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วัดเก้าตื้อและวัดเชียงใหม่
ในแผนที่ร่วมสมัย
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

โอกาสวันมาฆบูชา 2562
ขอน�ำเสนอข้อมูลพบใหม่
เกี่ยวกับ 2 วัดในเชียงใหม่ ดังนี้
ก.ข้อมูลจากเอกสารร่วมสมัยและแผนที่ร่วมสมัย
1.วัดเก้าตื้อ
ช่วงล้านนายุคทอง การเมืองเข็มแข็ง เศรษฐกิจ
มั่งคั่ง พุทธศาสนารุ่งเรืองใน พ.ศ.2047 พระเมืองแก้ว
(พ.ศ.2038-2068)โปรดฯให้หล่อพระพุทธรูปด้วยโลหะ
หนัก 9 โกฎิต�ำลึง เป็นพระพุทธรูปนั่งปางมารวิชัย ตาม
รูปแบบพระพุทธรูปศิลปล้านนาที่ผสมผสานอิทธิพล
กรุงสุโขทัย (เดิมมักเรียกว่า “สิงห์สาม” ศิลปเชียงแสน)
เรียกว่า “พระเจ้าเก้าตื้อ” เป็นพระประธานในอุโบสถ
วัดสวนดอก
ต่อมาเมื่อพบเอกสารส�ำรวจรายชื่อวัดและนิกาย
สงฆ์ในเชียงใหม่ พ.ศ.2440 ของ หนานอุ่นเมือง เจ้าหน้า
ที่กองธัมมการสงฆ์ เมืองเชียงใหม่ พบว่าวัดในเชียงใหม่
มี 24 หมวดอุโบสถ หนึ่งในนั้นคือหมวดอุโบสถวัดเก้า
ตื้อ ซึ่งมี 13 หัววัด ประกอบด้วย (1)วัดเจ็ดยอด (2)วัด
ฝายหิน (3)วัดช่างเคี่ยน (4)วัดเก้าตื้อ (5)วัดป่ากล้วย
(6)วัดป่าแดง (7)วัดสวนดอก (8)โป่งน้อยไจย (9)วัดร�่ำ
เพิง (10)วัดโลก (11)วัดป่องแยง (12)วัดกองแหะ (13)
วัดป่องแยงใน มีวัดเจ็ดยอด (นิกายเชียงใหม่) เป็นเจ้า
อุปัชฌาย์หัวหมวด เป็นหลักฐานยืนยันว่าวัดสวนดอก
กับวัดเก้าตื้อเป็นคนละวัดกัน เดิมมักอธิบายว่าทั้งสอง
วัดอยู่ในเวียงสวนดอก
จากแผนที่แขวงเมืองเชียงใหม่ พ.ศ.2449 แสดงที่
ตั้งบ้านเก้าตื้อ อยู่ทางด้านทิศตะวันตกนอกเวียงสวน
ดอก บริเวณดังกล่าวปัจจุบันมีร่องรอยวัดร้าง ท�ำให้
สันนิษฐานได้ว่าร่องรอยวัดร้างในบริเวณที่แผนที่แขวง
เมื อ งเชี ย งใหม่ พ.ศ.2449 เรี ย กว่ า “บ้ า นเก้ า ตื้ อ ”
ปัจจุบันเป็นบริเวณที่ตั้ง หอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่คือวัดเก้าตื้อ

ก่ อ นมี ก ารสร้ า งอาคารหอนิ ท รรศการ ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ใน พ.ศ.2538 บริเวณ
นั้นมีร่องรอยกู่ โดยมีฐานวิหารใกล้ต้นโพธิ์ริมถนน (ค�ำ
บอกเล่าของลุงเสงี่ยม คนงานประจ�ำหอ 3มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เล่าให้สุรชัย จงจิตงามสมัยเรียนปริญญาตรี
คณะวิจิตรศิลป์ฟัง)

ภาพชุดร่องรอยวัดร้างในบริเวณ
หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บริเวณดังกล่าวเดิมคือ บ้านเก้าตื้อ จึงอาจเป็นร่องรอย วัดเก้าตื้อ

บริ เวณดั ง กล่ า วอาจเป็ น บริ เวณที่ พ ระเมื อ งแก้ ว
(พ.ศ.2038-2068) โปรดฯให้หล่อ“พระเจ้าเก้าตื้อ”
เพราะบริเวณวัดพันเส่าซึ่งเดิมมีข้อมูลว่าเป็นสถานที่
หล่อพระเจ้าเก้าตื้อ ได้มีการตรวจค้นร่อยรอย “ขี้เบ้า”
ในบริเวณวัดพันเส่าเมื่อ ทศวรรษ 2550 แล้วไม่พบร่อง
รอยขี้เบ้าอันเกิดจากการหล่อพระพุทธรูป

2. วัดเชียงใหม่ :วัดนามเมือง
จากเอกสารส� ำ รวจรายชื่ อ วั ด และนิ ก ายสงฆ์ ใ น
เชียงใหม่ พ.ศ.2440 ของ หนานอุ่นเมือง เจ้าหน้าที่กอง
ธัมมการสงฆ์ เมืองเชียงใหม่พบว่าวัดในเชียงใหม่เวลา
นั้นมี 24 หมวดอุโบสถ หนึ่งในนั้นคือหมวดอุโบสถวัด
สเพ้า (วัดส�ำเภา) มี 14 หัววัด ประกอบด้วย (1)วัดองมง
(วัดอุโมงค์เถรจันทร์) (2)วัดอินทขิน (วัดอินทขีล) (3)วัด
ดงดี (วัดดวงดี) (4)วัดดอกค�ำ (5)วัดไช (อ่านว่าวัดใจ

1 รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้อนุรักษ์มรดกไทยดีเด่นประจำ�ปี 2560

ร่มพยอม 1

แผนที่แขวงเมืองเชียงใหม่
พ.ศ.2449 แสดงที่ตั้งบ้านเก้าตื้อ
อยู่บ้านทิศตะวันตก นอกเวียง
สวนดอก (ที่มา:ส�ำนักหอ
จดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร
:ขอบคุณ อ.ดร.สุรชัย จงจิตงาม
คณะวิจิตรศิลป์ ผู้มอบแผนที่)

ต่อมาเรียกว่าวัดปราเกียร อ่านว่าวัดผาเกียร ต่อมาคือ
วัดชัยพระเกียรติ) (6)วัดนาเอื้อง (วัดนางเอื้อง) (7)วัด
ซายมูน (วัดทรายมูล) (8)วัดผ้าขาว (9)วัดเชียงใหม่ (10)
วัดหมืน่ ล้าน (11)วัดพันอ้น (12)วัดสเพ้า (วัดส�ำเภา) (13)
วัดหมื่นคอง (14)วัดป้านปิง เป็นหลักฐานยืนยันว่ามีชื่อ
วัดเชียงใหม่ อันเป็นวัดนามเมือง
เมื่อดูในแผนที่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้า
หลวงเชียงใหม่ (พ.ศ.2416-2440) ส�ำรวจโดยฝรั่งซึ่ง
เข้าใจว่าคือ JameaMcCarthy(ต่อมาเป็นพระวิภาค
ภูวิดล เจ้ากรมแผนที่ทหารคนแรก รับราชการในสยาม
ระหว่าง พ.ศ.2424-2444)และคณะโดยแผนที่เขียน
ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ระบุที่ตั้งคุ้มหลวงของ
พระเจ้าอินทรวิชยานนท์ และระบุที่ตั้งวัดเชียงใหม่
บริเวณที่ตั้งวัดเชียงใหม่ในแผนที่อยู่เยื้องวัดผ้าขาว
และวัดเสฐฐา (ต่อมาเป็นที่ตั้งโรงเรียนพุทธิโสภณ)คือ
บริเวณใกล้กับที่ตั้งโรงแรมอโนดาต ในเวียงเชียงใหม่
บริเวณที่ตั้งโรงแรมอโนดาตเดิมเป็นสวนล�ำไย ต่อ
มานายชุณสีห์ อโนดาต พ่อค้าวัสดุก่อสร้างในจังหวัด
นครสวรรค์มาซื้อที่ดินดังกล่าว มีโครงการสร้างโรงแรม
ได้ว่าจ้างนายนิวัติ ตันติยานุสรณ์ สมัยเป็นสถาปนิกหนุ่ม
เพิ่งจบจากประเทศฟิลิปปินส์มาตั้งส�ำนักงานสถาปนิกที่
ประตูเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ.2517 เป็นผู้ออกแบบก่อสร้าง

โรงแรมอโนดาต นายนิวัติ ตันติยานุสรณ์ (ปัจจุบันจบ
ปริญญาเอกด้านสิ่งแวดล้อมฯ จากออสเตรเลีย) ยืนยัน
ว่าบริเวณก่อสร้างโรงแรมไม่พบร่องรอยวัดร้าง (ค�ำบอก
เล่าของ ดร.นิวัติ ตันติยานุสรณ์ เมื่อ 28 มค.2562)
บริ เวณใกล้ เ คี ย งกั บ โรงแรมอโนดาตคื อ อาคาร
พาณิชย์ตรงทางสี่แยกถนนราชมรรคาตัดกับถนนราช
ภาคินัย เยื้องๆ กับวัดผ้าขาวคือ ที่ตั้งวัดเชียงใหม่ โดยมี
โฉนดวัดร้าง เลขที่ 3531 เล่มที่36 ก. หน้า 31 เนื้อที่ 2
งาน 12 ตารางวาเป็นหลักฐาน แต่โฉนดที่ดินออกเป็น
ชื่อวัดผ้าขาวน้อย (ร้าง)
แสดงว่าใน พ.ศ.2440 เมือ่ หนานอุน่ เมืองส�ำรวจราย
ชื่อวัดนั้นเรียกว่า วัดเชียงใหม่ เมื่อJameaMcCarthy
ส�ำรวจเขียนแผนที่เมืองเชียงใหม่ก็เขียนว่าเป็นที่ตั้งวัด
เชียงใหม่ ต่อมากลายเป็นวัดผ้าขาวน้อย เมื่อออกโฉนด
ที่ดินจึงกลายเป็นชื่อวัดผ้าขาวน้อย

ข.ข้อเสนอกรณีวัดเก้าตื้อ
1.มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ไม่สร้างอาคารใดๆ เพิ่ม
เติมในบริเวณด้านหน้าหอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรักษาเนินดินที่เป็นกองอิฐ
ร่อยรอยกู่เดิมต่อไป
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2. ส�ำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ตั้งงบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณ
ด้านหน้าหอนิทรรศการ ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และด�ำเนินการเมื่อมีงบประมาณ

ค.ข้อเสนอกรณีวัดเชียงใหม่: วัดนามเมือง
1. ส� ำ นั ก พุ ท ธศาสนาแห่ ง ชาติ ป ระจ� ำ จั ง หวั ด
เชียงใหม่งดต่อสัญญาเช่าพื้นที่วัดเชียงใหม่ซึ่งเรียกชื่อ
ในโฉนดที่ดินว่า “วัดผ้าขาวน้อย” (ร้าง) ตรงทางสี่แยก
ถนนราชมรรคาตัดกับถนนราชภาคินัย
2. ส�ำนักศิลปากรที่ 7 เชียงใหม่ตั้งงบประมาณเพื่อ
ตรวจสอบ ขุดค้นและขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณวัด
เชียงใหม่ซึ่งเรียกชื่อในโฉนดที่ดินว่า “วัดผ้าขาวน้อย”
(ร้าง) และด�ำเนินการเมื่อมีงบประมาณ

ทัง้ สองกรณีเมือ่ ได้ขอ้ มูลทางโบราณคดีเพิม่ เติมแล้ว
ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดสรรทุนโครงการ
ล้านนาสร้างสรรค์ สนับสนุนให้ อาจารย์และนักศึกษา
ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อและเทคโนโลยี และคณะวิจิตร
ศิลป์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ น�ำความรู้ทางศิลปกรรม
เสนอในรูปแบบการจัดท�ำ (Application) ที่สามารถ
Download ได้ผ่านโทรศัพท์ Smart phone เพื่อการ
เรียนรูใ้ นวงกว้างต่อไป โดยไม่จำ� เป็นต้องสร้างวัดขึน้ ใหม่
ในพื้นที่เดิม (ดู ตัวอย่างการน�ำเสนอ “พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์
ในป่าวิเศษ” ในรูปแบบการจัดท�ำ (Application) ที่
สามารถ Download ได้ผ่านโทรศัพท์ Smart phone
ซึง่ ผูเ้ ขียนและคณะอาจารย์จากคณะวิจติ รศิลป์ วิทยาลัย
ศิลปะ สื่อฯ ได้รับการสนับสนุนโดยเทศบาลต�ำบลสุเทพ
2562)
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ลายค�
ำ
ล้
า
นนา
ความงดงามที่ยังมีลมหายใจ
เรื่อง: วิทยา พลวิฑูรย์ 1

บทน�ำ
ลายค�ำล้านนาถือเป็นความงดงามทางศิลปะอย่าง
หนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญในการแสดงออกถึงความหลาก
หลายและความสามารถทางเชิ ง ช่ า งได้ อ ย่ า งชั ด เจน
ความหลากหลายที่ ป รากฏเหล่ า นั้ น แสดงให้ เ ห็ น ถึ ง
พัฒนาการความก้าวหน้าทางด้านต่างๆ อาทิ ด้านรูป
แบบลวดลาย ด้านเทคนิควิธีการที่มีการปรับใช้อย่าง
เหมาะสม การเลือกใช้วัสดุที่สอดคล้องกับเทคนิค รวม
ถึงการน�ำไปใช้ประดับตกแต่งงานศิลปกรรมล้านนาต่างๆ
ได้อย่างลงตัวสวยงาม เกิดคุณค่าทางความงามที่แสดง
ความหมายตามคตินิยมของล้านนามาอย่างยาวนาน
งานลายค�ำล้านนามักปรากฏอยู่คู่กับศาสนสถาน
ศาสนวัตถุ เครื่องสักการะในทางพระพุทธศาสนา รวม
ถึงใช้ประดับตกแต่งอาคารทางสถาปัตยกรรม เครื่อง
สูง เครื่องประกอบยศของสถาบันกษัตริย์เจ้านายหรือ
ผู้มีบรรดาศักดิ์สูงลายค�ำยังเป็นสิ่งที่สะท้อนถึงความ
เจริญรุ่งเรืองของบ้านเมือง ศิลปวัฒนธรรม ความเชื่อ
ความศรั ท ธาและวิ ถี ชี วิ ต ของคนล้ า นนาที่ ด� ำ เนิ น อยู ่
ภายใต้ความสัมพันธ์ที่เกี่ยวโยงและสอดคล้องกลมกลืน
กัน เกิดเป็นค่านิยมร่วมในวัฒนธรรมล้านนารวมถึง
วัฒนธรรมใกล้เคียงในดินแดนแถบลุ่มน�้ำโขงที่ปรากฏ
รูปแบบของงานศิลปะที่คล้ายคลึงกันเช่น เมืองหลวง

พระบาง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เมือง
เชียงตุง ประเทศพม่า เมืองสิบสองพันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน ประเทศกัมพูชา ประเทศเวียดนาม และ
ในประเทศไทย2 เป็นต้น
งานศิลปกรรมลายค�ำล้านนาเกิดขึ้นได้ก็เนื่องจาก
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีที่ผสมผสานกับภูมิปัญญา
แบบโบราณสามารถน�ำโลหะที่มีความแข็งตัวแต่มีเนื้อ
ละเอียดผ่านกรรมวิธีการรีดและตีทุบให้เป็นแผ่นบาง
เรียบมีคุณสมบัติบางเบาได้ คนในวัฒนธรรมล้านนา
มักเรียกชนิดธาตุโลหะทองค�ำ (Gold) ว่า “ค�ำ” ส่วน
ทองเหลือง (Brass) เรียกว่า “ตอง” ไม่เรียกว่า “ค�ำ
เหลือง” การเรียกชื่อจะมีความแตกต่างกันอย่างชัดเจน
ทองค�ำเป็นที่นิยมทั้งในอดีตและปัจจุบันธาตุโลหะชนิด
นี้มีมูลค่าสูงและคุณสมบัติที่มีความพิเศษมีสีเหลืองทอง
มันวาวเนื้ออ่อนนุ่มสามารถยืดและตีเป็นแผ่นได้ ทองค�ำ
ที่น�ำมาตีเป็นแผ่นบางๆ เรียกว่า “ทองค�ำเปลว” มี
คุณสมบัติที่บางเบาสามารถน�ำไปใช้ได้หลายพื้นที่และ
หลากหลายรูปทรง นิยมน�ำไปใช้ในงานประณีตศิลป์
ต่างๆ เช่น ปิดทองเป็นลวดลายประดับโครงสร้างภายใน
งานสถาปัตยกรรม ปิดทองพระพุทธรูป ปิดทององค์พระ
ธาตุเจดีย์ ปิดทองประดับงานแกะสลักเครื่องไม้ต่างๆ
ฯลฯ เป็นต้น

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา พลวิฑูรย์ อาจารย์ประจ�ำสาขาทัศนศิลป์
คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
2 ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายค�ำ น�้ำแต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 1.
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โลงศพจีนโบราณ ปรากฏเทคนิคที่ใช้ยางรักผสมวัตถุดิบที่ท�ำให้เกิดสี
เช่นชาด ล้านนาเรียกว่า “หาง” ในการเขียนลวดลายประดับตกแต่ง
เพื่อให้เกิดความสวยงามและความหมาย
(Tokyo National Museum, 1998, 95.)

งานลงรักปิดทองประดับภายในวิหารลายค�ำ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ลายระเอียดของลวดลายที่ประดับโลงศพจีนโบราณ
(Tokyo National Museum, 1998, 95.)

ที่มาและความหมายของงานลายค�ำล้านนา
งานศิลปกรรมลายค�ำปรากฏขึน้ ในอาณาจักรล้านนา
ตั้งแต่ครั้งใดยังไม่มีหลักฐานที่บ่งชี้ได้แน่ชัด แต่จาก
การศึกษาค้นคว้าของศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี มี
ความเห็นที่กล่าวถึงประวัติงานช่างรักไทยว่า งานช่าง
รัก (Lacquer work) ของไทยนั้นเดิมมีแหล่งก�ำเนิดอยู่
ในประเทศจีนซึ่งมีหลักฐานเก่าสุดเป็นงานหัตถกรรม
โบราณที่มีอายุราว 700 ปีก่อนคริสตกาล ที่มีความนิยม
สูงในสมัยราชวงศ์ฮั่น คนจีนรู้จักท�ำเครื่องรัก (Lacquer
ware) อย่างแพร่หลายก่อนชาติอื่นๆ มากกว่า 3,000
ปีมาแล้วได้พบหลักฐานชิ้นส่วนของเครื่องรักในหลุมฝัง
ศพที่ฝังไว้เมื่อหลายพันปีมาแล้วและยังมีการท�ำติดต่อ
มาจนถึงปัจจุบัน3
งานลายค�ำ หรืองานลวดลายปิดทองถือเป็นหนึ่งใน
เทคนิคทีส่ ำ� คัญในงานศิลปกรรมของไทย ทีม่ กี ารสืบทอด
กันมายาวนาน จัดอยู่ในประเภทงานช่างสิบหมู่ ที่มี
วิวัฒนาการตั้งแต่ครั้งสมัยอยุธยา ช่วงราวพุทธศตวรรษ
ที่ 22-23 ซึ่งเป็นช่วงที่งานศิลปะลายรดน�้ำและงาน

ลงรักปิดทองเจริญรุ่งเรืองที่สุดและได้รับการยกย่องว่า
เป็นฝีมือชั้นบรมครูดังตัวอย่างผลงานเทคนิคลายรดน�้ำ
ที่มีชื่อเสียงและถือเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ส�ำคัญอันบ่ง
บอกถึงความเจริญของงานช่างในสมัยนัน้ คือ ตูพ้ ระธรรม
วัดเซิงหวายซึ่งถือกันว่ามีความงามเป็นเลิศ แสดงถึง
อัจฉริยภาพของช่างไทยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 22 ได้เป็น
อย่างดีไม่เพียงเท่านี้งานลวดลายปิดทองยังปรากฏใน
งานศิลปกรรมล้านนา ดังหลักฐานในวรรณกรรมล้านนา
เรื่อง “โครงมังทรารบเชียงใหม่” ที่แต่งขึ้นราวพุทธ
ศตวรรษที่ 22 มีความว่า
“ระเบียงโขงขีดแข้ม
ลายค�ำ
เป็นนิทานจงจ�ำ		
ถี่ถ้อย
อักขระแต่งจ�ำน�ำ	
ขอมเลข ลายเอย
เครือคร่ายสนสอดสร้อย สว่านเสี้ยว บวนบินฯ” 4
การพรรณนาถึ ง งานลายค� ำ ในโครงมั ง ทรารบ
เชียงใหม่นั้นถือได้ว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นถึงความ
งดงามในทางศิ ล ปะ และความศรั ท ธาที่ เ กิ ด จาก

3 สุรพล ดำ�ริห์กุล. (2544). ลายคำ�ล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ. 20.
4 สิงฆะ วรรณสัย. (2522). โครงเรื่องมังทรารบเชียงใหม่. เชียงใหม่: ศูนย์หนังสือเชียงใหม่. 50.
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ภูมิปัญญางานช่างของล้านนาที่ปรากฏในศาสนสถาน
ทางพุทธศาสนาต่างๆ โดยเฉพาะวิหารล้านนา วิหาร
ล้านนาโดยทั่วไปจะมีลักษณะเด่นคือ การไม่นิยมท�ำฝ้า
เพดานปิดบังโครงสร้างแต่ต้องการเปิดให้เห็นโครงสร้าง
ไม้ที่ถูกประกอบขึ้นอย่างมีระบบระเบียบ ประณีตและ
นิยมการประดับตกแต่งในส่วนของโครงสร้างตลอดจน
ผนังภายในวิหารด้วยลวดลายลงรักปิดทองอย่างวิจิตร
สวยงาม ลักษณะรูปแบบการประดับลวดลายนั้นจะมี
ความสอดคล้องกับโครงสร้างไม้ทั้งหมด การสร้างสรรค์
ลวดลายประดับโครงสร้างดังกล่าวนี้ยังเป็นการแก้ไข
ปั ญ หาเชิ ง ช่ า งที่ ส ามารถลดความแข็ ง กระด้ า งให้ กั บ
โครงสร้างสถาปัตยกรรมที่มี เส้นตรง เส้นนอน และ
ลักษณะรูปทรงเลขาคณิตที่ถูกประกอบขึ้น ซึ่งลวดลาย
สีทองเหล่านั้นจะปรากฏเปล่งประกายอยู่ในความมืด
สลัวเป็นความงามทีใ่ ห้ความรูส้ กึ ถึงความศักดิส์ ทิ ธิ์ ความ
ศรัทธาและความสุขสงบได้อย่างดี นับเป็นแบบแผนของ
งานศิลปกรรมล้านนาอย่างหนึ่งที่พบอยู่เสมอ ลวดลาย
ลงรักปิดทองประดับอาคารทางศาสนาดังกล่าวนี้ชาว
ล้านนาเรียกว่า “ลายค�ำ” ดังปรากฏการใช้เรียกชื่อพระ
วิหารว่า “วิหารลายค�ำ” ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธ
สิหงิ ค์วดั พระสิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ ภายใน
มีการประดับตกแต่งลวดลายลงรักปิดทองบนพื้นสีแดง
อย่างงดงาม ลักษณะลวดลายลงรักปิดทองหรือลายค�ำ
ที่พบโดยทั่วไปในล้านนานั้นมักจะนิยมท�ำลวดลายปิด
ทองบนพื้นสีด�ำจากยางรักและพื้นสีแดงจากชาด ซึ่งใน
ภาคกลางจะเรียกเทคนิคนี้ว่า “ปิดทองล่องชาด” และ
พบว่าเทคนิคหลักในการสร้างสรรค์ลวดลายประดับโดย
วิธีการลงรักปิดทองในอดีตนี้มีอยู่ 4 วิธีการ คือ
วิธีแรก เป็นลวดลายที่ท�ำด้วยเทคนิคปิดทองลง
บนพื้นรักตามร่องฉลุของลวดลายบนกระดาษหรือแม่
พิมพ์ลายฉลุ (stencill) ซึ่งจะคล้ายคลึงกับเทคนิคปิด
ทองของงานช่างไทยในภาคกลางที่เรียกว่า “ปิดทอง
ล่องชาด” ซึ่งเป็นเทคนิคที่สามารถท�ำได้รวดเร็วเหมาะ
ส�ำหรับการสร้างลวดลายที่ต่อเนื่องกันหรือลายซ�้ำๆ กัน
หลายครั้งบนพื้นที่ขนาดกว้าง
วิธีที่สอง เป็นเทคนิคขูดลาย เป็นการสร้างลวดลาย
โดยการขู ด ขี ด ลงบนพื้ น ที่ ป ิ ด ทองไว้ แ ล้ ว เทคนิ ค นี้ มี
ลักษณะคล้ายคลึงกับการท�ำลวดลายบนพื้นผิวภาชนะ
เครื่องรักหรือเครื่องเขินของเชียงใหม่ด้วยวิธีการขูดลาย

ลายค�ำประดับโครงสร้างภายในวิหารพระพุทธ
ด้านหลังพระประธาน วัดพระธาตุล�ำปางหลวง

ลายค�ำประดับ
ผนังวิหาร
วิหารลายค�ำ
วัดพระสิงห์
วรมหาวิหาร

ลายค�ำเทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุประดับโครงสร้างวิหารลายค�ำ
วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร จ.เชียงใหม่
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งานลายค�ำประดับเสาวิหาร เทคนิคขูดลาย วิหารน�้ำแต้ม
วัดพระธาตุล�ำปางหลวง จ.ล�ำปาง

ลายค�ำเทคนิคผสมรูปอดีตพุทธเจ้าประดับแผงคอสองวิหารจามเทวี
วัดปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ล�ำปาง แสดงพัฒนาการทางเทคนิคที่มีการ
ผสมผสานเพื่อสร้างรูปทรงหลักเหมือนกันแต่มีลายระเอียดที่แตกต่างกัน

ลายค�ำเทคนิคขูดลายรูป
พระพุทธเจ้า ประทับในซุ้ม
ปราสาท

ลายค�ำเทคนิคผสมรูปเทวดาประจ�ำทิศประดับซุ้มปราสาท ลายค�ำ
เทคนิคผสมรูปเทวดาประดับหีบพระธรรมพิพิธภัณฑ์วัดพระธาตุ
ล�ำปางหลวง จ.ล�ำปางพิพิธภัณฑ์วัดปงสนุก จ.ล�ำปาง

ลายค�ำเทคนิคขูดลายรูปเทวดา
ประดับเสาวิหารน�้ำแต้ม

ทีเ่ รียกว่า “ฮายลาย” หรือ “ฮายดอก” ซึง่ เส้นทีเ่ กิดจาก
การขูดเอาผิวทองด้านบนออกจะเกิดเป็นเส้นลวดลาย
สีเข้มหรือสีแดงชาดบนพื้นทอง ลวดลายที่ปรากฏจึงมี
ลักษณะเหมือนกับการเขียนภาพลายเส้น (drawing)
บนพื้นสีทอง ลักษณะลายเส้นที่อิสระและมีรายละเอียด
มากกว่าเทคนิคปิดทองลายฉลุ งานเทคนิคขูดนี้พบว่า
เป็นเทคนิครุ่นเก่าแก่ที่นิยมประดับอยู่บริเวณเสาหลวง
วิหาร โดยเฉพาะต�ำแหน่งเชิงเสาที่มีอายุระหว่าง พุทธ
ศตวรรษที่ 21-22 ที่วิหารพระพุทธ วิหารน�้ำแต้ม วัด
พระธาตุล�ำปางหลวง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง และ
วิหารวัดเวียง อ�ำเภอเถิน จังหวัดล�ำปาง
วิธีที่สาม เป็นเทคนิคผสมระหว่างเทคนิคปิดทอง
ล่องชาดและเทคนิคขูดลาย เป็นการสร้างรูปทรงหลัก
โดยใช้วิธีการสร้างแม่พิมพ์ฉลุลาย จากนั้นปิดทองตาม
ช่องโครงสร้างแล้วเพิ่มส่วนละเอียดโดยการขูดเส้นฮาย
ลาย ฮายดอกเพิ่มขึ้นเป็นขั้นตอนของการแต่งแต้มเส้น
เพื่อสร้างรายละเอียดให้เกิดความสวยงาม มักพบมาก

ในภาพบุคคล เทวดา และรูปสัตว์ ตลอดจนลายกนก
และลายดอกไม้ใบไม้อีกด้วย เทคนิคดังกล่าวนี้จะเป็น
ลักษณะเด่นและเอกลักษณ์เฉพาะของงานลายค�ำล้านนา
เป็นเทคนิคที่นิยมมากที่สุดและปรากฏอยู่โดยทั่วไปใน
งานประดับตกแต่งโครงสร้างวิหารล้านนารวมถึงเครื่อง
สักการะเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนาต่างๆ
วิ ธี ก ารที่ สี่ เป็ น เทคนิ ค ลายรดน�้ ำ หรื อ ลายค� ำ
น�้ำรด5 เทคนิควิธีการนี้ได้รับอิทธิพลจากงานประดับ
ตกแต่งลายทองทางภาคกลาง ลายรดน�้ำเข้ามาสู่ใน
ล้านนาในระยะหลังประมาณต้นรัตนโกสินทร์ โดยใช้
วิธีการเขียนด้วย “หรดาล” บนพื้นรักจากนั้นจึงเช็ด
รักบางๆ ปิดด้วยแผ่นทองค�ำเปลว หลังจากนั้นใช้น้�ำ
รดบนพื้นที่เขียนหรดาลและปิดทองไว้หรดาลเมื่อโดน
น�้ำจะหลุดลอกออกมา ส่วนที่เป็นลวดลายทองก็จะติด
อยู่บนพื้นท�ำให้ลวดลายหรือรูปภาพหลังจากการรดน�้ำ
นั้นปรากฏรูปเป็นสีทองบนพื้นสีด�ำหรือสีแดงชาด เป็น
กรรมวิธที มี่ คี วามแตกต่างจาก 3 วิธกี ารทีก่ ล่าวมาข้างต้น

5 ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายคำ� น้ำ�แต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา. 14.
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โดยเทคนิคนี้ต้องอาศัยความช�ำนาญพิเศษเฉพาะด้าน
ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะยะเวลานานในการท� ำ โดยมี ขั้ น ตอนใน
การเตรียมพื้นรัก น�้ำยาหรดาล การเช็ดรักและการปิด
ทองค�ำเปลวที่ต้องอาศัยความช�ำนาญสูง ในล้านนามัก
ปรากฏรูปแบบวิธีการนี้ในงานที่มีความละเอียดสูง เช่น
บานประตูและหน้าต่างวิหาร ตู้พระธรรมที่ชาวล้านนา
เรียกว่า “หีดธัมม์” เครื่องสักการะต่างๆ รวมไปถึงงาน
ประณีตศิลป์เป็นต้น

วิวัฒนาการเทคนิคลายค�ำล้านนาในปัจจุบัน
ในปั จ จุ บั น งานลายค� ำ ได้ มี วิ วั ฒ นาการและการ
พัฒนาต่อยอดมากยิ่งขึ้น อันได้รับอิทธิพลแรงบันดาล
ใจและเทคนิควิธกี ารจากงานศิลปกรรมลายค�ำล้านนาใน
อดีต โดยมีชื่อเรียกเทคนิคนี้ว่า “ลายค�ำ น�้ำแต้ม”6 ซึ่ง
เป็นกระบวนวิธีการหนึ่งที่ได้สร้างสรรค์ขึ้นใหม่จากการ
ทดลอง แก้ปัญหา และปฏิบัติงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้
ยางมะเดื่อนอก ในอดีตนิยมใช้ยางมะเดื่อจากต้นมะเดื่อ
อุทุมพร เพราะเป็นยางไม้ที่ให้ความเหนียวและติดทน
นาน ปัจจุบันยางมะเดื่อจากต้นมีข้อจ�ำกัดเนื่องจากเป็น
วัตถุดบิ ทีห่ ายากการเก็บรักษาได้ไม่นาน จึงมีผคู้ ดิ ค้นยาง
มะเดื่อวิทยาศาสตร์ที่เรียกกันว่า “ยางมะเดื่อนอก” ที่
สามารถใช้เขียนด้วยพู่กัน ตัดเส้น ถมพื้น แล้วปิดด้วย
ทองค�ำเปลวได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้น
ช่วงเวลาต่อมาได้มีการพัฒนานวัตกรรมทางเคมี
เกี่ยวกับสีที่ใช้ส�ำหรับงานศิลปะโดยเฉพาะ และมีความ
หลากหลายมากยิ่งขึ้น เกิดสีที่มีคุณภาพสูงและให้ความ
คล้ายคลึงกับสีทองค�ำเปลว เรียกว่า (acrylic) ชนิด
ของสีดังกล่าวนี้มีคุณสมบัติท่ีตอบโจทย์และเหมาะแก่
การน�ำไปใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะต่างๆ ลักษณะ
ที่โดดเด่นอีกประการหนึ่งคือแห้งเร็ว มีความคงทนต่อ
ดินฟ้าอากาศสามารถทาทับหลายๆ ชั้นได้ ด้วยเหตุนี้จึง
เป็นปัจจัยส�ำคัญที่ท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนวัสดุในการ
สร้างสรรค์งานลายค�ำล้านนาในยุคปัจจุบัน
ส่วนวัสดุที่น�ำมาสร้างแม่พิมพ์นั้นในยุคปัจจุบันก็มี
การปรับเปลี่ยนเพิ่มขึ้นเช่นกัน จากของโบราณที่นิยมใช้
กระดาษสา หรือหนังสัตว์ ที่มีข้อจ�ำกัดด้านขนาดความ
คงทนและการเก็บรักษา กลายมาเป็นแผ่นพลาสติก
ใส7 ที่มีขนาดและความหนาบางที่หลากหลายสามารถ

ลวดลายดอกไม้ เทคนิคลายรดน�้ำ (ที่มา: ณรงค์เดช ดอกแก้ว)

ลายค�ำน�้ำแต้ม ผลงานสร้างสรรค์ด้วยการใช้ยางมะเดื่อในการวาด
เป็นลวดลายแล้วปิดด้วยทองค�ำเปลว (ที่มา: ลิปิกร มาแก้ว)

สร้างแบบลายให้มีขนาดตามที่ต้องการได้และยังใช้ได้
กับพื้นที่ที่หลากหลายอีกด้วย ผลจากการปรับเปลี่ยน
วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เหล่านี้ท�ำให้งานลายค�ำล้านนาเกิด
ความนิยมมากยิ่งขึ้น ใช้เวลาในการสร้างสรรค์น้อยลง
และยังสามารถพัฒนาต่อยอดให้เกิดประโยชน์อีกหลาก
หลายด้าน

6 เรื่องเดิม.16.
7 วิทยา พลวิฑูรย์. (2559). ลายคำ�ล้านนาเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน. เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา. 18.

8 ร่มพยอม

งานลายค�ำเทคนิคประยุกต์
โดยใช้สี (acrylic) หลากสี
(ที่มา: วิทยา พลวิฑูรย์)

งานลายค�ำเทคนิคประยุกต์
โดยใช้สี (acrylic) สีทองบนพื้น
สีแดง (ที่มา: วิทยา พลวิฑูรย์)

ขั้นตอนในการสร้างสรรค์งานลายค�ำล้านนา การสร้างสรรค์งานลายค�ำ มีขั้นตอนในการปฏิบัติดังนี้
1. ร่างรูปแบบลวดลายบนแผ่นกระดาษให้สมบูรณ์
เทคนิคแม่พิมพ์ลายฉลุในยุคปัจจุบัน
วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน
1. แผ่นพลาสติกใส
2. มีดคัตเตอร์หรือวัสดุปลายแหลม
3. สีทอง (acrylic)
4. ฟองน�้ำที่ท�ำเป็นลูกประคบ
5. พู่กัน
6. ดินสอ, ปากกาเคมี (Permanent Marker)
7. สก๊อตเทป (Scotch tape)

2. น�ำแผ่นพลาสติกใสมาทาบลงบนรูปแบบลวดลายที่เตรียมไว้
3. ใช้มีดคัตเตอร์หรือวัสดุปลายแหลมตัดฉลุตามเส้นบนแบบร่าง
ทีก่ ำ� หนด โดยเน้นความละเอียดและประณีตเพือ่ ให้เกิดข้อผิด
พลาดน้อยที่สุด
4. น�ำแม่แบบที่ท�ำการตัดฉลุเรียบร้อยแล้วมาทาบบนผนังหรือ
พื้นที่เตรียมไว้โดยใช้ (Scotch tape) แปะติดไว้ให้แน่นกัน
การเลื่อนขยับของแบบ
5. ใช้ ฟ องน�้ ำ ที่ ท� ำ เป็ น ลู ก ประคบ แตะสี ท อง (acrylic)
โดยให้สีสม�่ำเสมอกันประคบลงบนแม่แบบที่ติดอยู่บนพื้นที่
เตรียมไว้ ประมาณ 2-3 ครั้งให้สีสม�่ำเสมอกันทั่วทั้งภาพ เพื่อ
ให้งานลายค�ำมีความสวยงาม
6. ตรวจสอบความเรียบร้อย จากนั้นให้ดึงแบบแผ่นแม่พิมพ์ออก
เป็นอันสมบูรณ์

ร่มพยอม 9

แสดงขั้นตอนการร่างภาพลงบนแผ่นพลาสติกใสตามรูปแบบที่ก�ำหนด

แสดงขั้นตอนการแกะฉลุลวดลายบนแผ่นพลาสติกใส

10 ร่มพยอม

น�ำแบบแม่พิมพ์ที่ท�ำการตัดฉลุเรียบร้อยแล้วมาทาบบนพื้นที่เตรียมไว้ตามรูปแบบที่ก�ำหนด
แล้วใช้สก๊อตเทป (Scotch tape) ยึดติดเพื่อไม่ให้แผ่นพลาสติกขยับตอนปฏิบัติงาน

ร่มพยอม 11

ใช้ฟองน�้ำที่ท�ำเป็นลูกประคบแตะสีทอง (acrylic) ประคบลงบนแบบแม่พิมพ์ประมาณ 3 รอบ
เพื่อให้สีสม�่ำเสมอกันทั่วทั้งภาพ

บทส่งท้าย
งานศิลปกรรมลายค�ำล้านนามีการเดินทางมาอย่างยาวนานต่อเนื่อง เป็นมรดกที่มีคุณค่าทางความงาม
สรรค์สร้างให้เกิดสุนทรียะ เกิดเป็นแบบแผนปฏิบัติที่มีการพัฒนามาจนถึงยุคปัจจุบัน ลายค�ำล้านนายังสร้างคุณ
ประโยชน์ให้เกิดกับกลุ่มช่างสล่าล้านนาที่อาศัยเทคนิควิธีการดังกล่าวในการสร้างสรรค์งานประดับตกแต่งวัดวา
อาราม ศาสนสถานต่างๆ กลุ่มศิลปินที่ได้รับแรงบันดาลใจน�ำมาสร้างสรรค์งานศิลปะร่วมสมัย กลุ่มนักเรียนนักศึกษา
รวมถึงผู้คนที่มีความสนใจน�ำไปพัฒนาต่อยอดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ประกอบกับเป็นการช่วยส่งเสริม สืบสานงาน
ศิลปกรรมลายค�ำล้านนาให้ยังคงมีลมหายใจสืบไป
รายการอ้างอิง
กรมศิลปากร. (2537). ช่างศิลป์ไทย. กรุงเทพฯ: บริษัท อัมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่งจ�ำกัด (มหาชน).
ลิปิกร มาแก้ว. (2558). ลายค�ำ น�้ำแต้ม. เชียงใหม่: โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา.
วิถี พานิชพันธ์. (2558). เครื่องเขินในเอเชียอาคเนย์. เชียงใหม่: กลุ่มหน่อศิลป์.
วิทยา พลวิฑูรย์. (2560). ลายค�ำล้านนาเพื่อการต่อยอดองค์ความรู้สู่ชุมชน. เชียงใหม่: โครงการวิจัย ครูได้คิด
เด็กได้ท�ำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559.
สุรพล ด�ำริห์กุล. (2544). ลายค�ำล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
__________. (2539). “ศิลปะล้านนายุคหลัง”ใน แผ่นดินล้านนา. กรุงเทพฯ: เมืองโบราณ.
Tokyo National Museum. (1998).A Mysterious World of Ancient Designs Lacquer ware from the
Tombs of Hubei, China.
Wikipediaสารานุกรมเสรี. (2560). ทองค�ำ. เข้าถึงเมื่อ 15 สิงหาคม 2561. เข้าถึงได้จาก https://th.wikipedia.
org/wiki

12 ร่มพยอม

นกหัสดีลิงค์
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่มพยอม 13

แต่ละปี ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคม ชาว
ล้านนาจะมีประเพณีส�ำคัญอย่างหนึ่งคือประเพณี “ลาก
ปราสาท” หรือ “เผาศพครูบา” ซึ่งถือได้ว่าเป็นประเพณี
ที่ยิ่งใหญ่ สาธุชนทั่วทุกสารทิศจะเดินทางมาร่วมงานกัน
อย่างล้นหลาม
ตามจารีตดั้งเดิม เมื่อพระเถระชั้นผู้ใหญ่ พระภิกษุ
อาวุโส ตลอดจนพระภิกษุส�ำคัญ มรณภาพลง ทางวัด
จะเก็บศพของท่านไว้ก่อนอย่างน้อยประมาณ ๑ ปี เพื่อ
เตรียมการจัดงานศพ
เมื่อใกล้ก�ำหนดการประชุมเพลิง จะมีการสร้างบุษบก
บรรจุศพก่อนขึ้นสู่ปราสาทอันวิจิตรอลังการเพื่อบรรจุศพ
ก่อนเผา พร้อมนี้จะสร้างรูปนกขนาดใหญ่เป็นฐานรองรับ
ปราสาทอีกทีหนึ่ง นกใหญ่ดังกล่าวเรียกกันโดยทั่วไปว่า
“นกหัสดิ์” ซึ่งย่อมาจาก “นกหัสดีลิงค์”
กล่ า วถึ ง นกหั ส ดี ลิ ง ค์ เดิ ม ที โ บราณให้ เ ป็ น สั ต ว์
หิมพานต์ขนาดใหญ่ ชอบบินโฉบลงมาจับสัตว์บ้าง มนุษย์
บ้าง และบางครั้งก็โฉบฉวยซากศพโบยบินขึ้นสู่โพยมบน
ในเชิงศิลปะมีรูปร่างลักษณะหลายแบบแตกต่างกันไป
ด้วยลักษณาการแห่งการคาบศพสู่เบื้องบนดังกล่าว
ชาวล้านนาก�ำหนดให้เป็นนกยักษ์เพื่อเป็นพาหนะต่าง
ปราสาทศพ ตั้งความมุ่งหวังให้น�ำพาวิญญาณยกระดับ
สู่สรวงสวรรค์ โดยจินตนาการให้มีลักษณะพิเศษคือมีหัว
เป็นช้าง มีหางเป็นหงส์ พร้อมให้มีก�ำลังมหาศาลเทียบเท่า
ช้างสารถึง ๕ เชือก
เรื่องของบุษบกและปราสาทอันอลังการ มีฐานเป็น
นกหัสดีลิงค์ เป็นสิ่งสอดคล้องรองรับสถานะของผู้วาย
ชนม์ ตลอดจนเป็นการส่งวิญญาณให้ขึ้นสู่สรวงสวรรค์ชั้น
เทวโลกในเชิงสัญลักษณ์ ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตา
มหาชน
ในภาพเชิงสัญลักษณ์ ทัง้ บุษบก ปราสาท และนกหัสดี
ลิงค์นั้น บุษบกหมายถึงเรือนยอดขนาดเล็กที่ลอยเลื่อน
เคลื่อนย้ายได้ ถือเป็นยานพาหนะของเทวดาอย่างหนึ่ง
จึงมีการอัญเชิญศพลงสู่บุษบกก่อนเคลื่อนไปสู่ปราสาท
และปราสาทจะหมายถึงวิมาน คือสิ่งที่อยู่หรือประทับ
ของเทวดาเช่นกัน เมื่อพักศพบนบุษบกระยะหนึ่งแล้วจะ
เคลือ่ นศพไปนอนบนปราสาท ซึง่ ปราสาทดังกล่าว เมือ่ ลาก
ไปสู่ที่ตั้งหรือสถานที่ถูกก�ำหนดให้เป็นบริเวณประชุมเพลิง
จะมีการล้อมรั้วราชวัตร โดยสมมุติให้ปราสาทเป็นเมรุ ซึ่ง
หมายถึง “พระสุเมรุ” อันเป็นชื่อภูเขากลางจักรวาลมียอด
เป็นที่ตั้งแห่งเมืองสวรรค์ชั้นดาวดึงส์

นกขนาดใหญ่ที่ก�ำหนดให้มีหัวเป็นช้าง เพราะต้องการ
ให้มีพละก�ำลังมหาศาลเทียบเทียมช้างจะได้เดินทางไปสู่
สวรรค์แดนไกล ที่มีหางเป็นหงส์ เพราะหงส์เป็นสัตว์ปีกชั้น
สูง สามารถเข้าสู่สรวงสวรรค์ได้ ทั้งหมดรวมเป็นปักษาชาติ
สามารถบินขึ้นสูงอันมีเป้าหมายสู่สวรรคาลัย
การน�ำเอานกหัสดีลิงค์มาประกอบปราสาทศพ ในสมัย
โบราณพบว่าใช้กับเจ้าฟ้ามหากษัตริย์ด้วย ดังเช่น หลักฐาน
ที่ปรากฏในพงศาวดารโยนก ของพระยาประชากิจกรจักร
ว่า “ลุศักราช ๙๔๐ (พ.ศ.๒๑๒๑) ปีขาล สัมฤทธิศก เดือน
อ้าย ขึ้น ๑๒ ค�่ำ นางพระยาวิสุทธิราชเทวี ผู้ครองนครพิงค์
เชียงใหม่ถึงพิราลัย พระยาแสนหลวงแต่งการศพเป็นพิมาน
บุษบก ตัง้ บนหลังนกหัสดินทร์ (นกหัสดีลงิ ค์) ขนาดใหญ่ รอง
ด้วยเลือ่ นแม่สะดึง เชิญหีบพระศพขึน้ ไว้ในบุษบกนัน้ แล้วฉุด
ชักไปด้วยแรงคชสาร เจาะก�ำแพงเมืองออกไปถึงทุ่งวัดโลก
ก็กระท�ำฌาปนกิจถวายเพลิง ณ ที่นั้น เผาพร้อมทั้งรูปสัตว์
วิมานที่ทรงศพนั้นด้วย จึงเป็นธรรมเนียมลาวในการปลงศพ
เจ้าผู้ครองนคร ท�ำเช่นนี้สืบกันมา”
นอกจากนี้ ในต�ำนานพืน้ เมืองเชียงแสน ซึง่ อยูใ่ นต�ำนาน
สิงหนวติ ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๖๑ ได้กล่าวถึงการส่ง
สักการศพของพระสงฆ์เถระผู้ใหญ่ และเจ้านาย เช่น
“ศักราชได้ ๑๐๔๕ ตัว (พ.ศ.๒๒๒๖) ราชครูเจ้าหลวง
อนิจกรรมไปแล้ว ใส่ปราสาทต่างลูกนกหัสดีลิงค์ ส่งสักการ
ด้วยเรือพ่วงน�้ำแม่ของ”
“ศักราชได้ ๑๐๙๐ ตัว (พ.ศ.๒๒๗๑) ปีเปิกสัน เจ้าฟ้า
ยอดค�ำเมือง กินเมืองได้ ๔ ปี อายุ ๒๕ ก็จุติไปแล้วสร้าง
ปราสาทใส่ รูปนกหัสดีลิงค์ แล้วส่งสักการเสีย”
กล่าวถึงรูปลักษณะของตัวนกหัสดีลิงค์ ส่วนอื่นมีรูปร่าง
เป็นนกใหญ่ เฉพาะหัวออกแบบให้เคลื่อนไหวเหลียวซ้าย
เหลียวขวาได้ ใบหูกระพือพับ ดวงตากลมมน ขนตางอนสวย
ปริบๆ กระพริบได้ ส่วนงวงนั้นแกว่งกวัดไกว เคลื่อนไหวดัง
มีชีวิตจริง
การลากต้องใช้เชือกเส้นโตหลายเส้นขนานกันไป ศพ
ใดมีบารมีกว้างไกล จะมีผู้คนหลั่งไหลไปร่วมชักลากกันมืด
ฟ้ามัวดิน ซึ่งทั้งสิ้นต่างมุ่งหวังอานิสงส์แห่งการได้มีส่วนร่วม
ฌาปนกิจพระภิกษุสงฆ์ผู้ทรงคุณและบารมีธรรมกันทั้งนั้น
อย่างไรก็ตาม กล่าวโดยสรุปแล้ว ทั้งบุษบก ปราสาท
และนกหัสดีลิงค์ เป็นสิ่งประกอบเชิงสัญลักษณ์ของการ
จัดการศพผ่านการเผาในที่สุด ซึ่งจะมีเฉพาะบุคคลชั้นสูง
ของ “วัง” กับ
เท่านั้น กิจกรรมทั้งหมดเป็นเรื่องของ
มวลชน ซึ่งต่างประสงค์ผลเพื่อส่งวิญญาณผู้ม้วยมรณ์สู่
เมืองแมนแดนสวรรค์นั่นเอง

14 ร่มพยอม

ลวดลายผ้าทอเกาะล้วง :

อัตลักษณ์ผ้าซิ่นไทลื้อในประเทศไทย
เรื่อง: ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 1

1. นิยามของผ้าทอเทคนิค “เกาะล้วง”
(Tapestry Weaving)
ผ้าทอเทคนิค “เกาะล้วง” คือผ้าที่ทอด้วยเทคนิคที่
เรียกกันเป็นสากลว่า “Tapestry Weaving” ซึ่งเป็น
เทคนิคการทอผ้าที่นับว่าเก่าแก่มาก ดังหลักฐานการ
ค้นพบผ้าทอเกาะล้วงจากแหล่งโบราณคดีปิรามิดสมัย
อียิปต์ คือเศษผ้าในหลุมฝังศพบุคคลส�ำคัญ
เทคนิคเกาะล้วงนี้ เป็นการใช้เส้นพุ่งธรรมดาหลาย
สี พุ่งย้อนกลับไปมาเป็นช่วงๆ ทอด้วยเทคนิคขัดสาน
ธรรมดา แต่มกี ารเกาะเกีย่ วและผูกเป็นห่วงรอบด้ายเส้น
ยืน เพื่อยึดเส้นพุ่งแต่ละเส้นไว้ ท�ำให้เกิดลวดลายแบบ
เรขาคณิตหลากสี เป็นเทคนิคที่พบในวัฒนธรรมการทอ
ผ้าจากแหล่งต่างๆ หลากหลายแหล่งทั่วโลก อย่างไรก็
ดีแม้จะใช้หลักการทอแบบเดียวกัน แต่ก็มีรายละเอียด
ของวิธีการทอที่แตกต่างกันไปในแต่ละพื้นที่หรือแต่ละ
กลุ่มชาติพันธุ์

2. เทคนิคเกาะล้วง 3 ประเภท
เทคนิคการทอผ้าแบบ “เกาะล้วง” (Tapestry
Weaving) โดยทั่วไป เท่าที่มีการศึกษาจากทั่วโลก อาจ
แบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท ดังนี้
แบบที่ 1 Slit Tapestry Weaving เป็นแบบมี
ช่อง ไม่ติดกัน เป็นวิธีการทอที่นิยมใช้มากในแถบเอเซีย
กลาง รู้จักกันแพร่หลายในชื่อที่เรียกว่า “คิลิม” (Kilim)
ลักษณะการทอจะสานเส้นพุ่งแต่ละสีเข้าไปบนเส้นยืน
เพื่อสร้างลวดลาย โดยบริเวณรอยต่อของลายที่จรดกับ
เส้นพุ่งอีกสีหนึ่งของลวดลายในส่วนถัดไปจะไม่สานอยู่
บนเส้นยืนเส้นเดียวกัน ด้วยเหตุนี้จึงเกิดเป็นช่องบริเวณ
รอยต่อของลายแต่ละส่วนบนผ้า ลวดลายแต่ละส่วน
ที่เกิดจากเส้นพุ่งจะเกาะอยู่บนเส้นยืนและเป็นอิสระ
จากกัน ข้อดีของการทอด้วยวิธีนี้คือสามารถทอแต่ละ

ส่วนๆไปได้เลยถึงแม้ว่าจะอยู่คนละระนาบ ไม่ต้องทอ
เส้นพุ่งสอดประสานหน้าผ้าทั้งหมดทีละเส้น พรมจาก
เอเซียกลางที่ทอขึ้นด้วยวิธีนี้จึงถูกเรียกว่า “คิลิม” ไป
โดยปริยาย

ภาพโครงสร้างของ Slit TapestryWeaving

แบบที่ 2 Interlocking Tapestry Weaving เป็น
แบบไขว้เส้นพุ่งต่อกัน วิธีนี้พบในงานทอของหลายกลุ่ม
ชาติพันธุ์ในเอเซีย เช่น ในกลุ่มไทลื้อในประเทศไทยและ
ประเทศ สปป.ลาว ในกลุ่มมาราเนาในฟิลิปปินส์ รวมไป
ถึงชาวมุสลิมและซิกส์ในรัฐกัษมีร์ที่อินเดีย ตลอดจนการ
ทอผ้าลุนตยาอเชะ ในเมียนมา ก็ใช้วิธีการทอนี้ การทอ
แบบนี้คือ เส้นพุ่งแต่ละสีที่สานลงบนเส้นยืนแต่ละส่วน
จะถูกน�ำไปไขว้เกาะกันกับเส้นพุ่งอีกสีที่สานมาจรดเพื่อ
ต่อลาย การทอด้วยวิธเี กาะล้วงแบบนีจ้ งึ ท�ำให้ไม่เกิดช่อง
ระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบนผืนผ้า แต่จะ

ภาพโครงสร้างของ Interlocking Tapestry Weaving

1 รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ประธานกรรมการศูนย์ล้านนาศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ทอยากกว่าแบบ Slit Tapestry Weaving เนื่องจาก
จะต้องทอไปทีละ 1 เส้นยืนตามระนาบของหน้าผ้า แต่
ผลดีคือสิ่งทอที่ได้จะมีความคงทนมากกว่าการทอด้วย
วิธีแบบที่ 1
การทอแบบ Interlocking Tapestry นี้ยังแบ่งวิธี
การทอออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Single Interlocking Tapestry และ Double Interlocking Tapestry
กล่าวคือเป็นการทอที่ซับซ้อนขึ้นไปอีก ด้วยการใช้เส้น
พุ่งเกาะเกี่ยวซ้อนกันมากกว่าหนึ่งเส้น ซึ่งท�ำให้การทอ
ยากขึ้นกว่าการไขว้เส้นพุ่งเพียงเส้นเดียวต่อกันผลดีคือ
ท�ำให้เนื้อผ้าส่วนที่เส้นพุ่งสองเส้นมาเกาะเกี่ยวกันนั้น
แข็งแรงยิ่งขึ้น

การทอแบบ Dovetail Tapestry นี้ ยังแบ่งวิธี
การทอออกได้เป็น 2 ประเภท ได้แก่ Single Dovetail
Tapestry และ Multiple Dovetail Tapestry การ
ทอแบบ Multiple Dovetail Tapestry เป็นการ
ใช้เส้นพุ่งหลายเส้นเกาะเกี่ยวยึดโครงเส้นยืนร่วมกัน
ท�ำให้การทอซับซ้อนมากขึ้น ก่อให้เกิดเนื้อผ้าที่แข็งแรง
ยิ่งกว่า

3. ค�ำเรียกชื่อเทคนิคเกาะล้วงของชาวไทลื้อ
ในประเทศไทย และสปป.ลาว

เทคนิคเกาะล้วงเป็นที่นิยมในวัฒนธรรมการทอผ้า
ของชาวไทลื้อในประเทศไทยและประเทศ สปป.ลาว
เป็นเทคนิคที่ใช้สร้างลวดลายเรขาคณิตหลากสีตกแต่ง
บนตัวซิ่น ทั้งนี้มีค�ำเรียกชื่อการทอผ้าเทคนิคนี้ต่างๆ
กันไปในแต่ละพื้นที่ จากการศึกษาเชิงส�ำรวจ พบว่ามี
อยู่ 4 ชื่อดังนี้
ก. “เกาะ” (ออกเสียงว่า “เก๊าะ”) เทียบได้กับค�ำว่า
“เกาะ” ในภาษาไทยกลาง เป็นค�ำที่นิยมใช้เรียกกันเป็น
ส่วนใหญ่ในกลุ่มไทลื้อ ทั้งในประเทศไทยและประเทศ
Single Interlocking
Double Interlocking
สปป.ลาว หมายถึงการใช้น้ิวเกาะหรือเกี่ยวด้ายเส้นยืน
Tapestry
Tapestry
ขึ้น แล้วใช้นิ้วสอดด้ายเส้นพุ่งสีต่างๆ เข้าไปขัดสานให้
แบบที่ 3 Dovetail TapestryWeaving เป็น เป็นเนื้อผ้า อีกความหมายหนึ่งคือ ด้ายเส้นพุ่งที่สอด
แบบไขว้เส้นพุ่งต่อกันโดยยึดกับโครงเส้นยืน เป็นวิธี นั้น เกาะเกี่ยวกันย้อนกลับไปมาเป็นช่วงๆ
การทอที่เส้นพุ่งแต่ละสีที่สานลงบนเส้นยืนแต่ละส่วน
ข. “ค่อง” (ออกเสียงว่า “ก้อง”) เทียบได้กับค�ำว่า
จะถูกน�ำไปไขว้เกาะไว้บนเส้นยืนเส้นเดียวกันกับเส้น “คล้อง” ในภาษาไทยกลาง เป็นค�ำที่ใช้เรียกกันในกลุ่ม
พุ่งอีกสี ที่สานมาจรดเพื่อต่อลาย (เส้นยืนในส่วนนั้นจึง ชาวไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ และกลุ่มชาว
เป็นเสมือนโครงให้เส้นพุ่งสองเส้นด้านขวาและซ้ายไขว้ ไทลื้ออ�ำเภอเวียงแก่น จังหวัดเชียงราย หมายถึงด้ายเส้น
เกี่ยวกันไว้) การทอด้วยวิธีเกาะล้วงแบบนี้จึงท�ำให้ไม่ พุ่งที่สอดนั้น คล้องกันหรือเกาะเกี่ยวกันย้อนกลับไปมา
เกิดช่องระหว่างรอยต่อของลายในแต่ละส่วนบนผืนผ้า เป็นช่วงๆ บางครั้งจึงใช้ว่า “เกาะค่อง” (ออกเสียงว่า
(รอยต่อจะยึดเอาไว้บนด้ายเส้นยืนเส้นเดียวกัน) เนื้อผ้า “เก๊าะ-ก้อง”) คือ “เกาะ” และ “คล้อง” กันไว้
ที่มีโครงเส้นยืนยึดด้วยวิธีการทอนี้จึงแข็งแรงกว่าแบบ
ค. “ค่อน” (ออกเสียงว่า “ก้อน”) เทียบได้กับค�ำว่า
Interlocking Tapestry
“ค้อน” ในภาษาไทยกลาง เป็นอีกค�ำหนึ่งที่ กลุ่มชาว
ไทลื้อบ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ ใช้เรียกเทคนิคนี้
หมายถึงการใช้นิ้ว “ค้อน” หรือ “ช้อน” ด้ายเส้นยืนขึ้น
เพื่อสอดด้ายเส้นพุ่งหลากสีลงไปนั่นเอง
ง. “ล้วง” (ออกเสียงว่า “ล่ง” เนื่องจากในภาษา
ไทลื้อไม่มีสระประสม) เป็นค�ำที่ใช้เรียกกันในกลุ่มชาวไท
ลื้อจังหวัดน่านหมายถึงการใช้นิ้วล้วงสอดด้ายเส้นพุ่งลง
ไปขัดสานกับด้ายเส้นยืนเป็นช่วงๆ
ภาพโครงสร้างของ Dovetail Tapestry Weaving
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ในแวดวงวิชาการสิ่งทอไทย-ไทการใช้ค�ำเรียกชื่อ
เทคนิคการทอในกลุ่มชาติพันธุ์ไทมักจะใช้แตกต่างกัน
ไปหลากหลาย ซึ่งอาจก่อให้เกิดความสับสนได้ชื่อเรียก
ลวดลายผ้าทอเทคนิค “Tapestry Weaving” นี้ที่เป็นที่
เข้าใจตรงกันในกลุ่มชาวไทลื้อส่วนใหญ่คือ “ลายเกาะ”
ยกเว้นที่จังหวัดน่าน มักเรียกว่า “ลายล้วง” (ออกเสียง
“ลายล่ง”) หรือ “ลายน�ำ้ ไหล” เนือ่ งจากมองว่าลักษณะ
ลวดลายคล้ายสายน�้ำไหล เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกัน
ผู้เขียนจึงเลือกใช้ค�ำเรียกเทคนิคนี้ว่า “เกาะล้วง”

ขิด (Continoussupplymentaryweft) และมัดหมี่
(Ikat) เป็นต้น ผ้าซิ่นลักษณะพิเศษนี้มีการต่อตีนซิ่น 2
แบบ คือแบบที่ต่อตีนจกแบบไทยวน กับแบบที่ต่อตีน
ผ้าพื้นสีด�ำหรือสีครามแบบไทลื้อ ผ้าซิ่นนี้ใช้ส�ำหรับเป็น
เครื่องบูชาประกอบในพิธีกรรมบูชาผีบรรพบุรุษ และ
พิธีท�ำขวัญข้าวของชาวไทยวน ไทลื้อ และขมุ (ชาวขมุ
ไม่ได้ทอผ้าซิ่นนี้เอง แต่ซื้อหรือสั่งท�ำจากชาวไทยวน
และไทลื้อ)
จากค�ำบอกเล่าของผู้สูงอายุชาวไทลื้อบ้านนางัว
เมืองเงิน แขวงไชยะบุรี ประเทศ สปป. ลาว กล่าวว่า
4. ข้อสันนิษฐานที่มาของความนิยมการทอผ้า
ผ้าซิ่นดังกล่าวเป็นแบบเมืองเงินดั้งเดิม เรียกว่า “ซิ่น
เทคนิค “เกาะล้วง” ในกลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ลื้อเชียงแสน” แสดงให้เห็นว่า เทคนิคและรูปแบบลาย
จากการศึ ก ษาวั ฒ นธรรมผ้ า ทอไทลื้ อ มากว่ า 3 เกาะล้วงบนผ้าซิ่นผืนนั้นเกี่ยวข้องกับ “เชียงแสน” ซึ่ง
ทศวรรษ ผู้เขียนพบว่า ผ้าทอเทคนิค“เกาะล้วง”นี้เป็น อยู่ที่จังหวัดเชียงราย
เมืองเชียงแสนเป็นเมืองเก่าแก่ เป็นรอยต่อระหว่าง
ที่นิยมของชาวไทลื้อในแถบลุ่มแม่น�้ำโขงทางเหนือของ
ประเทศไทย ได้แก่ จังหวัดน่าน จังหวัดเชียงราย และ รัฐล้านนา (รวมทั้งรัฐไทย) กับรัฐพม่า ในสมัยรัชกาลที่ 1
จังหวัดพะเยา กับบริเวณตอนบนของประเทศ สปป. ลาว ทรงโปรดเกล้าฯ ให้กวาดต้อนชาวเชียงแสนออกจนหมด
ได้แก่ แขวงหลวงน�้ำทา แขวงบ่อแก้ว แขวงอุดมไชย และ แล้วได้เผาเมืองเสีย พาชาวเชียงแสนไปอยู่ตามเมือง
แขวงไชยะบุรี แต่ไม่พบว่ามีการใช้เทคนิคเกาะล้วงในผ้า ต่างๆ ได้แก่ เมืองเชียงใหม่ เมืองล�ำปาง เมืองน่าน และ
ทอของชาวไทลื้อในสิบสองพันนาซึ่งเป็นถิ่นฐานดั้งเดิม เมืองเวียงจันทน์ ส่วนที่เหลือลงไปตั้งถิ่นฐานที่บริเวณ
ของชาวไทลื้อ แสดงให้เห็นว่า ชาวไทลื้อที่อพยพโยก อ�ำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี และบางขุนพรหม จังหวัด
ย้ายถิ่นฐานมาอยู่ในประเทศไทยและในประเทศ สปป. กรุงเทพฯ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ชาวเชียงแสนที่บางขุน
ลาว อาจได้รับอิทธิพลเทคนิคการทอและรูปแบบผ้าลาย พรหมย้ายไปอยู่ที่จังหวัดราชบุรี
แหล่ ง ทอผ้ า ตี น จกที่ มี ชื่ อ เสี ย งของชาวไทยวน
เกาะล้วงจากชนกลุ่มอื่นที่อยู่ในพื้นที่นี้ในอดีตจึงเกิดการ
ผสมผสานวัฒนธรรมการทอผ้าโดยการรับอิทธิพลซึ่งกัน จังหวัดราชบุรี คือที่ต�ำบลคูบัวและต�ำบลดอนแร่ อ�ำเภอ
เมือง ผ้าซิ่นของชาวไทยวน จังหวัดราชบุรีนี้ มีลักษณะ
และกันขึ้น
ข้อสันนิษฐานในขณะนี้คือ เทคนิค “เกาะล้วง” คล้ายคลึงกับผ้าซิ่นที่เรียกว่า “ซิ่นลื้อเชียงแสน” คือมี
เป็นเทคนิคเก่าแก่ดั้งเดิมของชาวไทยวนที่ชาวไทลื้อ โครงสร้าง เทคนิคการทอ สีสัน และลวดลายของตัวซิ่น
ได้รับอิทธิพลมา ดังปรากฏหลักฐานจากผ้าทอโบราณ คล้ายคลึงกัน ซึ่งมีเทคนิคเกาะล้วงปรากฏอยู่ด้วย แสดง
ที่เรียกกันว่า “ผ้าซิ่นเชียงแสนโบราณ” ที่มีลวดลาย ให้เห็นว่า เทคนิคเกาะล้วงนี้เป็นเทคนิคดั้งเดิมที่ชาว
ไทยวนเคยทอมาตั้งแต่อดีต และเมื่อชาวไทลื้ออพยพ
ทอด้วยเทคนิคเกาะล้วงปรากฏอยู่
หลั ก ฐานลวดลายเกาะล้ ว งที่ ป รากฏบนผื น ผ้ า เข้ามาอยู่ที่เมืองเชียงแสนเก่าและบริเวณใกล้เคียงก็รับ
ในบริ เ วณแถบล้ า นนาหรื อ ภาคเหนื อ ตอนบนของ เอาเทคนิคการทอนี้ไปประยุกต์ใช้ในการทอผ้าซิ่นของ
ประเทศไทย และบริเวณแถบประเทศ สปป.ลาว ที่เก่า ชาวไทลื้อด้วย อย่างไรก็ตาม ไม่ปรากฏหลักฐานทาง
ที่สุดเท่าที่พบในขณะนี้ มีปรากฏในผ้าซิ่นทั้งแบบเย็บ 3 ประวัติศาสตร์อย่างชัดเจนว่า ชาวไทลื้อได้รับเทคนิค
ตะเข็บและแบบเย็บ 2 ตะเข็บ ในเขตจังหวัดน่านและ การทอนี้มาอย่างไรและเมื่อใด
แขวงไชยะบุรีกับแขวงอุดมไชย ประเทศ สปป. ลาว เป็น
ผ้าซิ่นลักษณะพิเศษ ตัวซิ่นทอด้วยเทคนิคหลายเทคนิค 5. รูปแบบของผ้าซิ่นไทลื้อมาตรฐาน
ในผืนเดียวกันเช่น ทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง (Tapestry
โครงสร้างผ้าซิ่นไทลื้อที่เป็นแบบมาตรฐานคือ “ซิ่น
Weaving) จก (Discontinoussupplymentary weft) ตา” ประกอบไปด้วย 3 ส่วนคือ หัวซิน่ ตัวซิน่ และตีนซิน่
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ผ้าซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ (จากคลังสะสมของทรงศักดิ์ ปรางค์
วัฒนากุล) เย็บ 3 ตะเข็บมีอายุต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 25
(ประมาณ 150 ปี) พบที่บ้านไหล่น่านอ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มี
ลวดลายเทคนิคเกาะล้วงแบบลายน�้ำไหลบนตัวซิ่น
สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของผ้าทอเทคนิคเกาะล้วงที่ส่งอิทธิพลต่อ
ผ้าซิ่นไทลื้อ

เย็บต่อเข้าด้วยกัน ตัวซิ่นเป็นผ้าลายขวาง เย็บ 2 ตะเข็บ
ทอด้วยฝ้ายหรือฝ้ายผสมไหม ลายขวางเกิดจากเส้นพุ่ง
หัวซิ่น เป็นผ้าพื้นทอด้วยฝ้าย สีแดง ด�ำ คราม
และขาว
ตีนซิ่น เป็นผ้าพื้นทอด้วยฝ้ายหรือไหม สีด�ำ คราม
เขียว และม่วง
ตัวซิ่น เป็นส่วนส�ำคัญที่แสดงโครงสร้างของความ
เป็น “ซิ่นตา” แบบไทลื้อ ประกอบด้วย ส่วนบนที่เรียก
ว่า “ท้องซิ่น” และส่วนล่างที่เรียกว่า “ตาหมู่”
“ท้องซิ่น” มีลักษณะเป็นริ้วลายขวางที่มีขนาด
เท่าๆ กัน ชาวไทลื้อในแต่ละพื้นที่จะนิยมวรรณะสีที่บ่ง
บอกอัตลักษณ์แตกต่างกันไป ตัวอย่างเช่น ชาวไทลื้อ
บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย นิยม
ทอท้องซิ่นโดยใช้วรรณะสีเขียวเป็นหลักและมีการใช้คู่สี
ที่กลมกลืนกับสีเขียว เช่น สีชมพูม่วง ส้ม และแดงส่วน
ลายริ้วเป็นสีด�ำหรือคราม
“ตาหมู ่ ” เป็นส่วนล่างของตัวซิ่นที่ต่อจากท้อง
ซิ่นคือกลุ่มริ้วลายขวางที่มีการจัดขนาดกว้างแคบไม่
สม�่ำเสมอกัน โดยใช้การคละสีเป็นหมู่ๆ จึงเรียกส่วนนี้
ว่า “ตาหมู่” ตรงกลางของริ้วลายขวางตาหมู่นี้ มีแถบ

ผ้าซิ่นแบบเชียงแสนโบราณ(จากคลังสะสมของเทิดศักดิ์อินแสง) เย็บ 3 ตะเข็บมีอายุต้น-กลางพุทธศตวรรษที่ 25
(ประมาณ 150 ปี) พบในแถบอ�ำเภอเมืองน่านและอ�ำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน มีลวดลายเทคนิคเกาะล้วงแบบลายน�้ำไหลบนตัวซิ่น
สันนิษฐานว่าเป็นต้นแบบของผ้าทอเทคนิคเกาะล้วงที่ส่งอิทธิพลต่อผ้าซิ่นไทลื้อ
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สีพื้นกว้างประมาณ 3 เซนติเมตร จะเลือกใช้สีอะไรก็ได้
ให้ต่างจากแถบสีของริ้วลายขวาง (ชาวไทลื้อบ้านศรี
ดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ เรียกแถบสีพื้นนี้ว่า “งอย”)
ส่วนของแถบสีพนื้ นีเ้ องทีม่ กี ารเพิม่ ลวดลายตกแต่งลงไป
ด้วยเทคนิคการทอเกาะล้วง ท�ำให้ “ซิ่นตางอย” ที่เป็น
ริ้วลายขวาง กลายเป็น “ซิ่นตาเกาะ” ที่มีลายเกาะล้วง
เพิ่มความงดงามเข้ามาตรงกลางตัวซิ่น
ส่วนล่างของตาหมู่นี้ จะมีแถบพื้นสีด�ำ 1 แถวเป็น
ลักษณะเด่นที่บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ เรียก

แถบพื้นสีด�ำนี้ว่า “ตานิล” ก่อนจะจบด้วยริ้วลายขวาง
อีก 1 แถวเป็นลายจบของส่วนตัวซิ่น (ซึ่งเป็นที่หมายให้
ทราบว่าส่วนนี้คือส่วนล่างของตัวซิ่น ที่จะน�ำไปเย็บต่อ
ตีนซิ่นอีกทีหนึ่ง)

6. รูปแบบลาย “เกาะล้วง” บนผ้าซิน่ ไทลือ้ 3 แบบ
เมื่อชาวไทลื้อในประเทศไทยและประเทศ สปป.
ลาว รับเอาเทคนิคเกาะล้วงมาตกแต่งบนผืนผ้าซิ่น ก็ได้
พัฒนารูปแบบส่วนริว้ ลายขวางของตัวซิน่ ให้เกิดลวดลาย
หัวซิ่น

ท้องซิ่น

ตัวซิ่น

งอย

“ซิ่นตา” หรือ “ซิ่นตางอย” ของชาวไทลื้อ
บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ผ้าซิ่นผืนนี้ทอราวปี พ.ศ.2490
แสดงลักษณะโครงสร้างของผ้าซิ่น
ซึ่งประกอบด้วย หัวซิ่น ตัวซิ่น และตีนซิ่น
เย็บต่อกัน ส่วนประกอบของตัวซิ่นคือ
“ท้องซิ่น” และ “ตาหมู่”
ส่วนแถบผ้าสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” คือส่วนที่
มีการเพิ่มลายเกาะล้วงตกแต่งให้งดงามขึ้น
ส่วนแถบผ้าพื้นสีด�ำของตัวซิ่นที่เรียกว่า
“ตานิล” คือที่หมายว่าเป็นต�ำแหน่งล่างสุด
ของตัวซิ่นก่อนถึงริ้วลายจบ คือส่วนที่จะน�ำ
ไปเย็บต่อตีนซิ่นอีกทีหนึ่ง

ตาหมู
ตานิล

ตีนซิ่น

ท้องซิ่น

ท้องซิ่น

ตาหมู

งอย
ตาหมู

ตานิล

โครงสร้างผ้าซิ่นไทลื้อแบบมาตรฐาน

- งอย
- ตานิล
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โครงสร้าง “ซิ่นตาเกาะ” ของชาวไทลื้อ แขวงบ่อแก้ว สปป.ลาว
ที่มีลายเกาะล้วงเพิ่มเข้ามาแทนตรงต�ำแหน่งเดิมที่เป็นแถบผ้าสีพื้นที่เรียกว่า “งอย”

งดงามขึ้นโดยน�ำลายเกาะล้วงเข้าไปแทรกเพิ่มตรงส่วน
แถบผ้าสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” ซึ่งมีต�ำแหน่งอยู่ตรงกลาง
ของตัวซิ่น จึงท�ำให้เกิดเป็นลวดลายเรขาคณิต 3 แถว
ลายตรงกลางเป็นลายหลัก มีลายประกอบสองข้าง อยู่
บนและล่าง ลายประกอบมักจะมีขนาดเล็กกว่าลายหลัก
จากการศึกษารูปแบบลายเกาะล้วงทีพ่ บในผ้าซิน่ ไท
ลื้อ แบ่งได้เป็น 3 แบบ ดังนี้
แบบที่ 1) มีลายหลักเป็นลายเกาะล้วงขนาดเล็ก
แบบที่ 2) มีลายหลักเป็นลวดลายเกาะล้วงขนาดกลาง
แบบที่ 3) มีลายหลักเป็นลวดลายเกาะล้วงขนาดใหญ่
1) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดเล็ก ลายหลักเป็น
ลายซิกแซก (zigzag) ชาวไทลื้ออ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัด
พะเยา มองลายนี้ว่า คล้ายกับผักแว่น จึงเรียกชื่อลายนี้
ว่า “ลายผักแว่น” หรือ “ดอกผักแว่น” (“ดอก” หมาย
ถึง “ลาย”) ชาวเมืองน่านมองลายนี้ว่าคล้ายสายน�้ำ
ไหล จึ ง เรี ย กว่ า “ลายน�้ ำ ไหล” และเมื่ อ ประมาณ
ทศวรรษที่ 2510 มีการส่งเสริมผ้าทอเทคนิคเกาะล้วง
แบบนี้ในจังหวัดน่านและแพร่หลายจนมีชื่อเสียงโดยใช้
ชื่อ “ลายน�้ำไหล” คนทั่วไปจึงเรียกชื่อลายนี้ตามแบบ
จังหวัดน่าน
ลายหลักมีขนาดความกว้างประมาณ 4 เซนติเมตร
ลายประกอบทอด้วยเทคนิคขิด (ที่ไทลื้อเรียกว่า ลาก
“มุก” หรือ ลาย “ดอกพุง่ ”) มีขนาดความกว้างประมาณ
1 เซนติเมตร สีทนี่ ยิ มใช้ในลายหลัก คือสีเขียวและสีชมพู

ผ้าซิ่นตาของชาวไทลื้อ ลาย “ผักแว่น” หรือ “ลายน�้ำไหล” แบบ
อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา เป็นลายเกาะล้วงแถวเดียว มีลายขิด
(มุก) ประกอบบน-ล่าง

ลายประกอบมักเป็นสีเหลืองหรือสีขาวมีข้อสังเกตว่า
ต�ำแหน่งของลายเกาะล้วงลาย “ผักแว่น” ของชาวไท
ลื้อ อ�ำเภอเชียงค�ำ และ อ�ำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา
จะอยูต่ รงกลางระหว่างท้องซิน่ กับตาหมู่ (คือส่วนบนของ
ตาหมู่ ไม่ใช่ต�ำแหน่งแถบสีพื้นที่เรียกว่า “งอย” แบบ
อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย)
2) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดกลาง ลายหลักเป็น
ลายเรขาคณิตต่างๆ เช่น ลายสามเหลี่ยม ลายสี่เหลี่ยม
ลายก้างปลา ลายเส้นทแยง เป็นต้น ลายเหล่านี้อาจ
เป็นลายเดี่ยวหรือลายประสมกันเกิดเป็นลวดลายหลาก
หลาย ชาวไทลื้อเรียกชื่อลายตามลักษณะของเส้นและ
การเกาะ เช่น เกาะยอดเกาะก้นต่อ เกาะลอย เกาะ
เครือ เป็นต้น
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ลายหลักมีขนาดความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร
ลายประกอบอาจทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง ซึ่งจะมีขนาด
ใหญ่ ความกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร หรืออาจทอด้วย
เทคนิคขิด (ที่ชาวไทลื้อเรียกว่า “มุก” หรือ “ดอกพุ่ง”)
ซึง่ จะมีขนาดเล็ก ความกว้างเท่ากับลายประกอบในแบบ
ที่ 1 คือ 1 เซนติเมตร นิยมใช้สีสดใสทั้งในลายหลักและ
ลายประกอบ เช่น แดง เหลือง ส้ม เขียว ชมพู ฟ้า เป็นต้น
3) รูปแบบลายเกาะล้วงขนาดใหญ่ ลายหลักเป็น

ลายเรขาคณิตเช่นเดียวกับแบบที่ 2 แต่มีขนาดใหญ่
กว่า คือขนาดความกว้างประมาณ 20 เซนติเมตร ลาย
ประกอบทอด้วยเทคนิคเกาะล้วง ซึ่งจะมีขนาดกลาง
ความกว้างประมาณ 10 เซนติเมตร
จากลวดลายตกแต่ ง 3 แถวที่ เ ป็ น มาตรฐาน มี
การเพิ่มลายประกอบบนล่างอีก 2 แถว ท�ำให้เกิดเป็น
ลวดลาย 5 แถว ลายประกอบที่เพิ่มเข้ามานี้อาจจะทอ
ด้วยเทคนิคเกาะล้วง จก หรือขิดก็ได้
- ลายประกอบ (ดอกหลง)
ลายหลัก (เกาะยอดก้นต่อ)
- ลายประกอบ (ดอกหลง)

ลายหลักเป็นลายเกาะล้วงแถวเดียว มีลายประกอบบน-ล่างเป็นลายขิดขนาดเล็ก

- ลายประกอบ (เกาะขัน)
ลายหลัก (เกาะยอดก้นต่อ)
- ลายประกอบ (เกาะป้าด)
ลายเกาะล้วง 3 แถว มีลายหลักขนาดใหญ่อยู่ตรงกลาง และลายประกอบขนาดเล็กอยู่บน-ล่าง 2 แถว

1 ลายประกอบ
2 ลายประกอบ

3 ลายหลัก

4 ลายประกอบ
5 ลายประกอบ

ลายเกาะล้วง 5 แถว มีลายหลักตรงกลางเป็นลายขนาดใหญ่ และมีลายประกอบบน-ล่าง
เป็นลายขนาดเล็กอีก 4 แถว
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การทอผ้าซิ่นไทลื้อลายเกาะล้วงที่บ้านศรีดอนชัย
อ.เชียงของ จ.เชียงราย

7. การพัฒนารูปแบบลายเกาะล้วง ที่บ้านศรีดอน
ชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย
ในปัจจุบันกระแสความนิยมการนุ่งผ้าซิ่นไทลื้อที่มี
ลายเกาะล้วงตกแต่งหลากสีสันงดงาม ท�ำให้มีการพัฒนา
รูปแบบเชิงสร้างสรรค์ เกิดลักษณะผ้าซิ่นที่เพิ่มลายเกาะ
ล้วง ด้วยการเลือกสรรลวดลายดั้งเดิมมาร้อยเรียงในเชิง
ศิลปะ จากรูปแบบลายเกาะล้วงขนาดเล็ก ขนาดกลาง
และขนาดใหญ่ พัฒนาเป็นลายเกาะล้วงเต็มผืน
มีการออกแบบลวดลายใหม่ ตัวอย่างเช่น ผลงาน
ของ นายสุริยา วงค์ชัย เจ้าของพิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ บ้าน
ศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย ที่ได้พัฒนา
ลายเกาะล้วงรูปทรงเรขาคณิตจากเส้นตรง ให้มีลักษณะ
เป็นเส้นโค้ง ท�ำให้เกิดลวดลายทีพ่ ลิว้ ไหวราวสายน�ำ้ เรียก
ลายชุดนี้ว่าลาย “สีสันแห่งแม่น�้ำอิง” และ “สีสันแห่ง
ลุ่มน�้ำโขง”
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ก ารพั ฒ นาลวดลายโดยการน� ำ
เทคนิค “จก” มาทอประสมกับเทคนิคเกาะล้วง ท�ำให้
เกิดลวดลายที่แปลกใหม่ยิ่งขึ้น เช่น ลายจกรูป ม้า นก
ปลา ดอกแก้ว ขนาดเล็ก สอดแทรกในลายเกาะล้วงรูป
เกลียวคลื่น เป็นต้น
ลายเกาะขัน
ลายเกาะภู(ดอย)
ลายเกาะมักบวกซ้อน ดาวน้อย
ลายเกาะยอด

ลายเกาะมักดอกกาบ
จกม้า ดาวน้อย
ตัวอย่างลวดลายเกาะล้วงบน
ผ้าซิ่นไทลื้อยุคปัจจุบัน
ผลงานสร้างสรรค์ของ
พิพิธภัณฑ์ลื้อลายค�ำ
บ้านศรีดอนชัย อ�ำเภอเชียงของ
จังหวัดเชียงราย
ชื่อ “สีสันแห่งศรีดอนชัย”
ประกอบด้วยลายเกาะล้วง
ทั้งหมด 10 แถว แต่ละแถวมี
ลายขิด (เรียกว่า ลาย “มุก”
หรือ “ดอกพุ่ง”) ขนาดเล็ก
คั่น ท�ำให้เกิดลวดลายเกาะล้วง
เต็มตัวซิ่น

ลายเกาะยอดก้นต่อ
ลายเกาะบวกซ้อน ดาวน้อย
ลายเกาะขันก้นต่อ
ลายเกาะขัน

ลายเกาะป้าด
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ลาย “สีสันแห่งแม่น�้ำอิง” มีลายจกรูปปลาและฟองอากาศอยู่ใน
สายน�้ำด้วย

ลวดลายสร้างสรรค์เป็นผลงานสิ่งทอที่งดงามด้วยการประสมประสาน
เทคนิค “จก” และ “เกาะล้วง” ราวกับภาพจิตรกรรมสมัยใหม่
มีเส้นสายที่เกาะเกี่ยวกันและสีสันที่สดใส

8. ส่งท้าย
ผ้าทอเทคนิคเกาะล้วง เป็นผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่เป็น
อัตลักษณ์โดดเด่นของชาวไทลื้อในประเทศไทยและใน
ประเทศ สปป.ลาว เป็นวัฒนธรรมร่วมที่แสดงถึงความ
สัมพันธ์ของกลุ่มชนที่อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณลุ่มน�้ำโขง
นี้ และเป็นมรดกแห่งภูมิปัญญาที่มีการสืบทอด อนุรักษ์
ฟื้นฟู ตลอดจนน�ำไปสู่การสร้างสรรค์สิ่งทอร่วมสมัย ซึ่ง
ช่วย “ต่อยอด” ให้ศิลปหัตถกรรมสิ่งทอนี้ มีทั้ง “คุณค่า”
และ “มูลค่า” ที่ควรแก่การส่งเสริมและสืบสานต่อไป

บรรณานุกรม

ลาย “สีสันแห่งลุ่มน�้ำโขง” มีลายจกเชิงสัญลักษณ์ เช่น รูปปลา นก
ดอกแก้ว แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์

ทรงศักดิ์ ปรางค์วฒ
ั นากุล. 2551.มรดกวัฒนธรรมผ้า
ทอไทลือ้ .เชียงใหม่: ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล และคณะ. 2557.ผ้าทอ
เทคนิคเกาะล้วงของชาวไทลื้อในประเทศไทย. รายงาน
การวิจยั งบประมาณสนับสนุนจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม.
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล. 2559.พิพิธภัณฑ์ลื้อลาย
ค�ำ: สืบสานสายใยผ้าทอไทลื้อ. เชียงราย: พิพิธภัณฑ์ลื้อ
ลายค�ำ.
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ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเกาะล้วง ผลงานออกแบบใหม่โดย “ลื้อลายค�ำ”

ทวีป ฤทธินภากร นักวิชาการอิสระ ผู้เชี่ยวชาญผ้า
ทอเกาะล้วง กรุงเทพมหานคร, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562.
เทิดศักดิ์ อินแสง เจ้าของพิพิธภัณฑ์ผ้าโบราณ ร้าน
ฝ้ายเงิน จังหวัดน่าน, สัมภาษณ์ มีนาคม 2562.
สุ ริ ย า วงค์ ชั ย เจ้ า ของพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ลื้ อ ลายค� ำ ผู ้
ออกแบบผ้ า ทอเกาะล้ ว งร่ ว มสมั ย จั ง หวั ด เชี ย งราย,
สัมภาษณ์ มีนาคม 2562.
Jennifer Harris. editer 1995. 5000 Years of

Textiles. London: British Museum Press.
John Gillow and Bryan Sentance. 1999.
World Textiles A Visual Guide to Traditional
Techniques. London: Thames & Hudson.
Songsak Prangwatanakun. 2008.Cultural
Heritage of Tai Lue Textiles. Chiang Mai:Thai
Department, Faculty ofHumanities, Chiang Mai
University.
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ปาเต๊ะ

จุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมอันดามัน
เรื่อง: ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ 1, สาวิตร พงศ์วัชร์ 2

หลังจากสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 อุตสาหกรรม
การทอผ้ า ของยุ โรปได้ เจริ ญ ก้ า วหน้ า และแพร่ ข ยาย
สู่ประเทศไทยโดยผ้าที่ผลิตด้วยเครื่องจักรมีลักษณะ
การทอผ้ า ที่ เ ส้ น ใยมี โ ครงสร้ า งแข็ ง แรงการทอผ้ า ใช้
เวลารวดเร็ว ราคาถูก สีไม่ตก ชาวบ้านจึงนิยมใช้ผ้า
ทอจากเครื่องจักรแทนผ้าทอด้วยมือ ผ้าเป็นปัจจัยพื้น
ฐานส� ำ หรั บ การด� ำ รงชี วิ ต ของมนุ ษ ย์ เพราะผ้ า เป็ น
หนึ่งในปัจจัยสี่ โดยเฉพาะในสังคมเกษตรกรรม ทุก
ครั ว เรื อ นจะมี ก ารทอผ้ า เพื่ อ ใช้ ใ นครอบครั ว และมี
กระบวนการถ่ า ยทอดและสั่ ง สมกรรมวิ ธี ก ารทอแก่
สมาชิ ก ของครอบครั ว โดยเฉพาะเพศหญิ ง ซึ่ ง มี ย าย
หรือแม่เป็นผู้อบรมและถ่ายทอดกรรมวิธี วิธีการและ
ประสบการณ์ด้านการทอผ้าแก่บุตรสาวหรือหลานสาว
จนเป็นภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่ง
เปรียบเสมือนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ชาวไทย
มีการใช้ผ้าทอเป็นระยะเวลาช้านาน เพราะส่วนใหญ่
มีอาชีพการเกษตร ในยามว่างจากงานในไร่นา ผู้หญิง
จะทอผ้า ดังค�ำกล่าว “เมื่อเสร็จหน้านาผู้หญิงทอผ้า
ผู้ชายตีเหล็ก” ซึ่งเป็นการแบ่งหน้าที่ระหว่างชายและ
หญิง เป็นการแสดงออกถึงความสามารถของเพศหญิง
และอุปนิสัยของผู้หญิงเพราะการทอผ้าเป็นงานศิลปะที่
ต้องใช้ความขยัน ความอดทน ความพยายามและความ
ละเอียดอ่อนประณีต อีกทัง้ การทอผ้ายังเป็นเครือ่ งแสดง
ถึงความพร้อมของวัยทีจ่ ะเริม่ ต้นชีวติ ครอบครัว ผ้าทอจะ
น�ำมาใช้ในครอบครัวเพื่อใช้ในชีวิตประจ�ำวันตามโอกาส
ต่างๆ หรือใช้ในการแลกเปลี่ยนกับผลผลิตอื่นเพราะ
การทอผ้าสมัยก่อนเป็นการผลิตเพื่อใช้ในชุมชนมิใช่มี
เพื่อผลิตไว้ค้าขาย โดยผ้าทอจะถูกน�ำมาใช้ในพิธีกรรม
ที่เกี่ยวข้องตั้งแต่เกิดจนตาย
ประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศก�ำลังพัฒนาโดย
มี ร ายได้ ห ลั ก จากการท่ อ งเที่ ย วที่ ส ร้ า งเศรษฐกิ จ แก่
ประเทศบนกระแสเส้นทางแห่งการพัฒนาในศตวรรษที่
21 รัฐบาลมีวัตถุประสงค์ที่จะสร้างประเทศให้มีความ

ทันสมัยและแก้ปัญหาที่สั่งสมมานานโดยเน้นการพัฒนา
โครงสร้างพืน้ ฐานและการคมนาคม ดังนัน้ ประชาชนต้อง
ร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันเก่าแก่ที่ล�้ำคุณค่า
มิให้ถูกท�ำลายหรือสูญหายไปท่ามกลางกระแสแห่งการ
พัฒนาจังหวัดภูเก็ตเป็นเกาะที่อยู่ภาคใต้ฝั่งตะวันตก
ของประเทศไทย มีความสัมพันธ์ด้านการเมือง การท่อง
เที่ยวและการค้าขายกับเกาะปีนัง สหพันธรัฐมาเลเซีย
อย่างยาวนาน โดยความสัมพันธ์ดังกล่าวมีอิทธิพลต่อวิถี
ชีวิตด้านต่างๆ โดยเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรม
เข้ากับอัตลักษณ์ของวิถีชีวิตทั้งของชาวมาเลเซียและ
ชาวภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตมีวัฒนธรรมความเป็นอยู่แบบ
ดั้ ง เดิ ม ท่ า มกลางการเปลี่ ย นแปลงของกระแสโลกา
ภิวัตน์อย่างรวดเร็วแต่มิใช่จะมีความล้าหลังหรือขาด
ความคล่องตัวในการพัฒนาแต่เหล่านี้อาจเป็นสาเหตุให้
วัฒนธรรมดั้งเดิมถูกลบเลือนโดยกระแสโลกาภิวัตน์ แต่
กระนั้นชาวภูเก็ตเรียนรู้ที่จะปรับตัวโดยการปรับเปลี่ยน
วัฒนธรรมเก่าที่ยังด�ำเนินอยู่ให้มีความประณีต ในระยะ
เวลาประมาณ 30 ปีทผี่ า่ นมานี้ ชาวภูเก็ตสร้างวัฒนธรรม
สองลักษณะคือ การเปลีย่ นกลับไปมาระหว่างวัฒนธรรม
ทั้งเก่าและใหม่ ระหว่างวัฒนธรรมเมืองภูเก็ตดั้งเดิมและ
เมืองภูเก็ต
ยุ ค ใหม่ ซึ่ ง ปรากฏการณ์ ดั ง กล่ า วก� ำ ลั ง เกิ ด ขึ้ น
และเป็นแนวทางด้านการอนุรักษ์และพัฒนาในหลาย
จังหวัดแต่จังหวัดเหล่านั้นมีทางเลือกที่จะด�ำรงไว้หรือ
เลิกล้มประเพณีวัฒนธรรมดั้งเดิมซึ่งอยู่บนรากฐานของ
ประวั ติ ศ าสตร์ ที่ ก ลมกลื น และต่ อ เนื่ อ งแต่ ช าวภู เ ก็ ต
เลือกที่จะรักษาประวัติศาสตร์ที่ต่อเนื่อง เพราะฉะนั้น
การผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมและวัฒนธรรม
ความเจริ ญ สมั ย ใหม่ เ ปรี ย บเสมื อ นประสบการณ์ เชิ ง
ประวัติศาสตร์ที่คล้ายกัน โดยสิ่งนี้ส่งผลต่อวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ทุกด้าน รวมถึงด้านศิลปะและวัฒนธรรม แม้
คลื่นแห่งกระแสโลกาภิวัตน์ได้พัฒนาอย่างรวดเร็วแต่
ยังสังเกตพบความแตกต่างระหว่างเครื่องแต่งกายของ

1 อาจารย์ ดร. ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ สาขาวิชาการจัดการวัฒนธรรม คณะวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2 กรองศาสตราจารย์ ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์ สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
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ภาพที่ 1 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 2 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 3 ผ้าปาเต๊ะลวดลายพฤกษากับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 4 ผ้าปาเต๊ะลวดลายกราฟฟิกกับจินตนาการ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

สตรีชาวบาบ๋าและเครื่องแต่งกายของสตรีจังหวัดอื่น
สิ่งนี้เป็นความพยายามของความก้าวหน้าซึ่งผ่านการ
ทดลองรูปแบบต่างๆ ในขณะที่สังคมพยายามสร้างรูป
แบบวัฒนธรรมอันกลมเกลียว หลังจากความพยายาม
ร่วมกันพัฒนามาหลายทศวรรษ โดยปัจจุบันได้ก้าวมา
ถึงจุดที่เรียกว่าความกลมกลืนอันกลมกล่อมหมายถึง
การยอมรับความแตกต่างที่มีอยู่ประกอบด้วย ชาวไทย
พุทธไทยจีนไทยมุสลิมพร้อมทั้งน�ำวัฒนธรรมรูปแบบ
ดั้งเดิมและรูปแบบใหม่มาประยุกต์ใช้อย่างเหมาะสม
ตามกาลเทศะ
ผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องแต่งกายที่แสดงอัตลักษณ์ของ
ชาวใต้ ซึ่งผ้าปาเต๊ะมีความส�ำคัญและมีประโยชน์ต่อ
วิ ถี ชี วิ ต และจั ด เป็ น มรดกทางวั ฒ นธรรมที่ ส� ำ คั ญ
ประการหนึ่งของไทย เพราะผ้าปาเต๊ะสะท้อนให้เห็น
ถึงความสัมพันธ์กับความเชื่อ ประเพณีและวัฒนธรรม
เฉพาะของแต่ละท้องถิ่น สิ่งส�ำคัญคือ การแต่งกายของ
สตรีกลุ่มชนบาบ๋าซึ่งผ้าปาเต๊ะเป็นเครื่องประกอบด้าน
การแต่งกายที่มีอัตลักษณ์และลวดลายมงคลพร้อมทั้ง

สอดแทรกสัญญะต่างๆ เช่น ลายสัตว์มงคล ลายพฤกษา
แม้กระทั่งการบอกกล่าววิถีชีวิตผ่านลวดลายบนผืนผ้า
ปาเต๊ะ เหล่านี้เป็นภูมิปัญญาที่มีความส�ำคัญอย่างยิ่ง
ของสตรีชาวบาบ๋า โดยบทความนี้ได้ศึกษาและรวบรวม
ความรู้จากครูภูมิปัญญาในท้องถิ่นจังหวัดภูเก็ต ดังราย
ละเอียดต่อไปนี้
ผลจากการศึ ก ษาพบว่ า ผ้ า ปาเต๊ ะ มิ ไ ด้ ก� ำ เนิ ด ขึ้ น
ในจังหวัดภูเก็ต แต่เกิดจากประเทศอินโดนีเซียผนวก
กับการเผยแพร่แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมด้านต่างๆ ของ
ผ้าปาเต๊ะผ่านประเทศมาเลเซียและเข้าสู่ประเทศไทย
ในปี พ.ศ.2483 ที่อ�ำเภอสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
โดยสองสามี ภ รรยาชาวไทยเชื้ อ สายมลายู คื อ นาย
แวมะ แวอาลีและนางแวเย๊าะ แวอาแด ในระยะแรก
ผลิ ต เป็ น ผ้ า คลุ ม ศี ร ษะสไบไหล่ (Kainlepas) โดย
การแกะสลักลวดลายบนมันเทศและมันส�ำปะหลังซึ่ง
เป็นการน�ำพืชทั้ง 2 ชนิด มาประดิษฐ์เป็นแม่พิมพ์จาก
ธรรมชาติซึ่งสามารถหาได้ง่ายแต่ไม่มีความทนทาน ช่วง
เริ่มท�ำผ้าปาเต๊ะระยะแรกใช้เฉพาะสีขาวและสีคราม

26 ร่มพยอม
ภายหลั ง ค้ น พบสี ต ่ า งๆ จากธรรมชาติ เช่ น สี แ ดง
สีน�้ำตาล สีเหลือง และเรียนรู้ด้านการผสมแม่สีเป็น
สีต่างๆ เป็นจ�ำนวนมาก ด้านลวดลาย พบว่า มีลวดลาย
ประมาณ 3,000 ลาย ส่วนใหญ่เป็นลวดลายพฤกษา
ลวดลายสัตว์มงคล ลวดลายวิถีชีวิตและรูปทรงเลขา
คณิต ฉะนั้นแล้วลักษณะภูมิศาสตร์ส่งผลให้ผ้าปาเต๊ะได้
เสมือนหนึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อวัฒนธรรมอันดามัน
ภูมิปัญญาของชาวภูเก็ตได้น�ำผ้าปาเต๊ะมาเป็นส่วน
หนึ่งของวัฒนธรรมการแต่งกายโดยเฉพาะสุภาพสตรีมี
ความคิดสร้างสรรค์และสามารถประยุกต์ใช้ผ้าปาเต๊ะ
อย่างเหมาะสม ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1. เสื้อครุยท่อน เป็นเครื่องแต่งกายลักษณะคล้าย
เสือ้ ครุยยาวแต่ขนาดสัน้ ประมาณสะโพก สวมเฉพาะเสือ้
ตัวใน ประดับเครื่องประดับกอสังจ�ำนวน 3 ชิ้น ต่อมา
เปลีย่ นจากการสวมเสือ้ 2 ชัน้ เป็นการสวมเสือ้ 1 ชัน้ ไม่มี
เสื้อคลุม โดยการประยุกต์เสื้อ 2 ตัวให้เป็นหนึ่งเดียวโดย
ผสมผสานระหว่างเสื้อตัวในและเสื้อตัวนอก ตัวเสื้อค่อน
ข้างหลวมทั้งผ้าป่านบางและผ้าพิมพ์ดอกหนา ไม่เข้ารูป
มาก (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช. 2561: สัมภาษณ์)
“การแต่งกายด้วยชุดครุยท่อนนั้น นิยมเกล้ามวย
ผม เพราะผมยาว เสื้อครุยท่อนประยุกต์จากเสื้อครุย
ยาว เพราะเวลาใส่อยู่บ้านจะได้ท�ำงานได้สะดวกคล่อง
ตัวกว่าครุยยาวลักษณะของเสื้อครุยท่อน ลักษณะค่อน
ข้างหลวมเนื้อผ้ามีทั้งผ้าป่านบางและผ้าพิมพ์ดอกหนา
ไม่เข้ารูปมาก ใส่เวลาอยู่บ้านมีความสบายและคล่อง
ตัวมากกว่าชุดครุยยาว” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561
:สัมภาษณ์)
“ผู้หญิงสมัยก่อนเวลาอยู่บ้านจะใส่บราเซียเต็มตัว
และสวมชุดครุยท่อน เพราะมีความคล่องตัว ประกอบ
กับการระบายอากาศได้ดี เพราะภูเก็ตอากาศร้อนชื้น”
(สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์)
2. เสื้อเคบายาลินดา เป็นเสื้อที่สตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิยมในช่วง พ.ศ. 2463–2473 โดยนิยมใช้ผ้าป่านหลาก
หลายสีสัน หรือเป็นผ้าลายดอกเพื่อตกแต่งบริเวณสาบ
เสื้อและบริเวณริมสะโพกด้วยลูกไม้ จากแถบยุโรป ไม่มี
กระดุมใช้เครื่องประดับกอสังติด หรือเครื่องประดับชุด
ดอกไม้มงคลและสัตว์มงคล (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช. 2561
: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“การน�ำมาชิ้นหนาหลากหลายสีมาตัดตามรูปทรง
ผู้สวมใส่และน�ำลูกไม้มาประดับบริเวณสาบเสื้อและปก
เสื้อ” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561: สัมภาษณ์)

ภาพที่ 5 รูปแบบเสื้อครุยท่อน (รูปแบบปัจจุบัน)
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

“เสื้ อ เคบายาลิ น ดา เป็ น การเริ่ มต้ น แต่ ง ตั ว ตาม
กระแสแฟชั่นของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า เนื่องจากได้รับ
อิทธิพลจากเมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย ผสานกับราก
เหง้าวัฒนธรรมท้องถิ่น นิยมใช้ผ้ามีสีสันต่างๆ โดยเน้น
สีเรียบ” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์)
3. เสื้อเคบายาบีกู เป็นเสื้อที่สตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิ ย มในช่ ว ง พ.ศ.2473–2483 โดยเป็ น การพั ฒ นา
รูปแบบเสื้อผ้าตามกระแสนิยม เนื่องจากความเจริญ
ทางชาติตะวันตก ส่งผลให้รูปแบบของเสื้อเปลี่ยนแปลง
ไปแต่ยังคงเอกลักษณ์เดิมโดยมีการฉลุลวดลายขนาด
เล็ก บริเวณริมขอบสาบเสื้อด้านหน้า และบริเวณรอบ
สะโพกคล้ายการคัตเวิร์ค (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช. 2561:
สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“เป็ น เสื้ อ อี ก รู ป แบบหนึ่ ง ที่ แ สดงให้ เ ห็ น ความ
ละเอี ย ดอ่ อ นของสตรี ก ลุ ่ ม ชนบาบ๋ า เพราะมี ค วาม
สามารถด้านการเย็บปักถักร้อย โดยเฉพาะเสื้อนิยม
ปั ก เป็ น ลายฉลุ ต ่ า งๆ” (สุ กั ญ ญา พฤฒิ พั น ธ์ . 2561
:สัมภาษณ์)
“เสื้อเคบายาบีกู เป็นแฟชั่นของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า
ระยะที่ 2 โดยมีการพัฒนารูปแบบให้เข้ารูป เพิ่มสีสัน
สดใสแต่ยังคงรักษาลวดลายฉลุบริเวณสาบเสื้อและปก
เสื้อ” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์)

ร่มพยอม 27

ภาพที่ 6 รูปแบบเสื้อเคบายาลินดา
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 7 รูปแบบเสื้อเคบายาบีกู
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

4. เสื้อเคบายาซูแลม เป็นเสื้อที่สตรีกลุ่มชนบาบ๋า
นิยมในช่วง พ.ศ.2483–2500 ลักษณะคล้ายเสื้อเคบา
ยาบีกแู ต่มกี ารความแตกต่างด้านรายละเอียดเป็นการฉลุ
ด้วยสีสด บริเวณด้านหน้าและด้านหลัง โดยเสื้อลักษณะ
นีป้ รากฏอยูใ่ นภูเก็ตถึงประมาณหลังสงครามโลกครัง้ ที่ 2
โดยเสื้อเคบายาบีกูและเสื้อเคบายาซูแลมเป็นเสื้อที่ค่อน
ข้างเน้นทรวดทรงของสตรี และเสื้อด้านในเปลี่ยนจาก
เสื้อซับในเป็นเสื้อคอกระเช้า บริเวณริมติดลูกไม้ขนาด
เล็กเป็นบราเซีย แต่บางคนนิยมสวมเสื้อย่าหยาชนิดผ้า
ป่านบาง ส่งผลให้ดูค่อนข้างเน้นสรีระ โดยปัจจุบันผู้
หญิงมีความกล้าที่จะอวดทรวดทรงมากขึ้น (จรูญรัตน์
ตัณฑวนิช. 2561: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“เสื้ อ เคบายาซู แ ลมเป็ น เสื้ อ ผ้ า ที่ เ น้ น สี สั น สดใส่
สวยงาม เน้นรูปร่างทรวดทรงท�ำจากผ้าป่านเนื้อบาง”
(สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561: สัมภาษณ์)
“รู ป แบบเสื้ อ ผ้ า ป่ า นเนื้ อ บางที่ นิ ย มสวมใส่ ใ น
ปัจจุบัน เพราะสีสันสดใสมีลวดลายมงคลและเหมาะ
กับสภาพอากาศร้อนชื้นของภาคใต้ปัจจุบันเสื้อเคบา
ยาซูแลมมีจ�ำนวนมาก ผู้คนนิยมสวมใส่ สามารถหาซื้อ
ผ้าเป็นชิ้นมาตัดเองหรือรูปแบบส�ำเร็จบริเวณย่านเมือง
เก่าจังหวัดภูเก็ต” (สุภางค์พรรณ ขอศานติวิชัย. 2561:
สัมภาษณ์)

ภาพที่ 8 รูปแบบเสื้อเคบายาซูแลม
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

5.ผ้าปาเต๊ะ เป็นเครื่องแต่งกายส�ำคัญที่สตรีกลุ่ม
ชนบาบ๋ า นิ ย มซื้ อ จากเมื อ งไทรบุ รี ประเทศมาเลเซี ย
เพราะเป็ น ผ้ า ที่ คุ ณ ภาพดี สี สั น สดสวยงามสี ไ ม่ ล อก
สามารถนุ่งได้ทั้ง 2 ด้าน แต่ราคาค่อนข้างสูง มีลักษณะ
พิเศษคือ เนื้อนิ่ม มีกลิ่นหอม ริมขอบผ้าเล็ก ระยะ
เวลาการใช้งานผืนละมากกว่า 50 ปี ปัจจุบันสตรีกลุ่ม
ชนบาบ๋าโบราณมีความนิยมผ้าปาเต๊ะจากเมืองไทรบุรี
ประเทศมาเลเซีย แต่คนรุ่นหลังให้ความส�ำคัญกับราคา
ที่ย่อมเยามากกว่าความคงทน (จรูญรัตน์ ตัณฑวนิช.
2561: สัมภาษณ์) ดังการสัมภาษณ์ต่อไปนี้
“ผ้าปาเต๊ะลาส้อมเป็นผ้าชนิดหนึ่งที่ผลิตในเกาะ
ชวา ประเทศอินโดนีเซีย สามารถนุ่งได้ทั้ง 2 ด้าน นิยม
สีน�้ำตาล สีอิฐเป็นหลัก ลวดลายส่วนใหญ่เป็นลายขวาง
รูปปลา นก ดอกไม้ สัตว์มงคลชนิดต่างๆ เป็นผ้าที่นิยม
ของสตรีกลุ่มชนบาบ๋า” (สุกัญญา พฤฒิพันธ์. 2561:
สัมภาษณ์)
“การนุ่งผ้าปาเต๊ะให้สวยงามและถูกต้อง ต้องมี
ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบของผ้าทั้งบริเวณ
ส่วนท้ายและส่วนพื้น โดยส่วนท้ายของผ้าจะเป็นกรอบ
สีเหลีย่ ม มีลวดลายและสีแตกต่างจากส่วนทีเ่ ป็นพืน้ การ
นุ่งผ้าปาเต๊ะต้องนุ่งให้ส่วนที่เป็นท้ายอยู่บริเวณสะโพก
ด้านซ้ายและเลือกสีผ้าถุงให้เหมาะสม” (สุภางค์พรรณ
ขอศานติวิชัย. 2561: สัมภาษณ์)

28 ร่มพยอม

ภาพที่ 9 รูปแบบผ้าปาเต๊ะ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

ภาพที่ 10 โครงการอบรมการสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผ้าปาเต๊ะ
ที่มา : ยุทธพงษ์ ต้นประดู่ (2561)

จากการศึ ก ษาเอกสารและการสั ม ภาษณ์ ค รู
ภูมิปัญญา พบว่าการเดินทางจากจังหวัดภูเก็ตไปเกาะ
ปีนังสหพันธรัฐมาเลเซีย กลุ่มชนบาบ๋าได้เรียนรู้รูปแบบ
การแต่งกายและวัฒนธรรมด้านอื่นๆ จากชาติตะวัน
ตกซึ่ ง ระยะเวลานั้ น ประเทศอั ง กฤษเข้ า มาปกครอง
สหพันธรัฐมาเลเซีย กลุ่มชนบาบ๋าจึงได้น�ำรูปแบบการ
แต่งกายของอารยะประเทศมาปรับใช้แต่ยังคงรักษา
เอกลักษณ์ด้านการแต่งกายของตนเองเอาไว้ไม่ให้ถูก
วัฒนธรรมจากตะวันตกกลืนไปเสียหมด ทั้งนี้เพื่อแสดง
เอกลักษณ์ความสวยงามด้านเครื่องแต่งกายของกลุ่มชน
บาบ๋า รูปแบบการแต่งกายของสตรีชาวบาบ๋านั้นจึงได้
รับอิทธิพลจากสตรีมาเลเซียประยุกต์กับภูมิปัญญาท้อง
ถิ่นคือ การนุ่งผ้าปาเต๊ะแบบมาเลเซียและการสวมเสื้อ
ที่สามารถถ่ายเทอากาศได้ดี เนื่องจากสภาพภูมิอากาศ
จังหวัดภูเก็ตมีสภาพอากาศแบบร้อนชื้นและมีลักษณะ
คล้ายกับเสื้อของผู้หญิงมาเลเซียที่เป็นเสื้อตัวยาว แขน
ยาว ฉะนั้นการแต่งกายของสตรีชาวบาบ๋าจึงประยุกต์
ให้มีความกลมกลืนกับสภาพด้านสังคม วัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมรอบตัว นิยมใช้วัสดุจากต่างประเทศตาม
ฐานะ เพราะกลุ่มชนบาบ๋าส่วนใหญ่เป็นนักธุรกิจส่งผล
ให้มีฐานะทางสังคมและเศรษฐกิจดี
กระแสโลกาภิวัตน์ส่งผลให้เยาวชนละเลยรากเหง้า
วัฒนธรรมของท้องถิ่นตน โดยเฉพาะด้านการแต่งกาย

ซึ่ ง เป็ น เหตุ ผ ลหนึ่ ง ที่ ก ารสวมใส่ ผ ้ า ปาเต๊ ะ เกิ ด ความ
ซบเซาลงอีกทั้งขั้นตอนการสวมใส่ผ้าปาเต๊ะมีกรรมวิธีที่
ละเอียดประณีตอย่างไรก็ตามแต่ละครอบครัวยังมีผู้ใหญ่ที่
เก็บสะสมผ้าปาเต๊ะไว้เป็นสมบัติเพื่อส่งต่อแก่ลูกหลาน ด้วย
เหตุนี้คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต จึงเป็นผู้น�ำด้านการอนุรักษ์ผ้าปาเต๊ะ เพื่อ
เป็นการอนุรักษ์ศิลปะแห่งผืนผ้าที่มีคุณค่านี้ โดยร่วมกับ
หน่วยงานทั้งภาครัฐบาลและเอกชนได้มีแนวทางในการ
รื้อฟื้นพร้อมทั้งการจัดกิจกรรมดังนี้ 1) การจัดนิทรรศการ
เพื่อการฟื้นฟู 2) การจัดนิทรรศการเพื่อการอนุรักษ์ 3) การ
จัดนิทรรศการเพื่อการสืบทอดอย่างต่อเนื่อง 4) การจัด
นิทรรศการเพื่อส่งเสริมการตลาด
ผลจากการจัดกิจกรรม พบว่า หน่วยงานภาครัฐ ภาค
เอกชนและภาคประชาชน มีแนวคิดร่วมกันโดยให้ความ
ส�ำคัญกับการพัฒนารูปแบบผ้าปาเต๊ะโดยเป็นการพัฒนาบน
พื้นฐานการอนุรักษ์ เหล่านี้สามารถบูรณาการด้านการท่อง
เที่ยวเชิงวัฒนธรรม แต่หน่วยงานดังกล่าวต้องมีการวางแผน
และด�ำเนินการอย่างจริงจัง สามารถสร้างเครือข่ายด้านการ
แต่งกายระหว่างประเทศ ซึ่งเป็นการสร้างสัมพันธภาพเชิง
บวกทั้งภายในภูมิภาคและระหว่างภูมิภาค อีกทั้งด้านการ
ผลิตสินค้าโดยหน่วยงานด้านเศรษฐกิจท้องถิ่นสามารถส่ง
เสริมและสนับสนุนด้านการสร้างเศรษฐกิจระดับจุลภาคซึ่ง
เป็นปัจจัยส�ำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นและส่งผล
ต่อการกระตุ้นเศรษฐกิจระดับมหภาคอย่างยั่งยืน
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ภาพลวงตา
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

คุณคงเคยเห็นภาพตามเฟสมาแล้ว ที่คนสองคนมองดู
แล้วจะเห็นไม่เหมือนกัน เช่นถามว่า ภาพนีห้ มุนไปทางซ้าย
หรือหมุนไปทางขวา หรือคุณเห็นภาพนี้เคลื่อนไหวหรือไม่
คุณเห็นคนในภาพกี่คน แล้วก็จะมีค�ำท�ำนายเล่นๆ ท�ำนอง
ถ้าคุณเห็นภาพหมุนไปทางซ้ายจะแปลว่าอะไร ถ้าเห็นภาพ
หมุนไปทางขวาจะแปลว่าอะไร ถ้าเห็นภาพคนมากกว่า 6
คนแปลว่าอย่างนัน้ อย่างนี้ ซึง่ อาจจะไม่จริงไปตามข้อความ
ที่อ้างเสียทั้งหมด
แบบนี้แหละที่เรียกว่า “ภาพลวงตา”
การท�ำภาพลวงตานั่นท�ำได้ อาจจะใช้สี แสง รูปแบบ
เพื่อสร้างภาพภาพหนึ่งขึ้นมาแล้วสามารถท�ำให้สมองของ
เราเข้าใจผิด ที่เป็นเช่นนี้เพราะเรามองเห็นภาพด้วยตา
ก่อนอื่นประสาทตาจะส่งสัญญาณภาพไปยังเซลล์สมอง
เซลล์ประสาทจะตีความและแปลผลออกมาเป็นความรับรู้
ว่าภาพนั้นๆ คือภาพอะไรกันแน่ ในเมื่อความรับรู้ต่อภาพ
ของเรามันสลับซับซ้อนหลายขัน้ ตอน ดังนัน้ จึงมีหลายภาพ
ทีแ่ ต่ละคนจะเห็นไม่เหมือนกัน เพราะการตีความของสมอง
ของแต่ละคนจะถูกลวงโดยสี แสง และรูปแบบการเรียงตัว
ของภาพนั้นๆ นั่นเอง
สมองของเรามีความสามารถในการกลั่นกรองข้อมูล
ที่ไม่ส�ำคัญทิ้งไป สมองใหญ่ส่วนที่ควบคุมการมองเห็น จะ
รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับสี การเคลื่อนไหว แล้วร้อยเรียง
ข้อมูล กลั่นกรองอีกชั้น เพื่อประมวลผลออกมาท�ำให้เรา
รับรู้ ระบบการท�ำงานของสมองในการรับรู้ภาพเป็นระบบ
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนามาอย่างสูง แต่วา่ การท�ำงานของมันไม่ได้
สมบูรณ์อย่างแท้จริง หากเต็มไปด้วยอคติ มีการตีความเข้า
ข้างตัวเอง จึงท�ำให้เกิดภาพลวงตาที่ไม่มีอยู่จริงในโลกแห่ง
ความเป็นจริงขึ้นมา

ภาพลวงตาบางภาพเอาไว้ทดสอบสภาพของจิตใจของผูค้ น
และผู้ป่วยโรคทางจิต
ภาพแรกๆ ที่เเผยแพร่กันเป็นภาพลวงตาปรากฏต่อ
สาธารณชน และเข้าใจว่าทุกคนก็เคยเห็นมาแล้ว ได้แก่
ภาพเส้นแนวตั้งตัดกับแนวนอน แล้วให้ทายว่าเส้นไหนยาว
กว่ากัน หรือภาพหญิงสาวกับหญิงชราอันลือลั่นที่ปรากฏ
มาตั้งแต่ปี 1915

รูป 1 ภาพลวงตาสมัยแรกเริ่ม
ค�ำถามคือเส้นแนวตั้งกับเส้นแนวนอน เส้นไหนยาวกว่ากัน
ที่แท้ ทั้งสองเส้นยาวเท่ากัน
แต่สายตาจะหลอกเราว่าเส้นแนวตั้งยาวกว่าแนวนอน

ความเป็นมา
เมื่อสมัยเกือบ 100 ปีก่อนนักจิตวิทยาพบว่า สายตา
ของเราเองสามารถหลอกตัวเราเองได้ นั่นย่อมขึ้นอยู่กับ
พื้นฐานของจิตใจ และประสบการณ์ที่ผ่านมาของเจ้าตัว
จนกระทั่งมีทฤษฎีมากมายทางจิตวิทยาที่ใช้รูปหยดสี และ
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวี

รูป 2 คุณเห็นรูปนี้เป็นหญิงสาวหรือหญิงชรา
นี่คือภาพลวงตารุ่นแรกๆ เช่นกัน
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ภาพลวงตาสมัยใหม่
บทความนี้ไม่ใช่บทความทางจิตวิทยา แต่ต้องการน�ำ
เสนอภาพลวงตาเพื่อเตือนกันว่า ภาพที่เราเห็นอาจจะเป็น
ภาพที่ไม่จริงตามนั้นเสมอไป หลายคนมองก็จะเห็นต่างกัน
โดยเฉพาะในยามอินเทอร์เน็ตเฟื่องฟูเช่นนี้ อย่าได้เชื่อสิ่งที่
ตัวเองเห็นง่ายๆ
ลองพิจารณาตัวอย่างของภาพลวงตาสมัยใหม่ ข้าง
ใต้นี้ดู
1. ภาพสาวน้อยก�ำลังหมุนตัว
เข้าใจว่า ทุกคนน่าจะเคยเห็นทางอินเทอร์เน็ตมาแล้ว
ภาพนี้โนบุยากิ คายาฮารา ได้ท�ำขึ้นตั้งแต่ปี 2003 แล้วก็มี
คนรีบสรุปว่า น่าเป็นการทดสอบสมองของคุณ
เขาอ้างว่า หากคุณเห็นว่าสาวน้อยก�ำลังหมุนตามเข็ม
นาฬิกา แสดงว่าคุณเป็นพวกใช้สมองด้านขวา
แต่ถ้าคุณมองเห็นว่าภาพหมุนทวนเข็มนาฬิกา แสดง
รูป 3 ภาพสาวน้อยเริงระบ�ำนี้ปรากฏในอินเทอร์เน็ต
ว่าคุณเป็นพวกที่ใช้สมองด้านซ้าย
เข้าใจว่าทุกคนคงเคยเห็นมาแล้ว
แต่นี่คือความเข้าใจผิด เพราะไม่จริงตามที่ผู้คนว่า
กันเอาเอง เนื่องจากคนท�ำภาพไม่ใช่นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญ
ทางด้านประสาทวิทยาแต่อย่างใด
เนื่องจากภาพนี้เป็นภาพโดดๆ ไม่มีความลึกหรือมี
แบคกราวด์เปรียบเทียบ สมองของเราก็เลยเกิดอาการ
“มั่ว” ตีความเอาเอง และก็แล้วแต่ว่าสมองของแต่ละคน
จะบอกคุณว่ากระไร ท�ำให้คนแต่ละคนมองภาพเดียวกัน
ไม่เหมือนกัน
นักวิทยาศาสตร์ท้าทายว่า ลองจ้องสาวน้อยคนนี้
นานๆ ซิ คุณจะเห็นว่าเธอเปลี่ยนทิศทางในการหมุนตัวได้
เพราะที่แท้ เธอหมุนได้ทั้งสองทางนั่นแหละ แล้วแต่ว่า
สมองของคุณจะแปลผลออกมาอย่างไรต่างหาก แถมสมอง
อาจจะตีความได้กลับกันกับตอนแรกเสียด้วย
ถ้าเป็นในอินเทอร์เน็ต สาวน้อยจะหมุนตัว ส่วนจะ
หมุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกานัน่ แล้วแต่คนมอง
แต่จะเห็นเช่นไร นักจิตวิทยากล่าวว่า ไม่สามารถบอกได้ว่า
คุณเป็นคนอย่างไร
รูป 4 ภาพลวงตานี้เป็นภาพถ่าย
2. ภาพไอน์สไตน์หรือมาริลีน
ใช้เทคนิคในการซ้อนภาพ ท�ำให้ แล้วแต่คนมองว่าจะเห็นเป็นรูปใคร
ลองดูภาพนี้คุณจะเห็นในทันทีว่าเป็นรูปไอน์สไตน์ แต่
ถ้ามองห่างออกไป หรือหากคุณมีสายตาไม่ดี คุณก็จะเห็น
เหตุผลก็คือ ภาพนี้เป็นภาพถ่ายของมารีลีนที่ไม่มีราย
เป็นภาพมารีลีน มอนโร หรือถ้าคุณมีสายตายาวแล้วมอง ละเอียดซ้อนอยู่กับริ้วรอยและหนวดเคราบนใบหน้าของ
ลอดแว่นดูก็จะเห็นเป็นภาพหญิงสาวเช่นเดียวกัน
ไอน์สไตน์ สมองของเราจึงถูกลวงด้วยภาพได้
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3. ภาพจุดเคลื่อนไหว
นี่ เ ป็ น ภาพลวงตาอี ก แบบหนึ่ ง ท� ำ ให้ เราเห็ น ว่ า
จุดเหล่านี้ก�ำลังเคลื่อนไหว แต่ที่แท้มันอยู่นิ่งๆ แต่นี่
คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่า “ภาพตกค้าง” คือในเซลล์
ประสาทตาเรตินาของเรายังคงมีภาพนี้ตกค้างอยู่ หลัง
จากที่เรามองผ่านไปแล้ว เลยท�ำให้เราเห็นภาพจุดกับ
พื้นที่มีสีตัดกันอย่างเด็ดขาดก�ำลังเคลื่อนไหว

รูป6ภาพลวงตานี้ สามารถสะกดคนในถนนให้ระมัดระวังตัวมากขึ้น

รูป 5 ภาพลวงตาที่เคลื่อนไหวได้

ภาพลวงตาที่เป็นงานศิลปะ
คงเคยเห็นสตรีทอาร์ต ที่มีศิลปินวาดภาพกับพื้น รูป 7 ภาพลวงตาบางรูปก็เอาไว้เพื่อความสนุก ใช้เซลฟี่ตามสมัยนิยม
ถนนเป็นสามมิติ คนทั่วไปมองเห็นเป็นหุบเหว เป็นหลุม
คนธรรมดาอย่างพวกเราก็อาจจะมองภาพลวงตา
ลึก ถึงถ่ายรูปออกมาก็เหมือนคุณก�ำลังยืนอยู่ปากหลุม
เหล่านี้ให้สนุก หรือดูกันเล่นๆ ได้
เป็นความสามารถของศิลปินโดยแท้
แต่ไม่ควรแปลผลเป็นโรคหรือความผิดปกติใดๆ
นั่นคืองานศิลปะที่สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้
เช่น เอาไว้ห้ามคนไม่ให้ขับรถเร็ว เพราะภาพลวงตา เนื่องจากเราเองไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ
จะท�ำให้คนขับรถมองเห็นหลุมอยู่ข้างหน้าบนพื้นถนน
ภาพลวงตามีมากมาย
เป็นต้น
ภาพลวงตาที่เราคุ้นชินที่สุดในทุกวันนี้ โดยเฉพาะ
ภาพลวงตาใช้วินิจฉัยโรคได้
ในอินเทอร์เน็ต เห็นจะเป็นภาพการแต่งหน้า จากคนขี้
การมองภาพลวงตาของคนเราโดยปกติ จ ะเห็ น เหร่สุดๆ ใช้เส้นแรเงา ใช้การระบายสีเข้าช่วย ท�ำให้เธอ
เหมือนๆ กัน การมองภาพไม่ออก หรือผิดเพี้ยนไป กลายเป็นสาวน้อยแสนสวยไปได้ ซึ่งเข้าใจว่าทุกคนคง
อาจจะใช้เป็นวิธีวินิจฉัยโรคทางสมองบางอย่างได้ เช่น เคยเห็นมาแล้วโดยไม่จ�ำเป็นจะต้องยกตัวอย่างมาแสดง
แต่อยากยกตัวอย่างภาพลวงตาหลากหลายมาให้ดู
โรคจิตเภท รวมทั้งใช้ประเมินการรักษาว่าดีขึ้นหรือไม่
ใช้ในโรคพาร์กินสัน หรือในคนที่แก่มากๆ ก็อาจจะเห็น เพื่อจะได้ย�้ำเตือนตัวเองว่า อย่าได้เชื่อในสิ่งที่ตนเห็นง่าย
เกินไป เพราะสมองของเรา ความรับรู้ของเรา บางครั้งก็
ภาพลวงตาที่ผิดไปจากคนกลุ่มใหญ่
เนื่ อ งจากการเห็ น ภาพลวงตาเป็ น การท� ำ งาน โกหกเราได้เสียสนิท
ประสานกันระหว่างเซลล์ประสาทตากับเซลล์สมอง ดัง
นั้นในผู้ป่วยรายที่มีการท�ำงานของสมองผิดปกติ เช่น โดยสรุป
ภาพที่เสนอมาทั้งหมดนี้ล้วนเป็นภาพลวงตา ดังนั้น
ในโรคจิตเภท หรือคนที่แก่มากๆ การท�ำงานของเซลล์
สมองจะแปลผลผิดเพื้ยนไป นักจิตวิทยาจึงสามารถใช้ ที่กล่าวว่า “อย่าเชื่ออะไรง่ายๆ” นั้นถูกต้องแล้ว
ภาพลวงตาวินิจฉัยโรคดังกล่าวได้
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ให้นึกเสมอว่า ภาพลวงตาก็คือ ความไม่ลงรอยกัน
ของความเป็นจริงทางกายภาพ และความรับรู้ของคุณเอง
ต่อไปเทคโนโลยีที่พัฒนาก้าวหน้าไปอาจจะหลอกเรา
ได้มากกว่านี้
ดังนั้นเห็นอะไร มองอะไร ควรนึกถึงอีกด้านไว้เสมอ
ว่า “นี่มันจริง หรือหลอก” กันแน่

รูป 11 เส้นตัดกันไปมา จุดสว่าง กับจุดด�ำ เมื่อน�ำมาเรียงกัน
ตามแบบ สามารถลวงตาให้เราเห็นว่าตรงกลางภาพนั้นนูนขึ้นมาได้

รูป 8 คุณเห็นว่าช้างมีกี่ขากันแน่
จะเห็นว่าการแรเงา หรือการใช้เส้นสายสามารถหลอกตาของคุณให้
เห็นผิดเพี้ยนไปได้

รูป 12 คุณเห็นจุดด�ำๆ กี่จุด
ค�ำตอบคือไม่มีสักจุด นี่ก็เป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่สมองหลอกเราได้
ดังนั้นอย่าได้เชื่ออะไรที่มองเห็นง่าย ๆ

รูป 9 เส้นขวางที่คุณเห็นเฉียงเอียงใช่หรือไม่
ที่แท้ทุกเส้นขนานกันหมด

รูป 10 ตารางสามารถสร้างเป็นภาพลวงตาขึ้นมาได้
เส้นแนวนอนตัดกับเส้นแนวตั้ง แนวเฉียง สามารถท�ำให้เราเห็นภาพ
นูนข้นมาเป็นสามมิติ

รูป 13 ลองจ้องเส้นสายเหล่านี้สักครู่ จะเห็นว่าเส้นที่ซ้อนขนาน
กันอยู่นั้นขยับได้ ดังนั้นจะเอาแน่อะไรกับภาพที่คุณเห็น ภาพนิ่งยัง
เคลื่อนไหวได้เลย
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แกงยอดมันแก๋ว
เรื่อง: สุนทร บุญมี

แกงยอดมั น แก๋ ว หรื อ ยอดมั น เทศเป็ น
แกงส้มชนิดหนึ่งของอาหารล้านนาที่นิยมเอามาแกง
ใส่ปลาชนิดต่างๆ หรือใช้ลวกจิ้มน�้ำพริก ซึ่งยอดมัน
แก๋วมีคุณค่าทางโภชนาการและวิ ต ามิ น หลายชนิ ด มี
สรรพคุณทางยาหลายอย่างเช่น ช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกัน
ช่วยลดน�้ำตาลในเลือด บ�ำรุงสายตา ช่วยระบายท้อง
ชะลอความแก่และช่วยสตรีหลังคลอดบุตรให้มีน�้ำนม
สูตรแกงยอดมันแก๋วมีดังนี้
เครื่องปรุง
พริกหนุ่ม  
3   เม็ด
กระเทียม  
6   กลีบ
หอมแดง
3   หัว
ตะไคร้ซอย   1   ช้อนโต๊ะ
ขมิ้นซอย
1   ช้อนชา
กะปิ
1/2 ช้อนชา
เกลือ
1/2 ช้อนชา
1 อาจารย์สุนทร บุญมี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

1

ส่วนผสม
ยอดมันแก๋ว
150
ปลาเนื้ออ่อน
250
มะเขือเทศ
2-3
น�้ำมะนาว
1
ผักชีและต้นหอมตามใจชอบ

กรัม
กรัม
ลูก
ช้อนโต๊ะ

วิธีทํา
1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
2. ตั้ ง น�้ ำ พอเดื อ ดละลายเครื่ อ งแกงลงไปจนเดื อ ดใส่ ย อด
มันแกวและมะเขือเทศคนให้ทั่ว พอน�้ำเดือดอีกครั้งหนึ่ง
ใส่ เนื้ อ ปลาแล้ ว คนเบาๆ พอปลาสุ ก ปรุ ง รสด้ ว ยน�้ ำ
มะนาวแล้วยกลง อาจโรยต้นหอมผักชีซอยได้ตามใจ
ชอบ
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลักษณะหมู่บ้านของชาวล้านนา

พื้นที่การตั้งหมู่บ้านและที่นาของชาวล้านนา (พื้นที่ลุ่มน�้ำวัง เขตอ�ำเภอแจ้ห่ม จังหวัดล�ำปาง)

ค�ำว่า บ้านและเรือน ในความหมายของชาวล้านนา
ในอดีตมีความหมายที่แตกต่างกันอย่างชัดเจน เพราะ
“บ้าน” จะหมายถึง “หมูบ่ า้ น” ทีม่ กี ารก�ำหนดอาณาเขต
ท�ำเลที่ตั้งของเรือนที่ตั้งอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ส่วนค�ำว่า
“เรือน” คือ “อาคารที่อยู่อาศัย” ของมนุษย์ ในแต่ละ
หมู ่ บ ้ า นต่ า งก็ มี ชื่ อ เรี ย กแตกต่ า งกั น ไปตามลั ก ษณะ
ภู มิ ป ระเทศและสิ่ ง แวดล้อม เช่น การตั้งชื่อหมู่บ ้าน
ตามแหล่งน�้ำที่มี ห้วย หนอง ท่า สบ การตั้งชื่อหมู่บ้าน
บริเวณ โคก สัน ดอย หลิ่ง การตั้งชื่อตามพันธุ์ไม้ท้อง
ถิ่นที่มีในแถบนั้น เช่น บ้านขี้เหล็ก บ้านสันคะยอม บ้าน
สันผักหวาน ท่าส้มป่อย หรือบางครั้งอาจตั้งชื่อหมู่บ้าน
ตามประวัติศาสตร์ เรื่องเล่าและต�ำนาน เช่น บ้านนาง
เหลียว ตั้งชื่อตามเหตุการณ์ที่นางจามเทวีเหลียวหลัง
กลับไป เป็นต้น
เนื่ อ งจากสภาพภู มิ ศ าสตร์ ข องล้ า นนาตั้ ง อยู ่ ท าง
ตอนปลายของแนวเทือกเขาที่ทอดลงมาจากประเทศ
จีน ท�ำให้มีพื้นที่ราบสลับกับเทือกเขาสูง ดังนั้นการตั้ง

ถิ่นฐานของชาวล้านนาจึงขึ้นอยู่กับบริเวณที่มีดินและน�้ำ
อุดมสมบูรณ์ ซึ่งมักสร้างเมืองตาม “แอ่ง” ใหญ่ๆ เช่น
แอ่งเชียงใหม่-ล�ำพูน แอ่งล�ำปาง เป็นต้น แอ่งเหล่านี้ตั้ง
อยู่ระหว่างเทือกเขา มีลักษณะเป็นพื้นที่ราบกว้างใหญ่
และมีแม่น�้ำไหลผ่าน ซึ่งการเกิดขึ้นของเมืองก็จะกระจุก
ตัวอยู่ตามเส้นทางแม่น�้ำสายหลัก และแม่น�้ำสาขา เพื่อ
ใช้น�้ำในการอุปโภคบริโภคตลอดจนใช้ในการเพาะปลูก
หมู่บ้านของชาวล้านนามีรูปแบบอยู่ 2 ลักษณะคือ
หมู่บ้านที่ตั้งอยู่ขนานกับเส้นทางสัญจร และหมู่บ้านที่
กระจุกตัวเป็นกลุ่ม ซึ่งในลักษณะแรกมักเป็นหมู่บ้านที่
ติดกับเส้นทางการค้า รองรับการค้าขาย ส่วนหมู่บ้าน
ที่มีลักษณะเป็นกลุ่ม ตั้งอยู่ค่อนข้างไกลจากเส้นทาง
สัญจรหลัก เกิดจากการสร้างบ้านเรือนกระจายออกจาก
จุดศูนย์กลางของตัวหมูบ่ า้ นออกไปเรือ่ ยๆ ตามการขยาย
ตัวของคนในชุมชน ปัจจุบันเราไม่สามารถเห็นขอบเขต
ของหมู ่ บ ้ า นแต่ ล ะกลุ ่ ม ในเมื อ งใหญ่ ไ ด้ อ ย่ า งชั ด เจน
เพราะการขยายตัวขึ้นอย่างรวดเร็วของสังคม หมู่บ้าน
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ถนนภายในหมู่บ้าน (บ้านต้นแหน อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)

ต่างๆ อยู่ติดๆ กันเป็นผืนใหญ่ แต่ในชนบทบางแห่งยัง
คงพบว่าหมู่บ้านแต่ละที่มีระยะห่างไกลกันพอสมควร
จึงเห็นเขตของหมู่บ้านอย่างชัดเจน โดยมีที่นาหรือป่า
ชุมชนตั้งอยู่ระหว่างแต่ละหมู่บ้าน
ผังหมู่บ้านของชาวล้านนาในอดีต ค่อนข้างที่จะมี
แบบแผนชัดเจน โดยท�ำเลที่เหมาะสมกับการตั้งหมู่บ้าน
ทีด่ ที สี่ ดุ คือต้องมีแหล่งน�ำ้ หากบริเวณนัน้ มีพนื้ ทีด่ อนและ
ที่ราบแม่น�้ำไหลผ่าน ก็จะตั้งบ้านเรือนอยู่บนที่สันดอน
ส่วนที่ราบนั้นจะจ�ำกัดไว้ส�ำหรับการเพาะปลูก เพราะ
เป็นบริเวณที่น�้ำชุ่มตลอดทั้งปี เหมาะแก่การปลูกข้าว
เป็นอย่างยิ่ง
ใจบ้าน เป็นส่วนที่ส�ำคัญที่สุดของหมู่บ้านชาวล้าน
นาคือ ใจบ้านเปรียบได้กับขวัญของหมู่บ้าน ที่มีเทวา
อารักษ์หรือเสื้อบ้านสถิตอยู่เพื่อคอยดูแลป้องกันสิ่งชั่ว
ร้ายไม่ให้เข้ามาในหมูบ่ า้ นได้ นิยมก�ำหนดให้อยูใ่ นบริเวณ
ต้นไม้ใหญ่ หรือสร้างหอเสื้อบ้านขึ้นมา หรือปักเสาหลัก
เป็นเสื้อบ้านก็ได้ ซึ่งใจบ้านส่วนใหญ่จะอยู่กลางหมู่บ้าน

บริเวณเดียวกับข่วงบ้าน เป็นพื้นที่สาธารณะส�ำหรับท�ำ
กิจกรรมต่างๆ ของคนในหมู่บ้านร่วมกัน
หอผีเสื้อบ้านหรือหอเจ้าบ้าน มักอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่
หรื อ พื้ น ที่ พิ เ ศษแตกต่ า งไปจากพื้ น ที่ โ ดยทั่ ว ไป เช่ น
บริเวณจอมปลวก บริเวณที่ดอน เป็นต้น มีลักษณะเป็น
เรือนจ�ำลองขนาดเล็ก ในอดีตสร้างด้วยไม้ ตัวหอยกพื้น
ขึ้นสูงเล็กน้อย แต่ในปัจจุบันหมู่บ้านบางแห่งหอผีเสื้อ
บ้านช�ำรุด จึงสร้างใหม่เป็นอาคารก่อปูนชั้นเดียวขนาด
ใหญ่กว่าแบบเดิม ภายในหอผีมีชั้นส�ำหรับวางเครื่องสัก
การะและของใช้ของผี คือ ขันหมาก น�้ำต้น ดาบ รูปปั้น
ม้าหรือช้าง ฯลฯ ทุกปีกจ็ ะมีพธิ เี ซ่นไหว้ถวายเครือ่ งสังเวย
ให้ผีเสื้อบ้าน เพื่อเป็นการแสดงความเคารพและร้องขอ
ให้ช่วยดูแลรักษาหมู่บ้านให้ปลอดภัย
ข่วงบ้าน เป็นลานโล่งกว้าง ไม่มีสิ่งก่อสร้างหรือ
ต้นไม้ขึ้นมากีดขวาง มักอยู่บริเวณหน้าหอผีเสื้อบ้าน
หรือใจบ้าน เป็นพื้นที่สาธารณะของคนในหมู่บ้านได้
ใช้ประโยชน์ร่วมกัน เดิมทีใช้เป็นที่ส�ำหรับจัดพิธีกรรม

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัมนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ในการเลี้ยงผีบ้าน ภายหลังรูปแบบของหมู่บ้านมีการ
เปลี่ยนแปลง จากการขยายตัวของชุมชน ท�ำให้บาง
หมู่บ้านแทบไม่เหลือพื้นที่น้ีไว้
กลุ่มเรือน ลักษณะของหมู่บ้านชาวล้านนาในอดีต
หรือชนบท จะกระจุกตัวรวมกันอย่างหนาแน่นบริเวณ
กลางหมู่บ้านแล้วก็เบาบางลงบริเวณท้ายบ้าน จากนั้นก็
จะเป็นที่นาคั่นระหว่างหมู่บ้าน ถนนที่ใช้ในหมู่บ้านก็จะ
มีขนาดเล็กแคบและคดเคี้ยว ทางเข้าบ้านมีการแบ่งซอย
ย่อยออกไป แต่หมู่บ้านในเมืองที่มีกลุ่มเรือนกระจายตัว
ทัว่ ไปในบริเวณหมูบ่ า้ นจนไม่มพี นื้ ทีว่ า่ ง มักมีการก�ำหนด
เขตโดยใช้ถนนหรือแม่น�้ำแบ่งเขตหมู่บ้านแทน
วั ด ในแต่ ล ะหมู ่ บ ้ า นต้ อ งมี วั ด ประจ� ำ ของตั ว เอง
เพื่อให้คนในชุมชนได้มีพื้นที่ส�ำหรับการท�ำบุญและฟัง
เทศน์ธรรม อีกทั้งยังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมร่วมกันของ
ชุมชนในพิธีกรรมประเพณีต่างๆ ส่วนใหญ่หมู่บ้านแต่ละ
แห่งจะมีเพียงหนึ่งวัด แต่หากเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่
หรือเป็นหมู่บ้านที่แยกออกมาจากหมู่บ้านเดิม จะสร้าง

วัดพุทธเอ้น อ�ำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่

ใจบ้านและหอเสื้อบ้าน (อ�ำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่)
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วัดใหม่เพิ่มขึ้น เพื่อให้คนในชุมชนได้
ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาได้อย่าง
ทั่วถึง ในอดีตวัดประจ�ำหมู่บ้านจะตั้ง
ชื่อเหมือนกับหมู่บ้านนั้นๆ แต่ปัจจุบัน
บางแห่งอาจมีการตั้งชื่อใหม่อีกชื่อเพื่อ
ความสวยงามทางภาษาอย่างไรก็ตาม
คนในหมู่บ้านก็ยังคงมีบทบาทในการ
ท�ำนุบ�ำรุงวัด และพระสงฆ์ในหมู่บ้าน
ของตนเอง ซึ่งผู้ที่ท�ำบุญและเข้าร่วม
พิธีสงฆ์ในวัดใดวัดหนึ่งตลอดเวลา จะ
เรียกตนเองว่าเป็น “ศรัทธาวัด” ของ
วัดนั้นๆ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นศรัทธาวัด
ในหมู่บ้านนั้นเอง

คนในชุมชนบ้านไหล่หินหลวง อ�ำเภอเกาะคา จังหวัดล�ำปาง
ร่วมงานประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประจ�ำทุกปี

ที่นา เป็นพื้นที่ส�ำหรับปลูกข้าวหรือพืชอื่นๆ มักอยู่บริเวณพื้นที่ลุ่มหรือใกล้กับแหล่งน�้ำในแต่ละหมู่บ้านจะมี
อาณาเขตที่นาอยู่รอบๆ ใจกลางของหมู่บ้าน ซึ่งหมู่บ้านก็จะมีเรือนหลายๆ หลังอยู่กระจุกรวมกันเป็นกลุ่ม ถัดออก
ไปก็จะเป็นที่นาผืนใหญ่ ซึ่งเจ้าของที่นาแต่ละคนจะจ�ำที่ของตนเองได้ โดยแบ่งที่นาแต่ละที่ออกจากกันด้วยคันนา

ที่นา มีน�้ำเหมืองไหลผ่าน
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เยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับคณะครู
จากโรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย ที่เข้าศึกษาและเยี่ยมชม
และศึกษาสถาปัตยกรรมล้านนาและวิธีการสร้างเรือน
ล้านนาในอดีต ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ในวันที่
2 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

คุ ณ สิ ริ กิ ติ ย า เจนเซน และคณะ เข้ า เยี่ ย มชม
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห าร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้การต้อนรับพร้อมด้วย
กรรมการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นคณะกรรมการอ� ำ นวยการ
ส�ำนักฯ อ.ดร.วิถี พานิชพันธ์ (ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์)
เป็นผู้บรรยายและน�ำชมเรือนในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา ด้านประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมล้านนา
ในวันที่ 13 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
Associate Professor Huang Jing พระอาจารย์
ผู ้ ถ วายการสอนภาษาจี น แด่ ส มเด็ จ พระเทพรั ต นราช
สุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และด�ำรงต�ำแหน่ง Second
Secretary of Chinese Embassy ได้ให้เกียรติเข้าเยี่ยม
ชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา โดยมีเลขานุการ
ส�ำนักฯ (ปัทมา จักษุรัตน์) และหัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม (ฐาปนีย์ เครือระยา) ร่วมให้การต้อนรับ ในวัน
ที่ 2 ตุลาคม 2561 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ค ณ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
หลั ก สู ต รสถาปั ต ยกรรมภายใน
สาขาสถาปัตยกรรม คณะศิลปกรรม
และสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา เข้าเยี่ยมชมและวาดภาพ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
25 กันยายน 2561 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช.
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ภาควิ ช าชาติ พั น ธ์ุ วิ ท ยา มหาวิ ท ยาลั ย แห่ ง ชาติ
เจิ้งจื้อ ณ กรุงไทเป เข้าศึกษาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณและโครงสร้างรูปแบบภายในอาคาร ในวันที่ 14
กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

นักศึกษาสาขาทัศนศิลป์ ปี1 มทร.ล้านนา วิชา
Tradition Thai Art (ศิลปะประจ�ำชาติ) หน่วยการเรียน
รู้ที่ 4 สถาปัตยกรรมไทย เข้าศึกษาเรียนรู้เรือนโบราณ
ล้านนา วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.คณาจารย์และนักศึกษาหลักสูตร
สถาปั ต ยกรรมภายใน สาขาสถาปั ต ยกรรม คณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เข้า
เยี่ยมชมและวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
25 กันยายน 2018 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพการศึ ก ษา
ภายในส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางเกณฑ์
คุณภาพการศึกษาเพื่อการด�ำเนินการที่เป็นเลิศ (CMUEdPEx) ได้เข้าตรวจและเยี่ยมชมการบริหารงานของ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับ ใน
วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 1
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

สมาคมพยาบาลศิริราช ศิริราชรุ่น 9 เดินทางเข้า
มาเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ
ล้านนา และศึกษาประวัติของเรือนโบราณล้านนา ใน
วันพุธที่ 16 มกราคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา

นักศึกษาวิชาการจัดการครอบครัวและที่อยู่อาศัย
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เข้ า ศึ ก ษาเยี่ ย มชม
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณ พร้อมทั้งศึกษาประวัติการ
ก่ อ สร้ า งเรื อ นโบราณล้ า นนา เพื่ อ น� ำ ความรู ้ ที่ ไ ด้ ไ ป
ประยุกต์ใช้ในรายวิชาทีศ่ กึ ษา ในวันที่ 29 มกราคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทำ�นุบำ�รุงศาสนา และบริการวิชาการของสำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการอบรม
หลักสูตรระยะสั้น ผู้ประกอบพิธีทางพุทธศาสนาแบบ
ล้านนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสนพิธีแบบล้านนา
และแนวทางปฏิบัติเดียวกันได้อย่างถูกต้อง โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น ผู ้ แ ทนรองอธิ ก ารบดี
ฝ่ า ยพั ฒ นาคุ ณ ภาพนั ก ศึ ก ษา กิ จ การนั ก ศึ ก ษา และ
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าวต้อนรับในพิธีเปิด
โครงการดังกล่าว โดยมีผใู้ ห้ความสนใจจากเครือข่ายของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และชุมชนต่างๆ เข้าร่วมโครงการ
จ�ำนวนทั้งสิ้น 54 คน ในวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง
ประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานในพิธีเปิด
งานเสวนาวิชาการ “เจ้าแผ่นดินนอนแร: งานศพเจ้าไท เจ้าแผ่นดินองค์สุดท้ายของสิบสองปันนา” ที่จัดขึ้นโดยภาค
วิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่อเผยแพร่แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และภูมิปัญญาเกี่ยวกับจารีต ประเพณีงานศพเจ้าแผ่นดินของชาวลื้อและชาว
ล้านนา และส่งเสริมความเข้าใจในเรื่องศิลปวัฒนธรรมของล้านนาและสิบสองปันนา โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. กล่าวรายงาน พร้อม
ด้วยผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังเสวนาฯ ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 19 ตุลาคม 2561
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ผู้บริหารส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย
บุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ
เนือ่ งในวันออกพรรษา ประจ�ำปี 2561 ทีจ่ ดั ขึน้ โดยคณะ
กรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วย นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัด
เชียงใหม่ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคคลากร นักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชนร่วมพิธี ใน
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะผู้บริหารและบุคลากรของส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจ�ำ ปี 2561 ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีนางวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการ
ส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร นักศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 27 ตุลาคม
2561 ณ วัดฝายหิน

รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อ�ำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานพิธีเปิดโครงการ
พัฒนาคุณธรรมและจริยธรรม : การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 24 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงาน
ด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยจัดขึ้นระหว่างวันอาทิตย์ที่ 28 ตุลาคม – วันอาทิตย์ที่ 4 พฤศจิกายน
2561 ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ และเพื่อ
ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้พัฒนา สติ เชาวน์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์ และสามารถน�ำมาประยุกต์
ใช้ในชีวิต ประจ�ำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2561
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ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับผูเ้ ข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัวหนังสือทีอ่ าจารย์วถิ ี พานิชพันธ์
เป็นผู้เขียน เรื่องเครื่องเขินในวัฒนธรรมล้านนา พร้อมทั้งจัดการบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจากอาจารย์วิถี
พานิชพันธ์ ในวันที่ 18 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธีท�ำบุญ
วันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2562 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานกล่าว
เปิ ด โครงการอบรมความรู ้ ส ถาปั ต ยกรรมเรื อ นพื้ น
ถิ่ น ล้ า นนา เพื่ อ ให้ ค วามรู ้ ด ้ า นสถาปั ต ยกรรมเรื อ น
พื้นถิ่นล้านนาแก่ ครู อาจารย์ นักวิชาการนักเรียน/
นักศึกษา ผู้น�ำชุมชน มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และตัวแทน
จากหน่วยงาน/องค์กรต่างๆ ทั้งในภาครัฐและเอกชน
โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้น
ถิ่นล้านนา ได้แก่ รศ.ดร.ระวิวรรณ โอฬารรัตนมณี
อาจารย์ประจ�ำคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมพื้นถิ่นใน
กลุ่มชาติพันธุ์ไท” ผศ.ดร.เชาวลิต สัยเจริญ หัวหน้า
ส�ำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
บรรยายหัวข้อ “สถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่นล้านนา”
และอาจารย์ ส นั่ น ธรรมธิ จากส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม บรรยายหัวข้อ “เชือ่ อย่างไร ในเรือนล้านนา”
โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมอบรมเป็นจ�ำนวนมาก เมื่อวันที่
18 มกราคม 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.

ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตร
เนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี 2562 ที่จักขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน พร้อมด้วย
คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาและพุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชาและการอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมอันดีงาม ตลอดจนการจรรโลงพระพุทธศาสนา ณ บริเวณถนนสายวัฒนธรรม (ถนนขึ้นสู่วัดฝ่ายหิน)
วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562
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มช. เตรียมจัดงาน “แอ่วเฮือนเยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจำ�ปี 2561 เพื่อ
ถ่ายทอดภูมิปัญญาล้านนาแก่เยาวชนและผู้สนใจ หวังเชื่อมโยงและเชิญชวนนักท่องเที่ยวเดินทาง
สู่ชุมชนและกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เวลา 14.00 น.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชน
เกี่ยวกับการจัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์
มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์เชิญ
ชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าวที่จะจัดขึ้นระหว่าง
วันที่ 14-16 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-17.00 น.
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีพิธีเปิดงาน แอ่วเฮือนเยือนผญา พิพิธภัณฑ์ มีชีวิต วิถีชีวิตล้าน
นามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
(ททท.) จัดงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา” พิพิธภัณฑ์มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ประจ�ำปี 2561 โดยมี นายมนัส
ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กงสุลกิตติมศักดิ์ กงสุลใหญ่ หัวหน้าส่วนราชการ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว โดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวว่า มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้สร้างความร่วมมือกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดงาน แอ่วเฮือน เยือนผญา พิพิธภัณฑ์

ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

45

มีชีวิต วิถีชีวิตล้านนา ขึ้น ระหว่างวันพุธที่ 14 - วันศุกร์ที่ 16 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น.
รวมทั้งสิ้นจ�ำนวน 3 วัน โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการด้านวิถีชีวิตความเป็นอยู่ ศิลป
วัฒนธรรม และภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ ของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นล้านนา ไทลือ้ ไทยวน ไทเขิน ไทใหญ่ กลุม่ เครือข่ายศิลป
วัฒนธรรม 3 มหาวิทยาลัยได้แก่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และเครือข่ายชุมชนจากทั้งจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดล�ำพูน และศูนย์ศิลปาชีพบางไทร
พระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้สนใจทั่วไป ได้เข้าชม และได้รับความรู้จากการจัดกิจกรรมดังกล่าว อีกทั้ง
เพื่อสร้างความร่วมมือในการส่งเสริมการท่องเที่ยว และมุ่งหวังให้การจัดงานมีส่วนเชื่อมโยงในการเชิญชวน
นักท่องเที่ยวเดินทางสู่ชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา
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จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น

ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม จั ด กิ จ กรรม
“ของกิ๋นต๋ามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง” มุ่งสร้างความเข้าใจ
ที่ถูกต้องด้านอาหารล้านนา ตามแนวทางปฏิบัติที่
ถูกต้อง โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นกิจกรรมภายใต้
โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา ส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
โดยมีการบรรยายให้ความรู้ด้านอาหารล้านนาใน
ฤดูหนาว ในหัวข้อพิธีกรรมและ ความเชื่อของคน
ล้ า นนา โดยอาจารย์ ส นั่ น ธรรมธิ และหั ว ข้ อ
“ของกิ๋นล้านนาความรู้คู่สุขภาพ โดย พญ.ลลิตา
ธีระสิริ พร้อมทั้งได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ฝึกปฏิบัติการท�ำอาหารล้านนา อาทิ แก๋งกระด้าง
น�้ ำ พริ ก มะกอก แก๋ ง สะแล และม่ อ กปู ๋ และได้
ทัศนศึกษา และคัดสรรค์วัตถุดิบพื้นบ้าน ณ ตลาด
ของป่าบ้านทาป่าเปา จังหวัดล�ำพูน ในวันศุกร์ที่ 11
มกราคม 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ
บ้านทาป่าเปา จังหวัดล�ำพูน

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมของกิน๋
ตามฤดู เล่าสูก่ นั๋ ฟัง “อาหารล้านนาในฤดูรอ้ น” โดยมี
อาจารย์สนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา เป็นวิทยากรบรรยายเรื่องวัฒนธรรมการ
กิ น ของชาวล้ า นนา และคุ ณ นั น ท์ น ภั ส ร่ อ งดุ สิ ต
นักก�ำหนดอาหารวิชาชีพ ศูนย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ
ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์
มช. เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรูท้ างวิชาการ หัวข้อ
โภชนาการอาหารล้านนาในฤดูรอ้ น นอกจากนีย้ งั เปิด
โอกาสให้ผู้ข้าร่วมกิจกรรม ได้เดินทางไปทัศนศึกษา
เที่ยวชม ซื้อของพื้นบ้าน ณ ตลาดของป่าบ้านทา
ป่าเปา จังหวัดล�ำพูน เพือ่ ศึกษาดูวตั ถุดบิ การประกอบ
อาหาร และฝึกปฏิบัติการท�ำอาหารล้านนา อาทิ
ต�ำมะม่วง, แกงผักหวานป่า-ไข่มดส้ม, แกงขนุน, และ
ห่อนึ่งหมู โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวเป็น
จ�ำนวนมาก ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่
5 เมษายน 2562
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 โดยมีนายศุภชัย
เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ประธานในพิธี เพื่อความเป็นการเสริมสิริมงคล และการเฉลิมฉลอง
ต้อนรับปีพุทธศักราชใหม่ วันที่ 1 มกราคม 2562 ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
นักศึกษาคณะการสื่อสารมวลชน มช.ร่วมกับ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม "ร่มเย็นมาร์เก็ต"
เชิญชวนผู้สนใจมารู้จักกับสังคม ZERO WASTE โดย
ภายในงานมีโซนตลาด การสนทนาแลกเปลี่ยนความคิด
เห็นด้านสิง่ แวดล้อม กิจกรรม Workshop รักษ์สงิ่ แวดล้อม
โดยมีประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ระหว่าง
วันที่ 9-10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมงานขบวนแห่กระทงใหญ่ ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ โดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ส่ง
กระทงใหญ่พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา “มงคลคชสาร” เข้าร่วมขบวนแห่ในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ดังกล่าว
ซึ่งออกแบบและจัดท�ำโดยส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีรูปแบบแนวคิดการออกแบบ
เกี่ยวกับ “พระบรมธาตุดอยสุเทพ” โดยให้เจดีย์ที่บรรจุพระธาตุตั้งอยู่บนหลังช้างมงคล สัตว์มงคลในพุทธศาสนา
เป็นสัญลักษณ์ของพระบารมีในพระมหากษัตริย์ อีกทั้ง ช้าง ยังเป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่างเทิน
พระบรมธาตุดอยสุเทพ สือ่ ให้เห็นถึงความรุง่ เรือง ทางด้านวัฒนธรรมประเพณี และความรุง่ เรืองทางพุทธศาสนา ภาย
ใต้พระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ เทศบาลนครเชียงใหม่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับเชิญจาก
ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ให้ร่วม
จัดการแสดงศิลปะหุ่นพม่าและนาฏศิลปะพม่า โดย
คณะบุคลากรฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช. และศิษย์เก่าและปัจจุบนั ของสาขา
วิชาศิลปะการดนตรีและการแสดง คณะวิจติ รศิลป์ มช.
ในงานสัมมนาวิชาการและการแสดงทางวัฒนธรรม
เนื่องในโอกาส 70 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่าง
ไทย-เมียนมา ในวันศุกร์ท่ี 21 ธันวาคม 2561 ณ หอ
ประชุม ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
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สถานเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก าประจ� ำ
ประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เตรียมจัดเสวนา “รู้ลิ้ม ชิมรส” อาหารแอฟริกัน
อเมริกัน และล้านนา Presentation and Food
Tasting: “Food Culture:African American &
Thai Lanna Foodways”
เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา มช.คณะผู ้ บ ริ ห ารส� ำ นั ก ส่ ง
เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ คณะผู ้
แทนจากสถานเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก า
ประจ�ำประเทศไทย สถานกงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา
เชียงใหม่ และพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ ที่เข้า ร่วมประชุมเพื่ อวางแผน พร้อมทั้ ง
การดูสถานที่การจัดงาน เสวนา “รู้ ลิ้ม ชิม รส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation
and Food Tasting: “Food Culture:African American & Thai Lanna Foodways” ที่จะจัดขึ้นใน
วันที่ 6 มีนาคม 2562 นี้

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย ร่วมกับ พิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ฯ และพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงาน
เสวนา “รู้ล้ิม ชิมรส” อาหารแอฟริกันอเมริกัน และล้านนา Presentation and Food Tasting: “Food
Culture:African American & Thai Lanna Foodways” โดยมีรองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รอง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้แทนอธิการบดีฯ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคุณเจนนิเฟอร์
ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกา เชียงใหม่ และคุณปิยวรา ทีขะระ เนตรน้อย ผู้อ�ำนวยการพิพิธภัณฑ์ผ้าใน
สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ฯิ์ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และแขกผู้มีเกียรติ รวมถึงประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงานเสวนาดังกล่าว โดยภายในงานมีกิจกรรมการเสวนา
อาหารแอฟริกันอเมริกัน โดย Dr.Joanne Hyppolite ภัณฑารักษ์พิพิธภัณฑ์ของ National Museum of
African American History and Culture และการเล่าเรื่องและเทียบเคียงอาหารล้านนาโดย คุณสุพันธ์
ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญอาหารล้านนา นอกจากนี้ ยังมีการสาธิตการท�ำข้าวหนุกงา และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทุก
ท่านได้ลิ้มลองอาหารอาหารแอฟริกันอเมริกันและอาหารล้านนา ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2562 เวลา 13.0016.00 น. ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมกับนานาชาติ

สถาบันภาษา มช. จัดโครงการ Nanyang Technological University’s Prelude Program ร่วม
กับ Nanyang Technological University ได้เรียน
เชิญ ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ให้การบรรยายใน
หัวข้อ Lanna Dance แก่นกั ศึกษาจาก Nanyang Technological University (NTU) เพื่อให้นักศึกษาชาวต่าง
ชาติที่เข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับความ
รู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา (ด้านดนตรีและนาฏศิลป์)
ในวั น ที่ 25 ธั น วาคม 2561 ณ ห้ อ งประชุ ม ส� ำ นั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรมศิลปวัฒนธรรม ให้กับนักศึกษาจาก The National University
of Malaysia ประเทศมาเลเซีย ที่เข้าร่วมกิจกรรม “FUU Global Tour 2019” แลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับวิถี
ชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมและสังคมของไทย โดยการน�ำของคณะนิติศาสตร์ มช. ในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมให้การต้อนรับ
และจัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมแก่ผู้เข้าร่วม
ประชุม 2019 ASEAN AND ANZ PARTNER
CONFERENCE ที่เข้าร่วมประชุมและท�ำกิจกรรม
ต่างๆในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้าน
สถาปั ต ยกรรมเรื อ นโบราณล้ า นนาและความรู ้
ด้านศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 20 มีนาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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กิจกรรมแสดงความยินดีเพื่อสร้างแรงจูงใจแก่ผู้บริหารและบุคลากร
และกิจกรรมพัฒนาบุคลากรและองค์กร

นายสนั่น ธรรมธิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้
รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติให้
แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม โดย
ส�ำนักศาสนศึกษาวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง พร้อม
ด้วยคณะกรรมการทุนนิธิติโลกราชานุสรณ์ ได้จัดขึ้นใน
งานฉลองเปรียญธรรม และพิธีถวายทุนการศึกษา แก่
พระภิกษุสามเณร จ.เชียงใหม่ โดยมีคุณหญิงสุภัทรา
ตันติพิพัฒน์พงศ์ เป็นผู้มอบ ณ วัดเจ็ดยอด พระอาราม
หลวง จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2561

วั ฒ นธรรมมอบกระเช้ า ขอบคุ ณ แด่ ศ.คลิ นิ ก
นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์ ในโอกาสที่ครบวาระการด�ำรง
ต�ำแหน่งประธานกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักฯ
ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่
16 ตุลาคม 2561

คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากรส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม ร่วมแสดงความยินดีกับนายสนั่น ธรรมธิ ที่
ได้รับรางวัลติโลกราชานุสรณ์ ซึ่งเป็นรางวัลเชิดชูเกียรติ
ให้แก่ผู้ท�ำคุณประโยชน์ต่อพระพุทธศาสนาและสังคม
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม

บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมมอบกระเช้าแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ที่ได้รับต�ำแหน่ง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
ที่ได้รับต�ำแหน่ง รองผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มอบรางวัลบุคลากรดี
เด่น ประจ�ำปี พ.ศ.2561 ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให้แก่นางสาวชุตมิ า พรหมาวัฒน์ และนายปัญญา แก้วค�ำ
ในวันศุกร์ที่ 9 มกราคม 2562

ผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ร่วมแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะ
แซม รองผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ในโอกาสที่ ไ ด้ รั บ คั ด เลื อ กให้ เ ป็ น นั ก ศึ ก ษาเก่ า ดี เ ด่ น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2561 สาขาส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดโครงการ Happy
CPAC โดยมีกิจกรรม Happy Soul พาชมวิถีชีวิตชุมชน
เข้มแข็งบ้านแม่แจ่ม เพิม่ พูนขวัญก�ำลังใจของผูป้ ฏิบตั งิ าน
ตลอดจนเป็นแรงจูงใจในการท�ำงาน และช่วยปรับปรุง
ศักยภาพของผู้ปฏิบัติงาน โดยน�ำบุคลากรส�ำนักฯ เข้า
ชมวิถีชีวิตชุมชนเข้มแข็งบ้านแม่แจ่มและเรียนรู้วิถีชีวิต
ท้องถิ่น เป็นกิจกรรมที่เน้นสร้างความสุขให้แก่ผู้ปฏิบัติ
งาน ช่วยเปิดโลกทัศน์ในมุมมองต่างๆ ได้มากยิ่งขึ้น ใน
วันที่ 25 มกราคม 2562 ณ อ.แม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่
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ผู้ชวยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก ฯ เป็ น ประธานเปิ ด การอบรมโครงการ
อบรมเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารการฝึ ก ซ้ อ มตามแผนฉุ ก เฉิ น เพื่ อ
ป้องกันและระงับเหตุอัคคีภัยและแผ่นดินไหวประจ�ำ
ปีงบประมาณ 2562 ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากทีมวิทยากร
ศูนย์ฝกึ อบรมวิชาการและเผยแพร่ ส�ำนักงานป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครเชียงใหม่ มาให้ความรู้
สาธิตการฝึกปฏิบัติ และเปิดโอกาสให้บุคลากรส�ำนักฯ
ได้ฝึกซ้อมแผนฯ โดยการจ�ำลองสถานการณ์ตามจริง ใน
วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดโครงการสัมมนาเพื่อพัฒนาองค์กร ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปีงบประมาณ 2562 โดยมีผู้
ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักฯ น�ำคณะผู้บริหาร และบุคลากรเข้าศึกษาดูงาน
ณ ส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
ภูเก็ต พิพิธภัณฑ์บ้านชินประชา พิพิธภัณฑ์ภูเก็ตไทยหัว
พิพิธภัณฑ์เพอรานากันนิทัศน์ และแหล่งสถาปัตยกรรม
ของจังหวัดภูเก็ต ระหว่างวันที่ 7-10 มีนาคม 2562
ณ จังหวัดภูเก็ต
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การจัดการประชุมคณะกรรมการอำ�นวยการประจำ�สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

รองอธิ ก ารบดี (อาจารย์ ดร.เอกชั ย มหาเอก)
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
2/2561 เพื่อให้ค�ำแนะน�ำ ก�ำกับ ติดตามการบริหารงาน
และการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์บริหารงานของ
ส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการ กรรมการและ
เลขานุการฯ และรองผู้อ�ำนวยการ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561
รองอธิ ก ารบดี (อาจารย์ ดร.เอกชั ย มหาเอก)
ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้ง
ที่ 1/2562 เพื่อก�ำกับ ติดตามนโยบายการบริหารงาน
และการด�ำเนินงานตามยุทธศาสตร์การบริหารงานของ
ส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วม
การประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม ในวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562
ร่วมกิจรรม งานต่างๆ

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมงานเฉลิมฉลองครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ในโอกาสนี้
รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม ได้รับเชิญให้ขึ้นเวทีกล่าวสุนทรพจน์ เพื่อเป็นเกียรติให้กับทั้งสองมหาวิทยาลัย
ที่มีความสัมพันธ์อันยาวนานกว่า30ปี โดยมี Dr.Oussouby Sacko อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ พร้อม
ด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ร่วมให้การต้อนรับ ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2561
ณ มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ ประเทศญี่ปุ่น
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นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม พร้อมด้วยนายสนั่น ธรรมธิ และบุคลากร
ส�ำนักฯ เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ ร่วมมอบพวงหรีด
แสดงความอาลัยรองศาสตราจารย์ ดร. อนาโตล โรเจอร์
เปลติเยร์ ในวันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน ณ วัดพระสิงห์
จังหวัดเชียงใหม่

นางสาววนิดา เชื้อค�ำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป
เป็ น ผู ้ แ ทนผู ้ อ� ำ นวยการ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด นิ ท รรศการ
“วันทรงดนตรี 10 มกราคม 2518” เพื่อน้อมร�ำลึกใน
พระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา
ภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีศาสตราจารย์
เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีศุกรี อุปนายกสภามหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานดังกล่าว
ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7
รอบพระชนมพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญ
วันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562 ทีจ่ ดั ขึน้ เพือ่ ความเพือ่ ความเป็นสิริมงคลแก่คณะผูบ้ ริหาร
บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว ในวันที่ 24 มกราคม 2562 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวรนี ผู้อ�ำนวยการ พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีถวายปริญญาปรัชญา
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ (ปรัชญาและศาสนา)แด่พระพรหมมงคล (ทอง สิริมงฺคโล) ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดขึ้น
เพือ่ ถวายปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร จ.เชียงใหม่ พระพรหมมงคล (ทอง
สิริมงฺคโล) โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรี นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหารและบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พุทธศาสนิกชน ศิษยานุศษิ ย์ ร่วมพิธี
ณ มหาศาลาหทัยนเรศวร์ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ�ำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 22 มีนาคม 2562
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