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ดอกไม้ วิถีชีวิต
และวัฒนธรรม

บทบรรณาธิการ
เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
ตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. 2562 มาจนถึงช่วงต้นปี พ.ศ. 2563 นี้ ประชากรทั่วโลกอยู่ใน
ภาวะเสี่ยงต่อสุขภาพ ภาวะเศรษฐกิจการเงิน และธุรกิจการงานที่ไม่คล่องตัว หลาย
หน่วยงานมีการปรับเปลี่ยนระบบการท�ำงานด้วยการอยู่ที่บ้าน “WFH” ดังกล่าวนั้น
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอมีสว่ นร่วมสนับสนุนให้สมาชิก
วารสารร่มพยอมทุกท่านร่วมมือกันท�ำตามมาตรการของประเทศ โดยหลีกเลี่ยงการ
อยู่ในสถานที่ชุมชน และรักษาความสะอาด หมั่นล้างมือ สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้ง
รักษาระยะห่างทางสังคม เพื่อป้องกันตัวเองจากการติดเชื้อไวรัสจนกว่าสถานการณ์
การแพร่ระบาดจะดีขึ้นเป็นล�ำดับ
เพื่อเป็นการส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีพุทธศักราช 2563 วารสารร่มพยอม ฉบับ
ที่ 1 ของปีที่ 22 (ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563) นี้ จึงขอน�ำเรื่องราวเกี่ยวกับ “ดอกไม้
วิถีชีวิต และวัฒนธรรม” ที่สดชื่น สวยงาม มอบให้สมาชิกทุกท่านเพื่อผ่อนคลายและ
ได้รับความแจ่มใส จากความงดงามสดชื่นของดอกไม้ ทั้งเรื่องของความเชื่อ พิธีกรรม
และดอกไม้ที่น�ำมาท�ำเป็นอาหารได้ โดยมีบทความที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมเครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา โดย ดร.อนุกูล ศิริพันธุ์ บทความเรื่อง บายศรีพื้น
เมืองเชียงใหม่ โดยคุณกฤตพงศ์ แจ่มจันทร์ นอกจากนี้นักเขียนประจ�ำ อาทิ อาจารย์
สนั่น ธรรมธิ กับบทความดอกไม้ล้านนา ศรัทธาและความหมาย รวมถึงบทความ
ที่มีสาระทางประวัติศาสตร์ผ่านภาพบันทึกเมืองเชียงใหม่ในอดีต ในเรื่อง หลวง
อนุสารสุนทรกิจ(สุ่นฮี้) (พ.ศ. 2410 - 2477) กับฟิล์มกระจกและพระยาเจริญราช
ไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) (พ.ศ. 2412 - 2487) โดยรองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล
นักเขียนรับเชิญ คุณพรบัญชา ใหม่กันทา กับบทความเรื่อง ดอกไม้กับการประดับ
ตกแต่งเมืองเชียงใหม่ ในช่วงเทศกาลไม้ดอกไม้ประดับ และ Chiang Mai Blooms
ในเดือนกุมภาพันธ์ ทั้งนี้ยังมีบทความเกี่ยวกับ ดอกไม้ กินได้ ที่เป็นอาหารสามารถน�ำ
มารับประทานได้จากแพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ และอาจารย์สุนทร บุญมี ที่น�ำเสนอ
แกงดอกผักปั๋งใส่จิ๊นส้ม สูตรอาหารล้านนาที่ท่านสามารถลองไปท�ำเองในช่วงอยู่บ้าน
หยุดเชื้อเพื่อชาติ
ในนามบรรณาธิการบริหาร และกองบรรณาธิการ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิก
วารสารร่มพยอมจะได้รับสาระความรู้ ความผ่อนคลายในช่วงที่หลายๆท่านต้อง
ท�ำงานที่บ้าน ขออวยพรให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีก�ำลังใจที่ดีเข้มแข็งและ
ปลอดภัย เราทุกคนจะผ่านพ้นจากวิกฤตนี้ไปด้วยกัน

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)
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เครื่องใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา
เรื่อง: อนุกูล ศิริพันธุ์ 1

ชาวพื้นเมืองมักจะเกรงกลัวต่อบาป เกรงกลัวต่อความ
ผิดทีต่ นได้กระท�ำในพระศาสนา การปลูกฝังแนวคิดทีว่ า่
ถ้าได้สร้างหรือประดิษฐ์สงิ่ ของเครือ่ งใช้ ไว้คกู่ บั พระพุทธ
ศาสนาแล้วจะท�ำให้มชี วี ติ ทีด่ ขี นึ้ ความเคารพจะถูกสร้าง
ขึ้นผ่านสัญลักษณ์ต่างๆ เช่น การสร้างพระพุทธรูป การ
สร้างพระนอน การสร้างรอยพุทธบาท การสร้างเจดีย์
(พระธาตุ) การสร้างคัมภีร์หรือพระธรรม ฯลฯ การสร้าง
สิ่งเหล่านี้ท�ำให้เกิดพิธีกรรมและขบวนการ ในพิธีกรรม
ดั ง กล่ า วมั ก จะมี เ ครื่ อ งประกอบพิ ธี อื่ น ๆ ที่ ถู ก สร้ า ง
ขึ้นอย่างมีระเบียบแบบแผนและถูกจัดสร้างขึ้นอย่าง
“ครัวทาน” หรือ “ครัวตาน” เป็นชื่อเรียกเครื่องใช้ ประณีต นอกจากการให้ความเคารพในพระพุทธ พระ
ในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาที่ถูกสร้างขึ้น ประดิษฐ์ขึ้น ธรรม แล้ว พระภิกษุ – สามเณร ก็ถือได้ว่าเป็นศาสน
อย่างงดงาม ประณีต บรรจง เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา ทายาทในพุทธศาสนา การประพฤติปฏิบตั ติ อ่ พระสงฆ์ก็
และอุทิศถวายให้กับญาติผู้ล่วงลับไป หรืออุทิศให้กับ มีธรรมเนียมปฏิบัติและมีเครื่องประกอบพิธี ในการที่จะ
ตนเอง เมื่อเดินทางไปสู่ภพหน้า การสร้างเครื่องใช้ใน เข้าสู่ความเป็นพระสงฆ์ เช่น การบวชลูกแก้ว (บวชเณร)
พิธีกรรมทางพุทธศาสนา ชาวล้านนาจะให้ความส�ำคัญ หรือ การเป็กตุ๊(บวชพระ) เครื่องใช้ในพิธีก็จะแตกต่าง
กับขบวนการและล�ำดับพิธีหรือที่เรียกว่า “ประเพณี” กันรวมไปถึงการให้ความเคารพสักการะต้นไม้ใหญ่ เช่น
ผสมผสานกับการนับถือเทวดา (การนับถือผี) ซึ่งเป็น ต้นศรี (ต้นโพธิ์) ต้นมะขาม, ต้นขนุน, ต้นขะจาว ฯลฯ
แนวคิดที่แฝงอยู่ กับการด�ำรงชีวิต การสร้างงานที่ใช้ใน ก็มีล�ำดับขั้นตอน ในการท�ำการสักการะบูชาตามพิธี
พุทธศาสนาจะถูกก�ำหนด ให้ใช้วัสดุที่มีค่า มีราคา เช่น ที่ถูกก�ำหนดขึ้นอย่างมีกฎระเบียบ ที่เรียกว่า “จารีต”
ทอง เงิน หรือ อัญมณี ต่างๆ เพราะมีความเชื่อว่า ของ หรือ “ฮีต” ซึ่งจะมีความคล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่าง
มีค่าเหล่านี้ เป็นของที่บริสุทธิ์ ควรคู่กับพระพุทธศาสนา ในรายละเอียดของแต่ละพื้นถิ่น เครื่องใช้ที่ประกอบ
ความเชื่อเรื่องการอุทิศถวายเพื่อให้ตนเอง ครอบครัว พิธีกรรมจะถูกประดิษฐ์ขึ้น ซึ่งมีความแตกต่างกันไป
และ สังคม พบกับความสุขในขณะที่ด�ำรงชีวิตอยู่ใน เช่น การตกแต่งเพื่อให้เกิดความงดงาม ความประณีต
โลกมนุษย์ ชาวล้านนาเรียกว่า “ค�ำผาถะนา” เป็นการ ความแตกต่างจะขึ้นอยู่กับฝีมือช่างที่คิดสร้างสรรค์ แต่
อธิษฐานให้หลุดพ้นจากวิบากกรรมและเคราะห์ร้าย นัยยะที่แฝงอยู่ยังคงแนวคิดการสร้างเพื่อถวายเป็นพุทธ
ต่างๆ แม้กระทั่งการขอให้ได้พบกับพระศรีอริยเมตรไตร บูชาอยู่นั่นเอง
1 ดร.อนุกูล ศิริพันธ์ อาจารย์บรรยายพิเศษวิทยาลัยสงฆ์นครลำ�ปาง

ร่มพยอม 1

ในเขตภาคเหนื อ ตอนบนจะให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ
“พระธาตุ” หรือเรียกสั้นๆว่า “ธาตุ” ดังมีค�ำไหว้สักกา
ระบูชาพระธาตุส�ำคัญ เช่น “ยกมือสิบนิ้วก๋ายกิ้วเกศา
ข้าพเจ้าขอไหว้สักการะปูจา ธาตุตะโกง หงสา สะเก็ด
(ดอยสะเก็ด) ฮางฮุง (รอยพระบาท อ.แม่ริม) จอมแจ้ง
(แพร่) จอมแว่ (พะเยา) จ่อแฮ (แพร่) ปูแจ ขวยปู๋ ปู
ตับ พระกัป (วังชิ้น) พระพิมพ์ (วังชิ้น) แหลมลี่ อันที่
งามฉะแหล่มก็คือ ธาตุดอยเล้ง ขึ้นเมื่อวันเดือนเป็ง คือ
ธาตุหนองจั๋น อันที่อยู่บนสวรรค์คือพระเกศแก้วจุฬา
มณี” จะเห็นได้ว่า เป็นการกล่าวค�ำบูชาที่กล่าวถึงองค์
พระธาตุเป็นส�ำคัญ ซึ่งคติการสร้างพระธาตุมักจะสร้าง
ไว้บนที่สูงหรือบนยอดดอยและนิยม เรียกชื่อตามชื่อ
ของดอย เช่น ดอยจิจ่อ อ.เมืองปาน จ.ล�ำปาง หรือ
เรียกชื่อพระธาตุตามชื่อของเมือง เช่น พระธาตุล�ำปาง
หลวง พระธาตุหริภญ
ุ ไชย คติการสร้าง “พระหาร” หรือ
“วิหาร” ในอดีตมักจะสร้างติดกับองค์พระธาตุ เนื่อง
ด้วยให้ชาวบ้านมาประกอบพิธีกรรมในอาคารนั้นจึง
ท�ำให้มีธรรมเนียมการสร้างวิหาร และสร้างศาสนสถาน
ต่างๆ เช่น ซุ้มประตูโขง, ก�ำแพง, กุฏิ, ศาลาบาตร, วิหาร,
โฮงเด็ง (หอระฆัง) ฯลฯ รวมเรียกว่า “วัด” ในปัจจุบัน
จึงมีค�ำว่า “วัด” น�ำหน้าพระธาตุองค์ส�ำคัญจึงใช้เรียก
ศาสนสถานทั่วไป เช่น วัดพระธาตุหริภุญไชย จ.ล�ำพูน
วัดพระธาตุดอยตุง จ.เชียงราย วัดพระธาตุเสด็จ วัดพระ
ธาตุล�ำปางหลวง จ.ล�ำปาง เป็นต้น
ชาวพื้นเมืองเมื่อสร้างศาสนสถานขึ้นมาแล้วก็จะ
มีพิธีกรรมที่เรียกว่า “การตาน” (การทาน) เพื่ออุทิศ
ถวายให้เป็นสมบัติในพระศาสนาและมักจะสร้างเครื่อง
ใช้ในการประกอบพิธีกรรม การบันทึกหรือการ “จาร”
เป็นการเขียนชื่อผู้สร้าง ปีที่สร้าง ค�ำอุทิศถวาย เช่น

“จุลสักกราช ๑๑๗๐ (พ.ศ. ๒๓๕๑) ตัว ปีเปิกสีเดือน
ยี่เพงเม็งวันพุธ ปถมะมูลสัทธาทั้งพายในและพายนอก
ปายในมีสาธุเจ้าโพธิ เป็นเคล้าเปนประธาน .......วาสิต
ธุตนเปนสัทธาหนพายนอกเล้า มีอุบาสกะ อุบาสิกาชุ
คนก่ได้เปนสัทธาทานยังหีดลูกนี้ไว้กับพุทธสาสนา ขอ
หื้อเปน.............ประโยชนะติวิธสุข ๓ ประการ คือว่าสุข
อันมีในเมืองฟ้าและเมืองคน สุขอันที่ในที่แล้วคือเวียง
แก้ว อมัตตมหาเนรพาน จุ่งจักมีดีหลีแด่เท๊อะ กุสล
บุญรวายสี อันนี้มีมากก่จักแปลปลายไปรอดไปเถิงยัง
สัพพะหมู่ญาติกาวงสา พ่อแม่พี่น้อง ครูบาอาจารแห่ง
หมู่ข้าทั้งหลาย อันจุติตายไปสู่ปรโลกพายหน้า จุ่งหื้อ
ได้เสวยทิพสัมปติ สุขอันมากนัก หื้อเสมอดังนันตาธิ
ราช นั้นเท๊อะ...............กสลบุญ ......... อันมากนักจุ่งหื้อ
แปลไปรอดไปเถิงยังเทวดาและเทวบุตรทั้งหลาย อันมี
ในจักวาลทั้งหลาย มีมังคุลจักวาลเป็นต้นมีต้นว่า ภูมา
เทวดา รุขเทวดา อันรักสาเทวา สอกามาวะจรเทวดา
คือพระยาอิน พระยาพรม พระยายมราช และ ๖ ตน
แล จตุโลกบานทั้ง ๖ นายหนังสือ ๓๒ ล้อมพระยายม
สรีคุตอันมาตนางธรณีเปนต้น สัพพะสัตทั้งหลาย มี
ต้นว่า สัตตัวสุ ตัวรี ตัวพี ตัวผอม มีตีนดี อันหาตีนบ่ได้
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ตัวน้อย ตัวใหญ่ ตังมวล ผู้ข้าทั้งหลายได้ฆ่า ได้ตี ได้ย�่ำ
ได้ยี ได้ขุด ได้กุน สัญจิจจะ อันใส่ใจก่ดี อสัญจิจจะอันบ่
ใส่ใจก่ดี จุ่งหื้อกุสลบุญอันนี้ไปรอดไปเถิงแล้ว จุ่งกุสลบุญ
ไป ............ หื้อได้เสวยสุขอันมากนักเท๊อะ จุ่งหื้อหายยัง
กรรมและเวรซึ่งกัน ไปมาลวดเอา ........... ลยาณ............
ตราบเถิงนิพพาน” เป็นการเขียนค�ำถวายหีบพระธรรม
ของวัดป่าจ�่ำ อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง เป็นต้น
จึงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติและยึดถือสืบต่อมาจนถึง
ปัจจุบันและถูกปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของแต่ละ
พื้นที่ ในท้องถิ่นที่แตกต่างกัน
ประเพณี “ขึ้นธาตุ” หรือประเพณีสรงน�้ำพระธาตุ ในภาคเหนือตอนบนมีประเพณีสรงน�้ำพระธาตุองค์ส�ำคัญๆ
เช่น
ประเพณีเดือน 4 เป็ง สรงน�้ำ ธาตุวัดบ้านหลุก อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง
ประเพณีเดือน 5 เป็ง สรงน�้ำพระธาตุเสด็จ จ.ล�ำปาง พระธาตุจอมแจ้ง จ.แพร่
ประเพณีเดือน 6 เป็ง สรงน�้ำ พระธาตุเจ้าช่อแฮ จ.แพร่ พระธาตุแช่แห้ง จ.น่าน
ประเพณีเดือน 8 เป็ง สรงน�้ำ ธาตุเจ้าดอยสุเทพ จ.เชียงใหม่ พระธาตุวัดแก้วดอนเต้า จ.ล�ำปาง
ประเพณีเดือน 9 เป็ง สรงน�้ำ พระธาตุดอยม่วงค�ำ พระธาตุธาตุม่อนพระยาแช่ จ.ล�ำปาง
เดือนยี่เป็ง สรงน�้ำธาตุเจ้าล�ำปางหลวง สรงน�้ำพระเจ้าไม้แก่นจันทร์วัดป่าตันหลวง อ.แม่ทะ จ.ล�ำปาง เป็นต้น

ในพิธีสรงน�้ำหรือพิธีกรรมทางศาสนาส�ำหรับการ
สมโภชพระธาตุ รวมถึงการ สมโภชพระประธานใน
พระวิหารหรือพระพุทธรูปองค์ส�ำคัญ ในงานเดียวกัน
การประดิษฐ์และสร้างเครื่องใช้เพื่อถวายองค์พระธาตุ
อาจจะใช้ของเดิมที่เคยใช้มาในอดีตหรือจะสร้างขึ้นใหม่
ทดแทนเครื่องใช้เดิมที่ช�ำรุดลง เช่น การสร้างผ้าเวียน
ธาตุ (ผ้าห่มพระธาตุ) การสร้างรางสรงน�้ำพระธาตุ (ฮาง
สรง) หรืออาจจะใช้สรงน�ำ้ พระพุทธรูปองค์สำ� คัญ เครือ่ ง
ใช้ประกอบพิธีในการสมโภชพระธาตุ เช่น ขันขอศีล,

ขันแก้วทัง้ สาม, ขันห้าโกฐาก ฯลฯ นอกจากนีย้ งั มีเครือ่ ง
ประกอบพิธีกรรมที่มีความส�ำคัญอันแสดงถึงความเป็น
วรรณะ กษัตริย์ ที่ชาวพื้นเมืองแสดงถึงการสักการะตาม
จารี มักเรียกว่า “เครื่องหลวง” เป็นเครื่องสักการะที่
ถือได้ว่าเป็นแบบแผนที่ถูกก�ำหนดขึ้น ผ่าน ขบวนการ
จากแนวคิดดังเดิม ที่ว่าด้วย องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าอดีตคือเจ้าชายสิทธัทถะ เกิดในวรรณะกษัตริย์
การสร้างและจ�ำลองที่อยู่ ที่พักอาศัยต้องอยู่ในปราสาท
หรือก�ำหนดเป็นที่นั่งบนบัลลังก์
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และมีชื่อเรียกหลากหลาย เช่น อาสนา, จองค�ำ,
แท่นค�ำ, สังเค็ต หรือ เตียงพระเจ้า และมักจะสร้าง
เครื่องสูง หรือเครื่องเทียมยศ ที่เรียกว่า “ปัดป้าว จามร”
ภายในเตียงพระเจ้า มักจะมีเครื่องสักการะ อื่นๆ เช่น
บาตร ตาลปัตร ผ้าไตร อาสนะรองนั่ง เสื่อ หมอน
น�้ำต้น ขันหมาก กระโถน รองเท้า ไม้กวดแข็ง ไม้กวด
อ่อน ฯลฯ นอกจากนี้ ยังมีเครื่องสักการะ อื่นๆ เช่น ต้น
เทียน ต้นผึ้ง ต้นดอก หรือ ขันดอก (ขันเลี่ยม) หมาก
สุม พลูสุม นอกจากนี้ การสรงน�้ำพระธาตุ ยังมีพิธีกรรม
อื่นๆ เช่นพิธีสวดเบิก ก็จะมีเครื่องใช้ประกอบพิธี เช่น
จองเบิก, สัตตภัณฑ์ หรือพิธีไขต๋าพระเจ้า ก็จะมี แว่น
สายต๋าพระเจ้า กรวย ผ้าขาวปิดหน้าพระเจ้า หรือ พิธี
กวนข้าวทิพย์ บางแห่งจะมีต้นครัวตาน วางรายรอบองค์
พระธาตุ เป็นต้น
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ประเพณีการฟังเทศน์ และประเพณีการเทศน์มหาชาติ
ซึ่งชาวพื้นเมืองมักนิยมฟังเทศน์ เพราะมีความเชื่อว่า “การ
ฟังเทศน์จะได้อนิสงส์จากการฟังมาก หรือ เรียกว่า การตั้ง
ธรรมหลวง” มักจะจัดขึ้นในช่วงเดือน พฤศจิกายนหรือเดือน
ยี่เป็ง การเทศน์มหาชาติมีเครื่องใช้ประกอบพิธีกรรมที่มีราย
ละเอียดมาก และใช้เวลาในการเตรียมการยาวนาน และมัก
จะสร้างเครื่องประกอบพิธีที่ท�ำขึ้นอย่างถาวร เช่น การสร้าง
หีดพระธรรม (หีบพระธรรม), การสร้างคัมภีร์ใบลาน ไว้
ส�ำหรับอ่านธรรม การสร้างผ้าห่อคัมภีร์, ไม้ปะกับธรรม, ไม้
ปัญจักธรรม หรือแม้กระทั่งการสร้างธรรมาสน์ เพื่อให้พระ
ภิกษุ - สามเณรขึ้นไปใช้เทศน์ การเทศน์มหาชาติ ชาวบ้าน
มักจะตกแต่งบรรยากาศในวิหาร จ�ำลองเป็น ป่าหิมพานต์
ประดับด้วยกระดาษฉลุ รูปสัตว์ต่างๆ ช่อหลากสี หรือที่เรียก
ว่า “ช่อพัน” มีสัญลักษณ์รูปกระต่าย และรูปนกยูง อยู่ภาย
ใต้ช่อพัน การตั้งสัตตภัณฑ์บูชาเขาสัตตบริภัณฑ์ทั้ง 7 การ
เทศน์แต่ละกัณฑ์เป็นการบรรยายและเล่าเรื่องราวของพระ
เวสสันดร ในการบ�ำเพ็ญเพียร จึงได้สร้างภาพเขียนลงบน
ผืนผ้าเพื่อใช้ประกอบการบรรยายเรื่องราวต่างๆ ที่เรียกว่า
“ภาพพระบฎ” หรือ “ตุงค่าว” หรือ “ภาพชูชก” เพื่อสร้าง
ความเข้าใจให้ผู้ฟังได้จิตนาการตามเรื่องราวของการเทศน์
หรือการสร้างโคมไฟ หรือโคมลอย ถวายเป็นพุทธบูชาหลัง
จากการเทศน์ จบลง
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การสร้ า งเครื่ อ งประกอบพิ ธี ก รรมในพระพุ ท ธศาสนา
มี ทั้ ง ที่ ส ร้ า งขึ้ น อย่ า งถาวรและการสร้ า งขึ้ น เพื่ อ ใช้ เ ฉพาะ
พิธีกรรม เช่น พิธีสืบชะตา มักจะสร้างเป็นซุ้มไม้ สามหรือสี่ขา
การเตรียมเครื่องประกอบพิธี อื่นๆ เช่น ต้นกล้วย, ต้นอ้อย,
บันได, ไม้ค�้ำขนาดเล็ก, ช่อ, ตุงค่าคิง, หม้อเงิน, หม้อทอง,
เสือหมอน, สะตวง และ “ขันตั้ง” ถือเป็นเครื่องประกอบ
พิธีกรรมที่ส�ำคัญ ใช้ทั้งในพุทธศาสนาและ ความเชื่อการนับถือ
ผีและเทวดา ขันตั้ง เป็นเครื่องบูชาครู ที่คนพื้นเมืองจะให้ความ
ส�ำคัญกับการนับถือครูบาอาจารย์ ทุกครั้งที่ประกอบพิธีกรรม
ทั้งทางพุทธศาสนา และการประกอบพิธีกรรมทางความเชื่อ
นับถือผี-เทวดา มักจะต้องท�ำการสักการะบูชาครูเป็นอันดับแรก
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นอกจากพิ ธี ก รรมที่ จั ด ขึ้ น ตามประเพณี แ ล้ ว ชาว
พื้นเมืองยังมีประเพณีที่จัดขึ้นตามโอกาส เช่น ประเพณี
แต่ ง งาน การจั ด พิ ธี แ ต่ ง งาน นอกจากจะจั ด เลี้ ย งเป็ น
ประเพณีนิยมแล้ว ยังใช้เครื่องประกอบพิธีกรรมที่แสดง
ถึงการเริ่มต้นชีวิต เช่น การประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ และ
พิธีผูกข้อมือคู่บ่าวสาว เป็นต้น หรือประเพณีงานศพ ก็จะ
จัดสร้างเครือ่ งประกอบพิธสี ำ� หรับการส่งผูท้ ลี่ ว่ งลับไปสูภ่ พ
หน้า เช่น การสร้างปราสาท หรือปากบานไว้ให้เป็นที่อยู่ที่
อาศัย และมักจะจัดสร้างเครื่องใช้อื่นๆ ส�ำหรับผู้ที่จากไป

การสร้างเครื่อ งใช้ป ระกอบพิธีก รรมทาง
พระพุทธศาสนา ของชาวล้านนามักจะสร้างขึ้น
ให้สอดคล้องกับพิธีกรรมที่จัดขึ้น ในห้วงเวลา
ที่ถูกก�ำหนดขึ้น เครื่องใช้บางอย่างจะใช้ทั้งงาน
มงคล และงานอวมงคลเช่น ชุดเครื่องสักการะ
ที่เรียกว่า “ต้นเทียน ต้นผึ้ง” ใช้ทั้งงานบวชพระ
บวชเณร และงานสมโภชพระธาตุ รวมไปถึงงาน
อวมงคล เช่น การตานธรรมกรรมวาจา หรือ การ
สร้างสะเปา (ส�ำเภา) มักจะประดิษฐ์เครื่องใช้
ประกอบพิธีกรรมที่คล้ายคลึงกัน จะเห็นได้ว่า
เครื่องใช้ประกอบพิธีที่มีอยู่อย่างมากมาย และ
ใช้ใน “วัด” เป็นส่วนใหญ่
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เครือ่ งประกอบพิธกี รรมทีถ่ กู สร้างขึน้ เพือ่ อุทศิ ถวาย
ไว้กับวัด มีวัตถุประสงค์ของการสร้างที่แตกต่างกัน ของ
บางชิ้ น สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น สั ญ ลั ก ษณ์ ท างพุ ท ธศาสนา
และแฝงแนวคิดทางด้านจักรวาลคติ เช่น สัตตภัณฑ์,
ธรรมาสน์ เป็ น ต้ น บางชิ้ น สร้ า งขึ้ น เพื่ อ เป็ น ภาชนะ
รองรับดอกไม้ เช่น ขันข้อศีล, ขันแก้วทั้งสาม, ขันดอก
เป็นต้น บางชนิดสร้างขึ้นเพื่อเก็บพระพุทธรูปส�ำคัญ
เช่น มณฑปปราสาท หรือเก็บคัมภีร์ เช่น หีบธรรม
นอกจากสิ่งที่สร้างขึ้นเพื่อให้องค์ประกอบทางพิธีกรรม
มีความสมบูรณ์และเกิดจากแรงศรัทธาของชาวพุทธ
ตามประเพณีแล้ว ยังมีเครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ
อีกมากมาย ที่ถูกจัดสร้างขึ้นตามคติแนวคิดบนพื้นฐาน
ของแต่ละท้องถิ่นที่เรียกว่า “ครัวตาน” ซึ่งมีโครงสร้าง
ความเชื่อเดียวกันแต่จะแตกต่างกันในรายละเอียด ขั้น
ตอนของธรรมเนียม และประเพณีปฏิบัติ ตามยุค ตาม
สมัย ขึ้นอยู่กับรากฐานทางเศรษฐกิจ และค่านิยมทาง
สังคม ที่มีส่วนก�ำหนดให้เกิดการสร้างเครื่องใช้ประกอบ
พิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา ให้มีจ�ำนวนเพิ่มมากขึ้น
ตามแบบแผนที่ เ คยปฎิ บั ติ ม าในอดี ต หรื อ ลดลงตาม
กระแสและค่านิยมคนชาวพุทธในปัจจุบัน
ในอนาคตเครื่ อ งใช้ ป ระกอบพิ ธี ก รรมทางพุ ท ธ
ศาสนา จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเป็นชาติ แต่ถ้าไม่มี
การสร้างขึ้นมาทดแทนและถวายเป็นทาน อย่างอดีต
แล้ว ความยั่งยืนทางพุทธศาสนาก็จะลดลงและความ
เป็นชาติ ก็จะกลายเป็นเพียงสัญลักษณ์ ที่ไม่สามารถ
สัมผัสได้ ทั้งทางกายและทางใจ อย่างในอดีตอีกต่อไป
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หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้)
(พ.ศ.2410-2477) กับฟิล์มกระจก
และพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล)
(พ.ศ.2412-2487)
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

y 1. ฟิล์มกระจก
จากหนังสือฟิล์มกระจกจดหมายเหตุฯ ของส�ำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ท�ำให้ทราบ
วิวัฒนาการและประเภทของฟิล์มกระจกดังนี้
1.1 วิวัฒนาการของฟิล์มกระจก
พ.ศ.2370 นายโจเซฟ นีซฟอร์ เนียฟซ์ (Joseph
Nicephore Niepce) ใช้สารบิทูเมน (Biyumen) เป็น
สารไวแสงส� ำ หรั บ บั น ทึ ก ภาพ โดยฉาบสารบิ ทู เ มน
(Biyumen)บนแผ่นโลหะผสมระหว่างดีบุกกับตะกั่ว
บริเวณใดถูกแสงของสารบิทูเมน (Biyumen) จะเกิด
การแข็งตัว และบริเวณที่ไม่ถูกแสงจะเกิดการอ่อนตัว
เพราะถูกสารไลต์ ปิโตรเลียม (Light petroleum) ผสม
กับน�ำ้ มันลาเวนเดอร์ (Laveder) ละลายออกไปสองปีตอ่
มา พ.ศ.2372 นายหลุยส์ ฌาคส์ มองค์ ดาแกร์ (Louis
Jacques Manda Daguerre) ร่วมงานกับนายโจเซฟ
นีซฟอร์ เนียฟซ์ (Joseph Nicephore Niepce) ค้นคว้า
เรื่องการใช้วัสดุไวแสงพวกซิลเวอร์คลอไรด์ในการบันทึก
ภาพ ต่อมานายโจเซฟ นีซฟอร์ เนียฟซ์ตาย
นายหลุยส์ ฌาคส์ มองค์ ดาแกร์ ค้นคว้าต่อโดยใช้
ซิลเวอร์ไอโอไดเป็นสารไวแสง โดยน�ำแผ่นเงินอังด้วย
ไอของไอโอดินแล้วน�ำไปติดตั้งใส่ส่วนหลังของกล้อง
ถ่ายภาพแบบดาแกร์ หันด้านไวแสงเข้าหาเลนส์ สร้าง
ภาพโดยน�ำแผ่นเงินที่ถ่ายภาพแล้วไปอังเหนือไอปรอท
ท�ำให้ไอปรอทไปเกาะที่ผิวหน้าของแผ่นเงิน จากนั้น
น�ำแผ่นเงินไปคงสภาพด้วยสารละลายของเกลือแกง ใช้
ไฮโปเพื่อละลายซิลเวอร์ไอโอดีนส่วนที่ไม่ถูกแสงให้หมด
ไปก็จะได้ภาพถ่ายคงตัวถาวร

ต่ อ มาพั ฒ นาใช้ แ ผ่ น สั ง กะสี แ ทนแผ่ น เงิ น เพื่ อ
ประหยัดต้นทุน แต่การถ่ายรูปแบบดาแกร์โรไทพ์ ถ่าย
ได้เพียงครั้งละ 1 รูปและอัดส�ำเนาไม่ได้
ต่อมานายฟ็อกซ์ ทัลบอต (Fox Talbot) ชาว
อั ง กฤษค้ น พบวิ ธี ก ารถ่ า ยภาพที่ เรี ย กว่ า ทั ล โบไทป์
(Talbotype) ซึ่งเป็นการผลิตภาพถ่ายลงบนกระดาษ
ที่อาบด้วยซิลเวอร์คอลไรด์ ท�ำให้สามารถส�ำเนาภาพได้
ต่อมาพัฒนาเป็นการใช้กระจกอาบน�้ำยาเป็นตัวรับแสง
เรียกว่า “ฟิลม์ กระจก” แล้วน�ำไปอัดภาพลงบนกระดาษ
1.2 ประเภทของฟิล์มกระจก
ก. กระจกเปียก เกิดขึ้นเมื่อ นายเฟรดเดริค สก๊อต
อาร์เชอร์ ชาวอังกฤษท�ำการทดลองใช้กระจกเป็นวัตถุ
รองรับในการถ่ายภาพแทนแผ่นโลหะ และใช้สารละลาย
โคโลเดียน (Collodion) เป็นตัวช่วย กระจกเปียกจึง
ประกอบด้วยแผ่นกระจก สารโคโลเดียน (Collodion)
และสารละลายเงิน เมื่อมีแสงตกกระทบจะท�ำให้ภาพที่
ได้มโี ทนสีนำ�้ ตาล วิธนี ำ� กระจกถ่ายรูปต้องจุม่ แผ่นกระจก
ลงในสารเคมีในห้องมืด แล้วน�ำไปใช้ในการถ่ายภาพทันที
ขณะที่กระจกยังเปียกอยู่
ข. กระจกแห้ง ดร.ริชาร์ด ลีช แมดด็อกซ์ (Dr.
Richard Leach Maddox) ใช้วัสดุไวแสงที่เป็นเจลาติน
แทนการใช้สารโคโลเดียน (Collodion)ซึ่งมีกลิ่นเหม็น
ต่อมานายชาร์ล เบนเน็ต (Charl Bennet) ได้น�ำกระจก
แห้งที่ฉาบสารเคมีมาล้างในขณะที่ยังหมาด เพื่อล้าง
เกลือเงินที่อยู่ในอีมัลชัน ออกให้หมด เพื่อไม่ให้กระจกมี
รอยต�ำหนิและปรับปรุงเรื่องความไวแสง จนเกิดกระจก
แห้งส�ำเร็จรูป กระจกแห้งจึงประกอบด้วยแผ่นกระจก

1 รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ทีมงานผู้จัดทำ�หนังสือภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่โดยหลวงอนุสารฯ
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เจลาตินที่ใช้เคลือบ และสารละลายเงิน ซึ่งภาพที่ได้จะ
เป็นสีโทนสีเทาไปถึงสีด�ำ ใช้งานสะดวกกว่ากระจกเปียก
1.3 การถ่ายภาพในประเทศสยาม
ผู้น�ำกล้องถ่ายรูปแผ่นเงินแบบดาแกโรไทพ์มาใช้ใน
สยามยุคแรก มีดังนี้
1. ฌ้อง บาปติสต์ ปัลเลอกัวซ์ (Jean Baptiste
Pallegoix) (พ.ศ.2348-2405) เข้ามาสยามเมื่อ พ.ศ.
2372 เป็นอธิการวัดคอนแซ็ปชัญ มาประจ�ำที่โบสถ์
อัสสัมชัญเมื่อ พ.ศ.2381 ต่อมา พ.ศ.2384 ได้รับแต่ง
ตั้งเป็นประมุขมิสซังสยามตะวันออก สนใจกล้องถ่าย
รูปจึงสั่งบาทหลวงอัลบรันด์ ซื้อกล้องถ่ายรูปที่ประเทศ
ฝรั่งเศส ฝากมากับบาทหลวง หลุยส์ ลาร์นอดี (L’abbe
Larnaudie) น�ำเข้ามาถึงสยามเมื่อ พ.ศ.2388
2. พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล)
(พ.ศ.2362-2439) บุตรของพระยามหาอ�ำมาตยธิบดี
(ป้อม) สนใจวิชาช่าง เรียนวิชาถ่ายรูปกับบาทหลวง
หลุยส์ ลาร์นอดี (L’abbe Larnaudie) (แสดงว่านอก
จากสังฆราชปัลเลอกัวซ์แล้ว บาทหลวง หลุยส์ ลาร์นอ
ดี (L’abbe Larnaudie) ก็เป็นช่างภาพรุ่นแรกในสยาม
อีกคนด้วย) (ดู ผลงานภาพถ่ายใน Joachim K.Bautze
“Khun Mote,the First Thai Photoprapher:A
Glimps of his Early Work on Paper” in JSS
Volume 107 Part 1:2019 pp.119-132)
3. พระปรีชากลการ (ส�ำอาง อมาตยกุล) (พ.ศ.
2384-2422) บุตรของพระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด
อมาตยกุล) จบวิศวกรรมมาจากสก๊อต ประเทศอังกฤษ
(คงได้เรียนรู้วิชาถ่ายภาพจากประเทศอังกฤษมาด้วย)

มีภริยาคนหนึ่งชื่อแฟนนี่ น็อกซ์ ลูกสาวของโทมัส
ยอร์ช น็อกซ์ กงสุลอังกฤษประจ�ำกรุงเทพฯ พ.ศ.2419
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าเมืองปราจีนบุรีคุมการท�ำเหมือง
ทองค�ำ ต่อมาถูกร้องเรียนและต้องโทษประหารชีวิตโดย
พระยากระสาปนกิจโกศล (โหมด อมาตยกุล) ผู้เป็นบิดา
ได้รับผลกระทบถึงถูกถอดยศด้วย
4. ฟรานซิส จิตร ซึ่งต่อมาเป็นหลวงอัคนีนฤมิตร
(จิตร) (พ.ศ.2373-23 พ.ค.2434) (ดู ก.ศ.ร.กุหลาบ เขียน
ในหนังสือสยามประเภท ฉบับเดือน เมษายน พ.ศ.2444 )
ฟิล์มกระจกมีความเปราะบาง แตกง่าย แต่เป็น
วัสดุในการบันทึกภาพที่มีคุณภาพมากกว่าฟิล์มชนิดอื่น
ไม่เสื่อมสลายง่าย และอัดภาพได้จ�ำนวนมาก (ส�ำนัก
หอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร ฟิล์มกระจก
จดหมายเหตุ:หนึ่งพันภาพประวัติศาสตร์รัตนโกสินทร์
กรุงเทพ:ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พิมพ์ครั้งที่2
พ.ศ.2559 ภาคผนวก หน้า 348-251)
คนที่สามารถใช้กล้องถ่ายรูปแบบดาแกโรไทพ์และ
ฟิล์มกระจก นอกจากมีทรัพย์ และมีปัญญาในการเรียน
รู้แล้วต้องมีคนสอนหรือแนะน�ำด้วย

y 2. พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล)
(พ.ศ.2412-2487) ผู้ที่ไปเรียนวิชากล้องถ่ายรูป
จากประเทศอังกฤษ
จ�ำนง อมาตยกุล เป็นบุตรชายคนโตของพระยา
เพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.2390-2468)
พระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.23902468) เป็นบุตรคนหนึ่งของพระยากระษาปณกิจโกศล
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(โหมด อมาตยกุ ล ) กั บ คุ ณ หญิ ง พลอย (ธิ ด าพระยา
โชฎึกราชเศรษฐี:ทองดี ไกรฤกษ์) และเป็นน้องชายของ
พระปรีชากลการ (ส�ำอาง อมาตยกุล) (พ.ศ.2384-2422)
จ�ำนงเกิดวันที่ 27 กรกฎาคม รศ.88 (พ.ศ.2412)
ที่บ้านตระกูลอมาตยกุล ริมฝั่งแม่น�้ำเจ้าพระยา หน้า
วัดเลียบ (วัดราษฎร์บูรณะ) นางเปลี่ยน มารดา เป็น
ภรรยาคนแรกของพระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล)
แต่มิได้เป็นเมียแต่งหลังจากจ�ำนงเกิดแล้ว พระยาเพชร
พิไชย (เจิม อมาตยกุล) แต่งงานกับนางสาวถนอม อมาต
ยกุล บุตรีคนใหญ่ของพระยาธรรมสารนิตภิ กั ดีสตั ยธาดา
(ตาด อมาตยกุล) และคุณหญิงอิม่ คุณหญิงถนอมจึงได้เป็น
คุณหญิงรับพระราชทานตราจุลจอมเกล้า
พระยาเพชรพิไชย (เจิม อมาตยกุล) (พ.ศ.23902468) มีเมียที่มีชื่อในบัญชี 7 คน มีลูก 22 คน จ�ำนง
เริ่มเรียนภาษาอังกฤษกับหมอแมคโดแวน ที่บ้านมิชชั่น
นารี ตั้งแต่ 8 ขวบ จนสามารถอ่านเขียนและพูดภาษา
อังกฤษได้
พ.ศ.2428 ขณะอายุ 14 ปี พ่อส่งไปเรียนที่ประเทศ
อังกฤษ (ปีทพี่ ระยาปฏิภาณพิเศษ: อเล็กแซนเดอร์ อมาต
ยกุล เกิด) จ�ำนงพักกับครอบครัวชาวอังกฤษตั้งแต่ พ.ศ.
2428 เรียนวิชากฎหมาย ส�ำเร็จปริญญาด้านกฎหมาย
เมื่อ พ.ศ.2433
จ� ำ นงมี ปู ่ คื อ พระยากระษาปณกิ จ โกศล (โหมด
อมาตยกุล) (พ.ศ.2362-2439) เป็นคนไทยคนแรกที่
เป็นช่างถ่ายรูปในสยาม และมีลุงคือพระปรีชากลการ
(ส�ำอาง อมาตยกุล) (พ.ศ.2384-2422) เป็นช่างถ่ายรูปรุน่
ต่อมา ดังนั้นเมื่ออยู่อังกฤษ จ�ำนง อมาตยกุล จึงใช้เวลา
ว่างเรียนวิชาการถ่ายรูป และวิชาสะกดจิต (ฮิปโนติสม์)
นับเป็นนักเรียนไทย 10 คนแรกที่ได้เรียนต่างประเทศ
ยุคนั้นและเป็นช่างถ่ายรูปรุ่นที่ 3 ของตระกูลอมาตยกุล

y 3. นายจ�ำนง อมาตยกุล
(พ.ศ.2412-2487) กลับประเทศสยามเข้ารับ
ราชการ
พ.ศ.2433 นายจ�ำนงกลับประเทศสยาม แต่งงาน
ครัง้ แรกกับ นส.มรกฎ บุตรีของเจ๊สวั ซึง่ มีกจิ การค้ามัน่ คง
และฝึกงานฝ่ายยุติธรรม จนสอบได้เนติบัณฑิต ใน พ.ศ.
2439 จึงเข้ารับราชการในกระทรวงยุติธรรม เมื่อ พ.ศ.
2440 ขณะอายุได้ 28 ปี

พ.ศ.2441 รัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เป็นหลวง
จรรยา อธิบดีผู้พิพากษา จังหวัดจันทบุรีระหว่างที่อยู่
จันทบุรี มีภรรยาคนที่สองชื่อ เปลื้อง มีลูก 6 คนคือ โป๊ะ
(ช.) ดนตรี (ญ.) จรัล(ช) จรูญ (ช.)(เกิดที่เชียงใหม่เมื่อ
ก.พ.ปลายปี 2444) ประจวบ (ช.) บรรเลง(ญ.)
ขณะนั้นมีลูกที่เกิดจากคุณมรกฎ 4 คนคือ เฉลิม
(ต่อมาเป็นพระดุลยกิจสัจจารักษ์) ปุ๋ย (ต่อมาเป็นภริยา
ของพระนิติสารเนติวุฒิ:สุปรีดา บุรณศิริ) ลมัย และเล็ก
(ถึงแก่กรรม)

พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง)
อธิบดีและข้าหลวงพิเศษมณฑลพายัพ (พศ 2442-2445)

y 4. หลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล)
(พ.ศ.2412-2487) ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ เมื่อ
พ.ศ.2442
พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) (ต่อมา
เป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ เวลานั้น
นายสุ่นฮี้ ชัวยงเสง อายุ 32 ปี ได้เรียนรู้วิชาการถ่ายรูป
กับหลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา
เจริญราชไมตรี) อธิบดีผู้พิพากษา และข้าหลวงพิเศษ
มณฑลพายัพบันทึกของนางกิมฮ้อ (พ.ศ.2437-2524)
ลูกสาวของหลวงอนุสารฯ ระบุว่า นายสุ่นฮี้เรียนวิชา
ถ่ายรูปจากพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล)
(331 ปีสกุลอมาตย์ และ 73 ปีแห่งการพระราชทาน
นามสกุล อมาตยกุล ขอบคุณคุณ Eric Thiry น�ำเอกสาร
ชุดนี้ให้ถ่ายเอกสารเมื่อ 22 ต.ค.2562)
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y 5. อัตชีวประวัติ นายสุ่นฮี้ ชัวยงเสง
(ต่อมาเป็นหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้)

เมื่ อ อายุ 21 ปี น ายสุ ่ น ฮี้ ไ ด้ แ ต่ ง งานกั บ นางสาว
ค�ำเที่ยง แซ่โค้ว (ต่อมานามสกุล บุรี) (พ.ศ.2411-2473)
มีลูก 2 คนคือนางสาวกิมฮ้อ ชุติมา (พ.ศ.2437-2524)
และนายหย่งฮั้วหรือยงค์ ชุติมา (2443-2507) ต่อมา
นายสุ ่ น ฮี้ มี ภ รรยาอี ก คนชื่ อ นางอโนชา สุ ว รรณรั ง ษี
มีลูก 5 คน

y 6. ผลงานถ่ายรูปของนายสุ่นฮี้
นายสุ่นฮี้ (พศ.2410-2477)
รศ.129 เป็นขุนอนุสารสุนทรกิจ
พศ.2457 เป็นหลวงอนุสารสุนทร
กิจ เจ้าของห้างชัวยงเสงและร้าน
ถ่ายรูปชัวย่งเสง

นายสุน่ ฮี้ แซ่ฉวั่ (ชัวย่งเสง) เป็นลูกคนที่ 4 ในจ�ำนวน
6 คนของนายต้อย แซ่ฉั่ว จีนแต้จิ๋ว กับนางแว่น ลูกคนที่
5 ของนายซ้อนางหงษ์ เกิด พ.ศ.2410 ที่ล�ำพูน บิดามา
อยู่ที่ย่านวัดเกตเชียงใหม่ อายุ 12 ปีมารดาถึงแก่กรรม
อยู่กับพี่สาว (นางบัวจันทร์) ที่ล�ำพูน
ขณะที่ บิ ด าย้ า ยมาอยู ่ ที่ ต� ำ บลวั ด เกต เชี ย งใหม่
จนอายุได้ 16 ปีจึงย้ายมาอยู่กับบิดาที่เชียงใหม่ ช่วย
ค้าขาย ได้หัดลูกคิด หัดยิงปืน เรียนหนังสือเมืองกับพี่
ชาย เรียนหนังสือไทยกับพระสงฆ์ที่วัดอุปคุตไทย (ดู
บันทึกประวัติของหลวงอนุสารสุนทร (สุ่นฮี้ ชัวย่งเสง)
1 ธันวาคม 2475 ธรรมเทศนาเรื่องประโยชน์ปัจจุบัน
ของพระมหาพรหม พันธุเสนา หลวงอนุสารสุนทรพิมพ์
แจก 10,000 เล่ม)
อายุ 18 ปี (พ.ศ.2428) นายต้อย แซ่ฉั่ว บิดาถึงแก่
กรรม พีช่ ายสองคนคือนายสุน้ ปูแ้ ละนายสุน่ โฮงแยกไปมี
ครอบครัว นายสุ่นฮี้ ตั้งร้านค้าที่ย่านวัดเกตอยู่กับน้อง
ชาย (นายสุน่ ฮวด) และน้องสาว (นางบุญปัน๋ ) รับจ้างเป็น
ช่างแก้ตะเกียงลาน นาฬิกา แก้ปืน ช่างแกะสลัก และ
ช่างถ่ายรูป (แสดงว่ามีความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปแล้ว )
ต่อมาร่วมหุ้นกับจีนอู๊และหลวงจีนนิกรกิจ ตั้งร้าน
หย่งไท้เฮง (ปัจจุบันคือห้างกิติพานิช) ถนนท่าแพ ต่อมา
แยกออกมาตั้งห้างชัวย่งเสง ถนนวิชยานนท์ ชั้นล่างขาย
ของสมัยใหม่ ชัน้ บนเป็นส�ำนักงานธุรกิจ ทายาทรุน่ ต่อมา
เรียกตึกแดง และตึกขาว (เรื่องเดียวกันและอนุสรณ์งาน
พระราชทานเพลิงศพศาสตราจารย์อัน นิมมานเหมินท์
2540 หน้า 75-77)

ก่อนพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล)
(พ.ศ.2412-2487) ขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่งที่เชียงใหม่
พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) ครั้ง
ด�ำรงต�ำแหน่งหลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) อธิบดี
ผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ เป็นผู้สอน
วิชาถ่ายรูปให้แก่นายสุ่นฮี้จริง แต่ไม่ใช่ครูวิชาถ่ายรูป
คนแรกของนายสุ่นฮี้ เพราะจากหลักฐานที่พบ พระยา
เจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) ขึ้นมาเชียงใหม่ด�ำรง
ต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ มณฑล
พายัพ เมื่อ พ.ศ.2442
ก่ อ นพระยาเจริ ญ ราชไมตรี (จ� ำ นง อมาตยกุ ล )
(พ.ศ.2412-2487) มาอยู่เชียงใหม่ นายสุ่นฮี้มีความรู้
เรื่องกล้องถ่ายภาพแล้วและได้ถ่ายภาพส�ำคัญ โดยมีวัน
เวลายืนยัน เช่น
1. ภาพขบวนแห่พระรูปพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้า
หญิงวิมลนาคนพีสี เมื่อ 19 ก.พ. (ปลายปี 2432) (ขณะ
นายสุ่นฮี้อายุ 22 ปี) ก่อนหน้าพระยาเจริญราชไมตรีจะ
ขึ้นมาเชียงใหม่ถึง 10 ปี (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัท
สุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 211)
2. ภาพถ่ า ยพระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยานนท์ เจ้ า หลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ.2416-2440) ในวัยชราทีค่ มุ้ หลวง
พระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7
(พ.ศ.2416-2440) ทิวงคตใน พ.ศ.2440 ดังนั้นภาพถ่าย
พระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยานนท์ ใ นวั ย ชราฝี มื อ ของนายสุ ่ น ฮี้
จึงถ่ายก่อน พ.ศ.2440 อันเป็นเวลาก่อนได้พบกับพระยา
เจริญราชไมตรี (จ�ำนง) 2 ปี (ดู ภาพถ่ายฟิลม์ กระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัท
สุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 194)
หากถือว่าเป็นภาพถ่ายประมาณ ต้นปี พ.ศ.2440
เวลานั้นนายสุ่นฮี้อายุ 30 ปี มีสายสัมพันธ์กับคุ้มหลวง
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2. พ่อค้าป่าไม้ ในเชียงใหม่ โดยบริษัทบริติช
บอร์เนียว (The Borneo Company Ltd : BCL) มา
ตั้งในเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2407 และบริษัทบอมเบย์
เบอร์มาเข้าตั้งในเชียงใหม่เมื่อ พ.ศ.2435 กิจการป่าไม้
ในเชียงใหม่ ล้วนมีภาพถ่ายแสดงว่าบริษัทป่าไม้มีกล้อง
ถ่ายรูป
บริษัทบริติชบอร์เนียว (The Borneo Company
Ltd :BCL) นอกจากค้าไม้แล้วยังเป็นตัวแทนจ�ำหน่าย
สินค้าต่างประเทศหลายรายการ ดังนั้นจึงเป็นคู่ค้าของ
นายสุ่นฮี้เจ้าของร้านหย่งไท้เฮง (ร่วมหุ้นกับจีนอู๊และ
หลวงนิกรจีนกิจ) และ ห้างชัวยงเสง
ผู ้ จั ด การบริ ษั ท บริ ติ ช บอร์ เ นี ย ว เช่ น หลุ ย ส์ ที
เลียวโนเวนส์ (Louis T.Leonowens) เป็น Superintendent มาอยู่เชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2432-2436
C.L.H.Chaldecott (เป็นผู้จัดการอยู่เชียงใหม่ 2435)
ขบวนเรือของพระราชชายาเสด็จจากเชียงใหม่กลับกรุงเทพ
เมื่อ 1 1พย.2452
R.H.Robertson (เป็นผูจ้ ดั การอยูเ่ ชียงใหม่ 2436-2441)
ภาพโดยนายสุ่นฮี้เป็นหลักฐานว่าผู้ถ่ายภาพต้องร่วมในขบวนเรือ
D.G.Anderson (เป็นผู้จัดการอยู่เชียงใหม่ 2439-2440)
D.F.Macfie (เป็นActing Manager อยู่เชียงใหม่ พ.ศ.
ช่วงประมาณ 10 ปี (พ.ศ.2432-2442) ก่อนพระยา 2441-2442) เป็นลูกค้าของห้างชัวยงเสง ท�ำให้มีโอกาส
เจริญราชไมตรี(จ�ำนง อมาตยกุล) มาอยู่เชียงใหม่ นาย ในการถ่ายทอดความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูป (ดู ภาพถ่าย
สุ่นฮี้เรียนรู้วิชาการถ่ายรูปฟิล์มกระจกจากใคร
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 81-83 และ
y 7. ใครเป็นคนแรกที่สอนเรื่องการถ่ายรูปฟิล์ม 131)
กระจก แก่นายสุ่นฮี้
3. จากการเป็ น พ่ อ ค้ า ทางเรื อ จากเชี ย งใหม่ ไม่พบหลักฐานว่า นายสุ่นฮี้ได้เรียนรู้วิชาถ่ายรูป กรุงเทพฯ ตั้งแต่วัยประมาณ 21 ปี หลังจากแต่งงาน
ฟิล์มกระจกจากใคร ก่อนหน้าจะพบกับหลวงจรรยาฯ กับนางค�ำเที่ยง (พ.ศ.2411-2473) เมื่อ พ.ศ.2431 นาย
(พระยาเจริญราชไมตรี) ใน พ.ศ.2442 จึงขอสันนิษฐาน สุ่นฮี้ได้มีโอกาสพบช่างถ่ายรูปในกรุงเทพฯและได้เรียนรู้
เพิ่มเติมมากขึ้น (เดิมอายุ 18 ปีก็สนใจกล้องถ่ายรูปแล้ว)
ตามบริบททางประวัติศาสตร์ดังนี้
3.1 พ.ศ.2433 นายจ�ำนงนักเรียนนอก กลับไทย
1. มิชชั่นนารี โดยศาสนาจารย์แดเนียล แมคกิล
ั ฑิต จน
วารี และครอบครั ว มาตั้ ง ถิ่ น ฐานเพื่ อ ประกาศคริ ส ต์ เข้าฝึกงานในฝ่ายยุตธิ รรมเพือ่ เตรียมสอบเนติบณ
ศาสนาในเชียงใหม่ตั้งแต่ พ.ศ.2410 อันเป็นปีที่นายสุ่นฮี้ ปี พ.ศ.2439 จึงสอบเนติบัณฑิตได้และเข้ารับราชการใน
เกิด มิชชันนารีและครอบครัวหลายคนมีภาพถ่ายแสดง กระทรวงยุติธรรม
ช่วงตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2431 นายสุ่นฮี้เป็นพ่อค้า
ว่ามิชชันนารีมีกล้องถ่ายรูป บิดาของนายสุ่นฮี้รู้จักกับ
มิชชันนารีตั้งแต่ย้ายจากล�ำพูนมาอยู่ท่ีเชียงใหม่ กล้อง ทางเรือ อาจมีโอกาสมาพบกับนายจ�ำนงที่กรุงเทพฯ
ของมิชชั่นนารีอาจเป็นจุดเริ่มต้นให้นายสุ่นฮี้สนใจเรื่อง และได้เรียนรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปกับนายจ�ำนงที่กรุงเทพฯ
กล้องถ่ายรูป (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ ตั้ ง แต่ ก ่ อ นนายจ� ำ นงจะเป็ น หลวงจรรยาฯไปอยู ่ ที่
โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่: บริษัทสุเทพจ�ำกัด เชียงใหม่ใน พ.ศ.2442 (ข้อสันษิฐานของคุณ Eric Thiry
ผู้น�ำเอกสารประวัติตระกูลอมาตยกุล มอบให้ผู้เขียน
2562 หน้า 78-80)
ได้รับความไว้วางใจในฝีมือถ่ายภาพให้เข้าไปถ่ายรูปเจ้า
หลวงในคุ้มหลวงได้
3. ภาพชุดการเดินเรือตามล�ำน�้ำแม่ปิงเชียงใหม่กรุงเทพฯ ในฐานะพ่อค้าทางเรือ ซึ่งนายสุ่นฮี้คงเริ่มต้น
ตัง้ แต่อายุประมาณ 21 ปี เมือ่ มีครอบครัวกับนางค�ำเทีย่ ง
(พ.ศ.2411-2473) ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2430 (ดู ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 118-139)
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เมื่อ 22 ต.ค.2562) อนึ่ง มีภาพถ่ายพระยาเจริญราช
ไมตรี (จ�ำนง) ระบุปีมอบให้นายสุ่นฮี้เมื่อ พ.ศ.2433 ใน
หนังสือกล้อง & กษัตริย์ ของ ศ.ศักดา ศิริพันธุ์ หน้า 188
(ดู ภาพประกอบ) โดยศักราชก็เป็นไปได้เพราะเป็นปีที่
นายจ�ำนง อมาตยกุลกลับประเทศไทยแล้ว และเวลานั้น
นายสุ่นฮี้ก็เริ่มกิจการค้าขายทางเรือมีโอกาสเดินทางไป
กรุงเทพฯแล้ว แต่โดยภาพถ่ายเป็นชุดขุนนางเต็มยศแล้ว
อย่างน้อยต้องเป็นภาพที่นายจ�ำนงได้รับพระราชทาน
บรรดาศักดิ์เป็นหลวงจรรยาฯ ใน พ.ศ.2441 หรือเมื่อ
ได้รบั พระราชทานบรรดาศักดิเ์ ป็นพระยาเจริญราชไมตรี
ใน พ.ศ.2446 ดังนั้นศักราชที่พิมพ์ในหนังสือกล้อง &
กษัตริย์ ควรเป็นพ.ศ.2443 ซึ่งเป็นเวลาที่ พระยาเจริญ
ราชไมตรี (จ�ำนง) ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและ
ข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ (พ.ศ.2442-2445)
3.2 แต่ภาพถ่ายขบวนแห่พระรูปพระเจ้าลูกเธอ
พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี เมื่อ 19 ก.พ. (ปลายปี
2432) (ขณะนายสุ่นฮี้อายุ 22 ปี) เกิดขึ้นก่อนหน้านาย
จ�ำนงกลับไทย 1 ปี ดังนั้นแม้นายสุ่นฮี้จะมีโอกาสให้พบ
กับนายจ�ำนงนักเรียนนอกผู้มีความรู้เรื่องกล้องถ่ายรูปที่
กรุงเทพฯ เวลานั้นนายสุ่นฮี้ก็มีผลงานการถ่ายรูปฟิล์ม
กระจกแล้ว
4. นายสุ่นฮี้ในฐานะพ่อค้าทางเรือ ที่มีโอกาส
เดินทางเข้ากรุงเทพฯ จึงมีโอกาสพบกับช่างถ่ายรูปใน
กรุงเทพฯและเจ้านายผู้สนใจเรื่องกล้องถ่ายรูป เช่น
4.1 พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416-2476)
ซึ่งโปรดฯเรื่องกล้องถ่ายรูป มีความสามารถในการถ่าย
รูปล้างรูป อัดรูป ดังปรากฏหลักฐานว่าครั้งรัชกาลที่
5 โปรดฯให้จัดงานไหว้พระพุทธชินราชประจ�ำปี ที่วัด
เบญจมบพิตร เมื่อ รศ.123 (พ.ศ.2447) โปรดฯให้พระ
ราชชายาเจ้าดารารัศมีท�ำหน้าที่เป็นช่างกล้อง ล้างรูป
อัดรูป อย่างไรก็ดีคงไม่มีโอกาสเป็นผู้สอนความรู้เรื่อง
กล้องแก่นายสุ่นฮี้
4.2 ฟรานซิส จิตร (พ.ศ.2373-23 พ.ค.2434) ซึ่ง
ตั้งร้านถ่ายรูปบริเวณเรือนแพ หน้าวัดกุฎีจีน ฝั่งธนบุรี
ตั้งแต่ พ.ศ.2406 ต่อมาได้เป็นขุนสุนทรสาทิศลักษณ์
ช่างถ่ายรูป ขึ้นกรมแสง และต่อมาได้เลื่อนเป็นหลวง
อัคนีนฤมิตร เจ้ากรมหุงลมประทีป พ.ศ.2423 ได้รับ
พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ 1 ชั่ง 10 ต�ำลึง

ดูจากศักราชแล้วเป็นไปได้มากว่านายสุ่นฮี้พ่อค้า
ทางเรือจากเชียงใหม่ผู้สนใจเรื่องกล้องถ่ายรูปได้มาเรียน
รู้เรื่องกล้องถ่ายรูปจาก ฟรานซิส จิตร (พ.ศ.2373 23 พค. 2434) ที่ร้านถ่ายรูปริมแม่น�้ำเจ้าพระยา ย่าน
วั ด กุ ฎี จี น ฝั ่ ง ธนบุ รี ประกอบกั บ ผลงานของหลวง
อนุสารฯ มีคนหน้าคล้ายฟรานซิส จิตร (พ.ศ.237323 พค.2434) 1 ภาพ ถ้าใช่แสดงว่าทั้งสองได้มีโอกาส
พบกัน (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562
หน้า 266)
4.3 นายเฮนรี่ ซูเรน (Henry Shuren) ช่างภาพ
อาชี พ ที่ เ คยฝึ ก งานในบรั ส เซล ปารี ส ลอนดอน ใน
พ.ศ.2413 เดินทางมาปัตตาเวียและเปิดร้านถ่ายรูปที่
สิงคโปร์ เมื่อ พ.ศ.2416 ปีต่อมาเข้ามากรุงเทพฯ เพื่อ
เปิดสตูดิโอถ่ายภาพ ซึ่งรัชกาลที่ 5 โปรดเกล้าฯให้ฉาย
พระฉายาลักษณ์และพระราชทานเหรียญบุษปมาลา
เมื่อ พ.ศ.2417 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง
วิวัฒนาการการถ่ายภาพในประเทศไทย พ.ศ.23882535 กรุงเทพ:ด่านสุทธาการพิมพ์ 2535 หน้า148)
4.4 นายจี อาร์ แลมเบริต (G.R.Lambert) ชาว
เยอรมัน มาตั้งสตูดิโอถ่ายรูปที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.2410
ต่ อ มา พ.ศ.2442 ย้ า ยมาเปิ ด สตู ดิ โ อที่ ก รุ ง เทพฯท� ำ
หน้าที่ช่างถ่ายรูปหลวงสืบแทนนายเฮนรี่ ซูเรน (Henry
Shuren) (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535
หน้า150-153)
4.5 นายเอ็ม มาร์ติน (M.Martin) ตั้งสตูดิโอถ่ายรูป
ที่สิงคโปร์เมื่อ พ.ศ.2422-2424 ปลายปี พ.ศ.2424 ย้าย
มาตั้งสตูดิโอที่ถนนเจริญกรุง กรุงเทพฯ (ดู ศักดา ศิระ
พันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า 154)
4.6 นายดับบลิว เค โลฟทัส (W.K.Loftus) ตั้ง
สตูดโิ อทีป่ ระตูผี กรุงเทพฯ ช่วง พ.ศ.2429-2431 นายดับ
บลิว เค โลฟทัสได้เป็นช่างถ่ายรูปหลวงคนที่สามสืบต่อ
จากนาย จี อาร์ แลมเบริต (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์
& กล้อง 2535 หน้า 155)
4.7 นายเอฟ ชู ม านน์ (F.Schurmann) ชาว
ออสเตรีย เข้ามาไทยเป็นช่างถ่ายรูปในสตูดโิ อของบริษทั
Moss & Co เมื่อ พ.ศ.2424 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์
& กล้อง 2535 หน้า 156)
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4.8 นายยี เอช การ์ทเนอร์ (G.H.Gartner) ตั้ง
สตูดิโอที่ถนนเฟื่องนคร กรุงเทพฯ เมื่อประมาณ พ.ศ.
2430 (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า
157)
4.9 โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) ชาวเยอรมัน
มาเปิดสตูดิโอที่ย่างกุ้ง เมื่อ ค.ศ.1892 ต่อมาเปิด
สาขาที่สิงคโปร์เมื่อ 1894-1898 ใน รศ.115 ได้รับพระ
มหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 5 ให้ฉายพระรูป ดังนั้นใน
พ.ศ.2437 โรเบิร์ต เลนซ์ (Robert Lenz) ร่วมกับนาย
ไคลน์ โกรเธ เปิดสตูดิโอถ่ายรูปในกรุงเทพฯ ชื่อ ร้าน
ARTISTIC PHOTOGRAPRY ที่หัวถนนเจริญกรุงตัดกับ
ถนนพาหุรัด ได้รับความไว้วางพระราชหฤทัยเป็นร้าน
ถ่ายรูปหลวงประจ�ำราชส�ำนักสมัยรัชกาลที่ 5 คนที่ 4
สืบต่อจากนายดับบลิว เค โลฟทัส โดยเลนซ์มีทีมช่าง
ภาพประกอบด้วย นายอี.กรูเต และนายซี ปรูสส์ เป็น
ทีมงานช่างภาพหลวง (ดู ศักดา ศิระพันธุ์ กษัตริย&์ กล้อง
2535 หน้า 157-177) ร้านแห่งนี้เปิดในช่วง พ.ศ.24392460 หลังสงครามโลกครั้งที่ 1 ร้านนี้ถูกปิด ต่อมาเปิด
เป็นร้านถ่ายรูปชื่อ ห้องภาพนรสิงห์ (พ.ศ.2461-2476)
4.10 นายเจ อันโตนิโอ (J.Antonio) ชาวอิตาเลี่ยน
เข้ามากรุงเทพฯ เมื่อ รศ.188 (พ.ศ.2442) ตั้งร้านถ่าย
รูปที่ถนนเจริญกรุง มุมตรอกธนาคารชาร์เตอร์ ชื่อร้าน
The Charoen Krung Photo Studio มีช่างภาพร่วม
งานคือ นายที อี เออเทล (T.E.Oertel) (ดู ศักดา ศิระ
พันธุ์ กษัตริย์ & กล้อง 2535 หน้า 183)
นอกจากช่างภาพชาวไทยและชาวยุโรปดังกล่าว
แล้ ว ในกรุ ง เทพฯ เวลานั้น ยังมีช ่างภาพชาวญี่ปุ่น คือ
นาย อิโซนางา โคชู (K.Isonsga) จากเมืองคาโกชิมา
มาตั้งร้านถ่ายรูปในกรุงเทพเมื่อ พ.ศ.2439 ช่างภาพ
ชาวจีนอีกอย่างน้อย 3 ร้าน คือ (1)เจีย คี เช็ค ตั้ง
ร้านถ่ายรูปชื่อร้านเจี้ย เป๋ง เซ็ง (Jhia Peng Seng)
ย่านวัดเล่งเน่ยยี่ เจริญผล ตั้งแต่ พ.ศ.2425 (2)ร้านฮั่ง
ชิง ย่านบางรัก (3)ร้านฮังเซ็ง ย่านพาหุรัด (ดู ศักดา
ศิระพันธุ์ กษัตริย์&กล้อง 2535 หน้า 185) ดังนั้นเมื่อ
นายสุ่นฮี้ พ่อค้าทางเรือจากเชียงใหม่มากรุงเทพฯ เมื่อ
เสร็จธุระเรื่องการค้าก็ต้องหาเวลาเรียนรู้เรื่องกล้องถ่าย
รูป การซื้ออุปกรณ์ถ่ายรูป ฯลฯ โดยได้รับค�ำแนะน�ำจาก
ช่างถ่ายรูปมืออาชีพในกรุงเทพฯทุกครั้ง

y 8. นายสุ่นฮี้เปิดร้านถ่ายรูปชัวย่งเสงเมื่อไร
นายสุน่ ฮี้ ตัง้ ร้านถ่ายรูปชือ่ ชัวย่งเสง ณ บริเวณบ้าน
ตึกริมแม่น�้ำปิง ถือเป็นร้านถ่ายรูปแห่งแรกในเชียงใหม่
ค�ำถามคือตั้งร้านถ่ายรูปเมื่อไร
จากภาพถ่ายพันเอกพระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค)
ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง (พ.ศ.2436-2442)ถ่ายกับ
ข้าราชการคนหนึ่งที่ร้านถ่ายรูปชัวย่งเสง แสดงว่าร้าน
ถ่ายรูปชัวย่งเสงเปิดบริการตั้งแต่ พ.ศ.2442 เป็นอย่าง
น้อย พันเอกพระยาทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวง
ใหญ่มณฑลลาวเฉียงจึงได้มาถ่ายภาพที่ร้านก่อนถูกโยก
ย้าย (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562
หน้า 223) และโดยเหตุที่ พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�ำนง
อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้าย
มาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและข้าหลวงพิเศษ
มณฑลพายัพ โดยพันเอกพระยาทรงสุรเดช (อัน้ บุนนาค)
ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียงต้องย้ายไปใน พ.ศ.2442
ภาพหมู่หลังงานพระราชพิธีถือน�้ำพระพิพัฒน์สัจจาใน
พระวิหารหลวงวัดเจดีย์หลวง ซึ่งมีทั้งพันเอกพระยา
ทรงสุรเดช (อั้น บุนนาค) ข้าหลวงใหญ่มณฑลลาวเฉียง
และหลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา
เจริญราชไมตรี) ย้ายมาด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษา
และข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ อยู่ในภาพเดียวกัน
จึงเป็นภาพถ่ายโดยนายสุ่นฮี้เมื่อ พ.ศ.2442 โดยปีนั้น
ทางราชการได้เปลี่ยนชื่อมณฑลลาวเฉียงเป็นมณฑล
พายัพ (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า
172-173)

ครอบครัวพ่อค้าจีนในเชียงใหม่
มาถ่ายรูปที่ร้านชัวย่งเสงทุกคนไว้ผมเปียจีน
ยืนยันความเป็นจีนไม่ต้องถูกเกณฑ์ทหาร (ภาพโดยหลวงอนุสาร)
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y 9. ภาพถ่ายภริยาและลูกของหลวงจรรยา ลูกๆ ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง) ที่เชียงใหม่
(จ�ำนง อมาตยกุ ล) (ต่อมาเป็นพระยาเจริญราช พระจรรยาฯ (จ�ำนง) อธิบดีผพู้ พิ ากษาและข้าหลวงพิเศษ

มณฑลพายัพ มีภรรยาคนที่สามชื่อ นวลทอง มีลูก 2 คน
หลวงจรรยา(จ�ำนง อมาตยกุล) (ต่อมาเป็นพระยา คือ นายจ�ำลอง และนายศักดิ์ อมาตยกุล
ก.พ. (ปลายปี 2444) ขณะอยูเ่ ชียงใหม่ เปลือ้ ง ภริยา
เจริญราชไมตรี ) มีภริยา 4 คน คือ (1)นส.มรกฎ บุตรี
ของเจ๊สัว แต่งงานเมื่อ พศ.2433 หลังจากกลับจาก คนที่สองเกิดลูกชายชื่อ จรูญ
สิงหาคม 2445 จรูญอายุได้ 6 เดือนพระจรรยาฯ
อังกฤษ คุณมรกฎ ตายเมื่อ พศ.2442 มีลูก 4 คน
คือ เฉลิม ปุ๋ย ละไม และเล็ก (2)พ.ศ.2441 รัชกาล (จ� ำ นง) ย้ า ยกลั บ กรุ ง เทพฯ ท� ำ หน้ า ที่ ผู ้ พิ พ ากษา ที่
ที่ 5 โปรดเกล้าฯให้เป็นหลวงจรรยา อธิบดีผู้พิพากษา กรุงเทพฯ แม้เมียคนที่สามที่เชียงใหม่ ชื่อนวลทอง ช่วง
จังหวัดจันทบุรรี ะหว่างทีอ่ ยูจ่ นั ทบุรี มีภรรยาคนทีส่ องชือ่ 2442-2445 ลูก 2 คนคือ นายจ�ำลอง และนายศักดิ์ก็
เปลื้อง มีลูก 6 คนคือ โป๊ะ (ช.) ดนตรี (ญ.) (จรัล : เกิด ไม่น่าโตเท่าเด็กผู้ชายในภาพเด็กผู้ชายถือหมวกที่ยืน
ที่เชียงใหม่ เมื่อ ก.พ.ปลายปี 2444) จรูญ (ช.) ประจวบ ข้างชายหนุ่มุชุดสากลจึงควรเป็น “เฉลิม” (ลูกคนโต
(ช.) บรรเลง (ภริยาของนายณรงค์ ผลวัฒนะ) (3)ขณะ ของคุณมรกฎ)
ส่วนเด็ก 2 คนสวมหมวกสีขาวนั่งรถลาก คนโต
อยู่ที่เชียงใหม่ (พ.ศ.2442-2445) มีภรรยาคนที่สามชื่อ
นวลทอง มีลูก 2 คนคือ นายจ�ำลอง และนายศักดิ์ อมาต อาจเป็น “เฉลิม” (ลูกคนโตของคุณมรกฎ) คนเล็กอาจ
ยกุล (4)พ.ศ.2446 (อายุ 34 ปี) ได้รับพระราชทานเลื่อน เป็น “ปุ๋ย” (ลูกสาวคนแรกที่เกิดจากคุณมรกฎ) หรือ
บรรดาศักดิ์เป็น พระยาเจริญราชไมตรี ปฎิบัติหน้าที่ อาจเป็น “โป๊ะ”(ลูกชายคนแรกที่เกิดจากคุณเปลื้อง)
อธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา จนถึง พ.ศ.2449 ในปี (ดู ภาพถ่ า ยฟิ ล ์ ม กระจกเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยหลวง
พ.ศ.2449 พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง) ได้เมียคนที่ 4 อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562
ซึ่งเป็นญาติของคุณเปลื้อง (คนจันทบุรี) ชื่อ แจ่ม มีลูก หน้า 240 และ 241)
2 คนคือเจตนา และจินตนา
ภาพถ่ายภริยาของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง) y 11.รถยนต์รุ่นแรกในสยาม และรถยนต์ของ
ฝีมอื ของนายสุน่ ฮี้ ทัง้ ทีน่ ำ�้ ตกห้วยแก้วและในร้านถ่ายรูป หลวงอนุสารสุนทรกิจ(สุ่นฮี้)
ชัวย่งเสง จึงอาจเป็นได้ทั้งคุณมรกฎ ภริยาคนแรก และ
รถยนต์คันแรกในสยามซึ่งเวลานั้นเรียกว่า รถมอ
คุณเปลื้อง ภริยาคนที่สอง เพราะทั้งสองคนติดตามมา เตอร์คาร์เป็นของจอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม
อยู่ที่เชียงใหม่ แต่ใน พ.ศ.2442 คุณมรกฎถึงแก่กรรม แสง-ชูโต) (พ.ศ.2394-2474) เป็นรถยี่ห้อเปอโยต์ น�ำ
ค� ำ ตอบที่ ถู ก ต้ อ งจึ ง เป็ น ของพระดุ ล ยกิ จ สั จ จารั ก ษ์ เข้าสยามเมื่อ พ.ศ.2448
(เฉลิ ม อมาตยกุ ล :ลู ก คนโตของคุ ณ มรกฎ) และ
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต)
คุ ณ โป๊ ะ (ลู ก ชายคนโตกั บ คุ ณ เปลี้ อ ง) (ดู ภาพถ่ า ย (พ.ศ.2394-2474) แม่ทัพปราบกบฎเงี้ยว พ.ศ.2444ฟิ ล ์ ม กระจกเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยหลวงอนุ ส ารสุ น ทร 2445 อดีตเสนาบดีกระทรวงเกษตรพาณิชยการ บุตร
กิจ เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 187 และ ของพระยาสุรศักดิ์มนตรี (แสง ชูโต) เป็นผู้น�ำกิจการ
218)
ไฟฟ้าใช้ในกรุงเทพฯ ตั้งแต่ พ.ศ.2433
รถยนต์คันที่สองเป็นของรัชกาลที่ 5 รถพระที่นั่ง
y 10. ภาพลูกๆ ของพระยาเจริญราชไมตรี
คันแรกยี่ห้อแดมเลอร์ สีแดง คาดส้ม สั่งเป็นชิ้นส่วน
(จ�ำนง) ควรเป็นลูกคนไหน
เข้ามาประกอบในพระราชวัง ภายในรถพระที่นั่งบุด้วย
นายสุ่นฮี้สนิทสนมกับครอบครัวของพระจรรยาฯ พรมตุรกี พระราชทานนามรถพระที่นั่งคันแรกว่า “รถ
(ต่อมาเป็นพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง) ได้ถ่ายภาพ พระที่นั่งแก้วจักรพรรดิ์” ต่อมาซื้อเพิ่มอีก เช่น เพื่อ
ไมตรี:พ.ศ.2412-2487)

16 ร่มพยอม
มเหสี เจ้าจอม พระราชชายาฯลฯ ใช้งาน (ดู ภาพใน
สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่:ประวัตศิ าสตร์
ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนาศึกษา 2562 หน้า 179)
โดยในวังเจ้านายต่างมีรถยนต์ใช้และตั้งชื่อรถยนต์กัน
เช่น วังวรดิศ ของสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทย ทรงมีรถยนต์ส่วนพระองค์
ชื่อ “เขยใหญ่” (ดู ภาพใน สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบ
วัดในเชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์
ล้านนาศึกษา 2562 หน้า 209)
ที่เชียงใหม่ขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) สั่งซื้อรถยนต์
ยี่ห้อโรเวอร์ รุ่น ปี ค.ศ.1906 แยกชิ้นส่วนบรรทุกเรือหาง
แมงป่องพร้อมน�้ำมันเบนซินมาประกอบเองในเชียงใหม่
เพื่อใช้เป็นรถยนต์ส่วนบุคคล จากภาพถ่ายเห็นได้ว่า
ผู้ขับรถยนต์คือนายสุ่นฮี้ ยังไว้ผมเปีย โดยลูกชายซึ่งต่อ
มาคือนายแพทย์ยงค์ ชุติมา (พ.ศ.2443-2507) ก็ไว้ผม
เปียด้วย จึงประมาณได้ว่าซื้อรถยนต์มาใช้ในเชียงใหม่
ก่อน พ.ศ.2455 เพราะหลัง พ.ศ.2455 คนจีนในเชียงใหม่
ตัดผมเปียแล้ว

หน้าปกชุมชนรอบวัดในเชียงใหม่

ของขุนอนุสารฯ ใน สมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 179 และภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมือง
เชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่:บริษัท
สุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 26)
และต่อมาขุนอนุสารสุนทรฯ (สุ่นฮี้) สั่งรถยนต์เพิ่ม
อีก 1 คัน ต่อตัวถังด้วยไม้เป็นรถคอกหมู เพื่อใช้บริการ
ผู้โดยสารเชียงใหม่-ล�ำพูน โดยตั้งชื่อรถยนต์คันใหม่ว่า
หลวงอนุสารฯนางค�ำเที่ยง และ ดช.หย่งฮั้่ว ลูกชาย
“พญาผาบ”
กับรถยนต์โรเวอร์ 1906 ในภาพหลวงอนุสารฯ และดช.หย่งฮั้ว
จากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่า เมื่อ
ไว้ผมเปีย เป็นภาพก่อน พศ.2454
รศ.124 (พ.ศ.2448) เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 8 ได้ซื้อรถยนต์ซึ่งเวลานั้นเรียก รถมอเตอร์คาร์
โดยที่นายสุ่นฮี้ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็น 1 คัน แต่ไม่ได้น�ำใช้เอง น�ำถวายสมเด็จกรมพระยา
ขุนอนุสารสุนทรกิจตั้งแต่ 1 มกราคม (ปลายปี) พ.ศ. ด�ำรงราชานุภาพ เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้
2453 จึงประมาณได้ว่าเวลาขณะมีรถยนต์นายสุ่นฮี้ได้ ในราชการ สมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงตั้ง
เป็นขุนอนุสารสุนทรกิจแล้ว คือตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ชื่อรถยนต์คันนั้นว่า “ราชสีห์” เพื่อใช้ในราชการต่าง
2454 เป็นต้นมา (ดู ภาพรถยนต์โรเวอร์ รุ่นปี 1906 จังหวัด (ดู ค�ำอธิบายภาพรถยนต์ของสมเด็จกรมพระยา
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ด�ำรงราชานุภาพโดยส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ และ
ส�ำนักหอจดหมายเหตุ กรมศิลปากร สมเด็จกรมพระยา
ด�ำรงราชานุภาพเสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกราบบังคม
ทูล ร.5 ลงวันที่ 15 ก.พ. (ปลายปี รศ.124) ดังนั้นจึง
ไม่เห็นภาพรถยนต์ส่วนตัวของเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 8 โดยเห็นภาพการ “นั่งแคร่มีคนหาม”
ในการเสด็จในงานพระราชพิธีต่างๆ (ดู ภาพเจ้าอินทว
โรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 นั่งแคร่ ในภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ
เชียงใหม่:บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562 หน้า 201)
รถยนต์ทุกคันดังกล่าวไม่มีปัญหาเรื่องเวลาเพราะ
ทุ ก คั น น� ำ มาใช้ ห ลั ง พ.ศ.2448 หลั ง จากจอมพล
เจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) (พ.ศ.23942474) น�ำรถยี่ห้อเปอโยต์ ซึ่งเป็นรถยนต์คันแรกเข้า
สยามเมื่ อ พ.ศ.2448 มี คั น เดี ย วที่ เ ป็ น ปั ญ หาคื อ
รถยนต์ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล)
(ดู ภาพถ่ า ยฟิ ล ์ ม กระจกเมื อ งเชี ย งใหม่ โดยหลวง
อนุสารสุนทรกิจ เชียงใหม่: บริษัทสุเทพจ�ำกัด 2562
หน้ า 178 และสมโชติ อ๋ อ งสกุ ล ชุ ม ชนรอบวั ด ใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 177)

y 12. รถยนต์ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง
อมาตยกุล)
คุณ Eric Thiry ชาวยุโรปผู้สนใจประวัติศาสตร์
พ�ำนักชั่วคราวที่เชียงใหม่ (พ.ศ.2562) อ่านภาพรถยนต์
ของพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง)แล้วพบว่าเป็นรถยนต์
น�ำเข้าจากประเทศฝรัง่ เศสของบริษทั de Dion Bouton
type V.1904 ผลิตปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) ท�ำให้เกิด
ข้อสังสัยและข้อสันนิษฐานดังนี้
พ.ศ.2442 หลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) (ต่อมา
เป็นพระยาเจริญราชไมตรี) ย้ายจากจันทบุรีมาเชียงใหม่
ด� ำ รงต� ำ แหน่ ง อธิ บ ดี ผู ้ พิ พ ากษาและข้ า หลวงพิ เ ศษ
มณฑลพายัพ มีบ้านพักที่บ้านข้าหลวงยุติธรรมริมแม่น�้ำ
ปิง (ใกล้บ้านตึกของนายสุ่นฮี้)
เวลานั้นหลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) มีภริยา 2
คน คือ (1) นส.มรกฎ (แต่งงานเมื่อ พ.ศ.2433) มีลูก

4 คนคือ เฉลิม ปุ๋ย ละไม และเล็ก (2) ภรรยาคนที่สอง
ชื่อ เปลื้อง มีลูก 6 คนคือ โป๊ะ (ช.) ดนตรี (ญ.) จรัล
(ช.) จรูญ (เกิดที่เชียงใหม่ เมื่อ ก.พ.2444) ประจวบ
(ช.) บรรเลง
ขณะอยู่ที่เชียงใหม่ (พ.ศ.2442-2445) ภรรยาคน
แรกตาย พ.ศ.2442 มีภรรยาคนทีส่ ามชื่อ นวลทอง มีลกู
2 คนคือ นายจ�ำลอง และนายศักดิ์ อมาตยกุล
กุมภาพันธ์ ปลายปี พ.ศ. 2444 เปลื้อง ภริยาคนที่
สองคลอดลูกชายตั้งชื่อว่า จรูญ
สิงหาคม 2445 ขณะที่เด็กชายจรูญ อมาตยกุล
อายุได้ 6 เดือน หลวงจรรยา (จ�ำนง อมาตยกุล) ย้าย
กลับเป็นผู้พิพากษาที่กรุงเทพฯ โดยปีต่อมา พ.ศ.2446
โปรดเกล้าฯ ให้เลื่อนบรรดาศักดิ์เป็นพระเจริญราชไมตรี
ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ต่อเนื่อง
จนถึง พ.ศ.2449 (ตั้งแต่ พ.ศ.2478 เปลี่ยนชื่อศาลโปรี
สภา เป็นศาลแขวง)
จากประวั ติ ข องพระยาเจริ ญ ราชไมตรี (จ� ำ นง
อมาตยกุล) ท่านด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาและ
ข้าหลวงพิเศษ มณฑลพายัพ ที่เชียงใหม่ ช่วง พ.ศ.2442
- สิงหาคม 2445
หากถือข้อมูลว่า รถยนต์คันแรกในสยามเป็นของ
จอมพลเจ้าพระยาสุรศักดิ์มนตรี (เจิม แสง-ชูโต) (พ.ศ.
2394-2474) เป็นรถยี่ห้อเปอโยต์ น�ำเข้าสยามเมื่อ
พ.ศ.2448 ช่ ว ง พ.ศ.2442-2445 ผู ้ ดี ส ยามยั ง ไม่ มี
รถยนต์ใช้
ที่ส�ำคัญรถยนต์คันในภาพเป็นรถยนต์น�ำเข้าจาก
ประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton type
V 1904 ผลิตปี ค.ศ.1904 (พ.ศ.2447) อันเป็นช่วงที่
พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) ต�ำแหน่งอธิบดี
ผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่กรุงเทพฯ แล้ว
ภาพพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) นั่ง
รถยนต์น�ำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion
Bouton Mode1 type V.1904 (พ.ศ.2447) ถ่ายภาพ
โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) และถ่ายที่เชียงใหม่จึง
ต้องหลัง พ.ศ.2447 ซึ่งเป็นปีที่รถรุ่นนี้ผลิตออกมา เป็น
ช่วงที่พระยาเจริญราชไมตรี(จ�ำนง อมาตยกุล) ต�ำแหน่ง
อธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่กรุงเทพฯ แล้ว
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ตามประวัติพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาต
ยกุล) ไม่ได้ถูกย้ายกลับมารับราชการที่เชียงใหม่อีกครั้ง
แต่พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) มีภรรยา
คนที่สามชื่อ นวลทอง อยู่ที่เชียงใหม่ ดังนั้นพระยาเจริญ
ราชไมตรี(จ�ำนง อมาตยกุล)จึงต้องมีบ้านพักที่เชียงใหม่
การมีรถยนต์ น�ำเข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท
de Dion Bouton Mode1Type V.1904 จอดไว้ท่ีบ้าน
จึงสมแก่ฐานะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่
ช่วงทีพ่ ระยาเจริญราชไมตรี(จ�ำนง อมาตยกุล) ด�ำรง
ต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่กรุงเทพฯแล้ว
เดินทางไปเชียงใหม่เพื่อเยี่ยมครอบครัวซึ่งมีภริยาชื่อ
นวลทอง หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) จึงได้มีโอกาส
ถ่ายภาพนี้ (ดู ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดย
หลวงอนุ ส ารสุ น ทรกิ จ เชี ย งใหม่ : บริ ษั ท สุ เ ทพจ� ำ กั ด
2562 หน้า 178 และสมโชติ อ๋องสกุล ชุมชนรอบวัดใน
เชียงใหม่:ประวัติศาสตร์ชุมชน เชียงใหม่:ศูนย์ล้านนา
ศึกษา 2562 หน้า 177)
ภาพพระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง) นั่งรถยนต์น�ำ
เข้าจากประเทศฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton
type V.1904 (พ.ศ.2447) จึงไม่ได้ถ่ายเมื่อ พ.ศ.
2442-2445

2. จากเอกสารหอจดหมายเหตุแห่งชาติ พบว่า
เมื่อ ร.ศ.124 (พ.ศ.2448) เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 8 ได้ซื้อรถยนต์ซึ่งเวลานั้นเรียก รถ
มอเตอร์คาร์ 1 คัน น�ำถวายกรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ในราชการ สมเด็จ
กรมพระยาด�ำรงราชานุภาพทรงตั้งชื่อรถยนต์คันนั้น
ว่า “ราชสีห์” เพื่อใช้ในราชการต่างจังหวัด (ส�ำนักหอ
จดหมายเหตุ กรมศิลปากร กรมหลวงด�ำรงราชานุภาพ
เสนาบดีกระทรวงมหาดไทยกราบบังคมทูล ร.5 ลงวันที่
15 ก.พ.(ปลายปี) รศ.124) รถยนต์คันนี้มีประวัติชัดเจน
แต่ไม่ได้น�ำมาไว้ที่เชียงใหม่
3. พ.ศ.2454 หลั ง จากนายสุ ่ น ฮี้ ไ ด้ รั บ พระ
มหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นขุนอนุสารสุนทร
กิจ (สุ่นฮี้) กรมการพิเศษเมืองเชียงใหม่ตั้งแต่ 1 มกราคม
ปลายปี พ.ศ.2453 แล้วขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) ได้
สั่งซื้อรถยนต์ยี่ห้อโรเวอร์ รุ่น ปี ค.ศ.1906 แยกชิ้นส่วน
บรรทุกเรือหางแมงป่องพร้อมน�้ำมันเบนซินมาประกอบ
เองในเชียงใหม่ จึงนับรถยนต์ของขุนอนุสารสุนทรกิจ
(สุ่นฮี้) เป็นรถยนต์คันที่ 3 ของเชียงใหม่

y 14.ช่วงสุดท้ายของสองช่างภาพรุ่นแรก

พ.ศ.2456 (อายุ 42 ปี) ต้นรัชกาลที่ 6 พระยา
เจริญราชไมตรี (จ�ำนง) ได้เลื่อนต�ำแหน่งเป็นผู้พิพาษา
อย่ า งไรก็ ต าม ค� ำ อธิ บ ายว่ า รถยนต์ ข องพระยา ศาลอุทธรณ์ และรับราชการต่อมาถึง พ.ศ.2459 จึงได้
เจริญราชไมตรี(จ�ำนง อมาตยกุล)เป็นรถยนต์คันแรกใน ซื้อที่ดินปลูกบ้านใหม่ ณ ซอยสงวนสุข ต�ำบลราชวัตร
เชียงใหม่ จ�ำเป็นต้องสันนิษฐานดังนี้
ถนนพระราม 5 ย้ายมาอยู่บ้านใหม่เมื่อมีนาคม (ปลาย
1. เป็นไปได้ว่า (1)รถยนต์น�ำเข้าจากประเทศ ปี) พ.ศ. 2459
ฝรั่งเศสของบริษัท de Dion Bouton Mode1 type
พ.ศ.2460 สมัยรัชกาลที่ 6 พระยาเจริญราชไมตรี
V.1904 (พศ.2447) ผลิตปี คศ.1904 (พ.ศ.2447) (2) (จ� ำ นง) อายุ 48 ปี ไ ด้ ก ราบถวายบั ง คมลาออกจาก
หลังพ.ศ.2448 ช่วงทีพ่ ระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาต ราชการมาประกอบอาชีพส่วนตัว โดยที่บ้านพักพระยา
ยกุล) ด�ำรงต�ำแหน่งอธิบดีผู้พิพากษาศาลโปรีสภา ที่ เจริญราชไมตรี (จ�ำนง) ได้สร้างโรงเลื่อยเล็กๆ ในบริเวณ
กรุงเทพฯ ได้สั่งซื้อรถยนต์ de Dion Bouton Mode1 บ้าน ท�ำเลื่อยไฟฟ้าใช้ในบ้าน เดินสายไฟฟ้าด้วยตนเอง
type V.1904 (พ.ศ.2447) เข้ามาเพือ่ ใช้ในเชียงใหม่ โดย
พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง อมาตยกุล) ถึงแก่กรรม
แยกชิ้นส่วนบรรทุกเรือหางแมงป่องพร้อมน�้ำมันเบนซิน ด้วยโรคลมปัจจุบัน ในคืนวันหนึ่งระหว่างสงครามโลก
มาประกอบเองในเชียงใหม่ และเก็บรักษาไว้ที่บ้านพักที่ ครั้งที่สอง ใน พ.ศ.2487 (331 ปี สกุลอมาตย์และ 73
เชียงใหม่ซงึ่ มีนวลทองภริยาคนทีส่ ามเป็นผูด้ แู ล อย่างเร็ว ปี แห่งการพระราชทานนามสกุล อมาตยกุล)
สุดก็ประมาณ พ.ศ.2448-2450

13. รถยนต์รุ่นแรกในเชียงใหม่
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นายสุ่นฮี้ขณะเป็นขุนอนุสารสุนทรกิจกับลูกชายคือ
นายแพทย์ยงค์ ภาพเมื่อ พศ.2455 หลังจีนปฏิวัติ 10-10-1911
ในภาพจึงตัดผมเปียจีนออกแล้ว

หนังสือภาพถ่ายฟิลม์กระจกเมืองเชียงใหม่โดยหลวงอนุสารสุนทร
กิจจัดท�ำโดยทายาทหลวงอนุสารสุนทรกิจในนามบริษัทสุเทพจ�ำกัด
(ภาพประกอบในบทความนี้มาจากหนังสือเล่มนี้ขอขอบคุณทายาท
หลวงอนุสารฯที่อนุญาตให้ใช้ภาพ)

ขณะเดียวกันต้นรัชกาลที่ 6 ในวันที่ 27 มกราคม (ปลายปี)
พ.ศ.2453 (ร.ศ.129) นายสุน่ ฮีไ้ ด้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ โปรด
เกล้าฯแต่งตั้งเป็นขุนอนุสารสุนทรกิจ กรมการพิเศษเมือง
เชียงใหม่ ประกอบธุรกิจการค้าและเปิดร้านถ่ายรูปที่บ้านตึก
ซึ่งต่อมาเป็นบริษัทอนุสารเชียงใหม่
ขุนอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) และภริยาได้ท�ำบุญเพื่อบ�ำรุง
พุทธศาสนาและกิจการบ้านเมืองในเชียงใหม่สืบต่อมา จนได้
รับโปรดเกล้าฯเลื่อนเป็น หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) กรม
การพิเศษเมืองเชียงใหม่ ตั้งแต่ 1 มกราคม (ปลายปี) พ.ศ.
2467 และได้รับพระราชทานแหนบเงิน ปปร.ทองค�ำชั้นสาม
โอกาสเข้าเฝ้าถวายการรับเสด็จรัชกาลที่ 7 เสด็จนครเชียงใหม่
เมื่อปลายปี พ.ศ.2469
หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) โดยได้ถ่ายภาพร่วมกับ
นางค�ำเที่ยง(พ.ศ.2411-2473) ภริยาครั้งสุดท้ายโอกาสร่วม
พิธีเปิดตึกสูติกรรม โรงพยาบาลแมคคอร์มิค พ.ศ.2471 ซึ่ง
สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกา
เจ้าทรงเป็นประธาน และถ่ายภาพด้วยฝีมอื ตนเองครัง้ สุดท้าย
คือตึกค�ำเที่ยงนฤมิตร ที่สร้างไว้เป็นที่ระลึกในการจากไปของ
นางค�ำเที่ยง (พ.ศ.2411-2473) ผู้เป็นภริยา ซึ่งพระราชชายา
เจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416-2476) เสด็จทรงเป็นประธานในพิธี
เปิดโรงเรียนสตรีค�ำเที่ยงอนุสรณ์ ในวันที่ 3 มีนาคม (ปลาย
ปี)พ.ศ.2473
หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 สองปี
หลวงอนุสารสุนทรกิจ (สุ่นฮี้) ก็ถึงแก่กรรมในวันที่ 9 ตุลาคม
พ.ศ.2477 (ก่อนรัชกาลที่ 7 สละราชสมบัติเมื่อ 2 มี.ค. ปลาย
ปี 2477) โดยจากไปก่อน พระยาเจริญราชไมตรี (จ�ำนง
อมาตยกุล) (พ.ศ.2412-2487) ประมาณ 10 ปี หลวงอนุสาร
สุนทรกิจ (สุ่นฮี้) ได้ทิ้งสมบัติส่วนที่เกี่ยวข้องกับภาพถ่ายคือ
ฟิล์มกระจก และสไลด์ซึ่งต่อมาทายาทพบจ�ำนวน 444 ภาพ
ต่อมาคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยแผนงานความทรง
จ�ำแห่งโลก ของคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษา
วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก)
ประกาศขึ้นทะเบียนเอกสารมรดกความทรงจ�ำแห่งโลกของ
ประเทศไทยส่วนท้องถิ่น ประจ�ำปี พ.ศ.2559 ทายาทได้น�ำ
ภาพฟิลม์กระจกส่วนหนึง่ ตีพมิ พ์เป็นหนังสือภาพชือ่ ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจก เมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เปิดตัว
หนังสือเมื่อ 5 ตุลาคมพ.ศ.2562
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บายศรีพนื้ เมืองเชียงใหม่
เรื่อง: กฤตพงศ์ แจ่มจันทร์1

อะไรคือบายศรี
ค� ำ ว่ า “บายศรี ” มี ร ากศั พ ท์ ม าจากภาษาเขมร
และภาษาสันสกฤตรวมกัน โดยค�ำว่า “บาย” มาจาก
ภาษา เขมรที่แปลว่าข้าว ส่วนค�ำว่า “ศรี” มาจากภาษา
สันสกฤตที่แปลว่าสิรริมงคล โดยเมื่อน�ำทั้งสองค�ำมา
รวมกันจึง หมายถึง “ข้าวขวัญ” ซึ่งเป็นเครื่องบูชาใน
รูปแบบของเครื่องสดประกอบกับส�ำรับอาหารที่ใช้ใน
พิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อในเรื่อง “ขวัญ” อันเป็น
วัฒนธรรมดั้งเดิมของกลุ่มชนในแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต้ โดยแพร่หลายอย่างยิ่งในกลุ่มตระกูลไทลาว นั่น
คือ ชาวไทลาวและชาวไทยวนนั่นเอง

บายศรีมาจากไหน
จากการศึกษาวัฒนธรรมเรื่องราวของบายศรีใน
แต่ละพื้นที่ของผู้เขียนเอง ได้ต้ังสมมุติฐานไว้ว่า แต่เดิม
บายศรีน่าจะมาจากวัฒนธรรมการตั้งเครื่องบูชาเทพเจ้า
ในศาสนาพราหมณ์ของประเทศอินเดีย ซึ่งเครื่องบูชา
ดังกล่าว คือ การตั้งหม้อกลศ หรือหม้อกลัศ (Kalash)
โดยมีลักษณะเป็นหม้อใส่ของเหลวที่ท�ำจากโลหะ เช่น
เงิน ทองเหลือง ทองแดง หรือทองค�ำ ภายในบรรจุน�้ำ
บริสุทธิ์เอาไว้ วางทับปากหม้อด้วยชามกระเบื้องเคลือบ
1 เจ้าของร้าน และ page facebook : Krittaphong Textilc

หรือ อาจจะไม่มีก็ได้ (ต่อมาชามดังกล่าวจะกลายมาเป็น
ภาชนะส�ำหรับใส่บายศรีขนาดเล็ก ที่เรียกว่าบายศรีปาก
ชาม) ตกแต่งบริเวณปากหม้อด้วยใบมะม่วงสดซ้อน
ชั้นกันอย่างเป็นระเบียบ ทับด้วยมะพร้าวที่มีต้นอ่อนที่
พร้อมเจริญเติบโต ซึ่งหม้อกลศที่ได้กล่าวมานี้ ถือเป็น
ตัวแทนสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์อันเป็นนิรันด์
กล่าวคือ น�้ำ ภายในตัวหม้อโลหะเปรียบเสมือนบ่อเกิด
ของชีวิต ใบมะม่วงที่ขอบปากหม้อแทนรูปแบบของ
ชีวิต และมะพร้าว คือผลิตผลจากรูปแบบของชีวิตที่เต็ม
เปี่ยมไปด้วยน�้ำอันเป็นบ่อเกิดของชีวิตอีกครั้ง อันเป็น
สัญลักษณ์ของวงจรที่ ไม่มีวันจบสิ้น
ต่อมาศาสนาพราหมณ์ได้ขยายอิทธิพลส่งต่อมายัง
อาณาจักรเขมร และแน่นนอนว่าวัฒนธรรมการใช้ เครือ่ ง
บูชาเทพเจ้าของศาสนาพรามหณ์ก็ถูกส่งผ่านมาด้วยเช่น
กัน จากนั้นอิธิพลดังกล่าวก็แผ่ขยายมาถึงราชส�ำนัก
อยุธยา และถูกน�ำมาปรับใช้กับความเชื่อเรื่องขวัญของ
กลุ่มชนในบริเวณดังกล่าว จนเกิดเป็นรูปแบบเฉพาะ
ทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนไปในที่สุด จากข้อสันนิษฐาน
ดังกล่าวท�ำให้เห็นถึงการเข้ามาของหม้อกลศอันเป็นจุด
ก�ำเนิดของรูปแบบบายศรี ก่อนที่จะมีวิวัฒนาการด้วย
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ภาพเปรียบเทียบวิวัฒนาการของบายศรี จากซ้าย : หม้อกลศในวัฒนธรรมเครื่องบูชาของชาวอินเดีย กลาง : จิตรกรรมลายรดน�้ำ รูปบายศรีต้น
ที่มีส่วน ยอดเป็นหม้อกลศ ราวพุทธศตวรรษที่ 23 ขวา : ภาพจิตรกรรมฝาฝนัง รูปบายศรีต้นที่มีส่วนยอดพัฒนาจนกลายมาเป็นบายศรีปากชาม
จากพระที่นั่งพุทไธ สวรรย์ เขียนขึ้นราวปีพุทธศักราช 2338

ปัจจัยของเวลาหรือค่านิยม จนแทบไม่เหลือเค้าโครง
เดิมที่มีลักษณะทางกายภาพดังที่เห็นในปัจจุบัน กล่าว
คือ ใบมะม่วงที่ถูกจัดเรียงเอาไว้บนปากหม้อกลศ ได้ถูก
น�ำมาคิดประดิษฐ์ใหม่ด้วยใบตองให้สอดคล้องกับจริต
นิยมแบบราชส�ำนักสยาม แต่ก็ยังคงรักษาเอกลักษณ์ให้
มีความคล้ายคลึงกับใบมะม่วงตามแบบดั้งเดิมอยู่ นั่น
คือ ปลายเรียวแหลมที่มีโคนกลีบกว้าง โดยมีหลักฐาน
ชิ้นส�ำคัญปรากฎอยู่ นั่นคือภาพจิตรกรรมลายรดน�้ำ ซึ่ง
มีอายุเวลาประมาณราวพุทธศตวรรษที่ 23 ใน ภาพ
ปรากฏภาพบายศรีต้น ที่มีการใช้รูปแบบของการปัก
หม้อกลศตรงส่วนยอด โดยในเวลาต่อมาหม้อตรง ส่วน
ยอดของบายศรีต้นได้หายไป คงไว้แต่ชามกระเบื้อง
เคลือบที่ซ้อนข้างในปากหม้อกลศ อันเป็นจุดเริ่มต้น
ของบายศรีปากชาม และจะมีการพัฒนารูปแบบมาเป็น
บายศรีชนิดอื่นๆ อีกมากมายในเวลาต่อมา

เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับวิญญาณหรือสิ่งเหนือธรรมชาติ
ซึ่งในแต่ละพื้นที่จะมีพิธีกรรมเกี่ยวข้องกับการบูชาขวัญ
ที่แตกต่างกันออกไป จากนั้นในเวลาต่อมาเมื่อมีการเข้า
มาของศาสนาอื่นๆ ความเชื่อเรื่องขวัญก็ยังก็ยังคงอยู่
แต่ทว่าถูกผสมผสานให้สอดคล้องกลมกลืนกับศาสนา
ใหม่ที่เข้ามาอีกด้วย

ความเชื่อเรื่องขวัญ
ขวัญ ถือเป็นความเชื่อดั้งเดิมในวัฒนธรรมผีของ
คนในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยเป็นความเชื่อ

พิธีกรรมบายศรีสู่ขวัญในรูปแบบของวัฒนธรรมล้านช้าง (ไทลาว)
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“ขวัญ” คือ จิตวิญญาณที่สิงสถิตอยู่ในอวัยวะต่างๆ
ของมนุษย์ เมื่อครั้งยังมีชีวิตอยู่ จะประกอบไปด้วย 32
ส่วน กระจายอยู่ตามอวัยวะ ต่างๆ ของร่างกาย ซึ่งจะ
เรียกโดยรวมว่า “ขวัญ 32 ประการ” เช่น ขวัญ แข้ง
ขวัญตา ขวัญหู ขวัญหัว โดยอวัยวะต่างๆในร่างกายยัง
เป็นความ สัมพันธ์กนั ระหว่างกายหยาบและจิตวิญญาณ
ทั้งนี้เมื่ออวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งได้รับผลกระทบให้เกิด
ความบาดเจ็บเสียหาย หรือการน�ำร่างกายไปอยูใ่ นสถาน
ที่อโคจร จิตวิญญาณในส่วนนั้นๆ ก็จะได้รับผลกระทบ
ในทางด้านลบไปด้วย ถ้าหากอวัยวะส่วนดังกล่าวได้รับ
การรักษา จนหายเป็นปกติ จ�ำต้องมีพิธีกรรม “เรียก
ขวัญ” ให้จิตวิญญาณของ อวัยวะนั้นๆกลับมาสิงสถิตอยู่
ณ ที่แห่งเดิม เพื่อส่งผลให้ชีวิตด�ำเนิน ต่อไปอย่างผาสุข

ลักษณะของบายศรี
บายครี คือ เครื่องบูชาประเภทเครื่องสดชนิดหนึ่ง
มีหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่ใช้ในการประกอบพิธีกรรม
บูชาเทวาอารักษ์ การบูชาเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์
หรือใช้ในการเรียกขวัญ หรือ สู่ขวัญ ซึ่งจะได้กล่าวต่อ
ไปในบทความนี้ โดยทัว่ ไปบายศรีจะประดิษฐ์จากใบตอง
สดสีเขียว หรือใบตองแก่สีเหลืองทองในรูปแบบของงาน
ปราณีตศิลป์ โดยจะมีการม้วนพับจับจีบเรียงซ้อนกัน
อย่างเป็นระเบียบแบบแผน จัดลงในภาชนะที่มีทั้ง พาน
ชาม ถ้วย แกนไม้ รวมไปถึงแกนหยวกกล้วยอย่างใด
อย่างหนึ่งก็ได้ ตกแต่งด้วยดอกไม้นานาชนิดอย่างวิจิตร
ตระการตา ซึ่งส่วนมากมักจะเป็นดอกไม้ตามท้องถิ่นที่
หาได้งา่ ยและมีกลิน่ หอม ส�ำหรับบายศรีทใี่ ช้ในพิธสี ขู่ วัญ
ยังจะต้องประกอบไปด้วยของอีก 2 สิง่ ส�ำคัญทีจ่ ะขาดไม่
ได้ในส�ำรับบายศรี สิง่ แรกคือภาชนะใส่อาหารคาว-หวาน
ได้แก่ ข้าวเหนียว 1 ปั้นขนาดก�ำมือ ไข่ต้ม กล้วยน�้ำว้าสุก
หมูปิ้ง ขนมหวานนานาชนิด ผลไม้ เมี่ยงหมาก และ
น�้ำดื่ม เพื่อใช้เป็นตัวล่อให้ขวัญกลับมากินเครื่องเซ่น
สังเวย ก่อนจะท�ำการมัดผนึกขวัญด้วยสายสิญจน์อนั เป็น
ของส�ำคัญประการทีส่ อง ส�ำหรับสายสิญจน์ดงั กล่าวเป็น
เส้นเชือกที่ฝั้นจากเส้นใยฝ้ายสีขาว ความยาวประมาณ
25 เซนติเมตร โดยจะใช้มัดตรงข้อมือทั้งสองข้างของ
ผู้ถูกท�ำขวัญ เพื่อเป็นการก�ำกับขวัญให้ผนึกอยู่กับตัวตน
ป้องกันการหนีหาย

รูปแบบของบายศรีสู่ขวัญแบบพื้นเมืองเชียงใหม่
มีส�ำรับอาหารคาว-หวานบรรจุอยู่ภายใน (แบบอย่างคุ้มหลวง)

บายศรีพื้นเมืองเชียงใหม่
บายศรี ที่ใช้ใ นพิ ธีท� ำ ขวั ญแบบพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม่
เดิ ม คาดว่ า น่ า จะได้ รั บ จากวั ฒ นธรรมการประดิ ษ ฐ์
บายศรีจากราชส�ำนักสยาม และมีการประดิษฐ์ใช้ใน
พิธีกรรมของคุ้มหลวงก่อน จากนั้นจึงแพร่ขยายเป็น
วงกว้าง ออกไปสู่ชาวบ้านในที่สุด โดยในบทความครั้งนี้
ผู ้ เขี ย นจะกล่ า วถึ ง เฉพาะรู ป แบบบายศรี ที่ ใช้ กั น ใน
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ซ้าย : บายศรีต้น 9 ชั้น และ 7 ชั้น ในการทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
และสมเด็จพระนางเจ้าร�ำไพพรรณีพระบรมราชินี ครั้งเสด็จเยือนมณฑลพายัพ ในปีพุทธศักราช 2465
ขวา: บายศรีต้น 9 ชั้น ในการทูลพระขวัญสมเด็จพระเจ้าเฟรด เดอริค ที่ 9 แห่งกรุงเดนมาร์ก
และสมเด็จพระราชินีอินกริด ในปีพุทธศักราช 2505

คุ้มหลวงเชียงใหม่เท่านั้น เนื่องจากมีความส�ำคัญใน
ฐานะที่เป็นแม่แบบของบายศรีที่แพร่กระจายไปทั่วทั้ง
ล้านนา ซึ่งจะมีอยู่ด้วยกัน 2 รูปแบบ คือ บายศรีต้น และ
บายศรีท�ำขวัญ (บายศรีสู่ขวัญ) หรือที่เรียกกันโดยทั่วไป
ว่า “บายศรี นมแมว”

บายศรีต้น
เป็นบายศรีที่มีลักษณะเป็นวงกลมซ้อนชั้นกันใน
แนวตั้ง รูปทรงคล้ายต้นสน มีภาชนะหรือหลักที่ท�ำ
จาก เครื่องไม้แกะสลักลงรักติดลายทอง ส่วนฐานมี
ขนาดกว้างเพื่อรองรับน�้ำหนัก โดยแต่ละชั้นจะมีการ
ประดิษฐ์ ใบตองด้วยการพับกลีบที่มีปลายแหลมเรียง
ซ้อนกันเป็นตับ และประกอบกลีบเหล่านี้เข้าด้วยกัน
เป็นวงกลม คล้ายกระทงลอย ปลายยอดกลีบใบตองจะ
ประดับด้วยดอกไม้ขนาดเล็ก เช่น ดอกมะลิ ดอกแก้ว
(ดอกพิกุล) ส่วนภายในของทุกชั้นจะบรรจุด้วยดอกไม้
หลายชนิดหลากสีสันตามแต่ช่างจะเสาะหาได้ เช่น ดอก
ยีส่ นุ่ (กุหลาบ มอญ) ดอกเก็ดถะหวา (ดอกพุดซ้อน) จ�ำปี
จ�ำปา ดอกดาวเรือง ดอกตะล่อม (ดอกบานไม่รโู้ รย) ดอก
กล้วยไม้ ตามฤดูกาล รวมไปถึงใบไม้สด เช่น ใบเล็บ
ครุฑ หรือใบโกสน บายศรีต้นใช้เป็นบายศรีประกอบ
พระอิสริยยศในพิธีทูลพระขวัญ โดยจะใช้ในการยกขึ้น
ทูลพระขวัญ ของพระบรมวงค์ศานุวงค์ทั้งสยามและ

พระราชอาคันตุกะของประเทศนอกที่เสด็จเยือนนคร
เชียงใหม่ ทั้งนี้ จ�ำนวนชั้นของบายศรีจะมีจ�ำนวนที่ลด
หลั่นกันในแต่ละฐานันดรศักดิ์ เช่น พระมหากษัตริย์
จะทูลถวายด้วย บายศรีต้น 9 ชั้น พระบรมราชินีนาถ
เจ้าฟ้า พระราชอาคันตุกะ หรือชั้นประธานาธิปดี จะ
ทูลถวายด้วยบายศรีต้น 7 ชั้น เจ้านายหรือเสนาบดี
จะทูลด้วยบายศรีต้น 5 ชั้น และยศชั้นหลานของเจ้านาย
ฝ่ายเหนือในการพิธีสมรสจะ ใช้บายศรีต้น 3 ชั้น
บายศรีต้นจัดเป็นบายศรีที่มียศสูงที่สุดในบรรดา
บายศรี ทั้ ง มวล ซึ่ ง จะสงวนไว้ ส� ำ หรั บ เจ้ า นายชั้ น สู ง
เท่านั้น แต่อย่างไรก็ตามสามัญชนทั่วไปยังได้รับการ
อนุโลม และสามารถท�ำใช้ได้ในกรณีเดียวเท่านั้น คือ
การ ใช้บายศรีต้น 9 7 5 หรือ 3 ชั้น อย่างใดอย่างหนึ่ง
เป็นบายศรีส�ำหรับท�ำขวัญนาค โดยให้ถือว่าผู้ที่จะบวช
คือ สัญลักษณ์แห่งเจ้าชายสิทธัตถะผู้มียศเป็นกษัตริย์
อันแสดงให้เห็นถึงความนอบน้อมและความศรัทธาต่อ
พระพุทธศาสนาในสังคมแบบจารีต แต่อย่างไรก็ตาม
แม้ว่าสามัญชนจะสามารถท�ำบายศรีต้นในการท�ำขวัญ
นาคได้ แต่สิ่งที่แตกต่างนั่นคือ ความวิจิตรปราณีตใน
ฝีมือทางเชิงช่างในการประดิษฐ์ หรือรสนิยมในการ
เลือกสรรวัสดุตกแต่ง หรือแม้แต่การเลือกใช้ภาชนะก็
ไม่อาจทัดเทียมกับบายศรีแบบคุ้มหลวงได้
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ในการประดิษฐ์บายศรีต้นแบบคุ้มหลวงเชียงใหม่ถือ
เป็นงานใหญ่ที่ต้องใช้ทรัพยากรและแรงงานคนจ�ำนวนมาก
ทุกอย่างจะเกิดขึน้ จากค�ำสัง่ ของเจ้าหลวง ซึง่ จะใช้ระยะเวลา
ในการท�ำ 3 วันครึ่ง ทั้งกลางวัน และกลางคืน โดยแรกเริ่มให้
เจ้าอุ่นเรือน ณ เชียงใหม่แห่งบ้านบุปผาชาติ เป็นผู้ประดิษฐ์
ครั้งแรกใช้ในการทูลพระขวัญ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้า
เจ้าอยู่หัว ครั้งเสด็จเยือนมณฑลพายัพในปี พ.ศ. 2465 และ
ท่านก็ได้เป็นผู้ท�ำถวายเชื้อพระวงค์เรื่อยมา จวบจนเจ้าพรม
มินทร์ ณ เชียงใหม่ ผู้เป็นบุตรชายได้มารับช่วงต่อ จนใน
ช่วงหลัง วิทยาลัยอาชีวะศึกษาเชียงใหม่ได้เป็นผู้รับหน้าที่
สืบทอดในการจัดสร้างบายศรีตน้ ในการพิธที ลู พระขวัญเรือ่ ย
มาจนถึงปัจจุบัน
การใช้บายศรีต้น 7 ชั้น และ บายศรีท�ำขวัญในพิธีท�ำขวัญนาค

บายศรีท�ำขวัญ หรือ
บายศรีนมแมว ใช้ในพิธีท�ำขวัญ
งานสมรส ประดิษฐ์จากใบตอง
สีเขียวและใบตองแก่
สีเหลืองทองสลับลาย

บายศรีท�ำขวัญ หรือ บายศรีนมแมว
บายศรีชั้นเดียวที่มีพานเป็นภาชนะรองรับ ซึ่งทาง
ล้านนาจะเรียกว่า (ขัน) ท�ำจากโลหะมีค่า เช่น เงิน
ทองแดง ทองเหลือง หรือโลหะผสม โดยหน้าที่ของ
บายศรีชนิดนี้จะใช้การประกอบพิธีเรียกขวัญโดยตรง
ร่วมกับส�ำรับอาหารคาว-หวาน ทั้งนี้บายศรีท�ำขวัญยัง
สามารถใช้ได้ทั้งเจ้านายชั้นสูง และสามัญชนทั่วไป เพียง
แตกต่างกันที่ การทูลพระขวัญของเจ้านายจะใช้ร่วมกับ
บายศรีต้นในการทูลถวาย
กลีบใบตองที่เกิดจากเทคนิคพับทบเรียงซ้อนกัน
จนเป็นช่อ มีขนาดยาวกว่า 20 เซ็นติเมตร ถูกประดับ
ตกแต่งไว้ที่รอบปากพาน โดยจ�ำนวนช่อบายศรีที่ลงท้าย
ด้วยเลขคู่ เช่น 6 8 หรือ 12 จะใช้ในการท�ำขวัญคนที่ยัง

มีชีวิตอยู่ ส่วนพานที่มีช่อบายศรีลงท้ายด้วยเลขคี่ เช่น 5
หรือ 7 มักจะใช้ในพิธอี นื่ ๆ เช่น พิธเี ลีย้ งผี การบูชา เทวดา
อารักษ์ หรือแม้แต่การท�ำขวัญนาคในบางครั้งก็นิยมใช้
บายศรีที่มีจ�ำนวนช่อลงท้ายด้วยจ�ำนวนคี่
ดอกไม้นานาชนิดถูกจัดแต่งอย่างวิจิตร อีกทั้งยัง
นิยมประดับตกแต่งด้วยงานประณีตศิลป์ที่ใช้เวลาอย่าง
ฟุ่มเฟือยในการประดิษฐ์ เช่น เฟื่องมาลัย อุบะ ดอกทัด
หู อีกทั้งต้องมีฝ้ายส�ำหรับผูกข้อมือส�ำหรับก�ำกับขวัญ
เหน็บอยู่ตามซอกกลีบบายศรี หรือร้อยใส่ก้านไม้ไผ่แล้ว
ปักรวมเอาไว้ในบายศรีก็ได้ ภายในบริเวณกลาง พาน
จะบรรจุอาหารคาว-หวาน เพื่อใช้ในการล่อขวัญให้มา

ร่มพยอม 25

ลักษณะของบายศรีท�ำขวัญและการใช้งาน ซ้าย : การท�ำขวัญเจ้าพงษ์กาวิล ณ เชียงใหม่ บนคุ้มเจ้าแก้วนวรัฐ ในปีพุทธศักราช 2468 พานด้าน
หน้ากลุ่มบุคคลคือส�ำรับคาว-หวาน ตรงกันข้ามคือขันบายศรีท�ำขวัญ ขวา: การจ�ำลองส�ำรับบายศรีแบบคุ้มหลวงในสมัยพระ ราชชายาเจ้าดารา
รัศมี พานทรงเตี้ยคือส�ำรับคาว-หวานแต่งด้วยกลีบใบตองรูปร่างแปลกตา ส่วนพานทรงสูงคือบายศรีท�ำขวัญ

กินเครื่องสังเวย (เป็นแบบที่นิยมมากในปัจจุบัน) หาก
แต่ในอดีต เครื่องคาว-หวาน มักจะมีการแยกใส่ภาชนะ
อีกส�ำรับ ไม่นิยมใส่รวมมาในพานบายศรี ทั้งนี้เนื่องจาก
ในอดีตเครื่องเซ่นสังเวยจะมีปริมาณที่ค่อนข้างมาก อาจ
มีไก่ต้มทั้งตัว หรือ หัวหมู จึงจ�ำเป็นต้องมีการแยกส�ำรับ
ออกมาเป็นอีกชุดหนึ่ง อย่างไรก็ดี ส�ำรับคาว-หวานก็ยัง
คงมีการประดับตกแต่งด้วยกลีบใบตองและดอกไม้สด
เช่นเดียวกับพานบายศรี จากข้อสังเกตเบื้องต้นท�ำให้
ทราบได้ว่า แต่เดิมในอดีตพิธีบายศรีจะให้ความส�ำคัญ
กับส�ำรับอาหารมากกว่างานประดิษฐ์ใบตอง ซึ่งสวน
ทางกับความนิยมในปัจจุบันที่ลดทอนความส�ำคัญของ
ส�ำรับอาหารลง แต่เน้นไปที่ความงามของงานดอกไม้
ใบตองสดแทน

ในที่สุด อย่างไรก็ดีแม้ว่าโลกจะพัฒนาไปไกลแค่ไหน
ความเชื่อเรื่องขวัญที่ยังคงฝังรากลึกลงในวัฒนธรรมของ
ชาวเชียงใหม่และชาวล้านนาก็ยงั จะยังคงอยู่ และจ�ำเป็น
ต้องมีพธิ กี รรมควบคูก่ นั ไปอย่างไม่สามารถแยกออกจาก
กันได้ ท้ายนี้ ถ้าหากเราลองศึกษาอดีตในเชิงลึกและ
น�ำใช้ประโยชน์กับตัวเอง ผู้เขียนเชื่อว่าเราอาจจะได้รับ
สัมผัสได้ถึงมุมมองอันลึกซึ้ง ที่เรียกได้ว่าเป็นจิตวิญญาณ
แห่งมรดกของนครเชียงใหม่อย่างแท้จริง

ความในตอนท้าย
บทความเรื่ อ งบายศรี พื้ น เมื อ งเชี ย งใหม่ เป็ น
บทความที่ผู้เขียนได้เขียนไว้เป็นเรื่องที่สามในวารสาร
ร่มพยอม โดยบทความสองเรื่องก่อนหน้านี้ เป็นเรื่องราว
เกี่ยวกับผ้าทอไทลื้อ และผ้าซิ่นเชียงแสน หากแต่เรื่อง
ราวของงานดอกไม้แบบวัฒนธรรมเดิมยังเป็นอีกเรื่อง
หนึ่งที่ผู้เขียนเองมีความถนัดและมีความความสนใจเป็น
อย่างมาก จึงอยากถ่ายทอดแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ให้ผู้
อ่านได้น�ำไปใช้ประโชยน์ไม่ทางตรงก็ทางอ้อม ส�ำหรับ
วัฒนธรรมดอกไม้เชียงใหม่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่อง
ของบายศรี ที่มีความน่าสนใจในฐานะเป็นเครื่องบ่งชี้ถึง
ส่วนผสมที่ลงตัวของการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอก
มาปรับใช้กับวัฒนธรรมเดิม จนกลายเป็นเอกลักษณ์ไป

บายศรีหลวงแบบเชียงใหม่ สร้างสรรค์ขึ้นใหม่ตามแบบฉบับดั้งเดิม
เพื่อเผยแพร่และรักษามรดกวัฒนธรรมดอกไม้แห่งนครเชียงใหม่
ใน งาน Chiang Mai Flower Festival ครั้งที่ 44
ในปีพุทธศักราช 2563
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ดอกไม้กับการประดับตกแต่งเมืองเชียงใหม่
เรื่อง: พรบัญชา ใหม่กันทะ1

การใช้ดอกไม้ในวัฒนธรรมล้านนาโดยเฉพาะเมืองเชียงใหม่
นั้น มีมานานตั้งแต่อดีตเมื่อหลายร้อยปีที่แล้ว จากความเชื่อใน
เรื่องของการบูชาขวัญ การถวายดอกไม้เป็นพุทธบูชา หรือการ
ไหว้ผีบรรพบุรุษ เป็นต้นนั้น นับได้ว่าดอกไม้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
วิถีชีวิของผู้คน ตั้งแต่เกิดจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิต ก็ยังมีการใช้
ดอกไม้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ที่จะต้องน�ำไปถวายพระ
เกศแก้วจุฬามณีบนสรวงสวรรค์
ตามความเชื่อที่มี หากนับเวลาย้อนอดีตไปในช่วงนึงของ
เชียงใหม่ วัฒนธรรมการจัดดอกไม้ การใช้ดอกไม้มาประดับ
ตกแต่ง ไม่ว่าจะเป็นเรือนร่าง สถานที่ หรือแม้แต่การกิน อยู่
ดอกไม้ถือเป็นสิ่งเดียวที่ท�ำให้เกิดความงดงามและน�ำไปสู่ความ
มีอารยะ การใช้ดอกไม้ในบ้านเรานั้น ได้รับอิทธิพลมาอย่างเต็ม
รูปแบบจากตะวันตก หรือแม้แต่อินเดีย จีน โดยเฉพาะวิถีชีวิต
ของชาวเชียงใหม่ในอดีต นอกจากการน�ำดอกไม้มาถวายเป็น
พุทธบูชา การประดิษฐ์งานดอกไม้ร่วมกับการใช้ใบตอง ร้อยเรียง
เย็บขึ้นมาประดับประดาเป็นบายศรี เครื่องสักการะ ในรูปแบบ
ที่แปลกตาแล้วนั้น "flower arrangement"หรือการจัดดอกไม้
แบบสากล ก็มีอิทธิพลต่อสังคมเมืองเชียงใหม่เรา และพื้นที่ภาค
เหนือ ในหลายๆ พื้นที่ เห็นเป็นรูปธรรมชัดเจนมาก จากหลักฐาน
ภาพถ่ายเก่า ในช่วงสมัยรัชกาลที่ 5 เป็นต้นมานั้น จะเห็นได้ว่า

การใช้ดอกไม้ตกแต่งปราสาทศพ

การจัดดอกไม้สากลของชาวสยาม
1 เจ้าของร้าน Or the' cafe' De M'ia และนักจัดดอกไม้
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การประดับตกแต่งรถราง พลับพลา และปะร�ำพิธี

การประดับดอกไม้ เป็นที่ได้รับความนิยมมาก มีการจัด
ดอกไม้ในวัง การน�ำต้นไม้มาปลูกในกระถางลายคราม
จากเมืองจีนประดับประดาในที่อยู่อาศัย การประดับ
แจกันใส่ดอกไม้ และได้รับความนิยมเฟื่องฟูมาก
การประดับประดาดอกไม้ไบไม้เมื่อครั้งรับเสด็จ
ประพาสยุโรป ทั้งกรุงเทพมหานครถูกประดับประดา
ด้วย การ์แลนด์ หรือเฟื้องใบไม้ผูกประดับเป็นเถาเลื้อย
พวงมาลาดอกไม้ ใบไม้ หรือกระทัง่ การประดับตกแต่งรถ
ราง พลับพลา ปะร�ำต่างๆ เป็นทีน่ ยิ มท�ำให้เมืองเชียงใหม่
เรานั้น ได้รับแฟชั่นนี้ไปด้วย เมื่อครั้งรัชกาลที่ 7 เสด็จ
เมืองเชียงใหม่ ทางการได้ประดับประดาเฟื้องดอกไม้
ใบไม้พลับพลา หรือการเฉลิมฉลองในทุกวาระพิเศษ
ของเมือง ดังจะเห็นในภาพเก่าหลายๆ ที่ เช่น ภาพถ่าย
ฟิล์มกระจกของหลวงอนุสารสุนทร ภาพถ่ายจากหอ
จดหมายเหตุ เป็นต้น
ทั้งนี้มีการประดับตกแต่งดอกไม้ ใบไม้ หรือการจัด
ดอกไม้ในแจกัน ฉากถ่ายภาพโบราณ เกิดเป็นธรรมเนียม
ที่นิยมกันมาก โดยเฉพาะการใช้ช่อดอกไม้ หรือช่อบูเกต์
ในงานมงคล หรืองานส�ำคัญ มีมาตั้งแต่ยุครุ่งเรืองของ
อาณาจักรกรีกโรมัน แต่หากทว่าในตอนนั้นยังเป็นเรื่อง
ของโชคลาง การปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย ตามบันทึกที่เคยได้

อ่านมากล่าวไว้ว่าการใช้เครื่องเทศที่มีกลิ่นหรือใบไม้
มงคลนั้นสามารถปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายได้ จนลุล่วงมาถึงยุค
วิกตอเรียน ธรรมเนียมการใช้ช่อบูเกต์ได้ถูกเปลี่ยนให้
เป็นดอกไม้ที่สวยสดงดงาม และมีกลิ่นหอมแทน ที่แฝง
ไปด้วยความหมาย ไม่ว่าจะเป็นดอกไอริส ดอกลิลลี่ออฟ
ดิวาเล่ ดอกลิลลี่ ดอกกุหลาบ หรือดอกไม้มงคลต่างๆ
นานา มาใช้แทนเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นมงคล
ความบริสุทธิ์ และความเทิดทูน กระทั่งเข้ามาปรากฏ
ในบ้านเมืองเราในช่วงยุคสมัยที่กล่าวไปข้างต้น ปรากฎ
หลักฐานวัฒนธรรมการใช้ชอ่ ดอกไม้สด มีการใช้ wreath
flower arrangement หรือการจัดดอกไม้เป็นวงกลม
ที่เรียกกันว่า ขะปวงดอก พวงมาลา หรือ พวงหรีด แต่
อาจจะปรับเปลี่ยนเป็นดอกไม้เมืองร้อน และดอกไม้
พื้นเมือง เช่นดอกมะลิ เก็ดถะวา(พุดซ้อน) ดอกหางนก
ยูง ดอกพลับพลึง ดอกบัว ดอกไม้หอมสีสันสดใส การ
ใช้ใบไม้ ใบโกสน ใบเฟิร์น หรือใบโปร่งฟ้า แม้แต่การใช้
ดอกไม้ปลอมหรือดอกไม้ประดิษฐ์ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่มี
วิวฒ
ั นาการการท�ำดอกไม้ปลอมแล้ว ยิง่ ท�ำให้ธรรมเนียม
การใช้ช่อดอกไม้แผ่ขยายไปตามหัวเมืองต่างๆ ไม่ว่าจะ
เป็นโอกาสงานมงคลสมรส งานตกแต่งสถานที่ส�ำคัญ
ปะร�ำ พลับพลา หรือแม้แต่งานขาวด�ำ การถวายดอกไม้
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หอม ดอกไม้มงคล ถือเป็นจารีตและธรรมเนียมปฎิบัติ ช่วงเวลาพิเศษในวิถีชีวิตของคนเชียงใหม่นับแต่นั้นเป็น
ที่มีความละเอียดอ่อน เป็นความงดงามที่แผงด้วยความ มา และส่งต่อจนกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมาจนถึง
หมาย "ดอกไม้ " จึงเป็นพร้อปเปอร์ที่ขาดไม่ได้ในทุก ทุกวันนี้

ในอดีต ได้น�ำกระถางมาจัดดอกไม้ ประดับในฉากถ่ายภาพ
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นับได้ว่าความงดงามของดอกไม้ในอดีต ด้วยความ
ชื่นชอบหลงใหล และชื่นชม ผู้เขียนจึงได้มีโอกาสในการ
ประดับประดาดอกไม้ ขึ้นในหลายงานส�ำคัญๆ ของบ้าน
เมือง ยกตัวอย่าง เช่น การฟ้อนไหว้บูชาบรรพกษัตริย์
เมืองเชียงใหม่เมื่อกลางปีที่ผ่านมา ได้จัดปะร�ำฟ้อน และ
ประดับประดาสถานที่ ด้วยการใช้ขะปวงดอกไม้ และ

เฟื้องเถาใบไม้เลื้อยประดับ ทั้งยังเสียบแจกันดอกไม้
ใบไม้ หรื อ ตั ว อย่ า งงานประดั บ ประดา ในประเพณี
ลูกช้างขึ้นดอยที่ผ่านมา เมื่อ ผู้เขียนเองได้จัดประดับ
ประดาพื้นที่จัดงานด้วยเฟื้องเถาใบไม้เลื้อย ขะปวงใบ
โกสน และดอกไม้พื้นเมืองที่มีอยู่ในธรรมชาติท้ังหมด
ให้ความส�ำคัญกับการต้อนรับผู้มาเยือน

การประดับประดาขะปวงดอกไม้ ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอยในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562
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การใช้ดอกไม้เมืองหนาว
ผสมกับดอกไม้พ้ืนเมือง ในขบวน
สักการะพระธาตุดอยสุเทพ
ในประเพณีลูกช้างขึ้นดอย
ในวันเสาร์ที่ 14 กันยายน 2562

การตกแต่ ง ดอกไม้ ค รั้ ง ล่ า สุ ด ในงาน พิ ธี ม อบ
ทุ น สนั บ สนุ น ให้ แ ก่ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่ออนุรักษ์เรือนโบราณล้านนา
ผ่านโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพือ่ การอนุรกั ษ์ทาง
วัฒนธรรม (AFCP) ประจ�ำปี 2562 โดยอุปทูตรักษาการ
แทนเอกอัครราชทูต ไมเคิล ฮีธ พร้อมด้วยกงสุลใหญ่
สหรัฐฯ เชียงใหม่ ฌอน โอนีลล์ ซึ่งทางส�ำนักส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้มีโอกาสน�ำเสนอ
การประดับประดาดอกไม้แบบโบราณนี้ สูส่ ายตาแขกเหรือ่
ที่มางาน สร้างให้งานมีบรรยากาศที่พิเศษแสดงให้เห็นถึง
ความส�ำคัญของงานและยังส่งเสริมให้สถานที่นี้ทรงคุณค่า
มากยิ่งขึ้นผู้เขียนยังหวังว่างานประดับตกแต่งด้วยดอกไม้
ยังคงจะอยู่คู่กับสังคมไทย หากพวกเราคนรุ่นใหม่ มาร่วม
กันเชิดชู อนุรักษ์ และสืบทอดไปตราบนานเท่านาน

จัดงานพิธีมอบทุนรางวัล U.S. Ambassadors Fun for Cultural Preservation (AFCP) 2019-2021 วันที่ 18 ธันวาคม 2562
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ดอกไม้ล้านนา
ศรัทธาและความหมาย
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

ในวิถีชีวิตของมนุษย์มีความสัมพันธ์กับดอกไม้ในรูปแบบ
ต่างๆ ชาวล้านนาเองก็มีความสัมพันธ์กับดอกไม้เฉกมนุษยชาติ
อืน่ เช่นกัน อย่างทีเ่ ห็นกันชัดเจนได้แก่การถวายหรือมอบดอกไม้
เป็นสิง่ แสดงความเคารพรักและศรัทธา ตลอดจนความเชือ่ อืน่ ๆ
เช่น เป็นสิรมิ งคล เมตตามหานิยม ท�ำนายเหตุการณ์ เป็นต้น จึง
ท�ำให้สิ่งเหล่านี้มีข้อก�ำหนดและวิธีปฏิบัติตามมามากมาย ไม่ว่า
จะเป็นเรื่องของดอกไม้มงคลในเทศกาลสงกรานต์ (ดอกไม้นาม
ปี หรือพญาดอก) ดอกไม้ประจ�ำวันเกิด ปีเกิด วันและทิศทาง
การปลูกดอกไม้ คาถาและยันต์ก�ำกับการใช้ดอกไม้ ดอกไม้ที่
ไม่ควรดมหรือเด็ด ดอกไม้ท�ำนายเหตุการณ์ ฝันเห็นดอกไม้
วันปลูกดอกไม้ วันเก็บดอกไม้ ตลอดจนการเก็บดอกไม้ด้วย
ดอกไม้นามปี ชาวล้านนาเชื่อว่า ในแต่ละปีจะมีดอกไม้ท่ี
เป็นมงคลประจ�ำปีเรียกว่า “ดอกไม้นามปี” หรือ “พญาดอก”
เมื่อถึงวันมหาสงกรานต์จะใช้ดอกไม้ดังกล่าวทัดหู ห้อยเส้นผม
หรือเสียบประดับมุ่นมวยผมหลังจาก “ด�ำหัว” คือสระผมตาม
พิธีเพื่อความเป็นสิริมงคลแล้ว ดอกไม้นี้โบราณท่านกล่าวไว้ใน
ต�ำราว่า ให้เอาตัวเลขจุลศักราชปีนั้นตั้ง หารด้วย 8 เศษเท่าไร
ให้ดูตามนี้
เศษ 1 ดอกอูน ดอกเอื้อง
เศษ 2 ดอกแก้ว
เศษ 3 ดอกซ้อน (พุดซ้อน)
เศษ 4 ดอกดู่ (ประดู่)
เศษ 5 ดอกบัว
เศษ 6 ดอกส้มสุก
เศษ 7 ดอกบุนนาค
เศษ 0 ดอกลิลา (ซ่อนกลิ่น)

ดอกเอื้อง

ดอกบัวแดง
1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ดอกไม้ประจ�ำวันเกิด ตามต�ำราโบราณว่า หากจะปลูกไม้
มงคลให้ปลูกตามวันเกิดของตน ไม้มงคลเหล่านี้มีดอกไม้
เป็นส่วนใหญ่ดังนี้
เกิดวันอาทิตย์ : ลมแล้ง(ราชพฤกษ์) บัวระวง(พุทธรักษา)
ดอกใหม่ (ชบา) เข็ม
เกิดวันจันทร์ : แก้ว(พิกุล) กาสะลอง(ปีบ) แหน่งหอม(สาว
หลง) โมก พุด มะลิ
เกิดวันอังคาร : ตะหล้อม(บานไม่รโู้ รย) สร้อยเงิน เข็ม ดอกใหม่
เกิดวันพุธ : ลมแล้ง มะยม ขนุน
เกิดวันพฤหัสบดี : มะลิ เก็ดถะหวา(พุดซ้อน) บัวระวง พุด
เกิดวันศุกร์ : มะลิ พุด แก้ว ตาเหิน(มหาหงส์)
เกิดวันเสาร์ : มะลิ มะม่วง หมากกล้วย(ฝรั่ง)
ดอกไม้ประจ�ำปีเกิด ไม้มงคลประจ�ำปีเกิดก็มีเช่นกัน ซึ่ง
โบราณก�ำหนดให้ปลูกตามนี้
เกิดปีชวด : บุนนาค มะลิ กล้วย มะพร้าว
เกิดปีฉลู : หมากพู(้ หมากผูห้ มากเมีย) หมากค้อ(ทับทิม) ตาล
เกิดปีขาล : ดอกใหม่ ขนุน หมากค้อ
เกิดปีเถาะ : บุนนาค มะพร้าว
เกิดปีมะโรง : พุด สร้อยเงิน เข็ม พลู
เกิดปีมะเส็ง : มะลิ พลู
เกิดปีมะเมีย : ดอกใหม่ สร้อยเงิน กล้วย
เกิดปีมะแม : ตะหล้อม หมากค้อ
เกิดปีวอก : หมากค้อ ขนุน
เกิดปีระกา : แก้ว ตาเหิน มะลิ สะบันงา(กระดังงา)
สายน�้ำมิ้น(สร้อยทอง)
เกิดปีจอ : บุนนาค
เกิดปีกุน : บุนนาค พลู มะลิ

ดอกเข็ม

วันปลูกดอกไม้ การปลูกดอกไม้บางชนิดต้องปลูกตาม
วันที่โบราณก�ำหนด เช่น
วันจันทร์ ปลูกแก้ว แหน่งหอม
วันพุธ
ปลูกสะบันงา
วันพฤหัส ปลูกตาเหิน
วันเสาร์ ปลูกแก้ว
ทิ ศ ทางการปลู ก ดอกไม้ ทิ ศ ทางของการปลู ก ต้ น ไม้
โบราณท่านก�ำหนดไว้ด้วย เช่น
ทิศตะวันออก
ปลูกสะบันงา
ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ปลูกแก้ว ลมแล้ง
ทิศตะวันตก
ปลูกบุนนาค
ทิศเหนือ
ปลูกแก้ว
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ปลูกตาเหิน
เมตตามหานิยม การมอบดอกไม้ให้กันด้วยความรัก
ความเสน่ ห า บางครั้ ง อาจต้ อ งการความรั ก เป็ น สิ่ ง
ตอบแทน หรือยิ่งไปกว่านั้นอาจหวังผลให้ฝ่ายตรงข้าม
เกิดความนิยมชมชอบเป็นพิเศษขั้นหลงใหล จึงต้อง
อาศัยไสยวิธี โดยทั่วไปมักปรากฏในรูปแบบของคาถา
และยันต์
ดอกไม้ทไี่ ม่ควรเด็ด ไม่ควรดม ความเชือ่ อย่างหนึง่ เกีย่ ว
กับกับดอกไม้ในเรือ่ งของการเด็ดและดมคือห้ามเด็ดหรือ
ดมดอมดอกไม้ต่อไปนี้
- ดอกแม่ก�ำลัง ได้แก่ ดอกไม้ของแม่ก�ำลัง(โสเภณี)
ดอกไม้ที่ขึ้นในบริเวณบ้านของแม่ก�ำลัง

ตาเหิน
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- ดอกแม่มาน ได้แก่ ดอกไม้ของแม่มาน(คนมีครรภ์)
ดอกไม้ที่ขึ้นบริเวณบ้านของแม่มาน
- ดอกปูชาพระเจ้า (อ่าน - ดอกปู๋จาพะเจ้า) คือห้าม
เด็ดดอกไม้ที่ถูกก�ำหนดให้เป็นดอกไม้ส�ำหรับถวายเป็น
พุทธบูชา ห้ามดมดอกไม้ที่ถวายเป็นพุทธบูชา
- ดอกไหว้ผี คือห้ามเด็ดดอกไม้ที่ถูกก�ำหนดให้เป็น
ดอกบูชาผี ห้ามดมดอกไม้บูชาผี

วันเก็บดอกไม้ ชาวล้านนาโดยทั่วไปจะไม่เก็บดอกไม้ใน
วันธรรมสวนะ เพราะวันธรรมสวนะเป็นวันทีร่ กุ ขเทวดา
รักษาศีล หากเก็บหรือเด็ดเทวดาจะไม่พอใจอาจบันดาล
ให้เกิดผลร้ายได้

การเก็บดอกไม้ การเก็บดอกไม้ โดยปกติจะไม่เก็บ
พร�่ำเพรื่อ เพราะถือว่าดอกไม้มีชีวิต เป็นของสูงเป็นสิ่ง
ส�ำหรับบูชาและใช้ในพิธีกรรม ดังนั้นชาวล้านนาจึงให้
ดอกไม้ ท�ำนายเหตุ ก ารณ์ ในแต่ ล ะปี ถ้ า อยากรู ้ ความส�ำคัญยิ่ง แม้การน�ำไปบูชาพระก็ต้องกล่าววาจา
เหตุการณ์บ้านเมือง ชาวล้านนาได้ข้อท�ำนายจากการ เป็นส�ำนวนที่ไพเราะก่อนเก็บ เช่น
สังเกตดอกไม้ดังที่ปรากฏในต�ำราเดิม เช่น
นางดวงดอกไม้
ย้อยปลายกิ่งหลาม
“ดอกบัวแดงแลพ้านแดงเกิดมีมาก ขุนใหม่จักปรากฏ”
ยอดสร้อยนงราม งามใสบ่เส้า
(ปีไหนดอกบัวแดง และบัวสายออกดอกมาก ปีนั้นจะมี
ขอเชิญบุปผา
ปูชาพระเจ้า
ผู้น�ำใหม่ปรากฏขึ้น)
เข้าสู่นิพาน
แด่เทอะฯ
“ดอกอุบลเกิดมีมาก เจ้าผูร้ บู้ ญ
ุ จักมารอด บ่อนั้ ตนบุญจัก
(เจ้าดอกไม้ที่บานสะพรั่งอยู่ที่ปลายกิ่ง เจ้างดงาม
บังเกิด” (ปีไหนดอกบัวขึ้นมาก ปีนั้นผู้มีบุญจะมาเมือง ไม่มีที่ติ ขอเชิญเจ้าไปบูชาพระพุทธเจ้า แล้วเข้าสู่พระ
หรือผู้มีบุญจะบังเกิด)
นิพพานเทอญ)
“ดอกหญ้าแฝกมีมาก บ้านเมืองสุคติ” (ปีไหนหญ้าแฝก
จากตัวอย่างที่ยกมาล้วนเป็นการใช้ดอกไม้ที่เกิด
ออกดอกมาก ปีนั้นบ้านเมืองสงบสุข)
จากความศรัทธา แล้วจึงตามมาด้วยวิธีปฏิบัติตามความ
“ดอกเพา(รัง) หน่วยเพามีมาก ถั่ว งา ข้าวป้าง สาลี จะ หมาย จนกลายเป็นที่พบเห็นเป็นปกติ อาทิ การใช้
มีมาก” (ปีไหนต้นรังออกดอกมาก หรือมีผลดก ปีนั้น ดอกไม้ในการถวายสิ่งที่เคารพศรัทธาที่ปรากฏให้เห็น
ธัญพืช เช่น ถั่ว งา ข้าวฟ่าง ข้าวสาลีจะอุดมสมบูรณ์)
โดยทั่วไป แม้กระทั่งการเสียบแซมดอกไม้บนมวยผมก็
“ดอกไม้สรีมีมาก งัวฅวายแพร่หลาย บ้านเมืองสุคติ” เป็นสิ่งแสดงนัยยะแห่งการบูชา กล่าวคือบูชาขวัญ บูชา
(ปีไหนต้นโพธิ์ออกดอกมาก วัวควายแพร่พันธุ์ได้ดี บ้าน เทวดาประจ�ำตัวทีอ่ ยูเ่ หนือเกล้า บูชาพระพุทธเจ้าและสิง่
เมืองสงบสุข)
ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนสถานเมื่อได้กรานกราบนบน้อมด้วย
เกล้าด้วยเศียร เป็นต้น

ขนุน

สายน�้ำมิ้น (พวงทอง)

สะบันงา (กระดังงา)
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ดอกไม้ กินได้
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

ข้อควรระวังคือ หากบรรพบุรุษของเราไม่เคยกินดอกไม้
ชนิดไหน ก็อย่าได้เก็บมากินเป็นอันขาด
อย่างไรก็ตาม ดอกไม้ในจานอาหาร มีหลายรูปแบบได้แก่
1. กินดอกไม้ตามฤดูกาล
2. กินดอกไม้รักษาโรค
3. กินดอกไม้แบบฝรั่ง
4. ดอกไม้ประดับตกแต่งจานเพื่อความสวยงาม

ดอกไม้ตามฤดูกาล

สลัดดอกไม้แบบฝรั่ง มีดอกแนสเทอเทียม ดอกผีเสื้อ
ดอกดาวกระจาย ดอกแววมุรา ดอกกวางตุ้ง และผักสลัดใบเขียว
เดรสซิ่งเป็นแบบไขมันต�่ำ

คนเราต้องกินผักเพราะเป็นสารต้านอนุมูลอิสระ
ต้องกินสม�่ำเสมอและให้มากพอ
เป็นที่ยอมรับว่า สารอนุมูลอิสระเป็นผู้ร้ายทาง
สุขภาพ อนุมูลอิสระทั้งเกิดขึ้นได้เองในร่างกาย ทั้งเกิด
ขึ้นในบรรยากาศรอบตัว อย่าง pm2.5 อาหารทอด
ซ�้ำซาก สารปนเปื้อนในอาหาร ยาฆ่าหญ้าฆ่าแมลง ฯลฯ
ล้วนท�ำให้เกิดปฏิกิริยาในร่างกาย ก่อให้เกิดอาการเสื่อม
เป็นโรค “ไม่ติดเชื้อ” หรือ NCD โรคเรื้อรัง รักษาไม่หาย
ซึง่ องค์การอนามัยโลกถือว่า ยังเป็นปัญหาทางการแพทย์
ในทุกวันนี้
ในสมัยโบราณ คนเราใช้พืชผักรอบตัวเป็นยารักษา
อาการป่วย คนโบราณกินทั้งราก ต้น ใบ ดอกมีแบบกิน
สด และกินสุก แล้วแต่ว่ามีจุดประสงค์อะไร ดังนั้นไม่
แปลกอะไรที่เราจะเอาดอกไม้มากิน
ที่เราคุ้นเคยกันดี เช่น แกงส้มดอกแค แกงแคดอก
ต้าง สองแกงนี้ใช้แก้ไข้หัวลมเช่นเดียวกัน
ส่วนผักที่ขายตามท้องตลาดและอยู่ในรูปแบบของ
ดอกไม้อยู่แล้ว ซึ่งเรานิยมกินกันโดยไม่รู้ตัว ได้แก่ ดอก
กู๋ไช่ กระหล�่ำดอก บร็อคโคลี่ ผักคะน้าดอก และผัก
กวางตุ้งดอก เป็นต้น
แต่ดอกไม้กินไม่ได้หมดทุกอย่าง เพราะบางอย่าง
เป็นพิษ เช่น ดอกยี่โถ ดอกชวนชม เนื่องจากมีไกลโค
ไซด์บางตัว ที่จะเป็นอันตรายต่อหัวใจ
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวี

คนไทยนิยมกินพืชผักตามฤดูกาลเสมอมา ดังนั้นในฤดูต้น
ไม้ผลิดดอก เราก็เก็บมากินเป็นอาหาร
ส่วนมากเอามาลวกหรือต้มจิ้มน�้ำพริกชุบแป้งทอด เอามา
แกง เอามาต้มน�้ำดื่ม ฯลฯ เช่น
ดอกโสน ลวกจิ้มน�้ำพริก ท�ำขนม
ดอกแค ลวกจิ้มน�้ำพริก ใช้แกงส้ม
ดอกแคฝรั่ง ชุบแป้งทอด
แคหางค่าง หรือแคนา ลวกจิ้มน�้ำพริก ยัดไส้หมูแล้วทอด
ดอกพะยอมชุบแป้งทอด แกงส้ม
ดอกชมนาด ใส่ข้าวแช่ ท�ำให้หอมข้าวใหม่
ดอกลีลาวดี ชุบแป้งทอด
ดอกพวงชมพู ชุบแป้งทอด
ดอกอัญชัน ต้มน�้ำดื่ม ใส่ข้าวย�ำ
ดอกดาหลา ซอยใส่ข้าวย�ำ
เกสรชมพู่มะเหมี่ยว เอามาย�ำ
ดอกกวางตุ้ง แกง ท�ำผักกาดจอ ลวกจิ้มน�้ำพริก
ดอกจมูกปลาไหล เอามาย�ำ
ดอกงิ้วเกสรตากแห้ง เอามาแช่น�้ำแล้วใส่แกงแค ใส่น�้ำเงี้ยว
ดอกครั่ง ใส่ส้า หรือย�ำแบบพื้นเมืองล้านนา
ดอกนางแลว เอามาแกงหรือใส่แกงแค
ช่อดอกผักปลังและใบ แกงใส่ปลาย่าง แกงใส่แหนม
ดอกฟักทอง ลวกจิ้มน�้ำพริก ผัด
ดอกสะแล เอามาแกง
ฯลฯ

ดอกไม้รักษาโรค

ตามต� ำ ราไทย ดอกไม้ ห ลายชนิ ด เป็ น ยาสมุ น ไพร ยก
ตัวอย่างเช่น
ดอกแค ดอกแคแดง สรรพคุณดับพิษร้อนในร่างกาย ปรับ
ธาตุ สร้างเสริมภูมิต้านทานป้องกันหวัด รักษาอาการไข้หัวลม
• เอามาแกงส้ม ลวกจิ้มน�้ำพริก ถ้าจะให้ได้ผลดี อย่าเอาไส้ใน
สีเขียวๆ ขมๆ ออก
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ดอกต้าง ดอกต้างหลวง สรรพคุณช่วยเจริญอาหาร
แก้ตัวร้อน บ�ำรุงร่างกาย • เอามาแกงใส่ปลาย่าง แกงแค
แกงกับหัวปลี แกงใส่แหนม ซดร้อนๆ ความขมท�ำให้
เหงื่อออก คลายความปวดเมื่อยเนื้อตัว
ดอกบัว บัวหลวง สรรพคุณ บ�ำรุงหัวใจ บรรเทา
อาการอ่อนเพลีย ลดอาการใจสั่น เกสรบัวช่วยสงบ
ประสาท ใช้ท�ำยา
หอม • เอาดอกบัวมาต้มกับน�้ำ ดื่มติดต่อกัน หรือ
เอากลีบบัวมากินแบบเมี่ยงค�ำ
มะลิ สรรพคุณบ�ำรุงหัวใจ แก้อ่อนเพลีย ชูก�ำลัง •
ดอกมะลิแห้ง 3 กรัม ต้มน�้ำกินแก้เป็นลม หรือน�ำมาชง
กับชาจีน จะช่วยท�ำให้ใจสงบลง
หอมหมืน่ ลี้ สรรพคุณ สงบประสาท ลดความเครียด
บ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงปอด • เอาดอกแห้งมาชงกับชา
ดอกกุหลาบ กุหลาบมอญ สรรพคุณ บ�ำรุงหัวใจ
กลิ่นหอมท�ำให้สดชื่น กระชุ่มกระชวย • เอากลีบดอก
มาใส่สลัด ถ้าจะกินให้เด็ดตุ่มน�้ำมันที่โคนกลีบออกจะ
ได้ไม่ขม หรือเอามาแช่น�้ำบริสุทธิ์ค้างคืน ท�ำน�้ำกุหลาบ
ดอกไม้จีน สรรพคุณ แก้อาการนอนไม่หลับ • เอา
ดอกไม้จีนแห้งมา 1 ก�ำมือ ต้มในน�้ำ แล้วดื่มน�้ำในเวลา
เย็น หรือเอามาใส่แกงจืดก็ได้
ดอกกระเจียว สรรพคุณ ขับลม แก้ท้องอืดเฟ้อ •
เอามาลวกจิ้มน�้ำพริก
ดอกสะเดา สรรพคุณบ�ำรุงธาตุ ขับพิษร้อน แก้แสบ
คอ เจริญอาหาร • ลวกกินกับน�้ำปลาหวาน น�้ำพริกกะปิ
ดอกข่า สรรพคุณ ขับลม แก้ท้องเสีย • ลวกกินกับ
น�้ำพริก ใส่แกง

ขนมทองพับ ใส่ดอกไม้ มีพวงชมพู อัญชัน ใบ
ผักชีและงาด�ำ

ดอกเพกา สรรพคุณ เป็นยาเย็น กินแก้ร้อนใน ขับพิษ
ไข้ • ลวกจิ้มน�้ำพริก ยัดไส้หมูแล้วทอด
ดอกเก๊กฮวย สรรพคุณ แก้ร้อนใน ขับพิษออกจาก
ร่างกาย ดับกระหาย ขยายหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ ช่วยการ
ไหลเวียนของเลือด แนะน�ำใช้ในรายทีเ่ ป็นโรคหัวใจและความ
ดันเลือดสูง • ใช้ดอกแห้งต้มน�้ำดื่มเป็นชา ดอกเก๊กฮวยสดใช้
ใส่ลงในซุป และข้าวต้ม
ดอกขี้เหล็ก สรรพคุณ รักษาอาการทางประสาท แก้
อาการนอนไม่หลับ รักษาหอบหืด • ต้มน�้ำทิ้งก่อนน�ำไปแกง
ขี้เหล็กกินในมื้อเย็น
ดอกมะขาม สรรพคุณ ลดความดันเลือด • ต้มน�้ำดื่ม
เป็นชาติดกันทุกวัน
ดอกขจร สรรพคุณ บ�ำรุงตับ ปอด แก้เสมหะ • ลวกจิ้ม
น�้ำพริก ท�ำแกงจืด และผัดไข่หรือท�ำเป็นไข่เจียว
ดอกมะรุม สรรพคุณบ�ำรุงก�ำลัง ขับปัสสาวะ • ลวก
จิ้มน�้ำพริก
หญ้าดอกขาว สรรพคุณ ใช้ในการอดบุหรี่ • ต้มน�้ำดื่ม
เป็นชา เมื่ออยากจะสูบุหรี่
ดอกค�ำฝอย สรรพคุณ ลดไขมันในเลือด • ต้มน�้ำดื่ม
เป็นชา

กินดอกไม้แบบฝรั่ง

อาหารแบบฝรั่งนิยมดอกไม้เช่นกัน น�ำมากินกับ สเต็ก
แซนด์วชิ สลัดผัก สลัดดอกไม้ เช่น แดนดิไลออนดาวกระจาย
ดาวเรือง แววมยุรา แนสเทอเทียม ดอกตะลิงปลิง ดอกผีเสื้อ
ดอกบีโกเนีย ดอกไชฟ์ เป็นต้น
ที่นิยมเอามาชงเป็นชา เช่น คาร์โมมาย ลาเวนเดอร์ ซึ่ง
มีฤทธิ์สงบประสาท

แกงจืดดอกเก๊กฮวยสีทองสดกับกระดูกซี่โครง
อ่อน

แกงแคใส่ดอกต้าง หรือต้างหลวง ผักป่าที่
หากินยากแล้ว

36 ร่มพยอม
ดอกไม้แต่งจาน
บางครั้งก็มีดอกไม้ในจานอาหาร เพื่อความสวยงาม ซึ่งไม่ต้อง
กินก็ได้ เช่น ดอกกล้วยไม้สกุลหวาย ที่บางครั้งกลายเป็นสัญลักษณ์
ของความเป็นไทย

สรุปว่า
คนเราทุกชาติทุกภาษากินดอกไม้เป็นอาหารเช่นเดียวกับการ
กินผัก แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ย�้ำว่า หากอยากกินดอกไม้ ต้องกินเฉพาะที่
ปลูกเอง เพื่อจะได้แน่ใจว่าไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อนให้
เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กุหลาบ กุหลาบมอญ มีสรรพคุณบ�ำรุงหัวใจ
ท�ำให้สดชื่น น�ำมาใส่สลัด ท�ำน�้ำมันกุหลาบ
หรือน�้ำกุหลาบได้

ดอกพะยอม เอามาชุบแป้งทอด
หรือแกงส้มกินได้

ดอกกระเจียวลวกกินกับน�้ำพริกแมงมัน
มีน�้ำหนังเป็นเครื่องแนม

เมี่ยงค�ำห่อด้วยกลีบบัวหลวงสีชมพูจากสระ
ที่ปลูกแบบปลอดสารพิษ ใช้เม็ดบัวอบแห้ง
แทนถั่วลิสง

ข้าวแช่ชาววัง
อบร�่ำด้วยดอกมะลิและชมนาด

กล้วยไม้ในจานอาหารแบบนี้ แม้จะบ่งบอกถึงความเป็นไทย
แต่กินไม่ได้นะคะ ที่ส�ำคัญแน่ใจได้อย่างไรว่า กล้วยไม้ไม่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง
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แก๋งดอกผักปั๋งใส่จิ้นส้ม
เรื่อง: สุนทร บุญมี

ผักปั๋งหรือผักปลัง เป็นผักที่กินได้ทั้งใบ ยอด และดอก
ซึ่งดอกเมื่อปล่อยให้บานจนแก่จะมีเม็ดสีแดงอมม่วงใช้
เป็นสีผสมอาหารในขนมหรือของหวานได้ ดอกผักปลัง
นอกจากจะน�ำมาแกงแล้ว ยังน�ำมาต้มจืด ผัดใส่ไข่ ใส่
แกงแค และลวกจิ้มน�้ำพริกได้ ซึ่งมีคุณค่าหลายอย่าง
เช่น มีแคลเซียมและธาตุเหล็กสูง อุดมด้วยวิตามินเอ
บี ซี มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยชะลอวัย เมือกของ
ดอกผักปลังช่วยในการขับถ่าย และบ�ำรุงสายตา สูตร
แก๋งดอกผักปั๋งใส่จิ้นส้ม มีดังนี้
เครื่องปรุง
พริกชี้ฟ้าเขียว,แดง
กระเทียม
หอมแดง
กะปิแกง
เกลือ
ปลาร้า

3-5
7
5
2
1/2
1

เม็ด
กลีบ
หัว
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา (ไม่ใส่ก็ได้)

1 อาจารย์สุนทร บุญมี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ

1

ส่วนผสม
พริกชี้ฟ้าเขียว,แดง
กระเทียม
หอมแดง
กะปิแกง
เกลือ
ปลาร้า

3-5
7
5
2
1/2
1

เม็ด
กลีบ
หัว
ช้อนชา
ช้อนชา
ช้อนชา (ไม่ใส่ก็ได้)

วิธีทํา
1. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
2. ต้มน�้ำให้เดือดใส่เครื่องแกงลงไปและจิ้นส้มคนให้ทั่ว
3. พอเดื อ ดใส่ ด อกผั ก ปั ๋ ง ที่ เ ด็ ด ก้ า นเตรี ย มไว้ แ ละมะเขื อ
เทศหั่น
4. พอสุกปรุงรสด้วยน�้ำมะนาวและน�้ำปลาตามชอบคนให้
ทั่วอีกครั้งแล้วยกลง
หมายเหตุ ถ้าชอบอาจใช้พริกหนุ่มเผาไฟหั่นท่อนใส่ลงไป
ก่อนจัดเสิร์ฟ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
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ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สวนดอกข้างเรือน
โบราณล้านนา

“สะหรีจั๋นตา” ไทยกลางว่า “ราชาวดี” ไทยถิ่นว่า “ไค้หาง

หมา” หรือ หางกระรอก ชื่อวิทยาศาสตร์ คือ Buddlejapaniculata Wall. ในวงศ์ BUDDLEJACEAE ชื่อสามัญ
Byttneria เป็นไม้มงคลอีกชนิดหนึ่ง นิยมปลูกไว้หน้าบ้าน
เชื่อว่าเทวดาจะปกป้องรักษาพร้อมให้คุณทางเมตตามหา
นิยม ต�ำแหน่งหน้าที่ การงาน โชคลาภ นอกจากนี้ยังถือเป็น
“ดอกไม้สายบุญ” มีไว้หนุนเนื่องกุศล หากน�ำไปสักการบูชา
“ว่านแสงอาทิตย์” (Blood lily) หรือ “ว่านกุมารทอง” พระรัตนตรัย จะได้บุญกุศลมหาศาล (ที่มา: หนังสือชุดล้าน
นับเป็นไม้ประดับที่สวยมากอีกชนิดหนึ่ง โดยเฉพาะเวลา นาคดี “ล้านนาพฤกษาคดี” สนั่น ธรรมธิ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
ออกดอกสีแดงก�่ำราวกับแสงอาทิตย์ โบราณเชื่อว่า เป็นไม้ วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
มงคล อยู่ในกลุ่มเดียวกันกับ “ว่านนางคุม” และ “ว่านนก
คุ้ม” ที่นิยมปลูกกันมาก เพราะเชื่อว่าช่วยคุ้มภัย มีอ�ำนาจ
และเมตตามหานิยม เนื่องจากเป็นว่านของกุมารทอง หรือ
มีกุมารทองสิงสถิตอยู่ ที่จะช่วยเฝ้าบ้านช่วยให้คนปลูก และ
คนในครอบครัว พ้นจากภัยอันตรายต่าง มีอำ�นาจวาสนา และ
ช่วยให้ท�ำมาค้าขายร�่ำรวย” (ที่มา: https://kasettumkin.
com/herb/article_9177)

“พุดสามสี” ไม้พุ่มเตี้ยขนาดเล็ก มีการแตกกิ่งก้านสาขา

มากออกดอกตลอดปีเวลาที่ดอกหอมมักเป็นช่วงเช้าและ
เย็น (ช่วงที่อุณหภูมิต�่ำ แสงแดดอ่อนหรือไม่มี)ขยายพันธุ์
โดยการปักช�ำ เป็นวิธกี ารทีเ่ หมาะสมมากทีส่ ดุ เนือ่ งจากเป็น
พันธุ์ไม้หอมขนาดเล็กการตอน สามารถท�ำได้แต่ต้องเป็นกิ่ง
ที่มีอายุประมาณ ๑ ปีขึ้นไป เพราะกิ่งค่อนข้างเปราะอาจหัก
ได้งา่ ย สามารถออกดอกตลอดปี ดอกมีกลิน่ หอมแรง (ทีม่ า:
http://clgc.agri.kps.ku.ac.th)

ร่มพยอม 39

“สาวสันทราย” Quezonla จรกา สาวสันทราย สาวน้อย “พุดน�้ำบุษย์” พุดน�้ำบุษย์ (ชื่อวิทยาศาสตร์ : Gardenia
สันก�ำแพง ลักษณะเป็นไม้พุ่ม สูง ๒-๔ เมตร ผลัดใบ ใบ
เดี่ยว เรียงตรงข้าม รูปรี แผ่นใบด้านบนสีเขียว ด้านล่างสี
ม่วงเปลือกมังคุด โคนใบสอบ ปลายใบแหลม ขอบใบหยัก
เป็นคลื่น ดอกออกเป็นช่อที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยง ๕ กลีบ สี
ม่วงแดง กลีบดอก ๕ กลีบ สีขาวอมม่วง เชื่อมติดกันเป็น
หลอดยาว ปลายกลีบม้วนงอ ผลทรงกลม สีม่วง (ที่มา:
http://www.qsbg.org)

carinata Wallich.) เป็นดอกพุดชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกัน
มาก เนื่องจากเป็นไม้ดอกไม้ประดับที่สวยงาม ดอกมีกลิ่น
หอมแรง ดอกบานอยู่ได้ราว ๗ วัน เมื่อแรกแย้มบานเป็น
สีออกขาวนวลส่งกลิ่นหอมมาก หอมไกล ๒ - ๓ เมตร
เมื่อบานเข้าวันที่สองสีจะเริ่มออกเหลืองอ่อน ต่อมา ค่อยๆ
เหลืองเข้มจนกระทั่งเข้มจัด ออกดอกตลอดทั้งปี กลิ่นหอม
ตลอดวันแต่จะหอมมากในตอนค�่ำ น�้ำบุษย์หมายถึงพลอย สี
เหลืองหรือบุษราคัม (ที่มา: https://th.wikipedia.org)

“เข็มอุนากรรณ” หรือ “พุดชมพู” มีกลีบดอกเป็นแฉก 5

กลีบรูปไข่กลับ สีขาวอมชมพูหวาน และโคนกลีบดอกเชื่อม
ติดกันเป็นหลอดยาว จนท�ำให้ดูคล้ายกับดอกเข็มขนาดใหญ่
ดอก ออกเป็นช่อสั้นๆ ที่ซอกใบใกล้ปลายยอดและปลาย
ยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย 5-10 ดอก ดอกเป็น
สีชมพูอ่อนเกือบขาวนวล ใบประดับจะคงอยู่จนเป็นผล ดอก
โคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดยาว 2-3 ซม. ดอกตูมเป็นสีชมพู
เข้ม เมื่อบานปลายแยกเป็นกลีบดอก 5 กลีบ ใจกลางดอก
เป็นสีชมพูหรือสีแดงเข้ม มีเกสรตัวผู้ 5 อัน ดอกบานเต็ม
ที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4-5 ซม. เวลามีดอกดกและ
ดอกบานพร้อมกันทั้งต้นจะดูสวยงามสดใสมาก “ผล” เป็น
ฝัก มี 1 เมล็ด ดอกออกตลอดปี ขยายพันธุ์ด้วยเมล็ด และ
ตอนกิง่ (ทีม่ า: https://mcayenne94.maggang.com/)

“พุทธศุภโชค” พุดศุภโชค หรือบางท่านเรียก “พุดศรีลงั กา”
เป็นไม้พมุ่ เตีย้ สูงไม่เกิน 1.5-2 ฟุต แตกกิง่ ก้านต�ำ่ หนาแน่น
ใบเป็นใบเดีย่ ว ออกเวียนสลับถีบ่ ริเวณปลายกิง่ ใบเป็นรูปใบ
หอก ปลายแหลม โคนสอบ หรือป้าน ใบมีขนาดเล็กกว่าใบ
พุดทั่วไป เป็นสีเขียวสด เวลาใบดกจะเป็นพุ่มหนาแน่นออก
เป็นช่อกระจุกที่ปลายยอด แต่ละช่อประกอบด้วยดอกย่อย
5-7 ดอก ลักษณะดอกโคนเชื่อมกันเป็นหลอด ปลายแยก
เป็นกลีบดอก 5 กลีบ ปลายกลีบแหลมเหมือนดาว มีกลีบ
ดอกชัน้ เดียว สีขาวสดใส ไส้กลางดอกเป็นสีเหลือง ดอกบาน
เต็มที่เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1.5 นิ้วฟุต ไม่มีกลิ่นหอม
(ที่มา: https://www.gotoknow.org/posts/270606)
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“เข็มขาว” ต้นเข็มขาว จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึง
“สายน�้ำมิ้น หรือ พวงทอง” พรรณไม้ที่มีชื่อเป็นมงคล

ส�ำหรับความเชื่อของคนไทย เมื่อจะปลูกต้นไม้ประดับสวน
ในบ้านก็มองหาต้นไม้ที่มีชื่อไพเราะและเป็นมงคล นิยมปลูก
เป็นแปลง ตัดเป็นพุ่มเพื่อบังก�ำแพง ปลูกเป็นแนวรั้ว ในการ
แต่งสวนหย่อม สวนสาธารณะ (ที่มา: http://www.bsru.
ac.th/identity/archives/1997)

ขนาดกลาง ขึ้นเป็นพุ่มแน่น แตกกิ่งใกล้ผิวดินจ�ำนวนมาก
เป็นพรรณไม้ที่ชอบขึ้นตามธรรมชาติในป่าราบหรือตามป่า
เบญจพรรณนิยมน�ำมาปลูกเป็นไม้ประดับสวย ชอบดิน
ร่วนซุยระบายน�้ำได้ดี ดอกมีกลิ่นหอม สามารถออกดอก
เกื อ บตลอดทั้ ง ปี ชาวล้ า นนานิ ย มน�ำ ไปวั ด ในวั น ท�ำ บุ ญ
(ที่มา:https://medthai.com/)

“ดอกเข็มแดง” จัดเป็นพรรณไม้พุ่มขนาดเล็กถึงขนาด

“บัวดิน” จัดเป็นไม้ดอกประเภทหัวที่มีความทนทานต่อ
สภาพแห้งแล้ง ปลูกเลี้ยงง่าย และมีดอกสวยงาม นิยมน�ำ
มาปลูกในแปลงจัดสวน และการปลูกในกระถางส�ำหรับชม
ดอก รวมถึงประโยชน์ในด้านการใช้เป็นพืชคลุมดิน (ที่มา:
https://puechkaset.com)

กลาง ลักษณะต้นนั้นจะคล้ายกับเข็มขาว ถ้ามีอายุหลายปี
อาจมีขนาดของต้นเท่ากับต้นมะม่วงได้ ขยายพันธุ์ด้วยวิธี
การตอนกิ่ง ทาบกิ่ง หรือปักช�ำ เป็นพรรณไม้ที่มีถิ่นก�ำเนิด
อยู่ในจังหวัดสระบุรี และมีขึ้นประปรายในจังหวัดต่างๆ โดย
นิยมน�ำมาปลูกกันตามชนบท ชอบขึ้นเองตามป่าราบและ
ป่าเบญจพรรณใบจะมีลักษณะหนายาวและแข็งเป็นสีเขียว
สด ปลายใบแหลมออกดอกรวมกันเป็นช่อใหญ่มีสีแดงเข้ม
ดอกจะมีขนาดใหญ่กว่าดอกเข็มขาวมาก แต่จะไม่มกี ลิน่ หอม
(ที่มา: https://medthai.com)
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“ซอมพอ” ไทยว่า “หางนกยูง” พรรณไม้ ชื่อวิทยาศาสตร์

คือ Caesalpinnapulcherrima (L.) Sw. ในวงศ์
LEGUMINOSAE-CAESALPINIOIDEAE มีสองชนิด คือ
“ซอมพอหน้อย” (หางนกยูงไทย) และ “ซอมพอหลวง” (หาง
นกยูงฝรั่ง) ซอมพอเป็นพืชตระกูลถั่ว มีถิ่นก�ำเนิดมาจาก
หมู่เกาะอินเดียตะวันตกในทะเลคาริเบียน ด้านสรรพคุณ
ทางยา ดอกแห้งใช้ชงดื่มแก้ไข้ เมล็ดเป็นยาถ่าย และราก
เป็นยาแก้บวม ขับประจ�ำเดือน แก้วัณโรค ชาวบ้านเชื่อกัน
ว่าซอมพอกันแมลงหวี่ตอมได้ จึงมักพบการทัดดอกซอม
พอเมื่อถูกแมลงหวี่รบกวนใบหน้า มีการสุมไฟใบซอมพอ
ไล่แมลงหวี่ เป็นต้น พรานปลาแถบลุ่มน�้ำโขงแถวเชียงแสน
เชียงของ สังเกตเห็นว่าถ้าดอกซอมพอบานจะเป็นฤดูกาล ที่
ปลาบึกจะอพยพมา นอกจากนีย้ งั พบว่าในพิธกี รรมบวงสรวง
แม่ย่านางเรือ และปลาบึกจะนิยมใช้ดอกซอมพอแดงเป็น
เครื่ อ งประกอบการบู ช าในพิ ธี ก รรมของล้ า นนาอี ก ด้ ว ย
(ที่มา: หนังสือล้านนาพฤกษาคดี, สนั่น ธรรมธิ โครงการ
จัดท�ำหนังสือชุดล้านนาคดี ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

“ดอกเก็ดถะหวา” หรืออ่านออกเสียงก�ำเมืองเป็น เก็ด-

ตะ-หวา หรือ เก็ตถะหวา เก็ตถวา เก็ดถวา ส่วนทางภาค
อีสานเรียก อินถวา หรือ ดอกซ้อนฮ้อดอกเก็ดถะหวา มี
เสน่ห์ในความอ่อนโยนน่าหลงใหลในความหอมของดอก
และความขาวพิสุทธ์ของดอกเก็ดถวาก็เปรียมเสมือนความ
บริสุทธิ์และแสดงถึงความศรัทธาในพระพุทธศาสนา จึง
เกิดเป็นวิถี เป็นดอกไม้มงคลตามความเชื่อของชาวล้าน
นา ส�ำหรับน�ำไปถวายพระ และถือเป็นไม้มงคล สําหรับคน
เกิดวันจันทร์ วันพฤหัสบดี และวันศุกร์ เชื่อกันว่ามีคุณทาง
ด้านโภคทรัพย์ ผู้ใดปลูกไว้ในบ้านจะสมบูรณ์พูนผล (ที่มา:
https://chiangmaigardens.com)

“ดอกแก้ว” เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบขนาดเล็ก มี

ความสูงของต้นประมาณ 5-10 เมตร ต้นแตกกิ่งก้านเป็น
พุ่มกลมแน่นทึบ เปลือกล�ำต้นเป็นสีเทาแตกเป็นร่องๆ เนื้อ
ไม้สขี าวนวล เจริญเติบโตได้ดใี นดินร่วนทีร่ ะบายน�ำ้ ได้ดี ชอบ
แสงแดดเต็มวัน-ร�ำไร และความชืน้ ปานกลาง-ต�ำ่ ขยายพันธุ์
ด้วยวิธีการเพาะเมล็ดและวิธีการตอน มักออกดอกเป็นช่อ
สัน้ ๆ ตามซอกใบ ดอกย่อยเป็นสีขาวและมีกลิน่ หอมจัด กลีบ
ดอกมี 5 กลีบ หลุดร่วงได้ง่าย กลีบดอกมีลักษณะเป็นรูป
กลมรี ยาวประมาณ 2-2.5 เซนติเมตรและกว้างประมาณ
7-9 มิลลิเมตร โคนกลีบดอกติดกัน ดอกมีเกสรเพศผูจ้ ำ�นวน
10 ก้าน ส่วนกลีบเลี้ยงดอกมี 5 กลีบ สามารถออกดอกได้
ตลอดทั้งปี (ที่มา: https://medthai.com)
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โครงการพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ

แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา ประจ�ำปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมกับ ศูนย์
มานุษยวิทยาสิรนิ ธร (องค์การมหาชน) จัดงานพิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา
ระหว่างวันที่ 27-29 พฤศจิกายน 2562 ตั้งแต่เวลา
9.00-17.00 น. ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยกิจกรรมตลอด 3 วันประกอบ
ไปด้วย กิจกรรมการสาธิตวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ อาหาร
การกินของชาติพันธุ์ในล้านนา (ไทลื้อ ไทยวน ไทเขิน ไท
ใหญ่) และกลุ่มเครือข่ายศิลปวัฒนธรรมล้านนากาดหมั้ว
การบูรณาการงานวิชาการด้านชาติพันธุ์ล้านนาโดยศูนย์

มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) ร่วมกับหน่วย
งานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งการจัด
ฐานฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโดยสล่าล้านนา จ�ำนวน 11
ฐาน ให้กับผู้ที่สนใจเข้าร่วมตลอดงานและการฝึกอบรม
ระยะสั้น 3 วันส�ำหรับผู้ที่ต้องการรับใบประกาศนียบัตร
เพื่อสามารถน�ำความรู้ที่ได้นั้นไปต่อ ยอดเพื่อการสร้าง
อาชีพได้
โดยพิธีเปิดงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณแหล่งเรียน
รู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมล้านนา “แอ่วเฮือน เยือนผญา
2563” ได้จัดขึ้นในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562 เวลา
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09.30 น. โดยได้รับเกียรติจากอธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ (ศาสตราจารย์ ค ลิ นิ ก นายแพทย์ นิ เวศน์
นันทจิต) เป็นประธานในพิธี และ ผู้อ�ำนวยการส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาตราจารย์วิลาวัณย์
เศวตเศรนี) เป็นผู้กล่าวรายงานการจัดงาน ว่าการจัด
งานครั้งนี้เป็นการจัดงานครั้งที่ 8 นับตั้งแต่ปีพุทธศักราช
2555 เป็นต้นมา
ส� ำ หรั บ ปี นี้ ไ ด้ ด� ำ เนิ น การภายใต้ แ นวคิ ด ตาม
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยด้านล้านนาสร้างสรรค์
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค์ ที่ จ ะน� ำ ทุ น ทางวั ฒ นธรรม และ
ทรัพยากรด้านกายภาพมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด มุ่ง
เน้นในประเด็นของ อาหาร เทศกาล เครื่องนุ่งห่ม และ
งานหัตถกรรม ภายในบริเวณเรือนโบราณล้านนาโดย
รอบของพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตชีวา
ด้วยการบูรณาการกับเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม กลุม่
พ่อครู สล่า และผู้น�ำชุมชนจากหลากหลายท้องที่ มา
จ�ำลองวิถีชีวิตวัฒนธรรม ความเป็นอยู่ และประเพณีที่
ยังคงปฏิบัติสืบสานจากอดีตและปรับพัฒนามาจนถึง

ปัจจุบัน ให้ผู้ที่มาเที่ยวชมได้เรียนรู้ภูมิปัญญาผ่านการ
ปฏิบัติและสามารถน�ำความรู้ไปพัฒนาและต่อยอดได้
ในอนาคต
นั บเป็ น โอกาสอั น ดี ใ นวั น จั ด พิ ธี เ ปิ ด งานดั ง กล่ า ว
ทางส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีการรับมอบ
ทุ น ทรั พ ย์ จ ากทายาทตระกู ล หลวงอนุ ส ารสุ น ทรกิ จ
และแม่ น ายค� ำ เที่ ย ง โดยมี บ ริ ษั ท เชี ย งใหม่ พ าณิ ช ย์
จ�ำกัด บริษัทอนุสารเชียงใหม่ จ�ำกัด และบริษัทค�ำเที่ยง
พัฒนา จ�ำกัด รวมจ�ำนวนทั้งสิ้น 900,000 บาท (เก้าแสน
บาท) เพื่อร่วมด�ำเนินการก่อสร้างโครงการอนุรักษ์เรือน
โบราณล้านนา “เรือนฝาไหล” (เรือนแม่นายค�ำเที่ยง)
ที่ได้รับมอบให้เคลื่อนย้ายตัวเรือนมาจากวัดสวนดอก
เพื่อมาปลูกสร้างอนุรักษ์ไว้ ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่แห่งนี้ ร่วมกับงบประมาณ
สนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และมูลนิธิจุมภฏพันธุ์ทิพย์ รวมทั้งหมดเป็นจ�ำนวนเงิน 1,800,000 (หนึ่ง
ล้านแปดแสนบาทถ้วน) โครงการนีค้ าดว่าจะท�ำการปลูก
สร้างแล้วเสร็จในเดือนกรกฎาคมศกนี้
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AFCP Grant Ceremony : December18, 2019
โครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อการอนุรักษ์
ทางวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา
(AFCP) มอบทุนสนับสนุนจ�ำนวน 150,000 ดอลล่าร์
สหรัฐฯให้แก่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ เพื่ อ การอนุ รั ก ษ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาใน
เชียงใหม่โครงการกองทุนดังกล่าวเป็นโครงการที่ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้สมัครการเขียนขอรับทุนและ
ได้ผ่านการรับคัดเลือกโครงการฯในปี พ.ศ. 2562 เป็น
ระยะเวลา 2 ปี ซึ่งมีโครงการเข้าสมัครรับทุนนี้จากทั่ว
ประเทศในภาคพื้นเอเชียและแปซิฟิก โดยได้จัดพิธีมอบ
ทุนเป็นทางการเมือ่ วันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
นายไมเคิ ล ฮี ธ อุ ป ทู ต รั ก ษาการแทนเอกอั ค รราชทู ต

สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย
และนายฌอนโอนีลล์ กงสุลใหญ่สหรัฐฯ เชียงใหม่ เป็น
ผู้มอบทุนสนับสนุนจ�ำนวน 150,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯให้
แก่ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เพื่ อ อนุ รั ก ษ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาในเชี ย งใหม่ โดยมี
นายชูชีพ พงษ์ชัย หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดเชียงใหม่
ผู้แทนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ศาสตราจารย์คลินิก
นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การโครงการและผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบทุน
ดังกล่าว ในพิธีการมอบทุนนี้ได้มีแขกผู้มีเกียรติ อาทิ
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เอกอั ค รราชทู ต ฯ กงสุ ล ใหญ่ และกงสุ ล กิ ต ติ ม ศั ก ดิ์
จากนานาประเทศ รวมทั้งประธานและคณะกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ ได้กรุณาให้เกียรติ
ร่วมในพิธีการด้วย
ผู ้ อ� ำ นวยการโครงการและผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ได้กล่าวรายงานว่าโครงการ
การอนุรักษ์สถาปัตยกรรมล้านนาโบราณในเชียงใหม่
ที่ ไ ด้ รั บ ครั้ ง นี้ มี ร ะยะการด� ำ เนิ น โครงการรวมทั้ ง สิ้ น
2 ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562-2564 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
การอนุรักษ์ ซ่อมแซม ส�ำรวจและจัดท�ำรูปแบบรายการ
โครงสร้ า งของสภาพเรื อ นโบราณ โดยผู ้ เชี่ ย วชาญ
โครงสร้ า งทางสถาปั ต ยกรรมของเรื อ นล้ า นนาเป็ น
เรือนไม้ที่มีอายุกว่าร้อยปี ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เพื่อ

ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ที่ เ ปิ ด โอกาสให้ นั ก ศึ ก ษาและ
ผู ้ เ ยี่ ย มชมได้ เรี ย นและรู ้ จั ก การอนุ รั ก ษ์ เรื อ นโบราณ
ล้ า นนา จากสถานที่ จ ริ ง และจากพื้ น ที่ ด� ำ เนิ น การ
จริง มีการเก็บรวบรวมไว้เป็นฐานข้อมูล ประกอบไป
ด้ว ยภู มิปั ญญาของช่ างกั บการซ่อ มแซมเรื อนโบราณ
ล้านนากับการอนุรักษ์ ผ่านการเผยแพร่ฐานข้อมูลใน
รูปแบบสื่อดิจิทัล โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ
โอฬารรัตมณี ที่ปรึกษาด้านสถาปัตยกรรมเรือนพื้นถิ่น
ล้านนา จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ พร้อมด้วยกลุ่มช่างไม้จากเรือนไม้ล้านนา
อาจารย์จากวิทยาลัยศิลปะสื่อและเทคโนโลยี และทีม
เจ้าหน้าที่พิพิธภัณฑ์เรือนฯร่วมเป็นคณะท�ำงานด�ำเนิน
โครงการดังกล่าว

ข่าวประชาสัมพันธ์
ผู้น�ำระดับนานาชาติเข้าเยี่ยมชม พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

Mr.Robert Post ที่ ป รึ ก ษาฝ่ า ยสื่ อ มวลชน
และวั ฒ นธรรม สถานเอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก า
ประเทศไทย และคณะ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทางใน
การด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ที่
ได้รับทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรักษ์
เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of
Traditional Lanna Architecture in Chiangmaiจาก
U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation
(AFCP) 2019 โดยมี ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. พร้อมด้วยคณะ
ผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ ให้การต้อนรับเมื่อวันที่
20 สิงหาคม 2562

นายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นคร
เชียงใหม่ ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. พร้อมทั้งรับฟังการด�ำเนินงานด้านศิลป
วัฒนธรรมที่ผ่านมาของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มช. กับประเทศญี่ปุ่น โดยมี ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้เสนอ
รายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2562
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MS.Marie Royce ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
การต่ า งประเทศสหรั ฐ ฯ ฝ่ า ยกิ จ การการศึ ก ษาและ
วัฒนธรรม และคณะ ได้เดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. และรับฟังเกี่ยวกับแนวทางใน
การด�ำเนินงานของพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ทีไ่ ด้รบั ทุนสนับสนุนในการปรับปรุงซ่อมแซมและอนุรกั ษ์
เรือนโบราณล้านนา ในโครงการ Conservation of
Traditional Lanna Architecture in Chiangmai จาก
U.S. Ambassadors Fund for Cultural Preservation
(AFCP) 2019 โดยมี ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นผู้น�ำเสนอ และคณะผู้บริหารและบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2562

งานประชาสัมพันธ์พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. (นางสาววาสนา มาวงค์) ให้การต้อนรับกงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกา ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมภริยาและครอบครัวจากประเทศญี่ปุ่นในโอกาสเข้าเยี่ยมชมเป็นการ
ส่วนตัว และได้เป็นตัวแทนน�ำคณะเที่ยวชม สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคน
ล้านนาในอดีต ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

48 ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News
ทัศนศึกษา ดูงานพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ได้ให้การต้อนรับนักเรียนในสังกัดเทศบาลต�ำบลแม่วาง ที่เข้าทัศนศึกษา
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เมื่อวันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562

ให้การต้อนรับคณาจารย์ และนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2 จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบ ประเภทที่อยู่อาศัยในล้านนา ในวันที่
25 กันยายน 2562

ได้ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษาจาก Guangxi Arts University ที่เข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และวิถีชีวิตของชาวล้านนาใน
อดีตเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ ที่เข้ามาทัศนศึกษาเรียนรู้ด้าน
ประวัติศาสตร์ล้านนา และรูปแบบการอยู่อาศัยของชาวล้านนาในอดีต เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช.
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คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาในโครงการให้ ค วามรู ้
ด้านพิพิธภัณฑ์และนักศึกษา Mu Guide2563 จาก
มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล ที่ เข้ า ศึ ก ษาข้ อ มู ล การจั ด การ
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา โดยรองผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (รศ.มาณพ มานะแซม)
เป็นผู้แทนให้การต้อนรับเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
ค ณ า จ า ร ย ์ แ ล ะ นั ก ศึ ก ษ า
มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร เข้ า ทั ศ นศึ ก ษา
เยี่ ย มชมรู ป แบบสถาปั ต ยกรรมเรื อ น
โบราณล้านนา และเรียนรู้ประวัติการ
ก่ อ สร้ า งบ้ า นเรื อ นล้ า นนาในอดี ต
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้ า นนา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ 16
ธันวาคม 2562
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัย
อัสสัมชัญ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อศึกษา
ประวั ติ และรู ป แบบการสร้ า งบ้ า นเรื อ น
ล้านนา เพื่อน�ำไปต่อยอดความรู้ด้านการ
ศึกษาสถาปัตยกรรม และเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากสถานที่จริง ในวันที่
11 มกราคม 2563

คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัย
ให้การต้อนรับสื่อมวลชนในโครงการ Chiang Mai เชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้
Blooms ที่เข้าร่วม work shop การท�ำเครื่องสักการะ เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ และความเป็นมาเกี่ยวกับการ
สร้างเรือนล้านนา เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2563
ล้านนาในวันที่ 11 มกราคม 2563
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คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยศิลปากร
เยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เพื่อให้นักศึกษาได้ศึกษาเรียนรู้จากสถาน
ที่จริง เกี่ยวกับความเป็นมา รูปแบบการก่อสร้าง
และวิธีการรักษาเรือนล้านนาในอดีต เมื่อวันที่ 13
มกราคม 2563

คณะสื่อมวลชนและผู้เข้าร่วมรายการ “คนสู้โรค” จากไทย พีบีเอส เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการเปิดโอกาสให้ผู้รับชมรายการได้เข้าชมและสัมผัสบรรยากาศ และเรียน
รู้ประวัติและรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563

คณาจารย์และนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษารูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และความเป็นมา
ของการสร้างบ้านแบบล้านนา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ นโบราณล้ า นนา มช.
ให้การต้อนรับคณาจารย์และนักศึกษา คณะ
สถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำนวน
113 คน ที่เข้าศึกษารูปแบบ และการสร้างเรือน
โบราณล้านนา เพื่อเรียนรู้จากสถานที่จริง และ
สามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปใช้ประกอบข้อมูลการ
เรียนการสอนต่อไป เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์
2563
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คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะศิ ล ปกรรมและ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย เทคโนโลยี ร าช
มงคลล้านนา จ�ำนวน 28 คน เยี่ยมชมและท�ำกิจกรรม
การวาดภาพสถาปัตยกรรมล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรียนการสอนในสาขาวิชาจิตรกรรม เมื่อวันอังคารที่
14 กุมภาพันธ์ 2563

คณะนั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ เ ดิ น ทางมาจากเมื อ งดั ล ลั ส
สหรัฐอเมริกา ได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.มาณพ
มานะแซม รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ให้การต้อนรับ เมื่อวันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวฐาปนีย์
เครือระยา) ได้ให้การต้อนรับและบรรยายให้กบั นักศึกษา
ชัน้ ปีที่ 4 เเละคณาจารย์ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ที่ ม าศึ ก ษาดูงานและเรียนรู้วิถีชีวิต ล้านนา
ผ่านรูปแบบการสร้างบ้านเรือนแบบล้านนา เมื่อวันที่ 19
กุมภาพันธ์ 2563

คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา ชั้ น ปี ที่ 2 สาขาวิ ช า
คหกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ เข้า
ศึกษาเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวิถีชีวิตล้านนา โดยมี
หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (นางสาวฐาปนีย์
เครือระยา) และเจ้าหน้าที่ช่างศิลป์ ฝ่ายส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม (นายสุขธรรม โนบาง) ได้ให้การต้อนรับและ
บรรยายเมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา
จ า ก ม ห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ
เชี ย งใหม่ จ� ำ นวน 27 คน
เข้ า เยี่ ย มชมและศึ ก ษาเรี ย นรู ้
วิ ธี ก ารก่ อ สร้ า งบ้ า นรู ป แบบ
ล้ า นนา เ มื่ อ วั น พุ ธ ที่ 1 2
กุมภาพันธ์ 2563
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คณาจารย์และนักศึกษาจากภาควิชาประยุกต์ศิลป์ศึกษา คณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร (จ�ำนวน 46
คน) เดินทางมาทัศนศึกษาและเยี่ยมชม เพื่อเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม และรูปแบบการปลูกสร้างบ้านและที่อยู่อาศัย
แบบล้านนาจากสถานที่จริง เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย การกี ฬ า
แห่งชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ (จ�ำนวน 27 คน) ได้เข้า
ทัศนศึกษาและเยีย่ มชมพิพธิ ภัณฑ์เรือนฯ เพือ่ ศึกษาเรียน
รู้ด้านสถาปัตยกรรมล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้
นักศึกษาได้น�ำความรู้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้
ในรายวิชา “นวัตกรรมและเทคโนโลยีการสื่อสาร” และ
จัดท�ำสื่อนวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในรายวิชา
ดังกล่าว เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์และนักศึกษา มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่ง
ชาติ วิทยาเขตเชียงใหม่ ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาเทคโนโลยี
สารสนเทศส� ำ หรั บ ครู เข้ า ทั ศ นศึ ก ษาและเยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์เรือนฯ เพื่อศึกษาเรียนรู้ด้านสถาปัตยกรรม
ล้านนา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้น�ำความ
รู้จากการทัศนศึกษาไปประยุกต์ใช้ประกอบการจัดท�ำ
สื่ อ นวั ต กรรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม การท่ อ งเที่ ย ว ในวั น ที่ 26
กุมภาพันธ์ 2563
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา คณะศึ ก ษา
ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าทัศนศึกษา
และเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นฯ เพื่ อ เรี ย น
รู ้ เ กี่ ย วกั บ ข้ อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร์ และ
รู ป แบบการสร้ า งบ้ า นเรื อ นล้ า นนาที่ มี
ความสอดคล้องกับการด�ำเนินชีวิตของชาว
ล้านนาในอดีต ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษา
ในกระบวนวิชา “Way of Life” เมื่อวันที่ 27
กุมภาพันธ์ 2563
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คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
น�ำโดย ผศ.ดร.แผ่นดิน อุนจะน�ำ และนักศึกษาจากคณะ
สถาปัตยกรรม มช. (จ�ำนวน 178 คน) เข้าทัศนศึกษา
และเยี่ ย มชมพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นฯ เพื่ อ ศึ ก ษารู ป แบบ
สถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนาที่ก่อสร้างในอดีต ซึ่ง
เป็นส่วนหนึง่ ของการศึกษารายวิชาสถาปัตยกรรมในชีวติ
ประจ�ำวัน โดยการเข้าทัศนศึกษาในครั้งนี้ เปิดโอกาสให้
นักศึกษาสามารถเก็บข้อมูลและเปิดประสบการณ์การ
เรียนรู้จากสถานที่จริง และสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไป
ประยุกต์ใช้เป็นพื้นฐานการเรียนรู้ในรายวิชาดังกล่าวต่อ
ไปเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563
กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของส�ำนักฯ

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น “เจิง
มือเปล่า” (Lanna Martial Arts) ซึ่งเป็นศิลปะป้องกันตัวล้านนา โดยมีครูศรันย์ สุวรรณโชติ (ครูนิก) เป็นผู้สอนเชิง
ปฏิบัติการในหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26-28 ธันวาคม 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาหาร
ล้านนาประเภทแกง โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�ำอาหารล้านนา เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิค และวิธีการท�ำ
อาหารล้านนาประเภทแกง ซึ่งได้แก่แกงแคจิ๊นหมู แกงสะแล แกงผักกาดใส่จิ๊นไก่ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตร
ดังกล่าว ระหว่างวันที่ 30 มกราคม 2563-1 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาหาร
ล้านนาประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ โดยมีครูสุพันธ์ ฉิมดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการท�ำอาหารล้านนา เป็นผู้ถ่ายทอดเทคนิค
และวิธีการท�ำอาหารล้านนาประเภทปิ้ง หลาม แอ็บ ซึ่งได้แก่ ปิ้งดอกไม้ (ดอกอั่ว) หลามปลาใส่ดอกไม้ และแอ็บ
ปลา กุ้งฝอยใส่ดอกไม้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 27-29 กุมภาพันธ์ 2563 ณ พิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช.
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มช. จัดโครงการอบรมหลักสูตรระยะสั้น อาหาร
ล้านนาประเภทต�ำ ย�ำ ส้า ได้แก่ ต�ำบ่าหนุน (ต�ำขนุน) ย�ำจิน๊ ไก่
และส้าผัก โดยมีครูสพุ นั ธ์ ฉิมดี ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านการท�ำอาหาร
ล้านนา เป็นผูถ้ า่ ยทอดเทคนิค และวิธกี ารท�ำอาหารล้านนาใน
หลักสูตรดังกล่าว ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2563 ผ่าน
ช่องทางออนไลน์ โดยสามารถรับชมการอบรมหลักสูตรดัง
กล่าวผ่านทางช่อง Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
กิจกรรมบูรณาการความร่วมมือต่างๆ

กองบริหารงานบุคคล ร่วมกับ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้เรื่อง “แต่งหย้องผ้างามตามจารีต” โดยมี รศ.ดร. อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด และกล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดโดยผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) กิจกรรมนี้มีบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจเข้าร่วมรับฟังการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการนุ่งผ้าซิ่นล้านนาและการประยุกต์ใช้ผ้าซิ่นล้านนา ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช. เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการ “มานุษยวิทยากับล้านนาคดีศึกษา” ระยะที่สอง ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 สิงหาคม-1กันยายน
2562 โดยความร่วมมือระหว่าง ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มช. โดยมี ดร.นฤพนธ์
ด้วงวิเศษ หัวหน้ากลุ่มงานวิจัยและพัฒนาศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) เป็นผู้กล่าวปาฐกถาเรื่อง
มานุษยวิทยาทัศนา การศึกษาวัฒนธรรมยุคดิจิทัล พร้อมด้วยคณะวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้น�ำเสนอโครงการ
มาบรรยายและน�ำเสนอข้อมูลโครงการด้านมานุษยวิทยาในโครงการดังกล่าว เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2562
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ (รางวัลอันดับรองจากถ้วยพระราชทาน) ในการประกวดขบวน
กระทงใหญ่ สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง พร้อมริ้วขบวนวิจิตรตระการตา ในชื่อว่า ทศมินทร์ราชันขวัญหล้าใต้ร่ม
พระบารมี เมื่อวันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน 2562 ณ หน้า ส�ำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ โดยมีอธิการบดี และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย พร้อมด้วยผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เข้าร่วมงาน
พิธีประกวดขบวนกระทงใหญ่สืบสานประเพณีเดือนยี่เป็ง ปีพ.ศ.2562
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ได้เข้าพบนาย ฮิโรชิ
มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
เนื่ อ งในโอกาสเรี ย นเชิ ญ ให้ เข้ า ร่ ว มพิ ธี เ ปิ ด งาน
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ รื อ นโบราณ แหล่ ง เรี ย นรู ้ วิ ถี ชี วิ ต
วั ฒ นธรรมล้ า นนา และหารื อ เกี่ ย วกั บ กิ จ กรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และศิลปวัฒนธรรม
ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2563
ณ สถานกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
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ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เข้าพบนายอู เตนติน
กงสุ ล ใหญ่ ส าธารณรั ฐ แห่ ง สหภาพเมี ย นมาร์
ณ จังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเรียนเชิญให้เข้าร่วม
พิธีเปิดงาน พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ แหล่งเรียนรู้วิถี
ชีวิต วัฒนธรรมล้านนา และหารือเกี่ยวกับกิจกรรม
ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา และศิลปวัฒนธรรม
ของสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เมื่อวันที่ 22
พฤศจิกายน 2563 ณ กงสุลใหญ่สาธารณรัฐแห่ง
สหภาพเมียนมาร์ ณ จังหวัดเชียงใหม่

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย และ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 11/2562 โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์
เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมฯ พร้อมด้วย ศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย ผู้บริหาร
มหาวิทยาลัย ร่วมประชุมฯ ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2562
กิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรม ทํานุบํารุงศาสนา และบริการวิชาการของสํานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนา
คุณธรรมและจริยธรรม: การฝึกอบรมพัฒนาสติและปัญญา ปีที่ 25 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-27 ตุลาคม 2562
ณ สถาบันพิโมกข์มุข จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการพัฒนาสติ เชาว์อารมณ์ เชาวน์จิตวิญญาณ ความคิดสร้างสรรค์
และให้ความรู้เกี่ยวกับหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2562
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมพิธีตักบาตรเทโวโรหณะเนื่องในเทศกาลออกพรรษา ประจ�ำปี 2562 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่
เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักเรียน นักศึกษา และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธี ณ ถนนสายวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ทางขึ้นวัดฝายหิน) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2562

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธานในพิธีท�ำบุญวันขึ้นปีใหม่
พ.ศ.2563 ที่จัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลของคณะผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมในวาระดิถี
ขึ้นปีใหม่ ในวันที่ 9 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมในพิธี
ท�ำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจ�ำปี 2563 ซึ่งคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปี เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา และส่งเสริมท�ำนุบ�ำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมทั้งประชาชนทั่วไปเข้าร่วมพิธีฯ จ�ำนวนมาก เมื่อ
วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ถนนสายวัฒนธรรม มช.
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบพิธียกเสามงคล
เรือนฝาไหล (แม่นายค�ำเที่ยง) โดยมี ผศ. ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการ
ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการอ�ำนวยการผู้ทรงคุณวุฒิส�ำนักฯ
ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ทายาทหลวงอนุสารสุนทร แม่นายค�ำเที่ยง
คณาจารย์ บุคลากร ร่วมพิธี ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม พ.ศ.2563

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมประกอบพิธีเซ่นสรวงบูชาพระภูมิเจ้าที่ ประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อขอขมาก่อนที่จะมี
การซ่อมบ�ำรุงตัวอาคาร ซึ่งเป็นเรือนโบราณในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา และพิธีบอกกล่าววิญญาณผู้ปกปัก
รักษาเรือนชาวเวียงเชียงใหม่ (พญาปงลังกา) ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ก่อนที่จะมีการ
ซ่อมบ�ำรุงตัวอาคาร ซึ่งเป็นหนึ่งในเรือนโบราณในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ถือเป็นวันเริ่มต้นเพื่อด�ำเนินงาน
โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Maiภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019
เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการต่างๆ ของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ณ ห้องประชุม ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธานการประชุม
ชุดอนุกรรมการฝ่ายขบวนแห่ในโครงการส่งเสริม
ประเพณีลอยกระทง ประจ�ำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562
เพื่ อ ร่ ว มวางแผนและเตรี ย มความพร้ อ มในการ
ออกแบบฝ่ายขบวนแห่ เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562
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ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผศ.วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี ) พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร
และบุคลากรส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ให้การต้อนรับ
คณะกรรมการตรวจประเมิ น คุ ณ ภาพส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม ตามแนวทางของเกณฑ์คุณภาพการ
ศึ ก ษา เพื่ อ การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ (CMU EdPEX) โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ กภ.
ทศพร พิชัยยา ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานกรรมการฯ
ด�ำเนินการตรวจดังกล่าว เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2562
อาจารย์ ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการประจ� ำ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม เป็ น ประธานการประชุ ม คณะกรรมการ
อ�ำนวยการประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ครั้งที่
4/2562 เพื่อร่วมวางแผนการบริหารงาน และรายงาน
การด�ำเนินงานตามแผนงานโครงการของส�ำนักฯ โดยมี
คณะกรรมการผูท้ รงคุณวุฒิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
พร้อมด้วยคณะผู้บริหารส�ำนักฯ ร่วมการประชุมดังกล่าว
เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562
ผศ.ดร.เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี ประธาน
คณะกรรมการอ� ำ นวยการประจ� ำ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ (กรณีตรวจงานจ้างก่อสร้าง) งานจ้างปลูกสร้าง
เรือนฝาไหล (เรือนแม่นายค�ำเที่ยง) ครั้งที่ 1 /2563
โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) และคณะกรรมการตรวจรับฯ
เข้าร่วมประชุมวางแผนการด�ำเนินงานดังกล่าว เมื่อ
วันที่ 9 มีนาคม 2563
ผู ้ ช ่ ว ยศาสตราจารย์ ดร.เอกชั ย มหาเอก รอง
อธิการบดี ประธานคณะกรรมการอ�ำนวยการประจ�ำ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานการประชุม
คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลภูมิแผ่นดิน
ปิ่นล้านนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี พ.ศ.2562
โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) และคณะกรรมการผู้ทรงคุณ
วุฒิฯ เข้าร่วมประชุมดังกล่าว เมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2563
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผศ.วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี ) เป็ น ประธานการ
ประชุมเพื่อวางแผนบูรณาการความร่วมมือจัด
หลักสูตรทางด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมกับ
อาจารย์ ดร.ศักดา สวาทะนันทน์ ผู้อ�ำนวยการ
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะ
เพื่อหารือและวางแผนเตรียมความพร้อมในการ
บูรณาการจัดหลักสูตรทางด้านศิลปวัฒนธรรม
ล้ า นนา ให้ กั บ โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิ ท ยาลั ย
เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2563
ศิลปวัฒนธรรมและความร่วมมือกับนานาชาติ
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือกับศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ โดยจัดโครงการ
อบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษาส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติ จาก MomoyamaKakuin University ประเทศญี่ปุ่น
โดยในกิจกรรมมีการให้ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณล้านนา และกิจกรรมฝึกปฏิบัติการปั้นดิน
เพือ่ ผลิตชิน้ งานด้านหัตถกรรมล้านนา ให้กบั นักศึกษาทีเ่ ข้าร่วมโครงการได้รบั ประโยชน์และน�ำความรูไ้ ปต่อยอดด้าน
การศึกษาวัฒนธรรมได้ในอนาคต เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

จัดกิจกรรมบูรณาการความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรม ร่วมกับ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะ
มนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ภายใต้โครงการอบรมภาษาอังกฤษและทัศนศึกษา ส�ำหรับนักศึกษาจาก
Momoyama Kakuin University ประเทศญี่ปุ่น โดยมีการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ “การท�ำโคมล้านนา” ให้แก่
นักศึกษาในโครงการดังกล่าว เพื่อให้นักศึกษามีความรู้ และสามารถน�ำไปต่อยอดในการศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรม
ต่อไปได้ เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563
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กิจกรรมพัฒนาบุคลากรและสร้างขวัญก�ำลังใจให้กับบุคลากร HAPPY CPAC

ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช. (ผศ.
วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี ) เป็ น ประธานกล่ า วขอบคุ ณ และ
อวยพรในงานเกษี ย ณอายุ ร าชการและแสดงมุ ทิ ต าจิ ต
แด่ อาจารย์ ส นั่ น ธรรมธิ ที่ จั ด ขึ้ น โดยส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วั ฒ นธรรม มช. โดยมี ค ณะผู ้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่
เครือข่ายศิลปวัฒนธรรม ลูกศิษย์จากชมรมพื้นบ้านล้านนา
และผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมในงานดังกล่าว เมื่อวัน
ที่ 6 กันยายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.(ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นประธานการจัดกิจกรรม
Happy Soul ร่วมพิธีอุปสมบทสามเณรีบุคลากรส�ำนักฯ นางสาวชุติมา พรหมาวัฒน์ ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้
บุคลากรได้ร่วมศึกษาพระธรรมวินัย ตามหลักพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2562 ณ อารามภิกษุณี
สุทธจิต อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม
ศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.วิลาวัณย์
เศวตเศรนี) มอบโล่รางวัลบุคลากร
ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี พ.ศ.2563 ของ
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
ให้ แ ก่ น างสาวชุ ติ ม า พรหมา
วั ฒ น์ เพื่ อ เชิ ด ชู เ กี ย รติ แ ละเป็ น
ขวั ญ ก� ำ ลั ง ใจในการปฏิ บั ติ ง านใน
วันที่ 9 มกราคม 2563
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ร่วมกิจกรรม และงานพิธีต่างๆ

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ได้รับมอบหมายจากอธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดนิทรรศการ 100 ปี ชาตกาล คุณหญิงหม่อมศรีนวล ณ เชียงใหม่ โดยมี
นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ เป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการดังกล่าว ที่จัดขึ้นโดยสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรี
ล้านนาไทย เชียงใหม่ โดยนางปัทมา เอี่ยมสุวรรณ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดเชียงใหม่ และนายกสมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมสตรีศรีลา้ นนาไทย เชียงใหม่ เป็นประธานการจัดงาน ณ หรรษา
คอมมูนิตี้ (บ้านฟ้าฮ่าม) เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2562
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มช. (ผศ.วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี ) พร้ อ มด้ ว ย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงาน
เลี้ยงต้อนรับ Mr.Sean K. O’Neil กงสุลใหญ่
สหรัฐอเมริกา ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ และ Ms.
Sachiko Kubo ในโอกาสที่เข้ารับต�ำแหน่งใหม่
ณ สถานกงสุลสหรัฐอเมริกา ประจําจังหวัด
เชียงใหม่ เมื่อวันอังคารที่ 24 กันยายน 2562

คณะผูบ้ ริหารและบุคลากร ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ร่วมงานมุทติ าจิต นายสนัน่ ธรรมธิ และข้าราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัยและลูกจ้างประจ�ำที่เกษียณอายุงานประจ�ำปี 2562 โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์
นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธฯี เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2562 ณ ศาลาธรรม มช.
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ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช.
(ผศ.วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี) ร่ว มให้ก ารต้อนรับ นาย
ไมเคิลฮีธ อุปทูต รักษาการแทนเอกอัครราชทูต สถาน
เอกอั ค รราชทู ต สหรั ฐ อเมริ ก า ประจ� ำ ประเทศไทย
และคณะ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์
นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ ในโอกาส
เข้าเยี่ยมคาราวะ และเข้ารับต�ำแหน่ง อุปทูต รักษาการ
แทนเอกอัครราชทูต สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา
ประจ�ำประเทศไทย กรุงเทพมหานคร ณ ห้องรับรอง
ส�ำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวัน
ศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้แทน
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีเปิดงาน
ประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2562 โดยมีนาย
เจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็น
ประธานเปิดพิธีดังกล่าว ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2562
ณ บริเวณข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผศ.
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ ร่วม
พิธีทอดถวายผ้ากฐิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี
2562 โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม
วัฒนชัย นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน
ประกอบพิ ธี ท อดถวายผ้ า กฐิ น พร้ อ มด้ ว ยผู ้ บ ริ ห าร
คณาจารย์ ข้าราชการ พนักงาน บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ ตลอดจนคณะศรั ท ธาวั ด ฝาย
หิน ร่วมในพิธี ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ใน
วันเสาร์ที่ 26 ตุลาคม 2562

ผู้อ�ำนวยการ (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) และรอง
ผู้อ�ำนวยการ (รศ.มาณพ มานะแซม) ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.ร่วมรับประทานอาหารเย็นกับ นายฮิโรชิ
มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ เเละพบ
ปะเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมด้าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อเป็นการบูรณาการและแลกเปลี่ยน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา และศิลปวัฒนธรรมของประเทศ
ญี่ปุ่น ณ บ้านพักกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น จังหวัดเชียงใหม่ ใน
วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม 2562
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เลขานุการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (นางสาวปัทมา จักษุรัตน์) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ เป็นผู้แทน
ผู้อ�ำนวยการฯ เข้าร่วมเฉลิมฉลอง 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “มช. 55 ปี สร้างคนดีให้แผ่นดิน”
โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์ เกษม วัฒนชัย องคมนตรีและนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวแสดง
ความรู้สึกในโอกาสครบรอบ 55 ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติจากองค์กร
หน่วยงานต่างๆ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้าร่วมงาน
ดังกล่าว ในวันที่ 31 มกราคม 2563 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ผู้อ�ำนวยการ (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) และรองผู้อ�ำนวยการ (รศ.มาณพ มานะแซม) ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.ร่วมงานฉลองวาระครบ 60 พรรษา ของสมเด็จพระจักรพรรดินารุฮิโตะ และวันชาติญี่ปุ่น ประจ�ำปี
2563 ที่จัดขึ้นโดยกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ โดยมีนายฮิโรชิ มัทสึโมะโตะ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กงสุลใหญ่ กงสุล และกงสุลกิตติมศักดิ์
ต่างประเทศ ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนงานราชการ และแขกผู้มีเกียรติที่ร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันที่ 21
กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องแกรนด์ คอนเวนชัน ฮอลล์ โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ มศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มช. (ผศ.วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากร
ฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ร่วมพิธีบ�ำเพ็ญกุศล
และสวดอภิธรรมศพ คุณมาลินี คิวริเปอล์ ทายาท
ธิดาคนสุดท้องของนายคิวริเปอร์ อดีตเจ้าของ
เรือนทรงอาณานิคมรูปแบบโคโลเนียล ภายใน
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เมื่อวันที่ 8
มีนาคม 2563 ณ วัดสันทรายมูล จังหวัดเชียงใหม่
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ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา
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ดอกไม้ล้านนา :
ศรัทธาและความหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
239 ถนนห้วยแก้ว อำ�เภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 โทร 053-943637, 08-6117-5277

