สารจากผ้อู ํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ปที่ ๕ ฉบับที่ ๑ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๓ นําเสนอในหัวขอ
อัตลักษณชาติพนั ธุ ดวยการนําเสนอบทความเกีย่ วกับอักษรธรรม
ลานนา Font LN-CMRU 95 ซึ่งเปนฟอนตที่สํานักศิลปะและ
วัฒนธรรม ไดพัฒนามาจากคัมภีรใบลาน เรื่อง ตํานานพระธาตุ
เจาจอมทอง จารเมื่อจุลศักราช ๑๙๘๔ โดย กัญจนเพงภิกขุ
อัตลักษณของชาวผูไ ทผานบทความ นามผูไ ทระบือไกลทัว่ แควน :
อัตลักษณของชาติพนั ธุผ ไู ทในภาคอีสาน ซึง่ เปนกลุม ชาติพนั ธุ
ที่มีจํานวนมากที่สุดที่อาศัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศไทย เสนสาย ลวดลาย เชียงตุง ที่บอกเลาถึงลวดลาย
ของงานพุทธศิลปที่มีพื้นฐานและอิทธิพลมาจากศาสนาและ
ความเชื่อของชาวเชียงตุง รัฐฉาน พมา และบทความ กระทงใหญ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ.ศ.๒๕๖๒ : สืบทอด ตอยอด
งานจักสาน สืบสานงานศิลปะและหัตถกรรมลานนา รวมถึง
การนําเสนอครูภมู ปิ ญ
 ญาพืน้ บาน ซึง่ เปนผูส บื สานและสืบทอด
องคความรูข องชุมชนผานคอลัมน หนอผญา ลานนา เพือ่ เผยแพร
ใหสังคมไดประจักษ รับรูในความสามารถ และเห็นความสําคัญ
ของภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานทีม่ คี วามแตกตางกันในแตละบริบทของพืน้ ที่
นอกจากนี้ สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม ได นํ า เสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมของสํานักฯ ทีไ่ ดดาํ เนินการอยางตอเนือ่ ง
โดยมุงหวังใหเกิดการอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชน
ไดสรางสรรค อันจะนําไปสูก ารตอยอดทางวัฒนธรรม เพือ่ สราง
คุณคาและมูลคาแกสังคมตอไป
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูเ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมสูส งั คม และ
ความเคลื่อนไหวของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันโดยไมมขี อ จํากัดใดๆ ทานสามารถสงขอคิดเห็น ตลอดจน
บทความทีต่ อ งการเผยแพรมายัง Email : ilaccmru@gmail.com
โดยบทความและขอคิดเห็นที่ปรากฏในวารสารวัฒนธรรม เปน
ความคิดของผูเขียนแตละทาน มิใชของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
และกองบรรณาธิการแตอยางใด
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บทนํา
อักษรธรรมลานนา หรือ ตัวเมือง (ลานนาออกเสียงเสียงวา “ตั๋วเมือง”) เกิดจาก
การดั ด แปลงรู ป แบบอั ก ษรมอญโบราณ สาเหตุ ที่ เรี ย กว า ตั ว เมื อ ง เพราะชาวล า นนานิ ย ม
เรียกตนเองวา คนเมือง จึงไดเรียกชื่อภาษาเขียนของตนเองวา ตัวเมือง เปนอักษรที่ใชในเขต
ลานนาอักษรชนิดนีม้ กี ารใชอยางแพรหลายในดินแดนทางภาคเหนือของประเทศไทยและใกลเคียง
เชน เชียงตุง เชียงรุง ลาว เปนตน ปรากฏหลักฐานทั้งคัมภีรทางพระพุทธศาสนา (คดีธรรม) และ
คัมภีรท างโลก (คดีโลก) เชน โหราศาสตร ตํารายา วรรณกรรมตางๆ ตํานาน และคําสอนทาง
* นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

พระพุทธศาสนา เปนตน จึงนับเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลานนาที่สืบทอดมาแตครั้ง
โบราณกาลและนับวันใกลจะสูญหาย อักษรเขียนและภาษาพูดใชเปนเครื่องมือในการติดตอ
สื่อสารระหวางผูคนในสังคม มีความสําคัญและประโยชนตอการศึกษาสรรพวิชาความรูตางๆ
อยางมหาศาล
“ตัวเมืองและคําเมือง” (ลานนาออกเสียงเสียงวา “ตั๋วเมืองและกําเมือง”) เปนเอกลักษณ
ประจําถิ่นภาคเหนือตอนบนเปนสมบัติทางวัฒนธรรมอันกอใหเกิดความเปนเอกภาพและเสริมสราง
อัตลักษณของคนในภูมิภาคใหมีความเปนคนเมืองอยางสมบูรณแบบสามารถใชเปนเครื่องมือ
ในการติดตอสื่อสารเพื่อสรางความเขาใจและความสัมพันธที่ดีตอกันทําใหสามารถดํารงชีวิต
ร ว มกั น ในสั ง คมได อ ย า งสั น ติ สุ ข และเป น เครื่ อ งมื อ ในการแสวงหาความรู  ป ระสบการณ จ าก
แหลงขอมูลสารสนเทศตางๆ เพื่อพัฒนาความรูความคิดการวิเคราะหวิจารณและใหทันตอ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรหรือเทคโนโลยีตลอดจนนําไปใช
ในการพัฒนาอาชีพใหมีความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจ ดังที่ลมูล จันทนหอม ไดกลาววา
เมื่อมีวิวัฒนาการของอักษรลานนามาจนสามารถใชในการบันทึกและใชสื่อสารของชาวลานนา
ที่เปนผูมีภูมิรูทางวิชาการสาขาตางๆ ก็ไดบันทึกขอมูลดังกลาวดวยอักษรลานนาไวในรูปของ
ใบลาน และพับสา ซึ่งเปนเอกสารโบราณที่สําคัญสืบมาจนกระทั่งปจจุบัน (๒๕๔๒ : ๑๓๓)
นอกจากนี้ ตั ว เมื อ งและคํ า เมื อ งยั ง เป น สื่ อ แสดงภู มิ ป  ญ ญาของบรรพชนอั น แสดงออกถึ ง
วัฒนธรรม ประเพณี โลกทัศน และสุนทรียศาสตรตางๆ โดยบันทึกไวเปนวรรณคดีหรือวรรณกรรม
อันลํ้าคา
ภาษาล า นนาอั น เกิ ด จาการเขี ย นหรื อ พู ด ล ว นมี ค วามสํ า คั ญ ต อ การดํ า รงชี วิ ต และ
สรางความเปนปกแผนของสังคมลานนา ชาวลานนาจําเปนตองตระหนักถึงความสําคัญของ
ภาษาของตน ควรทําความเขาใจและศึกษาหลักเกณฑทางภาษา ฝกฝนใหมีทักษะทั้งการฟง
การพูด การอาน และการเขียน ใหเกิดประสิทธิภาพประสิทธิผลนําไปใชเพื่อการสื่อสารเรียนรู
เสริมสรางความเขาใจอันดีตอ กัน สรางความเปนเอกภาพและปลูกฝงคานิยมในการรักษา สืบสาน
อัตลักษณรากเหงาของตนไว จากประวัติศาสตรอันยาวนานของอาณาจักรลานนา อักษรลานนา
ไดเขามามีบทบาทรับใชสังคม ทั้งที่ด้ังเดิมใชบันทึกคัมภีรทางพระพุทธศาสนาเปนหลัก จึงเรียก
ชื่อวาอักษรธรรม ตอมาเมื่อมีการเผยแผคริสตศาสนาก็ยังตองอาศัยอักษรลานนาในระยะแรกๆ
ดังปรากฏในคัมภีรไ บเบิลยุคแรกใชอกั ษรลานนาในการถายทอดสูค นลานนารุน เกา จึงมีตาํ ราเรียน
อักษรลานนาตามมา ซึ่งถือไดวาอักษรลานนาไดสรางคุณูปการตอภูมิปญญาลานนาในทุกๆ ดาน
อาทิ ดานสังคม ศาสนา เศรษฐกิจ การเมือง การปกครอง วัฒนธรรม ศิลปะ วรรณคดี ฯลฯ เพราะมี
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การเรียนรูสืบทอดกันมาเปนเวลายาวนานกวา ๗๐๐ ป (ลมูล จันทนหอม, ๒๕๔๒ : ๑๖๖) จะเห็นวา
ชาวลานนาในอดีตไดใชอักษรธรรมในการจดบันทึกพระไตรปฎกหรือหลักคําสอน จารีต วรรณกรรม
ตํานาน โหราศาสตร ตํารายา จดหมายเหตุ พงศาวดาร กฎหมายและเอกสารโบราณอื่นๆ ทั้งสิ้น
หลักฐานเหลานี้ลวนมีความสําคัญตอการสรางรากฐานทางวัฒนธรรมลานนาเปนอยางมาก
ในอดีตนั้นการบันทึกตัวอักษรจะใชวิธีการจารลงในใบลาน เขียนลงพับสา และจารึกลงบน
แผนศิลาหรือวัสดุชนิดอื่น เชน ไม แผนโลหะ หนังสัตว พอยุคสมัยเปลี่ยนแปลงระบบการพิมพ
เริ่มมีอิทธิพลตอสังคมคนเมือง การพิมพอักษรธรรมลานนาเริ่มปรากฏในสมัยเจาอินทวิชยานนท
เจาหลวงเชียงใหม พระองคที่ ๗ (พ.ศ.๒๔๓๓) โดยทานนายแพทยซามูเอล พีเพิลส มิชชันนารี
คณะอเมริกันเพรสไบทีเรียน เปนผูคิดคนสรางตัวพิมพอักษรธรรมลานนาไดสําเร็จเปนครั้งแรก
(สารานุกรมวัฒนธรรมไทย ภาคเหนือ, ๒๕๔๒ : ๕๘๐๙) โดยมีวัตถุประสงคเพื่อผลิตหนังสือ
เผยแพรคําสอนของศาสนาคริสต ภายหลังอักษรธรรมลานนาไดรับความนิยมนอยลงไป เนื่องดวย
ระบบการศึกษาภาคบังคับจากสวนกลางหรือการศึกษาระดับมูลศึกษา โดยถิ่น รัติกนก กลาววา
ครั้นถึงสมัยพระเจากาวิละ เจาผูครองนครเชียงใหม ไดมีการฟนฟูเอาตัวหนังสือไทยลานนา
หรือตัวเมืองมาใชอีกครั้งหนึ่ง โดยนํามาใชเปนหนังสือราชการและกําหนดใหมีการเรียนอยางจริงจัง
ในวัดวาอารามทั่วไปในแควนลานนา ครั้นถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๕ แหงรัตนโกสินทร พระองคไดทรงปฏิรูปการปกครองและการศึกษาทั่วประเทศ การใช
ตัวหนังสือไทยลานนาทางราชการในแควนลานนาจึงเปลี่ยนเปนตัวหนังสือไทยแบบสุโขทัย
ตั้งแตบัดนั้นเปนตนมา (๒๕๒๙ : ๒๑) จะเห็นวาการนําเอาการศึกษาแผนใหมตามแบบตะวันตก
เขามาใชผานการดําเนินงานของรัฐบาลซึ่งแตกตางกับอดีต การเรียนการสอนจะเนนการเรียน
แบบแผนใชภาษาไทยกลางเปนหลักทําใหวัดและสถานศึกษาหลายแหงในภาคเหนือยกเลิก
การเรียนการสอนอักษรธรรมลานนาไปโดยปริยาย ตอไปผูเขียนจะขอกลาวถึงความสําคัญของ
ตัวเมืองและคําเมือง ดังนี้
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ความสําคัญ
๑. เปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสารเมื่อเรามีความคิดเกิดอารมณความรูสึก หรือ
ความตองการ จึงสื่อสารผานการใชภาษาในการสื่อความหมายไปสูผูอื่นดวยการพูดการเขียน และ
ใหเห็นเรื่องราวความคิดความรูสึกตอผูอื่นดวยการฟง การอาน การดู
๒. เปนเครื่องมือในการเรียนรู หาความรูประสบการณตางๆ บรรพบุรุษชาวลานนา
ไดใชภาษาลานนาบันทึกบอกเลาเรื่องราวในใบลาน พับสา จารึก และสืบกันมาในแตละยุค
แตละสมัยคนรุนหลังจึงตองใชภาษาลานนาเปนเครื่องมือศึกษาแสวงหาความรูประสบการณ
และรับสิ่งที่เปนประโยชนเขามาพัฒนาตนเองและสังคม
๓. เปนเครื่องมือในการรับและถายทอดวัฒนธรรม คานิยม คุณธรรมและจริยธรรม
ที่ พึ ง ประสงค จ ากคนรุ  น ก อ นอั น เกิ ด จากการหล อ หลอมของสั ง คม เพื่ อ ปลู ก ฝ ง ให เ ป น ผู  ที่ มี
คุ ณ ลั ก ษณะที่ เ หมาะสมตามที่ สั ง คมคาดหวั ง ในขณะเดี ย วกั น การเปลี่ ย นแปลงเจตคติ แ ละ
คานิยมบางประการที่ไมเหมาะสมก็จะกระทําโดยใชภาษาลานนาเปนเครื่องมือโนมนาวจิตใจ
และชี้แนะใหเห็นโทษของเจตคติหรือคานิยมที่ตองการปลูกฝง ภาษาลานนาจึงเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาถายทอดและสืบหาสิ่งตางๆ ที่ตองการใหคนในสังคมลานนาเกิดการเรียนรูและ
ประพฤติปฏิบัติตาม
๔. ภาษาล า นนาเป น เครื่ อ งมื อ เสริ ม สร า งความเข า ใจอั น ดี ใ นการอยู  ร  ว มกั น และ
จะเปนสังคมที่มีสันติสุขนั้น สมาชิกในสังคมจะตองมีความเขาใจอันดีตอกันมีความรวมมือรวมใจ
กันทํางานเพื่อพัฒนาสังคมใหมีความกาวหนาตามเปาหมายรวมกัน อยางไรก็ตามการอยูรวมกัน
ในหมูคนจํานวนมากบางครั้งอาจมีปญหาและอุปสรรคในการสื่อสารอันเนื่องจากการใชภาษา
ดังนั้นการใชภาษาที่สื่อความหมายไดชัดเจนไมกํากวม จะกอใหเกิดความเขาใจที่ดีความรวมมือ
ที่ดีในสังคม ไมสรางปญหาและความแตกแยก กอใหเกิดสันติสุขขึ้นในสังคม
๕. เปนเครื่องมือสรางเอกภาพของสังคมใหเปนปกแผน มีความมั่นคงและความเจริญ
รุงเรือง เกิดจากคนในสังคมมีความรูสึกเปนอันหนึ่งอันเดียวกันและมีความรูสึกผูกพันเปนพวกพอง
ชาวลานนามีภาษาลานนาเปนภาษามาตรฐานซึ่งใชรวมกัน แสดงใหเห็นถึงอารยธรรมที่บงบอกถึง
ความเจริญรุงเรืองที่มีมาแตอดีตกาล มีภาษาเปนของตนทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนจึงทําใหเกิด
สัมพันธภาพที่ดีตอกัน เกิดความผูกพันเปนเชื้อชาติ เปนนํ้าหนึ่งใจเดียวกัน
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คุณค่า
ตัวเมืองและคําเมืองมีคุณคาหลายประการ ซึ่งผูเขียนจะไดกลาวโดยสรุป ดังนี้
ประการแรก คําพูดของคนเมืองที่ใชนั้นประกอบดวยเสียงและความหมายมีการใช
ถอยคําอยางเปนระเบียบมีแบบแผนมีกฎเกณฑทางภาษาชัดเจน
ประการที่สอง ภาษามีพลังทําใหผูอานเกิดอารมณแหงความชื่นชมหรือความเศราใจ
เพราะถอยคําที่ใชทําใหผูรับสารมีอารมณคลอยตามไปเพราะถอยคําที่ใช นอกจากนั้นยังสามารถ
นําคําตางๆ มาประกอบเปนถอยคําหรือเปนประโยคสื่อความคิดไดหลายอยาง
ประการสุดทาย ภาษาลานนา คือ การใชสัญลักษณหรือสิ่งสมมติรวมกันในสังคมลานนา
ซึ่งมีความหมายและยอมรับในความหมายนั้นๆ รวมกัน ภาษาลานนาเปนเครื่องมือการสื่อสาร
ของคนที่อาศัยในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และบริเวณใกลเคียง ใชทําความเขาใจและใชภาษา
ประกอบกิจการทั้งสวนตัว ครอบครัวและสังคม ตลอดถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ภาษาลานนา
เปนเครื่องมือเสริมสรางการเรียนรู เปนการบันทึกเรื่องราวในอดีตและอยูในฐานะเปนอัตลักษณ
ทางวัฒนธรรมของแผนดินลานนา เปนภูมิปญญาอันจะทําใหผูคนเกิดความชื่นชมซาบซึ้งและ
ภูมิใจในภูมิปญญาของบรรพชน โดยผานการถายทอดดวยอักษรและคําพูด รวมถึงการสรางสรรค
ผลงานตางๆ ซึ่งเปนสวนสรางเสริมความสูงสงงดงาม การเรียนรูตัวเมืองและคําเมือง หรือ
มีความเขาใจภาษาลานนาจึงมีประโยชนในการสื่อสารเปนอยางมากทําใหเราสามารถรับรูสาร
ไดอยางพินิจ พิเคราะห สามารถเลือกใชคําเรียบเรียงความคิดความรูไดชัดเจนสามารถใชภาษา
ไดอยางถูกตองตามหลักไวยากรณของภาษาลานนา ใชถอยคําตรงความหมายถูกตองตามฐานะ
กาลเทศะของแต ล ะบุ ค คลและสถานการณ อ ย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เข า ใจค า นิ ย มขนบธรรมเนี ย ม
ประเพณีเรื่องราวของสังคมคนเมืองไดดี

แนวทางการอนุรักษ์
ปจจุบันความพยายามในการฟนฟูตัวเมืองและคําเมืองไดเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในวัด
และสถานศึกษา นับเปนความโชคดีที่คนในสังคมลานนาไมทอดทิ้งอัตลักษณและวัฒนธรรม
ทางภาษาของบรรพบุรุษสงเสริมใหมีการอนุรักษ สืบสานภูมิปญญาทางภาษาหลายหลากวิธี
เชน การฟง การพูด การอาน และการเขียนซึ่งแตละสํานักเรียนก็มีความแตกตางกันไป นอกจาก
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วิธีการเรียนรูดังกลาวแลว การพิมพไดเขามามีบทบาทตอการติดตอสื่อสารของมนุษยมาก
พอสมควร จึงทําใหเกิดการคิดคนนวัตกรรมดานรูปแบบตัวอักษรลานนามากมาย และกลายเปน
ทางเลือกใหคนยุคปจจุบันเขาถึงวัฒนธรรมภาษาและตัวอักษรไดงายขึ้น มีสถาบันการศึกษา
องคกร กลุม ชมรม ไดตั้งขึ้นจากการสนับสนุนของทางภาครัฐและเอกชน เพื่อทําการศึกษา
คนควา วิจัย รวมถึงการถายทอดองคความรูแขนงตางๆ ที่อยูในเอกสารโบราณลานนาใหปรากฏ
แกสวนรวม ที่สําคัญตัวอักษรที่ปรากฏในเอกสารดังกลาวลวนบันทึกดวยอักษรธรรมลานนา
ตองอาศัยผูที่มีความรูความสนใจดานอักษรธรรมลานนาเปนผูศึกษาและถายทอด ปจจุบัน
การจดบันทึกตัวอักษรดวยวิธีการเขียนดวยลายมือไดลดความนิยมลงไปเรื่อยๆ เพราะมีวิธี
การพิมพตัวอักษรดวยระบบคอมพิวเตอรเขามาแทนที่ จึงมีผูคิดคนระบบการพิมพและรูปแบบ
ตัวอักษรภาษาตางๆ ออกมาเปนจํานวนมาก แตในปจจุบันรูปแบบอักษรธรรมลานนานั้นยังไมเปน
ที่แพรหลายในระบบการพิมพดวยคอมพิวเตอร ผูเขียนเล็งเห็นวา การอนุรักษและธํารงอัตลักษณ
ภาษาลานนาเปนเรื่องที่สังคมควรสงเสริมสนับสนุน และที่สําคัญการนําตัวเมืองซึ่งเปนของเกา
ที่อยูในใบลานและพับสามาตอยอดภูมิปญญาดวยเทคโนโลยีสมัยใหมนาจะเปนแนวทางหนึ่ง
ที่ จ ะทํ า ให ค นรุ  น ใหม อ ยากเรี ย นรู  แ ละสั ม ผั ส กั บ สิ่ ง เหล า นี้ ม ากขึ้ น กว า เดิ ม ผู  เขี ย นจึ ง นํ า แนวคิ ด
ดังกลาวเขาปรึกษาหารือกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และไดรับ
การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการจัดสรางรูปแบบอักษรธรรมลานนา ฟอนต LN–CMRU95
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ตัวเมืองฟอนต์ LN–CMRU95
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในฐานะเปนสถาบันการศึกษาที่สําคัญยิ่งของทองถิ่น
ซึ่งมีพันธกิจหลัก ในการเสริมสรางความรูความเขาใจในคุณคา ความสํานึก และความภูมิใจในศิลปะ
และวัฒนธรรมของทองถิ่น และของชาติ ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดใหความสําคัญ
กับการทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม โดยมีสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนผูขับเคลื่อนพันธกิจ ดังนั้น
โครงการจัดสรางรูปแบบอักษรธรรมลานนา ฟอนต LN–CMRU95 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จึงมีจุดมุงหมายในการจัดสรางดังนี้
ประการแรก เพื่อสงเสริมใหนักศึกษาหรือผูสนใจทั่วไปหันมาสนใจอักษรธรรมลานนา
ประการที่สอง เพื่อใหนักศึกษาหรือผูสนใจใชเปนเครื่องมือในการศึกษาคนควาทางดานลานนาคดี
ประการที่สาม เพื่อธํารงรักษาซึ่งรากเหงาของภาษาพูดและภาษาเขียนใหคงอยูกับทองถิ่น
ลานนา ประการที่สี่ เพื่อสรางความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมทองถิ่นลานนาใหแกสังคม และ
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ประการสุดทาย เพื่อใหสังคมตระหนักถึงความสําคัญของภาษาลานนาวาเปนมรดกทางวัฒนธรรม
อั น ลํ้ า ค า ที่ บ รรพบุ รุ ษ ชาวล า นนาได ใช บั น ทึ ก ความรู  ค วามคิ ด ความเชื่ อ ตลอดจนวั ฒ นธรรม
ในทุกๆ ดานใหคงอยู และสืบทอดตอกันมา ทั้งใหเรียนรูถึงประวัติศาสตรความเปนมาวิวัฒนาการ
ของอักษรภาษาพูดจนสามารถอานเขียนอักษรธรรมลานนาได เพื่อจะไดนําไปเปนเครื่องมือ
ในการศึกษาคนควาวิจัยถึงภูมิปญญาชาวลานนาในดานตางๆ เชน วรรณกรรม ประวัติศาสตร
วัฒนธรรมประเพณี โบราณคดี การแพทยและความรูดานภูมิปญญาทางดานอื่นๆ โดยการศึกษา
ใหกวางขวางผานการประยุกตกับศาสตรสมัยใหม
การตอยอดนวัตกรรมดานอักษรธรรมลานนา จัดเปนการรักษาและตอยอดวัฒนธรรม
ทีส่ าํ คัญของทองถิน่ อยางหนึง่ โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดจดั ทําชุดรูปแบบอักษรธรรมลานนา
เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร (LN–CMRU95)
ซึ่งมีการอธิบายอักษรยอดังนี้ “LN” หมายถึง อักษรตระกูลลานนา “CMRU” หมายถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เลข “95” หมายถึง ครบรอบ 95 ปแหงการสถาปนามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ในป พ.ศ.๒๕๖๒ และสรางนวัตกรรมดานรูปแบบตัวอักษรธรรมลานนาลงในระบบคอมพิวเตอร
ซึ่งเดิมเปนการเขียนดวยลายมือมาเปนวิธีการพิมพสําเร็จเปนครั้งแรกนับตั้งแตการกอตั้งสถาบัน
โดยทางสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดคัดเลือกบุคคลผูที่มีความรู
ความเชี่ยวชาญดานอักษรศาสตรภาษาลานนาทั้งในประเทศและตางประเทศเปนคณะกรรมการ
ในการคั ด เลื อ กรู ป แบบอั ก ษร และในวั น ที่ ๑๔ ธั น วาคม ๒๕๖๑ คณะกรรมการมี ม ติ เ ห็ น ชอบ
คัดเลือกรูปแบบตัวอักษรธรรมลานนาซึ่งจารดวยลายมือของทาน “กัญจณเพงภิกขุ” จากคัมภีร
ใบลานเรื่อง ตํานานพระธาตุเจาจอมทอง มีจํานวน ๑ ผูก ๘๒ หนาลาน จารเมื่อจุลศักราช ๑๒๘๔
ตรงกับพุทธศักราช ๒๔๖๕

๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ตัวอยางอักษรธรรมลานนาจากคัมภีรใ บลานตนฉบับเรือ่ งตํานานพระธาตุเจาจอมทอง
ซึง่ จารดวยลายมือของทาน “กัญจณเพงภิกขุ”
ทีม่ า : ภวัต ณ สิงหทร

เนื่องจากเปนลายมือที่มีความสวยงาม เปนระเบียบ อานงายเหมาะแกผูที่กําลังเริ่มตน
ศึกษาอักษรธรรมลานนา โดยระบบการพิมพอักษรธรรมลานนา LN–CMRU95 นี้ ไดยึดถือ
ตามรูปแบบวิธีการพิมพของคุณพิชัย แสงบุญ ผูคิดคนระบบการพิมพอักษรธรรมลานนาตระกูล LN

อักษรธรรมลานนา
้
ฟอนต์ LN-CMRU 95 ตอนที ๑

๙

อักษรธรรมลานนาฟอนต LN–CMRU95
พิมพโดยระบบคอมพิวเตอรผา นโปรแกรมไมโครซอฟทเวิรด ๒๐๑๓
ทีม่ า : ภวัต ณ สิงหทร

บทสรุป
ตัวเมืองและคําเมืองเปนมรดกทางวัฒนธรรมของชาวลานนาที่สืบทอดมาครั้งโบราณ
และนับวันใกลจะสูญหาย อักษรที่ใชเขียนและภาษาที่พูดใชเปนเครื่องมือในการติดตอสื่อสาร
ระหวางผูค นในสังคม ซึง่ มีความสําคัญและคุณคาตอสังคมและประเทศชาติในการบอกเลาเรือ่ งราว
วิถีชีวิต และโดยเฉพาะอยางยิ่งเปนแหลงการศึกษาหรือขุมทรัพยทางปญญาที่บอกเรื่องราวของ
สรรพวิชาความรูตางๆ ของคนในอดีต เชน แพทยศาสตร โหราศาสตร ภาษาศาสตร นิติศาสตร
ประวัติศาสตร ปรัชญา คําสอน ความเชื่อ ศิลปะ วรรณกรรม วรรณคดี ฯลฯ ความพยายามและ
การตื่นตัวของสังคมในการฟนฟูตัวเมืองและคําเมืองเกิดขึ้นอยางตอเนื่องทั้งในวัด สถานศึกษา
และองคกรอิสระที่จัดตั้งโดยรัฐและเอกชนไดตระหนักและเห็นคุณคาของมรดกทางวัฒนธรรม
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โดยเฉพาะอัตลักษณทางภาษามากขึ้นและใหการสงเสริมอยางตอเนื่อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาของทองถิ่นที่มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการศึกษาภายใต
รากฐานภูมิปญญาทองถิ่นควบคูกับการใชศาสตรแหงเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกต จึงไดจัดตั้ง
โครงการจัดสรางรูปแบบอักษรธรรมลานนาฟอนต LN–CMRU95 เพื่อการสรางสรรคประโยชน
ทางวิชาการผานการตอยอดภูมิปญญาทองถิ่นดวยเทคโนโลยีอยางหนึ่งใหแกสังคมตอไป
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บทนํา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานเปนดินแดนที่ประกอบดวยประชากรที่เปน
กลุมชนตางๆ มากมายหลายเผา รวมถึงชาวผูไทที่ไดอพยพเขามาตั้งรกรากดําเนินวิถีชีวิต
อยางอิสระตั้งแตอดีตมาจนถึงปจจุบันจนกลายเปนพลเมืองของราชอาณจักรไทยโดยสมบูรณ
ดังที่ปณฉัตร หมอยาดี (๒๕๕๓) ไดศึกษาเรื่อง “การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรมของชาวผูไท บานสรางคอ จังหวัดสกลนคร : รายงานการวิจัย ฉบับยอ” เพื่อทํา
ความเขาใจเกี่ยวกับชาวผูไท ซึ่งชาวผูไทสวนใหญที่ตั้งถิ่นฐานอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้น
* นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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บรรพบุรุษลวนอพยพมาจากเมืองวังทั้งสิ้น แตเดิมผูไทที่อยูในเมืองวังในอดีตนั้น มีภูมิลําเนา
อยูในเมืองแถง ซึ่งอยูตอนใตของประเทศจีนในแควนสิบสองจุไทมากอน ชาวผูไทแบงออกเปน
๒ พวก คือ ผูไทดํา และผูไทขาว เปนผูไทแท ตั้งถิ่นฐานอยูใน ๘ เมือง คือ เมืองแกง เมืองตุง
เมืองมวย เมืองลา เมืองโมะ เมืองหวัด เมืองชาง เมืองคาย ลักษณะของชาวผูไทดําเปนคนผิวขาว
กิรยิ าอาการคลายชาวลาวชอบรับประทานขาวเหนียวเปนอาหารหลัก การแตงกายผูช ายนุง กางเกง
ขาแคบ ใชผาดายตาเมล็ดงาสีดํา หรือนุงผาขาวมาดายสีขาว สวมเสื้อดายสีดํา เครื่องประดับ
ของผูชายมีกําไลมือและแหวน ผูหญิงนุงซิ่นใสเสื้อผาสีดํา มีกําไรเงินกับตางหู เปนเครื่องประดับ
ประจําตัวอยูเสมอ ผูหญิงที่ยังไมมีสามีจะเกลามวยผม เมื่อมีสามีแลวจะเกลาผมสูง เครื่องนุงหม
สวนใหญใชสีดําหรือสีเขมๆ ดวยลักษณะการแตงกายนี้เองจึงเรียกชื่อวา “ผูไทดํา” สวน “ผูไทขาว”
ตนกําเนิดเปนจีนแซฟอ อพยพเขามาจากเมืองสินเจา ใกลเมืองกวางตุง อพยพมาอยูกับพวกผูไท
ที่เมืองไล เมืองเจียน เมืองมุน และเมืองบาง รวม ๔ เมือง ตอมาจีนแซฟอไดเปนเมือง จึงเรียกวา
สิบสองผูไท หรือสิบสองจุไท นอกจากนี้ยังมีชนชาติอื่นรวมอยูบาง เชน ขา เยา พมา เปนตน
ผูไทขาวนุงหมดวยเสื้อผาสีขาวโดยเฉพาะเมื่อมีการทําศพ จะนุงหมดวยเครื่องแตงกายขาวลวน
อยูจนครบ ๓ ป ดวยลักษณะการแตงกายนี้เองจึงเรียกชื่อวา “ผูไทขาว”

ผู้ไทในประเทศไทย
ชาวผู  ไ ทที่ อ พยพเข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐานในพื้ น ที่ ต  า งๆ ของภาคอี ส านในเวลาต อ มา
รวมทั้งหมด ๙ จังหวัด ดังนี้ จังหวัดสกลนคร ๙ อําเภอ ไดแก พรรณานิคม เมืองสกลนคร
วาริชภูมิ พังโคน บานมวง วานรนิวาส กุสุมาลย สวางแดนดิน กุดบาก จังหวัดนครพนม ๕ อําเภอ
ไดแก นาแก เรณูนคร ธาตุพนม ศรีสงคราม เมืองนครพนม จังหวัดมุกดาหาร ๕ อําเภอ
ไดแก คําชะอี เมืองมุกดาหาร นิคมคําสรอย ดอนตาล หนองสูง จังหวัดกาฬสินธุ ๕ อําเภอ
ไดแก เขาวง กุฉินารายณ คํามวง สมเด็จ สหัสขันธ จังหวัดหนองคาย ๓ อําเภอ ไดแก โซพิสัย
บึงกาฬ พรเจริญ จังหวัดอํานาจเจริญ ๒ อําเภอ ไดแก เสนางคนิคม ชานุมาน จังหวัดอุดรธานี
๓ อําเภอ ไดแก วังสามหมอ ศรีธาตุ บานดุง จังหวัดยโสธร ๑ อําเภอ ไดแก เลิงนกทา
จังหวัดรอยเอ็ด ๑ อําเภอ ไดแก โพนทอง
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การฟอนผูไทของชาวผูไทบานหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ซึ่งจัดขึ้นเมื่อมีงานประเพณีสําคัญและตอนรับแขกที่มาเยี่ยมเยือน
ที่มา : กนกลักษณ รุงเรือง

วิถีชีวิต
ชาวผูไทมีลักษณะความเปนอยูแบบครอบครัวใหญในบานเดียวกัน เปนกลุมคนทํางาน
ที่มีความขยันขันแข็ง มัธยัสถ ทํางานไดหลายอาชีพ เชน ทํานา ทําไร คาวัว คาควาย นํากองเกวียน
บรรทุกสินคาไปขายตางถิ่น เรียกวา “นายฮอย” ชาวผูไทเปนกลุมที่พัฒนาไดเร็วกวากลุมอื่น
มีความรูความเขาใจและมีความเขมแข็งในการปกครอง มีหนาตาที่สวย ผิวพรรณดี กิริยามารยาท
แชมชอย มีอัธยาศัยไมตรีในการตอนรับแขกแปลกถิ่นจนเปนที่กลาวขวัญถึง ชาวผูไทเปนกลุมชน
ที่มีลักษณะนิสัยที่รักสงบ ชอบอยูรวมกันเปนหมูคณะ แมแตการตั้งบานเรือน ก็จะตั้งบานเปนกลุมๆ
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความเปนกลุมชนที่มีความสามัคคีกลมเกลียวเปนอยางยิ่ง เมื่อมีงานในหมูบาน
หรืองานในชุมชน ชาวผูไทจะรวมแรงรวมใจชวยงานกันอยางขะมักเขมน แมการประกอบอาชีพ
ก็จะทํางานของตนเองอยางสงบและขยันขันแข็ง มีความอดทนสูง นิยมสามีเดียว ภรรยาเดียว
ซึ่งในวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวผูไทจะมีพอลามแมลามเพื่อเปนสะพานใหกับหนุมสาวไดรูจัก
และแตงงานกัน นอกจากนั้นแลวชาวผูไทยังเปนกลุมชนที่รักความเปนธรรม รักความสงบ
แตก็กลาหาญ ไมชอบการกดขี่ขมเหง มีความเอื้อเฟอเผื่อแผ กตัญูรูคุณ ชอบทําบุญทําทาน
เชื่อฟงคําตักเตือนคําสั่งสอนของพอแมและหัวหนาของหมูบาน (นวรัตน บุญภิละ, ๒๕๕๙ : ๔๒)

๑๔
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ปราชญชาวบาน ผูไทบานหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ใหความรูเกี่ยวกับชาติพันธุผูไท
ที่มา : กนกลักษณ รุงเรือง

เมื่อมีงานประเพณีสําคัญชาวบานตางพรอมใจกันแตงกายดวยเสื้อผา
ที่เปนเอกลักษณแบบผูไท และชวยกันทํางานอยางสามัคคี
ที่มา : กนกลักษณ รุงเรือง

นามผูไ้ ทระบือไกลทัวแควน
้ : อัตลักษณของชาติ
์
พันธุ์ ผู้ไทในภาคอีสาน

๑๕

การแต่งกาย
การแตงกายของชาวผูไท นิยมนุงซิ่น ซึ่งลักษณะเดนของซิ่นผูไท คือ การทอและลาย
เชน ทอเปนลายนาคเล็กๆ นอกจากนี้มีลายอื่นๆ เชน หมี่ปลา หมี่กระจัง หมี่ขอ ทําเปนหมี่คั่น
ไมไดทอเปนผาหมี่ทั้งผืนมีลายตางๆ มาคั่นไว สีที่นิยมคือ สีเขียว สีนํ้าเงิน สีแดง สีมวง พื้นมักใช
สีเปลือกออยนอกจากนี้ยังพบผามัดหมี่ฝาย ขาวสลับดํา ในกลุมผูไทสวนเสื้อนิยมทําเปนเสื้อแขน
กระบอก ๓ สวนในราว พ.ศ.๒๔๘๐ ไดมีผูนําขลิบแดงติดที่เสื้อ เชน ที่คอ สาบเสื้อปลายแขน
เพื่อใชกับฟอนผูไทสกลนครและใชกันมาจนทุกวันนี้ เครื่องประดับ สวมสรอยคอ สรอยขอมือ
ขอเทาดวยโลหะเงิน เกลาผมเปนมวยสูงตั้งตรง ในสมัยโบราณใชผามนหรือผาแพรมนทําเปน
ผาสี่เหลี่ยมเล็กๆ มวนผูกมวยผมอวดลวดลายผาดานหลัง ในปจจุบันใชผาแถบขนาดเล็กๆ
สี แ ดงผู ก แทนแพรมน การแต ง กายป จ จุ บั น มี ก ารเปลี่ ย นแปลงไปมากจนไม มี ค นแต ง กาย
แบบดั้งเดิมใหเห็นแลว ยกเวนจะมีพิธีกรรมบางอยาง ตอไปผูเขียนจะไดกลาวถึงเอกลักษณของ
ผาซิ่นและผาหม
๑. ผาซิ่น วัฒนธรรมของกลุมผูไทที่เดนชัด คือการทอผาซิ่นหมี่ตีนตอเปนผืนเดียวกับ
ผาผืน เชน ตีนตอขนาดเล็ก กวาง ๔ ถึง ๕ นิ้ว (มือ) ที่เรียกวา ตีนเตาะเปนที่นิยมในหมูผูไททอ
เปนหมี่สาด หมี่หมอยอมคราม จนเปน สีครามเกือบเปนสีดําหรือซิ่นดํา ลักษณะเดนของซิ่นหมี่
ชาวผูไท คือการทอและลวดลายเชนทอเปนลายขนาด เล็กๆ นอกจากนี้มีลายอื่นๆ เชน หมี่ปลา
หมี่ตุม หมี่กระจัง หมี่ขอ ทําเปนหมี่คั่นมิไดทอเปนหมี่ทั้งผืนแตหากมีลายตางๆ มาคั่นไว สีที่นิยม
คือ สีเขียว สีนํ้าเงิน สีแดง สีมวง พื้นมักใชเครือหูกฝายสีเปลือกออย นอกจากนี้ยังพบผามัดหมี่
ฝายขาวสลับดํา

ผาทอมือชาวผูไทบานหองแซง อําเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร
ที่มา : กนกลักษณ รุงเรือง

๑๖
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๒. ผาหม การทอผาผืนเล็กๆ เปนวัฒนธรรมของชาวกลุมพื้นบานอีสานนานแลว
ผาหมใชสําหรับหมแทนเสื้อกันหนาว ใชคลุมไหล เชนเดียวกับไทยลาวที่นิยมใชผาขาวมาพาดไหล
ผาหมของกลุมชนตางๆ ในเวลาตอมา มีขนาดเล็กทําเปนผาสไบเปนสวนแทนประโยชนใชสอย
เดิมคือ หมกันหนาวหรือปกปดรางกายสวนบนโดยการทับเสื้อ ผาหมของผูไทที่เรียกวา ผาจอง
เปนผาทอดายยืน มีเครื่องลายเครื่องพื้นหลายแบบ นอกจากนี้ยังมีผาแพรวานอกจากผาจองแลว
ชาวผูไ ทยังมีผา ลาย ซึง่ ใชเปนผากัน้ หองหรือใชหม แทนเสือ้ กันหนาว หรือตอกลาง ๒ ผืน เปนผาหม
ขนาดใหญพอสมควร การแตงกายของชาวผูไทยังนิยมสายสรอยคอ สรอยขอมือ ขอเทา (กองแขน
กองขา) ทําดวยโลหะเงิน (นวรัตน บุญภิละ, ๒๕๕๙ : ๕๓–๕)

ที่อยู่อาศัย
ลักษณะโดยทั่วไปของบานชาวผูไทมีลักษณะเปนเรือนไมยกสูง หลังคาทรงเหลี่ยม
ยอดแหลมดั้งสูง สวนของตัวบานประกอบดวย
๑. หองใน เรียกวา “โกง” ภายในโกงจะกั้นเปนหองนอนอีกมีอยู ๑ ประตู ผูไทเรียก
วา “โกงโสม” ใชสําหรับเปนหองนอนของลูกสาว บางบานภายใน “โกงโสม” อาจกั้นหองหรือเอาตูกั้น
ใหเปนที่นอนของพอแมดวย ขาง โกงโสม อาจจะทางซายหรือขวาเรียกวา “ฮอง” เปนที่นอนของ
พอแมหรือลูกชาย หองนอกหรือเกย ภาษาผูไทเรียกวา “เกย” ไมมีฝา มีแตหลังคาเปนที่นั่งเลน
เปนที่รับแขก เปนที่รับประทานอาหาร หรือกั้นเปนหองใหลูกเขยอยู
๒. เรือนครัว หรือชาวผูไทเรียกวา “เฮินไฟ” จะตั้งตอจากเกยออกไป บางหลังคาเรือน
อาจจะตั้งแยกออกไป มีเพียงกระดาน ๑–๒ แผนพาดเชื่อมกับเกย เนื้อที่ภายใน “เฮินไฟ”
นั้นมีเตาไฟที่มีลักษณะเปนกระบะยกพื้นสูง สูงขึ้นจากพื้น เรือนครัวประมาณ ๕–๑๐ เซนติเมตร
กวาง ๑x๑ เมตร ขอบกระบะสูงประมาณ ๑ คืบ ใสดินใหเต็มเพื่อปองกันไฟไหมพื้น ที่กอไฟนั้น
อยูตรงกลางและลอมดวยกอนเสา ๓ กอน เปนที่วางหมอหรือบางทีใช “เคง (เคียง)” คือ ที่วาง
หมอเวลาตม แกง เปนที่วางที่เปนเหล็กมี ๓ ขา ดานบนขาจะเชื่อมติดกับแผนเหล็กบาง งอเปน
รูปวงกลมเปนที่สําหรับรับกนหมอ

นามผูไ้ ทระบือไกลทัวแควน
้ : อัตลักษณของชาติ
์
พันธุ์ ผู้ไทในภาคอีสาน

๑๗

บานของชาวผูไท
ที่มา : http://oknation.nationtv.tv/blog/numsunjon

๓. ชาน หรือ “ซาน” เปนพื้นที่ตอกับเกยหรือเรือนครัว สําหรับวางตุมนํ้า ดื่ม นํ้าอาบ
นํ้าใช ริมชานมักจะวางรางผัก ไมมีหลังคาไมมีฝา พื้นชานจะตํ่ากวาเกยหรือเรือนครัว มีบันได
เรียกวา “ขั้นบันไดซาน” (ประตูสูอีสาน, ๒๕๕๘)
๔. ประตูหนาตาง มีประตูหนาบานเขา ๒ ประตู มีหนาตางแหงเดียว เล็กๆ พอเอา
ศีรษะลอดเขาออกได ภาษาผูไทเรียกวา “ประตูบอง” ถาเปนบานของผูมีฐานะหนาตางจะสูง
เทาประตู ตรงหนาตางจะมี “เสาปากชาง” หรือ “เสาคาชาง” คํ้าทอดบานตรงหนาตาง ภาษาผูไท
เรียก “หอนทอด” จะตีติดเครา เสาคางชางหรือปากชางจะปาดเปนบาคํ้าทอดไวจะเปนเสาใหญ
กวาเสาบานทุกตน (ประตูสูอีสาน, ๒๕๕๘) ในปจจุบันบานรูปทรงดังกลาว นี้คอนขางหายาก
เพราะผูที่สรางบานใหมจะสรางตามสมัยนิยมกันหมด (นพดล ตั้งสกุล, ๒๕๔๘ : ๑๐)

๑๘
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อาหาร
อาหารพื้นบานของชาวผูไทขั้นตอนและวิธีการในการปรุงอาหารที่มีลักษณะเฉพาะตัว
โดยขั้นตอนและวิธีการตางๆ นั้นสืบทอดมาจากภูมิปญญาของบรรพบุรุษเปนอาหารประเภท
“อ อ ม” นํ า มาจากวั ต ถุ ดิ บ การทํ า มาจากธรรมชาติ ที่ อ ยู  ร อบๆ ตั ว มาปรุ ง เป น อาหาร เช น
ออมบอน มีสวนประกอบสําคัญคือใบบอนออน มะกอก และหนังควายจี่ที่ทุบแลว แกงผักหวาน
ถือวาเปนอาหารชั้นสูง เพราะผักหวานที่เปนวัตถุดิบหลักขึ้นบนเขาที่สูง ซุบมะมี่ หรือขนุน
เปนอาหารอีกชนิดที่ชาวผูไทมักทํากินในเวลาที่หาอะไรกินไมได ลาบไขมดสม เปนอาหารชั้นสูง
อีกอยางหนึ่ง เพราะไขมดสมที่ไดมานั้นมาจากรังมดแดงบนตนไมสูง ซั่วไก อาหารที่ถือเปน
เอกลักษณของชาวผูไทอยางแทจริง เพราะชาวอีสานโดยทั่วไปไมนิยมทํากัน

ซั่วไก
ที่มา : https://www.wongnai.com/recipes/esan-spicy-chicken-soup

ความเชื่อเกี่ยวกับอาหาร ชาวผูไทยมีความเชื่อ เกี่ยวกับอาหารที่จะตอง “คะลํา”
เพราะพวกเขาเชื่อวาอาหารบางชนิดกินเขาไปแลวจะทําใหผิดตอโรค โดยเฉพาะ “แมอยูคํา”
(ผูหญิงที่กําลังอยูไฟ) จะกินแตขาวจี่ หนอขา ผักตางๆ ปูจี่ กบ เขียด ยังพอกินไดแตในปจจุบันนี้
ไดรับการอบรมดานโภชนาการ ความเชื่อก็เปลี่ยนไปบางแลว แตในปจจุบันกระตาย และเกงก็ยัง
กินไมได ซึ่งถากินเขาไปแลวจะ “ผิดกรรม” (วิระศักดิ์ อารมณสวะ, ๒๕๕๕)

นามผูไ้ ทระบือไกลทัวแควน
้ : อัตลักษณของชาติ
์
พันธุ์ ผู้ไทในภาคอีสาน

๑๙

ภาษา
ภาษาผูไทเปนภาษาในตระกูลไท–กะได ภาษาผูไทมีลักษณะเหมือนภาษาไทยมาตรฐาน
คือ เปนภาษาคําโดด มักเปนพยางคเดียว เปนภาษาที่มีวรรณยุกต โครงสรางประโยคแบบเดียวกัน
คือ ประธาน กริยา กรรม นอกจากนั้นภาษาผูไทยังมีลักษณะเดนอื่นๆ อีก (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี, ๒๕๖๓) ดังนี้
๑. พยัญชนะ ข, ฆ /k/ ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาลาว และอีสานบางคํา ภาษาผูไท
ออกเสียงเปน ห, ฮ /h/ เชน แขน ออกเสียงเปน แหน, ขน ออกเสียงเปน หน เปนตน
๒. เสียงสระ “ใ” ออกเสียงเปน “เออ” และสระ “ไ” บางคําก็ออกเสียงเปน “เออ”
เชน ใจ ออกเสียงเปน เจอ, ใต ออกเสียงเปน เตอ เปนตน
๓. ภาษาผูไทใชแตเพียงสระเดี่ยว ไมมีสระผสม เชนเดียวกับภาษาลื้อ ไตขืน เชน
เลี้ยว ออกเสียงเปน เลว, เปลื้อน ออกเสียงเปน เปน เปนตน
๔. คําที่ใชสระเสียงยาวแลวสะกดดวย “ก” จะเปลี่ยนเปนสระเสียงสั้น ไมออกเสียง
“ก” เชนเดียวกับภาษาไทยถิ่นใตฝงตะวันตก และภาษาไทดํา ไทขาว พวน เชน ลูก ออกเสียงเปน
ลุ, บอก ออกเสียงเปน เบาะ, แตก ออกเสียงเปน แตะ เปนตน
๕. ภาษาผูไทใชคําที่แสดงถึงการปฏิเสธวา มี, หมี่ หรือเมื่อพูดเร็วก็จะออกเสียงเปน มิ
เชนเดียวกับภาษาไทยโบราณ ภาษาจวง และภาษาลื้อบางแหง เชน ไมได ออกเสียงเปน มีได,
ไมพูดไมจา ออกเสียงเปน มีเวามีจา เปนตน
๖. คําถามจะใชแตกตางจากภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้ อะไร ใชคําวา เผอ, ผะเหลอ,
ผิเหลอ, เทาไหร/แคไหน ใชคําวา ทอเลอ, ฮาวเลอ, คาเลอ เปนตน
๗. คําวา “จัก” หรือ “จะ” ในภาษาไทยมาตรฐาน ภาษาผูไทจะใชคําวา “หละ” หรือ “สิ”
เชน เธอจะไปไหน ใชคําวา เจาหละไปซิเลอ/เจาสิไปซิเลอ เปนตน
๘. บางคํามีการออกเสียงตางจากภาษาไทยมาตรฐาน ดังนี้
๘.๑ ค เปน ซ เชน คง เปน ซง, ครก เปน ซก
๘.๒ ด เปน ล เชน ใด เปน เลอ
๘.๓ สระอะ เปน สระเอะ เชน มัน เปน เม็น
๘.๔ สระเอะ เปน สระอิ เชน เลน เปน ดิ้น, เด็กนอย เปน ดิกนอย
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๘.๕ สระเอีย เปน สระแอ เชน เหี่ยว เปน แหว, เขี้ยว เปน แหว, เตี้ย เปน แต,
เขียว เปน แหว
๘.๖ สระเสียงสั้นในภาษาไทยมาตรฐานบางคําเปนสระเสียงยาวในภาษาผูไท เชน
ลิง เปน ลีง, กอนหิน เปน มะขี้หีน, ผิงไฟ เปน ฝงไฟ
๘.๗ สระอิ เปน สระอึ เชน กลิ่น เปน กึ่น, คิด เปน คึด/ฮึด
๙. คําเฉพาะถิ่น เปนคําที่มีใชเฉพาะในภาษาผูไท และอาจมีใชรวมกับภาษาอื่นที่เคยมี
วัฒนธรรมรวมกัน เชน “ดวงตะวัน” ใชคําวา “ตะเง็น, โก” “ดวงเดือน” ใชคําวา “โตตาน, เดิ้น, ตอ”
“ประตูหนาตาง” ใชคําวา “ตูบอง, ปะตูบอง, ปองเยม” “หัวเขา” ใชคําวา “โหโคย” “เอว” ใชคําวา
“โซง, กะโทย, แอว” เปนตน

ประเพณี
ชาวผูไทมีประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ และวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณ โดยเฉพาะ
พิธีแตงงาน (ประเพณีกินดอง) เพราะนอกจากจะเปนการเริ่มสรางครอบครัวและเพิ่มสมาชิก
ใหแกชุมชนแลว ยังเปนการสรางญาติพี่นองแกคูบาวสาวเพิ่มขึ้นอีกอยางนอย ๑ ครอบครัว
โดยผานคูคนที่เรียกวา “ลาม” หรือ “พอลาม–แมลาม” ผูกุมบทบาทสําคัญในพิธีแตงงาน “ลาม”
หรือ “ลาม” ในสําเนียงชาวผูไทมีความหมายเดียวกับการดูแลวัวควายดวยการลามไวดวยเชือก
โดยผูดูแลจะเฝาอยูไมหางจากสัตวที่ลาม อธิบายเพิ่มเติมวา “ลาม” ในความหมายของคนผูไท
จะทําหนาที่แทนพอแม คือพอแมเปนคนเลี้ยงดูมาจนโต แตพอลามแมลามจะทําหนาที่คอยดูแล
หลังจากที่แยกครอบครัวแลว คอยใหคําปรึกษาทั้งเรื่องครอบครัวและทํามาหากิน
“ลาม” คือ คูส ามี–ภรรยาทีอ่ ยูก นิ กันมาอยางยาวนานและไมมฝี า ยใดดวนเสียชีวติ ไปกอน
ชนเผาผูไทเรียกคูสามี–ภรรยานี้วา “พอลาม–แมลาม” และคูสมรสก็กลายเปน “ลูกลาม” ของ
พอลาม–แมลาม ในภายหลังพิธีแตงงาน (ประเพณีกินดอง) แลวเสร็จ (กิตติกาญจน หาญกุล, ๒๕๕๓)
พอลาม หรือพอลาม–แมลา ม เปนบุคคลทีม่ คี วามสําคัญคนหนึง่ ในการเขามามีสว นรวม
กั บ ประเพณี ก ารแต ง งานตามประเพณี โ บราณของชนชาวผู  ไ ทมาตั้ ง แต อ ดี ต จนถึ ง ป จ จุ บั น
ในการออกหนานําขบวนเจาบาว เขาพิธีแตงงานที่บานของเจาสาวหรือที่เรือนหอที่สรางไว
โดยพอลาม–แมลามก็จะแตงกายดวยชุดพื้นเมืองสวยงาม เดินนําขบวนแหเจาบาวจากบาน
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้ : อัตลักษณของชาติ
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พอแมไปยังบริเวณงาน ลักษณะเดนของพอลามที่สังเกตไดงายคือจะถืองาว และสะพายยาม
เดินนําหนา และมีภรรยาหรือแมลา มเดินตามหลัง แลวตามดวยเจาบาว จากนัน้ ตามมาติดๆ ดวยญาติ
ฝายเจาบาวถือสัมภาระที่จําเปน เชน ขันหมาก ถาดบรรจุสิ่งของที่จําเปนตองใชทําพิธีอื่นๆ

พิธีแตงงาน
ที่มา : http://academic.udru.ac.th/~culture/?p=1295

พอลาม (พอลาม–แมลาม) เปรียบเปนตุลาการหรือเปนคนกลางที่จะทําหนาที่เปน
ผูไกลเกลี่ยปญหาที่เกิดขึ้นระหวางสามีภรรยา เนื่องจากพอตัวแมตัวมักจะเขาขางลูกตัวเอง
เวลาลูกมีปญหา จึงตองหาคนกลางมาไกลเกลี่ย พอลาม–แมลามไดมาจากกอนแตงงาน ผูชาย
เปนคนเลือกโดยผานความเห็นชอบจากฝายหญิง มีคณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งตน คือ อายุมากกวาอยางนอย
สามป มีครอบครัวดี พฤติกรรมทั่วไปเปนที่ยอมรับ และไมเปนพี่เขย–นองเขย ใครไดรับเลือกเปน
พอลาม–แมลา ม จะถือเปนความภาคภูมใิ จและถือวาไดรบั เกียรติ จะตัง้ ใจทําหนาทีอ่ ยางเทีย่ งธรรม
ขณะเดียวกันตองเปนแบบอยางที่ดี ในวันแตงงานจะมีพิธีมอบตัวเปนลูกของพอลาม–แมลาม
สวนใหญพอลามจะสรางความเคารพและศรัทธาใหแกลูกลามหรือผูชายที่เปนสามี ซึ่งเบื้องตน
จะเชื่อและปฏิบัติตามที่พอลามอบรมสั่งสอน สวนมากปญหาที่พอมักจะอบรมสั่งสอนหรือ
กลาวตักเตือนเปนเรื่อง กินเหลา เจาชู เที่ยวกลางคืน เมื่อมีปญหาระหวางสามีภรรยา พอลาม
จะไกลเกลี่ยดวยความเปนธรรมและเปนกลาง โดยจะเรียกมาครั้งละคนเพื่อไกลเกลี่ย ถาพบวา
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ใครผิดจะเตือน ถาเตือนแลวไมเชื่อไมฟง พอลามจะปฏิบัติตามธรรมเนียมประเพณีของชาวผูไท
คือ การคืนเทียน นั่นก็คือการตัดความสัมพันธในความเปนพอลาม–แมลาม ลูกลามคนใดหรือ
เขยผูไทคนใดที่ถูกพอลามคืนเทียน ในสังคมถือวาเปนที่มีพฤติกรรมไมดีไมเหมาะสม จะไดรับ
การปฏิเสธจากสังคม ที่ผานมาการหยารางมีนอยมาก เพราะไดพอลามแมลามไปชวยแก
ปญหาให แตบางคูที่ไปกันไมไดตองหยากันอีกประการหนึ่งคือ หญิงสาวชาวผูไทแตงงานกับ
ชายที่ไมไดมีพื้นฐานครอบครัวมาจากชาวผูไทโดยตรงก็อาจไมเขาใจหรือยึดถือตามธรรมเนียม
ประเพณีนี้อยางลึกซึ้งอาจเปนสาเหตุหนึ่งที่ทําใหประเพณีและวัฒนธรรมทางสังคมที่สําคัญนี้
เสื่อมความเชื่อมั่นลงไป
พอลามเปนผูที่มีบทบาทสําคัญในสังคมผูไทเนื่องจากเปนผูที่มีครอบครัวมั่นคงและ
เปนผูที่คนในชุมชน ใหความเคารพ และเปนผูแนะนําลูกลามหรือผูที่จะเปนเขยใหมใหขยันทํางาน
และออนนอมใหความเคารพญาติผูใหญฝายหญิง สําหรับคนที่มาเปนพอลาม มาจากหลายอาชีพ
เชน ขาราชการ พอคา และเกษตรกร คนที่เปนพอลามจะมีบทบาทตอลูกลามซึ่งเปนคูสมรสใหม
ทั้งกอนแตงและบทบาทระหวางจัดพิธี และหลังจัดงานแตงงานเรียบรอยแลว พอลามก็ยังมีหนาที่
ดูแลคูสมรสใหมในเรื่องตางๆ เชน ดานเศรษฐกิจ และความเปนอยูอื่นๆ สวนลูกลามก็จะให
ความชวยเหลือดานแรงงานตอครอบครัวของพอลาม ชาวผูไทถือวาพอลามเปรียบเสมือนพอ
คนที่ ๒ ที่มีพระคุณตอชีวิต การเจรจาระหวางญาติฝายชายและฝายหญิงเมื่อทั้งคูที่มีความสัมพันธ
ดานชูสาวและจะตองเขาสูพิธีแตงงาน

พิธีแตงงาน
ที่มา : http://academic.udru.ac.th/~culture/?p=1295
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บรรพชนหลายรุน ไดใชเปนกุศโลบายการใหมพ
ี อ ลาม–แมลา มในการเชือ่ มความสัมพันธ
ของคนในครอบครัว และรักษาสัมพันธภาพของคูแตงงาน (บาว–สาว) ใหเกิดสายสัมพันธที่ดี
ตอกันและมีตนแบบในการยึดเปนแนวทางในการประพฤติ ปฏิบัติ และใหความเคารพเสมือน
พอแมของตนอีกหนึ่งคู โดยเชื่อวาภูมิปญญานี้เกิดขึ้นอาจเพราะความเขาใจอยางลึกซึ้งทาง
จิตวิทยาของคนโดยทั่วไป ที่มองเห็นและเชื่อมั่นวา “พอแมทุกคนยอมรักลูก” และเมื่อมีเหตุให
คู  แ ต ง งานเกิ ด ความไม พ อใจกั น หลั ง แต ง งานในช ว งเวลาที่ มี ป  ญ หา และหากไม มี ค นกลางหรื อ
ไมมี “พอลาม–แมลาม” ที่จะมาชวยเปนคนคอยบอกกลาว ตักเตือน รับฟง และไกลเกลี่ยแลว
เมื่ อ ต า งฝ า ยมี ป  ญ หาก็ อ าจจะปรึ ก ษาพ อ แม ต นเอง แล ว พ อ แม แ ต ล ะฝ า ยก็ จ ะต อ งเชื่ อ ฟ ง
และเขาขางลูกตนเอง ทําใหบางครั้งยากแกการประสานความเขาใจกัน ในบางครั้งถึงขนาด
ตองเลิกรากันก็มี แตเหตุการณนี้จะเกิดไมบอยนักกับคูแตงงานที่เปนชาวผูไทที่มีความศรัทธา
ในการสืบทอดประเพณีการมีพอลาม–แมลามไว
การเลือกพอลามของชาวผูไท พอลาม–แมลาม เขามามีบทบาทกับประเพณีการแตงงาน
ตามประเพณีของชาวผูไทที่ไดสืบทอดรักษากันไวจนถึงปจจุบัน ซึ่งอาจมีขั้นตอนที่แตกตางกัน
ในทางปฏิบัติของชาวผูไทแตละพื้นที่ กระบวนการมีสวนรวมตามบทบาทของพอลาม–แมลามนั้น
จะเกิดหลังจากเหตุการณที่หนุมสาวชาวผูไทไดทําความคุนเคยและศึกษานิสัยใจคอกันทั้งสอง
ฝาย และตกลงปลงใจวางแผนที่จะใชชีวิตรวมกัน รวมทั้งญาติผูใหญทั้งสองฝายรับทราบและ
ใหความยินยอมเห็นชอบที่จะจัดใหมีการทาบทามสูขอเพื่อจะดําเนินการจัดพิธีแตงงานใหกับ
คู  บ  า ว–สาว และแม ว  า ป จ จุ บั น อาจมี ก ารปรั บ ประยุ ก ต ใ ห เข า กั บ สถานการณ และสภาพสั ง คม
ที่เปลี่ยนไปบางในบางพื้นที่อาจจะมีการขามขั้นตอน ลดขั้นตอน หรืออาจไมปฏิบัติตามขั้นตอน
แตหลายพิธีกรรมยังคงตองดํารงรักษาไวตาม ฮีต–ครอง เพื่อเปนการรักษาจารีตประเพณีที่สืบทอด
กันมาชานาน โดยเฉพาะอยางยิ่งการมีไวซึ่งพอลามผูที่มีความสําคัญของประเพณีการแตงงาน
ตั้งแตเริ่มตนจนกระทั่งบาว–สาวใชชีวิตรวมกัน
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วิธีทาบทามพอลาม–แมลาม ในขั้นตอนแรกนั้น วาที่เจาบาวไดแจงเรื่องใหญาติพี่นอง
พอ แม ไดทราบถึงจุดประสงคที่จะทําการแตงงาน เมื่อมีความพรอมแลว และทุกคนเห็นชอบก็จะ
มีการปรึกษาหารือกันและกันวาจะไปทาบทามครอบครัวไหนมาเปนพอลาม หรือเปนลามในการ
ติดตอกับญาติฝายเจาสาวให เมื่อมีชื่อครอบครัวและหัวหนาครอบครัวที่เห็นวามีความเหมาะสม
ตามคุณสมบัติของการเลือกเปนพอลาม–แมลามแลว ก็จะไปทาบทามโดยอาจมีการหมายไวหลายคู
เผื่อทาบทามแลวครอบครัวที่ไปปฏิเสธไมรับ ก็ไมมีการกลาวโทษหรือโกรธกัน เพราะถือวาเปนการ
เสี่ยงทายอีกลักษณะหนึ่ง ครอบครัวที่จะเปนพอลาม–แมลามซึ่งตองมีคุณสมบัติเบื้องตน ดังนี้
๑. เปนครอบครัวที่มีผูนําครอบครัว ทั้งสามี–ภรรยาอยูพรอมหนา ขยันขันแข็ง และ
เปนที่ยอมรับเรื่องการประพฤติตนในการครองเรือน สามารถเปนแบบอยางที่ดีทั้งในปจจุบันและ
ภายภาคหนา
๒. ตองไมมีประวัติการหยาราง ทะเลาะเบาะแวง ตบตีกัน หรือมีสถานภาพเปนหมาย
๓. คนในชุมชนใหการยอมรับวาเปนผูมีความประพฤติดี เหมาะสมแกการเปนพอ–แม
คนที่สองของคูสมรสได
๔. มีอายุมากกวาคูสมรส และอยูในฐานะที่จะวากลาว ตักเตือน อบรมสั่งสอน หรือ
สนับสนุน คูบาวสาวใหควรคาแกการถือเอาเปนแบบอยางในการปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
๕. คนที่จะเปนพอลาม–แมลาม จะมีลูกลามไดเทากับจํานวนบุตรของตนเทานั้น เชน
มีบุตร ๓ คนก็จะเปนพอลาม–แมลามใหคูสมรสที่แตงงานไดแค ๓ คูเทานั้น แตมีขอยกเวนวา
หากจะเปนลามใหเกินจํานวนลูกของตนเอง ครอบครัวของเจาบาวตองทําพิธีบายศรี–สูขวัญให
กับคนที่จะเปนพอลาม–แมลามของลูกชายตนเอง เพื่อปองกันสิ่งที่ไมดีที่อาจจะเกิดตามความเชื่อ
ของคนผูไทวา “มันจะแพ” (อาริยา ปองศิริ และคณะ, ๒๕๖๐: ๕๓–๕๘)

นามผูไ้ ทระบือไกลทัวแควน
้ : อัตลักษณของชาติ
์
พันธุ์ ผู้ไทในภาคอีสาน

๒๕

สรุป
ชาวผูไทนับเปนกลุมชาติพันธุอีกกลุมหนึ่งที่มีประชากรจํานวนมากที่อาศัยอยูในภาค
อีสานหรือภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย มีวิถีการดํารงชีวิตที่เปนเอกลักษณเฉพาะ
โดยผานกระบวนการถายทอดจากรุนหนึ่งสูรุนหนึ่งและเปนที่มาของระเบียบแบบแผนที่สืบทอด
กันมาตั้งแตอดีต
ลักษณะทางสังคมของชาวผูไ ทเปนสังคมแบบชนบทมีวถิ ชี วี ติ ทีเ่ รียบงาย มีอาชีพหลัก คือ
อาชีพเกษตรกรรมโดยมีอาชีพเสริมคือ การทอผาและการจักสาน อาศัยรวมกันเปนครอบครัวขยาย
นิยมปลูกบานหรือออกเรือนในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน เพือ่ ความสะดวกในการติดตอ ลักษณะนิสยั คือมีนาํ้ ใจ
โอบเอื้ออารี รักสงบ มีความสามัคคีในกลุมชน มีความขยันและอดทน เอกลักษณอยางหนึ่ง
ที่เห็นไดชัดเจนคือการแตงกายที่มีความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมไปถึงภาษาที่ใชในการ
สื่อสารที่เปนเอกลักษณเฉพาะถิ่นของชาวผูไท ภูมิปญญาดานอื่นๆ ชาวผูไทที่อยูในภูมิภาคนี้
สวนใหญสืบเชื้อสายมาตามบรรพบุรุษที่อาศัยในลาวและไทย จึงมีวัฒนธรรม ภาษา ประเพณี
จารีต คําสอน ศาสนา ซึ่งเปนกลุมชนที่ยังคงรักษาเอกลักษณ อัตลักษณเฉพาะของตนไวไดอยาง
เหนียวแนน
ปจจุบันเกิดการไหลบาทางวัฒนธรรม สังคม เศรษฐกิจ และการเมือง เกิดการเรียนรู
และรับวัฒนธรรมใหมเขามาแทนที่ ทั้งความเจริญทางเทคโนโลยี สื่อสิ่งพิมพ วิทยุ โทรทัศน
และอินเทอรเน็ต สังคมวัฒนธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา มีการแตงกายตามแบบ
สากลนิยมมากขึ้น ภาษาและการติดตอสื่อสารของคนรุนใหมมีการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม และ
การดําเนินชีวิตแบบผูคนยุคใหมที่ตองการความสะดวกมากขึ้น จึงทําใหวิถีชีวิตแบบผูไทคอยๆ
หายไป อาจคงเหลือไวแตชอื่ ใหจดจําเทานัน้ อนุชนรุน หลังจึงควรตระหนัก รักษา สืบสานประเพณี
วัฒนธรรมอันดีงามใหคงอยูคูแผนดินไทยสืบไป
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กลุมประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใตไดรับอิทธิพลดานพุทธศาสนา ซึ่งเปนแนวคิด
ที่หลอหลอมรากฐานทางศิลปวัฒนธรรมของกลุมประเทศเล็กๆ นี้ใหมีเอกลักษณไปตามพื้นฐาน
ทางสังคม โดยคนไท เปนกลุมชนชาติหนึ่งที่อาศัยอยูในพื้นที่ประเทศตางๆ ของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต ทั้งในเวียดนาม พมา ลาว ไทย ไปถึงตอนใตของจีน ดวยพื้นฐานความเชื่อเดิมของคนไท
ที่นับถือผี รวมทั้งอิทธิพลของศิลปะจีน และอินเดียที่สงผานมาทางพุทธศาสนา ทําใหรูปแบบงาน
ศิลปะของคนไทในพื้นที่ตางๆ มีความเชื่อมโยงกับพุทธศาสนาเปนอยางมาก อาทิ กลุมคนไทลื้อ
ทีอ่ าศัยอยูใ นจีนตอนใต ตอนเหนือของพมา ลาว และไทย ทีน่ ยิ มสรางสรรคงานศิลปกรรมทีใ่ ชตวั นาค
เปนสวนประกอบ ตามความเชื่อที่วานาคเปนผูดูแลคุมครองพุทธศาสนา โดยพบการใชลายนาค
ตกแตงอาคารสถาปตยกรรม ทั้งยังออกแบบตัวนาคสําหรับขาวของเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน
ผาทอลายนาค การสักหมึกบนขาลายเกล็ดนาค ฯลฯ สวนคนไทใหญก็นิยมใชลายสิงหและนรสิงห
ในการตกแตงประตูทางเขาวัด เปนตน
* หัวหนาฝายสงเสริมศิลปวัฒนธรรม สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ในบทความนี้จะกลาวถึงแนวคิด ความเชื่อ ที่เปนแรงบันดาลใจสงผลตอการออกแบบ
สร า งสรรค ง านศิ ล ปกรรมของชาวไทเขิ น ในเมื อ งเชี ย งตุ ง เนื่ อ งจากเป น กลุ  ม คนที่ มี จุ ด ร ว ม
ทางวัฒนธรรมของไทตางๆ ทัง้ กลุม ทีอ่ าศัยอยูใ นเชียงตุง ทีม่ ที งั้ ไทลือ้ ไทใหญ ไทเขิน และรับอิทธิพล
ทางพุทธศาสนาและการเมืองการปกครองจากไทยวน ลานนาในอดีต แมวากลุมคนไทตางๆ นี้
มีพื้นฐานทางสังคมและวัฒนธรรมที่คลายคลึงกัน แตก็มีจุดเดนบางอยางที่แสดงออกถึงตัวตน
ที่มีเอกลักษณ
เมืองเชียงตุงอยูใ นเขตพืน้ ทีร่ ฐั ฉาน พมา มีลกั ษณะเปนพืน้ ทีร่ าบแองกระทะ ลอมรอบดวย
เทือกเขา ทําใหมภี มู ปิ ระเทศเปนมอนดอยสูงตํา่ เหลือ่ มสลับกันไปกับทีร่ าบ ตัวเมืองมีแมนาํ้ ไหลผาน
คือ นํ้าขึน และนํ้าลาบ โดยมีพื้นที่ติดตอกับประเทศตางๆ คือ
ทางทิศเหนือ
ทางทิศใต
ทางทิศตะวันออก
ทางทิศตะวันตก

ติดกับ ประเทศจีน สิบสองปนนา
ติดกับ ประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
ติดกับ ประเทศลาว
ติดกับ รัฐฉาน ในเขตพมา

ถึงแมวาเมืองเชียงตุงอยูในรัฐฉาน ซึ่งเปนรัฐของชาวไทใหญ แตในเมืองเชียงตุงถือไดวา
เปนเมืองของชาวไทเขินที่มีภาษาและวัฒนธรรมแตกตางไปจากกลุมไทใหญโดยสิ้นเชิง เพราะระยะทาง
ที่หางไกลถูกคั่นดวยเทือกเขาสูง และระหวางเมืองเชียงตุงกับเมืองตองจี เมืองหลวงของรัฐฉาน
ก็มนี าํ้ คง หรือแมนาํ้ สาละวินไหลผาน จึงทําใหวฒ
ั นธรรมแตกตางไทเขินและไทใหญมคี วามแตกตาง
เล็ ก น อ ยแม จ ะอยู  ใ นเขตรั ฐ ฉานเช น กั น แต ไ ทเขิ น ก็ มี ค วามสั ม พั น ธ กั บ วั ฒ นธรรมอื่ น มากกว า
กลุมไทใหญในรัฐฉานดวยกัน คือ ไทยวนเชียงใหม และไทลื้อสิบสองปนนา ซึ่งทําใหรากฐานทาง
สังคม วัฒนธรรมประเพณี และประวัติศาสตรมีรูปแบบของตนเอง เห็นไดจากการระบุเรื่องราว
ในตํานานเมืองเชียงตุงหลายๆ สํานวน ไดเชื่อมโยงความสัมพันธระหวางเชียงใหมและเชียงรุง
ในฐานะบานพีเ่ มืองนอง ในดานศาสนาพุทธ เชียงตุงเองก็ไดรบั การเผยแพรจากเชียงใหมจนเปนอีก
สาขาหนึ่งของศาสนาพุทธทั้งลัทธิรามัญวงศ และลังกาวงศ
ความเชื่อของสังคม เปนสิ่งนามธรรมที่เหมือนแรงขับเคลื่อนใหเกิดการแสดงออกทาง
งานศิลปกรรม อันเปนรูปธรรม โดยมักจะแปลงความเชื่อดวยรูปสัญลักษณตางๆ ใหแทนคําอธิบาย
ความหมายของความเชื่อนั้น ดังนั้นแตละสังคมจึงมีรูปแบบงานศิลปกรรมสัมพันธไปพรอมกับ
ความเชื่อที่สืบตอกันมา เชนเดียวกับงานศิลปกรรมไทเขินเมืองเชียงตุง ที่เกิดจากความเชื่อดั้งเดิม
เรื่องผี และความเชื่อในพุทธศาสนา
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แนวคิดและความเชือ่ ทีม่ ผี ลต่อลวดลายของงานพุทธศิลป์ และศิลปกรรมไทเขินเมืองเชียงตุง
เมืองเชียงตุงมีกลุมชาติพันธุหลากหลายที่อาศัยอยูรวมกัน ทั้งไทเขิน ไทใหญ ไทลื้อ
ลัวะ นับถือศาสนาพุทธ และมีศาสนาคริสต อิสลามปนอยูบาง โดยแตละชุมชนก็มีศาสนสถาน
ประจําอยูอยางนอยหมูบานละหนึ่งแหง แตสิ่งหนึ่งที่หลอมรวมทุกศาสนาไวดวยกันคือ “ผี”
ซึ่งหมายถึง “เทวดาอารักษ” ในรูปวิญญาณที่ประจําอยูตามสถานที่ตางๆ รายรอบตัวเมือง
เพื่อปกปองดูแลเมืองและผูคนจากสิ่งชั่วราย ชาวเชียงตุงมักเรียกผีที่ดูแลเมืองนี้วา “ผี” หรือ “เสื้อ”
หรือ “เทวดา” โดยแนวความคิดเกีย่ วกับผี (Animism) นี้ ถือเปนศาสนาดัง้ เดิมทีม่ อี ยูก อ นการยอมรับ
นับถือศาสนาอื่น
“ผี อ ารั ก ษ ” หรื อ “ผี เ สื้ อ ” ในความคิ ด ของชาวเชี ย งตุ ง มี ร ะดั บ ความสํ า คั ญ และ
อํานาจตางกันไป ตามหนาที่หรือสถานที่ที่ดูแลอยู เชน ผีเสื้อเมือง เปนเทวาอารักษคอยดูแลเมือง
ผีเสื้อบาน เปนเทวาอารักษคอยดูแลหมูบาน ผีเรือน เปนเทวาอารักษคอยดูแลเรือนและคนที่
อาศัยอยู เปนตน
นอกจากนัน้ ยังมีผสี ถิตอยูต ามสถานทีต่ า งๆ เชน ผีปา ผีเขา ผีนาํ้ ผีหว ย เปนตน จัดวาเปน
ผีที่ดูแลพื้นที่ สถานที่ทั่วไป สวนผีในเมืองที่มีอํานาจสูงสุดเปนผีอารักษของเมืองเชียงตุง ซึ่งสถิต
อยูที่ “หอเสื้อเมือง” อันมีตนโพธิ์ หรือตนสะหรีเปนที่ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงตุงบริเวณวัดพระแกว
ในทุกๆ ปจะมีพิธีเลี้ยงผีเสื้อเมืองในเดือน ๘ ของชาวไทเขิน ซึ่งตรงกับเดือนมิถุนายตามปฏิทิน
สากล ซึ่งแตละสถานที่ที่มีผีเมืองสถิตอยูก็จะเลี้ยงผีตามชวงเวลาที่ตางกันไป เชน เลี้ยงผีหนองตุง
ในเดือน ๓ และผีเจาหลวงกาดที่อยูตรงขามกูเจาฟาเชียงตุง เลี้ยงในเดือน ๕ แรม เปนตน ลักษณะ
ของการนับถือผีเสื้อเมืองนี้ นาจะมาจากรากฐานแนวคิดเรื่องขวัญ ซึ่งถือวาเปนศูนยกลาง ใจกลาง
ของทุกสรรพสิ่ง สังเกตไดจากคนซึ่งเปนหนวยยอยในสังคม จะมีขวัญติดตัวทุกคน ถัดมาคือหมูบาน
ก็ตองมีขวัญในรูปของใจบาน จนกระทั่งถึงเมืองจะมีเสาหลักเมืองหรือเสื้อเปนขวัญของเมือง
รูปแบบของงานศิลปกรรมที่ไดรับความเชื่อเกี่ยวกับผีของชาวไทเขิน อาจไมชัดเจนเปน
รูปธรรมมากนัก เนื่องจากเปนความเชื่อดั้งเดิมพื้นฐานของสังคมโบราณ ที่พัฒนาความเชื่อเรื่องผี
มาจากการนั บ ถื อ ธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จึ ง ไม ค  อ ยมี ค วามพิ ถี พิ ถั น และความลึ ก ซึ้ ง ของ
ความคิดมากเทากับความเชื่อดานศาสนาอันเปนศาสตรของปรัชญา สิ่งที่แสดงออกมามักเปนวิธี
การปฏิบตั ติ นใหถกู ตองตามจารีตของสังคม ทัง้ นีง้ านศิลปกรรมทีพ
่ บเปนเพียงการทําขาวของเครือ่ ง
ใชสําหรับพิธีกรรมตางๆ เกี่ยวกับผี เชน หอผีเสื้อบาน หอผีเสื้อวัด ที่สรางดวยการกออิฐเปนแทน
ยกสูงจากพื้น การทําขันดอกและนํ้าตนสําหรับใสของและนํ้าถวายใหผีในหอผี เปนตน
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สิ่ ง หนึ่ ง ที่ น  า สนใจของสั ง คมไทเขิ น คื อ การผนวกกลื น ของความเชื่ อ เรื่ อ งผี แ ละพุ ท ธ
เข า ด ว ยกั น จนเป น หนึ่ ง เดี ย ว ด ว ยพื้ น ฐานความเชื่ อ เดิ ม ของผี ถู ก ฝ ง ลึ ก ลงไปในจิ ต วิ ญ ญาณ
ขณะเดียวกันก็รับเอาพุทธศาสนามายกระดับฐานะของสังคมดวย ความเชื่อเดิมจึงแปลงหรือ
ปรับเปลี่ยนใหเขากับพุทธศาสนาไดอยางละเมียด ในกรณีนี้ ยกตัวอยางเชน การยกระดับผีเสื้อ
ที่คุมครองพื้นที่และเคหะสถาน มาเปนเทวดาตามความเชื่อของพุทธศาสนา ใหมาเปนอารักษ
คอยดูแลที่ตางๆ ดังเชนหนาที่ของผีเสื้อเดิม โดยใชเหตุผลเชื่อมโยงความเหมือนกันของหนาที่
รวมถึงการเปนวิญญาณที่มีพลังอํานาจเหนือธรรมชาติเชนเดียวกัน จึงปรับเปลี่ยนผีเสื้อมาเปน
เทวดาโดยสมบูรณ ชาวไทเขินจึงใหฐานะของผีเสื้อเปนเสมือนเทวดา และเรียกผีเสื้อหรืออารักษวา
“เทวดา” เชนเดียวกัน ซึ่งความเชื่อนี้ปรากฏใหเห็นดวยการทําลวดลายเทวดาประดับตามประตู
และหนาตางของศาสนาสถาน แทนดวยความหมายของการมีเทวดาคอยดูแลคุมครองศาสนสถาน
ใหรอดพนจากภัยรายตางๆ
นอกจากความเชื่ อ เรื่ อ งผี ที่ เ ป น แนวความคิ ด พื้ น ฐานของชาวเชี ย งตุ ง แล ว ยั ง นั บ ถื อ
ศาสนาเป น ที่ พึ่ ง ทางด า นจิ ต ใจอย า งเหนี ย วแน น สํ า หรั บ พุ ท ธศาสนิ ก ชนจะปฏิ บั ติ ศ าสนกิ จ
เปนประจําทุกวันพระ ทั้งนี้ยังพบวารูปแบบสังคมเมืองเชียงตุงยังมีความผูกพันกับสถาบันศาสนา
มากกวาสถาบันอื่น เพราะพระจะเปนผูนํา ทั้งทางความคิด ความเชื่อ ศูนยรวมจิตใจ ใหคําปรึกษา
ปญหาตางๆ ใหกับชาวบาน และเปนแกนนําของชุมชนที่ทุกคนใหความเคารพนับถือ โดยเฉพาะ
พระเถระชั้นผูใหญที่ดํารงตําแหนงสมเด็จอาญาธรรมหรือสังฆราช จะเปนผูที่ชาวเมืองเชียงตุง
ทุกเชือ้ ชาติใหการนับถือและเคารพมากทีส่ ดุ ซึง่ พืน้ ฐานของศาสนาพุทธในเชียงตุงไดรบั การถายทอด
และเผยแพรจากชาวลานนา จากการที่กษัตริยลานนาไดปกครองเมืองเชียงตุง แลวนําพุทธศาสนา
เขาไป โดยปรากฏหลักฐานวาลานนาไดนาํ พุทธศาสนาเผยแผครัง้ แรกในเมืองเชียงตุงสมัยพระเจาผายู
(พ.ศ.๑๘๗๗–๑๙๑๐) โดยสงเจาเจ็ดพันตูไปปกครองในป พ.ศ.๑๘๙๓ พรอมดวยมหาเถระ ๔ รูป
รวมถึงพระไตรปฏก และไพรพลจํานวนหนึ่ง แลวสรางวัดขึ้นในเชียงตุง ๔ แหง เพื่อเปนที่จําพรรษา
ของพระเถระทั้ง ๔ รูป คาดวาเปนศาสนาพุทธนิกายโบราณ๑ จนกระทั่งในสมัยพญากือนาถึง
สมัยพญาแกวไดนําพุทธศาสนาจากเชียงใหมไปเผยแผที่เชียงตุงและเชียงรุงสองสํานักดวยกัน คือ
“นิกายรามัญวงศ” ของพระสุมณะเถระ ทีม่ พ
ี ระอุทมุ พรเปนพระอาจารย นิกายนีพ
้ ญากือนาอุปถัมภ
สวน “นิกายสีหล หรือลังกาวงศ” เปนนิกายใหมทพ
ี่ ระญาณคัมภีรไ ดไปศึกษาเลาเรียนทีเ่ กาะลังกา
(ประเทศศรีลังกา) แลวกลับมาเผยแผยังลานนา พรอมตั้งสํานักวัดปาแดงขึ้น ทั้งสองนิกายมีความขัดแยง
ในดานของความคิด โดยฝายลังกาวงศเห็นวาฝายรามัญวงศปฎิบตั กิ จิ ของสงฆผดิ ไปจากพระบัญญัติ
สงฆตามที่ตนไดไปศึกษามา เมื่อทั้งสองนิกายเผยแผศาสนาไปยังเมืองเชียงตุงจึงเกิดขัดแยงกัน
ในหมูสงฆชาวเชียงตุงดวย โดยนิกายรามัญวงศไดสราง “วัดยางกวง หรือยางควง” เปนสาขาของ
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วัดสวนดอกเชียงใหมในสมัยพญากือนา สวนนิกายสีหล ก็ไดสราง “วัดปาแดงเชียงตุง” ขึ้นเปน
สาขาของวัดปาแดงเชียงใหม ในสมัยพระเจาติโลกราช
ในอดีตการยอมรับนับถือพุทธศาสนา ถือเปนการยกระดับฐานะทางสังคมของตนเอง
จากการเป น สั ง คมบรรพกาลที่ นั บ ถื อ ผี ซึ่ ง มี ภ าพลั ก ษณ เ ป น สั ง คมป า เถื่ อ นไม มี ค วามรู  ห รื อ
วิทยาการอันทันสมัย แตพุทธศาสนาถือเปนศาสตรที่มีศิลปวิทยาการที่ลํ้าสมัย ไมเพียงแตความรู
ดานปรัชญาการใชชีวิต ยังมีศาสตรอื่นๆ ที่มาพรอมกับพระธรรมคัมภีรดวย เชน การแพทยและ
ยารักษาโรค ศิลปกรรม สถาปตยกรรม โหราศาสตรและการคํานวณตัวเลข ภาษาศาสตร การเมือง
การปกครอง ฯลฯ ความรูเหลานี้จึงมีความสําคัญตอการพัฒนาสังคมเปนอยางยิ่ง ทั้งนี้จะสังเกต
เห็นวาอาณาจักรที่มีความรุงเรืองในแถบนี้ ตางก็นับถือพุทธศาสนาดวยกันทั้งสิ้น เชน พุกาม
เชียงแสน หริภุญชัย เปนตน การยอมรับนับถือพุทธศาสนาของคนไทเขิน จึงเปนจุดเริ่มตนของ
การสรางอาณาจักรที่มีความรุงเรือง
โลกทัศนทางพุทธศาสนาที่แฝงลึกและสื่อถึงภาพรวมของแนวคิดไดอยางครอบคลุมคือ
“คติจักรวาล” เปนองคความรูหนึ่งของพุทธศาสนาที่อธิบายการเกิดขึ้นหรือการมีอยูของภพภูมิ
ทัง้ หมด ประกอบดวยโลกสวรรค โลกมนุษย และโลกนรก ซึง่ จักรวาลในความหมายของพุทธศาสนานี้
จะแตกตางไปจากจักรวาลในแบบวิทยาศาสตรในแงของศาสตรและระบบการคิด จักรวาลแบบ
วิทยาศาสตรคือ การอธิบายการเกิดและการสลายตัวของดวงดาวในเอกภพ การกําเนิดของเอกภพ
ที่มาจากสสาร ธาตุ หรือพลังงานในรูปแบบตางๆ ที่สามารถพิสูจนแลวมองเห็นเปนรูปธรรมได
แตจักรวาลในความหมายของพุทธศาสนากลับเปนความรูแบบนามธรรมที่ใชระบบสัญลักษณ
มาตีความ ถือไดวา คติความเชือ่ นีเ้ ปนอภิปรัชญาหรือปรัชญาขัน้ สูงสุดทีอ่ ธิบายการเกิดขึน้ การมีอยู
ของชีวติ โลก และจักรวาล วาดวยการจัดระเบียบของความไรระเบียบ เพือ่ สรางพืน้ ทีว่ า งเปลาใหเปน
พื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ โดยใชจินตนาการในการรับรู
พุทธศาสนาไดอธิบายลักษณะของจักรวาลทีเ่ ราอยูน วี้ า มีสณ
ั ฐานเปนทรงกลม หนึง่ วงกลม
จะเทากับหนึ่งจักรวาล แตละจักรวาลจะวางเรียงตอๆ กันเปนจํานวนมหาศาล (อนันตจักรวาล)
ในหนึ่งจักรวาลนั้นก็จะมีศูนยกลางของจักรวาล คือ เขาพระสุเมรุ วางอยูบนกอนหินสามเสา
(เขาตรีกูฏ) ยอดเขาพระสุเมรุคือสวรรคชั้นดาวดึงสหรือเมืองไตรตรึงส เปนที่อยูของพระอินทรและ
เปนที่ประดิษฐานพระธาตุเกศแกวจุฬามณี เชิงเขาพระสุเมรุเปนบริเวณของปาหิมพานต รอบๆ
เขาพระสุเมรุเปนเขาสัตตบริภณ
ั ฑทั้ง ๗ รายลอมอยู แลวคั่นดวยสีทันดรมหาสมุทร ภูมิของมนุษย
อยูบนชั้นกลาง มีที่อยูอาศัยบนแผนดินของทวีปทั้ง ๔ แหง สวนภูมิสวรรคอยูสูงขึ้นไป ไลระดับ
ตามสวรรคชั้นตางๆ ถึง ๑๖ ชั้น กอนที่จะเปนชั้นพรหมและชั้นนิพพาน ที่หลุดพนออกจากการ
เวียนวายตายเกิดแลว และสุดทายคือภูมินรก เปนชั้นที่อยูตํ่าลงมาจากภูมิมนุษย โดยทั้งสามภูมิ
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ที่กลาวมานี้ คือที่มาของ “ไตรภูมิ” หนึ่งในคัมภีรของพุทธศาสนาที่สอนใหมนุษยรูจักการบําเพ็ญ
บุญบารมีและเกรงกลัวตอการทําบาป
แนวคิดทางพุทธศาสนานีเ้ อง ทีส่ ง ผลตอรูปแบบงานศิลปกรรมของเมืองเชียงตุง โดยพบวา
มีทั้งงานจิตรกรรม งานประติมากรรม โดยงานประติมากรรม มีทั้งแบบรูปปนสามมิติ รูปปนนูนตํ่า
และนูนสูง ซึ่งใชวัสดุ ๒ ชนิดในการปน คือ ปูนปน และการปนรักกระแหนะ ใชประดับตกแตง เสา
หนาบันวิหาร ฐานพระพุทธรูปในวิหาร และเจดีย เปนตน การทําลวดลายปูนปน เปนเทคนิคทีไ่ มนยิ ม
มากนักเมื่อเทียบกับการปนรัก ซึ่งงานรักของเมืองเชียงตุงมีฝมือละเอียดและมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะ โดยการปนรักเปนเสนเล็กๆ แลวเรียงบนพื้นผิวของงานจนเกิดเปนลวดลาย เทคนิคนี้ยังพบ
ในการทําเครื่องเขินแบบเชียงตุงอีกดวย

เทคนิคการปน รักแลวปดทองของชาวไทเขิน เมืองเชียงตุง
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา
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สวนงานจิตรกรรม เนนการทําลายคํา๑ มากกวาการทําจิตรกรรมเขียนสี๒ ซึ่งกลุมไทเขิน
และลั๊วะจะมีเทคนิควิธีในการทําลวดลายไดอยางละเอียดสวยงาม โดยเฉพาะวัดที่อยูในกลุมลัวะ
เชน วัดบานแกน สามตาว วัดหนองหลวง เมืองลา วัดบานแง็ด และวัดบานแสน ทีน่ ยิ มประดับประดา
ภายในวิหารดวยลายคําอยางวิจิตร ทั้งนี้เกิดจากศรัทธาและภูมิปญญาของชางในการคิดตอลาย
ใหมีความสอดคลองกัน ลวดลายที่ทําเปนลายมงคล เชน ลายสัตวหิมพานต ลายพรรณพฤกษา
และลายประแจจีน เปนตน ซึ่งเกิดจากการเขียน หรือสลักขึ้นตามจินตนาการของชาง เพื่อประดับ
อาคารศาสนสถาน และเครื่องประกอบพิธีกรรมทางศาสนา โดยมีอิทธิพลมาจากศาสนาและ
คติความเชื่อผสมผสานกับจินตนาการ ธรรมชาติ สภาพแวดลอมที่อยูรอบๆ ซึ่งลวดลายดังกลาวถือ
เปนลายมงคลทีน่ ยิ มใชกนั ทัว่ ไปในงานพุทธศาสนาของกลุม วัฒนธรรมไท เพือ่ ใหการอธิบายรูปแบบ
ของลวดลายที่ชาวไทเขิน เมืองเชียงตุงนิยมใช จึงแบงเปนกลุมลายตางๆ ดังนี้

๑. กลุมลวดลายภาพเลาเรื่อง
ในเมืองเชียงตุงนิยมใชเทคนิคฉลุลาย สรางจิตรกรรมลายคําบนพื้นสีแดงประดับทั่ว
ทั้งในวิหาร ถือไดวาเปนเทคนิคที่ชาวเชียงตุงถนัดเปนอยางมาก สังเกตไดจากการผูกลายใหเปน
รูปตางๆ สอดประสานกันอยางลงตัว ทั้งนี้ยังมีการทําจิตรกรรมลายคําเปนภาพเลาเรื่อง เชน
พุทธประวัติ ชาดกนอกนิบาต มงคลชีวิต ๓๒ ประการ ฯลฯ พรอมกับเขียนตัวอักษรไทเขิน
ประกอบภาพเพื่อใหเขาใจมากยิ่งขึ้น โดยเลือกออกแบบภาพตามเหตุการณที่สําคัญของเรื่องนั้นๆ
ดังที่พบในวิหารวัดอินทร และวิหารวัดปาแดง ที่ทําจิตรกรรมลายคําบริเวณผนังประตูทางเขา
เปนเรื่องพุทธประวัติ ซึ่งวัดทั้งสองแหงนี้มีชุดลายภาพที่เหมือนกัน อาจเปนไปไดวาชางฝมือ
คนเดียวกันเปนผูทําลวดลายนี้ขึ้น หรือชางไดสรางแบบลายเรื่องพุทธประวัติมาชุดหนึ่ง แลวนําไป
ใชตอไดหลายๆ ครั้ง

๑
๒

จิตรกรรมลายคํา คือ การฉลุลายบนกระดาษสา แลวปดทองตามลายที่ฉลุลงบนพื้นสีแดงชาด.
จิตรกรรมเขียนสี หรือเรียกวา “นํ้าแตม” เปนเทคนิควาดภาพดวยการระบายสีฝุน.
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ลายคําเลาเรือ่ งราวพุทธประวัติ บนผนังวิหารวัดปาแดง
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

นอกจากเรือ่ งพุทธประวัตแิ ลว ยังมีภาพจิตรกรรมลายคําชาดกนอกนิบาตจํานวน ๓๘ เรือ่ ง
พรอมเขียนตัวอักษรมงคล ๓๘ ประการ บนผนังวิหารทั้งสี่ดานของวัดพระแกว ซึ่งตัวภาพหนึ่ง
ชุดจะแสดงเหตุการณสําคัญของเนื้อเรื่องในชาดกนอกนิบาตหนึ่งเรื่อง โดยใชเทคนิคฉลุลายคําแทน
การเขียนภาพดวยสี ซึง่ เปนการสอนพุทธศาสนิกชนใหปฏิบตั ติ นอยูใ นความดีผา นภาพจิตรกรรมและ
ยังแสดงถึงความเชื่อของชาวเชียงตุงที่แฝงอยูอีกดวย

๒. กลุมลวดลายที่มีความหมายนามธรรม
ลวดลายที่ใชในศาสนสถานของพุทธศาสนา เปนลวดลายที่มีความหมาย สื่อใหเห็นถึง
ความงาม ความรุงเรือง และความสมบูรณ บางครั้งอาจพบลวดลายที่มีปริศนาธรรมแฝงอยู ซึ่งมัก
สื่อใหเห็นถึงเรื่องราวและความเชื่อที่ชางพยายามอธิบายออกมาผานลวดลายหรือสัญลักษณตางๆ
ดังเชน ลายอดีตพุทธ และลายหมอปูรณะฆฏะ

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง
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ลายอดีตพุทธ คือภาพพระพุทธเจาในอดีตกาลที่จุติลงมาบนโลกแลว มักเปนภาพ
พระพุทธเจาในอิริยาบถตางๆ ไดแก ประทับนั่งสมาธิ ประทับยืน ทําซํ้าๆ เหมือนกันตามจํานวน
ของอดีตพุทธ นิยมทําตามจํานวน ๔ องค หรือ ๕ องค หรือ ๒๗ องค หรือ ๒๘ องค ซึ่งจํานวน
๕ องค คือชุดของพระพุทธเจาทั้งหมดที่อยูในภัทรกัลปป แตหากเปนจํานวน ๔ องค จะหมายถึง
อดีตพุทธในภัทรกัลปปที่จุติบนโลกแลว เหลือเพียงพระศรีอาริยเมตไตรที่เปนอนาคตพุทธเทานั้น
สวนชุด ๒๘ องค คือจํานวนอดีตพุทธทั้งหมดตั้งแตจักรวาลนี้เกิดขึ้น หากเปนอดีตพุทธ ๒๗ องค
จะเปนการนับอดีตพุทธตั้งแตองคที่สองเปนตนมา เปนการสื่อใหเห็นถึงการระลึก และสํานึก
ในพระเมตตา คุณงามความดี บารมีของพระพุทธเจาทุกองค
ลายหมอปูรณะฆฏะ มีลักษณะเปนลายดอกไม ใบไม อยูในหมอนํ้า ซึ่งเปนลายมงคล
ที่หมายถึงหมอแหงความอุดมสมบูรณ โดยนํ้าที่อยูในหมอจะหลอเลี้ยงใบไมและดอกไมใหผลิบาน
และอาจหมายถึงความเจริญงอกงามของพุทธศาสนาอีกดวย รูปแบบของลายหมอปูรณะฆฏะนี้
มีความเปนสมมาตรทั้งสองขางเสมอ ทั้งนี้จะพบเห็นการใชหมอดอกในวัฒนธรรมของชาวเชียงตุง
ที่นิยมกราบไหวบูชาพระพุทธรูปดวยการนําดอกไม และใบไม ไปใสไวในแจกันขนาดใหญคลาย
หมอนํ้า ซึ่งมีลักษณะการใชงานเหมือนลายหมอปูรณะฆฏะ

ลายหมอปูรณะฆฏะ และการใสดอกไม ใบไม ในหมอนํา้ ดอก
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา
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๓. กลุมลวดลายตามความเชื่อคติจักรวาล
ในงานพุ ท ธศิ ล ป แ ละศิ ล ปกรรม คติ จั ก รวาลมี อิ ท ธิ พ ลต อ รู ป แบบของการสร า งงาน
ศิลปกรรมตางๆ ที่แฝงความหมายเชิงสัญลักษณ โดยทั่วไปแลวมักพบในงานสถาปตยกรรม
ที่มีการวางผังอาคารตางๆ สัมพันธกับตําแหนงของจักรวาล รวมถึงงานศิลปกรรมที่ใชรูปทรงและ
ลวดลายบางอยางที่สื่อถึงจักรวาล คือ
๓.๑ ภาพพระอาทิตย และพระจันทร หรือใชสัญลักษณนกยูงและกระตาย ภาพ
ดังกลาวหมายถึงวันและเดือนที่หมุนเวียนเปลี่ยนไป ซึ่งเปนธรรมดาของจักรวาลที่มีเวลาเปน
ตัวกําหนด โดยทั้งพระอาทิตยและนกยูงตางมีความหมายถึงแสงสวางหรือกลางวัน และพระจันทร
กับกระตายหมายถึงกลางคืน แตการใชสัญลักษณนี้จะตองใชควบคูกันทั้งสองสิ่ง จะเลือกใช
พระอาทิตย–พระจันทร หรือนกยูง–กระตาย หรือจะใชทงั้ พระอาทิตยกบั นกยูง–พระจันทรกบั กระตาย
ก็ได แตจะตองใชคูกันเทานั้นจึงจะหมายถึงจักรวาล
สัญลักษณนี้มักพบบริเวณดานหลังของพระประธาน โดยวางพระอาทิตยไวทาง
ขวามือ และพระจันทรอยูทางซายมือของพระประธานเสมอ จากภาพสัญลักษณนี้มีความหมาย
เชิงนัยยะซอนอยูในดานความเชื่อเรื่องพลังของคูตรงขาม ทั้งสองสิ่งนี้เชื่อมโยงกัน หากขาดสิ่งหนึ่ง
สิ่งใดไปสิ่งนั้นก็จะไมสมบูรณ และไมมีความหมาย เพราะสิ่งหนึ่งจะคงอยูได เนื่องจากมีอีกสิ่งหนึ่ง
ที่อยูตรงขามมาเปรียบเทียบดวยเสมอ ดังเชนวาเวลากลางวันจะตองสวาง และในเวลากลางคืน
จะแตกตางออกไปดวยความมืด ในคติจักรวาลไดระบุตําแหนงของพระอาทิตยและพระจันทร
อยูเหนือแผนดิน หมุนเปลี่ยนเวียนวนไป เพื่อกําหนดวันเวลาของจักรวาล ชางศิลปกรรมจึงนําภาพ
พระอาทิตยและพระจันทรอันเปนสัญลักษณหนึ่งมากําหนดความเปนจักรวาล

ลายนกยูง และกระตาย
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา
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๓.๒ ภาพวิมานเทวดา เทวดา ภาพดังกลาวนี้อาจไมไดมีความหมายโดยตรงวาเปน
จักรวาล แตในทางออมสัญลักษณเหลานี้ไดแสดงใหเห็นถึงอิทธิพลของคติจักรวาลที่มีผลตองาน
ศิลปกรรมและการยอมรับนับถือในพุทธศาสนา เพราะวิมานเทวดา และเทวดาเปนสวนหนึ่งของ
จักรวาลทั้งสิ้น โดยลวดลายดังกลาวจะใชประดับตกแตงบนสวนประกอบของสถาปตยกรรม และ
งานพุทธศิลป จนบางครั้งลวดลายนั้นกลายเปนลายมงคลที่นิยมใชกันมาก
การใชลวดลายเทวดาประดับอาคารศาสนสถาน มาจากแนวคิดเรือ่ งเทวดาของกลุม คนไท
แตเดิมมาความเชือ่ เกีย่ วกับเทวดาหรือผีเสือ้ ทีเ่ ปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ คือผูด แู ลรักษาคน สถานที่ และเมือง
ซึ่งอยูในรูปวิญญาณที่อาศัยปะปนกับคนทั่วไปทุกที่ทุกแหง เมื่อพุทธศาสนาเขามาพรอมกับแนวคิด
จักรวาลคติ จึงทําใหเทวดาในพุทธศาสนาทีเ่ ปนเทพอยูบ นสวรรค ถูกนํามารอยเรียงเขากันกับเทวดา
หรือผีเสื้อในความเชื่อเดิม แลวสรางบทบาทและหนาที่รับผิดชอบเพิ่มเติมขึ้นมา คือการดูแลรักษา
วัดและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในศาสนาพุทธดวย ดังนั้นจึงพบรูปเทวดา และวิมานเทวดาอยูทั่วไปในงาน
พุทธศิลป โดยรูปแบบของเทวดานิยมทําใหมีอากัปกิริยาที่แสดงถึงความยินดี หรือเฉลิมฉลองใหแก
พระพุทธเจาในโอกาสตางๆ อาทิ ประสูติ ตรัสรู เสด็จจากสวรรคชนั้ ดุสติ ฯลฯ อันเปนสัญลักษณของ
ความปติสุขและตอนรับพระพุทธเจาดวยการฟอนรํา และบรรเลงดนตรี เปนตน อีกทั้งภาพเทวดา
ประนมมือ หรือเทพพนม เปนการแสดงความเคารพตอพระพุทธเจาและศาสนา ทั้งยังหมายถึงการ
ปาวารณาตนของเทวดาเพื่อดูแลพุทธศาสนาใหคงอยูตอไป

ลายเทวดา ประดับหีบธรรม
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

๓๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓.๓ ภาพสัตวหิมพานต งานศิลปกรรมของเมืองเชียงตุงนิยมใชลาย นาค นาคเกี้ยว
หงส หงสไปคอ มอม กินรี กินนร นกหัสดิลิงค สิงห และลวง มักใชประดับตามอาคารตางๆ
แทนความหมายของปาหิมพานต อันเปนสถานที่พิเศษนอกเหนือไปจากพื้นที่โลกที่คนอาศัยอยู
แสดงถึงความแตกตางของสถานภาพระหวางวัดกับบานเรือนของคน อันเปนนัยยะหนึ่งที่บอกถึง
ความศักดิ์สิทธิ์ของวัด อีกทั้งปาหิมพานตยังเปนเสมือนประตูขามไปสูโลกสวรรค เพราะกอนที่จะ
ถึงสวรรคจะตองเดินทางผานปาหิมพานตกอ น การใชรปู สัตวหมิ พานตประดับตามสวนประกอบของ
วิหารจึงใหความหมายวา การเขาวัดปฏิบตั ธิ รรมแลวจิตใจจะสงบนิง่ ผองใส เปรียบไดกบั การเดินทาง
ขามปาหิมพานตไปยังสรวงสวรรค
ลวดลายทีช่ าวไทเขินและกลุม ชาวลัวะในเมืองเชียงตุงนิยมใชมากทีส่ ดุ คือ ลายนาคและ
หงส เพราะนาคเปนเจาแหงนํา้ มีหนาทีใ่ หลมใหฝน กอใหเกิดความอุดมสมบูรณ และเปนผูท ปี่ กปอง
คํ้าชูพุทธศาสนา มีทั้งการใชนาคเพียงตัวเดียวและการนํานาคมาเกี้ยวกัน เรียกวา “ลายนาคเกี้ยว”
เปนการรัดพันกอใหเกิดพลังในการพิทักษรักษาศาสนสถาน หรืออาจหมายถึงความอุดมสมบูรณ
ทีเ่ กิดจากการสืบพันธุ สืบเชือ้ สายของนาค ซึง่ ลายนาคเกีย้ วนีม้ ลี กั ษณะเชนเดียวกับการเกีย้ วพาราสี
ของงูตัวผูและตัวเมียที่พันรอบตัวกันเปนเกลียว ลักษณะธรรมชาติของงูอาจเปนแรงบันดาลใจ
ใหชางเกิดจินตนาการในการผูกลวดลาย
ใหสอดคลองกัน สวนลายหงสก็นิยม
ใชแบบตัวเดียวและทําแบบกระหวัดคอ
กันสองตัว เรียกวา “ลายหงสไปคอ”
อาจเปนไปไดวา ชางพบเห็นหงสตวั ผูแ ละ
ตัวเมียแสดงกิริยาพันคอกันขณะเกี้ยว
พาราสี
ทัง้ นีใ้ นดานของการออกแบบ
ก็มคี วามสําคัญดวย โดยนิยมใชสณ
ั ฐาน
ของลวดลายทีม่ รี ปู ทรงคลายคลึงกับพืน้ ที่
ที่จะประดับตกแตง เชน การใชลาย
นาคเกี้ยวมาประดับกรอบซุมประตู และ
ใชลายหงสไปคอ มาประดับในซุม ตางๆ
ทั้ ง นี้ พ บว า มี ก ารสร า งลายนาคเกี้ ย ว
จํานวนหลายตัวเกี่ยวกระหวัดกันเปน
กลุมกอน ประดับเพดานวิหารดวย

ลายนาคเกีย้ ว ประดับเพดานวิหารวัดบานแสน
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง

พญาลวง
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

ลายมอม
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

๓๙

๔๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

พญาลวง หรือมังกรในความเชื่อของชาวจีน เพี้ยนมาจากคําวา “เลง” หรือ “หลง”
ที่แปลวา มังกร เปนเทพที่บันดาลฝนเชนเดียวกับนาค รูปลักษณหลายอยางของพญาลวงมีลักษณะ
เหมือนมังกรจีน เชน เขาเหมือนกวาง หัวคลายหัววัว ลําตัวเปนงู (นาค) เกล็ดเปนปลา และมีเทาดั่ง
เทาเหยี่ยว ลายพญาลวงนิยมใชมากในกลุมชาวไทลื้อ ซึ่งเปนกลุมไทที่ใกลชิดกับชาวจีนมากที่สุด
อาจจะไดรบั อิทธิพลของลายพญาลวงมาจากลายมังกรของจีน สวนในเชียงตุงพบลายพญาลวงตกแตง
ตามอาคาร และงานพุทธศิลป หากเปนลวดลายมังกรและกิเลนแบบจีนโดยแท เห็นไดชดั เจนบริเวณ
แทนแกวดานขางของวัดอินทร ซึ่งเปนงานปูนปนประดับแกวจืน ตัวภาพเปนรูปแบบศิลปะของจีน
อยางชัดเจน เพราะมีฝมือชางคลายกับของจีนและมีลวดลายจีนประกอบอยู เชน ลายเมฆจีน และ
ลายริ้วผาแบบจีน เปนตน
มอม มีลักษณะเฉพาะ รูปครึ่งลิงครึ่งเสือ ตัวเล็ก มีแขนยาว ตัวดํา คลายสุนัขพันธุปกกิ่ง
รูปรางคลายแมวผสมสิงโต มอมเปนสัตวที่นิยมใชในกลุมไทลื้อ ไทเขิน และลานนา สังเกตไดวาจะ
พบภาพมอมประดับอยูตามหนาวิหาร และภายในวิหารเปนอยางมาก
สิงห เปนสัญลักษณแหงอํานาจและความกลาหาญ ชาวเชียงตุงมีความเชื่อวา สิงห
สอดคลองกับสัตวประจําราศีเกิด ทั้งนี้ยังมี นรสิงห เปนสัตวที่มีลําตัวเปนสิงหแตมีใบหนารูปคน
เกีย่ วของกับตํานานพมา จึงเปนแบบอยางของคติความเชือ่ พมาทีส่ ง ผลตอลวดลายประดับ ทัง้ นีพ
้ บ
วางานศิลปกรรมของไทใหญ ในเมืองเชียงตุงไดรับอิทธิพลการประดับตกแตงดวยลายนรสิงหเปน
อยางมาก เชน ปูนปนนรสิงหที่อยูรอบองคเจดียพมา–ไทใหญทั้งสี่ดาน เพื่อเปนผูดูแลรักษาเจดีย
และศาสนสถาน

ลายสิงห
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง

๔๑

นกหั ส ดี ลิ ง ค เป น สั ต ว ที่ เ กิ ด จากการผสมของสั ต ว ช นิ ด ต า งๆ โดยหั ว เป น งวงช า ง
ยืน่ ออกมา มีปก เปนนก ตัวใหญโตและมีพลังมหาศาล ในไตรภูมกิ ลาววา นกหัสดีลงิ คมหี นาทีน่ าํ ศพ
ไปทิ้งที่ขอบจักรวาล
กินรี เปนสัตวที่งดงาม ชอบรองรํา โดยกินรีเปนตัวเมีย และ กินรเปนตัวผู มีลักษณะ
ครึ่งคนครึ่งนก อาศัยอยูในปาหิมพานต แถบเชิงเขาไกรลาส

ลายนกหัสดิลงิ ค
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

๔. กลุมลวดลายสัตวตามความเชื่อทองถิ่น
วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทเขินเชียงตุงที่ถือวาเปนรูปแบบเฉพาะของตนคือความเชื่อ
เกี่ยวกับพระเจาชาติรอด ๑๖ ชาติ ซึ่งเปนแนวคิดที่กลาวถึงอดีตชาติของพระพุทธเจาที่เคยเกิดเปน
สัตวตางๆ ๑๖ ชนิด๓ ที่ไมไดถูกฆาตายและไมไดตายโหง หรือตายดวยอุบัติเหตุใดๆ แตละชนิดก็มี
จํานวนครั้งตางกัน ดังนี้
๓

ศึกษาจากภาพจิตรกรรมลายคําประดับฝาผนังดานหนาทางเขาวิหารวัดจอมคํา อานอักษรไทเขิน โดยเจาอาวาสวัดจอมคํา
เมืองเชียงตุง.

๔๒
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๑. เกิดเปนมา
๒. เกิดเปนนกยูง
๓. เกิดเปนนกแกว
๔. เกิดเปนกินรี
๕. เกิดเปนนกการปก
๖. เกิดเปนนกกอแก (นกพิราบ)
๗. เกิดเปนนกเอี้ยง
๘. เกิดเปนควาย
๙. เกิดเปนหงส
๑๐. เกิดเปนวอก (ลิง)
๑๑. เกิดเปนชาง
๑๒. เกิดเปนไก
๑๓. เกิดเปนหมู
๑๔. เกิดเปนวัว
๑๕. เกิดเปนจามรี
๑๖. เกิดเปนนกเขียน (นกกระเรียน)

จํานวน ๑ ชาติ
จํานวน ๒ ชาติ
จํานวน ๓ ชาติ
จํานวน ๔ ชาติ
จํานวน ๕ ชาติ
จํานวน ๖ ชาติ
จํานวน ๗ ชาติ
จํานวน ๘ ชาติ
จํานวน ๙ ชาติ
จํานวน ๑๐ ชาติ
จํานวน ๑๑ ชาติ
จํานวน ๑๒ ชาติ
จํานวน ๑๓ ชาติ
จํานวน ๑๔ ชาติ
จํานวน ๑๕ ชาติ
จํานวน ๑๖ ชาติ

ที่เมืองกตะศิลา
ที่เมืองกลิงคราช
ที่เมืองราชคฤห
ที่เมืองปาวระ
ที่เมืองเวสาลี
ที่เมืองพาราณสี
ที่เมืองปทุมา
ที่เมืองสาวัตถี
ที่เมืองจามปานคร
ที่เมืองมิถิลา
ที่เมืองสังกัสสะ
ที่เมืองโกสัมภี
ที่เมืองโกลิยะ
ที่เมืองเจตุตระ
ที่เมืองปาฏลีบุตร
ที่เมืองกบิลพัสดุ

จากความเชื่อนี้เกี่ยวกับ ๑๖ ชาติรอดนี้
ทําใหพุทธศาสนิกชนนิยมทําตุงพระเจา ๑๖ ชาติ
ซึ่งเรียกวา “ตุงจาด” (ตุงชาติ) ประกอบไปดวย
ตุงพระเจา ๑๖ ชาติ ที่ปมรูปสัตวทั้ง ๑๖ ชนิด
ตามจํานวนลงบนกระดาษผืนยาว และตุงอดีตพุทธ
ที่ทําเปนภาพพระพุทธเจาหลายองคซํ้ากัน และตุง
อีกประเภทคือตุงชางรอยมารอย เปนตุงที่ทําขึ้น
ตามความเชื่อเกี่ยวกับเทศนมหาชาติ ซึ่งกลาวถึง
การถวายสัตวและขาราชบริพารใหกบั พระเวสสันดร
ทั้ ง นี้ จ ะมี ค วามหมายเหมื อ นกั บ ช อ พั น ที่ เ ป น
เครื่องใชในพิธีกรรมการตั้งธรรมหลวงหรือเทศน
มหาชาติ
ตุงจาด
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง

๔๓

ทั้งนี้ยังมีความเชื่อที่เกี่ยวกับจากพมาที่สงผานมายังไทเขินคือ การนับนามตามวันทั้ง ๘
ซึ่งรวมไปถึงการกําหนดทิศดวย โดยกําหนดดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันออก
ทิศตะวันออกเฉียงใต
ทิศใต
ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
ทิศตะวันตก
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตกเฉียงใต

วันอาทิตย
วันจันทร
วันอังคาร
วันพุธกลางวัน
วันพุธกลางคืน
วันพฤหัสบดี
วันศุกร
วันเสาร

นามครุฑ
นามเสือ
นามสิงห
นามชางพลาย
นามชางพัง
นามหนู
นามหนู (แมว)?
นามนาค

การนับถือสัตวตามวันเกิดปรากฏอยูตามรอบฐานเจดีย ดวยการปนรูปสัตวทั้งแปดตัวนี้
ประจําทิศของตนเอง ดังเชน เจดียที่วัดอินทร และรอบฐานพระเจาชี้นิ้ว

๕. กลุมลวดลายตกแตง
ลวดลายตกแตง เปนลวดลายที่ชางไดรับแรงบันดาลใจมาจากธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม
รอบตัวที่พบเห็น แลวนํามาออกแบบใหเขากับการใชงาน สวนใหญเปนลวดลายธรรมชาติที่มี
ความสวยงาม เชน ดอกไม เครือเถา เมฆ ฯลฯ ลวดลายดังกลาวถือเปนสิ่งเติมเต็มใหงานศิลปกรรม
และงานพุทธศิลปมคี วามสมบูรณขนึ้ ดวยการใชเปนสวนประกอบของลายหลัก ทําใหไมเกิดพืน้ ทีว่ า ง
เกินไป และเกิดจังหวะของลวดลายอยางลงตัว
๕.๑ ลายพืชพันธุไม หรือพรรณพฤกษา หรือพันธุพฤกษา เปนลวดลายพันธุไม
หลากหลายชนิด ซึ่งบางชนิดไมสามารถระบุชื่อได จึงเรียกรวมๆ วาลายพรรณพฤกษา ในเมือง
เชียงตุงตางนิยมใชลายนี้ประดับตกแตงตามสวนประกอบของอาคารวิหารและโบสถ เชน เสา
ขื่อ คาน ฯลฯ มีทั้งแบบเปนลายชุด และเปนแบบดอกไมที่มีลักษณะเฉพาะ โดยลายที่เหมือน
เสนสายเครือเถา เรียกวา “ลายเครือเถา” เปนลายที่นําใบไม ดอกไมมาผสมผสานผูกลาย แลววาง
เรียงตอกันหรือเกี่ยวพันกันอยางสลับซับซอน

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลายเครือเถา
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

ส ว นลายดอกไม ที่ มี ลั ก ษณะเฉพาะ และสามารถระบุ ช นิ ด ตามลั ก ษณะของดอกไม
ที่มีอยูจริงในธรรมชาติ คือ “ดอกกากอก” เปนลวดลายรูปดอกไมที่มีลักษณะเปนทรงสี่เหลี่ยม
ทําเปนกลีบดอกมีลวดลายตางกันไป สันนิษฐานวาดอกกากอกนี้อาจหมายถึง “ดอกกํ้ากอ”
ตามคําเรียกของดอกบุนนาคที่ชาวเชียงตุงเรียกกัน ซึ่งลักษณะของดอกกํ้ากอกับลายดอกกากอก
ก็ มี ค วามคล า ยคลึ ง กั น และยั ง สอดคล อ งกั บ ความเชื่ อ ของชาวเชี ย งตุ ง ที่ ถื อ ว า ดอกกํ้ า ก อ เป น
พันธุไมมงคลที่ใชในพุทธศาสนาดวย ชาวเชียงตุงจึงนิยมนําใบกํ้ากอไปใสในหมอดอกเพื่อถวาย
เปนพุทธบูชา
“ดอกบัว หรือโบตั๋น” เปนดอกไมมงคลที่มีลักษณะกลีบคลายดอกบัว รูปแบบของ
ดอกชนิดนี้มีความคลายคลึงกับดอกบัวและดอกโบตั๋นผสมกัน โดยมีลักษณะของดอกที่บานแลว
เปนกลีบดอกซอนกันหลายชั้น สวนดอกที่ตูมอยูมีลักษณะคลายกับดอกบัวตูม อาจเปนไปไดวาเกิด
การผสมผสานของดอกบัวทีเ่ ปนไมพนื้ ถิน่ กับดอกโบตัน๋ ทีเ่ ปนดอกไมมงคลของจีน จนเปนรูปแบบของ
ดอกบัวหรือโบตั๋นที่พบในงานพุทธศิลปของกลุมไท โดยเฉพาะไทลื้อ ไทยวน และไทเขิน ซึ่งบางครั้ง
ชางก็จะเรียกดอกไมชนิดนี้วา “ดอกบัวตั๋น”

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง

๔๕

ลายดอกบัวตัน๋
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

๕.๒ ลายประดิษฐ เปนการคิดคนลวดลายขึ้นโดยการผสมผสานของลวดลายเดิม
หรือคิดลายขึ้นใหมเพื่อใชประดับตามพื้นที่ตางๆ อยางเหมาะสม อาทิ “ลายหางวัน” เปนลวดลาย
ตนแบบ หรือเปนโครงของลายอื่นๆ ซึ่งมีลักษณะคลายกับลายกระหนกของภาคกลาง แตมีลักษณะ
โคง กลมมน มากกวาลายกระหนก ลายหางวันเปนรูปแบบเฉพาะทีน่ ยิ มใชในเชียงตุงอีกดวย นอกจาก
จะเปนโครงลายตนแบบแลว ยังใชในงานสถาปตยกรรม เชน ปานลมหางวันหรือ หางหงสทมี่ ลี กั ษณะ
เปนหางวัน เปนตน
“ลายบาง” เปนลวดลายที่ใชประดับตามมุมของศาสนสถาน และงานพุทธศิลปตางๆ
โดยมีรปู แบบมาจากคางคาว หรือบาง ทีเ่ ปนสัตวเมือ่ กางปกออกจะมีลกั ษณะเปนรูปสามเหลีย่ ม และ
ชอบอาศัยอยูตามซอกมุม บางแหงก็ทําเปนรูปผีเสื้อประดับมุม
“ลายประแจจีน หรือขะแจจนี๋ หรือไขแจจนี๋ ” เปนลวดลายทีไ่ ดรบั อิทธิพลจากจีน มักทํา
เปนชายชุดตอเนื่องกันเปนผืน การวางแบบลายประแจจีนมักมีความสัมพันธกับลายสวัสดิกะเสมอ
ซึง่ ในวัฒนธรรมของอินเดียเชือ่ วาลายสวัสดิกะเปนลายมงคล แสดงถึงการหมุนวนหรืออีกนัยยะหนึง่
คือการพัฒนาสูความรุงโรจน โดยลายสวัสดิกะเปนลายโบราณที่ใชในชาวอารยัน ผูเปนบรรพบุรุษ
กลุมหนึ่งของคนอินเดีย

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลายประแจจีน
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

“ลายเมฆ” เปนลายที่มีลักษณะเหมือนเมฆ คาดวานาจะรับมาจากจีนที่นิยมใชลายเมฆ
ประดับตกแตง หลักฐานที่เห็นไดชัดที่สุดคือ ลวดลายเมฆบนเครื่องถวยจีน บางครั้งก็พบการใช
“ลายเชือกจีน” หนึ่งในลายมงคลของจีน ที่ชาวเชียงตุงนํามาประดับตกแตงงานพุทธศิลป
นอกจากลวดลายที่กลาวมาแลวยังพบลายที่ใชประดับตามมุมของโครงสรางวิหาร เชน
บริเวณมุมของขื่อ และประดับเปนลายเชิงเสา เปนตน ซึ่งลวดลายนี้ไมสามารถระบุไดชัดเจนวา
ชื่ออะไร โดยลักษณะรูปรางของลายเหมือนใบโพธิ์ ภายในกรอบจะนําลวดลายตางๆ มาประดับ

เสนสาย
้
ลวดลาย เชียงตุง

๔๗

ลายทีม่ ลี กั ษณะคลายใบโพธิ์
ทีม่ า : ฐาปนี เครือระยา

จากการศึกษาลวดลายของชาวไทเขิน เชียงตุง และกลุมวัฒนธรรมรวมที่ใกลชิดกับ
ชาวไทเขิน คือ ลัวะ และไทลื้อ พบวาทั้งสามกลุมนี้มีการใชลวดลายคลายคลึงกัน เพราะมีพื้นฐาน
ของการนับถือพุทธศานาและความเชื่อเดียวกัน แตก็ยังพบอิทธิพลลวดลายมาจากวัฒนธรรมอื่น
เชน จีน ไทใหญ และพมา เนื่องจากเมืองเชียงตุงอยูในพื้นที่ใกลเคียงกับประเทศเหลานี้ จึงรับ
วัฒนธรรมและศิลปกรรมจากกลุมอารยธรรมที่เหนือกวามาปรับใช เกิดเปนรูปแบบของตัวเอง
สิ่ ง ที่ เ ห็ น ได ชั ด จากการรั บ เอาวั ฒ นธรรมอื่ น มาใช ใ นงานพุ ท ธศิ ล ป แ ละศิ ล ปกรรม คื อ การรั บ
เอาลวดลายมงคลของจีนมาใชหลายลายดวยกัน เชน ลายดอกโบตั๋น ลายเมฆ ลายประแจจีน
ลายลวง ฯลฯ ทั้งนี้อิทธิพลทางศาสนาและจารีตประเพณีก็มีสวนสําคัญในการกําหนดลวดลาย
ซึ่งผานกระบวนการคิดและประมวลออกมาเปนลวดลายหรือสัญลักษณที่มีความหมาย

๔๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

อ้างอิง
พระยาลิไทย, ไตรภูมิพระรวง, กรุงเทพฯ : เจริญอักษรการพิมพ, ๒๕๑๕ หนา ๑–๓.
ลมูล จันทรหอม, เอกสารบทความการสัมมนาวิชาการ เรือ่ ง ความเชือ่ และพิธกี รรม : ภูมปิ ญ
 ญา
ชาวบาน ไทย–ไท, โดยศูนยวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม ศูนยศิลปวัฒนธรรม สถาบัน
ราชภัฎเชียงใหม และหนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู ณ โรงแรมดวงตะวัน
จังหวัดเชียงใหม, วันที่ ๑๐–๑๔ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๓๗, หนา ๕.
ศูนยโบราณคดีภาคเหนือ คณะสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม. รายงานการวิจัยเรื่อง
การเปรียบเทียบงานศิลปกรรมทางพุทธศาสนาของชุมชนไท เมืองเชียงตุง รัฐฉาน
สหภาพพมา และชุมชนแมทะ จังหวัดลําปาง. เชียงใหม, ๒๕๕๒. หนา ๒๒๓–๒๒๘.
สรัสวดี อองสกุล. ประวัติศาสตรลานนา. กรุงเทพ: อมรินทรพริ้นติ้งแอนดพับลิชชิ่ง. ๒๕๓๙.
หนา ๑๘๘–๑๘๙.
เสฐียรโกเศศ, เลาเรือ่ งในไตรภูม,ิ พิมพเปนบรรณาการในงานพระราชทานเพลิงศพ นายสถิตย อยูท อง,
ณ ฌาปนสถาน วัดระฆังโฆ สิตาราม, ๑๕ มกราคม ๒๕๑๖, หนา ๙๙.

กระทงใหญมหาวิ
่
ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ :
สืบทอด ตอยอดงานจั
่
กสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรมลานนา
้

๔๙

งานเทศกาลยี่เปงของจังหวัดเชียงใหมทุกครั้งที่จัดจะมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศใหความสนใจเขารวมกิจกรรมเปนจํานวนมากทุกคนลวนรอคอยการเปนสวน
หนึ่งในคํ่าคืนยี่เปงรําลึกสัมผัสบรรยากาศลมหนาวออนๆ ทั่วทั้งเมืองประดับประดาตกแตงดวย
โคมลานนา วัดวาอาราม หนวยงานราชการ หนวยงานเอกชน และชุมชน ตางรังสรรคซมุ ประตูโขง
ที่ตกแตงดวยใบมะพราว ดอกไม และโคมลานนา ที่สําคัญผูคนจํานวนมากตองการมีสวนรวม
ในการเปนสวนหนึง่ ของบรรยากาศทีอ่ บอวลไปดวยความคึกคัก ความปตสิ ขุ ในบทบาทของผูช นื่ ชม
* รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

๕๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

มุมมองดานขางกระทงใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีม่ า : สิรพิ ร คืนมาเมือง

ซึ่งหนวยงานราชการและเอกชน รวมทั้งชุมชนตางๆ ในจังหวัดเชียงใหม ไดรวมกัน
สืบสานตอยอดประเพณียี่เปง พรอมใจกันสรางสรรคจัดขบวนรถกระทงใหญคอยๆ เคลื่อนตัวไป
ตามถนนลัดเลาะคูเมืองผานถนนทาแพใหนักทองเที่ยวไดชื่นชมในคํ่าคืนสุดทายของงานเทศกาล
ยีเ่ ปง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเปนสถาบันการศึกษาเกาแกในจังหวัดเชียงใหม ใหความรวมมือ
รวมกิจกรรมตางๆ ที่ทางจังหวัดเชียงใหมไดจัดขึ้นเปนประจําอยางตอเนื่อง หนึ่งในกิจกรรมที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดใหความรวมมือเฉกเชนทุกปทผี่ า นมาอยางยาวนาน คือ การเขารวม
ประกวดกระทงใหญในงานประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม
คํ่าคืนพระจันทรเต็มดวง ขึ้น ๑๕ คํ่า เดือน ๑๒ ตามปฏิทินจันทรคติไทย และปฏิทิน
จันทรคติลา นนา คือ วันลอยกระทง หรือยีเ่ ปงทีม่ กั เรียกขานในเขตภาคเหนือตอนบน ตามประเพณี
และความเชื่อประชาชนไดถือปฏิบัติสืบตอกันมายาวนานคือการนํากระทงไปลอยนํ้าไหล ปลอย
โคมไฟและโคมควัน เพื่อเปนการสะเดาะเคราะหและขอขมาพระแมคงคา บูชารอยพระบาทที่ริม
ฝงแมนํ้านัมทามหานที บูชาพระอุปคุตอรหันต บูชาพระธาตุเกศแกวจุฬามณี ขึ้นอยูกับความเชื่อ
ของแตละทองถิน่ ทัง้ นีก้ ารประดิษฐกระทงเพือ่ นําไปลอยนํา้ นัน้ ถือเปนสิง่ สําคัญสามารถสรางสรรค
จากวัสดุที่หลากหลายที่หาไดในทองถิ่น ในปจจุบันการประดิษฐกระทงมีการรณรงคใหใชวัสดุจาก

กระทงใหญมหาวิ
่
ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ :
สืบทอด ตอยอดงานจั
่
กสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรมลานนา
้

๕๑

ธรรมชาติสามารถยอยสลายไดงายเพื่อไมใหเปนขยะเนาเสียเกิดมลพิษกับแมนํ้า กระทงจึงนิยม
ประดิษฐอยางสวยงามดวยดอกไมสด ตนกลวย และใบตอง จนเปนที่นิยมแพรหลายจากรุนสูรุน
มาอยางยาวนาน ในชวงงานประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม นอกจากกระทงเล็กที่ประดิษฐ
จากใบตองอยางสวยงามแลว มักพบเห็นโคมไฟในยามคํา่ คืนและโคมควันในตอนกลางวัน รวมทัง้
โคมลานนาประดับตกแตงทั่วทั้งเมืองแลว อีกทั้งยังมีการสรางสรรคขบวนรถกระทงใหญพรอมทั้ง
ขบวนแหที่ยิ่งใหญอลังการจนกลายเปนกิจกรรมโดดเดนที่สําคัญอยางหนึ่งที่นักทองเที่ยวรอคอย
เมื่อถึงเทศกาลงานประเพณียี่เปงของจังหวัดเชียงใหม

มุมมองดานหนากระทงใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีม่ า : http://www.cmpublica.com

ขบวนรถกระทงใหญของมหาวิทยาลัยภัฏเชียงใหม ในป พ.ศ.๒๕๖๒ ไดนําเสนอ
แนวคิด “ราชภัฏเชียงใหมศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํ้าคา
รักษาภูมิผญาแหงบรรพชน” โดยเกิดจากการออกแบบที่มุงเนนการใชวัสดุธรรมชาติสามารถ
หาไดในทองถิ่นเพื่อเปนการรักษาสิ่งแวดลอม นําเสนอความงามของธรรมชาติทองถิ่น และ
พัฒนาตอยอดภูมิปญญาดานศิลปะ และหัตถกรรมลานนา ไดแก ภูมิปญญางานจักสานเปนหลัก
จากการที่ทีมคณะกรรมการการออกแบบแนวคิดขบวนรถกระทงใหญ พ.ศ.๒๕๖๒ ไดประชุม
ปรึกษาหารือถึงรูปแบบและวัสดุหลักเพื่อใชสรางสรรคแทนการใชโฟมที่นิยมใชกันโดยทั่วไป
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เหมือนทุกปที่ผานมา จึงเสนอการใชตอกไมไผงานจักสานที่มีความละเอียดและแสดงความเปน
ทองถิ่นไดอยางนาชมและที่สําคัญ คือ การลดใชโฟม นอกจากนี้ยังตองการนําภูมิปญญางานปน–หลอ
งานดุนโลหะ งานลงรักปดทอง หลอมรวมทุกสวนภายใตการออกแบบรูปทรงโครงสรางที่สามารถ
มองไดรอบดานและมีการเคลื่อนไหวแปรเปลี่ยนมุมมองตามองศาของการเคลื่อนตัวเพื่อสรางมิติ
และมุมมองใหม สงผลใหขบวนรถกระทงใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมปนี้ เกิดขึ้นจากงาน
ฝมือที่มีความละเอียดประณีตงดงาม จากความเรียบงาย และจากการกอตัวสอดเกี่ยวบิดของ
เสนตอกไมไผในงานจักสาน นําไปสูก ารสรางประสบการณสนุ ทรียะคุณคาภูมปิ ญ
 ญาแหงบรรพชน
โดยชาวราชภัฏเชียงใหมไดสืบสานตอยอดงานหัตถศิลปลานนาใหมีชีวิตชีวาสูสายตาสาธารณชน

แบบรางรูปแบบรถกระทงใหญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ป ๒๕๖๒
ทีม่ า : สมศักดิ์ พรมจักร

อาจารยสมศักดิ์ พรมจักร ผูอ อกแบบและควบคุมการจัดทํากระทง

กระทงใหญมหาวิ
่
ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ :
สืบทอด ตอยอดงานจั
่
กสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรมลานนา
้
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แนวคิ ด การจั ด องค ป ระกอบ (composition) ของรถกระทงใหญ นั้ น ประกอบด ว ย
บุ ษ บกล า นนา ๓ องค โดยประดิ ษ ฐานพระพุ ท ธรู ป ปานปอง (พระพุ ท ธรู ป จากดอกไม )
พระปรมาภิไธยยอ ในรัชกาลที่ ๑๐ (วปร) และองคพระพิฆเนศวรเทพประจํามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ตั้งเปนจุดแกนกลางบนรถ โดยมีการออกแบบพุมดอกบัวขนาดใหญอยูดานหนาสุดของ
รถกระทงถัดมามีเหลาพญานาคราช จํานวน ๑๗ เศียร หันหนาสูเบื้องหนาและหันบิดเอี้ยวตาม
ทิศทางองศาดานขาง จังหวะของหางทอดยาวถึงทายขบวนรถ โดยมีคลื่นนํ้าแทรกระหวางกลาง
เพื่อเชื่อมตอจังหวะของเศรียรพญานาคราช ลําตัว และสวนหาง นอกจากนี้ บนรถกระทงยังประกอบ
ดวยการวางบายศรี ๙ ชั้น เครื่องทูลพระขวัญในวโรกาส พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
เป น พระมหากษั ต ริ ย 
ไทย รัชกาลที่ ๑๐ แหง
ราชวงศจักรี เสด็จขึ้น
ครองราชย บายศรี ๙ ชัน้
วางภายใต ร  ม สั ป ทน
และเครื่องสูง บังแทรก
บังสูรย ประดับ เทวดา
ถื อ พุ  ม ดอกไม ป ระจํ า
ทิศ ทั้ง ๔ นกกิ่งกะหรา
รายรําฟอนถวายอยาง
สงางามทายขบวนรถ
องค ป ระกอบการวาง
รูปทรงและสัญลักษณ
ดังกลาวของรถกระทง
ใหญ จึงรอยเรียงเชือ่ มโยง
อยางมีเอกภาพ และ
กลมกลืนแสดงออกถึง
พลังแหงศรัทธาอยาง
วิจิตรตระการตา
การวางจังหวะของรูปทรงหลักของกระทงใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีม่ า : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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รายละเอียดการวางรูปทรงและสัญลักษณกระทงใหญมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ทีม่ า : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การออกแบบ กําหนดเรือ่ งของสีสนั นําไปสูก ารสรางอารมณความรูส กึ ดวยการกําหนดโทนสี
จากธรรมชาติของวัสดุเสนตอกไมไผเปนหลัก แทรกสีสันในปริมาณ ๒๐–๓๐ เปอรเซ็น เพื่อสราง
ขัดแยง และการประสานกันของสีสนั ใหเกิดความโดดเดนอยางมีเอกภาพ ซึง่ สามารถจําแนกโทนสี
เพือ่ สรางเอกภาพและดุลยภาพใหเกิดขึน้ ในภาพรวมของรถกระทงใหญประกอบดวยนํา้ หนักสีและ
โทนสีเหลือง สีสม สีทอง สีนํ้าตาล ในปริมาณที่พอเหมาะ ขัดแยงดวยสีและโทนสีมวง สีบานเย็น
ในปริมาณที่ไมมากเกินไป เกิดจากสีและพื้นผิวของวัสดุผาที่มันวาวผาไหมจีนและผาไหมแกว
ผาดิ้นทอง ผาเครป (Crepe) เมื่อกระทบแสงไฟเกิดเปนประกายระยิบระยับแวววาวในยามคํ่าคืน
หรือกระทบกับแสงแดดในเวลากลางวัน การสรางสีสันอีกสวนที่สําคัญ คือ การยอมสีเสนตอก
ใหไดตามที่วางแผนการออกแบบภาพรวมของรถกระทงใหญ

กระทงใหญมหาวิ
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ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ :
สืบทอด ตอยอดงานจั
่
กสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรมลานนา
้
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การยอมสีเสนตอกจากไมไผเปนกระบวนการทีส่ าํ คัญกระบวนการหนึง่ ในการสรางสรรค
รถกระทงครั้งนี้ วิธีการยอมสีเสนตอกใชสียอมชนิดสียอมกก เพราะใหสีสดและติดทนนาน ใชวิธี
การยอมแบบยอมรอนโดยการตมและตากหรือผึ่งใหแหง ตามการออกแบบรถกระทงที่เลือก
ใชโทนสีบานเย็น สีเหลือง สีเหลืองทอง และสีมวง กระบวนการยอมเสนตอกมี ๒ วิธีการ คือ
การยอมเสนตอกโดยตรงเปนเสนๆ แตกหรือผึ่งใหแหงแลวจึงนํามาสานหรือประกอบขึ้นเปนรูป
ทรงตางๆ อีกวิธีการหนึ่ง คือ ใชการยอมหลังจากถักสานประกอบเปนรูปทรงเปนผลงานตางๆ
เรียบรอยแลว จึงนํารูปทรงเหลานัน้ มายอมสีตามตองการ ทัง้ นีใ้ นการยอมสีมกี ารยอม ๒ ลักษณะ
กลาวคือ การยอมสีเดียวตลอดทั้งเสนตอกหรือยอมสีเดียวทั้งหมดของรูปทรง และการยอมแบบ
ไลนาํ้ หนักสีจากสีออ นไปหาสีเขม เพือ่ สรางมิตดิ า นนํา้ หนักสีในการสรางสรรคใหเกิดความกลมกลืน
เมื่อประกอบเขากับสวนตางๆ ของรถกระทง

กระบวนการยอมสีเสนตอก
ทีม่ า : สิรพิ ร คืนมาเมือง

การสืบทอดตอยอดงานจักสานซึ่งเปนเทคนิคหลักในการสรางสรรครถกระทงครั้งนี้
มีกระบวนการถายทอดและสืบทอดอยางเปนระบบจากสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนจากการสงเสริมการฝกอบรมโครงการ
ฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมลานนา เพื่อสงเสริม สืบสาน ทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และเผยแพร
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ศิลปวัฒนธรรมลานนาใหแกคณาจารย บุคลากร นักเรียน นักศึกษา หรือกลุมรายวิชาที่นักศึกษา
ในหลักสูตรที่เกี่ยวของตองการจัดการเรียนการสอนรวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรมรวมถึง
ผูสนใจทั่วไป ใหไดรับความรู ทักษะ ประสบการณ ซึ่งหลักสูตรการฝกอบรมโครงการฝกอบรม
ศิลปวัฒนธรรมลานนาเกี่ยวกับการจักสาน ประกอบดวยหลักสูตรการสานซอมดอก การสานดอกตอก
และหลักสูตรการสานพุมสักการะลานนา ซึ่งผูที่เขารับการอบรมไดฝกปฏิบัติจนมีทักษะและ
สามารถถายทอดตอใหกับผูอื่นได นอกจากนี้ในการเขารวมกิจกรรมการสรางสรรครถกระทงใหญ
ดวยกิจกรรมการพัฒนานักศึกษา (ระบบหนวยกิจกรรม) เปนกิจกรรมนอกเหนือจากการเรียน
การสอนจากกระบวนการดั ง กล า วทํ า ให เ พิ่ ม จํ า นวนนั ก ศึ ก ษาที่ มี ทั ก ษะการจั ก สานพื้ น ฐาน
มากขึ้นและเปนกลไกสําคัญในการผลิต สรางสรรคจัดทําสวนประกอบรายละเอียดตางๆ ของ
การสรางสรรคผลงานจักสานที่ใชประกอบในการสรางสรรครถกระทงใหญ จึงถือเปนการเรียนรู
ศิลปวัฒนธรรมเชิงบูรณาการดวยการนําความรูจากแมครู พอครู ภูมิปญญาทองถิ่นสูการสราง
คุณคาทางศิลปวัฒนธรรมรวมกันดวยกระบวนการมีสวนรวม

อาจารยสริ พ
ิ ร คืนมาเมือง
รองผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ผูอ อกแบบและควบคุมการทํางานจักสานตกแตงรถกระทง

อาจารย ดร.ธรรศ ศรีรตั นบัลล
รองผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ผูอ อกแบบกิจกรรมการบูรณาการอยางมีสว นรวมการจัดทํารถกระทง

แมครูชสิ า เกษวีรภัทรกลุ
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา พ.ศ.๒๕๖๐
แมครูถา ยทอดการฝกอบรมการจักสาน

พอครูเกรียงไกร บุญทะนา
ครูภมู ปิ ญ
 ญางานจักสานและศิษยเกา
พอครูถา ยทอดการฝกอบรมการจักสาน

กระทงใหญมหาวิ
่
ทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ :
สืบทอด ตอยอดงานจั
่
กสาน สืบสานงานศิลปหัตถกรรมลานนา
้

๕๗

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเปนหนวยงานหลักของมหาวิทยาลัย ทําหนาที่รวบรวม
สงเสริม สรางสรรค และเผยแพรองคความรูดานศิลปวัฒนธรรม โดยเปนสื่อกลางในการนํา
องคความรูจ ากครูภมู ปิ ญ
 ญา โดยเฉพาะ “เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา” ตลอดถึงผูส บื สานภูมปิ ญ
 ญา
ในทองถิ่น มาเปนวิทยากรถายทอดองคความรู ผานกิจกรรมการจัดอบรมดานศิลปวัฒนธรรม
ใหแกนักเรียน นักศึกษา คณาจารย บุคลากร ตลอดจนผูที่สนใจทั่วไปไดเรียนรู รวมถึงสงเสริม
การนําองคความรูดานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปญญาไปบูรณาการกับการเรียนการสอน เพื่อให
นักศึกษาไดพัฒนาทักษะ ความรู และนําไปตอยอด โดยเฉพาะ “ภูมิปญญาดานการจักสาน”
ซึ่งไดดําเนินกิจกรรมอบรมอยางตอเนื่อง นักศึกษาสามารถนําองคความรูดังกลาวไปตอยอด
โดยใชความคิดสรางสรรค ผานกระบวนการเรียนรูโ ดยใชโครงงานเปนฐาน (Project–Based Learning)
โดยมีคณาจารยใหคําปรึกษาและขอเสนอแนะ กอใหเกิดนวัตกรรมดานการจักสาน ตลอดถึง
สามารถนําผลงานเขารวมการประกวดในโอกาสตางๆ

บรรยากาศการเขารวมกิจกรรมของนักศึกษาในการสรางสรรครถกระทงใหญ
ทีม่ า : สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ซึ่งกระบวนการดังกลาวเกิดจากการถายทอดทางภูมิปญญาผนวกกับองคความรู กอรูป
เปนผลผลิตหนอของภูมปิ ญ
 ญา คือ เยาวชนและผลงานรถกระทงใหญจากวัสดุไมไผและงานจักสาน
ที่นาตื่นตาตื่นใจ การสืบทอดงานดานภูมิปญญาคือการลงมือทํา ถือไดวาเปนผลผลิตอันยิ่งใหญ
ที่สามารถสรางและสานตอนําไปสูการพัฒนาและการเติบโตอยางมีรากเหงาที่ยั่งยืน
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ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมดวย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ทีม่ า : https://www.cmru.ac.th/news

ความสําเร็จและความภาคภูมใิ จในการสรางสรรคราํ กระทงใหญ ในป ๒๕๖๒ นี้ เกิดจาก
ความสามัคคีการทํางานแบบมีสวนรวมของทุกภาคสวน ผูบริหาร คณาจารย บุคลากรและ
นักศึกษา ทั้งภาคปกติและภาคพิเศษ ตลอดจนพอครูแมครูผูเชี่ยวชาญดานงานหัตถกรรมจักสาน
มาถายทอดองคความรูเพื่อนํามาตอยอดและประยุกตพัฒนาสรางสรรคขบวนรถกระทงใหญในครั้งนี้
สงผลใหไดรบั รางวัลยอดเยีย่ ม การประกวดขบวนรถกระทงใหญ ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒ และทีส่ ดุ
ของความภาคภูมิใจ คือ ไดรับถวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐
นําความปติยินดีแกพี่นองชาวราชภัฏเชียงใหมอยางหาที่สุดมิได

Teaser

ยีเ่ ปงราชภัฏเชียงใหม
ป ๒๕๖๒

รางวัลยอดเยีย่ ม การประกวด
รถกระทงใหญ ถวยพระราชทาน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ประจําป ๒๕๖๒

การทําขบวนกระทงใหญ
ยีเ่ ปง ๒๕๖๒ และ
การบูรณาการกับ
การเรียนการสอน

หนอผญา
่
ลานนา
้
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สวัสดีค่ะ คอลัมน์ “หน่อผญา ล้านนา”
ขอพาท่ า นผู ้ อ ่ า นไปพบกั บ “พี่ ห นานจอห์ น ”
หรื อ คุ ณ เกรี ย งไกร บุ ญ ทะนา ผู ้ สื บ สาน
มรดกทางภู มิ ป ั ญ ญาด้ า นการจั ก สานแห่ ง
บ้านหางดง อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่
รู้จักหน่อผญา
“พี่หนานจอหน” หรือ นายเกรียงไกร บุญทะนา เกิดและเติบโตที่บานดง ตําบลหางดง
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม จบการศึกษาระดับมหาบัณฑิต สาขาลานนาศึกษา มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ปจจุบนั อายุ ๓๘ ป เปนคนหนุม รุน ใหมทที่ าํ หนาทีส่ บื สานลมหายใจของชาวลานนา
ทั้งการทําหนาที่ “ปูจาน” หรือมัคนายก การเปนชางฝมือ หรือ “สลา” ในการรังสรรคลวดลาย
โบราณ การสรางปราสาท โดยเฉพาะอยางยิ่ง “การจักสาน” ภูมิปญญาที่อยูคูวิถีชีวิตชาวลานนา
มาหลายศตวรรษ

แรงบันดาลใจ
พี่หนานจอหน เลาวา ตนเติบโตทามกลางสภาพแวดลอมที่อบอวลไปดวย “สลา”
ผูรังสรรคงานหัตถกรรม เชน การแกะสลัก การจักสาน ฯลฯ โดยเฉพาะพออุย (ตา) ซึ่งเปน
ผูเชี่ยวชาญดานการจักสาน จึงซึมซับองคความรูผานการทํางานชวยเหลือพออุย ซึ่งเปนลักษณะ
การถายทอดองคความรูของคนในอดีต นอกจากเทคนิคตางๆ ที่ไดเรียนรู เชน ชวงเวลาในการ
ปลูกไผ การเลือกไมไผสําหรับงานจักสานแตละประเภท ฯลฯ ยังซึมซับความเชื่อและพิธีกรรม
* นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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ที่เกี่ยวของ เชน ฤกษยามในการตัดไมสําหรับการจักสาน ความเชื่อในการจักสานเครื่องใช
แตละประเภท
จากการเรียนรูเบื้องตน พี่หนานจอหนไดแสวงหาความรูเพิ่มเติมจาก พอครู แมครู
ตางๆ และดวยลักษณะนิสัยที่เปนคนชางสังเกต จึงเรียนรูเทคนิคตางๆ ในลักษณะ “ครูพักลักจํา”
ประกอบกับใจรัก จึงเปนจุดเริ่มตนของการทํางานเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมจนเกิดความชํานาญ
และมุงมั่นใชงานศิลปวัฒนธรรมเพื่อรับใชชุมชน เชน การทําปราสาทศพพระสงฆชั้นผูใหญ
การสานตาแหลว ๗ ชั้น การสานทางมะพราว การสานกวยตี๋นชาง (สังฆทาน) ฯลฯ โดยฝมือ
เปนที่ยอมรับและชื่มชมในวงกวาง

ความภาคภูมิใจ
จากองคความรูภูมิปญญาที่ไดรับถายทอดจากบรรพชน พี่หนานจอหน สามารถยึด
เปนอาชีพสรางรายไดใหแกตนเองและครอบครัว ยิ่งไปกวานั้นยังไดนําความรูถายทอดสูคนรุนใหม
ทัง้ ในลักษณะวิทยากรในโอกาสตางๆ ครูภมู ปิ ญ
 ญาในสถานศึกษา เชน โรงเรียนหางดง มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม และถายทอด
แก ผู  ส นใจที่ เข า มาเรี ย นรู  โดยพยายามมุ  ง ถ า ยทอดภู มิ ป  ญ ญาการจั ก สานทั้ ง แบบดั้ ง เดิ ม
และการตอยอดเพื่อพัฒนาเปนผลิตภัณฑรวมสมัยหรืองานศิลปะสรางสรรคตางๆ โดยยึดคติ
ในการถายทอดภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นวา “พื้นฐานของ
ความรูจะตองแนน จึง
จะเปนตนทุนสําคัญทีจ่ ะ
พัฒนาตอยอดได”
พีห่ นานจอหน
เชือ่ วาองคความรูเ กีย่ วกับ
ภูมิปญญาทองถิ่นไมใช
สิง่ ลาหลัง แตเปนทุนสําคัญ
ทีท่ อ งถิน่ จะสามารถสราง
คุณคา มูลคา และนําพา
ทองถิ่นกาวไปสูสากลได
อยางภาคภูมิใจ

พีห่ นานจอหนและเยาวชนรวมกันทําความสะอาดคัมภีรใ บลาน

คัมภีร์บัวราณลานนา
้
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“พับสาคําทูลพระขวัญ ฉบับที่ ๒”
เปนพับสาซึง่ บันทึกคําทูลพระขวัญ
พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรรามาธิ บ ดี
ศรีสนิ ทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกลาเจาอยูห วั
ขณะดํารงพระยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช
เจาฟามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร เปนบทประพันธของผูชวยศาสตราจารยมณี พยอมยงค
ซึ่ ง ประพั น ธ แ ละเขี ย นเป น ลายลั ก ษณ อั ก ษรไว เ พื่ อ ใช ป ระกอบพิ ธี บ ายศรี ทู ล พระขวั ญ ครั้ ง เสด็ จ
พระราชดําเนินเปนองคประธานเปดอนุสาวรียพระนางจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน เมื่อวันที่ ๒
ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๒๕ ณ อนุสาวรียพระนางจามเทวี อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน
พับสาเลมนี้บันทึกดวยอักษรธรรมลานนาและอักษรไทย ใชคําประพันธประเภทรอยกรองแบบ
ภาคเหนือ ตามทีผ่ ปู ระพันธบนั ทึกไว เรียกวา “ซอโยนก” เนือ้ หากลาวถึงปฐมเหตุแหงการเสด็จพระราชดําเนิน
การถวายพระพร และกลาวอัญเชิญพระขวัญตามแบบประเพณีลานนา ดังตัวอยาง “เหตุพระองคทาน
จักเสด็จจรลีไปสูแ ดนตางประเทศ สหรัฐเขตเมืองไกล เพือ่ ทรงศึกษายุทธวิจยั ดานการบินในอากาศ หลายมือ้
มาศทิวาวัน ขอทูลเชิญสามสิบสองพระขวัญ เสด็จดลมาสู เขาใกลหมูบายศรี ฯลฯ” เปนตน
เมือ่ อานแลวทําใหทราบเรือ่ งราวพระราชกรณียกิจในภาคเหนือและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ
นอกจากนั้นยังทําผูอานเกิดความรู ตระหนักในคุณคาของเอกสารชั้นตนซึ่งเปนเอกสารสําคัญทาง
ประวัติศาสตรลานนาที่หาอานไดยากอีกฉบับหนึ่ง

ข้อมูลเอกสาร
วัตถุ
ขนาดวัตถุ
จํานวนหนา
ผูแตง
สถานที่จัดเก็บ

:
:
:
:
:

ไมและกระดาษสา
ความกวาง ๑๗ ซ.ม. ความยาว ๔๕ ซ.ม.
๙ หนา
ผูชวยศาสตราจารย มณี พยอมยงค (ขณะนั้น)
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

* นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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แนะนํ า หนั ง สื อ น า อ า น
[ วรวิทย์ ผัดเป้า* ]

“ขึด” ¢ŒÍËŒÒÁã¹ÅŒÒ¹¹Ò
ปกษนี้พูดถึงเรื่อง ขึด ขอหามของชาวลานนา คําวา ขึด นั้น
มาจากคําวา “กฤษณ” แปลวา ดํามืด (ศรีเลา เกษพรหม) แตดวยการ
ออกเสียงของชาวลานนานั้น ไมมีเสียง “ฤ” ดังนั้น กฤษณ เทากับ
เสียง กร ตามหลักภาษาลานนาจึงเปน “ข” ขึด ตามความเชื่อของ
ชาวลานนาที่สืบทอดกันมาแตอดีตมีดังนี้
๑. ขึดเกี่ยวกับเมือง และองคประกอบของบานเมือง
ตัวอยาง การตัง้ เมือง “เมืองก็ดี วัดวาอารามก็ดี บานสวนก็ดี เรือนก็ดี คันจักแปลง
เรือนอยูนั้น อยาหื้อซื่อสายนํ้ามาตอง ทัดสายคองใหญ–หนอยมาตํา ทัดสายตาพระเจา แลทัดสายตาแมยักขิณี
มาตํา อยาหื้อทัดที่จักแปลงเรือนอยูนั้น บดีนักแล บวุฒิ จักฉิบหายชะแล” (ธรรมดาจารีต วัดสันกําแพงหลวง)
๒. ขึดเกี่ยวกับศาสนสถาน พระพุทธรูป และศรัทธาวัด
ตัวอยาง “วัดหางบดีขุด บดีมาง แปลงสวน แปลงนา ตั้งบานเรือนอยู บดีขึดนักแล” (ธรรมดาจารีต
วัดดอกแดง)
๓. ขึดเกี่ยวกับพื้นที่การเกษตร และกิจกรรมที่เกี่ยวของ
ตัวอยาง “ที่นาเอาแปลงที่สวน แปลงที่บานตั้งเรือน ก็บดีขึดนักแล” (ธรรมดาจารีต วัดดอกแดง)
หนังสือเรื่อง “ขึด” นี้ ไดสะทอนความคิด ความเชื่อของชาวลานนามาตั้งแตอดีต ซึ่งเปนความเชื่อ
เกี่ยวกับขอหามตางๆ เปนเหมือนกุศโลบายที่ใชควบคุมคนในสังคมใหประพฤติปฏิบัติตนอยางเหมาะสม
ไมกระทําในสิ่งที่ผิดใหเดือดรอนแกตนเองและผูอื่น

ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ
ผูแตง
ดําเนินการโดย
จํานวนหนา
พิมพครั้งที่
สํานักพิมพ
สถานที่จัดเก็บ

:
:
:
:
:
:
:

ขึด ขอหามในลานนา
บุญทา ศรีพิมพชัย / ศรีเลา เกษพรหม
สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ๒๕๖๒
๑๗๓ หนา
๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒
พิมพที่ สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม
หองขอมูลศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

* ผูปฏิบัติงานหองสมุด สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

ประมวลภาพกิจกรรม

๖๓

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม เปนตัวแทนในนาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เข้ามุทิตาจิตและ
ร่วมพิธีถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
พระเทพปริ ยั ติ เจ้ า คณะจั ง หวั ด เชี ย งใหม่
เจ้าอาวาส วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จาก
สภามหาวิทยาลัยโพธิศาสตร เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา
สหรัฐอเมริกา (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒)
๑
๒

หัวหนางานสงเสริม เผยแพรศิลปะและวัฒนธรรม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
นักวิชาการคอมพิวเตอร สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

๖๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

เข า ร ว มกิ จ กรรม “ลู ก พระพิ ฆ เนศวร
ราชภัฏเชียงใหม่ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร” ประจําป ๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วิทยาเขตสะลวง–ขี้เหล็ก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

เข า ร ว มกิ จ กรรม “วั น พรและอ้ อ มอก
พวงคราม คณะครุศาสตร์” ประจําป ๒๕๖๒
ณ หอประชุมทีปง กรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม วิทยาเขตสะลวง–ขี้เหล็ก อําเภอแมริม
จังหวัดเชียงใหม (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๖๕

เขารวม “พิธเี จริญพระพุทธมนต์สมโภช
พระบรมธาตุ เ จดี ย ์ วั ด พระธาตุ ด อยสะเก็ ด
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็พระเจ้าอยู่หัว”
ณ วั ด พระธาตุ ด อยสะเก็ ด พระอารามหลวง
อําเภอดอยสะเก็ด (๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒)

จัดดําเนินโครงการ “ภูมปิ ญ
ั ญาและแหล่ง
เรียนรู้ในชุมชน” เพื่อพัฒนากระบวนการผลิตครู
ใหมคี วามเขมขนและมีคณ
ุ ภาพทัง้ ในดานสมรรถภาพ
ทางวิ ช าการ และคุ ณ ลั ก ษณะความเป น ครู ที่ ดี
(๒๗ กรกฎาคม และ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๒)

๖๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จั ด นิ ท รรศการ “แสดงผลการดํ า เนิ น
โครงการอนุ รั ก ษ์ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ ง
มาจากพระราชดํ า ริ ฯ สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ สยามบรมราชกุ ม ารี (อพ.สธ.)”
ในปงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๒ (๒ สิงหาคม
๒๕๖๒)

เข า มุ ทิ ต าจิ ต และร ว มฟ ง ธรรมบรรยาย
“ในโอกาส พระมหาวุฒชิ ยั ได้รบั โปรดพระราชทาน
ตั้งสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะ ราชทินนามที่
พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)” ณ ลานธรรม
บริษัทผึ้งนอยเบเกอรี่ (๒ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๖๗

จัดดําเนินโครงการ “ฝึกอบรมด้านศิลปะ
และวัฒนธรรม หลักสูตรศิลปะการประดิษฐ์
พานพุ ่ ม มาลั ย กรจากตอกไม้ ไ ผ่ ” โดยมี
แมครูชสิ า เกษวีรภัทรกลุ เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
เปนวิทยากร (๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

จัดประชุมอภิปราย “สํารวจความคิดเห็น
แ ล ะ ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร ใ น ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น
การสอนหลั ก สู ต รอั ก ษรล้ า นนาขั้ น พื้ น ฐาน”
ณ หองประชุมใหญ ชัน้ ๑ อาคารคณะวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี (๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๒)

๖๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จั ด พิ ธี “มอบรางวั ล กิ จ กรรมประกวด
การผลิตสื่อภาพเคลื่อนไหว (2D Animation)
ในหัวข้อ “เยาวชนรุน่ ใหม่กบั การอนุรกั ษ์สบื สาน
การใช้ต้นลาน–ต้นหมาก กับงานด้านศิลปะและ
วัฒนธรรม” (๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

จัดกิจกรรม “บริการวิชาการแก่ท้องถิ่น”
โดยความร ว มมื อ ของโรงเรี ย นเทพเสด็ จ วิ ท ยา
ตําบลเทพเสด็จ อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม
เนื่องในวาระครบรอบ ๘๐ ป แหงการสถาปนา
โรงเรียนเทพเสด็จวิทยา (๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๖๙

หน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ มธรรมชาติ
และศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม รวมกับ
สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด การประกวด
“โครงการอัตลักษณ์ชุมชน ในจังหวัดเชียงใหม่
ประจําปี ๒๕๖๒” (๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒)

เขามุทติ าจิต “พระเดชพระคุณ พระธรรม
เสนาบดี” รองเจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร เนื่องในพิธีทําบุญสืบชะตาอายุวัฒน
มงคลครบ ๗๐ ป ๕๐ พรรษา ณ วัดดอยสัพพัญู
(๑ กันยายน ๒๕๖๒)

๗๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จั ด นิ ท รรศการ “แสดงผลการดํ า เนิ น
โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืช อันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ในปงบประมาณ
พ.ศ.๒๕๕๙–๒๕๖๒ (๒–๓ กันยายน ๒๕๖๒)

เขารวม “ประชุมวิชาการพระพุทธศาสนา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรมระดั บ ชาติ แ ละนานาชาติ
THE NATIONAL AND INTERNATIONAL
CONFERENCE ON BUDDHISM, ARTS &
CULTURE (NICBAC, MCU.)” (๓ กั น ยายน
๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๑

เข า ร ว มการนํ า เสนอความก า วหน า
“โครงการยุทธศาสตร์ มร.ชม. เพื่อท้องถิ่น
เชิดชูเกียรติ ๑๒ ปราชญ์แห่งแม่ฮ่องสอน”
ในโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อ
การพัฒนาทองถิ่น จังหวัดแมฮองสอน (๕ กันยายน
๒๕๖๒)

เขารวมงาน “เกษียณอายุราชการแสดง
มุทิตาจิตแด่ อาจารย์สนั่น ธรรมธิ” นักวิชาการ
ศึกษาชํานาญการพิเศษ สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๖ กันยายน ๒๕๖๒)

๗๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ต อ นรั บ นั ก ศึ ก ษาชาวญี่ ปุ  น พร อ มคณะ
จํานวน ๑๐ ทาน ในโครงการแลกเปลี่ยน “จาก
มหาวิ ท ยาลั ย Kyoto Kacho University
ประเทศญี่ ปุ ่ น ” เข า ศึ ก ษาดู ง านเรี ย นรู  ด  า น
ศิลปวัฒนธรรมลานนา (๖ กันยายน ๒๕๖๒)

เขามุทิตาจิตหลวงพอทาน “พระครูอดุล
สี ล กิ ต ติ์ ” เจ า คณะตํ า บลหายยา เจ า อาวาส
วัดพระธาตุคํา เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา เนื่องใน
งานทําบุญอายุวัฒนมงคลครบ ๖๕ ป ๕๕ พรรษา
ณ วัดธาตุคํา (๘ กันยายน ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๓

ตอนรับคณะศึกษาดูงาน “จากมหาวิทยาลัย
ราชภั ฏ สกลนคร” ในโอกาสเข า ศึ ก ษาดู ง าน
เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา (๑๐ กันยายน
๒๕๖๒)

พิธีมอบโลรางวัลการประกวด “ต้นเทียน
และขบวนแห่เทียนพรรษา” กิจกรรมหลอเทียน
และแห เ ที ย นพรรษาถวายเป น พระราชกุ ศ ลฯ
ในงานประเพณี เข า พรรษา ประจํ า ป ๒๕๖๒
(๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)

๗๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ใหการตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
“มหาวิทยาลัยชิกะ ประเทศญี่ปุ่น” ในโอกาส
เขาศึกษาดูงานเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
(๑๑ กันยายน ๒๕๖๒)

เขาถวายมุทิตาจิต พระเดชพระคุณทาน
พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล)
ที่ปรึกษาเจาคณะภาค ๗ วัดพระธาตุศรีจอมทอง
วรวิหาร เนือ่ งในงานทําบุญอายุวฒ
ั นมงคล ๘ รอบ
๙๖ ป ๗๖ พรรษา (๑๙ กันยายน ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๕

เขารวมพิธี “ตานก๋วยสลากภัต” ประจํา
ป ๒๕๖๒ โดยมี ผูอํานวยการโรงเรียนวัดเชตุพน
ศึกษา (ในพระสังฆราชูปถัมภ) เมตตารับมอบและ
อนุโมทนาบุญ ณ วัดเชตุพนศึกษา จังหวัดเชียงใหม
(๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)

เขารวมประชุมกับคณะสงฆอําเภอเมือง
เชียงใหม “ในการเตรียมความพร้อมในการดําเนิน
การจัดสอบธรรมศึกษา ชัน้ ตรี โท เอก ประจํา
ปี ๒๕๖๒” ณ วัดสวนดอก พระอารามหลวง
(๒๐ กันยายน ๒๕๖๒)

๗๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร ว ม “มอบของที่ ร ะลึ ก และร่ ว มงาน
วั น เลี้ ย งเกษี ย ณ วั น วานที่ พ ากเพี ย ร สู ่
วันเกษียณที่ภาคภูมิ ของบุคลากร” ณ ศาลา
รมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๒๐ กันยายน
๒๕๖๒)

เขารวมงาน “๔ ผ้าทอชนเผ่า สูร่ ากเหง้า
แห่งวัฒนธรรม” โดยนักศึกษาสาขาศิลปศึกษา
คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (๒๔ กันยายน ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๗

เข า มุ ทิ ต าจิ ต พระเดชพระคุ ณ ท า น
พระเทพปริ ยั ติ เจ า คณะจั ง หวั ด เชี ย งใหม
เจ า อาวาสวั ด เจ็ ด ยอดพระอารามหลวง และ
เนือ่ งในงานทําบุญอายุวฒ
ั นมงคล ๗๗ ป ๕๗ พรรษา
(๒๙ กันยายน ๒๕๖๒)

รวมพิธี “พระราชทานเพลิงศพ (เป็น
กรณีพเิ ศษ) คุณแม่รถ แสนยอด อายุ ๘๘ ปี”
โยมมารดาพระครู สิ ริ ญ าณวั ช ร เจ า อาวาส
วั ด เชี ย งยื น และพระครู ไ พบู ล ย เจติ ย านุ รั ก ษ ,
ดร.ประธานสงฆ ผู  ดู แ ลวั ด โลกโมฬ (๒๙–๓๐
กันยายน ๒๕๖๒)

๗๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดดําเนินการมอบตนลานตนกลาหมาก
ในกิจกรรม “ปลูกหมาก ปลูกลาน” ฝากไวกับ
สถานศึกษา ๙ แหง โดยโครงการ อพ.สฐ. (๓ ตุลาคม
๒๕๖๒)

ร ว มพิ ธี ตั ก บาตรพระสงฆ ๙๙ รู ป ใน
“พิธบี าํ เพ็ญพระราชกุศลวันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร”
(๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๗๙

รวมกิจกรรม “ราชภัฏเชียงใหม่ฮ่วมใจ๋
สืบสานประเพณีกนิ๋ ข้าวสลากภัต” โดยองคการ
นักศึกษา ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ และลานกิจกรรม
อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๑๒
ตุลาคม ๒๕๖๒)

นํ า นั ก ศึ ก ษาร ว ม “หยอดผางปะตี๊ ด
สืบสานประเพณีเดือนยีเ่ ป็งเชียงใหม่” กอนจะจุด
ผางปะตี๊ด ๑๐๐,๐๐๐ ดวง ๔ แจงคูเมืองเชียงใหม
เพื่อถวายเปนพุทธบูชา ณ บริเวณขวงพิพิธภัณฑ
พื้นถิ่นลานนา (๔–๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๘๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

นํ า นั ก ศึ ก ษาร ว มกิ จ กรรมกั บ เครื อ ข า ย
ชุมชนเมืองรักษเชียงใหม ในกิจกรรม “ต่ามผาง
ประตีด
๊ ส่องฟ้า ฮักษาเมือง” ปีที่ ๘ ณ บริเวณ
ประตุ ช  า งเผื อ ก–แจ ง ศรี ภู มิ เพื่ อ เป น พุ ท ธบู ช า
(๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ คว้ า
รางวั ล ชนะเลิ ศ อั น ดั บ ที่ ๒ ในการประกวด
ขบวนโคมยี่เป็งเชียงใหม่ ครั้งที่ ๒๕ ประจําป
๒๕๖๒ โดยชมรมรั ก ษ ภ าษาศิ ล ปวั ฒ นธรรม
รวมกับสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (๑๐ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๑

ประกอบ “พิธสี มู าและถวายกระทงใหญ่
เพือ่ เป็นพุทธบูชา” ตามความเชือ่ ลานนา กอนออก
สูสายตาประชาชน ในการประกวดกระทงใหญ
ในงานประเพณี เ ดื อ นยี่ เ ป ง เชี ย งใหม ประจํ า ป
๒๕๖๒ (๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๘๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑ ๓ พ ฤ ศ จิ ก า ย น ๒ ๕ ๖ ๒
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้า
รางวัลกระทงยอดเยี่ยม (สมัยที่ ๓)
รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั การประกวดกระทงใหญ่
ในงานประเพณีเดือนยี่เป็งเชียงใหม่
ประจําปี ๒๕๖๒ สํ า หรั บ กระทงใหญ
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมในปนี้
ได นํ า เสนอแนวคิ ด “ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ศรัทธา ธํารงประเพณีและพุทธศาสนา สืบสานวัฒนธรรมอันลํา้ คา ฮักษาภูมผิ ญาแหงบรรพชน” มุง เนน
การใชวสั ดุ จากธรรมชาติเพือ่ รักษาสิง่ แวดลอมและตอยอดภูมปิ ญ
 ญาของชาวลานนา อันสอดคลองกับ
ยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยที่มุงเนนการเปน “มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาทองถิ่น” อีกทั้งเพื่อถวาย
เปนพุทธบูชาสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันลํ้าคา และรักษาภูมิปญญาแหงบรรพชน ดวยรูปแบบ
ที่สะทอนวัฒนธรรมประเพณีที่สงางามแหงเมืองนครพิงค ดังแนวคิดหลัก “เชียงใหม นครที่เปนที่สุด
แหงความสงางามทางวัฒนธรรม”

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๓

จัดการอบรม “ธรรมศึกษาชั้นตรี โท”
ใหคณะครู นักศึกษาจากโรงเรียนสาธิต ประจําป
๒๕๖๒ ณ เรียนชั้น ๓ อาคาร ๙๐ ป มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม (๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

จัดการอบรม “ธรรมศึกษาชัน้ ตรี โท เอก”
ใหกับ คณาจารย นักศึกษาและประชาชนทั่วไป)
ในโครงการธรรมศึกษาประจําป ๒๕๖๒ ณ หอง
ประชุม ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
(๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๘๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ใหการตอนรับและบริการวิชาการ บรรยาย
เรื่ อ ง “การอนุรักษ์แหล่งมรดกอันลํ้าค่าใน
สถานศึ ก ษา” แก นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร
และเทคโนโลยี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
(๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ใหการตอนรับคณะดูงานจาก “โรงเรียน
สาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ในโอกาส
เขาศึกษาดูงานเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
(๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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๘๕

ใหการตอนรับและบริการวิชาการ บรรยาย
เรื่อง “การจัดการทรัพยากรทางวัฒนธรรม”
แก นั ก ศึ ก ษาคณะวิ ท ยาศาสตร แ ละเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๑๙ พฤศจิกายน
๒๕๖๒)

ใหการตอนรับคณะดูงานจาก “โรงเรียน
สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” ในโอกาส
เขาศึกษาดูงานเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
(๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๘๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร ว ม วางพวงหรี ด และเป็ น เจ้ า ภาพ
พิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลศพคุ ณ พ่ อ อิ น ทอง บุ ญ ชั ย
อายุ ๘๔ ปี บิ ด าของท า น ดร.ถนั ด บุ ญ ชั ย
รองอธิ ก ารบดี มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม
ณ บ า นเลขที่ ๑๑๓ ม.๓ ตํ า บลไชยสถาน
อําเภอสารภี (๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

เขารวมพิธี “สวดเจริญพระพุทธมนต์
ถวายพระพรชั ย มงคลแด่ พระบาทสมเด็ จ พระเจ้าอยูห่ วั สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
และ สมเด็ จ พระบรมราชชนนี พั น ปี ห ลวง”
ณ วัดสวนดอก (๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)
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๘๗

จั ด พิ ธี “เปิ ด สนามสอบ
ธรรมศึกษาชั้นตรี โท เอก ประจําปี
๒๕๖๒ ณ สนามสอบมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่” หองประชุม ชัน้ ๑๕
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ซึ่งมี
ผู  เข า ร ว มโครงการกว า ๓๐๐ คน
(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

ร ว มเป น เจ า ภาพเทศน ม หาชาติ ช าดก
ในโครงการ “ครุศาสตร์สืบสานตํานานยี่เป็ง
เทศน์มหาชาติ ๑๓ กัณฑ์” ประจําป ๒๕๖๒
ของคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
(๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๒)

๘๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมแสดงความยินดีกับ แม่ผ่องพรรณ
ปาละพงศ์ ผูกอตั้งบริษัทผึ้งนอยเบเกอรี่ มีการ
บรรยายธรรม โดย พระเมธีวชิโรดม (ว.วชิรเมธี)
ในโอกาสอายุครบ ๖ รอบ ๗๒ ป (๑๑ ธันวาคม
๒๕๖๒)

เขารวมชมการถายทอดสด “พระราชพิธี
เสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร โดยขบวน
พยุหยาตราทางชลมารค” ณ หอประชุมใหญ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒)

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๙

เขารวมพิธี “ถวายนํ้าสรงสรีรสังขาร
พระเดชพระคุ ณ พระพรหมมงคล วิ . ”
อดี ต ที่ ป รึ ก ษาเจ า คณะภาค ๗ อดี ต ประธาน
กรรมการขับเคลื่อนโครงการหมูบานรักษาศีล ๕
(หนเหนือ) วัดพระธาตุศรีจอมทอง (๑๔ ธันวาคม
๒๕๖๒)

เขารวมพิธี “พระราชทานนํา้ หลวงสรงศพ
พระพรหมมงคล วิ. (หลวงปูท่ อง สิรมิ งฺคโล)”
อดี ต เจ า อาวาสวั ด พระธาตุ ศ รี จ อมทองวรวิ ห าร
(๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๙๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร ว มแสดงความยิ น ดี กั บ เจ้ า ย่ า ชู ศ รี
บุลยเลิศ (สิโรรส) ธิดาของเจาชื่น สิโรรส ครูใหญ
คนแรกของโรงเรียนฝกหัดครูกสิกรรมประจํามณฑล
พายัพ–มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในโอกาส
อายุครบ ๙๑ ป (๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๒)

จั ด ดํ า เนิ น กิ จ กรรม “บริ ก ารวิ ช าการสู ่
ชุ ม ชน ภายใต้ โ ครงการฝึ ก อบรมด้ า นศิ ล ปะ
และวัฒนธรรมล้านนา” ณ โรงเรียนบานกองลม
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม (๑๖–๑๗ ธันวาคม
๒๕๖๒)
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๙๑

จั ด ดํ า เนิ น โครงการ “จั ด ทํ า ฐานข้ อ มู ล
ดิจิทัลภาพถ่ายคัมภีร์ใบลานและพับสา” ภายใต
กิ จ กรรมการอบรมเชิ ง ปฎิ บั ติ ก าร “การสํ า รวจ
เพื่อจัดทําทะเบียนเอกสารโบราณ” ณ วัดประตูลี้
จังหวัดลําพูน (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

เขามุทิตาจิต พระเดชพระคุณ พระเทพ
วุฒาจารย์ เจ้าอาวาสวัดเจดีย์หลวงวรวิหาร
ในโอกาสทํ า บุ ญ อายุ วั ฒ นมงคลครบ ๙๔ ป
ณ พระวิหารหลวงวัดเจดียหลวงวรวิหาร อําเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม (๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒)

๙๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม จั ด งาน
“ข่วงผญา ราชภัฏเชียงใหม่ สืบสานงานศิลป์
ประจําปี ๒๕๖๓” ระหวางวันที่ ๑๔–๑๕ มกราคม
๒๕๖๓ โดยภายในงานมี กิ จ กรรมส ง เสริ ม
ดานศิลปวัฒนธรรมมากมายทีน่ า สนใจ ดังนี้ ในวันที่
๑๔ มกราคม ๒๕๖๓ ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น ๓
อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ จัดพิธมี อบรางวัล
เชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ–เพชรล้านนา ประจําปี
๒๕๖๓ โดยมี ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รองอธิการบดี ใหเกียรติเปนประธานในพิธี โดยในปนี้มีครู
ภูมปิ ญ
 ญาพืน้ บานลานนาไดรบั การคัดเลือก จํานวน ๑๐ ทาน ไดแก ๑. พระครูโสภณกิตติรกั ษ สาขาศิลปะ
ดานทัศนศิลป (การสรางปราสาทลานนาเทินนกหัสดีลงิ ค) ๒. นายจันทรคาํ ปูเ ปด สาขาคหกรรมศาสตร
ดานสิง่ ทอพืน้ เมือง ๓. นายมานิตย เจริญเกษมทรัพย สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลปพนื้ บานลานนา)
๔. นางเสาวคนธ ศรีบญ
ุ เรือง สาขาการเฝาระวังทางวัฒนธรรมและสรางภูมคิ มุ กันทางสังคม ๕. นางสารภี
วีระกุล สาขาศิลปะ ดานการแสดง (นาฏศิลป) ๖. นางคํามิ่ง อินสาร สาขาสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
๗. นางอัมพร ปญญา สาขาภูมปิ ญ
 ญา ดานการรักษาโรคและปองกัน (หมอเมือง) ๘. นางคําแสน แกวสืบ
สาขาศิลปะ ดานการแสดง (การขับซอลานนา) ๙. นางสุพัตรา ไชยพรหม สาขามนุษยศาสตร
๑๐. นายคําจันทร ยาโน สาขาศิลปะ ดานหัตถศิลป (การแกะสลักไมพื้นบาน)

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๓

๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาร ม โพธิ์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดมีการประกวดและ
แขงขันเพือ่ การสงเสริมอัตลักษณดา นศิลปวัฒนธรรม
เชน ประกวดกลาวสุนทรพจนคาํ เมือง หัวขอ “Gen Z
กั บ คํ า เมื อ ง” การประกวดเล า เจี้ ย (นิ ท านตลก
คําเมือง) ในระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา
และประชาชนทัว่ ไป ซึง่ มีสถาบันการศึกษาสงนักเรียน
นักศึกษาเขารวมการประกวด และในระดับอุดมศึกษา
หรื อ เที ย บเท า และประชาชนทั่ ว ไป และมี ก าร
ประกวดนิ ท รรศการผลงานเชิ ง วั ฒ นธรรมและ
งานนวัตกรรมประยุกตดานศิลปวัฒนธรรมเพื่อนําเสนอผลงาน ผลผลิต นวัตกรรมดานศิลปวัฒนธรรม
ภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ของนักเรียน นักศึกษาทีไ่ ดสรางสรรคผลงานผานการบูรณาการกับการเรียนการเพือ่ เปนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางสาขาวิชา ระหวางโรงเรียน มหาวิทยาลัย ตลอดทั้ง ๒ วัน มีกิจกรรมเผยแพร
ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดแสดงนิทรรศการมีชีวิต สืบสานวิถีลานนา นิทรรศการวัฒนธรรมนานาชาติ
(สาขาวิชาตางๆ) นิทรรศการ “ทูลพระขวัญ” นิทรรศการวิถีชีวิตลานนา และกิจกรรมการสงเสริมการเรียนรู
ของนักเรียน นักศึกษา ดวยการฝกปฏิบตั ิ ในกิจกรรมการสาธิตภูมปิ ญ
 ญาลานนา มากกวา ๑๑ กิจกรรม ไดแก
การสานไมไผเปนดอกไม การปนดินเปนเครื่องประดับ การเช็ดแหก การยํ่าขาง การนวดเพื่อบําบัดโรค
การทําลูกประคบสมุนไพร การทํานํ้าปรุง การเย็บยาม การขดสวยดวยใบตอง การถักรอยสรอยแขน
ดวยเชื่อกหลากสี และการตัดชอ ตัดตุง และตอกลาย

๙๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

เขารวม “แสดงมุทิตาสักการะและขอพร
ปีใหม่” พระสงฆทรงสมณศักดิ์พระเถระผูใหญ
และพระสงฆ ผู  มี คุ ณู ป การต อ มหาวิ ท ยาลั ย ฯ
เนือ่ งในวันขึน้ ปใหม ๒๕๖๓ เพือ่ ความเปนสิรมิ งคล
และขวัญกําลังใจ (๒ มกราคม ๒๕๖๓)

ใหการตอนรับคณะผูบริหาร คณาจารย
บุ ค ลากร และนั ก ศึ ก ษา จาก “มหาวิ ท ยาลั ย
เกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน” ในโอกาส
เขาศึกษาดูงานเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
(๑๐ มกราคม ๒๕๖๓)

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๕

ใหการตอนรับนักศึกษาแลกเปลี่ยนจาก
มหาวิทยาลัยเจ้อเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน
ในโอกาสเขาศึกษาดูงานเรียนรูด า นศิลปวัฒนธรรม
ลานนา (๒๐ มกราคม ๒๕๖๓)

จั ด นิ ท รรศการ “ประวั ติ ศ าสตร์ เ มื อ ง
เชียงใหม่” ในโอกาสงาน ๗๘๐ ป ครบรอบวัน
ประสูติพระญามังราย ณ ขวงหอคําพระญามังราย
(๒๔–๒๖ มกราคม ๒๕๖๓)

๙๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ให ก ารต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง าน จาก
สาขาดนตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ อุ ด รธานี ในโอกาสเข า
ศึ ก ษาดู ง านเรี ย นรู  ด  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรมล า นนา
(๒๗ มกราคม ๒๕๖๓)

เข า ร ว มการ ประชุ ม วิ ช าการระดั บ ชาติ
เรือ่ ง “เปลีย่ นสลับ ทับซ้อน ซ่อนร่าง” ในประเพณี
และการละเลนสวมหนากาก ณ มหาวิทยาลัย
แมฟาหลวง (๓๐–๓๑ มกราคม ๒๕๖๓)

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๗

เขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และพระบรมราชชนนีพันปหลวง สัปดาหสงเสริมการเผยแผ
พระพุ ท ธศาสนา วั น มาฆบู ช า (๕ กุ ม ภาพั น ธ
๒๕๖๓)

เข า ร ว ม พิ ธี เ ปิ ด งานและบริ จ าคโลหิ ต
ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ล ในกิ จ กรรมสั ป ดาห
ส ง เสริ ม พระพุ ท ธศาสนา เนื่ อ งในวั น มาฆบู ช า
ประจําป ๒๕๖๓ (๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

๙๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จั ด อบรมศิ ล ปวั ฒ นธรรม หลั ก สู ต ร
ระยะสั้ น ให กั บ นั ก ศึ ก ษาจากมหาวิ ท ยาลั ย ชิ ก ะ
(Shiga University) จังหวัดชิกะ ประเทศญี่ปุน
ตามโครงการความรวมมือทางวิชาการแลกเปลีย่ น
ดานภาษาและวัฒนธรรม (๑๑–๑๓ กุมภาพันธ
๒๕๖๓)

ร  ว ม พิ ธี ถ ว า ย ร า ช ส ดุ ดี
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตร เนื่องในวันราชภัฏ ๑๔
กุมภาพันธ (๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๙

ร ว มเป น เจ า ภาพพิ ธี บํ า เพ็ ญ กุ ศ ลอุ ทิ ศ
ถวาย แด่ พระเดชพระคุณพระพรหมมงคล วิ.
(หลวงปู่ทอง สิริมงฺคโล) อายุ ๙๖ ป พรรษา ๗๖
ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร (๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๓)

จั ด โครงการการอภิ ป รายเชิ ง วิ ช าการ
ความรู  ด  า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประจํ า ป ๒๕๖๓
๑๐๐ ปี ชาตกาล เมธีล้านนา “พ่อครูสิงฆะ
วรรณสัย” ณ หองประชุม ชั้น ๓ อาคารราชภัฏ
เฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) (๑๗ กุมภาพันธ
๒๕๖๓)

๑๐๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดการอบรมหลักสูตร “อักษรธรรมล้านนา
และหลักสูตรการจารใบลาน เขียนพับสา” ณ หอง
ศูนยใบลานศึกษา อาคารเทพรัตนราชสุดา (๒๒–๒๓
กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

ร ว มพิ ธี ทํ า บุ ญ ทั ก ษิ ณ าและเสวนาทาง
วิชาการในโอกาส ครบรอบ “๑๐๐ ปี ชาตกาล
มหาสิ ง ฆะ วรรณสั ย ” ปราชญ แ ห ง ล า นนา
ณ บานสันปายางหลวง ตําบลในเมือง อําเภอเมือง
จังหวัดลําพูน (๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

ประมวลภาพกิจกรรม

๑๐๑

ต อ นรั บ คณะศึ ก ษาดู ง านจาก คณะ
นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาส
เขาศึกษาดูงานเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
(๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

รวมพิธีเจริญพระพุทธมนตถวายพระพร
ชัยมงคลแดพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูห วั
สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี และ พระบรมราชินนี าถพระบรมราชชนนีพนั ปหลวง ประจําเดือน
กุมภาพันธ (๒๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

๑๐๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดดําเนินโครงการบริการวิชาการเผยแพรความรูส ชู มุ ชน หลักสูตรการจักสานและเครือ่ งสักการะ
ลานนา ณ วัดปาตุมดอน ตําบลปาตุม อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม (๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๓)

