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สวัสดีครับ
  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นสถาบันทางการศึกษาทางการเกษตร 

ที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยมาถึง 85 ปี ที่ท�าดีเพื่อแผ่นดิน 

 ผมในฐานะท่ีเป็นศิษย์แม่ โจ้  รุ่นที่  49 เติบโตจากชีวิตลูก

ของเกษตรกร เข้ามาแม่โจ้ตั้งแต่เรียนจนจบไปท�างานก็ยังอยู่ใน

ภาคการเกษตรมาโดยตลอด ถึงวันนี้ผมได้รับต�าแหน่งรักษาการ 

แทนอธิการบดี เพื่อบริหารและจัดการสถาบันอุดมศึกษาทางการเกษตร

ซ่ึงก็คือมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ก�าลังประสบกับวิกฤติจากความผันแปร

ของโลกความรู้ นวัตกรรม จ�านวนประชากรท่ีลดลงเป็นสาเหตุให้

นักศึกษาน้อยลง การออกนอกระบบราชการ งบประมาณลดลง

มหาวิทยาลัยต้องดูแลตัวเองมากข้ึน ภาวการณ์ภัยพิบัติ โรคภัยไข้เจ็บ 

การดูแลสุขภาพและความปลอดภัยต่างๆ 

 อนาคตและแนวโน้มภาคการเกษตรจึงมีความส�าคัญมาก 

ส�าหรับประเทศไทย และท่ามกลางการเปล่ียนแปลงของโลกที่ก้าวสู่ 

ยุคดิจิตอล 4.0 หรือ 5.0 เทคโนโลยีท่ีเป็น Mega Trend อันได้แก่  

BioTech NanoTech SpaceTech RoboticTech และ Digital  

ล้วนแต่เป็นปัจจัยส�าคัญหลักท่ีเข้ามาสร้างความเปล่ียนแปลง (disrupt)  

จนกระเทือนไปทุกหย่อมหญ้า ไม่เฉพาะแต่ประเทศไทยเท่านั้นแต่รวมไปถึง

ทั่วโลก  

 “นี่คือปัญหาของโลกที่ต้องเผชิญครับ”
 อย่างไรก็ตาม แม่โจ้เรายังคงอัตลักษณ์ท่ีมีมายาวนาน น่ันคือ 

ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตความเป็นไทย ที่เป็น

เคร่ืองยึดเหน่ียวจิตใจอันดีงามของคนไทยทุกคน รวมถึงชาวต่างชาติ 

ที่ได้พบเจอจนประทับใจตลอดมา เราต้องช่วยกันรักษาวิถีชีวิตอันดีงาม

นี้ไว้ พร้อมท้ังส่งเสริมและปลูกจิตส�านึกให้บุคลากร นักศึกษาและ

ศิษย์เก่า รวมท้ังชุมชน และสังคม ธ�ารงรักษาวัฒนธรรมไทยอันเป็น

เอกลักษณ์ของชาติสืบไป 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ตระหนักถึงความส�าคัญในเรื่องดังกล่าว โดย

ผ่านทางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทะนุบ�ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ซึ่งก�าหนดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน ดังนี้คือ

 1. การพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วัฒนธรรมอัตลักษณ์วิถีเกษตร 

วิถีแม่โจ้ ประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยที่มีประวัติ

ความเป็นมาและรากเหง้าพวกเราชาวแม่โจ้ ครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้องแม่

โจ้ซ่ึงเราเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในโลกที่พี่ศิษย์เก่ากลับมาทดแทน

คุณแผ่นดินแม่ จัดท�าครัวให้น้องนักศึกษาได้รับประทานอาหารบรรเทา 

ความเดือดร้อนขัดสนได้ช่วยแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง ฝายมีชีวิต  

ณ ล�าห้วยโจ้ภายในมหาวิทยาลัยจ�านวน 3 ตัว ฝายท่ีตอบสนอง 

พระราชด�าริด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนให้นักศึกษาเข้าใจและซาบซ้ึงในวิถี

ชาวเกษตรในความเป็นตัวตนคนแม่โจ้ที่สังคมภูมิใจ 

 2. บูรณาการการท�างานอย่างใกล้ชิดกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

และต่างชาติ ในการเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา ความเป็นท้องถิ่นและวัฒนธรรมการเกษตรของไทย

 3. สร้างเครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรมและนานาชาติให้มี  

ความเข้มแข็ง

 4. อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถ่ิน โดยร่วมมือ

กับปราชญ์ชาวบ้านรักษาวัฒนธรรมล้านนา เป็นมรดกของชาติที่เป็น

เอกลักษณ์อันงดงาม

 ความท้าทายจึงเป็นพลังในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัยไปถึง 

จุดหมาย จากความร่วมมือร่วมใจของทุกคนเพื่อเยาวชนและประเทศชาติ    

 ขอขอบคุณทุกท่าน ขอให้มีความสุขไปกับพวกเราชาวแม่โจ้ใน

ช่ออินทนิลฉบับนี้ครับ

   (รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา)

                                            อธิการบดี

คุยกับอธิการบดี

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา
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ปีท่ี 2 ช่อท่ี 2 พ.ศ. 2562

      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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เรือนชาน
บ้านศูนย์ศลิป์

EDITOR’S TALK

ท่านผู้อ่านที่รักเจ้า

“ลุกห้ือได้เงินหมืน่ ต่ืนห้ือได้เงินแสน 
มาดแม้นสิง่ใดเอือ้มถึง หนตางสวรรค์ผ่อหนัเป่ง

ล้ึง เป็นคนทีห่นึง่หัวแถวตางหน้าๆ”
 อวยพรด้วยภาษาล้านนากับวันเวลาที่จะหมดปี พ.ศ. 2562 
อีกแล้วทั้งๆ ที่เพิ่งผ่านเทศกาลสงกรานต์เดือนเมษายนมาไม่นาน 
ปีนี้อุณหภูมิร ้อนพุ ่งไปถึง 42 องศา หลากหลายชีวิตล้วนถูก 
“สังขารล่อง” ล่วงผ่านไปอีกปี ผู้เฒ่าผู้แก่หลายคนบ่นว่าเดี๋ยวนี้
ประเพณีหรือการจัดงานต่างๆ ท้ังงานวัดงานบุญท�าไมเปลี่ยนไป

สมพร  แรกช�านาญ
บรรณาธิการบริหาร

ไม่เหมือนเดิม ดูแล้ววัฒนธรรมจะปนเปกันไปไม่รู้ว่าอะไรเป็นของใคร 
ทั้งการแต่งตัว แต่งหน้า ทรงผม เสื้อผ้า และยิ่งเครื่องประดับแล้ว
เยอะมากแพรวพราวเต็มหัวเต็มตัว ค�าล้านนามักว่า “เหมือนยี่เก” 
มีความสมัยใหม่มากขึ้นจนคนเก่าๆ ตามไม่ทันหรือไม่เข้าใจ 
ว่าเพราะอะไร ความสนุกสนานมักจะอยู่กับสุรายาดองของมึนเมา
ทั้งผู้หญิงผู้ชายไม่อายกัน มีจังหวะเพลงเนื้อหาหยาบโลนล่อแหลม
เร้าใจ  
 เหล่านี้...เราต้องพบ ต้องยอมรับมากขึ้น เพราะต่างเป็น
เช่นนั้น ไม่มีใครฟังเราแล้ว    

 วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ปวงประชาล้วนปิติยินดีเน่ืองในโอกาสมหาบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 
บดินทรเทพยวรางกูร มีการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติมากมายในด้านส่ิงแวดล้อมและจิตอาสาท่ัวประเทศ ท่ัวประเทศสวมใส่สีเหลือง
สวยงาม ซึ่งเป็นสีวันพระราชสมภพเฉลิมพระเกียรติตลอดเดือนเมษายน-กรกฏาคม พ.ศ. 2562
 เดือนกรกฏาคม พ.ศ. 2562 เราได้คณะรัฐบาลใหม่ภายใต้การน�าของ พลเอกประยุทธ์ิ จันทร์โอชา ท่ีจะโบกมืออ�าลา คสช. 
ประชาชนตาด�าๆ อย่างเราๆ หาเช้ากินค�่าคาดหวังให้ประเทศไทยเดินหน้า แก้ปัญหาถูกจุด ลืมตาอ้าปากได้ คงไม่พากันมากอบโกย 
เอาผลประโยชน์ให้สมกับที่เอาภาษีของเราไปเลือกตั้งเข้ามานั่งในสภาผู้แทนอันทรงเกียรติ  

 ช่ออินทนิลฉบับนี้ เหล่านักเขียนขอน�าทุกท่านได้สัมผัสถึงจิตวิญญาณท้ังเก่าใหม่ผสมปนกันไปเหมือนกับการปรุงอาหารให้อร่อยๆ 
ต�านาน “ขุนหลวงวิลังคะ เอ้ืองแซะบ้านป่าผู้หาญกล้าเด็ดดอกฟ้าเมืองหริภุญไชย” “ฟ้อนผีเม็งริมปิง” ที่อาจารย์สุนทร ค�ายอด 
ไปค้นหามาหลังจากหายไปนาน “การบวชต่างๆ” ที่พ่อครูศรีเลา เกตุพรม ผู้ทรงคุณวุฒิล้านนาถ่ายทอดจากประสบการณ์ของคนอยู่วัด 
“ศิลาดลมนต์เสน่ห์ล้านนาสู่สากล” เครื่องเคลือบสีเขียว ความภาคภูมิใจคนเชียงใหม่คุณค่าฝีมือเชิงช่างช้ันสูง ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
จนเป็นสินค้า GI (Geographical Indication))
 “ฝิ่น ราชินีดอกไม้งามผู้มีพิษร้าย” โดยวรายุทธ อ่อนศรี นักส�ารวจที่ใช้ชีวิตอยู่ในเส้นทางพืชเสพติด  
 “สระเกล้าด�าหัว...รดน�้าด�าหัว” ต่างกันอย่างไรกับเมธาจารย์นิคม พรหมมาเทพย์ ปราชญ์ล้านนาท่ีถ่ายทอดภูมิความรู้ 
อย่างเข้มแข็ง แม่ครูบัวชุม อินถา ฝากมาว่าไม่ยากหากคิดจะฝึก “ขับซอพื้นเมือง” 
 “คั่วเห็ดถอบ แก๋งเห็ดถอบ ต้มเห็ดถอบ” เมนูป่าหายากราคาแพงจะได้กินเพียงปีละครั้งเท่านั้น 
 ต้องไม่พลาด “ส่ิงของล�้าค่า คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย” พี่แม่โจ้ท่ัวประเทศ 
แสดงความรักความสามัคคีรับน้องใหม่กับกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้องอิ่มท้องมื้อแรก” และ “กว่าจะมาเป็นวิ่งสันทรายรับน้องใหม่” 
และ “ขบวนศิลปวัฒนธรรมน�าบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร” แห่งเดียวในประเทศไทย
 ละครย่อมมีวันจบ เหล่านักแสดงต่างเก็บข้าวของกลับบ้าน เช่นเดียวกับหัวโขน “อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้” ช่ออินทนิล
ฉบับนี้ จึงได้ชวนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช มาเผยตัวตนที่แท้จริงพร้อมกับเรื่องราวที่ผ่านมาในชีวิตทั้งยังได้ปกป้องแม่โจ้
จนวินาทีสุดท้ายหวุดหวิด ม.44 ไปแบบหายใจไม่ทั่วท้อง  

             
 ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับช่ออินทนิลเน่อเจ้า

                                                                                                               (นางสมพร แรกช�านาญ)
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พระประเสริฐ  สิริปัญโญ (หล้า)
	เจ้าอาวาสวัดพระบาทดอยแท่นพระผาหลวง

นายนพดล  พิมาสน
	อนุศาสนาจารย์	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

บัวชุม  อินถา
	ครูซอพื้นบ้าน	สำานักช่างซอลูกแม่ปิง

พรชัย  ตุ้ยดง
	ครูปัญญาล้านนาด้านการฟ้อนดาบ	

ประธานชมรมคนรักษ์ดาบ	สล่าดาบ	(สล่าโอ)

จีรสิทธิ์  สงค์ประเสริฐ
	รองศาสตราจารย์นักเขียน

ด้านหลักคำาสอนด้านพุทธศาสนา

วุฒิภัทร  เกตุวัฒนพล
	หัวหน้างานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรรม	

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

วรายุทธ  อ่อนศรี
	เจ้าหน้าที่สำารวจพืชเสพติด	

ฝ่ายสำารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด	สำานักงาน	ป.ป.ส.

กัณณิกา  ข้ามสี่
	นักวิชาการศึกษาชำานาญการพิเศษ	

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

อนุสรณ์  วิจารณ์ปรีชา
	หัวหน้างานพิพิธภัณฑ์การเกษตร

และวัฒนธรรมไทย

ดร.สุนทร  ค�ายอด
	ผู้เชี่ยวชาญด้านภาษาไทยและล้านนาศึกษา

รองหัวหน้างานกลุ่มภาษาไทยและภาษาตะวันออก
คณะศิลปศาสตร์	มหาวิทยาลัยแม่โจ้

วีนาภัทร  พงษ์ภา
	นักวิชาการศึกษา	กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

ภัทรวรรณ แรกช�านาญ
	ปรารมภ์	นักเขียนอิสระ	นักเดินทางและเจ้าของร้านเบเกอรี่

สมพร  แรกช�านาญ
	ผู้อำานวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม	มหาวิทยาลัยแม่โจ้	

ผู้เชียวชาญด้านภาษาไทยถิ่นล้านนา

ศรีเลา  เกษพรหม
	ผู้เชี่ยวชาญด้านจารึกล้านนา	ปราชญ์ด้านประเพณี	

พิธีกรรม	วิถีชีวิตและวัฒนธรรมท้องถิ่น

บุญศรี  รัตนัง
 ศิลปินแห่งชาติ	ประจำาปี	2560		

สาขาศิลปะการแสดง	(ดนตรีพื้นบ้านล้านนา)

นิคม  พรหมมาเทพย์
	ผู้ทรงคุณวุฒิสภาวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

เมธาจารย์	มหาวิทยาลัยชีวิตเพื่อปวงชน	วิทยาลัยล้านนา
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สมพร  แรกช�านาญ
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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 บ้านพักของบูรพคณาจารย์ผู้สร้าง	“แม่โจ้”	ต้ังแต่คร้ัง	พ.ศ.	2477	โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ	 
เป็นบ้านไม้	2	ช้ัน	ใต้ถุนสูงใช้พักอาศัยตั้งแต่ท่านพาครอบครัวน่ังวัวเทียมเกวียนมาหักร้างถางพง	ก่อสร้างโรงเรียน	
ฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ	ณ	บ้านแม่โจ้	อำาเภอสันทราย	จังหวัดเชียงใหม่	ต่อมาได้ใช้เป็นบ้านพักของอดีต
ครูใหญ่	อาจารย์ใหญ่และผู้อำานวยการใหญ่ของวิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่	สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ	้
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย แม่โจ้รุ่นที่ 1	ผู้รจนาวลี	“งานหนักไม่เคยฆ่าคน”		แก่ลูกแม่โจ้ออกไปรับใช้
สังคมมากว่า	85	ปี	หลังจากที่ท่านถึงแก่อนิจกรรมเมื่อปี	พ.ศ.	2527	แล้วบ้านพักดังกล่าวได้ถูกทิ้งร้างจนทรุดโทรมลง

 บ้านพักหลังดังกล่าวถูกรื้อถอนแล้วปรับปรุงขึ้น 

อีกครั้งหนึ่ง อยู่ในการดูแลโดยสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้เร่ือยมา

โดยยังไม่ได้ใช้งานใดๆ  ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2552 มีการแบ่ง

โครงสร ้างหน่วยงานของกองกิจการนักศึกษา ออกเป็น  

“ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” และ “กองแนะแนวสหกิจศึกษา

และศิษย์เก่าสัมพันธ์” มหาวิทยาลัย จึงได้จัดงบประมาณ

เพ่ือปรับปรุงซ่อมแซมตัวบ้านพักและสร้างเรือนนอนตองตึง 

ซึ่งจ�าลองมาจากเรือนนอนของนักเรียนแม่โจ้ในยุคนั้น มาไว้

อีก 1 หลัง และให้บ้านพักดังกล่าวจัดท�าเป็น “พิพิธภัณฑ์

วัฒนธรรมการเกษตรไทย” อยู ่ภายใต้การบริหารจัดการ 

ของศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มาถึง พ.ศ. 2561 พัฒนาจัดห้อง

ภายในบ้านแสดงภาพถ่ายแม่โจ้กับพระมหากษัตริย์ ห้องพัก

ของบูรพคณาจารย์ทั้ง 2 ท่าน ของใช้ส่วนตัว ภาพและประวัติ

เกียรติคุณนายกสภามหาวิทยาลัยและผู้ด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี 

ประวัติความเป็นมาของแม่โจ้ตั้งแต่ พ.ศ. 2477-ปัจจุบัน  

เปิดบริการให้เข้าชม เข้าศึกษาเรียนรู้ฟรีทุกวันในเวลาราชการ 

เปิดให้ใช้พ้ืนที่สวนสนามส�าหรับจัดกิจกรรมของนักศึกษา 

และศิษย์เก่าแม่โจ้ รวมถึงนักท่องเที่ยวและแขกชาวต่าง

ประเทศของมหาวิทยาลัย   

 ในปีการศึกษา 2561 มหาวิทยาลัยได้มอบหมายให้

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยเป็นฐานเรียนรู้วิถีเกษตร วิถี

แม่โจ้ วิชา ผษ.101 เกษตรเพื่อชีวิต ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 1 

เข้ามาเรียนประวัติและความเป็นมารากเหง้าความเป็นชาวเกษตร

แม่โจ้ การเรียนรู ้และปรับตัวในวิถีชีวิตคนของโลกปัจจุบัน 

และเข้าใจในอัตลักษณ์ความเป็นลูกแม่โจ้ที่ทุกคนภาคภูมิใจ

 กว่า 3 ปี ที่ผ่านมาได้มีผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ฯ เพ่ิมขึ้น

ถึงปีละ 2,000 คน และได้รับการพัฒนาจัดตกแต่งบ้านพักที่ 

จัดแสดงนิทรรศการ เรือนนอนตองตึงจ�าลอง โรงจัดแสดงรถยนต์

ประจ�าต�าแหน่งของ ศ.ดร.บุญศรี วังซ้าย อาคารจัดแสดงของใช้

และอุปกรณ์การเกษตรต่างๆ  

 ปี พ.ศ. 2561 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดงบประมาณ

กว่า 400,000 บาท เพื่อพัฒนาด้านกายภาพของพื้นที ่

และภูมิทัศน์ทั้งภายในและภายนอกพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม

การเกษตรไทยมีการติดเครื่องปรับอากาศทั้งหลัง การจัดท�า 

สื่ออิเลคทรอนิกส์ แผ่นพับเผยแพร่อ่ืนๆ ท่ีทันสมัยเป็นสากล

เพื่อรองรับการเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู ้และแหล่งท่องเที่ยว 

ให้กับนักเรียน นิสิต นักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้ ประชาชน และ

นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ตามยุทธศาสตร์

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 โดยมติของคณะกรรมการบูรณาการด้านท�านุบ�ารุง

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี 2562 และ 

ศิษย์เก่าแม่โจ้ทั่วประเทศ ได้เห็นควรให้มีการก่อสร้างรูปปั้น 

รูปเหมือนของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ ้าย  

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทิตา ในฐานะที่

ท่านเป็นอธิการบดีคนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดตั้งไว้  

ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย ให ้เป ็นท่ีเคารพ 

สักการะในความดีงามของท่านสืบต่อไป

  

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จึงจัดท�าโครงการน�าเสนอต่อ

คณะกรรมการมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  

ที่อนุมัติในหลักการและจัดงบประมาณให้มาด�าเนินการจ�านวน 

250,000 บาท (สองแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) ส่วนการออกแบบ

จัดเตรียมภูมิทัศน์ ได้รับการสนับสนุนจากคุณทวี ตันหลี และ

ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 49 หินแกรนิตและหินอ่อนเป็นแท่นติดตั้ง

รูปปั้นและทางเดิน ได้รับการสนับสนุนจาก ดร.ปัญจะ เหมือนสังข์ 

บริษัท ที.จี.(ตาก) แกรนิต จ�ากัด และมีมติให้ระดมทุนจัดสร้าง

จากศิษย์เก่าทั่วประเทศเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินการ 

ด้วยความรักความสามัคคี มีก�าหนดแล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2563 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการแต่ละฝ่ายรับผิดชอบ



แปลนการจัดตั้งรูปปั้น
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สมทบการจัดสร้างรูปปั้นได้ที่ :

มูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย สมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ โทร.053-353140

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม โทรศัพท์ 053-873300, 081-7165070  

หรือโอนเงินเข้าบัญชี “โครงการก่อสร้างรูปปั้น ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย”

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาแม่โจ้

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 020161697306
เมื่อโอนเงินแล้วส่งสลิปมาที่นายอนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา Line ID: j.birth

ลักษณะของรูปปั้น เป็นรูปเหมือน ขนาดครึ่งตัว
ของศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย  

ในวัยกลางคนสวมใส่ชุดครุยวิทยะฐานะ

และกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

ขนาดสูง 80 เซนติเมตร ไหล่กว้าง 70 เซนติเมตร 

หล่อด้วยวัสดุโลหะทองเหลืองหรือบรอนซ์ 

รมสีพาตินา สามารถอยู่กลางแจ้งได้  

บนฐานหินอ่อนมีป้ายทองเหลือง

แสดงประวัติพร้อมข้อความ ขนาด 40 x50 เซนติเมตร

ภาพจ�าลองการจัดตั้งรูปปั้น
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สมพร  แรกช�านาญ
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา

 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 

ในวันมหาพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯโปรดเกล้าฯ  

ให้เฉลิมพระนามาภิไธยเป็นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

และพระราชทานเหรียญรัตนาภรณ์รัชกาลที่ 10 ชั้นที่ 1 สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้าฯ ทรงมีพระวิริยะ อุตสาหะ 

ประกอบพระกรณียกิจน้อยใหญ่ในการบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขแก่ปวงอาณาประชาราษฏร์ ทั้งมีพระราชด�าร ิ

ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สัตว์ป่าและพรรณพืช รวมถึงพระเมตตาโครงการแก้ไขปัญหา

และมลภาวะต่างๆ ของประเทศ มุ ่งให้ประชาชนมีความอยู ่ดีกินดีมีสุขภาพ ทรงมีคุณานุประการทั้งปวง 

ด้วยน�้าพระหฤทัยที่เปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาเป็นที่ประจักษ์แก่ปวงชนชาวไทยทุกหมู่เหล่า

เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เนื่องในมหามงคลสมัยทรงเจริญพระชนมายุครบ 36 พรรษา
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งขณะนั้นคือสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตรแม่โจ้ ด้วยความเห็นชอบของสภาสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตรแม่โจ้ มีความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้น 

จึงได้น้อมร�าลึกและแสดงความจงรักภักดีโดยการอนุมัติจัดสร้าง

อุทยานกล้วยไม้ไทยข้ึน เพ่ือเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตน

ราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เน่ืองในโอกาสทรงเจริญพระ

ชนมายุครบ 36 พรรษา ในวันท่ี 2 เมษายน พ.ศ. 2534 และได้

เสด็จพระราชด�าเนินทรงเปิดป้ายอุทยานกล้วยไม้ไทยในเวลา 

17.30 น. ของวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535 หลังจากพิธี

พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จการศึกษาสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตรแม่โจ้ ประจ�าปี 2535

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ทรงเปิดป้ายอุทยานกล้วยไม้ไทย เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535

 อุทยานกล้วยไม้ไทย เฉลิมพระเกียรติฯ อยู ่ติดประตู

หน้าทางเข้ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความร่มรื่นสวยงามด้วยพรรณ

ไม้และต้นไม้อายุกว่า 70 ปี ได้แก่ ต้นฉ�่าฉา ต้นอินทนิล ต้น

หมาก ปาล์ม ต้นตะเคียน ต้นสักและต้นพลวง สถาบันฯ ได้มอบ

หมายให้คณะผลิตกรรมการเกษตร โดยโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้

ไทยสู่ไพรพฤกษ์ อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ ตกแต่งกล้วยไม้ไทย

สายพันธุ ์ต่างๆ ไว้เพื่อความสวยงามเพื่อให้ดอกกล้วยไม้ผลัด

เปล่ียนเวียนกันออกดอกตามฤดูกาลให้เห็นตลอดปีแล้ว ยัง

เป็นการอนุรักษ์ไว้เพื่อการศึกษาวิจัยแก่นักศึกษาและประชาชน

ทั่วไปอีกด้วย
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ตลอดปีในภายในอุทยานกล้วยไม้ไทย เปิดให้เข้าชมความงามของกล้วยไม้แต่ละสกุล
ที่จะออกดอกให้ชื่นชมด้วยความหลากหลายสายพันธุ์ เนื่องจากเป็นสายพันธุ์แท้ 

หลากสี มีกลิ่นหอม ทนทาน และเจริญงอกงามในระบบนิเวศวิทยาที่แตกต่าง 

และยังออกดอกได้พร้อมกันในแต่ละฤดูกาลตามสายพันธุ์ทั้ง 3 ฤดู
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 ฤดูหนาว จะพบดอกกล้วยไม้ไทย ได้แก่ ช้างแดง ช้างเผือก ช้างสารภี ไอยเรศ ช้างกระ เอื้องเงิน เอื้องมัจฉานุ เอื้องมะลิ  

 เอื้องพวงหยก เอื้องครั่งแสด เอื้องเก๊ากิ่วแม่สะเรียง สิงโตกรอกตา    

 ฤดูร้อน จะพบสีสันสดใสดอกสกุลเข็มต่างๆ เข็มแดง เข็มแสด เข็มม่วง เอื้องค�า เอื้องผึ้ง เอื้องสายน�้าครั่ง เอื้องแปรงสีฟัน  

 เอื้องค�าฝอย เอื้องเขาแกะ

 เก๊ากิ่วแม่สะเรียง เอื้องครั่งแสด ช้างกระ

 ช้างสารภี  เอื้องพวงหยก

 เอื้องมัจฉานุ  สิงห์โตพัด  

 เอื้องเงิน เอื้องแซะดอยปุย ไอยาเรศ

 เข็มแดง เอื้องเขาแกะ กุหลาบเหลืองโคราช

 เข็มแสด  เอื้องค�าฝอย

 เอื้องแปรงสีฟัน   เอื้องสายน�้าครั่ง  

 หนวดพราหมณ์ เอื้องค�า เอื้องผึ้ง
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ขอขอบคุณภาพจาก : 
ภาพกล้วยไม้ : ผศ.ดร. ชิต อินปรา และ วรายุทธ อ่อนศรี

 ฤดูฝน พบกับสีสันของเอื้องกุหลาบมาลัยแดง กุหลาบกระเป๋าเปิด กุหลาบกระเป๋าปิด กุหลาบอินทรจักร และเอื้องฟ้ามุ่ย  

 เอื้องส�าเภางาม กะเรกะร่อนอินทนนท์ สามปอยชมพู เอื้องพร้าว สามปอยดง เขากวาง      

 กุหลาบกระเป๋าเปิด กะเรกะร่อนด้ามข้าว กุหลาบพวงชมพู

 กุหลาบกระเป๋าปิด  กุหลาบอินทรจักร

 เขากวาง   สามปอยดง  

 เอื้องฟ้ามุ่ย กุหลาบมาลัยแดง สามปอยชมพู
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อนุสรณ์ วิจารณ์ปรีชา
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา

ประเพณ ีแม่โจ-้สันทราย
งานหนักไม่เคยฆ่าคน ใครที่ตายเพราะท�างานหนัก 

ครูจะสร้างอนุสาวรีย์ ไว้ให้ที่แม่โจ้
อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย

ในพิธีไหว้ครู วันที่ 7 มิถุนายน 2498

 นับต้ังแต่ปี พ.ศ. 2497 เป็นต้นมา หลังจากอาจารย์บุญศรี วังซ้าย ได้กลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่ง จากค�าแนะน�า 

ของพระช่วงเกษตรศิลปการ ที่มีต่อหลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต อธิบดีกรมอาชีวศึกษา ณ ขณะนั้น และภายหลังที่ได้พูดจา

พบปะกันพอสมควรแล้ว ท่านอธิบดีฯ ได้เลื่อนให้ บุญศรี วังซ้าย เป็นข้าราชการชั้นเอก และในครั้งน้ัน อาจารย์บุญศรี วังซ้าย  

ได้กลับเข้ามาในโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2497 ในฐานะอาจารย์ใหญ่ และท่านได้เปลี่ยนช่ือเป็น วิภาต บุญศรี วังซ้าย 

(โดยได้น�าค�าสองพยางค์สุดท้ายของหลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต มาเป็นชื่อหน้า เพื่อแสดงความรักและเคารพที่ท่าน 

มีต่อหลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต) 

 การที่อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย ได้กลับมาเป็นอาจารย์ใหญ่โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลง

ในทุกองคาพยพ เพราะความท่ีท่านเคยเป็นสมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดแพร่ ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจต่อองค์กรและบุคคล 

ไปในวงกว้าง มีผู้ปกครองส่งบุตรหลานมาสอบเข้าโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้กันเป็นจ�านวนมาก โดยเริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2498  

มีนักเรียนสอบเข้าศึกษาต่อกันจ�านวนมาก ปรัชญาเรื่องการท�างานหนักจึงบังเกิดขึ้นในยุคนั้น โดยเฉพาะวลีที่ท่านได้กล่าว 

กับนักเรียนใหม่ในพิธีไหว้ครู วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2498 ตอนหนึ่งว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน ใครที่ตายเพราะท�างานหนัก 

ครูจะสร้างอนุสาวรีย์ไว้ให้ที่แม่โจ้” ค�าๆ นี้ได้กลายมาเป็นอมตะวาจามาจนถึงทุกวันนี้

พ.ศ. 2505 กิจกรรมวิ่งทดสอบความอดทนจากในเมือง
มายังโรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้:

  เมื่อปี พ.ศ. 2505 วิทยาลัยเกษตรกรรมเชียงใหม่ 
เปิดรับนักศึกษาหญิงเป็นรุ่นแรก (แม่โจ้ รุ่น 27) ตามนโยบาย
ของกรมอาชีวศึกษา และวิทยาลัยเกษตรกรรมในประเทศไทย
สนองนโยบาย 4-5 แห่ง แต่ท่ีแม่โจ้มีผู้ให้ความสนใจสมัครเข้า
ศึกษามากที่สุด
 ย้อนหลังไปปี พ.ศ. 2504 อาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย 
ได้จัดประชุมผู้บริหารของวิทยาลัยฯ และมีมติในการเปิดรับ

นักศึกษาหญิง ประการแรกเป็นนโยบายของกรมฯ ประการต่อมา
แม่โจ้ของเรามีนักศึกษาชายมาต้ังแต่ปี พ.ศ. 2477 ภาพลักษณ์
ดูเข้มแข็ง บึกบึน มีความแข็งแกร่ง จึงอยากจะให้ดู soft ลง  
แต่เนื่องจากการเรียนการสอนมุ่งเน้นการปฏิบัติซึ่งเป็นงาน
ค่อนหข้างนัก และวิทยาลัยมีชื่อเสียงมากที่สุดทางด้าน
การเกษตร ในแต่ละปีที่ผู ้สอบเข้าศึกษาจ�านวนมาก ถ้าจะมี
นักศึกษาหญิงเข้ามาศึกษาด้วย ควรที่จะคัดเลือกอย่างเข้มข้น
เป็นล�าดับแรก เพราะถ้าหากรับสมัครสอบเฉพาะข้อเขียน  
แล้วนักศึกษาไม่สามารถอดทนต่อความยากล�าบากแล้วลาออก
กลางคัน จะเป็นการเสียเวลา
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 ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2505 หลังจากสอบข้อเขียนท่ีในตัว

เมืองเชียงใหม่แล้ว จึงมีหนังสือของวิทยาลัยแจ้งให้ผู้สมัครเข้า

เรียนต้องเตรียมร่างกายให้พร้อม โดยผู้สมัครชายต้องวิ่งจาก

เชิงสะพานนวรัตน์ บริเวณหน้าจวนผู ้ว ่าราชการจังหวัด

เชียงใหม่ มายังวิทยาลัยฯ ส่วนผู้สมัครเข้าเรียนที่เป็นหญิงให้

วิ่งจากอ�าเภอสันทรายมายังวิทยาลัยฯ เพื่อมาสอบสัมภาษณ์ 

หากใครวิ่งไม่ถึงวิทยาลัยฯ ถือว่าไม่ผ ่านการเข้ามาสอบ

สัมภาษณ์

 วุฒิ บุตรธนู ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 29 ได้บันทึกไว้ว่า 

“หลังจากสมัครสอบข้อเขียนที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เมื่อวัน

ที่  10 เมษายน พ.ศ. 2507 การสอบสัมภาษณ์ท่ีวิทยาลัย

เกษตรกรรมเชียงใหม่ มีข้ึนในวันท่ี 11 เมษายน พ.ศ. 2507 

(หลังจากสอบว่ิงทน) วิชาที่สอบข้อเขียนคือวิชาคณิตศาสตร์ 

ภาษาอังกฤษ และวิทยาศาสตร์ ส่วนการสอบวิ่งทน นักเรียน

ชายจะต้องวิ่งระยะทาง 18 กิโลเมตร คือวิ่งจากจุดเริ่มต้นที่

สะพานนวรัฐในตัวเมืองเชียงใหม่และจุดส้ินสุดของการวิ่งที่วิ

ทยาลัยฯ ส ่วนนักเรียนหญิง ให้วิ่งระยะทางประมาณ 9 

กิโลเมตร จากอ�าเภอสันทราย-วิทยาลัยฯ โดยนักเรียนทุกคน

ทราบเงื่อนไขกันอยู่แล้ว หลังจากสมัครเรียนก็ได้ตื่นแต่เช้ามืด

เพื่อซ้อมวิ่งบนถนนใหญ่หน้าบ้านกันทุกวัน เป็นการฟิตตัว 

การซ้อมวิ่งเป็นที่เฮฮามาก ส่วนใหญ่จะวิ่งกันเป็นกลุ่ม ช่วงเช้า

มืดประมาณ 4-5 นาฬิกา หากวันใดก�าลังนอนหลับแล้วได้ยิน

เสียงรองเท้ากระทบพื้นถนนดังก้องสนั่นหวั่นไหวก็จะปลุกให้

ตื่นได้โดยอัตโนมัติ แต่ก็มีบางกลุ่มวิ่งช่วงหัวค�่า บางคนว่ิงคน

เดียว ข้าพเจ้าได้เริ่มรู้จักลูกแม่โจ้อีกรูปแบบหนึ่งแล้ว การเอา

จริงเอาจังและช่วยตัวเอง”

 ประวิทย์ ตัณฑ์ทวี ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 ได้เล่าความ

หลังในปี พ.ศ. 2508 ว่า “รู้สึกตื่นเต้น แปลกตา เพราะตนเองมา

จากต่างถิ่น จังหวัดยะลา จ�านวน 5-6 คน และมีความรู้สึกกังวล

ใจมาก เพราะต้องวิ่งเป็นระยะทาง 18 กิโลเมตร จากจุดปล่อย

ตัวบริเวณสะพานนวรัตน์ ใต้ต้นฉ�าฉา ในเวลา 06.00 น. พวกเรา

วิ่งเล้ียวซ้าย เลียบแม่น�้าปิงมาทางสะพานนครพิงค์แล้วเลี้ยวขวา 

มีถนนเส้นเดียวผ่านโรงเรียนปริ๊นซ์รอยแยลส์ โรงเรียนดารา

วิทยาลัย ตรงมาเรื่อยๆ ถึงสามแยกสันทราย (สมัยนั้นยังไม่มี

ถนนซุปเปอร์ไฮเวย์) วิ่งกันมา และเตรียมเครื่องดื่มชูก�าลัง  

“กูรอนซาน” เป็นของประเทศญ่ีปุ่น สมัยน้ันยังไม่มีกระทิงแดง 

หรือลิโพวิตันดี ลักษณะของกูรอนซานเป็นหลอด มีปลายแหลมๆ 

ความยาวประมาณ 2 เซนติเมตร เวลาจะดื่มก็ใช้ใช้มีดหรือ 

ของมีคมมาถู ไถๆ ท่ีปลายแหลมแล้วหักออก มีหลายคน 

เท้าพองจนทนไม่ไหว ต้องถอดรองเท้าออกแล้วหิ้วรองเท้า

เดินบ้างวิ่งบ้างบนถนนลูกรัง บางคนไม่ไหวก็ต้องช่วยเหลือ 

ซึ่งกันและกันประคองกันไปให้รอดถึงฝั่งฝัน ในระหว่างเส้นทางวิ่ง
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จากอ�าเภอสันทรายตลอดเส้นทาง รู้สึกแปลกใจและปลื้มใจท่ีมี

ชาวบ้านน�าหม้อน�้าดื่ม อีกท้ังผลไม้ เช่น มะปราง ละมุด  

มาวางไว้ที่หน้าบ้าน ถือว่าเป็นน�้าใจของชาวบ้านท่ีไม่มีวันลืม 

และเม่ือวิ่งมาถึงจุดเส้นชัยท่ีตึกพระช่วงเกษตรศิลป์ คนที่วิ่งมา

ถึงจุดเส้นชัยคนที่ 1 ชื่อสมเพชร กาทุ่ง ใช้ระยะเวลาเดินว่ิง

ประมาณ 4-5 ชั่วโมง เมื่อวิ่งมาถึงแล้วแต่ละคนหมดสภาพ 

ถอดรองเท้าเพราะเท้าพอง นั่งๆ นอนๆ ท่ีระเบียงตึกทางเดิน

ชั้นล่างกันเกลื่อนกราด ระหว่างท่ีรอการสอบสัมภาษณ์แต่ละคน

ก็พร�่าร�าพันถึงความยากล�าบาก ความทรมาน บางคนก็บ่นว่า

ท�าไมถึงไกลขนาดนี้...”

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประสิทธ์ิ โนรี ศิษย์เก่าแม่โจ ้

รุ่น 36 ได้ย้อนความหลังให้ฟังว่า “ผมมาสอบต้ังแต่ปี พ.ศ. 2512 

พร้อมกับรุ่น 34 วิ่งมาจากหน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่

มายังแม่โจ้ (เป็นรุ่นสุดท้ายที่วิ่งจากเชิงสะพานนวรัตน์) ปีต่อมา 

พ.ศ. 2513 ผมมาสอบเข้าแม่โจ้อีกครั้งหนึ่งพร้อมกับรุ่น 35  

ในปีนี้จุดเริ่มต้นอยู ่ที่องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 

มายังวิทยาลัยฯ แต่เมื่อวิ่งมาถึงแล้ว กลับถูกส่งไปเรียนท่ี

วิทยาลัยเกษตรกรรมแม่โจ้ท่ีล�าปาง ไม่ได้รับน้องใหม่กับเขา 

ต้องไปเรียนที่ล�าปางหนึ่งปี ก ่อนจะกลับมาเรียนที่แม่โจ  ้

ในชั้นปีที่ 2-3 จึงต้องวิ่งจากองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) 

มายังวิทยาลัยฯ ส�าหรับผมเป็นการว่ิงครั้งที่ 3 ในปีต่อมาไม่มี

การวิ่งเพราะนักศึกษาใหม่ไปเรียนที่ล�าปาง หลังจากน้ันเม่ือ

นักศึกษารุ่น 37 (รุ่นนี้ไปเรียนที่ล�าปางรุ่นสุดท้าย) ปี พ.ศ. 2515 

กลับมาที่แม่โจ้ จึงมีการรื้อฟื้นการวิ่งจากองค์การอุตสาหกรรม

ป่าไม้ (อ.อ.ป.) มายังวิทยาลัยฯ อีกครั้งหนึ่ง และมีการว่ิงต่อมา

อีกสองรุ่นคือแม่โจ้ รุ่น 38 และแม่โจ ้รุ่น 39 และได้หยุดการวิ่ง

ในปี พ.ศ. 2518 เพราะมีการยกฐานะจากวิทยาลัยเกษตรกรรม

เชียงใหม่เป็นสถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ส่วนใหญ่ผู้ที่มาเรียน

เป็นศิษย์เก่า มีเข้ามาเป็นนักศึกษาใหม่เพียง 5 คน

 ในช่วงที่แม่โจ้ได้รับการยกฐานะเป็นสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตร ปี พ.ศ. 2518 และเปล่ียนชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยี

การเกษตรแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2525 มีการจัดการเรียนการสอน

และกิจกรรมนักศึกษาบางอย่างมีการดัดแปลงให้เหมาะสม 

กับยุคสมัยตลอดมา

 ปรัชญาของแม่โจ้ในเรื่องสู ้งานและอดทน ในเรื่อง 

ของการวิ่งทดสอบความอดทนในอดีต จึงได้ถูกประยุกต์ให้เป็น

หนึ่งในกิจกรรมการต้อนรับน้องใหม่ในช่วง 7 วัน (วันที่ 1-7 

มิถุนายน ของทุกปี) คือประเพณีเดินวิ่งแม่โจ ้-สันทราย  

ใช้ระยะทางไป-กลับประมาณ 14 กิโลเมตร แทนการวิ่งจาก 

ในเมืองมายังแม่โจ้ ทั้งนี้เพราะปัจจุบันวิถีชีวิตของประชาชน 

ที่อยู่ในตัวเมืองเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ประชากรหนาแน่น 

จราจรติดขัด เป็นต้น
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 วิทยา เจริญอรุณวัฒนา ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 43 ระบุว่า 

ปี พ.ศ. 2521 ยังไม่มีกิจกรรมว่ิงประเพณีแม่โจ้-สันทราย มีวิ่ง

เฉพาะภายในสถาบันเท่านั้น

 อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 44 

ได้เล่าให้ฟังว่า ในปั พ.ศ. 2522 มีการวิ่งช่วงเช้าภายในสถาบัน

เป็นส่วนใหญ่ ส�าหรับการวิ่งออกก�าลังกายช่วงเช้าภายนอกนั้น

วิ่งไปไกลที่สุดบริเวณบ้านแม่แก้ดเท่านั้น การแต่งกายเป็นเสื้อ

ขาว และกางเกงกีฬาขาสั้นที่ทุกคนเตรียมมาเอง และไม่มี

สกรีนเสื้อแต่อย่างใด

 อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้  

รุ่น 45 กล่าวว่า ในปี พ.ศ. 2523 สมัยนั้นยังไม่มีเสื้อนายร้อย 

ทุกคนมีเสื้อขาว รุ ่นพี่จะน�าปากกามาเขียนชื่อแต่ยังไม่มี 

สกรีนเสื้อ โดยการว่ิงในช่วงเช้าจะวิ่งออกก�าลังกายภายใน

สถาบันฯ เป็นส่วนใหญ่ และวันหลังๆ รุ่นพี่จะน�าไปท่ีวัดแม่แก้ด 

จุดประสงคค์ือให้เตรียมไว้ส�าหรับวันที่ 6 มิถุนายน เท่านั้น

 พลตรีชูโชติ กีฬาแปง ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 46 ได้เล่า 

ให้ฟังว่า ในปี พ.ศ. 2524 มีการวิ่งออกก�าลังกายภายในสถาบัน 

เสียเป็นส่วนใหญ่ มีเส้ือสีขาวและกางเกงกีฬาขาสั้นที่ทุกคน

เตรียมมาเท่านั้น ยังไม่มีการสกรีนเสื้อ ซึ่งสอดคล้องกับ 

พาณิช ลิมปะพันธุ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 47 ว่ามีเส้ือขาวเขียน

ชื่อ-นามสกุลย่อ และกางเกงกีฬาขาส้ัน ยังไม่มีกิจกรรมเดินวิ่ง

ประเพณีแม่โจ้-สันทราย

 สุกิจ ติดชัย ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ ่น 48 ระบุว่า มีการ

สกรีนด้านหลังเสื้อว่า “เชิดชูประเพณี สามัคคี อาวุโส” แต่ที่

ยังไม่มีขอบเขียวที่คอเสื้อและปลายแขนเสื้อ เป็นต้นก�าเนิด

ของเสื้อนายร้อยท่ีเป็นรูปธรรม และเกิดเสื้อคุณนายขึ้นใน

คราวเดียวกัน

 รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ศิษย์เก่าแม่โจ้ 

รุ่น 49 ได้กล่าวสอดคล้องกับวรายุทธ อ่อนศรี ศิษย์เก่าแม่โจ้ 

รุ่น 50 ว่ามีการสกรีนด้านหลังเสื้อว่า “เชิดชูประเพณี สามัคคี 

อาวุโส” มีขอบเขียวที่คอเสื้อและปลายแขน และกิจกรรมเดิน

วิ่งนั้น รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา ระบุว่าได้เกิดขึ้นปี 

พ.ศ. 2527 ตรงกับแม่โจ้ รุ่น 49 โดยทุกคนได้รับเสื้อนายร้อย 

คนละ 2 ตัว ส่วนผู้หญิงจะได้รับเส้ือคุณนายคนละ 2 ตัว เช่น

เดียวกัน นอกจากนี้ ในปี พ.ศ. 2527 นั้นครบ 50 ปี การก่อตั้ง

สถาบันการศึกษาแม่โจ้ จะมีศิษย์เก่าแม่โจ้เดินทางมาร่วมงาน

กันเป็นจ�านวนมากเป็นพิเศษ กิจกรรมรับน้องใหม่จึงถูกจัดเต็ม

ทุกกิจกรรมรวมทั้งกิจกรรมเดินวิ่งประเพณี แม่โจ้-สันทรายด้วย 

และถูกจัดอย่างเข้มเข้มข้นอย่างต่อเนื่องถึงแม่โจ้ รุ่นที่ 50 ด้วย

 อารียา ศีลมั่น ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52 ระบุว่า กิจกรรม

เดินว่ิงประเพณีแม่โจ้-สันทราย ได้ถูกเปลี่ยนสถานที่เพียงปีเดียว 

ในปี พ.ศ. 2530 ตรงกับแม่โจ้ รุ่น 52 เน่ืองจากอ�าเภอสันทราย

และสถานีต�ารวจอ�าเภอสันทราย ไม่สะดวกในการต้อนรับ 

อันเนื่องจากมีสิ่งก่อสร้าง และนายร้อย-คุณนายแม่โจ้ รุ่น 52 

จึงมีการปรับแผน โดยว่ิงจากสถานีขนส่งอาเขตผ่านถนนแม่โจ้
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สายใหม่มายังสถาบันฯ เป็นระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร 

(โดยมีการขนย้ายนักศึกษาใหม่ด้วยรถยนต์พาหนะไปยัง 

จุดปล่อยตัวที่สถานีขนส่งอาเขต) นอกเหนือจากรุ่น 52 แล้ว 

 กิจกรรมเดินวิ่งประเพณีแม่โจ้-สันทราย ได้มีการ

ด�าเนินการจัดที่เดิมคือแม่โจ้-สันทรายไป-กลับทุกปี ตราบจนถึง

ปัจจุบัน โดยยึดหลักในวันท่ี 6 มิถุนายน ของทุกปี จะมีการ

เปลี่ยนแปลงวันในช่วงการเปิดภาคเรียนตาม AEC เท่านั้น 

เมื่อ 5 ครั้ง จาก 6 ปี หลัง คือ ปี พ.ศ. 2557 (วันที่ 4-10 

สิงหาคม), ปี พ.ศ. 2558 (วันที่ 1-7 สิงหาคม), ปี พ.ศ. 2559 

(วันที่ 29 กรกฎาคม-4 สิงหาคม), ปี พ.ศ. 2561 (วันท่ี 17-23 

มิถุนายน) และปี พ.ศ. 2562 (วันที่ 23-29 มิถุนายน)

 กิจกรรมเดินว่ิงประเพณีแม่โจ้-สันทราย เป็นตาราง 

ที่จัดขึ้นในประเพณีการต้อนรับน้องใหม่ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

โดยในช่วงรับน้อง 7 วันนั้น จะให้นักศึกษาใหม่ตื่นเช ้า 

เพื่อออกก�าลังกายเพื่อก�าลังอยู่ตัวก่อนที่จะเข้าร่วมประเพณี

เดินวิ่งแม่โจ้-สันทรายในช่วงท้ายๆ ของการต้อนรับน้องใหม่ 

โดยสิ่งที่นักศึกษาจะได้รับเรื่องราวท่ีดีๆ เกิดขึ้นมากกว่าสมัยอดีต

คือ ได้พบปะชาวบ้านและชุมชนฝากตัวเป็นบุตรหลาน ที่ท่าน

เหล่านั้นได้น�าอาหาร ขนม ผลไม้ และน�้าดื่ม จิปาถะมาไว้บริการ

นักศึกษาใหม่ อีกทั้งให้ก�าลังใจตลอดสองข้างทาง ทั้งช่วงไป

และกลับ และได้พบปะกับศิษย์เก่าหลากหลายรุ่น ที่สละ 

เวลาส่วนตัวน�าอาหารคาวหวาน น�้าดื่ม เช่นเดียวกับชาวบ้าน

และชุมชน ได้อิ่มหมีพีมันกันตลอดสองข้างทาง สิ่งส�าคัญ 

คือได้ฝากตัวกับหน่วยงานราชการ หัวหน้าส่วนราชการ 

ในอ�าเภอสันทราย ตั้งแต่นายอ�าเภอ องค์การบริหารส่วนต�าบล 

ข้าราชการที่สถานีต�ารวจภูธรอ�าเภอสันทราย ให้การกล่าวต้อนรับ 

และสร้างความมั่นใจเมื่อไปติดต่อราชการในอนาคต

ผู้ที่จะท�าการเกษตรต้องมีร่างกายแข็งแรงและสมบูรณ์ 

และเป็นการฝึกความอดทน ตามคติพจน์ 

ของ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 

ที่ว่า “งานหนักไม่เคยฆ่าคน”
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 ทุกวันนี้กิจกรรมเดินว่ิงประเพณีแม่โจ ้-สันทราย  

มีความยืดหยุ่นไปตามยุคสมัยในยุคดิจิทัล โดยนักศึกษาที่เดินว่ิง

ไม่ไหว มหาวิทยาลัยฯ ได้จัดรถรับ-ส่ง (มีส่วนน้อยที่ขึ้นรถ

เพราะจะพลาดโอกาสในพูดคุยกับชาวบ้านชุมชน และศิษย์

เก่าแม่โจ้ที่รออยู่สองข้างทางพร้อมด้วยอาหาร คาวหวาน ผล

ไม้ และน�้าด่ืม ผ้าเย็น จิปาถะ) กิจกรรมนี้ได้รับความสนใจและ

ค�าชมเชยจากสังคมภายนอก ได้รับความสนใจสื่อมวลชนทุก

แขนงในการเข้ามาท�าข่าวให้ได้ชมกันทุกปี กิจกรรมเดินวิ่ง

ประเพณีแม่โจ้-สันทราย เป็นกิจกรรมท่ีสร้างสรรค์และดีงาม

เฉพาะตัวที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาที่นี่เพียงแห่งเดียว และม่ันใจ

ว่าไม่อาจเกิดขึ้นในสถานศึกษาอื่นอย่างแน่นอน เพราะเป็น

อัตลักษณ์ที่แตกต่างจากสถานศึกษาอื่น สมควรในการอนุรักษ์

ไว้มิให้สูญหาย และปรับเปลี่ยนได้ให้ทันต่อยุคสมัยสืบต่อไป

ขอขอบคุณ:

วุฒิ บุตรธนู ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 29

ประวิทย์ ตัณฑ์ทวี  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 30 

 สัมภาษณ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 36

วิทยา เจริญอรุณวัฒนา  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 43

อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 44

อาจารย์ ดร.ชมชวน บุญระหงษ์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 45

พลตรีชูโชติ กีฬาแปง  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 46

พาณิช ลิมปะพันธุ์  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 47

สุกิจ ติดชัย  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 48

รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 49

วรายุทธ อ่อนศรี  ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 50

อารียา ศีลมั่น ศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่น 52



21

วุฒิภัทร  เกตุพัฒนาพล
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้เริ่มก่อต้ังเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2477 โดยคุณพระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ)  
เดิมเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือและได้พัฒนามาจนกลายเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปัจจุบัน มหาวิทยาลัย 
จึงถือเอาวันที่ 7 มิถุนายน 2477 เป็นวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุก ปี มหาวิทยาลัยได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย โดยได้จัดกิจกรรมต่างๆ ขึ้น เพื่อเป็นการร�าลึกถึงคุณงามความดีต่อบูรพาจารย์ ซึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัย 
จัดขึ้นได้แก่ พิธีกรรมบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค พิธีท�าบุญมหาวิทยาลัยและอุทิศส่วนกุศลแก่บูรพาจารย์ พิธีวางพวงมาลา
สักการะอนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ บิดาการเกษตรแม่โจ้ กิจกรรมที่จัดขึ้นแฝงไปด้วยความเชื่อ พิธีกรรมทั้งพราหมณ์ 
และพุทธ การแสดงออกถึงความเคารพ กตัญญูต่อบูรพาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวแม่โจ้ต่างให้ความเคารพรักยิ่ง

ความเชื่อและศรัทธา :
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 ปฎิมากรรมพระพิรุณทรงนาคสิ่งท่ีผู้บริหาร คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ บุคลากร ศิษย์เก่าแม่โจ้รวมไปถึงนักศึกษาศิษย์ปัจจุบัน 
ต่างให้ความเคารพสักการะ ปฎิมากรรมพระพิรุณทรงนาค  
ซึ่งตั้งอยู ่หน้าอาคารช่วงเกษตรศิลป เป็นสัญลักษณ์ของ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีความเชื่อว่าพระพิรุณเป็นเทพเจ้า
แห่งน�้าและฝน มีพาหนะเป็นนาค ซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ 
ดังนั้นทุกวันที่ 7 มิถุนายนของทุกปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนา
มหาวิทยาลัย กิจกรรมที่มีความเช่ือว่าเมื่อจัดพิธีกรรมแล้ว 
จะสร้างขวัญก�าลังใจ ความร่มเย็นเป็นสุข สร้างความเจริญ
งอกงามอุดมสมบูรณ์พูนผลให้บุคลากรในองค์กรมีความรัก
ความสามัคคีและประสบความส�าเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนา
ทุกประการ คือ พิธีกรรมบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค
 การประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค 
คณะเจ ้าหน้าท่ีที่ ได ้รับมอบหมายจากมหาวิทยาลัย คือ 
งานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 
เป็นผู้รับผิดชอบในการด�าเนินการจัดเตรียมเครื่องพลีกรรม
บวงสรวง ล�าดับข้ันตอนพิธีการและด�าเนินการพิธีการให้เป็น
ไปด้วยความเรียบร้อย ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 เคร่ืองประกอบพิธีกรรมบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค

ประกอบไปด้วยบายศรี ขนมมงคล อาหารคาว เมล็ดธัญพืช  

พืชผัก ผลไม้และน�้าสีต่างๆ ดังนี้  

 บายศรีและมาลัยดอกไม้ ได้แก่ บายศรีพรหม 1 พาน 
บายศรีเทพ 1 พาน ดอกไม้พุ ่ม 1 คู ่บายศรีปากชาม 2 คู ่ 
มาลัยดาวเรืองพวงใหญ่ 9 พวง ข้าวตอกดอกไม้ส�าหรับโปรย
จัดใส่พาน 5 พาน

 ขนมมงคล ได ้ แก ่  ขนมชั้ น  ขนมทองหยอด  
ขนมเมล็ดขนุน ขนมต ้มขาว ขนมต ้มแดง ขนมถ ้วยฟู  
ขนมหม้อแกงถั่ว ขนมหม้อแกงไข่ ขนมข้าวแดงตัด ขนมมันกวน 
จัดใส่พานอย่างละ 1 พาน
 อาหารคาว ได้แก่ หัวหมูต้ม 2 ชุด ประกอบไปด้วย 
หัวหมู ขาหมูคู่หน้า ขาหมูคู่หลัง หางหมู เครื่องในหมู หมูสามชั้น 
เป็ดต้ม 2 ตัว ไก่ต ้ม 2 ตัว ปูต้ม 2 พาน กุ ้งต ้ม 2 พาน  
ปลาทับทิม 2 ตัว ไข่ไก่ต้ม 30 ฟอง จัดใส่พานชนิดละ 1 อย่าง
 ผลไม้มงคล ได้แก่ มะพร้าว กล้วย อ้อย สับปะรด 
ส้ม แก้วมังกร องุ ่น แอบเปิ้ล ทับทิม สาลี่ ลิ้นจี่ จัดใส่พาน 
ให้สวยงาม 
 เมล็ดธัญพืช ได้แก่ ถั่วเขียว 1 พาน ถั่วแดง 1 พาน 
ถั่วด�า 1 พาน ถั่วเหลือง 1 พาน งาขาว 1 พาน งาด�า 1 พาน 
 พืชผัก ได ้แก ่ ฟักเขียว 1 พาน ฟักทอง 1 พาน  
เผือก 1 พาน มันเทศ 1 พาน แตงกวา 1 พาน จัดแต่งให้สวยงาม
 น�้า ได้แก่ น�้าแดง 1 ขวด น�้าด�า 1 ขวด น�้าเขียว 1 ขวด 
น�้าส้ม 1 ขวด นม 1 ขวด เหล้าขาว 1 ขวด เหล้าแดง 1 ขวด 
น�้าเปล่า 1 ขวด เทใส่ในแก้วให้เต็มทั้ง 8 ชนิด จัดวางเรียงกัน 
ตรงกลางโต๊ะบวงสรวง
 หมากพลูจัดใส่ในพาน 12 กระทง เทียนมงคล 9 เล่ม 
ธูปเชิญเทวดา 16 ดอก
 น�าทุกอย่างจัดวางใสพานวางบนโต๊ะปูด้วยผ้าขาว 
ตรงหน้าองค์ปฎิมากรรมพระพิรุณทรงนาค จัดวางเรียงกัน 
ตามล�าดับเพื่อให้เกิดความสวยงามและถูกต้องโบราณประเพณีนิยม

 การจัดวางเครื่องพิธีกรรมบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค

ภาพจาก	: https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981
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 การประกอบพิธีบวงสรวงพระพิรุณทรงนาค 

ภาพจาก  : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981

พระพิรุณเป็นเทพเจ้า

แห่งน�้า และฝน 

มีพาหนะเป็นนาค 

ซึ่งหมายถึง

ความอุดมสมบูรณ์

ขั้นตอนพิธีการบวงสรวงพระพิรุณ

 1. เมื่อประธานในพิธี  คณะผู ้บริหาร อาจารย ์  
ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษามาพร้อมกันบริเวณพิธีตามฤกษ์ 
ก็เริ่มท�าพิธีบวงสรวงพระพิรุณ
  2. พิธีกรเชิญประธานในพิธีจุดเทียนมงคลเล่มที่ 1 
และจุดธูป 16 ดอกอัญเชิญเทวดา จากนั้นเชิญผู ้บริหาร 
อาจารย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ จุดเทียนมงคลที่เหลือตามล�าดับ 
ให้ครบทั้ง 8 เล่ม
 3. นายนพดล  พิมาสน อาจารย์ผู้ประกอบพิธีได้เร่ิม
กล่าวค�าบูชาพระรัตนตรัย อะระหัง สัมมาสัมพุทโธ ภะคะวา... 
บทสวดสรรเสริญพระพุทธคุณ อิติปิโส ภะคะวา... บทสวด
สรรเสริญพระธรรมคุณ สวากขาโต ภะคะวะตา... บทสวด
สรรเสริญพระสังฆคุณ สุปะฏิปันโน ภะคะวะโต... 
 4. อาจารย์ผู ้ประกอบพิธีกล่าวบทชุมนุมเทวดา  
สัคเค กาเม จะรูเป...
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 อธิการบดี ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ถวายเครื่องสังเวย

ภาพจาก	:
https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981

 คณะผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าแม่โจ้ ถายภาพไว้เป็นที่ระลึก

ภาพจาก : https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981

 5. อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกล่าวโองการบูชาเทพยดา
อัฏฐทิศ ทิศทั้ง 8 วันทิตวา อาจาริยะปาทังเมสสะการิยะ 
สัมพินทะยายัง...
 6. อาจารย์ผู ้ประกอบพิธีกล่าวโองการบูชาฤกษ์  
นะโม นะมัสสิตวา ข้าแต่พระศรีตรีพิธ...
 7. อาจารย์ผู ้ประกอบพิธีกล่าวคาถาบูชาพระเกตุ  
นะมัตถุ เต เกตุเทวะ ข้าแต่องค์พระเกตุ...
 8. อาจารย์ผู้ประกอบพิธีกล่าวโองการสังเวยเทวดา 
พุทโธ โย มังคะลัตถีนัง...
 9. อาจารย์ผู ้ประกอบพิธีกล่าวค�าบูชาพระพิรุณ  
โอมพระวรุณะ ราชะ ... และคาถาขอพระพิรุณ โอม ปัจฉิมะ 
ทิสะวะรุณะ...
 10. พิธีกรเชิญประธานในพิธี ผู้บริหาร อาจารย์ ศิษย์
เก่าแม่โจ้ โปรยข้าวตอกดอกไม้และจุดธูป 9 ดอก ถวายเครื่อง
สังเวย จากนั้นถวายมาลัยดาวเรืองคล้องที่พระกรขององค์พระ
พิรุณเป็นอันเสร็จพิธี
 11. เม่ือเสร็จพิธีเวลาสมควรแล้วอาจารย์ผู้ประกอบ
พิธีกล่าวค�าลาเครื่องสังเวย เสสังมังคะลัง ยาจามิ ข้าพเจ้าขอ
ของมงคลที่เหลือ และกล่าวอัญเชิญเทวดากลับ ทุกขัปปัตตา 
จะนิททุกขา... 
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 นายกสภามหาวิทยาลัยและอธิการบดี ถวายมาลัยดาวเรืองพระพิรุณทรงนาค

ภาพจาก	:	https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981

 ปฏิมากรรมพระพิรุณทรงนาค เป็นสัญลักษณ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีความเชื่อว่าพระพิรุณเป็นเทพเจ้า 
แห่งน�้าและฝน มีพาหนะเป็นนาค ซ่ึงหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ ดังนั้นมหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดพิธีบวงสรวง 
พระพิรุณทรงนาคขึ้น ในวันที่ 7 มิถุนายนของทุกๆ ปี ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีความเชื่อว่า
เมื่อจัดพิธีกรรมดังกล่าวแล้วจะสร้างขวัญก�าลังใจ ความร่มเย็นเป็นสุข สร้างความเจริญรุ่งเรืองอุดมสมบูรณ์ บุคลากร 
มีความรักความสามัคคี และประสบความส�าเร็จตามความมุ่งมาดปรารถนาทุกประการ

สัมภาษณ์	: ขั้นตอนการกล่าวโองการบวงสรวง นายนพดล  พิมาสน อาจารย์ผู้ประกอบพิธี

อ้างอิงรูปภาพ	: https://erp.mju.ac.th/informationDetail.aspx?newsId=2981
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“อิ่มท้องและอิ่มใจ”  

 ช่วงเวลาการรับน้องใหม่ประจ�าปี 7 วัน นั่น เต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ ในการหล่อหลอมความรักความสามัคคีความเป็น

พี่น้อง จนผ่านถึงเช้าของวันที่ 7 ได้คลอดเป็นลูกแม่โจ้แล้ว รุ่นพี่ๆ จากทั่วประเทศจะมารับขวัญน้องด้วยการคล้องมาลัยดอกมะลิ 

ช่วยกันเจิมหน้าด้วยสีเขียว-ขาว-เหลือง ณ วงเวียนอนุสาวรีย์พระพิรุณทรงนาคสัญลักษณ์ของการเกษตร น้องใหม่ทุกคน 

ผ่านวันคืนแห่งการรับน้องมาด้วยความเหนื่อย หิว อ่อนล้า ข้าวห่อและน�้าดื่มจากมือพี่ๆ ช่างเป็นมื้อแรกของวันใหม่ที่แสนอร่อย

 ช่วยแม่เลี้ยงน้องอิ่มท้องมื้อแรก เป็นกิจกรรมหลัก
ของโครงการครัวอ่ิมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ จัดขึ้นปีแรกเมื่อวันท่ี 
7 สิงหาคม 2558 ณ วงเวียนปฏิมากรรมพระพิรุณทรงนาค  
อันเป็นสัญลักษณ์ของการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
 แนวคิดของคณะกรรมการครัวอ่ิมอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ 
ที่ว่าน้องใหม่ของเราทุกคนควรจะได้รับประทาน “อาหาร 

มื้อแรก” เพื่อเป ็นการรับขวัญน้อง การได ้ต ้อนรับน้อง  
ได้เสริมสร้างพลังใจช่วยบรรเทาความหิวให้น้องใหม่ในเช้า 
ของวันอันสดใสนี้  ก่อนที่จะแยกย้ายกันกลับบ้านไปพบกับ 
ผู้ปกครองกับครอบครัวหลังจากเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัย 
กว่า 15 วัน เมื่อพักผ่อนแล้วจะได้กลับมาศึกษาเล่าเรียน 
ตามปกติ

สมพร แรกช�านาญ
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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น้องใหม่ทุกคนได้ซมึซับน�้ำใจ
จำกความอิ่มและความอุ่นของข้าวมื้อแรกในวันแรก
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 เริ่มระดมทุนจากพี่ๆ ศิษย ์เก ่าแม ่โจ ้ ทุกรุ ่นจาก 

ทั่วประเทศสนับสนุนโดยจัดอาหารมื้อแรกที่สะดวกท่ีสุด นั่นคือ

ข้าวเหนียวหมูทอดและไก่ทอดในกิจกรรม “ช่วยแม่เลี้ยงน้อง  

อิ่มท้องมื้อแรก”  ขึ้น จ�านวน 5,000 ชุด

  “น้องใหม่” มีทั้งระดับปริญญาตรี-โท-เอก ในเช้า 

วันที่ 7 ที่มีการเจิมหน้ารับขวัญแล้ว พี่แม่โจ้จะพร้อมกัน 

หน้าอาคารแผ่พืชน์น�าโดยนายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ ้ 

ดร.อ�านวย ยศสุข แม่โจ้รุ ่นที่ 20 อธิการบดี รองอธิการบดี 

คณาจารย์ พี่แม่โจ้จะช่วยกันแจกเป็นชุดขนมนมและน�้าด่ืม 

น้องนักศึกษาใหม่ทุกคนรับแล้วจะน�าไปนั่งรับประทานร่วมกัน 

มีพี่ศิษย์เก่านักกิจกรรมเป็นผู้สรรค์สร้างความบันเทิง จัดเสียงเพลง

อยู่หน้าเวทีให้น้องใหม่สนุกสนานร่วมกัน ก่อนจะไปตั้งแถวร่วมพิธี

วางพวงมาลาสักการะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ  

ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยแม่โจ้ต่อไป 

 ช่วยแม่เลี้ยงน้องอิ่มท้องมื้อแรก จัดในวันเสาร์ท่ี 

29 มิถุนายน 2562 นี้ นับเป็นปีที่ 5 ของการเสริมสร้าง

ความรักระหว ่างศิษย ์ เก ่ากับมหาวิทยาลัยแสดงถึง 

อัตลักษณ ์ความเป ็นลูกแม ่ โจ ้  วัฒนธรรมการเป ็น

มหาวิทยาลัยแห่งชี วิต สนับสนุนมหาวิทยาลัยแม่โจ  ้

เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) น้องใหม่ทุกคน

ได้ซึมซับน�้าใจจากความอิ่มและความอุ่นของข้าวมื้อแรก

ในวันแรก การเชื่อมสายใยลูกแม่โจ้ให้ยั่งยืน เข้มแข็ง  

มีเกียรติยศ มีศักดิ์ศรีที่ดีงามให้สังคมชื่นชมศรัทธา 

แม่โจ้ คือ เลือดเนื้อพันผูกลูกแม่เดียวตลอดกาล

ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้
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วีนาภัทร์ พงษ์ภา
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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ด้วยความเชื่อ ความศรัทธา และความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา

 หัตถศิลป์งานใบตองล้านนา สู ่ความเลื่อมใสใน 

สิ่งศักดิ์สิทธิ์และการนับถือพระพุทธศาสนา เป็นสิ่งท่ีแสดงถึง

สัญลักษณ์และตัวแทนของความศรัทธา ในด้านการประดิษฐ์

ชิ้นงานให้เห็นเป็นรูปธรรมที่แฝงไปด้วยความศรัทธา คติ ความคิด

ของผู้ที่มีความศรัทธาต่อสิ่งที่ทุกคนเคารพนับถือ ถูกสร้างขึ้น

มาด้วยความประณีตและวิจิตรบรรจง รวมทั้งท�าขึ้นจากของท่ี

เกิดจากธรรมชาติและมีความบริสุทธิ์ โดยในปัจจุบันสามารถ

พบเห็นได ้น ้อย นอกจากเมืองหรือชนบทท่ียังคงรักษา

ขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมและความเจริญยังเข้ามาไม่มาก 

โดยเฉพาะดินแดนล้านนาซึ่งอยู่ทางภาคเหนือขอประเทศไทย 

ที่ยังคงและด�ารงรักษาวัฒนธรรม ศิลปะประเพณี ยังมีให้เห็น

อยู่ในปัจจุบัน

   โดยเฉพาะการบูชาด ้วยดอกไม้ หรือเครื่องหอม 

งานใบตอง ในวิถีพุทธของคนล้านนา ที่เรียกว่า สวยดอก หรือ 

กรวยดอกไม้ ที่มีเครื่องบูชาดอกไม้ธูปเทียน เกิดจากการใช้ใบตอง

หรือกระดาษม้วนขดเป็นทรงเรียวแหลมบรรจุดอกไม้ข้างใน

และดอกไม้ที่เลือกสรรแล้วว่าเป็นดอกไม้ที่ดีที่สุด สวย หอม 

หรือมีชื่อที่เป็นมงคลเพราะมีความเชื่อว่าดอกไม้ที่น�าไปบูชา

สิ่งศักดิ์สิทธิ์จะต้องเป็นดอกไม้ที่ดีที่สุดของพระพุทธเจ้า ดอกไม้

ของภาคเหนือมักใช้ในพิธีกรรมต่างๆ โดยใช้เป็นเครื่องสักการะบูชา

ในเกือบทุกประเพณี สวยดอกไม ้จึงมีความหมายท่ีใช  ้

ในการแสดงความเคารพ คาราวะ และการบูชาต่อความศรัทธา

ในพระพุทธศาสนา (จารุนันท์ เชาวน์ดี. 2555 : 40)
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 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จึงได้พัฒนาแนวคิดในการสร้างสรรค์ศิลปะการแสดงล้านนา  

ที่แฝงไปด้วยความศรัทธา คติ ความคิดของผู้ที่มีความศรัทธาต่อสิ่งที่เคารพนับถือ สร้างขึ้นมาด้วย

การน�าเอาอัตลักษณ์ของหัตถศิลป์งานใบตองล้านนาสู่กระบวนการการบูชาตามความเชื่อใน

ประเพณีล้านนา ถ่ายทอดผ่านเรื่องราวการแสดงที่สวยงามอ่อนช้อย ตามลักษณะของหญิงสาวชาว

ล้านนาพร้อมด้วยเครื่องแต่งกายที่เป็นเอกลักษณ์คนเมือง

  กระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน ชุด “ฟ้อนสวยดอกล้านนา ความศรัทธาในวิถีชาวพุทธ” 
ก�าหนดกรอบแนวคิดการสร้างสรรค์ไว้  3 ส่วน ดังนี้

กรอบแนวคิดที่ 1  สื่อความหมายอารมณ์และสีหน้า
 ผู้แสดงจะถ่ายทอดผ่านการแสดงที่ไม่แสดงออกทางท่า

ร�ามากนัก แต่จะใช้อารมณ์และสีหน้า ประกอบกับการใช้เพลง

ในการสื่อความหมาย ถึงดินแดนแห่งความหลากหลายทาง

ประเพณีและวัฒนธรรมท่ีมีความน่าสนใจ เมืองท่ีเต็มไปด้วย

เสน่ห์มนต์ขลัง ความสวยงามของภูมิทัศน์อันอุดมสมบูรณ์ 

และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นตามความเช่ือในพระพุทธศาสนา 

ที่มีความเจริญรุ่งเรืองมาเป็นเวลาช้านาน เห็นได้จากวิถีชีวิต

ความเป็นอยู ่ของชาวล้านนาที่มีวัดเป็นศูนย์รวมของจิตใจ 

กิจกรรม รวมถึงพิธีกรรมต่างๆ ท่ีน�าเอาหลักค�าสอนของ

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึดเหน่ียว และ 

ถือปฏิบัติต่อพระพุทธศาสนา แม้กาลเวลาจะผ่านไปกี่ร้อยปี 

แต่วิถีคนเมือง หรือคนล้านนายังคงสืบสานวัฒนธรรม และ

ประเพณีที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่เสื่อมคลาย
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กรอบแนวคิดที่ 2 เสื้อผ้าการแต่งกายในอดีต
 การแต่งกายของหญิงสาวชาวล้านนาเป็นสิ่งส�าคัญสิ่งหนึ่ง 

ที่บ่งบอกเอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถิ่น ในแนวคิดนี้ผู้สร้างสรรค์

จึงก�าหนดให้การแต่งกายของผู้แสดง เน้นโทนสีขาว ครามน�้าเงิน 

ซึ่งออกแบบให้ดูธรรมชาติเหมือนสีผ้าม่อฮ่อม ตัดกับสีขาว แดง 

ให้ดูหลากหลายแต่ยังคงความเป็นเอกลักษณ์ของคนพื้นเมือง 

ซึ่งในรูปแบบการแสดง จะมีการแต่งกาย อยู่ 2 แบบ คือผู้แสดง

สวมใส่ผ้าฝ้ายมัดอกสีขาว คล้องผ้าฝ้ายสีครามน�้าเงิน ไว้ข้างหลัง 

และอีกแบบหนึ่ง คือการน�าผ้าสีน�้าเงิน มาพาดเป็นสไบ รูปแบบ

การแต่งกายทั้ง 2 แบบนั้น เพื่อแสดงถึงการแต่งกายของหญิงสาว

ชาวล้านนาในอดีตด้วยเรื่องการเปลือยอกของหญิง อาจจะมี

เพียงผ้าสีอ่อนซึ่งมีวิธีใช้หลายอย่าง เช่นการพันผ้าไว้ใต้ทรวงอก

หรือปิดอก ใช้คล้องคอปล่อยชายผ้าไว้ด้านหน้า หรือคล้อง 

ทิ้งชายไปด้านหลัง ใช้ห่มเฉียงแบบสไบเรียกว่าสะหว้ายแหล้ง

หรือเบี่ยงบ้าย เป็นต้น 

กรอบแนวคิดที่ 3 ท่าร�านาฏยประดิษฐ์ล้านนา
 ความสวยงาม ความประณีต ท่ีเกิดจากวัสดุธรรมชาติ

และมีความบริสุทธิ์ ของสวยดอกรวมถึงกลิ่นหอมของดอกไม้ 

การจัดตกแต่งสวยดอก ที่มีความบริสุทธิ์และควรค่าแก่การบูชา 

ดังนั้นคนในสมัยโบราณจึงน�าเอาดอกไม้มาเป็นส่วนหน่ึง 

ในเครื่องสักการะสูงสุด ที่ส�าคัญไปกว่าสิ่งอื่นใดเกี่ยวกับคติ

ความเชื่อของชาวล้านนา ที่เช่ือว่าดอกไม้เป็นส่ิงที่มีชีวิต

เหมือนกับมนุษย์  ดังน้ันจึงพึงท่ีได้รับอานิสงส์จากการอุทิศตน

ถวายเป็นพุทธบูชา ผ่านการสร้างสรรค์การแสดงโดยผสมผสาน

ท่าร�านาฏยประดิษฐ์ล้านนา ผนวกกับรูปแบบการแปรแถว 

ที่สวยงาม ตามท่อนเนื้อร้องและท�านองของเพลงฟ้อนปูจา

ไหว้สาเจ้าพ่อบุญวาทย์ ขับร้องโดยครูภาลิณี อินกองงาม 

ประพันธ์เพลงและบรรเลง โดยครูพิษณุการณ์ ทรายแก้ว

“สา สา นพสักกากราบน้อม ตกแต่งต้อม มวลหมู่บุปผา 

ต่างเครื่องสักการะปูจา สืบมาแต่เก๊า นาวนาน”
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กรอบแนวคิดที่ 4 หัตถศิลป์ใบตอง
 ความเชื่อต่างๆ กับการใช้สวยดอกในประเพณีล้านนา 

ซ่ึงปัจจุบันชาวล้านนายังคงให้ความส�าคัญกับประเพณีต่างๆ 

อย่างต่อเนื่อง เช่นในประเพณี 12 เดือน ของล้านนาเกือบ 

ทุกพิธีกรรมจะใช้สวยดอกทั้งสิ้น แต่ในการแสดงชุดนี้ผู้สร้างสรรค์

ได้น�าความสวยงามของงานหัตถศิลป์จากวัสดุธรรมชาติ  

การประดิษฐ์ใบตอง มาท�าเป็นสวยดอก เพื่อน�ามาเป็นอานิสงฆ์

ในการบูชาสักการะเป็นเครื่องสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามความเช่ือพื้นบ้านของชาวล้านนา ผ่านนักแสดงหญิง 

ที่แต่งกายเป็นแม่ญิงล้านนาสมัยอดีต ท่ีนิยมตกแต่งประดิษฐ์

สวยดอกไปวัดในงานบุญต่างๆ ด้วยกริยาที่อ่อนน้อม สวยงาม

ตามจริตประเพณีล้านนาที่มีเอกลักษณ์เฉพะตน

 การแสดงสร้างสรรค์ชุด “สวยดอกล้านนา ความศรัทธา

ในวิถีชาวพุทธ” ได้เผยแพร่และออกแสดงเป็นครั้งแรก  

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2561 ในงานสานสัมพันธ์มิตรภาพ

ไทย – ลาว ครั้งที่ 15 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา 

และเผยแพร่ในงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกตลอดมา

จวบจนถึงปัจจุบัน

 จะเห็นได้ว่า กรวยดอกไม้หรือที่ชาวล้านนา เรียกว่า 

สวยดอก ที่อยู่ในความศรัทธาของวิถีชาวพุทธ มาแต่อดีต

จนถึงปัจจุบันนั้น หากขาดการอนุรักษ์หรือเผยแพร่อาจหายไป

จากวิถีแห่งวัฒนธรรมของล้านนา ถึงแม้ว่าจะเป็นเพียง

ส่วนหนึ่งของการประกอบพิธีกรรม เคร่ืองสักการะบูชา

หรือส่วนหนึ่งของการแสดง แต่สิ่งนี้คือเอกลักษณ์ของล้านนา

ที่ถ ่ายทอดและสั่งสมมาจากภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ 

ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์และเผยแพร่ให้เป็นที่แพร่หลาย

 ทั้งนี้  ยังสามารถหาชมใน Youtube Chanel ของ 

กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้หรือในลิงค์ 

https://www.youtube.com/watch?v=cWCEby5SvWM  
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สวยดอกล้ำนนำ 
คือ เครื่องสักการะพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ตามความเชื่อพื้นบ้านของชาวล้านนา
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สมพร แรกช�านาญ
แม่โจ้...แม่โจ้ของเรา
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ถอืเป็นมหาวทิยาลัยแห่งแรกและแห่งเดยีวของประเทศไทย

ท่ีตกแต่งขบวนศลิปวฒันธรรมอนัสวยงามตระการตา 

น�าบัณฑติแม่โจ้เข้าสูพ่ธิพีระราชทานปริญญาบัตรประจ�าปี 

ให้ผูป้กครองได้ช่ืนชมบรรดาบุตรหลานในชดุครุยทีส่ง่างาม
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 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดขบวนศิลปวัฒนธรรมเพื่อน�าเหล่าบัณฑิตท่ี

ส�าเร็จการศึกษากว่า 4 พันคนเข้าสู่พิธีภายในอาคารเฉลิมพระเกียรติ เริ่มตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 

รองศาสตราจารย์ ดร.เทพ พงษ์พานิช อธิการบดีขณะนั้น ได้มีแนวคิดการสร้างสีสัน 

ให้แก่งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จะมีผู ้ปกครองและญาติมิตรเดินทางมา 

ทั่วประเทศเพื่อแสดงความยินดีกับบุตรหลาน กว่าพิธีเสร็จสิ้นต้องใช้เวลานาน การมี

ขบวนศิลปวัฒนธรรมน�าขบวนบัณฑิตนั้นจะเป็นการบอกให้ทุกคนทราบว่าพิธีการ

จะเริ่มขึ้นแล้วและจะได้ชื่นชมความสง่างามของบุตรหลานในชุดครุยวิทยฐานะเดินอยู่

ในขบวนอย่างสง่างาม ระหว่างที่รอพิธีอยู่นั้นสามารถพักผ่อนฟังเพลงจากวงดนตรี

แม่โจ้แบนด์บรรเลงให้ชมผ่อนคลายไม่เบื่อหน่าย อีกทั้งเป็นสิ่งที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ได้ตั้งใจท�าเพื่อเหล่าบัณฑิตจะได้มีความภาคภูมิใจ “ลูกแม่โจ้” 

 ขบวนศิลปวัฒนธรรมจึงรังสรรค์ด้วยศิลปะความเป็นล้านนาท้ังชุดเสื้อผ้า  

เครื่องประดับ เครื่องสักการะ พัดเครื่องสูง และดนตรีพื้นเมือง มีเหล่านักศึกษาชายหญิง

ซ่ึงเป็นนักแสดงฟ้อนร�าไปในขบวนด้วยท่วงท่าลีลาอ่อนช้อยสวยงาม ผ่านสายตา 

ของบรรดาผู้ปกครองญาติสนิทมิตรสหายและนักท่องเท่ียวสองข้างทางจับจองพื้นท่ี

ตลอดสองข้างทางตั้งแต่หน้าอาคารส�านักงานอธิการบดีไปตามถนนสายกลาง

มหาวิทยาลัยกว่า 300 เมตร เป็นเวลากว่า 1.30 ชั่วโมง จนกระทั่งเหล่าบัณฑิตเดินเข้าสู่

มณฑลพิธีเสร็จสิ้น 

 รูปแบบขบวนเริ่มด้วยพิธีอัญเชิญพานพระพิรุณทรงนาคโดยอธิการบดีอัญเชิญ

มอบให้กับนักศึกษาชายหญิง ตัวแทนนักศึกษารับมาเดินน�าขบวนศิลปวัฒนธรรม  

มีผู้ตีกังสดาล ตามด้วยฆ้องหลวง กลองหลวง เครื่องสูง เครื่องสักการะล้านนา จากนั้น

เป็นขบวนช่างฟ้อนและนักดนตรีพื้นเมืองที่สนุกสนานด้วยจังหวะกลองเร้าใจ ท้ายขบวน

จะเป็นผู้ถือพัดสูงซึ่งบ่งบอกถึงความสง่างาม ปิดท้ายด้วยนักศึกษาวิชาทหารถือธงชาติ

และธงประจ�ามหาวิทยาลัย เขียว-ขาว-เหลืองอันเข้มแข็ง จากนั้นจะเป็นคณะกรรมการ

สภามหาวิทยาลัย คณะผู ้บริหาร ผู ้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ศิษย์เก่าแม่โจ้ดีเด่น 

และเหล่าแขกรับเชิญตามล�าดับ

 ช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้มีความปิติยินดี และทั่วทั้งพื้นที่

บริเวณมหาวิทยาลัย ท้ังสวนสนาม ถนนทางเดินรวมถึงอาคารต่างๆ ตกแต่งพรรณไม้ 

ดอกไม้หลากหลายสีสัน เพื่องานส�าคัญประจ�าปียิ่งใหญ่นั่นคือพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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ขบวนศลิปวฒันธรรม

และพระพรุิณทรงนาค คือ

ความภาคภมูใิจ

บอกถึงความเป็นลูกแม่โจ้ 

สถาบนัการศกึษา

ผู้น�าทางการเกษตร

ท่ียงัยืนหยัดเคียงคู่

อยู่เป็นทีพ่ึง่ของพีน้่องชาว

เกษตรและประชาชนมุ่งผลิต

บัณฑติชาวเกษตรคุณภาพ

สู่สังคมด้วยความศรัทธา

และภาคภมิูใจ

ยาวนานมากว่า  

 ปี

แม่โจ้ผู้สร้างความดฝีากไว้ให้แผ่นดนิ   
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อนุสรณ์  วิจารณ์ปรีชา
พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย:

 อ�ามาตย์โท พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) ผู้บุกเบิกงานหนักเพื่อสร้างแม่โจ้ให้เป็น

แหล่งความรู้ทางการเกษตรของประเทศไทย หลังจากที่ท่านได้รับทุนรัฐบาลไทยไปศึกษาต่อระดับ

ปริญญาตรีและโท ทางสัตวศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซิล (University of Wisconsin) สหปาลี

รัฐอเมริกา เม่ือปี พ.ศ. 2467 นับเป็นผู้ที่ส�าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทด้านการเกษตรจากสหปาลีรัฐ

อเมริกา คนที่ 2 ของประเทศต่อจากศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ (หลวงอิงคศรีกสิการ)



1. เสื้อ

5. กางเกงขายาวสีเทา

2. เสื้อราชปะแตนขาว 3. เสื้อสูท 

6. กางเกงขายาวสีด�ามีสายคล้องไหล่4. เสื้อสูททักซิโด้
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 เม่ือพระช่วงเกษตรศิลปการ ได้เดินทางกลับมายัง

ประเทศสยาม ท่านได้เข้ารับราชการในกระทรวงธรรมการ 

และกระทรวงกลาโหมตามล�าดับ จนถึงป ี พ.ศ. 2476  

หม่อมเจ้าสิทธิพร กฤดากร อธิบดีกรมตรวจกสิกรรม ได้ขอตัว

พระช่วงเกษตรศิลปการ จากกระทรวงกลาโหม เพื่อไปบุกเบิก

งานสถานีทดลองกสิกรรมภาคพายัพ ที่หมู ่บ ้านแม ่โจ ้  

อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่  

 ในปี พ.ศ. 2477 ท่านได้จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูประถม

กสิกรรม ภาคเหนือ โดยเปิดเรียนวันแรกเมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 

พ.ศ. 2477 โดยท�างานควบคู่กันไป ท้ังหัวหน้าสถานีทดลอง

กสิกรรม และโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ภาคเหนือ 

จวบจนปี พ.ศ.2481 พระช่วงเกษตรศิลปการ ได้รับแต่งต้ังให้

เป็นอธิบดีกรมเกษตรที่กรุงเทพมหานคร ท่านจึงจ�าใจจากแม่โจ ้

รวมเวลาที่ท่านได้อยู่หักร้างถางพง เพื่อสร้างสถานีทดลอง

กสิกรรม และสถานศึกษาที่แม่โจ้ เป็นระยะเวลาถึง 6 ปี คือ 

พ.ศ. 2476-2481 

 อย่างไรก็ตามท่านยังคงห่วงใยแม่โจ้อยู่เสมอ แม้กระท่ัง

ช ่วงเวลาที่แม่โจ ้เกิดวิกฤตถึงขั้นต้องถูกยุบโรงเรียนในปี  

พ.ศ. 2488 ท่านก็ยื่นมือเข้าช่วยเหลือจนสามารถเปิดการเรียน

การสอนได้ตามปกติโดยได้รับโอนโรงเรียนจากกระทรวง

ศึกษาธิการเข้ามาไว้ในกระทรวงเกษตราธิการ อีกทั้งได้เป็นผู้ที่

น�าเสนอชื่ออาจารย์วิภาต บุญศรี วังซ้าย ศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่นแรก

ต่อหลวงปราโมทย์จรรยาวิภาต อธิบดีกรมอาชีวศึกษา  

เพื่อกลับเข้ารับราชการอีกครั้งหนึ่งในต�าแหน่งอาจารย์ใหญ่

โรงเรียนเกษตรกรรมแม่โจ้ในปี พ.ศ. 2497 เป็นต้น

 ในปี พ.ศ. 2542 ศาสตราจารย์ ดร.สิรินทร์ พิบูลนิยม และ พ.ศ. 2547 แพทย์หญิงปานทิพย์ วิริยะพานิช 

บุตรีของพระช่วงเกษตรศิลปการ ได้มอบสิ่งของส่วนตัวของคุณพระช่วงฯ จ�านวนหนึ่งให้กับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

เพื่อไว้จัดแสดงภายในพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย และสิ่งของล�้าค่านั้นมีดังต่อไปนี้



7.  หีบบุหรี่ 9. มีดดาบ

10. หมวกเครื่องแบบขาวและสีกากี

13.  รูปภาพศาลาพระช่วงเกษตรศิลปการ ในศูนย์วิจัยพืชไร่

8.  กระป๋องบุหรี่

16.  สว่านยนต์

12.  ขลุ่ย

15.  ซอด้วง / ซออู้พร้อมกระเป๋า14.  ไวโอลินพร้อมกระเป๋า

หมวกสักหลาดสีขี้ม้า
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24. กล่องโลหะรักษาฟิล์ม

19. แว่นตา 

21. โล่นักวิทยาศาสตร์อาวุโสดีเด่น 
สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทย

20. รูปภาพงานแม่โจ้คืนรัง ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2512

23. โล่ที่ระลึกอนุสรณ์ 84 ปี 
โรงพยาบาลเซ็นต์หลุยส์ 

25. ใบประกาศนียบัตรส�าเร็จการศึกษาระดับ
ปริญญาโทจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

27. หนังสือแต่งตั้งนายช่วง  โลจายะ 
เป็น หลวงช่วงเกษตรศิลปการ

17.  หนังสือกสิกร

22.   กระเป๋าเดินทาง/ หีบเหล็ก

26.  ธงสามเหลี่ยมมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน

18. แว่นขยาย
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31. สมุดไดอารี

/ 
/ 

39.  หนังสือเกษตร-แม่โจ้ 

38.  ภาพพระช่วงเกษตรศิลปการ 
กับศาสตราจารย์อินทรีย์ จันทรสถิตย์ 

(หลวงอิงคศรีกสิการ)
40. ใบปริญญาบัตรดุษฎีบัณฑิต

กิตติมศักดิ์ สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร

33. สมุดเยี่ยมกระทรวงเกษตราธิการ

35. ตั๋วเรือเดินทาง N.Y.K. Line ไปอเมริกา

32. สมุดโน้ตสมัยเรียนที่อเมริกา

34.  ภาพพระช่วงเกษตรศิลปการและคุณหญิงส�าอางค์ โลจายะ

28.  หนังสือ University Book Store 30.  หนังสือ ECONOMICS
29.  หนังสือประวัติและผลงาน

จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ 

37. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (สีแดง) 
คุณหญิงส�าอางค์ โลจายะ

36. หนังสือเดินทางต่างประเทศ (สีแดง) 
และหนังสือเดินทางฑูตต่างประเทศ (สีน�้าเงิน) 

พระช่วงเกษตรศิลปการ
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41.  ภาพพระช่วงเกษตรศิลปการ ระหว่างการปฏิบัติงาน
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 และวัตถุสิ่งของล�้าค่าดังกล่าวข้างต้นของพระช่วงเกษตรศิลปการ จึงเป็นมรดกทางวัฒนธรรม

ทางการเกษตรที่คงอยู่ให้คนรุ่นหลังได้ชมและเข้าศึกษาในฐานะหนึ่งในสามเสือเกษตรไทย และในฐานะ 

“บิดาเกษตร แม่โจ้” ที่พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย มหาวิทยาลัยแม่โจ้

 พระช่วงเกษตรศิลปการ เป็นผู้บุกเบิกงานหนักเพื่อสร้างแม่โจ้ ให้เป็นแหล่งความรู้ทางการเกษตร

ของประเทศไทย จนเป็นท่ีประจักษ์ต่อบุคคลรุ่นหลังและถูกขนานนามว่าเป็น “บิดาเกษตรแม่โจ้” สมกับ

ความไว้วางใจของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) ที่เคยกล่าวไว้ว่า 

“การศกึษาทางการเกษตรของประเทศไทยน้ัน 

บัดนีเ้ป็นอนัวางใจได้ว่า จะไม่มีวนัอปัปางเป็นอนัขาด 

ตราบใดทีส่ามเสอืเกษตรท่ีฉันส่งไปเรียนเมืองนอกยังอยู่”
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บุญศรี  รัตนัง
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

 โบราณกาล คนสมัยโบราณนั้นไม่ได้มีการแข่งขันกัน
อย่างคนในสังคมสมัยนี้ ซึ่งแข่งกับหนี้สินและปัญหาต่างๆ 
ที่ต้องหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอย่างปากกัดตีนถีบ จนไม่มีเวลา
จะมาเล่านิทาน หรือน่ังอบรมสั่งสอนลูกหลานกันเหมือน 
คนสมัยโบราณ คนโบราณจะอยู่กันอย่างพอเพียง อยู่กิน 
ตามธรรมชาติ ตามภูมิปัญญา จึงมีเวลาให้กับครอบครัว
และลูกๆ อย่างมีความสุข คนโบราณน้ันถึงจะทุกข์การ 
ทุกข์งาน ทุกข์กาย แต่ก็สบายใจ หลังจากที่ทานข้าวเย็นแล้ว 
(ก๋ินข้าวเย็นแล้ว) ก่อนจะเข้านอนน้ันก็จะเล่านิทานบ้าง 
สอนลูกหลานบ้าง อบรมบ่มนิสัยให้รู้จักความกตัญญูรู้คุณ 
ที่ส�าคัญก็จะเล่าเรื่องผีต่างๆ ให้กับลูกหลานได้ฟัง
 วันนี้อุ้ยจะมาเล่าเรื่องผีให้ลูกหลานฟังคือ

 ผเีปรตนีจ้ะอยู่ท่ีวดัเท่านัน้ เพราะผีเปรตมีบาปกรรม

ตดิตวัมา คนทีต่ายแล้วไปเป็นผเีปรตนัน้ เพราะบาปกรรม 

คือ ไปโกงกนิของวดั โดยพระสงฆ์ไม่ได้อนุญาต โกงท่ีดนิวดั 

โกงเงินวัด ไปกินของวัดทุกอย่าง เม่ือตายไปแล้วจะต้อง 

ไปเป็นผีเปรตเฝ้าวดั ไม่ได้ไปผุดไปเกิดเจด็ชาติ

  ขอเล่าเรื่องผีเปรตไปตามท่ีผู ้เฒ่าผู ้แก่คนโบราณเล่า 
สืบต่อกันมาให้ฟังว ่า ผีเปรตมีลักษณะผอมสูงตากลน  
คอยาวหัวล้านมีค�าคอเล็กยาว มีรูคอเท่ากับเล่มเข็มเย็บผ้า 
ผีเปรตจะอยู่แต่ในวัดจะไม่ออกนอกวัดเป็นอันเด็ดขาด 
 ผู ้เฒ่าผู ้แก่เล่าว่า ถ้าอยากเห็นผีเปรตต้องท�าแบบนี้ 
ถึงจะเห็น จริงไม่จริงผู้เขียนก็ไม่เคยท�า เกิดเห็นจริงข้ึนมาก็จะ
กลัวตกใจตายก่อน นั่นคือ ในคืนวันพระวันศีลที่เงียบสงัดเวลา
ประมาณตี 1 ตี 2 หลังเที่ยงคืน ให้เอาข้าวต้มมัด เอาเนื้อทอด
หรือแคบหมูขนมอาหารอะไรก็ได้มาผูกมัดไว้กับไม้กวาด  

แล้วขึ้นขี่ด้ามไม้กวาดอย่างกับเด็กเล่นขี้ม้าก้านกล้วย  แล้วเดิน
รอบวิหารวัดแต่มีข้อแม้ว่าต้องท�าคนเดียว ผู้เฒ่าเล่าว่าแป๊บเดียว
ผีเปรตมันจะวิ่งไล่ตามกินอาหารที่เราผูกมัดไว้กับไม้กวาด  
เราจะได้เห็นรูปร่างของผีเปรตว่าเป็นอย่างไร ผู้เฒ่าเล่าว่าถ้าหาก
คนไหนขวัญไม่แข็งพออย่างเสี่ยงทดลอง ถ้าเกิดเห็นจริงแล้วก็จะ
ตกใจท�าให้ไม่สบาย จะเป็นไข้ มีภาพหลอนตลอดเวลา สุดท้าย
จะถึงแก่ชีวิตได้ 
 ครับนี้คือผีเปรต ที่ผู ้เฒ่าได้เล่ามาเป็นอุทาหรณ์
สอนลูกหลานไม่ให้กินของวัด โกงของวัด เอาของวัดโดยที่
พระสงฆ์ไม่ได้อนุญาต เป็นบาปกรรมที่ติดตัว เมื่อตายไป
แล้วก็จะไปเป็นผีเปรตไม่ได้เกิดเจ็ดชาติ
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สมพร  แรกช�านาญ
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

 ผู้เขียนเป็นชาวอ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีความศรัทธาและได้เคยไปออกโรงทานประจ�าปี

ในพิธีเลี้ยงขุนหลวงวิลังคะ(คนล้านนาออกเสียงว่า มะลังก๊ะ) ที่บ้านเมืองก๊ะ ต�าบลสะลวง อ�าเภอแม่ริม 

ประเพณีเลี้ยงผีบรรพบุรุษขุนหลวงวิลังคะ จัดช่วงเดือน 9 เหนือ(เดือนมิถุนายน) ของทุกปี ผู้เขียน 

ได้เห็นความศรัทธาของชนชาวลัวะในหมู่บ้านรวมถึงจากหมู่บ้านอื่นๆ เดินทางมาสักการะอย่างเนืองแน่น

จะเป็นประเพณียิ่งใหญ่ แล้วมองเห็นถึงความเข้มแข็งของชุมชนได้อยู่ร่วมกับป่ากับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล

ซึ่งกันและกันโดยมีการดูแลรักษาทั้งยังด�ารงชีวิตเรียบง่ายพึ่งพิงธรรมชาติไม่เปลี่ยนแปลง
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 ชาวลัวะ
 ชาวลัวะบ้านเมืองก๊ะ เรียกตนเองว่า “พะล๊อก”  

ชนดั้งเดิมในแดนล้านนาก่อนท่ีจะเคล่ือนย้ายอพยพมาอยู ่

ในพื้นที่นี้ภายหลังในต�านานน�้าเต้าปุงเล่าว่า ชาวลัวะเป็นคน

กลุ่มแรกที่เกิดมากจากรูท่ีเหล็กแทงท่ีน�้าเต้า จึงมีผิวกายคล�้า 

ส่วนคนกลุ ่มอื่นที่เกิดมาภายหลังมีผิวท่ีขาวกว่า นิทานที่ 

แม่อุ้ยนวล ดอยค�า ต้นตระกูลลัวะเล่าว่าเหลือเพียงเร่ืองเดียว

เมื่อสมัยก ่อนน้ันชาวลัวะมีตัวหนังสือใช ้ แต ่ได ้เขียนไว ้ 

บนหนังสัตว์ ต่อมาสุนัขได้คาบไปกินจึงท�าให้ชาวลัวะไม่มี 

ตัวหนังสือใช้มาจนถึงปัจจุบัน

 ชุมชนบ้านเมืองก๊ะ 
 ชุมชนเมืองก๊ะ หมู ่ท่ี 5 ต�าบลสะลวง อ�าเภอแม่ริม  

เป็นหมู ่บ ้านเล็กๆ มีประชาชนชาวลัวะและชาวพื้นเมือง  

มีสถานที่ส�าคัญเกี่ยวข้องคือดอยคว�่าล่อง ผาฆ้อง ผากลอง 

ผาฉาบ เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ในต�านานท่ีสะท้อนถึงความเชื่อ

และลัทธิบูชาป่าเขา มีชาวบ้านอาศัยอยู่จ�านวน 45 ครัวเรือน 

มีประชากรตามทะเบียนราษฏรจ�านวน 145 คน เดินทางจาก

ตัวอ�าเภอแม่ริมไปอีกประมาณ 30 กิโลเมตร และเดินทาง 

ต่อไปอีก 9 กิโลเมตรก็จะถึงวัดพระบาทส่ีรอย ชุมชนมีอาชีพ

เกษตรกรรมแบบพอยังชีพ สัมพันธ์กับธรรมชาติ ท�าสวน ท�านา 

ท�าไร่ข้าว ข้าวโพด และค้าขายของป่า สมุนไพร

 นิมิตหมายมีความลงตัวกับมติท่ีประชุมมูลนิธิกล้วยไม้ไทย 

โดยประธานมูลนิธิ ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ได้เห็นชอบจัด

โครงการปล่อยกล้วยไม้ไทยแก่ชุมชนโดยได้เลือกชุมชน 

บ้านเมืองก๊ะนี้เป็นหมู่บ้านต้นแบบ และจะด�าเนินการช่วง 

ต้นฝนฤดูกาลนี้ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2562 และ 

ถือเป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล 

พิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ระหว่าง 

วันที่ 4-6 พฤษภาคม 2562 และส�านักนายกรัฐมนตรีมีมติให้

ตลอดเดือนพฤษภาคม-กรกฏาคม ประชาชนหน่วยงานทุกหมู่เหล่า

จะน้อมถวายความจงรักภักดีจัดให้มีกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ

กันทั่วประเทศ คณะกรรมการฯ จึงเริ่มด�าเนินการลงพ้ืนที่ส�ารวจ

บ้านเมืองก๊ะร่วมกับผู้น�าชุมชนคือ พ่อหลวงไพศาล ไทยใหม่ 

เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2562 ได้สถานที่ที่จะปล่อยกล้วยไม้ไทย

สู ่ระบบนิเวศวิทยา จ�านวน 2 จุด มีสายพันธุ ์กล้วยไม้ไทย 

จ�านวน 8 สายพันธุ์ คือ เอื้องสายไหม เอื้องไอยเรศ เอื้องค�า 

เอื้องผึ้ ง เอื้องกุหลายกระเป ๋าป ิด เอื้องเหลืองจันทบูร  

เอื้องมอนไข่ และเอื้องแซะ

 จุดส�าคัญคือรอบอนุสาวรีย์พ่อขุนหลวงวิลังคะ จะปล่อย

กล้วยไม้ไทย “เอื้องแซะ” ซ่ึงเป็นกล้วยไม้พื้นถิ่นมีกลิ่นหอม

เฉพาะตัวซึ่งจะอยู ่บนเขาสูงมีความชื้นสูงกว่า 800 เมตร  
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จากระดับน�้าทะเล ถือว่าเป็นไม้หวงห้ามและหายากในปัจจุบัน 

มีถิ่นอาศัยเฉพาะอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์จังหวัดเชียงใหม ่

ป่าลึกของอ�าเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และอุทยาน

แห่งชาติภูกะดึง จังหวัดเลยเท่านั้น

 ความเกี่ยวเนื่องอย่างประหลาด  
 1. ประธานมูลนิ ธิ กล ้ วยไม ้ ไทยคนป ัจจุบัน  คือ  

ดร.วัชระ ตันตรานนท์   

 2. เมื่อ พ.ศ. 2544 ดร.วัชระ ตันตรานนท์ ได้ร่วมกับ

กัลยาณมิตรคือ คุณงามนิตร เรืองศร สร ้างสถูปรูปทรง 

พระธาตุพนมขึ้น โดยมีพลเอกส�าเภา ชูศรี ผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ขณะนั้น เป็นประธานในพิธี และได้อัญเชิญรูปปั้นขุนหลวงวิลังคะ

ที่พระครูวิรุณธรรมโกวิท เจ้าอาวาสวัดเจดีย์สถาน อ�าเภอแม่ริม 

ท่ีมีเช้ือสายเป็นชาวลัวะ ให้ช่างปั้นรูปขุนหลวงวิลังคะ ขนาดสูง 

2 เมตร ในท่าพุ่งเสน้าไว้ประดิษฐานภายในสถูปเป็นที่สักการะ

ของผู้มีจิตศรัทธา 

 3. มูลนิธิกล ้วยไม ้ไทย จะเลือกหมู ่บ ้านต ้นแบบ

กล้วยไม้ไทย เพื่อประโยชน์ในการอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วยไม้ไทย

การศึกษาเรียนรู้และวิจัยร่วมกับชุมชน โดยมีหลายหมู่บ้าน 

เข้าคัดเลือก แต่คณะกรรมการได้เลือกชุมชนบ้านเมืองก๊ะ 

ต�าบลสะลวง อ�าเภอแม่ริมซึ่งมีความอุดมสมบูรณ์ด้วยป่า 

และมีต ้นไม ้ใหญ่มากมาย ท้ังชุมชนชาวบ้านก็มีวิถีชีวิต 

รักสงบรักป่าเขารักน�้า ตามวิถีสืบสานของกษัตริย์ลัวะ คือ 

ขุนหลวงวิลังคะ

 ประวัติขุนหลวงวิลังคะ
 ผู ้เขียนจึงศึกษาเรื่องราวและข้อมูลจากหลายแหล่ง 

ทั้งจากเรื่องเล่าและนิยายต่างๆ มาเรียบเรียงใหม่ประกอบกับ

ข้อมูลหนังสือต�านานขุนหลวงวิลังคะและประวัติบ้านเมืองก๊ะ  

ซึ่งรวบรวมเรียบเรียงโดยนายไพศาล ไทยใหม่ ผู้ใหญ่บ้านเมืองก๊ะ 

ต�าบลสะลวง สนับสนุนการพิมพ์โดยคุณงามนิจ เรืองศร ดังนี้  

 คร้ังอดีตกาลนานมาแล้ว ขุนหลวงวิลังคะ เป็นกษัตริย์

ของชนเผ่าลัวะ นับถือกันทั่วไปในเขตจังหวัดเชียงใหม่ และ

แม่ฮ่องสอน ในต�านานเดิมน้ันเชื่อว่าเป็นผู้ปกครองเวียงเชษฐบุร ี

(เวียงเจ็ดลิน) อยู ่เชิงดอยสุเทพ และเป็นเช้ือสายตระกูล 

ปู่แสะย่าแสะ พงศวดารโยนกของพระยาประชากิจกรจักร  

(แช่ม บุนนาค) ได้เล่าว่า มีขุนลัวะตนหนึ่งนามว่าขุนมิลักขะ  

ผู้เป็นขุนใหญ่แก่หมู่ลัวะทั้งหลาย อยู่ยังขุนเขาอันเนื่องด้วย

อุจฉุบรรพต คือว่าดอยสุเทพนั้น ขุนลัวะนั้นได้ทราบข่าว 

เล่าลือกันว่า พระนางจามเทวีเจ้านครหริภุญไชยทรงพระสิริโฉม

ลักษณะวิไลงามยิ่งนัก ขุนลัวะนั้นก็เฝ้าครวญใคร่ใฝ่รัญจวนใจ 

จึงแต ่งทูตถือบรรณาการไปกล ่าวถามพระนางจามเทวี 

พระนางทรงพิโรธจึงให้ขับไล่ฑูตของลัวะผู้นั้นไปเสียจากพระนคร 

ทูตน้ันได้กลับไปแจ้งแก่ขุนลัวะก็บังเกิดทิฐิมานะเตรียมรี้พล 

จะยกทัพมารบ

 ฝ่ายอ�ามาตย์ราชครูและพฤฒาจารย์ ในนครหริภุญไชย

เห็นการจะยังไม่ควรก่อเหตุการณ์ศึก จึงอุบายให้แต่งของ

บรรณาการฝากไปให้บุรุษที่ฉลาดในถ้อยค�าน�าไปกล่าว 

แก่ส�านักขุนลัวะ พูดจาโลมเล้าเอาใจให้กายพิโรธว่า เวลาน้ี

พระนางจามเทวีพึ่งประสูติกาลบุตร พระสรีระร่างกายยังไม่

บริสุทธิ์สิ้นมลทินทุพลภาพด้วยพระโรคในกายยังไม่หายปกติ  

จึงได้ให้ขุนลัวะระงับยับยั้งอยู่ก่อนแล้วจึงผันผ่อนต่อภายหลัง 

ขุนลัวะได้ฟังก็ได้คล้ายทิฐิให้งดรอ ต่อมาจึงแต่งทูตไปกล่าวถามอีก 

เหล่าอ�ามาตย์ทั้งหลายก็เพทุบายโต้ตอบขอให้งดรอต่อไปอีก

ถึง 3-4 ครั้ง เช่นนั้นเพื่อถ่วงเวลาเรื่อยมาจนถึง 7 ปี ระหว่าง 7 ปี

ที่รอคอยนี้เล่ากันว่าขุนหลวงได้ส่งดอกเอื้องแซะไปบรรณาการ

ถวายแด่พระนางจามเทวีอย่างสม�่าเสมอ ล ่วงเข ้าถึง 

กาลเวลาอันเนิ่นนานขุนลัวะจึงครวญคิดหักหาญด้วยก�าลังพล

ยกมาถึง 80,000 คน เข้าประชิดเมืองหริภุญไชย เม่ือเหตุ 

เป็นเช่นน้ันฝ่ายเสนาในเมืองหริภุญไชยจึงได้เตรียมไพร่พลโยธา 

และให้เจ้ามหันตยศและเจ้าอินทรกุมาร ซึ่งเป็นพระโอรสทั้ง

สองของพระนางจามเทวี ยกกองทัพออกมารบโดยทั้งสอง 

พระองค์ประทับอยู่บนคชสาร กองทัพของขุนลัวะเกิดความ

เกรงกลัวพระยาคชสารเป็นอันมาก ทั้งสองฝ่ายต่างสู้รบกัน

หลายเพลาจนกองทัพขุนลัวะพ่ายแพ้ต้องล่าถอยหนีกลับไป
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 ต�านานเล่าขานการพ่ายแพ้ของขุนหลวงวิลังคะ  

 ความพ่ายแพ้นี้ เกิดจากพระนางจามเทวีได ้ถวาย
บรรณาการด้วยเซี่ยนหมากเมื่ยง หมากพลู และหมวกอาคม 
ท�าจากชายผ้าซิ่น (ผ้าถุง) แก่ขุนหลวงวิลังคะ จนท�าให้หมดก�าลัง
และเสื่อมอาคมไปท้ังหลาย ไม่มีแรงจะพุ่งหอกดาบอย่างทรงพลัง
ไกลหลายโยชน์อันใดอีก เม่ือกองทัพขุนหลวงวิลังคะพ่ายแพ้
ถอยกลับมาแล้วจึงไม่กลับเข้าไปยังเวียงเจ็ดลินอีก และขุนหลวง
จึงไม ่อยากพบหน ้าใครๆ ด ้วยความอับอายขายหน ้า  
ขุนหลวงวิลังคะจึงหนีเข้าป่าไปพร้อมข้าทาสบริวาร ต่อมาชาว
บ้านชาวเมืองลัวะที่อยู่เวียงเจ็ดลินได้ออกติดตามขุนหลวงวิลังคะ
มาตั้งถิ่นฐานอยู ่ที่ป ่าหมู ่บ ้านลัวะก๊ะและขุนหลวงวิลังคะ 
ได้สร้างเมืองเล็กๆ อยู่ท่ามกลางป่าเขาท�ามาหากินตามประสา
โดยมีความเจ็บแค้นจนตรอมใจอยู่ตลอดมา 
 ครั้นวันหนึ่งขุนหลวงวิลังคะจึงได้เรียกเสนาอามาตย์
และชาวบ ้านมาประชุมกัน จึงได ้ ส่ังเสียครั้ ง สุดท ้ายว ่า  
“หากข้าตายไปก็อย่าน�าศพข้ามน�้า จงเอาศพข้าไปไว้ยัง
ยอดดอยสูงๆ ข้าจะได้เห็นเมืองหริภุญไชยตลอดเวลา” 
เมื่อขุนหลวงวิลังคะพูดจบก็วิ่งออกไปกลางลานกว้างของหมู่บ้าน
แล้วโยนสะเหน้า (หอก) พุ ่งข้ึนบนฟ้า เมื่อหอกด่ิงลงมา 
ขุนหลวงวิลังคะได้เอาอกเข้ารับคมหอกที่เสียบกลางใจส้ินลม
ไปต่อหน้าชาวบ้านทุกคนที่นั้น ทุกคนต่างร�่าไห้เสียใจเป็นอันมาก
 รุ่งข้ึนชาวบ้านจึงน�าไม้มาต่อเป็นโลงศพ (ภาษาล้านนา
เรียกว ่าล ้อง) ยกเอาร ่างขุนหลวงวิลังคะนอนในโลงไม ้  
ตั้งขบวนแห่ศพมีทหารตีฆ้องตีกลองฉิ่งฉาบน�าหน้าขบวนเสนา
อ�ามาตย์และชาวบ้านทุกคนออกเดินทางไปตามสันดอย 
(อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย) เขตรอยต่ออ�าเภอแม่ริมกับ
อ�าเภอสะเมิงไปเรื่อยๆ เมื่อถึงแม่น�้าก็จะเว้นไม่ข้ามตามค�าสั่ง
เสียของขุนหลวงวิลังคะโดยมีเป้าหมายคือจะให้ถึงยอดดอยสุเทพ 

การเดินทางในป่าเขานั้น จะถือเอาเสียงฆ้อง เสียงกลอง 
ที่น�าหน้าขบวนเป็นท่ีต้ัง เมื่อเสียงฆ้องเสียงกลองดังไปทางใด 
หัวขบวนแห่ศพก็จะมุ่งไปทางนั้น ผ่านดอยกิ่วครก ดอยผาเลี้ยม 
ขบวนเดินทางไปหลายวันทั้งเหน็ดเหนื่อยทั้งเสียใจร้องไห้อาลัย
ในพ่อขุนหลวงวิลังคะ ขบวนแห่ศพไม่สนใจสภาพแวดล้อมใดๆ 
ทั้งสิ้น จนกระทั่งได้เดินข้ามผ่านเครือเขาหลง (ไม้เลื้อยชนิดหนึ่ง) 
ซึ่งมีอาถรรพ์ท�าให้ขบวนหลงทางกัน กระจัดกระจายไปคนละทิศ
ละทาง จนมาถึงดอยหนึ่งจึงพักวางโลงศพไปข ้างหน ้า  
ส่วนข้างล่างเป็นล�าน�้าลึกคือล�าน�้าแม่สา     
 ขบวนหามโลงศพขุนหลวงวิลังคะไปต่อเรื่อยๆ แต่ทว่า
ความเหน่ือยล้ารวมทั้งโรคภัยไข้ป่าทั้งหลายท�าให้โลงศพคว�่าลง
และเอียงตะแคงอยู่ ณ ที่นั่น ขบวนชาวบ้านที่ติดตามมาทั้งหลาย
ได้ล้มตายไปจนหมดสิ้นเรียกว่าดอยคว�่าล้องมาจนถึงปัจจุบัน 
ดอยคว�่าล้องนี้ตั้งอยู ่บนต�าบลโป่งแยงอ�าเภอแม่ริม ต่อมา  
พ.ศ 2532 ชาวบ้านจึงได้สร้างศาลไว้บูชา ส่วนขบวนฆ้องกลอง 
ที่ได้เดินผ่านสันดอยไปคนละฟากแม่น�้าแม่สาหลงทางกัน 
หาทางกลับไม่ได้เพราะมีหน้าผาขวางไว้จึงติดอยู่ที่นั่นจนล้ม
ตายไปในที่สุด เหลือไว้เพียงฆ้อง กลอง ฉิ่ง ฉาบที่ได้กลายเป็นหิน 
ภายหลังชาวบ้านไปพบจึงตั้งชื่อว่าผาฆ้อง ผากลอง ผาฉาบ 
อยู่บริเวณเขตบ้านกองแหะ ต�าบลโป่งแยงอ�าเภอแม่ริมน่ันเอง 
หลังจากสิ้นขุนหลวงวิลังคะชาวบ้านที่แห่ศพไปล้มตายกันหมด
แล้วชาวบ้านท่ีเหลืออยู่ไม่ก่ีคนก็มีสภาพอยู่กันไปตามมีตามเกิด
เพราะไม่มีผู้น�า ที่เหลือจึงอยู่กันไปตามประสามาจนถึงปัจจุบัน 
ผู้เฒ่าผู้แก่เก่าๆ ต่างล้มตายไปเกือบหมดเหลือเพียงคนรุ่นใหม่
ที่ถูกความเจริญของสังคมเมืองกลืนกินออกไปตั้งรกรากถ่ินอ่ืน 
มีผู้เฒ่าไม่กี่คนที่ยังสืบทอดประเพณี
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 พิธีกรรมการเลี้ยงผีชาวลัวะ
 ผีหม่อน (ผีปู่แสะย่าแสะ) 

 ในเดือน 9 (มิถุนายน) หลังจากการเลี้ยงขุนหลวง 

วิลังคะแล้ว ชาวบ้านจะท�าการเลี้ยงผีหม่อน (ทวด) คือผีปู่แสะ

ย่าแสะที่ได้สืบทอดกันมานาน โดยการตั้งข้าวก่อนและเลี้ยงไก่

และท�าก๋วยโจ๋นโดยนายเรือน ตากลม ผู้ท�าพิธีตายลงในปี 

พ.ศ. 2507 ท�าให้ไม่มีการสืบทอดการเลี้ยงผีหม่อนซึ่งเป็นผี

ประจ�าตระกูลที่บ้านเมืองก๊ะนี้อีกแต่ได้มีพิธีเลี้ยงผีปู่แสะย่าแสะ

ที่วัดพระธาตุดอยค�า อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ประจ�าปีต่อเนื่องสืบมา

 การเลี้ยงผีขุนหลวงวิลังคะ

 บ ้ าน เมื อ งก ๊ ะ เลี้ ย งผี ขุ นหลวง  โดยมี ลู กหลาน 

พ่ออุ้ยศรี ดอยค�า ผู้น�าพิธีกรรม หรือเรียกว่า “ตั้งข้าว” ปัจจุบัน

มนีายปวน ดอยค�า ผู้เป็นลูกชายเป็นผู้สืบทอดการท�าพิธีกรรม

นี้ การก�าหนดวันเลี้ยงผีขุนหลวงต้องไม่ตรงกับวันศีล (วันพระ) 

ไม่ใช่วันเสีย ไม่ใช่วันอาทิตย์ วันจันทร์และวันพุธ เริ่มจาก 

การปักตาแหล๋วหลวงมีลักษณะ 9 ตา มีโซ่ท�าจากไม้ไผ่น�ามาร้อย

เป็นปลา 2 เส้น หมายถึงให้ในน�้ามีปลาท่ีอุดมสมบูรณ์  

เป็นสัญลักษณ์ของพิธีเล้ียงผีเพื่อขอฟ้าขอฝนในการท�าไร่ท�านา 

จากนั้นจะท�าพิธีฆ่าไก่หรือหมูที่จะเปลี่ยนไปคือการเลี้ยงไก่ 2 ป ี

การเลี้ยงหมู 1 ปี สลับไปมา มีเงื่อนไขว่าในปีท่ีเล้ียงด้วยไก่ 

ทุกครอบครัวจะน�าไก่มารวมกันแล้วน�ามาต้มเล้ียงผีขุนหลวง 

แล้วน�าเลือดไก่มาทาบันใดศาลขุนหลวง ศาลเสนาซ้ายขวา 

ศาลช้างม้า ส่วนในปีที่เลี้ยงด้วยหมู ต้องเป็นหมูด�าตัวเมีย

เท่านั้น การฆ่าหมูไม่ใช้มีดแต่ให้ใช้ไม้แหลมแทงแล้วเอาเลือด

หมูใส่ถ้วยถวาย ใช้ไก่ 4 ตัวถวายเท่ากับเท้าของหมูด้วย

 เมื่อเชือดไก่หมูถวายเสร็จชาวบ้านจะเอาไก่ และหมูไปท�า

อาหารใส่ก๋วยโจ๋น (ตะกร้าไม้ไผ่) เพื่อใส่ของไหว้ จ�านวน 9 ก๋วย 

ได้แก่ ผีขุนหลวง 1 ก๋วย เสนาซ้ายขวา 2 ก๋วย หลักช้าง 1 ก๋วย 

หลักม้า 2 ก๋วย ผีเสื้อบ้านหรือผีเจ้านาย 1 ก๋วย เจ้าที่ 1 ก๋วย 

และอนุสาวรีย์ 1 ก๋วย จากนั้นจะมีการกล่าวอัญเชิญขุนหลวง

ด้วยภาษาลัวะสื่อสารกับขุนหลวงได้ โดยมีค�ากล่าวซึ่งแปลเป็น

ภาษาไทยว่า

	 “ข้าแต่เจ้าพ่อขุนหลวงวิลังคะผู้ทรงพลัง	มีอ�านาจ

และอาคมอันวิเศษด้วยพลังสะเหน้าทั้งการสู้รบและการ

ปกครองแก่ผู้ข้า	 วันนี้วันดีลูกหลานได้มาสักการะถวาย

ดอกไม้และข้าวน�า้อาหารอันโอชาแด่ขุนหลวงพร้อมหอกดาบ

เล่มเล็กเล่มใหญ่ให้พ่อขุนหลวงมาดู	ขอเจ้าพ่อขุนหลวง

มากินให้อิ่มๆพร้อมข้าเสานาบริวารช้างม้า	ขออานุภาพ

แห่งการถวายสักการะนี้	 ขุนหลวงท่านจงดูแลลูกหลาน 

มีความสุขความเจริญอย่ามีภัยพิบัติอันใด	ปรารถนาสิ่งใด

ที่ตั้งใจแล้วจงส�าเร็จแก่ปวงผู้ข้าทั้งหลายด้วยเทอญ”

 ส่วนพิธีการทางศาสนา การละเล่น การชกมวย และ

การประกวดบอกไฟดอก การขับซอพื้นเมืองนั้นเพิ่มเติมมาภายหลัง

เพื่อให้ลูกศิษย์ผู้ที่เคารพศรัทธาได้แสดงฝีมือถวายแก่ขุนหลวง 

เชื่อกันว่าดวงวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของขุนหลวงวิลังคะสถิตย์อยู ่

3 แห่ง คือ ศาลขุนหลวงบ้านเมืองก๊ะ ต�าบลสะลวง ดอยคว�่าล่อง 

อ�าเภอแม่ริม และวัดพระธาตุดอยค�า อ�าเภอเมืองเชียงใหม่ 

 ต�านาน เรื่องเล่าและนิทานแห่งความรักมีมากมาย  

มีทั้งโศกเศร้า ระทม รันทด การบูชาความรักท�าให้มีคนท�าในสิ่ง

ท่ียิ่งใหญ่เหลือเช่ือข้ึนได้เสมอ ขุนหลวงวิลังคะในวัย 92 ปี  

ได้มอบหัวใจให้กับเจ้าหญิงสูงศักดิ์เจ้าผู้ครองนครหริภุญไชย

นามพระนางเจ้าจามเทวี หวังจะได้ครอบครองให้สมหวัง  

แต่กลับแพ้พ่ายด้วยมารยาหญิงจนตรอมใจตาย  

 อนุสาวรีย์ขุนหลวงวิลังคะทั้ง 3 แห่ง ในวันนี้จึงเป็น 

ท่ีสถิตย์แห่งดวงวิญญาณท่ีผู้คนต่างหลั่งไหลมาขอพร และ 

ระลึกถึงด้วยความศรัทธา  

 ผู้เขียนหลับตาลงเหมือนมีลมเย็นพัดผ่าน วูบหนึ่งนั่นรู้สึกเย็นเยือกระคนความเศร้า น�้าตาปริ่มรื้นข้ึนมา 

ระหว่างมองผู้คนที่ช่วยกันปลูกดอกเอื้องแซะอยู่ แวบหนึ่งนั้นคล้ายเห็นเงาของนักรบชายร่างกายสูงใหญ่คล้ายกับ

รูปปั้นในศาล ชายผู้นั้นยังคงยืนส่งสายตาจับจ้องไปตามปลายแหลมของเสน้า (หอก) ซึ่งชี้ไปยังทิศตะวันออกเฉียงใต้

ปลายทางคือเมืองล�าพูน ใบหน้ามีน�้าตาที่ยังรินไหลอาบแก้ม ในมือนั้นยังคงหอบช่อดอกเอ้ืองแซะอันหอมกรุ่น 

ไว้ในอ้อมกอดด้วยความรักมั่นตลอดกาล

ขอขอบคุณภาพจาก : 
ชุมชนบ้านเมืองก๊ะ : https://www.sac.or.th/databases/ethnic-groups/ethnicGroups/16

ค�ากราบไหว้พ่อขุนหลวงวิรังคะ : http://rung119.blogspot.com/2012/09/5-251-11-11-9-10-5-50330-5.html

พระนางจามเทวี : http://thailandscanme.com/lpn005

ภาพเอื้องแซะ : ผศ.ดร. ชิต อินปรา
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นิคม พรหมมาเทพย์
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

 ณ กาลนี้ ได ้ เข ้า สู ่ป ีพุทธศักราช 2562 เมื่อวันที่  

1 มกราคม ท่ีผ่านมา ถือว่าได้เข้าสู่ปีใหม่สากลแล้ว พอย่าง 

เข้าสู ่ป ีใหม่พี่น ้องชาวจีนก็จะมีเทศกาลตรุษจีนท่ีครึกครื้น 

ตามแบบเบ้าเดิมของประเพณีอันดีงาม จากนั้นจะเข้าสู ่

เทศกาลสงกรานต์ของพี่น้องชาวไทยท้ังหลาย โดยเฉพาะ 

คนล้านนาซึ่งคือเดือนเมษายน

 ประกาศวันสงกรานต์ของโหรหลวง ปีกุน พ.ศ. 2562  

วันอาทิตย์ที่  14 เมษายน 2562 เป ็นวันมหาสงกรานต์  

ทำาไมคนล้านนานิยมใช้คำาว่า “สระเกล้าด�าหัว”	ขณะที่คนทั่วไปทุกภาค
เรียกว่า	“รดน�้าด�าหัว”	ในเทศกาลประเพณีสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง

หรือวันสังขารล่อง เวลา 15 นาฬิกา 14 นาที 24 วินาที  

นางสงกรานต์ชื่อ ทุงสะเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกทับทิม  

แก้วปัทมราชเป็นอาภรณ์ พระหัตถ์ขวาทรงจักร พระหัตถ์ซ้าย

ทรงสังข์ เสด็จนั่งมาบนหลังครุฑ  ส่วนวันจันทร์ท่ี 15 เมษายน 

2562 เป็นวันเนาว์หรือวันเน่าในล้านนา และวันอังคารที่ 16 

เมษายน 2562 เป็นวันเถลิงศกของไทยสากลหรือวันพญาวัน

ของล้านนา ได้ฤกษ์ในเวลา 19 นาฬิกา 12 นาที 0 วินาที  

หรือการเปลี่ยนจุลศักราชจาก จ.ศ. 1380 เป็น จ.ศ. 1381 
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เปลี่ยนรูปนักษัตรจากปีจอหรือหมา เป็นปีกุนหรือหมู เพียงแต่

ไม่แนะน�าว่าการด�าหัวในวันสังขานต์ล่องให้หันหน้าไปทิศทางใด

 ตามประกาศโหรหลวงดังกล่าว หากมีการดูปฏิทิน 

ปีใหม่เมืองล้านนาส่วนใหญ่ก็จะสอดคล้องกัน คือวันอาทิตย์  

ที่ 14 เมษายน เป็นวันสังขานต์ล่อง วันจันทร์ท่ี 15 เมษายน 

เป็นวันเนาว์ (เน่า) และวันอังคารท่ี 16 เมษายน เป็นวันพญาวัน 

เปลี่ยนจุลศักราชจาก จ.ศ. 1380 เป็น จ.ศ. 1381 เปลี่ยนรูป 

นักษัตร์จากปีเปิ้กเส็ดหรือหมา เป็นปี๋กัดไค้ (ไก๊) หมู หรือจ๊าง 

(ช้าง) ล้านนา

 ที่ส�าคัญการปฏิบัตินิยมในเทศกาลปีใหม่สงกรานต ์

ของไทยสากลกับชาวล้านนานั้น แตกต่างกันไปบ้างตาม

ขนบธรรมเนียมนั่น คือการไปขอขมาด�าหัวผู้ใหญ่ ทางล้านนา

จะเรียกว่า “สระเกล้าด�าหัว” ตามที่กล่าวมาแล้ว

 การค้นคว้าศึกษาวิถีชีวิต การปฏิบัติเป็นประเพณีดีงาม

ของล้านนานั้น ได้สืบสานการสระเกล้าด�าหัวมานานจนไม่

สามารถหาจุดเริ่มต้น ณ เวลาใดได้ แต่มีหลักฐานไม่ว่าจะเป็น 

การบันทึกเป็นอักษร รูปภาพต่างๆ ในหนังสือ ผนังวัด หรือ

พับสาใบลาน ตลอดจนต�าบอกเล ่าของบรรพบุรุษ และ

ประสบการณใ์นชีวิตจริงของผู้เขียนแล้วพอสรุปได้ว่า

 สมัยก่อนเมื่อถึงวันสังขานต์ล่อง ชาวล้านนานิยม 

สระเกล้าด�าหัวตนเอง ตามค�าโหรบอกล่าวแนะน�าในหนังสือ 

ปีใหม่เมืองหรือตามประกาศของปราชญ์ในสมัยนั้นๆ ว่าปีใหม่ปีนี้

เวลาจะสระเกล้าด�าหัวต้องอว่ายหน้าหรือหันหน้าไปทางทิศใด 

ที่เป็นมงคล ดอกอะไรเป็นพญาดอก ไม้อะไรเป็นไม้มงคลประจ�าป ี

เป็นต้น เมื่อทราบแล้วผู้คนจะปฏิบัติตาม เช่น ปีใหม่เมืองปีนี้ 

พ.ศ. 2562 ตามที่กล่าวมาพบว่า สังขานต์ล่องวันอาทิตย์ที่ 14 

เมษายน 2562 ให้สระเกล้าด�าหัวหันหน้าไปทางทิศใต้ ผีหัวหลวง 

อยู ่ทิศพายัพเวลาสระเกล้าด�าหัวอย่าหันหน้าไปทางทิศน้ัน 

จักเป็นกาลกิณี เมื่อสระเกล้าด�าหัวแล้วให้ไปเอาดอกต๋าเหิน 

(ดอกว่านมหาหงส์ ตระกูลขิง ข่า มีสีขาวกลิ่นหอมมาก ภาคอิสาน 

เรียกดอกสะเลเต) ซึ่งเป็นพญาดอกมาเหน็บบนหัวจะมีโชคลาภ 

เป็นต้น จะเห็นว่าขนบประเพณีการสระเกล้าด�าหัวของคนล้านนา

นั้นปฏิบัติกันมาจนทุกวันนี้
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พธิดี�าหวัเจ้าหลวงเชียงใหม่ 

พบัสานีไ้ด้คัดลอกค�ากล่าวในพธิดี�าหวั

ซ่ึงเจ้านาย บตุรหลานและพระญาติ

ได้น�าดอกไม้และปรุงแต่งน�า้หอม

มาแสดงความคารวะต่อเจ้าหลวง

พร้อมกบัขอถวายพระพร

ในพธิดีงักล่าว  

เน่ืองในวโรกาสปีใหม่
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 หากศึกษาประวัติศาสตร์เจ้าเมืองเชียงใหม่ จะพบ 

ในหนังสือ พินิจหลักฐานประวัติศาสตร์ล้านนา พ.ศ. 2559 

หน้า 87-88 สรุปความว่า “พิธีด�าหัวเจ้าหลวงเชียงใหม่  

พับสานี้ได้คัดลอกค�ากล่าวในพิธีด�าหัว ซึ่งเจ้านาย บุตรหลาน 

และพระญาติ ได้น�าดอกไม้และปรุงแต่งน�้าหอมมาแสดง

ความคารวะต่อเจ้าหลวง พร้อมกับขอถวายพระพร ในพิธี

ดังกล่าว เนื่องในวโรกาสปีใหม่” หลักฐานข้างต้นสอดรับ

และได้รับการขยายความอย่างชัดเจนในหลักฐานพิธีด�าหัว 

เจ้าหลวง ผลงานของศาสตราจารย์เดเนียล แมคกิลวารี ดี.ดี. 

มิชชั่นนารีที่เข้ามาเผยแพร่คริสต์ศาสนาในสมัยพระเจ้ากาวิโรรส 

(พ.ศ.2399-2413) หมอแมคกิลวารี มีโอกาสได้เข ้าร ่วม 

พิธีด�าหัวเจ้ากาวิโรรสในคุ้มหลวง และเขียนบันทึกไว้ในหนังสือ

กึ่งศตวรรษในหมู่คนไทยและคนลาว มีความตอนหนึ่งว่า

	 “ในวันขึ้นปีใหม่ของพวกลาวนั้น	มีธรรมเนียมว่า	ทุกคน

ไม่ว่าจะเป็นเจ้า	 ขุนนาง	หรือผู้ทรงอิทธพลจะต้องอวยพระพร

ให้กับองค์เจ้าหลวงและเข้าร่วมพิธี	 “ด�าหัว”	 เพื่ออวยพระพร 

ปีใหม่	ค�าว่า	 “ด�าหัว”	นั้น	หมายถึง	การอาบน�้าศรีษะ	หรือ	

ล้างศรีษะ	 และเป็นพิธีกรรมที่ช�าระล้างเศียรของเจ้าหลวง

จริงๆ	ด้วยการเทน�้าลงไป...”

	 “พิธีกรรมที่ส�าคัญอันดับแรกนั้นจัดขึ้นในคุ ้มหลวง	 

ในท้องพระโรงขนาดใหญ่แน่นขนัดไปด้วยคนในราชส�านัก	

คนในตระกูลและขุนนางต�าแหน่งต่างๆ	บรรยากาศอบอวล 

ไปด้วยกลิ่นหอมของดอกไม้นานาชนิดท่ีจัดวางอยู่เต็มโต๊ะ

และบนหิ้งที่มีอยู ่ทั้งหมด	 ทุกคนถือขันเงินท่ีมีน�้า...น�าโดย 

ราชตระกูลสายตรงของพระองค์	แล้วจึงตามมาด้วยเจ้านาย

องค์อื่นๆ	ตลอดจนขุนนางต�าแหน่งสูงเรียงลงไปตามล�าดับ	

พระองค์เจ้าหลวงทรงยืนประทับอยู่ในขณะท่ีน�้าขันแล้วขันเล่า

ถูกเทราดลงบนพระเศียรจนทรงเปียกปอนไปทั้งพระวรกาย	

พื้นเจ่ิงนองไปด ้วยน�้า . . .	 หลังจากพิธีกรรมในคุ ้มหลวง 

เสร็จแล้ว...องค์เจ้าหลวงเสด็จออกเพื่อทรงรับการด�าหัว 

จากประชาชน	ที่แม่น�้าปิง...(จิตราภรณ์ แปล 2537:111-112)

 นอกจากนี้แล้วหากศึกษาการด�าหัวพระสงฆ์ในวัด 

สมัยก่อน พระผู้เป็นเจ้าอาวาสผู้เป็นตัวแทนคณะสงฆ์ในวัดน้ันๆ 

จะเข้าไปอยู่ในต๊อมอาบน�้า (ห้องอาบน�้าที่ไม่มีหลังคา) ท�าขึ้น

เพื่อพิธีสรงน�้าปีใหม่เมือง มีรางรินต่อจากผนังห้องออกมารับเอา

น�้าไกลพอสมควร เม่ือถึงเวลาผู้คนชาวบ้านจะน�าน�้าขมิ้นส้มป่อย

เทลงในรางรินที่อยู่ด้านนอกต๊อม ให้น�าขมิ้นส้มป่อยไหลลง

ตามรางรินเข้ารดเศียรพระสงฆ์ที่ยืนรอรับน�้าจนเปียกปอน 

เสร็จแล้วพระสงฆ์จะขึ้นมาครองผ้าแล้วขึ้นนั่งบนแท่นอาสนะสงฆ์

เพื่อให้พรแก่คณะศรัทธาชาวบ้านต่อไป

 ส่วนการด�าหัวผู้เฒ่าผู้แก่ท่ีเป็นชาวบ้านนั้น ลูกหลาน 

จะน�าญาติผู้ใหญ่มากระท�าการสระเกล้า (สระผม) อย่างแท้จริง

เป็นการท�าความสะอาดศีรษะให้แก่ญาติผู้ใหญ่ แล้วอาบน�้า

ประพรมด้วยน�้าอบน�้าหอมทาแป้งแต่งตัวให้ผู้ใหญ่ด้วยเสื้อผ้าใหม่

แล ้วจึงน�าน�้าขมิ้นส ้มป่อยมอบให้เพื่อขอขมาและขอพร 

ให้มีความสุขเป็นสิริมงคล

 ความพอสรุปได้ว ่า การด�าหัวปีใหม่ล้านนานั้นจะ 

ด�าหัวหรือสระเกล้าจริงๆ โดยเฉพาะการด�าหัวของชาวบ้าน

เป็นการดูแลสุขภาพของญาติผู้ใหญ่ประจ�าปี การได้มาก๋ินหอม

ต๋อมม่วนร่วมกันของตระกูลของครอบครัว จนกลายเป็น 

วิถีและพัฒนาขึ้นสู ่ประเพณีที่ดีงามของชาวล้านนาในที่สุด 

ด้วยค�าว่า	“สระเกล้าด�าหัว	ปีใหม่เมือง”

 ดังนั้น ในงานประเพณีสระเกล้าด�าหัวของหน่วย

งานสถานที่ต่างๆ

ขอขอบคุณภาพจาก : 
พานด�าหัวดอกมะลิ : https://www.varee.ac.th//th/activities-detail.

ดอกต๋าเหิน : https://www.85e2c27f4709492ea61243d981002e60-Recovered

ตุงปี๋ใหม่ : http://www.maesainewsonline.com/maesai/?p=15519

นางสงกรานต์ ทุงสะเทวี : http://www.fm91bkk.com/นางสงกรานต์-ปี2562-ทรงนามว่า-ท

ขันดอกมะลิ : http://www.uckymonkeytrip.com/content/11336/รู้แล้วปฏิบัติ-5-ข้อน่ารู้-รดน�้าด�าหัวผู้ใหญ่ให้ถูกกาลเทศะ.

ป้ายพิธีควรใช้คำาว่า	
“พิธีสระเกล้าด�าหัวปี๋ใหม่เมืองล้านนา” 
จะเหมาะสมกว่าคำาว่า	“พิธีรดน�้าด�าหัว” 
เพราะการ “รดน�้า” เพราะการรดนำ้าที่มือ
คนเมืองคนล้านนาถือว่าไม่เหมาะสม
เหมือนเป็น	“การรดน�้าศพคนตาย”  
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นพดล  พิมาสน
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

 ในสังคมโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนไปตามกระแสของยุค IT 

ที่ไม่สามารถหยุดย้ังได้ ความเจริญก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยี

ข้อมูลข่าวสารสารสนเทศต่างๆ ก็ท�าให้บ้านเมืองสังคมโลก

ย่อมตามกระแสไป รวมถึงความเชื่อประเพณี วัฒนธรรม 

จารีตต่างๆ ที่ปรับเปลี่ยนไปเช่นกัน คนรุ่นก่อนก็ค่อยๆ หายไป 

คนรุ่นใหม่ก็ขึ้นมาแทน จารีต ประเพณีความเชื่อต่างๆ ก็จะ

เลือนหายไปกับคนรุ่นเก่าเหลือไว้แต่ค�าพูดที่เคยได้ยินได้ฟังมาว่า 

“เหมือนดูเกยได้ยินเปินว่า” 

 จารีตประเพณีที่เปรียบเสมือนข้อห้าม ข้อบังคับ กฎ 

กติกา อย่างหนึ่งของคนสมัยโบราณที่ท�าให้สังคมสมัยเก่าก่อนนั้น 

อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข สงบร่มเย็น ไม่วุ่นวายเหมือนใน

สังคมปัจจุบัน 

 กฎกติกานี้ไม่สามารถอธิบายให้เข้าใจได้ถึงเหตุผล 

ของการที่ไปละเมิดต่อจารีตประเพณีนั้นได้ เช่น ค�าว่า “ขึด” 

หรือ “ถูกขึด ต้องขึด” ภาษาอีสานเรียกว่า “มันขะล�า” 

 ขึด คือ ความไม่เป็นมงคล ความไม่ดี เสนียดจัญไร 

ความเสื่อม ความวินาศฉิบหาย กระท�าความผิดจากจารีต 

ประเพณีท�าให้ได้รับความเดือดร้อน เจ็บไข้ได้ป่วยเหล่าน้ี

เป็นต้น ลักษณะของขึด คือ ไม่มีตัวตนไม่สามารถจับต้องได้ 

คนโบราณท่านเปรียบเทียบกับชายคาเรือน ซึ่งสมัยก่อน 

ใช้หญ้าคาน�ามาผูกติดกับไม้ไผ่ท�าเป็นหลังคา หรือไม้กวาด 

ทางมะพร้าว “ไม้ยูสะลาด” ที่ ใช ้ท�าความสะอาดพื้นท่ี 

มันค่อยๆ หดหายไปทีละเล็กทีละน้อย โดยที่เราไม่ทันได้สังเกต

กว่าท่ีเราจะรู้ตัวก็เหลือเพียงสั้นนิดเดียว การถูกขึด ต้องขึด  

ก็เหมือนกัน กว่าเราจะรู ้ก็ท�าให้ข้าวของสมบัติพังพินาศไป 

บางครั้งไม่น่าจะเสียก็เสีย คนมั่งมีศรีสุขกลับเป็นคนจนได้ 

ทุกข์ไร้เข็ญใจ ไม่น่าจะเจ็บไข้ก็เจ็บไข้ เป็นโรคที่หมอรักษา 

ไม่หาย ไม่มีสาเหตุ ท�าให้ตนเองครอบครัวคนท่ีอยู ่ในบ้าน 

เดือดร้อนวุ่นวาย เป็นต้น
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การที่ถูกขึด ต้องขึด มี 3 สถาน คือ 

 1. ตนเองท�า ต้องขึด ถูกขึดคนเดียว 

 2. ตนเองท�า คนในครอบครัว ถูกขึด ต้องขึดด้วย 

 3. ตนเองท�า คนทั้งบ้านเมือง (หมู่บ้านสังคม) เดือดร้อน 

ไปด้วย (หนังสือแบบเรียนภาษาล้านนา บุญคิด วัชรศาสตร์)

 1. ตนเองท�า ต้องขึด ถูกขึดคนเดียว เช่น แม่บ้าน 

นั่งหัวบันไดบ่อดีขึด ถ้าหากจะอธิบายในปัจจุบัน คือ ผู้หญิง 

ที่ตั้งครรภ์ไม่ควรนั่งตรงหัวบันไดซ่ึงเป็นที่สูงกลัวว่าอาจจะพลัดตก

จากบันไดได้จะเป็นอันตรายกับผู้หญิงและลูกในครรภ์นั้น  

(ขึดล้านนากับข้อปฏิบัติที่ควรทราบ)

 2. ตนเองท�า ทั้งตนเองและครอบครัวจะถูกขึด  

เช ่น แป ๋งบ ้านเรือนก ๋วมหลัก ก ๋วมต ๋อขึด คือปลูกบ ้าน 

ปลูกเรือนทับตอไม้ (ตอไม้ท่ีตัดต้นท้ิงและไม่ได้ขุดเอาราก 

เอาตอออก) เวลาที่ตอไม้นั้นผุด หรือมีปลวกมากัดกินต่อไม้นั้น

จะท�าให้พื้นบ้านนั้นยุบตัวลง หรือจะมีปลวกขึ้นบ้านจะเป็น

อันตรายต่อผู้อยู่อาศัยในบ้านนั้น 

 3. ตนเองกระท�า ท�าให้คนในหมู่บ้านในชุมชนนั้น 

ถูกต้องขึดไปด้วย เช่น เจ้า คือ การสร้างเมือง หรือวัดวาอาราม

และสร้างบ้านเรือนที่อยู่อาศัยส่ิงเหล่าน้ี เม่ือจะสร้างจะต้องดูว่า 

เวลาฝนตกน�้าท่วม หรือเวลาท่ีมีน�้ามากๆ กระแสของน�้า 

จะพัดมาทางไหน เวลาก่อสร้างไปตรงกับกระแสน�้าจะท�าให้

เกิดอันตราย และสร้างตรงกับทางแยกน้อยใหญ่มาตรงกัน 

ก็กลัวอันตรายจากอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นโดยมิคาดฝัน และ

อีกอย่างหนึ่ง คือ ขุดกระแส แหม่รูทวาร ถมสมุทร เหล่านี้

เป ็นต้น ที่ท�าแล้วอาจท�าให้สังคมต้องเดือดร้อนวุ ่นวาย  

(ขึดหลวง-อ�าเภอดอยเต่า)

ขอขอบคุณข้อมูลจาก : 
หนังสือแบบเรียนภาษาล้านนา : บุญคิด  วัชรศาสตร์

ขึดล้านนากับข้อปฏิบัติที่ควรทราบ : http://www.bp.or.th/webboard/index.php?topic=15110.0;wap2)

ขึดหลวง-อ�าเภอดอยเต่า : https://sites.google.com/site/xaphexdxyte/4-phumipayya-thxng-thin-khxng-khn-dxytea/4-7-sakha-sasna-

laea-prapheni/khud

 ที่กล่าวมาเป็นเพียงตัวอย่างของลักษณะขึดที่น�ามา 

เพียงอย่างละหนึ่งข้อเท่าน้ัน ขึดเป็นข้อห้าม และเป็นการปราม 

ไม่ให้ท�าส่ิงที่ผิดจากจารีตประเพณีท่ีดีงามของคนล้านนา ค�าสอน 

เหล่านี้ได้บันทึกไว้ในหลายๆ ท่ี เช่น ในวัดจะบันทึกและเผยแพร่

เป็นลักษณะของพระธรรมเทศนาแบบธรรมชาดกพื้นเมือง คือ 

ธรรมมูลละขึด ธรรมค�าสอนโลก ธรรมจารีต มูลโลกหลวง 

เป็นต้น บางท่ีบันทึกไว้เป็นต�ารา เช่น ต�าราส่งขึด ถอนขึด 

ต�าราส่งอุบาทย์และที่เป็นเวทมนต์คาถา เช่น คาถาธรณีสารหลวง 

คาถาธรณีสารน้อย ซึ่งทางภาคกลางเรียกว่า โองการธรณีสาร

ใช้รดน�้ามนต์ หรือท�าพิธีแก้ขึด หรือถ้าหากรู ้ว ่าสิ่งเหล่านี ้

เป็นของขึดแต่จ�าเป็นท่ีจะต้องท�า นักปราชญ์ราชบัณฑิต  

ครูบาอาจารย์ในสมัยโบราณท่านก็มีวิธีป้องกันและแก้เคล็ดต่างๆ 

เช่น ก่อนจะกระท�าให้ตั้งขันขึ้นขันตั้งก่อน คือท�าเครื่องสักการะ

บูชาและท�าน�้ามนต์ เพื่อเป็นการป้องกันและเป็นขวัญก�าลังใจ 

สิ่งเหล่านี้เป็นอุบายที่แยบยลของคนโบราณที่ใช้สอนบังคับ 

ห้ามปรามลูกหลาน และใช้ป้องกันผู้คนในสังคมหรือแม้แต ่

การสังเกต สิ่งที่ผิดปรกติทางธรรมชาติ ผิดวิสัยของความเป็นจริง 

เช่น มีสัตว์ป่าได้เข้ามาอยู่ในบ้าน ปลวกหรือมดขึ้นมาท�ารัง 

บนบ้านเหล่านี้เป็นต้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการสังเกตต่อภัยธรรมชาติ

ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัว ท�าให้เราหาทางป้องกันสิ่งท่ีจะน�า

ความเดือดร้อนภัยอันตรายต่างๆ ท่ีอาจจะเกิดข้ึนต่อตนเอง 

ครอบครัว ชุมชน หมู่บ้านและสังคมส่วนรวมได้ทันท่วงที

 ดังนั้น การที่ผู ้คนอยู่ร่วมกันในสังคมที่ต้องพึ่งพา

อาศัยกันหรือที่เรียกว่าสังคมอุปถัมภ์ในอดีต จึงได้มีจารีต

ประเพณีเหล่านี้เป็นเครื่องควบคุมทางสังคม ถ้าหากใคร

ท�าอะไรที่ผิดแผกแตกต่างไปจากจารีตและค�าสอนของผู้

เฒ่าผู้แก่ผู้ที่มีความรู้หรือที่เคยบวชเรียนมาซ่ึงถือได้ว่าได้

รับการสืบทอดภูมิปัญญาเหล่านี้มาจากบรรพชนที่เป็นครู

อาจารย์ก็จะต้องตกขึด เป็นต้นขึดเป็นข้อห้าม และเป็นการปราม
ไม่ให้ทำาสิ่งที่ผิดจากจารีตประเพณี

ที่ดีงามของคนล้านนา	
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ศรีเลา  เกษพรหม

วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

 ผู้เขียนได้น�าข้อมูลเรียบเรียงไว้ในหนังสือประเพณีชีวิตของคนล้านนา ใช้แจกในงาน

อนุสรณ์พิธีพระราชเพลิงศพ (ปอยล้อ) พระครูลัทธาโสภณ (พระครูบาอ้าย โสภณมหาเถระ) 

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งได้รับความสนใจมีผู้ติดตามอย่างมากมาย จึงเรียบเรียง

ประเพณีวัฒนธรรมของภาคเหนือที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตคนล้านนาประพฤติปฏิบัติสืบมายาวนาน 

ทั้งการเกิด การบวช การแต่งงาน การสร้างบ้านเรือน และงานพิธีศพ ความเช่ือต่างๆ น้ัน 

จะยังมั่นคงและเชื่อว่าคงจะอยู่ไปในกระแสสังคมความเปลี่ยนแปลงคนรุ่นใหม่ ในวารสาร

ช่ออินทนิลฉบับนี้ ผู ้เขียนขอน�าประสบการณ์จากการเป็นคนอยู ่วัดมาตั้งแต่เป็นโขยม 

น�าเสนอเรื่องการบวชต่างๆ ตั้งแต่บวชพระ บวชผ้าขาว บวชชี บวชจูงศพ บวชเณร โขยม  

เพื่อเป็นความรู้และประโยชน์แพร่หลายต่อไป
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บวชพระ
 ชายล้านนาที่มีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ คืออยู่วัดมา 

ตั้งแต่เล็กๆ ถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ยังไม่เคยผ่านโลก หรือเสพกาม

มาก่อน การบวชเมื่อโตเป็นผู้ใหญ่แล้วหรือเคยมีครอบครัว 

มาแล้วก็มีจ�านวนมาก แต่ความเคารพนับถือจากชาวบ้านนั้น 

จะน้อยกว่า เรียกกันว่า “ตุ๊ปี้” “ตุ๊ลุง” 

 พิธีบวชพระในล้านนาไม่มีการจัดงานใหญ่โต เหมือน

บวชเณร เณรนั้นพอมีอายุครบ 21 ปีบริบูรณ์ก็จะบวชเป็นพระ 

ส่วนบางคนอยากบวชมากแม้มีอายุไม่ถึง 21 ปี ถ้าอายุเพียง 

20 ปี เวลาจะบวชให้เอาหัวปลีมาสมทบ 1 หัว ถือว่าเป็นปีหน่ึง

นับรวมกับอายุ 20 แล้วคือ 21 พอดี แต่ไม่นิยมเอามา 2 หัว

ในกรณีอายุ 19 ปี พอถึงเวลาเจ้าอาวาสจะบอกพ่อแม่ว่าถึงเวลา

บวชเป็นพระได้ พ่อแม่จะปลื้มปิติอีกครั้งหลังจากที่เคยบวช

เป็นเณรมาแล้ว เจ้าอาวาสจะก�าหนดวันเดือนที่จะบวชพระ

โดยพ่อแม่จะบอกญาติพี่น้องช่วยกันเป็นเจ้าภาพปัจจัยไทยทาน

ถวายพระสงฆ์อย่างน้อย 20 ส�ารับ เครื่องอัฏฐบริขารอย่างอื่น

เช่น บาตร ไตร จีวร พัด ตาลปัตร ใบตาล เข็มเย็บผ้า ที่กรองน�้า 

เกิบตีนทิพย ์  รวมแล ้วเรียกว ่า “ธรรมข ๊อก” ส�าหรับ 

เครื่องไทยทานมีชุดใหญ่ 3 ชุด ส�าหรับถวายพระอุปัชฌาย์ 

และพระคู่สวด 2 รูป เรียกว่าไทยทานถวาย “หัวตานหางลาน” 

เม่ือพ่อแม่ญาติพี่น้องพร้อมแล้ว สมัยก่อนจะให้สามเณรองค์

นั้นสึกไปเป็นฆราวาสก่อนสัก 3-7 วัน แล้วจึงนุ่งผ้าขาวเตรียม

บวชพระ  

 ถ้าถามว่าเณรสึกไปนั้นจะไม่ไปเท่ียวเสพกาม ติดผู้หญิง 

ดื่มเหล้าหรืออย่างไร คงตอบว่าคนโบราณนั้นถือว่าบาปบุญ

อยู่ท่ีใจ ถ้าท�าบาปถึงไม่ไม่มีใครรู้ตนเองย่อมรู้เมื่อบวชเป็นพระ

จะขาดสง่าราศี

 เณรที่สึกไปนั้นยังมีศีลอยู่ บางคนยังผูกพันผ้าเหลืองไว้

ก็จะเอาผ้าเหลืองใส่ไว้ในเสื้ออีกช้ันหนึ่ง เพราะกลัวจะขาด 

จากศีล และขาดจากเพศเณรไป  

 เมื่อครบเวลาแล้วถึงวันบวชพระต้องท่อง “สังฆัมภันเต” 

ให้คล่องให้ชัดเจน ถ้าท่องไม่ได้ก็บวชพระไม่ได้ การบวชพระ 

ที่ไม่นิยมท�าให้เอิกเกริกเพราะถือว่าเป็นเรื่องของสงฆ์ มีพิธีกรรม

ภายในพระอุโบสถ ซึ่งใครๆ จะเข้าไม่ได้ บวชพระภิกษุใหม่

แล้วจะต้องอยู ่กรรมอย่างน้อย 7 วัน บ�าเพ็ญศีล สมาธิ 

ปัญญากรวดน�้าอุทิศบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ พ่อแม่จะปล้ืมปิต ิ

มีความสุขนอนตายตาหลับ โดยเช่ือว่าเมื่อตายแล้วผ้าเหลือง

ของลูกชายที่บวชนี้จะพาส่งให้ได้ขึ้นสวรรค์ เมื่อลูกชายได้บวช

เป็นพระเป็นเณร 

เช่ือกันว่า บุคคลใด 

บวชเณรได้โปรดแม่ บวชพระได้โปรดพ่อ
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บวชเป็นผ้าขาว
 บางรายเมื่อบวชเป็นพระภิกษุแล้วประพฤติปฏิบัติตาม 
พระธรรมวินัยทั้งหมดไม่ได้จึงลาสิกขาแล้วบวชผ้าขาว คือ  
การนุ่งห่มชุดผ้าสีขาว หรือบางรายเมื่อเป็นผู้ใหญ่แล้วเบื่อหน่าย
ชีวิตฆราวาสจึงมาบวชเป็นผ้าขาว เมื่อบวชแล้วก็อาศัยอยู่ในวัด 
ช่วยเหลือกิจการพระภิกษุในด้านต่างๆ มีบาตร บริขารคล้าย
กับพระสงฆ์
 ผ้าขาวนั้นเมื่อประพฤติปฏิบัติชอบก็เป็นท่ีเคารพนับถือ
ของชาวบ้านศรัทธา การบวชผ้าขาวมีมาเม่ือหลายร้อยปีมาแล้ว 
มักปรากฏในศิลาจารึกเสมอ เช่น ศิลาจารึกที่จุลคีรี คือดอยน้อย 
อ�าเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ จารึกเมื่อ พ.ศ. 2097 ตรงกับ 
ค.ศ. 1554 ในจารึกอ้างว่าในสมัยพระนางจามเทวีมาสถาปนา
พระธาตุนี่แล้ว ได้ให้ผ้าขาว 4 คนเป็นผู้อุปัฏฐากดูแลพระธาตุ 
มีดังนี้ 1. ผ้าขาวเทือน 2. ผ้าขาวด�า 3. ผ้าขาวฟาน 4. ผ้าขาวคม 
ต่อมาเมื่อ พ.ศ. 2097 ตรงกับ ค.ศ. 1554 พญาเมกุฏิ กษัตริย์
เมืองเชียงใหม่สั่งให้รวบรวมลูกหลานที่สืบเชื้อสายมาแต่ผ้าขาว
ทั้ง 4 ให้เป็นผู้อุปัฏฐากดูแลพระธาตุ ยังมีในศิลาจารึกอีกหลาย
หลักที่ได้กล่าวถึงผ้าขาวเป็นผู้น�าในการสร้างวัด เช่น ผ้าขาวปลี 
และผ้าขาวดวงต๋า ที่อยู่อ�าเภอจอมทองเป็นท่ีเคารพนับถือ
ของประชาชนทั่วไปตลอดจนพวกชาวเขาเผ่าต่างๆ ด้วย

บวชชี
 ผู ้หญิงนั้นไม ่สามารถบวชเป ็นภิกษุณี ได ้ดั งสมัย
พระพุทธเจ้า แต่ผู ้หญิงหลายคนมีใจใฝ่ธรรมอยากเรียน 
และประพฤติธรรม จึงโกนผมนุ่งขาวห่มขาว เรียกว่า “บวชชี” 
อยู่ในวัดเพื่อหวังจะหลุดพ้นจากวัฏสงสาร ต่อมาภายหลัง 
การบวชชีมีความประสงค์ไปหลายอย่างมากขึ้น บางคนบวช
เพื่อหวังการเล่าเรียนศึกษาพระธรรมเพื่อกายวาจาใจสงบ  
บางคนบวชเพื่อต้องการรับใช้พระสงฆ์ บางคนบวชเนื่องจาก
ได้รับความกระทบกระเทือนจิตใจผิดหวังในเรื่องครอบครัว 
และความรักเรียกว่าอกหักจึงไปพึ่งทางธรรมให้ใจสงบ ปัจจุบันนี ้
มีภิกษุณีที่สามารถรับศีล 220 ข้อ ได้อย่างพระสงฆ์ และยังได้
รับการอุปัฏฌาย์อย่างถูกต้องจึงได้มีภิกษุณีเพิ่มมากขึ้น

บวชจูงศพ
 เมื่อพ่อแม่ญาติพี่น้องเสียชีวิตลง ลูกหลานที่เป็นชาย
ระลึกถึงบุญคุณของบุคคลเหล่านั้น ก็จะท�าพิธีบวชหน้าศพ
แล้วเป็นผู้จูงศพนั้นไปป่าช้า โดยจะโกนหัวบวชโดยพระอุปัฏฌาย์
เพียงองค์เดียวก่อนวันจะน�าศพไปเผา จากนั้นจะอยู่ปฏิบัติธรรม
ที่วัด 3 วัน 7 วัน 9 วัน เพื่อบ�าเพ็ญศีลภาวนาแล้วกรวดน�้า
อุทิศบุญกุศลไปให้ผู ้ที่ล ่วงลับ ต่อมาในการบวชปัจจุบันนี้  
การบวชจูงศพเป็นการบวชท�าตามกันไปว่าเพียงจูงศพเท่านั้น 
บวชเพียงวันเดียวพอออกจากป่าช้ามาแล้วก็ถอดผ้าเหลือง 
สึกออกมาโดยไม่รู้ไม่เข้าใจในศีล สมาธิ ปัญญา สมาทานศีล 
ก็ให้ผู้อื่นสอนและไม่รู้ว่าศีลแต่ละข้อให้ละเว้นสิ่งใดบ้าง

บวชเณร
 ชาวล้านนานั้นไม่นิยมบวชเมื่อมีอายุมาก ดังเช่นการบวช
โดยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนมักจะไม่ค่อยมีความศรัทธา
มากกว่าเณรซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ การบวชเณรจึงมีพิธีใหญ่โตเรียกว่า 
“ปอยน้อย” ถือว่าลูกหลานท่ีจะบวชเณรนั้นเป็นผู้ประเสริฐ 
จึงเรียกว่า “ลูกแก้ว” เชื่อกันว่าการเป็นเจ้าภาพบวชลูกแก้ว 
บวชเณรน้ันได้บุญมาก คนที่ไม่มีลูกหรือมีแต่ลูกสาวจึงมักจะรับ
เป็นเจ้าภาพบวชให้แก่ลูกคนอ่ืน ที่เชื่อกันว่าได้บุญมากคงเชื่อ
ตามคัมภีร์ที่เทศน์สั่งสอนหรือคัมภีร์อานิสงฆ์การบวชที่กล่าวถึง
การบวชว่า “ถ้าใครให้ได้ลูกของตนไปบวชก็ดี หรือบวช 
ลูกคนอื่นก็ดี จะมีอานิสงส์มาก” 
 การบวชเณรจะเริ่มเตรียมการบวชเนื่องจากเด็กสามารถ
อ่านเขียนหนังสือได้แล้ว เจ้าอาวาสจะก�าหนดวันเดือนที่จะบวช 
ท่านห้ามเด็ดขาดไม่ให้บวชในวันขึ้น 14 ค�่า แรม 14 ค�่า 
เพราะเป็น “วันม้วยสรม” เชื่อกันว่าจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ดกีับ
พระกับเณรท่ีบวช อาจตายด้วยเหตุไม่ควรตาย หรือพี่น้องพ่อแม่
เดียวกันห้ามบวชพร้อมกัน เมื่อเตรียมการบวชแล้วจะ
บอกบุญแก่ญาติพี่น้องโดยการเอาสวยดอกไม้ธูปเทียนและ
เอาผ้าสบง วางบนพานอุ้มไปเรียกว่า “ไปผ้าอุ้ม” คือการอุ้ม
ผ้าเหลืองไปบอกบุญที่จะบวชลูกหลานวันเวลาใดวัดใดจะมีคน
จองเจ้าภาพอัฐบริขาร หรือเอาเงินร่วมท�าบุญใส่ในพานนั่นเอง
 ก่อนบวช 2 วัน เด็กจะโกนผมพ่อแม่ญาติพี่น้องจะช่วยกัน
ขัดสีฉวีวรรณ ตัดเล็บมือเล็บเท้าให้สะอาด ส่วนชาวบ้านก็จะ
มาช่วยจัดของทาน ต้ังเตียงเณรใหม่ ผูกต้นคาคัวตาน ต้นเงิน 
เตรียมอาหารการกิน จัดสถานที่หรือล้มหมู ล้มวัวควายด้วยว่า
สมัยก่อนนั้นไม่มีตลาดขายของอย่างสะดวกมากมาย เช่น 
ในปัจจุบัน จากนั้นจะเป็น “วันดา” ก่อนวันบวช 1 วัน เรียกวันดา 
เป็นวันเตรียมแต่งดาเครื่องไทยทาน และอาหารที่จะถวาย
พระสงฆ์ในวันรุ่งขึ้นวันนี้จึงเป็นวันท่ีมีกิจกรรมมากกว่าวันอื่น 
ผู้คนจะมาล้นหลามมาช่วยจัดงานมาร่วมท�าบุญกันทั้งผู้เฒ่าผู้แก่
คนหนุ่มคนสาวต่างยิ้มแย้มแจ่มใส หัวเราะเฮฮาสนุกสนาน  
มีทั้งการตั้ง “ผามซอ” ซอด้วยจ้ังซอที่สร้างบรรยากาศแก่ผู้มา
ร่วมงาน เช้าวันนั้นจะมีตกแต่งเด็กที่จะบวรเณรด้วยการแต่งหน้า
ทาปากแต่งตัวลูกแก้วใส่แหวนตุ้มหูสายสร้อยสังวาลย์ เครื่องหอม
ทั้งหลายให้เหมือนดังเทวดาหรือกษัตริย์ แต่บางแห่งมีการแต่งตัว
โดยการนุ่งผ้าต้อย (ผ้าขาวม้า) สวมเสื้อแพรโพกหัวด้วยผ้าสีต่างๆ 
แบบลิเก บางแห่งจะเรียกว่า “แต่งตัวพม่า” เมื่อแต่งตัวแล้ว
จะเรียกว่า “ลูกแก้ว” ลูกแก้วจะนั่งบนหลังม้าหรือขี่หลังผู้ชาย
ตัวใหญ่ๆ ซึ่งเป็นญาติแล้วแห่ไปด้วยฆ้องกลองไปยังบ้านมีพิธี
ล้างเท้าลูกแก้วอุ้มไปพักผ่อนบนบ้าน จากนั้นจะมีพิธี “เรียกขวัญ
ลูกแก้ว” โดยอาจารย์วัดหรือผู้ที่เก่งๆ เคยเป็นหนานที่เคย
บวชเรียนมาก่อนและมีเสียงท่ีไพเราะเคยเทศน์กันฑ์มหาชาติ
เวสสันดรชาดก หรือกัณฑ์มัทรี เรียกขวัญลูกแก้วเสร็จจะน�า 
ลูกแก้วไปแอ่ว (เที่ยว) อุ ้มขึ้นบนหลังม้าแห่ไปเยี่ยมญาติ  
บ้านผู ้ใหญ่ หรือบ้านคหบดี พอถึงบ้านใดก็จะอุ ้มลูกแก้ว 
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ขึ้นบนเรือนซึ่งเชื่อกันว่าจะได้บุญที่ลูกแก้วขึ้นเรือนของตน  
เย็นวันนั้นเสร็จจากฉลองลูกแก้วก็จะกลับเข้าบ้านพักผ่อน
เปลี่ยนเครื่องแต่งตัวออก อาบน�้าช�าระร่างกาย แล้วนุ่งห่มผ้าขาว 
ไปวัดพร้อมกับพ่อแม่ท่ีเตรียมเอาเตียงไปจัดไว้ท่ีวัดแล้วขณะนี้
ลูกแก้วก็เป็นนาคที่จะพร้อมจะบวชต่อไป 
 วันรุ่งข้ึนพระภิกษุสงฆ์ จะมาพร้อมกันในวิหาร พ่อแม่
ญาติพี่น้องจะมาพร้อมกันใช้เวลาในการสวดและบวชประมาณ 
1 ชั่วโมง เมื่อบวชแล้วจากนุ่งผ้าขาวก็เป็นนุ่งห่มผ้าเหลืองออกมา
ให้พ่อแม่ญาติโยม เอาน�้าขมิ้นส้มป่อยล้างเท้าสามเณรใหม ่
เอาบุญพร้อมกับตักบาตร จากนั้นจะได้ถวายเพลพระสงฆ์ 
พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีบวชสามเณร สามเณรใหม่
จะต้องอยู่กรรมบ�าเพ็ญศีลภาวนาในวิหารเป็นเวลา 3-7 วัน 
ก่อนจ�าวัดทุกคืนจะนั่งภาวนานับประค�า 108 จบ แล้วจะกรวดน�้า
อุทิศส่วนบุญกุศลให้แก่พ่อแม่ญาติพี่น้องท่ีล่วงลับไปแล้ว 
เหมือนดังที่เจ้าอาวาสได้อบรมและฝึกให้มา 

โขยม
 สมัยโบราณ “โขยม” เป็นค�าเรียกข้ารับใช้พระภิกษุ ข้าวัด 
ข้าพระพุทธรูปในวัด ซึ่งจะมีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทั้งชายและหญิง 
ต่อมาเมื่อเลิกข้าวัดแล้วโขยมผู้ใหญ่จึงหายไป เรียกเด็กที่พ่อแม่
น�าไปฝากเจ้าอาวาสเป็นเด็กรับใช้ และเพื่อเรียนหนังสือว่าโขยม 

ถ้าใครให้ได้ลูกของตนไปบวชกด็ี 
หรือ

บวชลกูคนอืน่กด็ ีจะมีอานิสงส์มาก

เด็กเหล่านี้จะมีอายุต้ังแต่ 8 ปีข้ึนไป คือพอให้รู้จักช่วยเหลือ
ตัวเองได้ หน้าที่ของโขยมคือตักน�้าดื่มน�้าใช ้ กวาดถูกุฏิ  
ล้างห้องน�้าห้องส้วม เก็บกวาดใบไม้หรือเก็บขยะในบริเวณวัด  
เก็บส�ารับกับข้าวที่ญาติโยมน�ามาถวายพระสงฆ์ ตอนเช้า 
จะเดินตามพระภิกษุสงฆ์ออกไปบิณฑบาต โดยมีโขยมคนหน่ึง
ตีระฆังน�าไปตามหมู่บ้าน คนพื้นเมืองเรียกว่า “ระฆังเขาควาย” 
เมื่อศรัทธาชาวบ้านได้ยินระฆังก็จะเตรียมอาหารและข้าวสุก
ออกมารอใส่บาตร ได้ยินระฆังแล้วจะรู้แล้วว่าพระสงฆ์มาแล้ว
 โขยม มาจากภาษาขอม (ขญ) แปลว่า ข้า, บ่าว  
ในศิลาจารึกของจังหวัดล�าพูน คือ จารึก 1.3.1.1 วัดข่วงชุมแก้ว 
พ.ศ. 2032 ค.ศ. 1489 มีว่า “ไว้คโยมอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า 
4 ครัวเรือน” เมื่อเข้าเป็นโขยมได้ประมาณ 3-5 ปี อายุประมาณ 
11-12 ปี จึงบวชเป็นสามเณร ต่อมาเมื่อมีโรงเรียนประชาบาล
บังคับให้นักเรียนเรียนหนังสือจนถึงชั้นประถมปีที่ 4 เด็กจะ 
ถูกเกณฑ์เมื่ออายุ 8 ขวบเข้าเรียนในโรงเรียน พ่อแม่จะน�าเด็ก
เข้าไปเป็นโขยม เพื่อเรียนหนังสือที่วัดควบคู่ไปกับการเรียน 
ในโรงเรียน กลางวันเรียนอักษรไทยในโรงเรียน ส่วนกลางคืน 
เรียนอักษรธรรม คือตัวเมืองตัวล้านนาในวัด พออายุ 11 ปี 
ยังไม่จบช้ันประถมปีที่ 4 โขยมได้บวชเป็นสามเณรขณะน้ัน 
ก็อาจต้องไปเรียนหนังสือต่อไป
 การบวชต่างๆ จึงมีด้วยประการเช่นนี้แลฯ

ขอขอบคุณภาพจาก : 
พระสงฆ์ถือบาตร : https://palungjit.org/threads/ก�าลังจะบวชครับ-ช่วยแนะน�าวัดที่เน้นการปฏิบัติให้ผมหน่อยครับ.574056/

พระสงฆ์ : https://harmoniaphilosophica.com/wp-content/uploads/2012/12/46_1monks_sep3120.jpg

เณร : https://wallhere.com/en/wallpaper/947550
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บัวชุม อินถา
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

ปี่จุม...
ขอสวัสดี ลูกหลาน มอแม่โจ้ บ่าใจ้ จะมาโต้ คารมเนื้อหา 
แต่แม่บัวชุม จะขอมาอู้จ๋า ขอจ้วยฮักษา ประเพณีเก่าแก่ 

เฮาเป๋นคนเมือง รุ่งเรืองมานาน ด้านวัฒนธรรม จงจ้วยกั่นเผยแพร่ 
จ้วยอนุรักษ์ ฮักษาแต้ๆ เป๋นของเก่าแก่ คนเมือง

แต่งเนื้อ แต่งตั่ว ไปนุ่งสั้นมิดกิ๊ด จะไปปากั๋นฮิด ซื้อผ้าคัวเปื่อง
ปากั๋นนุ่งซิ่น เปิงกับถิ่นคนเมือง มันดูเฮือเฮื่อง เปิงกับก�าอู้ 

แขกแก้วมาเยือน ถึงเฮือน ถึงเติ๋น เฮาต้อนฮับเจิน 
แขกแก้วเปิ้นฮู้ จิ่มแลนา

(เรื่องการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณี ท�านอง ละม้าย)
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 ขอยกเอาพ่อครูอ�านวย กล�าพัด หรือในนามเอื้องผึ้ง 

ระมิงค์พันธ์ พ่อครูเอกแห่งล้านนามีลูกศิษย์ลูกหามีชื่อเสียง 

ถึงปัจจุบันนั้น ได้กล่าวว่า “ซอ” คือ ล�าน�าที่ผู้ขับร้องที่สอดคล้อง

สัมผัสด้วยภาษาถ้อยค�า มีปี่เป็นดนตรีให้ท�านองซอ แต่งให้ได้

ระดับเสียงข้ึนลงของลีลา ท�านองเริ่มมีพร้อมกับ “ค่าว” 

เพราะวิธีอ่านค่าวหรือ “เล่าค่าว” นั้นเป็นบทกวีที่มีค�ารับค�าส่ง

เป็นเอกลักษณ์เฉพาะบทนั้นๆ บทค่าวก็มีความส�าคัญต้องมี

ความกลมกลืนกับเนื้อเรื่อง มีท่วงท�านองเสนาะเหมือนกันกับ 

“จ๊อย” ซึ่งคือการขับขานบทวีด้วยท�านองไพเราะ เยือกเย็น 

อ้อดอ้อน โหยหวน ซึ่งจะเป็นท�านองช้าๆ เนิบๆ หวานๆ  

ถึงความรัก ความผิดหวัง ความรันทด ปวดร้าวใจต่างๆ   

 ท�านองซอจะมีหลากหลายมักจะให้ชื่อตามสถานที่ 

หรือที่มาของเรื่องที่จะบรรยายช่ืนชมถึงธรรมชาติ เหตุการณ์ 

อาหาร การกิน การละเล่น ผู้คน ความงดงามของผู้หญิง ดอกไม ้

สายน�้านั้นๆ เช่น ซอเชียงแสน ซอเชียงใหม่ ซอล่องน่าน  

ซอล่องน่านล�าปาง ซอพม่า ซอเงี้ยว ซออื่อ ซอพระลอ และ

ซอละม้าย

“จั้งซอ”  ใช้เรียกผู้ขับร้อง  

“จั้งปี่” ใช้เรียกผู้เป่าปี่บรรเลง

 จั้ง หมายถึง ช ่างหรือสล่า ผู ้ที่มีความเช่ียวชาญ 

ถนัดเรื่องนั้นๆ เช่น ช่างไม้ ช่างปูน ช่างไฟ และช่างอื่นๆ 

นอกจากจั้งซอ จั้งปี่ ในภาษาล้านนาหรือท่ีเรียกว่าคนเมือง 

นั้นค�าว่า “จั้ง” ยังใช้เรียกนักวาดรูปว่า “จ้ังแต้ม” หมอต�าแย

เรียก “แม่จั้ง” ซึ่งการออกเสียงส�าเนียงล้านนาจะให้ความหมาย

ได้ชัดเจนกว่า

 ส่วนเครื่องดนตรีท่ีใช้เป็นหลักในการขับซอนั้นจะใช้ปี่  

5 เล่ม ซึ่งเรียกว่า “ปี่จุม 5” ปัจจุบันได้ปรับให้เข้ากับยุคสมัย

จึงลดปี่ลงเหลือเพียงแค่ 1 เลาก็สามารถขับซอได้พร้อมกับใช้

การบันทึกในเครื่องเสียง ซอท่ีใช้ปี่จะมีเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่

เท่านั้น  ซอล่องน่าน จะใช้ซอเฉพาะท�านองล่องน่านท่ีใช้

เครื่องดนตรีเพียงซึงและสะล้อ

 ชีวิตของช่างซอบัวชุม อินถา เริ่มเข้าสู ่วงการขับซอ 

หลังจบการศึกษาแค่ประถมศึกษาปีที่ 4 จากโรงเรียนทุ่งฟ้าบด 

ต�าบลมะขามหลวง อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่  

พ.ศ. 2511 แม่ได้น�าไปฝากเรียนขับซอท่ีส�านักงานอ�านวยโชว์ 

ของพ่อครูอ�านวย กล�าพัด อยู ่ได้ไม่นานถูกส่งตัวไปบ้าน 

พ่อครูบุญมี ใจสงวน บ้านป่าแดด อ�าเภอเมือง ที่นี่จะเป็น 

ศูนย์รวมของผู้คนมากมายท่ีเป็นช่างซอ ต่อมาได้ย้ายไปเรียน

กับแม่ครูบัวตอง แก้วฟั่น ประสบการณ์หลายๆ แห่ง ที่ได้ผ่านพบ

ครูอาจารย์และช่างซอหลากหลายเริ่มเรียนรู้ และเข้าใจวิถีช่างซอ

มากขึ้น จึงได้ตั้งใจและหาประสบการณ์เพิ่มพูนให้ตัวเองเรื่อยมา 

 “การขับซอ” เยาวชนคนรุ่นใหม่นั้นอาจถือเป็นเรื่องยาก

เพราะต้องใช้ไหวพริบ ปฏิภาณสูง ท้ังยังต้องแพรวพราว 

ด้วยลูกเล่นหยอกเย้าปฏิสัมพันธ์กับผู้ฟัง จั้งซอหลายคนที่ม ี

ชื่อเสียงนั้น กว่าจะฝึกฝนจนช�านาญต้องใช้เวลาและต้องมี

ความอดทนสูง 

 ช่างซอนั้นควรฝึกฝนเรียนรู้สม�่าเสมอ มีระเบียบวินัย  

ช่างจดช่างจ�า หมั่นสังเกต และตื่นตัวติดตามสถานการณ์สังคม 

ข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆ จดจ�าลีลา ท่าทาง การเคลื่อนไหว 

ฝึกฝนการเขียนบทร้องภาษาค�าที่สื่อความหมายต่างๆ ของ 

พ่อครูแม่ครูต้นแบบน�ามาประยุกต์ใช้กับตัวเอง พร้อมกับ 

ใส่ท่วงท�านองให้สอดคล้องกับเสียงปี่เสียงกลอง

 “ค่าวซอ” คือหลักการแต่งร้อยกรองถ้อยค�าเป็นหมู่คณะ

เรื่องราวตามฉันทลักษณ์ มี 2 ชนิด คือ “ค่าวซอ” กับ  

“ค่าวธรรม”  

 “ค่าวซอ” คือเรื่องท่ีร้อยกรองแต่งข้ึนมาติดต่อกัน 

เป็นเรื่องเป็นนิทานต้ังแต่ต้นจนจบหลายหน้าใบลาน เช่น  

หงส์เหิน เจ้าสุวัตินางบัวค�า อ้ายร้อยขอด เป็นต้น

 “ค่าวธรรม” คือนิยายธรรมะ หรือ ชาดกที่มีหลายผูก 

ผูก หมายถึงหนึ่งเล่มใบลานซึ่งจะมีประมาณมากกว่า 10 ใบ  

การแต่งจะเป็นร้อยแก้วและร้อยกรอง  

 การแต ่ งค ่าวซอท่ีดี  ต ้องมีหลัก เกณฑ ์  มีสัมผัส  

แบบฉันทลักษณ์ที่วางไว้ตามแนวครูอาจารย์สอนสั่งมา มีค�า

และระดับเสียง ท�านองท่ีลื่นไหลกลมกลืนเป็นธรรมชาติ  

ถ้าขับซอแล้วสะดุด ติดๆ ขัดๆ ไม่สัมผัสหรือคล้องจอง ถือว่า

ยังแต่งไม่ดีไม่ถูกต้อง  

		การฟังซอให้เกดิอรรถรสมีความไพเราะนัน้
  คือการฟังด้วยอารมณ์ ความรู้สกึให้คล้อย

  ไปตามบทขับซอทีจ่ัง้ซอถ่ายทอดให้เราเหน็ภาพ
  ไปตามบท ฟังแล้วรู้สกึถงึความสนุกสนาน  

  เศร้าสร้อย รันทด หม่นหมอง ว้าเหว่ เคล้ิบเคล้ิม    
หลงใหล เรียกว่าการฟังอย่างได้อารมณ์

 

 “ส�านักช่างซอลูกแม่ปิง” โดยแม่ครูบัวชุม อินถา  

อ�าเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ถ่ายทอดและฝึกฝนวิชา 

มีลูกศิษย์หลายรุ่นทั้งรุ่นจิ๋ว รุ่นเยาวชน รุ่นใหญ่ ฝึกฝนออกไป

ฝากฝีมือจนมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับว่าช่างซอส�านักลูกแม่ปิงนี้ 

ขับซอได้ไพเราะอ่อนหวาน มีลีลาท่าทางหลากหลายทั้งเน้ือหา

บทประพันธ์ การขับร้องที่ประทับใจในงานต่างๆ เช่น การบวช 

งานขึ้นบ้านใหม่ งานผ้าป่า งานด�าหัวปีใหม่เมือง งานปอยหลวง 

งานเดือนย่ีเป็ง งานไม้ดอกไม้ประดับ งานบุญงานกฐินงาน

ตานสลากภัทร และงานที่มีหน่วยงานชาวบ้านติดต่อไปแสดง

อย่างสม�่าเสมอตลอดปี   
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จีรสิทธิ์  สงค์ประเสริฐ

 ผมติดตามข่าวของการเมืองในช่วงก่อนเลือกตั้งปี 2562 
เกี่ยวกับประเด็นที่วิพากษ์กันในโลกโซเซียล แล้วรู้สึกไม่สบายใจ
ที่คนรุ่นใหม่ใช้ค�าว่า “เศรษฐกิจพอเพียงเป็นเพียงวาทกรรม” 
น่ีคือพระราชปรัชญาแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร 
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พระราชทานไว้
ให้คนไทยมาอย่างยาวนาน ที่ได ้ทรงบ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข 
แก่ประชาชนคนไทยตลอด 70 ปี ที่ทรงครองราชย์ คนไทย 
ได้น้อมน�ามาประพฤติปฏิบัติ จนสามารถผ่านพ้นวิกฤติฟอง
สบู่แตกของประเทศมาได้ ปัจจุบันนี้หลายคนหลายระดับ 
ต่างหันกลับมาสู่สังคมเกษตรได้น�าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาสร้างรายได้สร้างครอบครัวอย่างเป็นรูปธรรมชัดเจน ทั้งยัง
มีชีวิตที่สงบ และมีความสุขท่ามกลางกระแสโลกความวุ่นวาย 
ผมจึงเสนอถึงปัจจัยให้เป็นบุญแก่ตนเองด้วยการเสริมสร้าง
ความพอเพียงให้เข้มแข็งในความไม่พอเพียง ดังนี้

พระราชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีหลัก 3 ประการ คือ

 1. ความพอประมาณ (Suffciency)
  ไม่มากไม่น้อยเกินไปจนตนเองและผู้อื่นเดือดร้อน
 2. มีเหตุผล (Reasons)  
  เหมาะสมกับเหตุและปัจจัย
 3. ภูมิคุ้มกันที่ดี (Immunity)
  พึ่งตนเองเป็นหลัก

แม้ว่าสภาวะต่างๆ จะผันแปรเราทุกคนจะปลอดภัยทั้งระยะสั้น
และระยะยาว โดยทั้ง 3 ประการ มีเงื่อนไขส�าคัญ 2 อย่าง คือ  
 1. ความรู้ (Knowledge) รู้จักความรอบคอบมีความระวัง  
 2. คุณธรรม (Merit) การรู้มัธยัสถ์ ซื่อสัตย์สุจริต 
ผู้น�าไปปฏิบัติต่างได้รับผลดีเป็นอันมาก อย่างน้อยคือหนี้สิน 
ที่ลดลง ผู้คนอยู่ดีกินดีขึ้นมีการศึกษาดีขึ้น เกิดปัญญาสามารถ
เอาตัวรอดในโลกปัจจุบัน

ส�าหรับในกระแสธรรมนั้น พระพุทธองค์ทรงตรัสสอนโอวาท

ปาติโมกข์ 3 ล�าดับคือ  

 ขั้นที่ 1. ละชั่ว ไม่ท�าบาป  
 ขั้นที่ 2. ท�าดี ปฏิบัติตนในศีลธรรม 
 ขั้นที่ 3. ท�าจิตตนให้บริสุทธิ์สะอาด
ส�าหรับขั้นที่ 3 การท�าจิตตนให้บริสุทธิ์สะอาดนี้ท�ายากสุด ยิ่งมุ่ง
ให้ถึงสุขคติภูมิในชาติภพหน้าแล้วย่ิงยากนักเกินกว่าจะเป็นมนุษย์
ก็ยากแล้ว ด�ารงตนอยู่ในคลองธรรมยิ่งแสนยาก คลองธรรม 
คือ พระสัทธรรม โดยเฉพาะกุศลกรรมบถ 10 หรือสุจริตธรรม
และความเห็นที่น�าไปสู่วิมุติ คือ หลุดพ้นบ่วงวัฏสงสาร คนที่มี
โอกาสท�าดีแล้วไม่ท�า เรียกว่ามีความยากในการท�าดี บ้างพบ
ความทุกข์แล้วจึงเข้าหาพระธรรม บ้างพบความเจ็บป่วยแล้ว
นึกถึงเวรกรรม บ้างมุ่งหาเลี้ยงชีพจึงลืมท�าบุญ จะรอเอาตอนแก ่
จิตในกระแสธรรมไม่บังเกิด ห่างไกลจากหลักธรรมค�าสอน 
ขาดพระรัตนตรัยประเสริฐสุดเป็นหลักที่พึ่ง

วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี
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การยกระดับจิต

 จิตเป็นใหญ่ จิตเป็นธรรมชาติอันเห็นได้ยาก จิตมนุษย์
ละเอียดยิ่งนักและชอบใฝ่หาอารมณ์อันปรารถนา อารมณ์ คือ
เรื่องที่รู้แจ้งผ่านมาทางอายตนะ 6 (ตา-หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ)  
สิ่งทั้งปวงมีใจเป็นผู ้น�ามีใจเป็นใหญ่ เมื่อใจดีอยู ่แล้วจะพูด 
หรือจะกระท�าสิ่งใดๆ จะก่อให้เกิดแต่ความดีความสุขก็จะตามมา 
คนที่ท�าดีหรือคนดี อยู่ในโลกก็เบิกบาน ตายไปก็เบิกบานทั้งโลกนี้
และโลกหน้าเพราะได้เห็นความดีของตนเสมอ ยิ่งได้ประพฤติ
ปฏิบัติต้ังมั่นในค�าสอนของพระพุทธองค์แล้วในสังสารวัฏฏ ์
ที่พุทธวจนะทรงโปรดเทศนาในวาระต่างๆ ดังนี้ว่า
 1. สังสารวัฏฏ์ของเหล่าสรรพสัตว์แต่ละตนนับเป็นร้อย
เป็นพันเป็นแสนล้านกัป และละกัปนับเป็นร ้อยเป็นพัน 
เป็นแสนปีมนุษย์ สัตว์ในทุคติภูมิเวียนเกิดเวียนตายกันอยู่เช่นน้ี
นับไม่ถ้วน
 2. สังสารวัฏฏ์นี้ก�าหนดเบื้องต้นเบื้องปลายมิได้ เพราะ
เหล่าสัตว์มีอวิชชาเป็นเคร่ืองกั้น มีตัณหาเป็นเคร่ืองผูกท่องเที่ยว
ไปมาอยู่ท่ีสุด เบื้องต้นยังไม่ปรากฏ เสวยทุกข์ ความเผ็ดร้อน 
ความพินาศได้เพิ่มพูนปฐพีท่ีเป็นป่าช้าตลอดกาลนาน เพราะ
สัตว์เหล่านั้นยังไม่ปราศจากความก�าหนัด ความพอใจ ความรัก 
ความกระหาย ความเร่าร้อน ความทะยานอยากในกาม
 3. หากนับโครงกระดูก ร ่างกระดูก กองกระดูก  
เพียงกัปหนึ่งใหญ่โตเท่าภูเขาเวปุลละนี้ ถ้ากองกระดูกพึงเป็นของ
ที่จะขนมารวมกันได้ และกระดูกที่สั่งสมไว้ก็ไม่พึงหมดไป 
การยกระดับจิตจึงเห็นได้ว่า การไต่ระดับขั้นจิตให้ไปสู่สุขคติภูมิ
เป็นการท่องเที่ยวภพอันยาวนานแห่งสังสารวัฏฏ์ สัตว์เหล่า 
ได้รู้แจ้งในปฏิจจสมุปบาท รู้แจงตลอดในอริยสัจจ์ ทั้งมีปฏิปทา 
เดินไต่ไปตามอริยมรรค รู้และหน่ายคลายก�าหนัด และปฏิบัติตน
อย่างม่ันคงในมหาสติปัฏฐาน 4 จักเป็นหนทางเดียวที่จะ 
ออกไปเสียได้จากสังสารวัฏฏ์นี้

กรรม

 กรรม (Karma, Action) หมายถึงการกระท�าที่ประกอบ 
ไปด้วยเจตนาดีหรือช่ัว พระพุทธโฆษาจารย์ แสดงอรรถกถา
อธิบายไว้ในวิสุทธิมรรค 33/253-สังคห 28. ดังนี้ว่า เป็น 3 หมวด 
12 ประเภท
 หมวด 1 จ�าแนกตามกาลที่ให้ผล (time ofripening)
   1. ให้ผลในปัจจุบัน (ทิฏฐธรรมเวทนียกรรม)
     2. ให้ผลในภพหน้า (อุปัชชเวทนียกรรม)
   3. ให้ผลในภพต่อๆ ไป (อัปราปริย เวทนียกรรม)
   4. กรรมเล็กๆ ไม่ให้ผลใดๆ (อโหสิกรรม)
 หมวด 2 จ�าแนกให้ผลตามกิจหน้าที่ (time of function)
   5. กรรมที่เป็นตัวน�าไปเกิด (ชนกกรรม)
   6. กรรมที่สนับสนุนซ�้าเติม  (อุปัตถมภกรรม)
   7. กรรมบีบคั้นผลจาก 5 และ 6 (อุปปิกฬกรรม)

   8. กรรมตัดรอน (อุปฆาตกรรม) ฝ่ายตรงข้าม 
5. และ 6.
 หมวด 3 จ�าแนกตามล�าดับความแรงของการให้ผล 
(the order of ripening)
    9. กรรมหนักให้ผลก่อน (ครุกรรม)
    10. กรรมท่ีท�าจนชิน (อาจิณณกรรม)  
ผลรองจาก 9.
    11. กรรมใกล้ตาย (อาสันนกรรม) หากไม่มี 
9. และ 10. จะให้ผลก่อน
    12. กรรมที่ท�าด้วยเจตนาอ่อนๆ (กตัตทา
กรรม) เป็นกรรมที่สักแต่ว่าท�า

สุจริตธรรม คือ ความประพฤติดีประพฤติชอบท่ีบุคคลจ�าเป็น
ต้องเคร่งครัดในการปฏิบัติ  ได้แก่  
 กาย 3 (กายสุจริต คือ ไม่ฆ่าสัตว์ เมตตาไม่เบียดเบียน 
ไม่ลักทรัพย์ คือ เคารพผู้อ่ืน ไม่ประพฤติผิดในกาม คือ  
ไม่ล่วงละเมิดทางเพศ)
 วจี 4 (ไม่พูดเท็จ ไม่พูดส่อเสียด ไม่พูดค�าหยาบ ไม่พูด
เพ้อเจ้อ) 
 มโนสุจริต 3 (ไม่เพ็งเล็งอยากได้ของใคร ไม่มีจิตคิดร้าย
พยาบาท และมีสัมมาทิฏฐิเห็นชอบในคลองธรรม)

ความเพยีงพอ	ประมวลข้อธรรมต่างๆ	
มาให้เหน็ประกอบการพจิารณา	
อปุมามีเม่ือวาน	วนันี	้พรุ่งนีฉั้นใด	

อดตีชาต	ิปัจจบุนัชาต	ิชาติหน้ากฉั็นน้ัน	
ผลในอดตีสู่ปัจจบัุนสู่อนาคต	เป็นเช่นน้ันเอง	

อดตีไม่ขยัน	ปัจจบัุนไม่ขวนขวาย	
ไม่ต้องทายอนาคต	มองท่ีตนแล้วพจิารณา
ว่าพอเพยีงแล้ว	สำาหรับเวลาในชาตินี้	
แต่จะพอเพยีงต่อสุขคติภมูหิรือไม่	

ผูม้ปัีญญาพงึพจิารณาให้มาก	อย่างน้ีๆๆ	เนืองๆ	
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วรรณกรรมล้านนาภาษาดนตรี
สมพร แรกช�านาญ

เจ้าพิธีกรรม
ปู่จ๋าน

ปู่จ๋านนั้นอาจารย์มณี พยอมยงค์  

กล่าวไว้ในหนังสือสารานุกรมเยาวชน ให้ความหมายว่า
 

ปู่จ๋าน ปู่อาจารย ์หมายถึง บุคคลที่มีความรู้

ทางด้านพุทธศาสนาและพุทธศาสนพิธี เป็นผู้น�าในการไหว้พระ 

รับศีล เวนทาน หรือการประกอบพิธีต่างๆ 

ทั้งการประกอบพิธีในวัดและที่บ้านเรือน 

ผู้ที่จะเป็นปู่อาจารย์ได้นั้นก�าหนดไว้ว่าจะต้องเป็นหนาน 

หรือผู้ลาสิกขาบทในขณะเป็นพระสงฆ์ 

ในการที่ชาวบ้านจะท�าบุญไหว้พระต่างๆ ในวัดนั้น

ปู่อาจารย์จะเป็นผู้กล่าวน�าการไหว้พระ การรับศีล  

การอาราธนาธรรมและการโอกาสเวนทาน 

หรือการกล่าวมอบเครื่องไทยทานแก่พระสงฆ์  

ส่วนในการท�าพิธีในบ้านหรือนอกวัดนั้น ปู่อาจารย์ก็จะท�าหน้าที่เดียวกันนี้ 

ซึ่งอาจกล่าวได้ว่า ปู่อาจารย์ท�าหน้าที่เป็นตัวกลางที่จะประสาน

หรือท�าความเข้าใจระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์และศาสนพิธี
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สุภาษิตภาคเหนือท่ีว่า
น้อยบ่าดีเป็นอาจ๋าน หนานบ่าดีเป็นจ่างซอ

 เป็นการเปรียบเทียบต�าแหน่ง “ปู่จ๋าน” กับคนที่เคยเป็น 

“น้อย” เป็น “หนาน” หรือ “ช่างซอ”	 เมื่อชาวบ้านจะจัดงานบุญ  

งานศพ ก็ไปตามปู่จ๋านได้ที่บ้าน แม้ไม่ได้อยู่วัดก็ต้องมีความพร้อม  

ปู่จ๋านหรืออาจารย์หรือมัคทายกส่วนใหญ่จึงมีฐานะอยู่บ้างโดยอาจ

ไม่ต้องท�างานประจ�า แม้จะไม่มีรายได้ประจ�าแต่ก็ได้รับเกียรติได้รับ

การยกยอ่ง ปจัจบุนันีผู้้ทีบ่วชเรยีนเป็นพระเณรทางภาคเหนอืมนีอ้ยลง 

ส่วนทางภาคกลางนั้นมีมากเพราะเป็นประเพณีที่ชายอายุ 20 ปี 

ต้องบวชทดแทนพระคุณพ่อแม่ 

  

 ความหมาย “น้อย” คือผู้ท่ีเคยบวชเป็นแค่เณรอายุยังน้อย

บวชไม่กีพ่รรษา คณุวฒุแิละวยัวฒุคิวามรูย้งันอ้ยยงัไมแ่ตกฉานในวิชา

จึงไม่ควรยกยอ่งให้ท�าหนา้ทีเ่ปน็ผูน้�าหรอืปูจ่า๋นของผูค้น สว่น “หนาน”  

คือผู้ที่บวชเป็นพระมาแล้วมีอายุพรรษามากได้รับการฝึกฝนและ 

ได้รับการยอมรับการเคารพนับถือ ถือว่ามีความรู้ด้านศาสนาพิธีการ

พิธีกรรมมาก จึงได้รับการยกย่องให้หน้าที่เป็นผู้น�า มีทั้งคุณวุฒิและ

วัยวุฒิภูมิความรู้ความช�านาญ สังคมวัฒนธรรมจึงให้ความเคารพ 

ผูท่ี้บวชเรียนแลว้ย่อมมคีวามสมถะในรม่พระศาสนาบางคนเคยเปน็ถงึ

เจา้อาวาสวดัมากอ่น การทีผู่ค้นใหก้ารเคารพกราบไหวบ้ชูา จงึไม่ควร

ไปเป็น “ช่างซอ” คือนักแสดงทั่วไปซึ่งใครๆ ก็เป็นกันได้และมักจะมี

ภาษาค�าพดูทีส่ือ่ไปในทางสองแงส่ามงา่มไมเ่หมาะสมทีค่นเคยบวชเรยีน

จะกล่าวเช่นนี้
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 ความต่างกันของ “ปู่จ๋าน” และ “มัคทายก”	หน้าที่ของ 

ปูจ่า๋นของภาคเหนอืและภาคอสีานนัน้จะคลา้ยกนัมาก แตกตา่งกบั

มคัทายกของภาคกลาง นัน้คอื ปูจ่า๋นของภาคเหนอืนัน้ตอ้งสามารถ

ท�าหน้าที่อื่นนอกจากหน้าที่ทางศาสนพิธีในวัด การน�ากล่าว

สวดมนตไ์หวพ้ระ และตอ้งเปน็ผูน้�าหนา้ทีอ่ืน่ทีไ่มใ่ชห่นา้ทีข่อง

พระสงฆ์ในชีวิตประจ�าวันของชาวบ้าน เช่น พิธีข้ึนบ้านใหม่  

พิธีท�าบุญร้านค้าอาคารสถานที่ พิธีบวงสรวงอ่านโองการ  

พิธีสะเดาะเคราะห์ พิธีขึ้นท้าวทั้งส่ี เล้ียงผี ไล่ผี เรียกขวัญ  

ท�าเทียนบูชาส่งเคราะห์สืบชะตา หรือการจัดเครื่องพิธีพาน

บายศรีสู่ขวัญผูกข้อมือต่างๆ ท่ีตนเองช�านาญ แม้แต่มีการ 

เจ็บปว่ยตา่งๆ ทีห่าสาเหตุไม่ได ้สว่นมคัทายกทางภาคกลางนัน้

จะถูกยกย่องเคารพให้กระท�าพิธีการทางศาสนาภายในวัด 

กับเจ้าอาวาสและพระสงฆ์  

คนกลางที่ท�าหน้าที่ระหว่างชาวบ้านกับพระสงฆ์ ภาคเหนือจึงเรียกว่า

“ปู่จ๋าน” ภาคกลางเรียกว่า “มัคทายก”

แหล่งที่มา :- อนุ เนินหาด. 2547. ผีปู่ย่า พระสงฆ์ ปู่จ๋าน ป่าเฮี่ยว และสัปเหร่อ. เชียงใหม่ : นพบุรีการพิมพ์ . มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทย

พาณิชย์.2539. สารานุกรมวัฒนธรรมไทย. ภาคเหนือ : ฉบับต้นแบบ. [กรุงเทพฯ] : มูลนิธิ.

ขอขอบคุณภาพ :- https://travel.mthai.com/news/199281.html, http://www.10000fah.com/content--4-2963-87721-1.html, 

https://spark.adobe.com/page/1Ov80tfPePM81/, https://www.sac.or.th/databases/rituals/detail.php?id=6
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พุทธท�านาย
เหตุการณ์กึ่งพุทธกาล

      ถึงแม้โลกปัจจุบันจะสามารถติดต่อสื่อสารได้ทั่วโลก

สะดวกรวดเร็วปานใดก็ตาม ความเชื่อและความอยากรู้อยากเห็น

ของคนเรายังคงมีอยู่ไม่เสื่อมคลาย และจะยิ่งมีพลังมาก

หากมีความถูกต้องแม่นย�า หมอดู เจ้าทรง เทพเทวา 

หรือการท�านายทายทักจึงมักจะมีชื่อเสียง ได้รับความเคารพนับถือศรัทธา 

กลายเป็นหลักในการท�านายเหตุการณ์ทั้งหลาย

ให้ผู้คนดีใจ สุขใจ ตื่นเต้น หวาดกลัว หรือหวั่นไหวได้ตลอด

โดยเฉพาะยามเกิดภัยพิบัติความเดือดร้อนต่างๆ แล้ว

ผู้คนย่อมต้องการขวัญและก�าลังใจและที่พึ่งพิง

รวมถึงแนวทางการป้องกันแก้ไขให้ใจสงบบรรเทาเบาบางลง
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 ค�าท�านายนั้น ผู้คนมักจะเล่าต่อบอกต่อสืบกันมาแต่

โบราณกาลจะมีมาทุกศาสนาทุกลัทธิเป็นการท�านายอนาคตหรือ

สิง่ทีไ่มม่ใีครรูเ้หน็นอกจากผู้มมีีญาณวิเศษและสมัผสั สมยัโรมันและ

กรกีจะมวีหิารเดลฟาย (Delphi) ซึง่จะมเีหลา่บรรดานักบญุเปน็ตวัแทน

ในการท�านายทายทกัถงึเหตกุารณท์ัง้รา้ยและดขีองเหลา่บรรดาเทพ

ต่างๆ ที่ผู้คนต่างบากบั่นขึ้นไปรอฟังค�าท�านายถึงบนเขาโอลิมปุส   

 ส�าหรบัพุทธท�านายนัน้คอื การท�านายเหตกุารณท์ีจ่ะเกดิขึน้

ในสมยักึง่พทุธกาล ปน้ีี พ.ศ. 2562 หมายถงึสมยัแห่งพุทธกาลลว่งเลย

มาถึงจ�านวน 2562 ปี ก่ึงพุทธกาล จึงหมายถึงต้ังแต่ปีที่ 2500 

เปน็ตน้ไป เรือ่งราวเหล่านีจ้ะเกดิข้ึนเพยีงใดนัน้ขอทา่นจงไดพ้จิารณา

ตรองด้วยความรู้แจ้งเห็นจริงว่าเราคงได้พบได้เห็นหลายอย่าง 

เกิดขึ้นแล้วเป็นแน่แท้

 ครัง้ทีอ่งค์พระสัมมาสัมพทุธเจา้ประทบัอยู่ ณ เชตวนัวนาราม 

พญาปัตเวนกษัตริย์ผู้ครองนครน้ันได้ทรงพระสุบินถึงนิมิต 

แปลกประหลาดถงึ 16 ขอ้  เมือ่ไดเ้ขา้เฝา้พระพทุธองคจ์งึไดท้ลูถาม

ถึงเหตุการณ์ของนิมิตนั้น ซ่ึงพระพุทธองค์ทรงตรัสว่าเหตุการณ์ 

ในนิมิตนั้นจะเกิดกับศาสนาของพระองค์เอง จากนี้ไปเมื่อศาสนา

ล่วงเลยไปแล้วสองพันหา้รอ้ยป ีจะเปน็กลีุยคุ ยคุทีม่นษุยจ์ะมจีติใจ

ที่มัวหม่นไปด้วยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะ ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ 

ห่างเหินจากศีลธรรมจรรยา

จากนี้ไปเมื่อศาสนาล่วงเลยไปแล้วสองพันห้าร้อยปี 

จะเป็นกุลียุค ยุคที่มนุษย์จะมีจิตใจที่มัวหม่นไปด้วยไฟแห่งโลภะ โทสะ โมหะ 

ไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ ห่างเหินจากศีลธรรมจรรยา
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อ�านวย กล�าพัด เขียนไว้ใน ค�าคมแห่งล้านนา (ก�าบ่ะเก่า) ว่ากวีล้านนาได้ถอดความออกมา ดังนี้

ปุ๋นดีงึดล�้า  อึ่งขบงูต๋าย  บ้านเมืองวุ่นวาย ป้อจายนุ่งซิ่น

ปู้เมียผีต๋าย  ซ�้ามาเยี๋ยะปลิ้น  แป๋งปามาน ใส่ต๊อง

ปล๋าแห้งในไฟ จักไปอยู่ต๊อม  ตั้งเหยี่ยนซ่อม บนดอย

นกแอ่นฟ้า ต๋ายเปื้อคมหอย  วัวแม่มอย ไล่ขบเสือแผ้ว

 แปลว่า มันน่าสงสัยนักที่อึ่งอ่างมากัดงูตาย บ้านเมืองเดือดร้อนวุ่นวายไม่จบสิ้น ผู้ชายกลับมานุ่งผ้าถุง พวกกะเทย

กลับมาท�าบัดส ีพากันตั้งท้องจะมีลูก ปลาย่างที่อยู่บนเตาไฟจักพากันไปอยู่ในห้องพร้อมกัน ปลาไหลจะไปอาศัยอยู่บนภูเขา 

นกนางแอ่นจะมาตายเพราะถูกเปลือกหอยบาดเท้าเอา แม่วัวกลับมาดุร้ายจนกล้าที่จะไปกัดเสือ

ป๋าเหยี่ยนตั่วหลวง  แป๋งฮางต้นไม้  แม่ก้างเฒ่าขุดฮู

ปู๋อยู่ยังน�้า  จักเกิดมีหู ยกยอคอ ผ่อดูกุ้งหนิ้ว

ต๊ากและปลิ๋ง  จักเกิดมีเขี้ยว  ไล่ขบวัวควายเดือดซ้าว

ป๋าซิวค�า  อยู่ในหมากป๊าว  ลอยล�าเล่นไปมา

แก้วซ่อนไว้  กล๋ายเป๋นบ่ะผา  ป๋าซิวค�าออกน�้าแม่กว้าง

 แปลวา่ ปลาไหลตวัใหญไ่ปท�ารงัอยูบ่นยอดไม ้แมค่่างแก่ๆ  กลบัไปขุดรอูาศยั  ปอูาศยัอยูใ่นน้�ากลบัพากันมเีขีย้วงอก

ออกมา แล้วพากันไปอาละวาดไล่กัดวัวควาย ปลาซิวกลับไปอาศัยอยู่ในผลมะพร้าวแหวกว่ายในน้�ามะพร้าวเป็นที่ส�าราญ  

ดวงแกว้ทีเ่อาซ่อนไวก้ลบักลายเปน็หนิไรค้า่ ปลาซวิทองออกหากินในน่านน้�ากว้างอันเปน็การผดิวิสัยการหากินของปลาตัวเลก็ๆ

 

ก๋าจับแวง  แฮ้งจับขื่อ แมวขึ้นหยื้อ หนูซ�้าบ่ได้

ปลูกจั๊กไค  ตี้ใกล้น�้าบ่อ ดักส้อหล้อ อยู่ปี้นขี้หมา

แก๋งตะวา ใส่ฮ้าบ่ะเดี่ยว

 แปลว่า กาจับที่ขอน อีแร้งจับบนขื่อบ้าน แมวได้แต่ดู หนูกลับไม่ไต่หากิน ปลูกตะใคร้ใกล้ๆ กับบ่อน้�า ดักไซที่น้�าคร่�า

ใต้ถุนบ้าน  แกงไว้ตั้งแต่วันวานกลับมาใส่ปลาร้าวันนี้

เก้าเหลี้ยมสิบเหลี้ยม บ่าเต้าเหลี้ยมใบคา

เก้าหนาสิบหนา บ่าเต้าหนาความฮู้

 แปลว่า เก้าแหลมสิบแหลมไม่เท่ากับความแหลมของใบหญ้าคา เก้าหนาสิบหนาไม่เท่าหนาความรู้
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ตี้วังจักเป้นหาด  นักปราชญ์บ่มีกองธรรม

ลูกบ่าฟังก�าป้อแม่  จักหามีมาแหล่

 แปลว่า ที่วัง (ที่ลุ่มลึก) จักกลายเป็นหาดทราย นักปราชญ์หรือผู้มีความรู้จะไม่อยู่ในความยุติธรรม ลูกหลาน

จะไม่ยอมเชื่อฟังค�าสั่งสอนของพ่อแม่ปู่ย่าตายาย

  

วัดจะหมอง  มองจะห่าง  หนตางจะเลี่ยนเกลี้ยง

โฮงเฮียนดี จักมีมาแหล่

 แปลวา่ วดัจะซบเซาไมม่คีนเขา้ไปท�าบญุสวดมนต ์ครกกระเดือ่งจะไมม่ใีครน�าไปใชป้ระโยชน ์ถนนหนทางจะราบเรยีบ

ไปมาหาสู่สะดวก โรงเรียนดีๆ จะมีเยอะแยะมากขึ้น

เรื่องราวทั้งหลายที่พระพุทธองค์กล่าวท�านายไว้ก็จักมาถึงต่อไปในกึ่งพุทธกาลนี้แล

ขอขอบคุณภาพจาก : 
ภาพเมือง : https://bangkokattractions.com/bangkok-to-chiang-mai-flight-bus-train/, https://foreignpolicy.com/2019/03/18/the-state-of-war/
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ดวงชะตาราศี
วิธีดูตัวเสวยอายุ

วิถีชาวล้านนานั้นมีความเชื่อความศรัทธาและผูกพัน

ในขนบธรรมเนียมประเพณีตั้งแต่เกิดจนตาย ด้วยกุศโลบาย

อันแยบยลลึกซึ้งจากบรรพบุรุษที่บอกไว้สั่งสอนไว้ จะกระท�าการใด

ล้วนเกี่ยวข้องกับเทพ เทวดา พ่อแม่ ครูอาจารย์ ผู้มีพระคุณ

รวมถึงสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งสิ่งแวดล้อมและธรรมชาติ 

การให้ความเคารพนอบน้อมและเชื่อมั่นในพระพุทธศาสนา 

การท�าบุญ การท�าความดี การไม่เบียดเบียนหรือท�าร้ายกันและกัน

ทั้งคนและสัตว์ การสร้างขวัญก�าลังใจให้เห็นถึงคุณและโทษ

การมุ่งให้ส�านึกในความผิดและไม่กระท�าการใดๆ ให้สังคมเดือดร้อน 

การท�านายทายทักดูดวงชะตาราศีจะดีร้ายประการใด

การแก้ไขบรรเทาเบาบางอย่างไร จึงเป็นหนึ่งในความสนใจ

เสริมสร้างความมั่นใจและเพิ่มพลังแก่ชีวิต

ท่ามกลางกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก

                                             ยุคสารสนเทศมาจนทุกวันนี้
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 ผู้เขียนไดพ้บหนงัสือซึง่เกา่แกม่ากชือ่ ต�าราแผนโบราณ

พื้นเมือง รวบรวมโดย ญาณรังสี พ.ศ. 2535 จัดพิมพ์โดย 

ร้านประเทืองวิทยาในตลาดนวรัฐเชียงใหม่ ในเล่มมีเนื้อหา

มากมายนา่สนใจมากเกีย่วกบัพธิดีลูกัษณะบา้นเรอืน พิธกีรรม

ขั้นตอนปลูกบ้านใหม่ ข้ึนบ้านใหม่หาฤกษ์หาวันยามต่างๆ  

การท�าขวัญ วันท�าการมงคล ดูของหาย ดูลักษณะทิศการนอน 

ดวูนัออกไปหาโชคลาภ ดวูนัปลกูพืชเล้ียงสัตว ์การไถนา หวา่นกลา้ 

ดูเนื้อคู่ ดูผัวเมีย ดูทรัพย์สมบัติ วิธีบนบานแม่พระธรณีเจ้าท่ี  

วิธีดูเคราะห์ดูโชคลาภ อีกทั้งเวทมนต์อาคมคาถาส�าคัญๆ  

ซึ่งน่าสนใจ  และได้น�า “วิธีดูตัวเสวยอายุ” ให้ทุกท่านสามารถ

น�าไปใช้ได้อย่างเหมาะสมกับตนเองในกาลปัจจุบัน

สิทธิการิยะ บุคคลชาย-หญิง ผู้ใดอยากรู้ว่าในปีนี้

เราจะมีเคราะห์ร้าย เคราะห์ดี มีโชคลาภ ร้ายดีประการใด

และจะมีพิธีอย่างใดเคราะห์ร้ายจึงจะบรรเทากลายเป็นดี 

และจะท�าอย่างไรจึงจะสุขสบายได้โชคลาภ

ตามความปรารถนา เมื่ออยากรู้ก็จงนับดูตัวเสวย ดังต่อไปนี้เถิด

วัว

หนู

ช้าง

รุ้ง (เหยี่ยว)

งู

แมว

เสือ

สิงห์
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วิธีนับผู้ชาย

 ใหน้บัอาย ุ1 ปทีีช่อ่ง “เสอื” เวยีนไปทางชอ่งง-ูหน ูตามล�าดบัจนครบอายปุจัจบุนั 

เมื่ออายุปัจจุบันตกอยู่ในช่องใด ก็ให้ไปดูค�าท�านายในช่องน้ันเถิดฯ ท่านก็จะรู้ว่า 

จะมีเคราะห์ โชค ร้ายดีอย่างไรก็ก็จะรู้ได้ดี ต�ารานี้โบราณท่านเชื่อถือแม่นย�าดีมากฯ

วิธีนับผู้หญิง 

 ให้นับอายุ 1 ปีในช่อง “วัว” เวียนไปทางช่องรุ้ง-แมว ตามล�าดับจนครบอายุปัจจุบัน 

เมื่ออายุปัจจุบันตกอยู่ในช่องใด ก็ให้ไปดูค�าท�านายในช่องนั้นเถิดฯ ท่านก็จะรู้ว่าจะมีเคราะห์ 

โชคร้ายดีอย่างไรก็ก็จะรู้ได้ดี ต�ารานี้โบราณท่านเชื่อถือแม่นย�าดีมากฯ

 หญิง-ชาย ผู้ใดตกอายุในช่อง “เสือ” เสวยพระเสาร์ ชื่อว่า 

“นางสงเสพ” ในปนีี ้จะไดร้บัความทุกขร์อ้นใจ จะเสยีทรพัยส์ิง่ของ

ทัง้ปวง ตอ้งอัคคภียั ระวงัโจรจะลกัขา้วของ จะมผีูห้ญิงมาคลอดลกู

ทีบ่า้น ถา้มาคลอดจรงิภยัรา้ยจะเบาลง มกัจะเกดิคดคีวาม เมยีมกัมชีู ้

ผูใ้หญ่เหนือตนจะกลา่วค�าต�าหนติโิทษ หา้มมใิหร้บัของลายของแดงด�า 

ถา้รับไวม้กัเกดิโทษเดอืดรอ้ยเพราะของนัน้ ระวงัอย่างกนิของมนึเมา 

อย่ากินเนื้อเสือ อย่างเดินทางกลางค่�าคืน อย่าไปสู่ที่เขากินแขก  

อยา่หามศพ อยา่งคดิปลูกบ้านปลกูเรอืน อย่าซ้ือววัควายและสตัวเ์ลีย้ง

ตา่งๆ ใหร้ะวงัผูใ้หญท่ีม่อีายมุอี�านาจเหนอืตนใหม้าก ระวงัศัตรเูกา่ 

หรือคนทีเ่คยผดิขอ้งหมองใจกนัมาจะใหโ้ทษและท�ารา้ยเรา เปน็ลกัษณะ

เกิดวันศุกร์ หรือคนขาวเหลืองท้องใหญ่หน้ายาวตีนมือเล็บขาว  

อยูท่างทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอื จะใหโ้ทษเปน็ศตัร ูและหา้มเดนิทาง

ไปทศินัน้ดว้ย ถา้ขนืไปมกัเจบ็ไขไ้ดป้ว่ยและหา้มไปทางทศิตะวนัตก

เฉียงใต้ ถ้าไปจะได้รับทุกข์มากแลฯ

ฝอยทายมีดังนี้

 ผู้ที่ตกอายุในปีนี้ ท่านให้ท�าพิธีสะเดาะเคราะห์เสีย 

จึงจะบรรเทาโทษ คือให้ปล่อยเต่า 1 ตัว นก 1 ตัว ปลา 11 ตัว 

หอย 11 ตัว หาเทียน 1 เล่มยาวเท่าตัวจุดบูชาพระ หาไม้ค้�าต้นศร ี

(ต้นโพธิ์) ยาว 1 วา 1 เล่ม ให้อธิษฐานปล่อยสัตว์เหล่าน้ีแล้ว 

รดน้�ามนตเ์สยีเถดิ เคราะหร์า้ยจะคอ่ยคลายเบาบางลงจะสขุสบาย

ดีขึ้น ผู้ตกในช่องราศีนี้ ท่านว่าเสมือนหนึ่ง “เจ้าชนกลงส�าเภา

ไปค้า	ส�าเภาอับปางแตกล่มจมในกลางทะเลวันนั้นแลฯ”	

1  เสือ



78

 หญิง-ชาย ผู้ใดตกอายุในช่อง “งู” เสวยพระพฤหัสบดี  

ชื่อว่า “หินเสมา” ในปีนี้มีเกณฑ์ชะตาโชคดีมาก จะได้แก้วแหวน

เงินทองของใช้ ได้สัตว์ 2 เท่า 4 เท้า จะท�าเรือกสวนไร่นา 

จะได้เครื่องอุปโภคบริโภค จากทางทิศตะวันตกและตะวันออก  

ท่านจะได้รับความสุขสบายตามฐานะของตน ผู้ชายลักษณะ 

ด�าอว้นรปูราหจูะน�าโชคมาให ้อยา่เอาของสเีทาสหีมน่มาไว้ในบา้น

จะยุง่ยากเดอืดรอ้น อย่างท�าประตูบา้นประตูเรอืน อยา่ขุดจอมปลวก 

อยา่กนิเนือ้ง ูอยา่ขึน้ตน้ไม ้อย่าไปทีค่นตายโหง ระวงัเมยีจะนอกใจมชีู้

ถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นเพราะได้เอาของสีลายมาจากทิศตะวันออก 

มาไว้ในเรือน ถ้ามีให้เอาออกจากเรือนเสียจึงจะดี

 หญิง-ชาย ผู้ ใดตกอายุในช่อง “หนู”	 เสวยราหู   

ชื่อว่า “คนเถียงกัน” ป้ีนี้อายุของท่านตกในเคราะห์ร้ายมาก  

ระวังไฟจักไหม้ ระวังโจร ขโมยจะลักข้าวของ มักเกิดถ้อยความ 

กบัผูใ้หญท่ีมี่อายมุยีศศกัด์ิสงูกวา่ตน หรอืพอ่แมค่รอูาจารยข์องตน 

ศตัรมูทีางทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื หา้มเดนิทางไปทศิตะวันออกเฉยีงใต้  

จะเกดิความรอ้นใจเจบ็ไขไ้ดป่้วย หา้มไปทัง้สองทศินัน้ จะมคีนด�าอว้น

ลักษณะรูปราหูมาจาทั้งสองทิศนั้น จะมาหาห้ามคบ ห้ามเชื่อ 

มักเกิดความร้อนใจหาโทษใส่ตน และอย่างเดินทางในยามค่�าคืน 

เลือดจะตก สัตว์ร้ายจะกัดจะท�าร้ายตน ในปีนี้มักเสียเงินทอง 

ค้าขายมักขาดทนุ ท�าการสิง่ใดไมค่อ่ยไดผ้ล จะหาลาภผลกม็กัอบัจน

ข้นแค้น อย่าต่อถ้อยความกับคนอื่น อย่ารับของด�า ของเหลือง 

มาไว้ในบ้านเรือน มักเป็นฝีเป็นตุ่ม เจ็บคอ เลือดตกยางออก   

อย่าเล่นมีดพร้าอาวุธ อย่าเล่นน้�า อย่าขึ้นต้นไม้ อย่าขึ้นที่สูง ระวัง

ผูช้ายผวิด�าซีดๆ มีเคราหลามหรอืคนหนา้ลายลกัษณะสวยงามบา้ง

จะให้โทษ ระวังเมียจะนอกใจมีชู้ อาจถูกชู้ปองร้ายฆ่าเราก็ได้แลฯ

2  งู

3  หนู

 ถ้าจะให้หายเคราะห์หายโทษ  และให้มีดชคลาภสักการะ

อยู่เย็นเป็นสุข ท่านให้ซื้อไถ่เอานกที่เขาขังไว้ 1 ตัว ปลา 12 ตัว 

หอย 12 ตัว มาอธิษฐานปล่อยเสียเถิด แล้วท�าเทียนยาวเท่าตัว 

1 เลม่ จดุบชูาพระเสยี  แต่ใหเ้กรงเรง่ระวงัผูห้ญงิจะใหโ้ทษ  ผูช้าย

ลักษณะขาวอ้วนจะให้โทษอย่าได้คบ และให้หาดอกไม้ธูปเทียน

ไปบูชาพระทางทิศตะวันตกหรือตะวันออก และรดน้�ามนต์เสีย  

ทา่นจะไดร้บัโชคลาภสกัการะตามปรารถนา จะไดร้บัความสขุสบาย  

ผูต้กในชอ่งราศนีี ้ไดเ้มือ่ “ทา้วกสุลาสหนอ่พทุธางกรูไดร้บัอภเิษก

กับนางประภาสุวรรณ	มันจะได้หมั้นหรือแต่งงานปีนี้แลฯ”

 ถ้าจะให้บรรเทาโทษร้ายกลายเป็นดี หรือให้เบาบางลง 

ก็อย่าตีอย่าฆ่าหนู ให้ท�าพิธีอธิษฐานปล่อยสัตว์ต่างๆ ดังนี้  

ให้ปล่อยปลาหมอ 7 ตัว กบ 12 ตัว เขียด 12 ตัว ให้อธิษฐาน

ปล่อยในแม่น้�าใหญ่เสียและให้แต่งดาหาดอกไม้ 12 ดอก 

เทียน 12 เล่ม ธูป 12 เล่ม ลูกไม้ส้มหวานอย่างละ 12 ลูก  

พร้อมทั้งข้าวสุกอาหารคาวหวาน ไปท�าบุญถวายพระทาง 

ทศิตะวนัตกเฉยีงเหนอื หรอืตะวันออกเฉยีงใต ้ ขอทา่นอทุศิกุศล

ถึงเทวดาพระเคราะห์ราหู แล้วท�าพิธีปล่อยสัตว์ รดน้�ามนต์ 

เสียเถิด โทษร้ายจะกลายเป็นดีขึ้นแล ผู้ตกในราศีน้ีได้ปางเมื่อ  

“พระเทวทัตต์ถูกแผ่นดินสรูป	ในกาลครั้งนั้นแลฯ”



79

 หญิง-ชาย ผุ้ใดตกอายุในช่อง “ช้าง” เสวยในพระศุกร์ 

ชือ่ว่า “แพขวางท่า”	ปนีีใ้หร้ะวงัอย่าไดร้บัของฝาก จะมโีทษกเ็พราะ

ข้าวของผู้อื่น มักเกิดถ้อยความขุนนางผู้ ใหญ่มักให้โทษตน  

การเจบ็ไขไ้ดป่้วยมกัไมค่อ่ยม ีในปนีีจ้ะมสีว่นดีๆ  อยูม่าก จะได้โชคลาภ

ข้าวของสมบัติ เรือกสวนไร่นาทั้งของมั่นคงและของเคล่ือนท่ีได้ 

เป็นอันมาก จะได้รับความสุขสบายตามฐานะของตน โชคลาภ 

ข้าวของเงินทองจะได้มาจากทิศเหนือ ทิศใต้ จะมีคนน�าเอา 

เพชรพลอยแก้วที่มีค่าสูงมาขายให้ในราคาถูก จงรับซื้อเอาไว้เถิด

จะได้ก�าไรงาม ในปีนี้มีเกณฑ์ว่าจะได้พบเนื้อคู่หรือได้แต่งงาน หรือ

จะได้ลกูทีดี่ถ้าจะแสวงหาโชคลาภกจ็งแสวงหาทางทศิเหนอืทศิใตเ้ถดิ  

จะได้ตามประสงค์ ปีนี้ห้ามรับของด�าของลายเข้าไว้ในบ้าน 

จะเกิดโทษแลฯ

 หญิง-ชาย ผู้ใดตกในช่อง “วัว” เสวยพระอาทิตย์ 

ชื่อว่า “คนตัดต้นไม้”	 ในราศีปีนี้ให้ตั้งใจพยายามเข้าหาพระเจ้า 

พระสงฆ์ ท�าจิตใจให้เป็นบุญกุศล เยือกเย็นมีศีลธรรม ถ้าใจบาป 

มกัตอ้งโทษภยัถงึตาย อย่ากนิเนือ้วัว เนือ้ช้าง เนือ้เสอื อย่าข้ึนตน้ไม้ 

ระวังอุบัติเหตุทางรถทางเรือ อย่าตัดฟันต้นไม้ใหญ่ในดงใหญ่  

ระวังมักเจ็บตีเจ็บมือ สัตว์ตัวมีพิษจะกัดต่อย ให้ระวังค�าพูดมักเกิด

ถ้อยความ ห้ามไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ตะวันตกเฉียงใต้ 

หา้มคบคนลกัษณะหนา้งอ คอสัน้ อยา่รบัคนเขา้บา้น จะเสยีทรพัย์สนิ

เงินทอง เสียลูกเมีย มักจะได้เดินทางไกล เจ็บป่วยจะรักษายาก  

ญาติพี่น้องบริวารจะท�าให้ทุกข์ร้อนใจ มีข้าวของผี ของร้าย  

ของผดิศลีธรรม อยูใ่นบา้นใหน้�าออกเสยีอยา่เกบ็ไวจ้ะเกดิโทษแลฯ

4  ช้าง

5  วัว

 ถ้าให้หมดเคราะห์หมดโศกและสมปรารถนา ให้ท�าพิธี

ปล่อยหนูเผือก 1 ตัว ปลาฝา (ตะพาบน้�า) 1 ตัว ปลาขาว  12 ตัว 

ปลอ่ยไปทางทศิใต ้อธษิฐานใหด้เีถดิ และใหท้�าพธิบีชูาดว้ยเทยีน

เท่าตัว 1 เล่ม มีเงินทอง มีธูปเทียนดอกไม้สีขาวเหลือง  

ขา้วปลาอาหาร ไปถวายพระทางทศิเหนอืทิศใต ้เสยีเถดิจะไดร้บั

ความสุขสบายมีโชคลาภมากนักแล ผู้ตกในราศีนี้ได้ปางเมื่อ  

“นางเมขลามารบัเอาเจา้ชนกออกจากทะเล	แลว้น�าข้ึนพระนคร

ได้รับอภิเษก	วันนั้นแลฯ”

 ถ้าจะให้เคราะห์ร้ายผ่อนคลายกลายเป็นดีข้ึน ให้ท�าพิธี

สะเดาะเคราะห์เสีย คือให้ท�าพิธีอธิษฐานปล่อยนก 1 ตัว 

ปลาขาว 6 ตัว หอยเท่าอายุปล่อยในแม่น้�าใหญ่ และหาไม้ค้�า 

ต้นศรี (ต้นโพธิ์) 1 เล่มยาว 1 วา ขนทรายตักน้�าไปใส่ข่วง 

วัดวาอารามเสีย แล้วให้จัดข้าวปลาอาหารเท่าอายุของตนไป

ท�าบญุถวายวดัทางทศิตะวนัออกเฉยีงเหนอืหรอืตะวันตกเฉยีงใต ้

อทุศิกศุลใหเ้ทวดาอยุท่ศิเสยีเถดิ ทา่นจะอยูร่ม่เยน็สขุสบายดข้ึีน

จะได้รับโชคนักแลฯ
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 หญิง-ชาย ผู้ใดตกอายุในช่อง “รุ้ง” เสวยพระจันทร์ 

ชื่อว่า “สวนดอกไม้” ในราศีปีนี้ท�านายว่าจะได้ชมรสกลิ่นดอกไม้ 

คือจะได้พบคูค่รองงานรกัทีต่นประสงคจ์ะได้หมัน้หรอืแตง่งาน หรอื

จะไดบ้ตุรผูด้มีบีญุ จะไดรั้บความส�าราญชืน่บานจติใจ แมน้คดิลงทนุ

ค้าขายก็จะได้รับผลก�าไรงามมากและจะมีโชคลาภลอยด้วย  

ปีนี้จะมีความอุดมสมบูรณ์พูนสุข จะได้ทรัพย์สินเงินทอง  

ได้เครื่องบริโภคอุปโภค ได้สัตว์ 4 เท้า 2 เท้า จะได้ข้าทาสบริวาร 

ได้รับยศศักดิ์ถ้าเป็นพระสงฆ์ เป็นข้าราชการก็จะได้เลื่อนขั้นได้รับ

ยศฐาบรรดาศักดิ์ โชคลาภน้ันมักจะได้จากทิศตะวันตกตะวันออก

จะได้มากด้วย และได้ข้าวของจากสองทิศนี้ด้วย ถ้าเป็นชายจะได้เมีย 

หญงิจะได้ผัว จะชนะศตัร ูจะไดล้าภจากทางไกล ห้ามกนิเนือ้สัตว์ตา่งๆ 

และอย่าฆ่านกด้วย อย่ารับเอาของลายมาไว้ในบ้าน อย่าคบคน 

หวัเปน็จองแหลม ตากลมๆ หรี่ๆ  มกัจะใหโ้ทษ และใหร้ะวังปากตน

ให้มาก ให้มั่นอยู่ในศีลสัตย์ ท่านจะสุขสบายอุดมด้วยโชคลาภ 

ชื่อเสียงมากแลฯ

6  รุ้ง (เหยีย่ว)

 ถา้จะใหโ้ชคลาภมาก ท่านใหท้�าพธิที�าบญุคอืให้อธิษฐาน

ปล่อยไก่ขาว 2 ตัว ปลาขาว 2 ตัว ปล่อยหอยเท่าอายุ  

ท�าบุญตักบาตรอุทิศกุศลให้พระจันทร์เทวดาเสียเถิดท่านได้รับ

โชคลาภตามประสงค์ ผู้ใดตกราศีนี้ ได้ปางเมื่อ “หน่อโพธิสัตว์

ไดร้บัทรพัยม์รดกเปน็อันมากจากตระกลูจนไดเ้ปน็มหาเศรษฐี

วันนั้นแลฯ”

 หญิง-ชาย ผู้ใดตกอายุในช่อง “แมว”	 เสวยพระอังคาร

ชื่อว่า “คนถือหน้าไม้ยิงนก” ในปีนี้จะมีโชคลาภบ้าง แต่ทุกขลาภ

ต้องท�าจริงๆ จึงจะได้ ถึงได้ก็ไม่มาก ต้องท�างานเหน็ดเหนื่อยมาก 

จิตใจมักร้อนรนตกใจ มักเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นโรคตา จะได้วิวาท

บาดหมางเป็นปากเสียงถ้อยความ มีเรื่องท�าให้ยุ่งใจ เลือดตก 

ยางออก เป็นคดีความมักสู้เขาไม่ได้ การลงทุนค้าขายก็มักขาดทุน

หรอืไดก้�าไรนอ้ย ปนีีอ้ยา่ซือ้แกว้แหวน อยา่รบัของเหลอืงไวใ้นบา้น 

และของสีด�าสีเทา จะเปิดความร้อนใจเสียทรัพย์ ให้ระวังศัตรู 

คนลกัษณะผิวด�าตาเหลอืก หรอืคนขาวแดงตาแดง จมกูรัน้ อยูท่าง

ทิศตะวันออกเฉียงใต้ และตะวันตกเฉียงเหนือ จะก่อเรื่องยุ่งยาก

ห้ามคบหาอย่าท�าร้ายแมวและระวังอาหารจ�าพวกเน้ือสัตว์ต่างๆ 

ถ้ากินมักเจ็บป่วยระวังของจะหายแลฯ

7   แมว

 ถ้าจะบรรเทาโทษ ให้อธิษฐานปล่อยนก 1 ตัว กบ 2 ตัว 

ปลาดุก 1 ตัว อธิษฐานสระหัวใส่ในสัตว์แล้วปล่อยเถิดแล้วท�า

เทยีน 1 เลม่ ยาวเทา่ตวัจดุบชูาพระ แล้วจดัอาหารถวายพระ 1 ส�ารบั 

อทิุศบญุใหพ้ระองัคารเทวดา ไปถวายพระทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

หรอืตะวนัตกเฉยีงเหนอืเถดิ ทา่นจะอยูส่ขุสบายหายจากเคราะห์

โชคลาภดีขึ้น ผู้ท่ีตกราศีนี้ได้ปางเม่ือ “ทรพีวิวาทกับพ่อแล้ว 

ฆ่าพ่อตาย	วันนั้นแลฯ”
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 หญิง-ชาย ผู้ใดอายุตกในช่อง “สิงห์”	เสวยพระพุทธ 

ชื่อว่า “คนถือธงเงิน” ในราศีปีนี้ จะมีความสมบูรณ์พูนสุข  

จะได้ลาภสักการะอันใหญ่จากขุนนาง ลาภผลจะได้มากจากทิศ

ท้ัง 4 การท�ามาคา้ขายจะไดผ้ลก�าไรงาม โรคภยัไขเ้จบ็ไมเ่บยีดเบยีน

อยู่สุขสบายดี จะได้ยศศักด์ิ ได้เล่ือนขั้นเล่ือนต�าแหน่งสูงขึ้น   

ถ้าเป็นสมณะจะได้ลาภผลสังฆะทานมาก จะมีโชคปากโชคลาภ

มาจากทางทศิใตเ้ปน็ส่วนมาก จะตดิต่อคา้ขายหรอืตดิต่อการงาน

ก็ควรแสวงหาในทิศน้ันเถิด จะเกิดผลตามประสงค์แต่อย่ารับ

ของด�ามาไว้ในบ้าน อย่าท�าร้ายสุนัข จะเจ็บป่วย ศัตรูอยู่ทาง 

ทิศเหนือ คนผู้ใหญ่ร่างใหญ่ท้องใหญ่ หน้าบากจะให้โทษ 

อย่าคบหา และเร่งระวังอย่ายุ่งกับลูกเมียของผู้อื่นจะยุ่งยาก

เดือดร้อนและจะเสียข้าวของแลฯ

8  สิงห์

 ถ้าจะให้บรรเทาโทษและให้มีโชคลาภมาก ให้ท�าพิธี

อธิษฐานปล่อยนก 1 ตัว ปล่อยปลา 12 ตัว หอย 12 ตัว แล้วท�า

พิธีรดน้�ามนต์เสียเถิด ท่านจะได้ลาภอันพึงพอใจและให้ท�าตุง

ยาวเท่าตัว 1 ตัว ไปถวายบูชาพระและแต่งดาอาหารบิณฑบาต

ไปท�าบุญถวายพระทางทิศใต้ทิศเหนือ อุทิศกุศลให้พระพุทธ

เทวดาเสยีเถดิ ท่านจะไดร้บัความสขุ ไดโ้ชคลาภตามปรารถนาแล 

ผู้ตกในราศีนี้ได้ปางเมื่อ “นายพรานได้รับรางวัลแก้วแหวน

มหาสมบัติจากพระราชาเป็นอันมากวันนั้นแลฯ”

จบโหราตัวเสวยอายุเท่านี้

ขอขอบคุณภาพจาก : 
ป้อจายล้านนา : http://www.chiangmaithaigoodshub.com/store/product/view/Canvas_Drawing_Frame_man_northern_thailand_

W7.5_xH15.5-23281389-th.html,

รูปปีนักษัตร : https://www.sanook.com/horoscope/79553/, http://www.sitethai.com, https://www.partiharn.com/contents/23530
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วีนาภัทร์ พงษ์ภา
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

สบืสานงานศลิป์

 การแต่งกายเป็นสิ่งส�าคัญอย่างหน่ึง ท่ีบ่งบอก

เอกลักษณ์ของคนแต่ละพื้นถ่ิน ส�าหรับในเขตภาคเหนือ

หรือดินแดนล้านนาในอดีต มีผู้คนหลากหลายชาติพันธุ์

อาศัยอยู่ เช่น ไทยวน ไทลื้อ ไทเขิน ไทใหญ่ เป็นต้น ปัจจุบัน

การแต่งกายแบบพื้นเมืองและแหล่งท่องเท่ียวในล้านนา 

ได้รับความสนใจมากยิ่งข้ึน ซึ่งถือว่าล้านนาอย่างเช่น 

เ มืองเชียงใหม ่ มีภูมิประเทศที่สวยงามและอุดมด ้วย

ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย มีอัตลักษณ์และประเพณี

วัฒนธรรมท่ีสืบทอดมายาวนานถึง 700 กว่าปี ท�าให้มี

แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม หรืออัตลักษณ์ในการแต่งกาย

แบบล้านนาโบราณ ท่ีสามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทย

และชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้ม

ของการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมล้านนาที่เปล่ียนแปลง ไป 

ซ่ึงประวัติศาสตร์ภาพยนตร์หรือละคร มีส่วนส�าคัญอย่างย่ิง

ของผู้ชมในการแต่งกายเลียนแบบตามรอยละคร ตามท่ี

ปรากฏในฉากละครต่างๆ ยกตัวอย่างเช่น ละครเร่ือง 

รากนครา เพลิงพรางเทียน หรือละครกล่ินกาสะลอง 
เป็นต้น การใช้ละครเป็นส่ือเช่ือมโยงไปยังเอกลักษณ์ของ

การแต่งกายและการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น  

ท่ีอาจจะยังไม่เป็นท่ีรู้จักอย่างแพร่หลายมากนัก จึงเป็น

กลวิธีหน่ึงท่ีท�าให้สามารถประชาสัมพันธ์ การแต่งกาย 

แบบล้านนาให้มีการรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและ 

มีประสิทธิภาพ
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เครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง (รากนครา,	เพลิงพรางเทียน,	กลิ่นกาสะลอง)

“รากนครา”

 รากนครา เรื่องราวของ เจ้าศุขวงศ์ แห่งเมืองเชียงพระค�า เกิดตกหลุมรัก เจ้าแม้นเมือง 

หญิงสาวผู้ยึดมั่นรักแผ่นดินและแน่วแน่ในอุดมการณ์ของบรรพบุรุษ ที่ต้องการให้เชียงเงิน 

ได้เป็นเอกราชจากสยาม ซึ่งมีน้องสาวต่างแม่คือ เจ้ามิ่งหล้า หญิงสาวผู้เอาแต่ใจและอิจฉาริษยา

ท่ีพ่ีสาวมีชายหนุ่มมาตกหลุมรัก จนเกิดเป็นรักสามเส้า โศกนาฏกรรมทางความรักจึงอุบัติขึ้น 

โดยมีแผ่นดินเกิดเป็นเดิมพัน

 น�าแสดงโดย ณฐพร เตมีรักษ์, ปริญ สุภารัตน์, นิษฐา จิรยั่งยืน, ชัยพล จูเลี่ยน พูพาร์ต
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แต้ว ณฐพร ในบทเจ้าแม้นเมืองแห่งเชียงเงิน 

สวมใส่เสื้อเสื้อกาบค�า และ ผ้าซ่ินไหมค�า

 ชุดแต่งงานของ “เจ้าแม้นเมือง” หรือ 

“เสื้อกาบค�า” เป็นเสื้อท่ีใช้ในราชส�านัก

เจ้าฟ้ารัฐฉาน ได้รับพระราชทานมาจาก

ราชส�านักคองบองแห่งเมืองมัณฑะเลย์ 

ในภาษาพม่าเรียกว่า “ดุ๊หยิ่นด่อ” ใช้ผ้า

ตาดทอง หรือผ้ายกเนื้อละเอียดตัดเย็บ 

กุ๊นขอบด้วยก�ามะหยี่ดามด้วยเส้นลวด

หรือหวาย ปักประดับด้วยดิ้นทอง 

แล่ง เลื่อมทองค�า ท�าเป็นรูปกระดิ่ง

ขนาดเล็ก และรัตนชาติหลากชนิด 

แต่ส�าหรับสตรีในชุดดั้งเดิมสวมเส้ือกาบค�า

คู่กับผ้าทะเมน (ผ้าลุนตยาอะเชะ แบบผ่าหน้า

ชายยาวลากพ้ืน) แต่เมื่อถูกน�ามาใช้ภายใน

ราชส�านักฉาน ก็ปรับมานุ่งกับผ้าซิ่นไหมค�าปิง 

(ผ้าซ่ินไหมค�าแบบไม่มีลายปักบัวคว�่าบัวหงาย) 

ทอด้วยไหมทองฝรั่งเศส ต่อเชิงแพรสีฟ้า 

อมเขียว ปักประดับเล่ือมเงินและดิ้นทอง

โบราณ

บุรุษสวมคู่กับมงกุฏ ที่เรียกว่า “มะไก๊ก์” ประดับ

สร้อยสังวาลย์แบบพม่า เรียกว่า “ซาละแหว่”

 “เจ้าศุขวงศ์ เจ้าแม้นเมือง และเหล่านางก�านัล”  

ในละครเรื่อง “รากนครา” จ�าลองจากภาพถ่ายโบราณ 

เจ้านางแว่นทิพย์ และเจ้านางสุคันธาแห่งเมืองเชียงตุง 

ค้นคว้าข้อมูลและวางแผนการตัดเย็บร่วม 3 เดือน ลงมือ

ผลิตอีก 3 เดือน
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พิธีแต่งงานระหว่างเจ้าอินทนนท์ ณ เชียงใหม่ และเจ้านางสุคันธา ณ เชียงตุง 

นับเป็นพิธีแต่งงานยิ่งใหญ่ที่สุดของยุคนั้น เพื่อเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างสองเมือง

ภาพเปรียบเทียบระหว่างภาพเก่า 

(บน) พิธีแต่งงาน

เจ้าขุนส่าแห่งเมืองล๊อกจ๊อก 

และเจ้านางแว่นแก้วแห่งเชียงตุง 

(ล่าง) 

พิธีแต่งงานเจ้าศุขวงศ์

แห่งเชียงพระค�าและเจ้าแม้นเมือง 

แห่งเชียงเงิน
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 “เจ้ามิ่งหล้า” รับบทโดย “มิว 

นิษฐา” ได้สวมเส้ือปั ๊ดไหมสีเขียวคู ่กับ 

ผ้าซิ่นไหมค�าแบบทอยาวไปตลอดทั้งผืน

ไม่ต่อเชิง ผ้าซิ่นไหมค�าแบบนี้ นับเป็น

แบบพิเศษท่ีพบไม่มากนัก ด้วยความที่ทอจากเส้นไหมค�าตลอดตัว

ถึงตีนซิ่นเช่นนี้ มีปริมาณไหมค�ามากกว่าซิ่นไหมค�าทั่วไป จึงเข้าใจว่า

ทอขึ้นส�าหรับเจ้านางที่มีต�าแหน่งสูง

 

 “เจ้าแม้นเมือง” รับบทโดย แต้ว ณฐพร เจ้านางแม้นเมือง 

สวมเสื้อป ั ๊ดไหมสีครีม คู ่ กับผ ้าซิ่นไหมค�าที่ทอในโครงสร ้าง 

แบบมาตรฐานของซิ่นไทล้ือ คือ เป็นลายริ้วขวางล�าตัวแบบร้ิว 

ไม่สม�่าเสมอ สอดสลับด้วยไหมค�าระยิบระยับ ต่อเชิงแพรสีเขียว 

ประดับเลื่อมและเม็ดเงินดุนลายรูปวงกลม “หมากดาวเงิน” ชาวไทลื้อ

เรียกซิ่นลักษณะนี้ว่า “ซิ่นตา” หรือจะเรียกว่า “ซิ่นตาลื้อ” ก็ได้ 

เมื่อทอด้วยไหมค�า ก็เรียกว่า “ซิ่นตาลื้อไหมค�า”

 ส�าหรับเมืองเชียงพระค�าได้น�าวัฒนธรรม

ของผ้าน่านเข้ามาใช้ และเป็นผ้าน่านที่ยังไม่เคย

ปรากฎในละครเรื่องไหนมาก่อน โดยเด่นๆ จะเป็น 

ซิ่นมัดก่านของกลุ่มไทลื้อที่น่าน เลยน�าในส่วนนี้มา 

ปกติเป็นผ้าซิ่นพื้นบ้านแทบจะสูญหายไปแล้ว 

น�ากลับมาทอข้ึนมาใหม่ มีอิทธิพลของวัฒนธรรม

ไทลื้อ อิทธิพลของวัฒนธรรมไทยลาว เข้ามา 

ผสมผสานท�าให้ชุดของเมืองเชียงพระค�ามีความ

หลากหลายด้วย

 ผ้าซิ่นไหมค�าของเจ้ามิ่งหล้าและแม้นเมือง

ท�าขึ้นใหม่จากต้นแบบผ้าโบราณทรงคุณค่าสองผืน 

คือ ซิ่นไหมค�าของเจ้าทิพวรรณ ณ เชียงตุง  

จากธนาคารแห่งประเทศไทย ส�านักงานภาคเหนือ 

และซิ่นไหมค�า  จากพิพิธภัณฑ ์พระต�าหนัก 

ดาราภิรมย์ ท�าให้ใกล้เคียงของโบราณมากที่สุด  

ทอด้วยไหมค�าฝรั่งเศส ประดับอัญมณีทับทิมกับ

ไพลิน และหมากดาวเงินแท้ชุบค�า
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 ผ้าซ่ินมัดก่าน เป็นผ้าซ่ินแบบดั้งเดิมของชาวไทลื้อ อ.ปัว จ.น่าน นิยมทอ

เส้นยืนเป็นฝ้าย เส้นพุ่งเป็นไหม สอดสลับเส้นไหมเงินหรือไหมทอง นิยมโทนสี

ม่วง/น�้าเงิน/แดง ผ้าผืนนี้ทอและออกแบบส�าหรับใช้ในละครเรื่อง “รากนครา” 

โดยทอตามโครงสร้างผ้าซิ่นม่าน แต่ใช้ลวดลายมัดก่านแบบเมืองปัว

เครื่องแต่งกายเมืองมัณฑ์ ดังปรากฏในละคร 

 พิกัดของเมืองมัณฑ ์จะอยู ่ ในโซนของ

วัฒนธรรมพม่า จึงหยิบยืมรูปแบบการแต่งกายและ

การใช้ผ้า เอกลักษณ์เด่นก็คือ ผ้าลุนตยา ซึ่งเป็นผ้า

ชนิดหนึ่งของพม่า เรียกว่า ผ้าทอร้อยกระสวย และ

ทอเป็นลายคลื่น ในเรื่องนี้จะเห็นว่าเรามีการใช้ ผ้า

ลุนตยา ทั้งผ้าเก่าบางผืนก็เป็นร้อยปี  สีสันของตัว

เสื้อผ้าเมืองมัณฑ์ก็ค่อนข้างที่จะจัดจ้าน
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“เพลิงพรางเทยีน”

 ละครไทยที่สร ้างจากนิยายชั้นดี ใช ้ฉากหลังเป ็นเมืองเหนือบอกเล ่าเรื่องราว 

โศกนาฏกรรมความรักในอดีตของ “เทียนค�า” สาวน้อยผู้ใสซื่อบริสุทธิ์ที่ตกหลุมพรางความรัก

ให้กับ “เจ้าน้อยเทวาฤทธิ์” สามีสุดหวงของ “เจ้าวงเดือน” เป็นเหตุให้เธอถูกฆ่าตายพร้อมกับ

ค�าสาบานว่าจะกลับมาสะสางความแค้นให้ได้

 แสดงน�าโดย พงศกร เมตตาริกานนท์ , ณัฏฐณิชา ดังวัธนาวณิชย์ , ณัฐฐชาช์ บุญประชม
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ณิชา ณัฏฐณิชา ในบท “กลินท์” 

จากละครเพลิงพรางเทียน

ในชุดฟ้อนบนเสล่ียงงานไหว้สาพญามังราย 

ณ ข่วงประตูท่าแพ 

นุ่งผ้าซ่ินค�าเคิบ เมืองน่านผืนสวย

 ฉากฟ้อนบูชาพระธาตุศรีจอมทอง ในเครื่องแต่งกาย

ล้านนาโบราณ นุ่งผ้าซิ่นตีนจกแบบเชียงแสนโบราณ ตัวซิ่น

ไหมมัดก่านลายโคมสลับลายฟองสมุทร ทอสลับขิดไหมค�า 

ทอขึ้นตามต้นแบบผ้าโบราณอายุมากกว่า 150 ปี จาก อ.ฮอด 

จ.เชียงใหม่ ฟื้นฟูขึ้นใหม่ โดยร้านวสินผ้าทอไท สะท้อนความ

เจริญรุ่งเรืองทางสุนทรียภาพของสังคมล้านนายุคนั้น สังคม

พหุวัฒนธรรมที่ยอมรับสินค้าดีมีราคาจากต่างแดน
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เคร่ืองแต่งกายสุดอลังการของ “เจ้าวงเดือน” 

แรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงและชนช้ันสูงแห่งรัฐฉานและพม่า 

หญิงชนช้ันสูงของพม่า และ “โยเกิร์ต ณัฐฐชาช์” ในบทบาทเจ้าวงเดือน

 โดยเฉพาะฉากที่ย้อนกลับไปในโลกอดีตแห่งดิน

แดนล้านนาสมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ซ่ึงชุดท่ีได้รับ

การกล่าวถึงมากที่สุดเห็นจะเป็นชุดของ “เจ้าวงเดือน” 

เจ้านางแห่งเมืองเชียงจัน ผู้ต้องมาใช้ชีวิตที่คุ ้มเจ้าเวียง

สวรรค์ในฐานะเจ้านางคนใหม่

 ตามบทละคร “เจ้าวงเดือน” เป็นเจ้านางที่มาจาก

เมืองเชียงจัน ทางผู้ก�ากับฯ ต้องการให้ลุคของเธอแตก

ต่างจากวัฒนธรรมในเชียงใหม่ จึงน�ารูปแบบการแต่งกาย

ของเมืองใกล้เคียงกับล้านนาในสมัยก่อนอย่างเมืองฉาน

หรือพม่ามาเป็นต้นแบบ

 ผ้าที่ใช้ส�าหรับชุดนี้เป็นผ้าเก่าอายุกว่า 100 ปี ใช้ผ้า

ทอโบราณของพม่า เรียกว่า “ลุนตยา อะเชะ” สมัยก่อนใช้ได้

เฉพาะชนชั้นสูงของพม่าเท่านั้น โดยใช้เทคนิคการทอแบบ 

“เกาะล้วง” ให้เป็นลายคลื่นผสมลายดอกไม้เพื่อความอ่อน

ช้อย แฝงความหวานและงดงามแบบฉบับสาวพม่า 

 วิธีนุ ่งผ้าลุนตยาต้องนุ่งให้เป็นหางปลา ปล่อยชาย

ผ้าถุงยาวลากพื้น เรียกว่า “ทะเมง” ส่วนใครท่ีสงสัยว่าท�าไม

เจ้าวงเดือนมักใส่ผ้านุ่งยาวลากพื้น นั่นเป็นเพราะลุนตยา

อะเชะสงวนส�าหรับพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ 

โดยชนช้ันสูงของพม่ามักอยู่แต่ในคุ้มในวัง ไม่ค่อยได้เหยียบ

พื้นดินสกปรก จึงนิยมนุ่งผ้าให้ชายยาวลากพื้น



 เจ้าวงเดือนร�าฟ้อนเทียนถวายพระธาตุศรีจอมทอง ขยายจากมาจากชุดประจ�าวันของเจ้าวงเดือน  

ชุดนี้ยังคงได้รับแรงบันดาลใจจากเจ้าหญิงในเมืองฉานและพม่าเช่นกัน ต้นแบบมาจากชุดทรงเครื่องใหญ่

ของชนชั้นสูง ขณะท่ีศีรษะประดับดอกกล้วยไม้สีขาวมีกลิ่นหอมอ่อนๆ โดยวิธีแซมดอกไม้ให้ปักไล่ไปกับ

ผมให้ยาวห้อยลงมา ดีไซน์ให้มีความอลังการมากข้ึน โดยใช้ผ้าปักเลื่อมและดิ้นเงินด้ินทอง ส่วนผ้าสไบ

ปักด้วยเลื่อมเงินเลื่อมทองและดิ้นเงินดิ้นทอง เวลาที่โดนแสงเทียนหรือแสงไฟจะระยิบระยับงดงามมาก
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 ชุดเปิดตัวเจ้าวงเดือน ชุดนี้การแต่งกายเป็นแบบฉานเช่นเดียวกัน ผ้าที่นุ่ง

เป็นผ้าเก่าประมาณ 50-80 ปี ปักด้วยดิ้นเงินทั้งผืน และใช้การปักมือทั้งหมด แพต

เทิร์นเสื้อเป็นแบบโบราณ หรือเสื้อไม่มีไหล่ เพราะช่วงไหล่จะต่อตรงไปกับแขน ส่วน

ช่วงตัวรัดแนบสนิท และนุ่งผ้าให้ชายผ้ายาวระพื้น เป็นการโชว์ว่าเป็นชนชั้นสูงจริงๆ 

เพราะสามัญชนจะไม่สามารถนุ่งผ้ายาวลากพื้นได้ ด้วยการใช้ชีวิตประจ�าวันที่แตก

ต่างกัน การท�ามาหากินของชาวบ้านจะท�าให้ผ้านุ่งสกปรกได้
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ชุดพิธีกินแขกแต่งงานแบบล้านนา

 พิธีกินแขกแต่งงานแบบล้านนา ได้แรงบันดาลใจจาก 

“เจ้าอุบลวรรณา” และ “เจ้าทิพเกสร” แห่งเมืองเชียงใหม่ 

โดยจะสวมเสื้อแขนกระบอก ตัดจากผ้ายกทอง นุ่งผ้าซิ่น

ตีนจกสอดไหมค�าตลอดผืน ห่มสไบแพรสีแดงสด ทับด้วย

สไบปักไหมทองแบบล้านนา โดยปักเป็นลายตัวเชิง

 “ผ้าซ่ินตีนจก” ทอสอดด้วยเส้นไหมทองไปตลอด

ทั้งผืน ใช้วิธีการทอที่เรียกว่า “การจก” ซ่ึงท�ายากมาก 

เพราะต้องค่อยๆ สอดเส้นไหมทองเข้าไปในผืนผ้า แล้วให้

ลายนูนออกมา เพื่อให้ดูมีความระยิบระยับ แวววาว

สวยงาม ผืนนี้ใช้เวลาทอไม่ต�่ากว่า 5-6 เดือน ราคาสูง 

ถึงหลักแสน อีกทั้งฉากนี้คุณตี๋ วสิน อุ่นจะน�า ผู้ออกแบบ

เคร่ืองแต่งกาย ยังได้มอบปิ่นทองค�าแท้ซึ่งเป็นของเก่าท่ีเขา

สะสมมาเป็นเวลานานให้สาวโยเกิร์ตผู้รับบทเจ้าวงเดือน

ประดับศีรษะเข้าฉากด้วย

“เจ้าอุบลวรรณา”

“เจ้าทิพเกสร”
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“กล่ินกาสะลอง”

 กลิ่นกาสะลอง ละครแนวโศกนาฏกรรมความรักข้ามภพข้ามชาติ ฉากหลังเกิดข้ึนในปี 

พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2467 ในช่วงปลายรัชกาลที่ 6 อีกทั้งมีการการแต่งกายแบบผ้าไทย 

ของชาวเหนือที่สวยงามตั้งแต่หัวจรดเท้า

แสดงน�าโดย ญาญ่า อุรัสยา เสปอร์บันด์ และ เจมส์ มาร์
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ญาญ่า อุรัสยา ในบทกาสะลอง 

 จากละครกลิ่นกาสะลอง สวมเครื่องแต ่งกาย 

แบบสตรีชาวแม่แจ่ม ในฉากแต่งงาน สวมเสื้อหม้อฮ่อม  

ห่มผ้าสไบหรือผ้าสะหว่ายแล้ง นุ ่งผ้าซิ่นตีนจกแม่แจ่ม  

แบบเชียงแสนโบราณ ทอตามต้นแบบผ้าซิ่นผืนส�าคัญ พบที่

บ้านท้องฝาย อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่ มีอายุมากกว่า 150 ปี 

ทอฟื้นฟูขึ้นใหม่โดย ร้านวสินผ้าทอไท

 ผ้าซิ่นลุนตยาต่อตีนจกไหมค�า ผ้าผืนงาม ในประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างล้านนาและสยาม เจ้าดารารัศมี  

พระราชชายาในรัชกาลที่ 5 เจ้าหญิงแห่งเมืองเชียงใหม่ ทรงคิดประดิษฐ์น�าผ้าลุนตยาอะเชะผ้าชั้นสูงของผู้ดีชาวพม่า มาต่อกับ

ตีนจกไหมค�าแบบเจ้านายราชวงศ์ทิพยจักรแห่งล้านนา เพื่อใช้สวมใส่ในราชส�านักฝ่ายใน ส�าหรับเป็นชุดออกงานส�าคัญ

 สะท้อนความเจริญรุ่งเรืองทางสุนทรียภาพของสังคมล้านนายุคนั้น ...สังคมพหุวัฒนธรรมที่ยอมรับสินค้าดีมีราคาจากต่าง

แดน ไม่ว่าจะเป็นเสื้อจากยุโรป แฟชั่นทรงผมจากญี่ปุ่น ผ้าซิ่นจากพม่า แล้วน�าทั้งหมดมาปรับใช้อย่างงดงามลงตัว



ผู้ก�ากับการแสดง สันต์ ศรีแก้วหล่อ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเสื้อผ้าของกาสะลองและซ้องปีบ ผ่านทางรายการเปิดกองวิก 3 

ว่า “ได้มีการรีเสิร์ชและคุยกับทางคอสตูม เนื่องจากซ้องปีบเป็นลูกรักของพ่อ มีความเป็นแฟชั่นกว่ากาสะลอง เพราะ

ฉะนั้นเนื้อผ้าเลยถูกท�าให้มีสีสันฉูดฉาด มีรูปแบบของตะวันตก ของฝรั่งเข้ามาเยอะหน่อย มันเลยต่างกันออกไป ส่วน

กาสะลองก็จะบ้านๆ เป็นชาวบ้านๆ และองค์รวมท้ังหมดมันคือเรื่องของชาวบ้าน เสื้อผ้าเลยจะไม่หวือหวา ไม่วิจิตร

อะไรมากนัก มันก็จะแฟชั่นเท่าที่ลูกสาวก�านันจะเป็นได้ ส่วนการแต่งหน้าท�าผมก็ออกแบบให้ธรรมชาติมากขึ้น”
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 ซิ่นตา หรือ ซิ่นต่อตีนต่อเอว ผ้าซิ่นแบบดั้งเดิมของล้านนา ส�าหรับใส่

ในชีวิตประจ�าวัน ตัวซิ่นเป็นผ้าไหมเนื้อดี ทอริ้วลายขวางหลากสี ต่อหัวซิ่นและ

ตีนซิ่นด้วยฝ้ายทอมือย้อมมะเกลือ สีน�้าตาลเข้ม

“แต่งตัวล�้าสมัยจนเกินหน้าแม่หญิงอื่น” จากประโยคน้ีคงไม่ต้องสืบว่านายหมอทรัพย์หมายถึง ซ้องปีบ ในกล่ินกาสะลอง”
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 การแต่งกายของชาวเชียงใหม่ในช่วงรัชกาลที่ 5-6 

(มณฑลพายัพ) ผู ้หญิงสามัญชนชาวเชียงใหม่ในช่วงแรก 

ของยุคนี้ยังมีลักษณะคล้ายคลึงกับการแต่งกายตามแบบจารีต 

กล่าวคือนิยมไว้ผมยาว รวบไว้เป็นมวยเหนือท้ายทอย บางครั้ง

มีการ “อั่วช้อง” คือการสอด “ช้อง” หรือเส้นผมปลอมเพิ่ม

เข้าไปกับผมจริง เพื่อให้เป็นมวยขนาดใหญ่ นุ ่งซ่ินตาหรือ 

ซ่ินตีนจกตามฐานะของตน นอกจากน้ีความนิยมในการสวม

เสื้อมีมากข้ึน แบบเสื้อท่ีนิยมใส่กันแรกๆ จะเป็นเสื้อแขน

กระบอกรัดรูปพอดีตัว เข้าใจว่ารูปแบบเสื้อดังกล่าว ได้รับ

อิทธิพลมาจากแฟชั่นอังกฤษสมัยวิกตอเรียน และคงเป็น

เสื้อผ้าส�าเร็จรูปที่ส่งมาขายจากอินเดียหรือพม่า ตัดเย็บด้วย

ผ้าฝ้ายทอโรงงานจากประเทศอังกฤษ 

 ทั้งนี้ เสื้อผู ้หญิงอีกแบบหนึ่งน�ารูปแบบมาจากเสื้อ

กุยเฮงของจีน นิยมตัดเป็นเสื้อคอกลมผ่าหน้า ชายเสื้อสั้น

ประมาณเอว แขนเสื้อกว้างขึ้นกว่าเดิม มักเป็นแขนยาว 

หรือแขนสามส่วน ตัดเย็บจากผ้าฝ้ายโรงงานเนื้อบาง บางครั้ง

ก็มีผ้าไหม ผ้าสาลู ผ้าป่านด้วย แบบเส้ือดังกล่าวไม่เพียงแต่

ชาวล้านนานิยมเท่านั้น ชาวพม่าหรือกลุ่มชาวไทในรัฐฉานก็ 

ใช้ด้วย รูปแบบเสื้อคอกลมแขนกว้างนี้ เสื้อชนิดได้รับความนิยม

อย่างมาก และต่อมาได้พัฒนาได้เป็นแบบเส้ือพื้นเมืองที่เรา

รู้จักกันดีในปัจจุบันคือเสื้อหม้อห้อม ในยุคนี้ก็ยังนิยมคล้อง 

ผ้าแพรสีอ่อนๆ อยู่เช่นเดิม

 ต่อมาในช่วงปลายรัชกาลท่ี 5 ผู้หญิงสามัญชน

ชาวเชียงใหม่ ได้ปรับรูปแบบเสื้อลูกไม้ให้มีความหรูหรา 

แบบตะวันตก เป ็นเสื้อคอกลม ชายเสื้อเสมอเอว  

แขนยาวเสมอข้อศอก การประดับตกแต่งด้วยลูกไม้เพียง

เล็กน้อยตามชายเสื้อ ท�าผมแบบใหม่ ทรง “อี่ปุ่น” และ

แต่งผมด้วยการผูกริบบิ้น ท้ังยังนิยมถือผ้าเช็ดหน้าสีขาว

แบบฝรั่ง เครื่องประดับแบบจารีตค่อยคลายความนิยมลง 

จากลานหูเปลี่ยนเป็นต่างหูประดับเพชรเม็ดเล็กๆ สวมจ้ี

ห้อยคอ หรือสร้อยข้อมือเส้นบางๆ เข็มขัดเงิน เป็นของ

ใหม่ที่เข้ามาพร้อมๆ กับพ่อค้าและช่างชาวจีน 

 เครื่องแต่งกายล้านนา สมัยรัชกาลท่ี 6 ในยุคที่

เมืองเชียงใหม่ ยังเป็นมณฑลพายัพสตรีแต่งกายด้วยเสื้อ

ลูกไม้อิทธิพลตะวันตก นุ ่งผ้าซิ่นตีนจกไหมเงินไหมค�า 

เกล้าผมทรง “อี่ปุ่น” และคาดแพรสะพาย สะท้อนความเป็น

สังคมพหุวัฒนธรรมในยุคนั้นได้เป็นอย่างดี
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 “คุณวสิน อุ่นจะน�า” ผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายล้านนา

ในละครกล่าวว่า “วสินผ้าทอไท ดีใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนเล็กๆ  

ที่ได ้ดูแลเครื่องแต่งกายส�าหรับฉากส�าคัญในละคร

โดยพยายามน�าผ้าทอล้านนามาใช้ ให้ตรงตามยุคสมัย 

มากที่สุด เพื่อให้ผ้าทอล้านนาได้เป็นที่รู ้จักและเป็นการ

ประชาสัมพันธ์ผ้าล้านนาในระดับประเทศ” และได้มีการจัด

กิจกรรมเสวนาตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เครื่องแต่งกาย

แบบล้านนา เมื่อวันพุธที่ 28 สิงหาคม 2562 ณ อาคารแผ่พืชน ์

จัดโดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ส�านักงานมหาวิทยาลัย 

สบืสานเส้นใยผ้าทอ 
สืบต่อมรดกหัตถศิลป์ไทย

บรรณานุกรม :
วสิน อุ่นจะน�า.//(2561).//เครื่องแต่งกายในละคร.//สืบค้นเมื่อ 20 สิงหาคม 2562,/จาก/https://bit.ly/2nIXsfo 

ขอขอบคุณภาพจาก : 
เครื่องแต่งกายในละครรากนครา เพลิงพรางเทียน กลิ่นกาสะลอง : https://bit.ly/2nIXsfo

ภาพกิจกรรมการเสวนา : http://www.artsandculture.mju.ac.th/wtms_newsDetail.

aspx?nID=21645&fbclid=IwAR1OjQsGELVmBrbjx4TJ8DazxvwA4C0ECv8Fe9VRw3q6ezzlJESMBsfD5ok

การทอผ้า : http://www.lips-mag.com/lifestyle/SACICT-Craftsmanship-for-Cultural-Wealth

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยได้รับเกียรติจาก คุณวสิน อุ่นจะน�า 

และ คุณสุทธิพันธ์ เหรา ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าล้านนา เข้าร่วม

เสวนาในครั้งนี้ ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อเสริมสร้าง

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมการแต่งกายแบบล้านนาโบราณ 

ที่สอดคล้องกับแนวโน้มของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมล้านนา

ที่เปลี่ยนแปลง และอนุรักษ์การแต่งกายแบบล้านนาให้มี 

การรับรู้และเข้าถึงได้อย่างกว้างขวางและมีประสิทธิภาพ พัฒนา

รูปแบบในการจัดกิจกรรม/โครงการด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม 

ให้น่าสนใจและทันสมัยตามยุคปัจจุบัน
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วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

อาตมาล�าบากมาตั้งแต่เกิด อยู่กับความจนบนเส้นทางชีวิตที่เลือกเกิดไม่ได้ 

แต่ต้องอยู่ให้ได้เพื่อจะได้ช่วยเหลือชาวบ้านที่เขาล�าบากยากจน เราเป็นพระ 

ชาวบ้านเขามาพึ่งเราๆ ต้องช่วย ต้องท�า ท�าแบบที่คนเมืองเขาว่า 

ไผ้ว่าง่าวจ้างเตอะ ไผ้ว่าเซอะก่อจ้างเขา ท�าเพื่อธรรม

 “ตุ๊ขาว” “พระอาจารย์ขาว” “ท่านพระครูขาว” คือชื่อ 

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดลัฏฐิวัน (พระนอน

ขอนตาลศักดิ์สิทธิ์ ในพระอุปถัมภ์พระเจ้าหลานเธอพระองค์

เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ) ณ อ�าเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ก่อสร้าง

มานับตั้งแต่สมัยครูบาธรรมชัย หรือพระธรรมชัย เขมรตโต 

อายุกว่า 245 ปี ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมา เมื่อ พ.ศ. 2546 

ชาวบ้านเรียกกันมาตลอดว่า “วัดขอนตาล” เนื่องจากมี

ต้นตาลอายุเก่าแก่อยู่ทั่ววัดและบริเวณรอบๆ

 สามเณรขาวก�าพร้าบิดามารดามาตั้งแต่เล็ก ญาติพี่น้อง

ต่างล�าบากยากจน ไม่มีแม้แต่เส้ือผ้าจะสวมใส่ ตัดสินใจเข้ามา

บวชเป็นสามเณรอยู่วัดตลอดมา ได้ร�่าเรียนเขียนอ่านตามประสา

เด็กบ้านนอก เพราะมีผิวสีด�าผิดจากเด็กอื่นๆ จึงถูกเรียกว่า 

“ขาว” เติบโตขั้นท่ามกลางวิถีประเพณีชาวบ้านที่ล�าบาก 

วันพระวันโกนถึงจะมีชาวบ้านมาท�าบุญที่วัด สามเณรขาวได้แต่

มุ่งมั่นศึกษาธรรมวินัยและการเขียนอ่านมาโดยตลอด ใช้ความ

มุมานะเพราะต้องการจะให้ตนพ้นจากความล�าบากจึงตั้งใจ

ศึกษาเรียนรู ้วิชาจากเจ้าอาวาสและครูบาอาจารย์มากมาย

หลากหลาย ทั้งการทุ่มเทฝึกซ้อมการเทศนาธรรมด้วยน�้าเสียง

และลีลาที่ประทับใจชาวบ้านตลอดมา
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 ประกอบกับชาวบ้านส่วนใหญ่ในหมู ่บ ้านมีฐานะ

ยากจนมีอาชีพท�าไร่ ท�านา ปลูกข้าว ปลูกผัก ส่งผลมาถึงวัดที่

ไม่ค่อยมีใครมาท�าบุญบ่อยนัก ทุกอย่างจึงขาดแคลนไปหมด 

สามเณรขาวได้เห็นความล�าบากของชาวบ้านไม่ว่าจะเป็นฤดู

ฝนเกิดน�้าท่วม ถนนและสะพานสัญจรระหว่างหมู่บ้านขาด

ช�ารุด ไม่สามารถสัญจรสะดวก สามเณรขาวจึงออกไปช่วย

เหลือซ่อมแซมสะพานบ้าง ช่วยขนของพืชผลการเกษตรบ้าง 

ถึงฤดูท�านาปลูกข้าวเกี่ยวข้าวก็ต้องเห็นสามเณรขาวออกไป

เป็นแรงงานอยู่เสมอ ยามเมื่อมีศพคนตายไม่มีที่อยู่เพราะน�้า

ท่วมก็ต้องน�ามาฝากไว้ที่วัดจนกว่าน�้าลดถึงจะได้ท�าบุญฌาปนกิจ  

 เหล่านี้ได้อยู ่ในใจของสามเณรขาวตลอดมาว่า 

สักวันหน่ึงถ้ามีโอกาสจะพัฒนาวัดให้มีความเจริญก้าวหน้า 

มีทุกอย่างพร้อมพรั่งเพื่อตอบแทนช่วยเหลือดูแลชาวบ้าน

ที่เขามาถวายข้าวถวายน�้าท�าบุญแก่วัด

 เม่ืออายุครบบวชเรียน ปี พ.ศ. 2537 จึงได้บวชเป็นพระ 

และรับใช้เจ้าอาวาสวัดขอนตาลในการปฏิบัติกิจของสงฆ ์

อย่างเต็มก�าลังตลอดมา จากต�าแหน่งผู้ช่วยเจ้าอาวาสจนได้

เลื่อนสมณศักดิ์ขึ้นเป็นเจ้าอาวาส เมื่อปี พ.ศ.2539 จนถึง

ปัจจุบัน
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 ปัจจุบันวัดพระนอนขอนตาลเป็นที่รู้จักกันดีทั่วประเทศ

ว่าเป็นวัดท่ีเป็นท่ีพึ่งของคนยากไร้ ให้การสงเคราะห์ โดยการ

เปิดเผาศพไร้ญาติ และได้บ�าเพ็ญกุศลตามประเพณี 

ทางศาสนา รวมถึงบริการแก่ประชาชนทั่วไปมีศาลาไว้

บริการถึง 4 ศาลา และก�าลังก่อสร้างศาลาหลังใหม่อีก  

1 หลัง เปิดให้ประชาชนผู้มีจิตศรัทธาท�าบุญบริจาคโลงศพ 

น�้ามันเผาศพ และเป็นเจ้าภาพงานศพไร้ญาติทุกวันมิได้ขาด 

บางวันมีศพมารอฌาปณกิจถึงกว่า 10-20 ศพ บางครั้ง

ขาดแคลนโลงศพต้องน�าเอาศพห่อผ้าซ้อนกันไว้ก็มี

 กว่า 12 ปีมานี้ วัดพระนอนขอนตาล จึงมีคณะศรัทธา

มาจากทั่วทุกสารทิศ เข้ามาท�าบุญบริจาคโลงศพไร้ญาติ โดยมี

เมตตาบารมีของพระอาจารย์ขาว ท่ีประจ�าอ�านวยการในด้าน

การจัดพิธี ให้ศีลให้พรอยู่ทุกวันพร้อมทั้งพระสงฆ์และสามเณร 

ที่แข็งขันปฏิบัติกิจ แต่ละปีพิธีพระราชทานเพลิงศพอาจารย์ใหญ ่

ของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 ทุกวันตั้งแต่เช้าจนค�่ามีพิธีท�าบุญสืบชะตา และพิธี

สะเดาะเคราะห์บังสุกุลคนเป็นนอนในโลงศพส�าหรับผู ้ที ่

ดวงชะตาตก ประสบเคราะห์กรรม มีความทุกข์ใจทุกข์กาย 

การท�าบุญไถ่ชีวิตโค-กระบือ สร้างอานิสงฆ์ในการต่อชีวิต 

สืบชะตา นอกจากนั้นประชาชนสามารถกราบไหว้ขอพรพระนอน

ปางโปรดอสุรินทราหูพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ในพระวิหาร

ท่ีหากได้มากราบไหว้ขอพรแล้วจะหมดทุกข์ หมดโศก หมดโรค 

หมดภัย หมดอันตรายใดๆ มีความเฮงๆ รวยๆ ภายในวัด

ต้องได้กราบขอพรพระพิฆเณศที่แกะจากแก่นต้นขนุนอายุกว่า 

400 ปี เป็นต้นขนุนที่ใหญ่ที่สุดในโลก เชื่อกันว่าพระพิฆเณศ 

คือเทพเจ้าศักดิ์สิทธิ์เปี่ยมด้วยอ�านาจเมตตาบารมี ขจัดปัดเป่า

อุปสรรคและอ�านวยพรประทานโชคลาภและความส�าเร็จ   

ไหว้พระพุทธเจ้าหลวงทันใจสวัสดิสิทธิรัตน์ องค์ใหญ่สีขาว

บริสุทธิ์หน้าตักกว้าง 45 น้ิว มีมังกรพันอยู่ 2 ข้าง ด้วยเชื่อว่า

เป็นเทพที่ปกปักรักษาและอ�านวยพรแก่ศรัทธาสาธุชน
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 พ.ศ. 2559 ด้วยความส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

แห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงดูแลอาณาประชาราษฏร ์

มีความสุขมาอย่างยาวนาน ประกอบกับจะได้ร่วมสมโภช 

เมืองเชียงใหม่ ครบรอบนักษัตร 720 ปี พระบารมีแห่ง 

พญามังราย และพระสหาย คือพระร่วงและพระยาง�าเมือง  

ที่สถาปนาเมืองนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ พรั่งพร้อมด้วย 

ไชยมงคล 7 ประการ บ้านเมืองเจริญรุ ่งเรือง ประชาชน 

ชาวเชียงใหม่มีความร่มเย็นเป็นสุขภายใต้พระบรมโพธิสมภาร 

พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ จึงจัดโครงการท�าบุญจัดซ้ือท่ีดิน

สร้างโรงพยาบาลกว่า 40 ไร่ มอบให้กระทรวงสาธารณสุข

สร ้างโรงพยาบาลศูนย ์โรคมะเร็ง 12 จังหวัดภาคเหนือ  

เพื่อพัฒนาศูนย์ความเชี่ยวชาญระดับสูงด้านมะเร็งเขตสุขภาพ

ที่ 1 เพื่อบริการผู ้ป่วยโรคมะเร็งจากโรงพยาบาลนครพิงค์  

มีพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2560 ด้วยงบประมาณ

กว่า 142 ล้านบาท นอกจากนั้นพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์  

ยังได้บริจาคที่ดินจ�านวน 40 ไร่ ให้กระทรวงการคลัง จัดซื้อ

ที่ดินกว่า 111 ไร่ ส�าหรับเป็นที่จอดรถของแพทย์ พยาบาล  

ผู้ป่วยและญาติ ล่าสุดคือการสร้างถนนคอนกรีตเป็นระยะทาง

ยาวกว่า 1,300 เมตร ใช้เวลาสร้างเพียง 13 วัน ในวงเงิน

จ�านวน 6,000,000 บาท เพื่ออ�านวยความสะดวกในการ 

เดินทางไปโรงพยาบาลศูนย ์โรคมะเร็ง โดยจะมีพิธี เป ิด 

อย่างเป็นทางการในวันที่  26 ตุลาคม 2562 นี้  
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 พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ “พระอาจารย์ขาว” ที่พึ่ง

ของผู้ยากไร้ ถือเป็นพระสงฆ์รุ่นใหม่ที่เปี่ยมไปด้วยพรหม

วิหาร 4  น่ันคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา พระผู้มี

เมตตาให้การสงเคราะห์แก่ทุกคนทุกช้ันวรรณะโดยไม่

เลือกปฏิบัติ มีแต่มิตรไมตรีต่อผู ้คนโดยไม่หวังผลตอบ

แทนใดๆ เป็นผู้ให้อยู่ทุกเวลา เมรุเผาศพอันสวยงามที่ตั้ง

เด่นอยู ่ภายในวัดนั้นส�าหรับผู ้วายชนม์อย่างสมเกียรต ิ

ทุกคน ทุกศพ ถูกปฏิบัติตามศาสนพิธีเช่นเดียวกันครบถ้วน

เหมาะสมในการส่งดวงวิญญาณสู่สวรรค์  ญาติพี่น้องได้

บ�าเพ็ญกุศลภายในศาลาที่สวยงาม เรียบง่าย พรั่งพร้อม

ด้วยสิ่งอ�านวยความสะดวกติดแอร์เย็นสบาย 

 พระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ พระนักพัฒนาแห่งเมือง

เชียงใหม่เมืองแห่งวัฒนธรรมที่งดงาม ยังคงมุ่งมั่นเสียสละ 

แรงกายแรงใจท�างานเพื่อประชาชนทุกวัน ด้วยความสมถะ 

เรียบง่าย ไม่ถือตัว สามารถติดต่อเข ้าพบท่านได้ตลอด  

คณะศิษย์ศรัทธาได้พบได้สนทนากับท่านแล้วต่างร่มเย็นเป็นสุข

ที่ได้มาท�าบุญและได้รับเมตตา ได้รับความช่วยเหลือ ถูกยกย่อง

จากศรัทธาของสังคมให้เป็นหนึ่งในพระสงฆ์ที่เป็นเจ้าพิธีการ

ล้านนาต่างๆ ได้อย่างมหัศจรรย์ทรงพลังจิต กระท่ังเร่ือง 

ที่คณะศิษย์ศรัทธามาขอความช่วยเหลืออื่นๆ ต่างมีความ

เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าเสมอมา สมกับปณิธานที่ท่านได้กล่าวว่า
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บรรณาธิการบริหารวารสารช่ออินทนิล กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้รับอนุญาตให้เผยแพร่ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2562

วัดลัฏฐิวัน (พระนอนขอนตาลศักดิ์สิทธิ์) ต.ริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ 08-98351397

ชีวิตเกิดมาต้องตายทุกคนไม่มีใครหลีกพ้น	เวลาของทุกคนมีเท่ากัน	ทุกอย่างได้มาเท่ากันหมด	
อาตมารู้ตัวเองว่าทำาอะไร	อาตมาจะอยู่กับคนดี	อยู่กับผี	กับคนทำางานเพื่อแผ่นดิน	อยู่กับชาวบ้านกับสังคม	

ใครจะทำาบุญสร้างอะไรใหญ่โตสร้างเถิด	แต่กับอาตมาแล้วเรื่องสุขภาพ	ความเจ็บป่วย	การเจ็บ	
การตายนี้คือสุดท้ายคือสิ่งสำาคัญของชีวิต	ได้บุญชัดเจนเห็นได้ชาตินี้ไม่ต้องรอชาติหน้า	

จะจนจะรวยเอาอะไรติดตัวไปไม่ได้	ตายไปแล้วตกเป็นของคนอื่น	อยู่เพื่อทำาตนให้เป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งของประชาชน
ทำาดีฝากไว้ในแผ่นดินดีกว่า		เราต้องคิดดี	ต้องทำาดี	ปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมั่น	ใครเป็นลูกศิษย์อาจารย์ขาวต้องรู้จัก

คำาว่า ให้ และ หื้อเป็นมงคลที่ดีที่ประเสริฐบังเกิดเป็นมรรคผลให้ทุกคนได้สุขใจ
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ปรารมภ์
วรรณกรรมล้านนา ภาษาและดนตรี

ผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบศิลาดล	คือความรักและเอาใจใส่ในทุกอารมณ์ของการสร้างสรรค์งานหัตถกรรมล้านนา	
ณ	กลุ่มบ้านเรือนไทยล้านนาและล้านนาประยุกต์ที่เก่าแก่สวยงามในอดีตสืบทอดมาหลายชั่วอายุคน	บนเนื้อที่กว่า	10	ไร่	

ห้องแสดงสินค้าที่จัดแสดงผลิตภัณฑ์อย่างลงตัวสวยงามหลากหลายชนิด	อาทิ	ชุดกาแฟ	ชุดนำ้าชา	เหยือกนำ้า	แจกัน	ชุดอาหาร
ถ้วยจานชามช้อน	โคมไฟ	และมากมายของตกแต่งบ้านที่มีรูปสัตว์มงคลของภาคเหนือ	นั่นคือ	“ช้าง” 

ทุกมุมของเรือนไทยที่เป็นที่ทำาการทั้งโรงงานและบ้านพักอาศัยอำาเภอดอยสะเก็ดนี้		จึงเต็มไปด้วยสีสันและเรื่องราวน่าสนใจ
ในการเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องเคลือบชั้นนำาทรงคุณค่าคู่เมืองเชียงใหม่	ที่แต่ละวันมีนักท่องเที่ยวและผู้คนแวะเวียนมาเยี่ยมชม

และใช้บริการอย่างสมำ่าเสมอ	ทุกท่านสามารถชมหรือฝึกทักษะกระบวนการผลิตได้ทุกขั้นตอน			
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  คุณทัศนีย์ ยะจา ผู้เริ่มต้นชีวิตการท�างานจากการเป็นพนักงาน

ธนาคารกรุงเทพ แต่ด้วยใจรักในงานเครื่องเคลือบศิลาดล และงาน 

ด้านหัตถศิลป์ล้านนา จึงหันมายึดเป็นอาชีพสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ภายใต้

แบรนด์ “เชียงใหม่เซลาดอน (Chiangmai Celadon)” เป็นธุรกิจยาวนาน

มากว่า 30 ปี ด้วยแนวคิดการอนุรักษ์ สืบสาน ต่อยอดผลิตภัณฑ์ 

เครื่องเคลือบศิลาดลให้เป็นสินค้าของเมืองเชียงใหม่เมืองแห่งวัฒนธรรม

และการท่องเที่ยว  

 วันนี้ได้พัฒนาสู่สากลโดยการใช้ผลิตภัณฑ์ (Product) สถาปัตยกรรม 

(Place) หลอมรวมกับวิถีคนเมืองเชียงใหม่ (People) น�ามาเสริมมูลค่า

ทางธุรกิจการท่องเที่ยว และปรับให้สอดคล้องกับความต้องการของวิถี

คนรุ่นใหม่ ผลักดันจนกลายเป็นสินค้า GI (Geographical Indication)  

สิ่งบ ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ สินค้าที่ เป ็นเอกลักษณ์ และคุณภาพจาก 

กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ซึ่งสินค้าคุณภาพนี้มีแหล่งที่มา

เพียงหนึ่งเดียวของเชียงใหม่และภาคเหนือ เสริมสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ

ผลิตภัณฑ์ศิลาดล และต่อยอดกับการท่องเท่ียงท้องถิ่นและน�ารายได ้

มาสู่ชุมชนอย่างยั่งยืน การใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นคือเนื้อดินจากแปลงนา

ข้าวอินทรีย์ ใช้ไม้ฮกฟ้ามาเผาจนได้ขี้เถ้าส�าหรับเป็นน�้ายาเคลือบ บวกกับ

ฝีมือและทักษะเชิงช่าง (สล่า) พื้นบ้าน ปั ้นด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักร  

ทุกกระบวนการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รูปร่างลักษณะและรูปแบบ

ศิลปะ ใช้จินตนาการวิถีชีวิตท้องถิ่น ดอกไม้ สัตว์ในธรรมชาติ ที่ตกแต่ง

วาดลวดลายลงบนเครื่องเคลือบอย่างสวยงามลงตัว แสดงเอกลักษณ์

ประจ�าถิ่นที่มีเสน่ห์มีชีวิต เหมาะส�าหรับเป็นของฝากของที่ระลึก ของใช้

บนโต๊ะอาหาร ของตกแต่งบ้านและส�านักงาน เป็นของขวัญที่ทรงคุณค่า

มอบในโอกาสต่างๆ
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เครื่องเคลือบศิลาดล
 เครื่องเคลือบดินเผาเชียงใหม่ศิลาดลมีช่ือเสียงมานาน โดยรักษาคุณภาพอย่างต่อเนื่องใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน และ 

จากธรรมชาติล้วนๆ หลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีที่เป็นอันตราย เป็นเครื่องปั ้นดินเผาประเภทเนื้อหินท�าขึ้นจากเนื้อดินด�า 

หรือดินผสมกับดินด�า ตกแต่งด้วยการเคลือบขี้เถ้าธรรมชาติสีเขียวมรกต น�าไปเผาที่อุณหภูมิสูงในบรรยากาศการสันดาป 

ที่ไม่สมบูรณ์ตามกรรมวิธีโบราณจากผู้เฒ่าผู้แก่ที่คิดค้นมากว่า 4-500 ปี สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นตลอดมา เมื่อเครื่องเคลือบโดน

ความร้อนจะท�าให้เนื้อดินที่เคลือบมีรอยร้าวในตัวเอง น�้าเคลือบจะท�าให้การเคลือบมีความใสไล่โทนออกมาเป็นสีเขียว สดใส  

มีมิติน่าหลงใหลเมื่อเคาะดูจะมีเสียงดังกังวาน
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ส่วนผสมและกรรมวิธีการผลิตศิลาดล

 เนื้อดิน : คัดสรรเป็นพิเศษจากดินหน้าแปลงนาซึ่งเป็น
วัตถุดิบในท้องถิ่น พัฒนาผสมจนได้สูตรเนื้อดินที่มีความลงตัว
เป็นเสน่ห์เนื้อดินที่บริสุทธิ์
 น�้ายาเคลือบ : สูตรลับคิดค้น และพัฒนามายาวนาน
เฉพาะของเชียงใหม่ศิลาดลที่มีเอกลักษณ์ 
 การปั้น : ปั้นข้ึนรูปด้วยฝีมือช่างชาวบ้านในท้องถิ่น 
ที่ได้รับการถ่ายทอดศิลปะจากรุ่นสู่รุ ่นมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
(Unique)
 การชุบเคลือบ : ชุบเคลือบด้วยมือไม่ใช้เครื่องจักร 
ท�าให้การไหลของน�้าเคลือบเมื่อเผาเสร็จจะมีการไล่โทนสีที่มี
มิติน่าหลงไหล

ความลับของศิลาดล 

 รอยรานหรือแตกลายงา (Crack) ที่เกิดบนตัวเคลือบ

เป็นความงดงามแสดงถึงเอกลักษณ์ เกิดจากการหดตัว 

ของเนื้อดินกับน�้ายาเคลือบจากการเผาด้วยความร้อนเมื่อเย็น

ตัวลงจึงเกิดลายงา คือความลับของภูมิปัญญาท้องถิ่นโบราณ

ที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนาน สมควรอนุรักษ์ไว้ให้คงอยู ่ 

เป็นมรดกล้านนาและประเทศไทย

 การแกะลาย : แกะด้วยมือช่างชาวบ้านพิถีพิถันบรรจงแกะ
ลงในเนื้อดินด้วยความปราณีต ละเอียดของศิลปะชั้นสูง
 การวาดลาย : วาดด้วยฝีมือช่างชาวบ้านที่ถ่ายทอด
อารมณ์ ความรู้สึก และจินตนาการของวิถีชีวิตแบบล้านนา
อย่างวิจิตรบรรจง ละเอียดอ่อนท�าให้ผลิตภัณฑ์มีชีวิต
 การเผา : เผาด้วยความร้อนสูงจ�านวน 2 ครั้ง ครั้งแรก
เผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส เผาครั้งที่สองที่อุณหภูม ิ
1,200-1,280 องศาเซลเซียส โดยใช้เทคนิคพิเศษท�าให้เกิดเป็น
สีเขียวใสคล้ายหุ้มด้วยหยก ผิวเคลือบมันมีความแวววาวอยู่ในตัว 
เป็นการเคลือบธรรมชาติไม่ใช้สารเคมีเจือปน ท�าให้ผลิตภัณฑ์
สามารถใช้ในชีวิตประจ�าวันได้อย่างปลอดภัย
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“ข้าวต้มมัดไฮโซ” ข้าวต้มมัดเสวย 

เสน่ห์ของความอร่อยและความสุข

“เจอคุณทัศนีย์ต้องมีข้าวต้มมัด”
 งานอดิเรกที่กลายเป็นรายได้หลักของเชียงใหม่ศิลาดล
อีกหนึ่งเร่ือง คือ ข้าวต้มมัดเสวย หรือท่ีคนเชียงใหม่ต่างรู้จักดี
ว่า “ข้าวต้มมัดไฮโซ” และต้องเรียกหามาทานในโอกาสต่างๆ 
เริ่มเมื่อ พ.ศ. 2540 คุณแป๊บ ทัศนีย์ ยะจา ได้ท�าให้คนเชียงใหม่
และผู้ใหญ่ทั่วประเทศรู้จัก “ข้าวต้มมัดเสวย” เริ่มจากการน�าไป
ร่วมท�าบุญ และน�าไปเป็นของฝากติดไม้ติดมือให้เพื่อน ญาติมิตร
และคนรู้จัก การน�าข้าวต้มมัดติดมือไปบ่อยๆ จนกลายเป็น
เอกลักษณ์ประจ�าตัว “เจอคุณทัศนีย์ต้องได้กินข้าวต้มมัด” 
ข้าวต้มมัดที่นี่จึงมีความอร่อยไม่เหมือนใคร เพราะคัดสรร 
ข้าวเหนียวเขี้ยวงู ใช้หัวกะทิคั้นสดๆ ผสมน�้าตาล ใช้กล้วยน�้าว้า
สุกพอดีๆ จะมีรสหวาน พิเศษคือใช้ถั่วแดงจากโครงการหลวง
เม็ดโตๆ และงาข้ีม้อน (งาท่ีจะมีผลผลิตแต่ภาคเหนือในช่วง 
ฤดูหนาวเท่านั้น) ส่วนใบตองท่ีใช้ห่อต้องเป็นใบตองอ่อน 
ของกล้วยน�้าว้าเท่านั้น ใครได้ชิมจะต้องติดใจและบอกปาก 
ต่อปากมีลูกค้าสั่งมาทุกวัน ไม่พอต่อความต้องการของลูกค้า
วันหนึ่งๆ 100 กว่ามัด และต้องสั่งล่วงหน้า 3-5 วัน     
 ทุกวันน้ีคุณทัศนีย์ได้แบ่งเวลาจากการดูแลธุรกิจในแต่ละวัน
มานั่งห่อข้าวต้มมัดด้วยใจรัก จากที่ได้เติบโตในครอบครัวชาวบ้าน
ธรรมดา ที่มีวิถีชีวิตในอดีตผูกพันเรียบง่ายกับการท�าบุญเตรียม
ของไปวัดในกิจกรรมวันพระ วันเข้า-ออกพรรษา งานสงกรานต์ 
งานบุญต่างๆ จึงเห็นว่าชาวบ้านล้านนา (คนเมือง) มักจะช่วยกัน
ห่อขนมเทียน (ขนมจ๊อก) ห่อข้าวต้มมัด โดยน�าวัตถุดิบรอบบ้าน
มาใช้ท�าอาหาร ห่อขนม ห่อข้าว นั่นคือใบตอง มะพร้าว ตอก 
กล้วย อ้อย ถั่ว งา รับประทาน ประการส�าคัญคือเป็นเรื่องของ
วัฒนธรรมไทย ที่ผู ้เฒ่าผู้แก่ได้อบรมสั่งสอนกันมาถึงความรัก
ความสามัคคีการสร้างความผูกพันในครอบครัวและชุมชน  
โดยการใช้กุศโลบายด้านกระบวนการมีส่วนร่วมให้ลูกหลาน

ที่มาของชื่อ “ข้าวต้มมัดเสวย เชียงใหม่ศิลาดล”

 “ข้าวต้มมัดเสวย” คือ การที่ได้น�าข้าวต้มมัดถวายแด่
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
เมื่อครั้งเสด็จมาทรงงานท่ีจังหวัดเชียงใหม่หลายปีก ่อน 
พระองค์ท่านเสวยแล้วบอกว่า “เป็นข้าวต้มมัดที่อร่อยท่ีสุดใน
โลก” ยังความปลื้มปิติและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็น
ล้นพ้น และคุณทัศนีย์ได้รับใส่เกล้าฯ ตั้งแต่นั้นจึงตั้งปณิธาน
ตลอดมาว่าจะน�ารายได้จากการขายข้าวต้มมัดเสวยใส่กระปุก
ออมสินไว้ และในทุกส้ินปีจะน�าเงินเหล่าน้ีไปท�าบุญมาโดย
ตลอด ต่อไปหากมีเพิ่มมากขึ้นจ�านวนหนึ่งอาจน�าไปจัดตั้ง

เป็นกองทุนบ�าเพ็ญประโยชน์ให้สังคม 

ปรับตัวสู่การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

 การท่องเที่ยวเรียนรู้เชิงวัฒนธรรม (Culture Tourism) 
คือการต่อยอดธุรกิจเครื่องเคลือบศิลาดลเข้ากับการท่องเที่ยว  
ในเส ้นทางยุทธศาสตร์ด ้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
ของจังหวัดเชียงใหม่ ผ่านเส้นทางอ�าเภอดอยสะเก็ดที่มี
ภูมิปัญญาท้องถิ่น และความพร้อมของสถานที่ การจัดกิจกรรม
การเรียนรู้ให้กับนักท่องเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
การศึกษาเรียนรู ้ด้านวัฒนธรรมของนักเรียนนักศึกษา และ
เยาวชนได้เที่ยวชมวิถีชุมชน เยี่ยมบ้านภูมิปัญญาท้องถิ่น 
นมัสการพระธาตุดอยสะเก็ด กราบหลวงพ่อดวงดี ชมกุฏิไม้
โบราณ 100 ปี การเรียนรู ้การท�าเครื่องเคลือบศิลาดล  
ฝึกทักษะการปั้นดิน การวาดรูปและเขียนลวดลาย การฝึกทักษะ
การท�าอาหารและขนมพื้นเมืองต่างๆ เหล่านี้จัดโปรแกรมตาม
ความต้องการและเวลาของผู้เรียน เช่น ครึ่งวัน 1 วัน 2-3 วัน 
และมีราคาค่าใช้จ่ายที่เหมาะสมเป็นรายหัว เป็นการสร้างสรรค์
การเรียนรู้วัฒนธรรมแนวใหม่ที่ได้เรียนรู้ ได้สนุก ได้ประโยชน์ 
มีความเพลิดเพลินและภูมิใจในผลงานของตนเอง ส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวให้กับจังหวัดเชียงใหม่ และช่วยเสริมสร้างรายได ้
และความเข้มแข็งให้กับชุมชน ผู้สูงอายุและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ที่ถือว่าเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณภาพมีความส�าคัญ จะได้มี
กิจกรรมได้ถ่ายทอดความรู ้ให้แก่คนรุ ่นใหม่ได้รักษา และ
สืบทอดความเป็นล้านนาไว้ต่อไป  

นึกถึงเชียงใหม่ นึกถึงเชียงใหม่ศิลาดล นึกถึงความอร่อย

ของข้าวต้มมัดเสวยที่อร่อยที่สุดในโลก ได้เรียนรู้ และท่องเที่ยวเชิง

วัฒนธรรมที่ได้ความรู้มีความสนุก จากส�านึกรักบ้านเกิดที่แท้จริง

ของผู้หญิงล้านนาคนหนึ่ง ผู้สร้างแรงบันดาลใจจากคุณค่า

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ถ่ายทอดมนต์เสน่ห์ล้านนาให้มีมูลค่า 

สู่ความเป็นสากล คือชื่อเสียง ความภาคภูมิใจของเมืองเชียงใหม่ 

เมืองแห่งวัฒนธรรมที่ล�้าค่าและสังคมที่มีความสุข  
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สุนทร  ค�ายอด1,  สุทธิพงค์  พัฒนวิบูลย์2
ล้านนาคดี

 เม็งริมปิง	หรือ เม็งน�้าปิง	 เป็นชื่อของกลุ่มคนที่ตั้งถ่ินฐานอยู่ริมแม่นำ้าปิงรอบๆ	 
วัดอุปานอก	หรือที่รู้จักกันทั่วไปคือ	วัดชัยมงคล	 ซ่ึงเป็นวัดของกลุ่มชาติพันธุ์มอญมาแต่
ดั้งเดิม	 เห็นได้จากช่ือวัดอีกช่ือหน่ึง	 คือ “วัดมะเล่ิง”	แปลว่า	 รุ่งอรุณ	ต่อมาพระราชชายา
ดารารัศมีขอพระราชทานชื่อจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	เป็นวัด	“ชัยมงคล” 
ดังเช่นปัจจุบัน	นอกจากน้ีกลุ่มชนดั้งเดิมที่อาศัยอยู่ในแถบน้ี	ยังมีความเช่ือถือร่วมกันท่ียึดโยง
ให้เป็นชุมชน	คือความเชื่อเรื่องผี	ทั้งความเชื่อเรื่องผีบรรพบุรุษ	และความเชื่อเรื่องเสื้อบ้าน 
ที่มีพิธีกรรมในการไหว้ในแต่ละปีท่ีน่าสนใจ	จึงได้รวบรวมมากล่าวไว้	 เพื่อบันทึกเร่ืองราว
ของชุมชนโบราณในเมืองเชียงใหม่	 ท่ีกำาลังจะสูญหายเนื่องจากราคาท่ีดินท่ีสูงข้ึน	จึงทำาให้
คนดัง้เดมิย้ายออกไปอาศยับริเวณอืน่	ชุมชนเม็งริมนำา้ปิงจงึต้องเผชิญกับการพฒันาของเมอืง

เม็งริมปิงคือใคร 

 พับสาชื่อ รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่ 
ซ่ึงเน้ือหากล่าวถึงรายช่ือวัดท่ีได้ส�ารวจข้ึนตามค�าสั่งของ
องค์กรสงฆ์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว เอกสารฉบับดังกล่าวได้กล่าวถึง วัดบุพพานอก ว่าเป็น
วัดนิกาย “มอญ” ดังข้อความที่ว่า “วัดบุพพานอก ตั้งอยู่ใน
แขวงด้าวริมปิง นอกเวียงเชียงใหม่ เจ้าอธิการช่ือคันธวงศ์ 
นิกายมอญ ยังไม่ได้เป็นอุปัชฌาย รองอธิการชื่อธนัญไชย 
จ�านวนพระลุกวัดพรรษานี้มี 2 องค์ พรรษาก่อนมี 3 องค์ 
เณร 19 ตน ขึ้นแก่วัดมหาวัน” (สมหมาย เปรมจิตต์, 2518 : 9) 
ผู้เขียนสันนิษฐานว่าบริเวณดังกล่าวอาจเป็นชุมชนมอญดั้งเดิม 
เนื่องจากกลุ่มชาติพันธุ์มอญมีบทบาทในราชส�านักเชียงใหม่
มาช้านาน ดังเห็นได้จากการเรียกกลุ่มคนดั้งเดิมว่า “เมงคบุตร” 

ศรีศักร วัลลิโภดม วิเคราะห์ว่ากลุ่มเมงคบุตรเป็นกลุ่มชนพื้นเมือง
ที่เจริญเป็นพวกแรกในแถบที่ราบเชียงใหม่ มีลักษณะสังคมชนเผ่า 
แบ่งออกเป็นหลายตระกูล แต่ละตระกูลใช้สัตว์เป็นสัญลักษณ์
ของตน ชาวเม็งต้ังถิ่นฐานกระจายตัวอยู่บนที่ราบลุ่มแม่น�้าปิง 
จึงพบค�าเก่าแก่ในภาษาเม็งเรียกแม่น�้าปิงว่า “แม่ระมิง”  
(มาจากค�าว่า รเมญ ในภาษามอญโบราณ และกร่อนมาเหลือ 
เมญ หรือ เม็ง ในภาษาล้านนา) หรือแม่น�้าเม็ง หมายถึงแม่น�้า
ที่ชาวเม็งอาศัยอยู่ (องค์ บรรจุน, 2553: 79) 
 ภายหลังเมื่อเมืองเชียงใหม่ร้างไประยะหนึ่ง มีการอพยพ
ชาวมอญเข้ามาในช่วงต้นกรุงรัตนโกสินทร์ช่ัวคราวแล้วจึงส่งไปยัง
กรุงเทพฯ ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ได้กล่าวถึงการส่งชาวมอญลง
ไปที่กรุงเทพฯ เมื่อปีพุทธศักราช 2357 ดังข้อความที่ว่า

1 อาจารย์คณะศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2 ครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านบวกครกน้อย
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พิธีฟ้อนหอของชาวเม็งริมปิง

 พิธีฟ้อนหอของชาวเม็งริมปิง คือการนับถือ “เสื้อบ้าน” 
หรือหอพ่อบ้าน ตามความเชื่อของชาวล้านนาทั่วไป ศาลจะตั้ง 
อยู่กลางชุมชน มีลักษณะเป็นศาลตั้งเคียงกัน เป็นที่เคารพ 
ของชุมชน คนในชุมชนเชื่อว่าเป็นที่สถิตเจ้าพ่อสมพนุช (เชื่อว่า
เป็นพี่) และเจ้าพ่อเหล่าค�า (เช่ือว่าเป็นน้อง) และมีเงื่อนไข 
ที่ส�าคัญ ทุกปีหากประกอบพิธีฟ้อนผีเม็งเป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว 
จะมาท�าพิธีฟ้อนหอ ท่ีหน้าศาล โดยผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ 
คือ “แม่ตั้ง” แม่ตั้งหมายถึงผู้น�าในการประกอบพิธีฟ้อนผี ถือว่า 
มีสถานะพิเศษกว่าคนทั่วไป เป็นผู ้ที่ชุมชนให้ความเคารพ  
และบางครั้งอาจเป็นร่างทรงด้วย แม่ตั้ง คือผู้อ�านวยการ
ประกอบพิธีกรรมฟ้อนผี โดยเฉพาะการฟ้อนผีเม็งจะมี
ต�าแหน่งนี้ หน้าที่คือการเตรียมการประกอบพิธีกรรมให้เรียบร้อย 
ตามขั้นตอนแบบแผน และให้ค�าชี้แนะแก่เจ้าภาพในการประกอบ
พิธีกรรม ถือได้ว่าเป็นบุคคลส�าคัญ อาจเทียบได้กับ “โต้ง” คือ
ผู้น�าพิธีกรรมฟ้อนผีของชาวมอญภาคกลาง 
 แม่ตั้งของชุมชนเม็งริมปิง มีหน้าที่ดูแลศาลพ่อบ้าน 
และประกอบพิธีฟ้อนหอ เมื่อได้ฟ้อนผีเม็งจนครบทุกแห่ง 

 “อยู่มาเถิงสักราช 1176 ตัว ปลี กาบเส็ด เดือน 6 เมงมุตตุ ฟื้นม่านยกอุพพยุ
ครอบครัวเข้ามาเมืองเชียงใหม่ 5000 ครัวเข้าไพ ณ กรุงเทพพระมหานคอร แควนมาก
สมเด็จเอกราชะมหากระสัตรเจ้ามีสุภอักษรขึ้นมาเถิงสมเด็จพระเจ้าเชียงใหม่ หื้อส่งครัว
เมงลงไพ สมเด็จพระเปนเจ้าแจ้งแต่สุภอักษอรแล้ว จิ่งมีพระราชห้ือเจ้าค�ามุนเปนเคล้าเจ้า
นายลูกหลานท้าวพระญา จัดแจงส่งล่องแพไพก่อน3” 
 จากข้อมูลดังกล่าวตรงกับรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
ที่กล่าวถึงการต้ังถ่ินฐานของชาวมอญที่อพยพเข้ามาเน่ืองจากถูกกดขี่จากพม่า ในปีพุทธศักราช 2358 
ชาวมอญที่เข้ามาในช่วงนี้ได้แยกย้ายไปอยู่ที่ต่างๆ 17 หมู่บ้าน ซึ่งเรียกเป็นภาษามอญว่า “กวาน” 
มีหมู่บ้านหนึ่งชื่อว่า “กวานเจิมฮมาย” ซ่ึงแปลได้ว่า “หมู่บ้านเชียงใหม่” (โสภณ นิไชยโยค, 
2542: 172) ลูกหลานชาวเม็งริมปิงในปัจจุบันอาจเป็นกลุ่มคนที่คงค้างจากการอพยพครั้งนั้น 
ที่ผู้เขียนสันนิษฐานโดยใช้รูปแบบพิธีกรรมเป็นหลักฐานส�าคัญ เน่ืองจากรูปแบบพิธีกรรมฟ้อนผี
(การร�าผีโรง) ของคนแถบนี้ มีรูปแบบพิธีกรรมใกล้เคียงกับชาวมอญภาคกลางเป็นอย่างมาก 
จึงเป็นข้อสันนิฐานถึงการตั้งชุมชนชาวมอญที่ซ้อนทับไปยังชุมชนมอญดั้งเดิม

3 เขียนตามต้นฉบับซึ่งปริวรรตจากเอกสารโบราณ

ตามที่เจ้าภาพได้มาบอกไว้ การฟ้อนหอจะเป็นกิจกรรมส่งท้าย
เพื่อแสดงความเคารพ พิธีกรรมการฟ้อนหอมีความน่าสนใจ
เนื่องจากมีลักษณะคล้ายกับการร�าเจ ้าพ่อของชาวมอญ 
ภาคกลาง เช่น พิธีร�าถวายเจ้าพ่อและเจ้าแม่ บ้านเว่ขะราว 
พระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ยังไม่พบเห็นพิธีกรรม
ลักษณะดังกล่าวในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ความคล้ายคลึง 
ของพิธีกรรมอาจเป็นเครื่องมือท่ีส�าคัญ ในการสืบเสาะ  
ความเป ็นมาของการ ต้ังถิ่ นฐานของชาวมอญ ในยุค 
ต้นกรุงรัตนโกสินทร์ เนื่องจากชุมชนทั้งสองเกิดข้ึนใน รัชสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย (รัชกาลที่ 2) 
เช่นเดียวกัน ท่ีผู้เขียนสันนิษฐานเช่นนั้นเนื่องจากระยะเวลา 
ที่สอดคล ้องกัน และช่ือหมู ่บ ้าน “กวานเจิมฮะมาย”  
เป็นภาษามอญที่แปลได้ว่าหมู ่บ้านเชียงใหม่ ดังนั้นชุมชน 
มอญริมปิง อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ กับชุมชนมอญ  
อ�าเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ น่าจะเป็นกลุ่มคน 

ที่อพยพเข้ามาพร้อมกัน โดยสันนิษฐานจากประวัติศาสตร์ 

ภาษา คือ ชื่อหมู่บ้าน และพิธีกรรมการฟ้อนหอนั่นเอง

 หอผีที่ตั้งคู่กันและ การใช้ดนตรีปีพาทย์พื้นเมืองบรรเลงในพิธีฟ้อนหอ
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    การฟ้อนหอจะเป็นการฟ้อนท่ีเรียกว่า “เกิ่งผาม” 

แปลว่าครึ่งปะร�า หมายถึงการท�าพิธีเพียงครึ่งวันเท่านั้น  

พิธีจะเริ่มช่วงบ่าย ผู ้ประกอบพิธีจะน�าขันตั้ง หรือพานคร ู

แบบล้านนา ที่ประกอบไปด้วยกรวยดอกไม้ กรวยหมาก 

พลู หมากที่ร้อยเป็นสาย และผ้าขาวผ้าแดง เพื่อเชิญเจ้าพ่อ

ลงมารับเครื่องสังเวย และตั้งเครื่องสังเวยหน้าศาล โดยมีพาน

บรรจุข้าวตอกดอกไม้ธูปเทียน และส�ารับหวานที่ประกอบด้วย

ผลไม้และขนมหวาน โดยจะใช้ท้ังหมด 7 ส�ารับ ตั้งเรียงไว้ 

หน้าศาลเพื่อรอประกอบพิธีกรรม

 ขันตั้ง และเครื่องสังเวยในพิธีฟ้อนผี

 ใช้ดาบแตะยังเครื่องสังเวย และการร่ายร�าถวาย

       การฟ้อนหอมีพิธีกรรมที่ไม่ซับซ้อนมากนัก จะเร่ิมด้วย

การบรรเลงปี่พาทย์แบบล้านนา ผู ้ประกอบพิธีกรรมจุดธูป 

เชิญเจ้าพ่อมารับเครื่องสังเวย การสังเวยจะใช้น�้ามะพร้าว 

รดไปท่ีเครื่องสังเวยและรอบๆ ถามท่ีบรรจุเครื่องสังเวย ใช้มือ

บิดท่ีส่วนปลายของกล้วย ท�าจนครบท้ัง 7 ถาด เม่ือเจ้าพ่อ 

มาเข้าทรงจะใช้ปลาบดาบแตะไปยังเครื่องสังเวยทั้ง 7 ถาด 

ระหว่างนั้นจะมีการ่ายร�าเพื่อถวาย สลับกับการเข้าทรง 

เป็นระยะ เมื่อร�าเสร็จ 1 ยก จะร�าดาบแสดงถึงการสิ้นสุด

พิธีกรรมในช่วงนั้น ผู้ร�าจะสวมโสร่งและมีผ้าคล้องคอ

 ขั้นตอนในช่วงท้ายของพิธีนี้ คือ “การปัด” หมายถึงปัดเป่าสิ่งชั่วร้าย 

ออกจากกายของผู ้เข้าร่วมพิธี โดยจะให้ผู ้เข้าร่วมพิธีกรรมหันหลังให้กับหอผี  

และเหยียดเท้าออกไป และร่างทรงเจ้าพ่อจะใช้ดาบ ชุบน�้าส้มป่อยลูบไปยังร่างกาย

ของผู้เข้าร่วมพิธีกรรม เมื่อเสร็จแล้วจะน�าน�้าส้มป่อยไปรดที่หอผี เป็นการช�าระล้าง

ให้สะอาดในแง่ของพิธีกรรม
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 แม่ตั้ง (นางเฟย และนางจรวยพร) และวงปีพาทย์ในอดีต

 การฟ้อนหอเป็นพิธีกรรมเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาหลาย

ชั่วคน มีพลังในการยึดโยงคนในชุมชนให้มีกิจกรรมร่วมกัน โดย

อาศัยความเช่ือเรื่องผีเป็นแกนกลางของพิธีกรรม ส�าหรับคนที่

ย้ายไปอาศัยท่ีอ่ืน จะกลับเข้ามาร่วมพิธีกรรมในฐานะของ

บรรณานุกรม :
ต�านานพื้นเมืองเชียงใหม่ ฉบับเชียงใหม่ 700 ปี.  2538.  เชียงใหม่: ศูนย์วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ สถาบันราชภัฏเชียงใหม่.

สุจริตลักษณ์ ดีผดุง. 2542. มอญ : บทบาทด้านสังคม วัฒนธรรม ความเป็นมาและความเป็น เปลี่ยนแปลงในรอบ 200 ปี ของกรุงรัตนโกสินทร์. 

 นครปฐม : สถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเพื่อพัฒนาชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา.

สรัสวดี อ๋องสกุล. 2551. ประวัติศาสตร์ล้านนา. กรุงเทพฯ : อมรินทร์.

สมหมาย เปรมจิตต์. 2518. รายชื่อวัดและนิกายสงฆ์โบราณในเชียงใหม่. เชียงใหม่: คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

สมโชติ อ๋องสกุล. 2546. ประวัติศาสตร์ชุมชนเพื่อชุมชน (เล่มสาม). เชียงใหม่ : คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่.

 จากการสัมภาษณ์พบว่า แม่ต้ังในชุมชนแห่งนี้เท่าท่ีสามารถ
นับย้อนไปได้มีจ�านวน 4 คน ได้แก่ นางเฟย ฟูค�า นางจันดี บานนิกุล 
นางสดใส หงษ์ทอง และนางจรวยพร ไชยลังกา (แม่ตั้งคนปัจจุบัน)  
จะเห็นได้พิธีกรรมเป็นสิ่งท่ีสะท้อนรากเหง้าของชุมชน ทั้งสามารถสืบสาว
ถึงการตั้งรกรากโดยใช้พิธีกรรม หากปัจจุบันบริเวณชุมชนเม็งริมปิงเป็น 
“ท�าเลทอง” ดังน้ันการขายที่ดิน และการย้ายออกไปยังที่อื่นท�าให้มีคน
พื้นถิ่นลดลง และพิธีกรรมไม่ตอบสนองต่อความต้องการชุมชน ดังน้ัน
ผู้เขียนเชื่อว่าพีฟ้อนหอคงจะหายไปอีกไม่นานนัก ดังนั้นบทความน้ี 
จึงเป็นบันทึกการมีอยู่ของชุมชน “เม็งริมปิง” ในจังหวัดเชียงใหม่

คนในชุมชน ดังนั้นการฟ้อนหอ คือการสร้างความทรงจ�าร่วม

กันของสังคมเม็งริมปิงผ่านพิธีกรรม โดยมีแม่ตั้งเป็นผู้น�าใน

การประกอบพิธีกรรม
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วรายุทธ อ่อนศรี
ล้านนาคดี

ฝิ่น (Opium) ในความหมายของคนทั่วไปนั้นหมายถึง	ดอกไม้งามมีความเบิกบานหวานชื่น
แต่ภายใต้ความเบิกบานหวานชื่นของดอกฝิ่นนั้น	กลับซ่อนปริศนาแห่งมรณะไว้อย่างลำ้าลึก	

ฝิ่นเปรียบเสมือนเครื่องเชื่อมสัมพันธไมตรีและการลาจาก
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  นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2532 เป็นเวลากว่า 30 ปี ท่ีผู ้เขียนได้ร่วมส�ารวจฝิ่น (Opium)  

มาทุกๆ ปี กับส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ส�านักงาน ป.ป.ส.) 

โดยสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ที่ด�าเนินการส�ารวจพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาได้เห็นการพัฒนารูปแบบ 

ของการปลูกฝิ่นไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในด้านพื้นที่ปลูกฝิ่น สายพันธุ์ฝิ่น ผู้เสพฝิ่น  

การค้าขายร่วมกับความส�าคัญท่ีฝิ่นอยู่ในวิถีชีวิตของชนเผ่าต่างๆ ในอดีต พิธีกรรมต่างๆ  

ที่ยังต้องใช้ฝิ่นในการประกอบพิธีกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน 

 เพื่อให้ผู้อ่านที่สนใจเกี่ยวกับเรื่องราวของฝิ่นได้ตระหนักว่า ฝิ่นเป็นพันธุ์พืชที่ก่อก�าเนิด

มานับพันปี ตั้งแต่ชนทั่วโลกทั้งชาวอาหรับ ชาวจีน ตลอดจนชาวเขาเผ่าต่างๆ ในประเทศไทย

ต่างนิยมสูบฝิ่น ฝิ่นเป็นต้นเหตุส�าคัญของโลกที่ท�าให้เกิดส่งครามฝิ่น ระหว่างราชวงศ์จีน 

กับนักล่าอาณานิคมอังกฤษและฝรั่งเศส เมื่อปี ค.ศ. 1836 และฝิ่นยังคงเป็นหนึ่งในวิถีชีวิต 

ให้ท้ังคุณและโทษอย่างมากมายมาถึงปัจจุบัน  ฝิ่นท�าให้เกิดเหตุการณ์พลิกประวัติศาสตร์

ตลอดจนการล่มสลายของราชวงศ์แมนจู 

 มารู้จัก ฝิ่น (Opium) ดอกไม้มรณะมีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางท�าให้สามารถระงับ

อาการปวดที่รุนแรงได้ เมื่อเสพเข้าไปจะเกิดความรู้สึกเคลิบเคลิ้มคล้ายหลุดลอยออกไป 

จากโลกแห่งความเป็นจริง มีฤทธิ์กดประสาทส่วนกลางระงับอาการปวดที่รุนแรง มีฤทธ์ิระดับ

การอาการไอ หายปวดเมื่อย เนื่องจากท�าให้กล้ามเนื้อคลายตัว  ส่วนพิษร้ายของฝิ่นก็ท�าให้

สมองมึนชา สติสัมปชัญญะเชื่องช้าและเฉยเมยต่อสิ่งรอบตัว เหม่อลอย ร่างกายซูบผอมซีด 

ตัวเหลือง ม่านตาหรี่มักจะสู้แสงสว่างไม่ได้ เบื่ออาหาร อ่อนเพลีย ฟุ้งซ่าน อารมณ์แปรปรวน 

ต้องได้เสพติดต่อตลอด หลังเสพสัก 4-10 ช่ัวโมงจะมีอาการอยากฝิ่นอีกหากไม่ได้เสพ 

จะทุรนทุรายหงุดหงิด หาวนอน ตัวร้อน คลื่นไส้อาเจียน เรียกอาการขาดฝิ่นนี้ว่า “ลงแดง”  

 ภาพถ่ายทางอากาศแสดงพื้นที่ลักลอบปลูกฝิ่น
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 ฝิ ่นจึงเสมือนราชินีดอกไม้แสนงามผู้มีพิษร้าย ท่ีได ้ เดินทาง 

จากตอนล่างของอาณาจักรเมโสโปเตเมีย ดินแดนระหว่างแม่น�้าสองสาย คือ

แม่น�้าไทกรีสและยูเฟรตีส (ปัจจุบันคือดินแดนส่วนใหญ่ของประเทศอิรัก) 

ระหว่างสองฝั่งแม่น�้าท้ังสองสายเป็นพื้นดินท่ีมีความอุดมสมบูรณ์ เหมาะแก ่

การเพาะปลูก ท�าให้กลุ่มชนชาติต่างๆ เข้ามาท�ามาหากินและสร้างอารยธรรมขึ้น 

รวมทั้งได้ถ่ายทอดอารยธรรมจากกลุ ่มหนึ่งสู ่กลุ ่มหนึ่ง โดยชนเผ่าซูเมเรียน 

ได้ถ่ายทอดสู่ชาวอัสซีเรียน บาบิโลนเนียน ยิว โรมัน และอิยิปต์

ชาวสูเมเรียนเรียกฝิ่นว่า “ฮัลกิล” 
แปลว่า “พืชแห่งความรื่นรมย์”

เชื่อกันว่าชนเผ่านี้ได้ถ่ายทอดวิธีการปลูกฝิ่น 

และเสพฝิ่นไปอย่างแพร่หลาย 
 

 ฝิ่น (Opium) ได้เดินทางจากเปอร์เซียไปยังประเทศจีนโดยนักค้าฝิ ่น 

ชาวอาหรับ ซึ่งในประเทศจีนนั้นได้เพาะปลูกฝิ่นและใช้ฝิ่นเป็นสารเสพติดโดยเฉพาะ

ได้ใช้ผสมยาสูบเป็นยารักษาโรคมาเลเรียหรือโรคท้องร่วงซึ่งได้ผลดี        

 ส�าหรับประเทศไทยนั้น ฝิ ่นเดินทางเข้ามาต้ังแต่สมัยสุโขทัยตอนต้น  

เมื่อชาวอังกฤษบังคับให้จีนเปิดประเทศเข้าสู่การค้าเสรี คนจีนกว่า 13 ล้านคน

ติดฝิ่นเศรษฐกิจของจีนถูกท�าลายลงอย่างย่อยยับ จากการท่ีจีนต้องน�าเข้าฝิ่น

จ�านวนมากมายมหาศาล ในขณะนั้นราชวงค์ชิงซึ่งปกครองอยู่ก็ตกอยู่ในภาวะ

ล่มสลาย  หรือพูดได้ว่าฝิ่นท�าให้เสียบ้านเสียเมืองก็ว่าได้
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 ถ้าไม่พูดถึง “สงครามฝิ่น” ก็เห็นทีจะขาดเรื่องราวไป 

เร่ืองราวของสงครามฝิ ่นนั้นเกิดขึ้นในสมัยฮ่องเต้เต้ากวง  

ได้มีค�าสั่งให้ขุนนางช่ือหลินเฉอฉี เร่งปราบปรามฝิ่นโดยเร็ว  

มีการจับกุมพ่อค้าฝิ่นต่างๆ และยึดฝิ่นท้ังหลายน�ามาเผาท�าลาย

ในช่วงนั้นได้หลายพันตัน ดังค�าท่ีว่า “เผากันสามวันสามคืน” 

เลยทีเดียว การยึดนั้นท�าให้พ่อค้าชาวอังกฤษได้สูญเสียฝิ่น 

และรายได้จากการค้าขายฝิ่นไปอย่างมหาศาล และฝิ่นได้แพร่

ระบาดกลายเป็นปัญหาใหญ่ของแผ่นดินจีน ถ้าไม่รีบแก้ไข 

โดยด่วน ชาวต่างชาติสามารถเข้ายึดครองจีนได้โดยไม่ต้องใช้

ก�าลังแม้แต่น้อย เมื่ออังกฤษชนะจีนในสงครามฝิ่นครั้งแรก 

ท�าให้จีนต้องยกฮ่องกงให้กับอังกฤษ หลังจากที่อังกฤษบังคับ

ให้จีนคงการเปิดเส้นทางฝิ่นไว้ ฮ่องกงจึงกลายเป็นจุดหลัก

ส�าหรับการส่งฝิ่นสู่อินเดียต่อไป การน�าเข้าฝิ่นกลายเป็นสิ่ง 

ถูกกฎหมายจากนั้นจีนก็เริ่มปลูกฝิ่นเองบนพื้นที่มหาศาล

 ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 3 

เป็นช่วงที่ประเทศจีนและชาวจีนเป็นทาสฝิ่น และได้อพยพ 

เข้ามาค้าขายในประเทศไทยจ�านวนมาก จึงท�าให้การเสพฝิ่น

แพร่หลายในไทยมากขึ้น พระองค์จึงทรงมีบัญชาให้ปราบปราม

อย่างเข้มงวด พ.ศ. 2382 จึงได้เกิดกลุ่มค้าฝิ ่นและซ่องสุม 

สิ่งผิดกฎหมายอื่นๆ ขึ้น เรียกว่า “อั้งยี่” กลุ ่มน้ีได้สร้างทั้ง

อิทธิพลและความวุ่นวายในแผ่นดินไทย จนต้องใช้ก�าลังทหาร

เข้าปราบปรามเพื่อรักษาความสงบ แต่การลักลอบค้าและ 

สูบฝิ่นก็ยังไม่หมดไป

 ขณะเดียวกันนั้นการปราบปรามฝิ ่นของประเทศจีน 

เป็นสาเหตุหนึ่ง ท่ีท�าให้ฝิ ่นได้กระจายลงมาจากทางภาคใต้ 

ของจีนเข้าสู ่ พ้ืนท่ีเขตภาคเหนือของประเทศไทย ท�าให้มี 

การลักลอบปลูกฝิ ่นกันอย่างกว้างขวางขึ้น ในพื้นที่บริเวณ 

แนวพรมแดนสามประเทศ คือ ไทย ลาว พม่า กลายเป็นแหล่ง

ปลูกฝิ่นท่ีมีผลผลิตท่ีดีท่ีสุดในโลก สร้างรายได้อย่างมหาศาล 

เรียกว่า “สามเหลี่ยมทองค�า” การเพาะปลูกและค้าฝิ่นจึง

เฟื่องฟูในรัฐฉานประเทศพม่าโดยการผูกสัมพันธ์กับบรรดา 

ชนเผ่าและผู้น�าต่างๆ ในบริเวณสามเหลี่ยมทองค�า

 ชาวเขาเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีขนบธรรมเนียมมีเอกลักษณ ์

และสืบทอดกันมาอย่างยาวนานของแต่ละชนเผ่า เผ่าแต่ละเผ่า

จะมีความต่างกันออกไป การปลูกฝิ่นก็เช่นกันมีความแตกต่าง

ในวัตถุประสงค์ของการปลูก เช่นการเลือกพื้นที่ในการ

ปลูกฝิ่น สีของดอกฝิ่น สายพันธุ์ฝิ่น
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 การซ้ือขายฝิ่น ในช่วงที่ผลผลิตฝิ่นออกประมาณ 

เดือนธันวาคมถึงปลายเดือนกุมภาพันธ์ จะมีพ่อค้าฝิ่นขึ้นไป

ในหมู่บ้านบนดอยที่ยึดอาชีพปลูกฝิ ่น เพื่อติดต่อซื้อขาย 

จ่ายเงินกันด้วยวิธีต่างๆ ที่สะดวกของกันและกัน ผู้เขียนเคยพบ

การซื้อขายฝิ่นภายในหมู่บ้านเล็กๆ แห่งหนึ่งของจังหวัดเชียงราย 

ซ่ึงผู ้เขียนเองได้มีโอกาสไปพักอาศัย จนเกิดความคุ ้นเคย 

และสนิทกัน จึงได้รู ้ว่ามีการซื้อขายฝิ่นในกระท่อมไม้ไผ่ที่มี

ประตูปิดมิดชิดดูไม่ประเจิดประเจ้อจนเกินไป มองลอดซีกไม้

เข้าไปจะเห็นคนนอนสูบฝิ่นอยู่อย่างเพลินอารมณ์ เมื่อลูกค้า

รายย่อยมาถึงจะเข้าไปเคาะประตูเป็นสัญญาณ พร้อมสอดเงิน

เข้าไปในช่องประตู ก็จะได้ฝิ่นห่อใส่กระดาษสายื่นสวนออกมา

 ฝิ่นกับทัวร์ป่า หมู่บ้านชาวเขาในอดีตน้ันมักจะมีธุรกิจ

ทัวร์ป่า การเดินป่าโดยมีการพักแรมค้างคืนจัดให้มีการแสดงของ

ชนเผ่าให้นักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมกับการดื่มกินรอบๆ กองไฟ 

การจ�าหน่ายฝิ่นน้ันใครต้องการเสพฝิ่นก็จะมีฝิ่นพร้อมอุปกรณ์เสพ

จ�าหน่ายให้ และจะพากันไปเสพฝิ่นที่กระท่อมพร้อมกับมีคน

สาธิต และคนคอยช่วยเหลือกรณีเมื่อมีอาการข้างเคียงด้วย  

 ส่วนพ่อค้าท่ีรวบรวมฝิ่นจะน�าสินค้าท่ีชาวเขาต้องการ

มาแลกกับฝิ่น และพวกพ่อค้านี้ก็จะน�าฝิ่นไปขายให้กับพ่อค้า

รายใหญ่อีกต่อหนึ่ง ฝิ ่นจะถูกล�าเลียงและขนกันไปสู ่แหล่ง 

ซื้อขายอย่างเข้มงวดโดยใช้ทั้งม้าต่าง ล่อต่าง มีคนคอยคุ้มกัน

คาราวานฝิ่นทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ฝิ่นดังกล่าวจะถูกส่งไป

ยังโรงงานตามแนวชายแดน เพื่อผลิตเป็นเฮโรอีนซึ่งมีมูลค่า 

ที่สูงต่อไป 

 การเก็บ “ยางฝิ่น” โดย มีดกรีดฝิ่น เป็นมีดเล็กๆ ตรงปลายงอเหมือนเคียวเกี่ยวข้าว แต่ขนาดเล็กกว่า

ด้านปลายมีดต้องมีความคม และในขณะกรีดต้องประคองมีดกดกรีดกระเปาะฝิ่น
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  ฝิ ่นนับเป็นส่วนส�าคัญของวิถีชีวิตของชนเผ่า  

อยู่ในพิธีกรรมต่างๆ ของชนเผ่าตั้งแต่ฉลองการเกิด งานศพ  

งานแต่งงาน และเมื่อเจ็บป่วยฝิ่นยังถือเป็นโอสถทิพย์ดังเทวดา

มารักษาโรคที่ส�าคัญ การใช้ฝิ ่นเป็นการพยายามหาค�าตอบ 

กับการมีชีวิตอยู ่ การเกิด หรือการดับสลาย ลัทธิ ศาสนา 

ความเชื่อ พิธีกรรม จึงเป็นแรงผลักดันที่สืบทอดเป็นวัฒนธรรม

ของวิถีชนเผ่าที่ก่อเกิดขึ้นเป็นความผูกพันของจิตใจเพ่ือยึดเหนี่ยว

ให้สามารถด�าเนินชีวิตต่อไปได้ และเมื่อถึงวันสิ้นอายุไขแล้ว

ความเชื่อนี้ยังส่งผลต่อไปในโลกหลังความตาย

 พิธีกรรมการเลี้ยงผีฝิ่น เป็นการเคารพบูชาตอบแทน
ฟ้าดินน�้าป่าเขา บรรพบุรุษ ผีต่างๆ เทวดา และผู้มีพระคุณ
เพื่อท�าให้ลูกหลานปลูกฝิ่นแต่ละปีให้เจริญงอกงามดีมีผลผลิต 
พิธีกรรมนี้จะกระท�าโดยหมอผีประจ�าหมู่บ้านโดยการหาฤกษ์
วันเดือนยามท่ีเหมาะสมแล้วจะจัดข้าวปลา สุราอาหาร ยาสูบ
เครื่องบริวารต่างๆ น�าไปท�าพิธีในไร่ฝิ่นพร้อมน�าไก่เป็นๆ ที่เป็น
ไก่เลี้ยงเอง ไปเซ่นไหว้บนแคร่ที่ตั้งวางของเซ่นไหว้แล้วจะ
กล่าวขอพร เสร็จแล้วจะเชือดคอไก่แล้วน�าเลือดสดๆ ราดไป

 ต๋าแหลว หรือต๋าแหลวคาเขียว 

 ใช้ในพิธีกรรมสืบชะตาเป็นสิ่งป้องกันความชั่วร้าย

 ศาล หรือสาน ส�าหรับตั้งเครื่องบวงสรวงสังเวยให้เทวดาอารักษ์ เจ้าที่ เจ้าทุ่ง เจ้าท่า เจ้าป่า เจ้าเขา ผี เข้ามาสถิต 

สร้างด้วยไม้ไผ่ มีทั้งแบบตั้งเสาเดี่ยวหรือสี่เสา วางสิ่งของที่ท�าพิธี เช่น หมากพลู บุหรี่ เครื่องประกอบพิธีกรรมอื่นๆ

ทั่วๆ พร้อมการสวดคาถาเพ่ือเซ่นสังเวยดวงวิญญาณบรรพบุรุษ 
ผีและเทวดาอารักษ์ ที่ท�าหน้าที่ปกปักรักษาพื้นที่ไร่ฝิ่นน้ันๆ 
การเลี้ยงผีฝิ่นจะกระท�าทุกครั้งเพราะเชื่อว่าการเลี้ยงผีฝิ่น
จะท�าให้ผลผลิตดี มีอยู่มีกินมีรายได้เลี้ยงครอบครัวอย่าง 
มีความสุข 

 ฝิ่นเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดเดียวที่มีราคาสูง น�าไปแลก
เป็นเงินสดและสินค้าได้ เพราะที่ตั้งของหมู ่บ ้านชาวเขา 
ส่วนใหญ่แล้วจะเป็นชุมชนกลุ่มๆ ที่อยู ่บนพื้นที่สูงห่างไกล 
การคมนาคม การติดต่อสื่อสารเป็นไปด้วยความยากล�าบาก
ขาดการเข้าถึงด้านสาธารณสุข เมื่อเกิดการเจ็บป่วยทั้งจาก 
โรคภัยและการสู ้รบ ชนเผ่าจึงใช้ฝิ ่นในการรักษาโรค ระงับ
ความเจ็บปวด พิธีกรรมต่างๆ ชนเผ่าจึงให้ความส�าคัญกับการ
ใช้ฝิ่นที่เป็นดังทรัพย์สมบัติที่ล�้าค่า    

วัฒนธรรมชนเผ่า จะใช้ฝิ่นในการต้อนรับแขกผู้ใหญ่

และแขกคนส�าคัญ ถือเป็นการแสดงความเคารพ

และการให้เกียรติอย่างสูงส่ง
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ฝิ่น (Opium) จึงอยู่ในวิถีชีวิตตั้งแต่เกิดจนตาย	ทำาให้เกิดทั้งความสุขความยินดีและความเสียใจ		
หลายครั้งยังพบว่าเมื่อบางรายประสบปัญหาชีวิตและไม่สามารถแก้ปัญหาได้	

ก็จะกินฝิ่นเพื่อฆ่าตัวตายก็มี	ฝิ่นจึงเป็นมนต์เสน่ห์ที่ลึกลับแห่งอำานาจ	ผลประโยชน์	
การทรยศหักหลัง	หยาดนำ้าตา	ความทุกข์ทรมาน	ความตาย	และปัญหาที่ซับซ้อน

ของสังคมมนุษยชาติตลอดมานับร้อยนับพันปี
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พรชัย  ตุ้ยดง  
ล้านนาคดี

สังคมล้านนาเป็นสังคมที่มีการล่าสัตว์และมีการเพาะปลูกเป็นหลัก	
ตั้งแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์	ที่มีตำานานหลายตำานาน
กล่าวถึงความสัมพันธ์ของคนล้านนากับธรรมชาติ 

ไม่ว่าจะเป็นตำานานสิงหนวัติ	ตำานานเจ้าขุนตึง		ตำานานปู่เจ้าลาวจก	
ล้วนแต่กล่าวถึงความสัมพันธ์ของมนุษย์ยุคนั้นกับการเพาะปลูก	และการพึ่งพาธรรมชาติ
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 คนล้านนามีระบบการเกษตรหลายรูปแบบ ได้แก่ระบบ

เกษตรบนพื้นที่สูง หรือนาขั้นบันได ซึ่งนาแบบนี้ใช้ในกลุ่มไทดอย

หรือไตหลอย และพวกข่า ว้า ท่ีมีระบบเหมืองฝายที่ต้อง

พึ่งพาธรรมชาติเป็นอย่างมาก รวมถึงระบบข้าวไร่หรือนาจ่อม 

ซ่ึงนิยมในกลุ ่มของลัวะและกะเหรี่ยง ส่วนนาลุ ่มนั้น มีทั้ง 

นาลุ่ม (นาโฮ่ง) และนาดอน (นาบน) แต่มีระบบเหมืองฝาย 

ซึ่งมีแก ่ฝายเป ็นผู ้ ดูแล และปันส ่วนน�้าเรียกว ่า “ระบบ 

แบ่งต๋างน�้าเข้านา” ซึ่งนาแต่ละไร่จะมีการก�าหนดรูน�้าเข้านา

ไม่เท่ากัน และการกั้นน�้า ห้ามกล้ันหมด ล�าเหมือง โดยต้องใช้

ไม้สานแตะกั้นน�้าเท่านั้น เรียกว่า “ต้างนา” หรือเรียกง่ายๆ ว่า 

“ฝายเหมืองง่า”   

  ซึ่งระบบเหมืองฝายนี้ได้ปรากฏอยู ่ในมังรายศาสตร์  

มันมีข้อก�าหนดในการแบ่งน�้า และการดูแลพื้นที่นา รวมถึง 

ผลประโยชน์อันจะได้รับของแก่เหมืองสาย รวมถึงคณะท�างาน

ผู้ดูแลเหมืองฝายประจ�าต�าบลหรือหมู่บ้าน ซึ่งระบบดังกล่าว

เป็นการจัดการน�้าที่ชาญฉลาดของคนล้านนาในยุคมังราย 

นอกจากนี้ยังมีพฤติกรรมอีกมากมายเกี่ยวกับการท�านา

เรามักจะสงสัยกันอยู่เสมอว่าไม้ที่สานเรียกว่า
ต๋าแหลวนี้เกี่ยวข้องอย่างไรกับการหว่านกล้า

และปลูกนา	ในช่วงฤดูเพาะปลูก
ซึ่งตรงกับเดือน 9 เหนือ ถึงเดือน 10 เหนือ 

ก่อนเข้าพรรษาเล็กน้อย 
 

 อาณาจักรล้านนา ถูกสถาปนาข้ึน โดยพญามังราย  

ซึ่งมีความหมายตรงตามภาษาว่า มีเขตปกครองสิบแสนนา

หรือล้านนา ซึ่งแบ่งการปกครองเป็นพันนาต่างๆ เช่น พันนา

ท่ากาน สิบสองปันนาเชียงรุ้ง หรือที่เขตเชียงรายมีถึง 32 เขต 

พันนา เช่น พันนายวงตีนเวียง พันนาพูเลา พันนายางถลุก 

เป็นต้น ซึ่งพญาพันนาเหล่านี้จะมีเคร่ืองยศด้วย เช่น ดาบหุ้มเงิน 

หุ ้มทอง กุบละแอและอูปเมี้ยง พื้นท่ีล้านนาเป็นที่ราบลุ ่ม

หุบเขา แอ่งที่ราบลุ ่ม เชียงราย เชียงแสน แอ่งที่ราบลุ ่ม

เชียงใหม่ล�าพูนล�าปาง อันมีแม่น�้าสายหลักๆ เช่น แม่น�้ากก 

แม่น�้าปิง แม่น�้าวัง เป็นต้น คนล้านนา จึงหลีกเลี่ยงไม่ได้ท่ีจะ

ผูกพันกับธรรมชาติ ป่าเขา และแม่น�้าสายหลักๆ เพื่อใช้ใน

ท�าการเกษตรเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์      

 กฏหมายมังรายศาสตร ์นั้น  ได ้ ระบุหน ้า ท่ีของ 

แก่เหมืองฝาย (หัวหน้าชลประทานพื้นบ้าน) ระบบการปันส่วน

ระบบน�้า หรือเรียกว่าระบบต้างนาร่วมถึงกฎระเบียบในการท�านา 

ผลประโยชน์และการเสียภาษีนา (ส่วย) แก่หัวหน้าเหมืองฝาย

และนาเช่า (นาผ่า) โดยมีก�าหนดการแบ่งข้าวที่ชัดเจน อันเป็น

ผลประโยชน์ของรัฐทั้งสิ้น ยกเว้นการเก็บภาษีเฉพาะนาของวัด 

ต้องส่งข้าวเข้าวัด ซ่ึงนาเหล่าน้ีเจ้านายท่ีเป็นผู ้ถวายไว้ค�้าชู 

พุทธศาสนา อาจด้วยเหตุนี้ผลประโยชน์ดังกล่าว จึงไม่มีใคร

ต้องการผลประโยชน์ของวัด เพราะพื้นฐานคนล้านนากล้าใช ้

ของกัลปนาไว้กับศาสนานั้นเอง (ประเสริฐ ณ นคร. 2514) 

 เมื่อที่นา ผลผลิตจากนา เป็นผลประโยชน์ของรัฐ  

รัฐจ�าต้องออกกฎหมายต่างๆ เก่ียวกับนาไว้ให้คนทั่วไปได้ศึกษา

โดยเฉพาะพระภิกษุ สามเณร ดังนั้นทุกคนเมื่อบวชเรียนแล้ว 

ในยุคจารีตจ�าเป็นที่จะต้องเรียนกฏหมายมังรายศาสตร์ด้วย 

เมื่อสึกขาลาเพศมา ชาวบ้านจึงมักขอร้องให้ด�ารงต�าแหน่งต่างๆ 

ในสังคม เช่น จ่าบ้านหรือผู ้ใหญ่บ้าน แก่ฝายหรือหัวหน้า

เหมืองฝาย เพราะคนเหล่านี้ย่อมได้ศึกษากฎหมายเบื้องต้น 

พร้อมคุณธรรมจากค�าสอนในพุทธศาสนามาไม่มากก็น้อย  

อันอาจเป็นกุศโลบายใช้แก้ข้อขัดแย้งในชุมชนได้เล็กๆ น้อยๆ 

แต่ในกฎหมายยังระบุโทษการเอารัดเอาเปรียบ ของพวก

ขุนนาง และบทลงโทษต่อการเบียดเบียนชาวนาอย่างรุนแรง 

เพื่อไม่ให้ขุนนางท่ีไม่ดีหาประโยชน์จากชาวบ้านจนมากเกินไป  

หรือข้อยกเว้นการเก็บภาษีนา หลังจากบุกเบิกไว้สามปีอีกด้วย 

เพื่อให้ชาวไพร่มีก�าลังใจในการบุกเบิกเผาป่าเพื่อท�านามากข้ึน  

 ด้วยเหตุนี้รัฐจึงมีความพยายามขยายที่นาให้มากขึ้น 

จึงเรียกระบบปกครองดังกล่าวว่า “ระบบพันนา” แทนการนับ

จ�านวนคน เช่น พันนาท่ากาน  สิบสองปันนาเชียงรุ้ง เป็นต้น 

ในทางนวัตกรรมการเกษตรเกิดการบริหารน�้าอย่างมีระบบ 

เรียกว่าระบบเหมืองฝาย ท�าให้แก้ปัญหานาแล้งได้ระดับหนึ่ง 

ลดปัญหาการแย่งน�้าของชาวนารวมถึงการใส ่ใจในงาน 

ของสาธารณะ การลงแรงช่วยงานส่วนรวม พร้อมบทลงโทษ

หากไม่ร่วมมือในการท�ากิจกรรมส่วนรวมด้วย เม่ือที่นาและ

ผลผลิตส�าคัญมากกับรัฐ รัฐจึงพยายามเอาใจใส่ต่อการให้ขวัญ

และก�าลังใจแก่ชาวนา ทั้งการประกอบพิธีกรรมต่างๆ เพื่อ

ความอุดมสมบูรณ์ของรัฐ ให้ฝนตกต้องตามฤดูการณ์ เช่น  

พิธีแรกนาซึ่งกษัตริย์จะต้องจัดทุกปี หรือมอบหมายให้ตัวแทน

พระองค์มาเป็นประธานในพิธี รวมถึงการบูชาอารักษ์เมือง 

เช่น การบูชาเสาอิทขิลในเมืองเชียงใหม่ การบูชาผีนาค 

ในเชียงราย เป็นต้น 

 ท้ังหมดมักจัดก ่อนเข ้าฤดูการเพาะปลูกเสมอ คือ 

ประมาณตั้งแต่เดือนแปดเหนือถึงเดือนเก้า หรือเดือนห้าใต้

ก่อนเข้าพรรษานั้นเอง เพื่อส่งสัญญานว่าควรเตรียมเครื่องมือ

ท�าการเพาะปลูก เตรียมดองนาเพื่อการเพาะปลูก ซ่อมแซม 

ยุ้งข้าว ดูแลคราดไถให้พร้อมใช้งาน เตรียมวัวควายเพื่อท�านา   
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 ต�านานเจ้าขุนตึง

 ต�านานบรรพชนไทยมีชื่อ “ขุนเติง” หรือ “ขุนถึง”  
ต้นต�านานเรื่องหน่ึงท่ีหน้าสนใจและสะท้อนถึงสังคมไทย  
ในก่อนยุคประวัติศาสตร์ล้านนา ทั้งสังคมยุคนั้นเน้นหัวหน้าเผ่า
อันมีความสามารถในด้านการเพาะปลูก และล่าสัตว์เป็นหลัก 
โดยผู้น�าหรือขุนต้องช�านาญเรื่องดังกล่าวจึงจะได้ถูกยกให้เป็น
หัวหน้าชุมชนหรือเมืองในรัฐที่ราบหุบเขานั้น 
 ต�านานกล่าวว่ามีบุรุตขุนเติงชอบล่าสัตว์ วันหนึ่งได้ไป 
ถ ่ายป ัสสาวะลงในแอ ่งหิน ขณะนั้นนางผีเ ส้ือป ่าชื่อว ่า 
นางแอ่งไคร้ ซึ่งมักแปลงกายเป็นนางลิงหิวน�้า ลงจากยอดไม้
ไปดื่มกินแล้วนางจึงท้องข้ึนมา นางจึงสงสัยว่านางไม่ได้สมสู่
กับชายใดเหตุใดนางจึงท้อง ด้วยอ�านาจเวทย์มนต์ นางจึง
ทราบว่าขุนเติงเป็นคู ่กรรมคู ่เวรของนางแต่ชาติปางก่อน  
จึงบันดาลให้ป่าแห่งนั้นกลายเป็นสถานท่ีรื่นรมย์สนุกสนาน 
สัตว์ป่าทั้งหลายก็เนรมิตให้กลายเป็นคนและเนรมิตปราสาท
บนยอดไม้ และใช้ให้กวางทองตัวหนึ่ง ไปหลอกขุนเติงให้มาหา
ที่ในบริเวณดังกล่าว ขุนเติงชอบชื่นชมในการล่าสัตว์อยู่แล้ว 
เมื่อเห็นกวางทองดังกล่าวจึงปลดธนูแล้วว่ิงตามกวางทอง
พร้อมกับขุนทหารติดตาม ขุนทหารทั้งหลายต่างคัดค้านว่า
กวางทองดังกล่าวอาจจะเป็นผีป่าแปลงกายมาก็ได้ แต่ขุนเติง 
ก็ไม่ฟังค�าทัดทานดังกล่าว ได้ขับม้าวิ่งตามกวางทองเข้าป่าไป 
ทหารท้ังหลายต่างติดตามไม่ทัน ขุนเติงไปถึงวิมานยอดไม้  
ณ ที่นั้นนางแอ่งไคร้แปลงกายเป็นหญิงสวยงามลงมาจาก
พิมานต้นไม้รูปร่างนางงดงามชวนให้ลุ ่มหลงย่ิงนัก ขุนเติง 
เมื่อเห็นจึงหลงใหลนางและสมสู่กับนางแอ่งไคร้บนวิมานไม้ 
ดังกล่าว 
 นานวันธาตุดินของขุนเติงก็แปรปรวน เพราะถูกเวทมนต์
นางแอ่งไครค้รอบง�าจนโงหัวไม่ขึ้น ลืมวันลืมคืนลืมภาระหน้าที่
ต่างๆ ที่ต้องรับผิดชอบ จนกระท่ังวันหนึ่งนางแอ่งไคร้ทนอยู่
ในร่างคนไม่ได้ นางจึงกลับไปสู่ร่างเดิมเพื่อของนางที่จะได ้
ห้อยโหนต้นไม้ดังวิสัยสัตว์ นางจึงน�าผ้ามาเย็บเป็นมุ้งครอบ  

ท่ีอยู่ขุนเติงไว้ด้วยชายมุ้งท้ัง 4 ด้าน แล้วสั่งว่าพรุ่งน้ีพี่ต้องอยู่
ในมุ ้งอย่าได้ออกไปไหน นางจะไปธุระครู ่เดียวจะกลับมา  
แล้วนางจึงแปลงกลายเป็นรูปลิงดังที่เคยชิน ข้างคนรับใช ้
ต่างแปลงกายเป็นลิงเป็นผีเสื้อ ละเล่นขึ้นลงตามประสาไปทั่ว 
ขุนเติงจึงน�ามีดของตนกรีดชายมุ้งดู เห็นภาพผีเสื้อและสัตว์
ต่างๆ จึงคิดจะกลับไปของบ้านของเมืองดังเดิม   
 เมื่อนางแอ่งไคร้กลับจากเล่นสนุกสมใจแล้ว เห็นรอยมุ้ง
ที่แหวกอยู่ จึงรู ้ว่าผัวตัวเองได้แอบดูตน นางผีเสื้อจึงน�าเอา 
มือกุมท้องแล้วส�าลักก้อนเนื้อออกมาก้อนหนึ่งจากปาก  
แล้วน�าใบตองตึงห่อก้อนเน้ือย่ืนให้ขุนเติงแล้วบอกว่า นี่คือลูกสู
ให้สูน�าไปด้วย แล้วรีดนมใส่กระบอกอ้อไว้หากลูกร้องไห้ให้น�า 
นมนี้หยดใส่ปาก หากนมหมดก็แล้วแต่ขุนเติงจะจัดการ  
 ขุนเติงรับเอาห่อเนื้อและกระบอกไม้อ้อเข้าสู ่เมือง  
ต่อมาก้อนเน้ือดังกล่าวได้กลายเป็นลูกผู้ชาย ขุนเติงจึงให้ชื่อลูก
ว่า “ขุนตึง” ตามชื่อที่ห่อใบไม้ต๋องตึงดังกล่าว เด็กเจริญวัยขึ้น
และร้องไห้ขุนเติงก็น�านมหยดใส่ปากจนนมนั้นหมด ขุนเติง 
ก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรจึงน�าบุตรไปทิ้งไว้ชายป่า จนกระทั่งนางเก้ง
ตัวหนึ่งมาพบเด็กน้อย รู ้สึกสงสารนางจึงน�าเด็กดังกล่าว 
ไปเลี้ยงให้ดื่มนมตนเอง ขุนตึงเจริญวัยขึ้นทุกวันโดยไม่รู้จักหน้า
พ่อแม่ตนเอง วันหนึ่งระหว่างที่เดินเล่นไปในป่าจนกระทั่งไป
ถึงถ�้าของนางแอ่งไคร้ นางก็รับรู้ได้ทันทีว่านี่คือลูกชายของตน 
ต่อมาเมื่อโตขึ้นเป็นหนุ่ม นางจึงน�าหม้อแกงใบหนึ่งบอกว่า
หม้อแกงใบนี้ เมื่อใส่น�้าแล้วยกขึ้นตั้งไฟจะมีแกงทิพย์เกิดขึ้น 
ใครได้กินแกงทิพนี้ก็จะติดใจ แล้วนางก็เอาไม้ขออันหนึ่งให้ลูก
แล้วบอกว่าอันนี้เรียกว่าขอ “ขวักข่าย” ให้เป็นเมือง จงลาก
ตามหลังลูกไป ไม้ขอเกาะเกี่ยวตรงไหนจงสร้างเมืองตรงนั้น  
ขุนตึงเมื่อจากแม่มาแล้ว จึงเอาหม้อแกงทิพย์ใส่ในย่าม 
แล้วเดินลากขอไม้ขวักข่ายตามหลังไปจนกระทั่งไปถึงสถานที่
แห่งหนึ่ง ขอไม้ได้ไปเกี่ยวกับกอหญ้ารากดินจึงตกลงท่ีจะสร้าง
บ้านเมืองตรงนั้น ให้เป็นบ้านเป็นเมืองตามค�าของแม่คืนนั้นเอง 
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 พอรุ ่งเช ้าบริเวณดังกล่าวก็รุ ่งเรืองขึ้นมาได้ชื่อว ่า 
เมืองเชียงเรือง คือเมืองเชียงรายปัจจุบัน 
 ขุนตึงมีหม้อวิเศษพอน�าหม้อดังกล่าวใส่น�้าแล้วต้ังไฟ 
จึงเกิดแกงทิพย์ขึ้นหอมหวลไปทั่วสารทิศ พอใครได้กลิ่นก็ตามมา
เมื่อได้กินแล้วก็ติดใจจึงมีคนมามากมาย ทุกทิศทุกแห่งมารวมกัน
กลายเป็นชาวเมืองเชียงราย บ้านเมืองก็รุ ่งเรืองหนาแน่น 
มากย่ิงขึ้น แต่ละคนต่างกินแกงแต่ไม่มีข้าว จึงหักร้างถางพง 
ท�าไร่และปลูกข้าว ต่อมามีพวกสัตว์ป่าจ�าพวกหมูป่า เก้ง กวาง
ต่างมากัดกินข้าวกล้าเสียหาย ชาวบ้านจึงมาร้องทุกข์ไปถึง 
ขุนตึง แต่ขุนตึงไม่ยอมให้ท�าร้ายสัตว์ต่างๆ ชาวบ้านจึงถามว่า
จะให้ท�าอย่างไร เนื่องจากขุนตึงสืบเชื้อสายมาจากนางแอ่งไคร้ 
ซึ่งเป็นผีเสื้อป่ามีอ�านาจบังคับสัตว์ต่างๆ อน่ึงเมื่อพ่อเอาไปทิ้ง
ไว้ที่ชายป่าเม่ือยังตอนเยาว์วัย นางเก้งก็รับเลี้ยงให้อยู ่รอด 
เป็นคนมาได้จึงส�านึกบุญคุณสัตว์ป่า เหตุนี้จึงไม่ท�าร้ายสัตว์ 
ขุนตึงสั่งให้ฮุ้ง (นกอินทรี) ไปเฝ้าไร่นาของชาวบ้านเวลาสัตว์ป่า
ลงมากัดกินพืชไร่ ฮุ้ง (นกอินทรี) จะคอยขับไล่สัตว์ต่างๆ ไม่ให้
มากินข้าวในนา
 ขุนตึงจึงบอกชาวบ้านสานต๋าแหลวขึ้น แล้วปักไว  ้
พวกสัตว์ป่าจะไม่มากินข้าวกล้าของสูอีก จากนั้นชาวบ้านจึง
สานต๋าแหลวขึ้นมา กล่าวคือน�าตอกไม้ไผ่มาสานขัดเป็น 
รูปตา 8 แฉก เรียกว่า “ต๋าแหลว” หรือภาคกลางเรียกว่า 
“เฉลว” แล้วน�าไปปักตามไร่นาต่างๆ ตั้งแต่นั้นมาสัตว์ป่า 
ก็ไม่กล้ามารบกวนอีก 
 จึงเกิดเป็นธรรมเนียมสืบกันมาเวลาท�าไร่ท�านาจะสร้าง
ต๋าแหลวปักไว้ตามหัวนา ต่อมาผีป่าผีดงมาสร้างความร�าคาญ
ให้ชาวเมืองอีก ชาวบ้านก็มาร้องทุกข์ขุนตึง ขุนตึงมีแม่เป็น
ผีเสื้อ จึงรู้สึกเป็นพวกพ้องเดียวกับผีทั้งหลายจึงห้ามชาวบ้าน
ไม่ให้กระท�าอันใดต่อผีป่าผีดง ชาวบ้านจึงถามว่าจะให้ท�า
อย่างไร ขุนตึงจึงบอกให้ท�าต๋าแหลวปักทั่วหมู่บ้านทั่วเมือง  
จะมองเห็นทั้งบ้านทั้งเมืองไม่มีอะไรหลุดรอด และผีป่าผีดง 
ก็ไม่มารบกวนอีก 
 ดังนั้นจึงเกิดธรรมเนียมว่าเวลาท่ีจะสืบชะตาบ้าน 
สืบชะตาเมือง ชาวบ้านจะสานต๋าแหลวปักแขวนไว้ตาม 
ปากทางเข้าหมู่บ้านปากทางเข้าเมืองจนถึงทุกวันนี้ 
 ขุนตึงครองเมืองเชียงรายอยู ่นานพอสมควรจึงหมด
อายุไข ลูกหลานคือเจ้าขุนเรืองมาถึงเจ้าขุนหลวง ผู้มีอ�านาจ
อานุภาพ เป็นต้นราชวงศ์เงินยางเชียงแสนในยุคประวัติศาสตร์
ต่อมา (มาลา ค�าจันทร์. 2546:69) 
 จากต�านานเจ้าขุนตึงเราจะสังเกตุเห็นความผูกพัน
ระหว่างธรรมชาติกับสัตว์ป่า และความเกี่ยวเนื่องกับผีสาง
เทวดา สิ่งที่มองไม่เห็น ชาวล้านนาจึงมีความเคารพผีบ้าน  
ผีเมือง การอยู ่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความร่วมมือซึ่งกัน 
และกัน เหตุนี้สังคมล้านนาจึงเอื้อเฟื ้อซ่ึงกันและกัน โดยมี
พิ ธีกรรมเกี่ยวกับธรรมชาติมากมายเป ็นตัวผสาน เช ่น  

การเลี้ยงผีก่อนและหลังการเพาะปลูก ความเชื่อเกี่ยวกับภูตผี
ปีศาจ ซึ่งน�ามาปรับเข้ากับวิถีชีวิต การท�าการเกษตร การท�านา  
 คนโบราณเชื่อว ่าตัวเองตนเองเกิดจากป่า ป ่าให ้ 
บุญคุณคน ดังนั้นมนุษย์จึงไม่ยอมเบียดเบียนธรรมชาติ และใช้
ธรรมชาติให้พอเพียง คงใช้ในชีวิตประจ�าวันเท่านั้น ในต�านาน
เจ้าขุนตึงสังเกตได้ว่า หม้อส�าริด หรือหม้อแกงเป็นของหายาก 
ใช้ปรุงอาหาร ต้มแกงและหุงต้ม หรือถนอมอาหาร ใส่ผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น ข้าว ถั่ว งา เผือก มัน และปรุงอาหารอื่นๆ  
อันเป็นการใช้เทคโนโลยีการใช้ไฟกับโลหะ เพื่อการด�ารงชีพ
ของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์นั้นเอง 

 ดังนั้นเราจะเห็นได้ว่า ในยุคก่อนประวัติศาสตร์น้ัน 
ข้าวอันเป็นอาหารหลักของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์และ
ปัจจุบันรวมถึงเทคโนโลยีการเกษตร เช่น การเพาะปลูก 
การใช้จอบเสียม การใช้ไฟในการเผาพื้นที่ป่าเพื่อการท�านา 
เป็นวัฒนธรรมโบราณมาแต่ยุคก่อนประวัติศาสตร์ จึงเป็น
วัฒนธรรมที่สืบเนื่องมาจากธรรมชาติสู ่ความเชื่อ ในเรื่อง 
สัญลักษณ์แห่งการเพาะปลูก และความรู้ทางด้านการเกษตร
ของคนล้านนา และเป็นอ�านาจหนึ่งของรัฐ ซึ่งสามารถเก็บเกี่ยว
และให้ผลผลิตเลี้ยงดูประชากรของเมืองต่างๆ แล้วก่อเกิด 
เป็นรัฐน้อยใหญ่ในที่ราบลุ่มภูเขาและที่ราบลุ่มแม่น�้ากก แม่น�้าปิง 
แม่น�้าวัง แม่น�้าน่าน ต่อมาในยุคประวัติศาสตร์ โดยต่อมา 
เมื่อถึงยุคประวัติศาสตร์ คือยุคมังรายระบบเหมืองฝาย 
และการแบ่งปันน�้าจึงถูกตราเป็นกฎหมายเรียก ว่ามังรายศาสตร ์
ว่าด้วยการเกษตรจนถึงระบบการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ และ
ระบบนาตั้งแต่เจ ้าจนถึงไพร่ มีความผูกพันกับการท�านา 
การเพาะปลูกทั้งสิ้น 
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พิธีกรรมในการบวงสรวงบอกกล่าว
เทวดา	และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้น	

เกิดขึ้นจากแรงศรัทธา  ความเชื่อ
เพื่อต้องการให้ท่านมอบความอุดมสมบูรณ์
ให้แก่การเพาะปลูก	และป้องกันโรคภัย

อันเกิดจากภัยธรรมชาติ	
จึงเห็นได้ว่านี้คือความผูกพัน
ระหว่างธรรมชาติและผู้คน

 พิธีกรรมจึงเกิดขึ้นมาเพราะต้องการบวงสรวงบอก
กล่าวเทวดา สิ่งศักดิ์สิทธิ์ เพื่อมอบความอุดมสมบูรณ์แก ่
การเพาะปลูก และป้องกันโรคภัยอันเกิดจาก ภัยธรรมชาติ 
เช่น น�้ามากเกินไป ภัยแล้ง สัตว์ และแมลงกัดกินต้นพืช  
น�้าท่วมและฝนแล้งจัดเป็นภัยพิบัติที่ชาวนากลัวมากที่สุด 
มีผลกระทบร้ายแรงต่อการเพาะปลูกและการเกษตร อันมี
การกินข้าวเป็นอาหารหลักของชาวบ้านนั้นเอง

ชนิดของต๋าแหลวถูกแบ่งออกตามจ�านวนแฉก

       1. ต๋าแหลวที่เป็นรูปสามเหลี่ยม มีความหมายว่า  
มะ อะ อุ ต๋าแหลวชนิดเมื่อต้ังไว้จะเหมือนกับว่ามีคนมาน่ัง
สวดค�าว่า มะ อะ อุ ตลอดเวลา ท�าให้ผีไม่กล้าเข้าใกล้
       2. ต๋าแหลวที่เป็นรูปดาวห้าแฉก มีความหมายว่า  
นะ โม พุท ธา ยะ  ต๋าแหลวชนิดเมื่อตั้งไว้จะเหมือนกับว่ามีคน 
มานั่งสวดค�าว่า นะ โม พุท ธา ยะ ตลอดเวลา ท�าให้ผีไม่กล้า
เข้าใกล้
       3. ต๋าแหลวที่เป็นรูปแปดแฉก มีความหมายว่า อิติปิโส 
ภควโต ต๋าแหลวชนิดเมื่อตั้งไว้จะเหมือนกับว่ามีคนมานั่งสวด
ค�าว่า อิติปิโส ภควโต ตลอดเวลา ท�าให้ผีไม่กล้าเข้าใกล้
 
       ในชาวล้านนามีต๋าแหลวอีกประเภทหนึ่ง สานง่ายแต่
สานเป็นยาก เพราะมีลักษณะพิเศษคือมี 7 ชั้น สานต่อกัน 
โดยสานต่อไปเรื่อยๆ และสามารถต่อชั้นขึ้นไปได้อีก ความยาก
คือการต่อชั่นแต่ละชั้น ถ้าต่อผิด ถึงจะดูเหมือนต๋าแหลวนั่น 
ไม่ใช ่ต ๋าแหลว ชาวล้านนามีชื่อเรียกต๋าแหลวน้ีหลายชื่อ  
ต๋าแหลวเจ็ดจั้น ต๋าแหลวใบคา ต๋าแหลวคาเขียว ต๋าแหลว
หญ้าคา เป็นต้น ก็คือต๋าแหลวนี้มี 7 ชั้น แล้วน�าหญ้าคา 
มาสานพันธ์กันใช้ขึงติดกับต๋าแหลว ดังนั้นเข้าจึงเรียกว่า  
ต๋าแหลวคาเขียว เพราะใบคาที่น�ามาสานพันกันเป็นสีเขียว
        ประเภทของต๋าแหลวในล้านนาของเรามีอยู ่หลาย
ประเภทด้วยกัน โดยเราจะแบ่งง่ายตามลักษณะการใช้งาน  
ซึ่งจะแบ่งได้ 4 ประเภท คือ
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ขอขอบคุณภาพจาก : 
ประเภทของต๋าแหลว : http://9mahawed.blogspot.com/2013/07/blog-post.html

ทุ่งนายามเช้า : https://pixabay.com/photos/sunrise-morning-cornfield-bright-2701879/

ทุ่งนายามเย็น : https://www.pexels.com/th-th/photo/360850/

ต๋าแหลวหลวง

ตา๋
แห

ลว ๗ ชั้น (ตา๋แหลวคาเขยีว)

ต๋าแหลวแม่หม้าย ต๋าแหลวหมาย

 1. ต๋าแหลวหลวง เป็นต๋าแหลวท่ีมีขนาดใหญ่ที่สุด 
ในบรรดาต๋าแหลวทั้งหมด มีลักษณะเป็นต๋าแหลว 6 แฉก และ 
8 แฉก ใช้ตอกไม้ไผ่จ�านวน 42 เส้นในการสานต๋าแหลวหลวงนี้ 
มักถูกใช้ในงานสืบชะตาบ้านชะตาเมือง สืบชะตาหลวง หรือใช้
ส�าหรับให้คน สัตว์ ลอดผ่าน เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ได้ลอดผ่าน
ใต้ต๋าแหลวนี้ จะขจัดสิ่งชั่วร้ายและความอัปมงคลทั้งหลาย  
ต๋าแหลวหลวงบางครั้งก็มีลักณะเป็นตอกไม้ไผ่สานเป็นแผ่น
สี่เหลี่ยม โดยสานลายตาหกเหลี่ยม เป็นแผ่นขนาดใหญ่
 2. ต๋าแหลว 7 ชั้น หรือต๋าแหลวคาเขียว ใช้ในพิธีกรรม
พื้นเมือง เช่น พิธีสืบชาตา ประดับไว้ตรงบนประตูทางเข้าบ้าน 
หรือหน้าบ้าน เพื่อดักความช่ัวร้ายและสิ่งอัปมงคล หากผู้ใด 
ได้ลอดต๋าแหลว ก็สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายน้ันออกไป 
จากตัวได้

 3. ต๋าแหลวแม่หม้าย คล้ายกับต๋าแหลว 7 ชั้น มีลักษณะ
เหมือนกงจักร จะถูกสานด้วยตอก 6 เส้น ให้มีลักษณะเป็น 
ตาหกเหลี่ยมอยู ่ตรงกลาง ส่วนปลายไม้ทั้งสองด้านถูกพับ 
ให้งอในมุม 90 องศา ใช้กับพิธีกรรมแฮกข้าว ท�าขวัญต้นข้าว 
หรือก่อนปลูกข้าวและก่อนข้าวต้ังร่วง โดยจะเรียกว่า “หมายนา” 
ขึ้นรั้วสานสี่แจ่ง ใส่ต๋าแหลวแม่หม้ายไว้ท้ัง 4 มุม มีปลาสาน  
มีกุ ้งสานแขวนไว้ป้องกันภูตผีร ้ายมาท�าร้ายพระแม่โพสพ  
กันแมลงสิ่งอัปมงคลมารบกวนข้าว และเป็นการท�าขวัญ 
พืชพรรณธัญญาหารให้เกิดความอุดมสมบูรณ์
 4. ต ๋าแหลวหมาย ใช ้ เป ็นตัวก�าหนดเขตในการ 
ครอบครองพื้นที่ท�ากิน เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของ หากผู้ใด
มาพบเห็นก็จะได้ไม่ล่วงเกิน เช่น ห้ามฉี่รด ห้ามถมน�้าลาย 
ห้ามทิ้งขยะสิ่งสกปรก และแย่งชิง
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พระประเสริฐ สิริปัญโญ (หล้า)
ล้านนาคดี

เทศน์มหาชาติ นี้คือ มหาเวสสันดรชาดก

อันเป็นชาดกหนึ่งใน “พระเจ้าสิบชาติ” ชาติภูมิของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับพุทธศาสนารวม 10 เรื่อง

ต�านานการเทศน์มหาชาติ หรือที่ล้านนาเรียกกันว่า “ตั้งธรรมหลวง หรือ ธรรมเวสสันตระ”

มีทั้งหมด 13 กัณฑ์ ของพระชาติสุดท้ายของพระโพธิสัตว์

ก่อนจะมาประสูติเป็นเจ้าชายสิทธัตถะและออกบวช

จนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้า บุญพิธีนี้นิยมจัดกันมาแต่ครั้งโบราณ

โดยปกตินิยมจัดหลังออกพรรษาพ้นฤดูทอดกฐิน จะเป็นวันขึ้น 8 ค�่า เดือน 12 หรือ วันแรม 8 ค�่า

ซึ่งเป็นช่วงที่ข้าวปลาอาหารอุดมสมบูรณ์ชาวบ้านชาวนาเก็บเกี่ยวพืชผล

แล้วจะพร้อมใจกันท�าบุญท�าทานการละเล่นเพื่อความสนุกสนานรื่นเริง
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 ต�านานเทศมหาชาติ คือ มหากุศลที่เป็นการเตือนให้บุคคลได้ระลึกและตระหนักถึงการมุ ่งมั่นท�าคุณงามความดี  

สละความเห็นแก่ตัว ตั้งใจประพฤติตนในความดีอยู ่ในศีลธรรมดังที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้พากเพียรกระท�าในแต่ละชาติ 

ถึง 10 ชาติ ดังนี้  

  1. พระเตมีย์ใบ้ ทรงบ�าเพ็ญ เนกขัมมะบารมี คือ ออกบวช

  2. พระมหาชนก ทรงบ�าเพ็ญ วิริยะบารมี คือ ความเพียร

  3. พระสุวรรณสาม ทรงบ�าเพ็ญ เมตตาบารมี คือ ความกตัญญูแน่นอน

  4. พระเนมิราช ทรงบ�าเพ็ญ อธิษฐานบารมี คือ ความตั้งใจแน่นอน

  5. พระมโหสถ ทรงบ�าเพ็ญ ปัญญาบารมี คือ ความรู้รอบคอบ

  6. พระภูริทัต ทรงบ�าเพ็ญ สีลบารมี  คือ มีศีลธรรมเคร่งครัด

  7. พระจันทกุมาร ทรงบ�าเพ็ญ ขันติบารมี  คือ ความอดทน

  8. พระนารอท ทรงบ�าเพ็ญ อุเบกขาบารมี คือ ความวางเฉย

  9. พระวิธู ทรงบ�าเพ็ญ สัจจะบารมี คือ ความซื่อตรง

  10. พระเวสสันดร ทรงบ�าเพ็ญ ทานบารมี  คือ การให้ทาน

 กัณฑ์เทศน์แต่ละกัณฑ์นั้นจะมีผู้รับเป็นเจ้าภาพและเป็นผู้จุดเทียนบูชา เมื่อจบกัณฑ์จะตีฆ้องเป็นสัญญาณ 

นิยมจัดตามหลัก ดังนี้
 1. การตกแต่งบริเวณพิธี มักจะตกแต่งด้วยต้นไม้ ต้นกล้วย ต้นอ้อย กิ่งไม้ ประดับธงทิว ฉัตร รอบๆ ธรรมาสน์คล้ายอยู่ในป่า 

ตามท้องเรื่องเวสสันดรชาดก

 2. ขันน�้าสาคร ใช้อ่างหรือขันน�้ามนต์ใหญ่ใส่น�้าสะอาดต้ังไว้หน้าธรรมาสน์กลางพิธีส�าหรับปักเทียนบูชาประจ�ากัณฑ์ระหว่าง

พระเทศน์ น�้าในขันน�้ามนต์นี้ถือว่าน�้าพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์

 3. เทียนเล่มเล็ก จ�านวน 1,000 เล่ม แยกเป็นชุด ชุดหนึ่งเท่าคาถาประจ�ากัณฑ์ ระหว่างพระเทศน์เจ้าภาพประจ�ากัณฑ์จะจุดบูชา

บนหยวกกล้วยหรือถาดทราย

 4. พระนักเทศน์เวสสันดรชาดก จะต้องได้รับการฝึกอบรมเป็นพิเศษเป็นท่วงท�านอง ส�าเนียงเสียงเฉพาะกัณฑ์
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  เทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์จากบาลีมหานิบาติชาดก มีข้อความ 1,000 คาถา จึงเรียกว่า “คาถาพัน” การใช้เครื่องบูชาทุกสิ่งและ
การตกแต่งประดับประดาต้องใช้จ�านวน 1,000  เช่นเดียวกัน ในแต่ละกัณฑ์มีคาถา ดังนี้

  1. กัณฑ์ทศพร มี 19  คาถา เมืองเหนือว่า ทะสะปอน 
  2. กัณฑ์หิมพานต์ มี 134 คาถา เมืองเหนือว่า หิมะปาน 
  3. กัณฑ์ทานกัณฑ์ มี 209 คาถา เมืองเหนือว่า ตานะกัณฑ์
  4. กัณฑ์วนประเวสน์ มี 57 คาถา เมืองเหนือว่า วันนะปะเวส
  5. กัณฑ์ชูชก มี 79 คาถา เมืองเหนือว่า จูจ๊ก (เพี้ยนเป็นตุ๊จก)
  6. กัณฑ์จุลพน มี 35 คาถา เมืองเหนือว่า จุละปน
  7. กัณฑ์มหาพน มี 80 คาถา เมืองเหนือว่า มหาปน
  8. กัณฑ์กุมาร มี 101 คาถา เมืองเหนือว่า กุมมาระบรรพ์
  9. กัณฑ์มัทรี มี 90 คาถา เมืองเหนือว่า มะที
  10. กัณฑ์สักกบรรพ มี 43 คาถา เมืองเหนือว่า สักกะบรรพ์
  11. กัณฑ์มหาราช มี 69 คาถา เมืองเหนือว่า มหาราช
  12. กัณฑ์ฉกษัตริย์ มี 36 คาถา เมืองเหนือว่า สักขัตติย์ (สักกะติ)
  13. กัณฑ์นครกัณฑ์ มี 48 คาถา เมืองเหนือว่า นะกอนกัณฑ์ 

 พุทธศาสนิกชนนิยมเทศน์มหาชาติ ด้วยว่าเป็นธรรมที่ฟังแล้วมีอานิสงส์มาก ท�าให้เกิดความชุ่มช่ืนใจเบิกบานเป็นสุข  
และในพระธรรมเทศนาเรื่องพระมาลัยโปรดโลก ได้บอกไว้ว่า “เม่ือพระมาลัยเถระเหาะไปเที่ยวบนสรวงสวรรค์และได้พบกับ 
พระศรีอาริยะเมตไตยว่าจะจะท�าอย่างไรให้มนุษย์โลกได้พบกับศาสนา	พระศรีอาริย์	ทรงตอบว่า	บุคคลใดได้ฟังเทศน์มหาชาติจบ 
13	กัณฑ์ในวันเดียวกัน	เมื่อตายไปแล้วจะได้เกิดมาในภพหน้า	ก็จะได้พบศาสนาพระศรีอาริย์”  

มหาชาติปีเกิด
  เทศน์กัณฑ์  คาถา สืบชะตาปีเกิด
  1. ทศพร  19  ปีชวด หนู ใจ้
  2. หิมพานต์  134  ปีฉลู วัว เป้า
  3. ทานกัณฑ์  209  ปีขาล เสือ ยี
  4. วนปเวสน์  57  ปีเถาะ กระต่าย เหม้า
  5. ชูชก  79  ปีมะโรง งูใหญ่ สี
  6. จุลพน  35  ปีมะเส็ง งูเล็ก ไส้
  7. มหาพน  80  ปีมะเมีย ม้า สง้า
  8. กุมาบัน  101  ปีมะแม แพะ เม็ด
  9. มัทรี  90  ปีวอก ลิง สัน
  10. สักกบัน  43  ปีระกา ไก่ เล้า
  11. มหาราช  69  ปีจอ หมา เส็ด
  12. สักกติ  36  ปีกุน หมู ช้าง,ไก๊
  13. นคร  48  กัณฑ์รวม (รวมเสวยสุขรุ่งเรือง)

 อีกประการหนึ่งที่นิยมฟังเทศน์มหาชาติ คือฟังแล้วจับอกจับใจ มีคติธรรมดียิ่ง ทั้งจะมีความสนุกสนานมากยิ่งขึ้น 
หากได้พระนักเทศน์ที่เก่งๆ แต่ละกัณฑ์จะเรียกเสียงหัวเราะขบขันในกัณฑ์ชูชก ส่วนกัณฑ์มัทรีนั้นก็จะซาบซึ้งเศร้าโศกจนผู้ฟัง

หลั่งน�้าตาเห็นใจพระนางมัทรีที่ร�าให้ร�าพันหาลูกรัก ดังนี้เป็นต้น  

ขอขอบคุณภาพจาก : 
เทศน์มหาชาติ : https://pantip.com/topic/32456151
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กัณณิกา ข้ามสี่ 
ของกิ๋นบ้านเฮา

เห็ดถอบพบตามป่าธรรมชาติในช่วงต้นฤดูฝน เมื่อคนเพาะเห็ดเผาะไม่ได้ 

จึงท�าให้มีราคาแพง ถ้าฝนไม่ตกตามฤดู แถมยังหากินได้ยาก จะได้กินปีละครั้งเท่านั้น

 “เห็ดถอบ” เป็นช่ือเรียกทางเหนือของ “เห็ดเผาะ” บางที่บางถิ่นเขาเรียกต่างกันไป  

เป็นเห็ดพื้นบ้านท่ีจะข้ึนเองตามธรรมชาติ โดยเฉพาะในเขตภาคเหนือและภาคอีสาน “เห็ดเผาะ” 

(อีสาน) หรือ “เห็ดถอบ” (เหนือ) “เห็ดเผาะ” เกิดขึ้นได้ทุกภาค แต่ยกเว้นภาคใต้ท่ีไม่มี  

เพราะสภาพป่าและภูมิอากาศแตกต่างกัน เห็ดเผาะเป็นที่นิยมกินกันทั่วไปตามหมู่บ้านแถวชนบท 

เห็ดเผาะเป็นเห็ดท่ีมีขนาดเล็ก มักเกิดเป็นกลุ่มๆ มีลักษณะกลม แบน เป็นส่วนใหญ่ เห็ดถอบ 

ที่มีสีออกคล�้าโทนน�้าตาล ชาวบ้านจะเรียก เห็ดถอบ แต่เห็ดเผาะมีสีโทนขาว และมีใยเหมือนฝ้าย

พันรอบๆ เรียกว่า เห็ดเผาะฝ้าย เพราะมันมีสีขาวเหมือนฝ้าย  

 ลักษณะเห็ดถอบออกบริเวณที่เป็นป่าโปร่ง ในพื้นที่มีต้นไม้ที่มีชีวิตอยู่เท่านั้น เห็ดถอบ 

ชอบอยู่ร่วมกัน แบบอาศัยพึ่งพากับต้นเต็ง รัง ต้นยาง ซึ่งต้องยกให้เป็นเรื่องของธรรมชาติ  

ขึ้นตามพื้นดินที่อยู่ใต้โคนไม้ที่ถูกไฟเผา เช่น ไม้เต็ง ไม้พะยอม และมักชอบข้ึนในป่าโปร่ง ป่าแพะ 

เห็ดถอบมีลักษณะเป็นลูกกลมๆ ไม่มีล�าต้น ไม่มีราก ชอบขึ้นตามดินร่วนที่ถูกไฟไหม้ เห็ดที่ยังอ่อนอยู่

มีสีขาวนวล ส่วนเปลือกนอกรอบ ห่อหุ้มสปอร์สีขาวนวล เห็ดแก่เปลือกเป็นสีน�้าตาลถึงสีด�า  

เม่ือได้รับน�้าฝนในปริมาณท่ีมากพอจนเกิดความชื้นในดิน และบวกกับความร้อนจากแสงแดด  

ท�าให้เกิดสภาพเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของเชื้อราเห็ด เห็ดป่าจ�านวนมากก็จะเกิดขึ้นเอง 

ตามธรรมชาติ ปกติในธรรมชาติเชื้อราเห็ดป่าจะมีหลายสายพันธุ์ ซึ่งมีท้ังเห็ดกินได้  

(ไม่มีพิษ) และกินไม่ได้ (มีพิษ) ในแต่ละปีมีคนเสียชีวิตจากการกินเห็ดป่าหลายราย

ต่อปี แต่เห็ดเผาะเป็นเห็ดชนิดเดียวท่ียังไม่เคยมีใครกินแล้วเป็นอันตรายถึงชีวิต  

ปัจจุบันยังไม่มีวิธีหรือเทคโนโลยีท่ีสามารถเพาะเองได้ หรืออาจจะมีแต่ยัง 

ไม่ประสบความส�าเร็จ ส�าหรับเห็ดถอบที่หาซื้อหรือน�ามากินทุกวันนี้เป็นเห็ดถอบ 

ที่เก็บได้ตามป่าเต็งรังในช่วงต้นฤดูฝนเท่าน้ันและจะมีผลผลิตออกมาให้กิน 

ในช่วงต้นฤดูฝน (ราวเดือน พฤษภาคม-มิถุนายน) เห็ดถอบเป็นของอร่อยมีเพียง

ปีละครั้ง ราคาค่อนข้างสูง
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เผาะ !

     ยามเม่ือเค้ียวเห็ดถอบฟันกัดเห็ดลงให้เปลือกแตกออกจะมีเสียง “เผาะ”           

                                ตามนามเรียกขาน เป็นเสน่ห์ของตัวมันเอง ที่เห็ดอื่นไม่มี ประกอบกับตัวหนังชั้นนอก    

                            มีความยืดหยุ่น หลังขบเน้นให้มีเสียง “เผาะ” ก็จะได้พบเนื้อสัมผัสที่แตกต่างกัน 

ระหว่างเหนยีวกบันิม่ในค�าเดียวกนั แลว้แต่คนชอบทานบางคนทานแลว้ยอ่ยยาก ท�าใหท้อ้งอดื พะอดืพะอม 

ตามแต่สภาพของกระเพาะและล�าไส้ของแต่ละคน บางคนก็อาจจะไม่เป็นไร

      แบบนี้ต้องออกไปหาเห็ดเผาะมาปรุงอาหารสักเมนูแล้ว แต่ถ้าอยากกินเห็ดถอบสดๆ ต้องรีบ 

หากินกันหน่อย เพราะในหนึ่งปีจะมีให้ชิมกันเฉพาะช่วงหน้าฝนแบบนี้เท่านั้น ส่วนนอกฤดูกาลก็ยังมี 

เห็ดถอบแปรรูปบรรจุกระป๋อง

วิธีเลือก เห็ดถอบ
 เห็ดถอบหรือเห็ดเผาะ เห็ดเผาะนั้นมี 2 ชนิดด้วยกัน คือ เห็ดถอบหนัง กับ เห็ดถอบฝ้าย  

เห็ดถอบหนังจะกินอร่อยกว่า เวลาเก็บเห็ดก็สังเกตดู ถ้าผนังมีผิวเรียบ ดอกเห็ดหนาและแข็ง  

หากจับรู้สึกแข็งไม่นุ่มมือ เป็นเห็ดถอบหนัง ส่วนเห็ดถอบฝ้าย หนังจะมีลักษณะบาง มีเส้นใย 

ที่เป็นขุยสีขาวรอบๆ ผิว และผิวอ่อนนุ่มกว่าเห็ดถอบหนัง เห็ดถอบหนังผิวสีขาวอ่อนๆ จะอร่อย 

ถ้าสีเม็ดด�าๆ ใส้ด�าๆ เปลือกแข็งๆ เปลือกออกสีน้�าตาลอ่อนไม่อร่อยถือว่าเห็ดแก่  

มีกลิ่นจะเหม็น ไม่หอมกลิ่นเห็ดถอบจะมีกลิ่นเฉพาะตัว

        เลือกเห็ดอ่อนลูกกลมๆ	ข้างในจะมีสีขาวนวล	เปลือกนอกกรอบ	ถ้าแก่แล้วเปลือกนอก 
จะเป็นสีน้ำาตาลถึงดำา	 ส่วนเนื้อด้านในก็จะเป็นสีดำาไปด้วย	 โดยสังเกตให้สีผิวของเห็ด 
ไม่ดำามาก	 เห็ดต้องไม่แช่น้ำาหรือล้างน้ำามาก่อน	 เวลานำาไปประกอบอาหารต้องล้างน้ำา 
ให้สะอาดล้างจนหมดดิน

ของกินที่ให้สุนทรียทางเสียง  



133

เห็ดถอบต้มจิ้มน�้าพริกข่า
 เห็ดถอบล้างน้�าให้สะอาด ต้มน้�าให้เดือดใส่เกลือมีรสชาติเค็มนิดหนึ่ง ใส่เห็ดถอบลงไปสัก 15 นาทีพอสุก ตัดใส่ถ้วยจิ้มกับน้�าพริกข่า 

หรือน้�าพริกตาแดง แล้วแต่คนชอบ อร่อย (นางแสงออน	ถิรขจรวงศ์	อ�าเภอดอยสะเก็ด	สัมภาษณ์,	19	มิถุนายน	2562)

 เห็ดถอบท�าเป็นอาหารได้หลากหลายตามความชอบของ

แต่ละคนและแต่ละภาค ไม่ว่าจะเป็น แกง ต้ม นึ่ง จิ้มน้�าพริก ย�า ผัด 

(หรือภาคเหนือเรียกว่าคั่ว) เช่น แกงเห็ดถอบ เห็ดถอบต้มเกลือ  

จิ้มพริกป่น พริกข่า เมนูที่ท�าง่ายๆ ที่โดนใจคนเหนือหลายๆ คน 

หรอืถา้เป็นคนอีสานจรงิๆ ตอ้งยกใหเ้มนแูกงเหด็เผาะใสห่นอ่ไมใ้บ

ย่านาง ไข่มดแดง ผักหวาน ผักติ้ว และปรุงรสชาติความหอมด้วย

ผักอีตู่ (ใบแมงลัก) หรืออาจจะนึ่งกินกับน้�าพริกเฉยๆ หากเป็น 

คนภาคกลาง หรอืคนใตเ้ขาจะแกงคัว่ใสก่ะท ิส่วนคนท่ีไม่ชอบกะท ิ

ก็เลือกท�าเป็นแกงส้ม ผัดเผ็ดก็ได้ ซึ่งก็แล้วตามแต่ความชอบ 

ของแต่ละคน ส�าหรับเมนูเห็ดถอบนั้น ถือเป็นหนึ่งในเมนู 

ของคนเหนือและอีสานที่นิยมกันมาก ดังเมนูแสนอร่อยดังนี้

วิธีท�าน้�าพริกข่า 

1.	 เกลือใส่ลงไป	¼	ชา
	 โขลกให้ละเอียด
2.	 ใส่กระเทียมลงไปโขลกให้ละเอียด
3.	 ข่าแก่ใส่ลงไปตำาให้ละเอียด
4.	 น้ำาพริกแห้งที่ขั้วจนกลิ่นหอม
	 นำามาโขลกให้ละเอียด
	 ปรุงรสแล้วตักใส่ถ้วยจิ้มกับเห็ดถอบ

ส่วนผสมต้มเห็ดถอบ

1.	 เห็ดถอบ	 3	 ขีด	
2.	 น้ำาเปล่า	 1	 ถ้วย	
3.	 เกลือ

วิธีท�าต้มเห็ดถอบ 

1.	 ต้มน้ำาให้เดือด
2.	 ใส่เกลือลงไป
3.	 นำาเห็ดถอบที่ล้างน้ำาสะอาด
	 แล้วนำาเห็ดลงไปต้มจนสุกตักใส่ถ้วย

ส่วนผสมน้�าพริกข่า 

1.	พริกแห้งคั่ว	 10	 เม็ด	
2.	 ข่าแก่		 4	 แว่น
3.	 เกลือ		 4	 ช้อนชา	
4.	 กระเทียม	 6-10	กลีบ
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แกงเห็ดถอบ
 

 การแกงเห็ดถอบทางเหนือมีหลากหลายชนิด เช่นแกงเห็ดถอบไก่เมืองใส่หน่อไม้ดอง 

แกงเห็ดถอบใส่ใบชะอมใบชะพลู  แกงเห็ดถอบใส่ยอดใบมะขามอ่อน แกงเห็ดถอบใส่ใบส้มป่อย  

แกงเห็ดถอบใส่ใบมะเม่า ส่วนน้�าพริกแกงต�าเหมือนกันหมด ยกเว้น (แกงเห็ดถอบไก่เมืองใส่หน่อไม้ดอง) จะใช ้

พริกแห้งเพิ่มขมิ้นเพื่อก�าจัดกลิ่นคาวไก่เมืองและใส่มะแข่วนแล้วแต่ชอบเพิ่มรสชาติกลิ่นหอม  
	 (นางแสงออน	ถิรขจรวงศ์	อ�าเภอดอยสะเก็ด	สัมภาษณ์,	19	มิถุนายน	2562)

วิธีท�า

1.	 เอาน้ำาใส่หม้อแกงแล้วยกขึ้นตั้งไฟ	
2.	 ตามด้วยพริก	หัวหอมแดง	กระเทียมที่โขลกรวมกันไว้แล้ว	
3.	 ตามด้วยเห็ดเผาะที่ล้างสะอาดแล้วลงไป
4.	 น้ำาเดือดอีกครั้ง	ทีนี้ก็ใส่น้ำาปลาร้า	เกลือ	น้ำาปลา	ชิมรสตามใจชอบ	
5.	 พอสุกใส่ใบส้มป่อย	หรือยอดมะขาม	ลงไป	ชิมดูให้ได้รสชาติตามชอบ	
6.	 ยกลงจากเตา	ตักใส่ถ้วยกินกันได้เลย
 

     เคล็ดไม่ลับส�าหรับการกินแกงเห็ดเผาะให้อร่อย ต้องบอกไว้ก่อนว่า อย่ารีบร้อนกินแกงตอนร้อนๆ เด็ดขาด! 

 ต้องรอให้แกงเย็นลงสักหน่อย! ไม่เช่นนั้นปากท่านอาจจะพอง เพราะเสียงดังเป๊าะ! ของเห็ดเผาะก็ได้

ส่วนผสม

1.	 เห็ดเผาะ	 2.	 น้ำาเปล่า
3.	 เกลือ	 4.	 ปลาร้า
5.	 น้ำาปลา	 6.	 พริกแห้ง	หรือพริกสด
7.	 ยอดผัก	ใบส้มป่อย	(ส้มป่อย ยอดมะขาม ผักมะเม่า หรือตามชอบ)
8.	 หัวหอมแดง		 9.	 กระเทียม
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วิธีท�า

1.	 ล้างเห็ดเผาะให้สะอาด	หั่นบางๆ
2.	 ใส่น้ำามันพืชลงในกระทะ	พอน้ำามันร้อนใส่กระเทียม	ลงไปผัดให้หอม	ใส่หมูสับ	ใส่พริกขี้หนูผัดจนหมูสุก	
3.	 ใส่เห็ดถอบลงไปผัด	(หรือคั่ว)	ตามด้วยเครื่องปรุงผัดให้เข้ากันเติมน้ำาเปล่าตั้งไฟสักพัก	
	 ชิมรสชาติตามชอบ	นำายอดมะขามอ่อนใส่ลงไป
4.	 โรยต้นหอมซอย	ผัดให้เข้ากัน	ปิดไฟแล้วตักใส่จาน	

อ้างอิง 

การบรรยายเห็ดถอบ หรือเห็ดเผาะ โดย	ศ.	เกียรติคุณ	ดร.สายสมร	ลำายอง,	ดร.นครันทร์	สุวรรณราช	สำานักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
	 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่	วันที่	10	มิถุนายน	2562	
นางแสงออน ถิรขจรวงศ์ อำาเภอดอยสะเก็ด	สัมภาษณ์,	19	มิถุนายน	2562	
เว็บไซต์และฐานข้อมูลอาหารพื้นบ้านล้านนา	โดย	ศูนย์สนเทศภาคเหนือ	สำานักหอสมุด	มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ส่วนผสม

1.	 เห็ดถอบหั่นแว่น	 6	 ขีด		 2.	 หมูสับ	 2	 ขีด		(มากน้อยตามความชอบ)
3.	 น้ำามันพืช		 2	 ช้อนโต๊ะ	 4.	 กระเทียม	 6-10	 กลีบ
5.	 พริกขี้หนู		 6-10		 เม็ด	(เผ็ดตามความชอบ)	 6.	 ต้นหอมซอย	(ตามความชอบ)
7.	 ซอสปรุงรส	 2	 ช้อนชา	 8.	 น้ำามันหอย	 2	 ช้อนชา
9.	 ผงปรุงรส	 1	 ช้อนชา	 10.	น้ำาตาล	 1	 ช้อนชา
11.	น้ำาปลา	 1	 ช้อนชา	 12.	น้ำาเปล่า	 2	 ทัพพี
13.	ยอดมะขามอ่อน	

คั่วเห็ดถอบหมูสับมะขามอ่อน
 

 คั่วเห็ดถอบหมูสับ หรือเห็ดเผาะ (ผัด) ใส่ยอดมะขามอ่อน เป็นการน�าเอาเห็ดถอบที่ล้างน้�าให้สะอาดแล้วน�ามาหั่นบางๆ  

น�าเห็ดถอบมาคั่ว (หรือผัด) กับหมูสับใส่พริกขี้หนู ผัดให้เข้ากันจนสุกจึงใส่ยอดมะขามอ่อนลงไป รสชาติมีรสออกเปรี้ยวอร่อย 

(นางแสงออน	ถิรขจรวงศ์	อ�าเภอดอยสะเก็ด	สัมภาษณ์,	19	มิถุนายน	2562)
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สมพร แรกช�านาญ

อู้จ๋าปะสาคนเมือง

 บ่ายวันหนึ่งของเดือนมกราคม 2562 ดิฉันเสร็จสิ้นภารกิจการประชุมจากห้องประชุมอาคารส�านักงานอธิการบดี  

และก�าลังเดินเพ่ือไปขึ้นรถ พลันสายตาก็มองเห็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

ในขณะนั้นเดินออกมาจากอาคารเช่นกัน ทว่าครั้งนี้ท่านเดินออกมาหยุดหน้าอาคาร แล้วมองขึ้นไปบนท้องฟ้าสีหน้าแววตา

ของท่านเรียบเฉย ท่านยืนนิ่งๆ สักพักก่อนที่จะเดินไปขึ้นรถ ดิฉันมองภาพตรงหน้าพลางนึกในใจว่า

“บุรุษผู้ใช้ชีวิตเกือบทั้งชีวิตในแผ่นดินแม่โจ้แห่งนี้ก�าลังคิดอะไรอยู่”

 ในความคิดนั้นดิฉันบอกตัวเองทันทีว่าต้องหาโอกาส

ขอพบเพ่ือให้ท่านได้เล่าเร่ืองราว ความรู้สึกนึกคิด ถ่ายทอด

แบ่งปันให้ผู ้คนได้รับรู ้ ก่อนที่ท่านจะหมดหน้าที่อธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ในเดือนมีนาคม 2562 นี้ แน่นอนว่าสถานที่

ในการพูดคุยคงไม่ใช่ห ้องท�างาน อันเต็มไปด้วยเอกสาร 

ที่ต้องลงนาม หรือห้องรับรองใดๆ ของส�านักงานอธิการบดี   

แต่การพูดคุยครั้งนี้ ดิฉันจึงหมายมั่นว่าอยากให้ท่านได้บอก

เล่าเรื่องราวของท่านในมุมมองของลูกผู้ชายคนหนึ่งท่ีท้ังชีวิต 

ทุ่มเทชีวิตและจิตใจพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ พิพิธภัณฑ์

วัฒนธรรมการเกษตรไทย

 การนัดหมายเริ่มต้นขึ้น แม้จะมีการปรับเปล่ียนเลื่อน

ขยายวันนัดไปบ้าง เน่ืองจากภารกิจโค้งสุดท้ายของการเป็น

อธิการบดีของท่านยังคงรัดรึงตรึงแน่นในตารางเวลาท้ัง 7 วัน

ต่อสัปดาห์ จนกระทั่งวันนัดหมายมาถึง วันท่ี 20 กุมภาพันธ์ 

2562

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช เดินทางมายัง

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทยด้วยตนเอง ท่านสวมเสื้อ

พื้นเมืองสีน�้าเงินตัดกับสนามหญ้าสีเขียวชอุ่มของพิพิธภัณฑ์ 

การถ่ายทอดเรื่องราวชีวิต	
ความรัก	ความสามัคคี	เพื่อน	พี่	น้อง	
และชีวิตการทำางานของบุรุษที่ชื่อ

จ�าเนียร ยศราช จึงเริ่มขึ้น

เหล่าบรรดานกนานาพันธุ ์ขับขานประสานเสียงต้อนรับ 

ในบรรยากาศช่วงปลายหนาวของแม่โจ้นั้น ยากท่ีจะหาได้

ภายในมหาวิทยาลัย อาจยากพอๆ กับที่จะพบเจอผู้บริหาร

ระดับสูงท่ีจะเป็นกันเองเช่นน้ี รอยยิ้มจริงใจท่ีคุ้นเคยปรากฏ

ขึ้นบนใบหน้า ท่านทักทายดิฉันอย่างเป็นกันเองเช่นทุกคร้ัง

ก่อนที่จะนั่งลง
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     ชีวิตวัยเด็ก

ท่านเริ่มต้นอย่างอารมณ์ดี

 “ปกติผมไม่ค่อยจะเปิดเผยเรื่องส่วนตัวให้ใครฟังเลยนะ 

ไม่รู ้ว่าจะมีใครอยากรู ้หรือเปล่าเพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัว 

และเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลของกันและกัน แต่ผมก็เชื่อว่า

ทุกคนต่างมีเรื่องราวในชีวิตมากมายท่ีอยู ่ในความทรงจ�า 

และอยากจะถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้รู ้ เรียนรู้ เป็นประสบการณ์

หรือเป็นวิทยาทานบ้าง ส่วนตัวของผมเองน่าจะเป็นเรื่อง 

การอดทนบากบั่นในชีวิตนี่แหละครับที่อยากจะเล่าสู่กันฟัง”

ผมมาจากครอบครัวข้าราชการตำารวจชั้นผู้น้อย	
ชีวิตผมต้องต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคหลายอย่าง 

บางคนอาจจะคิดว่าผมเป็นอธิการบดีได้
แสดงว่าพื้นฐานครอบครัวของผม

ต้องเป็นคหบดีแน่นอน	แต่จริงๆ	แล้ว
ไม่ใช่เลยนะครับ
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 “ผมเกิดในตัวเมืองจังหวัดล�าพูน เริ่มเรียนระดับอนุบาล

และประถมศึกษาที่บ้านแม่ทา จังหวัดล�าพูน ชีวิตเด็กชนบท

สมัยน้ันต้องเดินเท้าไปเรียน จุดตะเกียงอ่านหนังสือ หาปูหาปลา

กินตามท้องนา หาเห็ดหาหน่อไม้ตามท้องไร่ห้องครัวของผม

คือธรรมชาติ ผมคลุกคลีและเติบโตในชุมชนแบบนั้นจนซึมซับ

การด�าเนินชีวิตของชาวบ้านที่อาจจะไม่สะดวกนักแต่เรียบง่าย

และสบายใจ ความเรียบง่ายนั้นเองที่ติดตัวผมมาจนวันนี้”   

 “หลังจากนั้นผมต้องย้ายติดตามคุณพ่อไปจังหวัดแพร่ 

จึงได้ไปเรียนต่อที่นั่น และได้เรียนช้ันมัธยมท่ีโรงเรียนพิริยาลัย 

จังหวัดแพร่ คุณแม่ของผมเป็นคนขยันและมีหัวการค้า บางช่วง

เป็นแม่ค้ารับซื้อพืชผักจากเกษตรกรไปขายต่อ ท�าแหนม 

และหน่อไม้ดองส่งขายทั่วอ�าเภอ ผมก็ต้องเป็นพ่อค้าน่ังขายผัก

ในตลาดสดเวลามีงานเทศกาลปีใหม่หรืองานสงกรานต์ ผมจะ

เดินขายน�้าโอเลี้ยง หรือก๋วยเตี๋ยวในงาน ได้ค่าจ้างถุงละ  

5-10 สตางค์ เงิน 1 บาท สมัยนั้นมีค่ามากนะครับ ถึงแม้ว่า

ผมท�างานหารายได้พิเศษ และช่วยเหลือแม่ขายของตลอด 

แต่ผลการเรียนของผมอยู่ในระดับแนวหน้าเสมอ ขณะเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 คุณแม่ของผมก็เสียชีวิตลง ช่วงปิดเทอม

ผมจึงต้องเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อหารายได้พิเศษ 

โดยรับจ้างก่อสร้างฝึกท�างานท้ังงานไม้ งานสี งานปูน งานไฟฟ้า

หรือประปา บางช่วงผมไปถึงจังหวัดสระบุรี เพื่อเป็นลูกจ้าง 

ในร้านอาหารของน้า ต่ืนไปตลาดตั้งแต่ตี 4 และท�างานอื่นๆ 

ถึงห้าทุ ่มทุกวัน ผมล้างจานจนมือเหี่ยวนะครับ (หัวเราะ)  

แต่ผมอดทนไม่เคยบ่นแม้จะโดนพูดจาหยามหมิ่นบ้าง ว่าเป็น

คนบ้านนอกแต่ผมไม่เอามาบั่นทอนตัวเอง นี่เป็นชีวิตเด็ก

มัธยมนะครับ หากลองมองย้อนกลับไป ผมเรียนรู้ความอดทน 

นับแต่นั้นมา”  

 “เมื่อเติบโตขึ้นผมมีความใฝ ่ฝ ันอยากเป ็นต�ารวจ 

อยากเป็นคนในเครื่องแบบ แต่คุณพ่อไม่เห็นด้วย จุดเปลี่ยน

ทางความคิดและชีวิตของผมคือ ช่วงระยะเวลาที่ รับจ้าง 

เป็นช่างไม้ตอนปิดเทอมที่เชียงใหม่ วันหนึ่งผมได้มีโอกาส 

พูดคุยกับพี่เขย (อาจารย์โชคชัย สารากิจ แม่โจ้รุ่น 26) ที่ย่าน

ตลาดศรีสมเพชร ในวงสนทนาตอนนั้นมีการพูดถึงแม่โจ้ซึ่งอยู่ใน

สถานะวิทยาลัยเกษตรกรรม ด้วยความท่ีลึกๆ ในใจส่วนหนึ่ง

ผมอยากเป็นเกษตรกร เพราะผมชอบชนบท ชอบทุ ่งนา  

วิถีบ้านนอก ชีวิตธรรมดาเรียบง่าย อยากเป็นเกษตรต�าบล

เพื่อมาดูแลชาวบ้าน ดังน้ันพอได้ฟังเรื่องราวของแม่โจ้ท�าให้เกิด

ความประทับใจและอยากเข้าเรียนที่นี่ ซึ่งการสอบเข้าต้องมี

การทดสอบสมรรถนะร่างกายผ่านการวิ่ง ผมจึงฝึกฝนวิ่งซ้อม

วันละ 10-20 กิโลเมตร เพื่อสอบเข้าแม่โจ้”  

 “ในปี พ.ศ. 2512 ผมสอบเข้าเรียนที่แม่โจ้เพื่อเรียน 

ในระดับอาชีวะได้ส�าเร็จ เท้าของผมได้เหยียบแผ่นดินแม่โจ้

ครั้งแรกอย่างเป็นทางการ ในวันท่ี 16 พฤษภาคม 2512  

คุณูปการของการเติบโตในชนบทหล่อหลอมให้ผมใกล้ชิด

ธรรมชาติ สู ้งานหนัก และที่ส�าคัญของความเป็นคน คือ 

ความอดทน ที่เป็นเหมือนต้นทุนติดตัวผมมาจนถึงบัดนี้” 
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       ชีวิตเปลี่ยนเพราะเรียนแม่โจ้

 “พอได้เรียนแม่โจ้ ชีวิตเปลี่ยนเลย เพราะผมได้พบปะ

ผู้คนมากมายหลากหลายอาชีพ และด้วยความท่ีผมมันคนลูกทุ่ง

ลุยไหนลุยกันไม่เรื่องมาก ไม่ใช่แค่เรื่องของสังคมเรื่องกายภาพ

ทางร่างกายด้วย คือก่อนมาเรียนแม่โจ้ผมตัวเล็กมากเพื่อนๆ

เรียก “ไอ้เปี๊ยก” แต่พอได้เรียนชีวิตเป็นแบบตื่นตี 4 จับจอบ

ไปลงแปลงขุดดิน ท�างานจนฟ้าสางแล้วพักทานข้าวเช้ากัน 

พร้อมเพื่อนที่โรงอาหารก่อนจะเปลี่ยนเสื้อผ้าไปเรียนภาคเช้า 

ส่วนภาคบ่ายลงแปลงปฏิบัติเป็นแบบนี้อยู่ 1 ปี ผมก็ตัวโตขึ้น

เพราะการใช้ก�าลังเยอะทานอาหารอร่อย (หัวเราะ) ปีแรก 

ในแม่โจ้นั้นผมได้ฝึกฝนท้ังเรื่องระเบียบวินัย การกินนอน 

เป็นเวลา เรียนหนัก ท�างานหนัก แต่สนุกมาก เพราะได้ร่วมทุกข์

ร่วมสุขกับเพื่อนผ่านการเรียนและผ่านประเพณีรับน้องในยุคนั้น 

ผมว่านั่นคือการสอนให้เราเรียนรู ้ชีวิตของมนุษย์จึงฝังใจ 

จนเป็นที่มาของค�าว่าแม่โจ้มหาวิทยาลัยแห่งชีวิตในปัจจุบัน 

ดังนั้นช่วง 1 ปีท่ีแม่โจ้ ผมจึงเติบโตท้ังทางร่างกายและจิตใจ 

ได้เรียนรู้เรื่องความอดทนและความสามัคคี”

 “ต้นปี พ.ศ. 2515 ผมส�าเร็จการศึกษาระดับ ปวช. 

(ประกาศนียบัตรประโยควิชาชีพ) เดิมทีตั้งใจว่าจะพอแล้ว 

เพราะอยากไปเป็นเกษตรต�าบล แต่ด้วยผลการเรียนอยู่ใน 

ระดับต้นๆ ของวิทยาลัยผมจึงลองสอบเรียนต่อดู และปรากฏ

ว่าสอบได้สาขาสัตวบาล ในระดับ ปวส. (ประกาศนียบัตร

ประโยควิชาชีพชั้นสูง) ผมจึงเรียนต่อทันที”

 “ทุกคนคงอยากรู้เรื่องความขัดแย้งอันเป็นทั้งปัญหา

และการพัฒนาของแม่โจ้ในอดีต ผมเป็นหนึ่งในผู้เกี่ยวข้อง 

ทั้งทางตรงและทางอ้อมในหลายๆ เรื่อง อืม...ถามว่าท�าไม 

ผมต้องไปอยู่ในเหตุการณ์นั้น (หัวเราะ) เรื่องนี้มันซับซ้อนครับ 

ตัวผมเองก็ยังไม่เข้าใจว่าเพราะอะไร (ปัจจุบันเข้าใจแล้วว่าทุกเร่ือง

มาจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ทั้งสิ้น) แต่ความท่ีผมรักเพ่ือน 

ท�าอะไรก็ลุยด้วยกัน เช่น ในปี พ.ศ. 2516 ผมเรียนอยู่ในระดับ

ปวส. ช้ันปีท่ี 5 สาขาสัตวบาล มีเหตุการณ์เรียกร้องชุมนุม

ประท้วงเนื่องจากการขอยกฐานะของแม่โจ้จากวิทยาลัยเกษตร

ให้เป็นสถาบันการเกษตรเพื่อท�าการสอนในระดับปริญญาตรี” 

 “ได้เพื่อนนักศึกษาที่ร่วมกันหารือกันบ่อยครั้งในตอนน้ัน 

เท่าที่จ�าได้ก็มี ร.ต.ท.สิทธิชัย ศรฤทธิ์, พน พันธ์วร, สุรัตน์ บุญยัง, 

อังคาร ท่ัวประโคน ฯลฯ เป็นต้น การเคลื่อนไหวต้องเดินทาง

ไปกรุงเทพแต่ด้วยความรัก ความสามัคคีของชาวแม่โจ้ความส�าเร็จ

จึงเกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2518 และได้ประกาศยกฐานะให้เป็น 

สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร ใช้ชื่อนี้เลยยังไม่มีค�าว่าแม่โจ้” 

 “ตอนน้ันเราเรียกตราสัญลักษณ์ของสถาบันกันเล่นๆ ว่า 

“โต๊ะ 3 ขา” เป็นห่วงลักษณะสี่เหลี่ยมเปียกปูนเหมือนใบไม้

คล้องกัน 3 ใบ หมายถึง 3 สาขาวิชาแรกของแม่โจ้ ที่เปิดสอน
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ตอนนั้นคือ พืชไร่ พืชสวน และสัตว์ปีก ผมเรียนสัตว์ปีก 

รุ่นที่หนึ่ง รหัสประจ�าตัว 181302 เลข 18 คือปีที่เรียน เลข 1 

คือคณะผลิตกรรมการเกษตร เลข 3 คือสาขาสัตว์ปีก และ 02 

คือเลขประจ�าตัวของผมเลขที่ 01 คือเพื่อนร่วมชั้นของผมเอง

ชื่อ กฤษณะ พอมาถึงปี พ.ศ 2525 ชื่อสถาบันจึงมีค�าว่า “แม่โจ้” 

และเปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันเทคโนโลยีการเกษตรแม่โจ้ โดยใช้

ภาษาอังกฤษว่า Maejo Institute of Agricultural Technology 

นั่นเอง ศิษย์เก่าแม่โจ้จึงผูกพันกับค�าว่า แม่โจ้ และ MIAT  

มาโดยตลอด เพราะเราต่อสู้อย่างอดทนเพื่อให้ได้มา”    

 “ในเรื่องกิจกรรมนักศึกษา ผมได้มีส่วนร่วมหลายด้าน 

ไม่ว่าจะเป็นชมรมอาสาพัฒนา องค์การนักศึกษา หรือสิ่งที่ส�าคัญ

ส�าหรับแม่โจ้คือ ประเพณีแม่โจ้ ซ่ึงผมมีส่วนผูกพันมาก 

เหลือเกินทั้งทางตรงและทางอ้อม สมัยเรียนผมพักห้องเดียวกับ

ประธานประเพณี จนกระทั่งสมัยเป็นอาจารย์หนุ่มๆ ผมต้อง

คลุกคลีกับ “การรับน้องใหม่” อยู่ตลอด ต้องเป็นผู้ให้โอวาท

แก่นักศึกษาในวันแห่ธรรมนูญทุกครั้ง ช่วงหนึ่งมีความขัดแย้ง

ทางประเพณี ฝ่ายประเพณีต้องเอาธรรมนูญแม่โจ้ไปฝากไว้ 

ในบ้านผมนานพอสมควร (ประมาณช่วง พ.ศ. 2526-2527) 

นอกจากนี้ยังมีเรื่องกลุ่มนักศึกษายึดตัวอาจารย์ซึ่งผมต้องเข้าไป

แก้ปัญหาหลายครั้ง และยังต้องเคยขึ้นแท่นประเพณีเพื่อท�า

หน้าที่ท�าโทษนักศึกษาท่ีกระท�าผิดก็เคยท�ามาแล้วครับ ท้ังน้ี

เป็นเพราะ ณ เวลานั้นผมสามารถพูดคุยและประสานงาน 

กับนักศึกษาทุกฝ่ายได้”   

 “ตอนนั้นผมได้เรียนรู้อะไรหลายอย่าง คือไม่ได้เรียน 

แค่ในห้องเรียน สมัยที่ผมเรียนปี 4-5 ที่แม่โจ้นี่ถือว่าเป็น 

แรงบันดาลใจที่ส�าคัญ เพราะได้ท�างานร่วมกับชุมชน และ 

ชาวบ้าน ตอนนั้นชุมนุมอาสาพัฒนาแม่โจ้นี่ชื่อเสียงโด่งดังมาก

เพราะไปช่วยเหลือชาวบ้านตลอด ชาวบ้านรู้จักกันดี ผมเอง 

ได้เป็นบรรณาธิการวารสารแม่โจ้ เขียนบทความ เขียนเรื่องราว

มุมมองข้อคิดต่างๆ และยังมีโอกาสได้พบเจอบุคคลส�าคัญ

ของจังหวัดเชียงใหม่หลายท่าน จ�าได้ว่าเป็นครั้งแรกท่ีได้พบกับ 

เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ซึ่งขณะนั้นท่านเป็นบรรณาธิการ

หนังสือเสียงเชียงใหม่ ท่านมาสัมภาษณ์ผมเรื่องกิจกรรม 

ของชุมนุมอาสาพัฒนาแม่โจ้ ท่านเห็นด้วยและสนับสนุน 

กับการยกฐานะเป็นสถาบันของแม่โจ้ ผมได้ร่วมงานกับท่าน

มาจนถึงปัจจุบันอีกหลายงาน เช่น มูลนิธิกล้วยไม้ไทย ท�าต่อ

เนื่องจากการจัดตั้งโครงการคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ 

อันเนื่องมาจากพระราชด�าริ สนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จ

พระนางเจ ้าสิริกิ ต์ิพระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี 

พันปีหลวง สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ สยามบรมราชกุมารี 

และสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
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       จากเด็กล�าพูนสู่ชีวิตนักเรียนนอก…สู้ยิบตา
 

     “หลังจากจบการศึกษาระดับปริญญาตรีในปี พ.ศ 2520  

ผมสอบเข ้าท�างานได ้หลายที่  ทั้ งที่ กรมพัฒนาชุมชน  

และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธกส.)  

แต่อธิการบดีในขณะนั้น (ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ ้าย)  

เรียกกลับมาท�างานท่ีแม่โจ้เสียก่อน งานแรกของผมท่ีแม่โจ ้

คือคุมฟาร์มสัตว์ปีก เงินเดือน 1,750 บาท ปัจจุบัน คือ 

โรงปฏิบัติการด้านเทคโนโลยีอาหาร ของคณะวิศวกรรม 

และอุตสาหกรรมเกษตร ได้สอนท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ 

เวลาเดียวกันได้ท�างานบริการวิชาการที่ส�าคัญ คือ Social lab 

ของ SEARCA ที่บ้านโปงและบ้านหนองก้นครุ อ�าเภอสันทราย 

ผมเป็นคนแรกที่ขับรถแทรกเตอร์เพื่อขุดดินสร้างส�านักสงฆ์เอง 

ซึ่งก็คือวัดหนองก้นครุในปัจจุบันท�าให ้ชาวบ้านรู ้จักผม 

อย่างใกล้ชิด” 

 “ต้นปี พ.ศ. 2523 ศ.ดร.สุรพล สงวนศรี เป็น Deputy 

Director, SEARCA ได้เดินทางมาปฏิบัติงานที่แม่โจ้ อธิการบดี

ในขณะนั้น (ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย) เรียกผมไปพบที่บ้านพัก 

ในวันนั้นมี รศ.ดร.บุญธรรม เทศนา ร่วมสนทนาด้วย ท่านถาม

ผมว่าอยากไปเรียนต่อไหม ผมตอบสั้นๆ ว่าอยากครับ ผมจึง

ได้รับโอกาสให้ไปสอบชิงทุน SEARCA เพื่อศึกษาต่อในระดับ

ปริญญาโทที่ University of the Philippines at Los Banos 

(UPLB) ประเทศฟิลิปปินส์ในเดือนมีนาคม 2523 ผ่านการ 

คัดเลือก เดินทางไปเรียนต่อทันทีในเดือนพฤษภาคม 2523 

ลองคิดดูเถิดครับว่าผมจะเตรียมตัวทันได้อย่างไร” 

 “ผมต ้องเดินทางไปถึงมหาวิทยาลัยท่ีฟ ิลิปป ินส ์ 

ก่อนเปิดเทอมเพียง 1 อาทิตย์เท่านั้น คนไทยคนแรกที่ผมพบ

ที่นั่นคือ พี่ปราโมทย์ ขลิบเงิน แม่โจ ้รุ ่น 31 การปรับตัว 

เป็นไปอย่างล�าบากแสนสาหัส เพราะสิ่งแวดล้อมเปลี่ยน  

ผู้คนเปลี่ยน สภาพบ้านเมืองเปลี่ยน ยิ่งการเรียนทางศาสตร์วิชา

ของผมใช้ศัพท์เฉพาะทางมากต้องใช้ดิกชันนารีฉบับ Webster 

เท่านั้น เข้าไปในห้องเรียนแทบไม่รู้เรื่องเลยทั้งที่ตัวเองเป็นคน

ได้คะแนนภาษาอังกฤษดีมาโดยตลอด แต่พอเราไปเรียน 

ในระดับวิชาการขั้นสูงในห้องเรียนต่างประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษ

มันยากมาก ความยากล�าบากนี้ท�าให้ผมเกือบถอดใจ รู้สึกท้อแท้

คิดถึงบ้านและครอบครัว ตอนนั้นลูกชายคนโตอายุเพียง  
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2 ขวบเท่านั้น ผมถึงขั้นเขียนจดหมายบอกคุณพ่อของผมว่า 

“ถ้าไม่ไหวจะกลับและลาออกจากแม่โจ้ทันที” 

 “ก�าลังใจของผมคืนกลับมาอีกครั้ง เมื่อได้รับจดหมาย

ตอบกลับจากคุณพ่อ เนื้อความในจดหมายคร่าวๆ คือ เหตุการณ์  

ความล�าบากแบบนี้เกิดขึ้นกับทุกคน พ่อเคยไปรบท่ีเชียงตุง

ทรมานมาก เพราะคิดถึงบ้าน แต่ต้องสู้ สู้แค่ตายแล้วสักพัก

มันจะผ่านไปเอง คุณพ่อของผมบอกว่าราวๆ 4 เดือน เราจะ

เคยชินและจะปรับตัวได้ ขอให้สู้สุดชีวิตซึ่งก็เป็นจริงตามนั้น”

 “ความเคยชินที่ว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ เพราะผมนอน

หลับตี 1 ตี 2 ทุกคืน เพื่ออ่านหนังสือก่อนนอน แล้วต่ืน  

6 โมงเช้า ถ้าไม่มีเรียนจะเข้าห้องสมุด เข้าพบครูอาจารย ์

เพื่อขอปรึกษาบ้าง ขอ Sheet มาถ่ายเอกสารบ้าง ดูว ่า

อาจารย์สอนอะไรมาแล้วและจะสอนอะไรต่อไป อีกประการ

คือผมเลือกคบเพ่ือนท่ีเขาตั้งใจเรียนและมีความรู้ แล้วจึงขอ 

Sheet เขามาถ่ายเอกสาร จากนั้นผมจึงอ่านทบทวนเพ่ือเขียน

สรุปใหม่ด้วยตนเอง ผมต้องพยายาม 7-8 เท่า ของคนอื่นๆ 

หมายถึงคนอ่ืนอ่าน 1 ชั่วโมง ผมต้องอ่าน 7-8 ช่ัวโมงแบบนี้

เรื่อยไป จนเกิดการพัฒนาจากที่เคยใช้เวลา 5-6 ชั่วโมง  

ในการอ่านท�าความเข้าใจเนื้อหาและแปลต�าราภาษาอังกฤษเพียง 

1 หน้า ในเวลาราว 2 เดือน ผมสามารถอ่านและท�าความเข้าใจ

เนื้อหาได้เพิ่มเป็น 4-5 หน้าต่อชั่วโมงตามล�าดับ”

  ความคิดของผมตอนนั้นคือ “สู้กับสู้ สู้แค่ตาย” 

เป็นมนุษย์ถ้าขยันและต่อสู้กับความลำาบาก 
จากที่ยากที่หนักหน่วง	ก็จะเบาลง

เป็นมนุษย์ต้องมีมานะ

 “ด้วยวิธีคิดและการปฏิบัติแบบนี้ท�าให้ต่อมาผลการเรียน

ของผมดีข้ึนอย่างรวดเร็ว ผมจบปริญญาโทในปี 2526 เม่ือไป

เรียนต่อระดับปริญญาเอก (2530-2533) ด้วยทุน SEARCA 

อีกครั้ง ครานี้ก็ไม่ล�าบากอะไรแล้วครับ”
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       ระยะทางพิสูจน์ม้า กาลเวลาพิสูจน์คน

 “ในปี พ.ศ. 2535 เมื่อครั้งท่ีแม่โจ้ได้เป็นเจ้าภาพจัดงาน

กล้วยไม้เอเชียแปซิฟิกครั้งท่ี 4 คร้ังนั้นสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 

พระบรมราชชนนีพันปีหลวง พระองค์ท ่านเสด็จมาเป็น 

องค์ประธานเปิดงาน (พลเอกแป้ง มาลากลุ ณ อยุธยา  

เป ็นผู ้ด�าเนินการที่ส�าคัญในเร่ืองน้ี) ถือเป็นงานย่ิงใหญ  ่

ระดับนานาชาติของประเทศไทย ซ่ึงผมได้รับผิดชอบเป็น

เลขานุการจัดงานกล้วยไม้ระดับนานาชาติ ทั้งที่เรียนจบด้าน

สัตวศาสตร์มา ถือว่าเหนื่อยมาก ผมเป็นอาจารย์เป็นด๊อกเตอร์

ที่ต ้องมายืนเย็บกระดาษเอง ท�าหนังสือเชิญเอง เดินทาง

กรุงเทพ-เชียงใหม่ เป็นเดือน เพื่อไปหาแหล่งสนับสนุนทุน

ด�าเนินงาน ต้องเข้าไปพบท่านรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรี

หลายกระทรวง นอกจากนี้ยังได้เข้าพบท่านผู้อ�านวยการใหญ่

การบินไทย บอร์ดผู ้บริหารการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

องค ์การโทรศัพท ์แห ่งประเทศไทย (สมัยนั้น) และโชคดี 

เหลือเกินที่ได้รับความเมตตาจาก ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล 

(ขณะนั้นด�ารงต�าแหน่งเป็นราชเลขานุการในพระองค์สมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี) ได้ช่วยประสานงานเรื่องระดมทุน 

ในการจัดงานให้ท้ังหมด นอกจากนี้พลเอกแป้ง มาลากุล  

ณ อยุธยา (ขณะนั้นมียศเป็น พล.ต. ด�ารงต�าแหน่งเป็น 

ผู ้บัญชาการมณฑลทหารบกท่ี 33) พาไปพบปะผู ้สนับสนุน 

ทุนในการจัดงานและสัมภาษณ์ทางโทรทัศน ์  และยังมี 

ท่านศาสตราจารย์ ดร.ระพี สาคริก บิดาแห่งกล้วยไม้ไทย 

ที่คอยสนับสนุนและให้ค�าปรึกษา”

 “การระดมทุน 5 ล้าน ในยุคน้ันเป็นเงินจ�านวนมหาศาล

เกินกว่าอาจารย์ธรรมดาเล็กๆ อย่างผมจะท�าได้ง่ายๆ ดังน้ัน

ผมกับทีมงาน (ยกเครดิตให้ อาจารย์พน พันธุ์วร เพื่อนร่วมรุ่น
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ผู ้ประสานงานส�าคัญตั้งแต่ต้นจนจบ และยังเป็นคีย์แมน

ประสานงานกับ ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล จนน�ามาซึ่งการเสด็จ

เป ิดอนุสาวรีย ์  ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ ้าย โดยสมเด็จ 

พระศรีนครินทราบรมราชชนนี ในวันที่ 30 ตุลาคม 2535  

อีกด้วย)  ผมต้องท�างานที่เรียกว่าเป็นบ้าเป็นหลังเพราะ 

ในเวลานั้นแม่โจ้มีโทรศัพท์โทรสารเพียงเครื่องเดียว รถยนต ์

มีเพียง 2-3 คัน ว่ิงเข้าออกแม่โจ้กับเมืองเชียงใหม่จึงต้อง 

เดินทางวันละหลายเท่ียว เพื่อไปติดต่อกับผู้ใหญ่หลายๆ ฝ่าย 

ถนนก็เป็นลูกรังนะครับ ตอนนี้อาจจะเล่าสนุก แต่ในตอนนั้น

ล�าบากกันเลือดตาแทบกระเด็น เหลือเวลาอีกไม่กี่ เดือน 

จะจัดงานแล้ว ผมได้รับการสนับสนุนงบประมาณ จากแหล่งทุน 

มาเพียง 2 แสน ขาดอีกราว 4.8 ล้าน แต่ความพยายามของผม

และทีมงาน ตลอดจนความเมตตาของผู้ใหญ่ทุกฝ่ายไม่สูญเปล่า 

เชื่อไหมว่าถัดมาอีกไม่กี่เดือนเงินมา ถนนลาดยางมา ไฟฟ้ามา 

โทรศัพท์มา เรียกว่าสรรพก�าลังต่างๆ มุ่งสู่หมู่บ้านเล็กๆ ที่ชื่อว่า 

“แม่โจ้” จนเจริญก้าวหน้า เป็นข่าวดังไปทั่วประเทศ การได้มา

ซึ่งสิ่งสนับสนุนตลอดจนงบประมาณเหล่านี้ เพราะความเมตตา

ในการช่วยประสานงานของ ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล (ผมและคณะ

ต้องไปพระต�าหนักดอยตุงและวังสระปทุมหลายครั้ง) ซ่ึงผม

ซาบซึ้งใจมาก นอกจากนี้ยังมี ผศ.สุเมธ ศิรินิรันดร์ ช่วยพาไป

องค์การโทรศัพท์ และ ศ.ดร.ระพี สาคริก ให้ภาพกล้วยไม้ 

มาเพื่อจัดท�าแสตมป์ ฯลฯ

 “หลังจากเสร็จสิ้นงาน APOC 4 แล้ว ซึ่งงานดังกล่าว  

มีกองทัพบก กรมป่าไม้และแม่โจ้เป็นเจ้าภาพ ผมได้มีโอกาส

ไปกองบัญชาการกองทัพบกหลายครั้ง เพื่อก่อตั้งโครงการ

พัฒนากล้วยไม้ไทยให้ต่อเนื่อง เริ่มแรกจะใช้ชื่อ โครงการ  

คืนกล้วยไม้ไทยสู่ป่า แต่ผมเสนอให้ใช้ชื่อว่า โครงการ 

คืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ ชื่อนี้ผมนับนิ้วให้ทุกคน

เห็นว่าคืนชีวิตกล้วยไม้ไทยสู่ไพรพฤกษ์ มี 9 ค�าพอดี ถือว่า

เป็นเลขมงคล และประกอบกับเป็นปีที่มีงานฉลองสิริราชสมบัติ

ครบ 50 ปี ของในหลวงรัชกาลที่ 9 จึงมีมติให้ใช้ชื่อน้ีเป็นชื่อ

โครงการ บริษัทแกรมมี่เป็นผู้ออกแบบตราสัญลักษณ์โครงการ 

ต่อมาจึงได้รับความเห็นชอบให้ใช้จนถึงปัจจุบัน”

 “ผมได้เรียนรู้ทั้งด้านบวกและด้านลบของการท�างาน 

ค�ากล่าวที่ว่า...เสร็จนาฆ่าโคถึก เสร็จศึกฆ่าขุนพล เป็นสิ่งที่ผม

ประสบมากับตัว การถูกท�าให้รู้สึกเหมือนท�างานเพียงล�าพังต้องใช้

ความมานะอดทนสูงมาก แต่ความล�าบากอุปสรรคต่างๆ เหล่านั้น

มันเหมือนพิสูจน์ตัวเองด้วย พอผมตั้งใจท�างานแบบสู้สุดใจ 

ก็เริ่มมีคนเห็นใจมาช่วยเหลือ ผมจึงไม่ได้ท�างานระดับนานาชาติ

เพื่อชาติเพียงล�าพัง เสร็จงานแล้วผมได้เพื่อน พี่ น้อง และได้

รู ้จักสื่อมวลชนมากมาย และได้ท�างานร่วมกันมาจนถึงวันน้ี

ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆ”
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 “นั่นเป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์ในชีวิตที่ผมร่วมทุกข์

ร ่วมสุขกับคนรอบข้าง แม้บุคลิกภายนอกของผมอาจจะ 

ดูแข็งไปบ้างเพราะเติบโตมาแบบชาวบ้าน ต้องสู้และถือคติว่า

ตนเป็นท่ีพ่ึงแห่งตนมาตลอดชีวิต แต่การท่ีผมมีกัลยาณมิตร

ปกป้องผมให้แคล้วคลาดเสมอมัน น่าจะสะท้อนอะไรบางอย่าง 

คนท่ีรู้จักตัวตนของผมจริงๆ คงจะเห็นว่าผมรักความถูกต้อง 

ความยุติธรรมและความดี แยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากส่วนรวม 

เขาถึงรักผมนะ (อมยิ้ม) เช่นใน พ.ศ 2558 ที่ผมโดนฟ้องร้อง

เรื่องผ้าป่าการกุศล การน�ารถราชการไปใช้ส่วนตัวทั้งๆ ที่ในชีวิต

ผมไม่เคยขับรถหลวง ไม่เคยน�าไปใช้ส่วนตัวและไม่เคยจอดไว้

ท่ีบ้านแม้แต่ครั้งเดียว (หัวเราะ) ผมถึงได้ว ่าชีวิตคนเราน่ี 

เรื่องบุญเรื่องการกุศลก็สามารถน�ามาสร้างความขัดแย้งให้ถึง

ขนาดแม่โจ้เราเกือบต้องโดน ม.44 เพื่อประโยชน์ส่วนตนนีผ่มว่า

ไม่ควรเกิดข้ึน เราไม่ควรท�าให้องค์กรเดือดร้อนจากความขัดแย้ง

ของคน ไม่ควรท�าร้ายผู้อ่ืนด้วยอคติ เพราะมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

คือสิ่งส�าคัญของพวกเรา เป็นแหล่งให้การศึกษา เป็นที่ท�างาน 

เป็นบ้าน เราต้องรักและหวงแหนบ้านของเราอย่างจริงใจ”

 “เรื่องนี้ผมขอเก็บไว้ในใจมันผ่านไปแล้ว และผมไม่อยาก

ให้เกิดความขัดแย้งใดๆ ท่ีกระทบองค์กรอีก จากเหตุการณ์น้ี

มันท�าให้ผมรู ้ว่าในสังคมไทยนี้ยังมีคนที่รักในความถูกต้อง  

ความยุติธรรมอยู่ (อมยิ้ม) แม้จะมีคนลอบท�าร้ายแต่มิตรท่ีดี

และกรรมดีจะคอยปกป้องคุ้มครองเราเองครับ”

ผมมีโอกาสได้ทำางานใหญ่ของแม่โจ้หลายครั้ง	
ผมจะคว้าโอกาสนั้นเสมอโดย	ไม่เกี่ยงงาน	
ที่สำาคัญไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้โอกาสมาง่ายๆ	

หลายคนแทบจะไม่มีโอกาส
ได้ทำาอะไรที่สำาคัญเลยในชีวิต	

ผมยึดเอาประโยชน์องค์กรเป็นที่ตั้ง 
รับผิดชอบ และทุ่มเทกับการท�างานให้ดีที่สุด 

ผมถือว่าเป็นความท้าทายในชีวิต
ที่ต้องให้ความส�าคัญและต้องท�า 

เพราะนี่คือคุณค่าของคน

 “ผมรักชีวิตความเป็นครูนะครับ ท้ังท่ีแต่เดิมผมอยาก

เป็นต�ารวจ เมื่อได้เป็นครูจึงพบว่าอาชีพครูมีคุณูปการแก่สังคม

ไม่น้อยเลย งานของครูคือการสร้างคน ครูจึงควรรักลูกศิษย์

เหมือนลูกหลานของตนเอง เต็มใจที่จะถ่ายทอดวิชาความรู้ 

สอนได้ทุกที่ทุกเวลาไม่ใช่เฉพาะในห้องเรียน สิ่งรอบตัวเราเป็น

อุปกรณ์การสอนได้ทั้งสิ้น ผมอยากให้อาจารย์แม่โจเ้ป็นแบบนี้ 

ต้องติดดินและใกล้ชิดกับนักศึกษา เอาประสบการณ์มาบอกมา

ถ่ายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน ให้เขาได้เรียนรู้ได้ท�า

เองกับมือจากงานจริง นี่คือจิตวิญญาณครูที่แท้จริงครับ”
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       ความเป็นผู้น�า

 “การเป็นผู้น�านี่เกิดขึ้นโดยผมไม่รู้นะว่าเมื่อใด หลักส�าคัญ

ของผู้น�าคือ “ต้องเป็นคนดี” ก่อน ผมโตมากับความยากล�าบาก

ต้องฝ่าฟันกับปัญหาอุปสรรคหลายอย่างตั้งแต่เด็ก ได้พบ 

ได้แก้ไขปัญหาในชีวิตมากมายมาโดยตลอด ความล�าบากนี ้

ได้สอนให้ผมเข้าใจชีวิต เข้าใจปัญหา เมื่อเราเจอกับสถานการณ์

ต่างๆ เราจะรู้ว่าควรท�าอย่างไรจึงจะผ่านพ้นไปได้ จริงๆ แล้ว

ปัญหาก็คือปัญญาน่ันเอง ด้านความเป็นตัวตนของผมนั้น 

เป็นคนเรียบง่าย ไม่ชอบอะไรที่เยอะนะแต่ทุกอย่างต้อง 

มีระเบียบวินัยเพราะเราท�างานกับคนหลากหลาย ต้องม ี

กฎกติกาช่วยก�ากับดูแล ส่วนเรื่องเกียรติยศช่ือเสียงนี่ผมไม่ 

ยึดติด มหาวิทยาลัยที่ไต้หวัน มอบศาสตราจารย์เกียรติคุณ 

ให้ผม มีท่านรัฐมนตรีกระทรวงศึกษามาร่วมด้วย ผมก็รับ 

ด้วยความขอบคุณจากใจจริงที่ให้เกียรติผม แต่ทุกวันนี้ใช้เพียง 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ซ่ึงผมได้มาด้วยความสามารถของตนเอง  

ผมพอใจในสิ่งที่ผมเป็น ผมไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใคร 

อย่างจงใจ หากจะกระทบใครบ้างก็เป็นไปตามหน้าที่รับผิดชอบ 

และความถูกต้องเท่านั้น”

เป็นผู้น�าต้องยอมรับการเปลี่ยนแปลง	
ถึงผมจะเป็นคนยุคเก่าแต่เราต้องปรับตัว

และเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ที่เข้ามาหาเราอย่างรวดเร็ว
นั่นคือการตื่นรู้	หากรู้แล้วปฏิเสธ 

ไม่ทำาจะส่งผลให้ชีวิตลำาบาก

 “อย่างโทรศัพท์มือถือเด๋ียวนี้ไปไกลมากแล้วแทบทุกอย่าง

มีแอปพลิเคช่ันรองรับให้เราเลือกใช้และสะดวกรวดเร็ว จะซื้อของ

ไม่ต้องเสียเวลาแต่งตัวขับรถออกไปตลาดไปห้างสรรพสินค้า 

เพียงแค่คลิกก็มีบริการมาส่งของถึงหน้าบ้าน หากเราไม่รู ้

เราต้องศึกษา มีช่วงที่ผมไปเรียนภาษาอังกฤษ (AUA) กับเด็กๆ 

อายุ 14-15 ปีถึงสองปีท้ังท่ีตอนนั้นผมเป็นรองอธิการบดีแล้ว  

ผมท�าอะไรไม่เป็น ผมก็ให้คนช่วยสอน ไม่เห็นแปลกตรงไหน 

ที่เราไม่รู้ แต่คงจะแปลกที่เราไม่เรียนรู้อะไรเลยต่างหากครับ”
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       ปัญหาคือโอกาส

 “ปัญหาอุปสรรคระหว่างท่ีผมบริหารแม่โจ้ ผมไม่เคยมอง

ว่าอะไรเป็นปัญหา อาจจะเป็นเพราะผมผ่านชีวิตด้วยการเรียนรู้

มามากพอสมควร มนุษย์เราอยู่ที่ไหนมีปัญหาเป็นเรื่องธรรมดา 

แต่หลักการท่ีส�าคัญคือ ใช้ความเป็นกลาง หนักแน่น ไม่หูเบา 

ไม่เอาผลประโยชน์ส่วนตัว ให้มองผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก 

แล้วเราจะหาทางออกได้ เวลาเจอปัญหาอย่าท้อถอย อย่าตีโพย

ตีพาย ผมพูดเสมอว่าปัญหามีไว้แก้ไข ไม่มีปัญหาใดที่จะแก้ไข

ไม่ได้ แต่ถ้ายังแก้ไมได้ ต้องถอยมาดูจังหวะก่อนแล้วค่อย

เข้าไปแก้ไขต่อให้ส�าเร็จ ยึดค่านิยมหลัก หรือ Core values 

ของแม่โจ้ที่ผมแปลและขอใช้ค�าง่ายๆ คือ   

 M Mindfulness ท�าด้วยจติด้วยใจ
 A Aspiration กดัไม่ปล่อย
 E Excellence อย่าสกัแต่ท�า (ท�าให้ด)ี

 J Justice ท�าด้วยความเป็นธรรม
 O Origin เป็นต้นแบบ
   และไปข้างหน้าด้วยรากเหง้า

เราต้องรู้ตัวเอง ต้องพัฒนาเป็น พัฒนาตัวเอง พัฒนางาน เงิน 

คนส�าคัญมาก อันดับแรกต้องคิดถูก ท�าถูก ที่ส�าคัญต้องคิดเป็น 

ท�าเป็นด้วย ทีมงานส�าคัญมากเราจะไม่สามารถท�างานส�าเร็จได้

อย่างยั่งยืนหากเราท�างานคนเดียว นอกจากนั้นเราต้องมอง 

ให้เห็นภาพความเป็นตัวตนของเราว่ารากเหง้าเราคืออะไร  

แม่โจ้เราคือเกษตรใช่ไหมครับ แล้วเราจะพัฒนาเกษตรไปข้างหน้า

อย่างไร ต้องบูรณาการอะไรมาสนับสนุนผลักดันขับเคลื่อน 

ให้ตรงทิศทาง วันนี้นโยบายและยุทธศาสตร์ของแม่โจ้ชัดเจน

มากแล้ว อยู่ที่คนแม่โจ้ทุกคนจะมองเห็นและช่วยกันพัฒนา

อย่างมุ่งมั่นและจริงใจหรือไม่”

 “ทุกแห่งบนโลกใบน้ีมีปัญหาความขัดแย้ง ตราบใดที่คน

ยังมีกิเลส อัตตา ตัณหา จึงควรด�าเนินชีวิตด้วยสติ สมาธิ 

ปัญญา ยึดม่ันในหน้าที่ความรับผิดชอบ ไม่ล�าเอียงพียงเพราะ

รักหรือเกลียด เราท�าดีต้องได้ดี คิดดี คิดชอบ ตามหลักค�าสอน

ของพระพุทธองค์ ผมไม่เคยคิดท�าร้ายใครและไม่ท�าร้ายแม่โจ้ 

มุ่งมั่นท�างานหนัก ระดมความคิดสรรพวิชาและแนวทางมากมาย

มาจัดระบบระเบียบ ให้แม่โจ้มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

มั่นคงและยั่งยืน เพื่อให้สังคมมีความเชื่อมั่นศรัทธา หากเรา

สามารถลดหรือปรับวัฒนธรรมองค์กรได้ แม่โจ้เราจะไปได้ไกล 

และยืนอยู่ในสังคมไทยได้อย่างภาคภูมิแน่นอน”
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       มีบุญ 3 อย่าง

 “ชีวิตถึงวันนี้ ผมคิดว่าผมโชคดีมีบุญ 3 อย่าง หนึ่งคือ
ผมเติบโตในชนบทได้อยู ่ท ้องไร ่ท ้องนาอยู ่กับธรรมชาติ  
สิ่งแวดล้อม ได้อยู่กับวิถีชีวิตชาวบ้าน วิถีแห่งความจริง จึงเข้าใจ
ในชีวิต ผมท�างานมาแทบทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็น อปพร. (เก็บร่าง
ผู้เสียชีวิต) ต�ารวจจับพระผิดศีล (สังฆการ) ประธานกรรมการ
ประกวดนางงาม กรรมการประกวดนักร้อง ช่างซอ องค์กรกลาง 
เลขาธิการสโมสรไลออนส์ ฯลฯ สองคือผมได้มาเรียนที่แม่โจ้
ได้รับรางวัลเหรียญทอง เกียรตินิยมอันดับ 1 เกรดเฉลี่ย 3.92 
จากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช แม่โจ้คือสถาบันที่ผมรักได้หล่อหลอม 
จิตวิญญาณ ความเข้มแข็ง อดทน ความรัก ความสามัคคี  
ให้ผมมีโลกอันกว้างไกล ได้ท�างานรับใช้แม่โจ้ในทุกต�าแหน่ง 
จนถึงจุดสูงสุดคือต�าแหน่งอธิการบดี 2 สมัยรวมเวลา 8 ปี  
8 เดือน 25 วัน สามคือผมได้เป็นครู ผมภูมิใจท่ีได้ใช้ความรู้ 
ความสามารถ และประสบการณ์ในชีวิตถ่ายทอดให้กับทีมงาน
และลูกศิษย์ออกไปท�างานรับใช้สังคมจ�านวนมาก”

       มองอนาคตแม่โจ ้ 

 “ตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 หมดวาระแล้วห่วงอะไรไหม 
อืมม์... (คิดนาน) แม่โจ้เรามีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนใครเขา  
เราเด่นและเข้มแข็งด้านการเกษตรด้วยรากเหง้า และฐานที่มั่นคง 
มีศิษย์เก่าแม่โจ้ท่ีอยู ่กับเกษตรกรทั่วประเทศ มีอัตลักษณ์ 

ที่หล่อหลอมให้เป็นคนอดทน สู้งาน เข้มแข็งมายาวนาน อยู่กัน
เป็นครอบครัว มีความเป็นพี่น้อง ช่วยเหลือเกื้อกูลกันมาตลอด 
เป็นวัฒนธรรมที่หายากในปัจจุบัน โครงการหลายโครงการ
สะท้อนถึงอัตลักษณ์แม่โจ้ เช่น โครงการครัวอิ่มอุ่นพี่เพื่อน้อง 
ที่สะท้อนถึงความรักของรุ่นพี่สู ่รุ ่นน้อง โครงการปลูกผัก 
แลกค่าเทอม ที่สะท้อนถึงความอดทนเข้มแข็งของลูกแม่โจ้ 
โครงการกาดแม่โจ้ 2477 ที่สะท้อนให้เราต้องส�านึกตัวเอง 
ว่าต้องดูแลสังคมและชุมชน ควรมีการด�าเนินโครงการอย่าง
ต่อเนื่องและบริหารจัดการอย่างรัดกุม” 
 “ปัจจุบันโลกเราเปล่ียนแปลงเร็วมาก จ�านวนประชากร
เพิ่มขึ้นในสัดส่วนที่ลดลง แต่คนอายุยืนขึ้น กลายเป็นสังคมที่มี
ผู้สูงอายุมากขึ้น และด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีถาโถมเข้ามาท�าให้
การศึกษาสามารถเกิดข้ึนได้ทุกท่ี ดังน้ันการเรียนในห้องเรียน 
และการเรียนแบบพ่ึงพาการสอนจากครูบาอาจารย์จะลดลง  
สังคมจะเกี่ยวข้องกับดิจิทัลมากขึ้น เศรษฐกิจจะเป็นรูปแบบ
ดิจิทัล สิ่งแวดล้อมแปรปรวน ทรัพยากรลดลง ในอนาคต 
หุ่นยนต์ AI จะมาแทนที่คนแน่นอน การท�างานจะใช้ระบบ 
ฐานข้อมูลมากขึ้น หลายเรื่องเราอาจเป็นผู้น�า แต่มีอีกหลายเรื่อง 
ที่เราจะเป็นผู้ตาม โลกเปลี่ยนไปแค่ตื่นมาอีกวันก็เกิดสิ่งใหม่แล้ว 
แม่โจ้ต้องศึกษา ท�าความเข้าใจและปรับตัว ปรับวัฒนธรรม
องค์กร มุมมอง ความคิด และต้องน�ามาปฏิบัติด้วย แต่หาก 
ไม่ปรับตัวทั้งตัวบุคคลและองค์กรเราจะล่มสลาย หากองค์กร
อยู่รอดทุกคนจะอยู่รอดด้วย นี่คือความท้าทายของแม่โจ้ 
ที่ต้องอยู่ต่อให้ได้ครับ” 
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       ชีวิตหลังเกษียณ

 “ส�าหรับผมจะท�าอะไรต่อไปนั้น ผมอายุมากแล้ว 
และท�างานหนักมายาวนาน ท่ีผ่านมาไม่ค่อยมีเวลาส่วนตัว
มากนักครับ ขอพักก่อนครับยังไม่มีความคิดท่ีจะท�าอะไร 
ไปมากกว่าการใช้เวลาอยู่กับครอบครัวและเพื่อน อยากดูแล
สุขภาพกายและจิตใจให้มากท่ีสุด ถ้ามีโอกาสก็อยากจะ 
ไปท่องเท่ียวตามอัตภาพและตามสังขารที่จะเอื้ออ�านวย  
ขอปรับตัวจากผู ้แสดงมาเป็นผู ้สนับสนุนท่ีดี แต่จะให้ผม 
ไปดิ้นรนแสวงหาต�าแหน่งบริหารท่ีมีอ�านาจ และผลประโยชน์
คงจะไม่เอาแล้วครับ”

       ของรักของหวง 

 “ของรักและหวง น่าจะมี 2-3 อย่าง มีกระเป๋าใบนี้ครับ 
ผมใช ้มานานนับ 10 ปี ได ้ ใส ่ของส่วนตัวรวมท้ังยาดม 
ยาหม่อง (หัวเราะ) ผมใช้ของคุ้มค่าและมันอยู่กับผมมาตลอด 
ถ้ากระเป๋าใบนี้เป็นคนคงบอกเล่าเรื่องราวได้ละเอียดมากกว่า

ผมอีกนะ (หัวเราะ) ที่หวงที่สุดน่าจะเป็นหัวเข็มขัดแม่โจ้รุ่น 34  
ท�าด้วยโลหะรมควัน ได้รับมาเมื่อปี 2512 ตอนนั้นยังเป็น
วิทยาลัยเกษตรกรรม ที่หวงและรักมากเพราะกว่าจะได้มาต้อง
มีพิธีกรรมศักดิ์สิทธิ์มากมาย ต้องอดทนอดกลั้นสูง อีกอันหน่ึง
เป็นหัวเข็มขัดสีทองท�าในปี พ.ศ. 2539 น�าแบบมาจาก
ฟิลิปปินส์ช่วงที่ได้รับการยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยแม่โจ้  
เหรียญและเข็มกลัดเกียรติคุณงานกล้วยไม้เอเชียแปซิฟิค 
APOC4 ได้รับพระราชทานจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ ์
พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในกล่องนี่มีเข็มวิทยฐานะบัณฑิต
รุ ่นที่  1 กล่องเหรียญรางวัลเรียนดี เกียรตินิยมอันดับ 1 
(เหรียญทอง) เกรด 3.92 สาขาสัตว์ปีก สถาบันเทคโนโลยี
การเกษตร ซึ่งผมรับพระราชทานจากพระหัตถ์พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ส่วน
แหวนรุ ่นนี่ท�าภายหลังแล้วผมไม่ได้ใส่นะ เก็บรักษาไว้ในตู ้
อย่างเดียว ผมจะเก็บรวบรวมและส่งมอบให้มหาวิทยาลัย
อย่างเป็นทางการไว้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์ฯ ภายหลังนะครับ”
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ปิดท้ายการพูดคุยด้วยค�าถามที่ยังไม่เคยมีใครถามมาก่อน ผ่านเทศกาลแห่งความรักวันวาเลนไทน์

มาไม่กี่วันจึงอยากทราบมุมมองความรักของจ�าเนียร ยศราช คนนี้เป็นอย่างไรบ้าง

 “ถามเรื่องความรัก ผมอาจไม่ใช่แฟมิลี่แมนหรือคนโรแมนติกอะไร แต่ผมเป็นคนสม�่าเสมอ ผมรักครอบครัว  

คู่ชีวิตของผมคือคุณบุษบา ยศราช คือคนที่อยู่เคียงข้างทั้งยามทุกข์ยามสุข ตั้งแต่ปี 2520 ที่ได้เล่าไปแล้วว่าผมได้ท�างาน

คุมฟาร์มสัตว์ปีก ตอนนั้นผมนอนกระท่อมแบบคนงานมีเสื่อผืน หมอนใบ มีมุ้งสายบัวเพียง 1 หลัง ตั้งแต่วันนั้นจนแก่เฒ่า

มาด้วยกันถึงวันนี้ ส่วนเรื่องมุมมองความรักทั่วไปนั้น ทุกคนมีความรักนะครับส�าหรับผมแล้วคิดว่าอยู่ที่จะยึดเปลือก 

หรือแก่น คนส่วนใหญ่มักจะมองแค่เปลือกไม่เข้าใจในชีวิตและการเปลี่ยนแปลงจึงเจอแต่ปัญหา ความรักต้องรัก 

โดยไม่มีข้อแม้ รักที่ไม่ครอบครอง มีความปรารถนาดีต่อกัน รักผู้อื่นให้มาก รู้จักการเป็นผู้ให้และเสียสละ” 

 “ที่ส�าคัญเราต้องรักตัวเองด้วย เห็นคุณค่าของตนเอง ในท่ีน้ีไม่ใช่รักจนเห็นแก่ตัวหรือท�าตัวมีศักด์ิมีศรีดีกว่าผู้อื่น  

แค่เอาใจเขามาใส่ใจเราเท่านั้นแหละครับ น�าตนเองไปในทางที่ดี ท�าชีวิตตนเองให้ร่มเย็นเป็นสุข พิจารณาความทุกข์ 

ว่ามาจากไหน จากใคร จากอะไร รู้จักแยกแยะไม่ท�าร้ายใคร พยายามเข้าใจตัวเรานี่แหละครับ เดินทางสายกลาง รู้จัก

ค�าว่าพอ ปล่อยและวางให้เป็น เราก็จะมีความสุข”

 “ขอขอบคุณคุณสมพร แรกช�านาญ บรรณาธิการบริหารวารสารช่ออินทนิลผู ้สัมภาษณ์และถ่ายทอดบทสนทนา  

อาจารย์รชฏ เชื้อวิโรจน์ อาจารย์อภิชาติ สวนค�ากอง คุณนวลนิตย์ สกุลทอง และคุณปุณณภา แม้นพยัคฆ์ ท่ีช่วยตรวจสอบ

ความถูกต้องของข้อมูลส�าคัญ และอาจารย์ ดร.ณภัทร เรืองนภากุล ผู้ช่วยขัดเกลาและเรียบเรียงภาษา ที่ส�าคัญคือคุณบุษบา ยศราช 

คู่ชีวิตที่คอยเตือนเรื่องราวและความจ�าที่ลืมเลือนไปบ้าง ท้ังนี้เนื้อหาในบทความนี้อาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ด้วยเหตุปัจจัย 

ด้านเวลาของสถานการณ์ในอดีตที่ล่วงเลยมาเป็นเวลานานซึ่งอาจมีข้อบกพร่องใดๆ ก็ต้องกราบขออภัยมา ณ ที่นี่ด้วยครับ” 
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 ชีวิตเด็กบ้านนอกของผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จ�าเนียร ยศราช คงเหมือนกับใครหลายคนในโลกใบนี้ที่ได้พบทั้งทุกข์ 

และสุข ได้ฝ่าฝันและผลักดันชีวิตด้วยการศึกษาและการท�างานจนเติบโตข้ึนมาสู่ต�าแหน่งผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

ในต�าแหน่งอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ถึง 2 สมัย เป็นเวลา 8 ปี 8 เดือน 25 วัน กับการบริหารแม่โจ้ด้วยนโยบายที่ทันสมัย 

ของยุทธศาสตร์ที่เข้มแข็งให้แม่โจ้เจริญก้าวหน้า คือมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยเกษตรอินทรีย์ (Organic 

University) มหาวิทยาลัยเชิงนิเวศ (Eco University) หรือ GO Eco และมีแนวพัฒนาในภาพรวมเป็นมหาวิทยาลัยแห่งชีวิต  

(University of Life) น่าสนใจคือการสร้างยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยแม่โจ้ 100 ปี ด้วยโครงการน�าร่องที่ส�าคัญ เช่น 

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านเกษตรและสิ่งแวดล้อม โครงการหลักสูตรอบรมผู้น�าการเกษตรยุคใหม่ (MAGLEAD) โครงการ MJU 

Smart Farm โครงการ MJU Digital and Innovation Service Center หรือ DSI โครงการ Well-being @Chumporn รวมทั้ง

โครงการจัดตั้งคณะสัตวแพทยศาสตร์และแนวทางการน�ากัญชงและกัญชามาใช้ประโยชน์ในทางการแพทย์และอุตสาหกรรม เป็นต้น

ส่ังสมประสบการณ์ท่ีเข้มข้นของวถีิลูกแม่โจ้มาอย่างโชกโชน	จนกลายเป็นพลังชีวติท่ีมคีวามเข้มแข็งใน
การท�างาน เป็นคนรู้จกัค�าว่าพอ เป็นหน่ึงของลูกแม่โจ้ที่ได้ตอบแทนคุณแผ่นดนิแม่ตลอดมา สร้างผล
งาน และฝีมือเป็นทีป่ระจกัษ์ไว้ในแผ่นดนิแม่โจ้พร้อมความภาคภมิูใจที่ได้ฝากผลงานความย่ิงใหญ่จาก

งานแม่โจ้	80	ปี	ฝากความดีไว้ในแผ่นดนิ	ผลงานสุดท้ายคืองานเกษตรแม่โจ้	85	ปี	
ภมิูปัญญาแห่งการเกษตร	ระหว่างวนัที	่8-16	ธนัวาคม	พ.ศ.	2561	ท่ีผ่านมา
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีถวายพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

บรมนาถบพิตร ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดย ผศ.ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องทองน้อย 

หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ กล่าวส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ มีผู้บริหารคณาจารย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ บุคลากร และนักศึกษา ร่วมแสดงความจงรักภักดี และ

ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณต่อพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ที่ทรงท�างานหนักเพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทย

18 กันยายน 2561

เอิ้นป่าวข่าวศูนย์ศิลป์

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ จัดพิธีทอดกฐินสามัคค ี

ประจ�าปี 2561 ณ วัดทุ่งหมื่นน้อย ต�าบลหนองหาร อ�าเภอสันทราย 

จังหวัดเชียงใหม่ จัดโดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม โดยมี ผศ.ดร.จ�าเนียร ยศราช 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานมีการตั้งขบวนแห่องค์กฐิน 

จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้มายังวัดทุ่งหม่ืนน้อย ต�าบลหนองหาร อ�าเภอ

สันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีผู ้บริหาร คณาจารย์ ศิษย์เก่าแม่โจ้ 

บุคลากร นักศึกษา มีชาวบ้านชุมชนทุ่งหม่ืนน้อย ได้น�าต้นกฐินเข้าร่วม

สมทบเพื่อเป็นปัจจัยบ�ารุงพุทธศาสนาและสืบสานประเพณีสืบต่อไป

8 พฤศจิกายน 2561



154

 นางสมพร แรกช�านาญ ผู้อ�านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม พร้อมด้วยหัวหน้างานและบุคลากรได้เข้าร่วมงาน “แอ่วเฮือน เยือนผญา”  

ณ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา ส�านักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันท่ี 14-16 พฤศจิกายน 2561 โดยมี 

นายมนัส ขันใส รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี นายกฤษฎา คงคะจันทร์ รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรม กงสุลกิติมศักดิ์ 

หัวหน้าส่วนราชการ สถาบันการศึกษาในภาคเหนือ และประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมงาน พร้อมกันนี้ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมได้จัดนิทรรศการ  

ฐานการเรียนรู้หัตถกรรมล้านนา การสาธิตศิลปหัตถกรรม การแต่งกายของผู้คนจากอดีตจนถึงยุคล้านนาสร้างสรรค์ การจัดแสดงการละเล่น 

พื้นเมือง กิจกรรมของชนเผ่าชาติพันธุ์ล้านนา ไทลื้อ ไทเขิน ไทยวน ไทใหญ่ และหลากหลายจากกลุ่มเครือข่ายชุมชนต่างๆ

14 พฤศจิกายน 2561

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม น�ารถกระทงพร้อมร้ิวขบวน

ร่วมในงานประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ ประจ�าปี 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ อ�าเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้แนวคิด “เชียงใหม่นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างาม 

ทางวัฒนธรรมใต้ร่มพระบารมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลท่ี 10” 

โดยขบวนมหาวิทยาลัยแม้โจ้ได้น�าเสนอรถกระทงใหญ่ ซ่ึงมีตราสัญลักษณ์ 

ของรัชกาลที่ 10 ประดิษฐานอยู่ในซุ้มเรือนแก้ว ด้านหลังมีสิงห์นั่งเฝ้าซุ้มประตูโขง 

ส่วนด้านข้างมีกงล้อธรรมจักรซ่ึงเป็นสัญลักษณ์แห่งพระพุทธศาสนาที่อยู ่

คู่กับคนไทยมาช้านาน และยอดสูงสุดของตัวรถได้จ�าลองพระเสตังคมณี หรือ

พระแก้วขาวซ่ึงเป็นพระผู้เป็นแก้วอันประเสริฐ โดยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รางวัล

ชนะเลิศ ได้รับถ้วยรางวัลของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

23 พฤศจิกายน 2561
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28 พฤศจิกายน 2561 6 ธันวาคม 2561

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับองค์กรนักศึกษา 

จัดกิจกรรมคาวบอยลอยกระทงข้ึนภายในสวนป่าบุญศรี วังซ้าย โดยมี  

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ภายในงาน 

มีกิจกรรมการประกวดนางนพมาศ เทพบุตรย่ีเป็ง นพมาศจ�าแลง  

การประกวดกระทงเล็ก การออกร้านจ�าหน่ายสินค้า อาหาร และการละเล่น

จากนักศึกษาสาขาต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยงานน้ีจัดข้ึนเพื่อ

สืบสานประเพณีลอยกระทง และยังเป็นการเปิดให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วม

ในการท�ากิจกรรมร่วมกัน ได้พบปะแลกเปลี่ยนในการท�ากิจกรรมร่วมกัน

 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ร่วมต้อนรับคณะนักปั่นจากทั่วประเทศ 

ที่เดินทางมาถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโครงการ “ปั่นคืนถิ่น 2 แม่โจ้ 85 ปี”  

โดยมี ผศ.ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วย 

คณะผู้บริหาร และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ  

โดยเร่ิมปั่น เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2561 ในการต้อนรับจากหาดใหญ่  

ถึงแม่โจ้-ชุมพร, เส้นทางภาคตะวันออก-ตะวันตก เริ่มปั่นจากจังหวัดตราด  

ถึงจังหวัดกาญจนบุรี, เส้นทางภาคอีสาน เริ่มปั่นจากจังหวัดอุบลราชธานี 

ถึงจังหวัดนครสวรรค์ และเดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

ในวันนี้ เพื่อร่วมฉลองครบรอบ 85 ปี แม่โจ้ โดยมีน้องๆ ลูกแม่โจ้ 

ให้การต้อนรับ และร่วมร้องเพลงขณะผ่านซุ้มธงอย่างอบอุ่น จากน้ัน 

เข้าสักการะศาลเจ้าแม่แม่โจ้ และเข้ารับประทานอาหารเย็น ณ ครัวอิ่มอุ่นฯ
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเวทีเล็ก 

การแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนา ร่วมฉลองงานวันเกษตรแม่โจ้ 85 ป ี

ระหว่าง 8 - 16 ธันวาคม 2562 โดยมีกิจกรรม การแสดงดนตรีล้านนา

จากศิลปินซอชื่อดัง การแข่งขันยิงก๋ง การแข่งขันตะกร้อลอดห่วง การประกวด

ร�าวงย้อนยุค และการแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนาอีกมากมาย

 ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 54 ร่วมกับศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดสร้างและเปิดฝายมีชีวิต แม่โจ้รวมใจ ตัวที่ 3 ณ ล�าห้วยโจ้ภายในบริเวณ

หอพักนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี ดร.อ�านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานเพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสครบรอบ 85 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8-16 ธันวาคม 2561

8 ธันวาคม 2561
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีอัญเชิญพระบรม

สารีริกธาตุ และพระอรหันตธาตุจากอาคารพุทธมิ่งมงคล มาประดิษฐาน

ยังมณฑลพิธี ช่ัวคราวหอเกียรติยศ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา  

รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะผู้บริหาร อัญเชิญ เพื่อให้

ประชาชน ท่ีมาเย่ียมชมงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปีฯ ได้ร่วมสักการะบูชา

พระบรมสารีริกธาตุเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชิวิตในช่วงของงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี

8 ธันวาคม 2561

16 ธันวาคม 2561

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ ้ จัดพิธีอัญเชิญ

พระบรมสารีริกธาตุและพระอรหันตธาตุจากมณฑลพิธีชั่วคราว 

หอเกียรติยศ กลับไปประดิษฐานประจ�า ณ อาคารพุทธม่ิงมงคล  

โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา และมีขบวนศิลปวัฒนธรรมฟ้อนถวายบูชา
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  ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “ล้อมร้ัว 

MJU รู้ทันยาเสพติด” ณ เวทีดินหน้าโรงอาหารเทิดกสิกร โดยมี 

อาจารย์ชัช พชรธรรมกุล รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ 

นางสมพร แรกช�านาญ ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์

การจัดงาน ภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด 

การใช้เทคโนโลยีในการส�ารวจพืชเสพติดบนพื้นท่ีสูง โดยทีมวิทยากร

จากสถาบันส�ารวจและติดตามการปลูกพืชเสพติด ส�านักงาน ป.ป.ส. 

กระทรวงยุติธรรม การประกวดพูดเร่ืองยาเสพติด และมินิคอนเสิร์ต

จากศิลปิน ปรางค์ ปรางทิพย์ มาให้ความสนุกสนาน

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดโครงการทบทวน 

แผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีงบประมาณ  

พ.ศ. 2562 (รอบ 6 เดือน) โดยมีอาจารย ์ ชัช พชรธรรมกุล  

รองอธิการบดี เป็นประธาน นางสมพร แรกช�านาญ ผู้อ�านวยการศูนยฯ์ 

น�าเสนอแนวคิดและตัวช้ีวัดการประกันคุณภาพ (KPI) พร้อมด้วย

คณะท�างานจากคณะ/ส�านัก และตัวแทนนักศึกษาจากสโมสรนักศึกษา 

เข้าร่วมปรึกษาหารือ เพื่อก�าหนดตัวช้ีวัดในการจัดกิจกรรมโครงการ 

ให้สอดคล้องตามยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย

22 กุมภาพันธ์ 2562 25 มีนาคม 2562
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 ผศ.ดร.จ�าเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ น�าคณะผู้บริหาร 

เข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสจะครบวาระ

การด�ารงต�าแหน่งอธิการบดี จ�านวน 6 แห่ง ได้แก่ พระบรมสารีริกธาตุ  

พระประธานประจ�ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และพระศิลานาคน้อย ณ อาคาร 

พุทธม่ิงมงคล, ปฏิมากรรมพระพิรุณทรงนาค, ศาลเจ้าแม่ แม่โจ้, ศาลเจ้า

พ่อ แม่โจ้, อนุสาวรีย์พระช่วงเกษตรศิลปการ (ช่วง โลจายะ) และอนุสาวรีย์ 

ศ.ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย เพื่อความเป็นสิริมงคล 

29 มีนาคม 2562

29 เมษายน 2562
 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีด�าหัวผู ้อาวุโสและอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี 2562 เพื่อขอขมาคารวะผู ้อาวุโส  

ตามประเพณีปีใหม่เมืองชาวล้านนา โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีแม่โจ้ น�าคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยและกรรมการสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ ้

ร่วมพิธีด�าหัวเจ้าแม่แม่โจ้-เจ้าพ่อโจ้ ต้ังขบวนแห่เคร่ืองด�าหัวเคล่ือนไปยังอาคารแผ่พืชน์ เพื่อประกอบพิธีด�าหัวโดยได้รับเกียรติจาก ดร.อ�านวย ยศสุข 

นายกสภามหาวิทยาลัย ผศ.ดร.จ�าเนียร ยศราช อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสิทธิ์ โนรี นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ เป็นตัวแทน

กล่าวอวยพร ทั้งมีกิจกรรมพิเศษสร้างการมีส่วนร่วมของแต่ละคณะ/ส�านัก อาทิ การประกวดส้มต�าลีลาและลาบหมู ณ อาคารแผ่พืชน์มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 นางสมพร แรกช�านาญ ผู ้อ�านวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยบุคลากรร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล

เฉลิมพระเกียติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทน

อธิการบดีแม่โจ้ น�าผู้บริหารลงนามถวายพระพร พร้อมทั้งเปิดกรวย

ถวายสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ จากนั้นร่วมกันกับบุคลากร

ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี แสดงความ 

จงรักภักดี ณ โถงชั้น 1 อาคารส�านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้

8 พฤษภาคม 2562

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดกิจกรรเฉลิมพระเกียรติ

มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกฯ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี

ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ สวนสุขภาพบุญศรีฯ ล�า

ห้วยโจ้ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.อ�านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็น

ประธานในพิธี เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้ง

กล่าวเฉลิมพระเกียรติ และน�าผู้เข้าร่วมพิธีกล่าวแสดงความจงรักภักดี จากน้ัน

ร่วมกันบ�าเพ็ญประโยชน์ อาทิ เก็บกวาดใบไม้ภายในสวนสุขภาพสวนป่าบุญศรี, 

กิจกรรมปล่อยไม้ไทย ในบริเวณสวนป่าบุญศรื และกิจกรรมพัฒนาล�าห้วยโจ้ 

และปล่อยปลา ณ ฝายมีชีวิตตัวที่ 500 โดยมีคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย คณาจารย์ 

บุคลากร นักศึกษา ชุมชนโดยรอบมหาวิทยาลัยเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้

23 พฤษภาคม 2562
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการอบรม 

เชิงปฏิบัติการทักษะทางช่างในการซ่อมแซมและบ�ารุงรักษา ณ อาคาร

พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตรไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี 

รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการ โครงการนี้ 

จัดข้ึนเพื่อให้ผู ้ท่ีสนใจได้มาฝึกฝนแลกเปลี่ยนทักษะเชิงช่างให้ดีข้ึน  

โดยได้รับเกียรติจาก นายจันทร์ทิพย์ นามวงศ์ สล่าล้านนาผู้รู ้ท่ีมี

ความสามารถและประสบการณ์ ถ่ายทอดฝีมือแนะน�าเครื่องมือทางช่าง

และลักษณะการน�าไปใช้งานได้อย่างถูกต้อง

5 มิถุนายน 256230 พฤษภาคม 2562

 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีเฉลิมพระเกียรติ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

พัชรสุธาพิมลลักษณ์พระบรมราชินี โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีถวาย

ค�านับเปิดกรวยสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พร้อมทั้งกล่าวค�า

อาศิรวาทถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร 

นักศึกษา และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากน้ันร่วมร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีท�าบุญเปิดประตูใหญ่มหาวิทยาลัยแม่โจ ้

(เดิม) ที่ปิดมากว่า 30 ปี โดยมีพระครูบัณฑิตธรรมาภรณ์ เจ้าอาวาสวัด

พระนอนขอนตาล อ.แม่ริม ท�าพิธีทางศาสนา จากนั้นร่วมพิธีบวงสรวง

พระพิรุณทรงนาค และพิธีท�าบุญคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครู

ประถมกสิกรรม ภาคเหนือ ประจ�าปี 2562 โดยมี ดร.อ�านวย ยศสุข 

นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี  

น�าคณะผู้หาร บุคลากร รวมทั้งศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันร่วมพิธี

6 มิถุนายน 2562

 พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เสด็จแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส�าเร็จ

การศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปีการศึกษา 2560-2561 (ครั้งที่ 41) ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ�าเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้กองส่งเสริม

ศิลปวัฒนธรรมได้จัดขบวนศิลปวัฒนธรรมและขบวนเกียรติยศน�าบัณฑิตเข้าสู่ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร

7-8 มิถุนายน 2562
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10 มิถุนายน 2562

 นางสมพร แรกช�านาญ ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ น�าบุคลากรงานอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรม นักศึกษาชมรมส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม 

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ประจ�าปี 2562 ณ ห้องซ้อมดนตรีและนาฏศิลป์ ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี 

รศ. ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี เป็นประธานในพิธี พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์จัดขึ้นทุกปีเพื่อเป็นการแสดงความเคารพ

ความกตัญญูกตเวทีแก่ครูบาอาจารย์ที่ได้มอบวิชาความรู้ได้ไปใช้ในการประกอบอาชีพหรือการแสดง
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 ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ “สืบฮีตสานฮอย 

ผ่อกอยแม่โจ้” ณ พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมเกษตรไทย โดยมี ผศ.ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎ ี

รักษาการแทนรองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ ้  เป ็นประธานในพิธี  

นางสมพร แรกช�านาญ ผู้อ�านวยการศูนย์ฯ กล่าวรายงาน คุณระย้า อิสริยยศวด ี

นายกสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเชียงใหม่ และคุณทัศนี ยะจา เจ้าของกิจการ 

ผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่เซลาดอน (2015) เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา  

4 สถาบัน ร่วมพิธี โครงการฯ จัดข้ึนเพื่อเป็นเสริมสร้างอัตลักษณ์ทาง

วัฒนธรรมล้านนา สืบสานและอนุรักษ์องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม 

ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนา ภายในงานจัดให้มีซุ้มกาดมั่วคัวฮอม การแต่งกาย

แบบล้านนา การสาธิตฝึกหัตถกรรม ฝึกปฏิบัติท�าอาหารและขนมพื้นเมือง 

การละเล่นพื้นบ้าน การจ�าลองพิธีกรรมล้านนา ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเอกชน 

เครือข่ายด้านศิลปวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมถึงนักศึกษา

และบุคลากรเข้าร่วมงานเป็นจ�านวนมาก

21 มิถุนายน 2562
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 ครัวอิ่มอุ่น พี่เพื่อน้องแม่โจ้ ได้จัดกิจกรรม “ช่วยแม่เล้ียงน้อง  

อิ่มท้องม้ือแรก ปี ท่ี 5” ประจ�าปี 2562 ณ อาคราแผ่พืช โดยมี 

ดร.อ�านวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย รศ.ดร.วีระพล ทองมา 

รักษาการแทนอธิการบดีและศิษย์เก่าแม่โจ้ท่ัวประเทศ มาร่วมแจกข้าว

และน�้าดื่มให้แก่นักศึกษาใหม่ หลังจากเสร็จกิจกรรมพัฒนานักศึกษาใหม ่

ประจ�าปี 2562 เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้พบปะกับพี่ศิษย์เก่าแม่โจ้ และ 

เป็นขวัญก�าลังใจให้กับนักศึกษาใหม่ ได้มีก�าลังใจในการท�ากิจกรรม 

ของมหาวิทยาลัยต่อไป

29 มิถุนายน 2562

8 กรกฎาคม 2562
 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีหล่อเทียน

เข้าพรรษา ประจ�าปี 2562 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย 

น�าคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา หล่อเทียนเข้าพรรษา 

จ�านวน 3 เล่ม ณ โถงชั้น 1 อาคารส�านักงานอธิการบดี เพื่อน�าไปถวาย

เทียนเข้าพรรษา ในวันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฏาคม 2562 ณ วัดดอย 

แท่นพระผาหลวง
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ถวายเทียน

พรรษา ประจ�าปี 2562 ณ วัดดอยแท่นพระผาหลวง อ.สันทราย  

โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ ้

เป็นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย กล่าวค�าถวายเทียนพรรษา

พร้อมผ้าอาบน�้าฝน โดยมีคณะผู้บริหารร่วมถวายปัจจัยไทยธรรม 

เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรม และด�ารงไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม 

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธี

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จ

พระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้า

เจ้าอยู่หัว ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา 

รักษาการแทนอธิการบดีถวายเคร่ืองราชสักการะ กล่าวส�านึกใน 

พระมหากรุณาธิคุณ และร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรชัยมงคล

โดยมีคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่าแม่โจ้และประชาชน

ชุมชนเทศบาลเมืองแม่โจ้เข้าร่วม

11 กรกฎาคม 2562 25 กรกฎาคม 2562
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 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธีไหว้ครู ประจ�าปี 2562 โดยมี รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร อาจารย์อาวุโส  คณาจารย์จากทุกคณะทุกวิทยาลัย ศิษย์เก่า เข้าร่วมพิธี ณ ศูนย์

กีฬาเฉลิมพระเกียรติ ในงานได้มีการจัดประกวดพานไหว้ครูจากน้ันมีพิธีร�าลึกบูรพาจารย์ผู้เป็นปูชนียบุคคลส�าคัญของแม่โจ้ ด้วยการวางพาน

ดอกไม้ ธูป เทียน คารวะแด่ อ�ามาตย์โทพระช่วงเกษตรศิลปการ ผู้ก่อตั้งและอาจารย์ใหญ่คนแรก ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย 

อธิการบดี คนแรกของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จากนั้นเป็นพิธีมอบทุนสนับสนุนกิจกรรมมหาวิทยาลัย โดย ชมรมศิษย์เก่าแม่โจ้ รุ่นที่ 34 สนับสนุนทุนการ

ศึกษา จ�านวน 50,000 บาท กิจกรรมครัวอิ่มอุ่น จ�านวน 50,000 บาท และกิจกรรมปลูกผักแลกค่าเทอม จ�านวน 50,000 บาท นอกจากนี้ธนาคาร

กรุงไทยยังสนับสนุนกิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 จ�านวน 50,000 บาท 

25 กรกฎาคม 2562

09 สิงหาคม 2562

 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม จัดพิธี

เฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ  

พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 12 สิงหาคม 2562 โดยมี 

รศ.ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ 

พร ้อมท้ังคณะผู ้บ ริหาร บุคลากร และนักศึกษาเข ้าร ่วมพิธี 

อย่างพร้อมเพรียง โดยมีการแสดงพระธรรมเทศนา “พระคุณแม่” 

โดยพระใบฎีกาสมศักดิ์ ปิยวณฺโณ พระนักเทศน์แห่งล้านนา จากน้ัน

เทศบาลเมืองแม่โจ้มอบโล่รางวัลแม่ดีเด่น ประจ�าปี 2562 จ�านวน 19 ท่าน 

พิธีถวายเครื่องสักการะ และถวายพระพรชัยมงคล พร้อมกับร้องเพลง

สรรเสริญพระบารมี และเพลงเฉลิมพระเกียรติ พระนางเจ้าสิริกิต์ิ 

(เพลงสดุดีพระแม่เจ้า) น้อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดง

ความจงรักภักดี ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
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 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดโครงการ

ทบทวนแผนท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจ�าปี  

พ.ศ. 2562 (รอบ 9 เดือน) ณ ห้องประชุมเชียงใหม่ศิลาดล ต�าบลป่าป้อง 

อ�าเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางสมพร แรกช�านาญ  

ผู้อ�านวยการกองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม กล่าวต้อนรับบรรยายแนวคิด

นโยบายยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย ผู้เข้าร่วมโครงการเป็นผู้รับผิดชอบงาน

ด้านท�านุบ�ารุงศิลปวัฒนธรรมของแต่ละคณะ มีคุณวราภรณ์ ฟูกุล  

ผู้อ�านวยการกองพัฒนาคุณภาพ บรรยายเร่ือง “แนวทางการบริหาร

คุณภาพด ้านการท�านุบ�า รุงศิลปวัฒนธรรมตาม CUPT QMS  

Guidelines” และยังได้รับเกียรติจากคุณทัศนี  ยะจา เจ้าของกิจการ  

ผู้จัดการ หจก.เชียงใหม่เซลาดอล (2015) บรรยายเร่ือง “การท่องเท่ียว

เชิงวัฒนธรรมกับการจัดกิจกรรมในสถานการณ์ปัจจุบัน”

23 สิงหาคม 2562

28 สิงหาคม 2562
 งานอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดกิจกรรมเสวนา “ปราชญ์ท้องถิ่นล้านนา และ

เครื่องแต่งกายล้านนาจากละครดัง” โดยมีนายสุกิจ ติดชัย ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน นางสมพร แรกช�านาญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ 

ภายในงานมีกิจกรรมการมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่ปราชญ์ท้องถิ่น จ�านวน 20 ท่าน นิทรรศการและฐานเรียนรู้สาธิตภูมิปัญญาล้านนาจาก

ปราชญ์ท้องถ่ิน นิทรรศการการแสดงผลงานเคร่ืองแต่งกายแบบล้านนาและเคร่ืองประดับล้านนา การเสวนาจากปราชญ์ท้องถ่ินในหัวข้อ “คุณค่า

และอนุรักษ์สืบสานศิลปวัฒนธรรมของปราขญ์ท้องถิ่นล้านนาในอ�าเภอสันทราย” การเสวนาเร่ือง “ตามรอยละครเพื่อการอนุรักษ์เคร่ืองแต่งกาย

แบบล้านนา” โดยคุณวสิน อุ่นจะน�า ผู้ออกแบบเคร่ืองแต่งกายในละครดัง และคุณสุทธิพันธ์ เหรา ผู้เช่ียวชาญด้านผ้าล้านนา ด�าเนินรายการโดย 

ผศ.ชยุตภัฏ ค�ามูล รองคณบดีคณะศิลปศาสตร์
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