คำนำ
คู่มือฉบับนี้ จัดทำขึ้นจำกกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของสำนักศิลปะและวัฒนธรรม ประจำปี
งบประมำณ ๒๕๕๙ เพื่อเป็นแนวทำงให้กับผู้บริหำร บุคลำกร และนักศึกษำอำสำช่วยปฏิบัติงำน ในกำรนำชม
แหล่งเรียนรู้ สถำบันล้ำนนำศึกษำ มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ โดยมุ่งเน้นเพื่อพัฒนำบุคลำกรของสำนักศิลปะ
และวัฒนธรรม สำมำรถให้บริกำรควำมรู้ให้กับผู้เข้ำมำเยี่ยมชมสถำบันล้ำนนำ ได้รับควำมประทับใจในกำรบริกำร
ด้วยสำนักศิลปะและวัฒนธรรมนั้น เป็นหน่วยงำนสนับสนุนกำรศึกษำ มีพันธกิจในกำรอนุรักษ์ ส่งเสริมและเผยแพร่
ศิลปวัฒนธรรมให้กับนักศึกษำ อำจำรย์ นักวิชำกำร ตลอดจนบุคคลทั่วไป โดยจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม
เพื่อสนับสนุนพันธกิจอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งบุคลำกรที่มีหน้ำที่วิทยำกรนำชมแหล่งเรียนรู้นั้น มีจำนวนน้อย และมี
ภำรกิจในกำรจัดกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรมด้วย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จึงเห็นควรจะมีกำรสร้ำงวิทยำกรรุ่นใหม่ เพื่อเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรของ
หน่ ว ยงำน ให้ เป็ น วิทยำกรน ำชมได้ เพื่อที่จะสำมำรถให้ บริ ก ำรผู้ มำเยี่ ยมชมได้ อ ย่ำ งเต็ม ที่ และสร้ำงควำม
ประทับใจในกำรให้บริกำรของแหล่งเรียนรู้ นอกจำกนี้ยังสำมำรถพัฒนำนักศึกษำที่อำสำมำช่วยในกำรเป็นวิทยำกร
เพื่อฝึกประสบกำรณ์ให้กับนักศึกษำอีกด้วย
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่
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บริเวณชั้น ๑
บริเวณชั้น ๒
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บริเวณชั้น ๓ ภูมิปัญญำพื้นบ้ำน
เครื่องเงิน
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บริเวณชั้น ๔ พุทธศำสน์
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เทคนิคการนาชม๑
ความสามารถในการพูดเพื่ อการน าเที่ยว การพูดหรือการใช้ศิล ปะในการพูดเป็นสิ่ งที่ ขาดไม่ ไ ด้
สาหรับงานการเป็ น มัคคุเทศก์ มัคคุเทศก์ต้องสามารถเค้น ศิลปะในการพูดของตนออกมาใช้ให้ ได้อย่ า งมี
ประสิ ท ธิ ภ าพในเวลาอั น จ ากั ด และเหมาะสม ในสภาวะสิ่ ง แวดล้ อ มของ นั ก ท่ อ งเที่ ย วที่ มี พ ฤติ ก รรม
ความต้องการที่แตกต่าง หรือในสถานการณ์ที่อาจคาดเดาอะไรล่วงหน้า ไม่ได้ มัคคุเทศก์ก็ต้อง พร้อมเสมอที่
จะต้องพูดอธิบายให้นักท่องเที่ยวได้ เข้าใจเมื่อถึงเวลา (สมบัติ กาญจนกิจ, ๒๕๔๔) ดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑. การพูดที่ดีของมัคคุเทศก์จะต้องปฏิบัติดังนี้
๑) ใช้น้าเสียงที่ชัดเจน แจ่มใส นุ่มนวลชวนฟัง สีหน้าท่าทางเป็นมิตรได้ยินทั่วถึง
๒) มีจังหวะและลีลาในการพูดสอดเสียงให้พอเหมาะ ไม่ช้าหรือเร็วเกินไป จะช่วยให้ภาษาชัดเจน
เข้าใจ ง่ายขึ้น เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้พูดและซักถามบ้าง
๓) ควรคานึงถึงระดับและประเภทของผู้ฟังด้วยว่าควรใช้คาพูด กิริยาท่าทางอย่างไรจึงจะเหมาะสม
๔) มีวิธีการพูดให้นักท่องเที่ยวเกิดความตื่นตัวพร้อมรับฟังข้อมูล และแนวปฏิบัติร่วมกันของ
หมู่คณะ เพื่อให้การท่องเที่ยวเป็นไปอย่างเรียบร้อย
๕) มัคคุเทศก์ควรใช้ภาษาอย่างถูกต้อง ควรลาดับความคิดก่อนออกมาเป็นคาพูดที่ดี เข้าใจง่าย
๖) ควรระมัดระวังถึงคาพูด สุ่มเสียง อักขระ ความหมาย และจังหวะจะโคน ควรสังเกตเวลาว่า
เวลาใด เหมาะสมที่จะพูด จะพูดอย่างไรและพูดเรื่องอะไร
๗) คอยสังเกตผู้ฟังเสมอว่าเขาสนใจหรือต้องการจะฟังมากน้อยเพียงใด และปรับการพูดให้ตรง
กับความ สนใจของผู้ฟังตลอดเวลา
๘) ควรพูดด้วยน้าเสียงที่เหมาะสมมีการเน้นคาและพูดซ้าในบางจุดที่สาคัญ เช่น เวลานัดแนะขึ้น
รถ เวลานัดรับประทานอาหาร พูดให้ชัดถ้อยชัดคา
๙) ระมัดระวังการใช้ถ้อยคาสองแง่สามง่าม คาหยาบคาย
๑๐) มีวิธีการที่จ ะอธิบ ายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างน่าสนใจน่าติดตาม และรู้จักวิธีส ร้างความ
เพลิดเพลินแก่ นักท่องเที่ยวด้วย
๒. คาพูดที่ควรละเว้นสาหรับมัคคุเทศก์
๑) พูดแสดงความมักง่าย เช่น รับรองทัวร์ทริปนี้ได้โปรแกรมแถมเพียบแน่นอน ผมยืนยันว่า
ทุกท่าน จะ ได้ เห็นพระอาทิตย์ตกดินเต็มดวงแน่นอน เป็นต้น
๒) สรุ ป แบบมักง่ายหรื อสรุ ป ง่ายเกินไป เช่น ข้อมูล แหล่ งท่องเที่ยวทุก ท่านสามารถอ่ า นได้
ที่แหล่ง ท่องเที่ยวแต่ละจุดข้างในได้ เลยครับ
๓) กล่าวโทษนั่นโทษนี่ บอกปัดความผิดให้สิ่งอื่นหรือผู้อื่นตลอด เช่น ขออภัยครับรถมารับผมช้า
ผมก็ เลยมารับทุกท่านช้าตามไปด้วย (ทั้ง ๆ ที่คนช้าคือตัวมัคคุเทศก์เอง)
๔) พูดขัดแย้งในตัวเองลังเลใจไม่แน่นอน เดี๋ยวจะเอาอย่างนั้นเดี๋ยวจะเอาอย่างนี้ ควรพูดแต่สิ่งที่
รู้แล้ว ชัดเจนเท่านั้น

๑
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๕) พู ด เรี ย กร้ อ งความสงสารเพื่ อ หวั ง ได้ บ างสิ่ ง จากนั ก ท่ อ งเที่ ย วซึ่ ง เป็ น สิ่ ง ไม่ ค วรท า
เช่น เนื่องจากทริป นี้ผู้ จัดขาดทุนอย่างมากขอความเห็ นใจทุกท่านได้กรุณาช่วยเหลื อจ่ายค่าตอบแทนให้
เป็นพิเศษด้วย แต่ถ้าพูดเพื่อให้ เขาให้อภัย ในสิ่งที่มัคคุเทศก์ทาพลาดไปก็ไม่เป็นไร
๖) พูดสมมติในเรื่องที่ไม่มีความหมาย หรือเรื่องไร้สาระ ควบคุมการพูดของตนเองไม่ได้
๗) พูดเรื่องละเอียดอ่อนที่เป็นความเชื่อความรู้สึกความนับถือส่วนตัว
๘) พูดประชดประชัน แดกดันเพราะอารมณ์โกรธ เป็นสิ่งที่ไม่ควรทาอย่างยิ่ง ควรมีขันติรู้จัก
ระงับอารมณ์ โกรธให้ได้
๙) พูดแบบผัดวันประกันพรุ่ง พูดแบบขอไปที แล้วก็ไม่รับผิดชอบคาพูด เป็นสิ่งที่น่ารังเกียจที่สุด
นั ก ท่ อ งเที่ ย วจะขาดความเชื่ อ ถื อ ในทั น ที สิ่ ง ไหนที่ นั ก ท่ อ งเที่ ย วเอ่ ย ปากก็ ค วรอ านวยความสะดวกให้
เขาทั น ที หรื อ ถ้ า ท าไม่ ไ ด้ ในทั น ที ก็ ค วรให้ เหตุ ผ ลอั น สมควรและรี บ กลั บ ไปท าตามความต้ อ งการของ
นักท่องเที่ยวโดยไว
๑๐) พูดจาแบบลูบหน้าปะจมูก ตีตนเสมอท่านไม่ให้ เกียรตินักท่องเที่ยว ฯลฯ เป็นสิ่งไม่ควรทา
ต้องสานึก เสมอว่าตนมาเป็นผู้ให้บริการ
๓. ข้อควรระวังและควรปฏิบัติในการพูด
๑) ไม่ควรพูดเรื่องหนักๆ จริงจังประเภทคอขาดบาดตาย เพราะนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยว
อย่างสบาย ใจ คงไม่เป็นที่ถูกใจนักหากเขาต้องมารับฟังเรื่องหนัก ๆ เครียด ๆ
๒) ควรแบ่งให้ทีมงานหรือนักท่องเที่ยวได้พูดด้วยจึงจะเป็นการสนทนาที่ดี
๓) อย่ าแย้ งประเด็ น ในตอนเริ่ มสนทนาควรคล้ อ ยตามก่ อ นแล้ ว ค่ อยให้ เหตุ ผ ลที่ แตกต่ า ง
อย่างนุ่มนวล
๔) ไม่ควรเปลี่ยนเรื่องคุยกะทันหัน เพราะนักท่องเที่ยวจะปรับความคิดจูนสมองไม่ทัน
๕) ในวงสนทนาอย่าเป็นผู้พูดอย่างเดียว ควรเป็นผู้ฟังหรือเปิดโอกาสให้แขกได้ถามบ้าง
๖) ช่วยกันระวังทิศทางของเรื่องที่กาลังสนทนา ไม่ให้ออกนอกเรื่องบ่อยเพราะจะสรุปประเด็นไม่ลง
๗) อย่ายืนยันยืนกรานเหตุผลที่เลื่อนลอยหรือรับปากว่าต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ เพราะถ้าทา
ไม่ได้จะมีปัญหา
๘) ไม่คุยเพื่อลดค่าหรือย่ายีผู้อื่นเป็นอันขาด เพราะจะทาให้ เกิดความขัดแย้ง ทะเลาะเบาะแว้งกัน
(เจริญ สวาสดิพันธ์, ๒๕๓๙)
๙) ไม่ควรพูดเล่นมากไปจนลูกทัวร์แยกแยะไม่ออกว่าเรื่องในเรื่องจริงเรื่องไหนเรื่องเล่น
๑๐) คาพูด หรือคาถามที่อาจทาให้ เกิดความคิดเห็นต่าง หรือสร้างความ คับข้องใจต่อกันก็ควร
ยกเว้น เช่น ท่านคิดว่าพระแก้วมรกตเป็นของชาติใด หรือ ท่านเห็นด้ วยหรือไม่ที่ทองที่เจดีย์ ชเวดากองนั้นมา
จากการเผาเอาทองจากกรุง ศรีอยุธยาของเราไป
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สถาบันล้านนาศึกษา
เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรม เพื่อให้เป็นูนย์
ศุ การเรียนรู้เกี่ยวกับล้านนา โดยมุ่งเน้นให้
ความรู้วิถีชีวิตของกลู่มชาติพันธุ์ล้านนาใน ๘ จังหวัดภาคเหนือตอนบน ภูมิปัญญาพื้นบ้าน อาทิ ภาษาและ
วรรณกรรมล้านนา ศิลปหัตถกรรม ดนตรี และนาฏศิลป์พื้นล้าน แพทย์แผนไทยล้านนา หรือที่เรียกกันว่า
หมอเมือง และองค์ความรู้ เกี่ย วกับ พุทธศาสน์และเครื่องสั กการะแบบล้ านนา ห้ องเกียรติคุณ โดยเปิด
ให้บริการในทุกวันทาการ ยกเว้ นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ระหว่างเวลา ๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ทั้งนี้อาคารแห่งนี้
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้พระราชทานนามอาคารและเสด็จพระราชดาเนินมาทรง
ประกอบพิธีเปิดอาคารเทพรัตนราชสุดา ในวันจันทร์ที่ ๒๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑
สถาบันล้านนาศึกษา (Lanna Studies) ประกอบด้วย
เรือนอนุสารสุนทร
เรือนอนุสารสุนทรเป็นสถาปัตยกรรมเรือนล้านนาที่สร้างตาม
แบบของเรื อนคาเที่ย ง ซึ่งตระกูลชุติมา และตระกูล นิมมานเหมิน ท์
ได้ ส ร้ า งเรื อ นกาแลหลั ง นี้ ขึ้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น แหล่ ง เรี ย นรู้ เกี่ ย วกั บ
เรือนโบราณล้านนา และการจัดแสดงวิถีชีวิตล้านนา
อาคารเทพรัตนราชสุดา
อาคารจัดแสดงองค์ความรู้และกิจกรรมทางด้านวัฒนธรรมล้านนาอันเป็นมรดกล้าค่า เป็นอาคาร
ทรงสถาปั ต ยกรรมล้ า นนาประยุ ก ต์ ขนาด ๔ ชั้ น มี พื้ น ที่ ใ ช้ ส อย ๑,๙๕๐ ตารางเมตร ประกอบไปด้ ว ย
นิทรรศการหลัก ดังนี้

บริเวณชั้น ๑

 ห้องศูนย์ข้อมูลภูมิปัญญาล้านนา และ
ศูนย์ใบลานศึกษา ูนย์
ศุ สาหรับค้นคว้า ข้อมูลองค์ความรู้
ทางด้ า นศิ ล ปวั ฒ นธรรม ผลงานการวิ จั ย ของนั ก ศึ ก ษา
อาจารย์ และนักวิชาการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
โดยสามารถสืบค้นผ่านระบบการสืบค้นทางเว็บไซต์ ก่อน
เข้ามาศึกษาในศูนย์ นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเกี่ยวกั บเอกสาร
ใบลาน พับสา ทีูนย์
่ศุ ใบลานศึกษาได้จัดเก็บแล้วอีกด้วย
 ห้องครั ว และห้องฝึกอบรม เป็นห้องฝึกอบรมอาหารไทย อาหารล้านนา ขนมไทย ขนม
ล้านนา
 ห้องสานักงาน เป็นห้องสานักงานของสานักศิลปะและวัฒนธรรม ซึ่งให้บริการข้อมูล รับจอง
ห้องประชุม และจัดกิจกรรมอื่น ๆ

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๓

บริเวณชั้น ๒
กลุ่มชาติพันธุ์ในล้านนา๒
 กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ/เลอเวือะ/ละเวือะ
ลัวะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์หนึ่งที่ตานานเมืองทางเหนือกล่ าวถึงมากที่สุ ดในฐานะเป็นชนกลุ่ ม
ดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแหลมอินโดจีนจนถึงลุ่มแม่น้าคง (สาละวิน) และแม่น้าเขินในเชียงตุง ตานานจามเทวีวงศ์
กล่าวถึงลัวะที่อาศัยอยู่ในล้านนาและดารงตนตามวิธีธรรมชาติในเมืองเชียงใหม่ ชาวลัวะอาศัยอยู่บริเ วณ
เชิงดอยสุเทพและเวียงเจ็ดลินผู้ปกครองคนสุดท้ายชื่อ ขุนหลวงวิลังคะ
กลุ่มชาติพันธุ์ลัวะ/เลอเวือะ/ละเวือะ เป็นกลุ่มที่อาศัยบริเวณภาคเหนือของไทย โดยเฉพาะ
จั ง หวั ด แม่ ฮ่ อ งสอน และเชี ย งใหม่ ชาติ พั น ธุ์ ล ะเวื อ ะ นั บ ถื อ ผี ศาสนาพุ ท ธ และคริ ส ต์ ทั้ ง ๒ นิ ก าย
โดยลัวะเชื่อว่าตนเองนั้นมีผีเยอะกว่าคนเมือง ในสมัยยุคเก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมืองนั้น ลัวะได้เก็บผีและ
มัดปากถุงไว้ แบกใส่หลังมา ผู้หญิงละเวือะ จะนิยมสวมสร้อยลูกปัดสี ส้ม แดง เหลือง สวมเสื้อสีดาหรือขาว
ใส่ ต่ า งหู เ งิ น ทรงระฆั ง หรื อ งาช้ า ง นุ่ ง ผ้ า ซิ่ น สี ด า แถบสี แ ดงหรื อ ชมพู หญิ ง สู ง อายุ นิ ย มสู บ กล้ อ งยาสู บ
ฝ่ายชายนิยมสวมเสื้อสีขาว วิถีชีวิตของชาวละเวือะ เรียบ ง่าย มีการทาเกษตรภายในครัวเรือน ส่วนใหญ่ปลูก
โต๊ ะ โกละ (ผั ก กาด) อาหารจานเด็ ด คื อ ซเบี๊ อ ก (คล้ า ยลาบ) ชาติ พั น ธุ์ ล ะเวื อ ะเป็ น ชาติ พั น ธุ์ ส าคั ญ
มี ก ารอ้ า งอิ ง ว่ า เป็ น คนดั้ ง เดิ ม ของจั ง หวั ด เชี ย งใหม่ เนื่ อ งจากมี ลั ก ษณะของเรื่ อ งเล่ า หรื อ เงิ น ตรา
คล้องจองกัน แต่หลังจากไฟไหม้ครั้งใหญ่ จึงได้อพยพสู่ อาเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ภาษาละเวือะ
จะมีแต่ภาษาพูด ไม่มีภาษาเขียน
ห้ องแสดงของลั ว ะ เป็ น การจัดแสดงวิ ถี
ชี วิ ต ของคนลั ว ะ บ้ า นของคนลั ว ะ จะมี ห้ อ งเดี ย ว
ซึ่ ง เป็ น ทั้ ง ห้ อ งนอน ห้ อ งครั ว ซึ่ ง จะท าให้ อ ากาศอบอุ่ น
บริ เ วณเตาจะแสดงถึ ง วิ ธี ก ารต้ ม เหล้ า หมู่ บ้ า นจะมี
เสาสะก้า คือ เสาใจบ้าน คล้ายๆ กับเสาหลั กเมือง เวลา
ไปท านา จะต้ อ งมี ก ารไหว้ โดยจะต้ อ งมี เ งิ น เหล้ า
และไก่ มีพิธีเลี้ยงผีไฟ ผีไร่ ผีฝาย ผีเขา และผีป่า
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยวน
คนไทยวนหรื อ ไตโยน มี ถิ่ น ฐานเดิ ม อยู่ ที่ เ มื อ งโยนกเชี ย งแสนเป็ น ส่ ว นใหญ่ ต่ อ มาเมื่ อ
พ.ศ. ๑๘๓๙ พญามังรายได้สถาปนาเมือง “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” เป็นราชธานีกลุ่มคนไทยวนหรือ
คนไตได้กระจายอยู่ในภูมิภาคที่เรียกว่าอาณาจักรล้านนา ไทยวน หรือ ไทยล้านนา หรือ โยนก เป็นกลุ่มชน
กลุ่มใหญ่ที่อาศัยอยู่ในดินแดนล้านนามาเป็นเวลานาน มักเรียกตนเองว่า คนเมือง ชาวไทยวนอาศัยอยู่ใน
เขต จังหวัดเชียงใหม่ ลาพูน ลาปาง น่าน และแพร่ รู้จักในนามไทยล้านนามีภาษาพูดใกล้เคียงกับ พวกไทลื้อ
และไทเขินปัจจุบันชาวไทยวนรับอิทธิพลของไทยภาคกลาง

๒ ข้อมูล นายอภิรักษ์ ตาเสน นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๔

ชาวไทยวนมีภาษาพูดภาษาเขียนเป็นเอกลักษณ์ของตน อักษรของชาวไทยวนมีใช้มาเป็น
เวลานานแล้ว เรือนของชาวไทยวนนั้นมีเอกลักษณ์เฉพาะเรียกว่า เรือนเชียงแสนหรือเรือนกาแล กล่าวคือจะมี
ไม้ไขว้อยู่บนหลังคาเหนือจั่ว เรือนส่วนบนจะผายออก ที่เรียกว่า เรือน อกโตเอวคอด
ในส่วนจัดแสดง ได้แสดงถึง พิธีสืบชะตา พิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสาคัญอย่างหนึ่งของ
ชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็น การต่ออายุหรือต่อชีวิต
ของบ้า นเมือ งหรือ ของคนให้ย ืน ยาว มีค วามสุข
ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่าง ๆ
ที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย และประเพณี
ตั้งธรรมหลวง หมายถึงการฟังพระธรรมเทศนาเรื่อง
ใหญ่ ห รื อ เรื่ อ งส าคั ญ เพราะธรรมหลวงที่ ใ ช้ เ ทศน์
มักจะเป็นเวสสันดรชาดก อันเป็นพระชาติสุดท้ายของ
พระโพธิ สั ต ว์ ก่ อ นจะได้ ม าประสู ติ แ ละตรั ส รู้ เ ป็ น
พระพุทธเจ้าในชาติต่อมา มีทั้งหมด ๑๓ กัณฑ์
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทขึน/ไทเขิน
ไทขึน เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ในเมืองเชียงตุง รัฐฉาน ประเทศพม่า และภาคเหนือ
ของประเทศไทย ชาวไทขึน หรือไทยเรียกว่า ไทเขิน เป็นพลเมืองหลักของเมืองเชียงตุง ที่เข้ามาแทนที่
ชนพื้นเมืองที่ตั้งรกรากอยู่ก่อนหน้าคือชาวลัวะ จากแต่เดิมไท
เขิ น เข้ า ไปอยู่ ป ะปนก่ อ นหน้ า นี้ ที่ ม าของค าว่ า “ขึ น ”
สันนิษฐานว่าตั้งชื่อตามแม่น้าขึน ซึ่งไหลผ่านเมืองเชียงตุง
จากตะวันตกขึ้นไปทางเหนือแล้วไหลลงใต้แปลกจากแม่น้าสาย
อื่น จึงเรียกแม่น้านั้นว่า “ขืน” ด้วยเหตุนี้พลเมืองที่อาศัยอยู่
ตามสองฝั่งน้าจึงเรียกตนเองว่า “ขึน” หรือ “ไตขึน” ภาษาไท
เขิน มีความคล้ายและใกล้เคียงกับภาษาไทยองและไทลื้ อ
มาก ทั้งยังคล้ายกับภาษาไทยวนต่างเพียงแค่สาเนียง และ
การลงท้ายคา ซึ่งชาวเขินแบบได้เป็นสามกลุ่ม คือ ขึนก่อ ขึนแด้ และขึนหวา ยกตัวอย่าง ละซังก่อแต้ บะซังก่อ
หวา (อะสังก๊อนะ-จอมทอง / อะหยังก๊อนะ-เวียงเชียงใหม่) ชาวไทขึนมีความเชื่อเรื่องผีเช่นเดียวกับกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทอื่นๆ แม้หลังการรับศาสนาแล้วความเชื่อดังกล่าวก็ยังคงอยู่
นอกจากนี้ยังนับถือกบและนาคเป็นสัญลักษณ์ของความสมบูรณ์ ดังปรากฏในพิธีปั้นกบ
เรียกฝนในช่วงสงกรานต์ และแห่งู ซึ่งตรงกับส่วนจัดแสดงที่แสดงถึงประเพณีสงกรานต์
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทยอง
ชาวไทยอง หรือ ชาวเมืองยอง ใช้เรียกกลุ่มคนที่ตั้งบ้านเรือนอยู่บริเวณเมืองยอง และ
กระจายอยู่ ใ นด้ า นตะวั น ออกของรั ฐ ฉาน ประเทศพม่ า เขตสิ บ สองพั น นา ในมณฑลยู น นานของจี น
ภายหลั งได้อ พยพเข้ า มาตั้ง บ้ านเรื อนในจั งหวั ดล าพูน เชียงใหม่ เชียงราย และน่าน ในสมัยรัช กาลที่ ๑
ภายใต้ กุ ศ โลบาย “เก็ บ ผั ก ใส่ ซ้ า เก็ บ ข้ า ใส่ เ มื อ ง” ของ พระเจ้ า บรมราชาธิบ ดี ก าวิ ล ะ แห่ ง ราชวงค์ ทิพย์
จักราธิวงศ์ เพื่อรื้อฟื้นอาณาจักรล้านนา ภายหลังการยึดครองของพม่าสิ้นสุดลง
คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๕

จากตานาน ชาวเมืองยองนั้น ได้อพยพมาจาก
เมื อ งเชี ย งรุ่ ง และเมื อ งอื่ น ๆ ในสิ บ สองปั น นา ซึ่ ง เป็ น
คนไทลื้อ และได้อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานครั้งใหญ่ในเมือง
ล าพูน และเชียงใหม่ ในศตวรรษที่ ๑๙ ด้ว ยสาเหตุของ
สงคราม เจ้าเมืองยองพร้อมด้ว ยบุตรภรรยา น้องทั้ง ๔
ญาติ พี่ น้ อ ง ขุ น นาง พระสงฆ์ แ ละไพร่ พ ลจากเมื อ งยอง
จานวน ๒๐,๐๐๐ คน เข้ามาแผ้วถางเมืองลาพูนที่ร้างอยู่
ตั้งบ้านเรือนตามลุ่มน้าแม่ทา น้าแม่ปิง ผู้คนทั่วไปในแถบ
นั้นจึงเรียกคนที่มาจากเมืองยองว่า ชาวไทยอง ประเพณีของชาวไทยอง เป็นประเพณีฮ้องขวัญ ประเพณี
ส่งเคราะห์ และพิธีกรรมเกี่ยวกับความตาย
ส่ ว นจั ดแสดง เป็ น การแสดงถึง พิธี ทาบุญเสาใจบ้า น หรื อ เสาหลักเมือง และภาพวาด
ด้านหลั งเป็ น ภาพวาดพระธาตุ หน่ อ เมืองลวง สิบสองปัน นา แต่พระธาตุที่สาคัญของไทลื้ อเมื อ งยอง
ก็คือ พระธาตุศรีใจ เมืองเชียงรุ่ง สิบสองปันนา
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทลื้อ
ไทลื้อ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่พูดภาษาตระกูลไทยอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของ
ประเทศไทยอีกกลุ่มหนึ่งอาศัยอยู่ในบริเวณภาคเหนือของประเทศไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐฉาน
ภาคตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศจีน และภาคเหนือของลาว ชาวไทลื้อในสิบสองพันนามีความสัมพันธ์ใกล้ชิด
กับไทยวนล้านนาในยุค “เก็บผักใส่ซ้า เก็บข้าใส่เมือง” ชาวไทลื้อจากสิบสองพันนาได้ถูกกวาดต้อนลงมาอยู่ใน
ล้านนาจานวนมาก ชาวไทลื้อนับถือศาสนาพุทธและปฏิบัติตามจารีตประเพณีทางพุทธศาสนา
เดิมชาวไทลื้อ มีถิ่นที่อยู่บริเวณ เมืองลื้อหลวง ต่อมาได้เคลื่อนย้ายลงมาอยู่บริเวณเมือง
หนองแส หรือที่เรียกว่าคุนหมิงในปัจจุบัน แล้วย้ายลงมาสู่ลุ่มน้าโขง สิบสองปันนาปัจจุบัน ประมาณศตวรรษ
ที่ ๑๒ จึงเกิดมีวีรบุรุษชาวไทลื้อชื่อ เจ้าเจื่องหาญ ได้รวบรวมหัวเมืองต่าง ๆ ในสิบสองปันนา ปัจจุบันตั้ง
เป็นอาณาจักรแจ่ลื้อ (เซอลี่) โดยได้ตั้งศูนย์อานาจการปกครองเอาไว้ที่หอคาเชียงรุ่ง นาน ๗๙๐ ปี ต่อมาถึง
สมัยเจ้าอิ่นเมืองครองราชย์ ต่อมาในปี ค.ศ. ๑๕๗๙ –๑๕๘๓ (พ.ศ. ๒๑๒๒-๒๑๒๖) ได้แบ่งเขตการปกครอง
เป็นสิบสองหัวเมือง แต่ละหัวเมืองให้มีที่ทานา ๑,๐๐๐ หาบข้าว (เชื้อพันธุ์ข้าว) ต่อนาหนึ่งที่/หนึ่งหัวเมือง
จึงเป็นที่มาจนถึงปัจจุบันเมืองสิบสองปันนาได้แบ่งเขตการปกครองเอาไว้ในอดีตดังนี้ ชาวไทลื้ออาศัยอยู่
สองฝั่งแม่น้าโขง คือ ด้านตะวันออกและตะวันตกของแม่น้า มีเมืองต่างๆ ดังนี้ ภาษาไทลื้อ ได้กล่าวไว้ว่า
ห้ า เมิ ง ตะวั น ตก หกเมิ ง ตะวั น ออก รวมเจี ย งฮุ่ ง (เชี ย งรุ่ ง ) เป็ น ๑๒ ปั น นา และทั้ ง ๑๒ ปั น นานั้ น
ประกอบด้วยเมืองใหญ่น้อยต่าง ๆ เช่น
ฝั่งตะวันตก : เมืองแช่ เมืองลวง เมืองหุน เมืองฮาย และเมืองมาง
ฝั่งตะวันออก : เมืองล้า เมืองฮิง เมืองพง เมืองงาด์ เมืองอูเหนือและเมืองเชียงทอง
การขยายตัวของชาวไทลื้อสมัยเจ้าอินเมืองได้เข้าตีเมืองแถน เชียงตุง เชียงแสน และล้านช้าง
กอบกู้บ้านเมืองให้เป็นปึ กแผ่น พร้อมทั้งหัวเมืองไทลื้อเป็นสิบสองเขต เรียกว่า สิบสองปันนา และในยุคนี้ ได้มี
การอพยพชาวไทลื้ อ บางส่ ว นเพื่ อ ไปตั้ ง บ้ า นเรื อ นปกครองหั ว เมื อ งประเทศราชเหล่ า นั้ น จึ ง ท าให้ เ กิ ด
การกระจายตั วของชาวไทลื้ อ ในลุ่ มน้ าโขงตอนกลาง (รั ฐฉานปั จจุ บั น) อั นประกอบด้ วย เมื องยู้ เมื องยอง
เมืองหลวง เมืองเชียงแขง เมืองเชียงลาบ เมืองเลน เมืองพะยาก เมืองไฮ เมืองโก และเมืองเชียงทอง (ล้านช้าง)
เมืองแถน (เดียนเบี ยนฟู ) ซึ่งบางเมื องในแถบนี้ เป็ นถิ่ นที่ อยู่ ของชาวไทลื้ ออยู่ แล้ ว เช่น อาณาจั กรเชี ยงแขง
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ซึ่งประกอบด้วย เมืองเชียงแขง เมืองยู้ เมืองหลวย เมืองเชียงกก เมืองเชียงลาบ เมืองกลาง เมืองลอง เมืองอาน
เมืองพูเลา เมืองเชียงดาว เมืองสิง เป็นต้น
ชาวไทลื้อ มักใช้สัญลักษณ์ นกยูง ซึ่งจะเห็นปรากฏในลวดลายบนผ้า และสิ่งของเครื่องใช้
ต่ า ง ๆ และมั ก จะมี ก ารท าตุ ง ผ้ า ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น ลวดลายช้ า งร้ อ ย ม้ า ร้ อ ย วั ว ควาย ซึ่ ง มาจากเรื่ อ ง
พระเวสสันดร ตอนไถ่ตัวกัญหา-ชาลี

 กลุ่มชาติพันธุ์ไทใหญ่
ชาติ พั น ธุ์ ไ ทใหญ่ หมายถึ ง กลุ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ที่ มี ถิ่ น ฐานดั้ ง เดิ ม อยู่ บ ริ เ วณฝั่ ง ตะวั น ตกของ
แม่น้ าโขง เลยไปถึงลุ่ มน้ าสาละวิน อิร ะวดี และพรหมบุตร เอกลักษณ์ ของตระกูลชาติพัน ธ์ ไ ทใหญ่ คือ
มีระบบการปลูกบ้านสร้างเรือนที่ซับซ้อนกว่าไทน้อย โดยบ้านมักจะมีการกั้นห้องแบ่งระดับยกหลังคา
ที่สลับซับซ้อนกว่า นอกจากนี้ในสถาปัตยกรรมขั้นสูง มักจะมีการประดับตกแต่งมากกว่า วัดของชาวไทใหญ่
มีลักษณะแตกต่าง คือ กุฏิกับวิหารอยู่ด้วยกัน โดยกลุ่มชาติพันธุ์ในตระกูลนี้ ได้แก่ พวกไทใหญ่ (โทใหญ่เรียก
ตัวเองว่าไตหรือไตโหลง (ไทหลวง) ส่วนคาว่าไทใหญ่นั้นเป็นชื่อในภาษาไทยเท่านั้น ไม่ใช่ชื่อที่เขาเรียก
ตัวเอง
ชาวไทใหญ่ ใ นจี น มั ก จะเรี ย กตนเองว่ า ไทใหญ่ เ หนื อ ด้ ว ยอยู่ ท างเหนื อ ของแม่ น้ าคงคา
(สาขาของแม่น้าสาละวิน) และจะเรียกชาวไทใหญ่ในพม่า ว่าเป็นไทใหญ่ใต้ เพราะอยู่ใต้แม่น้าคง การแต่งกาย
ของไทใหญ่ใต้ไม่นิยมโพกผ้า ในขณะที่ชาวไทใหญ่เหนือโพกผ้าด้วยสีขาวหรือสีดา หรือใช้หมวกทรงกระบอก
สีดา ชาวไทใหญ่เมืองมาว จะถูกเรียกว่าเป็นชาวไทใหญ่มาว มีปฐมกษัตริย์ชื่อว่า ขุนไล และมีวีรกษัตริย์
ชื่อว่า เจ้าเสือข่วนฟ้า
ชาวไทใหญ่ส่วนมากทั้งในประเทศพม่า อินเดีย จีน และไทย
นับถือศาสนาพุทธ ส่วนใหญ่เป็นพ่อค้า มีวัฒนธรรมที่ชั ดเจน จะเห็นได้ จาก
ศิลปะการแสดง ฟ้อนก้าลาย (ฟ้อนเจิง) ฟ้อนนกกิ่งกะหล่า โดยในสมัยโบราณ
เชื่อว่า ผู้ที่แสดงเป็นนกกิ่งกะหล่า จะต้องบริสุทธิ์ ถือศีล ๘ นอกจากนี้ยังมีภาษา
ไทใหญ่ที่ใช้เรียกทางศาสนา เช่น
- จองพารา คือ ปราสาทพระ
- ตะลา คือ พระธรรม
- สังขะ คือ พระสงฆ์
- ตาข่อน คือ ตุง

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๗

ชาวไทใหญ่ได้เข้ามาอาศัยทาไร่ปลูกพืชตามฤดูกาล เมื่อเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แล้วก็เดินทางกลับเข้าไป
ในดินแดนรัฐฉานดังเดิม ทาเช่นนี้จวบจนราว พ.ศ. ๒๔๙๓ จึงอพยพมาปักหลักตั้งถิ่นฐาน ที่บ้านปางหมู ตาบล
ปางหมู อาเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ประกอบอาชีพด้วยการปลูกพืช ทาไร่ ทานา และในปีพ.ศ. ๒๓๙๓
เมืองเชียงใหม่ได้ส่ งเจ้าแก้วเมืองมาให้มาจั บช้างป่าและนาไปฝึ กสอนเพื่อนาไปใช้งาน เจ้าแก้วเมืองมาได้
รวบรวมชาวไทใหญ่ที่ยังอยู่กระจัดกระจายให้มาอาศัยอยู่รวมกันในบริเวณที่ตั้งเป็นเมืองแม่ฮ่องสอนปัจจุบัน
จากระยะเวลาอันนานร้ อยกว่ าปีที่ผ่ านมา ชาวไทใหญ่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอนก็ยังดารงชีวิตอยู่ โดยยึดเอา
วัฒนธรรมประเพณี ตลอดจนความเชื่อและวิถีชีวิตความเป็นอยู่อย่าง “ไทใหญ่” ตลอดมาและขณะเดียวกันก็
ยังคงมีความผูกพันฉันท์พี่น้องกับชาวไทใหญ่ที่อาศัยอยู่ในรัฐฉานของประเทศพม่า มีการติดต่อค้าขาย ไปมา
หาสู่เยี่ยมเยียนกันตลอดมาแม้ว่าในบางครั้งจะเกิดเหตุการณ์ไม่สงบทางการเมืองบ้าง ก็ยังคงมีการติดต่อกันอยู่
เสมอ เดิมชาวไทใหญ่ได้อาศัยในรัฐฉานประเทศพม่าและ
บางส่วนได้อพยพอาศัยอยู่ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน อีกกลุ่ม
หนึ่งลงไปตามน้า “คง” หรือแม่น้าสาละวินและได้ตั้งหลัก
แหล่งอยู่ ๒ ฝั่งแม่น้าอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของ
ประเทศพม่ า ในแถบรั ฐ ฉานโดยได้ ส ร้ า งวั ฒ นธรรมของ
ตนเองขึ้ น มาใหม่ มี ค วามเหมื อ นหรื อ คล้ า ยคลึ ง กั บ
ศิลปวัฒนธรรมพม่า แต่ก็แตกต่างไปจากวัฒนธรรมอื่นๆ
โดยเฉพาะในภาคเหนือของประเทศไทยที่มีศิลปวัฒนธรรม
ขนบธรรมเนียมประเพณีแบบล้านนา นอกจากนั้นบทบาทของพ่อค้าวัวต่างชาวไทใหญ่ ก็มีส่วนอย่างมากต่อ
ความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างรัฐไทใหญ่และล้านนาในช่วงคริสศตวรรษที่ ๑๙-๒๐

ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์
ส าหรั บ ผู้ เข้าร่ วมประชุม ไม่เกิน ๔๐ ที่นั่ง มีอุปกรณ์อานวยความสะดวก ทั้ง ไมโครโฟน
เครื่องเสียง มอนิเตอร์ โปรเจคเตอร์ และคอมพิวเตอร์
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ห้องประชุมเล็ก และห้องฝึกอบรมศิลปะและวัฒนธรรม
โดยส่วนใหญ่จะจัดการฝึกอบรมการเขียนอักษรล้านนา ไม่เกิน ๑๕ ที่นั่ง โดยสามารถจัดโต๊ะ
นั่งให้เป็นแบบห้องเรียน และแบบโต๊ะกลม สามารถประชุมและทางานเป็นกลุ่มได้

ห้องอักษรไท๓
ห้องอักษรไท จัดแสดงคัมภีร์ใบลาน พับสา สมุด
ข่อย จารึกและเอกสารอื่นๆ ที่บันทึกด้วยอักษรตระกูลไท
ซึ่งได้แก่ อักษรธรรมล้านนา ไทลื้อ ไทขึน ไทใหญ่ ไทเหนือ
ลาว ขอม และไทย รวมถึงอักษรฝักขามและไทยนิเทศที่
ใช้ในล้านนาด้วย นอกจากนั้นยังจัดแสดงวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้
ในการจารใบลานและเขียนพับสา หีบธรรมที่ใช้เก็บคัมภีร์
ใบลานรูปแบบต่าง ๆ ภาพวิหารและหอไตรล้านนา ตาราง
แสดงตัวอย่างอักษรตระกูลไท ตลอดถึงจิตรกรรมฝาผนังที่แสดงภาพเจดีย์และภิกษุจารใบลาน (จาลองแบบมา
จากหีบธรรม วัดพระธาตุช้างค้า อ.เมือง จ.น่าน ด้วยเทคนิคการฉลุลายทองบนพื้นสีแดง) เพื่อให้ผู้เยี่ยมชมได้
เข้าใจถึงวัฒนธรรมการบันทึกอักษรของกลุ่มชาติพันธุ์ไทในพื้นที่ต่าง ๆ

ห้องภูษาอาภรณ์
ห้ อ งจั ด แสดงผ้ า นุ่ ง ของคนเมื อ ง ผ้ า ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น ซึ่ ง แสดงทั้ ง ผ้ า ที่ ใ ช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
และผ้าโบราณ และยังได้รับการอนุเคราะห์ผ้าและหนังสือประวัติชีวิตและผลงานของแม่ครูแสงดา บัณสิทธิ์
ศิลปินแห่งชาติ ปี ๒๕๒๙ สาขาทัศนศิลป์ (การทอผ้า) นอกจากนี้ยังมีการจัดแสดงวิธีการทอผ้า กี่ทอผ้ า
และอุปกรณ์ในการปั่นฝ้าย

๓ ข้อมูลจาก นายดิเรก อินจันทร์ นักวิชาการศึกษา ศูนย์ใบลานศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
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ผ้าซิ่น๔ ส่วนประกอบซิ่นแบบไทยวน ผ้าซิ่นส่วนมาก มีโครงสร้างคล้ายกัน คือ ประกอบด้วย
๓ ส่วนหลัก ได้แก่
หัวซิ่น เป็นส่วนบนสุดของซิ่น ไม่นิยมทอลวดลาย
บางแห่ งใช้ผ้ าขาวเย็ บ เป็ น หั ว ซิ่น และเหน็ บพกไว้ มองไม่เห็ นจาก
ภายนอก
ตัวซิ่น เป็นส่วนหลักของซิ่น อาจมีการทอลวดลาย
บ้างเล็กน้อยในลักษณะของลวดลายที่กลมกลืน ไม่ใช่ลายเด่น มักเป็น
สีเดียวตลอด
ตีนซิ่น เป็นส่วนสุดของซิ่น ในบางท้องถิ่นนิยมทอลวดลายเป็นพิเศษ สาหรับตีนซิ่นโดยเฉพาะ
แคบบ้าง กว้างบ้าง เช่น ซิ่นตีนจก ขณะที่ซิ่นของชาวอีสาน จะใส่ตีนซิ่นแคบ ๆ
ชาวล้านนาก็เรียกผ้านุ่งสาหรับผู้หญิงว่า "ซิ่น" เช่นกัน สาหรับผ้าซิ่นที่ใช้นุ่งในโอกาสพิเศษ
เช่น ในพิธีกรรม ในงานทาบุญที่วัด จะต่อตีนซิ่นด้วยผ้าทอพิเศษด้วยเทคนิคการ “จก” มีการตกแต่งลวดลาย
งดงามกว่าปกติ เรียกว่า "ผ้าซิ่นตีนจก" ลวดลายของซิ่นตีนจกนั้นมีความหลากหลายสูงมากตามท้ องถิ่น
แต่โดยรวมแล้วลวดลายทั้งหมดล้วนได้แนวคิดมาจาก "ธรรมชาติรอบตัว" "คติความเชื่อ" และ "พุทธศาสนา"
ผ้าซิ่นตีนจก๕ บ้านแม่แจ่ม สิ่งที่โดดเด่น คือ ผ้าซิ่นตีนจก ลูกสาวจะต้องสามารถทอผ้าตีน
จกเป็น และจะนามาใส่ในช่วงงานบุญ และในงานศพ ซึ่งวิธีรักษา คือ จะไม่ค่อยซักเพียงนาไปผึ่งแดดเท่านั้น
และพาดไว้ ไม่มีการพับ เพราะจะทาให้เป็นรอย เวลามีงานถึงจะนามาใส่

บริเวณชั้น ๓
ภูมิปัญญาพื้นบ้าน
เครื่องเงิน๖ คือ ธาตุชนิดหนึ่ง เป็นโลหะสีขาวมีลักษณะแข็ง สามารถตีแผ่เป็นแผ่นหนาบาง
หรื อ เปลี่ ย นรู ป ทรง และหลอมละลายให้ อ่ อ นตั ว ได้ มี ร าคารองลงมาจากธาตุ ท องค า เงิ น พบ
ในธรรมชาติทั่วไป มีทั้งชนิดก้อนและชนิดผงที่ปนอยู่ในทราย มนุษย์รู้จักนาเงินมาใช้ประโยชน์นานพอกับ
การนาทองคามาใช้ การทาเครื่องเงินของไทยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัย โดยเฉพาะเจ้าเมืองทางเหนือของ
ประเทศไทย นิยมใช้ภาชนะเครื่องเงิน การทาเครื่องเงินของชาวเหนือ ในอดีตเป็นหัตถกรรมพื้นบ้านทา
ใช้เฉพาะในครอบครัว ต่อมาได้แพร่หลายทากันอย่างกว้างขวาง
กลวิธีการทาเครื่องเงินสามารถแยกได้ดังนี้คือ
การหุ้ม หมายถึง การตีหรือรีดเงินเป็นแผ่นบาง ๆ แล้วนามาหุ้มหรือคลุม
๑. วัตถุสิ่งของต่าง ๆ ให้เหมือนว่าวัตถุนั้นทาด้วยเงินทั้งหมด การเลี่ยมคือวิธีหุ้มอย่างหนึ่ง แต่หุ้ม
เฉพาะขอบ เช่น เลี่ยมพระ เลี่ยมขอบภาชนะเป็นต้น
๔

https://th.wikipedia.org/wiki/ซิ่น

๕

อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อดีตผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
๖
https://thailandhandmadebuu.wordpress.com/category/เครื่องเงิน/
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๒. การหล่อหมายถึง การทาแม่พิมพ์ แล้วนาโลหะเงินที่หลอมละลายเทลงในแม่พิมพ์ให้เป็นรูป
และลวดลายตามแม่พิมพ์นั้น
๓. การดุน หมายถึงการตีหรือรีดแผ่ นเงินให้เป็นแผ่น
บาง ๆ แล้วใช้เครื่องมือกดบนผิวหน้าโลหะให้เกิดเป็นรอยลวดลาย
เรียกว่า ลายดุนหรือรูปดุน
๔. การแกะลาย หมายถึงการทาลวดลายโดยใช้วัตถุ
มีคม เช่น สิ่ว แกะให้เกิดเป็นลวดลาย ลวดลายที่ได้จากการ
แกะสลักลายนูน ภาชนะเครื่องเงินของจังหวัดเชียงใหม่ นิยมทา
ลวดลายนูนมากกว่ากลวิธีอื่น
๕. กะไหล่ หมายถึงการเคลือบสิ่งที่เป็นโลหะด้วยเงินหรือทอง โดยการหลอมละลายให้โลหะเงิน
หรือทองเหลว แล้วนาไปทาหรือเคลือบให้ติดบนโลหะอื่น
๖. การคร่า หมายถึงการเอาเงินฝังเป็นลวดลายในโลหะเทคนิคการคร่ามีทั้งโลหะที่เป็นเงินและ
ทองคา เรียกว่า คร่าเงินและคร่าทอง นิยมทากับภาชนะมีคม เช่น ด้ามมีดหรือปักมีดในสมัยโบราณลวดลาย
ที่นามาใช้ประกอบกับเครื่องเงิน นิยมประยุกต์จากศิลปะไทย
เครื่องเขินในสังคมล้านนาจากอดีตถึงปัจจุบัน๗
เครื่ อ งเขิ น เป็ น เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ ท าจากไม้ โ ดยเฉพาะไม้ ไ ผ่ เพื่ อ ใช้ ใ นชี วิ ต ประจ าวั น
เครื่องเขินมีน้าหนักเบาและคงทนสามารถนาไปไหนมาไหนง่ายกว่า อีกทั้งหากเทียบราคาของเครื่องเขินกับของ
ใช้ชนิดเดียวกันที่ทาจากวัสดุอื่นแล้ว เครื่องเขินจะมีราคาถูกกว่า เช่น แอ็บหมาก หรือเชี่ยนหมาก ซึ่งเป็น
เครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ที่ จ าเป็ น ของคนล้ า นนาในอดี ต เพราะคนกลุ่ ม นี้ส่ ว นหนึ่ง มี วั ฒ นธรรมการกิ น หมากใน
ชีวิตประจาวัน “...สมัยก่อนชาวล้านนากินหมากแบบของกินเล่น จนกลายเป็นกิจกรรมในสังคม ดังนั้นทุก
ครั ว เรื อนต่างมีขัน หมากหรื อเชี่ย นหมากประจาบ้าน และบางครอบครัว อาจมีขันหมากมากว่า ๑ ชิ้น...”
วัสดุที่นิยมใช้ในการทาแอ็บหมากคือ เงินและเครื่องเขิน แต่แอ็บที่ทาด้วยเงินมีราคาแพง “...คนที่ไม่มีเงินพอจะ
ซื้ออับเงินได้ก็ใช้อับเครื่องเขินแทน...”
เครื่องมือเครื่องใช้ที่เรียกว่า “เครื่องเขิน”
เครื่องเขินเป็นงานหั ตถกรรมชนิดหนึ่งซึ่งทาจากไม้ โดยเฉพาะไม้ไผ่ซึ่งพบอยู่ทั่ วไปในล้ านนา
ไม้ไ ผ่ที่นิยมน ามาทาเครื่ องเขิน คือ ไผ่เ ฮียะ ทั้งนี้เพราะมีลั กษณะล าต้นเรียวตรงขนาดลาต้นไม่ใหญ่นัก
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ ๔-๖ เซนติเมตร และมีลาปล้องยาวมากประมาณ ๔๐-๖๐ เซนติเมตร ซึ่งจัดเป็นไม้
ไผ่ที่มีลาปล้องยาวที่สุด เนื้อบางและเบา สามารถขึ้น รู ปภาชนะที่ต้องการความบางเป็นพิเ ศษได้ง่าย
แม้จะเป็นภาชนะขนาดใหญ่ก็ตาม และเมื่อเคลือบทาด้วยยางรักแล้วก็
จะมีความแข็งแรงทนทานเช่นเดียวกับไม้ชนิดอื่น “...การที่ไม้ไผ่มีปล้อง
ยาวและเรียวตรงทาให้ขึ้นรูปภาชนะได้ง่ายทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่
นอกจากนั้นไผ่เฮียะยัง เหนียวและไม่แตกทาให้สามารถจักตอกเป็นเส้น
ได้ง่าย...” แต่อย่างไรก็ตามไผ่เฮียะยังมีข้อเสียอยู่บ้างคือ มอดชอบไช
๗

http://library.cmu.ac.th/ntic/lannalacquerware/from-past-to-present
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กินเนื้อไม้ดังนั้นช่างจึงเลือกไม้ที่มีอายุไม่เกิน ๒-๓ ปี และนาไปแช่ในน้าผสมกามะถันต้มประมาณ ๓๐ นาที
ก่อนที่จะนามาสานขึ้นรูป
คัวฮัก คัวหาง : เครื่องเขินของคนล้านนา
จากการที่เครื่ องเขิน เป็ น เครื่ อ งมื อเครื่ องใช้ที่ เป็นเครื่ องจั กสานแล้ ว ลงรั กและทาชาด ทาให้
คนล้านนาเรียกเครื่องมือเครื่องใช้กลุ่มนี้ว่า “คัวฮัก คัวหาง” ตามรูปแบบวัสดุที่ใช้ คัวฮัก คัวหาง เกิดจากการ
ผสมผสานของคา ๓ คา ดังนี้
คัว หมายถึง ครัว ซึ่งในภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึง วัตถุ, สิ่งของ, เครื่องใช้, เครื่องประกอบ
ฮัก หมายถึง รัก ซึ่งในภาษาถิ่นภาคเหนือหมายถึง ชื่อพรรณไม้ขนาดใหญ่ ยางเป็นพิษใช้ลงพื้นทา
สิ่งของต่าง ๆ
หาง หมายถึง ชาด

แพทย์แผนไทยล้านนาหรือที่เรียกกันว่า “หมอเมือง”๘
ภูมิปัญญาหมอเมืองล้านนา
หมอเมือง คือหมอแผนโบราณ ทาการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ด้วยวิชาการที่สืบทอดมาจากปู่ย่า
ตายาย เป็นการรักษาแบบตามประเพณีที่สืบทอดกันมา มีตารา “ปั๊บ” ตัวอักษรพื้นเมืองเป็นตารา บอกสูตร
ยาสมุนไพร เป็นเครื่องมือในการศึกษาหาความรู้
หมอเมือง เป็นองค์ความรู้และภูมิปัญญา โดยเฉพาะอย่างยิ่งภูมิปัญญาล้านนา ซึ่งเป็นมรดก
แห่งภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษหลายชั่วอายุคน เรียกว่ามรดกแห่งการรักษา (TRADITIONAL
HEALING) ซึ่ ง มี ร ะบบการรั ก ษาแบบองค์ ร วม (HOLISTIC) คื อ ค านึ ง ถึ ง กาย จิ ต และ วิ ญ ญาณ ควบคู่ กั น
การรั กษาแบบหมอเมื อง ไม่ได้พึ่งแต่ส ารสั งเคราะห์ ที่ส มัยใหม่เรียกว่า “ยา” แม้ว่าบางส่ ว นใช้ส ารที่ ไ ด้
จากสมุนไพรในธรรมชาติ แต่หมอเมืองยังรวมไปถึงความเชื่อ จิตวิญญาณ และพลังชุมชนด้วย เรียกได้ว่า
เป็นองค์ความรู้แบบองค์รวม โดยมีเป้าหมายคือสันติสุขของบุคคลและชุมชน
การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา (Thai Tradition massage of Lanna)
จุดเด่นของภูมิภาค ๘ จังหวัดตอนบนที่เรียกขานติดปากและชินหู คือ “ดินแดนล้านนา”
ที่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ยึดถือปฏิบัติสืบทอดมามีตานานและเรื่องเล่าไม่รู้จบ
ตลอดจนแหล่ งธรรมชาติที่ ส วย เงีย บสงบ เป็นแหล่ งดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่ ภูมิภ าค นั่นคือเงินตราและ
ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจมวลรวมของประเทศ
หนึ่งในวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีของภูมิภาคโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ คือ
การนวดอัตตลักษณ์ล้านนา ภูมิปัญญาการแพทย์พื้นบ้านที่สืบทอดกันมายาวนานจนถึงทุกวันนี้
๑. การย่าขาง การนวดรักษาด้วยไอความร้อนจากขาง (ผลาไถนา) ที่เผาไฟจนร้อนเต็มที่
เหนียวนาความร้อนจากขางโดยหมอย่าขางที่ชานาญ ใช้เท้าย่าขางเป็นสื่อนาความร้อนไปยังผู้ป่วยมียาที่ทาจาก
สมุนไพรที่กากับด้วยเวทย์มนต์คาถาซ้าสองลงไปด้วย ทาให้การรักษามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
๒. ตอกเส้น การนวดรักษาแขนงหนึ่งของล้านนาแทนที่การใช้มือซึ่งต้องใช้พละกาลั ง ใน
การนวดแต่ละครั้งมาก โดยใช้ไม้แทน (ไม้แก่นขาม ไม้เกล็ดดา ไม้งิ้วดา ไม้ผ้าผ่า) โดยใช้อาคมเสกกากับลงเลข
ยันต์ไว้ เป็นการตอกลงที่เส้นได้ลึกกว่าและการขยายตัวของกล้ามเนื้อได้ดีกว่าการนวดสัมผัสแบบทั่วไป
๘
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๓. การนวดกดจุ ด จั บ เส้ น แบบอั ต ตลั ก ษณ์ ล้ า นนา หลั ง จากสอบถามอาการของคนไข้
หมอนวดจะเริ่มนวดเส้นแนวกระดูกสัน (เส้นสันธาน) หลังขึ้นลงก่อนขึ้นลงสามรอบในท่านั่ง แบ่งลักษณะ
อาการของผู้ป่วยออกเป็นสองท่อน คือ ท่อนล่าง จากเอวไปถึงปลาย ท่อนบนจากเอวถึงจุดจอมกระหม่อม
แบ่งร่างกายเป็น ๘ ส่วน กดจุดจับเส้นให้พ้องกันทุกส่วนจึงจะได้ผลและมีประสิทธิภาพ
๔. การนวดวิธีใดวิธีหนึ่ง นั้นอาจจะมียาที่ทาจากพืชสมุนไพร และเครื่องมือในการนวดอื่น ๆ
ประกอบอยู่ด้วยเสมอ เช่น ลูกประคบ น้ามันไพล ยาคลายเส้น ยารม (ยาฮม) น้ามันงา ไม้ตอกเส้น ไม้แกะเส้น ฯลฯ
โหราเวช คือ วิชาพยากรณ์ปูมโรคในร่างกายมนุษย์ก่อนจะทาการรักษา โดยถือเอาตาแหน่ง
ของดาวนพเคราะห์ที่โคจรในเรือนชะตาของ แต่ละบุคคล กอร์ปด้วยหลักวิชาปรวนแปรของธาตุเจ้าเรือน
มีธาตุอะไร? ภินนะ จรณะ มรณะและกฎสภาวะแวดล้อมของธรรมชาติเป็นตัวกาหนด นอกจากนี้ยังสามารถ
ทานายดวงชะตาของมนุษย์ได้อีกโสดหนึ่ง โหราเวชแบ่งวิธีบาบัดรักษาโรคได้ ๓ สาขาใหญ่ คือ
๑. เวชมนตรา คือ การรักษาโรคจริตของมนุษย์อันไม่ปรากฏมูลเหตุทางกายภาพที่ชัดเจน
เช่น โรคลมพัดลมเพ โรคปริวิตกจริต โรคอันเกิดจากการกระทาทางคุณไสย ต้องพิษผีพิษโป่ง พิษพรายไร้
ร่องรอย ผีเข้าเหล้าตือ
๒. เวชปฏิสสะ คือ การรักษาโรคอันปรากฏให้เห็นทางกายภาพจากทวารทั้งสิบของมนุษย์ ใช้
วิชาการแพทย์มีเวชกรรม เภสัชกรรม ผดุงครรภ์ นวดไทย และวิชาอื่น ๆ ในหมวดแพทย์ทางเลือกบาบัดรักษา
และแพทย์แผนปัจจุบัน
๓. ญาณเวช คือ การรักษาด้วยสมาธิจิตระดับญาณสัมผัสไม่ต้องสัมผัสทางกายก็สามารถรู้
อาการของโรคด้วยญาณทัศนะให้การรักษาอย่างถูกต้อง ส่วนมากจะเป็นครูบาอาจารย์ที่เป็นพระเถระและหมอ
ครูผู้เฒ่าผู้รจนาตารายาไว้ในสมุดข่อย สมุดไท ปั๊บลาน ปั๊บสา ให้พวกเราได้สืบต่อ โหราตะ คือ ผู้ ร่ายมนต์ใน
พิธีกรรมต่าง ๆ เช่น ศาสนพิธี ลัทธิพิธี ไสยพิธี รู้ศาสตร์ดวงดาวโคจรบนท้องฟ้า รู้ศาสตร์ความเป็นไปในวิถี
ความเป็นมนุษย์ มีพลังอิธิวิถีในตัวอย่างมาก มีจิตตะวาสะในการหยั่งรู้สูงยิ่ง โหระตะเป็นบุคคลที่หาได้ยาก
หมอโหราเวชก็หาได้น้อยตัว เพราะเป็นวิชาที่ สืบภายในตระกูล ส่วนหมอโหราพยากรณ์ยังหาได้ในสานักโหรา
ทั่วไป
ยาฝนยาต้ ม สมุ น ไพรที่ ใ ช้ รั ก ษาโรคด้ ว ย
วิ ธี ก ารน าตั ว ยามาฝนกั บ น้ ากระสายแล้ ว ให้ ผู้ ป่ ว ยดื่ ม ทา
บริเวณที่มีอาการ ยาฝนที่ใช้รักษาโรคมักจะเรียกว่า ยาแก้
เช่ น ยาฝนแก้ กิ น ผิ ด สาบผิ ด ยาฝนแก้ ตุ่ ม แก้ คั น ยาฝนแก้
สันนิบาต ยาฝนแก้ขาง ยาฝนแก้ฝี ยาฝนแก้อีสุกอีใส ยาฝนแก้
มะเฮ็งคุด ยาฝนแก้ลมบ้าหมู ยาฝนแก้นิ่ว ยาฝนแก้ห้ามฮาก
(อาเจี ย น) ยาฝนตัดฮากสาน ยาฝนแก้ไข้ ยาฝนแก้มะโหก
ยาฝนแก้ถอนพิษ เป็นต้น
ในอดีตชาวล้านนามักจะฮิบยาฝนไว้ประจาบ้านหรือติดตัวไปตามที่ต่างๆ หากมีผู้ป่วยฉุกเฉิน
สามารถฝนยารักษาได้ทันท่วงที เรียกว่า ยาแก้ทันใจ
การฮิบยาต้ม
๑. เมื่อทาการพลียาและฮิบยาได้ความต้องการแล้ว นามาล้างให้สะอาด
๒. หั่นหรือตัดตัวยาเป็นท่อนๆให้ได้ขนาดพอเหมาะแล้วนาไปตากให้แห้ง
๓. นาตัวยาแต่ละชนิดมาจัดให้เป็นป้าก (ตารับ) แล้วมัดรวมกันให้ได้ขนาดพอเหมาะ
๔. นาตัวยาที่มัดได้ป้ากแล้วเก็บใส่ถุงหรือกล่องไว้ให้มิดชิด
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วิธีต้มยา
๑. ดังไฟ (ก่อไฟ) แล้วตั้งหม้อดินพร้อมใส่น้าพอประมาณแล้วใส่ตัวยาสมุนไพรบางตารา
กาหนดต้ม ๖ เอา ๓ หรือ ๓ เอา ๑
๒. ต้มยาสมุนไพรให้เดือดเพื่อให้ได้ตัวยา ยาต้มบางป้ากมีสีแดงหรือสีอื่นแล้วแต่สถานะของตัวยา
๓. ยาต้มบางป้าก ต้มดื่มได้ครั้งเดียว บางป้ากสามารถต้มดื่มได้ ๒-๓ ครั้ง
การใช้ยาต้ม
๑. นายาต้มที่ได้มาดื่ม โดยอาจดื่มในขณะที่อุ่นหรือเย็นก็ได้
๒. บางคนอาจจะเก็บใส่ขวดหรือกระปุกไว้ดื่มแทนน้าดื่มปกติก็ได้
ข้อห้ามในการต้มยา
๑. ห้ามใส่ฟนื หลายด้าน ให้ใส่ด้านเดียว (ไม่ให้ข้ามก้อนเส้า)
๒. ห้ามใช้หม้อสังกะสีหรือหม้อเหล็ก
๓. ห้ามเอายาข้ามคืนมาต้มซ้า
พิธีกรรมความเชื่อของคนล้านนา
ในอดีตการณ์ในโบราณถิ่นล้านนาต้องหาที่พึ่งทั้งทางกายและทางใจ
ทางกาย เราต้องอาศัยสมุนไพร (ลูกของป่า) ใกล้ตัวเป็นปัจจัยสี่ ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาหาร
เครื่องนุ่งห่ม และยารักษาโรค เมื่อปัจจัยสี่อุดมสมบูรณ์ดี มนุษย์เราก็อยู่เป็นสุขสบายดี หมอรักษาโรคก็ดีใจ
ทางใจ ที่พึ่งคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ นับเป็นที่พึ่งสิ่งสุดท้ายของชีวิต ตั้งแต่แรก
เกิดก็พึ่งพระสงฆ์ตั้งชื่อให้ เพื่อเป็นสิริมงคลของลูกหลาน จนถึงครั้งสุดท้ายของชีวิต ก็พึ่งพระสงฆ์ไม่ว่าจะขึ้น
บ้านใหม่ และพิธีต่าง ๆ ที่เป็นมงคล เช่น ขึ้น ท้าวทั้ง ๔ ทิศ ลงเสา เอก-โทร เรียกขวัญ (บายศรี) ผูกข้อมือก็
พึ่งพระสงฆ์ ทาพิธีให้อยู่เย็นเป็นสุข
ปัจจุบันมีเหตุการณ์และสิ่งรบกวนที่ทาให้มนุษย์ไม่สบายทางกายและทางใจ ถ้าป่วยไข้ ทาง
ธรรมะก็จะใช้เทียน ๓ เล่ม คือ
เล่มที่ ๑ เรียกสะเดาะเคราะห์ (พระพุทธเจ้า แม่ข้ามน้าทะเล)
เล่มที่ ๒ เทียนประจาวันเกิด (นพเคราะห์ทั้ง ๙) บูชาให้อายุยืนนาน
เล่มที่ ๓ ชุดโชค (เทียนพระสีวลี) - ลาภ (มีลาภ-ยิ่งยืนยง)
คนโบราณล้านนายึดถือเอาเทียน ๓ เล่มนี้เป็นหลักของชีวิตในไส้เทียนมีหัวใจ
พระคาถาอักขระ ๑๐๘ (ผ้ายันต์) ประกอบด้วย พระพุทธคุณ พระธรรมคุณ พระสงฆคุณ
ขันครู๙ ขันตั้งหรือขันครู คือ เครื่องบูชาครูบรรจุอยู่ในพาน การยกขันตั้งสามารถทาได้
๒ กรณี คือ การมอบตัวเป็นศิษย์ หรือที่เข้าใจในปัจจุบันว่าการยกครูหรือขึ้นครู และอีกกรณีหนึ่ง คือ การยก
ขันตั้งก่อนการทากิจกรรม เช่น ก่อสร้าง บรรเลงดนตรี ฯลฯ ความเชื่อของชาวเหนือเกี่ยวกับขันตั้งหรือขันครู
นั้น มีอยู่ในงานฝีมือ และงานช่างทั้งหลาย เป็นต้นว่า ช่างปี่ ช่างซอ (ขับซอ) ช่างแต้ม (วาดเขียน) ช่างต้อง
๙
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(แกะสลั ก) ช่างฟ้อน ช่างไม้ ก่อสร้ าง (สล่ าแปลงบ้าน) นักดนตรี (ช่างม่ว น)
นั กมวย ฯลฯ กล่ าวคือ วิช าชีพ หรื อวิช าฝี มือเหล่ านี้ต้องมี ครูเป็ นผู้ ประสิ ท ธิ์
ประสาทวิชาให้ และมีครูเป็นเจ้าของวิชานั้น ๆ อาจเป็นครูปัจจุบัน หรือครูที่
ล่ ว งลั บ ไปแล้ ว วิ ช าชี พ บางอย่ า งแม้ ว่ า ไม่ ไ ด้ มี ค รู ส อนให้ โ ดยตรง แต่ เ มื่ อ จะ
ประกอบวิชาชีพนั้น ๆ ก็จะต้องขวนขวายหาครูหรือมีครูเข้าไว้ก่อน ดังคากล่าว
ที่ว่า ศิษย์มีครู และก่อนจะลงมือปฏิบัติอาชีพนั้น ๆ ก็ควรที่จะระลึกถึงพระคุณ
ของครู และอาราธนาอัญเชิญครูบาอาจารย์มาช่วยคุ้มครองให้ ปลอดภัยขณะ
ทางานหรือช่วยให้การทางานนั้นสาเร็จลุล่วงประสบผลสาเร็จด้วยดี
ขันตั้งเป็นภาชนะสาหรับใส่เครื่องคานับ เช่น ดอกไม้ ธูป เทียน
หมากพลู และเข้าของอย่างอื่น เพื่อเป็นของสมนาคุณแก่ผู้มากระทาประโยชน์
ให้ เช่น หมอ อาจารย์ผู้ประกอบพิธี หรือช่างซอ หรือนักขับเพลงปฏิพากษ์ เป็นต้น

ห้องเกียรติคุณ
รวบรวมเกี ย รติ ป ระวั ติ แ ละความเป็ น มาของมหาวิ ท ยาลั ย ราชภั ฏ เชี ย งใหม่ ตั้ ง แต่ พ.ศ. ๒๔๖๗
ซึ่ง พ.ต. เจ้าราชภาติกวงศ์ (คาตัน ณ เชียงใหม่) ได้อุทิศที่ดินเนื้อที่ประมาณ ๔๐ ไร่ ให้กับโรงเรียนฝึกหัดครู
(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่) และประวัติ ผู้บริหารตั้งแต่ เจ้าชื่น สิโรรส ครูใหญ่คนแรก จนถึงผู้บริหาร
คนปัจจุบัน
ทาเนียบผู้บริหาร ครูใหญ่คนแรก พ.ศ.๒๔๖๗ - อธิการบดี คนปัจจุบัน
๑. นายชื่น สิโรรส
ครูใหญ่
พ.ศ.๒๔๖๗ - พ.ศ.๒๔๖๘
๒. หลวงพิพัฒน์คุรุกิจ
ครูใหญ่
พ.ศ.๒๔๖๘ - พ.ศ.๒๔๘๐
๓. นายสนิท ศิริเผ่า
ครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๘๐ - พ.ศ.๒๔๘๔
๔. นายเปรม ปรมศิริ ครูใหญ่ (รักษาการ)
พ.ศ.๒๔๘๔-พ.ศ.๒๔๘๕
๕. นายทวี โปราณานนท์
ครูใหญ่
พ.ศ.๒๔๘๕-พ.ศ.๒๔๙๓
๖. นายประยุทธ สวัสดิสิงห์ ครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๓-พ.ศ.๒๔๙๖
๗. นายพิษณุ ชัชวาลปรีชา
ครูใหญ่
พ.ศ. ๒๔๙๖-พ.ศ.๒๕๐๒
๘. นายศิริ ศุขกิจ
อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๒-พ.ศ. ๒๕๐๖
(๒) พ.ศ. ๒๕๐๗-พ.ศ. ๒๕๐๘
๙. คุณหญิงบุญฉวี พรหมโมปกรณ์กิจ อาจารย์ใหญ่ พ.ศ. ๒๕๐๖-พ.ศ. ๒๕๐๗
๑๐. นางประชุมพร อมาตยกุล ผู้อานวยการ (รักษาการ) พ.ศ. ๒๕๐๘-พ.ศ. ๒๕๐๙
๑๑. นายประสิทธิ์ สุนทโรทก ผู้อานวยการ พ.ศ. ๒๕๐๙ - พ.ศ. ๒๕๑๕
๑๒. นางสาวบุญจันทร์ วงศ์รักมิตร อธิการ
พ.ศ.๒๕๑๕-พ.ศ.๒๕๒๔
๑๓. นายวิเชียร เมนะเศวต
อธิการ
พ.ศ. ๒๕๒๔-พ.ศ.๒๕๒๘
๑๔. รองศาสตราจารย์ ดร.มังกร ทองสุขดี อธิการ พ.ศ.๒๕๒๘-พ.ศ.๒๕๓๔
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สายสมร สร้อยอินต๊ะ อธิการและอธิการบดีสถาบันราชภัฏเชียงใหม่
พ.ศ.๒๕๓๔-พ.ศ.๒๕๓๕
คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๕

๑๕. รองศาสตราจารย์วรรณวดี ม้าลาพอง อธิการบดี วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๒–๘ มิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๖
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เรืองเดช วงศ์หล้า อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๖-๒๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
วันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕- ปัจจุบัน

บริเวณชั้น ๔
องค์ความรู้เกี่ยวกับพุทธศาสน์และเครื่องสักการะล้านนา๑๐
พัฒนาการ จุดกาเนิดเครื่องสักการะ
ความเชื่อก่อนพุทธกาล เป็นความเชื่อในเรื่องของเทพเจ้า สิ่งยึดเหนี่ยวทางจิตใจของ
ชาวอินเดียก่อนพุทธกาล คือการอ้อนวอน บูชา เซ่นสรวง บูชายัญ คิดแต่จะร้องขอ อ้อนวอน รอคอยเทพเจ้า
ให้ดลบันดาลในสิ่งต่าง ๆ
ความเชื่อสมัยพุทธกาล ตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า คือ การมองแบบธรรมชาติ
ให้พิจารณาตามหลักเหตุและผล และการลงมือปฏิบัติด้วยตนเอง สมัยอดีตพุทธศาสนิกชน ยังไม่ทราบ
วิธีการจัดทาพุทธบูชา จะเห็นได้จากนาดอกไม้ ไปบูชาต้นไม้ใหญ่ หรือบางครั้งก็นาดอกไม้ไปบูชาก้อนหิน
เป็นต้น เมื่อกาลเวลาเปลี่ยนไป พระพุทธศาสนาเป็นที่รู้จักแพร่หลาย เหล่าพุทธศาสนิกชน จึงนาดอกไม้
ธู ป เที ย น ของหอมเข้ า ไปนมั ส การบู ช าพระพุ ท ธเจ้ า ต่ อ มาจึ ง ได้ คิ ด สร้ า งสิ่ ง ของเครื่ อ งใช้ ใ นทาง
พระพุทธศาสนาที่อยู่ในธรรมชาติ ใช้ได้นาน คงทน เช่น ไม้ไผ่ สร้างเป็นอาสนะสงฆ์ (ที่นั่งพระสงฆ์) กุฎิสงฆ์
(ที่ พั ก ) ต่ อ มาได้ น าคติ ค วามเชื่ อ ทางศาสนามาเชื่ อ มโยง ผสมผสาน เช่ น สั ต ตภั ณ ฑ์ (เชิ ง เที ย น) คื อ
การบูชาเขาที่ล้อมรอบเขาพระสุเมรุทั้ง ๗ อันเป็นศูนย์กลางของจักรวาล โดยในสมัยก่อนได้สร้างขึ้นในรูปแบบ
ที่แตกต่างกัน แต่สร้างสรรค์ด้วยแรงศรัทธา ต่อมาได้มีการพัฒนาโดยการนาภูมิปัญญาที่สะสมมายาวนาน
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น การสร้างสรรค์เครื่องสักการะจึงมีรูปแบบ วัตถุประสงค์ในการสร้างชัดเจนมากขึ้น
ประณี ต ขึ้ น จะพบเห็ น ได้ จ ากการใช้ วั ส ดุ ที่ ค งทน มี ก ารใช้ สี เขี ย นลายเส้ น มี ก ารเขี ย นลวดลาย
ลงรั ก ปิ ด ทอง หรื อ เขี ย นรู ป ภาพที่ แ ฝงด้ ว ยคติ ท างศาสนา เช่ น ภาพนกหั ส ดี ลิ ง ค์ และมี ก ารจั ด วาง
เพื่อให้การความสวยงาม ความมีมนต์เสน่ห์ เพื่อให้เกิดมีมูลค่า และเกิดความศรัทธายิ่งขึ้น
ประเภทของเครื่องสักการะ
๑. เครื่ อ งสั ก การะพระรั ต นตรั ย เช่ น สั ต ตภั ณ ฑ์ โคม บั น ไดแก้ ว -เงิ น -ทองค า สุ่ ม ดอก
ผางปะตี๊ด ต้นเทียน ต้นผึ้ง หมากเบ็ ง และขัน (พาน) ซึ่งจะมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปสาหรับงานพิธีกรรมต่าง ๆ
เป็นต้น
๒. เครื่องสักการะพระพุทธ เช่น อาสนา สาดบ่าง หมอนผา คาเขียว ขี้ผึ้งติดตาพระเจ้า
เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (เครื่องสูง) แว่นสายตาพระเจ้า เป็นต้น
๓. เครื่องสักการะธรรม เช่น ธรรมมาสน์ ค้างธรรม หีบธรรม คัมภีร์ธรรม เหล็กจาร ไม้ประกับ
ผ้าห่อคัมภีร์ เป็นต้น
๑๐

ข้อมูลจากนายโสภณ พรมจิตต์ นักวิชาการศึกษา สานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๖

๔. เครื่องสักการะพระสงฆ์ เช่น อาสนะสงฆ์ เครื่องอัฐบริขารเป็นต้น
๕. เครื่องสักการะในงานประเพณีต่างๆ เช่น งานเทศน์มหาชาติ งานปอยหลวง เป็นต้น
๖. เครื่องสักการะเนื่องในปัจจัย ๔ เช่น ประเภทผ้า ประเภทฝ้ายและด้ าย ประเภทธุง (ตุง)
ช่อ ประเภทข้าวและอาหาร ประเภทยา เป็นต้น
เครื่องสักการะ
ปราสาท(บุษบก)

ปราสาทน้อย
บุษบก หมายถึง เป็นที่ประทับของพระมหากษัตริย์หรือ
ประดิษฐานพระพุทธรูป ซึ่งชาวล้านนาเรียกว่า “ปราสาท”
เพื่อให้ดูสวยงาม มีคณ
ุ ค่า น่าเคารพ ส่วนที่มีขนาดเล็กมัก
สร้างขึน้ เพื่อใช้ในงานสาหรับอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ
และพระพุทธรูปสาคัญ
* บุษบกที่มีขนาดใหญ่ ชาวล้านนา เรียกว่า ผาสาท ส่วน
บุษบกที่มีขนาดเล็ก เรียกว่า ผาสาทน้อย

ธรรมาสน์
ที่ นั่ ง ส าหรั บ พระสงฆ์นั่ งแสดงธรรม หรื อ
เทศน์ธรรมบางแห่งเรียกว่า ธรรมาสน์แก้ว
อาสนะแก้ ว กระดานค า กระดานทอง
มณเฑี ย รค า แท่ น เทศน์ แท่ น ธรรมาสน์
ปราสาทแก้ ว ชื่ อ เหล่ า นี้ เรี ย กกั น ตาม
ท้องถิ่นทั่วไปในล้านนา

สัตตภัณฑ์

ใช้สาหรับอัญเชิญพระ
บรมสารีริกธาตุ และ
พุทธรูปสาคัญๆ และ
ใช้ประดิษฐาน
พระพุทธรูป

อาสนะสงฆ์
ชาวล้านนาเรียกว่า แท่นสังฆ์ คือ ที่นั่งสาหรับพระสงฆ์ มี
ลักษณะเป็นตั่งแนวยาวหรือ
ลักษณะคล้ายเตียงนอน ซึ่งบางที่ก็
มีที่พิงด้านหลังและด้านข้าง ขนาน
ไปกับผนังของวิหารของวัดต่าง ๆ

จองสูตร

เชิงเทียนไว้จุดเทียนบูชาพระรัตนตรัย/
จอง เป็นภาษาล้านนา แปลว่า
ประธานในวิหาร สัตตภัณฑ์ หมายถึงพุทธ
เตี ย ง ส่ ว นค าว่ า สู ต รหรื อ สวด
ปรัชญาหรือหลักปฏิบัติในพุทธศาสนาอั น
นั้ น คื อ สวดมนต์ จองสู ต รคื อ
หมายถึง โพชฌงค์ ๗ (ธรรมที่เป็นองค์แห่ง
เตี ย งส าหรับให้ พ ระสงฆ์นั่งใน
การตรัสรู้ สติ ธัมมวิจยะ วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ
การสวดมนต์ ซึ่ ง จะใช้ เ ป็ น ที่
สมาธิ อุเบกขา) สัทธัมมะ ๗ หรือสัปปุริส
สวดพระอภิธรรมในงานราชพิธี
ธัมมะ ๗ (คุณสมบัติของคนดี) และแนวที่
ส าหรั บ เจ้ า ฟ้ า เจ้ า แผ่ น สวด
สอง หมายถึ งทิ วเขาทั้ง ๗ ที่ เ รี ย งรายลดหลั่น ล้อ มรอบเขาพระสุเมรุ พุทธาภิเษก และใช้ในพิธีเสกซ้อม ย้อมยศพระพุทธรูป
(ยุคันธร อิสินธร กรวิก สุทัสน์ เนมินธร วินันตกะ และอัสสกัณณ์)

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๗

หีบธรรม
หรือหีบใส่ธรรม หรือที่ชาวล้า
น า เ รี ย ก ว่ า “หี ด ธ ร ร ม ”
หมายถึง ตู้สาหรับใช้เก็บคัมภีร์
ใบลาน ชาดก นิทาน ตารายา
ต่าง ๆ ในล้านนาคัมภีร์ใบลาน
จะถู ก บรรจุ ล งในหี บ ธรรม
เพื่ อ ให้ พ้ น จาก แมลงและฝุ่น
ละอองและมือเด็ก

เครื่องราชกกุธภัณฑ์ (เครื่องสูง)
ถือเป็นสิ่งที่คู่กับอาสนาและประจาอยู่คู่กับพระประธานใน
วิหาร แสดงถึงความเป็นชนชั้นกษัตริย์ของพระพุทธเจ้า
และใช้ประกอบพิธีสมโภชพระพุทธรูป หรือ “พิธีบวชพระ
เจ้า” ซึ่งเป็นพิธีสาคัญและยิ่งใหญ่ของชาวล้านนามาช้ า
นาน โดยทั่ ว ไปเครื่ อ งราชกกุ ธ ภั ณ ฑ์ ข องล้ า นนาจะ
ประกอบด้วย
๑. ฉัตรหรือกุบละแอ
๒. ไม้ส่วกเท้า
๓. บังวันหรือบังสูรย์
๔. ปัดป๊าว
๕. จามรหรือจาวมอร
๖. วี (พัด)

อาสนา
ชาวล้านนาเรียก “ช่องอาสนะ”คือ แท่น
บรรทม (เตียงนอน) ที่จัดไว้สาหรับเป็นที่
ประทั บ ของพระพุ ท ธเจ้ า ในอาสนา
ประกอบด้วย สาดบาง หรือที่ชาวล้านนา
เรี ย กว่ า “ตองสาด” และหมอนผา คื อ
หมอนขวานหรือหมอนสามเหลี่ยม

แว่นสายตาพระเจ้า (แว่นพระเจ้า)
หมายถึง การเกิดพระญาณของพระพุทธเจ้า
หรือดวงปัญญาทิพย์ ๓ ดวง ในการสื่อถึ ง
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ได้แก่
๑. อตีตังสญาณ คือส่องเห็น อดีตชาติ ของ
พระองค์ ที่ อุ บั ติ ขึ้ น ในโลกบ าเพ็ ญ บารมี ม า
โดยลาดับ
๒. จตูปปาตญาณ คือ ส่องเห็น การเกิด การ
ตาย ของสัตว์ทั้งหลาย ทั้งอดีตปัจจุบัน
๓. อาสวั ก ขยญาณ หมายถึ ง ส่ อ งให้ เ ห็ น
ความ หมดสิ้ น ไปแห่ ง กิ เ ลสและอาสวะ
ทั้งหลาย ทั้งที่เป็นของหยาบ และละเอียดให้
หมดไป

สิ่ งของเครื่ องใช้ในพิธีกรรม พิธีก าร หรือเครื่องสั กการะทั้งหลายนี้ถือเป็นเครื่องมือ แห่ ง
อามิสบูชา อันเป็นต้นกาเนิดแห่งความเลื่อมใส เป็นเครื่องสร้างกาลังใจให้พุทธศาสนิกชนมีความผูกพันอย่าง
ลึกซึ้งต่อการนับถือพระพุทธศาสนา และนาเข้าสู่การปฏิบัติบูชาในภายหลัง อีกทั้งยังเป็นสิ่งที่แสดงถึงเรื่องราว
ที่โยงกับวิถีชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะชาวล้านนา ซึ่งเป็นเสมือนกระจกสะท้อนให้เห็นถึงความเป็นมาที่มี
ประเพณี พิธีกรรมห่อหุ้มไว้ ทาให้ชาวล้านนายึดมั่นในครองธรรมที่ดีงามของสังคม เป็นสิ่งที่สื่อบ่งบอกถึงความ
งามทางศิลปะและจริยธรรมในชุมชน สังคม อันเป็นเครื่องแสดงถึงอารยะธรรมที่ฝังอยู่อย่างแนบแน่นในหัวใจ
ของชาวล้านนาตั้งแต่อดีตกาลจนถึงปัจจุบัน

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๘

ประเพณีความเชื่อของชาวล้านนา ที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้า (พระพุทธเจ้า)
ประเพณีตานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า๑๑
ทานข้าวใหม่ หิงไฟพระเจ้า
ในล้านนาสมัยโบราณ มีการปลูกข้าวเป็นอาชีพหลัก โดยแบ่งเป็น ๓ ช่วง
- เดือนกรกฎาคม ปลูกข้าว
- เดือนพฤศจิกายน (เดือนสาม) การเก็บเกี่ยวข้าว
- เดือนมกราคม-กุมภาพันธ์ (เดือนสี่ เป็ง ขึ้น ๑๕ ค่า) เป็นวันทานข้าวใหม่
คนจีน จะมีการจัดในเดือนธันวาคม โดยมีการไหว้ขนมบัวลอย โดยนาข้าวใหม่ มาทาขนม และนาไป
ไหว้บรรพบุรุษ
ทางเหนือ หรือ คนเมืองล้านนา ก็จะจัดทาเพื่อนึกถึงบุพการี โดยนาข้าวเปลือกมารวมกัน บ้าง ๒ ถัง
บ้าง ๓ ถัง กองรวมกัน หรือรวมกันในบาตร คนเมืองเรียกว่า “ทานข้าวร้อยบาตร” และเอาข้าวไปสี และ
น้าไปทาเป็นข้าวเหนียว และถวายพระในเดือน ๔ เป็ง หรือ เดือนมกราคมของทุกปี นอกจากนั้นยังนามาทา
เป็นข้าวหลาม ข้าวจี่ ส่วนข้าวเปลือกนาไปขาย เพื่อนาเงินมาบารุงวัด และถวายวัด แต่ในยุคปัจจุบันไม่ค่อย
มี ก ารท านา และใช้ เ ครื่ อ งจั ก รแทนควายแล้ ว มี ก ารเปลี่ ย นแปลงตามยุ ค สมั ย และเหตุ ก ารณ์ บ้ า นเมื อ ง
จึงไม่ค่อยได้เห็นการทานข้าวใหม่
หิง (ผิง) ไฟพระเจ้า
เป็นการก่อไฟหน้าพระเจ้า พระเจ้าก็คือพระประธานในวิหาร จัดทาในเดือนมกราคม ซึ่งในสมัยนี้
ไม่สามารถทาได้ เนื่องจากการทานาไม่เป็นฤดู แต่ที่เห็นยังมีการจัดทาอยู่ คือ ที่อาเภอแม่แจ่ม ในช่วงหน้า
หนาวนั้นอากาศหนาวมาก จะเห็นได้ถึงภูมิปัญญาคนล้านนาและความเชื่อว่า พระเจ้า หรือ พระพุทธรูปมีชีวิต
การจัดงานนั้น เจ้าอาวาสจะประกาศให้ชาวบ้านมีการเตรียมไม้ ซึ่งใช้ไม้คนทา ไม้จี่ ซึ่งตอนนี้หายาก
ส่วนใหญ่ใช้ไม้ไมยราบยักษ์ ซึ่งอยู่ปลายไร่นา โดยนามาตัด แล้วเอามาตากแดด ซึ่งจะต้องมีลักษณะ ๓ อย่าง
คือ มีหนาม มีเปลือก มีปล้องโล่ง โดยเชื่อว่า มีหนาม – ปัญญาเฉียบแหลม มีเปลือก-ความไม่ดีเอาออกไป
ป้องโล่ง-การทาจิตใจให้ว่าง ความว่าง เป็นนัยยะในการสอนคน เวลาจุด ไฟนั้น จะมีเสียงแตก ทาให้ได้ยิน ว่า
เริ่มพิธีกรรมแล้ว โดยจะมีการจุดไฟสุมไว้หน้าวิหาร ให้ตรงกับพระเจ้า (พระประธาน) โดยเจ้าอาวาสจะเป็น
คนจุดคนแรก พระ เณร ในวัด ศรัทธา ชาวบ้าน จะจุดต่อๆ มา นอกจากนี้คนที่มาเข้าร่วมงานก็จะได้มีโอกาส
ผิงไฟและได้รับความอบอุ่นด้วย
ความรู้สึกของการที่พระเจ้ามีชีวิตนั้น ในพม่ายังคงมีความเชื่อเรื่องนี้อยู่ จะเห็นได้ว่าในทุกเช้าจะมี
การทาความสะอาดหน้าพระเจ้า เหมือนการล้างหน้าให้ พระเจ้า ส่วนในช่วงเวลา ตีสามถึงตีสี่ เอาผ้ าไป
เช็ดหน้า เอาข้าวน้าไปถวายพระเจ้าหรือแม้กระทั่งในพิธีกรรม ยังมีถวายปัจจัยให้พระเจ้า (ซองพระพุทธ) และ
อี ก สิ่ ง หนึ่ ง ถ้ า เราเข้ า ไปในวิ ห ารจะมี จ องนอน (เตี ย งนอน) ซึ่ ง จะเห็ น ว่ า พระเจ้ า จะมี ค วามรู้ สึ ก ต้ อ งกิ น
นอน หนาว จึงได้จัดทาการผิงไฟพระเจ้าขึ้นมา
๑๑ อาจารย์ยุพิน เข็มมุกด์ อดีตผู้อานวยการสานักศิลปะและวัฒนธรรม สถาบันราชภัฏเชียงใหม่ นักวิชาการ ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้าน

ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่ได้รับการยกย่อง และมีผลงานเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ
พ่อครูดุสิต ชวชาติ เพชรราชภัฏ-เพชรล้านนา ประจาปี พุทธศักราช ๒๕๕๑ สาขาภาษาและวรรณกรรม ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้าน
ศิลปวัฒนธรรมล้านนา ปราชญ์ล้านนาผู้ได้รับการยกย่อง
อาจารย์ดิเรก อินจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนา นักวิชาการ และนักวิจัยด้านอักษรธรรมล้านนา

คู่มือการนาชมแหล่งเรียนรู้ สถาบันล้านนาศึกษา จากการจัดกิจกรรม KM ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
สานักศิลปะและวัฒนธรรม หน้า ๑๙

การหิ งไฟพระเจ้ า เป็ น กลวิธีในการให้ ทานความอบอุ่น ใช้ไม้คนทา หรือไม้ผั กหล่ ะ (ผั กชะอม)
ไม้เนื้ออ่อน ยาวหลายวา เผาพร้อมกับไม้ไผ่ เมื่อโดนความร้อน จะเกิดเสียงแตก เป็นเสีย งสัญญาณ เพื่อแจ้ง
ชาวบ้านว่าเริ่มพิธีแล้ว จะมีการสวดมนต์ เมื่อไฟลุกโชติช่วง เป็นการทานความสว่างไสว เวลาโยงข้าวใส่
บาตร ให้มีการภาวนา เพื่อเป็นการรักษาศีล สมาธิ บางแห่งอาจมีการจัดกิจกรรม ฟังเทศน์มหาชาติ และ
กวนข้าวมธุปายาต เพื่อให้คนเข้าร่วมกิจกรรมได้ทานข้าวใหม่ ข้าวจี่ ข้าวหลาม
ภายหลั ง จากการหิ ง ไฟพระเจ้ าแล้ ว ในช่ ว งสายจะมี ก ารทานข้ า วใหม่ ซึ่ ง กลุ่ ม แม่ บ้ า นในชุมชน
จะแบ่งหน้าที่กัน พ่อบ้านจะรับผิดชอบทางานหนัก เช่น การตัดฟืน ผ่าฟืน ก่อกองไฟ หาใบตอง ส่วนแม่บ้าน
จะทาขนม ข้าวต้ม ห่อนึ่ง จะเห็นได้ชัดที่อาเภอแม่แจ่ม ในทุกบ้าน ทุกหลังคาเรือน จะมีการห่อนึ่งปลาหลิม
(ปลาช่อน) ซึ่งทาไมต้องเป็นปลาช่อน ตามที่ปรากฏในธรรมนั้น จะเห็นว่าพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า เมื่อสมัย
อดีตชาติเป็น พระญาปลาช่อน ในช่วงหน้าแล้ง น้าแห้ง คนทะเลาะกันเพื่อแย่งน้า จนพระพุทธเจ้าต้องมาห้าม
ในเทศนาธรรม ก็ เ คยมี ป รากฏ และอี ก เหตุ ผ ลหนึ่ ง คื อ ปลาช่ อ นนั้ น เป็ น ปลาชนิ ด เดี ย วที่ ไ ม่ กั ด ต้ น ข้ า ว
ในสมัยพระโพธิสัตว์พระพุทธเจ้า เกิดเป็นปลาช่อน ส่วนชาวบ้านนั้นแม้ว่าจะต้องเลี้ยงชีพด้วยการกินสัตว์เล็ก
แต่ก็จะดูแลสัตว์เล็กทั้งหลายด้วย มีปรากฏในหลักธรรมเช่นกัน
การทานข้าวใหม่ ในเดือนมกราคม ชาวบ้านจะนาข้าวเปลือกมากองรวมกันบนเสื่อ (สาด) ที่ได้ปูไว้
ซึ่ง กองข้าวเปลือก เรียกว่า ดอยคา กองข้าวสาร เรียกว่า ดอยเงิน ส่วนข้าวเหนียวนั้นจะใส่บาตรพระที่วาง
เรียงไว้เป็นแถว และมีการเข้าแถวใส่ข้าวเหนียวอย่างเป็นระเบียบ ส่วนข้าวที่ทาบุญนั้น มีคนมาติดต่อซื้อ
ส่วนมากเป็นชาวเขา และนาเงินไปบูรณะปฏิสังขรณ์ หากวันใดฝนตกไม่สามารถออกบิณฑบาตได้ ก็จะนา
ข้าวมาหุงมานึ่งกิน ในส่วนของการแต่งตัวไปวัดนั้น ผู้หญิงก็ใส่ผ้าซิ่นตีนจก และวัฒนธรรมที่เห็นได้ชัดในการ
ขึ้นวิหาร คือ ผู้หญิงจะไม่อยู่ใกล้พระ จะเว้นที่ให้ผู้ชายนั่งด้านหน้า แต่การที่ผู้หญิงจะสามารถทาบุญได้ใกล้ชิด
ศาสนามากที่สุด คือการทอผ้า เช่น ผ้าพิดาน ผ้ากราบ ผ้าพาด และผ้าหอคัมภีร์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังทาให้
เห็นถึงความสามัคคี ความศรัทธา ความเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนาของชาวบ้านอีกด้วย หลังจากที่มีการทาบุญ
เสร็จแล้วนั้น ชาวบ้านจะนาน้าไปกรวดที่บ้าน ให้กับเจ้าที่ พระแม่ธรณี และตั้งจิตอธิษฐาน
ประเพณีตากธรรม
วัดสูงเม่น จังหวัดแพร่ จะเป็นแหล่งเก็บคัมภีร์โบราณที่ใหญ่ที่สุด รองลงมาเป็นวัดไหล่หิน จังหวัด
ลาปาง ซึ่งมีคัมภีร์ใบลาน อายุกว่า ๕๐๐ ปี ประเพณีตากธรรม เป็นการเอาธรรมใบลานมาตาก โดยมี
ชาวบ้านทาผ้าห่อคัมภีร์มาถวายและมีการทาขบวนแห่รอบวิหาร ที่วัดสูงเม่นนั้น จะมีการนาผ้าห่อคัมภีร์ใบลาน
เก็บไว้เป็นอย่างดี ส่วนวัดทั่วไปนั้นจะมีการนาด้ายสานด้วยไม้ แต่วัดสูงเม่นจะเป็นผ้าลายพิมพ์ ลวดลายต่าง
ๆ เอามาห่อธรรมใบลาน บ้างใช้ผ้าไหมหรือผ้าฝ้าย บางธรรมใบลานก็จะมีไม้บัญชัก
วัดสูงเม่นนั้นจะมีภาพจิตรกรรมฝาผนังของหอธรรม ซึ่งมีการวาดใหม่ ประมาณ ๕-๖ ปีที่ผ่านมา
เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับการสารวจคัมภีร์ใบลาน การสร้างธรรม การเช็ดธรรม การทาสายสยอง การปริวรรต
ตลอดจนภาพกิ จ กรรมการตากธรรมที่ เ จดีย์ ซึ่ ง ได้ แ รงบั น ดาลใจจากภาพเก่ า โบราณของวัด สบสิ ข าราม
หลวงพระบาง ในการสารวจครั้งสาคัญ ปี ค.ศ. ๑๙๘๘ ปรากฏภาพถ่ายการสารวจของชาวบ้าน ที่สามารถอ่าน
อักษรล้านนาได้ มีการคัดแยก จดชื่อ ถ่ายไมโครฟิล์ม และจัดทาทะเบียน
ในพิธีจะมีการแห่ธรรม จัดทาริ้วขบวน พระสงฆ์นาหน้า ตามด้วยชาวบ้าน ถือด้วยผ้าห่อคัมภีร์ที่ทา
ขึ้นมาใหม่ และเอาธรรมใบลานขึ้นตากที่เจดีย์ ก่อนจะห่อแล้วเก็บไว้ที่หอธรรม
ในเชิงวิทยาศาสตร์ การเอาธรรมใบลานมาตากแดด จะทาให้ธรรมใบลานแตก จึงทาให้มีการจัดทา
ประเพณีนี้ในช่วงหน้าหนาว ข้อความสาคัญที่ปรากฏในล่องน้าแม่ระมิงค์ ถ้ากิ่วแล ธรรมในก้นตุง ธรรมที่อยู่
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ในถ้านั้น มีความชื้น น้าท่วม และวัดอยู่ไกลในป่า (วัดห่างจากชุมชน) เช่น ในจอมทอง จะมีการนาธรรมมาทา
ความสะอาดปีละครั้ง เช่น ปัดฝุ่นบ้าง เช็ดเพื่อป้องกันเชื้อราบ้าง แต่ที่วัดสู งเม่น จะมีการจัดในรูปแบบ
ประเพณี
หอธรรมกลางน้า จะมีในบางวัดซึ่งเป็นอาคารไม้ ด้านล่างเป็นหนองน้า และจะเก็บธรรมใบลานไว้
ด้านบน ซึ่งสังเกตว่าหอธรรมแต่ละที่จะไม่มีบันไดขึ้น เป็นอาคารกลางน้าเฉยๆ ในความเป็นจริงมีบันไดแต่ได้
เก็บไว้ เพื่อไม่ให้ใครขึ้นหอธรรมได้ โดยในหอธรรมจะมีตู้ธรรม บางแห่งจะเป็นตู้สมัยใหม่ การเก็บจะมีการ
ห่อผ้าและมัดติดไม้บัญชัก และเอาไว้ในหีด(หีบ)ธรรมอีกที หอธรรมจะสร้างไว้สูง และไม่มีบันไดหรือสร้างไว้
กลางน้า หอธรรมเป็นของสูงต้องเก็บดีๆ นอกจากมีความจาเป็นถึงจะขึ้นไปค้นหาเอกสารสาคัญ หอธรรม
กลางน้านั้นจะสามารถลดความร้อน ความอบอ้าว เพื่อยืดอายุของคัมภีร์ใบลาน และในช่วงหน้าหนาว จะทา
ให้ใบลานชื้น จึงต้องนามาตากเหมยตากแดด เพื่อเป็นการรักษาความสมดุลระหว่างความร้อนกับความเย็น
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ผู้จัดทา
คณะกรรมการการจัดการความรู้ สานักศิลปะและวัฒนธรรม ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๙
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ
๒. อาจารย์ฉันทนา
๓. อาจารย์วาทินี
๔. นางสาวดารารัตน์
๕. นางสาววราภรณ์
๖. นางสาวปนัดดา
๗. นายดิเรก
๘. นายอภิรักษ์
๙. นายจักรภาณุ
๑๐. นายโสภณ
๑๑. นางสาวศุกรักษ์
๑๒. นางกัลยาณี
๑๓. นายวีรพิชญ์
๑๔. นางพรทิพย์

สิตานุรักษ์
ศศิธรามาศ
บัวชุม
ศิริลาภา
โยธาราษฎร์
โตคานุช
อันจันทร์
ตาเสน
ไตรยสุทธิ์
พรมจิตต์
ฉัตรแก้ว
อินต๊ะราชา
หิมารัตน์
จันทร์คา

ผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
รองผู้อานวยการ
หัวหน้าสานักงานผู้อานวยการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
นักวิชาการศึกษา
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
นักวิชาการการเงินและบัญชี
นักวิชาการคอมพิวเตอร์
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน
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