สารจากผ้อู ํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ปที่ ๓ ฉบับที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๑
นําเสนอในหัวขอ ความเชื่อ ศิลปะ วิถีชีวิต โดยนําเสนอ
บทความเกี่ยวกับเครื่องใชในการประกอบพิธีในพุทธศาสนา
ซึง่ เปนศิลปะทีแ่ ฝงดวยความเชือ่ รวมถึงพิธสี มโภชพระพุทธรูป
ที่แสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิต ความเชื่อ ตลอดจนศิลปะลานนา
ซึง่ ไดจากการศึกษาจารึก พับสา และใบลาน ทีเ่ ปนแหลงสะสม
ความรูของภูมิปญญาพื้นบานลานนา อันแสดงใหเห็นถึง
ภูมิปญญาของบรรพชน ที่ไดสรางสรรคความรูจากการลองผิด
ลองถูก จนนําไปสูมรดกทางวัฒนธรรมของชุมชน
นอกจากนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดนําเสนอ
ประมวลภาพกิจกรรมของสํานักฯ ทีไ่ ดดาํ เนินการอยางตอเนือ่ ง
โดยมุง หวังใหเกิด การอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพชน
ไดสรางสรรค อันจะนําไปสูการตอยอดทางวัฒนธรรม เพื่อ
สรางคุณคาและมูลคาแกสังคมตอไป

คณะที่ปรึกษาผูทรงคุณวุฒิ

ศาสตราจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว
รองศาสตราจารย ดร.อนาโตล โรเจอร เปลติเยร
ผูชวยศาสตราจารยประสิทธิ์ เลียวสิริพงศ
ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม
ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ

ผูทรงคุณวุฒิอานบทความประจําฉบับ
ดร.ธรรศ ศรีรัตนบัลล

บรรณาธิการ

นางสาวปนัดดา โตคํานุช

กองบรรณาธิการ

อาจารยสิริพร คืนมาเมือง
ดร.ดิเรก อินจันทร
นายโสภณ พรมจิตต
นายอนุชิต ณ สิงหทร

ฝายเผยแพร

นางสาวปนัดดดา โตคํานุช
นายโสภณ พรมจิตต
นายอนุชิต ณ สิงหทร

ฝายการเงิน

นางกัลยาณี อินตะราชา

(ผูชวยศาสตราจารยสุชานาฏ สิตานุรักษ)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
จัดทําขึน้ เพือ่ เผยแพรความรูเ กีย่ วกับศิลปวัฒนธรรมสูส งั คม และ
ความเคลื่อนไหวของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ตลอดจนเปนศูนยกลางการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกันโดยไมมีขอจํากัดใดๆ กําหนดออกปละ ๒ ครั้ง
ทานสามารถสงขอคิดเห็น ตลอดจนบทความทีต่ อ งการเผยแพร
มายัง Email : ilaccmru@gmail.com โดยบทความและขอคิดเห็น
ที่ปรากฏในวารสารศิลปะและวัฒนธรรม เปนความคิดของผูเขียน
แตละทาน มิใชของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม และกองบรรณาธิการ
แตอยางใด

ฝายศิลปกรรม

นายวีรพิชญ หิมารัตน

ผูจัดพิมพ

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๒๐๒ ถ.ชางเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๓๐๐
โทรศัพท/โทรสาร ๐๕๓–๘๘๕๘๙๑
E-mail : ilaccmru@gmail.com
website : www.culture.cmru.ac.th

พิมพที่

หางหุนสวนจํากัด เชียงใหมโรงพิมพแสงศิลป
๑๙๕–๑๙๗ ถ.พระปกเกลา ต.ศรีภูมิ
อ.เมือง จ.เชียงใหม ๕๐๒๐๐
โทรศัพท ๐๕๓–๒๒๑๒๑๒ โทรสาร ๐๕๓–๒๑๒๙๗๗
E-mail : sangsilp@gmail.com

สารบัญ
ของใหมกเอา ของเกาบละ : หอธรรม
วัดเกตการาม

๑

คนหาความหมายจากจารึกและพิธีสมโภช
พระพุทธรูปลานนา
๒๗

เครื่องสูงของวัดในพื้นที่อําเภอทาวังผา และ
อําเภอปว จังหวัดนาน
๑๑

ตําราวันปลูกพิชชะ : ภูมิปญญาและความเชื่อ
เกษตรกรไทย
๔๑

วรวิมล ชัยรัต

รุงทิวา ไครมูล

สราวุธ รูปน

ดิเรก อินจันทร

ภาพกิจกรรม

๕๔

โสภณ พรมจิตต และ วีรพิชญ หิมารัตน

๑

นบไหวบูชา มนะนอมนบ เคารพบรรพชน ดลจิตคิดให ไดมาสืบสาน งานเกา
เลาขาน ทานไวเปนพุทธบูชา คารวะพระคุณ คุณพระรัตนตรัย ในเกศแกวอาราม คามเขต
เวียงเชียงใหมนี้เอย

วัดเกตการามหรือวัดเกศ จากศิลาจารึกวัดเกศ ไดกลาวถึง พระธาตุเจดียเปนที่บรรจุ
พระบรมเกศาธาตุ จึงเปนที่มาของชื่อ วัดเกศ โดยสะกดดวยตัวอักษร ศ หมายถึง ผม หรือ เสนผม
ในบทความนี้ ผูเขียนจะใชการสะกดคําวา วัดเกตทั้ง ๓ แบบ คือ วัดเกต วัดเกศ วัดเกษ เพื่อแสดง
ใหเห็นวามีการใชในแตละชวงเวลา และความจริงหากจะยึดตามจารึก สมควรใชตัว ศ หรือ ษ สะกด
เพื่อสื่อถึงความหมายถึงพระธาตุ
๑

นักวิชาการอิสระ

๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ภายในหอธรรมชั้นบนกอนการลงมือบูรณะขณะถายภาพไมเห็นแสง
แตเมื่อเปดดูจึงเห็นแสงกลมๆ ตามภาพ
ที่มา : ปรีชา ลิขิตวรกุล

อาจารยดาวประกาย บัวลอมและคณะ ประดิษฐ ถวายเปนพุทธบูชากฐิน
วัดเกตการาม พ.ศ.๒๕๕๗ ณ พระวิหารวัดเกศ

วัดเกตการาม ตั้งอยูบนถนนเจริญราษฎร ซึ่งเปนเขตเศรษฐกิจสําคัญของเมืองเชียงใหม
เมื่อครั้งอดีต วัดเกตการามสรางขึ้นเมื่อป พ.ศ.๑๙๗๑ (ปจจุบันมีอายุกวา ๕๙๐ ป) ในรัชสมัย
พระเจาสามฝงแกน ถือไดวา วัดเกตการามเปนวัดสําคัญวัดหนึ่งของจังหวัดเชียงใหม โดยภายใน
วัดเกตการาม มีสถาปตยกรรมลานนา ที่มีความงดงามเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะ หอไตรปฎก หรือ
หอธรรม ปจจุบันอยูในชวงของการบูรณปฏิสังขรณ ใหอยูในสภาพคงเดิม โดยมีวัตถุประสงค

๓
เพื่อใหมีสภาพใกลเคียงกับของเดิมมากที่สุด เทาที่จะทําได ซึ่งบทความนี้จะขอบันทึกเรื่องราว
เกี่ยวกับภูมิปญญาที่มีคุณคา และนาภาคภูมิใจของบรรพชน ๒ อยาง คือ
๑. กระบวนการฉาบโดยใชสูตรปูนโบราณที่ผนังชั้นลางของหอธรรม
๒. ขั้นตอนโครงสรางการมุงหลังคา การซอมแซม คือ จืนสี ที่ใชประดับในสวนที่ขาดและ
สรางใหมแทนสวนที่ผุพัง

การบูรณะหอธรรม

๑. ปูนโบราณที่นํามาใชโบกฉาบผนังชั้นลางของหอธรรม
ในชวงตนของงานตามกระบวนการตามขอตกลงในสัญญาจาง คือ ใหซอมเฉพาะสวนที่ชํารุด
ผุพัง แตเนื่องจากความผิดพลาดในการสื่อสาร จึงทําให สลา (ชาง) ผูรับเหมา ดําเนินการแตกตางไป
จากที่ไดพูดคุยกัน ทําใหปูนโบราณที่โบกฉาบเดิมถูกเลาะออกหมด ทั้งดานนอกและดานใน จึงทําให
เกิดปญหาตามมาวา จะทําอยางไร ใหไดเนื้องานออกมาตามวัตถุประสงคที่ตั้งใจไว ไดมีผูเสนอวิธีการ
ตางๆ ในการใชปูนสูตรตางๆ ดังนี้
๑. ปูนซีเมนตสมัยใหม สะดวก ใครๆ ก็ใชกัน แตทําใหงานออกมาเปนของใหมไปเลย
๒. ปูนซีเมนตขาวสมัยใหม สีใกลเคียงกับของเดิมผสมกับสูตรแบบโบราณ เชน ผสมน้ํามัน
ตังอิ้ว สลารุนเกา เชน สลาสม เฉลียว บานบอสราง อําเภอสันกําแพงและลูกๆ บางคนเคยใช
๓. ปูนซีเมนตขาวสมัยใหมผสมกับปูนหมักแบบโบราณผสมกับน้ํายาประสานชื่อซีเมนต
เปนสูตรที่สลาชุดนี้เคยใช แตอาจารยจุลพรบอกวา สวนผสมหลักของน้ํายาประสาน คือ เรซิ่น แตประเด็น
ทีท่ าํ ใหเกิดความกังวล คือ ฝาผนังเดิมเปนอิฐสอปูนขาวโบราณ ซึง่ ตองการการระบายอากาศใหความชืน้
ออกมา แตถาหากวา เอาปูนฉาบที่ผสมเรซิ่น ซึ่งเปนวัสดุสังเคราะหที่อากาศไมสามารถระบายออกได
และในระยะยาว หากความชื้นระบายออกไมไดหรือตามภาษาชาวบานวา ไมมีที่หายใจ จะทําใหผนังเกา
กับปูนใหมแยกตัว ออกจากกัน ซึ่งวิธีนี้มีความเสี่ยงสูง
๔. ปู น หมั ก แบบโบราณหรื อ สะทายจิ น ตามสู ต รในพั บ สา ไม ป รากฏชื่ อ ผู บั น ทึ ก และ
เจาของ โดยบันทึกดวยอักษรไทยวน หรืออักษรธรรม เขียนดวยลายมือเดียวกันทั้งเลม ไมมีหนาปก
และไมมีชื่อเรื่อง สันนิษฐานวา ตนฉบับบางสวนอาจสูญหายไป และมีเก็บรักษาไวที่หองสมุดกลาง
แผนกเอกสารตัวเขียน (Shan, Northern Thai, Khmer Manuscript Collection) มหาวิทยาลัย
คอรแนล (Cornell University) สหรัฐอเมริกา ในป พ.ศ.๒๕๓๕ ดร.ธงชัย วินจิ จะกูล แหงมหาวิทยาลัย
วิสคอนซิน-เมดิสัน (Wisconsin-Medison University) สหรัฐอเมริกา ไดสงสําเนาเอกสารดังกลาวมา
ใหอาจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว สถาบันราชภัฏเชียงใหม ในขณะนั้น อานแตยังไมไดปริวรรต
และในปถัดมา คุณชัยยศ อิษฏวรพันธุ นักศึกษาปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยในญี่ปุน ไดรับ
คําแนะนําจาก ดร.ธงชัย จึงไดมาพบ และมอบตนฉบับนี้อีกครั้งหนึ่ง ตอมาอีกหนึ่งปใหหลัง
อาจารยอรุณรัตน วิเชียรเขียว ไดรับเชิญเปน Visiting Fellow ที่ภาคประวัติศาสตร มหาวิทยาลัย
คอรแนล จึงไดขออนุญาตเพื่อปริวรรตเอกสารดังกลาว ออกเผยแพร และไดรับการอนุญาตใช

๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

คําวา “ปกิณกะจากพับสา” เพราะมีเรื่องตางๆ ถึง ๘ เรื่อง โดยศูนยวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม
พิมพออกเผยแพร ในป พ.ศ.๒๕๔๑
ตอมา คุณกฤษณพงศ ชุติมา ไดปรึกษาอาจารยจุลพร นันทพานิช อาจารยคณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม และผูเขียน ไดปรึกษากับอาจารยสุรชัย จงจิตงาม อาจารยคณะ
วิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม ทําใหไดขอมูลเกี่ยวกับขอดีขอเสียของแตละสูตร จากนั้น
จึงไดขอสรุป คือ ขอใหสลาทําตามสูตรขอ ๔ (ปูนหมักแบบโบราณหรือสะทายจินตามสูตรในพับสา)
สลาเบญจิมนิ สุตา (ปอหนานมิน สลาเกา) และทีมงาน คือ สลาพทรพณ (ชยพล) สุตา นายวิทวัส
พรหมจันใจ นายจรูญ ศรีจันทรตา นายคมสัน ขันแขงบูญ นายทองสุข สุพรรณ นายพงศกร สุตา
นางนงเยาว คิดดีแล นายนิวัตร ศรีวิชัย นางยุพิน ศรีวิชัย นายวิชาญ คชสาร และนางจันตา ดวงมีนตา
ไดทําการทดลองในสูตรดังกลาว โดยทําการทดลองในพื้นที่เล็กๆ ในชวงเวลา ๒ เดือน จนสามารถ
สรุปเทคนิคตามสูตรปูนฉาบ ดังนี้
ในระยะแรกๆ ปูนที่ฉาบเปอยยุย ไมติดผนังเดิม และผูเขียนไดบอกกับสลาวา ตัวประสาน
ไมพอเพราะใสไมครบตามสูตร ตอมาสลาไดเพิ่มสวนผสมอีก แตยังมีรองรอยของเชื้อราขึ้น และ
สีผิดเพี้ยน เพราะใสสวนผสมไมครบ ซึ่งผูเขียนไดสอบถามจากสลา ทําใหไดความวา ไมไดผสม
น้ําออย น้ําหมากนะ หรือ บะนะ หรือสมอ จึงทําใหน้ําหนังบูด เพราะสวนที่ขาดไปมีคุณสมบัติปองกัน
เชื้อราขึ้น โดยบะนะ (สมอ) มีความฝาดดวยมีสารแทนนิน ที่จับตัวกับโปรตีนหนังสัตว (น้ําหนัง)
ไดเปนอยางดี
บันทึกการสงงานของสลาตามงวดงานที่ ๖ และ ๗ บางตอนวา
“…นายพทรพณ สุตา ไดดําเนินการปูอิฐปนมือแบบโบราณขนาดใหญประมาณ ๖ นิ้ว
คูณ ๑๒ นิ้ว ที่พื้นชั้นลางโดยใชทรายหยาบบดอัดใหแนนแลวปูทับดวยอิฐโบราณปนมือขนาดใหญ
รื้อโครงประตูดานหลัง ที่มีการเจาะเพื่อเก็บถวยชาม เมื่อมีการสรางหองครัวไวดานหลัง กออิฐปดไว
ตามเดิม พรอมเจาะรูระบายอากาศบนผนัง จากนั้นฉาบขัดมันผนังปูนตามสูตรโบราณในพับสา...”
ในป พ.ศ.๒๕๕๐ ผูเขียนไดเขียนบทความลงในหนังสือเชียงใหมปริทัศน โดยมีความ
บางตอนวาดังนี้
“ซะทายจีนหรือสะตายจีน บางทีเรียกวา ปูนโบราณ เปนภูมิปญญาดานการกอสราง
ของบรรพชน ที่เราสามารถพบเห็นไดทั่วไปตามโบราณสถาน วัดวาตางๆ พูดงายๆ ก็คือ คลายๆ
กับปูนซีเมนตในปจจุบัน บางแหงมีพื้นผิวหยาบ บางแหงมีพื้นผิวละเอียดเรียบลื่น ไมดูดซับสี
สมัยใหม มีเทคนิควิธีพิเศษอะไร จึงยังคงสวยงามมานานนับรอยๆ ป มีอะไรเปนสวนประกอบ
ทําไดอยางไร เปนคําถามที่รอคําตอบของผูเขียน เมื่อเขามาชวยงานอนุรักษอาคารศาลาบาตร
ที่มีรูปจิตรกรรมฝาผนังแบบจีนของวัดเกตการาม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนจุดแรกเริ่ม
ของงานอนุรักษในยานวัดเกตที่ดําเนินงานตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน...”

๕
“...ตําราเหลานี้ แสดงถึงภูมิปญญาอันลึกซึ้ง ดวยการนําทรัพยากรที่อยูมาผสมผสาน
ใชงานไดอยางชาญฉลาดสะทอนใหเห็นถึงองคความรูที่บรรพชนไดสั่งสมไวใหลูกหลานไดสืบทอด
แตเปนที่นาเสียดายที่องคความรูทั้งหลายเหลานี้ และอื่นๆ อีกมากมายที่ถูกทําลายทิ้งดวยความรู
เทาไมถึงการณ บางสวนถูกเผาไปกับเจาของตําราบาง ขายใหกับรานคาของเกาบาง ใหคนตางชาติ
ตางภาษาที่สนใจและรูคุณคาบาง ดวยการเรียนภาษาลานนาบาง บางทีก็จางผูรูไปอานและแปล
ใหบาง ตําราบางสวนไมไดอยูในประเทศไทยแลว บางเรื่องถูกตางชาตินําไปจดสิทธิบัตรกลายเปน
ทรัพยสินทางปญญาของเขาไป ทั้งๆ ที่ชื่อก็เปนคําเมือง อาจเปนเพราะวา ฅนเมืองอานตัวหนังสือ
เมืองไมออก ไมเขาใจภาษาลานนาของตัวเอง ดวยระบบการศึกษาของเราที่ผานมา ไมสนับสนุน
ใหมีการเรียนการสอนภาษาทองถิ่นในหองเรียน เพิ่งจะมีการตื่นตัวเรียนกันเมื่อไมนานมานี้เอง
แตก็ยังมีอุปสรรคนานัปการที่ไมเอื้อตอการเรียนการสอนภาษาลานนา และสมควรบันทึกไววา
ผูชวยศาสตราจารยลมูล จันทนหอม พี่สาวของอาจารยอรุณรัตน แหงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
เปนผูหนึ่งที่มีบทบาทสําคัญตอการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาลานนาในยุคปจจุบัน…”

“พับสาหนาที่ ๑๘ ตําราซะทายจินเภทแล
จักกลาวดวยสมซะทายจินกอนแล หื้อเอาปูน ๗ ทราย ๗ น้ําออยทวง ๑
น้ํามันยางทวง ๑ น้ําไก น้ําไมดู ใสตามพอแลสม/ตากแดดไวหื้อแหงเทอะ
จักตําซะทายนี้ ๔ ทวง ปูน ๒ ทวง แล ผิวาปูนตรองผา ๒ ชั้น หางสะนอย
ชั้นลุมถี่/แลวซวยปูนหื้อหมดแลว ใส ๓ ทวง น้ํามันยาง น้ําออย ใสเกิ่ง
ทวง ๑ น้ําหนัง ๓ ทวง น้ําไกตามเพิงใจเทอะ คันหื้อขาวก็เทา/นี้แล
คันจักหื้อดําเอาขางหมอใสแล จักหื้อแดงใสดินแดง จักหื้อเหลืองใสหรดาล
จักหื้อเขียวใสขี้ทอง จักหื้อมุยใสน้ําคราม จักหื้อเปนสทายจินใสกลวยตีบคํา
และน้ํามันเทอะ ทรายกับปูนหื้อเทากัน หื้อใสน้ําออยกับน้ํามันยาง ๒ ทวงเทอะ
คัน/หื้อยื้นผาได หื้อถอนทรายออกเสียเกิ่ง ๑ เอาแลมาตําสุนทรายนั้นหื้อเทากัน
จักสมหื้อตั้งขัน ๓๐๐ เทียน ๘ คู/เหลมบาทคู ๑ เหลมเฟองคู ๑
ผาขาว ผาแดง เบี้ย พัน ๓ หมาก พัน ๓ แล จักกลาวดวยสมซะทาย น้ําออย
๒ ผอง น้ํา/ไก ๕ ผอง น้ําหนัง ๗ ผอง น้ําหมากนะ ๓ ผอง น้ําหมาก
พิน ๓ ผอง ปูน ๓ ผอง ทราย ๓ ผอง ดีแทแล เมื่อจักตํานั้น คันวามัน/
แหง หื้อเอาน้ําหนังแถมเสียเทอะ”
จากสูตรในตํารานี้ ทําใหสลา ใชเปนหลักในการฉาบผนังชั้นลางของหอธรรมวัดเกต
นับเปนอาคารหลังที่ ๒ ในวัดเกตที่ไดนําสูตรปูนโบราณลานนามาใชในการอนุรักษ นับเปนเวลา
หางกันถึง ๑๐ ป คือ

๖
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ในป พ.ศ.๒๕๕๐ อาคารศาลาบาตร โดยสลาผาด และทีมงานของสลาผาด ชาวนครสวรรค
ผูมาเปนเขยบานบานแมฮอยเงิน อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม และทีมงานจากบานแมฮอย
เงินไดเขามาใชปูนสูตรนี้มาฉาบผนังที่อาคารศาลาบาตร โดยทําการฉาบหยาบกอนแลวจึงฉาบ
ละเอียดอีกครั้งจนสําเร็จลุลวงไป แตอยางไรก็ตาม สลาก็ยังไมสามารถทําใหผิวหนาปูนเรียบลื่น
ไดเหมือนของเดิม ที่แมจะเอาน้ํายาสมัยใหมมาเคลือบเพื่อปองกันผิวปูน หรือเอาสีสมัยใหม
มาทาทับก็ยังลอกออก ไมสามารถสมานไดเปนเนื้อเดียวกัน นั่นคือคุณสมบัติพิเศษแหงภูมิปญญา
บรรพชน

การบูรณะโครงสรางหอธรรมวัดเกตการาม

๗
สิ่งหนึ่งที่เปนสวนประกอบในสูตรปูนในพับสาคือ น้ําจากไมประดู โดยลอกเปลือกนอก
ของตนประดูอ อกมาแชนา้ํ แตถา ตมจะดีกวา จะไดนา้ํ สีแดงทีม่ คี ณ
ุ สมบัตฝิ าด ซึง่ จะใชเปนตัวประสาน
โดยไมดูตนนี้ ไดเมล็ดพันธุมาจากคริสตจักรที่หนึ่ง เชียงใหม สมัยที่ผูเขียนทํางานอนุรักษของ
ยานวัดเกต เห็นเมล็ดที่รวงหลนมีความแปลก แถมดอกสวย เลยขอเจาหนาที่โบสถฯ เอามาปลูก
จนตนเติบใหญ สลามาถามจึงบอกวามีมาเอาไปใชได

ไมประดู

๒. จืนสี หรือแกวจืน
ในป พ.ศ.๒๕๖๐ อาคารหอธรรมวัดเกต โดยสลาเบนจมิน สุตา สลาพทรพณ สุตา และ
ทีมงาน จากบานดงหาดนาค อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ไดเขามารับเหมาบูรณะอาคารนี้
ในสวนของโครงสราง โดยดําเนินการแลวเสร็จปลายป พ.ศ.๒๕๖๐ และคงคางในสวนของงานทํา
ความสะอาดผนังที่เปนลายทองลองชาดและประดับตกแตงหนาบัน ปานลม ที่มี “จืนสีหรือแกวจืน”
เปนสวนประกอบ
ในสวนวัสดุตกแตงโครงสรางหนาบันและไมปานลมที่แกะสลักเปนรูปนาค บางทีเรียกกันวา
นาคปานลม หรือบางทีเพี้ยนเปน นาคปนลม โดยใชจืนสี ประดับเปนลวดลายที่เกล็ดนาค หัวนาค
ลวดลาย พรรณพฤกษาที่หนาบัน ทําใหเกิดความสวยงามแวววาว และหลากสี
จืนสี แกวจืน คือ ที่ทําจากตะกั่วออนเคลือบดวยสีตางๆ ชาวบานเรียกวา สีน้ําแกว
ที่ไดมาจากการหลอมโลหะดวยความรอนสูงแลวนํามาเคลือบบนตะกั่วดวยภูมิปญญาของคนเมือง
เจียงใหม โดยสีทองไดมาจากดินลูกรัง ธาตุเหล็ก สีแดงไดมาจากแมงกานีส สีเขียวไดจากทองแดง
สีฟาไดมาจากโคบอลต และ สีขาวไมตองใสอะไรเลย
จืนสีใชเปนวัสดุประดับโบราณสถานเพื่อเปนพุทธบูชา ที่วัดเกตการาม พบที่องคระฆัง
ของพระธาตุเจดีย เกล็ดนาคบันไดพระวิหาร หนาบันพระวิหาร หนาบันหอธรรม เกล็ดนาคปานลม
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เวลาติดกับไมแกะสลักใชยางรักเปนตัวประสาน บางครั้งอาจมีการสับสนเรียก จืนสี หรือแกวจืน
เปนแกวอังวะหรือกระจกพมา แตทั้งสองสิ่งนี้มีความแตกตางกัน คือ
จืนสี วัสดุตั้งตนเปน จืน หรือ ตะกั่ว ที่เคลือบดวยน้ําแกวที่ไดจากการหลอมละลาย
ของโลหะหนัก ตางๆ

จืนสีของเกาในวัดเกษ

การประดับจืนสีบนนาคปานลม

๙
ส ว นแก ว อั ง วะ วั ส ดุ พื้ น ฐานตั้ ง ต น คื อ กระจก แบบกระจกเงา แล ว ฉาบด า นหลั ง
ดวยสีตางๆ คลายกับกระจกเงาที่ฉาบดวยเงิน และสารเคมีตางๆ ในวัดเกษ จะปรากฏแกวอังวะ
ที่บัวหัวเสาพระวิหาร รูปลายหมอปูรณฆฏะรูปลายดอก รูปกิเลนที่ประดับแตงฝาผนังดานนอก
พระวิหารแทนจืนสีของเดิมที่ถูกลอกออก

แกวอังวะในวัดเกษ

องค ค วามรู เ กี่ ย วกั บ การทํ า จื น สี นี้ ห ายไปนานมากนั บ ร อ ยป จนเมื่ อ ป พ.ศ.๒๕๕๑
นายทองคํา ผิวพรรณ (นอยทอง) ชาวบานสันปูเลย อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม สามารถคิดคน
ทําออกมาไดใหม ทานบอกวา คุณสมบัติที่ไดมีประมาณครึ่งหนึ่งของของเกา มีผลงานติดอยูที่วัด
ชางแตม อําเภอเมืองเชียงใหม ดังนั้น สลาทองจึงบอกวา จําเปนตองหยุดการทํามาหาเงินไวกอน
และพัฒนากระบวนการผลิตจืนสีใหไดคุณภาพใกลเคียงหรือเทียบเทาที่บรรพชนไดทําไวตอไป

จืนสี ที่นายทองคํา ผิวพรรณ คิดคนกระบวนการผลิตได เมื่อป พ.ศ.๒๕๕๑

ทั้งนี้ ดร.ดุษฎี สุวรรณขจร เห็นวา จืนสีที่ได มีฟองอากาศคอนขางมาก
นอกจากนี้ ยังมีการนําวัสดุสมัยใหมมาใชในการประดับตกแตง คือ กระจกสี โดยจะเห็นได
ที่เกล็ดนาคปานลม พระวิหารวัดเกตการามปจจุบัน และศาลาพระสังกัจจายน ซึ่งตั้งอยูขาง
พระอุโบสถวัดเกตการาม

๑๐
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กระจกสีในวัดเกตการาม

นอกจากนี้ สลาเบญจมิน สุตา เห็นวา ผูเขียนแพยางรัก ที่ใชในการบูรณะหอธรรมวัดเกษ
โดยใชสมุนไพร ดังนี้
ยอดขี้เหล็ก ยอดลมแลง (คูน) ยอดหลับมืนหลวง (ชุมเห็ด) อยางละ ๓ ยอด หอมเตียม
(กระเทียม) ๓ กลีบ ดีปลี ๓ ดอก ทุกอยางลงครก ตําไป กินไป สักพักรางกายจะขับถายสารพิษ
ออกมา ถายังถายไมหยุด ใหอาบน้ํา กินขาว นอน วันรุงขึ้นหาย สามารถใชไดถึงการไดรับสารพิษ
อื่นๆ เชนสารกัมมันตภาพรังสีดวย
อีกสูตรหนึง่ ผูเ ขียนใชนา้ํ รางจืดสดอาบน้าํ สระผม ซักผา เพือ่ ใหพษิ เจือจางออกจากรางกาย
หลังจากนั้น ไดสมุนไพรเสริมจาก นายสมบูรณ คิ้วดวงตา ที่ใชขาวสารจาวตําพอแหลก จิบน้ํา
หนึ่งกลืน ที่เหลือเอาไวทาไปเรื่อยๆ ใชเวลา ๓ วันจึงหายขาด หลังจากนั้น ยังพบวา แมอยูหางจาก
ยางรัก ๒-๓ เมตรและหากอยูใตลม ละอองยางรักปลิวมาสัมผัส ก็ยังสามารถไดรับผลกระทบอีกดวย
ตองรีบนําใบรางจืดมาขยี้ทา นี่เปนประสบการณตรงที่ผูเขียนไดจากงานอนุรักษหอธรรมวัดเกษ

เอกสารอ้างอิง
อรุณรัตน วิเชียรเขียว. ปริวรรต “ปกิณกะจากพับสา” ศูนยศลิ ปวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม,
๒๕๔๑.
ฮันส เพนธ ศรีเลา เกษพรหม และอภิรดี เตชะศิริวรรณ ทะเบียนประวัติจารึกในจังหวัดเชียงใหม
ภาค ๓ ประชุมจารึกลานนา เลม ๑๑ คลังขอมูลจารึกลานนา สถาบันวิจัยสังคม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๔๙.

สัมภาษณ์
นายเผชิญ ชัยรัต, สัมภาษณวันที่ ๙ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.
นายสมหวัง ฤทธิเดช, สัมภาษณวันที่ ๘ กุมภาพันธ ๒๕๖๑.

๑๑

บทคัดย่อ
บทความนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาลักษณะทางศิลปกรรม บทบาทการใชงาน และ
คติความเชื่อที่เกี่ยวของกับเครื่องสูงที่ปรากฏในวัดในพื้นที่อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน
ผลการศึกษาพบวาจากการพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบศิลปกรรมของเครือ่ งสูงในวิหารวัด
ไทลื้อ และวัดไทยวน (คนเมือง) ทั้ง ๖ วัดในอําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนานนั้น รูปแบบ
หลักของเครื่องสูงมีความคลายคลึงกันแตแตกตางในสวนของรายละเอียด ซึ่งเนื่องมาจากความคุนเคย
และความนิยมของชางทองถิ่นที่สรางสรรคชิ้นงานใหออกมาในรูปแบบของตน โดยยังคงยึดตนแบบ
เปนหลักและนํามาประยุกตตามแนวคิดความเชื่อตอพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู ใหเกิดความเหมาะสม
จนปรากฏพบเห็นเครื่องสูงจนถึงปจจุบัน
๑

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของสารนิพนธหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่องการศึกษาเครื่องสูงของวัดในพื้นที่อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน
๒
บัณฑิตหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (วัฒนธรรมศึกษา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สวนบทบาทการใชงานและคติความเชื่อของเครื่องสูงของวัดกรณีศึกษาเปนไปในลักษณะ
เดียวกัน คือ เปนไปตามคติเดิมของลานนา โดยเปนเครื่องใชประกอบในพิธีอบรมสมโภชพระพุทธเจา
หรือบวชพระเจาเปนหลัก เมื่อเครื่องสูงถูกนํามาใชในวิหาร บทบาทเดิมจึงมีการปรับเปลี่ยนกลายมา
เปนเครื่องบูชาพระพุทธรูปประเภทหนึ่ง เพื่อประดับพระเกียรติและแสดงถึงความเปนกษัตริย
เสมือนสัญลักษณใหระลึกถึงพระพุทธเจาและยกยองฐานะพระพุทธรูป
คําสําคัญ : เครื่องสูง

บทนํา
พระพุทธศาสนา คือ คําสอนของผูรูหรือคําสอนของพระพุทธเจา ซึ่งมีแนวทางที่สามารถ
นําไปปฏิบัติสําหรับพุทธศาสนิกชนได ๒ ประการ คือ แนวทางดานความคิด (คติความเชื่อ) และ
แนวทางดานการปฏิบัติ ซึ่งใหคุณทั้งดานกาย วาจา และใจ การมองสิ่งแวดลอมในแงดียอมกอใหเกิด
ความรูสึกในการสรางสรรคผลงานเสมอ ดังนั้น ศิลปะไทยในรูปแบบตางๆ มักถูกสรางขึ้นเพื่อเปน
เครื่องแสดงออกแหงสภาวะทางจิตใจและความเปนอยู ศิลปกรรมในชั้นที่มีความงามเปนพิเศษ
มักอุทิศถวายไวในพระพุทธศาสนาดวยความเลื่อมใสและศรัทธาสูงสุด ศิลปวัตถุประเภทหนึ่ง
ที่มีลักษณะพิเศษและไดถูกสรางขึ้นจนมีความงามและนาสนใจ คือเครื่องสูง โดยใชเปนที่ตั้งวาง
เครื่องอัฐบริขารของพระพุทธเจาในพิธีกรรมบางอยาง เชน การบวชพระเจา การตั้งธรรมหลวง เปนตน
(ปยะวดี อภิสุข, ๒๕๔๓ : ๔-๕)
อาณาจักรลานนาเจริญรุงเรืองในระยะเวลาที่ใกลเคียงกับอาณาจักรสุโขทัย ราวพุทธศตวรรษ
ที่ ๑๘-๒๑ ซึ่งมีความเกี่ยวของกับความเชื่อในพระพุทธศาสนาอันเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานตางๆ จนสืบเนื่องมาถึงปจจุบัน ชาวลานนาซึ่งมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนามีความเชื่อ
เกี่ยวกับเรื่องการทําบุญ มีการสรรหาทําสิ่งประดิษฐที่ใชเปนเครื่องบงบอกถึงความเคารพและยกยอง
เครื่องสูงสรางขึ้นเพื่อเปนที่ประทับและเปนเครื่องประกอบบารมี (โดยมีความเชื่อที่วาพระพุทธองค
เป น มนุ ษ ย ธ รรมดาคนหนึ่ ง ) โดยเครื่ อ งสู ง หนึ่ ง ชุ ด จะประกอบไปด ว ย ๖-๘ ชิ้ น มี ลั ก ษณะ
เปนแทงไม มีสัญลักษณที่แตกตางกันออกไป ซึ่งชาวบานเรียกรวมๆ กันวา ปดปาวจาวมร อาจเทียบ
ไดกับเครื่องราชกกุธภัณฑทางภาคกลาง เพื่อเปนเครื่องแสดงพระราชอิสริยยศของพระมหากษัตริย
(เกียรติกอง ศิลปะสนธยานนท, ๒๕๔๙ : ๘)
จากการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของของธัญญฐิตา แดงปะละ (๒๕๕๐) และพระมหาจรัญ
ยาวินัน (๒๕๔๙) พบวาเปนการศึกษาประวัติความเปนมาและรูปแบบศิลปกรรมทั้งการตกแตง
ลวดลายประดับและเทคนิคการสรางของธรรมาสน ซึ่งไมไดกลาวถึงเครื่องสูงโดยตรงแตจะเกี่ยว
เนื่องกันในสวนของรูปแบบความเชื่อและการใชงานในพิธีกรรมทางพุทธศาสนา อีกทั้งงานวิจัยของ
ปยะวดี อภิสุข (๒๕๔๓) ไดกลาวถึงภาพรวมของเครื่องประกอบพิธีกรรมลานนาภายในวิหาร

๑๓
ศึกษาประเภทและประวัติความเปนมาของเครื่องประกอบพิธีกรรมตางๆ รวมถึงเครื่องสูงไวดวย
ซึ่งงานวิจัยที่ทําการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสูงโดยตรงคืองานวิจัยของ จินตนา เมืองเจริญ (๒๕๓๕)
กับเสถียรพงษ วังมูล (๒๕๕๕) ซึ่งงานวิจัยของ จินตนา เมืองเจริญ (๒๕๓๕) จะเปนการศึกษา
เครื่องสูงจากหลักฐานโบราณคดี ตั้งแตพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๐ ทําใหทราบถึงรูปแบบการใชและ
วิวัฒนาการของเครื่องสูงแตละประเภทที่พบในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๐ รวมถึง
อิทธิพลและวิวัฒนาการของเครื่องสูงที่พบในประเทศไทยโดยการเปรียบเทียบกับเครื่องสูงที่พบ
ในดินแดนประเทศใกลเคียง และงานวิจัยของ เสถียรพงษ วังมูล (๒๕๕๕) จะกลาวถึงคติความเชื่อ
และรูปแบบศิลปกรรมของเครื่องสูงและอาสนาพระเจา
จากการสั ม ภาษณ ใ นการลงพื้ น ที่ ภ าคสนามเบื้ อ งต น พบว า เครื่ อ งสู ง ของวั ด ในพื้ น ที่
อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน เปนเครื่องสูงที่ใชในศาสนพิธีที่ประดิษฐานในวิหารลานนา
ทีส่ ลาสกุลชางลานนาสรางขึน้ เพือ่ ใชในการประกอบพิธกี รรมทางพุทธศาสนา มีววิ ฒ
ั นาการจากความคิด
ที่วาพระพุทธเจาทรงเคยเปนพระมหากษัตริยกอนจะตรัสรูเปนพระพุทธเจา เปนศาสตราวุธแสดง
ใหเห็นถึงปาฏิหาริยของพระองคยามเมื่อมีภัยหรือมีมารมาผจญ โดยเปรียบสิ่งเหลานี้เหมือนเปน
บารมีของพระองคในทางรูปธรรม ชาวบานจึงสรางขึ้นเพื่อบูชาพระประธานในวิหารเปนสําคัญ
ซึ่งเปรียบเทียบเปนตัวแทนขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งเครื่องสูงของวัดในอําเภอทาวังผา
และอําเภอปว จังหวัดนานนั้น มีการผสมผสานระหวางวัดที่เปนกลุมชาติพันธุไทลื้อ และวัดของ
คนไทยวน (คนเมือง) จึงทําใหผูเขียนสนใจศึกษาเปรียบเทียบถึงความแตกตางของลักษณะทาง
ศิลปกรรมของวัดในแตละพื้นที่ใหเขาใจมากยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
๑. ศึกษาลักษณะทางศิลปกรรมของเครื่องสูงที่ปรากฏในวัดในพื้นที่อําเภอทาวังผา และ
อําเภอปว จังหวัดนาน
๒. ศึ ก ษาบทบาทการใช ง าน และคติ ค วามเชื่ อ ที่ ป รากฏในเครื่ อ งสู ง ของวั ด ในพื้ น ที่
อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน

วิธีการศึกษา
บทความนี้มุงศึกษาประเด็นเรื่องลักษณะทางศิลปกรรม บทบาทการใชงาน และคติความเชื่อ
ของเครื่องสูงของวัดในพื้นที่อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน โดยไดรวบรวมขอมูล
จากเอกสารและงานวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับงานหัตถกรรมเครื่องสูง และเก็บขอมูลภาคสนาม
จากการสัมภาษณจากเจาอาวาสวัดและกลุมชางฝมือหรือสลา ผูที่มีความรูความสามารถในเรื่อง
ของการสรางสรรคงานศิลปกรรมเครื่องสูง พื้นที่ศึกษาในครั้งนี้ คือ พื้นที่ของวัดในอําเภอทาวังผา

๑๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

และอําเภอปว จังหวัดนาน จํานวน ๖ แหง ซึ่งประกอบไปดวยวัดไทลื้อ ๓ แหง คือ วัดดอนมูล
วัดตนแหลง และวัดรองแง และวัดไทยวน (คนเมือง) ๓ แหง คือ วัดตอนตัน วัดนาเตา และ
วัดปาหัด ซึง่ การเลือกพืน้ ทีท่ มี่ คี วามหลากหลายของการผสมผสานศิลปกรรมกลุม ชาติพนั ธุท งั้ สองนี้
จะทําใหการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องสูงมีความนาสนใจและหลากหลายมากยิ่งขึ้น ชวงระยะเวลา
ในการศึกษารวมทั้งสิ้น ๖ เดือน คือ ตั้งแตเดือนมีนาคม-ตุลาคม ๒๕๖๐

ผลการศึกษา

๑. ประวัติความเปนมาของเครื่องสูง

ผูเ ขียนนําเสนอประวัตคิ วามเปนมาของเครือ่ งสูง โดยแบงไดตามวิวฒ
ั นาการตัง้ แตการเขา
สูประเทศไทย และพื้นที่ลานนา ดังตอไปนี้
๑.๑ การเขามาของเครื่องสูงในประเทศไทย
การศึกษาเครือ่ งสูงจากหลักฐานโบราณคดีทพ
ี่ บในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่
๑๒-๒๐ นาจะเปนหลักฐานที่แสดงใหเห็นวา เครื่องสูงที่ปรากฏใชอยูทั่วไปในประเทศไทยและ
กลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต มีตนแบบมาจากเครื่องสูงที่ใชอยูในประเทศอินเดีย ที่มีหลักฐานวา
อินเดียใชเครื่องสูงเพื่อบงบอกถึงศักดิ์และฐานะของเทพเจากับมนุษย ไดแก พระพุทธเจาและกษัตริย
เปนตน หรืออาจกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา อินเดียใชเครื่องสูงเพื่อบงบอกความสําคัญของผูนําทางศาสนา
และผูนําทางบานเมือง ลักษณะการใชเครื่องสูงแบบอินเดียนั้นไดสงอิทธิพลใหแกประเทศไทย
และกลุมเอเชียตะวันออกเฉียงใต โดยจะปรากฏหลักฐานในงานศิลปกรรมประเภทประติมากรรม
เปนสวนใหญ ซึ่งในประเทศไทยเปนที่อยูของกลุมชนในวัฒนธรรมตางๆ เชน อาณาจักทวารวดี,
อาณาจักรศรีวิชัย, อาณาจักรลพบุรี, อาณาจักรสุโขทัย และตลอดจนอาณาจักรลานนา ซึ่งแตละ
กลุมชนจะมีแบบวัฒนธรรมเปนของตนเอง โดยแตละประเทศที่ไดรับอิทธิพลจากอินเดียนั้น จะไมมี
การเปลี่ยนแปลงในดานโครงสรางคตินิยม แตจะมีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงเฉพาะรูปทรง การประดับ
ตกแตงและตําแหนงที่อยูของเครื่องสูงแตละชิ้น เมื่อใชรวมกันแลวจะปรากฏการลําดับเครื่องสูง
แตละชิ้นแตกตางกัน (จินตนา เมืองเจริญ, ๒๕๓๕ : ๗)
เครือ่ งสูงทีพ่ บในประเทศไทยระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๐ ปรากฏหลักฐานทัง้ ในเอกสาร
โบราณและโบราณวัตถุซึ่งมีรูปแบบการนํามาใชและรูปลักษณที่ตอเนื่องกันมาตลอดระยะเวลา
ตั้งแตสมัยเริ่มแรกที่ปรากฏในประเทศไทย การศึกษาเพื่อใหเกิดความเขาใจในวิวัฒนาการของ
เครื่องสูง ซึ่งนาจะปนอารยธรรมอยางหนึ่งที่ฝงลึกในขนบธรรมเนียมประเพณี ความนิยมของคนไทย
ถาพิจารณาในทางรูปลักษณของศิลปวัตถุก็นาจะไดมีการพัฒนาตั้งแตสมัยแรกเริ่มตอเนื่องมานาน
กวาพันป โดยหลักฐานที่พบในระหวางพุทธศตวรรษที่ ๑๒-๒๐ มีจํานวน ๕ ชนิด คือ ฉัตร, จามร,
บังแทรก, บังสูรย และพัดโบก ซึ่งแตละอยางมีรูปทรงที่พัฒนามาจากเครื่องสูงตนแบบ คือ จาก
ประเทศอินเดียและบางชิ้นอาจมีรูปลักษณที่เชื่อวาเปนตนเคาของเครื่องสูงแบบไทยโดยเฉพาะ

๑๕
เครื่องสูงเนื่องในงานพุทธศาสนานั้น เริ่มมีมาตั้งแตสมัยทวารวดีและยังคงใชสืบเนื่องปรากฏใหเห็น
อยางเดนชัดในสมัยอาณาจักรลานนาจนมาถึงปจจุบัน โดยเครื่องสูงของลานนาในอดีตนาจะ
เปนการริเริ่มใชในดินแดนของตน ซึ่งเปลี่ยนหนาที่การใชงานเนื่องในสถาบันพระมหากษัตริยในการ
ประดับพระเกียรติยศ กลายมาเปนเครื่องประกอบในพิธีกรรมทางพุทธศาสนาในปจจุบันแทน
พิจารณาจากในสมัยพญามังรายเมื่อคราวที่พระองคทรงพยายามรวบรวมเมืองตางๆ ไวในอํานาจ
ของเมืองเงินยาง โดยอางสิทธิที่พระองคสืบเชื้อสายโดยตรงจากลาวจกและพระองคไดรับน้ํามุรธา
ภิเษก และไดเครื่องราชาภิเษกเปนตนวา ดาบไชย หอก และมีดสะหรีกัญไชย จากขอมูลดังกลาว
จะเห็นวาเครื่องราชาภิเษกของพญามังรายนั้นมีดาบและหอก ซึ่งก็ถือวาเปนสิ่งที่ประกอบเครื่องสูง
ของลานนาปจจุบันรวมอยูดวย
๑.๒ ที่มาของเครื่องสูงในลานนา
จากขอมูลขางตนที่อางมาแสดงใหเห็นถึงการประดิษฐเครื่องสูงใชงานเนื่องในสถาบัน
พระมหากษัตริยเปนหลัก ซึ่งในสมัยตอมานั้นอาจมีการสืบเนื่องหนาที่ของชิ้นงานนี้อยูก็เปนได
ดังปรากฏหลักฐานเมื่อมีการขุดคนทางโบราณคดีตามเจดียในวัดตางๆ ในเขตทองที่อําเภอฮอด
จังหวัดเชียงใหม ไดพบโบราณวัตถุที่มีคาโดยเฉพาะเจดียที่เชื่อวาบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ภายใน
พบแบบจําลองเครื่องราชกกุธภัณฑซึ่งเชื่อวาเปนแบบของลานนารวมอยูดวย ซึ่งสรางเปนคูประดับ
ติดอยูกับบัลลังก จากดานหนาไปดานหลัง คือ ฉลองพระบาท พัดใบตาล บังสูรย แส และ
ฉัตร และเมื่อพิจารณารวมกับวัตถุชิ้นอื่นๆ บางชิ้นมีบันทึกบอกเวลาการสรางไว จึงประมาณอายุ
ของเครื่องราชกกุธภัณฑเหลานี้วาสรางขึ้นประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๒ และผูที่ถวายชิ้นงาน
ดังกลาวคือกษัตริยผูครองเมืองเชียงใหม ถึงแมวาในชวงเวลานั้นเปนชวงหลัง พุทธศักราช ๒๑๐๑
(ตนพุทธศตวรรษที่ ๒๒) อันเปนเวลาที่เมืองเชียงใหมยอมขึ้นกับพมาแลวก็ตาม เมื่อพิจารณา
จากหลักฐานศิลปกรรมขางตนหากนํามาเปรียบเทียบกับเครื่องสูงลานนาในปจจุบันก็จะพบวา
มีความคลายคลึงกันในบางประเภท รวมถึงนํามาใชในงานพุทธศาสนา ณ ชวงเวลานั้นแลว การคนพบ
ครั้งนี้จึงแสดงใหเห็นวาเครื่องสูงลานนานี้เคยเปนองคประกอบในเครื่องราชกกุธภัณฑมากอน และ
ตอมาจึงไดมกี ารปรับรูปแบบรวมถึงหนาทีไ่ ปตามกาลเวลาและสภาพการณแวดลอมจนกลายมาเปน
ชิ้นงานปจจุบัน (พิเศษ เจียจันทรพงษ, ๒๕๔๕ : ๕๘)
อนึ่งเครื่องสูงในสมัยอาณาจักรลานนานั้นไดบงบอกถึงความสําคัญของชิ้นงานตอสถาบัน
พระมหากษัตริยใ นอดีตประกอบกับในบางโอกาสก็ใชงานเนือ่ งในสถาบันพระพุทธศาสนาอยางเห็น
ไดชัดกระทั่งคงไวมาถึงทุกวันนี้ ซึ่งแสดงใหเห็นวากษัตริยของลานนาในอดีตใหความสําคัญตอ
การเคารพพระพุทธรูปและศาสนสถานอันสมควรแกการบูชาใหเทียบเทากับฐานะของพระองค
เชนกัน แตในเวลาตอมาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวทรงจัดอาณาจักร
ลานนาใหกลายเปนเขตการปกครองของมณฑลพายัพ และเปนจังหวัดในภาคเหนือสวนหนึ่งของ
ประเทศไทยตามลําดับ ทําใหฐานะบรรดาศักดิ์ความมีอํานาจของเจาผูปกครองทางเหนือไดลด
บทบาทลงตั้งแตนั้นหากจะคงไวก็เพียงการดํารงเชื้อสายทางชาติกําเนิดของตระกูลตน ประกอบกับ

๑๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

การมีสิทธิ์ใชเครื่องสูงก็จํากัดอยูเฉพาะผูมีวรรณะกษัตริยและพระราชวงศชั้นสูงตามขอกําหนดทาง
ภาคกลาง ดวยเหตุนี้จึงทําใหธรรมเนียมในการใชเครื่องสูงของลานนามีการปรับเปลี่ยนไปตามสภาพ
การณขางตน และกลายฐานะมาเปนเครื่องประกอบพิธีกรรมการอบรมสมโภชพระพุทธเจาในปจจุบัน
เทานั้น
จากการหลักฐานเครื่องสูงที่วัดบุญยืน อําเภอเวียงสา จังหวัดนาน เมื่อเทียบปการสราง
วัดแหงนี้เปนปปจจุบันคือพุทธศักราช ๒๓๔๐ และนับไดวาเปนวัดที่เกาแกทางประวัติศาสตร
ของเมืองนานวัดหนึ่ง อีกทั้งภายในวิหารแหงนี้ก็ปรากฏเครื่องสูงจํานวน ๒ ชุดตั้งไวที่ดานขาง
พระประธาน มีอายุราวปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ แสดงใหเห็นวาอิทธิพล
ของเครื่องสูงทางลานนามาปรากฏที่เมืองนานนับตั้งแตนั้น ซึ่งอาจจะเกิดขึ้นรวมกับการสรางวัด
เพื่อใชในการอบรมพิธีสมโภชพระพุทธเจาและพระวิหารดังกลาว โดยความนิยมในการสรางเครื่องสูง
อาจเริ่มที่อําเภอเวียงสา ณ ชวงเวลานั้น ซึ่งพิจารณาจากหลักฐานทางลายลักษณอักษรที่บันทึกไว
และชิ้นงานที่เหลืออยู และอาจสงตอไปยังตามวัดตางๆ รวมถึงในเขตพื้นที่ที่ชาวไทลื้ออาศัยอยู
โดยผานทางพุทธศาสนิกชนที่ไปทํากิจทางศาสนาที่วัด (นุชชิรา สมุทรประภูต, ๒๕๔๖ : ๒๐-๒๔)

๒. รูปแบบศิลปกรรมเครือ่ งสูงของวัดในอําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน

ผูเขียนไดศึกษาเครื่องสูงในพื้นที่ของวัดในอําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน
จํานวนทั้งหมด ๖ วัด ซึ่งประกอบไปดวยวัดไทลื้อ ๓ แหง ไดแก วัดดอนมูล วัดตนแหลง และ
วัดรองแง นอกจากนี้ ยังมีวัดไทยวน (คนเมือง) ๓ แหง ไดแก วัดดอนตัน วัดนาเตา และวัดปาหัด
จากการวิเคราะหเปรียบเทียบรูปแบบศิลปกรรมของเครื่องสูงทั้ง ๒ แบบ สามารถแบงการพิจารณา
ตามประเภทของเครื่องสูงได ดังนี้
๒.๑ พัดคาว ลักษณะของพัดคาวซึ่งพบในวัดวัดดอนมูล (ภาพที่ ๑) และวัดตนแหลง
(ภาพที่ ๒) มีความคลายคลึงกับพัดคาวทางลานนา คือ มีลักษณะเปนรูปหัวนาคคายพัด ปลายเปน
ลอนรูปชอย รวมถึงมีการเขียนลายประดิษฐเชนเดียวกัน (สมจิต นันทิศ, สัมภาษณ, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๑ พัดคาว วัดดอนมูล

ภาพที่ ๒ พัดคาว วัดตนแหลง

๑๗
๒.๒ แส ลักษณะแสที่พบในวัดตนแหลง มีลักษณะเปนหัวนาคอาปากและประดับพู
(ภาพที่ ๓) ซึ่งรูปแบบดังกลาวมีความคลายคลึงกับแสของทางวัดไทยวน (คนเมือง) คือ แสของ
วัดปาหัด (ภาพที่ ๔) ซึ่งมีการประดับพูที่ปากพญานาคเชนเดียวกัน แตแสที่พบในวัดตนแหลงนั้น
พูทํามาจากเสนผมผูหญิง ซึ่งผูหญิงชาวลานนาในสมัยกอนนิยมไวผมยาวและตัดเพื่อนํามาใชบูชา
พระธาตุหรือบูชาของสูง สวนพูที่ประดับปากนาคของแสวัดปาหัดนั้นไมสามารถระบุได จึงไมสามารถ
วิเคราะหความสัมพันธได ทั้งนี้ ลักษณะหลัก คือ หัวพญานาคก็ยังปรากฏในลักษณะเดียวกัน
อยางเดนชัด (พระครูนันทโชติวัฒน, สมจิต นันทิศ และศิลปชัย อุนใจ, สัมภาษณ, ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๓ แส วัดตนแหลง

ภาพที่ ๔ แส วัดปาหัด

๒.๓ บังวัน ลักษณะบังวันที่พบที่วัดไทลื้อทั้ง ๓ แหง (ภาพที่ ๕) คือ วัดดอนมูล
วัดตนแหลง และวัดรองแง เมื่อนําไปเทียบเปรียบกับบังวันของวัดไทยวนหรือคนเมือง (ภาพที่ ๖)
พบวามีความคลายคลึงของโครงสรางที่คลายพัด มีรูปรางแบนกลมตอดวยยอดแหลม มีการเขียนลาย
คลายกลีบดอกไมภายในพื้นที่สวนกลาง แตแตกตางกันที่ยอดแหลมของทางวัดไทยวน (คนเมือง)
ซึ่งมีการเขียนลายคลายกลีบดอกไมซอนชั้นกัน สําหรับยอดของบังวันที่จังหวัดนาน สวนใหญนิยม
ทําเปนลอนแหลมซึ่งเปนความถนัดของชางในพื้นที่นี้ นอกจากนี้บังวันที่วัดตนแหลงก็มีเอกลักษณ
ในการเขียนรูปสัตว คือ นกยูงและกระตายอันเปนสัญลักษณของพระอาทิตยและพระจันทร อาจเปน
การสื่อใหเห็นความหมายคําเรียกของชิ้นงานนี้ที่เรียกวา บังวัน หมายถึง บังดวงตะวัน จนเกิด
การเขี ย นลายดั ง กล า วขึ้ น มา รวมถึ ง มี ก ารแต ม จุ ด สี ที่ น า จะใช แ ทนการเขี ย นลายประดิ ษ ฐ ข อง
วัดรองแง ซึ่งชางในทองถิ่นอาจไมถนัดในการทําลายดังกลาวแลว (สมจิต นันทิศ และศิลปชัย อุนใจ,
สัมภาษณ, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ภาพที่ ๕ บังวันของวัดไทลื้อ ไดแก วัดดอนมูล วัดตนแหลง และวัดรองแง ตามลําดับ

ภาพที่ ๖ บังวันของวัดไทยยวน (คนเมือง) ไดแก วัดดอนตัน วัดนาเตา อําเภอทาวังผา
และวัดปาหัด ตามลําดับ

๒.๔ หลักปกดอกไม ซึ่งเปนของวัดดอนมูล (ภาพที่ ๗) และวัดรองแง (ภาพที่ ๘)
นาจะคลี่คลายมาจากพุมดอกไมเงินดอกไมทองของลานนา สวนฐานมีความคลายคลึงกัน มีการทํา
เปนกลีบดอกไมประดับตามสวนสูงขึ้นไปถึงยอด แตตางกันในสวนของรายละเอียด โดยหลัก
ปกดอกไม ซึ่งพบที่วัดดอนมูลทําเปนรูปหัวนาคและมีการทําหลักไมยาวเรียว ๒ ชิ้น โผลพนจากฐาน
ซึ่งอาจเปนความนิยมของชางทองถิ่นที่สรางขึ้นในลักษณะดังกลาวเพื่อเอื้อประโยชนในการปก
ดอกไมสดของชาวบานที่มาวัด (พระครูนันทโชติวัฒน, สัมภาษณ, ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

๑๙

ภาพที่ ๗ หลักปกดอกไม วัดดอนมูล

ภาพที่ ๘ หลักปกดอกไม วัดรองแง

๒.๕ ฉัตร ลักษณะของฉัตรหรือพระกลด ของวัดดอนมูล (ภาพที่ ๙) และวัดรองแง
(ภาพที่ ๑๐) มีความใกลเคียงกับฉัตรของลานนาที่นิยมทําเปนชั้นเดียว มีลักษณะคลายหมวก
มียอดแหลม แตก็ยังมีสวนนอยที่ยังปรากฏฉัตรที่มี ๓ ชั้น ซึ่งเปนอิทธิพลที่ไดรับมาจากทางภาคกลาง
คือ ที่วัดดอนตัน (ภาพที่ ๑๑) ปรากฏอยู ๑ ชิ้น ชางในอดีตนาจะสรางขึ้นเพื่อความแตกตาง
หลากหลายของฉัตร โดยสวนมากจะตางกันที่ลวดลาย เชน ที่วัดตนแหลง (ภาพที่ ๑๒) มีการ
เขียนลายกระจัง ซึ่งอาจเปนเจตนาของชางที่สรางลวดลายดังกลาวใหเขากับชุดเครื่องสูงของวัด
ซึ่งเครื่องสูงสวนใหญที่วัดตนแหลงนี้นิยมแตงลวดลาย สําหรับฉัตรของทางวัดไท-ยวน (คนเมือง)
มีการตกแตงลวดลายอยูบางแตไมมากนัก (สมบูรณ เนตรทิพย และสมจิต นันทิศ, สัมภาษณ,
๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๙ ฉัตร วัดดอนมูล

ภาพที่ ๑๐ ฉัตร วัดรองแง

๒๐
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ภาพที่ ๑๑ ฉัตร วัดตนแหลง

ภาพที่ ๑๒ ฉัตร วัดดอนตัน

๒.๖ จาวมรหรือจามร ของวัดตนแหลง (ภาพที่ ๑๓) มีลักษณะคลายคลึงกับของ
ทางวัดไทยวน (คนเมือง) คือ วัดปาหัด (ภาพที่ ๑๔) ที่มีลักษณะคลายพัด แบนกลม ยอดแหลม
มีสองลอน โดยนิยมเขียนลวดลายพรรณพฤกษาในเครื่องสูงชิ้นดังกลาวเชนเดียวกัน (สมจิต นันทิศ,
สัมภาษณ, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๑๓ จาวมรหรือจามร วัดตนแหลง

ภาพที่ ๑๔ จาวมร หรือจามร วัดปาหัด

๒.๗ หอกและพระขรรค ในที่นี้จะไดกลาวถึงเครื่องสูงทั้งสองสิ่งนี้รวมกัน เนื่องจาก
หอกในความหมายของลานนานั้นเรียกรวมไปกับพระแสงขรรค โดยหมายถึงสิ่งที่มีลักษณะของ
ดาบปลายแหลมยาว ซึ่งหอกของวัดไทลื้อ คือ วัดตนแหลง (ภาพที่ ๑๕) ก็มีความคลายคลึง
บางประการกับลานนา แตแตกตางทีต่ วั หอกแผกวางและปลายไมแหลมเทาของลานนา สวนพระขรรคนน้ั

๒๑
มีรูปแบบเหมือนกับของลานนาทั้งหมด อยางไรก็ดี ในปจจุบันวัดไทยวน (คนเมือง) ในจังหวัดนาน
มักจะไมคอยปรากฏหอกและพระแสงขรรคแลว (พระครูนันทโชติวัฒน, สัมภาษณ, ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๑๕ หอกและพระขรรค วัดตนแหลง

๒.๘ ไมวา ลักษณะของไมวาที่วัดไทลื้อ (ภาพที่ ๑๖) ไดแก วัดดอนมูล วัดตนแหลง
และวัดรองแง พบวามีความคลายคลึงกับของวัดไทยวน (คนเมือง) คือ มีรูปทรงเปนเหลี่ยม ซึ่งมีทั้ง
ปลายมน ปลายแหลม แตสวนใหญไมวาของวัดไทลื้อมักจะมีลักษณะปลายแหลม นอกจากนี้
ก็มีการเขียนลวดลายไวที่โคนเชนกัน อีกทั้งมีการเขียนลายไขปลาไวดวย ดังเชนไมวาที่วัดตนแหลง
เปรียบเทียบกับไมวาของวัดไทยวน (คนเมือง) คือ วัดดอนตัน วัดนาเตา และวัดปาหัด (ภาพที่ ๑๗)
โดยพบวาทีว่ ดั ตนแหลงมีการเขียนลายไขปลายาวกวา (สมบูรณ เนตรทิพย, สัมภาษณ, ๕ ตุลาคม ๒๕๖๐)

ภาพที่ ๑๖ ไมวาของวัดไทลื้อ ไดแก วัดดอนมูล วัดตนแหลง และวัดรองแง ตามลําดับ

๒๒
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ภาพที่ ๑๗ ไมวาของวัดไทยยวน (คนเมือง) ไดแก วัดดอนตัน วัดนาเตา และวัดปาหัด ตามลําดับ

จากการพิจารณาเปรียบเทียบลักษณะรูปแบบของเครื่องสูงในวัดไทลื้อ และวัดไทยวน
(คนเมือง) ทั้ง ๖ แหง ที่สามารถสรุปไดวารูปแบบหลักมีความคลายคลึงกัน แตมีความแตกตาง
ในสวนของรายละเอียด ซึ่งเนื่องมาจากความคุนเคยและความนิยมของชางทองถิ่นที่สรางสรรค
ชิ้นงานใหออกมาในรูปแบบของตน โดยยังคงยึดตนแบบเปนหลักและนํามาประยุกตตามแนวคิด
ความเชื่อตอพื้นที่ที่ตนอาศัยอยู รวมถึงชุมชนใหเกิดความเหมาะสมจนปรากฏยังคงพบเห็นเครื่องสูง
จนถึงปจจุบัน

๓. บทบาทการใชงานและคติความเชื่อของเครื่องสูงของวัดในอําเภอทาวังผา
และอําเภอปว จังหวัดนาน

๓.๑ บทบาทการใชงานของเครื่องสูง
แรกเริ่มเดิมที ในขบวนพระราชพิธีราชาภิเษกที่มีความยิ่งใหญตระการตา สื่อความหมาย
วาไมไดเปนขบวนธรรมดา หากแตเปนการแสดงถึงพระเกียรติยศของเจาฟาพระมหากษัตริย
ที่กําลังจะขึ้นครองราชสมบัติ ที่ผูคนใหความเคารพยกยอง ภายในขบวนมีพลทหารมากมาย
ตางถือสิ่งของประกอบขบวน แบกยวดยานพระที่นั่ง เครื่องราชูปโภค เครื่องประโคมแห และ
เครื่องสูง ในพระราชพิธีนี้จะมีสิ่งสัญลักษณที่ใชประกอบการราชาภิเษกตามประเพณีพิธีพราหมณ
อยางสมบูรณ โดยการถวายเครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ ซึ่งมีความหมายอันเปนมงคล แสดงถึง
คติเทวราชาพระมหากษัตริยผูทรงฤทธานุภาพเสด็จลงมาเพื่อปราบทุกขเข็ญแกมนุษย โดยเครื่อง
เบญจราชกกุธภัณฑ ประกอบไปดวย
๑) พระมหาพิชัยมงกุฎ คือ สัญลักษณแหงยอดคน ประมุขของแผนดิน
๒) พระแสงขรรคชยั ศรี คือ สัญลักษณแหงความกลาหาญทรงไวพระราชอํานาจ
และอาญาสิทธิ์

๒๓
๓) ธารพระกร คือ สัญลักษณแหงการทรงพระชนมายุยั่งยืนนาน และพระสติ
ปญญา
๔) วาลวิชนี คือ สัญลักษณแหงความอยูเย็นเปนสุข และทรงปดเปาผองภัย
๕) ฉลองพระบาทเชิงงอน คือ สัญลักษณแหงการทรงไวซึ่งพระบรมเดชานุภาพ
ในทุกแหงหนที่ทรงประทับพระบาทยางไป
นอกเหนือจากเครื่องสูงจะเปนสิ่งที่แสดงถึงพระอิสริยยศและเกียรติยศของพระมหากษัตริยแลว เครื่องสูงยังมีความสําคัญตอสถาบันพระพุทธศาสนาที่เกี่ยวของกับพระพุทธเจา
ดังจะเห็นไดจากการพบเครื่องสูงคูกับภาพพุทธประวัตินับแตอดีตมา จึงแสดงใหเห็นชัดเจนวา
งานศิลปกรรมประเภทนี้นอกจากใชในสถาบันพระมาหากษัตริยแลวในสถาบันพระพุทธศาสนา
ก็ยังมีบทบาทเสมือนเปนเครื่องประดับยศของพระพุทธเจาเฉกเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในภาคเหนือของไทยซึ่งเคยเปนอาณาจักรลานนามาแตเดิมก็ยังคงรักษาเครื่องสูงที่ใชสําหรับงาน
พระพุทธศาสนามาจนถึงทุกวันนี้ แมกระทั่งภายในวิหารของชาวไทลื้อก็ปรากฏใหพบเห็นอีกดวย
ในสวนของบทบาทการใชงานของเครื่องสูงที่อยูในวิหารลานนานั้น มักจะนําเครื่องสูง
มาใชประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา นั่นก็คือ พิธีอบรมสมโภชพระพุทธเจา หรือพิธีบวชพระเจา
ซึ่งประเพณีนี้พบในลานนา ตามความเชื่อโบราณวา เนื่องจากพระพุทธเจาซึ่งอยูในวรรณะกษัตริย
และถือเปนกษัตริยแหงทางธรรม จึงสรางเครื่องสูงมาเพื่อประดับพระเกียรติและแสดงถึงความเปน
กษัตริยเสมือนสัญลักษณใหระลึกถึงพระพุทธเจาและยกยองฐานะพระพุทธรูป (นุชชิรา สมุทรประภูต,
๒๕๔๖ : ๑๘; ทูล ธรรมลังกา, สัมภาษณ, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
๓.๒ คติความเชื่อที่มีตอเครื่องสูง
เครื่องสูงแบบลานนา ที่มักเรียกวา พัดคาวจาวมร หรือเรียกวา พัดพาวจาวมร นี้มักใช
ในการประกอบพิธีกรรมทางพระพุทธศาสนา มีลักษณะเฉพาะตัวรวมกันเปนหมวดหมูซึ่งมีอยู
หลายชิ้น มักจะปกวางบนฐานเสียบที่ทําดวยไมตั้งอยูหนาพระประธานในวิหาร ถามี ๒ ชุด จะนิยม
ตั้งไวซายและขวาขององคพระประธาน เปนเครื่องสัญลักษณมีหนาที่แสดงถึงการยกยองฐานะ
พระพุทธรูปใหเกิดสภาวะแหงความศักดิ์สิทธิ์ ความขลังและความนาเลื่อมใส นอกจากนี้ยังใชกับ
พิธีแหศพของพระผูใหญอีกดวย
ชาวไทลื้อนั้นนับถือพุทธศาสนาและผีสางเทวดาควบคูกันไป หากกลุมชนนี้ก็ยังมีการ
สรางเครื่องสูงประดับไวบริเวณขางพระประธานภายในวิหาร จากการที่ไดไปลงพื้นที่เก็บขอมูล
พบวาเครื่องสูงนี้ชาวบานมักนิยมเรียกวา “พัดพาวจาวมร” บางก็เรียก “เครื่องบวชพระเจา”
ซึ่งเชื่อกันวาเปนเครื่องระดับยศของพระพุทธเจาควบคูกับเปนอาวุธของพระพุทธเจาในชุดเดียวกัน
โดยเครือ่ งสูงทีพ
่ บภายในวิหารของวัดไทลือ้ นีม้ รี ปู แบบคลายคลึงกับเครือ่ งสูงของวัดไทยวน (คนเมือง)
แตก็มีบางชิ้นที่แตกตางกันไป ดังที่ไดกลาวไปในหัวที่ผานมา ในสวนของจํานวนชิ้นก็ไมแนนอนนัก
มีตั้งแต ๖-๘ ชิ้น ซึ่งชิ้นที่พบเห็นเสมอในชุดเครื่องสูง คือ กลด, แส, พัดโบก, ไมวา, หอก และจามร
(ตั๋น จันตะยศ และสมัย อองคํา, สัมภาษณ, ๖ ตุลาคม ๒๕๖๐)
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สรุปผลการศึกษา
การศึกษาเครื่องสูงในพื้นที่อําเภอทาวังผา และอําเภอปว จังหวัดนาน จํานวนทั้งหมด
๖ แหง ซึ่งประกอบไปดวยวัดไทลื้อ ๓ แหง คือวัดดอนมูล วัดตนแหลง และวัดรองแง และวัดไทยวน
(คนเมือง) ๓ แหง คือวัดตอนตัน วัดนาเตา และวัดปาหัด พบวาลักษณะทางศิลปกรรมของ
เครื่องสูงทุกชิ้นในแตละวัด ลวนมีรูปแบบหลักในการสรางที่คลายคลึงกันแตแตกตางในสวนของ
รายละเอียด เนื่องมาจากความคุนเคยและความนิยมของชางทองถิ่นที่สรางสรรคชิ้นงานใหออกมา
ในรูปแบบของตน โดยยังคงยึดตนแบบเปนหลักและนํามาประยุกตตามแนวคิดความเชื่อตอพื้นที่
ที่ตนอาศัยอยู รวมถึงชุมชนใหเกิดความเหมาะสมจนปรากฏยังคงพบเห็นเครื่องสูงจนถึงปจจุบัน
จํานวนชิ้นที่ปรากฏอยูในวิหารของแตละวัดนั้นไมมีจํานวนที่แนนอน มักจะมี ๖-๘ ชิ้น
ดวยกัน รูปแบบงานศิลปกรรมของเครื่องสูงในแตละวัดมีความเหมือนความตางที่หลากหลาย โดยพบ
เครื่องสูงที่อยูรวมภายในชุดเดียวกัน ประกอบดวย พัดคาว, แส, ฉัตร หรือพระกลด บังวัน, หลักปก
ดอกไม, จาวมร, หอก และพระแสงขรรค ชิ้นงานแทบทั้งหมดลวนสรางดวยไมและนิยมปกไวบนฐาน
ที่ทําดวยไมเชนเดียวกัน สวนใหญเครื่องสูงของวัดกรณีศึกษานี้นิยมสรางเครื่องสูงบางชิ้นเปนองค
ประกอบหลักเสมอ อาทิ พัดคาว, ฉัตร, แส และบังวัน ทั้งนี้อาจเพราะวาเปนระเบียบตามความเขาใจ
และความคุนเคยของชางทองถิ่นในแตละวัด
ในปจจุบันนี้เครื่องสูงถูกลดบทบาทลงจากพิธีกรรมทางพุทธศาสนาไปมาก ทําใหขาด
การดู แ ลจนเกิ ด ความชํ า รุ ด ทรุ ด โทรมและเกิ ด ความเสี ย หายในงานศิ ล ปกรรม จากการสํ า รวจ
ในบางพื้นที่พบวามีการซอมแซมปรับเปลี่ยนสภาพใหดูใหมยิ่งขึ้น โดยบางแหงมีการซอมแซม
ดวยการนําสีสมัยใหมมาทาทับตัวงาน ทั้งหมดนี้ก็เพราะวาการเก็บรักษาที่ขาดความเขาใจในหลัก
การอนุรักษ อีกทั้งยังทําใหลวดลายและเทคนิคการตกแตงถูกทําลายอีกดวย นอกจากนี้ยังพบวา
ฝมือของชางปจจุบันนี้มีความประณีตและละเอียดออนไมเหมือนชางในอดีต อาจจะเปนเพราะ
ปจจุบันนี้วัสดุธรรมชาติไดหายากขึ้นและมีจํานวนจํากัด สงผลตอความเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดที่สราง
และลักษณะการตกแตง
ในสวนของบทบาทการใชงานและคติความเชื่อของเครื่องสูงของพื้นที่ศึกษา มีรูปแบบ
เชนเดียวกัน คือ มีบทบาทการใชงานตามคติเดิมของลานนา ซึ่งใชเปนเครื่องประกอบในพิธีอบรม
สมโภชพระพุทธรูปหรือบวชพระเจาเปนหลัก นอกจากนี้ เมื่อเครื่องสูงถูกนํามาใชในวิหารบทบาท
เดิมจึงมีการปรับเปลี่ยนกลายมาเปนเครื่องบูชาพระพุทธรูปประเภทหนึ่งเทานั้น ดังที่เห็นปรากฏ
อยูในวิหารของวัดเชนทุกวันนี้ เครื่องสูงเปนงานประณีตศิลปที่มีความเกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา
ซึ่งเปนสถาบันหลักอันเปนแหลงที่พึ่งทางจิตใจของชาวลานนา ทั้งความศรัทธาในเรื่องของการสราง
เครื่องสูงที่มีความเชื่อวาจะมีอานิสงสผลบุญในภายภาคหนา เพราะในปจจุบันจากที่ไดลงพื้นที่
เก็บขอมูลในบางวัดมีศรัทธาญาติโยมที่คอนขางมีฐานะนําเครื่องสูงมาถวาย โดยตองมีการคัดสรรหา
ไมชั้นดีมีราคาและใชชางฝมือชั้นสูงในการเขียนลายใหมีความสวยงามวิจิตรบรรจงเปนอยางมาก

๒๕
จากขางตนจะเห็นวาการสรางสรรคงานเครื่องสูงมักมีความเกี่ยวของกับทุนทรัพย ไมวาจะ
เปนการแสดงฐานันดรศักดิ์ของผูสรางถวายหรือจะสะทอนถึงความศรัทธาอยางแรงกลาอีกทั้งความ
สัมพันธระหวางวิถีชีวิตของชาวลานนากับพุทธศาสนาก็ไมไดเขมขนเหมือนในอดีต เครื่องสูงของวัด
กรณีศึกษาปจจุบันนี้สวนใหญอยูในสภาพที่ขาดการดูแลและเอาใจใสเทาที่ควร ทั้งการเก็บรักษา และ
การใชงานจริงในพิธีกรรม จึงทําใหเครื่องสูงในปจจุบันนี้กําลังจะสูญหายไปจากวัฒนธรรมลานนา
เพราะไมมีการใชงานในพิธีกรรมและไมเปนที่รูจักกับคนทั่วไปแมกระทั่งพระสงฆเอง จึงเปนสิ่งที่ควร
คาแกการอนุรักษ รักษา และรื้อฟนใหมีการกลับมาใชงานในสังคมลานนาสืบไป
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หนึ่ ง ขั้ น ตอนการหล อ พระพุ ท ธรู ป ของล า นนาที่ ค นส ว นใหญ ไ ม ค อ ยทราบและมั ก จะ
เลือนรางไปในปจจุบัน คือการจารึกเกี่ยวกับธรรมคาถา ชื่อผูสราง ปที่สราง และคําอธิษฐาน หรือ
การเทหลอใหเปนเนื้อเดียวในองคพระพุทธรูปที่สรางขึ้นอยางคาถาปฏิจจสมุปบาท และหัวใจ
อริยสัจ ๔ ในพระพุทธรูปลานนา ซึ่งแกนในทางพระพุทธศาสนาที่นับวันจะสูญหายไป ในบทความนี้
จึงขอพรรณนาถึงปฏิจจสมุปบาท และหัวใจอริยสัจ ๔ ที่ปรากฏในจารึกและพระพุทธรูปลานนา
ที่มักจะสมมติขึ้นในพิธีสมโภชพระเจาหรือพุทธาภิเษกพระพุทธรูปกอนที่จะเหลือแตองคพระปฏิมา
ที่ไรความหมาย

๑

อาจารยคณะวิจิตรศิลป มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เดชะศิรวิ รรณ. จารึกในจังหวัดเชียงราย. เชียงใหม: สถาบันวิจยั สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๑.
ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เดชะศิริวรรณ. เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๓๔.

๒๙
เพราะมีตัณหาเปนปจจัย จึงเกิดอุปาทาน
เพราะมีอุปาทานเปนปจจัย จึงเกิดภพ
เพราะมีภพเปนปจจัย จึงเกิดชาติ
เพราะมีชาติเปนปจจัย จึงเกิดชรามรณะ๔
จากจารึกเชียงราย (๓) นี้เนื้อหาและความหมายที่ปรากฏเกี่ยวกับปฏิจจสมุปบาทเปน
หลักธรรมสําคัญในทางพระพุทธศาสนา และใชอักษรมอญ-อักษรธรรมจารึกเปนภาษาบาลีลงไป
ในแผนหิน ซึ่งมีความหมายเปนอยางมากทางพัฒนาการภาษาในลานนา โดยฮันธ เพนส และ
ศรีเลา เกษพรหม ไดสันนิษฐานวา รูปลักษณทางอักษรยังคงผสมผสานกับอักษรมอญโบราณ
ซึ่งอักษรธรรมลานนานั้นมีพัฒนาการมาจากอักษรมอญโบราณและอาจจะปรากฏใชมาแลวนับตั้งแต
สมัยพระญามังราย (พุทธศตวรรษที่ ๑๙)๕ จึงทําใหผูเขียนครุนคิดวาเรื่องปฏิจจสมุปบาทสอดคลอง
กับเรื่องใด และมีความสําคัญตอวัฒนธรรมลานนามากนอยเพียงใดจากชวงเวลาที่จารึกมาแตครั้ง
พุทธศตวรรษที่ ๑๙ ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของเรื่องปฏิจจสมุปบาทหากพิจารณาถึง “พุทธประวัติ
ตอนตรัสรู” เมื่อพระโพธิ์สัตวไดตัดสินพระทัยแนวแนวาจะนั่งบําเพ็ญสมาธิวิปสสนาใตตนโพธิ์
ณ ริมฝงแมน้ํานัญชรา โดยไมยอมลุกไปไหน แมวาเลือดและเนื้อจะเหือดแหงไป เหลือแตหนังหุม
กระดูกก็ตามที ซึ่งพระองคไดบรรลุญาณทั้ง ๓ และญาณสุดทาย คืออาสวักขยญาณ คือไดตรัสรู
อริยสัจ ๔ (ทุกข เหตุแหงการดับทุกข ความดับทุกข และวิธีการปฏิบัติเพื่อดับทุกข)๖ ภายหลังจาก
การตรัสรูแลว พระพุทธเจาประทับใตโพธิ์ ทรงเสวยวิมุตติสุขอยู ๗ วัน โดยภายใน ๗ วันนี้ พระองค
ทรงพิจารณาธรรมะที่ทรงตรัสรู ซึ่งสัปดาหที่ ๑ นั้น
พระองคทรงพิจารณาปฏิจจสมุปบาท๗ ในคัมภีรพระวินัยปฎก เลม ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑
มหาขันธกะ เรื่องโพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ กลาวเอาไววาพระองคทรงพิจารณาทั้งอนุโลม
และปฏิโลม คือการพิจารณาทวนกลับไปกลับมาอยางละเอียด แลวทรงเห็นวาธรรมะที่พระองค
ตรัสรูนั้น ยากที่ผูมีโลกียวิสัยจะเขาใจได จึงทรงนอมพระทัยไปเพื่อความขวนขวายนอยวาไมทรงคิด
จะสอนใคร เนื่องจากทรงเห็นวาสิ่งที่พระองคทรงตรัสรูนั้นลึกซึ้งมาก ทําใหทาวสหัมบดีไดมาทูล
อัญเชิญพระองคใหทรงแสดงธรรม โดยกลาววา “สัตวที่มีธุลีในดวงตานอยยังมีอยู” ขอใหพระองคทรง
แสดงธรรมเถิด พระพุทธเจาทรงพิจาณาสัตวโลกเปรียบประดุจดอกบัวตางระดับในน้ํา พระพุทธเจา
จึงตัดสินพระทัยเสด็จออกไปประกาศพระศาสนา
๔
๕
๖
๗

ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เดชะศิริวรรณ. เรื่องเดียวกัน. หนา ๑๓๔.
ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เดชะศิริวรรณ. เรื่องเดียวกัน. หนา ๕.
เสฐียรพงษ วรรณปก. “ปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔.” พฤติกรรมศาสตร. ปที่ ๒ ฉบับที่ ๑ พ.ย.๒๕๓๘, หนา ๔๙.
เชษฐ ติงสัญชลี. สัตตมหาสถาน : พุทธประวัติตอนเสวยวิมุตติสุขกับศิลปกรรมอินเดียและเอเชียอาคเนย. กรุงเทพฯ:
เมืองโบราณ, ๒๕๕๕. หนา ๕๗.

๓๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

คัมภีรพ ระวินยั ปฎก เลม ๔ มหาวรรค ภาคที่ ๑ มหาขันธกะ เรือ่ งโพธิกถา ปฏิจจสมุปบาทมนสิการ
ยังมีการอรรถาธิบายอีกวาภายหลังการพิจารณาปฏิจจสมุปบาทแลว พระพุทธเจาทรงแลวทรง
เปลงอุทานวา “เมื่อธรรมปรากฏแกพราหมณผูมีความเพียรเพงอยู พราหมณนั้น ยอมกําจัดมาร
พรอมทั้งเสนาเสียไดดั่งดวงอาทิตยทําทองฟาใหสวางฉะนั้น” ซึ่งปรากฏเปนขอความจารึกภาษีบาลี
(ไทย) ใตฐานพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย วัดพูขีง (วัดสันทราย) บานดงชัย อ.เวียงชัย จ.เชียงราย
ในป พ.ศ.๒๐๕๗ ดังมีความวา
(๑.) …ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา อาตาปโน ฌายโต พฺ
ราหฺมณสฺส อถสฺสกงฺขา วปยนฺติ สพฺพา ยโต ปชานาติ สเห
ตุธมฺมํ ยทา หเว ปาตุภวนฺติ ธมฺมา อาตา
(๒.) ปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส อถสฺสกงฺขา วปยนฺติ
สพฺพา ยโต ขยํ ปจฺจยานํ อเวทิ ยทา หเว ปาตุภวนฺติ
ธมฺมา อาตาปโน ฌายโต พฺราหฺมณสฺส วิธูปยํ ติฐติ
มารเสนํ สุริโยวโอภาส๘
คําแปลภาษาบาลีความวา
...เมือ่ ใดธรรมทัง้ หลายปรากฏแกพราหมณผมู เี พียรเพงอยู
เมื่ อ นั้ น ความสงสั ย ทั้ ง ปวงของพราหมณ นั้ น ย อ มสิ้ น ไป
เพราะมารูแจงธรรมวาเกิดแตเหตุ
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู
เมื่ อ นั้ น ความสงสั ย ทั้ ง ปวงของพราหมณ นั้ น ย อ มสิ้ น ไป
เพราะไดรูความสิ้นแหงปจจัยทั้งหลาย
เมื่อใดธรรมทั้งหลายปรากฏแกพราหมณผูมีเพียรเพงอยู
พราหมณนน้ั ยอมกําจัดมารและเสนา ดํารงอยูไ ดดจุ พระอาทิตย
อุทัยกําจัดความมืด ทําอากาศใหสวางฉะนั้น…๙

๘
๙

ประเสริฐ ณ นคร, และคณะ. จารึกลานนา. กรุงเทพฯ: มูลนิธเิ จมส เอช ดับเบิล้ ยู ทอมปสนั , ๒๕๓๔. หนา ๔๘.
ประเสริฐ ณ นคร, และคณะ. เรือ่ งเดิม. หนา ๔๙.

๓๑
หลักปฏิจจสมุปบาทในจารึกเชียงราย (๓) กับความสอดคลองเรื่องพุทธอุทานคาถา
จากจารึกใตฐานพระพุทธรูปสําริดวัดพูขีง และหลักปฏิจจสมุปบาทนี้มีคําเรียกอีกอยางหนึ่งวาเปน
“อิทัปปจจยตา” คือภาวะที่มันอางอิงอาศัยกันเปนไป โดยพิจารณาจาก เหตุ และ ปจจัย๑๐
ปฏิจจสมุปบาทนี้มีเกี่ยวกับหลัก อริยสัจ ๔ ของการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา
โดยพระองคทรงบรรลุญาณทั้ง ๓ คือปฐมยาม (ยามตน) ทรงบรรลุปุพเพนิวาสานุสสติญาณ สามารถ
ระลึกชาติหนหลังได มัชฌิมยาม (ยามกลาง) ทรงบรรลุจุตูปปาตฌานสามารถหยั่งรูการเวียนวาย
ตายเกิดของสัตวทั้งหลายในภูมิ ๓๑ ภูมิ พิจารณาสังขาร คือรูปธรรมนามธรรมวาเปนอนิจจัง ทุกขัง
อนัตตา และไดทรงพิจารณาปจจยาการแหงปฏิจจสมุปบาท โดยอนุโลมปฏิโลม จนถึงถึงปจฉิมยาม
(ยามสุดทาย) พระองคทรงบรรลุอาสวักขยญาณ สามารถกระทําอาสวะกิเลสทั้งหลายใหหมดสิ้นไป
ซึ่งเปนการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ คือรูแจงเห็นจริงในอริยสัจ ๔ คือทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค๑๑
ในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณนี้แสดงใหเห็นวาปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ นั้นเปนเรื่อง
เดียวกัน
หลักปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ จึงเปนหัวใจสําคัญในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ของพระพุทธเจา อันเปนที่มาของความสําคัญในเรื่องปฏิจจสมุปบาท สวนประเด็นที่สองเกี่ยวกับ
ปฏิจจสมุปบาทกับอริยสัจ ๔ ที่มีตอสังคมวัฒนธรรมลานนาในอดีตผูเขียนขอมุงประเด็นไปอริยสัจ ๔
ที่เกี่ยวของกับ ปฏิจจสมุปบาทในตอนที่พระพุทธเจาทรงตรัสรูเพราะอริยสัจ ๔ นี้ไดถูกนํามาใช
เปนหลักธรรมในการจารึกลงไปในองคพระพุทธรูปสําคัญหลายองคดว ยกันโดยเฉพาะอยางยิง่ ในชวง
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ในดินแดนลานนา ซึ่งคาถาหัวใจอริยสัจ ๔ และยอคาถาเปนอักษร ๑๒ ตัว คือ
ส.ม.นิ. ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ. คาถานี้มักจะจารึกลงไปในพระพุทธรูปเปนสัญลักษณแหงการตรัสรู
ของพระพุทธเจา ดังปรากฏในจารึกฐานพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัยวัดเกษศรี ตําบลดงเจน
อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา จารึกดวยอักษรสิงหล ภาษามคธ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒
มีขอความวา
ปฐมํ สกลกฺ-ขณเมกปทํ ทุติยาทิปทสฺ-ส นิทสฺสนโต สมนี ทุ
นิมา สมุทู สนิทู วิภเช กมโต ปฐเมน วินา๑๒

๑๐
๑๑
๑๒

เสฐียรพงษ วรรณปก. เรื่องเดียวกัน. หนา ๕๑.
ดู บําเพ็ญ ระวิน. ปฐมสมโพธิสํานวนลานนา. กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร, ๒๕๓๕. หนา ๗๘-๘๒.
สุจิตต วงษเทศ. ประชุมจารึกเมืองพะเยา. กรุงเทพฯ: ศิลปวัฒนธรรม, ๒๕๓๘. หนา ๔๑๗.

๓๒
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คาถาบทนี้มีอักษร ๑๒ ตัวนี้ยอจากหลักอริยสัจ ๔ แหงการตรัสรูขององคสัมมาสัมพุทธเจา
โดยมีความหมายดังนี้
บทอันหนึ่งเปนปฐม เปนลักษณะแหงตนนักปราชญ
ผูประกอบดวยปญญาเวนไวซึ่งบทอันปฐมแลวพึงจําแนก
(อรรถแหงจตุราอริยสัจ) โดยลําดับ (แหงอักษร ๑๒ ตัวนี้) คือ
ส.ม.นิ. ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ.
เพราะแสดงซึ่งบท มีบทที่สองเปนอาทิ
อรรถแหงจตุราอริยสัจในอักษร ๑๒ ตัวนั้น
ส.ม.นิ.
ทุ.นิ.ม.
ส.ม.ทุ.
ส.นิ.ทุ.
ส.ม.นิ.
ส.ม.นิ.

สามตัวนี้เปนอรรถแหงทุกขอริยสัจ
สามตัวนี้เปนอรรถแหงสมุทยอริยสัจ
สามตัวนี้เปนอรรถแหงนิโรธอริยสัจ
สามตัวนี้เปนอรรถแหงมรรคอริยสัจ
อันเปนอรรถแหงทุกขอริยสัจ มีอรรถ ๔ คือ
อันเปนอรรถแหงทุกขอริยสัจ มีอรรถ ๔ คือ

๑. ปฬนโฐ มีอรรถวา เบียดเบียนสัตวโลกทั้งปวง บทนี้ชื่อ
สกลักษณะ วาเปนลักษณะแหงทุกขอริยสัจเอง คือวา ทุกขอริยสัจนี้ ยอมเบียดเบียนสัตวแทจริง บทนี้เปนปฐมใหเวนไว
มิไดนับเขาในอักษร ๑๒ ตัวนั้น
๒. สงฺขตโฐ มีอรรถวา ทุกขอริยสัจนี้ ปจจัยตบแตงบังเกิด
อันนี้ทุกขอริยสัจ สําแดงใหเห็นสมุทยอริยสัจ เหตุดังนี้จึงไว ส.
ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา ส. นี้ คือ สมุทยอริยสัจแล
๓. สนฺตาปโฐ มีอรรถวา ทุกขอริยสัจนี้ ยอมเดือดรอน
อันนี้ทุกขอริยสัจ สําแดงใหเห็นมรรคอริยสัจอันเย็น เหตุดังนี้
จึงไว ม. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา ส. นี้ คือ
มรรคอริยสัจแล
๔. วิปริณามโฐ มีอรรถวา ทุกขอริยสัจนี้ ยอมแปรปรวน
ไปดวย ชรา มรณะ อันนี้ทุกขอริยสัจ สําแดงใหเห็นนิโรธ
อริยสัจอันมิไดแปรปรวนไปดวย ชรา มรณะเหตุดังนี้จึงไว นิ.
ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา นิ. นี้คือ นิโรธอริยสัจแล

๓๓
ทุ.นิ.ม. อันเปนอรรถแหงสมุทยอริยสัจ มีอรรถ ๔ คือ
๑. อายุหนโฐ มีอรรถวา สมุทยอริยสัจนี้ ยอมประมวลเอาทุกข
อริยสัจมา คือวายอมใหทุกขบังเกิด บทนี้ชื่อสกลักษณะวา
เปนลักษณะแหงสมุทยอริยสัจเอง คือวา สมุทยอริยสัจนีเ้ ปน
เหตุใหเกิดทุกขแทจริง บทนี้เปนปฐมใหเวนไวมิไดนับเขาใน
อักษร ๑๒ ตัวนั้น
๒. นิทานโฐ มีอรรถวา สมุทยอริยสัจนี้ เปนทีเ่ กิดแหงทุกข
อริยสัจ ดุจบุคคลเอาทุกขมายืน่ ให ดวยถอยคําวา อันวาทุกข
คือสิ่งนี้แล อันนี้สมุทยอริยสัจสําแดงใหเห็นทุกขอริยสัจ
เหตุดังนี้จึงไว ทุ. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา ทุ. นี้
คือ ทุกขอริยสัจแล
๓. สํโยคโฐ มีอรรถวา สมุทยอริยสัจนี้ ยอมประกอบดวย
สังสารทุกข อันนี้สมุทยอริยสัจสําแดงใหเห็นนิโรธอริยสัจ
เหตุดังนี้จึงไว นิ. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา นิ. นี้
คือ นิโรธอริยสัจแล
๔. ปลิโพธโฐ มีอรรถวา สมุทยอริยสัจนี้เปนกังวล อันนี้
สมุทยอริยสัจสําแดงใหเห็นมรรคอริยสัจอันหากังวลมิได
เหตุดังนี้จึงไว ม. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา ม. นี้
คือ มรรคอริยสัจแล
ส.ม.ทุ. อันเปนอรรถแหงนิดรธอริยสัจมีอรรถ ๔ คือ
๑. นิสฺสรณโฐ มีอรรถวา ออกจากที่ตั้งแหงทุกขอริยสัจ
ทั้งปวง บทนี้ชื่อสกลักษณะวา เปนลักษณะแหงนิโรธอริยสัจเอง
บทนี้เปนปฐมใหเวนไวมิไดนบเขาในอักษร ๑๒ ตัวนั้น
๒. วิเวกโฐ มีอรรถวา นิโรธอริยสัจนี้ ยอมสงัดจากสมุทยอริยสัจ
คือดําฤษณา อันนี้นิโรธอริยสัจสําแดงใหเห็นสมุทยอริยสัจ
อันมิไดสงัดจากดําฤษณา เหตุดังนี้จึงไว ส. ในพระคาถาเปน
อาทิ หมายความวา ส. นี้ คือ สมุทยอริยสัจแล

๓๔
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๓. อสงฺขตโฐ มีอรรถวา นิโรธอริยสัจนี้ หาปจจัยที่จะ
ตบแตงมิได อันนี้นิโรธอริยสัจสําแดงใหเห็นมรรคอริยสัจ
อันประกอบดวยปจจัย เหตุดังนี้จึงไว ม. ในพระคาถาเปน
อาทิ หมายความวา ม. นี้ คือมรรคอริยสัจแล
๔. อมตโฐ มีอรรถวา นิโรธอริยสัจนี้ หามรณะมิได อันนี้
นิโรธอริยสัจสําแดงใหเห็นทุกขอริยสัจอันประกอบดวยมรณะ
เหตุดังนี้จึงไว ทุ. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา ทุ. นี้
คือ ทุกขอริยสัจแล
ส.นิ.ทุ. อันเปนอรรถแหงมรรคอริยสัจ มีอรรถ ๔ คือ
๑. นิ ยฺ ย าน โ ฐ มี อ รรถว า มรรคอริ ย สั จ นี้ ย อ มนํ า สั ต ว
ออกจากทุกขในสงสาร บทนี้ชื่อสกลักษณะวาเปนลักษณะ
แหงมรรคอริยสัจเอง คือวามรรคอริยสัจยอมนําสัตวโลก
ออกจากสงสารแทจริง บทนี้เปนปฐมใหเวนไวมิไดนับเขาใน
อักษร ๑๒ ตัวนั้น
๒. เหตฺวโฐ มีอรรถวา มรรคอริยสัจนี้ เปนเหตุอันจะถึง
ซึ่งนิพพาน อันนี้มรรคอริยสัจสําแดงใหเห็นสมุทย อริยสัจ
อันมิไดเปนเหตุจะใหถงึ ซึง่ นิพพาน เหตุดงั นีจ้ งึ ไว ส. ในพระคาถา
เปนอาทิ หมายความวา ส. นี้คือ สมุทยอริยสัจแล
๓. ทสฺสนโฐ มีอรรถวามรรคอริยสัจนี้ ยอมเล็งเห็นนิโรธ
อริยสัจ อันเปนสุขุมคัมภีรภาพ อันนี้มรรคอริยสัจสําแดง
ใหเห็นนิโรธอริยสัจ เหตุดังนี้จึงไว นิ. ในพระคาถาเปนอาทิ
หมายความวา นิ. นี้คือ นิโรธอริยสัจแล
๔. อธิปเตยฺยโฐ มีอรรถวามรรคอริยสัจนี้ ยอมเปนอธิปติ
ปจจัย อันนี้มรรคอริยสัจสําแดงใหเปนทุกขอริยสัจอันมิได
เปนอธิบดี เหตุดงั นีจ้ งึ ไว ทุ. ในพระคาถาเปนอาทิ หมายความวา
ทุ. นี้ คือทุกขอริยสัจแล๑๓
๑๓

สุจติ ต วงษเทศ. เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๔๑๘-๔๑๙.

๓๕
อักษร ๑๒ ตัวที่ยอมาจากอริยสัจ ๔ นี้เปนหัวใจในการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ
ในลานนาไดพบคาถาอริยสัจอักษร ๑๒ ตัวนี้ในจารึกฐานพระพุทธรูปสําคัญโดยเฉพาะพระพุทธรูป
ที่อยูในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๑ ไดแก พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย วัดเกษศรี อ.เมือง จ.พะเยา๑๔
พระพุทธรูปสําริดปางอุมบาตร วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๐๘๑๕ พระพุทธรูปสําริด
ปางมารวิชัย วัชราสน วัดผาขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๑๖๑๖ พระพุทธรูปหินทราย วัดดอนยาง
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ศ.๒๐๒๓๑๗ พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย
วัดเจดียหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๒๕๑๘ พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย วัชราสน วัดปาพราวใน
อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๖๒๑๙ คาถาอริยสัจ ๔ อักษร ๑๒ ตัว คือ ส.ม.นิ. ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ.
ที่ถูกจารึกลงไปในองคพระพุทธรูปมีความสําคัญในการเปนสัญลักษณในการตรัสรูของพระพุทธเจา
ซึ่งจะปรากฏในพิธีกรรมการอบรมสมโภชพระเจาหรือพุทธาภิเษกพระพุทธรูปของลานนา

ภาพที่ ๑. ปฏิจจสมุปบาทปาฐะในจารึกเชียรายคนพบ
ที่เวียงหาว ต.ดงเจน อ.เมือง จ.พะเยา จารึกดวย
อักษรสิงหล อักษรธรรมลานนา พุทธศตวรรษที่ ๒๐
ที่มา: ศรีเลา เกษพรหม, ๒๕๕๑.

๑๔

ภาพที่ ๒. พระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัยวัดเกษศรี
ต.เวียงหาว อ.พาน จ.เชียงราย จารึกดวยอักษรมอญ
โบราณ และภาษามคธ อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๑-๒๒
ที่มา: สุจิตต วงษเทศ, ๒๕๓๘.

ดู สุจติ ต วงษเทศ. เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๔๑๗.
ดู ฮันส เพนธ. คําจารึกทีฐ่ านพระพุทธรูปในนครเชียงใหม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการจัดพิมพเอกสารทางประวัตศิ าสตร
สํานักนายกรัฐมนตรี, ๒๕๑๙. หนา ๕๖.
๑๖
ดู
ฮันส เพนธ. เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๖๐.
๑๗
ดู ศรีเลา เกษพรหม, อภิรดี เตชะศิรวิ รรณ. เรือ่ งเดิม. หนา ๘๒.
๑๘
ดู
ฮันส เพนธ. เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๖๕.
๑๙
ดู ฮันส เพนธ. เรือ่ งเดียวกัน. หนา ๙๑.
๑๕
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ภาพที่ ๓. จารึกคาถาอริยสัจ ๔ อักษร ๑๒ ตัว คือ ส.ม.นิ.
ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ. ใตฐานพระพุทธรูปสําริดปาง
อุมบาตร วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๐๘
ที่มา: ฮันส เพนธ, ๒๕๑๙.

ภาพที่ ๔. จารึกคาถาอริยสัจ ๔ อักษร ๑๒ ตัว คือ ส.ม.นิ.
ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ. ใตฐานพระพุทธรูปสําริดปาง
มารวิชัยวัชราสน วัดผาขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม
พ.ศ.๒๐๑๖ ที่มา: ฮันส เพนธ, ๒๕๑๙.

ขั้ น ตอนการอบรมสมโภชพระเจ า
พระพุทธรูปจะประกอบดวยการสรงอาบองค
พระพุ ท ธรู ป ด ว ยน้ํ า มั น จั น ทน น้ํ า อบ และ
น้ําขมิ้นสมปอย๒๐ เขียนคาถาปจจยาการ คือ
อะวิชชาปจจะยาฯ, ยะทา หะเวฯ, อะเนกะ
ชาติสังสารังฯ ทั้ง ๓ บท จารลงในหลาบเงิน
หลาบคํา หรือใบตาลใบลานไวที่อกหรือตัก
ของพระพุทธรูป จัดอาสนา (เตียงพระพุทธรูป)
๑ หลัง มีเครื่องอัฏฐบริขาร เครื่องราชกกุธภัณฑ
คือพระมหาพิชัยมงกุฎ (กุบระแอ) พระแสง
ขรรคชัยศรี (ดาบ) ธารพระกร (ไมเทา) วาลวีชนี
(พัดใบตาลกับแสจามรี) ฉลองพระบาท พรอม
นําไมศรี (ตนโพธิ์) มาตั้งไวในหมอดินทราย
รดน้ําใหชุม จัดใบหญาคาเขียวมัดดวยตอก

รูปที่ ๕. จารึกคาถาอริยสัจ ๔ อักษร ๑๒ ตัว คือ ส.ม.นิ.
ทุ.นิ.ม. ส.ม.ทุ. ส.นิ.ทุ. ใตฐานพระพุทธรูปสําริดปาง
มารวิชยั วัชราสน วัดปาพราวใน อ.เมือง จ.เชียงใหม
พ.ศ.๒๐๖๒ ที่มา: ฮันส เพนธ, ๒๕๑๙.

๒๐

สุรสวัสดิ์ ศุขสวัสดิ์. นิกายพระพุทธรูปในลานนาระหวางรัชสมัยพระเจาติโลกราช-พญาแกว (พ.ศ.๑๙๘๔-๒๐๘๔/
A.D.1441-1525): ศึกษาจากพระพุทธรูปสัมฤทธิท์ มี่ จี ารึกในจังหวัดเชียงใหม. เชียงใหม: มหาวิทยาลัยเชียงใหม, ๒๕๕๕.
หนา ๖๑.

๓๗
เปนระยะๆ หางกันพอสมควรใหได ๘ กํามือ แลวผูกติดกันใหไดกวางประมาณ ๑ ศอก ปูไวที่โคน
ตนศรีที่เตรียมไวแลวนั้น แลวอาราธนาอันเชิญพระพุทธรูปมาประดิษฐานเหนืออาสนหญาคาเขียว
โดยผินพระพักตรไปทางทิศตะวันออก นําขี้ผึ้งมาปดพระเนตรทั้งสองขางขณะที่ปดขี้ผึ้งพระพุทธรูป
อยูนั้น ใหบริกรรมพระคาถาวา ทิพพะจักขุ สะมันตาจักขุ ปญญาจักขุ พุทธะจักขุ ธัมมะจักขุ สังฆะ
จักขุ ปะวะระทฺวายัง สฺวาหะ ๓ จบ แลวนําผาขาวบริสุทธิ์ทําเปนกรวยครอบพระเศียร หมอขาว ๔ ใบ
ใสน้ําพอประมาณ ตั้งไว ๔ สี่มุม เอาดายสายสิญจนเวียนเกี้ยว ๓ รอบ จัดหาภาชนะ (อางน้ํา)
ใบใหญมาตั้งไวทางพระหัตถขางขวาของพระพุทธรูปแลวปนขี้ผึ้งเปนรูปพญานาค ๑ ตัว วางติดไว
ในภาชนะนั้นแลวเติมน้ําใหมากกวาครึ่งหนึ่งเล็กนอยของภาชนะนั้น แลวหาถาดทอง ๑ ใบ ลอยไว
ในภาชนะนั้น ปนมากัณฐกะ ๑ ตัว และหาดาบ หรือพระขรรค ๑ เลม วางไวขางๆ ภาชนะนั้น๒๑
พรอมกับขันตั้งเครื่องบูชาครูและแวนไขตาพระเจาหรือแวน ๓ ตาตั้งไวหนาพระพุทธรูป
การทําพิธีอบรมสมโภชพระเจาจะมีศาสนาพิธี ๒ ชวงเวลา คือเวลาย่ําค่ํา (ประมาณ
๑๙.๐๐-๒๐.๐๐ น.) กับเวลาใกลรุง (ประมาณ ๐๔.๐๐-๐๕.๐๐ น.) พิธีในเวลายาค่ํา จะเริ่มตน
ดวยการสมาทานรับศีล พระภิกษุสงฆประธานในพิธีกรรมจะกลาวโอกาสบูชาพระ ๕ โกฐาก จากนั้น
อาราธนาพระปริต สวดบทขัดสังเคหลวง ประธานสงฆเริ่มสวดเจริญพระพุทธมนตหรือ “สูตรมนตตั๋น”
จนจบ แลวพระสงฆจึงจะเทศนาธรรมปฐมสมโพธิ ทิพยมนตหลวง ชัยยะทั้ง ๗ พุทธาภิเษก และ
ธรรมจักกัปปวัตตนสูตร๒๒
สวนในเวลาย่ํารุงเปนพิธีเบิกพระเนตรหรือลานนาเรียกวา “พิธีไขตาพระเจา” โดยพระสงฆ
พรอมกันสวดเบิกพระเนตร เมื่อพระสงฆสวดถึงบท “อะวิชชาปจจะยา” ใหพระภิกษุรูปหนึ่งจุดเทียน
ประจําแวนสายตา พระเจา ๙ เลม และเปดผาขาวที่คลุมพระเศียรพระพุทธรูปออก พรอมกับแกะ
ขี้ผึ้งที่ปดพระเนตร และที่ปดพระโอษฐออกใหหมด ในขณะที่แกะขี้ผึ้งออกนั้นใหบริกรรมพระคาถาวา
“สะหัสสะเนตโต เทวินโท ทิพพะจักขุง วิโสธายิ นะโม พุทธายะ พุทธะจักขุ ธัมมะจักขุ สังฆะจักขุ
ทฺวายะ สฺวาหะฯ” ๓ จบ แลวเอาน้ํามันจันทนเช็ดที่พระเนตรและพระโอษฐ นําวีหางนกยูงหรือ
พัดมาโบก ๓ ครั้ง แลวจึงนําแวนสายตาพระเจามาแกวงบริเวณพระพักตรพระพุทธรูป เสร็จแลวกลับ
แวนสายตาพระเจาออก และในชวงที่พระสงฆสวดเบิกพระเนตรอยูนั้นทายกทายิกาจะประโคมฆอง
กลองตางๆ เพื่อสักการบูชาพระพุทธรูป และในเวลารุงอรุณจะเปนพิธีถวายขาวมธุปายาสโดยการ
โอกาสถวายขาวมธุปายาสจํานวน ๔๙ กอน แดพระพุทธรูป โดยใหหญิงที่สมมติเปนนางสุชาดาเปน
ผูนําขาวมธุปายาสมาถวาย พระสงฆดับเทียนชัย อนุโมทนา และกรวดน้ําแผเมตตาเสร็จพิธ๒๓
ี
การอบรมสมโภชพระเจาเปนพิธกี รรมทีม่ ที มี่ าจากพุทธประวัตใิ นตอนตรัสรูข องพระพุทธเจา
โดยมีสาระสําคัญในเรื่องอริยสัจ ๔ และปฏิจจสมุปบาท จะสังเกตไดวาพิธีกรรมการอบรมสมโภช
๒๑

พระมหามิลินท อนาคาริโก. คูมืออบรมสมโภชพระพุทธรูป ตามแบบโบราณลานนาไทย (ฉบับสมบูรณ พรอมพิธี
กวนขาวมธุปายาส). ม.ป.ท.: ม.ป.ป. หนา ๑-๒.
๒๒
พระมหามิลินท อนาคาริโก. เรื่องเดิม. หนา ๒๙.
๒๓
พระมหามิลินท อนาคาริโก. เรื่องเดิม. หนา ๓๐.
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พระเจามีพระพุทธรูปใหมเปนสัญลักษณแทนพระพุทธเจา พรอมเครื่องสูงหรือเครื่องราชกกุธภัณฑ
แหงองคกษัตริย สถานที่ตรัสรูของพระพุทธเจา คือใตตนศรีมหาโพธิ์และบัลลังกที่ประทับของพระองค
นั้นเปนคาเขียวจํานวน ๘ กํา ซึ่งอางถึงตอนโสถิยะพราหมณนําคาเขียว ๘ กํามาถวายพระพุทธเจา
เพื่อปูเปนอาสนพุทธบัลลังกใตตนศรีมหาโพธิ์ สวนมากัณฐกะที่ปนเอาไวขางพระพุทธรูปก็เปน
สัญลักษณมาพระที่นั่งของเจาชายสิทธัตถะและยังเปนสหชาติของพระองค รูปปนพญานาคและ
ถาดทอง ๑ ใบที่ลอยอยูในภาชนะใกลกับพระพุทธรูปนั้น หมายถึงถาดทองขาวมธุปายาสที่นางสุชาดา
นํามาถวายแดพระพุทธเจาและพระองคไดปนขาวมธุปายาสออกเปนปน ๔๙ กอน แลวเสวยจนหมด
พระองคทรงลอยถาดทองและอธิษฐานวา ถาจะไดสําเร็จเปนพระพุทธเจาขอใหถาดจงลอยทวน
กระแสน้ําขึ้นไป (ถาดลอยทวนกระแสน้ําไปไกลถึง ๘๐ ศอก) จนถึงวังน้ําวน ถาดนั้นจึงจมดิ่งหายไป
ถึงพิภพของกาฬนาคราช กระทบกับถาดสามใบของพระพุทธเจาในอดีตสามพระองค คือพระกกุสันธะ
พระโกนาคมน และพระกัสสปะ ถาดทองที่นํามาลอยอยูในภายชนะและรูปปนพญานาคราชจึงมีเปน
ความหมายในตอนดังกลาว สวนขาวมธุปายาส ๔๙ กอนที่นํามาถวายพระพุทธรูปนั้นก็มาจาก
นางสุชาดานําขาวมธุปายาสมาถวายพระพุทธเจาตามพุทธประวัติ
สวนในเวลาย่ํารุงเปนพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปโดยการใชแวนไขตาพระเจามาเปน
สัญลักษณในการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ หรือดวงตาเห็นธรรม แวนไขตาพระเจาหรือ
แวนสายตาพระเจานี้จะเปนแผนกระจกมีกรอบไมสลัก ๓ กรอบ มีความหมายถึงการบรรลุญาณ
ทั้ง ๓ และอาสวักขยญาณ คือการตรัสรูอริยสัจ ๔ ซึ่งพระภิกษุสงฆจะสวดบท อะวิชชาปจจะยาฯ
หรือปฏิจจสมุปบาทที่พระพุทธเจาไดทรงพิจารณาภายหลังการตรัสรู สัญลักษณจากเครื่องประกอบ
พิธีกรรมและความสําคัญของอริยสัจ ๔ กับปฏิจจสมุปบาทในลานนาจึงมีพิธีการอบรมสมโภชพระเจา
หรือพุทธาภิเษกพระพุทธรูปเปนเครื่องตอกย้ําการตรัสรูอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ

ภาพที่ ๖. พิธีไขตาพระเจาใหม วัดแมคําสบเปน อ.แมจัน จ.เชียงราย
ที่มาภาพ: กฤตดนัย สมบัติใหม, ๒๕๕๙.

๓๙
ขอความ “ปฏิจจสมุปบาท” ในจารึกเชียงราย ๓ ไดชี้ใหเห็นความสําคัญของแกนธรรมแหง
องคสัมมาสัมพุทธเจาที่ปรากฏขึ้นในดินแดนลานนานับตั้งแตชวงพุทธศตวรรษที่ ๑๙ ซึ่งหลักธรรม
สําคัญทางพระพุทธศาสนาที่จารึกบนศิลาจารึกและไมคอยปรากฏมากนักในจารึกลานนา หลักธรรม
ดังกลาวมีพัฒนาการและยึดโยงกับคาถา “หัวใจอริยสัจ ๔” ในการสรางพระพุทธรูปในชวงพุทธ
ศตวรรษที่ ๒๐ ที่ปรากฏเปนคําจารึกใตฐานไดแกพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย วัดเกษศรี อ.เมือง
จ.พะเยา พระพุทธรูปสําริดปางอุมบาตร วัดเชียงมั่น อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๐๘ พระพุทธรูป
สําริดปางมารวิชัย วัชราสน วัดผาขาว อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๑๖ พระพุทธรูปหินทราย
วัดดอนยาง พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ เชียงแสน จ.เชียงราย พ.ศ.๒๐๒๓ พระพุทธรูปสําริดปาง
มารวิชัย วัดเจดียหลวง อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๒๕ และพระพุทธรูปสําริดปางมารวิชัย วัชราสน
วัดปาพราวใน อ.เมือง จ.เชียงใหม พ.ศ.๒๐๖๒ กลาวคือ ปฏิจจสมุปบาทเปนหลักในการพิจารณา
อริยสัจ ๔ ในการตรัสรูการบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณของพระพุทธเจา ปฏิจจสมุปบาท
และอริยสัจ ๔ จึงยึดโยงหลักธรรมไวซึ่งกันและกัน บทบาทของหลักธรรมผลักดันใหเกิดงานพุทธ
ศิลปกรรม คือการสรางพระพุทธรูปไวเปนสัญลักษณในกราบไหวบูชาและการประกอบพิธีกรรม
คาถาหัวใจอริยสัจ ๔ จึงแพรหลายลานนาในชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ และนิยมจารึกไวใตฐาน
องคพระพุทธรูปสําคัญ
สวนบทบาทของพิธีกรรมอบรมสมโภชพระเจา หรือพิธีพุทธาภิเษกนั้น คือการตอกย้ํา
เรื่องราวเกี่ยวพุทธประวัติในตอน“ตรัสรูบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ” ดวยการสวดและเทศนธรรม
พุทธประวัติ โดยมีเครื่องประกอบพิธีกรรมที่เปนสัญลักษณประกอบการอบรมสมโภชพระพุทธรูป
ซึ่งองคพระพุทธรูป เปนสัญลักษณแทนองคสัมมาสัมพุทธเจาและหลักธรรมในการตรัสรูสัมมา
สัมโพธิญาณ คือคาถาปฏิจจสมุปบาทและอริยสัจ ๔ สื่อสารไปยังผูเขารวมพิธีกรรมและการบูชา
พระพุทธรูป พิธีกรรมอบรมสมโภชพระเจาจึงมีบทบาทสําคัญตอการเขาถึงหลักธรรมคําสอนทาง
พุทธศาสนาสอดคลองกับวัฒนธรรมและประเพณีของ คนลานนา คาถาปฏิจจสมุปบาท คาถา
อริยสัจ ๔ และพิธีกรรมสมโภชพระเจานี้เปนที่มาของงานพุทธศิลปลานนาที่ผูเขียนอยากเสนอไว
ในบทความนี้ กอนที่ความมุงหมายทางพิธีกรรมในปจจุบันจะเลือนรางลงไปจากหลักธรรม
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ตําราวันปลูกพิชชะ: ภูมิปญญาและความเชือเกษตรกรไทย
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ในวิถีการดําเนินชีวิตหรือการประกอบอาชีพเกษตรกรรม โดยเฉพาะการทํานา ทําไร
เพาะปลูกพืชผักผลไมเพื่อเปนอาหารในชีวิตประจําวันหรือขายเปนรายไดของกลุมชาติพันธุไท
ความมั่นคงเรื่องอาหารจึงถือวาเปนเรื่องที่ตองใหความสําคัญในลําดับตนๆ จึงมีการรวบรวมและ
ถ า ยทอดองค ค วามรู ห รื อ ความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ การเพาะปลู ก มี ทั้ ง ที่ เ ป น มุ ข ปาฐะและบั น ทึ ก เป น
ลายลักษณอักษร เชน “วันปลูกพิชชะ” (วันปลูกพืช) “วันแรกไถนา” (วันเริ่มทําไรไถนา) “วันแรกขาว”
(วันเริ่มปลูกขาว) “วันหวานกลา” “วันเอาขาวใสเยีย” (วันเอาขาวใสยุงฉาง) และ “วันกินขาวใหม”
เปนตน โดยมักแทรกอยูในตําราโหราศาสตรอื่นๆ ที่บันทึกลงในคัมภีรใบลานหรือพับสา และพบวา
แพรหลายทั่วไปทั้งในกลุมชาติพันธุไท คือไทยวน (ลานนา) ไทลื้อ ไทขึน ลาว และไทย
๑

นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

๔๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

บทความนี้ขอนําเสนอตํารา “วันปลูกพิชชะ” ซึ่งหมายถึงวันสําหรับการปลูกพืชตางๆ
เชน ขาว พริก มะพราว หมาก ลาน ฝาย ฯลฯ หรือที่สํานวนลานนาเรียกวา “เครื่องปลูกของฝง”
เพราะเปนตําราเดียวทีน่ าํ เสนอคําทํานายดวยภาพลายเสนหรือสัญลักษณแทนคําทํานาย ซึง่ มีคณ
ุ คา
ตอการศึกษาทั้งดานองคความรู ความเชื่อ ภูมิปญญา เทคนิคการนําเสนอ และความนาสนใจ
ทางศิลปะ

ตําราวันปลูกพิชชะล้านนา
จากการรวบรวมขอมูลตําราการปลูกพืชที่พบในเอกสารโบราณตางๆ พบวาหากบันทึกไว
ในใบลานจะปรากฏเฉพาะขอความแตไมมีรูปภาพประกอบ แตหากบันทึกไวในพับสาจะนําเสนอเปน
รูปภาพลายเสนหรือสัญลักษณ โดยทุกตําราจะใชวันทางจันทรคติคือ วันขางขึ้น-ขางแรม ในการ
ทํานายผลเหมือนกัน ซึ่งในพับสาจะนิยมนําเสนอเปนตาราง ๒ แถว คือแถวบนเปนวันขางขึ้นและ
แถวลางเปนวันขางแรม แตยังพบการแบงเปน ๔ แถว หรือแถวเดียว ซึ่งนาจะขึ้นอยูกับขนาดของ
วัสดุที่ใชบันทึก แตยังคงมีขอความหรือการแบงชัดเจนวาสวนใดเปนวันขางขึ้นหรือขางแรม แสดงวา
ในแตละเดือนสามารถใชขอมูลชุดเดียวกันนี้
ขอมูลภาพตําราวันปลูกพืชในบทความรวบรวมมาจากหลายแหลงขอมูล ซึ่งบางตํารา
จะระบุ ข อ มู ล อ า งอิ ง ถึ ง แหล ง ที่ พ บ มี ทั้ ง ที่ บั น ทึ ก ด ว ยอั ก ษรธรรมล า นนาและอั ก ษรไทโบราณ
โดยบางตําราจะมีทั้งภาพและขอความอธิบาย บางตําราจะมีเฉพาะภาพและตัวเลขที่ใชแทน
วันขางขึ้น-แรมเทานั้น แตมีหลักการทํานายที่เหมือนกันคืออาศัยการทํานายตามวันขางขึ้นและ
ขางแรมเปนหลัก ดังนี้
๑) การแสดงภาพหรือสัญลักษณพรอมคําอธิบายภาพแบบยอ
๒) การแสดงภาพหรือสัญลักษณแตไมมีคําอธิบาย

กลุมที่ ๑ การแสดงเฉพาะภาพหรือสัญลักษณ และคําอธิบายแบบยอ

ภาพและตารางตําราการปลูกพืชในกลุมนี้ มักจะมีภาพตนพืชในลักษณะตางๆ จํานวน
๒ แถวๆ ละ ๑๕ ตน โดยมีขอความระบุวาเปนวันขางขึ้น ๑-๑๕ ฅ่ํา และขางแรม ๑-๑๕ ค่ํา
แสดงวาสามารถใชไดทุกเดือนโดยอาศัยวันขางขึ้น-ขางแรม เปนหลัก โดยใหพิจารณจากรูปภาพและ
ขอความยอๆ เพื่อเลือกวันในการปลูกที่เหมาะสม ดังนี้

๔๓

รูปที่ ๑ “จักปลูกหมาก ปลูกขาว หื้อดูซื่อ ใหเพิงใจ วันใดเอาวัน (นั้น) เถิด”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2550-10-15-42)

ตําราปลูกพืชฉบับนี้พบที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แบงเปน ๔ แถว คือดานบน
เปนวันขางขึ้น ๒ แถว และดานลางเปนวันขางแรม ๒ แถว โดยวาดภาพและลงสีเปนรูปสัญลักษณ
คลายรวงขาวหรือพวงหมาก พรอมกับมีขอความอธิบายในแตละภาพ คือ “เตง” (ผลหรือเมล็ด
สมบูรณ) และ “ลีบ” คือผลหรือเมล็ดลีบ ไมสมบูรณ

รูปที่ ๒ “จักปลูกขาว ปลูกพราว ปลูกหมาก”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2550-10-15)

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ตําราวันปลูกขาว ปลูกมะพราว และปลูกหมากนี้พบที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
แบงขอมูลเปน ๒ สวน คือวันขางขึ้นมี ๒ แถว และวันขางแรมมี ๒ แถว ลักษณะการวาดภาพ
สัญลักษณจะคลายกับตนขาว มีขอความอธิบายสั้นๆ คือคําวา “เตง” (ออกรวงหรือผลสมบูรณ)
และ “ลีบ” (เมล็ดหรือผลจะลีบ)

รูปที่ ๓ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : www.lannamanuscript.net รหัส PNTMP298_467_030118001_00_024

ตําราปลูกพืชฉบับนี้พบที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง แบงขอมูลเปน ๒ แถวๆ ละ
๑๕ รูป แบงเปนวันขางขึ้นและขางแรม ปรากฏเฉพาะรูปหรือสัญลักษณที่แตกตางกันไป โดยในสวน
ของวันขางขึ้นมีขอความบอกสภาพของพืชพรรณที่ปลูก (ไมไดมีตัวเลขระบุวาขึ้นกี่ค่ํา) คือ หนวย
(ไดผลผลิตดี) ใบ (มีเฉพาะใบ) ตาย (ตาย) และตายขาน (ยืนตนตาย) สวนวันขางแรมจะบอกเฉพาะ
ตัวเลขบอกวันขึ้น-แรมเทานั้น ในการทํานายตองใชวิธีนับและเทียบเคียงกันระหวางขางขึ้นและ
ขางแรม คือวันขางขึ้น ใหดูชองวันที่ตรงกับวันขางแรม และวันขางแรมใหดูลักษณะภาพแลวเทียบคํา
อธิบายจากตารางชองที่เปนวันขางแรม

กลุมที่ ๒ การแสดงภาพหรือสัญลักษณแตไมมีขอความอธิบาย

ภาพตําราการปลูกขาวหรือพืชผลในกลุมนี้ มีทั้งที่แสดงผลในรูปตาราง หรือแบงเปน
๒ แถว คือแถวบนเปนคําทํานายสําหรับวันขางขึ้น และแถวลางเปนคําทํานายสําหรับวันขางแรม
มีเพียง ๒ ตํารา เทานั้นที่วาดภาพเรียงกันไปเปนแถวเดียวทั้ง ๓๐ วัน และจะมีเพียงภาพตนขาว
หรือพืชผลที่มีลักษณะออกรวงหรือผลสมบูรณ มีรวงหรือผลผลิตพอประมาณ มีเฉพาะใบ และ
ตนที่แหงเหี่ยวตาย ซึ่งผูใชหรือผูทํานายจะตองพิจารณาจากภาพหรือสัญลักษณที่ปรากฏ ดังตัวอยาง
ตอไปนี้

๔๕

รูปที่ ๔ “จักแรกนา ปลูกนา หวานกลา หือ้ ผอดูหนีก้ อ น หือ้ ไดวนั ตนรวงดกดีนนั้ แท
เทอะหลานขนานเหย”
ที่มา : ศูนยใบลานศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ตําราปลูกพืชนี้ มีขอความระบุชัดวาเปนตําราการปลูกขาว แตใชไดทั้งการหาวันดีในการ
หวานกลาและการปลูกขาว ซึ่งภาพลายเสนที่ปรากฏก็เปนรูปของตนขาวที่มีลักษณะแตกตางกัน
แบงเปนตารางจํานวน ๒ แถวๆ ละ ๑๕ ชอง มีตัวเลขระบุวันขางขึ้น-ขางแรม ตามลําดับ แตไมได
ระบุวาเปนขางขึ้นหรือขางแรม สันนิษฐานวาแถวบนนาจะเปนวันขางขึ้น สวนภาพลายเสนที่เปน
รูปตนขาว แบงเปน ๓ ลักษณะ คือรวงขาวดก รวงขาวหาง และไมมีรวงหรือแหงตาย

รูปที่ ๕ “ตนขาวนี้ ผิวาปุคละฅนใดจักปลูกขาวหื้อไลตามเดือนออกเดือนแรมแล
ผอเอาที่หนวยมีนั้นเทอะนายเหย”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2551-01-02)

ตําราฉบับนี้ ระบุชัดเจนวาเปนตําราวันปลูกขาว แบงขอมูลเปน ๒ แถว คือขางขึ้นและ
ขางแรม โดยไมมีขอความอธิบายภาพ มีภาพสัญลักษณของตนขาวลักษณะตางๆ ๒ ลักษณะ คือ
ออกรวงดก และไมออกรวงเลย

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รูปที่ ๖ “หวานฝายแลพริก ตามผูป ระสงคแล อันนีป้ ลูกขาว ปลูกพราว ปลูกหมากก็ได”
ที่มา : www.lannamanuscript.net รหัส DLNTM 041120998_00_50

ตํารานี้กลาวถึงการปลูกฝาย พริก ขาว มะพราว และหมาก แบงเปน ๒ แถวๆ ละ ๑๕ รูป
แตไมไดระบุตัวเลขและขอความบอกวันขางขึ้น-ขางแรม แตสันนิษฐานวาแถวบนหมายถึงวันขางขึ้น
แบงเปน ๓ ลักษณะ คือ ตนที่มีรวงหรือผลดก มีรวงหรือผลนอย และตนที่ไมออกรวงหรือผลเลย

รูปที่ ๗ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : (ไมทราบแหลงที่มา)

ตําราฉบับนี้ แบงเปน ๒ แถวๆ ละ ๑๕ ชอง ระบุเฉพาะตัวเลขวันขางขึ้น-ขางแรม ไมมี
คําอธิบายภาพ แตวาดภาพรวงขาวหรือพวงของผลผลิต ซึ่งแบงไดเปน ๓ กลุม คือ รวงขาวดก
รวงขาวหาง และตนที่ไมออกรวงหรือยืนตนตาย

๔๗

รูปที่ ๘ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2551-01-21--3)

ตําราฉบับนี้ เปนพับสาจากอําเภอบานตาก จังหวัดตาก แบงเปน ๒ แถวๆ ละ ๑๕ รูป
มี ตั ว เลขบอกข า งขึ้ น -ข า งแรม ไม มี คํ า อธิ บ ายภาพหรื อ ระบุ ว า เป น ตํ า ราปลู ก พื ช ชนิ ด ใด แต มี
รูปสัญลักษณะที่แสดงผลที่จะเกิดขึ้น แบงเปน ๓ ลักษณะใหญๆ คือ ใหผลผลิตมาก ใหผลผลิตนอย
และไมใหผลผลิตเลย

รูปที่ ๙ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2550-12-07)

ตําราฉบับนี้ ไมไดระบุวาเปนตําราปลูกพืชชนิดใด แบงเปน ๒ แถวๆ ละ ๑๕ รูป
ระบุตัวเลขลําดับวันขางขึ้น-ขางแรม แตไมมีคําอธิบายภาพ ซึ่งภาพที่ปรากฏมีลักษณะคลาย
ตนมะพราวหรือหมาก แบงเปน ๒ ลักษณะ คือตนที่มีเฉพาะใบ และตนที่มีผลอยูสวนยอดและ
ใตพุมใบ

๔๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รูปที่ ๑๐ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : www.lannamanuscript.net รหัส PNTMP 384_351_030620120_06_007

ตํ า ราปลู ก พื ช ฉบั บ นี้ พ บที่ อํ า เภอวั ง เหนื อ จั ง หวั ด ลํ า ปาง ไม ไ ด ร ะบุ ว า เป น ตํ า ราปลู ก พื ช
ชนิดใด แบงเปน ๒ แถว คือขางขึ้นและขางแรม ไมมีคําอธิบายภาพ แตวาดสัญลักษณคลายตนพืช
ที่แบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือ ใหผลดี ใหผลเล็กนอย และไมใหผลเลย

รูปที่ ๑๑ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : www.lannamanuscript.net PNTMP 298_408_030121032_00_004

ตําราปลูกพืชฉบับนี้พบที่อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง ไมมีขอความระบุวาเปนตําราปลูกพืช
ชนิดใด นําเสนอสัญลักษณเปนตนพืชเรียงกันเปนแถวเดียว รวม ๓๐ รูป มีขอความดานซายวา
“เดือนออก” และดานขวาเขียนวา “เดือนแรม” แบงไดเปน ๓ กลุม คือ ตนที่ใหผลดก ใหผลนอย และ
ไมใหผลผลิต หรือยืนตนตาย

๔๙

รูปที่ ๑๒ “วันปลูกพิชชะ”
ที่มา : www.lannamanuscript.net PNTMP 329_534_030420090_00_040

ตํ า ราปลู ก พื ช ฉบั บ นี้ ไม ไ ด ร ะบุ ว า ใช สํ า หรั บ การปลู ก พื ช ชนิ ด ใด นํ า เสนอข อ มู ล เป น
รูปสัญลักษณ ไมมีตัวเลขระบุวันขางขึ้น-ขางแรม แตมีคําวา “เพ็ง” ตรงกลาง ซึ่งแสดงวาเรียง
ตามลําดับวันขึ้น ๑ ค่ํา ไปจนถึงวันเดือนเพ็ญ (ขึ้น ๑๕ ค่ํา) แลวเรียงลําดับวันขางแรมไปตามลําดับ
แบงไดเปน ๒ ลักษณะ คือมีผลผลิตดีและไมใหผลผลิตเลย
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ตําราวันปลูกพืชนอกจากจะแพรหลายในเขตลานนาหรือภาคเหนือของไทยแลว ยังพบวา
ความเชื่อหรือตําราการปลูกพืชนี้ในเขตภาคกลางของไทยดวย และตําราปลูกพืชของลานนาบางฉบับ
ก็ระบุวาเปนตําราของภาคกลางอีกดวย

รูปที่ ๑๓ “ปลูกพริก”
ที่มา : โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร
มหาวิทยาลัยเชียงใหม (รหัส RD-2550-11-00-01)
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รูปที่ ๑๔ “ตําราปลูกขาว”
ที่มา : ดิเรก อินจันทร, ๒๕๖๑.

ตําราปลูกพริกฉบับนี้ พบที่อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม แบงเปน ๒ แถว คือวันขางขึ้น
และวันขางแรม ระบุเฉพาะลําดับของวัน ไมมีคําอธิบายภาพ แตมีภาพสัญลักษณแทนตนพริก
ที่แบงไดเปน ๓ ลักษณะ คือใหผลผลิตมาก ใหผลผลิตพอประมาณ และไมใหผลผลิตเลย โดยเนื้อหา
กอนหนานี้เปนตําราวาดวยชวงเวลาในการปลูกพืชใหไดผลผลิตดี และระบุวา “ตําราใตแล วันปลูก
ของกินหื้อผอเทอะ” (เปนตําราที่สืบทอดมาจากภาคกลางวาดวยการปลูกพืช)

รูปที่ ๑๕ “อันนึง่ ถาผูใ ดทํากินมิพอปาก ใหดเู อาตํารานีไ้ ปทํากินเถิด หารูย ากไมเลย....”
ทีม่ า : ฐานขอมูลเอกสารโบราณภูมภิ าคตะวันตกในประเทศไทย ศูนยมานุษยวิทยาสิรนิ ทรฯ
รหัส NPT004-053.TamraRaekNa-001-003.jpg

ตําราวันปลูกพืชนี้ มีขอความอักษรไทโบราณระบุวา “อันนึ่ง ถาผูใดทํากินมิพอปาก ใหดู
เอาตํารานี้ไปทํากินเถิด...” มีลักษณะคลายกับตําราปลูกพืชของลานนา คือแบงเปน ๒ แถวๆ บนเปน

๕๑
วันขางขึ้น และแถวลางเปนวันขางแรม มีตัวเลขระบุเฉพาะวันขางขึ้น-ขางแรม ไมมีคําอธิบายภาพ
แตภาพจะมีลักษณะของตนหรือผลผลิตใหพิจารณาวาควรปลูกในวันไหนถึงจะไดผลผลิตมาก
ตําราวันปลูกขาวฉบับนี้ พบทีพ่ พิ ธิ ภัณฑบา นแพรก อําเภอบานแพรก จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
แบงขอมูลเปน ๒ แถว คือขางขึ้นและขางแรม มีตัวเลขวันขางขึ้นขางแรมกํากับแตละรูป พรอมมี
คําอธิบายวา “ดี” และ “มิดี” เพื่อใหเลือกปลูกในวันที่ทํานายวาจะไดผลดี
สําหรับตําราวันปลูกขาวของไทยนั้น พบวามีการนําภาพและคําอธิบายที่เคยเขียนไวใน
สมุดขอยมาทําเปนรูปภาพแบบสมัยใหมเพือ่ เผยแพรในอินเทอรเน็ต รวมถึงทําเปนภาพประกอบใน
ปฏิทินสมัยใหมดวย ดังตัวอยางตอไปนี้
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รูปที่ ๑๖ “ฤกษหวานกลา”
ที่มา : www.facebook.com/chaonayukmai/photos/a.1428637124059793.1073741831.
1412773142312858/1558816654375172/?type=3&theater

รูปที่ ๑๗ “ตําราโบราณดูวันมีรวง ขางขึ้นขางแรม”
ที่มา : ตําราปลูกขาวของชัยพร พรหมพันธุ http://upic.me/i/2p/03z1-.jpg

๕๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาและความเชื่อของเกษตรกรไทย
ตัวอยางตําราวันปลูกพืชของชาวไทย ที่รวบรวมจากพับสาและสมุดขอย พบวามีรูปแบบ
การนําเสนอที่เหมือนกัน คือทํานายผลที่จะเกิดขึ้นโดยใชรูปภาพหรือสัญลักษณใหเขาใจไดงาย
ทํานายตามวันทางจันทรคติ คือวันขางขึ้นและขางแรม แตลักษณะของการวางผังของคําทํานาย
มีลักษณะแตกตางกันไปบาง คือมีทั้งที่แบงเปน ๒ แถว หรือ ๔ แถว และแถวเดียว
เมื่อเปรียบเทียบคําทํานายตามวันขางขึ้น-ขางแรมของเอกสารแตละฉบับ พบวาในตํารา
ปลูกพืชที่พบในภาคเหนือและบันทึกเปนอักษรธรรมลานนาหลายฉบับไมตรงกัน และตําราของ
ภาคกลางก็ไมตรงกัน แมวาจะอางอิงหรือกําหนดผลตามวันทางจันทรคติคือขางขึ้น-ขางแรม
เหมือนกัน
อ.วรพล ไมสน โหรผูเชี่ยวชาญดานดาราศาสตรและวัฒนธรรมการใชปฏิทินไท-ไทย
อธิบายวาแนวคิดเรื่องการทํานายหรือกําหนดวันปลูกพืชนั้นพบไดทั่วไป แมในชาวตะวันตกก็มีการใช
“ปฏิทินชาวนา” (Farmers’ Almanac) เพื่อกําหนดวันที่เหมาะสําหรับการปลูกพืชชนิดตางๆ ที่สัมพันธ
กับวงโคจรและตําแหนงของพระจันทร ซึ่งใชกันมานานนับ ๒๐๐ ป ปจจุบันยังมีการคํานวณและ
ใชกันอยู (www.farmersalmanac.com/calendar/gardening/) โดยตําแหนงของพระจันทรที่จะมีผล
ตอระดับน้ําทะเลและน้ําใตดินนั้นจะเห็นไดชัดในพื้นที่ชายฝงทะเล
เมื่อพิจารณาเกณฑการเลือกปลูกพืชในแตละวันที่ไมตรงกัน และอาณาเขตของลานนา
หรือภาคเหนือของไทยไมมีพื้นที่ติดทะเล สันนิษฐานวาตารางที่ปรากฏในตําราแตละฉบับนาจะ
มีเกณฑการคํานวณหรือมีสถิติที่แตกตางกันตามภูมิศาสตร หรือระดับน้ําใตดิน ดังจะเห็นไดวา
การคํานวณเรื่องราคาสินคาของแตละปของแตละเมือง จะใชตัวเลขเกณฑของแตละเมืองที่แตกตางกัน
มาคํานวณดวย หรืออาจจะมีชุดขอมูลในการคํานวณที่แตกตางกัน ทําใหผลการทํานายตางกันดวย
นอกจากนั้นปจจัยที่มีผลตอการทํานายในตําราที่พบในจังหวัดเดียวกันแตผลตางกัน คือการเคลื่อนยาย
หรือการคัดลอกมาจากเมืองหรือจังหวัดอื่นก็เปนได
บทความนีไ้ ดนาํ เสนอเฉพาะภาพหรือสัญลักษณทเี่ กีย่ วกับตําราการปลูกพืช เพราะเห็นวา
เอกสารแตละฉบับมีรูปแบบการนําเสนอทั้งรูปภาพและสัญลักษณที่นาสนใจในดานแนวคิด เนื้อหา
และศิ ล ปะ แต ยั ง ไม ไ ด วิ เ คราะห เ นื้ อ หา ที่ ม า หลั ก การ หรื อ องค ค วามรู ใ นการคํ า นวณหรื อ
ทํ า นายอย า งละเอี ย ด ซึ่ ง ต อ งให ผู ที่ เชี่ ย วชาญด า นปฏิ ทิ น และโหราศาสตร นํ า ไปขยายผลหรื อ
หาขอสรุปตอไป
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ตําราปลูกขาว. ชัยพร พรหมพันธุ. http://upic.me/i/2p/03z1-.jpg
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). รหัส RD-2551-01-21-3. โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา
อาคารเรือนเดิม ในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พั บ สา. (อั ก ษรธรรมล า นนา). รหั ส RD-2550-12-07.โครงการ E-120 วรรณกรรมล า นนา
อาคารเรือนเดิม ในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). วัดแมแกดหลวง ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม,
รหัส RD-2550-10-15-15. โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิม
ในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). วัดแมแกดหลวง ตําบลหนองจอม อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม,
รหัส RD-2550-10-15-42. โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิม
ในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). พอนอยสมบูรณ. รหัส RD-2551-01-02. โครงการ E-120 วรรณกรรม
ลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). วัดบานหลุก อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง.
รหัส PNTMP 384_351_030620120_06_007. www.lannamanuscript.net
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). วัดศรีรงุ เรือง อําเภอแมแตง จังหวัดเชียงใหม. รหัส RD-2550-11-00-01.
โครงการ E-120 วรรณกรรมลานนา อาคารเรือนเดิมในคณะมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัย
เชียงใหม.
พับสา. (อักษรธรรมลานนา). วัดศรีสุทธาวาส อําเภอเวียงปาเปา จังหวัดเชียงราย.
รหัส DLNTM 041120998_00_50. www.lannamanuscript.net
พับสา ตําราแรกนา. (อักษรไทยโบราณ). ฐานขอมูลเอกสารโบราณภูมภิ าคตะวันตกในประเทศไทย
ศูนยมานุษยวิทยาสิรินทรฯ. รหัส NPT004-053.TamraRaekNa-001-003.jpg.
www.sac.or.th/databases/manuscripts.
พับสาโหราศาสตร. (อักษรธรรมลานนา). วัดไหลหิน ตําบลเกาะคา อําเภอเกาะคา จังหวัดลําปาง.
รหัส PNTMP. 030118001_00_024. www.lannamanuscript.net.
พับสา โหราศาสตร. (อักษรธรรมลานนา). สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
www.culture.cmru.ac.th/manuscript_database/login.php
ฤกษหวานกลา. www.facebook.com/chaonayukmai/photos/a.1428637124059793.1073741831.
1412773142312858/1558816654375172/?type=3&theater.
วรพล ไมสน. สัมภาษณ. 21 ธันวาคม 2560.
Farmers’ Almanac. www.farmersalmanac.com/calendar/gardening/.

๕๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ข่าวสารงานด้านพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
ตั้งแต่มกราคม-กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๑

คณะผูบ ริหารและตัวแทนบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขาแสดง
มุทิตาสักการะและขอพรปใหมพระสงฆทรงสมณศักดิ์ พระเถรานุเถระในจังหวัดเชียงใหม เนื่องใน
วันขึ้นปใหมพุทธศักราช ๒๕๖๑ โดยมีทาน ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธานนําคณะ

๓-๔ ม.ค. ๒๕๖๑

เขารวมการเก็บเมล็ดตนลานและเพาะเมล็ดตนลานรวมกับองคกรและชุมชน
หลายหนวยงาน ณ แจงหัวลิน จ.เชียงใหม ซึง่ จะเปนการตอยอดโครงการ อพสธ. ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๖๑

๘ ม.ค. ๒๕๖๑

๕๕

การฝกอบรมศิลปวัฒนธรรมลานนา หลักสูตร “การจารใบลาน
และการเขียนพับสา” โดยมี ดร.ดิเรก อินจันทร เปนวิทยากร ซึ่งไดรับความสนใจจากพระภิกษุสงฆ
อาจารย และนักศึกษา เขารับการอบรม ณ ศูนยใบลานศึกษา ชั้น ๑ อาคารเทพรัตนราชสุดา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒๐-๒๑ ม.ค. ๒๕๖๑

จัดการอภิปรายกลุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู “การจัดทําทะเบียนวัตถุ
พิพิธภัณฑ” โดยมี อาจารยพิสุทธิลักษณ บุญโต และ คุณณัฐพงษ แมตสอง รวมอภิปราย
ณ หองมินิเธียเตอร ชั้น ๔ อาคารสํานักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒๔ ม.ค. ๒๕๖๑

รวมแสดงความยินดีและเขารวมพิธีสืบชะตาแบบโบราณลานนา ในโอกาส
ครบรอบ ๓๗ ป สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม โดยมี คุณโสภณ พรมจิตต นักวิชาการ
ศึกษา เปนตัวแทนหนวยงานในการเขารวมพิธี

๓๐ ม.ค. ๒๕๖๑

๕๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดงาน “ขวงผญา ราชภัฏเชียงใหม สืบสานงานศิลป” และมอบรางวัล
เชิดชูเกียรติเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีทาน ผศ.ดร.ชาตรี มณีโกศล
รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธาน พรอมมอบชอดอกไม
เพื่อแสดงความยินดี แด พอครูบุญศรี รัตนัง เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป ๒๕๕๒ ในโอกาส
ไดที่ไดรับคัดเลือกเปนศิลปนแหงชาติ สาขาศิลปะการแสดง (ดนตรีพื้นบานลานนา) ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๖๐ และใหเกียรติมอบรางวัลและกลาวแสดงความยินดีแดผูที่ไดรับการคัดเลือกเปน
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๑ จํานวน ๑๐ ทาน ณ ลาน ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๕ ก.พ. ๒๕๖๑

จัดเสวนา “ใบลานลานนา : การอนุรกั ษและการเผยแพร” สองทิศทางคัมภีร
ใบลานภาคเหนือ ประเทศไทย และตางประเทศ โดยมีการปาฐกถาพิเศษโดย Mr.Hagen E.W.Dirksen
กงสุลกิตติมศักดิส์ หพันธ สาธารณรัฐเยอรมนีประจําจังหวัดเชียงใหม และคณะวิทยากรผูท รงคุณวุฒิ
ดานใบลานลานนา ณ หองประชุมชั้น ๑๕ อาคาร ๙๐ ป ราชภัฏเชียงใหม

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑

๕๗

จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ปลูกลาน ปลูกหมาก ฝากไวกับแผนดิน”
ภายใตโครงการอนุรักษพันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) วิทยกรโดย คุณชัชวาล ทองดีเลิศ ณ หองประชุม ชั้น ๒ อาคาร ๙๐ ป
ราชภัฏเชียงใหม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๑

๑๖ ก.พ. ๒๕๖๐ มอบรางวัลผูท รี่ บั รางวัลโครงการประกวดภาพถายเชิงวัฒนธรรม “วิถลี า นนา

คุณคาคูค วรเมืองมรดกโลก” โดยไดรบั เกียรติจาก ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม เปนผูมอบรางวัล

๖ มี.ค. ๒๕๖๑ คณะกรรมการมาตรฐานด า นการทํ า นุ บํ า รุ ง ศิ ล ปะวั ฒ นธรรม สํ า นั ก วิ ช า

สังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จํานวน ๗ ทาน เขาศึกษาดูงานดานแนวทางการจัดการ
งานวัฒนธรรม ณ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมี ผูบ ริหารและบุคลากร
ใหการตอนรับ

๕๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๖ มี.ค. ๒๕๖๑ รวมฟงการเสวนา เรื่อง “คนลานนาจะปฏิบัติตนอยางไรเมื่อการเปลี่ยนไป

ของวันพญาวัน” (๑๖ เมษายน วันพญาวัน วันเถลิงศก) ณ ลานโพธิ์ วัดเจ็ดยอด โดยมี มหาราชครู
และโหรหลวงจากสวนกลาง รวมกับพระครูอดุลสีลกิตติ์ นายธานินทร สุภาแสน ศ.ดร.ธเนศวร
เจริญเมือง และ อ.เกริก อัครชิโนเรศ เปนวิทยากร

๔ เม.ย. ๒๕๖๐ ลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือรวมกับเครือขายศิลปวัฒนธรรมลานนา

ไดแก สถาบันวิจยั สังคม ม.เชียงใหม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม ม.มหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม และมูลนิธิสืบสานลานนา โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา
ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปญญาลานนา อ.เมือง จ.เชียงใหม

๕ เม.ย. ๒๕๖๐ ลงพื้นที่รวมกับผูนําชุมชนบานสะลวงใน เพื่อเขาสํารวจเอกสารโบราณ (พับสา-

ใบลาน) ณ วัดสะลวงใน (สิทธิทรงธรรม) ต.สะลวง อ.แมรมิ จ.เชียงใหม ซึง่ ทางวัดไดเก็บรวบรวมไว
และทําการอนุรักษเพื่อเปนแหลงเรียนรูของชุมชน เพราะเอกสารโบราณที่มีนั้นมีความเกาแก
ควรไดรับการดูแลและจัดการอยางเปนระบบ โดย ดร.ดิเรก อินจันทร และคณะ

๕๙

๑๒ เม.ย. ๒๕๖๑ รวมพิธียอสวยไหวสาพระญามังราย ป ๖ รวมกับเครือขายชุมชนเมือง

รักษเชียงใหม โดยนํานักศึกษาเขารวมขบวนแหและแสดงดนตรีปาดเมืองลานนา ณ อนุสาวรีย
สามกษัตริย

๑๓ เม.ย. ๒๕๖๑ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมประเพณีสรงน้ําพระพุทธสิหิงคเนื่องใน

เทศกาลสงกรานต ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ นําโดย ผศ.พรพิมล วงศสุข รักษาราชการแทนอธิการบดี
พรอมดวยคณะผูบ ริหาร คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา โดยไดนาํ พระพุทธสถิตมิง่ มงคล พรอม
ตกแตงรถบุษบก ใหประชาชน นักทองเที่ยวไดสรงน้ําพระเพื่อความเปนสิริมงคล

๑๗ เม.ย. ๒๕๖๑ รวมจัดริว้ ขบวนแหเครือ่ งสักการะลานนา ในพิธสี กั การะกูเ จาหลวงเชียงใหม

ประจําป ๒๕๖๑ โดยนํานักศึกษา ชมรมรักษภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม นักศึกษาสาขาวิชาดนตรี
และศิลปะการแสดง เพื่อรวมสักการะกูเจาหลวงเมืองเชียงใหม ณ บริเวณกูเจาหลวงเชียงใหม
วัดสวนดอกพระอารามหลวง

๖๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดงานสืบสานประเพณีสงกรานต และรณรงคแตงกายพื้นบานลานนา
ประจําป ๒๕๖๑ เพือ่ อนุรกั ษ สงเสริม สืบสานประเพณีอนั ดีงามของลานนา แลรวมรณรงคแตงกาย
พื้นบานลานนา โดยมีกิจกรรมการแขงขันอาหารพื้นบานลานนาอยาง ลาบ-สมตํา ที่จัดแขงขัน
กันมานานกวา ๑๐ ป เปดโอกาสให นักศึกษา บุคคลกร หนวยงานตางๆ รวมประกวดประขัน และ
ขบวนแหแตงกายพื้นเมือง สงเสริมการแตงกายเสื้อผาพื้นเมือง

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๑

เยีย่ มเยือน สัมภาษณ “แมครูฟองคํา หลาปนตา” เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
ป ๒๕๔๘ สาขาหัตถกรรม : การทํากระดาษสา และ “พอครูบุญรัตน ณ วิชัย” เพชรราชภัฏเพชรลานนา ป ๒๕๔๙-๒๕๕๐ สาขาทัศนศิลป : หัตถกรรมแกะสลักไม ในโครงการเยือนถิ่น
เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป ๒๕๖๑

๒๗ เม.ย. ๒๕๖๑

๖๑

รวมแสดงความยินดีกับนายโสภณ พรมจิตต (นักวิชาการศึกษา) ที่ไดรับ
รางวัล “บุคลากรที่มีจรรยาบรรณดีเดน” ประจําป ๒๕๖๑ โดยมีพิธีมอบโลรางวัลในวันสถาปนา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๑ พ.ค. ๒๕๖๑

รวมพิธเี ปดศูนยประสานงานโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ม.ราชภัฏเชียงใหม (อพ.สธ.มรภ.ชม.)
จัดและรวมจัดนิทรรศการหัตถศิลปจากรักใหญที่ใชการอนุรักษเอกสารใบลาน การสาธิตผลิต
เครือ่ งเขินแบบลายเพนท และลายขูดขีด พรอมทัง้ ใหบริการเพนทชอื่ ลงบนพวงกุญแจ เพือ่ เปนของ
ที่ระลึกใหแกผูเขารวมงาน

๗ พ.ค. ๒๕๖๑

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรม งานบําเพ็ญ
กุ ศ พคุ ณ แม อุ ย ดํ า ยอดคํ า ปา อายุ ๙๑ ป โยมแม ข อง พระเทพสิ ง หวราจารย เจ า อาวาส
วัดพระสิงหวรมหาวิหาร รองเจาคณะจังหวัดเชียงใหม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม

๗ พ.ค. ๒๕๖๑

๖๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

พิ ธี พ ระราชทานเพลิ ง ศพ คุ ณ แม ดํ า ยอดคํ า ปา อายุ ๙๑ ป โยมแม
ของพระเดชพระคุณ พระเทพสิงหวราจารย เจาอาวาสวัดพระสิงหวรมหาวิหาร รองเจาคณะ
จังหวัดเชียงใหม รองอธิการบดี มจร.

๙ พ.ค. ๒๕๖๑

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม เขารวม
การประชุมเครือขายสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ ณ หองประชุม
สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๑๖ พ.ค.๒๕๖๑

นายอนุ ชิ ต ณ สิ ง ห ท ร นั ก วิ ช าการศึ ก ษาศู น ย ใ บลานศึ ก ษา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรับเชิญใหเปนวิทยากรถายทอด
ความรูว ธิ กี ารศึกษาศึกษาคนควา การสํารวจ จัดทําทะเบียน และกระบวนอนุรกั ษคมั ภีรใ บลานใน
“โครงการอนุรักษฟนฟูคัมภีรใบลานในวัด” ณ วัดหมื่นเงินกอง อ.เมือง จ.เชียงใหม

๑๖–๑๗ พ.ค. ๒๕๖๑

๖๓

เขารวมประชุมประจําปภาคีอนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและ
ศิลปกรรมกลุมจังหวัด พ.ศ.๒๕๖๑ โดยมี ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ หัวหนาหนวยอนุรักษฯ
จังหวัดเชียงใหม และ นางสาวปนัดดา โตคํานุช เจาหนาที่หนวยอนุรักษฯ เขารวมประชุม
ณ จังหวัดจันทบุรี

๑๗-๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
หัวหนาหนวยอนุรักษฯ จังหวัดเชียงใหม และ นางสาวปนัดดา โตคํานุช เขารวมการประชุมภาคี
อนุรักษสิ่งแวดลอมธรรมชาติและศิลปกรรมกลุมจังหวัด ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑ ระหวางวันที่ ณ โรงแรม
รัตนปุระ บีช รีสอรต อําเภอทาใหม จังหวัดจันทบุรี

๑๗-๑๙ พ.ค. ๒๕๖๑

เดินทางไปยังโครงการอนุรกั ษพนั ธุกรรมพืชอันเนือ่ งมาจากพระราชดําริฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดลําปาง เพื่อรับมอบตนกลาลาน
จํ า นวน ๒๐ ต น เพื่ อ ดํ า เนิ น โครงการอนุ รั ก ษ พั น ธุ ก รรมพื ช อั น เนื่ อ งมาจากพระราชดํ า ริ ฯ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ศูนยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๒๒ พ.ค. ๒๕๖๑

๖๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมกับ Sony ประเทศไทย และ Digital ๒ home จัดกิจกรรมการ
ถายภาพความงามศิลปวัฒนธรรมประเพณีการถวายและจารใบลานลานนา ณ วัดอินทราวาส
(ตนเกวน) อ.หางดง โดย อ.วิศาล น้ําคาง และวิทยากรจาก Sony Thailand และ ดร.ดิเรก
อินจันทร แมครูจวน จากจังหวัดลําพูน

๒๖ พ.ค. ๒๕๖๑

ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี พรอมคณะเขารวม
พิธีสมโภชน้ําสรงพระราชทาน ไหวสาปาระมี พระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี
พระธรรมเสนาบดี รองเจาคณะภาค ๗ เปนประธานสงฆ

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑

นํานักศึกษาที่ไดรับทุน ในโครงการเผยแพรศิลปะและวัฒนธรรมไทย
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ ยูเอสเอ มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๑๒๕๖๒ เขากราบนมัสการพระธรรมเสนาบดี เจาอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
เพื่อรับฟงโอวาทและกราบขอพรเพื่อความเปนสิริมงคลกอนการเดินทางไปเขารวมโครงการ
เปนระยะเวลา ๑ ป โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี ประธานนําคณะ

๒๔ พ.ค. ๒๕๖๑

๖๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวม “สืบสานประเพณีเตียวขึ้นดอย”
เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี “ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช” รองอธิการบดี นําคณะ
พรอมไดนั่งรถบุษบกรวมขบวนแหอัญเชิญน้ําสรง ผาไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด-จุดลาน
ชมวิว และนํานักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย รวมตกแตงรถบุษบก

๒๙ พ.ค. ๒๕๖๑

ผศ.สุชานาฏ สิตานุรกั ษ ผูอ าํ นวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม เขารวมการประชุมรับรองขอตกลง วาดวยสภาศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๖๑ ณ หองประชุมสภามหาวิทยาลัย อาคาร ๑๐๐ ป การฝกหัด
ครูไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

๔ มิ.ย. ๒๕๖๑

รวมพิธที าํ บุญเมืองเชียงใหม ประจําป ๒๕๖๑ และรวมเปนเจาภาพจตุปจ จัย
ไทยทาน พรอมยังอํานวยความสะดวกเต็นท เกาอี้ น้ําดื่ม รถแหประชาสัมพันธ ยังสถานที่ในชุมชน
วัด ตลาด และไดรับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนประธานใน
ณ หนวยประตูชางเผือก

๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

๖๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

เยี่ยมเยียน “แมครูประเทือง สมศักดิ์” เพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๔๘ สาขาหัตถกรรม งานเครื่องเขิน ในโครงการเยือนถิ่นเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา
เพือ่ เยีย่ มเยียนเพชรราชภัฏ-เพชรลานนา ซึง่ เปนบุคลากรผูม ผี ลงานดีเดนทางวัฒนธรรม เปนการ
ใหขวัญกําลังใจในการสรางสรรคผลงานสืบไป

๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๑

เขารวมประชุมสัมมนาวิชาการเครือขายศิลปวัฒนธรรม สานสัมพันธ
วัฒนธรรมลานนา โดยความรวมมือ ๔ มหาวิทยาลัย ไดแก สํานักสงเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยเชียงใหม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแมโจ และศูนยวัฒนธรรมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ลานนา ณ หองทองกวาว สํานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๖ ก.ค. ๒๕๖๑

เขามุทิตาจิต “พระเทพรัตนนายก” เจาคณะจังหวัดลําพูน เจาอาวาส
วัดพระธาตุหริภญ
ุ ชัย วรมหาวิหาร ในโอกาสอายุวฒ
ั นมงคล ครบ ๖๒ ป ซึง่ ทานถึงเปนผูม คี ณ
ุ ปู การ
ตอมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

๗ ก.ค. ๒๕๖๑

๖๗

เขารวมพิธีเปดอาคารปฏิบัติธรรม โดยมี สมเด็จพระวันรัต เจาอาวาส
วั ด บวรนิ เวศวิ ห าร ปฏิ บั ติ ห น า ที่ แ ทนสมเด็ จ พระอริ ย วงศาคตญาณ สมเด็ จ พระสั ง ฆราช
สกลมหาสังฆปริณายก ทรงเปนประธาน โดย ผศ.สุชานาฏ สิตานุรักษ ผูอํานวยการสํานักฯ
เปนตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมเขารวม ณ วัดเจดียหลวงวรวิหาร

๑๑ ก.ค. ๒๕๖๑

จัดโครงการปฏิบัติธรรม รักษาศีล เจริญจิตภาวนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
และถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ เนื่องในโอกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา รวมกับวัดปาดาราภิรมย พระอารามหลวง ไดรับเกียรติจาก
รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี เปนประธานในพิธี

๑๒ ก.ค. ๒๕๖๑

รวมกับธนาคารออมสิน ดําเนินการอบรมดานศิลปวัฒนธรรม ในโครงการ
พัฒนาอาชีพมหาวิทยาลัยประชาชน เพื่อสรางเสริมทักษะอาชีพดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
ใหกับประชาชนผูมีภูมิลําเนาอยูในเขตพื้นที่ อ.ดอยเตา และ อ.จอมทอง ไดเพิ่มพูนทักษะความรู
ความสามารถ

๑๕ ก.ค. ๒๕๖๑

๖๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

จัดพิธหี ลอเทียน สูมาธรรม ถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี
ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี มาเปนประธานในพิธี ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม

๑๗ ก.ค. ๒๕๖๑

จัด “พิธีกินออผญาสืบสานภูมิปญญาลานนา” เนื่องในพิธีไหวครู ประจําป
การศึกษา ๒๕๖๑ โดยมีทานพระครูอดุลยสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา เปนผูประกอบพิธี
ณ หอประชุมทีปงกรรัศมีโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมริม เพื่อสรางขวัญกําลังใจ
และความเปนสิริมงคลในการศึกษาเลาเรียนใหกับนักศึกษาใหม ชั้นปที่ ๑

๑๙ ก.ค. ๒๕๖๑

จั ด อบรมหลั ก สู ต รด า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ประกอบด ว ย ๑.หลั ก สู ต ร
การจุมเทียนยอมสีกระดาษสา ๒. หลักสูตรการปนดอกไมเทียนหอม ๓. หลักสูตรการหลอเทียน
ดวยแมพิมพซิลิโคน โดยมี อาจารยสมศักดิ์ พรมจักร และ คุณวิชุดา โยธาราษฎร เปนวิทยากร

๒๐ ก.ค. ๒๕๖๑

๖๙

เขารวมพิธีเปดนิทรรศการจิตอาสา “เราทําความ ดี ดวยหัวใจ” เพื่อให
ปวงชนชาวไทยไดรวมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจาอยูหัว
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ๖๖ พรรษา โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผูวาราชการ
จังหวัดเชียงใหม เปนประธาน ณ หองโถงหนามุข ศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

จัดการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “พะยองคํา ยันตเทียน: ศิลปะ ความเชื่อ
วิถีชีวิต” โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี กลาวเปดงาน และวิทยากร
โดย พระปลัดอภิวัฒน อินฺทวณฺโณ พระศุภชัย ชยสุโภ อ.วิษณุกรณ ทรายแกว และ อ.เกรียงไกร
บุญทะนา ณ หองเอื้องคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

๒๓ ก.ค. ๒๕๖๑

จั ด พิ ธี แ ห เ ที ย นพรรษา นํ า พาอิ่ ม ใจ เพื่ อ ถวายเป น พระราชกุ ศ ลแด
สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในงานประเพณีเขาพรรษา
ประจําป ๒๕๖๑ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี นําคณะผูบ ริหาร คณาจารย
บุคลากร นักศึกษา รวมนอมถวายเทียน ณ วัดกูเตา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑

๗๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมกับ สถาบัน ศูนย สํานัก กอง ผูนํานักศึกษา และตัวแทนนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดรว มนอมถวายเทียน ณ วัดเชียงโฉม (วัดเจดียป ลอง) ต.ชางเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม เพื่อใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
มีสวนรวมในการสงเสริม อนุรักษและสืบสานประเพณีเขาพรรษา

๒๕ ก.ค. ๒๕๖๑

