สารจากผ้อู ํานวยการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
วารสารศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ปที่ ๔ ฉบับที่ ๒ ประจําปพุทธศักราช ๒๕๖๒
นําเสนอในหัวขอ อัตลักษณชาติพนั ธุ ดวยการนําเสนอบทความ
เกีย่ วกับอัตลักษณชาติพนั ธุผ า นมุมมองอันหลากหลาย อาทิ
การจัดแสดงในพิพิธภัณฑ ภาษา เครื่องนุงหม และศิลปะ
เพือ่ ใหเห็นถึงความแตกตางระหวางชาติพนั ธุ ในการขามผาน
พรมแดนแหงชาติพันธุ นําสูการอยูรวมกันอยางสันติสุข
นอกจากนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม ไดจัดทํา
คอลัมน “รากแกวทางวัฒนธรรม” เพื่อสืบทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมของชุมชน “คัมภีรบ วั ราณลานนา” ในการนําเสนอ
องคความรูจากเอกสารโบราณ “หนังสือนาอาน” ดวยการ
แนะนําหนังสือดีจากศูนยขอมูลภูมิปญญาลานนา สํานัก
ศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมถึง
การนําเสนอประมวลภาพกิจกรรมของสํานักฯ ทีไ่ ดดาํ เนินการ
อยางตอเนือ่ ง โดยมุง หวังใหเกิดการอนุรกั ษมรดกทางวัฒนธรรม
ทีบ่ รรพชนไดสรางสรรค อันจะนําไปสูก ารตอยอดทางวัฒนธรรม
เพื่อสรางคุณคาและมูลคาแกสังคมตอไป
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
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นางสาวปนัดดา โตคํานุช
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สารบัญ
อัตลักษณกลุมชาติพันธุ ในลานนา : ในพิพิธภัณฑ
สถาบันลานนาศึกษา
๑

แนวกิ น ถิ่ น อี ส าน : วั ฒ นธรรมด า นอาหารของ
คนอีสาน
๕๓

ภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษา : พิพิธภัณฑ
กลุม ชาติพนั ธ ในมุมมองของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
๑๗

ผ า ป ก ปกาเกอะญอ คุ ณ ค า ความหมาย และ
การถ า ยทอดความรั ก ถึ ง แม สู ก ารสร า งสรรค
ผลงานศิลปะ
๖๕

ผ า ทอละว า กั บ ความเปลี่ ย นแปลงและความเชื่ อ
ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การใช ง านในพื้ น ที่ ห มู บ า นละอู บ
ต.หวยหอม อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน
๓๗

รากแกวทางวัฒนธรรม

๖๙

คอลัมน : คัมภีรบัวราณลานนา

๗๙

แนะนําหนังสือนาอาน

๘๐

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๑

โสภณ พรมจิตต

ปนัดดา โตคํานุช

วิ ไลวรรณ นิลุบลไพบูลย

กฤษณา ชนะชัย และ กาญจนาพร พรหมประดิษฐ

สิริพร คืนมาเมือง

ปนัดดา โตคํานุช
ภวัต ณ สิงหทร
วรวิทย ผัดเปา

โสภณ พรมจิตต และ วีรพิชญ หิมารัตน

อัตลักษณกลุมชาติพันธุในลานนา : ในพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา

๑

คําวา “ชาติพนั ธุ” และ “อัตลักษณ” คําสองคํานีม้ กั ถูกนําเชือ่ มโยงและเปนประเด็น โดยนํา
มาใชในการศึกษาในหมูน กั วิชาการไทยและตางชาติมานานมากกวา ๓๐ ป๒ ตางก็ใหความหมาย และ
แนวคิดไวอยางมากมาย โดยเฉพาะคําวา “ชาติพันธุ” ความโดยรวมอันหมายถึงกลุมชนกลุมหนึ่งๆ
ทีม่ วี ฒ
ั นธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพูดเดียวกัน สืบเชือ้ สายมาจากบรรพบุรษุ กลุม เดียวกัน
เชน ไทย พมา จีน ลาว เปนตน กลุมชาติพันธุหรือกลุมวัฒนธรรมมีลักษณะเดนคือ เปนกลุมคน
ที่ สื บ ทอดมาจากบรรพบุ รุ ษ เดี ย วกั น มี ลั ก ษณะทางชี ว ภาพและรู ป พรรณ เหมื อ นกั น รวมทั้ ง
บรรพบุรษุ ทางวัฒนธรรมดวย ผูท อี่ ยูใ นกลุม ชาติพนั ธุเ ดียวกันจะมีความรูส กึ ผูกพันทางสายเลือด และ
๑
๒

นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
อานเพิ่มเติมไดใน ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ (๒๕๔๗). ทบทวนแนวทางการศึกษาชาติพันธุขามยุคสมัยกับการศึกษา
ในสังคมไทย. ในวาดวยแนวทางการศึกษาชาติพันธุ, หนา ๑-๑๒๖. กรุงเทพ: ศูนยมานุษยวิทยาสิริธร (องคการมหาชน).

๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ทางวัฒนธรรมพรอมๆ กันไปเปนความรูสึกผูกพันที่ชวยเสริมสรางอัตลักษณของบุคคลและของ
ชาติพันธุ และในขณะเดียวกันก็สามารถเราอารมณความรูสึกใหเกิดความเปนอันหนึ่งอัน เดียวกัน
ไดโดยเฉพาะอยางยิ่ง ถาผูที่อยูในกลุมชาติพันธุนับถือศาสนาเดียวกันความรูสึกผูกพันนี้อาจ เรียกวา
“สํานึก” ทางชาติพันธุ หรือชาติลักษณ (ethnic identity)๓ และถาพูดถึงกลุมชาติพันธุในดินแดนลานนา
ที่อาศัยอยู ก็มีกันอยางหลากหลาย หลักๆ ก็จะมีกลุมชาติพันธุไทยวนหรือคนเมือง กลุมชาติพันธุ
ไทลือ้ กลุม ชาติพนั ธุไ ทใหญ และกลุม ชาติพนั ธุไ ทเขิน นอกจากนีย้ งั มีกลุม ชาติพนั ธุอ นื่ ๆ ทีไ่ มใชกลุม
คนไทอาศัยรวมอยูดวย
สําหรับบทความนีผ้ เู ขียนจะไดอธิบายถึงอัตลักษณกลุม ชาติพนั ธุใ นลานนาทัง้ หมด ๖ กลุม
ชาติพันธุ ที่มีการจัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการในพิพิธภัณฑของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ประกอบไปดวย ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทยอง ไทยใหญ และ
กลุมชาติพันธุลัวะ ซึ่งขอมูลสวนใหญที่นํามาอธิบาย เปนขอมูลเดิมที่ผูเชี่ยวชาญ และผูทรงคุณวุฒิ
ไดเรียบเรียง อธิบายไวในสื่อวีดีทัศนแนะนําเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ ขอมูลจากบทความ และขอมูล
จากสวนอื่นๆ ที่ผูเขียนไดศึกษามาบางสวน โดยนําอัตลักษณดานตางๆ มาสรุปใหรอบดาน เพื่อให
ผูที่สนใจ หรือแมแตบุคลากรของหนวยงานเองไดศึกษา อานทําความเขาใจเพื่อนําไปใชในแนะนํา
บรรยายใหกับผูที่เขามาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่มา : สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม

๓

สารานุกรมไทยสําหรับเยาวชนฯ/เลมที่ ๒๓/เรื่องที่ ๕ ชาติพันธุ/ความหมายของชาติพันธุ.

อัตลักษณกลุมชาติพันธุในลานนา : ในพิพิธภัณฑสถาบันลานนาศึกษา

๓

อัตลักษณ์ไทยวน

ไทยวน คือ กลุม คนกลุม ใหญทอี่ าศัยอยูบ ริเวณภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย ในพืน้ ที่
ของจังหวัดเชียงใหม เชียงราย ลําปาง พะเยา ลําพูน แมฮองสอน แพร และนาน มักตั้งบานเรือน
อยูบริเวณที่ราบลุมแมนํ้าไหลผานระหวางหุบเขา เชน ลุมแมนํ้าปง เปนที่ตั้งของเมืองเชียงใหมและ
ลําพูน ลุมแมนํ้าวัง เปนที่ตั้งของเมืองลําปาง ลุมนํ้ายมเปนที่ตั้งของเมืองแพร และลุมแมนํ้านาน
เปนที่ตั้งของเมืองนาน เปนตน ขอมูลในชินกาลมาลีปกรณและสังคีตวงศซึ่งรจนาโดยพระสงฆ
ลานนาเมื่อราว ๕๐๐ ป มาแลว เรียกรัฐลานนาที่มีเมืองเชียงใหมเปนศูนยกลางวา “พิงครัตน”
หมายถึง เมืองที่ตั้งอยูที่ราบลุมแมนํ้าปง สวนคําวา “โยน” นาจะมาจากชื่อแควนโยนก หรือ
เมืองโยนกนคร แตชื่อที่รูจักกันดีและเรียกมาจนถึงปจจุบันคือ คนเมือง ซึ่งมีภาษาพูด ภาษาเขียน
ขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรม เปนของตนเอง จากพงศาวดารตํานาน ที่ไดมีการบอกเลา
และไดถกู บันทึกไวโดยชนรุน ตอๆ มา ทําใหเราทราบวากลุม ชาติพนั ธุต า งๆ ทีถ่ อื ไดวา เปนบรรพบุรษุ
ของกลุมชนที่เรียกตนเองวา คนเมือง นั้น ประกอบไปดวยกลุมชาติพันธุตางๆ ดังนี้ ชาวขอม และ
ชาวลัวะ คนในตระกูลไตสาขาตางๆ เชน ไตลื้อ ไตเขิน ไตยอง ไตใหญ และอาจจะมีชาวลาว
ชาวเวียตนามเขามาบางสวน แตในปจจุบัน มีอีกหลายกลุมเชน ชาวจีน ชาวยุโรป ชาวอินเดีย
ชาวอินโดนีเซีย ชาวมาเลเซีย ชาวพมา ชาวไตหลอยและกลุมคนไต ตลอดถึงชาวเขาดวยที่ไดอพยพ
มาสูพื้นที่ภาคเหนือ ซึ่งไดหลอหลอมและผสมผสาน จนทําใหเกิดมีวัฒนธรรมหลัก อันมีวัฒนธรรม
ของคนเผาไต เปนกระแสนํา ซึ่งกอใหเกิดกลุมชนที่เรียกตนเองในตอนแรกวา คนยวน และ
ตอมาไดใชคําเรียกชื่อตนเองวา “คนเมือง” มาจนถึงปจจุบัน ซึ่ง “อัตลักษณ” ของคนเมืองเหนือ
ใชกําหนดลักษณะทางชาติพันธุก็มีจารีตประเพณีหรือ “วิถีชีวิต” ที่เรียกรวมๆ วา “วัฒนธรรม”
ซึ่งมีลักษณะเฉพาะ

๔
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ดานอาหารการกิน นิยมรับประทานพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติตามฤดูการตางๆ อาจจะ
เปนผักปา ไดแก ปลีกลวย ยอดมะขาม ยอดมะมวง ผักเสี้ยว ผักเฮือด หนอไม เห็ด ผักหวาน
ผักปูยา ผักสีเสียด ผักกาดนา ผักจุมปา ผักแวน ผักบุง เปนตน หรือวาผักขางรั้ว เชน ผักตําลึง
ผักปง เปนตน สวนการจัดสํารับอาหาร มักจัดใสขนั โตกหรือโกวะขาว๔ ชาวไทยวนนิยมกินขาวเหนียว
เปนอาหารหลัก ปรุงอาหารโดยไมใสนาํ้ ตาล มีรสเผ็ดเล็กนอย นิยมแกงแบบนํา้ ขลุกขลิก และนํา้ พริก
ตางๆ ก็คอนขางแหง เพราะรับประทานดวยวิธีปนขาวเหนียวเปนกอนเล็กๆ แลวจิ้มลงไปในนํ้าแกง
สวนอาหารที่เปนที่นิยม เชน แกงฮังเล แกงแค แกงหยวก ลาบ นํ้าพริกหนุม และนํ้าพริกออง เปนตน
ดานการแตงกายของสตรี สมัยกอนนิยมเปลือยอกทอนบน หรือมีการเคียนอก ดวยผาสีเขม
นิยมนุง ผาซิ่น และสวนของผาซิ่นนั้น ถาใชสวมใสในงานโอกาสสําคัญๆ ก็จะนิยมตอดวยตีนจก๕
ซึ่งเปนการทอลายที่เปนเอกลักษณของไทยวนโบราณ ทรงผมนิยมเกลามวยผมไวกลางศีรษะ หรือ
สวนของทายทอย นิยมเหน็บดอกไมตางๆ เพื่อเปนการสักการะบูชาเทวดาที่คอยดูแลขวัญ
เครือ่ งประดับนิยมเครือ่ งประดับทีท่ าํ จากเงิน อาทิ กําไลเงิน สรอยเงิน ฯลฯ สวนผูช าย นิยมเปลือย
อกบน นุงดวยผาฝายสีเขม ลักษณะการนุงเปนการนุงแบบ แกตมาม หรือ แคทมั่ม เพื่อใหสะดวกใน
การเคลือ่ นไหวรางกาย หรือ คลองตัวในการทํางานตางๆ ทีอ่ าจตองใชแรง ผูช ายไทยวนสมัยโบราณ
นิยมการสัก ตามแขน ตนขา เนื่องดวยความเชื่อเกี่ยวกับไสยศาสตร ความคงกระพัน และเพื่อเปน
ขวัญและกําลังใจในการออกรบ๖

ดานประเพณีวัฒนธรรม ที่นิยมทํากันประกอบไปดวย ประเพณีการทําบุญกวยสลาก
รดนํ้าดําหัวในวันสงกรานต งานออกพรรษา งานทอดกฐิน ทอดผาปา งานยี่เปง งานตั้งธรรมหลวง
๔
๕
๖

ทํามาจากไม นิยมใชไมสักในการทําขันโตก ปจจุบันมีการนําเอาหวายมาสานเปนขันโตกดวย.
ปจจุบันการทอผาซิ่นตีนจก เปนผลิตภัณฑที่ขึ้นชื่อของชาวอําเภอแมแจม.
ขอมูลจาก : กองสงเสริมเสริมศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยหอการคาไทย.
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หรือเทศนมหาชาติ ขาวบุญทานหลัวหิงไฟพระเจา งานทานขาวจี่ ขาวหลาม งานทานขาวลนบาตร
งานปอยหลวง งานปอยนอย งานปอยขาวสังฆ งานปอยลอหรืองานศพพระ ประเพณีเขาอินทขีล
พิธีเลี้ยงผีปูแสะยาแสะ
ดนตรีและการละเลนพื้นบานที่นิยม คือ กลองสะบัดชัยและกลองหลวงเปนกลองที่ขึง
หนังสองหนาสรางขึน้ เพือ่ รับใชบา นเมืองยามสงครามจนเขามาสูร ม เงาพุทธศาสนา พิณเพียะ เปนเครือ่ ง
ดนตรีประเภทเครื่องสาย วงสะลอ ซึงเปนวงเครื่องสายพื้นบานนํามาเลนเพลงบรรเลง ฟอนของ
ลานนามีหลายแบบ ชางฟอนมีทั้งผูหญิงผูชาย เชน ฟอนพื้นเมือง ฟอนมานและฟอนเงี้ยว ฟอนเล็บ
ฟอนดาบและฟอนเทียน เปนตน
ภาษาและวรรณกรรม ภาษาที่คิดคนขึ้นใชติดตอสื่อสารและเปนอุปกรณสําหรับถายทอด
ระบบความคิดความเชือ่ รอยเรียงเปนวรรณกรรมทองถิน่ วรรณกรรมมุขปาฐะ ทีเ่ ลาสูก นั ฟงของลานนา
มีรูปแบบหลากหลายและลวนมีเอกลักษณเฉพาะ อาทิ คําเกี้ยวสาวหรือคําอูบาว–อูสาว ในอดีตบาวสาว
ทั่วไปในลานนาจะเกี้ยวพาราสีกันดวยภาษากวี มีสัมผัสคลองจองฉันทลักษณเรียกวาคราว มีลักษณะ
คลาย กลอนแปดของภาคกลางนิทานพื้นบานอยางนิทานชาดก ที่เกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนา วรรณกรรม
ทีส่ าํ คัญเชน ชินกาลมาลีปกรณ ปญญาสชาดก นิราศหริภญ
ุ ชัย จามเทวีวงค ดานภาษาพูด ใชสนทนา
สือ่ สารกัน คําศัพททที่ างภาคเหนือใชตา งจากทางภาคกลางนัน้ มีมากมาย ตัง้ แตคาํ พืน้ ฐานทัว่ ไปจนถึง
ศัพทเฉพาะ คําขานรับหรือคําทายประโยคที่ใชในประโยคสุภาพผูหญิงใช “เจา” ในความหมายกับ
คําวา “คะ” “คะ” ในภาคกลางภาษาเขียน เปนสิ่งแสดงความมั่นคงทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดีและ
ลานนาก็มีภาษาเขียนเปนของตัวเอง คือ อักษร “ตัวเมือง” หรือ “อักษรธรรมลานนา”

ดานรูปแบบสถาปตยกรรมและหัตถกรรม การสรางบานเรือน การสรางคลายเรือนทรงไทย
ชาวลานนาเรียกวา “เรือนกาแล” เปนบาน ๒ ชั้นยกสูง มีบันไดขึ้นดานหนา ตัวเรือนครัว (หองครัว)
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และยุงขาวแยกออกจากตัวบาน ดานหนาบนเปนรูปทรงสามเหลี่ยมเรียก จั่วบาน เหนือขึ้นไปดาน
บน ตอจากปนลมทั้ง ๒ ดานไขวกันอยูบนสุดของหลังคา เรียก กาแล๗ ถือเปนเอกลักษณที่โดดเดน
ของบานเรือนในลานนาในอดีต และสวนอืน่ ของเรือนประกอบดวย เติน๋ และชานเรือน๘ หิง้ บูชาพระ๙
หิ้งบูชาบรรพบุรุษ (หิ้งผีปูยา)๑๐ รานนํ้า๑๑ สวนงานดานหัตถกรรม งานฝมือที่มีชื่อเสียงของลานนา
อาทิ ไมแกะสลัก ผาฝาย ผาไหม เครื่องเขิน เครื่องเงิน เครื่องจักสานจากไมไผ หวาย เปนตน

อัตลักษณ์ไทใหญ่
ไทใหญ มีถนิ่ กําเนิดอยูท รี่ ฐั ฉาน
สหภาพพมา เรียกตัวเองวา “คนไต”
อพยพมาอาศัยอยูในประเทศไทย เชน
จังหวัดแมฮองสอน เชียงราย เพชรบูรณ
กาญจนบุรีและอําเภอเชียงดาว อําเภอ
เวียงแหง ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงใหม
ทัง้ นีย้ งั มีกลุม ชาวไทยใหญทอี่ าศัยอยูใ น
ทางตะวันตกเฉียงใตของมณฑลยูนาน
สาธารณรัฐประชาชนจีน เชน เมืองมาว
เมืองวัน เมืองหลา เมืองขอน เปนตน
สืบสานตํานานชาวไทใหญ ตางเลาวาวีรบุรุษของชาวไทใหญผูมีชื่อเสียงโดงดัง คือ
เจาเสือขานฟา ผูครองอาณาจักรหมอกขาวมาวโหลง ซึ่งอยูในเขตชายแดนระหวางจีนกับพมา
ในปจจุบนั อาณาจักรทีม่ อี าณาเขตใหญมาก มีระยะทางดานกวางจากลุม แมนาํ้ พรหมบุตรไปจนจรด
เกาะไหหลํา ดานสูงขึ้นไปจรดเมืองคุณหมิง และลงทางใตไปถึงอยุธยา ตํานานพื้นเมืองฉบับตางๆ
ของไทเหนือ ตางกลาวกันวาบรรพบุรุษของเคา ชื่อขุนลู ขุนไล มากอตั้งอาณาจักรเมืองมาว
เมื่อสมัยหนึ่งพันกวาปกอนหนานี้
๗
๘
๙
๑๐
๑๑

นิยมทําลวดลายแกะสลัดไวอยางสวยงาม.
เปนพื้นบานที่กึ่งเปดโลงผนังดานหลังรวมกับหองนอน ดานหนาเปดโลงออกสูชาน เติ๋นจะมีพื้นที่สูงกวาชาน เปนพื้นที่
เอนกประสงคสําหรับพักผอนนั่งเลน ทํางาน รับแขก แอวสาว รับประทานอาหาร หรือใชประกอบพิธีกรรมตางๆ.
ตั้งอยูบริเวณเติ๋น ดานหัวนอนดานนอก บนหิ้งตั้งพระพุทธรูป พระธาตุ และเครื่องสักการะบูชา ตางๆ.
มีลักษณะเปนหิ้งไม ติดอยูกับฝาผนังดานบนภายในหองนอน บนหิ้งจะมีกรวยดอกไม ธูปเทียน แจกันสําหรับบูชาผีปูยา
นอกจากนี้ยังนํา ของศักดิ์สิทธิ์ ขันครูและของขลังตางๆ ตามความเชื่อดวยมาไวบนหิ้งนี้ดวย.
เปนสวนที่ตั้งวางหมอนํ้า ซึ่งเปนภาชนะใสนํ้าฝนดื่มกิน โดยมีภาชนะสําหรับตัก เรียกวา กระบวย นิยมตั้ง ๓ แหง
๑. บนเรือนดานหนา ไวสําหรับแขกที่มาเยี่ยเยือน ๒. ดานหลังสําหรับเจาของเรือนใชดื่มกิน ๓. ดานหนาเรือนสําหรับให
ผูสญ
ั จรไปมาแวะดื่มกินตามธรรมเนียมนิยมของชาวลานนาที่แสดงความเอื้ออารีตอคนทั่วไป.
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หมูบ า นของชาวไทใหญ จะตัง้ อยูท รี่ าบหุบเขาหรือบริเวณทีใ่ กลแหลงนํา้ บานเรือนจะสราง
จากไมไผยกพื้นสูง หลังคามุงจาก ภายในบานจะมีหองนอนและเตาไฟ ชาวไทใหญนับถือศาสนา
นิกายเถรวาท เปนกลุมคนที่ยึดมั่นในพิธีกรรมอยางสูง ดังนั้นเด็กชายจะเขาบวชเรียนตั้งแตอายุ
ยังนอย ชุมชนไทใหญจึงมีพิธีบวชที่ยิ่งใหญและมีชื่อเสียงที่เรียกวา “ปอยสางลอง”๑๒ ซึ่งเปนงาน
ทีย่ งิ่ ใหญของชาวไทยใหญในพมาและในประเทศไทยโดยเฉพาะทีใ่ นจังหวัดแมฮอ งสอน เขตอําเภอเมือง
จังหวัดแมฮองสอน อําเภอขุนยวม และอําเภอปาย และปจจุบันในเขตอําเภอเมืองเชียงใหม จัดที่
วัดกูเตา ตําบลศรีภูมิ
ประเพณี ที่ มี ชื่ อ เสี ย งและ
มีความหมายตอกลุมชาติพันธุไทใหญ
อีกอยางหนึ่งคือ “ปอยยกยองครูหมอ
ไต” เปนประเพณีทแี่ สดงการเคารพตอ
ครูบาอาจารยและผูเชี่ยวชาญศิลปะ
วิทยาการตางๆ ซึ่ง ไทใหญเรียกวา
ครูหมอ หรือคนไทยเรียก ปราชญชุมชน
ส ว นด า นการละเล น ที่ มี ชื่ อ เสี ย งใน
สังคมไทใหญ เปนศิลปะการแสดงที่มี
ประวัตคิ วามเปนมาเกีย่ วพันกับการรบ ไดแกการฟอนเจิง รํากิง้ กะหรา หรือรํานก และการรายรําทีม่ กั จะ
แสดงคูกัน คือ รําโต จะมีแสดงในพิธีกรรมที่สําคัญคือ “ปอยออกหวา” หรือพิธีกรรมออกพรรษา
ด า นการแต ง กาย ผู  ช ายสวมใส เ ป น กางเกงขาก ว ย เป า และขาเหมื อ นกางเกงของ
ชาวจีน เอวกวางใชพบั ทบเขามาใหพอดีกบั เอว เรียกวา “กนไต” คาดดวยเข็มขัดเสือ้ ตัวในใชเสือ้ เชิต้
มีเสื้อกลามรองชั้นในอีกชั้นหนึ่ง เสื้อตัวนอกเปนเสื้อคอกลมแขนยาว ไหลเลยลงมาตอตะเข็บตรง
กึ่งกลางแขนผาหนาติดดวยกระดุมขอดหาคู ดานหนึ่งใชผาขอดเปนหัวกระดุมลักษณะ หัวแมลงวัน
อีกดานหนึ่งทําเปนหวงเย็บติดขนานกันเหลือหวงตรงหัวผาเปนหูกระดุมแลวนําหัวกระดุมมาสอด
เขากับหูกระดุม จะมีชายผาเปนทางเย็บทอดตอจากหัวและหูกระดุมทัง้ สองขางยาวดานละประมาณ
๒ นิ้ว ตัวยาวเทาสะโพก เรียกวา “เสอแตกปุง” มักใชในโอกาสที่เปนงานในพิธี สวนผูหญิง คนใน
สมัยกอนนิยมตัดเสื้อผาตัวใหญๆ ใหลูกสวมใสหรือใสเสื้อผาสืบทอดกันไปในหมูพี่นอง ทั้งนี้เพื่อ
เปนการประหยัด เมื่อโตพอที่จะสวมผาซิ่นไดแลว แมก็จะสอนใหนุงผาซิ่นคาดเข็มขัด เสื้อชั้นใน
จะใชเสื้อปกลายลูกไมที่ดานหลัง ยกทรงเล็กนอยตีเกล็ดถี่ๆ ไวบนทรง บาใหญประมาณ ๒ นิ้วมือ
เปนเสื้อผาหนาใชเข็มกลัดหรือติดกระดุมเรียกวา “เสอปดจา” สวมเสื้อไตหนาตอทับดานนอก
๑๒

เปนประเพณีบวชลูกแกว บรรพชาเปนสามเณรในพระพุทธศาสนาเพื่อเปนการทดแทนคุณบิดามารดา รวมถึงเพื่อให
บุตรหลานไดมีโอกาสศึกษาพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจา.

๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ผูใหญใช “เสื้อไตหนาแวด”แบบเสื้อชาวจีน คอกลมแตชายเสื้อสั้นแคเอวมีกระดุมขอดสอดกับ
หูกระดุมอีกดานหนึ่งเชนเดียวกับเสื้อชาย หรือใชกระดุมชุดที่ทําจากพลอยพมา ถาใชกระดุมชุด
พลอยกระดุมผาที่เย็บติดกับตัวเสื้อจะเย็บเปนหูทั้งสองขาง ใชหวงของกระดุมพลอยสอดคลองกับ
หูของกระดุมผา แลวใชเม็ดพลอยลอดหวงผาอีกขางหนึ่งเพื่อลอดรั้งไหติดกันไวทั้งสองขาง ผาซิ่น
จะใชผาที่มีลวดลายเปนสวนใหญ เย็บตะเข็บเดียวเปนผาถุงธรรมดา สมัยกอนจะใชผาเนื้อนิ่มสีดํา
ตอตรงเอวเรียกวา“หัวซิ่น”เวลานุงผาก็จะเหน็บชายหัวซิ่นไดแนน ใชเข็มขัดเงินคาดทับผาซิ่นแตละ
แบบที่หญิงไตนิยมใชจะเรียกตางๆ กันไป

อัตลักษณ์ไทลื้อ

ไทลื้อเปนกลุมชาติพันธุไทยกลุมหนึ่ง ที่อาศัยอยูในบริเวณทางเหนือของประเทศไทย
ทางตะวันออกเฉียงใตของรัฐฉานในสหภาพเมียนมาร ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจีน และ
ในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เดิมตั้งถิ่นฐานอยูแถบสิบสองปนนา
ทางตะวันตกเฉียงใตของ มณฑลยูนานของจีน และบริเวณใกลเคียง
จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา ชาวไทลื้อในสิบสองปนนา มีความสัมพันธใกลชิด
กับดินแดนลานนาและลานชาง พญามังราย ปฐมกษัตริยผูสรางเมืองเชียงใหม ก็มีพระมารดา คือ
นางคําขยาย เปนธิดาของเจาเมืองเชียงรุงแหงสิบสองพันนา ไทลื้อบางสวนอพยพเขาสูหัวเมือง
ในลานนา ทั้งดวยเหตุผลทางการเมือง เขามาติดตอคาขาย จาริกแสวงบุญและลี้ภัยทางการเมือง
ในยุคที่จีนเปลี่ยนแปลง การปกครองเขาสูระบบคอมมิวนิสต ในประเทศไทย ไทลื้อไดอพยพมาจาก
ดินแดน สิบสองปนนา เขามา ตั้งถิ่นฐานในภาคเหนือตอนบน ในเขตจังหวัดนาน พะเยา เชียงราย
เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และแพร ตามนโยบาย “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง”
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๙

ดานความเชื่อของชุมชนไทลื้อในภาคเหนือ มีความคลายคลึงของคนไทยวนในลานนา
โดยทั่วไปไดแกความเชื่อเรื่องราวของพุทธศาสนา ไปวัดในวันสําคัญทางศาสนา ความเชื่อของไท
ชื่อตามบทบัญญัติของคัมภีรของพุทธศาสนา ทั้งที่มาจากวัดและปราชญชาวบาน สวนใหญของ
วัด โดยมากจะเปนคัมภีรใบลาน คําสอนตางๆ เชน เทวดาสอนโลก เปนตน ในสวนของปราชญ
ชาวบานก็จะเปนเรื่องทางโลก เกี่ยวกับวิถีชีวิตคน เชน ตําราพื้นบาน ตําราทางโหราศาสตร หรือ
แมแตความเชื่อที่เปนแบบมุขปาฐะ๑๓ โดยสวนมากจะเปนวิถีชีวิตประจําวันของชุมชนตั้งแตเกิดจน
กระทัง่ ตายทีป่ ฏิบตั กิ นั มาจนเปน “ฮีต” ของสังคมดานพิธกี รรมทีส่ าํ คัญของชุมชนไทลือ้ ในภาคเหนือ
ก็เหมือนของไทยวนทั่วไป ไดแก ฮองขวัญ สงเคราะห สืบชะตา ขึ้นเฮือนใหม พิธีกรรมเกี่ยวกับ
การตาย เลี้ยงผีบานผีเมือง เปนตน
การแตงกายของไทลื้อ ผูชาย เดิมนิยมนุงเตี่ยวสะดอ แบบกางเกงขากวย เปาลึกมี
๓ ตะเข็บ เรียกวา เตี่ยว ๓ ดูก ไมนิยมสวมเสื้อเพราะตองการโชวลายสัก สวนเสื้อทําเปนเสื้อยอม
หมอหอมหรือครามปลอยชายเสื้อยาวถึงเขา แหวกปลายดานลางทั้งสองขาง ดานหลังแยกเปน
๓ แผน ตัดผมเกรียนทายทอยและดานขาง ปลอยดานบนและดานหนา โพกศีรษะดวยผาขาว
การแตงกายผูหญิง ในอดีตนิยมสวมเสื้อรัดรูป ผาอกแขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อจะสั้นสวนผา
ซิ่นนิยมนุงซิ่นที่ทอดวยผาฝาย สลับลวดลายตางๆ อยางสวยงาม ลักษณะของผาซิ่นไทลื้อจะนิยม
ทําเปนผาหนาแคบ แตมีความยาวกรอมเทา ทรงผม เดิมนิยมเกลามวย คลายกับหญิงชาวลานนา
แตหญิงไทลือ้ จะเกลาแลวขดปลายผม เปนรูปทรงกลมตัง้ อยูบ นมวยผม เรียกวา “เกลาผมวอง” แลว
ใชผาขาวหรือผาชมพูโพกศีรษะคาดทับไวอีกทีหนึ่ง
งานหัตถกรรม เอกลักษณเดนของกลุมชาติพันธุไทลื้อ คือ การทอผาฝายหรือที่เรียก
วา “ตําฮูก” ในการทอผาสิ่งสําคัญคือ “กี่” และอุปกรณอื่นๆ ไดแก แป ฟม ลูกลอก เขา กระสวย
หลอด และเครือฮูก เปนตน ซึ่งชาวลื้อ
แจงถือวาเปนกลุมที่ทอผาดวยความ
ประณี ต มี ศิล ปะมี ค วามสวยงามเป น
อยางยิ่งและเปนที่ยอมรับ จนปจจุบัน
มีการฟน ฟูและถายทอดศิลปะการทอผา
แบบไทลื้อในหลายชุมชนของภาคเหนือ
อาทิ ชุมชนบานศรีดอนชัย อําเภอเชียงของ
ชุมชนบานแดนเมือง อําเภอเชียงคํา
และสินคาของคนไทลื้อสามารถที่จะ
สรางรายไดใหกับทุกครัวเรือน ไดแก
๑๓

เปนความเชื่อโดยการจดจําโดยการเลาหรือปฏิบัติสืบตอกันมาโดยมิไดมีการบันทึกเปนลายลักษณอักษร.

๑๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ผาซิ่น ผาตุง๑๔ ผาสะใบหรือผาคลุมไหล ผาปูโตะ ผาปูที่นอน (ผาหลบ) เปนตน สวนดานเรือนไทลื้อ
ในอดีตนิยมสรางดวยวัสดุธรรมชาติ ทําดวยไมจริง ไมไผ มุงหลังคาดวยหญาคา หากเปนผูท มี่ ฐี านะดี
ก็จะมุงหลังคาดวยดินขอหรือไมแปนเกล็ด
ภาษาลื้อ เปนภาษาหนึ่งในภาษาตระกูลไทย ภาษาลื้อมีทั้งภาษาเขียน คือ มีตัวหนังสือ
ใชเปนของตนเอง ภาษาพูด ภาษาเขียนมีลักษณะเหมือนตัวอักขระลานนา แตจะมีแคไมกี่ตัวเทานั้น
เขียนไมเหมือนกัน แตมเี อกลักษณทโี่ ดดเดนก็คงจะเปนการเปลีย่ นเสียงสระภายในคํา โดยการเปลีย่ น
ระดับของลิ้น และเสียงจะมี สั้นกับยาว ไมมีสระผสม เชน คําวา คน จะออกเปนคําวา กุน (เงิน–งืน,
เกลือ–เกอ, กลวย–โกย) เปนตน สวนอาหารไทลื้อ ชาวไทลื้อนิยมบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก
อาหารโดยทั่วไปของไทลื้อ มีลักษณะเชนเดียวกับคนไทยในภาคเหนือ ซึ่งสวนใหญไดจากธรรมชาติ
และจากสัตวเลี้ยง เชน แกงแค นํ้าพริกนํ้าผัก นํ้าพริกนํ้าปู นํ้าพริกหนุม นํ้าพริกปลา ไก๑๕ แองแถะ๑๖
นํ้าผักเปนอาหารที่นิยมรับประทานในฤดูหนาว นํ้าหนอทําจากหนอไม วิธีทํา นําหนอไมหันเปน
ชิ้นๆ แลวโขกใหละเอียดเติมนํ้าเกลือ แลวขาวเหนียว หมักทั้งไว ๒–๓ คืน เมื่อเริ่มมี รสเปรี้ยวจึงนํา
ไปเคี้ยวใหงวด ใชปรุงเปนอาหาร

อัตลักษณ์ไทเขิน
ไทเขินหรือไทขืน เปนกลุม
ชาติพันธุไทกลุมนี้อาศัยในลุมแมนํ้า
“ขึน”โดยมีเมืองเชียงตุงเปนศูนยกลาง
เปนเมืองในหุบเขา อยูทางตะวันตก
ของแมนาํ้ สาละวิน ในเขตการปกครอง
สหภาพพมา เมืองเชียงตุงนีม้ แี มนาํ้ ทีไ่ หล
ขึ้ น ไปทางเหนื อ ซึ่ ง เป น ลั ก ษณะที่ ขื น
คือ ยอน หรือฝน จากลักษณะปกติทนี่ าํ้
มักจะไหลลงทางทิศใตเสมอ ดังนัน้ กลุม
ชนนีจ้ งึ ใชชอื่ ตามแมนาํ้ นี้ เปนชือ่ ชนเผา
ของตนวา ขืน หรือไทขืน แตโดยทั่วไป
มักจะเรียกวา เขิน หรือไทเขิน
๑๔
๑๕
๑๖

ใชสําหรับงานมงคลหรือวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา ชาวลื้อนิยมทานตุงเปนจํานวนมาก เพราะมีความเชื่อวาจะสง
ผลบุญหลังตายไปแลวจะไดเกาะชายตุงจากนรกขึ้นสูสวรรค.
เปนสาหรายนํ้าจืด สีเขียวมีอยูในแมนํ้าโขง.
แองแถะ เปนอาหารที่ทํามาจากพืชมีลักษณะเปนวุนสีเขียว เปนอาหารที่มีเฉพาะชุมชนไทลื้อ บางที่เรียกวา ผักหมอ
มีลักษณะเปนเถาใบคลายใบโพธิ์ ใตใบมีขนออนๆ (แองแถะตัวเมียมีขนใตใบ ตัวผูไมมีขนใตใบ) โดยนิยมใชตัวเมียมาทํา
เปนอาหาร เจริญเติบโตในฤดูฝน ถึงตนฤดูหนาว ลําตนเปนเถา เปนเครือ มีหัวอยูใตดิน นิยมปลูกไวตามรั้วบาน แองแถะ
เปนยาสมุนไพร แกรอ นในกระหายนํา้ เปนยาระบาย ในปหนึง่ จะมีรบั ประทานแคครัง้ เดียว ถาหมดแลวตองรอฤดูตอ ไป.
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๑๑

ชาวไทเขินมีรูปรางผิวพรรณ หมดจดงดงาม รูปรางสูงใหญ ดวงตาใหญ ชอบเคี้ยวหมาก
สวนผูหญิงจะมีผิวขาวรูปรางกะทัดรัดใบหนากลม ดวงตาโต จากความสัมพันธระหวางเชียงใหม
เชียงตุงในหลายๆ ดาน มีผลทําใหชาวไทเขินไดมกี ารอพยพเคลือ่ นยายเขาสูจ งั หวัดตางๆ ในภาคเหนือ
ตอนบนในหลายๆ วิธี กลาวคือ การกวาดตอนผูคนในสมัยพระเจากาวิละ การเขามาการคาขาย
และแตงงานอยูกินถิ่นนั้นๆ ไมกลับไปเชียงตุง พระสงฆที่เขามาบวชเรียนมาพํานักตามวัดตางๆ
ก็มีการเดินทางไปๆ มาๆ และอยูในจังหวัดตางๆ ดวยเชนกัน ปจจุบันพบชาวไทเขินในเขต
จังหวัดเชียงราย และเชียงใหม วัฒนธรรมชาวไทเขิน ชาวไทเขินเมือ่ อพยพไปอยูห มูบ า นใด อําเภอใด
สิ่งที่เปนศูนยรวมจิตใจของ ชาวไทเขิน คือ วัด ซึ่งชาวไทเขิน พยายามจะสรางภาพลักษณใหเหมือน
กับถิ่นเดิมของตนเอง ตั้งแตรูปแบบศิลปสถาปตยกรรม วัด–บาน ชื่อบาน ภาษา วรรณกรรม ดนตรี
นาฏศิลป รวมทั้งประเพณีพิธีกรรมตลอดจนการประกอบอาชีพ
ภาษาเขิน จัดอยูในกลุมภาษาตระกูลไท ลักษณะการเขียนคลายอักษรไทยวนและไทลื้อ
ในสวนวรรณกรรมไท สวนมากเปนชาดกพื้นบาน ตํานาน นิทาน คัมภีรทางพระพุทธศาสนา
กวีนิพนธ เปนตน
ชาวไทเขิ น มี ป ระเพณี พิ ธี ก รรมที่ เ กี่ ย วเนื่ อ งกั บ พุ ท ธศาสนา การทํ า บุ ญ สุ น ทานของ
ชาวไทยเขิน จะรวมกันทัง้ วันพระและวันสําคัญตามเทศกาลอยางสมํา่ เสมอ และตลอดทัง้ ป ประเพณี
ที่ชัดเจน ไดแก ประเพณีตานขาวพระอุปคุต ประเพณีสงกรานตแหขุนสังขาร ประเพณีลางหนาพระ
มหามัยมุนี เปนตน
การแตงกาย ผูชาย นุงกางเกงขากวางเชนเดียวกับไทยใหญ ไทยลื้อ ไทยยอง ตัวเสื้อ
มีสองแบบ แบบสวมทับ เชน เสื้อแขนยาวคอกลมใชกระดุมผา สวนมากเปนเสื้อของผูชายที่มีอายุ
ผูหญิง นุงผาซิ่นยาวมีทั้งลายขวางและสีพื้น เชน จะมี ๒ สวน คือ สวนที่เปนตัวซิ่นยาวเลยเขา
สวนเชิงผาซิน่ จะใชสเี ขียวปกลวดลายดวยดิน้ ทอง สวนเสือ้ แขนยาวคอปดปายขางแตงดวยเทปทีส่ าบ
เสื้อทั้งสองขางและปลายแขน ตัวเสื้อจะเขารูปผูกเชือกตรงเอวดานซายคลายเสื้อลื้อ การเคียนหัว
ของผูหญิงจะเก็บชายทั้งหมด สวนของผูชายจะเหลือชายขางหนึ่งตั้งขึ้น
ชาวไทเขิน ประกอบอาชีพการเกษตรเปนอาชีพหลัก มีการปลูกขาว ปลูกพืชผักสวนครัว
ปลูกชาตามเนินสูง และนํามาเปนสินคาขาย
ยังในเมือง นอกจากนี้ก็จะมีอาชีพรอง เชน
การทําเครื่องเขิน เครื่องเงิน ทอผา ทอตุง
ซึ่งยังคงทําอยูจนถึงปจจุบัน
บานเรือนของคนไทเขิน จะสราง
ดวยไม มีใตถุนสูง สําหรับผูกมัดสัตวเลี้ยง
ใชกอ นหินรองเสาบานเพือ่ ปองกันมดปลวก
ลักษณะตัวบานจะมีหองนอนซึ่งเปนที่นอน
ของคนทั้งครอบครัว หองโถงใหญสําหรับ
พักผอน รับรองแขก และทําอาหาร

๑๒
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ชาวไทเขิน นิยมทําอาหารที่มีสวนประกอบดวยผักมากกวาเนื้อสัตว ใชถั่วเนาแข็บ
เปนเครื่องปรุงแทนกะป อาหารคาวชนิดแปลกไปจากอาหารของคนเมือง คือขาวเสนนํ้าปลาแหง
แกงแคบก เปนตน และ การถนอมอาหารมีมากชนิด เชน หนอสมแหง ถั่วเนาแข็บ นํ้าหนัง เปนตน
เครื่องดนตรี จะเปนกลองหลวง กลองปูจาและมีบริวารลูกเล็กๆ เพียง ๑ ลูก จะทําหนาที่
เปนเสมือนกลองประจําวัด เพื่อบอกเวลา สื่อสารแกชุมชนและเปนพุทธบูชา

อัตลักษณ์ไทยอง

ไทยอง อาศัยอยูในบริเวณ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉานในสหภาพเมียนมาร
ทางทิศตะวันตกเฉียงใตของจีน เปนเมืองชายขอบที่อยูระหวางศูนยอํานาจใหญ เชน พมา จีน
เชียงรุง เชียงตุง เชียงแสน เชียงใหม และหลวงพระบาง จากหลักฐานทางประวัติศาสตรพบวา
เมืองยอง สรางขึ้นเมื่อราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙ โดยชาวพื้นเมือง ตอมาเมื่อมีผูคนอพยพจาก
เมืองเชียงรุง เขาไปสรางบานแปงเมืองดวย โดยมีเจาเมือง ซึ่งเปนชนชาวพื้นเมืองเชื้อสายไทลื้อ
ปกครองบานเมืองสืบตอกันมา จนถึงเจาเมืองลําดับที่ ๔๘ ทางการพมาไดยกเลิกระบบเจาเมือง
ปจจุบันเมืองยองมีฐานะเปนอําเภอหนึ่งในจังหวัดเชียงตุง
บรรพบุรุษชาวยองไดอพยพตั้งถิ่นฐานในลานนาตั้งแตสมัยพญาติโลกราชแหงราชวงศ
มังราย และ ครัง้ สําคัญทีส่ ดุ ใน ป ๒๓๔๘ สมัยพระเจากาวิละซึง่ ไดพยายามรวบรวมผูค นเพือ่ ทําการ
ฟนฟูเมืองเชียงใหม และเมืองลําพูนขึ้นมาอีกครั้ง ในยุค “เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง” ในครั้งนั้น
ไดทําการกวาดตอนผูคนจากเมืองยองแบบเทครัว จากเมืองยอง เขามาตั้งถิ่นฐานที่เมืองลําพูน
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ประชากรสวนใหญของลําพูนจึงเปนชาวยอง ซึ่งนิยมตั้งถิ่นฐานในบริเวณที่ราบลุมแมนํ้า เหมาะตอ
การทําการเกษตร เชน ลุมนํ้าปง นํ้ากวง นํ้าทา นํ้าลี้ ในปจจุบันชาวยองยังคงรักษาขนบประเพณี
และวัฒนธรรม ของตนไวได
ความเชื่อและพิธีกรรมของไทยอง ความเชื่อของชุมชนของไทยองในภาคเหนือ มีความ
คลายคลึงของคนไทลื้อในลานนา เพราะมาจากพื้นฐานเดียวกัน และมีความใกลชิดกับไทยวน
ในลานนาโดยทัว่ ไป หากเปนความเชือ่ ทีม่ หี ลักฐานเปนลายลักษณอกั ษร คือ ความเชือ่ ตามบทบัญญัติ
ของพระคัมภีรของพุทธศาสนา ทั้งที่มาจากวัดโดยมากจะเปนคัมภีรใบลาน คําสอนตางๆ เชน
เทวดาสอนโลก และปราชญชาวบาน ก็จะเปนเรื่องทางโลกเกี่ยวกับวิถีชีวิตคน และตํารายาพื้นบาน
ตําราทางโหราศาสตร

งานประเพณีทเี่ ปนการแสดงความกตัญูกตเวทีตอ ผูม พ
ี ระคุณทีผ่ า นประเพณีทางศาสนา
การสรงนํ้าพระธาตุและพระพุทธรูป การตานสลากภัต สวนประเพณีที่เกี่ยวของกับวิถีชีวิตในการ
แสดงความกตัญูตอบรรพบุรุษ บุพการี ผูใหญที่นับถือ เชน การฟอนผี การรดนํ้าดําหัว พิธีเลี้ยง
บูชาใจบาน จัดขึ้นในชวงสงกรานต พิธีกรรมที่เสาใจบานเปนการทําบุญอุทิศสวนกุศล และทําให
ลูกหลานกับคนเฒาคนแกไดพบปะกัน๑๗ สวนพิธีกรรมที่สําคัญของชุมชนไทยองในภาคเหนืออื่นๆ
ไดแก ฮองขวัญ สงเคราะห สืบชะตา พิธีกรรมเกี่ยวกับการตาย
การแตงกายของชายไทยองเดิมนิยมนุงเตี่ยวสะดอ แบบกางเกงขากวยชายชาวไทยอง
นิยมสักรางกายเปนรูปตางๆ ที่สวยงามทั่วรางกาย สวนเสื้อทําเปนเสื้อยอมหมอหอม โพกศีรษะ
ดวยผาขาว สวนผูหญิงไทยองในอดีต นิยมสวมเสื้อรัดรูป ผาอกแขนยาวทรงกระบอก ตัวเสื้อจะสั้น
๑๗

ศูนยเรียนรูชาติพันธุไทในลานนา สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
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มีสาบปายไปดานขางใชกระดุมหรือขอเกี่ยวไวดานขาง เรียกวา เสื้อปด บริเวณสาบเสื้อจะขริบ
ดวยผาสีหรือลวดลายตางๆ สวนผาซิน่ นิยมนุง ซิน่ ทีท่ อดวยผาฝายสลับลวดลายตางๆ อยางสวยงาม
โดยใชเทคนิคการทอ ขิด จก มัดกาน ยกดอก เกาะ หรือ ลวงมุก ทรงผม เดิมนิยมเกลามวย
คลายกับหญิง ชาวลานนา แลวใชผาขาวหรือผาชมพูโพกศีรษะคาดทับไวอีกทีหนึ่ง
งานหัตถกรรม เอกลักษณเดนของกลุมชาติพันธุไทยอง คือ การทอผาฝาย ซึ่งครั้งแรกที่
เขามาอยูในเมืองลําพูนไดเปนผูที่ทอผาสงใหเจาเมืองลําพูน และสืบเชื้อสายตอกันมาจนถึงปจจุบัน
ทําใหจังหวัดลําพูนมีชื่อเสียงในดานการทอผา เชน ผาไหมยกดอก ผาฝายดอนหลวง ผาฝายทอมือ
หนองเงือก ลวนเปนฝมือของชาวยองในจังหวัดลําพูนทั้งนั้น ปจจุบันนับไดวาเปนแหลงผลิตผาฝาย
ทีใ่ หญทสี่ ดุ ในภาคเหนือเลยก็วา ได โดยมีรปู แบบใหเลือกหลากหลายรูปแบบ ทัง้ เครือ่ งนุง หม ของใช
ของประดับตกแตง
สวนผูชายก็จะเปนเจาแหงฝมือในการกอสราง ชางฝมือที่โดดเดนในดานงานศิลป เชน
ปูนปน โครงสรางโบสถ วิหาร สวนใหญจะสืบเชื้อสายมาจากคนยอง ดังนั้นชางสลาฝมือที่สราง
วิหารศิลปะลานนาในปจจุบันจึงวากลาวไดเปนกลุมคนยองจากจังหวัดลําพูนก็วาได
สภาพบานเรือน เรือนไทยองในอดีตนิยมสรางดวยวัสดุธรรมชาติ ทําดวยไมจริง ไมไผ
มุงหลังคาดวยหญาคา หากเปนผูที่มีฐานะดี ก็จะมุงหลังคาดวยดินขอหรือไมแปนเกล็ด แตละ
ครัวเรือนจะมียุงขาวซึ่งสรางที่เก็บขาวเปลือก ๒ ลักษณะ คือ ทําเสวียนและหลองขาว
ภาษาไทยอง ภาษายองเปนภาษาหนึ่งในภาษาตระกูลไท ภาษายองมีทั้งภาษาเขียน คือ
มีตัวหนังสือใชเปนของตนเองภาษาพูด ภาษาเขียนมีลักษณะเหมือนตัวอักขระลานนา
ชาวไทยองนิยมบริโภคขาวเหนียวเปนอาหารหลัก อาหารโดยทั่วไปของไทยองมีลักษณะ
เชนเดียวกับคนไทยในภาคเหนือ ซึ่งสวนใหญไดจากธรรมชาติ และจากสัตวเลี้ยง เชน แกงแค
นํ้าพริกนํ้าผัก นํ้าพริกนํ้าปู นํ้าพริกหนุม ลาบ แกงออม ยําหนอไม เปนตน
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ลัวะ หรือ ละวา หรือ ละเวือะ เปนกลุมชาติพันธุอาศัยอยูในเขตลานนาและเปนชนเผา
พื้นเมืองดั้งเดิมที่อาศัยอยูตามเชิงเขา อาศัยอยูในเขตเมืองเชียงใหม เมื่อประมาณกวา ๑,๓๐๐ ป
มาแลว ในอดีตลัวะเคยมีวิวัฒนาการที่เจริญรุงเรือง มีการสรางบานแปลงเมืองมีระบบการปกครอง
มีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตเปนอัตลักษณเปนของตนเอง เมื่อถูกชาติพันธุไท (ไต) รุกรานจึงถอยรนสู
ทีร่ าบเชิงเขาและสันเขา ปจจุบนั ตัง้ ถิน่ ฐานอาศัยอยูใ นเขตรัฐฉาน สหภาพพมา บางสวนอยูต อนเหนือ
ของประเทศลาว และทางภาคเหนือของประเทศไทย โดยการกระจัดกระจายอยูในจังหวัดเชียงใหม
แมฮอ งสอน เชียงราย นาน เชียงราย และอุทยั ธานี ชาวลัวะจะอยูบ นดอยสูงทามกลางภูเขาโอบลอม
และใกลกับตนนํ้า มีพื้นที่ทําการเกษตรรอบหมูบานเปนบริเวณกวาง กลางหมูบานมีเสาสะกั้งและ
มีหอเลี้ยงผีในหมูบาน
สภาพบานเรือน บานลัวะดั้งเดิมเปนบานไมชั้นเดียวใตถุนบานยกสูง พื้นปูดวยฟากไมไผ
สําหรับหองนอนซึง่ ใชเปนหองครัวดวย ถัดจากหองครัวไปทางดานหนาเปนหองทีม่ รี ะดับพืน้ เดียวกัน
เรียกวา เติ๋น ใชประโยชนสําหรับใชนั่งปนฝายกรอดาย ทอผา และทํางานในรมอื่นๆ และเปนหอง
นั่งเลน ในหองมีเตาไฟ สุมไฟไวตลอดเวลา ใตถุนบานใชเก็บฟนและเลี้ยงสัตว ทุกบานจะสรางเกิม
หรือหลองขาว สําหรับเก็บขาวไรและสิ่งของใชตางๆ
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ชาวลัวะสวนใหญมีอาชีพทําการเกษตร คือการทํานา ปลูกขาว ยาสูบ พริก ฝาย เลี้ยงโค
กระบือ หมู ไก สานเสื่อกระบุง ยาม ทอผา ทําเครื่องเงิน กําไลแขนกลองยาสูบ เปนตน และหาของ
ปา ชาวลัวะยังคงพึ่งพาธรรมชาติ การเริ่มตนทําการเกษตร ถือเปนการเริ่มตนปใหม การทําพิธีก็มี
การเสีย่ งทายโดยยึดถือผีเปนหลัก ดังนัน้ จึงมีการเซนไหวผอี ยูต ลอดเวลา ไมวา จะเปนผีภายนอกหรือ
ภายในหมูบาน เชน การเลี้ยงผีบรรพบุรุษ พิธีเลี้ยงผีไฟ พิธีเลี้ยงผีไร พิธีเลี้ยงผีฝาย พิธีเลี้ยงผีปาผีเขา
พิธีเลี้ยงผีฟาผา พิธีสงเคราะห เปนตน
การแตงกายของชาวลัวะจะแบงออกเปน ๒ ลักษณะ คือ การแตงกายในชีวิตประจําวัน
และ การแตงกายในประเพณีและพิธีกรรม ผูหญิงลัวะจะสวมเสื้อขาวแขนสั้นกุนดวยดาย ตัวเสื้อทํา
จากผาทอทีม่ าเย็บตอเปนผืนเดียวกันสวนผานุง มีสพ
ี นื้ เปนสีดาํ และมีลายผาเปนแถบยาวแนวนอน
คั่นตลอดผืนผา ผูหญิงสวนใหญนิยมใสกางเกงไวดานในผานุง ทรงผม ผูหญิงลัวะนิยมไวผมยาว
มวนผมมวยปลอยปลายยาวประดับดวยปนเงิน สวนผมดานหนานิยมแสกกลางติดกิ๊บเงินทั้งสอง
ขาง เครื่องประดับ สาวลัวะนิยมสวมสรอยเงินเม็ดและสรอยลูกปดพลาสติกสีแดงสีสมและสีเหลือง
หลายๆ เสน สวนผูชายสวมเสื้อยืด เสื้อเชิ้ต กางเกงขายาวเหมือนคนพื้นราบทั่วไป
ภาษาของชาวลัวะ มีแตภาษาพูดไมมีภาษาเขียน มีการแบงกลุมภาษาเปน ๒ กลุมใหญ
คือ พวกลัวะในเขตลุมนํ้าแมนํ้าปง สวนอีกกลุมหนึ่งอยูในเขตอําเภอแมสะเรียง อําเภอแมลานอย
จังหวัดแมฮองสอน ภาษาพูดของทั้ง ๒ กลุม มีความแตกตางกัน แตสามารถสื่อสารกันไดเขาใจ
ดานการแสดงศิลปะและการละเลน เครือ่ งดนตรี ของชนเผาลัวะ เครือ่ งดนตรีทสี่ าํ คัญทีส่ ดุ
คือ กลองสองหนาขนาดใหญ ๒ ลูก ซึ่งมีชื่อวากรานกับฆอง กรานในยามปกติเปนกลองตองหาม
จะใชตตี อ เมือ่ มีคนตายและตีในวันเลีย้ งผีครัง้ ใหญของหมูบ า นซึง่ นานถึง ๑๐ ปขนึ้ ไปจึงจะมีครัง้ หนึง่
สวนการแสดงประกอบดวยการรําดาบในชวงเทศกาลของตางๆ ของชุมชน สวนการละเลน เชน
การยิงหนังสติกลัวะ การเลนไมตอขา และการเลนสะบา (เรอเกฮะ)
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๑๗

บทคัดย่อ
การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค ๑) เพื่อศึกษาการรับรูในภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ๒) เพื่อศึกษาความคาดหวังตอภาพลักษณสถาบันลานนา
ศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ ๓) เพื่อนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการ
สถาบันลานนาศึกษา เพื่อเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
ผลการวิจยั พบวา ๑) นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมรบั รูภ าพลักษณสถาบันลานนา
ศึกษา ในดานการประชาสัมพันธ การบริหาร การจัดแสดงนิทรรศการ และดานอาคารสถานที่ โดยภาพ
รวมอยูใน ระดับมาก ๒) ความคาดหวังตอภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยภาพรวมในดานการประชาสัมพันธ การบริหาร การจัดแสดง
นิทรรศการ และดานอาคารสถานที่ อยูในระดับมาก และ ๓) รูปแบบบริหารจัดการสถาบันลานนา
๑

นักวิชาการศึกษา สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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ศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเ ชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ควรเปนการบริหารจัดการ
อยางมีสวนรวมของทุกภาคสวนในมหาวิทยาลัย โดยจัดนิทรรศการดวยการคิดหัวเรื่อง (Theme)
เรียงรอยเรื่องราวเปนหนึ่งเดียวกันเพื่อสรางความตอเนื่อง และอรรถรสในการชมนิทรรศการ ดวยสื่อ
ทีห่ ลากหลาย รวมถึงการจัดภูมทิ ศั นของหนวยงาน และมุมถายภาพ อันจะนําไปสู การประชาสัมพันธ
สถาบันลานนาศึกษา
คําสําคัญ : การรับรู ภาพลักษณ สถาบันลานนาศึกษา

Abstract
The objectives of this research were 1) To study the perception for the image of the
Lanna Studies Institute of Chiang Mai Rajabhat University students 2) To study expectation
for the image of the Lanna Studies Institute of Chiang Mai Rajabhat University students and
3) To It will present the management model of Lanna Studies Institute as a cultural learning
center of Chiang Mai Rajabhat University.
The study indicated that
1. Chiang Mai Rajabhat University’s students recognize in all part of the image
of the Lanna Academy (public relations, administration, exhibition showing and architecture
appearance of the building), the overall indicate that the evaluation result in high level.
2. The expectations of the Chiang Mai Rajabhat University’s student in all part
of the image of Lanna Studies Institute of Chiang Mai Rajabhat University (public relations,
administration, exhibition showing and architecture appearance of the building) indicate that
the evaluation result in high level.
3. The management model of Lanna Studies Institute as a cultural learning center
of Chiang Mai Rajabhat University. It should be a management of all university’s participatory
sectors. The exhibition is to create a theme with the continued story for attractively visiting,
which from a variety of media and the cultural nice photo-shooting screen. It will lead to
promote the Lanna Studies Institute through the online selfie-photos of customer that will share
in social media that reach people widely. Moreover, it is a way of low-cost but high eﬀective.
In addition, the Lanna Studies Institute could improve more eﬃciency with raise
knowledge activities. It is an important activity to promote and support learning of the local
historical and cultural heritage. This will lead to preserve the cultural heritage and sustainable
local history.
Keywords : perception, image, Lanna Studies Institute
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บทนํา
ปจจุบันเปนยุคแหงการเรียนรู ดังนั้นสถาบันการศึกษาจึงมิใชสถานที่เพียงแหงเดียวที่
ใหความรู ในทางตรงกันขามผูที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาในโรงเรียน แตหากสนใจใฝรู ใฝศึกษา
ในสถานที่ตางๆ อยางจริงจัง แมจะไมไดรับวุฒทิ างการศึกษา แตก็สามารถนําความรูที่ตนเองไดรับ
ไปปรับใชในการประกอบอาชีพจนประสบความสําเร็จไดในที่สุด ซึ่งตัวอยางนี้มีใหเห็นในสังคมไทย
อยางมากมาย จึงถือไดวา สถานทีเ่ หลานีม้ บี ทบาทสําคัญยิง่ ในการเปนโรงเรียนธรรมชาติทมี่ อี ยูท กุ หน
ทุกแหง และสามารถเรียนไดโดยไมตองเสียคาเลาเรียน โดย ประเวศ วะสี (อางอิงใน อมรทิพย
เจริญผล, ๒๕๕๐ : ๙๔) ใหความเห็นวา “การศึกษาควรเปนวิถีชีวิต ฉะนั้นการศึกษาไมใชเรื่องของ
โรงเรียนเทานั้น ทุกสวนในสังคมควรมี สวนรวมในการศึกษา” แตเทาที่ผานมาสังคมไทยเนนการจัด
การเรียนการสอนในโรงเรียนเปนสําคัญ จึงทําใหละเลยตอกระบวนการที่ทําใหเกิดการเรียนรู
ตลอดชีวิต (informal education) จากการที่ระบบการศึกษาของไทยจํากัดตัวหรือเปดตัวอยูกับโรงเรียน
เทานั้น ทําใหการศึกษาไทย ขาดการมีสวนรวมอันหลากหลายจากสังคม ขาดพลัง ขาดคุณภาพ
มีปญหาตางๆ มากมาย และที่สําคัญที่สุด คนเราตองมีการเรียนรูไดตลอดเวลา ตลอดชีวิต ดังนั้น
สังคมและผูบริหารการศึกษา ตลอดจนผูกําหนดนโยบายการศึกษา จําเปนตองตระหนักและ
เห็นความสําคัญอยางมากในการที่จะจัดระบบสังคมใหเอื้อตอการเรียนรู ใหกลายเปนสังคม
ฐานความรู (knowledge based society) เชน หองสมุด พิพิธภัณฑ อุทยานการเรียนรูแหงชาติ
(อมรทิพย เจริญผล, ๒๕๕๐ : ๙๔–๙๕) ประกอบกับพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแหงชาติ พ.ศ.๒๕๔๒
และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ (เลขาธิการสภาการศึกษา, ๒๕๔๘ : ๘–๙) ไดใหความ
สําคัญกับการศึกษา ทุกรูปแบบและทุกประเภทการศึกษา โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ มุง พัฒนาคนไทยให
เปนมนุษยที่สมบูรณทั้งรางกาย จิตใจ สติปญญา ความรูและคุณธรรม และสามารถเรียนรูไดอยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต ดังสาระที่กําหนดไวในมาตรา ๒๓, ๒๔ และ ๒๕ ดังนี้
มาตรา ๒๓ การจัดการศึกษาทุกระบบตองเนนความสําคัญทั้งความรู คุณธรรม กระบวน
การเรียนรู และบูรณาการตามความเหมาะสมของแตละระดับการศึกษา ในเรื่องเกี่ยวกับตนเองและ
ความสัมพันธของตนเองกับสังคม ตลอดจนประวัติศาสตรความเปนมาของสังคมไทย การเมือง
และการปกครอง ความรูและทักษะดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี รวมทั้งเรื่องการจัดการดาน
คณิตศาสตร ดานภาษา การประกอบอาชีพและ การดํารงชีวิตอยางมีความสุข การใชและการ
บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ความรูเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม การกีฬา
ภูมิปญญาไทย และการประยุกตใช
มาตรา ๒๔ การจัดกระบวนการเรียนรู ใหสถานศึกษาดําเนินการ โดยการจัดเนื้อหาสาระ
และกิจกรรมใหสอดคลองกับความสนใจ ความถนัด และความแตกตางของผูเรียน จัดกิจกรรมให
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ผูเรียนเรียนรูจากประสบการณจริง ฝกทักษะกระบวนการคิด การแกไขปญหา ฝกการปฏิบัติใหทําได
คิดเปน ทําเปน รักการอานและเกิดการใฝรู อยางตอเนื่อง จัดบรรยากาศ สภาพแวดลอม สื่อการเรียน
อํานวยความสะดวกใหผเู รียนเกิดการเรียนรู จัดการเรียนรูใ หเกิดขึน้ ไดทกุ เวลา ทุกสถานทีม่ กี ารเรียน
จากสื่อและแหลงเรียนรูที่หลากหลาย
มาตรา ๒๕ รัฐตองสงเสริมการดําเนินงานและการจัดตั้งแหลงการเรียนรูตลอดชีวิต
ทุกรูปแบบ อยางเพียงพอและมีประสิทธิภาพ
พิพิธภัณฑถือเปนแหลงเรียนรูประเภทหนึ่งที่ใหทั้งความรูและความเพลิดเพลิน ในอดีต
พิพธิ ภัณฑเปนเพียงสถานทีเ่ ก็บรวบรวมวัตถุทมี่ คี ณ
ุ คาทางประวัตศิ าสตร ตลอดจนวัตถุทมี่ คี วามสําคัญ
ทางธรรมชาติ วิทยาศาสตร และศิลปวัตถุ แตปจจุบันไดมีการใหคํานิยามเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ ที่มี
ความหมายกวางขึ้น ไมใชเปนเพียงสถานที่จัดเก็บและสะสมเพียงอยางเดียว แตรวมถึงการสนับสนุน
การศึกษาของสังคม ดวยการเผยแพรความรูสู สาธารณะชน (ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล และ
คณะ, ๒๕๔๗ : ๑) ทําใหเกิดการตื่นตัวในการสรางกระบวนการจัดระบบวัตถุอยางเปนระบบและ
เนนการศึกษาวิจัย ตลอดจนกระตุนใหเกิดการเรียนรูแกผูเขาชม
สภาการพิพิธภัณฑระหวางชาติ (International Council of Museum) หรือ ICOM
ใหความหมายของพิพิธภัณฑ (อางใน ปริตตา เฉลิมเผา กออนันตกูล และคณะ, ๒๕๔๗ : ๕–๖)
“พิพิธภัณฑ เปนองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรที่เปดเปนสถานที่สาธารณะ และเปนสถาบันถาวร
ที่ใหบริการแกสังคมและมีสวนในการพัฒนาสังคม มีหนาที่รวบรวม สงวนรักษา คนควาวิจัย เผย
แพรความรู และจัดแสดงวัตถุอันเปนหลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษย ทั้งนี้
เพื่อจุดประสงคทางการคนควา การศึกษา และความเพลิดเพลินใจ”
นอกจากนี้ ICOM ยังเพิ่มเติมคุณสมบัติการเปนพิพิธภัณฑตามคํานิยาม ดังตอไปนี้
๑. แหลงและอนุสรณสถานทางธรรมชาติ โบราณคดีและชาติพันธุวรรณา/แหลงและ
อนุสรณสถานทางประวัติศาสตร ซึ่งเก็บรวบรวม สงวนรักษา และเผยแพรความรูเกี่ยวกับวัตถุอันเปน
หลักฐานที่เกี่ยวของกับมนุษยและสิ่งแวดลอมของมนุษย
๒. สถาบันที่รวบรวมและจัดแสดงตัวอยางของสิ่งมีชีวิตทั้งพืชและสัตวเชน สวนพฤกษศาสตร
สวนสัตวศาสตร สถานที่แสดงสัตวนํ้า และศูนยศึกษาพันธุพืชและสัตว
๓. ศูนยวิทยาศาสตรและทองฟาจําลอง
๔. หอศิลปที่จัดแสดงงานโดยไมแสวงหาผลกําไร
๕. สถานที่ตามธรรมชาติ ซึ่งเปนที่สงวน
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๖. องคการพิพิธภัณฑทั้งในระดับนานาชาติ ระดับชาติ ระดับภูมิภาค หรือระดับทองถิ่น
หนวยงานราชการหรือเอกชนใดๆ ที่มีสวนเกี่ยวของในการรับผิดชอบพิพิธภัณฑหรือมีคุณสมบัติ
ตามขอกําหนด
๗. สถาบันหรือองคกรที่ไมแสวงหาผลกําไรที่ทํางานดานการอนุรักษ คนควาวิจัย ศึกษา
ฝกอบรม จัดทําเอกสารวิชาการ และกิจกรรมอื่นๆ อันเกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑและพิพิธภัณฑ
วิทยา
๘. ศูนยวฒ
ั นธรรมและนิตบิ คุ คลอืน่ ๆ ทีด่ าํ เนินงานดานการอนุรกั ษ สืบสาน และทรัพยากร
มรดกทางวัฒนธรรมทั้งที่จับตองได และจับตองไมได (มรดกมีชีวิต และกิจกรรมที่สรางสรรค
โดยเทคโนโลยีดิจิทัล)
๙. สถาบันใดๆ เชน สภาบริหาร ซึ่งไดรับการพิจารณาหลังจากรองขอคําวินิจฉัยจาก
คณะกรรมการที่ปรึกษาแลววามีคุณสมบัติบางสวนหรือทั้งหมดของพิพิธภัณฑ มีบุคลากรทํางาน
ดานพิพธิ ภัณฑเปนอาชีพ หรือมีสว นในการสนับสนุนพิพธิ ภัณฑ งานวิจยั การศึกษาหรือการฝกอบรม
ที่เกี่ยวของกับงานพิพิธภัณฑ
จะเห็นวา “พิพิธภัณฑ” มีความหมายที่กวางและครอบคลุมถึงสถานที่หรือองคการที่ให
บริการดานความรู และจัดการมรดกทางวัฒนธรรมทัง้ ทีจ่ บั ตองได และจับตองไมได โดยมีจดุ ประสงค
เพื่อการศึกษาและความเพลิดเพลินใจ แตทุกสิ่งก็ยอมตองมีการเปลี่ยนแปลง ซึ่งความหมายของ
พิพิธภัณฑก็เชนกัน ไดถูกนิยามใหมีความหมายที่กวางขวางยิ่งขึ้น โดย ICOM ไมไดจํากัดกรอบ
ความคิดวา พิพิธภัณฑจะตองเปนสถานที่เก็บรวบรวมและแสดงสิ่งตางๆ เทานั้น แตอาจหมาย
รวมถึงองคกรหรือสถาบันทีม่ ศี กั ยภาพในการเปนหรือสนับสนุน การเรียนรู งแหลงเรียนรูก จ็ ดั ไดวา มี
สถานภาพเปนพิพิธภัณฑ (อางในปริตรตา เฉลิมเผา กออนันตกูล และคณะ, ๒๕๔๗ : ๕–๖)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดจดั ตัง้ สถาบันลานนาศึกษา เพือ่ เปนแหลงเรียนรูเ กีย่ วกับ
กลุม ชาติพนั ธุ และวิถชี วี ติ ชาวลานนา ประกอบกับความหมายของพิพธิ ภัณฑขา งตน จึงทําใหสถาบัน
ลานนาศึกษาเปนพิพิธภัณฑประจําสถาบัน และเปนพิพิธภัณฑทองถิ่นที่ตั้งอยูในสถานศึกษาที่มีชื่อ
เสียงทีเ่ ปนทีร่ บั รูข องชาวเชียงใหมและประเทศไทยมาอยางยาวนานกวาศตวรรษนัน่ คือ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม โดยมีวตั ถุประสงคในการนําเสนอเรือ่ งราวของกลุม ชาติพนั ธุใ นลานนา ตลอดจนวิถชี วี ติ
ภูมิปญญา โดยเปดทําการ ในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๑ (ปนัดดา โตคํานุช, ๒๕๕๘ : ๑๓-๑๘) โดย
นโยบายที่สําคัญของสํานักศิลปะและวัฒนธรรม จากแผนกลยุทธระยะ ๕ ป (พ.ศ.๒๕๕๘–๒๕๖๒)
ในประเด็นยุทธศาสตรที่ ๒ พัฒนาแหลงเรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมและเอกสารโบราณ (สํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, ๒๕๕๘ : ๗–๑๖) ซึ่งไดนําเสนอจุดแข็งของหนวยงานที่วา
“หนวยงานมีพพ
ิ ธิ ภัณฑจดั แสดงเกีย่ วกับลานนา เพือ่ ใหความรูแ กอาจารย นักศึกษาและบุคคลทัว่ ไป
ที่สนใจ” ทั้งนี้ ในปพุทธศักราช ๒๕๕๘ มีผูเขารับบริการจากสถาบันลานนาศึกษา จํานวน ๓,๙๐๓ คน
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วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ซึ่งสวนใหญเปนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และจากการสอบถามผูมาขอรับบริการพบวา
ไมเคยทราบมากอนเลยวา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม มีสถาบันลานนาศึกษา จะทราบก็ตอเมื่อ
อาจารยสั่งงาน และใหมาหาขอมูลภายในสถาบันลานนาศึกษา จากเหตุผลดังกลาว จึงทําใหทราบวา
สถาบันลานนาศึกษายังไมเปนที่รูจักอยางแพรหลาย โดยเปนที่รูจักอยูในวงจํากัด และเฉพาะกลุม
ซึ่งปญหานี้ไดสงผลกระทบตอภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษา ที่จะตองมีการศึกษาอยางเรงดวน
เพื่อหาวิธีการแกไขปญหาดังกลาว หากปลอยทิ้งไวจะกอใหเกิดผลเสีย ตอหนวยงาน และตอการ
เรียนรูของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ทั้งนี้ภาพลักษณที่ดีจะนําพามาซึ่ง ผูเขามาศึกษา
เรียนรูใ นสถาบันลานนาศึกษาอยางแพรหลาย และไมจาํ กัดเฉพาะกลุม ซึง่ ภาพลักษณทดี่ จี ะมีบทบาท
สําคัญในการสรางความประทับใจและดึงดูดผูชมใหเขามา เพราะภาพลักษณ หมายถึง ภาพที่เกิดจาก
ความนึกคิดหรือที่คิดวาควรจะเปนเชนนั้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๔, ๒๕๕๖ :
๘๖๘) และเพื่อประโยชน ในการพัฒนาสงเสริมใหเกิดการเปนแหลงเรียนรูในสถาบันการศึกษา
ที่ตอบสนองความตองการของกลุมผูเขาชม ไดอยางตรงเปาหมาย อันจะนําไปสูความภาคภูมิใจ
ในมรดกทางวัฒนธรรมทีบ่ รรพชนไดสรางสรรคใหกบั คนรุน หลัง จนเกิดการอนุรกั ษ และสืบสานจาก
รุนสูรุนอยางตอเนื่อง ซึ่งการสรางภาพลักษณ (Image) ใหกับสถาบันลานนาศึกษาเปนหนาที่ของ
ทุกคนไมใชคนใดคนหนึ่งในองคกร ดังนั้นผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาภาพลักษณของ สถาบันลานนา
ศึกษา เพือ่ ใหทราบถึงความคิดเห็นของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ตอภาพลักษณสถาบัน
ลานนาศึกษา และเพื่อใหเกิดการจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และบุคคลทั่วไป ตลอดจนประชาชนในภูมิภาคนี้

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
เชียงใหม

๑. เพื่อศึกษาการรับรูภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ

๒. เพือ่ ศึกษาความคาดหวังตอภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
๓. เพื่อเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

วิธีดําเนินการวิจัย
การศึกษาวิจยั ครัง้ นีม้ ขี อบเขตของเนือ้ หาดังนี้ ศึกษาภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษา
ในการรับรูและคาดหวังของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยมีขอบเขตการวิจัย ดังนี้
๑. ขอบเขตดานพื้นที่ : สถาบันลานนาศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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๒. ขอบเขตดานประชากร : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๓. กลุมตัวอยาง : นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๔๐๐ คน
การเก็บรวบรวมขอมูล ในการวิจัยครั้งนี้ ใชแบบสอบถาม และกิจกรรมเพื่อการสนทนา
โดยมีเครื่องมือวิจัย เปนแบบสอบถามแบบแบบมีโครงสราง (Structured Interview) ที่มีการกําหนด
คําตอบไวลวงหนา เพื่อใหเลือกตอบ และคําตอบแบบใหเติมคํา โดยแบงเนื้อหาการสอบถาม ดังนี้
ตอนที่ ๑ สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม อาทิ เพศ อายุ
ระดับชั้นป และสาขาวิชา
ตอนที่ ๒ สอบถามเกี่ยวกับการรับรูในภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษา ๔ ดาน คือ
ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการ ดานการจัดแสดงนิทรรศการ และดานอาคารสถานที่
ตอนที่ ๓ สอบถามเกี่ยวกับความตองการ (คาดหวัง) ในภาพลักษณของสถาบันลานนา
ศึกษา ๔ ดานคือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการ ดานการจัดแสดงนิทรรศการ และ
ดานอาคารสถานที่
ในสวนของการสนทนากลุม (Focus group discussion) ซึ่งเปนการเก็บรวบรวมขอมูล
จากการสนทนาของผูใหขอมูล จํานวน ๔ คน ดวยการสุมตัวอยางแบบจงใจ (Purposive Sampling)
ซึ่งประกอบดวยผูมีรายชื่อ ที่ยินดีเปดเผยนาม ดังนี้
๑. อาจารย ดร.ธรรศ
ศรีรัตนบัลล
ผูทรงคุณวุฒิดานสังคมวิทยา
๒. อาจารยภูเดช
แสนสา
ผูทรงคุณวุฒิดานประวัติศาสตร
๓. อาจารยสิรพ
ิ ร
คืนมาเมือง
ผูทรงคุณวุฒิดานศิลปะ
๔. อาจารยพิสุทธิลักษณ บุญโต
ผูทรงคุณวุฒิดานพิพิธภัณฑวิทยา
การสนทนากลุม (Focus group discussion) ครัง้ นี้ ใชสถานทีส่ นทนาทีส่ ถาบันลานนาศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม และใชเวลาในการสนทนาประมาณ ๑
ชั่วโมง ๓๐ นาที โดยมีผูวิจัยทําหนาที่เปนผูดําเนินการสนทนา (Moderator) โดยเปนคําถามเกี่ยวกับ
การบริหารจัดการ ดังนี้
๑. ทานคิดวาสถาบันลานนาศึกษาควรมีการเชือ่ มโยงกับชุมชนในการเปนพิพธิ ภัณฑชมุ ชน
หรือไม อยางไร
๒. สถาบันลานนาศึกษาควรมีการแสดงบทบาทในฐานะแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนหรือไม อยางไร
๓. ควรมีแนวทางการจัดทําสถาบันลานนาศึกษาที่เหมาะสมกับกลุมคน ทุกเพศ ทุกวัย
อยางไร
๔. สถาบันลานนาศึกษาควรมีการสื่อสารกับสังคมออนไลนอยางไร ที่เหมาะสมกับ
ภาวการณปจจุบัน
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๕. กิจกรรมเสริม และนิทรรศการหมุนเวียน จําเปนหรือไม ไมตองมีไดหรือไม มีเพียง
นิทรรศการถาวร อยางเดียวก็เพียงพอหรือไม
การวิเคราะหขอ มูล ดวยการตรวจสอบขอมูล โดยดูความสมบูรณของแบบสอบถามทีก่ ลุม
ตัวอยาง ตอบสอบถามกลับมา และคัดเลือกแบบสอบถามที่ตอบกลับมาไมสมบูรณออก จากนั้น
ลงรหัสแบบสอบถาม และ ทําการประมวลผลดวยโปรแกรมสําเร็จรูป (คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน) รวมถึงการสรุปขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม และนําขอมูลที่ไดจากการสนทนากลุม
มาทําการวิเคราะหเนื้อหา โดยวิธี Content Analysis
การนําเสนอและสรุปผลการวิจยั โดยนําผลการวิเคราะหทไี่ ดจากการแบบสอบถาม และ
การเสวนา มาสรุป เพื่อหาแนวทางที่เหมาะสมในการจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนพิพิธภัณฑ
เพือ่ การเรียนรูข องมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พรอมนําเสนอรูปแบบวิธกี ารบริหารจัดการสถาบัน
ลานนาศึกษาใหเปนพิพิธภัณฑ เพื่อการเรียนรูของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

การทบทวนวรรณกรรม
แนวคิดเกี่ยวกับพิพิธภัณฑ
พิพิธภัณฑสถานตองเปนศูนยกลางของชุมชนและบริการชุมชน โดยเปนสถานที่ที่ใหความรู
และความเพลิดเพลินบันเทิงใจ ซึ่งพิพิธภัณฑสถานจะตองปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนของชุมชน
เชือ่ มโยงอดีต ปจจุบนั และอนาคต เริม่ ตนดวยการรวบรวมสงวนรักษาวัตถุสาํ คัญใหดาํ ตรงอยูต ลอดไป
ไมสูญหาย ทําการศึกษาคนควาเรื่องราวของวัตถุที่รวบรวม นําออกจัดแสดงเผยแพรความรูแก
ประชาชน โดยเปนหนาที่โดยตรงของพิพิธภัณฑสถานที่จะละเลยไมได Dr.Douglas A, Allan ได
เขียนบรรยายเรื่อง The museum and its functions ในหนังสือ The Organization of Museums :
Practical Advice ซึ่ง UNESCO ตีพิมพเมื่อ พ.ศ.๒๕๐๓ ไดจําแนกหนาที่ของพิพิธภัณฑสถาน
ไดแก การรวบรวม การตรวจพิสูจน การทําหลักฐาน การสงวนรักษา การจัดแสดง การใหการศึกษา
ซึ่งหลักการดังกลาวนี้เปนหนาที่ของพิพิธภัณฑสถานทุกประเภทที่ยอมรับ และปฏิบัติกันอยู โดยจะ
แตกตางในหนาที่ใดหนาที่หนึ่งเปนพิเศษ โดยเฉพาะภัณฑารักษจะเนนในงานศึกษาคนควาวิจัย
ถือเปนหนาที่สําคัญ หากไมมีการศึกษาวิจัยแลว พิพิธภัณฑสถานก็เปนเพียงสถานที่เก็บรักษาของ
และศูนยกิจกรรมของชุมชน การจัดการพิพิธภัณฑสถานเปนสิ่งทาทายผูบริหารพิพิธภัณฑเปน
อยางมาก ทําอยางไรจึงจะทําใหประชาชนสนใจเขามาศึกษาเรียนรู ตามวัตถุประสงคของการกอตั้ง
อีกทั้งพิพิธภัณฑสถานเปนแหลงเรียนรูที่ไมจํากัดเพศ วัย ฐานะ การศึกษา ฯลฯ และการที่คนใน
ประเทศสนใจจะเรียนรูเรื่องราวตางๆ ผานพิพิธภัณฑ จะทําใหเกิดการเรียนรู เขาใจ อนุรักษ และ
สืบสานทรัพยากรทางวัฒนธรรมที่เปนสมบัติของชาติ ที่ทุกคนจะตองชวยกันรักษาไว เพื่อสงตอให
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กับเยาวชนคนรุนหลัง อันเปนมรดกทางวัฒนธรรม ที่จะเปนทุนสําหรับการพัฒนาประเทศอยาง
ยั่งยืน ดังนั้น พิพิธภัณฑจะประสบความสําเร็จได ควรจะมองถึงสินคาที่จะนําออกขาย จะตองดึงดูด
ความสนใจ เปนที่ตองการของผูเยี่ยมชม ซึ่งก็คือ นิทรรศการ จะตองมีการนําไปสูการวางแผน
การตลาด เพื่อใหเขาถึงผูชมไดตามที่ตองการ จึงตองมีการวิจัยและพัฒนาปรับปรุงกอนที่จะนําไป
จัดแสดง เพราะความตองการของผูชมจะมีหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไดตลอดเวลา
แนวคิดภาพลักษณ
คําวา “ภาพลักษณ” ไดถูกนํามาเปนองคประกอบหนึ่งในการบริหารจัดการหนวยงาน
ซึง่ จะชวยใหหนวยงานดําเนินไปไดอยางกาวหนา และมัน่ คง โดยเฉพาะธุรกิจขนาดใหญทเี่ กีย่ วเนือ่ ง
กับกลุมประชาชนจํานวนมาก นอกจากนี้ภาพลักษณยังไดถูกตีคาวาเปรียบเสมือนสินทรัพย (Asset)
ซึ่งมีคายากที่จะประเมินออกมาเปนตัวเลขได (กมลทิพย ธรรมภักดี, ๒๕๕๗ : ๑๗) ภาพลักษณเปน
กระบวนการทางความคิด ที่เกิดจากการรวบรวมความรูและประสบการณเขาดวยกั้น ทําใหเกิด
การรับรู เกิดเปนภาพขึ้นในใจ ตอบุคคล องคกร หรือหนวยงานใดๆ เปนภาพฝงใจ หากเกิดขึ้นแลว
ยากที่จะลบเลือนหรือเปลี่ยนแปลงได ดังนั้น ภาพลักษณที่ดีจะสรางความนาเชื่อถือ ประทับใจ
ในองคกรหรือหนวยงานนั้นๆ อันจะนําไปสูการเกิดความจงรักภักดีในองคกรหรือหนวยงาน
แนวคิดการประชาสัมพันธ
การประชาสัมพันธไดถูกนํามาเปนเครื่องมือในการดําเนินธุรกิจหรือกิจการใดๆ ซึ่งการ
สรางความเขาใจ ที่ตรงกันระหวางผูใหบริการและผูรับบริการเปนสิ่งสําคัญ ทามกลางการแขงขัน
ที่สูงในยุคปจจุบัน ดังคํากลาวที่วา “หากงานใดขาดการประชาสัมพันธที่ดี และถูกตอง มักประสบ
อุปสรรค และปญหานานัปการ” งานประชาสัมพันธเปนงานสื่อสัมพันธที่มีความสําคัญ และ
เปนงานที่ขอบเขตกวางขวาง มีระบบงานที่ซับซอน ซึ่งการประชาสัมพันธจะชวยสงเสริม สนับสนุน
และสรางภาพลักษณขององคกรและบุคคล ที่เปนรูปธรรมและนามธรรมใหสังคมไดรับรู อีกทั้ง
ชวยใหเกิดความเขาใจ การยอมรับ และความรวมมือจากพนักงานทั้งภายในองคกรและประชาชน
(ประจักษ กึกกอง, ๒๕๕๙ : ๑๗๘) การประชาสัมพันธไมไดเปนเพียงแตการสรางสัมพันธที่ดีให
เกิดขึน้ ระหวางองคกรและผูเ กีย่ วของเทานัน้ แตการประชาสัมพันธยงั เปนการจัดการสือ่ ทีถ่ อื วาเปน
เครื่องมือสําคัญในการสราง รักษา และแกไขภาพลักษณใหแกองคกร ซึ่งการสื่อสารเพื่อภาพลักษณ
นี้ถือเปนเปาหมายสูงสุดของการประชาสัมพันธ
แนวคิดการรับรู
การรับรูเ ปนพืน้ ฐานการเรียนรูท สี่ าํ คัญของมนุษย เพราะการทีม่ นุษยจะสามารถตอบสนอง
กับสิ่งเรา ตางๆ จะขึ้นอยูกับการรับรู และความสามารถในการแปลความหมาย ทั้งนี้ การเรียนรู
ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยูกับปจจัยการรับรูและสิ่งเราที่มีประสิทธิภาพ (https://www.gotoknow.
org เขาถึงเมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐) ซึ่งสอดคลองกับรณชัย คงกะพันธ (๒๕๕๔ : ๑๔–๑๕)
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ที่วา การรับรู เปนกระบวนการตีความหมายจากสิ่งที่เราพบเห็นในสิ่งแวดลอม สวนความหมาย คือ
สิง่ ทีเ่ กิดจากกระบวนการตีความหมายหรือการรับรู กลาวอีกนัยหนึง่ วา เราจะมีความหมายตอสิง่ ใด
สิง่ หนึง่ อยางไร ยอมขึน้ อยูก บั สิง่ ทีเ่ รารูห รือตีความหมายสิง่ นัน้ อยางไร ในการรับรูแ ละตีความหมาย
สิ่งที่เราไดพบนั้น กระทําโดยอาศัยประสบการณที่มี

ผลการวิจัย
การวิจยั เรือ่ ง ภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษาในทัศนะของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการรับรู และความคาดหวังตอภาพลักษณสถาบันลานนาศึกษา
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมถึงการนําเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสถาบัน
ลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยนําเสนอ
เปน ๔ ตอน ดังนี้
ตอนที่ ๑ การรับรูใ นภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษาของนักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๔ ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการ ดานการจัดแสดง
นิทรรศการ และดานอาคารสถานที่
ดานการประชาสัมพันธ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับรูวา สถาบันลานนา
ศึกษาเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และเปนที่รูจักในฐานะ
แหลงเรียนรูเกี่ยวกับกลุมชาติพันธุ ในลานนา โดยมีเว็บไซตที่ใหความรูที่ทันสมัย และใชงานงาย
ดานการบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับรูวา สถาบันลานนาศึกษา
มีหองนํ้าที่สะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ โดยสามารถเขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษาได
โดยไมตองเสียคาใชจาย ซึ่งสถาบันลานนาศึกษา ไดจัดกิจกรรมเสริมการเรียนรูที่สามารถนําไป
ประยุกตใชในชีวิตประจําวันได อาทิ องคความรู ภูมิปญญาทองถิ่นในดานตางๆ และการฝกอบรม
หลักสูตรระยะสั้น
ดานการแสดงนิทรรศการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับรูวา สถาบันลานนา
ศึกษามีพื้นที่ จัดแสดงนิทรรศการที่มีความสะอาด โดยขอมูลการจัดนิทรรศการมีความถูกตอง และ
ผูเขาชมไดรับ ความเพลิดเพลินจากการเขาชมดวยมีเทคนิคการนําเสนอที่ทันสมัย
ดานอาคารสถานที่ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รับรูวา สถาบันลานนาศึกษา
มีอาคารที่แสดงถึงสถาปตยกรรมลานนา ซึ่งแสดงใหเห็นถึงอัตลักษณความเปนทองถิ่น โดยตั้งอยู
ในเขตชุมชน และมีการคมนาคมขนสงในการอํานวยการความสะดวก เชน รถโดยสารประจําทาง
(รถเมล) รถแดง ฯลฯ และมีการจัดนิทรรศการ ดวยการใชเทคนิคการนําเสนอที่ทันสมัย จึงทําใหผูเขาชม
ไดรับทั้งความรูและความเพลิดเพลิน สามารถนําความรู ที่ไดรับไปถายทอดได
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ตอนที่ ๒ ความคาดหวั ง ในภาพลั ก ษณ ข องสถาบั น ล า นนาศึ ก ษาของนั ก ศึ ก ษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จํานวน ๔ ดาน คือ ดานการประชาสัมพันธ ดานการบริการ
ดานการจัดแสดงนิทรรศการ และดานอาคารสถานที่
ดานการประชาสัมพันธ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คาดหวังวา สถาบัน
ลานนาศึกษาจะมี สื่อประชาสัมพันธที่บอกเลาเรื่องราว องคความรู และกิจกรรมของสถาบัน
ลานนาศึกษา ออกเผยแพรอยางสมํ่าเสมอ โดยบูรณาการกับงานมหาวิทยาลัย และประชาสัมพันธ
หนวยงานในเชิงรุก เชน การแจกแผนพับกิจกรรมของสถาบันลานนาศึกษา โดยแจกที่โรงอาหาร
ตามหองเรียน และในลิฟท รวมถึงการจัดกิจกรรมเคลือ่ นไหวในทุกสัปดาห อาทิ การจัดกิจกรรมการ
ทางวัฒนธรรม : ดนตรีพื้นเมือง การฟอนเล็บ เปนตน
ดานการบริการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คาดหวังวา สถาบันลานนาศึกษา
จะมีการจัดกิจกรรมทีน่ าํ เสนอองคความรูจ ากนิทรรศการทีจ่ ดั แสดง และการจัดจุดบริการตอบคําถาม
ใหกับนักศึกษา รวมถึง มีบริการ Wifi และปลั๊กไฟสําหรับโนตบุค
ดานการจัดแสดงนิทรรศการ นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คาดหวังวา สถาบัน
ลานนาศึกษาจะมีการปรับปรุงและพัฒนานิทรรศการใหนาสนใจอยางตอเนื่องและสมํ่าเสมอ และ
มีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน เพื่อสรางความแปลกใหมใหกับผูเขาชม รวมถึงผูเขาชมสามารถ
สัมผัสกับวัตถุจัดแสดงได
ดานอาคารสถานที่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม คาดหวังวา สถาบันลานนา
ศึกษาจะมีการจัดภูมิทัศนโดยรอบที่เหมาะสมกับตัวอาคาร มีที่พักผอนที่รมเย็น และสะอาด ทั้งใน
ตัวอาคาร และนอกอาคารสถาบันลานนาศึกษา
ตอนที่ ๓ รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเชิง
วัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
๑. ควรจะหาตัวตนทีแ่ ทจริงของสถาบันลานนาศึกษา มีความชัดเจน เพือ่ แสดงใหสาธารณะชน
รูว า เราเปนใคร มีอะไรเปนอัตลักษณ และจุดขาย เชน เมือ่ กลาวถึงใบลาน ทุกคนจะนึกถึงสถาบันลาน
นาศึกษา ทําใหเกิดการเสนอภาพทีแ่ ทจริงของสถาบันลานนาศึกษาออกสูใ นการรับรูข องสาธารณะชน
๒. การที่สถาบันลานนาศึกษาสามารถระบุตัวตนของตนเองได จะทําใหรูวาควรมีวิธี
การจัดนิทรรศการอยางไร จะใชวัตถุจัดแสดงเปนตัวเลาเรื่อง หรือใชวิธีการเลาเรื่องเปนตัวบอกเลา
เรื่องราวของนิทรรศการ เพราะบางครั้งในการเลาเรื่องแคมีวัตถุเพียงชิ้นเดียวก็สามารถเลาเรื่อง
ไดอยางกระจางแจง หรือจะใชการบอกเลาเนื้อหา เชน ยุคสมัย ชาติพันธุ ฯลฯ ที่มีความตอเนื่อง
เปนการบอกเลาถึงเรื่องราวที่พิพิธภัณฑตองการใหผูเขาชมไดรับความรูผานการชมนิทรรศการ

๒๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓. ควรเป น วาระสํ า คั ญ ของมหาวิ ท ยาลั ย ในการทํ า ให ส ถาบั น ล า นนาศึ ก ษาจะเป น
แหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เพื่อใหทุกหนวยงานมีสวนรวม
ในการบริหารจัดการ ในการขับเคลื่อนสถาบันลานนาศึกษาไปสูการเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรม
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และจังหวัดเชียงใหม
๔. ควรมี ก ารแต ง ตั้ ง คณะกรรมการเฉพาะกิ จ ในการขั บ เคลื่ อ นสถาบั น ล า นนาศึ ก ษา
เพื่อใหไดแนวทางการบริหารจัดการ และเปนการสรางการรับรูรวมกันวา สถาบันลานนาศึกษาเปน
ของทุกคน ไมใชหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง
๕. ควรมีเครือขายทัง้ กับหนวยงานในมหาวิทยาลัย ในการจัดทําหลักสูตรตางๆ ทีเ่ กีย่ วเนือ่ ง
กับสถาบันลานนาศึกษา เพราะเรือ่ งราวตางๆ ในสถาบันลานนาศึกษา เปนเรือ่ งราวทีส่ ามารถนําไป
เชื่อมกับหลักสูตรตางๆ ในคณะ สาขาวิชาตางๆ หรือใชสถาบันลานนาศึกษาเปนพื้นที่ในการศึกษา
วิจัย ปฏิบัติงาน ฝกงาน ฯลฯ
๖. การมีเครือขายพิพธิ ภัณฑกบั หนวยงานภายนอก เชน ศูนยมานุษยวิทยาสิรธิ ร มิวเซียม–
สยาม สํานักศิลปะและวัฒนธรรม และชุมชน ฯลฯ เพื่อใหเกิดการทํากิจกรรมรวมกัน การยืมวัตถุ
จัดแสดง ฯลฯ
๗. ในการจัดนิทรรศการ ควรมีทั้งนิทรรศการถาวร และนิทรรศการชั่วคราว เพราะทําให
พิพธิ ภัณฑมคี วามเคลือ่ นไหว ไมรสู กึ นาเบือ่ มีสงิ่ ใหมๆ มาใหชมอยูเ สมอ ทัง้ นี้ ดวยนิทรรศการถาวร
เปรียบเสมือนหนาบาน สวนนิทรรศการชัว่ คราวเปรียบไดกบั เฟอรนเิ จอร ทีท่ าํ ใหบา นนาดู นาชม นา
มาเที่ยว
๘. สิ่งสําคัญที่จะทําใหสถาบันลานนาศึกษาเปนที่รูจัก คือ การประชาสัมพันธ และ
การประชาสัมพันธทดี่ ี ประหยัด และเปนทีร่ จู กั อยางกวางขวาง คือ การจัดประกวด การตอบปญหา ฯลฯ
โดยใหเชื่อมโยงกับสถาบันลานนาศึกษา และใชสถาบันลานนาศึกษาเปนพื้นที่ในการดําเนินกิจกรรม
๙. การที่สถาบันลานนาศึกษาสามารถปรับภาพลักษณใหมีความหลากหลาย จะทําให
สามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปาหมายไดครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย ทําใหมีผูชมเวียน
เขา–ออก อยางตอเนื่อง
๑๐. การมีกจิ กรรมเสริมความรูเ ปนสิง่ สําคัญ สถาบันลานนาศึกษา จึงควรมีการจัดกิจกรรม
ทีเ่ หมาะสมกับกลุม คน ทุกเพศ ทุกวัย เพือ่ ใหเกิดการมีสว นรวม โดยเฉพาะผูส งู วัย เนือ่ งจากปจจุบนั
สังคมไทยกําลังกาวเขาสูสังคม ผูสูงวัย อีกทั้ง ผูสูงวัยจะมีทั้งองคความรู ทุนทรัพย และเวลา
๑๑. ในการจัดนิทรรศการควรมีการคิดหัวเรือ่ ง (Theme) เพือ่ สรางความตอเนือ่ งในการชม
นิทรรศการ เปนการเรียงรอยเรื่องราวใหเปนหนึ่งเดียวกัน เพื่อสรางอรรถรสในการชม อันจะทําใหผู
ชมไดทั้งความรู และความเพลิดเพลิน
๑๒. รูปแบบในการจัดนิทรรศการควรมีความหลากหลาย ไมจําเปนจะตองมีรูปแบบ
นิทรรศการ หรือการใชสื่อที่เหมือนกันทุกนิทรรศการ บางนิทรรศการอาจมีความทันสมัยของสื่อ
ในการนําเสนอ แตบางนิทรรศการอาจใชการนําเสนอในรูปแบบที่งาย ใหวัตถุบอกเลาเรื่องราวแทน
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๑๓. เพือ่ เปนการดึงดูดใหมผี เู ขาชมสถาบันลานนาศึกษา จึงควรมีการจัดภูมทิ ศั นทนี่ า สนใจ
เชน มุมถายรูป รานขายของที่ระลึก การฝกอบรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่งนอกจากจะดึงดูด เชิญชวน
ใหผูเขาชมแลว ยังเปนการสรางรายไดใหกับสถาบันลานนาศึกษา
๑๔. สิ่งที่จะทําใหสถาบันลานนาศึกษาเปนที่รับรู และอยูอยางยั่งยืน คือ การปรับตัว
ใหเขากับการเปลี่ยนแปลง การสรางเครือขายพิพิธภัณฑ การเชื่อมโยงสถาบันลานนาศึกษากับ
พิพิธภัณฑทองถิ่น วัด และชุม และสําคัญที่สุด คือ การสรางเยาวชนคนรุนใหมใหรูจักวิธีการดําเนิน
งานพิพิธภัณฑ และสามารถถายทอดความรูดังกลาวสูชุมชน

สรุปและอภิปรายผลการวิจัย
จากผลการวิจัยพบวา การรับรูในภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษา ในความคิดเห็น
ของนักศึกษา พบวา ดานการประชาสัมพันธมากเปนลําดับหนึ่ง โดยผูตอบแบบสอบถามมีความคิด
เห็นเกีย่ วกับการรับรู ดานการประชาสัมพันธ ๓ ลําดับแรก คือ สถาบันลานนาศึกษาเปนแหลงเรียนรู
ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม สถาบันลานนาศึกษาเปนที่รูจักในฐานะแหลงเรียนรูเกี่ยวกับกลุม
ชาติพันธุในลานนา และมีเว็บไซตที่ใหความรู ที่ทันสมัยและใชงานงาย ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ
เสกสรร สายสีสด. (๒๕๔๙ : ๕–๘) การประชาสัมพันธ มีวัตถุประสงคเพื่อสรางภาพพจนหรือ
ภาพลักษณ (Image) ที่ดีใหกับองคกร ซึ่งองคกรตางๆ มักนิยมใชการโฆษณาเพื่อการประชาสัมพันธ
เพื่อเพิ่มพูนความเชื่อถือ และสรางภาพพจนหรือภาพลักษณที่ดี (Favorable image) แกองคกร
โดยเฉพาะอยางยิ่ง หากองคกรใดสามารถทําใหประชาชนเชื่อถือในชื่อเสียงขององคกรแลว ก็ยอม
มีผลถึงธุรกิจที่องคกรดําเนินอยู นอกจากสงผลทางตรงแลว ยังสงผลทางออมตอองคกรอีก เชน
มีผูสนใจอยากสมัครเขาทํางานในองคกรมากขึ้น ลดอัตราการลาออกของพนักงาน และไดรับ
การสนับสนุนเปนอยางดีจากชุมชน ทองถิ่น และรัฐบาล
รองลงมาคือ ดานการบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการรับรูดาน
การบริการ ๓ ลําดับแรก คือ มีหองนํ้าที่สะอาดและเพียงพอตอการใหบริการ ผูเขาชมสามารถ
เขาเยี่ยมชมสถาบันลานนาศึกษาไดโดย ไมตองเสียคาใชจาย และสถาบันลานนาศึกษามีการจัด
กิจกรรมเสริมการเรียนรูท สี่ ามารถนําไปประยุกตใชในชีวติ ประจําวันได อาทิ องคความรู– ภูมปิ ญ
 ญา
ทองถิ่นในดานตางๆ การฝกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฯลฯ
ดานการจัดแสดงนิทรรศการ ๓ ลําดับแรก คือ พื้นที่จัดแสดงมีความสะอาด มีความถูกตอง
ของขอมูล ที่จัดแสดง และผูเขาชมไดรับความเพลิดเพลินจากการเขาชมดวยเทคนิคการนําเสนอ
ที่ทันสมัย
และดานอาคารสถานที่ ๓ ลําดับแรก คือ สถาบันลานนาศึกษามีอาคารสํานักงานที่
แสดงใหเห็นถึงสถาปตยกรรม ซึ่งเปนอัตลักษณของทองถิ่น ผูเขาชมไดรับความเพลิดเพลินจากการ
เขาชมดวยเทคนิคการนําเสนอ ที่ทันสมัย และผูเขาชมสามารถเขาถึงอาคารที่ทํางานของสถาบัน

๓๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลานนาศึกษาไดสะดวก กับผูเขาชมสามารถนําความรูที่ไดรับไปถายทอดใหกับผูอื่นไดเทากัน สอดคลอง
กับงานวิจัยของ สราภา แคนตา (๒๕๕๖) ศึกษา “การรับรูและความคาดหวังของผูใชบริการตอ
การใหบริการของแผนกผูปวย โรงพยาบาลนครปฐม” พบวา ดานสถานที่ ดวยแผนกผูปวยนอก
มีการจัดสถานที่รับบริการที่ดี โดยมีอากาศถายเทสะดวก ทําใหผูใชบริการรูสึกไมรอน ขณะนั่งรอ
รับบริการ มีเกาอี้ รอตรวจเพียงพอ มีสถานที่รอตรวจไมคับแคบ จึงทําใหการรับรูตอการใหบริการ
ดานสถานที่โดยภาพรวม ในระดับมาก
สวนความคาดหวังของนักศึกษาที่มีตอภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษา ลําดับหนึ่ง
คือ ดานการแสดงนิทรรศการ โดยผูต อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับความคาดหวังดานการ
แสดงนิทรรศการ ๓ ลําดับแรก คือ ผูเ ขาชมสามารถสัมผัสกับวัตถุจดั แสดง มีการพัฒนาและปรับปรุง
นิทรรศการตลอดเวลา และมีการจัดนิทรรศการหมุนเวียน ซึ่งสอดคลองกับกานตรวี ชมเชย (๒๕๕๗ :
๑๑–๑๒) ที่วา การจัดแสดงในพิพิธภัณฑสถาน (Museum Presentation) เปนการนําเอาวัตถุที่
พิพิธภัณฑรวบรวมไวนํามาจัดแสดง โดยจัดแสดงเปนเรื่องราว เพื่อใหผูชมไดรับความรู สนุกสนาน
เกิดจินตนาการจากการเขาชม มากกวาการตั้งแสดงวัตถุ ดังเชน การ Display สินคา โดยมีหลักการ
จัดแสดง โดยมีหลักการจัดแสดง คือ ๑) ความสําคัญของการจัดแสดงจะอยูที่วัตถุ เนนที่ ตัววัตถุ
สวนคําบรรยายหรือสวนประกอบอื่น เปนเพียงองคประกอบที่ชวยใหวัตถุจัดแสดงมีความโดดเดน
๒) การใหเรื่องราวเกี่ยวกับวัตถุที่จัดแสดง ๓) การจัดแสดงวัตถุตองมีความสัมพันธตอเนื่องกัน
ใหผูชมเขาใจเรื่องราวติดตอกัน ๔) ใหความประทับใจ ความเพลิดเพลิน ความชื่นชม ความสําคัญ
และคุณคา ๕) การจัดแสดงตองถือหลักการจัด อยางงายๆ (Simplicity) ไมซับซอน สับสน ไมมาก
ไมนอยเกินไป และ ๖) ใหความปลอดภัยแกวัตถุ
รองลงมาคือ ความคาดหวังดานอาคารสถานที่ ผูต อบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกีย่ วกับ
ความคาดหวัง ดานอาคารสถานที่ คือมีการจัดภูมทิ ศั นโดยรอบทีเ่ หมาะสมกับตัวอาคาร และมีทพี่ กั ผอน
ที่รมเย็นและสะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันลานนาศึกษามีที่พักผอนที่รมเย็นและ
สะอาด ทั้งในตัวอาคารและนอกอาคารสถาบันลานนาศึกษาเทากัน
ความคาดหวังดานการบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง
ดานการบริการ ๓ ลําดับแรก คือ มีบริการ Wifi และปลั๊กไฟสําหรับโนตบุค มีการจัดกิจกรรมที่นําเสนอ
เกี่ยวกับนิทรรศการในสถาบันลานนาศึกษา และมีจุดบริการตอบคําถาม
และดานการประชาสัมพันธ ผูตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเกี่ยวกับความคาดหวัง
ดานการประชาสัมพันธ ๓ ลําดับแรก คือ มีจดหมายขาวออกอยางสมํ่าเสมอกับมีการจัดกิจกรรม
เคลื่อนไหวทุกสัปดาห ดวยการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม อาทิ ดนตรีพื้นเมือง การฟอนเล็บ เทากัน
รองลงมา คือ มีแผนพับบอกเลาเรื่องราวภายในสถาบันลานนาศึกษาออกเผยแพร กับออกเผยแพร
ขาวสาร (เสียงตามสาย ดวยการบูรณาการกับงานประชาสัมพันธของมหาวิทยาลัย เทากัน และ
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มีแผนพับกิจกรรมของสถาบันลานนาศึกษา โดยแจกที่โรงอาหาร ตามหองเรียน และในลิฟท โดย
สอดคลองกับแนวคิดของภาพิสุทธิ์ สายจําปา, (๒๕๔๙ : ๑๒–๑๔) กลาวไววา การประชาสัมพันธ
ไมไดเปนเพียงแตการสรางสัมพันธที่ดีใหเกิดขึ้นระหวางองคกรและผูเกี่ยวของเทานั้น แตการ
ประชาสัมพันธยงั เปนการจัดการสือ่ ทีถ่ อื วาเปนเครือ่ งมือสําคัญในการสราง รักษา และแกไขภาพลักษณ
ใหแกองคกร ซึ่งการสื่อสารเพื่อภาพลักษณนี้เปนจุดสูงสุดที่พึงประสงคของการประชาสัมพันธ โดยจะ
ตองครอบคลุมทุกดาน เนื่องจากภาพลักษณขององคกรเกิดจากการผสมผสานภาพลักษณอยางๆ
เขาดวยกัน ซึ่งจุดมุงหมายและประโยชนสําคัญของการประชาสัมพันธ คือ การสรางใหเกิดการรับ
รู และทัศนคติที่ดีกับองคกร
รูปแบบการบริหารจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จากการศึกษาและเก็บขอมูลความคิดเห็น ผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ตางๆ ตอการจัดการสถาบันลานนาศึกษาใหเปนแหลงเรียนรูเ ชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ดวยวิธีการสนทนากลุม (Focus group discussion) คือ ควรมีเอกลักษณเปนของตนเอง มี
การถายทอดโดยการจัดนิทรรศการหรือพิพธิ ภัณฑ ทุกหนวยงานควรมีสว นรวมในการบริหารจัดการ
เพื่อขับเคลื่อนสถาบันลานนาศึกษาไปสูการเปนแหลงเรียนรูเชิงวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหมและจังหวัดเชียงใหม โดยรูปแบบคณะกรรมการ ควรมีเครือขายทั้งหนวยงานภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย ควรมีการประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักอยางกวางขวาง มีการปรับภาพลักษณ
ของสถาบันลานนาใหมีความหลากหลาย เพื่อที่จะสามารถตอบสนองความตองการของกลุมเปา
หมายไดครอบคลุมทุกเพศ ทุกวัย และเพื่อเปนการดึงดูดใหมีผูเขาชมสถาบันลานนาศึกษา จึงควร
มีการจัดภูมิทัศนที่นาสนใจ เชน มุมถายรูป รานขายของที่ระลึก การฝกอบรมศิลปวัฒนธรรม ซึ่ง
นอกจากจะดึงดูดเชิญชวนใหผเู ขาชมแลว ยังเปนการสรางรายไดใหกบั สถาบันลานนาศึกษา และสิง่ ที่
จะทําใหสถาบันลานนาศึกษาเปนทีร่ บั รู และอยูอ ยางยัง่ ยืน คือ การปรับตัวใหเขากับการเปลีย่ นแปลง
การสรางเครือขายพิพธิ ภัณฑ การเชือ่ มโยงสถาบันลานนาศึกษากับพิพธิ ภัณฑทอ งถิน่ วัด และชุมชน
และสําคัญที่สุด คือ การสรางเยาวชนคนรุนใหมใหรูจักวิธีการดําเนินงานพิพิธภัณฑ และสามารถ
ถายทอดความรูดังกลาวสูชุมชน สอดคลองกับแนวคิดของ กานตรวี ชมเชย (๒๕๕๗ : ๑๓–๑๖ )
ไดกลาววา การบริหารจัดการพิพธิ ภัณฑ จะตองดําเนินการโดยมีโครงสรางการจัดการ การทํางานเปน
ทีม ความรับผิดชอบตอสังคม มีพันธกิจ คือ กรอบหรือขอบเขตการดําเนินงานของหนวยงาน และ
นโยบายเปนสิง่ สําคัญทีท่ าํ ใหเกิดกรอบหรือโครงสราง การทํางาน เพือ่ ใหบรรลุเปาหมายขององคกร
(ภารกิจของหนวยงาน) ในการดําเนินงานใดๆ ตองมีการกําหนดทิศทางหรือเปาหมายในการดําเนิน
งานขององคกรนั้นๆ ซึ่งจะนําไปสูความสําเร็จในการบริหารงานขององคกร
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ข้อเสนอแนะ
๑. นอกจากการศึกษาภาพลักษณของสถาบันลานนาศึกษาควรศึกษาความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีตอสถาบันลานนาศึกษา แลวทําการเปรียบเทียบความพึงพอใจแตละดาน เพื่อจะได
ตอบสนองตอความตองการของนักศึกษาและผูใชบริการ
๒. ดานการรับรู ควรมีการประชาสัมพันธสรางและรักษาภาพลักษณที่โดดเดนในระดับ
ทองถิ่นและภูมิภาค กําหนดกลยุทธการสรางภาพลักษณเชิงรุกมากขึ้น
๓. ดานบริหารจัดการสถาบันลานนาศึกษาควรมีความชัดเจนทั้งในเชิงนโยบาย และ
แนวทางปฏิบัติ
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ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
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ชาวละวาเปนกลุมชาติพันธุดั้งเดิมที่อาศัยอยูในดินแดนทางตอนเหนือของประเทศไทย
มาเปนเวลาชานาน ตั้งแตกอนจัดตั้งอาณาจักรลานนาและอาณาจักรไทย โดยมีชื่อเฉพาะที่ใชเรียก
ตนเองวา “ละเวือะ” ซึ่งมาจากภาษาพูดที่จัดอยูในกลุมภาษามอญ–เขมร สาขายอยปะหลอง–วา
ประวัติศาสตรของละวาสิ้นสุดลงในสมัย ขุนหลวงวิลังคะผูนําองคสุดทายของชาวละวา ซึ่งขุนหลวง
วิลังคะไดหลงรักพระนางจามเทวีกษัตรียแหงแควน–หริภุญไชย แตพระนางจามเทวีมิไดสนพระทัย
และตอมาจึงสงผลทําใหเกิดการทาทายอํานาจระหวางทัง้ สองฝายขึน้ ขุนหลวงวิลงั คะไดพงุ สะเนาไปยัง
๑

นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวัฒนธรรมศึกษา คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม.
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เมืองลําพูน เพือ่ แสดงแสนยานุภาพ แตทา ยทีส่ ดุ ขุนหลวงวิลงั คะก็พา ยแพ แกกลศึกของพระนางจามเทวี
ชาวละวาบางสวนจึงหลบหนีไปอาศัยอยูบ นภูเขาและบางสวนยังคงอาศัยอยูใ นแถบลุม นํา้ ปง สําหรับ
ชาวละวาทีอ่ ยูบ ริเวณลุม นํา้ ปงไดถกู ผสานกลืนกับวัฒนธรรมของชาวไทย สวนชาวละวา ทีห่ นีไปอาศัย
อยูบนภูเขานั้นยังคงรักษาเอกลักษณของตนเองมาจนถึงทุกวันนี้ ในปจจุบันนี้จะพบวาชาวละวา
กลุม นีก้ ระจายอยูใ นบริเวณจังหวัดเชียงใหมและจังหวัดแมฮอ งสอน (สุรยิ า รัตนกุล, ๒๕๒๗ อางถึงใน
ณัฏฐวี ทศรฐ และสุริยา รัตนกุล, ๒๕๓๙ : ๕–๗)
ชาวละวาหมูบานละอูบ ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน เปนชาวละวา
ทีห่ นีสงครามมาจากเมืองเชียงใหมในสมัยขุนหลวงวิลงั คะ ขึน้ มาตัง้ ถิน่ ฐานอาศัยอยูบ ริเวณบานละอูบ
ในปจจุบัน โดยเรียกภูเขาที่ตนอาศัยอยูนี้วา “โมซัมเบียง” (ฉวีวรรณ ประจวบเหมาะ และคณะ,
๒๕๕๕ : ๖๐; ณัฏฐวี ทศรฐ และสุริยา รัตนกุล, ๒๕๓๙ : ๙–๑๑)
ชาวละวาบานละอูบเปนอีกหนึ่งหมูบานที่ยังคงอนุรักษวัฒนธรรมดั้งเดิมของตนเองไว
โดยเฉพาะวัฒนธรรมทางดานผาทอละวาที่ถือไดวาเปนเอกลักษณสําคัญที่บงบอกถึงความเปน
ชาติพันธุละวาไดอยางชัดเจน ถึงแมในปจจุบันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตบางแลวก็ตาม
แตผาทอละวาก็ยังคงมีบทบาทในชุมชนอยู ทั้งในดานการแตงกายในวันสําคัญและการใชงานใน
พิธกี รรม อีกทัง้ ชาวละวาบานละอูบยังใชผา ทอเปนสัญลักษณทสี่ อื่ ถึงความเชือ่ ซึง่ สงผลตอพฤติกรรม
การดําเนินชีวติ ของพวกเขาและยิง่ ไปกวานัน้ ปจจุบนั ผาทอละวากลายเปนสินคาทีท่ าํ ใหคนในชุมชน
มีรายไดเสริมอีกดวย

๑. ประวัติความเปนมาและกระบวนการผลิตผาทอละวาหมูบานละอูบ
ผาทอละวาหมูบานละอูบมีประวัติความเปนมาและกระบวนการผลิต ดังตอไปนี้
๑.๑ ประวัติความเปนมาของผาทอละวา
จันทรศรี รุงประนมกร (สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ไดกลาววาผาทอของชาวละวา
บานละอูบ มีมานานมากแลวตั้งแตสมัยบรรพบุรุษ ซึ่งชาวละวาอาศัยอยูบนดอยไมมีเครื่องนุงหม
ที่สรางความอบอุนแกรางกาย บรรพบุรุษจึงคิดคนลวดลายผาทอขึ้นมา แตก็ไมมีใครทราบอยาง
แนชัดวาใครคือผูที่คิดริเริ่ม เพราะชาวละวาไมมีตัวอักษรเปนของตนเองและในอดีตก็ไมไดมีใครให
ความสําคัญกับการจดบันทึกเรื่องราวตางๆ อีกดวย ผาทอของชาวละวาอยูไดดวยการสืบทอดของ
บรรพบุรุษจากรุนสูรุนและอาจมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตตามกาลเวลา
๑.๒ กระบวนการผลิตผาทอละวาในอดีตและปจจุบัน
กระบวนการผลิตผาทอของละวาหมูบานละอูบสามารถแบงออกได ๒ ชวง ไดแก
๑) กระบวนการผลิตผาทอละวาในอดีต ๒) กระบวนการผลิตผาทอละวาในปจจุบัน ซึ่งทั้งสองชวงมี
ความแตกตางกันออกไป ดังตอไปนี้
๑.๒.๑ กระบวนการผลิตผาทอละวาในอดีต
ยา วงศแตะ (สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ไดกลาววา การผลิตผาทอละวา
ในอดีตขึ้นมา แตละผืนนั้นตองผานกระบวนการและขั้นตอนที่มีความยุงยากซับซอนมาก เนื่องจาก

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๓๙

วัสดุอุปกรณที่ใชในการผลิต หายาก ซึ่งใชเวลาไมตํ่ากวา ๒ อาทิตยในการผลิต โดยไมนับรวม
ถึงระยะเวลาในการปลูกฝาย ยา วงศแตะ (สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) ไดกลาวอีกวาสมัย
กอนชาวบานยังคงไมมีการติดตอกับกลุมคนภายนอกมากนักดังนั้นผูคนในชุมชนจะทํามาหากิน
โดยพึ่งพาอาศัยธรรมชาติเปนหลัก ซึ่งแตละครัวเรือนจะปลูกขาวทํานา ทําไรอยางกวางขวาง เพื่อ
นําขาวที่ไดมาบริโภคปตอป
ในชวงที่เริ่มหวานขาวไรชาวบานก็มักจะถือโอกาสหวานเมล็ดฝายลงไปดวย ซึ่งฝายจะเติบโต
พรอมๆ กับขาวไร แตจะเก็บดอกฝายไดหลังจากเก็บเกี่ยวขาวไรเสร็จลงแลวในระยะเวลาหนึ่ง
เมื่อฝายออกดอกเต็มที่แลวชาวบานตางพากันไปเก็บดอกฝาย แลวนํากลับมาตากแดดตลอดทั้งวัน
เพื่อใหดอกฝายแหงสนิท และงายตอการแยกเม็ลดฝาย ซึ่งในการแยกเม็ลดฝายนั้นจะแยกดวย
เครื่องมือที่เรียกวา “เปาะ” โดยจะนําดอกฝายสอดเขาไปในชองระหวางไมกลมๆ แลวคอยๆ หมุน
ตรงดามจับที่อยูดานขาง เพื่อใหฝายแยกออกจากเมล็ด

ชองสําหรับ
สอดฝาย

ดาม
จับ

ฝาย
ภาพที่ ๑ เครื่องแยกเมล็ดฝาย (เปาะ)

จากนั้นนําฝายที่ไดไปดีดหรือตีดวยไมดีดฝาย เพื่อใหใยฝายไมเกาะตัวกันเปนกอนและ
งายตอการ ดึงเสนใยอีกดวย

เชือกที่ใชดีดฝาย/
ตีฝาย

ดามจับที่ทําจาก
ไมไผ

ฝาย
ภาพที่ ๒ ไมดีดฝาย

๔๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

เสร็จแลวนําฝายที่ไดไปพันกับแกนไมที่ทําจากไมไผคลายตะเกียบ แตมีขนาดที่ใหญและ
ยาวกวาเล็กนอยเพื่อทําเปนหางฝาย แลวจึงนําหางฝายที่ไดไปปนเปนเสนใยฝายดวยเครื่องปนฝาย
หางฝาย
แกนไม

ฝาย

ฝาย
ภาพที่ ๓ วิธีการพันหางฝาย

ภาพที่ ๔ เครื่องปนฝาย

จากนั้นนําฝายที่ปนเสร็จแลวมามวนใหเปนไจ เสร็จแลวนําฝายไปตําและตมกับนํ้ารอน
ตามลําดับเพื่อใหเนื้อฝายแนน แลวคอยตักฝายขึ้นมาใสในภาชนะทิ้งไวประมาณ ๘–๑๒ ชั่วโมง

ภาพที่ ๕ อุปกรณสําหรับมวนฝายใหเปนไจ

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๔๑

นําฝายที่ไดมาบีบกับขาวเจาจนเขากันและนําไปตากแดดใหแหงตามลําดับเพื่อใหฝาย
แข็งแรง ไมขาดในระหวางทอ เสร็จแลวจะไดฝายที่เปนสีขาวขุน จากนั้นคอยนําฝายไปยอมเปนสี
ตางๆ ตามความชืน่ ชอบของผูย อ ม สําหรับสีทชี่ าวบานนํามาใชในการยอมฝายจะเปนสีทสี่ กัดมาจาก
ธรรมชาติทั้งหมด ซึ่งมีดวยกัน ๔ สี คือ สีดํา สีแดง สีเหลือง และสีเขียว ในการยอมตองนําสีที่สกัด
จากธรรมชาติเหลานีม้ าผสมกับนํา้ มะนาว ปูนขาว เหลา หรือขีเ้ ถา ในปริมาณทีพ
่ อเหมาะ ซึง่ จะชวย
ทําใหสีที่ยอมติดทนนานมากยิ่งขึ้น จากนั้นนําฝายแชลงไปในนํ้ายอมและทิ้งไวขามวัน วันตอมา
นําฝายออกมาบีบและตากแดดใหแหง สําหรับขั้นตอนสุดทายคือการมวนหรือพันฝายใหเปนไจที่มี
ลักษณะเปนกอนกลมๆ จนหมด เสร็จแลวก็สามารถนํามาใชในการขึงและการทอผาไดเลย
ขั้นตอนการขึงและการทอผาละวาในอดีตมีอุปกรณและวิธีการดังตอไปนี้
อุปกรณที่ใชในการขึงดาย
๑) ขึงหนาและขึงหลังใชสําหรับยึดผาใหตึง ขึงหนามีลักษณะเปนไมไผครึ่งวงกลมประกบ
กัน ๒ อัน ใชสําหรับมวนและยึดผาในระหวางการทอ สวนขึงหลังทําหนาที่เปนตัวขึงผาอีกดานหนึ่ง
ทําจากไมไผจะมีลักษณะที่ยาวและใหญกวาขึงหนา
๒) ทีค่ าดเอว ในอดีตทําจากทําจากหนังสัตว สวนปจจุบนั ทําจากกระสอบปุย หรือจักสาน
จากไมไผ ใชสําหรับมัดขึงหนา
๓) ไมเขา เปนไมสําหรับคลองเชือกทําตะกอ
๔) ไมขั้นฝายยืน ในอดีตทําจากไมไผ สวนปจจุบันทําจากทอนํ้าพีวีซีทําหนาที่ขันฝาย
เสนยืน เพื่อแบงฝายออกเปน ๒ พวก
๕) ไมเรียงฝายจะมี ๒ อัน คือ ขนาดเล็กและขนาดใหญ ทําหนาที่คลายไมเขาชวยแยก
เสนฝายใหเรียงเปนระเบียบ
๖) ไมตีหนาผา ใชสําหรับตีดายพุงขณะที่ทอผาเพื่อใหฝายพุงแนน เนื้อผาจะเรียบและ
แข็งแรงสวยงาม
๗) ไมพุงฝาย คือ อุปกรณสําหรับพันฝายเสนพุง
๘) ไมยันเทา สําหรับขึงผาไมใหผายานหรือตึงเกินไป
๙) ฝาย/ดาย ในอดีตจะใชฝาย แตปจจุบันจะเปลี่ยนมาใชดายสําเร็จรูปจากโรงงาน

ไมตีหนาผา

ไมเรียงฝาย
ขึงหลัง

ขึงหนา
ไมเขา

ภาพที่ ๖ ตัวอยางการทอผา

ไมขั้นฝาย

๔๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ดังตอไปนี้

วิธีการทอผา
วิธีการทอผาละวาในอดีตจะเปนการทอแบบกี่เอว ซึ่งจะมีขั้นตอนและกระบวนการ

๑) กําหนดประเภทและขนาดของผาที่ตองการทอแลวเตรียมอุปกรณเครื่องทอผาใหพรอม
๒) ขั้นตอนในการขึงฝาย จะเปนการขึงฝายแบบดั้งเดิมในการขึงฝายจะใชคน ๒ คน
เมื่อขึงเสร็จก็จะทอจนเสร็จ จากนั้นจึงนําผามาเย็บตามความชอบของผูทอ

ภาพที่ ๗ ตัวอยางการขึงฝายแบบดั้งเดิม

๑.๒.๒ กระบวนการผลิตผาทอละวาในปจจุบัน
จันทรศรี รุง ประนมกร (สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑) สําหรับการทอผาในปจจุบนั นี้
ชาวบานจะไมปลูกและไมใชฝายเหมือนในอดีตแลว แตเปลี่ยนมาใชดายสําเร็จรูปจากโรงงานแทน
ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใชตามความตองการของผูซื้อ อีกทั้งยังประหยัดเวลาและสามารถ
หาซือ้ ไดงา ยตามทองตลาด โดยสวนใหญชาวละวาหมูบ า นละอูบจะซือ้ ดายมาจากอําเภอแมลานอย
เมือ่ ไดดา ยมาแลวจะนําไปมวนเปนไจกอนกลมๆ เพือ่ ใชในการขึงและการทอผาตอไป โดยมีอปุ กรณ
และวิธีการดังตอไปนี้
ขั้นตอนการขึงและการทอผาละวาในปจจุบันมีอุปกรณและวิธีการดังตอไปนี้
อุปกรณที่ใชในการขึงดาย
อุปกรณที่ใชในการทอผาในปจจุบัน สวนใหญก็ยังคงเหมือนเดิมเชนในอดีตจะมีเปลี่ยนแปลง
เพียงบางประการเทานั้น คือ
๑) ที่คาดเอว ซึ่งในอดีตทําจากหนังสัตว แตปจจุบันทําจากกระสอบปุยหรือจักสานจาก
ไมไผ เนื่องจากหนังสัตวหายาก

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๔๓

๒) ไมขนั้ ฝายยืน ในอดีตทําจากไมไผ สวนปจจุบนั ทําจากทอพีวซี ี เนือ่ งจากสามารถนํามา
ใชงานไดสะดวกสบายกวา
๓) ดาย ในอดีตจะใชฝายที่มาจากภูมิปญญาของชาวบาน สวนปจจุบันใชดายสําเร็จรูป
จากโรงงาน เนื่องจากหาซื้อไดงายและมีใหเลือกไดหลากหลายรูปแบบตามความตองการ
สวนอุปกรณอื่นๆ ที่เหลือ คือ ขึงหนา ขึงหลัง ไมเขา ไมเรียงฝายเล็ก/ใหญ ไมตีหนาผา
ไมพุงดาย และไมยันเทา ยังคงเหมือนเดิมเชนในอดีตทั้งสิ้น
วิธีการทอผา
วิธกี ารทอผาละวาหมูบ า นละอูบในปจจุบนั ก็ยงั คงเปนการทอผาแบบกีเ่ อวซึง่ จะมีขนั้ ตอน
และกระบวนการดังตอไปนี้
๑) กําหนดประเภทและขนาดของผาทีต่ อ งการทอแลวเตรียมอุปกรณเครือ่ งทอผาใหพรอม
๒) ขั้นตอนในการขึงดายปจจุบันมี ๒ แบบ คือ การขึงดายแบบดั้งเดิมและการขึงดาย
แบบใหม ทีไ่ ดรบั วัฒนธรรมมาจากกลุม ชาติพนั ธุก ะเหรีย่ ง เมือ่ ขึงเสร็จก็จะทอและเย็บตามความชอบ
ของผูทอ
อยางไรก็ตามถึงแมปจจุบันผาทอละวาจะมีความเปลี่ยนดานอุปกรณและการผลิต โดยมี
การรับเอาวัฒนธรรมจากกลุมคนภายนอกเขามา แตก็ไมไดเปลี่ยนแปลงไปทั้งหมดยังคงใชวัสดุอุปกรณ
แบบเกาควบคูกับแบบใหมและมีการผลิตแบบเกาควบคูกับแบบใหมเชนกัน อีกทั้งปจจุบันผาทอ
แบบเกาที่ใชฝายเปนวัตถุดิบหลัก ในการผลิตยังไดรับความนิยมมากกวาผาทอที่ใชดายจากโรงงาน
เปนวัตถุดิบในการผลิตอีกดวย ทําใหชาวบานยังคงมีการปลูกฝายอยูบางบางสวนแตดวยพื้นที่และ
ผูค นไมมศี กั ยภาพพอทีจ่ ะปลูกฝายแบบเดิมเชนในอดีตได ชาวบานจึงนําดายจากโรงงานมาดัดแปลง
ใหมีคุณลักษณะที่คลายคลึงกับฝายละวา เพื่อนําไปใชเปนวัตถุดิบในการทอผา ซึ่งทําใหผาที่มีราคา
สูงเทียบเทากับผาที่ทอจากฝาย

ภาพที่ ๘ ตัวอยางการขึงฝายที่ไดรับวัฒนธรรม
จากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง

๔๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒. ประเภทและความเปลี่ยนแปลงของผาทอละวาหมูบานละอูบ
๒.๑ ประเภทของผาทอละวาหมูบานละอูบ
ผาทอละวามีหลากหลายประเภทโดยสามารถแยกไดเปน ๓ ประเภทหลักๆ ดังตอไปนี้
ประเภทที่ ๑ ประเภทเครื่องแตงกาย ไดแก
๑) เสื้อละวา (เพศหญิง) จะมี ๒ สี คือเสื้อสีขาวและเสื้อสีดํา ๒) เสื้อละวา (เพศชาย)
๓) ผาซิ่น ๔) กางเกง ๕) ผาพันแขนและผาพันขาของเพศหญิง ๖) ผาพาดบาเพศชาย ๗) ผาโพก
ศีรษะและผามัดเอวเพศชาย

ภาพที่ ๙ การแตงกายดวยชุดละวา

ประเภทที่ ๒ ประเภทเครื่องประดับ ไดแก ยาม ยามของชาวละวาหมูบานละอูบมีหลาก
หลายรูปแบบ แตละแบบจะมีการใชงานแตกตางกันไปตามความเหมาะสม ทั้งพิธีกรรมงานมงคล
งานอวมงคล และการใชงานในชีวิตประจําวันทั่วๆ ดังตอไปนี้
ยามละวาแบบที่ ๑ เปนยามที่มีลายสีนํ้าเงินแถบแดง
ยามละวาแบบที่ ๒ เปนยามที่มีสีขาวลวนแถบสีแดง
ยามละวาแบบที่ ๓ เปนยามที่มีลายสีขาวดําแถบสีแดง
ยามละวาแบบที่ ๔ จะมีลักษณะตางๆ แลวแตความชื่นชอบของผูทอ โดยสวนใหญแลว
จะทอไวสําหรับใชในชีวิตประจําวัน เชน ใชไปสวน ไปนา หรือไปงานตางๆ เปนตน

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

ภาพที่ ๑๐ รูปแบบยามละวา

ประเภทที่ ๓ ประเภทเครื่องนุงหม
๑) ผาหม
๒) ผาปูที่นอน

ภาพที่ ๑๑ ผาหมละวา

๔๕

๔๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒.๒ ความเปลี่ยนแปลงของผาทอละวา
ผาทอละวาที่ไดกลาวไวขางตนนี้ ในอดีตมีกระบวนการผลิตที่ยากซับซอน โดยจะทอ
จากฝาย ทีผ่ า นกระบวนการทางภูมปิ ญ
 ญาของชาวบาน ซึง่ ผาทีไ่ ดแตละผืนจะมีเนือ้ ผาทีค่ อ นขางหนา
มีนํ้าหนัก และมีขนาดเล็กเนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการทอแตละชนิดหายากและมีจํานวนจํากัด ชาวบาน
จึงจะทอผาแคพอใสไดพอดีตัว โดยไมเนนถึงความสะดวกสบายในการสวมใส แตเมื่อประมาณ
๕๐–๖๐ ปทผี่ า นมาไดเปลีย่ นมาใชดา ยสําเร็จรูปจากโรงงานในการทอผาแทนเนือ่ งจากมีความสะดวก
สบาย และสามารถหาซื้อไดตามทองตลาด อีกทั้งยังมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใช จึงสงผลทําให
ผาทอละวามีความเปลี่ยนแปลงในดานตางๆ เชน ความหนาของเนื้อผา ขนาดของผา รวมทั้งสีสัน
ที่เปลี่ยนไปจากเดิม และในชวงเวลานั้นผาทอละวาแบบใหมก็กลายเปนที่นิยมสําหรับคนในชุมชน
และกลุมคนภายนอก
ถึงแมเมื่อ ๕๐–๖๐ ปที่ผานมาผาทอละวาจะมีความเปลี่ยนแปลงไป ทั้งทางดานวัตถุดิบ
และการใชงาน โดยหันมาใชสิ่งของสําเร็จรูปจากโรงงานแทน ซึ่งงายและสะดวกตอการผลิตและ
ใชงานก็ตาม แตชาวละวา หมูบานละอูบก็ยังคงอนุรักษภูมิปญญาดั้งเดิมไว และยังคงมีการสืบทอด
ใหแกลูกหลานอยางตอเนื่องและที่สําคัญ เมื่อ ๒–๓ ปที่ผานมาผาทอแบบเกากลับไดรับความนิยม
จากคนในชุมชนและกลุมคนภายนอกอีกครั้งเนื่องจากเนื้อผามีคุณลักษณะเฉพาะตัวประกอบกับ
มีคุณคาทางจิตใจตอผูสวมใส (ภาวนา นิลุบลไพบูลย, สัมภาษณ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ในอดีตผาทอละวามีบทบาทสําคัญตอคนในชุมชนเปนอยางมาก โดยนําผาทอมาใชสวมใส
ในชีวติ ประจําวันและใชในการประกอบพิธกี รรม แตปจ จุบนั ชาวละวาหมูบ า นละอูบทัง้ ชายและหญิง
นิยมแตงกายเหมือนคนพืน้ ทีร่ าบ (คนเมือง) เนือ่ งจากมีความสะดวกสบายและสามารถหาซือ้ ไดงา ย
ตามทองตลาด ผาทอละวาจึงถูกลดบทบาท การใชงานในชีวิตประจําวันลงไป แตอยางไรก็ตามถึง
แมในปจจุบนั ผาทอละวาจะมีการเปลีย่ นแปลงทางดานกระบวนการผลิต และการใชงานในชีวติ ประจําวัน
แลว แตการใชงานในดานประเพณีพธิ กี รรมก็ยงั คงเหมือนเดิม โดยผาทอละวาจะมีบทบาททัง้ ในงาน
มงคลและงานอวมงคล (โกโก กานนทอนุพงศ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
ปจจุบนั ชาวละวาหมูบ า นละอูบไมมกี ารใชงานผาทอละวาเหมือนในอดีตแลว ในขณะทีช่ าวบาน
ยังคงทอผาละวาอยูอยางตอเนื่องทั้งผาทอแบบดั้งเดิมและผาทอแบบใหม เนื่องจากวัตถุดิบที่ใชในการ
ผลิตสามารถหาซื้อไดงาย ทําใหผาทอในชุมชนมีจํานวนเพิ่มมากขึ้น ชาวบานจึงนําผาทอเหลานนั้น
ออกจําหนายสูภ ายนอก ซึง่ ไดรบั ความนิยมและความสนใจจากกลุม คนภายนอกเปนจํานวนมมาก สงผล
ใหผาทอละวาเปนที่รูจัก อยางกวางขวางและมีบทบาทสําคัญทางเศรษฐกิจของชุมชนในปจจุบัน

๓. ปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลง
ชาวละวาหมูบานละอูบเริ่มมีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา จึงสงผลใหผาทอ
ละวาเกิดความเปลีย่ นแปลงในดานตางๆ ทัง้ ดานกระบวนการผลิต และการใชงาน ทัง้ นีผ้ วู จิ ยั สามารถ

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๔๗

แบงปจจัยที่สงผลใหเกิดการเปลี่ยนแปลงได ๓ ประเด็น คือ ๑) ปจจัยดานเศรษฐกิจ ๒) ปจจัยดาน
สิ่งแวดลอม และ ๓) ปจจัยดานการศึกษา ดังตอไปนี้
๑) ปจจัยดานเศรษฐกิจ
บุญลัง นิลุบลไพบูลย (สัมภาษณ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑) ไดกลาววา ในอดีตหมูบานละอูบ
เปนหมูบานชนบทและมีความยากลําบากมาก เมื่อกอนเคยใชชีวิตแบบเรียบงายไมมีการติดตอ
กับชุมคนภายนอก แตเมื่อ ๘๐–๙๐ ปที่ผานมา ประชากรในหมูบานเพิ่มขึ้น ขาวปลาอาหารและ
ที่ทํากินเริ่มไมเพียงพอตอการประกอบอาชีพเลี้ยงลูกหลาน จึงเปนจุดเริ่มตนทําใหคนในชุมชน
เริม่ มีการติดตอกับกลุม คนภายนอก เพือ่ แลกเปลีย่ นสินคาอุปโภคบริโภคซึง่ กันและกัน โดยนําสินคา
ไปแลกเปลี่ยนบริเวณอําเภอฮอด ซึ่งการเดินทางในชวงนั้นยังไมมีรถ ชาวบานจะเดินทางดวยเทา
โดยกลุมคนที่ไปสวนใหญจะเปนผูชาย สวนผูหญิงจะทํางาน ทอผาอยูบาน
ปจจุบันการติดตอแลกเปลี่ยนสินคาอุปโภคบริโภคกับกลุมคนภายนอกเริ่มมีนอยลง
เนือ่ งจากเศรษฐกิจไมคอ ยดี ชาวบานจึงเริม่ เขามาทํางานในเมือง เชน จังหวัดเชียงใหม ลําพูน เปนตน
เนื่องจากมีรายไดที่ดีกวา การที่ชาวบานเขามาทํางานในเมืองก็เปนอีกหนึ่งปจจัยที่สงผลใหผาทอ
ละวาเกิดความเปลี่ยนแปลง เพราะไดรับอิทธิพลทางดานการแตงกายของกลุมคนภายนอกและ
หันไปแตงกายเชนเดียวกับกลุมคนเหลานั้น การแตงกายดวยชุดละวาเหมือนในอดีตจึงถูกลดบทบาทลง
(เสงี่ยม สุคนธไพศาล, สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)
๒) ปจจัยดานสิ่งแวดลอม
เมื่อประมาณ ๗๐–๘๐ ปที่ผานมาบานเมืองเริ่มมีความพัฒนาและมีความรุงเรืองในดาน
ตางๆ ภาครัฐ เริ่มเขามามีบทบาทภายในชุมชน เริ่มมีถนนหนทาง มีไฟฟา มีรถ ทําใหสามารถ
ติดตอกับชุมชนภายนอกไดงาย จึงสงผลใหเกิดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมขึ้นในหลายๆ ดาน
ชาวบานสามารถนําเอาวัฒนธรรมของกลุมคนภายนอกมาใช ซึ่งสวนใหญจะเปนสิ่งของที่ชวย
อํานวยความสะดวกในการดําเนินชีวิต อยางเชน ลักษณะบานเรือนที่อยูอาศัย ขาวของเครื่องใช
รวมไปถึงการตางกาย ปจจุบนั จะเห็นวาทัง้ ชายและหญิงจะหันมาแตงกายดวยชุดธรรมดาเหมือนคน
พื้นที่ราบ (คนเมือง) ซึ่งแตกตางกับอดีตที่ชาวละวาจะแตงกายดวยผาทอละวา
ปจจัยความเปลี่ยนแปลงทางดานสิ่งแวดลอมเปนอีกปจจัยที่ทําใหผาทอของชาวละวา
หมูบานละอูบมีความเปลี่ยนแปลง อันเนื่องมาจากการเขามาของ ถนนหนทาง ไฟฟา และรถ ทําให
ชาวบานสามารถติดตอและรับเอาวัฒนธรรมการทอผาของกลุม คนภายนอกมาปรับใชกบั วัฒนธรรม
การทอผาของกลุม ชาติพนั ธุล ะวา จากทีไ่ ดกลาวไวขา งตนวาในอดีตชาวละวาหมูบ า นละอูบจะใชฝา ย
ในการทอผา ซึง่ ตองผานกระกวนการทีห่ ลากหลาย อีกทัง้ ยังไดฝา ยในจํานวนทีน่ อ ยและไมเพียงพอ
ตอความตองการ พอมีการติดตอกับกลุม คนภายนอกชาวบานไดเห็นกลุม คนภายนอกใชดา ยสําเร็จรูป
จากโรงงานมาใชในการทอผา ซึง่ หาซือ้ ไดงา ยมีหลากหลายรูปแบบใหเลือกใช อีกทัง้ ยังมีจาํ นวนมาก

๔๘
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และเพียงพอตอความตองการ ชาวละวาหมูบานละอูบจึงเปลี่ยนจากการใชฝายมาเปนการใชดาย
สําเร็จรูปแทน (บุญแสน นิลุบลไพบูลย, สัมภาษณ, ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑)
๓) ปจจัยดานการศึกษา
เมื่อประมาณ ๕๐–๖๐ ปที่ผานมาคนในชุมชนเริ่มไดรับการศึกษา โดยภาครัฐไดเขามา
สนับสนุนทางดานการศึกษา ชาวบานตางสงลูกหลานเรียนทั้งหญิงและชาย ซึ่งจากที่ในอดีตหญิงสาว
ชาวละวาจะใชเวลาวางในการทอผาเย็บผา แตปจจุบันกลับใชเวลาในการเลาเรียน จึงสงผลใหกลุมคน
ที่ทอผามีจํานวนลดนอยลง แตในเวลาเดียวกันกลุมคนที่สวมใสชุดละวาก็ลดลงเชนเดียวกัน เพราะ
นักเรียนตองแตงกายดวยชุดนักเรียนตามระเบียบ ของสถานศึกษา อีกทั้งเมื่อศึกษาในระดับที่สูงขึ้น
ก็จําเปนตองออกไปศึกษาในเมืองใหญ ทําใหใกลชิด กับกลุมคนภายนอก และไดรับเอาวัฒนธรรม
หรือคานิยมทางดานการแตงกายของกลุมคนเหลานั้น มาสวมใสแทนการแตงกายดวยผาทอละวา
(ณัฐพงษ ไผพันธพฤกษ, สัมภาษณ, ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๔. ความเชื่อที่เกี่ยวของกับการใชงานผาทอละวา
ชาวละวาหมูบานละอูบเปนกลุมชาติพันธุที่มีความเชื่อในเรื่องตางๆ มากมาย ความเชื่อ
ทีเ่ กีย่ วของกับผาทอ ก็เปนอีกหนึง่ ความเชือ่ ของชาวละวาทีม่ มี าตัง้ แตอดีตจนถึงปจจุบนั ดังนัน้ ผูว จิ ยั
จึงไดศึกษาเกี่ยวกับความเชื่อ ที่เกี่ยวของกับผาทอละวาหมูบานละอูบ ดังตอไปนี้
๔.๑ ประเภทและการใชงานของผาทอที่เกี่ยวของกับความเชื่อของกลุมชาติพันธุละวา
หมูบานละอูบ
ผาทอแตละประเภททีม่ คี วามเกีย่ วของกับความเชือ่ ของกลุม ชาติพนั ธุล ะวาหมูบ า นละอูบ
ตางมีลักษณะเฉพาะ มีความหมาย และการใชงานที่แตกตางกันไปดังตอไปนี้
ประเภทที่ ๑ ประเภทเครื่องแตงกาย
๑) ชุดละวา ไดแก เสื้อละวา (ชาย/หญิง) กางเกงละวา และผาซิ่นละวา ในอดีตนิยม
นํามาใชในการสวมใสในชีวิตประจําวัน เพื่อปกปดรางกายจากอากาศ สัตวราย ใบไมใบหญา โดยมี
ความเชือ่ วาการรักษารางกาย หรือผิวพรรณใหดี จะทําใหเรากลายเปนทีห่ มายปองของผูค น อีกทัง้ ชุด
ละวาเหลานี้ยังนําไปใชในการประกอบพิธีกรรม เชน งานแตงงาน งานขึ้นบานใหม และงานศพ
โดยทั้งชายและหญิงจะสวมใสชุดละวาเพื่อบงบอกถึงความเปนชาติพันธุละวาและนอกจากนี้
ชาวละวาหมูบานละอูบยังใชงานชุดละวา (ชาย/หญิง) ดําหัวผูหลักผูใหญ ในหมูบาน ซึ่งจะเปนญาติ
ผูใหญที่สนิท เชน พอ แม ปู ยา ตา ยาย เปนตน เพื่อแสดงความเคารพนับถือ และเปนสิริมงคล
ตอเจาของและตอผูใหญที่เราดําหัว
นอกจากความเชื่อเกี่ยวกับการใชงานผาทอที่กลาวไวขางตนแลวยังมีความเชื่อในเรื่อง
ไสยศาสตรอีกดวย โดยเชื่อวาผาซิ่นของเพศหญิงเปนของที่สกปรกและตกตํ่ามาก หามใหผาซิ่นโดน

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๔๙

หรือสัมผัสเนื้อตัวเพศชาย เพราะอาจทําใหปวยหรือดวงตกไดหรือถาเปนในอดีตที่มีการเลนของ
เลนไสยศาสตรตางๆ ก็อาจทําใหของเสื่อมไดทันทีและยังมีความเชื่ออีกวาถาหากปลูกตนไม
แตตนไมดังกลาวออกผลชา หรือออกผลนอยใหนําผาซิ่นมามัดกับตนไมไวเพื่อใหตนไมกลายเปน
เพศเมียและออกดอกออกผลตามที่ตองการ
๓) ผาพาดบา ผาพาดบาจะใชในงานแตงงาน โดยที่เจาบาวจะนํามาพาดบาเพื่อเปน
การบงบอกใหแขกที่มารวมงานทราบวาใครคือเจาบาว
๔) ผาพันแขน/ขา ในอดีตจะใชผา พันแขน/ขา เพือ่ ปกปดรางกายจากอากาศ สัตวรา ย และ
ใบไมใบหญา เพราะไมมีเสื้อแขนยาวหรือกางเกงขายาวเหมือนปจจุบันโดยมีความเชื่อวาการรักษา
รางกายหรือผิวพรรณใหดี จะทําใหเรากลายเปนที่หมายปองของชายหนุม อีกทั้งยังเปนผลดีตอตัว
เราสามารถทํามาหากินไดอยางมีความสุข
๕) ผามัดเอวหรือที่ชาวละวาเรียกวา “กะซี” คือผาที่เจาสาวหรือภรรยาทอใหสามี ผามัด
เอวนีจ้ ะตองเย็บใหมชี อ งสําหรับใสของไดซงึ่ ของทีจ่ ะใสลงไปนัน้ จะเปนของมีคา เชน เงิน ทอง ตางๆ
ทีไ่ ดในงานแตงซึง่ ญาติของฝายชาย และฝายหญิงเปนคนเอาใหและเมือ่ งานแตงเสร็จสิน้ ลงแลวตอง
เก็บรักษาไวใหดี เพราะเชื่อวาจะเปนสิริมงคล
๖) ผาโพกศีรษะ จะใชโพกศีรษะเมื่อมีงานหรือมีประเพณีตางๆ ในชุมชน โดยจะใสคูกับ
ชุดละวา โดยมีความเชือ่ วาการโพกศีรษะจะทําใหชายผูน นั้ ดูโดดเดนและเปนทีห่ มายตาของหญิงสาว
ประเภทที่ ๒ ประเภทเครื่องประดับ
๑) ยาม ในอดีตชาวละวาไมมีที่เก็บขาวของที่มีคา เชน เงิน ทอง สรอย กําไล ฯลฯ
จึงมีการคิดคนสิ่งของขึ้นมา นั้นก็คือยามหรือกระเปาขึ้นมาเพื่อใชสําหรับเก็บขาวของที่มีคา ตางๆ
นานา ยามของชาวละวาบานละอูบที่มีความเกี่ยวของกับความเชื่อมี ๓ แบบ ดังตอไปนี้
ยามแบบที่ ๑ ยามลายสีขาวดํา แถบแดง หรือที่ชาวละวาเรียกวา “ทองระ” แปลวา
กระเปาใหญ แตในเชิงความหมายของชาวละวา หมายถึง กระเปาที่มีความสําคัญหรือมีคุณคา
ทางจิตใจเมือ่ ลูกหลานแตงงานชาวละวาหมูบ า นอูบก็จะเอาของมีคา ใสลงไปในยามใบนีใ้ หลกู หลาน
เก็บไวเพื่อเปนสิริมงคลในชีวิตคูและเพื่อใหลูกหลานเก็บไวใสของมีคาตางๆ ตอไป ซึ่งวัฒนธรรม
การเอายามหรือกระเปาใหลูกหลานในวันแตงงานเพื่อใชสําหรับเก็บขาวของที่มีคาเปนวัฒนธรรม
ที่สืบทอดมาตั้งแตสมัยบรรพบุรุษจนถึงปจจุบัน
ยามแบบที่ ๒ ยามลายนํ้าเงินขาวแถบแดง เปนยามที่เจาบาวเจาสาวใชใสในงานแตง
เพื่อบงบอกใหแขก ในงานทราบวา ใครคือเจาบาวเจาสาวและนอกจากนั้นแลวชาวละวาบานละอูบ
ยังใชยามใบนี้สําหรับดําหัวผูหลักผูใหญในหมูบาน ซึ่งอาจจะเปนญาติหางๆ โดยมีความเชื่อวา
การที่เราดําหัวผูหลักผูใหญที่เรานับถือดวยผาที่เราทอเองเปนสิ่งที่ดี เปนการแสดงความเคารพนับถือ
ผูใหญ อีกทั้งยังเปนสิริมงคลตอเจาของและผูใหญที่เราดําหัวอีกดวย
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ยามแบบที่ ๓ ยามสีขาวแถบแดง เปนยามทีใ่ ชไดทงั้ งานมงคลและงานอวมงคล ซึง่ ผูท เี่ ปน
เจาของงาน ตองใสไวเพือ่ ใหแขกทีม่ ารวมงานไดทราบวาใครคือเจาของงาน เพือ่ ทีจ่ ะไดนาํ ซองไปให
หรื อ นํ า ข า วของมาช ว ยเหลื อ ซึ่ ง กั น และกั น และนอกจากนั้ น แล ว ชาวละว า หมู  บ  า นละอู บ ยั ง ใช
ยามใบนี้สําหรับดําหัวผูหลักผูใหญในหมูบาน ซี่งอาจจะเปนญาติหางๆ โดยมีความเชื่อวาการที่เรา
ดําหัวผูหลักผูใหญที่เรานับถือดวยผาที่เราทอเองเปนสิ่งที่ดี เปนการแสดงความเคารพนับถือผูใหญ
อีกทั้งยังเปนสิริมงคลตอเจาของและผูใหญที่เราดําหัวอีกดวย
ประเภทที่ ๓ ประเภทเครื่องนุงหม
เครื่องนุงหม ไดแก ผาหมและผาปูที่นอน ในอดีตชาวละวายังไมมีผาหมและเตียงนอน
ชาวบาน จึงไดทอเครื่องนุงหมขึ้นมาใชเพื่อสรางความอบอุนแกรางกาย แตหลังจากที่ชาวบานเริ่ม
มีการติดตอ กับกลุมคนภายนอกจึงมีการรับเอาวัฒนธรรมจากภายนอกเขามา ชาวบานจึงมีเครื่องนุงหม
ดีๆ ใช ซึ่งใชงานไดดีกวาเครื่องนุงหมแบบดั้งเดิม จึงเปนสาเหตุทําใหชาวบานเลิกใชงานเครื่องนุงหม
แบบดั้งเดิมไป แตอยางไรก็ตามถึงแมปจจุบันคนทั่วไปจะไมใชแลว แตเครื่องนุงหมก็ยังคงมีบทบาท
ในดานพิธีกรรมอยู คือ พิธีกรรมในงานแตง งานขึ้นบานใหม และงานศพ เพราะเมื่อมีงานทั้งสามงานนี้
เกิดขึ้น มันเปรียบเสมือนการยายบานยายที่อยูอาศัยจึงมีการเอาเครื่องนุงหมให (โกโก กานนทอนุพงศ,
๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑)

๕. สรุปผลการศึกษา
จาการศึกษางานวิจัยฉบับนี้สามารถสรุปผลการศึกษาไดตามวัตถุประสงคดังตอไปนี้
๕.๑ ความเปลี่ยนแปลง และปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของผาทอละวาหมูบาน
ละอูบ ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
ผลการศึกษาเรื่องความเปลี่ยนแปลงและปจจัยที่กอใหเกิดความเปลี่ยนแปลงของผาทอ
ละวาในพื้นที่ศึกษา พบวา ผาทอละวาในปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีต ทั้งวัสดุอุปกรณ
กระบวนการผลิต และการใชงาน โดยในอดีตวัสดุอุปกรณที่ใชในการทอผาจะเนนพึ่งพาธรรมชาติ
เปนหลัก เชน การใชเสนใยฝายธรรมชาติทปี่ ลูกเองในการทอผา การใชทคี่ าดเอวจากหนังสัตวในการ
ขึงผา เปนตน สวนในปจจุบนั วัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการทอผาจะเนนพึง่ พาเทคโนโลยีสมัยใหมเพือ่ ความ
สะดวกรวดเร็ว เชน การใชดา ยสําเร็จรูปจากโรงงาน การใชทคี่ าดเอวทีส่ านจากไมไผเปนตน ทัง้ นีถ้ งึ แม
วัสดุอปุ กรณทใี่ ชในการทอผาจะมีความเปลีย่ นแปลงไป แตไมไดเปลีย่ นไปทัง้ หมด ยังคงมีการใชวสั ดุอปุ กรณ
แบบเกาควบคูกับแบบใหมอยู อีกทั้งปจจุบันผาทอที่ใชเสนดายจากฝายธรรมชาติแบบเกา ยังไดรับ
ความนิยมจากกลุมนักทองเที่ยวและคนในชุมชนมากกวาผาทอที่ใชเสนดายแบบใหมอีกดวย
สําหรับดานการผลิต ในอดีตการขึงฝายและการทอผาจะเปนแบบดัง้ เดิมทีไ่ ดรบั การสืบทอด
ภูมปิ ญ
 ญาจากบรรพบุรษุ สวนในปจจุบนั การขึงดายมีทงั้ แบบดัง้ เดิมของชาวละวาและแบบใหมทรี่ บั

ผาทอละวากับความเปลียนแปลงและความเชือทีเกียวของกับการใชงานในพืนทีหมูบานละอูบ
ตําบลหวยหอม อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน

๕๑

เอาวัฒนธรรมมาจากกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยง แตวิธีการทอนั้นก็ยังคงเปนการทอแบบดั้งเดิมเชน
ในอดีต ทั้งนี้ถึงแมการขึงฝายจะมีความเปลี่ยนแปลงไปโดยมีการนําเอาวัฒนธรรมตางถิ่นมาใช แต
ก็ไมสามารถนํามาใชในการผลิตผาทอไดทุกประเภท เชนผาซิ่นละวา รวมทั้งคนเฒาคนแกในชุมชน
ก็ไมนิยมการขึง แบบใหม ทําใหในปจจุบันยังคงมีทั้งการขึงฝายทั้ง ๒ แบบอยู
สวนดานการใชงานผาทอ ในอดีตชาวละวาจะนิยมนําผาที่ทอเองมาสวมใสในการดําเนินชีวิต
ประจําวัน และใชในประเพณีพธิ กี รรมตางๆ ของชุมชน สวนปจจุบนั จะไมนยิ มสวมใสผา ทอแบบดัง้ เดิม
เพราะเปลีย่ น มาสวมใสเสือ้ ผาเหมือนคนพืน้ ทีร่ าบทัว่ ไป (คนเมือง) ทัง้ นีถ้ งึ แมการใชงานผาทอละวา
จะมีความเปลี่ยนแปลงในดานการสวมใสในชีวิตประจําวันแลว แตการใชงานผาทอในดานประเพณี
พิธีกรรมก็ยังคงเหมือนเดิมเชนในอดีต
ปจจุบันผาทอละวามีจํานวนเพิ่มมาขึ้นมีทั้งผาทอแบบเกาและแบบใหม เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช
ในการทอผาสามารถหาซื้อไดงาย อีกทั้งคนในชุมชนไมนิยมสวมใสผาทอเหมือนในอดีตแลวทําให
ชาวบานสามารถนําเอาผาทอละวาทั้ง ๒ แบบไปจําหนายยังพื้นที่ตางๆ เพื่อเปนรายไดใหกับชุมชน
สําหรับปจจัยทีส่ ง ผลใหผา ทอละวาเกิดความเปลีย่ นแปลงนัน้ ก็เนือ่ งมาจากปจจัยทางดาน
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม และการศึกษา ซึ่งสงผลใหชาวละวาหมูบานละอูบสามารถติดตอกับกลุมคน
ภายนอกไดงายขึ้น และมีการรับเอาวัฒนธรรมของกลุมคนภายนอกมาปรับใชในชุมชนเพื่อความ
สะดวกสบายในการดําเนินชีวิต และสงผลใหเกิดการพัฒนาทางดานการผลิตผาทอ
๕.๒ ความเชื่อที่เกี่ยวของกับการใชงานผาทอละวาหมูบานละอูบ ตําบลหวยหอม
อําเภอแมลานอย จังหวัดแมฮองสอน
ผลการศึกษาเรื่องความเชื่อที่เกี่ยวของกับการใชงานผาทอละวา พบวา ชนิดและประเภท
ของผาทอละวา อันไดแก เสื้อผา เครื่องประดับ และเครื่องนุงหม นั้น มีความสัมพันธกับกิจกรรม
และพิธีกรรมของชุมชน ดังจะแสดงใหเห็นวา เปนสัญลักษณแสดงออกถึงความเชื่อของกลุมชาติพันธุ
ละวา เชน งาน การนําผาทอละวาทั้งเสื้อ กระโปรงหรือกางเกงไปดําหัวผูหลักผูใหญในชุมชน
แสดงใหเห็นถึงความเคารพนับถือตอบุคคลคนนั้น และการใชเครื่องประดับปรากฏใหเห็นจาก
การสะพายยามละวาสีขาวแถบแดงในงานขึ้นบานใหมหรืองานศพแสดงใหเห็นวาบุคคลดังกลาว
เปนเจาของงาน ในสวนของเครื่องนุงหมนั้น การนําผาปูที่นอนหรือผาหมละวาใหคนตายแสดง
ใหเห็นวาผูที่ใหนั้นเปนลูกหลานหรือญาติพี่นองของคนตาย เปนตน ซึ่งความเชื่อที่เกี่ยวของกับ
การใชงานผาทอละวานั้นประกอบดวยความเชื่อเรื่องไสยศาสตร ความเชื่อเรื่องชีวิตหลังความตาย
ความเชือ่ เรือ่ งโชคลาง และความเชือ่ เรือ่ งความงาม ซึง่ การใชผา ทอของละวาบานละอูบเปนสัญลักษณ
ที่สื่อถึงความเชื่อดังกลาวและยังสงผลดีในการอนุรักษวัฒนธรรมการทอผาไว
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๕๓

“พี่นองเอย ไผวาเมืองอีสานแลง ใหจูงแขนเพิ่นมาเบิ่ง ขาวในนาปาในนํ้า บอึดดอกแนว
สูกิน ทั้งหมากไมหาเก็บไดอยูในปา อีกนํ้าของมูลซีกะยังอยูเจิ้นเทิ้น สิไปแลงไดจั่งได”
ผญาอีสานนี้แตงตามผญาตนแบบของครูบาอาจารยทางอีสานที่เคยกลาวไว ผญาอีสาน
บทนี้หมายความวา พี่นองเอย ใครวาภาคอีสานแหงแลงใหพาเขามาดู ในนํ้ายังมีปลา ในนายังมี
ขาว มีผลไมหลากหลายชนิดที่หาเก็บไดตามปาหรือดง แมนํ้าสายสําคัญอยางแมนํ้าของ (โขง)
แมนํ้ามูล และแมนํ้าชีก็ยังมีอยู อีสานจะแหงแลงไดอยางไร ซึ่งแสดงใหเห็นวาผืนแผนดินอีสาน
ยังมีความอุดมสมบูรณ ไมไดแหงแลงอยางที่หลายคนเขาใจ
๑

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพ สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
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ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสาน มีลักษณะภูมิประเทศสวนใหญเปนที่ราบสูง
ซึง่ ลักษณะภูมปิ ระเทศมีผลตออาหารการกินของผูค นในภูมภิ าคนี้ คนอีสานจึงดํารงชีวติ ใหสอดคลอง
กับภูมิประเทศและทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยูในทองถิ่น โดยการนําสิ่งที่มีอยูรอบตัว มาใชในการ
ประกอบอาหารชนิดตางๆ ไมวา จะเปนอาหารทีไ่ ดจากสัตว เชน กบ เขียด ฮวก แมงกินนู แมงจิซอน
ไขมดแดง ฯลฯ หรืออาหารที่ไดจากพืช เชน เทา ขนุน ผักเสี้ยน ไขผํา เคือหมานอย เปนตน
คนอีสานยังมีวิธีการนําวัตถุดิบตางๆ มาปรุงอาหารมีหลายประเภททั้งตม ปง จี่ ซุบ แกง ออม
หมก ฯลฯ คนอีสานยังชอบปรุงอาหารใหมรี สชาติทเี่ ปนเอกลักษณเฉพาะ คือ นิยมกินอาหารรสเผ็ด
ซึ่งรสเผ็ดไดจากพริกแหงหรือพริกสด รสเค็มจากปลารา และรสเปรี้ยวจากมะขามเปยก มะกอก
หรือมดแดง และนิยมกินขาวเหนียวเปนหลัก๒

ประเภทของอาหารอีสาน
อาหารอีสานถือวามีความนาสนใจเปนอยางยิ่ง โดยเฉพาะเรื่องวัตถุดิบที่นํามาประกอบ
อาหาร ที่สามารถนํามาทําอาหารไดหลายประเภท ซึ่งผูเขียนไดแบงประเภทของอาหารอีสานตาม
ที่รองศาสตราจารยจริยา เดชกุญชร กลาวไวดังนี้
ตํา ชื่อเรียกอาหารที่มีวิวัฒนาการมาจากการนําผักมาจิ้มแจวเชนเดียวกันกับซุบซึ่งใช
ผักตม แตตําใชผักและผลไมสด ตัวอยางที่เห็นและนิยมบริโภคทั่วไปไดแก ตําสม (สมตํามะละกอ)
ตําแตง ตําถั่ว ตํากลวย และผลไมพื้นเมืองอื่นๆ การตําจะรวมเอาผักและผลไมที่มีรสตางๆ ทั้งเผ็ด
ทั้งเปรี้ยว ฝาด ขม มาตํารวมกัน เครื่องปรุงหลักคือผักและผลไมที่นํามาตํารวมกัน เครื่องปรุงไดแก
พริกสดหรือพริกแหง ปลารา ปจจุบันมีการพัฒนาอาหารประเภทตําใหมีความสอดคลองกับรสนิยม
ของผูบ ริโภค เชน นําเสนขนมจีนมาคลุกเคลากับตํามะละกอ เรียกวา ตําซัว่ ถานําทัง้ ขนมจีน ถัว่ งอก
ผักกาดดองมาผสมดวย พรอมทัง้ ปูนานึง่ สุกและปลารา เรียกกันวา ตํามัว่ นอกจากนัน้ คนอีสานยังมี
การตัง้ ชือ่ สมตําใหมคี วามแปลกใหม นาสนใจ และสามารถดึงดูดความสนใจของลูกคาได เชน ตํากะเทย
ตําซามูไร ตําลาวเห็ดถอบ ตําหลวงพระบางฟวชั่น ตําแปลกแซบลืมผัว สมตําเบรกแตกเปนตน
ซุบ เปนอาหารที่มีวิวัฒนาการมาจากการนําผักมาจิ้มแจว คําวา ซุบ มีผูสันนิษฐานวา
มาจากคําวา ชุบ หมายถึง จุมหรือจิ้ม ภาคอีสานออกเสียง ช เปน ซ ชุบจึงอานวาซุบ ผักที่นิยม
นํามาทําซุบ เชน หนอไมสดตมขูดฝอย ขนุนออน มะเขือตม ผักเม็ก ผักติ้ว เห็ดชนิดตางๆ
ผักดังกลาวนิยมบริโภคโดยใชเปนผักจิ้มแจวอยูแลว ชาวบานจึงพลิกแพลงดวยการนําผักเหลานี้
มาผสมลงกับแจว แลวใสขาวคั่ัว เพื่อใหซุบมีกลิ่นหอม นารับประทานมากยิ่งขึ้น แตจะไมนิยมทํา
รสชาติเผ็ดมาก
๒

กรมสงเสริมวัฒนธรรม. อัตลักษณอาหารไทย ๔ ภาค. กรุงเทพฯ : โรงพิมพชมุ นุมสหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย จํากัด,
๒๕๕๙. หนา ๘๙.
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หมก เปนการปรุงอาหารที่มีเนื้อสัตวเปนสวนประกอบหลัก เนื้อที่นิยมนํามาทําหมก
ไดแก กบ ฮวก ไก หมู ปลาชนิดตางๆ เปนตน หมกบางชนิดจะใสหนอไม หัวปลี หรือหยวกกลวย
เปนหลัก อาจจะใสเนื้อสัตวหรือไมใสก็ได ผสมกับพริกสด หัวหอม และตะไครที่โขลกเขากันอยาง
ละเอียด ปรุงดวยนํ้าปลารา นํ้าปลา เกลือ คลุกเคลาใหเขากัน แตงกลิ่นดวยใบผักอิตู (ใบแมงลัก)
แลวตักใสใบตอง หอและกลัดดวยไมกลัด นําไปนึ่งหรือปงใหสุก
ปน เปนเครื่องจิ้มชนิดหนึ่งรองลงมาจากแจว สวนประกอบหลักไดแก พริกสดหรือ
พริกแหง หอมแดง กระเทียม (คั่วหรือเผาใหสุก) โขลกผสมกับเนื้อปลาตม เนื้อสัตวอื่น หรือเห็ดชนิด
ตางๆ ปรุงรสดวยนํา้ ปลารา นํา้ ปลา และนํา้ เปลาเล็กนอย (อาจใชนาํ้ ตมปลาราก็ได) อาจเพิม่ รสเปรีย้ ว
ดวยนํา้ มะนาว แตงกลิน่ ดวยตนหอมผักชีซอย ลักษณะของปนจะขนเพือ่ ใหจมิ้ กับผักไดดี ไมวา จะเปน
ผักดอง ผักสด หรือแมแตผักลวกชนิดตางๆ
แจว เปนเครื่องจิ้มเพื่อเสริมรสของอาหารอีสาน มีวิธีทําที่งายมาก คือ ใชนํ้าปลารา
และพริกผสมกัน จะใชพริกสดหรือพริกแหงก็ได สิ่งที่นํามาจิ้มแจวอาจเปนผักหรือเนื้อสัตว ตอมา
จึงมีการเพิ่มสวนผสมหลายอยางมากขึ้น เชนมีนํ้ามะนาวหรือมะเขือเทศผสม เพื่อใหมีรสชาติ
ที่กลมกลอมมากขึ้น นอกจากนั้นก็มีการใชพืชสมุนไพรที่มีกลิ่นเพื่อชวยลดกลิ่นคาวของเนื้อสัตว
เชน หอมแดง สะระแหน ตะไคร กระเทียม ขา เปนตน
ออม เปนการปรุงอาหารที่มีเนื้อสัตวและผักหลากหลายชนิดเปนสวนประกอบหลัก
และเครื่องปรุงประกอบดวยพริกสด หัวหอม คะไครหั่นฝอย โขลกพอหยาบๆ สวนเครื่องปรุง
ไดแก เนื้อสัตว ใชไดทั้งไก ปลา กบ เนื้อวัว ฯลฯ และผักชนิดตางๆ เชน บวบ ถั่วฝกยาว ฟกทอง
ดอกมะรุม ดอกแค เปนตน
ลาบ เปนการปรุงอาหารที่ใชเนื้อสัตวสับเกือบละเอียด ผสมคลุกเคลากับเครื่องปรุง
ไดแก พริกปน นํ้าปลารา นํ้าปลา นํ้ามะนาว ขาวคั่ว หอมแดงซอย ใบมะกรูด และใบสะระแหน
โดยมีผักชนิดตางๆ เชนถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือ ใบพลู ผักเม็ก กระโดน ติ้ว ใบมะตูม ฯลฯ
มาเปนเครื่องเคียงดวย บางหมูบานจะใชเนื้อดิบหรือสุกๆ ดิบๆ สวนในเมืองจะใชเนื้อสุกโดยวิธี
การคั่ว แลวคลุกเคลาเครื่องปรุงใหเขากัน การปรุงลาบจะปรุงใหมีรสเปรี้ยวนํา สิ่งที่ขาดไมไดเลยคือ
ขาวคั่ว ซึ่งเปนสวนประกอบสําคัญที่จะทําใหลาบมีความขนและมีรสกลมกลอมมากยิ่งขึ้น
กอย เปนอาหารทีม่ สี ว นประกอบหลักเปนเนือ้ สัตวชนิดตางๆ ไดแก หมู ไก วัว ควาย ปลา
ไขมดแดง ฯลฯ โดยจะหั่นเนื้อเปนชิ้นบางๆ อาจสุกหรือดิบก็ได ปรุงรสดวยดวยนํ้าปลารา นํ้าปลา
นํ้ามะนาว หรือเครื่องปรุงรสเปรี้ยวอื่นๆ ตามดวยพริกปน ขาวคั่ว ผักชี หัวหอมหรือตนหอมซอย
หอมเป (ผักชีฝรั่ง) ใบมะกรูด ใบสะระแหน ใหรสเปรี้ยวนําเหมือนลาบ รับประทานกับผักสดชนิด
ตางๆ เชน บักลิ้นฟาเผา (เพกา) ถั่วฝกยาว แตงกวา มะเขือ ยอดผักติ้วออน เปนตน
สา เปนการนําหัวปลีซอยละเอียดมาผสมกับหมูสับ วุนเสน และหนังหมูซอย เครื่องปรุง
ประกอบดวย พริกปน นํ้าปลารา ขาวคั่ว นํ้ามะนาว ทั้งหมดผสมคลุกเคลาใหเขากัน แตงกลิ่นดวย
หอมผักชีซอย ใบสะระแหน มีลักษณะและรสชาติคลายลาบ
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ตม เปนการปรุงอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบในปริมาณที่มากกวาแกง มีรสชาติเขมขน
มีรสเค็ม เปรีย้ วมากกวาเผ็ดหรือหวาน รสชาติแตกตางกันไปตามชนิดของตม การตมทําไดโดยการนํา
เนื้อสัตวมาตมกับนํ้า ใสขา ตะไคร ใบมะกรูด ปรุงรสดวยเกลือ นํ้าปลารา นํ้าปลา เสริมความเปรี้ยว
ดวยมะขามเปยก ใบมะขามออน
เผา เปนการทําใหอาหารสุกโดยใชไฟแรงกวาปงหรือยาง เปลวไฟอาจถึงเนื้ออาหาร
เพราะฉะนั้นการเผาจึงตองมีกรรมวิธีที่ทําใหอาหารยังคงคุณคาและรสชาติ เชน การเผาปลา จะใช
เกลือทาตัวปลาใหทั่วและมากพอ เกลือจะชวยใหโปรตีนในเนื้อปลาอุมนํ้าไวไมใหไหลออกจาก
ตัวปลา ปลาที่เผาก็ยังคงรสชาติดี นอกจากนี้ยังมีวิธีการนําเอาดินเหนียวมาหุมตัวปลาใหหนา
ประมาณ ๑ เซนติเมตร แลวนําไปเผาไฟ ความรอนจะผานดินเหนียวไปยังตัวปลา ทําใหปลาสุก
และยังมีกลิ่นหอมนารับประทานดวย นอกจากนี้ยังมีการนําเอาวัสดุอื่นๆ มาใชในการเผาปลา
เชน ใบตอง ใบบัว ใบขา เปนตน วิธีการเผาปลาของคนอีสานจึงเปนการใชภูมิปญญาชาวบาน
อยางแทจริง
แกง เปนการปรุงอาหารที่มีนํ้าเปนสวนประกอบ รสชาติเขมขน มีรสเผ็ดเค็มเปนหลัก
เครื่องปรุงประกอบดวย พริกสดหรือพริกแหง ตะไคร และหัวหอม อาจใสขมิ้นชันเล็กนอยในแกง
ที่มีปลา กบ เขียด เพื่อดับกลิ่นคาว เครื่องปรุงประกอบดวย เนื้อสัตว เชน ปลา ปลายาง กบ เขียด
หอยขม วัว ควาย เปนตน ผักชนิดตางๆ เชน หนอไมสด หยวกกลวย หัวปลี สายบัว ผักหวาน
เปนตน สวนผักที่นิยมใสในการแตงกลิ่น เชน ผักอิตู (ใบแมงลัก) ผักแขยง ผักชีลาว เปนตน ปรุงรส
ดวยนํ้าปลารา เกลือ และนํ้าปลา
ปง/ยาง เปนการทําอาหารใหสุกโดยการวางเหนือเตาไฟ ใชไฟออนถึงปานกลาง เชน
ปงปลา ปงกบ ปงไก ปงหมู เปนตน สวนการยาง เชน ยางเนื้อ ยางลิ้น ยางพวงนม เปนตน
การการนํามาปงหรือยางจะปรุงดวยเกลือและนํ้าปลา สวนใหญอาหารประเภท ปง ยาง นิยม
รับประทานคูกับแจว (นํ้าจิ้ม) ที่ทําจากพริกแหงปน นํ้าปราลา นํ้าปลา แจวบางชนิดปรุงรสดวย
นํ้ามะนาว มะขาม หรือมะกอกสุก เพื่อใหไดรสเปรี้ยว บางชนิดปรุงรสขมดวยการใสบีหรือดี (นํ้าดี
ไดมาจากถุงนํ้าดีของสัตว เชน เปด ไก วัว ควาย เปนตน)
หลาม เปนการทําอาหารใหสุกโดยใชอุปกรณคือ กระบอกไมไผ สวนประกอบหลักไดแก
เนื้อสัตว ปลาไหล เครื่องในสัตว เปนตน เครื่องปรุงนํ้าพริก คลายกับแกง ไมนิยมใสผัก ใสนํ้าเปลา
เล็กนอย ปรุงรสดวยนํ้าปลารา เกลือ และนํ้าปลา แตงกลิ่นดวยผักอิตู (ใบแมงลัก) ผักขา (ชะอม)
ผักแขยง เปนตน ผสมทุกอยางเขาดวยกัน แลวนําไปบรรจุในกระบอกไมไผสด เผาไฟใหสุกจะมี
กลิ่นหอม รับประทานกับขาวเหนียวรอนๆ๓

๓

จริยา เดชกุญชร. อาหารไทยภาคอีสาน. กรุงเทพฯ : เพชรการเรือน, ๒๕๕๒. หนา ๖–๑๒.

แนวกินถินอีสาน : วัฒนธรรมดานอาหารของคนอีสาน

๕๗

อาหารอีสาน
ความอุดมสมบูรณในแผนดินอีสานประกอบกับการปรับตัวใหสอดคลองกับทรัพยากร
ในทองถิ่น การทําอาหารจากวัตถุดิบงายๆ รอบตัว รวมถึงวัฒนธรรมอาหารที่เปนเอกลักษณ
ทําใหวฒ
ั นธรรมดานอาหารของคนอีสานนัน้ เฟอ งฟูไมแพวฒ
ั นธรรมดานอืน่ ๆ เห็นไดจากการทีผ่ คู น
ในภูมภิ าคอืน่ รับเอาวัฒนธรรมการกินของคนอีสานเขาไปเปนสวนหนึง่ ในการดํารงชีวติ ของตน หรือ
แมแตคนตางชาติทมี่ าเทีย่ วประเทศไทยยังตองหาโอกาสลองชิมอาหารทองถิน่ อาหารอีสานทีไ่ ดรบั
ความนิยมอยางแพรหลาย อาทิ สมตํา กอย ลาบ นํ้าตก ตมแซบ นอกจากอาหารที่กลาวมาขางตน
แลว ยังมีอาหารอีกหลายอยางที่คนตางถิ่นยังไมเคยกินหรือไมรูจัก หากไมเคยไปสัมผัสกับวิถีชีวิต
ของคนอีสานจริงๆ ดังตัวอยางอาหารตอไปนี้

ซุบบักมี้
ซุบบักมี้ถือเปนอาหารยอดนิยมอีกหนึ่งชนิด บักมี้ หมายถึง ขนุน ในภาษาไทยมาตรฐาน
นอกจากสัตว พืชหรือผักแลว คนอีสานยังนําผลไมมาทําเปนอาหาร

ซุบบักมี้
ทีม่ า : https://www.bloggang.com/mainblog.php?id=chim&month=20–05–2011&group=2&gblog=465
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วัตถุดิบที่ใชทําซุบบักมี้ประกอบดวย บักมี้ออน (ขนุนออน) ปลาทูหรือปลาชนิดอื่นก็ได
งาขาว หอมแดง หอมเป (ผักชีฝรั่ง) พริกปน ปลารา เกลือ นํ้าปลา ใบสะระแหน ตะไคร
วิธีทําซุบบักมี้ เริ่มจาก ๑) ตมบักมี้ออน (ขนุนออน) ใหเปอย เนื้อนิ่ม ๒) ตมปลาทู
โดยปรุงรสดวยเกลือ ปลารา และใสตะไครลงไปดวย ๓) ตั้งกระทะคั่วงาขาวจนมีกลิ่นหอม และ
โขลกใหละเอียด ๔) นําบักมี้ (ขนุนออน) มาโขลก และตักพักไว ๕) นําปลาทูมาปน โดยแกะเอากาง
ออกแลวใสครกโขลก ปรุงรสดวยนํ้าที่ใชตมในตอนแรก และเติมนํ้าปลา ๖) เทปนปลาใสบักมี้
(ขนุนออน) ที่โขลกไวคลุกใหเขากัน ปรุงรสดวยพริกปน นํ้าปลาตามชอบ ๗) ซอยหอมแดง
หอมเป (ผักชีฝรั่ง) ใส คลุกใหเขากัน และโรยหนาดวยใบสะระแหน (กรรณิกา พรหมประดิษฐ.
๒๕๖๒ : สัมภาษณ)

ลาบเทา
เทาเปนพืชอีกชนิดทีค่ นอีสานนิยมนํามาประกอบอาหาร ลาบเทาเปนอาหารอีกชนิดหนึง่
ในภาคอีสาน แตเปนอาหารที่นานๆ ครั้งจะมีโอกาสไดกิน

เทา
ที่มา : http://www.boxhung.com

แนวกินถินอีสาน : วัฒนธรรมดานอาหารของคนอีสาน
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ลาบเทามีวัตถุดิบ คือ เทา ปลาทูหรือปลาชนิดอื่นก็ได มะเขือเปราะ มะเขือพวง พริกปน
เกลือ ตะไคร ปลารา หอมเป (ผักชีฝรั่ง) ขาวคั่ว ถั่วฝกยาว นํ้าปลา

ลาบเทา
ที่มา : http://www.boxhung.com

วิธที าํ ลาบเทา ๑) ลางเทาใหสะอาด ๒) ตมเทาใหสกุ (บางทองถิน่ อาจจะลวกพอประมาณ)
แลวพักไว ๓) ลวกมะเขือพวงพอสุก แลวนํามาโขลกไว ๔) ตมปลาทู ใสเกลือ ปลารา และทุบตะไคร
ใสลงไปดวย ๕) นําปลาทูมาปน โดยแกะเอากางออกแลวใสครกโขลก ปรุงรสดวยนํ้าที่ใชตม
ในตอนแรก แลวเติมนํ้าปลา พริกปน ปรุงรสตามชอบ ๖) นําปนที่ปรุงรสเสร็จแลวใสภาชนะ
ใสมะเขือพวงที่โขลกไว หั่นเทาใหยาวพอกินไดสะดวก ซอยหอมแดง หอมเป (ผักชีฝรั่ง) ถั่วฝกยาว
มะเขือเปราะใสลงไปรวมกับปน สุดทายใสขา วคัว่ แลวคลุกเคลาใหเขากัน (กรรณิกา พรหมประดิษฐ.
๒๕๖๒ : สัมภาษณ)
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แกงไข่ผํา
แกงไขผาํ เปนอาหารพืน้ บานของอีสานทีจ่ ดั ไดวา เปนอาหารทีห่ ากินยากอีกหนึง่ ชนิด ไขผาํ
เรียกไดหลายชื่อคือ ไขขํา ไขนํ้า หรือไขแหน เปนพืชที่หาไดตามแหลงนํ้าในทองถิ่น คนอีสานนิยม
นํามาแกง

ไขผํา
ที่มา : https://esan108.com

วัตถุดิบที่ใชแกงไขผํา ไดแก ไขผํา พริกแหง ตะไคร หอมแดง ใบยานาง ขาว (ขาวสาร
ทีแ่ ชนาํ้ ไว) ปลารา นํา้ ปลา ใบแมงลัก ใบออนมะไฟเปรีย้ ว บางทองถิน่ อาจจะใสผกั หรือวัตถุดบิ อืน่ ๆ
ที่ตางจากนี้ก็ได แลวแตสูตรของทองถิ่นนั้นๆ

แกงไขผํา
ที่มา : http://www.mee–suk.com

แนวกินถินอีสาน : วัฒนธรรมดานอาหารของคนอีสาน

๖๑

วิธีทําแกงไขผํา ๑) ลางไขผําใหสะอาด แลวพักไวใหสะเด็ดนํ้า ๒) โขลกพริกแหง ตะไคร
เกลือ หอมแดง ใหละเอียดแลวตักไว ๓) ทําขาวเบือ โดยโขลกใบยานางกับขาว (ขาวสารที่แชนํ้าไว)
ใหเขากัน จากนัน้ ตักใสถว ยเติมนํา้ พอประมาณแลวคลุกเคลาใหเขากัน เอาเศษใบยานางทีไ่ มละเอียด
ออก ๔) นําไขผาํ ใสหมอ ใสพริกแกงทีโ่ ขลกไว ใสขา วเบือ และหัน่ ใบออนมะไฟเปรีย้ วใส จะใสนาํ้ เพิม่
เล็กนอยหรือไมใสก็ได จากนั้นนําไปตั้งไฟ ๕) พอหมอเดือดก็ปรุงรส ใสใบแมงลัก แลวยกลงจากเตา
(กรรณิกา พรหมประดิษฐ. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ)

ส่มผักเสี่ยน
สมผักเสี่ยน หรือ สมผักเสี้ยน เปนอาหารอีกชนิดหนึ่งในภาคอีสาน ผักเสี่ยนเปนผักที่หา
ไดงายในทองถิ่น คนอีสานนิยมนํามาทําเปนสมผักกินกับนํ้าพริก รสชาติสมผักเสี่ยนจะมีรสเปรี้ยว
เหมือนชื่อที่คนอีสานเรียกนั่นคือ “สมผัก”ซึ่ง “สม” ในภาษาอีสาน หมายถึง เปรี้ยว สมผักถือไดวา
เปนวิธีการถนอมอาหารอีกหนึ่งวิธีของคนอีสาน นอกจากผักเสี่ยนแลวยังมีผักชนิดอื่นที่สามารถนํา
มาทําสมผักได เชน ตนหอม ดอกหอม ผักแปน (กุยชาย)

ผักเสี่ยนหรือผักเสี้ยน
ที่มา : https://sites.google.com/site/phakseiyns

อาหารชนิดนี้ทําไดงาย มีวัตถุดิบ คือ ผักเสี่ยน เกลือ นํ้าซาวขาวหรือจะเปนนํ้าขาว
(นํ้าที่ไดจากการหุงขาวแบบเช็ดนํ้า)

๖๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

สมผักเสี่ยนหรือสมผักเสี้ยน
ที่มา : http://jpgthailand.blogspot.com/2016/04/blog–post.html.

วิธีทําสมผักเสี่ยน เริ่มจาก ๑) ลางผักเสี่ยนใหสะอาด ๒) ใชมือคั้นผักเสี่ยนโดยใสเกลือดวย
คั้นจนผักเสี่ยนไมมีกลิ่นเหม็น และเทนํ้าจากการคั้นทิ้ง ๓) นําผักเสี่ยนที่คั้นแลวใสภาชนะที่สามารถ
ปดฝาสนิทได เติมเกลือเล็กนอย และเติมนํ้าซาวขาวหรือนํ้าขาว (อาจแลวแตสูตรของแตละทองถิ่น)
พอประมาณ ปดฝาใหสนิทแลวพักไว ๑–๒ วัน ก็นํามากินได (กรรณิกา พรหมประดิษฐ. ๒๕๖๒ :
สัมภาษณ)

หมาน่อยหรือลาบหมาน่อย
หมานอย หากฟงชือ่ อยางเดียว
ไม เ ห็ น ภาพคงจะทํ า ให นึ ก ถึ ง สั ต ว เ ลี้ ย ง
แตหมานอยที่กลาวถึงนี้หมายถึงอาหาร
อีกหนึ่งชนิดในภาคอีสาน ซึ่งเปนอาหาร
ที่ทํามาจากพืชที่คนอีสานเรียกวา เคือ
หมานอย (เครือหมานอย) และมีชื่อเรียก
ในภาษาไทยมาตรฐานวา กรุงเขมา
เคือหมานอย
ที่มา : https://medthai.com/กรุงเขมา/.

แนวกินถินอีสาน : วัฒนธรรมดานอาหารของคนอีสาน
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หมานอยหรือลาบหมานอย
ที่มา : http://ruocw.org.

การทําหมานอยหรือลาบหมานอยใชวัตถุดิบ คือ เคือหมานอย ปลาทูหรือปลาชนิดอื่น
ก็ได ตะไคร หอมเป (ผักชีฝรั่ง) หอมแดง พริกปน ปลารา เกลือ
วิธที าํ เริม่ จาก ๑) ลางเคือหมานอยใหสะอาด ๒) ตมปลาทูใหสกุ โดยใสตะไคร เกลือ ปลารา
ลงไปตมดวย ๓) นําปลาทูมาปน โดยแกะเอากางออกแลวใสครกโขลก ซอยหอมแดง หอมเป (ผักชี
ฝรั่ง) ใสลงไป แลวปรุงรสดวยนํ้าที่ใชตมในตอนแรก เติมพริกปน ปรุงรสตามชอบ ๔) คั้นใบหมานอย
จนกวานํา้ จะเหนียวคลายวุน จากนัน้ กรองเอานํา้ ทีไ่ ดจากการคัน้ ๕) นําปนปลาทูมาผสมกับนํา้ หมานอย
ที่กรองไว และคนใหเขากัน สุดทายเทใสถาดหรือภาชนะอื่น แลวพักไวประมาณ ๒๐–๓๐ นาที หรือ
จนกวานํ้าจะแข็งตัวจึงจะนํามากินได (กรรณิกา พรหมประดิษฐ. ๒๕๖๒ : สัมภาษณ)
อาหารทีย่ กมานีเ้ ปนเพียงสวนนอยในจํานวนอาหารทีค่ นอีสานสรางสรรคขนึ้ จากทรัพยากร
ที่มีอยูในทองถิ่น เคล็ดลับในการทําอาหารอีสานขึ้นอยูกับการเลือกใชวัตถุดิบ ความเหมาะสมของ
วัตถุดบิ การวิธกี ารประกอบอาหาร และความเขาใจเรือ่ งรสชาติทเี่ ปนเอกลักษณของอาหารแตละชนิด
ในปจจุบนั เราสามารถกินอาหารอีสานไดแทบทุกทีใ่ นประเทศไทย แตยากมากทีจ่ ะไดกนิ อาหารอีสาน
ที่เปนรสชาติของคนอีสานแทๆ หากพอครัวแมครัวไมใชคนอีสาน อาหารอีสานถือเปนเอกลักษณ
และตัวตนของคนอีสาน เปนตัวเชื่อมโยงความรัก ความสัมพันธของลูกอีสานเขาไวดวยกันไมวาจะ
อยูที่แหงไหน และยังคอยเชื่อมโยงความสัมพันธของผูคนตางถิ่นใหหลงรักในความเปนอีสาน
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ผาปกปกาเกอะญอ คุณคา ความหมาย และการถายทอดความรักถึงแม
สูการสรางสรรคผลงานศิลปะ
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การสรางสรรคงานศิลปะในปจจุบนั มีความหลากหลายทัง้ ดานความคิด วิธกี ารและรูปแบบ
เปนการปรับเปลี่ยนแนวคิดมุมมองซึ่งเปนพื้นฐานทางความคิดทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงพัฒนา
อยางตอเนื่องศิลปนคนหาทดลองเทคนิควิธีการสรางสรรคงานศิลปะและเลือกใชวัสดุที่ตางไป
จากเดิม รวมถึงเรื่องราวการนําเสนอที่นาสนใจพยายามดึงดูดผูชมใหเขาถึงตัวผลงานและความคิด
ของผูสรางสรรค เพื่อใหศิลปะเปนเครื่องมือสื่อสารระหวางผูสรางสรรคงานศิลปะ งานศิลปะ และ
ผูชม โดยมีเปาหมายใหสังคมเขาใจและเขาถึงศิลปะไดมากขึ้น
การสรางสรรคผลงานศิลปะของ เพ็ญศรีนา ลาภคุมบุญ และวริยา จํานงชัยดี มีเนื้อหา
ที่ถายทอดสูการสรางสรรคผลงานศิลปะที่ประกอบดวยสองสวนหลักๆ กลาวไดวาสวนแรกคือสวน
๑

อาจารยประจําหลักสูตรศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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ทีอ่ ยูภ ายนอกเกีย่ วของกับสภาพแวดลอม วัฒนธรรม ความเชือ่ และวิถชี วี ติ สังคมชนบททีผ่ สู รางสรรค
มีประสบการณรวมอยางแนบแนน และสวนที่สองคือสวนที่อยูภายในของผูสรางสรรคที่เกี่ยวของ
กับอารมณ ความรูส กึ ภายในใจทีม่ ตี อ เรือ่ งราวภายนอก สงผลกระทบตอผูส รางสรรคทงั้ ทางบวกและ
ทางลบ ซึง่ ศิลปนถายทอดสูก ารสรางสรรคผา นรูปทรงทีศ่ ลิ ปนคุน เคยและรูปทรงทีศ่ ลิ ปนสรางขึน้ ใหม
อาจมีการคลี่คลายบิดเบือนไปจากรูปลักษณเดิมเพื่อตอบสนองความคิด เพื่อสรางความสอดคลอง
ในเรื่องอารมณความรูสึกที่ตองการถายทอดใหปรากฏในผลงาน โดยผูชมสามารถวิเคราะหจาก
รูปทรงทีผ่ สู รางสรรคนาํ มาใชจะพบเรือ่ งราวแฝงอยูใ นเชิงสัญลักษณ บางรูปทรงเปนสิง่ ธรรมดาสามัญ
ทั่วไปในชนบท แตผูสรางสรรคนํามาใชถายทอดไดอยางมีชีวิตชีวาและนาสนใจ

เพ็ญศรีนา ลาภคุมบุญ “ความรักความผูกพันของแมและลูก”
เทคนิค เย็บปก 180 x150 cm, 2019

ผลงานสรางสรรคภายใตชื่อผลงาน“ความรักความผูกพันของแมและลูก” ของเพ็ญศรีนา
ลาภคุมบุญ ไดแรงบันดาลใจจากความรักความหวงใยของแมที่มีตอลูก แสดงออกถึงความงดงาม
ของความสุขภายในใจ ดวยความอบอุน ผานเรื่องราววิถีชีวิตในชนบทแวดลอมดวยธรรมชาติ
ขุนเขา ความหางไกลระหวางแมกับลูก แตความรักที่สะทอนออกมาอยูภายในจิตใจและความคิดถึง
ตลอดเวลา เพ็ญศรีนา ถายทอดความรูส กึ ผานเทคนิคการปกผาขนาดใหญปลอยชายผาใหหอ งกอง
กับพื้น สรางพื้นที่การรับรูของผูชมใหรูสึกและมองเห็นสิ่งหนึ่งที่ชักชวนใหสายตาของผูชมตองหยุด

ผาปกปกาเกอะญอ คุณคา ความหมาย และการถายทอดความรักถึงแม
สูการสรางสรรคผลงานศิลปะ
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พิจารณาอยางใกลชิดคือเสนไหมพรมที่ประสานกันอยางหนาแนนเปนปกแผนที่มั่นคงปรากฏเปน
รูปทรงของแมที่มีใบหนาแสดงความปติสุขอยางนุมนวลนั่งเย็บปกรอยเรียงเสมือนผาหมผืนใหญ
โดยแสดงรายละเอียดของวิถีชีวิตการเกษตรของชนเผาปกาเกอะญอ รวมทั้งความกวางใหญของ
ธรรมชาติ ความอบอุนของขุนเขาที่แวดลอมหมูบานเล็กๆ ดวยรองรอยของการปกเสนดายและ
เสนไหมพรมสีสันสดใสสรางบรรยากาศของความสุขสงบไดเปนยางดี ที่พรอมจะหมคลุมคลาย
ความหนาว ความเหงา และความทุกขความคิดถึงของลูกใหเลือนหายสิ้น
เพ็ญศรีนา ลาภคุม บุญ บรรจงสรางสรรคผลงานดวยเทคนิคการปกผาอยางชํานาญ ฝเข็มที่
มัน่ คงแสดงถึงความรูส กึ ทีม่ งุ มัน่ พลังทีเ่ ปย มลนดวยความรูส กึ หวยหาระลึกถึงบานเกิดและครอบครัว
ทีจ่ ากมา โดยเฉพาะความผูกพันทีม่ ตี อ แม สีสนั สดใสทีเ่ พ็ญศรีนาใชสาํ หรับการสรางบรรยาศแอบแฝง
ดวยความนิ่งและความเหงาตามความรูสึกของผูสรางสรรค เพ็ญศรีนา ไดใชทักษะการปกผาที่ตน
มีความชํานาญเปนทุนเดิมประสานกับหลักการดานศิลปะที่เรียนสั่งสมมากลั่นกรองจนเปนผลงาน
สรางสรรคที่มีคุณคาไดอยางนาชื่นชม

รายละเอียดผลงานของ เพ็ญศรีนา ลาภคุมบุญ “ความรักความผูกพันของแมและลูก”
เทคนิค เย็บปก ขนาด 180 x150 cm, 2019

วิถีชีวิตของชนเผาปกาเกอะญอมีความผูกพันกับธรรมชาติ ซึ่งเปนที่มาของสํานวนที่วา
ชีวิตคือธรรมชาติธรรมชาติคือชีวิต และดําเนินชีวิตอยูบนพื้นฐานแบบพอเพียงมีความสุขสงบ
ตามวิถีของชนเผาทามกลางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่งดงามสิ่งเหลานี้ไดถูกหลอหลอมสั่งสม
เปนประสบการณความรูสึกที่ วริยา จํานงชัยดี แสดงออกถายทอดผานการสรางสรรคผลงานศิลปะ
โดยใชเทคนิคการปกผาและผาทอของชนเผาปกาเกอะญอ เธอไดนํามาเปนวัสดุและเทคนิคหลัก
ในการสรางสรรค บนพื้นที่วงกลมคลายกับสะดึงที่มีขนาดใหญนอยแตกตางกันวางเรียงเปนจังหวะ
เชื่อมโยงดวยเสนและรูปทรงที่แสดงเรื่องราวภายในพื้นที่วงกลมแตละชิ้น
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วริยา จํานงชัยดี “ทอสุขแหงวิถีธรรมชาติ” เทคนิค เย็บปก ขนาดปรับเปลี่ยนตามพื้นที่, 2019

“ทอสุขแหงวิถีธรรมชาติ” เปนชื่อในการสรางสรรคผลงานศิลปะของ วริยา จํานงชัยดี
เปนการทํางานศิลปะที่หลุดออกมาจากกรอบสี่เหลี่ยม ปรับเปลี่ยนมุมมองโดยใชพื้นที่วงกลมและ
เสนโคงรอบนอกของรูปทรงกลมคลายกับสะดึงสําหรับปกผาดูสอดรับเก็บเสนของรูปทรงทีล่ อยเคลือ่ นไหว
ในผลงานและทํางานรวมกับรูปทรงหลัก ซึ่งแสดงเรื่องราวเนื้อหาภายในผลงานโดยเฉพาะรูปทรงของคน
ทีล่ อยเคลือ่ นไหวอยางชาๆ อยางอิสระสรางความรูส กึ ทีส่ ามารถรับรูถ งึ ความสุขทีม่ ชี วี ติ ชีวาเรือ่ งราวเนือ้ หา
หลักไดแสดงใหเห็นถึงวิถีชีวิตของหญิงสาวปกาเกอะญอกับการทอผา ภาพของแมและลูกที่ถูกสรางขึ้น
ใหมลี าํ ตัว แขน ขา ยืดยาวบิดเบือ้ นไปจากความเปนจริงเพือ่ แสดงการเคลือ่ นไหวของเสนและรูปทรงหลัก
ใหมชี วี ติ ชีวาเชือ่ มโยงดวยเสนในเชิงสัญลักษณทสี่ อื่ ถึงสายใยของความผูกพันกับแมและวิถขี องหญิงสาว
ปกาเกอะญอ ซึง่ แสดงออกทัง้ การแตงกายสวมชุดเชวา (ชุดสีขาวยาวเลยเขา สําหรับหญิงสาวทีย่ งั ไมแตงงาน
สวมใส) และโพกศรีษะดวยผาเคอเพอกิ (ผาโพกศรีษะ) ในภาพรวมกําลังรวมกันทอผาอยางมีความสุข และ
ยังสือ่ ใหเห็นถึงกระบวนการทอผาในแตละขัน้ ตอนตัง้ แตการปน ฝายไปจนถึงกระบวนการทอ วริยา ยังคงใช
ความชํานาญในการเย็บปกถักทอสําหรับตกแตงชุดเสื้อผาปกาเกอะญอ มาใชในการสรางสรรคผลงาน
โดยเฉพาะพืน้ ผิวของรูปทรงคนฝเข็มทีป่ ก แสดงถึงความมัน่ ใจและมัน่ คงเสนดายทีค่ ดั สีสนั ประสานกันเปน
ระนาบของสีผวิ ปกฝเข็มเปนลายถักเปยเนนความคมชัดและเก็บขอบของรูปทรงแตไมไดปรากฏความแข็ง
กระดางของรูปทรงแมแตนอ ย เนือ่ งดวยการลดทอนรูปทรงใหมคี วามคดโคงยืดยาวเคลือ่ นไหวไปมา ภาพกลาง
ซึ่งเปนจุดเดนของผลงานแสดงรอยยิ้มระหวางแมลูกที่ลอยเควงในภวังแหงความสุขอบอุนบนพื้นหลัง
สีนํ้าเงินเขมปกใบไมปลิวลองลอยและลูกเดือยสีขาวที่ปกเปนรูปดอกไมชวนใหนึกถึงดวงดาวกลางปาใน
หมูบานที่เงียบสงบที่แมลูกนั่งพูดคุยยอกลอและทอผายามคํ่าคืนซึ่งเปนประสบการณของผูสรางสรรค
จากประสบการณการเย็บ ปก ถัก ทอ ประสมประสานเรื่องราวความรักความผูกพันที่มี
ตอแม ครอบครัว และวิถชี วี ติ ปกาเกอะญอ ถายทอดสู ผืนผา รองรอยของฝเข็มและการประสานกัน
ของเสนดายอยางมีคุณคา และความหมายอยางชัดเจน
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[ ปนัดดา โตคํานุช ]

นางสาวสุชาภัสร ปอคํา

“รากแกวทางวัฒนธรรม”
เป น คอลั ม น ใ หม ล  า สุ ด ในวารสาร
ศิลปะและวัฒนธรรม โดยเริ่มตั้งแต
ฉบับที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมีจุดประสงค
เพื่อสนับสนุน สงเสริมเยาวชนที่มี
ใจรักทางดานศิลปวัฒนธรรม และมุง
สืบสานทุนทางวัฒนธรรมของชุมชน
เพือ่ อนุรกั ษไวซงึ่ องคความรูข องทองถิน่
ใหคงอยูส สู งั คมไทยตราบนานเทานาน
จากรุ  น สู  รุ  น โดยสํ า นั ก ศิ ล ปะและ
วัฒนธรรม เปนหนวยงานสนับสนุน
การศึกษาของมหาวิทยาลัย ทีม่ หี นาที่
หลักในการการทํานุบาํ รุงศิลปวัฒนธรรม
ซึง่ เปนพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัย
ดวยการสรางจิตสํานึกรักษทองถิ่น
ภูมิใจในถิ่นกําเนิด และการสงเสริม
สนับสนุนภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่ ดังวิสยั ทัศน
ของหนวยงาน “เปนองคกรแหงการ
เรียนรูดานศิลปวัฒนธรรมลานนา
และเอกสารโบราณ ที่เปนที่รูจัก
ในระดับชาติและนานาชาติ” โดยมี
หัวใจหลักของการจัดทําวารสารศิลปะ
และวัฒนธรรม ดวยการมุง เนนเผยแพร
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องคความรู และสงเสริมการสรางเครือขายดานศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการสรางเมล็ดพันธุท างภูมปิ ญ
 ญา
ชองชุมชน ดวยการเผยแพรผลงานของเยาวชน
โดยเริ่มจากเยาวชนทรงคุณภาพแหงลานนา ผลผลิตอันทรงคุณคาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ที่กําลังสรางทุนบุคลากร ดวยการรับราชการครู ในตําแหนงครูผูชวย โรงเรียนบานปางเฟอง
อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม
ชื่อ นางสาวสุชาภัสร ปอคํา อายุ ๒๗ ป จบการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม

แรกเริ่มของการก้าวเข้าสู่วงการขับขานเพลงซอ
กอนจะกลาวถึงการเขามาเรียนการขับซอพื้นเมือง ตองขอเลาพื้นหลังกอนวา รูจัก “ซอ”
ไดอยางไร รูจักในที่นี้หมายถึงเวลาพูดถึง ซอ คือรูวา คือการแสดงชนิดหนึ่งของภาคเหนือ โดยการขับรอง
ไมใช ซอ ที่หมายถึงเครื่องดนตรีประเภทสี เชน ซออู สีซอ เริ่มจากอาจเปนเพราะถูกปลูกฝงการไดยิน
การขับซอมาตั้งแตตอนเปนเด็ก เพราะตอนเด็กๆ นั้นดิฉันอาศัยอยูกับคุณยาย เวลามีงานปอยหรือ
งานฉลองสมโภช งานบุญทีว่ ดั มักจะมีการแสดงซอ ก็จะไปนัง่ ชมการแสดงกับคุณยาย เลยเปนความคุน ชิน
เมื่อไดยินการขับซอก็ไมคิดวาเปนเรื่องแปลก และสามารถเขาใจความหมายของคําซอได ในขณะที่
เพื่อนๆ รุนเดียวกันฟงแลวไมเขาใจ แตเมื่อเริ่มโตขึ้นก็เริ่มหางจากการฟงซอ เพราะคิดวาเปนสิ่งลาหลัง
โบราณ คนที่ฟงซอคือคนแกเทานั้น

จุดเริ่มต้นแห่งการย่างก้าว
เมื่อเรียนในระดับมัธยมปลายมีโอกาสไดรูจักกับเพื่อนที่เลนวงดนตรีพื้นเมือง เชน สะลอ ซึง
ขลุย บรรเลงเพลงแบบพืน้ เมือง เชน เพลงลองแมปง เพลงปราสาทไหว ฯลฯ พอไดฟง ก็เกิดความรูส กึ วา
ทําไมไพเราะจัง อยากเลนแบบนี้ไดบาง ทั้งที่ในขณะนั้นตัวเองสามารถเลนกีตารไดตามกระแสนิยม
แตไมไดรูสึกวามันพิเศษอะไร และในกลุมของนักดนตรีพื้นเมืองนั้น เขายังไดมีการขับซออีกดวย และ
เพิง่ รูว า การขับซอนัน้ ไมไดมกี ารทองจําเพียงอยางเดียว แตคอื การใชปฏิญาณไหวพริบ ในการคิดบทซอ
แบบดนสดอีกทั้งตองรองใหเปนทํานองดวย ซึ่งเปนอะไรที่ยากพอสมควรจึงมีความคิดอยากขับรองซอได
อีกเหตุผลหนึ่งคือ เมื่อสํารวจตัวเองดูแลวพบวาตัวเองถนัดและสนใจวิชาสังคมศึกษา โดยเฉพาะ
วิชาพระพุทธศาสนาและประวัติศาสตร มักจะชอบอานหนังสือเกี่ยวกับพุทธประวัติ ประวัติศาสตรทองถิ่น
และรูส กึ อัศจรรยใจเมือ่ ไดฟง ซอทีม่ เี นือ้ หาเกีย่ วกับวิชาพระพุทธศาสนา เชน ซอเรือ่ งพระเจาหาพระองค
ซอเรื่องศีลหา ซึ่งมีเนื้อหาตรงกับเนื้อหาในหนังสือเรียน หรือวิชาประวัติศาสตร เชน ซอเรื่องประราช
ประวัติพญามังราย ประวัติเชียงใหม ประวัติพระราชชายาเจาดารารัศมี เปนตน
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การอยู่อย่างถูกที่ ถูกทาง และแรงบันดาลใจ
เมื่อจบระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย ก็เขามาเรียนระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร
สาขาวิชาสังคมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม ซึง่ การมาเรียนเชียงใหมถอื วาเปนการมาถูกทีถ่ กู ทาง
คือ ทําใหมีโอกาสไดพบเจอ พูดคุยกับบรรดาพอครู แมครู ศิลปนพื้นบานที่เรียกวา “ชางซอ” หรือ
“จางซอ” จึงไดรูวาบรรดาพอครูแมครูนั้น ไมไดเรียนจบระดับชั้นสูงๆ เลย แตอาศัยประสบการณ
การเรียนซอมาตัง้ แตเด็กจึงสามารถขับซอแบบดนสดได หรือแมแตบทซอทีม่ เี นือ้ หายาวๆ ทีต่ อ งขับรอง
นานหลายชั่วโมงก็สามารถจําไดอยางแมนยํา และในทางกลับกัน พบวาในวัยเดียวกันนี้ก็มีคนที่เปน
จางซอเหมือนกัน โดยสามารถขับรองซอไดอยางดี ไมแพพอครูแมครู อีกทั้งยังสนุกสนาน และ
คนเหลานัน้ ไมใชคนทีไ่ มมงี านทํา ไมประกอบอาชีพ จางซอ จางป (นักดนตรี) บางคนจบวิศวะกรรมศาสตร
สถาปตยกรรม นิติศาสตร และอื่นๆ มากมาย ถือวาเปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ และบางสวน
ประกอบอาชีพรับราชการ บางคนเปนอาจารยสอนระดับอุดมศึกษา และยังมีนอ งๆ ทีเ่ ปนนักศึกษาอยู
อีกจํานวนมาก จะเห็นไดวาศิลปะการแสดงประเภทนี้ยังเปนที่นิยม และไมใชเรื่องนาอาย สวนตัวกลับ
ภาคภูมิใจที่มีสวนชวยในการอนุรักษศิลปะพื้นบานนี้ไว และจะพยายามรักษาซอใหอยูรวมกับสังคม
สมัยใหม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว คือรวมการแสดงการซอดนตรีรวมสมัย โดยขับรองซอกับ
การบรรเลงเครื่องดนตรีพื้นเมืองและเครื่องดนตรีสากล

บทซอที่แมครูเคยใชฝกทองซอ
เมื่อประมาณ ๓๐ ปที่แลว ที่มีการนํามาใชตอจนถึงปจจุบัน
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เรียนรู้การขับขานเพลงซอ
แมดิฉันจะมีโอกาสไดพบเจอ
กั บ เหล า บรรดาศิ ล ป น ช า งซอ ช า งป 
ตั้งแตสมัยเรียนระดับปริญญาตรี แตได
เรียนซออยางจริงๆ จังๆ คือตอนเรียน
จบแลว และมีโอกาสไดรูจักเพื่อนที่ชอบ
การขั บ ซอเหมื อ นกั น จึ ง ชวนกั น ไปขอ
เรี ย นซอ โดยจั บ คู  ซ อด ว ยกั น หรื อ ที่
เรียกวา “คูถอง” มีพิธีการ “ขึ้นขันครูซอ”
กับแมครูลําจวน เมืองปาว (แมครูลําจวน
ศรีกันชัย) เพชรราชภัฏ ป ๒๕๕๙ แมครู
ตั้งชื่อใหใชในการแสดงซอวา “ขันแกว
เมืองไน” และไดใหความรูเกี่ยวกับการ
ขับซอ ใหบทประพันธซอที่มีผูแตงไวมา
ฝกฝน การเรียนซอ ไมไดเรียนเหมือน
การไปโรงเรียน หรือการเรียนพิเศษที่มี
เวลาเรียนตายตัว และไมไดไปเรียนกับ
แมครูทุกวัน แตเปนการเรียนดวยตัวเอง
อาศั ย การฟ ง การหมั่ น ท อ งจํ า บทซอ
การใชเสียงใหถูกตองตาม
โนตและจังหวะ การเรียน
ซอในช ว งแรกนั้ น จะยั ง ไม
สามารถดนสดได ก็ฝกซอม
เรื่อยมาจนเริ่มจําบทซอได

รากแกวทางวัฒนธรรม
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เป็นทั้งครู และช่างซอ
ในดานของการทํางาน
หลั ก ช ว งแรกที่ เริ่ ม เรี ย นซอนั้ น
ไดสอบเปนครูอัตราจางที่โรงเรียน
ดอยสะเก็ดวิทยาคม ดังนัน้ เมือ่ วาง
จากการทํางานในวันจันทร–ศุกร
ก็ไปซอตามงานตางๆ ที่มีผูติดตอ
มาใหไปแสดง แลวเขามาจางเรา
ได อ ย า งไร ความจริ ง คื อ เขาจ า ง
พอครูแมครูของเรา แลวทานก็พา
เราไปดวย เหมือนเปนการเรียน
ที่ตองลงสนามจริง ใหโอกาสเรา
ได ขึ้ น ไปขั บ ซอบนเวที (ผามซอ)
๑๐–๒๐ นาที ทําใหไดประสบการณ
ตรงนี้ ม าพั ฒ นาตั ว เอง และด ว ย
ความทีด่ ฉิ นั เองก็เปนครูผใู หความรู
เชนกัน จึงถือเอาหลักการนีม้ าใชใน
การประกอบอาชีพดวย คือการให
โอกาสนักเรียนไดทาํ หากดิฉนั ไมได
รั บ โอกาสจากพ อ ครู แ ม ค รู ใ ห ขึ้ น
แสดงจริง การฝกฝ นเรียนรูค งเปนไป
อยางเชื่องชา
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ผลงานการขับขานเพลงซอสู่ชุมชน
เมื่อเราสามารถซอไดมากขึ้น เปนที่รูจักของคนในวงการปซอ เมื่อมีงานที่ชางซอทานอื่น
ไดรับก็จะมาติดตอใหเราไปแสดงซอในชวงบาย ในงานบุญตางๆ สวนมากจะเปนงานวัด เชน
 งาน ฉลองสมโภช สิ่งกอสรางในวัด หรือที่เรียกวางาน ปอยหลวง

 การแสดงละครซอ
 งานมงคล ของฆราวาส เชน ขึ้นบานใหม เปนตน

รากแกวทางวัฒนธรรม
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นอกจากนี้ยังมีโอกาสไดขับรองซอในรูปแบบอื่นๆ เชน
 บั น ทึ ก เสี ย งเพลงประกอบการฟ อ น








เพลงซอเทิดพระเกียรติพระราชชายา
เจาดารารัศมี
รวมแสดงการประกวดการขับซอ จัดขึน้
โดยวัฒนธรรมเชียงใหม
ซอรวมสมัยในงานดาราไนท โรงเรียน
ดาราวิทยาลัย
ขั บ ซอ งานจุ ล กฐิ น อํ า เภอแม แจ ม
วันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐
ขับรอง เพลงระบําซอ รวมกับวงดนตรีรวมสมัย วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ
บันทึกเพลงซอสตริง เพลงรักแทแพทอม
การเผยแพรทางสือ่ ออนไลน https://www.youtube.com/watch?v=iC–9GQhuOs8&t=55s
เปนตน
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ดนตรีลานนาในยุคตางๆ ยุคแรกเพลงกลอมลูก อื่อ จาจา ยุคซอแอวสาว และยุคเพลง
โฟลคซองของคุณจรัล มโนเพชร
ในงานจุลกฐิน ณ วัดยางหลวง อําเภอแมแจม จังหวัดเชียงใหม ขับรอง เพลงระบําซอ
รวมกับวงดนตรีรวมสมัย วิทยาลัยดุริยศิลป มหาวิทยาลัยพายัพ

รวมแสดงการขับซอ และรองเพลงโฟลคซอง ในงาน “Chiang Mai Crafts Fair 2017”
ณ หอประวัติศาสตรเมืองเชียงใหม

รากแกวทางวัฒนธรรม
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การขับซอในงานสมโภชตานกวยสลากของสมาคมชาวเหนือภูเก็ต–อันดามัน ณ จังหวัดภูเก็ต

แตขอจํากัดของการเปนชางซอของดิฉัน คือ ในชวงเปดภาคเรียนหากมีงานจะสามารถรับ
งานซอไดคือ เฉพาะวันเสาร–อาทิตย หรือวันหยุดนักขัตฤกษเทานั้น และสามารถรับงานซอไดทุกวัน
คือในชวงปดภาคเรียน แตก็เปนที่พอใจสําหรับตัวเองเพราะมีงานประจําเปนรายไดหลัก และเปนงาน
ที่ทําใหเราไดประสบการณสูการสอบบรรจุเปนขาราชการครู และความมั่นคงในอนาคต สวนการเปน
ชางซอนั้น ถือวาเปนอาชีพเสริมที่สรางรายไดที่คอนขางดี และเปนสิ่งที่ตัวเองชอบ ดังนั้น ดิฉันจึง
สามารถทํางานสองอยางนี้ควบคูกันดวย และยังนําเอาความสามารถในดานนี้มาประยุกตเขากับ
การจัดการเรียนการสอน คือ นํามาเปนสื่อในการเรียน เชน ปจจุบันดิฉันไดรับมอบหมายใหเปน
ครูประจําชัน้ ประถมศึกษาปที่ ๒ โรงเรียนบานปางเฟอง ใหสอนวิชาหลักๆ คือ ภาษาไทยและคณิตศาสตร
ดวยการสอนวิชาที่ไมไดเรียนมาโดยตรงจึงทําใหเทคนิคในการสอนวิชานั้นๆ เปนสิ่งที่คอนขางยาก
จึงไดนําเอาการขับซอมาเปนสื่อในการเรียน เชน
เพลง มาตราตัวสะกด ทํานอง ซอ ปนฝาย

เพลง อักษรไตรยางค (ทํานอง ซอพมา)

ตัวสะกดมีแปดมาตรา (ซํา้ ) นอกจากแม ก กา ยังมีแมกก
บอกใหครบ กบ กด กน กม อีกทัง้ แมกงที่ งอ งู สะกด
หนูตอ งจดจําไวจริงเชียว
อีกทัง้ แมเกอว แมเกย ย สะกด
หนูๆจดจําไวใหดี
ตัวสะกดนัน้ มีแปดแม
เออ..เออ.. เอย เออ.. เออ.. เออ เออ เออ เออ เออ

กอยฟงราหมูจุมปนอง
แบงกลุมเปนสามพยัญชนะไทย
ไขใสขวดโถ หอผาสงฉัน
มาลองนับดูซี สิบเอ็ดตัวเพื่อนจา
ไกจกิ เด็กตาย เด็กตายบนปากโอง
เราไมตอ งกลัวทีเ่ หลืออักษรกลุม ใด

จะไขทํานองเรือ่ งอักษรไตรยางค
ตั้งแตกอไกถึงฮอนกฮูกตาโต
เศรษฐีเขาฝนฉันฝากหอ
ลําดับตอมาคืออักษรกลาง
นับตรงๆอักษรกลางเกาตัว
จําใหขึ้นใจเปนอักษรตํ่าหมด
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นอกจากนักเรียนจะไดเรียนรูตามตัวชี้วัดของหลักสูตรแกนกลางแลว นักเรียนยังสามารถ
รองทํานองปน ฝายไดอยางไมผดิ เพีย้ น และสามารถเปนพืน้ ฐานในการรองเพลงซอทีห่ ากมีโอกาสดิฉนั
อยากนํามาสอนตอไป

ซอในอุดมคติของขันแก้ว
ปจจุบันเพลงที่กําลังเปนที่นิยมในกลุมวัยรุนและคนทั่วไปสวนมาก คือ เพลงแนว “ลูกทุง
อินดี้” คือเพลงในภาคอีสานที่มีสําเนียงการรองแบบหมอลํา ภาษาอีสาน ผสมกับดนตรีและจังหวะ
ทํานองแบบสมัยใหม แตเปนที่นิยมของคนทั่วประเทศ หากเปนไปไดก็อยากใหศิลปะดนตรีพื้นบาน
ภาคเหนือประเภทนี้ถูกทําใหนาสนใจและเปนที่นิยม กลายเปนเพลงแนว “ลานนาอินดี้” ก็จะทําใหการ
ขับซอไมสูญหายไป เพราะดิฉันเชื่อวา การรักษาวัฒนธรรมใหคงอยูคือการปรับวัฒนธรรมนั้นใหเขากับ
ยุคสมัย โดยมีหลักของวัฒนธรรมเดิมเปนแนวปฏิบัติ ไมใชการรักษาไวหามเปลี่ยนแปลง และหายไป
ในที่สุด https://www.youtube.com/watch?v=4yiPa6–4zj4&t=3s รายการองศาเหนือ ตอน ดนตรีใหม
หัวใจลานนา

คัมภีรบัวราณลานนา

๗๙

[ ภวัต ณ สิงห์ทร ]

“พับสาคําทูนพระขวัญ”
เปนพับสาซึ่งบันทึกคําทูน
พระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจาอยูห วั
ภูมพิ ลอดุลยเดช และสมเด็จพระนางเจา
สิรกิ ติ พิ์ ระบรมราชินนี าถ ของนายมณี
พยอมยงค ซึ่งประพันธไวเพื่อทูนพระขวัญคราวที่ทั้งสองพระองคเสด็จพระราชดําเนินเปนองคประธาน
เปดพระราชานุสาวรียส ามกษัตริย เมือ่ วันที่ ๓๐ มกราคม พุทธศักราช ๒๕๒๗ ณ อนุสาวรียส ามกษัตริย
(หนาศาลากลางหลังเกา) อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม
เมื่ออานแลวทําใหทราบเรื่องราวพระราชกรณียกิจและสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของ
ทัง้ สองพระองค นอกจากนัน้ ยังทําผูอ า นเกิดความรู รูค ณ
ุ คาของเอกสารชัน้ ตนซึง่ เปนเอกสารสําคัญ
ที่บันทึกเรื่องราวทางประวัติศาสตรและความเชื่อของชาวลานนา
พับสาเลมนีบ้ นั ทึกดวยอักษรธรรมลานนาและอักษรไทย ใชคาํ ประพันธประเภทโคลงสาม
โคลงสีส่ ภุ าพ และราย เนือ้ หาแสดงถึงการยอพระเกียรติและพระราชกรณียกิจ และคํากลาวอัญเชิญ
พระขวัญตามแบบลานนาประเพณี เชน “ขออัญเชิญ ๓๒ พระขวัญแหงพระภูธรอธิราช และ
พระบรมราชินนี าถ พระปโยรส พระปยธิดา แมนเสด็จเคลือ่ นคลาสูด งดอนดานใหญ เขตขุนเขาพงพี
ปาไร ลิขเรศหวยหาดเหวหิน พระขวัญวินหวาดผวาสะดุง พระขวัญซานฟุง พระขวัญหาย ขออัญเชิญ
มาตามเสนสายไหม ไหลมาตามสายเสนดาย” เปนตน

ข้อมูลเอกสาร
วัตถุ
ขนาดวัตถุ
จํานวนหนา
ผูแตง
สถานที่จัดเก็บ

:
:
:
:
:

กระดาษสา
ความกวาง ๑๗ ซ.ม. ความยาว ๔๒ ซ.ม.
๕ หนา
นายมณี พยอมยงค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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[ วรวิทย์ ผัดเป้า ]

“ลาน และผลิตภัณฑ์จากใบลาน”
ปกษนพี้ ดู ถึงเรือ่ ง แนวทางสงเสริมวัตถุดบิ
ลานและการส ง เสริ ม อาชี พ ของราษฎรชนบท
ในการทําผลิตภัณฑจากลาน ไมยนื ตนทีอ่ ยูใ นตระกูล
ปาลมมีถนิ่ กําเนิดในเมืองรอน ทนตอสภาพอากาศ
ไดดี มีอายุยืนนับรอยป ตนลานในประเทศไทย
มี ๓ ชนิด ไดแก
๑. ลานวั ด (Coryphe umbraculifere
หรือ Talipot palm)
๒. ลานพืน้ เมืองดัง้ เดิมของไทย (Corypha
lecomtei)
๓. ลานพรุ (Corypha elata)
ประโยชนของตนลานมีมากมาย เชน ในอดีต
ไดนําใบลานมาบันทึกคําสอนทางพระพุทธศาสนา
ตํารายา ตํานานตางๆ เพราะใบลานมีความคงทน
หากดูแลเก็บรักษาอยางดี นับตัง้ แตโบราณทีน่ าํ ใบออนของลานมาจารึกแทนกระดาษในปจจุบนั นอกจากนี้
ยังใชลานทําภาชนะเครื่องใชในชีวิตประจําวัน เชน นําใบลานมาจักมาสานเปน งอบ หมวก กระเปา
ปลาตะเพียน ของที่ระลึกตางๆ ทําตาลปตร-พัด สําหรับพระสงฆ สวนใบลานแกจะนํามาใชทําวัสดุ
กอสราง มุงหลังคา และฝาบานแทน สวนกานลานนัน้ มีความแข็งแรงใชทาํ ขือ่ แป หรือผนังบาน ลําตนลาน
ทีต่ ายแลวจะนํามาใชทาํ ครกและสาก สวนผลนัน้ จะนํามาทําอาหาร รากของลานจะนํามาฝนรับประทาน
แกรอน ขับเหงื่อ และใบลานยังใชเผาไฟทําเปนยาเย็นดับพิษอักเสบไดอีกดวย
หนังสือเลมนี้ไดใหขอมูลเกี่ยวกับลานและใบลานทั้งดานขอมูลพืชศาสตร จึงเปนหนังสือ
อีกเลมหนึ่งที่มีประโยชนตอการศึกษาและภูมิปญญาที่เกิดจากใบลาน

ข้อมูลหนังสือ
ชื่อหนังสือ
ผูเขียน
จํานวนหนา
สํานักพิมพ
สถานที่จัดเก็บ

:
:
:
:
:

ลานและผลิตภัณฑจากใบลาน
กองอุตสาหกรรมในครอบครัว กรมสงเสริมอุตสาหกรรม
๒๑๘ หนา
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการบริการวิชาการคืนความรู้สู่ชุมชน
ณ วัดปาตุมดอน อําเภอพราว จังหวัดเชียงใหม
(๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒).

๘๑

๘๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมวางพวงหรีดงานศพ “แม่ครูประเทือง
สมศักดิ์” เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา พ.ศ.๒๕๔๘
สาขาหัตถกรรม งานเครือ่ งเขิน (๑๓–๑๔ กุมภาพันธ
๒๕๖๒).

โครงการ แอ่วข่วงผญา มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม (๑๔ กุมภาพันธ ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๓

รวมพิธพี ระราชทานเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่
เปลีย่ น ปัญญาปทีโป อดีตเจาอาวาสวัดอรัญญวิเวก
บานปง (๑๖ กุมภาพันธ ๒๕๖๒).

กิ จ กรรมแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู ้ ครั้ ง ที่ ๒
ในหั ว ข อ “ขั้ น ตอน วิ ธี ก ารการทํ า ผลงานเพื่ อ
ขึ้นสูตําแหนงที่สูงขึ้นของพนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน” (๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๒).

๘๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ลงนามหนังสือสัญญาโครงการครูอาสา
ในการเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย
ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพ USA มลรัฐแคลิฟอรเนีย
ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒–
๒๕๖๓ (๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒).

ร่วมงานวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ โรงละคร
วิทยาลัยนาฏศิลปเชียงใหม (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๕

ร่วมพิธเี จริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ
และถวายพระพรชัยมงคล แดสมเด็จพระเจาอยูห วั
มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรและสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่
๙ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๒).

ร่วมกิจกรรมเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคลายวัน
พระราชสมภพ พระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (๑ เมษายน ๒๕๖๒).

๘๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร่วมพิธถี วายพระชัยมงคล เนือ่ งในวันคล้าย
วันพระราชสมภพของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี ทรงเจริญพระชนมพรรษา
๖๔ พรรษา และวันอนุรกั ษมรดกไทยประจําป ๒๕๖๒
(๒ เมษายน ๒๕๖๒).

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตรการประดิษฐเครื่องสักการะลานนา เนื่อง
ในประเพณีสงกรานต (๓ เมษายน ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๗

นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ปฏิบัติหน้าในส่วนฝ่ายพิธีสงฆ์ พิธีทํานํ้าอภิเษก
จากแหลงนํา้ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องจังหวัดเชียงใหม ทัง้ ๓ แหง
(๘ เมษายน ๒๕๖๒).

ตั ว แทนจากสํ า นั ก ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรม
เข า ร ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ เ วี ย นเที ย น
สมโภชนํ้าอภิเษก ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร
(๙ เมษายน ๒๕๖๒).

๘๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร ว มมุ ทิ ต าจิ ต พระเทพโกศล ที่ ป รึ ก ษา
เจาคณะภาค ๗ เจาอาวาสวัดศรีโสดา พระอารามหลวง
เนื่องในโอกาสพิธีทําบุญอายุวัฒนมงคล ๗ รอบ
๘๔ ป ๖๔ พรรษา (๑๑ เมษายน ๒๕๖๒).

รวมประชุมเตรียม เตรียมการจัดงาน ประเพณี
เตียวขึน้ ดอยไหว้สาปาระมีพระบรมธาตุดอยสุเทพ
ประจําปี ๒๕๖๒ ณ วัดโลกโมฬ อําเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม (๒๖ เมษายน ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๘๙

๑๗ เมษายน ๒๕๖๒ ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี เปนประธานนําคณะผูบ ริหาร บุคลากร
และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เขารวมพิธีสักการะกู่เจ้าหลวงเชียงใหม่ โดยจัดขบวน
แหเครื่องสักการะ และเขาถวายเครื่องสักการะกูเจาหลวง พรอมนํานักศึกษาชมรมนาฏดนตรี นักศึกษา
ชมรมรักษภาษาและศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ฟอนถวายสักการะกูเ จาหลวง ประจําป
๒๕๖๒ ณ สวนดอก พระอารามหลวง อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม โดยมีนายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน พรอมดวย ผูแทนคณะเจานายฝายเหนือ นายกเหลากาชาด
จังหวัดเชียงใหม กงสุล ขาราชการ เจาหนาที่จากองคกรตางๆ นักเรียน นักศึกษาจากสถาบันการศึกษา
และชาวเชียงใหมทุกหมูเหลา รวมกันประกอบพิธีสักการะกูเจาหลวงเชียงใหม เพื่อเปนการรําลึกถึง
พระมหากรุณาธิคณ
ุ และแสดงความกตัญูกตเวทิตา ทีเ่ จาหลวงเชียงใหมและทายาทเจานายฝายเหนือ
รวมกันกอบกูอิสรภาพและปกครองลานนาใหอยูเย็นเปนสุข ชวยกันอนุรักษสืบทอดและรักษาศิลปะ
วัฒนธรรมประเพณีความเปนอยูอ ยางชาวลานนามาจนถึงทุกวันนี้ อันเปนเอกลักษณทยี่ งิ่ ใหญและมีชอื่
เสียงไปทั่วโลก และเปนการแสดงความเคารพสักการะเนื่องในประเพณีปใหมเมืองอีกดวย.

๙๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๒๐ เมษายน ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม จัดพิธสี ระเกล้าดําหัว
อธิการบดี คณะผูบ้ ริหาร คณาจารย์และบุคลากรอาวุโส ประจําปี ๒๕๖๒ ฮวมสืบสานประเพณีสงกรานต
รณรงคการแตงกายพื้นบานลานนา ณ บริเวณจตุราคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยไดรับเกียรติ
จาก รศ.ดร.ประพันธ ธรรมไชย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม เปนประธาน
ในพิธี ทั้งนี้ภายในงานมีการประกวดแขงขันการทําลาบพื้นเมือง การประกวดขบวนแหลานนาของ
คณะ วิทยาลัย สถาบัน ศูนย สํานัก สโมสรนักศึกษา และการมอบรางวัลการประกวดภาพถาย
“แตงหยองคัวเมือง.

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๑

รวมเปนเจาภาพสวดพระอภิธรรมงานบําเพ็ญ
กุศลศพ คุณพ่อวิสุทธิ์ หิมารัตน์ อายุ ๖๕ ป บิดา
ของนายวีรพิชญ หิมารัตน นักวิชาการคอมพิวเตอร
สังกัดสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (๒๙ เมษายน
๒๕๖๒).

รวมพิธที าํ บุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง
แด่พระสงฆ์จาํ นวน ๙๖ รูป พิธสี กั การะและบวงสรวง
สิง่ ศักดิส์ ทิ ธิป์ ระจํามหาวิทยาลัย และสืบชะตาหลวง
เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สู ๙๕ ปจากโรงเรียนฝกหัดครู สูมหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม (๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

๙๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมกิจกรรมปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ
เนือ่ งในโอกาสมหามงคลพระราชพิธบี รมราชาภิเษก
ภายใตโครงการ กิจกรรมประชารัฐรวมพัฒนาสงเสริม
คุณธรรมจริยธรรม ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๒
(๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

รวมพิธที าํ บุญตักบาตรและเจริญพระพุทธมนต์
เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเษก
ณ วัดพระสิงหวรมหาวิหาร (๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๓

รวมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติและร่วมรับ
การถ่ายทอดสัญญาณภาพผ่านทางโทรทัศน์
รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ในโอกาสมาหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ
พระวชิรเกลาเจาอยูหัว (๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

ร ว มพิ ธี ทํ า บุญเปิดอาคารสํานักงานคณะ
ครุศาสตร์ และเปดกิจกรรมเปดบานครุศาสตร
๒๕๖๒ กิจกรรมเสวนาหัวขอ “ยอนอดีต มองปจบุ นั ...
มุง สูอ นาคตครุศาสตร” กิจกรรมเยีย่ มชมนิทรรศการ
จากหนวยงานที่เขารวม (๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

๙๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม รวมกับ ธนาคาร
ออมสินไดดําเนินการอบรมโครงการพัฒนาอาชีพ
มหาวิ ท ยาลั ย ประชาชน ประจํ า ป พ.ศ.๒๕๖๒
หลักสูตรการทําไมกวาดทางมะพราว ณ วัดพระธาตุ
ดอยสะเก็ด พระอารามหลวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม
(๑๑ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒).

เขารับเกียรติบตั รในฐานะเปน “มหาวิทยาลัย
ที่ ทํ า คุ ณ ประโยชน์ ต ่ อ พระพุ ท ธศาสนาจั ง หวั ด
เชียงใหม่” เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจําป ๒๕๖๒
และรวมพิธเี ปดงานสัปดาหเผยแผพระพุทธศาสนา
เนือ่ งในเทศกาลวันวิสาขบูชา วันสําคัญสากลของโลก
ประจําป ๒๕๖๒ จังหวัดเชียงใหม (๑๔ พฤษภาคม
๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๕

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม นําคณะผูบ ริหาร เจาหนาที่ และนักศึกษา รวม “สืบสานประเพณีเตียวขึน้
ดอยสุเทพ” เนือ่ งในวันวิสาขบูชา ประจําปี ๒๕๖๒โดยมี ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี เปนตัวแทน
ในนามมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดนงั่ รถบุษบก พรอมนํานักศึกษาจากคณะ วิทยาลัย เขารวมขบวน
แหอญ
ั เชิญนํา้ สรงผาไตรพระราชทาน จากจุดวัดผาลาด-จุดศาลาชมวิว นอกจากนีย้ งั นํานักศึกษา ภาควิชา
คหกรรมศาสตร รวมตกแตงรถบุษบก และกองพัฒนานักศึกษา ไดนํานักศึกษาจิตอาสา กวา ๓๐๐ คน
รวมเก็บขยะในชวงเชา โดยปนี้มีประชาชนนับแสนหลั่งไหลรวมเดินเทาระยะทางกวา 11 กิโลเมตรขึ้นสู
วัดพระธาตุดอยสุเทพฯ พรอมไดมพี ธิ เี ปดอยางยิง่ ใหญ ณ ลานครูบาศรีวชิ ยั โดยมีนายศุภชัย เอีย่ มสุวรรณ
ผูวาราชการจังหวัดเชียงใหม เปนประธาน (๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

๙๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

ร ว มพิ ธี เ จริ ญ พระพุ ท ธมนต์ สวดบท
พระคาถามัจฉาราชจริยา (คาถาปลาชอน) ขอ
ฝนตามประเพณี โ บราณ ณ ลานจุ ด ชมวิ ว ของ
วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร อําเภอเมือง
เชียงใหม (๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

โครงการ เยือนถิ่นเพชรราชภัฏ ประจําป
พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๒ แม่ ค รู อิ่ น แก้ ว ชั ย ศรี
เพชรราชภัฏ–เพชรลานนา สาขาพัฒนาสังคม ประจําป
พุทธศักราช ๒๕๕๙ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๗

รวมพิธถี วายนํา้ สรงศพและรวมเปนเจาภาพ
สวดพระอภิธรรมในพิธีบําเพ็ญกุศลพระครูพิพิธ
ปุญญาภิรัต (ครูบาอินตา กตปฺุโญ) อายุ ๘๖
พรรษา ๖๖ อดีตที่ปรึกษาเจาคณะตําบลนํ้าแพร
อดีตเจาอาวาสวัดศาลา (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม ร ว มกั บ
ธนาคารออมสิ น ได ดํ า เนิ น การอบรมโครงการ
พั ฒ นาอาชี พ มหาวิ ท ยาลั ย ประชาชน ประจํ า ปี
พ.ศ.๒๕๖๒ หลั ก สู ต ร “การจั ก สานไม ไ ผ ”
ณ โรงเรียนอมกอยวิทยาคม อ.อมกอย จ.เชียงใหม
(๒๕ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๒).

๙๘

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมเขารวมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวาย
พระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา
เจาอยูห วั สมเด็จพระนางเจาสิรกิ ติ ิ์ พระบรมราชินนี าถ
พระบรมราชชนนี พันปหลวง และสมเด็จพระนางเจาฯ
พระบรมราชินี ณ พระวิหารหลวง วัดพระสิงห
วรมหาวิหาร อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม
(๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

ปฐมนิ เ ทศนั ก ศึ ก ษาทุ น โครงการครู
อาสาในการเผยแพร่ ศิ ล ปะและวั ฒ นธรรมไทย
ณ วั ด พระธาตุ ด อยสุ เ ทพ USA เมื อ งชิ โ นฮิ ล ล
มลรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ประจําป
พ.ศ.๒๕๖๒-๒๕๖๓ (๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๙๙

ร่วมประกอบพิธที าํ บุญตักบาตร พิธถี วาย
เครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล สมเด็จพระนางเจาฯ พระบรมราชินี เนือ่ งใน
โอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศูนยประชุมและ
แสดงสินคานานาชาติเฉลิมพระเกียรติ เชียงใหม
(๓ มิถุนายน ๒๕๖๒).

โครงการฝึกอบรมด้านศิลปะและวัฒนธรรม
หลักสูตร “ศิลปะการประดิษฐหัตถกรรมจากใบตาล”
วิทยากรโดยพอครูนพดล คํามูล ณ หองประชุมเอือ้ ง
สายมานพระอินทร ชั้น ๒ อาคารเทพรัตนราชสุดา
(๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๒).

๑๐๐

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

รวมพิธีทําบุญเมืองเชียงใหม่หน่วยประตู
ช้างเผือก ประจําปี ๒๕๖๒ และรวมเปนเจาภาพ
จตุ ป  จ จั ย ไทยทาน เก า อี้ นํ้ า ดื่ ม และรถแห แจก
แผนพับประชาสัมพันธ รอบคูเมือง และตามตลาด
ชุมชนตางๆ (๒๐มิถุนายน ๒๕๖๒).

รวมโครงการ “สืบฮีตสานฮอย ผ่อกอยแม่โจ้”
ณ พิพิธภัณฑวัฒนธรรมเกษตรไทย มหาวิทยาลัย
แมโจ (๒๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๒).

ประมวลภาพกิจกรรม

๑๐๑

โครงการจัดทําฐานข้อมูลดิจิทัลภาพถ่าย
คัมภีร์ใบลานและพับสา ประจําป พ.ศ.๒๕๖๒
ณ วัดสิทธิทรงธรรม (วัดสะลวงใน) (๒๘ มิถุนายน
พ.ศ.๒๕๖๒).

โครงการบรรยายเชิ ง ปฏิ บั ติ ก ารและ
นิทรรศการวัฒนธรรมคัมภีร์ใบลานอาเซียน
(ASEAN Palm-leaf Manuscripts Cultural
Workshop and Exhibition) ณ หองนิทรรศการ
หมุนเวียน ชั้น ๒ หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม
อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒).

๑๐๒

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๓ กรกฏาคม พ.ศ.๒๕๖๒ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมจัดพิธีหล่อเทียน หลอมใจ ถวายเป็น
พระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่ วั เนือ่ งในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา
ในงานประเพณีเขาพรรษา ประจําป ๒๕๖๒ ซึ่งไดรับเกียรติจากทาน ผศ.พรพิมล วงศสุข รองอธิการบดี
ประธานฝายฆราวาส โดยไดรบั เมตตาจาก พระครูธรี สุตพจน, ดร.เจาอาวาสวัดผาลาด เปนประธานสงฆ
ในการประกอบพิธกี รรมและแสดงพระธรรมเทศนา “อานิสงสการหลอและถวายเทียนพรรษา” ทามกลาง
คณะผูบ ริหาร คณาจารย บุคลาการ และนักศึกษา เขารวมเปนจํานวนมาก ณ ศาลารมโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม เพือ่ เปนการสืบสานประเพณีและภูมปิ ญ
 ญาการหลอเทียนจํานรรพรรษาแบบโบราณ ประการสําคัญ
เพื่อเปนการสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได ของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
รัชกาลที่ ๑๐ ที่มีตอพวกเราชาวมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.

ประมวลภาพกิจกรรม

๑๐๓

การอภิปรายเชิงวิชาการดานความรูศิลปวัฒนธรรม “DNA ล้านนา กับความหลากหลายทาง
ชาติพันธุ์” ณ หองประชุมเอื้องคํา ชั้น ๓ อาคาร
ราชภั ฏ เฉลิ ม พระเกี ย รติ มหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ
เชียงใหม (๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒).

ร ว มพิ ธี ท อดผ้ า ป่ า สามั ค คี เ พื่ อ จั ด หาทุ น
การศึกษาสําหรับช่วยเหลือนักศึกษาของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม ทีม่ ผี ลการเรียนดี มีความประพฤติ
ดี แตขาดแคลนทุนทรัพย ณ ศาลาพระพุทธจตุรทิศ
(๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒).

๑๐๔

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

๑๑ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม รวมกับ กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีกิน
อ้อผญาสืบสานภูมิปัญญาล้านนา ในพิธีไหวครูนักศึกษาใหม ชั้นปที่ ๑ ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒
โดยมีนกั ศึกษาจากคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร คณะครุศาสตร คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ คณะเทคโนโลยีการเกษตร และวิทยาลัยนานาชาติ พรอมดวยผูบ ริหาร คณาจารย
บุคลากรเขารวมพิธีกวา ๓,๗๐๐ คน โดยมีพระครุอดุลยสีลกิตติ์ เจาอาวาสวัดธาตุคํา และเจาคณะ
ตําบลหายยา เปนพระสงฆผูประกอบพิธีกรรม เพื่อเปนการสงเสริม อนุรักษองคความรูจากบรรพ
ชนใหเยาวชนรุนใหมไดซึมซับและสืบทอดพิธีกรรมดังกลาวใหคงอยู กอนที่จะจางหายไปพรอมกับ
การเปลี่ยนแปลงตามสภาวการณของโลกปจจุบัน.

ประมวลภาพกิจกรรม

๑๐๕

๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดกิจกรรมการแห่เทียนพรรรษา นําพาอิ่มใจ
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิม
พระชนมพรรษา ๖๗ พรรษา ในงานประเพณีเข้าพรรษา ประจําปี ๒๕๖๒ โดยมี ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์
นาคนิษฐนนต รองอธิการบดี นําคณะผูบริหาร คณาจารย บุคลากร ผูนํานักศึกษา ตัวแทนนักศึกษา
ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวมนอมถวายเทียนพรรษา เพือ่ ใหคณาจารย นักศึกษา และบุคลากรมหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม มีสวนรวมในการสงเสริม อนุรักษและสืบสานประเพณีเขาพรรษา ซึ่งไดรับเมตตาจาก
พระครูประภัศรธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี) เจาอาวาสวัดกูเตา ประธานสงฆ กลาวใหโอวาทธรรม
ณ วัดกูเตา ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม.

๑๐๖

วารสารศิลปะและวัฒนธรรม

โครงการอบรมหน ว ยอนุ รั ก ษ สิ่ ง แวดล อ ม
ธรรมชาติและศิลปกรรมทองถิ่นจังหวัดเชียงใหม
ณ หองประชุมเอือ้ งคํา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (๑๙ กรกฎาคม
๒๕๖๒).

รวมกิจกรรมลูกพระพิฆเนศวรราชภัฏเชียงใหม
ศรัทธา รับเข็มตราพระราชลัญจกร ประจําปการศึกษา
๒๕๖๒ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ศูนยแมรมิ
(๒๐กรกฎาคม ๒๕๖๒).

