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“อากัปกิริยาของแมวในบทบาทแมผูใหความอบอุน: แรงบันดาลใจ
ตอการสรางสรรคศิลปะ” มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา รูปลักษณะ และอากัปกิริยา
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ผลงานศิลปะภาพพิมพ ผลงานศิลปะที่สรางขึ้นไดรับแรงบันดาลใจมาจาก
การที่ไดเลี้ยงแมว จากการศึกษาพบวา แมว คือ สัตวเลี้ยงที่มีความความนารัก
ขี้ออน ทําใหผูเลี้ยงรูสึกผอนคลายจากการทํางานหนัก นอกจากความนารัก
แลวนั้น แมวยังคงมีสัญชาตญาณของความเปนแมผูใหความอบอุน และ
คอยปกปองดูแลลูก ๆ ของมันจากอันตรายตาง ๆ ดวยรูปรางที่ปราดเปรียว
คล อ งตั ว มี ก รงเล็ บ ที่ แ หลมคมพร อ มตะปบศั ต รู รู ป ลั ก ษณ ข องแมว
ที่มีความสงสัย ความระแวดระวัง และการเตรียมกระโดดขยํ้าเมื่อรูวาภัยจะเขา
มาใกลลกู ๆ ของมัน จากการสังเกตจึงเกิดแนวความคิดในการศึกษาอากัปกิรยิ า
ตาง ๆ ของแมว เพื่อนํามาถายทอด สรางสรรคจินตนาการจากรูปลักษณะ
ของแมวในบทบาทแมผูใหความอบอุน โดยใชกระบวนการทางดานศิลปะ
ภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพกัดกรดโลหะ ถายทอดจินตนาการเรื่องราวของ
แมวตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว คือ ศึกษารูปลักษณะและอากัปกิริยาของแมว
ในบทบาทแมผูใหความอบอุน เพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
ผลงานศิลปะภาพพิมพ
คําสําคัญ: งานทัศนศิลป ศิลปะภาพพิมพ ภาพพิมพโลหะ

๑๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

Abstract

“The Cats’ Character in Maternal Role: An Inspiration for Artistic
Creation” aimed to study the characteristics and manners of mother
cats in instinctive maternal roles to inspire the creation of printmaking.
The artwork was inspired by raising domestic cats. According to the
study, cats are cute and aﬀectionate pets that make the human
owners feel relieved from their hard work. In addition to that cuteness,
cats still have a maternal instinct to keep warm and to protect their
oﬀspring from various dangers with their strong flexible body, quick reflexes
and sharp claws adapted to killing prey along with the watchfulness
and ready to pounce on when they recognize that danger will approach
their kittens. From observation, the concept of studying the diﬀerent
behaviors of cats was developed in order to convey imagination from
the character of the cats in a maternal role by using printmaking and
etching techniques. The purpose was to study the characteristic and
manner of the cat in the role of a mother to be the inspiration for the
creation of graphic arts.
Key words: Visual Arts Printmaking Etching

อากัปกิรยิ าของแมวในบทบาทแม่ผใู้ ห้ความอบอุน่ : แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ศลิ ปะ

กนิษฐา พวงศรี

๑๑

บทนํา

“อากัปกิริยาของแมวในบทบาทแมผูใหความอบอุน: แรงบันดาลใจตอ
การสรางสรรคศลิ ปะ” เมือ่ กลาวถึงแมวทีเ่ ปนสัตวเลีย้ ง นอกจากจะมีความนารัก
นาทะนุถนอม นาสัมผัส ตลอดจนการแสดงอากัปกิริยา ออดออนตอผูที่
เปนเจาของ แมวเพศเมียเมื่อโตเต็มวัยและมีลูก มันจะมีสัญชาตญาณของ
ความเปนแม ผูใหความอบอุน และคอยปกปองคุมครองกับลูก ๆ อยูเสมอ
ผลงานศิลปะที่สรางขึ้นไดรับแรงบันดาลใจมาจากการที่ไดเลี้ยงแมว
จากการศึกษาพบวา แมว คือ สัตวเลี้ยงที่มีความความนารัก ความซุกซน
น า ทะนุ ถ นอม ขี้ อ  อ นเอาใจผู  ที่ เ ป น เจ า ของ ทํ า ให ผู  เ ลี้ ย งรู  สึ ก ผ อ นคลาย
จากการทํางานหนัก นอกจากความนารักแลวนั้น แมวเพศเมียที่มีลูกยังคงมี
สัญชาตญาณของความเปนแม ผูใหความอบอุน และคอยปกปองดูแลลูก ๆ
ของมันจากอันตรายตาง ๆ ดวยรูปรางที่ปราดเปรียว คลองตัว มีกรงเล็บ
ที่แหลมคม พรอมตะปบศัตรู รูปลักษณของแมวที่มีความสงสัย ความระแวดระวัง
และการเตรียมกระโดดขยํา้ เมือ่ รูว า ภัยจะเขามาใกลลกู ๆ ของมัน จากการสังเกต
ดังกลาวจึงทําใหผูวิจัยเกิดแนวความคิดในการศึกษาอากัปกิริยาตาง ๆ ของแมว
เพื่อนํามาถายทอด และสรางสรรคจินตนาการจากรูปลักษณะของแมวในบทบาท
แมผใู หความอบอุน โดยใชกระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพ
กัดกรดโลหะ ถายทอดจินตนาการเรื่องราวของแมวตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไว
คือ ศึกษารูปลักษณะและอากัปกิริยาของแมวในบทบาทแมผูใหความอบอุน
เพื่อนํามาเปนแรงบันดาลใจในการสรางสรรคผลงานศิลปะภาพพิมพ
การศึกษาวิจัยครั้งนี้มุงศึกษาแตพฤติกรรมอิริยาบถตาง ๆ ของแมว
ที่มีสัญชาตญาณของแมผูใหความรักความอบอุนแกลูกของมัน โดยลักษณะ
ทาทางดังกลาวจะถูกนํามาผสมผสานกับจินตนาการ ทั้งทางดานรูปแบบ และ
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เทคนิค ดังนี้ ดานรูปแบบ จะเปนกึ่งนามธรรมที่แสดงถึงแมวในบทบาทแม
ผู  ใ ห ค วามอบอุ  น โดยใช เ ส น รู ป ทรง และการจั ด องค ป ระกอบภาพที่ มี
ความนาสนใจ กอนนําสูการกระบวนการสรางสรรคงานศิลปะภาพพิมพ ในสวน
ของดานเทคนิค จะใชเทคนิคภาพพิมพกัดกรดโลหะ ในการสรางสรรคผลงาน
วัตถุประสงค

๑. เพื่ อ ศึ ก ษาและสั ง เกตลั ก ษณะท า ทางของแมวและพฤติ ก รรม
ตลอดจนอากัปกิริยาทาทางตาง ๆ ที่แสดงถึงบทบาทและสัญชาตญาณของแม
ผูใหความอบอุน
๒. เพื่อนํารูปภาพที่แสดงถึงรูปลักษณะของแมวมาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานศิลปะ ภาพพิมพ เทคนิคกัดกรดโลหะ
กระบวนการในการสรางสรรค

๑. ศึกษาขอมูล
๑.๑ ศึกษาและสังเกตลักษณะทาทางของแมว พฤติกรรม อากัปกิรยิ า
ทาทางตาง ๆ ที่แสดงถึงบทบาทและสัญชาตญาณของแมผูใหความอบอุน
๑.๒ ศึกษาขอมูลจากเอกสาร ผลงานวิจัย และสื่ออิเล็กทรอนิกส
๑.๓ วิเคราะหขอมูล เพื่อนํามาสูการสังเคราะห
๑.๔ นํารูปภาพที่แสดงถึงรูปลักษณะของแมว มาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงาน

อากัปกิรยิ าของแมวในบทบาทแม่ผใู้ ห้ความอบอุน่ : แรงบันดาลใจต่อการสร้างสรรค์ศลิ ปะ

กนิษฐา พวงศรี

๑๓

๒. สรางภาพราง (Sketch) แสดงรายละเอียดของผลงานตามแนวความคิด
ศิลปะที่สรางสรรคเกี่ยวกับสัตวตาง ๆ มีศิลปนในไทย และตางชาติ
จํ า นวนมากที่ ส ร า งสรรค ผ ลงานโดยเฉพาะแมว และมั ก จะสื่ อ ความหมาย
เกี่ยวของกับความผูกพันระหวางแมวและผูที่เปนเจาของ ดังเชน ผลงานของ
ศาสตราจารยเกียรติคุณ ประหยัด พงษดํา ศิลปนแหงชาติ สาขาทัศนศิลป
(ภาพพิมพ) พ.ศ. ๒๕๔๑ ครูแหงวงการศิลปะภาพพิมพ อิทธิพลในการสรางงาน
ของอาจารยมาจากวัยเด็กที่อยูในสภาพแวดลอมแบบชนบท มีความผูกพันกับ
รูปทรงของสัตวประเภทตาง ๆ เชน ไก นกฮูก มา ปลา และแมว อยูหลายภาพ

ภาพที่ ๑ ผลงาน : แมว โดย ศาสตราจารยเกียรติคุณประหยัด พงษดํา
เทคนิคภาพพิมพแกะไม ขนาด 26.5 x 21.5 ซม.
สวนหนึ่งของผลงานจากนิทรรศการ “1st Exclusive Collected Prints Exhibition”
ภาควิชาภาพพิมพคณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ มหาวิทยาลัยศิลปากร
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นอกจากผลงานศิลปนแลว ผูวิจัยยังศึกษาลักษณะทาทางของแมว
ที่ไดเลี้ยงไว ดวยการสังเกตพฤติกรรม อากัปกิริยาทาทางตาง ๆ ที่แสดงถึง
บทบาทและสั ญ ชาตญาณของแม ผู  ใ ห ค วามอบอุ  น ตามแนวความคิ ด ของ
ผูว จิ ยั นัน้ โดยเริม่ จากการสรางภาพราง กอนนํามาเปนตนแบบในการสรางสรรค
ผลงานจริง

ภาพที่ ๒ ภาพการรางศึกษาทาทางของแมวนักลา
ในรูปลักษณะตาง ๆ
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ภาพที่ ๓ ภาพรางหยาบ การสรางสรรคจินตนาการผสมผสาน
กับรูปลักษณะของแมผูใหความอบอุน

ภาพที่ ๔ ภาพรางละเอียด กอนนําไปสูกระบวนการทางดานศิลปะภาพพิมพ
เทคนิคภาพพิมพกัดกรดโลหะ
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๓. ภาพผลงานที่เสร็จสมบูรณ

ภาพที่ ๕ ผลงานที่เสร็จสมบูรณ ชื่อผลงาน แมแมว
เทคนิค ภาพพิมพกัดกรดโลหะ
ขนาด 35 x 50 ซม.
แนวคิดในการสรางสรรคผลงาน

แมว คือ สัตวเลีย้ งทีม่ คี วามความนารัก ขีอ้ อ น ทําใหผเู ลีย้ งรูส กึ ผอนคลาย
จากการทํางานหนัก นอกจากความนารักแลวนั้น แมวยังคงมีสัญชาตญาณของ
ความเปนแมผูใหความอบอุน และคอยปกปองดูแลลูก ๆ ของมันจากอันตราย
ตาง ๆ ดวยรูปรางทีป่ ราดเปรียว คลองตัว มีกรงเล็บทีแ่ หลมคมพรอมตะปบศัตรู
รูปลักษณของแมว ทีม่ คี วามสงสัย ความระแวดระวัง และการเตรียมกระโดดขยํา้
เมื่อรูวาภัยจะเขามาใกลลูก ๆ ของมัน
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ผลการวิจัย

จากการศึกษาสังเกตไดวา แมว คือ สัตวเลีย้ งทีย่ งั คงมีสญ
ั ชาตญาณของ
แมผูใหความรักความอบอุนแกลูก ผูวิจัยไดศึกษาลักษณะพฤติกรรมตาง ๆ
ของแมว พบวา เมือ่ ใดทีม่ อี นั ตรายเขามาใกลลกู ๆ ของมัน มันก็พรอมจะปกปอง
ลูกทันที ดวยการพุงเขาตะปบศัตรูอยางไมเกรงกลัว การหมอบ การคลาน และ
สายตาทีก่ ลมโตเมือ่ จองศัตรูดว ยความระแวดระวังภัย แตพอรูว า ไมมภี ยั อันตราย
ใด ๆ แลว อากัปกริยาของแมแมวขณะทีอ่ ยูก บั ลูก ๆ ของมันจะมีลกั ษณะทาทาง
ที่ออนโยนมากขึ้นเหมือนกับแมวที่อยูกับผูเปนเจาของ
จากการศึกษานี้ มุงศึกษาแตพฤติกรรมอากัปกิริยาตาง ๆ ของแมว
ที่ มี สั ญ ชาตญาณของแม ผู  ใ ห ค วามรั ก ความอบอุ  น โดยนํ า ลั ก ษณะท า ทาง
มาผสมผสานกับจินตนาการ ทัง้ ทางดานรูปแบบ และเทคนิค กลาวคือ ดานรูปแบบ
จะเปนกึ่งนามธรรมที่แสดงถึงแมแมวผูใหความอบอุน โดยใชเสน รูปทรง และ
การจัดองคประกอบภาพทีม่ คี วามนาสนใจ กอนนําสูก ารกระบวนการสรางสรรค
ดวยเทคนิคกัดกรดโลหะ ทั้งนี้ ผูวิจัยเลือกใชผลงานศิลปะภาพพิมพ เทคนิค
กัดกรดโลหะ เพื่อถายทอดบรรยากาศความผูกพันระหวางแมแมวกับลูกแมว
ผลงานสรางสรรคดงั กลาวแสดงถึงลักษณะเฉพาะของเทคนิคภาพพิมพ
กัดกรดโลหะ มีการใชสีดํา แสดงบรรยากาศแมแมวผูใหความอบอุน สวนที่เปน
โลหะจะถูกนํา้ กรดกัดลงไปเปนรองลึกมาก ซึง่ รองลึกดังกลาวจะอุม นํา้ หมึกมาก
จึงเกิดเปนสีเขม เชน นํ้าหนักในรูปทรงแมว และในสวนของโลหะที่ถูกกัด
ไมลึกมาก จะยังดูเปนสีเทาออน และสีเทาเขมตามลําดับ ไปจนถึงนํ้าหนักดํา
ทั้งนี้นํ้าหนักสีในภาพจะขึ้นอยูกับระดับความตื้นลึกของแมพิมพ
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สรุปผลการวิจัย

ผูวิจัยไดสรางสรรคผลงานเรื่อง อากัปกิริยาของแมวในบทบาทแม
ผูใหความอบอุน : แรงบันดาลใจตอการสรางสรรคศิลปะ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจ
มาจากการที่ไดเลี้ยงแมว และจากการศึกษาพบวา อุปนิสัยของแมวจะมีอยู
หลากหลายบทบาท นอกจากจะมีอากัปกิริยาขี้เซา ความซุกซน ความนารัก
นาทะนุถนอม และขี้ออนเอาใจเจาของ รวมไปถึงการมีสัญชาตญาณของ
ผูปกปอง ดวยรูปรางที่ปราดเปรียว คลองตัว และมีกรงเล็บที่แหลมคมพรอม
ตะปบศัตรูที่เขามาใกลลูก ๆ ของมัน ซึ่งเมื่อไมมีภัยอันตรายแลว แมแมว
จะมีลักษณะทาทางที่ออนโยนมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่ออยูกับลูก ๆ ของมัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดเกิดแนวความคิดนําอากัปกิริยาดังกลาวมาเปนแรงบันดาลใจ
ในการสรางสรรคผลงานตามจินตนาการ โดยใชกระบวนการทางดานศิลปะ
ภาพพิมพ เทคนิคภาพพิมพกัดกรดโลหะ ในการถายทอดรูปลักษณะของแมว
ในบทบาทนักลา
ผลงานสร า งสรรค ชุ ด นี้ เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ที่ ตั้ ง ไว กล า วคื อ
ไดศึกษารูปลักษณะและอากัปกิริยาของแมวในบทบาทแมผูใหความอบอุน
เพื่ อ นํ า มาเป น แรงบั น ดาลใจในการสร า งสรรค ผ ลงานศิ ล ปะภาพพิ ม พ ซึ่ ง
สามารถถายทอดรูปลักษณะและอากัปกิรยิ าของแมวตามจินตนาการลงบนแผน
แมพมิ พโลหะ ดวยการสรางสรรคขนั้ ตอน ตามกระบวนการ โดยใชหลักทัศนธาตุ
เสน สี นํ้าหนัก และพื้นผิว โดยถายทอดบรรยากาศและความรูสึกถึงแมแมว
ผูใหความอบอุนแกลูกไดอยางสมบูรณตามแนวคิดที่กําหนดไว
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บทความวิจัยเรื่อง การพัฒนาตัวละครบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชนสู
การสรางแบรนด มีวัตถุประสงคเพื่อนําเสนอแนวทางและผลจากการจัดการเรียน
การสอน และรูปแบบผลงานของนักศึกษาที่เกิดจากการจัดการเรียนการสอนของ
ผูวิจัย ซึ่งเกี่ยวกับของการพัฒนาตัวละครบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชนสูการสราง
แบรนด เปนการนําเอาแนวคิดการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานอัตลักษณของชุมชน
โดยนํากลยุทธการสรางภาพลักษณองคกรมาใชในการดําเนินธุรกิจเพื่อสงเสริม
การจําหนายสินคาชุมชน และเพือ่ สรางมูลคาเพิม่ ใหกบั สินคา อีกทัง้ เปน การสราง
การจดจําและความแตกตางระหวางสินคาประเภทเดียวกันกับคูแ ขงไดเปนอยางดี
ภาพลักษณองคกรจะตองแสดงบุคลิกลักษณะทีแ่ ตกตาง และมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัว
เพื่อสื่อสารใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาสรับรู และเขาใจถึงความเปนองคกรหรือ
ชุมชนนัน้ ๆ โดยอาศัยการแสดงออกอยางเปนรูปธรรมและชัดเจน ซึง่ ภาพลักษณ
(Image) ของชุมชนเหลานั้นถูกสรางสรรคขึ้นมาดวยกระบวนการทางทัศนศิลป
ประกอบดวย รูปราง รูปทรง สี แสงเงา อารมณความรูส กึ และนําไปสูก ารพัฒนาตอยอด
ในดานการผลิตดวยคอมพิวเตอรกราฟก และการสรางสรรคผลงานประติมากรรม
จากประสบการณ ก ารทํ า งานในพื้ น ที่ ชุ ม ชนของผู  วิ จั ย นั้ น ผู  วิ จั ย
ขอยกตัวอยางการทํางานรวมกับกลุม วิสาหกิจชุมชนกลุม แมบา นริมรอง ตําบลมะเขือแจ
อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน ผูผ ลิตและแปรรูปลําไยอบแหงเนือ้ สีทอง ทัง้ นี้ ผูว จิ ยั ได
ทํางานรวมกับชุมชน ตัง้ แตป พ.ศ. ๒๕๕๖ จึงไดนาํ ประสบการณดงั กลาวมาสังเคราะห
เปนแนวทางในการจัดการเรียนการสอน ในรายวิชา ARTD 3101 จิตวิทยาการออกแบบ
และ รายวิชา ARTD 3303 การออกแบบบรรจุภัณฑ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ และรายวิชา ART 1202 หลักการออกแบบ
หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเชียงใหม
คําสําคัญ: การออกแบบบุคลิกลักษณะ การตูนสัญลักษณ การสรางแบรนด
พื้นฐานชุมชน อัตลักษณ
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Abstract

“Character Design Development Based on Community Identity”
is the idea of business operation based on the community identity in
corporate with branding strategies in business operation. The purpose
is to promote the distribution and to create value added for community
products. It also creates recognition and distinguished image among
competitors.The eﬀective corporate branding must reveal distinct
personality and unique qualities to give the public an opportunity in
comprehending about the organization or community image that requires
an accurate concrete approach. These are all created through visual arts
processes, including shape, form, color, shadow and emotion. Consequently,
it leads to the further development of computer graphic production and
creation of sculpture. Since 2013 researcher has working experience in
collaboration alongside the community with the dehydrated golden
longan manufacturer and processing: Rim Rong Community Enterprise,
Makua Chae sub–district, Muang district, Lampun. The experience was
synthesized as a teaching guidance in the course ARTD 3101 Design
Psychology, ARTD 3303 Packaging Design (Bachelor of Arts Program in
Art and Design) and ART 1202 Principles of Design (Bachelor of Education
Program in Art Education), Department of Fine Arts, Chiang Mai Rajabhat
University. Therefore, the objective of this article is to present the guideline,
teaching experience and the students’ class works resulting from those
acquirements.
Key words: Character Design Mascot Branding Community Base Identity
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บทนํา

มนุษยสามารถมองเห็นและสังเกตสิ่งแวดลอมทางธรรมชาติดวยตา
มีสมองและจิตใจเปนเครื่องมือ ในการตรวจสอบความเห็นจากภาพหรือวัตถุ
ที่ปรากฏ การรับรูทางการเห็นจึงเปนกระบวนการทางธรรมชาติของจักษุสัมผัส
และประสบการณของมนุษยตอสิ่งเราภายนอก กอใหเกิดการรับรูภาพและ
วัตถุที่ปรากฏในลักษณะตาง ๆ การนําเอาลักษณะของสิ่งที่ปรากฏใหเห็น
หรือสิ่งที่ประทับใจมาสรางสรรคผลงานที่เปนความชอบ และความถนัดของตน
ผานกระบวนการทางประยุกตศลิ ปและถายทอดไปสูส าธารณะชน เพือ่ การสราง
คุณคาทางศิลปะ และการสรางประโยชนทางสังคมและเศรษฐกิจ (กนกกาญจน
ฟนอิ่นแกว, ม.ป.ป.)
การทีจ่ ะทําใหชมุ ชนหรือทองถิน่ ทีถ่ กู มองวาเปนความลาหลัง ความไมเจริญ
และไมทันสมัย ใหกลายมาเปนความโดดเดน และนาสนใจ แมวาทองถิ่น
ในประเทศไทยจะเกิดการพัฒนาแลวก็ตาม แตการพัฒนานั้นยังไมสามารถ
เที ย บเคี ย งได กั บ ประเทศที่ พั ฒ นาแล ว ในโลก แต อ ย า งไรก็ ต ามชุ ม ชนหรื อ
ทองถิ่นภาคเหนือตอนบนหรือภูมิภาคอื่น ๆ ของประเทศไทย มีทรัพยากรทาง
ธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และวิถชี วี ติ ทีท่ รงคุณคา ในแบบฉบับของตน
และหากพูดถึงการนําเอาองคประกอบตาง ๆ เหลานี้มาเปนทุนทางวัฒนธรรม
เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและสรางรายไดใหกับประเทศ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรม
การทองเทีย่ ว อุตสาหกรรมแปรรูปการเกษตร อาหาร และสิง่ ทอ เปนตน จําเปน
จะต อ งใช ค วามคิ ด สร า งสรรค เ พื่ อ ต อ ยอดสู  ก ารพั ฒ นาในเชิ ง พาณิ ช ย ศิ ล ป
ถือวาเปนโอกาสและความทายทาย โดยตองบูรณาการระหวางแนวคิดการตลาด
สมัยใหมกบั แนวคิดดานการสรางสรรคงานประยุกตศลิ ป เพือ่ สรางสรรคผลงาน
ทีม่ คี ณ
ุ คาทางจิตใจ และยังเสริมสรางมูลคาทางเศรษฐกิจจากฐานภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
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ใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล เพื่อการตอยอดในเชิงพาณิชย เพื่อสรางรายได
และสรางงานใหกับชุมชน
ดังนัน้ ผูว จิ ยั จึงไดนาํ เอาแนวทางการพัฒนาอัตลักษณองคกร (Corporate
Identity) ตามแนวทางการพัฒนาภาพลักษณสินคาตามแบบตะวันตกมาประยุกต
ใชในการพัฒนาผลิตภัณฑทองถิ่นของผูประกอบการในภาคเหนือตอนบน
โดยเฉพาะอยางยิ่งในพื้นที่จังหวัดลําพูนและจังหวัดเชียงใหม โดยดําเนินการ
ตามขั้นตอน ดังนี้ ประการแรกจะตองศึกษาขอมูล และวิเคราะหองคประกอบ
ดานกายภาพของผูประกอบการและธุรกิจ รวมไปถึงการทําความเขาใจดาน
แผนการตลาด การวางตําแหนงของผลิตภัณฑของผูป ระกอบการ จากนัน้ จึงสังเคราะห
ออกมาเปนชุดขอมูลเพื่อนํามาใชในการออกแบบภาพรางของชุดอัตลักษณ
องคกรทีป่ ระกอบไปดวยตราสินคา สี พืน้ ผิว ภาพประกอบ และอารมณความรูส กึ
เพือ่ คัดกรองแนวคิด จากนัน้ จึงดําเนินการจัดทําภาพรางดวยโปรแกรมทางดาน
งานกราฟก และนําเสนอใหกบั ผูป ระกอบการทัง้ ผลงานและแนวคิดในการพัฒนา
ชุดอัตลักษณองคกร และเมือ่ ไดขอ ตกลงทางการออกแบบแลวจึงนํามาสรางสรรค
ผลงานจริง และสามารถนําเอาชุดอัตลักษณองคกร ไปตอยอดในการการพัฒนา
บรรจุภัณฑและสื่อสิ่งพิมพเพื่อประชาสัมพันธสินคาในชองทางตาง ๆ หลังจาก
สังเคราะหองคความรูจากการดําเนินงานรวมกับทองถิ่นแลว ทั้งนี้ ผูวิจัย
ไดนําเอาผลที่ไดจากการปฏิบัติงานมาบูรณาการในการจัดการเรียนการสอน
โดยใชวิธีการสอนแบบการใชโครงงานเปนฐาน (Project–Based Learning)
โดยใหโจทยกับนักศึกษาในการพัฒนาอัตลักษณองคกรเพื่อสงเสริมภาพลักษณ
ของสินคาในชุมชนของตนเอง
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ทฤษฎีที่เกี่ยวของ

การออกแบบประยุ ก ต ศิ ล ป เป น แนวทางในการนํ า ทั ศ นธาตุ แ ละ
องคประกอบทางศิลปะมาประยุกตใชในเชิงพาณิชย ดังนัน้ หากตองการพัฒนา
ผลงานประยุกตศิลปในรูปแบบหรือเทคนิคตาง ๆ ไมวาจะเปนการออกแบบโลโก
(Logo) การออกแบบมาสคอต (Mascot) หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ ฯลฯ
จําเปนจะตองนําเอาแนวคิดเรื่องอัตลักษณองคกร ซึ่งเปนแนวคิดทางการตลาด
สมัยใหมมาเปนขอคํานึงถึงและเปนแนวทางในการพัฒนาแนวคิดในการออกแบบ
(Concept Design) ซึ่งจะกลาวไดวา “อัตลักษณองคกร” หรือ Corporate
Identity (CI) หมายถึง การแสดงออกใหเห็นถึงภาพลักษณ (Image) ที่ปรากฏ
ตอสายตาผูอื่น พรอมกับแสดงถึงความเปนอัตลักษณ (Identity) ขององคกรนั้น
โดยอาศัยองคประกอบกราฟก (De Neve, 1992, p. 3) หรืออาจกลาวไดวา
หมายถึง การสื่อสารภาพลักษณองคกรอยางเปนระบบและเปนรูปธรรมที่ชัดเจน
เพื่อสรางความเปนอัตลักษณและความเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน รวมทั้งสราง
ความเขาใจอันดีใหเกิดแกองคกรและบุคลากร ตลอดจนบุคคลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
กับองคกรนั้น ๆ จะเห็นไดวา อัตลักษณองคกรเปนสิ่งที่มีความสําคัญอยางยิ่ง
ตอองคกร โดยเฉพาะในโลกที่มีการแขงขันกันอยางมากเชนปจจุบัน
Philip Kotler (2000, p. 553) อธิบายวา ภาพลักษณ (Image) หมายถึง
องครวมของความเชือ่ ความคิดความประทับใจทีบ่ คุ คลมีตอ สิง่ ใดสิง่ หนึง่ ทัศนคติ
และการกระทําใด ๆ ที่คนเรามีตอสิ่งนั้น หรือมีความเกี่ยวพันอยางสูงกับภาพ
ลักษณของสิ่งนั้น ๆ
Frank Jefkins (1993, pp. 21–22) นักประชาสัมพันธชาวอังกฤษ
อธิบายภาพลักษณขององคกรธุรกิจวา ภาพลักษณของบริษัทหรือภาพลักษณ
ขององคกรธุรกิจ (Corporate Image) หมายถึง ภาพขององคกรใดองคการหนึ่ง
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ซึ่งหมายรวมทุกสิ่งทุกอยางเกี่ยวกับองคกรที่ประชาชนรูจักเขาใจ และไดมี
ประสบการณ ใ นการสร า งภาพลั ก ษณ ข ององค ก รนั้ น ส ว นหนึ่ ง กระทํ า ได
โดยอาศัยการนําเสนออัตลักษณขององคกร (Corporate Identity) ซึ่งปรากฏ
แกสายตาคนทั่วไปไดงาย เชน สัญลักษณ เครื่องแบบ ฯลฯ
กลาวไดวา แนวคิดการดําเนินธุรกิจบนพื้นฐานอัตลักษณของชุมชน
สามารถนํ า แนวทางการสร า งภาพลั ก ษณ อ งค ก รมาใช ใ นการดํ า เนิ น ธุ ร กิ จ
เพื่อสงเสริมการจําหนายสินคาชุมชน และเพื่อสรางมูลคาเพิ่มใหกับสินคา
อีกทั้งยังสรางการจดจําและสรางความแตกตางระหวางสินคาประเภทเดียวกัน
ที่เปนคูแขงไดเปนอยางดี ซึ่งภาพลักษณองคกรจะตองแสดงบุคลิกลักษณะ
ที่แตกตางและมีคุณสมบัติเฉพาะตัว เพื่อสื่อสารใหบุคคลทั่วไปไดมีโอกาส
รับรูและเขาใจถึงความเปนองคกรหรือชุมชนนั้น ๆ จึงตองอาศัยการแสดงออก
อยางเปนรูปธรรมที่ชัดเจนของภาพลักษณ (Image) ของชุมชน ซึ่งภาพลักษณ
เหลานั้นถูกสรางสรรคขึ้นมาผานกระบวนการทางทัศนศิลป ซึ่งประกอบไปดวย
รูปราง รูปทรง สี แสงเงา และอารมณความรูสึก เปนตน
สวนแนวคิดในการสรางสรรคผลงานการออกแบบตัวละคร (Character
Design) ซึ่งถือเปนองคประกอบหนึ่งของการพัฒนาประเภทของยี่หอ (Brand)
ชนิดหนึ่งที่คนทั่วไปเรียกวา “มาสคอต” (Mascot) การออกแบบมาสคอต และ
การออกแบบตัวละคร (Character Design) มีหลักการออกแบบที่สําคัญ ไดแก
(๑) การเลาเรื่อง (Storytelling) หรือแนวคิดในการออกแบบ เพื่อการสื่อสาร
เรื่องราว (๒) การใหความสําคัญกับรูปราง รูปทรง (Shapes and lines) ที่ชัดเจน
และลดทอนจากความจริง เพื่อการจดจําไดงาย (๓) โครงราง (Silhouettes)
(๔) การพิจารณาเรื่องขนาด สัดสวน ความเหนือจริงและเกินจริง (Scale
proportions and exaggeration) ซึ่งมาสคอตสวนใหญจะมีจุดเนนและจุดเดน
ทีเ่ กินความเปนจริง เพือ่ สรางจุดสนใจ (๕) การแสดงออกซึง่ อารมณ (Expression)

การพัฒนาและออกแบบตัวละครบนพืน ฐานอัตลักษณ์ชมุ ชนสกู่ ารสร้างแบรนด์

จารุวรรณ เพ็งศิริ

๒๗

มาสคอตจะตองแสดงออกถึงอารมณทตี่ อ งการสือ่ สารถึงองคกรหรือชุมชนทีช่ ดั เจน
เชน ดีใจ ตืน่ เตน ภูมใิ จ เปนตน (๖) ทาทาง (Posture and stance) องคประกอบนี้
จะชวยสงเสริมการสื่อสารดานอารมณของมาสคอตไดเปนอยางดี (๗) สี แสง
และเงา (Shading) การใหแสงและเงาที่ลดทอนหรือชุดสีที่จดจํางายจะชวยให
งานดูโดดเดนและสรางความแตกตางทามกลางสีที่หลากหลายของสภาวะ
ภายนอก (๘) พื้นผิว (Texture) ในบางครั้ง พื้นผิวอาจสื่ออารมณที่แตกตางได
อย า งไรก็ ต ามองค ป ระกอบด า นการออกแบบสมั ย ใหม มั ก นิ ย มใช พื้ น ผิ ว
ที่มันวาวหรือผิวดานเพื่อแสดงถึงความเรียบงายและการลดทอน ตามแนวทาง
การออกแบบสมัยใหม (Tillman, 2019; Kline and Blumberg, 1999)
แนวคิ ด เรื่ อ งอั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนและความหลากหลายทางชาติ พั น ธุ 
ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย หรือ “ลานนา” ในปจจุบัน มีที่มาจาก
การผสมผสานและดํารงชีพอยูร ว มกันมาของชนชาติตา ง ๆ ในบริเวณ แองทีร่ าบ
ที่ถือไดวาเปนบรรพบุรุษของชาวลานนา ไดแก ชาวไทลื้อ ชาวไทเขิน ชาวไทยวน
ชาวไทใหญ ชาวเม็ง (มอญ) และชาวลัวะ จากแองทีร่ าบขึน้ สูบ ริเวณภูเขาสูง จะพบ
กลุม ชนชาติตา ง ๆ ซึง่ ตัง้ หมูบ า นกระจายอยูท วั่ ไป ตามพืน้ ทีส่ งู ในดินแดนลานนา
ไดแก กะเหรี่ยง (ปกาเกอะญอ) เมี่ยน (เยา) มง (แมว) อาขา (อีกอ) ลาหู (มูเซอ)
และลีซอ เปนตน ความหลากหลายเหลานีถ้ กู ถายทอดตัวตนผานศิลปวัฒนธรรม
ประเพณี ความเชื่อ ศาสนา และรูปแบบการใชชีวิต แตสิ่งที่สามารถสื่อสารและ
รับรูไดอยางเขาใจและรวดเร็วที่สุด คือ การสื่อสารทางสายตา ที่สงผลนํามาสู
ความประทับใจในความหลากหลายทีไ่ ดพบเจออยูต ลอด โดยสงผลใหเกิดแนวคิด
ทีจ่ ะนําเอาอัตลักษณทหี่ ลากหลายมาใชในการสรางสรรคผลงานทางประยุกตศลิ ป
เพือ่ ใหเกิดเปนผลงานทีแ่ สดงถึงคุณคาทางศิลปะ และคุณคาในเชิงพาณิชยศลิ ป
ผานแนวคิดทางการตลาดสมัยใหม

๒๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

กระบวนการพัฒนาอัตลักษณองคกร (Corporate Identity) และ

การวิเคราะหผลงาน

ขัน้ ตอนการสรางสรรคผลงานการพัฒนาการออกแบบตัวละคร (Character
Design) เพื่อนําไปสู การพัฒนาตราสินคา (Branding) ในรูปแบบของมาสคอต
และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งมีกระบวนการ ดังนี้
การสรางแนวคิดในการออกแบบ (Design Concept) โดยการลงพื้นที่
เก็บขอมูลภาคสนาม ประกอบกับการศึกษาขอมูลภาคเอกสาร เพื่อนํามาใชเปน
แนวทางในการหาจุดเดนที่เปนอัตลักษณของชุมชนนั้น และนํามาใช ในการ
ออกแบบในขั้นตอนตอไป
ขั้นตอนการรางภาพ (Sketch Design) คือ การรางภาพจากขอมูล
ทีเ่ ปนนามธรรมนําไปสูภ าพทีส่ ามารถสือ่ สารและจับตองได ซึง่ ในกระบวนการนี้
จะใชเทคนิคการรางภาพดวยมือหรือการรางภาพดวยเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก
โดยขั้นตอนนี้จะตองทําการรางภาพเปนจํานวนมาก เพื่อนํามาใชเปนตัวเลือก
ที่ดีที่สุดในการตัดสินใจขั้นสุดทาย
ขั้นตอนการออกแบบโลโก และสรางมาสคอต ในขั้นตอนนี้ ผูออกแบบ
จะตองกําหนดอารมณ (Mood) ของงาน ผานการใชชดุ สี สัญลักษณ การแสดงออก
และทาทางที่ปรากฏผานรูปรางที่ไดออกแบบไว โดยขั้นตอนนี้เปนขั้นตอน
การออกแบบผลงานโดยใชองคประกอบของศิลปะและหลักการออกแบบ
การนํ า เอาชุ ด อั ต ลั ก ษณ อ งค ก รไปประยุ ก ต ใช คื อ การนํ า เอา
ชุดการออกแบบไปใชในสื่อตาง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับผลิตภัณฑของชุมชนนั้น ๆ
เชน ใชในการออกแบบบรรจุภัณฑ การออกแบบสื่อสงเสริมการขาย ไดแก
โปสเตอร สิ่งพิมพ สื่อออนไลน และประกอบคลิปวิดีโอ เปนตน

การพัฒนาและออกแบบตัวละครบนพืน ฐานอัตลักษณ์ชมุ ชนสกู่ ารสร้างแบรนด์
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๒๙

การผลิตผลงาน “มาสคอต” ในรูปแบบสองมิติ ไดแก คอมพิวเตอร
กราฟก การสื่อสารผานเสน สี รูปราง และการแสดงอารมณในระนาบสองมิติ
และสามมิติ โดยเทคนิคตาง ๆ ตามความถนัดของผูสรางสรรค ไมวาจะเปน
งานประติมากรรมลอยตัว ดวยวัสดุเรซิ่น หรือการใชผา (Soft Sculpture)
ซึ่งสามารถมองเห็นไดรอบดาน สื่อความหมาย และแสดงอารมณไดชัดเจน
การพัฒนาการออกแบบมาสคอต (Mascot Design) บนพืน้ ฐานอัตลักษณ
ชุมชน โดยเทคนิคคอมพิวเตอร กราฟก ในป พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ของตรา
สินคา (Brand) “ลําใยสวัสดี” ของผูประกอบการชุมชนในจังหวัดลําพูน เพื่อนํา
ผลงานสรางสรรคไปประยุกตใชในเชิงพาณิชย ไมวาจะเปนการสรางตราสินคา
และนําไปใชในงานบรรจุภัณฑ

ภาพที่ ๑ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดยเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก ในป พ.ศ. ๒๕๕๘–๒๕๕๙ ของแบรนด
“ลําไยสวัสดี” ของผูประกอบการชุมชนในจังหวัดลําพูน

๓๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดยเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟก ในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของแบรนด “มัง่ มี” ผูป ระกอบการ
ชุ ม ชนในจั ง หวั ด ลํ า พู น ผู  ผ ลิ ต ผลไม อ บแห ง โดยนํ า เอาลั ก ษณะของผลไม
ทีเ่ ปนสินคาเดนของผูป ระกอบการมาใชเปนแนวคิดในการพัฒนามาสคอต และ
กําหนดอารมณ (Mood) ของงานไปในแนวทางที่แสดงออกถึงความสดใส และ
นารัก ซึ่งเปนลักษณะที่สามารถสื่อสารถึงรสชาติของผลิตภัณฑผลไมอบแหง
ที่มีรสหวาน และสดชื่น

ภาพที่ ๒ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอต บนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดยเทคนิคคอมพิวเตอรกราฟกในป พ.ศ. ๒๕๖๐ ของแบรนด “มั่งมี”
ผูประกอบการชุมชนในจังหวัดลําพูน ผูผลิตผลไมอบแหง

การพัฒนาและออกแบบตัวละครบนพืน ฐานอัตลักษณ์ชมุ ชนสกู่ ารสร้างแบรนด์
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๓๑

กระบวนการสรางสรรคผลงานที่บูรณาการกับองคความรูทองถิ่น

และการสรางสรรคผลงาน ทีบ่ รู ณาการกับการจัดการเรียนการสอน

จากประสบการณการผลิตและสรางสรรคผลงานดานการออกแบบ
อั ต ลั ก ษณ อ งค ก รร ว มกั บ ชุ ม ชน ทํ า ให เ กิ ด ประสบการณ ใ นการทํ า งานใน
สถานการณตาง ๆ จึงทําใหผูวิจัยไดนําเอาประสบการณเหลานั้นมาถายทอด
สู  นั ก ศึ ก ษา ด ว ยการบู ร ณาการกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน ทั้ ง การสอน
ในชั้นเรียนและการศึกษาภาคสนาม ดวยการนํานักศึกษาลงพื้นที่เก็บขอมูล
ของชุมชน เพื่อนํามาพัฒนาชุดอัตลักษณองคกรและมาสคอตใหกับชุมชน
ซึ่งเปนผลงานที่เกิดจากการเรียนรู และการพัฒนาผลงานของนักศึกษาในรายวิชา
ARTD 3101 จิตวิทยาการออกแบบ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะ
และการออกแบบ คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม ซึ่งในรายวิชาจะเนนการนําเอาความรูดานประยุกตศิลปและความรู
เกี่ยวกับจิตวิทยาการออกแบบมาบูรณาการกับทองถิ่น เพื่อตอยอดดานความคิด
สรางสรรคใหกับชุมชน

ภาพที่ ๓ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดยเทคนิคงานประติมากรรมลอยตัว รวมกับ อาจารยสมศักดิ์ พรมจักร
อาจารยและผูเชี่ยวชาญดานงานประติมากรรม และใหความรูแกนักศึกษา
ในรายวิชา ARTD 3101 จิตวิทยาการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

๓๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๔ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดย นายธนาธิป สายอุน นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ภาพที่ ๕ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดย นางสาวพจลี กิติวงค นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ภาพที่ ๖ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดย นางสาวฐิติกานต อินศรี นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ภาพที่ ๗ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดย นายนิรันดร สรอยฟา นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
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ภาพที่ ๘ ผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอตบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
โดย นางสาววิไล แซเลา นักศึกษาหลักสูตรศิลปะและการออกแบบ
ภาควิชาศิลปกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม

ภาพที่ ๙ แนวคิดในการผลงานการพัฒนาการออกแบบมาสคอต
บนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน โดยเทคนิคงานประติมากรรมลอยตัว
และนําเสนอในรูปแบบวีดิทัศนผาน Youtube.com
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๓๕

ภาพที่ ๑๐ ผลงานของนักศึกษา ในการพัฒนาการออกแบบมาสคอต
บนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน จัดแสดงในงานเทศกาลงานออกแบบเชียงใหม 2020 หรือ
Chiang Mai Design Week 2020 จัดโดย สํานักงานสงเสริมเศรษฐกิจสรางสรรค
(องคการมหาชน) หรือ CEA

อี ก หนึ่ ง ตั ว อย า ง คื อ การบู ร ณาการกั บ การจั ด การเรี ย นการสอน
ในรายวิชา ART 1202 หลักการออกแบบ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขา
วิชาศิลปศึกษา คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม โดยใหนักศึกษา
นําเอาอัตลักษณที่โดดเดนของจังหวัดแมฮองสอนที่มีความหลากหลายทาง
วัฒนธรรม ไมวาจะเปนศิลปะ ประเพณี วิถีชีวิต และความเชื่อ มาเปนแนวทาง
ในการออกแบบตัวละครและนําไปสูการพัฒนาเปนงานสติกเกอรไลน (Line
Sticker) ที่ มี ท  า ทางและการสื่ อ สารอารมณ ที่ ห ลากหลาย โดยใช เ ทคนิ ค
คอมพิวเตอรกราฟก จากผลการทดลองปฏิบตั งิ าน พบวา นักศึกษาสามารถเรียนรู
การพัฒนาและออกแบบตัวละครโดยใชแนวคิดการออกแบบจากศิลปวัฒนธรรม
ท อ งถิ่ น ของชุ ม ชนได เ ป น อย า งดี อี ก ทั้ ง การผลิ ต ผลงานมี ค วามน า สนใจ
ซึ่งสะทอนใหเห็นถึงความสามารถในการเรียนรูในการใชโปรแกรมคอมพิวเตอร
กราฟกในการปฏิบัติงานออกแบบรวมสมัยไดเปนอยางดี
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ภาพที่ ๑๑ ผลงานการพัฒนาการออกแบบตัวละครบนพื้นฐานอัตลักษณชุมชน
ในรูปแบบสติ๊กเกอรไลน ของนักศึกษาในรายวิชา ART 1202
หลักการออกแบบ ภาคการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๒

จากกระบวนการนําแนวทางการออกแบบประยุกตศิลปกับการพัฒนา
ผลิตภัณฑและตราสินคาของชุมชน รวมการบูรณาการกับการจัดการเรียน
การสอน ทําใหสามารถสรุปแนวทางการดําเนินงานได ดังนี้
๑. การวางแนวทางการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาทีจ่ ะบูรณาการ
กับการทํางานรวมกับชุมชน โดยการกําหนดในแผนการสอน (มคอ.3) ตลอดทั้ง
ภาคการศึกษาหรือตามจํานวนสัปดาหที่กําหนดไว
๒. การเก็บขอมูลบริบทชุมชน โดยการใหนักศึกษาลงพื้นที่เพื่อศึกษา
ชุมชน รวมถึงการเก็บขอมูลจากผูประกอบการ ผูนํา และคนในชุมชน เพื่อนํา
มารวบรวมและสังเคราะหขอ มูล จากนัน้ นําเสนอผลการศึกษา ดวยการรายงาน
ผลในชั้นเรียน
๓. การวิเคราะหจดุ เดน จุดดอย โอกาส และอุปสรรค (SWOT Analysis)
และการวิเคราะหเปรียบเทียบแนวทางจากตัวอยางทีป่ ระสบความสําเร็จ รวมถึง
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๓๗

การวางตําแหนงผลิตภัณฑ (Benchmark and Positioning) ซึ่งเปนกระบวนการ
บูรณาการแนวคิดระหวางการสรางสรรคทางการออกแบบ (Design) กับแนวคิด
การจัดการการตลาดสมัยใหม (Marketing Management)
๔. การพัฒนาแนวคิด ดวยการนําผลการวิเคราะหขอ มูลชุมชนมาสราง
เปนแนวคิดการออกแบบ (Concept Design) โดยจะตองคํานึงถึงการออกแบบ
ที่ตรงกับตําแหนงของผลิตภัณฑ จากนั้นดําเนินการรางแบบและสรางสรรค
ผลงานโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรกราฟก ไดแก Adobe Illustrator และ Adobe
Photoshop
๕. การวิเคราะหและวิพากษผลงานของนักศึกษา โดย อาจารยและ
ชุมชน เพื่อใหขอเสนอแนะและการนําไปปรับปรุงแกไข
๖. การผลิตงาน ไดแก สื่อสิ่งพิมพ บรรจุภัณฑ และประติมากรรม
ตลอดจนการนําเสนอผลงาน ในรูปแบบการจัดนิทรรศการหรือการนําเสนอ
ผลงานเพื่อใหชุมชนนําไปประยุกตใช หรือนําไปตอยอดในเชิงพาณิชย
บทสรุป

การนําเอาองคความรูด า นการออกแบบมาประยุกตใชเพือ่ การพัฒนาการ
ออกแบบตัวละคร บนพืน้ ฐาน อัตลักษณชมุ ชนสูก ารสรางแบรนด เปนการนําเอา
แนวทางการออกแบบประยุกตศิลปกับการพัฒนาผลิตภัณฑและตราสินคา
ของชุมชนมาบูรณาการรวมกับการจัดการเรียนการสอน โดยมีกระบวนการดังนี้
การวางแนวทาง การจัดการเรียนการสอนในรายวิชา การเก็บขอมูลบริบทชุมชน
การวิเคราะหขอมูลทางการออกแบบและการจัดการตลาดสมัยใหม การพัฒนา
แนวคิดสูการสรางสรรคผลงาน การวิเคราะหและวิพากษผลงานของนักศึกษา
และนําไปสูการผลิตงานในรูปแบบอุตสาหกรรม ในสวนของการจัดการเรียน
การสอน ประโยชนที่ไดรับจากการบูรณาการกับการจัดการเรียนการสอน
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ไดสง ผลทําใหผเู รียนเกิดมีความรูต ามวัตถุประสงคของรายวิชา และมีคณ
ุ ลักษณะ
ของบัณฑิตตามวัตถุประสงคของหลักสูตร โดยการเรียนรูจากประสบการณจริง
จากการลงพื้นที่ ทําใหนักศึกษามีทักษะในการทํางานรวมกับชุมชน การแกไข
ปญหาเฉพาะหนา และทักษะการผลิตผลงานจากการพัฒนาตอยอดแนวคิด
สูก ารผลิตในระบบอุตสาหกรรม ในสวนของชุมชน สามารถนําผลงานสรางสรรค
ไปใช และอรรถประโยชนของผลงานสรางสรรค โดยชุมชนสามารถนําเอา
แนวทางการสร า งสรรค ผ ลงานประยุ ก ต ศิ ล ป ไ ปใช ใ นการพั ฒ นาผลิ ต ภั ณ ฑ
ทองถิ่น และการพัฒนาตราสินคาของทองถิ่นใหเปนที่ยอมรับในระดับสากล
เพือ่ การตอยอดในเชิงพาณิชย อีกทัง้ ยังสงเสริมความหลากหลายทางชาติพนั ธุ
ในทองถิน่ ของภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยใหสามารถอยูร ว มกันไดอยาง
มีความสุข และยังเปนประชาสัมพันธใหเปนที่รูจักในระดับนานาชาติ
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บทความวิจัย

การเปลียนแปลงอัตลักษณ์ชุมชนเมืองสามไต
ในบ้านธิ จังหวัดลําพน
ู
The Changes in the Identity
of Muang Sam Tai Community in
Baan Thi, Lamphun
รัตนาภรณ กองศรี บัวพิมล แสนคําวัง เดือนภา พุฒเกิด
ชลลดา อะติถะ สุพรรษา ปาคําหนอย
สิราวรรณ แปงใจ สุรสิงห แสงโสด และนิชธิมา บุญเฉลียว
ภาควิชาพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม
Rural Development Department,
Faculty of Humanities and Social Sciences,
Chiang Mai Rajabhat University

วันทีร่ บั บทความ : วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔
วันทีส่ ง บทความทีแ่ กไข : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔
วันทีต่ อบรับบทความเพือ่ ตีพมิ พ : วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๔

การเปลีย นแปลงอัตลักษณ์ชมุ ชนเมืองสามไตในบ้านธิ จังหวัดลําพนู

รัตนาภรณ กองศรี บัวพิมล แสนคําวัง เดือนภา พุฒเกิด ชลลดา อะติถะ สุพรรษา ปาคําหนอย
สิราวรรณ แปงใจ สุรสิงห แสงโสด และนิชธิมา บุญเฉลียว

๔๑

บทคัดยอ

การวิจยั ครัง้ นีเ้ ปนการวิจยั เชิงคุณภาพ โดยมีวตั ถุประสงค ๑. เพือ่ ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองสามไต อําเภอบานธิ
จังหวัดลําพูน ๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของอัตลักษณทาง
ชาติพนั ธุเ มืองสามไต อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน กลุม ตัวอยางในการวิจยั ครัง้ นี้
คือ กลุมชาติพันธุไตลื้อ ไตยอง และไตยวน จํานวน ๑๕ คน โดยกําหนดกลุม
ตัวอยางในการศึกษา คือ ตัวแทนชาวบานจากกลุมชาติพันธุ ๓ กลุม จํานวน
๑๕ คน ดังนี้ กลุม ชาติพนั ธุไ ตลือ้ จํานวน ๕ คน ไตยอง จํานวน ๕ คน และไตยวน
จํานวน ๕ คน โดยมีเครือ่ งมือในการวิจยั คือ การสัมภาษณเชิงลึก และวิเคราะห
ขอมูลในประเด็นทีศ่ กึ ษาดวยการบรรยายเชิงพรรณนา ซึง่ ผลวิจยั ดังนี้ อัตลักษณ
เมืองสามไตในอําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน เปนอัตลักษณที่มีความแตกตางกัน
ทั้ ง ในด า นภาษา โดยมี ก ารพู ด ที่ แ ตกต า งกั น แต มี ค วามหมายเหมื อ นกั น
เขียนดวยภาษาลานนา ในสวนของการแตงกายจะเปนการทอผาในลักษณะ
เดียวกัน แตมีลวดลายและสีของเสื้อผาที่แตกตางกัน รวมถึงประเพณีและ
วัฒนธรรมที่มีความโดดเดนแตกตางกันในแตละดาน โดยชาติพันธุไตและ
กลุมชาติพันธุลวนมีอัตลักษณที่โดดเดนแตกตางกัน แตมีบางอัตลักษณที่มี
ความคลายคลึงกัน จึงทําใหทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในทางการแตงกาย
ภาษา และสังคมวัฒนธรรมของอัตลักษณเมืองสามไต ซึ่งการเปลี่ยนแปลง
ทางดานภาษา จะพูดภาษาภาคกลางมากขึ้น และการแตงกายจากเมื่อกอน
เปนสีพนื้ จะเริม่ มีสสี นั มากขึน้ มีการนําเครือ่ งประดับมาใสมากขึน้ กวาสมัยกอน
จึงทําใหสามารถนํามาเปรียบเทียบความแตกตางจากอดีต สูป จ จุบนั ในแตละดาน
ที่มีความแตกตางจากเดิมอยางเห็นไดชัดเจน
คําสําคัญ: ไตยอง ไตลื้อ ไตยวน อัตลักษณ เมืองสามไต
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Abstract

The objectives of this qualitative research were (1) to study the
social and cultural changes of Muang Sam Tai community, Baan thi district,
Lamphun. (2) to compare the diﬀerences of ethnic identity in Muang Sam Tai
community, Baan Thi district, Lamphun. The sample group in this research
was 15 Tai Lue, Tai Yong, Tai Yuan ethnic groups. 15 representatives of
the villagers from the three ethnic groups were as follows: 5 Tai Lue, 5 Tai
Yong, ands 5 Tai Yuan. The tool for this research was an in–depth interview
by using descriptive and narrative analysis method on the aspects related
to the study. The result showed that the identity of Sam Tai community,
Baan Thi district, Lamphun have diﬀerent identities in terms of language.
They speak diﬀerently but the meaning is the same. Lanna script is regard
as their written language. The dress is the same weaving but the color
pattern of the clothes is diﬀerent. Their Socio–cultural traditions are unique
in each aspect. Each Tai has distinctive identity, but there are still some
similarities. Additionally, the research also found the changes in clothing,
language and socio–culture of the community. In Sam Tai community, the
central Thai language is starting to be more spoken and some still maintain
their dialect used. The dress form the past in plain basic color begins to
have more color. More jewelry is used in decoration than the traditional
design. Therefore the comparison in each aspects from the past to present
circumstances could revealed us with some obvious modification in ethnic
identity details.
Key words: Tai Yong Tai Lue Tai Yuan Identity Muang Sam Tai
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บทนํา

ประเทศไทยมี ค วามหลากหลายทางชาติ พั น ธุ  โดยกลุ  ม ชาติ พั น ธ
ในหลายกลุมอาศัยอยูตามภูมิภาคตาง ๆ ของประเทศ สวนใหญเปนกลุมเล็ก
มีจํานวนประชากรไมมากนัก และอาจเปนคนชายขอบของประเทศ ทั้งใน
ดานพื้นที่หรืออํานาจ สวนใหญมีวิถีการดําเนินชีวิตที่ผูกพันและใกลชิดกับ
ธรรมชาติแนบแนน เนนระบบการผลิตภายในครัวเรือน การตั้งถิ่นฐาน และ
ใชทรัพยากรเพื่อการยังชีพเปนหลัก ที่สําคัญสวนใหญจะมีวัฒนธรรมทาง
ดานภาษา ความเชื่อ ประเพณีพิธีกรรม และบริบทของสังคมที่แตกตางกัน
สั ง คมไทยส ว นใหญ ข องแต ล ะพื้ น ที่ และแต ล ะกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  จ ะมี ร ะบบ
ขั ด เกลาทางสั ง คม กระบวนการถ า ยทอดและสื บ ต อ กั น มาจากชนรุ  น หนึ่ ง
จนปรากฏเปนอัตลักษณทหี่ ลากหลายของกลุม ชาติพนั ธุเ หลานี้ แตในระยะหลัง
แบบแผนการดําเนินชีวิตวัฒนธรรม ภูมิปญญา และระบบคุณคาทางจิตใจของ
แตละกลุมชาติพันธุเริ่มออนแอ และลดความสําคัญลงไป สวนใหญเปนผลพวง
เนื่องมาจากนโยบายการพัฒนาของรัฐที่ผานมาในอดีต โดยเฉพาะการมุงเนน
การพัฒนาและสรางความเจริญเติบโตทางภาคเศรษฐกิจเปนหลักสําคัญ ตลอดจน
นโยบายการรวมพวกซึ่งตองการหลอมรวมเอากลุมชาติพันธุเหลานี้เขาไปสู
วัฒนธรรมกระแสหลัก ถึงกระนัน้ กลุม ชาติพนั ธุต า ง ๆ ยังคงพยายามทีจ่ ะยืนหยัด
ตอสู รวมถึงการผสมผสานและปรับตัวในวิถีการดําเนินชีวิต ตลอดจนการดํารง
อัตลักษณทางชาติพันธุของตนไวในกระแสสังคมปจจุบัน
ในสมั ย รั ช กาลที่ ๑ เชี ย งใหม เ ป น เมื อ งร า ง พระยากาวิ ล ะแห ง
เมืองเชียงใหมไดฟน มาน (ขับไลพมา) และดําเนินการ เก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง
ดวยการชักชวนชาวไตลื้อ ไตเขิน ไตใหญ ไตยวน ประกอบกับเมืองสิบสองปนนา
ในขณะนั้นกําลังประสบกับการถูกรุกรานจากมองโกล จึงนําไปสูยุคการสราง
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วัฒนธรรมใหมเปน เชียงใหมลานนาไทย ทั้งนี้ จังหวัดลําพูนนับเปนเมือง
ของชาวไตลือ้ กลุม ใหญจากเมืองยองโดยแทจริง โดยมีสบิ สองปนนาเปนถิน่ กําเนิด
ดั้งเดิม เปนบรรพบุรุษแหงรากเหงาเผาพันธุของ “คนไทย” รวมถึงชนชาติพันธุ
ไทยยวนที่เรียกตนเองวา คนเมือง หรือ คนลานนา ที่สามารถปรับตัวเขากับ
ทุกชนชาติและทุกวัฒนธรรมไดเปนอยางดี ไทยวน (อานวา ไท–ยวน) หรือ
ไตยวน (อานวา ไต–ยวน) เปนกลุมชาติพันธุตระกูลภาษาไท–กะได กลุมหนึ่ง
ทีต่ งั้ ถิน่ ฐานทางตอนเหนือของประเทศไทย ซึง่ ในอดีตเคยเปนทีต่ งั้ ของอาณาจักร
ลานนา ซึ่งมีหลายกลุมชาติพันธุ แตกลุมที่ใหญที่สุด คือ “ไทยวน” ซึ่งมีคําเรียก
ตนเองหลายอยาง เชน “ยวน โยน หรือ ไต (ไท)” แมวาปจจุบันคนลานนาจะ
เปนพลเมืองของประเทศไทยแลว แตยังคงเรียกตนเองวา “คนเมือง” ซึ่งเปนคํา
เรียก ที่เกิดขึ้นในภายหลังในยุคเก็บผักใสซา เก็บขาใสเมือง ดวยการกวาดตอน
กลุม คนจากทีต่ า ง ๆ เขามายังเมืองของตน ชาวไตยวนเปนกลุม ชนชาติพนั ธุห นึง่
ในตระกูลภาษาไต–กะได คือ ไตลือ้ ไตเขิน ไตยอง ไตใหญ และไตยวน รวมเรียกวา
เครือไต ซึ่งไตยวนเปนกลุมที่ใหญที่สุด มีภาษาพูดและภาษาเขียนเปนของตนเอง
(วิชัย ศรีจันทร, ๒๕๕๙: น. ๑๒) จากการอยูรวมกันของคนตระกูลไตดังที่ได
กลาวมา ในปจจุบัน ณ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน มีความโดดเดนในแงของ
การรวมกลุมคนที่มีความหลากหลายทางอัตลักษณของแตละกลุมชาติพันธุ
ซึ่งไมสามารถจะพบเห็นไดทั่วไปที่แตละกลุมชาติพันธุจะสามารถอยูรวมกัน
ในพื้นที่เดียวกันไดอยางกลมกลืน และยืนหยัดอยูในสังคมจวบจนปจจุบัน
ดังนั้น ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการเปลี่ยนแปลงในอัตลักษณของ
กลุมชาติพันธุในเมืองสามไต อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน ซึ่งเปนผลกระทบ
ที่เกิดจากความทันสมัยของเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม ๆ ที่สงผลกระทบตอ
ชุมชนและวิถีชีวิตของกลุมชาติพันธุ รวมถึงการศึกษาเปรียบเทียบความแตกตาง
ทางอัตลักษณของกลุมชาติพันธุในเมืองสามไต อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
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ทั้งนี้เพื่อใหเขาใจในภาพรวมของการอยูรวมกันของกลุมชาติพันธุ ที่แมจะมี
ความแตกตางแตสามารถบูรณาการปรับตัวเองใหดําเนินชีวิตรวมกันไดอยาง
สันติสุข
วัตถุประสงค

๑. เพื่อศึกษาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมของชุมชน
เมืองสามไต อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
๒. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบความแตกตางของอัตลักษณทางชาติพันธุ
เมืองสามใต อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
วิธีดําเนินการวิจัย

๑. รูปแบบการวิจัย
ในการศึกษาครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยมีกระบวนการเก็บ
ขอมูลใน ๒ สวน คือ
๑.๑ การศึกษาจากเอกสาร ดวยการศึกษาคนควาและรวบรวม
ขอมูลจากเอกสาร ตํารา ทางวิชาการ งานวิจัย ตลอดจน
สิ่งพิมพตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
๑.๒ การศึกษาภาคสนาม ดวยการสังเกต และการสัมภาษณ
๒. ประชากรและกลุมตัวอยาง
ประชากรในการศึกษา คือ กลุมชาติพันธุไตลื้อ ไตยอง และไตยวน
ตําบลบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน โดยกําหนดกลุมตัวอยางในการศึกษา
คือ ตัวแทนกลุมชาติพันธุ ๓ กลุมชาติพันธุ จํานวน ๑๕ คน ไดแก ชาติพันธุ
ไตลื้อ จํานวน ๕ คน ไตยอง จํานวน ๕ คน และไตยวน จํานวน ๕ คน
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๓. เครื่องมือที่ใชในการศึกษา
ในการศึกษาครัง้ นี้ ผูว จิ ยั ใชแบบสัมภาษณ เปนเครือ่ งมือในการศึกษา
เพื่อใหไดขอมูลที่เปนจริง โดยมีประเด็นคําถามตามวัตถุประสงคของการศึกษา
และมีกระบวนการศึกษาขอมูล เพื่อเปนแนวทางในการจัดทําแบบสัมภาษณ
ดังนี้
๓.๑ การศึกษาบริบทชุมชน ไดแก ทีต่ งั้ ลักษณะประชากร การศึกษา
ศาสนา อาชีพ ทรัพยากรธรรมชาติ การคมนาคม จากสํานักงาน
เทศบาลนครบานธิ และการสัมภาษณเกี่ยวกับขอมูลพื้นฐาน
ของชุมชน
๓.๒ การเก็บรวบรวมขอมูลสําหรับการตอบวัตถุประสงค เพื่อเปน
แนวทางในการสัมภาษณกลุมตัวอยาง โดยมีประเด็นคําถาม
ที่ตอบวัตถุประสงคใหมากที่สุด
๔. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล
การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยใชวิธีการรวบรวมขอมูล โดยมีเทคนิควิธีการ
สัมภาษณแบบเจาะลึก เพื่อใหสามารถเก็บขอมูลเกี่ยวกับชุมชนบานธิ อําเภอ
บานธิ จังหวัดลําพูน ในดานตาง ๆ อาทิ ดานภาษา ศาสนา พิธีกรรม ความเชื่อ
ลักษณะการแตงกาย อาหาร และประเพณีตาง ๆ โดยเปนการสัมภาษณ
แบบเจาะจง เชน ผูนําหมูบาน ปราชญชาวบาน ผูอาวุโสในหมูบาน ตลอดจน
บุคลากรในหนวยงานที่เกี่ยวของ
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ผลการศึกษา

ในการศึ ก ษาเรื่ อ ง การเปลี่ ย นแปลงอั ต ลั ก ษณ ชุ ม ชนเมื อ งสามไต
ในบานธิ จังหวัดลําพูน มีผลการศึกษาดังนี้
อัตลักษณเมืองสามไตในบานธิ จังหวัดลําพูน
จากการศึกษาอัตลักษณไตลือ้ พบวา ภาษาของไตลือ้ จะมีลกั ษณะของ
การสื่อสาร ทั้งเสียงและประโยคในการสื่อสารจะเร็ว อีกทั้งภาษาที่สื่อสารกัน
จะมีคาํ สรอยทีเ่ ปนเอกลักษณของคนไตลือ้ ทีม่ กั จะใชพดู กัน เชน คําวา “มาซือแนะ”
หมายถึง มาทําไม และภาษาทีใ่ ชในการสือ่ สารของชาวไตลือ้ นอกจากภาษาถิน่
คือ ภาษาไตลื้อแลว ยังมีภาษาไทยกลาง แตจะไมมีภาษาเขียนที่เปนภาษา
ไทลือ้ ในสวนของการแตงกายนัน้ ชาวไตลือ้ จะมีการแตงกายทีเ่ รียบงาย โดยผูช าย
จะสวมเสื้อสีขาว กางเกงผาสะดอสีขาว สวนผูหญิงจะแตงกายคลายคลึงกับผูชาย
โดยสวมเสื้อสีขาว ทรงเสื้อจะเปนทรงกระบอกเรียบงาย และนุงผาซิ่นสีดํา
ไมมีลวดลาย และโพกศีรษะดวยผาสีขาว โดยผูหญิงจะมวยผมสูง และผูชาย
จะโพกศี ร ษะด ว ยผ า สี ข าวเช น เดี ย วกั น ชาวไตลื้ อ จะมี วั ฒ นธรรมเป น หลั ก
ยึดเหนี่ยวจิตใจ โดยมีประเพณีสําคัญ คือ ประเพณีการเลี้ยงผีขุนนํ้า ซึ่งจัดขึ้น
ทุก ๆ ป เพื่อเปนการบูชาตอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปองรักษาความอุดมสมบูรณ
ของแหลงตนนํ้า โดยจะจัดขึ้นในเดือนมิถุนายน และประเพณีอื่น ๆ รวมดวย
อาทิ ประเพณีลอยกระทง ประเพณีสืบฮีต สานฮอย ผอกอย ลอยกระทง
บานธิ และประเพณีสําคัญของไตลื้ออีกประเพณีหนึ่งที่จัดขึ้นในทุก ๆ ป คือ
บานธิเมืองสามไต เสนหมัดใจ ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ซึ่งเปนประเพณีสําคัญ
อีกประเพณีหนึ่ง เปนการรวมตัวกันของแตละไต ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน เพื่อทํา
กิจกรรมรวมกันในประเพณี อีกประเพณีหนึ่งที่สําคัญ คือ ประเพณีกิ๋นหวาน
ตานโมน หรือเรียกวา ประเพณีปใ หมเมือง ซึง่ เปนประเพณีทสี่ มาชิกในครอบครัว
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ไดมาทําบุญรวมกัน ในสวนอาหารการกินของชาวไตลื้อ โดยทั่วไปอาหาร
ที่ชาวไตลื้อนิยมรับประทานอาหาร ไดแก ยําผักติ้ว แกงผักหวาน นํ้าพริกออง
นํ้าพริกนํ้าปู เปนตน
ในการศึกษาอัตลักษณของไตยอง พบวา ภาษาของไตยอง จัดเปน
กลุม ภาษาเดียวกับภาษาไตลือ้ ซึง่ สําเนียงของคนไตยองจะมีเอกลักษณเฉพาะตัว
ทีเ่ มือ่ ไดฟง แลวรูไ ดทนั ทีวา นีค่ อื ชาวยอง ดานภาษาเขียนนัน้ จากการสัมภาษณ
พบวา ไตยองไมมีตัวเขียนที่แนชัด และสวนใหญจะบอกเปนเสียงเดียวกันวา
ภาษาเขียนมาจากตัวภาษาเขียนลานนา สวนใหญแลวผูสูงอายุบางคนจะเขียน
ภาษาไตยอง และบางคนเขียนภาษาไตยองไมได แตสามารถพูดภาษาไตยองได
การแตงกายของไตยองนัน้ จะมีอตั ลักษณเฉพาะตัว คือ ผูช ายจะใสกางเกงสะดอ
หรือกางเกงผาฝาย และสวมใสเสือ้ แขนยาว สีคราม ผาศีรษะดวยผาสีขาว ในสวน
การแตงกายของผูหญิงนั้น จะใสเสื้อแขนยาวและนุงผาซิ่นยาว จะเห็นไดวา
การแตงกายของคนไตยองจะมีความคลายคลึงกับคนไตลื้อ แตจะมีลายตีนซิ่น
ที่แตกตางกัน คือ ลายซิ่นของคนไตยองจะเปนซิ่นสีเขียว และโพกศีรษะดวย
ผาสีขาวสีเดียวกับผูชาย แตผูหญิงสะพายยาม ดานประเพณีและวัฒนธรรม
ของไตยองมีประเพณีที่สําคัญ ๓ ประเพณี คือ ประเพณีประจําไต ประเพณี
เลี้ยงผีขุนนํ้า และประเพณีปใหมเมือง ซึ่งเปนประเพณีที่สําคัญของชาวไตยอง
ที่จะจัดขึ้นทุก ๆ ป และเปนประเพณีที่ปจจุบันยังคงดําเนินการ แตไดถูกปรับ
เปลีย่ นใหเขากับยุคสมัยมากยิง่ ขึน้ สวนอาหารของคนไตยอง จะมีอาหารพืน้ เมือง
ประจําถิน่ ทีส่ ว นใหญนยิ มรับประทาน คือ แกงหยวกกลวย นํา้ พริกออง ยําดอกแค
ในการนับถือศาสนาของคนไต ทั้งชาวไตลื้อ ไตยอง และไตยวน ตางนับถือ
ศาสนาพุทธเหมือนกัน
สําหรับอัตลักษณของไตยวน พบวา ภาษาของไตยวน นับตั้งแตอดีต
จนปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไมมากเนื่องจากคนไตยวนมีลักษณะการพูด

การเปลีย นแปลงอัตลักษณ์ชมุ ชนเมืองสามไตในบ้านธิ จังหวัดลําพนู
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เหมือนกับคนเมืองลานนาอยูแลว โดยคนสมัยใหมยังมีการพูดภาษาไตยวน
ลานนาอยู เพียงแตจะมีภาษาไทยกลางเขามาปะปนอยูเปนบางคํา เนื่องจาก
คนสมัยใหมไดเขาไปศึกษาและอาศัยอยูในตัวเมือง ซึ่งจะใชภาษาไทยกลาง
ในการติดตอสือ่ สารและการเขียน จึงทําใหมกี ารนําภาษาไทยกลางมาใชรว มกับ
ภาษาไตยวน ในการแตงกายนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงอยางมาก เนื่องจาก
ยุ ค สมั ย ที่ แ ตกต า งกั น โดยป จ จุ บั น มี ค วามทั น สมั ย กว า เช น การแต ง กาย
ทั้ ง ผู  ช ายและผู  ห ญิ ง จะสวมเสื้ อ ยื ด คอกลมหรื อ เสื้ อ เชิ้ ต และเปลี่ ย นมา
สวมกระโปรง กางเกงขาสั้ น และขายาว ส ว นผู  ช ายจะใส ก างเกงยี น ส แ ละ
มีเครื่องประดับเล็กนอย อาทิ สรอยคอ นาฬกา แหวนหรือกําไล ในสวน
ของประเพณี แ ละวั ฒ นธรรมของไตยวนยั ง คงเดิ ม เพี ย งแต จ ะมี บ างอย า ง
ที่เลือนหายไป เชน อาหารประจําไตยวน คือ คั่วไขผํา ที่ปจจุบันไมนิยม
รับประทาน จึงทําใหคนรุนใหมไมรูจักอาหารชนิดนี้ แตวัฒนธรรมที่โดดเดน
ในดานอืน่ ๆ รวมทัง้ ประเพณีวฒ
ั นธรรมลานนาทัว่ ไป เยาวชนรุน ใหมยงั คงชวยกัน
อนุรักษและจัดงานประเพณีทั้งหมดนี้อยู จึงทําใหประเพณีวัฒนธรรมไมเลือน
หายไป
การเปลีย่ นแปลงสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนเมืองสามไตบานธิ
จังหวัดลําพูน
จากการศึ ก ษาในด า นการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของทั้ ง สามไต
ดานสถาบันครอบครัว และวิถีชีวิตของคนในอดีต พบวา มีการใชวิถีชีวิต
ที่พึ่งพาชวยเหลือกันและกัน โดยนําสิ่งของหรืออาหารมาแลกเปลี่ยนและ
แบงปนกันในชุมชน เปนสังคมที่อยูกันอยางฉันทพี่นอง เปนครอบครัวใหญ
ที่อาศัยอยูรวมกันทั้งครอบครัว ทั้งสะใภและเขย แตปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง
จากอดีตไปอยางมาก โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว ซึ่งจะมีการแยกออกมา

๕๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

สรางครอบครัวของตนเอง จากครอบครัวใหญไปสรางครอบครัวของตนเอง
เปนครอบครัวเดี่ยว แตยังคงอยูในละแวกเดียวกัน อีกทั้งยังเกิดการเปลี่ยนแปลง
ทางวิถีชีวิตที่ตางคนตางอยู ไมคอยชวยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเปลี่ยนจาก
การแลกเปลีย่ นและแบงปนระหวางกันมาเปนการซือ้ ขาย สวนของการเปลีย่ นแปลง
ทางภาษาของสามไต พบวา ในอดีตมีการใชภาษาถิ่นในการสื่อสาร พูดภาษา
ลื้อ ยอง และยวน ในการสื่อสารภายในครอบครัว และในชุมชน ปจจุบัน
มีการเปลีย่ นแปลงมากขึน้ เพราะปจจุบนั พอแมสง ลูกไปเรียนโรงเรียนนานาชาติ
สถาบั น ที่ ส อนภาษาต า งประเทศ จึ ง นํ า มาซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงทางภาษา
ทํ า ให เ ด็ ก รุ  น ใหม นิ ย มที่ จ ะใช ภ าษากลาง และภาษาอั ง กฤษในการสื่ อ สาร
ในชีวติ ประจําวันมากขึน้ กวาเดิม ทําใหมเี พียงผูส งู อายุทยี่ งั คงรักษาภาษาดัง้ เดิม
แตเด็กรุนใหมจะเปนปจจัยนําไปสูการเปลี่ยนแปลงทางภาษาเชนในปจจุบัน
สําหรับการเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรม พบวา ในอดีตมีประเพณีและวัฒนธรรม
ที่ยึดถือปฏิบัติกันจากรุนสูรุน โดยผูสูงวัยยังคงรักษาและปฏิบัติสืบตอกันมา
อยางตอเนื่อง แตการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันเกิดจากเด็กรุนใหมที่เริ่มนําเอา
วัฒนธรรมจากทีอ่ นื่ เขามา รวมถึงการไมมโี อกาสไดเขารวมประเพณีและกิจกรรม
ดัง้ เดิมของชุมชน จึงทําใหคนรุน ใหมขาดความรูใ นเรือ่ งวัฒนธรรมดัง้ เดิม ซึง่ เปน
ปจจัยที่ทําใหวัฒนธรรมเริ่มสูญหายไปมากขึ้น จึงทําใหวัฒนธรรมในปจจุบัน
มีการบิดเบือนไปจากเดิม แตอยางไรก็ตามยังคงสามารถพบเห็นกิจกรรมตาง ๆ
ทางวัฒนธรรมของชุมชนบาง แตอาจจะไมมากเชนในอดีต
การเปรียบเทียบอัตลักษณเมืองสามไตบานธิ จังหวัดลําพูน
ภาษาของกลุ  ม ชาติ พั น ธุ  เ มื อ งสามไตบ า นธิ จั ง หวั ด ลํ า พู น จะมี
ลั ก ษณะแตกต า งกั น ในแต ล ะกลุ  ม ไต ได แ ก การสื่ อ สารของไตลื้ อ จะเป น
การสื่ อ สารที่ ใช คํ า รวบรั ด และพู ด เร็ ว อี ก ทั้ ง คนไตลื้ อ จะนิ ย มใช คํ า สร อ ย
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ในประโยค โดยจะพูดวา มาซือแนะ ซึ่งมีความหมายวา มาทําไม มาทําอะไร
ซึ่งเปนคําสรอยที่ใชพูดกันมาตั้งแตอดีต และปจจุบันยังคงพูดกันอยู ซึ่งแตกตาง
จากสองไต คือ ไตยอง และไตยวน โดยการสื่อสารของไตยองนั้น จะไมพูดเร็ว
เหมือนกับไตลือ้ โดยจะพูดชา ๆ และมีคาํ สรอยทีใ่ ชพดู ในประโยคของการสือ่ สาร
เชน มายื้อแนะ คือ มาทําไม ไมรีบรอน โดยคําที่ใชในการสื่อสารนั้นจะไมรวบรัด
เทากับภาษาของกลุมคนไตลื้อ เชนเดียวกับกลุมคนไตยวน จะพูดสําเนียงที่ชา ๆ
เนิบ ๆ และเปนสําเสียงออกไปทางลานนาเมืองเชียงใหม ซึ่งความแตกตาง
ทางภาษาของแตละกลุมไตในเมืองสามไตบานธิ จังหวัดลําพูน ที่เห็นไดชัดเจน
คือ สําเนียงของการพูดและการสื่อสารเปนหลัก อีกทั้ง ยังพบวา การพูดและ
สื่อสารแบบนี้ยังคงใชกันมาตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบัน

ภาพที่ ๙ ตัวอักษรของคนไตลื้อ
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การแตงกายของกลุมชาติพันธุเมืองสามไตบานธิ จังหวัดลําพูน พบวา
การแตงกายของกลุม ไตในแตละกลุม จะมีความแตกตางกัน โดยชาวไตลือ้ จะแตงกาย
แบบเรียบงาย ผูหญิงจะสวมใสเสื้อที่ไมคอยมีสีสัน โดยนิยมสวมใสเสื้อสีดํา
และสีคราม สวนผูห ญิงชาวไตยองจะสวมใสเสือ้ ทีไ่ มคอ ยมีสสี นั และนิยมสวมใส
เสือ้ สีขาว เปนหลัก สวนผูห ญิงชาวไตยวนจะสวมใสเสือ้ ทีม่ สี สี นั มากกวากลุม ไตลือ้
และกลุมไตยอง โดยสีเสื้อที่คนไตยวนนิยมสวมใสจะเปนสีนํ้าตาล สีเหลืองทอง
เปนตน แตลกั ษณะของตัวเสือ้ นัน้ ไตลือ้ และไตยองจะเปนเสือ้ ทีเ่ รียกวา เสือ้ ปด
ซึ่งมีลักษณะเปนเสื้อทรงกระบอกแขนยาวที่มีปายเฉียงสาบเสื้อมาทางซาย
หรือทางขวาของลําตัวแลวจึงผูกเชือกมัดเสื้อเอาไว แตของไตยวนนั้นจะเปน
เสื้อทรงกระบอกแขนยาวคลายเสื้อชางฟอนของลานนาเชียงใหม มีกระดุม
ตรงกลางเสื้อยาวจรดชายเสื้อ สวนการนุงผาซิ่นของแตละไตนั้น จะเห็นวา
ไตลื้อ ไตยองและไตยวน จะนุงผาซิ่นที่มีลักษณะเหมือนกัน คือ การนุงสวม
เขาไป แลวจะพับดานซายเขาไปขางใน จากนั้นจะพับดานขวาปดทาย แลวจึง
นําเชือกมาผูกเขากับตัวผาซิ่นใหแนนเขากับลําตัว และรัดเข็มขัดมารัดเขากับ
ผาซิ่นอีกครั้งหนึ่ง โดยแตกตางกันตรงลายของผาซิ่น คือ ลายผาซิ่นของไตลื้อ
จะเปนลายตาลื้อ ลายเขี้ยวหมาก และลายดอกพิกุล เปนตน สวนลายผาซิ่น
ของไตยอง จะเปนลายสีเขียวทึบ เพื่อบงบอกวาเปนคนไตยอง และลายซิ่น
ของไตยวนจะมีลักษณะเชิงตีนซิ่นยก และมีผาสไบพาดบา โดยไตลื้อและ
ไตยองนั้นจะทําการเกลาผมขึ้นใหเปนมวยสูง แลวจึงนําผาสีขาวมาโพกหัว
พรอมใสเครื่องประดับบางเล็กนอย สวนไตยวนนั้นจะเปนการเกลาผมทรง
มวยตํ่า ไมมีการนําเอาผามาโพกหัว แตจะนําดอกไมมาทัดที่ผม เชน ดอกเอื้อง
เพื่ อ ความสวยงามและอาจเพิ่ ม ป  น ป ก ผมเป น เครื่ อ งประดั บ บ า งเล็ ก น อ ย
สวนผูชายไตลื้อจะแตงกายดวยการสวมใสเสื้อสีขาว กางเกงผาสะดอสีขาว
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และไตยองจะสวมใสเสื้อแขนยาวสีคราม กางเกงสะดอหรือกางเกงผาฝาย
แตไตยวนจะแตงกาย โดยผูช ายจะใสเสือ้ คอกลมหรือเสือ้ หมอหอม สวนกางเกง
จะเปนกางเกงสะดอ ทั้งนี้การแตงกายของผูชายทั้งสามกลุมชาติพันธุจะไมมี
ความแตกตางกันมากนัก ซึ่งผูชายไตลื้อและไตยองจะสะพายยาม พรอมโพก
ศีรษะดวยผาสีขาว แตไตยวนจะไมมีการสะพายยามและโพกศีรษะ

ภาพที่ ๒
การแตงกายของผูหญิง
ชาวไตลื้อ

ภาพที่ ๓
การแตงกายของผูหญิง
ชาวไตยอง

ภาพที่ ๔
การแตงกายของผูหญิง
ชาวไตยวน

ในสวนประเพณีและวัฒนธรรมของกลุมชาติพันธุเมืองสามไตบานธิ
จังหวัดลําพูน พบวา จะมีประเพณีและวัฒนธรรมที่เปนหลักยึดเหนี่ยวจิตใจ
ของกลุมชาติพันธุเมืองสามไต คือ ประเพณีการเลี้ยงผีขุนนํ้า ซึ่งจัดขึ้นทุก ๆ ป
เพื่อเปนการบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปกปองรักษาความอุดมสมบูรณของแหลงตนนํ้า
โดยจะจัดในเดือนมิถนุ ายน และมีประเพณีอนื่ ๆ รวมดวย อาทิ ประเพณีลอยกระทง

๕๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ประเพณีสืบฮีตสานฮอย ผอกอย ลอยกระทงบานธิ และประเพณีประจําไตลื้อ
อีกประเพณีหนึ่งซึ่งเปนประเพณีที่จัดขึ้นทุก ๆ ป นั่นคือ “บานธิเมืองสามไต
เสนหม ดั ใจ ไตลือ้ ไตยอง ไตยวน” ซึง่ เปนประเพณีสาํ คัญอีกประเพณีหนึง่ โดยเปน
การรวมตัวกันของแตละไต (ไตลือ้ ไตยอง ไตยวน) เพือ่ รวมกันทํากิจกรรม อีกประเพณี
ที่สําคัญประเพณีหนึ่ง คือ ประเพณี กิ๋นหวาน ตานโมน หรือประเพณีปใหมเมือง
ซึง่ ในสวนของประเพณีจะไมคอ ยมีความแตกตางกันมากนัก จะมีเพียงกระบวนการ
ประกอบพิธีกรรมที่แตกตางกันออกไปในแตละกลุมชาติพันธุไตเทานั้น

ภาพที่ ๕ ประเพณีเลี้ยงผีขุนนํ้า
ที่มา: (Apiwongngam, ๒๕๖๒)
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ภาพที่ ๖ อาหารทองถิ่นของชาวไตลื้อ
ที่มา: (Apiwongngam, ๒๕๖๒)

ภาพที่ ๗ ประเพณีสืบฮีต สานฮอย ผอกอยลอยกระทงบานธิ
ที่มา: (Apiwongngam, ๒๕๖๒)
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การอภิปรายผล

การวิจัยเรื่อง การเปลี่ยนแปลงอัตลักษณเมืองสามไตในบานธิ จังหวัด
ลําพูน มีผลการอธิปรายผลการวิจัยดังนี้ เมืองสามไตในบานธิ จังหวัดลําพูน
ประกอบดวย ๓ กลุมชาติพันธุ ไดแก ไตลื้อ ไตยอง ไตยวน ซึ่งอยูรวมกัน
เป น สั ง คมในชุ ม ชน และจากการศึ ก ษาการเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คมของ
กลุมชาติพันธุไตในบานธิ พบวา วิถีชีวิตของ ๓ กลุมชาติพันธุไตในบานธิ
ในอดีตจะเปนลักษณะการพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เปนสังคมที่อยูรวมกัน
ฉันทพนี่ อ ง มีการแลกเปลีย่ นและแบงปนระหวางกัน อยูร วมกันเปนครอบครัวใหญ
ซึ่งสอดคลองกับราชบัณฑิตยสถาน (๒๕๕๖) ที่กลาววา สังคม คือ คนจํานวน
หนึ่งที่มีความสัมพันธตอเนื่องกันตามระเบียบ กฎเกณฑ โดยมีวัตถุประสงค
สําคัญรวมกัน และสวนใหญจะแยกออกมาสรางครอบครัวของตนเอง แตยัง
อาศัยอยูใ นละแวกเดียวกัน จึงทําใหเกิดเปนครอบครัวเดีย่ วในชุมชนเมืองสามไต
บานธิเปนสวนใหญ อันเปนเหตุนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงทางสังคมของชุมชน
เมืองสามไตในบานธิ อําเภอบานธิ จังหวัดลําพูน
การเปลีย่ นแปลงทางภาษาของกลุม ชาติพนั ธุส ามไตนัน้ พบวา คนในอดีต
จะใชภาษาถิ่นของแตละชาติพันธุในการติดตอสื่อสารระหวางกัน โดยพูด
ภาษาลือ้ ยอง และยวน ในการสือ่ สารภายในครอบครัวและชุมชน แตในปจจุบนั
ได เ ปลี่ ย นแปลงไป อั น เนื่ อ งจากการศึ ก ษาในสถาบั น การศึ ก ษาที่ จ ะต อ งมี
การใชภาษากลางในการสื่อสารระหวางกัน จึงทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทาง
ภาษา เชน คําศัพท สําเนียง และการนํามาใชผสมกับภาษาพูดดัง้ เดิมของตนเอง
ซึง่ สอดคลองกับการศึกษาของ ผณินทรา ธีรานนท (๒๕๕๓) เรือ่ ง การเปลีย่ นแปลง
ของศัพทและเสียงวรรณยุกตในภาษาไทลื้อ จังหวัดเชียงราย ตามกลุมและ
ความสะดวกของการคมนาคม พบวา ในภาษาไทลือ้ เชียงของ เริม่ มีการเปลีย่ นแปลง
ของคําศัพทมากขึ้น โดยเฉพาะคําศัพทในศัพทที่ไมใชคําศัพทพื้นฐาน
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การเปลีย่ นแปลงทางวัฒนธรรมของกลุม ชาติพนั ธุส ามไตในบานธิ พบวา
มีประเพณีวัฒนธรรมที่ปฏิบัติสืบเนื่องกันมาจากรุนสูรุน สอดคลองกับ สัญญา
สั ญ ญาวิ วั ฒ น (๒๕๕๑) ที่ ใ ห ค วามหมายของวั ฒ นธรรม คื อ วิ ถี ชี วิ ต หรื อ
แผนการดําเนินชีวิตของกลุมคนหรือสังคมหนึ่ง การเปนแบบอยาง (pattern)
ของวัฒนธรรม การบังคับ (dominate) ใหสมาชิกของสังคมตองปฏิบัติตาม
การรักษาและปฏิบัติกันมาอยางตอเนื่อง
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บทคัดยอ

การวิ จั ย ครั้ ง นี้ มี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ ศึ ก ษาผลกระทบที่ มี ต  อ ชุ ม ชน
และการศึกษาการปรับตัวของชุมชนจากผลกระทบจากการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ ไดแก
ชาวบานหมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวงอําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
จํานวน ๓๑๖ คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัยครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็น
ที่มีตอสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติการหาคาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน
ผลวิจัยพบวา ผลกระทบที่มีตอการทองเที่ยวชุมชนจากสถานการณ
การแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ  ใ หม 2019 มากที่ สุ ด คื อ
ดานสิง่ แวดลอม พบวา ชาวบานมีการพัฒนาพืน้ ที่ ใหเหมาะสมแกนกั ทองเทีย่ ว
ในสถานการณดังกลาว และมีพฤติกรรมการใชทรัพยากรที่เปลี่ยนแปลงไป
รองลงมาคือ ผลกระทบดานสังคม พบวา ชาวบานตื่นตัวจากสถานการณและ
ชุมชนมีการแจงประชาสัมพันธการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม
2019 อยางชัดเจน และสุดทาย คือ ผลกระทบดานเศรษฐกิจ พบวา ชาวบาน
รวมมือกันวางแผนกระตุนเศรษฐกิจหลังสถานการณดังกลาว รวมถึงการมีรายได
ลดลงจากการประกอบอาชีพหลัก สําหรับการปรับตัว พบวา ชาวบานเรียนรู
และติดตามสถานการณขา วสารเพือ่ ปองกันการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 รวมถึงมีการวางแผนในการรับมือจากสถานการณ และ
เพิ่มชองทางการคาขายทางออนไลน
คําสําคัญ: ไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 COVID–19 ผลกระทบชุมชน
การปรับตัว
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Abstract

The purpose of this research was to study the impact on the
community and the community’s adaptation to the impact of the novel
coronavirus 2019 (COVID–19) epidemic. The sample group in this research
was 316 villagers of Khun Klang Village, Baan Luang sub–district, Chom
Thong district, Chiang Mai. The research tool was the questionnaire on
the current situation of the novel coronavirus 2019 epidemic. The data
was analyzed using mean, percentage, and standard derivation statistic.
The results about the impact towards the community tourism showed
that the environmental impact has been the most aﬀected by the
emergence of the novel coronavirus 2019. In this case, the villagers
develop their areas to be suitable for tourists and also change in their
resource utilization behavior. The second was the social impact. It was
found that villagers are well recognized about the situation and the
community is attempting in publish the valid information about the
unexpected occurrence of the COVID–19 pandemic. Finally, the economic
impact showed that the villagers are enhanced in local participation in
formulating and implementing plan for economic stimulus after the
situation. In the case that their tourism earning–income opportunity declined,
local people learn and monitor the case of new virus transmission. Plans
were made to deal with the situation and online trading increased.
Key words: Coronavirus disease, COVID–19, Community impact, Adaptation
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บทนํา

การแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนาสายพั น ธุ  ใ หม 2019 เริ่ ม ขึ้ น
เมือ่ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่ เปนการระบาดครัง้ แรก โดยเกิดขึน้ ณ ตลาด
คาสัตวปาเมืองอูฮั่นหรือตลาดขายอาหารทะเลสด South China Seaboard
เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย ประเทศจีน จากนั้นจึงแพรระบาดไปในหลายพื้นที่
ซึง่ ไวรัสโคโรนา สายพันธุใ หม 2019 หรือ COVID–19 ทําใหผปู ว ยมีอาการปอดอักเสบ
รุนแรงจนถึงแกชวี ติ ได โดยเชือ้ ไวรัสนีส้ ามารถแพรกระจายจากคนสูค นผานการไอ
จาม หรือสัมผัสกับสารคัดหลั่งของผูปวย (Thai PBS, ๒๕๖๓)
จากการที่เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไดแพรระบาดไปยัง
ประเทศตาง ๆ ทัว่ โลกและมีแนวโนมทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เรือ่ ย ๆ อยางตอเนือ่ ง จึงทําให
หลาย ๆ ประเทศทัว่ โลกกําหนดมาตรการเพือ่ ควบคุมและปองกันการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 และสงผลกระทบตอการดําเนินชีวิต
ตลอดจน การทํากิจกรรมตาง ๆ ของคนทั่วโลก
ประเทศไทยเปนอีกหนึ่งประเทศที่มีมาตรการควบคุมการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 โดยรัฐบาลไดใชมาตรการ “อยูบาน
หยุดเชื้อ ชวยชาติ” ใหทุกคนหยุดอยูบานเพื่อควบคุมการเคลื่อนยายของ
ประชาชน ทั้งในประเทศและระหวางประเทศ เพื่อปองกันการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 จึงทําใหรานคา สถานที่ทองเที่ยว และ
สถานที่ใหบริการตาง ๆ ตองปดการใหบริการชั่วคราว ยกเวนสถานที่สําคัญ
ในการควบคุมการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เชน
โรงพยาบาล สถานีตํารวจ และรานคาที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน
อาทิ รานขายอาหาร แตทั้งนี้จะตองอยูภายใตมาตรการล็อกดาวน และ
การประกาศเคอรฟว โดยมาตรการนี้ไดสงผลกระทบตอสภาพความเปนอยู
ของประชาชน ในหลาย ๆ ดาน (กรุงเทพธุรกิจ, ๒๕๖๓)
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ชุมชนบานขุนกลาง เปนชุมชนชาวไทย เชือ้ สายมง โดยในป พ.ศ. ๒๕๒๒
โครงการหลวงไดเขามาสงเสริมการปลูกพืชทดแทนฝน เชน ผลไม และดอกไม
เมืองหนาว จึงทําใหชาวบานบานขุนกลาง มีอาชีพเกษตรกรรมเปนอาชีพหลัก
ดวยการทําสวนผลไมเมืองหนาว เชน พีช บวย สาลี่ องุน สตอเบอรรี่ และ
การปลูกดอกไมเมืองหนาว เชน ดอกเบญจมาศ ดอกกุหลาบ อันเนื่องมาจาก
ลักษณะทางภูมิศาสตร ดวยลักษณะพื้นที่บานขุนกลางเปนภูเขา และมีแหลง
ธรรมชาติเหมาะสําหรับการเปนสถานที่ทองเที่ยว ปจจุบันหมูบานขุนกลาง
มีแหลงทองเที่ยวภายในชุมชนหลายแหง ซึ่งเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของ
จังหวัดเชียงใหม เชน ตลาดมง บานขุนกลาง สินคาสวนใหญในตลาดมงจะเปน
ผลิตภัณฑในชุมชน เปนผลิตผลจากการเกษตรของคนในชุมชน ตลาดมง
บานขุนกลาง ตั้งอยูเลยที่ทําการอุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ทางดาน
ฝงขวามือ โดยลักษณะของตลาดจะเปนเพิง ทําจากสังกะสีธรรมดา ดานหนา
จะมีรมใหญกางไวกันแดดในยามรอน โดยตลาดมีลักษณะสี่เหลี่ยมผืนผา โดยมี
ความยาวประมาณ ๕๐๐ เมตร และจากความยาว ๕๐๐ เมตร จะถูกแบงซอย
ออกเปนสวนยอย ๆ ซึ่งดานหนาตลาดจะเปนลานจอดรถที่สะดวกและกวางขวาง
จากการทีแ่ หลงทองเทีย่ วในเขตพืน้ ทีห่ มูบ า นขุนกลางหลายแหงไดรบั ผลกระทบ
จากสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด–19 โดยเฉพาะทางดานเศรษฐกิจ
สังคม และสิ่งแวดลอม ไดกอใหเกิดผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชนโดยตรง
จากสภาพป ญ หาและเหตุ ผ ลดั ง กล า ว ผู  วิ จั ย จึ ง สนใจที่ จ ะศึ ก ษา
ผลกระทบและการปรั บ ตั ว ของประชาชนจากการแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในเขตพื้นที่หมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม ในดานเศรษฐกิจวา มีผลกระทบมากนอย
เพียงใดตอคนในชุมชน และมีการเปลี่ยนแปลงในระดับใด จากการที่ไมมี
นักทองเที่ยวมาเยี่ยมเยือน การสั่งปดสถานที่ทองเที่ยวชั่วคราว ตามมาตรการ
ของรัฐบาลสงผลกระทบตอคนในชุมชนในระดับใด รวมถึงดานสังคมวามี
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ผลกระทบมากนอยเพียงใดตอคนในชุมชนจากสถานการณดังกลาว ตลอดจน
ความรวมมือของคนในชุมชน รวมถึงกําลังใจและเวลาที่ใชรวมกันของคน
ในชุมชนกับครอบครัว ในดานสิ่งแวดลอมชุมชนจะมีการปรับปรุงพื้นที่ให
เหมาะสมแกการทองเที่ยวในสถานการณการจากแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในระดับใด รวมถึงพฤติกรรมการใชทรัพยากร
ธรรมชาติ ข องคนในชุ ม ชนเนื่ อ งจากสถานการณ ดั ง กล า ว และการปรั บ ตั ว
ของชุมชนในการรับมือจากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 ในระดับใด ทั้งนี้เพื่อนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหเพื่อจะได
แนวทางในการรั บ มื อ กั บ สถานการณ ก ารแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุใหม 2019 และนํามาใชประโยชนไดอยางเหมาะสมตอไป
วัตถุประสงค

๑. เพือ่ ศึกษาผลกระทบทีม่ ตี อ การทองเทีย่ วชุมชนบานขุนกลาง ตําบล
บานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม จากสถานการณการแพรระบาดของ
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
๒. เพื่อศึกษาการปรับตัวของชุมชนบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง
อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหมจากการไดรับผลกระทบจากการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโนสายพันธุใหม 2019
วิธีดําเนินการวิจัย

การวิจัยครั้งนี้ เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใชขอมูลทุติยภูมิ ซึ่งได
รวบรวมขอมูลจากเอกสารตาง ๆ ที่เกี่ยวของ ไดแก บทความ หนังสือ และ
งานวิจัยที่เกี่ยวของและขอมูลปฐมภูมิไดอยางเหมาะสม กลุมตัวอยาง คือ
ประชากรที่อาศัยอยูในหมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
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จังหวัดเชียงใหม โดยกําหนดใหกลุม ตัวอยาง คือ ตัวแทนชาวบาน จํานวน ๓๑๖ คน
ดวยการสุมตัวอยางจากชาวบานที่ไดรับผลกระทบ โดยเจาะจงไปที่เจาของ
กิจการทีป่ ระกอบการอยูใ นชุมชน เชน รานอาหาร รีสอรท ทีพ่ กั รานขายของชํา
รานคาในพื้นที่ตลาดมง บุคลากรครู นักเรียน และเกษตรกรในพื้นที่ เพื่อให
ไดขอมูลที่เปนจริงครอบคลุมในทุก ๆ มิติของชุมชน โดยมีแบบสอบถาม
เปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล
ผลการศึกษา

การศึกษาวิจัยเรื่อง ผลกระทบและการปรับตัวของการทองเที่ยวชุมชน
จากการแพรระบาดของ เชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 ในเขตพืน้ ทีห่ มูบ า น
ขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม มีผลการศึกษา
ดังนี้
ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม พบวา สวนใหญเปนเพศหญิง
มีอายุ ๔๑ ปขนึ้ ไป มีระดับการศึกษาตํา่ กวามัธยมศึกษาตอนตน ประกอบอาชีพ
ธุรกิจสวนตัว/คาขาย และเปนผูมีรายไดตํ่ากวา ๑๐,๐๐๐ บาท โดยมีผลกระทบ
จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธใหม 2019 ในเขตพื้นที่
หมูบ า นขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวม
อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ ๓.๖๗ ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และ
ดานสิ่งแวดลอม ดังตอไปนี้
๑. ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย
เทากับ ๓.๕๔ พบวา ในชุมชนมีการรวมมือและวางแผนเพือ่ กระตุน เศรษฐกิจ คิดเปน
คาเฉลี่ยที่ ๔.๐๑ มีรายไดลดลงจากการประกอบอาชีพหลัก คิดเปนคาเฉลี่ยที่
๓.๗๑ และมีการสงเสริมการทําธุรกิจกระตุนการทองเที่ยว เพื่อการจําหนาย
สินคา OTOP ผานทางออนไลน คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๓.๑๔ ตามลําดับ
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๒. ผลกระทบดานสังคม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ
๓.๗๓ พบวา ในชุมชนมีการแจงขอมูลประชาสัมพันธการแพรระบาดของ
เชือ้ ไวรัสโรโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 อยางชัดเจน และประชาชนมีความตืน่ ตัว
จากสถานการณการแพรระบาดของเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 คิดเปน
คาเฉลี่ย ๔.๑๑ คนในชุมชนมีวินัยในการปองกันตัวเอง เชน การสวมหนากาก
อนามัยกอนออกจากบานทุกครัง้ คิดเปนคาเฉลีย่ ที่ ๓.๙๗ และมีการจัดกิจกรรม
นันทนาการอื่น ๆ คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๓.๐๙
๓. ผลกระดานสิ่งแวดลอม โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด คาเฉลี่ย
เทากับ ๔.๓๔ พบวา ในชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่ใหเหมาะสมกับการทองเที่ยว
ในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 คิดเปน
คาเฉลีย่ ที่ ๓.๗๘ คนในชุมชนมีพฤติกรรมการใชทรัพยากรของชุมชนเปลีย่ นแปลงไป
เชน การใชนํ้าและไฟฟานอยลง คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๓.๕๖ และมีการกําจัดขยะ
ที่เสี่ยงกับการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 เชน การแยกประเภทขยะ
การเผาทําลายอันกอใหเกิดมลพิษ คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๓.๓๙ ตามลําดับ
๔. การปรับตัวของชาวบานจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธใหม 2019 ในเขตพื้นที่หมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม โดยภาพรวมอยูในระดับมาก คาเฉลี่ยเทากับ ๓.๗๗
พบวา ชาวบานในชุมชนไดเรียนรูและติดตามสถานการณขาวสารเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชือ้ ไวรัส โคโรนาสายพันธุใ หม 2019 คิดเปนคาเฉลีย่ ที่ ๔.๐๗
มีวางแผนในการรับมือจากสถานการณ คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๔.๐๔ และมีการเพิ่ม
ชองทางการคาขายทางออนไลน คิดเปนคาเฉลี่ยที่ ๓.๓๔
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การอภิปรายผล

จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
ทําใหการทองเที่ยวในเขตพื้นที่หมูบานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม ไดรับผลกระทบทางดานเศรษฐกิจ ดวยนักทองเที่ยวมีจํานวน
ลดลง และจากการที่ชุมชนมีรายไดจากการทองเที่ยว ดังนั้นการลดลงของ
จํานวนนักทองเที่ยวจึงสงผลกระทบตอชุมชนเปนอยางยิ่ง โดยรายไดในภาพรวม
ของธุรกิจการทองเที่ยวในชุมชน พบวา รายไดลดลงเปนอยางมาก จนทําให
บางธุ ร กิ จ ต อ งป ด ตั ว ลง ทั้ ง นี้ จากการศึ ก ษาผลกระทบของการท อ งเที่ ย ว
ชุมชนจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ใน ๓ ดาน
ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม และดานสิ่งแวดลอม โดยใชแนวคิดทฤษฎี
เกีย่ วกับผลกระทบเปนหลักในการศึกษาครัง้ นี้ เพราะผลกระทบ คือ ผลทีเ่ กิดขึน้
จากทํากระทําเรือ่ งใดเรือ่ งหนึง่ อาจจะเปนผลทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปจจุบนั และอนาคต
ซึ่งเปนไปไดทั้งทางบวกและทางลบ และอาจเกิดขึ้นกับกลุมเปาหมายและ
ไม ใช ก ลุ  ม เป า หมายหรื อ ผลกระทบต อ สถานการณ ต  า ง ๆ ทั้ ง ทางตรงและ
ทางออม ซึ่งมีผลการอภิปราย ดังตอไปนี้
บริบทดานเศรษฐกิจของชุมชนบานขุนกลาง จุดที่สามารถสรางรายได
ใหกับชุมชนสูงที่สุด คือ ตลาดมง ตั้งอยูในพื้นที่หมูบานขุนกลางในเสนทาง
ไปขุนวาง ใกลสถานีเกษตรหลวงอินทนนท ซึ่งมีที่พักหลากหลายใหเลือก
ทั้งแบบเปนหลัง แบบกระโจม และแบบเตนท รวมถึงรานอาหารและรานกาแฟ
เรียกไดวา เปนสวนทีค่ อ นขางคึกคักพอสมควร โดยลักษณะของตลาดจะเปนเพิง
ที่มีขนาดความยาวประมาณหารอยเมตร โดยแบงพื้นที่ใหแตละราน ทางราน
จะนําสินคาของตัวเองออกมาจําหนาย และสินคาสวนใหญจะเปนผลิตภัณฑ
ภายในชุมชน อาทิ กะหลํา่ ปลี สตรอวเบอรรี่ อโวคาโด เชอรรี่ เบบีแ้ ครอท ผลไม
อบแหง ไวนผลไม เสื้อผา และของประดับตกแตงที่บงบอกถึงอัตลักษณของ
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ความเปนชนเผามงออกมาจําหนาย เพื่อสรางรายไดใหกับครอบครัว แตจาก
สถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 ไดสง
ผลกระทบตอการทองเที่ยวในชุมชน ดังนี้
ผลกระทบดานเศรษฐกิจ จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 ในเขตพื้นที่บานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ในชุมชนมีการรวมมือและวางแผน เพื่อกระตุนเศรษฐกิจ
การมีรายไดลดลงจากการประกอบอาชีพหลัก และมีการสงเสริมการทําธุรกิจ
กระตุ  น การท อ งเที่ ย วเพื่ อ การจํ า หน า ยสิ น ค า OTOP ผ า นทางออนไลน
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Bryant&White (1982) ที่กลาววา ผลกระทบ คือ
ผลทั้งหมดของนโยบายที่มีขึ้นในสภาพแหงความเปนจริงในโลก อันไดแก
ผลกระทบทีม่ ตี อ สถานการณและกลุม เปาหมายผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ในปจจุบนั
และอนาคตคาใชจา ย ทางตรงทีใ่ ชสาํ หรับทรัพยากรของโครงการ คาใชจา ยทางออม
รวมทั้งคาเสียโอกาสดวย นอกจากนี้ยังหมายรวมถึง ผลกระทบของกิจกรรมใด
กิจกรรมหนึ่งที่หมายถึง ผลทั้งหมดที่เกิดจากการดําเนินกิจกรรมนั้น สอดคลอง
กับการศึกษาของ ศุภธิดา กอนศิลา (๒๕๕๕) เรื่อง การศึกษาผลกระทบจาก
การพัฒนาแหลงทองเทีย่ ว กรณีศกึ ษาสามพันโบก ตําบลเหลางาม อําเภอโพธิไ์ ทร
จังหวัดอุบลราชธานี พบวา ผลกระทบดานเศรษฐกิจทําใหเกิดการสรางงาน
การสรางรายได แตเกิดปญหาความขัดแยงเรือ่ งผลประโยชนในชุมชนและปญหา
รายไดที่ไมสมํ่าเสมอตามฤดูกาลทองเที่ยว ผลกระทบดานสังคม คนในชุมชน
เกิดการเรียนรูดานการจัดการการทองเที่ยว ในดานลบเกิดการหลอกลวง
เอารัดเอาเปรียบ นักทองเที่ยวสวนผลกระทบดานวัฒนธรรม การทองเที่ยว
ชวยฟนฟูอนุรักษทรัพยากรในแหลงทองเที่ยวในดานลบ เกิดการเปลี่ยนแปลง
คานิยมและศีลธรรมของคนในชุมชน สวนผลกระทบดานสิง่ แวดลอม การทองเทีย่ ว
มีสว นในการพัฒนาและปรับปรุงสาธารณูปโภค แตในขณะเดียวกัน การทองเทีย่ ว
ก็ทําใหเกิดปญหาเรื่องขยะในแหลงทองเที่ยวเชนกัน
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ตลาดมงบานขุนกลาง
กอนเกิดแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
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ตลาดมงบานขุนกลาง
หลังการแพรระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019

๗๑

๗๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ผลกระทบด า นสั ง คม จากการแพร ร ะบาดของเชื้ อ ไวรั ส โคโรนา
สายพันธุใหม 2019 ในเขตพื้นที่บานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอจอมทอง
จังหวัดเชียงใหม พบวา ในชุมชนมีการแจงขอมูลประชาสัมพันธอยางชัดเจน
และประชาชนตื่นตัว จากสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา
สายพันธุใหม 2019 ทําใหชาวบานในชุมชนมีวินัยในการปองกันตัวเอง เชน
การสวมหน า กากอนามั ย ก อ นออกจากบ า นทุ ก ครั้ ง สอดคล อ งกั บ แนวคิ ด
ผลกระทบของ วราคม ทีสุกะ (๒๕๒๕) กลาววา จากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
ที่จะเกิดขึ้นในระดับบุคคล และในระดับสังคมทั้งผลกระทบในผลดีและผลเสีย
หรือผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบ ในสวนของผลดี หากมองจาก
แงของการพัฒนาตนเอง บุคคลจะมีความเปนอยูที่ดีขึ้นอุดมสมบูรณดวยปจจัย ๔
สําหรับชีวิต ไมวาจะเปนเครื่องอุปโภคบริโภค รวมทั้งการไดรับบริการทางดาน
สาธารณสุขตาง ๆ อยางเพียงพอ ไดรับการศึกษาที่ดีขึ้น มีความรู มีความมั่นคง
ทางเศรษฐกิจและไดรับการยอมรับนับถือในวงสังคม รวมทั้งการมีชื่อเสียง
ในทางการเมือง สอดคลองกับการศึกษาของ นิตยระดี วงษสวัสดิ์ (๒๕๕๓)
เรื่อง การศึกษา การเปลี่ยนแปลงทางดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
อันเนื่องมาจากการตัดถนนนครอินทร พบวา วิถีชีวิตของครัวเรือนในหมูบาน
กอนที่จะมีถนนนครอินทร จะเปนวิถีชีวิตของชุมชนชนบท ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมเปนหลัก คือ การทําสวนผลไมทําใหมีรายไดพออยูพอกิน ไมคอย
มีรายจายและหนี้สิน ความสัมพันธของครัวเรือนในหมูบานเปนแบบญาติมิตร
มีความเอื้ออาทรชวยเหลือซึ่งกันและกัน คนในครอบครัวมีความรักใครกันดี
มีความยึดมั่นในความเชื่อและประเพณีดั้งเดิมของทองถิ่น และประเพณีไทย
ใหความสําคัญ และเขารวมงานตาง ๆ เปนจํานวนมาก มีสว นรวมในการชวยเหลือ
ในการประกอบอาชีพและชวยเหลือสังคม ทางแรงกาย กําลังเงินและสิ่งของ
โดยไมหวังผลตอบแทน ซึง่ สอดคลองกับลักษณะของชนบทไทย และการตัดถนน
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นครอินทร ทําใหเกิดการเชื่อมระหวางสังคมเมืองกับสังคมชนบท และนําไปสู
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ จากการประกอบอาชีพเกษตรกรรมทําสวนลด
ลง การประกอบอาชีพรับจาง บริการ และธุรกิจสวนตัวเพิ่มขึ้น จึงทําใหมีรายได
เพิ่มขึ้น โอกาสในการประกอบอาชีพมากขึ้น และราคาที่ดินที่สูงขึ้นเปนสิ่งจูงใจ
ใหเกิดการขายที่ดินมากขึ้น
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กิจกรรมวันปใหมมงของชุมชนขุนกลาง

ดานสิ่งแวดลอมของชุมชนบานขุนกลางกอนการแพรระบาดเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 ซึ่งหมูบานขุนกลางเปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียง
ของภาคเหนือ มีนกั ทองเทีย่ วเดินทางมาทองเทีย่ วเปนจํานวนมากในชวงฤดูหนาว
โดยเฉพาะเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมของทุกป และนํา้ ตกแมกลาง ซึง่ เปน
นํ้าตกในพื้นที่อุทยานแหงชาติดอยอินทนนท ซึ่งมีนํ้าไหลตลอดป และมีแองนํ้า
ขนาดใหญใหเลน ดังนั้น ในชวงฤดูรอนระหวางเดือนมีนาคมถึงเดือนเมษายน
ของทุกปจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวนํ้าตกแมกลาง เปนจํานวนมาก โดยจัดเก็บ
คาผานทางเพื่อเขาไปทองเที่ยว ในอัตรานักทองเที่ยวชาวไทยตางประเทศ
ผูใหญ จํานวน ๔๐ บาท และเด็ก จํานวน ๒๐ บาท สวนนักทองเที่ยวจะเปนอีก
อัตราหนึ่ง ผูใหญ จํานวน ๒๐๐ บาท และเด็ก จํานวน ๑๐๐ บาท ซึ่งจะชําระเงิน
ณ หนาดานทางขึ้นดอยอินทนนท ทั้งนี้ หมูบา นขุนกลาง ในชวงเดือนมกราคม
ของทุกป จะมีนักทองเที่ยวจํานวนมากเขามาทองเที่ยว ดวยเปนชวงฤดูแหง
ดอกนางพญาเสือโครงเริ่มเบงบานตลอดเสนทาง รวมถึงเสนทางไปตลาดมง
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ดอกนางพญาเสือโครง
ที่มา: Paiduaykan, บานขุนกลาง ดอยอินทนนท, ๒๕๖๓

ทั้งนี้ ผลกระทบดานสิ่งแวดลอมหลังจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส
โคโรนาสายพันธุใหม 2019 ในเขตพื้นที่บานขุนกลาง ตําบลบานหลวง อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม พบวา ในชุมชนมีการพัฒนาพื้นที่ใหเหมาะแก
การทองเที่ยว มีพฤติกรรมการใชทรัพยากรของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป เชน
การใชนํ้าและไฟฟานอยลง และมีผลกระทบที่เกิดจากการกําจัดขยะที่เสี่ยง
กับการติดเชือ้ ไวรัสโคโรนาสายพันธุใ หม 2019 เชน การเผาทําลาย การแยกขยะ
ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ณรงค ณ เชียงใหม (๒๕๓๔) ที่วา ผลกระทบทาง
สิง่ แวดลอม หมายถึง สิง่ ตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ใหมหรือการจับกลุม ใหมทงั้ ทีม่ นุษยสรางขึน้
หรืออาจเกิดขึ้นเองโดยธรรมชาติมีผลทําใหสิ่งแวดลอมเดิมหรือสิ่งแวดลอมอื่น
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ไดรับความกระทบกระเทือนจนมีผลทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางใด
ทิศทางหนึง่ ดังนัน้ การประเมินผลสิง่ แวดลอมควรจะมีการศึกษาประเมินผลกระทบ
อยางเปนระบบ โดยตองจําแนกชัดเจน ประกอบดวยผลกระทบทางตรงและ
ทางออมขนาดของผลกระทบ ผลกระทบทีแ่ กไขไดและแกไขไมได สิง่ ทีจ่ ะไดรบั จาก
ผลกระทบเหลานั้น และการเปรียบเทียบผลกระทบที่จะเกิดขึ้นหากมีมาตรการ
และไมมมี าตรการตาง ๆ สอดคลองกับการศึกษาของ พัทธวรรณ เลิศสุชาตวนิช
(๒๕๕๙) เรื่อง การศึกษาการพัฒนาแบบจําลองสําหรับการประเมินความวิกฤต
จากการทองเที่ยวประเภทเขาลูกโดด กรณีศึกษาเขากระโจม อําเภอสวนผึ้ง
จังหวัดราชบุรี พบวา แบบจําลองสาหรับการประเมินความวิกฤตจากการทองเทีย่ ว
ประเภทภูเขาลูกโดด จําเปนตองพิจารณาปจจัยดานสิ่งแวดลอม ดานสังคม
และดานเศรษฐกิจ เพือ่ นํามาสรางสมการหาคาคะแนนรวมของดัชนีความวิกฤต
จากการทองเที่ยว โดยใชรวมกับแบบประเมินความวิกฤตจากการทองเที่ยว
ประเภทเขาลูกโดด ทั้งนี้คานํ้าหนักความสําคัญที่ใชในแบบประเมิน มาจาก
กระบวนการลําดับชัน้ เชิงวิเคราะห ซึง่ แบบจําลองนีส้ ามารถระบุระดับความวิกฤต
จากการทองเที่ยวประเภทภูเขาลูกโดดได ๔ สภาวะ ไดแก สภาวะปกติ สภาวะ
เตือนภัย สภาวะความเสีย่ งภัย และสภาวะวิกฤติ สําหรับการปรับตัวจากผลกระทบ
ของการทองเที่ยวชุมชนจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
2019 พบวา คนในพื้นที่หมูบานขุนกลาง มีการเรียนรูและติดตามสถานการณ
ขาวสารเพื่อปองกันการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
มีการวางแผนการรับมือที่เกิดจากสถานการณการแพรระบาดฯ และมีการเพิ่ม
การคาขายทางและออนไลน ทั้งนี้ ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี่ยวกับการปรับตัว
ในการศึกษา ทั้งนี้ เพราะการปรับตัวเปนกระบวนการปรับและเปลี่ยนแปลง
ทัง้ ภายในและภายนอกใหบคุ คลสามารถอยูร ว มกับสภาพแวดลอมในสถานการณ
ตาง ๆ ที่เกิดขึ้นได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ขันติยา สุกุณา (๒๕๕๙)
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เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมการปรับตัว ดานการทํางานของแรงงานในวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัดปทุมธานี ภายหลังเขาสูประชาคมอาเซียน
พบวา ความรูความเขาใจสิ่งแวดลอมภายนอก ไดแก ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม
วั ฒ นธรรมและด า นเทคโนโลยี มี ค วามสั ม พั น ธ ต  อ พฤติ ก รรมการปรั บ ตั ว
ดานการทํางานของแรงงานในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมในจังหวัด
ปทุมธานี ภายหลังเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนมากที่สุด ไดแก ดานสังคม
และวัฒนธรรม รองลงมาคือ ดานเทคโนโลยี และดานเศรษฐกิจ

การปรับตัวและการปองกันจากสถานการณการแพรระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019
ที่มา: Posttoday, ๒๕๖๓
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บทความเรือ่ ง จามเทวี : ตัวตนและอุดมคติ เปนการศึกษาและนําเสนอ
มุมมองใหมเกี่ยวกับตัวตนและอุดมคติของพระนางจามเทวี โดยเริ่มนําเสนอ
จากขอสังเกตเรือ่ งยุคสมัยเกีย่ วกับพระนางจามเทวีทอี่ า งถึงกันอยูใ นปจจุบนั วา
มีความคลาดเคลื่อน สรุปไมได และยังไมสิ้นสงสัย จากนั้นไดเสนอมุมมองใหม
เกี่ ย วกั บ คั ม ภี ร  จ ามเทวี ว งศ ซึ่ ง เป น เอกสารโบราณที่ เ ก า แก ที่ สุ ด ที่ ป รากฏ
เรื่ อ งราวของพระนางจามเทวี และถู ก ใช เ ป น เอกสารอ า งอิ ง ถึ ง ตั ว ตนของ
พระนางจามเทวี ศึกษาถึงแหลงที่มาของขอมูลที่พระโพธิรังสีใชแตงคัมภีร
จามเทวีวงศ ศึกษาถึงนัยจุดประสงคของการแตงคัมภีร “จามเทวีวงศ” อันได
ขอสังเกตวา คัมภีรจามเทวีวงศอาจเปนงานวรรณกรรมการเมืองและการเมือง
พุทธศาสนา และเรือ่ งราวของพระนางจามเทวีในคัมภีรจ ามเทวีวงศนนั้ เอือ้ ประโยชน
ใหสตรีสูงศักดิ์ ที่มีตัวตนอยูในเวลารวมสมัยที่แตงอยางมีนัยสําคัญ นอกจากนี้
บทความนี้ ยั ง ได ศึ ก ษาตั ว ตนของพระนางจามเทวี แ ละขุ น หลวงวิ ลั ง คะ
จากเรื่องเลาที่มีบทบาทและมีอิทธิพลตอการขับเคลื่อนความเชื่อของผูคน
หลายชุมชนในแองเชียงใหม–ลําพูน และลําปาง นําเสนอความผันแปรเกี่ยวกับ
ความทรงจําเรื่องพระนางจามเทวี และพระนามของพระนางจามเทวีในสํานึก
ของชาวบาน ตลอดจนศึกษาถึงผลกระทบที่มีตอเรื่องเลาดั่งเดิมจากเรื่องเลา
ที่ถูกสรางใหม จนสุดทายไดขอสรุปวา ตัวตนของพระนางจามเทวีถูกสรางขึ้น
ทั้งในรูปแบบที่อิงประวัติศาสตรและอุดมคติ โดยพบวา พระนางถูกใชเปน
เครื่องมือเพื่อตอกยํ้าความเกาแกใหกับชุมชนและโบราณสถานที่ยังคนหา
ข อ มู ล ทางประวั ติ ศ าสตร ไ ม ไ ด แ น ชั ด ซึ่ ง พระนางได ก ลายเป น ตั ว แทนของ
กาลเวลาไปในที่สุด
คําสําคัญ: พระนางจามเทวี ขุนหลวงวิลังคะ พระโพธิรังสี
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Abstract

This article provides the study of another viewpoint of Queen
Chamadevi’s identities and ideals. There are 4 main points: 1) The
observation about the historical period from Queen Chamadevi’s history
which is referenced currently was described. It has some inaccuracies
and doubts 2) The significance of Kampi Chamthawiwong (Manuscripts
of Queen Chamadevi’s history), a literature of politic and Buddhism by
Prahothirungsri. It may support a noble woman presenting her identities
in that time 3) The study of identities of Queen Chamadevi’s and
Khunluangvilangkha from the narration which has role and impact on
dynamic of believe of people in Chiangmai–Lamphun and Lampang.
This narration impacts on people’s memory of Queen Chamadevi’s
name and story 4) The study of the impact of a Queen Chamadevi’s
new narration which was rebuild based on historical evidence and ideals.
In addition, the new narrative was employed as a confirmation of some
communities.
Key Words: Queen Chamadevi’s, Khunluangvilangkha, Prahothirungsri
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บทนํา

ในแงของการศึกษาประวัติศาสตรยุคไกล ตํานานและประวัติเกี่ยวกับ
พระนางจามเทวีถอื เปนสิง่ ทีม่ ี ความนาสนใจมากตอการศึกษาประวัตศิ าสตรของ
แองเชียงใหม–ลําพูน ดวยมักเปนเรื่องที่ถูกหยิบยกใหเปนปฐมบทแรกเริ่มของ
ยุคประวัติศาสตรในแถบนี้ การศึกษาเกี่ยวกับพระนางจามเทวีและเมืองหริภุญชัย
จึงมักถูกมุง เนนศึกษาในลักษณะของการคนหาตัวตน และใหความสําคัญเกีย่ วกับ
สถานที่ที่เกี่ยวของกับพระนางดวยการศึกษา ตามแนวทางทางโบราณคดี
ทว า นั ย หนึ่ ง นั้ น พระนางจามเทวี เ ป น อี ก บุ ค คลหนึ่ ง ที่ ถู ก สร า งให มี
ความสําคัญในประวัติศาสตรเรื่อยมา ดวยภาพลักษณความดีงามในอุดมคติ
ตามบทบาทของผูห ญิงทีท่ าํ เพือ่ “ชาติ” บานเมือง จนกระทัง่ ถูกสรางใหเปนอนุสาวรีย
และกลายเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปในที่สุด ทําใหการตั้งคําถามตอตัวตนของพระนาง
ในทํานองวา พระนางมีตัวตนอยูจริงหรือไมอยูในสภาวะที่คอนขางกดดัน
แมวาจะมีเรื่องเลาที่ถือไดวาเปนประวัติศาสตรกระแสรองกลาวถึงพระนาง
ในทางลบและเลวรายอยูแลวหลายสํานวนก็ตาม
การศึกษาเกี่ยวกับตัวตนและเรื่องราวของพระนางจามเทวีที่ผานมา
มักไมศึกษาตัวตน และเรื่องราวของขุนหลวงวิลังคะซึ่งตามตํานานเปนบุคคล
ที่มีตัวตนอยูรวมสมัยกับพระนาง ดวยเพราะอิทธิพลของตํานาน กระแสหลัก
ที่ใหขอมูลวา พระนางถูกขุนหลวงวิลังคะรุกรานบานเมือง แตพระนางสามารถ
ปกป อ งบ า นเมื อ งให ร อดพ น มาได ภาพความถู ก ต อ งดี ง ามจึ ง ถู ก สถาปนา
ไวกับพระนางจามเทวี ทําใหเรื่องราวและตัวตนของพระนางถูกเลือกที่จะ
ศึกษามากกวาขุนหลวงวิลังคะ การศึกษาเกี่ยวกับตัวตนของขุนหลวงวิลังคะ
จึงถูกละเลยไป ฉะนั้น หากเชื่อวาพระนางจามเทวีมีตัวตนจริง ก็สมควรเชื่อวา
ขุนหลวงวิลังคะมีตัวตนดวยเชนกัน
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ยุคสมัยของพระนางจามเทวีที่ยึดถือกันในปจจุบันไดจากที่ใด

ในบรรดาหลักฐานทางประวัติศาสตรเชิงประจักษที่เกาแกที่สุดที่ใช
กลาวถึงและอางอิงเรื่องพระนาง จามเทวี เทาที่คนพบในขณะนี้มีเพียงคัมภีร
จามเทวี ว งศ เ ท า นั้ น ส ว นศิ ล าจารึ ก ทั้ ง หมดที่ ค  น พบและอ า นเผยแพร แ ล ว
ในปจจุบัน อันไดแก ศิลาจารึกภาษามอญสมัยหริภุญไชย ๑๗ หลัก (ซึ่งเปน
ศิลาจารึกที่พบวาสรางขึ้นตั้งแต พุทธศตวรรษที่ ๑๖ เปนตนมา) และศิลาจารึก
สมั ย ล า นนา ๑๙๗ หลั ก มี เ พี ย งหลั ก เดี ย วเท า นั้ น ที่ ป รากฏพระนามของ
พระนางจามเทวีไดแก ศิลาจารึกวัดพระธาตุดอยนอย จารึกขึ้นในสมัยพระแมกุ
พ.ศ. ๒๐๙๗๑ ซึง่ เปนเวลาหลังจากทีม่ กี ารแตงคัมภีรจ ามเทวีวงศราวสีร่ อ ยกวาป
(จะไดกลาวตอไปขางหนา) สะทอนใหเห็นวาเรื่องราวของพระนางจามเทวี
คงเป น ที่ รั บ รู  ใ นหมู  ช นชั้ น ปกครองราชวงศ มั ง ราย อย า งน อ ยตั้ ง แต ส มั ย
พระเจาสามฝงแกน เปนตนมา๒
จากเอกสารโบราณทั้งหมดที่นิยมใชอางถึงเรื่องพระนางจามเทวี อาทิ
จามเทวีวงศ มูลศาสนาฉบับตาง ๆ และชินกาลมาลีปกรณ มีเพียงชินกาลมาลีปกรณ
ที่แตงโดยพระรัตนปญญา (พ.ศ. ๒๐๑๗) เทานั้น ที่ปรากฏศักราชเกี่ยวกับยุคสมัย
ของพระนางจามเทวี โดยฉบับทีแ่ ปลโดยพระยาพจนาพิมล กลาววามีการสรางเมือง
ฮัน่ ส เพนธ และคนอืน่ ๆ. (๒๕๕๐). ประชุมจารึกลานนาเลม ๑๒ จารึกในจังหวัดเชียงใหมภาค ๔.
เชียงใหม: สถาบันวิจยั สังคมมหาวิทยาลัยเชียงใหม. หนา ๓๕.
๒
อยางไรก็ตาม ผูเ ขียนใครขอเสนอวา นอกเหนือจากการใชตาํ นานจามเทวีวงศในฐานะทีเ่ ปน
หลักฐานอางอิงถึงพระนางจามเทวี ดังที่พบวา มีผลการศึกษาแพรหลายมากแลว ตํานาน
จามเทวีวงศยังสมควรไดรับการศึกษาในหลายๆ มิติ เชน ความเชื่อมโยงทางสภาพสังคม
ในสมัยทีต่ าํ นานกลาวยอนไป (สมัยหริภญ
ุ ไชย) กับสภาพสังคมในสมัยทีแ่ ตงตํานาน หรือการศึกษา
ปฏิสัมพันธระหวางบุคคลในตํานานกับบุคคลในสมัยที่แตงตํานาน, ศึกษาในเชิงลึกเกี่ยวกับ
วัตถุประสงคการแตงซึ่งมักพบวาเอกสารโบราณทางประวัติศาสตรลานนาแทบทุกฉบับ
มักมีวตั ถุประสงคการแตงอยางมีนยั สําคัญ เปนตน
๑
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หริภุญชัยขึ้น ในราว พ.ศ. ๑๒๐๐๓ สวนฉบับที่แปลโดยศาสตราจารยแสง มนวิทูร
เปนป พ.ศ. ๑๒๐๔๔ ซึ่งนอกเหนือจากนั้นไปเปนการกลาวถึงเหตุการณโดย
ลําดับในลักษณะของการประมาณหรือคาดคะเนเรื่อยไป เชนวา หลังจากนั้น ๒
ปพระนางจามเทวีก็เสด็จมาจากละโว หรือลงเรือตามแมนํ้าปงมา ๗ เดือน หรือ
อยูม าได ๗ วันประสูตโิ อรส หรือสละราชสมบัตใิ หพระราชโอรสเมือ่ มีพระชนมายุ
ครบ ๗ ป ฯลฯ เปนตน
มีขอ พึงสังเกตวา คัมภีรช นิ กาลมาลีปกรณหรือชินกาลมาลินแี ทจริงแลว
เปนคัมภีรที่มีการแตงขึ้นภายหลังที่เรื่องจามเทวีวงศและมูลศาสนาไดเผยแพร
ไปแลว ซึ่งก็มิอาจทราบไดแนชัดวา พระรัตนปญญาไดใชขอมูลเดิม จากเรื่องใด
ในการแตง ระหวางจามเทวีวงศของพระโพธิรังสี กับมูลศาสนา หรือตํานาน
พระนางจามเทวี ฉบับภาษาไทยลานนาฉบับอื่น ๆ (ถามี) พระรัตนปญญา
ไดใหขอมูลวา ตัวทานเองไดระบุศักราชที่เกี่ยวกับการสรางเมืองหริภุญชัยไว
ก็เพราะเห็นวาเมื่อนับคํานวณกับลําดับกษัตริย ตั้งแตพระนางจามเทวีมาถึง
พระเจาอาทิตยราชแลวไดความลงตัวเหมาะสมพอดี ดังปรากฏความวา
“ปราชญพึงเขาใจในคําบุราณฉะนี้ ถอยคําซึ่งวาดวยศักราชนั้น
สมดวยราชวงษานุสารไนย คือนับซึ่งวงษกระษัตริยในเมืองหริบุญไชย
แตนางจัมมเทวีมาถึงพระเจาอาทิจราชนั้นสมกันแทจริง”๕

พระรัตนปญญา. (๒๕๕๔). ชินกาลมาลิน.ี แปลโดย พระยาพจนาพิมน. กรุงเทพฯ: ศรีปญ
 ญา.
หนา ๑๔๒.
๔
พระรัตนปญญา. (๒๕๑๐). ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย แสง มนวิทรู . กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ.
หนา ๙๐.
๕
พระรัตนปญญา. (๒๕๕๔). หนา ๑๔๓.
๓
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ในที่นี้จึงเห็นไดชัดวา เนื่องจากพระรัตนปญญาตองการใหการมาของ
พระพุทธศาสนาที่เขามายังดินแดนลานนานั้น มีลําดับเวลาที่แนนอนชัดเจน
ทานจึงไดประมาณหรือลําดับศักราชดังกลาวนั้นดวยตนเอง ดวยวาเอกสารนี้
เน น เรื่ อ งประวั ติ ข องพุ ท ธศาสนา เพราะเป น ที่ น  า สั ง เกตอย า งยิ่ ง ว า แม แ ต
เอกสารทีก่ ลาวถึงเรือ่ งพระนางจามเทวีเปนสําคัญอยางจามเทวีวงศเองก็ไมระบุ
ศักราชตาง ๆ
อยางไรก็ตามนัน้ ทําใหทราบวา ศักราชเกีย่ วกับการสรางเมืองหริภญ
ุ ชัย
และเกี่ยวกับพระนางจามเทวีนั้น มีความคลาดเคลื่อนมาแลวตั้งแตตน ทั้งนี้
ตํ า นานสิ บ ห า ราชวงศ แ ละตํ า นานพื้ น เมื อ งเชี ย งใหม ร ะบุ ศั ก ราชที่ เ กี่ ย วกั บ
พระนางจามเทวีคลาดเคลื่อนไปจากชินกาลมาลีปกรณไปอีกวา ๔๐๐ ป
“สกราชได ๔๑๘ (พ.ศ. ๑๕๙๙) นางจามเทวีเกิด สกราชได ๔๕๖
(พ.ศ. ๑๖๓๗) กอเวียงละพูน สกราช ๔๕๘ (พ.ศ. ๑๖๓๙)
ตัวนางจามเทวีลุกแตเมืองละโวขึ้นมากินเมืองละพูน”๖
ดังนั้นจากการที่ไมพบหลักฐานชั้นตนที่รวมสมัยหรือเอกสารชั้นตนใด
ที่ พ อจะช ว ยชํ า ระสะสางเรื่ อ งศั ก ราชเกี่ ย วกั บ ยุ ค สมั ย ของพระนางจามเทวี
ใหนาเชื่อถือได การจะดวนสรุปวา พระนางจามเทวีเปนบุคคลที่มีตัวตนจริง
อยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๑๓ นั้น จึงเปนสิ่งที่ควรพิจารณาใหมใหถวนถี่เปน
อยางยิ่ง

อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ. (๒๕๕๓). ตํานานพืน้ เมืองเชียงใหม. (ปริวรรต).
กรุงเทพฯ: ตรัสวิน. หนา ๕.
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จามเทวีวงศ:

ที่สุด

๘๗

เอกสารเกี่ยวกับพระนางจามเทวีที่มีความเกาแก

จามเทวีวงศเปนเอกสารที่แตงขึ้นโดยพระโพธิรังสี เปนภาษาบาลี
ซึ่งทราบกันดีแลววาพระเถระรูปนี้ เชื่อกันอยางมีเหตุผลวา เปนบุคคลคน
เดียวกันกับพระโพธิรังสีผูที่แตงคัมภีรบาลีสิหิงคนิทาน และผูเขียนก็เชื่อเชนนั้น
นิทานพระพุทธสิหิงหรือสิหิงคนิทานนั้น สืบทราบชวงสมัยที่แตงไดอยางแนชัด
คือ แตงขึ้นในสมัยพระเจาสามฝงแกน ดังสะทอนไดจากการที่พระโพธิรังสี
กลาวสรรเสริญพระเจาสามฝง แกนไวในตอนทายเรือ่ ง และเรือ่ งราวก็ไดมาจบลง
ในสมัยพระเจาสามฝง แกนนัน้ ดวยเชนกัน ดังความบางสวนวา “เปนพระราชาองคเอก
เหมือนทาวอัมรินทร มีพระคุณสมบัติกวากษัตริยองคอื่น ๆ ตั้งแตวันที่ไดรับ
ราชาภิเษกจนถึงปจจุบันนี้” ซึ่งการกลาวสรรเสริญพระเจาแผนดินในลักษณะนี้
มักพบวาเปนปกติของเอกสารที่แตงขึ้นในสมัยพระเจาแผนดินองคนั้น๘
อนึง่ พระโพธิรงั สีไดกลาวถึงคําทํานายลวงหนาโดยอางวา คําทํานายนัน้
เปนของพระอาจารยที่เลากันมาวาเมื่อ พ.ศ. ๒๐๐๐ มาถึง พระพุทธสิหิงค
จะถูกอัญเชิญไปเกาะลังกา แตแลวเมื่อผาน พ.ศ. ๒๐๐๐ มานานแลว กลับพบวา
พระพุทธสิหิงคก็ไมไดถูกอัญเชิญไปเกาะลังกาแตอยางใด แมกระทั่งเรื่องราว
เกี่ยวกับพระพุทธสิหิงค ที่ปรากฏในสิหิงคนิทานก็ไมมีปรากฏที่ลังกา๙ ฉะนั้น
จึงยืนยันไดวา พระโพธิรงั สีแตงสิหงิ คนิทานขึน้ ในระหวาง พ.ศ. ๑๙๔๔–๑๙๘๔
อันอยูในสมัยที่พระเจาสามฝงแกนยังคงครองราชยอยูนั่นเอง
พระโพธิรงั สี. (๒๕๐๖). นิทานพระพุทธสีหงิ ส. แปลโดย แสง มนวิทรู . กรมศิลปากร, หนา ๗๓.
ตัวอยางเชน ชินกาลมาลีกปกรณ กลาวสรรเสริญพระเมืองแกวและพระเมืองเกษเกลา.
๙
สุจิตต วงษเทศ. (บ.ก.). (๒๕๔๖). พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองค ไมมี “ปลอม” แตไมได
มาจากลังกา. กรุงเทพฯ: มติชน. หนา ๑๗.
๗

๘
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ขอสังเกตเพิ่มเติมเพื่อใชประกอบการวิเคราะหตอไปวา พระโพธิรังสี
แตงจามเทวีวงสขนึ้ เมือ่ ใดนัน้ มีอยูว า กอน พ.ศ. ๒๐๐๐ นัน้ พระโพธิรงั สีมรณภาพ
ไปกอนแลว ผูเขียนเชื่อวาหากพระโพธิรังสีมีอายุมาถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ ทานคงจะแก
คําทํานายที่ผิดพลาดที่ไดแตงไวแลวเปนแน แมวาทานจะอางวา คําทํานายนี้
เปนของพระโบราณอาจารยเจา ๒๐ องคก็ตาม คงตองมีผูถามถึงที่มาของ
คําทํานายอยางแนนอน นัยหนึง่ ทานคงคาดคะเนไวแลววา ตัวทานไมนา จะมีชวี ติ
อยูถึง พ.ศ. ๒๐๐๐ เพราะหากทานมั่นใจวา ทานจะมีอายุผานมาถึง พ.ศ. ๒๐๐๐
ทานคงไมรวมคําทํานายที่ผิดพลาดไปนี้ในสิหิงคนิทานของทานเปนแน แมวา
จะเป น คํ า ทํ า นายของท า นเองหรื อ เป น คํ า ทํ า นายที่ มี อ ยู  ก  อ นแล ว ก็ ต าม
นอกจากนี้ยังไมพบหลักฐานเอกสารเรื่องพระพุทธสิหิงคใดที่เกาแกไปกวา
สิหิงคนิทานของพระโพธิรังสีอีกแลว ในขณะที่แตงสิหิงคนิทานนั้น ทานนาจะมี
อยูใ นวัยชรามากแลว การทีพ่ ระสาครสามีไดอาราธนาใหทา นแตงสิหงิ คนนิทาน
นัยหนึง่ อาจเปนเพราะทานอายุมากแลวก็เปนได และหากเปนเชนขอสันนิษฐานนี้
จึงยืนยันวาจามเทวีวงศตองแตงขึ้นกอน พ.ศ. ๒๐๐๐
อย า งไรก็ ต ามเมื่ อ คํ า ทํ า นายของพระโพธิ รั ง สี เ กิ ด ความผิ ด พลาด
ยอมแนนอนวาตองมีผูสงสัยในประเด็นอื่น ๆ ในงานเขียนของพระโพธิรังสี
ไปดวย ขอเท็จจริงตาง ๆ ที่พระโพธิรังสีเคยเขียนไว คงเกิดการตั้งคําถามและ
ตรวจสอบมากขึ้น๑๐ และนี่อาจเปนที่มาของคําถามวา พระนางจามเทวีมีตัวตน
หรือไม ดังจะไดกลาวตอไป

เชนทีก่ ลาวถึงการสรางเมืองหริภญ
ุ ชัยโดยอิทธิฤทธิของฤาษี ก็ยอ มมีคนสงสัยวาจริงหรือไม
เพราะเมือ่ มาถึงสมัยทีพ่ ระโพธิรงั สีแตงตํานานประชาชนไดผา นประสบการณการสรางเมืองและ
กําแพงเวียงมาแลว ตัวอยางทีส่ าํ คัญไดแก การสรางเมืองเชียงใหม ซึง่ ลวนใชแรงงานคนทัง้ สิน้ .
๑๐
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๘๙

มหาจารึกที่พระโพธิรังสีอางวาใชแตงจามเทวีวงศคืออะไร

คัมภีรจามเทวีวงศเปนเอกสารโบราณภาษาบาลี แบงเปน ๑๕ ปริเฉท
หรือ ๑๕ ตอน กอนจะจบทุก ๆ ปริเฉท มักมีขอ ความทิง้ ทายวา “ อิติ หริภ
ุ เฺ ชยย
นิทฺเทโส มหาจาริกานุสาเรน โพธิรํสินาม มหาเถเรน ลงฺกโต” ซึ่งแปลวา
“พระมหาเถรมีนามวา โพธิรังสีไดแตงตามคํามหาจารึก” อาจทําใหผูที่ใช
คัมภีรจามเทวีวงศเปนหลักฐานอางอิง เชื่อวามีเรื่องราวของพระนางจามเทวี
อยูกอนแลวในศิลาจารึก ทวากระทั้งถึงปจจุบันก็ยังไมมีการคนพบมหาจารึก
ที่อางถึงนั้น
จากการศึกษาคัมภีรจามเทวีวงศในเชิงวินิจฉัยตนฉบับของ อนันต
เหลาเลิศวรกุล พบวา คัมภีรจามเทวีวงศที่คนพบแลวทั้งหมด มีสํานวนเดียว
เทานัน้ คือ สํานวนของพระโพธิรงั สี ไมวา จะเปนฉบับทีใ่ ชอกั ษรธรรมลานนาหรือ
อักษรขอมจารก็ตาม๑๑ ทัง้ ยังพบขอสังเกตวา แทจริงแลวคําวา “มหาจาริกานุสาร”
ไมไดแปลวา หลักศิลาจารึก (ที่มีเรื่องพระนางจามเทวี) อยางที่เขาใจหรือ
เชือ่ กันวาเปนศิลาจารึกตามความเขาใจในปจจุบนั เพราะคําภาษาบาลีทแี่ ปลวา
ศิลาจารึก พระโพธิรังสี ผูกศัพทบาลีวา “สิลาปตฺต” ฉะนั้น “มหาจาริกานุสาร”
จึงควรแปลวา “ตํานานลายลักษณอกั ษรโบราณ” หรือ “ตํานานลายลักษณอกั ษร
เรื่องยาว” ซึ่งอาจแสดงใหเห็นวา มีตํานานเกี่ยวกับพระนางจามเทวีที่แตงเปน
ภาษาไทยลานนาไวแลวกอนนั้น๑๒ แตอยางไรก็ตาม ไมสามารถสรุปไดวา ตํานาน
เกี่ยวกับพระนางจามเทวีซึ่งอาจจะมีจริงหรือไมมีตามที่พระโพธิรังสีอางนั้น
เปนตํานานฉบับเดียวกันกับตํานานพระนางจามเทวีภาษาไทยลานนาที่พบใน
ปจจุบัน
อนันต เหลาเลิศวรกุล. (๒๕๕๙). ชินกาลมาลินแี ละจามเทวีวงส : ตํานานบานเมืองลานนา
ตํานานพระศาสนาหาพัน. กรุงเทพฯ: สํานักงานกกองทุนวิจยั (สกว.). หนา ๑๒๙.
๑๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๔๒.
๑๑
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ตัวตนและอุดมคติ

ที่ผานมาความเชื่อวา พระนางจามเทวีเปนบุคคลที่มีตัวตนอยูจริง
ในพุทธศตวรรษที่ ๑๓ นัน้ กอใหเกิดการศึกษาหาความเชือ่ มโยงระหวางหลักฐาน
ทางโบราณคดี ที่ จั ด อยู  ใ นสมั ย หริ ภุ ญ ชั ย (และทวารวดี ) กั บ ตั ว ตนของ
พระนางจามเทวีที่ปรากฏบทบาทเรื่องราวในเอกสารโบราณ เพ็ญสุภา สุขคตะ
เปนนักโบราณคดีทตี่ ดิ ตามคนควาศึกษาเรือ่ งพระนางจามเทวีมาอยางยาวนาน
เพ็ญสุภา ไดสรางพัฒนาการใหกับการศึกษาโบราณคดีสมัยหริภุญชัยเรื่อยมา
นอกจากนี้ยังพยายามศึกษาความสัมพันธระหวางรัฐหริภุญชัยกับรัฐโบราณ
ในสมัยทวารวดีแหงตาง ๆ สํารวจพื้นที่กับชุมชนโบราณตามเสนทางเสด็จของ
พระนางจามเทวี๑๓ รวมกับผูเชียวชาญเฉพาะเรื่องและผูรูทองถิ่น
อย า งไรก็ ต ามป จ จุ บั น ก็ ยั ง ไม มี ก ารค น พบหลั ก ฐานทางโบราณคดี
ชิ้นใด รวมถึงจารึกที่จะใชยืนยันไดวา พระนางจามเทวีมีตัวตนอยูจริงในราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๓ โบราณวัตถุที่คนพบจึงเปนเพียงสิ่งยืนยันถึงความเกาแก
ของเมือง ศิลปะและวัฒนธรรมของหริภุญชัยวา อาณาจักร “ปุณไชยนคร”๑๔
ที่ตอมาในสมัยลานนาเรียกวา “หริภุญชัย”๑๕ มีอยูจริงเทานั้น

พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย. (๒๕๕๓). “ยอนรอยพระนามจามเทวี” ตามหา
“ทาเชียงทองสองฟากแมนํ้าปง”. (ม.ป.ป.). เอกสารประกอบการเสวนาโครงการสํารวจชุมชน
โบราณทาเชียงทองยุคกอนหริภุญชัย.
๑๔
ในบรรดาศิ ล าจารึ ก สมั ย หริ ภุ ญ ชั ย ซึ่ ง ส ว นใหญ สื บ ทราบได แ ล ว ว า ถู ก สร า งขึ้ น ในราว
พุทธศตวรรษที่ ๑๖ จํานวน ๕ หลักนั้น ปรากฏชื่อเมืองหรือนครแหงนี้วา ปุนชัย หรือ ปุญเชยย
สองหลัก และ ภุญเชยย สามหลัก ดูเพิ่มเติมใน กรมศิลปากร. (๒๕๒๒). วิเคราะหศิลาจารึก
ในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย. กรุงเทพฯ: กรุงสยามการพิมพ.
๑๕
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร. (๒๕๔๘). ปริวรรตภาษา ชื่อบานนามเมือง สืบคนความหมาย
ถายถอดอักขระคําวา “หริภุญไชย” และ “ลําพูน”. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร. หนา ๑๒-๑๕.
๑๓
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คําถามและขอสงสัยเกี่ยวกับตัวตนของพระนางจามเทวี เปนลูกเตา
เหลาใคร มาครองเมืองหริภุญชัยไดอยางไร คําถามนี้เปนถามที่มีผูรูชาวลําปาง
ถามกันตั้งแตเมื่อ ๒๐๐ กวาปมาแลว เนื่องจากลําปางก็เปนพื้นที่ที่ปรากฏ
เรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางจามเทวีเชนกัน และแมวาผูที่เชื่อวาพระนางจามเทวี
เคยมีตัวตนอยูจริง เปนผูตอบคําถามนี้แลวตั้งแตสมัยนั้น ประเด็นสงสัยนี้
กลับสะทอนใหเห็นวา เรื่องตัวตนของพระนางจามเทวีเปนเรื่องที่มีการถกเถียง
และสรางความสงสัยในหมูผูสนใจมาตั้งแตอดีต
“หลอนมีผูโจทนาวา นางจามเทวีเปนลูกสาวทาวพญาตนใดชา จักวา
นางหากเกิดในเมืองหริภุญชัยที่นั้นอันชา มีผูถามฉันนี้ก็ควรบอกวามีแทแล”๑๖
 จามเทวีวงศ:

สําคัญ

สนับสนุนและสงเสริมอํานาจมหาเทวีอยางมีนัย

เป น ที่ น  า สั ง เกตว า เอกสารโบราณประเภทตํ า นานประวั ติ ศ าสตร
ทีเ่ กีย่ วกับความเปนมาของลําปางและโบราณสถานตาง ๆ ในลําปาง มักเขาใจวา
พระนางจามเทวี เ ป น บุ ค คลในสมั ย ล า นนา ตํ า นานพระธาตุ ลํ า ปางหลวง
และตํานานพระธาตุเสด็จ๑๗ เรียกพระราชมารดาของพระเจาสามฝงแกนวา
“จามเทวี”
เมื่อพิจารณาถึงชวงเวลาที่คัมภีรจามเทวีวงศถูกแตงขึ้นนั้น พบวาเปน
ชวงเวลาที่พระราชมารดาของ พระเจาสามฝงแกนเรืองอํานาจอยางสูงสุด
พระนางได รั บ การสถาปนาให ค รองราชย ไ ปพร อ มกั บ พระเจ า สามฝ  ง แกน
สรั ส วดี ออ งสกุ ล (ปริ ว รรต). ตํ า นานพระธาตุ ลํ า ปางหลวง ใน พิ นิ จ ตํ า นานลํ า ปาง.
เชียงใหม: ศูนยลานนาศึกษา. หนา ๖๕.
๑๗
เรื่องเดียวกัน, หนา ๔๑-๖๗.
๑๖

๙๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

พระราชบุตรของพระนาง ที่ขณะนั้นมีพระชนมายุเพียง ๑๓ พรรษาเทานั้น๑๘
ซึ่งพระราชบัลลังกและราชสมบัติของทั้งสองพระองคไดมาจากการแยงชิง๑๙
พระราชมารดาของพระเจาสามฝง แกนนัน้ มีบทบาทดานการเมืองและพุทธศาสนา
ซึ่งปรากฏทั้งในหลักฐานจารึกและเอกสารโบราณอยางที่ไมเคยปรากฏบทบาท
ของสตรีสูงศักดิ์ในสมัยลานนาพระองคใดมากอน ซึ่งคลายกับบทบาทของ
พระนางจามเทวีทปี่ รากฏในคัมภีรจ ามเทวีวงศเชนนี้ จึงเปนขอสังเกตวา จามเทวีวงศ
เปนเอกสารโบราณที่ถูกแตงขึ้นโดยมีนัยทางการเมืองหรือไม
อนึง่ จากการวิเคราะหเกีย่ วกับสถานะทางพุทธศาสนาของพระโพธิรงั สี
มีความเปนไปไดสูงมากที่พระโพธิรังสีจะอยูในการอุปถัมภของพระราชมารดา
ของพระเจาสามฝงแกน ทั้งนี้ขอสังเกตหนึ่งมาจาก การที่พระรัตนปญญา ผูแตง
คัมภีรชินกาลมาลีปกรณกลาวหาพระเจาสามฝงแกนวา พระองคไมนับถือ
พุทธศาสนา นับถือแตภูตผีปศาจ๒๐ ซึ่งแทจริงแลวพระเจาสามฝงแกนนั้นใหการ
อุปถัมภพุทธศาสนานิกายดั้งเดิม หรือนิกายของพระโพธิรังสี ที่นาจะเปน
คูขัดแยงหรือใกลชิดกับคูขัดแยงของนิกายที่พระรัตนปญญาถืออยูนั้นเอง
เพราะมีหลักฐานรวมสมัยยืนยันวา พระเจาสามฝงแกนและพระราชมารดา
ทรงทํานุบํารุงพุทธศาสนาจริง ไมไดเปนตามที่พระรัตนปญญากลาวหาไปเสีย
ทัง้ หมด อยางไรก็ตามการทีม่ เี รือ่ งเลาตอตานหรือใสรา ยพระนางจามเทวี ในทาง
เสี ย หาย (ซึ่ ง จะได ก ล า วในหั ว ข อ ถั ด ไป) รวมไปถึ ง การตั้ ง คํ า ถามต อ ตั ว ตน
สุจติ ต วงษเทศ. (๒๕๓๘, มกราคม ๒๘). จารึกลําดับกษัตริยร าชวงศมงั ราย. มติชน. หนา ๔๙.
เฉลิมวุฒิ ตะคํามี. (๒๕๕๙). ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนาและสุโขทัย :
ขอคิดใหมและขอสังเกตบางประการ. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. หนา ๒๗-๖๖.
๒๐
พระรัตนปญญา. (๒๕๑๐). ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย แสง มนวิทูร. พิมพเปนอนุสรณ
แกนายกี นิมมานเหมินท เนื่องในวันเปดตึกคนไขพิเศษ“นิมมานเหมินท-ชุติมา”. กรุงเทพฯ:
มิตรนราการพิมพ, หนา ๑๒๐.
๑๘
๑๙
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๙๓

ของพระนางจามเทวีนั้น อาจเปนนัยการตอตานอํานาจของพระมหาเทวีผูเปน
พระราชมารดาของพระเจาสามฝงแกนก็เปนได การใชพระนางจามเทวี มาเปน
เครื่องมือทางการเมืองอยางแยบยลนี้ นาจะเปนที่รับรูอยูทั้งฝายคานและ
ฝายสนับสนุน ซึ่งเรื่องนี้อยูในระหวางการศึกษาของผูเขียนซึ่งมีรายละเอียด
ทีจ่ ะตองอธิบายเชือ่ มโยงอยางซับซอนหลายประเด็นจึงจะขอกลาว เปนขอสังเกต
สังเขปไวแตเพียงเทานี้
 ขอสังเกตบางประการเกี่ยวกับตัวตนของพระนางจามเทวีจาก

เรื่องเลา

จากการศึกษาคนควา เพื่อจัดเก็บเรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางจามเทวี
และขุนหลวงวิลังคะของ เมธี ใจศรี๒๑ พบวา เรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางจามเทวี
และขุนหลวงวิลังคะของแตละชุมชนในแองเชียงใหม–ลําพูน มีเนื้อหาสาระ
แตกตางกัน แมวา ตัวบุคคลในประวัตศิ าสตรทถี่ กู อางถึงจะเปนบุคคลหรือกลุม คน
ชุดเดียวกันก็ตาม ทั้งนี้เรื่องเลาของบางชุมชนยังมีลักษณะถูกเลาโตตอบกัน
ชวงชิงพื้นที่ความถูกตองใหกับบุคคลที่แตละชุมชนเลือกเห็นชอบระหวาง
พระนางจามเทวีและขุนหลวงวิลังคะ เรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางจามเทวีและ
ขุนหลวงวิลังคะที่ เมธี ใจศรี สํารวจและจัดเก็บไดมีมากกวา ๑๙ สํานวน๒๒

เมธี ใจศรี และคนอืน่ ๆ. (๒๕๕๘). รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ ตํานานพระนางจามเทวีและ
ขุนหลวงวิลงั คะ. โครงการรวบรวมจัดเก็บมรดกภูมปิ ญ
 ญาทางวัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม
กระทรวงวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.
๒๒
เรือ่ งเดียวกัน, หนา ๑๓-๙๘.
๒๑

๙๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ความหลากลายสํ า นวนของเรื่ อ งเล า เกี่ ย วกั บ พระนางจามเทวี ที่
เมธี ใจศรี รวบรวมนั้นทําใหทราบวา เรื่องเลาเกี่ยวกับตัวตนและเรื่องราวของ
พระนางจามเทวีไมไดมีเพียงแตเรื่องในดานดีเทานั้น ยังมีเรื่องเรื่องเลาเกี่ยวกับ
พระนางจํานวนมากทีเ่ ลาถึงพระนางในทางลบ บางเรือ่ งเลาไดสะทอนใหเห็นถึง
ความเกลียดชังทีม่ ตี อ ตัวพระนางจามเทวีของบางชุมชนในแองเชียงใหม–ลําพูน
ซึ่งทําใหทราบวา แทจริงแลวเรื่องพระนางจามเทวีถูกสรางและสืบทอดมา
สองกระแส เพียงแตเรือ่ งเลาเกีย่ วกับพระนางในมุมทีด่ งี ามนัน้ มักจะถูกรับเลือก
ไวในความสนใจมากกวาเหตุผลหลักมาจากการที่พระนางจามเทวีถูกสราง
ใหเปนบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร เปนอนุสาวรีย และเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ไปในที่สุด เรื่องเลาในทางลบเกี่ยวกับพระนางจึงถูกเบียดขับใหกลายเปน
เรือ่ งเลาทีไ่ มมใี ครกลาเลาสืบตอ ตัวอยางเรือ่ งเลาในทางลบเกีย่ วกับพระนางจามเทวี
อาทิ พระนางจามเทวีมีกลิ่นอวัยวะเพศเหม็นเปนหญิงมักมากในกาม ลักลอบ
มีเพศสัมพันธกับชายในระหวางทางที่เสด็จมาจากละโวบนเรือ การที่ชะอม
มีกลิ่นเหม็นนั้นเปนเพราะพระนางจามเทวีไดปสสาวะรดตนไมชนิดนี้ พระนาง
เปนหญิงมารยารอยเลหเ หลีย่ ม ฯลฯ ยิง่ ไปกวานัน้ บางชุมชนเรียกแทนพระนางวา
“มัน” ทุกคํา เมื่อเอยถึงพระนาง
มีขอสังเกตวา ในบรรดากษัตริยลานนาตั้งแตสมัยโบราณมาจนถึง
ปจจุบัน มีเพียงพระนางจามเทวีเทานั้นที่ถูกวารายในทางเสียหายและเลวราย
ถึงเพียงนี้ การกระทํานีห้ ากเชือ่ วา พระนางจามเทวีมตี วั ตนจริง ไดสะทอนใหเห็นถึง
การไมเกรงกลัวตออํานาจหรือเครือขายอํานาจของพระนางที่ถูกสืบทอดมา
ซึ่งนาสังเกตวาไมพบการกลาวรายตออดีตกษัตริยพระองคใดในลักษณะนี้อีก
ผูเ ขียนมีความเห็นวา กรณีนอี้ าจจะเกิดจากการสงสัยในตัวตนของพระนางจามเทวี
วามีตัวตนอยูจริงหรือไม (หรือจะยิ่งไปกวานั้นอาจมีผูทราบแลวในสมัยโบราณวา
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พระนางจามเทวีไมมีตัวตนอยูจริง ก็มิอาจทราบไดในขณะนี้) มีกรณีตัวอยาง
สตรีสูงศักดิ์ในชนชั้นปกครองของลานนา ซึ่งพิสูจนทราบไดวามีตัวตนอยูจริง
มีพฤติการณในทางชูสาวอยางโจงแจง แตกลับไมถูกเลาลือหรือตอตานโดยใช
ประเด็นศีลธรรมมาเปนเครือ่ งมือเหมือนทีพ่ ระนางจามเทวีถกู กระทํา๒๓ อยางไร
ก็ตามความคิดเห็นดังกลาวนี้เปนเพียงขอสังเกตของผูเขียนเทานั้น ไมสามารถ
ยุติไดวา พระนางจามเทวีไมมีตัวตน เพียงเพราะขอสังเกตนี้
  พระนามของพระนางจามเทวี :

ชาวบาน

ความผั น แปรในสํ า นึ ก ของ

มีขอสังเกตที่สําคัญอีกประการหนึ่งวา เรื่องเลาของพระนางจามเทวี
มีอิทธิพลตอการจดจําของผูคน ในแองเชียงใหม–ลําพูนเรื่อยมา ในฐานะที่เปน
ผูน าํ สตรีทโี่ ดดเดนอยูใ นเรือ่ งเลากระแสหลัก จึงทําใหพระนามของ พระนางเปน
ที่จดจํามากกวาพระนามของสตรีสูงศักดิ์ทานอื่นที่มีบทบาทในประวัติศาสตร
ยุคตอมา นอกจากนี้ ยังมีเรื่องเลาที่พยายามอธิบายความหมายและที่มาของ
พระนามจามเทวี ในที่นี้ผูเขียนขอยกตัวอยางทั้งสองประเด็นดังนี้

หลังจากทีพ่ ระเจายอดเชียงรายถูกปลดออกจากราชบัลลังก พระนางสิรยิ ศวดีและพระเมืองแกว
พระราชโอรสก็ไดขึ้นครองราชยไปพรอมกัน พระนางสิริยสวดีมีพระราชสวามีอีกคนหนึ่ง
คือสิริยศวาปมหาอํามาตยผูแตงโคลงเมืองเปลาหรือที่รูจักกันในชื่อโคลงนิราศหริภุญชัย
เนือ้ ความในคําโคลงกลาวถึงการพลัดจากนางอันเปนทีร่ กั ชือ่ “ศรีทพิ ย” ซึง่ ก็คอื พระนางสิรยิ ศวดี
มหาเทวี ศิรยิ ศวาปมหาอํามาตย อาจเปนคนรักของพระนางสิรยิ สวดีมาตัง้ แตทพี่ ระนางยังมิได
เษกสมรสกับพระเจายอดเชียงราย ทัง้ พระนาง และศิรยิ ศวาปมหาอํามาตยมชี วี ติ ในวัยเยาวอยูท ี่
ลําปาง-เขลางค ดูเพิม่ ใน อรุณรัตน วิเชียรเขียว และคณะ. (๒๕๖๒). ๕๐๐ ปโคลงนิราศหริภญ
ุ ชัย.
เชียงใหม: ไอรดากอบปเ ท็กซ.
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กรณีความทรงจําเกีย่ วกับพระนางวิสทุ ธิเทวีในนาม “จามเทวี”
บานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม
พระนางวิ สุ ท ธิ เ ทวี เ ป น กษั ต ริ ย  ร าชวงศ มั ง รายพระองค สุ ด ท า ยที่ มี
ความเกีย่ วของกับชาวลัวะและชุมชนโบราณบานแปะ จากการสัมภาษณชาวบาน
ที่บานแปะของผูเขียน๒๔ พบวา ชาวบานบางทานเขาใจวาพระนางวิสุทธิเทวี คือ
พระนางจามเทวี เมื่อผูเขียนนําขอมูลจากคําสัมภาษณของชาวบานบางทาน
มาวิเคราะหเชื่อมโยงกับหลักฐานทางประวัติศาสตรที่มีบริบทเกี่ยวของกับ
พระนางวิสุทธิเทวี กลับพบวา เรื่องเลาที่ชาวบานเลานั้น ลวนเปนเรื่องราว
กรณียกิจของพระนางวิสุทธิเทวีที่มีตอบานแปะ เพียงแตพระนามของพระนาง
ถูกจดจําในพระนามของพระนางจามเทวีเทานัน้ จึงสะทอนใหเห็นวา พระนามของ
พระนางจามเทวีเปนที่รูจักมากกวาพระนามของสตรีสูงศักดิ์พระองคใดไปแลว
ในปจจุบัน แตทวาชาวบานแปะที่มีความใกลชิดกับพิธีกรรมประจําชุมชน
เกีย่ วกับการบรวงสรวงสังเวยตราหลวงหลาบเงินของพระนางวิสทุ ธิเทวี ยังสืบทอด
ความทรงจําเกีย่ วกับพระนางวิสทุ ธิเทวีไวอยางเทีย่ งตรง ทัง้ เรือ่ งราวและพระนาม
ของพระนาง

กรณีเรื่องเลาที่พยายามอธิบายที่มาของพระนาม “จามเทวี”
บานหนองดู อําเภอปาซาง จังหวัดลําพูน
ชาวบานหนองดู เชื่ออยางจริงจังวา ตนเองเปนชาวมอญหรือเม็ง
ที่สืบเชื้อสายมาตั้งแตสมัยพระนางจามเทวี (แมวาจะมีหลักฐานคานอยูบาง
๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ เปนชาวบานแปะแตเดิม มิไดสอบถามชือ่ อีกทานหนึง่ เปนผูน าํ ทาง
ผูเขียนไปเวียงหินเพื่อสํารวจแหลงโบราณคดี มีพยานรูเห็นเรื่องการสํารวจและสัมภาษณ คือ
อาจารยสงกรานต สมจันทร อาจารยประจําภาควิชาดนตรีศกึ ษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม.
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ก็ ต าม) เรื่ อ งเล า เกี่ ย วกั บ พระนางจามเทวี ที่ บ  า นหนองดู  สั ง เขปนั ย สํ า คั ญ
เกี่ ย วกั บ ประเด็ น ที่ ม าของพระนามได ว  า พระนางจามเทวี ป ระสู ติ ที่ นั่ น
มีพระราชบิดาชื่อ เศรษฐีอินตา ซึ่งเปนผูสรางวัดเกาะกลาง บานหนองดู วันหนึ่ง
มีเหยี่ยวตัวใหญโฉบเอารางของพระนางจามเทวีบินไปแลวปลอยรางของ
พระนางลงบนใบบัวในหนองบัว บริเวณเชิงดอยคํา (อําเภอหางดง) เมื่อพระฤษี
มาพบจึ ง ใช “วี ” หรื อ พั ด ช อ นร า งของพระนางจามเทวี ขึ้ น มาจากใบบั ว
แลวรับไวเลี้ยงดู เหตุนั้นพระนางจึงมีพระนามวา เด็กหญิงวี และตอมาเปน
จามเทวีในที่สุด
ตามหลักการทางนิรุกติศาสตรแลว ในกรณีเรื่องเลาที่พยายามอธิบาย
ทีม่ าของพระนามจามเทวีของชุมชนบานหนองดูน ี้ แสดงใหเห็นถึงความผันแปร
และการตัดทอนบริบททางความหมายของคําวา “วี” กับ “เทวี” เพื่อในที่สุด
นําไปสูตนทาง ปลายทางการเชื่อมโยงเปน “จามเทวี” ซึ่งขอเท็จจริง วี แปลวา
น. พัด สวน เทวี แปลวา หญิงสูงศักดิ์ นางพญา นางกษัตริย มเหสี สนม
หญิงอันเปนที่รัก เปนตน
จากสองตัวอยางเรือ่ งเลาเกีย่ วกับพระนางจามเทวีทผี่ เู ขียนไดยกตัวอยางนี้
เปนสวนสําคัญอีกประการหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา เรื่องเลาของพระนางจามเทวี
ที่ถูกผลิตซํ้ามาจนถึงปจจุบัน มีอิทธิพลทําใหเรื่องเลาทางประวัติศาสตรเดิม
ของชุมชนคลาดเคลื่อนไป
  บทบาทและอิ ท ธิ พ ลเรื่ อ งเล า จามเทวี ที่ มี ต  อ สั ง คมหมู  บ  า น

เชียงใหม–ลําพูน

โดยมากแลวในกระแสการศึกษาประวัติศาสตรมักใหความสําคัญกับ
หลักฐานรวมสมัยเปนหลัก นอยนักที่จะพบวา มีการนําตํานานหรือนิทาน
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เรื่องเลามาใชวิเคราะหภาพสะทอนความเชื่อทางสังคม ผูเขียนเชื่อวาตํานาน
หรือนิทานเรื่องเลาในลานนาหรือแมแตในดินแดนอื่น มีความสําคัญมากตอ
การศึกษาประวัติศาสตรความคิดของผูคนในสังคม ดังนั้นการศึกษาเรื่องสังคม
และวัฒนธรรมลานนาในอดีตมีความจําเปนยิง่ ทีจ่ ะตองใชขอ มูลจากคําสัมภาษณ
แมบอยครั้งมักจะพบวา บางเรื่องจากคําสัมภาษณมีลักษณะเปนเรื่องเลาปรัมปรา
เกินจริง ซึ่งถูกเลาสืบตอกันมาหลายชั่วอายุคน และใหขอมูลตางออกไปจาก
หลักฐานทางประวัติศาสตร
แทจริงแลว นิทาน ตํานาน หรือประวัติศาสตรบอกเลา เปนเรื่องราว
ที่สามารถใชเปนเครื่องมือควบคุมความคิด และกําหนดทิศทางสํานึกรวมของ
ผูคนในสังคมหรือชุมชนไดเปนอยางดี ประวัติศาสตรบอกเลาและเรื่องเลา
มุขปาถะ จะใหภาพสะทอนเกี่ยวกับแนวคิดของชนชั้นลางหรือผูที่ถูกปกครอง
ที่มีตอชนชั้นนําไดดี แมจะมีบุคคลในชนชั้นปกครองเปนตัวดําเนินเรื่องก็ตาม
และในบรรดาเรื่องเลาที่เกี่ยวกับบุคคลสําคัญในประวัติศาสตร ที่แพรหลาย
ในลานนา นับวาเรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางจามเทวี เปนเรื่องเลาที่นาจะมี
ความสืบเนื่อง (สันนิษฐานวาประมาณสองรอยกวาป) และมีพลังขับเคลื่อน
ความเชื่อในสังคมมากที่สุด แตแพรกระจายอยูเฉพาะเขตเชียงใหม–ลําพูน
เปนหลัก การที่เรื่องของพระนางถูกถายทอดเปนเรื่องเลาจากรุนสูรุนมาจนถึง
ปจจุบัน แสดงใหเห็นวาเรื่องเลาเกี่ยวกับพระนางทําหนาที่รับใชสังคมเรื่อยมา
และเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมที่มีการปรับตัว
การศึกษาของ อรุณรัตน วิเชียรเขียว (๒๕๕๓) ชี้ใหเห็นวา ที่มาของ
การที่ผูชายลานนารังเกียจประจําเดือนของผูหญิง หามไมใหซักเสื้อผารวมกับ
ผาซิ่นผูหญิง เพราะเกรงวาคาถาอาคมที่ตนมีอยูจะเสื่อมคลายนั้น มาจาก
การรับรูเ รือ่ งราวของพระนางจามเทวีกบั ขุนหลวงวิลงั คะทีถ่ กู สืบทอดในรูปแบบ
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ของ “เจี้ยะ”๒๕ จากสวนหนึ่งของเรื่องเลา ตอนที่พระนางจามเทวีนําใบพลู
แปะปายประจําเดือนของตน แลวนําไปพันเปนหมาก และนําตีนซิ่นหรือ
ชายผาถุงไปทําเปนหมวก แลวสงมอบทั้งสองสิ่งใหกับขุนหลวงวิลังคะเพื่อให
คาถาอาคมของขุนหลวงวิลังคะเสื่อมคลายไป และดวยเหตุนี้ผูชายลานนา
ทีเ่ ชือ่ วา ตนมีคาถาอาคมและมีผคี รูบาอาจารย จึงรังเกียจผาซิน่ ผูห ญิง ไมกลาจับ
หรือลอดราวตากผาของผูหญิง แมในปจจุบันนี้บางครอบครัวยังแยกซักเสื้อผา
ชายหญิง ไมซักรวมกัน๒๖
จากที่ เมธี ใจศรี (๒๕๕๘) ลงพื้นที่จัดเก็บขอมูลคําสัมภาษณเกี่ยวกับ
พระนางจามเทวีและขุนหลวงวิลังคะในพื้นที่เชียงใหม ลําพูน ลําปาง และ
ตากบางสวน ปรากฏอิทธิพลของความเชือ่ เรือ่ งดังกลาวในชุมชนหนึง่ อยางนาสนใจ
กลาวคือ ในกรณีชมุ ชนบานดงสวรรค ตําบลยางเนิง้ อําเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม
ทีเ่ ชือ่ วา หากชายในจังหวัดเชียงใหมไดแตงงานกับหญิงในจังหวัดลําพูน ชายหญิง
คูน นั้ ๆ จะอยูก นิ กันไมยดื ยาว มีอนั ตองพลัดพรากรางลากัน ความเชือ่ นีม้ บี ทบาท
ตอความคิดของคนในชุมชนบานดงสวรรคเปนอยางมาก จนอาจเรียกไดวา เปนกึง่
ขอหามชุมชน เหตุผลที่เปนเชนนี้เปนเพราะผลจากเรื่องเลาเรื่องพระนางจามเทวี
และขุ น หลวงวิ ลั ง คะ ในตอนที่ ขุ น หลวงวิ ลั ง คะต อ งตรอมใจตายจากการที่
พระนางจามเทวีปฏิเสธความรักที่ตนมีตอพระนาง ขุนหลวงวิลังคะไดสาป
เมืองลําพูนไวหนึง่ พันป๒๗ อยางไรก็ตามภาพสะทอนความขัดแยงระหวางคนเชียงใหม

น. นิทาน นิยมเลาในงานศพ.
อรุณรัตน วิเชียรเขียว. (๒๕๕๓). ผูห ญิงลานนากับการเมืองในอดีต. วารสารราชบัณฑิตยสถาน.
๓๕ (๓) กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๕๓. หนา ๓๖๗–๓๘๒.
๒๗
สัมภาษณ เมธี ใจศรี. วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๑.
๒๕
๒๖
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และคนลําพูนทีเ่ กิดจากอิทธิพลของเรือ่ งเลาพระนางจามเทวีและขุนหลวงวิลงั คะ
ในลักษณะนี้ยังมีอยูอีกหลายชุมชน
นอกจากนั้ น บทบาทและอิ ท ธิ พ ลของตํ า นานพระนางจามเทวี แ ละ
ขุนหลวงวิลังคะยังปรากฏในรูปแบบของความเชื่อซอนความเชื่อ ดังตัวอยาง
จากคําสัมภาษณจากมาขีผ่ เี จานายหรือเจาทรง ในงานศึกษาเรือ่ ง ผีเจานายของ
ฉลาดชาย รมิตานนท (๒๕๔๕) “เจาขอมือเหล็กเลาวา ตนจะไมไปทรงในจังหวัด
ลําพูน เพราะไมชอบทีพ่ ระนางจามเทวีใชเวทมนตทาํ รายขุนหลวงมิลงั คะ (บะลังกะ)
ซึ่งเปนทหารนักรบเหมือนตน สวนเจาพี่แสนแสบเลาวา ตนสามารถไปเขาทรงที่
จังหวัดลําพูนได แตขึ้นนั่งบนหอผีของเจาภาพไมได (เวลาไปงานไหวครู) สาเหตุ
เพราะนางจามเทวีขมขุนหลวงมิลังคะไว ดังนั้นตนจึงขึ้นหอผีไมได เจาพี่วา
ตนเคยขึ้นไปครั้งหนึ่งเกิดหนามืดทันที และเมื่อกลับมาตองทําพิธีขอขมาครู
ของตนทันที”๒๘
ตัวตนของพระนามจามเทวีที่

ถูกสราง และ ถูกใช ในปจจุบัน

ในปจจุบันตัวตนของพระนางจามเทวียังถูก “สราง” อยางตอเนื่อง
ในรูปแบบของอนุสาวรีย นิยายอิงประวัติศาสตร ละคร หรือแมกระทั่งการสราง
พระนางใหอยูในรูปแบบของพระพิมพอยางพระพิมพโบราณ สมัยหริภุญชัย
และกลาวอางปลอมแปลงในหมูนักเลนพระเครื่องของขลัง หรือการพยายาม
แต ง เรื่ อ งเชื่ อ มโยงโบราณสถานเข า กั บ ตั ว ตนของพระนางจามเทวี ที่ มั ก ถู ก
กระทําโดยการขาดองคความรูทางประวัติศาสตร ทั้งนี้เพราะตองการตอกยํ้า
ความเกาแกใหกับโบราณสถานที่ (อาจ) ไมสามารถสืบคนประวัติไดอยางแนชัด
มักพบวาหากสถานที่ใดที่พอจะมีโบราณสถานและอยูในเขตอิทธิพลเรื่องเลา
๒๘

ฉลาดชาย รมิตานนท. (๒๕๔๕). ผีเจานาย. เชียงใหม: มิ่งเมือง, หนา ๑๒๙.
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เกีย่ วกับพระนางจามเทวี สถานทีน่ นั้ ก็จะถูกโยงประวัตเิ ขากับตัวตนของพระนาง
จามเทวีไปโดยปริยาย
รางทรง พระนางจามเทวี กับเรือ
่ งแตงใหมทกี่ ระทบตอเรือ่ งเลา

ชุมชน

การประกอบสรางเรือ่ งราวและตัวตนของพระนางจามเทวีขนึ้ มาใหมนนั้
สามารถทําไดงายดาย ดวยการอางตนวาเปนรางทรงของพระนางจามเทวี
ปจจุบนั มีผทู อี่ า งตนวาเปนมาขีห่ รือรางทรงของพระนางจามเทวี เปนจํานวนมาก
และรางทรงแตละทานจะมีลูกศิษยหรือบริวารมากนอยตางกันไปตามชื่อเสียง
รางทรงที่มีฐานะรํ่ารวยก็จะมีตําหนักที่ยิ่งใหญ มีลูกศิษยที่เปนเสมือนขาทาส
บริวารของพระนางจามเทวีคอยอํานวยความสะดวกทุกครัง้ ทีป่ ระทับทรง ขอมูล
ทีผ่ เู ขียนกลาวมาทัง้ หมดนีส้ ามารถเขาถึงไดงา ยดายเชนกันตามสือ่ สังคมออนไลน
(Social Network)
เรื่ อ งราวและตั ว ตนของพระนางจามเทวี ที่ ถู ก ประกอบสร า งขึ้ น มา
โดยมาขี่รางทรงนั้น ยากตอการตั้งคําถาม เพราะอิงอยูกับความเชื่อสวนบุคคล
ผูตั้งคําถามหรือสงสัยในเรื่องราวที่ไดจากการสัมภาษณมาขี่เจาทรงมักถูก
ตั ก เตื อ นในทํ า นองว า ไม เชื่ อ อย า ลบลู  แต ที่ น  า เป น ห ว งก็ คื อ เรื่ อ งราว
แต งใหม จากรางทรงของพระนางจามเทวีเหลานี้มีอิทธิพลทําใหเรื่องเลา
เกี่ยวกับพระนางจามเทวีเดิมที่มีอยูในแตละชุมชนบิดเบือนไป บางกรณีพบวา
เรื่องเลาใหมไดสมาทาเอาสิ่งของ โบราณวัตถุ และโบราณสถานในพื้นที่ที่ไมมี
ประวัติความเกี่ยวของกับพระนางจามเทวี แตมีประวัติความเปนเฉพาะพื้นที่
อยูแลวไปประกอบสรางผูกโยงเขากับตัวตนพระนางจามเทวีอยางเลื่อนลอย
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ตัวอยางกรณีเมืองฮอด และตั้งศาลเจาแมจามเทวีที่โบราณ
สถานวัดดอกเงิน
ผูเขียนเขาใจวาดวยความที่เมืองฮอดไมมีประวัติความเปนมาที่ชัดเจน
ดวยเพราะมีขอมูลปรากฏ ในหลักฐานทางประวัติศาสตรคอนขางนอยและจํากัด
ทั้ ง ยั ง ไม พ บศิ ล าจารึ ก ในบริ เวณกลุ  ม เมื อ งโบราณฮอด ที่ พ อจะใช ศึ ก ษาถึ ง
ความสัมพันธระหวางเมืองฮอดกับเมืองเชียงใหมหรือเมืองตาง ๆ ที่รวมสมัย
กันได จึงทําใหเกิดการสรางประวัตศิ าสตรของเมืองฮอดใหมคี วามเกาแกไปจนถึง
สมัยพระนางจามเทวี ซึ่งรูจักและเชื่อกันไปบางแลวในชื่อ “พิสดารนคร”
ผู  เ ขี ย นได มี โ อกาสลงพื้ น ที่ สํ า รวจเมื อ งโบราณฮอดครั้ ง แรก
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๕๗ และครั้งที่ ๒ ในป พ.ศ. ๒๕๕๙ ซึ่งในครั้งที่สองนี่เองที่
ผูเขียนและคณะ ไดพบกับตําหนักเจาทรงพระนางจามเทวี เครื่องบวงสรวง
และปายแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับพระนางจามเทวีที่สรางใหมภายในบริเวณ
โบราณสถานวัดดอกเงิน โดยที่ศาลาบอนํ้า ในบริเวณวัดดอกเงินนั้นมีปาย
เขียนไววา “บอนํ้าพระนางจามเทวีอายุ ๑,๓๐๐ ป” แตโบราณสถานวัดดอกเงิน
นั้นแทจริงเปนโบราณสถานที่มีอายุอยูในราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐–๒๑ วิเคราะห
จากลวดลายปู น ป  น ประดั บ ซุ  ม โขง ประตู ท างเข า วั ด เครื่ อ งถ ว ยจี น และ
ภาพจิตรกรรมบนผืนผาใบหรือพระบฏ ที่ไดจากการขุดคนเจดีย จากการขุดคน
ทางโบราณคดีไมปรากฏวา พบโบราณวัตถุในสมัยหริภุญชัย๒๙

๒๙

กรมศิลปากร, ๒๕๐๓, สมบัติจากเขื่อนภูมิพล, กรุงเทพฯ : กรมศิลปากร, หนา ๑๕.
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บทสรุป

จากที่ ผู  เขี ย นได ก ล า วถึ ง ตั ว ตนของพระนางจามเทวี ที่ ถู ก สร า งและ
ถูกใชมาทั้งหมดตั้งแตตนไดแสดงใหเห็นวา ตัวตนของพระนางจามเทวีนั้น
มีผูใหความสําคัญที่จะคนหาวา มีพระนางมีตัวตนอยูจริงหรือไมนอยมาก
ตั้งแตอดีตจนถึงปจจุบันตัวตนของพระนางถูกทําใหเชื่อวามีอยูจริง จนกระทั่ง
พระนางถูกทําใหเปนสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์ ยากตอการตัง้ คําถาม อยางไรก็ตามจะเห็นไดวา
พระนางจามเทวีถูกสรางเรื่องเลาและตัวตนและกลายเปนตัวแทนของกาลเวลา
มาตั้งแตตน และทายที่สุดผูที่หยิบเรื่องราวของพระนางมาใช ลวนตองการ
ความสัมพันธดานเวลามากกวาความสัมพันธทางดานเรื่องราว

๑๐๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

เ อกสารอางอิง
กรมศิลปากร. (๒๕๐๓). สมบัติจากเขื่อนภูมิพล. กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.
ฉลาดชาย รมิตานนท. (๒๕๔๕). ผีเจานาย. เชียงใหม: มิ่งเมือง.
เฉลิมวุฒิ ตะคํามี. (๒๕๕๙). ความสัมพันธระหวางชนชั้นปกครองของลานนา
และสุ โขทั ย : ข อ คิ ด ใหม แ ละข อ สั ง เกตบางประการ. กรุ ง เทพฯ:
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.
จําปา เยื้องเจริญ และคณะ. (๒๕๒๒). ศิลาจารึกในพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
หริภุญไชย. กรุงเทพฯ: รุงศิลปการพิมพ.
พระโพธิรังสี. (๒๕๐๖). นิทานพระพุทธสีหิงค. แปลโดย แสง มนวิทูร. กรุงเทพฯ:
กรมศิลปากร.
พระรัตนปญญา. (๒๕๕๔). ชินกาลมาลิน.ี แปลโดย พระยาพจนาพิมน. กรุงเทพฯ:
ศรีปญญา.
พระรัตนปญญา. (๒๕๑๐). ชินกาลมาลีปกรณ. แปลโดย แสง มนวิทูร. พิมพเปน
อนุ ส รณ แ ก น ายกี นิ ม มานเหมิ น ท เนื่ อ งในวั น เป ด ตึ ก คนไข พิ เ ศษ
“นิมมานเหมินท–ชุติมา”. กรุงเทพฯ: มิตรนราการพิมพ.
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติหริภุญไชย. (๒๕๕๓). “ยอนรอยพระนามจามเทวี”
ตามหา “ทาเชียงทองสองฟากแมนํ้าปง” เอกสารประกอบการเสวนา
โครงการสํารวจชุมชนโบราณทาเชียงทองยุคกอนหริภญ
ุ ชัย. ม.ป.ก. : ม.ป.พ.
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร. (๒๕๔๘). โบราณวัตถุและศิลปวัตถุในพิพธิ ภัณฑสถาน
แห ง ชาติ ห ริ ภุ ญ ไชย. กรุ ง เทพฯ: สํ า นั ก พิ พิ ธ ภั ณ ฑสถานแห ง ชาติ
กรมศิลปากร.
เพ็ญสุภา สุขคตะ ใจอินทร. (๒๕๔๘). ปริวรรตภาษา ชื่อบานนามเมือง สืบคน
ความหมาย ถ า ยถอดอั ก ขระคํ า ว า “หริ ภุ ญ ไชย” และ “ลํ า พู น ”.
กรุงเทพฯ: กรมศิลปากร.

จามเทวี : ตัวตนและอุดมคติ

เฉลิมวุฒิ ตะคํามี

๑๐๕

เมธี ใจศรี และคนอืน่ ๆ . ๒๕๕๘). รายงานวิจยั ฉบับสมบูรณ ตํานานพระนางจามเทวี
และขุนหลวงวิลังคะ. โครงการรวบรวมจัดเก็บมรดกภูมิปญญาทาง
วัฒนธรรม กรมสงเสริมวัฒนธรรม. กรุงเทพฯ: กระทรวงวัฒนธรรม.
สรัสวดี อองสกุล (ปริวรรต). ตํานานพระธาตุลาํ ปางหลวง ในพินจิ ตํานานลําปาง.
เชียงใหม: ศูนยลานนาศึกษา.
สุจิตต วงษเทศ (บก.). (๒๕๓๘). ประชุมจารึกเมืองพะเยา. กรุงเทพฯ: มติชน.
สุจิตต วงษเทศ (บก.). (๒๕๔๖). พระพุทธสิหิงค “จริง” ทุกองค ไมมี “ปลอม”
แตไมไดมาจากลังกา. กรุงเทพฯ: มติชน.
อนันต เหลาเลิศวรกุล. (๒๕๕๙). ชินกาลมาลินีและจามเทวีวงส : ตํานาน
บานเมืองลานนาตํานานพระศาสนาหาพัน. กรุงเทพฯ: สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.).
อรุณรัตน วิเชียรเขียว และ เดวิด เค วัยอาจ (ปริวรรต). (๒๕๔๓). ตํานานพืน้ เมือง
เชียงใหม. กรุงเทพฯ: ตรัสวิน.
อรุณรัตน วิเชียรเขียว. (๒๕๕๓). ผูหญิงลานนากับการเมืองในอดีต. วารสาร
ราชบัณฑิตยสถาน, ๓๕(๓) กรกฎาคม–กันยายน ๒๕๕๓.
ฮันส เพนธ และคณะ. (๒๕๕๐). ประชุมจารึกลานนาเลม ๑๒ จารึกในจังหวัดเชียงใหม
ภาค ๔. เชียงใหม: สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม.

บทความวิชาการ

รป
ู แต้มวัดต้าม่อน เมืองต้า
วัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออก
เมืองนครลําปาง
The Ta Mon Mural Painting, Muang Ta
The Burmese Temple in the Eastern End
of Nakhon Lampang

ภูเดช แสนสา
Phudet Saensa

ภาควิชาศิลปะศาสตรการทองเที่ยว
คณะมนุษยศาสตรและศึกษาศาสตร
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ศูนยจังหวัดเชียงใหม
Tourism Department Faculty of Art and Education,
Phitsanulok University
วันทีร่ บั บทความ : วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๔
วันทีส่ ง บทความทีแ่ กไข : วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
วันทีต่ อบรับบทความเพือ่ ตีพมิ พ : วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๐๗

บทคัดยอ

รูปแตมวัดตามอน เมืองตา เปนศิลปะลานนา กลุมสกุลชางเมืองนาน
เปนรูปภาพทีม่ คี วามคลายคลึงกับ รูปแตมวัดภูมนิ ทรและวัดหนองบัว เมืองนาน
ทั้งการใชสี และลักษณะทาทางของบุคคล แตรูปแตมวัดตามอนก็มีลักษณะ
พิเศษเฉพาะ เชน วาดบนผนังแผนไมสักการแตงกายโดยเฉพาะสตรี จะสวม
ซิ่นตีนจกแบบทองถิ่นเมืองตาและเมืองลอง เปนตน โดยมี หมองผิ่ว ชาวพมา
ในเมืองนครเชียงตุง ที่เขามาทําปาไมในเมืองตา เปนหัวหนาชางวาดรูป
พรอมกับลูกมือชาง ซึ่งเปนชาวไทเขินจากเมืองนครเชียงตุง และมีลูกมือ
จากกลุมชางทิดบัวผัน เมืองนครนานมารวมวาดดวย รูปแตมไดถูกวาดขึ้น
พรอมกับการสรางวิหารศิลปะพมาในชวงทศวรรษ ๒๔๔๐ โดยวาดบนผนังไม
ทั้ง ๔ ดาน ดวยเนื้อหาชาดกนอกนิบาตจากปญญาสชาดกลานนา ๒ เรื่อง คือ
เจารัตนแสงเมือง และเจากํ่ากาดํา ตอมาวิหารศิลปะพมาชํารุดทรุดโทรม
จึงไดทําการรื้อวิหาร และนําแผงไมรูปแตมไปติดไวชั่วคราว ภายในศาลาวัด
จนกระทั่ง พ.ศ. ๒๕๓๒ รูปแตมวัดตามอนไดถูกผาติกรรมไปอนุรักษและ
จัดแสดงไวภายในหอคํานอย อุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟา หลวง จังหวัดเชียงราย
และในป พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานวัฒนธรรม จังหวัดแพร ไดกอ สรางจําลองวิหาร
ศิลปะพมาและคัดลอกรูปแตมวัดตามอน โดยจัดแสดงไวภายในวิหาร เปดให
นักทองเที่ยวและผูสนใจไดเขาชม
คําสําคัญ: จิตรกรรมฝาผนัง ศิลปะลานนา วัดพมา นครลําปาง
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Abstract

Rup Taem or mural painting of Wat Ta Mon, Muang Ta is a Lanna
art painting which unique to Nan craftsmen group and resemble to the
mural of Wat Phumin and Wat Nong Bua in Nan, both in color and the pose
of people. However, the mural painting in Wat Ta Mon has some special
characteristics, such as drawing on the teak panels and the women wear
a local Sinh Tin Chok (a traditional tubular wrap skirt with special Muang
Ta and Muang Long Chok weaving technique). Mhong Phil, a Burmese
in Chiang Tung who came to do a forestry in Ta town, is a chief painter
along with the Tai Khoen craftsmen from Chiang Tung and other helpers
from Thid Buaphan’s group from Nan came to join the painting as well.
This painting coincides with the construction of a Burmese motive art
temple in 1897s. The hand–mural paintings illustrated on all the four
sides of the wooden wall were depicted with the allegory outside the
Nibata from 2 stories of Lanna Panya Jataka scripture, namely Chao
Rattana Seangmuang and Chao Kam Ka Dam. Later, the Burmese art
temple was dilapidated and the wooden panels were temporarily
dismantled and placed inside the temple pavilions. Until 1989, the Ta Mon
mural paintings were preserved and displayed in the Hor Kam Noi, Mae
Fah Luang Art and Cultural Park, Chiang Rai province and in 2020, Phrae
Cultural Oﬃce has built the replica of Burmese art Viharn and duplicated
the painting of Wat Tamon to exhibit inside the Viharn for public viewing.
Key Words: Wall painting, Lanna Art, Burmese temple, Nakhon Lampang
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บทนํา

รูปแตมหรือจิตรกรรมในลานนาแตละแหงมีความเปนเอกลักษณ
เฉพาะถิน่ แตอยางไรก็ตามเมือ่ พิจารณาถึงในสวนทีม่ ลี กั ษณะรวมกัน จะสามารถ
เห็นถึงกลุมเชิงชางหรือสกุลชางผานผลงานตามวัดตาง ๆ ไดเชนกัน รวมถึง
รูปแตมวัดตามอน เมืองตา (ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร) นอกจาก
มี ค วามเป น เอกลั ก ษณ เ ฉพาะ เมื่ อ พิ จ ารณาในส ว นที่ มี ลั ก ษณะร ว มกั น ก็ มี
ความคลายคลึงกับกลุมรูปแตมในเมืองนานที่สําคัญ ไดแก รูปแตม วัดหนองบัว
(ตําบลปาคา อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน) และรูปแตมวัดภูมนิ ทร (ตําบลในเวียง
อําเภอเมือง จังหวัดนาน) เพื่อใหเห็นบริบทของรูปแตมวัดตามอนแหงนี้ ผูเขียน
จึงไดนาํ เสนอตัง้ แตประวัตศิ าสตรสงั เขปของเมืองตา ประวัตหิ มูบ า นมอน ประวัติ
วัดตามอน ประวัติตระกูลผูสรางวัดและรูปแตม ตลอดจนรายละเอียดตาง ๆ
ของรูปแตมวัดตามอน
ที่มาของชื่อบานนามเมืองในเมืองตา

เมืองตา ตั้งชื่อตาม “นํ้าแมตา” แมนํ้าสายหลักที่ไหลผานเวียงตา
ที่มีคูนํ้าคันดินเปนจุดศูนยกลาง การปกครองของเมืองตา และเปนลํานํ้าสาขา
ไหลลงสูแ มนาํ้ ยม อันเปนแมนาํ้ สายหลักของแองลอง–วังชิน้ จึงเรียกคูนาํ้ คันดิน
ศูนยกลางการปกครองวา “เวียงตา” เรียกชื่อเมืองวา “เมืองตา” สวนหมูบาน
ตาง ๆ ที่ตั้งขึ้น ก็เรียกชื่อเมืองขึ้นตนตามดวยชื่อหมูบาน เชน “บานตาเวียง”
“บานตาเหลา” “บานตาแหลง” “บานตนแปน” “บานตาปง” “บานตาผามอก”
รวมถึง “บานตามอน” ที่มีรูปแตมเรื่องเจารัตนแสงเมืองและเรื่องเจากํ่ากาดํา
เหตุที่มีชื่อหมูบานวาบานมอน ดวยที่ตั้งของหมูบานเปนเนินสูงจึงตั้งชื่อวา
“บ า นม อ น” หรื อ เรี ย กว า “บ า นต า ม อ น” และตั้ ง ชื่ อ วั ด ตามหมู  บ  า นว า
“วัดมอน” หรือ “วัดตามอน” หรือ “วัดเมืองตามอน” ดังปรากฏ ชื่อในใบลาน
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ที่จารขึ้นในอดีต เชน “...ไชยเทพภิกขุลิขิตตะแล ปางเมื่ออยูปฏิบัตวัดมอน
เมืองตา...” (จาร พ.ศ. ๒๔๔๖)๑ และ “...สุนนั ทะสามเณรลิขติ ตะแล ปางเมือ่ ขาอยู
วัดเมืองตามอน...” เปนตน๒
พัฒนาการทางประวัติศาสตรเมืองตา

การกอตั้งเมืองตาเริ่มขึ้นประมาณชวงพุทธศตวรรษที่ ๒๐ มีชุมชน
ตั้งถิ่นฐานหนาแนนตั้งแตเวียงปู ลงมาถึงเวียงตา ในรัศมีประมาณ ๓ กิโลเมตร
และกระจายลงมาถึงบานตาผามอก ดังปรากฏซากวัดรางกระจายตัวอยูบ ริเวณนี้
หลายวัด ไดแก วัดเขาควาย (ภายหลังสรางเปนวัดตามอน) วัดโองโมงค วัดลายคํา
(บริเวณบานเหลา) วัดจอมแจง (บริเวณทิศตะวันออกบานแปน) วัดสบปุง
(บริเวณทิศเหนือบานแปน) วัดขาแหง และวัดปุงเหนียว (บริเวณทิศตะวันออก
บ า นม อ น) ประกอบกั บ ปรากฏมี ตํ า นานว า ใช ห น า ผา เป น หมุ ด หมายว า
กําลังเขาเขตเมืองตา จึงเรียกหนาผานี้วา “ผามอก” เมืองตารางเปนระยะ ๆ
เมื่อสถานการณปกติก็ตั้งกลับเปนเมืองขึ้นอีก ปรากฏการฟนฟูตั้งเมืองตา
ครั้งสําคัญ ๒ ครั้ง คือ ครั้งแรกกลางพุทธศตวรรษที่ ๒๒ หลังจากรางสมัย
พญาอุปเสน เจาเมืองตา รบกับพมาเมื่อ พ.ศ. ๒๑๐๑ และครั้งที่ ๒ เจาฟาหลวง
สิงหราชธานี (เจาชายแกว) เจาฟานครลําปาง องคที่ ๒ (พ.ศ. ๒๓๐๔–๒๓๑๗)
ราชวงศเจาเจ็ดตน โปรดใหตั้งเมืองตาขึ้นใหมใน พ.ศ. ๒๓๑๕ หลังจากราง
เปนระยะ ตั้งแตสมเด็จพระนารายณ กษัตริยอยุธยา ยกกองทัพขึ้นมาตีเมือง
ปลายแดนลานนา รวมถึงเมืองตา ใน พ.ศ. ๒๒๐๓ โดยตั้งขึ้นเพื่อเปนเมือง
ภูเดช แสนสา. (อาน). จารึกทายคัมภีรทศพร พบที่วัดนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง อําเภอลอง
จังหวัดแพร, อักษรธรรมลานนา, จาร พ.ศ. ๒๔๔๖.
๒
ภูเดช แสนสา. (อาน). จารึกทายคัมภีรวันนปเวสน พบที่วัดนาตุม ตําบลบอเหล็กลอง
อําเภอลอง จังหวัดแพร, อักษรธรรมลานนา, ไมปรากฏปที่จาร.
๑
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หนาดานที่ติดตอกับเมืองนครแพรและเมืองนครนาน (เมืองสะเอียบเดิมขึ้นกับ
เมืองนครนาน ปจจุบันคือ ตําบลสะเอียบ อําเภอสอง จังหวัดแพร) ใชเปนพื้นที่
เลีย้ งชาง และอุทยานพักผอนของเจาผูค รองนครลําปาง พรอมกับโปรดใหสราง
คุมหลวงขึ้นอีก ๑ หลังไวเปนที่ประทับแปรพระราชฐาน ตรงบริเวณโรงเรียนตา
ผามอกในปจจุบัน๓
การฟนฟูเมืองตาครั้งนี้ ไดเกณฑไพรพลจากเมืองนครลําปางและ
เมืองลองรวมกับชุมชนเดิมที่ตกคาง เจาฟาหลวงสิงหราชธานี โปรดแตงตั้ง
แสนสุ ภ าขึ้ น เป น เจ า เมื อ งต า คนแรกใน พ.ศ. ๒๓๑๕ จึ ง เริ่ ม มี ก ารบู ร ณะ
วัดตาเวียงที่เปนวัดหลวงกลางเวียงของเมืองตา มีการกําหนดใหวัดตาเวียง
ตองกินขาวสลาก (สลากภัต) เปนวัดแรกของเมืองตา ในเดือน ๑๒ เปง (ขึน้ ๑๕ คํา่
เดือน ๑๒ เหนือ) มีการฟนฟูพิธีเลี้ยงผีเมือง จัดระบบโครงสราง การปกครอง
ภายในเมือง เมืองตาจึงมีชมุ ชนหมูบ า นตัง้ เรียงรายตัง้ แตบา นแปน (ตําบลเวียงตา)
ในทางทิศเหนือ ลงมาถึงบานปงและบานอิม (ตําบลตาผามอก) ในทางทิศใต
เมืองตาภายหลังเมื่อฟนฟูจากเมืองราง เจาผูครองนครลําปางโปรดใหขึ้นกับ
เมืองลอง โดยเมืองลองขึ้นกับเมืองนครลําปางอีกชั้นหนึ่ง มีการจัดแบงปริมณฑล
เมืองตาเปนหัวเมืองตาและหางเมืองตา โดยใชพระพุทธรูป คือ พระเจาแสนตอง
เปนพระเจาองคนองไวหัวเมืองตา (วัดสบปุง ตําบลเวียงตา) พระเจาลานตื้อ
เปนพระเจาองคพี่ไวหางเมืองตา (วัดนํ้าริน ตําบลตาผามอก)๔
หลังจากฟนฟูเมืองตาก็เริ่มมีผูคนเขามาตั้งถิ่นฐานเปนระยะ ๆ เชน
พ.ศ. ๒๓๔๗ เจาเมืองตา ไดสวนแบงชาวเมืองเชียงแสนที่นําโดยพญาคําแสน
มาไวที่เมืองตา ประกอบกับเมืองตาใชระบบควบคุมไพรและไมมีการเก็บภาษี
พิทักษ ปญญาฉลาด. (๒๕๔๓). อนุสรณงานฌาปนกิจศพกํานันศักดิ์สิทธิ์ ปญญาฉลาด.
แพร: ม.ป.พ. หนา ๑.
๔
วัดตาแปน ตําบลเวียงตา อําเภอลอง, พระเจาแสนทอง. “ปจจุบันพระเจาแสนตองเปน
พระประธานวัดตาแปน ตําบลเวียงตา”.
๓
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เชนเดียวกับเมืองลอง ดังนั้นจึงมีผูคนจากตางเมืองอพยพเขามาจากเมือง
นครลําปาง เมืองนครนาน เมืองนครแพร เมืองเชียงมวน และเมื่อมีการเปด
สัมปทานปาไมบริเวณเมืองตาประมาณทศวรรษ ๒๔๒๐ เปนตนมา จึงมีชาวเมือง
นครเชียงตุง ชาวพมา ชาวขมุจากลาว เขามาทําปาไมไดตั้งชุมชนขึ้นอีกหลาย
หมูบาน เชน ชาวพมา ไทใหญ ไทเขิน จากเมืองนครเชียงตุงกอตั้งบานมอน
ชาวพมากอตั้งบานใหมพมา (ใหมโพธิ์ทอง) เปนตน ชุมชน จึงเริ่มขยายตัวอยาง
รวดเร็ว ในป พ.ศ. ๒๔๔๒ เมืองตา มีจํานวน ๑๑ หมูบาน ไดแก บานแปน
บ า นเหล า บ า นหั ว ฝาย บ า นม อ น บ า นนํ้ า ดิ บ บ า นแหลง บ า นผาลาย
บานผามอก บานเกี๋ยงพา บานนํ้าริน และบานปง ไดปรับสถานะจากเมืองตา
เปนแควนเวียงตา (ตําบลเมืองตา) แขวงเมืองลอง จังหวัดนครลําปาง โดยมี
แสนไชย (ตนตระกูล “เชื้อผามอก”) เจาเมืองตาคนสุดทาย ไดรับตําแหนง
เปนกํานันตําบลเวียงตาคนแรก ตัง้ ทีท่ าํ การแควนเวียงตาทีบ่ า นผามอก๕ ภายหลัง
ไดแยกจากตําบลเวียงตาออกมาตั้งอีก ๑ ตําบลเปนตําบลตาผามอก และ
วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๗๔ โอนยายอําเภอลอง จังหวัดลําปาง ขึ้นกับ
จังหวัดแพร
ในเมื อ งต า จึ ง มี ก ลุ  ม คนหลากหลายชาติ พั น ธุ  ที่ เข า มาตั้ ง ถิ่ น ฐาน
โดยเฉพาะในชวงที่เขามาเปนแรงงาน การทําปาไมใหเจาผูครองนครลําปาง
สวนกลุมคนไทยวน (คนเมือง) ดั้งเดิมที่มาจากเมืองลอง เมืองนครลําปาง
และเมืองเชียงแสน ก็เปนกลุมคนที่มีหนาที่ทําสวยเหล็กตาถวายเจาผูครอง
นครลําปางประจําทุกป ดังใน พ.ศ. ๒๔๒๕ บัญชีจํานวนหลังคาเรือนเมืองตา
มีทั้งหมด ๕๕๐ หลังคาเรือน เปนชาวไทยวน ๕๐๐ หลังคาเรือน และชาวพมา
ไทเขิน ไทใหญ จํานวน ๕๐ หลังคาเรือน (สวนเมืองลองในปนบี้ ญ
ั ชีระบุมจี าํ นวน
กจช.ร.๕ ผ กบค.๕-(๗-๑๑) แผนที่มณฑลพายัพแสดงแขวงปาตัน แขวงเมืองลอง
พิมพ พ.ศ. ๒๔๔๕.

๕
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๓,๐๐๐ หลังคาเรือน)๖ เมื่อชาวพมา ไทเขิน ไทใหญ เขามาตั้งถิ่นฐานทําปาไม
ในเมืองตาที่บัญชีหลังคาเรือนใน พ.ศ. ๒๔๒๕ ระบุวา มีถึง ๕๐ หลังคาเรือน
จึงเปนผูมีฝมือในการกอสรางหรือทําการบูรณะศาสนสถานหลายแหงของ
เมืองตา ในเวลาตอมา รวมถึงวัดตามอนที่ทําการฟนฟูขึ้นจากพื้นที่วัดราง โดย
หมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) ชาวพมา จากเมืองนครเชียงตุง

ภาพที่ ๑ พระธาตุสถาปตยกรรมพมาและการตั้งชื่อหมูบาน
และวัดตามหมูบานของชาวพมา ที่เขามาตั้งถิ่นฐานใหม
เพื่อทําปาไมในเมืองตาวา “บานใหมพมา” และ “วัดใหมพมา”
จากวัดใหมพมา ตําบลตาผามอก อําเภอลอง จังหวัดแพร
กจช. ร.๕ กร ๕ รล-พศ.๑๐/๖๐ นายหนานขัติยะบุตรแสนหลวงเจาเมืองลอง รองกลาวโทษ
เจานครลําปาง.

๖

๑๑๔
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กอกําเนิดบานมอนและวัดตามอน

บานมอน หรือทีเ่ รียกวา บานตามอน ปจจุบนั ตัง้ อยูห มูท ี่ ๓ ตําบลเวียงตา
อําเภอลอง จังหวัดแพร เดิมเคยมีหมูบานมากอนดังปรากฏวัดรางในบริเวณนี้
ตอมาเมื่อเริ่มมีการขยายพื้นที่สัมปทานปาไมมาถึงบริเวณพื้นที่นี้ จึงมีชาวพมา
ไทใหญ ไทเขิ น ไทยวน และขมุ ได เข า มาตั้ ง บ า นเรื อ นขึ้ น เพื่ อ อยู  อ าศั ย
ชวงที่รับจางทําปาไมตั้งแตประมาณชวงทศวรรษ ๒๔๓๐ นําโดยหมองโพสวย
(พอเฒาฮอยหลวง) ชาวพมาในเมืองนครเชียงตุง ผูเปนนายรอย (ออกเสียง
“นายฮอย”) หัวหนาควบคุมการทําปาไมในเมืองตาใหเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต
(เจานอยทนันไชย) เจาผูครองนครลําปาง องคที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๓๘)
ราชวงศเจาเจ็ดตน เมื่อมีการตั้งบานเรือนถาวรขยับขยายมากขึ้น หมองโพสวย
(พอเฒาฮอยหลวง) จึงไดเปนเจาศรัทธาหลักในการบูรณะวัดเขาควาย ที่เปน
วัดรางภายในหมูบ า น ใหเปนวัดทีม่ พี ระสงฆสามเณรจําพรรษาอีกครัง้ เมือ่ ประมาณ
ชวงทศวรรษ ๒๔๔๐
เมือ่ จะทําการฟน ฟูกอ สรางวัดตามอน หมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง)
ไดกราบทูลขอประทานอนุญาตสรางวัดตามอนจากเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต
(เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง) เจาผูค รองนครลําปางองคสดุ ทาย (พ.ศ. ๒๔๔๐–
๒๔๖๕) ราชวงศเจาเจ็ดตน พระองคไดประทานอนุญาตอาณาเขตพืน้ ทีส่ รางวัด
และรวมประทานเงินทําบุญในการสรางวัดตลอดจนวิหารและรูปแตมดวย
เมือ่ ไดรบั การอนุญาตใหสรางวัดแลว หมองโพสวย ไดทาํ การขออนุญาตนําไมสกั
ในปาเมืองตาจากเจานอยบุญหลง มณีวงศ เจานายเมืองนครลําปางผูเ ปนเจาของ
รับทําสัมปทานปาไมเมืองตา ในชวงระหวาง พ.ศ. ๒๔๓๘–๒๔๔๔ และตอมา
มีฐานะเปนบุตรเขย ของหมองโพสวย เพื่อนําไมสักมาจัดสรางเปนวิหารของ
วัดตามอน เมือ่ ฟน ฟูจดั ตัง้ วัดขึน้ ใหมภายในหมูบ า นไดแลวจึงเรียกชือ่ วัดตามชือ่
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หมูบ า นวา “วัดมอน” หรือ “วัดตามอน” ไดสรางวิหารเปนศิลปะพมา พรอมกับสราง
พระพุทธรูปพมาศิลปะมัณฑเลย (Mandalay) ดวยเสนหวายสานลงรักปดทอง
ที่เมืองนครเชียงตุง เรียกพระนามวา “พระเจาแสนหวาย” แลวไดอัญเชิญ
พระเจาแสนหวายบรรทุกหลังชางจากเมืองนครเชียงตุง มาประดิษฐานเปน
พระประธานภายในวิหาร วัดตามอน โดยกอนหนานีท้ จี่ ะมาทําการฟน ฟูกอ สราง
วัดตามอน หมองโพสวยก็ไดรบั เปนเจาศรัทธาหลักในกอสรางวิหารของวัดตาเวียง
(ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร) ที่ถือวาเปนวัดหลวงประจําเมืองตา
พรอมกับทําการบูรณะกอสรางครอบพระธาตุโบราณของวัดตาเวียงที่เหลือ
แตฐานใหเปนพระธาตุศิลปะพมาในป พ.ศ. ๒๔๓๒

ภาพที่ ๒ พระธาตุวัดตาเวียง ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร
หมองโพสวยบูรณะเปนสถาปตยกรรมพมา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๒
ที่มา: วัดตาเวียง ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร

๑๑๖
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  หม อ งโพส ว ย

วัดตามอน

คหบดีชาวพมา สรางวิหารศิลปะพมาถวาย

หมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) มีอกี ชือ่ วา “พอเฒายอด” แตชาวบาน
นิยมเรียกแบบลําลอง ดวยความเคารพตามตําแหนงหนาทีเ่ ปนนายรอยหัวหนา
คนงานทําปาไมวา “พอเฒาฮอยหลวง” ไดตั้งเรือนอยู ตรงบริเวณบานของ
นางสังวาลย ยอดคํา ผูเปนเหลนสาวคนเล็ก และเปนผูมีวิชาคาถาอาคม ทําให
ชาวบานมอนใหความเคารพนับถือ จึงไดรับการยอมรับใหเปนผูใหญบานมอน
คนแรก ประกอบกับเปนหัวหนาทําปาไม (นายฮอยหลวง) ใหกับเจาผูครอง
นครลําปาง และเจานายเมืองนครลําปาง โดยเฉพาะเจานอยบุญหลง มณีวงศ
(ภายหลังไดรบั ตําแหนงเปนหลวงราชนารถภักดี) เจานายเมืองนครลําปาง ทีไ่ ดรบั
สัมปทานปาไมเมืองตา จากเจาผูครองนครลําปาง ในระหวางป พ.ศ. ๒๔๓๘–
๒๔๔๔ อันเปนชวงเวลาที่มีการสรางวัดตามอน สรางวิหารและวาดรูปแตม
ภายในวิหาร
เจ า น อ ยบุ ญ หลง มณี ว งศ ได รั บ อนุ ญ าตให เข า ทํ า ป า ไม เ มื อ งต า
ในเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๔๓๘ โดยเจาหลวงนรนันทไชยชวลิต (เจานอยทนันไชย)
เจาผูครองนครลําปาง องคที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๔๓๕–๒๔๓๘) โปรดใหราชบุตรของ
พระองค คือ เจานอยทิพจักร ณ ลําปาง (ภายหลังเปนเจาอุปราช เมืองนครลําปาง
องคสดุ ทาย) เปนผูใ หเชาปาไมเมืองตา สวนเจานอยบุญหลง มณีวงศ เปนผูร บั เชา
ทําปาไมเมืองตา มีสัญญารับทําปาไมเปนระยะเวลา ๖ ป (พ.ศ. ๒๔๓๘–๒๔๔๔)
การรับสัมปทานปาไมเมืองตาครั้งนี้ เจานอยบุญหลง มณีวงศ ไดเสียคาขอรับ
สัมปทานปละ ๒๐๐ รูป และเสียคาตราคอนเหล็กประทับตีตราไมปละ ๑๐๐ รูป
รวมเปนเงินทั้งหมดจํานวน ๑,๓๐๐ รูป ในขณะนั้น เจานอยบุญหลง มณีวงศ
มีชางที่ใชทําไมในเมืองตาจํานวน ๙๙ เชือก๗ และชางเหลานี้ หมองโพสวย
๗

หจช. ร.๕ ม/๔๓(๖๖) ใหนายนอยหลง เชาทําปาไมแมตาฯ.
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ไดขออนุญาตใชชกั ลากไมสกั นํามาสรางวิหารวัดตามอน ตอมาเจานอยบุญหลง
มณีวงศ ไดรับตําแหนงเปนหลวงราชนารถภักดี (เจานอยบุญหลง มณีวงศ) และ
ไดเปนบุตรเขยของหมองโพสวยอีกดวย
โดยหมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) ไดสมรสกับแมเฒาคําปอ หญิงสาว
เชือ้ สายลาวเมืองนครเวียงจันทน บานทุง ปาดํา (ตําบลทุง กวาว อําเภอเมืองแพร
จังหวัดแพร ชาวลาวเวียงจันทนถูกกวาดตอนเขามาตั้งหมูบาน ทุงกวาว และ
บานทุงปาดํา เมืองนครแพร เมื่อ พ.ศ. ๒๓๖๙) เปนตนตระกูล “ฮอยปอ” และ
“รัตนภาพ” มีบตุ รธิดา ๖ คน คือ
๑. พ อ เฒ า หนานเมื อ งอิ น ทร ฮ อ ยป อ (บ า นแป น ตํ า บลเวี ย งต า
อําเภอลอง จังหวัดแพร ภายหลังอพยพไปทําปาไมอยูเมืองนครเวียงจันทน
ประเทศลาว)
๒. พอเฒาหนานเมืองพรหม รัตนภาพ (บานมอน ตําบลเวียงตา
อําเภอลอง จังหวัดแพร) + แมเฒาแกวไหลมา
๒.๑ นายแจ รัตนภาพ
๒.๒ นายอน รัตนภาพ
๒.๓ นางจันทร + เจาอินทรแปลง เมืองนครแพร (ไมมีบุตรธิดา)
นางจันทร + นายกงสี ตนตระกูล (ชาวจีน)
๒.๓.๑ นางนวลศรี + นายสันต
๒.๓.๑.๑ ครู บ าคํ า เขื่ อ นแก ว (อดี ต เจ า อาวาส
วัดตามอน)
๓. แมเฒาภูศรี (แมเฒาปู หรือ แมเฒาอึ่ง) ฮอยปอ
๔. พ อ เฒ า หนานมั ง คละ ฮ อ ยป อ (บ า นทุ  ง กวาว ตํ า บลทุ  ง กวาว
อําเภอเมือง จังหวัดแพร ภายหลังอพยพไปทําปาไมอยูที่เมืองนครเวียงจันทน
ประเทศลาว)

๑๑๘
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๕. พ อ เฒ า หนานไชยวงศ ฮ อ ยป อ (อพยพไปทํ า ป า ไม อ ยู  เ มื อ ง
นครเวียงจันทน ประเทศลาว)
๖. แมเฒาจอมศรี (บานมอน) + รองอํามาตยโท หลวงราชนารถภักดี
(เจานอยบุญหลง มณีวงศ) เมืองนครลําปาง๘ (บุตรของพญาเทพวงศ (นอยเทพวงศ)
ขุนนางเมืองนครลําปาง)
๖.๑ เจาดวงเนตร มณีวงศ (หญิง)
๖.๒ เจาศรีบุตร มณีวงศ (ชาย)
๖.๓ เจาเนียม + สิบตรี ขุนพยุงระบินเวียงตา (หนานคันธิยะ หรือ
นานวงศ ปญญาฉลาด บานปากจอก ตําบลทุง แลง อําเภอลอง
จังหวัดแพร กํานันตําบลเวียงตา คนที่ ๓)๙
๖.๑.๑ นายบุ ญ ยื น ป ญ ญาฉลาด (กํ า นั น ตํ า บลเวี ย งต า
คนที่ ๗) + นางตวน (บานวังหลวง อําเภอหนองมวงไข
จังหวัดแพร)
๖.๑.๑.๑ นายศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ป ญ ญาฉลาด (กํ า นั น
ตําบลเวียงตา คนที่ ๘ และคนที่ ๑๐)
๖.๑.๑.๒ นายบันดล ปญญาฉลาด (เกิด พ.ศ. ๒๔๙๑
กํานันตําบลเวียงตา คนที่ ๙)
๖.๑.๑.๓ นายบันดาล ปญญาฉลาด
๖.๑.๒ นายบุญธรรม ปญญาฉลาด
๖.๑.๒.๑ นายพิทักษ ปญญาฉลาด
“สงสัญญาบัตรขุนนางไปพระราชทาน” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๒๑ วันที่ ๑๒ มีนาคม ๑๒๓,
หนา ๙๓๒.
๙
“สงสัญญาบัตรบรรดาศักดิไ์ ปพระราชทาน” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๔๑ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน
๒๔๖๗, หนา ๒,๖๐๑.
๘
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๖.๑.๓
๖.๑.๔
๖.๑.๕
๖.๑.๖
๖.๑.๗

๑๑๙

นางจันทรแกว ปญญาบุตร
นางจันทรคํา สงวนเดช
นางบุญยง ปญญาฉลาด
นางบุญเทียน สุคันธารักษ
นางสังวาลย ยอดคํา (เกิด พ.ศ. ๒๔๗๔)

สวนรองอํามาตยโท หลวงราชนารถภักดี (เจานอยบุญหลง มณีวงศ)
เมืองนครลําปาง บุตรเขยของ หมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) เปนบุตรชาย
ของพญาเทพวงศ (นอยเทพวงศ) หลานของเจาพญามณีจักร (หนานมณีวัน)
ขุนนางชัน้ ผูใ หญในเมืองนครลําปาง (ตนตระกูล “มณีวงศ”)๑๐ ซึง่ รองอํามาตยโท
หลวงราชนารถภักดี (เจานอยบุญหลง มณีวงศ) มีภรรยาจํานวน ๓ คน ไดแก
ภรรยาองคที่ ๑ เจาหญิงฝนหาแกว (เจาหญิงฝนแสนหา) ณ ลําปาง
(ราชธิดาเจาหลวงบุญวาทยวงศมานิต (เจาหนานบุญทวงศ ณ ลําปาง เจาผูครอง
นครลําปางองคสุดทาย) ไมมีราชบุตรธิดา
ภรรยาองคที่ ๒ เจาหญิงทิพดวงไกรสร ณ เชียงใหม (ธิดาเจานอย
ธรรมวงศา ณ เชียงใหม กับ เจาหญิง บัวผัด ณ ลําปาง) มีบุตรธิดา ๒ คน คือ
๑. เจาบุญประสงค มณีวงศ และ ๒. เจาสรอยวัลลา มณีวงศ๑๑
ภรรยาคนที่ ๓ แมเฒาจอมศรี ฮอยปอ (ธิดาหมองโพสวย (พอเฒา
ฮอยหลวง) แมเฒาคําปอ บานมอน เมืองตา) มีบตุ รธิดา ๓ คน คือ ๑. เจาดวงเนตร
มณีวงศ ๒. เจาศรีบุตร มณีวงศ และ ๓. เจาเนียม ปญญาฉลาด
๑๐

“พระราชทานนามสกุล” ราชกิจจานุเบกษา เลม ๓๖ วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๔๖๒, หนา ๕๔๗.

บุปผา อิทธิมณฑล. (๒๕๔๗). สายสัมพันธทิพจักราธิวงศ เจาเจ็ดตนในตระกูล ณ ลําปาง.
หนา ๓๒. (เอกสารอัดสําเนา).

๑๑

๑๒๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๓ กลองปูเจ หรือ กลองกนยาว
ลงรักปดทอง ของหมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง)
ปจจุบันจัดแสดงในพิพิธภัณฑวัดสะแลง
ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร

เมื่อมีพระราชบัญญัติตั้งนามสกุล พ.ศ. ๒๔๕๖ ทายาทของหมองโพสวย
(พอเฒาฮอยหลวง) ไดนาํ เอาชือ่ ตําแหนงหนาทีเ่ ปน “นายรอยหลวง” (ออกเสียง
“นายฮอยหลวง”) นายรอยหัวหนาทําปาไมเมืองตากับชือ่ แมเฒาคําปอ มารวมกัน
ตั้งเปนนามสกุล “ฮอยปอ” สวนพอหนานเมืองพรหม บุตรชายคนที่ ๒ ของ
หมองโพสวย ไดแยกตัง้ อีกนามสกุลวา “รัตนภาพ” หมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง)
มีอายุยนื ยาว ดํารงตนเปนทีเ่ คารพนับถือของชาวบานมอน ไดถงึ แกกรรมทีเ่ รือน
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๑๒๑

(บริเวณบานนางสังวาลย ยอดคํา) หมูบานมอน ในป พ.ศ. ๒๕๐๑๑๒ ทายาท
ไดจัดพิธีศพตามประเพณีที่ในยุคนั้นยังนิยมฝงศพ ไดฝงศพของหมองโพสวย
ไวขางลําหวยในบานมอน ชาวบาน จึงเรียกคุงนํ้า (วังนํ้า) บริเวณใกลที่ฝงศพ
ของหมองโพสวยวา “วังพอเฒาฮอย” มาจนถึงปจจุบัน๑๓
วิหารศิลปะพมาของวัดตามอน

วิหารแบบพมาของวัดตามอนสรางดวยไมสักทั้งหลังเปนแบบ “จองคอ”
ซอนชัน้ ๑ หลัง ดานทิศตะวันออก มีพาไลมุงขยายออกไปเปนกุฏิ ๑ หองโถงใหญ
ตัวอาคารมีผังเปนรูปสี่เหลี่ยมผืนผา ความกวางและความยาววัดโดยประมาณ
จากกรอบไมรปู แตม ทีจ่ ดั แสดงไวอทุ ยานศิลปวัฒนธรรมแมฟา หลวง มีความกวาง
ประมาณ ๗ เมตร และความยาวประมาณ ๙.๓๐ เมตร มีเสาไมยกพืน้ สูงประมาณ
๑.๕๐ เมตร ในระดับโคงตัวลอดใตวิหารได วิหารหันหนาไปทางทิศเหนือ
มีระเบียงและประตูใหญ ๑ ชอง เขาทางดานทิศเหนือ มีประตูเล็ก ๒ ชองอยู
ทางดานทิศตะวันออกทีเ่ ปนหองกุฏิ มีชอ งหนาตางขนาดเล็กทางดานทิศตะวันตก
๑ ชอง กลางวิหารมี เสาสูงใหญ ๔ ตน ประดับลายคํา รับนํ้าหนักหลักของ
สวนหองโถงหลังคาจองคอ ดังมีภาพถายวิหารศิลปะพมา หลังนี้ เมื่อประมาณ
เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ หลังจากหมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) ผูสราง
วิหารหลังนี้ ถึงแกกรรมได ๑ ป

ภูเดช แสนสา. (๒๕๕๕). รอยเรียงรอยเรื่องเมืองลอง. เชียงใหม: นพบุรีการพิมพ. หนา ๒๖๔.
สัมภาษณนายบันดล ปญญาฉลาด (อดีตกํานันตําบลเวียงตา คนที่ ๙ ทายาทหมองโพสวย (พอเฒา
ฮอยหลวง)) อายุ ๗๒ ป เลขที่ ๔๓/๕ บานมอน ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร วันที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓.

๑๒

๑๓

๑๒๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๔ ภาพถายทางดานทิศตะวันตกของวิหารศิลปะพมาวัดตามอน
ในงานอุปสมบทนายเขียน สุภัตตา และ นายไจย เมื่อเดือน ๖ เหนือ พ.ศ. ๒๕๐๒
ที่มา: (ขันคํา สุภัตตา, ม.ป.ป.)

ภาพที่ ๕ ภาพจําลองสามมิติ (3D) วิหารศิลปะพมาของวัดตามอน
ที่มา: (อัครพล อุดแบบ, ๒๕๖๓)
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๑๒๓

รูปแตมศิลปะลานนาในวิหารศิลปะพมาของวัดตามอน

รูปแตมภายในผนังวิหารวัดตามอน มีความพิเศษที่วาดบนผนังไมสัก
ซึง่ ตางจากรูปแตมวัดอืน่ ๆ ทีว่ าดบนผนังปูน ซึง่ วาดขึน้ พรอมกับการกอสรางวิหาร
ในชวงทศวรรษ ๒๔๔๐ โดยมีหมองผิ่ว ชาวพมาจากเมืองนครเชียงตุง ที่เขามา
เปนลูกนองทําปาไมในเมืองตาของหมองโพสวย (พอเฒาฮอยหลวง) เปนหัวหนา
ชางทําการกอสรางวิหารและวาดรูปแตม พรอมมีลกู มือชาวไทเขินทีม่ าจากเมือง
นครเชียงตุง๑๔ และสันนิษฐานวา มีลูกมือชางวาดรูปแตมจากกลุมชางที่วาด
ในวัดภูมินทร เมืองนครนาน (อําเภอเมือง จังหวัดนาน) และวัดหนองบัว
(อําเภอทาวังผา จังหวัดนาน) มารวมดวย โดยกลุมชางวาดรูปแตมทั้ง ๒ วัด
ของเมืองนครนาน มี ทิดบัวผัน ชาวลาวพวน (ไทพวน) เมืองเชียงขวาง (แขวง
เชียงขวาง ประเทศลาว) ทีม่ าอยูใ นชุมชนชาวไทลือ้ บานหนองบัว เปนหัวหนาชาง
เนื่องจากมีรูปภาพที่คลายคลึงกันหลายจุด เชน ภาพบุคคลขนาดใหญมีการ
แตงกาย การวางทาทาง และชื่อบุคคลที่คลายคลึงกัน มีภาพการแขงเรือที่มี
หัวเรือแบบเมืองนครนาน รวมถึงมีรูปเจานายฟอนบนหัวเรือตามขนบเจานาย
เมืองนครนาน เปนตน บุคลิกลักษณะโดยสวนตัวของหมองผิ่ว เปนผูที่มีจริต
ที่แปลกจากบุคคลทั่วไป คือ ชอบขุดหลุมนอนในดิน เมื่อมีอารมณอยากวาดรูป
ก็ลุกขึ้นจากหลุมดินปนขึ้นไปบนนั่งรานวาดรูป จนกระทั่งวันหนึ่งหมองผิ่ว
ไดขึ้นไปตกแตงประดับหลังคาวิหารทางดานทิศตะวันออก เชือกนั่งรานขาด
หมองผิ่วไดพลัดตกลงมาพื้นดินเสียชีวิตคาที่ หมองโพสวยเห็นเปนนิมิตไมดี
สัมภาษณ นายบันดล ปญญาฉลาด (อดีตกํานันตําบลเวียงตาคนที่ ๙ ทายาทหมองโพสวย
(พอเฒาฮอยหลวง)) อายุ ๗๒ ป เลขที่ ๔๓/๕ บานมอน ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓.
๑๔

๑๒๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

จึงไดสั่งยุติการกอสรางวิหารไวแตเพียงเทานี้ มีเรื่องเลาวาอุบัติเหตุครั้งนี้ตาม
ความเชื่อเกิดจาก “ผิดครู” เนื่องจากมีขะโยม (เด็กวัด) วัดตามอน แอบขโมยกิน
มะพราวออนที่ใชเปนเครื่องขันตั้งผีครูชางกอสรางวิหาร๑๕

ภาพที่ ๖ ภาพหัวเรือแบบเมืองนครนานและเจานายฟอนบนหัวเรือ
ในรูปแตมวัดตามอน มีจารึกดวยอักษรธรรมลานนาวา
“อันนี้เปนบานอุตตคามที่เจาแสงเมืองลงเลนเรือนั้นแล”

สัมภาษณ นายบันดล ปญญาฉลาด (อดีตกํานันตําบลเวียงตาคนที่ ๙ ทายาทหมองโพสวย
(พอเฒาฮอยหลวง)) อายุ ๗๒ ป เลขที่ ๔๓/๕ บานมอน ตําบลเวียงตา อําเภอลอง จังหวัดแพร
วันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓.

๑๕
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๑๒๕

รู ป แต ม วิ ห ารวั ด ต า ม อ นจั ด เป น ศิ ล ปะล า นนา สกุ ล ช า งกลุ  ม น า น
ผสมผสานศิลปะรัตนโกสินทร๑๖ ใชสีฝุนวาดลงบนฝาไมผนังวิหารทั้ง ๔ ดาน
ผนังดานทิศเหนือ และดานทิศใต มีความยาวประมาณ ๖.๙๗ เมตร ผนังดาน
ทิศตะวันออกและทิศตะวันตกมีความยาว ๙.๒๔ เมตร สีที่ใชมีกลุมสีดิน
(นํ้าตาลและนํ้าตาลแดง) กลุมสีขาว (ใชรองพื้นและผสมสีอื่น) กลุมสีแดง
(แดงชาด แดงจากดิน แดงผสม) กลุมสีนํ้าเงิน (นํ้าเงินคราม) กลุมสีเขียว
(เขียวจากตนไม เขียวจากหินหรือแร) กลุมสีดํา (ดําจากหมึกหรือเขมา ดําผสม
สีอนื่ ) และกลุม สีทองคําเปลว๑๗ วาดชาดกนอกนิบาตจากปญญาสชาดกทีพ่ ระสงฆ
สามเณรนิยมใชเทศนาเปนพระธรรมคําสอน และชาวบานนํามาแตงเปนคาว
จอยขับขานกันในชวงนัน้ จํานวน ๒ เรือ่ ง คือ เจารัตนแสงเมือง และเจากํา่ กาดํา
ชางไดทําการวาดเรื่อง เจารัตนแสงเมือง มากกวาเรื่องเจากํ่ากาดํา โดยวาดเรื่อง
เจารัตนแสงเมือง บนแผงไมผนังดานทิศตะวันตก ผนังดานทิศใต และสวนใหญ
ของผนั ง ด า นทิ ศ เหนื อ จํ า นวน ๔ ช อ งกรอบไม ส ว นเรื่ อ งเจ า กํ่ า กาดํ า
วาดบนผนังสวนนอยของผนังดานทิศเหนือ จํานวน ๒ ชองกรอบไม และผนัง
ดานทิศตะวันออก รูปแตมมีตัวอักษรธรรมลานนาเขียนกํากับอธิบายรูปภาพ
ตลอดทัง้ หมด และมีบางจุดเขียนดวยอักษรไทยกํากับชือ่ คนทีเ่ ปนรูปวาดผูห ญิง
แตงกายแบบขาราชสํานักชาวสยาม สวนเพดานและเสาภายในวิหารประดับ
ตกแตงดวยลายคํา (ลงรักปดทอง)
ชาญคณิต อาวรณ. (๒๕๖๓). จิตรกรรมลานนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต. กรุงเทพฯ:
มิวเซียมเพรส. หนา ๑๔๐.
๑๗
ชัยยศ อิษฏวรพันธุ และสุชาตา โรจนาบุตร. (๒๕๖๓). รายงานการสํารวจเบื้องตนโครงการศึกษา
และสัมมนาเชิงวิชาการ เพื่อการวางแผนอนุรักษจิตรกรรมฝาผนังวัดเวียงตามอน, ม.ป.ท.: ม.ป.พ.
หนา ๓ และ หนา ๙–๑๒.
๑๖

๑๒๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๗ “นายนอยสิทธิวงศ” และ “อี่นายสีเวย”
ขนาบขางซายขวาประตูทางเขากุฏิดานซายมือ

ภาพที่ ๘ “เจกนอยไดหมากกอแกง” และ “พอเฒาแสนภิรมยมาจําศีล”
ขนาบขางซายขวาประตูกุฏิดานขวามือ

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๒๗

“เจารัตนแสงเมือง” เปนเรือ่ งหนึง่ ในปญญาสชาดก คือ ชาดกนอกนิบาต
ที่ไมปรากฏในพระไตรปฎก แตงขึ้นในลานนาชวงระหวาง พ.ศ. ๒๐๐๐–๒๒๐๐
ชาดกนอกนิบาตทัง้ หมดมีไมนอ ยกวา ๒๐๐ เรือ่ ง “เจารัตนแสงเมือง” มีโครงเรือ่ ง
คลายกับเรื่อง “เจาแสงเมืองหลงถํ้า” แตจะตางกันในบางจุดที่เนื้อหาและ
รายนามบุคคล สรุปเนื้อเรื่องจากคัมภีรธรรมใบลานเรื่องเจารัตนแสงเมือง
ฉบับวัดสูงเมน ตําบลสูงเมน อําเภอสูงเมน จังหวัดแพร จารคัดลอกดวย
อักษรธรรมลานนา เมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๕
มีเนือ้ เรือ่ งสังเขปกลาวถึง พญาสัญไชย กษัตริยเ มืองผาเรือ (เมืองวิโลจะมา)
กับเจานางสาวดี ชายาเอก ไมมีราชบุตรธิดาดวยกัน อํามาตยจึงเสนอแนะ
ใหถือศีลบําเพ็ญภาวนาสรางบารมี จนกระทั่งในคืนหนึ่งเจานางสาวดีฝนวา
พระอินทรนําแกววิธุรดวงวิเศษมาถวาย หลังจากนั้นเจานางสาวดีก็ทรงครรภ
ใหประสูติราชบุตร ตั้งพระนามวา “เจารัตนแสงเมือง” (เจาแสงเมือง) ภายหลัง
ไดเปนเจาเมืองผาเรือสืบตอจากราชบิดา มีวนั หนึง่ เจารัตนแสงเมือง เสด็จออก
ไปลากวางไดหลงปา จึงไปอาศัยอยูกับตาปสสะฤษี และไดเรียนรูทิพยมนต
เมื่อสําเร็จจึงหาหนทางเสด็จกลับเมือง ในระหวางทางไดพระอินทรที่แปลงกาย
เปนพราหมณมาบอกทางพรอมถวายดาบศรีกัญไชย (พระแสงขรรคชัยศรี)
และของวิเศษตาง ๆ เมื่อกลับถึงเมืองผาเรือได ตอมาเจารัตนแสงเมืองไดใชให
นกแขกเตาทีพ่ ดู ภาษาคนไดชอื่ วา “สุนนั ทะ” บินไปตามหาหญิงสาวใน ๑๖ เมือง
จนกระทัง่ พบเจานางแมนเหลา ราชธิดาพญาสังสา เจาเมืองผาเงา เมือ่ นกแขกเตา
บินกลับมาแจงขาว เจารัตนแสงเมืองจึงมอบหมายใหนกแขกเตานําแหวน
ทองคํา ไปมอบใหเจานางแมนเหลา พรอมกับสงราชทูตไปสูข อเจานางแมนเหลา
กับพญาสังสา แตก็ถูกเจาอุปราช (เจาคําเสา) กลาวดูหมิ่นวาไมคูควร จึงไดเกิด
การทาสูรบกันขึ้น เจารัตนแสงเมืองไดใชทิพยมนตตาง ๆ จนไดรับชัยชนะ
พญาสังสาจึงยกเจานางแมนเหลาใหเปนคูครองของเจารัตนแสงเมือง๑๘
ชาญคณิต อาวรณ. (๒๕๖๓). จิตรกรรมลานนา พุทธประวัติ ทศชาติ ชาดกนอกนิบาต. กรุงเทพฯ:
มิวเซียมเพรส. หนา ๑๔๑.
๑๘

๑๒๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๙ รูปแตมผนังดานทิศตะวันตกเรื่องเจารัตนแสงเมือง ตอนเจารัตนแสงเมือง
รบชนะเมืองผาเงาไดนาํ เจานางแมนเหลาเสด็จกลับเมืองผาเรือมีจารึกอักษรธรรมลานนาวา
“เจารัตตนะแสงเมืองไพรบเมืองผาเงาไดนางแมนเหลาแลวกลับฅืนมาหนี้แล”

ภาพที่ ๑๐ รูปแตมวัดภูมินทร เมืองนาน ภาพหญิงสาวมีจารึกชื่อวา “นายสีไว” (ซาย)
รูปแตมวัดตามอน เมืองตา ภาพหญิงสาวมีจารึกชื่อวา “อี่นายสีเวย” (ขวา)

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๒๙

ภาพที่ ๑๑ รูปแตมวัดภูมนิ ทร เมืองนาน ภาพชายสูงศักดิไ์ มปรากฏจารึกนาม สันนิษฐานวา คือ
เจาหลวงอนันตวรฤทธิเดช (เจานอยอนันตยศ) เจาผูค รองนครนาน ผูใ หทาํ การบูรณะอุโบสถ
และใหทิดบัวผันวาดรูปแตม ภายในอุโบสถ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๑๐–๒๔๑๗ (ซาย)
รูปแตมวัดตามอน เมืองตา ภาพชายมีจารึกนามวา “นายนอยสิทธิวงศ” (ขวา)
รูปแตมวัดตามอน

สิทธิวงศ” (ขวา)

เมืองตา ภาพชายมีจารึกนามวา “นายนอย

“เจากํ่ากาดํา” มีชื่อเรียกอื่น ๆ อีก เชน เจากํ่ากี้กาดํา เจาดํากากํ่ากี้
เจากํ่าดํากา หรือ เจากาดํา เปนตน เปนเรื่องหนึ่งในปญญาสชาดกเชนเดียว
กับเรื่องเจารัตนแสงเมือง สรุปเนื้อเรื่องจากคัมภีรธรรมใบลาน เรื่องเจากํ่ากาดํา
ฉบับวัดคอกหมูปา ตําบลสันนาเม็ง อําเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม จารคัดลอก
ดวยอักษรธรรมลานนา มีจํานวน ๕ ผูก สรุปเนื้อเรื่องกลาวถึงพญาจิตตราช
เจาเมืองพรหมทัต มีชายา ๒ องค คือ เจานางจันทเทวีกบั นางสิงคิลา (นางสิงกา)
แตไมมรี าชบุตรธิดา เสนาอํามาตยจงึ ทูลใหนางทัง้ ๒ ทําพิธถี อื ศีลอยางเครงครัด
เพื่อขอลูกกับพระอินทร พระอินทรจึงทูลอัญเชิญพระโพธิสัตวลงมาจุติในครรภ
ของเจานางจันทเทวี นางสิงคิลา เกิดความริษยาจึงปรึกษากับปาลกะเสนาผูเ ปน

๑๓๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

บิดาใสยาเสนหใ นนํา้ เสวยของพญาจิตตราช แลวทูลใสความวา เจานางจันทเทวี
ตั้งครรภกับชายคนใชหาบหญา พญาจิตตราชจึงขับไลเจานางจันทเทวีออกจาก
ราชวังไปอยูก บั ๒ ตายายในชายปา จนกระทัง่ ใหประสูตริ าชบุตรมีผวิ ดําเหมือนกา
เมื่อพญาจิตตราชทรงทราบวา ราชบุตรของเจานางจันทเทวีมีผิวดําเหมือนกา
จึงแนพระทัยวาไมใชราชบุตรพระองค จึงสัง่ ใหนาํ ๒ แมลกู ลอยแพไปตามแมนาํ้
๒ ตายายทราบเรื่องก็เสียใจจนตายไปเกิดบนสวรรค แพที่ลอยไปตามแมนํ้า
เกิดแตก ๒ แมลกู ไดพลัดพรากไปคนละทิศทาง เจานางจันทเทวีพลัดไปสูเ มืองมิถลิ า
ขออาศัยเรือนตายายในเมืองนี้ สวนเจากํ่ากาดําพลัดลองไปเมืองพาราณสี
ทีเ่ มืองพาราณสี เจาเมืองมีราชธิดาทีง่ ดงาม ๗ องค คือ เจานางพิมารา
เจานางนาริกา เจานางอัมรา เจานางสุนนั ทา เจานางสุวมิ าลา เจานางสุจมิ า และ
องคสุดทองมีความงามกวาพี่สาวทุกองคนามวา เจานาง เทพกัญญา เจากํ่ากา
ดําทีห่ ลงมาเมืองพาราณสีไดแอบกินผลไมในสวนอุทยานของเจานางเทพกัญญา
ที่มีแมเฒาปกขิกาดูแลอยู ภายหลังแมเฒาปกขิกาจับไดจึงใหมาอยูดวยที่เรือน
ในอุทยาน และรับเจากํ่ากาดําเปนบุตรบุญธรรม สวนพระอินทรก็ไดใหนางฟา
มาเกิดในผลนุนทองคําในเมืองพาราณสี เมื่อเกิดออกมาจากผลนุนทองคํา
พญาพาราณสีไดรบั เปนราชธิดาอีกองคหนึง่ ตัง้ นามวา เจานางพิมพา ใหประทับ
อยูกับเจานางเทพกัญญา ราชธิดาทั้ง ๒ องค มีความเฉลียวฉลาดอยางมาก
พญาพาราณสีจึงไดประกาศหาผูที่จะสามารถตอบปญหาของ ราชธิดา ๒ องค
ได ปรากฏวาเจาเมือง เจาชายจากหนึง่ รอยเอ็ดเมืองก็ไมสามารถตอบปญหาได
จนกระทัง่ มีเพียงเจากํา่ กาดําเทานัน้ ทีส่ ามารถตอบปญหาได จึงไดอภิเษกสมรส
กับเจานางเทพกัญญา และเจานางพิมพา ไดครองเมืองพาราณสีสืบตอจาก
พญาพาราณสี สวนเจานางจันทเทวี ภายหลังพญาจิตตราชก็ไดรับเสด็จกลับไป
ประทับที่เมืองพรหมทัตตามเดิม๑๙
ลยาศรี หุณฑนะเสวิ. (๒๕๒๖). การศึกษาเชิงพิจารณนิทานชาดกลานนาไทยเรื่องกํ่ากาดํา.
วิ ท ยานิ พ นธ ส าขาจารึ ก ภาษาไทย ภาควิ ช าภาษาตะวั น ออก มหาวิ ท ยาลั ย ศิ ล ปากร.
หนา ๑๕๙–๑๖๔.
๑๙

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๓๑

ภาพที่ ๑๒ รูปแตมผนังดานทิศตะวันออกเรื่องเจากํ่ากาดํา
ตอนเจาราชบัณฑิต (เจากํ่ากาดํา) ราชาภิเษกเปนเจาเมืองพาราณสี
และอภิเษกสมรสกับเจานางเทพกัญญาและเจานางพิมพา มีจารึกอักษรธรรมลานนาวา
“อินทพรหมทั้งหลายลงมาอุสสาราชภิเสกเจากาดํา หื้อเปนพระญาราชปณฑิตตะ
ในเมืองพาราณสีแลวหื้อ ๒ นางพี่นองเปนราชเทวีวันนั้น แมนหนี้แล”

เนือ้ เรือ่ งชาดกนอกนิบาตจากปญญาสชาดกในขางตน ทัง้ เจารัตนแสงเมือง
และเจากํา่ กาดํา ชางวาด รูปแตมวัดตามอน ไดนาํ เรือ่ งราวมาออกแบบวาดภาพ
จัดวางบนแผนผนังไมภายในวิหาร เรื่องเจารัตนแสงเมือง เริ่มจากมุมซายมือ
กรอบบนของผนังดานทิศตะวันตก ตอไปผนังดานทิศใต และผนังดานทิศเหนือ
จํานวน ๔ กรอบบนลางทางซายมือ สวนเรื่องเจากํ่ากาดํา เริ่มจากมุมขวามือ
กรอบบนของผนังดานทิศเหนือ และตอไปผนัง ดานทิศตะวันออก ชางไดออกแบบ
จัดวางรูปแตมตามเนื้อเรื่องชาดก มีรายละเอียดแบงออกเปนสวนตาง ๆ ได
ดังนี้

๑๓๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๑๓ แผนผังการวางรูปแตมบนฝาผนังทั้งสี่ดานภายในวิหารวัดตามอน
เจารัตนแสงเมือง ผนังไมดานทิศตะวันตก (ดานที่มีหนาตาง)

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๓๓

สวนที่ ๑ ภาพปราสาทราชวังและเมืองผาเรือของพญาสัญไชย และ
เจานางสาวดีชายาของพญาสัญไชยไปทําพิธีอธิษฐานขอใหมีราชบุตรธิดา
สวนที่ ๒ เจานางสาวดีเสด็จไปทําพิธขี อราชบุตรธิดาตัง้ แตเมืองผาเรือ
ถึงเมืองผาเงา
สวนที่ ๓ เจารัตนแสงเมือง พรอมกับพญากิญจาและพญาหงสพมิ พทอง
ยกกองทัพไปตีเมืองผาเงาไพรพลของเมืองผาเงาลมตายจํานวนมาก
สวนที่ ๔ เจารัตนแสงเมืองสูร บชนะเมืองผาเงา ไดนาํ เจานางแมนเหลา
จากเมืองผาเงากลับมาเมืองผาเรือ

ภาพที่ ๑๔ รูปแตมฝาผนังวิหารดานทิศตะวันตก
ที่มา: (กันต พูนพิพัฒน, ๒๕๖๔)

เจารัตนแสงเมือง ผนังไมดานทิศใต (ดานผนังปดทืบ)
สวนที่ ๑ ราชพิธถี วายพระเพลิงพระศพพญาสัญไชย และเจารัตนแสงเมือง
เสด็จออกประพาสปาไปพบกวางทองจึงตามไปจนระหวางทางมาทรงไดตาย
พระองคจึงหลงปา เหลาขาราชบริพารชวยกันตามหา แตก็หาไมพบ
สวนที่ ๒ เจารัตนแสงเมืองพยายามหาทางออกจากปา ระหวางทาง
ไปพบฤษี จึงไดขอเรียนวิชาทิพยมนตกับฤษี
สวนที่ ๓ เมื่อเรียนทิพยมนตกับฤษีสําเร็จ เจารัตนแสงเมืองหาทาง
กลับเมือง พระอินทรจึงแปลงเปนอินทสักกะพราหมณมาบอกทางและถวาย
เครื่องทิพยวิเศษตาง ๆ ใหเจารัตนแสงเมือง

๑๓๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

สวนที่ ๔ ภาพปราสาทราชวังและเมืองของพญากิญจา ผูเปนลุงของ
เจารัตนแสงเมือง มีฟอนรําขับซอถวายภายในราชวัง
สวนที่ ๕ เจ า รั ต นแสงเมื อ งออกมาจากป า ได พั ก อาศั ย ที่ เรื อ นของ
นายบาน นายบานผูนี้จําเจารัตนแสงเมืองได ก็เขาไปกราบทูลใหเจานางสาวดี
ผูเปนราชมารดาของเจารัตนแสงเมืองทรงทราบ
สวนที่ ๖ เจารัตนแสงเมืองประทับอยูห มูบ า นอุตตคาม เจารัตนแสงเมือง
ไดแขงเรือและฟอนบนหัวเรือ

ภาพที่ ๑๕ รูปแตมฝาผนังวิหารดานทิศใต
ที่มา: (กันต พูนพิพัฒน, ๒๕๖๔)

เจารัตนแสงเมือง ผนังไมดานทิศเหนือ (ดานประตูทางเขาวิหาร)
สวนที่ ๑ อํามาตยเขาไปทูลพญาผาเงาที่ในราชวัง วาไพรพลลมตาย
จํานวนมาก กําแพงเมืองผาเงาก็พงั ไปหนึง่ ดาน และพญาสังสาพาเจานางแมนเหลา
ผูเปนราชธิดาลี้ภัยไปอยูชนบทบานนอก เมื่อครั้งเจารัตนแสงเมืองยกกองทัพ
มาตีเมืองผาเงา
สวนที่ ๒ เจารัตนแสงเมืองใชใหนกแกว (ในชาดกเปนนกแขกเตา)
ที่พูดภาษาคนได ไปหาเจานางแมนเหลาที่เมืองผาเงา ไดเขาไปในอุทยานพบ
เหลาบรรดานางขาหลวงของเจานางแมนเหลา

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๓๕

สวนที่ ๓ ภาพเหลาบรรดาเจาราชบุตรจากหนึง่ รอยเอ็ดเมืองไมสามารถ
เปนคูครองเจานางแมนเหลาไดก็พากันเสด็จกลับบานเมืองของตน
สวนที่ ๔ ภาพปราสาทราชวังเมืองผาเงาที่เจารัตนแสงเมืองยึดได
เมือ่ มีชยั ชนะจากสงคราม และเจารัตนแสงเมืองไดประทับทีเ่ มืองผาเงาเปนเวลา
๒ เดือน ก็มอบเมืองผาเงาคืนแกพญาสังสา
สวนที่ ๕ ภาพนกแขกเตานําราชสาสนของเจารัตนแสงเมืองไปถวายให
เจานางแมนเหลาที่ปราสาทเมืองผาเงา
เจากํ่ากาดํา ผนังไมดานทิศเหนือ (ดานประตูทางเขาวิหาร)
สวนที่ ๑ พญาพารณสีสั่งใหขุนนางปนตนนุนที่อยูในอุทยานเพื่อเก็บ
ผลนุนทองคํา
สวนที่ ๒ ภาพปราสาทราชวังเมืองพาราณสี พระอินทรไดนาํ เอาตนนุน
ทีม่ ผี ลเปนทองคําไปไวทใี่ กลปราสาทของพญาพาราณสี และปรากฏมีเจานางพิมพา
เปนหญิงสาวรูปงามออกมาจากผลนุนทองคํา

ภาพที่ ๑๖ รูปแตมฝาผนังวิหารดานทิศเหนือ
ที่มา: (กันต พูนพิพัฒน, ๒๕๖๔)

๑๓๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

เจากํ่ากาดํา ผนังไมดานทิศตะวันออก (ดานประตูทางเขากุฏิ)
สวนที่ ๑ พญาพาราณสีฟงคํายุยงของปาลกะเสนา ไดขับไลเจานาง
จันทเทวีออกจากราชวังไปอาศัยอยูกับ ๒ ตายาย จนใหประสูติราชบุตร
มีผิวสีดําเหมือนกา
สวนที่ ๒ พญาพาราณสี ท รงทราบว า นางจั น ทเทวี ป ระสู ติ ร าชบุ ต ร
มีผิวดําเหมือนกา จึงใหเนรเทศ ๒ แมลูกลอยแพออกไปจากเมืองพาราณสี
เกิดอุบัติเหตุแพแตก เจานางจันทเทวีลอยนํ้าพลัดไปขออาศัยอยูกับ ๒ ตายาย
ที่เมืองมิถิลานคร สวนเจากํ่ากาดําลอยนํ้าไปถึงเมืองพาราณสี ดวยความหิว
จึงเขาไปในอุทยานของเจานางเทพกัญญาที่มีแมเฒาปกขิกาเฝาอยูจนถูกจับได
ภายหลังแมเฒาปกขิกา รับไวเปนบุตรบุญธรรมใหอาศัยอยูดวยที่เรือนในอุทยาน
สวนที่ ๓ เจากํา่ กาดําอธิษฐานตอพระอินทรพระพรหมเนรมิตเมืองให
พระอินทรพระพรหมจึงเนรมิตเมือง และปราสาทราชวังถวายเจากํา่ กาดํา ตัง้ อยู
ทางทิศเหนือของเมืองพาราณสี และพระอินทรไดอุมเอาเจานางจันทเทวีผูเปน
ราชมารดาตอนบรรทมหลับใหกลับมาอยูกับเจากํ่ากาดํา
สวนที่ ๔ เจาราชบัณฑิต (เจากํ่ากาดํา) พาราชมารดากลับไปเมือง
พาราณสี ปาลกะเสนาทูลความเท็จยุยงตอพญาพรหมทัตวาเจาราชบัณฑิต
ยกกองทั พ มาตี เ มื อ ง ปาลกะเสนาจึ ง ยกกองทั พ ไปรบกั บ เจ า ราชบั ณ ฑิ ต
พอปาลกะเสนายกกองทั พ ออกไปก็ ถู ก ธรณี สู บ เมื่ อ ปาลกะเสนาตายแล ว
ฤทธิข์ องยาเสนหเ สือ่ ม พญาพรหมทัตจึงรับเจานางจันทเทวีกลับคืนมาประทับอยู
เมืองพาราณสีดังเดิม
สวนที่ ๕ พระอินทรพระพรหมราชาภิเษกเจากํา่ กาดําเปนเจาราชบัณฑิต
(พญาบัณฑิตราชา) เจาเมืองพาราณสี พรอมทัง้ อภิเษกสมรสใหเจาราชบัณฑิตกับ
เจานางเทพกัญญาและเจานางพิมพา และเพือ่ แสดงบุญบารมีของเจาราชบัณฑิต
ใหเปนที่ประจักษแกชาวเมือง พระอินทรจึงถามปญหากับเจาราชบัณฑิต

รูปแต้มวัดต้าม่อน เมืองต้าวัดพม่าปลายแดนด้านทิศตะวันออกเมืองนครลําปาง

ภูเดช แสนสา

๑๓๗

(เจากํ่ากาดํา) บนอากาศ ชวงที่ถอดรูปเหาะขึ้นบนอากาศ ๒ นางพี่นองไดเอา
เสื้อทิพยไปเผาไฟ เพื่อไมใหเจาราชบัณฑิตกลับไปมีผิวดําเหมือนกาอีกตอไป
สวนที่ ๖ ภาพบุคคลขนาดใหญของนอยสิทธิวงศ มีเขียนประกอบวา
“นายนอยสิทธิวงศ”
สวนที่ ๗ ภาพบุคคลขนาดใหญของนางศรีเวย มีเขียนประกอบวา
“อี่นายสีเวย”
สวนที่ ๘ ภาพบุ ค คลขนาดใหญ ข องเด็ ก จี น มี เขี ย นประกอบว า
“เจกนอยไดหมากกอแกง”
สวนที่ ๙ ภาพบุคคลขนาดใหญของแสนภิรมย มีเขียนประกอบวา
“พอเฒาแสนภิรมยมาจําศีล”
สวนที่ ๑๐ ภาพพญาจิตตราช (พญาพรหมทัต) เจาเมืองพรหมทัต
เจานางจันทเทวี และเจาราชบัณฑิต ประทับในปราสาทราชวังเมืองพาราณสี
นางสิงกา (นางสิงคิลา) ธิดาปาลกะเสนาวิ่งออกไปตามหาบิดาจึงถูกธรณีสูบไป
อีกคน

ภาพที่ ๑๗ รูปแตมฝาผนังดานทิศตะวันออก
ที่มา: (กันต พูนพิพัฒน, ๒๕๖๔)

๑๓๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

สวนภาพบุคคลขนาดใหญที่วาดแทรกไวในกรอบชองไม ๔ ภาพ ชวงที่
ดําเนินเรือ่ งเจากํา่ กาดํา ตรงทางผนังดานทิศตะวันออก วาดขนาบ ๒ ขาง ๒ ประตู
ทางเขากุฏิสงฆที่เชื่อมดานทิศตะวันออกของวิหาร เขียนกํากับชื่อทุกภาพ คือ
(๑) นายนอยสิทธิวงศ (๒) อีน่ ายสีเวย (อีน่ ายศรีเวย) (๓) เจกนอย ไดหมากกอแกง
(เด็กจีนไดทับทิม) และ (๔) พอเฒาแสนภิรมยมาจําศีล ภาพบุคคลขนาดใหญ
ของนอย สิทธิวงศ นางศรีเวย เด็กชาวจีน และแสนภิรมย ไมมคี วามเกีย่ วของกับ
เนือ้ หาเจากํา่ กาดําทีว่ าดบนแผงผนังดานนี้ สันนิษฐานวาอาจเปนบุคคลทีม่ สี ว น
ในการอุปถัมภวาดภาพ และทีน่ า สังเกตก็คอื มีรปู บุคคลชายหญิงมีความคลายคลึง
กันระหวางรูปแตมวัดภูมินทร เมืองนาน กับวัดตามอน เมืองตา โดยเฉพาะ
รูปผูห ญิงมีความคลายคลึงมากทัง้ ลักษณะลีลาทาทางลักษณะการแตงกาย และ
ชื่อที่เหมือนกัน (นางศรีไว และนางศรีเวย)
รู ป แต ม ของวั ด ต า ม อ นภายหลั ง มี ก ารรื้ อ วิ ห ารที่ มี ค วามทรุ ด โทรม
ตามกาลเวลา ไดถอดแผงไมที่มีรูปแตมติดไวชั่วคราวในศาลา จนกระทั่งทาง
อุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟาหลวง (ไรแมฟาหลวง) ไดขอผาติกรรมไปจัดเก็บ
รักษา แสดงไวภายในหอคํานอยของอุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟา หลวง บานปางิว้
ตําบลรอบเวียง อําเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม
พ.ศ. ๒๕๓๑ โดยทางอุทยานศิลปวัฒนธรรมแมฟา หลวงไดทาํ การกอสรางวิหาร
ศิลปะลานนาจํานวน ๑ หลัง ถวายใหวัดตามอน ที่ยังคงปรากฏอยูในปจจุบัน
และมีการถายภาพรูปแตมวัดตามอน จัดแสดงไวภายในพิพิธภัณฑโกมลผา
โบราณ ตําบลหวยออ อําเภอลอง จังหวัดแพร มีการเผยแพรรปู ภาพและเนือ้ หา
รูปแตมทางเว็บไซตหอภาพถายลานนา (Chiang Mai House of Photography)
ที่จัดทําโดยรองศาสตราจารยกันต พูนพิพัฒน มหาวิทยาลัยเชียงใหม อีกทั้ง
ในป พ.ศ. ๒๕๖๓ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดแพรไดจัดสรางวิหารศิลปะพมา
จําลองขึ้นจากภาพถายเกา พรอมกับติดกรอบรูปภาพที่ทําการวาดคัดลอก
รูปแตมวัดตามอน โดยจิตรกรของจังหวัดแพร จัดแสดงไวภายในวิหารหลังใหมนี้
จํานวน ๒๐ ภาพ และไดรบั การสงเสริมใหเปนแหลงทองเทีย่ วสําคัญอีกแหงหนึง่
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เขาไปสัมผัสความงดงามและบรรยากาศไดทุกวัน
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บทคัดยอ

วัดทาวบุญเรือง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม
ไมพบหลักฐานชัดเจนวาสรางขึ้นมาเมื่อใด แตจากหนังสือประวัติของวัด ทําให
ประมาณการไดวา วัดทาวบุญเรืองสรางกอน พ.ศ. ๒๓๔๗ โดยมีโบราณสถาน
และโบราณวัตถุที่สําคัญ ไดแก วิหาร เจดีย พระพุทธรูป สัตภัณฑ ธรรมาสน
หีบธรรม และหอไตรกลางนํ้า โดยศิลปวัตถุ จํานวน ๘ ชิ้น ไดขึ้นทะเบียน
โบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยกรมศิลปากร เมื่อ พ.ศ. ๒๕๓๓ จากการศึกษา
ศาสนวัตถุและศาสนสถานของวัดทาวบุญเรือง ในดานรูปแบบศิลปะ ขอความ
จารึก หรือ การสัมภาษณคนในทองถิน่ ทําใหทราบถึงประวัติ และความเชือ่ ของ
ชาวบานที่มีตอศาสนวัตถุและศาสนสถาน ซึ่งกอใหเกิดประเพณีและพิธีกรรม
ที่แสดงใหเห็นถึงความศรัทธาและความผูกพันระหวางวัดและชุมชน ไดเปน
อยางดี บทความนี้ จึงเปนการรวบรวมขอมูลเกี่ยวกับประวัติของศาสนวัตถุ
และศาสนสถานของ วัดทาวบุญเรือง เพือ่ นําเสนอใหคนในชุมชนไดรบั รูถ งึ คุณคา
และความสําคัญของมรดกทางวัฒนธรรมที่บรรพชน ในทองถิ่นไดสรางสรรคไว
ตลอดจนเปนตัวอยางใหวัดและชุมชมอื่นไดอนุรักษและศึกษาประวัติศาสตร
ทองถิ่น ของตนไวกอนที่ศาสนวัตถุ ศาสนสถานจะเสียหายไป หรือผูใหขอมูล
จะลมหายตายจากไป
คําสําคัญ : ศาสนวัตถุ ศาสนสถาน วัดทาวบุญเรือง ประวัติศาสตรชุมชน
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Abstract

There is no explicit archaeological evidence for the existence of
Thao Boonrueng temple, Baan Waen sub–district, Hang Dong district,
Chiang Mai. However, from the history inscription of the temple, at
least it was built before 1804 with some crucial ancient structures
and artifacts include Vihara, pagoda, buddha images, Sattaphan, pulpit,
Dharma chests and Scripture library surrounded by water. The eight
artifacts were registered at Silpakorn University. From the study of
religious objects and archaeological site of Thao Boonruang temple in
terms of art forms, inscriptions or interviews with local people, revealed
the historical background and beliefs of the villagers towards religious
objects and places of worship which followed by consciousness
raising about the traditions and rituals that shows the faith and bond
between the temple and the community. This article gathers information
about the history of the monastery’s artifacts and religious sites to present
to the community the value and importance of the cultural heritage created
by local ancestors, as well as being an example for temples and other
communities to preserve and study their local history before the destruction
of religious sites or the death of information disseminators.
Key words : Artifacts, Archaeological sites, Thao Boonruang temple,
Community history
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บทนํา

วัดทาวบุญเรือง ตั้งอยูที่บานทาวบุญเรือง หมูที่ ๓ ตําบลบานแหวน
อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูในบริเวณที่ราบลุมนํ้าทาชางที่ไหลมาจาก
ทิศตะวันตกเฉียงใตของดอยสุเทพ เปนพื้นที่เพาะปลูกขาวที่สําคัญของเมือง
เชียงใหมในอดีต เดิมเรียกวาแขวงแมทาชาง และอําเภอแมทาชาง ตามลําดับ
กอนที่จะเปลี่ยนเปน “อําเภอหางดง” ในปจจุบัน
วั ด ท า วบุ ญ เรื อ งไม ป รากฏหลั ก ฐานชั ด เจนว า สร า งขึ้ น เมื่ อ สมั ย ใด
มี ข  อ สั น นิ ษ ฐานหลายประการ เช น จากการสั น นิ ษ ฐานจากชื่ อ ของวั ด คื อ
“ทาวบุญเรือง” ตรงกับชื่อโอรสของพระญาติโลกราช อาจจะเปนวัดที่สรางขึ้น
ในชวง พ.ศ. ๒๐๐๐ หรืออาจเปนวัดทีต่ งั้ ชือ่ ตามผูป กครองแขวงแมทา ชาง ทีม่ ยี ศ
และชือ่ วา “ทาวบุญเรือง” เพราะในบริเวณใกลเคียง ปรากฏชือ่ วัดทีม่ คี าํ นําหนาวา
“ทาว” จํานวน ๓ วัด คือ วัดทาวบุญเรือง วัดทาวคําวัง และวัดทาวผายู ตามหลักฐาน
คือ ประวัตวิ ดั (กรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ, ๒๕๓๓ น. ๑๘๘) กลาวถึง
ลําดับเจาอาวาส และปที่ปกครองวัด ดังนี้
๑. พระครูบาคันธา
พ.ศ. ๒๓๔๗–๒๔๐๕
๒. พระครูบาสุวรรณ
พ.ศ. ๒๔๐๕–๒๔๓๐
๓. เจาอธิการอินถา อริยะ
พ.ศ. ๒๔๓๐–๒๔๙๓
๔. พระครูประโชติบุญรักษ (จันทร จิรฏฐิโก) พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๕๒๗
๕. พระครูกิตติพัฒนโสภณ (บุญรัตน นิภาธโร) พ.ศ. ๒๕๒๗–ปจจุบัน
จากหลักฐานที่ปรากฏในบันทึกทายคัมภีรใบลานของวัดทาวบุญเรือง
ไดกลาวถึงชื่อวัด และสรอยวัด (คําตอทายชื่อที่แสดงถึงลักษณะเดนของวัด)
ที่กลาวถึงสภาพพื้นที่ เชน “วัดทาวบุญเรืองทักขิณะหนใตเวียงเชียงใหม”
“วัดบานทาวบุญเรืองชัยพราวลอม ปาหมากออมเปนดง แมรางเขาก็หลง
สาวเตียวไปก็ไห” “วัดสรีบญ
ุ เรืองปาเปา” และ “วัดสรีบญ
ุ เรือง แควนใตแหง
เวียงรตนติงสาอภินวบุร”ี ขอความเหลานีร้ ะบุชดั เจนวา เปนวัดทีอ่ ยูท างทิศใตของ
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เมืองเชียงใหม และทําใหทราบวาวัดทาวบุญเรือง มีอกี ชือ่ หนึง่ คือ วัดสรีบญ
ุ เรือง
ซึ่งมีสภาพอุดมสมบูรณดวยพรรณไม เชน ตนมะพราวและตนหมาก นอกจากนั้น
ยังมีโบราณสถานหรือวัดราง อีกหลายแหงในบริเวณใกลเคียง เชน วัดปูฮอ
ที่ชาวบานทาวบุญเรือง (ปอกหลายลอง) ไดฟนฟูใหกลับมาเปนวัด ที่มีพระสงฆ
จําพรรษา และวัดสันกู ที่ชาวบานดู ไดฟนฟูใหกลับมาเปนวัดอีกครั้งเชนกัน
โดยศรัทธาชาวบาน ที่อุปถัมภวัดปูฮอ และวัดสันกู ยังคงถือวาวัดทาวบุญเรือง
เปนวัดหลัก หากมีประเพณีสําคัญ เชน การทําบุญใหบรรพบุรุษ ก็จะมาทําบุญ
ที่วัดทาวบุญเรืองเปนประจํา (พิเชฐ ทองคํา, สัมภาษณ, ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๔)
บทบาทหรือชื่อเสียงของวัดทาวบุญเรืองที่ทําใหคนรูจักอยางกวางขวาง
คือ การเปนสํานักเรียนพระปริยัติธรรม (ภาษาบาลี) ในยุคที่ครูบาอินถา อริยะ
เปนเจาอาวาสวัด (พ.ศ. ๒๔๓๐–๒๔๙๓) โดยเลาสืบตอกันมาวา ทานเลาเรียน
จนชํ า นาญในคั ม ภี ร  ป รมั ต ถ ๘ จนรู  คํ า นกคํ า หนู สํ า นั ก เรี ย นภาษาบาลี ข อง
วัดทาวบุญเรือง มีชื่อเสียงโดงดังมากในยุคนั้น (พระพรหมมงคล, สัมภาษณ
๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) สมัยที่ครูบาอินถาเปนเจาอาวาส มีพระภิกษุสามเณร
จากวัดใกลเคียง และวัดอื่น ๆ ในเมืองเชียงใหม และลําพูน มาพํานักและศึกษา
เลาเรียนภาษาบาลี เชน ครูบาอุนเรือน สุภทฺโท (วัดบานกวน อําเภอสันปาตอง
จังหวัดเชียงใหม) ครูบากองคํา กตปฺุโญ (วัดดอนเปา อําเภอแมวาง จังหวัด
เชียงใหม) ครูบาคําอาย ชยวุฑโฒ (วัดธรรมชัย อําเภอสันปาตอง จังหวัดเชียงใหม)
ครู บ าบุ ญ ป  น ธมฺ ม ปฺ โ ญ (วั ด ร อ งขุ  ม อํ า เภอสั น ป า ตอง จั ง หวั ด เชี ย งใหม )
ครูบาปา โพธิโก (วัดชัยสถิต อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม) และครูบาชุม โพธิโก
(วัดวังมุย อําเภอเมือง จังหวัดลําพูน) เปนตน เพราะครูบาอินถา เปนที่ยอมรับ
นับถือในฐานะปราชญ ดานภาษาบาลีและคาถาอาคมตาง ๆ ดังนัน้ หากศรัทธา
ชาวบานจะไปทําบุญ ตองนําภัตตาหารไปถวายในปริมาณที่มาก เพื่อใหเพียงพอ
กั บ พระภิ ก ษุ ส ามเณรของวั ด ท า วบุ ญ เรื อ ง และภิ ก ษุ ส ามเณรจากวั ด อื่ น ที่ ม า
เลาเรียนดวย หากวัดทาวบุญเรืองมีงานบุญประเพณี บรรดาศิษยที่เปนบรรพชิต
และศรัทธาชาวบาน โดยเฉพาะชางซอจะมารวมทําบุญเสมอ เพราะออผญา

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง

ปรัชญา โสภณปญโญ

๑๔๗

ของครู บ านั้ น ขลั ง มาก บรรดาช า งซอนิ ย มมาขอกิ น อ อ ผญากั บ ท า นเสมอ
(นางดี ถาคําติ๊บ, สัมภาษณ, ๑๕ มกราคม ๒๕๖๔)
ปจจุบัน วัดทาวบุญเรือง ไดจัดเก็บคัมภีรใบลานอักษรธรรมลานนา
จํานวน ๑๐ หีบ ไวที่หอไตรหลังใหม ซึ่งยายมาจากหอไตรกลางนํ้าที่อยูหนาวัด
โดยสวนมากจะบันทึกพระธรรมคําสอน ทางศาสนา เชน พระไตรปฎก ชาดก
และคัมภีรธรรมเทศนาทั่วไป บางสวนเปนตําราเรียนภาษาบาลี บทสวดมนต
ตํานาน บทสวด และพิธีกรรมทองถิ่น ตําราโหราศาสตร ตําราไสยศาสตร และ
ตํารายาสมุนไพร จากการสัมภาษณพอหนานบุญชวย ใบใส (สัมภาษณ, ๒๑
มกราคม ๒๕๕๗) มัคนายกของวัดทาวบุญเรือง ซึ่งเคยบรรพชาและอุปสมบท
แลว จําพรรษาอยูที่วัดทาวบุญเรือง ทําใหทราบวา กอนหนานั้นมีคัมภีรใบลาน
จํานวนมากกวาที่มีอยูในปจจุบัน เพราะครูบาอาจารย และพระภิกษุสามเณร
ที่ไดเรียนอักษรธรรมลานนาแลว จะมีธรรมเนียมการจารคัมภีรใบลานเพื่อใช
เปนคูมือการศึกษา หรือศรัทธาชาวบานมาขอใหจารคัมภีรใบลานเพื่อถวายไว
กับวัด โดยเชื่อวาจะไดบุญมาก เพราะเปนการสืบอายุพระพุทธศาสนาดวย
ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดทาวบุญเรือง

เนื่องดวยวัดทาวบุญเรือง เปนวัดเกาแกในทองถิ่น มีครูบาอาจารย
ทีม่ ชี อื่ เสียงหลายรูป ตลอดจนเปนวัด ทีไ่ ดรบั การอุปถัมภจากเจานายผูป กครอง
บานเมือง ผูปกครองทองถิ่น คหบดี และศรัทธาชาวบาน จึงพบวา มีการสราง
หรือถวายศาสนวัตถุและศาสนสถานไวจํานวนมาก เชน วิหาร อุโบสถ เจดีย
พระพุทธรูป ธรรมาสน หีบธรรม สัตภัณฑ หอไตร และกุฏิสงฆ โดยบางสวน
ไดรับการขึ้นทะเบียนเปนโบราณวัตถุและศิลปวัตถุ โดยกรมศิลปากร ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา (ราชกิจจานุเบกษา ฉบับพิเศษ เลมที่ ๑๐๗ ตอนที่ ๑๙๒
หนา ๑๑–๑๒ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๓) ดังนี้
๑. สัตภัณฑ ชนิดไมสลัก ทาชาด ปดทอง ประดับกระจกสี ศิลปะ
ล า นนา อายุ ป ระมาณพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดกว า ง ๖๖ เซนติ เ มตร

๑๔๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ยาว ๑๒๒ เซนติเมตร สูง ๑๔๔ เซนติเมตร ปจจุบันชํารุดเสียหาย อันเนื่องจาก
ถูกไฟไหม ในป พ.ศ. ๒๕๔๐
๒. ธรรมมาสน ชนิดไม ทาชาด เขียนลายทอง ศิลปะลานนา อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดกวาง ๑๑๒ เซนติเมตร ยาว ๑๑๒ เซนติเมตร
สูง ๓๙๐ เซนติเมตร ปจจุบนั ชํารุดเสียหาย เนือ่ งจากถูกไฟไหม เมือ่ ป พ.ศ. ๒๕๔๐
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๔๓ ไดมกี ารสรางใหม โดยจําลองแบบจากของเดิมทีถ่ กู ไฟไหม
๓. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสําริด ทาชาด ปดทอง ศิลปะลานนา
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔–๒๕ ขนาดหนาตักกวาง ๓๕ เซนติเมตร
ฐานกวาง ๓๔.๕ เซนติเมตร สูง ๖๗.๕ เซนติเมตร

ภาพที่ ๑ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง

ปรัชญา โสภณปญโญ

๑๔๙

๔. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสําริด ทาชาด ปดทอง ศิลปะลานนา
อายุ ป ระมาณพุ ท ธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดหน า ตั ก กว า ง ๑๗.๕ เซนติ เ มตร
ฐานกวาง ๒๔ เซนติเมตร สูง ๓๗ เซนติเมตร

ภาพที่ ๒ พระพุทธรูปปางมารวิชัย

๕. พระพุทธรูปปางมารวิชัย ชนิดสําริด ทาชาด ปดทอง ศิลปะลานนา
อายุประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๔–๒๕ ขนาดหนาตักกวาง ๑๖ เซนติเมตร
ฐานกวาง ๒๖ เซนติเมตร สูง ๓๙ เซนติเมตร

๑๕๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๓ พระพุทธรูปปางสมาธิ

๖. หีบพระธรรม ชนิดไม ทาชาด เขียนลวดลายทอง ศิลปะลานนา อายุ
ประมาณพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดกวาง ๕๘ เซนติเมตร ยาว ๖๗ เซนติเมตร
สูง ๑๒๒ เซนติเมตร
๗. หีบพระธรรม ชนิดไม เขียนลายทอง ศิลปะลานนา อายุประมาณ
พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดกวาง ๕๗ เซนติเมตร ยาว ๖๗.๕ เซนติเมตร สูง ๑๑๔
เซนติเมตร
๘. หี บ พระธรรม ชนิ ด ไม ทาชาด เขี ย นลายทอง ประดั บ กระจก
ศิลปะลานนา อายุประมาณ พุทธศตวรรษที่ ๒๕ ขนาดกวาง ๖๗ เซนติเมตร
ยาว ๙๐.๕ เซนติเมตร สูง ๑๓๓.๕ เซนติเมตร

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง
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๑๕๑

ภาพที่ ๔ หีบธรรม วัดทาวบุญเรือง
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ของวัดทาวบุญเรือง

นอกจากพระพุ ท ธรู ป ที่ ไ ด รั บ การขึ้ น ทะเบี ย นเป น โบราณวั ต ถุ แ ละ
ศิลปวัตถุ โดยกรมศิลปากรแลว วัดทาวบุญเรือง ยังมีพระพุทธรูปที่สําคัญ และ
มีบทบาทตอความเชื่อของศรัทธาชาวบานอีก ๒ องค ไดแก
๑. พระสิงหประธาน หรือ พระสิงหเรือนใหม เปนพระพุทธรูปสําริด
ศิลปะลานนา (สกุลชางสิงห ๑) หนาตักกวาง ๑๒.๕ เซนติเมตร ซึ่งชาวบาน
ทาวบุญเรืองเชื่อวา เปนพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ หากมีการจัดงานบุญประเพณี
ในทองถิ่น เชน ขึ้นเรือนใหม สืบชะตา หรืองานแตงงาน จะอัญเชิญพระพุทธรูป
องคนไี้ ปเปนองคประธานในพิธกี รรม จะทําใหเปนสิรมิ งคลและเกิดสิง่ ทีด่ ใี นชีวติ
ของเจาภาพและผูมารวมงาน แตในปจจุบันทางวัดและคณะกรรมการเห็นวา
เปนพระพุทธรูปสําคัญ จึงมีมติวาไมอนุญาตใหอัญเชิญไปประดิษฐานหรือ
ประกอบพิธีกรรมนอกวัด เพราะเสี่ยงตอการสูญหาย

๑๕๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๕ พระสิงหประธานเรือนใหม

๒. พระพุทธรูปปางนาคปรก เปนพระพุทธรูปสําริด ศิลปะลานนา
ขนาดหนาตักกวาง ๑๒.๕ เซนติเมตร ในสมัยกอน (ประมาณ ๕๐ ป ที่ผานมา)
เมื่อมีการจัดงานฤดูหนาว คือ “งานทรายมูล” (จัดที่โรงเรียนทรายมูล) และ
“งานสันปาสัก” (จัดที่โรงเรียนวัดสันปาสัก) ซึ่งเปนงานรื่นเริงที่มีคนมารวมงาน
จํานวนมาก และทุก ๆ ครั้งที่จัดงาน ผูจัดหรือประธานในการจัดจะมาขอความ
เมตตาจาก พระครูประโชติบุญรักษ หรือ ครูบาจั๋น (ดํารงตําแหนงเจาอาวาส
วัดทาวบุญเรือง พ.ศ. ๒๔๘๓–๒๕๒๗) ทําพิธีอัญเชิญพระนาคปรก โดยเชื่อวา
จะชวยใหการจัดงานราบรื่น ชวยปกปองภัยอันตรายตาง ๆ เชน พายุฝน
การทะเลาะวิวาท เปนตน ในสวนของพิธีกรรม พระครูบาจั๋นจะอั ญเชิญ
พระพุทธรูปพระนาคปรกมาประดิษฐานในที่เหมาะสมภายในวัด จากนั้นจะ
ลงอักขระคาถาดวยอักษรธรรมลานนา จํานวน ๗ ตัว ในใบลมแลง (ใบคูน/

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง
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๑๕๓

ใบราชพฤกษ) จํานวน ๗ ใบ บรรจุไวใตฐานของพระองคนี้ ตลอดชวงเวลา
ของการจัดงาน ซึ่งเปนที่เลาขานวา จะไมมีพายุ ฝนฟาคะนอง และการจัดงาน
ไปดวยความราบรื่น (พอหนานบุญชวย ใบใส, สัมภาษณ ๒๑ มกราคม ๒๕๕๗)
แต ป  จ จุ บั น ความเชื่ อ นี้ ไ ด ห ายไปแล ว และพระพุ ท ธรู ป ปางนาคปรกของ
วัดทาวบุญเรือง ที่มีขนาดเทา ๆ กัน จํานวน ๒ องค จึงไมทราบวา พระพุทธ
รูปองคใดทีน่ ยิ มอัญเชิญมาประกอบพิธี และไมมผี สู บื ทอดขัน้ ตอนการประกอบ
พิธีกรรมหรืออักขระคาถานั้นแลว
แม ว  า พระพุ ท ธรู ป ที่ ศ รั ท ธาชาวบ า นเชื่ อ ว า มี ค วามศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ แ ละ
อัญเชิญมาประดิษฐานในจัดงานหรือพิธกี รรมตาง ๆ ไมไดถกู อัญเชิญออกจากวัด
ให ศ รั ท ธาชาวบ า นได สั ก การะเหมื อ นเช น ในอดี ต แต ท างวั ด ยั ง มี ป ระเพณี
อัญเชิญพระพุทธรูปสําคัญออกมาประดิษฐานใหศรัทธาชาวบานไดสรงนํ้า
เปนประจําทุกป ๆ ละ ๓ ครั้ง คือ ชวงเทศกาลสงกรานต วันเขาพรรษา และ
วั น ออกพรรษา ทํ า ให ค วามเชื่ อ หรื อ การรั บ รู  เ กี่ ย วกั บ ความศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ข อง
พระพุทธรูปทั้ง ๒ องค ลดนอย โดยเฉพาะในกลุมคนรุนหลัง

ภาพที่ ๖ พระนาคปรก

๑๕๔

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

หอไตรวัดทาวบุญเรือง

หอไตร หรือหอพระไตรปฎก หรือที่ชาวลานนาเรียกวา หอธรรม
ของวัดทาวบุญเรือง ปจจุบันมี ๒ หลัง คือหอไตรหลังเกา (ตั้งอยูกลางนํ้าบริเวณ
นอกกําแพงดานทิศตะวันตกเฉียงเหนือ) และหอไตรหลังใหม (ตั้งอยูภายในวัด)
โดยหอไตรกลางนํ้า เปนอาคารไม หลังคาซอน ๒ชั้น มุงดวยกระเบื้อง ชอฟา
และหางหงสทาํ ดวยไมประดับกระจก ผังเปนรูปสีเ่ หลีย่ มจตุรสั คือ กวาง ๖ เมตร
และ ยาว ๖ เมตร ตั้งอยูบนเสาปูน ๑๖ ตน สรางในสระนํ้าโดยมีกําแพงกั้น
ตลอดแนว ทางเขาอยูท างทิศใต มีสะพานยืน่ ออกมาจากอาคาร แตเวนระยะกับ
กําแพง กันแนวประมาณ ๑ เมตร โดยพบหลักฐานเปนแผนไมจารึกอักษรธรรม
ลานนา (ปริวรรตโดย พระปรัชญา โสภณปญโญ) กลาวถึงประวัติการสราง
หอไตร ดังนี้
“สิรมิ งั คลวุฑฒิ สักราชได 1240 ตัว ปเปกยี เดือน 6 เพง เมงวัน 6 ไทกัดเปา
อตีตสาสนาคลาลวงแลวได 2421 วัสสา (อ) ธิกะปลาย 10 เดือน ปลาย 15 วัน
นับแตวนั นีค้ นื หลัง ......... หมายมีพมิ พิสารภิกขุ......... หนแหงหองพายนอกหมาย
มีเจาพระยาราชโยธา ราชเทวี ปุตตา ปุตตีชุตน หนสัทธาใน .........”
ขอความในจารึกทําใหทราบวา หอไตรหลังนี้สรางเมื่อปจุลศักราช
๑๒๔๐ เดือน ๖ ขึน้ ๑๕ คํา่ ตรงกับปพทุ ธศักราช ๒๔๒๑ มีพระพิมพิสาร เปนประธาน
ฝายบรรพชิต และมีเจาพระยาราชโยธา ภริยาและบุตร เปนเจาภาพฝายคฤหัสถ
พรอมดวยศรัทธาชาวบาน ไดรว มกันสรางหอไตรหลังนี้ ซึง่ จากหลักฐานทําเนียบ
เจาอาวาสวัดทาวบุญเรือง เปนยุคที่ครูบาสุวรรณ ดํารงตําแหนงเจาอาวาส
สวนพระพิมพิสาร เปนพระภิกษุในสังกัดวัดทาวบุญเรือง เปนพระสุปฏิปนโน
ที่มีภูมิธรรมทั้งดานปริยัติและปฏิบัติ เปนที่เลื่อมใสศรัทธาปสาทะของสาธุชน
จากหลั ก ฐานข อ ความท า ยลานหลายผู ก กล า วว า จารและสร า งถวายโดย
พระพิ ม พิ ส าร และเจ า พระยาราชโยธา มาเป น เจ า ภาพอุ ป ถั ม ภ โดยชื่ อ

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง

ปรัชญา โสภณปญโญ

๑๕๕

“พระยาราชโยธา” อาจจะเปนไดทงั้ เจานายชัน้ ผูใ หญในคณะปกครองเมือง หรือ
เคาสนามหลวง (ซึ่งประกอบดวย พระญาหลวงจาแสน พระญาหลวงสามลาน
สิริราชโยธา พระญาจาบาน และพระญาเด็กชาย) หรืออาจจะเปนตําแหนง
ของ ขุนนางในยุคสมัยนัน้ ควรทีจ่ ะตองหาหลักฐานอืน่ ๆ เพิม่ เติม เพือ่ ใหขอ มูล
ทางประวัติศาสตรสวนนี้ มีความชัดเจน และนาเชื่อถือยิ่งขึ้น

ภาพที่ ๗ จารึกการสรางหอธรรม

หอไตรกลางนํ้าหลังนี้ไดมีการบูรณะหลายครั้ง โดยครั้งสุดทาย คือ
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๖๓ พรอมกับนําคัมภีรใบลานที่มีอยูไปเก็บรักษาไวที่หอไตร
แหงใหม ที่สรางขึ้นในบริเวณดานในกําแพงวัด เพื่อปองกันความเสียหายที่จะ
เกิดขึ้นจากมิจฉาชีพ หรือการผุพังของอาคารไมโบราณ แนวคิด และการสราง
หอไตรที่เก็บคัมภีรใบลานไวกลางนํ้าพบไดทั่วไปทั้งในเขตภาคกลาง ภาคอีสาน
และภาคเหนือของไทย ถือเปนภูมิปญญาในการจัดเก็บคัมภีรใบลานที่เปน
หลักคําสอนทางศาสนา และองคความรูตาง ๆ เพราะจะทําใหมด แมลง และ
ปลวกเขาไปทําลายหรือกัดกินคัมภีรใบลานไดยาก อีกทั้งยังเปนการสราง
ความชื้นสัมพัทธใหเหมาะสมกับการรักษาคัมภีรใบลาน เพราะคัมภีรใบลาน
ที่เก็บไวในหอและหีบธรรมจะกักเก็บความรอน และทําใหใบลานแหงกรอบ
และการสรางหอไตรไวกลางนํ้าจะมีไอนํ้าหรือความชื้นระเหยขึ้นมา จึงชวยให
เกิดความชื้นสัมพัทธ คือ ไมรอนหรือชื้นเกินไป

๑๕๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๘ หอธรรมกลางนํ้าหรือหอพระไตรปฏก
วัดทาวบุญเรือง อายุ ๑๔๓ ป
บทสรุป

วัดทาวบุญเรือง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ถือวา
เปนวัดเกาแกและมีความสําคัญตอชุมชน คือ มีศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญ
และโดดเดน นอกเหนือจากวิหาร และเจดียเกาแกของวัด ไดแก พระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์ สัตภัณฑ ธรรมมาสน หีบธรรม คัมภีรใบลาน และหอไตรกลางนํ้า
นอกจากนัน้ ยังมีชอื่ เสียงในแวดวงการศึกษาวา เปนสํานักเรียนภาษาบาลีทสี่ าํ คัญ
ของอําเภอหางดง (พระพรหมมงคล, สัมภาษณ ๖ ธันวาคม ๒๕๕๘) โดยศาสนวัตถุ
ทีส่ าํ คัญ และมีบทบาทตอประเพณีและความเชือ่ ของชุมชนในอดีต คือ พระสิงห
ประธาน หรือ พระสิงหเรือนใหม ที่อัญเชิญไปประดิษฐานในงานขึ้นเรือนใหม
สืบชะตา หรืองานแตงงานเพือ่ ความเปน สิรมิ งคล และพระพุทธรูปปางนาคปรก
ทีอ่ ญ
ั เชิญมาประกอบพิธกี รรมในงานประเพณีทอ งถิน่ เพือ่ ปองกันไมใหเกิดเหตุ
รายตาง ๆ แมวา ในปจจุบนั พระพุทธรูปทัง้ ๒ องค ทางวัดทาวบุญเรืองไมอนุญาต

ศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของวัดท้าวบุญเรือง

ปรัชญา โสภณปญโญ

๑๕๗

ใหอัญเชิญออกไปประดิษฐานนอกบริเวณวัด แตศรัทธาชาวบานยังมีโอกาส
สรงนํา้ ในโอกาสพิเศษ คือ ชวงเทศกาลสงกรานต วันเขาพรรษา และวันออกพรรษา
ทําใหคนรุนหลังหรือคนตางถิ่นไมไดรับรูถึงความเชื่อและอภินิหารที่เคยเกิดขึ้น
ในอดีต นอกจากนั้น ยังมีหอไตรกลางนํ้า ซึ่งเปนศาสนสถานที่แสดงใหเห็นถึง
ความรุงเรือง และปริมาณของคัมภีรของวัดทาวบุญเรือง และภูมิปญญาของ
คนในอดีตในการเก็บรักษาคัมภีรใบลาน โดยหอไตรหลังนี้สรางเมื่อ พ.ศ. ๒๔๒๑
บทความนี้ จึงไดนําเรื่องราวเกี่ยวกับศาสนวัตถุและศาสนสถานสําคัญของ
วัดทาวบุญเรือง ที่เปนขอมูลประวัติศาสตร และขอมูลการสัมภาษณคนในทองถิ่น
มาเผยแพร เพื่อใหเยาวชน และผูสนใจทั่วไปไดทราบเรื่องราวและความนาสนใจ
ของวัดทาวบุญเรือง ตําบลบานแหวน อําเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม ซึง่ อาจนํา
ไปสูการพัฒนาใหเปนแหลงเรียนรู ขอมูลการทองเที่ยว หรือเปนแบบอยางใหวัด
หรือชุมชนไดรวบรวมขอมูลที่เปนประวัติศาสตรและเรื่องเลาไวกอน ที่ขอมูลหรือ
แหลงขอมูลจะสูญหายไป
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๑๕๙

บทคัดยอ

บทความวิชาการนี้ มีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหคุณคาของตํานาน
และคติความเชื่อของชุมชนเกี่ยวกับ “ยายหอม” ซึ่งเปนสตรีในตํานานทองถิ่น
จังหวัดนครปฐม เรื่อง พญากง พญาพาน โดยศึกษาจากงานเขียน งานวิจัย
ดานคติชนวิทยา และการสํารวจความคิดเห็นของสมาชิกในชุมชนดอนยายหอม
อําเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม จากการศึกษาพบวา ตํานานยายหอม
มีคุณคา ๓ ประการ ไดแก ๑) คุณคาดานการอธิบาย ภูมินามชุมชนและการสราง
ถาวรวัตถุ ๒) คุณคาดานการใหขอคิดทางศีลธรรมแกสังคม ๓) คุณคาดาน
การสรางแนวคิดในการพัฒนาชุมชน สําหรับคติความเชื่อของคนในชุมชน
ที่ มี ต  อ ยายหอม พบว า สมาชิ ก ของชุ ม ชนรั บ รู  แ ละรู  จั ก ตํ า นานยายหอม
จากถ า ยทอดความรู  ผ  า นครอบครั ว มากที่ สุ ด และมี ค ติ ค วามเชื่ อ เกี่ ย วกั บ
ยายหอมใน ๒ ลักษณะ ไดแก ๑) ความเชื่อในฐานะที่เปนสตรีในตํานานของ
ทองถิ่นนครปฐม และ ๒) เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน
นอกจากนี้ยายหอมไดรับการยกยองจากชุมชนวาเปนแบบอยางของการเปน
ผูมีจิตใจเมตตากรุณา โอบออมอารี และการทําหนาที่ในบทบาทของ “แม”
ไดอยางดีเยี่ยม
คําสําคัญ : การวิเคราะหตาํ นาน คติความเชือ่ ตํานานยายหอม จังหวัดนครปฐม
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Abstract

The purpose of this paper is to analyze the value of the
community legends and beliefs about “Yai Hom”, a woman in the
local legend of Nakorn Pathom province, from the story of Phraya
Kong–Phraya Phan by study folkloristic works, researches and the
survey on community members’ opinion in Don Yai Hom community,
Muang district, Nakhon Pathom province. From the study, it was found
that the legend of Yai Hom has three values: 1) the value of explaining
the indigenous name of the community and the creation of permanent
structures 2) the values of giving moral insights to the society 3) the value
of creating ideas for community development. Regarding the beliefs of
the people in the community towards Yai Hom, found that the community
members were most recognized the legend of Yai Hom from their passing
on knowledge through family that could divided into two types of beliefs:
1) belief as a legendary woman in Nakorn Pathom and 2) being a sacred
object that holds the spiritual pillars of the community. In addition, Yai Hom
is regarded by the community as a role model of kindness, generosity
and excellently acting in the role of “Mother”.
Key Words : The Legendary Analysis, Folklore Belief, The Legend of
Yai Hom, Nakorn Prathom

ยายหอมแห่งเมืองนครปฐม : การวิเคราะห์คุณค่าของตํานานและคติความเชือของชุมชน

อิทธิพร ขําประเสริฐ
บทนํา

๑๖๑

: “ยายหอม” สตรีในตํานานพญากง พญาพาน

ยายหอมเปนสตรีที่ปรากฏในตํานานพญากง พญาพาน อันเปนตํานาน
ทองถิน่ ของเมืองนครปฐม เชือ่ มโยงกับการสรางพระปฐมเจดีย พระประโทณเจดีย
และเปนภูมนิ ามของชุมชนดอนยายหอม เคาโครงของตํานานนี้ ชลดา เรืองรักษลขิ ติ
(๒๕๓๕: น. ๓๒–๓๘) และ สุจิตต วงษเทศ (๒๕๕๖: ออนไลน) มีความเห็น
สอดคลองกันวา เปนเนื้อหาที่ไดรับอิทธิพลมาจาวรรณคดีสันสฤตของอินเดีย
ซึ่งปรากฏในคัมภีรปุราณะ เชน ภาควตปุราณะ วิษณุปุราณะ มหาภาควัตปุราณะ
เปนตน การแพรหลายของตํานานมิไดจํากัดเฉพาะในประเทศไทยเทานั้น
แตรวมไปถึงประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใตอกี ดวย สะทอนถึงวัฒนธรรม
ของฮินดูทมี่ ผี ลตอกระบวนการสรางตํานานในทองถิน่ แถบนี้ (อภิลกั ษณ เกษมผลกูล,
๒๕๕๘: น. ๒๒๔)
ยายหอมปรากฏตัวขึ้นในตํานานพญากง พญาพาน หลังจากที่พระมเหสี
ของเจาเมืองกาญจนบุรี ประสูตพิ ระกุมาร คือ พญาพาน พญากงเจาเมืองกาญจนบุรี
ผูซ งึ่ เปนบิดาไดรบั การทํานายจากโหราจารย กอนหนานีว้ า บุตรหรือธิดาทีเ่ กิดขึน้
มาจะเปนผูมีบุญญาธิการมาก แตจะทําปตุฆาต (หรือฆาบิดา) เมื่อเปนเชนนี้
พญากงจึ ง สั่ ง ให ท หารนํ า พญาพานไปทิ้ ง ในป า หรื อ ไปฆ า ทิ้ ง เสี ย แต ท หาร
กลับนําพญาพานใสตะกราและนําไปปลอยลอยนํ้าในแมนํ้า ขณะที่ตํานาน
พงศาวดารเหนือ ฉบับวิเชียรปรีชา (นอย) อธิบายวา หลังจากทีพ
่ ญาพานเกิดขึน้
มาแลว พระมารดามีความวิตกกังวลใจยิ่งนักจากคําทํานายของโหราจารย
จึงไดลักลอบนําพญาพานไปใหยายหอมเลี้ยงดูแล (อภิลักษณ เกษมผลกูล,
๒๕๕๘: น. ๒๒๙) แตในตํานานพระปฐมเจดีย ฉบับพระยาราชสัมภารากรกับ
ฉบับตะปะขาวรอต อธิบายวา พญากงสัง่ ใหนาํ พญาพานไปทิง้ ไวในปา แตบงั เอิญ
ยายหอมซึ่งเปนชาวบานไปพบ จึงนํากลับมาเลี้ยง (วรรณกร ชาวนาไร, ๒๕๕๖:
น. ๕๖) บทบาทของยายหอมในตํานานจึงทําหนาทีเ่ ปนเสมือนแม ทีด่ แู ลชุบเลีย้ ง
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พญาพานจนเติบโตขึ้น และผลักดันใหพญาพานมีชีวิตที่มั่นคงและกาวหนา
ดวยการนําไปถวายใหกับเจาเมืองราชบุรี เพื่อยกเปนบุตรบุญธรรม
ชีวิตของยายหอม ตามตํานานไมไดระบุวา มีตําแหนงแหงหนเปนอะไร
มีความเชื่อมโยงอยางไรกับราชวงศ แตสันนิษฐานวายายหอมเปนชาวบาน
ซึ่งประกอบอาชีพเลี้ยงเปด และตั้งบานเรือนอาศัยอยูในบริเวณโบราณสถานที่
คนพบในปจจุบันที่เรียกวา “เนินพระ” ซึ่งเชื่อกันวายายหอมเลี้ยงดูพญาพาน
ในสถานที่แหงนี้ (พชรพงษ พุฒซอน, ๒๕๖๑: ออนไลน) การปรากฏตัวของ
ยายหอมในตํานานพญากง พญาพานชวงสุดทาย เกิดขึ้นหลังจากที่พญาพาน
ไดรบั รูค วามจริงวา พญากงเปนบิดาของตนเอง ซึง่ พญาพานไดฆา โดยฟนพญากง
จนตายในการศึกชนชางระหวางเมืองกาญจนบุรีและราชบุรี๑ และพญาพาน
รูความจริงมาจากพระมารดาวา ตนเองเปนบุตรของพญากง พญาพานจึงไดไป
ไถถามยายหอม เพื่อยืนยันถึงความจริงที่ตนรูวาถูกตองหรือไม โดยยายหอม
ไดอธิบายความจริงใหพญาพานรับรูทั้งหมด ทําใหพญาพานเสียใจและโกรธ
ทีย่ ายหอมปดบังเรือ่ งราวดังกลาว จึงไดสงั่ ฆายายหอมในทีส่ ดุ ยายหอมเปนสตรี
ที่อยูในตํานานของพญากง พญาพาน กลาวคือ ถึงแมวายายหอมจะไมไดเปน
ตัวละครหลักในตํานาน แตทวามีการถายทอดเรื่องราวของยายหอมผาน
การบอกเลาปากตอปากจนมาถึงปจจุบัน ซึ่งมีหลักฐานตามความเชื่อปรากฏ
เชน โบราณสถานเนินพระ ชื่อของชุมชนดอนยายหอม การสรางศาลเคารพ
ที่ วั ด ดอนยายหอม วั ด พระประโทณเจดี ย  ตลอดจนการแต ง เติ ม เรื่ อ งราว
สวนหนึ่งของตํานานพญากง พญาพาน ที่มีการกลาวอางถึงยายหอมผาน
สาเหตุแหงการตอสูรบกันในครั้งนี้เกิดจากการที่พญาพาน ซึ่งเปนบุตรบุญธรรมของเจาเมือง
ราชบุรี มีความตองการที่จะทําใหเมืองราชบุรีพนจาก การตกเปนเมืองขึ้นของเมืองกาญจนบุรี
จึงมีการงดสงเครื่องราชบรรณาการไปถวายเจาเมืองกาญจนบุรี ทําใหเจาเมืองกาญจนบุรี
(พญากง) ยกกองทัพมาปราบเมืองราชบุรีใหตกอยูในอาณัติดังเดิม.
๑
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งานเขียน บทประพันธพื้นบาน กาพย กลอน แหล เปนตน จึงถือวาเปนตํานาน
ที่มีคุณคาแกการเรียนรูในมิติตาง ๆ บทความชิ้นนี้จึงมีวัตถุประสงคที่จะศึกษา
คุณคาและความเชื่อของตํานานดังกลาว โดยใชกรอบแนวคิดคติชนวิทยา
เปนแนวทางการวิเคราะห และศึกษาขอมูลจากเอกสารและงานวิจยั ทีเ่ กีย่ วของ
เพื่อนํามาเรียบเรียงตามประเด็นที่ไดคนพบ ดังจะไดกลาวตอไป
การวิเคราะหคุณคาของตํานาน

“ยายหอม”

ตํ า นาน (Myth) เป น เรื่ อ งเล า จากอดี ต อั น เกิ ด จากการตั้ ง คํ า ถาม
ของมนุ ษ ย เ พื่ อ ต อ งการค น หาคํ า ตอบว า ที่ ม าของสิ่ ง ที่ ม นุ ษ ย ส ร า งขึ้ น นั้ น
เปนอยางไร ตํานานจึงเปนระบบการคิด ความเชื่อ ขนบ ประเพณีที่สะทอน
แบบแผนความสัมพันธระหวางมนุษยกับมนุษย มนุษยกับธรรมชาติ และ
มนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ ตํานานที่ถูกสรางขึ้นจึงอาจจะเปนทั้งเรื่องจริง
หรือไมก็ตาม ศรีศักร วัลลิโภดม (๒๕๕๐: ออนไลน) กลาววา ตํานานระดับ
ทองถิ่น เปนตํานานเกี่ยวกับการสรางบานแปงเมืองที่แสดงออกจากคําถาม
ทีว่ า การเปนบานไหน เมืองไหน มีเนือ้ หาสาระทีไ่ มหยุดนิง่ ตายตัว มีการเพิม่ เติม
เปลีย่ นแปลงไปตามสังคม เวลา และสถานทีเ่ สมอ โดยคนในทองถิน่ อยางสืบเนือ่ ง
จึงเปนประวัตศิ าสตรทมี่ ชี วี ติ (Living history) เพือ่ สรางสํานึกรวมของความเปนคน
ในแผนดินเกิดเดียวกัน สิง่ ทีเ่ ห็นเปนรูปธรรม ไดแก บรรดาชือ่ บานนามเมือง และ
ชื่อของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เกี่ยวกับเหตุการณ ทางประวัติศาสตรของชุมชน และ
ทองถิน่ เปนตน (ศรีศกั ร วัลลิโภดม, ๒๕๕๒: ออนไลน) นอกจากนี้ ศิราพร ณ ถลาง
(๒๕๕๗: น. ๓๖๒–๓๖๓) อธิบายหนาทีข่ องตํานานซึง่ เปนสวนหนึง่ ของการศึกษา
ทางคติชนวิทยาตามแนวคิดบทบาทหนาที่ของ Bascom (1954: p. 333–349)
วาตํานานทําหนาที่ ๔ ประการ ไดแก ๑) อธิบายที่มาและเหตุผลของพิธีกรรม
๒) การใหการศึกษาหรือปญญาแกสงั คม ๓) รักษามาตรฐานพฤติกรรมของสังคม
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๔) สรางความเพลิดเพลินและชวยเปนทางออกของความขับของใจของบุคคล
ในสังคม จากแนวคิดของศรีศักร และศิราพร ใหมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะห
ตํานานวา สามารถอธิบายปรากฏการณทางสังคมหรือ สิ่งที่มนุษยตองการ
หาคําตอบ การสรางสํานึกรวม และเปนเครื่องมือในการใหแกศึกษา หรือแงคิด
ทางศีลธรรม เพือ่ สรางระเบียบทางสังคม ดังนัน้ บทความนีจ้ งึ ไดประยุกตแนวคิด
สวนหนึ่งของศิราพรมาเปนกรอบ ในการวิเคราะหและเพิ่มเติมแนวคิดในมุมมอง
ของผูเ ขียน โดยขอนําเสนอการวิเคราะหคณ
ุ คาของตํานานออกเปน ๓ หัวขอหลัก
ดังนี้ ๑) ตํานานยายหอมกับการอธิบายภูมินามชุมชนและการสรางถาวรวัตถุ
๒) ตํานานยายหอมกับการใหขอคิดทางศีลธรรมแกสังคม และ ๓) ตํานาน
ยายหอมกับการสรางแนวคิดในการพัฒนาชุมชน

๑. ตํานานยายหอมกับการอธิบายภูมนิ ามชุมชนและการสราง
ถาวรวัตถุ
ชื่อภูมินามของชุมชนหรือสถานที่ สิ่งกอสราง (Place Name) สะทอน
วิ ธี คิ ด ของสมาชิ ก ในชุ ม ชน ที่ มี ค วามหมายประสานสั ม พั น ธ กั บ การตั้ ง ถิ่ น
ทีอ่ ยูอ าศัย เชือ่ มโยงกับตํานานทองถิน่ วรรณคดีพนื้ บาน และลักษณะทางกายภาพ
ของพื้ น ที่ ทํ า ให ผู  ค นภายในและภายนอกชุ ม ชนต า งมี ค วามเข า ใจในที่ ม า
ในการกําหนดชื่อหมูบาน หรือเรียกสถานที่สําคัญของชุมชนและทองถิ่นนั้น ๆ
เชนเดียวกันกับตํานานยายหอมที่มีอิทธิพลตอวิธีคิดของคนในชุมชน โดยมี
การนําตํานานดังกลาวมาใชเพื่อเรียกขานชื่อชุมชน วัด และอธิบายการสราง
ถาวรวัตถุที่เกี่ยวของ
๑.๑ ชุมชนดอนยายหอมและวัดดอนยายหอม
การกําหนดชื่อเรียก “ชุมชนดอนยายหอม” มาจากลักษณะทาง
กายภาพของพื้นที่ชุมชนที่ตั้งอยูบนพื้นที่ดอน โดยพื้นที่บริเวณนี้ในอดีตเปนที่
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รกรางวางเปลา มีบานเรือนอยูเพียงไมกี่หลัง เปนชุมชนขนาดเล็กลักษณะของ
พืน้ ทีอ่ ยูใ นทีด่ นิ ลอมรอบดวยทีล่ มุ ซึง่ หากมองดูจากดานนอกจะมีลกั ษณะคลาย
เกาะหรือเปนดอนขึ้นมา (มนู วัลยะเพ็ชร และคณะ, ๒๕๒๒: น. ๑๒–๑๓)
ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาวิจัยทางโบราณคดีที่อธิบายวาตําแหนงที่ตั้งของ
โบราณสถานเนินพระ เปนที่ดินดอนติดตอกับพื้นที่ราบลุม (พนมกร นวเสลา,
๒๕๖๑: ออนไลน) และจากการกลาวอางอิงในตํานานระบุวา บริเวณพืน้ ทีด่ งั กลาว
เปนสถานที่อยูอาศัยของยายหอม และเปนที่ซึ่งยายหอมไดเลี้ยงดูพญาพาน
จนกระทั่งเติบโตกอนนําไปถวายเปนบุตรบุญธรรมของเจาเมืองราชบุรี รวมทั้ง
เปนสถานที่ที่ยายหอมถูกพญาพานสั่งฆา หลักฐานที่บงบอกหรือเปนประจักษ
พยานในบริเวณนีค้ อื โบราณสถานเนินพระ จากการวิจยั ยังพบวา ในสมัยทวารวดี
ชุมชนโบราณบริเวณดอนยายหอมดังกลาวนีไ้ มไดตงั้ อยูโ ดดเดีย่ ว แตมกี ารติดตอ
สัมพันธกับเมืองในพื้นที่ใกลเคียงที่อยูในลุมนํ้าแมกลองและลุมนํ้าเพชรบุรี
เนื่องจากชุมชนเหลานี้ตั้งอยูตามขอบพื้นที่ดินดอนสามเหลี่ยมใหม ซึ่งแตเดิม
เคยเปนทะเลมากอน (พนมกร นวเสลา, ๒๕๖๑) การเรียกชื่อบานยายหอมนี้
ยังปรากฏหลักฐานในดานวรรณคดีนิราศพระประธมของสุนทรภู ที่กลาวไววา
(วชิรญาณ, ๒๕๖๔)
จึงสําเหนียกเรียกยานบานยายหอม ดวยเดิมจอมจักรพรรดิอธิษฐาน
ครั้นเสร็จสรรพกลับมาหาอาจารย

เหตุดวยบานนั้นมีเนินศิลา

กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนบริเวณที่ตั้งโบราณสถานเนินพระ
เปนโบราณสถานซึ่งเรียกวา “วัดเนินพระ” (ราง) ตั้งแตป พ.ศ. ๒๔๘๐ และ
ตอมาไดมีการกําหนดใหพื้นที่ดังกลาวเปนเขตที่ดินโบราณสถาน ซึ่งมีพื้นที่
ประมาณ ๑๔ ไร ๓ งาน ๒๗ ตารางวา (ประกาศกรมศิลปากร, ๒๕๓๐)
ลักษณะสถาปตยกรรมของโบราณสถานเนินพระ เปนเนินดินปดคลุมซากเจดีย

๑๖๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ขนาดใหญกอสรางดวยอิฐมอญแผนใหญ สันนิษฐานวา เปนเจดียที่สรางขึ้น
ในสมัยทวารวดี ปจจุบันมีตนไมใหญขึ้นปกคลุมโดยรอบ มีการขุดพบโบราณวัตถุ
หลายชิ้น เชน ศิลาเหลี่ยมเขียว มีลายจําหลักที่ปลายเสา ตอนบนของเสามีงาม
สําหรับวางพระเสมาธรรมจักร พระพุทธรูปศิลา และเสมาธรรมจักร กวางหมอบ
ทําดวยศิลา โดยโบราณวัตถุเหลานี้สวนหนึ่งถูกจัดเก็บที่พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
นครปฐม และที่วัดดอนยายหอม ในพื้นที่โบราณสถานเนินพระนี้ยังมีการจัดทํา
ศาลไม สําหรับเปนที่สักการะยายหอม ตามความเชื่อของคนในชุมชน สําหรับ
วัดดอนยายหอม ซึ่งกําหนดชื่อเรียกสัมพันธกับตํานานยายหอมนั้นแตเดิม
เรียกวา “วัดโคกยายหอม” เปนวัดราง ซึง่ ไมไดตงั้ อยูใ นสถานทีป่ จ จุบนั สรางในสมัยใด
ไมปรากฏหลักฐาน (แตสันนิษฐานวา ตั้งอยูในพื้นที่โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย
๒ หลวงพอเงินอนุสรณ) วัดโคกยายหอมดังกลาว มีพระภิกษุจําพรรษาอยูไมกี่รูป
และมีสภาพทรุดโทรมยากตอการปฏิสังขรณ ดังนั้น สมาชิกของชุมชนแถบนี้
ซึ่งมีหลวงพอทรัพย เจาอาวาสวัดงิ้วราย อําเภอนครชัยศรี ในขณะนั้นเปนผูนํา
ในการเลือกพื้นที่ใหมเพื่อสรางวัดแหงใหมในป พ.ศ. ๒๓๙๘ โดยพื้นที่ดังกลาว
ตั้งอยูหางจากโบราณสถานเนินพระไมมากนัก และไดรับการถวายที่ดินจาก
สมาชิกในชุมชน เมื่อป พ.ศ. ๒๔๐๐ (องคกรบริหารสวนจังหวัดนครปฐม, ๒๕๖๔:
ออนไลน) จากขอมูลดังที่กลาวมาจะเห็นไดวา มีการใชคําวา “โคก” กับ “ดอน”
สลับกัน ซึ่งมีความหมายในทํานองเดียวกัน คือเปนบริเวณที่มีพื้นที่สูงกวา
พื้นที่ราบ และบริเวณดังกลาวมีการตั้งบานเรือน ชุมชน และมีวัดที่ตางตองพึ่งพา
ซึ่งกันและกัน ดังนั้น ชื่อวัดจึงเรียกชื่อตามหมูบานที่ตั้งอยู ภายในวัดดอนยาย
หอมแหงนี้ยังมีการสรางศาลคุณยายหอม ซึ่งตั้งใกลกับพระอุโบสถไวเปนที่สัก
การะของคนในชุมชนดวย
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ภาพที่ ๑ บริเวณหนาวัดดอนยายหอม

ภาพที่ ๒ ศาลาคุณยายหอม

๑๖๗

๑๖๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๓ ประตูเมืองยายหอม

ภาพที่ ๔ โบราณสถานเนินพระ

ภาพที่ ๕ เจดียยายหอมและ
พญาพาน
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๑๖๙

ภาพที่ ๖ ศาลพญาพานและยายหอมที่โบราณสถานเนินพระ

๑.๒ พระประโทณเจดีย
ตํานานยายหอมนั้นยังมีความสัมพันธกับการอธิบายการสราง
พระประโทณเจดีย ซึ่งปจจุบันตั้งอยูในวัดพระประโทณเจดียวรวิหาร โดยตํานาน
กลาววา ภายหลังจากที่พญาพานไดสั่งใหฆายายหอม เนื่องจากโกรธยายหอม
ที่ไมอธิบายความจริงเกี่ยวกับชาติกําเนิดของตน จึงทําใหตนเองไดฆาพญากง
ผูซึ่งเปนบิดาของตนพญาพานเสียใจและสํานึกผิดตอการกระทําของตนเอง
จึงไดสรางพระประโทณเจดีย เพือ่ เปนอนุสรณชดเชยกับสิง่ ทีไ่ ดกระทําตอยายหอม
ผูเปรียบไดดังแมของตนเอง เรื่องราวนี้ยังปรากฏหลักฐานในดานวรรณคดีนิราศ
พระประธมของสุนทรภู กลาววา (วชิรญาณ, ๒๕๖๔)
ครั้นถามไถยายหอมก็ยอมผิด
เธอโกรธาฆายายนั้นวายชมม

ดวยปกปดปฏิเสธซึ่งเหตุผล
จึงใหคนกอสรางพระปรางคประโทณ

พระประโทณเจดี ย  ที่ ส ร า งขึ้ น นี้ แต เ ดิ ม นั้ น มี ลั ก ษณะเป น เนิ น ดิ น
สูงใหญ มีพระปรางคขนาดยอมตั้งอยูดานบน ตอมาหลังจากที่กรมศิลปากร

๑๗๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ไดมกี ารสํารวจและบูรณะ ทําใหคน พบวา บริเวณใตเนินดินนัน้ ดานลางเปนฐาน
เจดียข นาดใหญในสมัยทวารวดี รูปแบบทีม่ กี ารวิเคราะหกนั ไดแก สวนลางฐาน
๒ ชั้น ลดหลั่น ชั้นบนมียอดบริวารประจํามุมบนลาน ลานฐานกวางของชั้นนี้
รองรับสวนกลาง ซึ่งมีจระนําประดิษฐานพระพุทธรูปบริเวณมุมบนทั้งสี่ของ
สวนกลาง (สันติ เล็กสุขุม, ๒๕๕๒: น. ๖๓–๘๔) การบูรณะเจดียพระประโทณ
ในแตละสมัยมีการสันนิษฐานวา นาจะมีกอพอกเพิ่มเติมจากเดิมที่เปนฐาน
ซอนสองชั้น เปนสามชั้น และสรางบันไดเพิ่มเจดียแหงนี้ไดถูกทิ้งรางไปนาน
จนในสมัยอยุธยาตอนปลายจึงไดมีการเกลี่ยอิฐบนยอดเนินเจดียที่พังทลาย
ลงมาแลว และสรางเปนปรางคขึ้นใหมไวดานบนดังที่ปรากฏใหเห็นในปจจุบัน
(อรุณศักดิ์ กิ่งมณี, ๒๕๖๔: ออนไลน) หลักฐานทางความเชื่อของการสราง
พระประโทณเจดียที่เชื่อมโยงกับตํานานดอนยายหอมที่เห็นไดชัดเจนอีกอยาง
ในปจจุบัน คือ การสรางศาลเคารพยายหอมที่ตั้งอยูบริเวณขางพระเจดีย
ภายในศาลมีรปู ปน ยายหอมกับเด็ก ซึง่ เด็กนัน้ สันนิษฐานวาจะหมายถึงพญาพาน
ที่ยายหอมเลี้ยงดูมา
ซึ่ ง มี ก ารนํ า ธู ป เที ย น
ดอกไม พวงมาลั ย
และเสือ้ ผา โดยเฉพาะ
การนํ า ตุ  ก ตาเป ด มา
ถวายเปนจํานวนมาก
สาเหตุ ที่ มี ก ารนํ า รู ป
ตุก ตาเปดมาถวายนัน้
สันนิษฐานวามาจาก
ตํ า นานที่ ก ล า วว า
ยายหอมประกอบ
ภาพที่ ๗ ภาพสันนิษฐานของพระประโทณเจดีย
ที่มา: (สันติ เล็กสุขุม และคณะ. ๒๕๕๒)
อาชีพเลี้ยงเปด
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ภาพที่ ๘ พระประโทณเจดียในปจจุบันสมัยทวารวดี

ภาพที่ ๙ ศาลยายหอมบริเวณขางพระประโทณเจดีย

๑๗๑

๑๗๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ภาพที่ ๑๐ รูปปนยายหอมและพญาพาน ภายในศาล

๒. ตํานานยายหอมกับการใหขอคิดทางศีลธรรมแกสังคม
หากมองอย า งผิ ว เผิ น ด ว ยการอ า นเพี ย งตํ า นานใดตํ า นานหนึ่ ง
เพือ่ ทําความเขาใจในทีม่ าของตํานานนัน้ ๆ ผูอ า นอาจไดรบั อรรถรสดานวรรณศิลป
เชน การดําเนินเนื้อเรื่องที่สนุกสนาน การใชภาษาสํานวนที่สละสวย แตตํานาน
มีคุณคามากกวาการอานเอาเรื่องเทานั้น คือ ใหคุณคาในดานแงคิดหรือการให
ปญญาแกบุคคล ซึ่งตํานานแตละตํานานนั้นลวนใหมุมมองที่แตกตางกันในการ
ชีน้ าํ การดําเนินชีวติ ของสังคมผานการอบรมสัง่ สอนและชีแ้ นะจริยธรรมแกบคุ คล
ในสังคม หรือกลาวไดอีกนัยหนึ่งวา ตํานานสามารถใชเปนเครื่องมือสําหรับ
การปกครองคนในสังคมใหอยูภ ายใตกฎระเบียบและแนวทางทีเ่ หมาะสม ตํานาน
ยายหอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งในตํานานพญากง พญาพานนี้ ไดสะทอนแบบแผน
ความสัมพันธระหวางมนุษยกบั มนุษย โดยเฉพาะอยางยิง่ แสดง ใหเห็นถึงแงคดิ
ทางศีลธรรมหรือเปนการสรางปญญาใหแกผูทําความเขาใจ ดังนี้
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๑๗๓

๒.๑ การทําหนาที่ของมารดาที่พึงมีตอบุตร
กอนการปรากฏตัวขึน้ ของยายหอมในตํานานพญาพาน มีเหตุการณ
หนึ่งที่แสดงถึงการทําหนาที่ของพระมเหสีในฐานะมารดาที่แสดงการปกปอง
บุตรหรือพญาพานจากคําทํานายของโหราจารยที่กลาววา เมื่อบุตรคนนี้เติบ
ใหญจะกลับมาฆา พญากง ผูซ งึ่ เปนบิดาจึงสัง่ ใหนาํ พญาพานไปฆาทิง้ พระมเหสี
จึงแสดงความไมพอพระทัยตอคําสั่งของพญากง ดังปรากฏในบทประพันธ
เรื่อง ผจญภัยในตํานานพระยาพาน พระยากงของ พงษอนันต สรรพานิช
(๒๕๔๒: น. ๔๖) ที่วา
“ทรงหวงชีวิตของพระองคเองซิเพคะ” พระมเหสีทรง
สะบัดพระวรกายหลบจากพระหัตถพระยากง เพียงทรงเชื่อ
คํ า นายของโหรหลวง ก็ ท รงคิ ด ประหารลู ก เพื่ อ พระองค
จะไดอยูรอด พระมเหสีทรงหันมาที่โหรหลวงดวยพระพักตร
ที่เกรี้ยวกราด “ทานโหรหลวง ทานเห็นแลวใชไหมวา สิ่งที่
ทานทํานาย มันสรางปญหาใหญหลวงเพียงไหน ทานตอง
รับผิดชอบ”
ตามตํ า นานดั ง ที่ ก ล า วมาข า งต น หลั ง จากที่ พ ระยากงได ตั ด สิ น ใจ
ใหนําบุตรไปฆาทิ้งในปา บางตํานานกลาววาใหนําไปลอยนํ้า และบางตํานาน
กลาววา พระมเหสีไดแอบนําบุตรไปใหยายหอมเลี้ยง เพื่อที่จะรักษาชีวิต
ของลูก โดยปดบังไมใหมีใครรับรู การกระทําของพระมเหสีนี้สะทอนบทบาท
ของแมทเี่ ปน “บุรพเทพ” หมายถึง การใหความคุม ครองปองกันผองภัยอันตราย
ที่ จ ะเกิ ด แก ลู ก จึ ง เปรี ย บได ดั ง กั บ “พระพรหม” ซึ่ ง หมายถึ ง ผู  ส ร า งเป น
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ผูที่ประกอบดวยพระพรหมวิหาร ๔ คือ เมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา
(บุญรัตน โพธิไพรัตนา, ๒๕๔๗: ๑๑๓) มนุษยที่ทําหนาที่ในฐานะ “แม” จึงควร
ดํารงบทบาทดังกลาวตามที่ปรากฏในตํานานอยางเต็มกําลัง
๒.๒

การสงเคราะหบุตรอยางดีเยี่ยม

หลังจากทีย่ ายหอมไดพบเจอกับพญาพานทีถ่ กู ทิง้ ใสตะกราลอยนํา้ มา
จึ ง ได ตั ด สิ น ใจนํ า เอาเด็ ก ทารกนั้ น มาเลี้ ย งดู แ ล ยายหอมจึ ง แสดงบทบาท
ในฐานะแม ซึ่งเปนทั้งผูปกปอง ผูใหชีวิต สงเคราะหดูแลพญาพานดวยความรัก
และความเมตตาเสมือนเปนดังลูกของตนเอง ดังที่สะทอนในบทเพลงฉอย
เรื่อง พญากง พญาพาน (สุกัญญา ภัทราชัย, ๒๕๒๕: น. ๔๕–๔๗) วา
แตฝายยายหอมแกก็เลี้ยงเปดอยูที่ตีนทา
แกเห็นพานทองแตวาลอยมา
แกก็ยกพานทองขึ้นออกมา
แกก็อุมกุมารขึ้นออกมา
แกก็เลยตั้งชื่อในสนาม

เห็นพานนอยลอยมาแกก็ตกใจ
แกเดินนําหนาลงจากเคหาเรือนใหญ
ขึ้นไวบนเคหาทันใด
ก็อาบนํ้าอาบทาผองใส
ชื่อวาพญาพานแกจําไว

ทัศนะดังกลาวนี้ ยังพบไดในบทประพันธของ พงษอนันต สรรพานิช
(๒๕๔๒: น. ๖๑, ๖๓) ไดบรรยายวา
“ยายหอมก็เลี้ยงลูกของแกไป ดวยความรักดุจลูกของตัวเอง
ทัง้ ทีต่ วั ยายหอมเองก็ไมเคยมีสามี จนคนนินทา แตแกรักลูกคนนี้
ของแกแบบถวายชีวิต”

ยายหอมแห่งเมืองนครปฐม : การวิเคราะห์คุณค่าของตํานานและคติความเชือของชุมชน
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“ตลอดเวลากวา ๒๐ ป ที่แมหอมเลี้ยงดูพานมา พานไดรับ
ความรัก ความทะนุถนอม ความอบอุนที่แมหอมมีใหอยาง
ไมขาดตกบกพรอง พานเจริญเติบโตเปนหนุมแนน สงางาม
ผิวพรรณเปลงปลั่งผิดกวาชาวบานทั่วไป”
ยายหอมหรือแมหอมทีพ่ ญาพานเรียก ไดเลีย้ งดูแลพญาพานจนเติบใหญ
และสงเสริมใหมีการศึกษาและความรูที่ดี จนกระทั่งนําไปถวายตัวเพื่อเปน
บุตรบุญธรรมแกเจาเมืองราชบุรี โดยคาดหวังวาจะไดมีหลักปกฐานที่มั่นคงแก
ตนเอง มีความเจริญกาวหนาในการงาน และประสบความสําเร็จในชีวติ ดังทีป่ รากฏ
ในเนื้อเพลงแหลพญากง พญาพาน ขับรองโดย ไวพจน เพชรสุพรรณ (๒๕๕๙)
ซึ่งมีเนื้อหาวา
ยายหอมจอมเศรษฐี
ตั้งชื่อใหวาลูกพาน
พอเขาเกณฑในการเรียน
เรียนเกงกวาใคร

ริมวารีเห็นเก็บมาเลี้ยงไว
และสงสารเหมือนลูกในไส
พาไปฝากพระครูเถียร

จากหลักฐานดังกลาวมาขางตน สามารถสรุปไดวา ยายหอมในบทบาท
ของความเปนแมนนั้ ยายหอมสามารถทําหนาทีข่ องแมไดอยางดีเยีย่ มสอดคลอง
กับมงคล ๓๘ ประการ (สิ่งที่ทําใหชีวิตโชคดีและมีความสุข) ใน มงคลที่ ๑๒
ซึ่งกลาวถึงการสงเคราะหบุตรหรือการเลี้ยงดูลูก (พระมหาสมชาย ฐานวุฑ,
๒๕๖๔) ดวยปจจัยตาง ๆ เชน การใหอาหาร เครื่องนุงหม ยารักษาโรค
และที่อยูอาศัย การสงเคราะหดานนี้เปนการสงเคราะหเลี้ยงดูใหรางกาย
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เจริญเติบโตไปตามวัย และอีกดานหนึ่ง คือ การสงเคราะหดวยธรรม คือ
การใหโอวาท แนะนําสั่งสอนใหปฏิบัติดี ใหความรัก ความอบอุน เอาใจใส
การใหการศึกษาความรู การสงเคราะหในดานนีจ้ งึ เปนการสงเสริมใหบตุ รมีจติ ใจ
ทีด่ งี าม มีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม จึงเปนพฤติกรรมทีเ่ ปนแบบอยางของการทําหนาที่
ผูปกครองบุตร
๒.๓ การขาด “สติ” ของพญาพาน
การกระทํ า ของพญาพานที่ สั่ ง ฆ า ยายหอม ผู  เ ปรี ย บได เ สมื อ น
แมบุญธรรมนั้น ถือเปนปาณาติบาต ซึ่งหมายถึง การกระทําใหชีวิตตกลวง
หรือการปลงชีวิต ซึ่งเปนหนึ่งในอกุศลกรรมบถ ๑๐ คือ ทางแหงอกุศลกรรม
ทางทําความชั่วอันเปนทางนําไปสูความเสื่อม ความทุกข หรือทุคติ (พระธรรม
ปฎก (ประยุทธ ปยุตฺโต), ๒๕๔๖) สาเหตุของการกระทําดังกลาวเกิดขึ้นจาก
ความไมรูในขอเท็จจริงของพญาพานเกี่ยวกับพญากงผูซึ่งเปนบิดาของตนเอง
และเขาใจวา ยายหอมปดบังชาติกําเนิดตนเอง ทั้ง ๆ ที่ยายหอมเองก็ไมไดรบั รู
มากอนวาพญากงเปนบิดาของพญาพาน ดังบทประพันธตอนหนึง่ ของ พงษอนันต
สรรพานิช (๒๕๔๒: น. ๑๐๘–๑๐๙, ๑๑๒) ไดบรรยายวา
พญาพาน: “ขาไมใชลูกนาง ไดยินไหม ขาไมใชลูกของนาง”
พญาพานทรงลั่นพระสุรเสียงดังสนั่น พรอมกับทรงชักดาบ
ออกจากฝก “นางตองรับผิดชอบตอเหตุการณทเี่ กิดขึน้ ทัง้ หมด
นางตองชดใชชีวิตทดแทนพอของขา” พญาพาน โยนดาบลง
ตอหนายายหอม “เพราะนางปดบังขามาตลอด ถาเพียงแต
นางบอกวาขาเปนบุตรใคร มีหรือทีข่ า จะกระทําในสิง่ ทีเ่ ลวราย
ขนาดนี้”
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ยายหอม: “เรามิเคยรูเลยวา ทานเปนลูกใคร หากจะสรุปเอา
ตอนนั้น เราบอกไดแตเพียงวา พอแมทานใจรายใจดําอํามหิต
ที่เอาทานมาทิ้งนํ้าหวังใหตาย”
พระมเหสีเมืองราชบุรี (แมบุญธรรม): “โธ พญาพานลูกแมเอย
อะไรทําใหลูกไรเหตุผลขนาดนั้น ลูกลองคิดดูนะวา ยายหอม
จะรูไดอยางไรวา พญากงเปนพระบิดาของลูก”
ทหารเอก: “ถูกตองพะยะคะ ยายหอมไมมวี นั รู เพราะยายหอม
เพียงเก็บพระโอรสไดจากแมนาํ้ จะทราบไดอยางไรวา พระองค
เปนบุตรของใคร”
ข อ คิ ด จากพฤติ ก รรมของพญาพานสะท อ นถึ ง หลั ก ธรรมในทาง
พุทธศาสนาที่เรียกวา “โมหะ” คือความไมรู ความหลงเขาใจผิด ไมรูสภาพ
ที่เปนจริง เปนกิเลสซึ่งเกิดจากความคิดที่เห็นผิดไมใชปญญาในการพิจารณาให
ประจักษในเรื่องนั้น ๆ ใหเกิดความกระจาง รอบคอบถี่ถวน สิ่งนําไปสูการกอ
อกุศลในที่สุด (มูลนิธิศึกษาและเผยแพรพระพุทธศาสนา, ๒๕๕๐)
๒.๔ การสํานึกรูรับผิดชอบตอการกระทํา
หลังจากที่พญาพานไดฆาผูมีพระคุณทั้งสองคนอัน ไดแก พญากง
และยายหอมไปแลว จึงไดเกิดความโศกเศรา เสียใจกับเหตุการณที่เกิดขึ้น
นําไปสูความสํานึกผิดกับการกระทําของตนเอง ดังที่สะทอนจากบทเพลงแหล
ซึ่งขับรองโดย ไวพจน เพชรสุพรรณ (๒๕๕๙) กลาววา
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จอมกษัตริยแสนเศราอุรา
ตัวลูกนี้มีบาปหนา
ลูกฆาพอโดยไมรูตัว
โกรธยายหอม
ใหประหารชีวิตชีวาใหวางวาย
จึงสรางเจดียทองขึ้นถวาย
ถือศีลภาวนาไปจนวันตาย

กมกราบมารดาแลวรองไห
ไดฆาบิดาโดยไมตั้งใจ
สรางแตความชั่วมหันตภัย
ไมบอกความเปนมา
หวลคิดถึงพระคุณทั้งสอง
ตั้งแตวันนั้นมา

จะเห็นไดวา พญาพานเกิดความสํานึกผิดจากการะทําของตน ซึ่งถือวา
เปนเรื่องที่ดีในการยอมรับความผิดที่ตนเองเปนผูกระทํา และจะไมกระทําผิด
นั้ น อี ก พญาพานยั ง มุ  ง มั่ น แก ไขเปลี่ ย นแปลงตนเอง และให อ ภั ย ตนเอง
เนื่องจากตนเปนผูการกระทําผิด พญาพานสํานึกในความผิดดังกลาว ดังเห็นได
จากมีการขอโทษผูอื่น และชดเชยผูอื่นดวยวิธีการตาง ๆ ตามตํานานพญาพาน
ไดสรางปฐมเจดียเพื่ออุทิศแกบิดา และสรางพระประโทณเจดียเพื่ออุทิศแก
ยายหอม อยางไรก็ตามการกระทําของพญาพานถือเปน “กรรม” ที่เรียกวา
อนันตริยกรรม หมายถึงกรรมหนักทีส่ ดุ (หรือครุกรรม) ดังทีป่ รากฏคือ การปตฆุ าต
และมาตุฆาต เปนเปนอกุศลกรรมใหผลรุนแรงผูกระทําตองตกอบายภูมิหรือ
ไปเกิดในนรกทันทีเมื่อสิ้นชีวิต โดยกรรมดีที่สะสมมาไมสามารถจะสงผลหรือ
ชวยเหลือได ดังนั้น เมื่อไดรับวิบากกรรมหมดสิ้นในอบายภูมิแลว จึงกลับมารับ
กรรมดีไดในภายหลัง (พระมหาบุญชู ภูศรี, ๒๕๕๐: น. ๑๐๙–๑๑๐)
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๓. ตํานานยายหอมกับการสรางแนวคิดในการพัฒนาชุมชน
ตํานานนอกจากจะอธิบายที่มาของภูมินาม การสรางถาวรวัตถุ การให
แงคิดดานศีลธรรมหรือชี้นําปญญาใหแกผูศึกษาแลว ยิ่งไปกวานั้นมนุษยไดใช
ตํานานใหเกิดประโยชนดวยการตอยอด ดัดแปลง ตลอดจนประยุกตสูการ
พัฒนาชีวิตผูคน ชุมชนและทองถิ่นนั้น ๆ ดังนั้น ตํานานจึงมีความหมายมากกวา
ประวัติศาสตรหรือเรื่องราวที่หยุดนิ่งที่เปนเพียงเพื่อการทําความเขาใจเทานั้น
คนในชุมชน ทองถิน่ แตละแหงไดพนิ จิ พิเคราะหสาระสําคัญจากตํานานเพือ่ ทีจ่ ะ
สรางแนวคิดใหม ๆ ทีต่ อบสนองตอความตองการพัฒนาหรือการเปลีย่ นแปลง
ของชุมชนทองถิ่นอยางสรางสรรคในแตละชวงเวลา สุนทรชัย ชอบยศ (๒๕๖๒:
น. ๑๑๕–๑๓๘) เสนอมุมมองเกี่ยวกับการวิเคราะหประวัติศาสตรทองถิ่น
เพื่อการพัฒนาชุมชนเขมแข็งและยั่งยืน ไดแก ๑) การใชประวัติศาสตรเพื่อ
สรางความตระหนักและสํานึกรักทองถิ่น ๒) การใชประวัติศาสตรเพื่อตอสูกับ
อํานาจรัฐและทุนภายนอก ๓) การใชประวัตศิ าสตรเพือ่ เสริมสรางการทองเทีย่ ว
ของชุมชน และ ๔) การใชประวัตศิ าสตรเพือ่ สงเสริมการศึกษาของคนในทองถิน่
ในทํานองเดียวกันจากแนวคิดดังกลาว ตํานานสามารถนํามาสรางคุณูปการแก
ชุมชนไดเชนกัน ผูเขียนจึงนํามาปรับเปนแนวทางการนําเสนอตํานานยายหอม
กับการสรางแนวคิดในการพัฒนาชุมชน ทองถิ่น ดังนี้
๓.๑ ตํ า นานยายหอมกั บ การสร า งเส น ทางท อ งเที่ ย วเชิ ง
ประวัติศาสตร (Historic Value Route)
จากตํานานยายหอม ซึ่งเปนสวนหนึ่งของตํานานพญากง พญาพาน
อันเปนตํานานทองถิ่นของจังหวัดนครปฐม ทําใหเห็นรองรอยของศาสนสถาน
โบราณสถาน และวัดที่มีความเกี่ยวของหลายแหงในตํานานนี้ สามารถนํามา
กําหนดเปนเสนทางการทองเที่ยวทางประวัติศาสตร โดยเสนทางที่ผูเขียน
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นําเสนอนี้ ประกอบดวย ๖ สถานที่ ไดแก จุดที่ ๑ พระประโทณเจดีย/ศาล
ยายหอม จุดที่ ๒ เจดียจุลประโทณ๒ จุดที่ ๓ โบราณสถานวัดธรรมาลา๓
จุดที่ ๔ คลองพญาพาน (พระยาพาน)๔ จุดที่ ๕ โบราณสถานเนินพระ/
โคกยายหอม และจุดที่ ๖ วัดดอนยายหอม/ศาลยายหอม
เสนทางการทองเทีย่ วดังกลาว เปนรูปแบบการเดินทางครึง่ วัน (Half day
tour) ที่สามารถทําใหนักทองเที่ยวไดเรียนรูประวัติความเปนมา ลักษณะทาง
สถาปตยกรรมของศาสนสถาน วัด และสถานทีส่ าํ คัญในแตละแหง ตลอดจนคติ
ความเชือ่ ของชุมชนทีม่ ตี อ ยายหอม โดยใชระยะเวลาในการเดินทางเพียงครึง่ วัน
เนือ่ งจากมีเสนทางคมนาคมทีส่ ะดวก และอาจเดินทางดวยรถยนตสว นบุคคล หรือ
การขีจ่ กั รยานแบบเปนกลุม จึงทําใหเกิดเปนแนวคิดกับกลุม หรือองคกรชุมชนในพืน้ ที่
ดอนยายหอมที่สามารถนําไปทดลอง เพื่อสรางเปนจุดดึงดูดความนาสนใจ
นักทองเที่ยวหรือกลุมคนที่ชื่นชอบประวัติศาสตรและคติชนวิทยาทองถิ่นได
ตั้งอยูใกลเคียงกับวัดพระประโทณเจดียวรวิหารไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ เรียกวา
“เนินหิน” เพราะในอดีตบริเวณดังกลาวมีการวางอิฐกระจัดกระจายอยูโดยทั่ว ลักษณะของ
จุ ล ประโทณเจดี ย  เ ป น เจดี ย  ส มั ย ทวารวดี มี ผั ง เป น รู ป สี่ เ หลี่ ย มจั ตุ รั ส วางตั ว ในแนวแกน
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือกับทิศตะวันตกเฉียงใต เปนเจดียกอดวยอิฐ องคเจดียมีการสราง
เปนฐานสี่เหลี่ยม ซอนลดลั่นกันขึ้นไปสี่ชั้น แตละดานของชั้นประดิษฐานพระพุทธรูป.
๓
จากตํานานกลาววาภายหลังที่พญาพานกระทําปตุฆาตแลวเกิดสํานึกผิด จึงไดสรางโรงธรรม
เพื่อใชเปนสถานที่ประชุมพระสงฆ ในการนี้มีพระภิกษุไดแนะนําใหพญาพานสรางวัดและ
มหาเจดียและอุทิศโรงธรรมนั้นใหเปนที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนา สําหรับพระสงฆไดแสดง
พระธรรมแกคนในชุมชนจึงเรียกบริเวณดังกลาววา “ธรรมศาลา” และภายหลังมีการสรางวัด
จึงเรียกวา “วัดธรรมศาลา” (วรรณกร ชาวนาไร, ๒๕๕๖: ๕๘) ปจจุบันพื้นที่ภายในวัดปรากฏ
เนินโบราณสถานขนาดใหญ ซึ่งสรางเปนเจดียสมัยทวาราวดี มีฐานสี่เหลื่อมซอนชั้น มีการ
ยกเก็จเปนชวง ๆ ที่ผนังของฐานมีการประดับปูนปนรูปใบไม ดอกไมตามศิลปะ ทวารวดี
สวนดานบนเจดียไดพังหลายลงไปหมดแลว โบราณสถานแหงนี้ตั้งอยูถัดออกไปไมไกลจาก
วัดพระประโทณเจดีย.
๔
ลองพญาพาน สันนิษฐานวาเปนคูเมืองของเมืองนครปฐมโบราณสมัยทวารวดี.
๒
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๑๘๑

ภาพที่ ๑๑ เสนทางทองเที่ยวเชิงประวัติศาสตรตํานานยายหอม

๓.๒ ตํานานยายหอมกับการสรางตราสัญลักษณของชุมชน
(Community Symbol)
การนําสัญลักษณเกี่ยวกับตํานานยายหอม เชน ภาพจินตนาการ
ยายหอมกับพญาพาน หรือแมกระทั่งเปดที่เปนอาชีพของยายหอม มาสราง
เป น ภาพที่ เ ป น เสมื อ นตั ว แทนของชุ ม ชนและท อ งถิ่ น ให กั บ ผู  ค นภายนอก
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ไดรับรูและเปนสวนชวยสรางอัตลักษณของชุมชน (Community Identity)
โดยสามารถนําแนวคิดมาดัดแปลงในการออกแบบสัญลักษณในการดําเนิน
กิจกรรมหลายดานได เชน ตราสัญลักษณประจําหนวยงานทองถิ่นผลิตภัณฑ
ของชุมชน การสงเสริมการจัดกิจกรรมหรือประเพณีของชุมชน เปนตน จึงควร
มีการศึกษาขอมูลวิเคราะหถึงจุดเดน และพัฒนารูปแบบสัญลักษณกับผูใช
ประโยชนกลุม ตาง ๆ ตามวัตถุประสงค เพือ่ หาความคิดเห็นรวมกันเมือ่ ไดรปู แบบ
หรือสัญลักษณที่ชัดเจนแลว ควรจัดใหมีการประเมินผลจากผูมีสวนเกี่ยวของ
เพื่อนําไปปรับปรุงใหเกิดความเหมาะสมตอไป

ภาพที่ ๑๒ ตัวอยางการประยุกตแนวคิดตํานานยายหอมในตราสัญลักษณผลิตภัณฑชมุ ชน

ยายหอมแห่งเมืองนครปฐม : การวิเคราะห์คุณค่าของตํานานและคติความเชือของชุมชน

อิทธิพร ขําประเสริฐ

๑๘๓

๓.๓ ตํานานยายหอมกับการสรางประดิษฐประเพณีของชุมชน
(Invented Tradition)
จากการสํารวจในพื้นที่ตําบลดอนยายหอมพบวา ในพื้นที่ยังไมมี
การจัดงานหรือประเพณีที่เกี่ยวของกับยายหอมเปนการเฉพาะ มีเพียงการจัด
งานประจําปของวัดดอนยายหอมเทานั้น ผูเขียนจึงขอนําเสนอใหมีการจัด
งานที่ระลึกเกี่ยวกับตํานานยายหอมโดยอาจตั้งชื่อตาง ๆ เชน งานประจําป
บูชายายหอม ประเพณีไหวยายหอมประจําป งานสักการะยายหอม เปนตน
โดยมี วั ต ถุ ป ระสงค เ พื่ อ สร า งความเป น นํ้ า หนึ่ ง ใจเดี ย วกั น ของคนในชุ ม ชน
จากการทํากิจกรรมรวมกัน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเห็นคุณคาของตํานาน
เรือ่ งราวความเปนมาของชุมชนแกคนในชุมชนและคนภายนอก เนือ้ หาสาระของ
การจัดงาน นอกจากจะใหความสําคัญกับมิตดิ า นพิธกี รรมและประวัตศิ าสตรแลว
ยังควรเนนกิจกรรมทีส่ อื่ ความหมายใหเห็นถึงแนวคิดดานคุณธรรมและจริยธรรม
ความดีของยายหอมที่มีตอพญาพาน ซึ่งโดยนัยยะ คือ ความมีเมตตากรุณา
กับเพื่อนมนุษย การแสดงความรักความปรารถนาดี และการทําหนาที่ของแม
ทีม่ ตี อ ลูกเพือ่ เปนแบบอยางทีด่ แี กผศู กึ ษา กิจกรรมภายในงานอาจประกอบดวย
พิธีทําบุญทางศาสนา พิธีสักการะยายหอม การจัดนิทรรศการความเปนมาของ
ชุมชน การเสวนาวิชาการในประเด็นประวัติศาสตรชุมชนทองถิ่น การแสดง
ตํานานพญากง พญาพาน การละเลนพืน้ บานการประกวดแขงขันทางการศึกษา
และศิ ล ปวั ฒ นธรรม การออกร า นจํ า หน า ยผลิ ต ภั ณ ฑ ข องชุ ม ชน เป น ต น
การดําเนินงานควรมีการระดมความคิดและทรัพยากรการดําเนินงานจากผูมี
สวนเกี่ยวของ (Stakeholder) ในชุมชน เชน องคการปกครองสวนทองถิ่น
วัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา และองคกรชุมชน
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๓.๔ ตํานานยายหอมกับการสรางหลักสูตรชุมชนศึกษาสําหรับ
เยาวชนและผูสนใจ
ตํานานยายหอมสามารถนํามาถายทอดเปนหลักสูตรชุมชนศึกษา
(Community Studies) เพื่อใหนักเรียนเยาวชนและผูที่สนใจไดศึกษาขอมูล
และเรียนรูความเปนมา รวมทั้งเห็นในคุณคาดานประวัติศาสตร คติชนวิทยา
ของชุมชน อยางไรก็ตามการสรางหลักสูตรชุมชนศึกษาดังกลาว คงมิจํากัดเฉพาะ
ในมิติดานประวัติศาสตรหรือคติชนวิทยาเทานั้น แตควรพิจารณาบริบทอื่น ๆ
ของพื้นที่โดยรอบ กลาวคือ การศึกษาถึงลักษณะทางเศรษฐกิจและสังคมของ
ชุมชนรวมผนวกเขาไปดวยเพื่อทําใหเกิดความเขาใจของชุมชนดอนยายหอม
แบบองครวมทั้งในอดีตปจจุบัน และแนวโนมในอนาคต การออกแบบหลักสูตร
จึงควรมีการระดมสมองจากสถาบันการศึกษา องคกรชุมชน วัด องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น หนวยงานราชการ เอกชน เพื่อรวมกันตกผลึกความคิดกําหนด
เนือ้ หาทัง้ ในเชิงทฤษฎีและปฏิบตั วิ า จะใหนกั เรียนหรือเยาวชนไดเรียนรูอ ะไรบาง
ในมิติตาง ๆ เชน เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง ศาสนา ศิลปกรรม
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การทองเที่ยว การพัฒนาชุมชน เปนตน ตัวอยาง
หัวขอทีผ่ เู ขียนขอนําเสนอเนือ้ หาของหลักสูตรชุมชนศึกษาในพืน้ ทีด่ อนยายหอม
อาจพิจารณา ดังนี้
ภาคทฤษฎี : ตํานานความเปนมาของบานดอนยายหอม รองรอย
หลักฐานทางประวัติศาสตรในพื้นที่บานดอนยายหอม ศาสนสถานของพื้นที่
บานดอนยายหอม กลุมชาติพันธุในพื้นที่บานดอนยายหอม พืชพันธุทาง
การเกษตรในพื้นที่บานดอนยายหอมการเลี้ยงกุง : อาชีพทางเลือกใหมของ
คนบานดอนยายหอม สํารวจโรงงานในพื้นที่บานดอนยายหอม : ความสําคัญ
ของการพัฒนาอุตสาหกรรมในจังหวัดนครปฐมการรวมตัวขององคกรชุมชน
เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑของชุมชน เปนตน
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ภาคปฏิบัติ : ศึกษาเรียนรูวิถีชีวิตเกษตร : กรณีศึกษา : ……การพัฒนา
นวัตกรรมจากทรัพยากรทางเศรษฐกิจและสังคมของชุมชนบานดอนยายหอม :
กรณีศกึ ษา........ การจัดทําขอมูลแผนทีท่ างวัฒนธรรมของชุมชนบานดอนยายหอม
แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับการจัดการมลพิษในชุมชน : กรณีศึกษา........ เปนตน
คติความเชื่อของชุมชนที่มีตอยายหอม

คติความเชือ่ คือ การยอมรับนับถือยึดมัน่ ในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ซึง่ สิง่ เหลานัน้
อาจไดรับการพิสูจนทางวิทยาศาสตร หรือเปนสิ่งที่อยูนอกเหนือการอธิบาย
ดวยหลักทางวิทยาศาสตร หรือเรียกวา สิ่งเหนือธรรมชาติ (Supernatural)
สิง่ นีเ้ ปนปจจัยทีม่ อี ทิ ธิพลตอการกําหนดพฤติกรรม แบบแผนการใชชวี ติ เปนสิง่
ยึดเหนี่ยวจิตใจนําไปสูการเกิดพิธีกรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือคติชน
ในกลุมชน พื้นที่ตาง ๆ การศึกษาคติความเชื่อเกี่ยวกับ “ยายหอม” จึงเปน
การศึกษาขอมูลดานคติชนวิทยาซึ่งเปนปรากฏการณทางสังคมที่อยูเหนือ
ธรรมชาติของกลุมคนในพื้นที่ตําบลดอนยายหอม จังหวัดนครปฐมที่มีตอ
ยายหอมในฐานะที่เปนตํานานของทองถิ่นแถบนี้ ผูเขียนไดสํารวจคติความเชื่อ
จากสมาชิ ก ในชุ ม ชนตํ า บลดอนยายหอมจํ า นวนหนึ่ ง เพื่ อ เป น ตั ว แทนทาง
ความคิดของชุมชนเกี่ยวกับยายหอม ซึ่งมีผลดังนี้
๑. การรับรูเรื่องราวตํานานยายหอมของคนในชุมชน
จากการสํารวจพบวา สมาชิกของชุมชนรับรูเ รือ่ งราวของตํานานยายหอม
มากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๐ กลาววา “พอแมเลาใหฟง” รองลงมา คือ สถาบัน
การศึกษาในชุมชนทีจ่ ดั หลักสูตรสาระการเรียนรูป ระวัตศิ าสตรทอ งถิน่ ทําใหคน
ในชุมชนไดรับรูขอมูลเกี่ยวกับตํานานยายหอม คิดเปนรอยละ ๖๐ นอกจากนี้
ยังมีการรับรูจากขอมูลแหลงอื่น ๆ ไดแก การศึกษาขอมูลจากสถานที่จริง
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คิดเปนรอยละ ๔๕ การศึกษาขอมูลดวยตนเองจากการอานหนังสือ เอกสาร
คิดเปนรอยละ ๓๕ การรับรูจ ากพระสงฆ ครูอาจารยถา ยทอดใหฟง คิดเปนรอยละ
๓๕ และญาติพี่นองเลาใหฟง คิดเปนรอยละ ๓๐ ตามลําดับ
จากการรั บ รู  เรื่ อ งราวของยายหอมที่ มี แ หล ง ที่ ม าจากพ อ และแม นี้
แสดงใหเห็นวา สถาบันครบครัวมีบทบาทสําคัญในการถายทอดตํานานยายหอม
โดยไดถกู สงตอจากคนรุน สูค นอีกรุน ดวยมุขปาฐะ หรือการบอกเลาปากตอปาก
ทําใหมีการรับรูมีพลังอยางตอเนื่องทั้งในระดับครอบครัว และชุมชน
๒. คติความเชื่อเกี่ยวกับยายหอม
๒.๑ ความเชือ่ ในฐานะทีเ่ ปนสตรีในตํานานของทองถิน่ นครปฐม
สมาชิกของชุมชนมีความเชือ่ ตอยายหอมวาเปนบุคคลทีม่ ตี วั ตนจริง
ในตํานาน ดังจะเห็นไดจากการระบุวา “ยายหอมเปนสตรีที่ปรากฏในตํานาน
ทองถิ่นนครปฐม เรื่อง พญากง พญาพาน” คิดเปนรอยละ ๘๐ รองลงมาเชื่อวา
ยายหอมเปนบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตร คิดเปนรอยละ ๗๕ และเปน
บรรพชนตนตระกูลของคนในชุมชนดอนยายหอม คิดเปนรอยละ ๔๕ ตามลําดับ
นอกจากนี้จากการเรียนรูตํานานของคนในชุมชนทําใหเกิดมุมมองเกี่ยวกับ
ยายหอมตอการเปนแบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรมดวย ไดแก การเปน
ผูมีจิตใจเมตตากรุณา โอบออมอารี คิดเปนรอยละ ๙๕ รองลงมา คือ การเปน
แบบอยางที่ดีในการทําหนาที่ของแม คิดเปนรอยละ ๕๐ การเปนผูทําหนาที่
สงเคราะหบุตรไดดี คิดเปนรอยละ ๔๕ และเปนผูรูจักใหอภัยตอผูกระทําผิด
คิดเปนรอยละ ๓๐ ตามลําดับ
จะเห็นไดวา แบบอยางดานคุณธรรมและจริยธรรมที่คนในชุมชนรับรูนี้
สามารถสะทอนไดจากบทบาทของยายหอมทีท่ าํ หนาทีเ่ สมือนแมของพญาพาน
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ซึง่ เปนผูม จี ติ ใจทีด่ โี ดยนําพญาพานทีถ่ กู ทิง้ ไวมาเลีย้ งดูแลเปรียบเหมือนลูกของ
ตนเอง ใหการศึกษาจนกระทัง่ เติบโตพาไปถวายตัวกับเจาเมืองราชบุรเี พือ่ ใหชวี ติ
มีความเจริญกาวหนานั่นเอง
๒.๒ ความเชื่อในฐานะที่เปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
คนในชุมชนมีความเชื่อวา ยายหอมเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของชุมชน
โดยเปนที่พึ่งพิงทางจิตใจใหแก คนในชุมชนจากอดีตสูปจจุบัน ดังจะเห็นได
จากการที่คนในชุมชนเชื่อวา ยายหอมชวยปกปองรักษาคนในชุมชน คิดเปน
รอยละ ๗๐ เปนสิ่งศักดิ์สิทธิที่คนในชุมชนใหความเคารพนับถือประจําชุมชน
คิดเปนรอยละ ๖๕ เปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนในชุมชน คิดเปนรอยละ ๖๐
และสามารถดลบันดาลใหประสบความสําเร็จ คิดเปนรอยละ ๕๐ ตามลําดับ
จากความเชื่ อ เกี่ ย วกั บ ยายหอมในฐานะที่ เ ป น สตรี ที่ ป รากฏ
ในตํานานทองถิ่นนครปฐม เรื่อง พญากง พญาพาน ซึ่งอยูในอันดับแรกนี้สะทอน
ใหเห็นวาตํานานพญากง พญาพานนี้เปนตํานานที่คนจังหวัดนครปฐมไดรูจัก
และมีความคุนเคยมาก เนื่องจากตํานานพญากงพญาพาน เปนวรรณกรรม
พื้นบานที่บอกเลาและเชื่อมโยงที่มาของโบราณสถานและชื่อบานนามเมือง
ในภูมิภาคตะวันตก โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดนครปฐม เชน พระปฐมเจดีย
พระประโทณเจดีย เนินพระ บานสามพราน ธรรมศาลา เปนตน (กรมสงเสริม
วั ฒ นธรรม, ๒๕๖๔) นอกจากนี้ เ มื่ อ ยายหอมเป น สตรี ใ นตํ า นานท อ งถิ่ น
จึงทําใหยายหอมถูกมองวาเปนบุคคลสําคัญทางประวัติศาสตรตามไปดวย
ด ว ยเหตุ ดั ง กล า วจึ ง ได มี ก ารก อ รู ป ทางความเชื่ อ และสร า งให ย ายหอมเป น
“สิ่งศักดิ์สิทธิ์” ของชุมชน ดังจะเห็นไดจากการสรางสถานที่เคารพยายหอม
ไว ใ นสถานที่ ห ลายแห ง ได แ ก วั ด พระประโทณเจดี ย  ฯ วั ด ดอนยายหอม
บริเวณโบราณสถานเนินพระ รวมทั้งสวนหนึ่งในวัดพระปฐมเจดียฯ การสราง
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วัตถุมงคลรูปปนบูชายายหอม เปนตน จึงเปนคติความเชื่อของคนในชุมชน
ที่มีตอสิ่งเหนือธรรมชาติ ทําใหเปนที่มาของการขอพร บนบาน และนําสิ่งของ
ตาง ๆ มาสักการะ
๒.๒.๑ ความเชื่อเรื่องขอพรหรือการบนบานสานกลาว
จากการสํารวจคติความเชื่อของคนในชุมชนดอนยายหอม
พบวา มีการขอพรหรือบนบานสานกลาวของคนในชุมชนเรื่องตาง ๆ เพื่อใหได
ตามสิ่งที่ประสงค โดยเรื่องที่อยูในอันดับแรก คือ ขอใหธุรกิจที่ดําเนินการมีการ
ทํามาคาขึ้น เจริญกาวหนา คิดเปนรอยละ ๗๕ รองลงมา คือ ขอใหมีสุขภาพ
รางกายที่แข็งแรงปราศจากโรคภัยไขเจ็บ คิดเปนรอยละ ๖๕ ขอหมายเลขมงคล
เพื่อนําไปเสี่ยงโชค คิดเปนรอยละ ๔๐ ขอใหมีความปลอดภัยจากการเดินทาง
คิดเปนรอยละ ๓๐ ขอใหประสบความสําเร็จดานการศึกษา คิดเปนรอยละ ๒๕
ขอใหประสบความสําเร็จดานการติดตอประสานงานระหวางบุคคลและหนวยงาน
คิดเปนรอยละ ๒๕ ขอใหทํางานในอาชีพตามที่คาดหวัง คิดเปนรอยละ ๑๕
ขอใหชวยทํานายหรือเสี่ยงทายสิ่งที่จะเกิดในอนาคต คิดเปนรอยละ ๑๕
ขอใหมีบุตรสืบสกุล คิดเปนรอยละ ๕ และขอใหมีคูครอง คิดเปนรอยละ ๕
ตามลําดับ
จากเรื่ อ งที่ ค นในชุ ม ชนขอพรหรื อ บนบานสานกล า วต อ
ยายหอม พบวามีความหลากหลาย โดยเรือ่ งทีอ่ ยูใ น ๒ อันดับแรก เปนเรือ่ งเกีย่ ว
กับปจจัยสําคัญในการดํารงชีวติ ทัง้ จากการมีธรุ กิจการงานทีเ่ จริญกาวหนา และ
ปราศจากโรคภัยไขเจ็บตาง ๆ แสดงใหเห็นวา ยายหอมเปนที่พึ่งพาทางจิตใจของ
คนในชุมชนที่นําไปสูการสรางพลังศรัทธาอยางตอเนื่อง อันสะทอนใหเห็นถึง
แบบแผนความสัมพันธระหวางคนในชุมชนกับสิง่ เหนือธรรมชาติซงึ่ ปรากฏการณ
ดังกลาวพบเห็นในไดหลายชุมชนทองถิ่นของสังคมไทย
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๒.๒.๒ ความเชื่อในเรื่องเครื่องสักการะ
คนในชุมชนนิยมนําเครื่องสักการะยายหอม ทั้งในโอกาส
ทั่วไปและการไดรับผลสําเร็จจากการขอพรหรือเมื่อไดพรตามประสงคแลว
โดยเครื่องสักการะที่ผูคนนิยมปฏิบัติมากที่สุด คิดเปนรอยละ ๘๐ คือ ตุกตา
ปนรูปเปด รองลงมาคือ หมาก พลู บุหรี่ และชุดเสื้อผาถุง โจงกระเบน คิดเปน
รอยละ ๔๐ สวนเครือ่ งสักการะอืน่ ๆ ไดแก ผลไมมงคล คิดเปนรอยละ ๓๕ ดอกไม
หลากสีสัน คิดเปนรอยละ ๓๐ ดอกดาวเรือง คิดเปนรอยละ ๒๕ เครื่องสําอาง
และหวี เครือ่ งดืม่ ทีม่ สี สี นั เชน นํา้ แดง นํา้ เขียว นํา้ สม คิดเปนรอยละ ๑๕ สรอยคอ
คิดเปนรอยละ ๑๐ บายศรี เหลา และนํ้าชา คิดเปนรอยละ ๕ ตามลําดับ
สาเหตุที่คนในชุมชนนิยมนําตุกตาเปดมาเปนเครื่องสักการะ
ยายหอม เนื่องจากรับรูไดตามตํานานวา ยายหอมประกอบอาชีพเลี้ยงเปด
สวนของสักการะประเภทอืน่ ๆ พบวา มีลกั ษณะรวมหรือคลายคลึงกันกับสิง่ ของ
บูชาเจาที่ ผีหมูบาน นางไม ที่เปนผูหญิงโดยทั่วไป
บทสรุป

การวิเคราะหคณ
ุ คาของตํานานยายหอม พบวา มีความสําคัญอยางนอย
๓ ประการ ไดแก ประการแรกชวยใหคําตอบตอการทําความเขาใจการกําหนด
ภูมินามของชุมชนและการสรางถาวรวัตถุในพื้นที่นครปฐม ประการที่สอง
เปนประโยชนตอการใหขอคิดทางดานศีลธรรม โดยเฉพาะพฤติกรรมของ
ตัวละครทีป่ รากฏในตํานานชวยกระตุน เตือนผูศ กึ ษาเกีย่ วกับการทําตามบทบาท
หนาที่ ความมีเมตากรุณา การระลึกรูสติ ตลอดจนการสํานึกผิดชอบชั่วดี
และประการสุดทาย คือ การตอยอดแนวคิดจากตํานานเพื่อเพิ่มมูลคาหรือ
สรางคุณูปการใหแกชุมชน ทั้งในดานการศึกษา เศรษฐกิจ และสังคม สําหรับ
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การสํารวจคติความเชื่อของชุมชนที่มีตอยายหอม สรุปไดวาสมาชิกในชุมชน
รับรูเรื่องราวของยายหอมจากครอบครัวมากที่สุด คือ การที่พอแมเลาใหฟง
การรับรูนี้สงผลตอ คติความเชื่อเกี่ยวกับยายหอมออกเปน ๒ ลักษณะ คือ
เชื่อวาเปนสตรีในตํานานทองถิ่นของเมืองนครปฐม ดังนั้น ยายหอมจึงเปน
บุ ค คลสํ า คั ญ ทางประวั ติ ศ าสตร ข องชุ ม ชน และถึ ง แม ว  า จะมี ก ารเชื่ อ ว า
เปนเพียงตํานานก็ตาม แตคนในชุมชนยังคงมีคติความเชื่อวายายหอมเปน
เสมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ปกปองคนในชุมชน และเปนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของผูคน
ในชุมชนดวย สะทอนถึงความสัมพันธระหวางมนุษยกับสิ่งเหนือธรรมชาติ
จึงเปนที่มาของการเปนที่พึงทางจิตใจของคนในชุมชน มีการขอพร บนบาน
เพื่อใหตนเองประสบผลสําเร็จ นอกจากนี้คนในชุมชนยังมีความคิดเห็นวา
ยายหอมเปนสตรีที่ควรคาแกการยกยองเนื่องจากเปนผูมีจิตใจเมตตากรุณา
โอบออมอารี และทําหนาทีใ่ นฐานะแมไดอยางดี อันเปนแบบอยางดานคุณธรรม
และจริยธรรมที่คนในชุมชนและสังคมควรถือปฏิบัติตาม
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บทคัดยอ

ภาวะการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ เปนมหันตภัย
คุกคามไปทั่วโลก รวมทั้งประเทศไทย ทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในสังคม
โดยเฉพาะการใชนโยบาย การเวนระยะหางระหวางบุคคล (Social distancing)
เพื่ อ ป อ งกั น การแพร ร ะบาดของโรค อั น ส ง ผลกระทบต อ อาชี พ ต า ง ๆ ซึ่ ง
ศิลปนเพลงและการแสดงพื้นบานเปนกลุมหนึ่งในสังคมที่ไดรับผลกระทบนี้
ทําใหไมสามารถจัดการแสดงตามปกติได อยางไรก็ดี ผูศึกษาพบวา มีการ
สรางสรรคเพลงและการแสดงพื้นบานเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลน (Social
media) ในรูปแบบวีดิทัศน จากการเก็บขอมูลผานเฟซบุค “เพจสํานักงาน
วั ฒ นธรรมจั ง หวั ด ในภาคกลาง” และ เฟซบุ  ค “เพจสมาคมเพลงพื้ น บ า น
ภาคกลางแหงประเทศไทย” ตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม–๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
พบวา มีผูสรางสรรคเพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลาง จํานวน ๒๙ คลิป
ประกอบดวยเพลงพื้นบาน การแสดงพื้นบาน และเพลงประกอบการแสดง
ซึ่งผูสรางสรรค มีทั้งศิลปน ครู อาจารย นักเรียนนักศึกษา โดยบางกรณี
มี ผู  ส นั บ สนุ น การผลิ ต คื อ หน ว ยงานในสั ง กั ด กระทรวงวั ฒ นธรรม และ
โรงพยาบาลทองถิน่ เนือ้ หาทีป่ รากฏในการแสดงเนนใหความรูถ งึ ทีม่ า ความสําคัญ
อาการของโรค การปองกันโรค ชองทางการติดตอหนวยงานสาธารณสุข
และนโยบายของรัฐในการรับมือโรคระบาด การสรางความตระหนักตอปญหา
โรคระบาด รวมถึงการใชโอกาส จากเทศกาลสงกรานตในการอวยพรผูฟง
และสะทอนความเดือดรอนของอาชีพศิลปนที่ขาดรายได รูปแบบ การแสดง
ทัง้ การแสดงเชิงสาธิต การแสดงทีไ่ มเปนทางการ การแสดงทีส่ อื่ สารโดยประยุกต
สื่ออื่น ๆ และการบันทึกเฉพาะเสียง โดยมีการประยุกต ปรับปรุงลักษณะ
การแสดงใหเขากับยุคสมัย และเขาถึงงาย ทั้งหมดนี้ทําใหเห็นถึงบทบาทของ
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เพลงพื้นบานที่มีตอศิลปน ผูสนับสนุนการแสดง ผูชม–ผูฟง และสังคม รวมถึง
แสดงใหเห็นวา เพลงและการแสดงพืน้ บาน ภาคกลาง ยังคงเปนสือ่ ชองทางหนึง่
ที่ดํารงอยูในสังคมและสรางสรรคสังคมดวยศิลปะอันเปยมดวยสุนทรียภาพ
ความพยายามของศิลปนที่แมจะไมอาจมี เวทีแสดงที่เปนกายภาพ แตก็ยัง
สามารถสรางสรรคงานสูสังคมดวยอุดมการณของศิลปนอยางแทจริง
คําสําคัญ: เพลงพื้นบานภาคกลาง, การแสดงพื้นบานภาคกลาง, โรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019
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Abstract

The coronavirus 2019 epidemic is a serious threat to the world
including Thailand. In particular, social policies ‘social distancing’ are
implemented to prevent the spread of diseases. This situation aﬀects
various occupations, including music artists and folk performers are
aﬀected groups, making it impossible to hold regular performances.
However, the study found that folk songs and performances were
created and distributed to social media in video form by collecting data
through Facebook page of “the Provincial Cultural Oﬃce” in the central
region and Facebook page “the Central Folk Song Association of
Thailand” from March 1–April 30, 2020 found that 29 clips of central
folk songs and performances were created, consisting of folk songs,
folk show and performance music. The creative workers are artists,
teachers, and students. In some cases, the production is supported
by agencies under the Ministry of Culture and local hospitals. The content
in the show emphasizes knowledge on the origin, importance, symptoms
of disease, disease prevention, ways to contact public health agencies
and government policies in dealing with the epidemic which raising
awareness of the epidemic problem as well as taking the opportunity
of Songkran Festival to bless the listeners and reflects the suﬀering of
the artists who become fully unemployed. The show format includes both
demonstration shows, informal shows, performance communicated by
other media applications and audio recordings with an application to
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improve the appearance of the show to match the modern and easy
to access. All of this highlights the role folk songs have on artists.
It also shows that central region folk songs and performances are still
one of the mediums that exist in society and create society through
aesthetic arts with the eﬀorts of artists who although they may not have
a physical stage but still able to create work for society with the true
ideology of the artist.
Key words: Thai central region, folk song, Thai central region performance,
COVID–19
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๑๙๙

บทนํา : เพลงพืน
้ บานและการแสดงพืน้ บานภาคกลางทามกลาง

มหันตภัยโควิด–๑๙

เพลงพื้นบานเปนวรรณกรรมมุขปาฐะรูปแบบหนึ่งที่เกิดขึ้นจากการ
สรางสรรคของชาวบานที่ถายทอด แสดงอารมณ และความรูสึกผานบทเพลง
ที่ประดิษฐเปนคํารอยกรองอยางงาย ๆ มีจังหวะจะโคนที่เปนเอกลักษณ
สอดคลองกับแนวคิดของ สุกญ
ั ญา ภัทราชัย (๒๕๔๐: น. ๓) กลาววา เพลงพืน้ บาน
เปนวรรณกรรมมุขปาฐะที่สามารถถายทอดปรัชญาและความคิดของชาวบาน
หรือกลุมชนไดดีที่สุด สําหรับเพลงพื้นบานภาคกลางนิยมรองกันเปนหมูคณะ
ตามแตโอกาส กิจกรรม และประเพณีตาง ๆ โดยเฉพาะเพลงปฏิพากยนั้นมีอยู
เปนจํานวนมาก เชน เพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงเรือ เพลงเกี่ยวขาว
การรองเลนเพลงพื้นบาน โดยเฉพาะเพลงปฏิพากยนั้นแตเดิมเปนไป
เพือ่ ผอนคลายจากการทํางานหนัก โดยเฉพาะในงานเกษตรกรรม เปนการพบปะ
สังสรรคและกระชับความสัมพันธระหวางผูค นในชุมชนตามโอกาส และเทศกาล
ตาง ๆ หากในเวลาตอมาเพลงพื้นบานคอย ๆ เสื่อมความนิยม และถูกแทนที่
ดวยกิจกรรมหรือสื่ออื่น ๆ เชน การฟงเพลงลูกทุงและเพลงไทยสากลจากวิทยุ
แถบบันทึกเสียง การไปชมละครหรือภาพยนตร ดังนั้นกลุมองคกรที่สนับสนุน
การอนุรักษวัฒนธรรม จึงจัดทําโครงการอนุรักษเพลงพื้นบานโดยความรวมมือ
ของศิลปนพื้นบาน โดยบันทึกเพลงพื้นบานดวยสื่อตาง ๆ เพื่อเก็บรักษา และ
เพื่อการศึกษาในเชิงอนุรักษ ชวงเวลาเดียวกันนั้นศิลปะไดเริ่มเปลี่ยนบทบาทไป
สูการเปนสินคา โดยกลุมศิลปนพื้นบานไดใชเพลงพื้นบานเปนชองทางในการ
แสดงหาเลี้ยงชีพ ดังนั้นเพลงพื้นบานจึงมิใชเปนเพียงกิจกรรมของชาวบาน
แตหากกลายเปนการแสดงทางวัฒนธรรม ผูประกอบอาชีพเปนนักแสดง คือ
ชาวบ า นที่ มี ค วามสามารถในการขั บ ขานเพลงพื้ น บ า นได อ ย า งหลั ก แหลม
สรางความสนุกสนาน และเปนที่ชื่นชอบของผูชมผูฟง อาจเรียกไดวา “ศิลปน
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เพลงพื้ น บ า น” ซึ่ ง การเปลี่ ย นแปลงดั ง กล า วได ขั บ เคลื่ อ นให เ พลงพื้ น บ า น
กลายเปนลักษณะหนึ่งของการแสดงพื้นบานไปโดยปริยาย
การแสดงพื้นบาน หมายถึง การละเลนหรือมหรสพที่จัดขึ้นเพื่อให
ความบันเทิง โดยเนนที่ผูชมเปนสําคัญ มีผูแสดงเปนผูถายทอดดวยตนเอง
หรือรวมกับผูชมดวย ซึ่งมีรูปแบบที่สืบทอดกันมามิใชเปนการจัดแสดงขึ้นเฉพาะ
คราวหนึง่ ๆ คราวใด ทัง้ นีก้ ารแสดงพืน้ บานอาจเรียกวา การละเลนพืน้ เมืองก็ได
(เรณู โกศินานนท ๒๕๔๒: น. ๘) การแสดงพื้นบานยอมมีลักษณะแตกตางกัน
ออกไปในแตละพื้นที่ เนื่องจากปจจัยทางภูมิศาสตร ภูมิสังคม วัฒนธรรม
ความเปนอยู และสถานะทางเศรษฐกิจของทองถิ่น
ดวยเหตุที่ในแตละพื้นที่มีการแสดงพื้นบานที่เปนเอกลักษณ จึงทําให
ปจจุบันแตละทองถิ่นใชการแสดงเหลานั้นในการนําเสนอวัฒนธรรมทองถิ่น
รวมถึงเปนการพัฒนาเศรษฐกิจผานการทองเที่ยวโดยเฉพาะการทองเที่ยวทาง
วัฒนธรรม ซึง่ นักทองเทีย่ วจะรูส กึ เพลิดเพลินและซาบซึง้ ไปกับวัฒนธรรมยอนยุค
หรือวัฒนธรรมทองถิ่นจะขาดเสียซึ่งการชมการแสดงพื้นบานไปไมได เพราะการ
แสดงพื้นบานเปนสิ่งที่สื่อใหเห็นถึงตัวตนของทองถิ่น ซึ่งเปนองคประกอบหนึ่ง
ในการพัฒนาการทองเที่ยวทางวัฒนธรรมไดเปนอยางดี
อยางไรก็ดีปจจุบันเปนระยะที่ทั่วโลกกําลังประสบกับโรคระบาดจาก
เชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม (SARS–CoV–๒) ซึ่งทางองคการอนามัยโลกได
ประกาศชื่ออยางเปนทางการวา “โควิด–๑๙” (Covid–19) โดยพบการติดเชื้อ
และแพรระบาดครั้งแรกที่เมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน
ตั้งแตปลายเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ กอนที่เชื้อไวรัสจะคอย ๆ แพรระบาด
จากคนสูคน จนกระทั่งเกิดเปนการระบาดครั้งรายแรง ทําใหองคการอนามัยโลก
ตองออกประกาศใหเปน “การระบาดใหญ (Pandemic)” หลังจากเชื้อลุกลามไป
อยางรวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก และการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
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มีความรุนแรง ทําใหเกิดผลกระทบอยางรายแรงในโครงสรางสังคมทุกระดับ
มีอัตราผูปวยและผูเสียชีวิตสูง โดยปจจุบันพบวา มีผูปวยติดเชื้อสะสมถึง ๑๙.๗
ลานราย และผูเสียชีวิตกวา ๔.๒ ลานราย (ขอมูลเมื่อวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔)
ดังนั้นเพื่อปองกันและลดการแพรระบาดของเชื้อไวรัส องคกรสาธารณสุข
ทัว่ โลกจึงใหความรูแ ละรณรงคใหประชาชนปฏิบตั ติ นอยางเครงครัดในการดูแล
ตนเอง ดวยการเวนระยะหางในสังคม (Social distancing) ในระยะอยางนอย
๑–๒ เมตร สวมหนากากอนามัย ลางมือใหบอยครั้งดวยนํ้าสบู เจล หรือ
แอลกอฮอลเขมขนเพื่อฆาเชื้อโรค รับประทานอาหารที่ปรุงสุกใหม ไมใชของใช
สวนตัวรวมกัน ฯลฯ
การเวนระยะหางในสังคม เปนแนวปฏิบัติสําคัญในการลดการแพร
ระบาดของเชื้อไวรัส ในขณะเดียวกันทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมสังคม
หลายดาน เนื่องจากผูคนตองหลีกเลี่ยงการพบปะสังสรรคระหวางกัน ตองกักตัว
เพื่อใหปลอดภัยจากโรค เกิดนโยบายการทํางานที่บาน (Work from home)
จึงทําใหการดําเนินกิจกรรมที่ตองมีการพบปะกันเพื่อการใดการหนึ่ง เชน
การประชุม การชุมนุม การจัดงานอบรม สัมมนา นิทรรศการ เทศกาลงาน
ประเพณี การสังสรรคใด ๆ จําเปนตองถูกระงับไป และหลายอาชีพที่จําเปน
ตองมีพบปะกันทางกายภาพไดรับผลกระทบอยางรุนแรง
ในภาวะวิกฤตนี้ ศิลปนพืน้ บานผูใ ชเพลงและการแสดงพืน้ บานเปนอาชีพ
เปนอีกกลุมหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากโรคโควิด–๑๙ โดยเมื่อเกิดมหันตภัย
โควิด–๑๙ รายไดจากการรับงานการแสดงของศิลปนยอมลดลง เนื่องจาก
ตองดําเนินการตอบสนองนโยบายการเวนระยะหางระหวางบุคคล เพื่อลดภาวะ
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส จึงทําใหงานสังสรรคอันเปนกิจกรรมหลักที่สงเสริม
ศิ ล ปวั ฒ นธรรมแขนงนี้ จํ า เป น ต อ งถู ก ระงั บ ไป รวมถึ ง การแสดงวั ฒ นธรรม
ในงานเทศกาล และโอกาสตาง ๆ ที่จัดโดยหนวยงานและองคกรวัฒนธรรม
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ตลอดจนงานที่เกี่ยวเนื่องกับประเพณีและความเชื่อ เชน การแสดงเพื่อแกบน
การบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ การแสดงประกอบพิธีกรรม ยอมถูกระงับไปเชนกัน
จึงทําใหศิลปนเหลานี้ ตองใชชีวิตดวยความยากลําบาก เนื่องจากการขาดรายได
จากการแสดง ซึ่งเปนรายไดหลัก
จากผลกระทบอันรุนแรงดังกลาว จึงทําใหศิลปนพื้นบานในหลากหลาย
สาขาไดรวมกลุมกัน เพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกัน รวมถึงการออกมาเรียกรอง
ขอความชวยเหลือเยียวยาจากรัฐ ดังเชน นางจารุวรรณ สุขสาคร คณะละคร
ชาตรีจงกล โปรงนํ้าใจ ใหสัมภาษณผานรายการ “ขาว ๓ มิติ” วา “..ถามวา
เงินเก็บพอมีไหม แทบจะไมมี พองานชะงักหยุดไปก็เลยทําใหเขาไมมีเงิน
ที่จะมาดํารงชีพ คนไหนที่ดีหนอยที่ยังพอมีของมีขาวมีอะไรก็ประทังชีวิตไป
ใชทุนเกาไป แตถาคนไหนที่ไมมีก็จะตองมาคุยกัน แลวก็เอื้อเฟอเผื่อแผ
จุนเจือกัน...เราก็ยังมีสวนหนึ่งที่เราชวยอนุรักษใหศิลปะพื้นบานยังคงอยู
แตพอมาถึงเวลานี้ เหมือนมีความรูสึกวาเขาไมเห็นตัวตนเรา อยากใหเขา
หันกลับมามองอาชีพกลุมศิลปนพื้นบานบาง”
ถึงกระนั้นก็ดี แมวาจะตกอยูในสภาวะยากลําบากในชีวิตเพียงใด ผูเขียน
พบวา ยังคงมีศลิ ปนพืน้ บานหลายกลุม ทีย่ งั ผลิตผลงานออกสูส งั คมอยางตอเนือ่ ง
โดยเฉพาะในสถานะ “สือ่ สรางสรรคในยุค โควิด–๑๙” โดยเผยแพรผา นสือ่ สังคม
ออนไลนในหลากหลายชองทาง ทั้งนี้ จากการที่ผูเขียนไดศึกษาการนําเสนอ
เพลงพื้นบานและการแสดงพื้นบานภาคกลางที่ยังคงผลิตและเผยแพรผานสื่อ
สังคมออนไลนในรูปแบบของสื่อวีดิทัศน ระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ มีนาคม–๓๐
เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบดวย
๑. เพลงหรือการแสดงพื้นบานที่จัดทําและโพสตหรือแชรโดยเพจ
เฟซบุก สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในภาคกลาง โดยใชการแบงเขตภูมิภาค
ทางวัฒนธรรม กลาวคือ จังหวัดที่มีการแสดงเพลงพื้นบานภาคกลาง จะถือ
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เปนจังหวัดในภาคกลางดวย เชน จังหวัดนครราชสีมามีการเลนเพลงโคราช
จังหวัดกาญจนบุรีมีการเลนเพลงเหยย ซึ่งมีลักษณะเปนเพลงพื้นบานภาคกลาง
ก็จะพิจารณาใหเปนพื้นที่จังหวัดในภาคกลางดวย
๒. เพลงหรือการแสดงพืน้ บานภาคกลางทีโ่ พสตหรือแชรโดยเพจเฟซบุก
สมาคมเพลงพื้นบานภาคกลางประเทศไทย
ทั้งนี้ ผูเขียนไดใชทฤษฎีบทบาทหนาที่ของคติชนในสังคม ในการศึกษา
วิเคราะหวีดิทัศนตามขอบเขตดังกลาว จํานวน ๒๙ คลิป เพื่อใหเห็นถึงลักษณะ
การนําเสนอและบทบาทของเพลง และการแสดงพื้นบานภาคกลางที่เกี่ยวของ
กับโรคระบาดโควิด–๑๙ ดังจะนําเสนอตอไป
 เพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลางกับทฤษฎีบทบาทหนาที่

ของคติชนในสังคม

คติชน (Folklore) หมายถึง คติ แนวทาง และขอมูลทางวัฒนธรรมที่ชน
กลุม ใดกลุม หนึง่ มีและปฏิบตั ริ ว มกัน ในระยะแรกเริม่ การศึกษาคติชนวิทยามุง เนน
การศึกษาไปทีน่ ทิ านพืน้ บาน ตอมาจึงขยายขอบเขตไปสูป ริศนาคําทาย สุภาษิต
เพลง การละเลน ความเชือ่ และประเพณีพธิ กี รรม ซึง่ ลวนเปนคติ (Lore) ของชาว
ชนบท (Folk) หากปจจุบันการศึกษาคติชนไดขยายวงกวางไปสูแบบแผนขอมูล
ทางวัฒนธรรมทุกชนิดในสังคมทุกระดับ ดังนั้นเพลงและการแสดงพื้นบานภาค
กลางจึงถือเปนคติชนของกลุมคนที่ใชเพลงและการแสดงนี้ในทางวัฒนธรรม
ทฤษฎีบทบาทหนาทีข่ องคติชนในสังคม เปนสวนหนึง่ ของสํานักคิดทฤษฎี
บทบาทหนาที่นิยมที่มองวาวัฒนธรรมสวนตาง ๆ ในสังคมมีหนาที่ตอบสนอง
ความตองการของมนุษย ทั้งในดานปจจัยพื้นฐานความมั่นคงของสังคม และ
ความมั่นคงของจิตใจ คติชนในฐานะเปนวัฒนธรรมหนึ่งจึงมีหนาที่ดังกลาว

๒๐๔
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เชนกัน การศึกษาคติชนจึงควรเปนมากกวาการศึกษาตัวบท (Text) แตจะตอง
ศึกษาไปถึงบริบท (Context) ทางสังคม เพื่อใหเห็นถึงบทบาทหนาที่ดังกลาว
(ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘: น. ๓๑๗–๓๑๙)
บทความเรื่อง “Four Functions of Folklore” ของวิลเลียม บาสคอม
(William Bascom) (อางใน ศิราพร ณ ถลาง, ๒๕๔๘) กลาววา คติชนมีบทบาท
ในภาพรวมอยู ๔ ประการ ไดแก ใชอธิบายที่มาและเหตุผลในการทําพิธีกรรม
ทําหนาทีใ่ หการศึกษาในสังคมทีใ่ ชประเพณีบอกเลา รักษามาตรฐานทางพฤติกรรม
ทีเ่ ปนแบบแผนของสังคม และใหความเพลิดเพลินและเปนทางออกใหกบั ความคับ
ของใจของบุคคล ดานเพลงพืน้ บาน สุกญ
ั ญา สุจฉายา (๒๕๔๕: น. ๗๗) กลาววา
บทบาทของเพลงพื้นบานในสังคมไทยอาจจําแนกไดเปน ๕ ประการ ไดแก
ใหความบันเทิง ใหการศึกษา ควบคุมสังคม เปนทางระบายความคับของใจ
และทําหนาที่เปนสื่อมวลชน ซึ่งผูเขียนไดนําทฤษฎีนี้มาใชพิจารณาประกอบ
การวิเคราะหบทบาทของเพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลางที่เกี่ยวของกับ
มหันตภัยโควิด–๑๙ ดังจะไดอภิปรายตอไป
 บทวิเคราะหการนําเสนอและบทบาทของเพลงและการแสดง

พื้นบานภาคกลางที่เกี่ยวของกับโรคระบาดโควิด–๑๙

๑. การนําเสนอ เพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลางที่เกี่ยวของ
กับโรคระบาดโควิด–๑๙ มีการนําเสนอดวยลักษณะการแสดงที่หลากหลาย
โดยศิลปนผูสรางสรรค และบางกรณีมีผูสนับสนุนในการสรางสรรคผลงาน ทั้งนี้
เพี่อสื่อสารเนื้อหาที่ตองการนําเสนอดวยรูปแบบและกลวิธีในการจัดการแสดง
ตาง ๆ ดังตอไปนี้
๑.๑ ลักษณะของการแสดง มักเปนเพลงหรือการแสดงที่เปน
ที่นิยมกันอยูในพื้นที่นั้น ๆ และ / หรือมีศิลปนพื้นบานแขนงนั้น ๆ ที่มีความสนใจ
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๒๐๕

ตอพลวัตของสังคม และสรางสรรคผลงานขึ้น เพื่อเผยแพรในรูปแบบการแสดง
ของตน โดยแบงออกเปน ๓ ประเภทดังนี้
๑.๑.๑ เพลงพื้นบาน ไดแก เพลงฉอย ๖ คลิป เพลงอีแซว
๔ คลิป เพลงลําพาขาวสาร ๓ คลิป เพลงเหยย ๑ คลิป เพลงแหล ๑ คลิป
เพลงโคราช ๑ คลิป และเพลงฉา (ฉอยเหนือ) ๑ คลิป
๑.๑.๒ การแสดงพื้นบาน ไดแก ลําตัด ๔ คลิป ลิเก ๒ คลิป
โขนสด ๑ คลิป และ หนังใหญ ๑ คลิป
๑.๑.๓ เพลงประกอบการแสดง ไดแก รองเพลงราชนิเกริง
(ประกอบการแสดงลิเก) ๒ คลิป รองเพลงรายชาตรี (ประกอบการแสดงละคร
ชาตรี) ๑ คลิป และรองเพลงเขมรไลควาย (เพลงไทยเดิมประกอบละคร) ๑ คลิป
จะเห็นไดวา เพลงและการแสดงพืน้ บานดังกลาวเปนเพลงและการแสดงทีไ่ มยาก
ตอการจัดการแสดงจนเกินไป มีฉันทลักษณงาย ๆ บรรจุคํารองแตละทอน
เพียงสั้น ๆ ไมยืดเยื้อหรือมิฉะนั้นก็เปนเพลงที่เปนที่คุนเคยของผูฟง ดังจะเห็น
ไดวา มีการเลือกใชเพลงฉอยมากที่สุดถึง ๖ คลิป อาจเปนเพราะเพลงฉอยเปน
ที่รูจักของคนไทยคอนขางมาก อาจกลาวไดวาเปนที่รูจักแพรหลายมากกวา
เพลงพื้นบานภาคกลางชนิดอื่น ๆ ในขณะที่เพลงอีแซวเปนเพลงเฉพาะถิ่น
แตก็มีศิลปนผูสรางสรรค เพลงอีแซวและมีชื่อเสียงเปนที่รูจักมากที่สุด คือ
นางเกลียว เสร็จกิจ หรือ แมขวัญจิต ศรีประจันต ศิลปนแหงชาติ (ซึ่งบทความนี้
จะใชชื่อวา “แมขวัญจิต ศรีประจันต”) ซึ่งเปนผูที่ตื่นตัวในการผลิตผลงานเชิง
วัฒนธรรม ในขณะที่การแสดงพื้นบานอื่น ๆ มักเปนการแสดงที่บุคคลทั่วไป
อาจเคยไดยินชื่อหรือเคยชมตามสื่อตาง ๆ ไดแก ลําตัดและลิเก หรือเปน
การแสดงทีเ่ ปนเอกลักษณของถิน่ นัน้ ๆ เชน หนังใหญของวัดขนอน อําเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
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นอกจากนี้ยังมีการนําบทรองที่ใชประกอบการแสดงมาขับรองเพื่อ
สื่อสารกับผูฟง โดยบทรองนั้นจะเปนเอกลักษณของการแสดงนั้น ๆ ไดแก
การรองทํานองราชนิเกริงของการแสดงลิเก นําเสนอโดยศิลปนที่เปนลิเก
แตไมไดแตงกายหรือแสดงจับเรือ่ งอยางการแสดงลิเกทีส่ มบูรณ การรองทํานอง
รายชาตรี ใชประกอบการแสดงละครชาตรี และผูขับรองเปนครูของคณะละคร
ชาตรี แตไมไดจัดการแสดงละครชาตรีอยางเต็มรูปแบบ ทั้งนี้อาจเปนเพราะ
สถานการณที่ไมเอื้อตอการจัดการแสดงอยางเต็มรูปแบบ สวนเพลงเขมร
ไลควายเปนเพลงละครโบราณซึ่งมีทํานองสนุกสนาน ดังนั้นศิลปนจึงเลือกมา
ใชไดอยาง ไมขัดเขิน
ทั้งนี้ผูอานสามารถพิจารณาความสัมพันธระหวางศิลปนผูสรางสรรค
การแสดงกับลักษณะการแสดงไดในตารางที่ ๑ ตารางแสดงรายนามศิลปน
และผลงานที่เผยแพรผานสื่อสังคมออนไลนในระยะเวลาที่ทําการศึกษา ที่ทาย
บทความนี้
๑.๒ ศิลปน/ผูส รางสรรคการแสดง ปกติแลวศิลปนพืน้ บานจะเปน
ผูประพันธ ขับรอง หรือแสดงดวยตนเอง ซึ่งจะเปนการแสดงดวยตนเอง
เพียงผูเดียวหรือมีคณะศิลปนเปนผูแสดงรวม ทั้งนี้พบวาศิลปนผูประพันธ
เพลงพื้นบานและสรางสรรคการแสดงพื้นบาน จะเปนศิลปนหรือผูมีความรู
ความเชี่ยวชาญในศิลปะพื้นบานแขนงตาง ๆ ซึ่งมีทั้งศิลปนแหงชาติ ศิลปน
ที่ ไ ด รั บ การยกย อ งหรื อ ได รั บ รางวั ล ศิ ล ป น พื้ น บ า นทั้ ง ที่ เ ป น หมู  ค ณะหรื อ
ตั ว แทนของหมู  ค ณะ ทั้ ง ที่ กํ า ลั ง ประกอบอาชี พ เป น ศิ ล ป น และอดี ต ศิ ล ป น
ตลอดจนศิลปนตลกที่มีประสบการณการแสดงเพลงพื้นบาน นอกจากนี้ยังมี
ครูอาจารย นักเรียนนักศึกษา และกลุมเยาวชนที่มีความสนใจผลิตผลงานเพลง
และการแสดงพื้นบานสูสาธารณะ อนึ่ง การที่ศิลปนสวนหนึ่งผลิตผลงานขึ้น
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๒๐๗

นําเสนอไดเปนเพราะมีการสนับสนุนจากหนวยงานของรัฐโดยเฉพาะหนวยงาน
ที่สงเสริมดานการอนุรักษและเผยแพรวัฒนธรรม
๑.๓ ผูสนับสนุนในการสรางสรรคผลงาน หนวยงานของรัฐที่มี
บทบาทในการสนับสนุนการสรางสรรคผลงานของศิลปนพืน้ บาน คือ หนวยงาน
ในสังกัดกระทรวงวัฒนธรรม ดังจะเห็นไดวา สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดในหลาย
จังหวัดสงเสริมและสนับสนุนใหผลิตเพลงและการแสดงพืน้ บานขึน้ เพือ่ เผยแพร
ขาวสารความรูแกประชาชนในชวงมหันตภัยโควิด–๑๙ โดยพบวา มีสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัด จํานวน ๑๓ จังหวัด ในภาคกลางทีอ่ าํ นวยการผลิต มอบหมาย
และสนับสนุนใหศลิ ปนพืน้ บานผลิตผลงาน ไดแก จังหวัดกาญจนบุรี กําแพงเพชร
จันทบุรี นครราชสีมา ปทุมธานี พิจิตร พิษณุโลก เพชรบูรณ ราชบุรี เพชรบุรี
ลพบุรี สิงหบุรี และสุพรรณบุรี ทั้งนี้ การผลิตผลงานพบวา มีการใชงบประมาณ
ของจังหวัดโดยผานโครงการตาง ๆ เชน กรณีการสรางสรรคผลงานของจังหวัด
พิษณุโลกใชงบประมาณของ โครงการจัดทําสื่อประชาสัมพันธสรางความรู
ความเขาใจ การปองกัน เฝาระวัง และควบคุมโรคติดตอเชือ้ ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙
(โควิด–๑๙) โดยใช “บวร”
สําหรับหนวยงานอืน่ ในสังกัดของกระทรวงวัฒนธรรม พบวา สํานักงาน
ปลั ด กระทรวงวั ฒ นธรรมสนั บ สนุ น ให จั ด ทํ า สื่ อ เพลงพื้ น บ า นเกี่ ย วกั บ โรค
โควิด–๑๙ ขึ้น เปนคลิปสั้น ๆ อธิบายการปองกันโรคอยางงาย ๆ โดยใหศิลปน
คือ นายสตานันท ครุฑพิเชฐ และคณะ เปนผูถายทอด นอกจากนี้ยังพบวา
มีผูสนับสนุนที่เปนสถานพยาบาล ซึ่งตองการใหความรูและความเขาใจกับ
ประชาชนในรูปแบบสื่อสรางสรรค จึงไดรวมมือกับศิลปนพื้นบานผลิตสื่อเพลง
พื้นบานตานภัยโควิด–๑๙ ขึ้น คือ กรณี แมขวัญจิต ศรีประจันต รวมกับ
โรงพยาบาลเจาพระยายมราช จังหวัดสุพรรณบุรี สรางสรรคเพลงอีแซว เพื่อให
ความรูเกี่ยวกับโรคระบาดโควิด–๑๙ ขึ้น
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๑.๔ เนือ้ หา เนือ้ หาหลักของเพลงและการแสดงพืน้ บาน สวนใหญ
จะมีเนื้อหาในเชิงใหความรู ความเขาใจในเรื่องโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม
รวมถึงประเด็นที่เกี่ยวของในสถานการณปจจุบัน ดังนี้
๑.๔.๑ กลาวถึงสถานการณภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วโลกและ
ในประเทศไทย ซึ่งมีทั้งภัยธรรมชาติตาง ๆ รวมทั้งการระบาดของโรคโควิด–๑๙
ที่มีความรุนแรงสงผลกระทบไปทั่วโลก อยูในขณะนี้ เชน ความที่วา
“...ไฟไหมปาพาโลกรอน นํ้าทวมอาทรหานอยไม, คลื่นทะเลมรสุม
มารุมเรา ทุกขโศกเรื่องเศราไมเสื่อมคลาย สิ่งแวดลอมเลวรายไมลดละ มีแต
กองขยะทั่วไป สัตวปาเขาบาน...(?)...เห็น นี่มันกรรมหรือเวรสรางไว ปูปลา
เกยตื้นชางขื่นขม มีทั้งโศกทั้งตรมพากันตาย ขยะทองทะเลก็มากลน นี่เพราะ
ฝมือคนไมใชใคร สิ่งแวดลอมโรมรุกเปนทุกขแท เห็นทีจะแยหนอคนไทย...
อู  ฮั่ น เมื อ งจี น ชํ้ า ดวงจิ ต อาละวาดโควิ ด ชี ว าวาย มั น กระจายจ า ยแจกไป
กับฝูงชน ๆ ไมวามีรึจนก็ติดได แวดลอมเมืองไทยไปตางประเทศ ขามนํ้าขาม
เขตติดไข....”
(เพลงฉอย–ผศ.กมล บุญเขต และลูกหลานแมตะเหลี่ยม ภาชนะทอง บานสะเดียง)

๑.๔.๒ กล า วสร า งความตระหนั ก ถึ ง ความสํ า คั ญ และ
อันตรายของโรคโควิด–๑๙ โดยชี้ใหเห็นความสําคัญของการใหความรวมมือ
ในการควบคุมโรค เชน
“ตระหนั ก เอาไว แต อ ย า โวยวายวู  ว าม วิ ต กพองามใส ใจใฝ ถ าม
พร อ มทํ า ความเข า ใจ ให ค วามร ว มมื อ ไม ค อยดึ ง ดื้ อ ต อ งร ว มมื อ ร ว มไม
ไมมองเปนเรื่องเล็กหมั่นตรวจเช็กรางกาย เครงครัดเอาไว ก็หางไกลโรคา”
(ลําตัด–แมศรีนวล ขําอาจ และลําตัดคณะหวังเตะ)
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๒๐๙

๑.๔.๓ กล า วถึ ง วิ ธี ก ารป อ งกั น ตั ว เองให ห  า งจากโรค
โควิ ด –๑๙ และการยั บ ยั้ ง การแพร ร ะบาด โดยเน น ยํ้ า ถึ ง การหลี ก เลี่ ย ง
การพบปะสังสรรค เวนระยะหางทางสังคม สวมหนากากอนามัย ลางมือบอยครัง้
รับประทานอาหารปรุงสุกใหม ใชอุปกรณสวนตัว หากไปในสถานที่เสี่ยงตอง
กักตัวดูอาการของโรคเปนระยะเวลาสิบสี่วัน ฯลฯ ดังตัวอยางเชน
“กิ น ร อ นช อ นเราและอย า เข า ใกล ชิ ด (ซํ้ า ) อยู  ห  า งกั น สั ก นิ ด ชี วิ ต
จะปลอดภัย อยูหาง ๆ อยางหวง ๆ เวนชวงเวนระยะ (ซํ้า) หนึ่งถึงสองเมตรนะจะ
เปนระยะสบายใจ ใครอยูในกลุมเสี่ยงอยาหลีกเลี่ยงแจงประวัติ รายงานตัว
ใหชดั เพราะไวรัสมันราย สิบสีว่ นั อันตรายกักตัวไวเด็ดขาด (รับ) อยูบ า นหยุดเชือ้
เพื่อชาติแลวเพื่อชาติไทย (รับ)”
(เพลงอีแซว–แมขวัญจิต ศรีประจันต)

บางกรณีมีการใหขอแนะนําในการปฏิบัติตนโดยจําแนกเปนรายการ
แตละขอ เพื่อใหผูฟงสามารถจดจําไดงาย
“หนึ่งถามองเห็นคนหมู อยาไปอยูกับคนมากจะปองกันมันลําบาก
ทั้งคนไทยคนมอญ ...คนไทย คนมอญ อาจจะติดเชื้อมาอยาไดเปนคนหมอง
เอย... คนเมิน ขอสองเห็นคนไอกับคนจาม นาเกรงขามวาคนจริง อยาเขาไป
ใกล ทั้ ง ชายทั้ ง หญิ ง อย า ชวนคนพู ด คนจา หลี ก เลี่ ย งไม ไ ด ใ ห ใ ส ห น า กาก
ปดจมูกปดปากใหดีนา อยูใกลคนอื่นจะยืนจะนั่งระวังใหดี...เนอ แตในสวน
ข อ สาม โปรดจํ า ทุ ก ข อ สา อย า เอามื อ ไปลู บ หน า (ดอกหนาพี่ น  อ งเอย)
...เปนขอเสีย จะติดนํ้าหรือติดชื่อบางทีมือเราติดเชื้อ จะเขาจมูกเขาตา ตอไป
นั้นหนาคือขอสี่ ก็ขอใหหมั่นลางมือ ไวรัสกําลังมา เจลสบูถูทา นํ้าในอางลางมี
...ในอางลางมือ แอลกอฮอล ลางมือเราตองไปหาซื้อไวลางมัน สวนขอหา

๒๑๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

คืออาหาร ตองรับประทานตอนรอน ๆ หาชอนกลาง มาวางกอน ปองกัน
ไวรัสไดอยางรัว ๆ”
(เพลงโคราช–นายกําปน นิธิวรไพบูลย)

๑.๔.๔ กลาวถึงชองทางการติดตอหนวยงานสาธารณสุข
ที่เกี่ยวของ โดยกลาวถึง ชองทางการติดตอแจงขาวสาร หรือเฝาระวังโรค คือ
สายดวนกรมควบคุมโรค และสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ดังนี้
“ถามีอาการไอหายใจไมสะดวก จงเรงบอกพรรคพวกอยามาใกลกาย
รีบโทรไปที่ ๑๔๒๒ เก็บตัวอยูในหองไมตองรองไห”
(เพลงฉอย–นายยุคล เพียรเสมอ)

“โทร ๑๖๖๙ สายดวนชวยชีวิต มหันตภัยโควิดวิตกจริตหวั่นไหว หรือ
โทร ๑๔๒๒ บอกพี่นองอยาตระหนก แจงกรมควบคุมโรคใหเขาชวยแกไข”
(เพลงอีแซว–แมขวัญจิต ศรีประจันต รวมกับโรงพยาบาลเจาพระยายมราช)

๑.๔.๕ กลาวถึงแนวทางการจัดการของรัฐ ไดแก กรณีเพลง
ลําพาขาวสารของ นายดิฐดา นุชบุษบา ชุดที่ ๒ กลาวถึง การสั่งปดสถานที่
ชั่วคราวซึ่งสอดคลองกับประกาศโดยกรุงเทพฯ ตามประกาศกรุงเทพมหานคร
เรื่อง สั่งปดสถานที่เปนการชั่วคราว ฉบับที่ ๒ ลงวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๓
ดังความที่วา
“เจาขาวแมลาระลอกเอย ลาหอมดอกดอกเอยจําป สถานการณโควิด
ทางการสัง่ ปด ดังนีข้ าชอปปง เชิญวิง่ ไปกอน ทางการวอนปดศูนยการคา เวนแต
ซูเปอรมาเก็ตขายอาหารและขายยา อุปกรณกอ สรางบอกชางเชิญพัก หางใหญ
หางยักษปดเอยปดใจ โกบอลเฮาส โฮมโปรเซยโนกูดบาย จะมีนัดก็ตองเลิกนัด
เพราะตลาดนัดก็ปดเชนกัน เวนแตขายอาหารเอากลับไปกินที่บาน...”
(เพลงลําพาขาวสาร–นายดิฐดา นุชบุษบา)
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๒๑๑

๑.๔.๖ กลาวถึงประเพณีวันสงกรานตซึ่งจําเปนตองงด
การจัดงานสังสรรคไป ดวยภาวะโรคระบาด โดยกลาวใหผูฟงไดตระหนักถึง
ความสําคัญของการกักตัวหางโรค อยูบานและประกอบประเพณีเล็ก ๆ นอย ๆ
ภายในบาน ไมออกไปเที่ยวเตรอันอาจเพิ่มภาวะเสียงการติดเชื้อ และตักเตือน
ผูท ไี่ มไดอยูใ นภูมลิ าํ เนาของตนอยาเพิง่ กลับบานใหใชวธิ อี นื่ ในการอวยพรปใหม
และขอพรผูใหญในบาน เชน ใชการโทรศัพทหรือวีดีโอคอลแทน ตัวอยางดังนี้
“งดเถอะนะงานประเพณี งดสงกรานตปนี้ไมวาที่ไหน ไวรัสจะเลาะ
มาเกาะเรา โควิดสิบเกา มากวนใจ อยูตางจังหวัดจงตัดกังวล อีสานบานตน
กลางเหนือใต งดกอนครับทานการเดินทาง จะมาเที่ยววันวางใหงดไว (นะ).
กราบเทาแมพอจะขอพร คงตองหยุดไวกอนอยูใหไกล โทรศัพทอยาทอ
ขอพรทาน คุยกับลูกกับหลานผานออนไลน...”
(โขนสด–นายมณฑล อโหสิ คณะลิเก ป.ปากควาย)

นอกจากนี้ ศิลปนยังไดใชโอกาสวันสงกรานตอันเปนชวงเทศกาล
ปใหมไทย ในการอวยพรผูฟง ใหประสบความสุขความเจริญ และโดยเฉพาะ
ใหหางไกลจากโรคโควิด–๑๙ ที่กําลังระบาดอยูในขณะนี้ เชน
“จะคิ ด เงิ น ขอให เ งิ น มากอง จะคิ ด ทองก็ ข อให ท องมาเกย ขอให
สุขเสบย รับแตความสบายความทุกขเกา ๆ อยาเอาเขามาเกี่ยว อยาหันหลัง
ไปเหลี ย ว ละไม ว  า เรื่ อ งอะไร ความเจ็ บ อย า รู  ไ ด ความไข อ ย า รู  มี ขอให
เปนเศรษฐี กันทุก ๆ คนไป”
(เพลงแหล–นางจํารัส อยูสุข ครูเพลงพื้นบานจังหวัดสิงหบุรี)

๒๑๒

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

๑.๔.๗ กลาวถึงลักษณะของเพลงและการแสดงพื้นบาน
อันเปนผลงานของตน พบวามีหนึ่งประเด็นจากการแสดงเพลงเหยย จังหวัด
กาญจนบุรี ที่กลาวถึงการเลนเพลงเหยย หรือ “รําเหยย” ซึ่งเปนการละเลน
โบราณ มีการรองและรําโตตอบกันเปนคู ๆ เนนความสนุกสนาน และสวยงาม
ดังความวา
(ชาย) รําเหยยเมืองกาญจน สืบสานตํานานรองรําเอย
(หญิง) รองรําเปนคู ชางสวยนาดูจริงเอย”
(เพลงเหยย–ชุมชนบานหนองขาว อ.ทามวง)

๑.๔.๘ กลาวถึงภาวะความเดือดรอนของอาชีพศิลปน
ในภาวะโรคระบาดที่ขาดการพบปะสังสรรค จึงทําใหศิลปนขาดรายได ดํารงชีพ
ดวยความยากลําบาก และตองการความชวยเหลือจากรัฐ ดังตัวอยางของ
คณะละครชาตรีจงกล โปรงนํ้าใจ ในการทําหนาที่เปนตัวแทนของศิลปนพื้นบาน
ซึ่งกําลังประสบความยากลําบากในสถานการณนี้ โดยสื่อสารผานการขับรอง
เพลง “รายชาตรี” ที่ประพันธขึ้น มีเนื้อความกลาววา
“…วันนี้วิกฤตโควิดสิบเกา
หยุดเชื้อเพื่อชาติอยางฝดเคือง
ลิเกละครหุนหนังตะลุงเลา
อาชีพศิลปนสิ้นประเด็น
ขอวิงวอนรัฐบาลของบานเมือง
กลุมศิลปนพื้นบานก็คนไทย
โปรดเยียวยาอาชีพศิลปน
เตนกินรํากินมาเนิ่นนาน

ตองอยูเหยาเฝารออยางตอเนื่อง
ปากทองเปนเรื่องจําเปน
พวกเราหมนหมองตองยากเข็ญ
ยังไมเห็นทางรอดปลอดภัย
ชวยใหพนฝดเคืองแกไข
จวนจะขาดใจไปตามกัน
ทั่วทั้งแผนดินทั่วทุกยาน
รัฐบาลชวยหันมองพี่นองเรา”

(รองทํานองรายชาตรี–นางจารุวรรณ สุขสาคร (ครูหมู) คณะละครชาตรีจงกล โปรงนํา้ ใจ)
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๒๑๓

จากการวิเคราะหดงั กลาวจะเห็นไดวา การประพันธบทเพลงของศิลปน
จะเนนเนื้อหาที่กลาวถึงความรูความเขาใจในเรื่องโรคระบาดโควิด–๑๙ และ
ประเด็นที่เกี่ยวของ โดยจัดเนื้อหาใหมีความสอดคลองกับสถานการณปจจุบัน
มิใชเปนการแสดงตามขนบหรือเนือ้ หาตามลักษณะปกติของการแสดงนัน้ ๆ เชน
การเลนเพลงฉอย เพลงอีแซว เพลงเหยย ลําตัด เพื่อการปฏิพากยเกี้ยวพาราสี
เชนเดียวกับการแสดงพื้นบานอื่น ๆ ซึ่งมีเนื้อหาเปนไปในลักษณะเดียวกัน
๑.๕ รูปแบบและกลวิธใี นการจัดการแสดง การเลนเพลงพืน้ บาน
และการแสดงพืน้ บานโดยทัว่ ไปยอมมีรปู แบบทีค่ อ นขางเปนขนบ แตอยางไรก็ดี
เพลงและการแสดงพืน้ บานทีส่ รางสรรคขนึ้ ในปจจุบนั นีโ้ ดยเฉพาะทีเ่ กีย่ วของกับ
ภาวะโรคระบาดโควิด–๑๙ นัน้ มีขอ นาสังเกตวา ไดเกิดการเปลีย่ นแปลงทีท่ าํ ให
แตกตางไปจากขนบโบราณหลายประการ ซึ่งการเลนเพลงพื้นบาน แตเดิมนั้น
มีขนั้ ตอนหรือโครงเรือ่ งอันกําหนดไวชดั เจน สุกญ
ั ญา ภัทราชัย (๒๕๔๐: น. ๑๔)
กลาววา เพลงปฏิพากยของภาคกลางจะตองดําเนินเรือ่ งไปตามลําดับ นับตัง้ แต
การไหวครู บทเกริ่น บทประหรือบททักทาย บทผูกรักบทสูขอหรือลักหาพาหนี
บทชิงชูหรือบทตีหมากผัว และจบดวยบทจาก อยางไรก็ดีเพื่อความเหมาะสม
อาจจะตัดทอนเนือ้ หาบางตอนทีไ่ มสาํ คัญหรือไมเปนทีส่ นุกสนานและเพลิดเพลิน
ในการเลนครั้งนั้น ๆ แตองคประกอบสําคัญ เชน บทไหวครู บทประ บทผูกรัก
และบทจากนั้น จะตองมีดโดยหามขาดไปเสียมิได ทวาการแสดงเพลงพื้นบาน
ในปจจุบันมิไดมีการเรียงลําดับเหตุการณหรือขั้นตอนที่ชัดเจน รวมถึงเนื้อหา
การแสดงก็มิไดเปนไปดังอดีต ดังจะเห็นไดจากการแสดงผานสื่อชองทางตาง ๆ
ซึ่งในปจจุบันเพลงพื้นบานภาคกลางสวนใหญที่มีลักษณะเปนเพลงปฏิพากย
และแตเดิมจะเนนหนักไปที่การเกี้ยวพา แตปจจุบันจะถูกนําไปใชในการขับรอง
เรื่องอื่น ๆ อีกมาก และไมเนนที่ความปฏิพากย อีกตอไป ในบางครั้งอาจไมมี
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แมกระทัง่ บทไหวครู บทประ และบทจาก แตจะกลาวถึงเนือ้ หาทีต่ อ งการ จะกลาว
ในเรื่องนั้น ๆ ทีเดียว ซึ่งการแสดงเพลงพื้นบานที่เกี่ยวของกับโรคระบาด
โควิด–๑๙ ก็เชนกัน ทุกเพลงกลาวถึงเนื้อหาที่ตองการนําเสนอโดยไมมีบทไหวครู
บทประ บทจาก ฯลฯ แตอยางใด แมการแสดงทีเ่ ปนหมูค ณะก็มกี ารแบงบทบาท
ใหนักแสดงแตละคนกลาวถึงเรื่องราวที่ตนจะนําเสนอตามลําดับโตตอบกัน
และใหความสําคัญไปที่ความสอดคลองของเนื้อหามากกวา
สวนการแสดงพื้นบานอื่น ๆ ก็มีลักษณะคลายคลึงกัน คือ มิไดแสดง
เต็มตามขนบ หากเลือกแสดงเฉพาะในจุดที่สามารถประยุกตใหบอกเลาเนื้อหา
ที่ตองการสื่อสารไดอยางสรางสรรค แตก็ไมละทิ้งขนบไปเสียทีเดียว โดยอาจ
อภิปรายถึงรูปแบบและกลวิธที นี่ าํ มาใชในการผลิตสือ่ เพลงพืน้ บานและการแสดง
พืน้ บานทีเ่ กีย่ วของกับโรคระบาดโควิด–๑๙ ทีเ่ ผยแพรในรูปแบบวีดทิ ศั นผา นชอง
ทางสื่อสังคมออนไลนไดดังนี้
๑.๕.๑ การแสดงเชิงสาธิต การแสดงรูปแบบนีม้ กั ถูกสรางสรรค
โดยศิ ล ป น ที่ มี ผู  ส นั บ สนุ น เช น สํ า นั ก งานวั ฒ นธรรมจั ง หวั ด โดยนํ า เสนอ
ผานการจัดการแสดงที่คอนขางเต็มรูปแบบหรือคลายคลึงกับการแสดงในภาวะ
สถานการณปกติใหมากที่สุด หรือมิฉะนั้นก็จัดใหเสมือนหนึ่งเปนการสาธิต
การเลนเพลงพื้นบานหรือการแสดงพื้นบานลักษณะนั้น ๆ โดยอาจถายทํา
โดยใชกลองบันทึกภาพตัวเดียวหรือหลายตัวในมุมมองตาง ๆ ในทีน่ จี้ ะยกตัวอยาง
กรณีกลุมอนุรักษหนังใหญวัดขนอนรวมกับสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดราชบุรี
ซึ่งเปนการแสดงที่คอนขางเต็มรูปแบบ กลาวคือ มีการขึงจอหนัง มีวงดนตรี
ปพาทย ผูเชิด และผูพากยเจรจา โดยมีเนื้อหาและลักษณะการแสดง ดังนี้
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– – ปพาทยทําเพลงเชิด – –
ตัวลิงขาวกับตัวลิงดําออกตอสูไลจับกัน
– – ทําเพลงเตียว – –
ตัวลิงจับออก ตัวพระฤๅษีและลิงเล็กลิงนอยออก
(เจรจา)
พระฤๅษี ไอเจาขาวเอย ทําไมเจาถึงไดจับไอเจาดํามันมาอีรุงตุงนังเหมือน
ขาวตังติดหมอยังไงยังงั้น รูไหมวาตอนนี้ประเทศเราเนี่ยกําลัง
เกิดวิกฤตอะไรขึ้น ยังมาเลนไลจับกันอยูได
ลิงขาว รูค รับพระอาจารย ผมเนีย่ ไดไปฟงขาว ทานผูว า ราชการจังหวัดราชบุรี
ทานประกาศ ตอนนี้กําลังเกิดวิกฤตไวรัสโควิด–๑๙ กําลังระบาด
แตไอเจาดํานะสิครับ มันกลับไปชวนพวกลิงเล็กลิงนอย มั่วสุม
กินเหลากัน ผมเห็นแลวก็จับมาใหพระอาจารยทําโทษนะครับ
ฤๅษี
จริงหรือเปลาเจาดํา ที่เจาขาวมันกลาวหา
ลิงดํา
จริงครับพระอาจารย
ฤๅษี
เออ เจาขาวเอย เจาไดทาํ ถูกตองตามทีร่ ฐั บาลเขามีนโยบายปองกัน
ไวรัสโควิด–๑๙ ใหอยูหางกัน ๑–๒ เมตร มีแมสกปดจมูกไมมั่วสุม
ตางจากไอเจาดํามันกระทําทุกอยางเลย หัดดูขาวสถานการณ
บานเมืองบางนะ เออ นัน่ นะ แมสกสวมจมูกมันก็ไมมี แถมยังกินเหลา
แกวเดียวกัน ติดโควิด–๑๙ หรือเปลาก็ไมรู เครีอ่ งวัดไขพระอาจารย
ก็ไมมเี สียดวย ตามนโยบายของรัฐบาลแลว เราตองกักตัว ไอเจาดํา
มันไว ๑๔ วัน ถามันไมติดโควิด–๑๙ คอยเอามันมาลงโทษนะ
เจาขาวเอย
ลิงขาว ดีครับพระอาจารย ผมเองก็รสู กึ กลาๆ กลัวๆ เหมือนกัน พระอาจารยครับ
พระอาจารยพอจะมีคาถาปองกันโรคโควิด–๑๙ ไหมครับ?
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ฤๅษี
ลิงขาว
ฤๅษี
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ได ๆ เขามาใกล ๆ เอาแค ๒ เมตรนะ ..ฟงใหดี, อยูบาน หยุดเชื้อ
เพื่อชาติ Social Distancing
โอ พระอาจารยนี่ทันสมัย
เอา กมหัวลงรับพร..จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พลัง
หายทุกขหายโศกหายจากโรคโควิด–๑๙...เพี้ยง!!
– – ปพาทยทําเพลงเสมอ – –
เชิดตัวหนังเขาโรง

(การแสดงหนังใหญ–วัดขนอน จ.ราชบุรี [ถอดความโดย คณปกรณ จันทรสมบูรณ])

จะเห็นไดวา การแสดงหนังใหญวัดขนอนจะใชขนบการแสดงการเชิด
หนังใหญคอนขางเต็มรูปแบบ กลาวคือ ในดานเนื้อหาไดเลือกใชบทจับลิงหัวคํ่า
ซึ่งเปนบทเบิกโรงที่เปนที่นิยมมากบทหนึ่งมีการใชเพลงหนาพาทยตามกิริยา
ตัวละคร คือ เพลงเชิด ใชในการตอสูกันของลิงขาวและลิงดํา เพลงเตียวใชเมื่อ
ลิงขาวจับลิงดําได และเพลงเสมอ ใชเมื่อเชิดตัวหนังทุกตัวเขาโรง มีการพากย
เจรจาโดยผูเจรจาขณะที่ผูเชิดก็เชิดตัวหนังตามกิริยาที่ผูเจรจากลาว กระนั้นก็ดี
ยังมีลดละและปรับแตงเพือ่ ความเหมาะสมของการแสดง เชน มิไดมกี ารโหมโรง
พากยสามตระ เพราะตองการจะตัดการแสดงมาเพียงชวงเบิกโรงจับลิงเทานั้น
การบรรเลงหนาพาทยคงจะถูกระบุไวในบทการแสดงแลวและมีการซักซอม
ปพาทยจึงสามารถสงหนาพาทย โดยผูพากยเจรจาไมไดเรียกหนาพาทยเลย
ทั้งนี้มีการปรับเนื้อหา ในบทเจรจาจากเดิมที่กลาววา ลิงดํามีนิสัยเกเรและลิงขาว
จับลิงดํามาเพื่อใหพระฤๅษีสั่งสอนและไดผูกโยงเขากับสถานการณโรคระบาด
โดยพระฤๅษีเปนผูใหความรูเรื่องโรคโควิด–๑๙ และการปองกันโรคระบาดแทน
การสอนธรรมะแกลิงดํา
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จากกรณี ดั ง กล า วทํ า ให เ ห็ น ว า แม ก ารแสดงเชิ ง สาธิ ต ที่ มี ก ารยึ ด
ขนบธรรมเนียมของการแสดงคอนขางมาก แตยังมีการลดละตัดทอนหรือ
ปรับเปลี่ยนลักษณะการแสดงบางอยางไปบาง
๑.๕.๒ การแสดงที่ ไ ม เ ป น ทางการ การแสดงรู ป แบบนี้
มักจะถูกสรางสรรค โดยศิลปนพื้นบานทั่วไป รวมถึงครู อาจารย นักเรียนและ
นักศึกษาที่ตองการเผยแพรผลงานอยางเรียบงาย แตก็พบในกรณีที่มีผูสนับสนุน
บางรายการ โดยมากมีลักษณะเปนการบันทึกวีดิทัศนดวยเครื่องมือสื่อสาร
ในชีวิตประจําวัน เชน ใชกลองบันทึกภาพหรือใชกลองจากโทรศัพทมือถือ
โดยตั้งกลองใหเห็นผูขับรองหรือผูแสดง ซึ่งอาจมีการตัดตอดวยโปรแกรม
ตัดตอไฟลภาพและเสียงหรือแอปพลิเคชันตาง ๆ โดยจะเปนลักษณะการแสดง
อยางไมเปนทางการเทากับการแสดงเชิงสาธิตที่มีฉากหรือองคประกอบตาง ๆ
ในการแสดงนอย บางกรณีมีการถือบทการแสดงในขณะขับรอง บางกรณี
ไมตองมีเครื่องดนตรีประกอบการขับรอง แตจะใชการใหจังหวะอยางงาย ๆ
เชน ปรบมือ หรือปรบเขา โดยมีตัวอยางการแสดงที่ไมเปนทางการ ดังนี้
– กรณีเพลงฉอย โดย แมทองใบ จินดา คณะโกมินทร พูลเขตรกิจ–
ทองใบ จินดา เผยแพรผลงานโดยการบันทึกภาพดวยโทรศัพทมอื ถือทีเ่ ปดกลอง
หนาใหเห็นใบหนาของตนเอง ไมมเี ครือ่ งดนตรีประกอบจังหวะ ฉากหรือพืน้ หลัง
ไมทราบวาถายทําที่ใดและไมไดมีผลหรือเกี่ยวของสัมพันธตอการแสดง
– กรณีนางสมศักดิ์ แสวงศิลป อดีตศิลปนลิเก มีการขับรองเพลง
ราชนิเกริง โดยแตงกายชุดลําลองถือบทการแสดง นัง่ ขับรองบริเวณทายรถยนต
กระบะ มีผบู นั ทึกภาพนัง่ บนทายรถและถายทําใหเห็นตัวศิลปน ฉากหลังเปนถนน
มีรถยนตจอดและรั้วบานคลายถายทําในที่พักอาศัยของตน
– กรณีเพลงฉอย โดย นายธารณา บุญเลิศ นักศึกษามหาวิทยาลัย
ราชภั ฎ บ า นสมเด็ จ เจ า พระยาขั บ ร อ งเพลงฉ อ ย โดยตั้ ง กล อ งถ า ยตนเอง
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ในขนาดจอภาพครึ่งตัว สวมชุดลําลอง ไมมีเครื่องดนตรีประกอบจังหวะ และ
ใชการตบกํากับจังหวะดวยตนเอง
– กรณีการขับรองเพลงรายชาตรี โดย นางจารุวรรณ สุขสาคร (ครูหมู)
คณะละครชาตรีจงกลโปรงนํ้าใจ ประกอบดวย นักรองตนเสียง ลูกคู และ
นักดนตรี (โทน ทับ ฉิ่ง เกราะไมไผ) ถายทําในหองสํานักงานของคณะ นักรอง
ทุกคนแตงกายในชุดลําลอง สวมหนากากอนามัย นั่งขับรองตามจุดตาง ๆ
ตามแตอัธยาศัย ถือบทรอง นักรองบางทานถือเกราะไมไผเคาะกํากับจังหวะ
ไปดวย และผูบันทึกภาพถือกลองจากโทรศัพทมือถือถายทอดในลักษณะกวาด
สายตาใหเห็นบรรยากาศโดยรวมในหองนั้น
กรณีดังกลาวขางตนอาจสันนิษฐานถึงเจตนาของศิลปนไดวา ศิลปน
ตองการจะเผยแพรและสือ่ สารผลงานสรางสรรคของตนตอสาธารณะ โดยมิตอ ง
คํานึงถึงความเปนทางการ อันจะเปนการยุง ยากมากมาย เพียงแตตอ งการใหสอื่
ของตนเปนชองทางหนึ่งในการสื่อสารขาวสาร สาระความรู และความบันเทิง
หรือประเด็นอื่น ๆ ตามแตเจตนาสูสังคมไดไมมากก็นอย
๑.๕.๓ การแสดงทีส่ อื่ สารโดยประยุกตสอื่ อืน่ ๆ การแสดง
รูปแบบนี้อาจจัดแสดงคลายกับการแสดงเชิงสาธิต แตจะมีการนําสื่อชนิดอื่น ๆ
มาประกอบในวีดทิ ศั นดว ย เชน การตัดตอดวยการนําภาพทีเ่ กีย่ วของกับเนือ้ หา
มาประกอบในวีดิทัศน การแสดงบทบาทสมมติ เปนตน ทั้งนี้เพื่อใหผูรับสาร
สามารถเขาใจเนื้อหาที่ตองการสื่อสารไดดียิ่งขึ้น เชน
– กรณีเพลงฉอย โดย นายศราวุธ สุดงูเหลือม รวมกับสํานักงาน
วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลกถายทําการแสดงดวยการบันทึกเสียงของผูขับรอง
จากนัน้ ทําการตัดตอวีดทิ ศั น โดยผูแ สดงเปนนักเรียนแตงกายดวยชุดราชปะแตน
และขาราชการในชุดผาไทย รองรํา ถือปายแสดงคําขวัญ และแสดงบทบาทสมมติ
ดวยการแสดงแนวปฏิบัติในการปองกันโรค เชน การสวมหนากากอนามัย
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รับประทานอาหาร ที่สุกใหม การวัดอุณหภูมิรางกาย การกักตัวเพื่อปองกัน
การแพรระบาดของเชื้อไวรัส เปนตน
– กรณีเพลงลําพาขาวสาร โดย นายดิฐดา นุชบุษบา (ชุดที่ ๒) กลาวถึง
การปองกันและหลีกเลี่ยงจากโรคระบาด มีการขับรองในสตูดิโอสวนตัว ถายทํา
ใหเห็นการขับรองหนาเครื่องบันทึกเสียง และตัดตอภาพที่เกี่ยวของกับเนื้อหา
เขามาประกอบ เชน ภาพทาอากาศยาน ภาพการลางชําระมือดวยแอลกอฮอลเจล
ภาพบุคคลสวมหนากากอนามัย ภาพแพทยและพยาบาลกําลังตรวจผูปวย
ภาพการฉีดพนฆาเชื้อในสถานที่ตาง ๆ เปนตน
กรณีศึกษาดังกลาวอาจทําใหเห็นถึงศิลปนที่มีผูสนับสนุนหรือศิลปน
รุ  น ใหม ที่ มี ค วามชํ า นาญด า นเทคโนโลยี จึ ง สามารถจั ด ทํ า วี ดิี ทั ศ น ข องตน
ที่ประกอบดวยสื่อที่หลากหลาย เพื่อใหสามารถสื่อสารเขาถึงผูชมผูฟงไดงาย
ยิ่งขึ้น และเปนวิธีการปรุงแตงสารใหนาสนใจไดเปนอยางดี
๑.๕.๔ การบันทึกเฉพาะเสียง เปนรูปแบบการแสดงที่มี
การบันทึกเฉพาะเสียงการแสดง ไดแก เสียงของผูแ สดงและเสียงดนตรีประกอบ
จากนั้นจึงนํามาเผยแพร โดยอาจใชรูปและขอความเพียงรูปเดียวหรือหลายรูป
ประกอบเสียงการแสดงนั้น โดยมิไดเห็นภาพเคลื่อนไหวของนักแสดงพบใน
๒ กรณี คือ
– กรณีลําตัด โดย นางศรีนวล ขําอาจ (แมศรีนวล คณะลําตัดหวังเตะ)
บันทึกเสียงการแสดงลําตัด และนําภาพการแสดงของคณะที่แสดงในหลาย ๆ
โอกาสมาประกอบไฟลเสียงนั้น โดยภาพดังกลาวมิไดเกี่ยวของกับเนื้อหา
ที่สื่อสาร
– กรณีเพลงโคราช โดย นายกําปน นิธวิ รไพบูลย (ศิลปนกาเหวา โชคชัย)
รวมกับ สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดนครราชสีมา บันทึกเสียงการขับรองเพลง
โคราชของศิลปนจากนั้นนําภาพศิลปนตราสัญลักษณหนวยงานของสํานักงาน

๒๒๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

วัฒนธรรมจังหวัด และตราประจําจังหวัด ประกอบขอความ “เพลงโคราช ตาน
Covid–๑๙” นํามาประกอบไฟลเสียงนั้น
ตามความเห็นของผูเขียนเห็นวา การบันทึกเฉพาะเสียงแลวนํามา
ประกอบภาพนี้มีขอดี คือ ผูจัดทําวีดิทัศนกับศิลปนหรือนักแสดงไมจําเปนตอง
มาพบปะกัน ศิลปนเพียงบันทึกเสียงและสงใหผจู ดั ทํานํามาประกอบภาพ จึงทํา
ใหลดความเสี่ยงของโรคระบาดตามแนวทางการเวนระยะหางในสังคม และ
จากการวิเคราะหลักษณะรูปแบบและกลวิธีการนําเสนอดังกลาว ทําใหเห็นวา
ศิลปนตองตอบโจทยในการผลิตสื่อสรางสรรคเพื่อสื่อสารขอมูลที่สอดคลองกับ
สภาวการณในสังคม เพราะหากแสดงตามขนบ อยางเครงครัดโดยไมมกี ารพลิกแพลง
เปลี่ยนแปลง และบูรณาการตามสภาพแวดลอมกรอบกําหนดความตายตัว
ย อ มรึ ง รั ด มิ ใ ห ก ารแสดงเกิ ด พลวั ต และถู ก ทอดทิ้ ง ห า งจากความสนใจของ
ผูเ สพผลงานไปในทีส่ ดุ แตในขณะเดียวกันศิลปนตองตอบโจทยความเปนตัวตน
ของตนเองและการแสดงในแตละรูปแบบดวย เพราะหากเพลงหรือการแสดงนัน้
มีการฉีกจากขนบมากจนเกินไปยอมทําใหเกิดการสูญเสียลักษณะอันโดดเดน
ของเพลงและการแสดงนั้น ๆ ดังนั้นจึงยังตองคงขนบทางดานการแสดงออกและ
ขนบทางเนื้อหาหลายประการไว
๒. บทบาทของเพลงพื้นบานและการแสดงพื้นบานภาคกลางที่
เกี่ยวของกับโควิด–๑๙ จากการวิเคราะหเนื้อหาและบริบทการนําเสนอของ
เพลงและการแสดงพืน้ บานทีน่ าํ เสนอผานสือ่ สังคมออนไลน ดังกลาวมาขางตน
พบวา เพลงและการแสดงพื้นบานมีบทบาทตอบุคคลตาง ๆ ดังนี้
๒.๑ บทบาทตอศิลปน
๒.๑.๑ เพลงและการแสดงพื้ น บ า นเป น ผลงานที่ ศิ ล ป น
ผลิตออกสูสังคม ศิลปนมีบทบาทและหนาที่ในการสรางความบันเทิงตอสังคม
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ในขณะเดียวกันยอมสรางสรรคสังคมผานสื่อที่ตนสื่อสารเพลงและการแสดง
พื้นบานที่สรางสรรคขึ้นในชวงนี้จึงเปนผลงานที่ศิลปนในฐานะคนของสังคม
เปนสื่อมวลชนผูสื่อสารสิ่งตาง ๆ อันดีงามสูสังคมอและผลิตขึ้นเพื่อสังคม
ดังบทที่กลาวถึงศิลปนวามีบทบาทเปนอีกหนึ่งตัวแทนสื่อสารขาวสารสูสังคม
ในภาวะวิกฤต ดังนี้
“(ทอนสรอย) โควิดไนนทนี ศิลปนขอเปนตัวแทน (ซํา้ ) โรครายเหลือแสน
ขอบอกแฟน ๆ ใหรูเอาไว เราตองระวังและตองยับยั้งการแพรกระจาย เริ่มจาก
ตัวเราไมรอเขาหรือใคร ปองกันตัวไดจะปลอดภัยโรคา”
(ลําตัด–แมศรีนวล ขําอาจ และลําตัดคณะหวังเตะ)

๒.๑.๒ เพลงและการแสดงพื้นบานเปนวัฒนธรรมทองถิ่น
ทีศ่ ลิ ปนมีหนาทีอ่ นุรกั ษสบื สาน และสรางสรรค สําหรับศิลปนพืน้ บานเองศิลปะ
แขนงนี้มิไดเปนแตเพียงเครื่องมือเลี้ยงชีพ หากมีคุณคาในแงวัฒนธรรมทองถิ่น
ที่ศิลปนมีหนาที่จะตองอนุรักษสืบสาน ดังจะเห็นไดวา แมในภาวะวิกฤตการณ
เชนนี้การผลิตผลงานเพลงและการแสดงพื้นบานเผยแพรสูสังคมก็เปนกิจกรรม
ที่ศิลปนพื้นบานหลายกลุมปฏิบัติเพื่อแสดงถึงจิตวิญญาณในการสืบสานและ
สรางสรรคเพลงพืน้ บานใหมบี ทบาทในสังคม เชน กรณีอดีตศิลปนลิเกทีป่ จ จุบนั
มิไดแสดงลิเกแลว แตไดกลับมาสรางสรรคผลงานดวยการรองเพลงราชนิเกริง
เกี่ยวกับโรคโควิด–๑๙ เผยแพรในสื่อสังคมออนไลนโดยผานทางเฟซบุกสวนตัว
ของบุตรชาย ซึ่งสิ่งนี้แสดงใหเห็นถึงบทบาทในการสืบสานวัฒนธรรมแขนงนี้
ในฐานะผูเคยประกอบอาชีพศิลปน แมนปจจุบันก็ยังคงรักและตองการสืบทอด
ศิลปะแขนงนี้อยู
อยางไรก็ดี สิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นวา หนาที่ในการอนุรักษศิลปะแขนงนี้
มิไดขึ้นอยูกับ “ศิลปนอาชีพ” แตเพียงฝายเดียว คือ จากการศึกษาพบวา
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มีผูสรางสรรคผลงานที่เปนนักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย และผูสนใจทางดาน
วัฒนธรรมอีกจํานวนหนึ่ง ซึ่งอาจกลาวไดวาบุคคลเหลานี้คือกําลังหนุนของ
ศิลปนอาชีพที่จะสานตองานอนุรักษเพลงและการแสดงพื้นบานในอนาคต
๒.๑.๓ เพลงและการแสดงพืน้ บานเปนสือ่ ในการประชาสัมพันธ
แสดงออกถึงตัวตนของศิลปน โดยศิลปนพื้นบานคณะหนึ่ง ๆ อาจมีขอบเขต
การจัดการแสดงอยูใ นวงจํากัด การเผยแพรผลงานในสือ่ สังคมออนไลน จึงทําให
มีผูรูจักมากขึ้น และอาจเพิ่มชองทางในการหารายได ทั้งยังเปนการแลกเปลี่ยน
ผลงานกับศิลปนกลุมอื่น ๆ ดังที่มีการแชรโพสต คลิปวีดิทัศนของศิลปนคณะ
ตาง ๆ ลงในเพจสมาคมเพลงพื้นบานภาคกลางประเทศไทย ซึ่งมีผูติดตามอยู
เปนจํานวนมาก จึงมีโอกาสในการแลกเปลีย่ นทัศนะ ความคิดเห็น ประสบการณ
ในการแสดง ฯลฯ กับศิลปนกลุมอื่น ๆ ดวย สําหรับศิลปนที่มิใชศิลปนอาชีพ เชน
นักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย และผูสนใจวัฒนธรรมทองถิ่นที่มีความสามารถ
ในดานการแสดงพื้นบานและสรางสรรคผลงานขึ้น แลวนํามาโพสตหรือไดรับ
การแชรมาในเพจหรือกลุม ก็จะเปนโอกาสหนึง่ ทีจ่ ะไดรบั ขอคิดเห็นและคําติชม
เพื่อสรางสรรคผลงานตอไปในอนาคต
๒.๑.๔ เพลงและการแสดงพื้ น บ า นเป น ช อ งทางที่ ศิ ล ป น
ใชระบายความอัดอั้น กดดันจากภาวะการณใชชีวิตที่ลําบากและตองการ
ความชวยเหลือเยียวยา ศิลปนพื้นบาน ในฐานะอาชีพ “เตนกินรํากิน” ดวย
การใชศิลปะเปนสื่อในการถายทอดความบันเทิงแลกเปลี่ยนกับคาจาง ทวา
ในสภาวะเชนนี้สงผลทําใหใหรายไดจากการออกงานของศิลปนเหลานี้ลดนอย
ลงไป บางคณะไดรับความลําบาก อยูในขั้นประสบภัยเพราะไมมีรายไดเลย
ขณะที่การเจือจานของรัฐยังเขาไมถึงทุกกลุม ศิลปนพื้นบานเปนกลุมหนึ่ง
ที่ยังไมไดรับการชวยเหลือเทาที่ควรจะเปน ดังนั้นการออกมาสื่อสารตอสังคม
ถึ ง ความทุ ก ข ย ากด ว ยการใช เ พลงและการแสดงพื้ น บ า นในรู ป แบบของตน
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เปนกระบอกเสียงเพื่อรองขอความชวยเหลือ ดังกรณีคณะละครชาตรีจงกล
โปรงนํา้ ใจ ทีอ่ อกมาเปนตัวแทนของศิลปนพืน้ บานหลายกลุม ทีก่ าํ ลังประสบปญหา
ความเดือดรอนจากการขาดรายไดในชวงมหันตภัยโควิด–๑๙ นี้
๒.๒ บทบาทตอผูสนับสนุนการแสดง โดยเพลงและการแสดง
พืน้ บานเปนผลจากการปฏิบตั หิ นาทีข่ องผูส นับสนุนการแสดงตามบทบาทหนาที่
และพันธกิจขององคกร
จากการศึกษาพบวา สํานักวัฒนธรรมจังหวัดในภาคกลางจํานวน ๑๓ จังหวัด
เลือกใชเพลงและการแสดงพืน้ บานทีส่ รางสรรคขนึ้ โดยศิลปนพืน้ บานในทองถิน่
เปนสือ่ ในการเผยแพรขา วสารความรูใ นชวงมหันตภัยโควิด–๑๙ จากการปฏิบตั ิ
ดังกลาวของสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดซึง่ เปนหนาทีข่ ององคกรทีส่ อดคลองกับ
กฎกระทรวง การแบงสวนราชการสํานักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม
พ.ศ. ๒๕๔๙ ขอ ๔ ข. ราชการบริหารสวนภูมภิ าค ทีก่ ลาววา สํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดมีหนาที่สําคัญ คือ
(ก) ประสานงานและปฏิบตั หิ นาทีใ่ นฐานะตัวแทนของกระทรวงในสวน
ภูมิภาค รวมทั้งดําเนินการประสาน และสนับสนุนการปฏิบัติงานดานศาสนา
ศิลปะ และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด
(ข) สงเสริมการพัฒนาองคความรูและแหลงเรียนรูดานศาสนา ศิลปะ
และวัฒนธรรมในเขตพื้นที่จังหวัด...
จะเห็นไดวา สํานักงานวัฒนธรรมแตละจังหวัดไดปฏิบตั ติ ามกฎกระทรวง
ดังกลาว โดยติดตอและประสานศิลปนพื้นบานในทองถิ่นในการสรางสรรค
ผลงานการแสดงเพือ่ เผยแพรขา วสารความรูใ นภาวะโควิด–๑๙ ภายใตการสนับสนุน
งบประมาณ จากนัน้ จึงเผยแพรผลงานสูส าธารณะในนามของสํานักงานวัฒนธรรม
จังหวัดรวมกับศิลปน
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นอกจากนีย้ งั มีกรณีทโี่ รงพยาบาลเจาพระยายมราช รวมกับแมขวัญจิต
ศรีประจันต ในการสรางสรรคเพลงอีแซว เพื่อใหความรูเกี่ยวกับโรคโควิด–๑๙
ซึง่ การเผยแพรความรูด า นสาธารณสุขแกประชาชนในภาวะโรคระบาดยอมเปน
ภารกิจที่โรงพยาบาลพึงปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อแกปญหาการระบาดของโรค ดวยการ
ใหความรูเพื่อสรางภูมิคุมกัน ยับยั้งการแพรระบาดของโรค และลดภาระงาน
ของบุคลากรทางการแพทย ทั้งนี้ผลงานดังกลาวถือเปนผลงานการปฏิบัติงาน
ของโรงพยาบาลดวย
๒.๓ บทบาทตอผูชมผูฟง ผูชมผูฟงเปนบุคคลสําคัญยิ่งเพราะ
มีสถานะเปนผูรับสาร เนื้อหาที่ศิลปนถายทอดยอมตกในการรับรูและไตรตรอง
ของผูชมผูฟงทั้งสิ้น การจะเชื่อถือและปฏิบัติตามขอแนะนําและขอคิดที่ศิลปน
สื่อสารมาในการแสดงพื้นบานนั้น ขึ้นอยูกับผูชมผูฟง บทบาทของเพลง และ
การแสดงพื้นบานที่มีตอผูชมผูฟง ดังนี้
๒.๓.๑ เพลงและการแสดงพืน้ บานเปนสิง่ ใหความบันเทิงและ
ความสนุกสนาน โดยบทบาทหนาที่ของเพลงและการแสดงทุกชนิดยอมเปนสิ่ง
ที่เนนใหความบันเทิงอยูแลว เพลงและการแสดงพื้นบานที่ศิลปนสรางสรรคขึ้น
ในชวงโควิด–๑๙ จึงเปนอีกสือ่ หนึง่ ทีส่ รางความบันเทิงคลายความเครียดแกผฟู ง
ดังเห็นไดจากหลายผลงานที่มีการใชภาษา การแสดงออกของนักแสดงเนื้อหา
ที่เนนความสนุกสนานและคลายความวิตกกังวล เชน กรณีเพลงเขมรไลควาย
ของนายพิเชษฐ เอี่ยมชาวนา (โยง เชิญยิ้ม) ศิลปนตลก ที่วา
“มาทําไมละไอโควิด ไมตองมาติดคนไทย ไป ไป ๆ ๆ ๆ ไมตองอยู
เมืองไทยไปใหพนเมืองไทยอยามารบกวนคนไทย เอ็งจะไปไหนก็ไป ใหรีบไป
ไปซะไป ๆ แลวเอ็งก็ไมตองกลับมาเมืองไทย ไป ไป ๆ ๆ”
(เพลงเขมรไลควาย รองเนื้อเต็ม–นายพิเชษฐ เอี่ยมชาวนา)
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ดวยจังหวะและลีลาของเพลงเขมรไลควายซึ่งเปนเพลงไทยเดิมจังหวะ
สองชั้น มีทํานองแสดงความครื้นเครงอยูในตัว ประกอบกับบทรองที่แสดง
ความรูส กึ ในเชิงทีน่ า ขบขัน และบทบาทของศิลปนเองซึง่ เปนศิลปนตลก มีกริ ยิ า
ทาทางชวนขัน จึงทําใหผูชมผูฟงรูสึกขบขัน คลายความเครียดได
สวนเพลงและการแสดงพื้นบานของกรณีอื่น ๆ ก็มีการใชภาษาและ
เนื้อหาที่เรียกอารมณสนุกสนาน โดยใชภาษาที่ทันสมัย มีกลวิธีการนําเสนอ
ที่ ดึ ง ดู ด โดยการใช นํ้ า เสี ย งที่ ก ระตุ  น ความสนใจ มี ก ารเสี ย ดสี ล  อ เลี ย นด ว ย
สถานการณหรือประเด็นที่นาสนใจ เชน
“สายเมาเราเพือ่ นาย ดริง๊ กระจายเสียดายจริงหนอ ปดแลวนะจะนัง่ ชิล
ขายเครื่องดื่มแอลกอฮอล...”
“ทั้งเจาะและสักก็พักนะเพ ฟตเนสโดนเท คายมวยโดนทิ้ง แหลงโควิด
กระจายมากมายไมไหวจริง ๆ..”
“นักเลงไกนักเลงกัดปลา คงตองเลิกราและรีบกลับไป ปงไกลั้นลาให
อาหารปลาสบายใจ
นะโมตัสสะ ภควโต อรหโต สัมพุทธธัสสะ สวดมนตสงบใจกอนปดแผง
เชาพระ
หมอดูไมคูหมอเดาตองเก็บกระเปาจากที่ทํางาน มาดูดวงออนไลน
นั่งไลฟสดอยูในบาน”
(เพลงลําพาขาวสาร–นายดิฐดา นุชบุษบา)

เพลงและการแสดงพืน้ บานจึงเปนสือ่ อีกชองทางหนึง่ ทีผ่ รู บั สารจะไดรบั
ความบันเทิงจากการเสพผลงาน ซึ่งตองยอมรับวาในภาวะอันตึงเครียดนี้
ภูมิคุมกันทางจิตใจเปนสิ่งสําคัญ ดังนั้นประชาชนจึงไมควรตื่นตระหนกหรือ
หวาดวิตกมากจนเกินไป เชนทีม่ กั กลาวกันวา “ตระหนักแตอยาตระหนก” ดังนัน้
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สือ่ บันเทิงซึง่ ชวยคลายเครียด ลดความวิตกกังวลของผูช มผูฟ ง จึงมีบทบาทสําคัญ
ในการกลอมเกลาอารมณ ความรูสึกของประชาชนใหลดความตึงเครียดลงได
๒.๓.๒ เพลงและการแสดงพืน้ บานเปนสือ่ ใหความรู ความเขาใจ
เกี่ยวกับโรคโควิด–๑๙ ผูชมผูฟงเพลงและการแสดงพื้นบานดังกลาวจะไดรับ
ความรูค วามเขาใจเกีย่ วกับโรคโควิด–๑๙ ทัง้ สถานการณการระบาด การควบคุมโรค
การปองกันตัวใหหางจากโรค การรักษาเยียวยา นโยบายของรัฐในการปองกัน
และแกไขปญหาจากโรคระบาด การตระหนักถึงความสําคัญในการใหความรวมมือ
กับนโยบายสาธารณสุขตาง ๆ เพื่อแกไขและขจัดภาวะโรคระบาดที่กําลังเกิดขึ้น
ในขณะนี้ อาจกลาวไดวา เพลงและการแสดงพื้นบานยังเปนเครื่องมือกลาย ๆ
ที่ชวยกําหนดใหผูชมผูฟงที่ไดรับความรูนั้น ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการ
ดังกลาวอีกดวย
๒.๔ บทบาทตอสังคม เพลงและการแสดงพืน้ บานทีส่ รางสรรคขนึ้
ในชวงมหันตภัยโควิด–๑๙ มีบทบาทสําคัญในสังคม คือ เปนเครื่องมือบันทึก
เหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคม
การระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมเปนเหตุการณครั้งสําคัญ
ที่จะตองถูกบันทึกไวในประวัติศาสตรโลก ดวยสงผลกระทบตอประชาคมโลก
เปนวงกวาง จํานวนผูปวยและผูเสียชีวิตจํานวนมากอาจเรียกไดวาเปนเรื่อง
ทาทายตอมนุษยชาติโดยเฉพาะในวงการแพทยและสาธารณสุขที่จะตองแกไข
ปญหานี้ ทัง้ นีน้ กั วิจยั นักวิชาการ นักเขียน นักขาวและสือ่ มวลชนสายงานตาง ๆ
ยอมเปนผูมีบทบาทสําคัญในการบันทึกเหตุการณครั้งนี้ รวมถึงศิลปนซึ่งเปน
ผูผลิตผลงานที่บันทึกถึงเหตุการณครั้งนี้ดวย นอกจากสารสนเทศอันเปน
ขอเท็จจริงแลวยอมถูกปรุงแตงไปดวยลักษณะของศิลปะดวย ดังจะเห็นวา
ผลงานเพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลางที่สรางสรรคขึ้นในชวงมหันตภัย
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โควิด–๑๙ ลวนมีเนื้อหาเกี่ยวกับสถานการณครั้งนี้ และเปนงานที่ยังแฝงดวย
คุณคาทางศิลปะ ทั้งวรรณศิลป ทัศนศิลป คีตศิลป ดุริยางคศิลป นาฏศิลป ฯลฯ
ประกอบขึ้นจากทัศนะตาง ๆ กัน แลวแตบทบาทและสถานะในสังคมของ
ผูส รางสรรคเพลงและการแสดงเหลานีย้ อ มถูกบันทึกเปนสือ่ สนเทศรูปแบบหนึง่
ที่เกิดขึ้น กลาวถึงเหตุการณครั้งนี้ เปนบันทึกไวอยางสําคัญ
จะเห็นไดวา บทบาทของเพลงและการแสดงพืน้ บานภาคกลางทีเ่ กีย่ วของ
กับโรคระบาดโควิด–๑๙ ที่มีตอบุคคลตาง ๆ ดังกลาวขางตน มีความสอดคลอง
กับทฤษฎีบทบาทหนาที่ของคติชนในสังคมของ วิลเลียม บาสคอม (William
Bascom) โดยเปนคติชนที่ทําหนาที่ใหการศึกษาแกผูรับสาร ถึงแมวาสังคม
ปจจุบนั อาจไมไดมลี กั ษณะเปนสังคมทีใ่ ชประเพณีบอกเลาอีกตอไป ทวาผูร บั สาร
ที่ยังเสพสื่อที่ใหความรูผานการชมและฟงก็มีอยูจํานวนมาก นอกจากนี้ยังมี
หน า ที่ รั ก ษามาตรฐานทางพฤติ ก รรมที่ เ ป น แบบแผนของสั ง คมโดยสร า ง
ความตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติตนเพื่อปองกันและควบคุมโรค
ดวยการปฏิบัติตามนโยบายการเวนระยะหางระหวางบุคคลอยางเครงครัด
เปนชองทางใหไดรบั ความเพลิดเพลิน รวมทัง้ เปนทางออกใหกบั ความคับของใจ
โดยเฉพาะความรู  สึ ก ของศิ ล ป น ผู  ส ร า งสรรค ผ ลงานที่ ไ ด รั บ ผลกระทบจาก
โรคระบาดแตไมไดรับการเยียวยาที่สมควร
เมื่อพิจารณาจากงานศึกษาของ สุกัญญา สุจฉายา ที่กลาวถึงบทบาท
ของเพลงพื้นบานในสังคมไทย พบวา บทบาทของเพลงและการแสดงพื้นบาน
ภาคกลางที่เกี่ยวของกับโรคระบาดโควิด–๑๙ มีความสอดคลองกับการศึกษา
ดังกลาวเชนกัน ไดแก เปนงานทีใ่ หความบันเทิง ใหการศึกษา ชวยควบคุมสังคม
เปนพืน้ ทีร่ ะบายความคับของใจ และทําหนาทีเ่ ปนสือ่ มวลชน ดวยการเปลีย่ นชอง
ทางการสื่อสารมานําเสนอผานสื่อสังคมออนไลนเทานั้น
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  การดํ า รงอยู  ข องเพลงและการแสดงพื้ น บ า นภาคกลางกั บ

การชวงชิงพื้นที่บนเวทีสื่อสังคม

จากการวิเคราะหการนําเสนอและบทบาทของเพลงและการแสดง
พื้นบานภาคกลางที่เกี่ยวของกับมหันตภัยโควิด–๑๙ ทําใหเห็นวา “สื่อทองถิ่น”
ประเภทนี้ ซึง่ แตเดิมมีการนําเสนออยูใ นวงแคบ ๆ มีความพยายามทีจ่ ะพลิกแพลง
กลวิธีการสื่อสารในทุกดานเพื่อจะไดกาวขึ้นมามีพื้นที่เปนสวนหนึ่งอยูบนเวที
สื่อสังคม ดวยการนําจุดเดนในดานของการใหความบันเทิงขึ้นมาใชนําเสนอ
ขอมูลที่เปนเนื้อหาสาระที่ประชาชนทั่วไปเขาถึงไดยาก โดยเฉพาะเปนการ
ยอยสื่อที่สื่อสารโดยรัฐใหผูชมผูฟงสามารถรับรูเขาใจเรื่องราวของโรคระบาด
โควิด–๑๙ ไดงายขึ้น โดยพบวา เมื่อเกิดสถานการณที่เปนที่สนใจของสังคม
ศิลปนกลุมตาง ๆ มักจะหยิบยกประเด็นนั้นขึ้นมาผลิตซํ้า ตีความ รวมถึง
สรางสรรคใหมในรูปแบบของตนเองและเผยแพรสูสาธารณะ เชน กรณีขาว
ฆาตกรรม ‘นองชมพู’ ซึ่งเปนคดีสะเทือนขวัญกระทบกระเทือนจิตใจของผูคน
สวนใหญ สํานักขาวตาง ๆ ตางจับตาประเด็นนี้อยางใกลชิดมาโดยตลอด ทั้งนี้
มีระยะหนึ่งที่ ‘ลุงพล’ ผูเกี่ยวของกับคดีดังกลาวไดรับความสนใจอยางมากจาก
สือ่ หลายกระแสมีศลิ ปนนําเรือ่ งราวดังกลาวมาเสียดสีผา นบทเพลง “อยากเปน
ปาแตนแฟนลุงพล” ซึ่งไดรับความสนใจจากคนจํานวนมาก โดยมียอดรับชม
เฉพาะในเว็บไซต YouTube ถึงกวาหาแสนครั้ง และยังมีผูนําเพลงดังกลาวมา
Cover และโตตอบใหมในบทเพลง “ไมอยากเปนปาแตน” อีกดวย
ในกรณีของศิลปนพื้นบานเองก็เชนกัน การหยิบยกประเด็นสังคม
ที่กําลังดําเนินอยางเขมขนเชนการระบาดของโรคโควิด–๑๙ ขึ้นมานําเสนอ
ก็เปนไปโดยเจตนาหนึง่ คือ ตองการชวงชิงพืน้ ทีบ่ นเวที สือ่ สังคมเพือ่ การดํารงอยู
ของศิลปะแขนงนี้และการสรางตัวตนของตนในเวทีสื่อ โดยหวังวาจะมีผูรับสาร
ที่เขาถึงสื่อของตนมากขึ้น และเปนปจจัยหนึ่งที่ทําใหเกิดการสรางสรรคสื่อ
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๒๒๙

ประเภทนีข้ นึ้ จํานวนมาก ทัง้ ตลอดระยะเวลาทีผ่ เู ขียนทําการศึกษาและหลังจากนัน้
เปนตนมา โดยศิลปนพืน้ บานไดมพ
ี ฒ
ั นาการในการนําเสนอเพลงและการแสดง
ในรูปแบบของตนเพื่อเผยแพรผานสื่อสังคมออนไลนอีกหลายวิธี
สรุป

เพลงและการแสดงพืน้ บานภาคกลางทีเ่ ผยแพรเนือ้ หาเกีย่ วกับมหันตภัย
โควิด–๑๙ เปนผลงานสรางสรรคขึ้นโดยศิลปน นักเรียน นักศึกษา ครูอาจารย
โดยเลือกเพลงและการแสดงพืน้ บานทีเ่ ปนทีร่ จู กั หรือเปนเอกลักษณของทองถิน่
โดยในบางกรณีมผี สู นับสนุนในการผลิตหรือสรางสรรค ไดแกสาํ นักงานวัฒนธรรม
จังหวัดและสถานพยาบาล ไดรวมกับศิลปนในการสรางสรรคผลงานเพลงและ
การแสดงพืน้ บานสูส งั คม เพลงและการแสดงดังกลาวมีเนือ้ หาเกีย่ วกับสถานการณ
โรคโควิด–๑๙ ทัง้ ทีม่ า ความสําคัญแนวทางการปองกันยับยัง้ การระบาด การรักษา
ชองทางการติดตอหนวยงานที่เกี่ยวของ นโยบายในการรับมือโรคของภาครัฐ
รวมถึงไดแฝงลักษณะเดนของเพลง และกลาวถึงความยากลําบากในการใชชีวติ
ของศิลปน การเรียบเรียงเนื้อหาและลักษณะการแสดงมักไมไดยึดติดกับขนบ
ดั้งเดิมของเพลงซึ่งมักเปนเพลงปฏิพากยหรือการแสดงที่มักเลนเปนเรื่องราว
หากศิลปนใชวธิ กี ารจับประเด็นเนือ้ หาทีต่ อ งการสือ่ สารขึน้ มากลาวถึงเลยทีเดียว
หรือมิฉะนั้นจะพลิกแพลงและบูรณาการรูปแบบการแสดง เนื้อหาการแสดงให
เนนถึงสถานการณโควิด–๑๙ โดยรูปแบบการแสดงมีทั้งการแสดงเชิงสาธิต
การแสดงที่ไมเปนทางการ การแสดงที่สื่อสารโดยการประยุกตสื่ออื่น ๆ และ
การบันทึกเฉพาะเสียง
บทบาทของเพลงและการแสดงพื้นบานมีทั้งในดานบทบาทตอศิลปน
โดยเพลงและการแสดงพื้นบานมีสถานะเปนผลงานที่ศิลปนแสดงออกสูสังคม
เป น วั ฒ นธรรมที่ ศิ ล ป น มี ห น า ที่ อ นุ รั ก ษ เป น สื่ อ ในการประชาสั ม พั น ธ แ ละ

๒๓๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

แสดงออกถึงตัวตนของศิลปน รวมทัง้ เปนชองทางระบายความอัดอัน้ ความกดดัน
จากภาวะการใชชีวิตที่ลําบากและตองการความชวยเหลือ สําหรับบทบาทตอ
ผูสนับสนุนการแสดงเพลงและการแสดงพื้นบานที่ใชสื่อสารขอมูลขาวสาร
ในชวงมหันตภัยโควิด–๑๙ เปนผลงานขององคกรตามบทบาทหนาที่ ทั้งองคกร
ทางวัฒนธรรมที่มีหนาที่สงเสริมวัฒนธรรม และองคกรสาธารณสุขที่มีหนาที่
ใหความรู สรางภูมิคุมกันแกประชาชน ใชเพลงและการแสดงพื้นบานเปนสื่อ
ในการสื่อสารไปถึงประชาชน สวนบทบาทที่มีตอผูชมผูฟง เพลงและการแสดง
พืน้ บานยอมให ความบันเทิง คลายเครียด ลดความวิตกกังวลในภาวะโรคระบาด
ใหความรูในการรับมือกับภาวะ โรคระบาดรวมถึงเปนเครื่องมือกําหนดใหผูชม
ผูฟงปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในภาวะโรคระบาด สุดทายเพลงและ
การแสดงพืน้ บานมีบทบาทตอสังคมในฐานะเครือ่ งมือบันทึกเหตุการณทเี่ กิดขึน้
ในสังคม คือสถานการณโควิด–๑๙ ครั้งนี้ซึ่งเปนภาวะที่สงผลกระทบไปทั่วโลก
นอกจากจะบันทึกดวยขอมูลขอเท็จจริงแลว ยังรังสรรคขึ้นดวยคุณคาทางศิลปะ
อีกดวย และที่สําคัญที่สุดเพลงและการแสดงพื้นบานภาคกลาง เปนสื่อสังคม
ที่สะทอนใหเห็นถึงวิถีการดํารงอยูของศิลปะอันเกิดแตศิลปนพื้นบานที่เปน
บุคคลกลุมหนึ่งในสังคม ที่ทําหนาที่สืบสาน ถายทอดภูมิปญญาอันเปนมรดก
จากบรรพบุรุษจากรุนสูรุน ถึงแมวาจะตองมีการเปลี่ยนแปลง พลิกแพลงไปตาม
พลวัตของสังคม แตกย็ ังไมทอดทิ้งภูมิปญญาอันทรงคุณคา หากคอย ๆ ปรับตัว
ไปกับกระแสสังคมทีเ่ ชีย่ วกราก ความพยายามในการรักษาวัฒนธรรมนีค้ วรไดรบั
การเห็นคุณคาจากทุกฝาย และหวังวาทามกลางวิกฤตการณโควิด–๑๙ นี้
ศิลปนพื้นบานจะไมถูกทอดทิ้งใหเดียวดาย หากไดรับการชวยเหลือจุนเจือ
จากภาคสวนตาง ๆ เชนเดียวกันประชาชนทุกกลุม ในฐานะที่ศิลปนก็เปนผูหนึ่ง
ที่รวมสรางสรรคสังคมดวยสุนทรียศาสตร กลอมเกลาโลกมนุษยใหงดงามขึ้น
ดวยพลังของศิลปะตอไป

ศิลปนแหงชาติสาขา
ศิลปะการแสดง
(ศิลปะพื้นบาน-ลําตัด)

ครู วิชานาฏศิลป

ศิลปนพื้นบาน
และโรงเรียน

๒. นางศรีนวล ขําอาจ
(แมศรีนวล คณะลําตัด
หวังเตะ)

๓. นายดิฐดา นุชบุษบา

๔. นายมณฑล อโหสิ คณะ
ลิเก ป.ปากควาย รวมกับ
โขนเด็กโรงเรียนวัดหนองไผ

ชุดที่ ๑ เพลง
ลําพาขาวสาร
(ปทุมธานี)

เพลงพื้นบาน

แชมปเพลงแหล
เพลงฉอย
รายการคุณพระประชัน (พิษณุโลก)

ศิลปนภูมิปญญา
ทางดานวัฒนธรรม

๑. นายสะเทื้อน นาคเมือง

๕. นายศราวุธ สุดงูเหลือม

สถานะ/
อาชีพ/
ตําแหนง

รายนามศิลปน/
สรางสรรคการแสดง

โขนสด
(พิจิตร)

ชุดที่ ๑ ลําตัด
(ปทุมธานี)

ลิเก
(กําแพงเพชร)

การแสดง
พื้นบาน

ผลงานที่เผยแพรโดยศิลปนเอง

ชุดที่ ๒ และ ๓
เพลงลําพา
ขาวสาร

ชุดที่ ๒ ลําตัด

เพลง เพลงพื้นบาน การแสดง
เพลง
ประกอบการ
พื้นบาน ประกอบการ
แสดงพืน้ บาน
แสดงพืน้ บาน

ผลงานทีเ่ ผยแพรโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

ตารางที่ ๑ ตารางแสดงรายนามศิลปนและผลงานที่เผยแพรผาน Social media ในระยะเวลาที่ทําการศึกษา
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๒๓๑

สถานะ/
อาชีพ/
ตําแหนง

ศิลปนพื้นบาน

ศิลปนแหงชาติสาขา
ศิลปะการแสดง
(เพลงพืน้ บาน-อีแซว)

คณะศิลปนเยาวชน

ศิลปนภูมปิ ญ
 ญา

ศิลปนพื้นบาน/วัด

รายนามศิลปน/
สรางสรรคการแสดง

๖. ผศ.กมล บุญเขต
และลูกหลานแมตะเหลีย่ ม
ภาชนะทอง บานสะเดียง

๗. นางเกลียว เสร็จกิจ
(แมขวัญจิต ศรีประจันต)

๘. คณะลิเกเด็ก
วัดโพธิเ์ กาตน

๙. นางจํารัส อยูส ขุ
ครูเพลงพืน้ บาน
จังหวัดสิงหบรุ ี

๑๐. กลุมอนุรักษหนังใหญ
วัดขนอน อําเภอโพธาราม

เพลงแหล
(สิงหบรุ )ี

ชุดที่ ๑
เพลงอีแซว
(สุพรรณบุร)ี

เพลงฉอย
(เพชรบูรณ)

เพลงพื้นบาน

หนังใหญ
(ราชบุรี)

ลิเก
(ลพบุร)ี

การแสดง
พื้นบาน

ผลงานที่เผยแพรโดยศิลปนเอง

เพลงอีแซว
ชุดที่ ๒
(ของตนเอง),
ชุดที่ ๓
(รวมกับ
รพ.เจาพระยา
ยมราช)

เพลง เพลงพื้นบาน การแสดง
เพลง
ประกอบการ
พื้นบาน ประกอบการ
แสดงพืน้ บาน
แสดงพืน้ บาน

ผลงานทีเ่ ผยแพรโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด

๒๓๒
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ศิลปนพื้นบานอีสาน
แหงชาติ

ชมรมเพลงพื้นบาน

ครู (เกษียณอายุราชการ)

ศิลปนพื้นบาน

๑๕. ชมรมเพลงพื้นบาน
“จัดจาน” วัดพรหมฯ

๑๖. นายพิสูจน ใจเที่ยงกุล

๑๗. แมทองใบ จินดา
คณะโกมินทร
พูลเขตรกิจ-ทองใบ จินดา

ศิลปนพื้นบาน

๑๓. คณะเพลงพื้นบาน
วิชัยราชันย

๑๔. นายกําปน นิธิวรไพบูลย
(ศิลปนกาเหวา โชคชัย)

ศิลปนพื้นบาน

คณะศิลปนเยาวชน

๑๑. เยาวชนกลุมรากไทย
รวมกับโรงเรียนเบญจมเทพ
อุทิศจังหวัดเพชรบุรี

๑๒. ชุมชนบานหนองขาว
อําเภอทามวง

สถานะ/
อาชีพ/
ตําแหนง

รายนามศิลปน/
สรางสรรคการแสดง

เพลงโคราช
(นครราชสีมา)

เพลงเหยย
(กาญจนบุรี)

เพลงพื้นบาน

ลําตัด
(จันทบุรี)

ลําตัด
(เพชรบุรี)

การแสดง
พื้นบาน

ผลงานที่เผยแพรโดยศิลปนเอง

เพลงฉอย

เพลงฉอย

เพลงฉา
(ฉอยเหนือ)

เพลง
เพลงพื้นบาน การแสดง
เพลง
ประกอบการ
พื้นบาน ประกอบการ
แสดงพืน้ บาน
แสดงพืน้ บาน

ผลงานทีเ่ ผยแพรโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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ศิลปนพื้นบาน

๒๔. นางจารุวรรณ สุขสาคร
(ครูหมู) คณะละครชาตรี
จงกล โปรงนํ้าใจ

เจาของชอง Youtube
“คุณหลวงเอื้อนเอย”

๒๒. นายยุคล เพียรเสมอ

ศิลปนตลก

ศิลปนพื้นบาน

๒๑. ลิเกคณะ ยอดรักเพ็ญรุง
โดยสิงห แสวงชัย

๒๓. นายพิเชษฐ เอี่ยมชาวนา
(โยง เชิญยิ้ม)

นักศึกษา

ศิลปนพื้นบาน
(อดีตลิเก)

๑๙. นางสมศักดิ์ แสวงศิลป

๒๐. นายธารณา บุญเลิศ

ศิลปนสังกัด
กรมศิลปากร

สถานะ/
อาชีพ/
ตําแหนง

๑๘. นายสตานันท
ครุฑพิเชฐ

รายนามศิลปน/
สรางสรรคการแสดง

เพลงพื้นบาน

การแสดง
พื้นบาน

ผลงานที่เผยแพรโดยศิลปนเอง

เพลงฉอย

เพลงฉอย

เพลงอีแซว

เพลงรายชาตรี

เพลงเขมร
ไลควาย

รองราชนิเกริง

รองราชนิเกริง

เพลง
เพลงพื้นบาน การแสดง
เพลง
ประกอบการ
พื้นบาน ประกอบการ
แสดงพืน้ บาน
แสดงพืน้ บาน

ผลงานทีเ่ ผยแพรโดยสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัด
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บทคัดยอ

การศึกษาพระบฏจากวัดคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เปนผล
จากการปฏิบตั งิ านดานโบราณวัตถุในพืน้ ทีจ่ งั หวัดชายแดนภาคใตตอนลาง ซึง่ เปน
ภารกิจหลักของพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา สํานักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
ซึ่งมีหนาที่สําคัญในการดูแลรักษา ปกปองสมบัติทางวัฒนธรรมที่จับตองได
(Intangible Culture) ในพื้นที่ภาคใตตอนลาง
ผลจากการศึกษาทําใหทราบวา รูปแบบของการสรางงานพระบฏที่
วัดคูหา สามารถแบงออกไดเปน ๒ รูปแบบ และ ๒ อายุสมัย คือ รูปแบบที่ ๑
การเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา ลงบนพืน้ ผาไหม ฝมอื ชางสมัยอยุธยาตอนปลาย
ถึงรัตนโกสินทรตอนตน โดยมีความมุง หมายเพือ่ เปนพุทธบูชา โดยฝมอื เชิงชาง
เปนแบบงานชางหลวงสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทรตอนตน มีความเกาแก
มากกวา พระบฏแบบที่ ๒ ซึ่งเขียนงานดวยสีพหุรงคลงบนผืนผาดิบหนา ใชสี
หลากหลาย มีการเขียนจารึกกํากับภาพ เพือ่ แสดงใหทราบวา ชางตองการเขียนภาพ
อะไร นอกจากนีย้ งั บอกวัตถุประสงคในการสรางภาพ รวมทัง้ ผูบ ริจาคทุนทรัพย
ในการสรางงาน กําหนดอายุสมัย ในชวงรัตนโกสินทรราวปลายพุทธศตวรรษที่
๒๔ ถึงตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว
ถึงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว
ดานรูปแบบการเขียนภาพและการใชงานในสมัยปจจุบนั แสดงใหเห็นถึง
การสรางสรรคงานศิลปกรรมออกมาในรูปแบบใหม ๆ ซึ่งไมปรากฏพบมากนัก
สําหรับการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา และภาพพระพุทธบาท ลงบนงานผืนผา
อยางพระบฏ รวมทั้งการใชงานในปจจุบันที่ไดจากการสัมภาษณ ทําใหทราบวา
เคยมีการนํามาใชประกอบประเพณี “วันวาง” ในชวงเทศกาลสงกรานตของ
คนในชุมชน ซึ่งแตกตางจากพื้นที่อื่น ๆ ในประเทศที่ใชภาพพระบฏในประเพณี
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ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

เทศนมหาชาติ การสวดพระมาลัย หรือในงานบุญออกพรรษา แมกระทั่ง
ในภาคใตเอง ที่นิยมใชในประเพณีแหผาขึ้นธาตุ โดยมีประเพณีแหผาขึ้นธาตุ
เมืองนครศรีธรรมราชเปนแมแบบ ในการใชงานของชุมชนนี้ยังผิดแปลกออกไป
แสดงใหเห็นถึงคุณคาในเชิงศิลปกรรมและในเชิงพิธกี รรมการรับใชสงั คมทีแ่ ตกตาง
จากชุมชนอื่น ๆ จึงมีคุณคาทางประวัติศาสตร วัฒนธรรม และประเพณี ที่สมควร
ไดรับการอนุรักษใหคงอยูสืบไป
คําสําคัญ: พระบฏ, พระอดีตพุทธ, รอยพระพุทธบาท, โสฬสมหาสถาน
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Abstract

The study of the Phra Bodh (a piece of cloth with an image of
Budha) from Khuha temple, Saba Yoi district, Songkhla province is a result
from local archaeology work and the remarkable artifacts collection in the
lower southern border provinces. This is the main mission of the Songkhla
National Museum, the 11th Oﬃce of Fine Arts, Songkhla which has a crucial
role in protecting the Intangible Culture in the lower southern region.
The result from the study revealed that the pattern of creating
Phra Bodh at Khuha temple can be divided into 2 types and 2 periods;
the first type, the painting of the Buddha Image on a silk background from
the royal craftsmanship of the late Ayutthaya to the early Rattanakosin
period which is more ancient and aimed of being a Buddhist worship. The
second type, the polychromatic practice painted on the thick unbleached
cloth with multicolor techniques. In addition, the inscription was written to
state the goal in creating the image, including the name of funds’ donor.
The evidence emerged during the Rattanakosin period around the end of
the 24th to the beginning of 25th Buddhist century during the reign of King
Nang Klao Chao Yu Hua to the reign of King Rama VI. The contemporary
writing style and its current usage reflect the creation of modern art works
which does not appear to be very common for painting former Buddha
and the image of the Buddha’s foot prints on canvas. The current usage
information obtained from the interview showed that Phra Bodh is used in
the tradition of ‘free days’ during the Songkran festival of the community
people which diﬀerent from other regions in the countries that use Phra

๒๔๖
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Bodh images in the tradition of Mahajati preaching, Phra Malai chanting
or in the merit–making ceremony in the end of Buddhist Lent Day. Even in
the south commonly used Phra Bodh in the cloth parade tradition. There
is a tradition of cloth parade to the city of Nakhon Si Thammarat as a
model. The unique usage of this community demonstrates the artistic
and ceremonial values for social services which diﬀerent from other
communities. Therefore, it has historical, cultural, and traditional values
that deserve preservation.
Key words: Phra Bodh, former Buddha, the Buddha’s foot prints,
Solasamahacetiyas
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  ที่ ม าของการค น พบภาพพระบฏ

จังหวัดสงขลา๑

๒๔๗

วัดคูหา อําเภอสะบายอย

ภาพพระบฏทั้ง ๔ ภาพมีที่มาของการคนพบที่นาสนใจ สืบเนื่องจาก
นางสาวรัชดาพร คณิตพันธ และนางสาวกัณฑรัตน กุสุมภ ไดมีบันทึกขอความ
แจงไปยังสํานักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา ใหเขาดําเนินการตรวจสอบตามแนวปฏิบตั ิ
ของกรมศิลปากร ตามพระราชบัญญัติโบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและ
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ เนื่องจากทั้งสองทานไดเดินทางไป
ทัศนศึกษาในพื้นที่ดังกลาว และพบภาพพระบฏทั้ง ๔ ผืน ถูกเก็บรักษาอยู ณ กุฏิ
อดีตเจาอาวาสวัด ซึ่งไมไดใชงานแลว โดยเก็บรวมกับสิ่งของเครื่องใชอื่น ๆ
พรอมใหความคิดเห็นในเบื้องตนวา พระบฏดังกลาวเปนโบราณวัตถุที่มีคุณคา
เปนงานจิตรกรรมไทยประเพณีสมัยอยุธยาตอนปลาย ภาพพระอดีตพุทธเจา
ทีแ่ สดงใหเห็นถึงฝมอื ชางอันงดงาม มีการเขียนสี ปดทอง และตัดเสนอยางประณีต
ซึ่งไมเคยพบการสรางงานในลักษณะเชนนี้มากอน กับภาพรอยพระพุทธบาท
ฝมือชางสมัยรัตนโกสินทร ซึ่งก็ไมคอยไดพบมากนักในงานพุทธศิลปภาคใต
จึ ง เห็ น ว า วั ต ถุ ดั ง กล า วมี คุ ณ ค า ต อ การศึ ก ษาประวั ติ ศ าสตร ศิ ล ปะทางด า น
บทความนี้เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคใตตอนลาง ในฐานะภัณฑารักษของผูเขียน
ซึง่ มาปฏิบตั งิ านในพืน้ ทีร่ าวปลายเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ และไดเขามาตรวจสอบงานเกา
ทีอ่ ยูร ะหวางการดําเนินงานของหนวยงาน พบวา มีการรับเรือ่ งจากสํานักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา
มอบหมายใหพพิ ธิ ภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา เขาดําเนินการตรวจสอบภาพพระบฏจํานวน ๔ ผืน
ณ วัดคูหา ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา ตามบันทึกที่ นางสาวรัชดาพร คณิตพันธ
และนางสาวกัณฑรัตน กุสมุ ภ แจงไว ตัง้ แตวนั ที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ แตทางหนวยงานยังไมได
ดําเนินการ จึงไดกาํ หนดลงพืน้ ทีเ่ พือ่ ตรวจสอบเมือ่ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ จนนําไปสูก ารคนพบ
หลักฐานทางพุทธศิลปภาคใตที่นาสนใจ ซึ่งเปนรูปแบบงานศิลปกรรมที่พบเห็นไดไมมากนัก
ในพื้นที่ภาคใต โดยเฉพาะในเขตภาคใตตอนลาง อาทิ จังหวัดสงขลา ยะลา ปตตานี นราธิวาส
และสตูล จึงทําใหตองกลับมาศึกษาเพิ่มเติม และนําไปสูการเรียบเรียงเปนบทความในครั้งนี้
๑
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จิตรกรรมไทย การใชสี การวางองคประกอบ การเลาเรือ่ ง และเทคนิควิธี รวมทัง้
เปนโบราณวัตถุชิ้นสําคัญของชาติที่เปนงานดานศิลปวัฒนธรรม และสุมเสี่ยง
ตอการสูญหาย เพราะกําลังอยูในกระแสการวิพากษวิจารณของประชาชน
สํานักศิลปากรที่ ๑๑ สงขลา จึงไดมอบหมายให พิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ
สงขลา เขาตรวจสอบในฐานะหนวยงานที่ดูแลเกี่ยวกับโบราณวัตถุ ในพื้นที่ ๗
จังหวัด ภาคใตตอนลาง และเมือ่ ผูเ ขียนเดินทางเขาไป ตรวจสอบแลว ไดกลับมา
สืบคนขอมูลยิง่ ทําใหเกิดความสนใจมากยิง่ ขึน้ เมือ่ พบวา ภาพพระบฏทัง้ ๔ ผืนนี้
เคยปรากฏเปนขาว เมื่อประมาณตนเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เนื่องจากพบวา
เมือ่ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ โดยผูจ ดั การออนไลน (ออนไลน) ไดลงขาวเกีย่ วกับ
การทวงคืนผาพระบฏจากอาจารยมหาวิทยาลัยดานศิลปะ ชือ่ ดัง ซึง่ มาขอยืมผา
พระบฏนี้ไปศึกษาและคัดลอก แลวไมคืนเปนเวลานานถึง ๕ ป โดยตัวแทน
จากสํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดสงขลา และภาคประชาชนชาวจังหวัดสงขลา
ซึ่งหากไมคืนจะไดดําเนินการในขั้นตอไป ดังนั้น การที่สํานักศิลปากรที่ ๑๑
สงขลา ไดรบั แจงเรือ่ งใหไปตรวจสอบในชวงเวลาวันที่ ๑๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ยอมแสดงใหเห็นวา วัตถุดังกลาวเพิ่งไดคืนมาสูพื้นที่
การตรวจสอบพระบฏ วัดคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา

เจาหนาที่จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา และสํานักศิลปากร
ที่ ๑๑ สงขลา ประกอบดวย ภัณฑารักษ นักวิชาการชางศิลป และเจาหนาที่
บันทึกขอมูล ไดเขาไปดําเนินการสํารวจและตรวจสอบผาพระบฏ วัดคูหา
อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่งมีผลการ
ดําเนินงาน ดังนี้
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๒๔๙

ภาพที่ ๑: พระบฏจากสะบายอยทีเ่ ผยแพรในเว็บไซตผจู ดั การออนไลน
กอนการลงพื้นที่สํารวจของคณะผูศึกษา
ที่มา: (ผูจัดการออนไลน, ๒๕๖๓)

๑. ตําแหนงที่ตั้ง
ผาพระบฏทั้ง ๔ ผืน ไดถูกเก็บรักษาไว ณ ชั้นบนของศูนยการศึกษา
พระปริยัติธรรม วัดคูหา หมูที่ ๔ ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
๒. ผูด แู ล พระครูสนุ ทรธรรมานุกจิ เจาคณะอําเภอสะบายอย เจาอาวาส
วัดคูหา
๓. ลักษณะวัตถุ แบงออกเปน ๔ ผืน ถูกเก็บรักษาเปนอยางดี โดยรอง
ดวยผาดิบและมวนเก็บรักษา แบบควํา่ หนา เพือ่ ปองกันไมใหสแี ตกหรือหลุดรอน
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
๓.๑ ผืนที่ ๑ เปนผาพระบฏทํามาจากผาไหม ทรงสี่เหลี่ยมผืนผา
มีขนาดกวาง ๑๒๔ เซนติเมตร ยาว ๓๐๖ เซนติเมตร เขียนลายลงบนผาไหมสีดาํ
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ปลายทั้งสองขางเย็บเปนปลอก เพื่อสอดไมเหลาชะโอน๒ สําหรับมวนเก็บ หรือ
แขวนหอยเมื่อคลี่ออก เขียนดวยสีฝุน ประกอบดวย สีแดงชาด สีขาว สีทอง
สีเทา สีคราม และสีเขียว ลักษณะเปนการเขียนภาพในแนวตั้ง ใชเสนแถบสีทอง
เปนเสนกั้นแบงภาพแตละภาพ และเปนเสนขอบภาพ โดยแบงภาพออกเปน
๒ เรื่องราว ภายในกรอบสี่เหลี่ยมยอย ๆ จํานวน ๘ ชั้น ไดแก ภาพพระอดีต
พุทธเจา จํานวน ๒๘ พระองค ประทับนั่งเรียงรายกันในแถวแนว จํานวน ๖ ชั้น
นับจากดานบน ชั้นที่ ๑ – ชั้นที่ ๔ มีภาพพระอดีตพุทธเจา ชั้นละ ๕ พระองค
แวดลอมดวยพระสาวกซายขวา ชั้นที่ ๕ และชั้นที่ ๖ มีภาพพระอดีตพุทธเจา
ชั้นละ ๔ พระองค แวดลอมดวยพระสาวกซายขวา เชนกัน สวนชั้นที่ ๗ และ
ชั้นที่ ๘ ดานลาง แสดงภาพเลาเรื่องในชาดก
ในสวนของภาพพระอดีตพุทธเจา พื้นหลังเปนสีแดง เขียนภาพ
พระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางมารวิชัยบนฐานสิงห มีผาทิพยประดับ
อยูเบื้องหนา ภายในซุมเรือนแกว ถัดขึ้นไปประดับดวยพุมพระศรีมหาโพธิ์
พระพักตรเรียวยาว พระนลาฏกวาง พระหนุเสีย้ ม พระนาสิก และพระโอษฐใหญ
มีอุษณีษะเปนมุนมวยผมขนาดใหญ เหนือขึ้นไปเปนรัศมีทรงเปลว พระอดีต
พุทธเจามีพระวรกายเพรียวบาง ครองจีวร หมเฉียงสีแดงกลักไมจีวรทําเปนริ้ว
มีชายสังฆาฏิยาวจรดพระนาภี เบือ้ งซายและขวาของพระอดีตพุทธเจาแวดลอม
ไมเหลาชะโอน เปนตนไมชนิดหนึ่งในตระกูลปาลม ลักษณะคลายตนหมาก แตขึ้นเปนกอ
พบไดในเขตภาคกลาง ภาคตะวันออก และภาคใต มีสองสายพันธุหลัก ไดแก เหลาชะโอนเขา
และเหลาชะโอนทุง โดยทัว่ ไปทีช่ าวใตจะนํามาใชประโยชนจะเปนตนเหลาชะโอนทุง ในภาษาไทย
ถิ่นใต บางทีเรียก ตนหลาโอน ภาษามลายู เรียกวา นิบง ชาวไทยในภาคใตนิยมนําลําตนมาใช
ประโยชนในการทําเสาและรอ (เขือ่ นไมหรือคันกันตลิง่ พังริมนํา้ ) กาบ นํามาใชในงานหัตถกรรม
จักสาน หรือทําเปนเสนตอก สําหรับผูกหรือมัด และในประเพณีตั้งเสาชิงเปรตในงานสารท
เดือนสิบ สวนในบทความนีพ้ บวา นํามาใชในการขึงผาพระบฏเพือ่ แขวน และเพือ่ ความสะดวก
ในการมวนเก็บ.
๒
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๒๕๑

ดวยพระสาวกอยูใ นทาประคองอัญชลี ภายใตซมุ เรือนแกวยอดแหลม เอียงกาย
และบายหนาเขาหาพระพุทธองค
ชั้นที่ ๗ เขียนภาพเลาเรื่องรูปบุคคล จํานวน ๒ ภาพ ซาย–ขวา
ลักษณะเปนภาพเลาเรื่องสองเหตุการณ โดยใชแถบเสนสินเทาเปนเสนแบง
กั้นฉาก ภาพดานซาย มีพื้นหลังเปนสีเทาอมคราม แสดงภาพบุคคล ๔ คน
อยูในอากัปกิริยาตาง ๆ ประกอบดวย ภาพบุคคลอยูในอาการปรนนิบัติพัดวี
ผิวกายสีขาวอยูภายใตทิวธวัช ถือพัดโบก มีลายกนกอยูบนผืนพัดและธง
และภาพบุคคลดานหนาสวมเครื่องทรงอยางกษัตริยหรือเทวดาประทับนั่งใน
ทามหาราชลีลาสนะอยูภายใตฉัตรซอนชั้น เบื้องหลังมีลายดอกไมสี่กลีบโปรย
ตกลงมาจากฟากฟาดานขวามือสุดของภาพ เปนภาพบุคคลผิวกายสีเหลือง
กําลังยกพานพุมไวเหนือศีรษะ สวนทางดานซายสุดของภาพ เปนภาพบุคคล
นุงหมกายดวยผาขาว นั่งทับเทาลักษณะคลายทาเทพบุตรหรือเทพธิดา มือถือ
พัดใบตาล อยูใ นลักษณะกําลังสนทนากับบุคคลทีส่ วมเครือ่ งทรงกษัตริย พืน้ หลัง
เปนสีแดง เพื่อแบงภาพยอยออกจากภาพหลักซึ่งมีพื้นหลังสีเทา
ภาพดานขวา แสดงภาพเลาเรื่อง เปนภาพบุคคล ๒ คน อยูทาง
ดานขวา บุคคลหนึ่งชี้มือไปทางดานซาย อีกคนหนึ่งเอามือปองหนา สวนทาง
ดานซายของภาพ ประกอบดวยภาพบุคคลอยูในอาการนั่งชันเขา มือขวาถือกิ่งไม
หันหนาเขาหากัน งูหรือพญานาคขนาดใหญเลื้อยพันหลักหินหรือภูเขาสีเทา
แกนนํ้าตาลดานหลังประกอบดวยตนไมหลายตน มีลักษณะใบไมเปนพุมใหญ
เขียนลายเสนบนใบไมเล็ก ๆ อยูภายในประกอบดวยสัตวนอยใหญอยูเบื้องหลัง
มีพื้นหลังเปนสีเหลือง
ชัน้ ที่ ๘ ลางสุด เขียนภาพเลาเรือ่ งรูปบุคคล จํานวน ๒ ภาพ ซาย–ขวา
ลักษณะเปนภาพเลาเรือ่ งสองเหตุการณ โดยใชแถบเสนสินเทาเปนเสนแบงกัน้ ฉาก
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ภาพดานซายแสดงภาพเลาเรือ่ งอันเปนเอกลักษณสามารถตีความไดวา เปนภาพ
เลาเรือ่ งในมหาชาติชาดกหรือมหาเวสสันดรชาดก กัณฑกมุ ารตอนทีพ่ ระเวสสันดร
ประทานสองกุมารแกชชู ก พระเวสสันดรมีพระวรกายสีขาว สวมเครือ่ งทรงแบบ
นักบวชหรือดาบส ประทับอยูภายในอาศรม พระวรกายอยูภายใตซุมเรือนแกว
พระหัตถซา ยถือคนโท แสดงอาการกําลังหลัง่ นํา้ เบือ้ งหนาเปนภาพบุคคลสูงอายุ
ลักษณะเปนพราหมณเฒาหรือชูชก อยูใ นอาการหมอบ มือทัง้ สองขางยืน่ ออกมา
เบื้องหนา สวนทางดานซายสุด เปนภาพนักบวชนอย ๒ คน แตภาพเลอะเลือน
ไป ๑ คน เห็นชัดเพียงคนเดียว ลักษณะผานุงแบบนักบวช เกลาผมรัดมวยไว
ขางบนกลางศีรษะ อยูภ ายในอาคารมีหลังคาคลุมแยกออกมาตางหาก จากภาพ
เบื้องหนาสันนิษฐานวา เปนภาพกัณหาและชาลี
ภาพดานขวาแสดงภาพเลาเรื่อง โดยแยกออกเปน ๒ สวนยอย คือ
ภาพยอยดานซายเปนภาพสตรียนื ถือคานหาบ หันหนาไปทางซาย สวมเครือ่ งทรง
สีขาว เบื้องหนามีราชสีหและเสือหันหนาประชันกันแวดลอมไปดวยภาพปาไม
และสัตวนอ ยใหญ สวนภาพยอยดานขวา ประกอบดวยบุคคล ๒ คน บุคคลหนึง่
เปนนักบวช ยืนหันหนาไปทางบอนํา้ ดานขวา มือซายยืน่ ไปเบือ้ งหนา หงายมือขึน้
ในลักษณะคลายทาประทานพรอีกบุคคลหนึ่งเปนภาพชายแก นั่งประนมมือ
แหงนหนาขึ้นหาภาพบุคคลประธาน แวดลอมดวยภาพภูเขาและปาไม
โบราณวัตถุยังอยูในสภาพเกือบสมบูรณ มีรอยพับ สีรอนหลุดเล็ก
นอยที่บริเวณขอบผาดานบนและดานลาง
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๒๕๓

ภาพที่ ๒: พระบฏผืนที่ ๑ แสดงภาพพระอดีตพุทธเจาและภาพเลาเรือ่ งชาดกในพุทธศาสนา

๓.๒ ผืนที่ ๒ เปนผาพระบฏทรงสี่เหลี่ยมผืนผา สภาพคอนขาง
สมบูรณ มีรอยชํารุดที่ขอบผาซึ่งถูกแมลงกัดขาด มีขนาดกวาง ๑๐๘ เซนติเมตร
ยาว ๓๐๒ เซนติเมตร เขียนลายบนผาดิบเนื้อหนา ปลายทั้งสองขางเย็บ
เปนปลอก เพื่อสอดไมเหลาชะโอนสําหรับมวนเก็บหรือแขวนหอยเมื่อคลี่ออก
เขียนดวยสีฝนุ ประกอบดวย สีฟา คราม สีขาว สีแดง สีทอง สีเหลือง สีเขียว และ
สีนํ้าตาลเขม ลักษณะเปนการเขียนภาพในแนวตั้งแบงภาพออกเปน ๒ สวน
คือ สวนหลักหรือสวนประธาน และสวนลาง โดยใชแนวขอบพระพุทธบาท
ซึ่งเปน ภาพตรงกลางเปนหลัก ใชเสนสินเทาเปนตัวแบงกั้นฉาก ประกอบดวย
ภาพรอยพระพุทธบาท อยูกึ่งกลางภาพตอนบนเปนภาพฤาษี นักสิทธิ์ หรือ
เทวดาอยูในทาเหาะเหินเดินอากาศ ตอนลางเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่ง
ขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ พรอมดวยพระอินทรและเหลาบริวาร ที่ขอบผาเขียน
ลายกอนตอดอก ในกรอบสีเหลือง
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ลักษณะภาพประธาน ตรงกลางเปนภาพรอยพระพุทธบท ลงสีพื้น
หลังเปนสีฟาครามเขียนตัดขอบดวยลายเสนสีเหลือง ขอบดานนอกเปนลาย
กลีบบัวซอนชั้น สวนบนสุดเปนนิ้วพระบาท ๓ รอย เขียนลายเสนดวยสีทอง
ตัดเสนดวยสีดาํ สวนกลางฝาพระบาท เขียนลายดอกไมสที องแทนลายธรรมจักร
ตรงกึ่งกลางพระบาทสวนที่เหลือเปนกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เขียนลายเครือเถา
ประดับอยูท งั้ สีม่ มุ บริเวณฝาพระบาทสวนทีเ่ หลือเขียนลายมงคล ๑๐๘ ประการ
อยูในชายตารางสีทอง โดยแบงวัตถุสิ่งของไดเปน ๓ ประเภท คือ ตอนบน
เปนลายปราสาท ตอนกลางสวนใหญเปนลายรูปสัตวมงคล ภาพบุคคล และ
ภาพปราสาท สวนตอนลางสวนใหญจะเปนสิ่งของมงคล และลายสัตวมงคล
บริเวณสนพระบาททําเปนเสนโคงเรียงกัน ๔ เสน
เหนือรอยพระพุทธบาทขึน้ ไป เขียนภาพหมูเ ทวดา นางฟา ฤาษี และ
นักสิทธิ์ ผิวกายสีขาวอยูใ นอิรยิ าบถเหาะเหินเดินอากาศ โนมตัวลงมานอบนอม
ตอรอยพระพุทธบาทเบื้องลาง ในทาประนมมือและถือดอกบัวบูชา สวนดาน
ลางของรอยพระพุทธบาทแตยังอยูเหนือเสนสินเทา ปรากฏภาพบุคคล ๖ คน
เปนภาพชาวบานประนมมือแสดงอาการคาราวะ นมัสการรอยพระพุทธบาท
เบื้องบน โดยผินหนาขึ้นดานบน ถัดลงมาจากรอยพระพุทธบาท แบงฉากดวย
ลายเสนสินเทาสีแดง ดานลางเสนสินเทาเขียนภาพพระพุทธเจาอยูก งึ่ กลางของ
ภาพ ประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางสมาธิบนฐานบัวควํ่าบัวหงาย มีฉัพพรรณรังสี
แผรอบพระวรกาย พื้นหลังสีดําเขียนลายกนกเปลวดวยสีแดง สีเขียวเขมและ
สีนํ้าเงิน พระพุทธองคมีพระวรกายเพรียวบาง ครองจีวรหอเฉียงสีแดงกลักไม
พระพักตรเรียวยาว พระนลาฏกวาง พระหนุเสีย้ ม พระนาสิก และพระโอษฐใหญ
เปลวพระรัศมีเล็กแหลม เบือ้ งหนาพระพุทธองค เขียนภาพเชิงเทียน เครือ่ งบูชา
และดอกบัวบานสามดอก ซึง่ มีสสี นั ตางกันดานซายและดานขวาของเครือ่ งบูชา
เขียนภาพพระอินทร สีเขียว และเหลาบริวารเปนเทวดา นางฟา นุง ผาหลากสีผา
นุงเปนลายดอกไม นั่งประนมมือแสดงความเคารพตอพระพุทธองค
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๒๕๕

ภาพที่ ๓: พระบฏผืนที่ ๒ แสดงภาพรอยพระพุทธบาท

๓.๓ ผืนที่ ๓ เปนผาพระบฏทรงสี่เหลี่ยมผืนผา มีขนาดกวาง
๑๐๑ เซนติเมตร ยาว ๓๐๓ เซนติเมตร เขียนลายบนผาดิบเนือ้ หนา ปลายทัง้ สอง
ขางเย็บเปนปลอก เพื่อสอดไมเหลาชะโอนสําหรับมวนเก็บหรือแขวนหอย
เมื่อคลี่ออก เขียนดวยสีฝุน ประกอบดวยสีฟาคราม สีเหลือง สีนํ้าตาล สีทอง
สีแดง และสีเขียว ลักษณะเปนการเขียนภาพแนวตั้ง แบงภาพออกเปน ๒ สวน
ดวยลายเสนคดโคง ประกอบดวยภาพพระพุทธบาทบนพื้นหลังสีนํ้าตาลอยู
ดานบนของผืนผา ภาพมหาสมุทรอยูตอนลางของผา และที่ขอบผาเขียนลาย
กานตอดอกในกรอบพื้นสีเหลือง
สวนของภาพหลัก เปนภาพรอยพระพุทธบาท อยูก งึ่ กลางของผืนผา
ลงสีพื้นหลังเปนสีนํ้าเงินเขียนขอบดวยลายกลีบบัวสีขาวซอนชั้น สวนบนสุด

๒๕๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

เปนนิ้วพระบาท ๓ รอย ตัดดวยเสนสีดํา เติมสีในชองวางระหวางนิ้วพระบาท
ดวยสีทอง สวนกึ่งกลางฝาพระบาท แสดงภาพธรรมจักร ลอมรอบดวยลายกลีบ
บัวซอนชั้นเขียนขอบดอกดวยสีแดง บริเวณฝาพระบาทสวนที่เหลือ เปนลาย
มงคล ๑๐๘ ประการ อยูภายในตารางสีทองสนพระบาทไมมีการทําเสนโคง
เปนลายตารางสี่เหลี่ยมลงไปจนถึงสวนทายของพระบาท ภายในรอยพระบาท
สามารถแบงภาพออกเปนประเภทตาง ๆ ได ๓ ตอน คือ ตอนบนสุดเปนภาพ
พระพรหมและปราสาท ตอนกลางของภาพสวนใหญเปนภาพสิ่งมงคล และ
เทวดา สวนตอนลางของภาพตั้งแตธรรมจักรลงมา แสดงภาพสัตวมงคลสิ่งของ
มงคล และภาพบุคคล
เหนือรอยพระพุทธบาทขึ้นไป แตยังคงอยูภายในสวนของภาพหลัก
ตอนบนแสดงภาพพระอรหันต ๗ องค เรียงแถวหนาพระดาน ประทับนั่งขัดสมาธิ
เพชร ครองจีวรหมเฉียงสีเหลือง เหนือภาพพระอรหันต เขียนขอความเปน
ภาษาไทย อักษรไทย ๓ บรรทัด ใตภาพพระอรหันต เขียนภาพ ๑ แถว เปนภาพ
เจดียทรงเครื่อง ๓ องค คั่นดวยตนโพธิ์ ภายใตเจดีย และตนโพธิ์ เขียนกํากับ
ภาพดวยอักษรขอมและภาษาบาลีไวใตภาพ
บริเวณดานซายและขวาของรอยพระพุทธบาท เขียนภาพนักสิทธิ์
นั่งคุกเขาหันหนาเขาหารอยพระพุทธบาท และประนมมือบูชา ดานละ ๓ ตน
ในแนวตั้ง คั่นดวยภาพแจกันดอกไม ภายใตภาพนักสิทธิ์เขียนกํากับภาพดวย
อักษรขอม และภาษาบาลีทุกตน
ถัดลงมาดานลางสุดทีบ่ ริเวณใตสน พระบาท เขียนขอความ ๑ บรรทัด
ตามรอยโคงของสนพระบาท เปนอักษรไทย ภาษาไทย และใตขอความ ปรากฏ
ภาพเจดียทรงเครื่องอีก ๓ องค สลับกับแจกันดอกไม ภายใตเจดียมีอักษรขอม
และภาษาบาลีเขียนกํากับภาพไว
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๒๕๗

ตอนลางสุดแบงดวยเสนสินเทา เขียนภาพหมูปลากําลังแหวกวาย
อยูในมหาสมุทร ภาพลายนํ้าเขียนเปนลายเสนคดโคง ตัดเสนดวยสีดํา มุมลาง
ดานซายและขวาแสดงภาพโขดหิน และตนไมขนึ้ แซมบนโขดหินโดยใชเสนคดโคง
ที่ลอไปกับลายนํ้าเปนเสนแบงตอน

ภาพที่ ๔: พระบฏผืนที่ ๓ แสดงภาพรอยพระพุทธบาท
มีจารึกอักษรขอมและอักษรไทย กํากับ

๓.๔ ผืนที่ ๔ เปนผาพระบฏทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผา อยูใ นสภาพคอนขาง
สมบูรณ มีรอยสีรอน และขาดบริเวณขอบผา ขนาดกวาง ๑๐๙ เซนติเมตร ยาว
๒๙๔ เซนติเมตร เขียนลายบนผาดิบเนื้อหนาปลายทั้งสองขางเย็บเปนปลอก
เพื่อสอดไมเหลาชะโอนสําหรับมวนเก็บหรือแขวนหอยเมื่อคลี่ออก เขียนดวย
สีฝุน ประกอบดวย สีฟาคราม สีเหลือง สีนํ้าตาล สีทอง สีแดง และสีเขียว ลักษณะ
เปนการเขียนภาพในแนวตัง้ โดยแบงภาพออกเปน ๒ สวน แบงฉากดวยลายเสน

๒๕๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

คดโคง ประกอบดวย ภาพพระพุทธบาทบนพื้นหลังสีนํ้าตาลรายลอมดวยภาพ
เจดีย และสถานที่ตาง ๆ ๑๖ ภาพ อยูลอมรอบรอยพระพุทธบาท ที่ขอบภาพ
เขียนลายกานตอดอกในกรอบพื้นสีเหลือง
สวนของพระพุทธบาท ลงสีพื้นหลังพระพุทธบาทเปนสีฟาคราม
เขียนขอบดวยลายกลีบบัวสีขาวซอนชั้น สวนบนสุดเปนนิ้วพระบาท ๓ รอย
ตัดเสนดวยเสนสีดํา เติมสีในชองวางระหวางนิ้วพระบาทดวยสีทองกึ่งกลาง
รอยพระพุทธบาท แสดงรูปธรรมจักร ลอมรอบดวยลายกลีบบัวซอนชั้น เขียน
ขอบดอกดวยสีแดงฝาพระบาทสวนที่เหลือแสดงภาพมงคล ๑๐๘ ประการ
อยูในผังตารางสี่เหลี่ยมกรอบสีทอง สนพระบาทไมมีการทําเสนโคง เปนลาย
ตารางสี่เหลี่ยมลงไปจนถึงสวนทายของพระบาท ภายในรอยพระบาทสามารถ
แบงภาพออกเปนประเภทตาง ๆ ได ๓ ตอน คือ ตอนบนสุดเปนภาพพระพรหม
และปราสาทตอนกลางของภาพสวนใหญจะเปนภาพสิ่งมงคล และเทวดา
สวนตอนลางของภาพตั้งแตธรรมจักรลงมาแสดงภาพสัตวมงคล สิ่งของมงคล
และภาพบุคคล ลักษณะแบบแผนการวางภาพมงคล คลายกับผืนที่ ๓
นอกขอบรอยพระพุทธบาท แวดลอมดวยภาพ ๑๖ ภาพ เปนภาพเจดีย
๑๔ ภาพ ภาพตนพระศรีมหาโพธิ์ ๑ ตน และภาพภูเขามอ ซึ่งเขียนภาพ
พระพุทธเจาเสด็จประทับปางไสยาสนอยูด า นบน เปนภาพสถานทีส่ าํ คัญในเมือง
ลังกา (ปจจุบนั อยูใ นประเทศศรีลงั กา) ๑๖ สถานที่ ซึง่ เกีย่ วของกับพระพุทธศาสนา
โดยภายใตภาพแตละภาพนั้น มีอักษรขอม และภาษาบาลี รวมทั้งตัวเลขกํากับไว
ทั้ง ๑๖ ภาพ โดยภาพหมายเลข ๑ เปนภาพเจดียบริเวณมุมลางดานซายสุด
จากนั้นภาพถัดไป จะเปนภาพดานขวาของภาพแรกเวียนกันไปจนครบรอบ
พระพุทธบาท
ที่มุมซายและขวาทางดานบนของผืนผา แสดงภาพนักสิทธิ์อยูใน
ทาเหาะ ประนมมือถือดอกบัวแสดงการสักการะบูชารอยพระพุทธบาทที่อยู
เบื้องลาง
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๒๕๙

ตอนลางของภาพตัดดวยเสนสินเทา แสดงภาพหมูปลาและพะยูน
แหวกวายอยูในมหาสมุทรภาพลายนํ้าเขียนเปนลายเสนคดโคง ตัดเสนดวยสีดํา
สลับดวยภาพโขดหินกลางมหาสมุทร ใชเสนคดโคงลอไปกับเสนของลายคลื่นนํ้า
เปนเสนสินเทาแบงภาพแยกออกจากภาพรอยพระพุทธบาท

ภาพที่ ๕: พระบฏผืนที่ ๔ แสดงภาพรอยพระพุทธบาท
แวดลอมดวยโสฬสมหาสถาน ๑๖
การวิเคราะหรูปแบบทางประติมานวิทยา

การกําหนดอายุ

(Iconography) และ

เกี่ยวกับเรื่องการวิเคราะหรูปแบบองคประกอบการวางภาพ การสื่อ
ความหมาย หรือประติมานวิทยา และการกําหนดอายุ จะขออธิบายเรียงลําดับ
ไปตามลําดับหมายเลขทีท่ างพิพธิ ภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา กําหนดใหเปนเลข
วัตถุชั่วคราว ดังนี้

๒๖๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

๑. ภาพพระบฏผืนที่ ๑ เนือ้ หาสาระของการแสดงภาพพระบฏผืนแรกนี้
เปนการแสดงภาพพระอดีตพุทธเจา จํานวน ๒๘ พระองค มีลกั ษณะการแสดงภาพ
โดยการสรางรูปพระพุทธเจาเรียงแถวกันเปนจํานวนมากในทีน่ ี้ หมายถึง “พระอดีต
พุทธเจา” คือ พระพุทธเจาทีต่ รัสรูใ นโลกมนุษยมาแลว กอนทีพ่ ระศรีศากยมุนโี คตม–
พุทธเจา หรือพระพุทธเจาองคปจจุบัน จะตรัสรู (ชลดา, ๒๕๕๖: น. ๗๙) ซึ่งเปน
แนวคิดในพระพุทธศาสนาฝายเถรวาท ทีป่ รากฏในคัมภีรพ ทุ ธวงศ และภายหลัง
ปรากฏในคัมภีรโสตัตถกีมหานิทาน สอดคลองกับคติความเชื่อฝายมหายานวา
ในอดีตกาลนัน้ ไดมพี ระพุทธเจาเสด็จมาตรัสรูเ ปนจํานวนมากมาย อันเปรียบได
กับเม็ดทรายในมหาคงคานที จํานวนของพระอดีตพุทธเจาทีม่ มี าแลวในอดีตนัน้
ก็มีจํานวนอันประมาณมิได โดยกอนที่พระพุทธเจาแตละพระองคจะตรัสรูนั้น
ตางก็ไดบาํ เพ็ญเพียรมาในอดีตชาติ เปนสัตว เปนมนุษย และเปนเทวดาจนกระทัง่
เปนพระโพธิสัตว ในที่สุด แมองคสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาศากยมุนีหรือ
โคตรพุทธเอง ในอดีตก็ไดเสวยพระชาติเปนพระโพธิสัตวอยูในสํานักของ
อดีตพุทธองคกอนหนามากอน ตามความที่ปรากฏในคัมภีรพุทธวงศ (ชลดา,
๒๕๕๖: น. ๗๘) เกี่ยวกับขอคําถามของพระสารีบุตรที่ไดทลู ถามพระพุทธองค
ถึงพุทธบารมีอันยิ่งใหญที่ทรงบําเพ็ญเพียรมาในอดีตชาติ
คติเกี่ยวกับพระพุทธเจาในอดีตนั้น มีจํานวนที่นับถือแตกตางกันออกไป
ในฝายมหายานนัน้ ถือวามีพระพุทธเจาในรูปของสัมโภคกาย สถิตอยูใ นพุทธเกษตร
ตาง ๆ ที่อยูหอมลอมดินแดนสุขาวดีพุทธเกษตรของพระอมิตาภะธยานิพุทธ
เจามากมายจนนับไมถวน (ผาสุก, ๒๕๔๓: น. ๓๔) และมีพระพุทธเจาในรูป
ของนิรมานกายที่เคยอุบัติมากอนหนาพระศากยมุนีอีกมากมายเชนเดียวกัน
สวนฝายเถรวาท ถือวาพระพุทธเจาในอดีตนัน้ มีมากมายเชนเดียวกับฝายมหายาน
แตจะใหความสําคัญกับบางพระองคเปนพิเศษ ไดแก พระพุทธเจาพระองคที่มี
ความสัมพันธในทางใดทางหนึ่งกับพระโคตมพุทธ ซึ่งเปนพระพุทธเจาองค
ปจจุบัน (ผาสุก, ๒๕๔๓: น. ๓๔) อยางเชน พระพุทธเจาในชุดปญจพุทธ หรือ
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พระเจา ๕ พระองค คือ พระกกุสันโธ พระโกนาคม พระกัสสปะ พระศากยมุนี
และพระศรีอารยเมตไตรยโพธิสัตว ซึ่งเสด็จอุบัติรวมภัทรกัลปเดียวกัน หรือ
ถานับพระพุทธเจาในจํานวนซึง่ เริม่ นับจากพระพุทธเจาองคแรกของสารมัณฑกัลป
ที่พระโพธิสัตวทรงไดรับปฐมพุทธพยากรณวา จะไดตรัสรูเปนพระพุทธเจา จะมี
ทัง้ สิน้ จํานวน ๒๗ พระองค (ชลดา, ๒๕๕๖: น. ๘๓) รวมกับพระองคดว ยก็จะเปน
๒๘ พระองค
คติการสรางรูปอดีตพระพุทธเจานี้ พุทธศาสนิกชนชาวไทยไดรับรูปแบบ
มาจากพระพุทธศาสนาเถรวาทจากลังกา ซึ่งเกิดขึ้นอยางนอยราวพุทธศตวรรษที่
๒๐ (ชลดา, ๒๕๕๖: น. ๙๙) ในลุมนํ้าเจาพระยา เริ่มพบครั้งแรกที่งานจิตรกรรม
ภายในวัดพระศรีรัตนมหาธาตุลพบุรี (ศักดิ์ชัย, ๒๕๕๑: น. ๒๕๘) นอกจากนี้
ยังพบในพื้นที่ ภาคกลางตอนบนในอาณาจักรสุโขทัย เชน ที่วัดเจดียเจ็ดแถว
เมืองศรีสัชนาลัย (ชลดา, ๒๕๕๖: น. ๘๙) สวนในอาณาจักรลานนามีการ
คนพบภาพลักษณะนี้อยูบนผนังภายในหองกรุงเจดีย วัดอุโมงคสวนพุทธธรรม
เมืองเชียงใหม (กันต, ๒๕๖๑: น. ๗)
พระบฏผืนที่ ๑ นี้ มีการเขียนภาพอดีตพระพุทธเจาเรียงกันเปนแถว
นับไดจาํ นวน ๖ ชัน้ ชัน้ ที่ ๑–๔ นับจากดานบน มีการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจา
ชั้นละ ๕ พระองค สวนชั้นที่ ๕ และ ๖ มีการเขียนภาพพระ อดีตพุทธเจาชั้นละ
๔ พระองค รวมเปน ๒๘ พระองค แวดลอมดวยพระสาวกซายขวา ลักษณะเชนนี้
นาจะเปนดวยขอจํากัดของลักษณะผืนผาที่ใชสําหรับแขวนในแนวตั้ง ทําใหมี
พืน้ ทีใ่ นการเขียนจํากัด ตองเรียงกันลงมาจากดานบน ในจํานวน ๒๘ พระองคนี้
สันนิษฐานวาเปนคติเกี่ยวกับพุทธทํานายที่พระโคตมพุทธจะไดสําเร็จเปน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ซึ่งอดีตพระพุทธเจาองคตาง ๆ นั้น ประกอบดวย
พระพุทธตัณหังกร พระพุทธเมธังกร พระพุทธสรณังกร พระพุทธทีปงกร
พระพุทธโกณฑัญญะ พระพุทธสุมังคละ พระพุทธสุมนะ พระพุทธเรวตะ
พระพุทธโสภิตะ พระพุทธอโนมทัสสี พระพุทธปทุมะ พระพุทธนารทะ พระพุทธ
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ปทุมตุ ระ พระพุทธสุเมธะ พระพุทธสุชาตะ พระพุทธปยทัสสี พระพุทธอัตถทัสสี
พระพุทธธรรมทัสสี พระพุทธสิทธัตถะ พระพุทธติสสะ พระพุทธปุสสะ พระพุทธ
วิปสสี พระพุทธสิขี พระพุทธเวสสภู พระพุทธกกุสันธะ พระพุทธโกนาคมนะ
พระพุทธกัสสปะ และพระพุทธโคตรมะ (ชลดา, ๒๕๕๖: น. ๘๔–๘๕)
ลักษณะการวางโครงสีภาพของภาพพระบฏผืนที่ ๑ นี้ อาจทําใหสามารถ
กําหนดอายุไดอยางคราว ๆ วามีอายุการสรางงานมากอนภาพพระบฏผืนอื่น ๆ
ในกลุมเดียวกัน เนื่องจากโครงสีของการเขียนภาพผืนที่ ๑ เปนลักษณะการวาง
โครงสีที่เรียกวา โทนสีแบบเอกรงค คือ ใชโทนสีเดียวในการนําเสนอภาพในที่นี้
คือ สีแดง และตัดดวยสีดาํ และสีทองเปนหลัก ซึง่ มีความนิยมกันมาตัง้ แตในสมัย
อยุธยา จนถึงรัตนโกสินทรตอนตน (ยุวดี, ๒๕๖๒: น. ๑๑๕๖) และมีฝม อื เชิงชาง
ทีล่ ะเอียดออนสวยงาม นอกจากนีล้ กั ษณะของการสรางงานปฏิมารูปพระพุทธเจา
ประทับนั่งแลวมีชายผาทิพย ซึ่งเปนผาสมมติที่มีตนเคามาจากผารองพุทธบัลลังก
(ศิรวิ ฒ
ั น, ๒๕๕๒: น. ๘๖) และชายผารองนัง่ ของสงฆ ซึง่ พบหลักฐานการสรางมา
ตัง้ แตศลิ ปะอินเดีย สมัยคันธาระ ราวพุทธศตวรรษที่ ๖–๙ และไดพฒ
ั นาเปนรูปแบบ
ศิลปะไทย ราวพุทธศตวรรษที่ ๑๙–๒๐ ที่งานจิตรกรรมวัดพระศรีรัตนมหาธาตุ
ลพบุรี (ศิรวิ ฒ
ั น, ๒๕๕๒: น. ๘๖) แตยงั ไมไดแพรหลายมากนัก ตอมาในสมัยอยุธยา
พบวามีความนิยมสรางรูปผาทิพย ไวทฐี่ านพระพุทธรูป โดยเฉพาะในชวงอยุธยา
ตอนปลาย ราวพุทธศตวรรษที่ ๒๒–๒๓ อันเนือ่ งมาจากพัฒนาการของการสราง
พระพุทธรูปที่ทําสวนฐานใหยืดสูงขึ้น โดยเฉพาะตําแหนงงานประดับฐานสิงห
ทีเ่ พิม่ เขามา จึงทําใหมพี นื้ ทีว่ า งในการประดับผาทิพย (ศิรวิ ฒ
ั น, ๒๕๕๒: น. ๘๖)
และสมัยรัตนโกสินทรตอนตน ซึ่งรับรูปแบบจากสมัยอยุธยามาโดยตรง ก็ยังคง
นิยมใชผาทิพยเปนผาประดับบริเวณดานหนาใตฐานพระพุทธรูปเชนเดียวกับ
สมัยอยุธยา การพบหลักฐานการใชผา ทิพยประดับบริเวณฐานองคพระอดีตพุทธเจา
ในผาพระบฏผืนที่ ๑ นี้ จึงประมาณอายุของการสรางงานชิน้ นีว้ า มีการสรางงาน
มาตั้งแตประมาณสมัยอยุธยาตอนปลายถึงรัตนโกสินทรตอนตน อยางไรก็ตาม
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ความสําคัญของภาพพระบฏผืนนี้ ไมไดมเี ฉพาะอายุทเี่ กาแกแตเพียงอยางเดียว
เทานั้น ลักษณะการเขียนภาพพระอดีตพุทธเจาลงบนผืนผาพระบฏ ซึ่งเปน
ลักษณะที่พบไดนอยมากในศิลปะประเภทนี๓้ ก็เปนอีกสิ่งหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึง
คุณคาที่ควรอนุรักษของผาพระบฏผืนนี้อีกดวย
ในโครงภาพตอนลางอีก ๒ ชอง เปนการแสดงภาพเลาเรื่อง ชาดกใน
พระพุทธศาสนาอีก ๔ ภาพ ประกอบดวย

ภาพที่ ๖: แสดงภาพเลาเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนา
ที่เขียนอยูตอนลางของผืนผา

ภาพดานซายบน แสดงภาพบุคคล ๔ คน อยูในอากัปกิริยาตาง ๆ
ประกอบดวย ภาพบุคคลอยูใ นอาการปรนนิบตั พิ ดั วี กายสีขาว อยูภ ายใตทวิ ธวัช
ถือพัดโบก มีลายกนกอยูบ นผืนพัดและธง และภาพบุคคลดานหนาสวมเครือ่ งทรง
ภาพพระบฏรูปพระอดีตพุทธเจา เคยมีการนําออกมาจัดแสดงในนิทรรศการพิเศษเนือ่ งในวัน
อนุรักษมรดกไทย พุทธศักราช ๒๕๔๕ ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป เปนภาพพระบฏ
ทีย่ มื จากหอสมุดแหงชาติ ทาวาสุกรี ไมทราบทีม่ า และภาพพระบฏรูปพระพุทธเจา ๕ พระองค
จากพิพิธภัณฑสถานแหงชาติ หอศิลป ไมปรากฏที่มาเชนเดียวกัน
๓
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อยางกษัตริยห รือเทวดา ประทับนัง่ ในทามหาราชลีลาสนะ อยูภ ายใตฉตั รซอนชัน้
เบือ้ งหลังมีลายดอกไมสกี่ ลีบโปรยตกลงมาจากฟากฟา ดานขวามือสุดแสดงภาพบุคคล
ผิวกายสีเหลือง กําลังยกพานพุม ไวเหนือศีรษะ สวนทางดานซายสุดของภาพ เปนภาพ
บุคคลนุง หมกายดวยผาขาว นัง่ ทับเทาลักษณะคลายทาเทพบุตรหรือเทพธิดา มือถือ
พัดใบตาล อยูใ นลักษณะกําลังสนทนากับบุคคลทีส่ วมเครือ่ งทรงกษัตริย พืน้ หลัง
เปนสีแดง เพือ่ แบงภาพยอยแยกออกจากภาพหลัก ซึง่ มีพนื้ หลังสีเทา ลักษณะภาพ
เชนนี้คลายกับการวางโครงเรื่องของการแสดงภาพพรหมนารทชาดก หนึ่งใน ๑๐
ชาติสดุ ทายกอนการเสด็จตรัสรูเ ปนสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาของพระพุทธองค
หรือทศชาติ ในตอนทีพ่ ระโพธิสตั วเสวยพระชาติพระพรหมนารท เปนเหตุการณ
ตอนทีพ่ ระโพธิสตั วทรงแปลงกายเปนนักบวชหาบสาแหรกเหาะลงมายังทีป่ ระทับของ
พระเจาอังคติราช เพือ่ ทรงแสดงธรรมเรือ่ งบาปบุญคุณโทษ ลักษณะคลายใบเสมา
สลักภาพเลาเรือ่ งทีบ่ า นกุดโงง ตําบลหนองนาแซง อําเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ ในสมัย
ตอมายังคงนิยมวาดภาพจิตรกรรมเหตุการณในชาดกตอนนีอ้ ยางแพรหลาย เชน
ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั ใหญ จังหวัดชลบุรี ภาพจิตรกรรมฝาผนังทีว่ ดั คงคาราม
จังหวัดราชบุรี ภาพจิตรกรรม ฝาผนังที่วัดเครือวัลยวรวิหาร กรุงเทพมหานคร
ภาพจิตรกรรมในสมุดขอยวัดเขายีส่ าร จังหวัดสมุทรสงคราม นอกจากนีย้ งั ปรากฏ
บนตูพ ระธรรมลายรดนํา้ ทีห่ อพระสมุดวชิรญาณ สํานักหอสมุดแหงชาติ เปนตน
รูปบุคคลซายสุด สันนิษฐานวาเปนพระพรหมนารทกําลังสนทนาธรรม หรือ
เทศนาธรรมใหกบั พระเจาอังคติราช ซึง่ แสดงดวยบุคคลที่ ๒ โดยสวมเครือ่ งทรง
แบบกษัตริยและนั่งอยูในทามหาราชลีลาสนะ มีบริวารคอยปรนนิบัติอยูดานหลัง
ภาพดานขวาบน แสดงภาพเลาเรื่องเปนภาพบุคคล ๒ คน อยูทาง
ดานขวา บุคคลหนึ่งชี้มือไปทางดานซายอีกคนหนึ่งเอามือปองหนา สวนทาง
ดานซายของภาพ ประกอบดวยภาพบุคคลอยูใ นอาการนัง่ ชันเขา มือขวาถือกิง่ ไม
หั น หน า เข า หา หรื อ พญานาคขนาดใหญ เ ลื้ อ ยพั น หลั ก หิ น หรื อ ภู เขาสี เ ทา
แกนนํ้าตาล ดานหลังประกอบดวยตนไมหลายตน มีลักษณะใบไมเปนพุมใหญ
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เขียนลายเสนเปนใบไมเล็ก ๆ อยูภ ายใน ประกอบดวยสัตวนอ ยใหญอยูเ บือ้ งหลัง
มีพื้นหลังเปนสีเหลือง
ภาพนี้สามารถอธิบายวา เปนภาพเลาเรื่องชาดกในพระพุทธศาสนา
เรื่อง ภูริทัตชาดก เปนเรื่องที่พระโพธิสัตวเสวยพระชาติเปนนาคราชชื่อ ภูริทัต
โอรสของทาววธตรฐแหงนาคพิภพ (พระชินาธิ ชินวโร, ๒๕๕๕: น. ๘๓) วันหนึ่ง
ภูริทัตไดตามบิดาไปเขาเฝาพระอินทร เมื่อเห็นทิพยวิมานก็พึงพอใจปรารถนา
จะไดเปนเชนนั้นบาง จึงอธิษฐานถืออุโบสถศีลอยูในวังพญานาค โดยตั้งสัตยา
อธิษฐานวา หากใครปรารถนาในหนัง เอ็น กระดูก หรือเลือดเนื้อของพระองค
ก็ทรงยินดีสละใหทั้งสิ้น ขณะรักษาศีลก็มีนางนาคสาว ๆ มาหอมลอม ทําใหไมมี
ความสงบ จึงออกจากเมืองนาคไปอยูในปาเมืองมนุษย จากนั้นมีพรานลาเนื้อ
สองคนพอลูกผานมา จึงเขาไปถามภูริทัตเกี่ยวกับเรื่องราวของนาค พิภพทาน
ตอบดวยทาทีเปนมิตร และสงสองพอลูกไปอยูนาคพิภพ วันหนึ่งมีพราหมณ
ชื่อ อาลัมพายน มีเวทยมนตในการจับงู อํานาจมนตชวยใหไดแกววิเศษมาจาก
นางนาค เดินผานมาเจอพรานพอลูก พรานพอลูกเห็นแกววิเศษจึงขอ แตมี
ขอแลกเปลี่ยน คือ ตองบอกที่อยูของภูริทัตนาค พรานลูกไมพอใจที่พออกตัญู
บอกที่อยูของภูริทัตใหกับอาลัมพายน จึงหนีไปบวชเปนฤๅษี เมื่อพรานพอ
ไดแกววิเศษมาแลว กลับทําหลนตกลงไปในนาคพิภพ พราหมณอาลัมพายน
เมื่อไดทราบที่อยูของภูริทัตแลว ก็เดินทางไปถึง และรายมนตใสพญานาค
พญานาคเจ็บปวดแสนสาหัส แลวจึงจับใสถุงไปจัดแสดงใหชาวเมืองดู สุทัศนะ
พี่ชายไดแปลงกายเปนฤๅษีและนํานาคแปลงเปนลูกเขียด ทาทายพราหมณ
ใหนําพญานาคมาสูกับเขียด เขียดคายพิษ ๓ หยดลงบนมือฤๅษี ไอพิษโดน
ผิวหนังของพราหมณทาํ ใหกลายเปนโรคเรือ้ น จึงยอมปลอยพญานาค เมือ่ พญานาค
หลุดพนจึงแปลงกายเปนมนุษยมีเครื่องทรงงดงาม เมื่อภูริทัตหลุดพนจาก
พั น ธนาการแล ว ในที่ สุ ด ก็ ไ ด แ สดงธรรมล า งมิ จ ฉาทิ ฐิ ข องเหล า พราหมณ
ที่คิดรายตอพระองค และกลับสูเมืองนาครักษาศีลตอมาจนตลอดชีวิตเปน
การแสดงศีลบารมี
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ภาพเลาเรื่องในชวงนี้เปนภาพเลาเรื่องตอนที่พราหมณอาลัมพายน
ถามทางจากพราหมณสองพอลูก เพือ่ ไปจับพญานาคภูรทิ ตั ซึง่ เปนภาพตอนสําคัญ
ของชาดกตอนนี้
ภาพดานลาง ทัง้ ซายและขวาของชัน้ ที่ ๘ หรือชัน้ ลางสุด จํานวน ๒ ภาพ
เปนภาพทีแ่ สดงลักษณะตอเนือ่ งกัน มาจากชาดกเรือ่ งเดียวกัน คือ มหาชาติ หรือ
มหาเวสสันดรชาดก ลักษณะเปนภาพเลาเรื่องสองเหตุการณ โดยใชแถบเสน
สินเทาเปนเสนแบงกั้นฉาก ภาพดานซายแสดงภาพเลาเรื่องอันเปนเอกลักษณ
ในการแสดงภาพมหาเวสสันดรชาดก กัณฑกุมาร ตอนที่พระเวสสันดรประทาน
สองกุมารแกชูชก พระเวสสันดรมีพระวรกายสีขาว สวมเครื่องทรงแบบนักบวช
หรือดาบส ประทับอยูภายในอาศรม พระหัตถซายถือคนโฑแสดงอาการกําลัง
หลั่งนํ้า ในที่นี้เปนการแสดงนาฏลักษณ หรือภาพแสดงบทบาทการมอบสิ่งของ
หรือสิ่งอื่นใดก็ตามใหกับผูคน โดยมีคนโทเปนสัญลักษณและการหลั่งนํ้าเปน
การมอบหรืออุทิศใหเบื้องหนาชูชกอยูในอาการหมอบ มือทั้งสองยื่นออกมา
เบือ้ งหนา เพือ่ รับสิง่ ของทีพ่ ระเวสสันดรพระราชทาน มีกณ
ั หาและชาลีสองพีน่ อ ง
อยูด า นหลังแยกออกมาจากสวนดานหนาดวยลักษณะอาคารเครือ่ งไมมงุ หลังคา
สวนภาพดานขวาแสดงภาพเลาเรื่อง แยกออกเปนกัณฑมัทรี ซึ่งแสดงภาพเลา
เรือ่ งระหวางทีพ่ ระนางมัทรีออกไปหาผลไมปา มาถวายพระเวสสันดร เหลาเทวดา
เกรงวาพระนางเปนตัวขัดขวางการบําเพ็ญบารมีของพระโพธิสัตวจึงแปลงกาย
เปนสัตวราย ในที่นี้แสดงดวยภาพราชสีหและเสืออยูทางดานซายสุดของภาพ
กัน้ ขวางดวยตนไมและสัตวอนื่ ๆ แวดลอม เพือ่ เปนเครือ่ งหมายของปา สวนทางดาน
ขวามือ เปนภาพเลาเรื่องในชวงเวลาเดียวกันกับตอนที่พระนางมัทรีถูกเทวดา
แปลงขวางทางในเขตอาศรมนัน้ กัณหาชาลีไดใชอบุ ายเดินยอนเทาหนีลงสระบัว
แตพระเวสสันดรก็ทรงจับพิรุธไดและเรียกใหขึ้นมาจากสระ จะเห็นลักษณะ
บุคคลลางเลือนอยูภายในสระพระเวสสันดรอยูในอาการหงายมือยื่นออกไป
ดานหนา คลายกับทาประทานพร ซึง่ เปนเครือ่ งหมายของการมอบใหในลักษณะ
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เดียวกับการหลัง่ นํา้ นัน่ เอง ดานหลังของพระเวสสันดร ปรากฏภาพชูชกนัง่ ประนม
มือรับและแหงนหนาขึ้นไปหาพระเวสสันดรที่อยูดานบน เปนลักษณะการเขียน
ภาพเกินธรรมชาติ ในทํานองนาฏลักษณ หรือนาฏลีลา แสดงสัญลักษณเพื่อ
การเลาเรื่อง
ภาพเลาเรื่องทั้งสี่ภาพ แสดงถึงบารมีของพระโพธิสัตวที่แสดงไวดาน
บนวา ประกอบไปดวยบารมีสาํ คัญ ๓ ประการ ทีจ่ ะนําไปสูก ารสําเร็จเปนพระพุทธเจา
นั่นคือ อุเบกขาบารมี ศีลบารมี และทานบารมี
๒. ภาพพระบฏผืนที่ ๒ ๓ และ ๔ มีลักษณะโครงภาพที่คลายคลึงกัน
คือ เปนผืนผาขนาดยาวรูปสี่เหลี่ยมผืนผา เขียนภาพในแนวตั้ง มีภาพหลักเปน
ภาพรอยพระพุทธบาท คอนขางเต็มผืน และแบงพื้นที่ภาพออกเปน ๒ สวน คือ
ภาพสวนเนื้อหาหลักอยูดานบนและกึ่งกลางของผืนผา ตอนลางใชเสนสินเทา
เปนเสนแบงภาพสวนลางออกจากภาพหลัก
๒.๑ ภาพพระบฏผืนที่ ๒ แสดงภาพโดยแบงพื้นที่งานออกเปน
๒ สวน คือ สวนหลักหรือสวนประธาน ประกอบดวยภาพรอยพระพุทธบาท
อยูกึ่งกลางภาพ ตอนบนเปนภาพฤาษี นักสิทธิ์ หรือเทวดาอยูในทาเหาะเหิน
เดินอากาศ ตอนลางเปนภาพพระพุทธเจาประทับนั่งขัดสมาธิราบ ปางสมาธิ
พรอมดวยพระอินทรและเหลาบริวาร ที่ขอบผาเขียนลายกอนตอดอกในกรอบ
สีเหลือง
ลักษณะภาพประธาน ภาพรอยพระพุทธบาท ลงสีพื้นหลังเปน
สีฟาคราม เขียนตัดขอบดวยลายเสนสีเหลือง ขอบดานนอกเปนลายกลีบบัว
ซอนชั้น สวนบนสุดเปนนิ้วพระบาท ๓ รอย เขียนลายเสนดวยสีทองตัดเสน
ดวยสีดํา สวนกลางฝาพระบาท เขียนลายดอกไมสีทองแทนลายธรรมจักร
ตรงกึ่งกลางพระบาท สวนที่เหลือเปนกรอบสี่เหลี่ยมสีแดง เขียนลายเครือเถา
ประดับอยูท งั้ สีม่ มุ บริเวณฝาพระบาทสวนทีเ่ หลือเขียนลายมงคล ๑๐๘ ประการ
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อยูในชายตารางสีทอง แบงวัตถุสิ่งของ ไดเปน ๓ ประเภท คือ ตอนบนเปน
ลายปราสาท ตอนกลางสวนใหญเปนลายรูปสัตวมงคล ภาพบุคคล ภาพปราสาท
และตอนลาง สวนใหญเปนสิ่งของมงคล และลายสัตวมงคล บริเวณสนพระบาท
ทําเปนเสนโคงเรียงกัน ๔ เสน
คติการสรางรอยพระพุทธบาทเปนที่นิยมมากในศิลปะลังกา ซึ่ง
ส ง รู ป แบบให กั บ ศิ ล ปะไทย โดยเฉพาะในพื้ น ที่ ภ าคใต ซึ่ ง รั บ คติ นิ ย มนี้ ม า
โดยตรง ปรากฏพบการสรางรอยพระพุทธบาทอยูมากในรูปแบบประติมากรรม
แตไมพบบอยนักในการสรางงานบนผืนผาอยางพระบฏ
ในคัมภีรม หาวงศของลังกา ไดกลาวถึงการประทับรอยพระพุทธบาท
ของพระพุทธองคไว ๓ สถานที่ (จวน, ๒๕๕๘: น. ๔๓) คือ ๑. ที่ริมฝงแมนํ้า
นัมมทานที ๒. ที่ภูเขาสัจจพันคีรี และ ๓.บนยอดเขาสุมนกูฏการพบผาพระบฏ
ผืนที่ ๒ ๓ และ ๔ ซึ่งมีฝมือชางที่มีอายุสมัยการสรางงานใกลเคียงกัน แตกตาง
ทั้งวัสดุและรูปแบบจากพระบฏผืนที่ ๑ จึงอาจอนุมานไดวา พระบฏทั้ง ๓ ผืน
ดังกลาว สรางขึ้นในคติความเชื่อของทางภาคใตที่ไดรับรูปแบบมาจากลังกา
โดยเฉพาะและแตกตางจากพระบฏที่พบในพื้นที่อื่น ๆ เชน ทางภาคเหนือ ที่นิยม
สรางภาพประติมาเปนภาพพระพุทธเจาเลียบโลก พระพุทธเจาปางเปดโลก และ
ปางลีลา รวมทั้งภาคอีสานและภาคกลางที่นิยมสรางพระบฏในรูปแบบของภาพ
เลาเรื่องในมหาชาติชาดก หรือมหาเวสสันดรชาดก ซึ่งไดพบหลักฐานสนับสนุน
เพิ่มเติมแนวคิดนี้ จากภาพพระบฏผืนที่ ๔ ดังจะไดกลาวตอไป
รอยพระพุทธบาทในภาพพระบฏผืนที่ ๒ นี้ มีระบบการจัดวางลาย
มงคล ๑๐๘ ประการใหอยูในรูปแบบตารางเต็มฝาพระบาท เวนที่ตรงกลางไว
สําหรับธรรมจักรหรือดอกบัว ลายมงคลเรียงจากแถวบนตรงพระอังคุฐ ไปตาม
แนวนอนจนสุดความกวางของรอยพระพุทธบาท และไลลงขางลางวงลงสูแนว
สนพระบาท หรือเขาหาจุดศูนยกลาง เรียงลําดับหรือกลุม แบงไดโดยสังเขป
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ประมาณ ๓ กลุม ไดแก กลุม ที่ ๑ อยูท างตอนบนมีลกั ษณะภาพเปนลายปราสาท
อันหมายถึง เทวโลก สวรรคชั้นตาง ๆ สวนตอนกลาง สวนใหญเปนลายรูปสัตว
มงคล ภาพบุคคล ภาพปราสาท เปนภาพแทนปาหิมพานต ซึง่ อยูเ ชิงเขาพระสุเมรุ
เปนรอยเชื่อมตอระหวางสวรรคและโลกมนุษย และสวนตอนลางสุด สวนใหญ
เปนลวดลายสิ่งของอันเปนมงคล และลายสัตวมงคล โดยบริเวณสนพระบาท
ทําเปนเสนโคงเรียงกัน ๔ เสน เพื่อสื่อหมายความถึง พระพุทธบาทที่ประทับนี้
มีการซอนทับกันอยู ๔ รอย เปนรอยพระพุทธบาทของอดีตพระพุทธเจา ทั้ง ๔
พระองคที่อุบัติขึ้นแลวในชุด พระปญจพุทธเจา
เหนือรอยพระพุทธบาทขึน้ ไป เขียนภาพหมูเ ทวดา นางฟา ฤาษี และ
นักสิทธิ์ ผิวกายสีขาวอยูใ นอิรยิ าบถเหาะเหินเดินอากาศ โนมตัวลงมานอบนอม
ตอรอยพระพุทธบาทเบือ้ งลาง ในทาประนมมือและถือดอกบัวบูชา สวนดานลาง
ของรอยพระพุทธบาท แตยังอยูเหนือเสนสินเทา ปรากฏภาพบุคคล ๖ คน เปน
ตัวแทนของมนุษยโลกที่นอมนมัสการรอยพระพุทธบาทเบื้องบน โดยผินหนา
ขึ้นดานบน
ถัดลงมาจากรอยพระพุทธบาท แบงฉากดวยลายเสนสินเทาสีแดง
ดานลางเสนสินเทา เขียนภาพพระพุทธเจาอยูก งึ่ กลางของภาพ เปนการยํา้ ใหเห็น
ถึงยุคสมัยของกาลปจจุบนั ทีม่ พี ระโคตมพุทธเปนพระพุทธเจาเบือ้ งหนาพระพุทธองค
เขียนภาพเชิงเทียน เครื่องบูชา อันเปนสิ่งของสักการะที่เหลาเทวดา นางฟา
นําโดยพระอินทรเปนผูนํามาถวาย และตอนหนาสุดของชุดเครื่องบูชา แสดง
ภาพดอกบัวบานสามดอก ซึง่ มีสสี นั ตางกันแทนความหมายของอดีตพระพุทธเจา
๓ พระองคในชุด ปญจพุทธเจา ทีไ่ ดดบั ขันธปรินพิ พานไปแลว ไดแก พระกกุสนั โธ
พระโกนาคมนะ และพระกัสสปพุทธเจา
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ภาพที่ ๗: แสดงภาพเลาเรื่องในพุทธประวัติรูปพระพุทธเจา
แวดลอมดวยเหลาเทวดา นางฟา

จากลักษณะโทนสีของภาพ ซึ่งตกแตงโทนสีหลักดวยสีฟา สีเขียว
และสีเหลือง ทําใหพอจะกําหนดอายุไดคราว ๆ วา ภาพพระบฏผืนนี้มีอายุอยู
ในชวงสมัยกรุงรัตนโกสินทร ตั้งแตรัชกาลที่ ๔ – รัชกาลที่ ๖ ซึ่งเปนชวงเวลาที่มี
การพบวา มีการนําเขาสีจากตางชาติ เชน สีเขียวตั้งแซจากเมืองจีน สีเขียวและ
สีนํ้าเงิน จากตะวันตก (จารุณี อินเฉิดฉาย และขวัญจิต เลิศศิริ, ๒๕๔๕: น. ๒๙)
๒.๒ ภาพพระบฏผืนที่ ๓ เปนผาพระบฏทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผา เขียนภาพ
ในแนวตั้งแบงภาพออกเปน ๒ สวน แบงฉากดวยลายเสนคดโคง ประกอบดวย
ภาพพระพุทธบาทบนพืน้ หลังสีนาํ้ ตาลอยูด า นบนของผืนผา และภาพมหาสมุทร
อยูตอนลางของผา ที่ขอบผาเขียนลายกานตอดอกในกรอบพื้นสีเหลือง
ภาพหลัก เปนภาพรอยพระพุทธบาท อยูก งึ่ กลางของผืนผา สวนกึง่ กลาง
ฝาพระบาทแสดงภาพธรรมจักร ลอมรอบดวยลายกลีบบัวซอนชั้น เขียนขอบ
ดอกดวยสีแดง บริเวณฝาพระบาทสวนที่เหลือเปนลายมงคล ๑๐๘ ประการ
ลายมงคลเรียงจากแถวบนตรงพระอังคุฐ ไปตามแนวนอนจนสุดความกวางของ
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รอยพระพุทธบาทและไลลงขางลางวงลงสูแ นวสนพระบาท หรือเขาหาจุดศูนยกลาง
เรียงลําดับหรือกลุม แบงไดโดยสังเขปประมาณ ๓ กลุม คือ ตอนบนสุด เปนภาพ
พระพรหมและปราสาท แสดงสัญลักษณแทนรูปพรหมโลกและเทวโลก อันเปน
มงคลทีม่ ศี กั ดิส์ งู สุด จึงเรียงไวตอนบนสุดของภาพ รองลงมาตอนกลางของภาพ
สวนใหญเปนภาพสิง่ มงคล และเทวดา เปนสัญลักษณแทนเขาพระสุเมรุ โลกมนุษย
เขา จักรวาล และมหาสมุทร อยูใ นระดับลดหลัน่ กันลงมาจนถึงสวนกึง่ กลางของ
ธรรมจักร และสวนตอนลางของภาพ ตั้งแตธรรมจักรลงมา แสดงภาพสัตวมงคล
สิ่งของมงคล และภาพบุคคล อันเปนสิ่งของและบุคคลที่คูกับตําแหนงพระราชา
เชน มาแกว รถแกว นางแกวแสดงภาพไปจนสุดพระบาท อยูในลักษณะตาราง
สี่เหลี่ยมไมโคงไปตามสันพระบาท
การจัดวางลายมงคลลักษณะนีเ้ ปนทีแ่ พรหลายและนิยมเปนอยางมาก
ในศิลปะไทยสมัยอยุธยา ลานนา และรัตนโกสินทร (วิราภรณ, ๒๕๕๒: น. ๕๑)
เหนือรอยพระพุทธบาทขึน้ ไป แตยงั คงอยูภ ายในสวนของภาพหลัก
ตอนบนแสดงภาพพระอรหันต ๗ องค เรียงแถวหนาพระดาน ประทับนั่งขัด
สมาธิเพชร ครองจีวรหมเฉียง เหนือภาพพระอรหันตเขียนขอความภาษาไทย
อักษรไทย ๓ บรรทัด เปนภาษาไทยโบราณถิ่นใต ที่ไมเนนความถูกตองของ
อักขระวิธี แตใชเสียงเปนสําคัญ อานแปลความไดวา “ฝาพระบาท และพระอรหันต
และ พระเจดีย มหาโพธิ์ และเครือ่ งสักการะทัง้ หลาย ขาพระเจาไดเขียนเสร็จลง
ในวันดับ เดือน ๘ วันจันทร ปเมียว พระศาสนาลวงแลวได ๒๔๖๑ ขาพระเจา
แลหมูญ
 าติทงั้ หลาย ทีไ่ ดโมทินนาสรางพระบาทไวนี้ ขอใหพน ทุกข สําเร็จทุก
ใหไดเสวยความรืน่ รมยตงั้ แตปจ จุบนั แลอนาคตกรรมเขาสูพ
 ระนิรพานนัน้ เถิด”๔
อานโดย ลักษมณ บุญเรือง วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๔ เพื่อประกอบการเสวนาโครงการ
สืบสานอัตลักษณเมืองสงขลาเนื่องในวันสงขลา ๒๕๖๔ จัดโดย วัฒนธรรมจังหวัดสงขลา
ณ พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ สงขลา
๔

๒๗๒
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ตรงสวนนี้เปนหลักฐานสําคัญที่ทําใหสามารถกําหนดอายุของงานจิตรกรรม
บนผืนผานี้ไดอยางแมนยําวา งานภาพพระบฏผืนนี้ รวมทั้งอาจหมายรวมถึง
ผืนที่ ๒ และ ๔ นั้น ไดสรางขึ้นราว พ.ศ. ๒๔๖๑ สําเร็จลงในวันแรม ๑๕ คํ่า
เดือน ๘ ตรงกับวันจันทร ปมะเมียในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖ สอดคลอดกับหลักฐานจากคําบอกเลาของทานเจาอาวาส
วัดเกีย่ วกับประวัตกิ ารบูรณะซอมแซมวัดวา ภายในวัดมีอโุ บสถเขียนงานจิตรกรรม
ไทยประเพณี ไวบนฝาเพดาน มีการบูรณะครั้งใหญ เมื่อประมาณ พ.ศ. ๒๔๕๔
กอนการสรางภาพพระบฏนี้ ๗ ป และมีลักษณะการใชสีรวมทั้งลวดลายที่สามารถ
เทียบเคียงไดวา เปนฝมือชางรวมสมัยกัน

ภาพที่ ๘: แสดงภาพพระอรหันต ๗ พระองค และจารึกอักษรไทย
ภาษาไทยเกี่ยวกับวัน เดือน ป ที่สรางงาน

โดยรอบพระพุทธบาทเขียนภาพพระเจดีย พระศรีมหาโพธิ์ นักสิทธิ์
คั่นดวยเครื่องสักการะเปนแจกันดอกไม มีอักษรขอม ภาษาบาลี และตัวเลข
กํากับทั้งหมดจํานวน ๑๒ ภาพ ไมนับรวมเครื่องสักการะโดยลักษณะการเขียน
เรียงลําดับ แตสลับไปมา เริ่มจากภาพนักสิทธิ์มุมลางดานซาย เปนภาพที่ ๑ ถัด
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ลงไปเปนภาพเจดียสามองค ตอนลางของพระพุทธบาท เปนภาพที่ ๒–๔ ถัดขึ้น
มาเปนภาพนักสิทธิ์ภาพที่ ๕–๗ ดานบนเปนพระเจดียอีก ๓ องค นับจากขวา
ไปซาย เปนภาพที่ ๑๐–๑๒ โดยองคที่ ๑๒ อานไดวา “มหาเจดีย ๑๒” ถัดลงไป
ดานซายอีก ๒ ภาพที่เหลือเปนภาพนักสิทธิ์ ภาพที่ ๘ และ ๙ ตามลําดับ ซึ่ง
ผูเขียนยังไมทราบความหมายที่แนชัดวา ชางผูสรางหรือเจาของผลงาน รวมทั้ง
เจาภาพผูบริจาคตองการสื่อความหมายใด แตอาจหมายความรวมถึงความยินดี
ในการเขาสูพระโพธิญาณ เนื่องจากใตภาพนักสิทธิ์ทั้ง ๖ องคนั้น มีขอความกํากับ
แบบไมเฉพาะเจาะจงวา “พระปจเจกโพธิ” สวนภาพพระเจดียทั้ง ๖ องคนั้น
ผูเขียนสามารถอานไดเพียงองคเดียว ดังไดกลาวมาแลว
ถัดลงมาดานลางสุดทีบ่ ริเวณใตสน พระบาท เขียนขอความ ๑ บรรทัด
ตามรอยโคงของสนพระบาท เปนอักษรไทย ภาษาไทย และใตขอ ความเปนขอความ
สําคัญทีแ่ สดงถึงเจาศรัทธาหรือผูบ ริจาคเงินในการสราง รวมทัง้ ชือ่ ของชางผูผ ลิตงาน
ความวา “ฝาพระบาทนี้ นายพรม นางชิว่ ชุม พรอมดวยหมูญ
 าติทงั้ หลายไดคดิ สราง
ในพระศาสนา นายณอ ผูเขียน ขอใหลุดังความปรารถนาเถิด”

ภาพที่ ๙: แสดงภาพจารึกอักษรไทย ภาษาไทย
ใตพระพุทธบาทเกี่ยวกับนามผูสราง

๒๗๔
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๒.๓ ภาพพระบฏผืนที่ ๔ เปนผาพระบฏทรงสีเ่ หลีย่ มผืนผา เขียนดวย
สีฝุน ลักษณะเปนการเขียนภาพในแนวตั้ง แบงภาพออกเปน ๒ สวน แบงฉาก
ดวยลายเสนคดโคง ประกอบดวยภาพพระพุทธบาทบนพืน้ หลังสีนาํ้ ตาล รายลอม
ดวยภาพเจดียและสถานที่ตาง ๆ จํานวน ๑๖ ภาพ อยูลอมรอบรอยพระพุทธบาท
ที่ขอบภาพเขียนลายกานตอดอกในกรอบพื้นสีเหลือง
สวนของพระพุทธบาท แสดงรูปธรรมจักรไวกึ่งกลางภาพ ลอมรอบ
ดวยลายกลีบบัวซอนชั้นเขียนขอบดอกดวยสีแดง ฝาพระบาทสวนที่เหลือ
แสดงภาพมงคล ๑๐๘ ประการ ลายมงคลเรียงจากแถวบนตรงพระอังคุฐ
ไปตามแนวนอนจนสุดความกวางของรอยพระพุทธบาท และไลลงขางลาง
วงลงสูแนวสนพระบาท หรือเขาหาจุดศูนยกลาง เรียงลําดับหรือกลุม แบงได
โดยสังเขปประมาณ ๓ กลุม คือ ตอนบนสุดเปนภาพพระพรหมและปราสาท
แสดงสั ญ ลั ก ษณ แ ทนรู ป พรหมโลกและเทวโลกอั น เป น มงคลที่ มี ศั ก ดิ์ สู ง สุ ด
จึงเรียงไวตอนบนสุดของภาพ รองลงมาตอนกลางของภาพ สวนใหญเปนภาพสิง่
มงคล และเทวดาเปนสัญลักษณแทนเขาพระสุเมรุโลกมนุษย เขา จักรวาล และ
มหาสมุทร อยูในระดับลดหลั่นกันลงมาจนถึงสวนกึ่งกลางของธรรมจักร และ
สวนตอนลางของภาพ ตั้งแตธรรมจักรลงมา แสดงภาพสัตวมงคล สิ่งของมงคล
และภาพบุคคล อันเปนสิ่งของและบุคคลที่คูกับตําแหนงพระราชา เชน มาแกว
รถแกว นางแกว แสดงภาพไปจนสุดพระบาท อยูในลักษณะตารางสี่เหลี่ยม
ไมโคงไปตามสันพระบาท โดยภาพรวมแลวลักษณะแบบแผนการวางภาพมงคล
คลายกับผืนที่ ๓ อยางมาก
นอกขอบรอยพระพุทธบาท สิ่งสําคัญของภาพพระบฏผืนนี้ คือ
คตินยิ มในการแสดงภาพโสฬสมหาสถาน หรือสถานทีส่ าํ คัญในลังกาทวีป ๑๖ แหง
แสดงดวยภาพ ๑๖ ภาพ เปนภาพเจดีย ๑๔ ภาพ ภาพตนพระศรีมหาโพธิ์ ๑ ตน และ
ภาพภูเขามอ ซึง่ เขียนภาพพระพุทธเจาเสด็จประทับปางไสยาสนอยูด า นบนเปน
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๒๗๕

ภาพสถานทีส่ าํ คัญในเมืองลังกา (ปจจุบนั อยูใ นประเทศศรีลงั กา) จํานวน ๑๖ สถานที่
ซึง่ เกีย่ วของกับพระพุทธศาสนา ตามหลักฐานทีป่ รากฏในคัมภีรอ รรถกถา เกีย่ วกับ
สถานที่ซึ่งพระพุทธเจาเคยเสด็จมาประทับตั้งแตสมัยพุทธกาล แตเปนเรื่องราว
ที่ถูกสรางขึ้นมาตั้งแตศิลปะลังกาสมัยโปลนนารุวะ (ดนัย ปรีชาเพิ่มประสิทธิ์,
๒๕๖๒: น. ๑๐๔) โดยภายใตภาพแตละภาพนั้น มีอักษรขอม ภาษาบาลี รวมทั้ง
ตัวเลขกํากับไว ทั้ง ๑๖ ภาพ โดยภาพหมายเลข ๑ เปนภาพเจดียบริเวณมุมลาง
ดานซายสุด จากนัน้ ภาพถัดไป จะเปนภาพดานขวาของภาพแรก เวียนกันไปจน
ครบรอบพระพุทธบาท ประกอบดวย
๑. มหิยังคณเจดีย หรือวัดมเหยงค ประดิษฐานพระเกศาธาตุ
ซึ่งพระพุทธองคประทานคราวเสด็จลังกาครั้งแรก
๒. นาคที ป เจดี ย  ประดิ ษ ฐานบั ล ลั ง ก แ ก ว ของพญานาคราช
ซึ่งพระพุทธองคทรงเสด็จมาหามศึกชิงบัลลังกนี้
๓. แกลาณียวิหาร หรือกัลยาณีสีมา ประดิษฐานบัลลังกแกว
ซึ่งพระพุทธองคประทับแสดงธรรมคราวเสด็จครั้งที่ ๓
๔. ศรี ป าทะ หรื อ พระพุ ท ธบาทเขาสุ ม กู ฏ ประดิ ษ ฐานรอบ
พระพุทธบาท ๑ ใน ๔ แหงที่สําคัญของพุทธศาสนา
๕. ทิวาคูหา เปนถํา้ ทีป่ ระทับของพระพุทธเจาคราวเสด็จไปประทับ
รอยพระบาทที่ศรีปาทะ
๖. ทีฆวาปเจดีย ประดิษฐานพระบรมสารีรกิ ธาตุ ณ จุดทีพ่ ระพุทธเจา
ประทับทรงฌานกับ พระอรหันต
๗. มุติยังคณเจดีย พระเจาเทวานัมปยะติสสะ สรางขึ้น ณ จุดที่
พระเปนเจาทรงฌาน ดานในประดิษฐานพระบรมสารีธาตุ
๘. ติสสมหารามาเจดีย สรางขึน้ รําลึก ณ จุดทีพ่ ระพุทธเจาประทับ
ทรงฌานกับพระอรหันต ๕๐๐ รูป

๒๗๖

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

๙. ชัยศรีมหาโพธิ หรือตนพระศรีมหาโพธิ์หนอเดิมจากพุทธคยา
จากกิ่งดานทิศใต ปลูกขึ้นในแผนดินพระเจาเทวานัมปยติสสะ
๑๐. มิริสแวฏิยเจดีย ประดิษฐานพระแสงหอกซึ่งบรรจุพระธาตุ
เอาไว พระเจาทุตฐคามินีอภัย ทรงปกลงบนพื้น แลวสรางพระเจดียครอบไว
๑๑. รุวันแวลิแสยเจดีย พระเจาทุฏฐคามินีทรงสรางไวประดิษฐาน
กองพระบรมสารีริกธาตุจํานวนมาก
๑๒. มหาแสยเจดี ย  สร า งขึ้ น ณ จุ ด ที่ พ ระมหิ น ทะเถระพบกั บ
พระเจาเทวานัมปยติสสะแลวประกาศพระศาสนา ในเจดียมีพระธาตุอุณาโลม
(ลําดับตามคัมภีรมหาวงศ เจดียองคนี้จะอยูในลําดับที่ ๑๕)
๑๓. ถูปารามเจดีย พระเจาเทวานัมปยติสสะ สรางขึน้ เพือ่ ประดิษฐาน
พระธาตุกระดูกไหปลาราเบื้องขวาของพระพุทธเจา
๑๔. อภัยคีรีวิหาร สรางขึ้นเหนือวิหารคนนอกศาสนา ประดิษฐาน
พระไตรปฎกจารึกบน แผนทองคํา เพื่อประกาศความยิ่งใหญของพุทธศาสนา
๑๕. เชตวันเจดีย สราขึ้นสมัยพระเจามหาเสน มาเสร็จสมัยพระเจา
ศรีเมฆวันนะ ประดิษฐานรัดประคดของพระพุทธเจา
๑๖. กิริเวเหระเจดีย ประดิษฐานพระเกศาและขรรคซึ่งพระมหา–
โพธิสัตวทรงใชตัดพระเกศา กอนออกผนวชเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา
ผาพระบฏทั้งหมด ๔ ผืน สามารถกําหนดอายุดวยวิธีการศึกษา
เปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ เทคนิควิธีการในการใชสี และจากขอความในจารึก
โดยแยกออกแตละผืน กําหนดอายุได ดังตารางตอไปนี้
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ลําดับผาพระบฏ

อายุสมัย

๒๗๗

วิธีการกําหนดอายุ

ผืนที่ ๑ ภาพพระอดีตพุทธเจา พุทธศตวรรษที่ ๒๓–๒๔
และภาพเลาเรื่องชาดกใน
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา–
รตนโกสินทรตอนตน
พระพุทธศาสนา

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ
และเทคนิควิธกี ารใชสแี ละวัสดุ

ผืนที่ ๒ รอยพระพุทธบาท

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔–
ตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕
รัชสมัย ร.๔–ร.๖

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ
กับผืนที่ ๓ และจิตรกรรมใน
อุโบสถ

ผืนที่ ๓ รอยพระพุทธบาท

พ.ศ.๒๔๖๑ ตรงกั บ รั ช กาล อ า นแปลความจากจารึ ก บน
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลา ผืนผา
เจาอยูหัว รัชกาลที่ ๖

ผืนที่ ๔ รอยพระพุทธบาท

ปลายพุทธศตวรรษที่ ๒๔–
ตนพุทธศตวรรษที่ ๒๕
รัชสมัย ร.๔–ร.๖

ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปะ
กับผืนที่ ๓ และจิตรกรรมใน
อุโบสถ

๓. ความมุงหมายในการใชงานพระบฏวัดคูหา เมืองสะบายอย
พระบฏโดยความหมายในพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๕๔
นั้น หมายถึง “ผืนผาที่มีรูปพระพุทธเจา ใชแขวนไวเพื่อบูชา” สวนพจนานุกรม
ฉบับมติชน ใหความหมายวา “ภาพเขียนบนแผนผาสําหรับแขวนบูชา เปนภาพ
พระพุทธรูป รอยพระบาท หรือเวสสันดรชาดก” โดยมีที่มาในการสรางงานจาก
“ตํานานพระพุทธฉาย” เรื่องที่พระเจาอชาตศัตรูทูลขอพระฉายจากพระพุทธเจา
เพื่อนํามาสักการะบูชาพระพุทธเจาจึงโปรดใหพระพุทธฉายประทับอยูบนผา
ผืนหนึ่ง และระบายดวยสีตาง ๆ ซึ่งคํานี้เปนคําภาษาบาลีมาจากคําวา “ปฏ”
อานวา ปะ ตะ หมายถึงผืนผา ในทํานองเดียวกับความหมายของคํามลายู
ในจังหวัดชายแดนใตวา ปาเตะ
การสรางพระบฏมีหลักฐานแรกเริ่มในประเทศไทยวา เกิดขึ้นเพื่อเปน
พุทธบูชา ปรากฏในจารึกสุโขทัยหลักที่ ๑๐๖ จารึกวัดชางลอม พ.ศ. ๑๘๒๗

๒๗๘

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

วามีการสรางพระบฏแบบจีน และพระบฏสูง ๑๔ ศอกเพื่ออุทิศผลบุญใหกับ
สมเด็จพระมหาธรรมราชา (ลิไท) (จารุณี อินเฉิดฉาย และขวัญจิต เลิศศิริ,
๒๕๔๕: น. ๑๑) และในสมัยอยุธยาปรากฏในตํานานพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช
เกี่ยวกับการนําพระบฏไปถวายพระพุทธบาทที่เมืองลังกา (จารุณี อินเฉิดฉาย
และขวัญจิต เลิศศิริ, ๒๕๔๕: น. ๑๒) จนเกิดเปนประเพณีในการแหผาขึ้นธาตุ
ซึ่งเปนประเพณีสําคัญของจังหวัดนครศรีธรรมราช แตหลักฐานเหลานี้ยังอยู
ในลักษณะของหลักฐานทีเ่ ปนเอกสาร สวนหลักฐานทีเ่ ปนวัตถุ ปรากฏชัดเจนจาก
โครงการโบราณคดีกภู ยั ทีเ่ กาแกแหงหนึง่ เมือ่ มีการสรางเขือ่ นภูมพิ ล พ.ศ. ๒๕๐๓
ในพืน้ ทีจ่ งั หวัดตาก ตองกักเก็บนํา้ สูงขึน้ ไปถึงอําเภอฮอด อําเภอดอยเตา จังหวัด
เชียงใหม ไดมีโครงการขุดคนแหลงโบราณคดีในพื้นที่กอนที่ระดับนํ้าจะทวม
พบวา ทีก่ รุเจดียว ดั ดอกเงิน อําเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม มีการพบหมอดินเผาบรรจุ
พระบฏรูปพระพุทธเจาปางลีลาพับใสหมอดินไว อยูใ นสภาพชํารุด นักโบราณคดี
สันนิษฐานวา ชํารุดมากอนนํามาใสไวในกรุ กําหนดอายุจากรูปแบบเจดีย อายุราว
พุทธศตวรรษที่ ๒๑ ดังนั้น พระบฏผืนนี้จึงมีอายุเกาไปกวานั้น
เกีย่ วกับความมุง หมายในการสรางพระบฏนัน้ ทิฆมั พร ตระกูลกิตติไพศาล
ไดศกึ ษาและสรุปไวในการคนควาอิสระเรือ่ ง เรือ่ งราวและหนาทีข่ องพระบฏในสมัย
รัตนโกสินทร เพื่อประกอบการศึกษาระดับปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาประวัติศาสตรศิลปะ มหาวิทยาลัยศิลปากร สรุปความไดวา สําหรับ
หนาทีข่ องพระบฏทีพ่ บในปจจุบนั เปนเรือ่ งของการใชประกอบเกีย่ วกับประเพณี
และพิธีกรรม จากเดิมพระบฏมีหนาที่แทนองคพระสัมมาสัมพุทธเจา เพื่อเปน
พุทธบูชา เพื่ออุทิศสวนกุศลแกตัวเองและผูอุทิศ จากการจารชื่อบุคคลหรือ
วัตถุประสงคและชวงเวลาไวในภาพพระบฏ ซึง่ ทําใหทราบวาสรางในชวงเวลาใด
ในปจจุบันหนาที่ของพระบฏในพิธีกรรมยังคงปรากฏพบในสวนตาง ๆ ของ
พิธีกรรม เชน การเทศนมหาชาติ งานบุญผะเหวด ประเพณีตานตุงคาวธรรม
ตั้งธรรมหลวง ประเพณีแหผาขึ้นพระธาตุ นิยมเรื่องพุทธประวัติ พิธีเซนไหว
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๒๗๙

ผีปูแสะยาแสะ ในจังหวัดเชียงใหม มีการใชภาพพระบฏแขวน เพื่อใหสอดคลอง
กับตํานาน ประเพณีการสวดพระมาลัย ในพื้นที่ภาคกลางแถบจังหวัดลพบุรี
สิงหบุรี ประเพณีรับบัวโยนบัว และสวดพระคาถาพัน จังหวัดสมุทรปราการ
ประเพณีตกั บาตรเทโวในชวงออกพรรษา ซึง่ เกีย่ วของกับพุทธประวัตติ อนเสด็จลง
จากสวรรคชนั้ ดาวดึงส นิยมใชพระบฏภาพพระพุทธเจาปางเปดโลก และทีพ่ บมาก
ที่สุด คือ การใชภาพชาดก มหาชาติ หรือมหาเวสสันดรชาดกในประเพณีเทศน
มหาชาติของชาวอีสาน และภาคกลางแถบจังหวัดราชบุรี กาญจนบุรี (ทิฆัมพร
ตระกูลกิตติไพศาล, ๒๕๕๕: น. ๖๗) โดยในภาคอีสานนั้น พระบฏถูกนํามาใช
ในประเพณีสาํ คัญชวงเดือน ๔ (เดือนมีนาคม) คือ งานบุญผะเหวด หรือ บุญพระเวส
คือ ประเพณีการเทศนมหาชาติ ซึ่งปรากฏอยูในฮีตสิบสอง๕ ตามความเชื่อ
จากหนังสือมาลัยหมืน่ มาลัยแสน ทีก่ ลาววา “แมนผูใ ดใครพบพระศาสนาของ
พระศรีอริยเมตไตรใหเขาเหลานั้นแตงเครื่องบูชาสิ่งละพันมาไปสักการบูชา
พระธรรมเทศนามหา เวสสันดรชาดกแลวจงสดับพระสัทธรรมนัน้ ใหจบเพียง
ในวาระวันเดียวนั้น” (พงษพัฒน บุญอุม, ๒๕๖๒: น. ๘) ชาวอีสานจึงนิยม
ทําภาพพระบฏเปนเรื่องราวในกัณฑตาง ๆ ทั้ง ๑๓ กัณฑ ตามที่ปรากฏใน
มหาเวสสันดรชาดก และในสวนของประเพณีทางภาคใตที่เกี่ยวของกับพระบฏ
ปรากฏอยูในประเพณีแหผาขึ้นธาตุ เมืองนครศรีธรรมราช ซึ่งจะทํากันในวันขึ้น
๑๕ คํ่า เดือน ๓ และวันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๖ คือวันวิสาขบูชา และวันมาฆบูชา
(จันทิมา, ๒๕๔๘: น. ๖) ซึ่งที่กลาวมาทั้งหมดนี้ แสดงใหเห็นถึงบทบาทหนาที่
ฮีตสิบสอง หมายถึงประเพณี ๑๒ เดือนที่เกี่ยวเนื่องกับหลักทางพุทธศาสนา ความเชื่อและ
การดํารงชีวติ ทางเกษตรกรรมซึง่ ชาวอีสาน ยึดถือปฏิบตั กิ นั มาแตโบราณ มีแนวปฏิบตั แิ ตกตาง
กันไปในแตละเดือนเพือ่ ใหเกิดสิรมิ งคลในการดําเนินชีวติ เรียกอยางทองถิน่ วางานบุญ ชาวอีสาน
ใหความสําคัญและยึดถือปฏิบัติมาอยางสมํ่าเสมอ คําวา “ฮีตสิบสอง” มาจากคําวา “ฮีต”
อันหมายถึง จารีต การปฏิบตั ทิ สี่ บื ตอกันมา จนกลายเปนประเพณี “สิบสอง” คือประเพณีทปี่ ฏิบตั ติ าม
เดือนทางจันทรคติทั้งสิบสองเดือน (ที่มา: ฐานขอมูลฮีตสอง คองสิบสี่ ศูนยศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยขอนแกน https://cac.kku.ac.th/heet12_kong14/main_heet12.html)
๕

๒๘๐

ปที ๑๕ เดือนมกราคม–ธันวาคม ๒๕๖๔

ที่หลากหลายในการใชภาพพระบฏที่ปรากฏอยูในวัฒนธรรมประเพณีตาง ๆ
ของคนไทยในทุกภูมิภาค ซึ่งมีการปรับเปลี่ยนไปตามยุคสมัย
สําหรับภาพพระบฏทัง้ ๔ ผืน จากวัดคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัดสงขลา
ตามหลักฐานจากพระบฏผืนที่ ๑ ซึง่ แสดงภาพพระอดีตพุทธเจานัน้ แสดงใหเห็น
บทบาทหนาทีด่ งั้ เดิมในการสรางวา นาจะสรางขึน้ เพือ่ เปนพุทธบูชา ในขณะทีภ่ าพ
พระบฏผืนที่ ๓ แสดงใหเห็นอยางชัดเจนวา จุดมุง หมายในการสรางเปนการสรางขึน้
เพือ่ อุทศิ สวนกุศลใหกบั ตนเองและญาติพนี่ อ ง ตามขอสรุปของ ทิฆมั พร เนือ่ งจาก
พบการเขียนจารึกกํากับเกี่ยวกับผูอุทิศ รวมทั้งชื่อผูรับ และอานิสงสที่มุงหวัง
จะไดรบั แตจากขอมูลการสัมภาษณ พระครูสนุ ทรธรรมานุกจิ อายุ ๖๖ ป เจาอาวาส
วัดคูหา และเจาคณะอําเภอสะบายอย ผูเกิดและเติบโตในพื้นที่ เลาใหฟงวา
ไดรับการบอกเลาจากผูใหญสมัยเด็ก ๆ วา แตกอนผาพระบฏชุดนี้ จะนํามาใช
ในประเพณีวันสงกรานต ซึ่งในทองถิ่นนี้ เรียกกันวา “วันวาง” จะมีการนําผา
พระบฏชุดนี้ออกมาแขวนและชาวบานจะสวดเพื่อบูชากัน โดยมีบทสวดเปน
บทเฉพาะ ซึ่งปจจุบันนี้ไมมีผูรูสามารถสวดไดอีกแลว
บทสรุป

พระบฏทั้ง ๔ ผืน จากวัดคูหา ตําบลคูหา อําเภอสะบายอย จังหวัด
สงขลา มิใชเปนเพียงโบราณวัตถุที่มีความงดงาม มีคุณคาทางศิลปกรรมเทานั้น
แตภาพพระบฏเหลานีย้ งั สะทอนใหเปนถึงประวัตศิ าสตรความเปนมา การนับถือ
พระพุทธศาสนาในอดีตของคนในพื้นที่ และความเปลี่ยนแปลงไปของบทบาท
หนาทีข่ องพระบฏในการรับใชสงั คม โดยเปนสวนหนึง่ ของประเพณีพธิ กี รรม เปน
มรดกตกทอดทีม่ คี ณ
ุ คา ซึง่ ปจจุบนั อยูใ นสภาพทีข่ าดการดูแลรักษา และสุม เสีย่ ง
ตอการสูญหาย ในขณะที่ความพิเศษของรูปแบบทางศิลปกรรมที่อยูนอกเหนือ
จากงานพระบฏในลักษณะที่นิยมสราง ยังแสดงใหเห็นถึงคุณคาทางความคิด
ของคนในพื้นที่ การปรับประยุกตใชเพื่อใหเขากับรูปแบบวิถีวัฒนธรรมภายใน
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ชุมชน บทบาทหนาที่ซึ่งมีความแตกตางอยางเห็นไดชัดกับบทบาทหนาที่การ
ใชงานพระบฏในพื้นที่อื่น ๆ ก็เปนอีกรูปแบบหนึ่งที่แสดงใหเห็นถึงความสําคัญ
และคุณคาของพระบฏชุดนี้ จึงสมควรไดมีการศึกษาและเผยแพรความรูไวเปน
องคความรูศิลปวัฒนธรรมของพื้นที่ภาคใตตอนลางตอไป
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การเสนอบทความเพื่อตีพิมพ
ในวารสาร “ขวงผญา”
๑. วัตถุประสงคของการจัดพิมพวารสาร

๑.๑ เพื่อเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความรู ความคิดเห็น
ในสหสาขาวิชาทางดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร อาทิ สังคมวิทยา
ประวัติศาสตร ชาติพันธุ โบราณคดี ปรัชญา ศาสนา อักษรศาสตร ภาษา
วรรณกรรม ศิลปวัฒนธรรม เปนตน
๑.๒ เพื่อเปนแหลงรวบรวมและเผยแพรองคความรูผานผลงาน
วิจัยและผลงานวิชาการดานมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร
๑.๓ เพื่อสงเสริมใหอาจารย นักศึกษา และผูสนใจทั่วไป ไดมี
โอกาสเผยแพรผลงานวิจัยและผลงานวิชาการ เพื่อนําไปสูการสรางสรรค
บูรณาการ และตอยอดองคความรู ในการสรางคุณคาแกชุมชน

๒. ขอตกลงเบื้องตน

๒.๑ บทความทุกบทความจะไดรบั การพิจารณาจากผูท รงคุณวุฒิ
(Peer review) ในสาขาวิชาทีเ่ กีย่ วของ ๓ ทาน ในลักษณะ Triple–blinded Review
โดยผูทรงคุณวุฒิไมทราบวาผูเขียนเปนใคร และผูเขียนไมทราบวา ผูทรงคุณวุฒิ
เปนใคร ทั้งนี้ การพิจารณารับบทความเพื่อลงตีพิมพหรือไมไดตีพิมพ อยูที่
ดุลพินิจของบรรณาธิการ ซึ่งถือเปนอันสิ้นสุด
๒.๒ บทความ ขอความ ภาพประกอบ และตารางขอมูลตาง ๆ
ทีต่ พี มิ พในวารสาร “ขวงผญา” เปนความคิดเห็นสวนตัวของผูเ ขียน กองบรรณาธิการ
ไมจําเปนตองเห็นดวยเสมอไป และไมใชความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ
วารสาร “ขวงผญา” โดยถือเปนความรับผิดชอบของผูเขียนแตเพียงผูเดียว

๒๘๘
๒.๓ บทความจะตองไมเคยตีพมิ พทใี่ ดมากอน และไมอยูร ะหวาง
การพิจารณาของวารสารฉบับอื่น หากตรวจสอบพบวามีการตีพิมพซํ้าซอนกัน
ถือเปนความรับผิดชอบของผูเ ขียนแตเพียงผูเ ดียว และจะไมไดรบั การพิจารณา
ใหลงตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา” อีกตอไป
๒.๔ ผูเขียนจะตองปฏิบัติตามระเบียนและนโยบายของวารสาร
“ขวงผญา” อยางเครงครัด หากไมยนิ ยอมแกไขหรือไมดาํ เนินการตามคําแนะนํา
บรรณาธิการมีสิทธิ์ที่จะไมรับตีพิมพบทความอีกตอไป
๒.๕ บทความทีส่ ง ถึงกองบรรณาธิการ ขอสงวนสิทธิท์ จี่ ะไมสง คืน
ผูเขียน

๓. ประเภทของผลงานที่ตีพิมพในวารสาร

๓.๑ บทความวิจยั (Research article) เปนบทความทีม่ กี ารคนควา
อยางมีระบบและมีความมุงหมาย ที่ชัดเจน เพื่อใหไดขอมูลหรือหลักการ
บางอยางทีจ่ ะนําไปสูค วามกาวหนาทางวิชาการหรือการนําวิชาการ มาประยุกต
ใชใหเกิดประโยชน เชน มีการกําหนดปญหาที่ชัดเจนสมเหตุสมผล โดยจะตอง
ระบุวัตถุประสงค ที่เดนชัดแนนอน มีการรวบรวมขอมูล พิจารณาวิเคราะห
ตีความ และสรุปผลการวิจัยที่สามารถใหคําตอบหรือ บรรลุวัตถุประสงค
๓.๒ บทความวิชาการ (Academic article) เปนการเขียนทาง
วิชาการซึ่งมีการกําหนดประเด็น ที่ตองการอธิบายหรือวิเคราะหอยางชัดเจน
และการวิเคราะหประเด็นดังกลาวตองถูกตองตามหลักวิชาการ และสามารถ
สรุปผลการวิเคราะหในประเด็นนั้นได ซึ่งจะเปนการนําความรูจากแหลงตาง ๆ
มาประมวลรอยเรียง เพื่อวิเคราะหอยางเปนระบบ โดยผูเขียนไดแสดงทัศนะ
ทางวิชาการของตนไวอยางชัดเจนดวย
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๔. การพิจารณาบทความ

๔.๑ กองบรรณาธิการจะแจงใหผูสงบทความทราบ เมื่อไดรับ
บทความเรียบรอยสมบูรณทางระบบ Thaijo
๔.๒ กองบรรณาธิการจะตรวจสอบหัวขอและเนือ้ หาของบทความ
โดยพิจารณาถึงความสอดคลองกับวัตถุประสงคและประเภทของบทความ
ตลอดจนรูปแบบการจัดพิมพบทความ การอางอิง และใบสมัคร หากไมครบถวน
กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ที่ไมรับตีพิมพบทความดังกลาว
๔.๓ กรณีที่กองบรรณาธิการพิจารณาเห็นควรรับบทความไว
พิจารณาตีพิมพ ทางกองบรรณาธิการ จะดําเนินการสงบทความเพื่อทําการ
กลั่นกรองในขั้นตอนตอไป ดวยการสงบทความใหกับผูทรงคุณวุฒิในสาขา
ทีเ่ กีย่ วของตรวจสอบคุณภาพของบทความวาอยูใ นระดับทีเ่ หมาะสมจะลงตีพมิ พ
หรือไม ในลักษะ Double blinded Review โดยผูทรงคุณวุฒิไมทราบวาผูเขียน
เปนใคร และผูเ ขียนไมทราบวาผูท รงคุณวุฒเิ ปนใคร (๑ บทความ/๒ ผูท รงคุณวุฒ)ิ
๔.๔ เมื่อผูทรงคุณวุฒิไดพิจารณากลั่นกรองบทความแลว ทาง
กองบรรณาธิ ก ารจะตั ด สิ น ใจโดยอิ ง ตามข อ เสนอแนะของผู  ท รงคุ ณ วุ ฒิ ว  า
บทความควรจะนําลงตีพิมพหรือไม หรือเห็นควรที่จะสงใหผูเขียนนํากลับไป
แกไขตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกอน และนําสงบทความดังกลาวกลับมา
พิจารณาอีกครัง้ หนึง่ หรือปฏิเสธการลงตีพมิ พ ทัง้ นี้ ผูเ ขียนจะตองแกไขบทความ
ตามคําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิ ภายใน ๔๐ วัน หลังจากไดรับบทความพรอม
คําแนะนําของผูทรงคุณวุฒิกลับคืน
๔.๕ กองบรรณาธิการจะนําบทความทีผ่ า นการแกไขตามคําแนะนํา
ของผูทรงคุณวุฒิเขาสูกระบวนการตีพิมพตอไป
ตอบแทน

๔.๖ ผูเขียนจะไดรับวารสาร “ขวงผญา” จํานวน ๒ เลม เปนการ

๒๙๐
๕. การจัดเตรียมบทความ
บทความวิจัยและบทความวิชาการที่เสนอเพื่อตีพิมพในวารสาร
“ขวงผญา” จะตองเปนบทความที่ไมเคยตีพิมพเผยแพรที่ใดมากอน และไมอยู
ระหวางการพิจารณาของวารสารฉบับอื่น ทั้งนี้ บทความดังกลาวจะตองพิมพ
ดวยโปรแกรม Microsoft Word โดยมีความยาวของบทความไมเกิน ๒๐ หนา
(นับรวมรูปภาพ ตาราง แผนภูมิ เอกสารอางอิง) ลงในกระดาษ A4 พิมพหนาเดียว
ดวยรูปแบบอักษร TH SarabunPSK เทานัน้ ทัง้ นี้ บทความจะตองประกอบดวย
สวนตาง ๆ ตามลําดับ ดังตอไปนี้
๕.๑ บทความวิจัย
๕.๑.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อ–นามสกุล สังกัด (ภาษาไทย–ภาษา
อังกฤษ) และอีเมล
๕.๑.๒ บทคัดยอและคําสําคัญ (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ)
บทคัดยอความยาว ๒๐๐–๒๕๐ คํา และคําสําคัญไมเกิน ๔ คํา
๕.๑.๓ บทนํา
๕.๑.๔ วัตถุประสงคการวิจัย
๕.๑.๕ วิธีดําเนินการวิจัย
๕.๑.๖ ผลการวิจัย
๕.๑.๗ สรุปผลการวิจัย
๕.๑.๘ อภิปรายผล
๕.๑.๙ ขอเสนอแนะการวิจัย (ถามี)
๕.๑.๑๐ เอกสารอางอิง (ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดในระเบียบนี)้
๕.๒ บทความวิชาการ
๕.๒.๑ ชื่อเรื่อง ชื่อ–นามสกุล สังกัด (ภาษาไทย–ภาษา
อังกฤษ) และอีเมล
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๒๙๑

๕.๒.๒ บทคัดยอและคําสําคัญ (ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ)
บทคัดยอความยาว ๒๐๐–๒๕๐ คํา และคําสําคัญไมเกิน ๔ คํา
๕.๒.๓ บทนํา
๕.๒.๔ เนือ้ หา ควรมีจดั โครงสรางของเนือ้ หาสาระทีจ่ ะนําเสนอ
โดยจัดลําดับใหเหมาะสม และการนําเสนอเนื้อหาควรมีความตอเนื่องกัน
เพื่อใหผูอานไดเขาใจในสาระนั้นอยางงาย
๕.๒.๕ บทสรุป
๕.๒.๖ เอกสารอางอิง (ดําเนินการตามทีก่ าํ หนดในระเบียบนี)้
๕.๓ ขอกําหนดในการจัดเตรียมบทความ
๕.๓.๑ ใชอักษร TH SarabunPSK พิมพบทกระดาษ A4
พิมพหนาเดียว
๕.๓.๒ ตัง้ คาหนากระดาษ โดยมีระยะหางจากขอบกระดาษ
ทัง้ ดานบน ๑.๒๕ นิว้ ดานลาง ๑.๐ นิ้ว ดานซาย ๑.๒๕ นิ้ว และดานขวา ๑.๐ นิ้ว
และมีระยะหางระหวางบรรทัด เทากับหนึง่ ขวงบรรทัดของเครือ่ งคอมพิวเตอร
๕.๓.๓ การจัดวางหัวขอใหเปนไปตามลําดับความสําคัญ
ของหัวขอ ดังนี้
ก. การลําดับหัวขอใหใชระบบตัวเลขกํากับ ตามดวย
เครื่องหมายจุด ( . ) หลังตัวเลข และเวน ๒ ชวงตัวอักษร กอนเริ่มคําหรือ
ขอความตอไป ดังนี้ ๑.//............
ข. การจัดวางหัวขอใหเปนไปตามลําดับความสําคัญ
ของหัวของ ดังตอไปนี้
หัวขอใหญ ใหวางชิดขอบหนา ซึ่งหัวขอใหญ
จะไมใสตวั เลขกํากับ และคําอธิบายของหัวขอใหญใหขนึ้ บรรทัดใหม โดยยอหนา
๑.๕๐ เซนติเมตร และเวนบรรทัด ๑ ชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร

๒๙๒
หัวขอรอง ใหเริม่ อักษรตัวแรกของหัวขอใหญ
หรือเลขกํากับหัวขอ โดยเวนจากขอบกระดาษ ๑.๕๐ เซนติเมตร และคําอธิบาย
ของหัวขอรองจะอยูในบรรทัดเดียวกัน หรือจะขึ้นยอหนาใหมก็ได ตามความ
เหมาะสม กรณีที่หัวขอรองไมมีตัวเลขกํากับหัวขอ ใหเริ่มหัวขอยอยหรือ
เลขกํากับหัวขอยอย โดยใหอักษรตัวแรกตรงกับหัวขอรอง
หัวขอยอย กรณีที่หัวขอรองมีเลขกํากับหนา
หัวขอ ใหเริ่มหัวขอหรือเลขกํากับของหัวขอยอยที่อักษรตัวแรกของหัวขอรอง
ทัง้ นี้ หัวขอยอยควรใชการยอหนาในระบบเดียวกัน และไมควรมีหวั ขอยอยมาก
เกินไป ดังตอไปนี้
๑. // ......................
๑.๑ // ......................
๑.๑.๑ // ....................
๕.๓.๔ คํ า อธิ บ ายในแต ล ะหั ว ข อ หากขึ้ น ย อ หน า ใหม
ใหยอหนาตรงกับอักษรตัวแรกของ หัวขอนั้น ๆ สวนขอความในบรรทัดตอมา
ใหชิดขอบหนาตามปกติ
๕.๓.๕ การใชเครือ่ งหมายวรรคตอน เชน เครือ่ งหมายจุลภาค
( , ) ทวิภาค ( : ) และอัฒภาค ( ; ) ใหพิมพตอเนื่องกับอักษรตัวหนา และเวน ๑
ชวงตัวอักษรกอนขอความตอไป เชน (ยุพิน เข็มมุก, ๒๕๕๙: น. ๑๕–๑๙)
๕.๓.๖ หมายเลขหนา ใหใสไวตําแหนงดานบนขวา ตั้งแต
ตนจนจบบทความ
๕.๓.๗ รายละเอียดในตนฉบับ ใหพิมพตามขอกําหนด
ดังตอไปนี้
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๒๙๓

๑. ชื่อเรื่อง (Title)
– ภาษาไทย ขนาด ๑๘ พอยต (point),
ตัวหนา และกึ่งกลางหนากระดาษ
– ภาษาอังกฤษ (ตัวอักษรพิมพใหญ) ขนาด
๑๘ พอยต (point), ตัวหนา และกึ่งกลางหนากระดาษ
๒. ชื่อ–นามสกุลของผูเขียน (ทุกคน)
– ชื่อผูเขียน ภาษาไทย (ตัวหนา) ภาษาอังกฤษ
(ตัวธรรมดา) ขนาด ๑๔ พอยต (point) ชิดขวา
– ระบุตาํ แหนงทางวิชาการ สาขาวิชา ภาควิชา
คณะ มหาวิทยาลัย หรือรายละเอียดของหนวยงานที่สังกัด (ของผูเขียนทุกคน)
โดยใหระบบหมายเลขที่ชื่อ–นามสกุล และกําหนดไวทางเชิงอรรถในหนานั้น ๆ
ขนาด ๑๒ พอยต (point) (ตัวธรรมดา)
– อีเมลของผูเขียนบทความ ๑ คน ที่จะเปน
ผูต ดิ ตอกับกองบรรณาธิการ ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวธรรมดา) ชิดขวา
๓. บทคัดยอ
– ชือ่ “บทคัดยอ” และ “Abstract” ขนาด ๑๖ พอยต
(point) (ตัวหนา) กึง่ กลางกระดาษ
– ขอความบทคัดยอภาษาไทย ขนาด ๑๔ พอยต
(point) (ตัวธรรมดา) ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิว้
– ขอความบทคัดยอภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ พอยต
(point) (ตัวธรรมดา) ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว

๒๙๔
๔. คําสําคัญ (Keyword) เวนจากบทคัดยอ ๑
ชวงบรรทัดของเครื่องคอมพิวเตอร ควรเลือกคําสําคัญที่เกี่ยวของกับบทความ
ประมาณ ๔ คํา ภาษาไทย–ภาษาอังกฤษ ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวธรรมดา)

ชิดซาย
ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว
ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว
ชิดซาย ยอหนา ๐.๕ นิ้ว

๕. รายละเอียดบทความ
– หัวขอใหญ ขนาด ๑๖ พอยต (point) (ตัวหนา)
– หัวขอรอง ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวหนา)
– หัวขอยอย ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวหนา)
– ตัวอักษร ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวธรรมดา)

๖. ภาพและตาราง กรณีมภี าพประกอบ ใหระบุคาํ วา
ภาพที่ ไวใตภาพประกอบ และบรรยายใตภาพ โดยใหอยูกึ่งกลางหนากระดาษ
กรณีตารางประกอบ ใหระบบคําวา ตารางที่ พรอมทั้งขอความบรรยายตาราง
ไวบนหัวตาราง โดยจัดใหชิดซายหนากระดาษ ทั้งนี้ ภาพและตารางประกอบ
ควรบอกทีม่ า โดยพิมพหา งจากชือ่ ภาพประกอบและเสนขีดคัน่ ใตตาราง ๑ บรรทัด
ของเครื่องคอมพิวเตอร ดวยตัวอักษร ขนาด ๑๔ พอยต (point) (ตัวธรรมดา)
กึ่งกลางหนากระดาษ
๗. การเขียนเอกสารอางอิง ใหใชรปู แบบการเขียน
อางอิงตามระบบ APA6th โดยมีรูปแบบการอางอิง ๒ สวน ดังนี้
๗.๑ การอ า งอิ ง ในเนื้ อ หาใช ร ะบบนาม–ป
(Name–year Reference)
๗.๑.๑ การอางอิงในเนื้อหาจากสื่อทุก
ประเภท ลงในรูปแบบ “ชือ่ ผูเ ขียน ปพมิ พ : เลขหนาทีป่ รากฏ” อยูใ นเครือ่ งหมาย
วงเล็บเล็ก
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ผูเขียนชาวตางชาติลงเฉพาะนามสกุล

๒๙๕

๗.๑.๒ ผูเขียนคนไทยลงชื่อ–สกุล สวน

ตัวอยาง
– โสเกรติสยํา้ วาการอานสามารถจุดประกายไดจากสิง่ ทีน่ กั อานรูอ ยูแ ลว
เทานั้นและความรูที่ไดรับมา ไมไดมาจากตัวหนังสือ (แมนเกล, 2546, น.127)
– สุมาลี วีระวงศ (2552, น.37) กลาววา การทีผ่ หู ญิงจะไปสือ่ ชักผูช ายมา
บานเรือนของตัวเองทัง้ ๆ ทีเ่ ขายังไมไดมาสูข อนัน้ เปนเรือ่ งผิดขนบธรรมเนียม
จารีตประเพณี
หมายเหตุ: ทุกรายการที่อางอิงในเนื้อหา จะตองปรากฏในรายการ
บรรณานุกรมเสมอ
๗.๒ บรรณานุกรม (Bibliography) การเขียน
บรรณานุกรมใชรูปแบบของ APA6th (American Psychology Association 6th
edition) ดังตัวอยางตามประเภทของเอกสาร ดังตอไปนี้
๗.๒.๑ หนังสือ
ชื่อ–สกุลผูแตง. \\ (ปพิมพ). \\ชื่อหนังสือ. \\ครั้งที่พิมพ. \\เมืองที่พิมพ: \
สํานักพิมพ.
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of book.
\\ (Edition). City, State or Country of publication: Publisher.
ตัวอยาง
แมนเกล, อัลแบรโต. (2546). โลกในมือนักอาน. (พิมพครั้งที่ 4).
กรุงเทพฯ: พิฆเณศ พริ้นติ้ง เซ็นเตอร.
สุมาลี วีระวงศ. (2552). วิถีชีวิตไทยในลิลิตพระลอ. (พิมพครั้งที่ 3).
กรุงเทพฯ: สถาพรบุคส.
Tidd, J., Bessant, J. & Pavitt, K. (2001). Managing innovation. (2nded).
Chichester: John Wiley and Sons.

๒๙๖
๗.๒.๒ บทความวารสาร
ชื่อ–สกุลผูเขียน. \\ (ป). \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อวารสาร. \\ ปที่(ฉบับที่),
\\ หนาที่ปรากฏบทความ.
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article.
\\ Journal title. Volume(Number), Page.
ตัวอยาง
ผอง เซงกิ่ง. (2528). ศิลปกรรมอันเนือ่ งกับไตรภูม.ิ ปาจารยสาร. 12(2),
113–122.
Shani, A., Sena, J. and Olin, T. (2003). Knowledge management
and new product development: A study of two companies.
European Journal of Innovation Management. 6(3), 137–149.
๗.๒.๓ วิทยานิพนธ
ชือ่ ผูเ ขียนวิทยานิพนธ. \\ (ปการศึกษา). \\ ชือ่ วิทยานิพนธ. \\ ระดับปริญญา
\ สาขาวิชาหรือภาควิชา \ คณะ \ มหาวิทยาลัย.
Author, A. A. \\ (Date of publication). \\ Title thesis. (Unpublished doctoral
dissertation or master’s thesis). Name of Institution, Location.
ตัวอยาง
ปณิธิ อมาตยกุล. (2547). การยายถิน่ ของชาวไทใหญเขามาในจังหวัด
เชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
ภูมิภาคศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม.
วันดี สนติวฒ
ุ เิ มธี. (2545). กระบวนการสรางอัตลักษณทางชาติพนั ธุ
ของชาวไทใหญชายแดนไทย–พมา กรณีศกึ ษา หมูบ า นเปยงหลวง
อําเภอเวียงแหง จังหวัดเชียงใหม. วิทยานิพนธปริญญา สังคมวิทยา
และมานุษยวิทยามหาบัณฑิต สาขาวิชามานุษยวิทยา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร.
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(online / e–Book)

๒๙๗

๗.๒.๔ สื่ออิเล็กทรอนิกสตาง ๆ
๗.๒.๔.๑ หนั ง สื อ ออนไลน

ชือ่ ผูแ ตง.\\ (ปทพี่ มิ พ).\\ ชือ่ เรือ่ ง.\\ (พิมพครัง้ ที)่ .\\สถานทีพ่ มิ พ:\สํานักพิมพ.
\\ สืบคนจาก \\แหลงขอมูลหรือ URL
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of book.
\\ (Edition). City, State or Country of publication: Publisher. Retrieved
from URL
ตัวอยาง
สรรัชต หอไพศาล. (2552). นวัตกรรมและการประยุกตใชเทคโนโลยี
เพือ่ การศึกษาในสหัสวรรษใหม: กรณีการจัดการเรียนการสอน
ผานเว็บ (Web–Based Instruction: WBI). กรุงเทพฯ: ยินดี. สืบคนจาก
http://ftp.spu.ac.th.
Humm, M. (1997). Feminism and film. [Kindle DX version].
Retrieved from http://www.netlibrary.com.
ออนไลน (online / e–journal)

๗.๒.๔.๒ บทความจากวารสาร

ชื่อ–สกุลผูเขียน. \\ (ป). \\ ชื่อบทความ. \\ ชื่อวารสาร. \\ ปที่(ฉบับที่), \\
หนาที่ปรากฏบทความ. สืบคนจาก \\แหลงขอมูลหรือ URL
Author, A. A., and Author, B. B. \\ (Date of publication). \\ Title of article.
\\ Title of Journal. Volume (Number), pages. \\ Retrieved from….source
or URL….

ตัวอยาง
Kenneth, I. A. (2000). A Buddhist response to the nature of human
rights. Journal of Buddhist Ethics. 8(3), 13–15. Retrieved
from http://www.cac.psu.edu.
Webb, S.L. (1998). Dealing with sexual harassment. Small Business
Reports. 17(5), 11–14. Retrieved from BRS, File: ABI/INFORM
Item: 00591201.
๗.๒.๔.๓ สารสนเทศอิ เ ล็ ก –
ทรอนิกสประเภท Press Release รายงานประจําป ไฟลประเภท PowerPoint
Blog post Online Video Audio Podcast เปนตน
ชือ่ ผูเ ขียน.\\(ป เดือน วันที)่ .\\ชือ่ เนือ้ หา.\\ [รูปแบบสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส].
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๖. การสงบทความ
๑. ผูส ง บทความจะตองจัดพิมพบทความดวยโปรแกรม Microsoft
Word ตามแบบฟอรมที่วารสาร “ขวงผญา” กําหนด จํานวน ๑ ชุด พรอมแนบ
ใบสมัครขอสงบทความ เพื่อจะลงตีพิมพในวารสาร “ขวงผญา” จํานวน ๑ ชุด
๒. ผูสงบทความจะตองลงทะเบียนสมัครเปนสมาชิกวารสาร
“ขวงผญา” เพื่อสงบทความลงตีพิมพในระบบ Thaijo โดยเขาไปที่วารสาร
“ข ว งผญา” และทํ า ตามขั้ น ตอนที่ ร ะบุ ตลอดจนจั ด ส ง เอกสารในข อ ที่ ๑
ผานทางระบบ Thaijo
๓. การจัดสงบทความใหสงผานระบบวารสารออนไลน (Thaijo)
หากมีขอสงสัยในการสมัครหรือจัดสงบทความ ติดตอสอบถามไดที่ คุณปนัดดา
โตคํานุช โทรศัพท (๐๕๓) ๘๘๕๘๙๑

