ  กำ�หนดมูลค่�ของ
แท่งโลหะหรอืเงินปล�เหล่�นัน้ด้วยชนดิและนำ�้หนกัของ
โลหะแต่ละชนิด

เงินกีบม้า

ผลิตขึ้นจ�กโลหะสำ�ริด มีขน�ดไม่ใหญ่นัก หนัก
ประม�ณ 55 กรัม 79 กรัม และ 94 กรัม ลักษณะเป็น
ก้อนโค้งงอเหมือนกีบปล�ยเท้�ของสัตว์กินหญ้� เช่น 
แพะ แกะ กว�ง วัว และม้� เป็นต้น จึงเรียกกันต�ม
ลักษณะว่� “เงินกีบม�้”ซึง่เป็นเงินตร�ชนิดหนึง่ของช�ว

ลัวะ ผลิตขึ้นเพื่อคว�มสะดวกในก�รใช้เป็นเงินปลีก แต่
ก็ถูกหลอมไปเป็นเศษโลหะจนเกือบหมดแล้ว จึงแทบจะ
ไม่เหลืออยู่ในปัจจุบัน

เงินตราสมัยหิรัญเงินยาง

เงินใบไม้

ทำ�ด้วยสำ�ริดชุบเงิน สัณฐ�นกลม นูนด้�นหน้� ส่วน
ด้�นหลงัเป็นรอยบุม๋ลกึลงไป จึงมีลกัษณะเหมอืนเปลอืก
หอย ด้�นที่นูนออกม�นั้นมักจะมีลวดล�ยทั้งแบบเส้น
เดียวผ่�กล�ง และแบบที่มีกิ่งแยกออกไปอีกหล�ยเส้น 
หรืออ�จจะไม่มีลวดล�ยใดๆ เลยก็มี โดยที่เส้นนูนเหล่�
นี้มีลักษณะเหมือนล�ยด้�นหลังของใบไม้จึงเรียกกันว่� 
“เงนิใบไม้” “เงนิเส้น” หรอื “เงนิเปลอืกหอย” เงนิเหล่�
นี้พบว่�มีก�รเจ�ะรูไว้ที่ริมขอบเพื่อประโยชน์ในก�รร้อย
รวมเข้�ด้วยกันเพื่อคว�มสะดวกในก�รนับ แยกขน�ด 
ชนิดร�ค�ต�มนำ้�หนัก และก�รพกพ�

เงินท้อกสำาริด

นอกจ�กก�รผลิตเงินใบไม้จ�กโลหะสำ�ริดชุบเงิน 
และมีล�ยคล้�ยใบไม้แล้ว ยังพบว่�มีเงินท้อกสำ�ริดอีก
ด้วย เงินท้อกสำ�ริดนี้มีลักษณะกลมตันทั้งก้อนโดยไม่มี
รอยยุบหรือบุ๋มลงไปภ�ยในตัวเงิน แสดงว่�เป็นลักษณะ
ของก�รหล่อโลหะในสมัยต่อม� ไม่ชุบเงิน ไม่มีลวดล�ย 

ก้อนโลหะเงินท่ีโดนตัดแบ่งแลกเปลี่ยนช�ำระค่ำสินค้ำ

เงินปลำ

เงินกีบม้ำ
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และไม่มีก�รประทับตร�ใดๆ มีขน�ด 3.5 เซนติเมตร 
และ 3.8 เซนติเมตร นับว่�เป็นขน�ดท่ีใกล้เคียงกับเงิน
ใบไม้ขน�ดเล็ก แต่มีนำ้�หนักสูงถึง 67.4 กรัม และ 71 
กรัม เงินท้อกสำ�ริดจึงมีมูลค่�สูงกว่�เงินใบไม้ในขน�ด
ที่เท่�กัน

เงินท้อกทองแดง

เงินท้อกชนิดนี้ น่�จะมีมูลค่�ตำ่�ท่ีสุดในหมู่เงินท้อ
กโลหะทั้ง 3 ชนิด แต่ก็มีมูลค่�สูงกว่�หอยเบ้ียท่ีเป็น 
เงินย่อย มีสัณฐ�นกลมนูน โค้งมนด้�นบน ด้�นล่�ง
แบน หรือบุ๋มเข้�ไปเล็กน้อย ไม่มีตร�ประทับ และไม่มี
ลวดล�ยใดๆ

เงินตราสมัยหริภุญไชย

แคว้นหริภุญไชยเป็นแคว้นที่มีช�วละโว้ได้ขย�ย
ขึ้นม�ปกครองชุมชนช�วลัวะและเม็ง ซ่ึงเป็นชนพื้น
เมืองดั้งเดิม ซึ่งแม้ว่�แคว้นละโว้จะมีอ�รยธรรมต�ม
แบบทว�รวดีและเจริญขึ้นต�มแบบเดียวกับนครรัฐใน
อ�รยธรรมแบบทว�รวดีอื่นๆ ในลุ่มแม่นำ้�เจ้�พระย� 
ซึ่งเมืองเหล่�นี้ต่�งใช้เหรียญกษ�ปณ์ทองคำ� เหรียญ
เงิน เหรียญดีบุก และหอยเบ้ีย เป็นเงินตร�ม�ตั้งแต่
สมัยฟูนัน-ทว�รวดี ดังน้ันแคว้นหริภุญไชยจึงคุ ้นเคย
กับระบบเงินตร�ท่ีเป็นเหรียญกษ�ปณ์ทำ�ข้ึนจ�กโลหะ
มีค่�ม�ก่อน 

พลเมืองส่วนใหญ่ของแคว้นหริภุญไชยเป็นช�วพื้น
เมืองเดิมคือ ช�วลัวะ ด้วยเหตุน้ีช�วหริภุญไชยจึงใช้
ระบบเงินตร�ของช�วลัวะ ได้แก่ แท่งทองคำ� แท่งเงิน 

แท่งทองแดง และสำ�รดิ ตลอดจนเงนิปล� เป็นต้น โดยใช้
ร่วมกับเหรียญกษ�ปณ์โลหะของตน เงินตร�ที่แคว้นหริ
ภุญไชยใช้จึงเป็นระบบเงินตร�ที่ซ้อนกันอยู่ 2 ระบบ ซึ่ง
อ�จจะกำ�หนดขอบเขตก�รใช้เงินตร�ที่ต่�งกันได้คร่�วๆ 
ว่�มีก�รใช้เหรียญกษ�ปณ์ภ�ยในตัวเมืองและรอบนอก 
ส่วนก�รติดต่อซ้ือสินค้�กับชนพื้นเมืองเดิมคือช�วลัวะ 
ก็ใช้ก้อนโลหะมีค่�

เงินตราของอาณาจักรล้านนา

พญ�มังร�ยสถ�ปน�อ�ณ�จักรล้�นน�ขึ้นใน พ.ศ.
1839 ในระยะแรกเป็นระยะเวล�ที่ต้องใช้กำ�ลังทห�ร
แผ่อำ�น�จออกไปโดยรอบ ดังนั้น อ�ณ�จักรล้�นน�ใน
ระยะแรกจึงยังคงอ�ศัยระบบเงินตร�ที่เป็นของช�ว
โยนกเชียงแสน ซึ่งเคยใช้ร่วมกับช�วลัวะ หรือละว้�ต�ม
เดิม โดยพญ�มังร�ยได้บัญญัติกฎหม�ยขึ้นฉบับหนึ่ง คือ 
“มังร�ยศ�สตร์” ซึ่งใช้ตัดสินคดีคว�มต่�งๆ ตลอดสมัย
ล้�นน�จนกระทั่งรวมเข้�กับสย�ม

ก�รควบคมุเงินตร�ให้มมี�ตรฐ�นไม่เปล่ียนแปลงไป
ม� เพื่อให้ประช�ชนเกิดคว�มเชื่อถือว่� เงินตร�เป็นส่ิง
มีค่�เชื่อถือได้ เก็บไว้ชำ�ระหน้ีภ�ยหน้�ได้นั้น กฎหม�ย 
มังร�ยศ�สตร์ได้แยกบทบัญญัติออกเป็น 6 เรื่อง ได้แก่ 
ก�รปลอมหรือแปลงเงินตร�ทองคำ� เงินดำ�และเงินแดง 
แกะตร�ปลอม รู้วิธีปลอมและปลอมเงิน มีเงินปลอมใน
ครอบครอง ใส่คว�มว่�แกะตร�ปลอม แปลงเงินทอง  
ใส่คว�มว่�ลักทรัพย์และมีแม่พิมพ์เงินตร� โดยเริ่ม
ม�ตร�นีด้้วยข้อคว�มว่�.....ผูป้ลอมแปลงทองหรอืเงนิดำ� 
เงนิแดงกด็ ีแกะพมิพ์ (รูข้วกัเหลก็ตร�) ทำ�เงนิกด็ ีควรฆ่�

เงินใบไม้ เงินท้อกส�ำริด เงินท้อกทองแดง
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เจ้�ตัวแล้วเก�ะกุมเอ�สมบัติ (เอ�ครัว).....3  ข้อคว�มท่ี
กล่�วนีจ้งึเป็นบทบญัญตัทิีเ่ก่�แก่ทีส่ดุในเรีอ่งก�รควบคมุ
เงินตร�ในล้�นน� ด้วยข้อคว�มนี้แสดงว่�ในขณะที่พญ�
มังร�ยบัญญัติไว้ในขณะที่เริ่มบัญญัติกฎหม�ยฉบับนี้
อ�ณ�จักรล้�นน�มีเงินตร�ท่ีทำ�ด้วยทองคำ� เงิน เป็นเงิน
ตร�มูลค่�สูง ใช้เงินทองแดง หรือที่เรียกว่� เงินแดง เป็น
เงินปลีกและใช้หอยเบี้ยเป็นเงินย่อย ก�รบัญญัติว่�ห้�ม
แกะตร�ปลอมแสดงว่� ก้อนโลหะมีค่�ท้ัง 3 ชนิด มีตร�
ของท�งร�ชก�รประทับอยู่บนก้อนโลหะท่ีเป็นเงินตร� 
จงึกล่�วได้ว่� เมือ่เริม่สมยัล้�นน�นัน้ ช�วล้�นน�ใช้โลหะ
มีค่� 3 ชนิดประทับตร�ของท�งร�ชก�รเป็นเงินตร�

เงินตราทองคำา

ก�รใช้โลหะทองคำ�เป็นเงินตร�น้ันเป็นเร่ืองท่ีเกิด
ขึ้นม�ตั้งแต่มนุษย์เร�รู้จักโลหะชนิดต่�งๆ ม�น�นกว่� 
5,000 ปี ม�แล้ว แต่ก็เป็นก�รใช้ก้อนทองคำ�ในขน�ด
ต่�งๆ ท่ีตัดออกม�ต�มนำ้�หนักที่ต้องก�รและใช้ก้อน
ทองคำ�นั้นไปโดยตรงในฐ�นะเป็น “สื่อกล�งในก�รแลก
เปลี่ยน” ม�กกว่�จะใช้ก้อนทองคำ�ในฐ�นะท่ีเป็น เงิน
ตร� ที่มีก�รแบ่งก้อนทองคำ�ออกเป็นก้อนเล็กๆ มีนำ้�
หนักแตกต่�งกัน เพื่อเป็นก�รกำ�หนดชนิดของร�ค�ของ
ก้อนทองคำ�ให้แตกต่�งกันแล้ว ก็ยังจะต้องมีก�รประทับ
ตร�ผู้มีอำ�น�จในก�รให้ผลิตทองคำ�ก้อนน้ันข้ึนอีกด้วย 
จึงจะแยกได้ว่�ทองคำ�ก้อนใดเป็นเพียงสื่อกล�งในก�ร
แลกเปลี่ยนและก้อนใดเป็นเงินตร� 

ช�วโยนกเชียงแสนก่อนสมัยล้�นน�น่�จะมีก�ร
จัดทำ�ก้อนทองคำ�ที่มีก�รแบ่งนำ้�หนักเป็นขน�ดต่�งๆ 
กันต�มชนิดร�ค�ของแต่ละก้อนแล้ว โดยปร�กฏม�ใน
วรรณคดีเรื่อง ท้�วฮุ่งหรือขุนเจื๋อง ซ่ึงน่�จะแต่งข้ึนใน
ล้�นช้�ง ประม�ณ พ.ศ.1800-1900 นั้นระบุว่� ขุนเจื๋อง 
บรรพบุรุษในส�ยพญ�งำ�เมืองแห่งแคว้นพะเย�นั้นแต่ง
ก�ยด้วยผ้�ที่มีร�ค�เท่�กับทองคำ�พันก้อน

เงินทองแดง

นอกจ�กเงินตร�ชนิดร�ค�สูง ทำ�จ�กโลหะทองคำ�
และโลหะเงินแล้ว  อ�ณ�จักรล้�นน�ยังผลิตเงินปลีก
ชนิดร�ค�ตำ่�ขึ้นด้วย ในขณะที่ใช้หอยเบี้ยเป็นเงินย่อย 
เงินปลีกที่ใช้น้ัน คือ “เงินท้อกทองแดง” ที่ใช้กันกว้�ง
ขว�งม�ตั้งแต่แคว้นโยนกเชียงแสน ด้วยเหตุนี้จึงได้มี
ก�รระบุเงินตร�ทองแดงไว้ในกฎหม�ยมังร�ยศ�สตร์
ด้วย ก�รใช้โลหะทองแดงเป็นเงินปลีกนัน้ เนือ่งจ�กโลหะ
ทองแดงห�ได้ง่�ย และมีปริม�ณม�ก นอกจ�กนี้โลหะ
ทองแดงยังเป็นโลหะมีค่�ซึ่งช�วลัวะใช้เป็นเงินตร�อีก
ด้วย เงนิตร�ทำ�ด้วยโลหะทองแดงจงึเป็นเงนิตร�พืน้ฐ�น
ที่ชนช�ติต่�งๆ ใช้ซื้อข�ยจ่�ยทอนอย่�งกว้�งขว�งที่สุด 
ด้วยเหตุน้ีจึงมีก�รระบุถึงเงินทองแดงม�ตั้งแต่ต้นในกฎ
หม�ยมังร�ยศ�สตร์แต่ก็เป็นก�รระบุถึงเพียงคร้ังเดียว

โดยที่เงินตร�ทำ�ด้วยทองแดงและใช้เป็นเงินปลีก
ที่ประช�ชนจำ�เป็นต้องใช้จ่�ยในชีวิตประจำ�วัน และ
มีค่�ตำ่� จึงทำ�ให้ไม่มีก�รกล่�วถึงในตำ�น�นเมือง หรือ 

3 มังร�ยศ�สตร์ ฉบับเส�ไห้: ประเสริฐ ณ นคร ปริวรรต. หน้� 47.
4 พจน�นุกรมภ�ษ�ล้�นน� มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.2550 หน้� 102.

เงินเจียงเชียงใหม่
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พับส� จึงไม่อ�จทร�บถึงลักษณะรูปร่�งและนำ้�หนักได้ 
แต่โดยที่อ�ณ�จักรล้�นน�สืบทอดต่อจ�กแคว้นโยนก
เชียงแสน จึงน่�จะใช้เงินท้อกทองแดงเช่นเดียวกับช�ว
โยนกเชียงแสน แต่เนื่องจ�กเงินตร�มีมูลค่�ไม่สูงนักจึง
ถูกนำ�ไปแปรรูปเป็นทองสำ�ริด หลอมเป็นพระพุทธรูป 
หรือเครื่องใช้เครื่องประดับอย่�งม�กม�ย จนกล�ยเป็น
ของห�ย�กในปัจจุบัน

เงินเจียง

เงินตร�สำ�คัญและมีมูลค่�สูงท่ีสุดของอ�ณ�จักร
ล้�นน� คือ เงินเจียง ผลิตจ�กเนื้อเงินบริสุทธิ์ ไม่ผสม
โลหะใดเหมือนกับเงินตร�ชนิดอื่นท่ีช�วล้�นน�เคยใช้
ซื้อข�ยจ่�ยทอนม�ในอดีต ช�วล้�นน�เรียกโลหะเงิน
ว่� “เงิน” เมื่อนำ�ม�ผลิตเป็นเงินตร�ก็เรียกทับศัพท์ว่� 
“เงินหรือเงินตร�” มีมูลค่�แตกเป็นหอยเบ้ียได้ในอัตร� 
1 เงิน เท่�กับ 1,000 เบ้ีย 4  ส่วนคำ�ว่� “เจียง” หรือ 
“เชียง” เป็นคำ�มีคว�มหม�ยว่�ดี พิเศษ และเป็นคำ�ท่ีใช้
เรียกนักบวช พระภิกษุ เมือง ละแวก และบริเวณ เมื่อนำ�
คำ�นี้ม�รวมกับคำ�ว่�เงิน จึงเกิดเป็นคำ�ว่� “เงินเจียง” ขึ้น 
เงินเจียงจึงมีคว�มหม�ยว่� “เงินอย่�งดีพิเศษ”

ก�รที่อ�ณ�จักรล้�นน�ส�ม�รถผลิตเงินเจียงหนัก 
1 ตำ�ลึง ด้วยเนื้อเงินอย่�งดีน้ันย่อมจะต้องเป็นเงินตร�ท่ี
ผลิตขึ้นในระยะที่อ�ณ�จักรล้�นน�มีคว�มเจริญรุ่งเรือง 
เศรษฐกิจดีม�กมีก�รค้�รุ่งเรืองส�ม�รถจัดห�โลหะเงิน
ม�ผลิตเงินเจียงได้แทบจะไม่จำ�กัด แต่ก่อนท่ีเงินเจียง

ตรำตัวเลข

จะมีทั้งลักษณะและตร�ที่ประทับเป็นม�ตรฐ�นข้ึนได้นี้ 
อ�ณ�จักรล้�นน�มีก�รผลิตเงินเจียงขึ้นหล�ยรูปแบบ 
เงินตร�เหล่�นี้จัดเป็นเงินเจียงต้นแบบที่แสดงถึงรูป
แบบลักษณะต่�งๆ ที่ได้วิวัฒน�ก�รขึ้นม�จ�กเงินตร�
ที่เป็นก้อนของช�วโยนกเชียงแสน โดยผสมผส�นกับ
ประสบก�รณ์ และคว�มรู้ที่เกิดขึ้นจ�กก�รติดต่อค้�ข�ย
กับแคว้นต่�งๆ โดยรอบ โดยเฉพ�ะกับแคว้นสุโขทัย

เงินเจียงแต่ละอันเมื่อนำ�ม�ตั้งท�งขว�งจะเห็น
รอยบ�กเล็กๆ “ตร�ตัวเลข” บอกชนิดร�ค�  “ตร�ชื่อ
เมือง”คือแหล่งผลิต และ“ตร�จักร” สัญลักษณ์ของ
อำ�น�จเจ้�เมือง เหมือนจักรของพระจักรพรรดิที่ทรงมี
จักรแก้วต�มคัมภีร์ไตรภูมิค�ถ� ตร�บนเงินเจียงตอก
ประทับไว้บนข�ทั้งสองข�้งของเงินเจียงด้�นละ 3 ตร� 
ประกอบด้วย ตัวเลขบอกนำ้�หนักโลหะมีค่�หรือชนิด
ร�ค� ตร�ชื่อเมืองท่ีผลิต และตร�สัญลักษณ์ของอำ�น�จ
เจ้�เมืองเรียงต�มลำ�ดับ ทั้ง 2 ด้�น ดังนั้นเมื่อว�งเงิน
เจียงลงให้ด้�นหน้�หง�ยขึ้นม�แล้ว ย่อมส�ม�รถมอง
เห็น ตร�ทั้งส�มชนิดได้ง่�ยไม่ว่�จะมองจ�กด้�นของ 
ผู้จ่�ยเงินหรือด้�นผู้รับเงิน

ตราตัวเลข  ตร�ดวงแรกบนข�เงินเจียงเป็นตร�
ที่สำ�คัญที่สุดเพร�ะเป็นตร�แรกอยู่ท�งซ้�ยสุดที่ผู้ดูจะ
มองเหน็และส�ม�รถสังเกตเหน็ได้ในทนัททีีม่องเหน็ต�ม
ธรรมช�ติของก�รอ่�นที่เริ่มต้นจ�กด้�นซ้�ยไปด้�นขว� 
ก�รมองเห็นตร�บอกชนิดร�ค�ของเงินตร�ตั้งแต่แรก
จะทำ�ให้หยิบเงินตร�จ่�ยไปโดยไม่สับสนเรื่องชนิดร�ค�
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ตัวอักษรชื่อเมือง  บนข�ของเงินเจียงทั้ง 2 ข้�งประทับตร�ตัว
อกัษรไว้เป็นตร�ที ่2 ต�มชือ่เมอืงทีผ่ลติประม�ณ 60 หวัเมอืง โดยเมอืง
ท่ีมีอัตร�ก�รผลิตสูงสุดคือ เชียงใหม่และเชียงแสน  ช�วไทยส�ม�รถ
อ่�นชื่อเมืองที่ปร�กฏได้เนื่องจ�กมีทั้งตัวอักษรไทยสุโขทัยและตัว
อกัษรฝักข�มของอ�ณ�จกัรล้�นน� ช�วล้�นน�นยิมใช้ตวัอกัษรฝักข�ม
นี้จ�รึกเรื่องร�วในพระพุทธศ�สน� เช่น สร้�งพระพุทธรูป ศ�สนสถ�น 
กัลปน�สิ่งของผู้คนและเงินทองแก่วัดในพระพุทธศ�สน�

ตราจักร  ตร�ดวงที่ 3 เป็นตร�สัญลักษณ์อำ�น�จของเจ้�เมือง
ผู้ที่ให้ทำ�เงินเจียงขึ้น ตร�ที่กล่�วเป็นตร�จักรแบบล้�นน�ในระยะ
แรก และต่อม�ได้ทำ�ตร�จักรคล้�ยตร�แก้วชิงดวง ตร�จักรแบบล้อ
เกวียน และล�ยยันต์

นอกจ�กตร�สำ�คัญ 3 ตร� ที่ตีประทับเรียงกันเป็นลำ�ดับบนข�
เงินเจียงท้ัง 2 ข้�ง อย่�งชัดเจนแล้ว ยังมีก�รตอกประทับตร�พิเศษ
อีกดวงหน่ึงท่ีบริเวณสุดปล�ยข� ส่วนท่ีอยู่ด้�นในระหว่�งปล�ยข�เงิน
เจียงท้ัง 2 ด้�น โดยเหตุที่ด้�นในของปล�ยข�ที่กล่�วมีพื้นที่เล็กม�ก 
ตร�ที่ประทับจึงมีขน�ดเล็กม�กด้วย บ�งครั้งพบว่�มีก�รนำ�ตร�จักร
ไปตีท่ีปล�ยข�ด้�นในนี้จึงทำ�ให้ตร�ปล�ยข�ติดไม่เต็ม เนื่องจ�กตร�
ท่ีตอกประทับมีขน�ดใหญ่กว่�ปล�ยข�ด้�นในม�ก ตร�พวกนี้เรียก
กันว่� “ตราปลายขาใน” ตร�ท่ีกล่�วม�นี้เชื่อกันว่�เป็นตร�ที่ตอก
ประทับกันเงินเจียงปลอม

อักษร “หม” 
ของบนเงินเจียงเชียงใหม่ 
มีควำมเปลี่ยนแปลง 
แตกต่ำงเล็กน้อย
ตำมแต่ละยุคสมัย
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ตร�พเิศษทีต่อกปล�ยข�ในซึง่เป็นตร�ขน�ดเลก็นัน้ มทีัง้เงนิเจยีงเมอืงเชยีงใหม่และ
เมืองอ่ืนๆ ด้วย  ตร�เหล่�น้ีแกะเป็นรูปดอกไม้ ยันต์ จักรแบบ 5 จุด จักรล้อรถศึก ส่วน
ตร�ด้�นในข�ก็มีรูปล�ยจักร 4 จุด 6 จุด

ชนิดราคา ก�รทำ�เงินเจียงชนิดร�ค� 5 เงินทำ�ให้เงินเจียงมีมูลค่�เท่�กับ เงิน 1 
ตำ�ลึงของแคว้นสุโขทัยท่ีอยู่ใกล้เคียง ท่ีมีก�รค้�ขน�ดใหญ่ระหว่�งกันน้ัน อำ�นวยคว�ม
สะดวกในก�รค้�ระหว่�งรัฐ นับว่�เป็นคว�มมีวิสัยทัศน์ของกษัตริย์ล้�นน�ม�ก และ
เพื่อให้ประช�ชนช�วล้�นน�ได้ใช้เป็นเงินตร�เพื่อก�รจับจ่�ยใช้ซ้ือข�ยจ่�ยทอนภ�ยใน
เมืองต่�งๆ ของตนเองด้วย แต่เงินเจียงชนิดร�ค� 5 เงิน เป็นเงินตร�ที่มีมูลค่�สูงเกิน
ไป ไม่สะดวกในก�รใช้เป็นเงินปลีกเพื่อซื้อข�ยจ่�ยทอนกันในระดับที่ตำ่�กว่� ในขณะ
ที่มีเงินย่อยซึ่งใช้หอยเบี้ยเงินใบไม้ และเงินท้อกทองแดงอยู่แล้วก็ต�ม คว�มจำ�เป็นจะ
ต้องผลิตเงินปลีกท่ีมีชนิดร�ค�ตำ่�กว่� 5 เงินขึ้นให้ประช�ชนได้ใช้ซื้อข�ยจ่�ยทอนได้โดย
สะดวก ดังน้ันจึงพบว่�มีก�รผลิตเงินเจียงขน�ดนำ้�หนักตำ่�กว่� 5 เงิน ลงม�หล�ยขน�ด 
ได้แก่ ขน�ดก่ึง 5 เงิน (30 กรัม) ขน�ด 1 เงิน (12 กรัม) ขน�ดกึ่งเงิน (6 กรัม) ขน�ด
เซ่ียวหรือ 1/4 เงิน (3 กรัม)  

ตัวอย่ำงตรำจักร ที่ปรำกฎบนงินเจียง
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แต่อย่�งไรกด็ ีเงนิปลกีเหล่�นีม้อีตัร�ผลติทีน้่อยกว่�
คว�มต้องก�รม�ก ดงันัน้ช�วล้�นน�กจ็ะใช้วธิง่ี�ยๆ ด้วย
ก�รหักข�เงินเจียงออกจ�กกัน แล้วชั่ง โดยเงินเจียงหน่ึง
ข�มีค่�เท่�กับ 2.5 เงิน (30 กรัม หรือเท่�กับ 2 บ�ทหรือ
ครึ่งตำ�ลึงของสุโขทัย) บ�งครั้งก็แบ่งครึ่งของครึ่งอีกคร้ัง 
เท่�กับ 15 กรัมหรือ 1 บ�ท  จนกล�ยเป็นเศษเงินชิ้นเล็ก
ชิน้น้อย ทีเ่รยีกว่� “เงนิมุ่น” นอกจ�กเงนิเจยีงทีผ่ลติจ�ก
เนื้อเงินแล้ว ในล้�นน�ยังมีเงินเจียงดีบุก เงินเจียงสำ�ริด 
เงินเจียงเนื้อดิน และเงินเจียงช�ยขอบ ท่ีถูกผลิตขึ้นเพื่อ
ใช้แทนหอยเบี้ยเม่ือข�ดแคลน หรือใช้ในพิธีกรรมต่�งๆ 

 

วิวัฒนาการของเงินเจียง

ก่อนที่เงินเจียงจะมีรูปร่�งและร�ยละเอียดดังที่เห็น
กนัทัว่ไปนัน้ เงนิเจยีงได้ใช้เวล�ในก�รววิฒัน�ก�รม�น�น
พอสมควร ทั้งนี้อ�จแบ่งออกได้เป็น 3 ระยะ ได้แก่ ระยะ
แรกกำ�เนิดและพัฒน�ก�ร ระยะเฟื่องฟู และระยะเสื่อม

ระยะการเกิดและพัฒนาการ

พญ�มังร�ยได้ว�งร�กฐ�นไว้ด้วยก�รพิจ�รณ�
กำ�หนดรูปแบบเฉพ�ะเงินตร�ของอ�ณ�จักรล้�นน�ข้ึน 
โดยยึดรูปแบบของกำ�ไลเครื่องประดับมีค่�ท่ีทำ�ด้วย
โลหะทองคำ�และโลหะเงนิม�เป็นรปูลกัษณะพืน้ฐ�นของ
เงินตร� แต่เพื่อไม่ให้ซำ้�กับเงินกำ�ไลข�กลมของแคว้น
สุโขทัย  ดังนั้นจึงทำ�เงินกำ�ไลข�เหลี่ยมขึ้นแทน ลักษณะ
ของเงินกำ�ไลข�เหล่ียมทรงกลมท่ีมีบ�กขน�ดใหญ่เพียง
บ�กเดียวตรงก่ึงกล�ง และประทับตร�จักรแบบล้�นน�

หรือตร�อื่นๆ เช่น อักษรแอก ณ ดังแมว จึงน่�จะเกิด
ขึ้นเป็นแบบแรกๆ และเพื่อให้ทำ�ก�รค้�ได้สะดวก โดยที่
ระบบเงินตร�ของล้�นน�กำ�หนดใช้หน่วยเงินซึ่งหนัก 12 
กรัม เป็นเงินตร�ที่ใช้กันกว้�งขว�งอยู่แล้ว จึงได้กำ�หนด
ให้เงินกำ�ไลหนัก 5 เงิน หรือ หนัก 60 กรัม เป็นขน�ด
ม�ตรฐ�นให้เท่�กับเงินกำ�ไลข�กลมของสุโขทัยที่หนัก 4 
บ�ท หรือ 1 ตำ�ลึง เป็นม�ตรฐ�นอยู่แล้ว

เ งิ นกำ � ไ ลของอ�ณ�จั ก รล ้ �นน� เริ่ ม มี ก � ร
เปลี่ยนแปลงอย่�งเห็นได้ชัดในรัชก�ลต่อม�อันเป็น
สมัยพญ�กือน� พ.ศ.1898-1928 เมื่อพญ�กือน� 
รับเอ�พระพุทธศ�สน�จ�กแคว้นสุโขทัยขึ้นม�ยัง
อ�ณ�จักรล ้ �นน� นอกจ�กพระองค ์จะนิมนต ์ 
พระสุมนเถรจ�กสุโขทัยม�สถ�ปน�เป็นพระสังฆร�ช 
ของล้�นน�และจำ�พรรษ�ที่วัดพระยืน เมืองหริภุญไชย 
และต่อม�ได้สร้�งวัดสวนดอกขึ้นที่เชียงใหม่แล้ว ก�ร
ศึกษ�พระพุทธ ศ�สน� พระบ�ลี พระธรรมวินัยก็เฟื่อง
ฟูขึ้น จนเชียงใหม่กล�ยเป็นศูนย์กล�งของพระพุทธ
ศ�สน�แทนเมืองหริภุญไชยและเกิดนิก�ยวัดสวนดอก
ขึ้น ตัวอักษรไทยสุโขทัยก็ได้เข้�ม�เผยแพร่และศึกษ�
กันม�กขึ้นในล้�นน� จนมีผู ้อ่�นอักษรไทยสุโขทัยได้ 
ม�กขึ้น พระสุมนเถรในขณะที่จำ�พรรษ�ที่วัดพระยืน 
เมืองหริภุญไชย (ลำ�พูน) จึงให้ทำ�จ�รึกเรื่องร�วที่
พระพุทธศ�สน�จ�กแคว้นสุโขทัยขึ้นม�สู ่อ�ณ�จักร
ล้�นน�เป็นภ�ษ�ไทยและอักษรไทยสุโขทัยไว้ที่วัดแห่ง
นี้ เม่ือตัวอักษรไทยสุโขทัยเป็นอักษรที่ช�วล้�นน�เรียน
รู้โดยกว้�งขว�งแล้ว ตัวอักษรไทยสุโขทยัจึงได้ม�ปร�กฏ
เป็นชื่อเมืองต่�งๆอยู ่บนเงินกำ�ไลข�เหล่ียมต้นแบบ

เงินเจียงขนำดเล็ก ท่ีใช้เป็นเงินปลีก น�้ำหนักตั้งแต่หนึ่งบำทลงไป เงินมุ่น
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อักษรแอก ณ ดังแมว

ต่อม� ก่อนที่ตัวอักษรจะพัฒน�ไปเป็นตัวธรรมและ 
อักษรฝักข�มของล้�นน�เอง เมื่อตัวอักษรได้พัฒน�
ไปเป็นตัวอักษรฝักข�มไปแล้วตัวอักษรฝักข�มเหล่�น้ี 
จึงไปปร�กฏอยู ่บนเงินเจียงม�ตรฐ�นของล้�นน� 
ต่อม�ภ�ยหลัง

ระยะเฟื่องฟู

หลังจ�กก�รเริ่มต้นและพัฒน�ก�รแล้ว เงินเจียง
ได้วิวัฒน�ก�รอย่�งรวดเร็วต�มคว�มเจริญของก�รค้� 
เศรษฐกิจและก�รเมือง ในรัชก�ลพญ�แสนเมืองม� 
(พ.ศ.1928-1944) พญ�ส�มฝั่งแกน (พ.ศ.1945-1984) 
โดยเฉพ�ะอย่�งยิ่งในรัชก�ลพญ�ติโลกร�ช (พ.ศ.1984-
2030) พญ�ยอดเชียงร�ย (พ.ศ.2030-2038) และพญ�
แก้ว (พ.ศ.2038-2068) อ�ณ�จักรล้�นน�ใน 5 รัชก�ลนี้
รุ่งเรืองถึงขีดสุด จัดว่�เป็นยุคทองของอ�ณ�จักรล้�นน� 

ในระยะที่กล่�วนี้แคว้นสุโขทัยตกเป็นเมืองใน
อ�ณ�จักรอยุธย�แล้ว เมืองต่�งๆ ในแคว้นสุโขทัยเดิมจึง
ระสำ�่ระส�ย เพร�ะสงคร�มและก�รรบพุง่ของอ�ณ�จกัร
ล้�นน�กับอ�ณ�จักรอยุธย�ที่ใช้ดินแดนสุโขทัยเป็น
สน�มรบ ด้วยเหตุน้ีเงินพดด้วงของสุโขทัยจึงหมดคว�ม
สำ�คัญลงไป เนื่องจ�กมีก�รผลิตน้อยลงและเงินพดด้วง
ของอยุธย�กำ�ลังแพร่ขึ้นม�ในแคว้นสุโขทัยแทนเงิน
พดด้วงสโุขทยั เงนิเจยีงของอ�ณ�จกัรล้�นน�จงึได้เข้�ไป
แทรก ช่วยเติมช่องว่�งท่ีเกิดข้ึนให้เต็มได้อย่�งเหม�ะ
สม เนื่องจ�กประช�ชนโดยเฉพ�ะบรรด�พ่อค้�ทั้งช�ว
ล้�นน� สุโขทัย ต่�งก็เคยติดต่อค้�ข�ยจนคุ้นเคยกันม�
ก่อนน�นแล้ว และต่�งก็คุ้นเคยกับก�รใช้เงินตร�ต�ม

นำ้�หนักที่เท่�กันอยู่แล้วเป็นปกติ เมื่อเงินเจียงม�ตรฐ�น
มีนำ้�หนักเท่�กับเงินพดด้วงชนิดร�ค�ตำ�ลึง ดังนั้นเงิน
เจียงจึงกล�ยเป็นเงินตร�ที่สำ�คัญที่ใช้ในภ�คเหนือดิน
แดนของล้�นน�เองทั้งหมด และใช้ในก�รซ้ือข�ยจ่�ย
ทอนสินค้�ระหว่�งอ�ณ�จักรล้�นน�และอ�ณ�บริเวณ
แคว้นสุโขทยัเดมิด้วยโดยเฉพ�ะในรชัก�ลพญ�แสนเมอืง
ม�จนถึงรัชก�ลพญ�แก้ว

ก�รที่เงินเจียงเพิ่มสัดส่วนในก�รเป็นเงินตร�ที่
ใช้กันม�กขึ้นในก�รค้�ระหว่�งอ�ณ�จักรล้�นน�กับ
แคว้นสุโขทัยเป็นเวล�น�น ทำ�ให้เกิดคว�มต้องก�รเงิน
เจียงในปริม�ณที่เพ่ิมขึ้น เมืองต่�งๆ จึงมีก�รผลิตเงิน
เจียงขึ้นด้วย แต่ก็เป็นก�รผลิตในปริม�ณน้อย เพื่อใช้
ในก�รค้�ภ�ยในขอบเขตของเมืองของตนและก�รค้�
ระหว่�งเมอืงขน�ดเล็กเท่�นัน้ มไิด้มกี�รผลิตจำ�นวนม�ก 
เพื่อใช้ในก�รค้�ระหว่�งอ�ณ�จักร ซึ่งก�รจะทำ�เช่นนั้น
ได้ก็จะต้องเป็นเมืองที่มีเศรษฐกิจและก�รค้�ขน�ดใหญ่ 
มีค่�ใช้จ่�ยทั้งก�รจัดห�เนื้อเงินม�ให้พอและใช้แรงง�น
มีฝ ีมือในก�รผลิตเป็นจำ�นวนม�ก ด้วยเหตุน้ีเมือง
หลวงของอ�ณ�จักร คือ เมืองเชียงใหม่จึงต้องรับภ�ระ
ก�รผลิตเงินเจียงจำ�นวนม�กเพื่อใช้ในก�รค้�ระหว่�ง
อ�ณ�จักรที่ขย�ยตัวขึ้น ก�รผลิตเงินเจียงให้ได้จำ�นวน
ม�ด้วยคว�มรวดเร็วนั้น ทำ�ให้เกิดก�รเปลี่ยนแปลงใน  
“รูปร่�ง” ของเงินเจียงขึ้นอย่�งรวดเร็ว เงินกำ�ไลข�
เหล่ียมท่ีผลิตอยู่จึงค่อยๆ เปล่ียนรูปไป จ�กขน�ดท่ี
ค่อนข้�งใหญ่ก็เล็กลงและข�ของเงินเจียงก็หดสั้นลง
และหน�ขึ้น

นอกจ�กรูปลักษณะที่ค่อยๆ เปลี่ยนแปลงแล้ว  
ตัวอักษรบนเงินเจียงก็มีก�รเปล่ียนแปลงไปด้วยเช่น
กัน ก�รศึกษ�พระพุทธศ�สน�อย่�งจริงจังนอกจ�กจะ
ทำ�ให้เมืองเชียงใหม่กล�ยเป็นศูนย์กล�งของพุทธศ�สน�
แทนเมืองหริภุญไชย และเกิดพระเถระผู้แตกฉ�นใน
พระไตรปิฎกจนส�ม�รถแต่งวรรณคดีท�งศ�สน�ที่มีชื่อ
เสียงได้หล�ยเรื่อง ทั้งตำ�น�นพระพุทธสิหิงค์ ตำ�น�น
มูลศ�สน� จ�มเทวีวงศ์ ชินก�ลม�ลีปกรณ์ และพระ
ภิกษุช�วเชียงใหม่ยังส�ม�รถทำ�สังค�ยน�พระไตรปิฏก 
ขึ้นใน พ.ศ.2020 ได้น้ัน ทำ�ให้ก�รเขียนตัวอักษรของ 
ล้�นน�พัฒน�ขึ้นเห็นได้ชัดในรัชก�ลพญ�ติโลกร�ช  
ตัวอักษรในเงินเจียงจึงค่อยๆ เปล่ียนไป
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คว�มเสื่อมของอ�ณ�จักรล้�นน�เกิดขึ้นเมื่อพญ�
แก้วสิ้นพระชนม์ ใน พ.ศ.2068 พระองค์ไม่มีพระ
โอรส ขุนน�งจึงไปเชิญพญ�เกศพระอนุช�ม�ครองร�ช
สมบัติ แต่พระองค์ไม่มีฐ�นอำ�น�จในเมืองเชียงใหม่ 
ก�รบริห�รง�นของพระองค์จึงประสบกับปัญห�ก�ร
ต่อต้�นจ�กกลุ่มขุนน�ง แม้พระร�ชวังของพระองค์
ก็ถูกว�งเพลิง  ในที่สุดกลุ่มขุนน�งก็ข�ดคว�มเค�รพ
ยำ�เกรงและปลดพระองค์ออก และให้ท้�วช�ยร�ชบุตร
เป็นกษัตริย์ปกครองแทนใน พ.ศ.2081 แต่ปกครองได้ 
6 ปี ก็ถูกปลงพระชนม์ จึงต้องไปเชิญพญ�เกศกลับม�
เป็นพระเจ้�แผ่นดินใหม่ใน พ.ศ.2086 แต่เป็นได้ 2 ปี
ก็ถูกปลงพระชนม์ใน พ.ศ.2088 บ้�นเมืองจึงอลเวงจน
ต้องเชญิพระน�งจริประภ�ม�ครองเมอืงเป็นก�รชัว่คร�ว 
แล้วไปเชิญพระไชยเชษฐ�จ�กแคว้นล้�นช้�งม�ครอง
ร�ชสมบัติ พ.ศ.2089-2090 แต่ก็ไม่ส�ม�รถแก้ไขคว�ม
แตกแยกของขุนน�งได้เมื่อพระเจ้�โพธิส�ลกษัตริย์ของ
ล้�นช้�งพระบิด�ของพระองค์สิ้นพระชนม์ พระองค์จึง
เสด็จกลับไปแคว้นล้�นช้�งโดยอัญเชิญพระแก้วมรกต
ไปด้วย อ�ณ�จักรล้�นน�จึงไม่มีกษัตริย์ปกครองอยู่ 4 
ปี จนขุนน�งไปเชิญท้�วเมกุฎหรือแม่กุม�เป็นกษัตริย์
ใน พ.ศ.2094  เม่ือพระเจ้�บุเรงนองกษัตริย์พม่�ยกทัพ
ม�ล้อมเมืองเชียงใหม่ใน พ.ศ.2101 จึงส�ม�รถยึดเมือง
ได้ใน 3 วัน ท้�วเมกุฎยังคงปกครองอยู่ต่อม�จนถึง พ.ศ.
2107 ก็ถูกปลดและถูกส่งตัวไปยังเมืองหงส�วดี และ
พม่�ให้พระน�งวิสุทธิเทวีปกครองเมืองเชียงใหม่แทน
จนถึง พ.ศ.2121 พระน�งทิวงคตแล้วพม่�ก็แต่งตั้งเจ้�
เมืองพม่�ม�ปกครองแทนจนถึง พ.ศ.2317  

สภ�พบ้�นเมืองท่ีไม่มีขื่อมีแป แม้แต่พญ�หรือ
กษัตริย์ของอ�ณ�จักรล้�นน�ยังถูกถอดและแต่งตั้งใหม่
ได้ต�มใจขุนน�งก็ดี คุ้มท่ีประทับของพญ�หรือกษัตริย์
ถูกลอบว�งเพลิงและแม้แต่ถูกลอบปลงพระชนม์ซำ้�กัน
หล�ยองค์ ย่อมสะท้อนสภ�พของบ้�นเมืองในขณะน้ัน
ได้เป็นอย่�งดี เมื่อพญ�ผู้ครองอ�ณ�จักรยังไม่ส�ม�รถ
ห�คว�มปลอดภัยได้แม้ในวังของพระองค์แล้วย่อมค�ด
ได้ว่� ประช�ชนคนส�มัญย่อมย�กที่จะคุ้มครองตนเอง
ได้ ด้วยเหตุนี้เศรษฐกิจและก�รค้�ของอ�ณ�จักรล้�น
น�จึงตกตำ่�อย่�งรุนแรงกลับไปสู่คว�มเป็นเมืองเถื่อนท่ี

ทุกคนต้องดูแลป้องกันครอบครัวและทรัพย์สมบัติของ
ตนเอง ก�รค้�ขน�ดใหญ่จึงแทบจะไม่มีจะมีก็แต่ก�รซื้อ
ข�ยเล็กๆ น้อยๆ ภ�ยในเมืองแต่ละเมือง ก�รผลิตเงิน
เจียงออกม�ใช้จึงลดน้อยลงเรื่อยๆ แต่ก็ยังคงมีเงินเจียง
จำ�นวนม�กที่ผลิตขึ้นในสมัยที่อ�ณ�จักรล้�นน�ยังเฟื่อง
ฟูใช้อยู่ตลอดเวล�ที่อยู่ใต้ก�รปกครองของพม่� และใช้
ร่วมไปกับเงินตร�ของพม่� จนกระทั่งเข้�ม�ร่วมอยู่กับ
สย�มติดต่อกันม�เป็นเวล�น�น

เงินท้อก

 เงินท้อกเป็นเงินตร�ที่ใช้เป็นเงินปลีกและเงิน
ย่อยท่ีมีหล�กหล�ยชนิดทำ�จ�กโลหะเงิน มีลักษณะ
กลม ด้�นบนนูนสูงอ�จมีขอบเงินเล็กน้อยหรือไม่มีแล้ว
แต่ชนิดของเงินท้อก สำ�หรับอันที่มีขอบนั้นมักจะงอโค้ง
ขึ้นม�เล็กน้อยโดยรอบ ด้�นล่�งชนิดที่มีเนื้อเงินเป็นฐ�น
นั้นมักแบนเรียบ ริมด้�นหนึ่งมีรูขน�ดใหญ่เป็นโพรงลึก
เข้�ไปตรงกับด้�นบนที่นูนสูงขึ้นม� ทำ�ให้รู้สึกว่�เงินท้อ
กมีนำ้�หนักและมูลค่�สูง ด้วยลักษณะทั้งหมดน้ีทำ�ให้เงิน
ท้อกคล้�ยเปลือกหอย จึงเรียกกันว่� “เงินหอย” และยัง
เหมือนกับมูลดินขรุขระที่ปูขุดขึ้นม� จึงเรียกว่� เงินขวย
ปู อีกชื่อหนึ่ง
²  เงินท้อกล้�นน�
มีลักษณะกลมด้�นบนโป่งนูนสูงขึ้นมีผิวย่นสีดำ�เป็น

เส้นริ้วเต็มพื้นท่ี โดยเฉพ�ะที่ริมขอบงอม้วนขึ้นเกิดจ�ก
ก�รแซะยกเงินท้อกขึ้นจ�กเบ้� ด้�นล่�งเป็นแผ่นหน�
เรียบโค้งเล็กน้อย ริมด้�นหนึ่งมีรูขน�ดต่�งๆ โดยป�กรู

เงินท้อก
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เป็นรูปไข่ลึกเป็นโพรงเข้�ไปทุกอัน เฉพ�ะขน�ดใหญ่จึง
จะประทับตร�ไว้ที่ริมขอบด้�นบนบริเวณท่ีมีขน�ดกว้�ง
ที่สุด จำ�นวน 1-3 ตร� มี 6 ขน�ด
²  เงินท้อกน่าน
นอกจ�กเนื้อเงินแล้ว อ�ณ�จักรล้�นน�ยังผลิตเงิน

ท้อกปลีกขึ้นด้วยโลหะทองแดงชุบเงิน และเคลือบด้วย
ทองต�กู ไว้เป็นที่สังเกตอีกด้วย เงินท้อกปลีกเหล่�นี้พบ
ว่�มีเหลืออยู่ที่เมืองน่�นเป็นอันม�ก เนื่องจ�กเมืองน่�น
เป็นเมืองที่มีภูเข�ล้อมรอบสลับซับซ้อนม�กเดินท�งไป
ถึงย�ก จึงมักจะไม่มีภัยจ�กศึกสงคร�มบ่อยเหมือนเมือง
อื่น เช่น เชียงใหม่ และลำ�พูน ซึ่งตั้งอยู่บนที่ร�บและเป็น
ท�งผ่�นของกองทัพทั้งฝ่�ยพม่�และอยุธย� เมืองน่�น
จึงเป็นเมืองที่สงบและมีเงินท้อกปลีกเหลืออยู่ม�กท่ีสุด 
ด้วยเหตุนี้จึงมักเรียกกันว่� “ท้อกเมืองน่�น”

ระบบเงินตราล้านนาภายใต้การปกครองของพม่า 
พ.ศ.2101-2317

หลัง 216 ปี ใต้ก�รปกครองของพม่� ก�รค้�สินค้�
ของป่�ระหว่�งเมอืงต่�งๆ จงึเร่ิมข้ึน ซึง่นอกจ�กช�วล้�น

น�เองแล้วพ่อค้�ช�วพม่� มอญ ไทใหญ่ ฮ่อ จีน ล�ว ต่�ง
ก็ใช้ขบวนม้�ต่�ง ล�ต่�ง เข้�ม�ค้�ข�ยกันม�กขึ้น ในก�ร
ค้�ขน�ดใหญ่เหล่�นี้นอกจ�กใช้วิธีก�รตีร�ค�และแลก
เปล่ียนสินค้�กันแล้วจึงจะชำ�ระส่วนที่ยังเหลือจำ�นวน
น้อยด้วยเศษเงินตัดต�มนำ้�หนัก ที่สำ�คัญคือเงินตร�ที่
ช�วพม่�และช�วจีนที่นำ�เข้�ม�ซื้อสินค้� เมื่อช�วล้�นน�
เกิดคว�มเคยชินและยอมรับเงินตร�ของพม่�ชนิดต่�งๆ 
ที่ผลิตขึ้นจ�กเนื้อเงิน ได้แก่ เงินดอกไม้ เงินท้อกป�กหมู
แบบต่�งๆ แล้ว เงินเหล่�นี้ได้กล�ยเป็นเงินตร�สำ�คัญที่
ใช้กันในดินแดนล้�นน�ต่อม� ซ่ึงเม่ือช�วล้�นน�เรียนรู้
ผลิตเงินพวกนี้เองแล้ว ช่�งเงินช�วล้�นน�จึงได้เริ่มผลิต
เงนิตร�เหล่�นีข้ึน้ใช้เองด้วย ภ�ยใต้ก�รควบคมุของเมอืง
ต่�งๆ 

เงินดอกไม้

เงินดอกไม้เป็นแผ่นเงินมีเนื้อเงินผสมอยู่สูงม�กมี 
2 ชนิด แบบบ�งและแบบหน� ไม่มีรูปร่�งแน่นอนแต่
นิยมตัดให้เป็นวงกลม มีขน�ดนำ้�หนักต่�งๆ กันขึ้นกับ
ขน�ดและคว�มหน�ของเนื้อเงิน ลักษณะที่สำ�คัญของ
เงินดอกไม้และเป็นที่ม�ของช่ือเงินตร�ชนิดน้ี ได้แก่ 
ลวดล�ยบนผิวหน้�ที่เกิดจ�กก�รใช้หลอดไม้ขน�ดย�ว
เป่�ลมลงในเบ้�ที่มีแผ่นเงินหลอมละล�ยอยู่ ก�รเป่�

เงินท้อกน่ำน เงินดอกไม้
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ลมลงไปนี้อ�จเป่�เป็นแห่งๆ หมุนไปโดยรอบเบ้�หลอม
ทำ�ให้เกิดล�ยขึ้นบนผิวหน้�คล้�ยหยดนำ้�ท่ีตกลงม�แตก
กระจ�ยอยูบ่นพืน้แขง็ๆ โดยรอบกไ็ด้ หรอืน�ยช่�งทำ�เงนิ
ที่มีคว�มชำ�น�ญส�ม�รถบังคับทิศท�งของลมและคว�ม
แรงของลมเป่�กจ็ะส�ม�รถเป่�หมนุไปท�งซ้�ยหรอืหมุน
ไปท�งขว�ก็ได้ ก�รบังคับทิศท�งของลมเป่�ทำ�ให้เกิด
ล�ยขึ้นอีกชนิดหนึ่งท่ีหมุนวนไปท�งด้�นซ้�ย หรือท�ง
ด้�นขว�เพียงด้�นเดียวหรือปนกันก็ได้ ลักษณะของก�ร
เป่�ลมไม่ว่�จะเป็นแบบใดและทำ�ให้เกิดล�ยขึ้นน้ี เรียก
ว่� “ล�ยดอกไม้” หรือ “ล�ยผักชี”

เงินหอยโข่งและปากหมู

เงินตร�ท้ังสองชนิดมีลักษณะและวิธีก�รผลิต 
เช่นเดียวกับเงินท้อกล้�นน� แต่มีคว�มใหญ่กว่� หนัก
กว่� และมีมูลค่�สูงกว่� เงินตร�ทั้งสองชนิดผลิต 
จ�กโลหะเงินไม่มีตร�หรือสัญลักษณ์ใดๆ ประทับไว้ 
โดยที่ด้�นล่�งของเงินท้อกทั้ง 2 ชนิดนี้ต่�งก็มีสีทอง 
ของทองต�กูเคลือบอยู่จ�งๆ ดังนั้น เงินท้อกทั้งสอง 
ชนิดน้ีซ่ึงควรเป็นเงินตร�ในสกุลเดียวกันแต่เรียกช่ือ
ต่�งกัน

เงินตร�ของพม่�ที่เข ้�ม�ยังดินแดนล้�นน�ท่ีมี
ปริม�ณม�กที่สุด และมีคว�มสำ�คัญต่อก�รค้�ข�ยของ
ดินแดนล้�นน�ในช่วงที่อยู ่ใต้ก�รปกครองของพม่�
นอกจ�กที่กล่�วแล้วก็ยังมีเงินตร�สกุลอ่ืนที่มีเข้�ม�แต่ก็
เป็นจำ�นวนน้อยและไม่สำ�คัญม�กนัก เรียกกันว่� เงินปุ่ม 
และเงินกระดุม เป็นต้น เงินตร�ที่กล่�วนั้นทำ�ด้วยโลหะ
เงินเป็นสำ�คัญ ซึ่งนอกจ�กเงินตร�ที่ผลิตจ�กโลหะเงิน
แล้ว ยังมีก�รใช้โลหะทองคำ�ในรูปที่เป็นแผ่น เป็นแท่ง 
และเป็นผงอีกด้วย เนื่องจ�กก�รใช้ทองคำ�จำ�นวนน้อย
ก็ทำ�ให้ส�ม�รถซ้ือสินค้�ได้จำ�นวนม�กโดยไม่ต้องพกพ�
ก้อนโลหะเงินขน�ดใหญ่ที่มีนำ้�หนักม�กๆ เดินท�งไปใน
พื้นที่กันด�รเต็มไปด้วยภูเข�สูงชัน

เงินรูปีอินเดีย

แม้ว่�กองทัพของพม่�จะละทิ้งแผ่นดินล้�นน�ไปใน 
พ.ศ.2347 และอิทธิพลของพม่�ในดินแดนล้�นน�จะส้ิน
สุดลงก็ต�ม แต่ก�รเปลี่ยนแปลงท�งก�รเมืองระหว่�ง
ประเทศน้ีก็ยังไม่มีผลต่อระบบเงินตร�ของล้�นน� ก�ร
ค้�ข�ยยังคงใช้วิธีก�รตีร�ค�สินค้�แลกเปล่ียนกันและ
ชำ�ระส่วนต่�งด้วยทองคำ�แท่ง เงินแท่ง เงินมุ่น และเงิน
ไซซีจ�กพ่อค้�ช�วจีน จนเม่ือประเทศพม่�ตกเป็นเมือง
ขึ้นอ�ณ�นิคมของประเทศอังกฤษทั้งหมดใน พ.ศ. 2429 
ผู้ปกครองช�วอังกฤษในประเทศอินเดีย ได้ให้โรงง�น
กษ�ปณ์ที่เมืองกัลกัตต�ทำ�เหรียญเงินรูปีอินเดียและนำ�
ม�ใช้ในประเทศพม่� ด้วยปริม�ณของเหรียญเงินรูปี
ของอินเดียที่นำ�เข้�ม�ใช้มีเป็นจำ�นวนม�ก มีขน�ด นำ้�
หนัก และรูปร่�งเป็นม�ตรฐ�น พ่อค้�ช�วพม่�จึงนำ�ม�
ซ้ือสินค้�ของหัวเมืองล้�นน�จำ�นวนม�กติดต่อกันเป็น
เวล�น�น เรียกกันทั่วไปว่� “เงินแถบ” 

เงินหอยโข่ง

แผ่นทองค�ำหรือทองใบ ที่ใช้ในกำรแลกเปลี่ยน
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เงินแถบชนิดแรกที่เข้�ม�แพร่หล�ย
ในดินแดนล้�นน�เป็นเหรียญรูปพระน�ง
เจ้�วิคตอเรีย ด้วยพระสิริโฉมงดง�มช�ว
ล้�นน�จึงเรียกเหรียญเงินรูปของพระองค์
ว่� “เงินกระจุ๋ม” เงินแถบจ�กพม่�ท่ีเข้�
ม�เป็นจำ�นวนม�กต่อม�เป็นเหรียญเงิน
รูปพระเจ้�เอ็ดเวิร์ด โดยท่ีมีเน้ือเงินบริสุทธ์ิ
กว ่�เงินกระจุ ๋มจึงเป ็นท่ีนิยมม�กกว ่� 
พระรูปกษัตริย์เอ็ดเวิร์ดนั้นเป็นพระรูปที่มี
พระชนม์ม�กแล้วจึงมีพระเกศ�บ�ง ช�ว
ล้�นน�จึงเรียกว่� “เงินหัวหมด” 

เมื่อช�วอังกฤษเริ่มสนใจประกอบ
ธุรกิจป่�ไม้ในป่�ภ�คเหนือของสย�ม โดย
บริษัทบริติชบอร์เนียวได้รับสัมปท�นใน 
พ.ศ.2407 แล้ว ช�วอังกฤษก็เริ่มมีบทบ�ท
ติดต่อกับผู้ครองเมืองในภ�คเหนือม�กข้ึนเรื่อยๆ ทห�ร
ฝรั่งเศสได้เข้�ม�มีบทบ�ทม�กขึ้นต�มหัวเมืองช�ยแดน
ด้�นล�วและกัมพูช� และรุกเข้�ม�ยังเขตแดนไทยหล�ย
จุดใน พ.ศ.2436 (รศ 112) รวมทั้งส่งเรือรบเข้�ม�ใน
แม่นำ้�เจ้�พระย�และไทยต้องยกดินแดนฝั่งซ้�ยของ
แม่นำ้�โขงให้กับประเทศฝรั่งเศส เหตุก�รณ์ท่ีกล่�วทำ�ให้
รัฐบ�ลไทยรีบปรับปรุงก�รปกครองโดยตั้งกระทรวงข้ึน
ใน พ.ศ.2435 และจัดก�รปกครองภูมิภ�ค โดยจัดตั้ง
เป็นมณฑลเทศ�ภิบ�ลใน พ.ศ.2437 สำ�หรับภ�คเหนือ
ได้รวมหัวเมืองต่�งๆ เข้�เป็นมณฑลล�วเฉียง และเริ่ม
สร้�งท�งรถไฟเชื่อมโยงก�รคมน�คมจ�กส่วนกล�งไป
ยังภูมิภ�ค จนเม่ือส�ม�รถสร้�งท�งรถไฟไปถึงเมือง
เชียงใหม่ได้ใน พ.ศ.2464 แล้ว เงินตร�ของประเทศไทย
จ�กส่วนกล�งประกอบด้วยเหรียญและธนบัตร จึงเริ่ม
แพร่หล�ยม�กขึ้นในหัวเมืองล้�นน� (ส่วนท่ีรวมอยู่กับ
ประเทศไทย) และเข้�ไปแทนที่เหรียญเงินรูปีอินเดียของ
ประเทศอังกฤษได้หมดในท่ีสุด

เงินตร�ล้�นน�มีก�รใช้และผลิตอย่�งต่อเนื่อง
ย�วน�นม�ตั้งแต่สมัยล้�นน�ตอนต้น แม้เมื่อตกเป็น
เมืองขึ้นของพม่�ในเวล�ต่อม� จึงได้ใช้ปะปนกับเงิน
ดอกไม้หรือเงนิผักชซ่ึีงเป็นเงนิตร�ของพม่� จนในรชัสมยั
ของพระบ�ทสมเด็จพระจุลจอมเกล้�เจ้�อยู่หัว รัชก�ล
ที่  5 ช�วล้�นน�จึงได้เริ่มใช้เหรียญเงินรูปีอินเดียท่ีแพร่
เข้�ม� อย่�งไรก็ต�มในสมัยที่เจ้�อินทวิชย�นนท์เป็นเจ้�

เมอืงนัน้ กย็งัปร�กฏก�รใช้เงนิท้อกในก�รหมัน้ ก�รสูข่อ 
และซ้ือที่ดินเหมือนในอดีตและต่อม�มีคว�มต้องก�ร
สินค้�หัตถกรรมเครื่องเงินจ�กล้�นน�มีเป็นจำ�นวนม�ก 
บรรด�ช่�งพืน้เมอืงจงึทำ�ก�รหลอมเงนิทีม่คีณุภ�พสงูทัง้
เงินเจียง เงินรูปีอินเดียลงเพื่อทำ�เครื่องเงิน จึงทำ�ให้เงิน
ตร�ล้�นน�บ�งส่วนสูญห�ยไป

ปัจจุบันธน�ค�รแห่งประเทศไทย ได้จัดแสดงเงิน
ตร�ล้�นน�ประเภทต่�งๆ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ณ 
พิพิธภัณฑ์ธน�ค�รแห่งประเทศไทยสำ�นักง�นภ�คเหนือ 
จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งผู้ที่สนใจส�ม�รถเข้�ชมโดยไม่เสียค่�
ใช้จ่�ยได้ทุกวันทำ�ก�รธน�ค�ร จันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวล� 
09.00-16.00 น. ผู้สนใจส�ม�รถติดต่อสอบถ�มได้ที่ 
โทร. 053 931 184 

เอกสารอ้างอิง
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เรื่อง: สน่ัน ธรรมธิ 1

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

อิ่น  เป็นเครื่องร�งชนิดหนึ่งของล้�นน� มีอ�นุภ�พ
ท�งเมตต�มห�นิยม รูปลักษณ์เป็นรูปคนขน�ดเล็กจิ๋ว
สองคนช�ยหญิงโอบกอดกัน กล่�วกันว่�ของเดิมนั้นเป็น
หินแกะสลัก ภ�ยหลังพบว่�มีทั้งไม้แกะสลักและปั้นจ�ก
ผงคลุกรักปร�กฏให้เห็นโดยท่ัวไป

ความเป็นมา

ในด้�นคว�มเป็นม�ยังไม่มีผู ้ศึกษ�โดยละเอียด 
กระนั้นก็ยังมีผู้พย�ย�มกล่�วถึง อย่�งเช่นบทคว�มของ 
วินัย  ศักดิ์เสนีย์ ที่เล่�ตำ�น�นของอิ่น แต่เรียกว่� อิ้น ใน
หนังสือ “ของดีเมืองไทย” หน้� ๑๙๕ - ๑๙๗ ใจคว�ม
ว่� ในจังหวัดเชียงใหม่ ร�ว พ.ศ. ๒๔๐๐ เศษ ๆ  มีช่�งไม้
คนหนึง่ชือ่น�ยอนิ ชอบแกะรปูเด็กสองคนนัง่กอดกนัโดย
แกะจ�กไม้อิน (ต้นอินต้นจันทร์) เม่ือแกะแล้วก็เร่ข�ย
ให้ช�ยหนุ่มเพื่อใช้เป็นเครื่องร�งสร้�งคว�มรักแก่เพศ
ตรงข้�ม สำ�หรับคว�มเป็นม�เท่�ท่ีสืบประวัติพบว่� ใน
สมยัทีเ่ชยีงใหม่ตกอยูใ่นอำ�น�จของพม่�มหีนุม่ส�วคูห่นึง่ 
ฝ่�ยช�ยเป็นคนเชียงใหม่ ฝ่�ยหญิงเป็นพม่� ท้ังคู่เกิดรัก

ใคร่ชอบพอกัน แต่ถูกญ�ติผู้ใหญ่กีดกัน เมื่อไม่สมหวัง
ในคว�มรักจึงพ�กันไปกระโดดหน้�ผ�บูช�รัก บังเอิญ
หน้�ผ�นั้นมีต้นอินและต้นจันทร์ขึ้นอยู่ ต้นไม้ทั้งคู่จึงถือ
เป็นอนสุรณ์แห่งรกัแท้ น�ยอนิจงึได้ถอืเอ�เคลด็จ�กเหตุ
ดังกล่�ว นำ�เอ�ไม้อินไม้จันทน์ม�แกะเป็นรูปคนกอดรัด
กัน และเรียกว่� อิน เพร�ะน�ยอินเป็นผู้แกะ แต่ภ�ย
หลังมีก�รเรียกเพี้ยนเป็น “อิ้น” ไป  บทคว�มนี้ดูจะเป็น
ตำ�น�นเล่�ข�นม�กกว่� ขอให้ผู้อ่�นใช้วิจ�รณญ�ณด้วย

การสร้างอ่ิน

วัสดุที่นิยมนำ�ม�สร้�งอิ่น นอกจ�กหินแล้วยังพบ
ว่�มีก�รใช้ผงที่เกิดจ�กมวลส�รมงคลต่�งๆ นำ�ม�คลุก
กับย�งรักปั้นเป็นหุ่น หรืออ�จแกะจ�กไม้ที่มีลักษณะ
พิเศษ อ�ทิ “ไม้ส�ยฟ้�ฟ�ด” คือไม้ที่ถูกฟ้�ผ่� โดยเลือก
เอ�เฉพ�ะกิ่งท่ีชี้ไปท�งทิศตะวันออก “ไม้ไก่กุ๊ก” ได้แก่
ไม้ที่ไก่ตัวผู้จิกหรือค�บแล้วว�ง เพื่อล่อให้ตัวเมียเข้�ไป
ห� “ไม้เด้�นำ้�” หม�ยถึง แขนงไม้ไผ่หรือเศษกิ่งไม้ท่ียื่น
เข้�ไปในลำ�นำ้�และอยู่ในระดับปริ่มนำ้� เวล�นำ้�ไหลไม้นี้

อิ่น : เครื่องรางจูงใจรัก
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จะรับแรงปะทะจ�กนำ้�ทำ�ให้ไม้กระดกขึ้นลงเป็นจังหวะ 
นอกจ�กนั้นยังอ�จใช้ “ไม้ก�ฝ�กมะยม” คือไม้ที่ได้จ�ก
ก�ฝ�กที่ติดกับต้นมะยม

 เนื่องจ�กอิ่นเป็นเครื่องร�งก�รสร้�งต้องมี
พธิกีรรมต�มตำ�ร� เรือ่งนีม้ร่ีองรอยปร�กฏในวรรณกรรม
คร่�วซอเรื่อง นกกระจ�บ ที่พิมพ์จำ�หน่�ยโดย ร้�น
ประเทืองวิทย� บทท่ี ๓ ตอนท่ีช�ยหนุ่มท้ังหล�ยได้ใช้
คว�มพย�ย�มที่จะให้น�งไกสรหลงรักและพูดจ�ด้วย 
คว�มพย�ย�มส่วนหนึ่งมีก�รใช้ไสยเวทย์ประเภทค�ถ�
และหุน่ดนิป้ันโดยพลเีอ�ดนิจ�กจอมปลวกป้ันเป็นรปูตน
กบัน�งไกสรคูกั่นกอดรดักันอยู ่แล้วใช้เส้นฝ้�ยสำ�หรบัจงู
ศพเข้�ป่�ช้�ม�พันรวบไว้ จ�กน้ันจึงเสกเป่�ด้วยค�ถ� 
“อิ่น” แล้วนำ�ไปไว้ข้�งท�งในบริเวณที่หนท�งหล�ยเส้น
บรรจบกัน ดังบทที่ว่�

“บทนึ่งนั้นนำ  พ่อเถ้ำสั่งไว้  ว่ำโอมอิ่นแก้วมำโล  
อิตถีปิยะ  นำมะนังโส  สังโยโค  มังมัง ว่ำอั้น 
แล้วพลีเอำดิน  จุมปลวกมำปั้น  รูปเรำกับมัน  กอดรัด  
เอำฝ้ำยจูงผี  มำพันผูกมัด  ไปไว้ท่ีข้ำงทำงซุม…”

ในส่วนร�ยละเอียดของก�รปลุกเสก อินทร์ สุใจ 
เสนอเป็นข้อเขียนในหัวข้อ “อิ่น” ในหนังสือ ส�ร�นุกรม
วัฒนธรรมไทย ภ�คเหนือ เล่มท่ี ๑๕ หน้� ๗๙๒๓ ว่�

 ในก�รสร้�งอิน่นัน้ ต้องเตรยีมก�รน�นวนั และ
น�น ๆ  จึงจะมีก�รสร้�งครั้งหน่ึง เน่ืองจ�กต้องปลุกเสก
ในวันเวล�ที่มีจันทรุปร�ค� และถ้�จะให้ขลังยิ่งขึ้น เจ้�
พิธีจะต้องเกิดในวันจันทร์ ทำ�พิธีในวันจันทรคร�สท่ีเป็น
วันจันทร์ และทำ�พิธีในย�มจันทร์ คือเจ็ดโมงเช้� โดย
เฉพ�ะได้คนที่มีดวงเป็นมห�อุจเป็นเลขจันทร์ ๒ ตัวข้ึน
ไปยิ่งดี กล่�วคือคนเกิดวันจันทร์ เดือนจันทร์ (เดือนยี่) 

หรือปีจันทร์ (ฉลู) อย่�งใดอย่�งหนึ่งให้มีสองขึ้นไป แล้วห�เลข
อื่นม�บวกรวมเป็น ๙ - ๑๐ ยิ่งดี เช่นคนเกิดวันจันทร์ เดือนยี่ 
รวมกันเป็น ๔ ได้คนเกิดปีมะเส็ง เป็นปีที่ ๖ รวม ๑๐ กับเลข 
๔ เท่�กับ ๑๐ จะเป็น ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์เต็ม อย่�งน้ีเป็นต้น  
(๔ + ๖ = ๑๐ x ๑๐ = ๑๐๐)

คาถาอ่ิน

สำ�หรับค�ถ�ที่ใช้ปลุกเสก อ�จมีหล�ยบทในท่ีนี้จะขอนำ�
ตัวอย่�งที่ปร�กฏในล�นก้อม (คัมภีร์ใบล�นขน�ดสั้น) ของท้�ว
พินิจสุข�ก�ร ม�เสนอดังนี้

โอมอิ่นแก้ว อิ่นนำงงำม  ลุกไปติดตำมทุกเมื่อ 
มีสุขเพื่อมนต์ดี  โยยิ ฉัพพัณณะรังสี 
รัศมีเหมือนอินทำธิรำ ลงมำเหนือแท่น 
เขบ็ตหน้ำแก่นพระจันทร์เพ็ง  ใครใดบ่เล็งอยู่บ่ได้ 
อกอ่อนไหม้สัพพะสิเนหำ  โอมพุทโธ นะโม หัวใจไหว 
โอมธัมโม นะโม หัวใจติด  โอมสังโฆ นะโม เลือดหัวใจข้อน 
โอม อำจริโย นะโม  มักดั่งกบ นบดั่งเขียด 
เหยียดดั่งงู ดูด่ังแม่  โอมวิชำธโร นะโม 
ตั้งแต่นี้เมือหน้ำ  หื้อแต่งถ้ำฟังเรำ 
แท้เนอ อิ่นเฮยอิ่น  โอมสะหรีปิยะ สิเนหะ สวำหุมฯ

การใช้อ่ิน

ผู้ใดมีอิ่นอยู่ในครอบครองควรแช่อิ่นในของหอมเช่น นำ้�มัน
จันทน์ หรือไม่ก็ควรใส่ตลับสีผ้ึงสำ�หรับท�ป�ก พกพ�ติดตัว
หรือเก็บไว้ที่สูง และถ้�จะให้เกิดพลังเสน่ห์ควรหม่ันปลุกเสก
เป็นประจำ�

อิ่น เป็นเครื่องร�งของล้�นน�โดยแท้ ก่อนจบขอยืนยันว่�
ชื่อที่เรียกโดยท่ัวไปคือ “อิ่น” ไม่ใช่ “อิ้น” หรือ “อีอิ้น” อย่�ง
ที่เข้�ใจ

ส�ำหรับภำพตัวอย่ำงของอิ่นที่น�ำมำประกอบบทควำมนี้ สำมภำพแรกเป็นของเก่ำ สมบัติของท่ำนพระครูปลัดพยุงศักดิ์  ธีรธัมโม 
วัดป่ำแดด อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ภำพอิ่นในตลับเป็นของคุณภำนุชิต พรหมเมือง 

นอกนั้นเป็นอิ่นกำฝำกไม้มะยม ฝีมือแกะของ อำจำรย์นรำชิต  คุณยศยิ่ง แห่งวิทยำลัยอำชีวศึกษำเชียงใหม่
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1  ผู้อำ�นวยก�รศูนย์ธรรมช�ติบำ�บัดบัลวี

สมัยฉนัยงัเด็กทีบ้่�นเลีย้งช้�งเอ�ไว้ตวัหนึง่ถดัสน�มหน้�
บ้�นออกไปเป็นโรงช้�งฉันต่ืนม�ก็เห็นช้�งแต่เช้�ปู่ของฉัน
เป็นไทยใหญ่เลี้ยงช้�งเอ�ไว้เป็นพ�หนะเพื่อค้�ข�ยกับเชียง
ตุงพ่อของฉันเล่�ว่�บ�งทีบ้�นเร�เคยไปถึงสิบสองปันน�ด้วย
ซำ้�ฉันได้ยินคำ�ว่� “ดอยน�งแก้ว” “เมืองพย�ก” ก็จ�กเรื่อง
ที่พ่อเล่�และอนุม�นเอ�ว่�นั่นคือ “เส้นท�งส�ยไหม” เล็กๆ
ของคนเชียงใหม่

สำ�หรบัช้�งเชอืกนัน้พอฉนัรู้คว�มช้�งกห็�ยไปพ่ออธบิ�ย
ว่�ช้�งมันกินจุวันหนึ่งต้องก�รอ�ห�รถึง 200 กิโลกรัมในเมื่อ
บ้�นเร�ไม่ได้ใช้ช้�งแล้วก็ควรจะข�ยไปเช่นเดียวกับรถยนต์ที่
ไม่เคยใช้จอดเอ�ไว้เฉยๆ ทำ�ไม

ระยะสงคร�มโลกครั้งที่สองตอนนั้นพ่อของฉันเรียน
เตรียมธรรมศ�สตร์ที่กรุงเทพฯปู่สั่งให้กลับบ้�น .. อยู่เมือง
กรุงอันตร�ยนั่นคือเหตุผลของปู่แต่ว่�คนหนุ่มอยู่บ้�นเฉยๆ
ไม่เป็นปู่จึงส่งพ่อเดินป่�ไปค้�ท่ีเชียงตุงแทน

เสียด�ยเหมือนกันที่ตอนพ่อยังอยู่ฉันสนใจถ�มพ่อใน
เร่ืองนี้ไม่ทันเลยไม่รู้ว่�พ่อเอ�อะไรไปข�ยที่โน่นแล้วรับเอ�
อะไรม�ข�ยที่เชียงใหม่จำ�ไม่ได้ด้วยซำ้�ว่�ช้�งเชือกนั้นเป็น
ช้�งพังหรือช้�งพล�ยญ�ติๆและลูกหล�นของปู่ก็ไม่มีใคร 
รู้ชัดสักคน

แต่ที่ฉันจำ�ได้กลับเป็นเร่ืองก�รเตรียมตัวเดินป่�ไปค้�
ของพ่อและค�ถ�ที่ใช้ป้องกันตัวในระหว่�งเดินท�งไกลของ
พ่อดังต่อไปน้ี

ในป่�เต็มไปด้วยอันตร�ยพ่อว่�ดังนั้นก่อนออกเดินท�ง
ไปค้�เดินท�งขึ้นดอยลงห้วยผ่�นป่�หล�ยผืนรอนแรมไปเป็น
เดือนไม่ใช่คิดว่�จะไปก็ไปเช่นก�รขับรถยนต์จ�กเชียงใหม่
ไปลำ�ป�งหรือเชียงร�ยคนเดินท�งจะต้องเตรียมตัวป้องกัน
ไข้ป่�เตรียมเสบียงแถมต้องทบทวนค�ถ�เอ�ไว้ป้องกันผีป่�
ภยันตร�ยจ�กสัตว์ร้�ยและโจร

สร้างเสริมสุขภาพป้องกันไข้ป่า

ในป่�มียุงก้นปล่องคนเดินป่�มักจะถูกยุงกัดและอ�จ
จะป่วยด้วยไข้ป่�หรือม�เลเรียเป็นแล้วจะเสียเวล�หรืออ�จ
จะค�งเหลืองถึงต�ยได้

ดังน้ันก่อนไปจะต้องป้องกันไข้ป่�เสียก่อน
วิธีก�รคือต้องไปตัดเอ�เครือบอระเพ็ดม� 2 เส้น
เส้นแรกย�วเท่�กับคว�มย�วของวงรอบศีรษะคนจะ

เดินท�ง
เส้นที่สองย�วเท่�กับคว�มสูง

เตรียมตัวไปค้า
เรื่อง: พญ.ลลิตา  ธีระสิริ 1

มิชชั่นนำรีบนหลังช้ำงสมัยเมื่อ 100 ก่อน ช้ำงคือพำหนะส�ำคัญใช้ติดต่อระหว่ำงเมือง  กำรค้ำระหว่ำงเชียงใหม่ เชียงตุง สิบสองปันนำก็ใช้ช้ำง
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ก่อนเดินท�งประม�ณ 7 วันจะต้องเคี้ยวกินบอระเพ็ด
เส้นแรกให้หมดวิธีก�รน้ีมีจุดมุ่งหม�ยทำ�ให้เลือดขมเชื่อกัน
ว่�ยุงก้นปล่องจะรังเกียจและไม่กัดจึงส�ม�รถลดอัตร�เสี่ยง
ของก�รเป็นไข้ป่�ลง

ส่วนบอระเพ็ดเส้นที่สองจะตัดเป็นท่อนเล็กๆ ย�ว
ประม�ณ 1 นิ้วเก็บใส่ย่�มติดตัวไปเอ�ไว้เคี้ยววันละท่อน
ในระหว่�งก�รเดินท�งนอกจ�กจะเป็นก�รเติมเต็มคว�ม
ขมของเลือดไม่ให้จ�งลงเพื่อป้องกันยุงกัดแล้วก�รแพทย์ 
แผนไทยล้�นน�ยังใช้บอระเพ็ดลดไข้แก้อ�ก�รป่วยโดย 
ทั่วไปดังนั้นห�กกินบอระเพ็ดปริม�ณดังกล่�วตลอดก�ร 
เดินท�งจะทำ�ให้ไม่เจ็บไม่ป่วยในระหว่�งก�รไปค้�ข�ย 
อีกด้วย

เมื่อถ�มว่�พ่อพกย�ไปใช้ระหว่�งท�งไหม
พ่อหัวเร�ะแล้วว่�พก “ย�แก้” ไงเป็นอะไรใช้ย�แก้ของ

ล้�นน�ก็ห�ยหมดถือเป็นย�ครอบจักรว�ล
ย�แก้คือว่�นสมุนไพรหล�ยชนิดที่เอ�ม�ผสมกันแล้ว

แต่ว่�เป็นสูตรของใครส่วนม�กปั้นออกม�เป็นแท่งรีๆสีดำ�ๆ
ใช้แก้อ�ก�รได้ส�รพัดสมชื่อไม่ว่�จะเป็นไข้ครั่นเน้ือครั่นตัว
ปวดท้องท้องอืดเฟ้ออ�ห�รไม่ย่อยท้องเสียป่วยเป็นอะไรก็
ฝนย�แก้ออกม�กินได้ทั้งสิ้น

พ่อยังเล่�ว่�ในสมัยปู่มีพิธีกรรมม�กกว่�นี้
ก่อนออกเดินท�งยงัต้องอ�บนำ�้ว่�นเพือ่คว�มคงกระพนั

ร�วกับจะออกศึกเนือ่งจ�กอนัตร�ยในป่�นอกจ�กไข้ป่�คว�ม
เจ็บป่วยแล้วยังมีขว�กหน�มแมลงพิษงูสัตว์ร้�ยปีศ�จและ
โจรผู้ร้�ยอีกด้วย

ที่สำ�คัญและข�ดไม่ได้คือนำ้�มนต์ของหลวงพ่อที่วัดมห�
วันถนนท่�แพซึ่งเป็นวัดประจำ�ชุมชนไทยใหญ่จะเอ�ม�ใช้ท้ัง
อ�บทั้งดื่มเพื่อคว�มเป็นสิริมงคลก่อนออกเดินท�ง

ย�แก้ส�ม�รถใช้ได้ส�รพัดตั้งแต่แก้ไข้ แก้กินผิด ปวด
ท้อง อ�ห�รไม่ย่อย ท้องอืด ท้องเสีย ใช้ได้แทบตุครอบคลุม
ทุกโรค

เสริมกำาลังใจเพิ่มพลังด้วยคาถาและความเชื่อ

ที่วัดมห�วันมีวิห�รแบบไทยใหญ่อยู่ท�งด้�นตะวันตก
ของวิห�รปัจจุบันภ�ยในมีพระพุทธรูปศิลปะไทยใหญ่เป็น
พระประธ�นองค์ใหญ่อ�ยุกว่�ร้อยปีรู้จักกันในช่ือ “พระเจ้�
ตนหลวง”

พ่อเล่�ว่�ห�กคนในชุมชนใครไปค้�แล้วรำ่�รวยกลับม�
ก็จะม�ทำ�บุญที่วัดก่อนออกเดินท�งจึงถือเป็นธรรมเนียมที่
จะไปกร�บพระประธ�นองค์นี้ปว�รณ�ตัวว่�จะไปทำ�ก�ร
ค้�เพื่อกลับม�ทะนุบำ�รุงวัดจรรโลงพระศ�สน�เหมือนกับ
เป็นก�รบนบ�นศ�ลกล่�วต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำ�ท้องถิ่นว่�
เดินท�งไปครั้งนี้แล้วขอให้กลับม�อย่�งปลอดภัยวัตรปฏิบัติ
ของคนไทยใหญ่ทีย่ดึเอ�พระประธ�นทีว่ดัเป็นหลกัยดึมคีว�ม
แยบยลในเชิงจิตวิทย�ยิ่งนัก

คนเดินท�งยังจำ�เป็นต้องมีค�ถ�มีเครื่องร�งของขลัง
ป้องกันตัวมีค�ถ�กำ�กับเคร่ืองร�งน้ันๆอีกชั้นหน่ึงเพื่อคว�ม
เข้มข้นศักดิ์สิทธิ์ที่เคยได้ยินม�เช่น

แก้วโป่งข่�มหรือแก้วขนเหล็กที่มีเส้นสีเงินสีทองอยู่ใน
เน้ือเพื่อจะได้ค้�ข�ยมีเงินทองกลับม�ม�กๆ

แก้วแสงเป็นหินควอตซ์เม็ดกลมๆ สีขุ่นๆ พบที่ไหนก็
เรียกชื่อต�มนั้นเช่นแก้วแสงกล้วยคือพบที่กอกล้วยแก้วแสง
นกคุ้มพบในรังนกคุ้มเป็นต้นหินกึ่งรัตนช�ติแบบนี้คนล้�น
น�เชื่อว่�มีฤทธิ์ในก�รปกป้องคุ้มครองเจ้�ของทั้งจ�กสัตว์
ร้�ยและผีป่�

แมลงภู่คำ�เป็นไม้แกะลงอ�คมพ่อค้�เชื่อกันว่�ห�กเอ�
ไปค้�ข�ยด้วยจะปลอดภยัและมคีณุท�งก�รค้�ทีค่นเชยีงใหม่
โดยเฉพ�ะไทยใหญ่เชื่อในเรื่องน้ีเพร�ะว่�กันว่�ที่เสลี่ยงขอ
งบุเรงนองมีแมลงภู่ชนิดหนึ่งตัวเล็กไปเจ�ะรูทำ�รังอ�ศัยอยู่
ไม่ว่�บุเรงนองไปไหนก็จะเกรียงไกรไม่มีใครทำ�อันตร�ยได้
พ่อค้�ที่มีแมลงภู่คำ�ก็จะเป็นเช่นเดียวกัน

เคยได้ยินคว�ยธนูวัวธนูไหมน่ันเอ�ไว้ป้องกันสัตว์ร้�ย
โดยเฉพ�ะเสือสมิงที่น่�กลัวม�กกว่�เสือธรรมด�

เถำบอระเพ็ด ใช้ป้องกันไข้ป่ำ 
และรักษำอำกำรไข้

ยำแก้แบบแท่งใช้พกพำ 
ยำมต้องไปค้ำขำยต่ำงเมือง

น�้ำเต้ำ ภำชนะใส่น�้ำยำมเดินทำง
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ยังมีเหล็กไหลอีกพ่อว่�น่ันจะทำ�ให้โจรผู้ร้�ยยำ�เกรง
ฯลฯ
ฉันถ�มพ่อว่�แล้วเคร่ืองร�งของพ่อที่พกติดตัวไปคืออะไร

พ่อบอกว่�เอ� “เหรียญครูบ�ศรีวิชัย” ไปอันเดียวด้วยบ�รมีของ
ครูบ�ฯคือสุดยอดแล้วและเป็นยิ่งกว่�ของวิเศษทั้งมวล

พ่อยงัให้เหรียญอนัน้ันฉนัไว้ด้วยเหรยีญน้ันรปูไข่เป็นเหรยีญ
ทองแดงและมีรอยสึกจ�ก�รพกพ�เป็นร่องรอยแห่งคว�มคุ้ม
ภัยพ่อว่�

แต่เสียด�ยที่ตอนขโมยข้ึนบ้�นในครั้งหน่ึงมันเอ�เหรียญ
นั้นไปด้วย

แล้วค�ถ�ล่ะ
พ่อบอกว่�คนเดินท�งจำ�เป็นต้องมีค�ถ�กันผีไว้คุ้มครอง

ตัวเองค�ถ�ของพ่อมีหล�ยชุดฉันจำ�ได้แค่บทเดียวคือ “ค�ถ�
อิติปิโส 8 ทิศ” อ�จจะเพร�ะฉันคุ้นชินกับคำ�สวดอิติปิโสฯ ที่สุด
ก็เป็นได้

เวล�เดินป่�ใช้เวล�น�นต้องค้�งคืนในป่�พ่อว่�ห�กเลือก
ทำ�เลพักค้�งได้แล้วต้องไปเก็บก้อนดินหรือก้อนหินเล็กๆ ม� 8 
ก้อนเสกค�ถ�ดังกล่�วเป่�มนตร์ใส่ก้อนดินก้อนหินนำ�ไปว�ง
ล้อมกองค�ร�ว�นเล็กๆ ของพ่อไว้วิธีน้ีจะทำ�ให้คนเดินท�งท่ี
ไปด้วยกันมั่นใจปลอดภัยส�ม�รถนอนหลับสนิทพักเอ�แรงเพื่อ
ออกเดินท�งในวันต่อไป

อิติปิโส 8 ทิศ

เชื่อกันว่�อ�นุภ�พของบทสวดนี้ศักดิ์สิทธิ์ยิ่งนักเป็นก�ร
อัญเชิญเทวด�เจ้�ป่�เจ้�เข�ม�ปกป้องคุ้มครองคนที่อยู่ในวง
รอบแห่งมนตร�ให้แคล้วคล�ดส�ม�รถป้องกันอันตร�ยน�น�
ไม่ว่�จะเป็นผีป่�ผีร้�ยโจรศัตรูสัตว์ร้�ยแมลงมีพิษในป่�กระทั่ง
คว�มป่วยไข้

เมื่อค้นจ�กกูเกิลพบว่�วิธีสวดอิติปิโส 8 ทิศคือให้ตั้งนโม 3 
จบก่อนแล้วเสกก้อนหนิแต่ละก้อนด้วยค�ถ�แต่ละบทนำ�ก้อนดนิ
ว�งวนไปทั้ง 8 ทิศโดยเริ่มจ�กทิศตะวันออกก่อน

ห�กนำ�เอ�ค�ถ�แต่ละคำ�ม�อ่�นรวมกนัในท�งต้ังกจ็ะได้บท
สวดอิติปิโสฯ ที่เร�คุ้นชินดังน้ี

อริะช�คะตะระส�เสกแล้วนำ�ก้อนดนิน้ีไปว�งทศิตะวนัออก
ติหังจะโตโรถินัง ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ปิสัมระโลปุสัทพุท ทิศใต้
โสม�ณะกะริถ�โธ ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ภะสัมสัมวิสะเทภะ ทิศตะวันตก
คะพุทปันทูทัมวะคะ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ว�โธโนอะมะมะว� ทิศเหนือ
อ�วิชสุนุตส�นุสติ ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ถนนท่ำแพบริเวณหน้ำวัดมหำวัน  
แหล่งชุมชนของชำวไทยใหญ่ในเชียงใหม่

พระเจ้ำตนหลวง พระประธำนในวิหำรทิศตะวันตก วัดมหำวัน
ศิลปะแบบไทยใหญ่

แก้วโป่งข่ำม  เครื่องรำงยำมไปค้ำ จะได้ขำยดีได้เงินได้ทองกลับมำ

แก้วแสง  เครื่องรำงคุ้มภยันตรำยในป่ำ
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เสบียงกรัง

เดินท�งไกลต้องพกเสบียงไปด้วยบ�งครั้งเม่ือเดินท�ง
ผ่�นหมู่บ้�นอ�จจะพอซื้อห�ของกินได้บ้�งแต่ส่วนใหญ่กอง
ค�ร�ว�นต้องพึ่งตัวเองและหุงข้�วกินเองดังนั้นจะต้องมีหม้อ
หุงข้�วติดแหย่งช้�งไปด้วยมีนำ้�เต้�ใส่นำ้�ไว้กินดับกระห�ยท้ัง
ยังเป็นภ�ชนะใส่นำ้�ไว้หุงข้�วทำ�อ�ห�รในกรณีท่ีต้องตั้งท่ีพัก
กล�งป่�ห่�งจ�กลำ�ห้วย

อ�ห�รที่ต้องติดไปในก�รเดินท�งมีเพียงข้�วส�รเกลือ
และพริกส่วนกับข้�วอย่�งผักป่�ไปห�เก็บเอ�ข้�งหน้�หรือ
ไม่กห็�ยงิสตัว์ป่�เช่นไก่ป่�หมปู่�ม�ประกอบอ�ห�รถ้�ได้สตัว์
ตวัใหญ่อย่�งเก้งกนิไม่หมดในวันเดียวก็แล่เนือ้ย่�งไฟเป็นเนือ้
แห้งเก็บไปกินในวันต่อไป

ที่ข�ดไม่ได้เลยจะว่�เป็นยุทธปัจจัยในกองค�ร�ว�นก็ว่�
ได้นั่นคือเหม้ียงช�เหม้ียงท่ีหมักแล้วไม่มีวันเสียนั่นคือค�เฟ
อีนที่จะกระตุ้นให้คนเดินท�งต่ืนตัวระมัดระวังภัยอยู่เสมอ

ตอนแรกออกเดินท�งพ่อบอกว่�อ�จจะพกข้�วเหนียว
เนื้อย่�งนำ้�พริกแดงไปกินกล�งท�งท้ังยังเผ�ข้�วหล�มหรือ
ทำ�ข้�วต้มมัดติดไปเป็นของกินในวันแรกๆเพื่อคว�มสะดวก

สำ�หรับข้�วหล�มกับข้�วต้มมัดนั้นนับเป็นคว�มช�ญ
ฉล�ดของคนโบร�ณที่ เอ�ข้�วกับถั่วม�เป็นเครื่องปรุง
ประดิดประดอยทำ�ข้�วหล�มข้�วต้มมัดทำ�ให้พกพ�ไปใน
ก�รเดินท�งได้ง่�ยแถมส่วนผสมของข้�วหล�มและข้�วต้มมดั
ทำ�ให้อ�ห�รมีคุณประโยชน์ท�งโภชน�ก�รที่สำ�คัญอร่อยอีก
ต่�งห�กโดยไม่บูดเสียง่�ย

ข้าวหลามและข้าวต้มมัด

เครื่องปรุงหลักของข้�วหล�มและข้�วต้มมัดเหมือน
กันคือมีข้�วกับถั่วส่วนม�กเข�ใส่ถั่วดำ�แล้วเอ�ไปทำ�สุกด้วย
ก�รเผ�หรือนึ่ง

ทุกวันนี้เร�รู้ว่�ข้�วกล้อง (ข้�วตำ�จ�กครกกระเด่ือง) 

หรือถั่วอันเป็นแหล่งโปรตีนน้ันทั้งสองชนิดมีกรดอะมิโน
โปรตีนที่ไม่สมบูรณ์เช่นเดียวกันแต่ว่�ข้�วกับถั่วข�ดกรดอะ
มิโนต่�งชนิดกันห�กกินแยกกันกินข้�วเปล่�ๆ หรือกินถั่ว
เปล่�ๆ เร�จะได้โปรตีนไม่ครบส่วนและอ�จจะข�ดอ�ห�ร

แต่คนไทยใหญ่นิยมกินข้�วกล้องกับถั่วยกตัวอย่�ง 
เช่นกินข้�วกล้องกับถั่วเน่�เมื่อเอ�อ�ห�รจ�กเมล็ดพืชสอง
ชนิดม�กินรวมกันจะทำ�ให้ได้โปรตีนที่สมบูรณ์กรดอะมิโนที่
ข�ดก็จะเสริมคว�มสมบูรณ์กันเองก�รเดินท�งจำ�เป็นต้องมี
อ�ห�รที่มีประโยชน์ทำ�ให้ร่�งก�ยแข็งแรงก�รทำ�ข้�วหล�ม
หรือข้�วต้มมัดไปกินระหว่�งท�งจึงเป็นท�งออกหนึ่งที่ทำ�ให้
คนเดินท�งได้รับอ�ห�รครบส่วนเสมอตลอดเวล�ของก�ร
รอนแรมในป่�

สุดท้าย

เท่�ที่พ่อเล่�ให้ฟังและที่ฉันจำ�ได้มีส�ระน่�สนใจเพียง
เท่�น้ีเรื่องร�วข้�งต้นอ�จจะเป็นประสบก�รณ์ส่วนตัวพ่อ
ของฉันเป็นเพียงคนเคยเดินท�งไปค้�ชั่วคร�วเฉพ�ะในระยะ
สงคร�มโลกครั้งที่สองเท่�นั้นสำ�หรับพ่อค้�คนอื่นอ�จจะมี
ประสบก�รณ์ที่ต่�งออกไป

อย่�งไรก็ต�มเรื่องเล่�ทำ�นองน้ีสมควรได้รับก�รบันทึก
ไว้ก่อนที่คนรุ่นใหม่จะลืมเลือนไปหมด

แมลงภู่ค�ำ  
เครื่องรำงใช้ในกำร

เดินทำงต่ำงเมือง

เหรียญครูบำศรีวิชัย 
ของขลังท่ีคนล้ำนนำนับถือ

ช้ำวหลำม อำหำรครบส่วน
สะดวกใช้ในกำรพกพำขณะเดินทำงไกลของคนโบรำณ
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรือนร้านค้า
ลักษณะเป็นเรือนในแนวย�วขน�นไปกับถนน  บ�งแห่งก็สร้�งเป็นห้องแถวต่อกันไปตลอดแนว ช�วล้�นน�เรียก

ว่� “เฮือนแป” หม�ยถึงเรือนท่ีปลูกต่อเน่ืองย�วเป็นแพมีตั้งแต่ช้ันเดียวไปจนถึงส�มชั้น  เรือนร้�นค้�ของล้�นน�ใน
อดีตใช้อิฐและไม้เป็นโครงสร้�งหลัก  ห�กสร้�งชั้นเดียวจะเลือกใช้ไม้หรือผนังก่ออิฐก็ได้  แต่ถ้�เป็นเรือนที่มี 2- 3 

ชั้นขึ้นไป  ก็จะสร้�งชั้นล่�งด้วยผนังปูนต่อ
ด้วยชั้นบนสุดเป็นไม้เนื้อแข็ง  เพื่อให้ชั้น
ล่�งส�ม�รถรับนำ้�หนักของชั้นบนรวมถึง
หลังค�ได้  เนื่องจ�กโครงสร้�งเรือนในอดีต
ใช้วิธีก�รก่ออิฐหน�เป็นโครงสร้�งอ�ค�ร
แทนก�รใช้ขื่อค�นและก�รเสริมเหล็กเส้น
ดังเช่นในปัจจุบันดังนั้นจึงไม่ส�ม�รถสร้�ง
เรือนให้มีคว�มสูงเกิน 3  ชั้นได้  ลักษณะ
เด่นของเรอืนร้�นค้�จะมพีืน้ทีช้ั่นล่�งรองรบั
ก�รค้�ข�ยโดยเฉพ�ะ  มกัทำ�เป็นประตบู�น
เฟี๊ยมย�วตลอดทั้งแนวของอ�ค�ร  เม่ือเปิด
ประตูออกม�ก็จะเห็นพื้นที่ทั้งหมดของหน้�
ร้�นส่วนพื้นที่ด้�นหน้�เรือนชั้นบนนิยมทำ�
เป็นระเบยีงย�วตลอดตวัเรอืน  ด้�นในเรอืน
ก็จะเป็นที่พักอ�ศัย

ในช่วงที่ มีก�รค้�ข�ยไม้ในล้�นน� 
รูปแบบเรือนร ้�นค ้�มีก�รตกแต่งด ้วย
ลวดล�ยไม้ฉลุอย่�งสวยง�มต�มรูปแบบ
อิทธิพลศิลปะตะวันตกดังจะเห็นรูปแบบ
เรือนร้�นค้�เช่นนี้ต�มเส้นท�งส�ยธุรกิจใน
อดีต  เช่น  ถนนท่�แพ ถนนเจริญร�ษฏร์ 
จังหวัดเชียงใหม่  ถนนก�ดกองต้�  จังหวัด
ลำ�ป�ง  เป็นต้น  

เรือนร้ำนค้ำในจังหวัดล�ำพูน

เรือนร้ำนค้ำในอ�ำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์
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เรือนแบบตะวันตก
หรือเรือนแบบ Colonial Style เป็นเรือนที่เกิดขึ้นในช่วงอ�ณ�นิคม พบเห็นได้ในแถบกลุ่มประเทศเอเชียตะวัน

ออกเฉียงใต้ อเมริก�ใต้ ซ่ึงนำ�เอ�รูปแบบเรือน โครงสร้�งและก�รตกแต่งของยุโรปม�ผสมผส�นกับเรือนพื้นถิ่นของ
ตนเอง และมักมีระเบียงรอบๆ ตัวเรือน (balcony)  โดยได้รับอิทธิพลจ�กประเทศในแถบตะวันตกท่ีม�พร้อมกับก�ร
ทำ�ไม้ในล้�นน�เรือนแบบตะวันตกนี้เป็นที่นิยมในกลุ่มของเจ้�น�ยล้�นน�  คหบดี  พ่อค้�คนจีน  รวมถึงกลุ่มคนพม่�-
ไทใหญ่ที่รำ่�รวยจ�กก�รค้�ไม้ในช่วงรัชก�ลท่ี  5-6 ลักษณะของเรือนส�ม�รถแบ่งออกเป็น  3  รูปแบบใหญ่ๆ  คือ

เรือนขนมปังขิง  เป็นเรือนท่ีตกแต่งด้วยลวดล�ยไม้ฉลุต�มส่วนต่�งๆ  ของเรือน  เช่น  เชิงช�ยค�  ระเบียง  
ช่องลม ฯลฯ  มีที่ม�จ�กขนม "Ginger Bread" ท่ีช�วยุโรปนิยมทำ�ในช่วงเทศก�ลคริสต์ม�ส ตกแต่งเป็นรูปบ้�น
ตุ๊กต�หลังเล็กๆ ประดับประด�ด้วยลวดล�ยอย่�งสวยง�ม  จึงเรียกก�รตกแต่งสไตล์น้ีว่� "Ginger Bread House" 
จ�กนั้นรูปแบบนี้เป็นท่ีนิยมและเผยแพร่ท่ัวไปในประเทศอังกฤษ จนไทยรับรูปแบบก�รสร้�งเรือนแบบนนี้ แล้วเรียก
ชื่อต�มเป็น เรือนขนมปังขิง

คุ้มเจ้ำหลวงเมืองพร่ จังหวัดแพร่ บ้ำนวงศ์บุรี จังหวัดแพร่

กำรตกแต่งหลังดำด้วยไม้ฉลุ
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เรือนหลังคำทรงปั้นหยำ

เรือนหลังคำทรงมะนิลำ

เรือนหลังคาทรงมะนิลา

เรือนหลังคาทรงมะนิลา  เป็นก�รผสมผส�น
ระหว่�งหลังค�ทรงจั่วและปั้นหย�เข้�ด้วยกัน มีลักษณะ
คล้�ยกับหลังค�ทรงจั่ว  แต่เป็นจั่วส�มเหล่ียมขน�ดเล็ก
ต่อด้วยช�ยหลังค�ขน�ดใหญ่คลมุลงม�จนถงึตวัเรอืน จดุ
เด่นของหลังค�ทรงมะนิล�คือมีคว�มแข็งแรง ส�ม�รถ
กันลม กันแดด และฝนได้รอบด้�นของตัวเรือนทั้งยัง
ระบ�ยอ�ก�ศได้ดี ทำ�ให้ในตัวเรือนค่อนข้�งเย็น

เรือนหลังคาทรงปั้นหยา  เป็นรูปแบบหลังค�ที่ไม่มี
หน้�จั่ว  ช�ยค�คลุมรอบทั้ง 4 ด้�น คว�มล�ดเอียงเท่�
กันทุกด้�น ต่�งจ�กเรือนไทยเดิม ซึ่งเป็น ช�ยค� 2 ด้�น 
มีหน้�จั่วด้�นหน้�และหลังเรือน

วัสดุท่ีใช้สร้�งเรือนแบบตะวันตกมีทั้งไม้และอิฐปูน  
โดยก่ออิฐเป็นโครงสร้�งพื้นและผนัง สร้�งอ�ค�รทรงตึก 
บ�งหลังก็สร้�งจ�กไม้จริงทั้งหมดพร้อมประดับตกแต่ง
ด้วยลวดล�ยไม้ฉลุ ลวดล�ยส่วนใหญ่ได้รับรูปแบบม�
จ�กตะวันตก มักทำ�เป็นล�ยดอกไม้ ล�ยเถ�ว์ หรือล�ย
หลุยส์ ฯลฯ  ก�รตกแต่งเช่นนี้ได้รับอิทธิพลม�จ�กศิลปะ
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เรือนหลังคาทรงปั้นหยา

แบบวิคตอเรียน ต�มรสนิยมของประเทศอังกฤษพื้นที่
ใช้สอยภ�ยในตัวอ�ค�รแบ่งออกเป็นห้องต่�งๆ แยกต�ม
ประเภทของก�รใช้ง�น โดยสร้�งต�มผังของเรือนตะวัน
ตกที่มีห้องต่�งๆ  เช่น  ห้องนอน  ห้องน่ังเล่น  ห้อง
รับแขก  ห้องรับประท�นอ�ห�ร  เป็นต้น  ซ่ึงก�รแบ่ง
ห้องเช่นนี้เพิ่งจะเปลี่ยนแปลงหลังจ�กท่ีรับเอ�รูปแบบ
เรือนม�จ�กตะวันตก
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ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศรนี รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เข้�ร่วม
พิธีถว�ยปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญ�และศ�สน�) แด่พระร�ชวิสุทธิญ�ณ ที่มห�วิทย�ลัย
เชียงใหม่ได้จัดขึ้นและได้ถว�ยปริญญ�ปรัชญ�ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญ�และศ�สน�) แด่ พระร�ชวิสุทธิญ�ณ 
(ฤทธิรงค์ ญ�ณวโร) เจ้�อ�ว�สวัดป่�ด�ร�ภิรมย์ พระอ�ร�มหลวง จ.เชียงใหม่ โดยมีศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ น�ย
แพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี น�ยกสภ�มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ เป็นประธ�นในพิธี และศ�สตร�จ�รย์เกียรติคุณ 
น�ยแพทย์อ�วุธ ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย รักษ�ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ กล่�วประก�ศ
สดุดีเกียรติคุณ ณ พระวิห�รหลวงวัดป่�ด�ร�ภิรมย์ พระอ�ร�มหลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 23 มีน�คม 2561

พิธีถวายปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)
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ศ�สตร�จ�รย ์ เกียรติคุณ นพ.อ�วุธ 
ศรีศุกรี อุปน�ยกสภ�มห�วิทย�ลัย รักษ�
ก�รแทนอธิก�รบดีมห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธ�นเปิดประชุมสัมมน�วิช�ก�รเครือ
ข่�ยศิลปวัฒนธรรม ส�นสัมพันธ์วัฒนธรรม
ล้�นน�ศึกษ� ที่จัดขึ้นโดยคว�มร่วมมือจ�ก 
4 มห�วิทย�ลัย ได้แก่ สำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่ สำ�นักศิลปะ
และวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่ 
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ และ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยี
ร�ชมงคลล้�นน� ร่วมกันบูรณ�ก�รนำ�เสนอ
ผลง�น พร้อมแลกเปลี่ยนแนวคิด (Show 
and Share) ทั้งในด้�นวิธีก�รดำ�เนินง�น ด้�น
วิช�ก�ร บริก�รวิช�ก�รและทำ�นุบำ�รุงศ�สน� 
ศิลปวัฒนธรรม ให้แก่หน่วยง�นต่�งๆ ที่เข้�
ร่วมก�รประชุมสัมมน� ในวันท่ี 6 กรกฎ�คม 
2561 ณ ห้องทองกว�ว ๑ ช้ัน ๒ สำ�นักบริก�ร
วิช�ก�ร มห�วิทย�ลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศ�สตร�จ�รย์วิล�วัณย์ เศวตเศนี 
รักษ�ก�รแทนผู้อำ�นวยก�รสำ�นักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม กล่�วว่�ก�รประชุมดังกล่�วจัด
ขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือแลกเปล่ียนเรียน
รู ้ระหว่�งเครือข่�ยด้�นศิลปวัฒนธรรมและ
ล้�นน�คดีศึกษ� ในจังหวัดเชียงใหม่ และภ�ค
เหนือ โดยมีหน่วยง�นด้�นศิลปวัฒนธรรม
จ�ก ๔ มห�วิทย�ลัย คือ สำ�นักส่งเสริมศิลป
วฒันธรรม มห�วทิย�ลยัเชยีงใหม่  สำ�นกัศลิปะ
และวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยร�ชภัฏเชียงใหม่  
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มห�วิทย�ลัยแม่โจ้ และ

ศูนย์วัฒนธรรมศึกษ� มห�วิทย�ลัยเทคโนโลยีร�ชมงคลล้�นน� ร่วมกันบูรณ�ก�รนำ�เสนอผลง�น พร้อมแลกเปลี่ยน
แนวคิด (Show and Share)  ท้ังในด้�นวิธีก�รดำ�เนินง�น ด้�นวิช�ก�ร บริก�รวิช�ก�รและทำ�นุบำ�รุงศ�สน� ศิลป
วัฒนธรรม ให้แก่หน่วยง�นต่�งๆ ที่เข้�ร่วมก�รประชุมสัมมน� เป็นก�รสร้�งคว�มสัมพันธ์กับเครือข่�ยองค์คว�มรู้
ล้�นน� วัฒนธรรม กับมห�วิทย�ลัยในภ�คเหนือด้วยกัน

โดยก�รประชุมสัมมน�ฯ ได้รับเกียรติจ�กอ�จ�รย์เผ่�ทอง ทองเจือ ม�เป็นองค์ป�ฐก และ ดร.อวยชัย ศรีตระกูล 
รองผู้อำ�นวยก�รสำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�เช่ียวช�ญ สำ�นักง�นเขตพื้นท่ีก�รศึกษ�ประถมศึกษ�เชียงใหม่ เขต ๑ 
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รก�รศึกษ�ข้ันพ้ืนฐ�น  กระทรวงศึกษ�ธิก�ร ม�เป็นวิทย�กรบรรย�ยพิเศษ นอกจ�กนี้ ยังมี
นักวิช�ก�รท�งด้�นศิลปวัฒนธรรมล้�นน�จ�กแต่ละมห�วิทย�ลัย ได้แก่ ดร.ดิเรก อินจันทร์ ที่จะม�ให้คว�มรู้ในเรื่อง
อักษรธรรมล้�นน� น�ยสนั่น ธรรมธิ พิธีกรรมและคว�มเช่ือเกี่ยวกับเรือนล้�นน� น�ยอนุสรณ์ วิจ�รณ์ปรีช� พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมเกษตร และอ�จ�รย์อิศร� กันแตง ก�รบูรณ�ก�รศิลปวัฒนธรรมกับชุมชน และมีผู้สนใจเข้�ร่วมประชุม 
ทั้งสิ้น จำ�นวน 150 คน

ประชุมสมัมนาวชิาการเครอืข่ายศลิปวัฒนธรรม สานสัมพันธ์วฒันธรรมลา้นนาศกึษา
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เรื่อง: สุนทร บุญมี 1

1	 อาจารย์สุนทร	บุญมี		ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่	7	ด้านโภชนาการ

    บะลิดไม้,ลิ้นฟ้าหรือเพกา ผักพ้ืนบ้านมหัศจรรย์
ที่ชาวล้านนานิยมน�ามาปรุงอาหารทั้ง ดอก ฝักและ
ยอดอ่อน เป็นอาหารสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อน รสขม
อ่อนๆ มีสรรพคุณทางยามากมายเช่น ช่วยต้านอนุมูล
อิสระ ช่วยชะลอวัยและการเส่ือมของเซลล์ต่างๆใน
ร่างกาย ช่วยรักษาและบ�ารุงสายตา ช่วยลดระดับ
คอเลสเตอรอล ช่วยบ�ารุงเลือด ฯลฯ ดอกบะลิดไม้
นอกจากต้มจิ้มกับน�้าพริกแล้วยังสามารถน�ามาคั่วได้
อร่อย ซึ่งมีวิธีท�าดังน้ี

เครื่องปรุง
ดอกบะลิดไม้ลวกแล้วหั่นฝอย 2 ถ้วยตวง
หมูสับ 1/2 ถ้วยตวง
น�้ามันพืช 1/4 ถ้วยตวง
ผักชีและกระเทียมเจียว ส�าหรับแต่งหน้า
น�้าปลาส�าหรับปรุงรสตามชอบ

คั่วดอกบะลิดไม้

เครื่องแกง
พริกแห้งเม็ดใหญ่ 4 เม็ด
หอมแดงซอย 3 หัว
กระเทียม 5 กลีบ
ข่าซอย 2 ช้อนชา
ตะไคร้หั่น 2 ช้อนชา
ปลาร้าสับหรือกะปิ  2 ช้อนชา
เกลือไอโอดีน 1 ช้อนชา

วิธีท�า
1. โขลกเคร่ืองแกงให้ละเอียดแล้วพักไว้
2. น�ากระทะตั้งไฟใส่น�้ามันพืชพอร้อนน�าเครื่องแกงที่โขลก

ลงผัดพอหอม ใส่หมูบดลงผัดให้เข้ากันจนสุก
3. เติมดอกบะลิดไม้หั่น ผัดให้เข้ากัน ปรุงรสด้วยน�้าปลา

ตามชอบ ตักใส่ชาม
4. ก่อนจัดเสิร์ฟตกแต่งด้วยผักชีและกระเทียมเจียว จะน�า

แคบหมูมาเป็นเครื่องเคียงเพิ่มได้
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ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.ศุภชัย	เชื้อรัตนพงษ์	รักษา
การแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 รักษาการแทนประธานกรรมการอ�านวย
การประจ�าส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วย 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ	 มานะแซม	 รักษาการแทน
รองผู ้อ�านวยการส�านักฯ	 ให้การต้อนรับนายปวิณ	 
ช�านิประศาสน์	 ผู ้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 ที่เป็น
ประธานเปิดงาน	 เทศกาลวิถีน�้า	 วิถีไทย	Water	 Fes-
tival	 2018	 ที่จัดขึ้นโดยบริษัท	 ไทยเบฟเวอเรจ	 จ�ากัด	
(มหาชน)	 ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่	 ส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 และภาคีเครือข่าย	 ภายใต้แนวคิด	 "รื่นเริง	
เถลิงศก...ย้อนยุคสู่วัฒนธรรมโบราณล้านนาสืบสาน
ประเพณีปี๋ใหม่เมือง”	ร่วมส่งเสริม	สืบสานมรดกไทย	สู่
คนไทยและสากล	โดยการมีกิจกรรมต่างๆ	อาทิ	วิถีชีวิต	
สถาปัตยกรรม	ประเพณี	วัฒนธรรม	สงกรานต์ล้านนาวิถี
โบราณอนัดงีาม	ในวนัที	่13	เมษายน	2561	ณ	พพิธิภณัฑ์
เรือนโบราณล้านนา

 ข่าวประชาสัมพันธ์ 
สำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับแขกแก้วมาเยือน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อม
ด้วยบุคลากรส�านักฯ	 ร่วมให้การต้อนรับ	 นางมนสิชา	
แสวัง	 ผู ้อ�านวยการส�านักงานการตรวจสอบภายใน	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 และบุคลากร	 ที่ได้แจ้งสรุปผล
การตรวจสอบ	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ประจ�า
ปี	 2561	ณ	 ห้องประชุม	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 
วันที่	11	เมษายน	2561

ทัศนศึกษาและการเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นางสาวฐาปนีย์	 เครือระยา	 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม 
ศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการชิมลาง 
สถาปัตย์ครัง้ที	่21	ทีจ่ดัขึน้โดยคณะสถาปัตยกรรม	มช.	โดย
เปิดโอกาสให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและผู้ที่
สนใจสาขาวชิาสถาปัตยกรรมศาสตร์	มช.	เข้าร่วมโครงการ
เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเข้าเรียนจริง	 โดยได้เข้า
ทศันศกึษาสถาปัตยกรรมเรอืนโบราณล้านนาและกจิกรรม
การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	 ใน 
วันที่	26	เมษายน	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับสื่อมวลชนจากการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 ที่เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	วันท่ี	13	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับสื่อนักศึกษาแลกเปล่ียนคณะพยาบาล	 มช.ที่เข้าเยี่ยมชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	วันท่ี	14	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การต้อนรับต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากคณะมนุษยศาสตร์	 มช.	 และคณะ
สถาปัตยกรรม	มช.ท่ีเข้าเย่ียมชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา	วันที่	18	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานชาว
ต่างชาติจาก	 YMCA	 ที่เข้าศึกษา
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้าน
นา	 วันที่	 11	 กรกฎาคม	 2561	ณ	
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การ
ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียน
ป ่าตาลเข ้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ ์ เรือน
โบราณล้านนา	 เพื่อให้นักเรียนได้เรียน
รู ้ประวัติศาสตร ์	 ความเป ็นอยู ่ 	 รวมถึง
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาในอดีต	
ในวันท่ี	24	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ให้การ
ต้อนรบัคณาจารย์และนกัศกึษาจากวทิยาลยั
นาฏศิลปเชียงใหม่	สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป	์
ที่เข้าทัศนศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา	 เพื่อศึกษาแหล่งเรียนรู้และ
ประวัติความเป็นมาของบ้านเรือนในล้านนา	
โดยเรียนรู ้และสัมผัสจากสถานที่จริง	 ใน 
วันที่	29	สิงหาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา

กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำ นุบำ รุงศาสนา และบริการวิชาการ ของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มช.	 จัดกิจกรรมการ
บรรยายและฝึกปฏิบัติงานหัตถกรรมล้านนา	 “สืบลาย
สาน	 ดาตานปีใหม่”	 โดยมีนางสาวปัทมา	 จักษุรัตน	์
เลขานุการส�านักฯ	 ผู้แทนผู้อ�านวยการฯ	 เป็นประธาน
การเปิดกิจกรรมและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม	
และมีอาจารย์สนั่น	ธรรมธิ	เป็นวิทยากรบรรยาย	ในวัน
ที่	 5	 เมษายน	2561	ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	มช.

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดพิธีไหว้พระภูมิ
เจ้าทีเ่นือ่งในโอกาสประเพณปีีใหม่ล้านนา	เพือ่ความเป็น
สริมิงคลแก่หน่วยงาน	โดยมผีูช่้วยศาสตราจารย์วลิาวณัย์	
เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี	 ในวันที	่
10	 เมษายน	2561	ณ	บริเวณพระภูมิเจ้าที่	พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มช.	
จัดพิธีสระเกล้าด�าหัวอดีตผู้บริหาร	 คณะ
กรรมการอ�านวยการประจ�าส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	และบุคลากรผู้อาวุโส	ส�านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ประจ�าปี	 2561	
เนื่องในโอกาสปีใหม่ล้านนา	 เพื่อขอพรและ
ความเป็นสิริมงคลแก่คณะผู้บริหาร	 และ
บุคลากร	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ในวัน
ที่	25	เมษายน	2561	ณ	ส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	มช.

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์
เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 และนายกสภา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี
มอบรางวัลภูมิแผ่นดิน	 ปิ่นล้านนา	 ประจ�า
ปี	พ.ศ.2560	ที่จัดขึ้นโดยส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ซึ่งรางวัล
ดังกล่าวเป็นรางวัลอันทรงเกียรติที่มอบให้
กับผู ้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรม
ในภาคเหนือ	 เพื่อเชิดชูเกียรติประวัติแก่ผู้
ที่ท�าประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม	 โดย
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์อาวุธ	
ศรีศุกรี	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 รักษา
การแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู ้ได้รับรางวัลดัง
กล่าว	 และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	
เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู ้อ�านวยการ
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 กล่าวรายงาน	 พร้อมด้วยคณะ 

ผู้บริหาร	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เข้าร่วมในพิธี	 ณ	 ศาลาธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เมื่อวันศุกร์ที่	 27	 เมษายน	
พ.ศ.	 2561	 โดยมีผู้ได้รับรางวัลจ�านวน	 5	 ท่าน	 ดังน้ี	 1.	 นายสักเสริญ	 รัตนชัย	 สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 
2.นายนันท์	นันท์ชัยศักด์ิ	สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	3.นางสุจิตรา	ค�าขัติย์	สาขาศิลปะการแสดงและการขับขาน
พื้นบ้าน	4.นายประสิทธ์ิ	วงค์สายา	สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน		5.นางอบเชย	ศรีสุข	สาขาศิลปะ
การแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ	 มานะแซม	 รักษาการ
แทนรองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มช.	 ผู้แทนผู้อ�านวยการฯ	 กล่าวต้อนรับและเปิดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั ้นล้านนา	 ในวันที่	
9	 มิถุนายน	 2561	ณ	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยโครงการดังกล่าวจัดขึ้นโดย
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มช.	เพื่อเผยแพร่ความรู้
เกี่ยวกับประวัติความเป็นมา	เทคนิค	ประเภท	และลวด
ลวยปูนปั้นล้านนา	รวมไปถึงการฝึกปฏิบัติตามขั้นตอน

และกรรมวิธีการปั้นลวดลายล้านนา	 อาทิ	 ลวดลายพรรณพฤกษา	 และลวดลายสัตว์ป่าหิมพานต์ในกรอบกระจก/
กรอบช่องแว่น	เป็นต้น	โดยมี	ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล	ด�าริห์กุล	เป็นวิทยากรบรรยาย	ซึ่งการอบรมดังกล่าว	
มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจ�านวน	30	คน	 มีระยะเวลาการฝึกอบรมและทัศนศึกษาท้ังส้ินจ�านวน	6	วัน	ตั้งแต่วันที	่
9,10,16,17,23,24	มิถุนายน	2561	ณ	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มช.	และจังหวัดล�าปาง

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดท�าโครงการ
บริการวิชาการบูรณาการกับโรงเรียนดอกซอมพอ
ต�าบลอุโมงค์	 เทศบาลต�าบลอุโมงค์	 โดยจัดการ
บรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ	“วัฒนธรรมล้านนา”	ซึ่ง
กิจกรรมดังกล่าวเป็นการบูรณาการร่วมกับชุมชน
ในเทศบาลต�าบลอุโมงค์	 อ�าเภอเมืองล�าพูน	 เพื่อ
เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมให้
กับชุมชนและผู้สนใจทั่วไป	 โดยมี	 นายสน่ัน	 ธรรมธิ	

นักวิชาการด้านล้านนาคดี	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นวิทยากรบรรยาย	 ในวันท่ีวันพฤหัสบดีที่	 7	มิถุนายน	
2561	ณ	ศาลาวัดป่าเห็ว	ต�าบลอุโมงค์	อ�าเภอเมืองล�าพูน	จังหวัดล�าพูน

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์มาณพ	 มานะแซม	
รักษาการแทนรองผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	เป็นผู้แทนผู้อ�านวยการฯ	มอบ
ใบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ
อบรมเชิงปฏิบัติการงานปูนปั้นล้านนา	 และ
กล่าวปิดโครงการอบรมดังกล่าว	 ในวันท่ี	 24	
มิถุนายน	2561	ณ	ห้องประชุม	ส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา	 ส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 ได้บูรณาการความร่วมมือกับชมรมเครือข่าย
เกษตรกรเกษตรอินทรีย์	จัดกิจกรรม	“กาดอินทรีย์ตี้เฮือน
ล้านนา”	โดยภายในกิจกรรมมีผลผลิตต่างๆ	จากผู้ผลิตผัก
ผลไม้อินทรีย์	 อาหารแปรรูป	 ปลอดสารพิษที่มีความสด
ใหม่ตามฤดูกาล	 รวมถึงของใช้ในครัวเรือน	 จากชาวสวน
และชาวไร่ที่น�ามาให้ได้เลือกชม	 โดยก�าหนดจัดกิจกรรม
ดังกล่าวทุกวันพุธ	ระหว่างเวลา	11.00-18.00	น.	ณ	ลาน
ใต้ร่มไม้ใหญ่	 พิพิธภัณฑ์เฮือนโบราณล้านนา	 ส�านักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม	 (ถนนคันคลองชลประทาน	 ส่ีแยก
กาดต้นพยอม)	 โดยกิจกรรมดังกล่าวได้เริ่มขึ้นในวันพุธที	่
25	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

รองศาสตราจารย์	นายแพทย์อ�านาจ	
อยู ่ สุข	 รักษาการแทนรองอธิการบดี
ฝ ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา	 กิจการ
นักศึกษาและกิจการพิเศษ	มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ
บวชเนกขัมมจาริณี	เพื่อถวายเป็นพระรา
ชกุศลฯ	เนื่องในโอกาสที่	สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์	พระบรมราชินีนาถ	ในรัชกาลที่	
9	ทรงเจริญพระชนมพรรษา	86	พรรษา	 
ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินงาน
ด ้านส ่ ง เสริมศาสนา	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 โดยมี	 ผู ้ช ่วยศาสตราจารย์
มาณพ	 มานะแซม	 รักษาการแทนรอง 
ผูอ้�านวยการส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	
ผู้แทนผู้อ�านวยการส�านักฯ	กล่าวรายงาน	
และผูช่้วยศาสตราจารย์ปฐม	ปฐมธนพงศ์	
รองประธานกรรมการด�าเนนิการสหกรณ์
ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร่วม

มอบเงินท�าบุญในโครงการดังกล่าว	ในวันที่	10	สิงหาคม	2561	ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	โดยในคร้ังน้ีมีผู้
สนใจเข้าร่วมบวชเนกขัมมจาริณีฯ	ระหว่างวันที่	10-13	สิงหาคม	2561	ณ	สถานปฏิบัติธรรมนานาชาติ	มหาวิทยาลัย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	วิทยาเขตเชียงใหม่	จ�านวน	100	คน	เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จ
พระนางเจ้าสริกิติิ	์พระบรมราชนินีาถ	ในรชักาลที	่9	ทรงเจรญิพระชนมพรรษา	86	พรรษา	ในวนัที	่12	สงิหาคม	2561	
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ส�านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	
จดักิจกรรมด้านศลิปวฒันธรรมให้
แก่ผู้เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ
ร่วมกับมหาวิทยาลัยเครือข่าย
อาเซียน	(The	2nd	UUM-CMU-
USM	 International	 Student	
Conference)	 เพื่อ เป ็นการ
ส ่งเสริมให ้คณะอาจารย ์และ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้

สมัผสับรรยากาศความเป็นล้านนาและได้ร่วมกจิกรรมทางวฒันธรรมอนัเป็นเอกลกัษณ์ของเชยีงใหม่	ในวนัพฤหัสบดี
ที่	19	กรกฎาคม	2561	ณ	พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

กิจกรรมศิลปวัฒนธรรม กับนานาชาติ

ส�านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	
จั ด โครงการอบรมหลั กสู ต ร
ระยะสั้น 	 ผู ้ประกอบพิธีทาง
พุทธศาสนาแบบล้านนา	 เพื่อให้
ความรู ้ เกี่ยวกับพุทธศาสนพิธี
แบบล้านนา	 และแนวทางปฏิบัติ
เดียวกันได้อย่างถูกต้อง	 โดยมี
ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วิลาวัณย์	
เศวตเศรนี	 ผู้อ�านวยการส�านักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม	 ผู้แทนรอง
อธิการบดีฝ ่ายพัฒนาคุณภาพ
นักศึกษา	 กิจการนักศึกษา	 และ
ศิลปวัฒนธรรม	 เป ็นประธาน

กล่าวต้อนรับในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว	 โดยมีผู้ให้ความสนใจจากเครือข่ายของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชน
ต่างๆ	เข้าร่วมโครงการจ�านวนทั้งส้ิน	54	คน	ในวันที่	30	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุม	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	จัดพิธีท�าบุญขึ้นหอเจ้าที่	เพื่อเป็นการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ให้ปกปักรักษาแก่คณะผู้บริหาร	และบุคลากรส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ในวันที่	19	กรกฎาคม	2561
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 จัดหลักสูตรด้านศิลปะล้านนาและ
วัฒนธรรมภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 (Lanna	Arts	and	Cultural	
Inspection	 in	 CMU)	 แก่นักศึกษาและคณาจารย์	 จากมหาวิทยาลัย
กวางสีอาร์ต	สาธารณรัฐประชาชนจีน	จ�านวนทั้งส้ิน	25	คน	ที่เข้ารับ
การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะส้ันด้านศิลปวัฒนธรรม	โดยผ่าน
การบรรยายและปฏิบัติจริง	 โดยมุ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมโครงการ	 สามารถ
น�าความรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาน�าความรู ้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้
และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต	 โดยมีผู ้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็น
วิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ	 ในวันท่ี	20	 สิงหาคม	2561	ณ	ส�านัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดอบรมเชิงปฏิบัติ
การด้านศิลปวัฒนธรรมศึกษาส�าหรับนักศึกษาและ
คณาจารย์จาก	Chukyo	University,Japan	จ�านวน	
11	คน	เพือ่เผยแพร่ความรูแ้ละบรกิารวชิาการงานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม	 เชื่อมความสัมพันธ์เชิงบูรณาการกับ
มหาวิทยาลัยจากต่างประเทศเพื่อมาเข้ารับการอบรม
เชิงปฏิบัติการหลักสูตรระยะสั้นด้านศิลปวัฒนธรรม	
โดยผ่านการบรรยายและปฏิบตัจิรงิ	โดยมุง่เน้นให้ผู้เข้า
ร่วมโครงการ	 สามารถน�าความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม

ล้านนาน�าความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้และบูรณาการในด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต	 โดยมีนายสน่ัน	 ธรรมธ	ิ
พร้อมด้วยฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เป็นวิทยากรบรรยายและฝึกปฏิบัติ	ในวันท่ี	16	สิงหาคม	2561	ณ	ส�านักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เข้าร่วมจัดนิทรรศการ
และร่วมพิธีถวายขันดอกในงานไหว้สาแม่ฟ้าหลวง	 ซึ่งเป็น
ประเพณีที่ราษฎรทุกหมู่เหล่าในจังหวัดเชียงราย	พร้อมใจกัน
จัดข้ึนทุกปี	ในวันที่	18	กรกฎาคม	ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคต
ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 เพื่อน้อมร�าลึกถึง
พระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย	 นอกจากนี้ยังได้
ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านพิพิธภัณฑ์และงานด้านศิลป
วัฒนธรรม	ณ	พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน�้าโขง	 มหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง	ระหว่างวันท่ี	17-18	กรกฎาคม	2561

กิจกรรมพัฒนาบุคลากร และการศึกษาดูงานของผู้บริหาร และบุคลากรสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู ้ช ่วยศาสตราจารย ์วิลาวัณย ์	 เศวตเศรนี	
รักษาการแทนผู ้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 ให ้เกียรติ เป ็นวิทยากรบรรยายใน
หัวข้อIntroduction	 to	 Thai	 Dancing	 ให้แก่
นักศึกษา	 Nanyang	 Technological	 Univer-
sity	 เพ่ือถ่ายทอดความรู ้ด้านศิลปวัฒนธรรมให้
แก่นักศึกษาชาวต่างชาติให้ได้เรียนรู ้และเข้าใจ
ถึงวัฒนธรรมไทย	 ในวันที่ 	 1	 สิงหาคม	 2561	 
ณ	ห้องประชุมชั้น1	ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ส�านกัส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	ร่วมจดัโครงการ	
CMU-KM	Day	ประจ�าปี	2561	“พฒันางานประจ�า
น�าสู่มหาวิทยาลัยแห่งความสุข”	 ร่วมกับ	 กอง
บรหิารงานบคุคล	คณะเภสชัศาสตร์	คณะพยาบาล
ศาสตร์	 ส�านักบริการวิชาการ	 เครือข่ายหัวหน้า
งานบริหารและธุรการ	มช.	และเครือข่ายวิจัยและ
นวัตกรรมบุคลากรสายสนับสนุน	มช.	เพื่อเป็นเวที
ให้ส่วนงานต่างๆในมหาวิทยาลัย	 ได้มีโอกาสแลก
เปล่ียนเรียนรู้	 น�าเสนอผลงานจากกระบวนการ
จัดการความรู้	และการพัฒนาองค์กรแห่งความสุข	
ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร	 มช.	 เกิดการเรียนรู้
และพัฒนาศักยภาพในการปฏิบัติงาน	 นอกจาก
นี้	 ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ยังได้น�าเสนอ
บูทนิทรรศการเพื่อให้ความรู้เรื่องพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา	 และประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์ฯ	
ให้เป็นที่รู ้จักอย่างแพร่หลายในงานดังกล่าว	 ใน
วันที่	22	สิงหาคม	2561	ณ	ห้องประชุมทองกวาว	
ส�านักบริการวิชาการ

ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดการบรรยาย
เรื่องการพัฒนากระบวนการท�างานตามแนวทาง	
Kaizen	โดยมีนางสาวปัทมา	จักษุรัตน์	เลขานุการ
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นผู ้ถ ่ายทอด
ประสบการณ์และบรรยายให้ความรู ้ ในเรื่อง 
ดงักล่าวให้แก่บคุลากรส�านกัฯ	ได้ทราบถงึแนวทาง
การปฏิบัติงานเพื่อพัฒนากระบวนการท�างานของ
แต่ละบุคคลตามแนวทางของkaizen	 ในวันที่	 31	
กรกฎาคม	 2561	 ณ	 ห้องประชุมส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

การจัดการประชุมของสำ นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ศาสตราจารย ์คลินิก	 นายแพทย ์ศุภชัย	 
เช้ือรัตนพงษ์	 รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่าย
กิจการสภามหาวิทยาลัย	 และประธานคณะ
กรรมการอ�านวยการประจ�าส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะ
กรรมการอ�านวยการประจ�าส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	 ครั้งท่ี	 1/2561	 เพื่อร่วมวางแผนการ
ด�าเนินงานของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
ร่วมกับคณะกรรมการอ�านวยการฯ	 ในวันที่	 3	
พฤษภาคม	 2560	ณ	 ห้องประชุมส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	มช.
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เมื่อวันที่	 25	 พฤษภาคม	 2561	 ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 	 เป ็นประธานการ
ประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนา
วิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	:	สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมล้านนาศึกษา	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	
1	 ส�านักส ่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ซ่ึงความ
ร ่วมมือดังกล ่าวจะจัดขึ้นเพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ระหว่างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม
และล้านนาคดีศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่และ
ภาคเหนือโดยมีหน่วยงานความร่วมมือด้าน
ศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเป็นแกนน�าหลักในการ 
จัดงานจาก	 4	 มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ส�านัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	
ส�านักศิลปะและวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัย
ราชภัฏ เชี ย ง ใหม ่ 	 ศู นย ์ ศิ ลปวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้ 	 และศูนย ์วัฒนธรรม
ศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา	 ร่วมน�าเสนอผลงานพร้อมแลกเปลี่ยนแนวความคิด	 วิธการด�าเนินงานด้านวิชาการ	 บริการวิชาการ	
และท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม	 นอกจากน้ี	 ยังได้มีการแลกเปล่ียนเรียนรู ้งานด้านศิลปวัฒนธรรมกับผู้แทน
จากหน่วยงานการศึกษาอื่นๆ	 อาธิ	 ผู ้แทนจากโรงเรียนในส�านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา	 เขต	 34	
และสถาบันการศึกษาอื่นๆ	 อีกด้วย	 โดยการจัดงานประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	 :	 สาน
สัมพันธ์วัฒนธรรมล้านนาศึกษา	 จะได้จัดขึ้นในวันศุกร์ที่	 6	 กรกฎาคม	 2561	 เวลา	 08.30	 -	 16.30	 น.	 
ณ	ส�านักบริการวิชาการ	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่		

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรน	ี
รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธาน
การประชุมคณะกรรมการการประชุมสัมมนา
วิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	:	สานสัมพันธ์
วัฒนธรรมล้านนาศึกษา	ครั้งท่ี	2	 เพื่อวางแผน
และเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว
ร่วมกับผู ้แทนจากเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม
จาก	 3	 มหาวิทยาลัย	 ได้แก่	 ส�านักศิลปะและ
วัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่	ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 และศูนย์
วัฒนธรรมศึกษา	 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา	 ณ	 ห้องประชุม	 ชั้น	 1	 ส�านัก 
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	วันที่	5	มิถุนายน	2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	เป็นประธาน
การประชุมสรุปผลการด�าเนินงานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการเครือข่ายศิลปวัฒนธรรม	:	สานสัมพันธ์วัฒนธรรม
ล้านนาศกึษา	เพือ่ด�าเนนิการสรปุผลการประชมุทีไ่ด้ด�าเนนิงานไปเมือ่วนัที	่6	กรกฎาคม	2561	ทีผ่่านมาร่วมกบัส�านกั
ศลิปะและวฒันธรรม	มหาวทิยาลยัราชภฏัเชยีงใหม่	ศนูย์ศลิปวัฒนธรรม	มหาวทิยาลยัแม่โจ้	และศนูย์วฒันธรรมศกึษา	
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา	ณ	ห้องประชุมส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	ชั้น	1	วันที่	1	สิงหาคม	2561

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษาการแทน
ผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นประธานใน
การประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	วาระพิเศษ	ครั้งท่ี	2/2561	(EdPEx1)	ที่จัดขึ้นเพื่อ
จัดท�าผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์	 CMU	 EdPEx	 ของส�านัก 
ส่งเสรมิศลิปวฒันธรรม	วนัที	่24	กรกฎาคม	2561	ณ	ห้องประชมุ	
โรงแรม	137	Pillars	House	Chiang	Mai

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็น
ประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�า
ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	วาระพิเศษ	ครั้งที่	3/2561	
(EdPEx2)	 ที่จัดขึ้นเพื่อจัดท�าผลการด�าเนินงานตาม
เกณฑ์	CMU	EdPEx	ของส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
วันที่	 17	 สิงหาคม	 2561	ณ	 ห้องประชุม	 โรงแรมราช
มรรคาเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 ผู้อ�านวย
การส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 เป็นประธานในการ
ประชุมคณะกรรมการบริหารประจ�าส�านักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม	วาระพิเศษ	ครั้งท่ี	4/2561	(EdPEx3)	ที่จัด
ขึ้นเพื่อจัดท�าผลการด�าเนินงานตามเกณฑ์	CMU	EdPEx	
ของส�านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	วนัที	่31	สิงหาคม2561	
ณ	ห้องประชุม	โฟร์ซีซั่นรีสอร์ท	เชียงใหม่
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ร่วมกิจกรรม งานต่างๆ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม ่ 	 อัญเชิญ

พระพุทธรูปส�าคัญประจ�ามหาวิทยาลัย	
พระพุทธพิงคนคราภิมงคลประดิษฐานบน
รถบุษบก	 ร่วมขบวนแห่สรงน�้าพระพุทธ
สิหิงค์	 พระพุทธรูปส�าคัญใน	 จ.เชียงใหม	่
และขบวนแห่รถนางสงกรานต์	 ในงาน
ประเพณีสงกรานต์	 ประจ�าปี	 2561	 โดย
รถบุษบกอัญเชิญพระพุทธรูปประจ�า
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ที่เข้าร่วมขบวนแห่
สรงน�้าพระพุทธรูปจังหวัดเชียงใหม่	 จัด
ท�าโดยส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 โดย
มี	 ศาสตราจารย์	 ดร.ไพโรจน์	 วิริยจารี 
รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร
และทรัพยากรบุคคล	 พร ้อมผู ้บริหาร	
คณาจารย์	 ข้าราชการ	 บุคลากร	 และ
นักศึกษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 ร ่วม 
ขบวน สืบสานประ เพณีป ี ๋ ใ หม ่ เ มื อ ง
ล้านนาดังกล่าว	วันที่	 13	 เมษายน	2561	
ณ	บริเวณเชิงสะพานนวรัฐ-ถนนท่าแพ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อม
ด้วยบุคลากรส�านักฯ	 เข้าร่วมพิธีด�าหัวอดีตอธิการบด	ี
อธิการบดี	 และคณาจารย์ผู ้อาวุโส	 ของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	ประจ�าปี	2561	โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
นายแพทย์เกษม	 วัฒนชัย	 องคมนตรี	 และนายก
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธานในพิธี	 และ

ศาสตราจารย์เกียรติคุณ	นายแพทย์อาวุธ	ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	กล่าวอวยพรแก่ผู้บริหาร	คณาจารย์	 บุคลากร	และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เข้าร่วมพิธีดังกล่าว	 
ณ	ศาลาอ่างแก้ว	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ในวันศุกร์ท่ี	27	เมษายน	2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษา
การแทนผุ ้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	
พร้อมด้วยบุคลากรส�านักฯ	 เข้าร่วมพิธีท�าบุญตักบาตร
เน่ืองในวันวิสาขบูชา	 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดย
มีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นายแพทย์อาวุธ	 ศรีศุกรี	
อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	 รักษาการแทนอธิการบดี
มหาวทิยาลัยเชียงใหม่เป็นประธานในพธิ	ีพร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหาร	บุคลากร	นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	และ
พุทธศาสนิกชน	ร่วมพิธี	ณ	ถนนสายวัฒนธรรม	(ทางขึ้น
วัดฝายหิน)	ในวันที่	29	พฤษภาคม	2561

นางสาวปัทมา	 จักษุรัตน์	 เลขานุการส�านักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม	 เป็นผู ้แทนรักษาการแทนผู้อ�านวย
การส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อมด้วยบุคลากร
ส�านักฯ	 เข ้าร ่วมพิธีท�าบุญเมืองและสืบชะตาเมือง
เชียงใหม่	ประจ�าปี	2561	หน่วยพิธีประตูสวนดอก	โดย
มีรองศาสตราจารย์	 นพ.อ�านาจ	 อยู่สุข	 รักษาการแทน
รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและกิจการ 
พิเศษ	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เป็นประธาน	 โดยพิธ ี
ดังกล่าวจัดขึ้นเพ่ือเป็นการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม
ประเพณีความเชื่อที่ดีงาม	 รวมทั้งเป็นการอุทิศส่วน
กุศลถึงเทพยดาอารักษ์	 ส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายและดวง 

พระวิญญาณของพญามังรายมหาราช	พญาง�าเมือง	พ่อขุนรามค�าแหง	ผู้สร้างเมืองเชียงใหม่	และดวงพระวิญญาณ
ของเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ทุกพระองค์	 และเสริมสิริมงคลท�าให้ประชาชนชาวเชียงใหม่อยู่เย็นเป็นสุข	 ในวันที่	 7	
มิถุนายน	2561	ณ	หน่วยพิธีประตูสวนดอก

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	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�าประเทศไทย	กลิน	 ที.เดวีส์	 และ	 เจนนิเฟอร์	 เอ.	ฮาร์ไฮ	กงสุลใหญ่อเมริกาประจ�าจังหวัดเชียงใหม่	 ให้การ
ต้อนรับ	ณ	ศูนย์ประชุมนานาชาติ	โรงแรมแชงกรีล่า	เชียงใหม่	วันที่	27	มิถุนายน	2561
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ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	จัดพิธีท�าบุญเนื่องใน
วันสถาปนาส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 ครบรอบ	 25	
ปี	โดยได้มีพิธีไหว้พระภูมิเจ้าท่ีเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่
คณะผูบ้รหิาร	และบคุลากรส�านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	
และอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้บริหารที่ล่วงลับ	ณ	 วัดช่าง
แต้ม	พร้อมกันนี้	ได้ร่วมบริจาคทุนและของใช้จ�าเป็นให้
แก่บ้านพักส�าหรับผู้สูงอายุ	 พร้อมท้ังได้น�าชุดการแสดง
ดนตรีล้านนาไปบรรเลงให้แก่ผู้สูงอายุเพื่อเป็นขวัญและ

ก�าลังใจ	ณ	ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุ	บ้านธรรมปกรณ์	จังหวัดเชียงใหม่	วันที่	2	กรกฎาคม	2561

ส�านกัส่งเสรมิศิลปวฒันธรรม	มหาวทิยาลัยเชียงใหม่	
น�าโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษา
การแทนผู ้อ�านวยการส�านักฯ	 พร้อมด้วยบุคลากร
ส�านักฯ	 เข้าร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	ประจ�าปี	2561	ที่จัดขึ้นโดยคณะ
กรรมการด�าเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา	 มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	 นพ.อาวุธ	 
ศรีศุกรี	 อุปนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธี	

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เข้าร่วมพิธีฯ	เมื่อวันที่	11	กรกฎาคม	2561	
ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรส�านักฯ	ร่วมลงนามถวาย
พระพรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา	
66	 พรรษา	 สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวมหาวชิราลงกรณ	
บดินทรเทพยวรางกูร	 ในวันที่	 26	 กรกฎาคม	 2561	 
ณ	ศาลาธรรม	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	เศวตเศรนี	รักษาการ
แทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อม
ด้วยบุคลากรส�านักฯ	 ร่วมพิธีท�าบุญตักบาตรเน่ืองในวัน
อาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา	 ประจ�าปี	 2561	 ที่จัด
ขึ้นโดยคณะกรรมการด�าเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ	
นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	รักษาการ
แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่	เป็นประธานในพิธี	
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร	คณาจารย์	บุคลากร	นักศึกษา	
และพุทธศาสนิกชน	เข้าร่วมพิธี	ณ	ถนนสายวัฒนธรรม	
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วันท่ี	27	กรกฎาคม	2561
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์	 เศวตเศรนี	 รักษาการแทนผู้อ�านวยการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	 พร้อม
ด้วยบุคลากร	 เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	 เน่ืองในวันเข้าพรรษา	 ประจ�าปี	 2561	 โดยมี
ศาสตราจารย์เกีรยติคุณ	นพ.อาวุธ	ศรีศุกรี	อุปนายกสภามหาวิทยาลัย	และรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่	เป็นประธานในพิธี	เม่ือวันท่ี	27	กรกฎาคม	2561	ณ	วัดฝายหิน

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

นางสาวปัทมา	จักษุรัตน์	 เลขานุการส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	พร้อมด้วยนางสาววนิดา	 เชื้อค�าฟู	หัวหน้า
งานบริหารทั่วไป	เป็นผู้แทนผู้อ�านวยการฯ	เข้าร่วมงานวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	ที่จัดขึ้นเพื่อ
บ�าเพ็ญกุศลอุทิศถวาย	เน่ืองในวันคล้ายวันประสูติพระราชชายาเจ้าดารารัศมี	และพิธีเปิดนิทรรศการดารานิทรรศน์	
ณ	พิพิธภัณฑ์พระต�าหนักดารมภิรมย์	จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย	ต�าบลริมใต้	อ�าเภอแม่ริม	จังหวัดเชียงใหม่
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