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สารจากผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในปี พ .ศ. ๒๕๕๙ เป็ น ปี แ ห่ ง การเปลี่ ย นผ่ า นจาก
สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม มาเป็นส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม ซึ่งเป็นเวลากว่า ๔๐ ปี ที่แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการ
ของส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม เริ่ ม จากหน่ ว ยประเคราะห์
จนมาถึงปัจจุบัน (พ.ศ.๒๕๑๙ – ๒๕๕๙)
วารสารศิลปะและวัฒนธรรมฉบับนี้ ถือเป็นฉบับที่ ๒
ของพัฒนาการมาสู่ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม แต่วัตถุประสงค์
ของการจัดท�ำวารสาร ยังคงเน้นการเป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ทางศิลปวัฒนธรรม
และการน� ำ เสนอกิ จ กรรมการเคลื่ อ นไหวของส� ำ นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมให้ ส าธารณะชนได้ รั บ รู ้
โดยในฉบับนี้จะน�ำเสนอบทความจากความทรงจ�ำของผู้บริหารและคณะกรรมการบริหารหน่วยงาน
ตลอดจนพัฒนาการแห่งการเปลี่ยนแปลง รวมถึงบทความที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า วิจัย และ
ประสบการณ์ผู้เขียนที่ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้เหล่านั้นออกมาเป็นบทความ เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกัน อันจะน�ำไปสู่การสร้างความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรมระหว่างกัน และ
แสดงให้เห็นถึงการเปลีย่ นแปลง ตลอดจนกิจกรรมทางวัฒนธรรมทีห่ น่วยงานได้ดำ� เนินการอย่างต่อเนือ่ ง
ในการตอบสนองพันธกิจของหน่วยงานและมหาวิทยาลัยในการเป็น “สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่น” อย่างแท้จริง รวมถึงตอบสนองนโยบายของชาติในการสร้างความรู้และความภาคภูมิใจใน
อัตลักษณ์ของท้องถิ่น
ในนามของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอขอบพระคุณผูเ้ ขียนบทความ
และผูม้ สี ว่ นร่วมทุกท่าน ทีท่ ำ� ให้วารสารฉบับนีส้ ำ� เร็จลุลว่ งลงไปด้วยดี และหวังเป็นอย่างยิง่ ว่า วารสารฉบับนี้
จะมีประโยชน์ในการอ้างอิงองค์ความรู้ในด้านต่างๆ ได้เป็นอย่างดี
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ท�ำเนียบผู้บริหาร

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล
หัวหน้าศูนย์ประเคราะห์ พ.ศ.๒๕๑๙-๒๕๒๒
หัวหน้าศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์พูนสุข เทวินทรภักดี
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๒๗-๒๕๓๔

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา มัธยมบุรุษ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๓๔-๒๕๔๒

อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๔๒-๒๕๔๗

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘-๒๕๕๑

ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์สชุ านาฏ สิตานุรกั ษ์
ผูอ้ ำ� นวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๑-๒๕๕๘
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๕๘-ปัจจุบนั
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พัฒนาการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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จากหน่วยประเคราะห์ วิทยาลัยครูเชียงใหม่
สู่ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปนัดดา โตค�ำนุช๑
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มีพฒ
ั นาการอย่างยาวนานและต่อเนือ่ งกว่า ๔๐ ปี หากเทียบกับมนุษย์
ก็เท่ากับก้าวเข้าสู่วัยกลางคนตอนต้น เป็นวัยแห่งการท�ำมาหากินและสร้างสรรค์ผลงาน ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรมก็เฉกเช่นเดียวกัน โดยมีความมุง่ หมายจะเป็น “องค์กรแห่งการเรียนรูด้ า้ นศิลปวัฒนธรรมล้านนา
และเอกสารโบราณ ที่เป็นที่รู้จักในระดับชาติและนานาชาติ” (ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม, ๒๕๕๘ : ๓)
วันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๑๙ นับเป็นจุดเริม่ ต้นของพัฒนาการ โดยกองวัฒนธรรม กรมการศาสนา
กระทรวงศึกษาธิการ ได้จดั ตัง้ หน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรมขึน้ ในวิทยาลัยครูทวั่ ประเทศ เมือ่ พิจารณา
ความหมายของค�ำว่า “ประเคราะห์” พบว่า หมายถึง การยกย่อง การเชิดชู (ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔
: ๗๐๑) ดังนั้นหน่วยประเคราะห์ทางวัฒนธรรม จึงมีความหมายถึง การศึกษาค้นคว้า ส่งเสริมและ
เผยแพร่วัฒนธรรมของชาติ ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณี อันเป็นมรดกที่มีค่ายิ่งของบรรพชนให้
สืบทอดยังอนุชนรุน่ หลังสืบไป ซึง่ สอดคล้องกับการด�ำเนินงานของวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ทีไ่ ด้มกี ารบรรจุวชิ า
คติชาวบ้าน โดยเน้นเรือ่ งของวัฒนธรรมท้องถิน่ ไว้ในหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชัน้ สูง ส�ำหรับนักศึกษา
วิชาเอกภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้เปลี่ยนชื่อเป็นวิชาคติชนวิทยา และยังคงมีการเรียนการสอนอยู่ในปัจจุบัน
วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๒๑ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้จัดตั้งศูนย์คติชนวิทยาล้านนาขึ้น ในสมัย
ของอธิการบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นแหล่งเก็บรวบรวมผลงานการศึกษา
ค้นคว้าในด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาของนักศึกษา คณาจารย์ และประชาชนทัว่ ไป (ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
สถาบันราชภัฏเชียงใหม่, ๒๕๔๑ : ๑) มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งข้อมูลของการเรียนการสอนของ
นักศึกษาและบุคคลทั่วไป เพื่อเผยแพร่ศิลปะและวัฒนธรรมล้านนาให้กว้างขวางยิ่งขึ้น เพื่อปลูกฝังให้
นักศึกษามีเจตคติท่ีดีต่อสังคมในท้องถิ่นต่าง ๆ และเพื่อธ�ำรงรักษาเอกลักษณ์ของศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนา โดยใช้ชั้น ๔ อาคารหอสมุด เป็น “หอวัฒนธรรมท้องถิ่น” ส�ำหรับจัดแสดงนิทรรศการ

๑ นักวิชาการศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
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วันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๒๒ ได้เปลีย่ นชือ่ “ศูนย์คติชนวิทยาล้านนา” มาเป็น “ศูนย์สง่ เสริมและ
ศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย (Lanna Thai Forklore Studies Center) ซึง่ ท�ำพิธเี ปิดในวันที่ ๑๐ มกราคม
๒๕๕๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. โดย นายอร่าม เอีย่ มอรุณ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธเี ปิด
ต่อมา กระทรวงศึกษาธิการได้จดั ตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ (สวช.) ขึน้ ตาม
พระราชบัญญัตสิ ำ� นักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๒๒ ประกาศใช้เมือ่ วันที่ ๒๔ มีนาคม
พ.ศ.๒๕๒๒ (http://www.culture.go.th, เข้าถึงเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๕๙) ประกอบกับรัฐบาลชุด
พลเอกเปรม ติณสูลานนท์ ได้ก�ำหนดนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ เอกชน และ
ประชาชนร่วมกันรักษาและส่งเสริมวัฒนธรรมอย่างมีเป้าหมายเดียวกันและประสานสอดคล้องกัน จึงได้มี
การจัดตัง้ ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเพือ่ เป็นเครือข่ายการด�ำเนินงานวัฒนธรรม โดยในระยะแรกให้วทิ ยาลัยครู
หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏในจังหวัดนัน้ เป็น “ศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด” รวมทัง้ กรุงเทพมหานคร ส่วนจังหวัด
ที่ไม่มีวิทยาลัยครูหรือมหาวิทยาลัยราชภัฏ ให้จังหวัดนั้น ๆ พิจารณาโรงเรียนมัธยมศึกษาประจ�ำจังหวัด
เป็นศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด ซึง่ ศูนย์วฒ
ั นธรรมในสถานศึกษา นับว่ามีบทบาทส�ำคัญอย่างยิง่ ในการ อนุรกั ษ์
และสืบสานวัฒนธรรมไทยอย่างกว้างขวาง เนือ่ งจากศูนย์วฒ
ั นธรรมส่วนใหญ่ ตัง้ อยูใ่ นสถานศึกษาและการ
ด�ำเนินงานส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่วัฒนธรรม จะประสบผลส�ำเร็จและยั่งยืนได้จ�ำเป็นต้องน�ำไปสู่
เด็กและเยาวชน นอกจาก ศูนย์วัฒนธรรมจะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับเด็กและเยาวชนแล้ว ยังเป็นองค์กร
ที่เน้น การท�ำงานด้านวิชาการเป็นหลัก จึงนับว่าเป็นเครือข่ายวัฒนธรรมที่ส�ำคัญยิ่งของ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ และของกระทรวงวัฒนธรรม ในการขับเคลือ่ นการด�ำเนินงานวัฒนธรรม
ให้มปี ระสิทธิภาพและประสบผลส�ำเร็จตาม วัตถุประสงค์ได้อย่างจริงจัง ในการร่วมกันด�ำเนินงานทะนุบำ� รุง
รักษา ถ่ายทอด และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในวิถีชีวิตและรักษาความเป็นชาติ ด้วยการ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมประเพณี โดยการมีสว่ นร่วมของบ้าน โรงเรียน และศาสนสถาน (ส�ำนักงานคณะ
กรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ, ๒๕๕๒ : ๓ – ๕) ซึ่งศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในช่วงนั้นได้จัด
ที่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ โดยมีส�ำนักงานอยู่ที่ชั้น ๔ อาคารหอสมุด
ในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๒๕ ได้ย้ายส�ำนักงานจากชั้น ๔ อาคารหอสมุด มายังอาคาร
หอพักชาย ๑ (อาคาร ๑๘) และเปิดให้บริการอย่างเป็นทางการ โดยเปิดให้บริการทุกวันพฤหัสบดี – วันเสาร์
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๒๙ กรมการฝึกหัดครูได้ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารวิทยาลัยครู โดยจัดให้
มีศูนย์และส�ำนักในวิทยาลัยครู เพื่อเป็นหน่วยงานส่งเสริม สนับสนุนการผลิตบัณฑิต จึงท�ำให้เกิด “ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม” ในโครงสร้างการบริหารของวิทยาลัยครู พร้อมด�ำเนินงานในฐานะศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ควบคู่ไปด้วย
ในปี พ.ศ.๒๕๓๘ วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย งใหม่ ได้ ย กฐานะเป็ น “สถาบั น ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ”
ตามพระราชบัญญัติสถาบันราชภัฏ พ.ศ.๒๕๓๘
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วันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๔๒ กระทรวงศึกษาธิการได้กำ� หนดให้ “ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม” เปลีย่ นชือ่
เป็น “ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม” โดยเป็นหน่วยงานสนับสนุนด้านการอนุรกั ษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม
ดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนการสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็น
ที่ประจักษ์แก่บุคคลทั่วไปทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ต่อมาในปี พ.ศ.๒๕๔๗ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัย ตามพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ ส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ ตามกฏกระทรวงศึกษาธิการ ว่าด้วยการจัดตัง้ ส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ ๑๒๒ ตอนที่ ๒๐ ก ลงวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๔๘ ก�ำหนดให้
ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม เปลี่ยนชื่อเป็น “สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม” แต่ความเปลี่ยนแปลงยังคง
หมุนเวียนตลอดเวลา เพราะหากหยุดนิ่งก็เสมือนตายจากโลกนี้ หน่วยงานก็มีชีวิตเฉกเช่นมนุษย์ที่ต้อง
เผชิญกับการเปลีย่ นแปลง ดังนัน้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ กฏกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย การจัดตัง้ ส่วนราชการ
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึง่ ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่มที่ ๑๓๒ ตอนที่ ๑๓ ก
ลงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ก�ำหนดให้สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม เปลีย่ นชือ่ เป็น “ส�ำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม” ซึง่ เป็นหน่วยงานทีฐ่ านะเทียบเท่ากับคณะ แม้จะมีการเปลีย่ นชือ่ หลายครัง้ ในตลอดเวลา
กว่า ๔๐ ปีทผี่ า่ นมา หน้าทีแ่ ละภารกิจหลักทีห่ น่วยงานจะต้องด�ำเนินงานยังคงเป็น ศูนย์กลางในการส่งเสริม
อนุรกั ษ์ เผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา ตลอดจนส่งเสริม สนับสนุนภูมปิ ญ
ั ญาพืน้ บ้าน
ให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายในสังคม เพื่อให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงาน และส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
จากรุ่นสู่รุ่นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ได้ด�ำเนินงานตามภารกิจหน้าที่อย่างเข้มแข็ง
สืบเนือ่ งมาโดยตลอด จนเป็นทีย่ อมรับอย่างกว้างขวางของสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ สามารถ
น�ำเสนอผลงานทั้งในระดับท้องถิ่น ชาติ และนานาชาติ ได้อย่างภาคภูมิใจ ตลอดจนเป็นหน่วยงาน
ที่ให้บริการทางวิชาการให้กับชุมชนอย่างต่อเนื่องนับแต่อดีตจนปัจจุบัน

ผู้บริหาร
ตัง้ แต่อดีตมาจนถึงปัจจุบนั ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีผบู้ ริหาร
ตามล�ำดับ ดังต่อไปนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล
หัวหน้าศูนย์ประเคราะห์ทางวัฒนธรรม
๒. อาจารย์พูนสุข
เทวินทรภักติ
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา	 มัธยมบุรุษ
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
๔. อาจารย์ยุพิน
เข็มมุกด์
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรม
				
พ.ศ.๒๕๔๒ – พ.ศ.๒๕๔๗
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๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัญชลี วงศ์หล้า	
				
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
				
๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ สิตานุรักษ์
				

ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๔๘ – พ.ศ.๒๕๕๑
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๑ – พ.ศ.๒๕๕๘
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
พ.ศ.๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในมุมสูง
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นิทรรศการกลุ่มชาติพันธุ์

นิทรรศการพุทธศิลป์ในล้านนา
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การบริการวิชาการแก่ชุมชน ด้วยการจัดนิทรรศการ
“ต�ำรายา – หมอเมือง องค์ความรู้ด้านการดูแลรักษาสุขภาพของคนเมือง”
ณ ข่วงพระเจ้าล้านนา อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
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๔๐ ปี ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลมูล จันทน์หอม๑
เมือ่ ได้รบั ค�ำขอความอนุเคราะห์จาก ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์
สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ให้เขียนบทความ “๔๐ ปี ส�ำนักศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่” เนือ่ งจาก
เวลาผ่านมาเป็นระยะเวลายาวนาน ซึ่งตนเองเป็นผู้สูงวัย แม้จะเคยเป็นผู้ร่วมก่อตั้งศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
มาตั้งแต่แรก และเป็นกรรมการมาโดยตลอด ท�ำหน้าที่หลากหลายหน้าที่ รวมทั้งเป็นวิทยากรบรรยาย
ในบางวาระ ที่สุดเคยเป็นเลขานุการในบางช่วงบางสมัย ก็มานึกได้ว่าถ้าผู้เขียนไม่เล่าแล้วใครจะรู้ดีกว่า
แม้ว่าความทรงจ�ำของคนแก่จะไม่แจ่มชัดนัก เปรียบไปก็เหมือนจิ๊กซอภาพมันขาดหายไปเป็นบางช่วง
ไม่ติดต่อกันนัก แต่จะพยายามเรียบเรียงความทรงจ�ำเท่าที่จะท�ำได้เพื่อให้มองเห็นพัฒนาการในช่วง
๔๐ ปี ส�ำนักศิลปะวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จากการทบทวนความคิด ความทรงจ�ำ
หากขาดตกบกพร่องประการใดต้องขออภัยไว้ด้วย
อันที่จริง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาที่มีอายุเก่าแก่กว่าสถานศึกษาอื่นๆ
ในระดับเดียวกัน คือ ๙๐ ปี ในปี พ.ศ ๒๔๖๗ ที่เริ่มต้นมาจากโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมประจ�ำมณฑล
พายัพ แล้วพัฒนามาเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
จนกระทั่งปัจจุบันมาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในที่สุดตามความต้องการก�ำลังคนในการพัฒนา
ประเทศ และการปรับปรุงการศึกษาของชาติ ผู้เขียนเป็นศิษย์เก่าในระดับ ป.กศ. ต้น (ประกาศนียบัตร
การศึกษา ชั้นต้น) หลังจากจบมัธยมปีที่ ๖ ในสมัยนั้นแล้ว ได้รับคัดเลือกไปเรียน ป.กศ. สูง ที่วิทยาลัยครู
จันทรเกษม ลาดพร้าว กรุงเทพฯ เดิมเป็นสถานศึกษาฝึกหัดครูมธั ยม (ป.ม.) ซึง่ เดิมตัง้ อยูใ่ นวังจันทรเกษม
หลังกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นสถาบันฝึกหัดครูที่รับนักศึกษา มาจากครูระดับประถม (ป.ป.) ซึ่งมีสอน
ที่ฝึกหัดครูพระนคร เป็นต้น สมัยนั้นจะคัดเลือกนักเรียนที่สอบได้เป็นที่ ๑ ระดับจังหวัดไปเรียน ป.ป.
ก่อนแล้วจึงไปต่อ ป.ม. อีกทีหนึ่ง ซึ่งถือเป็นการศึกษาทางสายครูที่สูงที่สุดจนกระทั่งมีการเปิดสอน
วิทยาลัยวิชาการศึกษาประสานมิตร จึงมีการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี เท่าที่เล่ามานี้เพื่อให้ผู้ที่ไม่รู้
ความเป็นมาของวงการศึกษาวิชาครูได้เข้าใจ
โรงเรียนฝึกหัดครูเชียงใหม่ ในระยะที่ผู้เขียนเป็นนักศึกษานั้น พ.ศ ๒๕๐๒ ยังไม่ยกฐานะเป็น
วิทยาลัยครู จนถึงปี พ.ศ. ๒๕๐๓ ในสมัย อาจารย์ศริ ิ ศุขกิจ จึงยกฐานะเป็นวิทยาลัยครู เปิดสอนในระดับ
ประกาศนียบัตรชั้นสูง (ป.กศ. สูง) ซึ่งเพื่อนของผู้เขียนต่างก็ได้โอกาสเรียนต่อในระดับอนุปริญญาต่อมา
ในระยะเวลาก่อนหน้านั้น และเวลาต่อมา วิทยาลัยต่างก็ท�ำหน้าที่ท�ำนุบ�ำรุงและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ท้องถิ่นมาโดยตลอด เพียงแต่ไม่ได้มีหน่วยงานโดยเฉพาะที่จัดตั้งขึ้น เช่น มีชุดช่างฟ้อนประจ�ำวิทยาลัย
เวลามีงานส�ำคัญของจังหวัด เช่น งานรับเสด็จพระราชอาคันตุกะของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจ�ำ
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ได้ว่าผู้เขียนได้ขึ้นไปรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
ในสมัยทีป่ ระธานาธิบดีซกู าร์โน แห่งอินโดนีเซีย มาเป็นพระราชอาคันตุกะของทัง้ สองพระองค์และเสด็จน�ำ
มาที่เชียงใหม่ ยังขึ้นไปกับคณะแสดงการฟ้อนถึงพระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ งานกฐิน หรืองานส�ำคัญ
ที่จะต้องมีขบวนแห่ต่าง ๆ ก็จะได้รับหน้าที่ให้เป็นตัวแทนการแสดง เพราะเป็นนักศึกษารุ่นใหญ่กว่า
โรงเรียนอื่น ๆ งานฤดูหนาวของจังหวัด เดิมจัดที่โรงเรียนยุพราช ตอนหลังย้ายมาที่สนามกีฬาเทศบาล
นครเชียงใหม่ วิทยาลัยก็ต้องพานักศึกษาไปออกร้านขายอาหาร การละเล่น เช่น ปิงปอง ฯลฯ ตลอดมา
เป็นประจ�ำทุกปี จึงกล่าวได้วา่ ได้ทำ� หน้าทีอ่ นุรกั ษ์ ส่งเสริม ศิลปวัฒนธรรมไปโดยปริยาย อันทีจ่ ริงเดิมในสมัย
จอมพล ป. พิบลู สงคราม ก็มหี น่วยส่งเสริมและอนุรกั ษ์วฒ
ั นธรรมของชาติ ขนาดตัง้ เป็นกระทรวงวัฒนธรรม
เสียด้วยซ�ำ้ มีรฐั มนตรีกำ� กับดูแลกิจการด้านนีอ้ ย่างเข้มแข็งกว่าปัจจุบนั มีทา่ นผูห้ ญิงละเอียด พิบลู สงคราม
ภริยาของท่านเป็นผู้ดูแลทางด้านนี้ นับว่าเป็นช่วงที่ท่านต้องการจัดระเบียบสังคมทางด้านวัฒนธรรม
จึงเรียกว่า สมัยมาลาน�ำไทย เพราะท่านให้ทงั้ ผูช้ ายและผูห้ ญิง สวมหมวก มีการส่งเสริม การร�ำวงมาตรฐาน
และส่งเสริมให้กนิ ก๋วยเตีย๋ ว เป็นอาหารกลางวัน มีการยกเลิกการเคีย้ วหมาก เพราะท�ำให้เลอะเทอะสถานที่
มีการแสดงละครเวที เช่น เรื่องบางระจัน ที่เกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์ของชาติ เพื่อให้เกิดความรักชาติ
ปลุกเร้าให้มคี วามเป็นชาตินยิ ม ฯลฯ แต่มายกเลิกในสมัยไหนก็จำ� ไม่ได้ เข้าใจว่าจะเป็นสมัย จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต์ แม้ไม่มีหน่วยงานรับผิดชอบเฉพาะ ภารกิจและพันธกิจทั้งหลายยังคงด�ำเนินต่อไป ส่วนใหญ่
ภาควิชาต่าง ๆ ก็แสวงหาความรูจ้ ากแหล่งข้อมูลส�ำคัญ ๆ ทัว่ ทัง้ ภาคเหนือ คือ การศึกษา ค้นคว้า และสะสม
ข้อมูลผ่านรายวิชาต่าง ๆ เช่น คติชนวิทยา ประวัตศิ าสตร์ คหกรรมศาสตร์ ศิลปะ ดนตรี และ นาฏศิลป์
เป็นต้น

การริเริ่มศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ต้นเหตุการริเริ่มศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มาจากภาควิชาภาษาไทย ซึ่งผู้เขียนสอนประจ�ำภาคนี้
มีอาจารย์นเรศ ค�ำเจริญ อดีตรองอธิการ และอดีตหัวหน้าภาควิชาภาษาไทย และอาจารย์ในภาควิชา
ได้จดั ตัง้ ห้อง “ลายสือไท” โดยรวบรวมหนังสือและเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องกับวิชาภาษาไทยมาบริการนักศึกษา
ทีเ่ รียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก ดังนัน้ ห้องสมุดลายสือไทจึงมีเอกสารทีห่ ายากและหนังสือทีม่ คี ณ
ุ ค่ามากมาย
เพราะได้เก็บสะสมมานาน
ในปี พ.ศ.๒๕๑๐ วิทยาลัยได้เปิดสอนวิชา “คติชนวิทยา” หรือ “คติชาวบ้าน” ในระดับ ป.กศ. สูง
ซึง่ ระยะนัน้ มี ดร.กิง่ แก้ว อัตถากร ซึง่ ส�ำเร็จปริญญาเอกทางด้านคติชนวิทยา มาเป็นคนแรกและมาบุกเบิก
วิชานี้ ทีก่ รมการฝึกหัดครู และทีจ่ ฬุ าลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึง่ เป็นเรือ่ งเกีย่ วกับวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน รวมทัง้
สื่อประสมอื่น ๆ เช่น การสร้างบ้านเรือน การปั้นหม้อ การละเล่น การร้องร�ำ การขับร้อง วรรณกรรม
พื้นบ้าน ฯลฯ มีการรวมรวมสิ่งของที่นักศึกษาค้นคว้ามาจัดการแสดงของท้องถิ่นแขนงต่างๆ เริ่มแรกที่
ห้องลายสือไท จึงเป็นจุดเริม่ ต้นของการจัดตัง้ ศูนย์สง่ เสริมและศึกษาวัฒนธรรมล้านนาไทย จ�ำได้วา่ มีวหิ าร
จ�ำลองขนาดเล็กตัง้ แสดงอยูก่ ลางห้องลายลือไท มีการรวบรวมนิทาน โวหาร ค�ำคม เป็นบัตรค�ำทีน่ กั ศึกษา
ไปสัมภาษณ์ ค้นคว้ามาไว้เป็นหมวดหมู่
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เมื่อกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งศูนย์ประเคราะห์ขึ้นใน วิทยาลัยครูทั่วประเทศ
ในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๙ เพือ่ รวบรวมริเริม่ ให้มกี ารเก็บรวบรวมสิง่ ของ เอกสาร ฯลฯ จัดตัง้ เป็น
ศูนย์ประเคราะห์ขึ้น แล้วต่อมาจึงปรับขยายมาเป็น “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ซึ่งขยายไปทั่วทุกจังหวัด
หากจังหวัดใดไม่มวี ทิ ยาลัยครู ก็ให้ตงั้ ขึน้ ในโรงเรียนประจ�ำจังหวัดนัน้ ๆ จนกระทัง่ มีการจัดตัง้ “ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ” ขึ้นเป็นหน่วยงานที่จะก�ำกับดูแลงานทางด้านวัฒนธรรมของชาติขึ้น
ในกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งมีการจัดตั้ง “สภาวัฒนธรรมประจ�ำจังหวัด” ดังเช่น ที่ เจ้าแม่ดวงเดือน
ณ เชียงใหม่ เป็นประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เป็นแห่งแรกและเป็นคนแรกด้วย

การจัดนิทรรศการถาวรขึ้นที่ชั้น ๔ อาคารหอสมุด
ในสมัยท่านอธิการบุญจันทร์ วงศ์รกั มิตร ได้ยา้ ยห้องนิทรรศการจากห้องลายสือไทมาไว้ทอี่ าคาร
หอสมุด ชัน้ ๔ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๒ เพราะจะมีแขกพิเศษมาเยีย่ มชม ถ้าจ�ำไม่ผดิ ดูเหมือนจะเป็นรองหรือผูช้ ว่ ย
รัฐมนตรีวัฒนธรรมของประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยจัดเป็น “ศูนย์ส่งเสริมและศึกษาวัฒนธรรม
ล้านนาไทย” มี อาจารย์ ไพรถ เลิศพิริยกมล เป็นหัวหน้าศูนย์ มีการจัดซื้อคุรุภัณฑ์และตู้ไม้สักแกะสลัก
หลายตู้ จัดเป็นนิทรรศการถาวร จ�ำได้วา่ ผูเ้ ขียนได้รว่ มเดินทางไปกับท่านอาจารย์บญ
ุ เทียน รามเดชะ ซึง่
ท่านเคยเป็นอดีตผู้จัดการร้านนานาภัณฑ์ ที่กรุงเทพฯ และแวะเยี่ยมไปยังร้านที่ท�ำงาน ด้านศิลปะต่าง ๆ
ในจังหวัดเชียงใหม่และล�ำพูน ซึ่งท่านมีความคุ้นเคยกันมาก่อน เพื่อขอให้ช่วยสนับสนุนบริจาคผลิตภัณฑ์
ทีท่ างร้านจัดท�ำและจ�ำหน่ายอยู่ เช่น เครือ่ งเขิน เครือ่ งถ้วยพืน้ บ้าน เซรามิคต่างๆ ผ้าทอแบบล้านนา ท�ำให้
ได้รบั ความช่วยเหลือได้สงิ่ ของเหล่านีม้ าตัง้ แสดงเป็นอันมาก มีการจัดนิทรรศการ อย่างเป็นระบบเรียกว่า
“หอวัฒนธรรมท้องถิ่น”
การจัดตั้ง “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครู เชียงใหม่”
ณ อาคาร ๑๘ (เดิมเป็นหอพักชาย ๑)
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ได้ย้ายหอวัฒนธรรมท้องถิ่นจากอาคารหอสมุด ชั้น ๔ มาจัดที่อาคาร ๑๘
(เดิมเป็นหอพักชาย ๑) จัดนิทรรศการสภาพความเป็นอยู่ของชาวล้านนาตามวิถีชีวิตที่เรียบง่าย เช่น
ห้องครัว ห้องรับแขก ห้องนอน ฯลฯ เพื่อให้ผู้มาเยี่ยมชมได้เห็นสภาพวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวล้านนา
โบราณ ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไป ในขณะเดียวกันก็พัฒนาขึ้นเป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่” โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากวิทยาลัยครูเชียงใหม่
กรมการฝึกหัดครู และส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ มีหน้าที่ตามระเบียบกระทรวง
ศึกษาธิการ คือ

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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๑. ศึกษาค้นคว้าและวิจัยงานด้านวัฒนธรรม
๒. อนุรักษ์ ส่งเสริม และเผยแพร่วัฒนธรรม
๓. ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่น
๔. จัดด�ำเนินการหอวัฒนธรรม
๕. ฝึกอบรมวิทยากร และบุคลากรด้านวัฒนธรรม
๖. หน้าที่อื่นๆ ที่รับมอบจากคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ
เนื่ อ งจากเดิ ม หอพั ก ชาย ๑ เป็ น ตึ ก ๓ ชั้ น จ� ำ ได้ ว ่ า มี ก ารจั ด แบ่ ง เป็ น ส่ ว นห้ อ งจั ด แสดง
เรื่องอื่นๆ อีก เช่นห้องภาษา มีการจัดแสดงใบลานภาษาล้านนา ซึ่งมีใบลานตัวอักษรธรรมล้านนา อักษร
ฝักขาม อักษรไทยนิเทศหรือขอมเมือง รวมทัง้ มีเอกสารภาษาต่าง ๆ เช่น อักษรไทลือ้ อักษรไทเขิน รวมถึง
อักษรไทนอกประเทศ เช่น อักษรอาหม อักษรไทด�ำ ฯลฯ รวมทั้งอักษรไทยสุโขไทยด้วย มีห้องจัดแสดง
เครื่องแต่งกาย เสื้อผ้าของคนล้านนาในอดีต เช่นผ้าซิ่นทั้งที่เป็นผ้าฝ้ายและผ้าไหม เสื้อของสตรีและบุรุษ
และกลุ่มชาติพันธุ์ที่อยู่ร่วมกัน เช่น แม้ว เย้า ประปากยอ ฯลฯ อีกด้วย มีผู้บริจาคเครื่องถ้วยโบราณของ
ล้านนา เช่น เครือ่ งถ้วยสันก�ำแพง และจากแหล่งอืน่ ๆ ทีข่ ดุ พบ เช่น ทีเ่ วียงกาหลง และทีฮ่ อด ด้วยรวมทัง้
เครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจ�ำวัน จัดให้มีส่วนประวัติศาสตร์ล้านนา โบราณคดี ที่ค่อย ๆ สะสมเพิ่มเติม
เรื่อย ๆ มาโดยตลอด

หอพักชาย ๑ ต่อมาได้ปรับมาเป็นศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พ.ศ.๒๕๒๕ – พ.ศ.๒๕๔๒
พ.ศ.๒๕๔๓ - พ.ศ.๒๕๔๗ ได้เปลี่ยนชื่อเป็นส�ำนักศิลปวัฒนธรรม
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘๙ ปี
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ต่อมาในสมัยที่ อาจารย์พูนสุข เทวินทรภักติ เป็นหัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้มีการสร้าง
เรือนเครื่องผูกด้วยไม้ไผ่ขึ้นที่บริเวณด้านหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มีการจัดแสดงวิถีชีวิตของชาวล้านนา
ทัง้ หมด มีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมบ่อยครัง้ เป็นทีส่ นใจทัง้ นักเรียนนักศึกษาและประชาชนตลอดจน
แขกต่างประเทศเข้าชมเป็นอันมากทางศูนย์ได้จดั พิมพ์คำ� บรรยายประกอบทัง้ ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
และบางครั้งก็มีเจ้าหน้าที่น�ำชม เพื่อให้เข้าใจความเชื่อและบริบททางวัฒนธรรมล้านนาไทยดียิ่งขึ้น

เรือนไม้บั่ว
ในรอบทศวรรษทีผ่ า่ นมา ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้รว่ มกับหน่วยงานอืน่ ๆ เช่น
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยพายัพ จัดให้มกี ารสัมมนาเชิงวิชาการระดับประเทศในเรือ่ งทีเ่ กีย่ วกับ
ศิลปวัฒนธรรมบ่อยครั้งมาก เนื่องจากเมื่อจัดสัมมนาแต่ละครั้งก็จะมีการวัดประเมินผลเสมอ เมื่อมีการ
จัดประชุมกรรมการ จึงจัดเรียงหัวข้อที่จะจัดสัมมนาไว้ตามล�ำดับความส�ำคัญทีละหลายๆ เรื่องเรียงไว้
จนมีครัง้ หนึง่ อาจารย์จากสถาบันอืน่ มาถามผูเ้ ขียนว่า พวกเรามีกำ� ลังคนมากแค่ไหน จึงมีเรีย่ วแรงจัดสัมมนา
ได้ทกุ ๆ ปี ก�ำลังคนของพวกเราก็ใช่วา่ จะมากมายอะไร ทุกคนเป็นอาจารย์ประจ�ำวิชาต่างๆ แต่เป็นเพราะ
พวกเรามีผู้น�ำที่ใส่ใจและสนับสนุนการจัดงานของพวกเราเสมอมา ประกอบกับทุกคนที่ร่วมงานกันมา
ตัง้ แต่ตน้ ยังอยูใ่ นวัยทีแ่ ข็งแรงจึงมีเรีย่ วแรงช่วยกันท�ำงานและทุกครัง้ ก็มผี มู้ าร่วมสัมมนาจากหน่วยงานอืน่ ๆ
ทั่วประเทศ เป็นจ�ำนวนมาก นับได้ว่าพวกเราท�ำงานกันอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นเราจึงได้รวบรวม
เอกสารสัมมนาในระยะนัน้ ไว้เผยแพร่เป็นจ�ำนวนมาก ท�ำให้เกิดการศึกษา วิจยั และอ้างอิงงานค้นคว้าต่อมา
นับเป็นคุณูปการต่อวงวิชาการด้านศิลปวัฒนธรรมของชาติเป็นอย่างยิ่ง ผู้เขียนจึงขอรวบรวมหัวข้อ
ที่พวกเราจัดการสัมมนาทางวิชาการ เท่าที่จ�ำได้ ดังนี้
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ที่
พ.ศ.
๑ ๒๕๒๖
๒ ๒๕๒๖
วันที่ ๒๘ – ๓๑
๓
มกราคม ๒๕๒๘
๔ ๒๕๒๙
วันที่ ๑๓ - ๑๕
๕
ตุลาคม ๒๕๒๙
วันที่ ๑๗ - ๒๐
๖
มิถุนายน ๒๕๓๐
วันที่ ๔ - ๖
๗
สิงหาคม ๒๕๓๐
๘ พ.ศ.๒๕๓๑
วันที่ ๘ - ๑๑
๙
สิงหาคม ๒๕๓๑
วันที่ ๗ - ๙
๑๐
ธันวาคม ๒๕๓๓
วันที่ ๑๑ - ๑๔
๑๑
ธันวาคม ๒๕๓๓
วันที่ ๑๑ - ๑๔
๑๒
กันยายน ๒๕๓๔
วันที่ ๒ - ๔
๑๓
กันยายน ๒๕๓๕
๑๔ วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๓๖
วันที่ ๒ - ๔
๑๕
กันยายน ๒๕๓๖
วันที่ ๒๒ - ๒๓
๑๖
พฤษภาคม ๒๕๓๗
วันที่ ๑๐ - ๑๔
๑๗
มิถุนายน ๒๕๓๗

เรื่อง
เริ่มด้วยการสัมมนาเรื่อง เพลงพื้นบ้านล้านนา ขึ้นเป็นครั้งแรก
การจัดหอวัฒนธรรม
ล้านนาคดีศึกษา : ประวัติศาสตร์และโบราณคดี
วัดร้างในเมืองเชียงใหม่
ชุมชนโบราณในเขตภาคเหนือ
แหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ในจังหวัดเชียงใหม่
ล้านนาคดีศึกษา : ภาษาและวรรณกรรม
ล้านนาคดีศึกษา : เพลงและการละเล่นล้านนา
ล้านนาคดี
สัมมนาสัญจร “ล้านนาสู่สุโขทัย”
ล้านนาคดีศึกษา : ภูมิปัญญาชาวบ้านล้านนา
ล้านนาคดีศึกษา : โลกทัศน์ล้านนา
มรดกสิ่งทอไทลื้อกับบริบททางวัฒนธรรมล้านนา
การส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีสงกรานต์
การส่งเสริม ฟื้นฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งได้จัดอีกหลายครั้ง
และหลายอ�ำเภอในจังหวัดเชียงใหม่
การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมในวันส�ำคัญทางพุทธศาสนา
และการส่งเสริมการจัดกิจกรรมประเพณีลอยกระทง
ความเชื่อและพิธีกรรม:ภูมิปัญญาชาวบ้านไทย - ไท
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ที่

พ.ศ.
วันที่ ๑ - ๕
๑๘
กุมภาพันธ์ ๒๕๓๙
๑๙ พ.ศ.๒๕๓๙
๒๐

วันที่ ๒๗ - ๒๙
พฤษภาคม ๒๕๔๐

เรื่อง
ล้านนาคดีศึกษา : ศิลปกรรม
การสืบทอดท�ำนองไทยในส่วนภูมิภาค (ภาคเหนือ)
ภาษาไทยเรานี้มีท�ำนอง
เอกลักษณ์และการสืบสานสถาปัตยกรรมในภาคเหนือ

เท่าที่รวบรวมได้นี้ยึดตามเอกสารสัมมนาที่มีปรากฏในห้องสมุดของส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
ในปัจจุบันที่เหลืออยู่ ยังมีการสัมมนาที่ไม่มีเอกสารสัมมนาเหลืออยู่ให้ได้บันทึกไว้อีกมาก

การสัมมนาเรื่อง ภาษาไทยเรานี้มีท�ำนอง
อาจกล่าวได้ว่าในการจัดสัมมนาแต่ละครั้งได้รวบรวมความรู้จากนักวิชาการแขนงต่างๆ จาก
ผู้เชี่ยวชาญทั่วประเทศ ท�ำให้เป็นศูนย์รวมข้อมูลที่มีคุณค่าและได้รับความเชื่อถือจากนักวิชาการและ
ประชาชนมากที่สุด จึงนับเป็นแหล่งอ้างอิงค้นคว้าวิจัยของนักวิชาการในแขนงต่างๆ ต่อมา
กิจกรรมที่เกี่ยวกับด้านศิลปะวัฒนธรรมไม่ได้มีแค่นี้ ยังมีงานอื่นๆ อีก เช่น มีการฝึกอบรมอาสา
พิทักษ์วัฒนธรรมไทยร่วมกับชมรมอาสาพิทักษ์วัฒนธรรมไทย โดยมีกลุ่มเป้าหมายแต่ละรุ่นต่างกัน เช่น
ครูอาจารย์ในโรงเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและวิทยาลัยต่าง ๆ นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลาย อาชีวศึกษาและพระสังฆาธิการ อาจารย์และบุคลากรของศูนย์ได้ไปร่วมเป็นคณะกรรมการ
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ให้กับหน่วยงานภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชนอีกมากมาย นับเป็นการแสดงถึงศักยภาพและการยอมรับ
ของสังคมอย่างกว้างขวาง
งานค้นคว้ารวบรวมทีเ่ ป็นงานระดับชาติ ด�ำเนินงานโดยผูบ้ ริหาร ส�ำนักงานวัฒนธรรมแห่งชาติ คือ
งานค้นคว้าเรือ่ ง “ผ้าทอไทลือ้ กับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมล้านนา” เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลองปีเจริญพระชนมายุครบ
๕ รอบพระชันษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินนี าถ ในปี พ.ศ. ๒๕๓๕ ท�ำให้มกี ารสืบสาน และติดตาม
ชุมชนไทลือ้ ทีม่ ผี า้ ทอเป็นเอกลักษณ์ ทัง้ ในภาคเหนือตามแหล่งทีก่ ลุม่ ชนชาวไทลือ้ อพยพมาตัง้ รกราก เช่น
ที่อ�ำเภอสะเมิง เชียงใหม่ และได้เดินทางไปต่างประเทศด้วยงบประมานของ ส�ำนักงานวัฒนธรรมแห่ง
ชาติ ไปติดตามชุมชนไทลื้อดั้งเดิม ในประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน คือ สิบสองพันนา ที่เมือง เชียงรุ่ง
น�ำโดยอาจารย์สาวิตรี สุวรรณสถิตย์ ร่วมไปกับคณะศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมภาคเหนือ มี ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม
เชียงใหม่ ล�ำปาง เชียงราย พะเยา แพร่ และน่าน เพือ่ ไปศึกษาเรือ่ ง วิถชี วี ติ และศิลปะวัฒนธรรม รวมทัง้ การ
ใช้ผา้ ทอของชาวไทลือ้ ในเมืองเชียงรุง่ เมือ่ กลับมาแล้ว ได้รวมบทความในทุกด้านทีผ่ รู้ ว่ มเดินทางมีความถนัด
และสนใจ จ�ำได้ว่าผู้เขียนที่ร่วมเดินทางไปด้วยเขียนเรื่อง “ภาษาและวรรณกรรมไทลื้อ” รวมเป็นเล่ม
ตั้งชื่อหนังสือว่า “สิบสองพันนา” จัดพิมพ์ด้วยงบประมาณของ สวช. นับเป็นงานรวบรวมความรู้ทุกด้าน
จากสิบสองพันนาที่ผู้เขียนไปพบเห็นและรวบรวมความรู้จากการสังเกตการสัมภาษณ์ไว้เป็นหลักฐาน
หลังจากนีไ้ ด้จดั ให้มกี ารสัมมนาเรือ่ ง “ผ้าทอไทลือ้ กับวิถชี วี ติ วัฒนธรรมล้านนา” ทีโ่ รงแรมริมกก
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย เป็นการสัมมนาระดับประเทศอีกด้วย
นอกจากกลุ่มนี้แล้วมีกลุ่มที่ไปติดตามผลงานด้านผ้าทอไทลื้อทางสาธารณรัฐประชาชนลาว
อีกกลุ่มหนึ่ง ยังมีงานใหญ่ที่เกี่ยวกับงานผ้าทอที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ ให้ความสนพระราชหฤทัยและ
สนับสนุนส่งเสริมการทอผ้าไหม ในปีนนั้ จึงมีงานจัดนิทรรศการ ผ้าทอทัง้ ผ้าไหมและผ้าฝ้าย มีการประกวด
ผ้าทอฝีมือระดับชาติขึ้น ร่วมกันระหว่างสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีการ
จัดการแสดงและการส่งเสริมการผลิตและการขายสินค้าผ้าทอร่วมกัน ซึ่งในการนี้ สมเด็จพระนางเจ้า
สิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดงานทีห่ อธรรมในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นับเป็น
งานแสดงและนิทรรศการทีย่ งิ่ ใหญ่งานหนึง่ มีผลงานเรือ่ งผ้าทอออกมาจากนักวิชาการของทัง้ สองสถาบัน
หลากหลายเล่ม งานค้นคว้า วิจัย และการรวบรวมที่ส�ำคัญยิ่งงานหนึ่งของส�ำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบัน
ราชภัฏเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
งานที่ก่อให้เกิดการปลูกฝังและเรียนรู้จักตัวเองและตระหนักถึงวัฒนธรรมล้านนาของผู้เรียนนั้น
คือ การสร้างหลักสูตรความรูว้ า่ ด้วยท้องถิน่ ล้านนา มีสว่ นผลักดันให้เกิดรายวิชาท้องถิน่ ขึน้ ในวิทยาลัยครู
เชียงใหม่ก่อน เช่น หลักสูตรประวัติศาสตร์ท้องถิ่นล้านนา หลักสูตรอักษรล้านนา หลักสูตรวรรณกรรม
ล้านนา ฯลฯ จนกระทั่งเมื่อมีการเปิดสอนหลักสูตร “วัฒนธรรมศึกษา” ขึ้นในกรมการฝึกหัดครู ใน
ระดับปริญญาตรี โดยเน้นให้นักศึกษาเหล่านี้ได้เข้าใจและมีความรู้ทางด้านวัฒนธรรมไทยโดยรวมและ
ท้องถิ่นในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านโบราณคดี ด้านภาษาไทยและภาษาล้านนา ทั้งประวัติความเป็นมาและ
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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รายละเอียดในวิชานั้น ฯลฯ ทั้งนี้เพื่อเตรียมก�ำลังคนให้ไปท�ำงานด้านวัฒนธรรมตามหน่วยงานทั้งระดับ
ราชการและเอกชนที่เห็นความส�ำคัญทางด้านวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาก็ท�ำให้เกิดต�ำแหน่งวัฒนธรรมประจ�ำ
จังหวัด และอ�ำเภอ ตลอดจนหน่วยงานทางด้านท้องถิ่นอื่น ๆ ตามมาอีกมากมาย นับว่าหน่วยงานเหล่านี้
ได้ร่วมกันอนุรักษ์ ฟื้นฟู ประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ดีงามและก�ำลังจะหายไปให้กลับมาฟื้นฟูและ
ศึกษาสืบทอดกันต่อมาในแต่ละท้องถิ่น แต่ละภูมิภาค มีผลดีต่อการท่องเที่ยวที่ก�ำลังเป็นกระแสหลัก
ด้านเศรษฐกิจของเราในปัจจุบัน
นอกจากนี้ยังมีกระแสให้เกิดการปรับหลักสูตรในระดับประถมและมัธยมให้นักเรียนได้เรียนรู้
ในเรือ่ งของวัฒนธรรมประเพณี ภาษาและประวัตศิ าสตร์ของตนเอง ก่อให้เกิดการปรับหลักสูตรให้เหมาะสม
กับท้องถิ่นและระดับชั้นของผู้เรียน เพื่อปลูกฝังจิตส�ำนึกและสืบสานมรดกทางวัฒนธรรมท้องถิ่นให้แก่
เยาวชน กระแสดังกล่าวนี้นับว่ามาแรงและมีศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูเชียงใหม่เป็นหัวแรงที่ส�ำคัญ เมื่อเริ่มแรกนั้นได้ใช้วันหยุดราชการ วันเสาร์และอาทิตย์ ตลอด
เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๓๗ ทั้งนี้เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมการเฉลิมฉลอง ๗๐๐ ปีของ
นครเชียงใหม่ด้วย ผู้เขียนจ�ำได้ว่าเคยไปเป็นกรรมการประกวดการอ่านอักษรธรรมล้านนา ที่จังหวัดและ
เขตการศึกษาจัดขึน้ มีการเรียนการสอนอักษรธรรมตามโรงเรียนระดับมัธยม ทีเ่ ด่นและถือเป็นแบบอย่าง
ก็คือ ที่จังหวัดน่าน โดยการน�ำของ อาจารย์ สมเจตต์ วิมลเกษม จัดท�ำหนังสือเอกสารประกอบหลักสูตร
อักษรธรรมล้านนาระดับมัธยมศึกษา พิมพ์เผยแพร่จ�ำนวนมาก

การจารใบลาน ของล้านนา
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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งานทีเ่ ป็นผลสืบเนือ่ งมาจากการประชุมปฏิบตั กิ ารเรือ่ ง “การส่งเสริม ฟืน้ ฟู ศิลปวัฒนธรรมท้องถิน่
ในเขตอ�ำเภอเมืองเชียงใหม่” แก่พระสังฆาธิการ และกรรมการวัด ผู้ใหญ่บ้านจากอ�ำเภอต่างๆ เมื่อเดือน
พฤษภาคม ๒๕๓๗ และต่อได้จดั ให้กบั อ�ำเภออืน่ ๆ เช่น อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอเมือง และอ�ำเภอฮอด เป็นต้น
ในปีนี้ได้มีการศึกษาจัดพิมพ์เอกสารวัดส�ำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ จ�ำนวน ๔ เล่ม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ
ประวัติวัดส�ำคัญ พระธาตุ และประเพณีที่จัดขึ้นเป็นประจ�ำทุกปีแก่ประชาชนได้ศึกษาต่อไป
ผู้เขียนขอกล่าวถึง “ชมรมล้านนาคดี” จากการที่ อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ นักคิดและ
นักปราชญ์ชาวเชียงใหม่ ได้มีการกระตุ้นให้นักวิชาการเตรียมการก่อนจะมีการเฉลิมฉลองนครเชียงใหม่
ครบรอบ ๗๐๐ ปีในปี พ.ศ ๒๕๓๙ เป็นเวลาก่อนหน้าจะครบรอบเป็นเวลาหลายปีในเชิงการศึกษาค้นคว้า
รวบรวมความรูค้ วามคิดในหมูน่ กั วิชาการของ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทที่ า่ นคุน้ เคย
รวมทัง้ ท่านอาจารย์ทวิ วิชยั ขัทคะ ในระยะแรกท่านจะเชิญให้ไปรับประทานอาหารทีบ่ า้ นของท่าน แล้วตัง้ วง
คุยกันในเชิงประวัตศิ าสตร์ วรรณกรรม เรือ่ งต�ำนาน เจีย้ ก้อม (นิทานท้องถิน่ สัน้ ๆ) ตามแต่ทา่ นจะมีเวลาว่าง
อันมีผลสืบเนือ่ งให้ทา่ น ร่วมกับญาติพนี่ อ้ งตระกูลชุตมิ า บริจาคเงินสร้างเรือน “กาแลอนุสารสุนทร” ให้ไว้
ในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ท่านยังได้ปรารภให้ผเู้ ขียนท�ำวิจยั เรือ่ ง “ประเพณีพธิ กี รรม การปลูกเรือน
ในล้านนา” ซึง่ ท่านเห็นว่าต่อไป อนุชนรุน่ หลังจะไม่มใี ครรูจ้ กั ว่าอย่างไรจึงเรียกว่าเรือนกาแล เพราะปัจจุบนั
นีม้ เี รือนประเภทนีเ้ หลืออยูไ่ ม่กหี่ ลังในเชียงใหม่ เมือ่ เรือนอนุสารสุนทรสร้างเสร็จ ได้รบั พระมหากรุณาธิคณ
ุ
จาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จมาทรงเปิดเรือน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๗ ได้จัดให้
เรือนหลังนี้เป็น “หอดนตรีพื้นบ้านล้านนา” รวบรวมงานทางด้านศิลปะการแสดง ดนตรี นาฏศิลป์ และ
การละเล่นพื้นบ้านล้านนา จัดเนื้อที่ส่วนหนึ่งแสดงประวัติของหลวงอนุสารสุนทร และ อาจารย์ไกรศรี
นิมมานเหมินท์ ด้วย

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด�ำเนินมาทรงเปิดเรือนอนุสารสุนทร
เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๗
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘๙ ปี
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ในระยะหลั ง จากนั้ น ท่ า นได้ พ าพวกเราชาวศู น ย์ ศิ ล ปวั ฒ นธรรม วิ ท ยาลั ย ครู เชี ย งใหม่
ไปทัศนศึกษาทีแ่ ม่สายและบ้านหย่วน อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดพะเยา ซึง่ เป็นชุมชนของชาวไทลือ้ เมือ่ กลับมา
ยังได้ชว่ ยกันเขียนบทความทีแ่ ต่ละท่านได้ไปเรียนรูจ้ ากการไปทัศนศึกษาครัง้ นีเ้ ผยแพร่ ชือ่ “รวมบทความ
ทางวิชาการไทลื้อ : เชียงค�ำ” ท่านแนะน�ำให้พวกเราไปตามรอยชาวล้านนาที่อพยพไปจากเชียงแสน
ในสมัย รัชกาลที่ ๑ ไปอยู่ที่บ้านคูบัว ราชบุรี และ บ้านเสาไห้ สระบุรี ซึ่งท่านเห็นว่าพวกที่อพยพไปนั้น
ต่างก็รกั ษาวัฒนธรรมทางด้านภาษาล้านนา และการทอผ้าตีนจกไว้ได้อย่างดี อีกงานหนึง่ ทีท่ า่ นพาพวกเรา
ไปในงานบวงสรวงสังเวยตราหลาบเงินที่ชาวบ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง เก็บรักษาไว้ในถ�้ำซึ่งนานๆ ครั้ง
จึงจะมีพิธีกรรมส่วนนี้ เมื่อเสร็จพิธีแล้วได้มีนักวิชาการศึกษาในเรื่อง ตราหลาบเงินและเรื่องที่เกี่ยวเนื่อง
ต่อมาได้รวบรวมพิมพ์เผยแพร่ เป็นหนังสือทางวิชาการชื่อ “ตามรอยโคลงมังทรารบเชียงใหม่” ซึ่งถือว่า
เป็นบันทึกทางประวัตศิ าสตร์ลา้ นนาทีส่ ำ� คัญเล่มหนึง่ ต่อมาได้มกี ารศึกษาเรือ่ ง วันสร้างนครเชียงใหม่ ซึง่ มี
ท่านผู้รู้ทางด้านประวัติศาสตร์มาร่วมการประชุมกันหลายครั้ง รวมทั้งมีการริเริ่มสร้าง “อนุสาวรีย์
สามกษัตริย”์ งานของ “ชมรมล้านนาคดี” นับว่ากว้างขวางและก้าวหน้ามากในทางวิชาการ น่าเสียดายที่
ท่านและผูส้ บื ทอดงานของชมรมได้พากันล้มหายตายจากไป จึงไม่มกี ารสืบต่องานทางด้านนีต้ อ่ มาอีกเลย
งานด้านการส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา นับเป็นงานส�ำคัญที่ทาง
สถานศึกษาได้จัดให้มีการเผยแพร่ดนตรี และนาฏศิลป์พื้นบ้านล้านนา ร่วมกับภาควิชาดนตรีศึกษา และ
ภาควิชานาฏศิลป์ ทัง้ ในงานทีจ่ ดั ขึน้ ภายในจังหวัดและจังหวัดอืน่ ๆ เช่นที่ กรุงเทพฯ และต่างจังหวัดทัง้ ทาง
ภาคกลาง ภาคอีสาน และภาคใต้ ในรูปของวัฒนธรรมสัญจร นอกจากนีย้ งั มีงานทีร่ ว่ มมือกับหน่วยงานอืน่ ๆ
จัดงานมหกรรมทางวัฒนธรรมเป็นประจ�ำทุกปีอกี ด้วย สถาบันมีวงดนตรีพนื้ บ้าน ทีอ่ าจารย์ เจ้าหน้าทีแ่ ละ
นักศึกษา รวมกันตัง้ วงดนตรีชอื่ “บัวระวงล้านนา” ท�ำให้ได้เผยแพร่งานทางด้านดนตรีพนื้ บ้านทัง้ ในงานของ
ทางราชการและไปร่วมงานอื่นๆ เกือบทั่วประเทศ

วงดนตรีบัวระวงบรรเลงรับแขกนานาชาติ
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘๙ ปี
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นอกจากนี้ทางศูนย์ยังเคยจัดประกวดกลองหลวงของวัดต่างๆ ในเขตเชียงใหม่และล�ำพูน
จัดประกวดการร้องเพลงลูกทุ่งไทยส�ำหรับเยาวชนและประชาชน ทั้งยังได้น�ำดนตรีและนาฏศิลป์ล้านนา
ไปแสดงในต่างประเทศ ทั้งที่เกาหลี และลักเซมเบิร์กด้วย

ร่วมงานมหกรรมศิลปะพื้นบ้านนานาชาติ ที่ประเทศลักเซมเบิร์ก ใน ปี ๒๕๓๔
ที่มา : มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ๘๙ ปี
งานส�ำคัญอีกอย่างหนึง่ คือ การฟืน้ ฟู ส่งเสริมการแต่งกายชุดพืน้ เมืองล้านนา ในระยะ พ.ศ ๒๕๒๒ ๒๕๒๗ คณะกรรมการของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้ร่วมกันวิจัยเรื่อง “เอกลักษณ์
การแต่งกายแบบล้านนาในรอบศตวรรษที่ผ่านมา” ทั้งจากเอกสาร รูปถ่ายและการสัมภาษณ์ ทั้งมีการ
จัดพิมพ์เอกสารประกอบภาพการแสดงการแต่งกายแบบต่างๆ และได้จดั แสดงแบบไว้ตงั้ แต่ พ.ศ. ๒๕๒๗
ในงานสัมมนาการจัดหอวัฒนธรรม ต่อมาเอกสารนี้เป็นที่สนใจและต้องการทั้งจากประชาชนและ
ส่วนราชการอื่น จึงได้จัดพิมพ์ขึ้นเป็นครั้งที่ ๒ ตลอดจนได้จัดแสดงแบบการแต่งกายเนื่องในวัน “อนุรักษ์
มรดกวัฒนธรรมไทย” และถ่ายทอดให้แก่คณะครูอ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ได้น�ำไปเป็นแบบในการแต่งกาย
แบบพื้นเมืองที่เหมาะสม เรียบง่ายสวยงาม ตลอดจนได้ยึดเป็นแบบในการแต่งกายในวันส�ำคัญ อาทิ
ร่วมขบวนเชิญน�้ำศักดิ์สิทธิ์ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเจริญพระชนมายุครบ ๕ รอบเมื่อ
พ.ศ. ๒๕๓๐ ทีท่ อ้ งสนามหลวง กรุงเทพฯ อาจกล่าวได้วา่ เรือ่ งการบุกเบิกให้มกี ารแต่งกายแบบพืน้ เมืองนี้
จังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการกระตุ้นให้ริเริ่มแต่งกายในวันศุกร์ ในสถานที่ราชการก่อนจังหวัดอื่นๆ นับเป็น
แบบอย่างแก่จังหวัดอื่นๆ และภาคอื่นๆ ซึ่งถือว่าเป็นการส่งเสริมการทอผ้าซิ่นแบบพื้นบ้านทั้งที่เป็นฝ้าย
และไหม ในเวลาต่อมา ดังที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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การแต่งกายแบบพื้นบ้านล้านนา
งานส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้เรื่องเอกสารโบราณและการเปิดสอนอักษรธรรมล้านนา
ในสมัยที่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ จินตนา มัธยมบุรษุ เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรม วิทยาลัยครู
เชียงใหม่นั้น จ�ำได้ว่าประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖ ทางศูนย์เห็นว่าความรู้ทางด้าน อักษรธรรมล้านนาก�ำลัง
เป็นที่สนใจของบุคคลทั่วไป และนักวิชาการสาขาต่างๆ เพราะเหตุว่า สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ได้ถ่ายเอกสารใบลานซึ่งได้รวบรวมจากวัดส�ำคัญต่างๆ ทั่วภาคเหนือถ่ายเป็นไมโครฟิล์มไว้
เป็นอันมาก แต่ขาดผู้รู้ในการอ่านและการปริวรรต คือ การถ่ายถอดออกเป็นภาษาไทยกลาง ซึ่งความรู้ที่
บันทึกไว้ในใบลานนัน้ มีมากมายมหาศาลและมีทกุ สาขา เช่น พุทธศาสนา โหราศาสตร์ กฎหมาย ต�ำนาน ฯลฯ
ประกอบกับมีการสอนวิชาประวัตขิ องอักษรชนิดต่างๆ ตัง้ แต่สมัยสุโขไทย เป็นต้นมา ผูเ้ ขียนซึง่ เป็นผูส้ อน
รายวิชานีไ้ ด้แทรกความรูด้ า้ น อักษรธรรมล้านนาในวิชาดังกล่าวแก่นกั ศึกษาทีเ่ รียนภาษาไทยเป็นวิชาเอก
เป็นการเรียนตามความสนใจเพียงแค่ ๖ ชัว่ โมงด้วยความสนใจของนักศึกษาก็สามารถอ่าน เขียนอักษรธรรม
ล้านนาได้ ผูเ้ ขียนจึงได้ยกร่างหลักสูตร อักษรธรรมล้านนา เสนอทางภาควิชาเพือ่ ให้เสนอต่อ กรมการฝึกหัดครู
ซึ่งในระยะนั้นอยู่ในช่วงเวลาที่จะมีการปรับปรุงหลักสูตรอยู่พอดี ผลก็คือกรมการฝึกหัดครูเห็นดีด้วย
เพราะอักษรดังกล่าวก็มีกระจายอยู่ทางภาคอีสานด้วยในรูปของใบลาน จึงจัดให้เป็นหลักสูตรกลางเป็น
วิชา “อักษรไทย ๒” โดยให้วทิ ยาลัยครูทอี่ ยูต่ ามภาคต่างๆ สอนเน้นในเรือ่ งอักษรทีม่ อี ยูใ่ นท้องถิน่ ของตน
ทางภาควิชาภาษาไทยจึงเปิดสอน “อักษรธรรมล้านนา” หลักสูตรวิชาเอกภาษาไทย ในภาควิชาภาษาไทย
ซึ่งผู้เขียนเป็นผู้สอน
เมือ่ สังคมมีความต้องการจะเรียนรูอ้ กั ษรของล้านนาดังกล่าว ผูเ้ ขียนจึงร่างหลักสูตร “อักษรธรรม
ล้านนา” ระยะสั้นเป็นพื้นฐานด้วยเวลา ๒๐ ชั่วโมง และเปิดสอนแก่ผู้สนใจทั่วไป ที่ศูนย์ศิลปะวัฒนธรรม
วิทยาลัยครูเชียงใหม่ โดยเปิดสอนวันเสาร์-อาทิตย์ มีผสู้ นใจเข้ามาเรียนเป็นจ�ำนวนมาก เมือ่ สอนเสร็จมีการ
ปริวรรตผลงานร่วมกัน และพิมพ์เผยแพร่ เมือ่ สอบผ่านหลักสูตรมีการแจกวุฒบิ ตั รเป็นการรับรองความรูอ้ กี ด้วย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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ซึ่งต่อมาได้เปิดสอนการเรียนอักษรไทใหญ่ในระยะเริ่มต้นอีกด้วย ในการเปิดสอนอักษรธรรมล้านนานี้
จ�ำได้ว่าเปิดขึ้นทุกปีเป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๐ ปีเลยทีเดียว ซึ่งต่อมาก็ได้มีการเปิดสอน
ตามวัดทีม่ พี ระสงฆ์ทมี่ คี วามรูท้ างด้านนีเ้ พิม่ ขึน้ เช่น ทีว่ ดั ลอยเคราะห์ และที่ มหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย
วิทยาเขตเชียงใหม่ วัดสวนดอก ซึง่ ได้นำ� หลักสูตรทีผ่ เู้ ขียนร่างขึน้ ไปขยายเวลาสอนให้เป็น ๓๖ ชัว่ โมง และ
ได้พิมพ์ต�ำราและแบบฝึกหัดขึ้นใช้อย่างมีระบบ และยังเปิดสอนแก่ผู้สนใจต่อมาจนปัจจุบัน

ชั้นเรียน อักษรธรรมล้านนา รุ่นที่ ๒ ราว พ.ศ. ๒๕๓๗
ส่วนทางด้านงานปริวรรตอักษรธรรมล้านนานั้น กล่าวได้ว่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครู
เชียงใหม่ ในสมัยตั้งแต่แรกจัดตั้ง ครั้งอาจารย์ไพรถ เลิศพิริยกมล เป็นหัวหน้าศูนย์ ได้เล็งเห็นความส�ำคัญ
ของเอกสารโบราณเหล่านี้ จึงได้จัดงบประมาณพิมพ์ ผลงานปริวรรต ของ ศาสตราจารย์ มณี พยอมยงค์
อาจารย์ ทวี สว่าง ปัญญางกูร และ ศาตราจารย์ อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว ซึง่ ผลงานปริวรรตทีเ่ ป็นพวกต�ำนาน
และกฎหมาย เป็นของท่านทัง้ หมด รวมทัง้ นักศึกษาทีเ่ รียนอักษรธรรมล้านนา ทีผ่ เู้ ขียนรับเป็นบรรณาธิการ
ในการตรวจทานด้วย จ�ำได้ว่า นักศึกษารุ่นแรกที่ช่วยกันปริวรรต คือเรื่อง “มหาชาตินครกัณฑ์ ฉบับ
ไม้ไผ่แจ้เรียวแดง” ที่มีชื่อเสียง และเรื่อง “ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม” เป็นต้น ซึ่งในระยะแรกก็ใช้วิธีหมุน
กระดาษโรเนียวด้วยเครือ่ งพิมพ์แบบโบราณ แล้วช่วยกันเรียงเย็บเล่มเท่าทีจ่ ะพอมีงบประมาณทีเ่ จียดมาได้
แล้วเผยแพร่ไปยังห้องสมุดต่างๆ เช่น ส่งไปยังกรมการฝึกหัดครู มีกระแสตอบรับมาจากกรมฯว่าได้ส่ง
เอกสารเหล่านีใ้ ห้แก่หอ้ งสมุดในประเทศฝรัง่ เศสด้วย ดังมีเอกสารทีม่ กี ารปริวรรตและพิมพ์เผยแพร่ไปแล้ว
ถึง ๖๒ รายการทั้งที่เป็นอักษรธรรมล้านนา และอักษรไทลื้อ เช่น กฏหมายมังรายศาสตร์ฉบับต่างๆ
ต�ำนานเมืองต่างๆ เช่นต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ วรรณกรรม ต�ำรายา โหราศาสตร์ ฯลฯ เอกสารเหล่านี้
ได้เผยแพร่ไปเป็นประโยชน์ในการศึกษาวิจัยในเวลาต่อมา งานปริวรรตดังกล่าวได้จัดสรรงบประมาณ
ให้ความส�ำคัญแก่งานด้านนีส้ บื ต่อมาจนกระทัง่ ปัจจุบนั นับเป็นแหล่งวิชาการทีเ่ ป็นหลักฐานอ้างอิงเชือ่ ถือได้
ผู้เขียนยังได้รับความอนุเคราะห์ในการพิมพ์งานปริวรรต ภาษาไทลื้อหลายเล่ม เช่น “สุภาษิตไทลื้อ”
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“ต�ำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง” “นิทานข้าสีแ่ สนหมอนม้า” และเมือ่ ไม่นานมานีไ้ ด้พมิ พ์ งานปริวรรต
อักษรไทลือ้ แบบใหม่เรือ่ ง “ประเพณี พิธกี รรม ไทลือ้ ” ออกเผยแพร่ และมีการพิมพ์บทความทางวิชาการ
ปีละเล่ม ให้ชื่อวารสารว่า “ข่วงผญา” สืบต่อมาจนปัจจุบันด้วย
รายชื่องานปริวรรตอักษรธรรมล้านนา ไทเขิน ไทลื้อ เป็นอักษรไทยกลาง
ด้วยเห็นว่าเอกสารที่ปริวรรตออกไปในระยะเวลาแรกจนกระทั่งปัจจุบัน อาจจะเป็นประโยชน์
แก่ผู้สนใจ และนักวิชาการทั่วไป จึงขอบันทึกรายชื่อหนังสือดังกล่าวไว้ ดังนี้
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.
๑๐.
๑๑.
๑๒.
๑๓.
๑๕.
๑๖.
๑๗.
๑๘.
๑๙.
๒๐.
๒๑.
๒๒.
๒๓.
๒๔.
๒๕.
๒๘.

โคลงหงส์ผาค�ำ ฉบับศาสตราจารย์มณี พยอมยงค์
โคลงหงส์ผาค�ำ ฉบับอาจารย์ทวี สว่างปัญญางกูร
มังรายศาสตร์ ฉบับนอตอง
มังรายศาสตร์ ฉบับเสาไห้
มังรายศาสตร์ ฉบับวัดไชยสถาน
มังรายศาสตร์ ฉบับวัดเชียงหมั้น
ต�ำรา พรหมชาติ ฉบับวัดข่วงสิงห์
ต�ำราพรหมชาติและโหราศาสตร์ ฉบับไทยยวน
ต�ำรายาสิบสองพันนา
ต�ำนานห้อ
ต�ำนานเมืองยอง
ต�ำนานเมืองละแวก
ต�ำนานเมืองละแวกและสลีจ้อน
ต�ำนานตุงครสีพื้นเมืองเชียงตุง
ต�ำนานเมืองพะเยา
ต�ำนานเมืองพะเยาและค�ำเล่นค่าวซอ
ต�ำนานเมืองพะเยาและค�ำเล่นเป็นแท้
ต�ำนานพระแก้ว
ต�ำนานหนองสะเหน้า
ต�ำนานเมืองแกน
ธรรมมูลลกัณไตร
บัวระวงหงส์อมาตย์
บัวระวงไกรสร
มหาชาติล้านนา นครกัณฑ์ ฉบับไม้ไผ่แจ้เรียวแดง
กฎหมายพระเจ้าน่านและต�ำนานพระเจ้าไห้
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กฎหมายวัดกาสา	
พิมพ์ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๒๖
กฎหมายพระเจ้าน่าน
กฎหมายพระยามังราย
ธรรมศาสตร์สัพพสอน
ธรรมศาสตร์ราชกือนา
อนุโลมญาณกฎหมายโบราณหัถกรรมวินิจฉัยบาฬีฎีการอมสมมมุติราช
พิมพ์ธันวาคม ๒๕๓๗
						
ธรรมศาสตร์หลวงคลองตัดค�ำ
พิมพ์ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
ธรรมศาสตร์หลวงและธรรมศาสตร์ราชกือนา	
พิมพ์ มกราคม พ.ศ. ๒๕๒๘
รวมบทความวิชาการด้านวัฒนธรรม
พิมพ์ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
รวมบทความวิชาการ อาจารย์ถิ่น รัติกนก
พิมพ์ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
รวมบทความวิชาการ ไทลื้อ : เชียงค�ำ
พิมพ์ ๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๒๙
กฎหมายโคสาราษฎร์ ปริวรรตโดย อาจารย์ถิ่น รัติกนก พิมพ์ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๓๐
พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ ฉบับสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ พิมพ์ พ.ศ. ๒๕๓๙
การแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่
พิมพ์ ๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๓๙
มังรายธรรมศาสตร์
ราชกถากฎหมายเมืองน่าน
หัตถกรรมวินิจฉัย บาลีฎีการอมสมมุตราช
รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์ในเมืองเชียงใหม่
ส�ำนวนและสุภาษิตไทเขิน
ต�ำรายาวัดข่วงสิงห์
ก�ำเนิดหลวง (ต�ำราโหราศาสตร์และพรหมชาติฉบับไทลื้อ)
เชื้อเครือแสนหวีสิบสองพันนา	
พงศาวดารไทยเขียนด้วยอักษรพื้นเมือง (ฉบับคัดลอกของ อาจารย์ถิ่น รัติกนก)
ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ฉบับต่างๆ (เพื่อตรวจสอบเปรียบเทียบ)
ต�ำนานเชียงใหม่ปางเดิม
ต�ำราโหราศาสตร์ของพม่า
พงศาวดารเมืองหลวงน�้ำทา ของลาว
สุภาษิตไทลื้อ
นิทานข้าสี่แสนหมอนม้า
ต�ำนานมังราย เชียงใหม่ เชียงตุง
ปกิณกะจากพับสา ปริวรรตจากใบลานที่อยู่ในหอสมุดมหาวิทยาลัยคอร์แนล
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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๖๐.
๖๑.
๖๒.
		

พจนานุกรมล้านนา พิมพ์ครั้งที่ ๒ ฉบับปรับปรุง
พิมพ์ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐
ประเพณี พิธีกรรม ไทลื้อ
พจนานุกรมไทใหญ่ – ไทย ๒๕๕๒ ฉบับเฉลิมพระเกียรติ ๖๐๐ ปีพระยาติโลกราช
และ ๘๕ ปี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๒

ผลงานทัง้ หมดดังกล่าวมาเป็นผลงานทีป่ ริวรรตจาก อักษรธรรมล้านนา อักษรไทเขินและ ไทลือ้
มีทงั้ อักษรไทลือ้ แบบเก่า ไทลือ้ แบบใหม่ และ อักษรลาว ซึง่ ถือว่าเป็นอักษรทีม่ รี ปู ร่างลักษณะคล้ายคลึงกัน
แต่จะผิดเพี้ยนไปบ้างในบางตัวอักษร ผู้ที่อ่านอักษรธรรมล้านนาได้ จะสามารถอ่านอักษรดังกล่าวได้
เนื่องจากว่าอักษรธรรมล้านนา มีขอบเขตการใช้ขยายไปได้กว้างขวางมาก ด้วยอักษรดังกล่าวไปกับ
คัมภีรใ์ บลานของศาสนาพุทธ ทีเ่ ผยแผ่ไปจากเชียงใหม่ ซึง่ เป็นศูนย์กลางของอาณาจักรล้านนา ทีเ่ จริญรุง่ เรือง
และตกผลึกทางด้านวิชาการและศิลปวัฒนธรรมในทุก ๆ ด้าน ทัง้ ด้านพุทธศาสนา ศิลปกรรม ทัง้ ทางด้าน
ความคิดและ ศิลปะการแสดง ตลอดจนผลผลิตที่เป็นสิ่งของที่เป็นรูปธรรมทั้งหลายทั้งปวง
รายชือ่ หนังสือและเอกสารดังกล่าว คงตกหล่นไปไม่นอ้ ย เนือ่ งจากกาลเวลาผ่านไป เอกสารและ
หนังสือที่ได้กล่าวถึง ที่ไม่ปรากฏชื่อได้ จ�ำหน่ายจ่ายแจกไปจนหมดแล้ว จึงตรวจสอบจากห้องสมุด
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในปัจจุบันได้บางส่วนดังกล่าว
นอกจากผลงานทางวิชาการดังกล่าวมา เมือ่ ใกล้เวลาทีจ่ ะมีงานเฉลิมฉลองครบรอบ ๗๐๐ ปีของ
นครเชียงใหม่ ในฐานะที่เป็นหน่วยงานส�ำคัญอันเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมโดยตรงของชาติแล้ว จึงมีหน้าที่
จะต้องร่วมผลิตผลงานทางวิชาการ เพื่อร่วมกับจังหวัดและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ซึ่งจัดประชุมระดับ
นานาชาติ เรื่อง “ไทยศึกษา ๖” จึงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบจากต้นฉบับหลายฉบับ จัดท�ำหนังสือ
“ต�ำนานพืน้ เมืองเชียงใหม่ ฉบับ เชียงใหม่ ๗๐๐ ปี” “เทคนิควิทยาพืน้ บ้านล้านนา” “สรรพช่าง : ภูมปิ ญ
ั ญา
ท้องถิน่ เชียงใหม่” “อาหารพืน้ บ้านล้านนา” “ประวัตศิ าสตร์เมืองเชียงใหม่” “เรือนชนบท เรือนกาแล”
และ “โหราศาสตร์พม่า” เป็นต้น งานเหล่านี้เป็นงานที่ต้องจัดท�ำให้เสร็จ เพื่อร่วมในการเฉลิมฉลอง
นครเชียงใหม่ครบ ๗๐๐ ปี ในปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย
นอกนีไ้ ด้รวบรวมประวัตสิ ถานที่ เช่น “วัดส�ำคัญในนครเชียงใหม่” เล่ม ๑-๔ ซึง่ เป็นความร่วมมือ
กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ และ “ต�ำราโหราศาสตร์พรหมชาติฉบับไทยยวน” เอกสารต่างๆ
เหล่านี้กล่าวแต่ส่วนที่ส�ำคัญ ที่สะท้อนความรับผิดชอบและงานริเริ่มสร้างสรรค์ของคณะกรรมการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูเชียงใหม่ทั้งสิ้น
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งานวิจัย ตรวจสอบ ศึกษาค้นคว้า เรียบเรียง
งานที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้ เป็นงานที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมของศูนย์ฯ ในวาระต่างๆ กันไป บางเรื่อง
เป็นงานวิจัย บางเรื่องเป็นงานศึกษาค้นคว้าที่ร่วมกันศึกษาเป็นเรื่อง ๆ ไป บางเรื่องเป็นงานที่มอบหมาย
ให้ผู้เชี่ยวชาญในบางสาขารับผิดชอบเรียบเรียงขึ้น จึงขอบันทึกไว้ ดังนี้
๑. การค้นคว้าเรื่องเอกลักษณ์การแต่งกายแบบล้านนา
๒. ต�ำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับ ๗๐๐ ปี
๓. เทคนิควิทยาพื้นบ้านล้านนา
๔. สรรพช่าง ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา
๕. เรือนชนบท เรือนกาแล
๖. ประวัติวัดส�ำคัญในนครเชียงใหม่ รวม ๔ เล่ม
๗. การละเล่นพื้นเมืองเชียงใหม่
๘. อาหารพื้นเมืองเชียงใหม่
๙. โบราณวัตถุ โบราณสถานเมืองเชียงใหม่
๑๐. ต�ำรายาหัวกวาวเครือ ของ หลวงอนุสารสุนทร
๑๑. พจนานุกรมภาษาถิ่นภาคเหนือ ฉบับ ส.ว.ช. พิมพ์ครั้งแรก
๑๒. พจนานุกรมล้านนาภาษาถิ่นภาคเหนือ ฉบับปรับปรุง พิมพ์ครั้งที่ ๒
๑๓. พจนานุกรมภาษาไทใหญ่ – ไทย
๑๔. คู่มือการเรียน อักษรล้านนา ชั้นต้น
๑๕. คู่มือการเรียนอักษรล้านนา ชั้นสูง
๑๖. พจนานุกรมภาษาลาวพวน – ไทย พ.ศ. ๒๕๕๗
งานเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม
งานเชิดชูเกียรติบคุ คลผูม้ ผี ลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม เป็นงานทีไ่ ด้ปฏิบตั ติ อ่ เนือ่ งมาเป็นเวลานาน
ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ เป็นการสนับสนุนส่งเสริมศิลปิน เป็นการให้ก�ำลังใจแก่ผู้ประกอบ
คุณงามความดี และโน้มน้าวให้ประชาชนทั่วไป สนใจอนุรักษ์ และสร้างสรรค์ผลงานทางด้านวัฒนธรรม
เพิม่ ขึน้ ท�ำให้บคุ คลดีเด่นทีไ่ ด้รบั การเชิดชูเกียรติซงึ่ มีทงั้ ทีเ่ ป็น หญิง ชาย บรรพชิต แต่ละปีจะมีตงั้ แต่ ๑-๕ ท่าน
ในสาขาต่างๆ ทัง้ มนุษยศาสตร์ ศิลปะการแสดง การช่างฝีมอื คหกรรมศาสตร์ กีฬาและนันทนาการ ตลอดจน
การพัฒนาคุณภาพชีวติ เช่น พ่อครูคำ� กาไวย์ ศิลปินแห่งชาติดา้ นกลองสะบัดชัยประยุกต์ แม่ครู จันทร์สม
สายธารา ด้านศิลปะการแสดงซอพื้นบ้าน เป็นต้น ผู้เขียนจ�ำได้ว่าในการเสนอผลงานของแม่ครู จันทร์สม
สายธารา เป็นช่วงที่ผู้เขียนเป็น เลขานุการศูนย์และเป็นผู้เรียบเรียงเพื่อท�ำเป็นผลงานเสนอต่อ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติด้วย ซึ่งผลการส่งเสริมบุคลากรทางด้านศิลปะวัฒนธรรมนี้ได้ท�ำติดต่อ
กันมาตลอดจนปัจจุบัน การส่งเสริม เชิดชูเกียรติผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรมระดับจังหวัด ที่ส�ำนักงาน
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติเคยจัด ได้ยกเลิกไป อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ ขึ้นมาบริหารส�ำนัก
ศิลปวัฒนธรรม ได้ดำ� เนินการจัดตัง้ โครงการ “เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา” ขึน้ มา โดยด�ำเนินการคัดเลือก
เช่นเดียวกับโครงการเดิม แต่เป็นโครงการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่โดยตรง จัดประจ�ำขึ้นทุกปี
มีจ�ำนวนมากขึ้นและหลากหลายสาขาเพิ่มขึ้น มีการมอบโล่เกียรติยศและมีการจัดแสดงนิทรรศการ
ผลงานแสดงเป็นประจ�ำทุกปี

งานทางด้านเอกสารวิชาการที่ดีเด่นและจัดท�ำได้ยากยิ่ง
นอกจากผลงานทางวิชาการดังกล่าวมาแล้วยังมีงานส�ำคัญ ที่ได้รับงบประมาณจากส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ จัดท�ำ “พจนานุกรมภาษาถิน่ ภาคเหนือ” ฉบับ ส.วช. ซึง่ คณะกรรมการ
ได้ร่วมกันจัดท�ำด้วยความวิริยะอุตสาหะเป็นเวลาหลายปี โดยใช้เวลาตอนเย็นหลังเลิกเรียนจนมืดค�่ำ
จึงแล้วเสร็จจัดพิมพ์ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๓๙ เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง นครเชียงใหม่ครบรอบ ๗๐๐ ปี นับเป็นพจนานุกรม
ที่สมบูรณ์ ในด้านการเขียนสะกดด้วยอักษรธรรมล้านนาและการอ่านค�ำส�ำเนียงล้านนาด้วยสัทอักษร
พร้อมทั้งค�ำอธิบายความหมายของค�ำที่กะทัดรัด พจนานุกรมฉบับนี้ได้มีการช�ำระเพิ่มค�ำอีกในการพิมพ์
ครั้งที่ ๒ เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ นับเป็นผลงานชิ้นส�ำคัญของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏภาคภูมิใจ
ต่อมายังได้จดั ท�ำ “พจนานุกรมภาษาไทใหญ่-ไทย ๒๕๕๒” จากคณะผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาไทยใหญ่
ได้ร่วมกันเป็นคณะกรรมการรวบรวมจัดท�ำค�ำภาษาไทใหญ่แปลเป็นภาษาไทยได้มีการพิมพ์เผยแพร่ เมื่อ
พ.ศ. ๒๕๕๒ ในสมัยที่ อาจารย์ยพุ นิ เข็มมุกด์ เป็นผูอ้ ำ� นวยการศูนย์ และล่าสุดนี้ เพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง ๙๐ ปี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีการจัดท�ำ “พจนานุกรมภาษาไทยพวน-ไทย” โดยคณะกรรมการ
ผูเ้ ชีย่ วชาญภาษาไทยพวนไว้อกี ฉบับหนึง่ จึงนับว่าเป็นประโยชน์แก่การศึกษาวิชาการในหลากหลายภาษา
เป็นอย่างยิ่ง
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เป็นโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการก่อตั้งสถาบันราชภัฏแห่งนี้ งานโครงการ
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมและศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีกิจกรรมหลายอย่าง เช่น การเล่านิทาน
ระดับชาติ การประกวดขับร้องเพลงกล่อมลูก ประเพณีปอยส่างลอง การประกวดนาฏศิลป์และดนตรีพนื้ บ้าน
ล้านนา และการจัดกิจกรรมวันส�ำคัญทางศาสนา เช่น วันลอยกระทง การอบรมมารยาทไทย การจัด
สัมมนาเรือ่ งภูมปิ ญ
ั ญาชาวบ้านไทย-ไท เรือ่ งวันส�ำคัญของครอบครัว การถวายความรูเ้ กีย่ วกับสิง่ แวดล้อม
ทางศิลปกรรมแก่พระสังฆาธิการอ�ำเภอแม่รมิ อ�ำเภอแม่แตง อ�ำเภอฮอด อ�ำเภอเมือง อ�ำเภอสารภี การฝึก
อบรมอาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อมศิลปกรรมท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ โครงการการจัดระบบข้อมูล
สารสนเทศ โครงการการจัดหอวัฒนธรรม หอดนตรีพนื้ บ้านล้านนา การอบรมการใช้สอื่ และนวัตกรรมแด่
พระสงฆ์ การจัดท�ำเนียบพระสงฆ์ภาคเหนือ การใช้มิติทางวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในพื้นที่สูง
จัดค่ายศิลปะเด็ก การเชิดชูเกียติบุคลากรผู้มีผลงานดีเด่นด้านวัฒนธรรม ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็นโครงการ
เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๕ การประกวดร้องเพลงลูกทุ่งไทย
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นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมพิเศษที่ศูนย์วัฒนธรรมสถาบันราชภัฏเชียงใหม่จัดร่วมกับหน่วยงานอื่น
ทัง้ ภาครัฐและเอกชน วัดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง เช่น การจัดโครงการเทศน์มหาชาติ หรือ
ตั้งธรรมหลวง เริ่มจากวัดเชียงหมั้น วัดโลกโมฬี เป็นที่ปรึกษาการจัดกิจกรรมตั้งธรรมหลวงให้แก่วัด
ในจังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงราย สืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. ๒๕๔๙

การจัดการแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาทั้งภายในและภายนอกประเทศ
ภารกิจด้านท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ในด้านศิลปการแสดง สรุปได้ดังนี้
๑.ด้านวิชาการ
การส่งเสริมด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจยั ยังคงมีอยูต่ อ่ ไป มีกจิ กรรมทีเ่ พิม่ ขึน้ คือ การเปิดพืน้ ที่
ทางวิชาการให้แก่ศิลปินพื้นบ้าน เปลี่ยนมาเป็นวิทยากรร่วมอภิปรายบนเวทีสัมมนาเพื่อให้ความรู้จาก
ประสบการณ์ตรงแก่ทปี่ ระชุม โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในช่วง พ.ศ. ๒๕๓๐-๒๕๓๔ มีศลิ ปินพืน้ บ้านหลายสาขา
เช่น ช่างซอ ช่างปี่ คณะของแม่ครูจนั ทร์สม สายธารา พ่อครูบญ
ุ ศรี รัตนัง พ่อครูมาณพ ปริญญาศิลป์ และ
แม่ครูบัวตอง แก้วฝั้น เป็นต้น สาขาอื่น อื่น ๆ เช่น ช่างท�ำกลอง เช่น พระมหาเขื่อนค�ำ วัดพระบาทตากผ้า
อ�ำเภอป่าซาง ล�ำพูน ผูเ้ ชีย่ วชาญด้านกลองหลวง และ นายด�ำรง ไชยเพชร อ�ำเภอเมือง เชียงใหม่ ผูเ้ ชีย่ วชาญ
ด้านกลองแอว ศิลปินเหล่านี้ภายหลังได้รับการเชิดชูเกียรติในฐานะผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม ระดับ
จังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ เช่น แม่ครูจันทร์สม สายธารา เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นต้น
นอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากอาจารย์ในภาควิชาดนตรี และภาควิชานาฏศิลป์ น�ำเสนอ
การฟ้อนร�ำใหม่ขึ้นอีกหลายชุด นวัตกรรมเหล่านี้ ส่วนมากได้จากการปรับปรุงงานศิลปะนิพนธ์ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี
๒.การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ท้องถิ่น
การแสดงดนตรีและนาฏศิลป์ทอ้ งถิน่ มีการจัดแสดงเนือ่ งในโอกาสส�ำคัญ ๆ เพือ่ การอนุรกั ษ์และ
สืบทอด ซึ่งการแสดงนี้เป็นการแสดงภายในสถาบัน
ก.
๑.
		
๒.
		
๓.
		
		

การแสดงภายในสถาบัน
การแสดงสาธิต เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการน�ำเสนอความรู้ด้านวิชาการ การแสดงเหล่านี้
จัดในช่วงที่มีการจัดสัมมนาทางวิชาการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ เป็นต้นมา
การแสดงในงานเลี้ยงขันโตก ซึ่งวิทยาลัยด�ำเนินการในเชิงธุรกิจอยู่หลายปี ศิลปินพื้นบ้าน
มีโอกาสแสดงในงานนี้อย่างสม�่ำเสมอ
งานแสดงโอกาสอื่นๆ เช่น งานฉลองกฐินพระราชทาน งานแสดงมุทิตาจิตผู้ได้รับการ
เชิดชูเกียรติดา้ นวัฒนธรรมและการรับรองแขกส�ำคัญของทางวิทยาลัย งานเกษียณอายุราชการ
เป็นต้น
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๔. สนับสนุนการจัดตัง้ วงดนตรี “บัวระวง” ขึน้ ภายในสถาบัน โดยจัดหาเครือ่ งดนตรีและสถานที่
		 ฝึกซ้อม เพื่ออ�ำนวยความสะดวกแก่นักดนตรีซ่ึงเป็นอาจารย์ นักศึกษาและเจ้าหน้าที่
		 ของสถาบัน
ข.
		
		
		
		
		
		
		

การแสดงภายนอกสถาบัน
มีการแสดงทัง้ ภายในประเทศ และต่างประเทศ การแสดงภายในประเทศเป็นทีร่ จู้ กั กันในนาม
วัฒนธรรมสัญจร เป็นงานที่จัดโดยศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดต่างๆทั่วทุกภาคของประเทศ
โดยส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ได้เชิญศิลปินในนามสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ไปแสดงหลายครั้ง เช่น ที่ศูนย์วัฒนธรรมแห่งชาติที่กรุงเทพฯ และหนึ่งในจ�ำนวนนั้น คือ
การน�ำกลองจากภาคเหนือไปร่วมกับการแสดงกลองบองโกของประเทศฝรัง่ เศส นอกจากนีย้ งั
ไปร่วมแสดงทีจ่ งั หวัดนครราชสีมา จังหวัดสงขลา จังหวัดราชบุรี จังหวัดพิษณุโลก และจังหวัด
อุบลราชธานี เป็นต้น

การแสดงในต่างประเทศนั้น พ.ศ. ๒๕๓๔ ได้ไปร่วมการแสดงงานศิลปะนานาชาติที่ประเทศ
ลักเซมเบิร์ก ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ ไปแสดงงานวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง ที่สิบสองพันนา สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยความร่วมมือแลกเปลีย่ นวัฒนธรรมเรือ่ ง ประเพณีปใี หม่เมืองล่า สิบสองพันนา ระหว่าง
กงสุลใหญ่นครคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน กับ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในระหว่าง วันที่ ๓-๘
เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๐ และในปีเดียวกันระหว่างวันที่ ๑๒ กรกฎาคม – วันที่ ๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๐
แลกเปลี่ยนส่งเสริมวัฒนธรรมด้านอาหารและการแสดง ณ นครคุนหมิง นครกุ้ยหยาง และ นครฉางชา
ได้รับความส�ำเร็จและมีความภาคภูมิใจของทั้งสองหน่วยงาน และในปีพ.ศ ๒๕๕๔ มหาวิทยาลัยได้
รับเชิญไปแสดงดนตรีสะล้อ ซึง แบบล้านนา ในเทศกาลเครื่องสายนานาชาติครั้งที่ ๓ ประเทศฟิลิปปินส์
เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔
๓. การประกวดศิลปะการแสดง
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นเวทีประกวดศิลปะการแสดงท้องถิ่นหลายประเภท เช่น
การประกวดเพลงลูกทุ่งไทย การประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง การประกวดเพลงกล่อมเด็กภาคเหนือ และ
การประกวดซอและปี่จุม การประกวดเหล่านี้ คณะกรรมการประกอบด้วยบุคลากรผู้เชี่ยวชาญจาก
ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ซึ่งบางท่านเป็นเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนาด้วย
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การปรับเปลี่ยนชื่อและอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๓๐ จนถึงการเปลี่ยนแปลงสถานภาพเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ใน พ.ศ. ๒๕๔๗ ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่และศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่
ได้ปรับเปลี่ยนชื่อเป็น “ส�ำนักศิลปวัฒนธรรม” เพื่อสนับสนุนอนุรักษ์ส่งเสริมและเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม
ตลอดจนดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนการเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้าน ยังเป็น
สถานที่จัดกิจกรรมด้านศิลปวัฒนธรรมโดยใช้หอพักชาย ๑ เดิม เป็นบริเวณส�ำนักศิลปวัฒนธรรม มีการ
จัดนิทรรศการหมุนเวียน มาจนถึง พ.ศ. ๒๕๔๗

คณะกรรมการศูนย์ ฯ บางส่วน ในวาระที่ ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร มาเยี่ยมชม
ณ บันไดทางขึ้นเรือนอนุสารสุนทร
พ.ศ. ๒๕๔๘ เป็นปีที่ ๘๐ การก่อตั้งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมท้องถิ่นและ
ของชาติ โดยร่วมมือกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย คือ โครงการเปิดต�ำรายา
หัวกวาวเครือ เล่มแรกของไทย เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษามหาราชินี ในปีที่ ๘๐ ปีฝึกหัดครูสู่ราชภัฏ
เชียงใหม่ จัดโครงการอุ๊ยสอนหลาน แสดงผลงานของเพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา จัดสัมมนาเปิดต�ำนาน
ชีวิตล้านนา จัดการแข่งขันตีกลองหลวง จัดอบรมฟื้นฟู อนุรักษ์ศาสนวัตถุ สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ และ
ศิลปกรรมท้องถิน่ จัดประเพณีตงั้ ธรรมหลวงเทศน์มหาชาติ เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั
ในวโรกาสครองราชย์เป็นปีที่ ๖๐ ร่วมท�ำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีประตูช้างเผือก แลกเปลี่ยน
วัฒนธรรมสัมพันธ์ระหว่างสภาวัฒนธรรมอ�ำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมากับสภาวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่ จัดโครงการรดน�ำ้ ด�ำหัวอธิการบดี คณะผูบ้ ริหารและอาจารย์อาวุโส ซึง่ จัดท�ำต่อเนือ่ งเป็นประจ�ำ
ทุกปี งานดังทีก่ ล่าวมาเป็นงานทีจ่ ดั ท�ำเพือ่ ร่วมเฉลิมฉลอง ๘๐ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ตลอดทัง้ ปี
พ.ศ. ๒๕๔๘ และบางโครงการได้จัดท�ำติดต่อกันมาทุกปี จนปัจจุบัน
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ในปี พ.ศ. ๒๕๔๙ มีการจัดสร้างอาคารใหม่แทนหอพักชาย ๑ เดิม เป็น “อาคารเทพรัตน
ราชสุดา” มีวตั ถุประสงค์เพือ่ เป็นสถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม มีการจัดตัง้ หน่วยงานตามโครงสร้างใหม่
เพื่อเป็นสถาบันการเรียนรู้ล้านนาศึกษา ทั้งทางด้านประวัติศาสตร์ สังคม ศิลปะและวัฒนธรรม
ล้านนาที่หลากหลาย อาคารนี้จึงเป็นแหล่งการศึกษาเรียนรู้ แหล่งฝึกปฏิบัติงานของนักศึกษา ให้มี
ประสิทธิภาพต่อไป เมือ่ ก่อสร้างแล้วเสร็จได้รว่ มเฉลิมฉลองในวโรกาสทีพ่ ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทรง
เจริญพระชนมายุ ๘๐ พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชด�ำเนินทรง
เปิดอาคาร ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ เสด็จ เปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา เมื่อ ๒๕๕๑
ต่อมาได้มีการปรับเปลี่ยนเป็น “ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ” โดยตัดค�ำว่า
“ภาษา” ออกไป เนื่องจากเป็นหัวข้อใหญ่และมีหลากหลายภาษา เช่น ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น จีน
และเกาหลี มีการเปิดสอนภาษาเหล่านี้จนถึงระดับปริญญาตรี จึงแยกไปเป็นอีกหน่วยงานหนึ่งต่างหาก
เพื่อให้งานทางด้านศิลปะและวัฒนธรรมที่เป็นหลักเดิมให้ลึกซึ้ง กว้างขวางต่อไป
เนื่ อ งจากผู ้ เขี ย นได้ เ กษี ย ณอายุ ร าชการในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ แต่ ก็ ยั ง เป็ น กรรมการศู น ย์
ศิลปวัฒนธรรมต่อมา และได้ช่วยงานทางด้านการสอนภาษาล้านนา เป็นการพัฒนาหลักสูตรเดิม
จากการเรียนการสอนระยะเวลาเพียง ๒๐ ชั่วโมง ท�ำให้มีความต้องการการเรียนการสอนที่ใช้ระยะเวลา
เพิ่มขึ้น เพื่อความเชี่ยวชาญในการปริวรรต เอกสารโบราณล้านนา และยังมีเอกสารภาษาไทเขิน และ
ภาษาไทลือ้ ทัง้ แบบเก่าและแบบใหม่เพิม่ เติม ทางศูนย์จงึ ได้ขอร้องผูเ้ ขียนให้ขยายหลักสูตรให้กว้างขวางขึน้
และเปิดสอนหลักสูตร “อักษรล้านนาชั้นสูง” ขึ้น ส�ำหรับผู้สนใจและนักวิชาการที่ต้องการความรู้เพิ่มขึ้น
ก็มีผู้สนใจเข้าเรียน โดยจัดให้มีการท�ำ “ต�ำราเรียนอักษรล้านนาระดับสูง” ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือแก่ผู้เรียน
แต่การสอนระดับต้นก็ยังเปิดสอนอยู่ควบคู่กันไป ตราบที่มีความต้องการของสังคมในการเรียนรู้ด้าน
อักษรธรรมล้านนาต่อไป
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ผู้บริหารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แรกตั้ง – ปัจจุบัน
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพรถ เลิศพิริยกมล
๒. อาจารย์ พูนสุข เทวินทรภักติ
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จินตนา มัธยมบุรุษ
๔. อาจารย์ ยุพิน เข็มมุกด์
			
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า	
			
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สุชานาฏ สิตานุรักษ์
			
			
			

หัวหน้าศูนย์ประเคราะห์
หัวหน้าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรม
พ.ศ ๒๕๔๒ – ๒๕๔๗
ผู้อ�ำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๔๘ – ๒๕๕๑
ผู้อ�ำนวยการ สถาบันภาษา ศิลปะ
และวัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๑ – ๒๕๕๗
ผู้อ�ำนวยการ ส�ำนักศิลปะและ
วัฒนธรรม พ.ศ. ๒๕๕๘ – ปัจจุบัน

การบริการนักศึกษาและประชาสังคม
นอกจากนี้ศูนย์ฯ ยังจัดอบรมระยะสั้น ในสาขาวิชาต่างๆ แก่ผู้เรียน นักศึกษาและบุคคลที่สนใจ
ทั่วไป นับเป็นการเปิดให้บริการแก่นักศึกษาในมหาวิทยาลัยมาตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๔๗ ในชื่อว่า “โครงการ
อบรมศิลปวัฒนธรรม หลักสูตรระยะสั้น” ประมาณ ๑๐–๒๐ ชั่วโมงแล้วแต่ว่ารายวิชานั้นๆ ต้องใช้เวลา
มากน้อยต่างกัน จัดให้มีหลายหลักสูตรตามความต้องการของผู้เรียนโดยใช้วิธีตอบแบบสอบถาม
ความต้ อ งการของผู ้ เรี ย นในแต่ ล ะปี การสอนหลั ก สู ต รดั ง กล่ า วนี้ ได้ เชิ ญ ผู ้ เชี่ ย วชาญแต่ ล ะสาขา
มาให้ความรู้ โดยไม่เก็บค่าเล่าเรียน เช่น ภาษาล้านนาชัน้ ต้น -ชัน้ สูง การท�ำไม้ประกับใบลานเกีย่ วกับศิลปะ
การเขียนลายประดับ การเก็บรักษาและการท�ำความสะอาดใบลาน การให้ความรูเ้ กีย่ วกับศาสนพิธี เป็นต้น
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๕ หัวข้อการอบรมเน้นด้านอาชีพเสริมทีเ่ ป็นทีน่ ยิ ม เพือ่ เป็นการเตรียมนักศึกษา
ที่สนใจน�ำไปต่อยอดเป็นอาชีพเสริมได้ เช่น การประดิษฐ์ใบตอง การจัดดอกไม้ การร้อยลูกปัด การจีบผ้า
ระบายตกแต่ง การพับกระดาษและผ้าเพื่อประดับโต๊ะอาหาร และการตอกลวดลายกระดาษสา ฯลฯ
ผลงานทีผ่ เู้ รียนท�ำเสร็จให้นำ� กลับบ้านได้ ส่วนวัสดุอปุ กรณ์บางส่วนทางศูนย์จดั ให้แต่ถา้ ใช้มากก็ให้รว่ มกัน
รับผิดชอบในด้านค่าใช้จ่ายกันเอง
ระยะเวลาเปิดสอนนั้นก็เอื้อให้กับผู้เรียน เช่น นักศึกษาที่สนใจเรียน ถ้าเป็นวันธรรมดา เช่น
วันจันทร์ – ศุกร์ ก็เป็นเวลาตอนเย็น ๑๗-๑๙ นาฬิกา ถ้าเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ ก็เป็นเวลา ๙-๑๖ นาฬิกา
เท่าทีป่ ระเมินดูกลุม่ ลูกค้า จะเห็นว่าจ�ำนวนกลุม่ นักศึกษาในสถาบันและกลุม่ บุคคลภายนอกทีส่ นใจมาเรียน
นับว่ามีจ�ำนวนเกือบเท่า ๆ กัน
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นับว่าศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ท�ำหน้าที่อย่างหลากหลายประการ
ในการอนุรกั ษ์ เผยแพร่ความรูใ้ นด้านศิลปะวัฒนธรรมอย่างครบถ้วนสมบูรณ์แก่สงั คมล้านนา ในทุกรูปแบบ
มาตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี ของการก่อตั้งศูนย์ประเคราะห์ และพัฒนามาเป็นส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในปัจจุบัน

เอกสารอ้างอิง
ประสิทธ์ เลียวสิริพงศ์ . ศิลปะการแสดงท้องถิ่นกับราชภัฏเชียงใหม่ ข่วงผญา . หน้า ๑๑๙ – ๒๒๗.
รวมบทความล้านนาศึกษา. สถาบันภาษาและศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ฉบับที่ ๖ , ๒๕๕๔.
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่. เจ็ดทศวรรษกับงานสืบสานวัฒนธรรม ๘๙ ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ . หน้า ๓๕ – ๕๒. และหน้า ๗๗ – ๙๓. หจก. เชียงใหม่ โรงพิมพ์แสงศิลป์ , ๒๕๕๖.
สัมภาษณ์ และ ช่วยตรวจสอบเอกสาร
นาย อภิรักษ์ ตาเสน. เจ้าหน้าที่ห้องสมุด ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เมื่อ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๘
นาย จักรภาณุ ไตรยสุทธิ์. นักวิชาการศึกษา. ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่,
๒๕๕๙.
นางสาว ปนัดดา โตค�ำนุช. นักวิชาการศึกษา. ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่.
เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙.
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เก็บมาเล่า จาก “ศูนย์วัฒนธรรมฯ” สู่ “สถาบันล้านนาศึกษา”

							

ศ.อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว๑

กาลเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็ว “ศูนย์วัฒนธรรมศึกษา” หรือ “สถาบันล้านนาศึกษา” ในวันนี้
มีพัฒนาการยาวนาน ถึง ๔๐ ปี ผู้เขียนในฐานะกรรมการชุดแรกรู้สึกว่าเราก็มีอายุมากขึ้นตามอายุของ
สถาบันเช่นกัน บทความนี้เขียนจากความทรงจ�ำของผู้เขียน๒ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษา
เกี่ยวกับมรดกทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๘ เรียกว่า “ศูนย์ส่งเสริมศึกษาศิลปวัฒนธรรม
ล้านนา” ผู้เขียนเป็นหนึ่งในคณะกรรมการชุดแรกมี อาจารย์ ไพรถ เลิศพิริยะกมล (รองศาสตราจารย์)
เป็นประธานศูนย์ฯ และมีกรรมการอีกหลายท่านผลัดเปลี่ยนกันไปหลายยุคหลายสมัย กรรมการชุดแรก
มีคณาอาจารย์จากภาควิชาภาษาไทย และภาคประวัติศาสตร์เป็นกรรมการหลายท่าน๓ ต่อมาปี พ.ศ.
๒๕๒๕ ศูนย์ฯ มีผลงานและมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้น สมัยนั้นรัฐบาลมีนโยบายให้สถานศึกษา
แต่ละจังหวัดศึกษามรดกทางวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิน่ โดยรัฐบาลจัดสรรงบประมาณมาให้ทกุ จังหวัด
จังหวัดเชียงใหม่และกรมการฝึกหัดครู ได้จัดงบประมาณให้วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ศูนย์ฯ จึงได้รับ
งบประมาณสนับสนุนจากทั้งสองหน่วยงาน และได้พิจารณาเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น “ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัด
เชียงใหม่” ต่อมาศูนย์ฯ มีประธานอีกหลายท่าน เป็นต้นว่า อาจารย์พูนสุข เทวินทรภักติ, ผศ.จินตนา
มัธยมบุรุษ, อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์, ผศ. ดร. อัญชลี วงศ์หล้า และปัจจุบันคือ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์
ศูนย์ฯ ได้พฒ
ั นาเป็น “สถาบันล้านนาศึกษา” มีคณะกรรมการ คณาจารย์ นักศึกษา และนักปราชญ์พนื้ บ้าน
รวมทั้งผู้สนใจ มาร่วมกันศึกษา อนุรักษ์และเผยแพร่มรดกล้านนาจนถึงปัจจุบัน
ผู้เขียนคิดว่าพวกเราชาววิทยาลัยครู ชาวสถาบันราชภัฎ และชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
คงจะมี ค วามภาคภู มิ ใจที่ ส ถาบั น ของเราได้ จั ด ตั้ ง ศู น ย์ ศึ ก ษาเกี่ ย วกั บ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมล้ า นนา
เป็นแห่งแรกของภาคเหนือ และมีผลงานการศึกษาค้นคว้าวิจัยตลอดมา เป็นต้นว่า หลังจากเปิดศูนย์ฯ
ได้ ๓ ปีเศษ ในปีพ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้เขียนได้เสนอ ผู้อ�ำนวยการวิทยาลัยครูในสมัยนั้นคือ อาจารย์บุญจันทร์
วงษ์รักมิตร (ท่านเกษียณในต�ำแหน่งอธิการ) ขอให้ท่านสนับสนุนเปิดสอนวิชา “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น”
(ป.๒๒๕/ประวัติศาสตร์ล้านนา) โดยแยกออกมาจาก วิชาประวัติศาสตร์สุโขทัย (ป.๒๒๔) เดิมให้สอน
สองวิชารวมไว้ดว้ ยกัน อธิการบุญจันทร์ ได้มอบหมายให้ผเู้ ขียนยกร่างหลักสูตรวิชา ประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่
๑ ศาสตราจารย์คนแรกของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
๒ หากมีข้อผิดพลาดประการใด ขอประทานอภัยด้วย
๓ เท่าที่จ�ำได้ อาจารย์ประสาท อือนอก, อาจารย์ยงยุทธ์ ธีรศิลป์, อาจารย์ณรงค์ พนันตา, อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์,

ผศ. ลมูล จันทน์หอม, อาจารย์บุปผา จิรพงษ์, อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก, ผศ. ทวีศักดิ์ ปิ่นทอง, รศ. เรณู วิชาศิลป์,
อาจารย์ก�ำธร เชื้อเจ็ดตน, อาจารย์ศิวภรณ์ หอมสุวรรณ, ผศ. ประสิทธิ์ เลียวศิริพงษ์, ดร. สุธี นนทภา ฯลฯ
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แล้วท่านได้นำ� เสนอต่อกรมการฝึกหัดครู ๆ ได้อนุมตั ใิ ห้วทิ ยาลัยครูเชียงใหม่เปิดสอน “วิชาประวัตศิ าสตร์
ท้องถิน่ ” เป็นแห่งแรกและต่อมาได้เปิดสอนในวิทยาลัยครูทวั่ ประเทศ ในปี พ.ศ. ๒๕๒๔ ภาควิชาภาษาไทย
ได้ขอเปิดสอน “วิชาวรรณกรรมท้องถิน่ ” และ “วิชาภาษาถิน่ ” ผูเ้ ขียนขอกราบขอบพระคุณ อดีตอธิการ
บุญจันทร์ วงษ์รักมิตร ไว้ ณ โอกาสนี้ หลังจากนั้น กรมสามัญศึกษาได้เปิดสอนวิชาเกี่ยวกับท้องถิ่นอีก
หลายวิชา ได้แก่ “วิชาบ้านเมืองของเรา” สอนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ต่อมา ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑
กรมสามัญได้เปิดสอนวิชา “ภาษาล้านนา” (ท.๐๘๐๔๑) ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียน
ในภาคเหนือ จะเห็น ได้วา่ การศึกษาเกีย่ วกับท้องถิน่ ได้ขยายการเรียนการสอนตัง้ แต่ระดับมัธยมถึงระดับ
อุดมศึกษา ต่อมา สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ ได้เปิดสอนวิชาเอก “วัฒนธรรมศึกษา” หลักสูตรปริญญาตรี
ในปี พ.ศ. ๒๕๔๑ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้เปิดสอนเรื่องท้องถิ่นศึกษาถึงระดับปริญญาโท สาขาวิชา
“ล้านนาคดีศึกษา” ในปีเดียวกัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ก็ได้เปิดสอนวิชาล้านนาคดี ระดับปริญญาโท
เช่นเดียวกันคือ สาขาวิชา “ภาษาและวรรณกรรมล้านนา” การศึกษาเรือ่ งล้านนาได้แพร่หลายขยายขอบเขต
ออกไปอย่างกว้างขวาง
ประวัตแิ ละพัฒนาการของการศึกษาเกีย่ วกับท้องถิน่ ล้านนาในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือนัน้
เริ่มต้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ ภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดสอน
วิชา “ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น” เป็นแห่งแรกของประเทศไทย ผู้เขียนได้เรียนวิชานี้เป็นรุ่นแรก อาจารย์ที่
มาสอนพวกเราเป็นอาจารย์พิเศษที่ท่านมีความรู้และสนใจเรื่องท้องถิ่นในสมัยนั้น ได้แก่ อาจารย์สงวน
โชติสุขรัตน์ ผู้ปริวรรตและเผยแพร่ “ประชุมต�ำนานล้านนาไทย” เล่ม ๑ และ เล่ม ๒ ซึ่งเป็นคัมภีร์ใบลาน
ของท่าน มหาหมืน่ วุฑฒิญาโณ วัดหอธรรม (ปัจจุบนั รวมกับวัดเจดียห์ ลวง) อาจารย์ถนิ่ รัตกิ นก ท่านก�ำลัง
ท�ำวิจัยเรื่อง “ลัวะที่บ้านบ่อหลวง อ�ำเภอฮอด เชียงใหม่” และ อาจารย์ชุ่ม ณ บางช้าง ท่านเป็นอาจารย์
สอนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ท่านเขียนหนังสือเกี่ยวกับล้านนาหลายเล่ม ต่อมาในปี พ.ศ. ๒๕๑๐
ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ เปิดสอน “วิชาภาษาถิน่ (อักษรล้านนา)” ผูเ้ ขียนและนักศึกษาวิชาเอก
วิชาประวัตศิ าสตร์ทกุ คนต้องเรียนวิชานี้ อาจารย์มณี พยอมยงค์ (ศาสตราจารย์) เป็นอาจารย์สอนพวกเรา
เป็นรุน่ แรก และภาควิชาภาษาไทยได้เปิดสอน “วิชาวรรณกรรมท้องถิน่ ” เพิม่ อีกหนึง่ วิชา กระแสการศึกษา
เรือ่ งท้องถิน่ ศึกษาในสถาบันการศึกษาในภาคเหนือสมัยนัน้ ได้เริม่ ต้นอย่างแท้จริงทีม่ หาวิทยาลัยเชียงใหม่
แต่พวกเราวิทยาลัยครูเชียงใหม่ก็ทันกระแสสังคมสมัยนั้น โดยตั้ง “ศูนย์ส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรม”
พร้อมกับได้ศึกษาค้นคว้าวิจัยเรื่องท้องถิ่นต่อเนื่องมาถึงปัจจุบันนานถึง ๔๐ ปี
แคว้นล้านนามีเมืองเชียงใหม่เป็นศูนย์กลาง ได้พัฒนาการมายาวนานนับถึงปีนี้ เชียงใหม่ มีอายุ
ครบ ๗๒๐ ปี พญามังรายทรงสร้างเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. ๑๘๓๙ เชียงใหม่หรือล้านนามีความเจริญทั้งด้าน
การเมือง การปกครอง เศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม และ ประเพณี พิธีกรรม ต่าง ๆ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านพุทธศาสนา พระสงฆ์ในอดีตได้ผลิตคัมภีร์ใบลานไว้เป็นมรดกทางภูมิปัญญา
จ�ำนวนมหาศาล ไม่อาจจะทราบจ�ำนวนได้แน่ชดั ว่าเท่าใด อาจจะนับแสนนับล้านผูก ? ภาษาและอักษรล้านนา
ทีใ่ ช้จารคัมภีรใ์ บลานเรียกว่า “ตัวเมือง” หรือ “อักษรธรรม” อักษรนีไ้ ด้แพร่หลายไปยังเมืองต่าง ๆ ในรัฐฉาน
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ประเทศเมียนมาร์ เช่น เมืองยอง เมืองเชียงตุง แพร่หลายไปถึงเมืองเชียงรุ่ง ในเขตสิบสองพันนา ประเทศ
สาธารณรัฐประชาชนจีน และข้ามแม่น�้ำโขงไปยังอาณาจักรล้านช้าง(ลาว)ที่เมืองหลวงพระบาง เมือง
เวียงจันทน์ แล้วข้ามแม่น�้ำโขงวกกลับมายังดินแดนภาคอีสานด้วย อักษรธรรมได้แพร่หลายไปพร้อมกับ
พระพุทธศาสนา ศูนย์วฒ
ั นธรรมได้ให้ความส�ำคัญของเอกสารเหล่านี้ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ปริวรรตจาก
ภาษาล้านนาเป็นภาษาไทยกลางจ�ำนวนมากกว่า ๗๐ เรื่อง และปัจจุบัน “สถาบันล้านนาศึกษา”
ได้จัดตั้งศูนย์ศึกษาและรวบรวมคัมภีร์ใบลานไว้ด้วย ในระยะเวลาเดียวกันมีสถาบันการศึกษาและ
นักวิชาการหลายท่านได้ปริวรรต รวบรวม ถ่ายส�ำเนาคัมภีรใ์ บลาน เป็นต้นว่า รองศาสตราจารย์ สมหมาย
เปรมจิตต์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัย เชียงใหม่ ท่านได้ปริวรรตคัมภีร์ใบลานเผยแพร่จ�ำนวนมาก
เช่นกัน นอกจากนี้ อาจารย์ สิงฆะ วรรณสัย และศาสตราจารย์ ดร. ฮารัลด์ ฮุนดิอุส นักวิชาการ
ชาวเยอรมันที่ท่านสามารถอ่านคัมภีร์ใบลานได้ ทั้งสองท่านได้ส�ำรวจคัมภีร์ใบลาน และถ่ายไมโครฟิล์ม
เก็บไว้เพือ่ เป็นการอนุรกั ษ์ เมือ่ เสร็จสิน้ โครงการแล้ว ท่านได้มอบไมโครฟิลม์ ให้หอสมุดแห่งชาติ กรุงเทพฯ
ไว้เพื่อการศึกษาด้วย ผลงานรวบรวมและปริวรรตคัมภีร์ใบลานจึงเป็นผลงานที่ทุกสถาบันให้ความส�ำคัญ
และได้ปริวรรตเผยแพร่ต่อเนื่องกันตลอดมา	
นอกจากงานศึกษาคัมภีร์ใบลานแล้ว ศูนย์ฯในอดีตได้สนใจศึกษาส�ำรวจชุมชนโบราณในท้องถิ่น
ควบคูไ่ ปด้วย ผูเ้ ขียนในฐานะครูผสู้ อนวิชาประวัตศิ าสตร์ทอ้ งถิน่ ได้ให้นกั ศึกษาส�ำรวจชุมชนหรือหมูบ่ า้ น
ของตนเอง ในปี พ.ศ. ๒๕๒๓ นายสุรินทร์ อินทร์รักษา ได้มารายงานว่าต�ำบลที่เขาอยู่นั้นเป็นเมืองโบราณ
มาก่อน ชื่อว่า “เมืองแกน” คณะกรรมการศูนย์ฯ ภายใต้การน�ำของ รศ. ไพรถ เลิศพิริยะกมล ได้เดินทาง
ไปส�ำรวจเมืองโบราณที่ต�ำบลอินทขีล อ�ำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ (ปัจจุบันคือบริเวณเขื่อนแม่งัด)
เรียกว่า “ทุง่ พันแอกพันเฝือเมืองแกน” ผูเ้ ขียนได้ปริวรรต “ต�ำนานทุง่ พันแอกพันเฝือเมืองแกน” ต้นฉบับ
ใบลานของวัดป่าจี้ ต�ำบลอินทขีล พิมพ์รวมไว้ในรายงานการศึกษาส�ำรวจ คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้ไปศึกษา
ส�ำรวจเมืองแกน รวมทั้งหมด ๖ ครั้ง และศูนย์ฯ ได้พิมพ์ท�ำรายงานการส�ำรวจเผยแพร่เรื่อง “รายงาน
การส�ำรวจพื้นฐาน ทุ่งพันแอกพันเฝือเมืองแกน” เอกสารล�ำดับที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๒๕ ปัจจุบัน เทศบาล
เมืองแกนพัฒนาได้จัดสร้างพิพิธภัณฑ์บริเวณที่ขุดพบเตาเผาเครื่องถ้วยชามสมัยโบราณ เรียกว่า “แหล่ง
เตาอินทขีลเมืองแกน” และจัดพิมพ์หนังสือประวัติและต�ำนานทุ่งพันแอกพันเฝือเมืองแกนที่ผู้เขียนได้
ปริวรรตไว้ด้วย๔
หลายปีผา่ นไป การศึกษาค้นคว้าวิจยั ของสมาชิกในศูนย์ฯ ด�ำเนินไปด้วยความก้าวหน้าทางวิชาการ
อย่างยิ่ง ในสมัยนั้น รองศาสตราจารย์ ดร. มังกร ทองสุขดี เป็นอธิการ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ มีนักวิชาการ
ท้องถิ่น คือ อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์ ได้ร่วมกันจัดตั้ง “ชมรมล้านนาคดี” และ พลโทรวมศักดิ์
ไชยโกมินทร์ อดีตแม่ทพั ภาคที่ ๓ ได้มาร่วมกิจกรรมของชมรมหลายครัง้ คณะกรรมการศูนย์ฯ และสมาชิก
๔ ดูเพิ่มใน เทศบาลต�ำบลเมืองแกนพัฒนา. ๒๕๔๙. แหล่งเตาเผาอินทขีลเมืองแกน พิมพ์เนื่องในโอกาสพิธีเปิด

แหล่งเตาโบราณอินทขีล ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๙. เชียงใหม่ : ม.ป.ท.
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ชมรมล้านนาคดีได้จัดกิจกรรมศึกษาส�ำรวจชุมชนต่าง ๆ หลายครั้ง (เท่าที่จ�ำได้) ดังนี้
ในปี พ.ศ. ๒๕๒๙ คณะกรรมการศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสมาชิกชมรมล้านนาคดี
ได้เดินทางไปศึกษาวัฒนธรรมประเพณีของชาวไทหย่า จ�ำชื่อหมู่บ้านไม่ได้ และไปเยี่ยมเยือนชาวไทลื้อ
ที่อ�ำเภอเชียงค�ำ จังหวัดเชียงราย (ปัจจุบัน จังหวัดพะเยา)
นอกจากจะไปศึกษาชาวไทหย่า และไทลือ้ แล้ว คณะกรรมการศูนย์ฯ และชมรมล้านนาคดี โดยมี
รศ. ดร. มังกร ทองสุขดี, อาจารย์ ไกรศรี นิมมานเหมินท์, พลโท รวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ และกรรมการศูนย์ฯ
๒ คน (รวมทัง้ ผูเ้ ขียน) ได้เดินทางไปส�ำรวจเวียงลอ อ�ำเภอจุน จังหวัดเชียงราย (พะเยา) ด้วยเฮลิคอปเตอร์
เวียงลอเป็นเมืองโบราณมีแม่นำ�้ อิงไหลผ่านกลางเมือง เช่นเดียวกับเมืองพิษณุโลก จากการส�ำรวจมองเห็น
แนวและซากก�ำแพงเมืองเวียงลอ ภายในเวียงลอมีบอ่ น�ำ้ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๑ เมตร จ�ำนวน
ประมาณเกือบ ๑๐๐ บ่อ ชาวบ้านไม่กล้าถมบ่อน�้ำเหล่านี้ เพราะจะเป็นเสนียดจัญไร หรือภาษาล้านนา
เรียกว่า “ขึด” ชาวบ้านเล่าว่า มีคนลักลอบเข้ามาขุดหาสมบัตใิ นเวียงลอ ได้พระพุทธรูปจ�ำนวนมาก ถึงกับ
เอารถบรรทุกมาขนออกจากพื้นที่ ภายในเวียงลอมีวัดร้างประมาณ ๗๐ วัด เวียงลอเป็นเมืองโบราณ
พบหลักฐานโบราณคดี ต�ำนาน และจารึก ๔ หลัก ระบุศักราช ระหว่าง พ.ศ. ๒๐๓๙-๒๐๔๓ ศูนย์ฯ ได้
จัดพิมพ์รายงานการไปศึกษาส�ำรวจครั้งนี้ชื่อว่า “รวมบทความทางวิชาการ ไทลื้อ : เชียงค�ำ” ๒๕๒๙.
ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓ อาจารย์ไกรศรี นิมมานเหมินท์, พลโทรวมศักดิ์ ไชยโกมินทร์ คณะกรรมการ
ศูนย์ฯ และสมาชิกชมรมล้านนาคดี ได้เดินทางตามรอย “โคลงมังทรารบเชียงใหม่” ส�ำรวจเส้นทางที่
ขุนนางพม่ากวาดต้อนชาวเชียงใหม่ไปอยูเ่ มืองหงสาวดี โดยเดินทางจากเชียงใหม่ผา่ น อ�ำเภอหางดง อ�ำเภอ
สันป่าตอง อ�ำเภอจอมทอง อ�ำเภอฮอด อ�ำเภอแม่สะเรียง จนถึงฝัง่ แม่นำ�้ สาละวิน เดินทางข้ามแม่นำ�้ สาละวิน
ที่เมืองผาปูน แล้วเดินทางต่อไปถึงเมือง หงสาวดี การกวาดต้อนผู้คนครั้งนี้มีชาวเชียงใหม่คนหนึ่งที่ถูก
กวาดต้อนไปด้วย เขาได้แต่งโคลงพรรณนาการเดินทางชื่อ “โคลงมังทรารบเชียงใหม่” คณะส�ำรวจได้
เดินทางตามรอยโคลงมังทราฯ ถึงหมู่บ้านลัวะ ที่บ้านแปะ อ�ำเภอจอมทอง เชียงใหม่
ลัวะทีบ่ า้ นแปะในอดีตเมือ่ พ.ศ. ๒๐๑๑ เป็นลัวะทีพ่ ระนางวิสทุ ธิเทวี กษัตริยเ์ ชียงใหม่องค์สดุ ท้าย
ได้พระราชทานให้เป็นทาสวัด (ข้าวัด) วัดราชวิสุทธาราม (ปัจจุบันเรียกว่า วัดบ้านแปะ) ซึ่งวัดนี้สร้างโดย
พระนางวิสุทธิเทวี เพื่อป้องกันมิให้ชาวลัวะถูกเกณฑ์แรงงานหรือโยกย้ายไปจากการเป็นทาสวัดแห่งนี้
พระนางฯ ได้พระราชทาน “หลาบเงิน” หรือแผ่นเงินขนาดกว้าง ๑ นิ้วเศษ ยาวประมาณ ๑๒ นิ้ว จารึก
ข้อความว่า พระนางวิสุทธิเทวี ได้พระราชทานชาวลัวะ ๕ หมู่บ้านไว้เป็นทาสวัดราชวิสุทธาราม ห้ามผู้ใด
รบกวน หรือใช้แรงงานทาสวัดเหล่านี้ ตราหลาบเงินนี้ ประทับตราพระราชลัญจกรของพระนางฯ และ
ตราพระลัญจกรของสมเด็จพระสังฆราช วัดโลกโมฬี ลงบนครั่ง ซึ่งเป็นหลักฐานส�ำคัญทางประวัติศาสตร์
ชิ้นหนึ่งในอดีต ปัจจุบัน ตราหลาบเงินชุดนี้ ชาวลัวะที่บ้านแปะได้เก็บรักษาไว้คู่กับหมู่บ้านแปะ โดยน�ำไป
ซ่อนไว้ในถ�ำ้ นอกหมูบ่ า้ น ปีใดฝนไม่ตก หรือเกิดภัยพิบตั ิ จะไปอัญเชิญหลาบเงินออกมาจากถ�ำ้ และชาวบ้าน
จะฆ่าหมูเอาเลือดสดมาเซ่นไหว้หลาบเงิน พร้อมกับเซ่นไหว้ดว้ ยอาหารทีป่ ระกอบจากหมูทฆี่ า่ คณะส�ำรวจ
ได้รับความร่วมมือจากชาวบ้านแปะ ให้ร่วมท�ำพิธีเซ่นไหว้และชมหลาบเงินด้วย
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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คณะกรรมการศูนย์ ฯ ได้จัดพิมพ์รายงานการออกภาคสนามครั้งนี้ไว้ด้วย๕
งานส�ำคัญอีกงานหนึง่ ทีศ่ นู ย์ฯ ได้ดำ� เนินการจัดท�ำเกือบทุกปีคอื การประชุมสัมมนาทางวิชาการ
รวมทั้งการจัดเสวนาบางหัวข้อ ทุกครั้งที่จัดสัมมนา กรรมการศูนย์ฯ ได้รวบรวมและจัดพิมพ์บทความที่
นักวิชาการน�ำเสนอในที่ประชุมทุกครั้งเป็นเอกสารรวมเล่ม
งานวิจัย เพื่อให้การศึกษาค้นคว้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ กรมการฝึกหัดครูและส�ำนักงาน
วัฒนธรรมแห่งชาติได้จดั ทุนสนับสนุนการวิจยั แก่อาจารย์ในวิทยาลัยครูทกุ แห่ง ปี พ.ศ. ๒๕๒๗ และ ๒๕๒๘
ผูเ้ ขียนและ ผศ. ลมูล จันทน์หอม ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั เกีย่ วกับกฎหมายโบราณล้านนาเรือ่ ง “ประชุม
กฎหมายล้านนา : กฎหมายเกษตร” และ “ประชุมกฎหมายล้านนา : กฎหมายครอบครัว” (ปีละหลายทุน
ผูเ้ ขียนจ�ำงานของท่านอืน่ ไม่ได้) นอกจากงานวิจยั แล้ว คณะกรรมการศูนย์ฯ ได้รบั ทุนสนับสนุนจาก ส�ำนักงาน
คณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ ให้จัดท�ำพจนานุกรมภาษาถิ่นล้านนา จ�ำนวน ๒ เล่ม เล่มแรกผู้เขียน
เป็นประธานคณะกรรมการฯ เล่มที่ ๒ เป็นฉบับปรับปรุงใหม่ โดยมีพระครูอดุลสีลกิตติ์เป็นประธาน
กรรมการฯ
งานจัดพิพิธภัณฑ์แสดงโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ คณะกรรมการศูนย์ ฯ ได้จัดแสดงโบราณวัตถุ
และสิง่ ของเครือ่ งใช้ตา่ ง ๆ ของกลุม่ ชาติพนั ธุใ์ นล้านนาในอาคารตลอดระยะเวลา ๔๐ ปี มีการปรับเปลีย่ น
โยกย้ายหลายครัง้ เดิมจัดแสดงในห้องเล็ก ๆ ต่อมาจัดแสดงในอาคารหอพักเก่าของนักศึกษา ปัจจุบนั จัดแสดง
ทุกเรื่องไว้ที่อาคารสถาบันล้านนาศึกษา ซึ่งได้ก่อสร้างอาคารใหม่ทรงล้านนาประยุกต์ ซึ่งเป็นผลงาน
ของอดีตผู้อ�ำนวยการสถาบันล้านนาศึกษา ผศ. ดร.อัญชลี วงศ์หล้า ที่ได้ติดต่อขอรับเงินสนับสนุน
บางส่วนจากรัฐบาลมาก่อสร้าง “อาคารเทพรัตนราชสุดา” ท�ำให้สถาบันฯ มีอาคารที่สง่างามยิ่งนัก
เมื่อสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หน้าที่หนึ่งของ
มหาวิทยาลัยคือ การท�ำนุบ�ำรุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นล้านนา ตลอดเวลาที่ผ่านมา คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ นักศึกษา นักวิชาการและผู้สนใจเรื่องท้องถิ่นได้ร่วมแรงร่วมใจศึกษาค้นคว้าเรื่องราวของ
“คนล้ า นนา” หรื อ “คนเมื อ ง” ในอดี ต และปั จ จุ บั น ทั้ ง ด้ า นวั ต ถุ และภู มิ ป ั ญ ญาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
จากหน่วยงานเล็ก ๆ เมื่อแรกตั้งได้พัฒนามาเป็น “สถาบันล้านนาศึกษา” ผู้เขียนในฐานะกรรมการหรือ
สมาชิกคนหนึง่ ทีไ่ ด้เห็นพัฒนาการและผลงานจากการศึกษาวิจยั เกีย่ วกับมรดกล�ำ้ ค่าของบรรพบุรษุ ของเรา
ขอชื่นชมในความมุ่งมั่นศึกษาค้นคว้าวิจัย ทั้งงานอนุรักษ์และงานเผยแพร่ตลอด ๔๐ ปีที่ผ่านมา นับเป็น
ความภาคภูมิใจของลูกหลานชาวล้านนาทุกคน

๕ ดูเพิม่ ใน คณะกรรมการศูนย์วฒ
ั นธรรมจังหวัดเชียงใหม่. ๒๕๓๓. รายงานการส�ำรวจขัน้ พืน้ ฐาน “ทุง่ พันแอกพันเฝือ

เมืองแกน”. สนับสนุนงบประมาณโดย ส�ำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ. เอกสารล�ำดับที่ ๖. ม.ป.ท.

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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บางเรื่องที่อยากเล่า
ยุพิน เข็มมุกด์๑

สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตในราชภัฏเชียงใหม่
พระบรมสารีริกธาตุ
ผู้เขียนในฐานะพุทธศาสนิกชนที่มีความศรัทธาและยึดมั่นในพุทธศาสนา เกิดความคิดอยากจะ
ตอบแทนคุณสถานศึกษาแห่งนี้ก่อนที่จะเกษียณอายุราชการ แม้ไม่ได้เป็นศิษย์เก่าแต่ก็เป็นเสมือนบ้าน
หลังที่สอง อะไรคือ สิ่งที่จะมอบให้แบบยั่งยืน เป็นมรดกของราชภัฏเชียงใหม่ไปนานเท่านาน คงไม่มีอะไร
ทีด่ ที สี่ ดุ ของวิถชี าวพุทธ นัน่ คือ พระบรมสารีรกิ ธาตุ ผูเ้ ขียนจึงได้เขียนโครงการ “ตามรอยพระพุทธศาสนา
ลังกาวงค์ : จากลังกาทวีปสู่ล้านนา” โดยผู้เขียนได้น�ำเรื่องนี้เรียนปรึกษาพระญาณสมโพธิ (พระธรรมเสนาบดี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ซึ่งท่านเห็นชอบ จึงได้จัดหาบริษัททัวร์ที่มีบารมี
สามารถด�ำเนินการขอพระบรมสารีริกธาตุได้ จนสุดท้ายได้ ธรรมาทัวร์ ของอาจารย์ธรรมา อารีราษฏร์
ซึง่ เราได้ตดิ ต่อกันทางโทรศัพท์หลายครัง้ ผูเ้ ขียน ก็ยนื ยันว่า อยากได้พระบรมสารีรกิ ธาตุมาสถิตทีร่ าชภัฏ
เชียงใหม่ เพือ่ สักการะบูชา อาจารย์ธรรมาได้ไปสืบประวัตขิ องผูเ้ ขียนจากพีเ่ ดือนฉาย สิโรรส (พีแ่ อ) ลูกสาว
เจ้าชื่น สิโรรส และอาจารย์สมบูรณ์ กันทะปา วันหนึ่งขณะที่ผู้เขียนก�ำลังยืนรดน�้ำต้นไม้ (สวนสมุนไพร
ใกล้ตวั ) ทีส่ ำ� นักศิลปวัฒนธรรม อาจารย์ธรรมาได้เดินเข้ามาถามหาอาจารย์ยพุ นิ เข็มมุกด์ แล้วเราได้คยุ กัน
และผู้เขียนยืนยันเรื่องพระบรมสารีริกธาตุ จนอาจารย์ธรรมาต้อง ออกปากว่า “อาจารย์จัดทีมงานไป
๓ – ๔ คน ก็ได้ ผมจะพาไปเอง ผมไม่เคยเห็นสถานศึกษาไหนมี พระบรมสารีรกิ ธาตุเลย” ผูเ้ ขียนจึงได้จดั ท�ำ
โครงการตามรอยพระพุทธศาสนาฯ และน�ำเสนอขออนุญาตจากผู้บริหาร คือ ผศ.ดร. เรืองเดช วงศ์หล้า
อธิการบดี เมื่อโครงการนี้เผยแพร่ออกไป ได้มีผู้สนใจที่จะไปด้วยเป็นจ�ำนวนมาก จนท�ำให้หลายท่าน
ต้องผิดหวัง เพราะทางอาจารย์ธรรมา ขอแค่ ๒๘ คน ในวันที่ ๑๓ – ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ธรรมาทัวร์
ได้พาพวกเราสู่ลังกาทวีป ตั้งแต่เมืองแคนดี้ถึงเมืองอนุราธปุระ
วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๒๐.๓๐ นาฬิกา อาจารย์ธรรมาได้น�ำคณะของพวกเราเข้าถวาย
มุทติ าสักการะ พระมหาสังฆนายิกะ อัสกิรยิ า วัดมัลวัทตะ เมืองแคนดี้ ซึง่ เป็นนิกายสยามวงศ์หรืออุบาลีวงศ์
ที่มาของนิกายนี้ ตั้งแต่ครั้งสมัยรัชกาลพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ แห่งกรุงศรีอยุธยา ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นยุคทอง
ของพุทธศาสนา สมัยอยุธยาตอนปลาย พุทธศาสนาในลังกาทวีปเคยรุง่ เรืองสูงสุด พระสงฆ์ในล้านนาและ
ประเทศต่าง ๆ ในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ ต่างก็พยายามหาโอกาสเดินทางไปศึกษาเล่าเรียนกับส�ำนัก
๑ อดีตผู้อ�ำนวยการส�ำนักศิลปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่
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มหาวิหารที่ลังกา นิกายลังกาวงศ์ ได้เผยแผ่เข้ามาในล้านนาตั้งแต่ครั้งเริ่มสร้างอาณาจักร ประกอบกับ
พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นปีมหามงคลยิ่งของพสกนิกรชาวไทย สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๗๒ พรรษา และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่มีอายุครบ ๘๐ ปี พระมหา
สังฆนายิกะอัสกิริยา ได้เมตตาประทานพระบรมสารีริกธาตุ จ�ำนวน ๒ องค์ โดยมีพระครูอดุลสีลกิตติ์
เจ้าอาวาสวัดธาตุค�ำ และพระครูสุธรรมลังการ เจ้าอาวาสวัดชัยศรีภูมิเป็นตัวแทนรับมอบ

วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ เวลา ๑๕.๐๐ นาฬิกา คณะผู้บริหารสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ น�ำโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี เป็นผู้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ จากสนามบิน
นานาชาติเชียงใหม่ เดินทางมายังวัดโลกโมฬี ซึ่งทางวัด โดยพระญาณสมโพธิ ได้จัดพิธีต้อนรับ และคณะ
สุริยนนถีประโคมฆ้อง กลอง ฟ้อนร�ำ ชื่นชมยินดีสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ
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เวลา ๑๗.๐๐ นาฬิกา ขบวนอัญเชิญพระบรมสารีรกิ ธาตุ จากวัดโลกโมฬีสสู่ ถาบันราชภัฏเชียงใหม่
ขึ้นประดิษฐาน ณ ห้องรับรอง ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ สถิตสถาพรไปชั่วกาลนาน
โครงการนีไ้ ด้รบั ความร่วมมือเป็นอย่างดียงิ่ จากพระเถระผูใ้ หญ่และกัลยาณมิตร อาทิ พระครูอดุลสี ล กิ ต ติ์ เจ้ า อาวาสวั ด ธาตุ ค� ำ เจ้ า คณะต� ำ บลหายยา อาจารย์ คี ริ น ทร์ หิ น คง จากมหาวิ ท ยาลั ย
มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ โดยเฉพาะพระญาณสมโพธิ ได้เมตตาให้นำ� เครือ่ งไทยทาน
ผ้าไตรจีวรจ�ำนวนมากไปถวายพระสงฆ์ที่ลังกา โดยมีอาจารย์ ปุระวิชญ์ วันตา เป็นผู้ประสานงาน
อาจารย์บุญธรรม ยศบุตร และบุคคลส�ำคัญที่จารึกไว้ในดวงใจตลอดมาคือ อาจารย์ธรรมา อารีราษฎร์
ตลอดถึงคณะญาติธรรมที่ร่วมจาริกแสวงบุญด้วยกันอีก ๒๘ ชีวิต ต่างก็ได้ประจักษ์ด้วยตาว่า พระ
บรมสารีริกธาตุศักดิ์สิทธิ์และได้แสดงอภินิหารอย่างไรบ้าง นับตั้งแต่ออกจากลังกาถึงเชียงใหม่ ถือเป็น
มงคลยิ่งที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีพระบรมสารีริกธาตุประจ�ำมหาวิทยาลัย

และได้อญ
ั เชิญประดิษฐานบนบุษบกในเทศกาลและงานส�ำคัญของมหาวิทยาลัยเสมอมา เพือ่ ให้
ชาวราชภัฏและประชาชนใกล้เคียงได้มาสักการะสรงน�ำ้ ทุกปี ส�ำหรับบุษบกนัน้ ผูเ้ ขียนได้รบั ความเมตตาจาก
พระครูปลัดทรงสวัสดิ์ ปญฺญาวชิโร (พระครูสุวัตถ์ปญฺญาโสภิต) เจ้าอาวาสวัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)
พร้อมกันนั้น ท่านยังได้มอบพระพุทธรูปส�ำริด ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง หน้าตักกว้าง ๑๖ นิ้ว ขณะนี้
ประดิษฐานในห้องพระบรมสารีริกธาตุเช่นเดียวกัน
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พระพุทธรูปส�ำริด ศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง

พระบรมสารีริกธาตุ

พระพุทธรูปส�ำริดและพระบรมสารีริกธาตุ ณ ชั้น ๑๕ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
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พระพุทธมหาคุณากร พระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจ�ำสถานศึกษาแห่งนีอ้ ย่างทีส่ อง คือ พระพุทธรูป พระพุทธมหาคุณากร พ.ศ.๒๕๔๗
ผู้เขียนได้จัดท�ำโครงการสร้างพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย โดยมีพุทธลักษณะพิเศษเพียงหนึ่งเดียว
เท่านั้น จึงได้น�ำโครงการนี้ไปเรียนปรึกษาพระญาณสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
โดยท่านได้เห็นชอบและรับเป็นเจ้าภาพ จากนั้นจึงเสนอโครงการให้ทางผู้บริหารของมหาวิทยาลัย เมื่อ
โครงการผ่านความเห็นชอบแล้ว จึงมีการแต่งตัง้ คณะกรรมการประชุมปรึกษาหารือ เพือ่ หาพุทธลักษณะที่
เป็นเอกลัษณ์ของงานพุทธศิลป์ลา้ นนา จะต้องมีองค์ประกอบทีเ่ กีย่ วข้องกับ ๗๒ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และ ๘๐ ปี ของราชภัฏเชียงใหม่ (พ.ศ.๒๔๖๗ – ๒๕๔๗) ที่ประชุมมีมติเป็น
เอกฉันท์ สรุปศิลปะของพระพุทธรูป ดังนี้
๑. เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสนสิงห์หนึ่ง ฐานบัวคว�่ำบัวหงาย
๒. เป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยทองส�ำริด ปางมารวิชัย ขัดสมาธิราบ
๓. มีหน้าตักกว้าง ๘๐ เซนติเมตร ตามอายุของมหาวิทยาลัย
๔. ประดับด้วยเม็ดเกสรปลายกลีบบัว ๗๒ เม็ด
		 ตามจ�ำนวนพระชนมายุสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ
๕. เม็ดพระศกมีจ�ำนวน ๘๐ เม็ด
๖. เป็นพระพุทธรูปครองผ้ากลักแดงตามแบบล้านนาโบราณ
		 (เช่นเดียวกับพระเจ้าฝนแสนห่า วัดช่างแต้ม)
๗. ปั้น – หล่อ แบบโบราณล้านนา
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ช่างปัน้ แบบ คือ นางกนิษฐา เกิดนพคุณ เพชรราชภัฏ –เพชรล้านนา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๗
หล่อ โดย นายประทุม เกิดนพคุณ ซึ่งได้รับยกย่องเป็นศิลปินดีเด่น สาขาช่างฝีมือของจังหวัดเชียงใหม่
ประจ�ำปีพุทธศักราช ๒๕๔๔ ซึ่งครอบครัวเกิดนพคุณ ได้สืบทอดการปั้น – หล่อ ด้วยวิธีโบราณล้านนา
จากบรรพบุรุษบ้านช่างหล่อ ต�ำบลหายยา อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
แผ่นทอง จารโดยพระเถระผู้ใหญ่และพระเกจิอาจารย์ภาคเหนือ มวลสาร เป็นดอกไม้ที่
บูชาพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ นานนับเดือน และดอกไม้บูชาพระประธานวัดพระธาตุส�ำคัญหลายวัด
ในภาคเหนือและภาคอีสาน รวมถึง พระเครื่อง ผงว่าน และมวลเกสรดอกไม้ อีกจ�ำนวนมาก
องค์ประธานเททอง หล่อพระเกศโมฬีพระพุทธรูป โดย สมเด็จพระพุฒาจารย์ (เกี่ยว อุปเสโณ)
เจ้าอาวาสวัดสระเกศ ประธานผูป้ ฏิบตั หิ น้าทีส่ มเด็จพระสังฆราช โดยการประสานงานของพระญาณสมโพธิ
หล่อในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ ณ วัดโลกโมฬี ต�ำบลศรีภูมิ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ ซึ่งเป็นวันเดียว
กับวัดโลกโมฬีผูกพัทธสีมา
ลงรัก ปิดทอง ได้รับความเมตตาจากพระครูปลัดทรงสวัสดิ์ ปญฺญาวชิโร เจ้าอาวาสวัด
แสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) ซึง่ ได้รบั การยกย่องเป็น เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘
นามพระพุทธรูป พระราชสิทธาจารย์ (สมณศักดิพ์ ระญาณสมโพธิ) ได้เมตตาตัง้ นามพระพุทธรูป
ว่า “พระพุทธมหาคุณากร ๗๒ พรรษามหาราชินี ๘๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ๒๕๔๗” หรือ พระเจ้า
มหาคุณ ซึง่ มีความหมายว่า พระพุทธรูปทีม่ พี ระคุณอันยิง่ ใหญ่ตอ่ ชาวราชภัฏและพุทธศาสนิกชนทุกคน
พิธมี หาพุทธาภิเษก พระราชสิทธาจารย์ ได้มอบหมายให้ อาจารย์บญ
ุ ธรรม ยศบุตร เลขานุการ
มูลนิธพิ ระบรมธาตุดอยสุเทพ เป็นแม่งานในการประกอบ พิธมี หาพุทธาภิเษก ในวันเพ็ญ ๑๕ ค�ำ่ วิสาขาบูชา
พ.ศ.๒๕๔๘ ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ตลอดเวลาหนึ่งคืน
นอกจากนี้ ทางมหาวิทยาลัยยังได้สร้างพระพุทธมหาคุณากรฯ ให้ผู้มีจิตศรัทธาบูชา โดยมีขนาด
หน้าตักกว้าง ๗ นิ้ว มี ๓ ลักษณะคือ สร้างด้วยทองเหลือง เนื้อฝาบาตรรมด�ำ และเนื้อปิดทอง ซึ่งได้เข้า
พิธีพุทธาภิเษกเช่นเดียวกัน
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พระเจ้ามหาคุณ เป็นพระพุทธรูปของชาวราชภัฏเชียงใหม่โดยแท้ นอกจากจะได้รบั ความร่วมมือ
ในการสร้างจากผู้ที่มีความเกี่ยวข้องผูกพันกับมหาวิทยาลัยโดยตรงแล้ว พระราชสิทธาจารย์ (พระธรรม
เสนาบดี) เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ ได้มีเมตตาต่อชาวราชภัฏ
เชียงใหม่เป็นอย่างมากทัง้ เรือ่ ง พระบรมสารีรกิ ธาตุ ได้เมตตาออกค่าใช้จา่ ย ค่าเครือ่ งบินให้กบั คณะท�ำงาน
โดยเฉพาะเรือ่ งการสร้างพระพุทธรูปประจ�ำมหาวิทยาลัย ท่านเมตตาออกค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด ค่าปัน้ – หล่อ เป็น
เงิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท (หนึง่ แสนสามหมืน่ บาทถ้วน) เพือ่ มอบให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวราชภัฏเชียงใหม่
นามของพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ วิหารพระพุทธจตุรทิศ พระเทพวรสิทธาจารย์ (พระธรรม
เสนาบดี) ได้เมตตาตั้งนาม เพื่อความเป็นสิริมงคล ใครที่ขึ้นไปเดินประทักษิณบนวิหารพระพุทธจตุรทิศ
ให้เดินเวียนขวา โดยมีพระพุทธรูปอยู่ทางขวามือคือ
๑. พระพุทธมหาคุณากร หันพระพักตร์ไปทิศตะวันตก ซึง่ เป็นถนนสายหลักทางเข้ามหาวิทยาลัย
๒. พระพุทธบวรรัตนมุนี หันพระพักต์ไปทางทิศเหนือ หลวงปูห่ ล้า (ตาทิพย์) วัดป่าตึง อ�ำเภอ
สันก�ำแพง จังหวัดเชียงใหม่ มอบให้
๓. พระพุทธนพบุรีครุบัณฑิต หันพระพักตร์ไปทางทิศตะวันออก เดิมชื่อ พระพุทธมุนีนพบุรี
ศรีวิทยาลัยครูเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการมอบให้เป็นพระพุทธรูปประจ�ำสถานศึกษา
๔. พระพุทธสถิตมิ่งมงคล หันพระพักตร์ไปทางทิศใต้ พระครูปลัดทรงสวัสดิ์ ปญฺญาวชิโร
(พระครูสุวัตถ์ปญฺญาโสภิต) มอบให้ จึงเป็นที่มาของการสร้างวิหารจตุรทิศ เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป
ทั้ง ๔ องค์

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

49

พระพุทธมหาคุณากร

พระพุทธบวรรัตนมุนี

พระพุทธนพบุรีคุรุบัณฑิต

พระพุทธสถิตมิ่งมงคล

ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

50

องค์พระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ
การสร้างพระมหาเจดีย์เฉลิมพระเกียรติ ที่วิทยาเขตสะลวง – ขี้เหล็ก (แม่ริม) โดยความร่วมมือ
ระหว่างมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาของการสร้างองค์พระมหาเจดีย์ พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพ
ราชวรวิหาร รองเจ้าคณะภาค ๗ เชียงใหม่ ล�ำพูน แม่ฮ่องสอน ด�ำริที่จัดสร้างปูชนียสถานส�ำคัญใน
บวรพุทธศาสนาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ บริเวณเนินเขาด้านหน้าหอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ
วิทยาเขต สะลวง – ขี้เหล็ก (แม่ริม) อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุครบ ๘๔ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
เจริญพระชนมายุครอบ ๘๐ พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช มีพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา ในปี
พุทธศักราช ๒๕๕๕ โดยจัดสร้างองค์พระมหาเจดีย์ตามรูปแบบของเจดีย์พระธาตุดอยสุเทพ เพื่อเป็น
ถาวรวัตถุ และสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราชภัฏเชียงใหม่และพุทธศาสนิกชน องค์
พระมหาเจดีย์จะเป็นเครื่องหมาย ที่แสดงขอบเขตที่ส�ำคัญยิ่ง (Land Mark) ของมหาวิทยาลัย เมื่อเข้าไป
สู่หอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ สิ่งแรกที่มองเห็นคือ องค์พระมหาเจดีย์ จึงได้มีการประชุมปรึกษาหารือกับ
คณะผูบ้ ริหาร ขณะนัน้ คือ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดี หลายครัง้ เมือ่ มีความเห็นชอบ
ตรงกัน จึงได้มอบหมายให้ นายชัยวัฒน์ ปัญญกร ออกแบบ โดยมอบหมายให้ผู้เขียนเป็นผู้ประสานงาน
ในนามมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพกับมหาวิทยาลัย
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สัญญาจ้าง
ทั้งนี้ทางมูลนิธิฯ มีความประสงค์ให้พระมหาเจดีย์นี้เกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวราชภัฏ
และบุคคลทั่วไป โดยต้องการให้ทุกคนมีส่วนร่วมสร้าง มีส่วนร่วมในการเป็นเจ้าของ ตามความเชื่อของ
ชาวพุทธ อานิสงส์การสร้างมหาเจดีย์ให้คนได้กราบไหว้บูชานั้น มีมากมาย
การวางศิลาฤกษ์
วันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๔ ขึ้น ๑๐ ค�่ำ เดือนเกี๋ยง ปีเหม้า เวลา ๐๙.๐๙ นาที ได้ประกอบพิธี
เทเสามงคล ข้างฐานพระมหาเจดีย์ โดยมีพระนวกะ สามเณร และเนกขัมมะจาริณี ซึ่งล้วนเป็นนักศึกษา
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และผูม้ ศี รัทธาในพระพุทธศาสนาทีเ่ ข้าร่วมโครงการบรรพชา อุปสมบท และเนกขัมมะ
จาริณี จ�ำนวน ๑๐๙ รูป / คน ซึง่ ได้เข้าพิธบี รรพชา อุปสมบท ตัง้ แต่วนั ที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๕๔ ณ วัดพระธาตุ
ดอยสุเทพราชวรวิหาร ได้ตงั้ จิตอธิษฐานร่วมกับคณะสงฆ์ และผูเ้ ข้าร่วมพิธี สวดบทพระพุทธคุณ ๑๐๘ จบ
ถวายเป็นพระราชกุศล และเพื่อความเป็นสิริมงคล
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ส�ำหรับค่าก่อสร้าง ได้แบ่งจ่ายเป็นงวด ๆ ละ ๓๑๐,๐๐๐ บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นบาทถ้วน)
จ�ำนวน ๒๘ งวด จ่ายไปแล้ว ๑๕ งวด รวมเป็นเงิน ๔,๖๗๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน)
คงเหลืออีก ๑๓ งวด รวมเป็นเงิน ๔,๐๓๐,๐๐๐ บาท (สี่ล้านสามหมื่นบาทถ้วน) งบประมาณในการ
ก่อสร้าง มาจากเงินบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธาทั้งสิ้น
ปัจจุบันในส่วนของบันไดนาคได้สร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นเงิน ๑,๔๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านสี่แสน
บาทถ้วน) องค์พระมหาเจดีย์น่าจะแล้วเสร็จสมบูรณ์ภายในปี ๒๕๕๙ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุครบ ๙๐ พรรษา ในปีพุทธศักราช ๒๕๖๐

รูปแบบองค์พระมหาเจดีย์
องค์พระมหาเจดีย์สร้างตามรูปแบบของพระบรมธาตุดอยสุเทพฯ ซึ่งเป็นพุทธศิลป์แบบล้านนา
สมัยพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ความกว้างฐานโดยรอบ ๖๗ เมตร เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ความสูงขององค์พระ
มหาเจดีย์จากฐานถึงยอดฉัตร ประมาณ ๓๙ เมตร เมื่อสร้างแล้วเสร็จจะเป็นองค์พระมหาเจดีย์ที่มีขนาด
ใหญ่ทสี่ ดุ มีทางเดินจงกรมล้อมรอบพระมหาเจดีย์ เป็นสีช่ นั้ รูปสีเ่ หลีย่ มจัตรุ สั ความกว้างแต่ละช่องทางเดิน
กว้างช่องละ ๓ เมตร ๕ เมตร และ ๙ เมตร ตามล�ำดับ แต่ละชัน้ จะมีรวั้ ไม้สกั ประดับลวดลาย ลงรัก กัน้ แนว
ซุ้มประตูโขงทางขึ้นทั้ง ๔ ด้าน ตามแบบพุทธศิลป์อันโดดเด่นของอาณาจักรล้านนา ยุคราชวงศ์มังราย
องค์พระมหาเจดียท์ กี่ ำ� ลังก่อสร้าง จะมีความกว้าง ๑๙ x ๑๙ เมตร สูง ๓๕ เมตร รวมเนือ้ ที่ ๓๖๐
ตารางเมตร โดยมีความกว้างทั้งหมดรวมอาคารรอบ ๔ ด้าน และศาลารอบพระธาตุ ๖๗ x ๖๗ เมตร
รวม ๔,๔๘๙ ตารางเมตร
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พระมหาเจดีย์จะเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านพุทธศาสนา เป็นสถานที่จัดการอบรม ประชุม สัมมนา
และกิจกรรมต่าง ๆ ทางพุทธศาสนา ได้อย่างหลากหลาย เป็นสถานทีท่ อ่ งเทีย่ วเชิงวัฒนธรรม เป็นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวราชภัฏเชียงใหม่ และศรัทธาชาวบ้านที่อยู่โดยรอบ ที่ส�ำคัญคือ
พระมหาเจดีย์แห่งนี้ จะเป็นศาสนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ฝากไว้กับแผ่นดินล้านนาสืบไปนานเท่านาน
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พระพิฆเณศวร์เทพแห่งปัญญา
พระพิฆเณศวร์ เทพสัญลักษณ์ของสถานศึกษาแห่งนี้ ตั้งแต่โรงเรียนฝึกหัดครูถึงมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อพุทธศักราช ๒๔๙๐ ในสมัยที่อาจารย์ทวี โปราณานนท์ มาด�ำรงต�ำแหน่งครูใหญ่
ได้เริ่มตั้ง สีประจ�ำโรงเรียนคือ สีเหลือง – ด�ำ และหล่อพระพิฆเณศวร์ เพื่อใช้เป็นตราประจ�ำโรงเรียน ให้
นักเรียนใช้ตราโลหะสีเหลือง ด�ำ ที่หน้าอก และหัวเข็มขัด

องค์พระพิฆเณศวร์ สร้าง พ.ศ.๒๔๙๐
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อีก ๔๑ ปีตอ่ มา (พ.ศ.๒๔๙๐ – ๒๕๓๑) ได้สร้างพระพิฆเณศวร์ องค์ใหญ่ เมือ่ พุทธศักราช ๒๕๓๑
รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุกดี ด�ำรงต�ำแหน่งอธิการ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ สหวิทยาลัยล้านนา
ได้มกี ารจัดสร้างพระพิฆเณศวร์องค์ใหญ่ขนึ้ อีกองค์ โดยให้สล่าประทุม เกิดนพคุณ หล่อด้วยโลหะส�ำริด รมด�ำ
พระเนตรประดับด้วยทับทิม ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง ๕๒,๐๐๐ บาท (ห้าหมื่นสองพันบาทถ้วน)

องค์พระพิฆเณศวร์ สร้าง พ.ศ.๒๕๓๑
โดยได้รบั เมตตาจากสมเด็จพระญาณสังวรณ์ (ยังไม่ได้รบั การสถาปนาเป็นสมเด็จพระสังฆราชฯ)
มาเป็นองค์ประธานในพิธหี ล่อ – เททอง ทีห่ อประชุมใหญ่ในวิทยาลัยครูเชียงใหม่ และได้สร้างศาลขึน้ ใหม่
เพื่อประดิษฐานพระพิฆเณศวร์องค์เดิมด้วย ส่วนมณทปจัตุรมุข ทรงล้านนาประยุกต์ มีบันไดขึ้น ๔ ทิศ
ปูนปั้น ลายเครือเถา ประดับตามระเบียงทั้ง ๔ ด้าน มีตัวมอม สัตว์ป่าหิมพานต์ นิยมสร้างไว้ตามบันได
ทางขึ้นโบสถ์ วิหาร โดยเชื่อว่ารักษาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สล่าไล กันทะวงค์ เป็นสล่าปูนปั้นแบบล้านนาโบราณ
ได้ฝากฝีมือไว้ตามหน้าบันวิหารหลายวัดในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
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สล่าไล กันทะวงค์ น�ำเอาอุปกรณ์ในการท�ำปูนปั้นแบบโบราณล้านนามาท�ำที่นี่ด้วย อาจารย์
สุชาติ ปราบไพรี น�ำนักศึกษาศิลปะศึกษามาเรียนและฝึกปฏิบัติด้วยการเป็นลูกมือ ซึ่งผลงานของสล่าไล
ที่เหลืออยู่ คือ ปูนปั้นบนวงล้อเกวียน เป็นที่ระลึกร่วมฉลอง ๗๐๐ ปี เมืองเชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๓๙

ฝีมือปูนปั้นแบบโบราณล้านนา
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มณฑปพระพิฆเณศวร์
พุทธศักราช ๒๕๕๑ สร้างมณฑปพระพิฆเณศวร์หลังใหม่ เพราะศาลพระพิฆเณศวร์หลังเดิม
อยู่ติดถนนตรงทางโค้งพอดี สถานที่คับแคบมีปัญหาเรื่องการสัญจรไปมา เวลามีกิจกรรม จุดประสงค์
อีกประการหนึ่ง คือ ทางมหาวิทยาลัยต้องการให้มณฑปพระพิฆเณศวร์เป็นเครื่องหมายแสดงขอบเขตที่
ส�ำคัญยิง่ (Land Mark) ของมหาวิทยาลัย เมือ่ เข้าประตูมหาวิทยาลัยสิง่ แรกทีเ่ ห็น คือ มณฑปพระพิฆเณศวร์
คณะผู้บริหารจึงได้น�ำเรียนปรึกษาพระครูสุวัตถิ์ปญฺญาโสภิต (ครูบาแอ) ได้รับความเมตตาออกแบบและ
ดูแลการก่อสร้าง ลักษณะของมณฑปหลังใหม่เป็นศิลปะทรงล้านนาประยุกต์ มียอดเดียวส่วนบนยอด
มณฑปแบ่งเป็น ๓ ชั้นลดหลั่นกัน แต่ละชั้น มี ซุ้มจรน�ำชั้นละ ๔ ซุ้ม ตัวมณฑปประดับด้วยปูนปั้นลาย
ดอกสบันงา ปิดทอง เกสรดอกประดับด้วยทัมทิมสีแดง และแก้วอังวะ มีบันไดขึ้น ๓ ด้าน ที่ซุ้มประธาน
มีแท่นประดิษฐานพระพิฆเณศวร์ทงั้ สององค์ องค์เล็กซึง่ เป็นองค์แรกประดิษฐานบนแท่นสูงกว่า ส่วนฐาน
มีความกว้างประมาณด้านละ ๒ เมตรโดยรอบ กว้างพอส�ำหรับคนขึ้นไปสักการะ ด้านล่างใต้องค์มณฑป
ท�ำเป็นห้องโถงโล่งส�ำหรับเก็บสิ่งของที่เกี่ยวกับการจัดพิธีการบวงสรวง เพราะมีประตูปิดมิดชิด ทั้งนี้มี
นายนิคม ใจอ้าย เป็นหัวหน้าสล่า (สล่าเค้า) และนายสมศักดิ์ ใจอ้าย บุตรชายเป็นผู้สืบทอดงานก่อสร้าง
ทั้งหมด ส่วนสล่าปูนปั้นประดับมี นายอิ่นค�ำ ศรีวิลัย เป็นหัวหน้า (สล่าเค้า) และเป็นลูกศิษย์ของ สล่าไล
กันทะวงค์ สล่าปูนปั้นศาลพระพิฆเณศวร์หลังเดิม สล่าทั้งหมดเป็นสล่าประจ�ำที่ช่วยงานก่อสร้างของวัด
แสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง) การก่อสร้างมณฑปหลังใหม่เริ่มก่อสร้างโดยการปรับพื้นที่ ย้ายยุ้งข้าว
อโนจากับครกต�ำข้าว (คุณกรองทอง ชุติมา มอบให้) ไปไว้ด้านข้างอาคารเทพรัตนราชสุดา เมื่อวันที่ ๑๖
กรกฎาคม ๒๕๕๑ ใช้เวลาก่อสร้างประมาณสี่เดือนครึ่งจึงแล้วเสร็จ และได้ท�ำพิธีอัญเชิญพระพิฆเณศวร์
ทั้งสององค์ประดิษฐานยังมณฑปหลังใหม่ วันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยจัดฉลองสมโภช
ยกฉัตรมณฑปหลังใหม่
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การสืบสานพุทธประเพณี
ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติล้านนา ณ วัดเชียงหมั้น๒

สถาบันราชภัฏเชียงใหม่เป็นสถานศึกษาแห่งแรกทีจ่ ดั กิจกรรมสืบสานพุทธประเพณี คือ ประเพณี
การตั้งธรรมหลวง (เทศน์มหาชาติล้านนา) ระหว่างวันที่ ๔ – ๕ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๗ ณ วัดเชียงหมั้น
มีรองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าล�ำพอง เป็นอธิการบดี เหตุผลที่ไปจัดที่วัดเชียงหมั้น เพราะวัดนี้เป็น
พระอารามหลวงแห่งแรกของพญามังราย เมื่อครั้งที่พระองค์สร้างเมืองเชียงใหม่ ได้สร้างที่ประทับ
ชั่วคราวขึ้น ที่บ้านเชียงหมั้น เมื่อสร้างเมืองเสร็จแล้ว พ.ศ.๑๘๓๙ พญามังรายโปรดให้สร้างพระอาราม
เชียงหมัน้ ขึน้ กล่าวได้วา่ วัดนีถ้ อื ก�ำเนิดพร้อม ๆ กับเมืองเชียงใหม่ ประกอบกับปี ๒๕๔๓ เป็นปีทสี่ มเด็จย่า
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี มีพระชนมายุครบ ๑๐๐ ปี วัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมนี้
นอกจากเพือ่ ถวายเป็นพระราชกุศลแล้ว ยังต้องการให้นกั เรียน นักศึกษา และประชาชนได้เห็นความส�ำคัญ
และช่วยกันสืบสานพุทธประเพณีนี้ต่อไป

๒ เขียนตามศิลาจารึกวัดเชียงหมั้น ส่วน “เชียงมั่น” เริ่มใช้สมัยจอมพล ป.พิบูลสงคราม
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การแห่ขบวนกัณฑ์เทศน์ทั้ง ๑๓ กัณฑ์ พร้อมกับขบวนช่อช้าง ตุงไชย ขบวนกลองสะบัดไชย
การแสดงของศิลปินพื้นบ้าน พ่อครู แม่ครู นักศึกษา คณาจารย์ ไปตามถนนช้างเผือก เข้าประตูหัวเมือง
ไปถึงวัดเชียงหมัน้ นับเป็นภาพทีย่ งิ่ ใหญ่มาก กิจรรมในครัง้ นี้ ได้ปจั จัยทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตน
ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จ�ำนวน ๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติล้านนา ณ วัดโลกโมฬี (ร้าง)

พุทธศักราช ๒๕๔๓ พระญาณสมโพธิ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร มีโครงการ
ฟื้นฟู วัดโลกโมฬี (ร้าง) ให้เป็นวัดมีพระสงฆ์จ�ำพรรษา วัดโลกโมฬีเป็นวัดที่มีความส�ำคัญตั้งแต่ครั้ง
ราชวงศ์มังราย หลายประการ
๑. เคยเป็นพระอารามประทับพระสังฆราช สมัยราชวงศ์มังราย
๒. เคยเป็นที่พ�ำนักของพระสงฆ์ สมณฑูตจากเมืองพัน สมัยพระเจ้ากือนา
๓. เป็นที่บรรจุอัฐิของพระเมืองเกษเกล้า สมัยพระนางจิระประภา
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ทางมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพได้ขอให้ไปจัดตั้งธรรมหลวง ผู้เขียนจึงได้เขียนโครงการ
จัดกิจกรรม ตั้งธรรมหลวง ณ วัดโลกโมฬี (ร้าง) ซึ่งขณะนั้นเหลือแต่องค์เจดีย์เท่านั้น โดยเริ่มเดือนยี่
พุทธศักราช ๒๕๔๔ ประกอบกับปีนนั้ ภาพยนตร์เรือ่ ง “สุรโิ ยทัย” ก�ำลังมาแรง ภาพยนตร์เรือ่ งนีไ้ ด้กล่าวถึง
พระชัยราชาแห่งอยุธยา ยกทัพมาช่วยเชียงใหม่ปราบพม่า ซึง่ เป็นยุคของพระนางจิระประภา รักษาราชการ
แผ่นดินและได้กล่าวถึง “พระนางได้พาพระชัยราชามาสักการะอัฐิของพระเมืองเกษเกล้า พระราชบิดาที่
วัดโลกโมฬี” ทางคณะกรรมการจึงเห็นชอบให้ไปเช่าภาพยนตร์เรื่องนี้มาฉายในวัด ซึ่งคืนนั้นมีประชาชน
ทั้งฆราวาส และบรรพชิตมาดูภาพยนตร์กันอย่างล้นหลาม แม้ฝนจะตกอย่างหนักก็ไม่มีใครถอย
การจัดประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติล้านนา ได้จัดที่วัดโลกโมฬีต่อเนื่องถึง ๘ ปี (พ.ศ.
๒๕๔๔ – ๒๕๕๑) ผู้เขียนมีความประสงค์ให้วัดโลกโมฬีเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวาง ไม่เฉพาะในจังหวัด
เชียงใหม่เท่านั้น จึงจัดท�ำโครงการ “ประเพณีตั้งธรรมหลวง เทศน์มหาชาติ รวมใจชาวไทยทั้งชาติ
เทิดพระเกียรติ ๗๑ พรรษา มหาราชินี และฉลองครบรอบ ๗๙ ปี ราชภัฏเชียงใหม่” ขึ้น ระหว่างวันที่
๖ – ๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ ด้วยการนิมนต์พระนักเทศน์กลุ่มชาติพันธุ์ไทยต่าง ๆ อาทิ ไทยลื้อ ไทยขึน
ไทยใหญ่ ไทยยอง ไทยอีสาน ไทยพวน (จากศรีสัชนาลัย สุโขทัย) ไทยลับแล (อุตรดิตถ์) ได้เห็นความ
หลากหลาย ความแตกต่างของจารีตประเพณีในแต่ละท้องถิ่น นับว่าประสบความส�ำเร็จอย่างสูง
พระนักเทศน์แต่ละท่านต่างมีชื่อเสียงในท้องถิ่น จึงมีคณะศรัทธาติดตามมาร่วมเป็นก�ำลังใจ

ขบวนแห่ตั้งธรรมหลวง
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ส�ำหรับปัจจัยที่ได้จากการท�ำบุญ ได้มอบให้กับทางวัดโลกโมฬี นอกจากกิจกรรมในเดือนยี่แล้ว
ช่วงสงกรานต์ เดือนเมษายนของทุกปี กลางคืนมีกิจกรรมด้านนาฏศิลป์ – ดนตรีล้านนา ทั้งเยาวชนและ
ผู้สูงอายุได้มาแสดงความสามารถในการสืบสานศิลปวัฒนธรรม งบประมาณในการจัดกิจกรรมมาจาก
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และมูลนิธิพระบรมธาตุดอยสุเทพ

สมเด็จอาชญาธรรม จากเชียงตุง ประเทศพม่า ได้เมตตามาร่วมงานเทศน์มหาชาติ ณ วัดโลกโมฬี
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การเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม นาฏศิลป์ – ดนตรีพื้นบ้านล้านนา
การแสดงงานพืชสวนโลก “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” มหกรรมกลองล้านนา

ส� ำ นั ก ศิ ล ปวั ฒ นธรรม มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ได้ รั บ เลื อ กให้ จั ด การแสดงในนาม
จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน “ราชพฤกษ์” พืชสวนโลก เดือนพฤศจิกายน ๒๕๔๙ ทางส�ำนัก
ศิลปวัฒนธรรมได้จัดแสดงเรื่อง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ มหกรรมกลองล้านนา” โดยมีแม่ครู
บัวซอน ถนอมบุญ ขับจ๊อย บรรยายประกอบการแสดง และยังมีการแสดงมหกรรมกลองล้านนา โดยมี
ศิลปินพื้นบ้าน นักเรียน นักศึกษา ประชาชนร่วมกิจกรรมกว่าร้อยชีวิต

การแสดงนาฏศิลป์ – ดนตรีในงานวัฒนธรรมภูมิภาคลุ่มแม่น�้ำโขง
ณ สิบสองปันนา สาธารณรัฐประชาชนจีน

ในปี ๒๕๔๓ ได้น�ำคณะนาฏศิลป์ – ดนตรีจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปร่วมเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมในนามของประเทศไทย ณ เมืองสิบสองปันนา
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งานวัฒนธรรม ๔ ภาค กลุ่มชาติพันธุ์ไทย ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ

การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในเทศกาลอาหารไทยและนาฏศิลป์ ณ ๓ มณฑล (นครคุนหมิง
นครกุ้ยหยาง และนครฉางซา) ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
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๒ ทศวรรษาอตีตาร�ำลึก
กรเพชร เพชรรุ่ง๑
เสียงเพลงบรรเลงพื้นบ้านลอยแว่วมาจากลานเรือนล้านนาช่วยก่อบรรยากาศวิถีชาวบ้าน
ในสถานศึกษาอย่างวิทยาลัยครูเชียงใหม่ให้เป็นที่น่ารื่นรมย์ได้อย่างประหลาด รู้สึกแช่มชื่นทุกครั้งที่ได้
สดับสรรพส�ำเนียงเพลงพืน้ บ้านจาก “บัวระวง” ดนตรีพนื้ บ้านล้านนาอันเกิดจากการรวมตัวของอาจารย์
เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และบรรเลงกล่อมผู้คนบนเรือนล้านนาให้เป็นสุขทุกวันพุธ
การย้ายมาช่วยราชการ ณ วิทยาลัยครูเชียงใหม่ และได้เลือกมาช่วยงานศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมและ
ในฐานะเป็นศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้ความรับผิดชอบของผู้ช่วยศาสตราจารย์จินตนา
มัธยมบุรุษผู้อ�ำนวยการ ตั้งแต่ปี ๒๕๓๖ ท�ำให้ขยายความเข้าใจในวิถีชีวิตและศิลปวัฒนธรรมล้านนา
กว้างขวางรวดเร็วจนคนต่างถิ่นเช่นข้าพเจ้าสามารถกลืนกลายกับ “คนเมือง” ได้อย่างไม่เคอะเขิน
อาคารหอพักชาย ๒ ชั้นหลังเรือนล้านนา “อนุสารสุนทร” ที่ถูกปรับให้เป็นอาคารท�ำงาน
ศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมมาตัง้ แต่ปี ๒๕๒๔ ใช้เป็นทีต่ งั้ ส�ำนักงาน ห้องแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ห้องเก็บข้อมูล
ทางศิลปวัฒนธรรม ซึ่งเป็นที่ศึกษาค้นคว้าวิจัยส�ำหรับคณาจารย์ นักศึกษาและประชาชน สิ่งที่น่าชื่นชม
สมใจอย่างหนึ่งที่อาจหาไม่ได้ในอาคารเสมือนพิพิธภัณฑ์ไร้ชีวิตของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมในวิทยาลัยครู
และสถาบันราชภัฏเชียงใหม่ในเวลาต่อมาก็คือ ความมีชีวิตชีวา มีสีสันเคลื่อนไหวตลอดเวลา ด้วยบรรดา
ประชาชนผู้สนใจได้แวะเวียนมาชมนิทรรศการ หรือไม่ก็มาเรียนอบรมการเขียน “ตัวเมือง” หรือ
ชมเครือ่ งดนตรีพนื้ บ้านล้านนา ทีจ่ ดั แสดงบนเรือนอนุสารสุนทรโดยมิได้ขาด นัน่ หมายถึงต้องจัดผูน้ ำ� ชมไว้
บริการแก่แขกผูม้ าเยือนทุกวันบริการ ซึง่ ได้คณาจารย์จากภาควิชาดนตรี ภาควิชาศิลปะ ภาควิชาภาษาไทย
เข้ามาช่วยกันดูแลและบริการ รวมถึงตัวข้าพเจ้าต้องท�ำหน้าที่น�ำชมโดยอาศัยค�ำบอกเล่าชี้แนะและการ
ศึกษาวิจยั มาช่วยภายในเวลาไม่นานท�ำให้รสู้ กึ ว่านีเ่ ป็นงานทีก่ อ่ ความสุขราวกับว่าเป็นวิถบี ริการประจ�ำวัน
ที่ไม่ได้แยกออกจากการสอนเลย
“น้องๆ เตรียมตัวไปเก็บข้อมูลเจ้าชื่น เราจะท�ำห้องเจ้าชื่น” อาจารย์จินตนาเอ่ยในที่ประชุม
“เจ้าชืน่ ” หมายถึง เจ้าชืน่ สิโรรส ครูใหญ่คนแรกของโรงเรียนฝึกหัดครูกสิกรรมมณฑลพายัพ หรือ วิทยาลัยครู
เชียงใหม่ ซึ่งตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๔๖๗ ถือเป็นการเก็บข้อมูลส�ำคัญของสถาบันที่ท�ำให้ข้าพเจ้าประทับใจ
กล้องวิดีโอใหญ่สะพายใส่บ่าพร้อมเทปวิดีโอพร้อมบันทึก ร่วมเดินทางไปที่บ้านของท่านที่อยู่ละแวก
วัดอุโมงค์ด้านหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตั้งกล้องบันทึกการสนทนาสัมภาษณ์เท่าที่จ�ำได้มีหลายท่าน
อาจารย์จินตนา อาจารย์ปรีชา (รศ.ปรีชา สุทธปรีดา) บรรยากาศดูเป็นกันเองเสมือนครูกับลูกศิษย์คุยกัน
เห็นความปลืม้ ปิตฉิ ายในแววตาของท่านท�ำให้รสู้ กึ ได้ถงึ ความเมตตาทีม่ ตี อ่ ผูอ้ นื่ เป็นความโชคดีทสี่ ดุ ทีไ่ ด้เห็น
๑ กรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๓๖-๒๕๔๑
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และสัมผัสจิตวิญญาณของผู้ก่อตั้งสถานศึกษาที่เก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่ และรู้สึกได้ว่าเทปวิดีโอ
บันทึกภาพและเสียงม้วนนี้มีค่าเหลือเกิน
ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับ เจ้าชื่น สิโรรส ถูกจัดแต่งให้เป็นห้องเฉพาะในอาคารชั้นแรกของศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม เรียกชื่อว่า “ห้องเจ้าชื่น สิโรรส” ท�ำให้ห้องนี้เป็นที่เก็บประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�ำ
ของสถาบันแห่งนี้ และเป็นที่สร้างความภาคภูมิใจให้อนุชนรุ่นหลัง
“การเก็บข้อมูลทางศิลปวัฒนธรรมเป็นภารกิจส�ำคัญของเรา ถ้าเราไม่เก็บ ใครจะเก็บ”
ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆ ท�ำให้ข้าพเจ้ากระหายที่จะได้เป็นส่วนส�ำคัญของการอนุรักษ์และสืบสาน
ข้อมูลต่างๆ ทางวัฒนธรรม เครื่องมือเก็บข้อมูลคือวิดีโอและกล้องถ่ายรูปคู่ใจ ข้าพเจ้ากลายเป็นตัวหลัก
เทีย่ วตระเวนไปเก็บภาพเสียงขนบประเพณี วัฒนธรรมทุกเรือ่ งทีเ่ ห็นว่าส�ำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่วา่ จะเป็น
การทอผ้าทันใจที่วัดท่ากระดาษ เดินเก็บภาพขบวนกระทงใหญ่ของวิทยาลัยในงานยี่เป็ง ส�ำเนาภาพถ่าย
ส�ำคัญๆ ในอดีตของสถาบัน ทีข่ อจากบุคคลต่างๆ ตลอดจนถ่ายภาพเหตุการณ์สำ� คัญๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในสถาบันฯ
เช่นการก่อสร้างวางเสาเข็มอาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๒๗) ทั้งนี้เป็นการเก็บข้อมูลเพื่อน�ำเข้า
หอเกียรติยศสถาบันฯ ที่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ อธิการบดีสมัยนั้นด�ำริขึ้น
ความคิดการก่อตั้งหอเกียรติยศสถาบันนั้น นับเป็นวิสัยทัศน์กว้างไกลของผู้บริหารและเป็นการ
ก้าวส�ำคัญที่จะเก็บประวัติศาสตร์ของตัวเองไว้ให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษา ข้อมูลต่างๆ ทั้งหมดจะเสมือน
กระจกสะท้อนการคิดการตัดสินใจในการพัฒนาสถาบันมาเป็นล�ำดับ สะท้อนพัฒนาการที่เปลี่ยนแปลง
ไปของสถาบันอันเก่าแก่ที่สุดของจังหวัดเชียงใหม่
“จะมีประโยชน์อันใดที่จะพัฒนาคน โดยคนที่พัฒนาไม่เคยรู้จักประวัติศาสตร์ของตน จะมี
ประโยชน์อนั ใดทีจ่ ะขว้างทิง้ ผลงานทีส่ านสร้างมาด้วยหยาดเหงือ่ แรงกายและสติปญ
ั ญาให้สญ
ู หายไป ถ้าเรา
ไม่ภาคภูมิใจในประวัติตนแล้วจะให้คนอื่นมาภูมิใจอะไรกับเรา”
ข้าพเจ้าคิดเห็นพ้องกับด�ำริส�ำคัญอย่างนี้ จึงเกิดการแสวงหาติดต่อขอข้อมูลต่างๆ ที่พึงมีจาก
บุคคลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นอดีตผู้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่า เหล่าอาจารย์ นักศึกษาในปัจจุบันขณะนั้น
เราได้ขอ้ มูลเอกสารส�ำคัญๆ ของสถาบัน ภาพถ่ายในอดีตมากมาย ได้ขอ้ มูลสัมภาษณ์อดีตผูบ้ ริหารอย่างเช่น
อธิการบุญจันทร์ วงศ์รกั มิตร อธิการวิเชียร เมนะเศวต อธิการ รศ.ดร.มังกร ทองสุขดี เป็นต้น ค�ำสัมภาษณ์
ท่านเหล่านี้ ข้าพเจ้าบันทึกภาพเสียงเป็นวิดโี อไว้ ภาพถ่ายต่างๆ เช่น ภาพอาคารเรียนหลังแรกโรงเรียนฝึกหัด
ครูกสิกรรม ภาพรั้วป้ายวิทยาลัยครูเชียงใหม่ ภาพอาคารเรียนหลังที่ ๑ และภาพศาลพระพิฆเนศวร์เดิม
ข้าพเจ้าก็ส�ำเนาภาพไว้ แต่อย่างไรก็ตาม การด�ำเนินงานก่อตั้งหอเกียรติยศสถาบัน ก็ยังไม่เป็นรูปร่าง
ยังไม่สามารถน�ำมาจัดวางตัง้ ให้เป็นระบบและแสดงได้ แต่นนั้ ก็คอื ก้าวย่างส�ำคัญทีส่ ร้างความตืน่ ตัวให้กบั
บุคลากรภายในสถาบัน การน�ำอดีตมาเล่าขานบนเวทีและโอกาสต่างๆ ท�ำให้เราสืบหาอดีตอืน่ ๆ ตามมาอีก
มากมายหลายเรื่อง
น่ า เสี ย ดายว่ า การเก็ บข้ อ มู ล ต่ า งๆ ทั้ ง ทางวั ฒ นธรรม ข้ อ มู ล ส� ำ คั ญ ของสถาบั น ที่ จะสร้ า ง
หอเกียรติยศ และอื่นๆ ในระยะต่อมาข้อมูลมากมายเหล่านี้อาจไม่ได้น�ำมาพัฒนาต่อยอดให้เป็นหลักฐาน
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ที่มั่นคง หลายส่วนก็ช�ำรุดเสียหายระหว่างการรื้ออาคารเพื่อสร้างอาคารหลังใหม่ คือ อาคารสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดา ที่เป็นที่ท�ำการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ในปัจจุบัน
การเก็บบันทึกข้อมูลที่ส�ำคัญอีกอย่างหนึ่งคือการศึกษาค้นคว้าวิจัยซึ่งมีผลงานออกมามากมาย
ท�ำให้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม วิทยาลัยครูเชียงใหม่และศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นคลังข้อมูล
ทางวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่
ได้มาประชุมเพื่อจัดการรณรงค์ส่งเสริมการแต่งกายพื้นเมืองเชียงใหม่ ท�ำให้ผู้คนตื่นตัวที่จะฟื้นฟู
รักษาเอกลักษณ์การแต่งกายให้ถูกต้องตามแบบล้านนาอย่างจริงจัง การจัดเลี้ยงขันโตกดินเนอร์
ถู ก จั ด ขึ้ น หลายครั้ ง เพื่ อ เป็ น หนทางการเผยแพร่ ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแบบล้ า นนา กิ จ กรรมการแสดง
ทางศิลปวัฒนธรรมทุกครั้งผ่านความร่วมมือจากคณาจารย์ นักศึกษา จากภาควิชาดนตรี และนาฏศิลป์
รวมถึงสาขาวัฒนธรรมในเวลาต่อมา ตลอดจนเจ้าหน้าทีอ่ กี หลากหลายท่าน ท�ำให้รสู้ กึ ถึงความเป็นปึกแผ่น
มัน่ คงของสถาบันแห่งนีท้ ไ่ี ด้ทำ� หน้าทีภ่ ารกิจเข้มแข็งและสร้างผลงานทางวัฒนธรรมให้เป็นทีร่ จู้ กั แพร่หลาย
กลายเป็นหลักของจังหวัดเชียงใหม่อย่างแท้จริง
เอกสารงานศึกษาค้นคว้าวิจยั และการปริวรรตใบลานพับสาทยอยออกมาอย่างสม�ำ่ เสมอมากมาย
และกลายเป็นข้อมูลอ้างอิงส�ำคัญทางวัฒนธรรม ข้าพเจ้าศึกษาเครื่องเขินจังหวัดเชียงใหม่และได้ตีพิมพ์
ในหนังสือ “สรรพช่างเชียงใหม่” เป็นต้น การจัดนิทรรศการหมุนเวียนในอาคารชั้นแรกจัดแสดงใน
หัวข้อต่างๆ ครั้งแล้วครั้งเล่าและได้ต้อนรับบุคคลผู้สนใจแวะเวียนมาชมมิได้ขาด ท�ำให้อาคารศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมมีชีวิตเคลื่อนไหว นอกจากนั้นยังได้จัดงานกิจกรรมวัฒนธรรมบนเรือนอนุสารสุนทร
ด้วยการแสดงของศิลปินพื้นบ้านที่ได้รับการยกย่องเป็นบุคลากรทางวัฒนธรรมดีเด่น เช่น ครูค�ำ กาไวย์
คุณบุญศรี รัตนัง แม่จันทร์สม สายธารา แม่บัวซอน ถนอมบุญ ท�ำให้สถาบันยุคนั้นมีบรรยากาศที่เต็มได้
ด้วยกลิ่นอายแห่งวัฒนธรรมล้านนาที่เคลื่อนไหว
การเดินทางออกไปตามท้องถิน่ วัฒนธรรมต่างๆ เพือ่ เก็บบันทึกข้อมูลบ้าง ศึกษาวิจยั บ้าง สืบสาน
สัมพันธ์กบั บุคคลหรือหน่วยงานบ้างเป็นภารกิจปฏิบตั สิ ม�ำ่ เสมอ เช่น การไปช่วยพัฒนาพิพธิ ภัณฑ์พนื้ บ้าน
ผ้าทอมือ “บ้านไร่ไผ่งาม” บ้านสบเตี้ยะ อ�ำเภอจอมทอง ของป้าแสงดา บันสิทธิ์ บุคลากรดีเด่นทาง
วัฒนธรรมอีกท่านหนึง่ ทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากศูนย์วฒ
ั นธรรม เป็นการท�ำงานทีม่ คี วามสุขมากอีกงานหนึง่
ราวไผ่รายเรียงโน้มยอดกอดเกี้ยวเป็นอุโมงค์ตามแนวทางเข้ามายังบ้านป้าแสงดา สมชื่อบ้านไร่
ไผ่งามเป็นวินาทีแรกทีไ่ ม่ลมื เลือน ถึงบริเวณลานชานเรือนรูปทรงล้านนากว้างขวางวางแนวขนานกับสาย
น�ำ้ ปิง ร่มไม้ไพรพฤกษ์สงู ก่อเงารืน่ รมย์ สายลมเย็นปะทะกายให้ความแช่มชืน่ ตืน่ ตากับความโอฬารตระการ
ผ้าฝ้ายที่อวดลวดลาย สีสันอันงดงามตามแบบล้านนาไปถึงลายสวยสง่าอย่างแบบสากลก็มีให้ชม
เครือ่ งทอผ้าใต้ถนุ เรือนเรียงราย แม่อยุ้ แม่นายขะมักเขม้นทอผ้าตามแบบลายทีล่ กู สาวป้าแสงดาดูแลใกล้ชดิ
กงฝ้าย ดีดฝ้ายหลากหลายบริเวณลานเรือนบนเรือนจัดเป็นพิพธิ ภัณฑ์รำ� ลึกป้าแสงดา อุปกรณ์ตา่ งๆ นานา
เครื่องเรือน เครื่องครัว ยังจัดไว้แบบเดิมสมัยป้าแสงดายังใช้ชีวิตเป็นประจ�ำวันเท่านี้แล้วที่คุ้มค่ากับการ
ได้มาเห็นการสืบสานร่วมกันระหว่างบ้านไร่ไผ่งามกับศูนย์ศลิ ปวัฒนธรรมท�ำให้ขา้ พเจ้าเกิดรูส้ กึ อัศจรรย์ใน
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วิถแี ห่งวัฒนธรรมล้านนาต่อตาประจักษ์เช่นนี้ ข้าพเจ้าชอบมาทีน่ ห่ี ลายครัง้ ทัง้ ท�ำงานบ้าง ร่วมงานกิจกรรม
ที่จัดขึ้นที่นี่บ้าง โดยเฉพาะการแสดงเดินแบบด้วยผ้าทอมือล้านนาของบ้านไร่ไผ่งาม สวยงามตระการตา
หาดูที่ไหนไม่ได้ เพราะจัดขึ้นท่ามกลางบรรยากาศแมกไม้พื้นลานบ้านไร่ที่ร่มรื่นได้อารมณ์ถึงแก่นทรวง
อิ่มใจดีนัก ทั้งๆ ที่เรามีส่วนที่น้อยนักจะได้ลงมือเหมือนชาวบ้านที่นี่ เพียงแต่เรามีสิ่งอันช่วยส่งเสริมรักษา
สืบสานเล็กน้อยเท่านั้น ท�ำให้รู้สึกนึกเห็นว่า “งานอนุรักษ์สืบสานนี้ต้องมีใจรักใจปลื้ม เราจะท�ำงาน
จนลืมเหนื่อยเหน็ดอ่อนล้า เพราะค่าของมันอยู่ที่ได้เห็นสิ่งที่รักด�ำรงอยู่ หรือแน่ใจว่าด�ำรงอยู่ แม้จะเป็น
ผลงานของชาวบ้านหรือของผู้เป็นเจ้าของ ไม่ใช่ของเราก็ตาม แต่การที่ได้มีส่วนเล็กๆ น้อยๆ คอยชี้แนะ
ส่งเสริม ช่วยเหลือ เพื่อให้ผลงานมีค่าเหล่านั้นด�ำรงอยู่ ก็นับเป็นความปลื้มใจ สุขใจโดยแท้”
ตลอดการท�ำงาน “เชิงรุก” ที่แม้จะลงแรงกายแรงสมองอย่างเหนื่อยยากแต่ผลที่ได้นั้นคุ้มค่า
เหลือเกิน กรรมการศูนย์ศิลปวัฒนธรรมทุกคนต่างเสียสละด�ำเนินการท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลง
สภาพสังคมจังหวัดเชียงใหม่ ข้าพเจ้าบอกตัวเองเสมอในขณะนั้นว่า “เราทุกคนต้องท�ำงานแข่งกับเวลา
เราคือทีพ่ งึ่ ทางวิชาการวัฒนธรรมเดียวของประชาชน ก็ตอ้ งเสียสละ งานวัฒนธรรมคืองานของชีวติ ไม่ใช่
งานรักษาสิ่งที่ตายแล้วเท่านั้น”
แดดกล้าหน้าแล้งเพิ่งผ่านย่างสู่ฤดูวรรษาพฤษภาคมปี ๒๕๓๗ เรือนอนุสารสุนทรที่ตั้งเด่นสง่า
หน้าอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้เพิ่มเสน่ห์ให้แก่วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ผู้คนทุกสารทิศทั้งนักท่องเที่ยว
และประชาชน คนดูงานผูส้ นใจยังเข้ามาแสวงหาค�ำตอบทางวัฒนธรรมล้านนาอย่างมิขาดสาย หลากหลาย
ความชื่นชมในสถาปัตยกรรมเรือนล้านนาที่ตั้งอยู่กลางใจเมืองเชียงใหม่ ได้ดึงดูดผู้คนไว้ให้มาชื่นชม
เรือนอนุสารสุนทร สมบัติทางศิลปกรรมที่สร้างขึ้นด้วยความกรุณาจากตระกูลชุติมาทายาท
หลวงอนุสารสุนทร และท่านไกรศรี นิมมานเหมินท์ บุคลากรดีเด่นทางวัฒนธรรมภาคเหนือ พ.ศ. ๒๕๒๔
จุดประสงค์กเ็ พือ่ ให้เรือนล้านนาหลังนี้ เป็นแหล่งข้อมูลศึกษาทางสถาปัตยกรรมบ้านล้านนาแบบเดียวกับ
เรือนคู่แฝด “เรือนค�ำเที่ยงอนุสรณ์” ที่ได้สร้างมอบไว้ให้สยามสมาคม กรุงเทพฯก่อนหน้านี้ ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรมได้ปรับแต่งเรือนอนุสารสุนทรแห่งนี้ให้เป็นหอดนตรีพื้นบ้านล้านนาที่ได้ชมทั้งของจริง
ยินเสียงดนตรีเสนาะโสต ทั้งจัดกิจกรรมเคลื่อนไหวให้มีชีวิตชีวาด้วยการแสดงทางดนตรีและวัฒนธรรม
หลากหลายเป็นประจ�ำ เสร็จแล้วสถาบันฯ กราบบังคมทูลฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี
เชิญเสด็จพระราชด�ำเนินเปิดเรือนอนุสารสุนทร
ข่าวอันเป็นมงคลมาถึง ๑๐ มิถุนายน ปีเดียวกัน คือ ก�ำหนดพระราชด�ำเนินทรงเปิดเรือนอนุสาร
สุนทร นับเป็นพระมหากรุณาธิคณ
ุ อย่างหาทีส่ ดุ มิได้ ทุกอย่างได้ตระเตรียมไว้พร้อมมูล ข้าพเจ้ารูส้ กึ ตืน่ เต้น
ที่จะได้รับเสด็จในครั้งนี้ด้วย รวมทั้งคณาจารย์ นักศึกษา เจ้าหน้าที่ พสกนิกรจังหวัดเชียงใหม่ล้วนรู้สึกปิติ
ยินดีที่ได้รับเสด็จและเข้าเฝ้าละอองธุลีพระบาททั่วกัน
วันเสด็จสถานทีร่ บั เสด็จถูกประดับประดาด้วยดอกไม้ ผ้าสีประจ�ำพระองค์ผกู ร้อยถวาย บุคลากร
ทุกผู้ทุกฝ่ายประจ�ำหน้าที่ ขบวนรับเสด็จตั้งเป็นแถวแนวงาม ดาษดาด้วยเจ้านายฝ่ายเหนือพร้อมเครื่อง
แต่งภูษารับเสด็จอย่างธรรมเนียมล้านนางดงาม ข้าราชการชุดขาว นักศึกษาแต่งเครื่องแบบ เรียงราย
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ทุกผู้ฝ่ายพรายพิมพ์ยิ้มรอยปิติอยู่ทั่วกัน เสียงดนตรีถิ่นบ้านล้านนาบรรเลงเพลงไพเราะเสนาะบริเวณ
ข้าพเจ้าจ�ำภาพแลเสียงอันเป็นประวัติเกียรติยศหน้าหนึ่งของสถาบันแห่งนี้มิรู้เลือน
ถึงเวลาเสด็จพระองค์ทรงภูษาฉลองพระองค์ทรงม่วงครามงามหนักหนา หลังจากรับดอกไม้มาลา
ฟังรายงานจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เสด็จประทับ ณ เรือนอนุสารสุนทร มีผู้กราบบังคมทูลฯ
ให้ทรงฉายพระรูป ณ ทีพ่ กั เชิงบันไดเรือนในต�ำแหน่งเดียวกับทีท่ รงเคยประทับฉายพระรูปทีเ่ รือนค�ำเทีย่ ง
อนุสรณ์ เรือนคู่แฝด พระองค์ทรงแย้มพระสรวลประทับยืนให้ฉายพระรูปด้วยพระเมตตากรุณาและภาพ
ฉายาลักษณ์ภาพนี้เองที่กลายเป็นภาพประวัติศาสตร์แห่งความทรงจ�ำของชาววิทยาลัยครูเชียงใหม่
หลังจากนัน้ เสด็จประทับบนเรือนรับการถวายในพิธฮี อ้ งขวัญตามแบบอย่างล้านนา ตลอดเวลาแห่งพิธกี าร
นอกจากจะเป็นการถวายพระเกียรติยศแล้วยังสืบสานธรรมเนียมรับเจ้านายแบบโบราณกาลไว้อีกด้วย
นอกจากพิธีส�ำคัญแล้วยังทรงพระราชทานค�ำกล่าวเปิดเรือน ทรงปลูกต้นไม้ไว้ในบริเวณเรือนอนุสาร
เป็นอนุสรณ์ร�ำลึกอีกด้วย

ภาพประวัติศาสตร์ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังตราตรึงอยู่ในความทรงจ�ำท่ามกลางการพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากวิทยาลัยครูสู่สถาบันราชภัฏและเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏปัจจุบัน จากอาคารเรือนไม้
สู่อาคารพักหอชายกลายเป็นอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม แล้วรื้อและสร้างอาคารใหม่ให้สมบูรณ์งดงาม
ดังปัจจุบัน ทั้งเปลี่ยนสถานะจากศูนย์ฯ มาเป็นส�ำนักศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยยังได้รับพระมหากรุณาธิคุณ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จมาทรงเปิดอาคาร
ที่ท�ำการอันงดงามหลังใหม่อีกครั้งเมื่อวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ ภาพประวัติศาสตร์ก็บังเกิดขึ้นอีกครั้ง
เสด็จทอดพระเนตรเรือนอนุสารสุนทร รับสั่งถึงอดีตกาลครั้งเสด็จเปิดเรือน การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ทั้งต้นไม้พระราชทานเติบโตขึ้น การโยกย้ายศาลพระพิฆเนศวร์มาตั้งในต�ำแหน่งใหม่ เราได้เห็นความ
เอาพระทัยใส่ในรายละเอียดแม้กระทั่งต้นไม้พระราชทานต้นหนึ่งในบริเวณเรือนอนุสารสุนทรล้มไปก็ยัง
จ�ำได้รับสั่งถึงเช่นกัน
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นับแต่ ๒๕๓๖-๒๕๔๐ ที่ข้าพเจ้าท�ำงานเกี่ยวข้องกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมโดยตรง ๕ ปีที่ได้เข้ามา
ช่วยเป็นแรงพัฒนาสืบสานศิลปวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมต่างๆ ช่วยหล่อหลอมจิตใจให้เข้าถึงวิถีอัน
งดงามของคนเมือง และแม้นอกจากหน้าที่ภารกิจโดยตรงจะยุติไปแล้ว แต่ก็ได้เฝ้ามองข้องเกี่ยวกับงาน
ศิลปวัฒนธรรมตลอดมา ได้เห็นการเปลีย่ นแปลง พัฒนาการงานอนุรกั ษ์สบื สานศิลปวัฒนธรรมของล้านนา
มาโดยตลอด แม้จะเปลีย่ นแปลงผูบ้ ริหาร กรรมการ บุคลากร อนุวรรตวาระตามยุคสมัยจนถึงปัจจุบนั แต่
ดูเหมือนภารกิจส�ำคัญจะยังคงอยูไ่ ม่เปลีย่ นแปลง แม้บรรยากาศเก่าๆ จะจืดจางห่างหายไปแต่ความทรงจ�ำ
ก็ยังคงแจ่มชัดในแต่ละบุคคลที่เคยผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมา
มองไปบนเติน๋ เรือนชานอนุสารสุนทร ไม่มเี สียงเพลงจากบัวระวงบรรเลงขับกล่อม ไม่มเี สียงขับซอ
คลอร้องกับปีช่ มุ ไม่มเี สียงตุม้ ๆ จากกลองปูชาจากหอกลอง ไม่มเี สียงขับพิธฮี อ้ งขวัญตามโอกาส แขกแก้ว
นิราศร้างเยือนเยีย่ ม บัดนีเ้ รือนล้านนาทรุดโทรมต้องปิดซ่อมแซม รออีกไม่นานดอกเรือนจะกลับมางามสง่า
ดุจเดิม และรื้อฟื้นเรือนให้กลับมามีชีวิตชีวา กิจกรรมอนุรักษ์สืบสานล้านนาจะกลับมามีชีวิต “เรือนใด
ไร้รา้ งคนอยู่ ก็เสมือนไร้ซงึ่ จิตวิญญาณ” การสืบสานจึงต้องเคลือ่ นไหว ต้องเอาใจเชิงรุก ต้องท�ำให้คนฉุกคิด
หวนคืนวิถีทางอย่างแบบไทย ผู้คนภายในอย่างนักศึกษา คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ต้องมีส่วนร่วมรวมใจกัน
ถ้าคิดต่างแยกท�ำ ความส�ำเร็จคงยากจะบังเกิด ๒ ทศวรรษแห่งการร�ำลึกถึงงานสืบสานอนุรักษ์
ศิลปวัฒนธรรมล้านนาทีพ่ รรณนาความมานี้ เกิดจากภาพทีพ่ งึ มีพงึ รูส้ กึ ประทับใจ แต่ยงั มีสว่ นอีกมากมาย
รายละเอียดอีกนับไม่ถว้ นทีผ่ า่ นกาลมากว่า ๒๐ ปี ต้องการผูม้ สี ว่ นเกีย่ วข้องได้บนั ทึกจดจ�ำน�ำมากล่าวขาน
ผ่านลายลักษณ์ อย่างน้อยอนุชนรุ่นหลังจะได้พึงประจักษ์ค่าในการท�ำงานและประวัติสถานส�ำคัญ
ควรภูมิใจ คือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในเสี้ยวส่วนชีวิตของพวกเรา
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เทคนิคการสัมภาษณ์บุคคลในชุมชน
ลมูล จันทน์หอม๑
การสัมภาษณ์นับเป็นช่องทางหนึ่งของการสะสมความรู้ ซึ่งมีมาตั้งแต่บุพกาลในสังคมของ
มนุษยชาติกว็ า่ ได้ เป็นการส่งผ่านความรูจ้ ากผูม้ ปี ระสบการณ์มาสูผ่ สู้ นใจใคร่ศกึ ษา แต่ความรูเ้ ช่นนีน้ บั เป็น
ความรู้นอกระบบ หากประมวลความรู้ให้ดีแล้วก็เป็นความรู้ที่สามารถจะน�ำมาใช้ในการศึกษาปัจจุบัน
ได้เป็นอย่างดี ดังเช่นคุณตา คุณยาย คุณปู่ทวด ย่าทวด หรือที่ชาวล้านนาเรียกว่า “หม่อน” เล่าสืบมาถึง
ลูกหลานได้ ส่วนใหญ่ความรู้เหล่านี้ขาดการเหลียวแลและขาดการบันทึกข้อมูล บางเรื่องเป็นเรื่องเล่า
ประจ�ำตระกูลหรือกลุม่ ชาติพนั ธุ์ บางเรือ่ งเป็น สิง่ ต้องห้ามหรือเป็นเสมือนค�ำสัง่ ประจ�ำตระกูลหรือเผ่าชน
จนบางเรื่องกลายเป็นสุภาษิตค�ำพังเพยประจ�ำชาติ ตลอดจนเป็นจารีตและวัฒนธรรมประเพณีในที่สุด
นับเป็นเรื่องที่น่าจะได้ให้ความสนใจและจดบันทึกเรียบเรียง ศึกษาวิเคราะห์ บางเรื่องเป็น “ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น” ที่ท่านผู้เล่าได้ผ่านประสบการณ์เหล่านั้นและจากการสังเกตการประพฤติปฏิบัติตลอดชีวิต
ของท่านแล้วจึงสรุปให้เราฟัง ดังเช่นหนังสือเรื่อง “แม่เล่าให้ฟัง” พระนิพนธ์ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เป็นต้น ซึง่ ต่อมาเรือ่ งเล่าประเภทนีก้ ลายมาเป็นวิชาประวัตศิ าสตร์บอกเล่า
(Oral History)
ผู้เขียนมีประสบการณ์การสัมภาษณ์จากบุคคลรอบข้าง เช่น จากมารดา บิดา ผู้เฒ่าผู้แก่ที่ได้มี
โอกาสสนทนาพบปะพูดคุยกับท่าน ถ้าเราได้บันทึกความรู้เหล่านี้ไว้ก็คงจะเป็นประโยชน์ไม่น้อย จะเป็น
ในรูปอนุทนิ (Diary) หรือการบันทึกเป็นเรือ่ งเป็นราว ซึง่ เราก็จะเห็นผลงานทีเ่ ป็นการบันทึกการเดินทางของ
ชาวต่างประเทศเป็นอันมากที่ได้เล่าสภาพต่าง ๆ เอาไว้เกี่ยวกับภาคเหนือของเราในสมัยที่ได้เดินทางมา
เช่น ผลงานของหมอดอดด์ ในเรื่อง “ชนชาติไทย” หรือ “เมืองไทยเมื่อ ๑๐๐ ปี” ของคาร์ล บ็อค เป็นต้น
จากประสบการณ์การร่วมงานวิจัยเรื่อง “ชีวิตในอดีต” ของคณะผู้วิจัยกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา
ภาคเหนือ ซึ่งได้รับทุนสนับสนุนจากรัฐบาลรัฐบาวาเรีย สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ในระหว่างปี พ.ศ.
๒๕๓๕ – ๒๕๔๓ โดยมีอาจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว เป็นหัวหน้าโครงการ ดังนั้นบทความนี้จึงเขียน
ขึ้นจากประสบการณ์ที่ผู้เขียนได้สัมผัส มองเห็นปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ร่วมกับคณะผู้วิจัยและมีการ
ประชุมแก้ไขปัญหากันเป็นระยะ ๆ จึงขอถ่ายทอดไว้แต่เพียงเป็นแนวทางเท่านั้น ทั้งนี้ไม่ได้เป็นกฎเกณฑ์
ตายตัวและไม่ได้เป็นหลักวิชาหรือเทคนิคมากมาย
๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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การเตรียมตัวไปสัมภาษณ์ควรค�ำนึงสิ่งต่อไปนี้
๑. ชุมชนที่เราจะไปสัมภาษณ์ เราผู้สัมภาษณ์จะต้องรู้จักที่ตั้งของชุมชน ตลอดจนความเป็นมา
หรือความส�ำคัญ ความเก่าแก่หรือความน่าสนใจของชุมชนมาบ้าง หากเป็นชุมชนที่ตั้งใหม่ก็อาจจะไม่ได้
ข้อมูลอะไรมากมายนัก ซึง่ เรือ่ งนีก้ ข็ นึ้ อยูก่ บั วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์อกี ทีหนึง่ และทีส่ ำ� คัญจะต้องมี
ผูช้ ว่ ยแนะน�ำบุคคล ทีส่ ามารถจะให้ขอ้ มูลแก่เราได้เป็นอย่างดี เช่น เป็นผูท้ อี่ ยูใ่ นชุมชนนัน้ มานานพอสมควร
แม้จะไม่ได้เกิดที่ชุมชนนี้ ก็ควรจะได้เข้ามาอาศัยอยู่เป็นเวลานานพอที่จะให้ข้อมูลที่เราต้องการได้อย่างดี
๒. เพศ อายุ การศึกษา ตลอดจนอาชีพของผู้ที่เราจะสัมภาษณ์ก็เป็นส่วนที่เราจะได้ข้อมูลลึกซึ้ง
ในแง่นั้น ๆ ได้ เช่น เพศชายเป็นพ่อค้าวัวต่างมาก่อน ความรู้ในเรื่องการเดินทาง การค้าขายสินค้า ฯลฯ
สรุปว่าความรู้ในด้านเศรษฐกิจท่านผู้นี้จะให้ข้อมูลได้ดีกว่าสัมภาษณ์เพศหญิงที่เป็นแม่บ้าน เรื่องนี้ขึ้นอยู่
กับวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ ในเรื่องการศึกษาก็เช่นกันย่อมช่วยให้ได้ทัศนะและข้อมูลแตกต่างกัน
บางที่การศึกษาก็ไม่ได้เป็นตัวก�ำหนดเกี่ยวกับข้อมูลที่ต้องการถาม
อายุของผูใ้ ห้สมั ภาษณ์ตลอดจนสุขภาพและความทรงจ�ำของท่านก็มสี ว่ นส�ำคัญ บางท่านแม้อายุ
จะมาก แต่ความทรงจ�ำดี ดังนั้นบางท่านอายุไม่ได้เป็นอุปสรรคเลยก็ได้ สุขภาพของผู้ให้สัมภาษณ์ในด้าน
การได้ยนิ เสียงพูดก็สำ� คัญเช่นกันเพราะหากเราต้องบันทึกเสียงด้วยเครือ่ งมือเช่น แถบบันทึกเสียงบางครัง้
เสียงทีบ่ นั ทึกอาจจะไม่ขดั เจนเพียงพอ ซึง่ เรือ่ งนีก้ เ็ กีย่ วข้องกับอุปกรณ์ทเี่ ราใช้ประกอบด้วยว่ามีคณ
ุ ภาพดี
หรือไม่
๓. มีการนัดหมายล่วงหน้า ในการนัดหมายนั้นควรค�ำนึงถึงเวลาที่ท่านสะดวกและอยู่ในสภาพ
ที่พร้อมจะให้เราสัมภาษณ์ได้เช่น เวลาช่วงเช้าหรือช่วงบ่าย หรือเวลากลางคืน ซึ่งบางท่านมีภารกิจมาก
ไม่พร้อมที่จะให้พูดคุย เราคงต้องสอบถามความสมัครใจของท่านก่อนจึงจะดี
๔. การแนะน�ำตัวเราผู้สัมภาษณ์และวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์ จะช่วยท�ำให้ท่านผู้ให้
สัมภาษณ์ได้เข้าใจ วางใจ และตระหนักว่าสิ่งที่ท่านเล่านั้นเพื่อประโยชน์อะไร เกิดความพร้อมที่จะให้
สัมภาษณ์กด็ จู ะง่ายกว่าทีท่ า่ นไม่ทราบว่าเราจะเอาข้อมูลของท่านไปท�ำอะไร และแจ้งเรือ่ งราวทีเ่ ราสนใจ
ใคร่ศกึ ษาหรือสอบถามให้ทา่ นได้ทราบก่อนก็จะเป็นการดี เพราะอย่างน้อยท่านก็อาจจะได้มเี วลาไตร่ตรอง
หรือระลึกถึงเรือ่ งนัน้ ๆ โดยเฉพาะหากเราเป็นลูกหลานของท่านความละเอียดลึกซึง้ ในการให้ขอ้ มูลน่าจะ
มีคุณค่ามาก
๕. ช่วงระยะเวลาที่สัมภาษณ์จะยาวหรือสั้นหรืออย่างไรนั้น ย่อมขึ้นอยู่กับความสนใจของผู้ให้
สัมภาษณ์ แต่อย่างมากก็ประมาณ ๒ ชั่วโมง หากมีเรื่องราวที่น่าสนใจและท่านประสงค์จะให้ข้อมูลก็ควร
จะหาโอกาสนัดหมายเพิม่ เติม การไปสัมภาษณ์เพิม่ เติมนัน้ ท�ำให้ผใู้ ห้สมั ภาษณ์และเราได้มโี อกาสทบทวน
สิ่งที่ขาดหายไปและเพิ่มเติมให้สมบูรณ์ได้ ซึ่งดีกว่าการไปเพียงครั้งเดียว
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๖. ค�ำถามที่เตรียมไปล่วงหน้าเพื่อสัมภาษณ์ ในส่วนนี้ย่อมสัมพันธ์กับประเด็นปัญหาที่เราตั้งขึ้น
เป็นจุดมุง่ หมาย หรือหัวข้อของเรือ่ งราวทีเ่ ราคิดขึน้ ก่อนทีเ่ ราจะลงมือไปสัมภาษณ์อยูแ่ ล้ว อาจจะไม่ถงึ กับ
ต้องเรียงล�ำดับก่อนหลังเหมือนแบบสอบถาม แต่ควรวางแนวทางเอาไว้กว้าง ๆ ว่าเราต้องการข้อมูล
ประเภทใด แล้วพยายามแทรกค�ำถามในโอกาสอันเหมาะสมกับบทสนทนาให้ตอ่ เนือ่ งกัน ประเด็นส�ำคัญ
ก็คือผู้สัมภาษณ์จะต้องเป็นนักฟังที่ดีและไม่ขัดจังหวะการเล่าของท่าน คือ อย่าใจร้อนรีบรุดเพื่อให้ได้
เรื่องราวตามเป้าหมายที่ต้องการ เพราะบางที่เรื่องที่ท่านเล่านั้นก็เป็นการตอบค�ำถามของเราหรือให้ภาพ
แก่เราประกอบประเด็นที่จะถามได้เป็นอย่างดี
ดังนั้นในระหว่างการเริ่มต้นสัมภาษณ์ครั้งแรกนั้น พึงระลึกว่าเป็นช่วงเวลาที่ต่างก็ท�ำความรู้จัก
คุ้นเคยระหว่างผู้สัมภาษณ์และผู้ให้สัมภาษณ์ ตลอดจนทัศนคติ ความคิดความรู้ที่ท่านมีต่อสิ่งที่เราจะมา
ขอความรู้ ดังนั้นจึงต้องอาศัยระยะเวลาปรับตัวระหว่างกัน แต่ถ้าเราคุ้นเคยอยู่แล้วก็เป็นอีกประเด็นหนึ่ง
แต่อย่างไรก็ตาม ผูเ้ ขียนยังเห็นว่าการปล่อยให้ทา่ นได้เล่าในสิง่ ทีท่ า่ นอยากจะเล่า อยากจะแสดงความ
คิดเห็น เราควรเป็นนักฟังที่ดีเป็นสิ่งที่พึงตระหนักให้มาก เพราะเรื่องที่เราไม่เห็นว่าตรงประเด็นที่
เราต้องการบางทีเป็นบริบทที่ดี ในเวลาที่เราจะสรุปหรือวิเคราะห์บทสัมภาษณ์ก็มี การให้ท่านได้แสดง
ความเห็นหรือทัศนะต่อปัญหาต่าง ๆ ที่เล่าก็เป็นสิ่งที่ควรใส่ใจ
๗. เครือ่ งมือในการเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพ เครือ่ งบันทึกเสียง แถบบันทึกเสียง และเครือ่ ง
ถ่ายวีดีโอ ก็มีส่วนช่วยให้งานสัมภาษณ์มีข้อมูลชัดเจนกว่าการจดบันทึก แต่การถอดแถบบันทึกเสียงควร
คงส�ำนวนภาษาเดิมเช่น สัมภาษณ์เป็นภาษาล้านนาควรคงส�ำนวนภาษาเดิมเอาไว้ เพราะการรีบด่วน
แปลความเป็นภาษาไทยกลางในบางบริบทอาจจะผิดพลาดได้งา่ ย แต่อยากให้ดวู ธิ กี ารถ่ายเสียงจากระบบ
อักษรล้านนา ไม่ใช่บันทึกตามเสียงพูด เช่น ค�ำว่า โรงเรียน แต่ออกเสียง โฮงเฮียน ก็ไม่จ�ำเป็นต้องเขียน
เป็น โฮงเฮียน ในเรื่องนี้ต้องเรียนรู้ระบบเขียนอักษรล้านนาเช่น กา อ่าน ก๋า อารักษ์ อ่าน อาฮัก
เป็นต้น อยากจะเสนอแนะให้ศกึ ษาจากพจนานุกรมฉบับ “แม่ฟา้ หลวง” หรือ ฉบับ “ภาษาถิน่ ภาคเหนือ”
เป็นแนวทางซึ่งเห็นว่าไม่ยากจนเกินไป เราต้องค�ำนึงถึงผลงานที่จะเก็บรักษาไว้ต่อไป
๘. กิริยามารยาทและท่าทีของผู้ที่สัมภาษณ์ เรื่องนี้ดูเป็นเรื่องละเอียดอ่อน แม้จะไม่มีระเบียบ
ตายตัว แต่ผู้เขียนเห็นว่า กิริยามารยาทตลอดจนภาษาที่เราใช้กับผู้ให้สัมภาษณ์ก็มีส่วนอย่างส�ำคัญ
ในประเด็นที่เราจะได้รับความอนุเคราะห์จากผู้ให้สัมภาษณ์อย่างดีหรือไม่ ค�ำสรรพนามที่เราจะใช้
เรียกขานท่าน ถ้าเห็นสมควรเรียก แม่ พ่อ อุ๊ย ก็เป็นการสร้างความคุ้นเคยได้ดี และหากใช้ภาษาท้องถิ่น
ดูจะกลมกลืนและเป็นกันเองได้ดีกว่า ท่าทีที่ปฏิบัติต่อท่านตลอดระยะเวลาที่สัมภาษณ์เป็นเรื่องที่พึง
ระมัดระวังเป็นพิเศษ หากเป็นบุคคลที่เราไม่คุ้นเคยมาก่อน
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๙. ควรมีการแสดงความมีน�้ำใจเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่น ทราบว่าท่านเคี้ยวหมาก ก็หาปัจจัยใช้สอย
เช่น หมาก พลู ฯลฯ หรือ ผลไม้ หรือของใช้อนื่ ๆ ทีจ่ ำ� เป็นแก่การครองชีพติดไม้ตดิ มือไปด้วย ไม่ไปมือเปล่า
นับเป็นการตอบแทนน�้ำใจของท่าน หรือเมื่อถอดความในแถบบันทึกเสียงแล้วควรท�ำส�ำเนาเผื่อท่านไว้
เพราะบางครัง้ ลูกหลานของท่านก็จะได้มสี ว่ นร่วมรับรูด้ ว้ ย ตลอดจนภาพถ่ายควรมอบให้ทา่ นไว้เสมอไม่ลมื
ใส่กรอบภาพให้ด้วยก็เป็นการดีเพราะราคาก็ไม่ได้มากมายอะไรนัก
๑๐. การสัมภาษณ์ชุมชนใด ๆ ควรท�ำจากบุคคลหลาย ๆ คน ทั้งชาย หญิง มีระดับอายุและการ
ศึกษาแตกต่างกัน แล้วแต่วัตถุประสงค์ของการเก็บข้อมูล จึงจะท�ำให้ได้ภาพของชุมชนหรือสิ่งที่ต้องการ
ค้นหาได้ชัดเจนยิ่งขึ้น
เท่าที่ประมวลได้ทั้ง ๑๐ ข้อนี้ ขอเรียนว่าไม่ใช่สูตรส�ำเร็จ ดังนั้นสถานการณ์การสัมภาษณ์ของ
แต่ละคนต้องปรับใช้ให้เหมาะสม จึงจะได้ประโยชน์สมความมุ่งหมาย
ข้อมูลเพิ่มเติม
ชุมชน เป็นค�ำใหม่ในภาษาไทย พจนานุกรมฯ ปี ๒๔๙๓ ยังไม่ปรากฏ น่าจะเริ่มใช้หลังจากนั้น
เล็กน้อย โดยแปลมาจาก Community ในระยะที่มีอิทธิพลของวิชาสังคมศาสตร์ตะวันตกได้แพร่เข้ามา
ในประเทศไทย ต่อมารัฐบาลได้ตั้งกรมพัฒนาชุมชนขึ้นเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๕ ด้วยเหตุนี้ในระยะแรก ชุมชน
จะมีความหมายใกล้เคียงกับค�ำว่า “บ้าน” หรือ “หมูบ่ า้ น” ในภาษาไทยทีม่ มี าก่อนหน้านัน้ ในฐานะทีเ่ ป็น
หน่วยการปกครองที่มีขอบเขตแน่นอนภายใต้การควบคุมของรัฐ
ในล้านนาค�ำว่า “ชุมชน” เริม่ เกิดขึน้ ในวงวิชาการและวงการของการปกครอง ซึง่ มีเป้าหมายส�ำคัญ
ในการพัฒนาเปลี่ยนแปลงและขยายอิทธิพลออกไปในชนบท ท�ำให้ความคิดและภาพของชุมชนมักจะ
สะท้อนแนวคิดทางทฤษฎีทเี่ หมาะสมกับเป้าหมาย มากกว่าการชีล้ กั ษณะทีเ่ ป็นจริงของชุมชน... (อานันท์
กาญจนพันธ์. “ความเป็นชุมชน” ๒๕๔๒ : ๖๘ – ๖๙)
วัฒนธรรม น่าจะหมายถึงแบบแผน พฤติกรรมในการด�ำรงชีวิต อาจจะเป็นแบบแผนในการใช้
ทรัพยากร แบบแผนในการปรับตัวเข้ากับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงที่คุกคามเข้ามาจากภายนอกเป็นกฎเกณฑ์ที่
ก�ำหนดแบบความสัมพันธ์ในสังคม ระบบความเชื่อหรือค่านิยม (ชยันต์ วรรธนภูติ. “สถานภาพการวิจัย
วัฒนธรรม” ๒๕๔๒ : ๑๒๕)
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ทิศทางการวิจยั วัฒนธรรม อยากส่งเสริมผูว้ จิ ยั ซึง่ แต่เดิมมักวิจยั ในเชิงการเก็บรวบรวมประมวล
เอกสารต่าง ๆ จนคิดว่าค่อนข้างจะช�ำ่ ชองและมีเอกสารมากมายเก็บกันไว้พอสมควร แต่หลาย ๆ ท่านบ่นกัน
ว่าแล้วทีม่ อี ยูจ่ ะเอาไปท�ำอะไร เราจะใช้ประโยชน์กนั อย่างไร ทางอนุกรรมการวิจยั ฯ ก็เสนอว่าควรจะมุง่ เน้น
อย่างน้อย ๔ ประเด็นคือ
๑. การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมภาคเหนือ ผู้วิจัยศึกษาแง่ไหนก็ได้ ศึกษาในแง่ภาษา
สังคม วัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม หรือแง่อื่น ๆ ก็ได้ ซึ่งสามารถจะมองดูในแง่ของการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
วัฒนธรรมได้ทั้งสิ้น เรื่องที่น่าจะท�ำกันคือ วิกฤตทางวัฒนธรรมและผลกระทบจากการพัฒนา... ประเด็น
ส�ำคัญทีส่ ดุ ของการมองวัฒนธรรมก็คอื ต้องมองความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ มิตทิ างวัฒนธรรมเป็นมุมมอง
ที่มองจากภาพรวมที่มองเห็นถึงความสัมพันธ์ของส่วนต่าง ๆ ถ้าจะวิจัยในเชิงนี้ เราควรสนับสนุนการวิจัย
ในแบบเครือข่ายให้เกิดขึ้นคือวิจัยหลาย ๆ คน ให้เป็นกลุ่ม
๒. เรือ่ งของภูมปิ ญ
ั ญา รวมทัง้ ภูมปิ ญ
ั ญาท้องถิน่ แต่ไม่ทราบว่าภูมปิ ญ
ั ญานี้ ถ้าจะน�ำมาวิจยั แปล
ว่าอะไร เพราะในการน�ำมาวิจยั ต้องมีประเด็นค�ำถาม อย่างทีเ่ ราบอกว่าข้อมูลมีอยู่ มีความรูอ้ ยู่ แต่คำ� ถาม
ที่จะไปถามว่า ภูมิปัญญานั้นคืออะไร ยังเป็นค�ำถามของผู้ที่ต้องการจะศึกษาอยู่ว่า จะถามอย่างไรดีจึงจะ
สามารถวิจัยได้
เรือ่ ง ภูมปิ ญ
ั ญา นัน้ ไม่ใช่เป็นตัวเดียวโดด ๆ ดังนัน้ เราต้องพ่วงค�ำอืน่ เข้าไปเพือ่ ให้เกิดการขยายความ
อั น นี้ เราคิ ด ว่ า ภู มิ ป ั ญ ญาต้ อ งเกี่ ย วกั บ คน คนถึ ง จะมี ภู มิ ป ั ญ ญา แล้ ว คนที่ อ ยู ่ ใ นภาคเหนื อ ก็ มี
หลากหลายดังนั้นคงต้องเอามาเชื่อมโยงกับเรื่องของชาติพันธุ์ต่าง ๆ ไม่ว่าจะอยู่บนที่สูงหรือ
ที่ราบก็ตาม เช่นภูมิปัญญาในการใช้พืชสมุนไพร เป็นต้น
๓. ความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรม เราคงต้องผลักดันให้คนหันมาให้ความสนใจ
กับเรื่องของความคิดสร้างสรรค์ทางศิลปะและวัฒนธรรมมากขึ้น ซึ่งหมายความว่า เราคิดว่าวัฒนธรรม
ไม่ใช่เป็นเรื่องหยุดนิ่ง แต่เป็นภาพเคลื่อนไหว และที่ส�ำคัญที่สุดของวัฒนธรรมก็คือ ความคิดสร้างสรรค์
เช่น วงการศิลปะ วงการดนตรี วงการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ขาดการสร้างสรรค์
๔. ข้อถกเถียงเกีย่ วกับความหมายของชาติพนั ธุ์ ค�ำว่า “ชาติพนั ธุ”์ นี้ คนทัว่ ไปจะมองเพียงว่า
เป็นความแตกต่างทางภาษา... ที่จริงแล้วความคิดรวบยอดที่ว่าด้วย ความสัมพันธ์ทางชาติพันธุ์
(Ethnicity) เป็นสิ่งที่เคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ...สรุปง่ายๆ ก็คือว่า ความแตกต่างทางชาติพันธุ์เกิดขึ้น
เมือ่ เกิดความสัมพันธ์ขดั แย้ง... ถ้าอยูก่ นั ไปเฉย ๆ ไม่ได้คดิ อะไรมากเราจะคิดว่าเป็นคนเมือง แต่ถา้ เมือ่ ไหร่
มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึน้ เช่น แย่งชิงอะไรกันสักอย่าง ก็จะเกิดการดึงเอาความรูส้ กึ จินตนาการทางวัฒนธรรม
ขึน้ มาใช้ เพือ่ จะจัดความสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับความเป็นจริงในขณะนัน้ และความเป็นจริงในขณะหนึง่
ของชีวิตก็มักจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของการจัดสรรทรัพยากร ซึ่งทรัพยากรในที่นี้ไมได้หมายถึงเฉพาะ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทุกอย่างที่เป็นทรัพยากรทั้งความรู้ ภูมิปัญญา และแรงงาน
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...ความรูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการใช้พชื พันธุธ์ ญ
ั ญาหาร ยารักษาโรคซึง่ เป็นสมุนไพรทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ทีเ่ หล่านัน้
กลับเป็นประโยชน์ให้คนแก้ไขปัญหาอะไรต่างๆ สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่อยู่ดี ๆ ก็เกิดขึ้นมา ความรู้สะสมเพิ่มพูน
และความรู้มาพร้อมความรู้สึกเป็นชาติพันธุ์ ซึ่งหมายถึงการรู้สึกว่าเราต้องท�ำอะไรที่แตกต่างจาก
คนอืน่ เพือ่ การด�ำรงชีวติ ให้อยูร่ อดได้ (อานันท์ กาญจนพันธุ.์ “ทิศทางการวิจยั ฯ”, ๒๕๔๒ : ๑๖ – ๒๕)
...การศึกษาวัฒนธรรมจ�ำเป็นที่จะต้องเข้าใจด้วยว่า วัฒนธรรมต้องมีหน้าที่เสมอ... วัฒนธรรม
ความเชือ่ วัฒนธรรมประเพณีนนั้ อยูใ่ นใจเราหรืออยูใ่ นสังคม แต่เป็นข้อตกลงร่วมกัน อันนีจ้ ะสูญหายได้งา่ ย
แล้วเราจะรักษาไว้ได้อย่างไร
อย่างขณะนี้เป็นเอดส์ทั่วเมือง เราศึกษาเอดส์แต่เราไม่ศึกษาว่าสิ่งนี้เข้ามาท�ำลาย Concept
เดิมของเราอย่างไร ผีหายไปไหนหมดแล้วท�ำไมไม่ท�ำหน้าที่ปกป้อง ประเพณีผิดผีนั้นหายไปเลย แล้วมี
เทคโนโลยีการคุมก�ำเนิดทีท่ ำ� ให้เราไม่ตอ้ งไปเสียผีอกี แล้ว เพราะฉะนัน้ ในหมูบ่ า้ น ผีกจ็ ะได้เซ่นเพียงปีละครัง้
เผลอ ๆ แต่งงานก็ไม่ตอ้ งเลีย้ งผีกไ็ ด้ เพราะว่าเปลีย่ นไปเป็นตะวันตกแล้ว เพราะฉะนัน้ การศึกษาวัฒนธรรม
จ�ำเป็นจะต้องมีการคิดร่วมกันว่า ตรงไหนเป็นจุดอ่อนและตรงไหนเป็นจุดเร่งด่วนที่จะต้องมาวิเคราะห์
...เราจะช่วยกันอย่างไร เราจะจับกลุม่ กันอย่างไร เผยแพร่อย่างไร วัฒนธรรมหายไปตรงไหน เราจะอนุรกั ษ์
ได้ไหม หรือเราจะปล่อยให้หายไป... อันนี้เป็นปัญหา
ประเด็นที่ ๑ การศึกษาวัฒนธรรมเราไม่สามารถจะตอบค�ำถามได้ทันทีทันใดได้ว่า เราก�ำลัง
จะเข้าใจอะไร เราอยากจะรู้เรื่องอะไร
ประเด็นที่ ๒ เราขาดความรูพ้ นื้ ฐาน อันนีเ้ ป็นปัญหาใหญ่หลวง พจนานุกรม สารานุกรม เราไม่มี
ที่จะไปเปิดได้ทันทีเหมือนฝรั่ง (หมายเหตุ แต่บัดนี้เรามีพจนานุกรม ๓ ฉบับ และสารานุกรมวัฒนธรรม
ล้านนาแล้ว ปัญหาคงน้อยลง – ผู้เขียน)
ประเด็นที่ ๓ หน้าทีข่ องเราคือเพือ่ จะได้เกิดการเตรียมเอกสารทีห่ ายากอย่างต่อเนือ่ ง ต้องสอน
ตัวอักษรล้านนา เพือ่ ปริวรรตเอกสารให้ออกมาก่อน เพราะว่าเป็นองค์ความรูจ้ ริง ๆ เอกสารต้องศึกษาร่วมกัน
และต้องมีคนช่วยกันสอนและถ่ายทอด (ปัจจุบันมีการสอนอักษรล้านนาทั่วไปเช่น ที่ มจร. วัดสวนดอก
เป็นต้น)
ประเด็นที่ ๔ การศึกษาอย่างเป็นสหวิทยาการ เรายังขาดอยูม่ าก ...เราเข้าใจข้อมูลทีอ่ ยูใ่ กล้ตวั
แต่ว่าเราจะต้องท�ำให้เป็นระบบให้ได้ เราต้องยอมท�ำงานร่วมกัน ถ้าเราไม่ท�ำงานร่วมกันเราจะไม่ได้งานที่
มองเห็นภาพทัง้ หมด เราจะได้แต่งานเป็นชิน้ ๆ ...คือศึกษาเฉพาะ แต่ถา้ เราท�ำร่วมกัน เราจะได้ภาพกว้าง
หรือท�ำให้เรามองภาพสังคมนัน้ อย่างใกล้เคียงความจริงทีส่ ดุ ตัง้ แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั เราจะศึกษาหมูบ่ า้ น
วันนี้ไม่ได้ ถ้าเราไม่ดูประวัติศาสตร์หมู่บ้านเมื่อก่อน
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งานวิจยั ทีด่ ที สี่ ดุ ก็คอื ความอยากรูจ้ ะช่วยเราได้มาก ถ้าเราเริม่ งานด้วยความรักและอยากจะรู้
การท�ำวิจยั จะสนุก ...นักวิจยั ทีท่ ำ� งานวิจยั แบบ Oral History คงจะท�ำ Oral History ทีม่ คี ณ
ุ ค่าไม่ได้
ถ้าไม่ศึกษาเอกสารเป็น Back แล้วจะต้องศึกษาพัฒนาการของเอกสารให้มีความต่อเนื่องให้ได้ เราจะ
ต้องศึกษาเอกสารให้ต่อเนื่องเพื่อจะได้สืบสาวเรื่องราวต่าง ๆ จนถึงปัจจุบันได้ (อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว.
“บทสรุปการอภิปรายฯ”. ๒๕๔๒ : ๑๓๔ - ๑๔๑)

เอกสารอ้างอิง
คณะอนุกรรมการวิจยั วัฒนธรรมภาคเหนือฯ. การวิจยั ในมิตวิ ฒ
ั นธรรม. เชียงใหม่ : ร.พ.มิง่ เมือง, ๒๕๔๒.
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การปลูกฝัง ความรักท้องถิ่นโดยการจัดการศึกษาแบบวิจัยอย่างง่าย
ดร. พินทอง ดอกไม้แก้ว๑
แต่เดิมผูเ้ ขียนสอนอยูใ่ นโรงเรียนรัฐบาล คือ โรงเรียนบ้านวังยาว อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง ซึง่
เป็นโรงเรียนประจ�ำหมูบ่ า้ นมีตงั้ แต่ชนั้ อนุบาลจนถึงชัน้ ประถมศึกษาปีที่ ๖ ซึง่ แต่เดิมโรงเรียนมีนกั เรียนมาก
เพราะเด็กทุกคนจะต้องเรียนในหมูบ่ า้ น แต่ตอ่ มาการคมนาคมสะดวก ผูป้ กครองมีฐานะ จึงได้สง่ ลูกหลาน
เข้าไปเรียนในเมือง ท�ำให้นักเรียนลดน้อยลง ซึ่งผู้เขียนเองได้รับมอบหมายให้สอนในทุกวิชา แต่ก็เป็น
ปกติของโรงเรียนรัฐบาลทีอ่ ยูใ่ นชนบท ท�ำให้ครูทกุ คนต้องมีทกั ษะความรูใ้ นเรือ่ งการเรียนการสอนทุกวิชา
บางวิชาก็ต้องขอความช่วยเหลือจากครูท่ีมีความสามารถในวิชาทักษะเฉพาะ เช่น วิชาดนตรี วิชาพละ
ศึกษา เป็นต้น
ในการเรียนการสอน นักเรียนมีความรู้และทักษะตามกระบวนหลักสูตรของกระทรวงศึกษา แต่
ในความเป็นคนที่อยู่ในท้องถิ่น นักเรียนขาดความรู้เรื่องในท้องถิ่น โดยเฉพาะประวัติหมู่บ้าน ที่นักเรียน
ได้อาศัยอยูม่ คี วามเป็นไปเป็นมาอย่างไร นักเรียนไม่รปู้ ระวัตหิ มูบ่ า้ นตนเอง สิง่ นีท้ ำ� ให้ผเู้ ขียนต้องสอนโดยใช้
การเรียนการสอนแบบวิจัยง่ายๆ ส�ำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ – ๖ บูรณาการวิชาต่างๆ มาให้
นักเรียนได้เรียนรู้และ ฝึกนักเรียนลงพื้นที่ในหมู่บ้าน ก่อนที่จะให้นักเรียนลงพื้นที่ ผู้เขียนได้แบ่งนักเรียน
ออกเป็นกลุ่มๆ เพื่อที่จะได้ช่วยกันท�ำรายงานและจดบันทึกการสัมภาษณ์ผู้รู้ในท้องถิ่น โดยผู้เขียนได้
ตั้งโจทย์ค�ำถามน�ำนักเรียนเพื่อที่นักเรียนจะได้มีแนวทางในการไปสัมภาษณ์และเขียนค�ำตอบ ในการไป
สัมภาษณ์ นักเรียนจะต้องบันทึกด้วยว่าไปสัมภาษณ์ใคร ชือ่ นามสกุล บ้านเลขที่ อายุเท่าไหร่ ไปสัมภาษณ์
วันไหน เมือ่ นักเรียนได้ขอ้ มูลแล้วท�ำรายงาน และรายงานหน้าชัน้ เรียน เมือ่ เสร็จแล้วผูเ้ ขียนได้พานักเรียน
ลงในหมูบ่ า้ นอีกครัง้ โดยไปหาผูท้ มี่ อี ายุมากได้เล่าเรือ่ งของหมูบ่ า้ นให้นกั เรียนได้ฟงั อีกครัง้ หนึง่ และอีกทีห่ นึง่
ที่ผู้เขียนได้น�ำนักเรียนไปฟังประวัติของหมู่บ้านคือ การไปถามกับคนทรงเจ้าที่เป็นเจ้าประจ�ำหมู่บ้านคือ
เจ้าพ่อค�ำแดง สาเหตุทตี่ อ้ งน�ำนักเรียนไปทีศ่ าลเจ้า เพราะในประวัตมิ ชี อื่ เจ้าพ่อค�ำแดงเข้ามาเกีย่ วข้องด้วย
โดยอัญเชิญเจ้าและให้เจ้าได้เล่าความเป็นไปในการมาอยู่ในหมู่บ้าน และเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คนในหมู่บ้าน
และรอบๆ หมู่บ้านให้ความเคารพนับถือ จากค�ำบอกเล่าของร่างทรงเจ้าพ่อค�ำแดง และการสอบถาม
ผู้เฒ่าผู้แก่ในหมู่บ้าน รวมทั้งให้นักเรียนสืบค้นองค์ความรู้และข้อมูลจากเว็ปไซต์ต่าง ๆ สรุปความได้ดังนี้

๑ ข้าราชการบ�ำนาญ ครูช�ำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านวังยาว อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง
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ปี พ.ศ. ไม่แน่ชัด กองทัพไทยเมืองสันนิษฐานว่าเป็นชาวเชียงตุง ได้ถูกกองทัพฝรั่งเศส รุกไล่
จึงท�ำให้กองทัพไทยเมืองอพยพมาตั้งค่ายพักแรมอยู่ที่ประตูผาอยู่นานหลายปี

ประตูผา ๑
ที่มา: http://www.oknation.net/blog/
ต่อมากองทัพไทยเมืองซึ่งมีเจ้าพระยาค�ำแดงเป็นหัวหน้าคุมทัพ ได้พาทหารติดตามมา ๓๖ คน
อพยพทหารมาหาที่อยู่ใหม่ คือ ม่อนเฮือนค�ำ (ปัจจุบัน คือ ล�ำปางหลวง) ได้ปรึกษาหารือกันว่าควรจะมี
วิชาคาถาอาคมเอาไว้ป้องกันตัว

วัดพระธาตุล�ำปางหลวง
ที่มา: http://www.lampangnha.com
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เจ้าพระยาค�ำแดง ได้ทราบมาว่ามีพระฤๅษีที่มีความเก่งกล้าในเรื่องคาถาอาคมของขลัง และมี
พระเหล็กไหลอยู่ถ�้ำผาวอ จังหวัดตากปัจจุบัน เจ้าพระยาค�ำแดงจึงได้พาลูกน้องไปเรียนวิชาคาถาอาคม
จนส�ำเร็จวิชาตามความต้องการ

เจ้าพระยาค�ำแดงได้น�ำลูกน้องเดินทางกลับที่ม่อนเฮือนค�ำ เมื่อมาถึงเกาะแม่น�้ำวัง (ปัจจุบัน คือ
บ้านวังยาว) ได้นอนพักแรมทีเ่ กาะแม่นำ�้ วังอยูน่ านหลายคืน เจ้าพระยาค�ำแดงพิจารณาสถานที่ ทีพ่ กั เห็นว่า
เหมาะต่อการทีจ่ ะตัง้ บ้านเมืองใหม่อยูท่ นี่ ี่ จึงได้สร้างทีอ่ ยูอ่ าศัย วัด และตัง้ ชือ่ หมูบ่ า้ นว่า “บ้านเกาะล้านนา”

การอพยพ
ที่มา : http://www.siamlocalnews.com
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สงครามพม่า
ที่มา: http://www.lks.ac.th
อยู่มาจนกระทั่งปี พ.ศ.๒๓๑๐ เกิดสงครามพม่าบุกขับไล่ล้านนา เจ้าพระยาค�ำแดงได้น�ำก�ำลัง
เข้าต่อสูป้ อ้ งกัน แต่การสูร้ บครัง้ นัน้ เจ้าพระยาค�ำแดงมีกำ� ลังน้อย จึงไม่สามารถต่อต้านพม่าได้ เจ้าพระยาค�ำแดง
ได้เสียชีวิตลงในการท�ำสงครามกับพม่าครั้งนั้น ราษฎร และทหารเมื่อเห็นเจ้าพระยาค�ำแดงเสียชีวิตแล้ว
จึงได้พากันหลบหนีข้าศึก จึงทิ้งบ้านช่องและสมบัติไว้ที่บ้านเกาะล้านนา (ประวัติบ้านวังยาว, ๒๕๔๘)
หลักฐานการตั้งบ้านเรือน
ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๑๙ ชาวบ้านวังยาว โดยการน�ำของ นายส่ง มาตาแก้ว ผูใ้ หญ่บา้ น
ซึ่งเป็นผู้ใหญ่บ้านได้ ๕ วัน พร้อมด้วย พ่อทรง คงดี พ่อแก้ว สุภาติ หนานปี ตะนะ หนานหวัน ใจวงค์
และ พี่น้องชาวบ้านวังยาวได้พร้อมใจกันพัฒนาเพื่อที่จะสร้างศาลเจ้าพ่อค�ำแดง
ระหว่างการก่อสร้างได้พบพระพุทธรูป ๒ องค์ และ เศียร หรือ จิกโมลีพุทธรูปเป็นพระสมัย
สุโขทัย (ปัจจุบันเก็บรักษาไว้ที่วัด สุทธาราม บ้านวังยาว) ชาวบ้านจึงได้ร่วมกันสร้างศาลเจ้าพ่อค�ำแดง
ไว้เป็นที่สักการะบูชา เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านวังยาวมาถึงปัจจุบัน
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พระพุทธรูปและจิกโมลีที่ขุดพบ

บ่อน�้ำเก่า
การเปลี่ยนชื่อบ้าน
ไม่ทราบปี พ.ศ. ได้มรี าษฎรจากบ้านแม่ทะชือ่ ปูห่ มู ย่าก๋อง สีคำ� ดี ปูห่ มา ย่าตุย๋ สีคำ� ดี ๒ พีน่ อ้ ง
และพวกได้อพยพมาจากบ้านแม่ทานใน อ�ำเภอแม่ทะ ได้มาตัง้ บ้านเรือน อยูบ่ า้ นร้าง ปัจจุบนั เป็นทีน่ าของ
พ่อเจริญ แม่บัวเกี๋ยง ลาภะกุล (ที่นาอยู่ทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ใกล้กับสุสานบ้านวังยาวในปัจจุบัน) อยู่ได้
๒ – ๓ ปี เกิดน�้ำในบ่อที่เคยดื่มกินอยู่ทุกวัน เกิดยุบพังท�ำให้ดินปิดบ่อน�้ำ ไม่มีน�้ำดื่มกิน จึงเกิดความกลัว
ว่าจะเป็นเหตุร้าย จึงได้พากันหนีไปล�ำพูน อยู่ได้ปีเศษ ก็มีความคิดถึงที่อยู่เก่า จึงได้พากันกลับมาตั้ง
บ้านเรือนใหม่ โดยให้ชื่อว่า “บ้านไฮ่ใต้” (กวง อินจันทร์. สัมภาษณ์, ๒๕๕๐)
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ต่อมาในปี พ.ศ.๒๓๘๕ ได้เกิดน�ำ้ ท่วมใหญ่พดั พาบ้านเรือนเสียหาย ท�ำให้ราษฎรได้สร้างบ้านใหม่
และเปลี่ยนชื่อเป็น “บ้านวังยาว” ตามน�้ำวัง ซึ่งบริเวณบ้านวังยาวอยู่ติดกับแม่น�้ำวัง และมีน�้ำลึก มีความ
ยาวมาก ใน พ.ศ.๒๓๙๓ ได้มีราษฎรจากที่อื่นมาอาศัยเพิ่มหลายครอบครัว มีครอบครัวของพ่อหนานยศ
แม่หลวงแก้ว สุภาติ จากบ้านนากิ๋มและพวก คือพ่อแสน แม่วุ่น จากบ้านอ้อ พ่อแสน แม่ปวง แสนก๋าค�ำ
จากนาไม้แดง พ่อจ๋อม แม่จันทร์ สีค�ำดี มาจากบ้านสมัย

แม่น�้ำวัง
ใน พ.ศ.๒๔๓๕ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๕ ได้ทดลองให้ราษฎร
คัดเลือกให้ คนในหมู่บ้านปกครองกันเอง จึงทดลองที่อ�ำเภอบางประอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นแห่งแรก ได้ ๕ ปี ปรากฏได้ผลส�ำเร็จ พระองค์จึงประกาศจัดตั้งก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้านขึ้นทั่วประเทศ
ในปี พ.ศ.๒๔๔๐ โดยมี นายแสน แสนก๋าค�ำ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านวังยาว และเป็นชื่อหมู่บ้าน
บ้านวังยาว หมู่ ๑ ต�ำบลแม่กัวะ อ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง

รัชกาลที่ ๕
ที่มา: http://4.bp.blogspot.com
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ต่อมา ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๓๙ หมู่บ้านไหนมีความหนาแน่น
สามารถที่จะแยกได้ไปจัดตั้งหมู่บ้านใหม่ แต่บ้านใหม่ต้องมีประชากร ๖๐๐ คนขึ้นไป หรือมีจ�ำนวน
หลังคาเรือนไม่น้อยกว่า ๑๒๐ หลังคาเรือน (ประวัติบ้านวังยาว, ๒๕๔๘) ในปี พ.ศ.๒๕๔๘ บ้านวังยาว
หมู่ ๑ จึงได้แยกหมูบ่ า้ น เป็นสองหมูบ่ า้ น คือ “บ้านวังยาว หมู่ ๑” โดยมีผใู้ หญ่บา้ นชือ่ นายวิเชียร ยะชะระ
และ “บ้านวังยาวเหนือ หมู่ ๘” ผู้ใหญ่บ้านคนแรกคือ นายเด่นชัย สายค�ำแปง

ผู้ใหญ่วิเชียร ยะชะระ

ผู้ใหญ่เด่นชัย สายค�ำแปง

บ้านวังยาวถึงแม้จะเป็นหมู่บ้านเล็ก ๆ ในอ�ำเภอสบปราบ จังหวัดล�ำปาง แต่ก็เป็นหมู่บ้านที่มี
ประวัติอันยาวนานหลายชั่วอายุคน มีแม่น�้ำวังซึ่งเป็นแม่น�้ำสายส�ำคัญของจังหวัดล�ำปางไหลผ่าน ท�ำให้มี
ความอุดมสมบูรณ์สามารถท�ำการเพาะปลูกเลี้ยงคนในหมู่บ้านได้เป็นอย่างดี
จากงานวิจัยอย่างง่ายแต่แฝงด้วยองค์ความรู้ที่มีเนื้อหาของท้องถิ่น และผู้เรียนได้เข้าไปเรียนรู้
ประวัติศาสตร์ท้องถิ่นในครั้งนี้ ท�ำให้ผู้เรียนเกิดความรักความผูกพันในท้องถิ่นของตนเอง จึงนับว่าเป็น
แนวทางหนึ่งที่จะช่วยปลูกฝังส�ำนึกรักในบ้านเกิดของตนเอง ดังค�ำว่า “...หากคนในท้องถิ่นไม่เรียนรู้
เรื่องราวของท้องถิ่นของเราแล้ว ใครจะมาช่วยรักษาและสืบทอดเรื่องราวดี ๆ ที่มีในท้องถิ่นของเรา...”
เมื่อการวิจัยอย่างง่ายและเหมาะสมกับวัยผู้เรียนที่อยู่ในระดับประถมศึกษาในครั้งนี้ได้จบลง
จึงก่อให้เกิดองค์ความรู้ที่เป็นเอกสารเรื่องราวประวัติหมู่บ้านที่ผู้เขียนและนักเรียนได้ท�ำร่วมกัน และได้
ส่งมอบให้กบั ผูใ้ หญ่บา้ นทัง้ สองหมูบ่ า้ น เพือ่ ให้หน่วยงานต่าง ๆ ใช้เป็นหลักฐานและเป็นหนังสือทีบ่ อกเล่า
เรื่องราวของท้องถิ่นให้กับผู้สนใจ จากการติดตามภายหลังที่ผู้เขียนและนักเรียนได้มอบหนังสือให้กับ
ผู้ใหญ่บ้าน พบว่า ได้มีนักเรียนและนักศึกษาจากหลาย ๆ สถาบันมาใช้ประโยชน์ จากหนังสือที่มอบให้
และน�ำไปเป็นตัวอย่างในการศึกษาประวัติหมู่บ้านของตนเองผ่านการวิจัยแบบง่าย ซึ่งท�ำให้นักเรียน
เกิดความภาคภูมิใจในการท�ำงานและภูมิใจในการน�ำเสนอเรื่องราวหมู่บ้านของตนเอง อันจะเป็นพื้นฐาน
ของการศึกษาค้นคว้าองค์ความรู้ในด้านต่าง ๆ ของหมู่บ้านต่อไป
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ภูมิปัญญาในกาลาซาเครือดอก

อุบลพรรณ วรรณสัย๑

กลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทเป็นกลุม่ ชนทีม่ อี ารยธรรมโดยการผ่านกระบวนการถ่ายทอดทีส่ งั่ สมกันมาช้านาน
ทั้งด้านวิถีชีวิต ความเป็นอยู่ ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี การเมืองการปกครอง รวมทั้งภูมิปัญญา
ในด้านอื่นๆ สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงอารยธรรมที่มีมาตั้งแต่อดีต และเป็นความภาคภูมิใจของคนไท
มาตลอด
ปัจจุบันโลกของเรามีความเจริญยิ่งขึ้นวิถีชีวิตของคนเราได้ปรับเปลี่ยนไปตามภาวะความ
เปลีย่ นแปลง อารยธรรมชาติตะวันตกเข้ามาสูว่ ถิ ชี วี ติ ของเราแทบจะกลมกลืนเข้ากับชีวติ ของเรา เนือ่ งด้วย
การรับเอาอารยธรรมตะวันตกเข้ามาโดยขาดการไตร่ตรอง และขาดความเข้าใจคนรุน่ หลังเห็นว่าวัฒนธรรม
ตะวันตกเป็นสิง่ ทีบ่ ง่ บอกว่าเป็นคนทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว และให้ความส�ำคัญต่อวัตถุมากกว่าจริยธรรม ท�ำให้คนใน
สังคมปัจจุบันไม่ค่อยสนใจ ไม่เห็นความส�ำคัญ และ
คุณค่าในภูมิปัญญา จึงขาดการอนุรักษ์ และสืบสาน
สมควรที่จะให้คนรุ่นหลังได้ตระหนักถึงคุณค่า และ
ร่วมกันอนุรักษ์ ส่งเสริม สืบสานเพื่อน�ำไปใช้เป็น
ประโยชน์ในวิถีชีวิต
ในเรื่องของภูมิปัญญาชาวบ้านซึ่งเป็นมรดก
ทางวัฒนธรรมที่มีความส�ำคัญ และสืบทอดกันมาเป็น
เวลาช้านานจึงเป็นรากฐานของการด�ำรงชีวิตดังเช่น
เอกวิทย์ ณ ถลาง(๒๕๔๔ : ๓) กล่าวว่าภูมิปัญญา
ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความ
ชัดเจนที่กลุ่มชนได้จากประสบการณ์ที่ สั่งสมไว้ใน
การปรับตัว และการด�ำรงชีพในระบบนิเวศ หรือ
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมทางสังคม
และวัฒนธรรมที่ได้มีการพัฒนาสืบสาน วรรณกรรม
ก็เป็นสิง่ ทีส่ ร้างสรรค์จากประสบการณ์ ความคิด ความเชือ่ ความรู้ หรือภูมปิ ญ
ั ญาทีไ่ ด้สงั่ สมมา และน�ำมา
ถ่ายทอดทั้งเป็นมุขปาฐะ และวรรณกรรมลายลักษณ์ ซึ่งมีวรรณกรรมพื้นบ้าน หรือวรรณกรรมท้องถิ่น
อันเป็นภูมปิ ญ
ั ญาของชาติ วรรณกรรมพืน้ บ้านในกลุม่ ชาติพนั ธุไ์ ทมีหลายเรือ่ งซึง่ แต่ละเรือ่ งมีความแตกต่าง
มีความคล้ายคลึงกันเพราะส่วนมากเป็นวรรณกรรมชาดกซึ่งคนในล้านนามีความเชื่อว่าอานิสงส์ หรือ
๑ นักศึกษาปริญญาเอก สาขาลุ่มแม่น�้ำโขง – สาละวิน บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ผลตอบแทนไว้สูงมาก (อุดม รุ่งเรืองศรี ๒๕๔๖ : ๑๙๕) ดังนั้นวรรณกรรมชาดกจึงมีมาก ซึ่งโครงเรื่อง
เป็นเรื่องของ พระโพธิสัตว์ทั้งสิ้น วรรณกรรมเรื่องกาลาซาเครือดอก เป็นชาดกของไทขึนที่สอดแทรก
ค�ำสอน ความเชื่อ ศิลปะต่างๆ ตลอดจนวิถีชีวิตอันเป็นภูมิปัญญาที่สั่งสมมาช้านานควรให้คนรุ่นหลัง
ได้ศึกษาเพื่อสร้างความตระหนัก ตลอดจนน�ำไปเผยแพร่สืบต่อไป
วรรณกรรมกาลาซาเครือดอกที่ใช้ในการศึกษานี้เป็นฉบับของ ดร.อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์
เป็นผูป้ ริวรรตจากต้นฉบับสมุดข่อย คัดลอกโดยหนานค�ำจันทร์ อ�ำเภอท่าขีเ้ หล็ก รัฐฉาน พม่า มีความยาว
๑๖ ผูก กาลาซาเครือดอกเป็นวรรณกรรมไทขึนที่จัดอยู่ในชาดกพื้นบ้านเป็นเรื่องที่เขียนขึ้นประมาณ
๕๐ ปีผา่ นมา ในผูกแรกของเรือ่ งได้บนั ทึกไว้วา่ “ยังนิยายธรรมล�ำ้ เลิศ คือว่าเครือประเสริฐโพธิสตั ถา ยามเมือ่
ศาสนา พระเจ้า ตกกึ่งเข้าปลายมา เป็นเวลาในโลก” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๒๙) และเป็น
เรื่องที่ดัดแปลงมาจากฉบับภาษาพม่า ชื่อว่า กาลาซาพานหน่อย ค�ำว่า กาลาซา แปลว่า หนุ่มน้อย พาน
แปลว่า ดอกไม้ หน่อย แปลว่า เครือ เถาวัลย์ ซึ่งในผูกที่ ๔ ได้กล่าวว่า “กาลาซาพานหน่อย เราแต่งถ้อย
ภาษาไต ไขเป็นธรรม กาลาซาเครือดอก” (มน อมรวิวัฒน์ และคณะ ๒๕๓๕ : ๕) แต่นักปราชญ์ชาวไทขึน
คิดว่า เรือ่ งกาลาซาเครือดอกนีค้ งไม่ได้ดดั แปลงมาจากภาษาพม่าโดยตรง แต่ดดั แปลงมาจากภาษาไทใหญ่
อีกทีหนึ่ง แต่ไม่ว่าเรื่องไหนก็มีโครงสร้างคล้ายกับนิทานปัญญาสชาดก มีเนื้อเรื่องเกี่ยวกับพระโพธิสัตว์
เป็นลูกเศรษฐีที่รูปร่างงดงามชื่อกาลาซาเครือดอก กับนางจันทิมายา ธิดาเจ้าพรหมทัต และนางจันทเทวี
เจ้าเมืองพาราณสี ผู้มสี ิริโฉมงามเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว พวกเจ้าเมืองทั้งหลายหลัง่ ไหลกันมาสูข่ อนางมาเป็น
มเหสีของตน แต่เนือ่ งจากนางจันทิมายาอายุยงั น้อย พระเจ้าพรหมทัตจึงส่งนางไปอยูห่ อปราสาทเสาเดียว
ห้ามผู้อื่นเข้ามาใกล้จนกว่านางจะมีอายุครบ ๑๖ ปี ในเมืองพาราณสีนั้น มีลูกเศรษฐีผู้หนึ่งชื่อว่า กาลาซา
เครือดอกเป็นชายหนุม่ ทีห่ น้าตาดีมเี สน่ห์ วันหนึง่ กาลาซาเครือดอกได้มโี อกาสเห็นนางจันทิมายาทีห่ น้าต่าง
ของหอปราสาท ต่างคนต่างมีความรักเกิดขึ้น แต่ไม่สามารถคุยกันได้ กาลาซาเครือดอกจึงหาวิธีที่จะได้
นางมาเป็นคู่ครอง วิธีเดียวคือต้องไปศึกษาเล่าเรียนศิลปวิทยา ต่อมากาลาซา ก็ตัดสินใจออกเดินทางไป
ศึกษาหาความรูไ้ ด้พบกับพระฤๅษี และมอบตัวเป็นศิษย์ ได้ศกึ ษาคาถาอาคมหลายประเภทจนส�ำเร็จ ทัง้ ได้
กินเนื้อของวิทยาธรท�ำให้มีก�ำลังมหาศาล ระหว่างเดินทางกลับมาสู่บ้านพ่อแม่ของตน กาลาซาเครือดอก
ได้เจอกับผีจ่อกี่ และผีก็ชักชวนให้สูบฝิ่นท�ำให้กาลาซาเครือดอกติดฝิ่น เมื่อกลับถึงเมืองพาราณสีแล้ว
กาลาซาเครือดอกก็ขี่ม้าไปที่หอปราสาทก็แอบพานางจันทิมายาหนีไป
อาศัยอยูก่ บั ตายายชาวสวนเมืองรัมมวติ โดยท�ำอาชีพไพคาขาย อยูม่ าวันหนึง่
กาลาซาเครือดอกออกไปเกีย่ วหญ้าคาในป่าเพือ่ เอามาเลีย้ งชีพ และมุงหลังคา
บ้าน ในระหว่างนั้นได้ไปสูบฝิ่นที่ใต้ร่มไม้ข้างจอมปลวกที่มีงูเห่าอาศัยอยู่
งูเห่าตัวนั้นฉกกาลาซาเครือดอกจนถึงแก่ความตาย
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นางจันทิมายา และชาวบ้านช่วยกันน�ำศพกาลาซาเครือดอกใส่แพไหลไปตามน�้ำไหลไปจนถึง
หมู่บ้านที่ นางบัวทองกับนางบัวเรียวอาศัยอยู่ ทั้งสองพี่น้องก�ำลังอาบน�้ำอยู่ที่แม่น�้ำเห็นศพของกาลาซา
เครือดอก ทั้งสองพี่น้องเป็นลูกสาวหมอยาผู้ช�ำนาญด้านเวทย์มนต์ จึงขอร้องให้ผู้เป็นพ่อชุบชีวิตกาลาซา
เครือดอกขึ้นมาใหม่ อยู่มาไม่นานกาลาซาเครือดอกก็ได้สองพี่น้องเป็นภรรยา เมื่อผู้เป็นพ่อที่เป็นหมอยา
ทราบเหตุการณ์ จึงเสกไหมคล้องคอกาลาซาเครือดอกให้กลายเป็นนกแล้วบินไปทีอ่ นื่ เมือ่ กาลาซาเครือดอก
บินไปถึงสวนของพระยาสังกัสสนคร ได้ถกู คนสวนจับได้ แล้วน�ำไปมอบถวายต่อพระราชา พระองค์กม็ อบ
นกตัวนัน้ แก่พระธิดาทีช่ อื่ ว่านางสุวณ
ั ณพิมพา ครัน้ นางเห็นเส้นไหมทีค่ ล้องคอนก นางก็แกะออก นกก็กลาย
เป็นกาลาซาเครือดอกและได้นางเป็นภรรยาอีกคน จนกระทั่งนางตั้งครรภ์ พระราชาทราบข่าวก็ทรงกริ้ว
สัง่ ให้คน้ หาผูก้ ระท�ำผิด กาลาซาเครือดอกจึงแปลงร่างเป็นนกหนีไป ระหว่างทางถูกหนามเกีย่ วสร้อยขาด
ท�ำให้กลับมาเป็นคนวิ่งหนีทหารที่ไล่ตามไปบ้านหลังหนึ่ง ก็ไปหลบที่นั่นเจ้าของบ้านจึงให้แต่งงานกับ
ลูกสาวที่ชื่อนางบัวรอง ทหารคิดว่าเป็นลูกเขยของเจ้าของบ้านจึงจากไป ส่วนนางสุวัณณพิมพาคลอดลูก
หนึง่ คนเป็นชาย นางรูส้ กึ อับอายต่อชาวเมืองมากทีล่ กู ไม่มพี อ่ จึงคิดถึงสามี นางได้ขอขมาต่อพระบิดา และ
ขอร้องให้พระบิดาตามหากาลาซาเครือดอกสามีของนาง พระองค์จงึ สัง่ ให้เสนาอ�ำมาตย์ให้จดั งานมหรสพ
๗ วัน ๗ คืน ให้สร้างประตูเข้าเมืองเพียงประตูเดียวให้นางสุวณ
ั ณพิมพานัง่ ดู ทุกคนทีเ่ ข้ามาดูงานต้องผ่าน
ประตูแห่งนี้ เมื่อครบวันที่ ๗ กาลาซาเครือดอกและนางบัวรองก็เดินผ่านประตูที่นางสุวรรณพิมพาจับตา
ดูอยู่ ครัน้ นางเห็นสามีกว็ งิ่ ไปจับแขนไม่ยอมปล่อย นางจันทิมายา ธิดาพระเจ้าพรหมทัต พร้อมนางบัวทอง
นางบัวเรียว ลูกของหมอยาก็เข้ามาดูการละเล่นต่าง ๆ ด้วย และมีการแย่งชิงกันระหว่างกัน แต่ละนาง
ต่างก็อ้างสิทธิ์ในตัวกาลาซาเครือดอก เสียงของการทะเลาะกันดังไปทั่ว พระราชาจึงสั่งให้เสนาอ�ำมาตย์
น�ำตัวทุกคนมาที่หอปราสาท ครั้นได้สดับฟังเหตุผลของแต่ละฝ่ายแล้วก็ตัดสินให้ทั้ง ๕ นางเป็นภรรยา
ของกาลาซาเครือดอกเพียงผูเ้ ดียว หลังจากนัน้ กาลาซาเครือดอกได้ขนึ้ ครองเมืองสังกัสสนคร หลังจากนัน้
ก็เสด็จประภาสเมืองพาราณสีเพือ่ เยีย่ มบิดามารดา เมือ่ ถึงเมืองพาราณสีพระเจ้าพรหมทัตก็สละสมบัตใิ ห้
ครองเมืองพาราณสี
ภูมิปัญญาในกาลาซาเครือดอกนั้น พบภูมิปัญญาอยู่หลายเนื้อความ โดยจ�ำแนกเป็นภูมิปัญญา
ด้านต่างๆ ดังนี้ ภูมปิ ญ
ั ญาด้านปรัชญาศาสนาและประเพณีมากทีส่ ดุ เนือ้ ความรองลงมา คือ ด้านการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ด้านศิลปกรรม ด้านอาชีพ ด้านโภชนาการด้านแพทย์ ด้านภาษาและ
วรรณกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาพบน้อยทีส่ ดุ คือ ด้านเกษตรกรรม เนือ้ หาของวรรณกรรมดังกล่าวพบว่าภูมปิ ญ
ั ญา
ด้านปรัชญา ศาสนา และประเพณีมากทีส่ ดุ อาจเป็นเพราะว่าเรือ่ งกาลาซาเครือดอกวรรณกรรมทางศาสนา
และเป็นเรือ่ งทีม่ ฉี ากการเดินทางในป่าเป็นส่วนใหญ่ ส่วนเหตุทป่ี รากฏภูมปิ ญ
ั ญาด้านเกษตรกรรมน้อยทีส่ ดุ
แสดงให้เห็นว่าวิถชี วี ติ ของชาวบ้านส่วนใหญ่มภี มู ปิ ญ
ั ญาด้านเกษตรกรรมอยูแ่ ล้วเนือ่ งจากประกอบอาชีพ
ทางการเกษตรเป็นหลัก เนื้อหาในกาลาซาเครือดอกจึงไม่ได้กล่าวถึงภูมิปัญญาด้านนี้มาก
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ภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณี
ภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนาและประเพณีซึ่งรวมไปถึงความเชื่อต่างๆ ของชาวบ้าน เป็น
ภูมิปัญญาที่พบมากที่สุด ภูมิปัญญาที่ปรากฏได้แก่ การท�ำบุญ การขอขมา การไหว้ครู การอธิษฐาน
ปรารถนาไปเกิดในภพทีด่ ี การเวียนว่ายตายเกิด การส่งสักการ
การผูกขวัญ ความเชื่อในด้านต่างๆ การสักตามตัว เป็นต้น
ดังตัวอย่างเช่น การเริ่มต้นผูกก็จะมีการกราบไหว้ขอขมา
พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ “...นโม
ตสฺสตฺถุ นโมข้าก็ขาบไหว้ พระยอกไท้สัพพัญญู ตสฺส ตนเป็น
ครูแก่โลก ตรัสอาพวกบาลี ภควโต ตนมีภาคยะอันงามบ่เศร้า
เป็นพระเจ้าโผดโลกทัง้ สาม อรหโต ตนเป็นอรหันตางามเลิศแล้ว
ได้เป็นแก้วแก่โลกทัง้ มวล สมฺมาสมฺพทุ ธฺ สสฺ ก็เป็นทีค่ วรนบนอบ
ไหว้ หือ้ สัตว์คนได้อาศัย จิง่ จักสุขใจทุกผู้ ข้าก็ไหว้สทู่ กุ เวลา กับ
พระธรรมมาช้อยชวด ข้าก็ไหว้ลวดสมมา พระสังฆาราชาสองหมู่ อันตั้งอยู่ในธรรม ข้าก็มีค�ำขอโทษ ข้าก็
ไหว้ลวดสาธุการ ทึงพ่อแม่ใจบานสองเจ้า ข้าก็ขอก้มเกล้าวันทา กับครูบาอาจารย์ผปู้ ระเสริฐ...” (อนาโตล
เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๒๙) ในวรรณกรรมนี้ได้ชักชวนให้ผู้คนมาฟังธรรมเพื่อจะได้ส่งให้ผู้ฟังไปสวรรค์
สืบพระศาสนา ให้เอาใจใส่ในศีลธรรม ไม่ประมาท ให้ใฝ่ใจในการทานจะได้สขุ สบายในชาตินแี้ ละชาติหน้า
และไปสู่นิพพาน การที่ปรากฏภูมิปัญญาด้านปรัชญา ศาสนาและความเชื่อมากที่สุด อาจเป็นเพราะว่า
กาลาซาเครือดอกเป็นวรรณกรรมทางศาสนา มีพื้นฐานเกี่ยวกับความเชื่อทางศาสนาอยู่แล้วเกือบทุกผูก
ที่เริ่มต้นด้วยการสอนในพุทธศาสนา และผู้แต่งได้สอดแทรกแนวคิดส�ำหรับสั่งสอน หรือบอกเป็นแนว
ปฏิบตั ใิ นการด�ำรงชีวติ ในสังคมอย่างสงบสุข ตลอดจนถึงเป้าหมายสูงสุดของพุทธศาสนา คือ นิพพาน ดังที่
เกียรติศักดิ์ ปันค�ำ (๒๕๔๙ : ๖๐) ที่กล่าวว่าภูมิปัญญาด้านคติความเชื่อว่ามีพื้นฐานมาจากพุทธศาสนา
นอกจากนี้ยังมีความเชื่อแบบผีแบบพราหมณ์ (ไสยศาสตร์) ซึ่งเข้ามามีบทบาทในสังคมอีกด้วยในด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏจะประกอบไปด้วยวัฒนธรรมหรือวิถีชีวิตที่ดีงามเช่นการแสดงความ
กตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เป็นต้น

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

89
ภูมิปัญญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ในกาลาซาเครือดอกมีภมู ปิ ญ
ั ญาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม ๑๕ เนือ้ ความ ลักษณะภูมปิ ญ
ั ญาทีป่ รากฏ ได้แก่ การใช้
ประโยชน์จากป่าเนื้อเรื่องนี้ช่วงแรกตัวเอกของเรื่องมีอาชีพไพฅา จึง
เข้าป่าไปตัดฅา เนื้อความที่ปรากฏส่วนมากเป็นเนื้อความเกี่ยวกับ
ต้นไม้ตา่ งๆ ดอกไม้ปา่ ผลไม้ปา่ ทีผ่ เู้ ขียนได้พรรณนาให้จนิ ตนาการตาม
ได้ชัดเจน เช่น ตอนที่กาลาซาเครือดอกเข้าป่าเพื่อไปเรียนวิชานั้น
ผูป้ ระพันธ์ได้พรรณนาถึงต้นไม้ไว้หลายชนิดเช่น “...หมากหน่วยเกาะผัน
มีทงึ ไม้จนั ทน์ไม้ซอ้ ไม้หมากก่อมีหนาม มีชอมตามดอยใหญ่...” (อนาโตล
โรเจอร์ เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๗๕) ในส่วนของดอกไม้ เช่น “...ดอกปานเซ
ดอกมู้ ต้นดอกปูดและกาสะลอง...ดอกจามปาและดอกเค็ดเคล้า
ดอกไม้เส้าและดอกไม้ทอง ดอกไม้กาสะลองและดอกสะแล่ง มีทึงดอก
หมากเป้งและดอกบัวลอย...” (อนาโตล เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๗๕ ) ส่วนผลไม้กม็ ไี ม่นอ้ ย เช่น “...หมากเหม้า
ย้อยเป็นเครือ หมากพอดเจือต้นอยู่ หมากกวิดคูพ่ งพา หมากขามนา
และหมากขามป้อมมนอ้มล้มสีขาว ทึงหมากนาวหมากอิ้น...”
(อนาโตล เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๗๗) จึงกล่าวได้วา่ ป่าเป็นทัง้ แหล่งอาหาร
อาชีพ คนส่วนใหญ่เห็นคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ง
แวดล้อม และสามารถจัดการได้อย่างเหมาะสมตลอดจนถ่ายทอด
สู่ลูกหลานเป็นล�ำดับมา ภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากความ
หลากหลายทางชีวภาพว่าชาวบ้านมีการพึ่งพาระบบนิเวศน์ป่าที่
แวดล้อมหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น เรื่องอาหาร วัตถุดิบในการผลิต
หารายได้ วัสดุใช้สอย ยารักษาโรคและการน�ำผลผลิตจากป่ามาใช้
ตามความเชื่อและประกอบพิธีกรรม โดยเฉพาะในเรื่องอาหารมี
การใช้ประโยชน์จากป่า
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ภูมิปัญญาด้านศิลปกรรม
ในกาลาซาเครือดอกมีภมู ปิ ญ
ั ญาด้านศิลปกรรม ภูมปิ ญ
ั ญาทีป่ รากฏได้แก่ การสร้างบ้าน การสร้าง
ปราสาท ลวดลายที่ปรากฏในการประดับปราสาท ผ้าชนิดต่าง ๆ การแต่งกาย เครื่องประดับช้าง ม้า
การแสดง การฟ้อนเชิง กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนาได้ชื่อว่าเป็นดินแดนที่ร�่ำรวยไปด้วยศิลปวัฒนธรรม
อันแสดงออกถึงเอกลักษณ์ของตนเอง ซึ่งมีผลมาจากสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติตลอดจนสภาพทาง
การเมืองทีม่ นั่ คง ภูมปิ ญ
ั ญาด้านศิลปกรรมมักเชือ่ มโยงกับพระพุทธศาสนา (สุรพล ด�ำริหก์ ลุ ๒๕๔๒ : ๑๗๒)
ทั้งนี้เพราะพระพุทธศาสนาได้มีความเจริญรุ่งเรืองอย่างมากในล้านนา ศิลปกรรมที่ปรากฏเด่นชัดที่สุด
ในกาลาซาเครือดอก คือการกล่าวถึงปราสาทของพระยาพรหมทัต ได้กล่าวพรรณนาถึงการประดับตกแต่ง
ปราสาทไว้อย่างสวยงามการที่กล่าวพรรณนาปราสาทว่ามีความสวยงามเพราะจะสอดแทรกค�ำสอนที่ว่า
เจ้าเมืองเป็นคนมีศีลธรรม ชาวเมืองก็ท�ำบุญท�ำทานอยู่เสมอจึงท�ำให้เป็นเมืองน่าอยู่มีความสวยงาม สงบ
และมีความสุข “...นิเวสนปราสาท ช่างไม้หากประดับประดา ต้องดอกตราทุกสิ่ง แก้วเพชรจิ่งประดับท�ำ
แผ่นเงินค�ำเต็กพอกดอก สนต้องดอกนอนเครือ มีทงั้ รูปเสือและรูปกระต่าย มีทงั้ รูปนาคหว่ายปกหาง มีทงั้
รูปกวางทรายค�ำทุกชาติ มีทั้งรูปพระยาอินทราธิราชและรูปพระยาหรพม มีทั้งรูปพระยายมและพระยา
ครุฑ มีทั้งรูปเครือดอกมุดและดอกสบันกา มีทั้งรูปจามปาและดอกเค็ดเค้า มีทั้งรูปพระเจ้าและอรหันตา
มีทั้งรูปนกหงสาและนกยูงค�ำอ้าปีก มีทั้งจักเข้
หลีกลอยฟอง มีทงั้ รูปสระหนองและสัตว์อยูน่ ำ�้
มีทั้งดอกบัวพ้านพร้อมพร�่ำดอกบัวปทุมา มีทั้ง
รูปปูและปลากุ้งเหนี้ยว มีทั้งรูปหอยเกี้ยวและ
หอยสังข์ คนสังแลช่างมาตกแต่ง....” (อนาโตล
เป็ลติเยร์ ๒๕๓๕ : ๓๕,๓๗)
นอกจากนี้ ก็ ยั ง มี ท ่ า เชิ ง ที่ ป รากฏใน
วรรณกรรม ได้มกี ารกล่าวถึงเชิงหอกว่า “...ตน
ท่านเจ้าฤๅษี สอนชายมีหากได้ ลายหอกไม้
แหลมยาว แม่สาวมือทาววักลูบ ซัดเข้าหูบคืนมา
วืนไปหาต�ำศอก ซัดเข้าออกหนคืน ลุกจุกยืนแล้วนั่ง ดูคัดคั่งเร็วไว...” (อนาโตล โรเจอร์ เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓
: ๙๑) และอาจารย์ได้สอนเชิงมวยในกระบวนท่าต่าง ๆ เช่น “...สอนทั้งลายหอกดาบ และลายมือตบ
สันขา ตามือพาหงกศอก ยกยอดตอกตบตี ๒ หลกมีหมิ่นตี้ ขึ้นแถ้งกี้ ๓ แหลม ๔ หลกแกมอ้าแชก ๕ หลก
แถกทียมทัน ๖ หลกหันตาถี่ ๗ หลกหลีกตามมา ๘ หลกหงาตบศอก ๙ หลกย้ายออกเหล็ดไว ๑๐ หลก
ใยยายตีนถีบ...” (มน อมรวิวัฒน์ และคณะ ๒๕๓๕ : ๙๑) และเชิงดาบว่า “...ลายดาบถือกวัดแกว่ง
ยกยอแกว่งไปมา แทงชี้พากันหีบ ไวนักรีบถกตีน มีแม่กีนแม่ตั้ง ทึงแม่ชั่งพรางลม ลายสืออมแทงหยั่ง
ลายเสือนั่งหกไป แม่คิมไฮหูบอ้า ลายเสือถ้าในยูม ลายมีขุมหลกถี่ ตั้งรับกี่หกกาง เสือลายหางหย่อนเข้า
ตนเจ้าฤๅษี สอนชายมีหากได้...” ศิลปะในการต่อสู้ชื่อแม่ท่าดังกล่าวท�ำให้เราได้ทราบถึงความส�ำคัญของ
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อาวุธชนิดนี้จากความหลากหลายของกระบวนยุทธที่ปรากฏ
ภูมิปัญญาด้านอาชีพ
ในกาลาซาเครือดอกมีภมู ปิ ญ
ั ญาด้านอาชีพ ภูมปิ ญ
ั ญาทีป่ รากฏได้แก่ การติดต่อค้าขาย ได้กล่าวถึง
การขายผ้า วัวต่าง เรือ ขายของใช้ เช่น เครื่องประดับ ไพฅาในสมัยนั้นหลังคาบ้านส่วนใหญ่มุงด้วยฅา
ตัวเอกของเรือ่ งมีอาชีพไพฅาเอาไปขายในเมือง นอกจากนีย้ งั กล่าวถึงชาวอีกอ้ ขายฝิน่ ดังทีต่ อนผีจอ่ ได้พดู
กับกาลาซาเครือดอกว่า “...บ่ถา้ ได้หม่นเส้าขีเคือง ยานีม้ นั ก็บม่ ใี นเมือง เพิน่ ว่ามีทหี่ มูข่ า้ อีกอ้ อยูป่ ลายดอย
เขาหากปลูกเอาคอยทุกขวบ เจ้าก็จักได้พบจวบถบทัน...” (อนาโตล เป็ลติเยร์ ๒๕๓๓ : ๑๕๕) มีการ
สอนหลักของการค้าขาย และแสดงให้เห็นการค้าขายส่วนใหญ่เป็นการขายผ้า นอกจากนีใ้ นกาลาซาเครือ
ดอกมีการประกอบอาชีพด้านอุตสาหกรรมและหัตถกรรม ภูมิปัญญาที่ปรากฏได้แก่ การไพฅา การสาน
ตระกร้า การทอผ้า การท�ำเครื่องประดับ การแกะสลัก ท�ำกุบ (หมวก) ปั้นหม้อเป็นต้น เช่นเมื่อกาลาซา
เครือดอกและนางจันทิมายาสองตายายทัง้ สองก็เห็น “...อยูต่ นี ดอยภายวันออก มีคนจักตอกเอาคา เยดการ
มาบ่แห้ง...” “...คนชายค�ำก็เยดการบ้าน เหลาดูกก้านไพคา ฟันไม้มาจักตอก ลางพอกก็สานกวย...”
วรรณกรรมเรือ่ งนีม้ งุ่ เน้นสอนให้ผปู้ ระกอบอาชีพมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรมในการประกอบอาชีพอย่างซือ่ สัตย์
สุจริตทั้งนี้อธิบายได้ว่าค�ำสอนดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาที่ขัดเกลาและต้องการประชากรที่มีความซื่อสัตย์
สุจริตอันจะท�ำให้การประกอบอาชีพและการเป็นอยู่ในสังคมมีความสุข
ภูมิปัญญาด้านแพทย์
ในกาลาซาเครือดอกมีภูมิปัญญาด้านแพทย์ ภูมิปัญญาที่ปรากฏได้แก่ การรักษาอาการเจ็บป่วย
ของชาวบ้านโดยยาสมุนไพรที่มีอยู่ใกล้ตัว ดังปรากฏในตอนที่หมอยารักษากาลาซาเครือดอกให้ฟื้นจาก
ความตายหลังจากที่ถูกงูเห่าฉก “...แก้วพันชั้นแสนดี กูก็ได้ซิมมามีไว้ กูจักใช้ชามดู ดูดพิษงูหื้อออก
ค่อยสมยาถอกใส่สบมัน...” (๒๕๓๓ : ๒๒๗) ชาวบ้านมีวิธีการรักษาที่ชาญฉลาดจากการมีพืชสมุนไพร
เป็นจ�ำนวนมาก และยังบอกวิธีต�ำยาไว้ด้วย “...ยามเช้าถูกควรต�ำยา และสมยาย�ำวิเศษ ตามอุปเทศน์
อันมี หาวันดีเสียก่อน ค่อยต�ำอ่อนเป็นผง ค่อยเอาพงต�ำแถ้ง แล้วต�ำหือ้ แหลก ต�ำหือ้ แตกเป็นผง ซ�ำ้ หือ้
มนต์เป่าสิปป์คุณคาถาใส่ ก็เที่ยงจักได้ยาฤทธีใหญ่...” (๒๕๓๓ : ๑๒๕) ชาวบ้านในอดีตสังเกตและ
เรียนรู้จากประสบการณ์ชีวิตที่สืบทอดมาจาก บรรพบุรุษ โดยการเรียนรู้การน�ำเอาสมุนไพรมาใช้ในการ
รักษาและป้องกันโรค วิธีการบ�ำบัดรักษาโรคของหมอ ว่าการบ�ำบัดด้วยสมุนไพร จะต้องท�ำควบคู่กับการ
แพทย์พื้นบ้านเชิงพิธีกรรม อันเป็นพิธีทางไสยศาสตร์ประกอบด้วย เป็นการรักษาทั้งกายและใจ ซึ่งเป็น
ภูมิปัญญาที่สะท้อนให้เห็นความสัมพันธ์ของกาย และจิตได้เป็นอย่างดี
ภูมิปัญญาด้านโภชนาการ
ในกาลาซาเครือดอกมีภมู ปิ ญ
ั ญาด้านโภชนาการทีป่ รากฏ ไม่มกี ารกล่าวถึงชือ่ ของอาหารจะกล่าว
เพียงชื่อวัตถุดิบในการปรุงอาหาร เช่น “...ดูข้าวสารข้าวเปลือก ทึงหัวเผือกและหัวมัน ชิ้นปลาสันได้ง่าย
เงินจกจ่ายหลายเหลือ พริกและเกลือมีมาก...” “...ถึงเวลาคาบข้าว ก็เรียกเต้ากันมา นางก็มารังดาทุกส�่ำ
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ข้าวผักพร�่ำหวานดี พริกเกลือมีจับใส่...” ถึงแม้ว่าในวรรณกรรมเรื่องนี้ไม่กล่าวถึงอาหารมากนักแต่พอ
จะกล่าวได้ว่าอาหารของชาวบ้านนั้นไม่มีเครื่องปรุงมาก จะมีพริกและเกลือเป็นส่วนประกอบในการ
ท� ำ อาหารและอาหารจะไม่ มี ก ะทิ แต่ ผู ้ ป ระพั น ธ์ ส ามารถแสดงให้ เ ห็ น ถึ ง ความอุ ด มสมบู ร ณ์ ข อง
ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่ทั่วไป ภูมิปัญญาที่ปรากฏอีกอย่างคือ การบรรจุอาหารให้เป็นห่อแล้วใส่ในถุง
ย่ามภูมิปัญญาด้านโภชนาการแสดงให้เห็นเอกลักษณ์ด้านการกินอยู่ของชาวบ้าน
ภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม
ในกาลาซาเครือดอกมีภูมิปัญญาด้านภาษาและวรรณกรรม ที่ปรากฏได้แก่ การแต่งค�ำประพันธ์
ประเภทธรรมสร้อย คล้ายกับร้อยกรองหรือร่ายยาว มีสัมผัส คล้องจองทุกวรรคทุกตอน มีความไพเราะ
ในเรื่องของ สัตว์ต่างๆ พืชพันธุ์ไม้ ผลไม้ป่า ดอกไม้ แม้แต่เชิงมวยผู้ประพันธ์ได้ประพันธ์ได้อย่างไพเราะ
เช่น “...สอนทัง้ ลายหอกดาบ และลายมือตบสันขา ตามือพาหงกศอก ยกยอตอกตบตี...” และในขณะที่
กาลาซาเครือดอกพานางจันทิมายาหนีไปนัน้ ผ่านเข้าไปในป่านางจันทิมายาขอให้กาลาซาเครือดอกอธิบาย
ให้ฟังว่าต้นไม้ที่พบมีชื่ออะไรบ้าง “...เมื่อนั้นเจ้ากาลาซาเครือดอก จิ่งต้านบอกไขจา ว่าต้นนั้นนาไม้ม่วง
อันเครือหน่วงสนสาน เป็นยูมฟานอยูใ่ ต้ ยังต้นใหญ่เฟยหนา ไม้ยางคาสูงพ้นเพือ่ น เป็นทีน่ กแอ่วเล่นเลือ่ น
มานอน ต้นใบซอนแกมดอก เป็นไม้มอกและไม้นาวคาน อันเครือสนสานเกี้ยวกอด ไม้หมากนอด
ต้นเชือน ต้นไม้เลือนกิ่งตาก ไม้เดื่อหากอยู่ริมฟอง อันเป็นซองตั้งซื่อ ไม้บั่วนากชื่อมีมา...” ผู้ประพันธ์
กล่าวไว้อย่างละเอียดแสดงถึงความประณีตพิถีพิถันทั้งในเชิงศิลปะและธรรมชาติ นอกจากนี้ยังมีการน�ำ
ภาษาถิน่ เข้ามาใช้เป็นจ�ำนวนมากอีกด้วย ถ้อยค�ำภาษา และรูปแบบค�ำประพันธ์นเี้ ป็นรูปแบบทีม่ ลี กั ษณะ
เฉพาะของตนเอง เป็นเหมือนกระจกทีส่ ะท้อนวิถชี วี ติ ของชาวบ้าน แสดงถึงภูมริ ทู้ เี่ กิดจากปัญญาและเป็น
มรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่า
ภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรม
ในกาลาซาเครือดอกมีภูมิปัญญาด้านเกษตรกรรมไม่มากที่ปรากฏได้แก่ การกล่าวถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของบ้านเมืองประกอบกับการหาเมล็ดข้าวพันธุ์ดีก็จะท�ำให้ได้ผลิตผลดีที่มีการกล่าวถึง
การเกษตรกรรมน้อยทีส่ ดุ เนือ่ งจากเรือ่ งดังกล่าวเป็นวรรณกรรมทีก่ ล่าวถึงแต่พระยา ลูกเศรษฐี ตัวละคร
ส่วนใหญ่เป็นชนชัน้ สูง ทีไ่ ม่ได้ลงมือท�ำการเกษตรด้วยตนเองหรือเรือ่ งการเกษตรเป็นเรือ่ งทีท่ กุ คนรูอ้ ยูแ่ ล้ว
ไม่จ�ำเป็นต้องน�ำมากล่าวอีก
ภูมิปัญญาทั้ง ๘ ด้านที่ปรากฏในกาลาซาเครือดอกเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงความเจริญทางด้าน
วัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทที่รุ่งเรืองมาช้านาน ภูมิปัญญาดังกล่าวได้ถ่ายทอดต่อๆกันมาจากรุ่นสู่รุ่น
ท�ำให้เข้าใจภูมิปัญญาด้านต่าง ๆ หากสามารถน�ำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจ�ำวันก็เกิดประโยชน์ในด้าน
การอนุรักษ์และสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบไป
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ก่อนวันขึ้นสิบห้าค�่ำ เดือนหก

บุญวัฒนา บุญธรรม๑

เตียวขึ้นดอย...อยากลองไหม? เป็นค�ำถามที่มากระตุกต่อมและความท้าทายของหญิงวัย ๖๒ ปี
ฉันตั้งค�ำถามซ้อนไปว่า จะไหวเหรอ? อายุก็มากแล้ว แต่อารมณ์อยากลองและร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ
ประเพณีเก่าแก่ของชาวเชียงใหม่กเ็ ป็นอีกสิง่ ทีเ่ ป็นแรงขับนะคะ ฉันจึงหาข้อมูล ชวนเพือ่ นร่วมทาง เกีย่ วได้
มาเพียงคนเดียวก็พอแล้วค่ะ เราตกลงกันว่า ไปได้แค่ไหนเอาแค่นั้น ไม่ว่ากันนะ
เพื่อนร่วมชะตากรรมเอารถไปจอดที่วัดโชติกุลสุวรรณาราม (วัดหมูบุ่น) ซึ่งอยู่ตรงข้ามกับ
อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย เราเริ่มออกเดินกันเมื่อเวลาประมาณ ๑๖.๓๐ น. แดดยังแรงอยู่ แต่เห็นคน
จ�ำนวนไม่น้อยที่เริ่มต้นเดินขึ้นดอยแล้ว ไปก็ไป ไม่รอพิธีเปิดหรอกนะ เราค่อย ๆ เดินย่างก้าวอย่างมีสติ
ด้วยส�ำนึกรู้ว่า ระยะทางทั้งหมด ๑๑ กิโลเมตร จึงต้องเดินแบบถนอมขา เดินช้า ๆ หายใจเป็นจังหวะเพื่อ
ไม่ให้เหนื่อยเร็ว ใครจะเดินแซงหน้าไปก็ไม่เป็นไร ตามรายทางมีคนใจบุญมาแจกอาหารนานาชนิด
และน�้ำดื่มเป็นระยะ ๆ นอกจากของแจกก็มีของขาย ที่น่าสนใจคือ เสื้อฝน ร่ม รองเท้า พัด อาหารต่าง ๆ
และน�้ำดื่มสารพัดอย่าง ของพวกนี้จะขายได้หรือ? ก็เผื่อฝนตกไง เอาละ... เข้าใจได้ รองเท้าล่ะ... น่าจะ
เดินจนขาดหรือ? มาเฉลยตรงทีห่ ญิงคนหนึง่ ใส่รองเท้าส้นสูงมา เธอต้องซือ้ รองเท้าแบบไม่มสี น้ เปลีย่ นค่ะ
แล้วพัดล่ะ...เกือบทุกช่วงของการเดิน เหงือ่ ออกมาก ไม่มลี ม ต้องใช้พดั โบกช่วงระบายเหงือ่ ค่ะ นอกจาก
พัดแบบมือถือทีน่ ยิ มพกของใครของมันแล้ว ในบางช่วงมีคนเอากระดาษแข็ง ๆ แผ่นใหญ่ยนื โบกลมบริการ
แก่ผู้เดินผ่านด้วยค่ะ ไอเดียเก๋นะคะ
คนที่เดินมีทั้งพระและฆารวาส ทุกเพศ ทุกวัย ทั้งเดี่ยว กลุ่มละ ๒ คน และกลุ่มใหญ่ ๆ บาง
สถาบันก็ถอื โอกาสฝึกความอดทนและความสามัคคีของน้องใหม่ โดยให้รนุ่ น้องเดินเป็นแถวยาว พีเ่ ดินกับ
ข้าง ๆ แถวเป็นระยะ และมีการร้องเพลงเชียร์ด้วย อยากรู้ว่าสถาบันไหนก็ดูจากโลโก้ข้างหลังเสื้อยืดค่ะ
ฐานะของผู้เดินก็สังเกตได้จากการแต่งกาย มีทุกฐานะ และหลายเชื้อชาติ เดินกันไป คุยกันไป เหนื่อย
ก็แวะพักข้างทาง ถ่ายรูป เด็กน้อยที่เริ่มโยเย ผู้ใหญ่ก็อุ้มใส่หลังบ้าง แบกขึ้นบ่าบ้าง เดินผ่านโต๊ะแจก
อาหารชนิดไหน ก็แวะเข้าไปดู ขอรับ แล้วหาที่นั่งรับประทาน หรือเดินรับประทานก็ตามสะดวก ไม่มีใคร
ว่าใคร
อาหารที่น�ำมาแจกรายทางมีซะป๊ะ เช่น บะหมี่ ทั้งน�้ำและแห้ง ข้าวเหนียวหมูปิ้งหรือทอดก็ได้
ห่อใบตองบ้าง ถุงพลาสติกบ้าง ภาชนะโฟมบ้าง ขนมจีนน�้ำเงี้ยว ก๋วยเตี๋ยวนานาชนิด ข้าวแลงฟืน
ข้าวต้มหมูร้อน ๆ

๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ข้าราชการบ�ำนาญ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ข้าวไข่เจียว ข้าวผัดมังสะวิรัติ ลูกชิ้นทอด แตงโม ที่เห็นซ�้ำ ในลักษณะใกล้เคียงกันถึง 5 แห่งคือ
ลอดช่องไทย น่าจะเป็นอาหารที่ชื่นชอบของชาวไทยใหญ่ต่างกันที่ ใส่น�้ำแข็ง ไม่ใส่น�้ำแข็ง หรือใส่ถั่วสิลง
คัว่ ป่นโรยหน้าเท่านัน้ น�ำ้ เปล่าแช่เย็น ขวดเล็ก ๆ เป็นเครือ่ งดืม่ ทีเ่ หมาะทีส่ ดุ ไม่เป็นภาระในการหอบหิว้
นอกจากนี้ยังมีน�้ำอัดลม น�้ำผลไม้ผสม น�้ำสมุนไพรต่าง ๆ ไอศกรีม และผ้าเย็นแจกสลับกันไปตลอดทาง
รวมทุกชนิดน่าจะประมาณไม่ต�่ำกว่า ๓๐๐ ร้านค่ะ ทั้งที่เป็นหน่วยงานใหญ่ ๆ ร้านค้าต่าง ๆ และส่วน
บุคคลรายย่อย
สีสนั ของการเดินเกิดจากอารมณ์รว่ มของคนหมูม่ าก ดินฟ้าอากาศเป็นใจ ความเป็นกัลยาณมิตร
ต่อกันแล้ว ฉันสนุกสนานกับการชะโงกเข้าไปดูแทบทุกร้านว่า เขาแจกอะไรกัน บางช่วงทีม่ กี ารเว้นระยะ
การแจก เราก็มีลุ้นว่า ข้างหน้าจะมีอะไรอีกหรือไม่ บางอย่างที่ไม่ต้องการรับประทานก็ดูแล้วเดินผ่านไป
อย่างทีต่ อ้ งการก็รบั ไว้ ไม่อาจระบุได้วา่ เพราะสัญชาตญาณการเตรียมพร้อมหรือความโลภเป็นนิสยั ท�ำให้
ฉันรับอาหารบางอย่างใส่ย่าม หันไปบอกเพื่อนว่า “เผื่อเหนียว” เพราะไม่ทราบสถานการณ์ข้างหน้า
ความไม่แน่นอนคือความแน่นอน ครั้นเจออาหารที่ถูกใจก็จัดการผ่องถ่ายอาหารที่เก็บไว้ให้คนอื่นต่อไป
เพราะถือไปก็หนัก วางได้ก็เบาสบาย นั่นไง สัจธรรมบังเกิดแล้ว
บางช่วงมีการสลับฉากด้วยเต๊นท์ของวัดต่างๆ เปิดโอกาสให้คนบริจาคทานทั้งแบบบ�ำรุงค่าน�้ำ
ค่าไฟ ค่าอาหารของพระเณรอะไรประมาณนั้น บ้างก็ตั้งกองผ้าป่า และบริจาคซื้อโลงศพเพื่อศพไร้ญาติ
วัดแห่งหนึง่ เอาโลงเปล่ามาตัง้ แล้วจัดนิทรรศการเสริมบรรยากาศให้คนสนใจได้มโี อกาสพิจารณามรณสติ
ถ้าศรัทธาก็เอาเงินหย่อนลงไปในฝาโลงที่เปิดแง้มไว้ ก็ง่ายดีนะคะ ค�ำคมของพระพยอม กัลยาโณก็แว๊บ
เข้ามาในสมอง “โยม...จะให้สมบัตจิ ากโยมหรือโยมจะจากสมบัต”ิ คราวนีโ้ ยมตกลงใจให้สมบัตสิ ว่ นหนึง่
จากโยมก่อนเจ้าค่ะ นัน่ เป็นค�ำตอบทีฉ่ นั ตอบพระพยอมในใจ ว่าแล้วก็หย่อนธนบัตใิ บใหม่เอีย่ มทีเ่ ตรียมมา
ลงไป ส่วนตัวเองขอเตียวต่อไปข้างหน้านะเจ้าคะ อีกวัดท�ำเก๋ไก๋โดยเอาประเด็นการอุดหนุนการศึกษา
ของเณรมาชู ขอรับบริจาคแค่แบ๊งค์สีเขียวใบเดียวแล้วมีการตอบแทนด้วยสลาก ๑ ใบ เพื่อเก็บไว้ลุ้น
จับสลากในวันรุ่งขึ้น ก็เข้าท่าดีตรงที่ว่า แค่ซาวบาท สามารถท�ำให้เบิกบานทั้ง ๒ ฝ่าย ฝ่ายรับปัจจัยก็
เอาเงินไปด�ำเนินการต่อ ฝ่ายควักปัจจัยก็ได้ทั้งบุญในปัจจุบันและมีความหวังให้วันรุ่งขึ้น
ช่วงแดดร่มลมตกเป็นช่วงทีส่ ปั ปายะทีส่ ดุ เดิน ๆ พัก ๆ นับหลักกิโลมาได้ไม่นอ้ ยกว่า ๓ กิโลเมตร
ก็ถงึ วัดผาลาด วัดนีม้ หี น่วยงานหลายหน่วยมาแวะพักและ/หรือออกโรงทาน ฉันพัก และเข้าห้องน�ำ้ ซึง่ มีอยู่
๖ ห้อง พวกผูห้ ญิงเข้าแถวต่อคิว ผูช้ ายวิง่ เข้าป่าอาศัยต้นไม้และความมืดท�ำกิจกรรมบรรเทาทุกข์แบบเบา ๆ
โยมทั้งหลายปลดทุกข์ไปแล้ว ฉันสังเกตเห็นพระ ๒ รูปยืนรี ๆ รอ ๆ อยู่หน้าห้องน�้ำสักระยะหนึ่งแล้ว
โยมผูห้ ญิงทีม่ าใหม่กย็ นื ต่อคิวไปเรือ่ ย ๆ ฉันจึงตัดสินใจเดินไปถามท่านว่า ท่านต้องการใช้หอ้ งน�ำ้ ใช่หรือไม่
ท่านพยักหน้า เมือ่ ไม่มกี ารติดป้ายหน้าห้องน�ำ้ ว่าห้องใดเป็นถานพระ ทุกคนจึงใช้หอ้ งน�ำ้ ตามสะดวก พระ
ส�ำรวมเกินกว่าจะยืนต่อคิวจากโยมผูห้ ญิง ฉันและเพือ่ นจึงนิมนต์ให้ทา่ นยืนรออยูต่ รงทีเ่ ดิม แล้วน�ำตัวเอง
ไปเข้าคิวให้ท่านโดยบอกคนยืนถัดไปว่า เรามายืนเข้าคิวแทนพระ สักครู่ใหญ่ ๆ ท่านจึงได้มีโอกาสใช้
ห้องน�้ำตามปรารถนา เราถือว่านี่เป็นการสร้างกุศลอีกรูปแบบหนึ่งซึ่งแทบจะไม่ซ�้ำแบบใคร เริ่ดไหมล่ะ
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ทีว่ ดั ผาลาดเป็นจุดทีเ่ ราคอยดูขบวนอัญเชิญน�ำ้ สรงพระราชทานทีม่ หาวิทยาลัยราชภัฏรับผิดชอบในช่วงนี้
เมือ่ ทราบแน่ชดั จากนักศึกษาทีม่ าเดินร่วมประกอบขบวนว่าขบวนมาช้ากว่าก�ำหนด ฉันกับเพือ่ นก็ตดั สินใจ
เดินต่อไป ยิ่งดึกอากาศยิ่งเย็น คนยิ่งแน่น โรงทานทุกแห่งแน่นขนัด บางคนทั้งกิน ทั้งหอบ ใส่ถุง ใส่เป้
ตามถนัด เอาไปท�ำไมมากมาย อ๋อ...เผื่อเป็นอาหารเช้านั่นเอง เราเดินมาอีกประมาณกิโลเมตรกว่า ๆ
ร่างกายก็เตือนว่าได้ท�ำหน้าที่เต็มก�ำลังแล้ว เราต้องตัดสินใจว่า จะขึ้นต่อไปหรือจะกลับดี บังเอิญรถแดง
คันหนึง่ ซึง่ บรรทุกพระมารับบาตรตอนเช้าชะลอรถรับเรา เรากระโดดขึน้ ห้อยท้ายรถด้วยอารมณ์ยอ้ นกลับ
ไปเป็นวัยรุน่ อีกครัง้ งัดทักษะยืนห้อยบันไดรถเมล์ไปเรียนหนังสือกลับมาใช้ ในเวลาเดียวกันก็เตือนตัวเองว่า
ต้องมีสติ จับราวให้แน่น เพราะรถเลีย้ วไปเลีย้ วมา หล่นจากรถเมือ่ ไรเป็นยุง่ เมือ่ นัน้ ตาเหลือบไปเห็นทีว่ า่ ง
ทีเ่ ดียว ฉันตัดสินใจหย่อนก้นลงนัง่ ทันที ปล่อยให้เพือ่ นอ่อนวัยกว่าเกาะท้ายรถไปตลอดทาง รถแล่นได้ชา้
เป็นบางช่วง เปิดโอกาสให้คนทีเ่ ดินไม่ไหวกระโดดเกาะท้ายเพิม่ ขึน้ ตลอดทางทีผ่ า่ นทัง้ คนและรถต่างระวัง
ซึง่ กันและกัน ความกว้างของถนนครึง่ หนึง่ ถูกจับจองโดยฝูงชนทีก่ ำ� ลังเดินมุง่ ไปข้างหน้าด้วยความศรัทธา
ท�ำให้ฉนั นึกถึงบทภาวนาปรัชญาปารมิตหฤทัยสูตรว่า.... “ คะเต คะเต ปาระคเต ปาระสังคะเต โพธิสวาหา”
ในสภาพร่างกายที่เปียกโชกด้วยเหงื่อ ใบหน้าของทุกคนแสดงความเบิกบานที่ได้เดิน เสียงดนตรีของ
ชาวไทยใหญ่...ตึงนง ตึงนง... ประโคมปลุกอารมณ์ให้คึกคักเป็นช่วง ๆ ตามรายทางที่ผ่าน ท�ำให้การ
เดินสนุกยิ่งขึ้น
ฉันมาถึงตีนบันไดทางขึน้ วัดพระธาตุดอยสุเทพประมาณ ๕ ทุม่ กว่า เรานัง่ พักดูฝงู ชนทีแ่ น่นขนัด
เดินขึน้ มาตลอดเวลา คนจ�ำนวนไม่นอ้ ยทีข่ นึ้ มาถึงก่อนแล้วจับจองทีว่ า่ งนอนออมแรงเพือ่ ท�ำกิจกรรมทาง
ศาสนาตามศรัทธาในเช้าวันรุ่งขึ้น ที่มีก�ำลังกายก็เดินขึ้นบันไดต่อไป ที่มีก�ำลังทรัพย์ก็ซื้อตั๋วขึ้นไปบนวัด
ด้วยลิฟท์ คนบางส่วนก็กลับลงไปด้วยการนัง่ รถแดง จนเกือบเทีย่ งคืนรถแดงร้อยกว่าคันทีเ่ ข้าคิวล�ำเลียง
ผูโ้ ดยสารขาลงจนเหลือคันสุดท้าย ประจวบกับรถแดงจากตีนดอยมาเสริมในราคาบริการคนละ ๔๐ บาท
ท�ำให้ไม่มีปัญหาในการขนคนลง ขาลงเราสวนกับขบวนน�้ำสรงพระราชทานเมื่อเวลาเที่ยงคืนกว่าแล้ว
และผู้มีจิตศรัทธายังคงเดินขึ้นอย่างต่อเนื่องอาศัยแสงจันทร์ในคืนขึ้น ๑๔ ค�่ำเป็นเครื่องส่องทาง อากาศ
ไม่ร้อนอย่างเมื่อตอนบ่าย แต่ควันจากท่อไอเสียของรถแดงคละคลุ้ง สมกับค�ำพูดที่ว่า...ในวิกฤตมีโอกาส
และในโอกาสก็มีวิกฤตเช่นกัน ภาชนะที่ใช้แล้วและกองขยะมีให้เห็นตลอดทาง มีคนหลายกลุ่มแสดงจิต
อาสาด้วยการเริ่มต้นเก็บขยะเหล่านั้น วันรุ่งขึ้นมีรายงานข่าวจากทีวีว่า มีขยะถึง ๔๐ ตัน กฎไตรลักษณ์
ปรากฏเป็นรูปธรรม ขาขึ้นโรงทานคึกคัก ขาลงโรงทานร้างลาด้วยเวลาที่ดึกมากแล้ว คนรับทานอิ่มท้อง
คนให้ทานอิม่ บุญ พระสงฆ์จากวัดต่าง ๆ ยังคงท�ำหน้าทีป่ ระชาสัมพันธ์วดั ของตนอย่างเหนียว แน่นทัง้ ๆ ที่
เลยเทีย่ งคืนมามากแล้ว คนเดินขึน้ เริม่ ซาจ�ำนวนลง แต่ทดแทนด้วยขบวนมอเตอร์ไซค์และรถยนต์สว่ นตัว
ฉันกลับมาที่ลานอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัยเมื่อเที่ยงคืนกว่าไปมากแล้ว ตรงนั้นมีรถแดงและตุ๊กตุ๊ก
จอดรอบริการส่งผู้โดยสารถึงที่พักอยู่เป็นจ�ำนวนมาก สมใจกับประสบการณ์ ๑๐ ชั่วโมงนี้อย่างมาก
ความสุขไม่ได้อยู่ที่เป้าหมายแต่อยู่ทุกย่างที่ก้าวเดิน ปีนี้แค่ได้ลอง หมายมั่นว่าปีหน้าถ้ายังมีชีวิตอยู่จะ
ไปอีก ท่านล่ะ อยากไปลองไหม?
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ของใหม่ก่เอา ของเก่าก่บ่ละ

วรวิมล ชัยรัต๑

งานอนุรักษ์โบราณสถานที่เป็นสมบัติแผ่นดินจ�ำเป็นต้องใช้ทั้งของใหม่ คือ วิทยาการ เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาพิจารณาประกอบ โดยมีพื้นฐานหลักคือของเก่าซึ่งเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์ ศิลปสถาปัตยกรรม สังคม ที่ส�ำคัญที่สุดเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้รังสรรค์
สัง่ สม สืบสาน ส่งต่อจากรุน่ สูร่ นุ่ เป็นจิตวิญญาณของแผ่นดินทีพ่ วกเราไม่มสี ทิ ธิอนั ชอบธรรมใดๆ ในการ
ท�ำลายทิ้งไปอย่างไม่รู้คุณค่า	
การท�ำงานด้วยจิตอาสา ต้องการทดแทนคุณแผ่นดินตามที่บรรพชนได้สอนสั่งสืบๆ กันมา คือ
ความกตัญญูรู้คุณแผ่นดินที่ให้ที่อยู่ที่กินที่ให้ความร่มเย็นเป็นสุข นับแต่ที่บรรพชนได้หนีร้อนมาพึ่งเย็น
ทั้งภัยแผ่นดิน ทุพภิกขภัย ความอยู่ร้อนนอนทุกข์จากความแห้งแล้ง ความขาดแคลนข้าวปลาอาหาร
ในเมืองจีน และทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ คือ การได้ทำ� ถวายเป็นพุทธบูชาด้วยความเชือ่ ทีว่ า่ จะยังความอยูเ่ ย็นเป็นสุข
เป็นสิริมังคละแก่ตนเองและลูกหลานสืบไป นับเป็นการ “แป๋งดีไว้หื้อลูก ท�ำถูกไว้เผื่อหลาน” คือ
การท� ำ ดี ไว้ ใ ห้ ลู ก และยั ง เผื่ อ แผ่ ไ ปถึ ง หลานเหลนโหลนหลี ด หลี้ . ดั่ ง ที่ บ รรพชนได้ ท� ำ ไว้ ก ่ อ นหน้ า นี้
ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่โลภ ไม่โกง หยิบฉวยเอาของของคนอื่นมาเป็นของตัวหากว่าเจ้าของ
ยังไม่อนุญาต ท่านสอนให้แยกแยะของเปิ้นของตั๋ว นั่นคือ การสอนให้เคารพในสิทธิของกันและกัน
โดยเฉพาะของที่เป็นพุทธบูชาจะไม่แตะต้องเลยแม้แต่จะบูชาเอาเราก็ไม่ท�ำ

๑ นักวิชาการอิสระ
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ย่านวัดเกต เป็นย่านที่บรรพชนเข้ามาตั้งหลักปักฐานเป็นเวลาร่วม ๒๐๐ ปี วัดเกตการามหรือ
เรียกกันว่าวัดเกต ความจริงควรสะกดด้วยตัว ษ ซึง่ มีความหมายตามศิลาจารึกวัดเกษทีก่ ล่าวถึงพระเกษา
ธาตุทบี่ รรจุในองค์พระเจดีย์ จึงเป็นทีม่ าของค�ำว่า พระธาตุวดั เกษ จารึกนีต้ งั้ อยูท่ มี่ ขุ บันไดด้านใต้ของพระ
วิหาร เมื่อยุคจอมพลแปลก พิบูลสงคราม ช่วงประมาณปี พ.ศ. ๒๔๘๖ มีการปรับเปลี่ยนการสะกดตาม
ภาษาไทยยุคนั้นเป็น วัดเกตุ ที่แปลว่า ธง ซึ่งจนบัดนี้เรายังไม่พบหลักฐานทางประวัติศาสตร์ใดๆ ของ
วัดเกตที่มีความเกี่ยวพันกับธง ค�ำว่า วัดเกตุน�ำมาสนธิกับอาราม อะ+อุ เปลี่ยนเป็น กะอาคม จึงกลาย
เป็นวัดเกตการาม (คีรินทร์ หินคง : สัมภาษณ์)

วัดเกตเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตัง้ แต่ปี พ.ศ.๑๙๗๑ ได้รบั พระราชทานวิสงุ คามสีมาในปี พ.ศ. ๑๙๘๑
ในสมัยพระญาสามฝัง่ แกน (๑๙๔๕-๑๙๘๔) กษัตริยอ์ นั ดับ ๘ แห่งราชวงศ์มงั ราย อาณาจักรล้านนา ตัง้ อยู่
ฝั่งตะวันออกของแม่น�้ำปิงตรงกันข้ามกับกาดหลวง (วโรรส) และกาดเก๊าบะล�ำไย (ต้นล�ำไย) ในอ�ำเภอ
เมืองเชียงใหม่ ภายในวัดมีข่วงแก้วทั้งสามหรือพระรัตนตรัย คือ พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์
จ�ำพรรษา สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย สิง่ ก่อสร้างหลักๆ ประกอบด้วย พระธาตุเจดียเ์ ดิมเรียกกันว่า พระธาตุ
เกษแก้วจุฬามณี ซึ่งถือว่าเป็นองค์จ�ำลองจากสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาไว้ในโลกมนุษย์และถือกันว่าเป็น
พระธาตุของคนเกิดปีจอ พระวิหารหลังใหญ่รูปทรงเรือส�ำเภา หัวท้ายสอบ ตรงกลางป่อง หลังคาทรง
ปีกนก ๕ ซด (ซ้อนกันเป็นชั้นๆ) ๒ ตับ บูรณะแล้วโดยกรมศิลปากรและคณะสงฆ์ ศรัทธาวัดเกต พระ
อุโบสถที่มีรูปปั้นแบบจีนประดับอยู่ ๒ ข้างบันไดทางขึ้น พิพิธภัณฑ์วัดเกตที่มีชื่อเสียงโด่งดังมีคนมาแวะ
เยีย่ มชมมากมาย ศาลาบาตรอาคารทีเ่ ป็นจุดเริม่ ต้นของงานอนุรกั ษ์ในวัดเกตและต่อมาได้ขยายตัวออกไป
ทั้งย่านวัดเกต อาคารส�ำนักเรียนวัดสระเกษปัจจุบันใช้เป็นกุฏิพระ และอาคารโบราณหลังสุดท้ายที่จะ
บูรณะ คือ หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎก
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สิง่ หนึง่ ทีป่ รากฏในโบราณสถานของวัดเกต คือ ซะทายจีนหรือสะตายจีน บางทีเรียกว่า ปูนโบราณ
เป็นภูมิปัญญาด้านการก่อสร้างของบรรพชน ที่เราสามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามโบราณสถาน วัดวาต่างๆ
พูดง่ายๆ ก็คือ คล้ายๆ กับปูนซีเมนต์ในปัจจุบัน บางแห่งมีพื้นผิวหยาบ บางแห่งมีพื้นผิวละเอียดเรียบลื่น
ไม่ดดู ซับสีสมัยใหม่ มีเทคนิควิธพี เิ ศษอะไร จึงยังคงสวยงามมานานนับร้อยปี มีอะไรเป็นส่วนประกอบ ท�ำได้
อย่างไร เป็นค�ำถามที่รอค�ำตอบของผู้เขียน เมื่อเข้ามาช่วยงานอนุรักษ์อาคารศาลาบาตรที่มีรูปจิตรกรรม
ฝาผนังแบบจีนของวัดเกตการาม อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ซึง่ เป็นจุดแรกเริม่ ของงานอนุรกั ษ์
ในย่านวัดเกตที่ด�ำเนินงานต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน นับเป็นบุญที่ได้พบหนังสือปกิณกะจากพับสา
ทีอ่ าจารย์อรุณรัตน์ วิเชียรเขียว แห่งส�ำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปริวรรตจากต้นฉบับ
ภาษาล้านนาหรือ “ตัว๋ เมือง” ซึง่ อยูใ่ นห้องสมุดกลาง มหาวิทยาลัยคอร์แนล สหรัฐอเมริกา ในหนังสือเล่มนี้
มีต�ำราสะทายจิน และยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับ
- อุทกสีมา	
- สุพรรณบัตรของพระสงฆ์ - การตั้งฉายาของพระสงฆ์ - ค�ำนิมนต์
- การสร้างมหาเจติยะ - อภิธรรม ๗ คัมภีร์ย่อ
- ภาพเกี่ยวกับจักรวาล		
ต�ำราเหล่านี้ แสดงถึงภูมิปัญญาอันลึกซึ้ง ด้วยการน�ำทรัพยากรที่อยู่มาผสมผสานใช้งานได้อย่าง
ชาญฉลาดสะท้อนให้เห็นถึงองค์ความรู้ที่บรรพชนได้ส่ังสมไว้ให้ลูกหลานได้สืบทอด แต่เป็นที่น่าเสียดาย
ที่องค์ความรู้ทั้งหลายเหล่านี้ และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกท�ำลายทิ้งด้วยความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ บางส่วน
ถูกเผาไปกับเจ้าของต�ำราบ้าง ขายให้กับร้านค้าของเก่าบ้าง ให้คนต่างชาติต่างภาษาที่สนใจและรู้คุณค่า
บ้าง ด้วยการเรียนภาษาล้านนาบ้าง บางทีก็จ้างผู้รู้ไปอ่านและแปลให้บ้าง ต�ำราบางส่วนไม่ได้อยู่ใน
ประเทศไทยแล้ว บางเรื่องถูกต่างชาติน�ำไปจดสิทธิบัตรกลายเป็นทรัพย์สินทางปัญญาของเขาไป ทั้งๆ ที่
ชื่อก็เป็นค�ำเมือง อาจเป็นเพราะว่า ฅนเมืองอ่านตัวหนังสือเมืองไม่ออก ไม่เข้าใจภาษาล้านนาของตัวเอง
ด้วยระบบการศึกษาของเราทีผ่ า่ นมา ไม่สนับสนุนให้มกี ารเรียนการสอนภาษาท้องถิน่ ในห้องเรียน เพิง่ จะ
มีการตื่นตัวเรียนกันเมื่อไม่นานมานี้เอง แต่ก็ยังมีอุปสรรคนานาประการที่ไม่เอื้อต่อการเรียนการสอน
ภาษาล้านนา และสมควรบันทึกไว้วา่ ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ลมูล จันทน์หอม (พีส่ าวของอาจารย์อรุณรัตน์)
แห่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้หนึ่งที่มีบทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน
ภาษาล้านนาในยุคปัจจุบัน
ในทีน่ จี้ ะกล่าวถึงเฉพาะเรือ่ ง ซะทายจิน เพียงเรือ่ งเดียว ดังปรากฏในหน้าที่ ๘ เป็นการปริวรรต
ตรงตามตัวอักษรล้านนาและหน้าที่ ๒๔ แปลงเป็นภาษาไทยกลาง เพื่อให้ง่ายต่อการเข้าใจ เขียนว่าดังนี้
“ พับสาหน้าที่ ๑๘ ต�ำราซะทายจินเภทแล
จักกล่าวด้วยสมซะทายจินก่อนแล หื้อเอาปูน ๗ ทราย ๗ น�้ำอ้อยทวง ๑
น�้ำมันยางทวง ๑ น�้ำไก น�้ำไม้ดู่ ใส่ตามพอแลสม / ตากแดดไว้หื้อแห้งเทอะ
จักต�ำซะทายนี้ ๔ ทวง ปูน ๒ ทวง แล ผิว่าปูนตรองผ้า ๒ ชั้น ห่างสะน้อย
ชั้นลุ่มถี่ / แล้วซ่วยปูนหื้อหมดแล้ว ใส่ ๓ ทวง น�้ำมันยาง น�้ำอ้อย ใส่เกิ่ง
ทวง ๑ น�้ำหนัง ๓ ทวง น�้ำไกตามเพิงใจเทอะ คันหื้อขาวก็เท่า / นี้แล คัน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม
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จักหื้อด�ำเอาขางหม้อใส่แล จักหื้อแดงใส่ดินแดง จักหื้อเหลืองใส่หรดาล จัก
หื้อเขียวใส่ขี้ทอง จักหื้อมุ่ยใส่น�้ำคราม จักหื้อเป็นสทายจินใส่กล้วยตีบค�ำและ
น�้ำมันเทอะ ทรายกับปูนหื้อเท่ากัน หื้อใส่น�้ำอ้อยกับน�้ำมันยาง ๒ ทวงเทอะ
คัน / หื้อยื้นผ้าได้ หื้อถอนทรายออกเสียเกิ่ง ๑ เอาแลมาต�ำสุนทรายนั้นหื้อเท่า
กัน จักสมหื้อตั้งขัน ๓๐๐ เทียน ๘ คู่ / เหล้มบาทคู่ ๑ เหล้มเฟื้องคู่ ๑ ผ้า
ผ้าขาว ผ้าแดง เบี้ย พัน ๓ หมาก พัน ๓ แล จักกล่าวด้วยสมซะทาย น�้ำอ้อย
๒ ผอง น�้ำ / ไก ๕ ผอง น�้ำหนัง ๗ ผอง น�้ำหมากนะ ๓ ผอง น�้ำหมาก
พิน ๓ ผอง ปูน ๓ ผอง ทราย ๓ ผอง ดีแท้แล เมื่อจักต�ำนั้น คันว่ามัน /
แห้ง หื้อเอาน�้ำหนังแถมเสียเทอะ”
อธิบายเท่าทีส่ ติปญ
ั ญาอันน้อยนิดของผูเ้ ขียนจะเข้าใจ เนือ่ งด้วยเป็นภาษาโบราณหนึง่ และยังเป็น
ภาษาช่างก่อสร้างด้วยอีกหนึง่ ประการ หากผิดพลาดประการใด กราบขออภัยมา ณ ทีน่ ี้ ขอท่านผูร้ ไู้ ด้โปรด
แจ้งให้ทราบด้วยจักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง เมื่อสิบกว่าปีก่อน พวกเราได้น�ำองค์ความรู้ข้างต้นมาดัดแปลง
ใช้กับงานอนุรักษ์อาคารศาลาบาตรของวัดเกต เท่าที่พอหาวัสดุได้ ว่าดังนี้
จะกล่าวว่าด้วยการผสมซะตายจีนเภท น่าจะหมายถึง สะตายจีนเพชร ซึง่ มี ๒ นัยยะ คือ สะตายจีน
ที่มีคุณสมบัติแข็งแกร่งทนทานเหมือนเพชร และอีกความหมายหนึ่งอาจหมายถึง สะตายจีนของเมือง
เพชรบุรีที่เรียกกันในปัจจุบันว่า ปูนสด นัยยะนี้ไม่สามารถทราบได้ เพราะ ในพับสานี้ไม่ระบุ วันเดือนปี
ที่จดบันทึก จึงไม่ทราบว่า ในช่วงเวลานั้น ทางล้านนามีความสัมพันธ์กับทางเมืองเพชรอย่างไร แค่ไหน
กรรมวิธีเริ่มตั้งแต่ว่า ให้เอาปูน คือ ปูนขาวเมือง ตามที่เข้าใจ คิดว่าน่าจะเป็นปูนดิบ คือ ปูนขาว
ทีไ่ ด้จากการเผาหินปูนในหลุมทีป่ ดิ ทึบจนสุก แต่ไม่สนู่ ำ�้ คือการทีไ่ ม่เอาปูนทีเ่ ผาได้มาใส่ลงในน�ำ้ เพือ่ ให้ปนู
แตกตัวเป็นผง ข้อควรระวัง อย่าเอาน�้ำเทลงในปูนเด็ดขาด เพราะจะเกิดการระเบิด เพราะโมเลกุลของ
ปูนจะแย่งกันเข้ามาจับโมเลกุลของน�้ำจนเกิดการฟู่อย่างแรง หากเอามาสู่น�้ำ ปูนจะแตกตัวออกเป็นเนื้อ
ปูนขาวละเอียดกับส่วนหนึ่งที่เป็นสารประกอบเนื้อแข็งเป็นก้อนเล็กๆ แข็งใสที่ชาวบ้านเรียกว่า “ขี้แลน”
เพราะมีลกั ษณะเหมือนขีข้ องแลนซึง่ เป็นสัตว์เลือ้ ยคลานชนิดหนึง่ คล้ายๆ ตัวเงินตัวทอง แต่แลนนีช้ าวบ้าน
นิยมน�ำมาท�ำอาหารเช่น แกงอ่อม ห่อหนึ้ง หากจะน�ำปูนขาวมาใช้เป็นส่วนผสมปูนเพื่อฉาบแล้วต้องร่อน
เอาขี้แลนออกก่อน มิฉะนั้น พื้นผิวที่ฉาบจะไม่เรียบ เป็นก้อนตะปุ่มตะป�่ำ นานไปอาจหลุดร่อนออก เมื่อ
ได้ปูนขาวมาแล้ว ในช่วงเวลาหนึ่งที่ผ่านมา นิยมน�ำปูนขาวไปผสมกับทรายละเอียด คลุกเคล้าให้เข้ากันดี
และใส่นำ�้ ดองให้ได้ทจี่ นเหนียวเข้ากับทรายดีแล้ว จึงผสมกับปูนซีเมนต์กอ่ นน�ำไปฉาบอิฐทีก่ อ่ ไว้แล้ว จะได้
ผนังทีเ่ รียบเนียนไม่แตกร้าว ปัจจุบนั มีการพัฒนาเป็นน�ำ้ ปูนขาวใส่แกลลอน ใช้ผสมแทน แต่หากว่าใช้ไม่ถกู
กรรมวิธี เราก็อาจได้ผนังที่แตกร้าวมาดูให้ช�้ำใจ
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กลับมาถึงวิธกี ารดองปูนดิบ เริม่ ด้วยการน�ำปูนดิบเป็นก้อนๆ มาดองกับน�ำ้ สารส้ม ทิง้ ไว้อย่างน้อย
๒ เดือน หมั่นเติมน�้ำให้ท่วมปูนเสมอ อย่าปล่อยให้น�้ำแห้ง ถ้าแห้งปูนที่ดองจะตายใช้ไม่ได้ ต้องตั้งต้นใหม่
เมือ่ ดองได้ทแี่ ล้ว จะใช้เท่าไรน�ำปูนขึน้ มาทับให้สะเด็ดน�ำ้ ปูน ๗ ส่วนปริมาตร ทราย ๗ ส่วน น�ำ้ อ้อย ๑ ตวง
น�ำ้ มันยาง ๑ ตวง น�ำ้ ไก (อ่านว่า น�ำ้ ไก๋) น่าจะคล้ายๆ ผลของต้นดอกสารภีตวั ผู้ ทีม่ นี ำ�้ ยางเหนียวๆ น�ำ้ ไม้ดู่
ที่อาจเตรียมได้โดยการถากเปลือกไม้มาแช่น�้ำทิ้งไว้ ให้สารแทนนินละลายออกมา เพราะมีคุณสมบัติฝาด
เหนียวใช้เป็นตัวประสานได้ดี (เผชิญ ชัยรัต : สัมภาษณ์) ใส่ตามสมควร ผสมตากแดดไว้ให้แห้ง หากจะ
ต�ำซะตายนี้ ๔ ตวง ปูน ๒ ตวงและปูนนี้เอากรองด้วยผ้า ๒ ชั้น ให้ผ้าห่างกันเล็กน้อย ผ้าชั้นล่างเนื้อถี่กว่า
ผ้าชัน้ บน แล้วล้างปูนให้สะอาด ใส่ ๓ ตวง น�ำ้ มันยาง น�ำ้ อ้อย ใส่ครึง่ ตวง น�ำ้ หนัง ๓ ตวง น�ำ้ ไกตามแต่พอใจ
หากอยากได้ซะตายสีขาวก็ใช้ได้เลย หากจะให้ได้สดี ำ� ให้เอาเขม่าก้นหม้อใส่ จะให้เป็นสีแดงให้ใส่
ดินแดง จะให้เป็นสีเหลืองให้ใส่หรดาล (แร่ชนิดหนึง่ มีสแี ดงแกมเหลือง เนือ่ งด้วยมีสว่ นผสมของก�ำมะถัน)
จะให้ได้เป็นสีเขียวให้ใส่ขที้ องเหลือง จะให้ได้สมี ยุ่ คือสีฟา้ ๆ ม่วงๆ ให้ใส่นำ�้ คราม ทีไ่ ด้จากต้นคราม หากจะ
ให้เป็นสะตายจีนให้ใส่กล้วยตีบค�ำและน�้ำมัน กล้วยตีบค�ำคือกล้วยเชียงราย มีลักษณะเป็นเหลี่ยม ๔- ๕
เหลี่ยม ขนาดใหญ่ระหว่างกล้วยใต้ (น�้ำว้า) กับกล้วยส้ม (หักมุข) เมื่อสุกมีกลิ่นหอมอ่อนๆ มีความเหนียว
หนึบ นิยมใช้เลีย้ งละอ่อน เวลาผสมใช้ทรายกับปูนอย่างละเท่ากัน เข้าใจว่า ใช้ในการปัน้ ท�ำลวดลายปูนปัน้
ประดับโบราณสถาน เพราะกล้วยตีบค�ำท�ำให้เหนียวเป็นรูปร่างได้ตามต้องการ ส่วนน�้ำมันท�ำให้แห้งช้า
และปูนไม่ติดกันเลอะเทอะ

กล้วยตีบค�ำหรือกล้วยเชียงราย

ก่อนผสมให้ตั้งขันครู ๓๐๐ เทียน ๘ คู่ เหล้มบาทคู่หนึ่ง เหล้มเฟื้องคู่ ๑ ขนาดเทียน คิดเป็น
น�้ำหนัก เป็นมาตราส่วนโบราณที่ชั่งด้วยลูกเป้ง ยอย-ตราชู ผ้าขาว ผ้าแดง เบี้ย พัน ๓ คือ หอยเบี้ยที่
ในอดีตใช้แทนเงินเพื่อแลกเปลี่ยนจ�ำนวน ๑๓ ตัว หมาก พัน ๓ คือหมากดิบที่ผ่าเป็น ๔ ซีก ๑๐ ซีก
ร้อยเชือกปอ ๑ เส้น ตากแห้ง หมากแห้ง ๑๐ เส้น เป็น ๑ มัด เท่ากับ หนึ่งพัน เพราะฉะนั้น พัน ๓ เท่ากับ
หมากแห้ง ๑๓ เส้น
จะกล่าวด้วยการผสมซะทาย มีนำ�้ อ้อย ส่วนมากนิยมใช้นำ�้ อ้อยแคว้ง (อ่านว่า แกว้ง ) คือ น�ำ้ อ้อย
ที่เคี่ยวจนเหนียวพอประมาณ ยังไม่ถึงขนาดแห้งแข็งเป็นก้อน แต่ถ้าหาไม่ได้ สามารถดัดแปลงใช้น�้ำอ้อย
เป็นก้อนๆ ที่มีขายทั่วไป เอามาต้มให้ละลาย เหนียวพอประมาณ ๒ กระป๋อง น�้ำไก ๕ กระป๋อง น�้ำหนัง
คือ น�้ำหนังวัวควายที่น�ำมาต้มเคี่ยวให้เหนียวดี ๗ กระป๋อง น�้ำหมากนะ (สมอ) ๓ กระป๋อง น�้ำหมากพิน
(มะตูม) ๓ กระป๋อง ปูน ๓ กระป๋อง ทราย (ร่อนละเอียด) ๓ กระป๋อง ดีแท้แล เมื่อจะเอามาต�ำเป็นปูน
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

103
ต�ำหากว่ามันแห้ง ให้เพิ่มน�้ำหนังเข้าไปอีกจนพอต�ำได้ ต�ำจนเหนียว ซะทายชุดนี้น่าจะใช้ทั่วไป เป็นปูน
ก่อฉาบ
สรุปแล้วพบว่า หากจะให้ได้สะตายจีนที่มีคุณสมบัติดีเทียบเท่ากับของเดิม ควรหาวัสดุให้ได้
ตามต�ำรา และหาผู้เชี่ยวชาญ (ซึ่งในขณะนั้นไม่สามารถหาได้) ด้วยองค์ความรู้ที่มีอยู่ของเรามีไม่พร้อม
ประกอบกับอุปสรรคนานัปการของงานอนุรักษ์ศิลปสถาปัตยกรรม ที่มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับวิถีการ
ด�ำเนินชีวิตของชาวบ้าน

การฉาบปูนโบราณที่ชั้นล่างของผนังอาคาร
พิพิธภัณฑ์ หอธรรม วัดเกตการาม

รอยปูไต่เป็นลวดลายเฉพาะของสะตายจีน
เมื่อเกิดการสึกหรอ

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ได้มากกว่านั้น คือ การร่วมมือร่วมใจกันในการรักษาของเก่าที่เป็นมรดกทาง
วัฒนธรรมที่บรรพชนของเราได้สั่งสมไว้ เพื่อใช้ประโยชน์ในปัจจุบันและส่งต่อไปให้แก่เยาวชนในอนาคต
เท่าที่ท�ำไปแล้ว ในวัดเกตการาม ได้แก่ ศาลาบาตร พิพิธภัณฑ์ อาคารส�ำนักเรียนวัดสระเกษ (โรงเรียน
ปริยัติธรรม) การปิดทองจังโกที่องค์พระธาตุ หอระฆัง หอธรรม การระงับยับยั้งการก่อสร้างอาคารเรียน
หลังใหม่ของโรงเรียนเทศบาลวัดเกตการามที่สูง ๔ ชั้น บังหน้าพระวิหาร ออกไปสร้างที่อื่นแทน การท�ำ
วิจัยสอบถามความคิดเห็นคณะศรัทธาเกี่ยวกับสถานที่สร้างห้องน�้ำใหม่แทนหลังเก่าที่แทรกอยู่ในกลุ่ม
อาคารโบราณทั้งหลาย คือ หอธรรม พิพิธภัณฑ์ ซุ้มประตูโขง ซึ่งผลสรุปคือสร้างทางด้านตะวันออกของ
ศาลาบ�ำเพ็ญบุญวิเชียร วิบุลสันติ
ช่วงระยะเวลานี้ (ปี พ.ศ.๒๕๕๘) เป็นช่วงทีก่ ำ� ลังด�ำเนินการบูรณะหอธรรมวัดเกต โดยมีคณะสงฆ์
วัดเกตการามภายใต้การอ�ำนวยการของท่านเจ้าอาวาส พระครูสนั ติเจติยากร คณะศรัทธา และลูกหลาน
ของตระกูล “ซ้อ-หงษ์ แซ่แต่” หอธรรมวัดเกตหลังนี้ สร้างเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๒๑ โดย นายม่าน แซ่แต่และ
แม่แหว็ด ภริยา ได้รับความเมตตาจากลูกหลานของตระกูลชุติมาเข้ามาช่วยดูแลการซ่อมแซมโดยมีคุณ
จุมพลและคุณกฤษณพงศ์ ชุติมา เหลนของนายม่าน แซ่แต่เป็นหลักของงานนี้
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ปรีชา ลิขิตวรกุล ถ่ายภาพ
ข้อความบางตอนจากจารึกไม้ปิดทองบนหอธรรมวัดเกตการาม
		
“...สร้างมาตั้งแต่เมื่อจุลศักราช ๑๒๔๐ (พ.ศ. ๒๔๒๑) มีปฐมมูลศรัทธา
(ประธาน) ชื่อ เจ๊กม่าน แซ่แต่ และ นางแหว็ด ภริยา พร้อมลูกเต้าพี่น้อง ญาติกา
สัมพันธวงศาทั้งหลาย ได้ขงขวาย (ขวนขวาย) หาไม้แก่น และดินละอิฐ มาสร้างยัง
มณฑปหอธรรมหลังนี้ ได้ประดับด้วยแก้ว และรักหาง (ชาด) ฅ�ำแดง (สีแดงกับทองค�ำ)
ประจิตรแสงเรืองเรื่อ (สีแดงของชาดที่ทาไม้ แม้ปิดประตูจนมิด ก็ยังมีประกายแสงสี
แดงเรืองระเรื่อ) เพื่อค�้ำศาสนาตราบ ๕๐๐๐ วัสสา (พรรษา) ....”
เท่าที่สอบถามกันดู ทราบว่า น่าจะเป็นวัดเดียวที่ยังคงมีจารึกแบบนี้เหลืออยู่
หอธรรมหรือหอพระไตรปิฎกเป็นอาคาร ๒ ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูนแบบโบราณ ชั้นบนเป็น
ไม้ปดิ ทอง สวยงามมาก มีพาไลล้อมรอบ ทางคณะสงฆ์และคณะผูม้ จี ติ ศรัทธาอันเป็นกุศลมีมติเห็นสมควร
ที่จะบูรณะซ่อมแซมให้ดีดังเดิม การบูรณะท�ำในเชิงอนุรักษ์ตามหลักการบูรณะโบราณสถานที่ส�ำคัญ
ในปัจจุบัน โดยพยายามที่จะคงเก็บรักษาวัสดุเดิมไว้ให้มากที่สุดและจะใช้วัสดุที่เหมือนหรือใกล้เคียงกับ
ของเดิมในกรณีทตี่ อ้ งเปลีย่ นทดแทน ท�ำความสะอาดคราบความสกปรกอันเกิดจากมลภาวะทีเ่ กาะติดอยู่
บนลวดลายและตัวอาคาร โดยช่างผู้ช�ำนาญการและวิธีที่ถูกต้อง ซึ่งวิธีการนี้จะเป็นการธ�ำรงไว้ซึ่งฝีมือ
ภูมปิ ญ
ั ญาทีบ่ รรพชนได้บรรจงรังสรรค์และปัน้ แต่งขึน้ มาแต่ครัง้ อดีตกาล ในส่วนของอาคารโครงสร้างจะ
ซ่อมแซมแก้ไขและเพิม่ ความแข็งแรงในบางจุด เพือ่ ยืดอายุการใช้งานให้คงทนต่อไปอีกนานปี ปรับเปลีย่ น
ส่วนที่เคยถูกดัดแปลงแก้ไขให้กลับมาสู่สภาพเดิมหรือเหมือนในครั้งที่บรรพชนได้สร้างขึ้นเมื่อ ๑๓๗ ปี
พยายามท�ำสีรกั หาง (ชาด) ของไม้ระแนงหลังคาให้ใกล้เคียงกับของเดิมไม่ให้ฉดู ฉาดบาดตา สีโดดออกมา
และจะมีการปรับปรุงภูมทิ ศั น์โดยรอบ ให้กลมกลืนเหมาะสมกับหอธรรม การบูรณะครัง้ นี้ จะเป็นครัง้ ที่ ๓
ส�ำหรับการบูรณะครั้งที่ ๑ ด�ำเนินการโดย นายชื่น นางค�ำแปง บุรี (โค้วเอี่ยมเส็ง) ครั้งที่ ๒ บูรณะโดย
นายไหล่แม นางบุญทอง ชุติมา ลูกสาว และลูกเขยของนายม่าน แซ่แต่
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ไม้บัญชัก(ภาพจาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID
=6a09c34b1d6b41af933639ca751c3dba&topic=181832.msg2900316#msg2900316)

หอธรรมหลังนีไ้ ด้ทำ� หน้าทีเ่ ก็บรักษาคัมภีรใ์ บลานและในอนาคตมีโครงการทีจ่ ะเผยแพร่องค์ความรู้
ในคัมภีรใ์ บลานในรูปของหอสมุดใบลานซึง่ มีอยูป่ ระมาณ ๔,๐๐๐ ผูก ใบลานหนึง่ ผูกเปรียบเหมือนหนังสือ
๑ เล่ม ในคัมภีรใ์ บลานทีส่ มบูรณ์จะประกอบด้วย ไม้บญ
ั ชักมีขนาดยาวประมาณหนึง่ คืบ ท�ำรูปร่างคล้ายคน
ท�ำหน้าทีเ่ หมือนดัชนีบอกว่าในห่อนีเ้ ป็นคัมภีรช์ อื่ อะไร ใครจาร คือ การเขียนใบลานโดยใช้เหล็กแหลมขูด
บนใบลานแต่ไม่ให้ขาดออกมาเป็นตัวอักษร โดยส่วนใหญ่นยิ มจารเป็นอักขรล้านนาหรือตัว๋ เมือง เพือ่ บอก
ว่าเป็นธรรมอะไร ใครสร้างถวาย เมื่อไร ใครจาร ที่ไหน เป็นต้น ผ้าห่อคัมภีร์ท�ำหน้าที่ป้องกันฝุ่นละออง
ถัดเข้าไปเป็นไม้ประกับเปรียบเหมือนปกหนังสือ มีทั้งไม้ธรรมดา บ้างปิดทอง ขึ้นอยู่กับฐานะของผู้เป็น
เจ้าศรัทธาท�ำถวาย ท�ำหน้าที่ป้องกันใบลานไม่ให้บิดงอเสียหาย แล้วจึงถึงใบลานที่ท�ำจากใบของต้นลาน
หรือต้นลูกฆ่าแม่ เพราะลานนี้เวลาโตมาแล้ว ติดดอกออกผลแล้วต้นก็จะตาย ต้นลานเป็นไม้ตระกูลเดียว
กับมะพร้าว การจะน�ำใบลานมาจารเป็นคัมภีร์ได้ต้องผ่านกระบวนการหลายขั้นตอน คือ ต้องคัดขนาด
ที่พอเหมาะ ไม่ฉีกขาด เอามาต้ม ตัด ตาก ตีเส้นหากหน้าลานกว้างสามารถตีได้ ๕ เส้น หากแคบตีได้ ๔
เส้น เรียกว่าลาน ๕ และ ลาน ๔ คือมี ๕ และ ๔ บรรทัด ส่วนขอบลานจะปิดด้วยทองค�ำเปลว เวลาจาร
ใช้เหล็กแหลมทีท่ ำ� ไว้เฉพาะขีดลงไปในเนือ้ ลานให้เป็นร่องตามตัวอักขระมีเป็นตัวเมืองและตัวขอมแล้วแต่
ยุคที่นิยมท�ำถวาย จากนั้นลูบด้วยน�้ำมันยางเพื่อให้เห็นตัวอักขระชัดเจน แล้วใช้ทรายละเอียดเช็ดออกให้
สะอาด เสร็จแล้วเจาะรูเพื่อผูกรวมกันไม่ให้กระจาย ร้อยด้วยด้ายสายสยอง ในสมัยก่อนจะมีเส้นผมของ
เจ้าศรัทธาที่ถวายธรรมฟั่นผสมในสายสยองนี้ด้วย
เรือ่ งราวในใบลานมักเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับศาสนา ชาดก พระวินยั พระสูตร พระไตรปิฎก มีคำ� ขึน้ ต้น
ลงท้าย บอกไว้ว่า ใครถวาย ใครจาร(เขียน) ที่ไหน เมื่อไร ดังนั้นจึงถือว่าใบลานเป็นของสูง เพราะเป็น
ของที่ท�ำถวายเป็นพุทธบูชา
หากเป็นต�ำรายา พิธกี รรม องค์ความรูอ้ นื่ ๆ นิยมบันทึกไว้ในพับสาหรือปับ๊ สา ท�ำจากกระดาษสา
พับติดต่อกันเป็นเล่ม ลักษณนามเรียกว่า “แก่น” มักมีขนาดสั้นแต่กว้างกว่าใบลาน
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การด�ำเนินการบูรณะหอธรรมวัดเกตและโครงการก่อตั้งหอสมุดใบลานวัดเกตที่ได้มีด�ำริเอาไว้
โดยทอดกฐินผ้าป่าสามัคคีสะสมทุนด�ำเนินการไว้ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๓ นั้นเป็นการท�ำเพื่อค�้ำชูพระพุทธ
ศาสนา บูชาคุณพระรัตนตรัย ตลอดจนสืบสานเจตนารมณ์ของบรรพชนผูส้ ร้างหอธรรมรวมถึงผูท้ ไี่ ด้สร้าง
ธรรมถวายเป็นพุทธบูชา อีกทัง้ เป็นการอนุรกั ษ์ศลิ ปสถาปัตยกรรมโบราณของเมืองเชียงใหม่และของชาติ
ให้ด�ำรงอยู่และยังประโยชน์ด้านการศึกษาแก่ชนรุ่นหลังสืบไป

คณะผู้ด�ำเนินการการบูรณะ มีความตั้งใจที่จะท�ำโดยยึดตามหลักวิชาการโดยมีที่ปรึกษา ๓ ท่าน
คือ ศาสตราจารย์ ม.ล.สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์ อาจารย์สรุ ชัย จงจิตงาม แห่งคณะวิจติ รศิลป์ และอาจารย์จลุ พร
นันทพานิช แห่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สล่าเก่ง-พทรพณ สุตาและน้องสาว
น้องเขย นันทวาศรี วิทวัส พรมจันใจ ซึ่งเป็นลูกชาย ลูกสาว และลูกเขยของตุ๊สล่าเบญจมิน สุตา ป้อครู
สล่าเก๊าซึ่งท่านได้บวชเป็นบรรพชิตใต้ร่มบวรพระพุทธศาสนาแต่ท่านก็รับปากว่าจะช่วยก�ำกับดูแลให้
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สิง่ ทีท่ ำ� คือ เพือ่ ความแข็งแรงของอาคาร ปรับเปลีย่ นไม้ทสี่ กึ หรอออกพร้อมทาชาดให้สใี กล้เคียง
กับของเก่า โดยมีล�ำดับและขั้นตอนการด�ำเนินงานดังนี้
๑. เตรียมแผนงานการท�ำงานและสถานที่จัดเก็บวัสดุ-อุปกรณ์ ที่จะรื้อถอน ท�ำพิธีทางศาสนา
ก่อนการด�ำเนินการบูรณะที่เรียกว่า “ตานซ่ายตานแตน”เป็นการถวายทาน เริ่มจากการบอกบอกกล่าว
ท้าวทั้งสี่ เทวบุตรเทวดา เสื้อวัด บรรพชนผู้สร้าง สูตรถอนโดยอาจารย์ดุสิต ชวชาติเป็นผู้ท�ำพิธี

อาจารย์ดุสิต ชวชาติ
ก�ำลังท�ำพิธีขึ้นท้าวทั้ง ๔
บอกกล่าว ก่อนลงมือบูรณะหอธรรม
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๒. ด�ำเนินการติดตัง้ นัง่ ร้านเหล็กรอบหอไตรและท�ำการมุงหลังคาครอบคลุมหลังคาหอไตร ท�ำการ
รื้อกระเบื้องหลังคาเก่าออกและปูนปั้นสันหลังคาเก่า ปูนปั้นราดน�้ำเก่าออกทั้งหมด ท�ำการรื้อไม้ช่อฟ้า
ป้านลมเก่าออกทั้งหมด รื้อไม้ระแนงเก่าและกลอนไม้เดิมออกทั้งหมด ท�ำการรื้อกระเบื้องพื้นและ
พื้นคอนกรีตหอไตรออกทั้งหมด
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๓. ด�ำเนินการตัดตีนเสาทีช่ ำ� รุดออกและท�ำการตัง้ เสาค�ำ้ ยันโครงสร้างหอไตรเพือ่ ท�ำการต่อเสาและ
ท�ำการขุดดินวางเสาคอนกรีตตอหม้อรับเสาไม้หอไตรทัง้ หมดพร้อมปรับระดับเสาให้ได้ตามระดับของเดิม
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๔. ขัดล้างกระเบื้องหลังเก่าของหอไตรที่สมบูรณ์ใช้งานได้ทั้งหมด ท�ำความสะอาดไม้โครงสร้าง
หอไตรและบริเวณข้างบนหอไตร ท�ำการปรับไม้กลอน ไม้ระแนงใหม่พร้อมทีจ่ ะติดตัง้ ท�ำการปรับระดับไม้
		
๔.๑ เนื่องจากมีการเปลี่ยนไม้ระแนงบางส่วนเป็นไม้ใหม่จึงต้องมีการทาสีรัก+หาง
ให้มีความใกล้เคียงกับไม้เก่า ดังนั้นจึงต้องรักษาผิวไม้ระแนงหลังคาในส่วนที่เสริมขึ้นใหม่ และไม้ระแนง
ในส่วนที่เหลืออยู่แต่เดิมโดยใช้วัสดุ และเทคนิคหลักในการอนุรักษ์ที่ใกล้เคียงกับเทคนิคแต่เดิม คือ
การทาผิวไม้ด้วยยางรักผสมหาง
การอนุรกั ษ์ตามเทคนิคเช่นนัน้ นอกจากจะท�ำให้ไม้ในส่วนทีเ่ สริมใหม่กลมกลืนกับส่วนทีม่ อี ยูเ่ ดิม
ซึ่งจะทาหางผสมยางรักในบางส่วนแล้วยังเป็นการรักษาไม้ในส่วนที่เสริมใหม่ และในส่วนที่เหลืออยู่เดิม
ให้มีอายุยืนยาวขึ้นด้วย
		
๔.๒. กระบวนการอนุรักษ์
			
๔.๒.๑. จัดหาวัสดุ เช่น ชาดหรือหาง ยางรักแปรง
			
๔.๒.๒. จัดเตรียมสถานที่เพื่อการปฏิบัติงาน (เช่น ผูกไม้และเตรียมอุปกรณ์
				
ส�ำหรับขึ้นที่สูง)
			
๔.๒.๓. ปัดฝุ่น และท�ำความสะอาดผิวโดยใช้แปรงด�ำ (แปรงทาสี)
			
๔.๒.๔. ท�ำความสะอาดโดยใช้น�้ำและฟองน�้ำที่ไม้ระแนง
			
๔.๒.๕. ผสมยางรัก และหาง ทายางรัก+หางที่ผสมเข้ากันเรียบร้อยแล้ว
				
ในบริเวณระแนงไม้ในด้านบน (ที่ถูกกระเบื้องปิดทับ) และด้านข้าง
				
ทั้ง ๒ ด้าน รวม ๓ ด้าน
มีประเด็นอยู่ ๓ ประเด็นในการด�ำเนินการทาสีทนี่ า่ สนใจส�ำหรับการปฏิบตั กิ าร คือ เวลาทายางรัก
+หาง จะท�ำโดยวิธีไหนเพื่อให้ดีที่สุด ส�ำหรับการอนุรักษ์โดยยึดหลักการเมื่อแรก คือ ให้ใกล้เคียงของเก่า
มากที่สุด สีไม่โดด จึงขอให้ช่างบุญลือ อินทรพุฒิ ทดลองทากับไม้กระดานก่อนเพื่อดูว่าผลเป็นอย่างไร
หลังจากทดลองทาพบว่า
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วิธี ก. ทายางรัก+หาง แล้วเคลือบด้วยน�้ำยาป้องกันปลวกและเชื้อราคือ Chaindrite 1
แบบใสไม่มีสีทาแล้วสีเพี้ยนไม่สวยต่างจากของเดิมมาก
		
วิธี ข. ทาพาราลอยด์ลงก่อนแล้วจึงทายางรัก+หาง เพื่อการอนุรักษ์สีฉ�่ำกว่าของเดิม
ค�ำถาม คือ หากทาแล้วทับด้วยยางรัก+หาง ไม่แน่ใจว่าระยะยาวจะเป็นอย่างไร หรือว่าทายางรัก+หาง
ลงไปก่อนแล้วเคลือบด้วยพาราลอยด์ สีจะเลอะเพราะพาราลอยด์มีตัวท�ำละลายคือทูโรอีน
		
วิธี ค. ทายางรัก+หางลงไปเลย โดยใช้ยางรัก ๓ ช้อนโต๊ะผสมกับหาง ๒.๕ ช้อนชา ใช้ทา
ไม้ระแนงทัง้ เก่าและใหม่ ช่างบุญลือได้ได้นำ� เครือ่ งวัดความชืน้ มาวัดไม้ระแนงเก่าและใหม่ ปรากฏว่าไม้เก่า
มีความชื้นมากกว่าไม้ใหม่ ส�ำหรับตัวอักขระล้านนาที่พบได้ใช้พาราลอยด์เคลือบไว้แล้วโดยใช้เม็ด
พาราลอยด์ ๗ ขีด +ทูโรอีน ๑๘ ลิตร จะได้พาราลอยด์ ๕ % (บุญลือ อินทรพุฒิ ผู้ให้ข้อมูล) วิธีนี้น่าจะ
เป็นวิธีที่ดีที่สุดและคงจะเป็นวิธีเดียวกับที่บรรพชนเคยท�ำ
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อนึ่งที่ต้องบันทึกไว้เผื่อว่าวันข้างหน้าอาจเกิดขึ้นกับใครก็ได้ที่แพ้ยางรักเช่นเดียวกับผู้เขียน
หากอยู่ใกล้ที่ละอองของยางรักปลิวมาต้องผิวหนังหรือสัมผัสยางรักแล้วเกิดอาคารคันไปทุกขุมขนตั้งแต่
หนังศีรษะลงมา ให้รีบเอารางจืด (หน�ำแหน้) สดๆล้างให้สะอาด แล้วขย�ำกับน�้ำสะอาด เอาแต่น�้ำมา
สระผม อาบน�้ำ เสื้อผ้าให้แยกซักอย่าปนกับผ้าที่ไม่ได้สัมผัสละอองยางรัก หลังจากนั้นเอาข้าวสารจ้าว
หยิบมือหนึ่งบุบพอแหลกเติมน�้ำจิบกลืนน�้ำประมาณ ๑ ช้อนโต๊ะ แล้วใช้น�้ำข้าวสารจ้าวทาบริเวณที่คัน
ไปเรือ่ ยๆ เมือ่ ทาแล้วจะรูส้ กึ เย็นและไม่คนั เรียกว่าทัง้ กินและทาเลยทีเดียว (สมบูรณ์ คิว้ ดวงตา ผูใ้ ห้ขอ้ มูล)
ผู้เขียนใช้เวลาประมาณ ๒ วันอาการคันดังกล่าวจึงจะหาย
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จากนี้เป็นเวลาที่รอให้ยางรักแห้งคาดว่าน่าจะประมาณ ๑ เดือน ปกติถ้ายางรักมีความ
บริสุทธิ์สูงจะใช้เวลาประมาณ ๑ สัปดาห์ แต่ถ้าแห้งช้าอาจเป็นเพราะมีสิ่งเจือปนมากเช่น น�้ำมันยาง และ
เป็นที่น่าแปลกหากฝนตกมีความชื้นในอากาศสูง ยางรักจะแห้งไว แต่ถ้าอากาศเย็นแห้งในช่วงฤดูหนาว
ยางรักจะแห้งช้า
		
ช่วงนี้เป็นช่วงของการเริ่มแกะสลักไม้ช่อฟ้าป้านลมประดับหลังคาหอไตร ท�ำการ
ซ่อมแซมไม้เชิงชายเก่าทีช่ ำ� รุดและปรับเปลีย่ นไม้ใหม่พร้อมท�ำการติดตัง้ ไม้เชิงชายหลังคา ติดตัง้ ไม้ฝา้ ไขรา
ท�ำการติดตั้งไม้ปิดนกใหม่ จะท�ำการทาสีน�้ำปูนขาวปูนปั้นสันหลังคา ราดน�้ำปูนปั้นหลังคา
๕. เริ่มท�ำการมุงกระเบื้องหลังคาพร้อมแผ่นอลูมิเนียมรองกระเบื้องหลังคาหอไตรและท�ำ
ปูนปั้นสันหลังคาและปูนปั้นราดน�้ำหลังคาทั้งหมด พร้อมท�ำการติดตั้งไม้แกะสลักลายป้านลมและ
ไม้แกะสลักช่อฟ้าตามรูปแบบของเดิม ท�ำการกะเทาะผนังชัน้ ล่างหอไตรด้านนอกและด้านในทีช่ ำ� รุดและ
ไม่แข็งแรงออกและปรับเปลี่ยนอิฐใหม่ที่มีขนาดเทียบเท่าอิฐเดิมที่เสื่อมสภาพและช�ำรุดออก ท�ำการรื้อ
พื้นไม้ชั้นสองออก ปรับเปลี่ยนตงไม้ที่เสื่อมสภาพออกและขัดตงไม้ ท�ำความสะอาดตงไม้และไม้ปูพื้น
ทั้งหมด ท�ำการปูพื้นไม้ชั้นสองพร้อมทาน�้ำยารักษาเนื้อไม้ ท�ำการรื้อปรับเปลี่ยนไม้โครงเคราและผนังที่
เสือ่ มสภาพออกและท�ำการขัด ท�ำความสะอาดพร้อมทาน�ำ้ ยารักษาเนือ้ ไม้ ซ่อมแซมจืนสีทหี่ น้าบัน ขณะนี้
ก�ำลังรอสล่าทองหลังวัดศรีสพุ รรณ หางดงช่วยท�ำจืนสีทเี่ ป็นเทคนิคโบราณซึง่ ในรอบหลายร้อยปีทผี่ า่ นมา
ยังไม่มีใครท�ำได้
๖. ปูอิฐพื้นหอไตรชั้นล่าง (โดยใช้ปูนหมักผสมปูนขาว+ทรายเป็นตัวผสาน), ท�ำการฉาบปูน
ซ่อมแซมผนังชั้นล่างหอไตรด้านในและด้านนอก (โดยใช้ปูนหมักผสมปูนขาว+ทราย) ท�ำการเทปูนหมัก
หยาบ (โดยใช้ปนู หมักผสมปูนขาว+ทราย) งานพืน้ หอไตร ท�ำการเทปูนหมักพร้อมขัดมันพืน้ ด้านในหอไตร
๗. ทาสีน�้ำปูนผนังชั้นล่างภายในและภายนอก ท�ำการรื้อนั่งร้านและเก็บเศษวัสดุที่ใช้ในการ
ก่อสร้างและท�ำความสะอาดบริเวณงานบูรณะหอไตรเป็นที่เรียบร้อย
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ในส่วนของลายค�ำมีดังนี้
๑. การวิจัยศิลปกรรมหอธรรมวัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีขอบเขตการ
ด�ำเนินงานวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียด ดังนี้
		
- ประวัติความเป็นมาของหอธรรม
		
- รูปแบบศิลปกรรมทั้งสถาปัตยกรรม และลวดลาย
๒. การคัดลอกลายค�ำหอธรรมวัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
มีขอบเขตการด�ำเนินงานวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาอย่างละเอียด ดังนี้
		
- คัดลอกลายเส้นลายค�ำเท่าที่เหลือหลักฐาน
		
- สันนิษฐานลวดลายค�ำที่ช�ำรุดให้สมบูรณ์บางส่วน
๓. การวิจัยทางวิทยาศาสตร์ด้านวัสดุและเทคนิคหอธรรมวัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ มีขอบเขตการด�ำเนินงานวิจัยที่ครอบคลุมเนื้อหาการวิจัยทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้น ดังนี้
วิเคราะห์วสั ดุและเทคนิค เช่น ปูน ไม้ ชาด กระจกสีดว้ ยเทคนิค SEM/EDS, Optical Microscope
และ Cross section
๔. การอนุรกั ษ์ลายค�ำ และผิวชาดหอธรรมวัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ช่างปฏิบตั ิ
งานอนุรักษ์: นายบุญลือ อินทรพุฒิ
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๔.๑. ขอบเขตการด�ำเนินงาน
ด�ำเนินการอนุรักษ์โดยการสงวนรักษา (Preservation) ลายค�ำ และผิวชาด ณ หอไตร วัดเกต
การาม ครอบคลุมลายค�ำผนังด้านนอกอาคารในชัน้ ๒ ของหอไตร ประตูหอไตรชัน้ บน ผิวชาดทีเ่ สาระเบียบ
รวมทั้งชาดบนเนื้อไม้ในส่วนเครื่องบนต่างๆ อันได้แก่ ขื่อ แป คาน เสา และผนังด้านในหอไตรทั้งชั้นบน
และชั้นล่าง ตลอดระยะเวลาการอนุรักษ์จะมีการถ่ายภาพ และบันทึกขั้นตอนการอนุรักษ์
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๔.๒. รายละเอียด และขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แบ่งการท�ำงานเป็น ๔ งวด โดยเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด จะมีการตรวจงานก่อนอนุมัติการจ่าย
งบประมาณการดูแลรักษาประจ�ำงวดนั้น
๑ บริเวณพื้นที่ผนังหอไตรชั้นสองรอบอาคารด้านนอก มีด้านหน้า ด้านข้าง
ฝั่งซ้าย ด้านข้างฝั่งขวาที่มีลายค�ำ และลายชาด (ยกเว้นด้านหลังติดที่ตัวอาคาร) จะท�ำการสงวนรักษา
ตามขั้นตอนการอนุรักษ์
๒ บริเวณพืน้ ทีด่ า้ นในรอบหอไตรชัน้ สองคือ ระเบียง ระแนง แปลาน รัว้ ผนังหลัง
ที่มีลายค�ำและชาดจะท�ำการสงวนรักษาตามขั้นตอนการอนุรักษ์
๓ บริเวณพื้นที่ภายในหอไตรที่มีชาดด้านในจะท�ำการสงวนรักษาตามขั้นตอน
การอนุรักษ์
๔ บริเวณพื้นที่ชั้นล่างข้างในของหอไตรที่มีการทาชาด จะท�ำการสงวนรักษา
ตามขั้นตอนอนุรักษ์
(ส่วนนี้เก็บความจากบทความเรื่องการอนุรักษ์หอไตรวัดเกตการามของ สุรชัย จงจิตงาม)

ในส่วนของคัมภีร์ใบลาน มีโครงการที่ด�ำริไว้ คือ การจัดหมวดหมู่โดยจะเก็บข้อมูลดังนี้
๑

๒
๑ พระธาตุวัดเกตการาม อ.เมือง จ.เชียงใหม่
๒ คัมภีร์ (ธรรม) ใบลานในพิพิธภัณฑ์วัดเกต

๓
๓-๔ ชุมนุมรักค�ำเมือง มจร.
ช่วยท�ำความสะอาดและ
จัดหมวดหมู่ธรรมใบลาน

๖
๕-๖ ศรัทธาวัดเกต
ก็มาช่วยท�ำความ
สะอาดด้วย

๔

๕
ที่มา : เอนก มังตรีสรรค์และ
วรวิมล ชัยรัต.,
๒๕๔๖ : ๔๑๑.
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คัมภีร์ใบลานวัดเกตการาม อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
รหัสผูก
ห่อที่
หมวด……………………………………
ชื่อคัมภีร์/หน้ารับธรรม…………………………………………………..ผูกที่……..
ชื่อผู้จาร………………………………………………………………………..
สถานที่จาร/บันทึก ……………………………………………………………
ชื่อเจ้าศรัทธา………………………………………………………………………
จ�ำนวนหน้าลาน……หน้า เขียน……บรรทัด มีทั้งหมด……ผูก
จาร/บันทึก เมื่อ จุลศักราช/พุทธศักราช……………../………………………...
สภาพ
ดี
ซ่อมแซม
สายสยอง/สนอง
ตัวใบลาน
ความสมบูรณ์
ครบผูก
ไม่ครบผูก
ผ้าคัมภีร์ มี ไม่มี
ไม้บัญชัก มี ไม่มี
ชื่อผู้ส�ำรวจ………………………………….สังกัด……………………………….
ที่อยู่………………………………………………………โทรศัพท์………………
วัน/เดือน/ปี ที่ส�ำรวจ…………………….หมายเหตุ…………………………………….
		
ขณะทีเ่ ขียนบทความนี้ กระบวนการบูรณะหอธรรมวัดเกตยังไม่แล้วเสร็จ แต่ดว้ ยความ
ร่วมมือร่วมใจแห่งศรัทธาของทุกฝ่ายในความตั้งใจให้การบูรณะครั้งนี้เป็นไปตามวัตถุประสงค์เมื่อแรก
ด�ำเนินงานเพื่อธ�ำรงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชนได้รังสรรค์เพื่อค�้ำศาสนาตราบ ๕๐๐๐ วัสสา
ขอขอบคุณและอนุโมทนา
พระครูสันฺติเจติยากร เจ้าอาวาส คณะสงฆ์และคณะศรัทธาวัดเกตการาม
พระเบญจมิน สุตา
อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์
ศาสตราจารย์ หม่อมหลวงสุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์
อาจารย์จุลพร นันทพานิช
อาจารย์สุรชัย จงจิตงาม
คุณวรพจน์ ชัยรัต
คุณพทรพณ สุตา
คุณนันทวาศรี คุณวิทวัส พรมจันใจ
อาจารย์คีรินทร์ หินคง
คุณปรีชา ลิขิตวรกุล
คุณบุญลือ อินทรพุฒิ
คุณสมบูรณ์ คิ้วดวงตา
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เอกสารอ้างอิง
เอนก มังตรีสรรค์และวรวิมล ชัยรัต. ซ้อ - หงษ์ แซ่แต่. เชียงใหม่ : เชียงใหม่พริ้นติ้ง, ๒๕๔๓.
สุรชัย จงจิตงาม. การอนุรักษ์หอไตรวัดเกตการาม. ม.ป.ท. ๒๕๕๘.
ไม้บัญชัก, เข้าถึงได้จาก http://www.chiangraifocus.com/forums/index.php?PHPSESSID
=6a09c34b1d6b41af933639ca751c3dba&topic=181832.msg2900316#msg2900316),
๕ มกราคม ๒๕๕๙.
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ถ�้ำพระในไพร...เมืองพะอัน รัฐกระเหรี่ยง

ดร.อัญชลี กิ๊บบิ้นส์๑

หากพิจารณาถึงหลักภูมิศาสตร์ที่ว่า รัฐกระเหรี่ยงอยู่ไม่ไกลจากประเทศไทย เพียงแม่น�้ำเมย
กั้นฝั่งอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ประเทศไทย ทว่าเมืองพะอัน เมืองหลวงแห่งรัฐกระเหรี่ยง แห่งนี้ ถึงแม้
จะได้ชื่อว่าอยู่ในรัฐกระเหรี่ยงเหมือนกัน แต่เส้นทางก็นับว่าไกลอยู่ไม่น้อยจากเขตเมียววดี เมืองในรัฐ
กระเหรีย่ งทีอ่ ยูฝ่ ง่ั ตรงข้ามกับอ�ำเภอแม่สอด จังหวัดตาก ของไทยเรา เมืองพะอันอยูข่ นึ้ ไปทางทิศตะวันตก
เฉียงเหนือของเมืองเมียววดี เส้นทางคดเคี้ยว ท้าทายอยู่พอควร
การไปเยือนเมืองพะอัน ที่ปลอดภัยและสะดวกสบาย และเป็นเส้นทางที่แนะน�ำให้เข้าไปอย่าง
ถูกต้อง ก็คอื การเดินทางเข้าไปทีเ่ มืองย่างกุง้ ก่อน จากนัน้ เดินทางต่อทางรถ มุง่ หน้าไปทางเมืองเมาะลัมไย
เมืองหลวงของรัฐมอญ ข้ามแม่นำ�้ สาละวิน กึง่ ทางก่อนถึงเมืองเมาะลัมไย คือเส้นทางแยกเข้าสูเ่ มืองพะอัน
รัฐกระเหรี่ยง ก่อนถึงหมู่บ้านแองตู
การเดินทางข้ามรัฐในเมียนมาร์ เมื่อสามปีก่อนจนถึงปัจจุบัน ยังคงต้องขอใบอนุญาตพิเศษที่
จะผ่านเข้าออกระหว่างรัฐ ซึ่งถ้ามีผู้น�ำทางที่เป็นคนท้องถิ่น เขาก็จะจัดการขอใบอนุญาตไว้ให้ล่วงหน้า

ถนนในเมืองพะอัน
ที่มา : http://oceansmiletour.blogspot.com/2013/10/hpa-an.html

๑ นักเขียน วิทยากรอิสระ และผู้ฝึกสอนวิปัสสนา วิชามวยไท่เก้ก และสรรพวิชาเพื่อสุขภาวะกายใจ
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หากไปถึงเมืองพะอันแล้ว จุดทีค่ วรได้เดินทางไปเยือนก็คอื ในชนบทนอกตัวเมืองพะอัน การมาถึง
เมืองพะอัน หากมิได้ไปเยือนถ�้ำ ก็จักเรียกได้ว่าไปเสียเที่ยวเปล่า สองถ�้ำส�ำคัญนอกเมืองพะอัน ในรัฐ
กระเหรี่ยง ที่น้อยคนนักจะเข้าถึง เนื่องจากไม่มีรถประจ�ำทาง จะต้องว่าจ้างรถมอเตอร์ไซค์ หรือรถยนต์
รับจ้างเข้าไป คือ ถ�้ำกอกูน และถ�้ำซัดดาร์ ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่สงบ ห่างไกลจากชุมชน เส้นทางฝุ่นตลบ แต่
ทัศนียภาพงดงามด้วยทิวเขาโอบล้อม และความงามของธรรมชาติรายทางที่ยังคงอยู่ แบบวิถีดั้งเดิม
ถ�ำ้ ทีเ่ ข้าถึงได้ไม่ยากถ�ำ้ แรก คือ ถ�ำ้ กอกูน มีหลักฐานว่ามีมาแต่ครัง้ เกือบสองพันปี คือ ในราว พ.ศ.
๗๐๐ ภายในถ�ำ้ และบนผนังถ�ำ้ เต็มไปด้วยพระพุทธรูปแบบดินปัน้ นับพันองค์ ทัง้ งานพุทธศิลป์ทแี่ กะสลัก
บนหินทราย และงานประติมากรรมดินปั้นและแกะสลักบนผนังถ�้ำ รวมถึงภาพจิตรกรรมบนฝาผนัง พุทธ
ลักษณะและพุทธศิลป์นั้นล้วนคล้ายเคียงกับที่พบในสมัยทราวดีและสมัยพุกาม

ถ�้ำกอกูน
ที่มา : http://oceansmiletour.blogspot.com/2013/10/hpa-an.html
หลักฐานส�ำคัญทีพ่ บ คือ การจารอักขระมอญโบราณบนผนังถ�ำ้ และบริเวณชัน้ ล่างของตัวถ�ำ้ จะมี
พระพุทธรูปปางไสยาสน์อยูห่ ลายองค์ มีหลักฐานปรากฏชีช้ ดั ว่า เมือ่ ครัง้ กษัตริยม์ านุฮาแห่งมอญ เกิดพ่ายศึก
สงคราม ท่านได้เดินทางมาพ�ำนักอยู่ ณ ถ�ำ้ แห่งนีแ้ ละบ�ำเพ็ญเพียร และด้วยความศรัทธาในพระพุทธศาสนา
ของกษัตริย์มานุฮา ท่านได้สร้างพระพุทธรูปมากมายขึ้นในถ�้ำแห่งนี้ เป็นความงดงามอันวิจิตร เสมือนได้
เดินย้อนกลับสู่ยุคพุกามอันรุ่งแรือง ถ�้ำนี้เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ทางพระพุทธศาสนาที่มีอยู่อย่างกลมกลืน
ท่ามกลางธรรมชาติ เป็นขุมทรัพย์ทางพุทธศิลป์ที่มีอยู่มากมาย ให้นักเดินทางได้มาศึกษาทั้งด้านมิติทาง
ศิลปะ มิติทางวัฒนธรรม และมิติความเชื่อในทางพุทธศาสนาและประวัติศาสตร์ของยุคสมัยอันเก่าก่อน
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ที่สื่อผ่านพระพุทธปฏิมากรมากมาย นับร้อยนับพันในถ�้ำแห่งนี้ ซึ่งยังคงงดงามอยู่เหนือกาลเวลา มิใช่แต่
เพียงความงดงามอันวิจติ รทีไ่ ด้สมั ผัสจากถ�ำ้ พระในไพรแห่งนี้ หากแต่ยงั ได้สมั ผัสถึงร่องรอยทางอารยธรรม
อันรุง่ เรืองและศรัทธาอันแรงกล้าในพระพุทธศาสนาของกษัตริยม์ อญ ทีจ่ ดจารไว้บนรอยผนัง รายรอบถ�ำ้

พระพุทธรูปในถ�้ำกอกูน
ที่มา : http://oceansmiletour.blogspot.com/2013/10/hpa-an.html

พระพุทธรูปในถ�้ำกอกูน
ที่มา : http://travel.thaiza.com
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อีกถ�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิท์ อี่ ยูน่ อกเมืองพะอัน คือถ�ำ้ ซัดดาร์ หรือ ถ�ำ้ ช้างเผือก ทีไ่ ด้ชอื่ ว่าถ�ำ้ ช้างเผือก เพราะ
ตามคติต�ำนานความเชื่อของชาวบ้านในรัฐกระเหรี่ยง เชื่อกันว่า พระพุทธเจ้าเมื่อครั้งเสวยพระชาติเป็น
ช้างเผือก ท่านได้พ�ำนักอาศัยอยู่ ณ ถ�้ำแห่งนี้ ณ ปากทางเข้าถ�้ำซัดดาร์ จะมีรูปปั้นช้างสีขาวสองเชือก
เพื่อบอกถึงต�ำนานแห่ง พระชาติของพระพุทธองค์
จากปากถ�ำ้ เปิดเห็นพืน้ ทีภ่ ายในถ�ำ้ อันกว้างขวางเปิดกว้างเป็นลานโล่ง มีพระพุทธรูปปางไสยาสน์
ประดิษฐานเป็นพระประธานภายในถ�ำ้ รายรอบไปด้วยพระพุทธรูปอีกนับร้อยองค์ ทัง้ ปางประทับยืนและ
พระพุทธรูปแบบดินปั้นแกะสลักบนผนังถ�้ำ การจาริกไปถึงถ�้ำแห่งนี้ อดไม่ได้ที่จะต้องถอดรองเท้าเก็บ
ใส่ย่าม แล้วเดินเข้าไป เพราะความตระหง่านงาม และความสงบขององค์พระพุทธรูปรายล้อมในถ�้ำ
ทีย่ ำ�้ เตือนให้ได้รวู้ า่ ทีน่ คี่ อื อาราม คือ พุทธาวาสทีส่ ำ� คัญอีกแห่งหนึง่ ท�ำให้เรารูส้ กึ ถึงแรงศรัทธาของบรรพชน
คนรุน่ เก่าก่อนทีม่ คี วามเพียรพยายามของจิตใจ และมีอจั ฉริยภาพทางพุทธศิลป์ สร้างไว้เป็นการปลูกศรัทธา
ตกทอดมาถึงพุทธศาสนิกชนคนรุน่ ใหม่ ถึงแม้พนื้ ถ�ำ้ จะเป็นดินชุม่ ชืน่ ไปด้วยน�ำ้ จนลืน่ เป็นโคลน แต่ทกุ ก้าว
ที่เหยียบย่างเข้าไป เป็นก้าวที่สัมผัสถึงความศรัทธา และความปิติเบิกบาน
ในบางจุดของภายในถ�้ำที่ลึกเข้าไป จะเต็มไปด้วยหมู่ค้างคาว น่าตกใจอยู่ไม่น้อย หากไม่คุ้นชิน
กับการเดินทางในถ�้ำ ซึ่งภายในถ�้ำค่อนข้างมืด ถึงแม้ว่าเพดานถ�้ำค่อนข้างสูง เมื่อเดินไป จนกระทั่งถึง
สุดปลายของถ�้ำ จะพบทะเลสาป เป็นแอ่งน�้ำที่ล้อมรอบด้วยเนินเขา งดงามเหมือนโอเอซิส ชาวประมง
หาปลาตามวิถีเรียบง่าย เชิญชวนให้ล่องเรือชมทัศนียภาพแล้วเดินย้อนกลับเข้ามาในถ�้ำ ก็นับว่าเป็น
อีกการเดินทาง ได้ย้อนคืนสู่ยุคสมัย ที่อารยธรรมและความศรัทธาของผู้คนในยุคกาลก่อนที่เปี่ยมล้น
มีความรุง่ เรืองในจิตใจ และขันติธรรมในการสรรค์สร้างงานพุทธศิลป์จากแรงศรัทธา เส้นทางของการมาถึง
ถ�ำ้ ศักดิส์ ทิ ธิน์ ี้ ส�ำเร็จลงได้ ด้วยน�ำ้ ใจของคนในชุมชนทีค่ อยเกือ้ กูล และปรารถนาให้เราเข้าไปสัมผัสขุมทรัพย์
ทางพุทธศิลป์ ที่เป็นมรดกสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน ผ่านลายแทงที่ชาวบ้านหยิบยื่นให้ แกะงมทางไป
จนได้พบถ�้ำอันงดงาม สงบ ท่ามกลางธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ถ�้ำซัดดาร์ หรือถ�้ำช้างเผือก แห่งรัฐกระเหรี่ยง
สหภาพเมียนมาร์ (Myanmar) ถ�้ำพระในไพร ที่สะท้อนศรัทธาอันแรงกล้าในการสืบทอดอายุพระพุทธ
ศาสนา เป็นอีกความล�้ำค่าที่พบได้ในพงไพร
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ปกิณกะนานาสาระ

สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ๑์

บทความนี้ เป็นบทความทีผ่ เู้ ขียนได้แปลจากงานเขียนของชาวต่างชาติ ซึง่ ส่วนใหญเป็นมิชชันนารี
ที่เข้ามาเผยแพร่ศาสนาคริสต์ในสยามประเทศ โดยฉบับนี้จะเป็นการน�ำเสนอรายงานการเดินทางผ่าน
คุ้งตะเภาไปยัง เมืองน่าน เมื่อ ๑๓๐ ปีที่แล้ว ซึ่งบันทึกโดย มิสเตอร์คลาร์ค และมิสเตอร์สตริงเกอร์

รายงานการเดินทางจากสยามไปเมืองน่าน
ที่มา : https://www.facebook.com/wkplocalmuseum/?fref=photo

๑ นักวิชาการอิสระ

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

121
รายงานการเดินทางจากสยามไปเมืองน่าน หัวเมืองลาว ประเทศราชของสยาม โดยมิสเตอร์คลาร์ค
และ มิสเตอร์ สตริงเกอร์ ระหว่าง เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๙ ถึง เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๔๓๐
********************************************************************************************
จากมิสเตอร์ ซาโตว ถึง มาร์ควิสแห่ง ซาลิสเบอรี
เรียนใต้เท้า
กระผมรูส้ กึ เกียรติอย่างยิง่ ทีม่ โี อกาสเสนอรายงานทีน่ า่ สนใจของ มิสเตอร์ ซี อี ดับบลิว สตริงเกอร์
ซึง่ เดินทางไปยังเมืองน่าน เมือ่ ปลายปีทแี่ ล้ว โดยมีพอ่ ค้าชาวอังกฤษชือ่ มิสเตอร์ เอฟ เอส คลาร์ค ทีพ่ ำ� นัก
อยู่ในบางกอก เดินทางไปด้วย
และเท่าที่ทราบมายังไม่มีชาวตะวันตกคนใดเขียนรายงานการเดินทางในเส้นทางเดียวกับ
สุภาพบุรุษทั้งสองท่านมาก่อนเลย
ด้วยความเคารพอย่างสูง
(ลายชื่อ)
เออเนส ซาโตว
********************************************************************************************
“เราเดินทางออกจากบางกอกในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๒๙ ทางตอนเหนือเมืองอยุธยานัน้
มี “ไม้ยาง” ขึ้นตลอดริมฝั่งแม่น�้ำ ทุกต้นถูกเจาะเป็นโพรงและมีร่องรอยเผาไหม้ เพราะชาวบ้านจุดไฟ
ในโพรงไม้เพื่อให้ยางไหลลงมาในภาชนะที่รองไว้ แล้วน�ำไปผสมกับน�้ำมันจากต้นไม้อีกชนิดหนึ่งเพื่อใช้
ทาเรือ ชาวบ้านบอกว่า ยังไม่เห็นแพไม้สักล่องมาเลย อาจจะล่องซุงช้า เพราะช่วงนี้น�้ำหลาก คงกลัวซุง
ไหลออกนอกเส้นทางกระมัง
เรามาถึงเมืองชัยนาทในบ่ายวันทีส่ ามของการเดินทาง สองวันแรกค่อนข้างล่าช้า เพราะเรือใช้ถา่ น
เป็นเชือ้ เพลิง ไม่เหมาะกับการเดินทาง ทีจ่ ริงเราหาซือ้ ฟืนได้ตลอดเส้นทาง อีกทัง้ ยังให้ความร้อนมากกว่าด้วย
บุตรชายของนายอากรเมืองชัยนาทสร้างโรงเลือ่ ยพลังน�ำ้ ขึน้ ใหม่ เขาน�ำเครือ่ งจักรสมัยใหม่มาใช้
ถึงแม้ตดิ ขัดบ้างเป็นบางครัง้ แต่กไ็ ด้ผลดีทเี ดียว เวลานีบ้ างกอกมีความต้องการไม้สงู จึงมีโรงเลือ่ ยเปิดขึน้
หลายแห่งตลอดสองฝั่งแม่น�้ำ เพื่อเลื่อยซุงที่แอบขโมยขึ้นมานั่นเอง
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ตอนค�ำ่ เราผ่านภูเขาเมืองชัยนาททีอ่ ยูบ่ นฝัง่ ซ้ายมือ จากนัน้ เรือก็แล่นถึงคุง้ ตะเภา ชาวบ้านเล่าว่า
ต้องเสียภาษี จับปลาปีละ ๑ บาท หากใช้เบ็ดตกปลาก็ต้องเสียภาษีปีละ ๑ สลึง
ชาวบ้านยังบอกว่าเมื่อ ๑๐ วันก่อน ระดับน�้ำเอ่อล้นฝั่งสูง ๑ ศอก แสดงว่าตั้งแต่วันนั้น ระดับน�้ำ
ได้ลดลงประมาณ ๑๐ ถึง ๑๒ ฟุตเลยทีเดียว
วันรุ่งขึ้นเราผ่านหมู่บ้านมโนรมย์และพยุหะ ถึงเมืองนครสวรรค์ประมาณเที่ยงคืน เรือติด
สันดอนทราย เสียเวลา ๔๐ นาทีจงึ แล่นได้อกี ครัง้ หนึง่ เหนือเมืองนครสวรรค์ไปประมาณเศษหนึง่ ส่วนสามไมล์
เป็นเกาะเจ๊กที่อยู่กลางแม่น�้ำ เรือแล่นไปทางซ้ายของเกาะ เพราะทางขวานั้นมีสันดอนทราย ไม่ถึงชั่วโมง
เราก็มาถึงปากน�้ำโพ
ที่ปากน�้ำโพมีโรงเลื่อยของชาวจีนตั้งอยู่หลายแห่ง รับเลื่อยไม้สัก สันนิษฐานว่าคงเป็นไม้ที่
ขโมยมาเสียส่วนใหญ่ ปัจจุบันทางการได้ตรวจตราอย่างเข้มงวดมากขึ้น
เมือ่ มาถึงปากแม่นำ�้ ชลไกรก็เห็นหมูบ่ า้ นตัง้ อยู่ เรียกว่า ปากน�ำ้ ชลไกร ในแผนทีข่ องมิสเตอร์อาเธอร์
ไม่มีล�ำน�้ำบอระเพ็ดอยู่ด้วย เราเพิ่งผ่านล�ำน�้ำขนาดเล็กที่ไหลลงใต้ดังกล่าวเมื่อสักครู่นี้ เป็นไปได้ว่าล�ำน�้ำ
อาจแห้งขอดในหน้าแล้งเป็นเวลาหลายเดือน
๕ ชั่วโมงต่อมา เราก็ถึงปากน�้ำแม่ยมหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าแควใหญ่ บนฝั่งเราเห็นฟืนไม้กะเบา
จ�ำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงชั้นดี
เราหยุดพักริมตลิ่งที่สูงชันในเวลากลางคืน ชาวบ้านบอกว่า น�้ำท่วมถึงครึ่งเสาของเรือนที่ตั้งอยู่
บนฝั่งหมายความว่าเวลานี้ระดับน�้ำได้ลดลงประมาณ ๒๕-๓๐ ฟุตแล้ว
เมื่อขึ้นเหนือต่อไปในวันรุ่งขึ้น กระแสน�้ำก็เริ่มไหลเชี่ยว เราเห็นนกปากห่าง นกกระยางและ
นกอื่นๆ อีกมากในน�้ำก็มีจระเข้อยู่ชุกชุม
ตอนบ่ายเราผ่านบ้านหัวดง จากนั้นอีกครึ่งชั่วโมงก็ถึง Ban Fa Pa (?) ชาวบ้านปลูกฝ้ายกันมาก
ภาษีฝ้ายนั้นค่อนข้างแพง ตกไร่ละ ๑ สลึง ๑เฟื้อง ที่ชัยนาทนั้นภาษีฝ้าย คิดเป็นหาบละ ๑ บาท
ตอนเย็นเราถึงตัวเมืองพิจิตรใหม่หรือที่เรียกว่าเมืองท่าหลวง ซึ่งยังมีขนาดเล็ก วันรุ่งขึ้นเราผ่าน
ท่าฬ่อ เห็นโรงเลื่อยของชาวจีนส�ำหรับต่อเรือท้องถิ่นอยู่ด้วย ที่ปากคลองท่าฬ่อเราเห็นซุงไม้สักอยู่มาก
ได้ยินมาว่า ตัดมาจากป่าละแวกนี้
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บ่ายวันที่ ๑๙ พฤศจิกายนก็ถึงเมืองพิษณุโลก เราหยุดพักอยู่บริเวณท่าน�้ำของศาลยุติธรรม และ
ได้พบกับเจ้าเมืองพร้อมผูต้ ดิ ตามทีท่ า่ น�ำ้ หน้าวัดพระชินราช ในขณะทีเ่ ราแลกเรือเล็กทีซ่ อื้ มาจากบางกอก
กับเรือเป็ดเพราะเรือยนต์แล่นไปถึงเมืองพิชัยไม่ได้
เราไปชมวัดพระชินราช ที่ท้ายวัดมีแนวก�ำแพงเมืองเดิมอยู่ด้วย ทางฝั่งตะวันตกก็มีแนว
ก�ำแพงเมืองเช่นกันได้ยินมาว่าแต่ก่อนแม่น�้ำไหลอ้อมเมืองไปทางทิศตะวันตก ในหน้าแล้งจะเห็นเป็น
ทางน�้ำเก่าที่แห้งขอดอยู่ทางด้านทิศตะวันตกของเมือง
เราพบชาวพม่าหรือชาวไทใหญ่ทอี่ ยูใ่ ต้บงั คับของอังกฤษหลายคน พวกเขามาท�ำป่าไม้อยูบ่ ริเวณ
ปากน�้ำแควน้อย ที่เพิ่งนั่งเรือผ่านมาเมื่อ ๓ ชั่วโมงที่แล้ว
หลังจากออกเดินทางจากเมืองพิษณุโลกมาได้ ๒ วัน ก็มาถึงบ้านย่านยาว ซึ่งมีสันดอนทราย
ขนาดใหญ่ขวางแม่นำ�้ จนเกือบเดินข้ามได้เลย เรือแล่นผ่านไปอย่างยากล�ำบาก ในทีส่ ดุ ก็เจอทางน�ำ้ ทีอ่ ยู่
ใกล้ตลิ่งด้านขวามือ
เรือเกยสันดอนทรายอีกครั้งหนึ่งที่บ้านโคน เราเก็บสัมภาระที่ไม่ใช้ ใส่เรือยนต์กลับไปเมือง
พิษณุโลก เพื่อส่งต่อไปยัง “กรุงเทพฯ”
จากนัน้ เราเปลีย่ นไปนัง่ เรือเป็ด ทีม่ คี นถ่อเรือ ๔ คน และถึงเมืองพิชยั ก่อนเทีย่ งคืนเล็กน้อย วันรุง่ ขึน้
เราเดินทางไปพบหลวงมหาดไทย และน้องชาย ที่มีต�ำแหน่งเป็น “ผู้รักษาเมือง” เพราะเจ้าเมืองพิชัย
ถึงแก่กรรมไปหลายเดือนก่อนหน้านี้
เรารู้ว่าชาวเมืองไม่ปลื้มหลวงมหาดไทยเท่าใดนัก แต่เมืองพิชัยก็ปกครองยากล�ำบาก เพราะมี
หัวเมืองอยูใ่ นการปกครองถึง ๑๑ เมือง เราคิดว่าคงหาเช่าช้างได้มากตามความต้องการ แต่ในเมืองพิชยั มี
ช้างเพียง ๗ เชือกเท่านัน้ อีกทัง้ ค่าเช่าช้างก็แพงมากด้วย ตกวันละ ๓๐ บาท เราจึงตัดสินใจนัง่ เรือไปต่อดีกว่า
เราพักอยู่ที่เมืองพิชัย ๓ วัน เพื่อหาซื้อเรือเป็ด แล้วออกเดินทางในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน เรือเป็ด
ของเมืองพิชัยนั้นเล็กกว่าเรือเป็ดของเมืองพิษณุโลกเสียอีก
ตอนบ่ายเราเห็นจระเข้นอนอยูบ่ นหาดทราย ทัง้ ทีม่ คี นบอกว่าแถวนีไ้ ม่มจี ระเข้ สองฝัง่ แม่นำ�้ ตัง้ แต่
เมืองพิชัยไปเมืองอุตรดิตถ์นั้นเป็นหาดทรายยาว น�้ำตื้น พื้นเป็นทรายและกรวด เมื่อออกจากเมืองพิชัย
ได้ ๒ วันก็มาถึงเมืองอุตรดิตถ์ในตอนค�่ำ ถึงท่าอิฐในตอนเช้า เห็นชาวลาวตักเกลือใส่ตะกร้าบนหลังวัว
เพื่อบรรทุกไปเมืองแพร่พอดี
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ทิวทัศน์ของเมืองอุตรดิตถ์ตอนเหนือดูงดงามกว่าตอนล่างมาก สองฝั่งแม่น�้ำมีต้นไม้ขึ้นเขียวขจี
จากท่าอิฐไปประมาณ ๔ ชั่วโมงครึ่ง เราก็ผ่านปากคลองฝาง ซึ่งเป็นล�ำน�้ำขนาดเล็ก ช่วงนี้น�้ำตื้น คนเรือ
ต้องลงไปเข็นเรือให้พ้นดอนทรายอยู่บ่อยครั้ง
หลังออกจากท่าอิฐเราก็ถึงเมืองฝางในตอนเช้าของวันรุ่งขึ้น ตัวเมืองฝางนั้นเล็กมาก จากแม่น�้ำ
มองเห็นเรือนของชาวเมืองไม่กี่หลัง ที่เมืองฝางเราหาช้างได้ยากยิ่ง เจ้าเมืองฝางช่วยหาช้างให้ บอกว่า
ต้องรออีก ๒ วัน จึงจะได้ช้างตามจ�ำนวนที่ต้องการ
เราตัดสินใจนัง่ เรือต่อไป โดยจ้างคนเรือทีม่ าจากเมืองพิชยั วันละ ๓ บาท เพือ่ ไปส่งทีท่ า่ เลือด บ่าย
วันเดียวกันนั้นเราก็ออกจากเมืองฝาง ชาวบ้านบอกว่าที่เมืองฝางมีบ่อเหล็กอีก ทั้งตีมีดและดาบกันด้วย
แต่ผมคิดว่าไม่น่าสนใจเท่าไหร่ จึงผ่านไป
๒ ชัว่ โมงต่อมาเราก็ถงึ บ้านท่าเปาเขตเมืองน่าน ทิวทัศน์ของสองข้างแม่นำ�้ นัน้ สวยงาม ถึงท่าเลือด
ในตอนค�ำ่ ทีท่ า่ เลือดมีชา้ งมาก ค่าเช่าตกวันละ ๓ รูปี ต้องจ่ายเงินสด แต่ชาวบ้านไม่ยอมให้เราเช่าช้าง เพราะ
ไม่มโี องการจากเจ้าหลวงเมืองน่าน ด้วยเกรงว่าเจ้านายเมืองน่านอาจต้องการช้างจ�ำนวนมาก เพือ่ ลงไปร่วม
พระราชพิธีพระราชทานเพลิงศพมกุฎราชกุมารที่บางกอก ที่นี่ข้าวยากหมากแพง เพราะฝนแล้ง
ช้างหลายเชือกจึงถูกส่งไปท�ำงานเพื่อแลกข้าว
วันที่สองเราหาช้างได้ประมาณ ๕-๖ เชือกเท่านั้น ในที่สุดจึงตัดสินใจใช้เรือชะล่า ๒ ล�ำแทน
เรือชะล่าเป็นเรือขุดจากต้นสักเพียงหนึ่งต้น กลางเรือมีเก๋งเรือไม้ไผ่ มุงใบสัก เรานั่งเรือชะล่าไปยังท่าปลา
ไม่นานนักก็เจอแก่งแห่งหนึ่ง แต่คนเรือมีฝีมือดีจึงถ่อเรือผ่านไปอย่างราบรื่น
วันรุ่งขึ้นเรามาถึงปากปาด และเห็นซุงไม้สักจ�ำนวนหนึ่ง หากนั่งเรือเข้าไปในน�้ำปาดครึ่งวัน ก็ถึง
เมืองน�้ำปาด ซึ่งขึ้นต่อเมืองพิชัย
เรามาถึงท่าปลาหลังเที่ยง เราขอให้คนเรือพาไปส่งที่ท่าแฝก แต่พวกเขาปฏิเสธ ที่ท่าปลามีช้าง
อยู่จ�ำนวนมากทั้งที่พวกเขายากจนอยากได้เงิน แต่ก็ไม่ให้เราเช่าช้าง ด้วยเกรงอาญาเจ้าหลวงเมืองน่าน
เช่นกัน
ผูใ้ หญ่บา้ นบอกว่าทีท่ า่ แฝกมีชา้ งให้เช่าหลายเชือก ซึง่ เหมือนกับทีม่ คี นบอกว่าท่าเลือดก็มชี า้ งอยู่
สรุปว่าข้อมูลนี้เชื่อถือไม่ได้
ที่ท่าปลาเราพักอยู่ในเรือนไม้ไผ่ หลังคามุงใบสัก เช่นเดียวกับเรือนที่ท่าเลือด อยู่ริมฝั่งแม่น�้ำ
ส�ำหรับเป็นที่พักของขุนนางเมืองน่าน

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

125
ล่วงถึงวันที่สองแล้ว เราก็ยังหาเช่าหรือซื้อช้าง ๔-๕ เชือกส�ำหรับบรรทุกสัมภาระไม่ได้เลย
เราออกจากท่าปลาไปท่าแฝกโดยเรือชะล่า ๓ ล�ำทีเ่ ล็กลงกว่าเดิม โดยเจ้าเมืองท่าปลาเป็นธุระจัดหามาให้
ระหว่างทีน่ งั่ เรือไป ก็ผา่ นน�ำ้ แม่จริมทางซ้ายมือ และห้วยแม่ลทิ างขวามือ วันรุง่ ขึน้ เราผ่านหมูบ่ า้ น
ท่าล้า ถึงท่าแฝกในตอนบ่าย มีแก่งอยู่สองสามแห่ง แต่ก็ผ่านมาได้ไม่ยากนัก
เมื่อเรามาถึงก็เห็นช้างสองเชือก ออกเดินทางไปเมืองน่านพอดี ช้างบรรทุกสัมภาระเป็น
ร่มกระดาษจีนเละเขาควาย เจ้าเมืองแฝกบอกว่าหาช้างให้ได้ ๑ เชือก แต่จะมาถึงพรุง่ นี้ และถ้าเราอยากได้
ช้างอีกไปหมู่บ้านศีรษะเกศ ชานเมืองน่าน สุดท้ายเราจึงสรุปกันว่า นั่งเรือไปดีที่สุดแล้ว
วันรุ่งขึ้นเราพบแก่งแห่งแรก เรืออาจล่มจมลงได้ทุกเวลา แก่งนี้มีอยู่สามตอน ตอนล่างเรียกว่า
Keng kam ตอนกลางเรียกว่า Keng Oo และตอนบนเรียกว่า Keng ngom มีโขดหินสีด�ำอยู่กลางแม่น�้ำ
ที่ไหลเชี่ยว โขดหินไม่สูงมาก คนเรือต้องหามเรือเพื่อข้ามแก่ง ไปประมาณ เศษ ๓ ส่วน ๔ ไมล์
เราเจอเรือของพ่อค้าชาวต่องสู่ที่ล่องมาจากเมืองน่านไปยังท่าอิฐ พวกเขาแล่นเรือผ่านแก่ง
ด้วยความช�ำนาญ โดยไม่ต้องหามเรือขึ้นบกเลย เหนือขึ้นไปก็พบพ่อค้าชาวต่องสู่อีก มีชาวลาวหลายคน
มาตกปลาอยูบ่ ริเวณแก่ง พวกเขาคงมาจากเมืองหินทีอ่ ยูใ่ กล้เคียง จากนัน้ ก็พบแก่งอีกแห่งหนึง่ คนเรือถ่อเรือ
ผ่านไปไม่ได้ จึงต้องหามเรือผ่านแก่ง ท�ำให้การเดินทางล่าช้า เมื่อถึงกลางคืนก็หยุดพักแรม เราเดินทางได้
เพียง ๔-๕ ไมล์ต่อวันเท่านั้นเอง
วันรุ่งขึ้นเราผ่านแก่งอีก ๓ แห่ง แต่แก่งแรกนั้น เรือค่อยเลาะริมตลิ่งไปด้วยความระมัดระวัง
มีชาวลาวหลายคนมาตกปลาที่ริมฝั่งน�้ำ พวกเขาพักอยู่ในกระท่อมที่ปลูกไว้ชั่วคราว
วันรุ่งขึ้นเราก็มาถึง Keng Phai พยามแล่นเรือผ่านแก่งแต่ไม่ส�ำเร็จ เหนือขึ้นไปเป็น Keng Phik
ยาวประมาณ ๕๐๐ ยาร์ด น�้ำไหลเชี่ยวมากจนเรือแล่นผ่านไปไม่ได้เลย เหนือขึ้นไปเป็นแก่งธิ มีห้วยธิ
ไหลมาบรรจบ แก่งใหญ่มาก บนฝั่งเป็นหมู่บ้านศีรษะเกศ
เมื่อเราออกเดินทางจากท่าแฝก ๔ วัน ก็ผ่านภูเขาหินสีแดงขนาดใหญ่ มีชื่อว่า เขาผาแดง
ตั้งตระหง่านอยู่ทางฝั่งขวา ทางฝั่งซ้ายนั้นเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ด้านหลังเป็นภูเขา มีต้นไม้ขึ้นหนาทึบ
ตอนบ่ายเรามาถึง Keng Kham กลางแม่น�้ำมีเกาะอยู่แห่งหนึ่ง ร่องน�้ำทางขวานั้น เรือผ่านไม่ได้
จึงต้องแล่นผ่านทางซ้ายเท่านัน้ ผูโ้ ดยสารต้องหอบสัมภาระเดินเลาะริมฝัง่ ไป จากนัน้ ก็มาถึงแก่งหลวง ซึง่ เป็น
แก่งที่มีน�้ำไหลเชี่ยว และอันตรายมากที่สุดในน�้ำโพ (ผู้เขียนเรียกน�้ำน่านว่าน�้ำโพ--ผู้แปล) เมื่อเรือแล่น
ผ่านคุ้งน�้ำมา ก็เป็นแอ่งน�้ำวนขนาดใหญ่ สองฝั่งเป็นหน้าผาสูงชัน อีก ๑๐ ฟุตข้างหน้านั้นก็เป็นแก่งหลวง
ที่น�้ำไหลเชี่ยวกราก
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ในบริเวณนี้มีกระท่อมอยู่ประมาณ ๒๐๐ หลัง ส่วนใหญ่เป็นชาวเมืองสา และเมืองศีรษะเกศ
ทีม่ าหาปลาพวกเขาทอดแหจับปลาสร้อยกัน ในแก่งนีม้ ปี ลาชุกชุม ชาวบ้านยืนทอดแหจากบนแก่ง แต่ละครัง้
ก็ได้ปลามาก ชาวบ้านจะใช้เบ็ดตกปลาใหญ่ ที่มีอย่างชุกชุม
บนพื้นดินใกล้เกาะแก่ง มีปลาตากแห้งอยู่เต็มไปหมด ชาวบ้านที่มาหาปลาจะอาศัยอยู่ประมาณ
๗ ถึง ๑๐ วัน แล้วกลับบ้านพร้อมปลาเต็มเข่ง วันรุ่งขึ้น เราผ่านแก่งหลวงไปด้วยความยากล�ำบาก ตั้งแต่นี้
ไปจนถึงเมืองน่านก็ไม่มีแก่งขนาดใหญ่อีกแล้ว เมื่อพ้นแก่งหลวงก็มาถึงบ้านส้าน แม่น�้ำขยายกว้างขึ้น
เห็นจระเข้อยู่หลายตัว บนหาดทรายก็มีรอยเท้าเสือและกวางด้วย เราเริ่มมองเห็นเรือกสวนไร่นาของ
ชาวบ้านบ้างแล้ว
ก่อนถึงบ้านส้าน เราผ่านปากน�ำ้ แหงทีอ่ ยูท่ างขวามือ มีคนบอกว่า น�ำ้ แหงไหลมาไกลมาก ต้องนัง่ เรือ
ประมาณ ๑๕ วันจึงถึงต้นน�ำ้ เราพักค้างคืนทีป่ ากน�ำ้ สาในเมืองสา และค�ำ่ ของวันที่ ๑๓ ธันวาคม คณะก็ถงึ
เมืองน่านโดยสวัสดิภาพ
เมืองน่านตั้งอยู่ห่างจากแม่น�้ำประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ไมล์ ล้อมรอบด้วยก�ำแพงเมืองเป็นรูป
สี่เหลี่ยมด้านไม่เท่า ก�ำแพงเมืองยังอยู่ในสภาพดี สูงจากพื้นดิน ประมาณ ๑๒ ถึง ๑๔ ฟุต แต่ละด้าน
มีประตูเมืองหนึ่งหรือสองประตู บ้านเรือนของชาวเมืองก็ดูสะอาดเรียบร้อย มีถนนอย่างดีตัดตรงเข้าสู่
ตัวเมืองจากทุกทิศทาง ที่พักของเจ้าหลวงหรือหอค�ำนั้น ตั้งอยู่กลางใจเมือง หอค�ำมีลักษณะใกล้เคียงกับ
คุ้มบรรดาเจ้านายผู้เป็นโอรส แต่มีขนาดใหญ่กว่า
สิ่งที่น่าสนใจมากที่สุด เป็นอาคารก่ออิฐถือปูนขนาดย่อม มีรูปปั้นสัตว์ในเทพนิยายประดับอยู่
ข้างหน้า ข้างในเก็บรักษาหนังสือและเอกสารต่างๆ ลานโล่งหน้าหอค�ำเป็นสนามหรือศาลาลูกขุน
เราได้ยนิ มาว่า โอรสเจ้าหลวงเมืองน่านถึงอนิจกรรม เมือ่ หลายเดือนก่อน หลังกลับมาจากบางกอก
และงานปลงศพก็จัดขึ้นช่วงเวลานี้พอดี
เจ้านายชั้นสูงในเมืองน่าน คือ เจ้าอุปราช เจ้าราชวงศ์ เจ้าสุริยะ เจ้ามหาพรหม และเจ้าบรม
ล้วนเป็นโอรสของเจ้าหลวง เราได้พบกับเจ้านายทุกองค์ เว้นแต่เจ้าราชวงศ์ทตี่ ดิ ตามกองทัพสยามไปร่วมรบ
กับฮ่อ ทีเ่ มืองหลวงพระบาง เราพักอยูใ่ นศาลาทีใ่ หญ่โตงดงาม นอกก�ำแพงเมืองนัน้ มีศาลาส�ำหรับรับรอง
แขกหรือผู้เดินทาง ประมาณ ๖ หรือ ๗ หลัง
ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของก�ำแพงเมืองนั้น เป็นแผงลอยไม้ไผ่ เรียงรายไปทางทิศเหนือ
มีชาวไทใหญ่และอืน่ ๆ ขายผ้าพืน้ เมือง และสินค้าจากอังกฤษ ย่านนีเ้ ป็นร้านค้าเพียงแห่งเดียวในเมืองน่าน
มีชาวจีนประมาณ ๑๐ เปิดร้านขายของขนาดเล็ก อยู่ใกล้ก�ำแพงเมือง
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หากเดินไปตามถนนขึน้ เหนือไปอีก ๒ ไมล์ ก็เป็นเขตเมืองเก่า ซึง่ มีเรือนอยูห่ ลายหลัง เรือนบางหลัง
มีขนาดใหญ่ ก่อนหน้านี้เมืองเก่าคงล้อมรั้วระเนียด เพราะยังหลงเหลืออยู่หลายแห่ง อีกทั้งมีเสาไม้สัก
ขนาดใหญ่ ล้มระเนระนาดอยูร่ อบตัวเมืองด้วย แต่เดิมเมืองน่านสร้างขึน้ ณ บริเวณเมืองเก่าแห่งนี้ จากนัน้
จึงย้ายไปสร้างเมืองใหม่ ณ บริเวณปัจจุบัน
ตลาดเปิดทุกเช้าใกล้กับหอค�ำ ส่วนใหญ่ขายสินค้าพื้นเมือง แม่ค้าปูใบตองวางสินค้าริมถนน
เป็นแถวยาว ในเมืองเก่าก็มีตลาดเช่นเดียวกัน แต่เล็กกว่า
นอกก�ำแพงเมืองหลังศาลานั้น เป็นหมู่บ้านชาวต่องสู่ เมืองน่านใช้เหรียญเงินรูปีของอินเดีย
ส่วนเหรียญ ๑/๔ รูปีและ ๒ แอนนาก็มีใช้เช่นกัน ที่เมืองน่านไม่มีเหรียญทองแดงใช้ แต่ใช้หมากไหม
(ผลหมากผ่าสี่ส่วนร้อยเชือกหรือป่านเป็นเส้นยาวแล้วน�ำไปตากแดดจนแห้ง-ผู้แปล) แทน
วัดทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ ในเมืองน่าน คือวัดภูมนิ ทร์ อาคารเป็นทรงจัตรุ มุข ประดิษฐานพระพุทธรูปทีง่ ดงาม
อยู่ตรงกลาง เราได้พบพระสงฆ์ ที่ติดตามชาวพม่า ไปขายเพชรพลอย ที่ประเทศอังกฤษเมื่อ ๓ หรือ ๔ ปี
ที่แล้วด้วย ท่านยังจ�ำเรื่องราวการผจญภัยได้อย่างแม่นย�ำ
ทุกวัน ในตอนบ่าย ขุนนางในสนามจะมาประชุมกันเป็นเวลา ๔ ชั่วโมง ขุนนางในสนามคนหนึ่ง
บอกกฎหมายของเมืองน่านให้เราฟังดังนี้
“การขโมยช้าง ฆ่าช้าง หรือวัวควายมีโทษประหารชีวิต
การฆ่าคนหรือปล้นสะดมมีโทษประหารชีวิต
การแอบสูบฝิ่นครั้งแรกนั้นมีโทษจ�ำคุก ๓ ปี หากจับได้เป็นครั้งที่ ๒ มีโทษประหารชีวิต”
กฎหมายดังกล่าวได้ผลดี เพราะในปีนี้ไม่มีคนท�ำความผิดเลย เมื่อเราไปเยือนเมืองน่านนั้น
ก็มีนักโทษถูกจ�ำคุก จากคดีของปีที่แล้วเพียง ๔ ถึง ๕ คน เท่านั้น
ขุนนางในสนามของเมืองน่านไม่มเี งินเดือน ระหว่างทีเ่ ราอยูเ่ มืองน่าน ก็เห็นขบวนเกลือจ�ำนวนมาก
ขนมาจากบ่อเกลือที่ใช้เวลาเดินทาง ๔ วัน ขุนนางในสนามได้รับส่วนแบ่งเกลือเช่นเดียวกับเจ้าหลวง
มีธรรมเนียมว่า หากขายช้างได้เป็นจ�ำนวน ๑๖ รูปี ต้องเสียค่าธรรมเนียมให้สนาม ๑ รูปี
ไพร่เมืองทุกคนต้องสังกัดต่อสนาม ถือว่ามีเจ้านายคนเดียวกัน แต่ไพร่เลือกรับใช้เจ้านายได้
หากไม่ชอบใจ ก็ย้ายสังกัดไปรับใช้เจ้านายคนอื่นได้เช่นกัน ในระหว่างที่ท�ำงาน เจ้านายต้นสังกัดจะ
เป็นผู้เลี้ยงดู แต่ไม่จ่ายค่าแรงเป็นเงิน หากว่างงาน ไพร่ก็ต้องท�ำมาหากินเอง
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ทุกคนห้ามจับช้างป่าบริเวณชานเมือง ในรัศมีระยะเดินทาง ๒ วัน นอกจากได้รับอนุญาตจาก
เจ้าหลวงเสียก่อน หากช้างเลี้ยงล้ม ชาวเมืองต้องน�ำงามาขายให้เจ้าหลวง ตามราคาที่ก�ำหนดไว้
สามวันแรกทีม่ าถึงเมืองน่าน เราออกไปชมงานปลงศพโอรสเจ้าหลวง ทีจ่ ดั ขึน้ กลางลานหน้าหอค�ำ
ทุกวัน เจ้าหลวงและเจ้านายนั่งอยู่ในปะร�ำที่จัดไว้ต่างหาก
วันแรกเราได้ชมมวยของชายหนุม่ ชาวลาว ชาวเมืองน่านชอบดูมวยกันมาก นักมวยบางคนมีรปู ร่าง
สูงใหญ่ หน้าตาเคร่งเครียด ใช้เท้าเตะคูต่ อ่ สูอ้ ย่างดุเดือด ในขณะทีอ่ กี ฝ่ายออกหมัดอย่างคล่องแคล่วเช่นกัน
วันทีส่ องนอกจากชกมวยแล้วก็มฟี ตุ บอลท้องถิน่ โดยใช้ผลมะพร้าวขนาดใหญ่ชโลมน�ำ้ มันจนลืน่
ชายหนุ่มจะแย่งลูกมะพร้าวกัน ใครแย่งได้ แล้วน�ำผลมะพร้าวไปที่มุมสนาม ก็เป็นผู้ชนะ
หลังจากหว่านผลมะนาวที่ใส่เหรียญ ๒ แอนนา เป็นทานแก่ชาวเมืองแล้ว ขบวนแห่ปราสาทไม้
ตั้งโกศ (urn) ก็เคลื่อนออกไปยังริมฝั่งแม่น�้ำ โดยมีคนหามถึง ๙๐ คน ขบวนแห่ปราสาทที่ยาวเหยียด
เคลื่อนออกจากก�ำแพงเมืองไปยังริมน�้ำ เป็นระยะทางเศษหนึ่งส่วนสี่ไมล์ บรรดาเจ้านายพร้อมคนรับใช้
เข้าขบวนแห่ด้วย จากนั้นมีการเปิดปราสาทตามธรรมเนียมท้องถิ่น ยกโกศออกมา เปลื้องโกศออกที่หน้า
จิตกาธาน เจ้าอุปราชจุดไฟเผา
หลังจากที่เราอยู่เมืองน่านสองอาทิตย์ จึงทูลลาเจ้าหลวง แล้วออกจากเมืองน่านในวันที่ ๒๗
ธันวาคม พร้อมด้วยช้างจากเมืองน่าน ๗ เชือก
เมื่อเดินทางออกจากเมืองน่านมา ๔ ชั่วโมง ก็มาถึงบ้านน�้ำปั้ว และถึงเมืองสาตอนพลบค�่ำ
เราเดินเลียบล�ำน�้ำมาและข้ามน�้ำสาที่หน้าเมือง เมืองสาเป็นเมืองใหญ่ มีประชากร ๗๐๐ คน ยังไม่รวม
ผู้หญิงและเด็ก เจ้าเมืองสาเป็นบุตรของเจ้าราชวงศ์ มีศักดิ์เป็นหลานเจ้าหลวงเมืองน่าน เมื่อเราไปถึงนั้น
เจ้าเมืองสาไม่อยู่ ด้วยติดราชการทีเ่ มืองหลวงพระบาง เราได้พกั ในศาลาของเมืองสาทีโ่ อ่โถงและโล่งสบาย
วันรุง่ ขึน้ เราออกเดินทางต่อไป และต้องข้ามน�ำ้ สาอยูห่ ลายครัง้ ถนนแคบๆ พาเราเข้าสูป่ า่ ลึก ลัดเลาะ
ไปตามล�ำห้วยในหุบเขาผ่านดงหญ้ารกชัฏ ตอนบ่ายเราก็มาถึงศาลาขนาดเล็ก และพักค้างคืนกันที่นั่น
วันรุง่ ขึน้ เราข้ามล�ำน�ำ้ หลายสาย ถนนตัดผ่านภูเขาและทุง่ หญ้าสลับกันไป ตอนบ่ายเราก็เดินทาง
มาถึงชายแดนระหว่างเมืองน่านและเมืองแพร่ มีเสาสูง ๘ ฟุตปักไว้เป็นเขตแดน
หนึง่ ชัว่ โมงถัดไป เราก็เดินทางมาถึงทีโ่ ล่งใกล้หว้ ยขมิน้ และพักค้างคืนกันทีน่ นั่ เราเจอชาวไทใหญ่
พร้อมด้วยช้างสองเชือกเดินทางไปซื้อข้าวที่เมืองน่านด้วย เพราะที่เมืองแพร่ข้าวมีไม่พอกิน
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วันรุง่ ขึน้ เราเดินเลียบห้วยขมิน้ ไปตลอดทาง และต้องข้ามห้วยถึง ๕๐ ครัง้ ตอนบ่ายเราไปถึงหมูบ่ า้ น
ชาวไทใหญ่ขนาดใหญ่ ที่มารับจ้างท�ำป่าไม้ใกล้ห้วยขมิ้นนี่เอง หลังจากที่เลาะห้วยขมิ้นอีก ๒ วัน ก็มาถึง
ล�ำน�้ำที่มีขนาดใหญ่กว่า มีชื่อว่า แม่ลาย
วันที่ ๑ มกราคม เราออกจากบริเวณน�้ำแม่ลายใช้เวลาเดินทาง ๓ ชั่วโมง ไปยังฝั่งซ้ายของแม่ยม
เราแวะพักเหนื่อยที่บ้านทุ่งโค้ง เมื่อถึงตัวเมืองแพร่ เราก็ปลดเปลื้องสัมภาระไว้ที่สนาม หรือศาลาลุกขุน
ของเมืองแพร่
บรรดาพญาเมืองแพร่ ไม่ไปประชุมทีส่ นามทุกวันเหมือนเมืองน่าน หากชาวเมืองมีเรือ่ งร้องเรียน
ก็ต้องไปหาเจ้าสังกัดของตนก่อน จากนั้นอาจส่งเรื่องไปยังคุ้มของเจ้าอุปราชต่อไป
เมืองแพร่ไม่สวยงามและไม่รำ�่ รวยเท่าเมืองน่าน อีกทัง้ ดูซอมซ่อและยากจนกว่าด้วย สาเหตุหลัก
คงมาจากฝิน่ และบ่อนการพนันทีม่ อี ยูจ่ ำ� นวนมาก อีกสาเหตุหนึง่ ก็คอื เมืองแพร่อยูใ่ ต้อำ� นาจการปกครอง
ของสยาม มากกว่าเมืองน่านนั่นเอง
เจ้าอุปราชได้ภาษีฝิ่น ๕,๐๐๐ รูปี เจ้าหลวงเมืองแพร่ถึงพิราลัยมาหลายเดือนแล้ว เจ้าอุปราช
จึงรักษาการดูแลเมืองแพร่ชั่วคราว คิดว่าต่อไปเจ้าอุปราช คงได้ขึ้นเป็นเจ้าหลวงองค์ใหม่แน่นอน
เราข้ามแม่น�้ำไปดูสัมปทานป่าไม้ของชาวจีนแห่งหนึ่ง ลูกจ้างชาวขมุที่มาจากหลวงพระบางนั้น
ได้รับค่าแรงต�่ำมาก ชาวขมุส่วนใหญ่รับจ้างท�ำป่าไม้ ภายใต้เจ้าของสัมปทานชาวพม่า คนในบังคับของ
อังกฤษ
วันที่ ๙ มกราคม เราออกเดินทางจากเมืองแพร่ พร้อมด้วยช้างที่เช่ามาจากเจ้าอุปราช และ
เจ้านายเมืองแพร่ วันรุ่งขึ้นเราเจอชาวบ้าน พร้อมด้วยช้างที่ถูกขโมยไป แต่ตามคืนมาได้ พวกเขาบอกว่า
มีหวั ขโมยอยูท่ บี่ า้ นด่าน (อยูใ่ นเขตเมืองอุตรดิตถ์—ผูแ้ ปล) จ�ำนวนมาก ซึง่ เราจะผ่านบ้านด่าน ในวันทีส่ าม
ของการเดินทาง
เรากลับถึงเมืองอุตรดิตถ์ในวันที่ ๑๒ มกราคม จากนั้นจึงไปพบเจ้าเมือง ท่านบอกว่าเจ้าเมือง
ลับแล ซึง่ เป็นหัวเมืองหนึง่ ทีข่ นึ้ ต่อเมืองพิชยั นัน้ ก็พำ� นักอยูใ่ กล้กนั เจ้าเมืองลับแลไม่ยอมอยูใ่ นเมืองของตน
เมืองจึงมีแต่โจรผู้ร้าย เราไปพบเจ้าเมืองลับแลและพบว่าท่านติดฝิ่นงอมแงม
วันรุ่งขึ้น เราจึงออกจากเมืองอุตรดิตถ์ด้วยเรือเป็ดอีกครั้งหนึ่ง เมื่อถึงบริเวณปากคลองปริง
ก็เดินเล่นบนฝั่งครู่ใหญ่ และพบว่ารกร้างว่างเปล่า มีคนบอกว่า หากน�้ำหลาก เรือใหญ่สามารถแล่นเข้าไป
ในคลองปริง จนออกแม่ยมซึ่งอยู่ทางใต้ ภายในระยะเวลาสองชั่วโมงได้ ซึ่งปกติจะใช้เวลาเดินทาง ๓ คืน
วันที่ ๕ ของการเดินทาง เราหยุดพักที่บางไผ่ หมู่บ้านชาวประมงขนาดเล็ก อยู่ปากน�้ำบางไผ่
ที่คดเคี้ยว ไหลมาแต่เมืองเพชรบูรณ์ การเดินทางระหว่างสองเมืองนั้นใช้เวลาเพียง ๔ ชั่วโมง
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อีกสองชั่วโมงครึ่ง เราก็มาถึงคลองขี้นากที่ไหลมาจากเมืองภูมิ ซึ่งนั่งเรือไปถึงภายใน ๒ ชั่วโมง
แต่ตอนนี้ไม่มีน�้ำ
วันที่ ๒๓ มกราคม พ.ศ.๒๔๓๐ คณะก็ถึงบางกอก โดยสวัสดิภาพ

ก�ำแพงเมืองของอาณาจักรหลักค�ำ” เข้าใจว่าคือ ก�ำแพงเมืองน่าน
ที่มา : https://www.facebook.com/tipjakarathiwong/?fref=nf

ภาคผนวก เป็นเส้นทางการเดินทางในครัง้ นี้ แต่ไม่รวมเมืองทีอ่ ยูใ่ นรายงานของมิสเตอร์ อาเชอร์
กล่าวคือ เมืองพิชัยไปเมืองน่าน และ จากเมืองน่านไปเมืองแพร่
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การเดินทางจากเมืองพิชัยไปท่าเลือด โดยเรือเป็ด ความเร็ว ๓ ๑/๒ ไมล์ต่อชั่วโมง
บ้าเต่าไห ๗ ๑/๒ ชั่วโมง
หาดสองแคว ๒ ๑/๒ ชั่วโมง
บ้านใหม่ ๒ ๑/๒ ชั่วโมง
บ้านป่าเซ่า ๖๑/๒ ชั่วโมง
บ้านท่าอิฐ ๔๑/๒ ชั่วโมง
บ้านงิ้วงาม ๓ ๑/๒ ชั่วโมง
บ้านด่าน ๔ ชั่วโมง
เมืองฝาง (สวางคบุรี) ๒ ชั่วโมง
บ้านท่าเปา ๒ ๑/๒ ชั่วโมง
บ้านท่าเลือด ๒ ๑/๒ ชั่วโมง
***********************************
การเดินทางจากท่าเลือดไปเมืองน่าน โดยเรือชะล่า ความเร็วในการถ่อเรือ ๒ ไมล์ ต่อ ชั่วโมง
ปากคลองน�้ำปาด (ปากปาด) ๗ ๑/๒ ชั่วโมง
ท่าปลา ๔๑/๒ ชั่วโมง
ปากคลองจริม ๑ ชั่วโมง
ปากห้วยแม่ลิ ๖ ๑/๒ ชั่วโมง
ท่าแฝก ๖ ๑/๒ ชั่วโมง
ปากคลอง... (ตัวอักษรเลือน) ๒ ชั่วโมง
แก่งกิ่ว ๓ ชั่วโมง
แก่งขาม ๕ ชั่วโมง
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แก่ง Ke nok ๒๑/๒ ชั่วโมง
แก่ง Mek ๓๑/๒ ชั่วโมง
ห้วย..(ตัวอักษรเลือน) ๖ ชั่วโมง
แก่งหลวง ๑๖ ชั่วโมง
บ้านส้าน ๑๑ ชั่วโมง
ปากน�้ำว้า ๑ ๑/๒ ชั่วโมง
เมืองสา ๑/๒ ชั่วโมง
เมืองน่าน ๑๑ ๑/๒ ชั่วโมง
สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ ถอดความ

สุทธิศักดิ์ ปาลโพธิ์ ถอดความจาก
Report by Mr. C.E.W. Stringer of a journey to the Laos state of Nan, Siam by Stringer, C. E. W
“Presented to both Houses of Parliament by command of Her Majesty, April 1888.”
Publisher London : Printed for H.M.S.O. by Harrison and Sons 1888
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ประมวลภาพกิจกรรมข่าวสารงานด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม
ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๑๖ ก.พ.๒๕๕๙ “จัดประกวดตราสัญลักษณ์ ประจ�ำส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และมอบรางวัล
ผู้ชนะเลิศ” และได้มีพิธีมอบรางวัลแบบตราสัญลักษณ์ (๔ เม.ย.๒๕๕๙) โดยได้รับเกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย
ศรีธวิ งค์ รองอธิการบดี เป็นผูม้ อบรางวัลให้แก่นกั ศึกษาทีไ่ ด้รบั รางวัลในการประกวด ณ อาคารเทพรัตนราชสุดาฯ

๑๗ ก.พ.๒๕๕๙ เสวนาทางวิชาการเรือ่ ง “ประเพณีตากธรรม ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า” โดยได้รบั เกียรติ
จาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดและกล่าวต้อนรับคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้แก่ อ.ยุพิน เข็มมุกด์ อ.ดุสิต ชวชาติ คุณดิเรก อินจันทร์ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนรุ่นใหม่ได้ศึกษาเรียนรู้
งานด้านศิลปวัฒนธรรม

๒๓ ก.พ.๒๕๕๙ อาจารย์ฉนั ทนา ศศิธรามาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ เป็นตัวแทนวางพวงหรีด กล่าวแสดงความเสียใจ
กับครอบครัวและขอไว้อาลัยแด่ “พ่อครูดวงจันทร์ วิโรจน์” เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๔๖ สาขา
ภาษาและวรรณกรรมล้านนา ครูภมู ปิ ญ
ั ญาไทย รุน่ ที่ ๗ ณ บ้านเลขที่ ๘๕ หมูท่ ี่ ๕ ต�ำบลบ้านเรือน อ�ำเภอป่าซาง
จังหวัดล�ำพูน
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๒๖ ก.พ.๒๕๕๙ ร่วมเปิดงาน “ภูษา ราชิน”ี และจัดออกบูทนิทรรศการเรือ่ ง “ผ้าในพระพุทธศาสนา” ร่วมกับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) มูลนิธิโครงการหลวงเชียงใหม่ สถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย
ศูนย์วิชาการและเทคโนโลยีสิ่งทอพื้นบ้าน สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มช. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ อาคารนิทรรศการ ๒ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จังหวัดเชียงใหม่

๒ มี.ค.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏ
สวนสุนันทา จัดโครงการเผยแพร่และแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมรัตนโกสินทร์ และโครงการสร้างเครือข่าย
ทางวัฒนธรรมกับชุมชนและท้องถิน่ ณ ข่วงวัฒนธรรม อาคารเทพรัตนราชสุดา

๕-๖ มี.ค.๒๕๕๙ จัดโครงการฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม “หลักสูตรอักษรล้านนา ขั้นสูง” วิทยากรโดย
อาจารย์ดเิ รก อินจันทร์ และ “หลักสูตรศิลปะการร้อยลูกปัดและหินสีมงคล” วิทยากรโดยอาจารย์จนั ทร์สดุ า ค�ำขัติ
โดยมีผสู้ นใจเข้ารับการอบรมเป็นจ�ำนวนมาก ทังั้ บุคลากร นักศึกษา และผูส้ นใจทัว่ ไป

๕ มี.ค.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้ามุทติ าจิต พระเดชพระคุณท่าน พระราชวินยั โสภณ (หลวงปูบ่ ญ
ุ ส่ง) รองเจ้าคณะภาค ๔-๕-๖-๗ (ธ) เจ้าอาวาส
วัดล้านนาญาณสังวราราม เนือ่ งในการบ�ำเพ็ญบุญ อายุวฒ
ั นมงคล ๘๐ ปี ณ วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร จังหวัดเชียงใหม่
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ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ด�ำเนินโครงการ “เยือนถิ่นเพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา” ซึ่งเป็นปีที่ ๒
โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ สร้างขวัญก�ำลังให้กบั ครูภมู ปิ ญ
ั ญาได้มกี ำ� ลังใจในการสร้างสรรค์อย่างต่อเนือ่ ง และเป็นการ
สืบทอดองค์ความรูข้ องเพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ออกเผยแพร่สสู่ าธารณชน อาทิ
๑. “พ่อครูรกั เกียรติ จันทร์กอ้ น”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๔๖
๒. “พ่อครูชาย ชัยชนะ”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐
๓. “พ่อครูเนตร พันธ์ชยั ศรี”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๕๒
๔. “พ่อครูบญ
ุ เลิศ ตีคงั ”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๕๒
๕. “พ่อครูสวัสดิ์ ต่ายพูล”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๔๗
๖. “พ่อครูสำ� เริง แก้วสว่าง”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๕๑
๗. “พ่อครูอนิ ทรัตน์ มูลชัยลังการ์” เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปี ๒๕๕๑
๘. “ผศ.ประสิทธิ์ เลียวสิรพิ งศ์”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๔๘
๙. “อาจารย์ภทั รพงษ์ ไชยสุภา” เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๒
๑๐. “พ่อครูนาม ค�ำสันทราย”
เพชรราชภัฏ - เพชรล้านนา ประจ�ำปีพทุ ธศักราช ๒๕๕๓
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๒๓ มี.ค.๒๕๕๙ รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธวิ งค์ รองอธิการบดี และ ผศ. สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ พร้อมคณะ เข้าร่วม
พิธเี ปิดและเฝ้ารับเสด็จ พร้อมได้จดั นิทรรศการภายใต้ “โครงการอนุรกั ษ์พนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” ทัง้ นีไ้ ด้จดั นิทรรศการเกีย่ วกับต้นรักใหญ่ ณ มหาวิทยาลัย
ขอนแก่น

๒๕ มี.ค.๒๕๕๙ จัดพิธเี ชิดชูเกียรติ “ศาสตราจารย์ดา้ นประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา ศาสตราจารย์อรุณรัตน์
วิเชียรเขียว และจัดเสวนาทางวิชาการเรือ่ ง สีท่ ศวรรษกับการศึกษาประวัตศิ าสตร์ลา้ นนา” โดยได้รบั เกียรติ
จากท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ประธานเปิดงาน พร้อมกล่าวชืน่ ชมยินดี และต้อนรับคณะผูบ้ ริหาร
ผูร้ ว่ มรับฟังเสวนา ณ ห้องมินเิ ธียเตอร์ อาคารส�ำนักดิจทิ ลั เพือ่ การศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

๒๖ มี.ค.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วมโครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอ้ นเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
ทรงเจริญพระชนมายุ ๖๑ พรรษา ณ วัดเจดียห์ ลวง วรวิหาร ต�ำบลพระสิงห์ อ�ำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

๒๗ มี.ค. ๒๕๕๙ นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา เป็นตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าร่วม “งานบวชเณร ภาคฤดูร้อน ถวายเป็นพระราชกุศล ๘๘ พรรษามหาราชา” โดยได้รับเมตตาจาก
พระเดชพระคุณท่าน พระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค ๗ มาเป็นประธานและพระอุปชั ฌาย์ ณ วัดโลกโมฬี
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๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธวิ งค์ รองอธิการบดี เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวถวาย
การต้อนรับในการ “ประชุมพระสังฆาธิการระดับวัด ประจ�ำปี ๒๕๕๙” โดยมี พระเดชพระคุณ พระวิสทุ ธิวงศาจารย์
กรรมการมหาเถรสมาคม เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ ณ หอประชุมทีปงั กรรัศมีโชติ ศูนย์แม่รมิ จังหวัดเชียงใหม่

๒๙ มี.ค. ๒๕๕๙ คณะผูบ้ ริหาร วิทยาลัยสงฆ์นา่ น พร้อมด้วยคณะ “เข้าศึกษา เยีย่ มชม แลกเปลีย่ นข้อมูล
เกีย่ วกับการศึกษาคัมภีรใ์ บลาน” ณ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม น�ำโดยพระชยานันทมุนี (ดร.) วัดพระธาตุแช่แห้ง
พระอารามหลวง ผอ.ศูนย์วจิ ยั พระพุทธศาสนานครน่าน มจร. เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

๕ เม.ย.๒๕๕๙ ผ.ศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เข้าน้อมถวายมุทติ าจิตพระเดชพระคุณ “พระราชสิงหวรมุน”ี (โสภณ โสภโณ) เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์วรมหาวิหาร
รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ รองอธิการบดี มจร. เนือ่ งในงานท�ำบุญอายุวฒ
ั นมงคล ๕ รอบ ๖๐ ปี ณ วัดพระสิงห์
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๗ เมษายน ๒๕๕๙ รศ.นสพ.ศุภชัย ศรีธวิ งค์ รองอธิการบดี ตัวแทนในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ร่วมท�ำบุญเป็นเจ้าภาพ และวางพวงหรีด สรงน�ำ้ ศพ “พระเดชพระคุณหลวงปูพ่ ระเทพวิสทุ ธิคณ
ุ (กุศล คนฺธวโร)”
อายุ ๙๑ ปี พรรษา ๗๑ อดีตทีป่ รึกษาเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ อดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดบุพพาราม
จ.เชียงใหม่
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๑๑ เม.ย.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ และนางสาวดารารัตน์ ศิรลิ าภา หัวหน้าส�ำนักงาน
เข้าน้อมถวายมุทิตาจิตพระเดชพระคุณท่าน “พระเทพโกศล” (สังวาลย์ พฺรหฺมวณฺโณ) เจ้าอาวาสวัดศรีโสดา
พระอารามหลวง เนือ่ งในงานท�ำบุญอายุวฒ
ั นมงคล ๘๑ ปี ณ วัดศรีโสดา พระอารามหลวง ต�ำบลสุเทพ อ�ำเภอเมือง
จังหวัดเชียงใหม่

๑๑ เม.ย.๒๕๕๙ น�ำ น.ศ.ชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม และน.ศ.สาขาวิชาศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์เข้าร่วม “ริว้ ขบวนอัญเชิญเครือ่ งสักการะกูเ่ จ้าหลวงเมืองเชียงใหม่ ประจ�ำปี ๒๕๕๙” จัดโดย
ส�ำนักวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ และสถานการศึกษา องค์กรต่างๆ ณ วัดสวนดอกพระอารามหลวง จ.เชียงใหม่

๑๗ เม.ย.๒๕๕๙ น�ำคณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์ นักศึกษา จ�ำนวนกว่า ๓๐๐ คน “จัดริว้ ขบวนแห่รว่ มงาน
ประเพณีสรงน�ำ้ พระพุทธสิหงิ ค์ เนือ่ งในประเพณีสงกรานต์ ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๙” ของจังหวัดเชียงใหม่ เพือ่ เป็น
การร่วมอนุรักษ์สืบสานประเพณีอันเก่าแก่และงดงามของจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมใจอนุรักษ์สืบสานประเพณีไทย
ให้คงอยูส่ บื ต่อไป

๑๙ เม.ย.๒๕๕๙ น�ำนักศึกษาชมรมรักษ์ภาษาและวัฒนธรรม และนักศึกษาคณะต่างๆ เข้าร่วมขบวนแห่
และการแสดงฟ้อนก่ายลาย งาน “ไหว้สาพระญามังราย สร้างแป๋งเมืองเชียงใหม่ ครบรอบ ๗๒๐ ปี” ในความร่วมมือ
กับหน่วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐ เอกชน และสถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ณ วัดเชียงมัน่

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

139

๒๒ เม.ย.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ์ ผู้อ�ำนวยการ เข้าประชุมร่วมกับส่วนราชการ หน่วยงาน
ทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ติดตาม เตรียมแผนงานการบูรณะ และพัฒนาวัดผาลาด ภายใต้แนวคิด สะอาดตา สง่างาม สงบเงียบ
และเรียบง่าย โดยมี ท่าน ปวิณ ช�ำนิประศาสน์ ผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ อุโบสถวัดผาลาด
อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๒๓ เม.ย.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับทุกคณะ วิทยาลัย สถาบัน ส�ำนัก มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ จัดพิธสี ระเกล้าด�ำหัวอธิการบดี คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส เนือ่ งในงาน “ป๋าเวณี
ปีใ๋ หม่เมือง ประจ�ำปี ๒๕๕๙” โดยภายในงานมีกจิ กรรมการเเข่งขัน ส้มต�ำ ลาบพืน้ เมือง เเละขบวนแห่แบบล้านนา
เเละร่วมรับพรปีใหม่จากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดี ณ สนามจตุราคาร มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม่

๒๔ เม.ย.๒๕๕๙ อาจารย์ฉนั ทนา ศศิธรามาศ รองผูอ้ ำ� นวยการ เข้าร่วม “งานท�ำบุญโฮงเฮียนสืบสานและ
พิธดี ำ� หัวพ่อครู-แม่ครูภมู ปิ ญ
ั ญา ในวาระครบรอบ ๒๐ ปี” ณ โฮงเฮียนสืบสานภูมปิ ญ
ั ญาล้านนา
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๒๕ เม.ย.๒๕๕๙ ผศ.พรพิมล วงศ์สุข ผู้ช่วยอธิการบดี และ อ.ฉันทนา ศศิธรามาศ รองผู้อ�ำนวยการ
“ร่วมวางพวงมาลารัฐพิธีวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ณ บริเวณ
พระสถูปเจดียส์ มเด็จพระนเรศวรมหาราชานุสรณ์ ต�ำบลเมืองงาย อ�ำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่

๒๘ เม.ย.๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม “ร่วมรดน�้ำด�ำหัว คณาจารย์
ผูท้ รงคุณวุฒิ ประจ�ำหน่วยงาน” เพือ่ สูมาคารวะ ขอพรปีใหม่และเพือ่ ความเป็นสิรมิ งคล เนือ่ งในเทศกาลปีใหม่เมือง
ประจ�ำปี ๒๕๕๙

๒๘ เม.ย.และ ๒ มิ.ย.๒๕๕๙ “ร่วมประชุมเพือ่ ปรึกษาหารือเกีย่ วกับการด�ำเนินโครงการบริการวิชาการ
สูช่ มุ ชน” การเผยแพร่องค์ความรูเ้ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมสูช่ มุ ชน และการฝึกอบรมเชิงปฏิบตั กิ ารอนุรกั ษ์สงิ่ แวดล้อม
ธรรมชาติและศิลปกรรม โดยมีคณ
ุ ศิวดี พุทธิพนั ธ์ รองนายกเทศมนตรี ให้การต้อนรับ ณ เทศบาลต�ำบลหนองป่าครัง่

๒๘ เม.ย.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม และนางสาวดารารัตน์
ศิรลิ าภา หัวหน้าส�ำนักงานส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธเี ปิดนิทรรศการ “ศรัทธา มหาธาตุ” ณ อาคาร
รัศมีทศั นา พิพธิ ภัณฑ์พระต�ำหนักดาราภิรมย์ ต.ริมใต้ อ.แม่รมิ จ.เชียงใหม่
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๔ พ.ค.๒๕๕๙ คุณดารารัตน์ ศิรลิ าภา หัวหน้าส�ำนักงาน เข้าร่วมประชุมเตรียมการ “สมโภชน�ำ้ สรง ผ้าไตร
พระราชทาน และงานประเพณีเตียวขึน้ ดอยไหว้สาป๋ารมีพระบรมธาตุ ประจ�ำปี ๒๕๕๙” โดยมี พระธรรมเสนาบดี
รองเจ้าคณะภาค ๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร ประธานในพิธี ณ วัดโลกโมฬี อ.เมือง จ.เชียงใหม่

๑๒ พ.ค.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดพิธมี อบโล่เชิดชูเกียรติ “เพชรราชภัฏ – เพชรล้านนา”
ประจ�ำปี พ.ศ.๒๕๕๙ ณ ห้องเจนีวา โรงแรมเมอร์เคียว จ.เชียงใหม่ โดยได้รบั เกียรติจาก รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธวิ งค์
รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีเปิดงานและมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติ ซึ่งในปีนี้มีผู้ได้รับรางวัล เพชรราชภัฏ
เพชรล้านนา จ�ำนวน ๑๐ ท่าน

๑๙ พ.ค.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับองค์การนักศึกษา ทุกคณะ วิทยาลัย น�ำนักศึกษาจ�ำนวนกว่า
๑๐๐ คน เข้าร่วม “ประเพณีเตียวขึน้ ดอย” ประจ�ำปี ๒๕๕๙ โดยได้รบั เกียรติจากท่าน รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย
อธิการบดี มาให้กำ� ลังใจพร้อมนัง่ รถบุษบกอัญเชิญน�ำ้ สรง ผ้าไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด-จุดลานชมวิว
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๒๗ พ.ค.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ และอาจารย์ฉนั ทนา ศศิธรามาศ เข้าร่วมพิธแี ห่นำ�้ สรงพระราชทาน
และประเพณีเตียวขึน้ ดอยค�ำ “ต๋ามฮีต ตวยฮอย เตียวขึน้ ดอยค�ำ ประจ�ำปี ๒๕๕๙” ครัง้ ที่ ๑๔ โดยในปีนไี้ ด้รบั
พระมหากรุณาน�ำ้ สรงจาก พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินดั ดามาตุ

๑ มิ.ย.๒๕๕๙ นายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรมเป็นตัวแทนหน่วยงาน
“เข้าร่วมประชุมเตรียมการในพิธีท�ำบุญเมืองเชียงใหม่” หน่วยประตูช้างเผือก ประจ�ำปี ๒๕๕๙ ณ โรงเรียน
เทศบาลวัดเชียงยืน

๑ มิ.ย.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมจัดแสดงสาธิตการจารใบลาน ในโครงการเผยแพร่องค์ความรู้
งานสถาปัตยกรรมล้านนา นิทรรศการหอธรรมล้านนาสู่ ๗๒๐ ปีเมืองเชียงใหม่ ณ ลานกิจกรรม ชัน้ ๔ ศูนย์การค้า
เมญ่า เชียงใหม่ มีนกั ท่องเทีย่ ว นักศึกษา นักวิชาการให้ความสนใจในการจารใบลานด้วยอักษรล้านนา

๒ มิ.ย.๒๕๕๙ ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ์ ผูอ้ ำ� นวยการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมพิธี
เจริญพระพุทธมนต์ ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล (เสาหลักเมืองเชียงใหม่) โดยมีนายมงคล สุกใส
รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน ณ วัดเจดียห์ ลวงวรวิหาร อ.เมือง จ. เชียงใหม่ ในวันที่ ๒ มิถนุ ายน
๒๕๕๙ ทีผ่ า่ นมา
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๓ มิถนุ ายน พ.ศ.๒๕๕๙ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมประชุมกับเครือข่ายชุมชนเมืองรักษ์เชียงใหม่
เพื่อเตรียมการฟ้อนต้อนรับพิธีอัญเชิญพระบรมธาตุศรีจอมทอง เข้าเวียงเชียงใหม่ในวาระสมโภชเมืองเชียงใหม่
๗๒๐ ปี ซึง่ จะจัดในวันที่ ๑๑ มิถนุ ายน พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ ข่วงอนุสาวรียส์ ามกษัตริย์
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