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“...ที่พูดกันว่านักศึกษาของแม่โจ้ค่อนข้างจะดุเดือด ค่อนข้างจะน่ากลัวเพราะว่าเรามีพลัง เราจะต้องแสดงพลัง 

สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่ท�าให้เราภูมิใจได้ว่า ขึ้นชื่อว่าเป็นนักศึกษาแม่โจ้เป็นที่น่ากลัวเกรงขามของชาวบ้าน 

อันนี้ก็อาจเป็นจุดหนึ่งที่อยากวิจัยนิดหน่อยว่าพลังนี้เป็นการดีหรือไม่ เข้าใจว่าพลังของความร่วมแรงนักศึกษาแม่โจ้นี้ทั้งหมด

ถ้าใช้ไปในทางที่ถูกต้อง ในทางที่จะให้คนเกรงขามว่า น่านับถือ จะมาถูไถจะมาโต้อย่างที่ไม่ดีกับนักศึกษาแม่โจ้ก็จะต้องพ่ายแพ้ไป  

ถ้าเอาพลังสามัคคีไปใช้ในทางที่ดีอย่างที่เคยท�า เช่นไปช่วยชาวบ้าน เช่นไปพัฒนาในท้องที่ต่างๆ อันนี้เป็นพลังที่น่าเกรงขามจริงๆ 

เพราะว่าชาวบ้านต่างๆ เขาจะพากันมองนักศึกษาแม่โจ้ทั้งหมดว่า คนนี้เขาแข็งแรงและหมู่พวกนี้เขาแข็งแรง แต่ว่าจะเกิดแต่ความดี

จะเกิดความรู้สึกว่าแม้จะเป็นนักศึกษาซึ่งอยู่ในวัยศึกษาก็นับว่าเป็นผู้ที่มีอายุไม่มากนักแต่ก็น่านับถือ เกรงขาม 

ในทางนับถือและรักใคร่ว่านักศึกษาเหล่านี้เป็นคนแข็งแรง เป็นคนน่านับถือ น่าดู ถ้าใช้พลังสามัคคีในทางอื่นท�าให้เขาเกรงขาม 

เพราะว่าหมู่ใหญ่เข้าไปบุกที่โน่นที่นี่ก็อาจท�าให้คนเขาอาจจะนับถือว่านักศึกษาแม่โจ้น่ากลัว แต่น่ากลัวและก็เชื่อฟังเพราะว่ากลัวเขา...”
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สารอธิการบดี

	 การก่อต้ังศนูย์ศลิปวฒันธรรมให้เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบ

ภารกิจด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จัดตั้งขึ้น

ตามที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยในการแบ่งส่วนราชการ

ในหน่วยงานท่ีมีฐานะเทียบเท่าคณะ	พ.ศ.	2552	 โดยด�าเนินงานสนอง

นโยบายและภารกิจหลักในด้านการอนุรักษ์	 สืบสานศิลปะและวัฒนธรรม	

พพิธิภณัฑ์วฒันธรรมการเกษตรไทย	เรือนธรรม	60	ปี	การบริหารจดัการ

อนุรักษ์ดูแลและปรับปรุงภูมิทัศน์พื้นท่ีอันเป็นมรดกจากอดีตท่ีภาคภูมิใจ

พืน้ท่ีวถิเีกษตร	วถีิแม่โจ้	ด�ารงเอกลักษณ์ความภาคภมิูใจในความเป็นไทย	

รักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวถีิชีวติอนัดงีาม	เสริมสร้างความเข้มแข็ง

ทางภูมิปัญญาท้องถ่ิน	รวมถึงการพฒันาส่งเสริมปลกุจติส�านกึให้นกัศกึษา

และสังคมธ�ารงรักษาศลิปวฒันธรรมทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของคนไทยให้คงอยู่

อย่างม่ันคง	

	 ศนูย์ศลิปวฒันธรรม	มหาวทิยาลัยแม่โจ้	ได้รับมอบหมายภารกจิ	

4	หลกัการ	คือ

	 1.	 ส ่งเสริมและรักษาขนบธรรมเนียม	 ประเพณี	 วิ ถี ชีวิต	 

ศลิปวฒันธรรมไทยและล้านนา

	 2.	 สร้างสรรค์ผลงานและกิจกรรมที่ส่งเสริมอัตลักษณ์แม่โจ	้ 

เป็นจุดเด่นของการเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต	 (University	of	Life)	 

ทีมี่การเกษตรเป็นรากฐานแก่สงัคม		

	 3.	 การบูรณาการความร่วมมือและการสร้างเครือข่ายท�านุบ�ารุง

ศลิปวฒันธรรม

	 4.	 การเผยแพร่ผลงานให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา

มหาวทิยาลยัตามตวัช้ีวดัทีมี่คุณภาพ						

	 ตลอด	10	ปีที่	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ด�าเนินการอย่างต่อเนื่อง	

และมผีลงานความก้าวหน้าในการสร้างช่ือเสียงให้แก่มหาวทิยาลัยตลอดมา 

ทัง้ยังได้รับความร่วมมือจากทกุฝ่ายเกดิความส�าเร็จเป็นท่ีชืน่ชมแก่สงัคม

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ขอขอบคุณปราชญ์ท้องถ่ิน	ผู้ทรงคุณวุฒิ 

นักเขียนและผู ้ เ ก่ียวข ้องท่ีได ้จัดท�าช ่ออินทนิลเล ่มแรกนี้ ข้ึน	 โดยมี 

การรวบรวมเรียบเรียงผลงานซ่ึงเป็นจุดเด่น	ความเป็นแม่โจ้ด้วยข้อมูล

เน้ือหาทางสังคม	ประเพณีและวฒันธรรม	ทีจ่ะสร้างประโยชน์ต่อคุณภาพ

ชีวติให้สังคมคุณภาพ

	 แม้ว ่าสถานการณ์โลกปัจจุบันจะเปล่ียนแปลงและพัฒนา 

ด้วยความทันสมัยนวตักรรมของเทคโนโลยีสมยัใหม่	แต่มหาวทิยาลัยแม่โจ้

ยังคงยึดมัน่ในรากเหง้าและวฒันธรรมอนัดงีามของชาวแม่โจ้และสงัคมไทย 

	 	 	 (ผูช่้วยศาสตราจารย์	ดร.จ�าเนยีร		ยศราช)

           อธกิารบดี 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร  ยศราช
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		ที่ปรึกษา	: อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 รองอธิกำรบดี (อำจำรย์รชฏ  เชื้อวิโรจน์)
 รองอธิกำรบดี (อำจำรย์ชัช  พชรธรรมกุล)
 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (อำจำรย์ ดร.กอบลำภ  อำรีศรีสม)
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		กองบรรณาธิการ	:			  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชยุตภัฏ  ค�ำมูล
 อำจำรย์ ดร.สุนทร  ค�ำยอด
 อำจำรย์ลักขณำ  ชำปู่
 อำจำรย์ดวงหทัย  ลือดัง
  นำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ
 นำยวุฒิภัทร  เกตุพัฒนพล
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	 นำงสำวเบญจรัตน์  ศุภอุดมฤกษ์
 นำยสิทธิชัย  วิมำลำ
 นำงสำวสุวิชำ  ศรีวิชัย

		จัดทำาโดย	:				   โครงกำรผลิตสื่อเพื่อกำรเผยแพร่ด้ำนศิลปวัฒนธรรม
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  มหำวิทยำลัยแม่โจ้
                       63  หมู่ 4  ต�ำบลหนองหำร อ�ำเภอสันทรำย  
                      จังหวัดเชียงใหม่ 50290

		โทรศัพท์/โทรสาร	: 053-873300-3  www.artandculturemju.com

		พิมพ์ที่	: โรงพิมพ์สมพรกำรพิมพ์
		จำานวน	: 600  เล่ม / พ.ศ. 2561

		ภาพปก	:	 “เฮือนตองตึง”		เรือนนอนจ�าลองของนักเรียนแม่โจ้ในอดีตตั้งแต่	พ.ศ.	2480	
	 ณ	พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

		ISSN	:	

ปีท่ี 1 ช่อท่ี 1	พ.ศ. 2561

	 	 	 	 	 	 โครงการผลิตสื่อเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม	 “ช่ออินทนิล” จัดท�าเพื่อให้นักคิด	 นักเขียน	 ปราชญ์ชาวบ้าน	 ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

และบุคลากร	 ได้รวบรวม	 เรียบเรียง	 เขียนบทความ	 ข้อความ	 สารคดี	 น�าเสนอข้อมูลแนวคิด	 หรือข้อเสนอแนะถ่ายทอดเพื่อความเข้าใจ 

ในทัศนะ	และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์	ไม่จ�าเป็นต้องสอดคล้องกับทัศนะของผู้จัดท�า	และมิใช่เป็นความรับผิดชอบของกองบรรณาธิการ	
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วัตถุประสงค์
	 1.	 ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษา	 เยาวชน	และผู้ที่

สนใจทั่วไป	ให้บริการด้านวิชาการ	ส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้ 

ด้านกิจกรรม	ทะนุบำารุงศิลปะและวัฒนธรรม	ด้านดนตรีไทย	 

ดนตรีพื้นเมือง	 และนาฏศิลป์	 ด้านพิธีการ	 พิธีกรรมทาง

ศาสนาต่างๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการดำารงชีวิต	การอบรมการสอน 

เรื่องกิริยามารยาทของไทย	 สร้างเสริมศีลธรรม	 คุณธรรม	

จริยธรรม	และคุณลักษณะที่พึงประสงค์	 ในวิถีชีวิตไทยที่ดีงาม	 

ใช้กระบวนการเรียนรู้ทางศาสนา	ศิลปะและวัฒนธรรมด้วยภูมิรู ้

และภูมิธรรม	ทั้งที่เป็นการเรียนรู้ในระบบ	และนอกระบบ	 

ให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้	และเสริมสร้างคุณลักษณะ 

ที่พึงประสงค์ เพื่อให้คนไทยสามารถอยู่ ร่วมกันในสังคม 

อย่างกลมกลืนกับธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เรือนชาน
บ้านศนูย์ศลิป์

EDITOR’S TALK

ท่านผู้อ่านที่เคารพ
	 ช่ออินทนิล	ฉบับนี้เป็นผลงานเผยแพร่ด้านศิลปวัฒนธรรม	เฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

จะครบ	10	ปี	 ในวันที่	 9	สิงหาคม	พ.ศ.	2562	 เราต้ังชื่อด้วยดอกไม้ที่เป็นสัญลักษณ์สื่อถึงอัตลักษณ์แม่โจ้	 เมื่อกล่าวถึงอินทนิลแล้ว 

ทุกคนต้องรู้จักแม่โจ้นั่นเอง	

	 ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาต้ังแต่ก่อต้ังมาถึงวันนี้	 งานด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบน้ัน 

เป็นไปตามภารกิจหลักและตัวชี้วัดด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	นอกจากงานประจำาเกี่ยวกับโครงการกิจกรรม

พิธีการของมหาวิทยาลัยโดยมีกลุ่มเป้าหมายคือนักศึกษาเป็นหลักตลอดปีกว่า	40	โครงการแล้ว	 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังได้สนับสนุน

งานของหน่วยงานองค์กรจังหวัดเชียงใหม่	 งานของสำานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	 (สกอ.)	 ร่วมถึงชุมชนหน่วยงาน 

รอบมหาวิทยาลัยอย่างสมำ่าเสมอ		

	 ถึงวันนี้เราได้สร้างความร่วมมือและเสริมการทำางานแบบบูรณาการกับสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่ง	และส่งเสริมให้บุคลากร

ถ่ายทอดความรู้	ส่งเสริมนโยบายรัฐบาลในการลดเวลาเรียนเพ่ิมเวลารู้แก่เยาวชน	ด้วยการจัดกิจกรรมฝึกทักษะด้านดนตรีและศิลปะ 

การแสดงให้กับโรงเรียนในพื้นที่ใกล้เคียง	ประสานการทำางานร่วมกับชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันกับชุมชน	ปราชญ์ชาวบ้าน

และภูมิปัญญาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่อง				

	 ภายใต้การทำางานสนองนโยบายมหาวิทยาลัยแม่โจ้สถาบันการศึกษาชั้นนำาด้านการเกษตรด้วยวิสัยทัศน์และวัตถุประสงค์หลัก

วิสัยทัศน์

เป็นศูนย์รวมแหล่งเรียนรู้
และถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม

ภูมิปัญญาท้องถิ่น

สมพร		แรกชำานาญ
บรรณาธิการบริหาร
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	 2.	 เป็นแหล่งรวบรวมอุปกรณ์	 ของใช้วิถีชีวิตพื้นบ้าน 

ในอดีต	เครื่องมือเครื่องใช้วิวัฒนาการทางการเกษตร

	 3 . 	 เป็ นสถานที่ ดำ า เนิ นกิ จกรรมในการ เผยแพร่  

ศิลปวัฒนธรรม	และส่งเสริมให้แพร่หลายไปสู่สังคม	เป็นแหล่ง

ที่รองรับการดูงานของชุมชนและท้องถิ่นที่มีศักยภาพ	สามารถ

ขยายตัวไปสู่สังคมนานาชาติ

	 4.	มีกิจกรรมอนุรักษ์	ส่งเสริม	พัฒนา	และเกิดการบูรณาการ 

ด้านศิลปวัฒนธรรม	เพื่อเผยแพร่และก่อให้เกิดรายได้

	 5.	เป็นแหล่งศึกษาดูงานภายใต้อัตลักษณ์ความเป็นแม่โจ้

      

 ในช่ออิทนิลฉบับนี้	 ไม่ควรพลาดเรื่องราวผ่านกาลเวลา 

ข อ ง ท า ย าท เจ้ า ผู้ ค ร อ ง น ค ร เชี ย ง ใ ห ม่ อ ง ค์ สุ ด ท้ า ย  

เจ้าดวงเดือน	ณ	 เชียงใหม่	 และเรื่องราวของผู้รจนาวลี  

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”	 ศ.ดร.วิภาต	 บุญศรี	 วังซ้าย  

ที่ทำาให้มหาวิทยาลัยแม่โจ้แห่งนี้เต็มได้วยวัฒนธรรมประเพณี

ที่ยั่งยืนสืบทอดมายาวนาน	 ผลงานเรื่องเล่าเรื่องผีล้านนา  

“ผีโพง”	โดยศิลปินล้านนา	ผู้ได้รับการยกย่องเป็น	ศิลปินแห่งชาต ิ

ปี	2560	สาขาดนตรีพื้นบ้าน	พ่อครูบุญศรี	รัตนัง

	 ด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 อยู่เคียงคู่กับชุมชนท้องถิ่น	 

เราจึงเห็นคุณค่าแห่งวิถี	 ประเพณี	 ศิลปวัฒนธรรม	ผลงาน

สำาคัญที่ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยด้วยรางวัลชนะเลิศ

ครองถ้วยรางวัลพระราชทานถึง	3	พระองค์	ตำานานรถกระทง

แม่โจ้	และ	การสร้างฝายมีชีวิตในลำาห้วยโจ้	ฝายที่เป็น 

พระราชดำาริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  

พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย	ทำาให้แผ่นดินชุ่มชื้นอุดมสมบูรณ์	 

ชื่นชมความงดงามการประดิษฐ์ท่าฟ้อนรำาประจำามหาวิทยาลัย

ชื่ อ 	 “นพพระพิรุณปารมี 	 รุ่ ง เรืองเกษตรศรีแผ่นดิน

เรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้”	ท่ารำาที่นำาอัตลักษณ์แม่โจ้ 

มานำาเสนอด้วยการกล่าวถึงพระพิรุณ	 ความเป็นเกษตร  

ดอกอินทนิล	และวลีงานหนักไม่เคยฆ่าคน		

	 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมยังมีความร่วมมือทางวิชาการ

ด้านศิลปวัฒนธรรมกับสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่	 

งานสานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว	งานดนตรีไทยอุดมศึกษา	

งานส่งเสริมวัฒนธรรมอุดมศึกษา	 งานถ่ายทอดศิลปะดนตรี

ไทยนานาชาติ	งานประเพณี	วัฒนธรรม	ดนตรี	วิถีชีวิต	รวมทั้ง

ได้พัฒนาพื้นที่อัตลักษณ์แม่โจ้วิถีเกษตร	วิถีแม่โจ้	 การพัฒนา 

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยให้ เป็นแหล่งเรียนรู้ 	 

เหล่านี้ล้วนเป็นผลงาน	และการทำางานที่มีมาอย่างต่อเนื่อง	 

ซึ่งนับเป็นตัวชี้วัดด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรมงานประกัน

คุณภาพการศึกษาที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมรับผิดชอบ

	 ระหว่างปี	 พ.ศ.	 2561-2562	 จะเป็นการเฉลิมฉลอง	 

10	ปี	 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ศูนย์ศิลป-

วัฒนธรรมจะจัดกิจกรรมด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลป-

วัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง	อาทิ	กิจกรรมเปิดบ้านอาจ๋านบุญศร	ี 

อดีตผู้อำานวยการคนแรกของแม่โจ้	 ผู้รจนาวลี	 “งานหนัก 

ไม่เคยฆ่าคน”	 งานวัฒนธรรม	 ดนตรี	 ประเพณี	 วิถีชีวิต	 

งานเสวนาภูมิปัญญาท้องถิ่นผู้ทรงคุณวุฒิและนักวิชาการ 

และอื่นๆ	 รวมถึงการแสดงในเวทีวัฒนธรรมฉลองแม่โจ้ 

ครบ	85	ปี	ระหว่างวันที่	8-16	ธันวาคม	พ.ศ.	2561

	 เหตุการณ์โลกเรามีแต่ความเปลี่ยนแปลงและ 

ขาดความสุข

 ข้ า เจ้ าอยากให้ทุ กท่ านได้อ่ านอย่ า งมี ความสุ ข	 

ยินดีไปกับเรื่องราวความรู้ล้านนาที่ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ในชีวิต	 

และลมหายใจเราทุกวันคืน 	 นักวิ จั ย 	 ปราชญ์ท้องถิ่ น	 

ภูมิปัญญาชาวบ้านต่างๆ	หรือผู้ทรงคุณวุฒิจะได้นำาผลงาน 

องค์ความรู้มานำา เสนอให้สาธารณชนได้อ่ านได้ศึกษา 

และการใช้ ให้ เป็นประโยชน์ 	 เป็นแหล่งความรู้พื้นฐาน 

ในการสร้างคุณค่าและเข้าใจในศิลปวัฒนธรรมต่อไป

         

	 ในโอกาสที่ข้าเจ้าได้เข้ามารับตำาแหน่งผู้อำานวยการ 

ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมตั้งแต่ปี	 พ.ศ.	 2555	 มาถึงปัจจุบันนี้	 

แนวทางการทำางานต่อไปนั้นจะเป็นไปตามยุทธศาสตร์  

และนโยบายหลักในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ยึดมั่น 

ในการสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมความเป็นท้องถิ่น 

ที่สืบทอดเป็นมรดกล้านนามายาวนาน	 จัดกิจกรรมที่มุ่ง

เน้นอัตลักษณ์ความเป็นแม่โจ้	 สถาบันการศึกษาที่เป็นที่พึ่ง 

ของชุมชนสังคมด้วยจุดเด่นของความเป็นชาวดินชาวเกษตร

 เป็นเสน่ห์ที่ทุกคนคงจะประทับใจ
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บุญศรี		รัตนัง
 ศิลปินแห่งชำติ ประจ�ำปี 2560  

 สำขำศิลปะกำรแสดง 
 (ดนตรีพื้นบ้ำนล้ำนนำ)
 เชี่ยวชำญด้ำนปี่  เขียนบทซอ 

 และเพลงดนตรีพื้นเมือง
 ศูนย์สืบสำนรอยล้ำนนำ

 ภูมิปัญญำท้องถิ่น อ�ำเภอสันทรำย  
 จังหวัดเชียงใหม่
 ได้รับรำงวัล บุคคลดีเด่นทำงวัฒนธรรม

 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2533, 
 รำงวลัพระพฆิเนศทองค�ำพระรำชทำน,
 รำงวัลศิลปินเพลงพื้นบ้ำนภำคเหนือ
 จำกคณะกรรมกำรส่งเสริม
 และประสำนงำนเยำวชนแห่งชำติ, 
 โล่เกียรติคุณด้ำนวัฒนธรรม 
 มหำวิทยำลัยพำยัพ, รำงวัลเพชรรำชภัฏ  
 จำกมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่

สมพร		แรกชำานาญ
 ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต 

 สำขำจิตวิทยำกำรศึกษำและกำรแนะแนว 
 คณะศึกษำศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม  

 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
 กรรมกำรและเลขำนุกำรครัวอิ่มอุ่น 

 พี่เพื่อน้องแม่โจ้  
 กรรมกำรมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
 นักสังคมสงเครำะห์

 และกรรมกำรสหวิชำชีพ สถำนพินิจ 
 และคุ้มครองเด็กและเยำวชน
 จังหวัดเชียงใหม่

นิคม		พรหมมาเทพย์
 ศึกษำศำสตร์มหำบัณฑิต 

 สำขำกำรจัดกำรศึกษำนอกระบบ 
 คณะศึกษำศำสตร์ 
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ประกำศนียบัตรแพทย์แผนไทย 

 โรงพยำบำลบรรเทำทุกข์ภำคเหนือ
 เมธำจำรย์  มหำวิทยำลัยชีวิต

 เพื่อปวงชน วิทยำเขตล้ำนนำ
 ผู้ทรงคุณวุฒิสภำวัฒนธรรม

 จังหวัดเชียงใหม่
 ที่ปรึกษำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 ได้รับรำงวัล เพชรรำชภัฏล้ำนนำ  

 ศิลปินพื้นบ้ำนจังหวัดเชียงใหม่ 
 ศิษย์เก่ำยุพรำชดีเด่น
 และคนดีศรีดอนแก้ว

วัลลภ		นามวงศ์พรหม
 วิทยำศำสตรมหำบัณฑิต 

 สำขำกำรพัฒนำภูมิสังคมอย่ำงยั่งยืน 
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 รองประธำนสภำวัฒนธรรม

 จังหวัดเชียงใหม่
 กรรมกำรประชำสัมพันธ์

 ผู้ประนีประนอมประจ�ำศำล
 แขวงเชียงใหม่
 กรรมกำรประชำสัมพันธ์

 วัดพระธำตุดอยสุเทพรำชวรวิหำร  
 จังหวัดเชียงใหม่
 ประธำนกรรมกำรสถำนศึกษำ กศน. 

 อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 ที่ปรึกษำศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 

 มหำวิทยำลัยแม่โจ้

จีรสิทธิ์		สงค์ประเสริฐ
 รองศำสตรำจำรย์นักเขียน

 ด้ำนหลักค�ำสอนด้ำนพุทธศำสนำ
 กรรมกำรมูลนิธิกล้วยไม้ไทย
 ที่ปรึกษำรัฐมนตรีทบวงมหำวิทยำลัย 

 พ.ศ. 2536-2537
 ได้รับรำงวัล อำจำรย์ดีเด่น  

 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ พ.ศ. 2531 
 และรำงวัลเพชรภูธร พ.ศ. 2535

อนุสรณ์		วิจารณ์ปรีชา
 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 

 สำขำกำรสื่อสำรดิจิทัล  
 คณะสำรสนเทศและกำรสื่อสำร  
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร 

 และวัฒนธรรมไทย

วีนาภัทร		พงษ์ภา
 เศรษฐศำสตร์บัณฑิต 

 สำขำเศรษฐศำสตร์สหกรณ์  
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้
 นักวิชำกำรศึกษำ

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้

กัณณิกา		ข้ามสี่
 นักวิชำกำรศึกษำช�ำนำญกำรพิเศษ  

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
 มหำวิทยำลัยแม่โจ้

วุฒิภัทร		เกตุวัฒนพล
 ศิลปศำสตร์มหำบัณฑิต 

 สำขำกำรจัดกำรศิลปะและวัฒนธรรม  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 หัวหน้ำงำนอนุรักษ์

 สืบสำนศิลปวัฒนธรรรม 
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้

ชยุตภัฏ		คำามูล
 ศิลปศำสตรมหำบัณฑิต 

 สำขำภำษำและวรรณกรรมล้ำนนำ  
 คณะมนุษยศำสตร์  
 มหำวิทยำลัยเชียงใหม่
 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์

 ประจ�ำหลักสูตรภำษำไทย
 ส�ำหรับชำวต่ำงประเทศ
 คณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้



อนุสรณ์		วิจารณ์ปรีชา
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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	 เกิดเมื่อวันที่	12	มีนาคม	พ.ศ.	2459	ณ	บ้านสันกลาง	

ตำาบลในเวียง	อำาเภอเมือง	จังหวัดแพร่	 เป็นบุตรคนที่	 7	 

ของนายบุญมา	กับนางบัวเกี๋ยง	วังซ้าย

	 เร่ิมต ้นการศึกษาระดับประถมศึกษาที่ โรงเรียน

วัดหลวง	อำาเภอเมือง	 จังหวัดแพร่	 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่	 6	 

ที่โรงเรียนพิริยาลัย	จังหวัดแพร่	จากน้ันย้ายมาศึกษาต่อที่

โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	จังหวัดเชียงใหม่	 เมื่อ	พ.ศ.	2476	

เรียนอยู่ได้ปีเดียวเมื่อมีการจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรม	ภาคเหนือขึ้นที่บ้านแม่โจ้	 เมื่อ	พ.ศ.	2477	ท่านจึง

ย้ายเข้ามาเรียนเป็นรุ่นแรก	รุ่นบุกเบิกของแม่โจ้

	 หลังจากจบการศึกษาจากแม่โจ้	 เมื่อ	 พ.ศ.	 2478	 

เข้าบรรจทุำางานเป็นพนกังานยางท่ีอำาเภอหาดใหญ่	จงัหวัดสงขลา	

ต่อมาท่านสามารถสอบชิงทุนหลวงไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี

สาขาเศรษฐศาสตร์	มหาวิทยาลัยแห่งชาติฟิลิปปินส์	หลังจาก

สำาเร็จการศึกษาจากประเทศฟิลิปปินส์	 ในปี	พ.ศ.	 2484	 

ท่านกลับมาเป็นอาจารย์ที่แม่โจ้ตำาแหน่งอาจารย์ผู้ปกครอง	

ก่อนลาออกไปสมัครแข่งขันเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

จังหวัดแพร่	 ในปี	 พ.ศ.	 2489	 ประสบความสำาเร็จเป็น 

นักการเมืองหนุ่มที่มีอนาคตไกล	และได้รับทาบทามให  ้

ดำารงตำาแหน่งเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์	

และเป ็นผู ้ร ่วมก ่อต้ังพรรคกสิกร	 อย ่างไรก็ตามมรสุม 

ทางการเมืองทำาให้เกิดการยุบสภาผู้แทนราษฎรในปี	พ.ศ.	2491 

เมื่อสมัครลงเลือกตั้งใหม่ไม่ประสบความสำาเร็จ	ท่านจึงอำาลา

ชีวิตนักการเมืองไปเป็นเกษตรกรทำาไร่	 สวนผักส่วนตัวที่

อำาเภอปากช่อง	จังหวัดนครราชสีมาตลอด	6	ปีเต็ม

 พ.ศ.	 2497	หลวงปราโมทย์	 จรรยาวิภาต	อธิบดี 

กรมอาชีวศึกษา	ได้ขอร้องให้ท่านไปช่วยพัฒนาการศึกษา

เพราะยั งขาดผู ้บริหารโรงเรียนเกษตรกรรมแม ่ โจ 	้ 

จังหวัดเชียงใหม่	ท่านจึงกลับเข้ารับราชการอีกครั้งในตำาแหน่ง 

ข้าราชการชั้นเอกเทียบเท่าผู ้ว ่าราชการจังหวัดเชียงใหม่	 

ได ้ พัฒนาการศึกษาโรงเรียนเกษตรกรรมแม ่โจ ้ 	 จนมี 

ความก้าวหน้าและเป็นที่ยอมรับอย่างรวดเร็ว	พ.ศ.	 2499	

ท่านได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรม

เชียงใหม่	ทางด้านการศึกษาในปี	พ.ศ.	2502	สำาเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาโทด้านการเกษตร	จากมหาวิทยาลัยโอกลาโฮมา 

ประเทศสหรัฐอเมริกา	 และดำารงตำาแหน ่งอธิการบด ี

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรและสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตรแม่โจ้	2	สมัย	และท่านเป็นเจ้าของคำาสอนให้กับ

นักเรียนนักศึกษาให้อดทนและสู ้งาน	 จนเป็นวลีอมตะว่า  

“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”

ศาสตราจารย์ ดร.วภิาต บญุศร ีวงัซ้าย
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	 นอกจากด้านการพัฒนาการศึกษาจากโรงเรียนจนได้รับ

ยกฐานะเป็นวิทยาลัย	และสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ 

ระดั บอุ ดมศึ กษาแล้ ว 	 ท่ าน เป็ น ผู้ จ ง รั กภั กดี ต่ อสถา บัน 

พระมหากษัตริย์โดยได้รับใช้สนองเบ้ืองพระยุคลบาทด้านการเกษตร

อย่างใกล้ชิดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

ทั้งยังได้สร้างผลงาน	 และโครงการสำาคัญๆ	 ที่มีคุณค่าและ 

มีประโยชน์ยิ่งต่อประชาชน	สังคม	และประเทศชาติหลายด้าน	อาทิ

	 การอบรมวิชาชีพด้านการเกษตรต่างๆ	ตามโครงการ

พัฒนาอาชีพชาวไทยภูเขาแก่นายตำารวจตระเวนชายแดน	และ

ชาวเขาเผ่าต่างๆ	ในเขตพื้นที่ภาคเหนือตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2504-2514	

	 ถวายงานตามพระราชประสงค์สมเด็จพระศรีนครินทรา- 

บรมราชชนนี	ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	2506	ได้แก่	การนำานักศึกษาพัฒนา

สร้างสวนดอกไม้และสวนผักเมืองหนาว	ตลอดจนปลูกต้นไม้ใหญ่

บริเวณพระตำาหนักภูพิงคราชนิเวศน์	และตามเสด็จเพ่ือถวายงาน

ด้านการเกษตรทุกคร้ังที่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

เสด็จโดยเฮลิคอปเตอร์ในพื้นที่ต่างๆ	ทั่วภาคเหนือ	

 ร่วมกับคณาจารย์ที่สำาเร็จการศึกษาจากประเทศ 

สหรัฐอเมริกา	ก่อตั้งองค์การเกษตรกรในอนาคตแห่งประเทศไทย	 

หน่วยแม่โจ้	เป็นหน่วยแรกของประเทศไทย	เมื่อ	พ.ศ.	2504	และ 

ร่วมกับองค์การ	SEARCA	ประเทศฟิลิปปินส์	จัดต้ังศูนย์พัฒนา

ชนบทขึ้นที่หมู่บ้านโปง	อำาเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่

 ร่วมจัดตั้งโครงการหลวงเกษตรภาคเหนือกับหม่อมเจ้า 

ภีศเดช	 รัชนี	 คณาจารย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 และ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	

 นอกจากนี้ยังมีโครงการเพื่อพัฒนาสังคมไทยในนาม 

ของแม่โจ้	 ร่วมกับกองทัพภาคที่	 3	 องค์กรภาครัฐ	 เอกชน	

มากกว่า	100	โครงการ	และเกษียณอายุราชการหลังจากหมดวาระ

การดำารงตำาแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	

สมัยที่	2	เมื่อปี	พ.ศ.	2526	ขณะนั้นอายุ	67	ปี

	 ชีวิตครอบครัว	 ท่านสมรสกับนางสมจินต์	 วังซ้าย	 

(สกุลเดิม	ตุงคพลิน)		มีบุตรและธิดารวม	4	คน

	 ศาสตราจารย์	ดร.	วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย	ถึงแก่อนิจกรรม	

เมื่อวันที่	30	ตุลาคม	พ.ศ.	2527	สิริอายุ	68	ปี		

	 ขอเทิดพระคุณและบูชาบูรพาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคล	

ศาสตราจารย์	ดร.วิภาต	บุญศรี	 วังซ้าย	ผู้สืบสาน	และพัฒนา 

งานหนักเพื่อสร้างแม่โจ้	 ให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตรชั้นนำา

ของประเทศไทย
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ต�ำนำน

อนุสรณ์		วิจารณ์ปรีชา

	 งานลอยกระทง	มีกำาหนดจัดขึ้นในวันเพ็ญเดือน	 12	 ของทุกปี	 ซึ่งในช่วงเวลาน้ี 

นำ้าจะหลากเอ่อล้นไปทั่วฝั่งแม่นำ้าลำาคลอง	ดังคำาโบราณว่า	“เดือน	11	นำ้านอง	เดือน	12	นำ้าทรง”	

แต่ภาคพายัพ	 (ช่ือเดิมของภาคเหนือ)	จัดประเพณีกันในวันเพ็ญเดือนย่ี	หรือที่เรียกกันว่า 

วันยี่เป็ง	(เป็ง	=	เพ็ญ	ส่วน	ยี่	=	เดือนยี่หรือเดือนสองของปี)	

	 สาเหตุที่การลอยกระทงในภาคเหนือต้องมาตกในเดือนย่ีน้ัน	 เพราะ	“เมืองลาวเฉียง”	

(มณฑลพายัพ	ประกอบด้วย	นครเชียงใหม่	นครลำาปาง	นครลำาพูน	นครน่าน	แพร่	 เชียงราย

และแม่ฮ่องสอน)	 ไม่ได้ใส่อธิกมาศ	 (คือเดือน	8	สองครั้งในหน่ึงปี	ซึ่งตามปฏิทินจันทรคติ 

ของไทยนั้นปีปกติจะมีสิบสองเดือน	 คิดเป็นจำานวนวันได้ปีละ	354	หรือ	355	วัน	หลายๆ	ปี

จะรวมวันทบเข้าเป็นปีอธิกมาศ	คือปีน้ันมี	 13	 เดือน	 โดยปีที่เป็นอธิกมาศจะมีเดือน	8	 

สองครั้ง	คิดเป็นจำานวนวันได้	384	วัน)	จึงทำาให้เดือนของภาคเหนือนั้นเคลื่อนไปจากภาคกลาง

ถึง	2	เดือน

	 อย่างไรก็ดีถึงแม้ว่าชื่อวันและเดือนต่างกัน	แต่คนไทยในภาคเหนือก็จัดงานลอยกระทง

ในวันเดียวกับทุกภาค	จะมีต่างกันอยู่บ้างก็ประเพณีลอยกระทงของจังหวัดเชียงใหม่จัดกัน 

ถึง	2	วัน	คือ	วันเพ็ญขึ้น	15	คำ่าและวันแรม	1	คำ่าเดือนยี่เหนือ	“ตำานานการลอยกระทง”	 

ในสารานุกรมวัฒนธรรมไทย	ภาคเหนือ	กล่าวไว้ว่า

	 ผู้ที่เริ่มการลอยกระทงในเชียงใหม่เป็นคนแรกน่าจะเป็นพระราชชายาเจ้าดารารัศมี 

ในช่วงประมาณ	พ.ศ.	2460-2470	โดยจุดเทียนบนกาบมะพร้าวทำาเป็นรูปเรือเล็ก	หรือรูปหงส ์

และใช้ท่อนไม้ปอทำาเป็นรูปเรือ	แต่ก็ไม่เป็นที่นิยมทั่วไป	เพราะชาวล้านนายังนิยมการประดับ

ประทีปโคมไฟตามบ้านเรือน	และมักจัดตั้งธัมม์หลวง	หรือเทศน์มหาชาติในวันเพ็ญเดือนยี่

ตามประเพณีอยู่...

แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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ต�านาน “กระทงใหญ่” ในงานเดือนย่ีเป็งเชียงใหม่
	 จากข้อมูลในหนังสือ	พระบารมีปกเกล้าฯ	 ยุพราชวิทยาลัย	 100	ปีนามพระราชทาน	 

ได้ระบุไว้ว่า

	 มีหลักฐานแน่ชัดว่าเริ่มตั้งแต่ประมาณปี	พ.ศ.	2476	มีนักเรียนยุพราชวิทยาลัยกลุ่มหนึ่ง	

เอาเรือ	กาบปี๋	 (กาบปลี)	 ซึ่งใช้พายสัญจรไปตามลำานำ้าปิง	 และใช้ตกเบ็ด	 ได้บรรทุกนักดนตรี 

และดนตรีเครื่องสายพื้นเมือง	เห่กล่อมตามกระทงไปตามสายนำ้า	

	 จากน้ันปี	 พ.ศ.	 2477	นักเรียนช้ันมัธยมปีที่	 5	 ปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย	 ได้รวมกลุ ่ม 

จัดสร้างกระทงขนาดใหญ่	เอาต้นกล้วยมาทำาทุ่นให้ลอยได้	ประดับด้วยโคมกระดาษหลายโคมสว่างไสว 

แล้วนำาไปลอยที่ข้างคุ ้มวงศ์ตะวัน	 เป็นกระทงใหญ่กระทงแรก	 โดยมีคุณหญิงอนุบาลพายัพกิจ	 

ภรรยาผู้ว่าราชการจังหวัดขณะนั้นไปร่วมสนับสนุนดูนักเรียนชุดน้ีลอยกระทงกัน	 แล้วตามด้วย 

เรือกาบปี๋อีกหนึ่งลำาพร้อมด้วยดนตรีเครื่องสาย	 เช่นเดียวกับที่นักเรียนยุพราชวิทยาลัยเคยทำาไว ้

เมื่อปีก่อน	ในปีต่อๆ	มาปรากฎว่า	มีการทำากระทงใหญ่ลอยนำ้าเพิ่มจาก	1	 เป็น	2	 เป็น	3	และ

มากขึ้นทุกปี

	 ประเพณีดังกล่าวได้ถูกระงับไปในช่วงสงครามโลก	ครั้งที่สอง	และได้เริ่มต้นขึ้นใหม่อีกครั้ง

ในปี	พ.ศ.	2489	และในปีต่อมา	ปี	พ.ศ.	2490	เทศบาลนครเชียงใหม่	ได้มีแนวคิดให้จัดการประกวด

กระทงใหญ่ลอยนำ้าขึ้นเป็นครั้งแรก	โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย	เป็นผู้ชนะเลิศได้รับถ้วยเงินไปครอง

 ปี	พ.ศ.	2492	สมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	พระบรมราชินี	ในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้า 

เจ้าอยู่หัว	เสด็จทอดพระเนตรกระทงใหญ่ลอยนำ้า	ท่ามกลางผู้ชมในปีน้ีเหลือคณานับ	ในระยะแรก

ของการประกวดกระทงใหญ่ท่ีมีรูปเรือเป็นพื้นฐาน	 เริ่มเปลี่ยนแปลงไป	 เพราะกรมทางหลวง 

ที่ส ่งเข้าประกวด	 ได้ทำาเป็น	 ภาพตอนนารายณ์บรรทมสินธุ ์	 ใช้บัลลังก์นาคเป็นตัวกระทง 

และใช้คนจริงแต่งเป็นพระนารายณ์กับพระมหาเทวีทั้งสอง	

	 หลังจากนั้นรูปแบบกระทงใหญ่ลอยนำ้าเริ่มมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์	 มีความงดงาม 

และแปลกตามากยิ่งขึ้นทุกปี	 นอกจากมีทั้งกระทงใหญ่ลอยนำ้าได้จริงแล้ว	 ยังมีกระทงบก	 

และจำานวนกระทงจากไม่ถึงสิบกระทง	ก็ทวีจำานวนมากขึ้นทุกปี

 กระทงใหญ่ลอยน�้ารูปเรือมังกร 

รางวัลชนะเลิศ พ.ศ. 2492 

(โรงเรียนยุพรำชวิทยำลัย)
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	 ในปี	พ.ศ.	2512	องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 (การท่องเที่ยว

แห่งประเทศไทย	ในปัจจุบัน)	ได้มาเปิดสำานักงานสาขาที่จังหวัดเชียงใหม่	จึงได้ร่วมมือกับ

เทศบาลนครเชียงใหม่	 จัดให้เป ็นเทศกาลท่องเที่ยวที่สำาคัญของจังหวัดเชียงใหม	่ 

จึงมีนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศแห่แหนมาเที่ยวชมงานกันมากขึ้น

ทุกๆ	ปี	จวบจนปัจจุบัน

	 มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดทำากระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็ง	จังหวัดเชียงใหม่	ครั้งแรก

เมื่อปี	พ.ศ.	2512	เม่ือครั้งยังเป็นวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่	โดยองค์การนักศึกษาแม่โจ้	

เป็นต้นคิด	 การเข้าร ่วมกิจกรรมดังกล่าว	 เน้นเรื่องทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	มิได  ้

ส่งเข้าประกวด	และนับตั้งแต่ปีนั้นเป็นต้นมา	แม่โจ้ได้จัดส่งกระทงเข้าร่วมงานเดือนยี่เป็ง

เชียงใหม่เป็นประจำาทุกปีมิได้ขาด

	 ต่อมาเม่ือวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่	 ได้ยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตร	ได้จัดส่งกระทงเข้าร่วมประกวด	แต่รางวัลสูงสุดท่ีแม่โจ้ได้รับคือ	รองชนะเลิศ

อันดับที่	 1	 (ทีมที่ผูกขาดคว้ารางวัลชนะเลิศทุกปีในยุคสมัยนั้นคือธนาคารกรุงไทย)	 

จนกระทั่งปี	พ.ศ.	 2535	สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	 จึงได้รับรางวัลชนะเลิศ 

ต่อเนื่องมาทุกปี	 โดยปี	พ.ศ.	2545	 เป็นปีแรกท่ีเทศบาลนครเชียงใหม่ผู้จัดงาน	 ได้ขอรับ

พระราชทานถ้วยรางวัลสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เพื่อมอบ 

ให้กับทีมผู้ชนะเลิศจากการประกวดกระทงใหญ่	 โดยผู้จัดงานได้กำาหนดกฎเกณฑ์สำาหรับ

กระทงยอดเย่ียมไว้ว่า	ต้องชนะเลิศท้ังกระทงใหญ่และริ้วขบวน	จึงจะได้รับรางวัลไปครอง	

และในปีนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้	นำาโดยนักศึกษาชมรมพืชสวนประดับ	รวมพลังในการ

ประดิษฐ์กระทงใหญ่	อันวิจิตร	ประณีต	และริ้วขบวน	ที่มีหน่วยทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	

กองกิจการนักศึกษา	 เป็นผู้ดูแลฝึกซ้อม	ทำาให้ริ้วขบวนมีความงดงาม	ถูกต้องตามเงื่อนไข	

จนได้รับรางวัลชนะเลิศ	และได้รับถ้วยพระราชทานฯ	มาครอบครอง	ในวันท่ี	20	พฤศจิกายน 

พ.ศ.	2545	และได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานฯ	เป็นปีท่ีสองในวันท่ี	9	พฤศจิกายน	พ.ศ.	2546

	 ปี	พ.ศ.	2547	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดส่งขบวนกระทงใหญ่	เข้าร่วมแสดง	ในโอกาส

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ครบ	70	ปีการก่อตั้ง	 โดยมิได้ส่งเข้าประกวดแต่อย่างใด	 (วันที่	 27	

พฤศจิกายน	2547)	

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้รับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2545

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ได้รับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2546

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เข้าร่วมแสดง ในโอกาสมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ครบ 70 ปี การก่อตั้ง พ.ศ. 2547 

(ไม่ได้ส่งเข้ำประกวด)
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	 ปี	พ.ศ.	2548	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ได้รับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	 เป็นปีที่	 3	

รับถ้วยพระราชทานฯ	(วันที่	21	พฤศจิกายน	2548)	

	 ปี	พ.ศ.	2549	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ส่งขบวนกระทงใหญ่	

เข้าร่วมประกวดอีกวาระหนึ่ง	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัล

ถ้วยรางวัลชนะเลิศ	กลุ่ม	2	(วันที่	7	พฤศจิกายน	2549)

	 ปี	พ.ศ.	2550	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดส่งขบวนกระทงใหญ่ 

เข้าร่วมแสดงในโอกาสงานวันเกษตรแม่โจ้	 โดยมิได้ส่งเข้า

ประกวด	และได้นำาขบวนศิลปวัฒนธรรมจากประเทศศรีลังกา	

ที่ เ ดินทางมาฟ ้อนรำ าบูชาพระบรมสารี ริ กธาตุ 	 เพื่ อ ให ้

พุทธศาสนิกชนเคารพบูชา	ณ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 (วันที่	 25	

พฤศจิกายน	2550)

	 ปี	พ.ศ.	2551	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดส่งขบวนกระทงใหญ่

ส่งประกวดอีกครั้งหนึ่ง	 ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	เป็นปีท่ี	4	รับถ้วยพระราชทานฯ 

เป็นกรรมสิทธิ์	 กติกาของเทศบาลนครเชียงใหม่ระบุไว้ว่าทีมที่

จะได้ถ้วยพระราชทานฯ	 เป็นกรรมสิทธิ์จะต้องชนะเลิศ	3	ปี

ติดต่อกันหรือชนะเลิศ	4	ปีถ้าจำานวนปีที่ชนะเลิศไม่ติดต่อกัน	

(วันท่ี	13	พฤศจิกายน	2551)

 ปี	พ.ศ.	2552	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จัดส่งขบวนกระทงใหญ่

ส่งประกวด	ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ	และได้รับถ้วยพระราชทานฯ	เป็นกรรมสิทธิ	์

เนื่องจากกติกาใหม่ที่ระบุว่าองค์กร	 /	สถาบันใดชนะเลิศจะได้รับ

ถ้วยรางวัลเป็นกรรมสิทธิ์	(วันที่	3	พฤศจิกายน	2552)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลถ้วยรางวัลชนะเลิศ กลุ่ม 2 พ.ศ. 2549

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน 

 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2548

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

 เข้าร่วมแสดงในโอกาสงานวันเกษตรแม่โจ้ 

 พ.ศ. 2550  (ไม่ได้ส่งเข้าประกวด)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

พ.ศ. 2551 เป็นกรรมสิทธิ์
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	 ปี	พ.ศ.	2553-2556	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จัดส่งขบวน
กระทงใหญ่ส ่งประกวด	 ได ้รับรางวัลถ ้วยพระราชทาน 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 
4	ปี	ติดต่อกัน	ได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานฯ	เป็นกรรมสิทธิ	์
รวมจำานวน	 4	 ใบ	 กรรมสิทธิ์	 เนื่องจากกติกาของเทศบาล 
นครเชียงใหม่	 ระบุว่าองค์กร/สถาบันใดชนะเลิศจะได้รับถ้วย
รางวั ล เป ็นกรรมสิท ธ์ิ 	 ( วันที่ 	 22 	 พฤศจิกายน	 2553 ,	 
วันที่	 11	พฤศจิกายน	2554,	 วันที่	 29	พฤศจิกายน	2555,	 
วันที่	18	พฤศจิกายน	2556)
	 ปี	พ.ศ.2557	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จัดส่งขบวนกระทง
ใหญ่	เข้าร่วมแสดงโดยมิได้ส่งเข้าประกวด	
	 ปี	พ.ศ.2558	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จัดส่งขบวนกระทง
ใหญ่ส่งประกวด	ได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลท่ี	 9	 เป็นกรรมสิทธิ์	 
ใบท่ี	5	(วันท่ี	26	พฤศจิกายน	2558)	และเป็นถ้วยพระราชทาน 
ปีสุดท้ายของรัชกาลที่ 	 9	 เพราะวันที่ 	 13	 ตุลาคม	 2559	
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดช	 รัชกาลที่	 9	 
เสด็จสวรรคต
	 ป ี 	 พ.ศ.	 2559	 มหาวิทยาลัยแม ่ โจ ้ 	 จัดส ่งขบวน 
กระทงใหญ่	 เข ้าร ่วม	 ”ประเพณีเดือนย่ีเป ็งเชียงใหม่	 
ชาวแม่โจ้หลอมดวงใจ	 สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ”  
เสด็จสู ่ฟากฟ้าสุราลัย	 พระมหากรุณาธิคุณจารึกในใจไทย 
ทั่วกาล	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณ	
พ ร ะบาทสม เ ด็ จพ ระปรมิ นท รมหาภู มิ พ ลอ ดุ ลย เ ดช	 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี	 จักรีนฤบดินทร	สยามมินทราธิราช	

บรมนาถบพิตร	(วันที่	15	พฤศจิกายน	2559)

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พ.ศ. 2552

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ.ศ. 2553 เป็นกรรมสิทธิ์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ.ศ. 2554  เป็นกรรมสิทธิ์
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ.ศ. 2555 เป็นกรรมสิทธิ์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทาน

    พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ.ศ. 2556 เป็นกรรมสิทธิ์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดส่งขบวนกระทงใหญ่ เข้าร่วมแสดงโดยมิได้ส่งเข้าประกวด ปี พ.ศ.2557



 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พ.ศ. 2558 เป็นกรรมสิทธิ์ 
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	 การตกแต่งรถกระทงของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ได้รับการออกแบบ	ควบคุม	บริหารงาน 

และการจัดการโดยนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 โดยมีการสืบทอดภูมิปัญญาจากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง

ทุกปีไม่มีขาดช่วง	 เป็นประเพณีของนักศึกษาไม่ว่าจะส่งประกวดหรือไม่	 ใช้เวลาในการประดิษฐ์ 

แต่ละครั้งประมาณ	3-4	 เดือน	โดยเริ่มตั้งแต่เดือนสิงหาคม	มีศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 เป็นผู้อำานวย

ความสะดวกเรื่องโครงการและงบประมาณ	รวมทั้งเป็นที่ปรึกษาเพื่อให้การจัดกิจกรรมต่างๆ	 

ของนักศึกษาเป็นไปด้วยความถูกต้อง	 เรียบร้อยตามระบบราชการ	ซึ่งในแต่ละปีจะมีศิษย์เก่า 

เข้ามาเยี่ยมเยือน	สำาหรับสวัสดิการและกำาลังใจน้ัน	 ได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหาร	คณาจารย์	

ศิษย์เก่า	องค์กรและบุคคลภายนอก

	 รถกระทงในแต่ละปีจะมีพญานาค	 สัญลักษณ์แห่งการเกษตรและความอุดมสมบูรณ์	 

เป็นอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในทุกปี	ซึ่งจะมีการตกแต่งพญานาคแตกต่างกันทุกปีตามธีม 

ที่กำาหนดขึ้น	สำาหรับส่วนประกอบอื่นบนรถกระทงนั้นขึ้นอยู่กับหัวข้อหรือ	concept	ของเทศบาล

นครเชียงใหม่ซึ่งเป็นผู้จัด

	 นอกเหนือจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 จะมีพันธกิจหนึ่งในด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม 

แล้วภารกิจในการจัดทำารถกระทงทำาให้นักศึกษาได้เข ้าใจในงานศิลปวัฒนธรรมของชาติ	 

การอนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรม	เพราะว่า	“การรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติ” 
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ครวัอิม่อุน่ พีเ่พือ่น้องแม่โจ้ : 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นน�าด้านการเกษตรมายาวนาน
กว่า 80 ปี มุ่งมั่นพัฒนาบัณฑิตสู่ความเป็นผู้อุดมด้วยปัญญา อดทน สู้งาน 
เป็นผู้มีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อความเจริญรุ่งเรืองวัฒนาของสังคมไทย

ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน ให้โอกาสทางการศึกษาแก่ผู้ด้อยโอกาสเข้าศึกษาต่อ
ในระดับอุดมศึกษา เปิดโอกาสให้ศิษย์เก่า ประชาชน องค์กรภาครัฐและเอกชน 

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ให้เจริญก้าวหน้า

อัตลักษณ์แม่โจ้
สือ่ความรกัความสามคัคี  

แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
สมพร		แรกชำานาญ



21

				 ครัวอิ่มอุ่น	พี่เพื่อน้อง	เริ่มต้นมาจากครั้งที่มหาวิทยาลัยได้

จัดโครงการเสวนามุมมองศิษย ์ เก ่า	 :	 เหลียวหลังแลหน้า 

สู่การพัฒนาแม่โจ้	 ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันเสาร์ท่ี	 18	สิงหาคม	2555	 

ณ	ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ	 มหาวิทยาลัยแม่โจ ้	 

ศิษย์เก่าแม่โจ้หลายรุ่นทั่วประเทศที่เข้าร่วมโครงการเสวนาได้พบ

นักศึกษาที่ประสบปัญหาทางการเงิน	ขัดสน	ขาดแคลน	มาจาก

ครอบครัวที่ยากจนและด้อยโอกาสจำานวนมาก	จึงเห็นความ

สำาคัญว่า	การที่ศิษย์เก่าหลายคนมีความมั่นคง	มีความเจริญเติบโต

ในอาชีพ	 และมีชีวิตที่ดีวันนี้เพราะเคยได้รับโอกาสดังกล่าว 

จากพี่แม่โจ้มาก่อน	ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น	50	นำาโดยนายไพรี	กาวชู	

ประธานรุ่นและคณะจำานวนหน่ึง	 จึงได้ระดมทุนเบ้ืองต้นจำานวน	

1	หมื่นบาท	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำาครัว	เช่น	เตาแก๊ส	หม้อหุงข้าว	

กระทะ	จานช้อน	ฯลฯ	ให้เป็นครัวประกอบอาหารแก่นักศึกษา

ที่ขัดสนยากจนดังกล่าว	 ใช้การระดมทุนสนับสนุนจากพี่ศิษย์เก่า

และผู้มีจิตศรัทธา	โดยไม่มีการเรี่ยไรใดๆ	พร้อมกันนั้นได้มอบหมาย

ให้นายวรายุทธ	 อุ ่นศรี	 และบุคลากรใมหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

เป็นคณะกรรมการดูแลครัวฯ

	 การดำาเนินงานครัวอิ่มอุ ่น	พี่เพื่อน้อง	 เริ่มขึ้นครั้งแรก 

เมื่อวันที่	 16	 กันยายน	2555	 โดยใช้ห้องพักเรือนพักสมาคม 

ศิษย์เก่าแม่โจ้	 (อาคารพลังศิษย์เก่า)	 จากน้ันจึงย้ายมาที่อาคาร	

“ครัวพิรุณ”	 ซึ่งเป็นเรือนพักของสมาคมฯ	มาอย่างต่อเนื่อง	 

โดยความอนุเคราะห์จาก	ดร.อุทัย	วาสนาพันธุ์พงษ์	นายกสมาคมฯ 

ขณะนั้น	 ให้การสนับสนุน	 มีนักศึกษาแม่โจ้ไปประกอบอาหาร 

รับประทานเองจำานวน	40-50	คน/ม้ือ/วัน	 มีพี่แม่โจ้รุ ่นต่างๆ	

บุคลากรมหาวิทยาลัย	 และผู ้มีจิตศรัทธาภายนอกแวะเวียน 

นำาส่ิงของมาสนับสนุนและยังให้ความรู้ด้านต่างๆ	การแนะนำา 

การเรียน	การดำารงชีวิต	การรับไปทำางานหารายได้นอกเวลาเรียน	

การรับไปฝึกสหกิจศึกษา	อีกท้ังนักศึกษาเองยังได้พบปะพูดคุย

ทำาความรู้จักกันและกันต่างสาขาคณะวิชา	นอกจากนั้นยังไปช่วย

เหลือทำากิจกรรมต่างๆ	ภายในมหาวิทยาลัยอย่างสมำ่าเสมอ		

	 ต่อมาคณะกรรมการครัวอิ่มอุ่นฯ	ได้พิจารณาความเหมาะ

สมที่จะทำาให้ครัวมีประโยชน์สูงสุด	 เมื่อวันที่	 4	กันยายน	2558	

จึงได้ย้ายวัสดุสิ่งของจากอาคารครัวพิรุณมาสนับสนุนนักศึกษา

ชมรมพืชศาสตร์ท่ีโรงรถกระทงข้างสระเกษตรสนานชั่วคราว	 

เป็นครัวประกอบอาหารสำาหรับนักศึกษาที่มาจัดทำารถกระทงยี่เป็ง

เชียงใหม่	ส่งเข้าประกวดในนามมหาวิทยาลัยแม่โจ้	และได้รับรางวัล

ชนะเลิศครองรางวัลถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	9		ประจำาปี	2558	และปี	2559		
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	 หลังเสร็จจากการทำารถกระทง	 ประจำาปี	 พ.ศ.	 2558						

คณะกรรมการครัวอิ่มอุ่นฯ	จึงเห็นสมควรที่จะดำาเนินการก่อสร้าง

อาคาร	 “ครัวอิ่มอุ่น	พี่เพื่อน้อง”	 ไว้ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ	้

ให้เป็นการถาวร	ประธานคณะกรรมการครัวอิ่มอุ ่นฯ	 จึงนำา 

คณะกรรมการเข้ารดนำ้าดำาหัวและเข้าพบเพื่อหารือแนวทาง 

การดำาเนินการกับอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้	(ผศ.ดร.จำาเนียร	ยศราช) 

และนายกสภามหาวิทยาลัย	 (ดร.อำานวย	ยศสุข)	ณ	ห้องรับรอง

สภามหาวิทยาลัย	เมื่อวันอาทิตย์ที่	27	เมษายน	2559	จากนั้นจึง

ได้รวมพลังระดมปัจจัยและทุนจากศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ 

กว่า	2	แสนบาท	ได้รับเงินสนับสนุนจากการแข่งชกมวยการกุศล

จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยสมทบอีกจำานวน	

3	แสนบาท	ออกแบบและจัดสร้างอาคาร	คสล.	จำานวน	1	หลัง	

และสร้างกระท่อมไม้ไผ่จำานวน	1	หลัง	สำาหรับนักศึกษาที่ได้รับ

มอบหมายดูแลครัวอีกด้วย	 และเม่ือวันที่	 4	 สิงหาคม	 2560	 

หลังเสร็จพิธีรับขวัญน้องใหม่	 ประจำาปี	 2560	 ได้มีพิธีทำาบุญ 

ทางศาสนามีการเสวนาระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่า 

ถึงแนวทางการดำาเนินงานให้ครัวมีความมั่นคง	ยั่งยืน	 เป็นสิ่ง 

ที่แสดงถึงอัตลักษณ์แม่โจ้	 สื่อถึงความรัก	ความสามัคคี	ซึ่งเป็น 

จุดแข็งของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่สังคมชี่นชมศรัทธา		

	 ในการ น้ีจึ ง เ ห็นตรงกันว ่าชื่อครัวคือ 	 “ครัวอิ่มอุ ่น	 

พี่เพื่อน้องแม่โจ้”	และมอบให้ผู้อำานวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	

รวบรวมข้อมูลรายงานให้มหาวิทยาลัยทราบและอนุมัติโครงการ	

และได้แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารครัวอิ่มอุ่นฯ	จากผู้เกี่ยวข้อง

ทุกฝ่ายได้แก่	 ผู้บริหารมหาวิทยาลัย	ศิษย์เก่าผู้ก่อต้ัง	บุคลากร

ภายในมหาวิทยาลัย	ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก	และคณะกรรมการ 

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย	 ทั้งน้ีทุกท่านสามารถสนับสนุน 

ครัวอิ่มอุ่นฯ	ได้ทั้งข้าวสาร	อาหารแห้ง	ไข่	ผัก	เครื่องปรุง	ตามกำาลัง

ความศรัทธา
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ฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ 
 เมื่อเดือนกรกฏาคม 2560 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพ่ือน้องแม่โจ้  
ได้สร้างชื่อเสียงแก่มหาวิทยาลัยโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่ 2 
ของประเทศไทยที่ ได้ท�ากิจกรรมบ�าเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ ์
ส่ิงแวดล้อม (ล�าห้วยโจ้) โดยการน�านักศึกษากว่า 1,500 คน  
จัดท�าฝายมีชีวิตจ�านวน 2 ตัว โดยขึ้นทะเบียนภาคีเครือข่าย 
ฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย ได้ล�าดับที่ 499 และ 500 ถวายเพ่ือ
เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ รัชกาลที่ 10 ในโอกาส 
ที่เจริญพระชนมายุ 65 พรรษา เมื่อวันที่ 26 กรกฏาคม 2560  
ซึ่งฝายมีชีวิตทั้ง 2 ตัวนี้สามารถเก็บกักน�้าสร้างความชุ่มชื้นฟื้นฟู
ระบบนิเวศวิทยาให้กับล�าห้วยโจ้และสวนป่าบุญศรีได้เป็นอย่างดี 
ท�าให้ระบบนิเวศวิทยา ดิน น�้า ปลา สัตว์น�้าและพืชพรรณไม้ต่างๆ 
กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์ ทั้งยังจัดท�าเป็นศาสตร์แห่งสายน�้า 
และชีวภาพเพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้ ให้กับนักศึกษา ใช้ชื่อ “ฐานเรียนรู้
วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้” ที่ประกอบด้วยครัวอิ่มอุ่น พ่ีเพ่ือน้องแม่โจ้  
ฝายมีชีวิต และศาสตร์แห่งสายน�้าและชีวภาพ
 ครัวอิ่มอุ่น พ่ีเพื่อน้องแม่โจ้  หมายถึง น้องแม่โจ้ทุกคน  
เมื่อหิวแล้วมาท�าอาหารกินเอง บรรเทาความหิว ความขัดสน 
ความเดือดร้อนเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง

“อิ่ม คือ อิ่มท้อง”  

“อุ่น คืออบอุ่นใจทั้งตนเองและพ่อแม่”  

“พี่ คือ พี่แม่โจ้ร่วมกันช่วยเลี้ยงน้อง

ตอบแทนพระคุณแม่”

 “แม่ คือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้”  

 โครงการครัวอิ่มอุ่น พี่เพ่ือน้องแม่โจ้ จึงเป็นวัฒนธรรม
ความเป็นชาวแม่โจ้ เป็นพลังความรัก ความสามัคคี ความเข้มแข็ง
ของชาวแม่โจ้ การประสานความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่าง
ศิษย์เก่ากับมหาวิทยาลัย การพัฒนาอัตลักษณ์แม่โจ้ ให้เป็นรูป
ธรรมที่ชัดเจนและมุ่งหวังให้เป็นที่พึ่งของ ผู้ปกครอง  ชุมชน สังคม  
เสริมสร้างความรักความสามัคคีในหมู่เพื่อนพ้องน้องพี่  มีเกียรติยศ 
และศักดิ์ศรีที่ดีงาม ประการส�าคัญคือเป็นผู้รับผิดชอบต่อสังคม
และประเทศชาติ และเป็นโครงการสนองยุทธศาสตร์และสนับสนุน
มหาวิทยาลัยแม่โจ ้สู ่การเป็น มหาวิทยาลัยสีเขียว (Green  
University) และมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต (Life University) 
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แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
สมพร		แรกชำานาญ

 ฝำยมีชีวิต เป็นแนวปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช รัชกำลที่ 9 
ทรงมีพระรำชด�ำริน�ำรูปแบบฝำยแม้วมำปรับและผสมผสำนกำรใช้วัสดุธรรมชำติให้เหมำะสมกับพื้นที่ เน้นโครงสร้ำงสีเขียว 
ย่อยสลำยง่ำย เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ไม่ใช้ปูน พลำสติก เหล็ก ตะปู ลวด ฝำยมีชีวิตมีประโยชน์ต่อกำรแก้ปัญหำให้กับ
ชุมชนชำวบ้ำนท่ีประสบภัยแห้งแล้ง กำรมุ่งควำมมีส่วนร่วมกันและกัน กำรยกระดับน�้ำเพื่อแก้ปัญหำภัยแล้ง และน�้ำหลำก
รุนแรง เป็นกำรแก้ไขปัญหำกำรพังทลำยของหน้ำดิน ช่วยท�ำหน้ำท่ีเก็บกักน�้ำไว้ในดิน สร้ำงควำมชุ่มช้ืนจำกฤดูฝน 
เอำใว้ใช้ในฤดูแล้ง พื้นที่มีควำมอุดมสมบูรณ์ ช่วยฟื้นฟูชีวิตริมน�้ำ ใช้โครงสร้ำงพื้นฐำนระบบนิเวศวิทยำ ยึดหลักกำรให้
ชุมชนมีส่วนร่วมจำกกำรระดมควำมคิดเห็น ควำมต้องกำรและได้ร่วมกันท�ำงำนด้วยก�ำลังแรงกำย ก�ำลังใจ ก�ำลังเงิน 
อุปกรณ์และวัสดุต่ำงๆ ที่จะพอหำมำร่วมได้ กำรท�ำอำหำรมำช่วยเป็นสวัสดิกำร  

	 กระบวนการสร้างฝายจึงเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์

ที่ดี	มีกระบวนการกลุ่มที่มีความยึดหยุ่น	ปรองดอง	ทั้งยังเกื้อกูลกัน

ระหว่างคนและธรรมชาติ

	 จากแนวคิดดังกล่าว	คณะกรรมการครัวอิ่มอุ่น	พี่เพ่ือน้อง	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จึงเห็นชอบให้จัดทำา	“โครงการสร้างฝายมีชีวิต”	 

ขึ้ นภายในมหาวิทยาลัย 	 ฝายมีชี วิตมหาวิทยาลัยแม ่ โจ  ้

จึงเกิดขึ้นโดยเป็นมหาวิทยาลัยแห่งที่	2	ของประเทศไทย	ที่ได้ทำา

กิจกรรมบำาเพ็ญประโยชน์และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม	 (ลำาห้วยโจ้)	

จากกำาลังนักศึกษากว่า	1,500	คน	สร้างฝายมีชีวิต	จำานวน	2	ตัว

ทั้งยังขึ้นทะเบียนภาคีเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย	 

ได้ลำาดับที่	499	และ	500	ประการสำาคัญนั้นคือ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ	สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ	 

บดินทรเทพยวรางกูร	 รัชกาลที่	 10	 เนื่องในโอกาสที่ เจริญ 

พระชนพรรษา	65	พรรษา	 เม่ือวันที่	 26	กรกฏาคม	พ.ศ.	2560	 

ซึ่งฝายมีชีวิตทั้ง	2	ตัวนี้สามารถเก็บกักนำ้าสร้างความชุ่มชื้นให้กับ

ลำาห้วยโจ้และสวนป่าบุญศรีได้เป็นอย่างดี	 ส่งผลทำาให้เกิด 

ระบบนิเวศวิทยาสัตว์นำ้าและพืชพรรณไม้ต่างๆ	ข้างลำาห้วยโจ้

กลับคืนมาอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง			
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	 ฝายมีชีวิต	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	จำานวน	2	ตัว	ดำาเนินการ

จัดสร้างตั้งแต่วันที่	15	กรกฏาคม	2560	ใช้ชื่อว่า “ห้วยโจ้	1	และ	 

ห้วยโจ้	2”	ซึ่งฝายตัวท่ี	1	มีขนาดกว้าง	6	 เมตร	ยาว	9	เมตรและ 

สูง	1.20	เมตร	อยู่ที่ห้วยโจ้ตรงสะพานหน้าอาคารอำานวย	ยศสุข	

ส่วนฝายตัวที่	2	สร้างอยู่ที่ห้วยโจ้ข้างครัวอ่ิมอุ่น	 พ่ีเพ่ือน้องแม่โจ	้ 

มีขนาดกว้าง	4	เมตร	ยาว	6	เมตร	และสูง	1	เมตร	ใช้กำาลังหลัก

จากนักศึกษาหลายคณะจำานวนวันละ	100-200	คน	ผลัดเปลี่ยนกัน

 ความมหัศจรรย์ของฝายมีชีวิต

	 ลำาห้วยโจ้	เป็นลำาห้วยเล็กๆ	ที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้

มากว่า	85	ปี	ทอดยาวขนานไปกับสวนป่าบุญศรี	สวนไม้เก่าแก่

พร้อมกับแม่โจ้ที่มีต้นไม้ใหญ่อายุกว่า	60	ปี	 ลำาห้วยโจ้มีระยะ

ความยาวภายในมหาวิทยาลัยจากทิศตะวันออกมาถึงทิศตะวันตก 

จำานวน	9	กิโลเมตร	มีปริมาณนำ้าปกติในลำาห้วยสูงเพียง	10-15	นิ้ว 

ตามการปล่อยนำ้าของชลประทาน	 แต่ละคร้ังจะมีปริมาณนำ้า 

เพ่ิมข้ึนเพียง	0.5	 เมตร	 ย่ิงช่วงฤดูแล้งประมาณเดือนมกราคม-

พฤษภาคมแล้ว	 นำ้าลำาห้วยโจ้จะไหลรินหรือแห้งไม่สามารถ 

ใช้ทำาอะไรได้	การที่นำ้าลำาห้วยไม่ไหลทำาให้มีจอก	แหน	ตะไคร่นำ้า

และสาหร่าย	ลอยอยู่หนาแน่น	ขาดอ๊อกซิเจนในนำ้าจึงไม่พบปลา	 

ปู	หอย	หรือสัตว์นำ้าอื่นๆ	นอกจากปลิง								

	 เม่ือสร้างฝายมีชีวิตแล้วเสร็จเพียง	1	 สัปดาห์	พบปริมาณ

นำ้าเพ่ิมสูงขึ้นจากหน้าฝายถึง	 1.50	 เมตร	 ระดับนำ้าหลังฝาย 

เพิ่มขึ้นถึง	 1	 เมตร	สองข้างฝั่งลำาห้วยโจ้มีความชุ่มชื้นขึ้นมาก 

และพบว่าอุดมสมบูรณ์ด้วยพืชพื้นถิ่นเช่น	ผักกูดงอกงามขึ้นมา

พร้อมสัตว์นำ้า	 คือ	 ปู	หอย	ปลาเข็ม	ปลาขาว	ปลาดุก	ปลาช่อน	

กุ้งฝอย	รวมถึงหิ่งห้อยที่มาอยู่ตามกอไผ่ชายนำ้า	ปัจจุบันลำาห้วยโจ้

ชุ่มชื่นร่มเย็น	ต้นไม้อุดมสมบูรณ์ยิ่งกว่าเดิมไม่แห้งแล้งอีกเลย

มาตามเวลาว่างจากการเรียนมีทั้งภาคเช้า-ภาคบ่าย	ใช้งบประมาณ

จัดซ้ือวัสดุอุปกรณ์	 เครื่องมือ	 ถุงปุ ๋ย	 ทราย	 ไม้ไผ่	 เชือกฟาง	 

เชือกป่าน	จำานวน	220,000	บาท	 (สองแสนสองหมื่นบาทถ้วน)	

และได้รับการสนับสนุนด้านสวัสดิการอย่างดีจากศิษย์เก่าแม่โจ้ได้

นำานำ้าด่ืมพร้อมด้วยขนม	ผลไม้	 วัตถุดิบในการประกอบอาหาร	 

3	มื้อ	ตลอดเวลากว่า	15	วัน	จนแล้วเสร็จ
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 ครูฝาย	คือผู ้ชำานาญด้านการทำาฝายมีชีวิตและเป็นสมาชิกเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทย	 

การสร้างฝายมีชีวิตคร้ังน้ีเป็นความร่วมมือระหว่างศิษย์เก ่าแม่โจ ้	 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มอบหมายให  ้

พลตรีชูโชติ	กีฬาแปง	แม่โจ้รุ่น	46	เป็นประธานคณะทำางาน	พร้อมด้วยคุณวรายุทธ	อ่อนศรี	คุณอัตถพล	กาวชู	

แม่โจ้รุ่น	50	คุณวสันต์	สันพะเยาว์	แม่โจ้รุ่น	53	และคุณเพียร	ถึงคุณ	แม่โจ้รุ่น	53				

 วัฒนธรรมคนช่วยเราและครูฝาย

 ครูฝายจากเครือข่ายฝายมีชีวิตแห่งประเทศไทยจำานวน	 

6	คน	ซึ่งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่และเป็นหลักในเขตภาคเหนือ 

คือ	คุณยงยุทธ	ถาวร	คุณสมใจ	รักษ์เสรี	คุณสุรศักดิ์	อินทรศรี	

คุณนพพร	วงศ์โรจนัส	คุณบุญเท่ง	 โกสินทร์	และคุณไพโรจน์	ภูดี	 

มาช่วยด้วยจิตอาสาและความศรัทธาในการสร้างฝายมีชีวิต

ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้	สถาบันการศึกษาชั้นนำาด้านการเกษตร

ที่มีชื่อเสียงมากว่า	 85	ปี	 ครูฝายทุกคนจึงได้เสียสละแรงกาย 

แรงใจและปัจจัยส่วนตัวมาช่วยทุกๆ	วัน	เริ่มตั้งแต่เข้ามาร่วมสำารวจ 

และวัดพ้ืนท่ีของลำาห้วยโจ้	ช่วงระยะการสร้างฝายให้เหมาะสม 

กับระดับน้ำาในลำาห้วยทั้ง	2	ตัว	จุดและระยะสร้างฝาย	การวางแผน 

การทำางานประจำาวัน	 การแบ่งครูฝายแต่ละคนเป็นผู้ถ่ายทอด 

และสอนงานให้น้องนักศึกษาตั้งแต่การวัดระยะตัวฝาย	การคำานวณ

วัสดุอุปกรณ์	 การตัดขนาดไม้ไผ่	 การใส่ถุงทรายและมัดถุง	 

การใช้เชือกมัดไม้ไผ่ให้ผูกติดกันที่ถูกต้อง	และงานอ่ืนๆ	แต่ละวัน 

มีการทานข้าวพร้อมกับสรุปงานระหว่างพี่น้องอย่างสนุกสนาน	

	 ฝายมีชีวิต	 ได้สร้างประโยชน์ช่วยฟื้นฟูระบบนิเวศวิทยา 

และความชุ่มชื้น	เพิ่มปริมาณน้ำาแก่ลำาห้วยโจ้	ซึ่งอยู่ภายในสวนป่า 

บุญศรี	 อันเป็นพื้นที่สวนป่าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รักษาไว้

เป็นพื้นที่อนุรักษ์	 มีต้นไม้ใหญ่หนาแน่นทั้งต้นไม้ในวรรณคดี

และต้นไม้หายากแต่ละต้นอายุไม่ต่ำากว่า	 60	 ปี	 มีธรรมชาติ 

ส่ิงแวดล้อมที่ร่มรื่นที่ สุดภายในมหาวิทยาลัย	 มีครัวอิ่มอุ่น 

พี่เพื่อน้องแม่โจ้	 ครัวที่พี่ศิษย์เก่าทำาให้น้องรับประทานอาหาร

บรรเทาความเดือดร้อนแบ่งเบาภาระผู้ปกครอง	และยังมีฝายมีชีวิต 

ที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้สวนป่าบุญศรีได้อย่างสมบูรณ์
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	 อัตลักษณ์ลูกแม่โจ้	ได้ถูกถ่ายทอดออกมาได้เป็นรูปธรรมด้วยฝายมีชีวิตล�าห้วยโจ ้

ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่โจ้	บูรณาการความรู้และทักษะวิชาชีวิตที่จะเชื่อมโยง

กับการเรียนการสอน	การศึกษา	การวิจัย	และยังอบอุ่นไปด้วยวัฒนธรรม

ประเพณีของความมีน�้าใจ	การช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันอย่างชัดเจน



อนุสรณ์		วิจารณ์ปรีชา
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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 ด้านหน้าอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
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	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 

รัชกาลที่	 9	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินเย่ียมชมองค์การเกษตรกร 

ในอนาคตแห่งประเทศไทย	หน่วยแม่โจ้	และกิจการของวิทยาลัย

เกษตรกรรมเชียงใหม่	คร้ังแรกเมื่อวันท่ี	3	มกราคม	พ.ศ.	2516	

จากนั้นพระองค์ได้เสด็จฯ	สถานศึกษาแห่งน้ีรวมทั้งสิ้น	9	ครั้ง	

โดยครั้งสุดท้ายพระองค์เสด็จฯ	 พระราชทานปริญญาบัตร 

แก่ผู ้สำาเร็จการศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	 

เมื่อวันที่	23	กุมภาพันธ์	2538	ระหว่างที่เสด็จฯ	แม่โจ้	บ้านพัก

ของอาจารย์วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย	อธิการบดี	หลังน้ี	 ได้เคยเป็น

สถานที่ถวายการต้อนรับพระองค์	 และเสวยพระกระยาหาร	 

เมื่อปี	พ.ศ.	2523,	2527	ปัจจุบันบ้านพักหลังน้ีคือ	ฐานเรียนรู้

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	

	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	มหาวชิราลงกรณ	บดินทรเทพวรางกูร 

รั ชกาลที่ 	 1 0 	 เมื่ อครั้ ง ยั งทร งพระอิ ส ริ ยศั กดิ์ สม เ ด็ จ 

พระบรมโอรสาธิราชฯ	สยามมกุฎราชกุมาร	 เสด็จฯ	พร้อมด้วย 

เทิดไว้เหนอืเกล้า พระเจ้าแผ่นดิน 2 พระองค์ เสดจ็ฯ บ้านพกัอธกิารบดี

พระเจ้าวรวงศ์เธอ	พระองค์เจ้าโสมสวลี	พระวรราชาทินัดดามาต	ุ

เยี่ยมชมกิจการของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร	 เมื่อปลายป	ี

พ.ศ.	 2520	 และได้เสด็จฯ	 เสวยพระกระยาหารที่บ ้านพัก 

ของอาจารย์วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย	เช่นกัน

	 นอกจากนี้	บ้านพักอธิการบดีหลังนี้	 เคยถวายการต้อนรับ

สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	จำานวนหลายวาระโอกาส	

รวมทั้งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	สมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ	เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	เมื่อครั้งทรงตามเสด็จ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	รัชกาลที่	 9	

และสมเด็จพระนางเจ้ารำาไพพรรณี	พระบรมราชินีในรัชกาลที่	7	

เสด็จเป็นการส่วนพระองค์	ในปี	พ.ศ.	2518	

	 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี	 ได้เคยตรัสกับ	

อาจารย์วิภาต	บุญศรี	 วังซ้าย	ว่า	 “บ้านหลังนี้ดีนะ	อยากให้ 

เก็บรักษาไว้	อย่ารื้อทิ้งนะ”

 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 
เสด็จเยี่ยมวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ พ.ศ. 2510  สมเด็จพระนางเจ้าร�าไพพรรณี 

พระบรมราชินีใน รัชกาลที่ ๗ 
เสด็จเยี่ยมชมสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2518

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 
เสด็จเยี่ยมชมกิจการวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ พ.ศ. 2516  สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เสด็จฯ 

พร้อมด้วยพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรชายา 
เยี่ยมชมกิจการของสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร พ.ศ. 2520
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 จุดเริ่มต้น : สร้างเป็นบ้านพกัหวัหน้าสถานศึกษา

 บ้านพักอธิการบดี ก่อนการบูรณะ ถ่ายเมื่อ พ.ศ. 2527 โดย ผศ.ดร.ธนิต มะลิสุวรรณ

	 บ้านพักหัวหน้าสถานศึกษาหลังนี้สร้างขึ้นในปี	พ.ศ.	2488	
เมื่อครั้งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ยังมีฐานะเป็นสถานศึกษาการเกษตร 
โดยหัวหน้าสถานศึกษา	ณ	ขณะนั้นคือ	อาจารย์พนม	สมิตานนท์	
ช่วงปี	พ.ศ.	 2477-2487	หัวหน้าสถานศึกษากับหัวหน้าสถานี
ทดลองกสิกรรม	 เป็นบุคคลเดียวกัน	และได้พักอาศัยในบ้านพัก 
ภายในสถานีทดลองกสิกรรม	
	 อนึ่ง	 อาจารย์พนม	 สมิตานนท์	 เข ้ามารับตำาแหน่ง
ผู้อำานวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ์
เมื่อปี	พ.ศ.	2486	จนกระทั่งแม่โจ้	 เป็นสถานศึกษาการเกษตร	 
ในปี	พ.ศ.	2488	 โดยพักอยู่ที่บ้านพักในสถานีทดลองกสิกรรม	
ก่อนจะย้ายเข้ามาพักที่บ้านพักหัวหน้าสถานศึกษาของสถาน 
ศึกษาการเกษตร	 และสืบต่อเนื่องถึงการเป็นอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้	 ในปี	พ.ศ.	2492-2495	อาจารย์พนม	
จึงได้ย้ายไปรับตำาแหน่งอาจารย์ประจำากรมศึกษาธิการ	และ	IDM.	
Chachoengsao	Educational	Pilot	Project	(UNESCO)	

 อาจารย์ไสว	 ชูติวัตร	 เข ้าพักหลังน้ีสืบต ่อในฐานะ 
อาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้	 จวบจนปี	พ.ศ.	2497	
อาจารย์วิภาต	บุญศรี	 วังซ้าย	 เข้ามารับตำาแหน่งอาจารย์ใหญ่
โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ ้	 สืบต่อจากอาจารย์ไสว	 ชูติวัตร	 
จนกระทั่งท่านได้รับตำาแหน่งผู้อำานวยการวิทยาลัยเกษตรกรรม
เชียงใหม ่	 และอธิการบดีท ่านแรกของสถาบันเทคโนโลยี
การเกษตรและสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ตามลำาดับ	 
ปีสุดท้ายคือ	พ.ศ.2526	อาจารย์วิภาต	 บุญศรี	 วังซ้าย	 ได้รับ 
โปรดเกล้าฯ	เป็นศาสตราจารย์พิเศษ	และรับปริญญาดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์	 จากสถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	 รวมเป็น 
ระยะเวลา	29	ปี	 ของศาสตราจารย์	 ดร.วิภาต	บุญศรี	 วังซ้าย	 
ที่บ้านหลังนี้	 ส่วนอธิการบดีคนต่อไปของแม่โจ้นั้น	 หลังจาก
ศาสตราจารย์	ดร.วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย	แล้ว	มีบางท่านจะเข้ามา
พักอาศัยในช ่วงระยะเวลาส้ันๆ	 บางท ่านก็มีบ ้านส ่วนตัว 
อยู่ภายนอกไม่ไกลจากสถาบันฯ	จึงไม่ย้ายเข้ามาพักในบ้านพักหลังนี้
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 การบูรณะซ่อมแซมบ้านพักอธิการบดี เป็นพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย เมื่อ พ.ศ.2542-2543 

	 สมาคมศิษย์ เก่าแม่ โจ้ 	 โดย	 ดร.บุญเลื่อน	 บุญเรือง	 
นายกสมาคมฯ	ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้	ที่มีอาจารย์สราญ	เพิ่มพูล 
เป็นอธิการบดี	ประชุมร่วมกันเมื่อวันที่	6	มิถุนายน	พ.ศ.	2542	
โดยศิษย์เก่าแม่โจ้	ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้	และคณะกรรมการ
การสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้	 เห็นชอบที่จะบูรณะบ้านพักซึ่งเดิม 
เป็นที่พำานักของผู้ดำารงตำาแหน่งหัวหน้าสถานศึกษาแม่โจ้	 ให้เป็น
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย
	 แนวคิดในการออกแบบพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย 
ในครั้งนั้น	มีจุดประสงค์เพื่อให้โครงการนี้มีเอกลักษณ์ที่เด่นชัด	 
ผู้ออกแบบได้นำาประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 
และความเป็นอยู่ของศาสตราจารย์	 ดร.วิภาต	บุญศรี	 วังซ้าย	 
ที่เกี่ยวข้องกับการเกษตรมาเป็นแนวทางในการออกแบบ	เริ่มจาก
ตัวอาคารบ้านพัก	ซึ่งเป็นหัวใจสำาคัญของโครงการ	มีการปรับปรุง
เพื่อให้เป็น	อาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	มีพิธีเปิด
เม่ือวันที่	 5	มิถุนายน	พ.ศ.	2543	 โดยมี	พลเอกชวลิต	ยงใจยุทธ 
อดีตรองนายกรัฐมนตรี	เป็นประธาน	
 บริ เวณรอบอาคารจัดให้สะท้อนถึ งอดีตผู้บริหาร
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	ซึ่งเคยพำานักอยู่	โดยมีลานโล่งและสนามหญ้า
อยู่หน้าอาคารและซุ้มป้ายพิพิธภัณฑ์	มีทางเดินจากท่ีจอดรถเข้าสู่
อาคาร	และต่อเชื่อมจุดอื่นๆ	มีลานอเนกประสงค์อยู่ทางทิศเหนือ
ของอาคารใต้ร่มไทย	มีทางเดินเชื่อมต่อไปสู่ศาลาท่าน้ำาเพื่อเสริม
บรรยากาศริมสระบัว	 ส่วนพื้นที่บริเวณรอบสระน้ำาด้านทิศเหนือ
ได้จัดสร้างอาคารจำาลองเรือนพักเกษตรพร้อมจัดแสดงวิถีชีวิต
ของชาวชนบทไทย
	 พื้นที่บริเวณทิศใต้ของอาคาร	 เป็นสนามหญ้าขนาดใหญ่		
มีทางเดินหลักปูด้วยบล็อกคอนกรีต	ขนาดกว้าง	2	เมตร	เชื่อมต่อ 
เส้นทาง	3	จุด	 เพื่อเข้าชมส่วนต่างๆ	ได้แก่	พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง	 
แสดงอุปกรณ์การเกษตร	 อาคารเรือนพักแม่ โจ้ 	 จำ าลอง	 
พ.ศ.	2480	และทางเดินที่ปูด้วยคอนกรีตบล็อกจะนำาไปสู่อาคารหลัก
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	เป็นจุดสุดท้าย
	 	 ปัจจุบัน	 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	 สำานักงานอธิการบดี	 
โดยงานพิพิธภัณฑ์การเกษตรและวัฒนธรรมไทย	 ซึ่งได้รับ 

มอบหมายจากมหาวิทยาลัย	 ให้เข้าดูแลพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
การเกษตรไทย	สืบต่อจากสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้	มีการปรับปรุง	
ซ่อมแซม	จัดภูมิทัศน์พื้นที่ซึ่งเสื่อมโทรมลง	ได้แก่	
	 งานรื้อทางเดินเดิมซึ่งชำารุดเสียหายเป็นส่วนใหญ่	
	 งานเปล่ียนหลอดไฟฟ้าส่องสว่างอาคารหลักใหม่ทั้งหลัง 
ซึ่งของเดิมชำารุดไม่สามารถใช้การได้	 เนื่องจากไม่ได้เปลี่ยน
มากว่า	8	ปี	
	 งานเดินสายไฟใต้ดินเช่ือมต่อจากอาคารหลักมายังเรือน
พักแม่โจ้จำาลอง	พ.ศ.	2480	พร้อมติดตั้งระบบไฟฟ้าที่เรือนพักซึ่ง
แต่เดิมไม่มีระบบไฟฟ้ามายังอาคารนี้	
 จัดทำ า นิทรรศการภาพถ่ายแม่ โ จ้ ในอดีต 	 ตั้ งแต่ปี 	 
พ.ศ.	2477-2518	ติดตั้งแสดงโชว์ที่ภายในอาคารเรือนพักแม่โจ้
จำาลอง	
	 งานปรับดินสนามหญ้าเดิมซ่ึงขรุขระให้ราบเรียบสามารถ
จัดกิจกรรมได้	ปลูกหญ้ามาเลเซียภายหลังการปรับดินสนามหญ้า	
	 งานปูทางเท้าเช่ือมอาคารพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งแสดง
อุปกรณ์การเกษตรไปยังเรือนพักแม่โจ้จำาลอง	และตัวอาคารหลัก
พิพิธภัณฑ์ฯ	
	 การติดตั้งเสาไฟและระบบไฟฟ้าส่องสว่างบริเวณทางเข้าถึง
ตัวอาคารหลักและทางเข้าไปยังเรือนพักแม่โจ้จำาลอง	จำานวน	10	เสา	
	 ย้ายป้ายพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	จากจุดเดิม 
หน้าอาคารหลักภายในมายังบริ เวณทางเข้าพิ พิธภัณฑ์ฯ	 
พร้อมติดต้ังระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ป้ายดังกล่าวโดย	หลังจาก 
ย้ายป้ายแล้วพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกแทนที่ด้วยภูมิทัศน์ใหม่เป็น 
จุดถ่ายภาพของผู้มาเยือน
		 งานปูคอนกรีตรอบเรือนพักแม่โจ้จำาลอง	 แต่เดิมเป็นดิน 
เมื่อฝนตกแล้วเป็นโคลนไม่สะดวกต่อการเข้ามาชมพื้นที่	
	 งานติดตั้งระบบไฟฟ้าส่องสว่างภายในอาคารพิพิธภัณฑ์
กลางแจ้งแสดงอุปกรณ์การเกษตร	 ซึ่งแต่เดิมยังไม่มีระบบ
ไฟฟ้า	ตลอดจนงานขุดลอกสระน้ำาของพิพิธภัณฑ์ฯ	 ซึ่งตื้นเขิน 
ให้สามารถรับน้ำาได้มากพอที่จะใช้รดน้ำาสนามหญ้า	และพันธุ์ไม้
ต่างๆ	และสามารถเลี้ยงปลาได้
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 ส่วนหนึ่งของสัญลักษณ์ 
 ความเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้

 สิ่งของส่วนตัวส่วนหนึ่งของ  
 ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย

 สิ่งของส่วนตัวส่วนหนึ่งของพระช่วงเกษตรศิลปการ

	 นอกจากนี้	ได้มีการปรับปรุงจัดทำานิทรรศการภายในอาคารหลัก	จำานวน	3	ชั้น	5	ส่วนได้แก่

	 ชั้นที่	1	พระบรมวงศานุวงศ์กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้

	 ชั้นที่	2	ประวัติความเป็นมาของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้ 	 ตั้ งแต่พระช่วง เกษตรศิลปการ	 เข้ าพื้น ท่ีวันที่ 	 

14	สิงหาคม	พ.ศ.	2476	การก่อต้ังโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม	ภาคเหนือ	พ.ศ.	2477,	 โรงเรียนมัธยมวิสามัญ

เกษตรกรรม	พ.ศ.	 2478,	 วิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	 2481,	 โรงเรียนเตรียมวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	พ.ศ.	 2482,	 

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	 พ.ศ.	 2486,	 สถานศึกษาการเกษตร	พ.ศ.	 2488,	 โรงเรียน

เกษตรกรรมแม่โจ้	พ.ศ.	2492,	วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่	พ.ศ.	2499,	สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร	พ.ศ.	2518,	

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้	พ.ศ.	2525	และมหาวิทยาลัยแม่โจ้	พ.ศ.	2539

	 ชั้นที่	3	ส่วนที่	1	ได้แก่	สิ่งของ	สัญลักษณ์	ความเป็นอัตลักษณ์ของแม่โจ้

	 ชั้นที่	3	ส่วนที่	2	ห้องแสดงสิ่งของส่วนตัวพระช่วงเกษตรศิลปการ

	 ชั้นที่	3	ส่วนที่	3	ห้องแสดงสิ่งของส่วนตัวศาสตราจารย์	ดร.วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย

	 นอกจากพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	จะแสดงถึงเรื่องราวสำาคัญและมีคุณค่ามากมายจนได้รับการจัดใหเ้ป็น 

ฐานการเรียนรู้วิถีเกษตรวิถีแม่โจ้	พร้อมกับบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาได้รับรู้และซาบซึ้งกับเรื่องราว 

ความผูกพันที่แม่โจ้ได้สนองงานรับใช้เบื้องพระยุคลบาทด้วยความจงรักภักดี	หนึ่งในภารกิจที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจะรักษา 

ให้ยั่งยืนสืบไป
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ภาษาวรรณกรรมล้านนา
พ่อครูบุญศรี		รัตนัง

ก�าเล่าผู้เฒ่าโบราณ

ตามค�าเล่าของผู้เฒ่าโบราณเมืองล้านนาเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนถึงสิ่งที่พิสูจน์ได้ยาก	

ค�าว่า	“ผี”	พูดแล้วทุกคนต้องกลัวไม่อยากพบเจอ	ถ้าจะพูดเรื่องผีแล้วมีมากมาย	

เช่น	ผีโพง	ผีกะ	ผีม้าบ้อง	ผีโป่ง	ผีเสื้อบ้าน	ผีเสื้อวัด	และอีกมากผีสุดจะพรรณนามาบอกเล่าให้ครบได้ทุกผี
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		 วันนี้พ่อครูจะเล่าเร่ือง	“ผีโพง”	 ผีโพงน้ีมันชอบที่จะเข้าสิง

ในตัวคน	 (สิง	หมายถึง	 เข้าคลอบครอง)	 คนที่ถูกผีโพงเข้าสิง 

จะไม่รู้สึกตัวว่าผีโพงเข้าสิง	

	 ถ้าเข้าสิงผู้ชายเขาจะเรียกว่า		ผีโพงดง	

	 ถ้าเข้าสิงผู้หญิงจะเรียกว่า		ผีโพง	

 ผีโพง	นี้จะออกหากินเวลากลางคืน	หากินกบ	กินเขียด	

โดยเฉพาะเวลาฝนตกโปรยปราย	 ผีโพงพอเข้าสิงคนแล้วจะออก

ไปหากิน	ถ้าเป็นผู้ชายมีเมียมันก็จะสะกดเมียไม่ให้ต่ืนจนกว่าจะ

กลับมา	ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะสะกดผัวไม่ให้ต่ืนจนกว่าจะกลับมา	คน

ที่เป็นผีโพงจะมีไฟออกปลายจมูกแสงไฟเท่าหัวเทียนไฟฉาย	ไม่

แจ้งเกินไปไม่มืดเกินไป	แสงไฟจะเป็นวงกลมเท่ากับไฟฉายส่อง

ลงดินประมาณ	1	เมตร	พอผีโพงลงจากบ้านมันจะจุดประกายไฟ

ที่จมูก	จะเอาจมูกไปถูซ่ีบันไดซ่ีที่	3	 ถูไปถูมาไฟก็จะออก	พอไฟ

ออกมันจะไปกลางทุ่งนาไปหากินกบกินเขียด	 ผีโพงจะไม่กินกบ

กินเขียดตัวเป็นๆ	มันจะจูบหรือดูดกินแต่คาวที่ติดผิวหนังของกบ

เขียด	พอคาวหมดไปมันจะทิ้งซากกบ	ซากเขียดไว้ตามคันนา	

	 ผู้เฒ่าเล่าไว้ว่าถ้าเราเจอผีโพง	 โดยจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

ห้ามทักเป็นเด็ดขาด	ถ้าเป็นผีโพงดง	 ผีโพงผู้ชายมันจะพกอาวุธ

เป็นมีดดาบไปด้วย	มันจะทำาร้ายเราจนถึงแก่ความตายได้	ถ้าเป็น

ผีโพงผู ้หญิงเราไปเจอ	มันจะเอาทองคำาจ้างเราห้ามไม่ให้ไป 

บอกใคร	พอเช้าสว่างขึ้นมาทองคำาอันนั้นจะกลายเป็นเศษหม้อดิน

ที่แตกแล้ว 

	 ผู้เฒ่าเล่าไว้ว่า	ถ้าเราตื่นนอนตอนกลางคืน	บ้านเราอยู่ใกล้ๆ 

ทุ่งนาเห็นไฟตะคุ่มๆ	 เราสงสัยว่าจะเป็นผีโพงใช่หรือเปล่าว้า	

“กูจะอาฆาตมึง สักวันมึงจะเป็นอย่างกู”

ฉะนั้นห้ามอยู่ที่ตำ่าเป็นเด็ดขาด	เช่น	ลานบ้าน	พื้นบ้านที่ไม่มีขอบ

รั้วกั้นชิดอันตรายอาจถึงตัวเราได้	

	 ผู้เฒ่าเล่าว่าการที่อยากจะรู้ว่าใครเป็นผีโพงให้ทดลองแบบนี ้

	 อยู่บนบ้านซี่	(ฉี่)	ลงหน้าต่างแล้วพูดดังๆ	ว่า	

	 “หยาดนำ้าผีโพงๆ”	 ถ้าเป็นผีโพงจริงอยู ่แถวนั้นมันจะ 

ปรี่เข้ามาหาถึงลานบ้านทันที	แล้วมันจะพูดว่า	“กูจะอาฆาตมึง	

สักวันมึงจะเป็นอย่างกู”	แล้วมันจะเดินหนีไป	

	 บ้านคนสมัยโบราณไม่มีการสร้างรั้วกั้นมิดชิดใดๆ	 มักจะ

อยู่เองโดดๆ	หลังเดียว	หรืออยู่ในสวนห่างไกลกัน	สักวันหนึ่ง 

ผีโพงที่มันอาฆาตไว้นั้น	มันจะย้อนกลับมาเอาก้านกล้วยพุ่งข้าม

หลังคาบ้านเรา	แล้วหากว่าในครอบครัวเราถ้ามีคนใดคนหน่ึง 

ขวัญอ่อน	หรือเจ็บป่วยไม่สบายมันก็จะเข้าสิงทันที	 จากนั้น 

คนๆ	นั้นจะเป็นผีโพงสืบต่อจากมันไปอีกคน

	 นี่คือเรื่องผีโพง	ซึ่งเป็นคำาเล่าของผู้เฒ่าโบราณเอามาเล่าสู่

กันฟังพอสังเขป	ยังมีอีกมากมายที่เป็นเรื่องผี	 ไว้มีโอกาสจะเอา

มาเล่าสู่กันฟังอีก	 ในปัจจุบันนี้ถ้าพูดกันเรื่องผีหรือส่ิงที่มองไม่

เห็นพิสูจน์ไม่ได้หรือสิ่งลี้ลับเหลือเช่ือใดๆ	 แล้วคนจะมองว่า

งมงายหรือเป็นผีบ้า	 มันเป็นความเช่ือของแต่ละบุคคลไม่เชื่อ 

ก็ไม ่ว ่ากัน	 เพราะความเชื่อกับความไม ่เช่ือของคนเรานั้น 

มันห้ามกันไม่ได้	

	 สำาหรับเรื่อง	“ผีโพง”	กำาเล่าผู้เฒ่าโบราณก็จบลงเท่านี้	

แหล่นายเฮย..
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วุฒิภัทร		เกตุพัฒนพล
นาฏดนตรี วิถีล้านนา

	 ประเพณีการฟ้อนผีในล้านนาโดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม	่

ลำาพูน	ลำาปาง	และเชียงราย	จะมีพิธีกรรมที่แตกต่างกันออกไป

ตามประเภทของผีและพื้นที่	ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็นได้	3	ประเภท 

ได้แก่	การฟ้อนผีเจ้านาย	ฟ้อนผีมด	ฟ้อนผีเม็ง	ผีที่เข้าทรงประทับ

ร่างคนมักจะเรียกว่า	 “ม้าข่ี”	 เมื่อผีเจ้านายมาประทับทรงแล้ว 

จะเป็นองค์เทพเจ้าจะมีชื่อเรียกตนเอง	เช่น	 เจ้าพ่อหลวงคำาแดง	

เจ้าพ่อข้อมือเหล็ก	 เจ้าพี่แสงอาทิตย์	 เจ้าน้อยวงศ์จันทร์	ตามช่ือ

เจ้าองค์นั้นที่มาประทับทรง	ในจังหวัดเชียงใหม่ประเพณีการฟ้อน

ผีเจ้านายจะเร่ิมการฟ้อนกันตั้งแต่ขึ้น	 4	 คำ่า	 เดือน	 4	 เหนือ	 

เป็นประเพณีบูชาสี่ทิศเข้าหลักเมืองของเจ้าพ่อหลักเมืองเชียงใหม	่

จะจัดขึ้น	ณ	แจ่งศรีภูมิด้านใน	อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม	่ 

เจ้าทรงท่ัวทั้งเชียงใหม่จะเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	 โดยเรียกกันว่า	

ประเพณีเข้าหลักเมือง	หลังจากประเพณีเข้าหลักเมืองเป็นต้นไป

จนถึงก่อนวันเข้าพรรษาประมาณ	 เดือนมกราคม-กรกฎคม	 

(เดือน	4	เหนือ-เดือน	10	เหนือ)	

	 เจ ้าทรงผีเจ ้านายจะเร่ิมประเพณีการฟ้อนผีเจ ้านาย 

	โดยเฉพาะเดือน	6-9	เหนือ	ประมาณเดือนมีนาคม-เดือนมิถุนายน 

จะเป็นช่วงที่ผีเจ ้านายประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีกันมากที่สุด	 

ในการฟ้อนผีเจ้านาย	ผีเจ้านายองค์ที่เป็นเจ้าภาพจะตกแต่งดาขันครู 

เครื่องเซ่นไหว้	ของถวาย	เครื่องพลีกรรมต่างๆ	และเชิญเจ้าทรง 

ผีเจ้านายท่ัวสารทิศทั้งจังหวัดเชียงใหม่	 ลำาพูน	 ลำาปาง	หรือ 

เชิญเฉพาะผีเจ้านายที่รู ้รักมักคุ ้นกันเข้าร่วมพิธีดังกล่าว	 และ 

เชิญวงดนตรีปี ่พาทย์ล้านนาเข้าร ่วมบรรเลงดนตรีประกอบ

พิธีกรรมการฟ้อนผีเจ้านายกันตั้งแต่เก้าโมงเช้าไปจนถึงสี่โมงเย็น	

ผีเจ้านายที่ได้รับบัตรเชิญพร้อมสวยดอกไม้หรือกรวยดอกไม้	ก็จะ

ทยอยกันเข้าร่วมพิธีกันทั้งวัน	 เมื่อร่างทรงไปถึงในงานก็จะรับขัน

เชิญที่ทางเจ้าภาพได้จัดเตรียมไว้	 ขันเชิญจะประกอบไปด้วย

ดอกไม้หอม	 เทียน	24	 เล่ม	ข้าวตอก	สลุงใบเล็กหรือแก้วใส่นำ้า

ขมิ้นส้มป่อยบางที่ก็จะใส่นำ้าอบนำ้าหอม	หรือใส่เงินกำานล	108	บาท 

จัดเตรียมไว้ในขันหรือพาน	ร่างทรงจะรับขันเชิญยกขึ้นเพื่อเชิญ

องค์เทพหรือผีเจ้านายให้มาประทับทรงตนเองในงานฟ้อนผีเจ้านาย 

คนมอบขันเชิญจะต้ังโต้ะไว้ทางเข้างานเพื่อสะดวกให้ร่างทรง 

ได้รับขันเชิญ	คนมอบขันเชิญจะจุดธูปกำาละ	24	ดอก	ตั้งแต่เวลา

เก้าโมงเป็นต้นไปตลอดทั้งวันจนกว่าการฟ้อนผีเจ้านายจะจบสิ้นลง 
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	 พิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านายจะเริ่มตั้งแต่เวลา	 เก้าโมงเช้า 

เมื่อนักดนตรีปี่พาทย์ล้านนาเร่ิมบรรเลงเพลงรำามวย	 เพลงผีมด

ห้อยผ้า	 ผีเจ้านายจะเข้าประทับทรงและใส่ชุดเคร่ืองแต่งกาย	 

ผ้าโพกศีรษะ	 นุ ่งโสร่ง	 ใส่เสื้อคอกลมติดกระดุม	 ผ้ามัดเอว	 

เมื่อแต่งกายเสร็จ	ผีเจ้านายจะพรหมนำ้ามนต์ที่ขันครู	 เครื่องเซ่นไหว้

ต่างๆ	 แล้วนำาดาบสองมือมาฟ้อนรำาพร้อมกับนำาปลายดาบ 

มาแทงลงไปในเครื่องเซ่นไหว้เช่น	หัวหมู	 ไก่ต้ม	 เมล็ดธัญพืช	

อาหารคาว	หวาน	ผลไม้	 เมื่อเสร็จแล้วก็จะให้ลูกศิษย์ลูกหา 

เก็บของเซ่นไหว้	 จากน้ันก็จะยกขันครูไว้บนหิ้ง	ประดับประดา 

ด้วยแจกันดอกไม้	ข้าวของมงคลต่างๆ	บายศรี	เป็นต้น	นักดนตรี

บรรเลงเพลงมวยจังหวะเร้าใจในอารมณ์ที่ฮึกเหิม	 ผีเจ้านาย 

จะฟ้อนดาบถวายขันครูอีกคร้ังหน่ึง	จากน้ันจะลงจากหอลงมา

ฟ้อนดาบตรงหน้าบริเวณสถานที่ฟ้อนในงานเมื่อฟ้อนดาบเสร็จ	

 การแต่งกายของผีเจ้านายแต่ละองค์

นักดนตรีลงเพลงมวย	ก็จะต่อด้วยเพลงปราสาทไหว	 เพลงพม่า	

เพลงฤาษีหลงถำ้า	 เป ็นต ้นไปเลื่อยๆ	 จนถึงสิบโมงแล ้วพัก	

ประมาณ	10	นาที	 แล้วเริ่มแห่ต่อไป	ด้วยบทเพลงพ้ืนเมือง	 

เพลงลูกทุ่งประยุกต์	เจ้าภาพผีเจ้านายจะวางควักบริเวณงานฟ้อน

ห้าจุด	ได้แก่	สี่มุมบริเวณงานฟ้อนและตรงกลางที่ฟ้อน	(ภาษาเหนือ

เรียกว่า	สี่แจ่งผามกับใจ๋กลางผามฟ้อน)	บางที่เจ้าภาพอาจให ้

ผีเจ้านายที่มีความอาวุโสกว่าเป็นผู้วางควักหรือบางที่จะให้หัวหน้า

วงดนตรีเป็นผู ้วางควัก	 จากนั้นเจ้าภาพจะนำามาลัยดาวเรือง	

มาลัยดอกมะลิมาคล้องที่กลองเต่งถิ้ง	 เครื่องดนตรี	 และนำา 

มาลัยดอกมะลิมาคล้องนักดนตรี	 เป็นการสร้างมนุษย์สัมพันธ์

ระหว่างผีเจ้านายกับนักดนตรีและเป็นการบูชาครูกลองเครื่องดนตร ี

  การแห่บรรเลงฟ้อนผีเจ้านาย ณ แจ่งศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
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 เมื่อผีเจ้านายองค์อื่นๆ	ที่ประทับทรงมาถึงในงานแล้ว	 

ก็จะเข้ามามอบซองเงินแก่เจ้าภาพ	ฟ้อนรำากันไป	ถ้าผีเจ้านาย 

ที่มีความอาวุโสกว่าเจ ้าภาพ	 เจ้าภาพก็จะเชิญข้ึนไปบนหอ 

เพื่อให้ผีเจ้านายที่มีความอาวุโสผูกข้อมือเพ่ือความเป็นศิริมงคล	

และความร่มเย็นเป็นสุข	 ผีเจ้านายที่มาร่วมงานก็จะฟ้อนรำากัน	

โดยทั่วไปตามจังหวะอารมณ์ของผีเจ้านายองค์นั้น	ถ้าผีเจ้านาย

ฟ้อนเหนื่อยก็จะไปพักด่ืมนำ้า	 ด่ืมเหล้า	 สูบบุ ร่ี	 เคี้ยวเหม้ียง	 

บางองค์ก็เคี้ยวหมากพลู	สลับหมุนเวียนกันไป	

	 บางท่ีจะมีการฟ้อนดาบเพื่อเป็นการบูชาครู	 เจ้าภาพ 

จะเชิญผี เจ ้านายท่ีฟ ้อนดาบได ้สวยงามหรือผีเจ ้านาย 

ที่มีความอาวุโสมาฟ้อน	5	องค์	7	องค์	9	องค์หรือ	12	องค ์

ก็แล้วแต่เจ้าภาพจะเชิญมาฟ้อนดาบ	เจ้าภาพจะเตรียม 

ขันดาบ	 ในขันนั้นจะมีดอกไม้หอม	 เทียน	

24	 เล่ม	นำ้าขมิ้นส้มป่อย	 เหล้า	 1	ขวด	

ดาบ	 1	 คู ่	 พิธีกรจะเชิญผีเจ้านายองค ์

ที่มีชื่อมาฟ้อนทีละองค์	นักดนตรีปี่พาทย์

บรรเลงเพลงมวย	 ผีเจ ้านายก็จะฟ้อน 

จากน้ันจับดาบขึ้นมาฟ้อนไปมาแล้วแทง

ตามร่างกายตนเอง	บางองค์ใช้ดาบปาดท่ีลิ้น 

ปาดคอ	 ปาดแขนขาของตนเอง	 แล้วใช ้ 

ปลายดาบแทงเข้าไปท่ีคอจนดาบงอ	บางองค์

แทงเข้าไปที่ศีรษะบ้าง	 แทงที่หน้าอกบ้าง	

แทงเข้าไปที่เอวบ้าง	 จนดาบงอ	 เมื่อพิธีการ

ฟ้อนดาบเสร็จ	นักดนตรีก็จะบรรเลงเพลงที่มี

จังหวะเร้าใจ	ครึกครื้น	 ผีเจ้านายก็จะฟ้อนรำากัน

อย่างสนุกสนานไปจนถึงสี่โมงเย็น

แนหน้อย	 แนหลวง	 ฉิ่ง	 เป็นวงปี ่พาทย์ล ้านนาแบบดั้งเดิม 

หรือที่นักดนตรีเรียกว่า	 เครื่องหน้า	 เพราะเวลาการต้ังวงแห่

บรรเลงเครื่องดนตรีดังกล่าวจะต้ังไว้ด้านหน้าเป็นแถวหน่ึงชั้น 

หรือสองชั้นขึ้นอยู่กับการจัดรูปแบบของแต่ละวง

	 ในปัจจุบันได้มีการนำาเครื่องดนตรีสากลเข้ามาแห่บรรเลง

ผสมวงขึ้น	ทำาให้การบรรเลงดนตรีได้อรรถรสในการฟัง	เพิ่มความ

ไพเราะ	มีความเพลิดเพลินเร้าใจมากยิ่งขึ้น	สามารถบรรเลงเพลง

ได้หลากหลายจังหวะ	หลายแนวเพลงทั้งเพลงเมืองประยุกต์	

เพลงลูกทุ่งประยุกต์	เพลงเพื่อชีวิตประยุกต์	เพลงสากลประยุกต์

และเพลงเซิ้งอีสาน	เครื่องดนตรีสากลท่ีนำาเข้ามาบรรเลง

ผสมวงได้แก่	กีร์ต้าร์เบส	กีร์ต้าไฟฟ้า	คีร์บอร์ด	กลองชุด 

กลองทอมบ้า	กลองบองโก้	 แทมบูริน	บางวงอาจมี

เครื่องเป่าทองเหลืองเข้ามาด้วย	 เช่น	 ทรัมเป็ต	 

แซกโซโฟน	จึงเรียกว่าวงดนตรีปี่พาทย์ล้านนาประยุกต์

ลักษณะของเคร่ืองดนตรีป่ีพาทย์ล้านนา
	 	 	 	1.	กลองเต่งถิ้ง	 เรียกชื่อตามเสียงกลอง	
นิยมทำาจากไม้ประดู่	 ไม้ขนุน	 ไม้มะม่วงป่า	 
มีลักษณะคล้ายตะโพนมอญ	 มีหน้ากลอง
สองหน้า	หน้าเต่ง	หรือหน้าเล็กส่วนใหญ	่ 

มีขนาด	12-14	นิ้ว	หน้าถิ้ง	หรือหน้าใหญ่ส่วน
มากมีขนาด	16-18	นิ้ว	หน้ากลองใช้หนังวัวพันธุ์ 

พื้นเมืองทั้งสองหน้า	 เจาะรูใช้เชือกร้อยไปมาทั้งสอง
หน้าดึงให้แน่นแล้วติดจ่า	 (หน่วงกลอง)	แบบโบราณ
ใช ้ขี้ เถ ้าผสมข้าวเหนียว	 หรือกล ้วยอบนำ้าผึ้งตำา 
ให้ละเอียด	 แต่ปัจจุบันนิยมใช้กาวแบบแท่งผสม 
นำ้ามันมะกอก	 เพราะมีความเหนียวและไม่ทำาให้ 
หน้ากลองเสีย	หรือเส่ือมสภาพเร็ว	ให้ติดท่ีหน้ากลอง
หน้าเล็กตีแล้วให้มีเสียง	 “เต่ง”	 ติดจ่าหน้าใหญ ่
ให้มีเสียง	“ถิ้ง” 
	 2.	กลองโป่งโป้ง	เรียกชื่อตามเสียงกลอง	นิยม

ทำาจากไม้ประดู่	 ไม้ขนุน	ไม้มะม่วงป่า	มีลักษณะ
คล้ายกลองเต่งถิ้ง	แต่มีขนาดเล็กกว่า	หน้าโป่งมี

ขนาด	10-12	นิ้ว	หน้าโป้ง	มีขนาด	6-8	นิ้ว	ขึงด้วยหนังวัวทั้งสอง
หน้าร้อยด้วยเชือกติดจ่ากลองให้มีเสียงโป่ง-โป้ง
	 3.	ระนาดเอก	ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	ผืนระนาดทำาจาก
ไม้เกล็ดมี	 22	ลูกร้อยด้วยเชือกตีมีเสียงดังแหลมเวลาตีใช้ไม้ต ี
คู ่แปด	ส่วนท่ี	 2	 รางระนาดเป็นลักษณะโค้งรับกับผืนระนาด	 
แกะสลักลายพรรณพฤกษา	ดอกพุดตาน	
	 4.	ระนาดทุ้ม	ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	 ผืนระนาดทำาจาก
ไม้ตุ้มมี	16	ลูกร้อยด้วยเชือกตีมีเสียงดังทุ้มเวลาตีใช้ไม้ตีคู่แปด	 
คู่สี่และสับ	ส่วนที่	2	รางระนาดเป็นลักษณะโค้งรับกับผืนระนาด	

แกะสลักลายพรรณพฤกษา	ดอกพุดตาน	

	 เมื่อถึงเวลาสี่โมงเย็นนักดนตรีจะบรรเลง

เพลงมหาชัย	 ต่อด้วยเพลงสรรเสริญพระบารม ี

เป็นอันเสร็จพิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านายในวันนั้น	บางครั้ง

เจ้าภาพอาจขอต่อเวลาอีกหนึ่งชั่วโมงก็มี	หรืออาจจะ

ขอให้นักดนตรีเล่นดนตรีให้กับชาวบ้านหรือพ่อครัว

แม่ครัวที่มาช่วยในงานได้ร้องเพลงเต้นรำากันอย่างสนุกสนาน

	 วงปี่พาทย์ล้านนา	หรือ	 “วงป้าด”	หรือ	“วงป้าดก้อง”	

เป็นวงดนตรีหลักที่ใช้บรรเลงประกอบพิธีกรรมการฟ้อนผีได้แก	่

ฟ้อนผีมด	ฟ้อนผีเม็ง	ฟ้อนผีเจ้านาย	ที่นิยมแพร่หลายในจังหวัด

เชียงใหม่	ลำาพูน	ลำาปาง	 เชียงราย	 เพราะสร้างความครึกครื้น	

เร ้าใจ	 สนุกสนานมากว่าวงสะล้อซึง	 จึงเป็นที่นิยมกันมาก 

ในพิธีกรรมฟ้อนผี	วงปี่พาทย์ล้านาจะประกอบไปด้วยเครื่องดนตรี

หลายๆ	ชิ้น	มาแห่บรรเลงผสมวงเข้าด้วยกัน	 ได้แก่	กล่องเต่งถิ้ง	

กลองโป่งโป้ง	 ระนาดเอก	 ระนาดทุ ้ม	 ระนาดเหล็ก	 ฆ้องวง 

แบบพม่าหรือฆ้องวงเมือง	 ฉาบ	หรือ	 “แส่ว”	 หรือ	 “สว่า”  

   เจ้าพ่อบุญสมก�าลังฟ้อนดาบ ณ อนุสาวรีย์สิงห์ อ.เมืองเชียงใหม่



41

บรรเลงประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีแล้ว	วงปี่พาทย์ล้านนายังเป็นวง

ที่ใช้แห่ได้ในหลายๆ	 โอกาสทั้งงานมงคลและอวมงคล	 เช่น	 

งานปอยหลวง	 งานอบรมสมโภชต่างๆ	 งานตานก๋วยสลาก	 

งานศพ	งานทำาบุญ	100	วัน	เป็นต้น	วงปี่พาทย์ล้านนานอกจาก

จะมีเครื่องดนตรีของล้านนาแล้ว	ยังสามารถนำาเอาเครื่องดนตรี

สากลเข้ามาบรรเลงผสมวงได้อย่างลงตัว	ทำาให้เกิดความไพรเราะ

น่าฟังมากยิ่งขึ้นและสามารถบรรเลงเพลงได้หลากหลายจังหวะ	

ปัจจุบันวงปี่พาทย์ล้านนาได้รับความสนใจแพร่หลายเป็นอย่างมาก

ในกลุ่มเยาวชน	 ทำาให้เกิดวงปี ่พาทย์ล้านนาใหม่ๆ	 เพิ่มข้ึน

มากมายหลายวงในจังหวัดเชียงใหม่	ลำาพูน	ลำาปาง	 เกิดกระแส

ความนิยมวงปี่พาทย์ล้านนาขึ้น	 ซ่ึงกลุ่มเยาวชนดังกล่าวจะเป็น 

ผู้ที่สืบทอดศิลปวัฒนธรรมด้านดนตรีพิธีกรรมที่ดีงามสืบต่อไป

	 5.	 ฆ้องวงแบบพม่าหรือฆ้องวงเมือง	 มีแหล่งผลิตที่ 

เมืองมัณฑะเลย์	สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	(ประเทศพม่า)	 

ทำาจากโลหะที่มีส่วนผสมเฉพาะมีทั้งหมด	16	ลูก	มีขนาดใหญ่ 

ไปหาเล็ก	เส้นผ่าศูนย์กลางใบใหญ่สุดมีขนาด	8	นิ้ว	เส้นผ่าศูนย์กลาง

ใบเล็กสุด	มีขนาด	4.5	นิ้ว	ตีมีเสียงดังกังวาน	

	 6.	ระนาดเหล็ก	ประกอบด้วย	2	ส่วน	1	ผืนระนาดทำาจาก

เหล็กตี๋นล้อเกวียน	มี	 16	ลูก	 ตีมีเสียงดังแหลมเวลาตีใช้ไม้ต ี

คู่แปด	คู่สี่และสับ	ส่วนที่	2	รางระนาดเป็นลักษณะแบนเรียบรับ

ผืนระนาดเหล็ก	แกะสลักลายพรรณพฤกษา	ดอกพุดตาน	

	 7.	แนหน้อย	ทำาจากไม้เกล็ด	มีรูที่เจาะไว้	7	รู	 ไว้สำาหรับ

เปิด-ปิดนิ้วมือและให้เสียง	ตัวแนหน้อยประกอบเข้ากับลำาโพงแน	

ทำามาจากแผ่นทองเหลือง	 ท่อแนทำามาจากแผ่นทองเหลือง 

ทรงกระบอกขนาดเล็ก	 ลิ้นแนทำามาจากใบตาลใช้มีดตัดให้มี

ลักษณะเหมือนพัดผูกด้วยเชือกนำาไปสวมกับท่อแนแล้วเป่าจะ

เกิดเสียงแหลมดังกังวานมาก

	 8.	 แนหลวง	มีลักษณะคล้ายกับแนหน้อย	แต่มีขนาดที่

ใหญ่กว่า	ทำาจากไม้เกล็ด	มีรูที่เจาะไว้	7	รู	ไว้สำาหรับเปิด-ปิดนิ้วมือ

และให้เสียง	ตัวแนหลวงประกอบเข้ากับลำาโพงแน	ทำามาจาก 

แผ่นทองเหลือง	ท่อแนทำามาจากแผ่นทองเหลืองทรงกระบอก

ขนาดเล็ก	ลิ้นแนทำามาจากใบตาลใช้มีดตัดให้มีลักษณะเหมือนพัด

ผูกด้วยเชือกนำาไปสวมกับท่อแนแล้วเป่าจะเกิดเสียงดังทุ้มกังวาน

	 9.	ฉาบ	หรือ	“สว่า”	หรือ	“แส่ว”	ทำาจากโลหะทองเหลือง 

ขนาดที่ใช้ในวงปี่พาทย์	8-10	นิ้ว	 ใช้ตีประกอบจังหวะมีเสียงดัง	

“แช่...วับ”

	 10.	ฉิ่ง	ทำาจากโลหะทองเหลือง	มีขนาด	6	 เซนติเมตร	 

ตีมีเสียงดังกังวาน	“ฉิ่ง...ฉับ”	ใช้ตีประกอบจังหวะ

	 วงปี ่พาทย์ล ้านนาเป็นวงดนตรีหลักท่ีใช ้แห ่บรรเลง

ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผีเจ้านาย	ผีมด	ผีเม็ง	นอกจากจะใช้แห่

นิยามศัพท์เฉพาะ

	 หิ้ง	หมายถึง	สถานที่ไว้สำาหรับขันครูและของบูชา 
ซึ่งยกสูกว่าพื้นอยู่ระดับศีรษะ
	 หอผีเจ้านาย	หมายถึง	สถานที่ประกอบพิธีกรรม, 
ที่ไว้ขันครู,	 เครื่องแต่งกาย,	ที่ทำานายทายทัก,	รักษาคน 
ของผีเจ้านาย	ควัก	หมายถึง	 เครื่องพลีกรรมประกอบ
ด้วยหมาก	 4	 คำา	 เหมี้ยง	 4	 คำา	 บุหรี่	 4	 มวน	อาหาร	 
คาวหวาน	อย่างละ	4	ช่อ	4	ผลส้มผลหวาน	อย่างละ	4	
	 เครื่องหน้า	หมายถึง	 เครื่องดนตรีป่ีพทาย์ล้านนา	
ได้แก่	กล่องเต่งถิ้ง	กลองโป่งโป้ง	ระนาดเอก	ระนาดทุ้ม	
ระนาดเหล็ก	ฆ้องวงแบบพม่าหรือฆ้องวงเมือง	ฉาบ	หรือ	
“แส่ว”	หรือ	“สว่า”	แนหน้อย	แนหลวง	ฉิ่ง
	 เครื่องหลัง	หมายถึง	 เครื่องดนตรีสากล	 ได้แก่ 
กีต้าร์เบส	กีต้าร์ไฟฟ้า	คีร์บอร์ด	กลองชุด	กลองทอมบ้า 
กลองบองโก้	แทมบูริน

 นักดนตรีแห่บรรเลงเคร่ืองดนตรีสากลผสมวงปี่พาทย์ วงหนองสี่แจ่งศิลป์
  การแห่บรรเลงวงปี่พาทย์ล้านนาวงเพชรพยอม



วีนาภัทร์		พงษ์ภา
นาฏดนตรี วิถีล้านนา
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	 ด้วยการพัฒนาแนวคิดการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดง	ที่เรียกได้ว่าเป็นการสร้างสรรค์ทางด้าน	

นาฏยประดิษฐ์	การแสดงฟ้อนรำาช่ือ	 “นพพระพิรุณปารมี	รุ่งเรืองเกษตรศรีแผ่นดิน	 เรืองสุขยลยิน

อินทนิลแม่โจ้”	คำานึงถึงกระบวนการสร้างสรรค์ผลงานที่ถูกต้อง	และไม่ก่อให้เกิดความคลาดเคลื่อน

ทางวัฒนธรรม	มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน	ที่ประกอบด้วย	

1.	การกำาหนดแนวคิดการสร้างสรรค	์
	 เป็นการนำาเสนอความคิดสร้างสรรค์ผ่านเรื่องราวต่างๆ	ที่มีเอกลักษณ์	และเป็นอัตลักษณ์ 

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ผสมผสานระหว่างการแสดงนาฏศิลป์ไทย	นาฏศิลป์พื้นเมือง	 เน้ือร้อง	 

และทำานองเพลงพื้นเมือง	 โดยได้นำาหลักเกณฑ์	และกระบวนการสร้างสรรค์ท่ารำาจากผู้เช่ียวชาญ 

คือ	ครูอริน	พูลเกษม	ผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์พื้นเมืองจังหวัดพะเยา	มาเป็นพื้นฐานในการสร้างสรรค์

การแสดงที่เน้นถึงเอกลักษณ์	อัตลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยแม่โจ้	ที่สำาคัญ	ดังนี้	

	 พระพิรุณทรงนาค	สัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย	สัญลักษณ์ความสมบูรณ์ทั้งพืชพรรณ

ธัญญาหาร	และเป็นแหล่งศูนย์รวมจิตใจของบุคลากรและนักศึกษา	ด้วยพระพิรุณเป็นเทพแห่งฝน 

จึงมีพาหนะเป็นพญานาค	ซึ่งเป็นสัญลักษณ์แห่งนำ้าและความอุดมสมบูรณ์	พระพิรุณทรงนาค 

จึงเป็นสัญลักษณ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ด้านการเกษตร	

	 เกือบ	10	ปี	ที่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน	ตอบสนองนโยบายและภารกิจหลักของมหาวิทยาลัยแม่โจ	้

ด้านการอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม	ซึ่งศิลปวัฒนธรรมท่ีเข้มแข็งเป็นส่ิงท่ีก่อให้เกิดการพัฒนาทางปัญญา	พัฒนาปรับปรุงเปล่ียนแปลง

ทางศิลปะและวัฒนธรรมของชาติให้เจริญก้าวหน้า	การพัฒนาส่งเสริมและอนุรักษ์ช่วยปลูกจิตสำานึกให้คนไทยรักษาศิลปวัฒนธรรมไทย 

ที่เป็นเอกลักษณ์ให้คงอยู่สืบไป	ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้ถ่ายทอดองค์ความรู้สู่นักศึกษา	เยาวชน	และผู้ท่ีสนใจทั่วไป	ด้านการบริการ

วิชาการและส่งเสริมให้นักศึกษามีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมด้านทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม	ทั้งด้านดนตรีไทย	ดนตรีพื้นเมืองและนาฏศิลป์

กว่าจะเป็น		“วันนี้”
กว่าจะเป็น  “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้”	    
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	 ต ้นอินทนิล ต ้นไม ้สัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัย	 ซึ่ ง 

ดอกอินทนิลมีลักษณะของช่อดอกเกาะกันเป็นกลุ่มแน่น	สีสวยสด	

เปรียบเสมือนความรัก	ความสามัคคี	ความเป็นนำ้าหนึ่งใจเดียวกัน	

ความผูกพันของลูกแม่โจ้ที่อยู่กับมหาวิทยาลัยตลอดเวลา	และ 

ลูกแม่โจ้ได้ออกไปประกอบอาชีพอยู่ทุกหนทุกแห่ง	อินทนิลหรือ

ไม้ในวงค์นี้เป็นไม้เศรษฐกิจ	 เนื้อแข็งปานกลางจนถึงแข็ง	 ใช้เป็น

ไม้ประดับให้ร่มเงา	ดอกสีสวยสดงดงาม	ตลอดทั้งเปลือก	ต้น	ใบ	

ใช้เป็นยาสมุนไพร	เปรียบดั่งคุณค่าของเหล่าบรรดาศิษย์เก่าแม่โจ	้

ที่ได้สร้างประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติเป็นระยะเวลาอันยาวนาน 

	 งานหนักไม่เคยฆ่าคน	ศาสตราจารย์	ดร.วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย 

(แม่โจ้	 รุ่น	1)	 ได้ให้โอวาทและมีถ้อยคำาตอนหนึ่งที่อาจารย์กล่าว

แสดงความยินดีกับนักศึกษาว่า	“การเรียนเกษตรแม่โจ้ที่นี่	ต้องฝึก

ความทรหดสู้งานทุกอย่างได้ไม่ท้อถอย	 เพื่อจะได้เป็นลูกแม่โจ้ 

ที่อดทน	เข้มแข็ง	ไม่กลัวงานหนัก”	ท่านขอให้จดจำาคำาพูดของท่าน

เสมอว่า	“งานหนักไม่เคยฆ่าคน	ใครที่ตายเพราะทำางานหนัก	 

ครูจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ในแม่โจ้”	(ธนิต	มะลิสุวรรณ,	2547)

	 ปรัชญาจากวลีของบูรพคณาจารย์มอบไว้ให้ลูกแม่โจ้

ทุกคนต้องจดจำา	และเป็นโอวาทที่มีความหมายต่อการทำางาน

และการใช้ชีวิต	 และได้กลายเป็นบทประจำาใจไว้ในยามที่รู้สึก

เหน็ดเหน่ือย	 อ่อนล้า	นับเป็นมนต์ขลังทั้งได้สร้างพลังใจให้แก่ 

นักศึกษาทุกรุ่นตระหนักอยู่เสมอกับคำาว่า	 “นักศึกษาแม่โจ้”  

จะต้องเป็นผู้มีความเข็งแกร่ง	 เข้มแข็ง	อดทนและกล้าคิด	กล้าทำา	

กล้าตัดสินใจในการทำางาน	 คืออมตะวลีที่ทุกคนจดจำาไว้ตลอด

ระยะเวลา	85	ปีที่ผ่านมา

 2.	กำาหนดรูปแบบการแสดง	
	 รูปแบบของนาฏศิลป์พื้นเมือง	 เชิงสร้างสรรค์	ประเภท	ฟ้อน	ซึ่งเป็นการฟ้อนของนักศึกษาแม่โจ้		

จำานวน	 12	 คน	 เพ่ือเป็นตัวแทนแสดงให้เห็นถึงความรัก	 ความสามัคคี	 และแสดงถึงเอกลักษณ์	 

อัตลักษณ์	 ความเป็นลูกแม่โจ้	 โดยมีการนำาดอกอินทนิลต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย	 มาผสมผสาน 

กับหัตกรรมพ้ืนบ้าน	ที่เรียกว่า	“ขันต้อมก้อม”	หรือ	“สุ่มดอกล้านนา”	ที่ทำาให้เป็นพุ่มถาวร	มีลักษณะ 

เป็น	3	 เหลี่ยม	มีโพรงอยู่ตรงกลาง	สำาหรับนำาดอกอินทนิล	สอดเข้าใส่จนเต็ม	มาประกอบกับการแสดง	

เพื่อให้การแสดงเกิดสุนทรียะตามกรอบแนวคิดของการสร้างสรรค์	ซึ่งการแสดงจะแบ่งออกเป็น	4	ช่วง	ดังนี้

ช่		ว		ง		ที ่ 1 ช่		ว		ง		ที ่ 3

ช่		ว		ง		ที ่ 4ช่		ว		ง		ที ่ 2

	 ท่อนลูกแม่โจ้	กล่าวถึงการฟ้อนที่แสดงถึงความรัก	ความ

สามัคคี	ความผูกพันกลมเกลียวของลูกแม่โจ้

	 ท่อนพระพิรุณ	กล่าวถึงสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย	

เ ป็นการฟ้อนท่ีมี เ น้ือร้องแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของ

การเกษตร	 เป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิตที่ให้ความรู้ด้านเกษตรที่

เป็นรากฐานของสังคมไทยและใช้ในการดำาเนินชีวิต

	 ท่อนดอกอินทนิล	กล่าวถึง	ต้นไม้ประจำามหาวิทยาลัย	ที่

แทนความอดทน	เข้มแข็งและความแข็งแกร่ง	สู้งานของลูกแม่โจ้

 การใช้หัตถกรรมพื้นบ้าน	ขันต้อมก้อม	หรือ	สุ่มดอกล้านนา	 

ที่ประดับด้วยดอกอินทนิล	ผสมผสานกับท่ารำาที่มีความอ่อนช้อย

สวยงาม	และปิดท้ายด้วยปรัชญาลูกแม่โจ้	“งานหนักไม่เคยฆ่าคน” 

วลีอมตะของศาสตราจารย์	ดร.วิภาต	บุญศรี	วังซ้าย	

การแสดงทั้ง	 4	ช่วงน้ีเป็นการผสมผสานท่ารำาระหว่างนาฏศิลป์ไทย	 และนาฏศิลป์พื้นเมือง	 แต่ได้

ออกแบบท่าฟ้อนรำาให้มีความสวยงาม	อ่อนช้อยประสานเข้ากับทำานองเพลงที่มีท่วงทำานองระหว่าง

ความครึกคร้ึน	สนุกสนาน	ไปพร้อมกับความไพเราะของดนตรีพื้นเมือง	ทั้งยังมีการผสมผสานท่วงท่า

ลีลาการตบมะผาบ	 อันเป็นศิลปะการต่อสู้พื้นบ้านล้านนานำามาดัดแปลงเป็นท่าฟ้อนให้สอดคล้อง

เหมือนกับความแข็งแกร่ง	ความอดทน	ของลูกแม่โจ้
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3.	การกำาหนดรูปแบบการแต่งกายของผู้แสดง	
	 ลักษณะการแต่งกายประกอบการแสดงนั้น	 ผู้จัดทำาได้กำาหนดสีของเครื่องแต่งกายให้อยู่ 
ในโทนสีเขียว	นำ้าตาล	และแดงเลือดหมู	 เนื่องจากสีเขียว	 เป็นสีที่ใช้สื่อถึงสีสัญลักษณ์ประจำา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 สีนำ้าตาล	 ใช้ส่ือถึงสีของต้นไม้ท่ีอุดมสมบูรณ์เปรียบกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน	 สีแดงเลือดหมู	ใช้กำาหนดเพื่อให้มีความหลากหลายของเครื่องแต่งกาย 
ดูโดดเด่นและความอ่อนหวานของผู้แสดง	โดยรูปแบบการแต่งกายจะมีลักษณะเหมือนกันทั้ง	12	คน 
	 ซึ่งลักษณะการแต่งกายของพื้นเมืองล้านนาในอดีตพบว่า	ผู้หญิงมักจะนุ่งซิ่นหรือผ้าถุง 
ลายขวางท่อนบนมีผ้าผืนหนึ่งไว้คล้องคอ	พันหน้าอก	หรือ	พาดบ่า	 เกล้าผมมวยกลางศรีษะ 
ปักปิ่น ไว้ที่ ผม	 (จักรพงษ์ 	 คำ าบุญเรือง , 	 2561: 	 ระบบออนไลน์ ) 	 ผู้ จั ดทำ า ได้สัมภาษณ์ 	 
คุณเอกราช	หมุดแก้ว	ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญ	 เมื่อวันที่	 25	 เดือนมกราคม	พ.ศ.	2561	ซึ่งเลือกให้ 
ผู้แสดงนุ่งผ้าซ่ินเชียงแสนตีนเล็บ	ตรงแถบสีดำาตรงตีนซิ่นเรียกว่าเล็บซิ่น	ตัวซิ่นใช้เทคนิคการทอ
ด้วยวิธีการจก	และขิดแซมด้วยมัดก่าหรือก่านข้อบริเวณตีนซ่ิน	 ซ่ินชนิดนี้สามารถนำาไปต่อตีนจก
หรือไม่ต่อก็ได้ข้ึนอยู่กับความพึงพอใจของผู้สวมใส่หรือสุนทรียะของช่างทอ	 ถ้าต่อตีนจกแล้ว 
เราจะไม่เรียกว่าซิ่นตีนเล็บเราจะเรียกซ่ินเชียงแสนตามด้วยแหล่งกำาเนิด	เช่นซ่ินเชียงแสนลำาปาง	เป็นต้น 
มีการเพ่ิมผ้าคาดอกสีน้ำาตาล	สไบสีเขียวแดง	ห่มผ้าเฉียงแบบสไบเรียกว่า	“ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง”  
ทั้งนี้	 ต้องการให้สื่อถึงความงดงามตามเอกลักษณ์การแสดงด้วย ส่วนผู้แสดงนั้นจะเกล้าผมมวยไว้ 
กลางศรีษะ	 ปักปิ่นไว้ที่ผม	 เหน็บดอกไม้	 และสวมเครื่องประดับต่างๆ	 เพื่อให้การแสดงเกิด 
ความงดงามมีสุนทรียะทางการแสดงมากยิ่งขึ้น
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บทเพลง	สามัคคีแม่โจ้

	 ลูกแม่โจ้	งดงาม	วิถี	 ฮักสามัคคี	ไมตรี	แก่กล้า

ผลิผายผล	ทั่วหน	แหล่งหล้า	 คลังภูมิ	ปั๋ญญา	เมินมา	มากล�้า

ต่างคน	ต่างมา	จ้วยก�้า	 จ้วยกั๋น	กึดสร้าง	ฮ่อมหน	ตางเตียว

ฮ่มฟ้า	ปูดอย	เขาเขียว	 น�้าหนึ่งใจ๋เดียว	กลมเกลียว	เกี่ยวข้อง

	 พระพิรุณ	น�าหนุน	พวกพ้อง	 เป๋นปี้	เป่นน้อง		เตสต๊อง		แดนดิน

เกษตรกรรม	งามก้า	งามสิน	 งามทรัพย์ในดิน	กิ๋นบ่ฮู้เสี้ยง	

แหล่งศึกษา	ขัดเกลา	กล่อมเกลี้ยง		 หล่อเลี้ยง	ลูกหลาน	จาวบ้าน	มวลชน

มหาลัยชีวิต	แหล่ง	ผลิตผล	 ขึ้นเป๋น	สากล	ยลยิล	ไกลใกล้	

	 อินทนิล	หอมกลิ่น	แมกไม้	 สัญญาลักษณ์	มหาลัย	ดอกไม้	มงคล

แกล่งกล้า	ต่อฟ้า	ต่อฝน	 ทรหด	อดทน	ฝึกคน	ใจ้ได้

เบิกบาน	ส�าราญ	เหนือใต้	 เลิศน�้าใจ๋	วินัย	ความดี

มหาลัย	เป๋นศักดิ์	เป๋นศรี	 ก�้าประเพณี		สามัคคี	แม่โจ้

ร้องท้ายเพลง	........งานหนัก	บ่เกย		ฆ่าคน.....

 4.	การกำาหนดเพลงที่ใช้ประกอบการแสดง	
	 ชุด	 “นพพระพิรุณปารมี	 รุ่งเรืองเกษตรศรีแผ่นดิน	 เรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้”	 	 มีท่วงทำานองและเนื้อร้องที่ต้องการให้เกิด 

ความสุนทรียะในการแสดงตามกรอบการสร้างสรรค์	โดยกำาหนดให้ใช้วงดนตรีพื้นเมืองและได้รับความอนุเคราะห์จาก	ครูธีรวัฒน์	หมื่นทา	 

ผู้เชี่ยวชาญด้านดนตรีพื้นเมือง	ประพันธ์ทำานองและเนื้อร้องขึ้นมาใหม่	ชื่อเพลงว่า	“สามัคคีแม่โจ้”	ทำานองเพลงแบ่งเป็น	5	ช่วง	ดังนี้ 

ช่		ว		ง		ที ่ 1

ช่		ว		ง		ที ่ 2			แ		ล		ะ		ช่		ว		ง		ที ่ 3

ช่		ว		ง		ที ่ 4			แ		ล		ะ		ช่		ว		ง		ที ่ 5

	 เกริ่นสามัคคีแม่โจ้	 เป็นทำานองล้วน	จังหวะช้าและมีการ

ผสมผสานท่ารำาพื้นเมือง

	 จังหวะยกทำานองเป็นทำานองและเน้ือร้องประกอบการแสดง	ผสมผสานท่ารำาพื้นเมืองในแต่ละท่อนของทำานองเพลง	เช่น	ท่อน

ลูกแม่โจ้	ท่อนพระพิรุณ	และท่อนอินทนิล

	 เพลงเร็วเป็นทำานองประกอบการแสดง	ซ้ำาช่วงละ	2	รอบ	

มีการผสานผสานท่ารำาพื้นเมืองและใช้อุปกรณ์ประกอบการแสดง
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	 การแสดงชุด	 “นพพระพิรุณปารมี	 รุ่งเรืองเกษตรศรีแผ่นดิน	 เรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้”	 	 ได้เผยแพร่และออกแสดง 

โดยนักศึกษาแม่โจ้เป็นครั้งแรก	 เมื่อวันที่	 7	 กุมภาพันธ์	 2561	 ในงานศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษา	ครั้งที่	 18	 “นาฏยปรีดิยานันท์	 

กึ่งศตวรรษ	สนามจันทร์ศิลปากร”	ณ	มหาวิทยาลัยศิลปากร	 วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทน์	 จังหวัดนครปฐม	และเผยแพร่ 

ในงานต่างๆ	ตลอดมาจวบจนถึงปัจจุบัน	

	 ดังนั้น	การแสดงชุด	“นพพระพิรุณปารมี	รุ่งเรืองเกษตรศรีแผ่นดิน	เรืองสุขยลยินอินทนิลแม่โจ้”	จึงเปรียบเป็นการแสดง

ประจำามหาวิทยาลัยแม่โจ้	สื่อถึงความเป็นแม่โจ้ที่มีการเกษตรเป็นรากฐาน	แผ่นดินมีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชพรรณธัญญาหาร		

ผู้คนมีความรักใคร่สามัคคี	ความอดทน	และความกลมเกลียวเป็นน้ำาหนึ่งใจเดียวกันของลูกแม่โจ้	มหาวิทยาลัยแม่โจ้น้ันมีประเพณี

อันล้ำาค่าที่สืบทอดไว้เป็นเอกลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัย	 มีต้นอินทนิลสัญลักษณ์ประจำามหาวิทยาลัยแม่โจ้	 มีพระพิรุณทรงนาค 

เป็นสัญลักษณ์แห่งน้ำา	 และความรุ่งเรืองด้านการเกษตร	 รูปแบบของการแสดงจึงแสดงถึงนาฏศิลป์สร้างสรรค์ผ่านนักศึกษา

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	 ที่จะเป็นผู้ถ่ายทอดและเผยแพร่การแสดงประจำามหาวิทยาลัยไปสู่สังคมและเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ 

ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านที่งดงามให้ยั่งยืนคู่พี่น้องชาวไทย



ล้านนาคดี
วัลลภ		นามวงศ์พรหม
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 คนล้านนา หมายถึงชนชาติดั้งเดิมที่มี ถ่ินฐานอยู่ 

ในภาคเหนือของประเทศไทยอันได้แก่	 จังหวัด	 เชียงใหม่	

เชียงราย	พะเยา	แพร่	น่าน	ลำาปาง	ลำาพูน	และแม่ฮ่องสอน	 

ซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มชาติพันธุ์คือ	ไทยโยนหรือไทยโยนก	ไทยลื้อ 

ไทยเขิน	 ไทยยอง	และไทยใหญ่	นอกจากนั้นยังมีชาวไทยภูเขา

เผ่าต่างๆ	อย่างน้อย	 12	ชนเผ่าคือ	 เผ่ากระเหร่ียง	 เผาล่ีซอ	 

เผ่าเย้า	 เผ่าม้ง	 เผ่าอาข่า	 เผ่าคะฉิ่น	 เผ่าลั๊วะ	 เผ่าขมุ	 เป็นต้น	 

ซึ่งแต่ละชนเผ่าก็มีภาษาพูดที่แตกต่างกันโดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์

มีภาษาพูดที่ออกเสียงสำาเนียงที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง

แต่ที่จะนับว่าเป็นคนล้านนาหรือที่เรียกตัวเองว่าเป็น “คนเมือง”	

นั้นได้กำาหนด	คือคนที่ใช้ภาษาพูดที่เรียกว่า	“อู้เมือง”	 เท่านั้น 

ถึงแม้จะมีสำาเนียงภาษาที่แตกต่างกันส่วนเวลาจะส่ือสารกัน 

ก็จะใช้สำาเนียงของกลุ่มไทยโยนหรือไทยโยนกเป็นเสมือนภาษา 

พื้นเมืองกลาง	 (ภาษากลางของคนเมือง)	 โดยถือว่าไทยโยนก

เป็นชนชาติพันธุ์เดิมที่มีอยู่ก่อน	ซึ่งมาจากอาณาจักรเชียงแสน

สำาหรับภาษาเขียนนั้นก็มีภาษาพ้ืนเมืองคือตัวอักษรธรรมหรือ 

ที่เรียกโดยทั่วไปว่า	 “ตั๋วเมือง”	 ในด้านการแต่งกายท้ังชายและ

หญิงก็มีรูปแบบท่ีเป็นเอกลักษณ์เฉพาะซ่ึงเรียกว่า	“เส้ือปื้นเมือง

หรือชุดพื้นเมือง”	คนล้านนาหรือคนเมืองมีประเพณีวัฒนธรรม

ที่โดดเด่นซึ่งยังคงอนุรักษ์ไว้สืบต่อกันมาอย่างยาวนาน

	 คนล้านนาหรือคนเมืองนั้นส่วนมากร้อยละ	95	จะนับถือ

พระพุทธศาสนาจะเห็นได้ว่าทุกหมู่บ้านทุกตำาบลจะมีวัดต้ังอยู่เป็น

ศูนย์กลางมีพระภิกษุสงฆ์สามเณรอยู่จำาพรรษา	และเป็นเนื้อนาบุญ

ให้กับพุทธศาสนิกชนซึ่งถือว่าเป็นผู้สืบต่ออายุพระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนาได้เผยแพร่มาสู่ล้านนาไทยอยู่	3	ระยะ	

 	 ระยะที่ 	 1	 จากการเผยแพร่ของพระโสณะเถระ	 

พระอุตรเถระ	 ซึ่งเป็นสมณะทูตของพระเจ้าอโศกมหาราช 

โดยนำาเอาพระพุทธศาสนามาทางสุวรรณภูมิอันหมายถึง 

สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์	 	 ประเทศไทย	สาธารณรัฐ

ประชาชนลาว	ราชอาณาจักรกัมพูชา

 	 ระยะที่ 	 2	 นั้นเข้ามาในสมัยของพระนางจามเทวี 

แห่งนครหริภุญชัย	 จังหวัดลำาพูน	 โดยได้นำาพระสงฆ์มาจาก

จังหวัดลพบุรี	 และมาผสมผสานกับพระสงฆ์พื้นเมืองซ่ึงเป็น

ชนชาติมอญท่ีมีอยู่ เดิมก่อนหน้าน้ันซึ่ งสืบเชื้อสายมาจาก

อาณาจักรเชียงแสน

 	 ระยะที่	 3	 เข้ามาในอาณาจักรของพระมหากษัตริย์ 

ที่ปกครองเมืองล้านนาไทย	ซึ่งได้รับมาจากลัทธิลังกาวงศ์ซึ่งลัทธิ

ดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากศาสนาพราหมณ์	ซึ่งมีการนำาเอาหลัก

ของไสยศาสตร์มาผสมผสานกันอย่างเหนียวแน่น	 โดยเฉพาะ 

เรื่องการประกอบพิธีกรรมต่างๆ	จึงปนเปกันไปหมดระหว่าง

ศาสนาพุทธกับศาสนาพราหมณ์	ตลอดจนความเช่ือท่ีมีอยู่ดั้งเดิม 

และความเชื่อในทางพระพุทธศาสนา	การประกอบพิธีกรรมต่างๆ	 

ก็จะมีการเชิญองค์เทวดาหรือพิธีการบวงสรวงสังเวยเข้ามาด้วย		 

ดังนั้นคนล้านนาจึงมีความเชื่อหรือที่เรียกว่า	“ศรัทธา”	ในเรื่องต่างๆ  

ซึ่งยอมรับเข้ามาในวิถีชีวิตจรรโลงอยู่ในสังคมจนถือเป็นวัฒนธรรม

สำาคัญของกลุ่มชน	อาจกล่าวได้ว่าเป็นลัทธิ	 พราหมณ์พุทธผี 

ก็ว่าได้ทั้งนี้อาจมาจากเหตุปัจจัยต่างๆ	 เช่น	มาจากความกลัว	 

มาจากความไม่รู้และอยู่ ในสภาวะท่ามกลางของธรรมชาติ 

และสิ่งแวดล้อมของแต่ละท้องถิ่น	ตามพื้นฐานของการรับรู้ที่ได้รับ	 

และร่วมถ่ายทอดปฏิบัติสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษของตน 

โดยได้รวบรวมเอาความเชื่อของคนล้านนาไว้ดังนี้

	 1.	ความเชื่อตามคำาสอนในทางพระพุทธศาสนา

	 2.	ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์

	 3.	ความเชื่อในสิ่งที่เป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ

	 4.	ความเชื่อเรื่องวิญญาณเรื่องผี

	 5.	ความเชื่อในต้านไสยศาสตร์

	 6.	ความเชื่อในด้านโหราศาสตร์

	 7.	ความเชื่อเรื่องการประกอบพิธีกรรมต่างๆ

	 8.	ความเชื่อในคุณวิเศษในตัวบุคคลและสมมุติเทพ
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1.	ความเชื่อตามคำาสอนในทางพระพุทธศาสนา
	 คำาสอนในทางพระพุทธศาสนาเน้นหลักธรรมพอสรุปได้	 
3	ประการคือ	
	 1.	คำาสอนให้ละเว้นจากความชั่ว	
	 2.	ให้ทำาแต่ความดี	
	 3.	ให้ปฏิบัติรักษาจิตของตนเองให้สงบผ่องใส	 โดยมีสติ 
คือความระลึกได้อยู่เสมอดำารงชีวิตให้อยู่ในความไม่ประมาท
	 นอกจากคนล้านนาจะเช่ือหรือศรัทธาในหลักธรรมคำาสอน
แล้วยังได้เอาหลักปฏิบัติที่เกี่ยวเนื่องกับหลักความเชื่อท่ีเช่ือมโยง
กับคำาสอนตามหลักของพระพุทธศาสนาซึ่งก็เป็นการสนับสนุน 
กับหลักคำาสอนเน้นย้ำาถึงผลของการปฏิบัติพอรวบรวมไว้ดังนี้
 1.	ความเชื่อในเรื่องกฎแห่งกรรม	 โดยเชื่อว่าคนเรา
ทำาความดีย่อมได้รับผลดีทำาความชั่วก็จะได้รับผลชั่วตามมา
เหมือนคนหว่านพืชเช่นใดย่อมออกผลเป็นเช่นนั้นหากทำากรรม 
ใดไว้กรรมนั้นจะมาสนองทั้งชาตินี้	 และชาติหน้า	หรือที่เรียกว่า
กฎแห่งกรรมหรือเจ้ากรรมนายเวร
 2.	ความเชื่อในเรื่องนรกเรื่องสวรรค์	 โดยเชื่อว่าคนเรา
เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้วหากทำาความดีจะได้ไปจุติบนสวรรค์หาก
ทำาความชั่วก็จะไปตกนรกเพื่อชดใช้กรรมหรือถูกลงโทษหลังความตาย
 3.	ความเชื่อในเรื่องบุญเรื่องบาป	 โดยเช่ือว่าการทำาบุญ
ผลบุญจะส่งผลให้เกิดความสุขความสำาเร็จตามกำาลังของผล
บุญหากทำาความชั่วหรือว่าทำาบาปทำากรรมย่อมได้รับผลของ
บาปกรรมทั้งในชาตินี้และชาติหน้า
 4.	ความเชื่อในเรื่องกฎของหลักอนิจจัง	 โดยมีความเชื่อ 
ว่าทุกสรรพส่ิงทั้งที่มีวิญญาณครอง	 และไม่มีวิญญาณครอง 
จะตกอยู่ในกฎของไตรลักษณ์คือความไม่เที่ยงแท้แน่นอนทั้งนั้น
โดยยึดหลักว่ามีการเกิดขึ้นตั้งอยู่และเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา
 5.	ความเชื่อในเรื่องตายและเกิด	โดยเชื่อว่าคนเราเมื่อตาย
ไปแล้ววิญญาณเมื่อออกจากไปแล้วจะต้องไปจุติใหม่ในภพใหม่ภูมิใด
ภูมิหนึ่ง	ตามกำาลังของบุญและบาปของแต่ละคนหรืออาจกลับมา
เกิดในโลกมนุษย์ตามสายพันธุ์ในวงศาคณาญาติของตนเอง
 6.	 ความเชื่อในเรื่องของบุพเพสันนิวาส	 โดยเช่ือว่า 
คนเราเมื่อเกิดมาในชาตินี้ 	 และใช้ชี วิตมีความผูกพันกัน 
ในสถานะต่างๆ	เช่นเป็นคู่ครองกันเป็นพ่อแม่บุตรธิดากันเป็นต้น
หรือได้อธิฐานร่วมกันเมื่อเกิดมาอีกชาติหนึ่งก็จะได้พบกัน	และ 
ได้ใช้ชีวิตร่วมกันอีกในสถานะนั้นๆ
 7.	ความเชื่อในเรื่องอานิสงส์ของการทำาบุญ	โดยเชื่อว่า
เช่นการทำาบุญด้วยการถวายหนังสือธรรมมะหนังสือพระไตรปิฎก	
เกิดมาอีกชาติก็ได้เป็นคนที่มีความเฉลียวฉลาดมีสติปัญญาดี 
หรือหากมีลูกชายได้บวชในผ้าเหลืองพ่อแม่ก็จะได้รับผลบุญอานิสงส์
ด้วยที่เรียกว่า	“เกาะชายผ้าเหลือง”	ไปสู่สวรรค์เมื่อตายไปแล้ว
 8.	ความเชื่อในอนุภาพแห่งพระบรมสาริกธาตุและต้นโพธ์ิ  
โดยเชื่อว่าท้ัง	 2	 อย่างนี้เสมือนเป็นตัวแทนขององค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนมีประเพณีสรงน้ำาพระธาตุ	และประเพณี
ถวายไม้ค้ำาโพธิ์หรือไม้ค้ำาสลี	(สะ-หลี)	เป็นต้น
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2.	ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
	 คนล้านนามีความเชื่อว่าสิ่งที่เราเห็นเป็นศาสนสถาน

หรือวัตถุบางอย่างสามารถมีพลังที่จะเป็นที่พึ่งเราได้	 หากเรา 

ไม่ได้ลบหลู่หรือดูหม่ิน	พร้อมกันนั้นได้ทำาการกราบไหว้สักการบูชา

เป็นประจำาด้วยความศรัทธาทำาให้เรามีกำาลังใจมีความเช่ือม่ัน

และแสวงหาไว้ในความครอบครองถือว่าเป็นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิสามารถ

คุ้มครองตัวเราได้พอที่จะจำาแนกได้ดังนี้

 1.	 ศาสนสถาน	 เช่น	 โบสถ์วิหารพระเจดีย์	 เช่ือว่า 

เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์โดยมีความเชื่อว่าวิญญาณของผีตายโหง

ทั้งหลายไม่สามารถเข้าไปสถานท่ีแห่งนั้นได้	 บางแห่งจะมี 
การลงอักขระคาถาอาคมฝังไว้ตรงนั้น	 โดยเขียนป้ายห้ามสตรี
เข้าไปสถานที่แห่งนั้นด้วยเกรงว่าจะทำาให้อาคมเสื่อม
 2.	 หอเจ้าที่ 	 ศาลเจ้าเทวสถาน	 ศาลพระพรหม	 
ศาลพระภูมิ	 ศาลเจ้าพ่อ	 เจ้าแม่	หอสถิตย์ของบรรพบุรุษ 
ตลอดจนเทวสถานอื่นๆ	 ถือเป็นสถานที่ศักด์ิสิทธิ์จะไม่ให้ 
ใครไปลบหลู่	 เพราะกลัวว่าจะถูกเจ้าที่ที่สิงสถิตอยู่	ลงโทษทุกคน 
ที่ผ่านสถานที่เหล่านั้นต้องให้ความเคารพยำาเกรง
 3.	 พระเคร่ืองหรือท่ีเรียกว่าวัตถุมงคล	 เหรียญ 
พระเกจิอาจารย์	 รูปเหมือน	หรือเหรียญของผู้มีบุญบารมี	
พระพุทธรูป	ตลอดจนถึงเทวรูปต่างๆ	บางแห่งก็ยึดเอาต้นไม้	
เช่น	 ไม้ตะเคียนที่มีอายุนานก็ยังยึดถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์	 โดยมี 
ความเชื่อว่าสามารถปกป้องคุ้มครองให้แคล้วคลาดปลอดภัย 
ดลบันดาลให้ได้ตามคามประสงค์
 4.	 เครื่องรางของขลังอื่นๆ	 เช่น	 ปลัดขิก	 เหล็กไหล	 
ผ้ายันต์	ศิวลึง	ลูกประคำา	ลูกกรอก	เป็นต้น	โดยเชื่อว่ามีคุณวิเศษ 
ท่ีสามารถทำาให้แคล้วคลาดปลอดภัยมีเมตตามหานิยมตามความเช่ือ 
ของแต่ละคน	ซึ่งคนที่มีความเชื่อถือศรัทธาก็จะแสวงหามาไว้ติดตัว
	
3.	เชื่อในสิ่งที่ปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
	 คนล้านนาในอดีตได้มีการกำาหนดข้อห้ามต่างๆ	 เอาไว้	
เพื่อให้คนรุ่นหลังได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาซ่ึงข้อห้ามเหล่านั้น
เป็นเสมือนกฎที่สำาคัญ	หากใครฝ่าผืนก็จะมีผลต่อการดำารงอยู่ 
อาจพบกับความหายนะในชีวิตของคนนั้น	หรือครอบครัวน้ันได้ 
สิ่งที่ทำาให้ เป็นเช่นนั้นมาจากสิ่งที่ เราเรียกว่าสิ่ งที่อยู่ เหนือ
ธรรมชาติ	 ซึ่งมองไม่เห็น	 และจะไม่แสดงออกในทันทีทันใด 
ค่อยๆ	 แสดงออกจนกว่าผู้ที่กระทำาจะได้ทำาพิธีแก้ไข	 เช่น	 
ห้ามถมบ่อน้ำา	 ห้ามปลูกบ้านค่อมตอไม้ใหญ่	 ห้ามถมคลอง
ธรรมชาติ	 เป็นต้น	หากใครฝ่าฝืนก็จะพบกับหายนะภายหลัง 
แบบค่อยๆ	มีอันเป็นไปทางล้านนาเรียกว่า	“ตกขึด”	ทางภาคอีสาน
เรียกว่า	 “ขาลำา”	หรือบางท่านได้ไปบนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์เอาไว้ 
เม่ือประสพความสำาเร็จตามท่ีได้บนไว้	 และไม่ได้ไปทำาตาม 
สัจจสัญญา คือ	“แก้บน”	หรือไม่เวลาท่ีเข้าไปในป่าเอาหม้อดิน
สรวมหัว	 เอามีดไปสลักรูปลามกติดต้นไม้	 เป็นต้น	ก็จะประสบ

กับสิ่งท่ีไม่คาดฝันเกิดขึ้นโดยไม่มีที่มาที่ไป	 เราก็เรียกเหตุการณ์ 

เหล่านั้นว่ามาจากส่ิงเหนือธรรมชาติทั้งส้ิน	 หรือถูกสิ่งที่อยู่

ธรรมชาติลงโทษ	และผู้ที่ถูกลงโทษอย่างไม่รู้สาเหตุก็มี	ซึ่งปัจจุบัน

นี้ยังมีความเชื่อเช่นนี้อยู่และผู้ที่ฝ่าฝืนก็จะได้รับผลเช่นกัน
 

4.	เชื่อในเรื่องวิญญาณเรื่องผ	ี
	 คนล้านนามีความเชื่อว่าคนเราเมื่อตายจากโลกน้ีไปแล้ว

วิญญาณจะออกจากร่าง	 เพ่ือท่ีจะไปจุติในภพภูมิอื่นตามกำาลัง

บุญกำาลังบาป	ที่คนนั้นได้กระทำาไว้ไม่ช้าก็เร็วและมีความเชื่อว่า 

บางวิญญาณที่ยังไม่ได้ไปจุติวิญญาณยังคงล่องลอยอยู่ญาติที่อยู่

ในโลกมนุษย์ก็จะทำาบุญอุทิศส่วนกุศลไปให้	บางวิญญาณอาจมา

ปรากฏร่างให้เห็นมีเสียงเดินเขย่าต้นไม้บางวิญญาณก็จะส่งกลิ่น

เหม็นสาบ	กลิ่นธูปโชยมาเราก็มีความเชื่อผีหลอกนั่นเอง

	 สำาหรับเรื่องผีอีกประเภทหนึ่ง	ที่คนล้านนามีความเชื่อว่า 

จะมาสถิตอยู่ประจำาบ้านเรือนคอยดูแลคนในครอบครัวนั้นๆ	 

ที่ เราเรียกว่า	 “ผีหอ	 ผีเฮือน	 ผีปู่ย่า”	 ส่วนผีนอกน้ันก็จะ 

มีการฟ้อนรำาถวายเรียกว่า	“ผีมด	ผีเม็ง	ผีเจ้านาย”	และถือเป็น

ประเพณีเลี้ยงประจำาของชาวตำาบลสุเทพ	และตำาบลแม่เห๊ียะ	

อำาเภอเมือง	จังหวัดเชียงใหม่	คือประเพณี	“เล้ียงดง”	คือเลี้ยงผี	 

“ปู่แสะ	ย่าแสะ”	นั่นเอง	และมีผีอีกประเภทหนึ่งท่ีถูกกำาหนด

อยู่ในส่วนของผีคือ	 ผีกระสือ	 ผีกระหัง	 ผีโพง	 ผีก๊ะ	ผีบ้าต๋าวอด	

เป็นต้น	คนล้านนายังมีความเช่ือว่ายังคงมีอยู่	และแต่ละท้องถิ่น 

ก็นับถือผีแตกต่างกันไป
 

5.	ความเชื่อในด้านไสยศาสตร	์
	 คนล้านนามีความเช่ือว่าไสยศาสตร์เป็นวิชาที่ลึกลับ 

เกี่ยวกับอิทธิปาฏิหาริย์ด้วยพลังของเวทมนต์คาถา	และพลัง

อำานาจจิต	 ซ่ึงบุคคลที่มีวิชาด้านไสยศาสตร์ก็จะส่งพลังไปด้วย

การบริกรรมคาถา	หรือวิธีการอ่ืนทั้งในด้านดีและในด้านท่ีทำาลาย	

ทางด้านดีนั้นก็จะมีวิชาเกี่ยวกับการทำาเสน่ห์ด้วยการเสกใส่เทียน

ขี้ผึ้ง	ทำาน้ำามนต์บ้าง	 เพื่อให้เกิดเมตตามหานิยมให้มีคนหลงรัก	 

อีกด้านหนึ่งนั้น	 คือ	 สามารถใช้วิชานี้เพื่อไปทำาลายข่ม	หรือ 

กำาจัดศัตรูที่เรียกว่า	 “การตู้	 การทำาคุณไส”	การเสกวัวธนู	 

ฝังธนู	 การทำาพิธีให้คนแยกจากกันที่เรียกว่า	 “การผ่าจ้าน”  

การสะกดวิญาณร้าย	การสะเดาะกุญแจ	การเสกคาถาขับไล่ผี	

การสะกดจิตฯ	ส่วนมากจะบริกรรมคาถาเพ่ือให้เกิดความขลัง

ฟันไม่เข้า	ยิงไม่ออก	 เป็นต้น	 เป็นเรื่องของไสยศาสตร์ทั้งสิ้น	 

ทุกวันนี้ยังมีคนนิยมไปสักยันต์เพื่อความขลังอยู่
 

6.	เชื่อในเรื่องโหราศาสตร	์
	 คนล้านนาจะมีความเช้ือในการหาฤกษ์หายามในการ

ดำาเนินชีวิต	 ท้ังน้ีในการประกอบกิจการต่างๆ	 เช่น	การปลูกบ้าน  

นับต้ังแต่การขุดหลุมลงเสาเอก	 เสาโท	การทำาบุญขึ้นบ้านใหม่	 

การเปิดร้าน	การเปิดโครงการ	การซื้อรถใหม่	การแต่งงาน	เป็นต้น	 
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เพ่ือความเป็น	ศิริมงคล	 กิจการราบรื่นเจริญรุ่งเรือง	 ไม่มีอุปสรรค 

ที่สำาคัญเพื่อความมั่นใจก็ได้ไปหาพระสงฆ์หรือโหราจารย์ดูฤกษ์ 

ดูยามที่ดีที่สุด	 ดังนั้นจึงมีสูตรวันดีวันเสีย	 ในแต่ละเดือนไว้

คือ	 เกี๋ยง	ห้า	 เก้า	 เสียติ๊ดกับจันทร์	ยี่	 หก	สิบ	 เสียอังคาร	 

สาม	เจ็ด	สิบ	 เอ็ด	 เสียเสาร์กับผัด	 ส่ี	แปด	 สิบสอง	 เสียศุกร์ 

กับปุ๊ด	นอกจากนั้นแม้วันที่จะเผาศพก็งดเผาในวันเก้าก๋อง	เป็นต้น

	 ชีวิตประจำา วันในสังคมของคนล้านนายังพึ่ งหมอดู 	 

เพื่อขอให้ทำานายอนาคตของตัวเองว่า	 มี เคราะห์ 	 มี โชค	 

มีอุปสรรค	มีความสำาเร็จหรือไม่ประการใด	แต่ที่ถามหมอดูมาก 

ก็คือ	 เรื่องคู่ครองถึงแม้แต่งงานแล้วก็ยังจะให้ทำานายตรวจ 

ดวงชะตาว่าจะอยู่กันยืดยาวไหมหรือเมื่อไหร่ชีวิตจะดีข้ึนบ้าง	 

จึงมีสำานักโหรต่างๆเกิดขึ้นมาก	แม้กระทั้งข้างถนนก็มีวิธีการ 

จะมีทั้งดูลายมือ	 ไพ่ยิปซี	 ดูโหงเฮ้ง	 ดูฮวงจุ้ย	บางสำานักก็ใช้วิธี 

นั่งทางในยึดเอาหลวงปู่	 หรือองค์วิเศษมาเป็นหลักในสำานัก 

ของตนเพื่อเพิ่มความน่าเชื่อถือด้วย

7.	เชื่อในเรื่องการประกอบพิธีกรรมต่างๆ	
	 คนล้านนาจะมีวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงกับวิถีพุทธวิถีพราหมณ์

และผีอย่างแนบแน่น	ดังนั้นเมื่อประสบความสำาเร็จ	ความสมหวัง

หรือพบปัญหาอุปสรรค	หายจากโรคาพยาธิ	หรือไม่เพื่อความ

เป็นสิริมงคลแก่ตนเอง	และครอบครัวตลอดจนธุรกิจการงานจนถึง 

ครบวันเกิด	ครบรอบวันตาย	เป็นต้น	ก็จะประกอบพิธีกรรมต่างๆ	

ทั้งนี้เพื่อความสุข	ความมั่นใจ	ซึ่งพีธีกรรมต่างๆ	นั้นจะมีการยึดถือ 

ปฏิบัติสืบต่อกันมา	เรียกได้ว่าตั้งแต่เกิดจนถึงตาย	แม้ตายไปแล้ว 

ก็ยั งมีพิธีกรรมอื่นๆ	 อีกทั้ งที่ บ้ านที่ วัดที่ สุสาน	 เป็นต้น	 

ซึ่งพิธีกรรมเหล่านี้มีมากไม่สามารถระบุได้ว่ามีพิธีอะไรบ้าง	 

โดยเฉพาะในแต่ละท้องถิ่นของกลุ่มชาติพันธ์ุ	และชนเผ่าต่างๆ	 

ยังคงได้ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นวัฒนธรรมและประเพณี

สำาคัญทั้งพิธีมงคลใน	12	เดือนและอวมงคลมาจนถึงปัจจุบันนี้

8.	ความเชื่อในคุณวิเศษในตัวบุคคลและสมมติเทพ	
	 ในสังคมของล้านนานั้นยังคงให้ความเชื่อถือศรัทธา 

ในตัวบุคคลที่ เป็นผู้นำาทางจิตวิญญาณ	 เช่น	 พระมหาเถระ	 

พระเกจิอาจารย์ที่เรียกว่า	หลวงปู่	 หลวงตา	ครูบา	ทั้งหลาย 

ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ	ถือว่าท่านมีคุณอันวิเศษปฏิบัติเจริญภาวนา

มีญาณอันแก่กล้า	 มีหูทิพย์	 ตาทิพย์	 เหาะเหินเดินอากาศได้	 

เศกอาคมมนต์ขลังต่าง	 มีคนศรัทธามาก	 วิถีวัฒนธรรมของ 

คนล้านนาอีกเรื่องคือมีความเช่ือในบุคคลที่เชื่อว่าเป็นสมมติเทพ	

คือนับตั้งแต่องค์พระมหากษัตริย์ลงมาจนถึงเจ้าผู้ครองนครเชื่อว่า 

ท่านเป็นผู้ที่เทพยดาบนสวรรค์ส่งลงมากำาเนิดในโลกมนุษย์	หรือ

มาสร้างบารมีช่วยเหลือประชาชนโดยมีลำาดับช้ันลดหล่ันกัน 

ลงมาสืบมาถึงลูกหลาน	 เช่น	 หม่อมเจ้า 	 หม่อมราชวงศ์	 

หม่อมหลวง	 และท่านที่นามสกุล	 ณ	 เชียงใหม่	 ณ	 ลำาพูน	 

ณ	ลำาปาง	ณ	น่าน	หรือสืบเช้ือสายมาจากเช้ือเจ้าเจ็ดตนยังได้รับ

การยกสถานะยกย่องในวงสังคมอยู่
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“ศรัทธา”	
ซึ่งแปลว่ำ 
“ความเชื่อ”

	 ดังนั้นความเชื่อของคนล้านนาน้ันจึงมีรากฐานอันเกิดจาก

การจินตนาการของคนเราก็ดี	 เกิดจากการได้สัมผัสกับธรรมชาติ

สิ่งแวดล้อมก็ดี	 เมื่อได้ยอมรับเอาเข้ามาและเจริญงอกงามขึ้น

จากนั้นก็มีวิวัฒนาการนำาไปสู่การถือปฏิบัติรับเอาสิ่งใดสิ่งหนึ่งมา

เป็นสรณะที่พึ่งของตนเองโดยสมมติเอาว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ	 

ดังนั้นไม่ว่าทั้งเทพฤทธิ์	 เทพเจ้าทั้งหลายก็กลับกลายมาเป็น

ศาสดาของศาสนา	ต่างๆ	ขึ้นมีการยอมรับนับถือเอาหลักการต่างๆ 

มาถือปฏิบัติตามคำาสั่งสอนนั้นๆ	จากในครอบครัวของกลุ่มชน

ของตนเองก็ดีหรือเกิดขึ้นจากคำาสอนของศาสดาในศาสนาใด 

ศาสนาหนึ่งก็ดี	 เพื่อเป็นเครื่องกราบไหว้เคารพสักการะบูชา	 

จนถือเป็นขนบธรรมเนียม	ประเพณีสืบต่อกันมาจากคนรุ่นสู่รุ่น

สืบลูกสืบหลานไม่มีสิ้นสุด	

	 ในความเชื่อของคนล้านนาน้ันแยกไว้ทั้งในส่วนดีหาก

ประพฤติปฏิบัติก็จะเกิดความเป็นมงคลเกิดความสุขแก่ตนเอง 

และผู้เกี่ยวข้อง	สำาหรับการประพฤติผิดข้อห้ามหรือทำาในสิ่งชั่วร้าย 

ห้ามนำามาปฏิบัติเพราะกลัวว่าจะเกิดความทุกข์	 เกิดอาถรรพ์ 

จะมีอันตราย	 สำาหรับคนท่ีจะมีชีวิตก้าวหน้าก็ต้องมีความเช่ือ 

หรือที่เรียกว่า	“มีศรัทธา”	เชื่อมั่นก่อนถือเป็นด่านแรกแห่งการยอมรับ 

จากนั้นจึงมีความมุ่งมั่นประพฤติปฏิบัติตามที่ตนเองเชื่อถือศรัทธา

จึงยึดเป็นพลังนำาไปสู่ความสำาเร็จตามความประสงค์	

	 ในสังคมของคนล้านนา	 จึงมีความเชื่อที่หลากหลาย 

ตามจริตของตนเองของแต่ละคน	การถือปฏิบัติตามความเช่ือ

นั้นหากไม่ทำาความเดือดร้อนความเสียหายไม่กระทบ	 ไม่ไป

ละเมิดกับสิทธิของบุคคลอ่ืนก็ถือเป็นความเช่ือส่วนบุคคลซึ่งเป็น 

ความงดงามทางวัฒนธรรมในสังคมจนมีคำากล่าวที่ถือได้ว่าเป็น

คาถาบทสำาคัญที่ทำาให้คนในสังคมไม่กล้าท่ีจะคัดค้านหรือต่อต้าน 

คนที่ถือปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามความเช่ือและจริตของตนก็คือ  

“ถ้าไม่เชื่ออย่าลบหลู่”

	 ดังน้ันคนล้านนาจะมีความเชื่อตามท่ีตน	 ได้รับการปลูกฝัง

หรือได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ	 หลายเรื่องผู้ปฏิบัติ

จะไม่สนใจถามถึงที่มาและเหตุผลแต่ก็ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันมา 

และทางสังคมก็ให้การยอมรับ	และร่วมปฏิบัติตามท้ังยังร่วมกัน 

จรรโลงไว้พร้อมกับกำาหนดตารางการปฏิบัติไว้ยึดถือเป็นจารีต 

ฮีตฮอยเพื่อจะส่ งมอบพิธีกรรมความเชื่ อนี้ ให้ เป็นมรดก 

ทางวัฒนธรรมให้คนรุ่นต่อไปได้สืบสาน

	 ทุกเรื่องจะนำาเอาหลักทางวิทยาศาสตร์มาทดสอบพิสูจน์

ไม่ได้เป็นความเชื่อของกลุ่มชนและส่วนบุคคลตามจริตของ 

แต่ละท่านและทำาให้บุคคลน้ันมีความสุขถ้าหากได้ร่วมยึดถือปฏิบัติ

หรือที่กล่าวว่า	“ได้พบ	ได้ทำา	 ได้ปฏิบัติ	 ได้สัมผัส	ได้ใกล้ชิด	

และได้รับในส่ิงที่ชอบ”	ตามที่ตนเองมีความเช่ือก็จะเกิดความ

ภาคภูมิใจ	มีความสุขแม้จะแลกด้วยเงินเป็นจำานวนมากก็ตาม	

ถือเป็นความประทับใจ	 เพราะว่า	ได้ตามที่ตัวเองปรารถนา	ตาม

ความเชื่อถือศรัทธาที่ฝังรากหยั่งลึกอยู่ในจิตตามจริตของตนเอง

ที่ส่ังสมบ่มเพาะมาเอาไว้เป็นสรณะหรือที่พึ่งเป็นที่ยึดเหน่ียวทางใจ 

ดังนั้นวัดในล้านนาไทยจะเขียนรายนามผู้ที่เสียสละทรัพย์ร่วมบริจาค 

จะขึ้นต้นคำาว่า	“ศรัทธา”	ซึ่งแปลว่า	“ความเชื่อ”	ทุกรายไป

บรรณานุกรม	:
ประเพณี	12	เดือนล้านนาไทย.	ศ.เกียรติตุณ	มณี	พะยอมยงค์.	ส.ทรัพย์การพิมพ์.	พ.ศ.	2529

ฮีตคนเมืองฉบับสัปปะเร่ืองเมืองล้านนา.	ทองทวี	ยศพิมสาร.	ห้างหุ้นส่วนณัฐพลการพิมพ์.	พ.ศ.	2553

พิธีกรรมความเช่ือกับวิถีชีวิตของคนล้านนา.	วัลลภ	นามวงศ์พรหม.	บูณย์ศิริการพิมพ์.	พ.ศ.	2554
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 คนล้านนามีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการประกอบพิธีกรรมมาช้านาน ดังจะเห็นได้จากในแต่ละปี ทุกๆ เดือนจะมี

การประกอบพิธีกรรมดังปรากฏในหนังสือประเพณี 12 เดือนของมณี พยอมยงค์ (2529) และช่วงเดือนหน่ึงท่ีมี

การประกอบพิธีกรรมกันอย่างแพร่หลายและมีลักษณะเฉพาะของล้านนา คือ พิธีกรรมการเลี้ยงผีช่วงเดือน 9

						เดือน	9	เป็นเดือนทางจันทรคติแบบล้านนา	ที่จะนับเร็วกว่า

เดือนทางจันทรคติของภาคกลางไปสองเดือน	 ซ่ึงในระบบปฏิทิน

ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในประเทศไทยปัจจุบัน	มีระบบความเช่ือ

เรื่องการนับวันอยู่สองระบบ	ระบบแรก	คือ	การนับแบบสุริยคติ 

ที่มีการแบ่งวันเวลาในรอบปีตามการโคจรรอบดวงอาทิตย์ 

ของโลก	ซึ่งการนับตามสุริยคติแบบแรก	จะแบ่งหนึ่งปีเป็น	12	เดือน  

เดือนแรกคือเดือนมกราคมเรื่อยไปจนถึงเดือนธันวาคม	โดยวันแรก 

ของแต่ละเดือนจะตรงกับวันที่	 1	 ส่วนวันสุดท้ายของเดือน 

จะตรงกับวันท่ี	 30	บ้าง	31	บ้าง	หรือบางเดือนอาจจะตรงกับ 

วันที่	28	หรือวันที่	29	การนับตามสุริยคติอีกแบบหนึ่ง	แบ่งหนึ่งปี 

เป็น	 12	 รอบ	 เช่นเดียวกันแต่ไม่นับเป็นเดือน	หากจะนับเป็น

ราศี	มีทั้งหมด	12	 ราศี	 เร่ิมต้ังแต่ราศีแรกคือราศีเมษ	 เรื่อยไป

จนถึงราศีสุดท้าย	คือ	ราศีมีน	โดยวันแรกของราศีจะอยู่ประมาณ 

กลางเดือนราววันที่	15	ของทุกเดือน	

	 ส่วนการนับวันอีกระบบหนึ่งที่ปรากฏในปฏิทินไทย	 

คือ	การนับแบบจันทรคติ	 โดยจะนับจากการโคจรของดวงจันทร์	

แบ่ง	 1	ปี	 เป็น	 12	 เดือนเช่นเดียวกับสุริยคติ	 แต่รายละเอียด 

ในการนับอ่ืนๆจะไม่ตรงกับเดือนทางสุริยคติ	กล่าวคือ	เดือนแรก	 

หากเป็นแบบสุริยคติจะเป็นเดือนมกราคม	แต่เดือนแบบจันทรคติ

ไม่ว่าจะเป็นการนับแบบล้านนาหรือแบบภาคกลางก็จะไม่ตรงกับ 

เดือนมกราคม	 โดยภาคกลางจะนับเดือนที่หน่ึงว่าเดือนอ้าย	

(ประมาณเดือนธันวาคม)	 เดือนที่สองเรียกว่าเดือนยี่	 ต้ังแต่เดือน

ที่สามเรื่อยไปจนถึงเดือนสุดท้ายก็คือเดือนที่	 12	 จะนับตาม 

ลำาดับการนับเลขปกติ	ส่วนล้านนาจะเรียกเดือนหนึ่งว่า	 เดือนเกี๋ยง  

เรียกเดือนที่สองว่าเดือนยี่	และตั้งแต่เดือนที่	 3	 เป็นต้นไปจนถึง

เดือนท่ี	 12	ก็จะนับตามลำาดับเลขปกติ	 ซ่ึงเดือนทางจันทรคติ 

แบบล้านนาจะนับเร็วกว่าของภาคกลางสองเดือน	ยกตัวอย่าง

เช่น	ช่วงวันลอยกระทง	ทางภาคกลางจะตรงกับวันเพ็ญเดือน	12	

ส่วนล้านนาจะตรงกับวันเพ็ญเดือนยี่	 (เดือน	2)	ส่วนรายละเอียด

การนับวันทั้งภาคกลางและล้านนาจะนับตรงกัน	 โดยหนึ่งเดือน

จะมีการแบ่งการนับวันเป็นสองครึ่ง	 ครึ่งละประมาณ	15	 วัน	 

โดยครึ่งแรกภาคกลางจะเรียกว่า	“ข้างขึ้น”	ส่วนล้านนาจะเรียกว่า	 

“เดือนออก”	ครึ่งหลังภาคกลางจะเรียกว่า	“ข้างแรม”	ส่วนล้านนา	 

จะเรียกว่า	 “เดือนแรม”	โดยครึ่งแรกของแต่ละเดือนท้ังภาคกลาง

และล้านนาจะมีอยู่	 15	 วันโดยภาคกลางเรียกวันขึ้น	 15	 ค่ำา 

ว่าวันเดือนเพ็ญ	 ส่วนล้านนาเรียกว่าวันเดือนเป็ง	 หลังจาก 

วันที่	15	 เป็นต้นไปก็จะเริ่มนับ	1	อีกครั้งเรื่อยไปจนถึงประมาณ	

14	หรือ	15	ซึ่งถือว่าเป็นวันสุดท้ายของเดือน	 โดยลักษณะนาม

หลังตัวเลขการนับวันจะใช้คำาว่า	“ค่ำา”	 เช่น	ขึ้น	3	ค่ำา	แรม	6	ค่ำา	 

เป็นต้น	สำาหรับช่วงเดือน	9	เหนือของล้านนานั้นส่วนใหญ่จะตรงกับ 

ประมาณเดือนมิถุนายนของทุกปี

									สำาหรับพิธีกรรมการเล้ียงผีที่คนล้านนายึดถือปฏิบัติ 

ในช่วงเดือน	9	นั้น	 จะมีทั้งการเลี้ยงผีที่เป็นผีระดับส่วนบุคคล	

ระดับครอบครัว	ระดับหมู่บ้านและระดับเมือง	นับตั้งแต่การเลี้ยง

ผีปู่ย่า	การเล้ียงผีหมู่บ้าน	การเล้ียงผีเมือง	การเล้ียงผีฝาย	หรือ

แม้แต่กระทั่งการเล้ียงผีเจ้านาย	 เป็นต้น	 โดยแต่ละประเภทจะมี

ความเชื่อและลักษณะการประกอบพิธีกรรมดังนี้	

					 ผีปู่ ย่า	 เป็นผีที่คนล้านนาเช่ือว่าเป็นผีของบรรพบุรุษ 

ที่นับถือสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น	 โดยผู้ท่ีรับหน้าที่ดูแลปรนนิบัติ 

ผีปู่ย่าจะเป็นผู้หญิง	 เรียกว่า	“เก๊าผี”	และหากเก๊าผีสิ้นอายุขัย	 

ก็จะมีลูกสาวของเก๊าผีหน้าที่ดูแลผีปู่ย่าต่อจากมารดา	 ซึ่งการ

สืบทอดผู้ดูแลผีปู่ย่านี้จะสืบทอดผ่านทางลูกที่เป็นผู้หญิงเท่าน้ัน	

การจัดหิ้งบูชาผีปู่ย่า	นิยมทำาเป็นหิ้งไม้ติดตั้งไว้กับเสามงคล	หรือ

เสานาง	 ในห้องนอนของเก๊าผีให้สูงเหนือศีรษะโดยในห้ิงจะมี

กรวยดอกไม้ธูปเทียน	 ที่ลูกหลานนำามาถวายพร้อมข้าวปลา

อาหารตามช่วงเทศกาล	 โดยคนล้านนานิยมนำามาถวายช่วงวัน

เข้าพรรษา	ออกพรรษา	ตานเข้าใหม่เดือนส่ีเป็ง	และสงกรานต์	 

ซึ่งมักจะถวายล่วงหน้าก่อนวันจริง	1	วัน	(คนล้านนา	เรียก	“วันดา”) 

ส่วนการถวายครั้งใหญ่จะกระทำาปีละหนึ่งครั้งในเดือน	9	เหนือ
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	 การประกอบพิ ธีกรรมเล้ียงผีปู่ ย่าในช่วงเดือน	 9	 นี้ 	 

นิยมประกอบพิธีในวันพฤหัสบดี	 ส่วนใหญ่จะใช้ไก่ต้มมาเป็น

เครื่องบวงสรวง	บางแห่งอาจใช้หัวหมู	ร่วมกับอาหารคาวหวาน 

อ่ืนๆ	โดยก่อนประกอบพิธี	 เก๊าผี	จะแจ้งวันนัดหมายให้ลูกหลาน

ที่นับถือผีปู่ย่าร่วมกันทราบ	 เม่ือถึงวันประกอบพิธี	 ลูกหลาน 

จะนำาเครื่องบวงสรวงมารวมกันที่บ้านของเก๊าผี	เมื่อถึงเวลา	เก๊าผี 

ก็จะเริ่มประกอบพิธีด้วยการบอกกล่าวและเชิญดวงวิญญาณ 

ของผีปู่ย่า	มารับเอาเครื่องบวงสรวง	ซึ่งบางแห่งอาจมีการเข้าทรง 

เพื่อพูดคุยกับลูกหลานด้วย	 ขณะที่ถวายเครื่องบวงสรวง 

จะมีการจุดเทียน	1	เล่มให้เป็นสัญลักษณ์ว่าหากเทียนไหม้จนหมด	

ก็แสดงว่าผีรับเครื่องสังเวยจนอิ่มหนำาสำาราญแล้ว	หลังจากนั้น 

ลูกหลานก็จะนำาของบวงสรวงเหล่านั้นกลับไปบ้านของแต่ละคน

	 อนึ่ง	 การประกอบพิธีกรรมเล้ียงผีปู่ย่าอาจมีการจัดขึ้น

เฉพาะกิจ	ในกรณีที่ลูกหลานแต่งงาน	หรือผิดผี	 (การล่วงประเวณี 

ก่อนแต่งงาน)	 โดยเครื่องสังเวย	จะเป็นไปตามท่ีผีปู่ย่าแต่ละท่ี

กำาหนดไว	้เช่น	ไก่	หัวหมู	ปลาแห้ง	เป็นต้น

	 การเลี้ยงผีอีกประเภทหนึ่งคือการเลี้ยงผีประจำาหมู่บ้าน	

หลายแห่งเรียก	พ่อบ้าน	หรือ	เสื้อบ้าน	ซึ่งแต่ละหมู่บ้านในล้านนา 

จะมีศาลพ่อบ้าน	หรือ	หอพ่อบ้าน	อย่างน้อยหมู่บ้านหนึ่งแห่ง	 

(บางหมู่บ้านอาจจะมีมากกว่าหนึ่งแห่ง)	 โดยการประกอบพิธี	 

จะคล้ายกับการเล้ียงผีปู่ย่า	 โดยมี	 “ตั้งข้าว”	 รับหน้าท่ีเป็น 

ผู้ดูแลปรนนิบัติศาลพ่อบ้าน	ซึ่งตำาแหน่งตั้งข่าวนี้จะสืบทอดกัน

มาจากบรรพบุรุษรุ่นสู่รุ่นภายในสายตระกูลซ่ึงอาจจะเป็นผู้ชาย	

หรือผู้หญิงก็ได้	 โดยก่อนประกอบพิธี	ตั้งข้าว	จะแจ้งวันประกอบพิธี

ให้ชาวบ้านหรือลูกบ้านทราบ	แต่บางหมู่บ้าน	อาจไม่ต้องแจ้ง	 

เพราะมักจะถูกกำาหนดให้เป็นวันเวลาที่แน่นอนประจำาทุกปี 

อยู่แล้วเช่น	ทุกวันขึ้น	6	ค่ำา	แรม	13	ค่ำาเป็นต้น		

	 เม่ือถึงวันพิธีชาวบ้านจะนำาเครื่องบวงสรวงอันได้แก่	 

ไก่ ต้ม	 ไข่ ต้ม	 หรืออาหารคาหวานอื่นๆ	 มารวมกันบริเวณ 

ศาลพ่อบ้าน	 เมื่อชาวบ้านมาพร้อมกัน	 ก็จะเริ่มประกอบพิธี 

โดยการร่วมกันประเคนของถวายแด่ดวงวิญญาณพ่อบ้าน	จากน้ัน 

ตั้งข้าวจะอัญเชิญดวงวิญญาณพ่อบ้านมารับเอาเคร่ืองสังเวย	 

พร้อมกับจุดเทียน	 1	 เล่ม	 เช่นเดียวกับการเลี้ยงผี ปู่ย่า	

เ ม่ือเทียนหมด	 ก็เป็นอันว่าพ่อบ้านได้บริโภคจนอิ่มหนำา

สำาราญแล้ว	 ลูกบ้านก็จะนำาข้าวปลาอาหารที่นำามาถวาย	 

กลับไปบ้านของแต่ละคน	บางแห่งอาจมีการประทับทรง	เพื่อพูดคุย 

กับลูกบ้าน	บางแห่งอาจมีการเชิญร่างทรงจากที่ต่างๆ	มาร่วม 

ประกอบพิธีกรรม	 และบางแห่งมีการจัดแสดงซอพ้ืนเมือง	 

ถวายแด่พ่อบ้าน	เป็นต้น	

	 อีกหนึ่งพิธีกรรมการเลี้ยงผีช่วงเดือน	9	ที่ปัจจุบันสามารถ

พบเห็นได้ทุกปี	 คือ	การเล้ียงผีเมืองหรืออารักษ์เมือง	ซึ่งคำาว่า

เมืองในอดีตมิได้หมายถึงจังหวัดแต่เพียงอย่างเดียว	แต่อาจจะ

หมายถึงหัวเมืองต่างๆที่กระจัดกระจายอยู่รอบนอก	ยกตัวอย่าง
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เช่นเมืองเชียงใหม่ซึ่งเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรล้านนา	ก็จะมี

เมืองอื่นๆ	เป็นเมืองบริวาร	ไม่ว่าจะเป็น	เมืองฝางเมืองเชียงดาว	

เมืองแกน	ฯลฯ	โดยแต่ละเมืองก็มักจะมีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ประจำาเมือง 

ที่เรียกว่าเสื้อเมืองบ้าง		อารักษ์เมืองบ้าง	เจ้าเชนเมืองบ้าง	เป็นต้น 

อย่างกรณีของเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน	ก็จะยังคงเห็นพิธีกรรม

การเลี้ยงผีเมืองอยู่บางแห่ง	 เช่น	การเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะที่ดอย

คำา	ที่ในการประกอบพิธีกรรมจะใช้ควายหนุ่มคือควายรุ่นที่ยังไม่

ผ่านการนำาไปใช้ไถนา	 มีเขางอกยาวเสมอหูมาเป็นเคร่ืองสังเวย

ให้แก่ดวงวิญญาณของปู่แสะและย่าแสะ	ซึ่งขณะประกอบพิธีจะมี 

การอัญเชิญดวงวิญญาณของปู่แสะย่าแสะมาประทับทรง	 

เพื่อกินเนื้อควายและเลือดควายสดๆ	นอกจากนี้	ยังมีการอัญเชิญ

พระบฏซึ่งเป็นภาพวาดของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเข้ามา

ร่วมประกอบพิธีกรรมด้วย	 โดยชาวเชียงใหม่เชื่อว่าหากปีไหน 

ไม่ประกอบพิธีเล้ียงผีปู่แสะย่าแสะก็จะทำาให้ปีนั้นบ้านเมือง 

เดือดร้อน	ด้วยภัยธรรมชาติต่างๆ	นาๆ	ข้าวยากหมากแพงรวมถึง 

ชาวเมืองอยู่อย่างไม่สงบสุขด้วย

                 นอกจากนี้ในอีกหลายชุมชนของล้านนา	ยังพบ 

   การเลี้ยงผีอีกประเภทหนึ่ง	 ก็คือผีฝาย	 ซึ่งฝาย	 หรือ	 

เมืองฝาย	 เป็นระบบการจัดการน้ำาสำาหรับการใช้ทำานา

ของคนล้านนา	 โดยจะมีการกั้นน้ำาคล้ายๆ	 เขื่อน	และ

มีการจัดสรรปันส่วนกันอย่างเสมอภาค	มี	 “แก่ฝ่าย”	 

ทำาหน้าที่ เป็นผู้นำาในการบริหารจัดการซึ่ งแก่ฝายน้ี 

จะเป็นตำาแหน่งที่ได้รับการคัดเลือกจากคนในชุมชนลักษณะคล้ายๆ	 

กับแก่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้าน	 เพราะฉะนั้นในอดีตแต่ละชุมชนจะมีผู้นำาสำาคัญๆ	

อย่างน้อยสองคน	คนแรกก็คือแก่บ้านหรือผู้ใหญ่บ้านทำาหน้าท่ีดูแลความเป็นอยู่

ความสุขสงบของลูกบ้าน	อีกคนหน่ึงก็คือแก่ฝ่ายทำาหน้าที่ดูแลเรื่องการจัดสรรน้ำา

สำาหรับใช้ทำาไร่ทำานา

	 เมื่อช่วงเวลาเดือน	 9	 มาถึงแก่ฝายก็จะหารือกับชาวนาที่ ใช้น้ำาร่วมกัน	 

เพื่อหาวันประกอบพิธีเล้ียงผีฝายซึ่งจะตรงกับวันไหนก็ได้โดยก่อนประกอบพิธี

ชาวนาผู้ใช้น้ำาร่วมฝายเดียวกัน	 จะช่วยกัน	 “ลองเหมือง”	 หรือ	 ขุดลอกคลอง 

ส่งน้ำา	 (คนล้านนาเรียกว่า	 “เหมือง”)	 ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้	 และ 

เมื่อถึงวันเล้ียงผีฝายชาวนาก็จะนำาไก่ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นไก่ที่ยังมีชีวิตอยู่	 

มารวมกันที่ฝายแล้วก็ช่วยกันจัดการต้มให้สุกแล้วนำาไก่ต้มไปบวงสรวงผีฝาย	

โดยแก่ฝายจะทำาหน้าที่เป็นผู้นำาในการบวงสรวงด้วยการกล่าวอัญเชิญ 

ให้ผีฝายมารับเอาเครื่องบวงสรวง	 และขอพรให้ผีฝายปกป้องดูแล 

ให้มีน้ำาใช้อย่างอุดมสมบูรณ์โดยขณะประกอบพิธีก็จะมีการจุดเทียน

หนึ่งเล่มเช่นเดียวกับการประกอบพิธีกรรมเลี้ยงผีอื่นๆ	และเมื่อเทียนดับ 

ก็ถือว่าเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี	 ชาวนาจะแยกย้ายกันนำาไก่ต้มกลับไป 

บ้านเรือนของตน		

		 	 	 	 	 	 อีกพิธีกรรมหน่ึงท่ีมักพบเห็นการประกอบพิธีกรรมกัน 

อย่างแพร่หลายช่วงเดือน	9	 เหนือก็คือพิธีกรรมการเล้ียงผีเจ้านาย 

หรือการฟ้อนผีเจ้านาย	 ซ่ึงผีเจ้านาย	 เป็นดวงวิญญาณที่มา

ประทับทรงมนุษย์	 คนล้านนา	 เรียกว่า	 “ม้าขี่”	 (ภาคกลาง

เรียก	 ร่างทรง)	 โดยอาจจะเป็นดวงวิญญาณของผีบรรพบุรุษ	 

ผีประจำาหมู่บ้ านหรือพ่อบ้าน	 ดวงวิญญาณของขุนนาง	 

ดวงวิญญาณของบูรพกษัตริย์	หรือแม้แต่กระทั่งดวงวิญญาณ

ของผู้มีวิชาอาคม	นักบุญนักบวชทั้งหลายก็เป็นไปได้	 โดยใน

ล้านนานั้นจะมีความเช่ือว่าดวงวิญญาณเหล่านั้นจะลงมา

ประทับทรงเพื่อช่วยเหลือมวลมนุษย์	 ปัดเป่าเคราะห์กรรม	

โรคภัยไข้เจ็บต่างๆ	หรือช่วยเหลือตามที่มนุษย์แต่ละคน
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เดือน	9	 เหนือเช่นกันแต่ก็พบว่ามีผีเจ้านายหลายแห่งประกอบ

พิธีกรรมนี้ในช่วงเดือนอื่นๆเช่นเดือน	4	เดือน	6	เดือน	8	เป็นต้น	

	 รูปแบบของการประกอบพิธีกรรม	ม้าขี่หรือร่างทรงจะแจ้ง

วันประกอบพิธีกรรมให้	ลูกศิษย์ลูกหาและร่างทรงที่อื่นๆ	ได้ทราบ

ล่วงหน้า	ซึ่งบางแห่งอาจมีการออกการ์ดเชิญอย่างเป็นทางการ	

วันเตรียมงาน	 เจ้าภาพและลูกศิษย์ลูกหา	จะช่วยกันจัดทำาขันครู

หรือพานครูที่มักประกอบไปด้วยสวยดอก	(กรวยดอกไม้)	สวยพลู	

(กรวยพลู)	หมาก	ผ้าขาว	ผ้าแดง	และอ่ืนๆ	ตามแต่ครูแต่ละที่จะ

กำาหนด	พอถึงวันงานก็จะมีการอัญเชิญขันครูข้ึนวางไว้บนหิ้งบูชา

พร้อมกับนำาเครื่องสังเวยต่างๆ	มาบวงสรวง	บางแห่งอาจมีเพียง 

ผลไม้	แต่บางแห่งอาจจะมีข้าวปลาอาหารคาวหวานอื่นๆ	เพิ่มเติม 

เข้ามา	 เช่น	 ไก่ต้ม	 หัวหมู	 เป็นต้น	หลังจากถวายเสร็จอาจมีการ

ฟ้อนรำาบวงสรวงเพื่อเป็นการบูชาครูตลอดทั้งวัน	โดยจะมีลูกศิษย์

ลูกหาทยอยกันมาร่วมงาน	 เพื่อเป็นการแสดงถึงความกตัญญู

รู้คุณที่เคยได้รับการช่วยเหลือจากผีเจ้านายนั่นเอง

	 นอกจากนี้อาจจะพบว่าในบางท้องถิ่นก็อาจเล้ียงผี 

ท่ีดูเหมือนว่าจะคล้ายคลึงกับผีเจ้านายเพราะมีการฟ้อนรำาเหมือนกัน	 

แต่แท้ท่ีจริงแล้ว	 เป็นการเลี้ยงผีคนละประเภท	ซึ่งการเล้ียงผี

ประเภทนี้	 เรียกว่า	“การเลี้ยงผีมดผีเม็ง”	หรือ	การฟ้อนผีมดผีเม็ง 

ซึ่งเป็นผีประจำาตระกูลหรือผีบรรพบุรุษคล้ายกับผีปู่ย่า	 ดังนั้น

การประกอบพิธีกรรมก็จะเป็นงานภายในสายตระกูลหรือเฉพาะ

ครอบครัวเท่านั้น	 โดยข้ันตอนการประกอบพิธีกรรมนั้นจะมีการ

กำาหนดไว้อย่างเป็นแบบแผนชัดเจน	นับต้ังแต่รูปแบบของปรัมพิธี	 

หรือที่คนล้านนาเรียกว่าผาม	 อาหาร	 และขนมท่ีจะนำามา

ประกอบพิธี	 การทำาขัน	 หรือพานท่ีใช้ประกอบพิธี	 ตลอดจน

ลำาดับขั้นตอนในการประกอบพิธีก็จะต้องเป็นไปตามที่กำาหนด	

โดยในการประกอบพิธีกรรมจะมีการอัญเชิญดวงวิญญาณ 

ของบรรพบุรุษมาประทับทรงม้าขี่หรือร่างทรงซึ่งจะต้องเป็น 

ลูกหลานในตระกูลเท่านั้น	จากนั้นก็จะมีการพูดคุย	และฟ้อนรำา

ตามลำาดับเรื่อยไปจนสิ้นสุดพิธีกรรมในช่วงเย็น

	 จากการประกอบพิธีกรรมเลี้่ยงผีช่วงเดือน	 9	 ของ 

ชาวล้านนาที่ ได้กล่าวไปแล้วข้างต้น	 จะพบว่าแม้ในสังคม 

ยุคปัจจุบัน	วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะเจริญก้าวไกลไปมาก 

เพียงใดก็ตาม	 แต่พิธีกรรมเหล่านี้ยังมีการยึดถือปฏิบัติกัน 

อย่างแพร่หลาย	 ซึ่งหากเราคิดแต่เพียงจะพิสูจน์ว่าพิธีกรรม	 

ความเช่ือ	หรือผีที่ปรากฏอยู่ในพิธีกรรมเหล่านั้นมีจริงหรือไม่	 

ก็อาจจะมองไม่เห็นประโยชน์ที่จะได้รับมากนัก	แต่หากจะมอง

ว่าบทบาทและความสำาคัญของผี	มีความสำาคัญต่อคนล้านนา

มากน้อยเพียงใด	ก็คงจะเห็นประโยชน์มากมายมหาศาล	อย่างน้อย

ความเช่ือเร่ืองผีก็มีอำานาจบางอย่างที่กฎหมายมีไม่ได้เพราะ

กฎหมายเอาผิดได้เฉพาะความผิดท่ีมีพยานหลักฐานปรากฏ 

เห็นได้ด้วยตา	แต่อำานาจของผีสามารถเอาผิดกับผู้กระทำาผิด

ได้ทุกคน	ทุกที่	ทุกเวลา	 เอาผิดได้แม้กระทั่งความผิดท่ีไม่มีใคร

รู้ใครเห็น	 ดังนั้นคนล้านนาจึงยังมีการบูชาเลี้ยงดูผีเพ่ือเป็น 

การขอบคุณที่ผีช่วยคุ้มครองคนดี	 ลงโทษคนผิด	และทำาให้คน

เกรงและกลัวที่จะทำาผิด	ทั้งความผิดท่ีจะนำาความเสื่อมเสียมาสู่

ตนเอง	ครอบครัว	สังคม	จนกระท่ังถึงประเทศชาติ	และตราบใด

ที่คนล้านนา	ยังคงเห็นความสำาคัญของความเชื่อเรื่องผี	 พิธีกรรม

เลี้ยงผีก็จะยังคงอยู่	 และจะเป็นพิธีกรรมที่คงอยู่อย่างสง่างาม	 

ในฐานะของพิธีกรรมท่ีช่วยให้คนในสังคมไม่กล้าที่จะทำาความผิด	

และอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขสืบไป



ล้านนาคดี
จีรสิทธิ์		สงค์ประเสริฐ

บุญ คือ เครื่องชำ�ระจิต (ใจ) ให้สะอ�ด นำ�ม�ซึ่งก�รบูช� 
และน่�ชื่นชม ตรงข้�มกับ บ�ปซึ่งเป็นสิ่งหรือสภ�วะที่ทำ�ให้จิตตกตำ่�

ก�รเกิดบ�ปขึ้นม�คว�มคิดไม่ดี ที่ได้แก่ ร�คะ โลภะ โทสะ โมหะ 
และอ�ก�รจิตหดหู่ เป็นต้น ก็บังเกิดขณะที่กุศล 

คือ สิ่งดีง�ม เป็นไปด้วยคว�มฉล�ด
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กุศล	เหนือกว่าบุญ	4	ประการ	ได้แก่	
 1. อาโรคยะ ไม่มีโรคทางใจ	และช่วยเกื้อกูลต่อสุขภาพกาย
 2. อนวัชชะ ไม่มีเสียหาย	ปราศจากโทษและมลทินทั้งปวง
จนเกิดความปลอดโปร่งสะอาดบริสุทธิ์	
 3. โกศลสมภูติ เกิดแสงสว่างทางปัญญา	 ได้แก่	 ความรู้	
ความเข้าใจ	รู้ดีชั่ว	เกิดความสว่าง	ไม่มืดบอด		
 4. สุขวิบาก ได้รับผลคือความสุข	ทำาแล้วเกิดใจสดชื่น	เบิกบาน	
ไม่ร้อนรน	หรืออึดอัดขัดข้อง

บุคคลที่มีสิ่งดี	5	ประการ	อันได้แก่	
 1. คิดดี สัมมาทิฏฐิ	ไม่มุ่งร้ายเบียดเบียนใคร	คิดสร้างสรรค์
ให้เกิดประโยชน์	
 2. พูดดี สัมมาวาจา	พูดความจริงไม่โป้ปด	มีเหตุผล	 
พูดไพเราะ	ไม่หยาบคาย	ไม่ส่อเสียด	สร้างความแตกแยก	ไม่พูด
โปรยประโยชน์	หวังเอาแต่ได้	
 3. ท�าดี ทำาแต่กุศลกรรม	ไม่ทำาร้ายเบียดเบียนใคร	ดำารงตน
มั่นในคลองธรรม	มุ่งทำา-สร้างแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน	
 4. คบคนดี คนที่เป็นสัตบุรุษ	 ไม่ใช่คนพาล	ฉ้อฉลที่เห็นผิด
เป็นชอบ	ดังเช่นผู้หมกมุ่นในอบายมุข-สุรา-นารี-พาชี-กีฬาบัตร	
หรือพวกประพฤติทุจริต	ประพฤติมิชอบ	เป็นต้น	
 5. อยู่ในสิ่งแวดล้อมดี อยู่ในวงคนดีมีศีลธรรมจิตใจสะอาด	
อยู่ในเขตแว่นแคว้นประเทศที่สงบสุข	 ร่มเย็น	ปราศจากสงคราม
หรือการแก่งแย่งชิงดีไม่ริษยา	หรือในสภาวการณ์ที่มีแต่ขยะโสโครก 
อันนับเป็นแหล่งบาปอกุศลทั้งปวงที่ล้วนแต่ไม่ทำาให้จิตใจเบิกบาน	
	 บุคคลท่านใดที่มีส่ิงดี	 5	ประการ	ที่ยกมานี้ก็นับเป็นบุญ
กุศลย่ิง	จัดอยู่ในผู้มีกุศลธรรมงดงาม	ข้อควรพิจารณาปฏิบัติตน
ให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข	คือ

 อันใด เดือดร้อนเขำ สบำยเรำ อย่ำท�ำ อันใดเดือดร้อนเรำ 
สบำยเขำ อย่ำท�ำ อันใดเดือดร้อนเรำ เดือดร้อนเขำ ก็อย่ำท�ำ 
อันใดไม่เดือดร้อนเขำ ไม่เดือดร้อนเรำ จงคิด-จงพูด-จงท�ำเถิด 
แต่อย่ำพยำยำมท�ำให้คนอ่ืนท�ำให้ได้เหมือนใจเรำ เพรำะเรำเอง
ก็ท�ำให้เหมือนใจคนอ่ืนท่ีต้องกำรไปหมดไม่ได้

	 คำาช้ีแจงจากผู้เขียนปกตินิยมเขียนส้ันๆ	 เกี่ยวกับ	 “ธรรม”	
เพราะต้องการให้อ่านในเวลาส้ันๆ	แต่บางท่านที่ได้อ่านแล้ว	
เสนอมาทางผู้เขียนว่า	หากเขียนโดยขยายความแม้จะยาวหน่อย
ก็น่าจะเป็นประโยชน์ยิ่งขึ้นกว่า
	 ผู้เขียนขอหยิบยกเอา	 “วิกฤตการณ์หมูป่าประสบภัย 
ติดถ้ำา”	ซึ่งเป็นตัวอย่างสำาคัญที่พิเศษ	ทำาให้	“โลกธาตุหวั่นไหว”	
ทั้งนี้ด้วยอำานาจบุญกุศลและบุพกรรมในอดีต	ทำาให้คนท้ังโลก 
เกิดเมตตาจิตอยากให้หมูป่าทั้ง	13	คนพ้นทุกข์
	 ในฐานะพุทธสาวก	เห็นว่า	 เหตุการณ์หมูป่าติดถ้ำา	อาจจะ
ต้องหยิบฉวยมาอธิบายบุญกุศลยาวมากหน่อย	ด้วยเหตุผู้เขียน 
มีปัญญาเพียงน้อยนิด	แต่ท่านผู้อ่านที่สนใจติดตาม	อาจจะนำาไป
ประกอบพิจารณาให้เกิดแสงทางปัญญาสว่างไสวมากยิ่งข้ึนก็ได้
ด้วยเหตุการณ์	“โลกธาตุหวั่นไหว”	ในช่วงชีวิตเรา-ท่าน	ไม่ใช่เห็น
ได้ง่ายๆ	

กฏแห่งธรรมชาติ	 		      
 ธรรมชาติ	 มีอำานาจมหาศาล	 มีกฎบังคับของตนเอง	 
เป็นกฎแห่งธรรมดา	ที่เรียกว่า	กฎ	5	ได้แก่	 (1)	อุตุนิยามเป็นกฎ 
ว่าด้วยปรากฏการณ์ธรรมชาติ	 อุณหภูมิ	 น้ำา	 อากาศ	ฤดูกาล	 
(2)	พีชนิยาม	กฎว่าด้วย	การสืบเผ่าพันธ์ุ	พันธุกรรม	กรรมพันธุ์	
(3)	จิตนิยาม	ว่าด้วยการทำางานทางจิต	ระบบจิตใจ	(4)	กรรมนิยาม 
เป็นกฎว่าด้วยกระบวนการให้ผลการกระทำาหรือพฤติกรรมมนุษย์	
และ	 (5)	 ธรรมนิยม	ว่าด้วยความสัมพันธ์และอาการท่ีเป็นเหตุ 
เป็นผลแก่กันแห่งสิ่งทั้งหลาย	อาทิ	ปฏิจสมุปบาท
	 การที่นักฟุตบอลเยาวชนทีมหมูป่าอะคาเดมี	 13	 คน 
เข้าไปเที่ยวในถ้ำาหลวง	ขุนน้ำานางนอน	ตำาบลโป่งผา	อำาเภอแม่สาย 
จังหวัดเชียงราย	เมื่อวันเสาร์ท่ี	23	มิถุนายน	2561	 ซ่ึงอยู่ในช่วง
ฤดูฝน	พวกเขาติดค้าง	ณ	เนินนมสาว	ในถ้ำา	นับ	10	วัน	จึงได้ถูก
ค้นพบจากทีมค้นหา	ในวันอังคารที่	3	กรกฎาคม	ซึ่งระหว่างน้ัน
ต้องอดอาหาร	พวกเขามีเพียงแต่น้ำากินจากหินย้อยประทังชีพ
และเคล่ือนไหวหาทางออกเท่าที่จำาเป็น	ใช้สติ	สมาธิ	ควบคุมจิต	
อารมณ์ตน

 ภาพ 13 หมูป่า

	ท่ีมา	:	https://workpointnews.com,	2561	:	ระบบออนไลน์
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ศูนย์อำานวยการร่วมค้นหาผู้สูญหายถ้ำาหลวง	 (ศอร.ถ้ำาหลวง)  
ประกอบด้วย	 นักดำาน้ำาหน่วยซีล	 กองทัพเรือและนักดำาน้ำา 
ในระดับโลกจากนานาชาติ	 พร้อมกับผู้ช่วยเหลือจากรัฐ 
และเอกชน	นับเป็นหมื่นคนในภารกิจช่วยชีวิต	 เช่นการสูบน้ำา 
ในถ้ำาและเหนือถ้ำา	 ระบบเติมอากาศ	 การใช้แสงสว่าง	 การ
สนับสนุนเสบียงอาหารและบริการแก่เจ้าหน้าที่ที่ทำางานในสนาม	
เป็นต้น	 ได้ทำาการช่วยชีวิตหมูป่าออกมาได้ทุกคนโดยปลอดภัย
ในวันที่	 8-9-10	กรกฎาคม	 โดยได้นำาออกมาแต่ละวัน	4-5	คน	 
โดยลำาดับ	 มีสื่อมวลชนไทยและและต่างประเทศนับพันคน 
มาทำาข่าว	 การกู้ชีพเป็นไปด้วยความยากลำาบาก	 เพราะในถ้ำา 
มีน้ำามากมหาศาล	 (กว่า	3.2	ล้านคิวบิกเมตร)	 ถ้ำามืด	หนาวเย็น	
อากาศน้อย	ถ้ำาแคบ	หินในถ้ำาแหลมคม	การลอดตัวตรงทาง
แคบทำาได้ยาก	ต้องวางเบสไลน์	วางจุดขวดเติมอากาศต้องวาง 
เป็นระยะๆ	 เพราะการดำาน้ำา	 จากปากถ้ำาไปยังจุดเนินนมสาว	
ราว	3.85	กิโลเมตร	มืดสนิท	ดำาน้ำาไปกลับใช้เวลา	9-11	ชั่วโมง	
ประกอบกับต้องทำางานแข่งเวลาในขณะที่การพร่องน้ำาสูบ 
ออกจากถ้ำาไม่ทันการณ์	 กับการที่น้ำาไหลลงมาท่วมในถ้ำาซึ่ง
หลากลงมาจากผิวด้านเหนือถ้ำา	นอกจากน้ียังต้องเจาะบาดาล
เหนือถ้ำาในดินที่อิ่มน้ำาพร้อมกับการต้องเบี่ยงทางน้ำาไปลง 
ในไร่นาใกล้เคียง	ขณะท่ีอุปกรณ์ดำาน้ำาทันสมัยมีเฉพาะนักดำาน้ำา
ถ้ำาระดับโลก	 (เป็นเครื่องที่แปลง	CO2	จากการหายใจได้แปลง
เป็น	O2)	ทางหน่วยซีลไทยไม่มี	 อุปกรณ์ดำาน้ำาธรรมดาใช้ได้เพียง  
2-3	ชั่วโมง	จึงดำาน้ำาในเวลาจำากัดมาก	ต้องอาศัยขวดเติมอากาศ

สภาพกายภาพ	ภูมิประเทศ	และสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติ
 ถ้�าหลวง	มีความยาวจากฝ่ังไทยจรดฝ่ังพม่า	ราว	10.3	กม.	 
นับเป็นถ้ำาที่มีความยาวลำาดับที่	 4	 ของประเทศไทย	 (ลำาดับ	 1	 

คือ	 ถ้ำาพระวังแดงจังหวัดพิษณุโลก	 13.6	 กม.	 ลำาดับ	 10	คือ	 
ถ้ำาผาผึ้ง	จ.น่าน	ยาว	4.75	กม.)
 ถ้�าหลวง เป็นถ้ำาหินปูน	ชนิด	 high	 energy	 flood	 cave	 
(active	 cave	 หรือ	 ถ้ำาเป็นที่มีน้ำาหลากท่วมเร็ว	 ภายในถ้ำา 
มีหินงอกหินย้อยตลอดความยาว	เป็นถ้ำามืดมิดใต้ถ้ำามีลำาธารน้ำาไหล 
โพรงอากาศลดลงเม่ือน้ำาท่วมหลากสูงในถ้ำา	 บางจุดของถ้ำา 
แคบมากคดเคี้ยว	มีหินแหลมคม	มีโคลนเลนบางตอน
	 ส่วนแคบของถ้ำา	 เกิดจากน้ำาพัดพาทรายมากลบช่องแคบ
ที่มีหินขนาดใหญ่ขนาบอยู่	 ส่วนท่ีเป็นโถงใหญ่และมีมวลน้ำา 
มาขังมาก	เรียกว่า	พัทยา	มีหาดทรายที่เรียกพัทยาบีช	บางตอน
มีโถงขนาดไม่กว้างนักหลายโถง	ทางเดินสั้นๆ	บางตอนเดินได้ 
แต่การไปมาภายในถ้ำาต้องใช้วิธีดำาน้ำาในถ้ำา	 และต้องใช้อุปกรณ์
ดำาน้ำาที่มีประสิทธิภาพช่วยในการหายใจนานกว่าการดำาน้ำาทั่วไป
	 ในถ้ำาอากาศหนาวเย็น	 อากาศใช้หายใจมี	 O2	 ระดับ	 
15-25%	(ปกติร่างกายต้องการ	O2	ระดับ	21%)
 เขานางนอน	 เป็นเขาเหนือถ้ำา	 มีสภาพต้นไม้เขียวขจี	 เป็น 
ป่าเบญจพรรณ	 มีสภาพรับน้ำาและมีโพรง-ซอกหิน	 เป็นทางน้ำา
ไหลลงถ้ำามากมายหลายจุด	 กระจายทั่วบริเวณ	จุดใหญ่เรียก	 
Sink	 hole	 ในฤดูฝน	 พื้นดินบนภูเขาดูดซับน้ำาฝนจนอิ่มน้ำา	 
พร้อมที่หยดลงสู่หินย้อยจากเพดานถ้ำา	 จึงเป็นหินย้อย	ส่วนที่
ลงพ้ืนถ้ำาก็เป็นหินงอก	บริเวณที่หมูป่าติดในถ้ำามีหินย้อยเป็นนมสาว 
เรียกเนินนมสาว
	 การพร่องน้ำาจากถ้ำา	ก็ต้องใช้สูบน้ำาออกจากลำาธารในถ้ำา
เจาะบาดาล	 เบี่ยงทางน้ำาที่เป็นจุดรับน้ำา	ทำาทางระบายบนผิวดิน
เหนือถ้ำา	ต้องแข่งกับการตกของฝนที่ชุกหนัก	(โดยเฉพาะช่วงเวลา
หมูป่าติดถ้ำา)	และในตอนกู้ชีพนำาหมูป่าออกจากถ้ำา	ซึ่งพร่องน้ำา
ได้บางส่วน	เพราะน้ำาหลากไหลลงถ้ำามาจากหลายทิศทาง

 ภาพท่ี 1 ป้ายวนอุทยานถ�้าหลวง-ขุนน�้านางนอน		ท่ีมา	:	https://travel.mthai.com,	2561	:	ระบบออนไลน์
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เหตุใดคนทั่วโลกเกิดเมตตาจิตอยากช่วยชีวิตหมูป่า
 ระบบส่ือสารดาวเทียมที่รวดเร็ว	 ไร้พรมแดน	ข่าวหมูป่าที่เป็น 
นักกีฬาฟุตบอล	อายุน้อย	 (11-17	ปี)	 กับโค้ช	 (25	ปี)	 ติดค้าง
ในถ้ำาในช่วงเวลาเดียวกับการแข่งขันฟุตบอลโลก	 จุดชนวน 
ให้โลกเห็นว่า	 เด็กเล็กซุกซนตามประสา	 เป็นนักกีฬามีวินัยนับว่า 
น่า รัก	 น่าชัง	 ( ปิยะรู ปัง-สาตะรูปัง ) 	 ผู้ เคยสำารวจถ้ำ าหลวง	
Mr.Vern	 Unsworth	 (ชาวอังกฤษ,	 เขยเชียงราย)	 รีบรุดไปดู	 
และ	Mr.Martin	Ellis	 (ชาวเดนมาร์ก	 เขยหล่มสัก	 เคยทำาแผนผัง 
ถ้ำาหลวงมาแสดงตัวกับ	ศอร.ถ้ำาหลวง	คนแรกบอกไม่มีเวลาแล้ว	 
ให้ติดต่อ	Mr.Rick	Stanton	 (นักดำาน้ำาถ้ำาระดับโลกชาวอังกฤษ,	 
ปั จ จุ บั น เ ป็ นพนั ก ง านดั บ เพลิ ง 	 C o v e n t r y ) 	 กั บ คู่ หู คื อ	 
Mr.John	Volanthen	 (ผู้มีประสบการณ์ช่วยเหลือ	กู้ภัยในถ้ำาฝรั่งเศส 
และนอร์เวย์)	ทั้งสองมีอุปกรณ์ดำาน้ำาที่มีประสิทธิภาพสูงติดต่อ 
พวกเขาที่	Derbyshire	Cave	Rescue	Organization	UK	Embassy	 
ASA)	 เปิดเผยภายหลังว่า	 Stantion	มีเพื่อนสาวเป็นพยาบาล 
ในออสเตรเลีย	และชาวเชียงรายก็เดินทางมาช่วยในภารกิจนี้ด้วย
 เม่ือทั้งสองมาถึงถ้ำาหลวง	 ก็แจ้งกับ	 ศ.อร.ว่า	 งานน้ี 
เป็นภาระหนักหน่วงให้ขอตัว	Dr.Richard	Harris	วิสัญญีแพทย์	
ชาวออสเตรเลีย	ประจำา	Medstar	บริการกู้ชีพทางอากาศ	south	
Australia	มาช่วยเพราะเขามีประสบการณ์เคยช่วยผู้ประสบภัย
ในถ้ำาที่มีน้ำาเย็นจัดมาแล้ว	 ฝรั่งทุกคนเห็นการทำางานทีมไทย
แข็งขันทุ่มสุดตัว	 เอาจริงจังทั้งยังมีพระมหากรุณาเป็นล้นพ้น 
ที่พระเจ้าอยู่ หัวโปรดพระราชทานอุปกรณ์	 และเครื่องมือ 
ที่หน่วยซีล	ต้องการกับโปรดให้จัดต้ังโรงครัว	ทั้งน้ีเจ้าฟ้าหญิง 
จุฬาภรณ์โปรดพระราชทานเงินหลายแสนช่วยเหลือ	 อีกทั้ง
พระบรมวงศานุวงศ์หลายพระองค์ โปรดประทานกำาลังใจ 
และความช่วยเหลืออื่นๆ

	 ชาวไทยหลากหลายอาชีพ	รีบรุดมาต้ังโรงทานเป็นเสบียง
ให้คนทำางานและสื่อต่างๆ	วินมอเตอร์ไซค์ปากทาง	ช่างตัดผม	
นวดฝ่าเท้า	 ร้านซักผ้า	 (พอ	 วัชรดล)	 ช่วยซักรีดชุดที่หน่วยซีล 
ที่ทำางานในถ้ำา	 คนไทยขนข้าวต้มมัด	สเต็ก	 ฮอทด็อก	 ไข่ดาว	 
กาแฟสด	ไว้บริการฟรี	ชาวนาแม้ข้าวในนาตนจะเสียหายก็ยอม
ประมุขประเทศใหญ่ๆ	และประมุขศาสนาต่างๆ	แสดงความห่วงใย 
รวมถึงการขนเครื่องสูบน้ำาพญานาค	และเคร่ืองเจาะน้ำาบาดาล 
ทั้งขนาดใหญ่และเล็ก	 ต่างก็นำามาใช้โดยสมัครใจไม่คำานึงถึง 
ค่าใช้จ่ายใดๆ	ขอให้หมูป่าปลอดภัย
	 กระแสข่าว	ทำาให้โลกรับรู้	ติดตาม	ผูกพัน	 เป็นทุกข์แทน 
เกิดจิตเมตตา	 ห่วงใย	 อยากช่วยให้พ้นทุกข์ในถ้ำามืดเด็กๆ	 
คงหิวมาก	โลกถูกจิตนำาไป	กรรมปรากฏในถ้ำา	 บุญกุศลเกิดในถ้ำา
และบนถ้ำาจากมนุษยธรรมที่ช่วยกันตามหา	โลกธาตุหวั่นไหว	ไม่ใช่
ญาติก็เหมือนญาติ	 ไม่ใช่พี่น้องก็เหมือนพี่น้อง	คนทั่วโลกค้นหา
เรื่องถ้ำาหลวงในกูเกิ้ลเพื่อตามหมูป่าติดถ้ำาถึง	369	ล้านครั้ง
	 คนทั้งโลก	มาช่วยชีวิตหมูป่า	นี่เป็นบุญกุศลหรือสุขวิบาก	
คือ	ผลบุญจากชาติภพเดิม	ใช่หรือไม่?	และการที่พวกเขา	ถูกน้ำา
ท่วมในถ้ำากักตัว	อดอาหารอยู่ในถ้ำามืดมิด	หนาวเย็น	พบความ
ลำาบากกินนอน	ขับถ่าย	เป็นกรรมวิบาก	ใช่หรือไม่?	
	 นี่คือ	กรรมนิยาม	ใช่ไหม	กฎแห่งกรรมมีจริง	แน่แท้	
 ส่วนการที่หมูป่าราว	4	คน	มีปัญหาด้านสถานะทางสัญชาต	
หรือเผ่าพันธุ์	 รอการพิสูจน์	 ตกอยู่ใน	พีชนิยาม	คือ	 กฎทาง
พันธุกรรมเช้ือชาติเผ่าพันธุ์	แม้ขณะนี้	หมูป่าเป็นที่รู้จักกันทั่วโลก
แล้วก็ตามที	ยังคงมีอุปสรรคให้ต้องดำาเนินการในการขอสัญชาติ
	 เจตนาที่หยิบยกมากล่าว	เพื่อท่านทั้งหลาย	จะได้เข้าถึงกฎ	
5	แห่งธรรมชาติว่ามีอำานาจย่ิง	เป็นดั่งที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัม
พุทธเจ้าได้โปรดเทศนาไว้นานกว่า	2,600	ปีแล้ว

 ภาพท่ี 2 ปฏิบัติช่วยชีวิตในถ�้า 	ท่ีมา	:	https://themomentum.co,	2561	:	ระบบออนไลน์
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	 โค้ชเอกผู้นำาทีมหมูป่าในภาควิกฤติ	10	วันติดถ้ำา
	 นายเอกพล	(เอก)	จันทะวงษ์	โค้ชที่มีอายุ	25	ปี	อายุสูงสุด
ในกลุ่มหมู่ป่าซึ่งเป็นเด็กส่วนใหญ่มีอายุเพียง	11-17	 ปี	 (จำานวน	
12	คน)	ที่ถูกน้ำาในถ้ำากักติดถ้ำา	17	วัน	กว่าที่ทีมค้นหามาพบนั้น	
ทีมหมูป่าถูกกักขังแล้วนาน	10	วัน	ดังกล่าว
	 วันที่	 	23	มิถุนายน	2561	 เมื่อทีมหมูป่าติดน้ำาท่วมในถ้ำา	
เขาให้เด็กท้ังหมดทิ้งกระเป๋าสัมภาระ	แล้ววิ่งหนีน้ำา	พบโพรงถ้ำา	
ให้เด็กๆ	ช่วยกันขุดโคลนดิน	โดยใช้เศษแผ่นหิน	ขุดยกหินออก	 
เปิดทางให้กว้างแล้วลอดเข้าไปถึงสามแยกน้ำาไหล	 เมื่อน้ำาหลาก
มากเข้าจึงต้องพาตัวหนีเข้าไปเร่ือยๆ	แม้จะช่วยกันก่อกำาแพง
ดินกั้นแต่ไม่อาจสู้แรงน้ำาได้	 พวกเขาต้องเดินลุยน้ำาไปจนถึง	 
เนินนมสาว	ปรับสภาพเนินให้เป็นพื้นราบ	ให้พอพักอาศัยชั่วคราว 
ในถ้ำาหนาวมาก	 โค้ชเอกให้เด็กๆ	ช่วยกันขุดอุโมงค์ลึก	5	 เมตร	 
ไว้พักนอนร่วมกัน	อาศัยไออุ่นไม่ให้หนาว	เด็กคนเล็กสุด	11	ขวบ	
(ไตตั้น)	เขากอดทุกคืนเพื่อปลอบใจ	ไม่ให้กลัวความมืด	ตลอดเวลา 
กินน้ำาย้อยจากหินย้อยพอประทังชีวิตไม่ให้หิว	 ให้เด็กอยู่นิ่ง	 
นั่งสมาธิ	 เซฟพลังงานตัวเองให้ทุกคนมีสติ	 เอาความสงบสยบ
ความตื่นตกใจจากความหวาดกลัวท้ังให้คลายจากความมืดและ
การอดอาหาร
	 สื่อชาวเยอรมัน	 (Rita	Laut)	กล่าวว่าเด็กหมูป่าแข็งแกร่ง	
ทำาได้ในส่ิงเหลือเชื่อ	 โดยมีโค้ชเอกเป็นผู้สร้างแรงบันดาลใจ	 

ทำาให้คนค่อนโลก	หันมาสนใจเรื่องสมาธิ	 เพราะเป็นสิ่งเดียว 
ที่ก่อความสงบสุขในท่ามกลางวิกฤติ	 โค้ชเอกเป็นประทีป 
แห่งความหวังพรุ่งนี้คนค่อนโลกจะรู้จักสมาธิ	
	 	 	 	 	 เขาจะรู้จักบุญที่เกิดจากสมาธิ	 เม่ือเกิดความสุขใจสุขกาย	 
คนค่อนโลกจะมีเมตตาธรรม	ไม่ทำาร้าย	ไม่เบียดเบียนกัน
	 ปัญหาใหญ่ของการติดถ้ำา	 คือ	 อารมณ์และความรู้สึก
นึกคิดการสงบสติอารมณ์ในที่แคบๆ	 มืดมิด	แม้แต่จะมีอาหาร 
ก็ยังเป็นเรื่องที่ทำาได้ยาก	สมาธิลดการตื่นกลัวและการหวาดวิตก
ที่ครอบงำาอารมณ์	 เราได้พบมหาสมบัติที่เปล่งประกายงดงาม	 
คือ	 สมาธิ	 จากถ้ำาลึกลับที่มีทั้งความหวั่นไหว	ความหมดหวัง 
และเกิดความสมหวังขึ้นใหม่
	 หลวงปู่เทสก์	 	 เทสรังสี	สอนไว้ว่าการแก้กรรมเวรให้ถูกจุด	
คือ	การต้องทำาสมาธิ	 เพราะเป็นการฝึกหัดจิตโดยตรง	หากสติ 
คุมจิตที่เป็นผู้ก่อกรรมเวร	ให้ตั้งจิตในความสงบ	มีสติตื่นรู้ไม่ส่งส่าย 
ไปแสวงหากรรมเวร	กรรมเวรของจิต	ก็จะสิ้นสุดเพียงนี้
	 ประวัติเดิมโค้ชเอก	 กำาพร้าบิดา	มารดา	 เคยบวชเรียน 
ที่ลำาพูน	7	ปี	นำาเรื่องสติ-สมาธิ-ปัญญา	ระหว่างที่ได้บวชเรียน 
มาใช้ในยามวิกฤติได้อย่างน่าสรรเสริญ	โรงเรียนในออสเตรเลีย 
ได้บรรจุการสอนสติ	สมาธินี้แล้วหลายแห่ง	วุฒิสภาไร	อันเสนอ
เรื่องสมาธิในพุทธศาสนาเป็นเร่ืองที่ชาวอเมริกันต้องฝึกหัดเรียนรู้
ทั้งประเทศ

 ภาพท่ี 3 โค้ชเอกนอน  

ที่มา	:	https://www.thairath.co.th/content/1340297,	

2561	:	ระบบออนไลน์
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	 การดำาเนินการ	“ค้นหา-กู้ชีพ	และส่งกลับ”	หมูป่า
	 ภารกิจหนักภายใต้การบริหารจัดการของ	ศอร.	นำาโดย
ท่านณรงค์ศักดิ์	 	 โอสถธนากร	ผวจ.เชียงราย	 (ขณะนั้น)ในฐานะ	
ผอ.ศอร.,	พล.ร.ต.อาภากร	อยู่คงแก้ว	 ผอ.รบพิเศษทางเรือ,	
นอ.อนันต์	สุราวรรณ์	 (หน.หน่วยซีล)	ทีมนักดำาน้ำาในถ้ำาหน่วยซีล 
และผู้ เชี่ยวชาญนานาชาติ	 15	 ประเทศ	 ระดับ	 The	World	
Best	Divers,	ทหารเรือหน่วยซีล	158	ชีวิต,	ทหารบก,	ตำารวจ,	 
นักวิชาการ	วิศวกรรม,	 ธรณีวิทยา	ฟิสิกส์	 และอีกมากมายที่มี
จิตใจเสียสละน่ายกย่อง	นับว่าเป็นทีมระดับโลก	ที่สามารถเปลี่ยน	
Mission	 Impossible	มาเป็น	Mission	Possible	อย่างที่ไม่เคย
ปรากฏท่ีใดในโลก	พวกเขาสามารถค้นหากู้ชีพ	13	หมู่ป่า	จากถ้ำา
มืดมิด	หนาวเหน็บ	อากาศหายใจที่น้อย	น้ำาท่วมมากในถ้ำา	ต้องใช้
วิธีการดำาน้ำาที่แสนลำาบากช่วยออกจากถ้ำา
	 ด้วยพระบารมีปกเกล้า	พระเจ้าอยู่หัวโปรดพระราชทาน
ช่วยทุกอย่างที่จำาเป็น	ทั้งอุปกรณ์ดำาน้ำา	อาหารระหว่างการทำางาน  
ระดมสรรพกำาลังเครื่องมือสูบน้ำา	การค้นหาตาน้ำาบนถ้ำาแบบปูพรม 
ของทหารตำารวจนับพันนาย	ทุกความพยายามไม่อาจนำามาซึ่ง
ความสำาเร็จ	 แต่ทุกความสำาเร็จล้วนบังเกิดจากความพยายาม	
ปฏิบัติการนี้ทำาให้เราสูญเสียจ่าแซม	(น.ต.สมาน	กุนัน)	นักดำาน้ำา
หน่วยซีลในภารกิจหนักหน่วง	วิกฤตการณ์น้ี	 ร้อยรัก	หลอมรวม	 
ความรักความปรารถนาดีของคนทั่วโลกโดยไม่เลือกชาติ	 ศาสนา	
ผิวพรรณ	 เพศ	 วัย	 การกู้ภัยระดับโลกนี้	 น้ำาใจโลกไหลรวม 
อย่างท่วมท้น

	 ทุกข์นี้	คนทั้งโลก	เข้าใจชัดเจน	ทีม	ศอร.	ได้ค้นหา	สมุทัย	
อันเป็นต้นเหตุแห่งทุกข์	 คือ	 ระดับน้ำาท่วมในถ้ำาที่ ข้ึนสูงมาก	 
(กัก	 13	 หมูป่าไม่สามารถออกได้)	 นิโรธ	 ความดับทุกข์	 คือ	 
การเอาชีวิตทั้ง	13	คนออกมาโดยดำาน้ำาไปช่วย	มรรค	วิธีดับทุกข์ 
โดยใช้ยอดนักดำาน้ำา	ใช้เครื่องมือ	อุปกรณ์จำาเป็น	ไปพาตัวออกมา	 
ทีมช่วยเหลือดำาเนินการด้วยสัมมาทิฏฐิ	เป็นความเห็นชอบร่วมกัน 
ทั้งหลักวิชาการ	 เทคโนโลยีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือ	 วิธีและ
แนวทางปฏิบัติอื่นๆ	ที่จำาเป็น	อาทิ	การตัดทางน้ำาทุกทางที่จะ
ลงสู่ถ้ำา	 เช่น	การค้นหาจุด	 sink	hole	การสูบ	การเบี่ยงทางน้ำา	
เจาะบาดาล	การลำาเลียงเคร่ืองมือหนักบนเขาสูง	มีการวางแผน
ต่อไปในการนำาตัวเด็กส่งแพทย์ที่โรงพยาบาลโดยเฮลิคอปเตอร์	 
รถลำาเลียง	โดยระบบการจราจรมิให้ติดขัดในนาทีฉุกเฉินช่วยชีวิต	 
เป็นต้น	ยิ่งไปกว่านั้น	การจัดระบบการให้ข่าวแก่กองทัพสื่อมวลชน 
นับพันคนจากทุกสารทิศของโลก	นับว่ามีประสิทธิภาพสูง
	 แนวปฏิบัติของ	 ศอร.	 ภายใต้การดำาเนินการท่ีมีแผน 
ดี-ยืดหยุ่น-มีประสิทธิภาพ	คนท้ังโลกยกย่องว่าเป็นการบริหาร 
จัดการที่ดี เยี่ยมซึ่งฝรั่ งในชาติที่พัฒนาเจริญแล้ว	 ให้ ดูไทย 
เป็นตัวอย่าง	มีเฟสบุ๊คจาก	Darren	Marshall	 (ออสเตรเลีย)	และ	
BBC	News	 (UK)	 เผยแพร่	น้ำาใจ-ความเสียสละ-สามัคคีในการ
ช่วยเหลือนี้	Breanne	Smutnik	ประทับใจคนไทยกับความห่วงใย
ของเขาท่ีมีต่อเด็ก	 เขาช่ืนชมในการช่วยชีวิตและทำาทุกอย่าง 
ให้เด็กกลับสู่บ้าน						

 ภาพท่ี 4 ภาพแผนผังจากซีล 	ที่มา	:	https://เร่ืองจริงผ่านเลนส์.com,	2561	:	ระบบออนไลน์
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	 โลกปิติยินดีเมื่อช่วยทีมหมูป่ารอดชีวิตได้
 มหาทาน	ที่เกิดขึ้นในดวงจิตของทุกคนในโลก	ระหว่าง

การดำาเนินการช่วยชีวิต	มหาเศรษฐี	อาทิ	 Elon	Musk	 (บริษัท 

เทสลา)	นำาแคปซูลดำาน้ำามาช่วยในสายตาฝรั่งแม้คนไทยจำานวนมาก 

จะยากจนเพียงใด	ต่างขนเครื่องมืออุปกรณ์	 เช่น	 เครื่องสูบน้ำา	

เครื่องเจาะบาดาล	เป็นต้น	มาช่วยยามวิกฤติ

	 ผู้ ท่ียังไม่มีโอกาสมาช่วย	 เขาต้ังใจรอรับทีมค้นหากู้ชีพ

เมื่อปฏิบัติภารกิจเสร็จงดงาม	 ด้วยจิตใจอยากตอบแทนขอบคุณ

วีรบุรุษ

 ชาวอุตรดิตถ์	 นำาทุเรียนหลง-ลับแล	พร้อมข้าวปลา

อาหารเช้าเม่ือทีมสูบน้ำาพญานาคแวะพัก	 ขากลับบ้านคน 

จังหวัดนครปฐมต้อนรับการกลับมาด้วยความขอบคุณ					

	 พ.ท.น.พ.ภาคย์	 โลหารชุณ	 (ผบ.พัน	 เสนารักษ์ 	 3	 

ค่ายสุรธรรมโคราช)	ผู้ใช้ชีวิตอยู่กับหมูป่าตลอดเวลาได้รับการ

ยกย่องสรรเสริญเป็นแพทย์ต้นแบบแห่งการทำาคุณความดี 

จากแพทยสภา	

	 นักปีนผาอ่าวไร่เลย์	 จัวหวัดกระบี่ 	 และทีมเก็บรังนก

นางแอ่น	 เกาะลิบง	จังหวัดตรัง	 เป็นที่ยอมรับคุณความดีครั้งน้ี	

เป็นกุศลทานยิ่งใหญ่

	 วีรบุรุษมักจะทำาแล้วไม่พูด	 วีรบุรุษนั้นหากจำาเป็นเขาจะ

พูดอย่างอ่อนน้อม	ยกย่องให้เกียรติผู้อื่น	ดังเช่น	Stanton	และ	

Volan	Then	(พูดที่อังกฤษ)	กับ	Dr.Richard	Harris	(วิสัญญีแพทย์

ชาวออสเตรเลีย	พูดท่ีออสเตรเลีย)	 ว่า	 เขาไม่ใช่	Hero	แต่เขา

ได้รับความช่วยเหลือภารกิจนี้อย่างดีจากหน่วยซีลทหารเรือ

ไทย	ภารกิจจึงสำาเร็จ	อย่างไรก็ตาม	คนไทยทุกคนต่างขอบคุณ

และช่ืนชมวีรกรรมของเขา	 วีรบุรุษตัวจริงที่ไม่ได้พูดเลย	คือ	

น.ต.สมาน	กุนัน	 (ชาวร้อยเอ็ด)	 ผู้เสียชีวิตในถ้ำา	ขณะที่คนทั้งโลก

พูดถึงเขา	 และศิลปินแห่งชาติอาจารย์เฉลิมชัย	 โฆษิตพิพัฒน์	 

จะทำาอนุสาวรีย์หน้าถ้ำาหลวงให้

	 ลูกหมูป่า	 12	คนจะบวชให้จ่าแซม	อีกคนนับถือศาสนา

คริสต์	 ก็จะทำาพิธีทางศาสนาระลึกถึงคุณความดี	 ซึ่งกำาหนด 

พิธีบวชในวันศุกร์	27	ก.ค.	61	

 คำากล่าวของท่านผู้ว่าพะเยา	ณรงค์ศักดิ์ฯ	ที่ว่า	“เจอคนหาย	 

อย่าลืมคนหา”	 โลกยังคงคิดคำานึงถึงเขาตลอดไป	 เมืองไทย 

มีวีรบุรุษไม่น้อยทั้งคนไทย-เทศ	จิตนิยามหรือกฎของจิต	 

กำากับโลก,	 ทฤษฎี	 เศรษฐศาสตร์ว่าด้วยอรรถประโยชน์	 

(Utilization)	ไม่มีผลใดๆ	วันนี้โลกเข้าสูมิ่ติแห่งกุศลธรรม	เป็นมิติ 

แห่งความนุ่มนวล	อ่อนโยน	เป็นมิติที่ว่า	Today	The	World	Won	 

เพราะภารกิจที่ยิ่งใหญ่	สำาเร็จลงได้ด้วย	พลังจากทุกคนทุกชนชาติ	

Mr.Burton	Blume	นักการตลาดชาวอเมริกันว่า	 Rebranding	

Thailand	in	the	Dark	Cave	นี้เห็นจากจิตใจไทย	ขยายการท่องเที่ยว 

ที่ว่า	 Amazing	 Thailand	 เพราะจิตเมตตาคนไทยนั้น	 ดีกว่า	 

การโฆษณานับหม่ืนๆ	 ล้านบาท	 ความช่วยเหลือหลั่งไหล	 

ทั่วสารทิศของโลกมาสู่ไทย

 ภาพท่ี 5 จ�าลองการน�าตัว 13 หมูป่าออกจากถ�้า  

ที่มา	:	https://South	China	Morning	Post, 2561	:	ระบบออนไลน์
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 มีคำากล่าวของชาวอังกฤษวีรบุรุษนักดำาน้ำาถ้ำากล่าวว่า	 

ประเทศไทย	คือ	The	Magic	 land	of	Excellence	 (ดินแดน 

แห่งความมหัศจรรย์ล้ำาลึก)	ประธานฟีฟ่า	 (จานนี่	 อินฟาติโน่)	 

ผู้จัดการสโมสรคาร์ลี้	 เคาน์ตี้	 (แฟรงค์	แลมพาร์ต)	 เดวิด	เบคแฮม	

(นักฟุตบอลแมนเชสเตอร์)	 ประธานสโมสรเบนพีกาโปรตุเกส	

(หลุยส์	ฟิลิเป้	เวียร่า)	สโมสรบุนเดสสิก้า	เยอรมัน	(บาเยิร์น	มิวนิค)	

และ	น.ส.จิณณ์ณิตา	บุดดี	(มิสไทยแลนด์เวิลด์	2016)	แสดงความ 

ปิติยินดี	การช่วยเหลือชีวิตหมูป่าได้สำาเร็จ	โดย	รวมพวกเขาพากัน 

กล่าวว่าเป็นดินแดนที่มีน้ำาใจอันวิเศษ	มาร์ค	 ซัคเกอร์เบอร์ก	 

(เจ้าพ่อเฟสบุ๊ค)	 ทีมลิเวอร์พูล	 แมนยู	 และอีลอน	 มัสถ์	 ว่า	 

เมื่อช่วยชีวิต	13	หมูป่าได้สำาเร็จ	คนทั่วโลกมีความสุขมาก	

นี่จะเป็นด้วยวิบากกรรม	

อานุภาพแห่งธรรมชาติ	

หรือเพราะสื่อสร้างเหตุการณ์	

หรือจะเป็นเพราะเหตุการณ์สร้างสื่อ

 ภาพท่ี 6 การบวชของ 13 หมูป่า  

ท่ีมา	:	http://www.siamsport.co.th/football/otherleague/view/81958, 

2561	:	ระบบออนไลน์  ภาพท่ี 7 จ่าแซม

ที่มา	:	https://www.posttoday.com/social/general/557353,

2561	:	ระบบออนไลน์



ล้านนาคดี
นิคม		พรหมมาเทพย์



69

	 เป็นที่ทราบกันดีว่าในวิถีชีวิตผู้คนล้านนาหรือเรียกว่า

คนเมืองนั้นมีชีวิตผูกพันกับวิถีการทำาเกษตร	พร้อมๆ	กับผู้คน

ล้านนาต่างมีความเชื่อในพระพุทธศาสนา	 จึงได้นำาเรื่องราว 

ในพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำาวันโดยการนำานิทานธรรมะ

เรื่องป๋าจ้อนมาพอสรุปความได้ดังนี้

	 ครั้งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงเสวยพระชาติเป็นพญาปลาช่อน	 

(ปลาช่อน	 ป๋าจ้อน	=คนเมืองเรียกว่าป๋าหลิม)	 ครองบริวาร 

อยู่ในสระน้ำาใหญ่แห่งหน่ึง	 ต่อมาบ้านเมืองเกิดความแห้งแล้ง 

ฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาลยาวนาน	น้ำาในสระต่างๆ	กำาลังจะแห้งขอด 

ทำาให้สัตว์ท้ังหลายในสระเกิดความเดือดร้อนจะไปสู่ความตาย	

ฝ่ายพญาปลาช่อนเห็นดังนั้นจึงตั้งสัจจะอธิษฐานว่า

 เมืองล้ำนนำน้ันมีพิธีกรรมมำกมำยเก่ียว
กับกำรเกษตรกรรม ท่ีส�ำคัญมีพิธีกรรมกำรเทศนำ
ธรรมช่ือว่ำ “ธรรมป๋าจ้อน” เพื่อขอฝนจำกฟำกฟ้ำ
ให้ตกต้องตำมฤดูกำล ได้น้�ำมำท�ำนำ ท�ำกำรเกษตร
ให้มีข้ำว มีพืชพันธุ์ธัญญำหำรอุดมสมบูรณ์ชีวิตอยู่
กันอย่ำงมีควำมสุขดีแท้

	 ด้วยอำานาจแห่งคำาอธิษฐาน	พระอินทร์ได้บัญชาให้เทพ

บุตรนามว่า	“วลาหก”	ลงมาขับเพลง	 “เมฆคีตะ”	 โดยการผิน

หน้าไปทางทิศตะวันตก	 เมื่อน้ันก็บังเกิดทำาให้เหล่าเมฆทั้งปวง

แตกเป็นเสี่ยง	 เกิดฟ้าร้อง	ฟ้าผ่า	ฝนตกลงมาจนทำาให้น้ำาท่วมเจิ่ง

นองไปท้ังเมืองด้วยเดชอำานาจคำาอธิษฐานแห่งพญาปลาช่อนดัง

กล่าวนั้นเอง

	 ด้วยความเช่ือในบารมีของปลาช่อนตามตำานานที่เล่า 

สืบมานั้น	 ผู้คนชาวบ้านจึงคิดริเริ่มโดยการนำา	 “ไม้น้ำานอง” 

(ต้นไม้ที่ตายลอยมาเวลาน้ำาท่วมน้ำานอง)	มาตัดแต่งแกะสลัก 

เป็นตัวพญาปลาช่อนไว้ร่วมในพิธีแฮกนา	บูชาพระแม่โพสพ	หรือ

บางโอกาสที่ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล	ฝนแล้งไม่มีน้ำาทำานา	 

ชาวบ้านจะนิมนต์พระสงฆ์มาเทศนาธรรมเกี่ยวกับพระยาปลาช่อน 

ชื่อคัมภีร์ว่า	“ธรรมพญาปลาช่อน”	หรือธรรม	“มัจฉาปลาช่อน” 

เพื่อให้ฝนฟ้าตกต้องตามฤดูกาลชาวบ้านจะได้เริ่มการปลูกข้าว 

ทำานาทำาการเกษตรทำาให้ชีวิตมีกินมีใช้มีความสุข

	 ในบางท้องท่ีหรือถิ่นอื่นๆ	อาจไม่มีไม้น้ำานอง	ผู้คนอาจจะ 

ตัดเอาไม้นมนาง	 ไม้ค้อ	หรืออาจใช้เส้นตอกจากไม้ไผ่มาสาน 

เป็นตัวปลาช่อนแทนก็ได้แล้วแต่ท้องถิ่น

	 พิ ธีกรรมเกี่ยวกับธรรมป๋าจ้อน	 (ปลาช่อน)	 จึงมีนัย 

ความสำาคัญและความหมายหลายระดับทั้งการฟังธรรมป๋าจ้อน	

กับการตั้งธรรมป๋าจ้อน

	 การฟังธรรมป๋าจ้อน	เป็นพิธีกรรมเล็กๆที่ไม่ต้องจัดเตรียม

เครื่องพิธีมากมาย	ผู้คนจัดทำาขึ้นเพื่อเป็นสิริมงคลกับชาวบ้าน 

ชุมชนหนึ่งๆ	หรือการนิมนต์พระสงฆ์มาเทศน์ธรรมป๋าจ้อนในพิธี

แฮกนา	พิธีเล้ียงขุนน้ำา	หรือในยามที่ผู้คนเพียงต้องการฟังธรรมน้ี

เป็นโอกาสพิเศษต่างๆ	

	 การตั้งธรรมป๋าจ้อน	 เป็นพิธียิ่งใหญ่จะทำาเม่ือบ้านเมือง

เดือดร้อน	ฝนแล้ง	ถึงฤดูทำานาแล้วไม่มีฝนตก	 ผืนดิน	และทุ่งนา

ตากแดดแผ่นดินแตกระแหง	 เกิดภัยพิบัติทำาให้ชาวบ้านชาวเมือง

ขาดน้ำาด่ืมน้ำาใช้ในชีวิตประจำาวัน	คราวนี้เองชาวบ้านต้องจัดพิธีใหญ่

เรียกว่า	 “ตั้งธรรมป๋าจ้อน”	 โดยผู้เฒ่าผู้แก่จะทำาการเลือกสถานที่

เหมาะสม	ระดมกำาลังชาวบ้านทุกครัวเรือนต้ังปะรำาพิธียิ่งใหญ่

ประดับประดาด้วยช่อตุงไชย	ตั้งแท่นสถิตย์พระพุทธรูป	ตั้งแท่น

ท้าวทั้งส่ี	 หอพระอุปคุต	จัดล้อมรั้วพิธีด้วยราชวัตรพร้อมด้วย

เครื่องบูชาครู	 เครื่องบูชาเทวดาทั้งหลาย	หลังจากนั้นจึงนิมนต์ 

พระสงฆ์มาสวดพระพุทธมนต์เสร็จแล้วจึงมีการเทศนาธรรมป๋าจ้อน 

ตามลำาดับ	ผู้คนชาวบ้านทั้งบ้านทั้งเมืองก็จะต้ังใจมาร่วมพิธีสำาคัญนี้ 

โดยพร้อมเพรียงกันมิขาด

แม้ตนจะเกิดมาในฐานะ

ที่บริโภคสัตว์ด้วยกันก็จริงอยู่	

แต่ตนก็มิเคยเบียดเบียนสัตว์ใด	

ด้วยสัจจะดังกล่าวขอให้ฝนตกลงมา	 

เพื่อท�าการสงเคราะห์แก่สัตว์ทั้งหลาย	 

ที่ก�าลังเดือดร้อนด้วยเถิด
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นับเป็นกุศโลบาย

ด้านกระบวนการ

มีส่วนร่วมการรวมพลังใจ

ให้ผู้คนสู้กับปัญหา

โดยใช้พิธีกรรม

ทางศาสนาได้ดีแท้

	 สรุปสาระแห่งการฟังธรรมป๋าจ้อน	 (ปลาช่อน)	

หรือพิธีกรรมตั้งธรรมป๋าจ้อน	 เป็นการเรียกขวัญกำาลัง

ใจของผู้คน	 ชาวบ้านให้ต่อสู้กับภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 

ในการทำานาทำาไร่ทำาการเกษตร	การหาวิธีการผนึกกำาลังใจ

ของชาวบ้านทำาให้มีการยึดเหนี่ยวจิตใจชาวบ้านประชาชน

ท้ังหลายไม่ให้ย่อท้อยอมแพ้ต่ออุปสรรคหรือสิ่งที่เกิดขึ้น

ในชีวิตประจำาวัน	ผู้คนที่มาร่วมพิธีกรรมมีกำาลังใจ	และ

ความเข้มแข็งดีแล้วย่อมร่วมกันคิดหาทางออกในการแก้ไข

ปัญหาของทุกคน	และชุมชนส่วนรวม		



ของกิ๋นบ้านเฮา
กัณณิกา		ข้ามสี่

 น�้าเงี้ยว เป็นอาหารเหนือที่นิยมรับประทานกันในภาคเหนือตอนบน เพราะท�าได้ ไม่ยาก ส�าหรับ 
น�้าเง้ียวสูตรจังหวัดเชียงราย น้ันอาจจะมีความแตกต่างจากน�้าเง้ียวที่มาจากแหล่งอ่ืน เพราะมีรสชาติน�้าซุป 

ที่เข้มข้นดุดันมาก เอกลักษณ์อีกอย่างคือ ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะแต่เส้นขนมจีนเท่านั้น จะใช้เส้นก๋วยเตี๋ยว และ 

ใส่ดอกเง้ียว เพ่ิมรสชาติอีกอย่าง ส่วนสูตรของเชียงใหม่ไม่ ใส่ดอกเงี้ยว น�้าเง้ียวสามารถท�าได้ทั้งเน้ือหม ู

และเนื้อวัว ส�าหรับเนื้อวัวแล้วจะมีรสชาติที่เข้มข้นอีกอย่าง แต่ต้นทุนของวัตถุดิบอาจสงูกว่าหม ู 



73

ส่วนผสม	

 1.	 กระดูกอ่อน	 1	 กิโลกรัม

	 2.	 หมูสับ	 4	 ขีด

	 3.	 เลือดไก่	หรือเลือดหมู	 3	 ก้อน

	 4.	 เลือดหมูสด	(เลือดนำ้า)	 1	 ถ้วยตวง

	 5.	 มะเขือเทศ	(พันธ์เล็ก)	 4	 ขีด

	 6.	 ดอกงิ้วแห้ง	 1	 กำามือ

	 7.	 กระเทียม	 3	 ขีด

	 8.	 เกลือ	 ½	 ช้อนโต๊ะ

	 9.	 นำ้าปลา	 1	 ช้อน

	 10.	นำ้ามันพืช	 1	 ถ้วย

	 11.	ขนมจีน	 1	 กิโลกรัม

ส่วนผสมนำ้าพริกนำ้าเงี้ยว	

	 1.	 พริกแห้ง	(แช่นำ้า)	 25	 เม็ด

	 2.	 หอมแดง	 10	 หัว

	 3.	 กระเทียม	 6	 หัว

	 4.	 ตะไคร้หั่นฝอย	 2	 ต้น

	 5.	 ข่าแก่หั่นเป็นแว่น	 	6	 แว่น

	 6.	 รากผักชีหั้น	(โขลก)				 4	 ต้น

	 7.	 รากผักชี	(	มัดใส่นำ้าชุป)	 	10	 ต้น

	 8.	 เกลือ	 ½	 ช้อน

	 9.	 นำ้าปลา	 2	 ช้อน

วิธีทำา

	 1.	 โขลกเครื่องแกง	กระเทียม	 เกลือ	ตะไคร้	 ข่า	 

	 	 พริกแห้ง	 หอมแดง	 รากผักชีและถั่วเน่าแผ่น	 

	 	 โขลกให้ละเอียด

	 2.	 นำาหม้อตั้งไฟปานกลางใส่นำ้ามันพืช	นำานำ้าพริก 

	 	 นำ้าเงี้ยวลงไปผัด	ให้กลิ่นหอม	

	 3.	 ใส่กระดูกหมูผัดให้เข้ากัน	พอสุก	เติมนำ้าลงไป

	 4.	 พอนำ้าเดือดใส่รากผักชี	 รากผักชี	 (มัดใส่นำ้าชุป) 

  เพื่อให้รสชาติกลมกล่อม	มีกลิ่นหอมของรากผักช ี

	 5.	 ดอกงิ้ว	แช่นำ้าให้นุ่ม	พักให้สะเด็ดนำ้า	จึงเอาใส่ลงไป

	 6.	 นำ้ากระดูกหมูสุข	 เติมเลือดก้อน	ที่ห่ันเป็นลูกเต๋า 

	 	 ลงไป 

	 7.	 ใส่มะเขือเทศ	(พันธ์ุเล็ก)

	 8.	 นำ้าซุปเดือดได้ที่เอาเลือดนำ้าใส่ลงไปจนนำ้าซุปเข้ากัน

	 9.	 ชิมดูปรุงรสด้วยเกลือ	นำ้าปลา	

	 10.	พอนำ้ากระดูกหมูร่อน	พอสุก	ทิ้งไว้สักพักปิดไฟ	 

	 	 แล้วจัดเสิร์ฟ

เครื่องเคียง

	 1.	 กระเทียม	 1	 ถ้วย

	 2.	 ผักชี	 6	 ต้น

	 3.	 ต้นหอม	 4	 ต้น

	 4.	 ถั่วงอก	 ½	 กิโลกรัม

	 5.	 กะหลำ่าปลีหั่นฝอย	 2	 ขีด

	 6.	 ผักกาดดองหั่น	 3	 ขีด

	 7.	 พริกชี้ฟ้าแห้งทอด	 ½	 ขีด

	 8.	 มะนาว	 2	 ลูก

	 9.	 แคบหมู	 2	 ขีด



อู้จ๋าปะสาคนเมือง
สมพร		แรกชำานาญ

 นับแต่ล้านนาถูกปกครองโดยพม่ายาวนานมาถึง 216 ปี  เชียงใหม่มีการเปลี่ยนเจ้าผู้ครองนคร 
เรื่อยมาจนถึงเจ้าแก้วนวรัฐ ผู้ครองนครองค์ที่ 9 ซึ่งเป็นเจ้าผู้ครองนครองค์สุดท้าย ในปี พ.ศ. 2482 คณะรัฐมนตรี 
สมัยจอมพลแปลก พิบูลสงคราม มีมติให้ยุติการแต่งตั้งเจ้าประเทศราช ความมั่นคงของแผ่นดินรวมถึงจิตใจ 
ความรู้สึกแนวคิดต่างๆ ที่ซับซ้อนไปกับวิกฤติสังคมและเศรษฐกิจ บ้านเมืองทุกหนแห่งถูกรวมเข้าเป็นสังคมโลก การรับมือ
รับสถานการณ์ท่ีเกิดขึ้นแนวทางฟื้นฟูอนุรักษ์หรือการปรับตัวเข้ากับสังคมยุคใหม่เหล่านี้ หรือแม้แต่การต้องฝ่าฟัน 
กับการผสมกลมกลืนของวัฒนธรรมที่ตอบสนองความสนใจของคนยุคใหม่  หลายเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งท้าทาย
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	 บทสนทนากับเจ้าดวงเดือน	ณ	เชียงใหม่	 เก่ียวกับวิถีชีวิต 

ผ่านกาลเวลาผู้คนในคุ้มหลวงน้ันมีขึ้นหลายคร้ังนับแต่ผู้เขียน

ได้มีโอกาสรับใช้ติดตามดูแลท่านไปปฏิบัติภารกิจในสังคม 

เมืองเชียงใหม่ตั้งแต่	พ.ศ.2548	 เป็นต้นมา	สำาหรับมหาวิทยาลัย

แม่ โจ้ ท่านมาร่วมกิจกรรมหลายอย่างสม่ำ า เสมอทั้ ง ในพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรประจำาปี	 เป็นประธานคณะกรรมการ 

การคัดเลือกนักศึกษารางวัลพระราชทาน	 กิจกรรมปล่อย 

กล้วยไม้ไทยสู่ป่าธรรมชาติ	 เป็นประธานเปิดงานศิลปวัฒนธรรม

การแสดงของนักศึกษาและชุมชนต่างๆ	และท่านยังสละเวลา 

มาให้แนวคิดข้อเสนอแนะที่ เป็นประโยชน์ ด้านวัฒนธรรม 

สิ่งแวดล้อมในฐานะกรรมการกิตติมศักด์ิมูลนิธิกล้วยไม้ไทย	 

เมื่อปี	พ.ศ	2554	มหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มอบปริญญาวิทยาศาสตร์

ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักด์ิด้านการพัฒนาสังคมอย่างย่ังยืน	 ในฐานะ

ที่อุทิศตนบำาเพ็ญสาธารณะประโยชน์ต่อสังคม	ท่านได้เข้ารับ 

พระราชทานปริญญาบัตรจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้า 

จุฬาภรณ์วลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	ณ	ศูนย์กีฬากาญจนาภิเษก	

รัชกาลที่	9	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

	 ในเช้าวันที่	15	กุมภาพันธ์	2561	ผู้เขียนจึงได้เข้าพบและ

สนทนาหลากหลายเรื่องราวของ	ดร.เจ้าดวงเดือน	ณ	เชียงใหม่	

ณ	บ้านพักอำาเภอเมืองเชียงใหม่	 ซ่ึงต่อไปน้ีจะแทนตัวท่านว่า	

“เจ้ายาย”	ดังที่ทุกคนต่างเรียกท่านเช่นนี้													

	 ดร.เจ้าดวงเดือน	ณ	 เชียงใหม่	 ถือกำาเนิดในคุ้มหลวง

เจ้าราชบุตร	 เมื่อวันที่	 22	พฤษภาคม	2472	 ปีมะเส็ง	ตรงกับ

วันวิสาขบูชา	 หรือวันเพ็ญเดือนหก	 เป็นบุตรคนที่สามของ 

เจ้าราชภาคินัย	 (เจ้าเมืองช่ืน	ณ	เชียงใหม่)	 กับหม่อมจันทร์เทพ	 

ณ	 เชียงใหม่	 มี พ่ีน้องคือ	 เจ้าอาทิตย์	 เจ้านิภาพันธุ์ 	 และ 

เจ้าประเวศ	ณ	เชียงใหม่	สมรสกับคุณพิรุณ	อินทราวุธ	มีบุตร	4	คน	 

คือ	คุณภาคินี	อัทธพินิจ	คุณภาคินัย	ณ	เชียงใหม่	คุณเดือนเพ็ญ	

ภวัครานนท์	และ	คุณพ-วงเดือน	ยนตรรักษ์

	 เวลาเกือบสองชั่วโมงที่ได้สนทนาน้ัน	 ผู้เขียนรู้สึกเสมือน

หลุดไปสู่วันเวลาเก่าๆ	ได้เห็นภาพวิถีชีวิตของเจ้านายในคุ้มหลวง

ที่โลดแล่นอยู่ในอดีต	และได้เข้าใจถึงวัฒนธรรมประเพณีที่งดงาม

ควรค่าแก่การจดจำามากทีเดียว	และโอกาสนี้ท่านยังได้มอบชุดผ้าไหม 

ที่สวยงามที่ท่านเคยสวมใส่	 เป็นผ้าไหมทอลายจากช่างฝีมือ

ด่ังเดิมไว้ให้เป็นมรดกแก่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย	

มหาวิทยาลัยแม่โจ้	อีกด้วย

	 ความทรงจำาของเจ้าดวงเดือน	ณ	เชียงใหม่	 ในวัย	89	ปี	 

ที่ ย้อนผ่านไปสู่กาลเวลา	ณ	 คุ้มหลวงที่ท่านถือกำาเนิดนั้น	 

ถ่ายทอดออกมาอย่างมีความสุขมากมายผ่านสายตาอันอ่อนโยน	 

ของผู้หญิงที่ได้ชื่อว่า	“เอื้องงามสามปอยแห่งเมืองเชียงใหม่”	 

บทสนทนานั้นมีความหลากหลายมากมาย	ผู้เขียนจึงขอเรียงร้อย 

ห้วงแห่งความรู้สึก	 การระลึกไปยังความหลังในอดีตรวมถึง 

การทำางานหนักเพื่อสังคมของเจ้านายฝ่ายเหนือที่ผู้คนเคารพ

ยกย่องเรียนรู้	และยึดเป็นแบบอย่าง

ที่มาของชื่อ “ดวงเดือน” 
	 “ข้าเจ้าเกิดในวันเดือนเพ็ญ	15	 ค่ำาตรงกับวันวิสาขบูชา 

มีพระจันทร์เต็มดวงงามสดใส	สว่างไสว	 เจ้าพ่อท่านเลยตั้งช่ือว่า 

ดวงเดือน	เร่ืองช่ือของพี่น้องเข้าเจ้าสี่คนนี่เจ้าพ่อจะตั้งชื่อสอดคล้อง

กับวันสำาคัญ	ประเพณีและความเช่ือ	ง่ายๆ	สั้นๆ	จำาได้ง่ายเรียก

สะดวกไม่ค่อยหรูหราเป็นยี่เกเหมือนบ้านอื่น	 ไม่เหมือนคนทุกวันนี้

เจ้ายายว่าคนรุ่นใหม่ชอบอะไรที่แปลกๆ	หรูหราเกินไปในการตั้งชื่อ

ลูกหลานยาวๆ	มีแต่สระพยัญชนะอ่านยากจำายากเรียกยากอีกเรื่อง

การตั้งชื่อนี้เจ้ายายคิดว่าน่าจะเป็นการทำาให้เด็กมีปัญหาในการจำา

การเขียนการอ่านมากกว่านะ”

ชีวิตวัยเด็กของเจ้ายายในคุ้มหลวง     
	 “วัยเด็กก็เหมือนทั่วไป	 มีพี่เล้ียงดูแลอย่างใกล้ชิด	 เช้ามา

ก็เรียกให้ต่ืนมาอาบน้ำาแต่งตัวกินข้าว	พาไปกราบเจ้าพ่อเจ้าแม่	

ช่วยสอนช่วยอบรมกริยามารยาทต่างๆ	อย่างเข้มงวดท้ังการบ้าน

การเรือน	การอาหารและการปรุงยาสมุนไพร	เจ้ายายยังฟ้อนเก่ง 

ด้วยนะ	เวลาพักผ่อนก็จะได้ชมการแสดงดนตรีพื้นเมืองสะล้อซอ

ซึงต่างๆ	ถ้าเป็นผู้หญิงคือฟ้อนรำา	ถ้าเป็นผู้ชายก็จะมีฟ้อนดาบ	 

หมัด	มวยตามแบบทหารข้าหลวงในคุ้ม	ไปโรงเรียนจะนั่งสามล้อถีบ 

ไปรับส่ง	กลับเข้าคุ้มมาวิ่งเล่นพักผ่อน	อาบน้ำากินข้าวทำาการบ้าน 

แล้วก็ถูกส่งตัวเข้านอนไม่ได้ไปยุ่งกับผู้ใหญ่	ชีวิตเหล่าน้ีเราเป็นเด็ก 

ถูกสอนให้เชื่อฟังผู้ใหญ่รู้อยู่รู้ในหน้าที่มีระเบียบวินัยอยู่ในที่ 

ของตัวเอง	 ต้องเคารพกฎระเบียบมาก	 เวลาทำาความผิดต้อง

ถูกลงโทษทุกคน	ทุกคนจึงเกรงกลัวการทำาโทษ	ถามว่าเจ้าพ่อ 

“ดวงเดือน” พระจันทร์เต็มดวงง�มสดใส สว่�งไสว
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ท่านดุไหม	ดุนะเพราะท่านต้องรักษากฎระเบียบ	ดูแลควบคุม

ความสงบเรียบร้อยในฐานะเจ้านาย	 แต่ละวันท่านจะมีกิจ 

ของท่านไปงานการต่างๆ	 ข้างนอกมากมาย	 เม่ือท่านไปพบ 

ไปเห็นอะไรใหม่ๆ	ตอนเย็นท่านจะเรียกพวกเราเด็กๆ	มาล้อมวง 

ฟังท่านเล่าเรื่องสนุกๆ	มีการอบรมสั่งสอนให้เราได้คิดได้ใคร่ครวญ 

เราก็โดนดุบ้างแต่ท่านมีเหตุผลนะ”

การแต่งกายของคนในคุ้มหลวง
	 “ในคุ้มหลวงนี่ถือเป็นศูนย์รวมศิลปวัฒนธรรมนะ	ทุกอย่าง

ต้องที่หนึ่งของฝีมือและความงาม	 ต้ังแต่การสร้างบ้านสร้างเรือน

ทั้งหลาย	คุ้มหลวงนี่มีสล่าหรือช่างประจำาเลยนะทั้งออกแบบ

ตกแต่ง	แกะสลัก	ฉลุลายต่างๆ	 เหล่านี้คือสุดยอดฝีมือท่ีคัดมา

อย่างดีแล้ว	

      ส่วนการแต่งกายนั้นเราเป็นชาวคุ้มชาววังเป็นเจ้านาย 

ต้องใส่ดีๆ	มีความพิเศษกว่าชาวบ้านทั่วไป	 ใส่แล้วคนท่ัวไป 

ต้องรู้ว่าเป็นเจ้านาย	 ผ้าลูกไม้ผ้าแพรดีๆ	นี่ต้องสั่งมาจาก 

ต่างประเทศ	 โดยเฉพาะผ้าไหมต้องเสริมดิ้นทองด้ินเงินที่สั่ง 

มาจากต่างประเทศเช่นกัน	ทอแล้วทำาให้งามระยิบระยับ	 ย่ิงผ้าซ่ิน

และผ้าสะไบนั้นต้องพิเศษมีลายยกดอกเฉพาะไม่เหมือนใคร	

เครื่องประดับก็ต้องเครื่องทองเครื่องเพชรพลอยเป็นหลัก	จะเป็น

ตั้งแต่เข็มกลัด	ปิ่นปักผม	ตุ้มหู	สร้อยคอ	สังวาล	กำาไล	แหวน

ส่วนเคร่ืองประดับท่ีเป็นเงินนั้นเจ้านายไม่ค่อยนิยมถือว่า 

เป็นรองๆ	ลงมาหรือคนทั่วไปประดับมากกว่า	 เสื้อผ้า

เคร่ืองประดับน้ีคนทั่วไปหรือชาวบ้านไม่มีสิทธิ์ได้ใช้นะ

เพราะถือว่ามาเทียบเจ้าเทียบนาย	 ไม่ดีไม่งามเรียกว่า 

เหาจะข้ึนหัว	 มาสมัยน้ีใครมีเงินมีทองมีฐานะร่�ารวย 

ก็สามารถหาใส่กันได้ทั่วไป	

เพราะเราเป็นคนในคุ้มหลวงจะคิดจะท�าอะไรต้องให้ดี 

ให้งามให้เป็นตัวอย่าง	เราต้องให้เกียรติงานกับเจ้าของงาน 

และสังคม	เมื่อเขาให้เกียรติเราๆ	ต้องท�าให้ดีนะ	สังคมเขา 

อยากเห็นเจ้านายท่ีสวยงามท้ังเสื้อผ้า	 เคร่ืองประดับ 

รวมถึงหน้าตาท่ีสวยงามยิ้มแย้มแจ่มใส	 ย่ิงเมืองเชียงใหม่

เป็นศูนย์กลางวัฒนธรรมมีนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ

มาเต็มบ้านเต็มเมืองแล้ว	 เราต้องท�าให้เขาเห็นความงาม

ความสบายตาสบายใจส�าคัญคือเขาประทับใจ

เจ้ายายอนุรักษ์การแต่งกายด้วยผ้าไทยผ้าไหมงามๆ สวนทาง
กับคนทั่วไปที่ต้องใช้เส้ือผ้าต่างประเทศจากช่างเสื้อหรือย่ีห้อ 
ที่มีชื่อเสียง
 “เป็นเรื่องสำาคัญที่ข้าเจ้าต้องรักษาไว้เป็นมรดกคนล้านนา

เจ้ายายจึงอนุรักษ์การใช้ผ้าเมืองหรือผ้าฝ้ายธรรมชาติให้ผู้คน	 

“นุ่งผ้าเมือง”	หรือผ้าฝ้ายทอมือมาจนทุกวันนี้	ทุกครั้งที่ไปงานพิธี 

งานสังคมไปประชุมหรือออกนอกบ้านเจ้ายายจะแต่งชุด 

ผ้าไทยเสมอ	 เจ้ายายนี่ เป็นผู้ริ เริ่มส่งเสริมการใส่ผ้าเมืองนี้ 

มานานที่ม่อนดวงเดือน	อำาเภอจอมทอง	สร้างโรงทอผ้าฝ้ายทอมือ 

โดยสตรีแม่บ้านสร้างชื่อเสียงแก่เชียงใหม่	 ในชื่อฝ้ายดวงเดือน	

สตรีแม่บ้านมีงานทำามีรายได้	ผ้าฝ้ายนี่ใส่สบายเหมาะกับอากาศ

บ้านเราซึ่งมีอากาศร้อนหรือถ้าอากาศเย็นๆ	ก็ใช้ได้ดี	ยิ่งตอนนี้ 

มีการส่งเสริมความเป็นไทย	 การอนุรักษ์ผ้าไทยของรัฐบาล	 

ผ้าฝ้ายผ้าไทยได้รับการยกระดับมีการออกแบบใหม่ๆ	ทันสมัย 

ใส่ได้ทุกวัยมีการประดิษฐ์เอาวัตถุธรรมชาติมาเติมแต่งสวยงาม 

น่าใช้น่าใส่มากขึ้น	 โน่นไปถึงเวทีโลกคนรู้จักงานฝีมือไปทั่ว	 

เจ้ายายว่าเป็นเร่ืองที่ดีมากชาวบ้านในชนบทจะได้มีอาชีพมีรายได ้

มีงานทำา	บ้านเมืองก็จะเจริญ”

	 ในคุ้มมีช่างทอผ้าประจำาหลักๆ	 แล้วจะทอให้เจ้าแม่ 

เป็นคนแรกก่อน	มีผืนเดียวลายเดียวยิ่งเวลาออกงานพิธีแล้วนี่

เรื่องใหญ่เลยต้องจัดเตรียมให้แต่ละคนเป็นชุดๆ	ส่วนการดูแล

รักษาจะยากสักหน่อยเพราะก่อนน้ันผงซักฟอกน้ำายาซักแห้ง 

หรือน้ำายาปรับผ้านุ่มไม่มี	 เราก็ใช้วัสดุธรรมชาติอบน้ำาปรุงน้ำาหอม

เวลาใส่แล้วก็จัดใส่ตู้เก็บไว้ดูแลกันไป	คือต้องถนุถนอมอย่างดี

ต้องหวงแหนมากที่สุด	 มาถึงสมัยนี้ผ้าเก่าโบราณจึงเหลืออยู่ 

น้อยมาก	ถึงมีก็ไม่สมบูรณ์นัก	จะหยิบจับทีต้องระมัดระวังเพราะ

เสียหายง่าย	อีกอย่างที่เจ้ายายเห็นคือลูกหลานไม่สนใจไม่ให้

ความสำาคัญ	 ไปสนใจสวมใส่เสื้อผ้าทันสมัยพวกใยสังเคราะห์ 

ของเก่าจึงถูกทิ้งขว้างไปน่าเสียดาย”
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เจ้ายายริเริ่มจัดงานไม้ดอกไม้ประดับหรือตอนนี้เรียกงานบุปผาชาติ

ร่วมกับการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทยและเกษตรจังหวัดเชียงใหม่	

เอาดอกไม้ที่ชาวบ้านเกษตรกรปลูกในแต่ละอำาเภอมาแสดงมาโชว์

จนมีชื่อเสียง	ชาวบ้านเกษตรกรมีรายได้มีกำาลังใจได้แสดงฝีมือ

ผลิตผลตนเองให้คนรู้จัก	ต่อมามีการประกวดนางงามบุปผาชาติขึ้น 

โดยนำาลูกหลานชาวบ้านแต่ละอำาเภอมาประกวด	นับว่าเป็นเวทีแรก

ที่นางงามจะก้าวไปสู่การประกวดนางสาวไทย	นี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่

เจ้ายายได้ทำาให้ทุกคนเห็นความงามของผู้หญิงเชียงใหม่			

	 งานอ่ืนๆ	ที่จำาได้ก็เป็นผู้หญิงคนแรกในประเทศที่ได้รับ

การเลือกให้เป็นสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ	เป็น	1	ใน	15	คน  

เป็นผู้หญิงคนแรกของภาคเหนือท่ีสอบเป็นผู้พิพากษาสมทบ

ศาลคดีเด็กและเยาวชน	เจ้ายายสอบได้ที่	 1	หนังสือพิมพ์	“เสียง 

เชียงใหม่”	นี่เจ้ายายเป็นเจ้าของเป็นบรรณาธิการเองนะ	สนใจด้าน 

การเมืองด้วยตอนนั้นแต่งงานออกเรือนไปกับคุณพิรุณ	อินทราวุธ 

ซึ่งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฏรจังหวัดเชียงใหม่	 ที่ เจ้ายาย 

การถูกอบรมส่ังสอนอย่างมี เหตุมีผลท�าให้ รักชาติ

รักแผ่นดิน	 เจ้ายายจึงต้ังมั่นที่จะเรียนหนังสือเพิ่มพูน

ความรู้ความสามารถ	 เจ้ายายชอบอ่านหนังสือมากนะ 

ทุกวันนี้ก็ยังอ่าน	คืออยากให้สังคมยอมรับความสามารถ

ของผู้หญิง	 ผู้หญิงเรามีความรู้มีความสามารถดีๆ	 

เราเป็นตัวแทนของเชียงใหม่ก็อยากให้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ

 แรงบันดาลใจกับบทบาทผู้หญิงแนวหน้าในยุคที่สังคม
ยังไม่ค่อยยอมรับ จากกรอบประเพณีระเบียบที่เข้มงวด กับการ
ท�างานสังคมจนมีชื่อเสียงมากมายเช่นนี้ 
 “เจ้ายายคิดว่าคือความมั่นใจนะ	การที่เติบโตมาอย่างอบอุ่น 

ของครอบครัวทำาให้เรามั่นคงในจิตใจ
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 ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ นอกจากรูปโฉมที่งดงามแล้ว ท่านยังเพียบพร้อมด้วยกริยา มารยาท  
ที่เปี่ยมด้วยความเมตตา เป็นสตรีแนวหน้าที่ทันสมัยอยู่เสมอ ทั้งในหน้าที่บทบาทความเป็นผู้น�าด้านสังคม 
และวัฒนธรรมที่โดดเด่นมีเอกลักษณ์เป็นที่ประจักษ์ เสียสละท�างานเพื่อบ้านเกิดเมืองนอนอย่างสม่�าเสมอ 
ท้ังยังมีความห่วงใยตลอดมา เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือที่มีพร้อมด้วยศักดิ์ศรีและความดีงามควรค่าแห่งการยกย่อง
ให้เป็นแบบอย่าง และท่านคือความภาคภูมิใจของชาวเชียงใหม่ และเป็นเอื้องงามตลอดกาล

ทำาหนังสือพิมพ์เพราะต้องการบอกกล่าวข่าวสารให้ชาวบ้านรู้ 

โลกภายนอก	กับแม่โจ้น่ีเจ้ายายไปช่วยมูลนิธิกล้วยไม้ไทยที่เขา

ทำางานอนุรักษ์พันธุ์กล้วยไม้ไทยตามพระราชดำาริของสมเด็จ 

พระนางเจ้าฯสิริกิติต์	 นี่เป็นเรื่องที่ดีที่ชอบตรงกับที่คนเรียก 

เจ้ายายว่า	“เอื้องสามปอย”	คือดอกเอื้องประจำาท้องถิ่นเหนือเรา	 

เขาช่วยกันทำางานลำาบากมากนะต้องไปบนดอยเอามาเพาะเลี้ยง

นานกว่าจะเอาไปปล่อยคืนในป่า	อีกเร่ืองที่หลายคนคงไม่ทราบ

ว่าเจ้ายายจัดรายการวิทยุด้วยนะ	ได้เหรียญรางวัลนักจัดรายการ

วิทยุเสียงจากอเมริกา	VOICE	OF	AMERICA	 (V.O.A)	 เรื่องนี้ 

เป็นพื้นฐานด้านภาษาของเจ้ายายตั้งแต่เล็กๆ	อีกหลายตำาแหน่ง

ที่มาขอเจ้ายายทำามากๆ	จำาไม่ได้เยอะ	ประธานสภาวัฒนธรรม

จังหวัดเชียงใหม่นี่ก็เป็นมานานตอนนี้พักแล้วไม่ไหวแล้วให้คนอื่นทำา”

 เ มื อ ง เ ชี ย ง ใ ห ม่ เ ป็ น อั น ดั บ ห นึ่ ง ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ ไ ท ย 
ที่นักท่องเที่ยวทั่วโลกจะต้องมาสัมผัสตลอดปี กิจกรรม
การแสดงต่างๆ จัดขึ้นมากมาย เจ้ายายรู้สึกอย่างไรในฐานะ 
ต้องไปเป็นประธานเปิดงานไปเป็นกรรมการต่างๆ แล้วเห็น 
พิธีสมัยใหม่ ยังมีอุปกรณ์ทันสมัยมีเครื่องตกแต่ง การแต่งกาย 
และการแสดงแปลกๆ
	 “เป็นเรื่องของยุคสมัยนะ	ก็งามอยู่ถึงจะผสมปนๆ	กันไป	

ถึงจะดูแล้วไม่ใช่วัฒนธรรมประเพณีล้านนาเราจริงๆ	นะ	

บ้านเมืองเปล่ียนแปลงไปไม่เหมือนก่อนท่ียังไม่เจริญรุ่งเรือง

เราจะมาดื้อดึงอยู่กับความเก่าความหลังเจ้ายายว่ายาก	

คนจะว่าเราแก่คร่�าครึเราต้องปรับตัวเองปรับความคิด 

ให้ไปตามเขา

เชียงใหม่เป็นเมืองท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวมากันเยอะไม่รู้ว่า

ชาติประเทศใดบ้าง	จะมาอนุรักษ์อย่างเดียวคงไม่ไหวก็ต้องปรับ 

กันไป	อันไหนเรารับได้ก็ว่ากันไป	แต่ถ้าอันไหนมันเกินไปเจ้ายาย

ก็ตักเตือนนะ	ลูกหลานเขาก็รับได้แต่ต่อไปไม่รู้นะ	นักธุรกิจเขา

ก็อีกอย่างเศรษฐกิจมันขึ้นกับการท่องเที่ยว	ก่อนนี้อาจมีห้าม 

มีปรามมีว่ากล่าวกันมากหน่อยแต่ตอนนี้ไม่ไหวแล้วอายุมากขึ้น

ปูนนี้คงไม่ไหว	อยู่ที่พวกเราที่จะช่วยกันเป็นหูเป็นตาคอยดูเอา 

ว่าควรไม่ควร	 เดี๋ยวน้ีผู้รู้นักวิชาการเก่งๆ	มีเยอะก็ต้องมาช่วยกัน 

คิดกันทำาว่าจะให้เมืองเชียงใหม่เราเป็นอย่างไร	จะเป็นแค่ชื่อ 

เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ดีงามอย่างน้ีไปยาวแค่ไหนฝากพวกเรา

ผู้ใหญ่ในบ้านเมืองลูกหลานช่วยกันดูช่วยกันรักษา”

ความห่วงใยต่อบ้านเมืองและวัฒนธรรมประเพณีล้านนา 
	 “อย่างที่ เจ้ายายบอกนะ	 คือเป็นเร่ืองของทุกคนมา 

ช่วยกันคิดช่วยกันทำา	 สำานึกของคนเราด้วยแผ่นดินนี้ เราได้ 

อยู่อาศัยมีความสุขสบาย	ประวัติศาสตร์บรรพบุรุษเราเอาเลือด

เอาเนื้อสู้รบมาลำาบากยากเข็ญ	ขออย่าได้ทะเลาะเบาะแว้งเอาแต่

ขัดขืนกัน	 สิ่งไหนที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมต้องช่วยกัน 

อย่าได้ละเลย	ลูกหลานคนรุ่นใหม่วันนี้ได้พบกับความเปล่ียนแปลง

มากอย่าหลงเป็นทาสสื่อต่างๆ	 เราตามไม่ทัน	 เริ่มจากบ้าน

คือพ่อแม่ผู้ปกครองนะ	ต้องช่วยกันอบรมสั่งสอนให้แนวคิด 

ให้แนวทางแก่ลูกหลาน	รับได้แต่อย่ารับหมดนำามาพินิจพิเคราะห์

ว่าสมควรหรือมันเหมาะสมกับบ้านเมืองเราแค่ไหน	ถึงจะดี 

จะงามแต่เกินเลยจากขอบเขตเกินไปหรือไม่	ต้องคิด	ทำาแต่เอางาม 

เอาสนุกสนานบันเทิงเอาเงินเอากำาไรอย่างนั้นก็ไม่ถูก	นั่นเจ้ายาย

ว่าจะเส่ือมเร็วไป	ลำาบากคนที่เขาอนุรักษ์วัฒนธรรมจะทำางาน

เหนื่อยขึ้น	ขอให้รักบ้านเมืองช่วยกันดูแลดีๆ”	
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 นำยธนำนนท์ ท่ัวประโคน ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ่น 38 มอบหัวเข็มขัดส่วนตัว 
สถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตร ไว้เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
กำรเกษตรไทย โดยมีนำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์ฯ  
รับมอบ

 ชำวแม่โจ้ประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวำยควำมอำลัย อำจำรย์รชฏ เชื้อวิโรจน ์
รองอธิกำรบดี น�ำผู ้บริหำรและบุคลำกร เป็นตัวแทนมหำวิทยำลัยแม่โจ ้
น�ำดอกไม้จันทน์ที่ผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร และนักศึกษำมหำวิทยำลัยแม่โจ้
ร่วมกันประดิษฐ์ทั้งหมดจ�ำนวน 9,399 ดอก ส่งมอบให้นำยปวิณ ช�ำนิประศำสตร ์
ผู้ว่ำรำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน�ำไป
ร่วมในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่ 9 ซ่ึงจะจัดพร้อมกัน 
ทั่วประเทศในวันพฤหัสบดีท่ี 26 ตุลำคม 2560 ณ พระเมรุมำศจ�ำลอง  
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำนำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษำ 
อ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 18 กันยายน 2559

 17 ตุลาคม 2560

เอิ้นป่าวข่าวศูนย์ศิลป์

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ น�ำนักศึกษำเข้ำร่วมแสดง 
ในพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช ณ พระเมรุมำศจ�ำลอง ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้ำ
นำนำชำติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบอ�ำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ แสดงช่ือชุด  
“ธ สถิตย์ ในดวงใจไทยนิรันดร์” ประกอบด้วยกำรอื่อกะโลง กำรขับซอ  
กำรบรรเลงปี ่พำทย์ล้ำนนำประกอบกำรฟ้อนร�ำ ควบคุมกำรแสดงโดย 
นำยวุฒิภัทร เกตุพัฒนพล นำงสำววีนำภัทร พงษ์ภำ และผู้ช่วยศำสตรจำรย์
ชยุตภัฏ ค�ำมูล  เรียบเรียงบทอื่อกะโลงและบทซอ

 26 ตุลาคม 2560   

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ�ำเนียร ยศรำช อธิกำรบดี น�ำคณะผู้บริหำร 
คณำจำรย์ ศิษย์เก่ำ บุคลำกรและนักศึกษำรวมถึงประชำชนรอบมหำวิทยำลัยแม่โจ้  
ร่วมกันประดิษฐ ์ดอกดำรำรัตน์และดอกไม้จันทน์จ�ำนวน 9,999 ดอก  
ณ อำคำรแผ่พืชน์ เพื่อรวบรวมไปร่วมถวำยกับจังหวัดเชียงใหม่ในพระรำชพิธี
ถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวปรมินทรมหำภูมิพล
อดุลยเดช รัชกำลที่ 9  

 1 ตุลาคม 2560  
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�านักศึกษาเข้าร่วมงาน 

สานสัมพันธ์มิตรภาพไทย-ลาว  ครั้งที่ 14 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ่
ซ่ึงเป็นกิจกรรมของเครือข่ำยควำมร่วมมือ กำรเปิดโลกทัศน์และกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญำท้องถิ่น โดยมีกำรประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ของผู้บริหำรและบุคลำกร กิจกรรมปลูกต้นไม้ประจ�ำสถำบันทั้ง 13 สถำบัน 
กิจกรรมฐำนเรียนรู้ส�ำหรับนักศึกษำ และงำนแสดงวัฒนธรรม ณ อุทยำนหลวง
รำชพฤษ์ อ�ำเภอหำงดง จังหวัดเชียงใหม่ ช่วงค�่ำมีกำรแสดงแลกเปล่ียน 
ศิลปวัฒนธรรม ณ ลำนอนุสำวรีย์สำมกษัตริย์ และพิธีมอบธงสัญลักษณ์
สำนสัมพันธ์มิตรภำพไทย-ลำว โดยมหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่มอบให้แก่
เจ้ำภำพคร้ังต่อไป คือ มหำวิทยำลัยพะเยำ ซ่ึงจะเป็นเจ้ำภำพคร้ังต่อไป 
ในครั้งที่ 15 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ ร่วมกับชมรมพุทธศำสตร์  
จัดพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 99 รูป ถวำยเป็นพระรำชกุศลร�ำลึกแด่ในหลวง 
รัชกำลที่ 9 และเน่ืองในวันพ่อแห่งชำติ โดยมีผู้บริหำร คณำจำรย์ นักศึกษำ
และบุคลำกรร่วม ณ ศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษก รัชกำลที่ 9  มหำวิทยำลัยแม่โจ้  

 17-20 พฤศจิกายน 2560  

 1 ธันวาคม 2560    

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้น�ำนักศึกษำเข้ำซ่อมแซมและปรับปรุงภูมิทัศน์
ฝำยมีชีวิตในล�ำห้วยโจ้ภำยในมหำวิทยำลัยแม่โจ้ทั้ง 2 ตัว ซ่ึงได้ผุพังไป 
ในช่วงฤดูฝนท่ีผ่ำนมำและยังได้ก�ำจัดเศษไม้ใบไม้และขยะท่ีติดตัวฝำย 
ให้มีควำมสวยงำม เป็นแหล่งเรียนรู้และสร้ำงควำมชุ่มชื้นแก่บริเวณสวนป่ำ
ภำยในมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ซ่ึงเป็นมหำวิทยำลัยแห่งท่ี 2 ของประเทศไทย 
ที่สร้ำงภำยในมหำวิทยำลัย ได้ขึ้นทะเบียนเครือข่ำยฝำยมีชีวิตแห่งประเทศไทย 
ได้ล�ำดับที่ 499 และ 500  ใช้ชื่อว่ำ ห้วยโจ้1 และห้วยโจ้ 2 

 22 พฤศจิกายน 2560  

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดโครงการสืบสาน

ประเพณีวัฒนธรรมโดยการจัดกฐินสามัคคีประจ�าปี 2560 น�ำไปทอดถวำย 
ณ วัดสิริบุญญำรำม ต�ำบลหนองหำร อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ�ำเนียร ยศรำช อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร คณำจำรย์ ศิษย์เก่ำแม่โจ้ บุคลำกรและนักศึกษำ  
ได้น�ำจตุปัจจัยพร้อมเคร่ืองอัฐบริขำรถวำยแก่พระสงฆ์เพื่อน�ำไปสมทบทุน 
ในกำรสร้ำงเสนำสนะ วัตถุสถำนของวัดสิริบุญญำรำม

 2 พฤศจิกายน 2560  
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 องค์กำรนักศึกษำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระนคร น�ำนักศึกษำ 
และอำจำรย์ท่ีปรึกษำ จ�ำนวน 35 คน เข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
กำรเกษตรไทย โดยมีนำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
และนำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ บรรยำยและต้อนรับ 

 นำยอนุสรณ์ วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์ฯ บรรยำยต้อนรับ
คณะผู้บริหำรของคณะเกษตร ก�ำแพงแสน มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์  
ในโอกำสเข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย

 20 ธันวาคม 2560  

  23 มกราคม 2561   

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยนำงสมพร แรกช�ำนำญ 
ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยบุคลำกรงำนอนุรักษ์สืบสำน
ศิลปวัฒนธรรม ได้น�ำนักศึกษำเข้ำร่วมงำนดนตรีไทยอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 43 

“สดุดีอัครศิลปิน นวมินทร์มหาราชา” ณ มหำวิทยำลัยพะเยำ จังหวัดพะเยำ 
จัดโดยส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรอุดมศึกษำ ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม  
กระทรวงวัฒนธรรม และสถำบันอุดมศึกษำท่ัวประเทศจ�ำนวน 76 สถำบัน ร่วม
งำนในคร้ังน้ี โดยได้รับเกียรติจำกนำยวีระ โรจน์พจนรัตน์ รัฐมนตรีว่ำกำร
กระทรวงวัฒนธรรมมำเป็นประธำนเปิดงำน และกำรส่งมอบเจ้ำภำพจัดงำน
ดนตรีไทยอุดมศึกษำ ในครั้งที่ 44  ณ มหำวิทยำลัยศิลปำกร กรุงเทพมหำนคร

 20 - 23 มกราคม 2561  

 งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
จัดโครงกำรถนนสำยวัฒนธรรม ครั้งที่ 1 ประจ�ำปี 2561 ณ ถนนหน้ำโรงอำหำร
เทิดกสิกร โดยมีอำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ 
เป็นประธำนเปิดพิธี ภำยในงำนมีกำดนัดของนักศึกษำน�ำสินค้ำมำจัดจ�ำหน่ำย 
มีฐำนเรียนรู้ เช่น ฐำนกำรประดิษฐ์ของเล่นพื้นบ้ำน ฐำนศิลปะกำรตัดกระดำษ 
ฐำนประดิษฐ์ใบตอง และฐำนกำรท�ำอำหำรพื้นเมือง และกำรประกวดแข่งขัน
ดนตรีโฟค์ซอง และกิจกรรมร�ำวงย้อนยุคให้นักศึกษำได้ร่วมสนุกสนำน 
ในบรรยำกำศพื้นเมือง

 24 และ 31 มกราคม 2561  
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 รองอธิกำรบดี อำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล น�ำนักศึกษำและบุคลำกร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้ น�ำชุดกำรแสดง “นพพิรุณปารมี 

รุ่งเรืองการเกษตรศรีแผ่นดิน เรืองสุขยลยิน ศิลป์อินทนิลแม่โจ้” ไปเผยแพร่ 
ในงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 18 “นาฏยปรีดิยานนท์ กึ่งศตวรรษ 

สนามจันทร์ศิลปากร” ณ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ 
พระชนมพรรษำ มหำวิทยำลัยศิลปำกร พระรำชวังสนำมจันทร์ จังหวัดนครปฐม 
โดยมีสถำบันอุดมศึกษำเข้ำร่วมกว่ำ 80 สถำบัน และมีกำรแสดงงำนเล้ียง 
ส่งมอบตรำสัญลักษณ์กำรจัดงำนศิลปวัฒนธรรมอุดมศึกษำ คร้ังท่ี 19  
แก่มหำวิทยำลัยรำชภัฏบุรีรัมย์ เป็นเจ้ำภำพในกำรจัดงำนครั้งต่อไป

 งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้พัฒนำศักยภำพนักศึกษำด้ำนดนตรีและนันทนำกำร เข้ำศึกษำดูงำน
และแลกเปล่ียนเรียนรู้ด้ำนดนตรี 3 มหำวิทยำลัย ได้แก่ มหำวิทยำลัยนเรศวร 
มหำวิทยำลัยรัตนบัณฑิต และมหำวิทยำลัยแม่โจ้ กำรแลกเปล่ียนกำรแสดงโชว์
ของวงดนตรีแม่โจ้แบนด์และกำรแสดงชุด “นพพิรุณปารมี รุ่งเรืองการเกษตร

ศรีแผ่นดิน เรืองสุขยลยิน ศิลป์อินทนิลแม่โจ้” ซ่ึงผสมผสำนดนตรีพื้นเมือง
ล้ำนนำเข้ำบรรเลงกับเคร่ืองดนตรีสำกลรวมถึงกำรฟ้อนเข้ำกับดนตรีแบบใหม ่
โครงกำรน้ีนักศึกษำจะได้เรียนรู้และพัฒนำทักษะทำงด้ำนดนตรีทั้งเป็นกำร
สร้ำงเครือข่ำยควำมร่วมมือระหว่ำงสถำบันอุดมศึกษำอีกด้วย

 6-9 กุมภาพันธ์ 2561   

 19-23 มีนาคม 2561 

 งานอนุ รักษ ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม  ศูนย ์ศิลปวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ จัดโครงกำรสร้ำงสรรค์ศิลปวัฒนธรรม กำรประดิษฐ์ท่ำฟ้อนร�ำ
โดยมีครูอริน พูลเกษม ผู้เช่ียวชำญด้ำนนำฏศิลป์พื้นบ้ำน ออกแบบท่ำร�ำใหม่ 
ในเพลง “สืบสายเครือใย มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ส�ำหรับเพลง “สืบสายเครือใย 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้” ได้เรียบเรียงค�ำร้องและท�ำนองขึ้นมำใหม่จำกครูธีรวัฒน์ หม่ืนทำ 
แต่งข้ึนจำกเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัยแม่โจ้ท่ีมีควำมรักควำมสำมัคคีกัน และ
มีควำมกลมเกลียวเป็นน�้ำหน่ึงอันเดียวกันของลูกแม่โจ้ ควำมเป็นมหำวิทยำลัย
ที่มีกำรเกษตรที่โดดเด่น และอยู่ในชั้นน�ำของประเทศไทย

 ผู ้ช่วยศำสตรำจำรย์สุชำติ โชคคณำพิทักษ์ ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ ่น 47  
และ นำงสำวพัชรี เกิดแสง ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ่น 53 มอบเสื้อรุ่น และเสื้อคุณนำยไว้
เพื่ อจัดแสดง  ณ พิพิธภัณฑ ์ วัฒนธรรมกำร เกษตร ไทย  โดย มี 
นำยอนุสรณ์ วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์ฯ รับมอบ

 25 มกราคม 2561     

 10 กุมภาพันธ์ 2561       

 นำยพำนิช ลิมปะพันธ์ ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ ่น 47 มอบเชือกลำกรำชรถ
พระบรมศพ พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลท่ี 9 และสิ่งของล�้ำค่ำ
จ�ำนวน 29 รำยกำร ไว้เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย  
โดยมีนำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ  หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์ฯ รับมอบ

 นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มอบเงินรำงวัล
แก่นักศึกษำผู้ชนะกำรประกวดโลโก้สัญลักษณ์ “ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้”  
เพื่อน�ำไปใช้เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ในโครงกำรช่วยเหลือแบ่งเบำภำระ 
ผู้ปกครองและนักศึกษำท่ีขำดแคลนและประสบปัญหำได้มำรับประทำนข้ำว 
ที่อำคำรครัวฯ หลังโรงอำหำรเทิดกสิกรมหำวิทยำลัยแม่โจ้

 8 กุมภาพันธ์ 2561       

 12 กุมภาพันธ์ 2561       
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 นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม น�ำคณะกรรมกำร
บูรณกำรด้ำนท�ำนุบ�ำรุงศิลปะวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ทบทวนและติดตำม
แผนท�ำนุบ�ำรุงศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัย ตำมตัวช้ีวัด ณ ห้องประชุม
องค ์กำรนักศึกษำ อำคำรอ�ำนวย ยศสุข โดยมีอำจำรย ์ ชัช พชรธรรมกุล  
รองอธิกำรบดีมอบนโยบำยและยุทธศำสตร์มหำวิทยำลัย ในกำรน้ีตัวแทนคณะ 
และตัวแทนจำกมหำวิทยำลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ และมหำวิทยำลัย 
แม่โจ้-ชุมพร ได้รำยงำนควำมก้ำวหน้ำและกิจกรรมทำงด้ำนศิลปวัฒนธรรม 
ที่บูรณำกำรเข้ำกับกำรเรียนกำรสอน

 นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ 
นำยสุกิจ ติดชัย ผู้อ�ำนวยกำรกองกิจกำรนักศึกษำ ได้น�ำบุคลำกรกลุ่มงำนพัฒนำ
นักศึกษำจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ของกลุ่มงำนพัฒนำนักศึกษำ 
อำคำรอ�ำนวย ยศสุข โดยมีอำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล เป็นประธำนเปิดกิจกรรม 
ซึ่งมีบุคลำกรภำยในอำคำรอ�ำนวย ยศสุขทุกส่วนงำน ได้พัฒนำท�ำควำมสะอำด
และปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรอบอำคำร และปลูกต้นจันทร์เป็นที่ระลึก พร้อมกับ
พัฒนำห้องท�ำงำนให้มีสภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรท�ำงำนตำมนโยบำย
ส�ำนักงำนสีเขียว Green office

 30 มีนาคม 2561     

 19 เมษายน 2561 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรม ด�าหัวผู้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี 2561 ณ อำคำรแผ่พืชน์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยช่วงเช้ำ 
มีกิจกรรมสักกำระพระบรมสำรีริกธำตุ พระประธำนประจ�ำมหำวิทยำลัย และพระศิลำนำคน้อย โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ�ำเนียร ยศรำช อธิกำรบดี  
น�ำคณะผู้บริหำรและศิษย์เก่ำ สักกำระ ถวำยน�ำชำ มำลัย สวดมนต์ไหว้พระ จำกน้ันอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้พร้อมด้วย ดร.อ�ำนวย ยศสุข นำยกสภำ
มหำวิทยำลัย และคณะผู้บริหำร ตัวแทนสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้ ได้สักกำระศำลเจ้ำแม่โจ้และศำลเจ้ำพ่อโจ้ เพื่อขอขมำและสักกำระเป็นสิริมงคลเน่ืองในโอกำส 
วันข้ึนปีใหม่สงกรำนต์ตำมประเพณีของล้ำนนำ ในภำคบ่ำยได้มีพิธีด�ำหัวโดยทุกคณะและส�ำนักภำยในมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ได้พร้อมใจกันตกแต่งเคร่ืองสักกำระ
ด�ำหัวจัดขบวนแห่อย่ำงสวยงำมพร้อมมีกิจกรรมประกวดส้มต�ำลีลำอย่ำงสนุกสนำน

 20 เมษายน 2561   
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 นำยอนุสรณ์ วิจำณปรีชำ หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย  
บรรยำยและน�ำคณำจำรย์จำกประเทศสำธำรณรัฐแห่งสหภำพเมียนมำ  
ในโครงกำร Thinking Classroom Foundation ของคณะศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ ้ จ�ำนวน 20 คน เข ้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร 
และวัฒนธรรมไทย ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมไทย มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพื่อเรียนรู้
เกี่ยวกับประวัติควำมเป็นมำ ช่ือเสียงของมหำวิทยำลัยแม่โจ้และแม่โจ้กับรำชวงศ ์
ชมส่วนจัดแสดงต่ำงๆ ของอำคำรพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรและวัฒนธรรมไทย

 นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วย
หัวหน้ำงำนสืบสำนศิลปวัฒนธรรมและเจ ้ำหน ้ำที่  ได ้ เข ้ำร ่วมประชุม 
เตรียมควำมพร้อม ในกำรจะจัดงำนประชุมสัมนำวิชำกำรเครือข ่ำย 
ศิลปวัฒนธรรมสำนสัมพันธ์วัฒนธรรมล้ำนนำศึกษำ ณ ห้องประชุม ช้ัน 1 
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่ำงเครือข่ำย 
ศิลปวัฒนธรรมและล้ำนนำคดีศึกษำในจังหวัดเชียงใหม่และภำคเหนือ โดยมี
หน่วยงำนควำมร่วมมือด้ำนศิลปวัฒนธรรมจัดงำน 4 มหำวิทยำลัย ได้แก ่
ส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม่ ส�ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแม่โจ้ และ
ศูนย์วัฒนธรรมศึกษำมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ เพื่อร่วมกัน
น�ำเสนอผลงำนพร้อมแลกเปลี่ยนแนวควำมคิดวิธีกำรด�ำเนินงำนด้ำนวิชำกำร 
บริกำรวิชำกำร 

 15 พฤษภาคม 2561

 25 พฤษภาคม 2561

 งำนอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำร
บริกำรวิชำกำรศิลปวัฒนธรรมนำนำชำติ เพื่อให้มีคณำจำรย์และนักศึกษำ
โครงกำรแลกเปล่ียนศิลปวัฒนธรรมต่ำงชำติเข้ำร่วมโครงกำร กำรบรรยำยพิเศษ
เรื่อง “ประเพณีสิบสองเดือน” บรรยำยโดยอำจำรย์สนั่น ธรรมธิ วิทยำกรดีเด่น
ด้ำนศิลปวัฒนธรรม จำกส�ำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยเชียงใหม ่ 
ณ ห้อง 128 อำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในฐำน 
กำรเรียนรู้ท�ำอำหำรพื้นเมือง ฐำนฟ้อนร�ำไทย ฐำนดนตรีพื้นเมือง ฐำนกำรท�ำ
โคมลอย และฐำนตุงใส้  เพื่อให้นักศึกษำต่ำงชำติได้มีควำมรู ้ควำมเข้ำใจ
ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นและสำมำรถฝึกปฏิบัติและน�ำไปใช้ประโยชน์ได้

 18 พฤษภาคม 2561      

 งำนบริหำรและธุรกำร ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรแลกเปล่ียน
เรียนรู้ “การบริการด้วยหัวใจ” โดยเชิญวิทยำกรพิเศษ คุณระย้ำ เหลือหลำย 
มำบรรยำยให้บุคลำกรจ�ำนวน 19  คน ได้ร่วมกันแลกเปล่ียนข้อคิดค�ำถำม
แล้วน�ำมำจัดท�ำเป็นควำมรู้ส�ำหรับน�ำไปจัดท�ำแผนปฏิบัติงำนกำรให้บริกำร
อย่ำงมีคุณภำพ

 28 พฤษภาคม 2561
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 ท ำ ย ำ ท ข อ ง คุ ณ พ ร ะ ช ่ ว ง เ ก ษ ต ร ศิ ล ป ะ ก ำ ร  น� ำ โ ด ย  
แพทย์หญิงปำนทิพย์ วิริยะพำนิช และ ศำสตรำจำรย์ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม 
เข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย และเคร่ืองใช้ส่วนตัว 
คุณพระช่วงเกษตรศิลปกำรภำยในห้องที่จัดแสดง พร้อมมอบสตริงไทด์ที่ระลึก
งำน 100 ปี คุณพระช่วงเกษตรศิลปกำร ให้ไว้แสดง โดยมี ผู้ช่วยศำสตรำจำรย ์
ดร.กชพร ศิริโภคำกิจ รองอธิกำรบดี และ นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำร
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม รับมอบ

 7 มิถุนายน 2561    

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีท�ำบุญวันคล้ำยวันสถำปนำโรงเรียน
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภำคเหนือ ประจ�ำปี 2561 เร่ิมจำกพิธีบวงสรวง
พระพิรุณทรงนำค ณ หน้ำอำคำรช่วงเกษตรศิลปกำร โดยมี ดร.อ�ำนวย ยศสุข 
นำยกสภำมหำวิทยำลัย เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยผู้ช่วยศำสตรจำรย์ 
ดร.จ�ำเนียร ยศรำช อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหำร บุคลำกร 
และศิษย์เก่ำ พิธีวำงพวงมำลำ ณ อนุสำวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปกำร 
บิดำแห่งกำรเกษตรแม่โจ้ โดยมีแพทย์หญิงปำนทิพย์ วิริยะพำนิช พร้อมทำยำท
ของคุณพระช่วงเกษตรศิลปำกำร รวมวำงพวงมำลำพร้อมทั้งให้โอวำท 
แก่นักศึกษำใหม่และศิษย์เก่ำ จำกนั้นได้มีพิธีท�ำบุญทำงศำสนำ ณ อำคำร
ส�ำนักงำนอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยแม่โจ ้เ ร่ิมก่อต้ังเมื่อปี พ.ศ. 2477  
จำกโรงเรียนฝึกหัดรูประถมกสิกรรม จนกระทั่งเมื่อปี พ.ศ. 2518 ได้สถำปนำ
เป็นสถำบันเทคโนโลยีกำรเกษตรแม่โจ้ เม่ือปี พ.ศ. 2539 จึงได้สถำปนำเป็น
มหำวิทยำลัยแม่โจ้

 7 มิถุนายน 2561       

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี นำยกสมำคมศิษย์เก่ำแม่โจ้  
มอบภำพพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ รัชกำลที่ 9 ในกรอบ จ�ำนวน  2  ภำพ 
ให้ ไว้แสดง ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมีนำยอนุสรณ์  
วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำนรับมอบ

 นักศึกษำโครงกำร Educational Cooperation Program (ECP) 

คณะพัฒนำกำรท่องเที่ยว จ�ำนวน  55  คน เข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม
กำรเกษตรไทย  โดยมีนำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ  บรรยำยและต้อนรับ

 นำยประวิทย์ ตัณฑ์ทวี ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ่น 30 ประธำนชมรมแม่โจ้ล�ำพูน 
น�ำแหวนรุ่นส่วนตัวเม่ือปี พ.ศ. 2508 มอบไว้เพื่อจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมีนำยอนุสรณ์ วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำน
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย รับมอบ

 20 มิถุนายน 2561  

 21 มิถุนายน 2561  

 25 มิถุนายน 2561  
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 ช่วยแม่เล้ียงน้องอิ่มท้องมื้อแรก ปีที่ 4 ดร.อ�ำนวย ยศสุข นำยกสภำ
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ มำให้ขวัญก�ำลังใจในกำรท่ีศูนย์ศิลปวัฒนธรรมร่วมกับ
ศิษย์เก่ำแม่โจ้ท่ัวประเทศ จัดกิจกรรมเลี้ยงข้ำวเช้ำนักศึกษำใหม่ประจ�ำปี 2561 
ณ อำคำรแผ่พืชน์ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นเสริมสร้ำงควำมรักควำมสำมัคคี
ระหว่ำงศิษย์เก่ำแม่โจ้กับศิษย์ปัจจุบันและกำรสร้ำงขวัญก�ำลังใจในกำรเล่ำเรียน

 23  มิถุนายน 2561

 นำยวินัย สุขส�ำรำญ ศิษย์เก่ำแม่โจ้รุ่น 34 มอบเสื้อโครงกำรเกษตรกร
ในอนำคต แห่งประเทศไทย (Futur Fammers of Thailand) ซ่ึงเป็นเส้ือ
ส�ำหรับสมำชิกของนักศึกษำแม่โจ้รุ่นแรกๆ มอบไว้เพื่อจัดแสดง ณ  พิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมีนำยอนุสรณ์ วิจำรณ์ปรีชำ หัวหน้ำงำน
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย รับมอบ

 29 มิถุนายน 2561    

 แพทย์หญิงปำนทิพย์ วิริยะพำนิช ทำยำทคุณพระช่วงเกษตรศิลปะกำร  
น�ำ Prof.Dr.Chip S.Appel จำก NRES Department, California Polytech 
State University พร้อมคณะ เข้ำเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย 
ชมเครื่องใช้ส่วนตัวคุณพระช่วงเกษตรศิลปกำรภำยในห้องที่จัดแสดง 

 5 กรกฎาคม 2561 

 งานดนตรีและนันทนาการ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ได้จัดพิธีไหว้ครูศิลป
ทำงดนตรี ประจ�ำปี 2561 ณ ลำนอนันต์ ปัญญำวีร์ อำคำรอ�ำนวย ยศสุข  
มีนำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม กล่ำวรำยงำน 
มีอำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นประธำน
กล่ำวเปิดงำนและให้โอวำท พิธีไหว้ครูศิลปทำงดนตรีจัดขึ้นเพื่อเป็นกำร
แสดงออกถึงควำมกตัญญูกตเวทีต่อครูบำอำจำรย์ กำรเสริมสร้ำงควำมสำมัคคี
ระหว่ำงนักดนตรีอีกท้ังยังเช่ือมควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงศิษย์เก่ำและ 
ศิษย์ปัจจุบันได้มำพบปะสังสรรค์กันแลกเปล่ียนควำมรู้กันเพื่อที่จะพัฒนำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถพัฒนำฝีมือตนเองให้ดีขึ้นต่อไป

 8 กรกฎาคม 2561  
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 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัยแม่โจ้  
ได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวมหำวชิรำลงกรณ 
บดิทรเทพยวรำงกูร โดยมีกิจกรรมคือพิธีท�ำบุญตักบำตรพระสงฆ์ 67 รูป  
ณ ศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษก รัชกำลท่ี 9  กิจกรรมบ�ำเพ็ญประโยชน์ซ่อมฝำย 
มีชีวิตเฉลิมพระเกียรติ ตัวที่ 499 และ 500 พิธีเปิดครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ ้
ณ สวนป่ำบุญศรี วังซ้ำย โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล ทองมำ  
รองอธิกำรบดี เป็นประธำนในพิธี เวลำ 18.30 น. พิธีจุดเทียนถวำยพระพร
ชัยมงคล ณ ศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษก รัชกำลที่ 9 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ 

 24 กรกฎาคม 2561 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีถวำยเทียนพรรษำ ประจ�ำปี 2561 ณ วัดแม่โจ้ อ�ำเภอสันทรำย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.จ�ำเนียร ยศรำช 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ เป็นประธำนฝ่ำยฆรำวำสพร้อมด้วยผู้บริหำร คณำจำรย์ บุคลำกร ศิษย์เก่ำแม่โจ้ และนักศึกษำ น�ำขบวนแห่เทียนพรรษำจำกอำคำร
พุทธมิ่งมงคลไปยังวัดแม่โจ้ พิธีถวำยเทียนพรรษำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นกำรสืบสำนประเพณีอันดีงำมของพุทธศำสนิกชน

 11 กรกฏาคม 2561    

 งำนอนุรักษ์สืบสำนศิลปวัฒนธรรม ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหำวิทยำลัย
แม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนำฏศิลป์ ประจ�ำปี 2561 ณ อำคำรแผ่พืชย์ 
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยมี อำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิกำรบดี เป็นประธำน
ในพิธี พร้อมด้วยบุคลำกร นักศึกษำ และศิษย์เก่ำแม่โจ้ ร่วมพิธี โดยได ้
นิมนต์พระสงฆ์สวดเจริญพุทธมนต์ ท�ำพิธีบวงสรวงแบบพื้นเมืองล้ำนนำ 
ถวำยเคร่ืองเซ่นไหว้พร้อมร�ำถวำยและเจิมหน้ำผำกบรรดำลูกศิษย์เป็นล�ำดับ  
พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนำฏศิลป์จัดขึ้นทุกปีเพื่อแสดงถึงควำมกตัญญูกตเวที
แก่ครูบำอำจำรย์

 18 กรกฎาคม 2561 

 เจ้ำหน้ำที่จำกประเทศภูฏำน จ�ำนวน 3 คน เข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมีนำยอนุสรณ์ วิจำรณ์ปรีชำ บรรยำยและต้อนรับ

 23 กรกฎาคม 2561  
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมจัดพิธีไหว้ครู ประจ�ำปี 2561 ณ ศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษก 
รัชกำลท่ี 9 โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล ทองมำ รองอธิกำรบดี  
เป็นประธำนในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหำร คณำจำรย์จำกทุกคณะ ในกำรนี้
ประธำนในพิธีได้วำงพำนพุ่มแด่อ�ำมำตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปกำร และ
ศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำต บุญศรี วังซ้ำย อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้คนแรก 
และจำกพิธีมอบโล่อำจำรย์ตัวอย่ำงและพนักงำนดีเด่นของมหำวิทยำลัยแม่โจ้  
และพิธีมอบประกำศนียบัตรให้กับนักศึกษำโครกำรปลูกผักแลกค่ำเทอม และ
พิธีมอบหนังสือบันทึกอดีตแม่โจ้แด่มหำวิทยำลัย โดย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ 
ดร.ธนิต มะลิสุวรรณ แม่โจ้รุ่น 20 และชมรมศิษย์เก่ำแม่โจ้ รุ่น 49

 26 กรกฎาคม 2561      

 8 สิงหาคม 2561    

 นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม ปฏิบัติ
รำชกำรแทนอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม่โจ้ น�ำหัวหนำ้งำนเข้ำร่วมพิธีวำงพวงมำลำ 
พระเจ้ำบรมวงศ์เธอกรมหลวงรำชบุรีดิเรกฤทธิ์ เน่ืองในวันระพี ประจ�ำปี 61  
ณ ศูนย์รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่  ซ่ึงในงำนมีกำรแสดงนิทรรศกำรควำมรู ้
ทำงกฎหมำย และจ�ำหน่ำยสินค้ำรำคำประหยัดและสินค้ำจำกกรมรำชทัณฑ์ 

 7 สิงหาคม 2561 

 งำนพิพิธภัณฑ์กำรเกษตรและวัฒนธรรมไทย ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม 
จัดโครงกำรฝึกอบรบมัคคุเทศน์อำสำท�ำหน้ำที่พำเยี่ยมชมและบรรยำยให้ข้อมูล
ของศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร วิถีแม่โจ้ โดยฝึกภำษำต่ำงประเทศ
ได้แก่ ภำษำอังกฤษ ภำษำจีน ภำษำญี่ปุ่น ณ อำคำรพิพิธภัณฑ์กำรเกษตร
และวัฒนธรรมไทย โดยบูรณำกำรร่วมกับคณะศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยแม่โจ ้
เพื่อพัฒนำศักยภำพนักศึกษำให้บริกำรข้อมูลเข้ำสู่ระดับสำกล

 15 สิงหาคม 2561  

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษำ
สมเด็จพระนำงเจ้ำสิริกิติ์พระบรมรำชินีนำถ ในพระบำทสมเด็จพระปรมินทร 
มหำภูมิพลอดุลยเดช บรมนำถบพิตร รัชกำลที่  9  เนื่ อง ในโอกำส 
วันเฉลิมพระชมพรรษำ 86 พรรษำ 12 สิงหำคม 2561 ณ ศูนย์กีฬำกำญจนำภิเษก 
รัชกำลที่ 9 มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล ทองมำ 
รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยแม ่ โจ ้  ถวำยเคร่ืองสักกำระ กล ่ำวส�ำนึก 
ในพระมหำกรุณำธิคุณ และแสดงพลังควำมจงรักภักดี ร่วมกันจุดเทียนถวำย
พระพรชัยมงคล และร้องเพลงสรรเสริญพระบำรมี ผู้เข้ำร่วมงำนคือคณะผู้บริหำร 
บุคลำกร คณำจำรย์ และนักศึกษำ คณะผู้บริหำรและบุคลำกรจำกส�ำนักงำน
เทศบำลเมืองแม่โจ้ และประชำชนอ�ำเภอสันทรำย ในพิธีมีกำรแสดงธรรม
เทศนำเร่ือง “พระคุณแม่” โดยพระใบฎีกำสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน ์
ช่ือดังภำคเหนือ และพิธีมอบโล่รำงวัลแม่ดีเด ่นจำกเทศบำลเมืองแม่โจ ้  
ประจ�ำปี 2561 จ�ำนวน 19 ท่ำน
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 งำนอนุรักษ์และสืบสำนวัฒนธรรม จัดโครงกำรอนุรักษ์หัตถกรรมลำ้นนำ 
สืบสำนภูมิปัญญำท้องถิ่น ให้นักศึกษำได้ฝึกทักษะกำรประดิษฐ์ตุง สวยดอก ฯลฯ 
สำมำรถน�ำไปใช้ในพิธีกำรพิธีกรรมในชีวิตประจ�ำวันได้และเป็นกำรเสริมรำยได้แก่
ครอบครัว ณ อุทยำนเกษตรกรรมล้ำนนำ มหำวิทยำลัยแม่โจ้  ทั้งนี้ในงำนยังมี
พิธีกรรมล้ำนนำคือกำรปลูกข้ำว ท�ำขวัญควำย เทศธรรมปลำช่อน ด้วย

 19 สิงหาคม 2561    

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรสืบสำนวัฒนธรรม “วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต ปี 61” ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมี ดร.กอบลำภ อำรีศรีสม 
ผู้ช่วยอธิกำรบดีเป็นประธำน ในงำนมีกิจกรรมกำรประกวดเล่ำเร่ืองแม่โจ้ นิทรรศกำรเปิดบ้ำนอำจ๋ำนบุญศรีและสำธิตประกอบอำหำร กำรสำธิตและฝึกทักษะ 
ของภูมิปัญญำล้ำนนำในอ�ำเภอสันทรำยกำรประดิษฐ์ใบเตย กำรถักเชือก กำรประดิษฐ์ดอกไม้จำกไม้ไผ่ ฯลฯ ได้รับควำมสนใจจำกนักเรียนและนักศึกษำกว่ำ 500 คน
เข้ำร่วมและฝึกอบรมเพื่อน�ำไปใช้ประโยชน์

 22  สิงหาคม 2561  

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรเสวนำวิชำกำรประกอบกำรสำธิต  
ชื่อ “วัฒนธรรมประเพณีวิถีล้านนาอยู่ได้อย่างไรในยุค 4.0” ณ อำคำรพิพิธภัณฑ ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย โดยมีรองศำสตรำจำรย์ ดร.วีระพล ทองมำ รองอธิกำรบด ี
เป็นประธำนเปิดงำนและแสดงควำมยินดีเชิดชูเกียรติแด่พ่อครูบุญศรี รัตนัง 
ศิลปินล้ำนนำที่ได้รับรำงวัลศิลปินแห่งชำติ ประจ�ำปี 2560 สำขำศิลปะกำรแสดง 
(ดนตรีพื้นบ้ำนล้ำนนำ) ในกำรนี้นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลป
วัฒนธรรม กล่ำวรำยงำนและมอบประกำศเกียรติบัตรแก่ปรำชญ์ชำวบ้ำนจ�ำนวน 
22 ท่ำน ซ่ึงมีควำมรู้ควำมสำมำรถในด้ำนกำรอนุรักษ์สืบทอดศิลปะวัฒนธรรม
ของล้ำนนำ ไม่ว่ำจะเป็นทำงด้ำนหัตถกรรม ประติมำกรรม วรรณกรรม นำฏกรรม 
กำรเสวนำเชิงวิชำกำรในหัวข้อ “วัฒนธรรมประเพณีวิถีล้านนาอยู่ได้อย่างไร 

ในยุค 4.0” ของปรำชญ์ชำวบ้ำนและพระสงฆ์ที่มีควำมรู้จ�ำนวน 12 ท่ำน กำรสำธิต
กำรท�ำบอกไฟดอก กำรขับซอพื้นเมือง และกำรท�ำลูกประคบสมุนไพร เพื่อเก็บ
และรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของปรำชญ์ท้องถิ่นในเขตอ�ำเภอสันทรำย เป็นฐำนข้อมูล
ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมน�ำไปเผยแพร่ให้เป็นประโยชน์ต่อไป

 23 สิงหาคม 2561   
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรอบรมเชิงปฏิบัติกำร สร้ำงสรรค์ 
สร้ำงผู้น�ำ เสริมทักษะและกำรแสดงออกทำงวัฒนธรรมแก่ผู้น�ำนักศึกษำ 
13 สโมสร จ�ำนวนกว่ำ 110 คน ณ ริมดอยรีสอร์ท อ�ำเภอเชียงดำว  
จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี ดร.กอบลำภ อำรีศรีสม เป็นประธำนเปิดพิธี พร้อมทีมงำน
ของวิทยำกรชั้นน�ำที่เชี่ยวชำญด้ำนเพลง กำรแสดง และกำรออกแบบต่ำงๆ

 7-9 กันยายน 2561  

 อำจำรย์พัชรินทร์ สุกัณศิล ทำยำทศำสตรำจำรย์ ดร.วิภำต บุญศรี วังซ้ำย 
และกรรมกำรมูลนิธิ ศ.ดร.วิภำต บุญศรี วังซ้ำย เข้ำเย่ียมชมพิพิธภัณฑ์
วัฒนธรรมกำรเกษตรไทย เพื่อตรวจกำรสร้ำงโรงจอดรถยนต์ที่จะน�ำรถเก่ำ 
ท่ีซ่อมแซมมำจัดแสดง เย่ียมชมกำรจัดนิทรรศกำรของใช้ส่วนตัว และจะได้น�ำ
ของอื่นๆ มำมอบให้มหำวิทยำลัยแม่โจ้ในช่วงเดือนธันวำคม 2561 ในกำรนี ้
ได้บันทึกเทปสัมภำษณ์เกี่ยวกับที่มำ และควำมประทับใจบ้ำนพักหลังน้ีในอดีต 
โดยมีนำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และ 
นำยอนุสรณ์  วิจำรณ์ปรีชำ  หัวหน้ำงำนพิพิธภัณฑ์ฯ ให้กำรต้อนรับ

 4 ตุลาคม 2561 

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดประกวดกำรแสดงของนักศึกษำ “ลูกทุ่งแม่โจ ้

น่ีโก้จริงๆ” ณ  ศูนย์ประชุมเฉลิมพระเกียรติ มหำวิทยำลัยแม่โจ้ โดยมี  
อำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิกำรบดี เป็นประธำนเปิดพิธี หลังจำก 
นำงสมพร แรกช�ำนำญ ผู ้อ�ำนวยกำรศูนย์ศิลปวัฒนธรรมกล่ำวรำยงำน 
แล้ว มีกำรแสดงโชว์ของวงดนตรีลูกทุ่งแม่โจ้แบนด์ ตำมด้วยกำรประกวด 
ของนักศึกษำจ�ำนวน 9 ทีม ทีมที่ชนะเลิศในครั้งนี้คือทีมคณะศิลปะศำสตร์

 26 กรกฎาคม 2561      

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดโครงกำรทบทวนและจัดท�ำแผนด้ำนท�ำนุบ�ำรุง
ศิลปวัฒนธรรมมหำวิทยำลัยแม่โจ้ ประจ�ำปี 2561 ณ ห้องประชุม แอท นำธำ 
เชียงใหม่ชิค จังเกิล รีสอร์ท ต�ำบลแม่แรม อ�ำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  
โดยมีอำจำรย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิกำรบดี เป็นประธำนเปิดโครงกำร 
และให้นโยบำยด้ำนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย แก่นักวิชำกำรศึกษำ
จำกคณะ สภำนักศึกษำ องค์กำรนักศึกษำ สโมสรนักศึกษำทุกคณะ จ�ำนวน  
55 คน ร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทบทวนกลยุทธ์ และตัวชี้วัดของแผนท�ำนุบ�ำรุง 
ศิลปวัฒนธรรม กำรระดมควำมคิดจำกผลกำรปฏิบัติงำนมำปรับปรุง 
กำรท�ำงำนให้มีประสิทธิภำพ

 30 สิงหาคม 2561  



ปฏิม�กรรม “ต�่าเราต้องค�้าให้สูงจรุงศรี” 
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