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กินอาหาร
ให้เป็นยา

บทบรรณาธิการ
ด้วยปัจจุบันปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ท�ำให้
ทุกคนเริ่มหันมาใส่ใจในสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการดูแลสุขภาพตนเองส�ำหรับ
เรื่ อ งอาหารการรั บ ประทานในชี วิ ต ประจ� ำ วั น ทางกองบรรณาธิ ก ารฯวารสาร
ร่มพยอมปีที่ 22 ฉบับที่ 2 นี้ จึงได้จัดท�ำเนื้อหาเรื่องราวเกี่ยวกับอาหารพื้นบ้าน
ล้านนา ที่มีสรรพคุณเสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง อาทิ บทความเรื่องกินอาหาร
ตามฤดูกาลล้านนา โดยนักเขียนรับเชิญคุณสุพรรณ ฉิมดี และย�ำดอกแคนา ต�ำรับ
อาหารล้านนา เขียนโดย สุนทร บุญมี ที่ทุกท่านสามารถลองน�ำไปท�ำเองได้ และ
ส�ำหรับผู้ที่ต้องการเจริญอาหารแพทย์หญิงลลิตา ธีระสิริ ได้เขียนบทความเกี่ยวกับ
กับเข้ากิน๋ เข้าล�ำ อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาจากบรรพบุรษุ ชาวล้านนาในการกินอาหารประเภท
ต่างๆ ให้เกิดความอร่อยยิ่งขึ้น
ทั้งนี้ยังมีบทความจากนักเขียนประจ�ำเรื่อง ฅุ้มหลวงและฅุ้มในเชียงใหม่:ที่ตั้ง
ในแผนที่ร่วมสมัย โดย รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล และความเชื่อเกี่ยวกับ
ประเพณีทานข้าวใหม่ ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า โดยอาจารย์สนั่น ธรรมธิ รวมถึง
บทความจาก พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เขียนแนะน�ำพืชผัก และสมุนไพร
ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ล้วนเป็นพืชสมุนไพรหลากหลายชนิดที่ปลูกใน
สวนแปลงผักบนพื้นที่ภายในพิพิธภัณฑ์ฯ
ในนามบรรณาธิการบริหาร และกองบรรณาธิการ มีความยินดีแจ้งให้สมาชิก
วารสารฯ ได้ทราบข่าวดีในการที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การก�ำกับ
ดูแลของส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์
และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจ�ำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)
ประเภทพิพิธภัณฑ์ด้านสังคม ศิลปะและวัฒนธรรมดีเด่น ด้านการอนุรักษ์และ
สืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติ (สพร.) เมื่อวันที่ 17 กันยายน
2563 นับเป็นความภาคภูมิใจ และขวัญก�ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพิพิธภัณฑ์ฯ
ทุกคน เพื่อการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน และ
ยกระดับศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไปในอนาคต
ท้ายนี้หวังเป็นอย่างยิ่งว่าสมาชิกวารสารฯ คงจะได้มีโอกาสน�ำสาระความรู้จาก
วารสารร่มพยอมฉบับนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวัน เพื่อการกินอาหารให้เป็นยา
รักษาโรค และเสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรง มีภูมิคุ้มกัน ต้านเชื้อโรคต่างๆ และอยู่
ได้อย่างปลอดภัย
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ร่มพยอม 1

กินอาหาร
ตามฤดูกาลล้านนา
เรื่อง: สุพรรณ ฉิมดี
ภาพ: Spark U Lanna

คนเมืองใช้พืชผักท้องถิ่นมาปรุงเป็นอาหารพืชผัก
ต่างๆ ล้วนมีคุณค่าทางด้านโภชนาการและคุณค่าทาง
ยา เช่น กระเทียมแก้ความดัน พริกท�ำให้เจริญอาหาร
อาหารจึงไม่ได้เป็นแค่สิ่งหล่อเลี้ยงทางร่างกายเท่านั้น
แต่ยงั เป็นยาทีช่ ว่ ยป้องกันโรคภัยไข้เจ็บได้อกี ด้วย จึงมีคำ�
กล่าวที่ว่า “โรงพยาบาลที่ดีที่สุดคือห้องครัว”ธรรมชาติ
ได้สร้างสรรค์พืชผักที่สามารถน�ำมาปรุงเป็นอาหารได้
อย่างสมดุลตามธรรมชาติอยู่แล้วแต่มนุษย์กลับชอบ
เปลีย่ นแปลงธรรมชาติโดยใช้เทคโนโลยีทตี่ นเองสร้างขึน้
มาใหม่ ปรับเปลี่ยนความสมดุลของธรรมชาติเพื่อตอบ
สนองความต้องการของตัวเองเป็นหลักพืชผักชนิดไหน
ผู้คนนิยมรับประทานก็จะปรับเปลี่ยนพันธุกรรมใหม่ให้
ผลิดอกออกผลได้ตลอดทุกฤดู ซึ่งการปลูกแบบนี้ต้อง
ใช้สารเคมีเป็นจ�ำนวนมากเพื่อที่จะได้ผลผลิตที่สวยงาม
และขายได้ราคาดี การกินพืชผักนอกฤดูจึงเป็นการกิน
อาหารที่มีแต่สารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเรา ถึง
แม้โลกจะเจริญก้าวหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งอาหารก็ยัง
เป็นสิ่งที่จ�ำเป็นในการด�ำรงชีวิตของมนุษย์ที่รับประทาน
อาหารวันละ 3 มื้อ อาหารมีทั้งคุณและโทษ การกิน
อาหารจึงมีการเรียนรู้ว่าควรกินอย่างไร กินแบบไหนถึง
จะได้ประโยชน์หรือโทษแก่ร่างกาย กินอย่างไรจึงจะเกิด

การสมดุลแก่รา่ งกาย กินน้อยเกินไปหรือกินมากเกินไปก็
ไม่ได้มีประโยชน์สูงสุดต่อร่างกายเช่นกัน ท�ำอย่างไรเรา
จึงจะรู้ว่าร่างกายของเราต้องการอาหารแบบไหน
การกินอาหารตามฤดูกาลจึงเป็นสิ่งที่สามารถช่วย
เราได้ การที่เรากินอาหารหมุนเวียนเปลี่ยนไปตามฤดูจึง
สามารถสร้างสมดุลให้เกิดกับร่างการของเราได้ การกิน
อาหารซ�้ำๆ กันอยู่บ่อยๆ จะท�ำให้ร่างกายของเรามีสาร
อาหารชนิดนัน้ มากเกินความต้องการ ขับออกก็ไม่ได้เกิด
การสะสมในร่างกายเกินความจ�ำเป็นจึงเป็นสาเหตุของ
การเกิดโรคภัยไข้เจ็บตามมา การรับประทานอาหารที่
ดีคือการทานอาหารให้ครบหมวดหมู่ ครบทุกรสเพื่อให้
เกิดความสมดุลยกเว้นเวลาเจ็บป่วยเท่านั้นที่เราสามารถ
เพิม่ หรือลดอาหารแต่ละชนิดและรสชาติได้มากน้อยตาม
ความต้องการของร่างกายเราได้
ปัญหาที่เราพบในปัจจุบันนี้คือ คนรุ่นใหม่ไม่รู้จัก
พื ช ผั ก สมุ น ไพรที่ มี อ ยู ่ ต ามธรรมชาติ บางคนแยกไม่
ออกว่าพืชชนิดไหนทานได้พืชชนิดไหนมีพิษ พืชผักบาง
ชนิดขาดหายไปจากตลาดเพราะไม่เป็นที่รู้จักและนิยม
ทาน เช่น จี๋กุ๊ก ดอกนางแหลว ผักพ่อค้าตีเมีย แม่ครัว
รุ่นใหม่ไม่รู้ว่าจะเอาพืชผักเหล่านี้ไปท�ำเมนูอะไร ยิ่ง
ผักที่มีรสขมอย่างเช่น ผักขี้ก๋วง ผักขี้เสียด (สีเสียด)

2 ร่มพยอม
ผักฮ้วนหมู (กระทุงหมาบ้า) ไม่เป็นที่นิยมของคนสมัย
นี้ จึงเป็นสาเหตุของการหายไปของพืชผักที่ออกตาม
ฤดูกาลที่คนรุ่นใหม่ไม่นิยมทาน
อี ก ปั ญ หาหนึ่ ง ที่ ท�ำ ให้ ว งจรอาหารของเราสั้ น ลง
เพราะในปัจจุบันคนรุ่นใหม่ไม่นิยมท�ำอาหาร ชอบทาน
อาหารที่มีคนปรุงแต่งขึ้นแล้วส่งถึงบ้านเมนูอาหารก็จะ
แคบลงเหลือแต่อาหารที่หาทานง่ายทานที่ไหนก็ได้ เกิด
การกินอาหารทีจ่ ำ� เจมีขายอยูใ่ นท้องตลาดอยูต่ ลอดเวลา
พืชผักทีเ่ กิดขึน้ ตามธรรมชาติตามฤดูกาลจึงถูกลืม มีเพียง
คนบางกลุ่มเท่านั้นที่ยังรู้จักแล้วเก็บมาทาน

รสชาติของอาหาร
รสเปรีย้ ว เป็นรสทีท่ ำ� ให้เกิดการ หด รัด ฝืด จึงช่วย
ระงับเหงื่อ ช่วยเสริมภูมิต้านทานไม่ให้เป็นหวัดง่าย เรา
จะหารสเปรีย้ วได้จากพืชผักตามฤดูกาลเช่น ยอดมะขาม
ดอกมะขาม ยอดส้มป่อย
รสขม มีฤทธิ์เย็น เป็นรสที่ดับร้อน ขับชื้น ขับน�้ำ
อาหารที่มีรสขมจึงช่วยบ�ำรุงหัวใจ ผักรสขมที่มีอยู่ตาม
ธรรมชาติ เช่น ผักขี้เหล็ก ผักฮ้วนหมู ผักขี้ก๋วง ผักขี้เสียด
รสหวาน เป็นรสที่ให้ความชุมชื้นแก่ร่างกาย บ�ำรุง
ก�ำลัง บ�ำรุงม้ามรสหวานที่ได้ตามธรรมชาติ เช่น อ้อย
และผลไม้
รสเค็ม รสเค็มเป็นอาหารของไต ซึมซาบไปตาม
ผิวหนัง ถ้ากินอย่างพอดีก็จะท�ำให้ไตท�ำงานได้ปกติ กิน
มากเกินไปก็เป็นโทษ รสเค็มจากธรรมชาติได้จากเกลือ
ทะเล เกลือสินเธาว์
รสเผ็ด มีสรรพคุณในการขับลม ขับเหงื่อ (การกิน
พริกควรกินพริกสีเขียว พริกสีแดงจะท�ำให้เส้นเลือดฝอย
แตกและเกิดการอักเสบ) กินอาหารที่มีรสเผ็ดสามารถ
ป้องกันอาการหวัดได้
เมื่อเรารู้ถึงประโยชน์ของรสชาติของอาหารแล้วเรา
ก็สามารถเลือกอาหารที่ร่างกายของเราต้องการได้ กิน
อย่างไรเราก็ได้อย่างนั้น
พืชผักตามฤดูกาลในล้านนามีมากมายให้เราได้เลือก
ทาน พืชผักพื้นบ้านมีคุณประโยชน์มากมายบางชนิดมี
สรรพคุณทางยารวมทั้งสมุนไพรพื้นถิ่นของล้านนาที่มี
สรรพคุณทั้งในด้านโภชนาการและสรรพคุณทางยา เช่น
จั๊กค่าน จั๊กค่านแดงเอามาท�ำยา จั๊กค่านขาวนิยมเอามา
ท�ำอาหารเพราะเนือ้ มีรสเผ็ดเมือ่ ต้มสุกจะเปือ่ ยยุย่ มีกลิน่

หอม มะแขว่น มีกลิ่นหอมฉุนใช้ดับกลิ่นคาวในอาหาร
ช่วยบ�ำรุงหัวใจ บ�ำรุงโลหิต ช่วยเจริญอาหาร
ช่ ว งรอยต่ อ ของฤดู ก็ มี ส ่ ว นส� ำ คั ญ อาจมี ก าร
แปรปรวนของสมดุลในร่างกายเราได้ถ้าร่างกายปรับ
ตัวไม่ได้ก็จะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วย ดังนั้นเราควรปรับตัว
ให้เข้ากับฤดูกาลต่างๆสิ่งที่ง่ายที่สุดคือการรับประทาน
อาหารให้ถูกต้องตามฤดูกาล กินพืชผักสมุนไพรในท้อง
ถิ่นเพื่อให้เกิดการสมดุลของร่างกาย

อาหารที่ควรกินในแต่ละฤดู
อาหารในฤดูร้อน
ในหน้าร้อนอุณหภูมิในร่างกายเราจะร้อนเราจึง
ไม่ควรทานอาหารที่มีรสร้อนหรือมันมากเกินไป ควร
รับประทานอาหารที่มีรสเย็น รสขม รสเปรี้ยวและจืด
พืชผักที่รับประทานไม่ต้องให้พลังงานมาก ทานผักที่
มีฤทธิ์เย็น เช่น ต�ำลึงใบหญ้านาง ผักหวานป่า แคนา
ผักฮ้วนหมู ผักปลัง ผลไม้เช่น แตงโม สับปะรด ผลไม้รส
เปรี้ยวอาหารที่จะแนะน�ำในหน้าร้อน

ดอกแคนา เป็นไม้ยนื ต้นส่วนทีน่ ยิ มน�ำมาท�ำอาหาร
คือส่วนที่เป็นดอกซึ่งดอกแคนาจะออกดอกในช่วงเดือน
พฤษภาคมดอกจะบานในช่วงกลางคืนพอตอนเช้าก็จะ
ร่วงจากต้นถ้าเราจะเก็บมารับประทานต้องรีบเก็บใน
ตอนเช้า เพราะดอกจะเฉาเร็วมากคนนิยมน�ำมาลวกกับ
น�้ำพริก ย�ำใส่พริกหอมกระเทียม หรือน�ำมาอั่ว (เหมือน
ท�ำไส้อั่วโดยน�ำเครื่องที่ปรุงใช้อั่วมายัดไว้ในดอกแล้ว
น� ำ ไปย่ า งให้ ห อม) แคนาจะมี ร สขมเวลาจะน� ำ มารั บ
ประทานต้องเอาเกสรที่อยู่ตรงกลางดอกออกให้หมด
เพราะท�ำให้ขมมากการน�ำมาลวกแล้วล้างหลายๆ ครั้ง
จะช่ ว ยลดความขมลงได้ ประโยชน์ ข องดอกแคนา
แคนามีฤทธิ์เย็น ช่วยขับเสมหะ ขับปัสสาวะ

ร่มพยอม 3

อาหารในฤดูฝน
ช่วงหน้าฝนในอากาศจะมีความชื้นสูงพืชผักตาม
ฤดูกาลที่ควรน�ำมาปรุงเป็นอาหารควรเป็นพืชผักที่ให้
ความร้อนและความอบอุ่นแก่ร่างกาย ควรทานสมุนไพร
ที่ช่วยขับลม ขับเหงื่อ และพืชผักสีเขียวที่ให้วิตามิน
สูงเพื่อป้องกันไข้หวัด พืชผักในฤดูฝน เช่น มะริดไม้
(เพกา) ผักหนาม หัวปลี สมุนไพรที่ช่วยในการขับเหงื่อ
ขับลม เช่นขิง ข่าตะไคร้ ใบโหระพา ใบแมงลัก ใบกระ
เพรา อาหารในหน้าฝนจะมีความหลากหลาย เราจะ
ได้ทานหน่อไม้ และเห็ดชนิดต่างๆ มากมาย ทั้งยังเป็น
ฤดูท�ำนา ในนาก็จะมีผักจุ่มปาที่เราเอามาย�ำได้ มีปูเอา
มาท�ำน�้ำปูเก็บไว้ทานได้ตลอดทั้งปี มีปลาที่เป็นอาหาร
จ�ำพวกโปรตีน เมนูอาหารที่จะแนะน�ำในช่วงหน้าฝน
อาทิ
จอผักหนาม ผักหนามมักจะแทงยอดออกเยอะใน
ผักฮ้วนหมู ส่วนที่นิยมน�ำมาปรุงอาหารคือ ดอก ช่วงฤดูฝน ผักหนามมีรสเผ็ดชา ประโยชน์ของผักหนาม
และยอดอ่อนเป็นผักที่มีฤทธิ์เย็น มีรสขม มีวิตามินซี แก้ปวดเมื่อย ขับเสมหะ ขับปัสสาวะ แก้ปวดท้อง ส่วน
สูงส่วนใหญ่คนนิยมน�ำมาแกงใส่ปลาแห้ง ลวกกินกับ ที่น�ำมาท�ำเป็นอาหารคือยอดอ่อน ควรน�ำมาปรุงให้สุก
น�้ำพริก ต�ำมะม่วง ประโยชน์ของผักฮ้วนหมูท�ำให้เจริญ ก่อนรับประทานไม่ควรทานดิบเพราะผักหนามมีสาร
ไซยาโนจานิกไกลโดไซด์ (cyanogenic.Giycosides) ซึ่ง
อาหาร ดับความร้อนในร่างกาย
สามารถเปลี่ยนเป็นไซยาไนท์(สารพิษชนิดหนึ่ง) ที่มีพิษ
ออกฤทธิ์ต่อระบบการไหลเวียนของเลือด นิยมน�ำมาจอ
ใส่มะขามกระดูกหมู ใส่ในแกงแค ลวกจิ้มน�้ำพริก
ผัดบะริดไม้ใส่แหนม บะริดไม้ (เพกา) มีฤทธิ์ร้อนมี
ประโยชน์ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย ช่วยบ�ำรุงสายตา มี
วิตามินซีสูง หญิงมีครรภ์ไม่ควรรับประทานเพราะฤทธิ์
ร้อนของบะริดไม้อาจท�ำให้แท้งบุตรได้ ส่วนที่นิยมน�ำมา
ท�ำอาหารคือดอก และฝักอ่อน วิธีเลือกฝักบะริดไม้ควร
เลือกฝักที่โค้งงอได้ ก่อนน�ำมาปรุงเป็นอาหารควรน�ำฝัก
ไปเผาไฟแล้วขูดเปลือกออกให้หมด ส่วนดอกนิยมน�ำมา
ลวกทานกับน�้ำพริก
ผักหวานป่า เป็นผักที่คนส่วนใหญ่นิยมทานใน
ปัจจุบันจึงมีความพยายามที่ท�ำให้ผักหวานป่าเป็นพืช
เศรษฐกิจเพราะปลูกแล้วได้ราคาดี คนนิยมรับประทาน
ผักหวานมีวติ ามินซีสงู แคลเซียม ฟอสฟอรัส มีประโยชน์
ช่วยในการขับถ่ายให้เป็นปกติ ป้องกันโรคเหน็บชา ผัก
หวานป่าเรานิยมน�ำมาแกงใส่ปลาแห้ง แกงใส่ไข่มดแดง

ย�ำผักปุม๋ นกไส้ ปุม๋ นกไส้ (ปืนนกไส้) เป็นวัชพืชเจริญ
งอกงามดีในฤดูฝน ปัจจุบันมักไม่ค่อยมีคนนิยมทาน
เพราะคิดว่าเป็นวัชพืช แต่มีประโยชน์ทางยามากมาย
เช่นช่วยต้านเชือ้ จุลนิ ทรีย์ แก้อกั เสบ บ�ำรุงเลือด ส่วนทีใ่ ช้
มาท�ำอาหารคือยอดอ่อน เอามาลวกแล้วย�ำใส่เครือ่ งย�ำมี
พริก มะนาว หอมหัวใหญ่ มะเขือเทศ ถัว่ เน่าแข็บ และหมู
สับบางคนเอาลวกจิ้มน�้ำพริก ยอดอ่อนเอามาใส่แกงแค

4 ร่มพยอม
อาหารในฤดูหนาว
ควรทานอาหารที่ให้ความอบอุ่นแก่ร่างกาย อาหาร
ที่มีรสขม รสเผ็ดร้อน รสเปรี้ยว ที่ช่วยขับเสมหะ รสขม
แก้ไข้ รสเผ็ดร้อนช่วยระบบไหลเวียนและขับเหงื่อ ช่วง
รอยต่อระหว่างหน้าฝนไปหน้าหนาวเรามักจะเป็นหวัด
บ่อย ควรทานแกงแค เพราะในแกงแคมีพืชผักสมุนไพร
พืน้ บ้านมากมาย เช่นใบชะพลูทมี่ แี คลเซียมและวิตามินซี
ต�ำลึงมีเบต้าโคโรทีนช่วยป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดและ
โรคมะเร็ง อาหารแนะน�ำในช่วงฤดูหนาว เช่น

แกงตู น ใส่ ป ลา เป็ น แกงที่ ค รบรสเหมาะส� ำ หรั บ
ฤดูหนาวที่ได้ความเปรี้ยวจากมะนาว รสเผ็ดร้อนจาก
เครื่องแกง อีกทั้งตูนยังมีเนื้อที่ซึมซับรสจากน�้ำแกงได้
เป็นอย่างดี ส่วนที่นิยมน�ำมาแกงคือก้านของตูน น�ำมา
ลอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นแล้วขย�ำให้นิ่ม บางคนนิยมทาน
ดิบกับส้มต�ำ ตูนประกอบไปด้วยเส้นใยแคลเซียมและ
ฟอสฟอรัสและธาตุ เหล็ก
แกงมะค้อนก้อมใส่ปลาแห้ง มะค้อนก้อม (มะรุม)
เป็นพืชที่นิยมทาน ทั้งใบ ดอก และฝัก ดอกและใบ
เอามาผัดใส่ไข่ ใส่ในแกงแค ฝักเอามาแกงส้ม แกงใส่
ปลาแห้ง ประโยชน์ของมะค้อนก้อมฝักน�ำมาแกงช่วย
ลดอาการไข้ ใบน�ำมาต้มช่วยรักษาเลือดออกตามไรฟัน
ดอกช่วยขับปัสสาวะ ฝักมะค้อมก้อมเวลาน�ำมาแกงควร
ปลอกเปลือกแข็งๆออกตัดเป็นท่อน แกงใส่ใส่ปลาแห้งใบ
ชะพูล ชะอม มะเขือเทศ ถ้ามีดอกนางแลวใส่ลงไปด้วย
น�้ำแกงจะมีรสหวาน
ย�ำบะแปบ ถั่วแปบหรือบะแปบ ส่วนใหญ่คนนิยม
น�ำฝักอ่อนมาท�ำเป็นอาหารรับประทานแต่ถ้าฝักแก่

นิยมแกะเอาเม็ดข้างในมาใส่ในแกงแค ประโยชน์ของมะ
แปบช่วยบ�ำรุงร่างกาย บ�ำรุงสายตา เราน�ำมะแปบมาต้ม
ลอกเส้นใยด้านข้างออก หั่นเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมกับเครื่อง
แกง มีพริกแห้ง หอม กระเทียม กะปิ หมูสับ คลุกเคล้า
กัน น�ำลงไปผัดในกระทะ เวลาจะทานโรยด้วยกระเทียม
เจียว แคบหมูสับ

อาหารที่ มี อ ยู ่ ต ามฤดู ก าลในธรรมชาติ มี อ ยู ่
มากมาย ถ้าเราสามารถน�ำมาท�ำอาหารรับประทานจะ
ได้ประโยชน์ ได้คุณค่าทางอาหาร นอกจากนั้นเรายัง
สามารถมีแหล่งอาหารที่เราสร้างขึ้นเอง ปลูกเองเป็น
พืชผักสวนครัว โดยเฉพาะสมุนไพรที่ใช้ประกอบในการ
ท�ำอาหาร เช่นขิง ข่า ตะไคร้ ใบโหระพา ใบกระเพรา
ใบมะกรูด พืชผักที่เราปลูกขึ้นเองจะปลอดภัยจากสาร
เคมี ประหยัดเงิน และพร้อมท�ำทานได้ตลอดเวลา เรา
ลองมาเริ่มต้นท�ำอาหารด้วยตนเองพึ่งพาตัวเอง ทาน
อาหารตามฤดูกาลให้เป็นยารักษาสุขภาพของเรากัน
ดีกว่า

ร่มพยอม 5

ฅุ้มหลวงและฅุ้มในเชียงใหม่ :
ที่ตั้ งในแผนที่ร่วมสมัย
เรื่อง: สมโชติ อ๋องสกุล1

แผนที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2413-2440 ที่มา ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

ฅุ้ม 2 ในล้านนาหมายถึง ที่อยู่ของเจ้านายฝ่าย
เหนือ ฅุ้มหลวงเป็นที่อยู่ของเจ้าหลวง แม่เจ้า หม่อม
ของเจ้าหลวง และครอบครัวผู้รับใช้ มีคนเป็นจ�ำนวนนับ
ร้อยอาศัยอยู่ มีพื้นที่เป็นบริเวณกว้างและมีอาคารหลาย
หลังเชื่อมต่อกัน โดยแบ่งพื้นที่ใช้สอยแบ่งเป็นสัดส่วน

เช่น ห้องเครื่องคาว เครื่องหวาน โรงม้า โรงรถ โรงละคร
และมีกลุ่มช่างฟ้อน กลุ่มจัดดอกไม้บายศรี กลุ่มท�ำ
เครื่ อ งดนตรี ที่ อ าจเป็ น ซอชนิ ด ต่ า งๆ เป็ น ต้ น โดย
ฅุ้มหลวง และฅุ้มถือเป็นแหล่งเรียนรู้สถาปัตยกรรม
ของชนชั้นปกครองในล้านนา

1 รศ.สมโชติ อ๋องสกุล ทีมงานผู้จัดทำ�หนังสือภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่โดยหลวงอนุสารฯ
2 ในบทความนี้ใช้ “ฅอ-ฅน” เนื่องจากสะกดตามอักษรล้านนา หากใช้ "คอ-ควาย" ล้านนาจะออกเสียง เป็น “กอ-ไก่”

6 ร่มพยอม
จากแผนที่ร่วมสมัย คือ (1) แผนที่แสดงที่ตั้งบ้าน
เรือนในเวียงเชียงใหม่สมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์เป็น
เจ้าหลวงเชียงใหม่ (พ.ศ. 2413-2440) มีชื่อเจ้าของฅุ้ม
และบ้านเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ (2) แผนที่
เมืองเชียงใหม่ของ James Mc Carhy ต่อมาเป็นพระ
วิภาคภูวดล เจ้ากรมแผนที่สยาม เขียนเมื่อ พ.ศ. 2443
(3) แผนผัง Chiengmai, Siam 1913 (4) แผนที่
City of Chiengmai, Siam (Showing PROPERTY
held by American Presbyterian Mission 1923
(พ.ศ. 2466) และการส�ำรวจพื้นที่ในเวียงเชียงใหม่ร่วม
กับเจ้าบุญศรี ณ เชียงใหม่ (พ่อตาของ ศ.ดร.อุดม รุ่งเรือง
ศรี) เมื่อต้นทศวรรษ 2540 พบว่ามีฅุ้มหลวงและฅุ้ม
ต่างๆ แบ่งตามพื้นที่ตั้งโดยถือก�ำแพงเวียงเชียงใหม่เป็น
หลักดังนี้

ก. ฅุ้มในเวียง
1.ฅุ้มหลวงกลางเวียง

เป็นฅุ้มหลวงสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 7 (พ.ศ. 2416-2440) อาคารฅุ้มหลวง
สมัยนั้นเป็นสถาปัตยกรรม “จีนปนลาว” โดยมีโรง
ละคอนอยู่ติดกับห้องอาหารซึ่งเป็นห้องโถงโล่งยาว ดัง
ที่คาร์ล บอค (Carl Bock) ชาวนอร์เวย์ได้มาเห็นเมื่อ
พ.ศ. 2425
ที่ตั้งฅุ้มหลวงด้านเหนือติดวัดนางเหลียว และคุ้ม
เจ้าสิงค�ำ (ทายาทเจ้าแก้วปราบเมืองโอรสองค์ที่ 3 ของ
พระเจ้าอินทวิชยานนท์) ด้านใต้ติดวัดหมื่นคอง (อ่านว่า
วัดหมื่นกอง) ด้านตะวันออกเป็นพื้นที่สวนของพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ มีฅุ้มของเจ้าหนานแก้วมหาวงษ์อยู่ด้าน
เหนือของสวน ด้านตะวันตกหน้าฅุ้มหลวงเป็นถนน
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฅุ้มหลวงกลางเวียงซึ่ง
อยูอ่ กี ฟากของถนนหน้าฅุม้ หลวง เป็นศาลาสนาม หมาย
ถึงเค้าสนามหลวง (อ่านว่าเก๊าสนามหลวง) ที่ท�ำงาน
บริเวณนั้น ซึ่งปัจจุบันคือบริเวณที่ตั้งวิทยาลัยอาชีวะ
ศึกษาเชียงใหม่ อันเป็นบริเวณที่ พ.ต.อ.ธงชัย ทิพย
มณฑล ศิษย์เก่าคนหนึ่งของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ได้น�ำปืนใหญ่ในบริเวณดังกล่าวมาไว้ที่โรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย ต่อมาโรงเรียนใช้ปืนใหญ่กระบอกนั้นท�ำเป็น
ฐานเสาธงดังที่เห็นกันในปัจจุบัน

แผนที่เชียงใหม่ ค.ศ.1923 เขียนโดย American Presbyterian Mission
ที่มา หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ

ด้านตะวันตกของวัดหมื่นคอง (อ่านว่าวัดหมื่นกอง)
ซึ่งเป็นที่ตั้งโรงละคร เป็นพื้นที่ฅุ้มเจ้าบัวทิพ (เป็นคนละ
คนกับเจ้าบัวทิพ ธิดาคนโตของเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 9)
พื้นที่ทั้งหมดดังกล่าวคือ (1) พื้นที่ฅุ้มหลวงพระเจ้า
อินทวิชยานนท์ (2) พื้นที่ฅุ้มเจ้าสิงค�ำ (3) พื้นที่ฅุ้มเจ้า
หนานแก้วมหาวงษ์ (4) พื้นที่ฅุ้มเจ้าบัวทิพ (5) พื้นที่วัด
นางเหลียว (6) พื้นที่วัดหมื่นคอง (อ่านว่าวัดหมื่นกอง)
(7) พื้นที่สวนของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ ปัจจุบันอยู่
ในบริเวณโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย (ดู สมโชติ อ๋องสกุล
“พื้ น ที่ ตั้ ง โรงเรี ย นยุ พ ราชวิ ท ยาลั ย ” 2548 ขอบคุ ณ
อาจารย์สมชาย นพเจริญกุล (พ.ศ. 2481-2562) ผู้
ประสานงานให้ผู้เขียนได้ใช้เอกสารของกรมที่ดิน )
ต่อมาวันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2464 เจ้าราชวงศ์ (เลา
แก้ว ณ เชียงใหม่) ราชบุตรของเจ้าอินท วโรรสสุริยวงษ์
เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 8 (พ.ศ. 2444-2452) ได้ยก
ที่ ดิ น ส่ ว นเหนื อ ของตึ ก ยุ พ ราช (เดิ ม เป็ น ฅุ ้ ม หลวง)
เนื้อที่ 5 ไร่ 93 ตารางวา ให้เชื่อมต่อเป็นผืนเดียวกับ
พื้นที่ที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ.2416-2476)
และเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ ได้ยกให้กับทางโรงเรียน
ยุพราชวิทยาลัย

ร่มพยอม 7

แผนที่เชียงใหม่ บริเวณสองฝั่งน�้ำแม่ปิง
เมื่อ ค.ศ. 1913 เขียนโดย American Presbyterian Mission
ที่มา หอจดหมายเหตุ มหาวิทยาลัยพายัพ เพิ่มเติมสีโดย โรงเรียน PRC

2. ฅุ้มในบริเวณพื้นที่ตั้งหอศิลปวัฒนธรรมปัจจุบัน
ในแผนที่ (1) เป็นที่ตั้งของ 3 รายการใหญ่
(2.1) ด้านหน้าเป็นที่ตั้ง ฅุ้มเจ้าสุริยะ สมัยพระเจ้า
อินทวิชยานนท์เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่มีเจ้าสุริยะ 2 คน
คือ
(1) เจ้าน้อยสุริยะ หรือเจ้าน้อยสุริยวงษ์เมฆะ (ต่อ
มาคือเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่
8 (พ.ศ. 2444-2452) โอรสพระเจ้าอินทวิชยานนท์ และ
แม่เจ้ารินค�ำ (ธิดาเจ้าไชยลังกาพิศาลคุณ แห่งล�ำพูน)
ประสูตเิ มือ่ พ.ศ. 2402 เมือ่ อายุ 23 ปี ได้รบั พระราชทาน
สัญญาบัตรเป็นเจ้าสุริยวงษ์ จางวาง และ พ.ศ. 2440
เป็นเจ้าอุปราช รั้งต�ำแหน่งเจ้าผู้ครองนคร จน 4 ปีต่อ
มาใน พ.ศ. 2444 ได้รับพระราชทานสัญญาบัตรเป็น
เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ ด�ำรงนพีสีนครสุนทรทศลักษณ์
เกษตรฯ เจ้าผูค้ รองนครเชียงใหม่ ครองได้ 12 ปี จน พ.ศ.
2452 พิราลัย ชนมายุได้ 51 ปี (ดู วงศ์สักก์ ณ เชียงใหม่
(ผู้รวบรวม) บัญชีรายชื่อ และแผนผังกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ
22 ตุลาคม 2541)

(2) เจ้าสุริยะ บุตรเจ้าหนานมหาวงศ์ กับเจ้าหญิง
บุญน�ำ (ธิดาเจ้าหลวงเศรษฐีค�ำฝั้น) เจ้าหนานมหาวงศ์
เป็นโอรสคนที่ 3 ของพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ท่ี 1 (พ.ศ. 2325-2358) เจ้าสุริยะคนนี้แต่งงานกับ
เจ้าสุวรรณา (ธิดาเจ้าน้อยมหาพรหม ผู้เป็นโอรสพระ
เจ้ามโหตรประเทศ) เจ้าสุริยะกับเจ้าสุวรรณา มีธิดา
ชื่อเจ้าทิพเกสร ต่อมาเป็นเจ้าจอมมารดาในรัชกาลที่ 5
ก�ำเนิดพระเจ้าบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้าดิลกนพรัฐ กรม
หมืน่ สรรควิสยั นรบดี (พ.ศ. 2427-2455) (ดู เจ้าวงศ์สกั ก์
ณ เชียงใหม่ บรรณาธิการ ขัตติยานีศรีล้านนา เชียงใหม่
: มูลนิธินวราชด�ำริอนุรักษ์ฝ่ายเหนือ 2547 หน้า 110
และ บัญชีรายชื่อและแผนผังกู่เจ้านายฝ่ายเหนือ 22
ตุลาคม 2541)
จากเอกสารของทายาทสายพระเจ้าอินทวโรรสฯ
ระบุ ว ่ า ที่ ดิ น บริ เวณที่ ตั้ ง ศาลากลางจั ง หวั ด หลั ง เดิ ม
หรื อ หอศิ ล ปวั ฒ นธรรมปั จ จุ บั น นั้ น เจ้ า อิ น ทวโรรสฯ
ทูลเกล้าฯ ถวายให้ทางราชการ ต่อมาเป็นโฉนดหมายเลข
จังหวัด 43 หมายเลขกระทรวง 3324 โฉนดเลขที่ 4951
เลขที่ 29 เนื้อที่ 9 ไร่ 2 งาน 44 ตารางวา (ดู สวัสดิ์
แสงไพจิ ต ร (ผู ้ ร วบรวม) หนั ง สื อ ที่ ร ะลึ ก งานท� ำ บุ ญ
สตมวาร เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่ 2517 หน้า 31-32)
ดั ง นั้ น ฅุ ้ ม หน้ า อาคารศาลากลางจั ง หวั ด หลั ง เดิ ม จึ ง
น่าจะเป็นของน้อยสุริยะ โอรสพระเจ้าอินทวิชยานนท์
ซึ่งต่อมาเป็นเจ้าอินทวโรรส มากกว่าจะเป็นฅุ้มของ
เจ้าสุริยะ ผู้เป็นเหลนของพระเจ้ากาวิละสายเจ้าหนาน
มหาวงศ์
(2.2) ด้านใต้ถัดมาเป็นพื้นที่ ฅุ้มเจ้าพัน
ในบัญชีรายชื่อกู่เจ้านายที่วัดสวนดอกไม่ปรากฎชื่อ
เจ้าพันแต่ปรากฎชื่อ “เจ้าพร” เรียงล�ำดับต่อจากเจ้า
น้อยสุริยะ จึงเป็นไปได้ว่าเจ้าของฅุ้มหลังที่ติดกับคุ้มเจ้า
สุรยิ ะคือเจ้าพร (ดู บัญชีรายชือ่ และแผนผังกูเ่ จ้านายฝ่าย
เหนือ 22 ตุลาคม 2541)
(2.3) หลังคุ้มทั้งสองเป็นข่วงระบุว่าเป็น หอพระ
เแก้วร้าง กินพื้นที่ครอบคลุมพื้นที่เจดีย์วัดสะดือเมือง
ติดกับพื้นที่หอพระแก้วร้างไปทางด้านใต้เป็นวัดอินทขีล
ด้านหน้าฅุ้มเจ้าสุริยะและฅุ้มเจ้าพัน (เจ้าพร) เป็น ข่วง
กลางเวียง เป็นพื้นที่โล่งขนาดใหญ่ในตัวเวียง

8 ร่มพยอม
ภาพขยายบริเวณจุดที่ตั้งฅุ้ม
จากแผนที่เชียงใหม่ พ.ศ. 2413-2440
ที่มา ส�ำนักหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร

เจ้าน้อยขัติยะเคยด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าราชบุตร และ
ด้านตะวันตกของฅุ้มหลวง (พื้นที่วิทยาลัยอาชีวะ ด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าราชวงศ์ คนเมืองเรียกว่า “เจ้าราชวงศ์
ศึกษาเชียงใหม่) คาดว่าเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า หัวล้อม” สมรสกับเจ้ากาบค�ำ พี่สาวเจ้าบุรีรัตน์ (หน่อ
ค�ำ) (ดู ปราณี ศิริธร เพ็ชรลานนา เล่ม 1 พิมพ์ครั้งที่ 2
ขนาดใหญ่ แผนที่ (1) ระบุว่าเป็น ศาลาสนาม
ศาลาสนาม เป็นอาคารบนพื้นที่กว้างตั้งอยู่ริมถนน พ.ศ. 2538 หน้า 103) แต่ฅุ้มของเจ้าน้อยขัติยะน่าจะอยู่
ทางด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฅุ้มหลวง เป็นสถานที่ บริเวณฅุ้มเจ้าสิงค�ำด้านเหนือของฅุ้มหลวง ต่อมาตกแก่
ท�ำงานของเค้าสนามหลวง (อ่านว่าเก๊าสนามหลวงหรือ เจ้าสิงค�ำลูกชายเจ้าน้อยขัติยะ
ส่วน เจ้าแก้วปราบเมืองเป็นโอรสของพระเจ้าอิน
เก๊าสนาม) เป็นท�ำงานของเจ้านายและข้าราชการพื้น
เมืองจ�ำนวน 32 ต�ำแหน่ง (ต�ำแหน่งเค้าสนามมีหลัก ทวิชยานนท์ โดยหนังสือเจ้าหลวงเชียงใหม่ระบุว่าเป็น
ฐานตั้งแต่สมัยพระเจ้าติโลกราชเป็นต้นมา) ส่วน “เจ้า โอรสองค์ที่ 3 แม่คือเจ้าเทพ ณ ล�ำปาง (ดู วงศ์สักก์ ณ
ขัน 5 ใบ” คือเจ้าหลวง เจ้าอุปราช เจ้าราชบุตร เจ้า เชียงใหม่ (บรรณาธิการ) เจ้าหลวงเชียงใหม่ 2539 หน้า
ราชวงศ์และเจ้าบุรีรัตน์ ใช้ฅุ้มของแต่ละคนเป็นสถาน 142 และ บัญชีรายชือ่ และแผนผังกูเ่ จ้านายฝ่ายเหนือ 22
ตุลาคม 2541) แต่ ปราณี ศิริธร (พ.ศ. 2463-2540) ระบุ
ที่บริหารราชการ
ว่าเจ้าแก้วปราบเมือง เป็นน้องชายเจ้าน้อยสุริยะที่เกิด
จากเจ้าแม่รินค�ำ (ปราณี ศิริธร เพ็ชรลานนา เล่ม 1 หน้า
4. ฅุ้มเจ้าราชบุตร
103) ขณะทีพ่ นื้ ทีด่ า้ นเหนือระหว่างฅุม้ เจ้าราชบุตรไปถึง
ด้ า นทิ ศ เหนื อ ของศาลาสนาม เป็ น พื้ น ที่ ฅุ ้ ม เจ้ า วัดหัวข่วงเป็นพืน้ ทีข่ อง “เจ้าแก้ว” ทัง้ สองฟากถนนทีต่ อ่
ราชบุตร (พระเจ้าอินทวิชยานนท์มีโอรส 6 คนคือ (1) มาเรียกถนนพระปกเกล้าฯ “เจ้าแก้ว” คนนี้คงเป็นเจ้า
เจ้าน้อยมหาวัน (2) เจ้าน้อยโทน (3) เจ้าแก้วปราบเมือง แก้วปราบเมือง มากกว่า เจ้าแก้วนวรัฐ
(4) เจ้าน้อยขัติยะ (5) เจ้าน้อยสุริยะ (6) เจ้าแก้ว ในที่นี้
หากเชื่อตามหลักฐานปราณี ศิริธร (พ.ศ. 2463อาจเป็น (1) เจ้าน้อยขัติยะ หรือ (2) เจ้าแก้วปราบเมือง 2540) ที่ว่าเป็นน้องชาย เจ้าน้อยสุริยะที่เกิดจากเจ้า
เพราะเจ้าน้อยสุริยะเป็นเจ้าอุปราช และเจ้าแก้วเป็นเจ้า แม่รินค�ำ “เจ้าแก้ว” คนนี้ก็ต้องเป็นเจ้าแก้วปราบเมือง
ราชภาคินัย เจ้าสุริยวงศ์ เจ้าราชวงศ์ เจ้าอุปราช
เพราะพื้นที่ส่วนนั้นเดิมเคยเป็นฅุ้ม ของแม่เจ้ารินค�ำกับ
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เจ้าอินทนนท์ (ต่อมาคือพระเจ้าอินทวิชยานนท์) และฅุ้ม
เจ้าแก้วปราบเมืองก็อาจอยู่บนพื้นที่นั้น
อย่างไรก็ตาม ต่อมาพื้นที่ฅุ้มเจ้าราชบุตรแห่งนี้คือ
พื้นที่ตั้ง ฅุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้วมุงเมือง) (พ.ศ. 24112482) ลูกชายเจ้าดวงทิพย์ โดยเจ้าดวงทิพย์เป็นน้อง
ชายของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าแก้ว
มุงเมือง) สมรสกับเจ้าเรณุวรรณา ธิดาของเจ้าราชวงศ์
(ชมชื่น) กับเจ้ากรรณิการ์ (ดู ปราณี ศิริธร เพ็ชรลานนา
เล่ม 1 หน้า 158) ด้านหน้าอาคารมีตราประจ�ำตระกูล
ติดไว้ เขียนศักราช พ.ศ. 2461
บริเวณฅุ้มแห่งนี้เคยใช้เป็นที่ตั้งบริษัทยาสูบอังกฤษ
อเมริกัน จนถึง พ.ศ. 2484 ช่วงสงคราม โลกครั้งที่สอง
บริษัทยาสูบอังกฤษอเมริกัน ได้โอนกิจการให้ส�ำนักงาน
ยาสูบเชียงใหม่ และต่อมาทายาทขายให้กระทรวงการ
คลัง ตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2469 (ผู้เขียนน�ำ David Boggett อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัยเกียวโตเซกะ
ผู้สะสม Tobaggo Card ไปชมอาคารหลังนี้เมื่อ 20
ต.ค. 2554)

5. ฅุ้มแม่เจ้าเรือนค�ำ และ 6. ฅุ้มเจ้าหนานมหายศ
ด้านตะวันตกของศาลาสนามเป็นพื้นที่ฅุ้มแม่เจ้า
เรือนค�ำ และฅุม้ เจ้าหนานมหายศ เจ้าหนานมหายศ บุตร
เจ้ามหาวงศ์สายนายเรือน ต่อมาเป็นเจ้าทักษิณนิเกตุ
(มหายศ) เสนาวัง ในฅุ้มเจ้าทักษิณนิเกตุ (มหายศ) มี
“คอก” ในฅุม้ ท�ำหน้าทีค่ มุ ขังนักโทษ สืบต่อจาก “คอก”
ในฅุ้มของเจ้าบุรีรัตน์ (หน่อเมือง) หลังจากเจ้าบุรีรัตน์
(หน่อเมือง) ถึงแก่กรรม โดยเจ้าทักษิณนิเกตุ (มหายศ)
ท�ำหน้าที่เป็นพัสดีสมัยพระเจ้าอินทวิชยานนท์

7. ฅุ้มในบริเวณเวียงแก้ว
ด้านหลังของศาลาสนามเป็นพื้นที่แปลงใหญ่ที่สุด
ในเวียงเป็นพื้นที่ 3 แปลง เขียนรวมว่า เวียงแก้ว พื้นที่
ใหญ่ทั้ง 3 แปลงในแผนที่ (1) เป็นไปได้ว่าเป็นที่ตั้งของ
ฅุ้มหลวงสมัยราชวงศ์มังราย และที่เป็นไปได้มากคือเป็น
ที่ตั้งฅุ้มหลวงสมัยพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์
ที่ 1 (พ.ศ. 2325-2358) สมัยพญาธัมมลังกา เจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 2 (พ.ศ. 2359-2364) และสมัยพญา
ค�ำฝั้น เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 3 (พ.ศ. 2366-2368)
ทั้งสามสมัยใช้พื้นที่เวียงแก้วในพื้นที่ 3 แปลงที่ไม่ซ้อน

ทับกัน เป็นที่ตั้งฅุ้มหลวง ครั้นสมัยพญาพุทธวงศ์ เจ้า
หลวงเชียงใหม่องค์ที่ 4 (พ.ศ. 2368-2389) จึงย้ายที่ตั้ง
ฅุ้มหลวงไป ณ บริเวณหน้าวัดพระสิงห์
ต่อมา สมัยเจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์
ที่ 8 (พ.ศ. 2444-2452) ได้แบ่งพื้นที่เวียงแก้วเป็น 2
แปลง ให้งาน 3 อย่าง คือ
(1) พื้นที่เวียงแก้วด้านเหนือจัดท�ำเป็นสวนสัตว์
ครึ่งหนึ่ง
(2) พื้นที่เวียงแก้วด้านเหนืออีกครึ่ง ให้เป็นที่อยู่ข้า
ราชบริพาร พระญาติ หลาน เหลน และเหล่าเสนา
(3) พื้นที่เวียงแก้วด้านใต้ ยกให้ทางราชการได้ใช้
เป็นที่ตั้ง “คอก” หรือทัณฑสถานเชียงใหม่ กลายเป็น
ที่ราชพัสดุแผนกธนารักษ์ แปลงที่ 1 หมายเลขจังหวัด
85 หมายเลขกระทรวง 4352 ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือ จดทีร่ าชพัสดุ แปลงหมายเลข
ที่ 5845-5846 ทิศใต้จดถนนหลวง ทิศตะวันออกจดที่
ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 5847 และ 4353 ทิศตะวัน
ตก จดถนนหลวง แปลงที่ 2 มีเนื้อที่ 9 ไร่ 1 งาน 58
ตารางวา หมายเลขจังหวัด 86 หมายเลขกระทรวง 4353
ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทิศเหนือ จด
ที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 5846 ทิศใต้จดที่ราชพัสดุ
แปลงหมายเลขที่ 5847 ทิศตะวันออกจดที่ราษฎร ทิศ
ตะวันตกจดที่ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 4753 รวม มี
เนื้อที่ 28 ไร่ 44 ตารางวา ต่อมาออกโฉนดรวมกับที่ดิน
ราชพัสดุ แปลงหมายเลขที่ 1738 5844 5845 5846
5847 4352 (ดู หนังสือที่ระลึกงานท�ำบุญสตมวาร เจ้า
แสงดาว ณ เชียงใหม่ 2517 หน้า 31-32)
ต่อมามีการย้ายนักโทษชายออกไปอยู่ที่ทัณฑสถาน
ชายแห่งใหม่ที่ศูนย์ราชการ ทางกรมราชทัณฑ์ก็ใช้พื้นที่
ดั ง กล่ า วเป็ น ทั ณ ฑสถานหญิ ง ต่ อ มาโดยมี แ ผนย้ า ย
ทัณฑสถานหญิงออกไปแทนทัณฑสถานชายหลังจาก
ทัณฑสถานชายย้ายไปที่แห่งใหม่ที่อ�ำเภอแม่แตง
ตัง้ แต่ พ.ศ. 2559 ส�ำนักโบราณคดีที่ 8 กรมศิลปากร
ได้ขุดค้น และขุดแต่งทางโบราณคดีในบริเวณ “คอก”
ได้พบหลักฐานทางโบราณคดีจ�ำนวนมาก (ดู ภาพหลัก
ฐานโบราณคดี ที่ พ บใน สมโชติ อ๋ อ งสกุ ล เชี ย งใหม่
60 นั ก ษั ต ร์ : อดี ต ปั จ จุ บั น อนาคต เชี ย งใหม่ :
ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) 2559 หน้า
361-362)

10 ร่มพยอม
เรือนไม้หลังนี้จึงน่าจะเป็นคนละหลังกับเรือนไม้สัก
8. ฅุ้มหลวง และ 9. ฅุ้มเจ้าบัวทิพ (ฅุ้มด้านตะวัน
รูปสี่เหลี่ยมของเจ้าราชวงศ์ (น้อยเลาแก้ว) ที่ว่าจ้าง
ออกของข่วงหลวงกลางเวียง)
บริเวณข่วงกลางเวียง ด้านตะวันตกเป็นบริเวณฅุ้ม
เจ้าสุริยะ และฅุ้มเจ้าพัน ด้านเหนือเป็น (8) ฅุ้มหลวง
(9) ฅุ้มเจ้าบัวทิพ และ วัดหมื่นคอง
ด้านตะวันออกเป็นพื้นที่สวนของอ้ายใหญ่? ย่าลา?
อ้ายแก้ว และ (พระยาค�ำซาย?) (อักษรเห็นได้ไม่ชัด)
ต่อมาในแผนที่ City of Chiengmai, Siam (Showing
PROPERTY held by American Presbyterian Mission 1923 พื้นที่สวนแห่งนี้ เป็นที่ตั้งเรือนไม้ชั้นเดียว
รายงานตรวจราชการของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์
(ทอง จันทรางศุ) เมื่อ พ.ศ. 2465 ระบุว่าเคยใช้เป็นที่
ตั้งศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ หรือเค้าสนามหลวงระยะ
หนึ่งก่อนย้ายไปอาคารที่ปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรม
ซึ่งสร้างเสร็จ พ.ศ. 2462 (ดู บันทึกรายวันของครูใหญ่
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย 30/3/2462)
หลังจากย้ายศาลารัฐบาลมณฑลไปอาคารหลังใหม่
ที่ในแผนที่ City of Chiengmai, Siam (ค.ศ.1923)
เรียกว่า COURT BLD. แล้ว พื้นที่ส่วนหน้าของเรือนไม้
ชั้นเดียวแห่งนี้ถูกใช้เป็นส�ำนักงานคลังมณฑล และพื้นที่
ส่วนหลังใช้เป็นสโมสรเสือป่า (ดู พระยาสุนทรเทพกิจจา
รักษ์ (ทอง จันทรางศุ) ระยะทางไปมณฑลภาคพายัพ
พ.ศ. 2465 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณพิพรรฒธนากร
2465 หน้า 38)
ปัญหาคือเรือนไม้สักชั้นเดียวหลังนี้เดิมเป็นของใคร
เป็นเรือนไม้หลังเดียวกับที่ทางราชการต้องการใช้เป็น
ทีท่ ำ� การเค้าสนามหลวงแห่งใหม่หรือไม่ เอกสารรายงาน
ตรวจราชการของพระยาสุนทรเทพกิจจารักษ์ (ทองจัน
ทรางศุ) ระบุว่าเป็นคุ้มของเจ้าอินทวโรรส ต่อมาขายให้
ทางราชการ ก่อนขายให้ทางราชการเจ้าอินทวโรรส ยก
ให้เจ้าราชวงศ์ (น้อยเลาแก้ว) ผู้เป็นทายาท (ดู ระยะทาง
ไปมณฑลพายัพ พ.ศ.2465 กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์โสภณ
พิพรรฒธนากร 2465 หน้า 38)
เอกสารสายลูกหลานเจ้าราชวงศ์ (น้อยเลาแก้ว)
ระบุว่า เจ้าอินทวโรรส เจ้าหลวงเชียงใหม่ยกให้ทาง
ราชการแทนบ้านที่จ่ายเงินให้มิสหลุยส์ สองหมื่นรูเปีย
โดยยื ม บ้ า นหลั ง นี้ ย กทู ล เกล้ า ฯถวายให้ เ ป็ น ที่ ว ่ า การ
เมืองเชียงใหม่ เมื่อ รศ.118 (พ.ศ. 2442) (ดู หนังสือ
ที่ระลึกงานท�ำบุญสตมวาร เจ้าแสงดาว ณ เชียงใหม่
2517 หน้า 27)

มิสเตอร์หลุยส์ ที เลียวโนเวนส์ (Mister Louis) สร้าง
ด้วยราคา 30,000 รูเปีย เจ้าอินทวโรรสสมัยเป็นเจ้า
อุปราชได้จ่ายเงินไปแล้ว 20,000 รูเปีย (สองหมื่นรูเปีย)
จากเอกสารที่พบสรุปได้ว่า เรือนไม้หรือฅุ้มของ
เจ้าราชวงศ์ (น้อยเลาแก้ว) มีอย่างน้อย 2 หลังคือ (1)
หลังหนึ่งจ้างมิสเตอร์หลุยส์ ที เลโอโนเวนส์ (Mister
Louis) (พ.ศ. 2397-2462) เป็นผู้สร้าง (2) หลังที่สอง
ตั้งอยู่บนพื้นที่กลางเวียง ซึ่งหลังที่สองนี้ เจ้าอินทวโรรส
เจ้าหลวงเชียงใหม่ยกให้ทางราชการแทนบ้านที่จ่ายเงิน
ให้มสิ หลุยส์ สองหมืน่ รูเปีย โดยยืมบ้านหลังนีย้ กทูลเกล้าฯ
ถวายให้เป็นที่ว่าการเมืองเชียงใหม่ เมื่อ รศ.118 (พ.ศ.
2442) (ดู หนังสือทีร่ ะลึกงานท�ำบุญสตมวาร เจ้าแสงดาว
ณ เชียงใหม่ 2517 หน้า 27)
ทางราชการจึงได้เรือนไม้กลางเวียงของเจ้าราชวงศ์
(น้อยเลาแก้ว) เป็นที่ท�ำการเค้าสนามหลวงแห่งใหม่
โดยเรียกว่า ศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ แทนที่เดิมที่อยู่
ด้านตะวันตกเฉียงเหนือของฅุ้มหลวงกลางเวียง ต่อมา
เมื่อสร้างอาคารแบบตะวันตกบนพื้นที่ด้านหลังฅุ้มเจ้า
สุริยะ ฅุ้มเจ้าพัน (เจ้าพร) และหอพระแก้วร้าง ซึ่งเสร็จ
ราว พ.ศ. 2462 ย้ายเค้าสนามหลวงไปอาคารแห่งใหม่
เรียกว่า ศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ พื้นที่ส่วนหน้าของ
เรือนไม้แห่งนี้ถูกใช้เป็นส�ำนักงานคลังมณฑล และพื้นที่
ส่วนหลังใช้เป็นสโมสรเสือป่า
อย่างไรก็ดี ในแผนที่ (2) ระบุว่าใน ค.ศ. 1923 (พ.ศ.
2466) City Hall อยู่ที่ถนนท่าแพตรงข้ามวัดอุปคุตพม่า
มุมสี่แยกทางขึ้นขัวเหล็ก (ในรูปที่มีขบวนแห่ครัวทาน
ผ่านบริเวณนี้ถ่ายโดยหลวงอนุสารสุนทรกิจ เห็นป้าย
อาคาร City Hall เขียนว่าที่ว่าการแขวงเชียงใหม่ (ดู
ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสาร
สุนทรกิจ เชียงใหม่ : บริษัทสุเทพ จ�ำกัด 2562 หน้า 57)
ข้อมูลในแผนที่ (2) ยืนยันให้ทราบว่า ในสมัยรัชกาล
ที่ 5 และต้นรัชกาลที่ 6 นั้น ยังมีการแบ่งข้าราชการเป็น
2 กลุ่มคือ (1) กลุ่มเจ้านาย และข้าราชการพื้นเมือง
ท�ำงานกันที่เค้าสนามหลวงในกลางเวียง แต่ทางราชการ
เรียกว่าศาลารัฐบาลมณฑลพายัพ (2) กลุ่มข้าราชการ
จากส่วนกลางมีที่ท�ำงานอยู่ที่ City Hall และส�ำนักงาน
บริเวณ ริมแม่น�้ำปิง ทั้งนี้แผนที่เมืองเชียงใหม่ร่วมสมัย

ร่มพยอม 11

เช่น (1) แผนที่เมืองเชียงใหม่ของ James Mc Carhy
ต่อมาเป็นพระวิภาคภูวดล เจ้ากรมแผนที่สยาม เขียน
เมื่อ พ.ศ. 2443 (2) Chiengmai, Siam 1913 (3) City
of Chiengmai, Siam (Showing PROPERTY held
by American Presbyterian Mission 1923 (พ.ศ.
2466) ต่างได้ระบุที่ตั้งหน่วยราชการส่วนกลาง และบ้าน
พักข้าหลวงริมน�้ำแม่ปิง (ดู แผนที่1-2-3 และ ระยะทาง
ไปมณฑลพายัพ พ.ศ. 2465 กรุงเทพ : โรงพิมพ์โสภณ
พิพรรฒธนากร 2465 หน้า 38)

10. ฅุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
ฅุม้ เจ้าบุรรี ตั น์ (มหาอินทร์) เขียนว่า เจ้าหัวเมืองแก้ว
ชือ่ เต็มก็คอื เจ้ารัตนะหัวเมืองแก้ว หรือเจ้าบุรรี ตั น์ ผูด้ ำ� รง
ต�ำแหน่งนี้ในสมัยพระเจ้ากาวิละ คือพระญาค�ำฝั้น (ต่อ
มาเป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 3)
ต�ำแหน่งรัตนะหัวเมืองแก้ว หรือเจ้าบุรีรัตน์ ในสมัย
พระเจ้ากาวิละถือเป็นต�ำแหน่ง “วังหลัง” เหมือนสมัย
กรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อสิ้นวังหลวง และวังหน้า ก็เป็นเวลา
ที่วังหลังจะได้เป็นเจ้าหลวงตามธรรมเนียมรัตนโกสินทร์
ดังเช่น พญาค�ำฝั้น เจ้ารัตนะเมืองแก้วได้เป็นเจ้าหลวง
เชียงใหม่องค์ที่ 3 (พ.ศ. 2366-2368) เมื่อพี่ชายทั้งสอง
คือพระเจ้ากาวิละ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 1 (พ.ศ.
2325-2358) และพญาธรรมลังกา เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ท่ี 2 (พ.ศ. 2359-2364) สิ้นไป
เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) เป็นบุตรของเจ้าพิมพิศาล
เจ้าอุปราชเมืองเชียงใหม่ โอรสของเจ้าเศรษฐีค�ำฝั้น เจ้า
หลวงเชียงใหม่องค์ที่ 3 เป็นบิดาของเจ้าอุตรการโกศล
(เจ้าหนานแก้ววงศ์) เจ้าราชวงศ์ (ชมชื่น) เจ้าราชญาติ
เชียงใหม่ (เจ้าน้อยไชยวงศ์)
เจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) มีบทบาทในการศึกหลาย
ครั้ง เช่น ศึกเจ้าฟ้าโกหล่านเมืองหมอกใหม่ และ ศึก
พระยาปราบสงคราม เมือ่ พ.ศ. 2432 คุม้ แห่งนีม้ ี “คอก”
คุมขังชาวนาผู้เป็นนักโทษการเมืองสมัยกบฎพระยา
ปราบสงคราม (ดู สมโชติ อ๋องสกุล “คอกในฅุ้ม – ฅุ้ม
ในคอก” หนังสือพิมพ์พลเมืองเหนือ ปีที่ 2 ฉบับที่ 54
วันที่ 4-10 พฤศจิกายน 2545 หน้า 24-26 )
บุตรคนหนึ่งของเจ้าบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) คือเจ้า
ราชวงศ์ (ชมชืน่ ) สมรสกับเจ้ากรรณิการ์ ธิดาของเจ้าอุบล
วรรณา (ธิดาคนที่สองของพระเจ้ากาวิโรรสสุริยวงษ์) มี

ทายาทคือเจ้าเรณุวรรณา (สมรสกับเจ้าบุรรี ตั น์ : เจ้าแก้ว
มุงเมือง) และเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 24402510) ประมาณ พ.ศ. 2460 เจ้าบุษบา ณ เชียงใหม่
ทายาทของเจ้าเรณุวรรณาขายฅุ้มบุรีรัตน์ (มหาอินทร์)
ให้นางบัวผัน นิกรพันธ์ (ธิดาของพระนายกคุณาการหรือ
พญาสามล้านศิริราชโยธา (เมือง ทิพยมณฑล) ภริยาของ
นายซุ่นเฮง นิกรพันธ์ (ทายาทคนหนึ่งของหลวงนิกรจีน
กิจ : หมา แซ่โค้ว) มารดาของนางสาวเรียงพันธ์ ทิพย
มณฑล (ดูภาพหลวงนิกรจีนกิจ และพระนายกคุณาการ
หรือพญาสามล้านศิริราชโยธา (เมือง ทิพยมณฑล) ใน
ภาพถ่ายฟิล์มกระจกเมืองเชียงใหม่ โดยหลวงอนุสาร
สุนทรกิจ เชียงใหม่ : บริษัทสุเทพ จ�ำกัด 2562 หน้า
192 และ 278)
พ.ศ. 2544 นางสาวเรี ย งพั น ธ์ ทิ พ ยมณฑล
หลานสาวของพระนายกคุณาการ (เมือง ทิพยมณฑล)
มอบฅุ้มบุรีรัตน์ (มหาอินทร์) ให้คณะสถาปัตยกรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ดู สมโชติ อ๋องสกุล เส้นทาง
จักรยานสู่แหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์ในเชียงใหม่
เล่ม 1 เชียงใหม่ : ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การ
มหาชน) 2559 หน้า 260-263)

11. ฅุ้มเจ้าบุรีรัตน์ (หน่อเมือง)
สถานที่ตั้งฅุ้มในปัจจุบัน อยู่ตรงข้ามกับวัดฟ่อน
สร้อย ประตูเชียงใหม่ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
เดิมเป็นฅุ้มของเจ้าบุรีรัตน์ (เจ้าหน่อเมือง) ผู้พิพากษา
ประจ�ำนครเชียงใหม่เคยใช้เป็นสถานทีพ่ พิ ากษาคดีความ
ปัจจุบันตัวอาคารยังคงสภาพเดิม อาคารด้านหน้าติด
ถนนปรับปรุงเป็นร้านค้า พื้นที่บางส่วนเคยใช้ประกอบ
กิจการสถานบริการน�้ำมัน

12. ฅุ้มราชสัมพันธวงศ์ (สิงห์แก้ว)
สถานที่ตั้งในปัจจุบัน คือ บ้านเลขที่ 141 ถนนราช
ภาคินัย ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ด้าน
หลังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย
ฅุ้มแห่งนี้เป็นของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ (สิงห์แก้ว)
สร้างขึ้นหลัง พ.ศ. 2447 ไม่กี่ปี คือ ในช่วงวัยเด็กของ
เจ้าดวงจันทร์และเจ้าบัวผัด ณ เชียงใหม่ ซึ่งเป็นธิดา
ของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ (สิงห์แก้ว) และเจ้าแม่บุญปั๋น
ณ เชียงใหม่

12 ร่มพยอม
ปัจจุบันฅุ้มราชสัมพันธวงศ์ เป็นมรดกตกทอดมายัง
ลูกหลานของเจ้าราชสัมพันธวงศ์ ได้อยู่อาศัยสภาพโดย
ทั่วไปของฅุ้มยังเป็นสภาพเดิม ยกเว้นยุ้งข้าวที่เคยใช้
เก็บข้าว ซึ่งได้เปลี่ยนไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของที่พักอาศัย
ทายาทเป็นอดีตผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพ

13. ฅุ้มช้างเผือก
สถานที่ ตั้ ง ปั จ จุ บั น คื อ เรื อ นไม้ ห ลั ง บริ ษั ท
การบินไทย จ�ำกัด ถนนพระปกเกล้า เดิมเป็นฅุ้ม ของ
เจ้ า อิ น ทนนท์ (ต่ อ มาเป็ น พระเจ้ า อิ น ทวิ ช ยานนท์
เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ท่ี 7) เมื่อสมรสกับแม่เจ้ารินค�ำ
ธิดาเจ้าไชยลังกาพิศาลคุณ เจ้าหลวงล�ำพูน องค์ที่ 6
ต่อมาเจ้าน้อยสุริยะหรือเจ้าอุปราชสุริยะ (ต่อมาคือ
เจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 8)
รับมรดกจากพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 7 และตกเป็นของเจ้าราชบุตร (เจ้าเลาแก้ว)
ราชบุตรของเจ้าอินทวโรรสสุริยวงษ์ เจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ท่ี 8 ปัจจุบันตกเป็นของเอกชน

จอมพลประภาส จารุเสถียร ถูกยึดทรัพย์ ฅุ้มหลังนี้จึง
ถูกยึดทรัพย์ ตกอยูใ่ นการดูแลของกรมธนารักษ์ ปัจจุบนั
กรมธนารักษ์ปรับปรุงเป็นพิพิธภัณฑ์ของกรมธนารักษ์
นอกจากนี้ยังมี ฅุ้มในเวียงอีกหลายฅุ้ม เช่น

15. ฅุ้มเจ้าอุปราช ปัจจุบันเป็น USIS
16. ฅุ้มเจ้าราชวงศ์ ปัจจุบันเป็น ฅุ้มแก้วพาเลซ ถนน
พระปกเกล้า

17. ฅุ ้ ม เวี ย งบั ว ปัจจุบันเป็นส่วนหนึ่ง ในบริเวณ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18. ฅุ้มเจ้าพุทธวงศ์ ครั้งด�ำรงต�ำแหน่งเจ้าอุปราช
ปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์หน้าวัดพระสิงห์

19. ฅุ้มเจ้าราชภาคินัย (สมบัติเจ้าบัวทิพย์ ธิดาเจ้า

แก้วนวรัฐ) ปัจจุบันเป็นอาคารพาณิชย์หน้าวัดหัวข่วง
ประตูช้างเผือก

20. ฅุ้มเจ้าราชสัมพันธ์ (ธรรมลังกา) ปัจจุบันเป็น

14. ฅุ้มเจ้าฟ้าเชียงตุง

อาคารพาณิชย์เยื้องหน้าวัดป้านปิง

สถานที่ตั้งปัจจุบัน คือ สถานที่ตั้งศาลาธนารักษ์
ของกรมธนารักษ์ที่ถนนราชด�ำเนิน อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เดิมเป็นฅุ้มของเจ้าฟ้าพรหมลือ รัชทายาท
แห่งเชียงตุงที่เกิดจากแม่นางเจ้าเมือง (อัครมเหสี) แม่
เจ้าปทุมมามหาเทวี กับเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง (พ.ศ.
2446-2532) หลานสาวเจ้าบุญวาทย์วงศ์มานิต (พ.ศ.
2400-2465) เจ้าหลวงล�ำปางคนสุดท้าย
ช่วงไทยยึดครองเชียงตุงได้ตั้งเป็นสหรัฐไทยเดิมนั้น
รัฐบาลไทยตั้งเจ้าฟ้าพรหมลือเป็นเจ้าฟ้าสิริสุวรรณราช
ยศสรพรหมลือ ครองสหรัฐไทยเดิม เมื่อสิ้นสงครามโลก
ครั้งที่สอง ไทยต้องคืนเชียงตุงให้สหประชาชาติ เจ้า
ฟ้าพรหมลือและครอบครัวจึงเข้าพ�ำนักที่เชียงใหม่จน
พิราลัยใน พ.ศ. 2498
ต่อมาฅุ้มหลังนี้ตกเป็นของจอมพลประภาส จารุ
เสถียร (พ.ศ. 2455-2540) อดีตผบ.ทบ.อดีตรองนายก
รัฐมนตรี ฯลฯ ดังนั้นหลังเหตุการณ์ 14 ตุลาคม 2516

21. ฅุ ้ ม เจ้ า จอมเมื อ ง ปั จ จุ บั น เป็ น พื้ น ที่ ว ่ า งข้ า ง
ส�ำนักงานกาชาดจังหวัดเชียงใหม่

22. ฅุ้มเจ้ามหาวัน บิดาของเจ้าจอมเมือง ปัจจุบัน
เป็นพื้นที่ตั้งส�ำนักงานทนายความ หน้าโรงเรียนยุพราช
วิทยาลัย

23. ฅุ้มเจ้าหนานสมมนุษย์ บิดา เจ้ากาบค�ำ ณ
เชียงใหม่ (มารดาของเจ้าสุริฉาย อิศรางกูร)

24. ฅุ้มเจ้าค�ำตัน บริเวณสี่แยกกลางเวียง เป็นเส้นทาง

แห่พระศพพระเจ้าอินทวิชยานนท์จากฅุ้มหลวง (บริเวณ
โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยปัจจุบัน) ผ่านฅุ้มเจ้าค�ำตันเลี้ยว
ไปถนนหน้าวัดพระสิงห์ออกประตูแสนปุง (ดู ส�ำเนา
โปรแกรมการเมรุพระเจ้าอินทวิชยานนท์ พระเจ้านคร
เชียงใหม่ รศ. 120)
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ข. ฅุ้มที่ตั้งด้านนอกแนวก�ำแพงเมือง
1 ฅุ้มท่าเจดีย์กิ่ว หรือ ฅุ้มเจดีย์งาม
สถานที่ตั้งปัจจุบัน คือ สถานกงสุลใหญ่อเมริกัน
ประจ�ำจังหวัดเชียงใหม่ ในแผนที่ (1) ระบุเป็นที่ดินของ
ท้าวแสนลังกา พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่
องค์ที่ 9 (พ.ศ. 2452-2482) โปรดให้สร้างขึ้นเป็น
อาคารคอนกรีตก่ออิฐทั้งหลังทรงยุโรป 2 ชั้น หลังคามุง
กระเบื้องซีเมนต์ ศาลาขนาดใหญ่แบบเก๋งจีน หันหน้า
ออกแม่น�้ำน�้ำปิง เรียกว่าฅุ้มเจดีย์งาม หรือฅุ้มเจดีย์กิ๋ว
เป็นต�ำหนักที่ประทับของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี
(พ.ศ. 2416-2476)
ต่ อ มาเจ้ า แก้ ว นวรั ฐ โปรดฯ ให้ ส ร้ า งเรื อ นหอให้
พระธิดาคือเจ้าหญิงศิริประกาย (พ.ศ. 2450-2481) ซึ่ง
แต่งงานกับเจ้ากาวิละวงศ์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 24402510) มีลูก 3 คน คือเจ้าพงษ์กาวิล ณ เชียงใหม่ เจ้าศิริ
กาวิล สิงหรา ณ อยุธยา และเจ้ากอแก้วประกายกาวิล
ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2478-2548)
บั้นปลายชีวิต เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าหลวงเชียงใหม่ประ
ทับที่ฅุ้มแห่งนี้จน ถึงแก่พิราลัยเมื่อ 3 มิถุนายน 2482
ทายาทตั้งโกศบรรจุศพประดิษฐานที่ศาลาเก๋งจีน
ตั้งแต่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2493 เป็นที่ตั้งสถานกงสุล
ใหญ่สหรัฐอเมริกา มีนายโรเบิร์ต แอนเดอร์สัน เป็น
หัวหน้าสถานกุงสุลเชียงใหม่คนแรก (ดู เส้นด้ายอเมริกัน
ในผืนผ้าล้านนา ความร่วมมือของอเมริกันในภาคเหนือ
ประเทศไทย พ.ศ. 2410-2550 เชียงใหม่ : สถาน
กงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ พ.ศ. 2550 ขอบคุณ
Beatrice Camp กงสุลใหญ่อเมริกันประจ�ำเชียงใหม่ที่
เปิดอาคารสถานกุงสุลใหญ่สหรัฐอเมริกาเชียงใหม่ ให้
ชมรมจักรยานวันอาทิตย์เข้าชมก่อนย้าย)

2. ฅุ้มแจ่งหัวลินหรือฅุ้มรินแก้ว
สถานที่ตั้งปัจจุบัน คือ ถนนห้วยแก้ว ข้างอุทยาน
การค้ากาดสวนแก้ว ฅุ้มแห่งนี้ เจ้าแก้วนวรัฐเจ้าผู้หลวง
เชียงใหม่ องค์ที่ 9 (พ.ศ. 2452-2482) โปรดฯ ให้สร้าง
ให้เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2447-2532) เป็น
ฅุ้มที่พระราชชายาเจ้าดารารัศมีประทับในช่วงสุดท้าย
ทรงสิ้นพระชมม์เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476

ต้นปี พ.ศ. 2547 ทายาทของเจ้าพงษ์อินทร์ ณ
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2447-2532) ขายให้เอกชน (นายสุธี มิน
ชัยนันท์) พื้นที่ 5 ไร่ราคา 120 ล้านบาท เอกชนสร้าง
อาคารสูงโอบล้อมคุ้ม แต่ไม่สามารถใช้สอยฅุ้มได้ จึงให้
รื้อฅุ้มรินแก้วในต้นปี พ.ศ. 2548 น�ำไม้ไปสร้างอาคาร
เช่น หอไตรที่วัดร้องวัวแดง อ.สันก�ำแพง (ข้อมูลจาก
พระครูวิมลญาณประยุต เจ้าอาวาสวัดร้องวัวแดง เมื่อ
2554) ปัจจุบันปรับปรุงพื้นที่เป็นอาคารสูง (ห้วยแก้ว
เรสซิเดนท์)

3. ฅุ้มเจ้าราชบุตรวงษ์ตะวัน
สถานที่ตั้งปัจจุบันริมแม่น�้ำปิงฝั่งตะวันออก เป็น
ฅุ้มที่พลตรีเจ้าแก้วนวรัฐฯ เจ้าหลวงเชียงใหม่โปรดฯ
ให้สร้างให้พลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่)
(พ.ศ. 2429-2515) โอรสคนที่สามของพลตรีเจ้าแก้วนว
รัฐฯ และแม่เจ้าจามรี (พ.ศ. 2403-2472)
พลตรีเจ้าราชบุตร (วงษ์ตะวัน ณ เชียงใหม่) (พ.ศ.
2429-2515) เป็นบิดาของเจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี (พ.ศ.
2450-2540) (มารดาคือเจ้าหญิงจันทร ณ เชียงใหม่)
และเป็นบิดาของเจ้าพงศ์แก้ว ณ ล�ำพูน (พ.ศ. 24692534) และคุณหญิงเจ้าระวิพันธุ์ สุจริตกุล (พ.ศ. 24702558) (มารดาคือ เจ้า ภัทรา ณ ล�ำพูน)
ในอดีตชาวเชียงใหม่เรียกว่า "ฅุ้มหล่ายหน้า" หมาย
ถึงอยู่ฟากข้างโน้น คือริมปิงฝั่งตะวันออก เป็นอาคาร
คอนกรีต 2 ชั้นทรงยุโรป สร้างเสร็จเมื่อประมาณ พ.ศ.
2471 แม่เจ้าจามรี (พ.ศ. 2403-2472) มารดาได้มาพัก
และถึงแก่อนิจกรรมที่ฅุ้มแห่งนี้เมื่อ 25 ก.ย. 2472
ฅุ ้ ม แห่ ง นี้ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว รั ช กาล
ที่ 9 (พ.ศ. 2470-2559) เสด็จเชียงใหม่ครั้งแรกเมื่อ
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2501 และโปรดเกล้าฯ ให้ฉาย
พระบรมฉายาลั ก ษณ์ ร ่ ว มกั บ เจ้ า นายฝ่ า ยเหนื อ ต่ อ
มาตกเป็นสมบัติของตระกูลบูรณพันธ์ เจ้าของบริษัท
ป.เคมีอุปกรณ์การแพทย์ จ�ำกัด นักธุรกิจจากกรุงเทพฯ
เจ้าของใหม่มีวิสัยทัศน์ดีมาก บ�ำรุงรักษาอาคารฅุ้มไว้
แบบเดิม และอนุญาตให้ผู้สนใจเข้าชมได้ โดยสร้าง
เรือนไม้หลังใหม่เป็นทีพ่ กั ยามมาพักทีเ่ ชียงใหม่ (ขอบคุณ
คุ ณ วั น ทนี ย ์ ทรั พ ย์ ส มบู ร ณ์ ผู ้ ประสานงานให้ ช มรม
จักรยานวันอาทิตย์เข้าชมฅุม้ แห่งนี้ 2 ครัง้ เมือ่ ธ.ค. 2560
และ ม.ค. 2563)
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4. ฅุ้มเจ้าอินทนนท์

ทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยน�ำเงินจากพระคลังหลวง
สถานทีต่ งั้ ปัจจุบนั คือบริเวณริมคูเมืองข้างวัดป่าเป้า มาจ่ายสมทบ
ต่อมาพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ. 2416เป็นฅุ้มของเจ้าอินทนนท์ (พ.ศ. 2453-2535) โอรสคน
ที่ 3 ของเจ้าแก้วนวรัฐฯ (พ.ศ. 2405-2482) เจ้าหลวง 2476) เห็นสมควรถวายพื้นที่ฅุ้มหลวงกลางเวียงให้ทาง
เชียงใหม่ กับหม่อมบัวเขียว (พ.ศ. 2426-2489) เจ้าอิน ราชการใช้เป็นที่ว่าการเมือง ซึ่งเจ้าอินทวโรรสฯ เห็น
ทนนท์ (พ.ศ. 2453-2535) ได้สมรสกับเจ้านางสุคันธา ด้วย พื้นที่บ้านของมิตซ่า หลุยส์ (Mister Louis) จึงไม่
(พ.ศ. 2453-2546)ราชธิดาองค์ที่ 8 ของเจ้าฟ้ารัตนก้อน ได้ถูกถวายในครั้งนั้น
ครัน้ ต่อมา เจ้าแก้วนวรัฐได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ ฯ
แก้วอินทร์แถลง เจ้าหอค�ำแห่งนครเชียงตุง
ในปี 2552 ทายาทเจ้าอินทนนท์-เจ้านางสุคนธา เลือ่ นเป็นเจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวงเชียงใหม่ องค์ที่ 9 (พ.ศ.
ได้ขายฅุ้มเจ้าอินทนนท์ พื้นที่ 2 ไร่กว่า แก่นาย ดิสพล 2452-2482) พระราชชายาเจ้าดารารัศมี จึงขอให้เจ้า
จันศิริ นักธุรกิจจากกรุงเทพฯ (ข้อมูลจากเจ้าวิไลวรรณ แก้วนวรัฐจ่ายเงิน 20,000 รูเปีย ให้เจ้าน้อยเลาแก้ว
ราชบุตรของเจ้าอินทวโรรสฯ และยกพื้นที่ฅุ้มเรือนหอ
ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2478-2560) ทายาท 2553)
เจ้าแก้วนวรัฐฯ ทีร่ มิ แม่นำ้� ปิง ต�ำบลป่าตัน (ทีต่ งั้ บ้านปลัด
5. ฅุ้มท่า
เทศบาล และรื้อเพื่อสร้างอาคารสูง 22.9 เมตร ใน พ.ศ.
สถานที่ตั้งฅุ้มในปัจจุบัน คือ เทศบาลนครเชียงใหม่ 2547) ให้กบั ทางราชการชดเชยเงินหลวงจ�ำนวน 10,000
และสถานีดับเพลิง พระเจ้ากาวิโลรสสุริยะวงศ์ เจ้าหลวง รูเปีย เจ้าแก้วนวรัฐฯ จึงน�ำครอบครัวเข้าใช้บ้าน Mister
เชียงใหม่องค์ที่ 6 ประทานฅุ้มนี้ให้พระธิดาคนโต คือเจ้า Louis เป็นฅุ้มหลวง
ในบริเวณที่ตั้งฅุ้มหลวงสมัยเจ้าแก้วนวรัฐฯ กว้าง
ทิพเกษร หรือเทพไกรสร (พ.ศ.2383-2427) ใช้เป็นเรือน
หอเมือ่ ครัง้ อภิเษกกับเจ้าน้อยอินทนนท์ (พระเจ้าอินทวิช ขวางมีศาลาหลังใหญ่ ใช้เป็นที่จ่ายเงินเดือนพวกข้า
ยานนท์ เจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7) เป็นฅุ้มส�ำหรับให้ ในฅุ้ม จ่ายเงินค่าตอไม้ส�ำหรับเจ้านาย และเป็นที่เรียน
ประชาชนได้รดน�้ำด�ำหัวเจ้าหลวงเชียงใหม่องค์ที่ 7 ใน หนังสือของลูกหลานเจ้านาย ด้านทิศตะวันตกเป็นโรง
ละคอน ด้านหลังเป็นโรงเลี้ยงม้าประมาณ 30 ตัว มีรถ
ช่วงปีใหม่เมือง
ภายหลัง พระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ. 2416- เทียมม้าหลายคัน มีโรงยาวปลูกติดดิน เป็นโรงต�ำข้าวมี
2476) พระธิดาได้รับเป็นมรดก และต่อมา ได้ขาย ครกต�ำข้าว หรือมองต�ำข้าวเรียงกัน 6 ที่มียุ้งข้าว มีโรง
ถวายหลวงให้ทางราชการสมัยรัชกาลที่ 6 จึงได้ใช้เป็น เก็บเครื่องช้าง โรงช้าง เรือนผู้ดูแลข้าว และสัมภาระ
จวนสมุหเทศาภิบาลมณฑลพายัพและวังอุปราชมณฑล ทั้งหมด เรือนแถวส�ำหรับพวกพิณพาทย์และเป็นที่เก็บ
ภาคพายัพในสมัย ม.จ.บวรเดช กฤดากร (พ.ศ. 2420- เครื่องดนตรี เป็นที่ฝึกซ้อมดนตรี (ดู บันทึกจากความ
2496) ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งอุปราชมณฑลภาคพายัพ (พ.ศ. ทรงจ�ำของเจ้าวงศ์จันทร์ คชเสนี (พ.ศ. 2450-2540
อนุ ส รณ์ ง านพระราชเพลิ ง ศพเจ้ า วงศ์ จั น ทร์ คชเสนี
2458-2469)
พ.ศ. 2540)
6. ฅุ้มหลวงสมัยเจ้าแก้วนวรัฐฯ
อาคารไม้สักหลังใหญ่ของคุ้มหลวงหันหน้าไปทาง
สถานที่ตั้งปัจจุบัน คือบริเวณตลาดนวรัฐ ริมแม่ แม่น�้ำปิง มี 2 ชั้น ชั้นล่างมีระเบียงไม้ฉลุเป็นห้องรับแขก
น�้ำปิง ประวัติของฅุ้มแห่งนี้ คือเดิมเป็นบ้านของมิตซ่า ภายในมีชุดรับแขกแบบหลุยส์ มีตู้โชว์ประดับด้วยเครื่อง
หลุยส์ (Mister Louis) หรือหลุยส์ ที เลโอโนเวนส์ สร้าง แก้ว เครื่องลายคราม เครื่องเบญจรงค์ ส�ำหรับรับแขก
ด้วยไม้สักโดยหมอชีค (Dr. Marion Cheek) เป็นบ้าน เช่น พระบรมวงศานุวงศ์ ฯลฯ ด้านหลังห้องรับแขก
ที่เจ้าอินทวโรรสตั้งใจน�ำถวายทางราชการเป็นที่ว่าการ เป็นห้องพักของครูหลง บุญจูหลง ครูสอนละคอนและ
เมือง โดยตกลงราคากับ Mister Louis ในราคา 30,000 ฟ้ อ นต่ า งๆ ถ้ า จากห้ อ งรั บ แขกเป็ น ห้ อ งรั บ ประทาน
รูเปีย แต่เจ้าอินทวโรรสจ่ายให้เพียง 20,000 รูเปีย ที่ อาหาร โต๊ะอาหารเป็นโต๊ะกลมขนาดใหญ่ มีเปียโนตัง้ อยู่
เหลือ 10,000 รูเปีย ขอให้พระยาศรีสหเทพ (เส็ง) ปลัด ถั ด จากห้ อ งรั บ ประทานอาหารเป็ น ห้ อ งโถงใช้ เ ป็ น ที่
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ซ้อมละคอนและฟ้อนต่างๆ ด้านหน้าห้องโถงเป็นบันได
ทางขึ้ น ชั้ น บน ด้ านหลังห้องโถงเป็น ห้องพัก ของเจ้า
จันทิมา ณ เชียงใหม่ ใกล้ๆ กันมีบันไดลงสู่ลานซีเมนต์
ด้านหลังคุ้ม
ชั้นบน มีระเบียงล้อมรอบ ด้านซ้ายเป็นห้องนอน
ของนางสาวสมพันธ์ ดวงสิงห์ ด้านหลังสุดเป็นห้องน�้ำ
ตอนกลางเป็นโถงใหญ่ใช้เป็นห้องรับแขก และเป็นทีน่ อน
ของญาติทมี่ าเยีย่ ม เป็นทีซ่ งึ่ เจ้าบัวทิพย์ใช้สำ� หรับรับแขก
ถัดไปเป็นฉากกั้นจากนั้นเป็นห้องนอนของเจ้าบัวทิพย์ มี
โต๊ะเครื่อแป้ง ห้องน�้ำชั้นบนมีเครื่องสุขภัณฑ์เป็นสินค้า
น�ำเข้าจากต่างประเทศ
เมื่อเจ้าแก้วนวรัฐได้สร้างฅุ้มเจดีย์กิ่ว และฅุ้มริน
แก้วแล้วเสร็จจึงย้ายไปอยู่ที่ฅุ้มเจดีย์กิ่ว และ ฅุ้มรินแก้ว
โดยยกฅุ้มหลวงแห่งนี้ให้แก่เจ้าบัวทิพย์ (พ.ศ. 24252504) ซึ่งเป็นธิดาที่เกิดจากแม่เจ้าจามรี (พ.ศ. 24032472)
หลังเจ้าแก้วนวรัฐ พิราลัย ช่วงสงครามโลกใน พ.ศ.
2485 เจ้าบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่ ประกาศขายฅุ้มหลวง
เนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 47 ตารางวา มีเรือนไม้สักหลักใหญ่
2 หลัง เรือนแถวบริวารและห้องแถว 14 ห้อง เดิมจะ
ขายส�ำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ๆ ไม่มีเงิน
พอ จึงให้เทศบาลนครเชียงใหม่เช่า จนถึง พ.ศ. 2491
มีผู้ประสงค์ซื้อ 2 รายคือ (1) นายชู โอสถาพันธ์ หรือ
โอ๊ว เซียงท้าง จีนแต้จิ๋ว (คนทั่วไปเรียกเจ๊กโอ๊ว) (2) นาย
โมตี ราม พ่อค้าผ้าชาวอินเดีย สุดท้ายตกเป็นของนาย
ชู โอสถาพันธ์ พ.ศ. 2500 นายชูได้รื้อสิ่งปลูกสร้างของ
ฅุ ้ ม นี้ ทั้ ง หมด แล้ ว ปลู ก ตึ ก แถวท� ำเป็ น ตลาดเรี ย กว่ า
“ตลาดนวรัฐ” วันเปิดตลาดแห่งนี้คือวันที่ 12 สิงหาคม
พ.ศ. 2500 มีผู้ปาระเบิดใส่ ท�ำให้นายชู โอสถาพันธ์ หรือ
โอ๊ว เซียงท้าง ผู้สั่งรื้อฅุ้มหลวงถึงแก่ความตาย (ดู ภัทร
ะ คาน “เจ้าหญิงบัวทิพย์ ณ เชียงใหม่กับการอนุรักษ์
ฟื้นฟูนาฎศิลป์นครเชียงใหม่” วชิราวุธานุสรณ์สาร ปีที่
30 ฉบับที่ 3 ก.ค.2554 หน้า 90 และ100)

หม่อมเขียว(พ.ศ. 2426-2489) มีทายาทด้วยกัน 3 คน
(3) หม่อมแส ไม่มีทายาทด้วยกัน ในสมัยเจ้าแก้วนวรัฐ
เป็นเจ้าหลวงเชียงใหม่ ได้สร้างฅุ้มเป็นอาคารคอนกรีต 2
ชั้นทรงยุโรป ให้ทายาท เช่น ฅุ้มวงษ์ตะวันให้พลตรีเจ้า
ราชบุตร (วงษ์ตะวัน) (พ.ศ. 2429-2515) ทายาทเกิด
จากแม่เจ้าจามมรี (พ.ศ. 2403-2472) ฅุ้มรินแก้ว ให้
เจ้าพงษ์อินทร์ ณ เชียงใหม่ (พ.ศ. 2447-2532) ทายาท
เกิดจากหม่อมเขียว (พ.ศ. 2426-2489) เป็นต้น ต่อมา
ได้สร้างฅุ้มอาคารคอนกรีต 2 ชั้นทรงยุโรป อีกหลังหนึ่ง
ให้หม่อมแส

7. ฅุ้มเจ้าแก้วนวรัฐฯ สร้างให้หม่อมแส

10.ฅุ้มเจ้าสบาย

สถานที่ตั้งปัจจุบันคือบ้านบวกครกหลวง บนถนน
จากเชียงใหม่ไปสันก�ำแพง เจ้าแก้วนวรัฐ เจ้าหลวง
เชียงใหม่ (พ.ศ. 2452-2482) มีชายาคือ (1)แม่เจ้า
จามมรี (พ.ศ. 2403-2472) มีทายาทด้วยกัน 3 คน (2)

ของพระราชชายาเจ้าดารารัศมี (พ.ศ. 2416-2476)
ที่ อ� ำ เภอแม่ ริ ม ต่ อ มาตกเป็ น สมบั ติ ข องจุ ฬ าลงกรณ์
มหาวิ ท ยาลั ย ได้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง เป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ พ ระ
ต�ำหนักดาราภิรมย์ ตั้งแต่ต้นทศวรรษ 2540 เป็นต้นมา

8.ฅุ้มเจ้าเรือนค�ำ
(อ่านว่าฅุ้มเจ้าเฮือนค�ำ) อยู่ระหว่างริมน�้ำแม่ข่ากับ
ฅุ้มเจดีย์งาม เป็นที่ดินของหนานพัก หนานจัน เจ้าบุญ
เป็ง นายแสง ในสมัยเจ้าอินทวโรรสสุริยะวงศ์ เจ้าหลวง
องค์ที่ 8 ได้ปรึกษากับขุนอุปการศิลปศาสตร์ ข้าหลวง
ธรรมการมณฑลพายัพ หาสถานที่ตั้งโรงเรียนส�ำหรับ
สตรี ได้มอบหมายให้พนั ตรีเจ้าไชยสงคราม กรมการเมือง
เชียงใหม่ติดต่อขอให้บริเวณฅุ้มเจ้าเรือนค�ำ ถนนแม่ข่า
จากเจ้าราชบุตรวงศ์ตะวัน (พ.ศ. 2429-2515) เป็นที่
ตั้งโรงเรียนส�ำหรับสตรี เปิดด�ำเนินการเมื่อ 25 มีนาคม
(ปลายปี) รศ.125 (พ.ศ. 2449) นักเรียนรุ่นแรกมี 70
คน นางเชยเป็นครูใหญ่ (บันทึกของเจ้าพระยาวิชิตวงษ์
วุฒิไกร (คลี่ สุทัศน์) เสนาบดีกระทรวงธรรมการกราบ
บั ง คมทู ล สมเด็ จ พระบรมโอรสาธิ ร าชสยามมกุ ฎ ราช
กุมาร ลงวันที่ 28 ตุลาคม รศ.126) เป็นจุดเริ่มต้นของ
โรงเรียนสตรีวัฒโนทัยพายัพ (ขอบคุณโรงเรียนวัฒโนทัย
พายัพสมัย ผอ.ปรานอม จัดกิจกรรมย้อนรอยอดีต ปั่น
จักรยานไปที่บริเวณคุ้มแห่งนี้)

9. ฅุ้มเจ้าแก้วนวรัฐที่ทุ่งเสี้ยว
อ�ำเภอสันป่าตอง อยูท่ างเข้าวัดนวรัฐ (ทุง่ เสีย้ ว) ด้าน
ซ้ายมือ ปัจจุบันเป็นสมบัติของตระกูลสนิทวงศ์
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ประเพณีทานข้าวใหม่ –
ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า
เรื่อง: สนั่น ธรรมธิ 1

ในช่วงปลายเหมันตฤดู เดือนสีเ่ หนือ ประมาณเดือน
ธันวาคมถึงมกราคม ชาวล้านนามีประเพณีสำ� คัญประจ�ำ
เดือน ในวันขึน้ ๑๕ ค�ำ่ ของเดือน นัน่ คือประเพณี “ทาน
ข้าวใหม่ - หิงไฟพระเจ้า”
หลั ง ฤดู ก าลเก็ บ เกี่ยวข้าวในนาแล้ว ชาวนาต่าง
นึกถึงคุณของ “ผีปผู่ ยี า่ ผีฟา้ ผีนำ�้ ผีคำ�้ ดินด�ำ” อันได้แก่
ผีบรรพบุรุษผู้บุกเบิกเนื้อไร่แดนนา ผีบนฟ้าที่ประทาน

สายฝน มี ขุ น น�้ ำ ประจ� ำ ชลธารไหล ได้ ห ล่ อ เลี้ ย ง
ข้าวกล้าเติบโตงาม ผีดินผู้ค�้ำหนุนมีคุณด้วยประทาน
เนื้อดินอันอุดม ให้สมบูรณ์พูนผลจนส�ำเร็จเป็นเมล็ด
ข้าว จึงได้พากันจัดแบ่งข้าวเปลือกข้าวสารใส่กระทง
พร้อมข้าวสุก อาหารคาวหวาน ขนม ผลไม้ หมาก
พลูบุหรี่ ใส่กระบะบัตรพลี แล้วประกอบพิธีเซ่นสรวง
บูชา

1 ผู้เชี่ยวชาญด้านศิลปวัฒนธรรม สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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ต่อมาชาวล้านนาได้รับเอาพระพุทธศาสนามาเป็น
ศาสนาหลั ก การบู ช าคุ ณ จึ ง นิ ย มท� ำ บุ ญ อุ ทิ ศ ตามคติ
ความเชือ่ ทางพระพุทธศาสนา ส่วนหนึง่ ของพืชผลธัญญา
จึงถูกจัดไว้ไหว้สาบูชาพระรัตนตรัยด้วย ภายหลังพลัง
ศรัทธาพระศาสนาเข้มข้นขึ้นจึงจัดถวายพระรัตนตรัย
เป็นหลักใหญ่ แต่ถึงอย่างไรก็มิได้ทิ้งคติเดิม กล่าวคือ
ยังมีการท�ำบุญผ่านการ “ทานขันข้าว” คือถวายส�ำรับ
อาหารอันมีข้าวใหม่เป็นหลัก อุทิศให้เจ้าแดนแผ่นนา
เทวดาพระนางธรณี เจ้าที่เจ้าแดนเจ้าแห่งเจ้าหน ตลอด
จนญาติมิตรผู้ล่วงลับถ้วนหน้า
กล่าวถึงเฉพาะการท�ำบุญใหญ่ เรียกทั่วไปว่า “ทาน
ข้าวใหม่” แต่ก็มีหลายท้องที่เรียกชื่อต่างกันไปได้แก่
ทานข้าวหล่อบาตร ทานข้าวล้นบาตร และทานดอย
ข้าว ซึ่งแต่ละชื่อเกิดจากอาการที่เห็น คือเริ่มต้นทาง
วัดจะจัดภาชนะรองรับส่วนใหญ่เป็นบาตร ชาวบ้านที่
น�ำเมล็ดข้าวไปท�ำบุญจะ “หล่อ” คือเทเมล็ดข้าวลงใน
บาตร เมื่อเห็นอาการเช่นนี้จนชินตาจึงเรียก “ทานข้าว
หล่อบาตร” และเมื่อข้าวเต็มบาตรก็เทข้าวออกกองไว้
แล้วหงายบาตรขึ้นรับใหม่จนข้าวเต็มและล้นออกจึง
เรียก “ทานข้าวล้นบาตร”สุดท้ายหลายบาตรเข้า กอง
เมล็ดข้าวก็ใหญ่โตเหมือนภูเขา จึงเรียกว่า“ทานดอย
ข้าว” ซึ่งกองที่เป็นข้าวสารมองเห็นเป็นสีขาว เรียก
“ดอยเงิน” ส่วนกองข้าวเปลือกเห็นเป็นสีเหลืองเรียก
“ดอยค�ำ”
ลักษณะการท�ำบุญ นอกจากจะท�ำบุญด้วยผลิตผล
ซึ่งเป็นเมล็ดข้าวล้วนๆ แล้ว ยังมีการแปรสภาพข้าว
ถวาย เช่น น�ำข้าวไปนึ่งสุกแล้วปั้นปิ้งไฟเป็นข้าวจี่ หรือ

ใส่กระบอกไม้เผาไฟให้สุกเป็นข้าวหลามไปถวายพระ จึง
มีค�ำเรียกติดปากอีกชื่อว่า “ทานข้าวจี่ข้าวหลาม” ส่วน
การ “ทานขันข้าว” จะนึง่ ข้าวใหม่ถวายพร้อมอาหารปรุง
รสพิเศษและพืชผลตามฤดูกาลอาทิ ถัว่ งา หัวมัน เป็นต้น
อนึ่ง ในวันเดียวกัน มีประเพณีส�ำคัญอีกประเพณี
หนึ่ง เรียกว่าประเพณี “ทานหลัวหิงไฟพระเจ้า” จะ
มีการจัดเตรียม “หลัว” คือฟืนส�ำหรับเผาถวายเป็น
พุทธบูชา โดยมีจุดมุ่งหมายให้ “พระเจ้า” หมายถึง
พระพุทธเจ้าได้ “หิง” คือผิงให้เกิดไออุ่น ซึ่งเรื่องนี้เกิด
จากความรู้สึกของคนที่คิดว่าในฤดูหนาวอากาศหนาว
เย็น พระพุทธเจ้าก็คงจะหนาวเช่นกัน จึงเกิดกิจกรรมนี้
ขึ้น ส�ำหรับฟืนที่ใช้มักเป็นไม้ที่มีเนื้อสีขาว เช่น ไม้คนทา
หรือชิงชี่ ไม้ตะคร้อ ไม้มะขาม เป็นต้น ฟืนที่หาได้จะถูก
ตัดให้ยาวประมาณ ๑ วาของเจ้าภาพแล้วมัดรวมกันให้
ได้ ๘๐ ท่อน เท่าจ�ำนวนพระชนมายุของพระพุทธเจ้า
คือ ๘๐ พรรษา นอกจากนี้ อาจมีท่อนไม้ไผ่สดใส่เข้าใน
กองไฟ เพื่อให้เกิดระเบิดเสียงดังตูมตาม และพิธีกรรมนี้
จะมีข้ึนในเช้ามือของวันนั้น
ประเพณีทานข้าวใหม่ก็ดี ประเพณีทานหลัวหิงไฟ
พระเจ้าก็ดี เป็นประเพณีที่เหมาะสมกับวิถีชีวิตในสังคม
เกษตร ซึ่งเป็นวิถีชีวิตของคนในอดีต ปัจจุบันแม้สังคม
จะเปลี่ยนไป แต่ประเพณีดังกล่าวก็ยังคงหลงเหลืออยู่
เพราะหากมองดูแก่นแท้แล้วจะเห็นได้ว่าเป็นประเพณี
ที่ส่งเสริมคุณธรรมชั้นสูงอันได้แก่ “กตัญญูกตเวทิตา
ธรรม” น้อมน�ำจิตใจให้อ่อนโยน เคารพและเทิดทูน
คุณค่าของบุพพการีชน จึงถือเป็นสิ่งจรรโลงศีลธรรม อัน
จะน�ำผลให้คนในสังคมใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
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พืชผัก และสมุนไพร

ในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา

เรื่อง: ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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พืชผัก และสมุนไพร เป็นวัตถุดบิ ในการประกอบอาหารทีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับการด�ำรงชีวติ เป็นได้ทงั้ เครือ่ งเทศ เครือ่ ง
ปรุง และยาสามัญประจ�ำบ้านที่น�ำมาใช้ได้ทันที ในอดีตบ้านเรือนทุกหลังจะมีพื้นที่ว่างส�ำหรับปลูกพืชผักเหล่านี้ไว้ใช้
กิน โดยไม่จ�ำเป็นต้องหาซื้อในตลาด มักปลูกในจ�ำนวนไม่มาก แต่ปลูกหลากหลายชนิด เช่น พริก ดีปลี ขิง ข่า ขมิ้น
ตะไคร้ สะระแหน่ มะรุม ดอกแค เป็นต้น
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนาได้จ�ำลองสวนครัวข้างบ้าน โดยน�ำพืชผัก และสมุนไพรท้องถิ่นมาปลูกไว้ ให้ผู้มา
เที่ยวชมพิพิธภัณฑ์ได้รู้จัก ได้เข้าใจสภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์รอบเรือนล้านนา ยกตัวอย่างเช่น

ข่า

เป็นพืชที่น�ำมาใช้เป็นเครื่องปรุงอาหาร ใส่
ในต้มข่า ต้มย�ำ โดยเฉพาะน�้ำพริกแกงที่ใส่ข่าเป็นส่วน
ประกอบหลัก ช่วยในการดับกลิ่นคาวของเนื้อและปลา
ในภาคเหนือใช้ขา่ เป็นเครือ่ งปรุงของน�ำ้ พริก และอาหาร
ประเภทแกงเกือบทุกชนิด ส่วนดอกของต้นข่า ออกดอก
ในช่วงเดือนพฤษภาคม เป็นดอกที่สามารถกินเป็นผักสด
ได้ ซึ่งจะมีรสเผ็ดร้อน สามารถน�ำไปนึ่ง ต้ม จิ้มน�้ำพริก
ใส่แกงแคได้ ซึ่งโดยปกติแล้วเราจะใช้ประโยชน์จากต้น
ข่าได้ทุกส่วน เเละข่านั้นยังมีฤทธิ์ทางยา หากพูดถึงใน
ส่วนของ “เหง้า” เหง้าแก่นั้น แก้ปวดท้อง จุกเสียด แน่น
ท้อง “ดอก” ใช้ทาแก้กลากเกลื้อน ผลช่วยย่อยอาหาร
แก้คลื่นเหียน อาเจียน

ดีปี๋ (ดีปลี) สามารถกินได้ทั้งใบและผล ใบและ

ยอดอ่อนกินสดเป็นผักกับลาบ หรือน�้ำพริก ส่วนผลน�ำ
ไปตากแห้งให้รสเผ็ดร้อน จึงเป็นส่วนประกอบหนึ่งใน
การเข้ายาแผนโบราณ ช่วยย่อยและขับลมได้ดี ดีปลีมี
สรรพคุณทางยา คือ เถา เป็นยาแก้ปวดฟัน แก้จุกเสียด
ริดสีดวงทวาร ผล เป็นยาธาตุ ขับลมในไส้ แก้หืดหอบ
และรากเป็นยาบ�ำรุงธาตุ แก้ทอ้ งอืดท้องเฟ้อ และยังเป็น
ยาชูก�ำลังได้ด้วย (ข้อมูล: หนังสือชุดล้านนาคดี ล้านนา
พฤกษาคดี,สนั่น ธรรมธิ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
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บ่าลิดไม้ (บ่าลิ้นไม้, ลิ้นฟ้า, ฝักเพกา)
จะค่าน (สะค้าน)

บ่ากอก (มะกอกป่า)

จะค่าน

(สะค้าน) เป็นไม้เถาขนาดกลาง มีข้อ
ปล้อง เนื้อไม้สีขาวเป็นเส้นยาว เปลือกค่อนข้างอ่อน ใบ
เดี่ยวรูปใบคล้ายใบพริกไทยแต่แคบกว่า ออกดอกคล้าย
ดอกพริกไทยหรือดอกดีปลีส่วนของ ใบ ผล และเถา มี
กลิ่นเฉพาะ ออกรสเผ็ดร้อน แก้ลมในกองเสมหะและ
โลหิต ขับลมในล�ำไส้ แก้แน่นจุกเสียด แก้ธาตุพิการบ�ำรุง
ธาตุขับลมในล�ำไส้ แก้จุกเสียด ชาวล้านนานิยมใส่เถาจะ
ค่านที่หั่นเป็นชิ้น ใส่ในแกงขนุน

บ่ากอก (มะกอกป่า) เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่ยอด

อ่อนและใบมีรสเปรี้ยว ฝาดเล็กน้อย ใช้กินสดเป็นผักกับ
น�้ำพริก และลาบ ผลสุกมีรสเปรี้ยวอมฝาดนิยมใช้ปรุงรส
เปรี้ยวในส้มต�ำ และน�้ำพริกบ่ากอก หรือท�ำมะกอกทรง
เครื่องบ่ากอก มีสรรพคุณแก้เลือดออกตามไรฟัน และ
ต้านอนุมลู อิสระเพราะมีวติ ามินสูงแก้ดพี กิ าร ผล เปลือก
ใบ เป็นยาบ�ำรุงธาตุ บ�ำรุงสายตาแก้กระหายน�้ำท�ำให้ชุ่ม
คอ และเลือดออกตามไรฟัน รากและเมล็ดใช้ท�ำยาได้
(ข้อมูลจาก สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 7)

บ่าลิดไม้ (บ่าลิ้นไม้, ลิ้นฟ้า, ฝักเพกา) เป็นไม้

ยืนต้นขนาดเล็กเรียว สูง 4 - 12 เมตร ใบรูปไข่ ปลาย
แหลม ดอกออกตรงปลายยอด เป็นช่อที่มีขนาดใหญ่
ก้านช่อดอกยาว 1 - 2 เมตร จะบานพร้อมกันครั้งละ
2 - 3 ดอกเท่านั้นส่วนของบ่าลิดไม้ที่ใช้เป็นอาหาร ได้แก่
ฝักอ่อน โดยน�ำไปเผาไฟให้ไหม้เกรียม และขูดผิวที่ไหม้
ไฟออก หั่นแล้วใช้เป็นผักจิ้มน�้ำพริก เช่น น�้ำพริกปลา
ลาบ หรือน�ำไปคั่ว โดยหั่นฝอยใช้ผัดร่วมกับหน่อไม้ จะ
มีรสขม ดอกบ่าลิดไม้ลวกกินกับน�้ำพริก ย�ำใส่ไข่ หรือน�ำ
ไปใส่เครื่องปรุงแล้วห่อใบตองปิ้งไฟ เรียกแอ็บดอกบ่า
ลิดไม้ ส่วน “ล�ำต้น”ใช้ท�ำลาบวัวลาบควาย ซึ่งถ้าเป็น
เนื้อที่ค้างคืนจะช่วยให้เนื้อจับกัน ไม่เละ และช่วยชูรส
อีกด้วยประโยชน์ทางสมุนไพร คือเปลือกต้นบ่าลิดไม้ที่
มีรสฝาด เย็นและขมเล็กน้อย เป็นยาสมานแผล ดับพิษ
ส่วน “ราก”ใช้เป็นยาบ�ำรุงธาตุ ท�ำให้เกิดน�้ำย่อยอาหาร
“ผล”เป็นฝักรูปร่างแบนยาวคล้ายดาบ ปลายฝักเรียว
แหลมห้อยลงบ่าลิดไม้ จะออก
ดอกเดือนมิถุนายน-ธันวาคม และออกผลเดือน
สิงหาคม-กุมภาพันธ์ เป็นพืชที่มักพบในป่าผสมผลัดใบ
ป่าแดง ป่าทุ่งและบริเวณไร่สวน (ข้อมูลจาก สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 11)

สะแล

เป็นไม้เลื้อย ลําต้นสูง 5-10 เมตร ถ้าอยู่
เดี่ยวๆ จะเป็นพุ่ม ถ้าอยู่กับไม้อ่ืนจะเลื้อยพันเป็นเถา
เป็นไม้เนื้ออ่อนที่มีกิ่งก้านเหนียว รูปใบแบบไข่หรือรี
ปลายใบแหลม ฐานใบกว้างรูปหัวใจ ขอบใบหยัก ผิวใบ
สากเนื้อใบหนาและเหนียว เป็นพืชที่มีดอกเพศผู้และ
เพศเมียอยูค่ นละต้น ออกบริเวณกิง่ ดอกเพศผูเ้ ป็นช่อรูป
ร่างยาว มีดอกย่อยอัดกันแน่นอยู่ ไม่มีกลีบดอก ช่อดอก
เพศเมียจะมีรปู ร่างค่อนข้างกลม มีดอกย่อยอัดกันแน่น มี
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ก้อมก้อ (ก้อมก้อขาว, ผักแมงลัก)

สะแล

ก้านเกสรเพศเมียชี้ยาวออกมายาว 1.0 -1.5 เซนติเมตร
มีขนปกคลุม บริเวณดอกจะมียางสีขาว เวลาออกดอก
ใบจะร่วงหมด ออกดอกเดือนธันวาคม-กุมภาพันธ์ ผล
จะเป็นผลรวมมีลักษณะอ่อนนุ่ม เมล็ดมีรูปร่างกลม
หรือกลมรีมีสีดํา ออกผลเดือนกุมภาพันธ์-มีนาคม มัก
พบสะแลขึ้นตามสวนและที่ใกล้แหล่งน�้ำส่วนที่ใช้เป็น
อาหาร คือ ผลอ่อน นิยมน�ำชนิดผลกลมมาเป็นผักแกง
เรียก “แกงสะแล” แกงใส่ปลาย่าง กระดูกหมูมีรสซ่า
และขมเล็กน้อย ประโยชน์อื่นๆ เช่น เปลือกและใบน�ำ
มาต้มอาบแก้บวม เนื่องจากโรคไตหรือโรคหัวใจพิการ
และน�้ำเหลืองเสีย เหน็บชา เป็นต้น (ข้อมูล สารานุกรม
วัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ เล่ม 13 )

ผักคาวตอง (ผักคาวทอง)

ยาระบาย ช่วยขับพิษในล�ำไส้ แต่หากกินมากจะท�ำให้
ท้องอืดได้ เนื่องจากเมล็ดจะพองตัวเมื่อได้รับความชื้น
(ข้อมูลจาก เว็บไซต์ https://hrdi.or.th/สถาบันวิจัย
และพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) )

ผักคาวตอง (ผักคาวทอง) เป็นพืชล้มลุก เลื้อย

อยู่ตามผิวดิน มีกลิ่นค่อนข้างฉุน โดยเฉพาะใบและยอด
อ่อน ล�ำต้นมีข้อปล้องชัดเจน ใบเดี่ยวเรียงสลับ รูปหัวใจ
ก้อมก้อ (ก้อมก้อขาว, ผักแมงลัก) กอมก้อเป็น ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ ดอกเป็นช่อออกที่
พืชล้มลุกขนาดเล็ก ล�ำต้นเป็นเหลี่ยม กิ่งก้านสีเขียวอม ปลายยอด ชอบขึ้นบริเวณที่มีความชุ่มชื้น แสงแดดร�ำไร
ขาว มีกลิ่นหอมเฉพาะตัว ใบเดี่ยวเรียงตรงข้ามสลับตั้ง มีอนิ ทรียว์ ตั ถุสงู ชาวล้านนานิยมกินกับน�ำ้ พริก และลาบ
ฉาก ปลายใบแหลม ขอบใบจักฟันเลือ่ ย ดอกเป็นช่อออก เพื่อกลบกลิ่นคาวของเนื้อ บ้างก็น�ำมาท�ำส้าผัก หรือเป็น
ทีป่ ลายยอด เมล็ดสีดำ� คล้ายเมล็ดงา เมือ่ แช่นำ�้ จะพองตัว ส่วนประกอบของอาหารอืน่ ๆ เช่น แกงบอนและแกงข้าว
ชอบดินร่วนระบายน�ำ้ ดี แสงแดดจัด ใช้เป็นเครือ่ งเทศใน คั่ว ผักคาวตองเป็นยาสมุนไพรแก้โรคเบาหวานและโรค
อาหาร เช่น แกงยอดบ่าน�้ำแก้ว(แกงยอดฟักทอง) แกง ภูมิแพ้ ทั้งยังใช้ในการรักษาโรคที่เกี่ยวกับผิวหนัง แมลง
ยอดมันแกว ห่อหมกหมูหรือกินเป็นผักสดกับน�้ำพริก สัตว์กัดต่อย พอกแก้ฝี และขับปัสสาวะ เป็นต้น โดยนิยม
ลาบ ย�ำหน่อไม้ แกงหน่อไม้ และต�ำมะเขือยาว หรือ กินทั้งใบ ล�ำต้น และราก (ข้อมูลจาก เว็บไซต์ https://
กินกับขนมจีนน�้ำยา ช่วยให้เจริญอาหารและดับกลิ่น hrdi.or.th/สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การ
คาวก้อมก้อมีสรรพคุณเป็นสมุนไพรพื้นบ้าน เมล็ดเป็น มหาชน) )

22 ร่มพยอม

กับเข้า กิ๋ น เข้ าล� ำ
เรื่อง: พญ.ลลิตา ธีระสิริ 1

“กับเข้ากิ๋นเข้าล�ำ” เป็นภาษาล้านนา แปลว่า

อาหารเพื่อความเจริญอาหาร

ชีวิตคนเราไม่มีอะไรมากไปกว่าการ กิน นอน ขี้
เยี่ยว
ถ้ากินไม่ได้ นอนไม่หลับ อุจจาระไม่ออก ปัสสาวะ
ไม่คล่อง นั่นย่อมท�ำให้ระทมทุกข์ หาความสบายเนื้อตัว
ไม่ได้ ดังนั้นคนโบราณจึงมีสมุนไพรสารพัด ที่จะท�ำให้
อาการหลักๆ ทั้งหมดนี้บรรเทาลง
จะเห็นว่าสมัยโบราณ ในชีวิตประจ�ำวัน ไม่มีเรื่อง
ของคอเลสเตอรอลสูง เบาหวาน ความดันเลือดสูงมา
ให้กังวลแต่อย่างใด
จะเห็นได้ว่า ในทั้งสี่อาการนี้ เรื่องกินเป็นเรื่องใหญ่
ที่สุด เพราะเขายกเอาเรื่องกินน�้ำหน้ามาก่อน ยิ่งเป็น
เด็กเล็กที่ไม่ยอมกินข้าว น�้ำหนักไม่ข้ึน ผู้สูงวัยที่บ้านกิน
อาหารไม่อร่อย น�ำ้ หนักลดเอาๆ นัน้ คือความกังวลขัน้ พืน้
ฐานของชาวบ้านทีเดียว
แต่ก่อนคนไทยก็ใช้แนวคิด “กินอย่างไร ร่างกาย
เป็นอย่างนั้น” แบบฝรั่งเช่นกัน เราจึงพิถีพิถันเรื่องของ
อาหารการกิน เรื่องของอาหารที่ใช้กินแก้กัน เคร่งครัด
ในเรื่องของอาหารขับลมช่วยย่อย ประเภทสมุนไพรรส
ร้อน ข่า ตะไคร้ ผักไผ่ ใบคาวตองฯ อีกทั้งยาโบราณก็
เป็นประเภทขับลม ช่วยย่อย ยาแก้กินผิด ในล้านนาของ
เรามี “ยาแก้” ที่ต้องมีติดบ้านไม่ขาด ถือเป็นยาประจ�ำ
บ้านเลยทีเดียว

ถ้าเด็กไม่กินข้าว ลองคิดถึงเรื่องภูมิแพ้
ปัญหาโลกแตกในบ้านคือเด็กทารก ถึงอายุก่อนวัย
เรียน เมือ่ หย่านมแล้วมักไม่ยอมกินข้าว ปัญหานีพ้ บบ่อย
มากในปัจจุบัน
แล้วจะแก้อย่างไรดี
1 ผู้อำ�นวยการศูนย์ธรรมชาติบำ�บัดบัลวีเวียงพิงค์

1. ก่อนอื่น ถ้าเด็กไม่กินข้าว ลองส�ำรวจดูว่า เด็ก
เป็นโรคภูมิแพ้หรือไม่
โรคภูมิแพ้ โดยแท้แล้วเนื้อเยื่อในร่างกายที่อักเสบ
บวม ไม่ได้เกิดในจมูก และทางเดินหายใจ ที่เราเรียก
ว่าภูมิแพ้อากาศ หรือเกิดกับผิวหนังเป็นผื่นแพ้ ลมพิษ
เท่านั้น หากในล�ำไส้ก็จะบวมด้วย
ทุกวันนี้เรามีทฤษฎี “ล�ำไส้รั่ว” เกิดจากการแพ้
อาหาร เช่ น นมวั ว และผลิ ต ภั ณ ฑ์ จ ากนมวั ว ถั่ ว ลิ ส ง
ช็อกโกแลต เป็นต้น เมื่อกินเข้าไปจะท�ำให้ล�ำไส้บวม
การย่อยและการดูดซึมสารอาหารไม่ดี เมื่อเด็กกินนม
หรืออาหารเข้าไป ถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารกลุ่มที่ไม่แพ้
จะท�ำให้แน่นอึดอัด และไม่ยอมกินข้าว
วิธีแก้คือ
งดนมและผลิตภัณฑ์จากนม
ให้กินพรีไบโอติกส์ ซึ่งเป็นอาหารเลี้ยงแบคทีเรีย
ตัวดีเช่นบิฟิโดแบคทีเรีย แลคโตบาซิลไลในล�ำไส้ จะ
ท�ำให้สุขภาพล�ำไส้ดีขึ้น ยุบบวม และหายจากอาการ
ล�ำไส้รั่ว
พรีไบโอติกส์ท่ีมีในท้องตลาด เช่น อินนูลิน และ
ฟรุกโตโอลิโกแซคคาไรด์ หรือ FOS
ส่วนพรีไบโอติกส์จากธรรมชาติ หาได้ใน กล้วยน�ำ้ ว้า
เผือก มัน แก่นตะวัน และแก้วมังกร เป็นต้น
ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ในสมัยโบราณ ก่อนที่เราจะเลี้ยง
เด็กด้วยนมวัว ย่ายายจะป้อนข้าวกับกล้วยสุกแบบงอม
ให้เด็กที่หย่านมกิน ให้ทั้งพลังงาน เลี้ยงทั้งแบคทีเรียตัว
ที่มีประโยชน์ในล�ำไส้ ท�ำให้สุขภาพล�ำไส้ดี
2. เด็กกินยาแก้แพ้หรือไม่
ยารั ก ษาภู มิ แ พ้ ส ่ ว นหนึ่ ง กดอาการอยากอาหาร
ท�ำให้เด็กเบื่ออาหารและกินยาก เมื่อเด็กกินยาก พ่อ
แม่มักจะบังคับให้กินนม ซึ่งท�ำให้เกิดอาการแพ้มากขึ้น

ร่มพยอม 23

และท�ำให้ไม่อยากกินข้าว ส�ำหรับเรือ่ งนี้ ต้องแก้ทสี่ าเหตุ
ของความไม่สบายใจเหล่านั้น ถ้าคิดให้ตก ท�ำใจได้ และ
ปล่อยวางเสีย ความปลอดโปร่งทางใจจะท�ำให้ร่างกาย
กลับสู่สมดุล แลอาการอยากอาหารจะกลับมาเอง
มีตัวยาบางตัวที่ท�ำให้เจริญอาหาร กินข้าวได้ แต่
ไม่ใช่สตีรอยด์ เช่น cyproheptadine หรือ periactin
ซึง่ กินแล้วจะท�ำให้งว่ งนอนและ megace ซึง่ มีโครงสร้าง
คล้ายฮอร์โมนเพศหญิง
3. ถ้าเด็กกินข้าวยากโดยไม่มีสาเหตุดังข้างต้น
หากอยากจะกินยาเจริญอาหารเหล่านี้ควรให้หมอ
ค�ำแนะน�ำคือ “ไม่กินอย่ากิน” ต้องใจแข็งและต้อง
ประจ�ำตัวเป็นผู้พิจารณาสั่งใช้
อาศัยความร่วมมือของคนทั้งบ้าน อย่าให้กินนม
อย่างไรก็ตาม มีตัวยาสมุนไพรหลายตัวที่ท�ำให้กิน
หรือกินขนม เมื่อถึงมื้อถัดไปเด็กจะหิวและกินชดเชยได้
ข้าวได้ ที่มีประสบการณ์ใช้อยู่เป็นสมุนไพรรวม ซึ่งใช้
เอง หรือเมือ่ เด็กต้องไปโรงเรียน พบเพือ่ น ๆ ชีวติ มีระบบ
เพิ่มภูมิต้านทาน ใช้ดีในกรณีที่อาจจะเป็นโรคเรื้อรังอยู่
มากขึน้ เติบโตขึน้ ส่วนมากมักจะยอมกินข้าวเองในทีส่ ดุ
เมื่อภูมิต้านทานดีขึ้น อาการเรื้อรังทุเลาลง จึงท�ำให้กิน
ผู้ใหญ่ไม่กินข้าว อาจจะไม่สบาย
ข้าวได้ และเพิ่มน�้ำหนักตัว
คนที่โตเต็มที่แล้วมีเหมือนกันที่มีอาการเบื่ออาหาร
ตัวยาดังกล่าวชือ่ ง่ายๆ ว่า “เสริมภูม”ิ ประกอบด้วย
กินข้าวแล้วไม่รู้รสชาติ
ส่วนผสมของมะระขี้นก ฟ้าทะลายโจร เหงือกปลาหมอ
ใครก็ตามที่มีอาการกินข้าวไม่ลง ให้สงสัยว่า ถ้าไม่
ไพล ใบขี้เหล็ก สะเดา พลูคาว หย่อมตีนหมา หญ้าหนวด
ป่วยทางกายก็ป่วยทางใจ เป็นโรคอะไรเรื้อรังและกินยา
แมว ตะไคร้ บอระเพ็ด เสลดพังพอน และก�ำสามปีก
ที่กดการอยากอาหารหรือไม่ ถ้าสงสัยควรไปคุยกับหมอ
คนรักษาปรับเปลี่ยนยาเสีย
ผู้สูงอายุเบื่ออาหารเป็นอาการที่พบบ่อย
อย่าหายาเจริญอาหารมากินเอง และต้องหลีกเลี่ยง
ปัญหาผู้สูงอายุกินข้าวไม่ลง เบื่ออาหาร กินได้น้อย
ยาที่มีส่วนผสมของสตีรอยด์ที่ท�ำให้กินข้าวได้ เพราะจะ
ท�ำให้อ้วนฉุ กระดูกผุ ภูมิต้านทานลด ติดเชื้อง่าย และ พบได้บอ่ ยมาก และมักจะเป็นอาการทีม่ าพร้อมกับความ
ชรา อาจจะเพราะผู้สูงอายุมีวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ความ
โรคประจ�ำตัวก�ำเริบ
โรคทางกายที่มักจะท�ำให้กินข้าวไม่ได้ ผอมลง เช่น สามารถทางกายภาพลดลงท�ำให้เกิดปัญหาทั้งเรื่องของ
โรคมะเร็ ง เกื อบทุ ก ชนิด โรคเกี่ยวกับ ทางเดิน อาหาร พฤติกรรม การปรับตัว รวมทั้งบางครั้งน�ำไปสู่ความขัด
ล�ำไส้แปรปรวน โรคเบาหวาน โรคไต วัณโรค โรคติด แย้งในใจ เป็นปัญหาทางอารมณ์ บางครัง้ การเคลือ่ นไหว
เชื้อเรื้อรัง ไทรอยด์เป็นพิษ โรคภูมิต้านทานท�ำร้ายตัว ทีน่ อ้ ยลง ขาดการออกก�ำลังกาย ก็ทำ� ให้ผสู้ งู อายุไม่อยาก
กินอะไร นอกจากนีโ้ รคประจ�ำตัว ตลอดจนยาประจ�ำตัว
เอง บูลีเมีย เป็นต้น
หากสงสัยก็ไปหาหมอตรวจร่างกาย ตรวจเลือด ก็ท�ำให้เกิดอาการเบื่ออาหารได้ด้วย
อาการเบือ่ อาหารของผูส้ งู อายุเกิดจากสารชีวเคมี
และเอกซ์เรย์เสียเพื่อหาโรคพื้นฐานที่ท�ำให้กินข้าวไม่
ได้ อย่านิ่งนอนใจ เพราะส่วนมากโรคเรื้อรังเหล่านี้หาก ในร่างกายแปรปรวน
มีการศึกษาในผู้สูงอายุแล้วพบว่าสาเหตุที่ท�ำให้
เป็นในระยะต้น ได้รับการรักษาที่ถูกต้อง อาการกินข้าว
อาการเบื่ออาหารเกิดจากความไม่สมดุลของสารชีวเคมี
ไม่ได้ก็จะหายไปเอง
ส่ ว นโรคทางใจนั้น ก็ท�ำให้ไ ม่อยากอาหารได้เช่น ในร่างกายหลายประการเช่น
- ฮอร์โมน ท�ำให้เกิดความอยากอาหารชื่ีอ เกรลิน
กัน อาการเครียดจัด อาการซึมเศร้า ความคิดหมกมุ่น
ความกังวลที่มากเกินไป จะมีส่วนท�ำให้ระบบประสาท มีน้อยลง ปกติเซลล์ในเยื่อบุกระเพาะอาหารที่เรียกว่า
อัตโนมัติแปรปรวน ระบบต่อมไร้ท่อขาดความสมดุล เซลล์เกรลินจะสร้างฮอร์โมนออกมาชนิดหนึ่ง ท�ำให้คน
เด็กที่ไม่กินข้าว ส่วนหนึ่งก็มักจะวนเวียนอยู่กับ
ปัญหาข้างต้นคือ ไม่กินข้าว – กินนม – ไม่กินข้าวฯท�ำให้
เด็กตัวเล็ก ไม่โต และที่ส�ำคัญพ่อแม่เป็นกังวล
วิธีแก้คือ
หาสาเหตุของอาการแพ้ งดนมวัวและผลิตภัณฑ์
จากนม งดยาแก้แพ้ ส่วนมากเด็กจะกินข้าวได้เองภายใน
1-2 สัปดาห์
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เราอยากกินโน่นกินนี่ และอร่อยกับการกิน แต่ในผู้สูง
วัย เนือ้ เยือ่ โดยทัว่ ไปทัง้ ตัว เสือ่ มและบางลงรวมทัง้ เซลล์
เกรลินมีจ�ำนวนน้อยลงด้วย ท�ำให้ความเจริญอาหารลด
ลงเมื่อคนมีอายุเพิ่มมากขึ้น
- ฮอร์โมนโคลีซีสโตไคนิน ในเยื่อบุล�ำไส้เล็กส่วนต้น
แปรปรวนไป จึงท�ำให้เบื่ออาหาร
- สารเปปไทด์ YY ในเลือดหลังกินอาหารมื้อแรก
ไปกดวามอยากอาหารในมื้อถัดไป จึงท�ำให้ผู้สูงอายุกิน
น้อยลงไปเรื่อย ๆ
- ส่ ว นปริ ม าณของสารเลปติน หลังมื้ออาหาร มี
มากกว่าเมือ่ เทียบกับคนหนุม่ สาว ท�ำให้รสู้ กึ อิม่ นาน และ
เกิดอาการไม่เจริญอาหาร
ประสาทรับรู้เรื่องรสกับกลิ่นลดลง
ผู้สูงอายุจะมีปัญหาเหมือน ๆ กันกล่าวคือ ตุ่มรับรส
ที่ลิ้นจะเลี่ยนฝ่อไปโดยเฉพาะตุ่มรับรสด้านหน้า ท�ำให้
การรับรสผิดเพี้ยน ยกเว้นตุ่มรับรสที่อยู่โคนลิ้นที่รับรส
หวานยังท�ำงานได้ดี ดังนั้นจะปรากฏว่าผู้สูงอายุชอบกิน
หวานมากขึ้น ส่วนหนึ่งจะกินข้าวกับกล้วยสุกงอม กิน
ข้าวกับมะม่วงอกร่อง เป็นต้น แต่จะบ่นว่าอาหารที่เคย
กิน เผ็ดไป เค็มไป กินอะไรไม่อร่อยเหมือนเดิม
เมื่อการรับรสของลิ้นจ�ำกัดลง ท�ำให้ผู้สูงอายุกิน
อาหารไม่อร่อย และกินน้อยอาหารได้น้อยลง เกิดการ
ขาดสารอาหาร ท� ำ ให้ ลิ้ น เลี่ ย นเพิ่ ม มากขึ้ น และกิ น
อาหารได้น้อยลงเรื่อย ๆ
การรับรสของลิน้ จะสมบูรณ์กว่านี้ หากไม่มกี ารขาด
วิตามิน โดยเฉพาะวิตามินบี 2 ซึ่งหาได้จากข้าวกล้อง
หากไม่อยากมีปัญหาเรื่องการรับรสของลิ้น ต้องกิน
ข้าวกล้องเป็นประจ�ำ ตั้งแต่มีอายุยังอยู่ในวัยหนุ่มสาว
และถ้าผู้สูงวัยมีปัญหาเรื่องลิ้นรับรสไม่ได้เต็มที่ ก็ควรจะ
เสริมด้วยวิตามินบี 2 อาการกินอร่อยก็จะกลับคืนมา
อีกประการหนึ่งในผู้สูงอายุมักจะมีประสาทรับกลิ่น
ได้น้อยลงด้วย ปฏิเสธไม่ได้ว่า กลิ่นของอาหารมีส่วน
ท�ำให้รสชาติของอาหารอร่อยมากขึ้น เมื่อจมูกได้กลิ่น
น้อยลง ผู้สูงอายุก็จะกินอาหารไม่อร่อยตามไปด้วย
ผู้สูงอายุส่วนหนึ่งมักจะมีปัญหาเรื่องเหงือกและฟัน
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้น ฟันกับเหงือกมักจะมีปัญหา
ตามมา ฟันฟางทีโ่ ยกคลอนจากโรคเหงือก อาการอักเสบ
ในช่องปาก จะท�ำให้เคีย้ วอาหารไม่ละเอียด พาลไม่อยาก

กิน เพราะกินแล้วเจ็บปวดทรมานมากกว่าไม่กิน
ดังนั้นหากผูสูงอายุไม่อยากอาหาร ควรจะปรึกษา
หมอฟันดูแลสุขภาพในช่องปากเสียด้วย
อนึง่ หากมีปญ
ั หาเรือ่ งเหงือกอักเสบหรือเหงือกบวม
ซึ่งพบบ่อยในผู้สูงอายุ แก้ได้ด้วยการใช้อาหารเสริม
ประเภท โคเอนไซม์ Q10 วันละ 100-200 มิลลิกรัม
สักระยะจะท�ำให้สุขภาพในช่องปากดีขึ้น
ระบบย่อยท�ำงานประสิทธิภาพลดลง
การย่อยอาหารในผู้สูงอายุก็จะเสื่อมประสิทธิภาพ
ลงเมื่อมีอายุเพิ่มมากขึ้นเป็นธรรมดาของสังขาร แต่ที่
น่าจะต้องเน้นย�้ำคือ
ในผู้สูงอายุถุงน�้ำดีจะไม่สามารถท�ำงานได้เต็มที่
น�ำ้ ดีทตี่ บั ผลิตออกมาเก็บทีถ่ งุ น�ำ้ ดี ถุงน�ำ้ ดีจะไม่สามารถ
ท�ำให้น�้ำดีเข้มข้นขึ้นได้ ดังนั้นการย่อยอาหารกลุ่มไขมัน
จึงท�ำให้มีปัญหา การกินไขมันมากๆ จะท�ำให้เกิดอาการ
ท้องอืดเฟ้อ ลมในท้องมาก แล้วกินอะไรไม่ลง
ดังนั้นในผู้สูงวัย ไม่ควรดื่มนมวัวซึ่งมีไขมันสูง ไม่
ควรกินโยเกิร์ต นมเปรี้ยวเป็นประจ�ำ หลีกเลี่ยงอาหาร
ประเภททอด ผัด หรือมีกะทิเป็นเครื่องปรุง เลี่ยงข้าว
มันไก่ ข้าวขาหมู อาหารฝรั่งประเภทพิซซ่า ลาซานญ่า
เค้ก หรืออะไรก็ตามทีอ่ ดุ มด้วยครีมและชีส เมือ่ งดอาหาร
กลุ่มที่มีไขมันสูง กินอาหารประเภทปิ้ง ย่าง ต้ม ลวก ที่
ไม่ใช้นำ�้ มันประกอบอาหารสักระยะ จะท�ำให้ผสู้ งู อายุกนิ
อาหารได้เพิ่มมากขึ้น
อาการท้องผูกก็มักจะเป็นสาเหตุที่ท�ำให้ ไม่สบาย
ท้ อ ง ถ้ า ท้ อ งผู ก เรื้ อ รั ง ก็ อ าจจะมี อ าการอั ก เสบของ
ล�ำไส้ใหญ่ และกินข้าวได้น้อยลง ดังนั้นผู้สูงอายุควร
เลือกกินอาหารที่มีสารเส้นใยสูง ข้าวกล้อง กล้วยน�้ำว้า
มะละกอ เป็นต้นจะท�ำให้ถ่ายคล่องกว่า แต่ไม่ควรใช้ยา
ระบายให้ติดยา
เลือดลมไม่ดี
ในผู้สูงอายุมักจะมีปัญหาของระบบหัวใจ การไหล
เวียนของเลือด ท�ำให้ไม่กระปรี้กระเปร่า เฉื่อยเนือย
วิงเวียน คลื่นไส้ท�ำให้ไม่อยากกินอะไร โดยเฉพาะในฤดู
ร้อน ผู้สูงอายุมักจะกินข้าวไม่ได้ เบื่ออาหาร ยิ่งคนที่ดื่ม
น�ำ้ น้อยก็จะมีอาการมากกว่า ท�ำให้ระบบการท�ำงานของ
ร่างกายอื่น ๆ แปรปรวนไปด้วย เกิดอาการอ่อนเพลีย วิง
เวียน และเกิดอาการเบื่ออาหารตามมา
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ความแห้งของร่างกายจากการเสียน�้ำในหน้าร้อน
ยังจะท�ำให้เบื่ออาหารเพิ่มมากขึ้น
วิธีแก้คือ ผู้สูงอายุจ�ำเป็นจะต้องมีการเคลื่อนไหว
ออกก�ำลังกายด้วยการเดิน เดินเร็วเพื่อกระตุ้นการไหล
เวียนของเลือด แก้ความเฉื่อยเนือย เมื่อออกก�ำลังกาย
สม�่ำเสมอก็จะท�ำให้ความเจริญอาหารกลับคืนมา
ยาหอมแบบไทย ๆ ช่วยได้ในเรื่องนี้ค่ะ
อาการอ่อนเพลียเรื้อรัง
บางครั้งอาการเจ็บป่วยโดยเฉพาะจากการติดเชื้อ
ไวรัส หวัด ไข้หวัด เป็นต้น ซึ่งคนเรามักจะเป็นกันใน
ยามอาการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล ส�ำหรับผู้สูงอายุจะ
ฟื้นตัวช้ากว่า ท�ำให้เกิดอาการอ่อนเพลียเรื้อรัง รวมทั้ง
อาการเบื่ออาหารจะตามมา แล้วระบบการท�ำงานของ
ร่างกายก็จะแปรปรวนเสียสมดุล หากไม่ได้รับการแก้ไข
อาหารกินข้าวไม่ได้ก็จะเป็นไม่หายเสียที
โรคประจ�ำตัวและยาที่ต้องกินประจ�ำ
บางครั้งโรคประจ�ำตัวและยาที่กินเป็นก�ำๆ ก็เป็น
สาเหตุของความเบื่ออาหารในผู้สูงอายุได้
หากคิดว่ายาเป็นสาเหตุ ลองคุยกับหมอประจ�ำตัว
เพื่อเปลี่ยนหรือปรับยาให้เหมาะสม เพื่อลดความเบื่อ
อาหาร

เนื่องจากตุ่มรับรสที่ลิ้นของผู้สูงอายุมักจะเหลือแต่ตุ่ม
รับรสหวานเสียเป็นส่วนใหญ่ จึงท�ำให้คนแก่กินข้าวกับ
ผลไม้หวาน ๆ ได้อย่างเอร็ดอร่อย
กินของขมเพื่อเจริญอาหาร เช่น สะเดาลวกกับน�้ำ
พริก ผักขีห้ ดู หรือแกงผักฮ้วนหมู อาศัยความขมกระตุน้
การหลั่งของน�้ำย่อย จึงท�ำให้กินข้าวได้มากขึ้น
กินสมุนไพรที่มีฤทธิ์ขับลม เพื่อท�ำให้ประสิทธิภาพ
ในการย่ อ ยอาหารเพิ่ ม มากขึ้ น เช่ น กิ น ขมิ้ น เหลื อ ง
ข่า ตะไคร้ ใบพระเพรา สะระแหน่ ผักคาวตอง ดอกข่า
ซึ่งมักนิยมกินกับน�้ำพริกหรือเอามากินกับลาบ
กินอาหารรสฝาดเฝื่อนเพื่อปรับสมดุลยของระบบ
ย่อย เช่น กินคั่วบ่านะ คัวบ่าแขว้งกูลา
กินของเปรี้ยวเพื่อกระตุ้นการหลังของน�้ำลาย เช่น
กินส้าผักแพะ ส้าผักกาดหน้อย ยามอากาศเปลี่ยนฤดู
อมเมี่ยงมะกอก ตลอดจนกินสมุนไพร เช่น ตรีผลา ที่มี
ส่วนผสมของมะขามป้อม สมอไทย สมอพิเภก
ยกตั ว อย่ า งให้ เ ห็ น ภาพเมนู อ าหารเพื่ อ ความ
“กินล�ำ” ของล้านนาบางชนิด ดังนี้

ปัญหาทางจิตใจ
ผู้สูงอายุจ�ำนวนไม่น้อยที่มีปัญหาทางใจ บางคน
เหงา ขาดความอบอุ่น ท�ำให้เกิดอาการซึมเศร้า ท้อแท้
ห่อเหีย่ ว เลยพาลไม่อยากกินข้าว ในขณะทีล่ กู หลานบาง
ครั้งก็ไม่มีเวลาให้
ส�ำหรับปัญหานี้ มีผู้เสนอว่า ให้หาสัตว์เลี้ยงให้ผู้สูง
อายุ หมา แมว เมื่อมีสัตว์น่ารักที่ต้องดูแล มีสัตว์เลี้ยง
เป็นเพื่อน ชีวิตก็จะสดใสขึ้น อาการเบื่อหน่ายก็จะลด
ลง ความเจริญอาหารก็จะกลับคืนมา
ดอกข่า

อาหารพื้นบ้านล้านนาที่จะท�ำให้ผู้สูงอายุกินได้
สรรพคุณทางยา
มากขึ้น
• ใช้ปรับธาตุ
ผู้สูงอายุในล้านนามีวิธีแก้อาการเบื่ออาหารโดยใช้
อาหารเป็นยา หากพ่ออุ๊ยแม่อุ๊ยกินข้าวบ่ล�ำ คนแก่มัก
จะหันมากินข้าวกับผลไม้ท่ีมีสหวาน เช่น กล้วยน�้ำว้า
สุกงอม กินข้าวกับมะตูมสุก กินข้าวกับมะม่วงอกร่อง

• แก้ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ
• บ�ำรุงประสาท
• ช่วยย่อย ขับลม เจริญอาหาร
• แก้ปัสสาวะขัด
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มะกอก
ผล ช่วยเจริญอาหาร ช่วยย่อย แก้ธาตุพิการ แก้
เลือดออกตามไรฟัน แก้กระหายน�้ำ ท�ำให้ชุ่มคอ แก้ไอ
คออักเสบ

มะกอก

เมี่ยงมะกอก

เมี่ยงมะกอก
ใช้เจริญอาหาร รวมทัง้ ก�ำจัดเสมหะในคอ แก้เจ็บคอ
ใช้อม ก่อนมื้ออาหาร หรืออมบ่อย ๆ
เครื่องปรุง
มะกอกผ่าครึ่งลูกเอาเม็ดออก
น�้ำพริกแดง 1/2 ช้อนชา
เกลือเม็ด
1-2 เม็ด
น�้ำอ้อย
เท่าปลายก้อย
ต้นหอมซอย หยิบมือ
ขี้เหล็ก
ใบมีสาร แอนทราควิโนน เป็นยาระบาย
ใบมีสารแอนไฮโดรบาราคอล (Anhydrobarakol)
คลายความเครียด บรรเทาอาการจิตฟุ้งซ่าน
ดอก บ�ำรุงสมอง บ�ำรุงประสาท แก้โรคประสาท
สงบประสาท

ขี้เหล็ก

ท�ำให้นอนหลับสบาย แก้อาการนอนไม่หลับ ผ่อน
คลายความกังวล ความขมของใบขี้เหล็กมีพิษ ดังนั้น
ต้องต้มน�้ำทิ้งแบบการครัวโบราณเสียก่อน การกินแกง
ขีเ้ หล็กจะช่วยท�ำให้เจริญอาหารได้ดว้ ย เนือ่ งจากกินแล้ว
สบายท้อง ท�ำให้กินข้าวได้
แต่มีเคล็ดลับอยู่ว่า ไม่ให้แกงใส่กะทิ จะต้องแกง
แบบโบราณที่ใส่น�้ำใบย่านางคั้นแทน จึงจะไม่ท�ำให้ท้อง
อืดเฟ้อจากการย่อยไขมันในกะทิ
ในทางยา สามารถใช้ใบขี้เหล็กแห้ง 30 กรัม (หรือ
ใบสด 50 กรัม) ต้มกับน�้ำดื่มก่อนนอน หรือจะใช้ใบ
อ่อนท�ำเป็นยาดองเหล้าขาว ทิ้งไว้ 7 วัน คนทุกวันให้
น�้ำยาสม�่ำเสมอ เมื่อครบให้กรองเอากากยาออก จะได้
น�้ำยาดองเหล้าขี้เหล็ก แล้วน�ำมาดื่มครั้งละ 1-2 ช้อน
ชาก่อนนอน
ดอกมะขาม
มีรสเปรี้ยวจากกรดดอกมะขามa-Oxodlutaric
acid, Glyoxalic acid, Oxaloacetic acid เป็นต้น
คนล้านนานิยมเอามาแกงกับเห็ด เพื่อความเจริญ
อาหารในหน้าฝน
สรรพคุณตามต�ำราอายุรเวท
• เจริญอาหาร
• ท�ำให้ร่างกายสมดุล ล้างพิษร่างกาย
• เพิ่มประสิทธิภาพการย่อย
• แนะน�ำให้ใช้ใน เบาหวาน และ ทางเดินปัสสาวะอักเสบ
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ดอกมะขาม

ผักหวาน

บ่าก๊อแกง หรือลูกค้อ

สรรพคุณตามต�ำรายาไทย
• ลดความดันเลือด ใช้ดอก 2-3 ก�ำมือ ต้มน�้ำ 1 ลิตร กิน
วันละแก้ว วันละ 1-2 ครั้ง หรือเอามาแกงกิน จนกว่า
ความดันเลือดลดลง

บ่าก๊อแกง หรือลูกค้อ
ก๊อแกง คือผลของปาล์มชนิดหนึ่ง ออกผลก่อนฤดู
หนาว
เนื้อของมันมีสีเหลืองของเบต้าแคโรทีน เป็นสาร
ต้านอนุมลู อิสระชะลอความชราและใช้ฟน้ื สภาพร่างกาย
ผลก๊อแกงมีลักษณะมัน ให้พลังงานสูง ซึ่งน่าจะเป็นกรด
ไขมันจ�ำเป็นตัวหนึ่งที่เหมาะกับอากาศที่เย็นลง
คนโบราณจะน�ำมาดองด้วยเกลือจนหายฝาด ปอก
เปลือกออก แกะเอาเนื้อมาบายข้าวเหนียว กินเพื่อ
เจริญอาหาร

ผักหวาน
เป็นยาเย็น ดับกระหาย แก้ร้อนในเหมาะส�ำหรับใช้
เป็นเมนูเจริญอาหารในปลายฤดูร้อน
นอกจากนี้โบราณใช้ผักหวานแก้น�้ำดีพิการ โดย
เฉพาะรากของมัน จึงเหมาะส�ำหรับผู้สูงอายุที่อาจจะ
เผลอไปกินอะไรมันๆ แล้วมีอาการท้องอืดเฟ้อเรื้อรัง
และกินข้าวไม่ได้

คั่วบ่านะ
บ่านะหรือสมอไทย มีวิตามินซีและฟลาโวนอยด์สูง
มาก จึงมีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยท�ำให้ร่างกายฟื้นจาก
อาการไม่สบาย คนล้านนาใช้คั่วบานะบายข้าวกินเพื่อ
เพิ่มความเจริญอาหารยามอากาศเปลี่ยน
โดยน�ำสมอไทยมาโขลก อาจจะคั้นน�้ำฝาดออกก่อน
บ้าง แล้วน�ำมาคั่ว ใส่หมูสับ ข่า และเต้าเจี้ยว

คั่วบ่านะ
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คั่วบ่าแขว้งกูลา

ผักขี้หูด

ผักฮ้วนหมู

คั่วบ่าแขว้งกูลา
มะเขือพวง มีรสขม มีสารเส้นใยสูง ช่วยในการขับน�้ำดี
คนล้านนาเอามาคั่ว ใส่หมูสับ ปรุงรสด้วยปลาร้า
กินเป็นยาเจริญอาหาร

ผักขี้หูด เป็นผักต้นฤดูหนาว
มีรสขม และขื่นน้อย ๆ
ประโยชน์
ใช้เจริญอาหาร
แก้หวัด แก้ไข้หัวลม
แก้อาการท้องอืดท้องเฟ้อ อาหารไม่ย่อย
ขับน�้ำดี
หมอล้านนาว่าใช้ละลายนิ่วในถุงน�้ำดีได้

บอระเพ็ด
คนล้านนาใช้เป็นยาเจริญอาหารในผู้สูงอายุ
โดยตัดเครือออกมา หั่นเป็นท่อน ๆ ยาวประมาณ
1 นิ้ว เอาดองน�้ำผึ้งไว้นาน 2 เดือน
นิยมเอามากินทั้งน�้ำผึ้ง ทั้งเนื้อ เวลารู้สึกเบื่ออาหาร
และใช้เป็นยาแก้ไอเรื้อรัง ขับเสมหะ

ผักฮ้วนหมู
ผักฮ้วนหมูหรือกระทุงหมาบ้า
คนล้านนานิยมกินหลังจากป่วยด้วยโรคหวัด ไข้หวัด
ซดน�้ำร้อนๆ จะท�ำให้รู้สึกฟื้นตัวเร็ว
ผักฮ้วนหมู แก้ไข้หัวลม แก้อักเสบ แก้เจ็บคอ ขับเหงื่อ
ฟื้นไข้ และเจริญอาหาร

บอระเพ็ด
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ยำ�ดอกแคนา
เรื่อง: สุนทร บุญมี

แคนาหรือแคป่า ทางเชียงใหม่บางท้องที่เรียกแค
เก็ตถวา เป็นไม้ยืนต้นขนาดกลาง พบได้ตามป่า ตาม
ทุ่งนา ทั่วไปทางภาคเหนือ ภาคกลางและภาคตะวัน
ออก ดอกมีสีขาว รูปแตร มีรสขมอ่อนๆ มักจะบาน
ตอนกลางคืน มีสรรพคุณช่วยขับเสมหะ ขับลม และ
บ�ำรุงโลหิต มีฤทธิ์ในการขับประจ�ำเดือน สตรีมีครรภ์
จึงไม่ควรรับประทาน ดอกแคนาน�ำมาปรุงอาหารได้
หลายอย่างเช่น แกงส้ม ลวกจิ้มน�้ำพริก จิ้มลาบ หรือ
ย�ำกับน�้ำพริกแกงคั่ว
โดยวิธีการท�ำย�ำดอกแคนา มีวิธีท�ำดังนี้
เครื่องปรุง
ดอกแคนาหั่นฝอย 1
น�้ำมันพืช
1/4
หมูสับ
1/2
น�้ำปลา ผักชี พริกแห้งทอด
แคบหมู ตามชอบ

ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
ถ้วยตวง
กระเทียมเจียว

1 อาจารย์สุนทร บุญมี ครูภูมิปัญญาไทยรุ่นที่ 7 ด้านโภชนาการ
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เครื่องแกง
พริกแห้งเม็ดใหญ่
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ข่าหั่น
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ปลาร้าสับ
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เม็ด
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หัว
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ช้อนชา
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วิธีท�ำ
1. ลวกดอกแคนาในน�้ำเดือด แล้วหั่นฝอยพักไว้
2. โขลกเครื่องแกงให้ละเอียด
3. น�ำเครื่องแกงผัดน�้ำมันให้หอม เติมหมูสับผัดให้เข้ากัน
พอสุกเติมดอกแคที่ลวกหั่นฝอยผัดเคล้าให้เข้ากันจนสุก
ทั่ว ปรุงรสด้วยน�้ำปลา ตักใส่จาน
4. ก่อนรับประทานโรยหน้าด้วยผักชี กระเทียมเจียว พริก
แห้งทอด และแคบหมูได้ตามชอบ
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กิจกรรมภายใต้โครงการ

Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai

ภายใต้ทุนรางวัล “AFCP 2019”

โครงการ Conservation of Traditional Lanna
Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP
2019 เป็นโครงการที่พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ได้รับมอบทุนจากโครงการกองทุนเอกอัครราชทูตเพื่อ
การอนุรกั ษ์ทางวัฒนธรรม (AFCP) สถานเอกอัครราชทูต
สหรัฐอเมริกาประจ�ำประเทศไทย ในการอนุรักษ์เรือน
โบราณล้านนาในเชียงใหม่
โดยปีที่ผ่านมา 2562 โครงการฯได้มีการด�ำเนินงาน
อนุรักษ์ ซ่อมแซมเรือนโบราณในพิพิธภัณฑ์ ควบคู่ไป
กับการสืบสานองค์ควบรู้เรื่องการอนุรักษ์เรือนโบราณ
ล้านนาสู่สาธารณชน โดยมีการด�ำเนินงานตามแผนการ
ด�ำเนินกิจกรรมต่างๆ
การอนุ รั ก ษ์ ปรั บ ปรุ ง ซ่ อ มแซมเรื อ นโบราณ
ล้ า นนาเริ่ ม ด� ำ เนิ น การหลั ง แรกคื อ เรื อ นชาวเวี ย ง
เชียงใหม่ (พญาปงลังกา) ได้ด�ำเนินการซ่อมแซมส่วนที่

เสื่อมสภาพ โดยเฉพาะโครงสร้างและหลังคาในเดือน
มีนาคม เมษายน พฤาภาคม
ในเดือนมิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม ได้ด�ำเนิน
งานปรับปรุงซ่อมแซมเรือนกาแลอุ๊ยผัด โดยปรับปรุง
ซ่อมแซมอนุรักษ์ โครงสร้าง หลังคา บันได ราวระเบียง
และพื้นชาน
ส่วนการด�ำเนินการเผยแพร่ และสืบสานองค์ความ
รู้การอนุรักษ์เรือนโบราณ เพื่อให้นักเรียน นักศึกษา
และประชาชนผู้สนใจได้เรียนรู้ และสามารถน�ำความ
รู้ไปต่อยอดเป็นประโยชน์อย่างสูงสุด คือมีการจัดการ
อบรมผ่านการเสวนาในหัวข้อ “เรือนโบราณล้านนา
กับการอนุรักษ์” (Traditional Lanna Houses and
Preservation) ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม 2563
ภายใต้รูปแบบการเสวนาไลฟ์สดออนไลน์ ผ่านเฟซบุ๊ก
เพจ AFCP 2019 CMU Conservation of Traditional
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Lanna Architecture in Chiang Mai โดยได้รบั เกียรติ
จากอาจารย์จุลพร นันทพานิชผู้ช่วยศาสตราจารย์
สืบพงศ์ จรรย์สืบศรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต
สัยเจริญ และด�ำเนินรายการโดย รองศาสตราจารย์
ดร.รวิวรรณ โอฬารรัตน์มณี
และในวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2563 โครงการฯ
ได้ ด� ำ เนิ น การจั ดการอบรมความรู ้ ง านไม้ "สล่ า
ทอล์ค" (Artisans Talk) โดยมีคุณวี เจคอบส์-ณาน
หัวหน้ากงสุลฝ่ายการเมือง เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
สถานกงสุ ล ใหญ่ ส หรัฐ อเมริก า เชียงใหม่ ให้ก าร
ต้ อ นรั บ ผู ้ เข้ า ร่ ว มการอบรม ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ น
โบราณล้ า นนา ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
มช. โดยมี ก ารอบรมองค์ ค วามรู ้ และเผยแพร่
ความรู ้ เรื่ อ งการอนุ รั ก ษ์ เรื อ นโบราณล้ า นนาและ
ภูมิปัญญางานช่างไม้ล้านนาให้กับเยาวชน นักศึกษา

และผู้สนใจ ได้เรียนรู้งานช่างที่ถูกต้อง และสามารถน�ำ
ความรู ้ ดั ง กล่ า วไปใช้ ต ่ อ ยอดในสายอาชี พ ต่ อ ไปได้ โดย
การบูรณาการกับคณาจารย์จากคณะศิลปกรรมศาสตร์และ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนามีผู้ช่วยศาสตราจารย์
บุญรัตน์ ณ วิชัย และอาจารย์พิพัฒน์ ปัญญา อาจารย์ประจ�ำ
คณะศิ ล ปกรรมศาสตร์ แ ละสถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา รวมทัง้ สล่าสายอาชีพ ช่างสล่าทนันชัย บุญเทียม เป็น
วิทยากรบรรยายและให้ความรู้ในการ workshop
และได้ จั ด พิ ธี มอบใบรั บรองการอบรมความรู ้ ง านไม้
"สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) กิจกรรม Workshop งานไม้
และ workshop การสร้างเรือนเครื่องผูก โดยมีผู้อ�ำนวย
การส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เป็นผูม้ อบใบรับรองการอบรมให้กบั ผูท้ ี่
เข้าร่วมอบรมความรู้งานไม้ "สล่าทอล์ค" (Artisans Talk) ใน
วันที่ 1 กันยายน 2563 ณ พิพธิ ภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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พิธีท�ำบุญวันคล้ายวันสถาปนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และพิธีท�ำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายค�ำเที่ยง
เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วั ฒ นธรรม มช. จั ด พิ ธี ท� ำ บุ ญ วั น คล้ า ยวั น สถาปนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
และพิธีท�ำบุญเรือนฝาไหลของแม่นายค�ำเที่ยง โดยมี
ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) กล่าวรายงาน และ
ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ประธานมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์
ทิพย์ คณะกรรมการมูลนิธิฯ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ทายาทเจ้าของเรือน และแขกผูม้ เี กียรติเข้าร่วม
พิธี ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

นอกจากนี้ มีการจัดกิจกรรมสนทนา “เล่าเรื่อง
เรือนฝาไหล” โดยนายสมยศ นิมมานเหมินทร์ ทายาท
หลวงอนุสารสุนทรกิจเล่าเรื่องและประวัติของเรือนฯ
เรือนฝาไหลของแม่นายค�ำเที่ยงแต่เดิมเป็นเรือน
ไม้ที่ปลูกสร้างต่อเติมในตัวอาคารตึกสองชั้นของหลวง
อนุสารสุนทร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๕๗ ตั้งอยู่ในตัวเมือง
เชียงใหม่ เรือนไม้หลังนี้มีลักษณะเฉพาะคือมีฝาผนังของ
เรือนโดยรอบทั้งสี่ด้านเป็นฝาไม้แบบบานเลื่อนเพื่อการ
ระบายอากาศ เรือนชั้นบนใช้เป็นที่พักอาศัยของหลวง
อนุสารสุนทรและแม่นายคําเที่ยง แบ่งพื้นที่เป็นส่วนของ
ห้องนอน และส่วนพื้นที่โล่งส�ำหรับใช้สอย ชั้นล่างใช้เก็บ
สินค้าของอาคารตึก ทั้งสองท่านอาศัยในเรือนหลังนี้จน
กระทั่งถึงแก่กรรมในปี พ.ศ. ๒๔๗๓ และพ.ศ. ๒๔๗๗
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ภายหลังในปี พ.ศ. ๒๕๑๒ ลูกหลานได้มอบ
และย้ ายเรื อนนี้ ใ ห้ ม าปลูก สร้าง ณ วัด สวนดอก
(พระอารามหลวง) ทางวัดจึงปรับใช้เรือนเป็นอาคาร
ส�ำนักงาน ทั้งนี้ด้วยรูปแบบของเรือนที่สร้างเดิม
ที่บ้านตึกนั้นมีบันไดที่เคยใช้เป็นทางขึ้นติดอยู่กับ
ตั ว อาคารตึ ก เมื่ อ ย้ า ยมาทางวั ด จึ ง ได้ ส ร้ า งส่ ว น
บั น ไดทางขึ้ น ให้ อ ยู ่ ข ้ า งนอกตั ว เรื อ นด้ า นหน้ า
ทั้งด้านซ้ายและขวาขึ้นไปเชื่อมต่อกับระเบียงเข้า
ตัวเรือนชั้นบนได้

ปี พ.ศ. ๒๕๖๒ วัดสวนดอก (พระอารามหลวง) ได้
มอบเรือนฝาไหล ให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อปลูกสร้าง
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา สํ า นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อการอนุรักษ์ โดยได้
รับการสนับสนุนการรื้อถอนและปลูกสร้างให้คงสภาพเดิม
จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ มูลนิธิ จุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
และกลุ่มบริษัทในเครืออนุสาร (บริษัทอนุสารเชียงใหม่ จํา
กัด บริษทั คาํ เทีย่ งพัฒนา จาํ กัด และ บริษทั เชียงใหม่พาณิชย์
จํากัด) ปลูกสร้างแล้วเสร็จ เมือ่ วันที่ ๔ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๖๓
และจัดพิธีท�ำบุญเรือน วันที่ ๒ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
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พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น ประจ�ำปี ๒๕๖๓
Museum Thailand Awards 2020
เมื่ อ วั น ที่ 17 กั น ยายน 2563 ผู ้ อ� ำ นวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) เข้ารับรางวัล
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ แ ละแหล่ ง เรี ย นรู ้ ดี เ ด่ น ประจ� ำ ปี 2563
(Museum Thailand Awards 2020) ประเภท
พิพธิ ภัณฑ์ดา้ นสังคม ศิลปะและวัฒนธรรม ดีเด่นด้านการ
อนุรักษ์และสืบสาน จากสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้
แห่งชาติ (สพร.) หน่วยงานภายในของส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) ภายใต้การ
ก�ำกับดูแลของส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี กล่าว
ว่า การได้รับรางวัลพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้ดีเด่น
ประจ�ำปี 2563 (Museum Thailand Awards 2020)
ในครั้งนี้ ถือเป็นความภาคภูมิใจของพวกเราได้ร่วมกัน
พัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ของมหาวิทยาลัย
เชี ย งใหม่ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ ต ามมาตรฐานการคั ด
เลือก และตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการ

อีกทั้งยังเป็นขวัญและก�ำลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานในพิพิธ
ภัณฑ์ฯทุกคน และหลังจากนี้ และต่อไปพิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา จะยังคงด�ำเนินการพัฒนา ปรับปรุง
พิพิธภัณฑ์ฯ ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ อนุรักษ์ สืบสาน และ
ยกระดับศักยภาพของพิพิธภัณฑ์ให้ดียิ่งๆขึ้นไป และ
ขอขอบพระคุณคณะกรรมการคัดเลือกรางวัลฯ ที่ได้
มอบรางวัลอันทรงคุณค่าให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. ในปีนี้
และขอขอบคุ ณ คณะกรรมการคั ด เลื อ กรางวั ล
ทุ ก ท่ า น ที่ ไ ด้ ก รุ ณ าให้ เ กี ย รติ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กและ
มอบรางวั ล Museum Thailand Awards 2020
ให้กับพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เริ่มตั้งแต่
การพิ จ ารณารายละเอี ย ดเอกสารฯ การสั ม ภาษณ์
และการลงพื้ น ที่ เ พื่ อ เยี่ ย มชมเรื อ นโบราณภายใน
พิพิธภัณฑ์ฯ รวมถึงการให้ข้อแนะน�ำ ข้อเสนอแนะต่างๆ
เพื่อน�ำไปสู่การพัฒนาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มช. ในอนาคต
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การเข้าเยี่ยมชม ทัศนศึกษา พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วย
คณะผูบ้ ริหารส�ำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดู
งานจากอุทยานศิลปะวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง จังหวัด
เชียงราย ที่เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการ
พิพิธภัณฑ์ฯ และเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้าน
นา ในวันที่ 29 มิถุนายน 2563 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มช.
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยต้าหลี่ (Dali University) มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ที่
ศึกษา ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (นักศึกษาที่อาศัย
ในประเทศไทยช่ ว งระหว่ า งเดื อ นมกราคม 2563
เป็นต้นมา) เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช. เพื่อเรียนรู้เรื่องประวัติความเป็นมาของ
การสร้างเรือนโบราณล้านนากับการเชื่อมโยงวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ เพื่อน�ำไปต่อยอดทางการศึกษาวิชา
ไทยศึกษาส�ำหรับนักศึกษาต่างชาติที่เข้ามาศึกษา
ด้านศิลปวัฒนธรรมของสถาบันภาษา มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563

อาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาการท่องเที่ยว
นักศึกษาจากYunnan Economics Trade and
และธุรกิจบริการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัย Foreign Affairs College ที่ศึกษา ณ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏล�ำปาง เข้าทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ เชียงใหม่ (นักศึกษาที่อาศัยในประเทศไทยช่วงระหว่าง
ล้านนา มช. ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2563
เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นมา) ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 10 กรกฎาคม 2563
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คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษา สาขาวิ ช าการประถม
ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
เข้าทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต และศึกษารูปแบบ
ความเป็นอยู่วัฒนธรรมล้านนา เพื่อน�ำไปต่อยอดด้าน
การศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ในวันที่ 20 กรกฎาคม
2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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ให้ ก ารต้ อ นรั บ คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาหลั ก สู ต ร
ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ คณะครุศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ทีเ่ ข้าทัศนศึกษาพิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. และใช้สถานที่เพื่อต่อยอดไป
เป็นส่วนหนึ่งในการศึกษาและสร้างสรรค์ผลงานด้าน
ศิลปะการแสดงนาฏยนิพนธ์ชุด "หลงลับแล" ในวันที่ 8
สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์ แ ละนั ก ศึ ก ษาสาขาสถาปั ต ยกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษา
และวาดภาพเรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของ
การเรี ย นรู ้ เรื่ อ งหลั ก การวาดภาพสี น�้ ำ ของนั ก ศึ ก ษา
ชั้นปีที่ 1 สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้ า นนา เพื่ อ ให้ นั ก ศึ ก ษาได้ เรี ย นรู ้ ถึ ง ความ
เป็นมา และรูปแบบโครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา
เพื่อน�ำไปประยุกต์การกับการวาดภาพสีน�้ำในรายวิชา
ดังกล่าว ในวันที่ 11 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือน
โบราณล้านนา มช.

คณาจารย์และนักศึกษาสาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เข้าทัศนศึกษาและ
วาดภาพเรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้เรื่องหลักการวาดภาพสีน�้ำ ของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1
สาขาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงความเป็นมา และรูปแบบ
โครงสร้างของเรือนโบราณล้านนา เพือ่ น�ำไปประยุกต์การกับการวาดภาพสีนำ�้ ในรายวิชาดังกล่าว ในวันที่ 13 สิงหาคม
2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
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ให้การต้อนรับและให้ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบเรือนโบราณล้านนาในพิพิธภัณฑ์ฯ แก่นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อน�ำข้อมูลดังกล่าวไปต่อยอดด้านการศึกษาในรายวิชาที่ศึกษา ในวันที่ 24 สิงหาคม
2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
อ.ดร.วิถี พานิชพันธ์ คณะกรรมการ
อ� ำ นวยการผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก
ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม เป็ น วิ ท ยากร
บรรยายด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมให้ แ ก่
นั ก ศึ ก ษาจากคณะวิ จิ ต รศิ ล ป์ มช. เพื่ อ
ต่อยอดความรู้ใหักับนักศึกษาที่ศึกษาด้าน
ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ของคนล้ า นนา
ในอดี ต ในวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2563
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
คณาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยี
โปลิ เ ทคนิ ค ลานนา เชี ย งใหม่ เข้ า เยี่ ย มชม
พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษา
ข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบสถาปัตยกรรมเรือนโบราณ
ล้านนาในอดีต และน�ำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบ
การเรียนและการจัดท�ำรูปแบบการจ�ำลองการ
สร้างบ้านล้านนา ในวันที่ 29 สิงหาคม 2563
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.
ผศ.ดร.วิทยา ดวงธิมา อาจารย์ประจ�ำคณะ
สถาปั ต ยกรรมศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย แม่ โ จ้
น�ำคณะนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และชั้นปีที่ 5 เข้าศึกษา
ดู ง านสถาปั ต ยกรรมพื้ น ถิ่ น และการอนุ รั ก ษ์
เรือนโบราณล้านนา ภายใต้การด�ำเนินงานของ
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา มช. เพื่ อ น� ำ
ข้ อ มู ล ด้ า นการอนุ รั ก ษ์ โ ครงสร้ า งเรื อ นโบราณ
ล้านนาไปต่อยอดในรายวิชาที่ก�ำลังศึกษา ในวันที่
2 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
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องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ ร่วมกับ ภาคีเครือข่ายรักษ์เมืองเก่าแพร่ และองค์กรต่างๆ ในพื้นที่เมืองเก่า
แพร่ เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. เพื่อศึกษาดูงานการอนุรักษ์เรือนโบราณเพื่อเป็นแบบอย่างใน
การด�ำเนินงานอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าแพร่สู่ความยั่งยืน ในวันที่ 9 กันยายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
กิจกรรมอบรมหลักสูตรระยะสั้นด้านหัตถศิลป์ และวัฒนธรรมล้านนาสร้างสรรค์ปี พ.ศ.2563

อบรมหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดหลักสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1 ในรูปแบบ Online
ผ่านโปรเเกรม Zoom โดยมีนายสนั่น ธรรมธิ ผู้เชี่ยวชาญด้านอักษรธรรมล้านนา เป็นวิทยากรในหลักสูตรดังกล่าว
โดยสูตรอักษรธรรมล้านนา (ตั๋วเมือง) ขั้นพื้นฐาน 1 ได้เปิดสอนให้กับผู้สนใจได้เข้ามาเรียนรู้ รวมทั้งสิ้น 24 ชั่วโมง
หลังจากจบหลักสูตรแล้ว ผู้เข้าร่วมจะสามารถน�ำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในด้านที่สนใจต่อไป

อบรมหลักสูตรการจักสานใบลานและใบตาล
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การจักสานใบลานและใบตาล
โดยเผยเเพร่หลักสูตรวีดิทัศน์ผ่านช่อง Youtube พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
อบรมหลักสูตรตามมาตราการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2563
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อบรมหลักสูตรการท�ำของที่ระลึกจากการเย็บผ้าด้วยมือ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การท�ำของที่ระลึกจากการ
เย็บผ้าด้วยมือ ในรูปแบบระบบ Online ผ่านโปรเเกรม Zoom Meeting ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการอบรม
หลักสูตรตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
โรค COVID-19 ระหว่างวันที่ 28 - 30 พฤษภาคม 2563
อบรมหลักสูตรการสานสาดเเหย่ง (เสื่อคล้า)
ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มช. จั ด อบรม
หลักสูตรระยะสั้น สานสาดเเหย่ง (เสื่อคล้า) ระหว่าง
วันที่ 25 - 27 มิถุนายน 2563 โดยมีวิทยากรจาก
กลุ ่ ม จั ก สานบ้ า นปากคลอง อ� ำ เภอสารภี จั ง หวั ด
เชียงใหม่ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับความรู้เบื้องต้นในการ
สานสาดแหย่ง รวมไปถึงขั้นตอนและวิธีการการสาน
สาดแหย่ง เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถน�ำความรู้ที่ได้
ไปต่อยอดทางทั้งทางด้านการศึกษา อาชีพ และด้าน
ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้

อบรมหลักสูตรการท�ำเทียนในพิธีกรรม (ท�ำต้นผึ้งเเละต้นเทียน)
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการท�ำเทียนในพิธีกรรม (ท�ำต้นผึ้งเเละต้นเทียน)
โดยมีวิทยากรคือ ครูนพดล ค�ำมูล เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ความเป็นมาของการท�ำต้นผึ้งต้นเทียน ขั้นตอนการ
ท�ำ รวมไปถึงการน�ำไปใช้งานในพิธีกรรม โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ทั้งนี้เพื่อน�ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
ทางด้านศิลปวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 ณ เฮือนอนุสารสุนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
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อบรมหลักสูตรการท�ำเทียนในพิธีกรรม (การท�ำเทียน
ร�่ำห้อง-ประทีปเทียนหอม)
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตร
ระยะสั้นการท�ำเทียนในพิธีกรรม (การท�ำเทียนร�่ำห้องประทีปเทียนหอม) โดยมีวิทยากรคือ ครูอุสา ศรีสุวรรณ
เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ วัตถุดิบ และขั้นตอนวิธีการ
ท�ำท�ำเทียนร�่ำห้องและประทีปเทียนหอม โดยมีผู้สนใจ
เข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2563
ณ เฮือนอนุสารสุนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มช.

อบรมหลักสูตรการท�ำเทียนในพิธีกรรม (การท�ำเทียนโบราณล้านนา)
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสัน้ การท�ำเทียนในพิธกี รรม (การท�ำเทียนโบราณล้านนา)
โดยมีวิทยากรคือครูภาณุเดช อาภิชัย เป็นผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ ขั้นตอนและวิธีการท�ำเทียนในพิธีกรรม และ
การน�ำเทียนไปบูชาทางพิธีกรรมต่างๆ โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมหลักสูตรดังกล่าว ในวันที่ 1 สิงหาคม 2563 ณ เฮือน
อนุสารสุนทรกิจ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

อบรมหลักสูตรการวาดภาพสีน�้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดอบรมหลักสูตรระยะสั้นการวาดภาพสีน�้ำภูมิทัศน์และเรือนโบราณล้านนา
(การวาดภาพต้นไม้ การวาดภาพสถาปัตยกรรมเรือน การวาดภาพภูมิทัศน์เรือนล้านนา) โดยมีอาจารย์ธนกร
ไชยจินดา เป็นวิทยากรถ่ายทอดหลักการ เทคนิค การวาดภาพโดยใช้สีน�้ำให้กับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว
เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมน�ำความรู้ที่ได้ไปต่อยอดด้านงานอดิเรก การเรียนการสอน และประยุกต์ใช้ด้านอาชีพต่อไป
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 27 -29 สิงหาคม 2563
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พิธีกรรมภายในพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช.

พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่เนื่องในโอกาสประเพณีปีใหม่
ล้ า นนา ในช่ ว งที่ มี ก ารแพร่ ร ะบาดของไวรั ส โคโรนา
(COVID-19) เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่หน่วยงาน โดย
มี ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม (ผู ้ ช ่ ว ย
ศาสตราจารย์ วิ ล าวั ณ ย์ เศวตเศรนี ) พร้ อ มด้ ว ยคณะ
ผู้บริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ เข้าร่วมพิธี ในวันที่ 16
เมษายน 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธไี หว้พระภูมเิ จ้าทีเ่ นือ่ งในโอกาสการเตรียมงานพิธี
ท�ำบุญวันคล้ายวันสถาปนาส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และพิธีท�ำบุญเรือนฝาไหลของแม่
นายค�ำเที่ยง เพื่อความเป็นสิริมงคลในการเตรียมการ
จัดงาน โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วย
คณะผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรส� ำ นั ก ฯ และแขกผู ้ มี เ กี ย รติ
เข้ า ร่ ว มพิ ธี ดั ง กล่ า ว ในวั น ที่ 1 กรกฎาคม 2563
ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�ำนักส่งเสริมศิลป
วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
พิธีไหว้พระภูมิเจ้าที่และบอกกล่าวเจ้าของเรือนฯ
ก่อนการด�ำเนินโครงการพัฒนาเรือนล้านนาอาณานิคม
(เรือนคิวริเปอล์) เป็นแหล่งเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรม
ล้านนายุคโคโลเนียลในเชียงใหม่ ผ่านนิทรรศการสื่อ
นวัตกรรมสร้างสรรค์ โดยมีผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม (ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์วลิ าวัณย์ เศวตเศรนี)
พร้ อ มด้ ว ยคณะผู ้ บ ริ ห าร บุ ค ลากรส� ำ นั ก ฯ ร่ ว มพิ ธี
ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
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พิธีกรรมภายใต้โครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุน
รางวัล “AFCP 2019”
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมประกอบพิธบี อกกล่าววิญญาณผูป้ กปักรักษาเรือนกาแล (อุย๊ ผัด) เพือ่ ขอขมาก่อนทีจ่ ะมีการ
ซ่อมบ�ำรุงตัวอาคาร ซึ่งเรือนดังกล่าวเป็นหนึ่งในเรือนโบราณล้านนาในพิพิธภัณฑ์ฯ ที่จะได้การด�ำเนินการปรับปรุง
ซ่อมแซมตามโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล
AFCP 2019 – 2021 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2563
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยคณะ
ผูบ้ ริหาร และบุคลากรส�ำนักฯ ร่วมประกอบพิธบี อกกล่าว
วิญญาณผู้ปกปักรักษาเรือนไทลื้อ (หม่อนตุด) และหลอง
ข้าวสารภี เพื่อขอขมาก่อนที่จะมีการซ่อมบ�ำรุงตัวอาคาร
และหลองข้าว ซึ่งเรือนดังกล่าวเป็นหนึ่งในเรือนโบราณ
ล้านนา และหลองข้าวล้านนาในพิพิธภัณฑ์ฯ ที่จะได้การ
ด�ำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมตามโครงการ Conservation of Traditional Lanna Architecture in Chiang
Mai ภายใต้ทนุ รางวัล AFCP 2019 – 2021 ณ พิพธิ ภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา มช. ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
อาจารย์วิถี พานิชพันธ์ กรรมการอ�ำนวยการผู้ทรง
คุ ณ วุ ฒิ ป ระจ� ำ ส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม พร้ อ ม
ด้วย ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) และบุคลากรส�ำนักฯ
เข้าร่วมพิธีถอนหลองข้าวสารภี เพื่อด�ำเนินงานโครงการ
Conservation of Traditional Lanna Architecture
in Chiang Mai ภายใต้ทุนรางวัล AFCP 2019 – 2021
ในวันที่ 22 สิงหาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณ
ล้านนา มช.
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พิธีส�ำคัญทางศาสนาภายใต้การด�ำเนินงานของคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มช.

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจ�ำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2563

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมพิธีท�ำบุญตักบาตรพระสงฆ์ เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจ�ำปี 2563 ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนิน
งานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร บุคลากร และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ
พุทธศาสนิกชน ร่วมพิธที ำ� บุญ ณ ถนนสายวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมือ่ วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจ�ำปี 2563 โดยมีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีดังกล่าว เพื่อถวายเป็นพุทธ
บูชา ตลอดจนการสนับสนุน ส่งเสริมพระพุทธศาสนา ณ วัดฝายหิน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 5
กรกฎาคม พ.ศ.2563
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รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ�ำนาจ อยู่สุข รองอธิการบดี ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริม
ศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการบวชเนกขัมมจา
ริณีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี
หลวง ทรงเจริญพระชนพรรษา 88 พรรษา ที่จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 10-13 สิงหาคม 2563 ณ ศาลาธรรม และศูนย์
การศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดล�ำพูน
โดยเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม มช. ศาสตราจารย์คลินิก นพ.นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี เปิดโครงการบวชเนกขัมมจาริณี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องใน
โอกาสที่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงเจริญพระชนมพรรษา 88
พรรษา ที่จัดขึ้นโดยคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ สหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ�ำกัด โดยจัดขึ้นระหว่าง วันที่ 10-13 สิงหาคม พ.ศ. 2563 ณ ศาลาธรรม และศูนย์การ
ศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ "หริภุญไชย" จังหวัดล�ำพูน โดยมี และรองศาสตราจารย์ นายแพทย์ อ�ำนาจ อยู่สุข
รองอธิการบดี และ ประธานคณะกรรมการด�ำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนากล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร
บุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจ เข้าร่วมโครงการ
การบูรณาการความร่วมมือ

กิ จ กรรม “Lanna High Tea
: จิบชา ล้านนา สร้างสรรค์” ภาย
ใต้ แ คมเปญ Visit Chiang Mai I miss you โดยมีนายยุทธศักดิ์ สุภสร
ผู ้ว ่า การท่ องเที่ ย วแห่ ง ประเทศไทย
เป็ น ประธานในพิ ธี เ ปิ ด พร้ อ มด้ ว ย
ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์นเิ วศน์
นั น ทจิ ต อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย
เชี ยงใหม่ กล่ าวเชิญชวนให้ก ลับมา
ท่องเที่ยว นายคมสัน สุวรรณอัมพา
รองผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
กล่าวต้อนรับ โดยให้เกียรติมาจัดงาน
ณ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา
สํ า นั ก ส ่ ง เ ส ริ ม ศิ ล ป วั ฒ น ธ ร ร ม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เมื่อวันอาทิตย์
ที่ 12 กรกฎาคม 2563
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โครงการการท่ อ งเที่ ย วเชิ ง อาหาร
(Gastronomy Tourism) โดยมีศาสตราจารย์
คลินิก นายแพทย์ นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดี
มหาวิ ท ยาลั ย เชี ย งใหม่ พร้ อ มด้ ว ย คณะ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมให้การ
ต้ อ นรั บ พลเอก ธนะศั ก ดิ์ ปฏิ ม าประกร
ประธานคณะกรรมาธิ ก ารการท่ อ งเที่ ย ว
วุฒิสภา และคณะ ในโอกาสที่มาเยี่ยมเยือน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพี่อศึกษาดูงานการ
ท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Gastronomy Tourism) โดยให้เกียรติมาจัดงาน ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สํานัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งโครงการดังกล่าวถือเป็นยุทธศาสตร์เชิงรุกของมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มุ่งเน้นการบูรณาการและพัฒนาต่อยอดผลิตภัณฑ์นวัตกรรมสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัย เพื่อสร้างคุณค่า
ทางเศรษฐกิจและสังคมให้กับชุมชน ในวันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม 2563

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานคณะกรรมการอ�ำนวย
การประจ�ำส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เรื่อง ผ้าไทย นุ่งอย่างไรให้เหมาะสม ที่จัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดย
มีผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) กล่าวรายงาน เพื่อให้ความ
รู้เรื่องการแต่งกายแบบล้านนาแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ และกระตุ้นการรับรู้และสร้างค่านิยมในการแต่งกายแบบ
ล้านนาอย่างถูกต้อง สวยงาม และร่วมรักษาและสืบสานเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ณ ห้องประชุมอินทนิล ชั้น 1
ส�ำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม 2563

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับคณะกรรมการมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์
ในโอกาสเดินทางมาสัมภาษณ์นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาจากมูลนิธิจุมภฏ-พันธุ์ทิพย์ โดยมีกองพัฒนานักศึกษา
มช. จัดเลี้ยงอาหารกลางวันให้กับคณะกรรมการฯ ณ เรือนฝาไหลของแม่นายค�ำเที่ยง พร้อมทั้งเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์
เรือนโบราณล้านนา และจัดประชุมการคัดเลือกทุน ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ในวันที่ 26
สิงหาคม 2563 ณ ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ร่มพยอม / ข่าวประชาสัมพันธ์ PR News

53

การรับผิดชอบต่อสังคม

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ ร่วมน�ำอาหารและเครื่องดื่ม บริจาคสมทบให้
แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจดับไฟป่าดอยสุเทพ และ
พื้ น ที่ ที่ เ กิ ด ไฟป่ า ในจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ ซึ่ ง เป็ น หนึ่ ง ใน
กิจกรรม Happy Society ของส�ำนักฯ เพื่อเป็นขวัญ
และก� ำ ลั ง ใจให้ กั บ เจ้ า หน้ า ที่ ที่ ป ฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ดั ง กล่ า ว
ในวันที่ 9 เมษายน 2563 ณ ส�ำนักงาน อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ร่วมบริจาค
ชุด PPE จ�ำนวน 109 ชุด ให้กับโรงพยาบาลมหาราช
นครเชี ย งใหม่ โดยมี ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติ ร สนิ ร มิ ต
ผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ ค วามเป็ น เลิ ศ ทางการแพทย์ และ
ศ.คลินกิ นพ.ศุภชัย เชือ้ รัตนพงษ์ อาจารย์ประจ�ำภาควิชา
ศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมรับมอบ เมือ่ วันที่
30 เมษายน 2563 ณ บริเวณโถงส�ำนักงานผู้อ�ำนวยการ
ชั้น 1 อาคารบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ให้สัมภาษณ์
ในโครงการจัดท�ำวีดิทัศน์วิชาการรับใช้สังคม โดยหน่วย
สนับสนุนวิชาการรับใช้สังคม ส�ำนักงานบริหารงานวิจัย
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เกี่ยวกับการด�ำเนินงานภายใต้
งานวิชาการรับใช้สังคมของส่วนงานต่อชุมชน ในวันที่
7 พฤษภาคม 2563 ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา
มช.
กิจกรรมพัฒนาบุคลากร

ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. จัดกิจกรรม
การถ่ายทอดองค์ความรู้เรื่องเรือนโบราณล้านนา
แถบลุ่มน�้ำปิง ให้กับคณะผู้บริหารและบุคลากร
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โดยมี อ.ดร วิถี
พานิ ช พั น ธ์ คณะกรรมการอ� ำ นวยการผู ้ ท รง
คุณวุฒิประจ�ำส�ำนักฯ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อ
ให้บุคลากรได้น�ำความรู้ที่ได้รับไปต่อยอดในการ
ปฏิ บั ติ ง านด้ า นพิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เรื อ นโบราณล้ า นนา
ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องประชุม ส�ำนัก
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.
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ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาดูงานการประกัน
คุ ณ ภาพเพื่ อ การด� ำ เนิ น การที่ เ ป็ น เลิ ศ ตามแนวทาง
CMU-EdPEx ของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
พร้ อ มทั้ ง แลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ก ารด� ำ เนิ น งานด้ า นการ
ประกันคุณภาพการศึกษาฯ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และ
เทคโนโลยี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และบุคลากรวิทยา
ลัยฯ ให้การต้อนรับ และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ห้อง
ประชุม 513 ชั้น 5 วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ผู้อ�ำนวยการส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากร
ส�ำนักฯ เข้าร่วมกิจกรรม Happy Money การฟังบรรยาย
เรื่อง "การวางแผนการออมเงินเพื่อการลงทุนส�ำหรับ
มนุษย์เงินเดือน" โดยมีอาจารย์ ชานนท์ ชิงชยานุรักษ์
รองผู ้ อ� ำ นวยการศู น ย์ น วั ต กรรมการจั ด การ คณะ
บริหารธุรกิจ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ
ดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้น�ำความรู้ที่ได้
ไปปรับใช้ในชีวิตประจ�ำวัน รวมถึงการสร้างวินัยในการ
วางแผนการออมเงินและการลงทุนเพื่อรองรับแผนการ
ใช้ชีวิตในอนาคตอย่างยั่งยืน ในวันที่ 4 สิงหาคม 2563
ณ ห้องประชุมส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช.

ร่วมพิธีถวายพระพร

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ.2563 ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ร่วมบันทึกเทปสมเด็จพระนาง
เจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ใน
โอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน พ.ศ.
2563 และร่วมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล เนื่อง
ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา
28 กรกฎาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้า
อยู่หัว รัชกาลที่ 10 ในวันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.
2563 ร่วมกับ ศาสตราจารย์คลินกิ นพ.นิเวศน์ นันทจิต
อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่
และนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ สถานีวิทยุ
โทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ (NBT)
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ร่วมแสดงความขอบคุณ และแสดงความยินดี

เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 ผู้อ�ำนวยการ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม (ผู้ช่วยศาสตราจารย์
วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) พร้อมด้วยบุคลากรส�ำนักฯ
เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ เนื่องในโอกาส
ครบวาระด�ำรงต�ำแหน่ง และแสดงความขอบคุณ
คณบดี และคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ได้ให้
ความร่วมมือในการด�ำเนินโครงการ กิจกรรม กับ
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมมาโดยตลอด และ
เข้าพบรองศาสตราจารย์ ดร.ระวิวรรณ โอฬาร
รั ต น์ ม ณี เพื่ อ แสดงความยิ น ดี เนื่ อ งในโอกาส
ด�ำรงต�ำแหน่งคณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ในวาระปั จ จุ บั น ในวั น ที่ 23 กรกฎาคม 2563
ณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ณ ห้องรับรอง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผู ้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก ส่ ง เสริ ม ศิ ล ปวั ฒ นธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี) ร่วม
งานวันชาติสหรัฐอเมริกา ฉลองครบรอบ 244 ปี
แห่งการประกาศอิสรภาพ และครบรอบ 70 ปี
ของสถานกงสุ ล ใหญ่ ส หรั ฐ อเมริ ก า (The 244
Anniversary of the Independence of the
United State of America) โดยมี นายไมเคิล จอร์จ
ดีซอมบรี เอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกา ประจ�ำ
ประเทศไทย เป็นประธานในการกล่าวเปิดงาน และ
มี นายฌอน เค. โอนีลล์ กงสุลใหญ่ จังหวัดเชียงใหม่
ให้การต้อนรับ ณ โรงแรมแชงกรีลา่ จังหวัดเชียงใหม่
ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2563
นางสาวปัทมา จักษุรัตน์ เลขานุการส�ำนักส่ง
เสริมศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางสาวฐาปนีย์
เครือระยา หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เป็น
ผูแ้ ทนผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักฯ เข้าร่วมในพิธที ำ� บุญครบ
รอบ 15 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะการสื่อสาร
มวลชน ในวันศุกร์ท่ี 28 สิงหาคม 2563 ณ ห้อง
เอนกประสงค์ชั้น 1 อาคารเรียนรวม คณะการ
สื่อสารมวลชน
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ผีในความเชื่อล้านนา

ถ้อยค�ำส�ำนวนล้านนา

ต�ำราการสร้าง
พระพุทธรูปล้านนา

ดอกไม้ล้านนา :
ศรัทธาและความหมาย

ติดต่อสอบถามได้ที่ : สำ�นักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
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