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เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

บทบรรณาธิการ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ข้าพระพุทธเจ้า
คณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้จัดท�ำวารสารร่มพยอม ปีที่ 21 ฉบับที่ 2 ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบ
บังคมทูลพระกรุณาแสดงความยินดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย
สมบูรณ์และสถิตเสถียรในสิริราชสมบัติยิ่งยืนนาน
ร่มพยอมฉบับที่ 2 ของปีที่ 21 นี้ ได้ถ่ายทอดเรื่องราวของธรรมชาติและ
สิ่ ง แวดล้ อ มที่ เ ป็ น แรงบั น ดาลใจต่ อ การสร้ า งสรรค์ ง านศิ ล ปกรรมล้ า นนา โดย
ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ประจ�ำ จาก
ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กรุณาเขียนบทความ
เรื่อง “ลวดลายพื้นถิ่น งานพุทธศิลป์ล้านนา” ให้กับวารสารฉบับนี้ และ อาจารย์
ฐาปกรณ์ เครือระยา อาจารย์ประจ�ำจากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ที่ได้กรุณาเขียนเล่าเรื่องราวของดอกกล้วยไม้ที่ปรากฏใน ศิลปวัฒนธรรมล้านนา
ในบทความ “ดอกเอื้องวัฒนธรรมล้านนา” รวมถึงบทความจากนักเขียนประจ�ำ
ของวารสารร่มพยอม ที่ได้น�ำเสนอข่าวสารสาระอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อ่านทุกท่าน
อาทิ บทความโดย รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุลและคณะ ได้กรุณาเขียนเรื่อง
“เมืองพยาว: ข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดี ข้อมูลพื้นฐานเพื่อโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพื้นที่เมือง” ที่เล่าเรื่องเมืองพระเยาจากการลงพื้นที่เก็บข้อมูลภาคสนาม
บทความของอาจารย์สนั่น ธรรมธิ ให้ความรู้ในช่วงฤดูฝนเรื่อง “ห้ามฝน ห้ามลม”
รวมถึงเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอาหารล้านนาเพื่อสุขภาพ จากแพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ
กับบทความเรือ่ ง “อาหารตามธรรมชาติสามารถป้องกันมะเร็งได้” และอาจารย์สนุ ทร
บุญมี ที่สอนวิธีการท�ำ “แก๋งบะแปบใส่ป๋าแห้ง”
ในโอกาสนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดินปิ่นล้านนา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประจ� ำ ปี 2561 ทั้ ง 5 ท่ า น โดยรองศาสตราจารย์
ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล ได้รับการเชิดชูเกียรติสาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง สาขาภาษาและวรรณกรรมนายสมพล หล้าสกุล
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม) นายอรุณศิลป์ ดวงมูล สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
และนางบัวตอง แก้วฝั้น สาขาศิลปะการแสดง และการขับขานพื้นบ้าน
ในนามของบรรณาธิการบริหาร ต้องขอขอบพระคุณนักเขียนทุกท่านที่ได้ให้
เกียรติและมีส่วนร่วมกันในการเผยแพร่สาระความรู้ศิลปวัฒนธรรมล้านนาในเรื่อง
ราวต่างๆ ที่กองบรรณาธิการได้เลือกสรรมาให้สมาชิกวารสารร่มพยอมและผู้อ่าน
ทุกท่าน ส�ำหรับปี พ.ศ.2562 นี้
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 กันยายน 2562
วารสาร “ร่มพยอม” จัดทำ�ขึ้นเพื่อนำ�เสนอความเคลื่อนไหวในแวดวงศิลปวัฒนธรรม หวังให้เป็นศูนย์กลาง
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ กำ�หนดออกราย 6 เดือน ติดต่อส่งข่าวสารได้ที่ http://artculture.cmu.ac.th หรือ email: artculture.cmu@gmail.com หรือสำ�นักงานบรรณาธิการ ทัศนคติหรือ
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งานพุทธศิลป์ล้านนา
เรื่อง: เธียรชาย อักษรดิษฐ์1

บทน�ำ
งานพุทธศิลป์นับเป็นการก�ำหนดรูปแบบของผล
งานที่สร้างสรรค์จากกระบวนการทางศิลปะโดยได้เน้น
ให้เกิดความงามตามหลักสุนทรียภาพ ยังผลเพื่อสร้าง
ความประทับใจ ความน่าสนใจแก่ผู้ชมโดยแฝงนัยยะ
ของการถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจ ปรัชญาทางศาสนา
จากนามธรรมหรือสิ่งที่รับรู้นอกเหนือไปจากประสาท
สั ม ผั ส ทั้ ง 5 ของคนให้ป รากฏเป็น รูป ธรรมเป็น สิ่งที่
สร้างขึ้นเพื่อการสืบทอดพุทธศาสนาให้คงอยู่เพื่อเป็น
สิ่งสร้างมโนทัศน์ทางศาสนา สร้างความศรัทธา และที่
ส�ำคัญ คือเป็นที่พึ่งส�ำหรับคนในการหาค�ำตอบจากสิ่ง
ที่ไม่รู้จากความทุกข์ความกลัวทั้งปวงที่เกิดจากอกุศล

กรรม จุดประสงค์ในการใช้พุทธสัญลักษณ์ให้มีความกว้าง
ไกลในด้านรูปแบบและความหมายแต่มุ่งสู่จุดเดียวกันคือ
การพ้นทุกข์ ดังนั้นการสร้างสรรค์พุทธสัญลักษณ์ จึง
ปรากฏเป็นงานพุทธศิลป์ที่มีวัตถุประสงค์ในการสร้าง คือ
ถ่ายทอดสิ่งที่เป็นนามธรรมให้เป็นรูปธรรม ในลักษณะ
ต่างๆ ดังต่อไปนี้
1. ด้านสถาปัตยกรรม การสร้างสถานที่ประกอบ
พิธีกรรม เพื่อเป็นพาหะน�ำคนไปสู่การพ้นทุกข์
2. ด้ า นศิ ล ปกรรมและเครื่ อ งใช้ ใ นพิ ธี ก รรมเพื่ อ
ถ่ายทอดนามธรรมสูค่ วามเป็นรูป ธรรมในการระลึกถึงพระ
พุทธเจ้า พระธรรมค�ำสอนและเรื่องราวทางพุทธศาสนา

1 ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์ อาจารย์ประจำ�ภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่มพยอม 1

ในพิธีตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติ)
จ�ำลอง บรรยายกาศของป่าหิมพานต์ในวิหาร

2. เครื่องใช้ในพิธีกรรม
เป็ น เครื่ อ งใช้ ที่ ถู ก สร้ า งขึ้ น ด้ ว ยรู ป แบบและองค์
ประกอบที่ แสดงออกถึ ง ความหมายและความส� ำ คั ญ
ของพิธีการและพิธีกรรมที่จัดขึ้น เนื่องจากเป็นเครื่อง
ใช้ในศาสนพิธีดังนั้นจึงมีการออกแบบประดิษฐ์สร้าง
ขึน้ มาอย่างวิจติ รด้วยแนวความคิดทีแ่ ฝงด้วยความหมาย
เชิงสัญลักษณ์ อันประกอบด้วยลวดลายที่ช่างได้รังสรรค์
ขึ้นโดยที่ได้มีความหลากหลายทั้ง รูปแบบ วัสดุ เทคนิค
และลวดลายที่ใช้ประดับ ดังนี้
วิหารน้อย งานพุทธศิลป์ที่จ�ำลองรูปแบบวิหารจริง
2.1 งานไม้แกะสลัก
วิหารน้อยชิ้นนี้จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
2.2 งานเครื่องเขิน
การใช้ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา
2.2.1 งานเขียนชาด
2.2.2 งานปั้นรักประดับกระจก
1. สถาปัตยกรรม
2.3 งานเครื่องเงิน
วัด อันประกอบด้วยเขตพุทธาวาสและเขตสังฆาวาส
2.4 งานลายค�ำ
ที่จัดอยู่ในงานประเภท Spiritual Architecture คือ
2.4.1 งานปิดทองค�ำฉลุกระดาษ
อาคารที่ออกแบบเพื่อผลทางจิตใจของมนุษย์ (อาคาร
2.4.2 งานปิดทองค�ำฮายลาย
ทางศาสนา) อาคารที่สร้าง เพื่อสิ่งเคารพนับถือของ
2.5 งานลายรดน�้ำ
ชุมชน ตัวอาคารแสดงถึงความคิดสร้างสรรค์ที่สูงกว่า
2.6 งานสิ่งทอ
อาการทั่วไป อาคารส่วนใหญ่เป็นอาคารที่ดีที่สุดและ
2.7 งานกระดาษ
เป็นอาคารที่คนทั่วไปชื่นชม สะท้อนให้เห็นถึงความ
ฯลฯ
สามารถรวบยอดของช่างในแต่ละท้องถิ่น2 เราจะพบว่า
องค์ประกอบที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์ล้านนา
แนวความคิดและแรงบันดาลใจที่ก่อให้เกิด
1.1 งานปูนปั้น
การสร้างงานพุทธศิลป์
1.2 งานไม้แกะสลัก
การสร้ า งงานพุ ท ธสั ญ ลั ก ษณ์ เ กิ ด จากการการ
1.3 งานปิดทองล่องชาด
ก�ำหนดขึ้นของศาสนพิธี ในพื้นฐานนั้นคงเริ่มจากการ
1.4 งานเขียนสีฝุ่น
เทศนาธรรมของพระสงฆ์ในล้านนา ซึ่งการเทศนาธรรม
1.5 งานเครื่องปั้นดินเผา
2 http://www.silpathai.net/tag/
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เป็นการเล่าสืบต่อๆ กันมา โดยส่วนใหญ่เป็นเรื่องราว
ที่ เ หนื อ ประสบการณ์ ข องคนทั่ ว ไป จึ ง เกิ ด การสร้ า ง
พุทธสัญลักษณ์ขึ้นเพื่อให้เกิดการรับรู้และความเข้าใจ
จากความเป็ น รู ป ธรรมผ่ า นการจิ น ตนาการของช่ า ง
ผู ้ ส ร้ า ง ที่ ท� ำ หน้ า ที่ เ ป็ น ตั ว แทนของการแสดงความ
หมายเรื่องราวทางพุทธศาสนาที่พระสงฆ์ได้ถ่ายทอด
ให้รับรู้เป็นที่ประจักษ์ ซึ่งสามารถสื่อออกมาในลักษณะ
พุทธสัญลักษณ์ได้อย่างชัดเจน ในขณะเดียวกันก็เป็นที่
เลื่อมใสศรัทธาและรองรับคติความเชื่อของคนในอดีต
เช่น ภาพพุทธประวัติชาดก พระพุทธรูป ที่คัดเลือก
มาจากเหตุ ก ารณ์ ต อนส� ำ คั ญ สร้ า งขึ้ น เป็ น งานพุ ท ธ
ศิลป์ในลักษณะต่างกันเช่น พระพุทธรูปปางต่างๆ เมื่อ
พุทธศาสนิกชนได้พบเห็นก็สามารถระลึกถึงเรือ่ งราวและ
ความหมายของพระธรรมค�ำสอนในตอนนั้นๆ ได้โดยไม่
ต้องมีการกล่าวซ�้ำอีกเช่นเดียวกับ การสร้างเจดีย์และ
รอยพระพุทธบาท นับแต่ครั้งอดีตได้สร้างขึ้นเพื่อเป็น
สัญลักษณ์ในการระลึกถึงองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีก
ทั้งยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธ
ศาสนาที่ได้ประดิษฐานอยู่ในชุมชนแต่ละแห่งส�ำหรับ
เป็นสัญลักษณ์เพื่อการนมัสการ กราบไหว้บูชาระลึก
ถึงพระพุทธเจ้าและคุณงามความดีของพระพุทธองค์ซึ่ง
การยึดถือปฏิบัติบูชาดังกล่าวนี้ล้วนเป็นแนวทางในการ
ด�ำรงชีวิตให้บังเกิดความเป็นศิริมงคลแก่ผู้ที่เลื่อมใส
พระพุทธบาทจ�ำลอง แสดงสัญลักษณ์ของจักรวาล
จัดแสดงที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
ศรัทธา เป็นต้น
นอกจากนี้การสร้างงานลวดลายพุทธศิลป์ยังถูก
คือ การอ่านพระธรรมคัมภีร์ให้พุทธศาสนิกชนได้สดับ สร้างขึ้นในความหมายของการตีความในคัมภีร์ค�ำสอน
รับฟังในวันอุโบสถ วันส�ำคัญทางศาสนา และในการ ในพุ ท ธศาสนาที่ มี เ ป้ า หมายในการที่ จ ะสร้ า งสรรค์
ประกอบพิธีกรรมต่างๆ ทั้งของทางวัดและของทางบ้าน บรรยากาศให้เกิดความเป็นทิพย์ จากการประดับประดา
เช่น การตั้งธรรมหลวง การขึ้นบ้านใหม่ พิธีอันเนื่องมา ลวดลายด้วยงานศิลปกรรมที่เกิดเป็นมิติ รูปทรง วัสดุ
จากความตาย เป็นต้น โดยเรื่องราวที่พระสงฆ์น�ำมา และเทคนิคต่างๆ ที่แสดงออกมาตามเนื้อหาที่ปรากฏ
เทศนานั้น นอกจากจะเป็นเรื่องทางพุทธศาสนาโดยตรง มีในอรรถกถา ดังเช่น จักรวาล ภพภูมิ สวรรค์ และป่า
แล้ว ยังได้ประกอบด้วยคติความเชื่อของท้องถิ่นที่มีอยู่ หิมพานต์ เป็นต้น อันเป็นกุศโลบายในการโน้มน้าวความ
เดิมปะปนไปด้วย ซึ่งทั้งนี้ขึ้นอยู่กันกาลเทศะและโอกาส ศรัทธาพร้อมทั้งถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาของศาสนิกชน
ของการประกอบพิธีกรรมนั้นๆ
นอกจากค� ำ สอนเรื่ อ งอานิ ส งส์ ที่ พ ระสงฆ์ นิ ย ม ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา
เทศนาในโอกาสต่างๆ แล้ว ยังได้มีเรื่องราวที่เกี่ยวข้อง ความงดงามในความจริงหรืออุดมคติ
กับศาสนาและอิทธิปาฏิหาริย์ในวรรณกรรมประเภท
โดยภาพของลวดลายพุทธศิลป์ลา้ นนานัน้ ประกอบ
ต� ำ นานที่ เ ล่ า ถึ ง เรื่ อ งราวประวั ติ ค วามเป็ น มาในอดี ต ด้วยทั้งส่วนของการเป็นความจริงและส่วนของส่วนที่
ถึงแม้ว่าบางเรื่องไม่ได้เป็นการเทศนาโดยตรงหากแต่ เป็นงานทีส่ ร้างขึน้ ตามอุดมคติ เหมือนกันกับเรือ่ งราวใน
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พุทธประวัตทิ ไี่ ด้มสี ว่ นทีเ่ ป็นความจริง คือ องค์พระสัมมา
สัมพุทธเจ้ามีตวั ตนอยูใ่ นความเป็นจริง มีหลักฐานทีก่ ล่าว
ถึงการประสูติ ตรัสรู้ ปฐมเทศนา และปรินพิ พาน หากแต่
ในพุทธประวัติที่เป็นส่วนของการเล่าเรื่องราวเหตุการณ์
ย้อนหลังเพื่อโน้มน้าวให้ศาสนิกชนได้ให้ความเลื่อมใส
ศรัทธา ดังนั้นพุทธประวัติจึงได้มีส่วนของปาฏิหาริย์
ต่างๆ อันเป็นส่วนของอุดมคติหรือปรัมปราคติ ที่เกิด
จากการแต่งเติมขึ้นมาอธิบาย ดังเช่น พุทธประวัติตอน
มารผจญที่พญามารมาขัดขวางพระพุทธองค์มิให้ถึงการ
ตรัสรู้และปรากฏมีพระแม่ธรณีมาเป็นพยาน ด้วยการ
ปีบมวยผมน�ำน�้ำที่พระพุทธองค์ทรงบ�ำเพ็ญทานบารมี
ในแต่ละพระชาติ เพื่อปราบพญามารที่มากล่าวอ้าง
ขัดขวางและโต้แย้ง นอกจากนี้เหตุการณ์แสดงยมก
ปาฏิหาริย์ปราบอวิชาแก่เหล่าเดียรถีย์ การเสด็จจาก
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ภายหลังเสด็จไปโปรดพุทธมารดาอัน
เป็นเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับคติเรื่องภูมิจักรวาล หรือ
ไตรภูมิโลกสัณฐานที่แสดงนรก สวรรค์ ซึ่งสิ่งเหล่านี้เป็น
เรือ่ งทีแ่ ต่งขึน้ เพือ่ การสัง่ สอนให้คนได้มงุ่ กระท�ำแต่ความ
ดี ละเว้นจากการท�ำชั่วทั้งสิ้น
ดังนั้น สิ่งส�ำคัญในศาสนสถานนับตั้งแต่เจดีย์ วิหาร
พระพุทธรูป หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ในพิธีกรรม จึงล้วน
แล้วแต่เป็นสัญลักษณ์แทนพระพุทธเจ้าและความเป็น
สิ ริ ม งคลต่ า งๆ ในความเชื่ อ และปรั ช ญา ทั้ ง นี้ เ มื่ อ
พระพุทธศาสนาเดินทางไปถึงดินแดนไหน ก็จะมีการ
สร้างงานพุทธศิลป์ที่มีลักษณะของช่างฝีมือในแต่ละ
ท้องถิ่นนั้นๆ อย่างไรก็ตามแม้ว่าการสร้างพระพุทธรูป
พระธาตุ เจดีย์ และวิหาร ตลอดรวมถึงเครื่องใช้ใน
พิธีกรรม ก็จะเป็นเรื่องของงานช่างและรูปแบบในแต่ละ
ท้องถิ่น แต่ส่วนหนึ่งของงานศิลปกรรมมักมีเรื่องของ
ความงามและสุนทรียศาสตร์ ที่ได้มีการผสมผสานกัน
ระหว่างความจริงและอุดมคติร่วมด้วยเสมอ

คุณค่าของงานลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา

ตลอดจนถึงรายละเอียดในเชิงรูปทรงโครงสร้างและ
ส่วนประกอบของงานสถาปัตยกรรม ดังเช่น การสร้าง
อาคารที่มีหลังคาซ้อนและลดชั้น ซึ่งได้แก่ วิหาร เจดีย์
ซุ้มประตูโขง กู่พระประธาน หรือแม้กระทั่งเครื่องใช้ใน
พิธกี รรมดังเช่น ธรรมมาสน์ บุษบก แท่นแก้ว และอาสนา
ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นอาคารและเครื่องใช้ที่แสดงให้เห็นถึง
ฐานันดรสูง อันแสดงสถานะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
ว่าคือ บุคคลที่สูงส่งเป็นพิเศษควรค่าแก่การเคารพบูชา
ยกย่องและเทิดทูน

ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา
กับการเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์
โดยงานลวดลายพุ ท ธศิ ล ป์ ล ้ า นนา นั บ เป็ น หลั ก
ฐานส�ำคัญอย่างหนึ่งทางประวัติศาสตร์ เป็นการบันทึก
เรื่องราวผ่านงานฝีมือเชิงช่าง ที่ได้สะท้อนเนื้อหา แนว
ความคิ ด และจิ น ตนาการ ตลอดจนบริ บ ททางสั ง คม
และวัฒนธรรมในช่วงเวลาต่างๆ ขณะที่ช่างเหล่านั้น
ได้สร้างสรรค์งานขึ้นมา ทั้งยังแสดงร่องรอยถึงการก่อ
ก�ำเนิดความเจริญรุ่งเรือง ความเสื่อม และการฟื้นฟูใน
แต่ละยุคสมัย ดังนัน้ จึงต้องอาศัยหลักฐานทางศิลปกรรม
ในการตีความ โดยอิงอยู่กับแนวคิดและการวิเคราะห์
ในศาสตร์สาขาที่เรียกว่า “วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ”
ส�ำหรับเรื่องวัฒนธรรมที่มีการเปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วง
ระยะเวลา แต่ละยุคสมัยเกิดจากแหล่งหรือแรงบันดาลใจ
ตลอดจนผลกระทบจากบริบทแวดล้อมทั้งจากภายใน
และภายนอกที่เกี่ยวเนื่อง ดังเช่นการมีอ�ำนาจทางการ
เมืองที่เหนือกว่า หรือกระแสวัฒนธรรมที่แรงกว่าใน
แต่ละช่วงเวลา อันเกิดมาจากเศรษฐกิจ การค้า และ
การศาสนา เป็นต้น

ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา
กับการเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการศึกษา

ในบทบาทและความส� ำ คั ญ ของงานพุ ท ธศิ ล ป์
ส�ำหรับงานพุทธศิลป์ล้านนาแล้ว ส่วนหนึ่งได้ถูก ล้ า นนา โดยเฉพาะลวดลายที่ ป รากฏตามงาน
สร้างขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นถึงแนวคิดและคติการสร้าง สถาปัตยกรรมและงานศิลปกรรมต่างๆ ถือได้ว่าเป็น
ตลอดจนการสร้างความศรัทธาในพุทธศาสนา เช่น เรื่อง แหล่งเรียนรู้ทางการศึกษาที่ส�ำคัญดังได้กล่าวมาแล้ว
ไตรภูมิโลกสัณฐาน ศูนย์กลางจักรวาล ดังเช่น วัดพระ ข้างต้น คือ การเป็นตัวหลักฐานและแหล่งเรียนรู้ทาง
ธาตุล�ำปางหลวง ที่โดดเด่นและชัดเจนในลักษณะการ ด้านประวัติศาสตร์ ศิลปะและโบราณคดี ความเป็นมา
วางผังพื้นที่สัมพันธ์กับองค์ประกอบอย่างสมบูรณ์แบบ ทางประวัติศาสตร์ ทั้งเรื่องของรูปแบบงานศิลปกรรม
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การตกแต่งลงดลาย
ปูนปั้นประดับกระจก
หน้าบันวิหาร
วัดพุทธเอ้น
อ�ำเภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่

จากงานช่างสมัยต่างๆ เรื่องราวที่ปรากฏในงานลวดลาย
พุทธศิลป์ เช่น งานจิตรกรรมที่แสดงพุทธประวัติ ชาดก
นิทานพื้นบ้าน ขนบธรรมเนียม ประเพณี พิธีกรรมและ
วัฒนธรรม เป็นต้น นอกจากนี้ยังสามารถเรียนรู้ได้ทุก
ระดับ ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

ลวดลายพุทธศิลป์ล้านนา
กับคุณค่าทางความงามและเอกลักษณ์
ของความเป็นท้องถิ่น
โดยลวดลายพุทธศิลป์ แสดงให้เห็นถึงความงาม
และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เช่น ซุ้มโขง เจดีย์
ทรงปราสาท และเจดีย์ทรงระฆังแบบล้านนาที่กระจาย
ตัวอยู่ตามแหล่งโบราณสถานตั้งแต่ราวพุทธศตวรรษ
ที่ 19 เป็นต้นมา โดยลวดลายปูนปั้นที่ประดับที่มีราย
ละเอียดเฉพาะตัวจากเทคนิคที่เรียกว่า “สะตายจิ๋น”
การประดับด้วยเทคนิคปิดทองล่องชาด หรือลายค�ำด้วย
เทคนิคการใช้แม่แบบกระดาษฉลุลาย และเทคนิคที่ใช้
การขูดขีดบนพื้นผิวที่ปิดทองให้เกิดเป็นลวดลายที่เรียก
ว่า “การฮายลาย”
ส� ำ หรั บ เครื่ อ งใช้ ใ นพิ ธี ก รรมที่ เ ป็ น งานประณี ต
ศิ ล ป์ ก็ ยิ่ ง ได้ แ สดงออกถึ ง ความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ข อง

ล้านนาที่แตกต่างไปจากวัฒนธรรมใกล้เคียง เนื่องจาก
การปรากฏของรูปทรงและการใช้ในพิธีกรรมที่โดดเด่น
เป็นเอกลักษณ์ ดังเช่น ธรรมมาสน์ จองอาสนา สัตต
ภัณฑ์ ตุงกระด้าง ขันแก้วทั้งสามและสุ่มดอก เป็นต้น
ที่ได้เกิดจาการสร้างสรรค์การประดับด้วยลวดลายทั้ง
เทคนิคการแกะสลัก ปั้นรักกระแหนะ ปิดทองล่องชาด
และการประดับกระจกด้วยลวดลายที่หลากหลายรูป
แบบ
โดยเฉพาะรูปแบบลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ในงาน
พุทธศิลป์ล้านนานั้นสามารถจ�ำแนกออกเป็นกลุ่มส�ำคัญ
ตามสกุลช่างผู้สร้างงานที่เลือกใช้และนิยมกันในแต่ละ
พื้นที่ ดังเช่น จ�ำแนกตามพื้นที่ ได้แก่ กลุ่มช่างเชียงแสน
กลุ่มช่างเชียงใหม่ กลุ่มช่างล�ำปาง กลุ่มช่างพะเยา กลุ่ม
ช่างน่าน นอกจากนี้ยังยังสามารถจ�ำแนกตามเชื้อชาติ
หรือชาติพันธุ์ ดังเช่น กลุ่มช่างพม่า-ไทใหญ่ กลุ่มช่างไท
ลื้อ กลุ่มช่างไทเขินและกลุ่มช่างชาวยอง เป็นต้น

พุทธศิลป์ล้านนา
กับบทบาทการสนองต่อการท่องเที่ยว
นับเป็นผลพลอยได้อันได้เกิดจากงานพุทธศิลป์ที่
มีความวิจิตรงดงาม ทรงคุณค่าในงานศิลปกรรมแขนง

ร่มพยอม 5

ต่างๆ ท�ำให้เกิดเป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวทางด้านศิลป
วั ฒ นธรรม นั บ เป็ น คุ ณ ค่ า ของงานพุ ท ธศิ ล ป์ อั น เป็ น
เหตุผลอันเนื่องมาจากหัวข้อต่างๆ ที่กล่าวมาข้างต้น
ทัง้ หมด ได้แก่ แนวคิดและคติการสร้าง การเป็นหลักฐาน
ทางประวัตศิ าสตร์ แหล่งเรียนรูท้ างการศึกษา ความงาม
และความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
อาจกล่าวได้ว่า ในช่วงเวลาที่ผ่านมาแม้มีการศึกษา
เรื่องของลวดลายพุทธศิลป์ล้านนาอยู่ก่อนแล้วบ้าง แต่
ก็ยังถือว่าเป็นส่วนน้อยของการศึกษางานศิลปกรรม
ของชาติ อี ก ทั้ ง เป็ น การยากที่ จ ะรวบรวมหลั ก ฐาน
เพราะลวดลายพุทธศิลป์อันเป็นส่วนประกอบของงาน
สถาปัตยกรรมส่วนหนึ่ง และยังเป็นเครื่องใช้ในพิธีกรรม
อีกส่วนหนึง่ ทีเ่ ป็นข้อจ�ำกัดทางกายภาพจากการเป็นส่วน
ประกอบทางสถาปัตยกรรมที่จะต้องถูกกระทบไม่มาก
ก็น้อยจากการบูรณปฏิสังขรณ์ในแต่ละครั้งในแต่ละยุค
สมัย ส�ำหรับตัวเครื่องใช้ในพิธีกรรมเองก็ยังต้องประสบ
ปัญหาเดียวกัน นอกจากนี้ยังต้องประสบปัญหาเรื่อง
การเปลี่ยนแปลงค่านิยม ธรรมเนียมปฏิบัติของสังคม
และวัฒนธรรมที่มีพลวัตอยู่ตลอดเวลา ส่งผลให้บทบาท
หน้าทีเ่ ดิมได้ถกู ลด เลิก หรือปรับเปลีย่ นไปอย่างมากมาย
หรือแม้กระทั่งรูปแบบ โครงสร้าง วัสดุเทคนิค และที่
ส�ำคัญคือลวดลายของงานพุทธศิลป์ล้านนาเอง ก็ย่อม
ต้องถูกปรับเปลี่ยนตามไปด้วยเช่นเดียวกัน
แม้การเปลี่ยนแปลงทางประวัติศาสตร์และสังคม
จะมีส่วนต่อการสร้างงานพุทธศิลป์ล้านนา กระนั้นก็ดี
จะเห็นได้ว่าการสร้างงานลวดลายพุทธศิลป์ก็ยังมีพลัง
แห่งการรักษาสืบทอดองค์ความรู้แบบโบราณได้ครบ
ถ้วนทั้งนี้คงเนื่องมาจากศรัทธาของชาวล้านนาที่มีต่อ
พระพุทธศาสนานั่นเอง
ส�ำหรับบทความในครั้งนี้ เป็นการน�ำเสนอลักษณะ
ลวดลายพุทธศิลป์ในช่วงเวลาทีเ่ ดินทางมาอย่างยาวนาน
นับ 7 ศตวรรษของการก่อเกิดสร้างสรรค์และพัฒนาการ
ในงานลวดลายพุทธศิลป์ลา้ นนา ทีไ่ ด้สอื่ สะท้อนความคิด
ของช่างในการออกแบบและการตกแต่งองค์ประกอบ
ทางศิลปกรรม ซึ่งจะเป็นพื้นฐานให้เข้าใจถึงความคิดใน
การออกแบบและการประดับตกแต่งศาสนสถาน ตลอด
จนถึงบทบาทการใช้สอยในงานด้านพิธีกรรมล้านนาใน
ภาพรวม ที่มีการสร้างสรรค์อย่างมากต่อมาในยุคหลัง
ได้เป็นอย่างดี
3 พื้นเมืองเชียงใหม่ หน้า 39.

ในการเก็บข้อมูลเพื่อท�ำการรวบรวมและน�ำมาสู่
การประมวลภาพโดยรวมของงานศึกษาลวดลายพุทธ
ศิลป์ล้านนาครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นการสุ่มเลือกตัวอย่าง
ที่พอจะใช้เป็นตัวแทนของงานศิลปกรรมล้านนาที่มีช่วง
เวลาค่อนข้างจะยาวนานนับ 700 กว่าปี นับตั้งแต่มีการ
สถาปนาราชวงศ์มังรายขึ้นมาในราวต้นพุทธศตวรรษที่
19 จนกระทั่งช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านและได้ด�ำเนินอยู่บน
เส้นทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนานถึงปัจจุบัน ดังนั้นจึง
ได้ก�ำหนดช่วงระยะเวลาการส�ำรวจเลือกเก็บตัวอย่าง
ในแต่ละช่วงเวลา เพื่อน�ำมาเปรียบเทียบจ�ำแนกเพื่อ
หาพัฒนาการและอิทธิพลจากปัจจัยต่างๆ ที่เข้ามามี
บทบาทในการเกิดรูปแบบงานพุทธศิลป์ขึ้นในแต่ละช่วง
เวลา โดยได้กำ� หนดตัวอย่างทีอ่ ยูใ่ นช่วงเวลาจากการจัด
เก็บข้อมูลออกช่วงเวลานี้ 5 ช่วงเวลา ได้แก่

1. พุทธศตวรรษที่ 19 - 20 สมัยต้นราชวงศ์มังราย
ในพุ ท ธศตวรรษที่ 19 นั บ เป็ น ศั ก ราชใหม่ ข อง
การสถาปนาราชวงศ์มังราย ซึ่ งก่อนหน้านั้น มีความ
เจริญรุ่งเรืองอยู่บริเวณลุ่มแม่น�้ำโขง กก และอิง นับ
ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 หากไม่พบหลักฐานที่แสดง
ถึงศิลปะยุคสมัยดังกล่าว กระทั่งในภายหลังพญามัง
รายได้มาสร้างเมืองเชียงใหม่ขึ้นในปี พ.ศ. 1839 นับได้
ว่าเป็นจุดเริ่มของพัฒนาการทางด้านสังคมวัฒนธรรม
ล้านนา ซึง่ ในงานศึกษาครัง้ นีอ้ าศัยการบันทึกจากเอกสาร
โบราณ ประกอบกับหลักฐานทางโบราณคดีมาอธิบาย
ถึงรูปแบบเทคนิควิทยา และวัสดุที่มีการใช้อยู่ในยุค
สมัยดังกล่าว โดยก่อนหน้านี้พื้นที่ลุ่มแม่น�้ำปิงคงได้รับ
อิทธิพลมาจากหริภุญชัยอยู่ก่อนหน้านี้อยู่แล้ว ต่อเมื่อ
ภายหลังที่พญามังรายได้ยกทัพไปเมืองพุกาม อังวะ
ซึ่งก็ได้เป็นไมตรีกันกับเจ้าเมืองอังวะพร้อมทั้งได้รับน�ำ
เอาช่างเครื่อง ช่างค�ำ ช่างฆ้อง ช่างทอง ช่างเหล็ก รวม
ประมาณได้ 500 ครัวมาอยู่ยังเมืองล้านนา ซึ่งขณะ
นั้นทางตอนบนขยายขึ้นไปถึงเมืองเชียงตุง เชียงแสน
ดังพบว่าโปรดให้น�ำช่างค�ำไปไว้ยังเมืองเชียงตุง ช่าง
ฆ้องไว้ที่เมืองเชียงแสน ส�ำหรับช่างทองนั้นน�ำมาไว้ที่
เวียงกุมกาม3
เราอาจตีความจากข้อมูลในต�ำนานตอนนี้ได้ว่า ใน
ช่วงที่พญามังรายลงมาจากเมืองเชียงรายนั้น ได้มีกลุ่ม
ช่างฝีมือทางด้านอื่นๆ อยู่แล้วส่วนหนึ่งทั้งงานเครื่องไม้

6 ร่มพยอม
เครื่องปั้นดินเผาและงานเครื่องสิ่งทอ แต่ส�ำหรับงาน
ประเภทโลหะนั้นยังขาดแคลนอยู่จึงได้น�ำมาจากพุกาม
อังวะ ซึ่งในส่วนของงานสถาปัตยกรรม งานประณีต
ศิลป์และงานจ�ำพวกเครื่องใช้ไม้สอยอื่นๆ นั้นเข้าใจว่า
ล้านนายุคนั้นคงรับช่วงมาจากหริภุญชัยอยู่แล้ว จึงไม่
จ�ำเป็นที่จะต้องน�ำเอามาเพิ่มอีก หากได้น�ำช่างค�ำไป
ไว้ ยั ง เมื องเชี ย งตุ ง นั ย ว่าเป็น การกระจายองค์ความรู้
และเทคนิควิทยาการที่สูงส่งกว่า ให้ไว้กับบ้านเมืองที่
ขาดแคลนและล้าหลังทางด้านงานช่างฝีมือแขนงต่างๆ
โดยสอดรับกับค�ำกล่าวของพญามังรายที่มีต่อกษัตริย์
พุกามอังวะว่า
“...ผิเจ้าพญาพุกาม อังวะ จักมักหื้อวัตถุเยื่องใดแก่
เรานั้น เท่าว่าข้าวของเงินค�ำแก้วแหวนในเมืองเรามาก
นักก็ประโยชนะอันช่างทังหลาย เป็นต้นว่าช่างค�ำช่าง
ฆ้องช่างเหล็กสิ่งเดียวว่าอั้น...”4
โดยที่ ท างด้ า นงานสถาปั ต ยกรรมในยุ ค นี้ มั ก
เป็นการกล่าวถึงสิง่ สร้างเพือ่ อุทศิ ถวายไว้กบั พุทธศาสนา
ทั้งสิ้นที่พอจะเห็นเค้าของรูปแบบหรือวัสดุที่ใช้ ไม่ว่า
จะเป็นงานเครื่องไม้และงานก่ออิฐประเภทวิหารและที่
ส�ำคัญ ก็คอื พระธาตุเจดียซ์ งึ่ ไม่คอ่ ยปรากฏถึงสภาพและ
รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างประเภทที่อยู่อาศัย

“เจ้าแสนเมืองมาจิ่งหื้อเผี้ยวท�่ำกลางเวียง ภายใต้
คุ้มแล้ว หื้อขุดรากเรือนหินธาร จิ่งแปงมหาโพธิ์ 1 ต้น
มีล�ำด้วยเงิน มีใบลแลยอดด้วยค�ำ สูงค่าคิงเจ้าแสนเมือง
มา แล้วหื้อหล่อรูปพระเจ้าองค์ 1แล้วด้วยค�ำ ตน 1 แล้ว
ด้วยเงิน ก็เอาไปไว้ในรากเจติยะนั้น ก็เอาพุทธรูปองค์
นั้นหื้อนั่งเค้าไม้มหาโพธิ์นั้น แล้วก็แต่งเครื่องบูชาตั้งไว้
ส่องหน้ามหาโพธิ์กับพุทธรูปเจ้าหั้นแล ท้าวก็หื้อก่อเจติ
ยะกวม บ่ทันแล้ว กอมปอเพียงชายคา แต่แรกก่อเจติ
ยะได้ 10 ปี เจ้าเสวยเมืองได้ 25 ปี อายุได้ 39 ปี สุรคต
เป็นชั่ว 9 ราชวงศาแล”7
เข้าสู่รัชสมัยพญาสามฝั่งแกน กษัตริย์ล�ำดับที่ 8
แห่ ง ราชวงศ์ มัง ราย เอกสารได้ ร ะบุ ถึ ง การสร้ า งงาน
สถาปัตยกรรมที่ส�ำคัญ คือ เจดีย์หลวง ที่สร้างค้างเอา
ไว้ในรัชกาลก่อน ดังนี้
“เจติยะอันเจ้าแสนเมืองมาพ่อตนส้างบ่ทันแล้ว
กอมปอเถิงชายคานั้น อันมหาเทวีตนเป็นแม่ตั้งเรือน
อยู่ยังบ้านสวนแห่ จักไปซ�้ำก่อเจติยะหื้อแล้ว จิ่งบ่อง
ประตูทางออกไปก่อเจติยะนั้น ชื่อว่าประตูสวนแห่ เป็น
โปราณสันนี้ จักทับเสียบ่ได้เพื่ออั้น เจติยะหลังนั้นชื่อว่า
กู่หลวง ก่อนหั้นแล8”
เมื่อเข้าสู่ยุคทองของล้านนานับตั้งแต่รัชสมัยของ
พญาติโลกราช กษัตริย์ล�ำดับที่ 9 แห่งราชวงศ์มังราย
พระธาตุเจดีย์
“เจ้ามังรายว่ามาสร้างเวียงกุมกามเป็นที่เพิงใจนัก ได้ปรากฏการบูรณะปฏิสังขรณ์เจดีย์หลวงอีกครั้งพร้อม
ควรกูจักก่อเจดีย์เป็นที่ไหว้และบูชาดีชะแล ในปีเปิดไจ้ กับมีการสร้างงานใหม่ ดังเช่น วัดมหาโพธาราม หรือวัด
ศักราชได้ 650 ตัว เจ้ามังรายจิ่งหื้อไปเอาดินหนองต่าง เจ็ดยอด ดังนี้
“เมื่อเช่นเจ้าพระยาลกนี้ กู่หลวงพังเสีย เจ้าพระยา
มาก่อเจดีย์กู่ค�ำนั้นแล”5
“มาในปีกดยี ศักราช 652 ตัว มาเถิงแล้วก้หื้อก่อ จิ่ ง หื้ อ หมื่ น ด�้ ำ พร้ า คตเอาหิ น แลงมาก่ อ ในปี เ ปิ ก เส็ ด
เจติยะที่วัดกานโถมตามปฏิญาณแห่งตน เจติยะนั้นตีน ศักราชได้ 800 ตัว เดือนเกี๋ยง แรม 10 ค�่ำ เม็งวัน 5 ไท
ธรณีกว้าง 6 วา สูง 4 วา แปงที่อยู่พระเจ้า 2 ชั้น ชั้นลุ่ม ยก่าเป้าฤกษ์กฎ 12 ตัว ก่อได้ 3 ปีแล้วชุอัน เป็นบัวระ
ไว้พระเจ้า 4 องค์ ชั้นบนไว้พระยืนองค์นึ่ง แปงรูปพระ มวลตีนธรณีกว้างได้ 27 วา9 สูง 41 วา จิ่งขึ้นชื่อว่า เจดีย์
สารีบุตร โมคคคัลลานะ และรูปพระยาอินทร์ นางธรณี หลวง มาต่อเท้าบัดนี้แล”
ไว้รักษาพระพุทธเจ้าที่นั้น”6
วิหาร
ในสมั ย พญาแสนเมื อ งมากษั ต ริ ย ์ ล� ำ ดั บ ที่ 7
“พระยามังรายหันช่างกานโถมส�ำแดงคุณแก่ชาว
แห่ ง ราชวงศ์ มั ง รายได้ ป รากฏถึ ง การก่ อ สร้ า งงาน ใต้ยกยอเมืองตน เจ้ามังรายก็หื้อช่างกานโถมกินเมือง
สถาปัตยกรรมขนาดใหญ่ ขึ้นใจกลางเมือง
เชียงแสนแล ช้างกานโถมเมืออยู่เชียงแสนแล้ว จิ่งตัด
เครื่องวิหารเป็นต้นว่า แปอ้าย แปยี่ ขื่อ ม้าต่างไหมแต่
3 พื้นเมืองเชียงใหม่ หน้า 39.
เชียงแสน หื้อมาใส่วิหารกานโถม อันปลุกเสาใส่ขื่อไว้บ่
4 เรื่องเดิม.
5
6
7
8
9

ตำ�นานสิบห้าราชวงศ์ ฉบับสอบชำ�ระ , หน้า 25-26.
เรื่องเดิม , หน้า 30.
เรื่องเดิม , หน้า 58-59.
เรื่องเดิม, หน้า 60.
เรื่องเดิม.
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ทันแล้วเทื่อนั้น กอมปอดีชุอัน บ่คับ บ่หลวม ลวดปรากฏ
ชื่อว่า วัดกานโถม ต่อเท้าบัดนี้แล”10
“วิหารอันเป็นหอนอนยังบ่มีเทื่อ เจ้ามังรายไปไหว้
มหากัสสปเถรเจ้าว่า ภนฺเต ข้าแต่เจ้ากุ ข้าสร้างวิหาร
แล้วบัวระมวลชุเยื่องแล้วแล มหากัสสปเถรเจ้าเมตตา
ว่า วิหารเป็นดั่งโรงคัลมหาราชนั้นมีแล้ว เท่ายังคันธกุฏิ
เจติยะหอนอนบ่มีเทื่อ ควรมหาราชก่อเจติยะอุโมงค์โขง
หื้อเป็นที่ฐปนาตั้งไว้ควรชะแล”11
ปราสาทศพ
“เจ้าพระยาไชยสงคราม คันรู้ว่าพ่อตนจุติตาย ก็
มากับด้วยหมู่ริพลโยธา คันมาเถิงเมืองเชียงใหม่แล้ว ก็
ส้างแปงเมรุปราสาทใส่คาบพ่อตน”12
งานหล่อโลหะ
“เมื่อนั้น ชาวเมืองพูยาวจิ่งไปลิดเอาทองมุงหลังคา
วัดมหาพนมาหล่อละบูเล่ม 1 ใหญ่ 4 ก�ำ หนักล้าน
ทอง”13
ดังนั้น ในการเก็บข้อมูลเพื่อท�ำการรวบรวมและน�ำ
มาสู่การประมวลภาพโดยรวมของงานศึกษาลวดลาย
พุทธศิลป์ล้านนาครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นการสุ่มเลือก
ตั ว อย่ า งที่ พ อจะใช้ เ ป็ น ตั ว แทนของงานศิ ล ปกรรม
ล้านนาที่มีช่วงเวลาค่อนข้างจะยาวนานนับ 700 กว่า
ปี นับตั้งแต่มีการสถาปนาราชวงศ์มังรายขึ้นมาในราว
ต้นพุทธศตวรรษที่ 19 - 21 โดยได้ก�ำหนดตัวอย่างที่อยู่
ในช่วงเวลาจากการจัดเก็บข้อมูลออกช่วงเวลานี้
ลวดลายพุทธศตวรรษที่ 19 -20
ต้นราชวงศ์มังราย
การเกิดรูปแบบลวดลายประดับในงานพุทธศิลป์
ล้ า นนา นั บ จากการย่างเข้าสู่พุทธศตวรรษที่ 19 ที่
ได้ ท� ำ การก่ อ เกิ ด เป็ น บ้ า นเมื อ งหรื อ แว่ น แคว้ น แทน
วั ฒ ธรรมยุ ค สมั ย หริ ภุ ญ ชั ย ในก่ อ นหน้ า นี้ จ วบจนถึ ง
ช่วงเวลาปัจจุบันได้มีอายุกว่า 700 ปี หลักฐานรูปแบบ
การใช้ ล วดลายประดับ งานพุทธศิลป์เท่าที่หลงเหลือ
หลั ก ฐานให้ ไ ด้ ร วบรวมและศึ ก ษา พบว่ า นั บ จากยุ ค
การสถาปนาราชวงศ์มังรายมาตั้งแต่ต้นล้านนาได้รับ
10 เรื่องเดิม , หน้า 28.
11 เรื่องเดิม , หน้า 29.
12 เรื่องเดิม , หน้า 47.
13 เรื่องเดิม , หน้า 60.
14 ศักดิ์ชัย สายสิงห์,ศิลปะล้านนา,2556,หน้า 290.

อิทธิพลวัฒนธรรมที่สูงส่งและเจริญรุ่งเรืองทั้งไกลและ
ใกล้ เข้ามาปรับใช้ก่อเกิดเป็นรูปแบบงานศิลปกรรม
ของตนเองอย่างมากมาย ทั้งจากหริภุญชัย และพุกาม
ซึ่ ง จากตั ว อย่ า งงานในยุ ค แรกนี้ จ ะมี ป รากฏเป็ น งาน
ประเภทลวดลายปูนปั้นประดับศาสนสถานต่างๆ ทั้งที่
เจดีย์วัดป่าสัก เจดีย์เชียงยัน และเจดีย์วัดอุ้มโอ เป็นต้น
ที่ นิ ย มรู ป แบบการปั ้ น ประดั บ ลวดลายในกรอบเป็ น
เส้นตรง ทั้งสี่เหลี่ยมแบบท้องไม้หน้ากระดาน สี่เหลี่ยม
ขนมเปียกปูนและสามเหลี่ยมเข้ามุมอันเป็นความนิยม
แบบพุกามมาก่อน
นอกจากนี้ยังมีแบบแผนการสร้างลวดลายที่ค่อน
ข้างแบนติดกับพื้นผิว โดยจะไม่ยกนูนขึ้นมามากนักอีก
ทั้งระนาบของลวดลายจะเท่ากันหมด บางครั้งเรียกว่า
เป็น “ลายแบบทึบ”14 ลักษณะส�ำคัญตัวลวดลายกาบ
บน กาบล่างที่อยู่ในกรอบสามเหลี่ยมและลายประจ�ำ
ยามจะเป็นสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน กรอบเส้นตรงภายใน
ประดับด้วยลายลูกประค�ำห่างๆ และรอบนอกล้อมรอบ
ด้วยลายกระหนกตัวเล็กๆ ตลอดแนวลวดลายในกรอบ
คล้ายลายดอกไม้ขนาดใหญ่ แต่เป็นลักษณะของลาย
ดอกประดิษฐ์ คือ เป็นลายดอก 4 กลีบ มีตัวลายตรง
กลางเป็นวงกลมขนาดใหญ่เหมือนเกสรดอกไม้ ล้อมรอบ
ด้วยลายกระหนกในลักษณะของกลีบดอก ลักษณะของ
กรอบลายและลวดลายดังกล่าวนี้เป็นงานที่แตกต่างจาก
ลวดลายศิลปะในช่วงพุทธศตวรรษที่ 21 ที่นิยมกรอบ
ลายเป็ น เส้ น หยั ก โค้ ง และลวดลายดอกไม้ จ ะเหมื อ น
ธรรมชาติมากกว่ายุคนี้

เทวดาปูนปั้นวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่
ถือเป็นงานศิลปกรรมในยุคทองของล้านนา

8 ร่มพยอม
นอกจากลวดลายปูนปั้นที่สามารถบ่งบอกถึงแรง
บันดาลใจส�ำคัญของการสร้างงานยุคนี้อีกประการหนึ่ง
ก็คือ ลายประดับกรอบซุ้มที่เป็นรูปแบบฝักเพกา หรือ
ซุ้มเคล็ก (Clec) ของเจดีย์วัดป่าสัก เมืองเชียงแสน โดย
เฉพาะยอดซุ้มที่เป็นรูปหน้ากาล หรือกีรติมุข ลายกาบ
บน ลายประจ�ำยามและกาบล่างประดับเสาซุ้มจระน�ำ
รวมทั้งการประดับลวดลายรัดองค์ระฆัง เหล่านี้ล้วน
เป็นแบบแผนการประดับลวดลายในศิลปะพุกามของ
พม่ า ที่ ยั ง อาจจะมี อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะเขมรปรากฏอยู ่ บ ้ า ง
เช่น ลวดลายที่ปลายกรอบซุ้มเป็นแบบมกรคายนาค
ส่วนลายประเภทพันธุ์พฤกษาที่เป็นลายดอกไม้จ�ำพวก
ดอกโบตั๋น ลายพันธุ์พฤกษาในกรอบวงโค้งคล้ายเมฆ
หรืออาจเรียกว่า “กรอบกระจก” และลายกลีบบัวหรือ
บัวมีไส้ เหล่านี้ล้วนเป็นอิทธิพลของศิลปะจีนทั้งสิ้น

2. พุทธศตวรรษที่ 20 - 21 ยุคทองของล้านนา
นโยบายการสนับสนุนคณะสงฆ์ในงานเผยแผ่พุทธ
ศาสนา ที่มีการสืบทอดมานับตั้งแต่ต้นราชวงศ์มังราย
มาบัดนี้ได้หยั่งรากฝังลึกเป็นปึกแผ่นมาในระดับหนึ่ง ก่อ
เกิดพระเถระนักคิด และปฏิบัติที่มีความรู้ความสามารถ
ขึน้ มากมาย การพิจารณาถึงวัตรปฏิบตั ติ ามระเบียบหรือ
พระวินัยจากค�ำสอนในพระไตรปิฎกได้ถูกหยิบยกขึ้นมา
ศึกษา และเปรียบเทียบกับสภาพความเป็นจริงในแวดวง
สงฆ์ จนก่อให้เกิดความคิดเห็นที่แตกต่างกันของแต่ฝ่าย
ที่ตีความ และยึดถือที่ต่างก็เห็นว่าถูกต้องเหมาะสม
อันได้น�ำมาสู่การเกิดสังฆเพท ซึ่งถือเป็นวิกฤติการณ์
ส�ำคัญทางศาสนจักรในล้านนาเวลานั้น โดยเหตุการณ์
ดังกล่าวมีจุดเริ่มขึ้นนับตั้งแต่รัชสมัยของพญาสามฝั่ง
แกนกษั ต ริ ย ์ ใ นล� ำ ดั บ ที่ 8 สื บ เนื่ อ งเข้ า สู ่ รั ช สมั ย ของ
พญาติโลกราชกษัตริย์ในล�ำดับที่ 9 (ครองราชย์ พ.ศ.
1984 – 2030) จนน�ำไปสู่นโยบายการทรงเป็นองค์
อัครนูปถัมภกในพุทธศาสนาครั้งส�ำคัญ ด้วยการโปรด
ให้มีการท�ำสังคายนาพระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลกใน
ปี พ.ศ. 2020 ภายใต้การร่วมมือจากคณะสงฆ์ทั้งฝ่าย
สวนดอกและฝ่ า ยป่ า แดง ตลอดจนฝ่ า ยพื้ น เมื อ งที่
สืบทอดมาตั้งแต่ครั้งหริภุญชัยมาก่อนแล้ว ก่อให้เกิด
บรรยากาศสมานฉั น ท์ ใ นหมู ่ ส งฆ์ แ ละเร่ ง สร้ า งสรรค์
ผลงานทางการเผยแพร่ ค� ำ สอนในแต่ ล ะฝ่ า ยอย่ า ง
15 เรื่องเดิม, หน้า. 119.
16 เรื่องเดิม.

แข็ ง ขั น ดั ง มี ป รากฏถึ ง พระเถระผู ้ มี ค วามสามารถ
ทางด้านการแต่งวรรณกรรมบาลีที่ใช้เป็นค�ำสอนและ
เผยแผ่ขึ้นมากมาย ดังเช่น พระโพธิรังสี พระรัตนปัญญา
พระสิริมังคลาจารย์ เป็นต้น
ส�ำหรับลักษณะเด่นของงานพุทธศิลป์ล้านนาช่วง
เวลานี้ ได้มีพัฒนาการสืบเนื่องมาจากยุคต้นราชวงศ์
มังรายที่มีการรับรูปแบบอิทธิพลทั้งจากพุกามเข้ามา
ผสมผสานกับรูปแบบศิลปะจีนที่เข้ามาเผยแพร่และได้
รับความนิยมในหมู่ช่างผู้สร้างงาน ดังจะพบว่ามีลักษณะ
บางประการที่เชื่อมโยงระหว่างลวดลายจากเครื่องถ้วย
จีน ที่ถูกขยายแบบขึ้นมาเป็นงานจิตรกรรมและพัฒนา
มาเป็นลายเครือล้านนาในงานปูนปั้นในพุทธศตวรรษ
ที่ 20 - 21”15
ลวดลายพุทธศตวรรษที่ 20 - 21
ยุคทองของล้านนา
ส� ำ หรั บ ลวดลายประดั บ งานพุ ท ธศิ ล ป์ ล ้ า นนาใน
ช่วงพุทธศตวรรษที่ 20-21 หรือที่เรารับรู้กันว่าเป็นยุค
ทอง ที่บ้านเมืองเริ่มมีความมั่งคั่งเจริญรุ่งเรืองทุกๆ ด้าน
ยังผลให้งานช่างฝีมือแขนงต่างๆ ได้รับการพัฒนาทักษะ
ขึ้นมากกว่าในยุคต้น ทั้งเทคนิคการขึ้นรูปของลวดลาย
ด้วยโครงสร้างที่มีการโกลนขึ้นมารองรับนายละเอียด
ของปูนปั้นประดับ สร้างมิติที่ลอยนูนเด่นยกตัวขึ้นมา
จากพื้นอย่างน่าสนใจ โดยเฉพาะรูปแบบที่ล้านนาได้
รับ และเป็นแรงบันดาลใจในการสร้างงานในช่วงยุค
ทองนี้คือ ศิลปะจีนสมัยราชวงศ์หยวนและราชวงศ์หมิง
จากลวดลายที่เข้ามาพร้อมกับงานเครื่องปั้นดินเผา และ
ผ้ า แพรพรรณตลอดจนเครื่ อ งใช้ ป ระเภทอื่ น ๆ อั น
เป็ น สิ น ค้ า ชั้ น สู ง ที่ เ ดิ น ทางอยู ่ บ นเส้ น ทางการค้ า ทาง
ไกลที่นิยมกันในราชส�ำนักล้านนา จากศูนย์กลางของ
อาณาจั ก รจี น ผ่ า นลงมายั ง ยู น นานแล้ ว จึ ง ลั ด เลาะ
ลงมาตามชุ ม ทางการค้ า ดั ง เช่ น อาณาจั ก รสิ บ สอง
ปันนา อาณาจักรไตในแคว้นฉาน ผ่านเมืองเชียงแสน
เข้าสู่เชียงใหม่ แล้วลงสู่อ่าวเมาะตะมะของอาณาจักร
มอญ เป็นต้น ดังนั้นการได้มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับ
จีนทางตอนใต้ ย่อมเป็นส่วนหนึ่งของการรับรูปแบบจาก
ตัวอย่างลวดลายศิลปะจีนมาใช้ในงานประดับประดา
ด้วยงานศิลปกรรม ที่มีความนิยมและเชื่อว่ามีความ
หมายดีงามอันเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตด้วยเช่นเดียวกัน
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โดยลวดลายพุทธศิลป์ในยุคดังกล่าวนี้ ส�ำหรับงาน
ปูนปั้นมักจะมีการปรับแบบกรอบลายด้วยหยักโค้งและ
กรอบลายมักมีเส้นคู่หรือการกรีดร่องกลางเส้น ลวดลาย
ภายในกรอบคล้ า ยลายดอกไม้ ข นาดใหญ่ แต่ เ ป็ น
ลักษณะของดอกไม้และใบไม้ที่เหมือนธรรมชาติขนาด
ใหญ่ ในลักษณะของลายดอกโบตั๋น 16 ที่เป็นอิทธิพล
ศิลปะจีน พบว่าได้รับความนิยมอย่างมากในศิลปะ
ล้านนาที่เรียกรวมๆ ว่า “ลวดลายพรรณพฤกษา”17
หรือมีชื่อเฉพาะในศิลปะล้านนาว่า “ลายเครือล้านนา”
ที่มีมิติของลวดลายแบบฉลุโปร่งแตกต่างไปจากงานใน
ยุคพุทธศตวรรษที่ 19 ซึ่งได้เป็นลวดลายแบนและทึบ

ควบคุมก�ำลังคนในแต่ละหัวเมืองที่มีผลต่อความมั่นคง
ในอาณาจักรมากกว่า

ลวดลายพุทธศตวรรษที่ 21-23
ปลายราชวงศ์มังราย - พม่าปกครอง
ส�ำหรับรูปแบบและลักษณะเด่น ที่แสดงถึงความ
พยายามที่จะสืบสานแบบแผนและฝีมือของช่างในยุค
ทองเมื่อช่วงก่อนหน้านี้ การสร้างงานพุทธศิลป์จึงได้
มีโอกาสได้รับการสนับสนุนจากผู้ปกครองในการที่จะ
สามารถสร้างงานตามแบบขนบจารีต เหตุผลหนึ่งที่มี
ส่ ว นที่ ท� ำ ให้ เ กิ ด การสร้ า งงานแบบยุ ค ทองมาสู ่ ยุ ค ดั ง
กล่าวนี้ก็คงเนื่องมาจากธรรมเนียม “การกัลปนา” ซึ่ง
ยังได้เอื้อต่อการสร้างงานพุทธศิลป์โดยที่อิทธิพลอ�ำนาจ
3. พุทธศตวรรษที่ 21-23
ทางการเมืองและการปกครองจะเข้ามาครอบง�ำได้ ดัง
ปลายราชวงศ์มังราย - พม่าปกครอง
งานศึกษาของ มล.สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์ ได้ชี้ให้เห็นถึง
ในประวัติศาสตร์ล้านนาช่วงนี้ยาวนานถึงสองร้อย เทคนิคที่สืบทอดนั้นว่าเป็นเทคนิคการปั้นมีการใช้โกลน
กว่าปี ซึ่งนับว่าเป็นยุคแห่งความอ่อนแอของล้านนา รองรับลวดลายอีกครั้ง เช่นเดียวกับลวดลายปูนปั้นยุค
ถึงแม้ว่าในบางครั้งที่อยุธยาเข้ามาขยายอ�ำนาจถึงหัว ทองที่วัดเจ็ดยอดถึงวัดโลกโมฬี18
เมืองฝ่ายเหนือซึ่งก็รวมถึงในดินแดนล้านนา ด้วยก็ตาม
ความเสื่อมของอาณาจักรล้านนาเริ่มเกิดขึ้น นับ
แต่ก็เป็นช่วงโอกาสและเวลาที่สั้นๆ โดยที่แท้ที่จริงแล้ว ตั้งแต่รัชสมัยของพระเมืองเกษเกล้า กษัตริย์ล�ำดับที่ 12
ล้านนายังคงต้องตกอยู่ภายใต้อาณัติของพม่าอยู่ดังเดิม แห่งราชวงศ์มงั รายครองราชย์ชว่ ง ปี พ.ศ. 2068 – 2081
ถึงกับย้ายศูนย์อ�ำนาจทางการปกครองจากเชียงใหม่ใน สืบต่อจากพระเมืองแก้วทีส่ วรรคตลงก่อนหน้านี้ อ�ำนาจ
ยุคต้นเมื่อครั้งที่ราชวงศ์ตองอูยังเรืองอ�ำนาจ ขึ้นไปตั้ง ขุนนางส่วนกลางมีเพิ่มมากยิ่งขึ้นจนสามารถน�ำไปสู่การ
มัน่ บริหารงานปกครองหัวเมืองล้านนาทัง้ หมดอยูท่ ี่เมือง ปลดจากราชบังลังก์ ใน ปี พ.ศ. 2081 โดยสนับสนุนท้าว
เชียงแสนในยุคหลัง จากการผลัดเปลี่ยนราชวงศ์ตองอู ซายค�ำราชโอรสขึ้นปกครองเมืองเชียงใหม่แทนในช่วง
และยองยานมาสู่อ�ำนาจของราชวงศ์อลองพญา หรือ เวลาสั้นๆ ก็ท�ำการปลดและปลงพระชนม์ โดยกลับไป
คอนบอง ตามล�ำดับ
สนับสนุนพระเมืองเกษเกล้าขึน้ ปกครองเชียงใหม่อกี เป็น
ส�ำหรับนโยบายการปกครองภายในบ้านเมืองของ ครัง้ ทีส่ อง แต่ในเวลาต่อมาพระองค์กไ็ ด้ถกู ปลงพระชนม์
หัวเมืองล้านนาจากการปกครองโดยพม่านั้น พม่าคง อีกเช่น เดียวกันใน ปี พ.ศ. 2088
ปกครองตามจารี ต ประเพณีดั้งเดิม ที่เคยปกครองกัน
หลังจากนั้นกลุ่มขุนนางส่วนกลางและขุนนางหัว
มาแต่ ก ่ อ น ดั ง เช่ น พม่าอนุโลมให้ใช้ก ฎหมายมังราย เมืองในหัวเมืองส�ำคัญต่างๆ ล้วนแตกแยกและช่วงชิง
ศาสตร์ โ ดยมี ก ารปรั บ เปลี่ ย นแก้ ไขในเพี ย งบางตอน อ�ำนาจความเป็นใหญ่ ในการที่จะผลักดันเชื้อพระวงศ์
ขณะเดียวกันในด้านงานศิลปกรรมของท้องถิ่นฝ่ายพม่า ที่ ต นเองมี ผ ลประโยชน์ แ ละพยายามผลั ก ดั น ให้ ไ ด้ มี
ยังคงให้อิสระแก่ช่างท้องถิ่นล้านนาแขนงต่างๆ ได้ท�ำ โอกาสขึ้นครองราชย์ โดยขุนนางกลุ่มเมืองล�ำปาง เมือง
หน้าที่เป็นผู้สร้างผลงานของตนต่อไป โดยเฉพาะงาน เชียงราย เมืองเชียงแสนและเมืองพาน ได้สนับสนุน
ทางด้ า นพุ ท ธศิ ล ป์ ที่ มี ค วามเกี่ ย วเนื่ อ งสั ม พั น ธ์ กั บ คติ พระไชษเชษฐาจากล้านช้างหลวงพระบางมาขึ้นครอง
ความเชื่อและขนบจารีต “การกัลปนา” ในพุทธศาสนา ราชย์ แต่ก็เป็นเพียงระยะเวลาเพียง 2 ปี ช่วง ปี พ.ศ.
ซึ่งเป็นที่ยอมรับกันดีในสังคม และวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง 2089 – 2090 ก็ได้เสด็จกลับไปประทับเมืองหลวงพระ
กั บ ทางศาสนจั ก ร โดยที่ พ ม่ า จะเข้ ม งวดในเรื่ อ งการ บางดังเดิม เนื่องจากทรงเล็งเห็นว่ามิอาจสามารถขจัด
17 เรื่องเดิม.
18 สุรสวัสดิ์ สุขสวัสดิ์, หน้า 119.

10 ร่มพยอม
ที่นิยมกันเป็นแบบแผนในช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 21
ดั ง นั้ น จะเห็ น ได้ ว ่ า รู ป แบบของลวดลายที่ อ อกแบบ
ประดับตกแต่งส่วนใหญ่แล้วจึงดูแบนติดพื้นผนังที่สร้าง
งานอยู่ ดังปรากฏถึงการประดับตกแต่งบริเวณซุม้ จระน�ำ
และส่วนของเรือนปราสาท เป็นต้น

4. พุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ยุคฟื้นฟู
นับจากการฟื้นม่านโดยผู้น�ำท้องถิ่นล้านนาในต้น
พุทธศตวรรษที่ 24 ของบรรดากลุ่มเจ้านายเชื้อสายเจ้า
เจ็ดตนโดยการน�ำของพระยากาวิละและพี่น้องจากการ
สนับสนุนของสยาม จึงนับได้ว่าประสบความส�ำเร็จใน
การผลักดันอิทธิพลพม่าให้ออกไปจากดินแดนล้านนา
ได้อีกครั้งหนึ่ง ภายหลังที่ตกอยู่ภายใต้อ�ำนาจร่วมสอง
ร้ อ ยปี การสื บ เนื่ อ งของศิ ล ปะล้ า นนานั บ ตั้ ง แต่ ส มั ย
ราชวงศ์มังรายมาจนกระทั่งเข้าสู่อ�ำนาจการปกครอง
ของพม่านั้น จากหลักฐานที่ปรากฏยังสามารถชี้ชัดได้
ว่าล้านนาเองยังคงได้รักษาเอกลักษณ์ของรูปแบบศิลปะ
จิตรกรรมไทใหญ่ วัดบวกครก จังหวัดเชียงใหม่
ของตนเองเอาไว้ได้อยู่อย่างต่อเนื่อง ต่อเมื่อภายหลัง
ปัญหาความแตกแยกของกลุ่มขุนนางที่ทรงอิทธิพลใน จากที่ล้านนาได้ความสัมพันธ์ทางการเมืองการปกครอง
ขณะนั้นได้ เป็นเหตุให้เมืองเชียงใหม่ไร้ซึ่งกษัตริย์เป็น กับสยามในฐานะเมืองประเทศราช โดยเฉพาะรับเอา
เวลาถึง 4 ปี ช่วง ปี พ.ศ. 2091 – 2094
อิทธิพลจากสยามขึ้นมาปรากฏในวัฒนธรรมล้านนา จึง
จวบจนกระทั่งขุนนางอีกฝ่ายหนึ่งได้สนับสนุนท้าว ค่อยได้ผ่านมาทางระบบการปกครองจากศูนย์กลางสู่
แม่กุ หรือ พระเมกุฎสิ ทุ ธิวงศ์ ผูม้ เี ชือ้ วงศ์มงั รายจากสาย เจ้านายท้องถิ่นโดยตรงนับจากการได้รับพระมหากรุณา
เมืองนายขึน้ ปกครองเมืองเชียงใหม่ เป็นกษัตริยใ์ นล�ำดับ โปรดเกล้าฯ แต่งตัง้ ต�ำแหน่งทางการปกครอง ดังเอกสาร
สุดท้ายแห่งราชวงศ์มังราย ซึ่งในรัชสมัยของพระองค์ จากทางฝ่ายล้านนากล่าวถึงเอาไว้ว่า
สภาพบ้านเมืองล้านนาตกอยูใ่ นสภาพอ่อนแอทีส่ ดุ ขณะ
“...เจ้าพุทธวงศ์เจ้าค�ำมูลเจ้าพระยาช้างเผือกเข้า
เดียวกันนั้นพระเจ้าบุเรงนองได้แผ่ขยายอ�ำนาจเข้ามาสู้ ถวายพระมหากสัตรเจ้า ณ กรุงสรีอยุทธิยาพระมหาก
ล้านนาได้โดยง่าย จากการยกทัพมาล้อมเมืองเชียงใหม่ สัตรเจ้าก็สบเสียประทานรางวันเสตตฉัตร พระมงกุฏ
และใช้เวลาเพียง 3 วัน ก็สามารถยึดเมืองเชียงใหม่อัน รัดประคดเข็มขัด สร้อยสังวาน เครื่องท้าว 5 ประการ
เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนาได้อย่างง่ายดาย ใน พานพระศรีพระแสง หอกดาบข้าวของเงินค�ำผ้าผ่อน
ปี พ.ศ. 2101 แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ปัญหาการเมืองการ ท่อนแรบ่ออาจจักคณาสังขยาได้ก็มีแล...” 19
ปกครองของล้านนาได้ถูกจัดการด้วยอ�ำนาจของพม่า
การมอบสิ่ ง ของพระราชทานแก่ ผู ้ ก ระท� ำ ความ
หากแต่งานศิลปกรรมและงานพุทธศาสนายังคงได้รับ ดีความชอบนั้นทางฝ่ายสยาม มักจะได้มีการก�ำหนด
การอุปถัมภ์อยู่ดังเดิม
สิ่งของเครื่องใช้ส�ำหรับปูนเป็นบ�ำเหน็จแก่เหล่าบรรดา
ดังนั้นการสืบทอดฝีมืองานช่างศิลปกรรมอันเนื่อง เจ้านายประเทศราชและข้าราชการแตกต่างกันไปตาม
ในพุ ท ธศาสนา ยั ง ได้ มี ก ารสร้ า งงานแบบสมั ย ปลาย ฐานะ และความสามารถ ซึ่งทางฝ่ายสยามเองก็ได้มี
ราชวงศ์ มัง รายมาอี ก ระยะหนึ่ง กล่าวคือเป็น การใช้ การสืบทอดวัฒนธรรมมานับตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา
เทคนิคการปั้นแปะติดลงไปบนพื้นที่ประดับนั้นเลย โดย โดยเฉพาะวั ฒ นธรรมการใช้ เ ครื่ อ งประดั บ ของสยาม
ไม่มีการโกลนปูนเป็นฐานรองรับเอาไว้ก่อนเลย ดังเช่น ได้ มีก ารถ่ า ยทอดเป็ น องค์ ค วามรู ้ ที่ ชั ด เจน ทั้ ง ที่ เ ป็ น
19 เรื่องเดิม , หน้า 199.
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เครื่ อ งใช้ ส� ำ หรั บ แสดงยศและฐานะได้ แ ก่ เครื่ อ ง
ราชู ป โภค และเครื่ อ งประดั บ ส� ำ หรั บ แสดงยศและ
ฐานะได้แก่ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เป็นต้น
แต่ ส� ำ หรั บ ศิ ล ปะพื้ น บ้ า นที่ ร วมถึ ง งานพุ ท ธศิ ล ป์
ล้านนาแขนงต่างๆ ในช่วงสมัยดังกล่าวคงได้มีการสืบ
เนื่องมาจากวิถีชีวิตและวัฒนธรรมดั้งเดิมอยู่แล้ว หาก
แต่จะมีการน�ำเอาผู้คนจากทางตอนบนเข้ามาอยู่อาศัย
ซึ่งมีความหลากหลายทางชาติพันธุ์ท่ีมีความสัมพันธ์
กันอย่างใกล้ชิดกับชาวล้านนาไม่ว่าจะเป็นยาง หรือ
กะเหรี่ยง ไทลื้อ ไทเขิน และไทใหญ่ โดยถือว่าเป็นยุค
“เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ของการฟื้นฟูบ้านเมือง
ที่จ�ำเป็นจะต้องเกณฑ์ผู้คนมาร่วมกันบูรณะสภาพสังคม
และเศรษฐกิจ ภายใต้การปกครองระบอบจารีตทีจ่ ะต้อง
เป็นประเทศราชของสยาม
โดยผู้คนเหล่านั้นได้เข้ามาตั้งถิ่นฐานกระจายกันอยู่
ทัง้ ในเมืองเชียงใหม่และล�ำพูน ซึง่ ได้นำ� เอาศิลปะพืน้ บ้าน
ที่เป็นรูปแบบของตนติดตามมาด้วย ดังได้พบว่า ชุมชน
ระแกง วัวลาย หมื่นสาร ศรีสุพรรณและนันทาราม
เป็นผู้มีเชื้อสายชาวไทยเขินจากรัฐฉานที่มีฝีมือในการ
สร้ า งงานหั ต ถศิ ล ป์ จ� ำ พวก “คั ว ฮั ก คั ว หาง” หรื อ
เครื่ อ งเขิ น และเครื่ อ งเงิ น ที่ มี ฝ ี มื อ ประณี ต สวยงาม
เป็ น เอกลั ก ษณ์ นอกจากนี้ ยั ง มี ก ลุ ่ ม ชาวไทเขิ น ที่ ไ ป
ตั้งถิ่นฐานแถบชานเมืองเชียงใหม่บริเวณบ้านต้นแหน
อ� ำ เภอสั น ป่ า ตองก็ ไ ด้ มี ก ารผลิ ต เครื่ อ งเขิ น อยู ่ ด ้ ว ย
แต่มีเทคนิคเฉพาะตัวแตกต่างไปจากกลุ่มวัวลายของ
เมืองเชียงใหม่
ส�ำหรับเมืองล�ำพูนในขณะนั้นก็ได้มีการกวาดต้อน
ชาวไทยองจากรัฐฉานมาเป็นประชากรของเมือง ซึ่ง
ชาวไทยองกลุ่มนี้ได้มีฝีมือในการทอผ้าได้หลากหลาย
ชนิดและเทคนิค จึงเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวาง
ในเวลาต่อมาของงานหัตถกรรมพื้นบ้านที่ขึ้นชื่อแถบ
อ�ำเภอป่าซาง โดยลักษณะดังกล่าวนอกเหนือจากเมือง
เชียงใหม่และล�ำพูนแล้ว ยังได้มีการมีการกวาดต้อน
ผู้คนกลุ่มดังกล่าวให้ไปตั้งถิ่นฐานอยู่ตามหัวเมืองใหญ่ๆ
ในล้านนาเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นเมืองล�ำปาง เมืองแพร่
และเมืองน่าน
ขณะที่งานหัตถกรรมพื้นบ้านประเภทอื่นๆ ยังคงได้
มีการฟื้นฟูและผลิตขึ้นมาอยู่อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
งานเครื่องปั้นดินเผาประเภทภาชนะทั้งชนิดเคลือบและ
20 ตำ�นานสิบห้าราชวงศ์ , หน้า 132.

ไม่เคลือบ ดังจะพบว่าในปี พ.ศ. 2326 พระยากาวิละโปรด
ให้พระยาสามล้านเสนาบดีเมืองเชียงใหม่เวลานั้น น�ำเอา
ถ้วยลายงามไปประทานให้แก่ชาวยางหรือกระเหรีย่ งแถบ
ตะวันตกของแม่น�้ำคงหรือสาละวิน เพื่อเป็นการเกลี้ย
กล่อมยอมเข้าสวามิภักดิ์ต่อเมืองเชียงใหม่
“เถิงศักราช 1145 ตัว ปีก่าเหม้า พระเป็นเจ้าเป็น
เค้าทัง 3 พระองค์ ปงอาชญาแก่พระยาสามล้านกับไพร่
30 คน เอาถ้วยลายงาม 40 ใบ ไปประทานแก่ยางค้างหัว
ตาด อันเป็นหัวหน้าด่านเกลี้ยกล่อมเอาด้วยบุญสมภาร
ยางค้างหัวตาดก็เป็นใจ พระยาสามล้านก็เล็ดลอดเข้าตี
ตองโผด ได้ผู้คนและครอบครัวมาใส่เมืองครั้ง 1 เป็นปฐม
ก่อนแล ถัดนั้นพระเป็นเจ้ามหาอุปราชรัตนะหัวเมืองแก้ว
มาพร้อมกัน มีหนังสือเป็นค�ำเกลี้ยกล่อมฟ้าน้อยเมือง
ธะลางกับถ้วยลายงาม 30 ใบ เสื่อแรผืน 1 เกณฑ์หื้อขุน
ผู้มีชื่อคุมคน 30 ไปเถิงค้างแสนหลวงยางหัวด่าน เอา
เสื่อแรและถ้วย 70 ใบประทานค้างแสนหลวงฝ่ายแม่คง
วันตก ยางแสนหลวงเป็นใจ ส่งหนังสือไปถึงฟ้าน้อยหมูด
ฟ้ า น้ อ ยหมู ด ยิ น ดี ด ้ ว ยบุ ญ สมภารสวามิ ภั ก ดิ์ ส มั ค รขึ้ น
ขุนมีชื่อก็คุมฟ้าน้อยหมูดเข้ามาใส่บ้านเมืองเป็นครั้งถ้วน
สองหั้นแล” 20
ซึ่งในการระบุถึงถ้วยลายงามที่เอกสารอ้างถึงนั้น ก็
น่าจะเป็นเครื่องถ้วยล้านนาที่มีการผลิตมาอย่างยาวนาน
นับ ตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 19 มาแล้ว ไม่ว่าจะเป็นแหล่ง
เตาสันก�ำแพง วังเหนือ พาน และน่าน โดยเฉพาะแหล่ง
เครื่องถ้วยที่มีคุณภาพสูงสุด คือ แหล่งเตาเวียงกาหลง
ถึงแม้ว่าล้านนาจะตกอยู่อิทธิพลอ�ำนาจของพม่าอยู่ร่วม
สองร้อยปีเศษ แต่ในการผลิตเครื่องถ้วยเหล่านี้ก็น่าจะ
คงด�ำเนินการผลิตอยู่เพื่อเป็นการสนองต่อสังคมท้องถิ่น
อย่างต่อเนื่อง โดยอาจจะมีการลดจ�ำนวนการผลิตน้อย
ลงกว่ายุคที่บ้านเมืองยังเจริญรุ่งเรืองสุดขีดในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 20 - 21 และเนื่องจากช่วงเวลาที่มีการฟื้นฟู
บ้านเมืองขึ้นมาใหม่จากการสงคราม ผลักดันอิทธิพล
อ�ำนาจพม่าให้หมดไปจากแผ่นดินล้านนา การค้าทาง
ไกลที่ล�ำเลียงสินค้าจากจีนไม่ว่าจะเป็นเครื่องโลหะและ
เครื่องถ้วย โดยผ่านลงมาเส้นทางเชียงรุ่งและรัฐฉานก็
ยังคงซบเซาเบาบางลงไปมากจนหยุดชะงักลง ดังนั้น
ถ้วยลายที่ปรากฏในเอกสารกล่าวถึงจึงน่าจะเป็นเครื่อง
ถ้วยล้านนาที่ยังพอมีการผลิตและหลงเหลืออยู่บ้างอย่าง
เบาบางในท้องถิ่น
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อาคารทรงปราสาทหรือ
“พญาธาตุ”
วัดศรีชุม จังหวัดล�ำปาง

จะเห็นได้ว่าบทบาทของเครื่องถ้วยต่อสังคมและ
วัฒนธรรมล้านนานับตั้งแต่มีความสัมพันธ์กับจีนผ่าน
เส้นทางการค้าและบรรณาการนับตั้งแต่พุทธศตวรรษ
ที่ 19 – 24 เครื่องถ้วยมีความส�ำคัญนอกเหนือจากการ
เป็นเพียงแค่ภาชนะที่ทรงคุณค่าส�ำหรับการใช้สอย หาก
แต่ลวดลายของเครื่องปั้นดินเผาจีนที่มีความงดงาม ยัง
ได้ถูกเป็นจุดสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำลวดลายที่
ปรากฏในเครื่องปั้นดินเผาเหล่านั้นมาเป็นแบบอย่างให้
กับช่างผู้สร้างงานศิลปกรรมท้องถิ่นมาอย่างยาวนาน
นับ 5 ศตวรรษ
นอกจากนี้ ยั ง ได้ มี ค วามนิ ย มในลวดลายประแจ
จี น โดยน� ำ มาใช้ ป ระดั บ พื้ น ที่ ว ่ า งทั้ ง พื้ น ผนั ง อาคาร
สถาปัตยกรรมโดยตรง ดังเช่น ลวดลายปูนปั้นประดับ
พื้นผนังวิหารวัดป่าแดงมหาวิหาร เชียงใหม่ วิหารพระ
นอนวัดป่าลานทุ่งต้อม สันป่าตอง โดยลวดลายประแจ
จีนดังกล่าวที่ปรากฏขึ้นในงานพุทธศิลป์ล้านนามีการ
ใช้และนิยมกันอย่างมากมายและแพร่หลายในหมู่กลุ่ม
ชนไททางตอนบนก่อนที่จะได้มีการใช้ในล้านนา กล่าว
คือลวดลายพุทธศิลป์ประเภทงานปูนปั้นในช่วงต้น หรือ
แม้แต่ยุคทองต่อเนื่องเข้าสู่ปลายราชวงศ์มังรายและ
สมัยพม่าปกครอง จวบจนกระทั่งเข้ามาสู่ยุคฟื้นฟู หรือ
ที่รับรู้กันดีว่าเป็นยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง”
สันนิษฐานว่าลวดลายประแจจีนอันเป็นรูปแบบที่ได้รับ

ความนิยมกันอย่างแพร่หลายในบรรดากลุ่มชนไททาง
ตอนบน นับตั้งแต่งานจักสาน งานสิ่งทอ งานแกะสลัก
งานประดับลายค�ำล้วนแต่ปรากฏลวดลายประแจจีนนี้
อย่างมากมาย โดยลวดลายดังกล่าวได้ตดิ ตามช่างผูส้ ร้าง
งานมามีโอกาสสร้างสรรค์รูปแบบของลวดลายประแจ
จีนนี้ในงานพุทธศิลป์ล้านนาอย่างน่าสนใจ
ลวดลายพุทธศตวรรษที่ 24 - 25 ยุคฟื้นฟู
ส�ำหรับรูปแบบงานประดับลวดลายในงานพุทธศิลป์
พบว่ามีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นจากหลักฐานช่วงยุค
สมัยดังกล่าวเป็นการรวบรวมช่างฝีมอื จากหัวเมืองส�ำคัญ
คือ เมืองเชียงแสน ที่ได้เป็นศูนย์กลางการปกครองเมื่อ
ครั้งที่พม่าปกครองอยู่ โดยช่างกลุ่มนี้ได้มีบทบาทใน
การสร้างงานในยุคฟื้นฟูขึ้นตามเมืองต่างๆ ทั้ง 5 หัว
เมืองหลักในยุคนี้ คือ เมืองล�ำปาง เมืองเชียงใหม่ เมือง
ล�ำพูน เมืองแพร่ และเมืองน่าน อันเป็นที่รู้จักกันดีใน
การสร้างงานของช่างกลุ่มนี้ว่าเป็น “สกุลช่างเชียงแสน”
นอกจากนั้นยังมีกลุ่มช่างอื่นที่ส�ำคัญในล้านนายุค “เก็บ
ผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ที่มีบทบาทส�ำคัญในการสร้าง
งานศิลปกรรมในท้องถิ่นที่ตนได้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน โดย
การสร้างงานนั้นมีทั้งการคงรักษาเอกลักษณ์รูปแบบ
ของตนเอาไว้ ดังเช่น กลุ่มช่างไทลื้อ ที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน
ในบริเวณ เมืองพะเยาและเมืองน่าน ตลอดจนกลุ่มช่าง
ที่มีการผสมผสานและเกิดพัฒนาการทางด้านรูปแบบ
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และฝีมือจนเป็นเอกลักษณ์ใหม่ในเวลาต่อมา ก็คือ ช่าง
ชาวยองในเมืองล�ำพูน เป็นต้น
นอกจากนัน้ ในช่วงเวลาดังกล่าว ศิลปะในวัฒนธรรม
จีนได้เข้ามามีบทบาทในราชอาณาจักรสยามนอกจาก
ที่เคยได้รับมาก่อนหน้านี้แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยาและ
ล้านนา โดยได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดางานช่าง
อื่นๆ คือ ลวดลายประดับ ซึ่งส่วนใหญ่จะพบในลักษณะ
ที่ผสมผสานปรับปรุงแล้ว ผ่านมาสู่สมัยรัตนโกสินทร์
ลักษณะศิลปะจีนกลับได้มาเด่นชัดขึ้นและมีหลักฐาน
อยู่มาก ย่อมเป็นเพราะช่วงเวลานี้สยามได้มีการติดต่อ
กับจีนติดต่อเกี่ยวข้องกันมาไม่ขาด จึงมีทั้งส่วนที่สั่งสม
อยู่ก่อนและส่วนที่ทยอยแพร่หลายเข้ามาสมทบเป็น
ระยะ21 ถึงแม้ว่าเมื่อเริ่มปรากฏวัฒนธรรมตะวันตกแพร่
หลายเข้ามา ลวดลายแบบจีนก็ยงั คงอยู่ ทัง้ ทีเ่ ป็นเอกเทศ
และผสมผสานปะปนกลมกลืน จนเป็นรสนิยมอย่างไทย
ที่แยกแยะได้ไม่ง่ายนัก ดังตัวอย่างส�ำคัญซึ่งแพร่หลาย
อย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่ 3 คือ ลวดลายประดับที่เรียก
ว่า “ลายเทศ”22 ที่มีแบบแผนของการสร้างลวดลาย
ด้วยลักษณะก้านต่อดอก หรือพันธุ์พฤกษา
แต่ส�ำหรับในวัฒนธรรมล้านนาแล้ว ยังมีปัจจัยใน
การสร้างงานลวดลายพุทธศิลป์ที่น่าสนใจอยู่อีกประการ
หนึ่งก็คือ ในช่วงเวลาที่อิทธิพลชาติตะวันตกได้แผ่ขยาย
เข้ามาสู่ราชอาณาจักรสยาม โดยเฉพาะในวัฒนธรรม
ล้านนานั้นอิทธิพลศิลปะตะวันตกได้ไหลบ่าเข้ามาโดย
ผ่านทางพม่าและไทใหญ่ นับว่าเป็นการเปิดศักราช
ใหม่ของรูปแบบงานพุทธศิลป์ในช่วงต้นพุทธศตวรรษ
ที่ 24 ดังเราจะพบว่ารูปแบบลวดลายการประดับงาน
พุทธศิลป์ในล้านนา มีปรากฏการสร้างงานศาสนสถาน
แบบพม่า - ไทใหญ่ โดยช่างที่เข้ามาพร้อมกับกิจการ
สัมปทานป่าไม้ของชาวตะวันตกและชาวพม่าโดยตรงใน
เวลานัน้ ซึง่ ศิลปะพม่าทีเ่ กิดขึน้ จะมีลกั ษณะทัง้ การสร้าง
งานแบบประเพณีนิยมช่วงยุคสมัยราชวงศ์คอนบองหรือ
มัณฑเลย์ ดังเช่น อาคารทรงปราสาทหรือ “พญาธาตุ”
วัดพระแก้วดอนเต้าสุชาดาราม อุโบสถและพระวิหาร
วัดศรีชุม เป็นต้น
ในขณะเดี ย วกั น ชาวไทใหญ่ ที่ เข้ า มารั บ จ้ า งท� ำ
สัมปทานป่าไม้และด�ำเนินกิจการค้าขาย จนเกิดความ
มั่งคั่งยังได้มีโอกาสสร้างบุญกุศลดังเช่น เมืองล�ำปาง
เมืองเชียงใหม่ เมืองแพร่ และเมืองน่าน ตลอดจนการ
20 ตำ�นานสิบห้าราชวงศ์ , หน้า 132.
21 สันติ เล็กสุขุม, หน้า22.
22 เรื่องเดิม.

เข้ามาตั้งถิ่นฐานยังพื้นที่เมืองแม่ฮ่องสอน เมืองขุนยวม
เมืองปายและเมืองแม่สะเรียง จากปัญหาการเมืองการ
ปกครองในช่วงเวลานั้น ด้วยการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดวา
อารามและการสร้างวัดขึ้นใหม่ในชุมชนที่ตนเองได้เข้า
มาตั้งรกรากถิ่นฐาน จึงเกิดรูปแบบงานศิลปกรรมแบบ
ไทใหญ่ขึ้นมาในวัฒนธรรมล้านนา
โดยความพิเศษของงานศิลปกรรมแบบพม่า – ไท
ใหญ่ ที่ ไ ด้ เข้ า มามี อิ ท ธิ พ ลต่ อ วั ฒ นธรรมล้ า นนานั้ น
นอกจากจะมี ทั้ ง แบบประเพณี นิ ย มและยั ง ปรากฏ
ถึ ง อิ ท ธิ พ ลศิ ล ปะตะวั น ตกที่ ไ ด้ ผ สมผสานอยู ่ ใ นงาน
ศิลปกรรมพม่า-ไทใหญ่อยู่ก่อนหน้านี้มาแล้วอีกด้วย
เนื่องจากเหตุการณ์ทางสังคมและวัฒนธรรมของพม่า
ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – 25 กระแสอ�ำนาจ
ตะวันตกโดยเฉพาะอังกฤษได้แผ่ขยายเข้าสู่ทั้งทางตอน
ล่างและทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของราชอาณาจักร
พม่า ซึ่งก่อนหน้านี้อังกฤษได้ควบคุมอินเดียเอาไว้ได้
ทั้งหมดแล้ว
เมื่ อ ถึ ง จุ ด นี้ ห ากย้ อ นกลั บ ไปพิ จ ารณาถึ ง รู ป แบบ
ศิลปะพม่าในสมัยราชวงศ์คอนบอง หรือ อลองพญา มี
การสืบทอดแบบแผนการสร้างงานในลักษณะของงาน
ประเพณีหรือจารีตที่มีมาเนิ่นนาน นับตั้งแต่ยุคสมัยพยู
มอญ พุกามจนเข้ามาสู่สมัยตองอู หงสาวดีและอังวะ ซึ่ง
รูปแบบทางศิลปะได้มพี ฒ
ั นาการของตนเองมาโดยตลอด
จนกระทั่งเข้าสู่สมัยราชวงศ์คอนบองความนิยมในศิลปะ
แบบโมกุลจากอินเดียได้เป็นที่นิยม โดยวัสดุและเทคนิค
ที่โดดเด่นเป็นที่นิยมสูงสุดของศิลปะพม่ายุคนี้คือ “งาน
ประดับกระจก” ที่เรียกกันในล้านนาว่า “แก้วอังวะ”
เนื่องจากน�ำเข้ามาจากอาณาจักรพม่า และ “แก้วจืน”
ทีผ่ ลิตขึน้ เองในท้องถิน่ อันเป็นวัสดุทมี่ คี ณ
ุ สมบัตสิ ะท้อน
แสงในปริมาณที่พอเหมาะนุ่มนวลและสามารถตัดหรือ
ดัดให้เข้ากับพื้นผิวได้หลายลักษณะ ซึ่งวัสดุดังกล่าวนี้ได้
เข้ามามีบทบาทในการสร้างงานพุทธศิลป์ล้านนาทั้งงาน
สถาปัตยกรรมและงานเครื่องใช้ในพิธีกรรม จากเดิมที่
ล้านนาได้นิยมการสร้างงานประติมากรรม ด้วยรูปแบบ
การปั้นปูนหรือปั้นรักปิดทองค�ำเปลวและงานไม้แกะ
สลัก ยังผลให้รูปแบบโครงสร้างทางสถาปัตยกรรม โดย
เฉพาะบริเวณหน้าบันที่จากเดิมเป็นลักษณะโครงสร้าง
แบบม้าต่างไหมที่มีรายละเอียดของพื้นที่เล็กและสลับ
ซับซ้อน ค่อยเกิดพัฒนาการรูปแบบโครงสร้างมาเป็น
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หน้าบันแบบหุ้มหน้ากลองที่ปิดโครงสร้างม้าต่างไหม
เอาไว้ภายใน แล้วใช้เทคนิคงานไม้แกะสลักประดับด้วย
การประดับกระจกเข้ามาทดแทน ส่งผลให้เกิดรูปแบบ
ลวดลายทีไ่ ด้รบั ความนิยมขึน้ ในช่วงกลางพุทธศตวรรษที่
25 เป็นต้นมาก็คือลวดลายผสมผสานกันระหว่างศิลปะ
ตะวันตก และศิลปะจีนที่ทางสยามนิยมในช่วงเวลาก่อน
หน้านี้ที่เรียกว่า “ลายเทศ”
แต่ส�ำหรับในล้านนาแล้ว ยังมีการผสมผสานกับรูป
แบบลวดลายจากศิลปะตะวันตกทีผ่ า่ นมาทางศิลปะพม่า
ยุคสมัยมัณฑเลย์พร้อมๆ กันกับวัสดุที่ส�ำคัญก็คืองาน
ประดับกระจก ได้แผ่กระจายและได้รบั ความนิยมในช่วง
สมัยรัชกาลที่ 5 โดยได้คลีค่ ลายกลายเป็นลวดลายทีน่ ยิ ม
และรู้จักกันในชื่อของลาย “ดอกขะนัด” หรือสัปปะรด
ทีม่ าประกอบกับก้านและโดยเฉพาะใบลักษณะเป็นขอบ
หยักสะบัดม้วน ที่มีการผสมผสานกันระหว่างใบและ
ดอกในศิลปะจีนกับศิลปะตะวันตก จากรูปแบบใบที่มี
รากฐานมาจาก “ใบอะแคนทัส” นั่นเอง นับเนื่องจากมี
การเข้ามาของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม หรือการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจระหว่าง ปี พ.ศ. 2427-2466

และวัฒนธรรมในกระบวนการสร้างจิตส�ำนึกเรื่องรัฐ
ชาติที่ได้เริ่มปลูกฝังมาเมื่อทศวรรษที่ผ่านมานั้นแล้ว ได้
ส่งผลให้สงั คมและวัฒนธรรมล้านนาได้มกี ารปรับเปลีย่ น
รูปแบบตลอดจนวิถีชีวิตในบางส่วน ให้กลายเป็นสยาม
ที่เจริญตามแผนและนโยบายที่ก�ำหนดโดยรัฐ ซึ่งรูป
แบบงานศิลปกรรมก็ได้รับผลกระทบนี้ด้วยเช่นเดียวกัน
ดังจะพบรูปแบบที่มีอิทธิพลรัฐนิยมมาปรากฏในงาน
ศิลปกรรมท้องถิ่นอย่างมากมาย ดังเช่น ลวดลายหน้า
บันประดับด้วยครุฑ นารายณ์ทรงครุฑ และช้างสาม
เศียร ที่ผูกลวดลายด้วยลายกระหนกแบบศิลปะภาค
กลาง สะท้อนความนิยมศิลปะจากส่วนกลางที่เริ่มมี
ความนิยมในช่วงก่อนหน้านี้ โดยการสนับสนุนจากเจ้า
นายในท้องถิ่นมาบ้างแล้ว
อีกทั้งรูปแบบที่สะท้อนถึงกระแสการเปลี่ยนผ่าน
ของอ�ำนาจการปกครองที่ประสบความส�ำเร็จของรัฐ
โดยรู ปแบบนั้ น ได้ ส ะท้ อ นออกมาเป็ น ส่ ว นหนึ่ ง ของ
งานศิลปกรรมก็คือ รูปพานรัฐธรรมนูญที่ถูกน�ำมาสร้าง
งานอย่างหลากหลาย โดยเฉพาะได้น�ำมาออกแบบผูก
ลวดลายเป็นหน้าบันและบานประตู
ในขณะเดียวกันนี้ ยังได้ปรากฏความนิยมในการ
5. หลังพุทธศตวรรษที่ 25 ยุคเปลี่ยนแปลง
สร้ า งงานที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ท ้ อ งถิ่ น ล้ า นนาอี ก กระแส
ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 นับได้ว่าเป็นช่วงเวลา หนึ่ง โดยสะท้อนคตินิยมในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่าง
ของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางด้านการเมือง การ คน พระธาตุและปีนักษัตรได้อย่างน่าสนใจ ที่ได้รู้จักกัน
ปกครอง การเศรษฐกิจ การศาสนา การศึกษา ตลอด ดีในสังคมและวัฒนธรรมล้านนาคือ “คติชุธาตุ” และ
จนถึงสังคมและวัฒนธรรมในราชอาณาจักรสยามอย่าง “ปีเปิ้ง”
อาจกล่ า วได้ ว ่ า ลวดลายพุ ท ธศิ ล ป์ ล ้ า นนาได้ มี
มากมาย โดยเฉพาะการไหลบ่ า ของวั ฒ นธรรมจาก
ต่างถิ่นทั้งใกล้และไกลได้เข้ามาส่งอิทธิพลและได้แพร่ พัฒนาการและความหลากหลายรูปแบบอันเกิดจากการ
กระจายเข้าสู่ท้องถิ่นล้านนาจากเหตุปัจจัยหลากหลาย สร้างสรรค์โดยช่างฝีมอื ทีไ่ ด้รบั แรงบันดาลใจและสืบทอด
ทักษะส่งผ่านกันมาอย่างยาวนาน ซึ่งได้มีปัจจัยทางด้าน
อย่างที่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้
ลวดลายหลังพุทธศตวรรษที่ 25 ยุคเปลี่ยนแปลง ต่างๆ เข้ามาเกี่ยวข้องในแต่ละช่วงยุคสมัย จนได้มีรูป
ในช่วงเวลาครึ่งหลังของพุทธศตวรรษที่ 25 สภาพ แบบเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น นับตั้งแต่
บ้านเมืองในราชอาณาจักรสยามเกิดการเปลี่ยนแปลง พุทธศตวรรษที่ 19 – 25 นับช่วงเวลายาวนานนับ 700
ครั้งส�ำคัญที่ส่งผลให้เกิดรูปแบบการสร้างงานศิลปกรรม กว่าปี โดยในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 – 22 งานพุทธศิลป์
ที่ได้เกี่ยวเนื่องจากแนวทางการเมืองการปกครอง สังคม ล้านนาได้สะท้อนแสดงความยิ่งใหญ่และเจริญรุ่งเรือง
และเศรษฐกิ จ นั บ เนื่ อ งจากมี ก ารเข้ า มาของระบบ ทางสังคมและวัฒนธรรม โดยเฉพาะยุคแห่งความเจริญ
เศรษฐกิจทุนนิยม หรือการขยายตัวทางเศรษฐกิจใน รุ่งเรืองสูงสุดในช่วงราวพุทธศตวรรษที่ 20 ถึงกลางพุทธ
ช่วงเวลาก่อนหน้านี้ระหว่าง ปี พ.ศ. 2427-2466 ได้ ศตวรรษที่ 21 ความสัมพันธ์กับความมีอ�ำนาจทางการ
ผ่านมาอีกหนึ่งทศวรรษจึงได้เข้ามาสู่ยุคเปลี่ยนแปลง เมืองและความเจริญรุ่งเรืองทางพุทธศาสนา ได้ส่งผล
ระบบการปกครอง จากสมบูรณาญาสิทธิราชมาเป็น ให้การเผยแพร่รูปแบบงานศิลปกรรมให้แก่ดินแดนรัฐ
แบบประชาธิปไตยใน ปี พ.ศ. 2475 การปฏิรูปสังคม ใกล้เคียงในเวลานั้นอีกด้วย
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ความเสื่อมของยุคสมัยที่ล้านนาได้ประสบกับการ
เข้ามาปกครองของพม่าช่วงต้นพุทธศตวรรษที่ 22 –
ต้นพุทธศตวรรษที่ 24 อย่างไรก็ตามกลับพบว่าล้านนา
ยังคงได้สร้างงานพุทธศิลป์สืบสานงานฝีมือกันอยู่อย่าง
ต่อเนื่องแม้ว่าจะไม่ยิ่งใหญ่เหมือนดังยุคก่อนก็ตาม แต่
ก็ได้มีเอกลักษณ์เฉพาะยุคสมัยได้อย่างน่าสนใจ จวบ
จนกระทั่งเข้าสู่ยุคฟื้นฟูบ้านเมืองการเร่งสร้างงานที่
สืบทอดองค์ความรู้ที่ตกทอดมาจากรุ่นสู่รุ่นก็มีผลให้ยัง
คงรูปแบบงานช่างยังคงได้รับการสืบสานมาโดยตลอด
จนกระทั่ ง เข้ า สู ่ ยุ ค แห่ ง ความเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม
และวัฒนธรรม งานพุทธศิลป์ล้านนาก็ยังสามารถสร้าง
รูปแบบที่มีการผสมผสานอย่างกลมกลืนจวบจนกระทั่ง
ถึงปัจจุบัน

บทสรุป
1. เอกลักษณ์ของพุทธศิลป์ล้านนา
ในความงดงามของงานพุทธศิลป์ที่ปรากฏอยู่ใน
พื้นที่ของล้านนา ย่อมได้แสดงออกถึงภูมิปัญญาผ่าน
งานฝีมือของช่างในท้องถิ่น โดยมีเอกลักษณ์ท่ีบ่งบอก
ถึงความสัมพันธ์ของมิติต่างๆ ทางสังคมและวัฒนธรรม
ซึ่งได้ผ่านการหล่อหลอมเป็นอัตลักษณ์เฉพาะตัวของ
สังคมล้านนา ไม่ว่าจะเป็นทางด้านชาติพันธุ์ตลอดจน
การผสมผสานกับวัฒนธรรมที่อยู่รายรอบด้วยเหตุปัจจัย
และเงื่อนไขทางด้านการเมือง การปกครอง และการ
เศรษฐกิจ แต่ทั้งนี้การแสดงออกของงานศิลปกรรมที่
เนื่องในความเชื่อและความศรัทธานั้น ย่อมล้วนได้อยู่
ภายใต้ร่มเงาและแนวความคิดของพุทธศาสนา อันได้
ปรากฏออกมาเป็นงานศิลปกรรมแบบล้านนาที่มีความ
หลากหลาย จนได้กลายมาเป็นเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่นของ
งานพุทธศิลป์ล้านนาที่อาจพอกล่าวโดยสรุปถึงรูปแบบ
และลักษณะของงานศิลปกรรมเหล่านี้ได้ดังนี้
2. ความหลากหลายของระดับงานฝีมือ
ประการแรกเป็นลักษณะการแสดงออกถึงความ
หลากหลายระดับของงานฝีมือในแต่ละพื้นที่ของล้าน
นาที่มีความน่าสนใจในเรื่องของทักษะและภูมิความรู้
ตลอดจนความเข้าใจในเชิงช่างที่แตกต่างกัน โดยอาจ
จะมีเงื่อนไขในการสร้างงาน จากการสืบทอดภูมิปัญญา
และทักษะระหว่างช่างฝีมือพื้นบ้านและช่างฝีมือชั้นสูง
หรือช่างหลวง อันเป็นการปรากฏถึงรูปแบบของงาน
ฝีมือที่แตกต่างกันในด้านความละเอียดประณีต หากแต่

คุณค่าทางด้านสุนทรียะนั้นยังคงมีความงดงามโดดเด่น
แตกต่างกันของงานฝีมือจากช่างทั้งสองประเภท กล่าว
คืองานฝีมือของช่างพื้นบ้านแขนงต่างๆ ที่แม้ว่าจะขาด
ความละเอียดและความประณีตไปบ้าง ซึ่งถือได้ว่ามี
ปรากฏถึงปริมาณของงานฝีมือที่มากมายในพื้นที่ หาก
แต่มีการแสดงออกในเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกที่
โดดเด่นซึ่งเป็นเสน่ห์ของงานลักษณะดังกล่าวอย่างครบ
ถ้วน อันได้แสดงและสะท้อนออกมาจากความคิดของ
ช่างผู้ถ่ายทอดอย่างตรงไปตรงมา ดังเช่น งานปูนปั้น
ไม้แกะสลัก งานปิดทองล่องชาด ในช่วงครึ่งหลังพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เป็นต้น
แต่ ส� ำ หรั บ งานฝี มื อ ของช่ า งหลวงอาจมี ค วาม
โดดเด่ น ในเรื่ อ งของความเป็ น แบบแผนที่ เ คร่ ง ครั ด
และชั ด เจน ตลอดจนการแสดงออกที่ ส งบนิ่ ง ก็ ย ่ อ ม
ที่ จ ะสะท้ อ นให้ ไ ด้ สั ม ผั ส ถึ ง ทั ก ษะและฝี มื อ ที่ มี ก าร
สัง่ สมสืบทอดมาอย่างยาวนานและแม่นย�ำ งานทีป่ รากฏ
ออกมาจึ ง ดู เ หมื อ นว่ า มี ค วามน่ า สนใจในเรื่ อ งความ
วิจิตรงดงาม โดยชิ้นงานเหล่านี้ส่วนใหญ่มักปรากฏอยู่
ยังพื้นที่ศูนย์กลางการปกครองอันได้มีชนชั้นเจ้านาย
เป็ น ผู ้ ค อยให้ ก ารอุ ป ถั ม ภ์ ดั ง เช่ น ลวดลายปู น ปั ้ น
งานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 ถึงต้นพุทธศตวรรษที่ 25
เป็นต้น
3. วัฒนธรรมและชาติพันธุ์ที่โดดเด่น
นั บ จากที่ ล ้ า นนาได้ มี พั ฒ นาการทางสั ง คมและ
วัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ย่อมท�ำให้มีการสั่งสมองค์
ความรู้และภูมิปัญญาขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่นปรากฏอยู่ในแต่ละ
พื้ น ที่ ข องสั ง คมล้ า นนา อั น ได้ เ กี่ ย วข้ อ งเชื่ อ มโยงอยู ่
กั บ ผู ้ ค นที่ ตั้ ง ถิ่ น ฐานร่ ว มกั น ในแต่ ล ะยุ ค สมั ย ซึ่ ง ได้ มี
ที่มาของพัฒนาการในงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนา
ที่ แ ตกต่ า งและหลากหลายตามสายของวั ฒ นธรรม
และกลุ่มชนชาติพันธุ์ ไม่ว่าจะเป็น ชาวพม่า - ไทใหญ่
ไทลื้อ ไทเขินและชาวยอง
โดยกลุ่มชาติพันธุ์เหล่านี้ต่างก็ได้แสดงฝีมือในการ
สร้างงานพุทธศิลป์ ภายใต้ความเชื่อและความเลื่อมใส
ศรั ท ธาในสิ่ ง เดี ย วกั น ซึ่ ง เราสามารถติ ด ตามศึ ก ษา
และสั ม ผั ส ได้ ใ นแต่ พื้ น ที่ ข องล้ า นนา ดั ง เช่ น รู ป แบบ
วัฒนธรรมไทลื้อที่ปรากฏอยู่บริเวณล้านนาตะวันออก
และวัฒนธรรมพม่า-ไทใหญ่ที่ปรากฏอยู่บริเวณล้านนา
ตะวันตก เป็นต้น
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4. อิทธิพลศิลปะภายนอกที่เข้ามาผสมผสาน
การที่ล้านนามีความสัมพันธ์กับดินแดนใกล้เคียง
ที่รายล้อมทั้งไกลและใกล้ ดังนั้นพัฒนาการของความ
สัมพันธ์ในมิติทางการเมืองการปกครองและเศรษฐกิจ
ย่อมเป็นผลมาจากการที่ต้องประเชิญกับเหตุการณ์และ
ปัจจัยแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมอยูอ่ ย่างต่อเนือ่ ง โดย
ได้มีการประทะสังสรรค์ท้ังก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
และการผสมสานทางสังคมวัฒนธรรม สิ่งที่ปรากฏขึ้น
จึงได้กลายเป็นวัฒนธรรมที่มิเคยหยุดนิ่ง ดังนั้นล้านนา
จึงนับได้ว่าเป็นพื้นที่ที่มีการสั่งสมรูปแบบศิลปกรรมที่
มีความหลากหลายอันได้ตกทอดมาเป็นมรดกที่ล�้ำค่า
โดยเฉพาะในงานทางด้านพุทธศิลป์ของล้านนาต่างก็ได้
แสดงและสะท้อนถึงอิทธิพลรูปแบบของงานฝีมือ จาก
วั ฒ นธรรมภายนอกที่ ร ายล้ อ มแสดงปรากฏอยู ่ อ ย่ า ง
ชัดเจนและยาวนาน ดังเช่น อิทธิพลศิลปะแบบพุกาม
อิทธิพลศิลปะสุโขทัย อิทธิพลศิลปะจีน อิทธิพลศิลปะ
พม่าและไทใหญ่ อิทธิพลศิลปะสยามแบบรัตนโกสินทร์
ตลอดจนอิทธิพลศิลปะตะวันตก โดยทั้งนี้อาจเกิดจาก
บริบททางการเมืองการปกครอง การค้า และเศรษฐกิจ
รวมถึ ง ความสั ม พั น ธ์ ใ นมิ ติ อื่ น ๆ ในแต่ ล ะช่ ว งเวลาที่
ผ่านมา
5. การแสดงออกเฉพาะตัวของงานศิลปะท้องถิ่น
สิ่งที่ปรากฏถึงเอกลักษณ์เฉพาะตัวของงานพุทธ
ศิลป์ล้านนา ไม่ว่าจะเป็นทั้งทางด้านสถาปัตยกรรมอัน
มีองค์ประกอบปลีกย่อยและส�ำคัญถึงการแสดงออก
อย่างชัดเจนนั้น ตลอดจนถึงงานสร้างสรรค์เครื่องใช้ใน
พิธีกรรม ถึงแม้ว่าจะประกอบไปด้วยความหลากหลาย
ของระดับฝีมือ แตกต่างทางวัฒนธรรมและชาติพันธุ์
การผสมผสานจากอิทธิพลศิลปะจากภายนอก สิ่งเหล่า
นี้หากได้มีการหล่อหลอมเข้ามาเป็นอัตลักษณ์ที่โดดเด่น
เฉพาะตัวของรูปแบบงานพุทธศิลป์ล้านนา ที่มีคงความ
งดงามและแตกต่างไปจากศิลปกรรมในท้องทีอ่ นื่ ๆ อย่าง
ชัดเจน โดยการแสดงออกเฉพาะตัวของตัวงานศิลปะ
ท้องถิ่นที่อยู่ค่อนข้างสูง ถึงแม้ว่าจะปรากฏถึงการรับ
เอารูปแบบและอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกเข้ามา
ใช้ในการสร้างงาน หากแต่ก็ได้มีการปรับประยุกต์รูป
แบบให้เข้ากับความเหมาะสมและความนิยมของท้อง
ถิ่นได้เป็นอย่างดี ประการส�ำคัญก็คือการที่ได้คลี่คลาย
จนกลายเป็นรูปแบบเฉพาะตัวอันเป็นเสน่หข์ องงานพุทธ

ศิลป์ล้านนาที่โดดเด่นงดงาม ทั้งงานด้านสถาปัตยกรรม
จิตรกรรม และประติมากรรม ตลอดจนถึงเครื่องใช้ใน
พิธกี รรมซึง่ เป็นงานประณีตศิลป์ อันเป็นทีป่ ระจักษ์อย่าง
กว้างขวางในวงการศึกษาศิลปกรรมไทย
อาจกล่าวได้ว่าการศึกษาพุทธศิลป์ล้านนาครั้งนี้
เป็นการน�ำเสนอลักษณะงานศิลปกรรมที่โดดเด่นทั้ง
สามประเภท อันได้แก่ งานปูนปั้น งานไม้แกะสลักและ
งานปิดทองค�ำเปลวประดับ โดยได้เป็นส่วนประกอบ
ส�ำคัญที่ปรากฏอยู่กับงานสถาปัตยกรรมในท้องถิ่นของ
ล้านนา ที่สะท้อนความคิดของช่างฝีมือพื้นบ้าน ที่ต่าง
ได้มที กั ษะและภูมปิ ญ
ั ญาในการแสดงออกของงานศิลปะ
ได้เป็นอย่างดี
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ดอกเอื้องวัฒนธรรมล้านนา

1

เรื่อง: ฐาปกรณ์ เครือระยา2

ในวัฒนธรรมล้านนานั้น ดอกเอื้อง ถือเป็นดอกไม้
ที่มีความส�ำคัญ เพราะเป็นดอกไม้ที่เบ่งบานตามฤดูกาล
ซึ่ ง ดอกเอื้ อ งบ้ า งชนิ ด สามารถใช้ เ ป็ น ตั ว ก� ำ หนดการ
จัดพิธีกรรมในล้านนาได้อีกด้วย เช่น พิธีกรรมฟ้อนผี
จะต้องอยู่ในช่วงฤดูร้อนในช่วงที่ดอกเอื้องผึ้งก�ำลังเบ่ง
บาน และก็ต้องใช้ดอกเอื้องผึ้งในพิธีกรรมนี้ด้วย หรือ
การท�ำเครือ่ งสักการะล้านนาในงานพิธสี ำ� คัญๆ พิธกี รรม
อบรมสมโภชจะนิ ย มท� ำ เครื่ อ งสั ก การะซึ่ ง หนึ่ ง ในนั้ น
จะเป็นต้นผึ้ง และใช้ขี้ผึ้งปั้นเป็นดอกเอื้องผึ้ง เป็นต้น
ซึ่ง ท� ำให้ เราเห็น ว่าพิธี กรรมต่างๆ ในวัฒนธรรมล้าน
นานั้น ถ้ามองและศึกษาในเชิงลึกจะพบว่าดอกเอื้อง
ล้านนามีบทบาทและมีความส�ำคัญที่มีความเกี่ยวเนื่อง
กับพิธีกรรมล้านนา นอกจากนั้นยังเป็นรูปแบบที่ท�ำให้
ก่อเกิดงานศิลปะและศิลปกรรมในพุทธศาสนามากมาย

ทั้ ง ในส่ ว นของลวดลาย งานหั ต ถกรรมที่ ร องรั บ กั บ
การฟ้อนร�ำ และในส่วนของบทเทศน์มหาชาติส�ำนวน
ล้านนา
องค์ความรู้และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือได้ว่ามีความ
น่ า สนใจมากในด้ า นของความหมาย ที่ ม าที่ ไ ปของ
วัฒนธรรม ความส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและรูป
แบบทีก่ อ่ ให้เกิดงานศิลปกรรมประยุกต์ โดยทัง้ หมดนีถ้ กู
ซ่อนและยังไม่ได้ถกู น�ำมาศึกษาและเผยแพร่ให้เห็นอย่าง
ชัดเจน ซึ่งองค์ความรู้บางอย่างอาจจะเลือนหายไปตาม
กาลเวลา การใช้ดอกเอื้องในพิธีกรรมนั้นอาจคงกลาย
เป็นเพียงแค่หนึ่งองค์ประกอบที่มีไว้ แต่ไร้ซึ่งที่มาและ
ความหมายในพิธกี รรมนัน้ ๆ ซึง่ น่าเสียดายเป็นอย่างมาก
ถ้าองค์ความรูท้ จี่ ะได้รบั จากการบอกเล่าของปราชญ์ชาว
บ้านเหล่านั้น ก�ำลังจะหมดหายไป

1 บทความนี้ ส่วนหนึ่งในงานเผยแพร่ความรู้ที่ได้ข้อมูลจากการลงพื้นที่โครงการวิจัยการศึกษารวบรวมองค์ความรู้ด้านภูมิปัญญาดอกกล้วยไม้
(ดอกเอื้อง) ที่ปรากฏในพิธีกรรม ความเชื่อในวัฒนธรรมล้านนา โดยได้รับอุดหนุนทุนวิจัยจากโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก
พระราชด�ำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี(อพ.สธ.) ประจ�ำปีงบประมาณ 2561.
2 อาจารย์ประจ�ำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , Lecturer: Faculty of Liberal Arts: Meajo University
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องค์ความรู้ด้านความเชื่อและพิธีกรรมล้านนา ที่
ดอกกล้วยไม้หรือดอกเอื้องล้านนาเป็นสัญลักษณ์ที่สื่อ
ความหมาย ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าวถือเป็นส่วนส�ำคัญที่
ท�ำให้เราเข้าใจสังคมและวัฒนธรรมล้านนา ใช้ธรรมชาติ
เป็ น ตั ว ก� ำ หนดกฎเกณฑ์ ใ นหลายๆ เรื่ อ ง ทั้ ง จะเป็ น
ประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้านงานศิลปกรรม
ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรม นาฏศิลป์ วรรณกรรมใน
พุทธศาสนา และด้านสังคมและวัฒนธรรม ซึ่งองค์ความ
รู้เหล่านี้ ถือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคมล้านนา และ
สามารถพัฒนาองค์ความรูด้ า้ นภูมปิ ญ
ั ญาดังกล่าวออกมา
ในรูปแบบมรดกทางวัฒนธรรมล้านนาในอนาคตต่อไป

ในมหาชาติ จะมีแต่ละส�ำนวนที่ไม่เหมือนกัน และจะ
กล่าวถึงบรรดาเหล่าพันธุ์กล้วยไม้ หรือดอกเอื้องใน
ล้านนาที่แตกต่างกันไป
สุรพล ด�ำริหก์ ลุ (2544) ได้เขียนใน “ลายค�ำล้านนา”
กล่าวถึงงานจิตรกรรมลายค�ำ เป็นรูปแบบหนึ่งของงาน
ลงรักปิดทอง ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของศิลปะล้านนา
มีเนื้อหาเกี่ยวกับความเป็นมาพัฒนาการของรูปแบบ
และลวดลายเกี่ยวกับลายค�ำ โดยเฉพาะลวดลายดอก
ประดิษฐ์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – พุทธศตวรรษ
ที่ 25 ที่ได้มีลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์ในงานลายค�ำ ซึ่ง
หนึ่งในนั้นปรากฏลายดอกเอื้องด้วย ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจ
ความคิดและจิตวิญญาณของผู้คนชาวล้านนาได้ดีขึ้น
บทบาทดอกเอื้องในล้านนา
วิลักษณ์ ศรีป่าซาง (2547) ได้กล่าวใน “ครัวหย้อง
ในพิธีกรรมฟ้อนผี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา ของงามแม่ญิงล้านนา” ว่าการไปวัดในสมัยก่อน ใน
ช้านานของชาวล้านนา เชื่อกันว่าการฟ้อนผีจะท�ำให้ วันบุญใหญ่คนสมัยนั้นจะน�ำดอกไม้นานาชนิดที่ปลูกไว้
สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับ ภายในบริเวณบ้าน ธูป เทียน ใส่สวย (กรวย) ที่ท�ำมา
ไปแล้วได้ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีฟ้อนผี จึงถือเป็นของ จากใบตองใส่สลุงเงิน (ขันเงิน) ไปวัด ผู้หญิงล้านนาที่
สูงและศักดิ์สิทธิ์ บทความนี้จะเล่าถึงความเชื่อดั้งเดิม ไว้ผมยาวจะเกล้ามวยผมให้สวยงามและจะน�ำดอกไม้
อันเป็นแรงผลักดันให้เกิดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ มาเหน็บกับมวยผมตอนไปวัด ในการเหน็บดอกไม้ไป
ไปจนถึงสิง่ ประกอบต่างๆ เช่น การทัดเหน็บดอกเอือ้ งผึง้ วัดนั้นเชื่อว่าเพื่อเป็นการบูชาหัวและเพื่อเวลาก้มหัวจะ
ของเจ้ารางทรง เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความงามและสีสัน เป็นการบูชาพระเจ้า หรือเรียกว่าเป็นการสะท้อนให้เห็น
อันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับพิธีกรรม นอกจากนี้ ยังกล่าวถึง ถึงความเชือ่ เรือ่ ง "ขวัญ" ของคนในกลุม่ ชาวไต-ลาว ทีเ่ ชือ่
รูปแบบการแต่งกายในฐานะสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปถึง ว่าคนเรามีขวัญอยู่ทั้งหมด 32 ขวัญ การประดับดอกไม้
ภูมิหลังทาง ประวัติศาสตร์ ตลอดจนความเปลี่ยนแปลง จึงเป็นการบูชาขวัญบนกระหม่อม เพื่อเป็นสิริมงคลแก่
ตัว การเหน็บดอกไม้ไหวนั้นสมัยก่อนนิยมใช้ดอกไม้สด
ที่มาเยือนเมื่อสังคมล้านนามีการพัฒนา
ในเทศน์มหาชาติภาคพายัพ ส�ำนวนสร้อยสังกร หรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เช่น ดอกสะบันงา, ดอกเอื้อง
เป็นการเทศน์มหาชาติฉบับล้านนาที่มีความงามทาง แซะ, ดอกพุดหลวง, ดอกมะลิ, เป็นต้น ซึ่งในอดีตเป็น
วรรณศิลป์ในวรรณกรรมล้านนา โดยเป็นส�ำนวนสร้อย ดอกไม้หายาก แต่เนื่องจากมีกลิ่นหอม สาวๆ จึงนิยมหา
สังกรว่าเป็นปัจจัยส�ำคัญที่ช่วยให้มีการสืบทอดการตั้ง มาประดับมวยผม ขณะที่เอื้องผึ้งมักใช้ประดับเมื่อมีการ
ธรรมหลวงของล้านนาปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้ศึกษาน�ำมา ฟ้อนและใช้บชู าผีปยู่ า่ ส่วนเอือ้ งแซะทีม่ กี ลิน่ หอมอ่อน ๆ
จากหนังสือมหาชาติภาคพายัพฉบับสร้อยสังกร ส�ำนวน มักใช้เป็นเครื่องบรรณาการแด่กษัตริย์
การปั ก ปิ ่ น การเลื อ กปิ ่ น นั้ น สะท้ อ นให้ เ ห็ น ถึ ง
เอก สอบทานและช�ำระโดย พระธรรมราชานุวัตร พิมพ์
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2498 วรรณกรรมล้านนา เรื่องมหาชาติ กาลเทศะทางสังคมอย่างเช่น การเหน็บดอกไม้ไหวไป
ภาคพายัพ ซึง่ มีสว่ นหนึง่ ในกรรม ทีก่ ล่าวถึงดอกกล้วยไม้ วัดกับการเหน็บดอกไม้ไหวของ ช่างฟ้อน ในการเหน็บ
ในป่า เช่นกัณฑ์วรรณประเวศ กัณฑ์จุลพน และกัณฑ์ ดอกไม้ไหวไปวัดนั้นดอกไม้ที่น�ำมาจะเป็นดอกไม้หอมสี
มหาพน ที่พูดถึงในป่าว่ามีดอกเอื้องอะไรบ้างในระหว่าง เรียบๆและใช้เพื่อบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ส่วนดอกไม้ที่เหน็บ
ทาง ซึ่งน�ำไปสู่การตกแต่งซุ้มประตูป่า ที่เต็มไปด้วย ผมช่างฟ้อนจะเป็นแบบใดก็ได้เหน็บเพื่อประดับตกแต่ง
บรรดาดอกเอื้อง ในประเพณีตั้งธรรมหลวง เป็นต้นซึ่ง เพิ่มความสวยงามให้มวยผม
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ภาพที่ 1 ดอกเอื้องแซะ

ดอกกล้วยไม้(ดอกเอือ้ ง) ทีป่ รากฏในพิธกี รรม ความ
เชื่อในวัฒนธรรมล้านนา และสามารถน�ำองค์ความรู้
ดังกล่าวไปพัฒนาในรูปแบบของมรดกทางวัฒนธรรม
ล้านนาในอนาคต โดยสามารถพบการน�ำดอกมาใช้อย่าง
แพร่หลายในวัฒนธรรมล้านนา โดยเฉพาะ 3 จังหวัดใน
เขตภาคเหนือตอนบน ซึ่งได้แก่จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
แม่ฮอ่ งสอนและจังหวัดล�ำปาง ซึง่ สามารถพบบริบททาง
ด้านต่างๆ และพิธีกรรมความเชื่อที่มีดอกเอื้องเข้าไปมี
บทบาทในแต่ละกิจกรรม รวมถึงที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต
ดังมีรายละเอียดดังนี้

กล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน
จากการศึกษาข้อมูลเบื้องต้นมีการกล่าวในสมัย
ที่พระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่
(พ.ศ. 2413 – 2439) ซึ่งเมืองแม่ฮ่องสอนในขณะนั้น
เป็นเมืองขึ้นของอาณาจักรล้านนา ดอกเอื้องแซะถือเป็น
หนึ่งในเครื่องบรรณาการสู่นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่
และเป็นเครื่องบรรณาการของอาณาจักรล้านนาเพื่อ
มอบให้แก่กรุงรัตนโกสินทร์ กล้วยไม้สงู ค่า และจัดว่าเป็น
ไม้ต้องห้ามของราชวงศ์ล้านนาเมื่อราว 700 กว่าปีที่ผ่าน
มา ถือเป็นเครื่องสักการะชั้นสูงใช้เป็นเครื่องบรรณาการ
เพื่อแสดงถึงความเคารพและจงรักภักดีอย่างยิ่ง
ตามต� ำ นานเล่ า ขานของคนเมื อ งยวม หรื อ
แม่สะเรียง ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้มีการบันทึกไว้
ว่า ในสมัยโบราณ ดอกเอื้องแซะนี้ เป็นหนึ่งในเครื่อง
บรรณาการที่ชาวลัวะที่อาศัยในดินแดนแถบเชียงใหม่
เชียงราย และแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะชาวลัวะแถบเมือง
ยวม (ปัจจุบันคืออ�ำเภอแม่สะเรียง) ได้ส่งมาถวายให้เจ้า

มหาชีวิตหรือกษัตริย์ผู้ครองนครล้านนาแทนการเกณฑ์
แรงงาน เป็นของสูงค่าจากผืนป่าสู่คุ้มหลวงแลหอค�ำ
จนมีค�ำกล่าวว่า “เอื้องแซะ ของสูงค่า คนต�่ำใต้ลุ่มฟ้า
อย่าหมายได้ชมเชย” นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องสักการะ
อันสูงส่งแห่งราชส�ำนักมอญ-พม่าอีกด้วยเพราะเป็นดอก
เอื้องที่มีกลิ่นหอมนาน ไม่เหมือนดอกเอื้องทั่วไป
ดังปรากฏหลักฐานในโคลงนิราศระยะทางเมืองนคร
เชียงใหม่ ผู้ประพันธ์คือ พระยาราชสัมภารากร (เลื่อน
สุรนันท์) ซึ่งได้ขึ้นมาเป็นข้าหลวงใหญ่รักษาราชการใน
สมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงปี พ.ศ. 2425 เป็นลักษณะของ
โครงสี่สุภาพทั้งหมดรวม 378 บท โดยเนื้อหาของโครง
นิราศดังกล่าวมีเนือ้ ความกล่าวถึงการเดินทางไปราชการ
จากกรุงเทพถึงเชียงใหม่และเหตุการณ์ตา่ งๆ ขณะพ�ำนัก
อยู่ที่เมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีการบันทึกถึงเหตุการณ์ที่ยึดถือ
เป็นประเพณีของชาวลัวะในการถวายดอกเอื้องแซะให้
กับเจ้าเมืองเชียงใหม่ด้วย ถือกันว่าผู้ไดได้ทัดเหน็บดอก
เอื้องแซะ ผู้นั้นจะมีอายุยืนนาน ชาวลัวะจึงนิยมถวายแก่
เจ้าเมือง และยึดเป็นประเพณีสืบมา ดังความที่ได้บันทึก
เป็นโคลงสี่สุภาพ บทที่ 372 373 และ 374 ว่า
“.....เบญจทศก�ำหนดเอื้อง
ลัวะสอยน�ำดอกจุ
ขุนขบแง่งขิงอุ
แล้วดื่มน�้ำขลุกเคล้า
ถือทัดดอกเอื้องจิ่ม
เคี้ยวแง่งขิงสดปน
น�ำบ้วนปากยล
ผลพืชยื่นใดต้อง
งายพิธีกิจเมี้ยน
เจ้าเขตเจ้านายกลับ
พระยาแสนส�่ำราชนับ
ไปวัดต่านทานเข้า

แซะลุ เช้าเอ
เจื่องเจ้า
สาหะดูด กล้องแฮ
ถ่มบ้วน กลางดิน
เจริญชนม์ สุขเอ
สูบกล้อง
เย็นเข็ด ย้าวนา
ติดต้นป่งงาม
ลัวะกลับ คืนเอ
หมู่เท้า
นาอเนก
ใหม่ไขว้อาราม ....”

จากเนื้อโคลงนิราศที่เขียนไว้ ได้บันทึกถึงเหตุการณ์
การถวายดอกเอื้ อ งแซะของชาวลั ว ะให้ กั บ เจ้ า เมื อ ง
เชียงใหม่ได้อย่างชัดเจน ซึ่งช่วงระยะเวลาของพิธีนี้น่า
จะเป็นช่วงเดือนมกราคม โดยได้ตีความจากโครงบทที่
374 ทีว่ า่ เมือ่ พิธถี วายดอกเอือ้ งแซะเสร็จในช่วงสาย ชาว
ลัวะก็กลับ เจ้านายและขุนนางก็ไปวัดเพื่อร่วมประเพณี
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ภาพที่ 2 ดอกเอื้องแซะบูชาพระธาตุ

ภาพที่ 3 ดอกเอื้องเงินที่วางขาย
ตามท้องตลาดในแม่แจ่ม ช่วงสงกรานต์

ตานข้าวใหม่ต่อไป ซึ่งประเพณีตานข้าวใหม่นั้น ก็จะจัด
ขึ้นทุกวัดพร้อมกันในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งตรง
กับช่วงทีด่ อกเอือ้ งแซะในป่าเบ่งบานพอดี คือตัง้ แต่เดือน
พฤศจิกายน ไปจนถึงเดือนมกราคม

ในพื้นที่อ�ำเภอแม่แจ่ม หมู่บ้านช่างเคิ่ง บ้านยาง
หลวง ต�ำบลท่าผา อ�ำเภอแม่แจ่ม พบว่าในช่วงเดือน
7 เหนือ (เดือนเมษายน) ชาวกะเหรี่ยงบนดอยที่อาศัย
อยู่ในป่าของเขตอ�ำเภอแม่แจ่ม จะสอยดอกเอื้องเงินลง
มาขายให้คนพื้นเมืองในตัวเมืองอ�ำเภอแม่แจ่ม ตั้งแต่
กล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ระหว่างวันที่ 8-14 เมษายน ของทุกปี3 เพราะชาว
ที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
แม่แจ่มนิยมใช้ดอกเอื้องเงินในช่วงเทศการปี๋ใหม่เมือง
การศึกษากล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อที่ปรากฏใน พ่อศรีลา เจริญสุข อายุ 84 ปี ชาวบ้านช่างเคิ่งเล่าให้ฟัง
พื้นที่จังหวัดเชียงใหม่นั้น ได้ศึกษาในบริบทต่างๆ ที่เกี่ยว ว่าในอดีต ชาวบ้านจะรวมตัวกันทัง้ ชายและหญิง เดินขึน้
กับการใช้ดอกเอือ้ งสายพันธุพ์ นื้ เมือง ทีถ่ กู น�ำมาประกอบ ป่าไปหาดอกเอื้องกันเมื่อใกล้วันปี๋ใหม่เมือง ดอกเอื้องที่
ใช้ในพิธีกรรมต่างๆในพื้นที่ ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 2 ว่านี้ส่วนใหญ่จะเป็นดอกเอื้องเงิน เพราะมีเยอะในป่า
ลักษณะ คือ 1) ใช้ในประเพณีพิธีกรรมและ 2) ใช้ใน แม่แจ่ม ดอกเอื้องอื่นก็มีบ้าง แต่นิยมที่สุดคือดอกเอื้อง
ความเชือ่ โดยมีรายละเอียดเกีย่ วกับการใช้งานดังต่อไปนี้ เงิน เพราะดอกขาวบริสุทธิ์ งามและเหมาะกับการใช้ใน
งานบุญในวันพญาวัน4 แต่ยคุ หลังเมือ่ 20 ปีทผี่ า่ นมา คน
ใช้ในประเพณีพิธีกรรม
ประเพณี ส� ำ คั ญ ที่ ค นในล้ า นนาคื อ ประเพณี เมืองไม่ได้ขึ้นไปหาแล้วเพราะหายากต้องไปเอาในป่าลึก
สงกรานต์ โดยจะมีพิธีกรรมย่อยรองรับอยู่หลากหลาย ชาวกะเหรีย่ งจึงเป็นคนสอยมาขายให้กบั คนในพืน้ ทีแ่ ทน
พ่อหนานอิ่นค�ำ ธนันชัย อายุ 91 ปี ปราชญ์ชาว
รูปแบบ ซึง่ ในช่วงนีเ้ องเราจะพบว่ามีการน�ำดอกกล้วยไม้
พันธุต์ า่ งๆในท้องถิน่ น�ำมาใช้ประกอบกับพิธกี รรมในช่วง บ้าน หมู่บ้านพร้าวหนุ่ม เล่าว่าช่วงเดือนหกและเดือน
เจ็ดเหนือ (ประมาณเดือนมีนาคม-เมษายน) ดอกเอื้อง
งานประเพณีดังกล่าวได้อย่างน่าสนใจ
3 สัมภาษณ์, นายตาน์ พิทาคำ�, อายุ 80 ปี. ชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำ�บลช่างเคิ่ง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561.
4 สัมภาษณ์, นายศรีลา จริญสุข, อายุ 84 ปี. ชาวบ้าน หมู่ 4 บ้านเกาะ ตำ�บลช่างเคิ่ง อำ�เภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 16 พฤษภาคม 2561.
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ภาพที่ 4-5 การใช้ดอกเอื้องเงินในวันพญาวันของชาวแม่แจ่ม

ภาพที่ 6-7 การทัดดอกเอื้องบนมวยผมของชาวบ้านอ�ำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย

ป่านานาชนิดจะบานสะพรั่ง ชาวกะเหรี่ยงก็จะท�ำการ
เด็ด ตัดมาขายในตลาดแม่แจ่ม เพื่อให้คนแม่แจ่มซื้อไป
ไหว้พระ โดยเฉพาะช่วงปีใหม่เมือง ก็จะน�ำดอกเอื้องไป
บูชาพระกัน โดยเฉพาะดอกเอื้องเงินมีความนิยมมาก
เพราะเป็นดอกสีขาวและมีมากในป่าแม่แจ่ม ใช้ตั้งแต่ใส่
กรวยดอกไม้ไปวัด ใส่ขันข้าวถวายพระ ใช้ไปรดน�้ำด�ำหัว
ใช้ในการไหว้ผี และใช้ปักเจดีย์ทราย ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็น
ดอกเอื้องเงินแทบทั้งสิ้น5
ใช้ในความเชื่อ
ในเรื่องของการใช้ดอกเอื้องในความเชื่อนั้น พบว่า
มีหลายเรื่องในพื้นที่อ�ำเภอแม่แจ่มและอ�ำเภอใกล้เคียง
เช่น อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอสันป่าตอง อ�ำเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม่ คือเรื่องการทัดดอกไม้นามปี ซึ่งอาจจะ

พบความเชือ่ ดังกล่าวทัว่ ไปในล้านนา โดยเฉพาะอย่างยิง่
ในเทศกาลปีใหม่เมือง ก็เป็นอีกหนึง่ ความเชือ่ ทีด่ อกเอือ้ ง
นัน้ มีบทบาทในการใช้ถกู ก�ำหนดให้เป็นพญาดอกไม้ในปี
นั้นๆ ดังที่ เกริก อัครชิโนเรศ และคณะ (2546) ได้กล่าว
ว่า หลังจากพิธีด�ำหัวเสร็จแล้ว จะต้องแต่งเนื้อแต่งตัว
ด้วยเสื้อผ้าใหม่ หากเป็นผู้หญิงในวันนั้นก็จะทัดดอกไม้
อันเป็นนามปีหรือเป็นพญาดอกไม้ของปีนั้นๆด้วย เช่น
ในปี พ.ศ.2551 ได้แก่ดอกแก้ว หรือดอกพิกุล เป็นพญา
ดอกไม้นามปี ควรทัดด้วยดอกแก้ว ปี พ.ศ.2552 ดอก
เก็ดถะหวา (ดอกซ้อน) เป็นพญาดอกไม้นามปี ควรทัด
ดอกเก็ดถะหวา การทัดดอกไม้อาจจะน�ำมาประดับมวย
ผมหรือแซมผม ดอกไม้นามปี ได้แก่ ดอกซ้อน หรือดอก
เก็ดถะหวา ซึง่ การทัดดอกเอือ้ งนัน้ ส่วนใหญ่จะเป็นเอือ้ ง

5 สัมภาษณ์, พ่อหนานอิ่นคำ� ธนันชัย, อายุ 91 ปี. ชาวบ้าน หมู่ 6 บ้านพร้าวหนุ่ม ตำ�บลช่างเคิ่ง อำ�เภอแม่แจ่ม
จังหวัดเชียงใหม่. วันที่ 17 พฤษภาคม 2561.
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กล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ที่ปรากฏในพื้นที่จังหวัดล�ำปาง
บ้านท่ามะโอ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง สอบถาม
ข้อมูลจากพ่อหนานศรี วรรณศรี ปราชญ์ชาวบ้าน ชุมชน
ท่ามะโอ จังหวัดล�ำปาง ผู้สืบทอดสายผีเจ้านายจากคุ้ม
หลวงเมืองล�ำปาง จากการสอบถามเบื้องต้นพบว่าใน
ทุกปี ทุกตระกูลในล�ำปางจะจัดท�ำพิธีฟ้อนผีบรรพบุรุษ
เพื่อเซ่นไหว้แก่ผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว ซึ่งจะมีเครื่องพลีใน
พิธีหลายอย่าง หนึ่งในนั้นคือดอกเอื้องผึ้ง พร้อมกับ
บูชาด้วยกรวยดอกไม้ธูปเทียน โดยน�ำผูกติดกับต้นสุ่ม
ดอก เพื่อสักการะในพิธีกรรมฟ้อนผี ซึ่งเป็นประเพณี
ที่สืบทอดกันมาช้านานของชาวล้านนา เชื่อกันว่าการ
ฟ้อนผีจะท�ำให้สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติ
พี่น้องที่ล่วงลับไปแล้วได้ เครื่องแต่งกายที่ใช้ในพิธีฟ้อน
ผี จึงถือเป็นของสูงและศักดิ์สิทธิ์ ถึงความเชื่อดั้งเดิมอัน
เป็นแรงผลักดันให้เกิดเครื่องแต่งกาย เครื่องประดับ ไป
จนถึงสิ่งประกอบต่างๆ เช่น การทัดเหน็บดอกเอื้องผึ้ง
ของเจ้ารางทรง เป็นต้น ช่วยเพิ่มความงามและสีสันอัน
ภาพที่ 8 ต้นดอก มีดอกเอื้องผึ้งเป็นส่วนประกอบ น่าตื่นตาตื่นใจให้กับพิธีกรรม นอกจากนี้ยังกล่าวถึงรูป
หนึ่งในเครื่องพลีใช้ประกอบพิธีฟ้อนผีมดซอนเม็ง ในจังหวัดล�ำปาง แบบการแต่งกายในฐานะสิ่งที่สามารถเชื่อมโยงไปถึงภูมิ
หลังทาง ประวัตศิ าสตร์ ตลอดจนความเปลีย่ นแปลงทีม่ า
เยือนเมื่อสังคมล้านนามีการพัฒนา
นอกจากนี้ ท�ำให้ทราบว่าการฟ้อนผีจะจัดขึ้นหลัง
ผึ้งหรือเอื้องค�ำ ในการใช้เป็นพญาดอกในปีใหม่ ตาม ออกพรรษา คือช่วงเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ยาวไปจนถึง
ธรรมเนียมที่ปฏิบัติกันมา
ก่อนเข้าพรรษา ซึ่งตรงกับเดือนกรกฎาคม ซึ่งช่วงนี้เอง
นอกจากนี้ การไปวัดของผู้หญิงล้านนาในสมัยก่อน เป็นช่วงดอกเอื้องบานโดยเฉพาะตั้งแต่เดือนมีนาคมไป
โดยเฉพาะในวันบุญใหญ่จะน�ำดอกไม้นานาชนิดทีป่ ลูกไว้ จนถึงเดือนพฤษภาคม
ภายในบริเวณบ้านมาเหน็บกับมวยผมตอนไปวัด ในการ
พิธีกรรมฟ้อนผี ซึ่งเป็นประเพณีที่สืบทอดกันมา
เหน็บดอกไม้ไปวัดนัน้ เชือ่ ว่าเพือ่ เป็นการบูชาหัวและเพือ่ ช้านานของชาวล้านนา เชื่อกันว่าการฟ้อนผีจะท�ำให้
เวลาก้มหัวจะเป็นการบูชาพระเจ้า หรือเรียกว่าเป็นการ สามารถติดต่อกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรือญาติพี่น้องที่ล่วงลับ
สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อเรื่อง "ขวัญ" ของคนในกลุ่ม ไปแล้วได้ เครือ่ งแต่งกายทีใ่ ช้ในพิธฟี อ้ นผี จึงถือเป็นของ
ชาวไต-ลาว ที่เชื่อว่าคนเรามีขวัญอยู่ทั้งหมด 32 ขวัญ สูงและศักดิ์สิทธิ์ เหล่าลูกหลาน หรือผู้ที่เคารพและเชื่อ
การประดับดอกไม้จึงเป็นการบูชาขวัญบนกระหม่อม ถือในพิธีกรรมนี้ จึงต้องสรรหาสิ่งของพิเศษมาเซ่นไหว้ผี
เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตัว การเหน็บดอกไม้ไหวนั้นสมัย บรรพบุรุษ เพราะหนึ่งปีจะได้พบเจอกันหนึ่งครั้ง ดังนั้น
ก่อนนิยมใช้ดอกไม้สดหรือดอกไม้ที่มีกลิ่นหอม เช่น ทั้งเครื่องทรง เครื่องประดับ ล้วนแล้วแต่ต้องสรรหา คัด
ดอกสะบันงา, ดอกเอื้องแซะ, ดอกพุดหลวง, ดอกมะลิ, สรรมาเป็นอย่างดี รวมถึงสิ่งประกอบต่างๆ เช่น ช่อดอก
เป็นต้น ซึ่งในอดีตเป็นดอกไม้หายาก แต่เนื่องจากมีกลิ่น เอื้องนานาชนิดเพื่อน�ำมาให้ร่างทรงในการใช้ทัดเหน็บ
หอม สาวๆ จึงนิยมหามาประดับมวยผม
ดอกเอื้องของเจ้าร่างทรง เป็นต้น ซึ่งช่วยเพิ่มความงาม
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ภาพที่ 9-10 การทัดดอกเอื้องสายพันธุ์ต่างๆ ของร่างทรงในพิธีฟ้อนผี ในจังหวัดล�ำปาง

ในป่า เช่น กัณฑ์วรรณประเวศ กัณฑ์จุลพนและกัณฑ์
มหาพน ที่พูดถึงในป่าว่ามีดอกเอื้องอะไรบ้างในระหว่าง
ทาง ซึ่งน�ำไปสู่การตกแต่งซุ้มประตูป่า ที่เต็มไปด้วย
บรรดาดอกเอื้อง ในประเพณีตั้งธรรมหลวง เป็นต้น
ซึ่งในมหาชาติ จะมีแต่ละส�ำนวนที่ไม่เหมือนกัน
และจะกล่าวถึงบรรดาเหล่าพันธุ์กล้วยไม้ หรือดอกเอื้อง
ในล้านนาที่แตกต่างกันไปซึ่งนอกจากจะมีการน�ำเอา
ดอกกล้วยไม้นานาชนิด เช่น เอื้องช้างแดง เอื้องต๊กโต
ลาย เอื้องสาย เอื้องค�ำ เป็นต้น น�ำไปตกแต่งสถานที่
ประกอบพิธีแล้ว ยังมีการวากรูปดอกเอื้องไว้ในตุงค่าว
ภาพที่ 11 ภาพตุงค่าวธรรม กัณฑ์วัณประเวศ
ที่เขียนรูปดอกเอื้องสายพันธุ์ต่างๆ วัดบ้านสัก จังหวัดล�ำปาง
ธรรมประกอบ ซึ่งปรากฏหลักฐานที่เห็นได้ชัดจากภาพ
ตุงค่าวธรรมวัดบ้านเอื้อม ตุงค่าวธรรมวัดบ้านสัก ต�ำบล
และสีสันอันน่าตื่นตาตื่นใจให้กับพิธีกรรม นอกจากนี้ยัง บ้านเอื้อม อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง เป็นต้น
มองเห็นถึงพัฒนาการของช่อดอกเอื้องที่น�ำไปสู่ดอกไม้
นอกจากนี้ยังพบดอกเอื้องในงานจิตรกรรมลายค�ำ
ไหว เพื่อการน�ำมาใช้นอกฤดูการณ์ช่วงนี้ดอกเอื้องไม่ เป็นรูปแบบหนึ่งของงานลงรักปิดทอง ที่เป็นเอกลักษณ์
ออกช่อได้อีกด้วย
เฉพาะของศิลปะล้านนา โดยมีพัฒนาการของรูปแบบ
และลวดลายเกี่ยวกับลายค�ำ โดยเฉพาะลวดลายดอก
กล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ประดิษฐ์ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 24 – พุทธศตวรรษ
ที่ปรากฏในงานพุทธศิลป์
ที่ 25 ที่ได้มีลวดลายดอกไม้ประดิษฐ์ในงานลายค�ำ ซึ่ง
นอกจากการศึกษาดอกกล้วยไม้ที่ปรากฏในความ หนึ่งในนั้นปรากฏลายดอกเอื้องด้วย ซึ่งจะท�ำให้เข้าใจ
เชื่อและพิธีกรรมล้านนาแล้ว การศึกษาครั้งนี้ยังได้มอง ความคิดและจิตวิญญาณของผู้คนชาวล้านนาได้ดีขึ้น
ถึงดอกกล้วยไม้ในวรรณกรรมทางพุทธศาสนา โดยน�ำ
จากการลงพื้นที่ส�ำรวจงานศิลปกรรมด้านงานพุทธ
เสนอไว้ในเทศน์มหาชาติภาคพายัพ ส�ำนวนสร้อยสังกร ศิลป์ อันเกี่ยวเนื่องกับดอกเอื้อง ในเขตอ�ำเภอเกาะคา
เป็นการเทศน์มหาชาติฉบับล้านนาที่มีความงามทาง ที่วัดไหล่หิน วัดพระธาตุล�ำปางหลวง เขตอ�ำเภอแม่ทะ
วรรณศิลป์ในวรรณกรรมล้านนา โดยเป็นส�ำนวนสร้อย ที่ วั ด นาคตหลวง วั ด บ้ า นหลุ ก ในเขตต� ำ บลนาครั ว
สั ง กรว่ า เป็ น ปั จ จั ย ส� ำ คั ญ ที่ ช ่ ว ยให้ มี ก ารสื บ ทอดการ วัดดอนไฟ อ�ำเภอแม่ทะ จังหวัดล�ำปาง พบการน�ำเอา
ตั้งธรรมหลวงของล้านนาปัจจุบัน ข้อมูลที่ใช้ศึกษาน�ำมา รูปแบบของช่อดอกเอื้องมาใช้ในกระประดับงานพุทธ
จากหนังสือมหาชาติภาคพายัพฉบับสร้อยสังกร ส�ำนวน ศิลป์ โดยเฉพาะหีบธรรม โดยการใช้เทคนิคลายค�ำหรือ
เอกสอบทานและช�ำระโดย พระธรรมราชานุวัตร พิมพ์ งานปิดทองล่องชาด ซึง่ ช่างออกแบบเป็นรูปช่อดอกเอือ้ ง
ครั้งที่ 1 ปี พ.ศ. 2498 วรรณกรรมล้านนา เรื่องมหาชาติ บานออกจากหม้อดอกบูรณฆฏะ ซึง่ เป็นลวดลายมงคลที่
ภาคพายัพ ซึง่ มีสว่ นหนึง่ ในกรรม ทีก่ ล่าวถึงดอกกล้วยไม้ แสดงถึงความเจริญงอกงาม
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ภาพที่ 12-13
ลายเครือดอกเอื้องบนหีบธรรมล้านนา

ภาพที่ 14
ลายเครือดอกเอื้องในหม้อดอก บนหีบธรรม
วัดคะตึกเชียงมั่น จังหวัดล�ำปาง
ภาพที่ 15
ลายเครือดอกเอื้องในหม้อดอก
เทคนิคปั้นรักกระแหนะบนหีบธรรม
วัดชมภูหลวง จังหวัดล�ำปาง

หลักฐานที่เด่นชัดที่สุดคือลายช่อดอกเอื้องในหม้อ
ดอก และช่อดอกเอือ้ งทีอ่ ยูใ่ นมือของเทวดา บนหีบธรรม
วัดหมืน่ กาศ อ�ำเภอเมือง จังหวัดล�ำปาง ได้จารึกปีทสี่ ร้าง
คือจุลศักราชได้ 1156 ตัว หรือ ปี พ.ศ.2337 ซึ่งเป็น
หลักฐานส�ำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าลายดอกเอื้องนั้น เป็นลาย
ที่เกิดขึ้นเมื่อ 200 กว่าปีมาแล้ว แสดงให้เห็นถึงความ
สัมพันธ์ของคนล้านนากับดอกเอื้องได้ชัดเจนขึ้น
นอกจากหีบธรรม ธรรมมาสน์ ที่ปรากฏลวดลาย
ของดอกเอื้องแล้ว ในงานพุทธศิลป์ประเภทเครื่องสด
ที่ ใช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทางพุทธศาสนา ไม่ว ่าจะเป็น
งานประเพณีสรงน�้ำพระธาตุ งานพิธีอบรมสมโภชน์
พระพุทธรูป และงานอุปสมบทต่างๆ จะมีการท�ำเครื่อง
พิธีที่เรียกว่าเครื่องหลวง ซึ่งประกอบไปด้วย หมากสุ่ม
พลูสุ่ม หมากเบ็ง ต้นผึ้ง ต้นเทียน และสุ่มดอกเครื่อง
สดที่กล่าวมานี้จะน�ำไปใช้ประกอบพิธีกรรม เพื่อใช้เป็น
เครื่องสักการะ

ภาพที่ 14

ภาพลายเส้นที่ 1
ลายเครือดอกเอื้องในหม้อดอก
วัดหมื่นกาศ จังหวัดล�ำปาง

ภาพที่ 15
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นอกจากสุ่มดอกแล้ว ยังมีต้นผึ้ง คือ ต้นเครื่อง
สักการะที่น�ำเอาขี้ผึ้งแผ่นส�ำเร็จรูปมาเป็นส่วนประกอบ
ด้ ว ยมี นั ย ยะความหมายของการน� ำ ไปใช้ เ ป็ น เครื่ อ ง
สักการะ คือ สมัยโบราณขี้ผ้ึงเป็นของส�ำคัญส�ำหรับ
การใช้สอยในชีวิตประจ�ำวันของคนล้านนาอย่างหนึ่ง
ซึ่งคนล้านนายุคก่อนจะน�ำขี้ผึ้งที่ได้ไปใช้ท�ำเทียนต่างๆ
เช่น การน�ำไปใช้ท�ำเทียนประกอบพิธีกรรมบูชาสะเดาะ
เคราะห์ หรือเพือ่ จุดบูชาพระรัตนตรัยตลอดจนใช้เพือ่ ให้
เกิดแสงสว่างเป็นต้น

กล้วยไม้ในพิธีกรรมความเชื่อ
ที่ปรากฏในงานหัตถศิลป์
การทัดดอกเอือ้ งในฐานะดอกไม้นามปีและการบูชา
ขวัญทั้ง 32 รวมไปถึงเทวดารักษาตัวของผู้ทัดดอกใน
วัฒนธรรมความเชื่อของชาวล้านนาแล้ว ดอกเอื้องยังมี
อิทธิพลต่อการสร้างสรรค์งาน คือ ดอกไม้ไหว ที่ใช้ใน
การเหน็บทัดของช่างฟ้อนเล็บ ฟ้อนเทียนในวัฒนธรรม
ล้านนา
การประดับมวยผมด้วยปิ่น ดอกไม้ไหว ซึ่งท�ำจาก
ภาพที่ 16 การประดับเครื่องสักการะด้วยดอกเอื้องผึ้ง
โลหะมีค่า เช่น เงิน ทอง อัญมณี นั้นบ่งบอกถึงฐานะ
ของผู้ใช้ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้านายหรือผู้ที่มีฐานะในสังคม
ดังนั้นการประดับตกแต่งผมด้วยสิ่งของเหล่านี้คนเหนือ
เดิมเรียกว่า “หย่อง” เวลาใช้จะมีสายเชือกมัดปลายผม
แล้วเสียบตัวปิ่นเข้าไปในมวยผม ปิ่นดอกไม้ไหวแบบ
โลหะนั้นไม่ได้มีมาตั้งแต่ยุคแรกแต่เพิ่งเริ่มมีเมื่อยุคหลัง
ซึ่งน่าจะเป็นของอินโดฯ บาหลีมีเล่าว่าพระราชชายา
เจ้าดารารัศมีได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ในครั้ง
ที่พระองค์ท่านเสด็จประพาสชวา ปัจจุบันดอกไม้ไหว
ภาพที่ 17 ดอกไม้ไหว
นิยมใช้ประดับในการแสดงต่างๆ มากกกว่าการที่จะ
ติดดอกไม้ไหวไปวัด ดอกไม้ไหวโลหะมีหลายแบบแต่ที่
ในวิถีวัฒนธรรมคนเมือง เครื่องสักการะดังกล่าวถือ นิยมมักจะท�ำดอกที่เป็นช่อ เช่น ช่องดอกเอื้อง เป็นต้น
เป็นเครือ่ งสูงทีใ่ ช้กนั ทัง้ ในพุทธศาสนาและพิธกี รรมความ
ดอกไม้ไหว คือ ดอกไม้ที่ทําจากแผ่นโลหะหรือแผ่น
เชื่อ ปัจจุบันจากการศึกษา ซึ่งได้ข้อมูลจากพ่อครูแม่ครู ทองเหลืองนํามาติดกับเส้นลวดที่ขดเป็นสปริง ทําให้
ด้านภูมิปัญญาล้านนา ท�ำให้ทราบว่าเราสามารถใช้กับ ดอกไม้เคลื่อนไหวตามแรงสั่นหรือเคลื่อนไหวจึงเรียก
สามัญชนได้ แต่วิธีการใช้นั้นจะขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคล ว่า “ดอกไม้ไหว” ดอกไม้ไหวในอดีตใช้สําหรับประดับ
รวมไปถึงพิธีการหรือช่วงประเพณีจะเป็นตัวก�ำหนด มวยผม หรือขณะโพกผม จะใช้เฉพาะผู้สูงศักดิ์ชาวบ้าน
ลักษณะการใช้สอยและจ�ำนวนเครื่องสักการะล้านนา ธรรมดาใช้ดอกไม้ในการประดับมวยผมแต่สําหรับหญิง
เช่น งานศพ งานบรรพชา-อุปสมบท เทศกาลประเพณี สาวที่เป็นช่างฟ้อนเล็บก็จะนํามาประดับมวยผมในวัน
สงกรานต์(ปี๋ใหม่เมือง) เป็นต้น
ฟ้อนเล็บ
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ภาพที่ 18 ผ้าซิ่นต๋า ลายคั๊วะดอกเอื้อง

ภาพลายเส้นที่ 3-4
ลายคั๊วะดอกเอื้อง ที่ปรากฏบนผ้าตีนจกเมืองลอง

ใหญ่ก็จะใช้ฝ้ายเกลียวเป็นเส้นยืน ฝ้ายเกลียวเส้นพุ่ง
และจกฝ้ายเกลียว โดยปัจจุบันแหล่งผลิตส�ำคัญที่อ�ำเภอ
ลอง จังหวัดแพร่
องค์ความรู้และสิ่งต่างๆ เหล่านี้ ถือได้ว่ามีความ
น่ า สนใจมากในด้ า นของความหมาย ที่ ม าที่ ไ ปของ
วัฒนธรรม ความส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อและรูป
แบบที่ก่อให้เกิดงานศิลปกรรมประยุกต์ โดยทั้งหมดนี้
ภาพที่ 19 ผ้าซิ่นตีนจกเมืองลองโบราณ
ลายคั๊วะดอกเอื้อง สมบัติของอาจารย์วิถี พานิชพันธุ์ ถูกซ่อนและยังไม่ได้ถูกน�ำมาศึกษาและเผยแพร่ให้เห็น
อย่างชัดเจน
การจัดเก็บรวบรวมองค์ความรู้ด้านความเชื่อและ
นอกจากดอกเอื้ อ งจะเข้ า ไปมี บ ทบาทในงาน พิธีกรรมล้านนา ที่ดอกกล้วยไม้หรือดอกเอื้องล้านนา
หัตถศิลป์ประเภทโลหะแล้ว ยังปรากฎในงานหัตถศิลป์ เป็นสัญลักษณ์ที่สื่อความหมาย ซึ่งองค์ความรู้ดังกล่าว
ประเภทผ้าทอของชาวไทยวน ซึ่งสามารถพบลวดลาย เป็นส่วนส�ำคัญที่ท�ำให้เราเข้าใจสังคมและวัฒนธรรม
ดังกล่าวบนผืนผ้าซิน่ ตีนจกของชาวไทยวนเชียงแสน ไทย ล้านนาที่ใช้ธรรมชาติเป็นตัวก�ำหนดกฎเกณฑ์ในหลายๆ
วนล�ำปาง (เมืองลอง) และพบลายดังกล่าวบนผืนผ้าซิ่น เรื่อง ทั้งจะเป็นประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ทั้งทางด้าน
ของชาวไทยวน บ้านน�้ำอ่าง อุตรดิตถ์ ซิ่นตีนจกของ งานศิลปกรรม ประเพณีความเชื่อ พิธีกรรม นาฏศิลป์
ล�ำปางนับได้ว่าเป็นตีนจกที่หายากที่สุด ของเก่าพบได้ วรรณกรรมในพุทธศาสนา และด้านสังคมและวัฒนธรรม
น้อยมากกว่าเมืองอืน่ มีความเป็นเอกลักษณ์และสวยงาม ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ ถือเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในสังคม
ผ้าซิ่นรุ่นแรกจะเป็นตีนจกตระกูลเชียงแสน และได้รับ ล้านนา
การพัฒนามาเป็นรุ่นๆ เอกลักษณ์ส�ำคัญของตีนล�ำปาง
คือลายเครือกาบหมาก หรือควั๊ะดอกเอื้อง เมืองลองเป็น เอกสารอ้างอิง
เมืองหนึ่งที่ขึ้นต่อนครล�ำปาง เป็นแหล่งทอตีนจกให้กับ วิลักษณ์ ศรีป่าซาง. ครัวหย้องของงามแม่ญิงล้านนา.
ล�ำปางในอดีตจนถึงปัจจุบัน
พิ ม พ์ ค รั้ ง ที่ 1 : เชี ย งใหม่ : สถาบั น วิ จั ย สั ง คม
ซิ่นตีนจกของล�ำปางดังที่กล่าวมาข้างต้นนั้น จะ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 2547.
มีลายหลักเป็นลายโกมขอหักนกคู่ มีลายประกอบ คือ สลิล สิทธิสัจจธรรม. กล้วยไม้ป่าเมืองไทย. กรุงเทพฯ
เครือกาบหมาก (คั๊วะดอกเอื้อง) นอกจากนั้นเชิงตีนจะ
: ส�ำนักพิมพ์บ้านและสวน พิมพ์ครั้งที่ 2. 2549.
เป็นลายสะเปาดอกต่อมสลับสะเปาคู่ ซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ สุรพล ด�ำริห์กุล. ลายค�ำล้านนา. กรุงเทพฯ : ส�ำนักพิมพ์
เทคนิคจกขนเม่นในการสร้างสรรค์ลวดลาย วัสดุส่วน
เมืองโบราณ. 2544.
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เมืองพยาว

ข้อมูลทางประวัติศาสตร์โบราณคดี
ข้อมูลพืน้ ฐานเพื่อโครงการอนุรักษ์
และพัฒนาพืน้ ที่เมืองเก่าเมืองพะเยา
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

แหล่งโบราณคดีสองฝั่งลุ่มแม่น�้ำอิง

สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะเมืองพะเยาเป็นที่ราบสูงมีเทือกเขา
ล้อมรอบทางทิศตะวันตก ตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันออกเฉียงใต้และ
ตอนกลางของพื้นที่จังหวัด พื้นที่มีระดับความสูงตั้งแต่ 300-1,500 เมตร
จากระดับน�้ำทะเล กลางเมืองมีกว๊านพะเยา แหล่งน�้ำจืดขนาดใหญ่ที่รับ
น�้ำจากเขาที่ไหลลงมารวมกัน ซึ่งพื้นที่เมืองพะเยาถือว่าอยู่ในลุ่มน�้ำแม่อิง
พะเยามีแหล่งโบราณสถาน สามารถสืบค้นทางโบราณคดีได้ปัจจุบัน
แหล่งโบราณสถานเหล่านี้อยู่ในเขตการปกครองของเทศบาลเมืองพะเยา
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม และองค์การบริหาร
ส่วนต�ำบลแม่ใส ซึ่งโบราณสถานในพื้นที่เมืองเก่าพะเยาพบ 2 แห่งคือ
เวียงพะเยา–เวียงท่าวังทอง (เวียงน�้ำเต้า) และเวียงพระธาตุจอมทอง
ทั้งนี้จากการส�ำรวจของกรมศิลปากรมีรายชื่อโบราณสถานในเขตเมือง
เก่าและพื้นที่ต่อเนื่อง ประกอบด้วย
1 วัดศรีโคมค�ำ (วัดพระเจ้าตนหลวง)
เทศบาลเมืองพะเยา
2 วัดลี
เทศบาลเมืองพะเยา

3 วัดหลวงราชสัญฐาน (วัดหลวง)
เทศบาลเมืองพะเยา
4 วัดอุโมงค์ค�ำ
เทศบาลเมืองพะเยา
5 เมืองโบราณเวียงพะเยา
เทศบาลเมืองพะเยา
6 วัดราชคฤห์
เทศบาลเมืองพะเยา
7 พระธาตุจอมทอง
เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม
8 เมืองโบราณเวียงต๋อมดง
เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม
9 เมืองโบราณเวียงพระธาตุจอมทอง
เทศบาลต�ำบลบ้านต๋อม
10 วัดป่าแดง (บุนนาค)
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
11 วัดบุนนาค(หนองบัว) ร้าง
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
12 เมืองโบราณเวียงท่าวังทอง
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
13 เมืองโบราณเวียงปู่ล่าม
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
14 เมืองโบราณเวียงหนองหวี
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
15 วัดเจดีย์งาม
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
16 วัดสบร่องขุยร้าง
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
17 วัดประตูชัย
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง

1 รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ที่ปรึกษาอธิการบดี มช.ที่ปรึกษา ศ.เกียรติคุณ สรัสวดี อ๋องสกุล และคณะทำ�งานโดยอ.วิชญา มาแก้ว (โบราณคดีประวัติศาสตร์) อ.ทิพย์สุดา จินดาปลูก (โบราณคดี-ประวัติศาสตร์)
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18 วัดป่าแดด
เทศบาลต�ำบลท่าวังทอง
19 วัดร้างบ้านร่องไฮ
องค์การบริหารส่วนต�ำบลแม่ใส

ประวัติศาสตร์เมืองพะเยา
จากหลักฐานทางโบราณคดี
และประวัติศาสตร์ศิลปะ
รูปแบบประวัติศาสตร์ศิลปะของพะเยาที่มลักษณะ
โดดเด่นคือการแกะสลักพระพุทธรูปหินทราย และการ
ท�ำพระพุทธรูปดินเผา ศ.ดร. ศักดิ์ชัย สายสิงห์ ภาค
วิชาประวัติศาสตร์ศิลปะ คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัย
ศิลปากร เสนอว่าพระพุทธรูปหินทรายสกุลช่างพะเยา
หมวดที่ 2 กลุ่มที่ 1 ที่อยู่ในราวพุทธศตวรรษที่ 20 ได้
รับต้นแบบศิลปกรรมมาจากพระแก้วมรกต โดยพบเศียร
พระพุทธรูปดินเผาและพระพิมพ์ดินเผา ในแหล่งโบราณ
คดีเวียงลอ อ.จุน จ.พะเยา และพบจารึกลานหินพระเจ้า
(วัดผาธรรมนิมิต ต.แม่ปืมอ.เมือง จ.พะเยา) ค�ำอ่าน
ปัจจุบัน “พระเจ้าอยู่ ใต้หินตนหนึ่ง” ตัวอย่างพระพุทธ
รู ป หิ น พะเยาบางส่ ว น สามารถศึ ก ษาได้ ที่ วั ด อุ โ มงค์
อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่โดยเมื่อทศวรรษ 2510 สมัยเจ้า
ชื่น สิโรรส ผู้ก่อตั้งวัดอุโมงค์สวนพุทธธรรมน�ำพระพุทธ
รูปจากพะเยาไปไว้
ช่วงปี พ.ศ.2545-2560 พบแหล่งโบราณคดีใหม่ คือ
กลุ่มโบราณสถานบ้านร่องไฮ ต�ำบลแม่ใส อ�ำเภอเมือง
จังหวัดพะเยา เป็นที่ราบลุ่มลาดจากทางทิศใต้ไปทิศ
เหนือลงสู่กวา๊นพะเยา ชุมชนอยู่ติดกับกวา๊นพะเยาทาง
ทิศตะวันออกเฉียงใต้ โบราณสถานกลุ่มนี้น่าจะมีความ
สัมพันธ์เป็นอย่างยิง่ กับพัฒนาการทางประวัตศิ าสตร์ของ
ชุมชนโบราณในกว๊านพะเยา ที่ปัจจุบันจมอยู่ใต้กว๊าน
พะเยาหลังการก่อสร้างประตูกนั้ แม่นำ�้ อิงของกรมประมง
ใน พ.ศ.2486 โดยในปี พ.ศ.2545 เป็นต้นมามีการส�ำรวจ
พบเนินโบราณสถานจ�ำนวนมากถึง 12 เนิน จ�ำแนกเป็น
กลุ่มโบราณสถานได้ 5 กลุ่ม ตามต�ำแหน่งที่ตั้ง จาก
นั้นในปี พ.ศ.2547 กรมศิลปากรร่วมกับจังหวัดพะเยา
ท�ำการขุดแต่งโบราณสถาน กลุ่มที่ 1 และขุดตรวจทาง
โบราณคดีโบราณสถานกลุม่ ที่ 2-4 ผลการขุดแต่งบริเวณ
โบราณสถานกลุ่มที่ 1 พบ อาคารโบราณสถาน 4 หลัง
พร้อมแนว ก�ำแพงล้อมรอบและซุ้มประตูโขง ล่าสุดเมื่อ
ปี พ.ศ.2560 ได้มีการขุดแต่งโบราณสถาน กลุ่มที่ 3

หินตั้งที่บ้านสักลอ อ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา

และ 5 และขุดตรวจทางโบราณคดีบริเวณโบราณสถาน
กลุ่มที่ 2 ผลจากการขุดแต่งโบราณสถานกลุ่มที่ 3 พบ
อาคารโบราณสถาน 3 หลัง ประกอบด้วย วิหาร ฐาน
มณฑป และอาคารไม่ทราบหน้าที่การใช้งานอีก 1 หลัง
พร้อมกับร่องรอยแนวก�ำแพงล้อมรอบ ส่วนโบราณสถาน
กลุ่มที่ 5 พบอาคารโบราณสถาน 2 แห่ง คือวิหารและ
เจดีย์ ทั้งนี้ยังมีการพบโบราณวัตถุชิ้นส�ำคัญจ�ำนวนมาก
เช่น พระพิมพ์ดินเผาศิลปะหริภุญไชย 1 องค์ และพบ
กลุ่มพระพุทธรปูปูนปั้นปางลีลาศิลปะสุโขทัยจ�ำนวน 6
องค์ พร้อมกับชิ้นส่วนโกลนดินเผาพระบาทพระพุทธรูป
จ�ำนวน 1 ชิ้น จากการขุดแต่งภายในฐานชุกชี

พะเยายุคก่อนประวัติศาสตร์
จากหลักฐานทางโบราณคดี ท�ำให้ได้ข้อมูลที่น�ำมา
วิเคราะห์ยคุ ก่อนประวัตศิ าสตร์เมืองพะเยาในวัฒนธรรม
หินตั้งลุ่มแม่น�้ำอิงได้ โดยรูปแบบของวัฒนธรรมหินตั้งที่
พบมีลักษณะการน�ำก้อนหินขนาดใหญ่สามก้อนมาวาง
เรียงกันเป็นรูปสามเส้า และอีกรูปแบบหนึ่งเป็นการน�ำ
แท่งหินขนาดใหญ่หนึ่งแท่ง (Menhir) ปักอยู่กลางลาน
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บนยอดเขา โดยในบริเวณเมืองโบราณเวียงลอ ต�ำบล
เวียงลออ�ำเภอจุน จังหวัดพะเยา ได้ท�ำการขุดค้นทาง
โบราณคดีสมัยก่อนประวัติศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ.2560 ได้
น�ำตัวอย่างก้อนอิฐก�ำแพงเมืองไปวิเคราะห์ผลหาค่าอายุ
ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ (Thermoluminescence,TL)
ก�ำหนดอายุได้ราว พ.ศ. 1439 -1571ทั้งนี้ยังพบเครื่อง
มือหินสมัยหินใหม่ และภาพเขียนสีที่แหล่งโบราณคดี
ดอยด้วนอีกด้วย

4. พื้ น เมื อ งเชี ย งแสนท้ อ งเรื่ อ งเกี่ ย วกั บ ราชวงศ์
ลวจังกราชแคว้นหิรัญนครเงินยางและเชียงแสนสมัย
ราชวงศ์มังรายจนถึงสมัยพม่าปกครองเห็นภาพพะเยา
และความสัมพันธ์กับล้านนาในแต่ละยุคสมัย

เมืองพะเยาจากต�ำนาน

ต�ำนานกล่าวว่า ขุนเงินหรือลาวเงิน กษัตริย์ผู้ครอง
นครเงินยางเชียงแสน มีโอรส 2 พระองค์ คือ ขุนชิน และ
ขุนจอมธรรม ขุนเงินได้ให้ขุนจอมธรรมปกครองเมือง
เมืองพะเยายุคต�ำนาน:
ภูกามยาวซึ่งเป็นหัวเมืองฝ่ายใต้ ส่วนขุนชินปกครอง
สมัยแว่นแคว้นนครรัฐ (พุทธศตวรรษที่ 17 – 19) เมืองนครเงินยางเชียงแสน ขุนจอมธรรมสร้างเมืองขึ้น
จุ ด เริ่ ม ต้ น ของเรื่ องราวเมืองพะเยา ปรากฏช่ว ง อีกแห่งหนึ่งซึ่งแต่เดิมเป็นที่ตั้งเมืองโบราณชื่อ เมือง
ต้ นพุ ท ธศตวรรษที่ 17 – 19 ส่ว นใหญ่ม าจากหลัก สิงหราช ณ เชิงเขาชมพู (ดอยด้วน) และครองเมืองภู
ฐานประเภทต�ำนานซึ่งเรียบเรียงขึ้นในภายหลัง (สมัย กามยาวได้ 24 ปี ขุนจอมธรรมมีพระโอรส 2 พระองค์
ล้านนา พุทธศตวรรษที่19-22) ปัจจุบันยังไม่มีหลักฐาน คือ ขุนเจือง และ ขุนจองเมื่อขุนจอมธรรมสิ้นพระชนม์
ลายลักษณ์อักษรร่วมสมัยมายืนยันยุคต�ำนานหรือยุค ขุนเจืองราชโอรสจึงได้ขึ้นครองราชย์แทน ในขณะครอง
กึ่งประวัติศาสตร์ (Protohistory) อย่างไรก็ตามหลัก เมืองได้นำ� ทัพไปช่วยเมืองนครเงินยางของขุนชินผูเ้ ป็นลุง
ฐานโบราณคดีบางประการชี้ให้เห็นภาพร่องรอยยุคเริ่ม จนรอดพ้นจากการรุกรานของแกวได้ส�ำเร็จ ขุนชินจึงยก
แรกเมืองพะเยาที่ชัดเจนมากขึ้น ซึ่งหลักฐานต�ำนานที่ ธิดาชือ่ พระนางอัว้ ค�ำสอนให้ พร้อมทัง้ สละราชสมบัตใิ ห้
เกี่ยวข้องกับเมืองพะเยาที่มีการรวบรวมและศึกษา คือ แก่ขุนเจือง เมื่อขุนเจืองได้ครองเมืองเงินยางแล้ว จึงให้
พื้นเมืองพะเยาพื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิดพื้นเมือง โอรสชื่อว่าลาวเงินเรือง ขึ้นครองเมืองพะเยาแทน ท้าว
เชียงใหม่และพื้นเมืองเชียงแสน โดยหลักฐานต�ำนาน ลาวเงินเรืองครองเมืองพะเยาได้ 17 ปี ก็สนิ้ พระชนม์ ขุน
ที่เกี่ยวข้องกับเมืองพะเยา ต�ำนานพื้นเมืองพะเยาเป็น แดงโอรสครองราชย์ต่อมาเป็นเวลา 7 ปี ขุนจองซึ่งเป็น
ต�ำนาน “หัวโต” กล่าวแต่ช่วงสถาปนารุ่งเรือง แต่ไม่ น้าก็แย่งราชสมบัติ และได้ครองเมืองพะเยาประมาณ 20
กล่าวถึงช่วงเสื่อมสลาย มีการอ้างถึงต�ำนานผูกหลวง ปี และมีผู้ครองราชย์สืบต่อมาจนถึงพญาง�ำเมืองซึ่งเป็น
(แต่ยังหาไม่พบ) ในต�ำนวนฉบับต่างๆ มีการจัดท�ำฐาน กษัตริย์เมืองพะเยาองค์ที่ 9 เป็นราชบุตรของขุนมิ่งเมือง
ข้อมูลหอสมุดดิจิทัลคัมภีร์ใบลานล้านนา พบไมโครฟิล์ม ต�ำนานกล่าวว่าเมื่อพระชนมายุได้ 16 ชันษา พระบิดา
ต�ำนานเมืองพะเยาฉบับต่างๆ มีเหตุการณ์ส�ำคัญที่พอ ส่งไปศึกษาที่ส�ำนักสุกันตฤาษี เมืองลพบุรี จึงได้รู้จักกับ
สรุปเป็นสังเขป ดังนี้
พระร่วงแห่งกรุงสุโขทัย โดยได้ศึกษาศิลปศาสตร์จากครู
1. ต�ำนานเมืองพระยาว ฉบับวัดศรีโคมค�ำ อ.เมือง เดียวกันและทรงเป็นสหายกันตั้งแต่นั้นมา เมื่อเรียนจบ
จ.พะเยา จาร จ.ศ.1290 (พ.ศ.2471) หลักฐานต�ำนานที่ ก็เสด็จกลับเมืองพะเยา ปี พ.ศ. 1310 ขุนมิ่งเมืองพระ
เกี่ยวข้องกับเมืองพะเยา
บิดาสิ้นพระชนม์ พญาง�ำเมืองจึงได้ขึ้นครองราชย์ ต่อมา
2. พื้นเมืองน่านฉบับวัดพระเกิดกล่าวถึงสมัยพญา พญามังรายได้ยกทัพมาประชิดเมืองพะเยา พญาง�ำเมือง
ง�ำเมืองแคว้นพะเยาขยายอ�ำนาจไปถึงเมืองพัว (ปัจจุบัน สัง่ ให้ไพร่พลอย่ใู นความสงบและได้ให้เสนาอ�ำมาตย์ออก
อ.ปัวจ.น่าน )
ต้อนรับโดยดี พระองค์ได้ยกเมืองชายแดนบางเมืองให้
3. พื้นเมืองเชียงใหม่กล่าวถึงความสัมพันธ์ระหว่าง แก่พญามังรายเพื่อเป็นการสงบศึก และทั้งสองพระองค์
เชียงใหม่-พะเยาในสมัยพญาง�ำเมือง พะเยาสมัยเป็น ยังได้ท�ำสัญญาเป็นมิตรต่อกัน
ส่วนหนึ่งของ ล้านนา
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จารึก ลพ 9 (พ.ศ.1954) บันทึกถึงการครองราชย์
ของพญาสามฝั่งแกน เมื่อ ปี พ.ศ.1945 (นับพระองค์
เป็นกษัตริย์ล�ำดับที่ 8 แห่ง ราชวงศ์มังราย) ให้เจ้าหมื่น
(อาว์เลี้ยง) เป็นเจ้าสี่หมื่น ครองเมิงพเยาว สร้างวัด
สุวรรณมหาวิหาร ใน พ.ศ.1954 (ปีเดียวกับการสร้าง
เวียงเจ็ดลิน)
จารึก ลพ.24 (พ.ศ.2017) กล่าวถึงพระยาสอง
แควเก่า (พระยายุธษิฐิระ) ที่พระเจ้าติโลกราช ยกเป็น
ลูกเลี้ยงให้มากินเมิงพยาว มาสร้างบ้านพองเต่า ใน
พงศาวดารโยนกบันทึกว่า พ.ศ.1994 พระยายุธษิฐิระ
เจ้าเมืองสองแคว(พิษณุโลก) ผิดใจกับพระบรมไตรโลก
นาถ หนีมาสวามิภกั ดิพ์ ระเจ้าติโลกราชพระเจ้าติโลกราช
จึงให้ครองเมืองพะเยา เมืองภูคา ช่วยท�ำศึกกับอยุธยา
ได้รับบ�ำเหน็จเมืองแพร่ เมืองงาว เมืองกาวน่าน ได้
บรรดาศักดิ์เป็นเจ้าสี่หมื่นครองพยาว (สไลด์ 70: จารึก
ลพ.24 (พ.ศ.2017)
จารึก พย.2 วัดดอนคราม (พ.ศ.2031) มหาราช
เมืองพะเยา ยุคประวัติศาสตร์
เทวี (ชนนีพระยอดเชียงราย)ให้คนน�ำสุพรรณบัฏถึงนาง
(พุทธศตวรรษที่ 19 – 25)
เมิงพยาว
จารึก พย.6 พระเป็นเจ้าเมืองเชียงราย (พ.ศ.
การศึกษาประวัติศาสตร์พะเยาในยุคนี้ นอกจาก
ต�ำนาน เอกสารส�ำคัญแล้ว ยังสามารถศึกษาได้จากจารึก 2036) วัดนางหมื่น (คงเป็นภรรยาของพระยายุธษิฐิระ)
จารึก พย.3 เจ้าสีหมื่นท�ำสีมาใหม่ (พ.ศ.2033)
ที่ท�ำให้จังหวัดพะเยามีหลักฐานอย่างชัดเจน เช่น มีการ
กล่าวถึงชื่อเมืองพะเยาปรากฏชื่อในหลักฐานที่เป็นลาย เจ้าสี่หมื่น (ปู่เลี้ยงพญายอดเชียงราย) กินเมิงพยาว ต่อ
ลักษณ์อักษรครั้งแรกในศิลาจารึกวัดศรีชุมสุโขทัยราว จากเจ้าสีห่ มืน่ (อาว์เลีย้ งพญาสามฝัง่ แกน) สมัยพระยอด
พ.ศ.1912 ด้านที่ 1 บรรทัดที่ 14 “...เบื้องพายัพเถิง เชียงรายส่งพระราชครูเป็นเจ้าสีหมื่น ครองเมิงพยาว ใน
พ.ศ.2039 ขุนนางร่วมกับปลดพญายอดเชียงราย แล้ว
เชียงแสนพยาว.ลาว...”
ทั้งนี้สามารถศึกษาได้จากหลักจารึกเมืองพะเยาที่ ยกพระราชโอรสคือพระเมืองแก้ว ขณะอายุ 13 ปีครอง
พบแล้วจ�ำนวนไม่น้อยกว่า 112 หลักอยู่ที่ วัดศรีโคมค�ำ ราชย์แทนจากนัน้ ก็สง่ พระยอดเชียงรายไปอยูเ่ มืองจวาด
53 หลัก (รวบรวมโดยพระอุบาลีเจ้าอาวาสวัดศรีโคมค�ำ น้อย อยู่ที่นั่นเป็นเวลา 11 ปีก็สวรรคต และกล่าวถึง
ตามค�ำแนะน�ำของอาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ อยู่ที่ ประวัติของพระชนนีของพระเมืองแก้ว (มเหสีของพระ
วัดลี 28 หลัก (รวบรวมโดยเจ้าอาวาสวัดลี พะเยา) โดย ยอดเชียงราย) คือ พระนางสริิยสวดี เป็นบุตรขุนนาง
ใน พ.ศ.2457 รองอ�ำมาตย์โทขุนสทิธปิระศาสน์ นาย ชาวไทใหญ่เกิดที่เมืองจวด เขตไทใหญ่
จารึก ลพ.10 วัดพระค�ำ (พ.ศ.2039) พระมหา
อ�ำเภอพะเยาได้รวบรวมจารึกส่วนหนึ่งเก็บไว้ที่ว่าการ
อ�ำเภอพะเยา จนเมื่อครั้ง พ.ศ.2469 รัชกาลที่ 7 เสด็จ เทวีศรีรัตนจักรวรรดิ พระราชมารดา สั่งมาถึงเจ้าเมิงยี่
สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพโปรดฯให้น�ำจารึกที่ พยาว เรื่องถวายที่ดินและคนแก่วัด
จารึก ชร.69 วัดดุสิตาอาราม (พ.ศ.2039) เจ้า
ยังสมบูรณ์ไปไว้ที่กรุงเทพฯ และจารึกส่วนหนึ่งย้ายไปไว้
ที่พิพิธภัณฑ์หริภุญไชย ล�ำพูน (จารึกส�ำคัญเช่น ลพ.9 จึง แสนกัลยาณ ชักชวนคนท�ำบุญ (สมัยพระเมืองแก้ว เจ้า
อยู่ล�ำพูน) ตัวอย่างในจารึกหลักส�ำคัญ ได้ระบุเหตุการณ์ เมิงพยาวชื่อ เจ้าแสนญาณกัลยาณ)
ส�ำคัญของบ้านเมืองพะเยาพอสังเขปได้ดังนี้
พญาร่วง ซึ่งเป็นสหายสนิทได้เสด็จมาเยี่ยมเยือน
พญาง�ำเมือง ได้มีโอกาสรู้จักกับพญามังราย ทั้งสาม
พระองค์ ท รงเป็ น พระสหายกั น ต� ำ นานชิ น กาลมาลี
ปกรณ์ได้ระบุว่าทั้งสามได้ท�ำสัญญา 3 กษัตริย์ใน พ.ศ.
1830 ก่อนพญามังรายเข้ายึดล�ำพูนในลุ่มน�้ำแม่ปิง เมื่อ
พญาง�ำเมืองสิ้นพระชนม์ ขุนค�ำแดงและขุนค�ำลือได้สืบ
ราชสมบัติต่อมาตามล�ำดับ
ภายหลั ง ในสมั ย ขุ น ค� ำ ลื อ เมื อ งพะเยาต้ อ งเสี ย
เอกราชไป โดยพญาค� ำ ฟู แ ห่ ง ล้ า นนาซึ่ ง ประทั บ ที่
เชี ย งแสนร่ ว มกั บ พญากาวเมืองน่านยกทัพมาตีเมือง
พะเยา พญาค� ำ ฟู ตี เ มื อ งพะเยาได้ ก ่ อ น และได้ เ กิ ด
ขั ด ใจกั บ พญากาว เกิ ด การสู ้ ร บ พญาค� ำ ฟู จึ ง ยกทั พ
กลับเชียงแสน ต่อมาพญาผายูโอรสของพญาค�ำฟูย้าย
ศูนย์กลางอ�ำนาจไปอยู่เชียงใหม่ เมืองพะเยาจึงได้รวม
อยู่กับอาณาจักรล้านนา ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 19 จวบ
จนถึงพุทธศตวรรษที่ 22
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จารึก พย.12 วัดพระเกิด (พ.ศ.2056) เจ้าเมิง
พยาว ชื่อจิต ท�ำบุญ
จารึก พย.8 หมื่นลอเทพสร้างวัดป่าใหม่ (พ.ศ.
2040) เจ้าหมื่นลอเทพศรีจุฬาสร้างวัดใหม่ อทุิศแด่
พระเมืองแก้วและพระชนนี (วัดของพระเป็นเจ้าแม่ลกู )
จารึก พย.28 เจ้าหมื่นลอมงคล (พ.ศ.2043) เจ้า
หมื่นลอมงคลสร้างเจดีย์บรรจุพระธาตุ
จารึก ลพ.22 วัดสุทธาราม (พ.ศ.2049) แสน
ญาณเจ้าเมิงพยาว ถวายคนเป็นข้าวัด
จารึก พย.1 วัดหนองกวาง (พ.ศ.2056) เจ้า
หมื่นมหาสร้างวัดหนองกวาง พ.ศ.2009 หมื่นสาม
กินบ้านออย เจ้าหมื่นค�ำฉาง กินเมืองออย พ.ศ.2056
จารึก พย.16 วัดเจ้าศรีราชา (พ.ศ.2059) พระ
เป็นเจ้าชื่อศรีราชา ไว้คน 12 ครัวกับวัด
ดังนี้

หลักฐานจากจารึกท�ำให้ทราบชื่อเจ้าเมืองพะเยา

1. เจ้าสีหมื่น (อาว์เลี้ยงของพญาสามฝั่งแกน พ.ศ.
1945-1954)
2. หมื่นมอกลอง (พ.ศ.1985) ตายในที่รบ
3. พระยายุธิษฐิระ อดีตเจ้าเมืองสองแคว (พ.ศ.
1994-2022)
4. นาง (เจ้า) หมื่นนางเมิงพยาว (พ.ศ.20222031) โดยประมาณ
5. เจ้าสีหมื่น (ปู่เลี้ยงของพระยอดเชียงราย) (เจ้า
เมืองญี) ครั้งที่ 1 (พ.ศ.2033-2036) ครั้งที่2 (พ.ศ.
2039)
6. เจ้าสีหมืน่ (ราชครูของพระยอดเชียงราย) (พ.ศ.
2036-2039)
7. เจ้าแสนญาณกัลยา (พ.ศ.2045-2052)
8. เจ้าเมิงพยาว ชื่อจิต (พ.ศ.2056-2058)
9. เจ้าเมืองพยาวชื่อส้อย (พ.ศ.2058-2059)
10. เจ้าเมืองผาง จากน่าน มากินเมืองพะเยา (พ.ศ.
2059-2060) (ต�ำนานพระธาตุแช่แห้ง น่าน)
11. เจ้าเมิงพยาวค�ำยอดฟ้า (พ.ศ.2060-2062)
12. เจ้าพระยาหน่อเชียงแสน (พ.ศ.2062-2064)
13. เจ้าขุนเมืองเชียงคง (พ.ศ.2064-2078)
14. ต�ำนานเมืองพะเยาว่ามีพระยาเมืองตู๋ ครอง
7 ปีก่อนถูกพม่าเข้าครอง พ.ศ.2101

เมืองพะเยายุคพม่าปกครองล้านนา
และสมัยถูกทิ้งร้าง (พุทธศตวรรษที่ 22-24)
พุทธศตวรรษที่ 22-24 อาณาจักรล้านนาตกอยู่ในการ
ปกครองของพม่า โดยต้องส่งส่วยให้รวมถึงเมื่อพม่าต้องท�ำ
สงคราม ชาวล้านนาถูกเกณฑ์ไปเป็นทหารร่วมรบกับพม่า
ด้วย ในช่วงระยะเวลานั้นหลายเมืองในล้านนาพยายาม
แยกตัวออกมา แต่ก็ไม่เป็นผล ดังเช่น ในช่วงพุทธศตวรรษที่
22-23 ต�ำนานพะเยาบันทึกว่า พะเยา เชียงราย ฝาง เมืองปุ
เมืองสาด และปาย พยายามเป็นอิสระแต่ไม่ส�ำเร็จภายหลัง
ก็มีการอพยพไปอยู่ที่เมืองอื่น หลักฐานจากบันทึกพ่อเจ้า
หนานเลาแก้ว ศีติสาร ต�ำแหน่งสารวัตรศึกษา บันทึกเมื่อ
วันที่ 1 กันยายน พ.ศ.2489 ว่า เมืองพะเยาถูกทิ้งร้างไปจาก
ภัยสงครามกับพม่า ในช่วง พ.ศ.2330 บ้างก็หนีจากเมืองพะ
เยาไปอยู่นครล�ำปาง โดยไปตั้งบ้านเรือนบริเวณฝั่งขวาของ
แม่น�้ำวัง บริเวณบ้านปงสนุกด้านใต้ รู้จักโดยทั่วไปว่า “บ้าน
พะเยา” ผู้น�ำโดยเจ้าฟ้าเมืองพะเยา พาเจ้านายและไพร่ฟ้า
แล้วเมืองพะเยาร้างไปประมาณ 56 ปี จึงได้รับการฟื้นฟูอีก
ครั้ง (พ.ศ.2386) (ที่มา:พระราชวิสุทธิ์โสภณ. ประวัติศาสตร์
เมืองพะเยายุคหลัง, 2531.)

เมืองพะเยายุคฟื้นฟูและการเป็นส่วนหนึ่งของสยาม
(พุทธศตวรรษที่ 24-25)
ประวัติศาสตรเ์มืองพะเยาจากจดหมายเหตุ (พะเยายุค
ฟื้นฟู) โดยช่วง พ.ศ.2386 เมืองพะเยาได้รับการฟื้นฟูอีกครั้ง
โดยทางราชส�ำนักกรุงเทพฯ ตั้งเจ้าเมืองพะเยา ดังนี้
1. เจ้าหลวงวงศ์ จากล�ำปาง มาตั้งเมืองที่บ้านตุ่น เมื่อ
พ.ศ.2386 พิราลัย 2391(สมัย ร.3)
2. เจ้าหลวงยศ (พ.ศ.2392-2398)
3. เจ้าหลวงบุรี ขัตติวงศา (พ.ศ.2398-2403)
4. เจ้าหัวหน้าอนิทรชมภู (พ.ศ.2403-2413)
5. เจ้าหลวงอริยะ (พ.ศ.2418-2436)
6. เจ้าหลวงมหาประเทศอุดรทิศ (พ.ศ.2436-2448)
จนในสมั ย เทศาภิ บ าลที่ แ บ่ ง เขตการปกครองส่ ว น
ภูมิภาคในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้า
อยู่หัว โดยมณฑลพายัพ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ล�ำปาง
ล�ำพูน แพร่ น่าน และเถิน เมืองเชียงรายและพะเยา เป็น
บริเวณเชียงใหม่เหนือ
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ห้ามฝน ห้ามลม
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

เวลาเกิด “ฝนตกใหญ่ลมหลวง” ฝนฟ้าคะนองและ
มีพายะแรงจัด ลูกเห็บตก ชาวล้านนาต่างมีวิธีป้องกัน
บ้านเรือน โดยเฉพาะทางความเชื่อซึ่งมีหลายวิธี ดัง
ตัวอย่างต่อไปนี้

ขัดลม – แทงลม
วิ ธี นี้ จ ะใช้ มี ด เสี ย บเหน็ บ ฝาเรื อ นหรื อ ใช้ มี ด ขั ด
แทนกลอนประตูหน้าต่าง นัยว่าเป็นการขัดหรือฝืนลม
บ้างเอามีดไปแทงทะลุตามรอยแตกของฝาเรือนโดย
เสียบคาไว้ขณะทีม่ ลี มฝน หรือบางแห่งมีการเอามีดปลาย
แหลมไปเสียบต้นกล้วยซึง่ ไม่วา่ จะแทงเสียบฝาหรือเสียบ
ต้นกล้วยก็ถือเป็นการแทงลม

มีดเสียบรอยฝาแตก (แทงลม)

ม้าเหล็กไล่ม้าลม
“ม้าเหล็กไล่มา้ ลม” เป็นพิธอี ย่างหนึง่ อุปกรณ์หลัก
ประกอบด้วยเขียง มีด และเหล้าโรง และที่ขาดไม่ได้คือ
ผู้ประกอบพิธีจะต้องเตรียมสมัครพรรคพวกจ�ำนวนหนึ่ง
ส�ำหรับส่งเสียงสนับสนุนขณะเกิดพายุรนุ แรง ผูป้ ระกอบ
พิธีจะน�ำเขียงไปวางที่ชานเรือนกลางแจ้ง จากนั้นกลั้น
ลมหายใจสับมีดอย่างแรงให้คมมีดสับคาเขียงไว้โดยให้
ปลายมีดชี้ไปทางทิศที่ลมมา พรางร่ายอาคมเสกเหล้า
ด้วยคาถาม้าเหล็กว่า “วะวังไววะ อัสสะตะระ มหาอัสสะ
ตะระ ไว วะ เถ็ก” อมแล้วพ่นไปทีม่ ดี พร้อมให้พรรคพวก
ลูกหลานตบมือ กระทืบเท้า ตีเกราะเคาะกะลาส่งเสียง
โห่ร้องว่า “เอาๆ … ม้าเหล็กไล่ม้าลมๆ ..เอา..เฮ้ ๆๆๆ”
เชื่อกันว่าหลังประกอบพิธีนี้ ลมฝนจะสงบลง

พิธีกรรม "ม้าเหล็ก ไล่ม้าลม"

ตั้งหม้อหนึ้งไหเข้า
“ตั้งหม้อหนึ้งไหเข้า” เป็นพิธีง่ายๆ วิธีการคือรีบ
กุลกี จุ อผ่าฟืนใส่ในเตาไฟ ท�ำทีเป็นก่อไฟ แล้วยกอุปกรณ์
การนึ่งข้าวเหนียวขึ้นตั้งบนเตาไฟ พร้อมปิดฝาไหให้
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หม้อและไห ส�ำหรับนึ่งข้าวเหนียว
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เรียบร้อย แล้วนั่งเฝ้าท�ำทีเป็นผิงไฟบ้าง เติมฟืนและเป่า
ไฟเป็นระยะๆ บ้าง ท�ำอย่างนี้ เชื่อว่าเป็นการกระท�ำเพื่อ
กดดันอั้นมิให้เกิดลมฝน

ห้อยจ๊อน ฟ้อนป้าก
บางท้องที่มีการน�ำเอา ถ้วย ชาม กาละมัง และช้อน
ขึ้นแขวนส่วนบนของประตูเรือน เมื่อพายุคะนองสิ่งที่
แขวนไว้จะถูกลมพัดกระทบกันเสียงดัง ขณะเดียวกัน
เจ้าของบ้านมักถือ “ป้าก” (จวัก) ออกไปท�ำท่าฟ้อนร�ำ
ผสมโรงด้วย เพือ่ ให้เกิดอาเพศ ลมฝนจะได้สงบลงโดยเร็ว

ยันต์ลงดินขอ

เผาดินขอ
การเผาดินขอ เป็นการน�ำเอากระเบื้องดินเผาที่
ใช้แล้วมาเผาไฟ โดยผู้ประกอบพิธีจะน�ำเอากระเบื้อง
มาลงยันต์จ�ำนวนหลายแผ่น แล้ววางซ้อนทับกันบน
เตาที่เตรียมไว้ จากนั้นจึงติดไฟให้ลุกโชน และต้องเติม
ฟืนตลอดเวลา ในส่วนของผู้ประกอบพิธีนั้น จะต้องนั่ง
เฝ้าเตาไฟและเอามือทั้งสองอังไฟไว้ พร้อมกับบริกรรม
คาถาว่า
พุทธัง
สะระณัง ฝนวะ
ธัมมัง
สะระณัง ฝนวะ
สังฆัง
สะระณัง ฝนวะ
การบริกรรมคาถาจะบริกรรมไปเรื่อยๆ จนกว่าจะ
เสร็จสิ้นภารกิจ และที่ส�ำคัญห้ามผู้ประกอบพิธีอาบน�้ำ
โดยเด็ดขาด มิเช่นนั้นฝนจะตกลงมาทันที

อักขระลงในลมแล้ง

พระเจ้านั่งเต๋ง
พระเจ้า หมายถึง พระพุทธรูป นั่งเต๋ง คือ นั่งทับ
วิธีนี้ ท่านให้น�ำใบ “ลมแล้ง” (ราชพฤกษ์) ที่มีลักษณะ
สมบูรณ์ไม่มีต�ำหนิ จ�ำนวน ๗ ใบ แต่ละใบให้ลงอักขระ
คาถา แล้วเสกด้วยคาถาว่ “วะโร วะรัญญู ธัมมะ วะวะ”
แล้วกลั้นลมหายใจเอาพระพุทธรูปนั่งทับไว้ เชื่อว่าจะ
สามารถหยุดลมฝนได้

ต๋ามเตียน
ต๋ามเตียน คือ “จุดเทียน” วิธีปฏิบัติคือ ลงยันต์
“ฟ้าฟีก” ในแผ่นกระดาษสา แล้วน�ำแผ่นยันต์ดังกล่าว
ม้วนกับไส้เทียน น�ำเทียนไปจุดกลางแจ้งขณะฝนใกล้

ยันต์ฟ้าฟีก

จะตกหรือฝนเริ่มตก ทั้งนี้ผู้ประกอบพิธีต้องนั่งบริกรรม
คาถา “โอม วะ วะ มหาเมฆะ วัง วะ” ตลอดระยะเวลา
ที่ไม่ต้องการให้ฝนตก

ตีฆ้อง
วิธีนี้ ท่านให้น�ำฆ้องขนาดใหญ่มาลงยันต์ “ฟ้าฟีก”
แล้วแขวนไว้กลางแจ้ง เวลาใดที่ไม่ต้องการให้มีลมฝนก็
จะตีฆอ้ งนัน้ เป็นระยะๆ ต่อเนือ่ งกันไป ส�ำหรับผูป้ ระกอบ
พิธีจะบริกรรมคาถา “โอม วะ วะ มหาเมฆะ วัง วะ” ไป
ตลอดระยะเวลา
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กับเทวดาฟ้าดินว่า “เออ ฝนเหย ถ้าฝนใคร่ตกเต๋มที จะ
ตกบ่าเดี่ยวนี้ ก็ตกมาเต๊อะ ตกเจ้าแม่ตก ตกมานักๆ”
จากนั้นให้กางร่มพาแม่หม้ายไปอยู่บริเวณงาน ฝนก็จะ
ไม่ตก วิธีต่อมา คือ ให้แม่หม้ายน�ำตะกร้าตาห่าง ไปยืน
กลางแจ้ง แล้วกล่าวดังๆ ว่า “เออ ฝนเหย ถ้าฝนใคร่ตก
เต๋มที่ ก็ตกมาเต๊อะ ตกมาเต๋มก๋วยแก่นนี้เน้อ ตกนักๆ
ถ้าตกบ่นัก ก็บ่ต้องตก” ลมฝนที่ตั้งเค้าอยู่ก็จะหายไป
วัวธนู

ใช้วัวธนู
เครื่องรางอย่างหนึ่งที่ได้จากการสานให้เป็นรูปวัว
ที่เรียกว่า “วัวธนู” เมื่อสานแล้วปลุกเสกคาถาตามพิธี
ก็สามารถห้ามลมฝนได้ หากโยนรูปวัวธนูนนั้ ลงในกองไฟ
นอกจากนี้ยังเชื่อว่า การประกอบพิธีบางประการ
หากจะให้ขลังยิ่งขึ้นต้องอาศัย “แม่หม้ายผัวตาย” เข้า
มามีส่วนร่วม เช่น การปลูก “จักไคร” (ตะไคร้) นิยมให้
แม่หม้ายผัวตายเป็นผู้ประกอบพิธี ซึ่งมีรายละเอียดดัง
จะกล่าวต่อไป

ปลูกจักไคร
วิธีห้ามฝน ห้ามลมที่นิยมกันมากคือการปลูก “จัก
ไคร” (ตะไคร้) โดยจะไปขอให้แม่หม้ายผัวตายเป็น
ผู้ประกอบพิธี แม่หม้ายจะท�ำการปลูกตะไคร้จ�ำนวน
สามต้น แต่ละต้นปักส่วนปลายลง เอาส่วนโคนชี้ขึ้น การ
ปลูกจะต้องปลูกที่โล่งแจ้ง และหากจะให้มีผลชะงัด ต้อง
เปลื้องเสื้อผ้าออกให้หมด ทั้งนี้ในช่วงเวลาที่ปฏิบัติการ
อยู่ ผู้ประกอบพิธีจะอาบน�้ำไม่ได้ เรื่องของแม่หม้าย
กับการห้ามลมห้ามฝนนี้ ผู้เขียนเคยได้รับการบอกเล่า
จาก อาจารย์ศรีเลา เกษพรหม แห่งสถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มเติมว่ามีการให้แม่หม้าย
ออกปาก แม่หม้ายตากผ้า และย่างแก๋นครกแม่หม้าย
ด้วย

แม่หม้ายตากผ้า
ในกรณีที่มีงานศพ ท้องฟ้าครึ้มฝน ท่านให้ไปขอ
ให้แม่หม้ายมาท�ำพิธีตากผ้า โดยน�ำผ้าของผู้ตายไปตาก
บนหลังคา แล้วกล่าวว่า “เออ เทวบุตร เทวดา เจ้าฟ้า
สายฝน บัดนี้ (เอ่ยชื่อผู้ตาย) ก็จะไปทางหน้าวัสองวันนี้
แล้ว ผ้าก็ยังบ่แห้ง หาไรหามีผืนเดียวอี้ละ ขอเอ็นดูปั๋น
แดดส่องลงมา หื้อผ้าแห้ง สักวันสองวันเต๊อะ” ท�ำอย่าง
นี้ฝนจะไม่ตกลงมา

ย่างแก๋นครก
เมื่อเห็นว่าท้องฟ้ามีเค้าว่าฝนตกจะตก ท่านให้ไป
ขโมยเอาแก๋นครก (ไม้ตีพริก) ขอแม่หม้ายผัวตายมาย่าง
เหนือกองถ่ายไฟที่ร้อนระอุ พลิกกลับไปกลับมาเหมือน
จะท�ำให้สุก เชื่อกันว่าถ้าท�ำอย่างนี้ จะท�ำให้เทวดาร้อน
ใจ ไม่บันดาลให้ฝนตก

เอาเข้ายองหัว

เข้า คือ ข้าว, ยอง หมายถึง วาง เอาเข้ายองหัว คือ
เอาก้อนข้าวเหนียววางบนศีรษะ ซึ่งเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เชื่อ
กันว่าจะห้ามฝนห้ามลมได้
ตัวอย่างการห้ามลมห้ามฝนที่ยกมาทั้งหมด เป็น
พิธกี รรมทางความเชือ่ บนพืน้ ฐานทางวัฒนธรรมของผูค้ น
ในถิ่นล้านนามาแต่โบราณ เชื่อถือได้มากน้อยเพียงไรอยู่
ที่วิจารณญาณของผู้อ่าน ที่ส�ำคัญคือเป็นสิ่งที่แสดงให้
เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ในการห้ามหรือหยุด
ให้แม่หม้ายออกปาก
ปรากฏการณ์ธรรมชาติ ซึ่งเป็นเรื่องที่ยากยิ่ง เพราะ
ออกปาก คือ ลั่นวาจา การให้แม่หม้ายออกปาก เป็นสิง่ ทีอ่ ยูเ่ หนือการควบคุมของมนุษย์ แต่มนุษย์กค็ ดิ
หรือลัน่ วาจา มีสองวิธี กล่าวคือ วิธแี รก หากงานหนึง่ งาน หายุทธวิธที จี่ ะพยายามหยุดปรากฏการณ์เหล่านีอ้ าศัย
ใดมีฝนตั้งเค้าและมีทีท่าจะตกลงมา ให้คนในงานกางร่ม พืน้ ฐานทางความคิดความเชือ่ ทีบ่ อกเล่าหรือ ถ่ายทอด
ไปพบแม่หม้ายพร้อมกางร่มให้ แล้วขอให้แม่หม้ายกล่าว สืบต่อกันมาช้านาน
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อาหารตามธรรมชาติ สามารถป้อ งกันมะเร็งได้
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

คนไทยเป็นมะเร็งกันมากเหลือเกิน ลองมองไปรอบๆ ตัวคุณซิ
แล้วจะพบว่าคนโน้นก็เป็นมะเร็ง คนนี้ก็เสียชีวิตไปแล้วด้วยโรคมะเร็ง
โรคมะเร็งจึงน่าเป็นห่วงกว่าโรคเรื้อรังอื่น ๆ
ส�ำหรับมะเร็ง จากสถิติตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2552 ของงานทะเบียน สถาบันมะเร็งแห่งชาติพบว่าชนิดของมะเร็ง
ที่พบบ่อยที่สุด 3 อันดับแรกในประเทศไทยส�ำหรับผู้ชายได้แก่ มะเร็งปอดและหลอดลม ล�ำไส้ใหญ่ ตับและท่อน�้ำดี
ส�ำหรับผู้หญิงได้แก่มะเร็งเต้านม ปากมดลูก และล�ำไส้ใหญ่
ตารางแสดง 10 อันดับของมะเร็งที่พบบ่อยในประเทศไทยตั้งแต่ พ.ศ. 2528-2552 2
เพศชาย		
เพศหญิง
ปอดและหลอดลม
18.5%
เต้านม
37.0%
ล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรง 14.1%
ปากมดลูก
14.4%
ตับและท่อน�้ำดี
12.4%
ล�ำไส้ใหญ่และล�ำไส้ตรง 8.1%
ช่องปากและคอ
8.4%
ปอดและหลอดลม
6.8%
ต่อมลูกหมาก
5.6%
ตับและท่อน�้ำดี
4.0%
หลอดอาหาร
5.1%
รังไข่
3.7%
ต่อมน�้ำเหลือง
4.1%
มดลูก
3.0%
โพรงหลังจมูก
3.9%
ช่องปากและคอ
2.9%
กล่องเสียง
2.8%
ต่อมน�้ำเหลือง
2.4%
กระเพาะอาหาร
2.6%
ไทรอยด์
2.3%
ที่คนไทยป่วยด้วยโรคมะเร็งเพิ่มมากขึ้นเป็นเพราะอาหารการกินและวิถีชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไป ยก
ตัวอย่างเช่น คนไทยสมัยก่อนกินผักและผลไม้มาก กินข้าวซ้อมมือ หรือกินข้าวที่สีโดยโรงสีเล็ก กินเนื้อสัตว์ไม่มาก
นมวัวแทบจะไม่ได้กินเลย เมื่อ 50 กว่าปีก่อน คนไทยจึงแทบจะไม่ป่วยด้วยโรคมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ แต่เมื่อเรากินผัก
น้อยลง กินเนื้อสัตว์มากขึ้น ดื่มนมวัวตามแบบฝรั่ง ปัจจุบันมะเร็งล�ำไส้ใหญ่จึงขยับขึ้นมาอยู่ในอันดับ 2 และ 3 เช่น
เดียวกับคนอเมริกันที่กินเนื้อนมไข่มากที่สุดในโลกก็ป่วยด้วยมะเร็งล�ำไส้ใหญ่มากที่สุดในโลกเช่นเดียวกัน
แถมเรายังดื่มนมวัวและกินผลิตภัณฑ์จากนมวัวทุกรูปแบบ ผู้หญิงไทยก็เลยเป็นมะเร็งเต้านมกันมากที่สุด ทั้งๆ
ที่เมื่อก่อนคนไทยไม่กินนมวัว สมัยนั้นอัตราเสี่ยงของมะเร็งเต้านมของย่ายายของเราจึงมีไม่มาก
จะเห็นว่าที่จริง หากไม่อยากเป็นมะเร็ง เราก็น่าจะต้องเริ่มด้วยการดูแลตัวเอง เริ่มเปลี่ยนอาหารการกินและ
ปรับพฤติกรรมบางอย่าง ก็จะสามารถลดอัตราเสี่ยงของโรคมะเร็งลงได้ อย่าปล่อยให้ตัวเองเป็นมะเร็ง เพราะการ
รักษามะเร็งนั้นยากกว่าการป้องกันไม่ให้เป็นมะเร็งมากนัก
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวี
2 ที่มา: งานทะเบียนมะเร็ง สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
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รูปที่ 1 ผักสดใบเขียว มีทั้งสารต้านอนุมูลอิสระ
และไฟโตนิวเตรียนท์ ป้องกันมะเร็งได้

รูปที่ 2 ผักสีส้มสีเหลืองเช่น แครอท ฟักทอง
ผลไม้สีส้มเหลือง เช่นมะละกอ มีเบต้าแคโรทีน
สามารถป้องกันมะเร็ง

อาหารสามารถปกป้องร่างกายจากโรคมะเร็งได้
อาหารต้านมะเร็งจะต้องเป็นอาหารที่อุดมด้วยสาร
ต้านอนุมูลอิสระ มีสารต้านมะเร็ง มีสารต้านการกลาย
พันธุ์ และอุดมด้วยสารเสริมภูมิต้านทาน สารอาหารกลุ่ม
นี้แทบจะหาไม่ได้จากเนื้อนมไข่ จะว่าไปอาหารต้านมะเร็ง
ก็คือ อาหารแนวธรรมชาติบ�ำบัด ที่เน้นการกินผักสดและ
ผลไม้สดวันละ 5 ส่วนอาหาร คือกินผักสดวันละ 2 จาน
ประมาณเท่ากับจานส้มต�ำ ผลไม้วันละ 2 ลูกขนาดเท่ากับ
แอบเปิล และน�้ำผลไม้คั้นสดแยกกาก 1 แก้ว แก้วละ 200
ซี ซี เนื่ อ งจากเราจะได้ วิ ต ามิ น ซี และเบต้ า แคโรที น ไป
ป้องกันมะเร็งจากอาหารกลุ่มนี้
เน้นการกินข้าวกล้อง หรืออาหารที่ไม่ขัดขาวทุกมื้อ
เนื่องจากเราจะได้วิตามินอี ไปเพิ่มภูมิต้านทาน และมีสาร
เส้นใยไปซับอาหารประเภทโปรตีนออกทิ้ง ท�ำให้ป้องกัน
มะเร็งได้
อาหารต้านมะเร็งแบ่งออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันคือ
อาหารที่อุดมด้วยสารต้านอนุมูลอิสระ อาหารที่อุดมด้วย
ไฟโตนิวเตรียนท์ อาหารกลุ่มซุปเปอร์แอนตีออกซิแดนท์
และอาหารพืชผักที่มีสารต้านมะเร็งโดยตรง

รูปที่ 3 ส้มต�ำ อาหารไทยที่อุดมสารต้านอนุมูลอิสระ และไขมันต�่ำ
สามารถลดอัตราเสี่ยงของการเกิดมะเร็งอย่าใส่ผงชูรสก็แล้วกัน

รูปที่ 4 พืชผักผลไม้ทุกประเภทมีสารไฟโตนิวเตรียนท์ต้านมะเร็ง

อาหารต้านอนุมูลอิสระ
เบต้าแคโรทีน สามารถหาได้จากผักและผลไม้เท่านั้น
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสารต้านอนุมุลอิสระส�ำคัญซึ่งได้แก่
เบต้าแคโรทีน วิตามินซี วิตามินอี และเซเลเนียม มีความ เบต้าแคโรทีนไม่สลายด้ยความร้อน จึงสามารถกินได้ทั้งสุก
และสด แต่ต้องเลือกเป็นคือ
ส�ำคัญในการต้านมะเร็งและเสริมภูมิต้านทาน
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- ให้เลือกผักใบเขียวจัดๆ ผักที่มีใบเขียวกว่าจะมีเบต้า
แคโรทีนมากกว่า เช่น ผักต�ำลึงต้องมีเบต้าแคโรทีนมากกว่า
ผักกาดขาวอย่างแน่นอน ดังนั้นควรเลือก ใบยอ ใบย่านาง
ต�ำลึง บัวบก ผักกูด คะน้า ผักกาดคอส ผักกวางตุ้งเป็นต้น
- เลือกผักและผลไม้ที่มีสีส้มและแดง ได้แก่ ฟักทอง
แครอท มะละกอ มะปราง มะม่วงสุก
- เลือกผักที่มีสีม่วง เช่นบีทรูท กะหล�่ำม่วง
วิ ต ามิ น ซี ได้ จ ากผั ก สดและผลไม้ ส ด เน้ น ว่ า ต้ อ ง
กินสดเท่านั้น เราจึงจะได้วิตามินซีมากพอ เพราะในผักสุก
ที่ผ่านไฟแล้ว วิตามินซีจะถูกท�ำลายไปหมด ถ้าอยากได้
วิตามินซีมากๆ ให้เลือก มะขามป้อม เชอร์รี่ กีวี เสาวรส
มะกอก ยอดมะกอก ผักติ้ว ผักเม็ก ผักอะไรก็ตามที่มี
รสเปรี้ยวกับฝาดอยู่ด้วยกันแบบรสชาติของยอดมะกอก
จะมีวิตามินซีสูง
นอกจากนี้การดื่มน�้ำส้มคั้น ส้มโอ หรือน�้ำส้มโอคั้น
หรือเกรปฟรุตก็จะท�ำให้ได้วิตามินซีปริมาณมากเช่นกัน
วิตามินอี ได้จากเมล็ดธัญพืชที่ไม่ขัดขาว คนไทยหาก
กินข้าวกล้องทุกมื้อก็จะได้วิตามินอี เพราะวิตามินอีอยู่ตรง
จมูกข้าว ซึ่งหากเป็นข้าวขาวจมูกข้าวจะถูกขัดทิ้งไปอยู่ใน
ร�ำข้าวหมด เรายังหาวิตามินอีได้จากแป้งโฮล์วีท หรือขนม
ปังโฮลวีท เมล็ดถัว่ เช่น ถัว่ เหลือง ถัว่ เขียว ผลไม้เปลือกแข็ง
เช่นมะม่วงหิมพานต์ เมล็ดทานตะวัน เป็นต้น
เซเลเนียม เป็นโคเอนไซม์ของเบต้าแคโรทีน ซี และ
อี แปลว่าสารต้านอนุมูลอิสระตัวส�ำคัญๆ ทั้งสามตัว ต้อง
มีเซเลเนียมอยู่ด้วยจึงจะท�ำงานได้ดี หากได้จากข้าวกล้อง
ร�ำข้าว จมูกข้าวสาลี และอาหารทะเล

อาหารอุดมด้วยไฟโตนิวเตรียนท์
ไฟโตนิวเตรียนท์ (phytonutrient) แปลตรงตัวว่าสาร
ผัก สารผักไม่ใช่สารอาหารประเภทแป้ง น�้ำตาล โปรตีน
หรือไขมันซึ่งเป็นอาหารหมู่หลัก ทั้งยังไม่ใช่วิตามินและ
เกลือแร่ หากเราพบสารผักจากพืชและผักทั่วไป ไม่พบใน
เนื้อ นม ไข่ หรืออาหารประเภทโปรตีน ไขมันอื่น ๆ
นักวิทยาศาสตร์อธิบายว่า เนื่องจากพืชผักต้องต่อสู้
กับอนุมลู อิสระเช่นแสงแดดและมลภาวะในบรรยากาศโลก
มันจึงสร้างสารผักขึ้นมาปกป้องตัวเองไม่ให้ถูกท�ำลายจาก
อนุมูลอิสระ และป้องกันการกลายพันธุ์ได้ด้วย เมื่อคนเรา

กินผักกินข้าวซึ่งเป็นพืช เราก็จะได้สารผักมาใช้เลย
คุณสมบัติของสารผักต้านมะเร็งโดยเฉพาะ กล่าวคือ
มันท�ำหน้าที่เป็นสารสะกัดกั้น ป้องกันการเกิดมะเร็งจาก
สารก่อมะเร็ง (blocking agent) ท�ำหน้าที่เป็นสารป้องกัน
การกลายพันธุ์ของเซลล์มะเร็ง (suppress agent) และท�ำ
หน้าที่เป็นสารเสริมภูมิต้านทาน (immuno promotor)
ยกตัวอย่างสารผักหรือ phyto nutrient เช่น
- สาร indoles, polyphenol, dithiothione,
isothiocynate, aranate พบในพืชตระกูลกะหล�่ำ
- สาร alpha limonine ในส้ม
- สาร allixin, eruboside B ในกระเทียม
- สาร cllagia acid แบล็กเบอรี ลูกหม่อน
- สาร quercetin, kempferol, apigenin, luteolin
ในแอปเปิล, หอมหัวใหญ่ และ ใบชา
สรุปแล้วสารผักมีในพืชผักทุกชนิด แต่ละชนิดมีสารผัก
แตกต่างกันออกไป สารผักป้องกันมะเร็งได้ถึงสามขั้นตอน
ถ้ากินสารผักหรือนัยหนึง่ กินข้าวกล้อง กินผักและผลไม้เป็น
ประจ�ำและกินหลากหลาย เราก็จะปลอดภัยจากมะเร็ง

อาหารกลุ่มซุปเปอร์แอนตีออกซิแดนท์
ซุปเปอร์แอนตีออกซิแดนท์ (superantioxidant) เป็น
สารต้านอนุมูลอิสระฤทธิ์แรง เนื่องจากมันมีฤทธิ์แรงกว่า
สารต้านอนุมูลอิสระหลายเท่าตัว บางตัวก็สามารถเอามา
ใช้ต้านมะเร็งได้ เช่น
Oligomeric proanthocyanidine หรื อ OPC
สารตัวนี้มีฤทธิ์แรงกว่าวิตามินอี 50 เท่า และแรงกว่า
วิตามินซี 20 เท่า พบในเปลือกผลองุ่นสีแดง หรือสีด�ำ
เมล็ดองุ่นแดง และเปลือกสน ในบ้านเรานักวิทยาศาสตร์
พบในเม็ดล�ำไย เม็ดมะขาม เม็ดทุเรียน และเม็ดเงาะ
เป็นต้น
OPC มีฤทธิ์ป้องกันมะเร็งหายชนิด เช่นมะเร็งปอด
มะเร็งตับ ดังนั้นหากกินอาหารดังกล่าวเป็นประจ�ำก็จะ
สามารถลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งลง
Cathechin หรื อ epiallo cathechin gallate
(EGCG) เป็นสารทีพ่ บในชาเขียวญีป่ นุ่ มีรายงานว่าสามารถ
ป้องกันมะเร็งเช่น เต้านม ปอด กระเพาะอาหาร ล�ำไส้ใหญ่
ตับ และผิวหนัง ปัจจุบันนี้นักวิทยาศาสตร์พบว่าไม่เฉพาะ

ร่มพยอม 39

ชาเขียวเท่านั้นที่ป้องกันมะเร็งได้ ชาด�ำ ชาแดง ชาจีน
ชาไหนๆ ที่มาจากใบชา (camelia sinensis) ก็มีสาร
ต้านมะเร็งทั้งสิ้น แต่ต้องใช้ปริมาณมาก 800-1000 มก/
วัน เพียงแต่ว่าชาทั้งหลายมีแทนนินท�ำให้ท้องผูก และมี
คาเฟอีนท�ำให้นอนไม่หลับถ้าอยากใช้ปอ้ งกันมะเร็งจริงๆ
ดื่มเพียงชานั้นไม่พอ ต้องกินสารสกัดเป็นอาหารเสริม
Isoflavone เป็นสารที่พบในถั่วเหลือง ซึ่งสามารถ
ป้องกันมะเร็งได้หลายชนิด เช่น มะเร็งปอด เต้านม
ล�ำไส้ใหญ่ และ ต่อมลูกหมาก ดังนั้นการดื่มน�้ำเต้าหู้
และกินเต้าหู้เป็นประจ�ำในปริมาณที่เหมาะสม อย่ากิน
มากเกินไป ก็สามารถลดอัตราเสีย่ งของมะเร็งดังกล่าวลง
Glutathione เป็นสารที่พบในกระเทียม หอมใหญ่
จมูกข้าวสาลี พืชตระกูลกะหล�่ำ กวางตุ้ง และแตงโม กลู
ตาไทโอนช่วยเสริมสมรรถภาพตับ โดยเร่งการขับสาร
พิษออกจากร่างกายจึงท�ำให้ร่างกายสะอาด และเพิ่ม
ภูมิต้านทาน จึงช่วยป้องกันมะเร็งทางอ้อม หากอยาก
ได้สารตัวนี้ก็สามารถกินจากอาหารที่กล่าวมาข้างต้น

พืชผักที่มีสารต้านมะเร็ง
มีพืชผักไทยหลายชนิดที่มีสารต้านมะเร็ง จากงาน
วิจัยสามารถรวบรวมได้ดังต่อไปนี้
ผักพื้นบ้านที่มีสารต้านมะเร็งสูงสุดได้แก่ ผักชี ผัก
แพว หอมแย้ และเพกา
ผักที่มีสารต้านมะเร็งปานกลางได้แก่ ผักคราดหัว
แหวน ผักแส้ว ผักโขมไทย ใบย่านาง ผักเม็ก ผักติ้ว ใบ
ชะพลู ใบบัวบก ใบยอ กระเพรา โหระพา ใบขี้เหล็ก ใบ
แมงลัก พริกไทยสด ยอดมะระจีน
ส่วนผักพื้นบ้านไทยที่มีงานวิจัยรองรับโดยเฉพาะที่
สามารถต้านมะเร็งได้ เช่น
ขมิน้ ชันหรือขมิน้ เหลือง มีสาร curcumin fumeric
เป็นสารต้านมะเร็ง เช่นให้หนูกนิ สารก่อมะเร็งแล้วให้กนิ
ขมิน้ ชันด้วย หนูจะไม่เป็นมะเร็ง หรือหนูทเี่ ป็นมะเร็งแล้ว
และให้กินขมิ้นชันขนาดสูงปรากฏว่าก้อนมะเร็งเล็กลง
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด หรือเครื่องต้มย�ำ มีสาร ACA
สามารถป้องกันมะเร็งหลอดอาหารและมะเร็งกระเพาะ
อาหาร ดังนั้นการกินต้มย�ำก็น่าจะได้สารต้านมะเร็งดัง
กล่าวบ้าง

รูปที่ 5 การกินเนื้อสัตว์ให้น้อยลง เป็นวิธีหนึ่งในการป้องกันมะเร็ง

รูปที่ 6 ผักพื้นบ้านไทยอุดมด้วยสารต้านมะเร็ง
เช่น หอมแย้ สะเดา ผักไผ่ ผักคาวตอง

ยอดสะเดา มี สาร limonoid และ polysaccharide ซึ่งป้องกันมะเร็งได้
ใบพลูคาว มีสารต้านมะเร็ง

ลดการกินเนื้อสัตว์ลง
ในแต่ละวันคนที่โตเต็มที่แล้วไม่ได้ต้องการโปรตีน
จากเนื้อ นม ไข่ มากนัก ปริมาณเนื้อสัตว์แค่เพียง 100
-180 กรัม มีปริมาณเท่ากับ 1 ฝ่ามือของเจ้าตัวก็เพียง
พอแล้ว
ที่ควรรู้คือ เนื้อสัตว์ นม ไข่ ที่เรากินเข้าไปร่างกายไม่
ได้ใช้จนหมด ส�ำหรับเนื้อหมู เนื้อวัว ร่างกายใช้ได้เพียง
67% นมไข่ที่ว่าย่อยง่าย ร่างกายก็ใช้ได้เพียง 82% อีก
33% กับ 18% จะเหลือค้างอยู่ในล�ำไส้
การกิ น เนื้ อ สั ต ว์ ที่ ม ากเกิ น ไปจึ ง เกิ ด ซากโปรตี น
มากมายติดอยู่ในล�ำไส้ใหญ่ ซากดังกล่าวจะเป็นอาหาร
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สัตว์ นม และไข่ ควรเน้นการกินผักผลไม้ด้วย เพราะเรา
ต้องการสารเส้นใยไปซับเศษเนื้อทิ้งออกไปเป็นอุจจาระ
ไม่เกิดการคั่งค้าง มีแต่วิธีนี้เท่านั้นจึงจะลดอัตราดเสี่ยง
ของมะเร็งล�ำไส้ใหญ่ลง

กินไขมันแต่น้อย

รูปที่ 7 อาหารไทยไขมันต�่ำ เช่น น�้ำพริก ผัก เป็นอาหารต้านมะเร็ง

รูปที่ 8 ไม่อยากป็นมะเร็ง อย่าลืมเลี่ยงกลุ่มอาหารขยะ
ที่มีสารเคมีปนเปื้อน

ส�ำหรับคนไทยที่อยู่ในเมืองร้อน เราไม่ต้องการ
ไขมันสูงแบบคนเมืองหนาว บางครั้งอาหารจีน อาหาร
ฝรั่ ง จะมี ไขมั น สู ง เกิ น ไป ร่ า งกายไม่ ไ ด้ ใช้ ไขมั น ไป
สู้กับความหนาว ก็จะเหลือค้างอยู่กลายเป็นไขมันใน
เลือดสูง
การที่มีไขมันในเลือดสูง และมีคอเลสเตอรอลสูง
จะเพิ่มอัตราเสี่ยงของมะเร็งประเภทที่เป็ณก้อนไขมัน
เพิ่มมากขึ้น เช่นมะเร็งเต้านม มะเร็งต่อมลูกหมาก และ
มะเร็งตับอ่อนเป็นต้น
ทางออกคือหันมากินอาหารไทยแท้ๆ ให้มากขึ้น
เช่น กินส้มต�ำ แกงส้ม ต้มย�ำ แกงเลียง และน�้ำพริก ที่มี
ไขมันในอาหารประมาณ 10% ซึ่งเหมาะสมกับคนไทย
มากกว่าการกินพิซซ่า สปาเก็ตตี้ แฮมเบอร์เกอร์ หรือ
ชีสเค้ก

สรุป

รูปที่ 9 ไม่อยากเป็นมะเร็ง ให้เลี่ยงยาฆ่าแมลง ยาฆ่าหญ้า
หันมากินผักเกษตรอินทรีย์และผักพื้นบ้าน

ของแบคทีเรีย อี โคไลและแบคทีเรียตัวร้ายอื่นๆ การที่
แบคทีเรียกินเศษโปรตีน จะก่อให้เกิดเป็นสารก่อมะเร็ง
ของล�ำไส้ใหญ่ขึ้นมา
คนที่ กิ น เนื้ อ สั ต ว์ ม ากเกิ น ไปจะเสี่ ย งต่ อ มะเร็ ง
ล�ำไส้ใหญ่เพิม่ มากขึน้ หากกินน้อยลงก็มอี ตั ราเสีย่ งลดลง
แต่ ทั้ ง นี้ ทั้ ง นั้ น ไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า ให้ ง ดอาหาร
ประเภทเนื้อสัตว์ หันไปกินมังสวิรัติ แต่ทุกครั้งที่กินเนื้อ

สารต้ า นมะเร็ ง อยู ่ ใ นผั ก และผลไม้ ไม่ ไ ด้ อ ยู ่ ใ น
เนื้อ นม ไข่ องค์การอนามัยโลกจึงแนะน�ำให้คนที่ไม่
อยากเป็นมะเร็งและไม่อยากเป็นโรคเสื่อมซึ่งเป็นโรค
เรื้อรัง ให้กินผักสดและผลไม้สดมากถึงวันละ 500 กรัม
ซึ่งหากตั้งใจจริงก็กินได้
กล่าวคือ ควรจัดอาหารให้เป็นข้าวกล้องทุกมื้อ
ส่วนผักและผลไม้ ควรจัดดังต่อไปนี้
มื้อเช้า ผลไม้สดสักจานหลังอาหารเช้า ตามด้วยน�้ำ
คั้นจากผลไม้สด เช่นน�้ำส้มคั้นสด
มือ้ กลางวัน กินสลัดผัก หรือผักจิม้ น�ำ้ พริก หรือส้มต�ำ
มื้อเย็น กินสลัดผัก หรือผักจิ้มน�้ำพริก ตามหลัง
อาหารด้วยผลไม้สดสักจาน
อีกประการหนึ่งควรกินไขมันและเนื้อสัตว์ให้ลดลง
ทางออกก็คือหันมากินอาหารไทยแท้ๆ เป็นหลัก เพราะ
อาหารไทยมีไขมันต�่ำ มีโปรตีนไม่มาก ...ง่ายๆ แค่นี้ก็จะ
สามารถลดอัตราเสี่ยงของมะเร็งลงได้
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แก๋งบะแปบใส่ป๋าแห้ง
เรื่อง: สุนทร บุญมี

บะแปบหรื อ ถั่ ว แปบ มี ลั ก ษณะฝั ก แบนยาวโค้ ง
งอเล็ ก น้ อ ยเป็ นไม้ เ ลื้ อ ยล้ ม ลุ ก ตระกู ล ถั่ ว พบมากทาง
ภาคเหนื อ และภาคอี ส านมี ป ระโยชน์ เ กื อ บทุ ก ส่ ว น
ฝั ก อ่ อ นและเมล็ ด น� ำ มาประกอบอาหารได้ ทั้ ง แกง
หรื อ ลวกจิ้ ม กิ น กั บ น�้ ำ พริ ก ต่ า งๆมี ส รรพคุ ณ ทางยา
ช่ ว ยบ� ำ รุ ง ร่ า งกายบ� ำ รุ ง ธาตุ ยั บ ยั้ ง การเจริ ญ เติ บโต
ของเซลล์มะเร็งล�ำต้นใช้ท�ำปุ๋ยพืชสดบ�ำรุงดิน วิธีท�ำ
แก๋งบะแปบมีดังนี้
เครื่องปรุง
ปลาแห้ง
1
น�้ำเปล่า
4
ตะไคร้
1
บะแปบ
2
มะเขือเทศ 4-5
น�้ำปลา
1
ผักชีต้นหอมตามชอบ

ตัว
ถ้วยตวง
ท่อน
ถ้วยตวง
ลูก
ช้อนโต๊ะ

1 อาจารย์สุนทร บุญมี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

1

ส่วนผสม
พริกแห้งเม็ดใหญ่
กระเทียม
หอมแดง
กะปิ
ปลาร้า
เกลือป่น

5
10
5
1
1
1

เม็ด
กลีบ
หัว
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา

วิธีทํา
1. ต้ ม ปลาแห้ ง กั บ น�้ ำ เปล่ า พร้ อ มตะไคร้ ทุ บ จนปลานุ ่ ม
น�ำมาแกะก้างออกเอาแต่เนื้อปลาและน�้ำต้มปลา
2. ล้ า งบะแปบแล้ ว ลอกเส้ นใยด้ า นข้ า งฝั ก ออกหั่ น ครึ่ ง
พัก ไว้
3. โขลกเครื่ อ งแกงให้ ล ะเอี ย ดน� ำไปละลายในน�้ ำ ต้ ม ปลา
เติมเนื้อปลายกขึ้นตั้งไฟ
4. พอเดือดใส่บะแปบคนให้ทั่ว เติมมะเขือเทศหั่น พอสุก
ปรุงรสด้วยน�้ำปลา โรยผักชีต้นหอมหั่น จัดเสิร์ฟ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
42 ร่มพยอม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ห�ำยนต์ ล้านนา

1

เรื่อง: ฐาปนีย์ เครือระยา2

ห�ำยนต์ที่ติดเหนือประตูหน้าเรือนนอน

“ห�ำยนต์” หรือ “หัมยนต์” เป็นแผ่นไม้แกะสลักที่
มีขนาดเท่ากับความกว้างของประตู วางอยู่เหนือกรอบ
ประตูห้องนอนของเรือนล้านนา ซึ่งค�ำว่า “ห�ำยนต์”
เป็นภาษาล้านนาที่มาจากการผสม 2 ค�ำ คือ “ห�ำ” และ
“ยนต์” โดยค�ำว่า “ห�ำ” แปลว่า “อัณฑะ”หมายถึงสิ่ง
รวมพลังของบุรุษชน ส่วนค�ำว่า “ยนต์” น่าจะมาจาก
“ยนตร” หรือ “ยันตร์” ในภาษาสันสกฤต อันหมายถึง
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ป้องกันภัยอันตรายได้3 ดังนั้นห�ำยนต์จึง
มีหน้าที่เหมือนยันต์ที่คอยป้องกันอันตรายที่จะเข้ามา
ในตัวเรือนนอนของครอบครัว โดยมีพลังจากเพศชาย

ผู ้ เ ป็ น เจ้ า ของเรื อ นคอยปกป้ อ งสมาชิ ก ในครั ว เรื อ น
ทุกคน ทั้งนี้ขนาดความกว้างของห�ำยนต์วัดจากความ
ยาวของเท้าผูช้ ายทีเ่ ป็นหัวหน้าครอบครัวนัน้ ๆ บางประตู
กว้าง 4-5 ช่วงเท้า ตามความต้องการของเจ้าของเรือน
ซึ่งชาวล้านนาเชื่อว่าเท้าเป็นสิ่งที่ต�่ำสุดจึงเป็นสิ่งที่ไม่เป็น
มงคล แต่การใช้เท้าวัดประตูจะช่วย “ข่ม” ความไม่ดี สิ่ง
ชั่วร้าย รวมถึงผู้คนที่มีจิตอกุศลไม่ให้เข้ามาในห้องนอน
ได้4 ทั้งนี้หากล่วงล�้ำเข้าไปในห้องนอนโดยไม่ได้รับการ
อนุญาตจากเจ้าของเรือน ถือว่าเป็นการกระท�ำ “ผิดผี”
จ�ำเป็นต้องท�ำการขอขมาลาโทษ

1 บทความนี้คัดลอกมาจากส่วนหนึ่งของหนังสือ ลวดลายห�ำยนต์ล้านนา สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก ฐาปนีย์ เครือระยา. ลวดลายห�ำยนต์
ล้านนา. เชียงใหม่ : ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2558.
2 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3 โครงการศูนย์ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. ห�ำยนต์:จดหมายข่าวล้านนาคดีศึกษา, ปีที่ 1 ฉบับที่ 2 ประจ�ำเดือน
พฤษภาคม-สิงหาคม 2529, หน้า 48.
4 เรือนแบบลานนาไทย. อนุสรณ์งานฌาปนกิจศพ นายบุญปั๋น พงษ์ประดิษฐ์ วันที่ 14 พฤษภาคม 2521. เชียงใหม่ : เจริญการค้า เชียงใหม่.
หน้า 42.

ร่มพยอม 43

รูปทรงของห�ำยนต์

ไม้ที่ใช้แกะห�ำยนต์ส่วนใหญ่นิยมใช้ไม้สัก เพราะมี ประตู เนื่องด้วยการประกอบไม้ของเรือนล้านนาโบราณ
เนื้อแข็งปานกลาง ง่ายต่อการขึ้นรูป การแกะสลักห�ำ จะใช้ล่ิม เดือย และสลัก แทนการใช้ตะปู
ยนต์เริ่มต้นจากช่างแกะสลักจัดเตรียมขันตั้งไหว้ครู และ
บอกกล่าวแก่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ รวมถึงในระหว่างทีแ่ กะสลักนั้น รูปทรง
ต้องท่องคาถา “อิติปิโส........” 108 จบ หรือท่องคาถา 5
ห�ำยนต์แบ่งออกเป็น 3 ลักษณะ คือ
พระองค์ “นะ โม พุท ธา ยะ” ตลอดระยะเวลาในการแกะ
1. รูปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้า
ห�ำยนต์ เพื่อเสริมสร้างสิริมงคล เมื่อเสร็จแล้วก็ประพรม
น�้ำส้มป่อย เพื่อชะล้างสิ่งไม่ดีออกไป ในอดีตลวดลายห�ำ
ยนต์มี 4 ลาย ประกอบด้วย 5
1. ลายขดพญานาค ซึ่งมีตั้งแต่ 3 เศียร 5 เศียร 7
เศียร 9 เศียร
2. ลายเครือหรือลายเถา ที่เป็นลวดลายใบไม้ พันธุ์ไม้
2. รูปทรงโค้งคล้ายโก่งคิ้วของวิหารล้านนา
ต่างๆ เช่น ดอกบัว ดอกบ่าขะหนัด ดอกพุด ฯลฯ
3. ลายเมฆ เป็นลวดลายที่เลียนแบบเมฆ
4. ลายซุ้มแก้ว มีโครงลายเป็นรูปซุ้มโค้ง แล้วผสม
ผสานลวดลายต่างๆ เข้าไว้ในกรอบซุ้ม เช่น ใช้ลายเมฆ
และลายพญานาคผสมกัน เป็นต้น
ห�ำยนต์ มีลักษณะโครงสร้างเป็นแผ่นไม้รูปสี่เหลี่ยม
3. รูปทรงโค้งมีพื้นหลัง
ผืนผ้าประกอบด้วยกลีบไม้จริงตีประกบเป็นโครงสร้างยึด
ไว้ ท�ำให้มีช่องว่างระหว่างไม้คั่นขนาดต่างกัน 2 ช่อง ชาว
ล้านนาเรียกส่วนบนที่มีขนาดเล็กว่า “ตัวผู้” ส่วน “ตัว
เมีย” ขนาดใหญ่อยู่ด้านล่าง หากเป็นห�ำยนต์แบบโบราณ
มีไม้ยื่นออกมาด้านข้างเพื่อสอดเข้าไปในช่องเหนือบาน
5 สัมภาษณ์พ่อครูวีระชัย มณีวรรณ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558.
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มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ โดยส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม จั ด พิ ธี ม อบรางวั ล ภู มิ แ ผ่ น ดิ น ปิ ่ น ล้ า นนา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ประจ� ำ ปี พ.ศ.2561 เชิ ด ชู
เกียรติประวัติแก่ผู้ที่ท�ำประโยชน์ต่อสังคมและส่วนรวม
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธมี อบ
รางวัลดังกล่าว ในวันศุกร์ที่ 26 เมษายน 2562 ณ ศาลา
ธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยรางวั ล ภู มิ แ ผ่ น ดิ น ปิ ่ น ล้ า นนา เป็ น รางวั ล
อันทรงเกียรติของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่มอบให้กับ
ผู้มีคุณูปการต่อวงการศิลปวัฒนธรรมในภาคเหนือ ซึ่ง
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม ได้ ด� ำ เนิ น งานมาอย่ า ง
ต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2552 จนถึงปัจจุบัน โดยพิธีมอบ
รางวัลภูมิแผ่นดิน ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 นี้ มีผู้ได้รับรางวัลหลากหลายสาขา
ทั้งสิ้น จ�ำนวน 5 ท่าน ได้แก่
1. รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
สาขาส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง
สาขาภาษาและวรรณกรรม
3. นายสมพล หล้าสกุล
สาขาทัศนศิลป์ (ประติมากรรม)
4. นายอรุณศิลป์ ดวงมูล
สาขาศิลปหัตถกรรมพื้นบ้าน
5. นางบัวตอง แก้วฝั้น
สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้นบ้าน
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เยี่ยมชม ทัศนศึกษา ดูงาน

นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับและบรรยายให้ความรู้
ด้านสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาให้กับนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6 และผู้สนใจทั่วไป ที่เข้าร่วม
โครงการชิมลางสถาปัตยกรรมครั้งที่ 12 ที่จัดโดยคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมทั้งน�ำผู้เข้าร่วมโครงการฝึก
ปฏิบัติวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ในวันที่ 25 เมษายน 2562
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ นั ก ท่ อ งเที่ ย วจาก
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าที่ เข้ า มาเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา และศึ ก ษาประวั ติ ก ารสร้ า ง
บ้ า นเรื อ นล้ า นนา ในวั น ที่ 29 พฤษภาคม 2562
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัย
เข้าศึกษาเยีย่ มชมสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เพือ่
ให้นักเรียนได้เปิดประสบการณ์นอกสถานที่ และได้เรียน
รู้ประวัติศาสตร์ และสถาปัตยกรรมล้านนา จากสถาน
ที่จริง ในวันที่10 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.
นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ม หาวิ ท ยาลั ย ขอนแก่ น รั บ ฟั ง การ
บรรยายในหัวข้อ "บทบาทของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ในการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมล้านนา" พร้อมทั้งเข้าเยี่ยม
ชม และเรียนรูร้ ปู แบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา
ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
นักเรียนจากโรงเรียนดาราวิทยาลัยเข้าทัศนศึกษา
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา เพื่อศึกษาเรื่อง
ราวเกี่ยวกับท้องถิ่น และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับ
ประสบการณ์โดยตรงจากแหล่งเรียนรู้ภายในท้องถิ่น
พร้อมทัง้ ได้ศกึ ษาประวัตศิ าสตร์ และสถาปัตยกรรมเรือน
โบราณล้านนา ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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บริ ษั ท ไทยเบฟเวอเรจ จ� ำ กั ด (มหาชน) คณะ
กรรมการการจัดงาน “Water Festival 2019 ร่วมกับ
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
ได้ จั ด งาน“Water Festival 2019 เทศกาลวิ ถี น�้ ำ …
วิ ถี ไ ทยภายใต้ แ นวคิ ด “อยู ่ เ ย็ น เป็ น สุ ข ” ซึ่ ง จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
เรื อ นโบราณล้ า นนา โดยมี น ายศุ ภ ชั ย เอี่ ย มสุ ว รรณ
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานพร้อม
ด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ใน
วันที่ 13 – 15 เมษายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกับ นายกิตติสันต์ ศรีรักษา รักษาการแทนผู้อ�ำนวย
การศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้ลงนาม
ในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการด�ำเนินงานด้านการ
บริหารจัดการและการท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยมี
รศ.ดร.นิยม วงศ์พงษ์คำ� รักษาการแทน รองอธิการบดีฝา่ ย
ศิลปวัฒนธรรมและชุมชนสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ได้เดินทางมาร่วมในพิธีลงนามดังกล่าวในวันที่ 4 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
นางสาวฐาปนี ย ์ เครื อ ระยา
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ ร่วมพิธี
เปิดโครงการบรรยายเชิงปฏิบัติการ
และนิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบ
ลานอาเซียน (ASEAN Palm-leaf
Manuscripts Cultural Workshop and Exhibition) “นิทรรศการคัมภีร์ใบลานและเอกสารตัวเขียนในอาเซียน”
ที่จัดขึ้นโดยโดยส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในวันที่ 6 กรกฎาคม 2562 ณ ห้อง
นิทรรศการหมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนักฯ ให้การให้การต้อนรับ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธาน
กรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และคณะ ในวันที่ 1 กรกฎาคม
2562 ที่ได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เพื่อเตรียมความ
พร้ อ มในการเป็ น เจ้ า ภาพร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ที่ จ ะ
ได้ด�ำเนินการย้ายเรือนล้านนา ฝาไหลที่ตั้งอยู่ ณ วัดสวนดอก
จ.เชียงใหม่ มาก่อตั้งยังบริเวณพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ มช.
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ ให้การต้อนรับ Mr.Robert
Post ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยสื่ อ มวลชนและวั ฒ นธรรม สถาน
เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และคณะ
ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. และรับ
ฟังเกีย่ วกับแนวทางในการด�ำเนินงานของพิพธิ ภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช. ที่ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุง
ซ่อมแซมและอนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ
Conservation of Traditional Lanna Architecture
in Chiangmaiจาก U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 ในวันที่ 20 สิงหาคม
2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

รองศาสตราจารย์ ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่อง "แต่งหย้องผ้างามตามจารีต" ที่จัดขึ้นโดยกองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าว โดยมีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนุ่งผ้าซิ่นล้านนาและการประยุกต์ใช้ผ้าซิ่นล้านนา
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 23 สิงหาคม 2562
ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้
บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม ให้ ก ารต้ อ นรั บ หม่ อ มราชวงศ์ สุ ขุ ม พั น ธุ ์
บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ที่ได้มอบงบ
ประมาณสนั บ สนุ น ร่ ว มกั บ มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ใ น
โครงการอนุ รั ก ษ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา "เรื อ นฝาไหล"
จ�ำนวน 450,000 บาท เพื่อการรื้อถอน ขนย้ายเรือนดัง
กล่าวจากวัดสวนดอก มาปลูกสร้างให้คงเดิมในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เพื่อ
อนุรกั ษ์เรือนไว้ให้เป็นแหล่งศึกษาและให้ประโยชน์ในการเรียนรูท้ งั้ ทางด้านศิลปะ สถาปัตยกรรม ประวัตศิ าสตร์ และ
วิถีชีวิตล้านนา ในวันพุธที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องรับรอง ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนีผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เป็นประธานเปิด
โครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยา
กับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่
31 สิงหาคม-1กันยายน 2562 โดยความร่วมมือระหว่าง
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มช. โดยมีดร.นฤพนธ์ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัย
และพัฒนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเรื่อง มานุษยวิทยาทัศนา การศึกษา
วัฒนธรรมยุคดิจทิ ลั พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผูท้ รงคุณวุฒิ ผูน้ ำ� เสนอโครงการ มาบรรยายและน�ำเสนอข้อมูลโครงการ
ด้านมานุษยวิทยาในโครงการดังกล่าว ในวันที่ 31 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
คณะสังคมศาสตร์มช. ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.จัดโครงการฝึกอบรมการวิจัยเชิงปฏิบัติ
การ "มานุษยวิทยาทัศนากับล้านนาคดีศึกษา" (Visual
Anthropology and Lan Na Studies) เปิดโอกาสให้
ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ และศึกษาเกี่ยวกับการท�ำงานวิจัยเชิง
ปฏิบัติการด้านมานุษยวิทยาทัศนากับล้านนาคดีศึกษา
ระหว่างวันที่ 3 - 4 สิงหาคม 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ ให้การต้อนรับ Mr.Sean
O Neill กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่
พร้อมด้วย Mr.Neal Murata ที่ปรึกษาด้านวัฒนธรรม
สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประเทศไทย และ
คณะ ในโอกาสที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้
รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์
เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiangmaiจาก U.S.
Ambassadors Fund for Cultural Preservation (AFCP) 2019 พร้อมทั้งเยี่ยมชมเรือนโบราณล้านนา ในวันที่
16 สิงหาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา และบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้พระภูมิเจ้า
ที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่ล้านนา เพื่อความเป็นสิริ
มงคลแก่หน่วยงาน โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยบุคลากรเข้าร่วมพิธี ในวันที่ 22 เมษายน 2562
ณ บริเวณพระภูมิเจ้าที่ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรมมช. ร่ ว มขบวนแห่
สรงน�้ำพระพุทธสิหิงค์พระพุทธรูปส�ำคัญใน จ.เชียงใหม่
ในงานประเพณี ส งกรานต์ ประจ� ำ ปี 2562 โดย
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ไ ด้ อั ญ เชิ ญ พระพุ ท ธรู ป ส� ำ คั ญ
ประจ� ำ มหาวิ ท ยาลั ย พระพุ ท ธพิ ง คนคราภิ ม งคล
ประดิ ษ ฐานบนรถบุ ษ บกที่ อ อกแบบโดยส� ำ นั ก ส่ ง เสริ
มศิลปวัฒนธรรมโดยมี ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยผูบ้ ริหารคณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมประเพณีดังกล่าว ในวันที่ 13
เมษายน 2562 ณ บริเวณเวณเชิงสะพานณวรัฐ
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช. จั ด โครงการ
อนุรักษ์และสืบสานประเพณีล้านนา อบรมหลักสูตร
ระยะสั้น ของกิ๋นตามฤดู เล่าสู่กั๋นฟัง (อาหารล้านนา
ในฤดูฝน) โดยมีอาจารย์สนั่น ธรรมธิ และ พญ.ลลิตา
ธีระสิริ วิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านอาหารล้านนาให้การ
บรรยาย และเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้ฝึกปฏิบัติการท�ำ
อาหารล้านนาในฤดูฝน ในวันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562
ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา ประจ�ำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธีดังกล่าวเพื่อร่วมถวายเป็นพุทธบูชา และท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา ณ ถนนสายวัฒนธรรม
(ทางขึ้นวัดฝายหิน) มช. ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดพิธีสระเกล้า
ด�ำหัวอดีตผู้บริหาร คณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และบุคลากรผูอ้ าวุโส ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ประจ�ำปี 2562 เนื่องในโอกาส
ปีใหม่ล้านนา เพื่อขอพรและความเป็นสิริมงคลแก่คณะ
ผู้บริหาร และบุคลากร ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี พร้อมด้วย
บุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันที่ 23 เมษายน 2562 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร
ส� ำ นั ก ฯ ร่ ว มพิ ธี ท� ำ บุ ญ ตั ก บาตรพระสงฆ์ เนื่ อ งใน
วั น อาสาฬหบู ช า ประจ� ำ ปี 2562 ที่ จั ด ขึ้ น โดยคณะ
กรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ บุ ค ลากรและ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรม ทางขึ้นวัดฝายหิน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมพิธถี วายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจ�ำปี 2562 โดยเทียน
พรรษาดังกล่าว มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยความร่วม
มือจากทุกส่วนงานในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมกัน
สมโภชและน�ำถวายวัดฝายหินเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา
เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา โดยมีศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
พุทธศาสนิกชน เข้าร่วมร่วมพิธีฯ ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562
รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รองอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีปิดและมอบ
วุฒิบัตร แก่ผู้เข้าร่วมโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อ
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา โดยมีรอง
ศาสตราจารย์ ดร.ประโยชน์ อุนจะน�ำ ผู้อ�ำนวยการศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน กล่าวขอบคุณ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12 สิงหาคม
พ.ศ.2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีท�ำบุญวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.ครบรอบ 26 ปี โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการฯ เป็นประธานในพิธีไหว้
พระภูมิเจ้าที่ส�ำนักฯ และพิธีท�ำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ครบรอบ 26 ปี
วัดโสภณาราม จ.เชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมพิธีดังกล่าว และร่วมสบทบทุนการ
ศึกษา และมอบของใช้จำ� เป็นให้กบั สถานสงเคราะห์บา้ นเด็กเวียงพิงค์ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธดี งั กล่าว พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ บุคลากร นักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธี ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันศุกร์ที่ 28 มิถุนายน 2562
คณะกรรมการด� ำ เนิ น งานด้ า นส่ ง เสริ ม
ศาสนา มช. ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์ มช.
จ� ำ กั ด จั ด โครงการบวชเนกขั ม มจาริ ณี เพื่ อ
ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้า
สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ พระบรมราช
ชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสทรงเจริ ญ
พระชนมพรรษา 87 พรรษา เพื่อถวายเป็น
พระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนาง
เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราช
ชนนีพันปีหลวง ทรงมีพระชนมายุครบ 87 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม พ.ศ.2562 โดยจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9-12
สิงหาคม พ.ศ. 2562 ณ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน โดยมี ศาสตราจารย์
คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากรมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ “หริภุญไชย” จังหวัดล�ำพูน
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ประกอบพิธีรื้อถอน เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายค�ำเที่ยง)
ที่ตั้งอยู่ ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมขนย้ายเรือนดังกล่าวจาก
วัดสวนดอก มาปลูกสร้างให้คงเดิมในพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. โดย
ได้รับการสนับสนุนงบประมาณในการรื้อถอน ขนย้าย
และก่อสร้างใหม่ จาก มูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ และ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนไว้ให้เป็นแหล่ง
ศึกษาและให้ประโยชน์ในการเรียนรู้ทั้งทางด้านศิลปะ
สถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวิถีชีวิตล้านนา โดยมี
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี เป็นประธาน
ในพิธี พร้อมด้วยผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทหลวง
อนุสารสุนทรและแม่นายค�ำเที่ยง และบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธี ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่
รางวัลและความภาคภูมิใจ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนิน
เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยา ครั้งที่ 13 และทรงเปิดห้องสมุดศูนย์มานุษยวิทยา
สิรินธร และห้องสมุด สุข กาย ใจ โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะ
กรรมการบริหารศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม มช. เฝ้าฯ รับเสด็จและทูลเกล้าฯ ถวายพวงมาลัยข้อพระกรในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2562
ณ ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินทร (องค์การมหาชน) เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครฯ
นายสนั่น ธรรมธิ บุคลากรฝ่าย
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้ารับ
โล่ประกาศเกียรติคุณ 50 ปี ไทยนิวส์
50 คนเด่น ในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 50
ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ณ ศูนย์
ประชุมนานาชาติคุ้มค�ำ คุ้มขันโตก
จ.เชียงใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 4 สิงหาคม
2562
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การประชุมคณะกรรมการอํานวยการประจําสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม และการประชุมของสำ�นักฯ

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 2/2562
เพื่อร่วมวางแผนการบริหารงาน และการด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการของส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 23 เมษายน 2562

อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่ 3/2562
เพื่อสรุปผลการด�ำเนินงานที่ผ่านมาตามแผนงานโครงการของส�ำนักฯ โดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ไร่แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย
ในวันที่ 24 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการฝ่ า ย
ขบวนแห่ ใ นโครงการส่ ง เสริ ม ประเพณี ล อย
กระทง ประจ�ำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 เพื่อร่วม
วางแผนและเตรียมความพร้อมในการออกแบบ
ฝ่ายขบวนแห่ ในวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง
ประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย
ในหัวข้อ Introduction to Thai Dancing Thai Lanna
Dancing และ Introduction to Thai Puppetry ให้
แก่นักศึกษาจาก Nanyang Technological University
ประเทศสิงคโปร์ ภายใต้โครงการ Nanyang Technological University Prelude Program โดยสถาบันภาษา มช.
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในวันที่ 23-24
กรกฎาคม 2562

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้รับเชิญจาก NIHON
MINKA-EN Japan Open Air Folk House Museum ประเทศญี่ปุ่น เข้าร่วมพบปะหารือแผนงานโครงการแลก
เปลี่ยนกิจกรรมด้านวัฒนธรรมของการอยู่อาศัยเรือนพื้นถิ่น ระหว่าง NIHON MINKA-EN และ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทั้งนี้ยังได้ร่วมกันหารือเกี่ยวกับแนวทางการ
รักษาเรือนให้ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติแผ่นดินไหว และเรือนลักษณะต่างๆ ของแต่ละพื้นถิ่นในญี่ปุ่น และการ
บ�ำรุงรักษาสภาพเรือนและการบริหารจัดการให้พิพิธภัณฑ์ การจัดกิจกรรม นิทรรศการ อบรมเชิงปฏิบัติการ และ
อบรมหลักสูตรระยะสั้น ของNIHON MINKA-EN เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารจัดการของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. ระหว่างวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 - 2 สิงหาคม 2562 ณ NIHON MINKA-EN Japan Open Air Folk
House Museum ประเทศญี่ปุ่น
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

คณะผู ้ บ ริ ห าร และบุ ค ลากรส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม เข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานด้านการประกัน
คุ ณ ภาพตามเกณฑ์ แ นวทาง CMU EdPEx ของคณะ
อุ ต สาหกรรมเกษตร มช.พร้ อ มทั้ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้
ข้อมูลด้านการบริหารจัดการการท�ำงานร่วมกัน โดยมี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุวรรณ นฤนาทวงศ์สกุล รอง
คณบดี พร้อมด้วย บุคลากรคณะอุตสาหกรรมเกษตร ร่วม
ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 2 ส�ำนักงานคณะอุตสาหกรรมเกษตร ในวันจันทร์ที่ 5 สิงหาคม 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้ารับ
ฟังการบรรยาย เรื่อง "การเรียนรู้ตลอดชีวิต" (Lifelong Learning) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปรารถนา ใจผ่อง ผู้อ�ำนวย
การวิทยาลัยเพื่อการศึกษาตลอดชีวิต เป็นวิทยากรบรรยายให้
ความรู้ดังกล่าว ในวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุม
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมกิจกรรม และงานพิธีต่างๆ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีด�ำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี คณาจารย์และผู้อาวุโสมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ.2562 วันที่ 26
เมษายน 2562 ณ ลานสัก หน้าศาลาธรรม มช.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เข้ า ร่ ว มพิ ธี ส มโภช
ศาลพระภูมิหลังใหม่ ประจ�ำมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อ
เป็นที่เคารพสักการะของคณาจารย์ นักศึกษา บุคลากร
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ และประชาชนทั่ ว ไป โดยมี
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยอดีต
อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลพระภูมิ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 29 เมษายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมบันทึกเทปถวาย
พระพรสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
3 มิ ถุ น ายน พ.ศ.2562 โดยมี ศ าสตราจารย์ ค ลิ นิ ก
นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมบันทึกเทปฯ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 พฤษภาคม 2562
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ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช.
ได้ รั บ มอบหมายจากท่ า นอธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ ให้เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีไหว้ครูวิทยาลัย
นาฏศิลปเชียงใหม่ ประจ�ำปีการศึกษา 2562 และ
มอบเงิ น สนั บ สนุ น เป็ น ทุ น การศึ ก ษาในนามของ
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ให้ กั บ ผู ้ อ� ำ นวยการวิ ท ยา
ลั ย นาฎศิ ล ปเชี ย งใหม่ โดยมี น ายมนั ส ขั น ใส รอง
ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ผู ้ แ ทนผู ้ ว ่ า ราชการ
จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี โดยมีคณาจารย์
นักเรียน นักศึกษา ศิษย์เก่า ผู้แทนจากส่วนราชการ เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2562
ณ วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม่
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช.
ร่ ว มงานครบรอบ 243 ปี วั น ชาติ ส หรั ฐ อเมริ ก า
(The 243 rd Anniversary of the Independence of the United State of America) โดยมี
คุณเจนนิเฟอร์ เอ. ฮาร์ไฮ กงสุลใหญ่อเมริกาประจ�ำ
จั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ให้ ก ารต้ อ นรั บ ในวั น พุ ธ ที่ 12
มิถุนายน 2562 ณ นิมมานคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์
นายสนั่น ธรรมธิ เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. เข้าร่วมพิธเี ปิดบ้านศิลปิน
แห่งชาติ นางบัวเรียว รัตนมณีภรณ์ ศิลปินแห่งชาติ
สาขาศิลปะการแสดงพื้นบ้าน ช่างฟ้อน ปี 2559 และ
เป็นผูไ้ ด้รบั รางวัลภูมแิ ผ่นดินปิน่ ล้านนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ สาขาศิลปะการแสดงและการขับขานพื้น
บ้าน ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2562
ณ ต�ำบลรอบเวียง อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธี
เปิดงาน LANNA EXPO 2019 “กินดี อยู่ดี วิถีล้านนา
น�ำคุณค่าสู่อาเซียน” โดยมีนายปวิณ ช�ำนิประศาสน์
รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย เป็ น ประธานใน
พิ ธี ณ ศู น ย์ ป ระชุ ม และแสดงสิ น ค้ า นานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา อ�ำเภอเมือง
เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 28 มิถนุ ายน 2562
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บุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีท�ำบุญสืบชะตาเมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562 เพื่อความเป็น
สิริมงคลแก่บ้านเมือง โดยมี รศ.นพ.อ�ำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
ณ หน่วยพิธีประตูสวนดอก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ในวันที่ 20 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อำ� นวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.ร่วมบันทึกเทป
ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิม
พระชนมพรรษา 67 พรรษา 28 กรกฎาคม 2562
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10
โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้
บริหาร คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ร่ ว มบั น ทึ ก เทปดั ง กล่ า ว ณ สถานี วิ ท ยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ.2562

นางสาววนิดา เชื้อค�ำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป เป็นผู้แทนผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อม
ด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ครบ 67 พรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั โดยมีศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน นักศึกษา และประชาชน ร่วม
พิธี ณ ศาลาอ่างแก้ว และศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม 2562
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม
ราชชนนี พั น ปี ห ลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม
พระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดย
มี ศ าสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ นิ เวศน์ นั น ทจิ ต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี
พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีดังกล่าว ณ ศาลาธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันจันทร์ที่ 12 สิงหาคม 2562
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมช. ได้รับมอบหมาย
จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิด
นิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล
ณ เชียงใหม่ โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธาน
ในพิธเี ปิดนิทรรศการดังกล่าว ทีจ่ ดั ขึน้ โดยสมาคมส่งเสริม
วัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ โดยนางปัทมา
เอีย่ มสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธาน
แม่บ้านมหาดไทยจังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีล้านนาไทย เชียงใหม่ เป็น
ประธานการจัดงาน ณ หรรษาคอมมูนิตี้ (บ้านฟ้าฮ่าม)
ในวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม ร่ ว มเป็ น เจ้ า ภาพ
ในพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพ ดร.อมรพันธุ์
นิมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม คณะผู ้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมในพิธีฯ ณ ศาลา
สหัท-พงษ์ มหาคุณ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร เมื่อวัน
พฤหัสบดีที่ 18 เมษายน พ.ศ.2562
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ร่วมเป็นเจ้าภาพพิธีบ�ำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมศพคุณ
แม่แก้วพา เพ็ญจันทร์ มารดาของนายสันต์ทัศน์ เพ็ญ
จันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ
มานะแซม รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้แทนผู้อ�ำนวยการฯ พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วม
พิธดี งั กล่าว ในวันที่ 9 พฤษภาคม 2562 ณ บัานสันคะยอม
อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

ดอกไม้ล้านนา :
ศรัทธาและความหมาย
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