
การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม  
และภูมิปัญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ 

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.  สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ. 

 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ.--

กรุงเทพฯ : สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 

2554. 

 208 หน้า. 

 1. ไทย--ภูมิประเทศและการท่องเที่ยว.  2. พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ--

ไทย.  I. ชื่อเรื่อง 959.3 

ISBN   978-616-7299-78-5 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 
อาคารประสานมิตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

สุขุมวิท 23 กทม. 10110 

โทร.0-2649-5000 ต่อ 5651 โทรสาร 0-2261-2096 

E-mail : jantip@psm.swu.ac.th 

พิมพ์ที่ สันติศิริการพิมพ์ 
1316 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 บางพลัด กทม. 

โทร. 0-2424-3975 โทรสาร 0-2881-9849 

E-mail : santipress@yahoo.com 

 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ. 2554   500 เล่ม 



บทนำ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะมีภารกิจหลักด้านการอนุรักษ์ สืบสาน และ

สร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม โดยสร้างกระบวนการศึกษา ค้นคว้า วิจัยและเผยแพร่

ด้านศิลปวัฒนธรรม ทั้งยังจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการศึกษา ค้นคว้า วิจัยด้าน  

ศิลปวัฒนธรรม ด้วยปณิธานอันแน่วแน่ในการสนับสนุน สืบสาน พัฒนาและสร้างสรรค์

งานด้านศิลปวัฒนธรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์ความรู้ ภูมิปัญญา ชุมชน 

สังคม ให้เกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน จึงจัดโครงการ “อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญา” โดยมีทั้งการสัมมนาวิชาการ และการศึกษาดูงานแหล่งโบราณสถานและ

พิพิธภัณฑ์ในจังหวัดต่างๆ มุ่งให้เกิดประโยชน์ในด้านการสร้างความตระหนัก  

ในคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมแก่บุคลากรและผู้ปฏิบัติงานด้านศิลปวัฒนธรรม   

เพื่อการพัฒนาความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม เปิดมุมมองความคิดต่อสถานที่และ

ชุมชนท้องถิ่นทั้งในปัจจุบันและในมิติทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งต่อรากวัฒนธรรมไทย

มากยิ่งขึ้น นำสู่การประมวลความรู้จากการศึกษาแหล่งเรียนรู้ทางประวัติศาสตร์

และโบราณคดีเผยแพร่สู่สาธารณชนในรูปของหนังสือ “การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

และภูมิปัญญาภาคสนาม”  

 จุดเริ่มต้นของการเดินทางไปศึกษาเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมในพื้นที่  

ภาคเหนือ คือความสนใจใฝ่รู้ในศิลปวัฒนธรรมยุคแรกๆของไทยที่จังหวัดสุโขทัย 

ซึ่งในอดีตเป็นที่ตั้งของอาณาจักรสุโขทัย ราชธานีแห่งแรกของไทย ซึ่งยังปรากฏ

ร่องรอยอารยธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในอดีตให้ศึกษาในปัจจุบัน จึงเกิด

โครงการ “สุโขทัยเมืองวัฒนธรรมแห่งมรดกโลก” ขึ้น ความเชื่อมโยงทางวัฒนธรรม

ของสุโขทัยกับล้านนาบางประการ เช่น การนิยมปล่อยโคมลอย การรับประทาน

อาหารขันโตก ฯลฯ ของชาวสุโขทัย ทำให้เกิดความสนใจใฝ่รู้ในวัฒนธรรมล้านนา 

นำไปสู่การเดินทางไปศึกษาดูงานยังศูนย์กลางวัฒนธรรมล้านนา คือ จังหวัด

เชียงใหม่  

 จังหวัดเชียงใหม่มีความผสมผสานกันระหว่างวัฒนธรรมล้านนาดั้งเดิม

กับความเป็นยุคสมัยใหม่ แม้จะมีความทันสมัย แต่ก็ยังคงวัฒนธรรมล้านนาเอาไว้ได้

เป็นอย่างดีบนพื้นฐานของความภาคภูมิใจในวัฒนธรรมอันมีเอกลักษณ์ของชาว



เชียงใหม่ เชียงใหม่ยังมีแง่มุมที่น่าศึกษาค้นคว้าในเชิงวัฒนธรรมศึกษาอีกมากมาย 

เช่น เวียงกุมกาม ขณะที่คณะฯศึกษาดูงานศิลปวัฒนธรรมที่จังหวัดเชียงใหม่ได้พบ

ประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับเมืองโบราณของล้านนาอีกหลายแห่ง เช่น เมืองโบราณ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เมืองแพร่ และเมืองน่าน ซึ่งล้วนแล้วแต่มีอัตลักษณ์

ด้านศิลปวัฒนธรรมล้านนาอย่างชัดเจนและควรแก่การเดินทางไปศึกษาค้นคว้า 

ก่อให้เกิดโครงการ “ล่องอารยธรรมเชียงแสน” จังหวัดเชียงราย และ “สืบสาน

ประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก” จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ หวังว่าหนังสือวิชาการ “การอนุรักษ ์ 

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม : ภาคเหนือ” จะยังประโยชน์ต่อยอดให้

เกิดการศึกษา ค้นคว้า วิจัย แหล่งศิลปวัฒนธรรมล้านนา ให้แพร่กระจายออกไป

ครอบคลุมทุกจังหวัดในภาคเหนือ เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมและ  

ภูมิปัญญาไทย อันทรงคุณค่าและธำรงไว้เพื่อส่งต่อแก่เยาวชนรุ่นหลังต่อไป  
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ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และชุมชน
วิรุณ ตั้งเจริญ

 กราบเรียนท่านผู้มี เกียรติทุกท่าน กระผมศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ   

ตั้งเจริญ วันนี้ได้รับเกียรติให้มาเป็นผู้บรรยายพิเศษเรื่องศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ 

และชุมชน ก่อนอื่นผมจะขอกล่าวถึงประโยชน์จากการมาสัมมนาครั้งนี้ ประการ

แรก เราจะได้รับอะไรบางอย่างมากระตุ้นตัวเราในสภาวะของประเทศ ชุมชน 

สภาวธรรม ของสิ่งที่ใกล้ตัวเรา ประการที่สอง ได้รับความรู้ ความเข้าใจ มากขึ้น 

ถึงแม้ว่าจะเป็นการบรรยายหรือพูดคุย จริงอยู่การบรรยายวันสองวันนี้บางอย่าง

อาจจะไม่เห็นด้วยบ้าง แต่การไม่เห็นด้วยนั้นกระตุ้นให้เราไปคิดต่อมากขึ้นทำให้

เราได้เปรียบ นอกจากนั้นแล้วสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะจะได้นำไปพัฒนาด้าน

ศิลปวัฒนธรรมของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒของเรา  

 เมื่อประมาณ 8 ปีที่แล้ว ผมได้ทำหน้าที่เป็นรองอธิการบดีด้านศิลป-

วัฒนธรรมเป็นคนแรก และรับทำอยู่ 2 ปี แล้วไปทำหน้าที่คณบดีต่อ ในช่วงนั้น 

ภาพเขียนก่อนประวัติศาสตร์	ที่อำเภอผาแต้ม	จังหวัดอุบลราชธานี	
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เมื่อเราเริ่มต้นงานหลายอย่าง หลังจากนั้นก็มีรองอธิการบดีที่ทำหน้าที่ทางฝ่าย

ศิลปวัฒนธรรมอีกท่านหนึ่ง แต่เมื่อกลับมาคิด งานของมหาวิทยาลัยเองในส่วน

ของงานวัฒนธรรมและศิลปะ หรือศิลปวัฒนธรรมก็ตามที มันขึ้นอยู่กับผู้บริหาร

แต่ละยุคแต่ละสมัย เมื่อเราอยู่เราสามารถทำอย่างไรให้มหาวิทยาลัยนั้นทำงานใน

แง่ของวัฒนธรรมและศิลปะในลักษณะที่ยั่งยืน แม้ว่าอาจารย์วิรุณจะอยู่หรือไม่

หรือรองอธิการบดีคนไหนจะอยู่จะไปอย่างไรก็ตาม ผมคิดว่ามันเป็นภารกิจสำคัญ

ของมหาวิทยาลัย  

 ขณะนี้จึงรวมงานหลายส่วนทั้งบทบาทของรองอธิการบดีฝ่ายศิลป-

วัฒนธรรมและส่วนงานในเรื่องการค้นคว้าวิจัยการพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้   

มีวิสัยทัศน์ทางด้านนี้ ทั้งภารกิจทางด้านศิลปวัฒนธรรมทุกด้านของมหาวิทยาลัย 

แล้วยังรวมไปถึงพิธีการต่างๆด้วย ผมได้รับงานนี้มา 2 ปี และเราก็ได้เชิญอาจารย์

จันทร์ทิพย์มาทำหน้าที่ตรงนี้ เป็นผู้อำนวยการ ก็คิดว่างานคงเต็มมือ โครงสร้าง

ลักษณะนี้ ในปัจจุบันทางมหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยมาก  

ทีเดียวทั้งนี้แม้ว่าจะเป็นกลุ่มเล็กๆ 10 คน 20 คนช่วยกันพัฒนางานด้านศิลปวัฒนธรรม 

 ผมคงไม่พูดอะไรเป็นสาระมากนักแต่พยายามจับประเด็น 2-3 ประเด็น

ถือว่าเป็นทัศนะหรือความคิดส่วนบุคคล และวันนี้เราน่าดีใจมากที่มีพี่กมลมาด้วย 

ท่านมีพลังมากๆ ในทุกๆเรื่อง เป็นศิลปินแห่งชาติที่ปลุกให้ศิลปินด้วยกันลุกขึ้นมา

ทำงานเพื่อสังคม ที่ผ่านมาเรามีศิลปินแห่งชาติ 100 ท่าน เมื่อท่านได้ไปแล้ว ท่านก็

กลับไปนอนที่บ้านอย่างภาคภูมิใจ ไปเป็นปูชนียบุคคลที่ลอยๆอยู่ในอากาศ แต่ผมคิด

ว่าพี่กมลเป็นท่านหนึ่งที่มากระตุ้นให้ศิลปินเหล่านั้นลุกขึ้นมาทำงานเพื่อสังคม อันนี้

ผมคิดว่าตรงนี้กระมังเป็นจุดเปลี่ยนของสังคมในขณะนี้ซึ่ งมันจะเชื่อมโยงถึง

วัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และชุมชน ผมเชื่อว่าใน 10 คน 20 คนที่มานี้มีความรู้สึกรัก

และผูกพันในสิ่งที่มันเป็นชุมชน เป็นวัฒนธรรม เป็นศิลปะ ที่ผมเสนอหัวเรื่องว่า  

ศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และชุมชน แต่อยากจะบอกนิดเดียวว่ามันเป็นสิ่งเดียวกัน 

บางทีเราไปแยกคิด แยกพูด แยกทำกันคนละอย่างมากกว่า ผมคิดว่ามันเป็น  

สิ่งเดียวกัน  

 เมื่อสักเดือนที่แล้วผมได้มีโอกาสไปที่ประเทศจีน ประมาณ 2 สัปดาห์ 

ไปแถวกวางสี ยูนนาน กุ้ยหลิน และอีกหลายเมือง ผมได้ไปพร้อมกับสภาวิจัยแห่ง
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ชาติ โดยไปในฐานะเป็นกรรมการคนหนึ่ง พร้อมกับผู้เชี่ยวชาญในหลายสาขาวิชา 

ไม่ว่าจะเป็นด้านปรัชญา ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ด้านภาษา สถาปัตยกรรม 

ด้านดนตรี การแสดง ทัศนศิลป์ เราได้ศึกษาชนกลุ่มน้อยในจีนตอนใต้ ซึ่งผมอยาก

จะยกมาเป็นกรณีศึกษาบางประการ ตลอด 2 สัปดาห์นั้น เราได้นั่งรถบัสเล็กเป็น

ส่วนใหญ่ทำให้ได้เข้าไปตามหมู่บ้านต่างๆ แถวสิบสองปันนา ยูนนาน กวางสี อะไร

ก็ตามที นั้นเป็นทางตอนใต้ของจีน มีหลายคนทำวิจัย เราทราบอยู่แล้วว่าเรามี  

ชนเผ่าที่เราเชื่อว่าโดยชาติพันธุ์เป็นชนเผ่าไทด้วยกัน ที่ขึ้นหน้าว่า ไทบ้าง ไตบ้าง   

ที่เรียกว่า ไทจ้วง ไทจัง ไทตง ไท เยอะแยะมากมาย ถ้าใครอ่านหนังสือดูผมคิดว่า

เป็นสิ่งที่เป็นกรณีศึกษาที่ดี ขณะนี้มีเพียง จ้วง กลุ่มเดียวเท่านั้นที่ตัดคำว่าไท หรือ

ไต ที่มีข้างหน้าออกเพราะเหตุว่าหลังจาก The Long March ของเหมาเจ๋อตุง 

พ.ศ. 2497 แล้ว คนเหล่านี้ไม่ปลอดภัยจึงตัดคำว่าไท หรือไตข้างหน้าออก 

 ในกลุ่มชนที่เราเข้าไปศึกษานั้น บางกลุ่มนั่งรถ 3-4 ชั่วโมง บางกลุ่ม 5-6 

ชั่วโมง บางกลุ่มที่เราเข้าไปใช้เวลา 11 ชั่วโมง เราต้องออกเดินทางแต่เช้ามืด และขับ

รถไปตามไหล่เขา สูงมาก ชนเหล่านี้นั้นหลังจากจีนปรับตัวเป็นคอมมิวนิสต์เรียบร้อย

แล้วเขาถูกสังคมผลักดันไปหรือโดยอะไรก็ตามทีอยู่ในที่สูง ห่างไกล เมื่อเราไปใน

หมู่บ้านเรายังเห็นความบริสุทธิ์อยู่มาก แต่บางที่ก็อยู่ในสภาพที่ย่ำแย่มาก อันนี้เราไม่

ว่ากันแต่บางที่เขาก็กำลังปรับตัวอยู่ระหว่างสังคมใหม่กับเก่า บางที่มีการแสดงใน

ลักษณะของดนตรี ในลักษณะของอะไรต่อมิอะไรไปตอบสนองในระบบของการ  

ท่องเที่ยว ในจีนจะเรียกเป็นอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหรือ Industrial Tourism  

 มหาวิทยาลัยต่างๆ ในแถบนั้นก็จะเปิดมากทีเดียวและพร้อมกันนั้นก็มี

การเปิดวิชาภาษาไทยเป็นวิชาเอกผมคิดว่าพวกเราคงทราบ มีบางมหาวิทยาลัยดู

เหมือนว่าจะเป็นที่ยูนนาน อาคารเรียนภาษาไทยทำจำลองพระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาทแต่ไม่เหมือน เขาสร้างเป็นรูปทรงแบบง่ายๆ สิ่งเหล่านี้รัฐบาลจีนรู้อยู่ แต่

รัฐบาลจีนไม่อยากจะบอกว่าชนเหล่านี้เป็นชนเผ่าเดียวกันกับไทย เป็นเรื่องของ

การเมืองด้วยเช่นกัน จีนประสบผลสำเร็จในช่วง 2-3 ปี อย่างมากในแง่ของการ

เอาชนกลุ่มน้อยเหล่านี้เข้ามาเป็นพลังในการดึงคนเข้ามาท่องเที่ยวในจีน มีภาษา

อังกฤษ สถานีโทรทัศน์ช่องหนึ่งที่เราฟังรู้เรื่อง ตลอดวันจะพูดถึงชนกลุ่มน้อย พูด

ถึงการแสดง พูดถึงศิลปะ หมู่บ้านต่างๆของชนกลุ่มน้อยทั้งสิ้น เพราะถือเป็นแรง



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม12

โฆษณา ที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเขา เมื่อเราไปในหมู่บ้านเหล่านั้นมี

คนเฒ่าคนแก่อีกมากมายที่มีคำพื้นฐานที่เราพอจะจับความได้กันพอสมควรแต่โดย

คำที่เป็นประโยคแล้วนั้นจะเป็นคำประสมประสานทั้งหมด  

 ผมคิดว่าในการพูดวันนี้ ลูกศิษย์ จิรวัฒน์ เขาทำวิจัยเยอะเขาอาจจะรุก

เข้าไปทำวิจัยในจีนก็ได้ เราต้องยอมรับในเรื่องนี้ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยที่เป็น  

ผู้หลักผู้ใหญ่ได้ทำวิจัยไว้พอสมควร ถึงแม้ว่าเราดูแล้ว มหาวิทยาลัยที่เมืองเหนือ

ของเราที่ได้เงินจีนมาสร้างเป็นอาคารไว้หรูหราโดยเนื้อของการวิจัยก็ยังไม่ชัดเจน   

ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้น่าจะเป็นแนวรุกของเราต่อไป ผมได้ไปนั่งคุยกับคนแก่คนหนึ่ง  

ที่หมู่บ้านไทจัง อายุ 84 ปี กินหมาก แต่งตัวคล้ายๆชาวเหนือ การแสดงเรานึกถึง

อีก้อ แม้ว ไทยล้านนา เรานึกถึงอะไรหลายอย่าง แล้วคุณยายคนนั้นก็จะมานั่งอยู่

ใต้ร่มไม้ แล้วเมื่อเราเข้าไปถามว่านี่อะไร คุณยายท่านนี้ก็จะบอกว่ามะขาม คำว่า 

“นั่ง” ของเรา ก็จะใช้ “ตั่ง” อะไรเหล่านี้มันจะมีคำพื้นฐาน ที่เราพอจะจับความ

เหล่านี้ได้มากทีเดียว 

 เมื่อเราไปดูในหมู่บ้านส่วนใหญ่ พวกไทจ้วง ไทจัง ทั้งหลายเหล่านี้ ลอง

นึกถึงบ้านทางเหนือ ที่มีลาน มีบ้าน สภาพของบ้าน เรื่องของผนัง เรื่องของหลังคา

นี้ไม่เหมือนทางเหนือแน่นอนเพราะผนังบ้านจะเป็นดินอัด ดินมีหลายชนิด ดินตัด

เป็นก้อนก็มี หรือไม่บางทีก็ใช้เป็นผนังไม้ก่อขึ้นมาแล้วก็เอาดินอัดตรงกลาง ดิน

เหล่านั้นมีเปลือกหอย และบนหลังคามีทั้งไม้ที่เป็นกิ่งไม้ ไม้ไผ่และดิน ในแง่ของ

สถาปัตยกรรม จริงอยู่ในตัวอาคารอาจจะไม่เหมือนโดยตรงกับทางเหนือของเรา 

แต่ผังบ้านอะไรต่างๆ เป็นเรื่องที่น่าสนใจ ช่วงหนึ่งเมื่อผมโตขึ้นมาก็จะถูกบอกว่า

คนไทยนี้ถูกขับไล่มาจากอัลไต หรืออะไรต่างๆก็ตามที แต่พักหลังนี้ความคิดมัน

เปลี่ยนไปหมด อาจจะเป็นความพยายามช่วงหนึ่งของสงครามเย็นซึ่งก่อให้เกิด

ความเกลียดชังระหว่างตะวันออกและตะวันตก ทุนนิยมกับคอมมิวนิสต์ หรือ

สังคมนิยมอะไรต่างๆ ฉะนั้นพอมาถึงตอนนี้ถ้าเราดูแล้วโดยส่วนตัว ผมเองไม่ใช่ 

นักโบราณคดีหรือนักประวัติศาสตร์ศิลป์ เราเชื่อว่าคนไทยคงไม่ได้ถูกขับไล่มาจาก

ไหน แต่มันกระจัดกระจายไปทั่ว ทั้งแถบแถวทางตอนใต้ของจีนหรือรุกรานเข้าไป

ลาว เพราะผมเชื่อว่าการเคลื่อนย้ายชุมชนจะมีสูงมากทีเดียว เหมือนอย่างที่เราไป

ดูที่สุโขทัยวันนี้ ฉะนั้นเมื่อเราพูดไปถึงอดีตเมื่อ 1,000 ปี 2,000 ปีที่แล้วชุมชน
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ต่างๆ มันเกิดการเคลื่อนย้าย เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรต่างๆ มากมายหมุนเวียน 

ฉะนั้นการมองอดีต การมองประวัติศาสตร์ศิลป์ ศิลปวัตถุ มันไม่สามารถมองได้

แบบตัดเป็นชิ้นหรือเป็นช่วงเวลา แต่จะมีภาพซ้อนอยู่มากมาย มีการ  

เปลี่ยนแปลงอยู่มากมาย เราดูที่วัดต่างๆ วันนี้การปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ที่ผ่านมา

เป็นการปรับปรุงหลายช่วงหลายเวลาที่มีการเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆ มีชีวิต มีผู้คน  

มีวัฒนธรรม มีความยากจน มีความสุข ความทุกข์ อะไรของมันอยู่เบื้องหลังอิฐ 

หินเหล่านี้ที่เราเข้าไปสัมผัสอยู่ตลอดเวลา  

 ผมคิดว่าในเรื่องของชนเผ่าไทยทางเหนือเป็นเรื่องที่น่าศึกษาต่อเมื่อเรา

กลับมาก็ได้คุยกับท่านคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ รองศาสตราจารย์สุภา ปานเจริญ 

หลายเรื่อง เราคิดไปถึงเรื่องจีนศึกษาที่น่าจะทำเป็นสถาบัน เพราะก่อนหน้านี้ถนน

ทุกสายในอดีตมุ่งหน้าไปกรุงโรม แต่ในปัจจุบันนี้มุ่งสู่เมืองจีนหมด เพราะสมัยนี้

ฝรั่งมังค่าไปติดต่อจีนได้เมื่อไร ก็รู้สึกเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจมากทีเดียว นั่นผมคิด

ว่าเรื่องนี้คงเป็นเรื่องใหญ่สำหรับอนาคต ถ้าเราสามารถศึกษาเรื่องจีนได้ ผมได้

กล่าวเสมอว่าคนไทยเราขณะนี้เขารู้เราเสียเป็นส่วนใหญ่ แต่เราไม่ค่อยรู้เขา คน

รอบๆ บ้านเราขณะนี้ จีน ญี่ปุ่น เกาหลี แม้แต่เวียดนาม หันมาเรียนภาษาไทยมาก 

แต่คนไทยหรือเด็กไทยไม่ค่อยออกไปรู้เขาสักเท่าไร มีเด็กญี่ปุ่นคนหนึ่งมาเรียนอยู่

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์สักปีถึงสองปี จำชื่อไม่ได้แล้ว ก่อนกลับไปเขาก็มาลา   

ผมก็ถามว่า เด็กไทยเป็นอย่างไร เขาตอบว่าเด็กไทยกลัวลำบาก ผมว่าตรงนี้คง

ไม่ใช่ความผิดของใคร เราทุกคนกระมังรวมทั้งผมด้วย มีวิถีวัฒนธรรมที่หล่อหลอม

เราให้เป็นอย่างที่เขาบอก  

  ในสิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าโลกเปิดกว้างขึ้นเราคงต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆ มากขึ้น 

ผมคิดว่าสองวันที่เรามาครั้งนี้เราคงจะมองในเรื่องของศิลปวัตถุ มองในเรื่องของ

โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่านี้ ข้อมูลความรู้ต่างๆ เราคงได้รับกันไปพอสมควร

แต่เราในฐานะคนไทยก็อดคิดถึงกฎของไตรลักษณ์ไม่ได้ มีเกิดก็มีดับ แล้วก็มีการ

เปลี่ยนแปลง จริงๆ แล้ววัฒนธรรมของการสั่งสมการเก็บรักษา ดูแล้วเหมือนว่า

เป็นวัฒนธรรมตะวันตก คนไทยเราเองก็รู้สึกว่ามีการเปลี่ยนแปลงมันเกิดมาแล้ว

มันก็ดับแล้วมันก็เปลี่ยนไป คนตะวันตก เมื่อปู่ ย่า ตา ยาย เสียชีวิตก็ต้องไปฝัง

เรียงเป็นแถว แต่เราเองเราเอาปู่ ย่า ตา ยาย ไว้ที่ใจ ที่ความรู้สึกมากกว่า  
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 น้องสาวผมอยู่ที่รัฐแมรี่แลนด์ ประเทศสหรัฐอเมริกา มีหลุมฝังศพใหญ่

โตทีเดียว ผมถามน้องสาวว่าทำไมศพมันฝังกันถี่เหลือเกิน น้องสาวบอกว่าเป็น

สุสานของสุนัขและแมวของเขา คือสุนัขและแมวของเขาก็ยังมีที่เก็บสวยงาม คือ   

ชี้ให้เห็นว่าไทยเราเองนี้เรามองโลกว่าเป็นอนิจจัง ทุกข์ขัง อนัตตา แต่คนตะวันตก

นั้นจะเก็บรักษาในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ หอจดหมายเหตุอะไรต่างๆ ก็เป็นระบบ

ตะวันตก แต่พอมาถึงวันนี้เราก็คงปฏิเสธไม่ได้ที่เราจะต้องยอมรับสิ่งที่ดีเข้ามาสู่

สังคมไทย เรามามองอีกอันหนึ่ง คนตะวันตกจะมองศิลปวัตถุ มองโบราณสถาน 

มองสิ่งเก่าๆ ค่อนข้างเป็นสูตรสำเร็จอยู่ทีเดียว เพราะคนตะวันตกเมื่อเล่นดนตรีก็

มีโน้ตตายตัว เล่นซิมโฟนี มีคอนดัคเตอร์เป็นระบบ เมื่อเราเล่นดนตรีที่ไหนๆ ก็จะ

คล้ายๆ กัน แต่ถ้าเราดูแกงส้มของไทยผมกลับว่ามันดีนะถ้ามันไม่มีสัดส่วนตายตัว 

ใส่นี่ 1 ช้อนโต๊ะ ใส่ผงชูรส 3 ช้อน หรือใส่ผักบุ้ง 1 กำมือ มันทำให้เราเมื่อไปทาน

แกงส้มที่เหนือ ใต้ อีสาน ทำให้เราได้รสหลากหลายที่มันแปลก ที่มันไม่ซ้ำกัน ถึง

แม้วันนี้เราพยายามที่จะจับสิ่งเหล่านี้ให้มันกลับเข้ามาสู่ในระบบมากขึ้นก็ตามที 

เราก็ยังคงต้องรักษาความที่มันหลากหลาย ยืดหยุ่น ความที่มันเปลี่ยนแปลง  

 เมื่อประมาณสักต้นปี ผมได้มีโอกาสไปอยู่เมืองเวียงกุมกาม ประมาณสัก 

1 สัปดาห์ ผมคิดว่ามันเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ เราย้อนมาดูสองวันนี้และพรุ่งนี้ที่

ศิลปวัตถุบ้านเชียง	จ.อุดรธานี	
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เราจะไปกำแพงเพชร ผมเชื่อว่ากระบวนการเหล่านี้การที่เราเอาคนออกจากเมือง

โบราณและโบราณสถานทั้งหมดแล้วเราทำระบบระเบียบให้มีคูคลองเรียบร้อย ผม

คิดว่าเป็นสิ่งดีในความเชื่อในยุคทันสมัย แต่ถ้าเราไปเปรียบเทียบกับเวียงกุมกาม

นั้นผมอยากให้มีโอกาสได้ไป อยู่ที่อำเภอสารภีที่เชียงใหม่ห่างจากตัวจังหวัด

ประมาณ 5 กิโลเมตร แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือเวียงกุมกามนั้นจะต่างกับที่นี่ ที่ถูกฝัง

อยู่ใต้ดิน เพราะแม่น้ำเปลี่ยนสายและเมืองนี้ก็ถูกฝังลงไป มีชุมชนมากมายอยู่ใน

นั้นเต็มไปหมด นั่นเป็นการต่อสู้ระหว่างชุมชนกับกรมศิลปากร กรมศิลปากรเองก็

จะเอาชุมชนออกให้หมดเพื่อให้คงโบราณสถานอยู่ เวียงกุมกามนั้นก็จะมีวัดไม่

น้อยกว่า 20 วัดเช่นกันเท่ากับศรีสัชนาลัย แต่เวียงกุมกามหาหลักฐานเมืองหรือวัง

ไม่ได้ ซึ่งจะต่างกับศรีสัชนาลัยที่เชื่อว่ามีเมืองหรือวังอยู่ หรือที่เมื่อเช้านี้ที่สุโขทัย 

คุณภาคภูมิก็ยืนยันว่ามีเมืองหรือมีวังอยู่แต่คาดว่าจะเป็นไม้ และสูญสลายไป

เรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นเวียงกุมกามในขณะนี้น่าจะเป็นกรณีศึกษาที่ดี  

 สุดท้ายผมจะโยงไปที่อยุธยา ที่เราพูดถึงกรุงศรีอยุธยากับชุมชนดู ผมคิด

ว่าความคิดใหม่ของเวียงกุมกาม กรุงศรีอยุธยา ผมว่าน่าจะเป็นกระบวนการของ

การอนุรักษ์หรือการรักษาโบราณสถานใหม่ที่ต่างไปจากศรีสัชนาลัย ต่างไปจาก

สุโขทัยแล้วก็ต่างไปจากกำแพงเพชร เพราะใน 3 ตัวอย่างกรณีศึกษาเหล่านี้เป็น

กรณีศึกษาที่ทันสมัยที่ศิลปะทุกอย่างไปอยู่ในพิพิธภัณฑ์ ฉะนั้นเมื่อมีโบราณสถาน

ภาพสเก็ตเวียงกุมกามในอดีต	
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คนต้องออกไปให้หมด แต่ศิลปะวันนี้ไม่ใช่แล้ว พี่กมลเมื่อปี พ.ศ.2522 ประมาณ 

25 - 26 ปีที่แล้ว ไปตั้งหลอดสีไว้ในทะเลทรายที่แคลิฟอร์เนีย แล้วก็นั่งรถไปโรยสีฝุ่น

จากหลอดสีให้มันไปเป็นทางยาวๆ ผมดูจากภาพที่พี่เล่าให้ฟังก็เป็นกิโลเมตร   

ถ้าหากมีเวลาหลังจากท่านอาจารย์แล้ว ผมอยากให้พี่กมลเล่าด้วยแล้วก็เฝ้าดูการ

เปลี่ยนแปลงตอนที่ลมมันพัดแล้วสีเหล่านั้นสลายไป ศิลปะในปัจจุบันนั้นไม่จำเป็น

ว่าต้องเข้าพิพิธภัณฑ์เสมอไป สิ่งที่เราบันทึกไว้เป็นวีดีโอ เป็นภาพ เป็นอะไรต่างๆ 

แม้แต่การบันทึกปรากฏการณ์ต่างๆ ที่มันเกิดขึ้นแล้วมันจบลงไปเรียบร้อยแล้ว 

และมันก็อยู่นอกพิพิธภัณฑ์เรียบร้อย ผมโยงอย่างนี้อยากให้เห็นการเปลี่ยนแปลง

ในช่วงประมาณสัก 40 - 50 ปี แนวคิดของยุคหลังสมัยใหม่มันเปลี่ยนไปจากวิธีคิด

ของคนโบราณ ผมกำลังโยงไปถึงการดูแลโบราณสถานด้วย  

 เราตัดกลับไปที่ลาว จำปาสัก เป็นการอนุรักษ์เมืองที่ดีและก้าวหน้ากว่า

เมืองไทย เราไม่ต้องโยงไปถึงเวียดนามในขณะนี้ ไม่ต้องโยงไปถึงเกาหลี ญี่ปุ่นและ

จีน ระบบคิดของเมืองโบราณอย่างใหม่เมื่อเกิดขึ้นในลาวนั้นคาดหวังว่าเมื่อเมือง  

ที่อนุรักษ์นั้นวันหนึ่งบ้านและชุมชนและสินค้าที่จะขายมันจะถูกประสานกลมกลืนกัน

กับเมือง และต้องใช้เวลาไม่ว่าจะ 5 ปี 10 ปี 15 ปี ใครปลูกบ้านหลังใหม่ต่อไปนี้

หลังคาน่าจะต้องใช้สีนี้ รูปทรงของบ้านน่าจะต้องเป็นอย่างนี้ หมายความว่าการ

อนุรักษ์โบราณสถานในวันข้างหน้าไม่ใช่เพราะว่าขุดเมืองอย่างเดียว แล้วกรม

ศิลปากรเป็นผู้ดูแลและหาคนที่ท่องเที่ยวและก็จบแค่นั้น ในขณะที่ท่านนายก

รัฐมนตรีพูดเสมอเกี่ยวกับกรมศิลปากรว่าเราจะเอาเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ เราจะ

ต้องอนุรักษ์และต้องให้งบประมาณ แต่งบประมาณที่จัดสรรมันลดอย่างไม่น่าเชื่อ 

มันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า เราคงไม่สามารถโทษท่านนายกรัฐมนตรีได้ทั้งหมด แต่เรา

น่าจะปรับกระบวนการคิดใหม่ของโบราณสถาน ไม่ยกภารกิจนี้ให้กับงบประมาณ

แผ่นดินหรือรัฐบาล หรือกรมศิลปากร หรือกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อเราพูดถึง

ชุมชน มหาวิทยาลัยนเรศวร ทำอะไรอยู่ ก็ทราบว่าคณะสถาปัตยกรรมของ

อาจารย์จิรวัฒน์ลงมาช่วยจำนวนหนึ่ง ถามมหาวิทยาลัยราชภัฏอีก 2 แห่ง ทั้งที่อยู่

ที่กำแพงเพชรและพิษณุโลก โรงเรียนอีกมากมาย วัด และอบต. เราจะจัดระบบ

โบราณสถานเหล่านี้อย่างไร ให้ผู้รับผิดชอบคือชุมชนและเขารู้สึกเป็นเจ้าของและ

สามารถดำเนินการทั้งหมดร่วมกับกรมศิลปากร และตราบใดเรายกภาระให้กรม
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ศิลปากรและกรมศิลปากรได้งบประมาณเพียงเล็กน้อย ผมคิดว่ากรมศิลปากรไม่มี

ทางทำอะไรได้  

 ผมกลับไปที่ เวียงกุมกามในขณะนี้ยังไม่สามารถขุดได้หมด เพราะ

เป็นการต่อสู้กันระหว่างกรมศิลปากรกับชุมชน ชุมชนเขาอยู่กันมา 40 ปี 50 ปี ถ้า

เป็นเราเราก็คงไม่ออก ปัญหามันอยู่ที่ว่าเราจะให้ชุมชนตรงนั้นอยู่ในโบราณสถาน

อย่างไรอย่างสันติสุข หลังจากเป็นเจ้าของโบราณสถานเหล่านั้น จริงอยู่บางส่วนที่

ชุมชนจะไปสร้างทับโบราณสถาน ตรงนี้ต้องเป็นกรณีพิเศษที่น่าจะต้องซื้อที่ดิน

ใหม่และให้ชุมชนเหล่านั้นย้ายเมืองไป ในจุดนี้เป็นปัญหามากทีเดียวเมื่อเราพูดถึง

เรื่องกฎหมายที่ดิน ผมคิดว่า พวกเราหลายท่านทราบดี กฎหมายที่ดินในเมืองไทย

ปัจจุบันนี้มีปัญหาซ้อนๆ กันและตีกันอยู่ไม่น้อยกว่า 10 องค์กร สมมุติที่ดินของ

โบราณสถานแห่งหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่นที่เวียงกุมกาม ที่ดินเหล่านี้เป็นกรรมสิทธิ์

ของชุมชนที่เขาอยู่ครองมานาน ศิลปากรก็มีกฎหมายของตัวเอง รถไฟก็มีกฎหมาย

ของตัวเอง ป่าไม้ก็มีกฎหมายของตัวเอง สปก.ก็ยังมีกฎหมายของตัวเอง ฉะนั้น

กว่าจะทำอะไรได้ กว่าจะเคลื่อนย้ายอะไรได้ก็ลำบาก  

 เราจำได้ดีว่าปลายสมัยรัฐบาลปัจจุบัน สิ่งที่จำเป็นต้องปฏิรูปที่สุดก็คือ  

กฎหมาย แต่ขณะนี้ยังไม่สามารถทำอะไรได้ สำหรับเวียงกุมกามก็มีคนที่เข้ามา

โบราณสถานเวียงกุมกาม	(บางส่วน)	ที่ขุดขึ้นมาได้	ที่จังหวัดเชียงใหม่	
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ร่วมหลายส่วน จังหวัดก็เข้ามา ศิลปากร อบต. คณะสงฆ์ แล้วยังไม่สามารถสาน

ประโยชน์หรือคิดกันแล้วยังไม่สามารถเป็นเอกภาพ ถ้าท่านไปที่นั่นนะครับคนจะ

มาแย่งให้ท่านไปรถแบบพาเที่ยว ที่เป็นรถดัดแปลงก็มี รถม้าก็มี ที่เป็นรถสองแถว

ก็มี มอเตอร์ไซด์ก็มี คนละเจ้าทั้งหมด ยังมีบางวัดกำลังคิดที่จะทำชุมชนเป็นแบบ

วัฒนธรรม กำลังตีความวัฒนธรรมใหม่ และสร้างเป็นตลาดขึ้นมา เพื่อเก็บเงิน 

และให้คนเข้าไปในเวียงกุมกาม เราลองนึกภาพอย่างนี้ดูว่าความไม่ลงรอยหรือการ

ทำงาน ไม่เป็นกลุ่มเป็นก้อนเหล่านี้มันกำลังจะทำให้ เวียงกุมกามนั้นไปสู่ความ

หายนะกระมัง  

  ความรู้ในการอนุรักษ์ ผมคิดว่าในขณะนี้ดีขึ้นมากทีเดียว ช่วงหนึ่งเรา

ไม่มีความรู้ สมัยจอมพล ป. พิบูลสงคราม เราคงทราบดีนะครับ สมัยกรุงศรีอยุธยา

ท่านก็ลุกขึ้นมาอนุรักษ์ด้วยความปรารถนาดี และก็ให้ช่างธรรมดาเอาปูนไปพอก

เจดีย์สามองค์ พระนครศรีอยุธยา ทั้งนักโบราณคดียืนยันว่ามันผิดแบบ มันไม่ใช่

แบบนะครับ บางครั้งการขุดเมืองโบราณขึ้นมาโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นอิฐ เปิด

อิฐขึ้นมานั้นต้องรอบคอบ มันมีทั้งจุดดีและจุดเสีย เมื่อเราเปิดอิฐขึ้นมานั้นจริงอยู่

เราได้เห็นเค้าโครงร่องรอยของอิฐแต่ในแง่ของความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์เป็นเรื่อง

ที่ต้องระวัง เกลือนั้นมีอยู่ทั่วไปทั้งในน้ำ ในอากาศ น้ำเค็มยิ่งหนัก และเกลืออีก

ส่วนหนึ่งนั้นไปจากชาวบ้าน ชุมชน สมมุติท่านซื้อฝรั่งดอง 1 ถุง เข้าไปในโบราณ

สถานแล้วท่านกินฝรั่งดองจิ้มเกลือ เกลือเหลือแล้วก็ทิ้งไว้แถวนั้น เกลือเหล่านี้ก็จะ

ถูกฝนชะลงไปในดินแล้วก็จะถูกดูดซับสะสม จะด้วยน้ำท่วม ฝนตก หรืออากาศที่

ชื้นอย่างในเมืองไทย อิฐเหล่านี้วันหนึ่งมันจะถูกย่อยสลาย หรืออาจจะระเบิดออก

ไปในระยะยาว ฉะนั้นการอนุรักษ์เมืองเหล่านี้ต้องอาศัยผู้รู้ในเรื่องการจัดระบบ 

จริงอยู่การท่องเที่ยวเข้ามามีส่วนสำคัญ ในขณะที่เวียงกุมกามก็เช่นกัน ต้องอาศัย

ความรู้ ต้องมีการจัดระบบ เราจะทำอย่างไรที่จะให้โบราณสถาน โบราณวัตถุเหล่า

นี้อยู่กระทั่งลูกหลาน เหลน หรือโหลนก็ตามที สิ่งเหล่านี้ผมคิดว่าเป็นเรื่องละเอียด

อ่อนอย่างมากทีเดียว 

  สุโขทัยคงไม่มีปัญหามากนัก แต่ในที่ที่เป็นอย่างนี้ ผมก็คิดว่าที่ที่มีแหล่งน้ำ 

โอกาสของการย่อยสลายจากสาเหตุของเกลือในอากาศหรือเกลือในน้ำนั้นมีส่วน

อย่างมากทีเดียว แต่ที่เวียงกุมกามนั้นเป็นเมืองที่ฝังอยู่ 2 - 3 เมตร เมื่อขุดลงไป
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แล้วเราจะทำอย่างไรกับระบบน้ำที่ไม่รู้จะระบายไปที่ไหน ขณะนี้ก็ยังแก้ไม่ตก ไป

ทำเป็นรางข้างล่างไว้ แล้วก็ใช้ระบบท่อระบายน้ำแบบในกรุงเทพ ฯ แล้วมีท่อพัก 

ปรากฏว่าล้มเหลวทั้งหมด เพราะแม่น้ำมันไหลลงแอ่งทั้งหมด ผมก็ไปคุยกับเขา

แบบคนไม่รู้ เสนอว่าถ้าทางกรมศิลปากรจะใช้ระบบแบบในหลวงได้ไหม   

ระบบแก้มลิง ไปขุดบ่อไว้ที่อื่นแล้วก็ระบายท่อตรงนี้ต่อไปอะไรต่างๆ ก็ตามที ซึ่ง

เขาก็คงไม่ฟังเรามากนัก หรือว่าจะลงทุนอย่างแท้จริงอาจจะใช้ระบบสูบน้ำ แต่มัน

คงทำไม่ได้ ถ้าสูบกันหนักการสูญเสียน้ำมันอะไรต่างๆ ก็คงจะยุ่ง ผมคิดว่าเรื่อง

อะไรต่างๆ เหล่านี้ละเอียดอ่อน ควรจะได้รับการรับผิดชอบจากคนทุกคน ถามว่า

โรงเรียนได้ให้ความรู้ความคิดกับเรื่องราวเหล่านี้มากน้อยแค่ไหน โรงเรียนในชุมชน

สามารถที่จะสร้างเด็กตั้งแต่ตัวน้อยๆ ให้เขารู้สึกเป็นเจ้าของโบราณสถานเหล่านี้

หรือไม่ อย่างไร 

  ตอนนี้ทราบข่าวดีใจว่ามีมัคคุเทศก์น้อย แต่ผมคิดว่าแค่นั้นไม่พอ มันคง

ไม่ใช่ระบบมัคคุเทศก์แค่นั้น สำนึกของเด็กเหล่านั้น ครูที่สอนศิลปะ ครูที่สอน

ดนตรี ครูที่สอนสังคมวิทยา ครูที่สอนภาษา หรืออะไรต่างๆ ก็ตามที ครูทุกคนผม

เชื่อว่าสามารถสร้างสำนึกร่วมเหล่านี้ได้ดี เพราะฉะนั้นผมคิดว่ามหาวิทยาลัยวันนี้

คงจะต้องเปิดตัวเองออกไปมากขึ้นนะครับ คงไม่สามารถที่จะปล่อยไว้อย่างเก่า 

ความหวังส่วนตัวผมอยากให้มหาวิทยาลัยราชภัฏ 41 แห่ง มีส่วนร่วม แต่ก็ห่วงว่า

ราชภัฏจะสูญเสียจุดยืนที่จะพึงเป็น เพราะในพ.ร.บ.ของราชภัฏเองระบุว่าเรื่อง

ของชุมชน ท้องถิ่น เรื่องของอะไรต่างๆ ผมคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องสำคัญ  

  ที่อยุธยาเราทราบดีว่าเป็นการอนุรักษ์มานานพอสมควร ขณะนี้ประกาศ

ให้อยุธยาทั้งเมืองเป็นเมืองโบราณสถาน ซึ่งก็กำลังต่อสู้กันมากทีเดียว ชาวบ้าน

ร้านถิ่นแถวนั้นก็โวยวายมาก แต่ผมไม่มั่นใจความคิดตรงนั้นว่าจะอพยพชาวบ้าน

ออกทั้งหมดหรือไม่ มันคงเป็นโจทย์ที่ทุกฝ่ายคงจะต้องมานั่งคุยกันว่าท้ายที่สุดเรา

ควรจะทำอย่างไร คนส่วนหนึ่งจะออกไปหรือไม่ คนส่วนหนึ่งจะคงอยู่หรือไม่ และ 

ผมคิดว่าชาวบ้านแถวๆ อยุธยาจะต้องมีแผนที่ชัดเจน มียุทธศาสตร์ที่ชัดเจน

สำหรับอนาคตว่าตรงไหนที่จะอยู่ ตรงไหนที่จะไป ตรงไหนที่จะเป็นชุมชนที่แท้จริง 

ถามว่าเอาไหมอยุธยาที่จะปรับทั้งหมดให้ตีความไปถึงอดีต แล้วบ้านต่อไปนี้เมื่อ

สร้างใหม่จะต้องดำเนินตามยุทธศาสตร์ หรือตามแผน หรือตามระบบเหล่านั้น  
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เพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องเหล่านี้ล้วนเป็นเรื่องน่าสนใจ มันคงไม่มีสูตรสำเร็จอะไร  

  เมื่อวานที่ลงไปซื้อหนังสือพิมพ์แล้วก็นั่งอ่านมาในข่าวสดฉบับเมื่อวาน   

ก็พูดถึงเวียงกุมกาม ชี้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการขุดค้นเวียงกุมกาม นายสด แดงเอียด 

อธิบดีกรมศิลปากร เปิดเผยความคืบหน้าการขุดซากโบราณสถานเวียงกุมกาม 

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ว่าจากกระแสข่าวว่าหากขุดโบราณสถานเวียงกุมกาม

ได้ครบร้อยแห่ง จะขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้น ไม่เป็นความจริง เพราะการ

ขอขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกต้องมีความพร้อมมากกว่านี้ ในขณะนี้ สภาพเวียงกุม

กามยังมีปัญหาและข้อจำกัดด้านการขุดค้นมากมาย เช่น บ้านเรือนชาวบ้านปลูก

ทับโบราณสถาน ทำให้ไม่สามารถขุดต่อไปได้ ดังนั้นจะต้องมีกฎหมายหรือ

ระเบียบมารองรับด้วย หากบ้านหรือถนนทับโบราณสถานต้องเวนคืนที่ดิน และ

ต้องควบคุมการออกแบบอาคารบ้านเรือนด้วย ถ้ามีการจัดการอย่างมีระบบ จึงจะ

มีการเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกได้ นายสด กล่าวต่อไปว่าทางกรมศิลปากร

ดำเนินการตามลำพังไม่ได้ จะต้องร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ในท้องถิ่นและการ

จัดสรรงบประมาณให้มากขึ้นเพื่อพัฒนาโบราณสถานอย่างจริงจัง แต่ขณะนี้กลับ

เป็นการทำงานแบบต่างคนต่างทำ อีกทั้งกรมศิลปากรได้งบประมาณขุดค้นปีละ

ประมาณ 300 ล้านบาท ทั้งที่สำนักโบราณคดีต้องใช้งบปีละ 5,000 ล้านบาท จึง

ทำให้การขุดล่าช้า ขณะเดียวกันพื้นที่เวียงกุมกาม มีกลุ่มผลประโยชน์ที่ขัดแย้งกัน

มาก ดังนั้น ต้องมีหน่วยงานหลายหน่วยงานมาทำงานร่วมกัน และกรมศิลปากร

พร้อมจะร่วมมือกับองค์กรต่างๆ ด้วยเช่นกัน ก็คงยังเป็นเรื่องที่วุ่นวายเป็นเรื่องที่

เป็นปัญหาอยู่อีกมากทีเดียว  

  ผมดูที่ที่เรามาอยู่ในขณะนี้ ผมคิดว่าเราเคยมาหลายปีแล้ว มาอีกทีก็ดีใจ

ผมคิดว่าเป็นระบบเป็นระเบียบมากขึ้น ในความคิดส่วนตัวลึกๆ ผมคิดว่าอาจารย์

จิรวัฒน์เป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นเป็นอย่างมาก อยู่ที่นี่แล้วอยากให้มหาวิทยาลัย

นเรศวรเป็นผู้นำในเรื่องเหล่านี้ ผมคิดว่าในอดีตเราบอกว่าทหารเป็นมิตรของ

ประชาชนแล้วเราก็ขึ้นป้ายว่า เขตทหารห้ามเข้า แต่ในอดีตมหาวิทยาลัยก็เป็น

อย่างนั้น มหาวิทยาลัยทำตัวเป็นผู้รู้และก็อยู่บนหอคอย รู้จริง ไม่รู้ หรือบางทีก็รู้

ตามฝรั่งเยอะแยะมากมาย ผมคิดว่า วันนี้มหาวิทยาลัยต้องลงมาทำงานเกี่ยวกับ

ชุมชน ในเรื่องเกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น มหาวิทยาลัยอย่าพูดเลยว่าไม่มีเงิน 
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มหาวิทยาลัยรวยทุกมหาวิทยาลัย เพราะมหาวิทยาลัยกว่า 20 แห่ง เอาเปรียบเขา

มากทีเดียวได้รับงบประมาณแผ่นดินไม่ใช่น้อยนะครับ บางแห่งตัวเลขเกือบถึงปีละ 

4,000 ล้าน แต่มหาวิทยาลัยใหม่ๆ อาจจะ 70 ล้านต่อปีอยู่ นอกนั้นยังมีรายได้

จากค่าเล่าเรียน จากอะไรต่อมิอะไรมากมายทีเดียว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

อาจจะเป็นมหาวิทยาลัยจนๆ ได้งบประมาณแผ่นดินปีละ ประมาณตัวเลขขึ้นมา  

สองปีก็อยู่ในแถวหน้าขึ้นไปถึงประมาณปีนี้ใกล้ 1,400 ล้าน แต่เราก็มีงบที่เป็น  

รายได้ 800-900 ล้าน ปีหนึ่งมหาวิทยาลัยเล็กๆ อย่างเราหรือ ขนาดกลางก็ตามทีเรา

บริหารเงินถึง 2,000 กว่าล้าน เพราะฉะนั้นการที่จะเจียดมาเรื่องของศิลปวัฒนธรรม 

เรื่องที่ ไปเอื้อต่อชุมชน เรื่องของสิ่ งที่มันไปเอื้อต่อสาธารณะประโยชน์   

อาจารย์ถวัลย์ ดัชนีบอกว่าถ้าเรามีแค่นี้แล้วเราพอใจ เรารวยทันที ทุกวันนี้ ที่เรา

รู้สึกว่าเราไม่รวยเพราะเราไม่พอ เพราะฉะนั้นจริงๆ แล้วมหาวิทยาลัยรวยกัน  

ทุกมหาวิทยาลัย เราเจียดเงินแล้วลงมาตรงนี้  

 ผมเองเมื่อได้มาทำหน้าที่ตรงนี้คิดว่ามหาวิทยาลัยต้องเปิดตัวมากขึ้น เรา

เปิดตัวไปในเขตวัฒนามากขึ้น เราเปิดตัวร่วมกับ กทม. มากขึ้น ขณะนี้ก็งบ

ประมาณ 15 ล้านก็อบรมครู กทม. ทั้งหมด เพราะอยากเห็นครู กทม. เป็น  

ต้นแบบของสังคมไทย วันที่ 8 นี้พี่กมลก็จะไปช่วยบรรยายด้วย ผมคิดว่าถ้าเราดู

ประเทศไทยขณะนี้เรามีมหาวิทยาลัย 60 - 70 แห่ง เราแบ่งเขตกันเข้ามาดูแล   

เข้ามาทำงาน ผมคิดว่าอย่าปล่อยให้ กรมศิลปากร ที่มีคนอยู่เท่านี้รับภาระแต่เพียง

ผู้เดียว มุมมอง ฐานคิด หรือวิสัยทัศน์ใหม่ของเรื่องโบราณสถานต้องเปลี่ยน อย่า

ตำหนิกรมศิลปากรและก็อย่าไปด่าทอกรมศิลปากร อย่าไปด่าทอรัฐบาลอยู่อย่าง

เดียว แต่ผมคิดว่าชุมชนและมหาวิทยาลัยต้องลงมา เมื่อเราอบรมครู กทม. ทาง

ด้านดนตรี ศิลปะ และการแสดง ผมให้นโยบายว่าอยู่ๆ อย่าลุกขึ้นไปอบรมครู 

ก่อน เพราะครูนั้นพร้อมแต่ต้องเรียนเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนในกรุงเทพฯ 413 

โรงเรียน มาอบรมวิสัยทัศน์ก่อน มาเปลี่ยนแปลงระบบคิดใหม่ทั้งหมด จึงจะสำเร็จ

ได้เช่นกัน 

 ผมคิดว่าในส่วนของโบราณสถาน นอกจากสถานศึกษาแล้ว จุดที่น่าจะ

ต้องทำอย่างมากก็คือ เรื่องเกี่ยวกับสงฆ์ที่จะต้องให้ความรู้อย่างมาก ต้องถวาย

ความรู้ที่เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้ให้มากที่สุด เพื่อที่สงฆ์จะได้มีกำลังที ่ 
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เข้มแข็ง สงฆ์มีเจตนารมย์ มีใจ สงฆ์เป็นผู้สร้างวัด สร้างโบราณสถาน แต่สงฆ์ก็เป็นทั้ง

ผู้สร้างและผู้ทำลายด้วยความที่ไม่รู้ โบราณสถานมากมายทีเดียวถูกรื้อไปเพราะ

สงฆ์ที่ไม่เข้าใจ ก็ไม่ใช่ความผิดของท่าน ก็เพราะการศึกษาของเราไม่ดีด้วยกระมัง 

ผมคิดว่าวันนี้นอกจากสถาบันการศึกษา ผมคิดว่าในส่วนของสงฆ์ควรจะต้อง

ทำการขยายฐานความรู้ให้ท่านได้เข้ามามีส่วนร่วมในการที่จะมาช่วยกันดูแลรักษา

โบราณสถานของเราให้เกิดการจัดการที่เป็นระบบต่อไป 

 คิดว่าวันนี้ก็ใช้เวลาในการบรรยายมาพอสมควรแก่เวลาแล้ว ได้พูดใน

หลายๆ เรื่องเกี่ยวกับหัวข้อการบรรยายคือศิลปวัฒนธรรม ศิลปวัตถุ และชุมชน 

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้มีเกียรติจะได้รับประโยชน์จากการบรรยายของกระผมใน

ครั้งนี้บ้างไม่มากก็น้อย ก็คงต้องขอจบการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
บรรยาย	สัมมนาวิชาการ	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	“สุโขทัยเมืองวัฒนธรรม

แห่งมรดกโลก”	 29	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2548	 ณ	 โรงแรมไพลิน	 จังหวัดสุโขทัย		 

จัดโดย	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	



จารึกวัดศรีชุมกับแนวคิดใหม่
เรื่องแดนเกิดพระพุทธศาสนา

ชัยยงค์ พรหมวงศ์

 ศ.ดร.ชัยยงค์ พรหมวงค์: กราบเรียนท่านอธิการบดี ท่านผู้อำนวยการ 

คณบดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านอาจารย์ ดร.กมล ทัศนาญชลี ซึ่งผมรู้จักท่าน  

มาเป็นเวลากว่า 30 ปี ต้องกราบขอบพระคุณทางมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะ  

ท่านผู้อำนวยการที่ให้โอกาสผมได้มาร่วมในการสัมมนาครั้งนี้ ก็ถือว่าได้ให้โอกาสที่

ดีงาม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเสนอแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องพระพุทธอุปัติภูมิ ซึ่งเรา

ได้ศึกษาวิจัยมาเป็นเวลา 6 ปี แล้วก็ได้ข้อสรุปในระดับหนึ่ง  

  จากการศึกษางานวิจัยเอกสารว่าแดนเกิดของพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้อยู่  

ที่อินเดีย เพื่อที่จะให้เกิดแนวคิดที่ชัดเจนขึ้นก็จะใช้วิธีการว่าลอง pretest   

สักนิดหนึ่งที่แนวคิดของการกระตุ้นความคิด โดยให้คิดหรือตอบคำถามก่อน   

อาจจะเป็นวิธีการหนึ่งซึ่งท่านผู้ฟังอาจจะให้ความสนใจ ก็จะถามคำถามประมาณ 

7-8 ข้อ  

 ข้อแรก ถามก่อนว่าพระพุทธศาสนาอุบัติขึ้นในอินเดียจริงหรือ ประโยค  

ที่หนึ่ง พระพุทธศาสนาที่เราเรียนกันอยู่ทุกวันนี้ พระพุทธศาสนาที่เรารู้จักเกิดขึ้น

ที่ไหน ใครเป็นคนเขียนประวัติพุทธศาสนาให้เราเชื่อตาม ซึ่งตอนนี้ผมก็อ่านใจพวก

เราว่า คงจะมาจากพระไตรปิฎก หลายคนกำลังตอบนะครับ  

  คำถามที่สอง ประวัติพระพุทธศาสนาฉบับสุดท้ายคือเล่มใด แล้วใครเป็น

คนเขียน เขียนเมื่อไหร่ มันมี 2 เล่มก็คือประวัติพระพุทธศาสนาเล่มหนึ่งกับพุทธ

ประวัติเล่มหนึ่ง สองเล่มนี้ไม่เหมือนกัน พุทธประวัติฉบับสุดท้ายคือเล่มใด ใครเป็น

ผู้นิพนธ์ คือถ้าเกิดสับสนกันระหว่างพุทธประวัติกับประวัติพุทธศาสนาก็จะสับสน 

ที่พวกเราศึกษานี้ไม่ได้ไปศึกษาเรื่องพุทธประวัติ พระพุทธเจ้าของเราก็คงประสูติที่
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เมืองกบิลพัสดุ์เหมือนเดิม พระบิดาก็ยังชื่อเจ้าชายสุทโธทนะเหมือนเดิมไม่มีการ

เปลี่ยนแปลง  

  คำถามต่อไปนะครับ ท่านทราบหรือไม่ว่าชื่อเมืองในดินแดนสุวรรณภูมิ

กว่า 1,000 เมืองใช้ภาษาอาหรับ ภาษานั้นชาติใดที่มีผู้รู้อ่านเขียนมากที่สุด คน

ชาติใดที่รู้ภาษานั้นมากที่สุด  

  อีกคำถามคือ หญิงอินเดียนำของไปอย่างไร  

  หรือในพระไตรปิฎกกล่าวถึงพิธีเผาศพไว้อย่างไร  

  นกมัยหกะซึ่งแปลว่าของกูนั่นคือนกอะไร เป็นนกชาติใด ร้องว่าอย่างไร 

เพราะนกตัวนี้อยู่ในพระไตรปิฎก 

  ระยะทางจากพาราณสีห่างจากตักศิลากี่โยชน์  

  ช่วงเข้าพรรษาตรงกับประเทศใดมากที่สุด ทำไม เติมคำว่าทำไมเข้าไปด้วย 

 หลังจากพระราชโอรสถูกจับได้ พระมหาจักรพรรดิ์ มีพระราชสาส์น

สงบศึกถึงกรุงหงสาวดีขึ้นต้นว่าอย่างไร  

ศาสตราจารย์	ดร.ชัยยงค์	พรหมวงศ์	
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  เมื่อสมเด็จพระนเรศวรเสด็จไปปราบพระยาละแวก ซึ่งแข็งเมือง พระยา

ละแวกนี้เราทราบว่าพอไทยเราเสียเปรียบก็จะยกกองทัพมากวาดต้อนผู้คน พอ

ท่านเสด็จไปพระยาละแวกก็คุกเข่าอยู่ ท่านตรัสไว้ว่าอย่างไร  

 อันนี้ก็ถามคงจะไม่ได้คาดหวังคำตอบหรอก ยกเว้นว่าเรามีพงศาวดารอยู่

ในมือ คือข้อความเกือบทุกประโยคมันจะโยงใยกับพระพุทธศาสนาขณะนั้น  

 นักโบราณคดีอังกฤษคนใดเป็นคนอ่านเสาหินแล้วบอกว่าเป็นเสาหิน

พระเจ้าอโศก ต้องบอกว่าใครเป็นคนสร้างเสาหินต้นนี้ แล้วก็บอกชาวโลกว่าถ้าคุณ

ขุดลงไป 4 เมตร คุณจะเจอบางสิ่งบางอย่างแล้วก็ไปเจอเสาหินนั้น  

 ชาวอังกฤษชื่ออะไรที่เสนอว่ากษัตริย์สององค์คือพระเจ้าเทวนัมปิยรังสี 

จริงๆ คือเทวนัมปิยดิตเท่านั้นเอง ชาวอังกฤษชื่ออะไรที่บอกว่าเทวนัมปิยดิต เป็น

คนเดียวกับพระเจ้าอโศกมหาราช ทั้งๆ ที่เป็นกษัตริย์คนละองค์  

 ใครขุดพบโลงหิน 2 โลง และพบชิ้นส่วนกระดูกและลูกปัดอยู่ด้วยกัน

แล้วสรุปว่าเป็นอัฐิพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะ  

 สถูปที่เมืองสานจีมีพิรุธอย่างไร  

 ภาษาละติน กรีก เปอร์เซีย สันสกฤตมีส่วนเหมือนกันอย่างไร  

 ตะวันตกได้ยินคำว่า พาลี หรือภาษาบาลีในสมัยใด  

 ในบันทึกของใครที่มีการกล่าวถึงพระเจ้าของไทยชื่อ พุทธ หรือ โคดม 

และบอกเป็นที่เคารพของคนอินเดียหลายส่วน  

 ภาษาไทยคำโดดที่มาจากภาษาบาลีมีคำใดบ้างบอกมาคนละ 3 คำ จุดนี้

ก็คือจะให้เห็นว่าภาษาบาลีเป็นภาษาแขก ถ้าภาษาบาลีเป็นภาษาแขกแล้วเราใช้

คำคำนั้นอยู่ แสดงว่าชาติไทยเราไม่มีภาษาของตัวเองหรืออย่างไร แล้วคำๆ นั้นเรา

ไม่มี เราใช้ภาษาบาลีอะไร ภาษาใดที่มีคำผวน และมีคำพูดที่ใช้คู่กันระหว่างภาษา

ใด คำถามนี้มีใครมีคำตอบไหมครับ แล้วเคยถามอย่างนี้ไหมครับ เคยคิดที่จะตั้ง

คำถามลักษณะนี้ แต่คิดว่าคงไม่นะครับ พอเราไปเรียนตั้งแต่ประถมปีที่ 1 บอกว่า

พระพุทธเจ้าเกิดในอินเดีย เพราะคุณยายจะพร่ำบอกว่าท่านอยู่ที่นี่ พระ

เวสสันดรก็ชี้ไปทางอุดร ป่าหิมพานต์ก็ชี้ไปทางสกลนคร พอไปอ่านหนังสือเล่มแรก

ตอนอยู่ ป.1 ต้องบอกว่าไม่เชื่อนะครับ จนกระทั่งตอนหลังก็หลังจากนั้น 40-50 ปี

ถึงได้เกิดความคิดนี้ขึ้นมา  
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 เกริ่นมาพอสมควรก็ขอเข้าเรื่องเลยนะครับ ก็จะมี 4-5 ประเด็นว่าทำไม

จึงสงสัยว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่แขก ก็จะมีข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับสภาพภูมิประเทศ 

ประเพณี วิถีชีวิต โบราณคดี สถาปัตยกรรม ภาษา หลักฐาน ตำนานไทย แล้วจึง

จะมาจบลงด้วยศิลาจารึกที่เป็นหัวข้อเรื่อง อาจจะต้องขยายความก่อนเพื่อกัน

ความสับสนว่าทำไมเหตุการณ์ ปรากฏการณ์ ลักษณะนิสัยคน ภูมิศาสตร์ 

ขนบธรรมเนียมประเพณีที่ปรากฏในพระไตรปิฎก จึงไม่สอดคล้องกับลักษณะที่

เป็นอยู่ในอินเดีย อันนี้เป็นคำถามที่หนึ่ง ทำไมเวลาเราอ่านชาดกหรืออะไรต่างๆ 

เรามีความรู้สึกว่ามันเข้าใจดี มันไม่มีอะไรขัดๆ ขวางๆ หรือว่าคนอินเดียมีนิสัย

ใจคอเหมือนเรา ก็เคยมีความสงสัยเกิดขึ้นหลังจากได้หนังสือเล่มหนึ่งจากหลวงพ่อ

ปาน วัดมหรรณพ ชื่อ อ้อยต้นจืดปลายหวาน พอมาอ่านก็เกิดความรู้สึกว่ามันเกิด

เหตุการณ์วุ่นวายอย่างมากในปี พ.ศ. 2430-2440 ระหว่างพระสงฆ์กลุ่มหนึ่ง   

กลุ่มเก่า กลุ่มใหม่ กลุ่มใหม่ก็คือกลุ่มของรัชกาลที่ 4 ที่เชื่อว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ 

กับกลุ่มเก่าของพระสังฆราชสา และก็พระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

ซึ่งไปเชื่อฝรั่ง ก็เกิดการรวมกลุ่มกันประท้วงไม่เห็นด้วยกับแนวคิดที่ว่าพระพุทธเจ้า

เป็นแขกก็เกิดขึ้น เราก็เลยบอกว่าเราขอพิสูจน์ การพิสูจน์ของเราต้องเริ่มอย่างนี้

ก่อน เพราะว่าพระไตรปิฎก ไม่มีที่ใดเลยเขียนว่าพระพุทธเจ้าเกิดในอินเดีย แต่

บอกว่าพระพุทธเจ้าเกิดในชมพูทวีป เพราะฉะนั้นต้องพิสูจน์ก่อนว่าชมพูทวีปอยู่

ที่ดินแดนสุวรรณภูมิ ถ้าหากเราพิสูจน์ได้ว่าชมพูทวีปไม่ใช่อินเดีย แต่เป็นดินแดนที่

เป็นประเทศไทย ลาว เขมร พม่า มอญ แล้วก็สรุปว่าพระพุทธเจ้าเกิดที่นี่ นี่คือ

ประการแรกนะครับ ประการที่สอง ก็คือเพื่อศึกษาร่องรอยการประสูติ ตรัสรู้ การ

ปฐมเทศนา การเผยแผ่ศาสนา ปรินิพพานของพระพุทธองค์ โดยการออกภาค

สนามพูดคุยต่างๆ ส่วนประการที่สามคือการหาข้อสรุป  

 เราจะเริ่มที่ประการแรกก่อนนะครับ เราก็วิจัยออกเป็นสามระยะ ระยะ

แรกคือการวิจัยเอกสาร ระยะที่สองเป็นการศึกษาภาคสนามเหมือนกับที่มาคราวนี้

ถือว่าทางเราได้มีโอกาสมาช่วย ระยะที่สามจะต้องเกิดขึ้นหลังจากที่มีการขุดเนิน

ดิน ตอนนี้ท่านอาจารย์ ดร.ทิวา จากคณะวิทยาศาสตร์ได้ถ่ายภาพดาวเทียมไว้เป็น

จำนวนมากประมาณ 100 กว่าแห่ง ซึ่งบอกถึงรายละเอียดของเมืองเก่าๆ ขณะนี้

เรากำลังวิเคราะห์กันอยู่ พอฟังท่านอธิการบดีพูดถึงว่า อธิบดีให้เงินมากี่ร้อยล้าน 
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จำนวนเงินไม่พอต่องบประมาณที่ต้องใช้ในการขุด ถ้าพูดถึงทีมฝรั่งอเมริกัน 5-6 

คนที่ไปขุดที่อินเดีย พบเนินดินปรากฏว่าเงินเขาหลั่งไหลมาเท่าไหร่ไม่ทราบ อันนี้

ก็ไม่เป็นไรเราคิดว่าในอนาคตอาจจะมีพลังที่จะช่วยเราได้ เพราะฉะนั้นจึงวิจัยออก

เป็นสามระยะ วิจัยเอกสารก็คืองานที่เราได้ทำมา 5-6 ปีแล้ว ก็ถือว่ายังไม่จบ

เป็นการศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก หาเอกสารโบราณทางพระพุทธศาสนา ศิลา

จารึก พงศาวดาร และตำนาน แล้วก็สัมภาษณ์ผู้สูงอายุที่มีอายุเกิน 90 ปีขึ้นไป 

หรือผู้ที่ยังไม่ถูกครอบงำด้วยแนวคิดประวัติพระพุทธศาสนาจากอินเดีย ส่วนอันที่

สองก็ค่อยว่ากัน ทีนี้จากการศึกษาของเรามาก็มีการประมวลค้นพบว่า 

พระพุทธเจ้าเป็นพระเจ้าตามบันทึกของฝรั่งเศส พระพุทธเจ้าเป็นชาวอินเดียมาไม่

ถึง 130 ปี เหตุเพราะนักโบราณคดีอังกฤษ 5 คน และเยอรมัน 1 คน ข้อสามก็คือ

พระมหากษัตริย์ที่เผยแพร่ศาสนาพุทธมี 2 องค์คือ พระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง

ประเทศไทย คือ พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชแห่งปาฏลีบุตร และพระเจ้าเทวนัมปิยดิต 

แห่งลังกาทวีป แต่ลังกาทวีปนี้ไม่ใช่ศรีลังกา เป็นดินแดนที่อยู่ทางใต้ของไทย ก็คือ

ลังกาพะโคะลงไปจนถึงมลายู แล้วเกาะสุมาตราก็คือเกาะสมุทรในพระไตรปิฎก 

ศาสนาพุทธไปศรีลังกาก่อนไปอินเดียนะครับ ข้อมูลระหว่างอินเดียกับพระไตร

ปิฎกขัดแย้งกันหลายประเด็นซึ่งจะชี้ให้เห็น 

 ทีนี้ประเด็นแรกก็ขยายนิดหนึ่งว่า พระเจ้าของไทยตามบันทึกฝรั่งเศส 

อันนี้เป็นงานเขียนของหนังสือที่เราได้มา ผู้เขียนคือ วิลเลียม แชมเบอร์ ได้อ่าน

บันทึกของชาวฝรั่งเศสเกี่ยวกับประเทศไทยซึ่งคาดว่าบันทึกโดยหนึ่งในคณะราช

ฑูตที่เดินทางมาเมืองไทยคณะแรกเมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช นำโดย

เดอ ลาลูแบร์ ซึ่งได้เขียนเกือบ 200 ร้อยปีก่อนว่า พระพุทธ หรือ โคดม เป็น

พระเจ้าของไทยเป็นองค์เดียวกับพระเจ้าของชาวศรีลังกาด้วยที่ชื่อ พุทธะ หรือ 

โคตมะ และแน่ว่า พระพุทธะ หรือ โคตมะ เป็นที่เคารพบูชาในบางส่วนของ

อินเดีย อันนี้ก็แปลออกมานะครับ ผู้ที่มีส่วนในการทำให้พระพุทธเจ้าของเราเป็น

แขกมีชาวอังกฤษ 5 คนและเยอรมัน 1 คน คนแรกคือ ฟรานซิส บุ๊คคะนัน เป็น

หมอตอนหลังมาเล่นทางธรรมชาติวิทยา คนที่สองไบรอัน ฮัทสัน คนที่สามเจมส์ 

ปริ้นเซส คนที่สี่จอร์จ เทอร์เนอร์ คนที่ร้ายแรงที่สุดคือ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม 

ซึ่งตอนหลังได้เป็นเซอร์อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม คนคนนี้ที่เขียนประวัติพุทธ
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ศาสนาและก็เผยแพร่ไปทั่วโลก คนทั่วโลกรู้ว่าพระพุทธเจ้าเป็นแขกก็เพราะท่าน   

อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม 

 ขออนุญาตอธิบายแต่ละคน หมอบุ๊คคะนันเป็นผู้ระบุว่าโบสถ์พราหมณ์ที่

พุทธคยาเป็นโบสถ์พุทธ ทั้งๆ ที่หลักฐานหลายอย่างมันบอกว่าเป็นของฮินดู ไบรอัน 

ฮัทสัน ได้ชื่อว่าเป็นบิดาแห่งสัตววิทยาของอินเดียได้รวบรวมเอกสารทาง  

พระพุทธศาสนาจากทิเบตหลายเรื่อง คนคนนี้เมื่อรวบรวมหนังสือต่างๆ ได้ ก็เลย

ทำให้เกิดความคิดว่า ด้วยความที่มีเอกสารบันทึกของอินเดียอยู่เยอะแยะ เพราะ

ฉะนั้นอินเดียก็น่าจะเป็นแหล่งของคริสต์ศาสนา ฮัทสันส่งรายละเอียดเสาหิน ที่มี

ข้อความแกะสลักสามต้นให้แก่เจมส์ ปริ้นเซส ผู้ซึ่งหาเสาสองต้นแรกไม่พบแต่ใน

ที่สุดก็พบต้นที่สามอยู่ทางเหนือของรัฐวิหาร เสาหินนี้รวมกับอีกหลายต้นก่อน 

และหลังจากนั้นก็จะมีสิงโตแบบศรีลังกาอยู่บนยอดเขาด้วย แล้วก็เริ่มศึกษาเขาได้

ชื่อว่าเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านภาษาสันสกฤตและพยายามอ่านภาษาพราหมี 

แล้วก็ศึกษาและสรุปว่าพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นที่อินเดียแน่นอน เป็นผู้เพียรพยายาม

กว่า 10 ปีที่จะแกะอักษรและจารึกที่ทำสำเนาจากเสาหินที่ค้นพบจากที่ต่างๆ ของ

อินเดีย ในที่สุดในปี พ.ศ. 2388 ปริ้นเซส ก็ประกาศว่าเขาสามารถอ่านข้อความ

บนเสาหินเหล่านั้นได้และระบุว่า พระเจ้าเทวนัมปิยทศรี เป็นผู้ให้จารึกข้อความดัง

กล่าว หลังจากนั้นเขาก็ตั้งชื่อเสาหินเหล่านั้นว่า อโศกพิลลา จากคำบอกเล่าของ 

จอร์จ เทอร์เนอร์ ว่าปิยทศรีกับอโศกะเป็นกษัตริย์องค์เดียวกัน แต่ในคัมภีร์

มหาวงศ์พระเจ้าเทวนัมปิยดิต เป็นกษัตริย์ครองลังกาทวีป หลังจากเปลี่ยนเป็น

พุทธโดยพระมหินเถระซึ่งเป็นโอรสของพระเจ้าอโศกมหาราช พระเจ้าอโศกและ

พระเจ้าเทวนัมเป็นคนละองค์กัน คือมีแนวคิดคล้ายกับว่ารัชกาลที่ 5 ก็มีพระนาม

เทิดพระเกียรติว่า พระปิยมหาราช เขาคิดคล้ายๆ แบบนั้น เขาเอากษัตริย์สององค์ 

มาเป็นองค์เดียวกัน เกิดความสับสน ที่จริง พระเจ้าศรีธรรมาโศกราชกับพระเจ้า

เทวนัมปิยดิต ในพระคัมภีร์เรียกว่าเป็น พระอธิกสหาย เพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากัน 

แต่ติดต่อทางพระราชสาส์น โดยพระเจ้าเทวนัมปิยดิตเคารพในความอาวุโสของ

พระเจ้าอโศก แต่ไม่ได้เป็นกษัตริย์องค์เดียวกันตามที่เทอร์เนอร์บอกเจมส์ ปริ้นเซส 

จอร์จ เทอร์เนอร์ เป็นชาวอังกฤษที่เกิดในศรีลังกามีความสนใจอ่านใบลานจาร 

และได้สนใจประวัติพระพุทธศาสนาในลังกา ท่องเที่ยวไปที่ต่างๆ และพบแหล่ง
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พุทธสถานในซีลอน และก็ได้แลกเปลี่ยนข้อค้นพบกับนักโบราณคดีอังกฤษอย่าง

ต่อเนื่อง ข้อดีของพวกนั้นก็คือว่า พวกนั้นพอเขามีอะไรเขาติดต่อสื่อสารกัน และ

อิทธิพลของอังกฤษมาอินเดีย แล้วก็ฝรั่งเศสมาทางบ้านเรา และก็เป็นช่วงเดียวกัน

ที่คนไทยไปเรียนอังกฤษ เพราะฉะนั้นพอจบกลับมาก็มีแนวคิดอังกฤษครอบหมด

เลย เพราะฉะนั้นเวลาอังกฤษพูดอะไรก็จะเชื่อหมด อันนี้คือจุดอ่อน จะเกิดแนวคิด

ของความขัดแย้งกันระหว่างความคิด ความเชื่อของคนระหว่างฝรั่งเศสกับฝ่าย

อังกฤษที่มาแย่งแหล่งผลประโยชน์คือเมืองไทย ทำให้เราไม่สามารถทำอะไรได้  

 คนที่ผมพูดถึงเมื่อสักครู่นี้ นายพลเซอร์ อเล็กซานเดอร์ คันนิ่งแฮม เป็น

ทหารช่างและนักโบราณคดีชาวอังกฤษ เป็นผู้ที่เขียนประวัติพระพุทธศาสนา

ใหม่ เขาใช้คำว่า Reconstructed history of Buddhism และก็เผยแพร่ไปทั่ว

โลก คือเขาไม่ได้ศึกษาพระไตรปิฎก หนังสือเล่มหนึ่งที่ผมได้ศึกษาของ จอห์น คี 

บรรยายลักษณะของท่านคันนิ่งแฮมว่า เป็นคนที่ฉาบฉวยจริงๆ วัตถุประสงค์ของ

เขาต้องการขุดเพื่อต้องการจะเจอเหรียญโบราณเพื่อเอาไปขายให้กับ British 

Museum แต่ก็ใช้อยู่ตั้งแต่ 20-60 ปีนี่ก็นานมาก ได้รับยกย่องให้เป็นบิดาของทาง

โบราณคดีอังกฤษ เพราะฉะนั้นที่เราศึกษาพระพุทธเจ้าเป็นแขก เป็นผลงานของ

ท่านผู้นี้ พูดไปแล้วว่ากษัตริย์ที่เผยแพร่ศาสนาพุทธคือพระเจ้าอโศกมหาราชแห่ง

ประเทศไทย จริงๆแล้วคือพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช ลังกาทวีปเป็นดินแดนพระ

ไตรปิฎกที่มีผู้มาแปลพระไตรปิฎกไปยังประเทศของตน ดินแดนพระไตรปิฎก 

กษัตริย์ลังกาทวีปเป็นผู้เผยแพร่พระพุทธศาสนาไปยังอินเดียตอนใต้และเกาะ  

ซีลอนในราว พ.ศ. 790 อันนี้จากตำนานลังกาพะโคะ ซึ่งเราก็เชื่อกัน  

 ช่วงที่ศาสนาพุทธไปอินเดีย เพราะนักโบราณคดีจะต้องมีหลักของเขาว่า

จะต้องเป็นรูปธรรมที่มองเห็นได้ แต่เขาจะไม่เชื่อตำนาน เขาจะไม่เชื่อพงศาวดาร 

ขณะที่เมืองนอกทำไมเขาเชื่อบันทึกต่างๆ แต่บ้านเราทำไมเราไม่ให้ความสำคัญกับ

เรื่องนี้ อย่างที่อาจารย์ ส.ศิวรักษ์พูดว่าเราไปเอาทฤษฎีการค้นพบแบบฝรั่งมา ก็

เลยตัดโอกาสเราที่จะไปเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างที่เป็นประวัติปู่ ย่า ตา ยาย

ถ่ายทอดมาให้แก่เรา ต้องบอกว่าไม่มีพระเจ้าอโศกมหาราชในอินเดีย No such 

king as Asoga of India อุทัยธานีคือเมือง อุชเชนี ถ้าจะว่ากันจริงๆ แล้วเรา

ศึกษาไป เราก็ยังไม่อยากจะขุดมากไปขนาดที่ว่ามหาภารตะก็เป็นเรื่องราวที่เกิด
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ขึ้นในบ้านเรา รามเกียรติ์เกิดขึ้นในบ้านเราแน่นอน แต่บางเรื่องเราก็ต้องศึกษาต่อ

ไปเช่น ทะเลชุบศร ที่ลพบุรีก็ของจริง กุมภกัณฑ์ทดน้ำที่สระบุรีก็ที่จริง ตำบล

บ้านหมอ ตำบลสร่างโศก ที่สระบุรี ที่เป็นที่เกิดของพาลี มีพิธีบวงสรวงพระราม

ทุกปี มีทีมศึกษาเขาเชิญผมไปวันหนึ่ง ผมก็มีโอกาสได้ไปเห็น เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ต้อง

ให้ความเป็นธรรมพวกเราพอสมควร ที่ผมบอกว่าเรื่องหลายเรื่องนี่มันเกิดจากเรา 

แต่เพราะฝรั่งอังกฤษห้าหกคน เพราะจริงๆ อย่างที่เขียนไว้สองร้อยปี แขกไม่มีใคร

รู้จักเลย ในหนังสือของจอห์น คี ในบทความที่พิมพ์มาให้ ทั้งหมดนี้อังกฤษ

สนับสนุนเขาทั้งนั้นเลย แขกอินเดียเป็นเพียงผู้รับน้ำชา ที่อังกฤษชงให้ และตอน

หลังก็ปรากฏว่า ซีลอนหันมานับถือพุทธศาสนาปี พ.ศ. 790 ในที่สุดก็ฉกฉวย เอา

คัมภีร์พระมหาวงศ์ซึ่งเป็นตำนานทางใต้ไปเป็นประวัติศาสตร์ของลังกา ของศรี

ลังกา ต้องบอกว่าลังกาทวีปกับศรีลังกาคนละอันกัน ลังกาทวีปเกิดขึ้นก่อนแล้วพอ

ไปตีซีลอนได้เอาศาสนาไปเผยแพร่จึงเปลี่ยนชื่อเป็นศรีแห่งลังกาคือศรีลังกา เขา

เปลี่ยนชื่อตามลังกาทวีปก็คือลังกาพะโคะ มีลังกาพะโคะ ลังกาสุกะ คือปัตตานี 

ลังกาวี และก็ภูลังกา ลังกาเป็นอะไรบางอย่างซึ่งเกี่ยวกับพวกเรา มีข้อมูลที่แสดง

จารึกวัดศรีชุม	ภาพจาก	http://www.sac.or.th/jaruk	
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พิรุธว่าพระพุทธโฆษาจารย์เดินทางไปโดยเรือสำเภา หากท่านเป็นแขกก็ไม่จำเป็น

ต้องเดินทางด้วยสำเภา เพราะว่าเกาะลังกาห่างจากฝั่งอินเดียไม่มาก มองเห็นกัน

ได้ พวกสิงหลในศรีลังกาไม่ชอบชาวอินเดียหรือทมิฬเลย ดังนั้นเป็นไปไม่ได้ที่

พระเจ้าอโศกแขกจะไปเผยแผ่ศาสนาที่ศรีลังกา นี่ถ้าพูดถึงเกาะซีลอนจริงๆ เขาไม่

ถูกกันเลย เป็นไปได้ที่กษัตริย์สองพระองค์อยู่คนละประเทศจะมีชื่อเดียวกัน และก็

เ ป็ น ไป ไม่ ไ ด้ ที่ พ ระองค์ หนึ่ ง จะ เอาพระนามอี กอ งค์ หนึ่ ง ม า เป็ นนาม

เฉลิมพระเกียรติของตัวเอง นี่คือแนวคิดที่จอร์จ เทอร์เนอร์ และเจมส์ ปริ้นเซสไป

บอกว่า เทวนัมปิยศรี เป็นนามเทิดพระเกียรติของพระเจ้าธรรมอโศกา  

 ต่อไปเป็นรายละเอียดหลังจากที่เราศึกษาก็จะมีทั้งหมดเจ็ดแปดเรื่อง

ครับ ก็คือเรื่องขนบธรรมเนียม ประเพณี เรื่องภูมิศาสตร์ ภูมิประเทศ วิถีชีวิต 

โบราณสถาน โบราณวัตถุ สถาปัตยกรรม ภาษา ศิลาจารึก ภูมิศาสตร์มีอยู่สามสี่

เรื่องที่เราตั้งข้อสังเกต ปราสาทสามฤดู กบิลพัสดุ์ที่ตั้งอยู่ที่เส้นขนานที่ 24 ขึ้นไป 

อยู่เชิงเขาหิมาลัยอากาศเย็น อยู่ๆ พระพุทธเจ้าก็ให้ลูกศิษย์ท่านโกนหัวแล้วก็ห่ม

ผ้าบางๆ ผมว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ และก็ปราสาทสามฤดูมันไม่น่าจะเกี่ยวข้อง

กับทางนั้น ช่วงเวลาเข้าพรรษาระยะทางจากเมืองต่างๆ ตามที่ปรากฏในพระสูตร 

สภาพภูมิประเทศในอินเดียกับเนปาลในปัจจุบันกับที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎก ไม่

สอดคล้องกัน ปราสาทสามฤดูในเนปาลตั้งอยู่เชิงเขาหิมาลัย 

 ช่วงเวลาเข้าพรรษาตรงกับเวลาในเมืองไทย ไม่ตรงกับเวลาในเนปาล

หรืออินเดียตะวันออก ปฏิทินจันทรคติไทยแตกต่างจากอินเดีย จีน และประเทศ

อื่น อันนี้ได้ข้อมูลจากสถาบันอวกาศของฝรั่งเศส เขาส่งมาให้หลังจากไปอ่าน 

Website เขาบอกเขายืนยันเลยว่าปฏิทินของไทยเราไม่เหมือนของอินเดีย คือ  

วิธีการเป็นอย่างนี้ ทางจันทรคตินับได้แค่ 350 กว่าวันแต่ถ้าเป็นสุริยคติจะเป็น 

360 กว่าวัน แล้วก็มีการปรับเปลี่ยน จะต้องมีการเพิ่มจำนวนวันในจันทรคติให้ได้

จำนวน 365 วัน ก็มีวิธีการหลายวิธี ของฝรั่งใช้วิธีการของ เมตัน หรือ เมลัน ผม

จำไม่ค่อยได้ ของไทยก็ใช้วิธีเพิ่ม วันในเดือน 7 หรือว่า อธิกมาส และก็เดือน 8 

สองหน ซึ่งทำให้ไม่เหมือนกับอินเดีย เพราะฉะนั้นการเข้าพรรษาของสงฆ์ยึดตาม

ปฏิทินไทยไม่ใช่อินเดีย เขายังกล่าวอีกว่าพระพุทธเจ้าเกิดเมื่อไหร่โหรไทยบันทึกไว้

ละเอียดมาก  
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 ระยะห่างของเมืองต่างๆ ตักศิลาห่างจากพาราณสี 10 โยชน์ คือ 160 

กิโลเมตร แต่นี่อินเดียมันพันกว่ากิโลเมตร เพราะว่าตักศิลาอยู่ปากีสถาน และก็

พาราณสี อยู่ทางตะวันออก ในพระไตรปิฎกกล่าวว่าสาวัตถี อยู่ระหว่างกุสิ-

นารายณ์กับพระราชคฤห์ พระอานนท์เมื่อดำเนินพระบรมสารีริกธาตุเสร็จ

เรียบร้อยแล้ว พระอุ้มบาตรผ่านเมืองสาวัตถีเพื่อที่จะแวะราชคฤห์ หลวงพ่อ  

กัสสปะก็พาภิกษุกลุ่มหนึ่งอ้อมเมืองสาวัตถีไปราชคฤห์ หลวงพ่ออนิรุธก็พาภิกษุ

กลุ่มหนึ่งอ้อมเมืองสาวัตถีไปราชคฤห์ แต่ในอินเดียสาวัตถีอยู่ข้างบน กุสินารายณ์

และราชคฤห์มันไม่ตรงกันเลย สาวัตถีถึงโกสัมพี 3 โยชน์คือ 48 กิโลเมตร ใกล้เคียง

กับเมืองที่เราสมมติฐานว่าน่าจะเป็นโกสัมพีซึ่งห่างจากตำบลสาวัตถี คำว่าสาวัตถี ก็มี

อยู่ ในนิราศที่ท่านสุนทรภู่ประพันธ์ขึ้น ไม่ได้อ่านว่าสาวัตถีแต่อ่านสาวัตถี   

ห่างประมาณ 50 กิโลเมตรนี้ใกล้เคียง หรือสาเกตถึงสาวัตถี 7 โยชน์ หลักฐาน  

อุรังคธาตุบอกว่าสาเกตคือเมืองร้อยเอ็ดประตู แล้วร้อยเอ็ดห่างจากขอนแก่นประมาณ 

120 กิโลเมตรก็ตรงกับนี่ 7 โยชน์ประมาณ 112 กิโลเมตร อะไรอย่างนี้เป็นต้น   

นี่เป็นข้อสันนิษฐาน ทีนี้ต่อไปเป็นวิถีชีวิต นิสัยใจคอของคน เศรษฐีใจบุญที่ตั้งโรง

ทานแจกทานคนยากคนจน สร้างมหาวิหารถวายพระพุทธองค์ ปรากฏในพระไตร

ปิฎก เช่น เศรษฐีธนัญชัย ที่เมืองสาเกตซึ่งเป็นบิดาของนางวิสาขา อนาถบิณฑิก

เศรษฐี ถามว่าเศรษฐีใจบุญเหล่านั้นจะเป็นแขกหรืออินเดียหรือเป็นคนที่อยู่ละแวก

นี้ อย่างนี้เป็นต้น ซึ่งอันนี้เป็นข้อสังเกตซึ่งบางทีอาจจะเกี่ยวเนื่องกับเชื้อชาติ อาจ

จะไม่พอใจแต่เรามองธรรมชาติของคนไม่แตกต่างกันมากหรอก เวลาผ่านไป 

2,000 ปี ถ้าคนใจบุญในอดีตปัจจุบันก็ยังคงมีนิสัยอย่างนั้นอยู่  

 ประเพณีที่ถือว่าเป็นลักษณะเด่นของดินแดนสุวรรณภูมิมีอยู่สาม

ประเพณี คือ แรกนาขวัญ แต่งงานและเผาศพ พิธีแรกนาขวัญก็เป็นพิธีที่เราทำกัน

มานาน แต่ไม่ปรากฏว่าเป็นประเพณีที่ปฏิบัติกันในอินเดียหรือเนปาล พิธีแรกนา

ขวัญปรากฏครั้งแรกในพุทธประวัติ เมื่อเจ้าชายสิทธัตถะอายุประมาณ 5 ขวบ

เสด็จตามพระราชบิดาไปทำพิธีแรกนาขวัญ และพระองค์ก็ไปประทับอยู่ใต้ต้นหว้า 

ต้นหว้าชมพู ไม่ทราบว่ามีใครเคยเห็นหว้าชมพูไหม หว้าชมพูนี้ลูกใหญ่ๆ เหมือน

ลูกเชอรี่ เพราะฉะนั้นชมพูทวีปแปลว่าดินแดนแห่งต้นหว้า เวลาผ่านไปห้าโมงเย็น

เงาของต้นหว้าก็ยังอยู่ที่เดิมไม่คล้อยตามดวงตะวัน อันนี้ก็ปรากฏเรื่องทางนี้อยู่ 
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พิธีแต่งงานในอินเดียพ่อแม่ฝ่ายหญิงต้องไปขอพ่อแม่ฝ่ายชาย โดยฝ่ายหญิงต้อง

เสียค่าสินสอดทองหมั้นจำนวนมาก ส่วนดินแดนสุวรรณภูมิพ่อแม่ฝ่ายชายต้องไป

สู่ขอฝ่ายหญิง และเป็นฝ่ายเสียสินสอดทองหมั้น แต่ในพระไตรปิฎกว่าอย่างไร ใน

พระปฐมสมโพธิกถา พระเจ้าศรีหนุราช พระราชบิดาของพระเจ้าสุทโธทนะให้

โกณธัญญพราหมณ์กับพราหมณ์อีก 7 คนไปแสวงหาธิดา คู่ครองให้แก่ราชบุตรก็

ไปพบนางสิริมหามายา ซึ่งตอนนั้นอายุ 16 พรรษา ต้องด้วยคุณลักษณะอันเลิศ 

เลิศขนาดไหน ขนาดที่พราหมณ์ 7 คนที่เห็น ตะลึงสิ้นสติสมประดีเลย ยกเว้น  

โกณธัญญพราหมณ์ นางก็ถามท่านพราหมณ์ว่าทำไมพราหมณ์ 7 คนสลบไป ก็เพราะ

แม่สวยมาก แล้วก็ถวายแหวนทองคำ ซึ่งด้วยบุพเพสันนิวาส พระนางสิริมหามายา

ก็มีความรู้สึก พอได้ยินชื่อพระเจ้าสุทโธทนะก็รู้สึกรักขึ้นมาทันที ในที่สุดก็บอกว่า

ท่านจะต้องพบพ่อแม่ของเราก่อน ในที่สุดพระเจ้าศรีหนุราชก็ยกพลจากเมือง  

กบิลพัสดุ์ไปเทวทหะ เพราะพิธีแต่งงานสมัยพุทธกาลตรงกับที่นี่มากกว่าอินเดีย 

พิธีกรรมสมัยก่อนกับสมัยนี้คงไม่มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายเกินไปนัก สมัย

ก่อนผู้ชายไปขอผู้หญิงแขกก็เลยเปลี่ยนเป็นหญิงไปขอชาย  

 พิธีเผาศพของอินเดียคนตายเผาพอไหม้แล้วโยนลงแม่น้ำคงคา ส่วน

สุวรรณภูมิคนตายต้องเผาและเก็บกระดูก ในพระไตรปิฎกก็พูดไว้ชัดเจนหลาย

เรื่อง เช่น เรื่องหลวงพ่อพุทธเถระ ท่านเป็นคนเมืองเพชร บ้านแม่กุน ท่านเดินทาง

ไปสาวัตถี เมื่อท่านสิ้นชาวบ้านก็ประชุมเพลิง ชาวบ้านก็เก็บกระดูกของท่านไว้ 

ฉะนั้นประเพณีการเผาในพระไตรปิฎกก็สอดคล้องกับเราที่นี่ ที่ตื่นตาตื่นใจมากเขา

ถามว่าพระพุทธเจ้าเสวยข้าวอะไร ชาวโกสัมพี สาวัตถี ราชคฤห์ปลูกข้าวเหนียว 

อันนี้มีหลักฐานยืนยันในหลายพระสูตร เขาจะพูดอย่างละเอียด มีนกอยู่ตัวหนึ่งคือ

นกมัยหกะ จริงๆ แล้วคือนกเขาคูนี่เอง ที่ร้องจุ๊กกุกกู้ๆ ซึ่งพระพุทธองค์นำเอามา

ตรัสสอนว่าเป็นปริศนาธรรม นกมัยหกะจับอยู่ที่ต้นหนำเลี๊ยบ นกกาบินมาจะจิก

หนำเลี๊ยบ นกมัยหกะก็บอกของกูๆ นกกาก็ไม่ฟังจิกกินก็บินจากไป ท่านก็เปรียบ

เทียบให้เห็นว่าอย่าไปยึดมั่นถือมั่น ถามว่าถ้านกมัยหกะมันร้องจุ๊กกุกกู้ๆ แล้ว  

พุทธองค์ท่านแปลว่าของกูๆ แสดงว่าคำว่า คู หรือ กู นี่มันจะต้องแปลว่า ไอ ซึ่งก็

จะต้องแปลว่า ฉัน หรือ ข้า แต่ภาษาอินเดียไม่มี หรือแม้แต่ต้นหว้าชมพู ลูกหว้า

ใหญ่อินเดียก็มีแต่ไม่เรียกว่าชมพูซึ่งมีคำอื่น เราศึกษาแต่จำไม่ค่อยได้ ที่ชัดเจนมาก
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คือบุญข้าวสาก เกิดที่เมืองสาวัตถี มันมีเรื่องของยักษ์ คือชายคนหนึ่งแต่งงาน   

แล้วไม่มีลูกพ่อแม่ก็เลยให้หาภรรยามาให้อีกคนหนึ่ง พอมีลูกเมียหลวงก็วางแผนฆ่า 

จนกระทั่งภรรยาคนที่ 2 แท้งลูกสองครั้งสามครั้งแล้วตอนหลังก็เกิดจองเวร   

เกิดเป็นแมวเป็นหนูมาหลายภพหลายชาติจนกระทั่งมาถึงสมัยพระพุทธองค์   

คนหนึ่งเป็นยักษ์คนหนึ่งเป็นคนธรรมดา ในที่สุดพระพุทธองค์ก็ปรับความเข้าใจ  

ให้ เลิกจองเวรกัน ผู้หญิงที่ เป็นคนก็เอายักษ์มาเลี้ยงไว้แต่นางก็ทำความดี  

โดยที่พยากรณ์อากาศว่าจะเกิดข้าวยากหมากแพงอะไรต่างๆ ก็ทำให้ชาวบ้านรู้สึก

ว่าทำไมครอบครัวนี้ข้าวกล้าในนานี้ถึงดี ชาวบ้านก็เลยขอความช่วยเหลือจากยักษ์ 

ก็เลยเอาข้าวเอาอะไรมาให้ ก็เลยมีพิธีบุญข้าวสาก สลากภัต กลางเดือนกันยายนนี้

ก็เกิดที่เมืองสาวัตถี นางทาสีที่ถวายข้าวจี่พระพุทธเจ้าอันนี้ก็มี ข้าวจี่นี้ก็เป็น 

Fastfood ของภาคอีสาน ของภาคเหนือ มีใครกินข้าวจี่ไหม เอาข้าวเหนียวมาปั้น 

แล้วก็ตอนเช้าๆ อากาศมันหนาวอย่างที่จังหวัดร้อยเอ็ด ไข่บ้าง เกลือบ้าง ถ้ามีเข่อ 

ก็เส่อเข่อ (สำเนียงชาวพวน) ก็เป็นข้าวจี่เส่อเข่อ หญ้ากับแก้กับลูกกระเบาเป็นพืช

ที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ลูกกระเบาใช้รักษาโรคเรื้อนได้ อันนี้ปรากฏ

ในพระไตรปิฎก  

 พระพุทธเจ้าเวลาเราศึกษาเราอาจจะมีความรู้สึกฉาบฉวยมาก ท่าน

อดอาหารจนกระทั่งผอมมากแล้วถึงขั้นพระโลมาติดมือมาเลย ตอนที่ท่านจะ

เริ่มเสวยพระกระยาหารใหม่ ท่านเริ่มที่จะเสวยหญ้ากับแก้ก่อน หญ้ากับแก้นี่

คือหญ้าตีนตุ๊กแก แต่พระไตรปิฎกเขียนว่าหญ้ากับแก้ น่าสังเกตตรงจุดนี้ก็มา

เคี้ยวและดื่มหญ้ากับแก้เป็นอาทิตย์ แล้วค่อยมาดื่มน้ำลูกกระเบา แล้วจึงเริ่ม

เสวยพระกระยาหารปกติ เพื่อจะให้ร่างกายปรับได้ เวลาเราศึกษาพวกนี้เขาไม่

อธิบายละเอียด แต่ถ้าไปศึกษาเพิ่มเติมในพระไตรปิฎก ก็จะได้ทราบว่าท่านเริ่ม

ยังไงบ้าง หญิงเมืองพาราณสีไม่ได้นำของไปด้วยการเทินศีรษะ แสดงว่าเมือง

พาราณสีไม่ใช่แขก แขกต้องเทินหัวไป ก็มีเรื่องทาสีที่พ่อกลัวผู้ชายจะมา กลัว

คนหนุ่มจะมา ก็เลยให้ไปอยู่ปราสาทกี่ชั้นก็ไม่รู้แล้วก็ให้นางทาสีไปอยู่ด้วย แต่

บังเอิญวิทยาธรเหาะลงมาก็มาสมสู่ ก็เกิดตั้งท้อง พอถึงวันคลอดก็ไปเอาตะกร้า

มาแล้วเอาเด็กใส่ตะกร้า แล้วก็เอาดอกไม้ปูข้างบน เธออย่าหิ้วไปนะให้เธอเทิน

หัวไป ถ้าใครถามก็บอกว่าเป็นบรรณาการ เครื่องสักการะนายหญิงของเราให้
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นำไปสักการะแม่คงคา จริงก็คือเรื่องชฎิลดาบสประวัติของท่าน ก็แสดงว่าการ

เทินหัวไปไม่ใช่วิธีการปกติของคนเมืองพาราณสี จึงได้มีการกำชับให้เทินหัวไป 

ถ้าเกิดว่าเป็นกระบวนการปกติก็ไม่ต้องบอกก็เทินหัวไปอยู่แล้ว อันนี้เป็นเกร็ด

เล็กเกร็ดน้อย ซึ่งเราถือว่ามันเป็นหลักฐานเล็กๆน้อยๆ ที่เอามาประกอบ เมื่อ

นำรวมกันหลายๆ อย่างมันก็น่าคิด  

 ทางด้านโบราณคดีสถาปัตยกรรม บ้านเรามีเยอะมีทั้งพระพุทธบาท 

เจดีย์วิหาร มีพระบรมสารีริกธาตุ รวมกันจำนวนกว่าหมื่นๆ แห่ง ในอินเดียรวม

เสร็จ 121 แห่งที่เขาค้นพบ ที่อินเดียอ้างว่าพระเจ้าอโศกสร้างวิหาร 84,000 วิหาร

เป็นพุทธบูชา ถามว่าอยู่ที่ไหนในอินเดีย แต่ถ้าเป็นพระเจ้าอโศกมหาราชของไทย

เราก็ถือว่าเป็นไปได้ เสาหินอโศกที่แท้เป็นเสาหินพระเจ้าเทวนัมปิยทสี พระ  

ประโทนที่ตัว พระบรมสารีริกธาต ุ ที่นครปฐม วัดพระประโทน พระเสมหธาตุ

เพชรพลี ที่จังหวัดเพชรบุรี ขนาดพระเสมหะ ของพระพุทธเจ้ายังอยู่ที่นี่เลย มัน

เกี่ยวอะไรกับอินเดีย ถ้ำพระพุทธฉาย รอยพระพุทธบาทอยู่หลายแห่ง คือนักวิชา

การไทยก็จะไปคิดว่าพระพุทธบาทเป็นของที่ทำขึ้น ความเป็นพุทธะโดยธรรมชาติ

ท่านอยู่สูงประมาณ 20 วา (40 เมตร) เวลาท่านมาเกิดเป็นคนสภาวพุทธะก็จะมา

ถูกครอบด้วยรูป คือกาย แต่เมื่อถึงจุดๆ หนึ่งที่ท่านถือว่าเป็นอาจินไตย คือเข้าใจ

ยากมีอยู่ 4 อย่าง ก็คือพุทธวิสัย ฌานวิสัย โลกจินไตย และก็กฎแห่งกรรม ก็คือสิ่ง

ที่เข้าใจยาก คนก็จะไปคิดว่าเป็นของปลอม แต่พระพุทธบาทที่เป็นของจริงอย่าง

พระพุทธบาทสี่รอย พระพุทธบาทสระบุรี พระพุทธบาทจำลองก็มี แต่

พระพุทธบาทที่ยาวประมาณ 1 เมตร เพราะพระพุทธเจ้าในสภาวธรรมจริงๆ ท่าน

สูงประมาณ 40 เมตร แล้วก็พุทธปาฏิหารย์ก็ทำให้พระพุทธบาทใหญ่ และก็ที่มี

การบรรยายไว้ว่า ลักษณะมงคล 108 ก็ไม่อยากให้เชื่อว่าเป็นการแต่งขึ้นมาเพื่อ

หลอกล่อ ผมกราบเรียนว่าเรื่องบางเรื่อง เราทำไปแม้ไม่รู้เราก็รับผลแห่งกรรมนั้น

เหมือนกัน  

 เพราะฉะนั้นอ้างความไม่รู้ไม่ได้ ไม่มีสิทธิ์ ต่างศาสนากันอย่าง die  

 shall not kill ของศาสนาคริสต์ ซึ่งก็แน่ชัดว่าไม่ควรจะฆ่า แต่เขาไปแปลว่าท่าน

จะต้องไม่ฆ่าคน แต่ฆ่าสัตว์ได้ ถามว่าจริงหรือเปล่า มันไม่น่าจะจริง die shall 

not kill นี่ถูกต้อง แต่มาแปลเข้าข้างตัวเอง ทั้งที่ความจริงคือต้องไม่ฆ่าทั้งสัตว์
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ทั้งคนอย่างนี้เป็นต้น อย่างนี้ถ้าชาวพุทธฆ่าสัตว์ตกนรกขุมหนึ่งแล้วชาวคริสต์ฆ่า

สัตว์ไม่ตกนรกหรืออย่างไร ในสภาวธรรมที่อยู่เบื้องบนไม่มีข้อยกเว้น เพราะฉะนั้น

อ้างความไม่รู้ทำผิดกฎหมายไม่ได้เหมือนกัน ธรรมะก็เหมือนกัน  

 ทีนี้หลักฐานตำนานไทย รูปร่างโบสถ์ เจดีย์ทางพระพุทธศาสนาที่

ปรากฏในดินแดนสุวรรณภูมิมีลักษณะเด่นแตกต่างจากของแขกมาก ต้องบอก

ความละเอียดอ่อนของพุทธศิลป์ 10 อย่าง แขกไม่มีเหลือให้เห็นเป็นไปได้อย่างไร

ครับ ถ้าศาสนาพุทธเกิดในอินเดียทำไมความละเอียดอ่อนพวกนั้นไม่ปรากฏใน

อินเดียเลย ซึ่งผมคิดว่าจะเป็นข้ออ้างว่าไม่เหลือแล้วผมว่าไม่น่าจะใช่ ถ้าพระพุทธ

องค์เป็นแขกจริงแล้วแขกไม่รักษาทรัพย์อันล้ำค่านั้นผมก็ไม่รู้จะพูดว่าอย่างไร ใน

ดินแดนสุวรรณภูมิ มีวัด วิหาร โบสถ์เป็นจำนวนมาก มีอายุเป็นพันๆ ปี แต่ถึงจะ

ต่างสมัยโครงสร้างองค์ประกอบก็ยังคงเหมือนกัน แต่ในอินเดียหรือเนปาลเป็นวัด

แขกฮินดู พุทธศิลป์มีความละเอียดอ่อน แต่ของแขกไม่เห็นชัด ชนชาติใดที่มีผู้ใช้

ภาษาบาลีมากที่สุด คำตอบคือประเทศไทย อาจารย์ที่เก่งภาษาบาลีเป็นชนชาติใด 

คำตอบคือชาติไทย ชื่อเมือง แม่น้ำ ป่า คน ในอดีตสุวรรณภูมิส่วนมากใช้ภาษา

มคธ เช่น แม่น้ำกก คือกุกกนที แม่น้ำขรนทีก็แม่น้ำโขง ลำปางหลวงเป็นภาษา

บาลี ภาษาไทยเช่นคำว่า ฆ่า ภาษาไทยไม่มีทำให้ตายนะครับ เราไปเอาภาษาบาลี

มาใช้ ฆ่า ก็มาจาก ฆาตะ หรือแม้แต่รสเปรี้ยวรสหวานภาษาไทยไม่มี มันเป็นไปได้

อย่างไรที่เราจะไม่มีคำว่า รส ใช้จนกระทั่งต้องเอามาจากอินเดียหรือ แต่ก่อนเรา

ไม่มีอะไรจนกระทั่งต้องเอามาจากอินเดีย คือเราจะเข้าใจผิดอย่างนี้ตลอดเวลา   

ทุกอย่างเราต้องรอมาจากอินเดีย ผมว่ามันตรงกันข้าม ภาษาบาลีเป็นของไทย 

ภาษาไทยของเราก็ไม่ใช่ของพ่อขุนรามคำแหง ต้องขอขมาท่าน ท่านไม่ใช่คนคิด

อักษรไทยขึ้นคนแรก คนคิดอักษรไทยขึ้นคนแรกคือ ขุนสือไทย และพี่ชายของ

ท่านคือขุนขอมไทย เมื่อ 6,735 ปีมาแล้ว ปีอินที่ 1,235 เรานับปีมาสามปี ปีอิน   

ปีโล ปี พ.ศ. ปีอินมีอายุ 4,150 ปี ปีโลมีอายุ 1,190 ปี แล้วจึงมาเป็นปี พ.ศ.   

ต้องถามว่าทำไมจึงเรียกว่าลายสือไทยก็ชื่อของขุนที่คิดอักษรไทยขึ้น ทำไมเรียกว่า

ลายขอมไทย ก็เป็นชื่อของขุนขอมไทยที่คิดลายขอมขึ้น แต่ภาษาสันสกฤตที่เป็น

อินเดียเป็นภาษาที่เอาบาลีไปเป็นฐานแล้วก็บวกกับทางละตินเข้ามา ก็ทำให้เกิด

เป็นภาษาที่ถือว่าเป็นของอินเดีย  
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 เพราะฉะนั้นเมื่อ พ.ศ.100 พระภิกษุกลุ่มแรกจะเรียกว่าเป็นกลุ่มกบฏ

ก็ได้บัญญัติวัตถุ 10 ขึ้น ข้อหนึ่งพระพุทธเจ้าห้ามพกเกลือ ภิกษุพวกนี้บอกพก

เกลือได้ เวลาโยมถวายอาหารถ้าเผื่อจืดก็จะได้เอาเกลือมาเหยาะ ข้อสอง เวลา

เดินไปในเมืองลูกศิษย์เอาลูกอมให้ พระพุทธเจ้าห้าม แต่พวกนี้ฉันได้ ข้อสาม หลัง

จากฉันเพลเสร็จเรียบร้อยแล้ว พวกนี้บอกว่าถ้าเผื่อดวงอาทิตย์คล้อยไปไม่ถึงสอง

องคุลีก็ยังฉันได้อีก พระพุทธเจ้าบอกห้าม หรืออยู่ในวัดเดียวกันถ้าเผื่อไม่ถูกกันก็

แยกทำสังฆกรรมกัน พระพุทธเจ้าบอกห้าม แต่พวกนี้ได้ เวลาญาติโยมถวายปัจจัย

คือเงิน พระพุทธเจ้าบอกว่ารับได้แต่อย่ายินดี พระกลุ่มหลังบอกว่าแสดงได้ ใน

ที่สุดก็มีการทำสังคายนาและมีมติเหมือนเดิมทำให้พระกลุ่มนี้เคลื่อนพลไปทาง

ตะวันตก หลังจากถูกพระเจ้าอโศกจับศึก 60,000 กว่ารูปก็เคลื่อนย้ายเป็นครั้งที่

สองใน พ.ศ. 238 พระกลุ่มนี้หลังจากเคลื่อนย้ายจากดินแดนสุวรรณภูมิไป มาจาก

นาลันทาก็ไปตั้งนาลันทาที่ตนเองอยู่ มาจากสาวัตถีก็ไปตั้งสาวัตถี แต่ไม่คำนึง

ถึงว่าระยะทางทิศทางเป็นอย่างไรบ้าง เอาแค่ชื่อไป นาลันทาอยู่แถวลำปางก็มี 

ภาษาสันสกฤตหลังจากนั้นร้อยกว่าปีก็ได้สังคายนามหายานขึ้นครั้งแรก มหายานก็

เลยเรียกกลุ่มที่อยู่ทางสุวรรณภูมิว่า พวกกลุ่มเลว หรือด้อย หินยานเป็นคำที่

มหายานเรียกเรา ฉะนั้นเราต้องไม่นำคำนั้นมาเรียกตัวเราเอง ซึ่งเถรวาทก็ไม่เรียก

เรามาหินยาน เถรวาทแปลว่า ผู้เชื่อตามอาจารย์ เพราะฉะนั้นมหายานเกิดขึ้นใน

อินเดียจริง มหายานมีการบัญญัติพระพุทธเจ้าขึ้นใหม่อีกหลายองค์ มหายานไม่ได้

นับถือพระโคดม เขานับถือพระพุทธอมิตาภะ ไม่ได้อยู่ในโลกนี้แต่อยู่ที่สุขาวดี 

อมิตตาพุทธนี้ตรัสรู้ที่สุขาวดีพุทธเกษ มีอัครสาวกเบื้องซ้ายเบื้องขวา เบื้องขวาคือ

พระอวโลกิเตศวร ซึ่งก็คือเจ้าแม่กวนอิม เพราะฉะนั้นมหายานไม่ได้นับถือพระ

พุทธโคดม ในที่สุดเขาก็เขียนพระไตรปิฎกมหายานขึ้น เขาเรียกว่าคัมภีร์ดอกบัว 

งานวิจัยของพระอาจารย์สมชาย หลวงวิฐานะ ที่จบปริญญาเอกจากโตเกียว ท่าน

บอกว่าพระพุทธเจ้าใช้ภาษามคธในการเผยแผ่ธรรมมะ แต่ไม่มีหลักฐานว่ามีบาลี

ในอินเดีย ภาษาบาลีมีการเอ่ยถึงครั้งแรกในสมัยพระนารายณ์ พระอาจารย์ท่าน

ทำวิจัยเรื่องภาษาบาลี  

 ต่อไปเป็นหลักฐานจากหนังสือสังคีติยวงศ์ ซึ่งเป็นประวัติพระพุทธ

ศาสนาฉบับสุดท้าย จากนั้นรัชกาลที่ 5 ไม่ให้ใช้สอนอีก ให้ไปสอนตามฉบับของ
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ท่านเทพากรณ์ เขียนว่า “ครั้งนั้นในชมพูทวีปมีสมเด็จพระราชาเจ้าพระองค์หนึ่งมี

พระยานามสมเด็จพระยาโรจราช เสวยราชที่กรุงสุโขทัยปุระในสยามประเทศ” นี่

ก็แสดงว่าประเทศไทยอยู่ในชมพูทวีป ที่ถามว่าพระมหาจักรพรรดิ์ตอนที่พระโอรส

สององค์ถูกจับ ก็มีพระราชสาส์นมาถึงสมเด็จพระเจ้าหงสาวดีผู้มีอิสรภาพใหญ่ยิ่ง

กว่าขัตติยราชสามนในชมพูทวีป ก็แสดงว่าชมพูทวีปเป็นที่ยอมรับกันว่า เป็นชื่อที่

เรียกประเทศของพวกเราแถบๆ นี้ คำที่ปรากฏในพระไตรปิฎก เช่น กุรุราช 

ประจันตชนบท ก็เป็นคำที่ใช้กันในพงศาวดารอยุธยา ตอนที่จะสำเร็จโทษพระยา

ละแวก พระนเรศวรก็ตรัสกับพระยาละแวกว่า “ท่านเป็นกษัตริย์ขัตติยราชดำรง

แผ่นดินในกรุงกัมพูชาธิบดี มีกุรุราชเป็นแว่นแคว้นขันธเสมา ฝ่ายกรุงศรีอยุธยาก็  

มีประจันตชนบทเป็นแว่นแคว้น และสองนครนี้ก็เป็นราชธานีใหญ่ ถ้าจะใคร่ได้

สมบัติในพระนครศรีอยุธยา แผ่เสนามณฑลให้กว้างขวางเหตุไฉนไม่ยกเป็น

พยุหโยธาไปทำสงครามให้ถูกต้องตามทำนองขัตติยราชรณยุทธ ทำไมต้องทำ

เหมือนกามาลักลอบฟองสกุณา” แสดงว่ากุรุราชเป็นคำเรียกเขมร ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไป

บอกว่ากุรุราชอยู่ที่นิวเดลี อินทปัตกุรุราชธานีก็คือพนมเปญเดี๋ยวนี้ แต่ไปยกว่า  

อินทปัตอยู่ที่นิวเดลีเสียแล้ว ยกให้แขกไปแล้ว เมื่อพระยาลิไทยกพลไปปราบยัง

น่าน แคว ป่าสัก จากศิลาจารึกหลักที่ 8 หน้า 3 “จึงไปอยู่เมืองสองแคว ปลูก  

พระมหาธาตุ ปลูกพระศรีมหาโพธิ์ ยกพนังแต่สองแควมาท้าวสุโขทัย” แล้วท่านก็

พาบริวารของท่านมาสักการะพระบาททะลัก ก็คือพระพุทธบาทเหนือจอมเขา

สุวรรณกูฏ ก็อยากรู้ว่าเขาสุวรรณกูฏนี่คือเขาอะไร ถ้าชมพูทวีปเป็นอินเดียแล้วคน

พูดอยู่ที่เมืองไทยก็ต้องบอกว่าไปชมพูทวีปหรืออย่างไร แต่นี่เขียนบอกว่า เมื่อพระ

พุทธโฆษาจารย์เจ้าไปแปลมาจากลังกามาไว้ยังชมพูทวีป ก็แสดงว่าที่ที่ท่านเขียน

อยู่คือชมพูทวีป ไม่ใช่อินเดีย  

  ที่ชัดเจนมากเป็นงานเขียนของ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ มีพระองค์

หนึ่งชื่อหลวงพ่อพระมหาเถระศิรินิวาส ท่านได้เขียนจดหมายถึงรัชกาลที่ 4 ตอน  

ที่ท่านยังไม่ขึ้นครองราชย์ ได้ส่งหนังสือสมณสนเทศนี้ ถวายมายังสมเด็จพระเจ้า

น้องยาเธอเจ้าฟ้ามงกุฏ ทรงพระนามวชิรญาณมหาเถระอันทรงสถิต ณ วัดบวร

นิเวศมหาวิหาร ณ กรุงรัตนโกสินทรเทพมหานครในชมพูทวีป ศรีลังกาก็ยอมรับว่า

กรุงเทพฯเราอยู่ในชมพูทวีป ภาพซ้ายมือเป็นภาพเขียนสีน้ำของพุทธคยา เมื่อปี 
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1812 แต่ภาพขวามือมีการเปลี่ยนแปลงให้มีความเป็นพุทธมากขึ้น แต่ตอนนี้ฮินดู

เขาก็ยังไม่ยอมโอนที่ให้ ทั้งๆ ที่เดวิด บุคคะนัน บอกว่าเป็นของพุทธ ในอินเดียมี

พระพุทธบาทอยู่แห่งเดียวเท่านั้น อยู่ที่พุทธคยา มันเหมือนแผ่นปิดท่อระบายน้ำ

แล้วก็มาเขียน ก็คือคอนกรีตดีๆ นี่เอง นี่เมืองสาวัตถี นี่เมืองกัสวีระในพระไตร

ปิฎกอยู่ใกล้ทะเล กุสินารายณ์ ราชคฤห์มันไม่ตรงกับที่อยู่ในพระไตรปิฎก สถูปก็

เหมือนกันไปบอกว่าเป็นพุทธไม่ได้ ซึ่งบุคคะนันไปอ้างว่าพุทธคยาเป็นพุทธก็

เพราะเหตุนี้ สถูปที่เมืองสานจีเป็นพุทธไม่ได้ นี่เป็นผู้หญิงเปลือยล่อนจ้อน แล้วอีก

ฝั่งหนึ่งก็มีผู้ชายเปลือยล่อนจ้อนอยู่ เป็นโบสถ์พุทธไม่ได้ นี่คือที่ที่บอกว่าเป็นจุด

กำเนิดของพระพุทธศาสนา  

 อีกเรื่องคือ มีการขุดเจอผอบ คนเจอคือ วิลเลียม แคลสตัน เปปเป้ เขา

ไปซื้อที่ทางเหนือของอินเดียประมาณ 10,000 เอเคอร์ แล้วมีเนินดินขุดลงไป

แล้วไปเจอผอบ แล้วก็มีข้อความเขียนไว้อย่างนี้ “เราสุคติกับพี่น้องของเรา ได้

บรรจุพระบรมสารีริกธาตุพระพุทธโคดมนี้ไว้เพื่อสักการะ” กระดูก 8 หรือ 12 ชิ้น

เป็นที่ฮือฮากันมาก พระองค์เจ้าปฤษฎางค์ไปบวชที่ศรีลังกา ฉายาว่า พระชิน  

วรวงศ์ เดินทางไปกัลกัตตา แล้วหยิบเอาหนึ่งชิ้นใส่ย่าม กลับมาท่านถูกจับสึก 

ตอนหลังท่านพระยายมราช (ปั้น สุขุม) เดินทางไป ลอร์ดเคอร์สันซึ่งเป็นอุปราช

ยอมให้ก็แห่กันมาขึ้นที่ จ.ตรัง แล้วก็แห่ผ่านนครศรีธรรมราชมาขึ้นบกที่ปากน้ำ

สมุทรปราการ พอเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง พระเจ้าอยู่หัวก็ทอดพระเนตร แล้ว

ทรงถามว่า “เป็นของจริงเหรอ” พระสังฆราชสา พระสมณเจ้าวชิรญาณวโรรส 

และเข้าใจว่ากรมพระยาดำรงฯด้วยก็พยักหน้า “ถ้าจริงก็เอาไว้ในที่อันควร” ก็ไป

อันเชิญพระบรมสารีริกธาตุ องค์จริงที่ประดิษฐานเมื่อปี 2420 ที่ภูเขาทองลงไป

ไหนไม่ทราบแล้วเอากระดูกอันนี้ขึ้นไปไว้แทนจนกระทั่งถึงเดี๋ยวนี้  

  แผนที่ประเทศไทยในสมัยพุทธกาลที่จะกล่าวถึง เป็นลักษณะทะเลที่

เป็นสองเวิ้ง มันเป็นทะเลสองเวิ้ง เวิ้งแรกขึ้นไปจนถึงนครสวรรค์ เวิ้งที่สองจาก

นครสวรรค์ไปถึงจอมทอง อันนี้ยืนยันจากกรมแผนที่ทางอากาศ แต่เวลาทำ

แผนที่มันอาจจะไม่กว้างอย่างนี้ แต่มีทะเลสองเวิ้งแน่นอน อันนี้ได้มาจาก Map 

point Asia เขาให้มา แล้วเอามาปรับข้อมูลให้เห็น หมอวิบูลย์ วิจิตรวาทการ 

เขียนหนังสือเล่มหนึ่ง “เล่าเรื่องเมืองสยาม ในแผ่นดินพระพุทธเจ้าหลวง” 



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม40

ประเด็นสำคัญ ผู้ที่ได้อ่านพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า

เจ้าอยู่หัว เมื่อไปนมัสการพระเขี้ยวแก้วที่เกาะลังกา ทรงเขียนไว้อย่างชัดเจนว่า 

“พระเขี้ยวแก้วนั้นเป็นของปลอมไม่ใช่ของจริง” ผู้ที่ได้เห็นพระเขี้ยวแก้วถ่ายรูป

มาพิมพ์แพร่หลายแล้วจะเห็นตามพระราชนิพนธ์ว่า พระเขี้ยวแก้วซึ่งเก็บรักษา

ไว้ที่เมืองแคนดี้ เมืองลังกานั้นเป็นแต่เพียงงาช้างชิ้นเดียว เอามากลึงอย่าง

เกลี้ยงเกลาแล้วก็บอกว่าเป็นทันตธาตุของพระพุทธเจ้า นี่เป็นเรื่องจากหนังสือ

ของลูกชายของหลวงวิจิตรวาทการ มันมีพิรุธเยอะแยะเลย ผมอยากให้พวกเรา

ลองพิเคราะห์ดู ใช้เวลามาพอสมควรแต่ยังไม่มีโอกาสได้ชี้เท่าไหร่ว่าในจารึกวัด

ศรีชุมหลวงพ่อศรีศรัทธาราชมุนี ท่านขนพระจากเมืองปาตลีบุตรข้ามแม่น้ำ  

อโนมานที มาสร้างวัดศรีชุมที่วัดพระศรีมหาธาตุ เป็นผลที่อยู่ในจารึกอันนั้น   

ก็ชี้ให้เห็นว่าชาวสิงหลห้าบ้านพายข้ามคงคามา สิงหลห้าบ้านเป็นพวกไหน   

ศรีลังกาหรือครับจะพายมาได้อย่างไร เพราะฉะนั้นชาวสิงหลคือชื่อที่เรียก  

ชาวสิงห์บุรี ในพงศาวดารก็ยืนยันว่ามีชื่อของ ขุนสิงหลสาคร ใช้เวลามา  

พอสมควรก็ขอจบการบรรยายเท่านี้ ขอบคุณครับ 

 
บรรยาย	 สัมมนาวิชาการ	 การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 “สุโขทัยเมือง

วัฒนธรรมแห่งมรดกโลก”	 29	 กรกฎาคม	 2548	 ณ	 โรงแรมไพลิน	 จังหวัดสุโขทัย		 

จัดโดย	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	



ศิลปกรรมท้องถิ่นและภูมิปัญญาของจังหวัดสุโขทัย
จิรวัฒน์ พิระสันต์

 รศ. ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ : กราบเรียนท่านอธิการบดี ศิลปินแห่งชาติ 

ครูบาอาจารย์ของผมทุกท่านที่อยู่ ณ ที่นี้ ในจังหวัดสุโขทัยผมได้ทำวิจัยมาหลายปี

แล้ว ตอนนี้ผมได้ทำวิจัยที่เชื่อมโยงกับอดีตผมจึงได้นำเสนอภาพเก่าเมื่อสักสองสาม

ช่วง ช่วงแรกคือช่วงที่ผมมาอยู่มหาวิทยาลัยใหม่ๆ ประมาณสัก 15 ปีที่แล้ว   

ช่วงกลางๆ และก็ช่วงปัจจุบันนี้มาเชื่อมโยงกัน อยากให้ท่านได้ เห็นความ

เปลี่ยนแปลงของแต่ละช่วงว่ามันเกิดอะไรขึ้นเมื่อสุโขทัยเป็นมรดกโลกเมื่อ 20 ปีที่

แล้ว การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น ท่านที่เห็นในอุทยานแห่งชาติศรีสัชนาลัย อุทยาน

แห่งชาติกำแพงเพชร อุทยานแห่งชาติสุโขทัยทั้งหมดเป็น Pattern เดียวกันจะเห็น

ว่ามีเป้าหมายที่ชัดเจนแน่นอน โดยผ่านการวิจัยของรัฐบาลเกือบ 60 ล้าน และมี

ปัญหาเป็นช่วงๆ ผมเองก็เข้ามาประชาคมกับผู้ที่อาศัยอยู่แถวๆ นั้นเมื่อสัก 15 ปีที่

แล้ว และอพยพคนส่วนหนึ่งเข้าไป แต่การอพยพคนต้องมีข้อแม้นะครับ จะต้อง

สร้างอาชีพให้เขา จะต้องดูแลเขา ฉะนั้นจะยกกรณีของสุโขทัยก่อนหน้านั้นมีชุมชน

อาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อยู่กับวัด อยู่กับโบราณสถานปนกันอยู่ พอกรมศิลปากร

มาก็ได้ย้ายส่วนหนึ่งออกไป เมื่อย้ายออกไปชุมชนตรงนั้น จึงเป็นชุมชนผลิตของที่

ระลึกเพื่อการท่องเที่ยวขึ้นมาทันที และกลุ่มหนึ่งคือกลุ่มที่อยู่ในโบราณสถานแห่ง

นั้น ก็ยังมีชุมชนบางชุมชนอาศัยอยู่ และก็ผลิตไม้สัก ตู้โบราณอยู่ตามแถวนั้นยังมี

อยู่ ซึ่งกรมศิลปากรมักไม่ค่อยให้เข้าไปดูเท่าที่ควร เพราะแสดงว่าเขาทำงานได ้ 

ไม่สำเร็จ แต่ความเป็นจริงคนกับโบราณสถานยังอยู่อาศัยร่วมกันอยู่ คนมีอาชีพ

ผลิตของที่ระลึกเพื่อรองรับการท่องเที่ยว และของที่ระลึกก็มาอยู่ตามตลาดแถว

เมืองเก่า นอกจากนี้คนทั้งหลายก็มีการแลกเปลี่ยนศิลปะซึ่งกันและกัน คือเอามา

จากเชียงใหม่ส่วนหนึ่ง เอามาจากสุโขทัยส่วนหนึ่ง มาแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกัน  

  ผมเกริ่นนำเพื่อจะทำให้เห็นภาพว่า นี่คือเหตุการณ์ปัจจุบัน ช่วงแรกผม
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เข้าภาคสนามเกือบทุกจังหวัดของภาคเหนือตอนล่าง ปัจจุบันผมเข้าภาคสนามทุก

จังหวัดของประเทศไทยแล้ว รวมทั้งอาเซียน หลวงพระบาง กวางสีเพื่อเชื่อมโยง

กัน ได้ศึกษาเอกสารมาก ภาคสนามนี้เข้าไปเจาะลึกรวมทั้งการเข้าไปประชาคม 

เข้าไปและวิเคราะห์ข้อมูล กระบวนการทั้งหลายเป้าหมายอยู่ที่ประชาชน ไม่ใช่ตัว

ศิลปกรรมอีกแล้ว ตอนนี้แนวคิดผมเปลี่ยนตั้งแต่เรียนกับอาจารย์วิรุณ มันต้อง

เชื่อมโยงชุมชน  

 ต่อไปนี้ผมจะยกกรณีศึกษาขึ้นมากรณีหนึ่ง เมืองอุตรดิตถ์กับเมือง

สุโขทัยเป็นเมืองที่มีอารยธรรมใกล้ๆ กัน รวมทั้งเมืองพิษณุโลกและตาก แต่เส้น

ทางที่ไปศรีสัชนาลัยพบว่ามีศิลปวัฒนธรรมที่แตกต่างกันไปบ้าง เป็นกรณีๆ ไป มี

ลักษณะพิเศษอยู่ 3 เรื่องด้วยกัน คือ เรื่องผ้า ส่วนใหญ่ทางภาคเหนือจะเป็นเผ่า 

ลาวเวียง คนอุตรดิตถ์เรียกตนเองว่าลาวเวียง คนศรีสัชนาลัยเรียกตนเองว่าลาว

พวน ทั้งหมดเป็นคนลาวที่อพยพมาตั้งแต่สมัยใดก็ไม่ทราบ แต่มีบันทึกอยู่ในหลัก

ฐานรัชกาลที่ 5 ว่าลาวนี้เข้ามาเป็นไพร่ในสมัยรัชกาลที่ 5 และหลักฐานก่อนหน้านี้

ก็ยังสันนิษฐานกันอยู่ แต่คนศรีสัชนาลัยไม่ได้เป็นคนที่พูดคำเมืองเป็นคนที่พูดลาว

รองศาสตราจารย์	ดร.จิรวัฒน์	พิระสันต์	
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พวน ส่วนคนอุตรดิตถ์บางส่วนเป็นลักษณะคนลาวที่มีการเชื่อมโยงกันและก็เชื่อ

กันว่า คนลาวที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยมีวัฒนธรรมใกล้เคียงกัน แต่ผมได้เข้าไป

ในหลวงพระบาง เข้าไปชัยบุรี ผมเห็นว่าตีนซิ่นบางตีนมีลักษณะคล้ายๆ กัน 

เพราะว่า ต้นตระกูลผมมาจากลาว คนลาวศรีสัชนาลัย การที่ผู้หญิง ทอผ้าไม่เป็น

ถือว่าจะแต่งงานไม่ได้ จะไม่มีผัว ฉะนั้นทุกหมู่บ้านจะต้องมีความเชื่อเดียวกันว่า

ต้องทอผ้าเป็น อย่างน้อยที่สุดการทอผ้าเป็นวัฒนธรรมที่มันฝังรากลงไปในวิถีชีวิต

ของลาวนั้น วิธีการคือคนที่เข้าไปจากภายนอก เข้าไปในศรีสัชนาลัย เข้าไปใน  

ทุ่งยั้ง เข้าไปลับแล มักจะสนับสนุนให้คนลาวทอผ้าเพื่อเอามาจำหน่าย จึงเปลี่ยน

จากการทอผ้าเพื่อใส่มาเป็นทอเพื่อจำหน่ายแก่นักท่องเที่ยวแทน ฉะนั้นกลุ่ม

ศรีสัชนาลัย กลุ่มน้ำปาด จึงเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์แหล่งท่องเที่ยวเรื่องผ้าลาว

หมดเลย และมีชาติพันธุ์วรรณาเยอะแยะ อันที่สองเกี่ยวกับชาติพันธุ์ ปรากฏว่า 

พอใต้ลงมาเป็นหมู่บ้านทำทองเนื่องจากว่า มีท่านหนึ่งชื่อคุณโกมลไปทำทองที่

เยาวราช แล้วก็กลับบ้านตัวเอง เนื่องจากว่าเป็นคนที่มีฝีมือมาก พอทำไปทำมาทำ

ไม่ทันก็ไปสอนให้คนอื่นทำ เกิดระบบการเรียนรู้ขึ้นมาใหม่ พอคนนี้ทำเก่งก็แตก

ออกไป ทำร้านตนเอง จึงแตกไปๆ หมู่บ้านนี้จึงเป็นหมู่บ้านทำทองส่งเยาวราช ทำ

ไปทำมาก็มาตั้งแถบถนนท่าชัย เพราะเห็นว่าถนนเส้นนี้ผู้คนจะต้องผ่านไปยัง

ศรีสัชนาลัย เดิมทีเดียวทำทองก่อน ตอนนั้นที่เราได้ยิน ทองสวิส ทองโบราณ ทอง

สุโขทัยบ่อยขึ้นมาก็ด้วยเหตุผลเหล่านี้ ก็เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งการค้า

ขึ้นมา แล้วพอเศรษฐกิจยุบกู้เงินมาก็เยอะมาก ตระกูลผมก็เป็นตระกูลที่ทำทองอยู่

ตรงนี้เหมือนกัน ได้ไปออกแบบลายให้เขาเหมือนกัน ก็เลยเปลี่ยนจากทองเป็นเงิน

ผ้าทอซิ่นตีนจกฝีมือประณีต	บ้านอาจารย์สาธร	พิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ	จังหวัดสุโขทัย	
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ด้วยวิธีการเดียวกัน คือสังเกตว่าลายมันมาจากที่เดียวกัน เป็นลายศรีสัชนาลัย ใคร

ยืนหยัดอยู่ได้ก็ทำทองต่อไป ใครอยู่ไม่ได้ก็เปลี่ยนมาทำเงิน บางร้านก็ยุบไป  

 หมู่บ้านสุโขทัยส่วนใหญ่แล้วมักจะเลียนแบบเชียงใหม่ บ้านใครอยู่ใกล้

กับสังคโลกก็จะทำเครื่องปั้นดินเผา โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมและอีกหลายๆ 

กรมเข้ามาสอนชุมชนตรงนั้นค่อนข้างเยอะมาก ก็จะมีการทำสังคโลกเลียนแบบ

ของเก่ากลุ่มหนึ่ง พอทำไปทำมามันค่อนข้างลงทุนสูงก็มาแกะไม้ ก็ไปเอาคนจาก

เชียงใหม่มาสอนแกะไม้และส่งไปขายเชียงใหม่ ตอนหลังก็มาขายที่ศรีสัชนาลัย 

และสุโขทัยด้วย นอกจากแกะไม้ก็มีหวาย ทอผ้าปนๆ กัน อยู่ตรงนี้ เป็นศิลป-

วัฒนธรรมแบบใหม่ แล้วจะมีชุมชนอีกชุมชนหนึ่งคือ คีรีมาศ ที่นี่เป็นวิถีชีวิตเป็น 

Museum ทั้งชุมชนเลย เป็นชุมชนที่สามารถเดินออกทะลุซอกซอย แล้วเขาก็นั่ง

ทำกันอยู่ใต้ถุนบ้าน ซื้อขายก็ต่อรองกันอยู่ตรงนั้นเลย ปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลง

เพราะมีหน่วยงานเข้ามาจัดระบบให้เขา มีเรื่องเกี่ยวกับการทำพิพิธภัณฑ์ เรื่อง

เกี่ยวกับการท่องเที่ยวชุมชน ทำให้ชุมชนแตกกันไปเลย ผมมักจะศึกษาพวกนี้ก่อน

ตัวศิลปะคือเรื่องเกี่ยวกับสภาพสังคม เศรษฐกิจ ความเชื่อ ผมไม่อยากจะเอา

สุโขทัยเป็นที่ตั้ง ผมอยากดูรอบๆ ว่าการขยายของเมืองส่วนใหญ่มันมีลักษณะใด  

 ผมอดคิดถึงเรื่องที่อาจารย์พูดไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องสุโขทัยมันจะมีบล็อก

ของมัน ถ้ามันเป็น UNESCO จะออกมาเป็นอย่างนี้ และที่หลวงพระบางกำลังเป็น

อย่างนั้นคือประชาชนไม่ได้มีความยินดีกับการได้เป็นมรดกโลก และรัฐบาลของ

ประเทศลาวก็มีความรู้สึกว่าเขาก็ไม่อยากได้มรดกโลก เพราะว่าไปบังคับให้เขาทำ

อย่างโน้นอย่างนี้ตามฝรั่ง สร้างบ้านใหม่ก็ไม่ได้ สร้างบ้านสีนู้นก็ไม่ได้ สร้างถนนก็

ช่างทองฝีมือประณีต	บ้านทองสมสมัย	ศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	
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ไม่ได้ สร้างอะไรก็ไม่ได้ ทำอะไรก็ไม่ได้ ทำให้คนหลวงพระบางทำอะไรไม่ได้

นอกจากขายของที่ระลึก คนสุโขทัยก็เกิดกรณีเช่นเดียวกัน แต่ชุมชนเหล่านี้เป็น

ชุมชนที่ค่อนข้างมีวัฒนธรรมที่เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ ไม่ใช่สังคมเมือง บ้านไม่ต้องทำรั้ว 

เดินไปมาหากันได้ ขโมยมีน้อย มันสามารถอธิบายในจุดนั้นได้และก็มีศูนย์รวม

ประโยชน์ซึ่งกันและกัน คือ 1 ปีจะต้องมีการเก็บภาษี กติกาชุมชนร่วมกันตั้งขึ้น

เอง คือข้าว 1 ไร่จะต้องเอาข้าวมาให้ 1 ถัง ใส่ยุ้งฉางเอาไว้เป็นกองกลาง แล้วพอ

ถึงหน้านาก็เอาข้าวนี้ออกไปทำนา เหมือนกับเป็นธนาคารข้าวของเขาเอง ในต่าง

จังหวัดจะเป็นลักษณะนี้ เขาคิดเองได้ นอกจากนี้ความเชื่อที่เขาไปขุดเจอทั้งหลาย

นี่ เขามักจะไม่เอาไปไว้ที่บ้านตนเอง เขามักจะเอาไปไว้ที่ศูนย์รวม เช่น ศาลาวัด 

เก็บอะไรได้ก็เอาไปตั้งไว้ ถ้าศิลปากรรู้จะเข้าไปจัดการทันที จะต้องเอาไปไว้ที่

พิพิธภัณฑ์อะไรซักอย่าง เขารู้สึกว่าไม่อยากให้หน่วยงานอะไรเข้ามาถ่ายรูปให้เขา 

หรือไม่อยากให้หน่วยงานเข้าไปยุ่งกับเขา เขาอยู่อย่างนี้เขาพอใจ เขาอธิบายเรื่อง

ราวเหล่านี้ได้ เช่น ใบเสมา พระพุทธรูป หรืออะไรทั้งหมด คนในชุมชนเล่าได้   

เด็กในชุมชนก็เล่าได้ เพราะเห็นมาตั้ งแต่ เล็กๆ ดังนั้นสิ่ งเหล่านี้ ไม่ ได้หาย   

สร้อยข้อมือทองคำลงยา	บ้านทองสมสมัย	ศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	
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เพราะคนในชุมชน แต่มันหายเพราะคนภายนอกชุมชน คนภายนอกมักจะไปจัด

ระบบให้เขา กลุ่มที่ทำเครื่องสังคโลกมันมีหลายกลุ่ม เดิมทีเดียวมันอยู่กลุ่ม

เดียวกัน พอทำไปทำมามันเริ่มแตกกัน ตอนแรกก็เป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผาเล็กๆ 

ต่อมาก็ขยายไปทั้งชุมชน  

 ผมจะพูดถึง 3 ประเด็นนะครับคือ วิธีผลิตศิลปกรรม ประเภทของ

ศิลปกรรมและความมั่นคงทางเศรษฐกิจ ผมมักใช้คำว่าศิลปกรรมท้องถิ่นไม่ใช้คำว่า

หัตถกรรม เพราะอยากมองเป็นศิลปกรรมท้องถิ่น เป็นศิลปกรรมของชุมชน 

ศิลปกรรมในบริบทของเขาเอง เดิมทีเดียวภาพนี้ผมได้มาสัก 10 ปีที่แล้ว การแกะ

สลักไม้ เขาก็แกะกันตามขอบถนน นี่คือเมื่อ 10 ปีที่แล้ว และส่วนใหญ่ก็เป็นส่วน

ประกอบของสถาปัตยกรรม ช่างก็เป็นกลุ่มคนหนุ่มสาวและก็แกะข้างบ้าน ไม่ต้องมี

โรงงานขึ้นมา พออีกระยะหนึ่งคราวนี้มาแกะในวัด การแกะก็สืบต่อกันมา ท่านจะ

ไม่เห็นอย่างนี้อีกแล้วที่แกะในวัดและตามถนนหนทาง พออีก 10 ปีต่อมาคนกลุ่มนี้

ก็มาแกะในร้านตัวเอง นี่คือสุโขทัยไม่ใช่เชียงใหม่ แกะนกคุ้ม แกะปลาเริ่มขายไม่ได้ 

ชาวบ้านคิดว่าเมื่อมันขายไม่ได้ มันต้องแกะอย่างอื่น เพราะว่าตนเองมีฝีมืออย่าง

เดียวคือแกะสลัก ก็เลยไปแกะพระพุทธรูปโดยใช้ไม้สัก และตอนหลังก็เป็นไม้ที่เป็น

มงคล เช่น ไม้กฤษณา แกะรูปพระวัดศรีชุม ราคารูปละ 250 บาท พระที่แกะสลัก

ใช้สิ่วกับค้อนแกะ ถามว่าใครสอนเขา ไม่มีใครสอน แต่ว่าเขารู้ว่าเขาแกะปลาอย่าง

เดิมไม่ได้ เพราะว่าแกะมา 10 กว่าปีก็เป็นปลากัดอยู่อย่างนั้น พอมาเปลี่ยนเป็น

แกะพระก็ขายได้ เลยลอกกันมาเป็นแถว กลายเป็นหมู่บ้านแกะพระอย่างเดียว 

เมื่อแกะพระเสร็จ เพื่อให้ขลังหรือศักดิ์สิทธิ์ ก็ย้อมสีปิดทองให้ดูขลังขึ้นมา เพิ่ม

ราคามูลค่าเข้าไปอีกองค์ละประมาณ 250 - 400 บาท แล้วแต่จะต่อได้  

 ผมตระหนักถึงที่เราพูดกันบ่อยๆ ว่า เราจะอนุรักษ์วัฒนธรรมได้อย่างไร 

มันคงจะเป็นแบบค่อยๆ ไปไม่ได้ เช่น จะเอาไปสืบสาน ส่งเสริม หรือพัฒนาต้อง

ควบคู่กันไป เหตุที่ผมกล่าวอย่างนี้เนื่องจากว่า กรมศิลปากรอนุรักษ์แล้วจะไม่ค่อย

สืบสาน ฉะนั้นมหาวิทยาลัยจึงจะถือบทบาทนี้ขึ้นมา คือจะทำให้มันไปพร้อมๆ กัน 

ผมยกตัวอย่างกรณีสุโขทัยอีกกลุ่มหนึ่งนะครับ ในทางอุตสาหกรรมคนสุโขทัย  

มีนิสัยอย่างหนึ่งคือไม่ชอบใส่เสื้อสีมอๆ หมองๆ ที่ ใส่คือชอบสีจัดๆ นี่ เป็น

เอกลักษณ์ของสุโขทัย เหมือนอีสานเหนือครับ ส่วนอีสานใต้ก็จะมีอีกกลุ่มสีหนึ่ง 
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เหมือนลาวทางหลวงพระบางที่มีสีจัด แต่ลาวจำปาศักดิ์จะสีมอๆ ผมเอาไปเทียบ

กับทางอุบลฯ ซึ่งสีจะไม่จัด สีคงจะบอกบุคลิกบางอย่างได้ บ้านสุโขทัยมีชื่อคือทำ

มาจากไม้สัก ทำเป็นบ้านไทยแล้วก็ขายให้กับฝรั่ง ฝรั่งเวลาซื้อก็จะชอบให้มี 

Packaging ครอบอยู่ด้วย ทางสุโขทัย พิษณุโลกเอาไม้สักมาจากตาก แล้วก็มักจะ

ซื้อแบบถูกกฎหมาย  

 ตอนนี้ผมอยากให้ เห็นเรื่องกระบวนการทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

กระบวนการสังคมและกระบวนการเรียนรู้ของเขา ชุมชนนี้มันสามารถอธิบายได้

ว่าเริ่มมีความไม่มั่นคงในชีวิต เช่น กลัวจะตายก็ไปต่อชะตาชีวิต เพราะว่าคนใน

หมู่บ้านขาดความมั่นคงแล้ว ฉะนั้นเวลานักการศึกษาเข้าไปดูแล้วน่าจะรู้ว่าเป็น

เรื่องของขโมย ความยากจน หรือโรคภัยไข้เจ็บเข้ามามาก เวลานำ Village 

profile ตรงนี้มันอธิบายบางเรื่องได้ อธิบายว่าชุมชนนี้คนแก่ไม่ได้เป็นภาระของ

ชุมชน เพราะทุกคนเป็นปูชนียบุคคลของคนหนุ่มสาว ได้รับความเคารพนับถือ  

ดังนั้นปัญหาของแต่ละชุมชนจะไม่เหมือนกัน คนแก่ในหมู่บ้านนี้ทอผ้ากันเยอะมาก 

หมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านที่ค่อนข้างยากจน เป็นหมู่บ้านที่ใช้เขื่อน ทุกครั้งที่มีการสร้าง

เขื่อนจะมีการอพยพเพื่อผลประโยชน์บางเรื่อง แล้วท้ายที่สุดก็ไม่มีหน่วยงานใด

เข้าไปดูแล และมักจะไปอยู่ในป่าไกลๆ ชุมชนแห่งนี้อยู่ที่ทุ่งเสลี่ยม เขาก็แก้ปัญหา

โดยการเอาไม้ในป่ามาทำเป็นศาลา ทำให้ตนเองสามารถอยู่รอดได้ ก็คือทำศาลา

ขาย มีการเขียนแบบเกิดขึ้น เขียนโดยนักเรียนเทคนิคที่อยู่ในหมู่บ้าน เพราะฉะนั้น

ชาวบ้านก็ทำตรงนี้ขาย ก็เป็นที่รู้จักกันว่าถ้าไปทุ่งเสลี่ยมต้องได้ศาลาทรงไทย  

แบบนี้กลับบ้านแน่นอน เวลาขายก็จะขายเป็นชิ้นเอามาต่อกันได้ เป็นแบบ 

knock-down  

 ผมจึงมองว่าชุมชนเขาแก้ปัญหาเองได้ ผมไม่อธิบายมากเพราะองค์ความ

รู้ทั้งหลาย มันมีการถ่ายทอดกันมา มีการพัฒนา มีการปรับปรุงและมีการ

เลือกสรรระหว่าง 2 องค์ความรู้ คือองค์ความรู้ที่เป็นสากลและความรู้ไทย เอามา

รวมกันแล้วเอาเข้าไปแก้ไขสถานการณ์และกรองสถานการณ์บางเรื่องที่เกี่ยวข้อง

กับสิ่งแวดล้อมและพื้นที่ใช้สอยด้วย ทั้งหมดนี้รวมๆ แล้วก็จะเข้าไปในทักษะและ

เทคนิค เพื่อจะตัดสินใจในการแก้ปัญหาและพัฒนาชีวิตของตนเอง ทั้งหมดนี้คือ

การได้องค์ความรู้ใหม่ในชุมชน ลักษณะร่วมทางศิลปกรรมท้องถิ่น ส่วนใหญ่เรื่อง
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ศิลปกรรมมันจะเป็นเรื่องขององค์ความรู้ เป็นเรื่องทักษะความเชื่อ เป็นเรื่อง

พฤติกรรมทั้งหลาย  

 เดิมทีเดียวสามีมีหน้าที่ไปเอาดินมาให้ภรรยาปั้น ปัจจุบันช่วยกันปั้น ลาย

พวกนี้เกิดจากการใช้หลอดพลาสติกแล้วแกะลายพวกนี้ แล้วหมุนและกลิ้งจะเกิด

ลายพวกนี้ ไม่ได้เกิดจากการปั๊ม วิธีการก็คือทำทีละตัว หัวเอาไว้ทีหลัง หัวปั๊ม

บล็อกเอาไว้เลย แล้วก็เอาเสียบและเอาไปเผา การปั้นเขาจะตกลงกันว่าจะปั้นอะไร 

เขาจะไม่ปั้นแข่งกัน ถ้าจะซื้อปลาก็จะรู้ได้เลยว่าจะต้องไปซื้อบ้านนี้ๆ หมู่บ้านทุ่ง

หลวงเดิมเป็นหมู่บ้านปั้นหม้อ ปั้นไหเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน ปรากฏว่า 20 ปีที่ผ่าน

มามีการปั้นสืบต่อกันมาเป็นเวลานานมาก จนกระทั่งช่วงหนึ่งที่คนไทยนิยมเฟื่องฟ้า 

โป๊ยเซียน ชาวบ้านก็ไปเรียนรู้จากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตอนแรกก็มาสอน  

ปั้นประมาณ 50 คน ไปๆ มาๆ หมู่บ้านนี้ปั้นเป็นอย่างเดียว ทุกวันนี้ไม่ได้ ท่านจะ

เห็นว่ามีกระถางวางซ้อนๆ กันเป็นกำแพงบ้านไปแล้ว ราคาไม่มีแล้ว ราคา 5 บาท 

10 บาท ถูกมากตอนนี้ ปัจจุบันจะเห็นว่ามีร้านค้าชุมชน โดยมีคนภายนอกเข้าไป

จัดการ ก็คือจะไปรับซื้อกับคนในหมู่บ้าน ฉะนั้นการรวมกลุ่มของคนในปัจจุบัน 

เครื่องปั้นดินเผาขณะกำลังขึ้นรูปทรงภาชนะที่ทุ่งหลวง	จังหวัดสุโขทัย	
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พยายามที่จะทำให้มันเป็นกลุ่มเครื่องปั้นดินเผา เพื่อจะให้ทุกคนเอาของไปวางขาย

และมีโอกาสต่อรองกับผู้มาซื้อ ตอนหลังพอมารวมกลุ่มเงินยังไม่ได้ เมื่อขายไม่ได้

เงินเขาก็ไปขายให้พ่อค้าคนกลางก่อน ท้ายที่สุดกรมส่งเสริมอุตสาหกรรมก็บอกว่า

อย่างนี้มันต้องมีการจัดการที่ดี กรมส่งเสริมก็ส่งคนเข้ามาสอนวิธีการจัดการ ใน

เรื่องกระบวนการสหกรณ์ เอาของมารวมกัน มีการลงทุนร่วมกัน จ่ายปันผล ทำ

บัญชี ทำไปทำมาทำไม่ได้ เพราะชุมชนนี้เขาไม่สนใจเรื่องบัญชี เขาสนใจแค่ขายได้

เท่าไหร่เอาเท่านั้น เขาเลยเอาไปขายให้พ่อค้าคนกลาง ไม่ต้องคิดมาก ระบบคน

ไทยเลยคิดอยู่อย่างนี้ ฉะนั้นบางกรณีหน่วยงานราชการเข้าไปทำสิ่งที่เขาต้องการไม่

ได้ แล้วสินค้าของเขาขายได้ทุกชิ้นคือมีคนรับแน่นอน ฉะนั้นระบบการจัดการแบบ

ธุรกิจใช้กับเขาไม่ได้ บางทีท่านจะไปซื้อของกับบ้านหลังนี้ เขาอาจจะไม่ขายให้ 

เพราะเขามีหน้าที่ทำไปส่งกับพ่อค้าคนกลาง และที่สำคัญ ผมเคยถามเขาว่าทำไม

ไม่ทำให้มันบางๆ ให้มันแตกหักง่ายๆ เขาบอกว่ามันเป็นความซื่อสัตย์ของเขา เขา

ต้องทำให้ดีที่สุดเพื่อเป็นสัญลักษณ์ให้รู้ว่านี่เป็นของมาจากทุ่งหลวง ซึ่งลักษณะนี้ยัง

มีอยู่ในสังคมไทย มีศิลปินท่านหนึ่งจากเชียงใหม่ปั้นเณรยิ้ม ก็เลยเกิดอาการว่า

ขึ้นลวดลายที่เครื่องปั้นดินเผา	 หม้อน้ำ	เครื่องปั้นดินเผา		
ที่บ้านทุ่งหลวง	จังหวัดสุโขทัย	
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เชียงใหม่ปั้นได้ ที่นี่เขาก็ปั้นได้ ตอนนี้ ลอกกันมาเป็นแถวๆ เลย ตัวละไม่กี่บาท 

หน้าเหมือนกัน เพราะอัดมาจากบล็อคเดียวกัน วิธีการเดียวกันคือ มาต่อคอเรียง

กันมาเป็นแถว คนทุ่งหลวงของจริงต้องเผาแดงอย่างนี้ เขาไม่อยากให้มีเซรามิกใน

หมู่บ้าน ผมอยากให้ท่านเห็นว่าหมู่บ้านที่ผมทำวิจัยมันมีปรากฏการณ์ที่อธิบายได้

เป็นเรื่องๆ สนุกมากในการเข้าพื้นที่ โดยเฉพาะท่านที่อยู่กรุงเทพฯนานๆ เวลาเข้า

มาอยู่ ในชุมชนบางทีมันอาจอธิบายบางเรื่อง ซึ่ งบางที่มันอาจจะนึกไม่ถึง   

ถ้าร้านอาหารที่ จ.ระยอง มีรูปปั้นแบบนี้แสดงว่ามีการค้าขายที่เจริญรุ่งเรือง และ

ต้องบอกสืบต่อไปว่าจะต้องมาจ้าง นางเฉลา ปั้นนางธรณีและต้องฝังอยู่ในน้ำ

หน่อยๆ และก็บีบมวยผม ใครจะมาทำร้ายไม่ได้ คล้ายๆ กับปางมารวิชัย บางแห่ง

บางจังหวัดก็มาจ้างนางเฉลา ทำผู้หญิงพนมมืออย่างนี้ โดยเฉพาะตะเกียงที่เมือง

สุโขทัย ของแท้ต้องเอาตะเกียงตั้งไว้บนรั้วทุกเสาแล้วก็มีไฟส่องขึ้นมา ฉะนั้นทุก

หมู่บ้านต้องไปซื้อที่หมู่บ้านนี้ ขายรวยกันไปเลย 

 นอกจากนั้นหมู่บ้านนี้ท่านมาซื้อขาย ท่านสามารถเดินออกบ้านนั้นทะลุ

บ้านนี้ ได้ไปเห็นวิธีทำ การทำของเขาก็จะมีการอิงกับลักษณะความเชื่อบางเรื่อง 

เช่น การปิดหู ปิดตา ปิดจมูกของชาวจีน ไต้หวันเขาก็มาสั่งให้ที่นี่ทำ พอคนไทย

เห็นคนไทยก็มาสั่งบ้าง งานของชาวบ้านที่นี่ส่งออกต่างประเทศแล้วนะครับ แต่ต้อง

สังเกตว่างานของชาวบ้านนี้ไม่เน้นฝีมือเหมือนเกาะเกร็ดนะครับ แล้วผมบอกว่า

อย่ายุ่งกับเขามาก เพราะเขาคิดเปลี่ยนแบบของเขาทุกวัน เขาจะไม่ประณีตเหมือน

เกาะเกร็ด แต่นี่มันดิบๆ มันเป็นงานพื้นบ้าน เป็นงานของทุ่งหลวงแห่งสุโขทัย ยักษ์ 

ส่วนใหญ่ทำแล้วจะไปตั้งที่วัด วัดจะมาซื้อ ฉะนั้นเขารู้ว่า ทำไมเขาต้องทำแบบนี้ 

คนภายนอกอาจเห็นว่าไม่สวย แล้วจะไปสอนเขาว่าปั้นผิด เขาจะไม่เชื่อ 

 รูปแบบการปั้นก็จะมีอินเดียนแดง สุนทรภู่ ม้า อันนี้เป็นหม้อแบบ

โบราณหัวเป็นช้าง แต่ก่อนเราได้ยินศิลปิน ยายตี๋ เฮงสกุล ที่เริ่มปั้นหัวไก่จาก

หมู่บ้านนี้ ที่นี่เขาเรียกว่าหม้อกัณฑ์ คือหม้อเอาไว้ใส่น้ำเอาไว้ในรั้ว ไว้ให้คนอื่นกิน

เป็นบุญกุศล พอมันมาอย่างนี้ ก็พอมองเห็นว่าศิลปกรรมมีความสัมพันธ์กับ 3 - 4 

เรื่องด้วยกันคือ คนกับคน คนกับธรรมชาติ คนกับสิ่งเหนือธรรมชาติ หมู่บ้าน  

ทุ่งหลวงก็มีประเพณียกตุงขึ้นมา เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของเขา ตุงที่

สุโขทัยก็มีนะครับ ไม่ใช่มีแต่ทางภาคเหนือ ก็คือพยายามไม่เอาเส้นแบ่งเขตจังหวัด 
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ถ้าเกิดมองวัฒนธรรมทั้งหมด จะเห็นได้ว่าพิษณุโลกก็มีวัฒนธรรมที่ไปเกี่ยวโยงกับ

เชียงใหม่ เกี่ยวโยงกับสุโขทัย เกี่ยวโยงกับอีสาน เช่น พิษณุโลกมีพิธีแห่เทียน   

ไหลเรือไฟซึ่งมาจากคนลาวอพยพ ตอนนี้พิษณุโลกกับเพชรบูรณ์ก็กำลังมีปัญหา 

พวกคนลาวอพยพได้เอาวัฒนธรรมมาด้วย ไชยบุรีแทบจะทั้งเมืองเลย พิษณุโลก 

นครไทย และเพชรบูรณ์ เพราะฉะนั้นอีสานมีไหลเรือไฟ พิษณุโลกก็มีไหลเรือไฟ 

เช่นกัน ที่เพชรบูรณ์ก็มี ที่หมู่บ้านนี้นอกจากปั้นหม้อแล้ว ยังมีการแข่งขันกัน คือมี

คน 4 คนมันต้องดึงกัน เพื่อที่จะไปเอาธงให้ได้ 4 คนนี้จะต้องสามัคคีกันเพื่อที่จะ

เอามะเขือลงรู ซึ่งถ้าดึงซ้ายดึงขวานิดหนึ่งมันก็จะไม่ลง เขาเรียกว่าแย้ลงรู อีกอัน

หนึ่งคือใช้พละกำลังเพื่อที่จะดึงธงตรงนี้ ถ้าใครกำลังมากก็จะดึงธงชนะ การเล่นมี 

2 ลักษณะนี้ครับ ท่านอาจจะไม่เคยเห็น เป็นลักษณะเดียวกับชักเย่อ ผมอยากให้

เห็นว่าคนแถวนั้นเอาจุดเด่นของน้ำตกมาใช้ เอาไม้ไผ่ที่อยู่น้ำตกมาเหลาเล็กน้อย

และให้มันสวมกันได้ก็ขายได้ 5 บาท 10 บาท เขาอยู่ธรรมชาติเขาก็สามารถหา

อะไรขายได้ แต่เขาใช้วัสดุที่แตกต่างกัน ซึ่งเขาใช้วัสดุจากธรรมชาติ อันนี้อีกกลุ่ม

หนึ่งนะครับไม่ใช่กลุ่มเครื่องปั้นดินเผาดิบ แต่เป็นเครื่องปั้นดินเผาที่ได้ OTOP ทำ

เพื่อผลิตเลียนแบบของเก่าของสังคโลกเป็นเซรามิก แต่เซรามิกของสุโขทัยจะมีเนื้อ

ไม่บางเหมือนที่เชียงใหม่ ถ้วยนี้จะหนามาก ยกไม่ขึ้นเลย และค่อนข้างจะแพง 

สร้างและคัดดัดแปลง จึงกลายมาเป็นสินค้าตรงนี้ โคมไฟช้าง 5 เศียร 7 เศียร 

และก็เป็นสินค้าห้าดาวของที่นี่ไปแล้ว โคมไฟนี้ถ้าไม่สั่ง เขาก็จะแกะไปเรื่อย 

เครื่องปั้นดินเผาของชาวบ้านทุ่งหลวง	จังหวัดสุโขทัย	
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แทนที่จะปั้นเหมือนกันก็ไม่ปั้นและคิดไปเรื่อย จนมีความรู้สึกว่าคนชอบอันนี้ รูป

แบบนี้เขาก็จะปั้นรูปแบบนี้ต่อ ถ้าไม่ชอบเขาก็จะคลี่คลายมันไปเรื่อย เป็นลักษณะ

การค้าทางธุรกิจ ทางศิลปะ ชิ้นนี้น่าจะประมาณ 1,500 บาท มันเป็นการคลี่คลาย

โดยที่ไม่ได้เรียนทางด้านศิลปะมาเลย มีการแก้ปัญหาและคิดตลอดเวลา เขาอยาก

จะทำงานที่มันดีที่สุดก่อนที่จะเอาไปขาย ฉะนั้นก็มีการลองผิดลองถูก สังเกตว่า

มันจะไม่เหมือนกัน นี่ล่ะครับศิลปกรรมของสุโขทัย เอกลักษณ์ที่ค่อนข้างโดดเด่น

ของสุโขทัยมีสองกลุ่มนี้ เป็นชุมชนที่ซ่อนอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ที่

กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็อยากจะเสนอว่านี่คือ สุโขทัย แต่เป็นแค่เส้นทางหนึ่งที่เป็นมิติ

ของการท่องเที่ยว และศิลปะที่เป็นการรองรับแหล่งท่องเที่ยวเท่านั้น แต่ความเป็น

จริงแล้วผมได้เข้าไปในทุกอำเภอของสุโขทัย ไปทำการทำวิจัย ซึ่งก็เหมือนกับการ

ไปเที่ยว ไปเห็นอะไรแม้ไม่เกี่ยวกับศิลปกรรม  

 ตอนนี้ผมมีงานวิจัยอยู่ 4 ชิ้นที่มันเกี่ยวข้องกับการเข้าชุมชนทั้งประเทศ 

สามหมื่นกว่าหมู่บ้าน ผมจะต้องเข้าไปภายใน 4 ปีนี้ให้ทัน ตอนนี้ผมแทบไม่ได้อยู่

มหาวิทยาลัยเลย การที่ผมได้เข้าไปสัมผัสกับชุมชนนั้นเป็นประโยชน์สำหรับตัวผม

เองมาก เพราะได้เห็นสิ่งที่เป็นตัวตนของชุมชนมากยิ่งขึ้น ทั้งยังทำให้เกิดความ

ถนัดทางด้านศิลปกรรมชุมชนมากขึ้น วันนี้ผมอยากให้คนในกรุงเทพฯ เห็นว่านี่คือ

ลักษณะของคนในชุมชนสุโขทัยที่มีเอกลักษณ์ วิถีชุมชนที่มีพัฒนาการจากการ

เรียนรู้ด้วยตัวเอง ไม่เพียงแค่ชุมชนในสุโขทัยเท่านั้น พิษณุโลกหรือตากก็มีลักษณะ

ชุมชนที่มีความน่าสนใจเช่นเดียวกัน ผมก็คงขออนุญาตจบการบรรยายเพียงเท่านี้

ครับ มีท่านใดมีคำถามหรือข้อสงสัยอะไรบ้างไหมครับ 

 ดร.กมล ทัศนาญชลี เท่าที่ได้เห็นบรรยากาศที่สุโขทัย การจัดภูมิทัศน์  

ดีกว่าทางอยุธยา ไม่รู้ว่าเขามีวิธีการอพยพคนไปได้อย่างไรมันเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่มาก 

อยากถามว่าใช้เวลากี่ปีถึงทำได้ขนาดนี้ 

 ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ ความเป็นจริงการอพยพคน อพยพมาทีละน้อยๆ 

ที่ท่านเห็นเดินขึ้นมาที่อุทยานกรมศิลปากรได้ทำการอพยพโดยใช้กฎหมายการ

อพยพ แล้วนะครับ แต่คนสุโขทัยไม่ได้ย้ายไปไหน เขาไปอยู่ที่ๆ กรมศิลปากรไม่ได้

เข้าไป เดี๋ยวพรุ่งนี้ท่านจะได้เห็นว่ามันมีชุมชนอยู่ในบริเวณพระราชวังอยู่หลาย

ชุมชน แต่เขาพยายามจะไม่ให้เราเห็นว่ามีคนอาศัยอยู่ในบริเวณพระราชวังเพื่อ
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แสดงว่าเขาอพยพคนออกไปได้ ซึ่งจริงๆ แล้วทุกวันนี้มันก็อยู่ร่วมกันได้ แต่การที่

มันเป็นแหล่งประวัติศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นกำแพงเพชร ซึ่งกำแพงเพชรนี่ไม่มีคนอยู่

เพราะมันเป็นเมืองร้างอยู่แล้ว ฉะนั้นการที่มหาวิทยาลัยหรือกรมศิลปากรเข้าไป

จัดสวนมันก็ง่าย ทางสุโขทัยและศรีสัชนาลัยเป็นเมืองมรดกโลกที่มีหน่วยงาน

เดียวกันเข้ามาจัดการก็จะมีลักษณะการดำเนินงานที่คล้ายกัน จริงๆ การอพยพ

คนใช้เวลาไม่นานและการใช้กฎหมายบังคับนั้นไม่มีการร้องเรียนมากเท่าไหร่ 

 อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ขอเรียนถามสักนิดว่า การอพยพเคลื่อน

ย้ายชุมชนที่ออกไปตรงนั้น แทนที่จะให้เขาอพยพออกไปแล้วก็จัดระเบียบของเขา

ใหม่ คิดว่าถ้าจัดสรรให้เขาอยู่ที่เดิม แล้วให้เขาทำของที่ระลึกหรืออะไรก็แล้วแต่

ขายนักท่องเที่ยว และให้เป็นการโชว์หรือแสดงกระบวนการผลิตสินค้า เผยให้นัก

ท่องเที่ยวเห็นถึงวิถีชีวิตของชุมชนตรงนี้ นำมาเป็นจุดขายดึงดูดนักท่องเที่ยว น่า

จะเป็นการเอื้อประโยชน์ซึ่งกันและกัน และอาจจะสามารถลดปัญหาความขัดแย้ง

ตรงนี้ได้หรือไม่ อย่างไร  

 ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ นั่นใช่เลยครับ คือจัดระเบียบเฉยๆ ให้เขาไปอยู่

รวมกัน แต่ถ้าให้เขาออกเขาก็ไม่อยากออก เขาอยากจะอยู่รวมกันตรงนี้ เพราะ

ฉะนั้นทางกรมศิลปากรจึงให้ไปอยู่กลุ่มเดียวกัน 

 ดร.กมล ทัศนาญชลี ผมเคยไปเมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ที่เวอร์จิเนีย 

เขาก็มีเมืองเก่ากว่า 200 ปี ที่รักษาเอาไว้ และเขาจัดให้มีการท่องเที่ยวเพื่อดูชีวิต

ความเป็นอยู่ของคนในท้องถิ่นที่ใช้ภาษาดั้งเดิม แต่งตัวชุดย้อนยุค การขายของก็

ลักษณะย้อนยุคไป 200 ปี อีกที่คือที่ซานตาเฟ่ ที่นี่จะรักษาวัฒนธรรมแบบ

อินเดียนแดงไว้ทั้งเมืองเลย ศิลปกรรมแบบอินเดียนแดงนี้ผนังเขาจะหนาแล้วก็มี

ไม้ยื่นออกมา ทำจากอิฐซึ่ งจะทำให้ เย็น แม้แต่โรงแรมที่สร้างใหม่ก็จะใช้

สถาปัตยกรรมแบบอินเดียนแดง เช่นเดียวกับในประเทศไทยเราสามารถสร้างเมือง

ที่ย้อนยุคไป 700 ปีแล้วก็ให้ชาวบ้านทำมาค้าขายคู่กันไปเลย 

 ดร.จิรวัฒน์ พิระสันต์ การแต่งกายของสุโขทัยก็มี การรักษาเอกลักษณ์

ไว้เช่นเดียวกันครับ ที่จริงชุดสุโขทัย มีอยู่ 2 ชุด ชุดนักเรียนจะเป็นชุดสีน้ำเงินจะใส่

กันทั้งเมือง มีสัญลักษณ์พ่อขุนเหมือนเสื้อม่อฮ่อม และเสื้อพระราชทานของ

ข้าราชการที่มีลายเยอะๆ ข้างหน้า จริงๆ แล้วทางสุโขทัยทำได้ดีอยู่แล้ว เสื้อหาด
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เสี้ยวก็มีเอกลักษณ์อยู่แล้ว คุณสมศักดิ์ เทพสุทินจะใส่บ่อย แต่จังหวัดอื่นไม่ค่อยมี 

ส่วนข้อดีของอุทยานที่นี่ก็คือว่าอุทยานกับตัวเมืองไม่ได้อยู่ใกล้กัน มันก็เลยจัดการ

กับตรงนี้ได้ค่อนข้างดีขึ้น อยุธยาค่อนข้างจะลำบากเพราะลักษณะของเมืองใหม่กับ

เมืองเก่าค่อนข้างแตกต่างกัน และที่กำแพงเพชรจะจัดการได้ง่ายมากแต่ไม่มีคนเที่ยว 

เพราะว่ามันเป็นป่า คนไม่ได้อยู่ตรงนั้น เป็นอีกกรณีที่น่าจะศึกษาเหมือนกัน 

 
บรรยาย	สัมมนาวิชาการ	การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	“สุโขทัยเมืองวัฒนธรรม

แห่งมรดกโลก”	 29	 กรกฎาคม	 พ.ศ.2548	 ณ	 โรงแรมไพลิน	 จังหวัดสุโขทัย		 

จัดโดย	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	



การบริหารและการจัดการอุทยานประวัติศาสตร์
แห่งชาติในฐานะเป็นมรดกโลก

ธราพงษ์ ศรีสุชาติ

  กราบเรียนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับ ผมชื่อธราพงศ์ ศรีสุชาติ เป็น  

ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่ 6 สุโขทัย ดูแลพื้นที่ 6 จังหวัด ภาคเหนือตอน

ล่าง คือ ตั้งแต่จังหวัดตาก กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์ พิษณุโลก และพิจิตร 

ขณะนี้หน้าที่ความรับผิดชอบหลักๆ คือ อุทยานประวัติศาสตร์แห่งชาติสุโขทัย 

ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นมรดกโลก หัวข้อที่ให้มาคงเป็นเรื่องที่

กว้างๆ แต่ผมขอเล่าประสบการณ์ดีกว่าในฐานะที่ดูแลพื้นที่นี้อยู่  

 อนุสัญญาของการคุ้มครองมรดกโลก ในเรื่องของอนุสรณ์สถานในไทย

บางทีจะเรียกว่าโบราณสถาน ผมเป็นนักโบราณคดีส่วนมากงานที่ทำอยู่จะเป็น

งานทางด้านโบราณสถานก็เลยติดคำว่าโบราณสถาน ปกติโบราณสถานอายุเกิน 

50, 80 หรือว่า 100 ปี ก็ถือว่าเป็นโบราณสถานแล้ว เช่น ตอนทำงานที่ภาคใต้

พลับพลาที่ประทับรัชกาลที่ 7 ที่อยู่ใกล้ๆ กับสถานีรถไฟโคกโพธิ์ เป็นสถานที่ที่

ประชาชนสร้างถวายรัชกาลที่ 7 เพื่อเป็นอนุสรณ์ตอนที่พระองค์ท่านเสด็จไปทอด

พระเนตรสุริยุปราคาที่อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี ซึ่งปกติ เป็นศาลาแบบ  

พื้นบ้านมากๆ แต่ว่ากรมศิลปากรถือว่าเป็นโบราณสถาน เพราะว่ารัชกาลที่ 7   

ไม่ได้เสด็จที่ไหนมากนัก ภาคเหนือพระองค์เสด็จไปที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ 

จังหวัดพิษณุโลก และทางเหนือ เสด็จประพาสครั้งเดียว เพราะช่วงเวลาของการครอง

ราชสมบัติสั้นมาก อีกที่คือที่สวนหม่อม อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นสถานที่ที่

มีความหมายทางประวัติศาสตร์ เพราะว่าหลังจากการปฏิวัติ เมื่อวันที่ 24 

มิถุนายน 2475 พระองค์ท่านและพระนางเจ้ารำไพพรรณีได้เสด็จจากหัวหินลงไป

ที่นั่น เพื่อตัดสินใจว่าจะทำอย่างไรต่อไป จะลี้ภัยไปยังอังกฤษหรือว่าจะกลับไป
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ครองราชย์ต่อ ก็ได้ไปอยู่ที่สวนปาล์มแห่งหนึ่งที่ อำเภอสะเดา ผมเห็นว่าเป็น 

เหตุการณ์ประวัติศาสตร์ระยะใกล้ ถึงแม้อายุของเนื้องานหรือเหตุการณ์ไม่ถึง 50 

ปี แต่เราก็นิยามให้สวนหม่อมเป็นโบราณสถาน เพราะว่ามีหินก้อนหนึ่งที่อยู่ที่สวน

มีจารึกพระปรมาภิไธยของท่านอยู่ที่สวนหม่อม  

 ทางเลขานุการของมรดกโลกได้เสนอรายชื่อโบราณสถานประมาณ 20 

กว่าที่ให้เป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรมเพื่อเตรียมขึ้นเป็นมรดกโลก แต่เท่าที่ดูราย

ชื่อมายังมีหลายที่ที่ยังไม่ค่อยเด่นชัดทางวัฒนธรรมพอ ซึ่งไม่น่าจะผ่าน เพราะว่า

เวลาไปเข้าที่ประชุมคณะอนุกรรมการมรดกโลก ซึ่งจัดทุกๆ ปีเพื่อขึ้นทะเบียนขอ

เป็นมรดกโลก คณะกรรมการจาก 22 ชาติค่อนข้างจะแข็งแรง ไม่ค่อยปล่อยง่ายๆ 

สำหรับสุโขทัยมีผลงานสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ มีเจดีย์วัดชนะสงคราม 

วัดสระศรี วัดเจดีย์เจ็ดแถว วัดกุฎีราย นี่คือโบราณสถานที่เป็นอาคารโดดๆ และ

จะมีอีกลักษณะคือเป็นกลุ่มอาคาร ที่เชื่อมต่อกันหรือแยกจากกัน ก็มีวัดพระพาย

หลวงเป็นกลุ่มของวัด ถ้าท่านเคยไปนครธม ทางด้านทิศเหนือจะมีปราสาท  

พระขรรค์ ทางสุโขทัยเรามีตัวเมืองสุโขทัย ทิศเหนือของสุโขทัยมีวัดพระพายหลวง 

ขนาดของตัวเมือง 700 ตารางเมตร หรือ ที่เชียงใหม่จะมีการวางผังเมือง วางโดย

คุณธราพงษ์	ศรีสุชาติ	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากรที่	6	
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พระยางำเมือง พระยามังราย และพ่อขุนรามคำแหง หลังจากที่เวียงกุมกามล่ม

สลายแล้ว เพราะว่าน้ำเปลี่ยนทิศทาง พ่อขุนรามคำแหงก็ใช้ประสบการณ์จากการ

วางผังเมืองสุโขทัยซึ่งวางผังค่อนข้างดีมาก เพราะทิศตะวันตกมีสรีดภงส์เป็นอ่าง

เก็บน้ำ ตัวอ่างอยู่สูงกว่าระดับน้ำทะเลปานกลาง 70 เมตร กำแพงทางทิศตะวัน

ตกอยู่ที่ 59 เมตร ทิศตะวันออก 54 เมตร น้ำจากสรีดภงส์จะไหลเข้าเมืองแล้วก็

ออกที่ลำน้ำลำพัน พอไปวางผังเมืองที่เชียงใหม่ก็ใช้เกณฑ์เดียวกัน ก็คือใช้น้ำจาก

ห้วยแก้วลงมาคูเมืองเชียงใหม่ จากคูเมืองเชียงใหม่ก็ไหลลงสู่แม่น้ำปิง บริเวณ 

ไนท์บาซาร์  

 รูปแบบศิลปะของสุโขทัยจะมี 2 ช่วง ช่วงแรกจะเป็นช่วงขอมมีอำนาจ 

ศิลปะจะเป็นแบบเขมร ยุคหลังจะเป็นศิลปะแบบคลาสสิกของสุโขทัยเข้ามา เช่น 

เจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ ก่อนนั้นศิลปะแบบขอมจากเมืองนครธมมีสูงมาก เมื่อดู

ตามหลักเกณฑ์ที่ 2 วัดศรีชุมจะเป็นองค์ใหญ่ไม่เป็นขอมแต่มีอิทธิพลของพุกามอยู่

บ้างที่กำแพงเพชร เกณฑ์อีกข้อหนึ่งคือแหล่งโบราณคดี ส่วนมากมองไม่ค่อยเห็น 

โบราณสถานบ้านเราก็จะอยู่บ้านเชียง เป็นแหล่งโบราณคดี ซึ่งลักษณะเป็นเนินดิน 

คนเดินไปเดินมาเขาก็ถามว่ามรดกโลกอยู่ตรงไหน อุตส่าห์ไปเที่ยวทั้งทีไม่เห็น  

อะไรเลย แต่ไม่รู้ว่าที่อยู่ข้างใต้ถุนบ้านคือซากอารยธรรม บ้านเชียงก็มีปัญหาใน

การจัดการค่อนข้างสูง เพราะว่าเป็นพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์ ชาวบ้านก็โวยวายว่าที่

เขามีเอกสารสิทธิ์ทำไมเขาทำอะไรไม่ได้ กรมศิลปากรใช้ พ.ร.บ. ครอบทับอีกที 

อ้างความเป็นโบราณสถาน จำกัดสิทธิ์ของเขา แต่เราก็เป็นห่วงว่าถ้าไม่มีการ

จัดการที่ดีก็จะมีการลักลอบขุดโบราณวัตถุ จนป่านนี้ก็ยังเป็นปัญหากันอยู่  

 สุโขทัยก็มีปัญหาในการจัดการบริหารค่อนข้างมาก ตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆ 

เมื่อปี 2543 ก็เกิดกรณีการเดินขบวนของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ เพราะเราไปใช้

อำนาจ พ.ร.บ. โบราณสถาน พ.ศ.2504 ซึ่งค่อนข้างจะขัดกับรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 

เข้าไปจับคนที่ปลูกบ้านโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตจากอธิบดีกรมศิลปากร ซึ่งคนที่อยู่

บริเวณนี้ไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่มีที่อยู่อาศัย เพราะทางกรมพัฒนาที่ดินเขาไม่ออกให้ 

เขาอ้างว่าไม่มีผู้ใดอ้างสิทธิ์ได้ว่าเป็นลูกหลานพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผิดกับเมือง

เชียงใหม่ในตัวเวียงทุกตารางนิ้วมีเจ้าของ พอกลุ่มเจ้ายากจนลง เขาก็ตัดพื้นที่แบ่งขาย

เป็นศูนย์การค้า เพราะเชียงใหม่มีเอกสารสิทธิ์ ในสุโขทัยชาวบ้าน 1,500 ครอบครัว 
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คนก็ประมาณเกือบหมื่นคนอยู่โดยไม่มีเอกสารสิทธิ์แต่ที่เขาแบ่งขายกันอยู่ มีราคา

แต่ไม่มีเอกสารสิทธิ์คล้ายๆ ที่ป่าสงวนแห่งชาติ พอปี 2518 เราประกาศเป็นมรดกโลก

ก็เริ่มมีปัญหา ชาวบ้านเขาอยู่กันสะดวกสบาย พอประกาศขึ้นทะเบียน พื้นที่ 70 

ตร.กม. จะปลูกสร้างอะไรก็มีปัญหา พอเกิดความไม่สะดวกเขาก็เลยฝ่าฝืนบ้าง พอ

ผมมาใหม่ๆ ยังไม่ เข้าที่ เข้าทาง ก็มีกลุ่มผู้ประท้วงปิดหน้าที่ทำการอุทยาน

ประวัติศาสตร์ ไม่ให้รถผ่าน ไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้าด้วย กว่าจะทำความเข้าใจกันได้

ก็ต้องใช้เวลาถึง 2 วัน ขาดรายได้ไปเยอะเหมือนกัน คือเราจะจำกัดจำนวนบ้านไว้ที่ 

1,500 หลังเท่าเดิม จะสร้างเพิ่มไม่ได้ หรือถ้าจะสร้างใหม่ก็ต้องเอาแบบบ้านมาให้

ดูแล้วก็รื้อบ้านหลังเก่าออก เป็นการควบคุมปริมาณของบ้าน ถ้าคุณเป็นครอบครัว

ขยายคุณก็ต้องไปปลูกนอกเมือง อยู่ในเขตเมืองเก่ามันจะดีเพราะทำมาหากิน

สะดวก มีจักรยานให้เช่า มีกิจการร้านอาหาร และของที่ระลึก ครอบครัว 1,500 

หลังนี้ทำมาหากินอยู่กับกิจการการท่องเที่ยว เมื่อประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเกิดโรค

ซาร์ ไม่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเลย มีนักท่องเที่ยวไทยบ้าง ชาวบ้านที่ซื้อมอเตอร์ไซด์ 

วัดเจดีย์เจ็ดแถว	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	
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แบบผ่อนเพื่อเอามาให้ฝรั่งเช่าขับก็ต้องคืนมอเตอร์ไซด์ เขาไปเพราะว่าไม่มีเงินผ่อนต่อ 

ปัญหาก็จบลงด้วยการออมชอมแก่กัน เพราะต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยกัน เกณฑ์การ

ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกนั้นมีอยู่ 6 เกณฑ์ ถ้ามีคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งก็สามารถ

ขอขึ้นเป็นมรดกโลกได้ สุโขทัยมีอยู่ 2 เกณฑ์  

 เกณฑ์ข้อที่ 1 เป็นตัวแทนให้เห็นถึงเอกลักษณ์ด้านศิลปกรรม ตัวแทน

ของความงดงาม ผลงานชิ้นเอกทำด้วยความสร้างสรรค์อันชาญฉลาดยิ่ง ข้อนี้

สุโขทัยเราเข้าเกณฑ์ สุโขทัยเป็นสถาปัตยกรรมที่ผสมผสานระหว่างรูปแบบขอม 

เช่น ปรางค์วัดศรีสวาย ปรางค์วัดพระพายหลวง และปรางค์วัดมหาธาตุซึ่งเป็นสิ่ง

มหัศจรรย์ของศิลปะไทย หลังจากเราปลดแอกจากอิทธิพลของเขมร เราชนะสงคราม

ไล่เขมรออกจากสุโขทัยได้ พอมาถึงสมัยพระยาลิไทท่านเห็นว่าเราเป็นไทยแล้วแต่

ยังมีสถาปัตยกรรมแบบเขมรอยู่กลางเมืองท่านเห็นว่าคงไม่เป็นการดี ท่านจึงให้มี

การออกแบบเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์หรือเจดีย์ทรงดอกบัว สร้างครอบทับพระ

ปรางค์องค์กลางเลย ฉะนั้นสัดส่วนจึงดูแปลกๆ แต่ว่าเป็นการประกาศอิสรภาพ

ทางสถาปัตยกรรม เป็นการผสมผสานศิลปะแบบขอมกับไทยที่ค่อนข้างลงตัวคือ 

เอาฐาน 3 ชั้นขึ้นครอบทับพระปรางค์ แล้วก่อเจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ซ้อนทับข้างบน

เจดีย์ องค์นั้นจะชะลูดนิดหน่อย การสร้างครอบทับในลักษณะนี้มีอยู่หลายแห่ง 

บางแห่งปรางค์ขอมครอบทับปรางค์ไทยก็มี เช่น วัดใหญ่ที่พิษณุโลก วัดพระศรี-

รัตนมหาธาตุ รูปแบบสถาปัตยกรรมของสุโขทัย ศรีสัชนาลัย กำแพงเพชร 

ก่อสร้างด้วยความประณีตและชาญฉลาด หรือแม้แต่รูปนิ้วพระพุทธรูปพระอจนะ

ที่วัดศรีชุมที่สุโขทัย แม้กระทั่งลายปูนปั้นที่หน้าบันที่วัดพระพายหลวง หรือไม่ก ็ 

วัดช้างล้อม ที่กล่าวถึงนี่เข้าเกณฑ์ข้อที่ 1  

 เกณฑ์ข้อที่ 2 ก็คือ มีอิทธิพลในการผลักดันให้มีพัฒนาสืบทอดและ

ออกแบบสถาปัตยกรรมอนุสรณ์สถาน ประติมากรรมและภูมิทัศน์ เกณฑ์ข้อนี้

สุโขทัยก็ผ่านอีก จริงๆ แล้วผ่านข้อเดียวก็ได้แล้วแต่สุโขทัยผ่านไปแล้ว 2 ข้อ ที่อื่น

เขาไม่เห่อมรดกโลกเหมือนเรา ที่นาราประเทศญี่ปุ่นเขามีตรามรดกโลกขนาดแค่

ฝ่ามือ แต่บ้านเราทำตรามรดกโลกเท่ารถกระบะเลย เพราะบ้านเราเห่อมาก  

 เกณฑ์ข้อที่ 3 เป็นเอกลักษณ์ที่หาได้ยากยิ่ง ประเพณีและอารยธรรมที่

ยังหลงเหลืออยู่และสูญหายไปแล้ว ข้อนี้สุโขทัยอาจจะไม่ผ่าน เพราะว่าการเชื่อม
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โยงยุคสมัยของเราได้สูญหายไปแล้วระหว่างปลายยุคสุโขทัยเข้าต่ออยุธยา ซึ่ง

ศิลปะแบบสุโขทัยถูกอยุธยากลืนหายไป ไม่เหมือนของญี่ปุ่น เช่นที่ เกียวโต หรือ

นารา ทางสุโขทัยเราไม่มีจึงต้องมีการจัดงานรำลึก Light and Sound และ

สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ ปีหนึ่งเราจะมี 26 ครั้ง มีทุกสัปดาห์ในหน้าแล้ง เรา

จะจัดในวันศุกร์ มีการจองบัตรเข้าชมการแสดงล่วงหน้าจากประเทศญี่ปุ่น ระยะ

เวลาในการแสดงใช้เวลาประมาณ 45 นาที เรียกว่า Mini Light and Sound เป็น

ธุรกิจท่องเที่ยวที่ค่อนข้างประสบผลสำเร็จ เราเก็บเงินจากนักท่องเที่ยวคนละ 

1,000 บาท แต่ถ้าเหมาราคาอยู่ประมาณ 40,000 - 60,000 บาท บางศุกร์ที่ไม่มี

คณะทัวร์จองล่วงหน้าแต่เราก็อยากจะจัดเพื่อให้มีการสืบทอดทุกสัปดาห์ มีครั้ง

หนึ่งมีผู้เข้าชม 2 คน เขาก็ต้องเล่น แต่ผู้แสดงมีประมาณ 105 คน เขาก็ ต้องเล่น

เพราะต้องการรักษามาตรฐานเอาไว้ ผู้แสดงเป็นนักเรียนของวิทยาลัยนาฏศิลป์

สุโขทัย ยอดรายได้ต้องได้ 40,000 บาทขึ้นไปถึงจะมีกำไร เพราะต้องจ่ายค่าไฟฟ้า

และสถานที่ให้กับทางอุทยานประมาณ 2,000 - 3,000 บาท ที่เหลือก็เป็นค่าพลุ

ประมาณ 10,000 บาท ค่าตัวของนักแสดง 105 คน ค่าโสหุ้ยต่างๆ ต้นทุนอยู่ที่

ประมาณ 40,000 บาท ถ้ามีคนมากกว่า 40 คนแปลว่ารอบนั้นได้กำไร การเล่น 

Light and Sound จะมี 2 ที่คือที่วัดสระศรีและที่วัดมหาธาตุ วัดมหาธาตุต้นทุน

จะสูงมาก เพราะว่าพื้นที่มาก การวางไฟ วางพลุ ช่วงงานวันลอยกระทงจะจัดที่วัด

มหาธาตุ ถ้าวันศุกร์จะจัดที่วัดสระศรี ถ้าทางมหาวิทยาลัยจะมีแขกผู้ใหญ่มาก็แจ้ง

มาแล้วเราจะจัดให้ได้ ไม่ตรงกับวันศุกร์ก็ได้ แต่ต้องเป็นหน้าแล้ง หน้าฝนจ้างเยอะ

เท่าไหร่ก็ไม่เล่นให้เพราะกลัวฝนตก กลัวว่าไฟจะดูด ฟ้าจะผ่า เพราะข้างล่างมีแต่

สายไฟทั้งนั้น และเครื่องแต่งกายของนักแสดงก็โดนฝนไม่ได้  

 ทางเรานอกจากเก็บเงินก็พยายามบริหารจัดการพื้นที่ เช่น วันมาฆบูชา 

วันอาสาฬหบูชา ผมก็เป็นผู้ริเริ่มในการจัดเวียนเทียนรอบองค์มหาธาตุเพื่อสร้าง

บรรยากาศของอดีตให้กลับคืนมา ถึงแม้จะทำเป็นกลุ่มเล็กๆ ก็ตาม แต่ก็เป็นการ

สร้างกระแส ปีหนึ่งจัด 2 - 3 ครั้ง ผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 - 300 คน จากการ

ที่ เมืองเก่าสุโขทัยมี เรื่องราวที่ โดดเด่นทางด้านการบริหารจัดการทางด้าน

วัฒนธรรม ก็ทำให้กษัตริย์ต่างชาติเข้ามาเยี่ยมชมในช่วงที่ผมอยู่ประมาณ 3 - 4 

พระองค์ เช่นกษัตริย์กุสตาฟ แห่งสวีเดน เมื่อครั้งเสด็จมาก็มีการจัด Light and 
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Sound ถวาย ชุดนั้นลงทุนประมาณ 2,500,000 บาทเล่นรอบเดียว ทางกรม

ศิลปากรก็ถือโอกาสเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย ของนักแสดงทั้งหมดเลย ชุดละ 

35,000 บาท ทุกชิ้นเป็น handmade เช่นชุดหนุมานการปักค่อนข้างจะละเอียด 

ก็เลยถือโอกาสเปลี่ยนชุด เพราะกลัวว่าบรรดาแขกผู้มาเยือนจากต่างชาติจะว่าได้

ว่าชุดหมอง ผู้เข้าชมที่ติดตามกษัตริย์สวีเดนประมาณ 70 คน และทางสุโขทัยอีก 

30 คน เข้าร่วมชมงานวันนั้น กษัตริย์กุสตาฟทรงนั่งรถรางและเข้าชมพิพิธภัณฑ์

รามคำแหง ผู้ว่าราชการจังหวัดถวายของที่ระลึกแก่พระองค์ท่าน ต่อมาก็คือเจ้า

ชายอากิฮิโต และเมื่อปลายปี พ.ศ.2546 สมเด็จพระเทพฯ ทรงนำคณะกรรมการ

มูลนิธิเจ้าฟ้ามหิดล ประมาณ 30 คนเข้ามาเยี่ยมชม อีกท่านหนึ่งคือ พระราชินี

เบียทริกซ์ กับเจ้าชายวิลเลียม อเล็กซานเดอร์ แห่งเนเธอร์แลนด์ เราก็จัด Light 

and Sound ถวาย แต่การลงทุนครั้งนี้ถูกลงมากเพราะว่าไม่ต้องจ่ายหลายอย่าง

เหมือนครั้งแรก คราวนี้ใช้เงิน 6 - 7 แสนบาท เป็นการร่ายรำชุดเทวีศรีสัชนาลัย  

 เมื่อครั้งเกิดกรณีพิพาทกรณีศิลาจารึกหลักที่ 1 ประมาณต้นปี พ.ศ.2546 

เราก็เชิญศาสตราจารย์ธวัช ปุณโณทก ศาสตราจารย์อดุล วิเชียรเจริญ ศาสตราจารย์

ประเสริฐ ณ นคร มาพูดเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 จริงหรือปลอม ซึ่งตอนนั้นมี

กระแสออกไปมากว่าจารึกหลักที่ 1 เป็นของปลอม ทางเราพึ่งไปขึ้นทะเบียน 

การแสดง	Light	and	Sound	ที่อุทยานประวัติศาสตร์	สุโขทัย	
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Memory of the World ไม่ใช่มรดกโลกนะครับ ไทยเราส่งจารึกหลักที่ 1 ไปเพื่อ

เป็นมรดกความทรงจำของโลก รอบแรกตกเพราะว่าทางคนไทยส่งจดหมายไปแย้ง

ว่าจารึกหลักนี้เป็นของปลอม ต้องไปชี้แจงกันใหม่ต่อคณะกรรมการ Memory of 

the World พอได้ขึ้นเป็น Memory of the World แล้วคณะที่ส่งจดหมายไป

แย้งก็ออกมากล่าวอีกรอบหนึ่ง จนกระทั่งเราต้องจัดให้มีการพูดที่อุทยาน

ประวัติศาสตร์สุโขทัยเชิญผู้รู้ต่างๆ มาพูดเรื่องศิลาจารึกหลักที่ 1 ปลอมหรือไม่

ปลอม เช่น ศาสตราจารย์ประเสริฐ ณ นคร ซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ทางด้านอักษร

ศาสตร์ เชิญนักวิทยาศาสตร์ คุณจิราภรณ์ อรัญนาค เป็นผู้พิสูจน์ด้วยกล้องอิเล็ค

ตรอนไมโครสโคป ว่ารอยในศิลาจารึกเป็นของใหม่หรือของเก่า โดยเปรียบเทียบ

กับรอยที่เกิดขึ้นใหม่ในการกรีดลงบนหิน คนที่มีความรู้ทางด้านนี้เขาบอกว่า

รัชกาลที่ 4 ขณะนั้นความรู้ไม่เพียงพอที่จะปลอมได้ แม้ความรู้ในสมัยรัชกาลที่ 5 

ก็ยังไม่สามารถปลอมได้ จนกระทั่งในสมัยรัชกาลที่ 6 Gorge Cedes ที่ทำงานอยู่

ที่เขมรจึงมาอ่านจารึกให้ทั้งหมดโดยใช้ความรู้เกี่ยวกับอักขรวิธีภาษาโบราณของ

เขมรมาเป็นตัวเปรียบเทียบ กระนั้นก็ดีภายหลังเราก็ทราบว่าบางตัว Gorge 

Cedes ก็อ่านผิดและเราก็ขุดค้นเจอหลักศิลาจารึกหลักใหม่ๆ อีกหลายหลักซึ่งมี

เนื้อความสอดคล้องและตัวอักขระกับหลักที่ 1 แสดงให้เห็นว่าศิลาจารึกหลักที่ 1 

เป็นของจริง  

 ชุดที่เป็น Memory of the World 50 รายการที่ส่งเข้าไปมีสิ่งหนึ่งซึ่ง

ประหลาดมากคือเป็นกระดานดำแผ่นเดียวที่เขียนโดย Mr.Lech Walesa ซึ่งเป็น

อดีตประธานาธิบดีของโปแลนด์ ในตอนนั้นท่านเป็นประธานสหภาพแรงงานของ

ท่าเรือเมือง Gadansk โด่งดังไปทั่วโลกเพราะว่าพวกสหภาพแรงงานเมืองนี้ได้

เรียกร้องสิทธิเสรีภาพของชนชั้นกรรมาชีพ การประชุมวันหนึ่งของMr.Lechกับ

กรรมการสหภาพแรงงาน เขาก็เอากระดานดำแผ่นนี้มาเขียนร่างมติเกี่ยวกับการ

ต่อต้านรัฐบาลของโปแลนด์ในขณะนั้น และเขาก็เก็บไว้โดยที่ไม่ได้ลบ แล้วเขาก็มา

ขอขึ้นเป็น Memory of the World ต่อมาภายหลังMr.Lech ก็ได้ขึ้นเป็น

ประธานาธิบดีโปแลนด์หลังจากเหตุการณ์ผ่านไป กระดานแผ่นนั้นก็เลยเข้ารอบ

มาพร้อมกับศิลาจารึกของเรา อายุไม่น่าจะเกิน 30 ปี แต่ก็เป็นสิ่งสำคัญเพราะ

เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็นเหตุการณ์ที่โด่งดังมากในยุคนั้น สรุปแล้วก็คือวิธีการทำงาน
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ในอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยนี้ใช้ทุกศาสตร์แต่นิติศาสตร์ใช้ไม่ได้ หรือใช้ได้นิด

เดียวที่เหลือเป็นรัฐศาสตร์ ใช้วิธีการสมานฉันท์ เป็นวิธีการทำงานของคนภาค

สนามที่ไม่มีองค์ความรู้มากนัก  

 สำหรับหลักเกณฑ์ข้อที่ 4 คือ สิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนการพัฒนาด้าน

วัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรืออุดมการณ์  

 ข้อที่ 5 คือเป็นตัวอย่างลักษณะเด่นอันเป็นของขนบธรรมเนียม 

วัฒนธรรม ประเพณี ทางสถาปัตยกรรมวิธีการก่อสร้าง โดยเห็นถึงการตั้งถิ่นฐาน

ของมนุษย์  

 และข้อที่ 6 คือความคิดความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ หรือบุคคลที่

มีความสำคัญโดดเด่นทางประวัติศาสตร์ หลักเกณฑ์การตัดสินให้เป็นมรดกโลกนี้

ทางสุโขทัยของเราไม่ได้อยู่ใน 3 หลักเกณฑ์หลังนี้ 

  สัปดาห์ที่ผ่านมาหลังจากที่มีข่าวกรุนางพระยาแตก เป็นรุ่นเข่าโค้ง เป็น

หน้าที่ที่ต้องไประงับ พระกรุนี้ถูกฝังมา 50 ปี โดยเจ้าอาวาสสมัยนั้นบอกว่าเมื่อ

อายุครบ 50 ปีก็ให้ขุดขึ้นมาเผื่อว่าทางวัดจะใช้เงินในการทำอะไร ผมไม่แน่ใจว่า

พระชุดนั้นได้ผ่านการพุทธาภิเษกหรือเปล่า เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบันก็ไปขุดขึ้นมา

แล้วก็ออกข่าวใหญ่โต ผมก็ต้องเข้าไประงับแม้ว่าจะเป็นการทำลายผลประโยชน์

ของวัดก็ตาม แต่ท่านก็ไม่หยุด พอขุดไปก็ไปเจอของเก่าและอ้างว่าเป็นของเจ้า

อาวาสองค์เก่า ถ้าไม่ไประงับก็คงจะขุดเอากรุของจริงขึ้นมาเพราะว่าวัดราษฏร์

บูรณะเราห้ามขุดเด็ดขาดเพราะเป็นพื้นที่ที่ประกาศขึ้นทะเบียนเอาไว้ ท่านก็คงจะ

เคืองผมน่าดู ส่วนที่วัดนางพระยานั้นที่ธรณีสงฆ์ของวัดนี้อยู่ในเขตวัดราษฏ์บูรณะ 

แต่ที่ธรณีสงฆ์ของวัดราษฏ์บูรณะกลับอยู่ในเขตวัดนางพระยา ผมก็พยายามแก้ไข

ว่ามันมีที่สามเหลี่ยมอยู่ใกล้ๆ วัดนางพระยา พื้นที่ตรงนั้นทำอะไรก็ไม่ได้แล้ว ก็เลย

ไปก็อปปี้แบบของลานเจษฎาบดินทร์ที่เฉลิมไทยเก่ามาทำตรงนี้ 

  ช่วงนี้ งานที่สุ โขทัยไม่ค่อยจะมีแต่ตอนนี้มีงานที่วังจันทร์ จังหวัด

พิษณุโลก เป็นวังของสมเด็จพระนเรศวร ซึ่งตั้งอยู่ที่โรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม 

พื้นที่ประมาณ 60 ไร่ ประมาณปี พ.ศ.2444 รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงเสด็จไปเพื่อสืบดู

ว่าพระนเรศวรประสูติที่ตรงไหน ท่านก็ให้ช่างไปทำรังวัดดูแนวกำแพงวังของ  

พระนเรศวร อยู่ในพระราชหัตถเลขาเมื่อคราวประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ ที่เมือง
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พิษณุโลกและก็เก็บไว้ไม่มีใครรู้ ไม่มีใครได้อ่าน จนกระทั่งมีการพิมพ์จนได้มีการนำ

มาเป็นหลักฐานในการทำงาน ต่อมาทางโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม โรงเรียนชาย

ประจำจังหวัดได้ย้ายจากวัดใหญ่จากฝั่งตรงข้ามมาอยู่ที่ตั้งปัจจุบัน เกณฑ์ของ

โรงเรียนมัธยมเขาต้องการพื้นที่ประมาณ 30 ไร่ เพื่อที่ใช้ในการสร้างอาคาร แล้วก็

สร้างคร่อมทับวังพระนเรศวรโดยที่ไม่ได้คิดอะไรกันเลย กรมศิลปากรได้เข้ามาดูแล

ในปี 2497 กระทั่งปี 2535 โครงการสร้างตึก 9 ชั้น ได้ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว   

เริ่มตอกเสาเข็ม ขณะลอกดินเพื่อสำหรับวางปั้นจั่นตอกเสาเข็มก็ไปเจอแนวกำแพง

วังที่รัชกาลที่ 5 ได้ทรงพระราชหัตถเลขาไว้ พอเจอแนวกำแพงวังงานก็ต้องหยุด 

เพราะว่ามีคนแจ้งมาที่สำนักงานที่สุโขทัย เราก็รีบเข้าไประงับและแจ้งให้ทางผู้รับ

จ้างและทางโรงเรียนทราบว่าขณะนี้เจอโบราณสถาน ในที่สุดก็กลายเป็นเรื่องใหญ่

โต และก็ไปค้นพระราชหัตถเลขาของรัชกาลที่ 5 แล้วให้เขาเขียนรูปแนวกำแพงวัง

ไว้และได้ผลเป็นที่น่าพอใจ แต่ก็ยังย้ายโรงเรียนออกไม่ได้ เวลาผ่านไป 10 ปี   

ถึง พ.ศ. 2545 โรงเรียนได้งบประมาณใหม่ไปก่อสร้างที่นอกเมือง แต่ก็ยังเปิดการ

เรียนการสอนอยู่ที่เก่า เพราะว่าครูเขาไม่อยากไปโรงเรียนใหม่เพราะว่ามันไกล   

ก็เลยอยู่ที่นี่ต่อมาอีกเกือบ 10 ปี แต่โรงเรียนใหม่สร้างเสร็จแล้ว ในที่สุดท่านปอง

พล อดิเรกสาร ท่านเป็นผู้เขียนงานเกี่ยวกับพระนเรศวร ก็มาในฐานะรองนายกรัฐ

มนตรีแล้วก็ถามว่ามันเกิดอะไรขึ้น โรงเรียนก็สร้างใหม่แล้ว ทำไมไม่ย้ายออกไป 

ท่านก็ผลักดันให้มีการย้ายโรงเรียน ท่านก็ให้ทางโรงเรียนตั้งงบประมาณในส่วนที่

ยังขาดอยู่ พวกสาธารณูปโภค ไฟฟ้า น้ำปะปา ประมาณ 100 กว่าล้าน ส่วนของ

ผมประมาณ 260 ล้าน ทำเป็นโครงการระยะยาว 6 ปี ตั้งแต่ปี 2546 - 2552   

ก็สรุปว่าต้องทุบโรงเรียนต้องทุบอาคารทั้งหมดของโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม   

ในพื้นที่ 61 ไร่ ทิ้ งทั้ งหมด แล้วต้องขุดค้นทางโบราณคดีหาแนวกำแพง   

หาแนวเขตพระราชฐาน วัง และส่วนที่ประทับของพระนเรศวร และพื้นที่ 67 ไร่

นอกกำแพงโรงเรียนก็เป็นเขตของวัดวิหารทองและ วัดศรีสุคต ซึ่งเป็นวัดประจำวัง

เช่นเดียวกับวัดพระแก้ว ก็เชื่อมพื้นที่ทั้งสองเข้าด้วยกัน เลยต้องเดินทางไปพิษณุโลก

แทบทุกวันเพื่องานนี้ ไม่ได้ไปคุมงานแต่ไปดูในเรื่องภาพรวม ไปช่วยแก้ปัญหา

เพราะมีปัญหาที่ต้องแก้ทุกวัน  

 ขอเพิ่มเติมลักษณะศิลปะที่ลอกเลียนมาจากศรีลังกาเมื่อครั้งพระเจ้า
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จันทรภานุ กษัตริย์ของนครศรีธรรมราชยกทัพไปตีเมืองโปโตลานุวะที่ศรีลังกา 

โดยอ้างสิทธิ์ในการขึ้นครองบัลลังก์จากเชื้อสายฝ่ายแม่ ก็พ่ายแพ้ในการรบแต่สิ่งที่

ได้ มาคือช่ า งสั งฆราชปู่ ครู ชาวศรีลั งกามา เผยแผ่พุทธศาสนาเถรวาทที่

นครศรีธรรมราช ได้รูปแบบเจดีย์ที่ เมืองโปโตลานุวะ ครั้นต่อมาสมัยพ่อขุน

รามคำแหงมหาราชก็ได้มีการอันเชิญสังฆราชปู่ครูจากเมืองนครศรีธรรมราชมา

ประดิษฐานพุทธศาสนาเถรวาทที่เมืองสุโขทัย และได้รูปแบบสถาปัตยกรรมทรง

ลังกาติดมาด้วย เช่น เจดีย์ทรงลังกาที่วัดชนะสงคราม ในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 

เป็นพุทธมหายาน สุโขทัยก็เป็นพุทธมหายานเช่นกัน โปรดให้ประดิษฐาน

พระพุทธบาทที่ลอกเลียนมาจากเขาสมณกูฏในลังกามาไว้บนเขาในเมือง

ศรีสัชนาลัย บนเขาสมณกูฏในเมืองสุโขทัย บนเขานางทองในเมืองบางพาน บน

เขาที่ปากพระบางน่าจะเป็นเขากบที่นครสวรรค์ หรืออาจจะเป็นเขาหนอง และที่

ศรีสัชนาลัยนี่มีพระบาท ผมยังไม่เคยเห็นที่ศรีสัชนาลัยนะครับ แต่ว่าเขาสมณกูฏ  

ที่เมืองสุโขทัยก็คือเขาพระบาทใหญ่ พระบาททำด้วยหินเดี๋ยวนี้มาอยู่ที่วัดตระพัง

ทอง ส่วนเขานางทองที่เมืองบางพานพระบาททำด้วยหินเดี๋ยวนี้อยู่ที่พิพิธภัณฑ์  

ที่กรุงเทพฯ ตอนนี้ผมกำลังบูรณะเขานางทองที่เมืองบางพานอยู่ ชาวบ้านก็จะขอ 

วัดช้างล้อม	อุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย	จังหวัดสุโขทัย	
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พระบาทอันนั้นคืนมาเก็บไว้ที่นี่ รอยพระบาทจากวัดเขาพระบาทย้ายไป

ประดิษฐานที่วัดเชิงคีรี อำเภอศรีสัชนาลัย อีกเรื่องหนึ่งคือการนิมนต์พระสังฆราช

จากนครพันโดยพระยาลิไท ไม่แน่ใจว่าจะอยู่ทางแม่สอดหรือเปล่า นี่ก็คือเกร็ด

ความรู้เล็กๆ น้อยๆ ที่ได้จากประสบการณ์ในการทำงานของผม ซึ่งก็หวังว่าจะ  

เป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยกับท่านผู้เข้าร่วมสัมมนา ก็คงขอจบการบรรยายเพียง

เท่านี้ ขอบคุณครับ 
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โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“สุโขทัยเมืองวัฒนธรรมแห่งมรดกโลก” 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “สุโขทัยเมืองวัฒนธรรม

แห่งมรดกโลก” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการทั้งการสัมมนาวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรม

สถานที่มีความสำคัญในอดีตทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. แผนงานของโครงการ 

 แผนงานบริหารการศึกษา 

3. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

4. หลักการและเหตุผล 

 เนื่องจากการศึกษาแหล่งโบราณสถานทางวัฒนธรรมนับว่าเป็นการศึกษาที่

บูรณาการทั้งด้านวัฒนธรรมศิลปะและภูมิปัญญาเข้าด้วยกัน แหล่งโบราณสถานที่

ควรศึกษาเพื่อเป็นฐานความรู้คงไม่หนีจากการได้ศึกษาราชธานีแห่งแรกของไทย 

คือราชอาณาจักรสุโขทัย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1700 มีกษัตริย์ปกครองหลาย

พระองค์ ที่สำคัญคือ พ่อขุนรามคำแหงมหาราช ผู้ประดิษฐ์อักษรไทยและวาง

รากฐานการเมืองการปกครอง ศาสนา ตลอดจนขยายอาณาเขตออกไปอย่างกว้าง

ขวาง อยู่ในเขตจังหวัดสุโขทัยห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 440 กิโลเมตร   

มีเนื้อที่ทั้งหมด 6,596 ตารางเมตร ซึ่งยังคงปรากฏร่องรอยประวัติศาสตร ์ 

ซากโบราณสถาน เล่าเรื่องราวความเจริญรุ่งเรืองและบอกถึงอารยธรรมของเมือง

สุโขทัยได้เป็นอย่างดียิ่ง 

 สุโขทัยเป็นราชธานีที่มีความน่าสนใจในเรื่องประวัติศาสตร์การเมือง การ
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ปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม และที่สำคัญที่สุดคือการศึกษา ดังคำขวัญที่ว่า 

“กำเนิดอักษรไทย งานใหญ่ลอยกระทง มั่นคงพระพุทธศาสนา พระแม่ย่ามิ่งเมือง 

อดีตรุ่งเรือง คือเมืองสุโขทัย” 

5. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 5.1 เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

จังหวัดสุโขทัย ซึ่งเป็นราชธานีแห่งแรกของไทย ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.1700 

 5.2 เพื่อระดมความคิดสำหรับเป็นแนวทางในการจัดทำหลักฐานการศึกษา

แหล่งโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อการเผยแพร่แก่บุคคลทั่วไป 

6. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ รวม 30 คน 

7. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า ด้านศิลปวัฒนธรรม 

จังหวัดสุโขทัย ในวันที่ 28 - 30 กรกฎาคม พ.ศ.2548 

8. งบประมาณ 

 8.1 ค่าตอบแทนวิทยากร  6,700 บาท 

  (1,500 x 1 คน) + (1,200 x 1 คน) 

  (1,000 x 4 คน) = 4,000 บาท 

 8.2 ค่าโดยสารเครื่องบินขากลับ (วิทยากรรับเชิญ) 1,700 บาท 

 8.3 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนาวิชาการ 1,640 บาท 

 8.4 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 14,400 บาท 

 8.5 ค่าเช่าที่พัก (15  x 2 วัน) (900) 27,000 บาท 

 8.6 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าทางพิเศษ 4,440 บาท 

 8.7 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ 2 คน (3 วัน) 720 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 56,600 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 



วัฒนธรรมล้านนา: 
ภูมิปัญญาชาวเหนือ 

3 - 6 พฤษภาคม 2549 



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม70



บทบาทมหาวิทยาลัยกับชุมชน
วิรุณ ตั้งเจริญ

 เรียนท่านผู้อำนวยการสำนักโบราณคดีที่ 8 ท่านสหวัฒน์ แน่นหนา ผม

เคยพบกับท่านผู้อำนวยการ เมื่อประมาณ 2 ปีเศษๆ ตอนนั้นผมมากับคณะ  

กรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ และได้เรียนรู้อะไรมากมายทีเดียว ไม่เฉพาะเรื่องที่

เวียงกุมกามเท่านั้น ก็ยังจำได้ว่าได้ฟังผู้อำนวยการสหวัตน์พูดด้วย กลับไปก็ได้ไป

เขียนลงมติชนสุดสัปดาห์ 2 ตอน แต่ก็เป็นการเขียนแบบกว้างๆ มากกว่า  

 ผมเองในฐานะที่ดูแลมหาวิทยาลัยอยู่ขณะนี้ ผมคิดว่าถึงเวลาที่เราต้อง

มองบทบาทของมหาวิทยาลัยใหม่ ในอดีตนั้น เราค่อนข้างที่จะแยกตัวออกจาก

ชุมชน ผู้คน สังคม จากภูมิปัญญาทั้งหลาย แล้วเราก็มีสูตรสำเร็จจากต่างประเทศ 

โดยเฉพาะซีกโลกตะวันตก ทุกคนไปเรียนสูงๆ มา แล้วนำความรู้ที่ได้มาไปสอน

นักเรียนจนกระทั่งเกษียณอายุราชการ สอนจากความรู้ที่เรียนมาบ้าง จากหนังสือ

บ้าง จริงๆ แล้วครูอาจารย์ก็ไม่ได้มีความรู้ของตัวเอง เป็นความรู้ที่อยู่บนแผ่นดิน 

ความรู้ที่เป็นภูมิปัญญาต่างๆ ผมคิดว่าสังคมไทยในประมาณ 10 ปีนี้ ได้เปลี่ยนวิธี

คิดพอสมควร ก่อนนี้เราไปที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เราเห็นครูบาอาจารย์หลาย

ท่าน และฝ่ายประชาสัมพันธ์ที่นั่น แต่งชุดชาวเหนือต้อนรับด้วยการอู้คำเมือง เรา

รู้สึกว่าที่นี่ประเทศไทย เชียงใหม่เองผมคิดว่า 20 ปีที่แล้วกับทุกวันนี้ก็เปลี่ยนไป

หมดแล้ว เราเริ่มรู้สึกว่าไม่ใช่เชียงใหม่ที่เป็นล้านนา เป็นความยิ่งใหญ่ แต่เชียงใหม่

จะกลายเป็นกรุงเทพฯ ไปแล้ว ผมคิดว่า สิ่งเหล่านี้สถาบันการศึกษาเองต้องกลับ

มาทบทวนพฤติกรรมของตนเองอย่างมากทีเดียว  

 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเอง อาจจะอยู่ตรงกลาง แต่เราก็มี 

“องครักษ์” ที่เป็นปริมณฑลรอบๆ เราเองก็พยายามที่จะผลักดันให้ทุกส่วนของ

มหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นส่วนของสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ส่วนอื่นๆ ของ

มหาวิทยาลัยก็ตามที รวมทั้งคณะแพทยศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะพยาบาล
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ศาสตร์ที่อยู่ตรงนั้น ให้ลงชุมชนให้มาก ผมคิดว่าเราทำได้ดีพอสมควร จนกระทั่ง

เรารู้สึกว่า มศว ที่มาจากพื้นฐานการศึกษา เราได้ให้ความสำคัญกับเรื่องศิลป

วัฒนธรรมและชุมชนมากทีเดียว อย่างกรณีของคณะแพทยศาสตร์ของเรา เรามี

วิชาหนึ่งคือ วิชาจริยเวชศาสตร์ นิสิตเข้ามาจะต้องเรียนตั้งแต่ปีหนึ่งเลย แล้วจะไป

ตัดสินว่าผ่านหรือไม่ตอนปี 6 เพื่อให้เขารู้ความเป็นไทย จริยธรรม ให้รู้ถึงสิ่งที่ดี

งาม มาถึงวันนี้ คณะแพทยศาสตร์ของเราอายุ 20 ปีแล้ว ลูกศิษย์ของเราส่วนใหญ่

ไปอยู่ชนบท เราบอกลูกศิษย์ว่าให้ระวังเรื่องราวที่เกี่ยวกับคดีต่างๆ เช่น ฆ่าหั่นศพ 

เฉือนคนรักทำปุ๋ย ฯลฯ 

 มหาวิทยาลัยเอง ในโลกปัจจุบันนี้ต้องหันกลับมาสู่สิ่งที่เป็นตัวตนของ

สังคมไทยมากขึ้น หลังจากที่เราหลงระเริงไปกับกระแสตะวันตกมากเกินไป 

สำหรับเรื่องภูมิปัญญา ผมว่าเป็นเรื่องที่มีความรู้อยู่มากมายทุกเรื่องในสังคมไทย 

เราเพียงละเลยเท่านั้นเอง ถ้าเราหยิบจับขึ้นมาทำให้เป็นประโยชน์ ผสมผสานกับ

ในส่วนของความเป็นสากลและความเป็นท้องถิ่นให้ได้ เพราะฉะนั้นสังคมไทยจะ

ถูกเปลี่ยนเป็นกรุงเทพมหานครทั้งหมด ผมคิดว่าเราจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วชาตินี้  

 เมื่อผมได้มีโอกาสไปที่ลาว เวียดนาม เขมร พม่า ผมคิดว่ามาถึงวันนี้ เรา

กลับมีความภูมิใจแทนเขา ที่เขายังสามารถรักษาอะไรต่อมิอะไรได้มากมาย ผมเพิ่ง

ไปลาวมา ก็รู้สึกภูมิใจแทนคนลาว แต่ก็รู้สึกสงสารคนลาวที่ต้องดูโทรทัศน์ไทย 

โทรทัศน์ไทยกำลังทำร้ายคนไทยทั้งชาติอย่าง เลือดเย็นอย่างมากทีเดียว แล้วถ้า

เราไม่ชะลอโทรทัศน์ไทยลงให้ได้ ผมคิดว่าจะเป็นปัญหากับลาวมากทีเดียว  

 ความเป็นมหาวิทยาลัยวันนี้ เราพูดถึงเรื่อง Worldclass University 

มาก ที่จะต้องแข่งขันเพื่อจัดอันดับ แต่แท้จริงการเป็น Worldclass University 

นั้นต้องกลับมาดูว่าตัวตนของท่านเป็นอย่างไร ความเป็นไทยของท่านเป็นอย่างไร 

อดีตของท่านเป็นอย่างไร ปัจจุบันของท่านเป็นอย่างไร ผมคิดว่าถ้าเราไม่ภูมิใจใน

อดีต ไม่ภูมิใจในกำพืดของเรา เราคงไม่สามารถ ทำปัจจุบันให้ดีได้ ไม่สามารถทำ

อนาคตให้ดีได้ เพราะฉะนั้นมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เราจึงใช้คำว่า “อดีต

เพื่ออนาคต” เราต้องไปดูว่าเรามีอดีตอะไรบ้าง ประเทศชาติมีอดีตอะไรบ้าง ผม  

ในฐานะอยู่ในทางศิลปะและสนใจในเรื่องของโบราณคดี ในเรื่องที่เป็นตัวตนของ

เราจริงๆ ในอดีตเรามองสิ่งที่เป็นศิลปะ เป็นโบราณคดี ค่อนข้างที่จะเป็นรัฐอิสระ 
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ไม่ค่อยที่จะไปเกี่ยวข้องกับคน ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับชุมชน ไม่ค่อยไปเกี่ยวข้องกับ

ศาสตร์อื่นๆ แต่ผมภูมิใจในวันนี้ว่า ทางกรมศิลปากรหรือผู้ที่เกี่ยวข้องมีบทบาทที่

เข้มแข็ง มีการมองวัตถุว่ามีบริบทอีกมากมายที่อยู่ในตัวของมัน  

 วันนี้เราถามว่า “เวียงกุมกาม” จะอยู่กับชาวบ้านได้อย่างสันติสุขไหม 

จะอยู่อย่างไร เวียงกุมกามจะเอาความรู้จากชลประทานมาใช้ประโยชน์อย่างไร 

เวียงกุมกามจะเอาความรู้ทางเคมี ทางวิทยาศาสตร์ มาใช้ได้อย่างไร เวียงกุมกาม

จะเอาความรู้ทางศิลปวัฒธรรมมาร่วมได้อย่างไร เพราะฉะนั้นในวันข้างหน้าไม่ว่า

จะเป็นเวียงกุมกามหรือที่ไหนก็ตามที ไม่ใช่ว่าจะถูกขุดขึ้นมาแล้วก็ตากแดด แล้วก็

ทิ้งค้าง น่ากลัว แห้งแล้ง ผมเองได้ศึกษาและได้เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ตลอดเวลา คนใน

วงการศิลปะก็เหมือนกัน เวลานี้ เมื่อเราพูดถึงความงาม ถ้าขวดใบนี้ออกแบบสวย 

ทำอย่างไรนะถึงทำได้สวย ออกแบบอย่างไร พิมพ์อย่างไร จะมีใครคิดสักกี่คนตั้ง

คำถามว่าขวดนี้มันมาจากไหน อะไรที่ทำให้เกิดแก้ว แล้วมันมาอย่างไร คนงานที่

ไปทำขวดนี้ เครื่องจักรได้ตัดแขนไปแล้วเท่าไหร่ คนงานเหล่านี้ยากจนแค่ไหน 

ฯลฯ ผมคิดว่าถึงเวลาแล้วที่เรื่องของศิลปวัฒนธรรม เรื่องของโบราณคดี เรื่องของ

ศิลปะ ต้องถูกรื้อใหม่หมด ถามว่าคนทุกข์ยากที่อยู่เบื้องหลังจะทำอย่างไร  

 มหาวิทยาลัยเองในอดีตทำตัวอิสระและก็ไม่ค่อยจะนึกถึงสังคม ชุมชน 

หรือคนรากหญ้า แต่ผมคิดว่าขณะนี้มหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนไปมาก เราอยากเห็น

มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยราชภัฏรุกขึ้นมาจับงานในเรื่องของสิ่งที่อยู่รอบๆ 

ตัวนี้มากขึ้น ผมไปเป็นกรรมการมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฏ์ธานีก็ไปเชียร์ท่าน

อธิการบดีว่า ถ้าท่านไม่ลุกขึ้นมาทำเรื่อง “ท่านพุทธทาส” แล้วใครจะลุกขึ้นมาทำ 

ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยคงจะไม่เพียงแค่สอนหนังสือ แต่ต้องมองสิ่งที่อยู่รอบๆ มาก

ขึ้น ผมคิดว่าการสัมมนาครั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากบุคลากรของสถาบันวัฒนธรรมและ

ศิลปะ ประการแรก บุคลากรกลุ่มนี้ต้องเป็นตัวอย่างของคนทั้งมหาวิทยาลัยให้ได้ 

ถ้าอยู่ในองค์กรนี้เพียงแค่มาทำงานเพื่อหน้าที่ การงาน เพื่ออนาคต เพื่อเงินเดือน 

จะต้องถามตัวเองว่า ถ้าทำงานตรงนี้ ท่านจะเป็นต้นแบบอะไรของสังคมด้วย  

 ผมมอง “ภูมิปัญญา” ถ้า “ภูมิ” แปลว่า ดิน “ปัญญา” แปลว่า ความรู้ 

สติ อะไรก็ตามที จริงๆ มันก็คือ ความรู้ที่ตีนติดดินนั่นเอง หลายมหาวิทยาลัยก็ยัง

ลอยๆ เรื่องนี้ ผมคิดว่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒแม้จะอยู่กลางเมือง ที่ดินที่
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แพงที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศไทย แต่เราก็พยายามที่จะศึกษาและเผยแพร่สิ่งเหล่า

นี้มากทีเดียว ในอดีตผมภูมิใจในความเป็น มศว ที่เมื่อรุ่นเพื่อน รุ่นพี่ รุ่นน้อง มา

รับปริญญา แล้วจูงคนแก่ๆ จากชนบทนุ่งโจงกระเบน น้ำหมากเปื้อนปากก็มารับ

ปริญญา เอาเสื่อมาปูแล้วก็นั่งกันทั้งมหาวิทยาลัย เดี๋ยวนี้อาจจะเปลี่ยนไปบ้าง ลูก

คนรวยเข้ามามหาวิทยาลัยจนไม่มีที่จะจอดรถ ผมเพียงอยากจะบอกคนที่ทำงาน

ในมหาวิทยาลัยกับสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะว่า เราต้องเป็นต้นแบบและเป็น

ตัวอย่างที่จะตีนติดดินได้อย่างไร หันมาสนใจสิ่งเหล่านี้ แล้วก็ทำทุกอย่างให้ดีที่สุด 

ผมคิดว่าล้านนาและ “เวียงกุมกาม” เป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจมาก จริงอยู่หลาย

คนหากพูดถึง ก็จะคิดถึงแหล่งท่องเที่ยว แต่ผมคิดว่า “เวียงกุมกาม” เป็นเพียง

ส่วนประกอบของเวียงกุมกามมากกว่า เวียงกุมกามยังคงมีชีวิต มีผู้คน มีอะไร

ต่างๆ ที่น่าสนใจมากทีเดียว  



เวียงกุมกามและเมืองเชียงแสน
สหวัตน์ แน่นหนา

 กราบสวัสดี ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ท่าน

คณาจารย์ทุกท่าน ตอนที่ผมได้รับการติดต่อมาพูดเรื่องของเวียงกุมกามต้องขอ

เรียนว่าผมทำเป็นโครงการ พอมีใครเรียนมาก็จะขอไปเอง แต่พอทราบว่าเป็น

คณาจารย์ก็รู้สึกหวาดกลัว ต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าเวียงกุมกามนี้ผมไม่ได้เข้าไปยุ่ง

อะไรมากมา 2 ปีแล้ว คือมันเป็นของของท้องถิ่น ท้องถิ่นก็ควรจะเข้ามาดูแลมาก

กว่า แต่ก็ยังไม่ไปถึงจุดนั้น ขออนุญาตแนะนำหน่วยงานของตัวเองก่อน สำนักงาน

ศิลปากรที่ 8 เชียงใหม่ เป็นหน่วยงานหนึ่งของกรมศิลปากรซึ่งมีภารกิจในการดูแล

โบราณสถาน โบราณวัตถุที่อยู่ในพื้นที่การรับผิดชอบทั้งหมด 8 จังหวัด ตอนนี้

เหลือ 4 จังหวัด เพราะว่าโบราณสถานในพื้นที่รับผิดชอบในตอนนี้มีไม่ต่ำกว่า 600 

แห่ง เรามีบุคลากรอยู่ 10 คน ปัญหาก็มักจะมีเกี่ยวกับวัด ประชาชน มีแต่ปัญหา

มาให้แก้ สำหรับเวียงกุมกามผมย้ายมาเชียงใหม่เมื่อปี พ.ศ. 2544 ขณะนั้นท่าน

เยาวภาท่านเป็น ส.ส.ของอำเภอสารภี ท่านก็บอกว่าท่านอยากจะเอาเรื่องของ

วัฒนธรรม ท่านรู้ว่ามีสิ่งดีๆ อยู่ที่สารภี อย่างเช่น เวียงกุมกามนี้ ท่านก็เลยเรียกไป

คุย ก็เล่าให้ท่านฟังว่ากรมศิลปากรทำมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2527 แต่งบประมาณของ

กรมศิลปากรปีหนึ่งมีห้าหมื่นหกหมื่นอย่างนี้ ปีหนึ่งขุดได้ครึ่งวัดแล้วก็เลิก การ

ทำงานกับกรมศิลปากรเหมือนกับเรากำลังเอาอดีตออกมาเผยแพร่ต่อสาธารณชน 

เหมือนกับที่ท่านอธิการบดีบอกว่าอดีตเพื่ออนาคต แต่ของผมจะเอาอดีตมารับใช้

ประชาชน ฟังดูแล้วมันก็คล้ายๆ กัน คือปัจจุบันรับใช้ในเรื่ององค์ความรู้ ในที่สุด

แล้วสิ่งที่ เราเรียกว่า โบราณสถาน โดยเจตจำนงของคนที่ทำงานทางด้าน

โบราณคดีเราต้องการอนุรักษ์สิ่งนี้ให้ดีที่สุด เพื่อจะได้เป็นมรดกของลูกหลานต่อไป 

เพื่อจะเอาองค์ความรู้ที่เราศึกษาค้นพบเผยแพร่ออกไป แต่รัฐบาลบอกว่า นี่คือ

วัฒนธรรม นี่คือการท่องเที่ยว ซึ่งเราก็ต้องปรับตัวเองเหมือนกัน ถ้าผมบอกว่าผม
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ทำโครงการอนุรักษ์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางประวัติศาสตร์ โครงการนั้นไม่ได้รับเงิน

หรอกครับ แต่ถ้าบอกโครงการนี้เพื่อการท่องเที่ยว ซึ่งบางครั้งมันเหมือนการ

หลอกตัวเอง ข้อเท็จจริงเป็นอย่างนั้น Requirement มันเป็นอย่างนั้น เวียงกุม

กามก็เช่นเดียวกัน ตอนไปคุยกันครั้งแรกท่านก็บอกว่า อยากให้เป็นแหล่งท่อง

เที่ยวทางวัฒนธรรม เพราะฉะนั้นพอเขียนโครงการจึงได้งบประมาณมาเยอะ ผม

ทำงานกับเวียงกุมกามมา 3 ปี เริ่มปี 2545 ผมจำตัวเลขไม่ได้ ไม่แน่ใจว่า 39   

หรือ 40 ล้านบาท ปีต่อมาได้ 38 ล้าน ปีที่สามได้ 17 ล้าน สิ่งที่ทำคือขุดวัด 

ปัจจุบันคือวัดกานโถมอยู่ในเวียงวัดช้างค้ำ ขุดไปก็เจอโน่นเจอนี่ก็ตื่นเต้น เจอทั้ง

จารึก เครื่องปั้นดินเผาของลำพูนของหริภุญชัย ซึ่งไม่เคยรู้มาก่อนว่ามีอย่างนี้เหรอ 

อยู่ที่นี่เหรอ นักประวัติศาสตร์อ่านตำราแล้วก็บอกว่าก่อนพระยามังราย พระยามังราย

สร้างเมืองเชียงรายแล้วก็เริ่มขยายอาณาจักรจากลุ่มแม่น้ำกกสู่ลุ่มแม่น้ำปิงลงไปถึง

ลุ่มแม่น้ำกวง ก็คือไปตีหริภุญชัยแล้วก็ยึดหริภุญชัยได้ พงศาวดารบอกว่า  

หริภุญชัยคงเป็นเมืองเล็กขยายอาณาเขตไม่ได้ก็เลยหาชัยภูมิใหม่ ก็เลยย้อนกลับมา

ทางเหนือมาสร้างเวียงกุมกามแล้วก็มาถึงเมืองเชียงใหม่ ทุกคนก็พยายามดูตาม

เส้นทาง เอ๊ะเวียงกุมกามอยู่ตรงไหน ทุกคนรู้ว่าบริเวณที่เป็นเวียงกุมกามมีโบราณ

สถานอยู่ วัดเจดีย์เหลี่ยมนี้เห็นชัดเจนแต่มีเนินดินอยู่อีกเยอะแยะทุกคนไม่รู้อะไร 

เจดีย์กู่คำ	วัดเจดีย์เหลี่ยม	เวียงกุมกาม	อ.สารภี	จ.เชียงใหม่	
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อาจจะเป็นเรื่องดีอย่างหนึ่งของทางล้านนาที่เชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องของ

ภูตผีปีศาจ การที่เราจะเข้าไปในพื้นที่อย่างนี้ก็จะเกิดความระแวงหรือความหวาด

กลัว หลายๆ แห่งทำให้เกิดการรอดพ้นจากการทำลาย ขณะเดียวกันก็มีคนอีก

กลุ่มหนึ่งที่ไม่เชื่ออะไรเลยในเรื่องพวกนี้ เพราะเขาเชื่อในเรื่องของการพาณิชย์มาก

กว่า หลายแห่งจึงถูกทำลายเพราะเรื่องนี้ เวียงกุมกามก็เช่นเดียวกันมีทั้งถูกทำลาย

และไม่ถูกทำลาย แต่ทุกคนก็ไม่ได้ทำลายทั้งหมด ก็เพราะว่ามีความเชื่ออยู่หลาย

อย่างว่าการที่เข้าไปทำอะไรในที่นี่เป็นเรื่องที่ ทางภาษาเหนือเรียกว่า ขึด คือสิ่งที่

เป็นอัปมงคล ทุกคนก็เลยไม่กล้าที่จะทำอะไร นักประวัติศาสตร์เองก็ยังไม่แน่ใจว่า

เวียงกุมกามอยู่ตรงไหน กระทั่งกรมศิลปากรมาขุดในปี พ.ศ. 2527 - พ.ศ. 2532 

เราเจอโบราณสถานมากขึ้น มีหลายสิ่งหลายที่บอกกับเราว่าโบราณสถานที่เจอคือ

เวียงกุมกาม แต่กรมศิลปากรในฐานะที่เป็นผู้รับผิดชอบกลับไม่มีงบประมาณ

เข้าไปทำ จนกระทั่งปี พ.ศ. 2540 มีเงินกู้จากรัฐบาลญี่ปุ่นไปทำได้อีก 2 - 3 วัด   

เราต้องการที่จะศึกษาค้นคว้าโบราณสถานที่มีอยู่ทั้งหมดในเวียงกุมกามว่ามีกี่แห่ง 

และต้องการที่จะบูรณะของที่มีอยู่ให้ดีที่สุด มีอายุยืนนานที่สุด ขณะเดียวกันก็

ศาสตราจารย์	ดร.วิรุณ	ตั้งเจริญ	อธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ		

มอบของที่ระลึกแก่คุณสหวัฒน์	แน่นหนา	ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปากร	ที่	8	เชียงใหม่	
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ต้องการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่รัฐบาลต้องการมากที่สุด ให้กลายเป็นแหล่ง  

ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม เมื่อเราเข้าไปทำงานปีแรก ผมเข้าไปหาข้อมูลกับคนท้องถิ่น

นั้น ไม่ได้รับการสนองตอบอะไรเลย เพราะกรมศิลปากรออกไปทำงานก็ถือ

กฎหมายออกไปจึงมีแต่ศัตรู เพราะว่ากฎหมายเข้าไปลิดรอนสิทธิของเขาทั้งนั้น 

การที่ประชาชนมีที่ดินในบริเวณโบราณสถาน ทั้งๆ ที่มีโฉนดที่ดิน อำนาจที ่ 

กรมศิลปากรได้รับสามารถเข้าไปเมื่อไหร่ก็ได้ตั้ งแต่พระอาทิตย์ขึ้นกระทั่ง

พระอาทิตย์ตก และก็สามารถที่จะกันเขตและขึ้นทะเบียนได้เลย ซึ่งหมายถึงว่า

สิทธิในพื้นที่นั้นๆ ของประชาชนหมดไปเลย เพราะฉะนั้นที่ผ่านมาไม่ใช่แค่

เชียงใหม่แต่เป็นทั้งประเทศเลย ความเป็นมิตรจึงไม่ค่อยมี มีแต่เกลียดเสียมากกว่า 

ก็ต้องปรับยุทธศาสตร์ในการทำงาน ทำความเข้าใจกับเขาว่าเราเข้าไปนั้นเราไม่

ต้องการที่จะเข้าไปเอาอะไรของใคร แต่ต้องเข้าใจว่าโบราณสถานมันเป็นมรดก

ของแผ่นดิน เราเข้าไปก็ทำตามหน้าที่ ถ้าเกิดชาวบ้านเสียผลประโยชน์เราก็จะ

ชดเชยให้ สิ่งที่ตอบแทนมากก็เริ่มดีขึ้น ที่เวียงกุมกามมีกลุ่มที่เรียกว่า “กลุ่มรัก

เวียงกุมกาม” ผมมีแนวคิดที่ไม่เหมือนกับที่อยุธยาและสุโขทัย ผมไม่ต้องการ

อพยพผู้คนออกไป ผมต้องการให้เวียงกุมกามและผู้คนสามารถอยู่ร่วมกันได้ ผม

เริ่มเข้าไปหาเขาสิ่งดีๆ ก็เริ่มตอบกลับมา หากเขาเจออะไรในที่ดินของเขาก็จะเรียก

เราไปดูและจะได้รับการชดเชยจากเรา จะให้ดูรูปนะครับ เวียงกุมกามกินพื้นที่ 3 

อบต.ด้วยกัน คือ อบต.ท่าวังตาล อบต.หนองผึ้ง อบต.หนองหอย ฉะนั้นเวลาเรา

ป้ายแสดงปีที่ขุดค้นพบเวียงกุมกาม	 เครื่องถ้วยจีนลายคราม		

พบที่วัดหนานช้าง	
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เข้าไปทำงาน เราต้องประสานงานกับทั้ง 3 อบต. ระยะทางจากเชียงใหม่มาเวียง

กุมกาม ถ้าเป็นระยะทางแบบโบราณเราวัดกันเป็นระยะทางแค่ 5 กิโลเมตรเศษๆ 

เท่านั้น ถ้าเป็นทางแบบปัจจุบันอาจจะไกลหน่อยเพราะอ้อมไปอ้อมมา แนว

กำแพงเมืองเดิมปัจจุบันไม่เห็นซากอะไรแล้ว เราคิดว่ามันเคยมีถนนตัดผ่านใน

ลักษณะที่เป็นคันดิน แต่จากภาพถ่ายทางอากาศมองไม่เห็นอะไรเลย แต่เมืองทาง

ภาคเหนือไม่ใช่ว่าอยู่ๆ จะเกิดขึ้นมาลอยๆ โดยที่ไม่มีขอบเขตที่ชัดเจน มักจะมี

คูเมือง กำแพงเมือง โดยเฉพาะผังเมืองเวียงกุมกาม ผังเมืองเชียงแสน ผังเมือง

ลำพูน เขาจะอิงแม่น้ำเป็นหลัก เวียงกุมกามแม้จะไม่เห็นแม่น้ำแล้วแต่เราคิดว่า   

มีร่องน้ำ โบราณสถานที่เราขุดพบในเมืองแล้วกินพื้นที่ประมาณ 800 ไร่ เราพบ

โบราณสถานในเมืองแล้วประมาณ 25 แห่ง รอบๆ เมืองประมาณ 4 แห่ง และ  

อีกรอบๆ ไกลอีก 14 แห่ง รวมทั้งหมดแล้ว 42 แห่ง ยังมีบางบ้านที่ยังไม่อยากให้

เข้าไปทำอะไร เพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าโบราณสถานในเวียงกุมกามมีไม่ต่ำกว่า 50 

แห่งแน่นอน สุดท้ายเมื่อปีพ.ศ. 2547 เราสำรวจได้ทั้งหมด 42 แห่ง สัญลักษณ์

ของเวียงกุมกามคือวัดเจดีย์เหลี่ยม ตามพงศาวดารพระยามังรายต้องการให้สร้าง

กู่คำขึ้นในเมือง ลักษณะสถาปัตยกรรมคล้ายๆ กับเจดีย์วัดกู่กุดที่ลำพูน แต่

เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลายหนทำให้ซุ้มและพระพุทธรูปกลายเป็นแบบพม่า 

โดยมีการเปลี่ยนแปลงในสมัยรัชกาลที่ 5 นี่คือวัดกานโถมช้างค้ำ เป็นโบราณสถาน

แห่งแรกที่กรมศิลปากรเข้ามาขุด เพราะว่าชาวบ้านเข้ามาขุดก่อนแล้วพบ  

พระพิมพ์ดินเผาแบบหริภุญชัย ก็ตื่นเต้นแล้วก็ได้แจ้งไปยังกรมศิลปากร พอกรม

ศิลปากรมาขุดก็เจอทั้งพระพิมพ์ จารึก ภาชนะดินเผารุ่นเก่าๆ เมื่อปีพ.ศ. 2529 มี

การขุดวัดอีก้าง มีอาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาช่วยดูชั้นดิน ชั้นล่างสุดจะ

เป็นกรวดก้อนใหญ่ ต่อมาเป็นกรวดก้อนเล็กๆ ทรายหยาบ และทรายละเอียด 

ลักษณะเช่นนี้เป็นลักษณะของน้ำที่ท่วมฉับพลัน เป็นอุทกภัยใหญ่ที่มาอย่าง

รวดเร็ว เพราะสามารถพากรวดที่มีขนาดใหญ่มาได้แล้วมาตกตะกอนอยู่ในชั้นล่าง 

จะเห็นว่าโบราณสถานอยู่ในหลายๆ ที่ คืออยู่ตามที่ดินชาวบ้านอยู่ในไร่ อยู่ตาม

ใต้ถุนบ้าน ที่กู่ป้าด้อมขุดพบเจดีย์ วิหาร กำแพงแก้ว โบสถ์ และบริเวณใต้บ้านยัง

มีอีกหลายอย่าง บริเวณนี้พบตะกอนทรายหนาประมาณ 1.80 - 2 เมตร 

หมายความว่าหลังจากที่น้ำท่วมแล้วไม่มีใครทำอะไรกับวัดนี้อีกเลย ที่วัดหนานช้าง 
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เราพบโบราณวัตถุหลายอย่าง แต่ประเด็นที่สำคัญก็คือว่าเวียงกุมกามโดนน้ำท่วม

ใหญ่เมื่อไหร่และต้องเลิกใช้เมืองนี้ไปเลย จากหลักฐานที่เราพบบอกไม่ได้ว่า  

เกิดขึ้นเมื่อไหร่ แต่ที่วัดหนานช้างเราเจอเครื่องถ้วยของจีนสมัยราชวงศ์หมิงอยู่ชุด

หนึ่ง แกะสลักเป็นลายมังกรอ้าปากเหมือนกับจะพ่นอะไรออกมา เราไม่เคยเจอ

ประติมากรรมนูนต่ำหรือนูนสูงแบบสถาปัตยกรรมของจีนจากที่ไหนเลยในภาค

เหนือ นี่เป็นแห่งแรกที่เราเจอ ที่วัดหนานช้างนี้เราขุดลงไปใต้วิหารเราเจอลักษณะ

การเปลี่ยนแปลงของเนื้อดิน และภาชนะดินเผาไม่เคลือบมีอิฐปิดอยู่บนปาก ข้าง

ในเป็นเครื่องถ้วยของราชวงศ์หมิง 51 ใบ ที่ก้นมีจารึกไว้ว่า ต้าหมิงหวันลี่ ต้าหมิง

คือราชวงศ์หมิง หวันลี้คือชื่อกษัตริย์ ผู้เชี่ยวชาญผู้อ่านบอกว่าลักษณะเช่นนี้ต้อง

เผาจากเตาหลวง แล้วอยู่ๆ จะไม่มีการค้าขายเพราะกษัตริย์จะไม่ค้าขายของเหล่า

นี้แต่จะส่งเป็นบรรณาการให้กับบ้านเมืองทั้งหลาย พระเจ้าต้าหมิงครองเมืองจีน

เมื่อพ.ศ. 2116 - พ.ศ. 2162 เป็นเครื่องบรรณาการที่มาภายหลังที่เชียงใหม่เสีย

เมืองแก่พม่าแล้ว เป็นสิ่งที่การันตีว่าเวียงกุมกามไม่ล่มสลายเพราะการสงคราม แต่

ถ้าไปอ่านพงศาวดารเหนือจะบอกว่าน้ำท่วมใหญ่ พ.ศ. 2200 แต่เบื้องต้นในฐานะ

นักโบราณคดีเราต้องแปลความจากสิ่งที่เราขุดพบแล้วเอามาเทียบกับเอกสาร

ทำให้เราค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าเวียงกุมกามจะถูกน้ำท่วมใหญ่ประมาณ พ.ศ.2200 

หลังจากนั้นกิจกรรมต่างๆ ก็จะค่อยๆ หายไป เวียงกุมกามกลับมาปรากฎอีกครั้ง

สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีแต่กล่าวถึงเพียงท่าวังตาล หลังจากนั้นชื่อเวียงกุมกามก็หาย

วัดปู่เปี้ย	แหล่งโบราณสถานในเวียงกุมกาม	
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ไปอีก กระทั่งมาถึงสมัยรัชกาลที่ 5 ก็มีหมู่บ้านช้างค้ำเกิดขึ้นมา และมีคหบดีชาว

พม่าชื่อ หม่องตันโย มาปรับปรุงหน้าตาวัดเจดีย์เหลี่ยม พระพุทธรูปให้เป็นแบบ

พม่า และมาสร้างช้างที่วัดช้างค้ำ ก็เลยกลายเป็นหมู่บ้านช้างค้ำ สมัยรัชกาลที่ 6 

มีการออกเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้กับประชาชน ประมาณ พ.ศ. 2469 มีบางส่วนกันไว้

เป็นเขตวัดร้าง เวียงกุมกามเปลี่ยนแปลงมากสมัยมีแผนพัฒนาฉบับที่ 6 - 7 หลัง

จากเชียงใหม่กลายเป็นศูนย์กลางการศึกษา การท่องเที่ยวและการคมนาคม 

กระแสทำให้คนเข้ามาเชียงใหม่เยอะ พื้นที่ทำกินจึงเหลือน้อยผู้คนจึงเข้าไปทำมา

หากินในเวียงกุมกาม คนท้องถิ่นก็เริ่มขายที่ดิน คนจากที่อื่นก็เข้ามาอยู่แทน 

ลักษณะการสร้างที่พักมีทั้งเป็นแบบบ้านพัก ส่วนเจ้าของบ้านเข้ามาทำงานที่เชียงใหม่ 

เป็นอาคารพาณิชย์มีบ้างแต่น้อย คนในเวียงกุมกามมีประมาณ 6,500 คน 70% 

ไม่ใช่คนท้องถิ่น มีเพียง 30% เท่านั้นที่เป็นลูกหลานของคนเวียงกุมกามที่สืบทอด

มาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 ฉะนั้นเวลาเราเข้าไปทำงานถ้าเป็นท้องถิ่นเราจะบอกเขา 

ถ้าเขาเข้าใจความร่วมมือจะดี แต่คนต่างถิ่นไม่สนใจ นี่คือความยากลำบากของการ

ทำงาน ทั้งๆ ที่เราไม่ได้ต้องการที่จะผลักไสไล่ส่งเขาเลยแม้แต่น้อย เราต้องการที่

จะให้เวียงกุมกามเป็นเมืองประวัติศาสตร์ไม่ใช่อุทยานประวัติศาสตร์ เมือง

ประวัติศาสตร์คือเมืองที่คนอยู่ร่วมกันได้กับโบราณสถาน ถึงแม้จะเป็นแหล่งท่อง

เที่ยวแต่คนที่จะได้ประโยชน์ก็คือคนในท้องถิ่น หลังจาก พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา 

ผมไม่ได้ทำอะไรมากมายเพราะว่าเราไม่ได้งบประมาณ ก็เพียงแต่เสนอแนวทาง

บริหารจัดการให้แก่เขาว่าควรจะทำอย่างไร แต่พอเริ่มมีนักท่องเที่ยว ท่านเชื่อหรือ

เปล่าครับว่าผมเก็บสถิติก่อนปี 2545 เดือนหนึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเวียงกุมกาม

ไม่ถึง 500 คน แต่หลังจากปี 2545 เรามีการประชาสัมพันธ์ออกไปในช่วงเดือน

ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม มกราคม กุมภาพันธ์ มีนักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ต่ำกว่า

เดือนละ 30,000 คน นั่นคือวันละ 1,000 คน แต่ไม่ใช่สิ่งที่ผมภูมิใจ เพราะเรายัง

ไม่พร้อมที่จะรองรับนักท่องเที่ยว สิ่งที่จะตามมามีมากมาย คนที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

กับการท่องเที่ยวเขาเริ่มมีรายได้ รถม้า รถราง ขายของที่ระลึก ขายน้ำ เริ่มมีรายได้ 

พอมีรายได้ความร่วมมือที่ เคยมีในลักษณะของส่วนรวมมันค่อยๆ หายไป   

กลายเป็นส่วนตัว การทะเลาะกันเริ่มเกิดขึ้น ตอนนั้นกรมศิลปากรก็ไม่สามารถ

เข้าไปช่วยอะไรได้ เราเป็นหน่วยงานทางวิชาการเราเสนอแนวคิดเฉยๆ ว่า   
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ต้องมีคณะกรรมการเข้ามาบริหารเรื่องเหล่านี้ ตอนนี้ผมกำลังจะถ่ายโอนเรื่องนี้คืน

สู่ท้องถิ่น แล้วให้อบต.เข้าไปดู ซึ่งใจจริงแล้วเรากลัวว่าสิ่งที่เราทำไว้แล้วมันจะไม่ใช่

เพื่อการศึกษาแต่จะกลายเป็นการพานิชย์อย่างเดียว ไม่ได้ดูถูกเขานะแต่เมื่อได้  

ไปสัมผัสแล้วเราก็รู้สึกได้ว่าอะไรเป็นอะไร ปีแรกๆ ที่เข้าไปทำงานผมแบ่งงาน  

ออกเป็นการอนุรักษ์และการพัฒนา การอนุรักษ์กรมศิลปากรเต็มที่กับหน้าที่ของ

ตนเอง ส่วนการพัฒนาตามที่ผู้ใหญ่ต้องการว่าอยากให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทาง

วัฒนธรรม ก็มองว่าสิ่งที่จะรองรับการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมนั้นชาวบ้านต้อง

พร้อม ต้องเรียนรู้การตลาด ความถนัดทางด้านหัตถกรรม ผมไปเอาศูนย์ส่งเสริม

อุตสาหกรรม เอาสิ่งแวดล้อมเข้ามาทำงานร่วมด้วย เอามัคคุเทศก์เข้ามาอบรม เอา

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เข้ามาทำงานด้วย เพราะฉะนั้นในแผนที่เขียนก็พยายามมอง

ให้กว้างและพยายามที่จะให้คนในท้องถิ่นได้ประโยชน์มากที่สุด เช่น รถรางหาก

เป็นแบบเล็กไม่ควรจะเกิน 45 นาที ได้ดูประมาณ 8 - 9 วัด แต่คนเสียเปรียบคือ

นักท่องเที่ยว 

 อธิการบดี จากการสัมมนาในคราวนั้นผมจำได้ว่ามีการถามว่าเวียงกุมกาม

ใครจะรับผิดชอบ ผมจำได้ว่ารองผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าทางจังหวัดจะรับผิดชอบ

เรื่องนี้ ก็ฟังผู้อำนวยการพูดแล้วก็ไม่ค่อยสบายใจว่าการพูดกลางสาธารณะครั้งนั้น

เป็นจริงมากน้อยแค่ไหน  

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ไม่ไปถึงไหนครับ ตอนนี้ท่านรองผู้ว่า

ปริญญาท่านไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแล้วก็รู้สึกเสียดายอยู่เพราะท่าน

พยายามผลักดันในเรื่องนี้ ผมเคยเรียนคุณเยาวภา ว่าถ้าจะทำให้มันยั่งยืนต้องมา

จัดการกันใหม่ มันเหมือนกับว่าต้องมีกฎระเบียบขึ้นมาบังคับเสียก่อนแล้วค่อยๆ 

คลายกฎนั้นเมื่อทุกคนเข้ามาอยู่ในแถวแล้ว ท่านบอกให้ตั้งคณะกรรมการขึ้นมา

เลย ตอนนี้ผมรับผิดชอบค่าไฟฟ้าเดือนละ 6,000 - 7,000 บาท ซึ่งมันชักจะไม่

ไหวแล้ว การดูแลโบราณสถานค่าใช้จ่ายเดือนหนึ่งเป็นเงินหลายหมื่นบาท   

งบประมาณก็ไม่ค่อยมี ถ้าเราจะคืนให้ อบต. ท่านก็ไม่ค่อยจะไว้ใจ อบต. ท่านเลย

บอกว่าให้เอาองค์กรมาจัดการ ตอนแรกอาจจะเป็นเอกชนก็ได้แล้วก็เข้ามาจัดการ

อย่างจริงจัง เรื่องนี้คุยกันก่อนที่จะยุบสภา หลังจากยุบสภาแล้วเรื่องจึงยังค้างอยู่ 

เพราะต่างคนก็ต่างวุ่นวาย วัดที่เวียงกุมกามไม่มีการปรากฏชื่อในพงศาวดารเลย มี
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บางชื่อเช่นวัดกุมกาม วัดกานโถม เขาเชื่อว่าไปจำลองวัดจากเชียงแสนแล้วมาสร้าง

ที่นี่ วัดกู่ป้าด้อม เรียกตามชื่อเจ้าของที่ดิน วัดหนานช้างที่เจอเครื่องถ้วยเยอะๆ 

ไม่มีชื่อ อาจารย์สุรัสวดีเรียกว่า วัดริมปิง ต้นปี 2540 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ  

เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนาฯ เสด็จมาและพาอาจารย์จากฝรั่งเศสมาด้วย ผมก็ไปติดต่อ

กับเจ้าของที่ดินบอกว่าท่านจะเสด็จวันนี้แล้ว ผมขอเชิญพี่และครอบครัวมารับ

เสด็จ แล้วจะทูลเกล้าฯ ถวายอะไรก็แล้วแต่ แต่ผมขอชื่อพี่เป็นชื่อวัด เขาก็บอกว่า 

บ่เอา บ่เอา แล้วก็ถามเขาว่าเอาใครดีล่ะ เขาว่าทวดของพี่ชื่อ หนานช้าง ผมก็  

บอกว่า งั้นผมจะกราบบังคมทูลว่าวัดหนานช้างนะ เขาก็ดีใจที่เราให้เกียรติเขา 

ความร่วมมือก็ค่อยๆ เกิดขึ้น แล้วก็ยังมีอีกหลายชื่อ วัดธาตุขาว ที่วัดนี้ขุดขึ้นมาก็

เจอพระแตกๆ อยู่ และมีปูนขาวๆ ติดอยู่ ชาวบ้านจึงเรียกหลวงพ่อธาตุขาว ก็เลย

กลายเป็นชื่อทางการ วัดปู่เปี้ยก็เชื่อมาจากการเล่าต่อๆ กันมาของชาวบ้าน ว่ามี

ชายแก่ๆ ขาพิการ ขาเปี้ยอาศัยอยู่ตรงนั้น ก็เลยเรียกต่อๆ กันมา 

 ผู้แทนสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ คำว่าเวียงกุมกามมีความหมายว่า

อย่างไร  

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ผมพยายามอธิบายให้ฟังหลายคน จาก

ที่ได้อ่านตามพงศาวดารจะมีกษัตริย์ชื่อว่า ท้าวยี่กุมกาม มีคนพยายามอธิบายว่า 

กุมกาม แผลงมาจาก กุมก๋วม กุม อาจจะแผลงมาจาก คุม มาจากคำว่าควบคุม 

กาม อาจจะแผลงมาจาก คาม ซึ่งแปลว่าหมู่บ้าน เพราะฉะนั้นจึงหมายความว่า

เมืองนี้ตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะควบคุมดูแลเมืองทั้งหลาย เพราะพระยามังรายคงคิดว่า

วัดกุมกาม	(ร้าง)	



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม84

เมืองอยู่ริมแม่น้ำปิง ต้องการที่จะควบคุมเส้นทางการค้าของแม่น้ำปิง มีโรงเรียน

วัดช้างค้ำ รู้สึกจะเป็นโรงเรียนของการประถมจะมีแห่งเดียว เดิมโรงเรียนวัดช้างค้ำ

อยู่บริเวณศูนย์ข้อมูล แล้วก็ปล่อยให้ร้าง ผมก็เข้าไปขอที่ดินมาสร้างศูนย์ข้อมูลที่

เราจะไปดูพรุ่งนี้ จริงๆแล้วพื้นที่ยังไม่มี ตรงนั้นเค้าเรียกว่าป่าเห้ว ป่าเห้วคือป่าช้า 

โรงเรียนตั้งอยู่บริเวณป่าช้า ศูนย์ข้อมูลก็ตั้งอยู่บริเวณป่าช้า เพราะมันไม่มีพื้นที่อีก

แล้วครับ ตอนที่ขุดวางฐานรากทำตอม่อศูนย์ข้อมูลก็ยังเจอโครงกระดูกเจออะไร

เยอะแยะ แต่ก็บอกเค้าว่าเราไม่ได้มีเจตนาอะไร เพราะเรามาทำประโยชน์ให ้ 

แผ่นดินไม่ได้คิดอะไรตรงนั้น เพราะว่าคนทางเหนือ วัดทางเหนือ ถ้าอาจารย์มาจะ

สังเกตว่าทุกวัดมีวิหาร แต่อุโบสถมีบางแห่ง คนที่ตายไม่เคยเผาที่วัด ไปเผาที่สุสาน

หรือที่เรียกว่าป่าเห้ว เพราะฉะนั้นบางแห่งก็เผาบางแห่งก็ฝัง ถ้าจะเป็นการตายที่

ผิดลักษณะปกติทั่วไป ก็จะเป็นพื้นที่จำกัดออกไปแยกออกไปเลย เป็นป่าช้า

หมู่บ้าน เป็นป่าช้าของชุมชน บางทีก็อาจจะไม่ใช้ประโยชน์ พอไม่ใช้ประโยชน์ไป

นานๆ เข้าก็ถือยังเป็นพื้นที่ส่วนกลางพื้นที่สาธารณะอยู่ อาจจะมีต้นไม้หรือมีอะไร

ขึ้น เขาก็เอาสัตว์อื่นเข้ามาเลี้ยงวัวควายก็เข้าไปกินผลหมากรากไม้ต้นหญ้าต้นอะไร

ในนั้น แต่ไม่ได้มีการทำพิธีล้างป่าช้าอะไรอย่างที่อาจารย์ถามผม ท่านปริญญา

สนใจเรื่องพวกนี้ และท่านเป็นผู้นำการแต่งกายในล้านนา ท่านจะแต่งตัวแบบ

วัดปู่เปี้ย	
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เยี่ยมเวลาออกงานในแต่ละงาน และก็ท่านไม่ใช่คนเหนือแต่ท่านก็อู้เมืองทุกครั้งที่

ออกมาพูด ท่านพยายามดำรงสถานะ พยายามจะรักษาเอกลักษณ์ของความเป็น

ล้านนาให้ได้มากที่สุด น่านโชคดีเหลือเกินที่ได้ท่านเป็นผู้ว่าฯ น่านก็เป็นเมืองเก่ามี

อะไรหลายอย่างที่น่าสนใจ เท่าที่ผมทราบเมื่อล่าสุดสักประมาณไม่กี่เดือนผม

เข้าไป คือคณะกรรมาธิการของรัฐสภาเรื่องเขาร้องเรียนไป แล้วคณะกรรมาธิการ

เชิญผมไป ผมต้องขึ้นไปชี้แจงในลานที่เวียงกุมกามที่วัดช้างค้ำ ว่าที่ได้ข่าวว่าจะมี

การเวนคืน จริงๆแล้วเราไม่เคยมีเลย เขากลัวทางราชการอยู่ตลอดเวลาว่าจะมาทำ

อะไร จะมีการทำอะไรต่างๆ คำถามที่ท่านอธิการบดีถามผม วันนั้น ททท. ก็ไป

ด้วย ก็ไม่ได้มีสัญลักษณ์หรือมีแววอะไรออกมาว่าจะมีการสัมพันธ์กันในระดับ

นโยบายหรือจะมีการทำให้มันเป็นจริงขึ้นมาได้    

 ไหนๆ ก็มาทางเหนือนอกจากเวียงกุมกามแล้วถึงแม้ท่านจะอยู่เชียงใหม่ 

ขออนุญาตเรียนท่านอาจารย์ว่าผมอาจจะมีเรื่องของเชียงแสนมาเล่าให้ท่านฟัง ถ้า

ท่านรู้จักเชียงแสนก็ต้องรู้ว่า เชียงแสนเป็นเมืองโบราณที่สำคัญ เชียงใหม่สร้างพ.ศ. 

1839 เชียงแสน สร้างพ.ศ. 1871 พญาแสนภูเป็นหลานของพญามังรายไปสร้าง

เมืองที่นั่น ทำไมถึงไปสร้างเมืองที่นั่น ช่วงนั้นผมเข้าใจว่าข่าวของทางมองโกลยังมี

อยู่จะลงมารุกรานทางใต้ ทางล้านนาก็เลยคิดว่าต้องทำอะไรสักอย่างให้กันไว้   

เพื่อจะรักษาทางกลุ่มแม่น้ำปิงให้อยู่รอดปลอดภัยได้ ก็เลยไปสร้างทางเมือง

เชียงแสนซึ่งตรงนั้นเชียงแสนตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขง อันนี้เป็นภาพถ่ายทางอากาศ 

อยากให้ท่านเห็นนิดหนึ่งว่า นี่คือแม่น้ำโขง เชียงแสนจะตั้งอยู่ทางทิศตะวันออก

ขนานกับแม่น้ำโขง มีกำแพงล้อมรอบทางด้านเหนือประมาณ 850 เมตร ด้าน

ตะวันตก ประมาณ 1,400 กว่าเมตร ด้านใต้ ประมาณ 900 เมตร โดยรอบ 4,300 

เมตร ไม่ได้ใหญ่มากมาย ด้านนี้เชื่อว่าเดิมเคยมีกำแพงแล้วถูกแม่น้ำโขงซัดหายไป 

แต่ก็ยังไม่ปรากฏหลักฐานอะไร แต่เราเห็นว่ามีหลายเมืองที่มีลักษณะใช้แม่น้ำเป็น

กำแพงอยู่ ขอดูรูปต่อไปจะได้เห็นที่ตั้งของเมือง นี่คือบริเวณเชียงแสน ลักษณะ  

ภูมิประเทศทั่วไปแม่น้ำโขง ลาว พม่า บริเวณจากเหนือเชียงแสนขึ้นไปประมาณ 

13 กิโลเมตร ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำบริเวณนี้ ตรงนี้มีเมืองโบราณ รูปต่อไป   

คือเมืองเชียงแสน ขึ้นไปทางเหนือเรียกภูเวียงสบรวก ที่เรียกว่าสามเหลี่ยมทองคำ 

เป็นเมืองโบราณอีกเมืองหนึ่ง ลงมาทางใต้มีเมืองอีกเมืองหนึ่งเรียกเมืองเชียงแสน
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น้อย ฝั่งตรงข้ามถ้าท่านอ่านพงศาวดารท่านจะเคยได้ยินชื่อ “สุวรรณโคมคำ” ที่

เขาเชื่อกันอย่างนั้น เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่ตั้งตรงนั้นจะเป็นจุดควบคุมเส้นทาง

เพราะเมื่อกี้แม่น้ำโขงมันขึ้นไปทางนี้ ก็เป็นลาวอันนี้ก็เป็นพม่าก็ขึ้นไปทางจีน เรา

เชื่อว่าจากการที่เราสำรวจดูภูมิประเทศดูอะไรต่างๆ เราเชื่อว่าตรงนี้คือจุดที่

ควบคุมเส้นทางการค้า เพราะว่าจากแม่น้ำรวก ถ้าลงมาทางใต้มีแม่น้ำสบรวก ทาง

ใต้มีแม่น้ำกก แม่น้ำกกมันกระจัดกระจายขึ้นไปผ่านพม่าผ่านเข้าไปถึงเชียงราย 

เชียงดาวขึ้นไปถึงพม่า ตามเส้นทางน้ำพวกนี้ที่เราไปดูภาพถ่ายทางอากาศมันจะมี

กลุ่มบ้านกลุ่มเมืองอยู่เป็นเมืองโบราณอยู่กระจัดกระจาย เพราะเราเชื่อว่าการ

ค้าขายสมัยนั้นด้วย นอกจากเหตุผลทางเรื่องของเส้นทางความปลอดภัยอย่างหนึ่ง 

เรื่องเหตุผลของการค้าขายเป็นเหตุผลที่สำคัญเหตุผลหนึ่ง บ้านเมืองภายในที่มี

การค้าขายกันก็คงมาตามลำน้ำต่างๆ ตรงนี้ก็กลายเป็นฐานที่ทางใต้ขึ้นมาก็จะ  

มาลงที่นี่ ที่นี่ก็จะส่งขึ้นเหนือ เหนือลงมาทางนี้ก็จะส่งไป นอกเหนือจากนั้น  

ที่เมืองเชียงแสนถึงแม้จะมีภูเขารอบๆ บริเวณที่เรียกว่าตำบลศรีดอนมูล ตรงนี้มี

พื้นที่ที่สามารถทำเกษตรกรรม จากที่กล่าว พื้นที่นี้ถ้าทำนาได้เต็มที่จากที่พูดคุย

กับทางนักการเกษตร เลี้ยงคนประมาณ 200,000 คนได้อย่างสบายๆ พื้นที่จาก

ปริมาณข้าว เพราะฉะนั้นค่อนข้างที่จะเชื่อได้ว่านี่คือเหตุผลที่เขามาตั้งเมือง

เชียงแสนเพราะเป็นอย่างนี้ เมืองเชียงแสน เมื่อสักครู่ผมเล่าถึงเรื่องกำแพงเมืองให้

ฟัง ย้อนกลับไปดูรูปกำแพงเมือง ลักษณะของกำแพงเมืองเชียงแสนไม่เหมือนกับที่

อื่น ไม่เคยเจอที่ไหนเลยในภาคเหนือคงยังไม่เคยเห็น สงสัยคงต้องดูรูปแรกคือรูปที่

มีผังเมือง แล้วมันค่อยๆกลับขึ้นมา เราไม่ได้ถ่ายไว้ นี่คือกำแพงเมืองด้านนอก ด้าน

ใน อันนี้คือด้านใน สูงประมาณ 12 เมตร และฐานข้างบนกว้างประมาณ 4 ถึง 6 

เมตร ถ้าเป็นกำแพงเชียงใหม่ด้านนอกเขาจะทำก่ออิฐ คือเขาทำเป็นกำแพงดินก่อ

อิฐขึ้นไปบนดิน กำแพงแพร่และน่านก็จะเป็นแบบนี้ แต่กำแพงที่เชียงแสน ด้านใน

ก่ออิฐเป็นขั้นบันไดขึ้นมา ด้านนอกตัดลาดลง แล้วก็มีคูเมืองที่ลึกประมาณ 20 

กว่าเมตร ชันมาก ลาดลงประมาณ 80 องศา ถ้าไปดูประวัติศาสตร์แล้วพอเข้าใจ

ว่าทำไมเขาทำอย่างนั้น เพราะว่าเชียงแสนหลังจากที่พระเจ้าแสนภูตั้งเมื่อ พ.ศ. 

1871 เพื่อจะควบคุมเส้นทางการค้า แล้วก็ช่วงนั้นกษัตริย์เชียงใหม่ก่อนที่จะขึ้น

ครองเชียงใหม่ต้องไปครองเชียงแสนก่อน เป็นเมืองอุปราชเป็นเมืองหลวงคู่กัน 
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แม้แต่พักหนึ่งพระเจ้าแสนภูเองก็ไปอยู่เชียงแสนแล้วให้ลูกไปครองเชียงใหม่   

พอหมดสมัยก็ให้ลูกตนเองกลับมาครองเชียงแสนแล้วหลานก็ขึ้นมาครองเชียงใหม่ 

พอหมดอีกสมัยหนึ่งก็เริ่มส่งคนมาครองเชียงแสนแต่กษัตริย์อยู่เชียงใหม่ เหมือน

กับเป็นเมืองสำคัญให้ความสำคัญกับตรงนี้ ต่อมา พ.ศ. 2101 หลังจากที่เชียงใหม่

ตกเป็นของพม่า เชียงแสนก็ถูกพม่ายึด ยึดอยู่ 200 ปี จนถึงสมัยพระเจ้ากาวิละที่

รัชกาลที่ 1 ให้มาตี ตี 2-3 ครั้ง ตีไม่ได้ พม่ายังอยู่ ถึงตีได้ เอาเจ้าเมืองลำปาง แพร่ 

ลำพูน ยกกันเข้ามาตีจนตีได้ พอตีได้เสร็จกวาดต้อนคนส่วนหนึ่งส่งมาที่กรุงเทพฯ 

ส่งมาอยู่ที่เสาไห้ สระบุรี ส่งมาอยู่ที่คูบัวราชบุรี ไม่แน่ใจส่วนหนึ่งไปถึงอู่ทอง   

สุพรรณบุรีหรือเปล่า คนกลุ่มนี้ตอนนี้ก็ยังเล่าอยู่ว่าบรรพบุรุษของเขามาจาก

เชียงแสน หลังจากที่กวาดต้อนผู้คนมาแล้วเผาเมืองทำลายกำแพงเมือง เพราะ

ฉะนั้นจากประวัติศาสตร์จะเห็นได้ว่าเชียงแสนเป็นเมืองหน้าด่านมีการสู้รบกันอยู่

ตลอดเวลา พม่ามาตีอยุธยา เชียงแสนส่งคนไปช่วย อยุธยาจะขึ้นมาตีเชียงใหม่

พม่าก็จะต้องส่งกองทัพจากเชียงแสนลงไปช่วยเชียงใหม่ เชียงแสนก็เลยกลายเป็น

เมืองแห่งสงครามไป เพราะฉะนั้นการก่อสร้างก็ต้องมั่นคงแข็งแรง การที่ก่อสร้าง

เป็นชั้นเป็นขั้นบันไดขึ้นไป ถ้าเป็นที่อื่นระหว่างซุ้มประตู เขาถึงจะสร้างเป็นเชิง

เทินให้ทหารเดินเข้าไปได้ แต่เชียงแสนเท่าที่ดูแล้วทหารสามารถวิ่งเข้าไปได้ตลอด

เวลาเพื่อที่จะไปรักษาการเวลามีข้าศึกมา เพราะฉะนั้นทำเป็นขั้นขึ้นไปโดยรอบ

เลยก็เป็นอะไรที่น่าสนใจ สภาพในปัจจุบันนี้อยู่ถึง 70% สภาพกำแพงเมืองอยู่ถึง 



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม88

70% ถึงแม้จะถูกเผาถูกทำลายไปแล้ว โบราณสถานในเมืองเชียงแสน เราค้นพบ

หลักฐานที่สำคัญๆ อย่างวัดป่าสัก เชื่อว่าสร้างในสมัยพระเจ้าแสนภู พ.ศ. 1871 มี

ลายปูนปั้นที่สวยมาก เป็นลวดลายลักษณะที่รับอิทธิพลแบบพม่า แต่ลายปูนปั้น

เป็นแบบของล้านนา สิ่งสำคัญของเชียงแสนเราพบโบราณสถานในเมือง 76 แห่ง 

ในเมืองเชียงแสน ในพื้นที่ 2.6 ตารางกิโลเมตร นอกเมืองทางทิศเหนือ ที่ผมเรียน 

ทางเวียงสบรวกทางอะไรต่างๆ มีทางเหนือทางใต้อีก 41 แห่งด้วยกัน รวมแล้ว

ประมาณเกือบๆ 130 แห่ง เดิมเขาเขียนไว้ในพงศาวดารว่ามี 130 แต่เราไปสำรวจ

แล้วมีไม่ถึง มันมีการถูกทำลายไปบ้างแล้ว เมื่อสักครู่มติอันแรกๆ ที่ผมเลยไป จังหวัด

เชียงรายกลายเป็นเมืองยุทธศาสตร์ของรัฐบาล จะให้เป็นเมืองเศรษฐกิจชายแดน

โดยเน้นเอาแม่สาย เชียงแสน เชียงของ FTA ก็เกิดขึ้น ท่าเรือในเชียงแสนก็เกิดขึ้น 

เรือจีนที่ขนแอปเปิล ขนสาลี่ก็มาขึ้นที่นี่หมด แล้วก็มีการสร้างนิคมอุตสาหกรรมที่

ตำบลศรีดอนมูล ที่ผมว่าเป็นพื้นที่เกษตรกรรมที่ใหญ่ที่สุด ก็จะมีการสร้างขึ้น ก็มี

หลายคนนะครับที่มาถามผมว่ากรมศิลปากรคิดยังไง คุณลองคิดเอาเองว่า

อุตสาหกรรมกับโบราณสถานมันจะอยู่ด้วยกันได้ไหม อุตสาหกรรมตามเป้าหมาย

นี้จะต้องมีคนอีก 50,000 คน อำเภอเชียงแสนในปัจจุบันทั้งอำเภอมีประชากร 

54,000 คน แต่อุตสาหกรรมแห่งเดียวจะต้องมีคนประมาณ 50,000 คน อะไรมัน

จะเกิดขึ้น ทั้งคนต่างถิ่นทั้งวัฒนธรรมอะไรก็มีการเปลี่ยนแปลงไปหมด โชคดีนะ

ครับ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2547 เรื่องนี้ถูกเสนอผ่านท่านฯ รองวิษณุไป

ถึงท่านฯ รองพินิจก็ได้มีการหารือกันและได้มีคนคัดค้าน หลายคนยกเลิกเขต

อุตสาหกรรมในเขตอำเภอเชียงแสนให้ลงไปทำที่เชียงของแทน ก็เลยกลายเป็นว่า

เชียงแสนก็หลุดจากวงจรอุตสาหกรรมที่จะเกิดขึ้น ตรงนั้นคนทำงานก็จะใจชื้นขึ้น

มาหน่อย ขณะเดียวกันท่าเรือยังอยู่ แต่เขาก็มีโครงการที่จะย้ายท่าเรือออกลงไป

ทางใต้ แล้วรถก็ไม่มีที่จอด ท่านลองนึกสภาพดู รถบรรทุกวันหนึ่งประมาณ 50-60 

คัน มาจอดอยู่บนถนน แล้วจะเป็นเมืองท่องเที่ยวได้อย่างไร ปัญหาของเชียงแสน

มันมีหลายปัญหา การบุกรุกโบราณสถาน ตอนนี้ที่เราสำรวจมีบ้านเรือนของ

ราษฎรอยู่ 94 หลังคาเรือน บุกรุกโบราณสถาน 25 วัดด้วยกัน สิ่งที่จะทำก็คือไป

ตกลงไปทำความเข้าใจ ถ้าเป็นไปได้เพราะว่าตอนนี้หัวข้อเชียงแสน เป้าหมายที่เขา

ตั้งหัวข้อนี้ “โครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเชียงแสน น่าน หริภุญชัย สู่การเป็น
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มรดกโลก” ก็คือว่าพื้นที่ภาคเหนือตอนบน เรามองว่าหริภุญชัย (ลำพูน) มี

ศักยภาพพอ เชียงแสนน่าจะเป็นได้ น่านทำมานานแล้ว เราก็จัดรวม 3 โครงการนี้

มาทำภายใต้โครงการเดียวกัน ก็ใช้เงินงบประมาณลงไปทำ เมื่อเดือนที่แล้วท่าน

ปองพล อดิเรกสาร ผมเชิญท่านมาเป็นแขกส่วนตัวก็พา ท่านไปดูนู่นดูนี่ ท่านก็ให้

ความคิดว่า น่าจะทำทั้งล้านนา แต่ไม่ใช่ว่าจะต้องไปทำแผ่นดินทั้งล้านนาแต่ให้ทำ

เป็นจุดๆ เพราะว่าการต่อสู้ในเวทียูเนสโกต้องใช้ความยิ่งใหญ่เข้าไปต่อสู้กัน ผม

บอกว่าท่านครับ ผมคงต้องนับหนึ่งใหม่ แต่จริงๆ แล้วเหมือนกับเป็นจุดขาย นี่

เรียนท่านอธิการบดีและคณะอาจารย์ตรงๆ ว่าเป็นจุดขายในการที่จะดึงงบ

ประมาณมาทำงาน เพราะไม่งั้นผมไม่มีเงินมาทำงาน เป้าหมายผม ผมบอกคน

เชียงแสนว่าท่านไม่ต้องเป็นห่วง เราอาจเดินตามกฎเกณฑ์ของมรดกโลกในบางเรื่อง 

แต่เราไม่ได้เคร่งครัดตามนั้น แล้วสิ่งที่ไม่ได้เป็น เราไม่สามารถเดินไปปักธงว่าเป็น

มรดกโลกได้นั้น ท่านก็ไม่ต้องเสียใจ เพราะว่าสิ่งที่ท่านรู้สึกขึ้นมาว่านี่คือของดีที่มี

อยู่ในบ้านท่าน แล้วท่านรู้สึกรักและหวงแหน นี่คือความสำเร็จของผม ผมก็บอก

เขาอย่างนี้ จริงๆ จะเป็นหรือไม่เป็นไม่เป็นไร แต่ขอให้ทุกคนช่วยกันรักษาสิ่งที่เรามี

อยู่ก็เท่านั้นเอง ให้อยู่ในสภาพที่ดีที่สุดสำหรับอนาคต ผมคงจะไม่พูดอะไรลึกๆไป

กว่านี้ เล่าให้ฟังเฉยๆว่าผมได้ไปทำอะไรมาบ้างที่เชียงแสน เชียงแสนเริ่มต้น

ประมาณ พ.ศ. 2500 นะครับ เหมือนกับเวียงกุมกาม พ.ศ. 2527 โดยพ.ศ.2500 ก็

มีหน่วยศิลปากรที่เป็นสำนักงานศิลปากรในปัจจุบัน กรมศิลปากรตั้งสำนักงานใน

ภาคเหนือแห่งแรกที่เมืองเชียงแสน เมื่อ พ.ศ. 2500 ต่อมาย้ายไปเชียงใหม่ 

พ.ศ.2513 ปีที่แล้วขุดทั้งหมด 32 แห่ง ด้วยกัน ภาพนี้เป็นวัดหนึ่งที่อยู่บนยอดดอย 

ผมลืมเล่าให้ท่านฟังว่ามีข้อสังเกตดังนี้ว่า ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองนอก

เขตเมืองไม่ว่าจะเป็นเชียงแสน ไม่ว่าจะเป็นเชียงใหม่จะเป็นกลุ่มวัดที่เราเรียกว่า 

“วัดป่า” ทางเชียงแสนมีกลุ่มวัดพระธาตุจอมกิตติ วัดพระธาตุจอมแจ้ง   

วัดป่าแดง เป็นวัดใหญ่ๆที่อยู่บนยอดดอย สิ่งที่เราเจอหลักฐานน่าจะเป็นพระพุทธ

ศาสนาแบบลังกาวงศ์ที่เข้าไปตรงนั้น เชียงใหม่จะมีกลุ่มทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

อยู่บนดอยอย่างกลุ่มของวัดอุโมงค์ขึ้นไป วัดผาลาดขึ้นไปบนดอยสุเทพ แปลความ

ไม่ออกเหมือนกันว่าทำไมต้องมาสร้างวัดเป็นกลุ่มไปในทิศทางเดียวกัน  
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 อธิการบดี ดูรูปแบบโบราณสถานในเมืองเชียงแสนจะมีความหลาก

หลายมากกว่าหริภุญชัย มากกว่าแถวสุโขทัย กำแพงเพชร มันจะเกี่ยวกับช่วงเวลา

อิทธิพลหรือการเป็นศูนย์กลางอะไรหลายๆอย่าง 

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 จริงๆแล้วที่ผมคุยกับนักประวัติศาสตร์

ศิลปะ ดร.ศักดิ์ชาย จากคณะโบราณคดี ที่เค้าศึกษาเรื่องนี้โดยตรง เค้าบอกว่า

จริงๆแล้วสถาปัตยกรรมแบบเชียงแสนกับเชียงใหม่ไม่ได้ต่างอะไรกันมาก ก็คืออาจ

จะเรียกรวมสถาปัตยกรรมแบบล้านนา แต่ว่าจะมีเอกลักษณ์พิเศษบางอย่างที่

ปรากฏที่เชียงแสนแต่ไม่ปรากฏที่เชียงใหม่ แม้แต่พระพุทธรูปสกุลช่างต่างๆที่เรียก

สกุลช่างศรีวิชัย สุโขทัย เชียงแสน มันก็มีชื่อว่าเชียงแสนอยู่เป็นสกุลช่างนั้น ถ้าไป

ศึกษากันลึกๆสกุลช่างเชียงแสนที่เรียกว่าสิงห์ 1 สิงห์ 2 สิงห์ 3 สิงห์ 1 ก็คือรุ่นเก่า

ก่อนสร้างเมืองเชียงแสนด้วยซ้ำไป เป็นอิทธิพลของพม่าที่เข้ามา แต่ถ้าไปดูหลัง

จากที่สร้างล้านนาคือมีเชียงใหม่ เป็นศูนย์กลางแล้ว อิทธิพลของสุโขทัยก็มี พม่าก็

มี ของตัวเองก็มี แล้วก็กลายเป็นของตนเองที่เรียกว่าล้านนา เชียงแสนก็เจอเยอะ 

เชียงใหม่ก็เจอเยอะ กำแพงเพชรนี่ผมไม่แน่ใจว่ามีหมดกำแพงเพชร แต่ของพะเยา

นี่เห็นเพราะสกุลช่างของพะเยาก็ปรากฏในเชียงแสนในเชียงใหม่ก็มี สกุลช่าง

พะเยาส่วนใหญ่มักจะใช้วัสดุที่ทำจากหินทรายอะไรพวกนี้มีหลายแห่งด้วยกัน  

 อธิการบดี ขยายอีกนิด ขอความรู้ คือที่เราดูแล้วทางภาคเหนือ ล้านนา 

เชียงแสน ก็จะมีกลองพวกมโหระทึก ทีนี้เราไล่ดูพื้นที่ตอนใต้ของจีน สิบสองปันนา 

ยูนนานไปถึงกุ้ยหลิน มาในลาวในเวียดนาม ลงไปถึงเขมร มันเป็นวัฒนธรรมหรือ

มันเป็นชุมชน ท่านผู้อำนวยการคิดยังไงครับ พื้นที่ของกลองมโหระทึกมันกว้างมาก 

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 กลองมโหระทึก ที่เราศึกษา ที่เรารู้ เกิด

ขึ้นมาตั้งแต่ที่ปรากฏตอนรุ่นก่อนประวัติศาสตร์ สมัยวัฒนธรรมดองซอนที่เจอใน

เวียดนามมีเยอะมาก แล้วก็เมื่อสักประมาณก่อนลาวแตกปีพ.ศ.2518 ผมมีเพื่อน

เคยเข้าไปที่เชียงขวาง ก็บอกว่าพวกม้งบางกลุ่มยังใช้กลองมโหระทึกเป็นของเก่า   

ผู้นำของม้งยังแสดงออกถึงความเป็นผู้นำด้วยสัญลักษณ์ของความเป็นกลองมโหระทึก

ที่อยู่ในครอบครอง นั่นหมายความว่ามีการสืบสายจากพ่อไปสู่ลูกมอบมรดก นี่คือ

สิ่งที่เหมือนกับการแสดงศักยภาพว่าคุณคือผู้นำ แต่หลังจากนั้นแล้วหลังจากที่ลาว

แตกก็ไม่รู้เรื่องอะไรเกิดขึ้นอีก คำถามของอาจารย์ตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจ ที่เรารู้ก็
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คือว่ากลองมโหระทึกมันเกิดขึ้นในสมัยก่อนประวัติศาสตร์วัฒนธรรมสาธิต พบมาก

ในเวียดนามที่เรียกว่า “วัฒนธรรมดองซอน” ประมาณ 2800 ปี มาแล้ว แต่ในไทย

ก็เจอบ้าง เดิมอาจจะมีบ้างก็ได้ แต่เผอิญมันถูกเรื่องของการแปรคุณค่าไปทำเป็น

อย่างอื่นหมด ผมเล่าให้ฟังเลยนะครับ ตอนที่ผมมาอยู่เชียงใหม่ เมื่อ 4-5 ปีที่ผ่าน

มา ก่อนหน้านั้นผมมาเชียงใหม่แล้วผมรู้จักฝรั่งคนหนึ่ง เค้ามีกลองมโหระทึกมา 2-

3 ใบด้วยกัน ผมถามว่าเอามาจากไหน บอกมาจากคำม่วน แขวงคำม่วน ประเทศ

ลาว แล้วมาได้ไงล่ะ ก็มาด้วยเอกสิทธิ์ทางการทูต แล้วก็มาอยู่ที่สถานทูต ไม่ต้อง

บอกว่าประเทศไหน ในที่สุดก็ออกไปประเทศนั้นได้ 3 ใบด้วยกัน นี่คือสิ่งที่ถูก

ทำลายมันก็เป็นอย่างนี้ แม้แต่คนในวงการเดียวกันเองคงไม่ต้องเอ่ยชื่อว่าเป็นใคร 

ตอนช่วงที่เรามีความสัมพันธ์กับพม่าก็ไปเอาของเขามาเยอะมากด้วยเอกสิทธิ์

ทางการทูตนี่นะครับ แล้วก็มาอยู่ในร้านทั้งเชียงใหม่ทั้งในรอยัลซิตี้ที่กรุงเทพฯอะไร

ต่างๆเยอะแยะ นักโบราณคดีหลายคนบอกว่าปีที่แล้วเราใช้เงินงบประมาณของทาง

สภาพัฒน์ฯ เป็นคนเห็นด้วยในการผลักดันงบประมาณมาให้ แต่ปีนี้เราใช้งบ

ประมาณของซีอีโอกลุ่มล้านนา ก็คือใช้เงินของกลุ่มเขา ทุกคนมีความเห็นว่าไปขุด

ทำไม เอาเงินไปทำอย่างอื่น ทำไมต้องเอาไปขุด ผมต้องไปอธิบายในที่ประชุม แม้

กระทั่งคนในระดับ ส.ส. ว่าโบราณสถานนี้เป็นมรดกทางวัฒนธรรมนะครับ การ

ท่องเที่ยวที่กลุ่มล้านนาตั้งไว้ว่ายุทธศาสตร์การท่องเที่ยวโดดเด่นวัฒนธรรมล้านนา 

อะไรอย่างนี้ ท่านต้องมองว่า ผมไม่ได้ไปว่าใคร เพียงแต่ว่าเงินไหล โครงการที่ลงไป 
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ท่านไปทำฮาร์ดแวร์เป็นสินค้าขึ้นท่านก็ต้องลงทุนเยอะ โบราณสถานเป็นต้นทุน

ทางวัฒนธรรมอยู่แล้ว เพียงแต่เราไม่ได้ไปดูแลรักษา อายุมาก ทำอย่างไรเราจะเอา

มาต่อยอดให้เป็นสินค้าทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างที่ท่านต้องการ 

เพราะฉะนั้นขบวนการของมัน เราเกิดไม่ทัน โบราณสถานแห่งนี้เกิดมาตั้ง 600-

700 ปี อยู่ๆผมจะไปต่อยอดหรือจะไปสร้างเจดีย์ขึ้นมา ผมทำได้อย่างไร ผมก็ต้อง

ศึกษาก่อน การศึกษาต้องเป็นขบวนการของมัน ต้องใช้เวลา ขุดตรวจ วิเคราะห์

อย่างนี้ ปีต่อไปค่อยไปบูรณะ ไม่ค่อยเข้าใจ ผมจนปัญญาเหมือนกันบางที เขานำ

เงินไปสร้างนู่นสร้างนี่อะไรอย่างนี้ ซึ่งผมบอกว่าถ้าสร้างได้มันดี ถ้าเป็นงานของผม 

ก่อนผมจะสร้างผมต้องศึกษาดูก่อน ต้องใช้เวลา 1 ปี แน่นอน เมื่อสักครู่อาจารย์

ถามผม ปีที่แล้วผมขุดไป 32 แห่ง 32 วัด แล้วปีนี้กำลังจะบูรณะ อันนั้นไม่ใช่

เงื่อนไข เป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไข เงื่อนไขความเป็นมรดกโลกก็คือ มีข้อกำหนด 6 

ข้อด้วยกัน ความเป็นอัจฉริยภาพทางด้านนั้นด้านนี้ ความโดดเด่นในด้านนั้นด้านนี้ 

อะไรอย่างนี้นะครับ รวมถึงขนบธรรมเนียมประเพณีด้วย แล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆ 

นอกจาก 6 ข้อที่ว่าเป็นกรอบ เช่น ประเทศที่เป็นภาคีของมรดกโลกต้องถือสัตยา

บรรณ ในการที่จะทำงานร่วมกันในการที่จะอนุรักษ์สิ่งต่างๆให้คงไว้ต่อมนุษยชาติ 

โดยรัฐบาลในแต่ละประเทศต้องรับผิดชอบในสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับความเสียหายที่จะ

เกิดขึ้น นั่นหมายความว่า อย่างผมคุยกับศาสตราจารย์ ดร. อดุลย์ ท่านเป็น

ประธานคณะกรรมการมรดกโลกแห่งประเทศไทย ท่านบอกว่า 2-3 ข้อนี้มันสำคัญ

กว่า ตรง 6 ข้อที่ว่าเรามีของอย่างหนึ่ง เราก็โฆษณากันเข้าไป โฆษณาให้ภาคีอีก 

130 ประเทศ 150 ประเทศ ให้เชื่อเราเพราะเขาไม่เคยมา ถ้าเชื่อเราก็เห็นชอบด้วย 

แต่ว่าอีกหลายข้อ รัฐบาลมีความจริงใจมากน้อยแค่ไหนในการจะรักษาอนุรักษ์สิ่งนี้

เป็นมรดกโลก เช่น จึงกลายมาเป็นกรณีที่ว่า อย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่ว่ามีบ้านอยู่ 

94 หลังคาเรือนตั้งอยู่บนโบราณสถาน 25 แห่ง อาจารย์อดุลย์บอกว่าเราต้องทำให้

เขาเห็นว่ารัฐบาลพยายามรักษา คุณต้องไปทำอย่างไรก็ได้ให้เขาออกไป ผมก็อยู่ใน

กระบวนการที่ไปต่อรอง เพราะเขาก็รู้ว่าเขาได้มาไม่ถูกต้อง มาสร้างบ้านอยู่บน

โบราณสถาน เราก็มีการต่อรองว่าถ้าออกไปเราจะชดเชยให้เท่าไร หาที่ดินให้อยู่ 

ชดเชยเงินค่าก่อสร้างให้ อะไรอย่างนี้ นั่นคือเงื่อนไขหนึ่งที่จะไปปรากฏอยู่ว่านี่คือ

ความจริงใจของรัฐบาลในแต่ละประเทศที่ต้องการจะผลักดันของดีที่มีอยู่ให้ปรากฏ
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ต่อสายตาของประชาคมโลก อย่างที่ผมเรียนตั้งแต่แรกว่าผมไม่ได้ซีเรียสถึงขนาด

นั้น ผมเหมือนกับเอาชื่อเขาขึ้นมาเพื่อเป็นจุดขาย หาเงินด้วยอะไรต่างๆที่จะมา

ทำงาน ไม่งั้นผมไม่มีปัญญา กรมศิลปากรท่านทราบไหมครับว่างบประมาณปีที่แล้ว 

1,400 ล้าน ข้าราชการ 2,000 กว่าคน รวมทั้งข้าราชการครูด้วย เป็นค่าเบี้ยเลี้ยง 

ค่าเงินเดือน สัก 800 กว่าล้าน เหลือ 600 ล้าน และเป็นเงินผูกพันที่มันต่อเนื่อง   

ที่จะต้องทำอีก 2 ปี เนื่องในวาระสำคัญ อีก 300 กว่าล้าน เหลือเงินลงทุน 300 

ล้าน ปีหนึ่งรับผิดชอบโบราณสถาน 6,000 กว่าแห่ง การขึ้นทะเบียนโบราณสถาน

ไหนที่สำคัญเราเห็นว่าควรขึ้นทะเบียน process มีเยอะมาก ตอนนี้เราเหลือ

โบราณสถานที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีก 2,000 กว่าแห่ง ปีหนึ่งมีเงินที่จะทำโบราณ

สถานได้ขึ้นทะเบียนได้ไม่กี่แห่ง 

 อธิการบดี งบประมาณ 1 ปี ได้ 1,400 ล้าน มศว ปีหนึ่งก็ 1,400 ล้าน

เหมือนกันแต่ดูแลแค่นิดเดียว ของท่านดูแลทั้งประเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ 

2,000 กว่าล้าน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบวกกาชาดก็ปีละประมาณ 4,000 กว่า

ล้าน ท่านผู้อำนวยการครับพอมีกระทรวงวัฒนธรรมแล้วไม่มีอะไรดีขึ้นเลยเหรอ

ครับ คือผมคิดว่าเราคงต้องดูรัฐบาลต่อไปอาจจะต้องไปรุกตรงกระทรวง

วัฒนธรรม ก็หวังว่าจะดีขึ้น คนนอกต้องพูด คนที่อยู่ในกรมศิลปากรคงพูดไม่ได้ 

 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 นโยบายรัฐบาลหลายๆข้อด้วยกันใน 9 

ข้อ ที่ผ่านมา เรื่องที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมมีอยู่ไม่ถึงบรรทัด แล้ววัฒนธรรมใน

ความหมายของรัฐบาลก็คือ พยายามที่จะดูเรื่องวัฒนธรรมที่เป็นวิถีชีวิต มรดกทาง

วัฒนธรรมเกือบจะไม่พูดถึงเลย ยกเว้นแต่บางโครงการที่ผมพยายามเข้าไปเสนอ

ว่า มันเป็นต้นทุนทางวัฒนธรรม ถ้ารัฐบาลต้องการพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยว ผม

กำลังต่อยอดให้เกิดวัตถุดิบสำหรับการท่องเที่ยวขึ้นมา มันเป็นสินค้าการท่องเที่ยว 

คือเค้าอยากได้อะไรเราพยายามต้องทำ ทั้งๆที่เราไม่ต้องการจะพูดอย่างนั้น แต่

ต้องพยายามพูดให้ไปอิงเข้ากับเขา ไม่งั้นผมไม่มีเงินทำงาน 

 อธิการบดี เป็นไปได้ไหมครับว่า พื้นที่เยอะ เราขอการระดมทุน สมมุติ

ว่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่มาดูแล 3 ที่ มศว ดูแล 2 ที่ หมายถึงงบประมาณ   

ผมคิดว่าอาจจะทำได้ แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับกระทรวงวัฒนธรรม ผมหมายถึงว่า 

กรมศิลปากรดูแลตรงนี้ แต่ในแง่ของงบประมาณมหาวิทยาลัยดูแล 
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 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 รู้สึกจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับ ผม

เรียนอย่างนี้ว่าประเด็นอย่างนี้เราเคยคุยกัน เพราะฉะนั้นเราถึงจะเริ่มกระจายใน

สิ่งที่เราถือในมือ คุณเอาไปช่วยทำหน่อยสิ เราก็พยายามต่อสู้ ในเรื่องของการออก

กฎหมายเช่น กฎหมายของภาษีกระทรวงการคลัง บอกบริษัทใหญ่ๆ แล้วคุณมา

ทำ คุณไปหักภาษีออก ยังไงคุณก็ต้องเสียอยู่แล้ว แต่คุณได้กล่องด้วย ตอนนี้เริ่ม

ทำอยู่ อย่างตอนนี้ที่เชียงใหม่ผมไปประสานกับทางเซ็นทรัลที่วัดพระสิงห์ ผมได้

เงินมาบูรณะห้าล้านแปด เซ็นทรัลให้มาห้าล้านแปด ทำเสร็จแล้วด้วยครับ ถ้าท่าน

มีเวลา ให้ท่านไปดู หอวิหารรายคำ เจดีย์ หอไตร เจดีย์โดยรอบ เจดีย์ราย ทำ  

ภูมิทัศน์บางส่วน แล้วเซ็นทรัลก็บอกอีกว่าตรงนี้เสร็จแล้ว ในปีต่อๆไปให้ผมเสนอ

โครงการเข้าไปว่ามีที่ไหนอีก เขาเน้นเชียงใหม่ เราเข้าใจ คนที่เขาทำงานก็อยาก

ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนได้รับรู้ว่าทำอย่างนี้ อันนี้เราเข้าใจ เน้นโบราณสถานที่

อยู่ในชุมชนหรือที่ปรากฏต่อสายตาสาธารณชนได้ง่าย อย่างทาง มศว หรือ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะมาช่วยที่มันลับตาคนเพราะไม่มีใครเหลียวแล ตรงนั้นก็

ไม่รังเกียจครับ 

 อธิการบดี ความเป็นไปได้ในขณะนี้ สมมุติถ้าท่านผู้อำนวยการจะขุดสัก 

4-5 แห่ง ในปีนี้ ระดมทุนจาก มช พร้อมไหม 1 แห่ง สมมุติ มศว หรือบริษัทห้าง

ร้าน หรือสมมุติวัดกู่ป้าด้อมปีหนึ่งดูแลเท่าไร มหาวิทยาลัยไหนพร้อมที่จะเอางบ

ประมาณมา แต่อย่ามายุ่งเรื่องบริหารจัดการต้องเป็นเรื่องของกรมศิลปากรอะไร

อย่างนี้  
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 ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 ท่านเยาวภา วงศ์สวัสดิ์ น้องสาวท่าน

นายกรัฐมนตรี ท่านผลักดันมาตั้งแต่แรก อย่างที่เล่าให้ฟังว่าก่อนที่จะมีการยุบ

สภา ผมก็ไปคุยกับท่านว่ามันต้องมีการบริหารจัดการแล้ว ก็คือว่าต้องทำอะไรสัก

อย่างเกี่ยวกับเวียงกุมกาม ถ้าปล่อยไปเป็นแบบนี้ความแตกแยกมันเกิดขึ้นอย่าง

แน่นอน แล้วมันก็เกิดขึ้นแล้วด้วย มันก็จะหลงทางกันไป ผมรับเรื่องมาแล้ว แต่

เผอิญมีการยุบสภา ผมก็เลยไม่ได้เดินเรื่องต่อ 

 ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ ดิฉันในนามของสถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอกราบขอบพระคุณท่าน  

ผู้อำนวยการสำนักศิลปากรที่ 8 เป็นอย่างยิ่งที่ได้กรุณาให้ความรู้กับเราเป็นเบื้องต้น

ในวันนี้ เราจะลงพื้นที่ในวันพรุ่งนี้ เพื่อจะได้เข้าใจได้ลึกซึ้งขึ้นว่าสิ่งที่ท่านได้

บรรยายมาในค่ำคืนนี้แม้จะดึกมากหน่อย แต่ทำให้เราได้ประสบการณ์ที่ดีในวัน

พรุ่งนี้ นอกจากนั้นทำให้เราได้รับทราบถึงเรื่องเมืองเชียงแสน ซึ่งเราก็เสียดายที่ไม่

ได้เดินทางไปเชียงแสนซึ่งต้องเดินทางไปประมาณ 3-4 ชั่วโมง เราคงจะไปอีกที

หนึ่งเมื่อประกาศเป็นเมืองมรดกโลก ดิฉันคิดว่าปีนี้ก็น่าจะได้ แล้วในโอกาสนี้ดิฉัน

ขอกราบเรียนเชิญท่านศาสตราจารย์ ดร.วิรุณ ตั้งเจริญ อธิการบดี ได้กรุณามอบ

หนังสือซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของทางมหาวิทยาลัยฯ ขอบพระคุณ 

 
บรรยาย	 ในโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 “วัฒนธรรมล้านนา	 :		 

ภูมิปัญญาชาวเหนือ”	 วันที่	 3	พฤษภาคม	พ.ศ.2549	ณ	 โรงแรมเซ็นทรัลดวงตะวัน	 จังหวัด

เชียงใหม่	จัดโดย	สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ	
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พระตำหนักดาราภิรมย์
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วิทยากร ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พระตำหนักดาราภิรมย์ ตรงที่เรายืนอยู่

เป็นพระตำหนักเดิมของพระชายาเจ้าดารารัศมี พระชายาในรัชกาลที่ 5   

การก่อสร้างพระตำหนักนั้น เราพบว่าพระตำหนักเริ่มก่อสร้างประมาณ พ.ศ. 2470 

ซึ่งเป็นช่วงปลายพระชนมายุของพระชายา ใน พ.ศ. 2470 เมื่อเทียบพระชนมายุ  

ก็ทรงดำรงพระชนมายุได้ประมาณ 54 พรรษา ซึ่งก็เป็นช่วงปลายๆ ใช้เวลา

ก่อสร้างพระตำหนักหลังนี้ 2 ปี แล้วเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2472 พอแล้วเสร็จเรียบร้อย 

พระองค์ท่านก็ทรงเข้าประทับอยู่ที่นี่ จนกระทั่งถึง พ.ศ. 2476 ก็ทรงพระประชวร

ด้วยพระอาการพระปัปผาสะพิการ(โรคปอด) และสิ้นพระชนม์เมื่อวันที่ 9 

ธันวาคม พ.ศ. 2476 ด้วยพระชนมายุรวม 60 ปี 3 เดือน 13 วัน ทรงเป็นพระธิดา

ในเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ ลำดับที่ 7 รูปภาพของพระบิดาและพระมารดาอยู่ตรง

ขอบหน้าต่าง 2 ภาพด้านขวามือ พระเจ้าอินทวิชยานนท์คือพระบิดา พระมารดา

พระนามว่าแม่เจ้าเทพไกรสร ถ้าหากว่าเราได้ขึ้นไปบนดอยอินทนนท์เราก็จะพบว่า 

พระสถูปที่บรรจุอัฐิของพระเจ้าอินทวิชยานนท์นั้นอยู่บนยอดที่สูงที่สุดของดอย  
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อินทนนท์ เมื่อก่อนดอยอินทนนท์มีชื่อว่าดอยหลวงอ่างกา พระชายาทรงกลับมาเยี่ยม

นครเชียงใหม่เมื่อทรงมีพระชนมายุได้ 36 พรรษา ทรงนำพระอัฐิของพระบิดาไป

ประดิษฐานไว้ที่บนยอดดอยอินทนนท์ ในภายหลังได้กลายชื่อมาเป็นดอยอินทนนท์

ในปัจจุบัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สองภาพด้านซ้ายคือท่านตาและท่านยายของพระชายา คือพระเจ้า

กาวิโรรสสุริยวงศ์และแม่เจ้าอุษา พระเจ้ากาวิโรรสนี้อยู่ ในสมัยรัชกาลที่ 4 

สิ้นพระชนม์ในปลายสมัยรัชกาลที่ 4 ทรงเป็นเจ้าผู้ครองนครที่เรียกว่ามีอำนาจ  

เด็ดขาดในเชียงใหม่ในยุคนั้น เนื่องจากเรียกกันติดปากโดยคนเชียงใหม่ทั่วไปว่า 

“เจ้าชีวิตอ้าว” เพราะว่าสามารถสั่งตัดศีรษะคนได้โดยกล่าวเพียงคำว่า “อ้าว” 

เท่านั้นเอง เมื่อพระองค์ท่านไม่พอใจ โดยบันทึกของแมคกิววารีที่เข้ามาเผยแผ่ศาสนา

บอกว่าคนที่เปลี่ยนใจไปนับถือศาสนาคริสต์ พระองค์ก็ส่งคนไปฆ่าผู้นั้น ก็ปรากฏ

ในหนังสือของ แมคกิววารี ภาพนี้เป็นเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ลำดับที่ 6 ที่เห็นว่า

มีพระธิดาเพียง 2 พระองค์เท่านั้น ก็คือแม่ของพระชายากับเจ้าอุบลวรรณาซึ่งเป็น

น้อง พระบิดาของเจ้าดาราขึ้นครองต่อนั้นเนื่องจากว่าเป็นเขยใหญ่ เป็นเขยของ

ลูกสาวคนแรก เพราะว่าพระองค์ท่านมีพระชายาเพียงพระองค์เดียวคือแม่เจ้าอุษา 

ก็แปลกกว่าเจ้าผู้ครองนครคนอื่นๆ ซึ่งมีพระชายาหลายพระองค์ พระราชชายา
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ทรงเข้าถวายตัวในรัชกาลที่ 5 ในขณะที่ทรงมีพระชนมายุได้ 13 พรรษา ก่อนหน้า

นั้นในคราวที่พระองค์ทรงมีพระชนมายุได้ 11 พรรษา พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 

โปรดให้ข้าหลวงขึ้นมาจัดพิธีโสกันต์แก่เจ้าดารา ในตอนนั้นมีข่าวลือกันว่าพระนาง

เจ้าวิคตอเรียของประเทศอังกฤษจะส่งทูตมาขอกับพระเจ้าอินทรวิชานนท์มาขอ

เจ้าดาราเป็นพระธิดาบุญธรรม เนื่องด้วยระบบการเมืองในช่วงนั้น การที่ประเทศ

ไทยอยู่ในตรงกลาง และล้านนาก็อยู่ตรงกลางระหว่างอังกฤษกับฝรั่งเศส การสร้าง

ข่าวลือก็ย่อมเป็นการช่วงชิงความได้เปรียบและเสียเปรียบกันในตอนนั้น พระเจ้า

อยู่หัวทรงทราบก็โปรดให้ข้าหลวงขึ้นมาจัดพิธีโสกันต์ ซึ่งก็เป็นเจ้านายฝ่ายเหนือ

พระองค์แรกที่ได้รับพระราชพิธีโสกันฑ์นี้ พระองค์อื่นๆไม่มี และตามประเพณีของ

ภาคเหนือไม่นิยมไว้จุกด้วย จนกระทั่งจัดพิธีโสกันต์เรียบร้อย ในตอนนั้นก็ทรงส่ง

พระธำมรงค์และพระกุณฑลเป็นเครื่องสมโภชในงานโสกันฑ์นั้น เหมือนกับ

ลักษณะการหมั้นหมายและผูกใจของพระเจ้าอินทวิชยานนท์ไว้ด้วย จนกระทั่ง  

พระชนมายุได้ 13 พรรษา มีงานสมโภชเจ้าฟ้าวชิรุณหิศเป็นมกุฎราชกุมาร

พระองค์แรก ก็ทรงตามเสด็จท่านพ่อไปยังกรุงเทพฯในตอนนั้น ซึ่งเราลองเปรียบเทียบ

ดูว่าทรงมีพระชนมายุเพียง 13 พรรษา ก็คงยังไม่ทราบว่าเข้าไปกรุงเทพฯแล้วต้อง

ไปทำอะไรบ้าง เมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่ได้กลับมาเลย เข้ารับราชการฝ่ายในอยู่ในการ

อุปการะของสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรี ซึ่งโปรดจัดให้ประทับอยู่ในห้อง  

ผักกาดซึ่งอยู่ในพระบรมมหาราชวังนั่นเอง อยู่ในพระที่นั่งเดียวกับพระนางเจ้า
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เสาวภาผ่องศรี พระชนมายุทั้งสองพระองค์ห่างกัน 20 พรรษา ตอนท่านถวายตัว

เมื่อพระชนมายุ 13 พรรษานั้น พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนมายุ 33 พรรษา   

ซึ่งตอนพระราชชายาประสูติ พ.ศ. 2416 เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2416 

พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรงพระบรมราชาภิเษกครั้งที่ 2  

 เมื่อเจ้าดาราเข้าถวายตัวแล้วทรงมีพระชนมายุได้ 16 พรรษา ก็ทรงมี

พระราชธิดากับรัชกาลที่ 5 พระนามว่า “พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสี” 

พระองค์เจ้าหญิงวิมลนาคนพีสีนั้นอาภัพมาก พระชนมายุไม่ยืน ดำรงพระชนมายุ

เพียงแค่ 3 ชันษาเศษย่าง 4 ชันษา ก็ประชวรด้วยโรคไข้รากสาดน้อย แล้ว

สิ้นพระชนม์ (ประชวรเพียงวันเดียวเท่านั้นเอง) ในบันทึกจดหมายเหตุก็ไม่ได้ระบุ

ว่าประชวรด้วยโรคอะไรก็เพียงแต่ระบุไว้ว่าเป็นโรคลมปัจจุบันแล้วก็สิ้นพระชนม์

ในวันต่อมา ก็เป็นที่เสียพระทัยแก่ทั้งสองพระองค์เป็นอันมาก โดยที่พระราชชายา

ฉีกทำลายทิ้งรูปภาพที่เกี่ยวกับพระธิดาทั้งหมด ส่วนใหญ่ที่เราเห็นกันนั้นก็เหลือ

จากข้าหลวงชื่อคุณคำเมาซึ่งเป็นข้าหลวงของพระราชชายา เป็นคนแอบเก็บรูป

พระธิดาไว้ 2-3 ภาพ อยู่ในห้องบรรทม ส่วนใหญ่เป็นรูปภาพที่ขยายมาจากที่

ระลึกในงานพระราชทานเพลิงศพเป็นตลับนาก นี่ก็สิ้นพระชนม์ในตอนย่าง 4 

ชันษานั่นเอง หลังจากนั้นก็ไม่มีพระโอรสและพระธิดากับรัชกาลที่ 5 อีกเลย ใน

การสูญเสียพระราชธิดาของเจ้าดารานี้ ทางพระเจ้าอยู่หัวเองก็ถึงกับทรงปรารภ

กับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพว่า เพราะพระองค์ท่านผิดเองสมควรที่จะ

ตั้งให้เป็นเจ้าฟ้าแล้วไม่ได้ทรงแต่งตั้ง ลูกถึงได้ตายก่อนอายุอันควร นี่ก็ถือว่า

พระองค์ท่านทรงแสดงถึงความรักและความเมตตาต่อพระราชชายาในส่วนหนึ่ง 

จนกระทั่งพระชนมายุได้ 36 ชันษา ก็ดำรงพระสถานะในตำแหน่งเจ้าจอมมารดา 

เรื่อยมาจนกระทั่งได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากรัชกาลที่ 5 สถาปนาพระอิสริยยศ

ขึ้นเป็นพระราชชายา ซึ่งก็อยู่ในลำดับที่ 5 ของการสถาปนาพระชายาในรัชกาลที่ 

5 ลำดับแรกก็คือสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ลำดับที่ 2 ก็คือสมเด็จพระบรม

ราชเทวี ลำดับที่ 3 พระราชเทวี ลำดับที่ 4 พระอัครชายา ลำดับที่ 5 เป็นพระราช

ชายา ก็ดำรงพระสถานะเป็นพระราชชายาตอนพระชนมายุได้ 36 พรรษานั่นเอง 

ทรงได้กลับมาเยี่ยมเชียงใหม่ หลังจากที่ทรงจากเมืองเชียงใหม่ไปพระชนมายุ 13 

พรรษา และไม่ได้เสด็จกลับมาเลย ก่อนหน้านั้นพระบิดาสิ้นพระชนม์ไปแล้วก็ไม่ได้
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เสด็จกลับมาร่วมงานพระศพ จนกระทั่งพระชนมายุได้ 36 พรรษาจึงได้นำพระอัฐิ

ไปไว้บนดอยอินทนนท์ หลังจากที่ประทับอยู่เชียงใหม่ได้ 10 เดือน ก็เสด็จกลับ

กรุงเทพฯ ตอนนั้นพระตำหนักสวนฝรั่งกังไสในพระที่นั่งวิมานเมฆในพระราชวัง

ดุสิตนั้นเสร็จเรียบร้อย มีการขึ้นพระตำหนักใหม่คือสวนฝรั่งกังไส ก็ทรงประทับอยู่

ที่สวนฝรั่งกังไสตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมา จากนั้นอีกประมาณ 11 เดือน พระเจ้าอยู่

หัวรัชกาลที่ 5 ก็เสด็จสวรรคต พ.ศ. 2453 พระราชชายาก็ยังคงประทับอยู่ที่สวน

ฝรั่งกังไสอยู่ตั้งแต่ พ.ศ. 2453 จนกระทั่งพระชนมายุได้ 41 พรรษา ทรงกราบ

บังคมทูลลารัชกาลที่ 6 เสด็จกลับมาประทับที่เชียงใหม่ ในระยะแรกพระตำหนัก

ตั้งอยู่ที่ริมแม่น้ำปิง ปัจจุบันนี้ได้กลายเป็นกงสุลอเมริกัน ถ้าหากว่าจะไปตลาด  

วโรรสจะผ่านเจดีย์สีขาวกลางถนน เมื่อขับรถวนไปจะอยู่ทางขวามือ นั่นเป็น  

พระตำหนักหลังแรก  

 นี่เป็นรูปภาพในพระตำหนักที่เป็นห้องหนังสือที่ในพระตำหนักคุ้มเจดีย์

กิ่ว ก็จำลองมาไว้ที่นี่ด้วย หมายความว่าก่อนที่จะเข้าไปส่วนด้านในก็จะมีตู้ติดผนัง

เหมือนกับพระตำหนักคุ้มเจดีย์กิ่วนั้น ประทับอยู่หลายสิบปีจนกระทั่งปี พ.ศ. 

2472 ก็ย้ายมาประทับที่นี่ได้ 4 ปี พระตำหนักหลังอื่นๆก็ยังมีอยู่ที่เกี่ยวข้องกับ

พระราชชายา เช่น พระตำหนักดอยสุเทพ ก่อนที่เราจะขึ้นไปบนพระบรมธาตุดอย

สุเทพ เรียกกันว่าพระตำหนักฤดูร้อน ในช่วงฤดูร้อนก็ทรงขึ้นไปประทับบนดอย  

สุเทพ ที่ตรงนั้นก็จะมีอนุสรณ์ถึงรัชกาลที่ 5 คือต้นกุหลาบจุฬาลงกรณ์ ซึ่งดำเนิน

การโดยสมาคมกุหลาบของอังกฤษ พระราชชายาทรงเป็นสมาชิกก็ส่งกุหลาบพันธุ์

นี้มาซึ่งจริงๆไม่มีชื่อภาษาไทย เป็นกุหลาบพันธุ์เก่า พันธุ์ฝรั่งผสมกับจีน และที่

สำคัญคือไม่มีหนาม เมื่อดอกกุหลาบเจออากาศเย็นจัดจะมีขนาดใหญ่มาก เส้น  

ผ่าศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ดอกสีชมพู ตอนนี้เราปลูกอยู่หลังพระ

อนุสาวรีย์ พระราชชายาทรงให้ชื่อเป็นอนุสรณ์ต่อรัชกาลที่ 5 ชื่อกุหลาบ

จุฬาลงกรณ์ ก็ปลูกอยู่ที่พระตำหนักดอยสุเทพตั้งแต่แรก เมื่อพระราชชายาสิ้นไป

แล้วพระตำหนักหลังนั้นก็ถูกรื้อถอนไป ทายาทก็ขายให้กับวัด ขายตัวพระตำหนัก

ซึ่งวัดก็รื้อเอาไม้ไปทำกุฏิพระสงฆ์ ส่วนที่ดินก็เอาไปบริจาคให้กับวัดพระบรมธาตุ

ไป ทีนี้ก็จะมีพระตำหนักที่เกี่ยวข้องกับพระราชชายาในช่วงที่ทรงประชวร ทรงเริ่ม

ประชวรในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2476 เจ้าแก้วนวรัตน์ซึ่งเป็นพี่ชายต่างมารดาซึ่ง
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เป็นเจ้าผู้นครเชียงใหม่องค์สุดท้ายทรงนำพระราชชายาไปรักษาตัวในเมือง ให้ทรง

ประทับอยู่ที่คุ้มเวียงแก้ว ปัจจุบันทายาทขายให้กับเอกชนไป ตัวพระตำหนักถูกรื้อ 

ปัจจุบันกลายเป็นคอนโดมิเนียมอยู่ข้างกับกาดสวนแก้ว ข้างโรงแรมเชียงใหม่ออร์คิด 

จึงไม่มีเหลือให้เราได้เห็น มีเพียงภาพถ่ายเท่านั้น สรุปก็คือมีพระตำหนักอยู่ 3 แห่ง

ที่เกี่ยวข้องกับพระราชชายา  

 ห้องซ้ายมือซึ่งเป็นห้องบรรทมมีพระบรมรูปครึ่งพระองค์ ให้ทำความ

เคารพสักการะก่อน เมื่อขึ้นบันไดไปบนห้องใต้หลังคาซึ่งก็จะทำเลียนแบบบ้านใน

ยุโรป ส่วนในห้องบรรทมใหญ่มีพระแท่นบรรทม ด้านหัวพระแท่นบรรทมมีห้อง

แต่งพระองค์ มีโต๊ะเครื่องแป้ง โต๊ะเครื่องหอมพบว่าด้านหัวเตียงมีลักษณะแปด

เหลี่ยม เมื่อเปิดหน้าต่างออกไปด้านฝั่งตะวันออกของพระตำหนักก็จะเป็นสวนไม้

หอม ปลูกไม้หอมทุกชนิด สมัยก่อนพอช่วงที่ดอกไม้ออกก็จะมีกลิ่นหอมตลบ โดย

เฉพาะด้านหลังที่เป็นระเบียงจะปลูกต้นชมนาด รูปภาพพระธิดา 3 ภาพที่อยู่ด้าน

หลัง ขวามือคือพระราชชายาตอนมีพระชนมายุได้ 17 ชันษา ทรงมีพระราชธิดา

แล้ว 1 ปี ฉากไม้ด้านขวามือที่เราเห็นนี้พระราชชายาทรงให้ข้าหลวงทำขึ้นตอน

ประมาณปี พ.ศ. 2472 โดยรวบรวมภาพทั้งพระญาติพระวงศ์ในส่วนสายสกุลทาง

ฝ่ายเหนือรวมทั้งพระโอรสในรัชกาลที่ 5 นี่ก็จะประมาณปี พ.ศ. 2472 ที่ทำเป็น

ลักษณะฉากไม้ปิดรูปนี้ขึ้นมาก็เหมือนกับการเก็บอัลบั้มรูป รวบรวมรูปไว้ ห้อง

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/vihokpludtin	
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เล็กๆ นี้เป็นห้องสรง ห้องสรงนั้นเราได้ซ่อมแซมใหม่ ส่วนสุขภัณฑ์ทำเลียนแบบ

ของเก่า ซึ่งส่วนใหญ่แล้วถ้าเราเทียบปีที่ก่อสร้างคือประมาณปี พ.ศ. 2470 

ประมาณสมัยรัชกาลที่ 7 ก็จะมีข้าวของที่มาจากต่างประเทศ ของส่วนใหญ่ส่งมา

โดยทางเรือผ่านประเทศสิงคโปร์แล้วก็ส่งขึ้นมาทางรถไฟที่เชียงใหม่ เราจะเห็นว่า  

พระตำหนักเป็นไม้ก็จริงแต่โครงสร้างเป็นซีเมนต์สำเร็จรูปที่ส่งมาจากสิงคโปร์ 

พระเกศาของพระราชชายานั้นยาวมาก ทรงไว้พระเกศาตั้งแต่พระชนมายุได้ 11 

ชันษา หลังพิธีโสกันต์แล้วก็ไว้ยาวมาโดยตลอด ภาพนี้ถ่ายที่หน้าพระที่นั่งวิมาน

เมฆพระชนมายุได้ 35 ย่าง 36 พรรษา นายโรเบิร์ต เร้นท์ ซึ่งเป็นช่างถ่ายรูปใน

สมัยรัชกาลที่ 5 เห็นว่าพระเกศาของพระมเหสีพระเจ้าแผ่นดินองค์นี้ไม่เหมือนกับ

คนอื่นซึ่งซอยผมสั้น แต่พระองค์นี้ไว้ผมยาวก็ทรงให้ปล่อยพระเกศาลงมาแล้วใช้

กระจกโต๊ะเครื่องแป้งเป็นฉากประกอบ โรเบิร์ต เร้นท์ ถ่ายภาพนี้บริเวณสนาม

หญ้าหน้าพระที่นั่งวิมานเมฆ เหมือนกับตอนที่ทรงได้รับตราปฐมจุลจอมเกล้ารุ่น

แรก ภาพนี้ทรงมีพระชนมายุได้ประมาณ 36 พรรษา 

 นี่คือรูปภาพที่แสดงถึงพระธำมรงค์ที่พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 5 ทรง

พระราชทานให้กับเจ้าดารา แหวนวงนี้ในตอนที่พระชายาจะเสด็จกลับมาเยี่ยม

นครชียงใหม่ทรงไปกราบบังคมทูลลารัชกาลที่ 5 ก็ทรงใช้พระเกศาซึ่งยาวเช็ด

พระบาทในรัชกาลที่ 5 ก็แสดงถึงความจงรักภักดีต่อองค์พระเจ้าอยู่หัว พระเจ้าอยู่

หัวก็ทรงถอดแหวนวงนี้ออกจากนิ้วก้อยแล้วก็พระราชทานให้เจ้าดาราพร้อมกับ  

คำพูดที่กินใจว่า “หากขัดสน วงอื่นขายได้แต่ขอยกเว้นเสียแต่วงนี้” ปัจจุบัน  

พระธำมรงค์วงนี้อยู่ที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ ตัวเป็นพลอยสีแดง ถัดไปเป็นห้อง

เอนกประสงค์หรือห้องทรงพระสำราญ หลังจากทรงตื่นบรรทมในตอนเช้าก็จะ

ประทับในห้องนี้ ห้องนี้ใช้ทรงงานหรือรับแขกที่ไม่เป็นทางการและใช้เป็นห้อง

เสวยด้วย บางครั้งถ้าโปรดที่จะทำกับข้าวเองก็จะใช้ด้านหลังระเบียงนี้โดยข้าหลวง

เป็นผู้เตรียมวัสดุอุปกรณ์ โรงครัวจะอยู่ประมาณตึกสีขาวนี้ แต่ว่าโรงครัวเก่าถูกรื้อ

ถอนไปทั้งหมดช่วงที่ ตชด. เข้ามาใช้พื้นที่ในปี พ.ศ. 2493 มาขอยืมใช้ ก่อนหน้า

นั้นทายาทที่ได้รับพระราชทานที่ดินตรงนี้เป็นมรดก ได้ขายให้กับจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัยในปี พ.ศ. 2492 จุฬาฯก็ได้ซื้อไว้ในราคา 350,000 บาท พื้นที่

ทั้งหมดมี 59 ไร่ ได้แก่บริเวณที่เป็นค่ายดารารัศมี เมื่อจุฬาฯซื้อแล้วก็ไม่ได้ทำ
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ประโยชน์ในพื้นที่ ตำรวจก็เห็นว่าอยากจะตั้งกองกำกับการตำรวจตระเวน

ชายแดนเนื่องจากต้องการแก้ไขปัญหายาเสพติดบริเวณชายแดนไทย-พม่า จึง

ขอยืมใช้เป็นกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ตั้งแต่ พ.ศ. 2493 จนกระทั่งปี 

พ.ศ. 2538 ก็คืนพื้นที่ให้กับจุฬาฯ เพราะว่าตำรวจขยายหน่วยกองกำลังเพิ่มขึ้น

และพื้นที่เริ่มคับแคบ ก็ย้ายไปตั้งค่ายพระบรมราชชนนีที่อำเภอสันทราย จุฬาฯ ก็

เข้ามาบูรณะเมื่อปี พ.ศ. 2540 ใช้งบประมาณในการบูรณะสิบห้าล้านบาท ตั้งแต่ปี 

พ.ศ. 2540-2541 ซ่อมแซมเฉพาะในส่วนที่ชำรุด ไม่ได้รื้อถอนโครงสร้างแต่อย่างใด 

 สีที่เราเห็นจะเป็นโทนสีเดิม โดยสถาปนิคขูดออกเพราะว่าช่วงที่ ตชด. 

มาอยู่ ผู้การคนใหม่มาอยากจะเปลี่ยนสีก็ทาสีทับเข้าไปเรื่อยๆ ประมาณ 7 ครั้ง   

สีล่าสุดที่เห็นคือสีเขียวแบบทหาร ถ้าอยากจะทราบสีที่แท้จริงก็ขูดปรากฏว่าชั้นใน

สุดก่อนถึงเนื้อไม้พระตำหนักเป็นสีเหลืองทองคล้ายกับพระที่นั่งวิมานเมฆ และ

ห้องต่างๆปรากฏว่าสีก็ไม่เหมือนกัน เป็นสีเขียวบ้างสีฟ้าบ้าง ที่เปลี่ยนใหม่ก็มี

หลังคา ฝ้าเพดาน โคมไฟ เดินไฟใหม่ นอกนั้นก็เป็นไม้เดิมทั้งหมด เมื่อเรามาจัด

เป็นพิพิธภัณฑ์ก็มีหนังสือเชิญเจ้านายฝ่ายเหนือผู้ที่เกี่ยวข้องกับพระราชชายา มี

ของเกี่ยวเนื่องกับพระราชชายาอยู่ในการสะสมไว้ ขอบริจาคโดยกราบบังคมทูล

สมเด็จพระเทพฯเป็นองค์ประธานในการรับสิ่งของ รวบรวมมาได้ประมาณ 60% 

ก็ยังมีอีก 40% ที่ยังไม่ได้คืน เปียโนหลังนี้อยู่ที่อยู่กรุงเทพฯ พระราชชายาตอนจะ

เสด็จกลับมาเชียงใหม่ได้ขายไป เพราะว่าตอนจะเสด็จกลับมานั้นลำบากมาก ทรง
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ขึ้นรถไฟและมาลงเรือที่นครสวรรค์แล้วจึงจะขึ้นมาเชียงใหม่อีกที เปียโนนี้ได้ทรง

รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 5 ทรงเรียนเปียโนกับแหม่มฝรั่งชื่อว่าเบลลา ก็ใช ้ 

ตั้งแต่ที่กรุงเทพฯ พอดีว่าคุณสุชัย เก่งการค้า ซึ่งเป็นเจ้าของโรงแรมหินสวยน้ำใส

และกาดสวนแก้วซื้อไว้ และทราบว่ามีประวัติเป็นของพระชายา พอเราจัดเป็น

พิพิธภัณฑ์ก็นำมาถวาย  

 เครื่องถ้วยสีชมพูนี้เข้าใจว่ารัชกาลที่ 5 สั่งมาจากยุโรปและพระราชทาน

แก่มเหสีเจ้าจอมองค์สำคัญๆ มีบางคนที่เคยอยู่ในพระตำหนักของพระวิมาดา เธอ

ก็บอกว่าในพระตำหนักของพระวิมาดาเธอก็ใช้สีชมพูอย่างนี้ ก็คือเข้าใจว่าน่าจะ

แบ่งเป็นเซ็ตแล้วพระราชทานให้หลายๆองค์ สีฟ้าไม่เข้าใจความหมายว่าจะหมาย

ถึงสมเด็จพระนางเจ้าเสาวภาผ่องศรีหรือไม่ สีชมพูก็คือสีประจำวันประสูติของ

รัชกาลที่ 5 พระราชชายาประสูติวันอังคารวันเดียวกับรัชกาลที่ 5 สีฟ้าที่กรุงเทพฯ

มีเป็นจำนวนมาก ตรา อ.ด. ส่วนใหญ่ก็จะมีอยู่ตามเครื่องใช้ต่างๆ อย่างถาดและ

หมอน แต่ถ้วยจะไม่มี จะมีรหัส รหัสที่พระราชชายาได้คือ 7392 อยู่ตรงก้นถ้วย   

นี่คือที่ประทับของพระราชมารดาและตกทอดมาถึงพระราชชายา ทรงโปรดการ

เดินทางไปยังหัวเมืองต่างๆ ทรงเดินทางไปถึงเชียงราย แม่ฮ่องสอน ฯลฯ   

ก็ประทับช้างไป ท่านประทับ ณ ตำหนักแห่งนี้นาน 4 ปี ตั้งแต่ พ.ศ. 2472-2476  

 ห้องนี้เดิมเป็นห้องบรรทม ห้องบรรทมนี้ทรงจัดไว้สำหรับพระธิดาบุญ

ธรรมคือหม่อมเจ้าหญิงฉัตรสุดา ฉัตรชัย ซึ่งเป็นพระธิดาในกรมพระกำแพงเพชร

อัครโยธิน กรมพระกำแพงเพชรฯ มาสนิทชิดเชื้อกับพระราชชายาเพราะว่ามาขอ

เจ้าลัดดาคำซึ่งเป็นหลานของพระราชชายาในสายสกุล ณ เชียงใหม่ ไปเป็นชายา 

ซึ่งตอนนั้นกรมพระกำแพงเพชรฯขึ้นมาดูแลเกี่ยวกับงานรถไฟ แล้วก็ขอเจ้าลัดดา

คำซึ่งเป็นคนที่เจ้าดาราส่งไปเรียนที่อังกฤษกับฝรั่งเศส กลับมาเก่งทางด้านภาษาก็

ขอมาเป็นเลขาฯ แล้วสุดท้ายก็ขอมาเป็นหม่อม เจ้าดาราก็ทรงอนุญาต การขอเจ้า

ลัดดาคำมาเป็นชายา ถ้าลูกคนแรกเกิดมาเป็นลูกสาวให้ส่งมาให้เจ้าดาราเลี้ยงที่

เชียงใหม่ ก็ปรากฏว่าหม่อมเจ้าหญิงฉัตรสุดาก็ทรงมาให้เจ้าดาราเลี้ยง จึงกลาย

เป็นพระธิดาบุญธรรมตามเสด็จพระราชชายาตลอด หม่อมเจ้าหญิงฉัตรสุดาถึง

ชีพิตักษัยไปเมื่อปี พ.ศ. 2539 ซึ่งในภายหลังก่อนสิ้นชีพิตักษัยได้รับใช้เป็นนาง

สนองพระโอษฐ์ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติติ์ฯ ซึ่งมาแต่งงานกับคุณวรงค์ วงศ์ทอง



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม106

สุข แล้วก็ตอนนี้เหลือน้องหม่อมเจ้าหญิงภัทรลดาซึ่งไปแต่งงานกับสายสกุลดิศกุล  

 ส่วนที่เห็นนี้เป็นเซ็ตของเล่นจิ๋ว ตาลปัตรนี้เป็นของที่ระลึกเมื่อคราว  

พระราชชายาทรงมีพระชนมายุ 60 พรรษา ขณะนั้นทรงพระประชวรแล้ว ถึงขนาด

ที่ว่าต้องบรรทมและฟังพระสวดเมื่อวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2476 ทรงประชวรด้วย

โรคปอด ภาพนี้คือภาพเมื่อทรงมีพระชนมายุ 53 ย่าง 54 พรรษา พระองค์แรกนั่ง

ข้างบนสุด ส่วนภาพนี้ทรงรอรับเสด็จรัชกาลที่ 7 ที่บริเวณวัดสวนดอก อ. ย่อมา

จากอินทวิชยานนท์ ด. คือดารารัศมี แต่จะมี อ.ด. ด้วยแต่ว่าไม่มีรูปดาว อันนั้นย่อ

มาจาก อัษฎางค์เดชาวุธ ส่วนของพระราชชายา อ.ด. และมีรูปดาว ภาพนี้ตอน

งานพิธีสมโภชช้างเผือกบริเวณโรงเรียนยุพราช ยุพราชเป็นคุ้มหลวงกลางเวียงเก่า 

คุ้มที่พระราชชายาทรงประสูติมีโรงช้างต้นอยู่ที่นั่น ภาพนี้คือหม่อมเจ้าหญิง  

ฉัตรสุดา ภาพนี้คือท่านหญิงภัทรลดา ภาพนี้ท่านหญิงเฟื่องฉัตร พระธิดาในกรม

พระกำแพงเพชรฯ จะสังเกตเห็นว่าพระโอรสพระธิดาจะมีคำว่าฉัตรต่อท้ายเสมอ 

ภาพนี้คือดอกกุหลาบที่เกริ่นไว้ก่อนหน้านี้ คือ “กุหลาบจุฬาลงกรณ์” หม่อมเจ้า

หญิงพูนพิศสมัยถ่ายที่หน้าพระตำหนักบนดอยสุเทพ ดอกใหญ่มาก เส้นผ่าน

ศูนย์กลางประมาณ 15 เซนติเมตร ภาพนี้คือสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีกับ

รัชกาลที่ 7 เสด็จเชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ.2469 ภาพนี้เป็นพระมาตุจฉา (น้า) ของ  

พระราชชายา “เจ้าอุบลวรรณา” เป็นสตรีที่มีบทบาทมากในเมืองเชียงใหม่สมัยนั้น 

เป็นผู้หญิงที่ไปค้าขายกับพม่าและฝรั่ง แตกต่างจากผู้หญิงอื่นๆที่ค้าขายไม่เป็น   

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/vihokpludtin	
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ผู้หญิงที่ไปค้าขายตามแนวชายแดน เรียกว่า “การค้าวัวต่าง” สมัยก่อนเวลา

ค้าขายเขาจะขนเอาของใส่หลังวัว หรือหลังม้า ต่าง แปลว่า บรรทุก  

 ห้องนี้กรมพระกำแพงเพชรฯกับเจ้าลัดดาคำ เมื่อเสด็จมาประทับกับพระ

ราชชายาก็ทรงใช้ห้องนี้เป็นห้องบรรทม ส่วนห้องน้ำคนอื่นๆจะออกไปใช้ข้างนอก 

จริงๆจะมีเรือนต่อจากนี้ไปอีกหลังหนึ่งแต่รื้อถอนไปแล้ว นี่คือผ้าซิ่น ส่วนใหญ่ผ้า

ซิ่นจะทอด้วยเชิงทองคำซึ่งจะเป็นดิ้นทอง อันนี้เป็นซิ่นดิ้นทองจากเชียงตุง ในหุ่น

ด้านซ้ายนี้เรียกว่า “ผ้าซิ่นตุลยา” เป็นผ้าซิ่นในราชสำนักมัณฑเลย์จากพม่า มีคน

ถามว่าทำไมพระราชชายาเลือกใช้ผ้าซิ่นในราชสำนักพม่า เค้าก็บอกว่าในช่วง

ระยะเวลาช่วงนั้นการทอผ้าซิ่นตุลยาใช้กระสวยประมาณ 100 กระสวย และความ

ละเอียดสวยงามกว่าการทอในเชียงใหม่ จึงทรงเลือกใช้ผ้าซิ่นของพม่า แต่ว่าก็ทรง

มาปรับ ไม่ได้ใส่แบบพม่าโดยตรง ทรงใส่เชิงซิ่นที่เรียกว่าตีนจกแบบเชียงใหม่

เข้าไป แล้วทอด้วยดิ้นทอง ส่วนตัวผ้าซิ่นจะเอามาจากพม่า แล้วก็มาตัดทำเชิงเอง 

เชิงผ้าซิ่นจะทอในคุ้มของพระราชชายา มีกี่ทอผ้า ส่วนใหญ่จะทอเฉพาะเชิงซิ่น

แล้วมาเปลี่ยนใส่ในตัวผืนซิ่น เสื้อแบบนี้ทรงแขนหมูแฮมนิยมมากในสมัยรัชกาลที่ 

5 ทรงเป็นพระมเหสีพระองค์เดียวที่ไม่นุ่งโจงกระเบนแบบวังหลวง แต่จะทรงผ้าซิ่น 

ส่วนเสื้อก็ทรงอย่างที่นิยมกันในตอนนั้นคือแขนหมูแฮม ภาพนี้เป็นประมวลภาพ

งานพระศพ ส่วนนี่คือภาพก่อนจะสิ้นพระชนม์ ตอนนั้นมีงานฉลอง 60 พรรษา   

ก็ต้องบรรทมฟังพระสวด เพราะว่าประชวรอยู่ เริ่มประชวรตั้งแต่มิถุนายน จัดงาน 

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/vihokpludtin		
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26 สิงหาคม แล้วพอ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2476 ก็สิ้นพระชนม์ พระศพเก็บไว้ร้อยวัน

ที่คุ้มเจดีย์กิ่วที่ซึ่งปัจจุบันนี้เป็นกงสุลอเมริกา พระราชทานเพลิงโดยกรมพระ  

กำแพงเพชรฯ ปี พ.ศ. 2477 สุสานไว้ที่วัดราชบพิตรและวัดสวนดอก  

 ห้องนอนปิด ไม่โปรดให้คนข้างนอกเข้า ห้องนั้นเป็นห้องรับแขกที่ไม่  

เป็นทางการ ส่วนข้าหลวงที่สนิทจะกั้นห้องข้างล่างให้ ส่วนฝั่งด้านนี้ก็จะมีอยู่

ประมาณ 4 ห้อง ข้าหลวงใช้บันไดนี้ ส่วนแขกที่เป็นทางการใช้บันไดหน้าอย่าง

เดียว เจ้าจอมต่างๆก็จะมีนางกำนัล และข้าหลวงของแต่ละคนอีกเป็นจำนวนมาก 

พระเจ้าอยู่หัวโปรดให้เจ้าดาราไปรักษาตัวที่อ่างศิลาคือมีตำหนักอ่างศิลา ก็

ประทับอยู่ที่นั่นจนหายแล้วกลับมา พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริที่จะไปสร้าง

พระที่นั่งวิมานเมฆ และพระราชวังดุสิต สาเหตุของการประชวรด้วยโรคปอดคือ

สูบบุหรี่ โปรดบุหรี่แบบภาคเหนือที่เรียกว่าบุหรี่ขี้โยหรือยามวนและเคี้ยวหมาก   

ที่นี่ไกลจากตัวเมืองประมาณ 14 กิโลเมตร ในสมัยนั้นมีรถยนต์แล้ว พี่ชายของเจ้า

แก้วนวรัตน์ซื้อรถยนต์ถวายให้ 1 คัน ก็ใช้ไปมาระหว่างตัวเมืองกับที่นี่ เมื่อก่อน

เรียกว่า “รถกุ” คือรถที่มีหลังคาผ้าใบ อันนี้เป็นของเดิม แต่ว่าในส่วนของชุด

รับแขกผ้ามาบุใหม่ อันนั้นของเก่าทำเลียนแบบขึ้นมา ส่วนตู้อะไรต่างๆนั้นเป็นของเดิม 

เมื่อสิ้นพระชนม์ก็กลายเป็นมรดกให้กับหลาน ผู้ที่รับพระราชทานมรดก 4 คน   

อยู่ต่างที่กันหมด จนกระทั่ง ปี พ.ศ. 2492 ทั้ง 4 คนเห็นว่าไม่ได้ทำประโยชน์อะไร
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ให้แก่พระตำหนักเลยปล่อยให้ร้างไว้ จึงได้ขายให้กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

ของต่างๆ ก็แบ่งสันปันส่วนกันไป 

 เรื่องราวของเจ้าดาราขาดหายไปช่วงหนึ่งในเรื่องของการรับรู้ มารื้อฟื้น

ตอนที่เกิดอนุสาวรีย์ขึ้นมาในปี พ.ศ. 2532 คือท่านหญิงฉัตรเป็นตัวตั้งตัวตี คือเริ่ม

จัดงาน 120 ปี ของพระราชชายา ครบ 100 วันประสูติ 120 ปี ก็จัดงานรื้อฟื้นขึ้น

มา จนกระทั่งเมื่อเกิดอนุสาวรีย์ ตชด. มันเป็นช่วงเวลาที่ต่อเนื่องกัน จนกระทั่ง   

ตชด. ย้ายออกไป จุฬาฯเข้ามาก็เริ่มมีพิพิธภัณฑ์ แล้วเรื่องของพระราชายาก ็ 

กลายเป็นที่พูดถึงรับรู้กันทั่วไป  

 เรื่องราวของเจ้าดาราเป็นที่รู้จักเป็นอย่างมาก จนกระทั่งไปอยู่ใน

หลักสูตรท้องถิ่นของนักเรียนในเชียงใหม่ โรงเรียนดาราซึ่งเป็นโรงเรียนที่พระราช

ชายาพระราชทานที่ให้และขอพระราชทานชื่อจากรัชกาลที่ 5 ก็เป็นที่รู้จักกัน

อย่างกว้างขวาง ปัจจุบันโรงเรียนแห่งนี้มีชื่อว่า “โรงเรียนดาราวิทยาลัย” เป็น

โรงเรียนผู้หญิงเอกชนแห่งแรกของเชียงใหม่  
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 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ ตั้งอยู่ที่ถนนพระปกเกล้า ตำบลตรีภูมิ 

อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นอาคารเก่าแก่ที่มีลักษณะสถาปัตยกรรมอันงดงามสร้าง

เมื่อ พ.ศ.2467 เคยใช้เป็นหอคำ ศาลาว่าการรัฐบาลมณฑลพายัพ ศาลากลาง

จังหวัดเชียงใหม่ อาคารตั้งอยู่บริเวณสะดือเมืองในอดีต ซึ่งเคยเป็นที่ตั้งของเสา  

อินทขิลหรือเสาหลักเมือง ก่อนจะย้ายไปไว้ที่วัดเจดีย์หลวง เดิมเป็นมรดกตกทอด

กันมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ากาวิโลรสสุริยวงศ์ ถึงเจ้าเทพไกรสรพระธิดา ซึ่งอภิเษก

สมรสกับเจ้าอินทวิชยานนท์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่คนที่ 7 ผู้ใช้หอคำซึ่งอยู่ใน

บริเวณคุ้มกลางเวียงเป็นศูนย์กลางการบริหารนครเชียงใหม่ เมื่อเจ้าอินทวิชยา

นนท์ถึงแก่พิราลัยจึงตกเป็นของเจ้าดารารัศมีพระธิดา ต่อมาเมื่อจัดการปฏิรูป  

การปกครองตามระบบเทศาภิบาลเจ้าดารารัศมีจึงใช้คุ้มกลางเวียงแห่งนี้เป็น

ที่ทำการรัฐบาล (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, 2551) 

 ต่อมาเมื่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้เริ่มใช้ศาลากลางหลังใหม่ บนถนนโชตนา

เป็นศูนย์ราชการจังหวัด และได้ย้ายหน่วยงานออกหมด พ.ศ.2539 อาคารหลังนี้
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จึงถูกทิ้งร้างไว้โดยไม่มีหน่วยงานใดเข้าไปใช้ประโยชน์จนถึงปลายปี 2540 

เทศบาล นครเชียงใหม่ได้ขอปรับปรุงอาคารเพื่อใช้เป็นหอศิลปวัฒนธรรม  

เมืองเชียงใหม่ และได้รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ประจำปี2542 ประเภท

ที่ทำการอาคารสาธารณะจากสมาคมสถาปนิกสยามในพระราชูปถัมภ์ (หอศิลป-

วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, 2551) 

 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เกิดขึ้นเพื่อให้คนในท้องถิ่นได้รับรู้ถึง

คุณค่าของประวัติศาสตร์ รู้รากเหง้าของตนเองและบ้านเมือง รู้จักวิถีชีวิต ตลอด

จนศิลปวัฒนธรรมและประเพณีของตนเองอันจะสร้างความภาคภูมิใจ และ 

จิตสำนึกในการรักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป นอกจากนี้ยังเป็น

ศูนย์กลางของการท่องเที่ยวในเชิงอนุรักษ์ในเขตเมืองเก่า เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มี

โอกาสเรียนรู้และเข้าใจนครเชียงใหม่ ตลอดจนผู้คนในท้องถิ่น อันเป็นหัวใจสำคัญ

ของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ (หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่, 2551) 

 ด้านหน้าของพิพิธภัณฑ์หอศิลปวัฒนธรรมเชียงใหม่มีอนุสาวรีย์สาม

กษัตริย์ ซึ่งหากเราหันหน้าเข้าหาอนุสาวรีย์ องค์กลาง คือ พญามังราย องค์ขวาคือ 

พญาร่วง ส่วนองค์ซ้ายคือ พญางำเมือง กษัตริย์ทั้งสามพระองค์นี้ถือได้ว่าเป็น  

ผู้สร้างอาณาจักรล้านนา และนพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ให้มีความเจริญรุ่งเรือง

มากว่า 700 ปี 
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 ภายในหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่จัดแบ่งพื้นที่อาคารด้านหน้า  

เป็นส่วนจัดแสดงนิทรรศการถาวร อาคารด้านหลังเป็นสถานที่จัดกิจกรรมทาง

วัฒนธรรม นิทรรศการหมุนเวียน ห้องจำหน่ายของที่ระลึก ห้องนิทรรศการ

ศิลปกรรมล้านนา ห้องสารสนเทศ และห้องภัณฑารักษ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 สำหรับเนื้อหาที่จัดแสดงนิทรรศการถาวรนั้น ประกอบไปด้วย เชียงใหม่

วันนี้ ว่าด้วยเรื่องเมืองเชียงใหม่ในปัจจุบัน ความเป็นมาของเมืองเชียงใหม่โดย

สังเขป และวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ในปัจจุบัน มีการนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบ  

วีดิทัศน์ ก่อนจะเป็นเมืองเชียงใหม่ จัดแสดงร่องรอยอารยธรรมยุคก่อน
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ประวัติศาสตร์ที่พบในดินแดนล้านนา แสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของผู้คนและเครื่อง

มือเครื่องใช้ มีการจำลองหน้าผาที่ประตูผา จังหวัดลำปาง ซึ่งปรากฏร่องรอยภาพ

เขียนรูปมือสีแดง คล้ายที่พบที่ผาแต้ม จังหวัดอุบลราชธานี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 อารยธรรมสองลุ่มน้ำ กล่าวถึงรัฐในบริเวณลุ่มน้ำกกและลุ่มน้ำปิงว่ามี

อิทธิพลต่อการก่อตั้งเมืองเชียงใหม่ และลำดับเหตุการณ์การรวบรวมดินแดนใน

บริเวณ 2 ลุ่มน้ำโดยพญามังรายหรือพ่อขุนเม็งราย เนื้อหาแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ลักษณะทางกายภาพ และเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ห้องการสร้างบ้านแปง

เมือง แบ่งการจัดแสดงออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 แสดงคติความเชื่อเรื่อง

ความมีตัวตนของเมือง ส่วนที่ 2 กล่าวถึงชัยภูมิเมืองเชียงใหม่ ซึ่งสื่อถึงแนวความ

คิดและความเชื่อในเรื่องไชยมังคละ 7 ประการ ในการเลือกทำเลที่สร้างเมืองใหม่ 

ส่วนที่ 3 กล่าวถึงการสร้างเมืองเชียงใหม่ แสดงลักษณะเด่นต่างๆ ของเมือง

เชียงใหม่ เช่นผังเมืองรูปทรงเรขาคณิต ส่วนที่ 4 แสดงพิธีกรรมและประเพณีอัน

เนื่องมาจากความเชื่อเรื่องความมีตัวตนของเมือง ห้องเจ้าหลวงเชียงใหม่ แสดง

พระประวัติของเจ้าเมืองเชียงใหม่ ห้องพระพุทธศาสนากับชาวเชียงใหม่ แสดงถึง

ความศรัทธาของชาวเชียงใหม่ที่มีต่อพระพุทธศาสนา บายศรีทูลพระขวัญ จัด

แสดงบายศรีทูลพระขวัญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ 

พระบรมราชินีนาถ ห้องสังคมเกษตรกรรม แสดงชีวิตในวิถีเกษตรของชาว

เชียงใหม่ และห้องคนบนดอย แสดงวิถีชีวิตของชาวไทยภูเขา 
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 หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ชนะการประกวดรางวัลอุตสาหกรรม

ท่องเที่ยวไทย  ครั้งที่  6 ประจำปี 2549 ( The 6th Thailand Tourism 

Awards 2006 )  จัดโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรม

เมืองเชียงใหม่ได้เข้าร่วมการประกวดเป็นปีแรก และได้รับรางวัลยอดเยี่ยมของ

ภาคเหนือ ประเภทแหล่งท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรม  เมื่อวันที่  27  กันยายน  

2549 และได้รับรางวัล ASEANTA Excellence Awards 2007 ครั้งที่ 21 ได้รับ

รางวัลประเภท Best ASEAN Cultural Preservation Effort จัดโดย สมาคม

ธุรกิจการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Tourism Association - ASEANTA) 
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สืบค้นเมื่อ 2 มีนาคม 2554, จาก http://www.cmocity.com/

historyhall01.html 
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โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“วัฒนธรรมล้านนา : ภูมิปัญญาชาวเหนือ” 

วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2549 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “วัฒนธรรมล้านนา : 

ภูมิปัญญาชาวเหนือ” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการทั้งการสัมมนาวิชาการ ศึกษาวัฒนธรรม

สถานที่ที่มีความสำคัญในอดีตทั้งในด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางของวัฒนธรรมล้านนา มีแหล่งโบราณ

สถาน โบราณวัตถุที่มีคุณค่าด้านวัฒนธรรมมาอย่างยาวนาน ไม่ว่าจะเป็นรูปธรรม

หรือนามธรรม สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการ

สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาล้านนา 

จึงได้จัดโครงการขึ้นเพื่อศึกษาแหล่งวัฒนธรรมในอันที่จะเป็นฐานข้อมูลต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพื่อการอนุรักษ์สืบสานและพัฒนาศิลปวัฒนธรรม 

 4.2 เพื่อพัฒนาข้อมูล การค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงาน

เกี่ยวกับงานวัฒนธรรมและศิลปะ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ รวม 20 คน 
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7. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับแหล่งวัฒนธรรมเมืองเก่า ด้านศิลปวัฒนธรรม

ล้านนา ในระหว่างวันที่ 3 - 6 พฤษภาคม พ.ศ.2549 

7. งบประมาณ 

 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 6 คน 6,000 บาท 

  - บุคคลภายนอก (1 ชั่วโมง 30 นาที) 1 คน x 1,800 บาท 

  - บุคคลภายใน (1 ชั่วโมง 30 นาที) 1 คน x 900 บาท 

  - บุคคลภายนอก (1 ชั่วโมง) 1 คน x 600 บาท 

 7.2 ค่าอาหารและเครื่องดื่มผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 28,000 บาท 

  (20 คน x 4 วัน x 350 บาท) 

 7.3 ค่าเช่าที่พัก (20 คน x 3 คืน) 39,300 บาท 

 7.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าทางพิเศษ 12,000 บาท 

 7.5 ค่าเบี้ยเลี้ยงพนักงานขับรถ (1 คน x 4 วัน x 120 บาท) 480 บาท 

 7.6 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา 20,220 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 106,000 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 ศึกษาแหล่งโบราณสถานของวัฒนธรรมล้านนา 

 8.2 เพื่อเป็นแนวทางของการทำข้อมูลด้านการศึกษาในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์

นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 

 8.3 เพื่อนำข้อมูลมาเป็นแหล่งข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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กำหนดการ 

โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“วัฒนธรรมล้านนา : ภูมิปัญญาชาวเหนือ” 

จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 3 - 6 พฤษภาคม 2549 

ณ จังหวัดเชียงใหม่ 
 

วันพุธ ที่ 3 พฤษภาคม 2549 

07.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

10.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

15.00 น. รับประทานอาหารว่าง 

16.00 น. เดินทางถึงจังหวัดเชียงใหม่ เข้าที่พักโรงแรม 

17.00 น. สัมมนาวิชาการเรื่อง “วัฒนธรรมล้านนา : ภูมิปัญญาชาวเหนือ” 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันพฤหัสบดี ที่ 4 พฤษภาคม 2549 

08.00 - 12.00 น. ทัศนศึกษาแหล่งโบราณของเวียงกุมกาม บรรยายโดย

วิทยากรบรรยายพิเศษ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.00 น. ทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถานของเวียงกุมกามบรรยายโดย 

วิทยากรบรรยายพิเศษ (ต่อ) 

16.30 น. สรุปผลการศึกษาแหล่งโบราณสถานเวียงกุมกาม 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างระว่างการทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถาน 
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วันศุกร์ ที่ 5 พฤษภาคม 2549 

09.00 - 11.30 น. ชมพิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ มีวิทยากรพิเศษบรรยาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 15.30 น. ชมหอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ บรรยายโดย วิทยากรพิเศษ 

16.30 น. สรุปผลการศึกษาแหล่งพิพิธภัณฑ์ฯ และหอศิลปวัฒนธรรมฯ 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างระหว่างการทัศนศึกษาแหล่งโบราณสถาน 

วันเสาร์ ที่ 6 พฤษภาคม 2549 

09.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

18.30 น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

------------------------- 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



ล่องอารยธรรมเชียงแสน 
9-12 มีนาคม 2550 
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การสำรวจขุดค้นแหล่งโบราณสถานเมืองเชียงแสน
ชินณวุฒิ วิลยาลัย

 ผู้อำนวยการสหวัฒน์ แน่นหนา ไม่สามารถมาต้อนรับคณะท่านรอง

อธิการบดี ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ และคณะได้ ท่านจึงฝาก

เรียนขออภัย มา ณ ที่นี้  

 ขอเกริ่นนำว่า กรมศิลปากรเข้ามาที่นี่ได้อย่างไร กรมศิลปากรเมื่อก่อน

จะไม่มีหน่วยงานในภูมิภาค มีเฉพาะที่กรุงเทพฯ แม้ว่าจะมีที่กรุงเทพฯ แต่

บุคลากรของกรมศิลปากรที่เป็นนักโบราณคดี นักประวัติศาสตร์ จะอ่านหนังสือ

กันมาก ศึกษาเรื่องของท้องถิ่นของแต่ละภูมิภาคไม่ได้ละเว้น เหมือนกับแบ่งโซน

งานกันว่า กลุ่มนี้ภาคเหนือ กลุ่มนี้ภาคอีสาน กลุ่มนี้ภาคใต้ อยุธยา สุโขทัย 

เชียงราย แม้กระทั่งเชียงแสนก็เป็นที่สนใจของกรมศิลปากรมากกว่าเชียงใหม่ 

เพราะในช่วงที่จะตั้งหน่วยศิลปากรขึ้นมาในภูมิภาคของกรมศิลปากร เรียกว่า

หน่วยศิลปากรจะมีหลายหน่วยและที่ภาคเหนือก็จะตั้งหน่วยศิลปากรที่ 4 เมื่อปี 

วิทยากร	คุณชินณวุฒิ	วิลยาลัย	
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พ.ศ. 2500 ไม่ได้ตั้งที่เชียงใหม่ แต่มาตั้งที่เชียงแสนก่อน เพราะเห็นว่าเชียงแสนมี

ความสำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดีมากกว่าเชียงใหม่ เพราะเราไม่ได้สนใจ

เรื่องเขตการปกครอง ไม่ได้สนใจว่าเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการปกครองหรือไม ่ 

อะไรก็แล้วแต่ที่ไม่ใช่ประวัติศาสตร์โบราณคดี พื้นที่ราบเชียงแสนหรือเชียงรายเป็น

ที่เริ่มต้นของประวัติศาสตร์เชียงใหม่ เป็นจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์ล้านนา

ทั้งหมด หลังจากปี พ.ศ. 2500 จึงเริ่มดำเนินงานมาเรื่อยๆ กรมศิลปากรค่อนข้าง

เป็นหน่วยงานที่ได้รับงบประมาณน้อยที่สุด เมื่ออยู่กระทรวงศึกษาธิการก็ได้น้อย

ที่สุดในกระทรวง เมื่อมาอยู่กระทรวงวัฒนธรรมก็ไม่ได้มากขึ้นเท่าไหร่ แต่ก็ค่อยๆ

ทำงานกันมาเรื่อยๆ 

ประวัติอาณาจักรล้านนา  

 เราทราบกันว่า เมื่อก่อน เราคิดว่าคนไทยอพยพมาจากเทือกเขาอัลไต 

แต่ว่าตอนนี้อาจจะมีคนเชื่อน้อยลง ทางเหนือเราจะเห็นว่ามีภูเขาเป็นจำนวนมาก 

วางตัวแนวเหนือใต้ มีแอ่งที่ราบ ตามแอ่งที่ราบจะเป็นที่ตั้งของบ้านเมืองต่างๆ เช่น 

แอ่งที่ราบเชียงใหม่ ลำพูน แอ่งที่ราบเชียงราย เมืองเก่าที่สุดคือ อาณาจักรโยนก

หรือเมืองเชียงแสนที่เราอยู่ และอาณาจักรพะเยา ทางน่านก็จะมีเมืองน่านของ

เขาเอง ลงมาลำปางก็มีเมืองเขลางค์นคร ทางแพร่ก็มีเมืองแพร่ของเขาเหมือนกัน 

เราจะเห็นว่ามีเมืองตามแอ่งที่ราบต่างๆ ในเขตภูเขา เราจะพบว่ามีหลักฐานของ
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มนุษย์สมัยก่อนที่จะเป็นบ้านเป็นเมือง เช่น เครื่องมือหินกะเทาะตามถ้ำ ตามเพิง

ผาต่างๆ กระทั่งตามที่ราบระดับสูงใกล้ๆเชิงเขามักพบขวานหินขัดซึ่งน่าจะเป็น

หมู่บ้านกสิกรรมสมัยก่อน ก่อนที่จะรวมตัวกันเป็นบ้านเป็นเมืองและรับพุทธ

ศาสนา มีการเขียนตัวอักษรบันทึกประวัติศาสตร์ ทางเหนือจะเป็นลักษณะนี้เพียง

แต่จะช้ากว่าทางอีสาน และภาคกลางสักหน่อย 

 เชียงแสนเป็นแอ่งที่ราบของเชียงราย-แม่สายทั้งหมด ระหว่างเชียงราย

มาถึงแม่จันจะมีแนวเขากั้นอยู่ จะมีที่ราบเชียงรายแม่สายซึ่งรวมถึงเขตแม่จันด้วย 

เป็นพื้นที่ราบที่กว้างใหญ่มาก แม่สายก็มีเมืองโบราณเหมือนกันคือ เวียงพางคำ 

ปัจจุบันโบราณสถานไม่ค่อยเห็นแล้ว มีพระธาตุดอยเวาแห่งเดียวที่มีร่องรอยคูน้ำ

คันดินเหลืออยู่บ้าง เวียงพางคำเป็นเมืองเก่าสมัยก่อนที่จะมีเมืองเชียงแสน มีมา  

ตั้งแต่สมัยเมืองโยนกนาคพัน จะเห็นได้ว่าพื้นที่ตรงกลางเป็นพื้นที่ราบทั้งหมดซึ่งก็น่า

จะเป็นพื้นที่ที่เกิดบ้านเกิดเมือง ที่สำคัญคือพัฒนาการของชุมชนที่เกิดบ้านเมืองใน

ช่วงนั้น มักจะมาพร้อมกับกสิกรรมขนาดใหญ่ก็คือ การปลูกข้าว ซึ่งมีมาแล้ว  

ตั้งแต่สมัยหินใหม่ เมื่อคนรวมตัวกันมากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดเป็นชุมชนขนาดใหญ่   

ก็ต้องมีพื้นที่ราบสำหรับการปลูกข้าวเพื่อจะเลี้ยงผู้คนของตนเองได้ จะเห็นว่าบ้าน

เมืองมักจะเกิดตามที่ราบลุ่มแม่น้ำที่มีพื้นที่ใหญ่ๆ ส่วนพื้นที่ราบลุ่มเล็กๆ อย่างเช่น

แม่ฮ่องสอนมีการกำเนิดจากการแตกบ้านแตกเมืองจากชุมชนใหญ่ๆ เช่นเชียงใหม่

เท่านั้นเอง ยังไม่เห็นการเกิดบ้านเกิดเมืองด้วยตัวเอง  

 บ้านเมืองของเขตที่ราบเชียงแสนแม่สายมีเรื่องเล่า ตำนานมาตั้งแต่สมัย

สุวรรณโคมคำซึ่งมีพวกขอมเข้ามา แต่ตอนนี้เรายังไม่พบหลักฐานพวกขอม แต่ของ

ฝั่งลาวเราพอจะพบแล้ว หลักฐานที่พบและเหลืออยู่ก็เป็นแบบล้านนาทั้งหมดซึ่ง

เป็นสมัยหลัง หลังจากเมืองสุวรรณโคมคำล่มสลายไปแล้วก็ยังเมืองโยนกนาคพัน 

มีเวียงหนองล่มแล้วจึงค่อยมีเมืองเชียงแสน แม้กระทั่งเมืองเชียงแสนที่พระยาแสนภู

ทรงสร้าง เอกสารบางตำราก็ยังเขียนว่าพระยาแสนภูอาจจะมาสร้างทับเมืองเก่า

ด้วยซ้ำไป พื้นที่แถบนี้จึงมีประวัติความเป็นมาที่ค่อนข้างยาวนานมาก เพียงแต่ว่า

หลักฐานของเขตที่ราบเชียงแสนหรืออาณาจักรโยนกเดิมค่อนข้างมีน้อยถึงแม้เรา

จะเห็นสังคมกสิกรรมสมัยหินใหม่ซึ่งมีเครื่องมือหินขัด กำไลหิน แต่ว่าเราก็ยังไม่

สามารถไปโยงเข้ากับตำนานได้ เพราะตำนานเขาเขียนเป็นภาพรวมเขาไม่ได้เล่าให้
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เราเห็นว่าเขาใช้เครื่องมือแบบไหน ใช้เหล็ก สำริด หรือขวานหินขัดหรือเปล่า   

เพิ่งจะพบหลักฐานชัดๆ ก็ในสมัยพระยามังราย 

 พื้นที่เมืองเชียงแสนมีลักษณะค่อนข้างเหลี่ยม ถ้าจะเทียบกับร่องรอย

ของชุมชนก่อนสมัยพระยามังราย ก่อนหน้านั้นเรามักพบเห็นบ้านเมืองแถบ

เชียงราย พะเยา น่าน มักจะเป็นวงกลมหรือวงรี เป็นหลายๆ วงเรียงต่อกันเป็น

มะขาม จะไม่เป็นรูปร่างแน่นอนเพราะเขามักจะสร้างขอบเขตบ้านเมืองตามของ

ลักษณะภูมิประเทศ แล้วขยายขอบเขตออกไปเรื่อยๆ แต่จะไม่มีแบบเหลี่ยมเลย มี

เพียงเชียงใหม่ที่เดียวที่พระยามังรายไปสร้าง แม้กระทั่งเมืองเวียงกุมกามเองก็ไม่

ได้เป็นเหลี่ยมเหมือนกัน ซึ่งปัจจุบันก็ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าเป็นรูปร่างอย่างไร แต่ว่า

ไม่เป็นเหลี่ยมแน่นอน ฉะนั้นพระยาแสนภูก็รับเอาความรู้การทำคูกำแพงเมืองเป็น

เส้นตรงมาจากเชียงใหม่ แต่จากเอกสารบางส่วนเราก็สงสัยว่าจะสร้างเชียงแสนให้

เป็นเส้นตรงแต่ทำไมไม่สร้างให้เป็นเหลี่ยม เป็นฉากดีๆ จากพงศาวดารโยนกเขียน

เอาไว้ว่า ”พระยาแสนภูทรงสร้างทับรอยเมืองเก่าอาจจะเป็นบ้านเมืองเดิมที่จะไม่

เป็นเหลี่ยมซะทีเดียวแต่ว่าท่านมาปรับปรุงให้มันเป็นเหลี่ยม” บริเวณปากน้ำกก 

ปากน้ำคำจะเป็นพื้นที่ที่มีบ้านเมืองมาก่อนอยู่แล้ว อย่างเช่นเมืองสุวรรณโคมคำก็

ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำกก เวียงหนองล่ม ปัจจุบันกลายเป็นทะเลสาบเชียงแสน

ไปแล้ว เราไม่ทราบว่าอยู่ตรงไหนแน่ แต่บริเวณนี้ก็มีบ้านเมืองอยู่ก่อนแล้ว ด้านใต้

ลงไปก็จะมีเมืองอีกเมืองคือ เวียงปรึกษา หรือ เวียงเปิ๊กษา ตามเอกสารเขียนไว้

จะเป็นเมืองที่พระยาแสนภูมาจากเชียงใหม่ถึงเชียงรายโดยล่องน้ำกก มาขึ้นที่

ปากน้ำกก แล้วล่องเรือย้อนน้ำโขงขึ้นมาเพื่อที่จะสำรวจหาพื้นที่ตั้งเมือง ท่านเห็น

ว่าตรงนี้เป็นพื้นที่ดีอาจจะเป็นชุมชนเก่ามาก่อน ท่านก็เลยมาตั้งค่ายที่นี่แล้ว

ปรึกษาหารือกันว่าจะสร้างเมืองเชียงแสน ก็เลยเป็นชื่อเวียงปรึกษา อีกส่วนหนึ่ง

หรืออีกเอกสารหนึ่งที่โยงไปถึงเวียงหนองล่ม กล่าวว่า พอเวียงหนองล่ม ล่มแล้ว

จากแผ่นดินไหวหรือจากการกินปลาไหลเผือกก็ตาม มีพลเมืองเหลือรอดมาได้บ้าง

ก็มาตั้งบ้านเมืองอยู่บริเวณนี้ ปรึกษาหารือกัน แล้วตั้งขุนนางคนหนึ่งขึ้นเป็น

กษัตริย์ ตั้งเมืองขึ้นใหม่ชื่อว่าเวียงปรึกษา หรือเปิ๊กษาเช่นเดียวกัน มีอยู่ 2 ข้อ

สันนิษฐานนี้ ฝั่งตรงข้ามของบริเวณนี้ก็มีอีกเมืองหนึ่งแต่ปัจจุบันอยู่ในประเทศลาว 

ลักษณะเมืองก็คล้ายๆเชียงแสน คูกำแพงเมืองก็เป็นตรงๆไม่เป็นเหลี่ยมเหมือนกัน
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ส่วนใหญ่หลักฐานต่างๆ เจดีย์ วิหาร อยู่ในสมัยล้านนาแล้วทั้งสิ้น น่าจะเป็นสมัย

เชียงแสนนั่นเอง ทางประเทศลาวขึ้นป้ายว่านี่เป็นเมืองสุวรรณโคมคำ ซึ่งเป็นเมือง

ของพวกขอมหรือกอม  

 ปัจจุบันในเขตเวียงหนองล่มเราเจอโบราณสถานค่อนข้างมากแม้กระทั่ง

ในน้ำ ชาวประมงที่ออกหาปลาก็เคยเจอไหทั้งใบ หรือเศษซากอิฐ ข้อมูลทาง

ธรณีวิทยาพบว่าเส้นรอยเลื่อนของเปลือกโลกพาดผ่านบริเวณเวียงหนองล่มพอดี 

จึงเกิดเหตุแผ่นดินไหวในบริเวณนี้ บริเวณเวียงหนองล่มที่เราเห็นป้ายว่าทางเข้า

ทะเลสาบเชียงแสน เวียงหนองล่มคือทะเลสาบเล็กๆ หนองน้ำเล็กๆ ทั้งหมดนั้นคือ

เวียงหนองล่ม แต่ว่าเวียงหนองล่มนั้นอยู่ตรงหนองน้ำใดยังไม่ทราบชัดเจน เพราะ

ว่ารอบหนองน้ำที่กระจายกันอยู่นี้มีโบราณสถานตามชายขอบค่อนข้างมาก กรม

ศิลปากรเคยให้กลุ่มโบราณคดีใต้น้ำลองมาสำรวจดูก็ลำบากเพราะว่ามันไม่เหมือน

น้ำทะเลหรือแม่น้ำเพราะมีวัชพืชเป็นจำนวนมาก และที่สำคัญวัชพืชพวกนี้พอนัก

ดำน้ำแหวกว่ายลงไป กว่าจะลงไปที่พื้นบึงเพื่อจะไปคลำหาหลักฐานนั้น วัชพืชที่

แหวกออกทางข้างบนก็จะลอยกลับเข้าปิดทางเดิมทำให้เกิดการเสี่ยงมากเกินไป 

พัฒนาการทางวัฒนธรรมหรือทางประวัติศาสตร์ของที่ราบเชียงแสนแม่สาย  

 จะเห็นว่ามียุคก่อนประวัติศาสตร์มาก่อน ก็คือก่อนที่จะมีตัวอักษรใช้ก็

จะเป็นมนุษย์ยุคหินหรือว่าพัฒนาการมาหน่อยก็ใช้เครื่องมือหินขัด ทำการเพาะ

ปลูกอยู่ตามเชิงดอย ต่อมาเป็นยุคกึ่งประวัติศาสตร์ (ที่นี่จัดเป็นยุคกึ่งประวัติศาสตร์
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เพราะว่ามีตำนานเป็นจำนวนมาก) ตำนานกล่าวมานานมากก่อนหน้าสมัยพระยา

มังรายที่เห็นเป็นตัวเป็นตนและมีประวัติศาสตร์เขียนถึง เช่น ตำนานสุวรรณโคมคำ 

โยนกนาคพัน หรือเวียงหนองล่ม เราไม่สามารถที่จะหาหลักฐานมาสนับสนุนให้

เชียงแสนมีประวัติศาสตร์ที่เก่ากว่าสมัยพระยาแสนภูได้ แต่ช่วงนี้มีเอกสารเขียน

เกริ่นถึงตำนานเหล่านี้ไว้แล้ว เราเลยจัดพวกนี้ว่าอยู่ช่วงกึ่งประวัติศาสตร์ไว้ก่อน 

ซึ่งอาจจะมีชุมชนอยู่ก่อนแล้วแต่ว่าปัจจุบันเรายังไม่สามารถหาหลักฐานที่บอกได้

ว่าหลักฐานชิ้นนี้เป็นหลักฐานของชุมชนในสมัยนี้ แม้กระทั่งหริภุญไชย แม้ว่า

เอกสารจะเขียนไปถึงพระนางจามเทวีในพุทธศตวรรษที่ 13 – 14 แต่หลักฐานเรา

ก็ไปไม่ถึงอยู่ดี เรามีหลักฐานเริ่มตั้งแต่พุทธศตวรรษที่ 16 เท่านั้นเอง  

 เครื่องมือหินกะเทาะที่พบที่เชียงแสนบริเวณริมแม่น้ำโขงช่วงหน้าแล้งน่า

จะเป็นหลักฐานของมนุษย์ยุคหิน ซึ่งจะอยู่กันเป็นครอบครัวเล็กๆ จับสัตว์น้ำ สัตว์

ป่ากิน ริมแม่น้ำโขงจะเห็นว่ามีหินกรวดเป็นจำนวนมาก คนก็จะนำไปทำเครื่องมือ 

ไม่ใช่พบเฉพาะริมแม่น้ำโขงอย่างเดียว ทางแถบสันเขาดอยตุงก็พบมากเช่นกัน 

อาจจะไม่ได้มีอายุเก่าไปถึงมนุษย์โฮโมอีเลคตัสที่เกาะคา จังหวัดลำปาง หรือที่

ปักกิ่งที่มีอายุเป็นแสนปี แต่อายุจะประมาณหมื่นปีหรือเกือบๆหมื่นปีเท่านั้น เรียก

เครื่องมือเหล่านี้ว่าเครื่องมือหินโฮบิเนียน โฮบิเนียนพบครั้งแรกที่โฮบิน ประเทศ

เจดีย์วัดพระธาตุภูเข้า		
ภาพจาก	:	http://thailandflights.blogspot.com	
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เวียดนาม ตามทฤษฎีพัฒนาการทางวัฒนธรรมถ้ามีขวานหินขัดแล้วมักจะให้เป็น

ตัวแทนของชุมชนที่ทำการเพาะปลูก เพราะขวานหินขัดสามารถตัดต้นไม้ได้ดี จาก

นั้นใบหอกที่เคยกะเทาะก็จะเอามาขัดด้วย แต่ก็ถือว่าเราเจอหลักฐานเหล่านี้น้อย

มากเมื่อเปรียบเทียบกับบ้านเชียง จังหวัดอุดรธานี 

 เชียงแสนมีเมืองสำคัญอยู่ 3 เมือง ทางเหนือมีเมืองเชียงเมี่ยงหรือเมือง

สบรวก และทางใต้ก็มีเมืองปรึกษาหรือเมืองเชียงแสนน้อยรวมทั้งเมืองเชียงแสน

ด้วย คิดว่าเมื่อพระยาแสนภูมาตั้งเมืองเชียงแสนแล้ว เมืองสองนั้นอาจจะร้างไป

แล้วหรืออาจจะเป็นหัวเมืองทางเหนือและใต้ที่สำคัญในสมัยพระยาแสนภู  

 วัดพระธาตุภูเข้าหรือปูเข้า มีลักษณะคล้ายมณฑป ถ้าไปสุโขทัยก็จะมี

มณฑปวัดศรีชุม ถ้าเทียบทางเหนือกับสุโขทัยและอยุธยา จะเห็นว่ารูปแบบพุทธ

ศาสนาคล้ายๆกัน แต่จะย่อส่วนลงมามาก ที่นี่นิยมสร้างวัด ดังเห็นได้ว่าใน

เชียงแสนมีร่องรอยโบราณสถานเป็นวัด 76 แห่ง และนอกเมืองมีวัดอีก 60 กว่า

แห่ง วัดพระธาตุภูเข้ามีลักษณะคล้ายมณฑป ภายในเป็นห้องและมีพระประธาน

ประดิษฐานอยู่ ตามพัฒนาการถือว่าเป็นรุ่นแรกๆก่อนที่จะมีการสร้างเจดีย์หรือ

วิหาร รอบๆมณฑปประธานจะเป็นเจดีย์รายมีอยู่ประมาณ 5 องค์ เหลือรูปทรงมี 

4 องค์ อีก 1 องค์เหลือแต่ฐาน เจดีย์รายเป็นทรงปราสาททั้งหมดซึ่งนับว่าเป็น

พระธาตุสองพี่น้อง		
ภาพจาก	:	http://www.wiangcs.go.th 
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เจดีย์รุ่นแรกๆของพัฒนาการของเจดีย์ทางเหนือ ที่มาของชื่อของพระธาตุภูเข้านั้น

เหมือนกันทุกที่ที่เชื่อว่าพระธาตุประดิษฐานอยู่ที่นี่ ส่วนคำว่าปูเข้า หรือปูข้าวอาจ

จะมาจาก ลักษณะของพื้นที่ซึ่งเป็นที่ราบเหมาะสำหรับการปลูกข้าวก็ได้ 

 พระธาตุสองพี่น้อง ที่เรียกว่าสองพี่น้องเพราะว่ามีเจดีย์ 2 องค์ เป็น

เจดีย์ทรงปราสาท ส่วนที่สำคัญคือส่วนเรือนธาตุที่มีลายปูนปั้นประดับอยู่ เป็นการ

ตกแต่งที่เป็นเส้นตรงธรรมดา เช่น ลายกิ่งไม้ ลายใบไม้ อายุน่าจะเก่ากว่าสมัย

พระยาแสนภู แต่ยังไม่มีหลักฐานด้านโบราณคดีอื่นๆ มาสนับสนุน แม้กระทั่งการ

นับถือพระพุทธศาสนาทางโยนกก็ไม่มีบันทึกหรือหลักฐานที่กล่าวถึงการสร้าง  

พระธาตุ หรือการนับถือพระพุทธศาสนาเลย การสร้างพระพุทธรูปหรือการรับ

พระพุทธศาสนามีการบันทึกเมื่อถึงสมัยพระยามังรายตีหริภุญไชยและสร้างเมือง

เชียงใหม่แล้ว ฉะนั้นถ้าพบเจดีย์วิหารหรือหลักฐานทางการรับพระพุทธศาสนาของ

พื้นที่ เขตเชียงราย พะเยา มักจะจัดให้อยู่ในยุคภายหลังจากการสร้างเมือง

เชียงใหม่ 

อาณาเขตสภาพกายภาพและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ขณะขุดค้น 

 ขนาดของเมืองเชียงแสนกว้างประมาณ 1 กิโลเมตร ความยาวเกือบ 2 

กิโลเมตร พื้นที่เกือบๆ 2 ตารางกิโลเมตร ใหญ่กว่าเชียงใหม่ 1 เท่า กำแพงเมือง

เชียงแสน สูง 3 - 4 เมตร นับได้ว่าสมบูรณ์ที่สุดในภาคเหนือรวมถึงบรรยากาศซึ่ง

มีต้นสักเยอะมาก คนเฒ่าคนแก่เล่าว่าเมื่อก่อนต้นสักไม่ได้มีอยู่แค่กำแพงเมืองแต่มี

อยู่ทั้งเมือง เพิ่งหมดไปเมื่อ 30 – 40 ปีที่ผ่านมานี่เอง กำแพงเมืองแต่เดิมเราเห็น

ภาพจาก	:	http://gotoknow.org/blog/doldol	
กำแพงเมืองเชียงแสน	 ป้อมบริเวณกำแพงเมืองเชียงแสน	
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ว่าเป็นกำแพงดินและเห็นร่องรอยการก่ออิฐคล้ายกับที่อื่นยกเว้นเชียงใหม่ที่เป็น

กำแพงอิฐเป็นแท่งทั้งหมด หลังจากเราได้ขุดแต่งทั้งหมดแล้ว ปรากฏว่าเชียงแสน

ไม่ได้เป็นแค่คันดินแล้วมีเชิงเทินหินบนสันอย่างเดียว แต่ว่ามีการใช้อิฐก่อเป็น

บันไดตั้งแต่ข้างล่างไล่ไปถึงเชิงเทินรอบเมือง ความยาวประมาณเกือบ 4 กิโลเมตร 

 ปัจจุบันเราไม่ได้ขุดแต่งทั้งหมดแต่เราขุดแต่งแสดงเฉพาะช่วงที่เป็นขอบ

ประตูและป้อมเท่านั้น โดยเฉพาะทางด้านทิศเหนือนั้นชัดเจนที่สุด กรมศิลปากร

เองยังแปลกใจเพราะไม่เคยพบกำแพงในลักษณะนี้มาก่อน ยิ่งไปกว่านั้น เมื่อเรา

ขุดผ่ากำแพงเมืองจนทะลุ ปรากฏว่าพบกำแพงหิน 2 ชั้น มีการทิ้งร้างและ

ปรับปรุงกัน 2 ชั้น จึงเกิดคำถามว่าอิฐชั้นล่างเกิดขึ้นได้อย่างไร ไม่มีเอกสารทาง

ประวัติศาสตร์ที่บ่งบอก เราจึงใช้ข้อมูลวิทยาศาสตร์มาศึกษา อิฐที่ถูกเผาด้วย

อุณหภูมิมากกว่า 800 องศาเซลเซียส สามารถบอกอายุได้ จึงขอความอนุเคราะห์

ไปยังคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ในการพิสูจน์อายุของอิฐ เรานำ

ตัวอย่างของอิฐไป 3 – 4 ตัวอย่าง แล้วหาค่าเฉลี่ย ปรากฏว่าอิฐชั้นบนมีอายุ 600 

กว่าปี คือหลังสมัยพระยาแสนภู แต่อายุของกำแพงอิฐชั้นล่างอายุเกือบ 1,000 ปี 

ซึ่งเก่ากว่าพระยามังรายด้วยซ้ำไป ถ้าเป็นเรื่องจริงกำแพงอิฐนี้ต้องไปเชื่อมโยงกับ

บ้านเมืองในตำนานซึ่งอาจจะเป็นสมัยหิรัญนครเงินยาง  

 ก่อนเริ่มการขุดค้นภายในเมือง เราไม่พบหลักฐานใดเลยที่เก่ากว่าสมัย

พระยาแสนภู เราเริ่มขุดค้นโดยการสุ่มเอา จากการขุดค้นพบว่าชั้นวัฒนธรรมของ

ที่นี่บางมากประมาณ 10 - 15 เซนติเมตรเท่านั้น และพบเพียงแค่ชั้นวัฒนธรรม

เชียงแสนหรือล้านนาเท่านั้นไม่พบชั้นวัฒนธรรมที่เก่าไปกว่านั้น แม้กระทั่งเราขุด

ลึกลงไปถึง 6 เมตรก็ยังไม่พบอะไร หลักฐานที่บ่งบอกถึงชั้นวัฒนธรรมที่เก่ากว่า

วัฒนธรรมล้านนาก็คือกำแพงเมืองเพียงอย่างเดียว แต่ชั้นวัฒนธรรมที่เป็นแหล่งที่

อยู่อาศัยของคนในเมืองเชียงแสนและรอบๆ เมืองยังไม่พบ

โบราณสถานเมืองเชียงแสน 

 วัดป่าสัก อยู่รอบเมืองเชียงแสนใกล้ประตูป่าสัก ที่มาของชื่อมาจาก

ตำนานที่ว่าพระยาแสนภูทรงสร้างวัดนี้แล้วก็ให้ปลูกต้นสักล้อม 300 ต้นแล้วให้ชื่อ

ว่าอารามป่าสัก แต่ที่เรียกชื่อว่าวัดป่าสักในปัจจุบันนี้อาจเป็นไปได้ว่าเป็นชื่อที่

เรียกมาตั้งแต่สมัยโบราณ เพราะก่อน พ.ศ. 2101 ก่อนที่เชียงใหม่จะถูกพม่าตีแตก 
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เชียงแสนถูกตีแตกก่อน แล้วกว่าที่เชียงแสนจะเริ่มได้รับการฟื้นฟูและอพยพผู้คน

เข้ามาอาศัยก็เข้าสู่สมัยรัชกาลที่ 5 แล้ว แสดงว่าเชียงแสนนั้นร้างไปนานเกือบ 

100 ปี หรือชื่อดังกล่าวอาจจะตั้งขึ้นใหม่ตามที่ตั้งของวัดที่อยู่ใกล้กับประตูป่าสักก็

เป็นได้ เจดีย์ที่วัดป่าสักเป็นรูปแบบแรกๆของเจดีย์ทางล้านนาที่เน้นการมีซุ้ม

จระนัมเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูป เจดีย์เป็นแบบปราสาท 5 ยอด มีการตกแต่ง

ยอดซุ้มที่เรียกว่า ฝักเพกา ก่อนหน้านี้มีความคิดว่ามาจากศรีวิชัย แต่พอสืบค้น

ข้อมูลไปก็พบว่าเป็นรูปแบบที่นิยมมากในพุกาม เป็นปูนปั้นในสมัยแรกๆ ตอนนี้

เหลือน้อยมากเพราะมีการเปลี่ยนรูปทรงรูปแบบมาเรื่อยๆในสมัยหลัง เช่น ลาย

ดอกไม้แบบจีน สิ่งที่เป็นแบบเดิมจริงๆ น่าจะเป็นพวกยักษ์แบกและคนแบกที่รับ

มาจากหริภุญไชยหรือทวารวดี พระพุทธรูปปางลีลาก็ เช่นกัน   

คงรับแบบมาจากสุโขทัยเพราะว่าหริภุญไชยไม่มีการทำพระพุทธรูปปางลีลา ย้อน

กลับไปเรื่องพระพุทธรูปแบบพุกาม พระพุทธรูปนั้นนิยมตกแต่งเป็นแบบกษัตริย์ที่

มีเครื่องทรง  

 โบราณสถานหมายเลข 16 หรือวัดร้างหมายเลข 16 อยู่ทางทิศใต้ขุด

แต่งเมื่อปี พ.ศ.2548 ที่นี่สำคัญตรงที่เราไม่พบเจดีย์ ปกติวัดจะมีเจดีย์กับวิหารคู่

วัดป่าสัก	
ภาพจาก	:	http://www.chiangsaenlife.com 
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กันเสมอ แต่ที่นี่มีวิหารกับจตุรมุขแทน เป็นจตุรมุขที่เดียวของเชียงแสน ที่วิหารมี

เศียรของพระประธานสร้างจากหินทรายซึ่งแหล่งหินทรายอยู่ที่พะเยา อายุน่าจะ

อยู่ในช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 20 เพราะรูปแบบพระพักตร์เป็นแบบพะเยา ผนัง

ด้านหลังฐานชุกชียังเหลือร่องรอยปูนปั้นอยู่ ร่องรอยปูนปั้นเป็นช่องแปดเหลี่ยม

ประดับลายใบไม้ ดอกไม้ กลีบบัว เม็ดประคำ ถ้าไปเทียบกับเชียงใหม่จะเป็นสมัย

พระเจ้าติโลกราช 

 วัดบ้านร้อง ติดแม่น้ำโขงอยู่ทางด้านทิศใต้ ขุดแต่งแล้วแต่บันไดบ้าน

ของชาวบ้านยังติดหน้าวิหารอยู่ วัดบ้านร้องตั้งอยู่ที่บริเวณที่ลุ่มริมแม่น้ำโขง ถูกน้ำ

ท่วมเมื่อ 20 ปีที่แล้ว ชั้นทับถมสูงเกือบ 2 เมตร นับว่าโชคดีที่ยังเหลือเสา ลายปูน

ปั้นและพื้นปูนอยู่ โบราณวัตถุที่เหลืออยู่ได้แก่พระพิมพ์ปกโพธิ์ มีจุดเด่นที่ทำจาก

ตะกั่วเพราะที่อื่นส่วนใหญ่ใช้ดินเผาหรือสำริดเพราะขัดแล้วจะเป็นสีทอง แต่ที่นี่ใช้

ตะกั่วหล่อ ทำแม่พิมพ์ด้วยหินทราย แกะหินทรายเสร็จแล้วก็ใช้ตะกั่วหล่อ เมื่อใช้

งานก็มีการปิดทองคำเปลวจริงๆ เพราะว่ามีบางชิ้นส่วนเราเห็นทองคำเปลวติดอยู่ 

เพราะฉะนั้นช่วงที่เขานำไปใช้งานก็คงต้องมีการปิดทอง ข้อสันนิษฐานอีกอย่าง

หนึ่งเกี่ยวกับพระพุทธรูปปกโพธิ์ คือ อันที่จริงอาจจะไม่ใช่พระพิมพ์ห้อยคอแบบใน

ปัจจุบัน ในอดีตเขานำไปบรรจุที่เจดีย์เพื่อเป็นพุทธปัจจัยหรือบริจาค ส่วนที่เป็น

เครื่องรางของขลังจะเป็นผ้ายันต์หรือการสักยันต์ สันนิษฐานว่าทางภาคเหนือจะ

นำพระพิมพ์มาบรรจุใส่ไม้เป็นแผงหล่อทีละมากๆ แล้วนำไปตั้งเป็นพุทธบูชาให้

พระประธานที่พระวิหารหรืออุโบสถ  

 วัดป่าแดง ชื่อนี้มีมานานแล้วเป็นชื่อที่ชาวบ้านเรียก อาจเป็นได้ว่าสมัย

ก่อนมีต้นไม้แดงขึ้นเป็นจำนวนมาก แม้กระทั่งวัดที่อยู่ใกล้ๆชาวบ้านเรียกว่าวัดป่า

กล้วยดั้น ดั้น ภาษาเหนือแปลว่าขึ้นเป็นจำนวนมากจนเป็นดงต้นกล้วย วัดป่าแดง

อยู่นอกเมืองอยู่ตีนดอยจอมกิตติทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ปกติทางภาคเหนือ

ทิศตะวันตกหรือตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองจะมีพระธาตุสำคัญอยู่ วัดอยู่กลาง

หุบทุ่งนาเล็กๆ ตอนแรกเราคิดว่าจะไม่มีความสำคัญอะไร พอขุดแต่งไปก็ปรากฏ

ว่าตรงนี้เป็นวิหารขนาดใหญ่ มีมณฑปขนาดใหญ่และชิ้นส่วนพระประธานหน้าตัก

กว้าง 7 เมตร เล็กกว่าพระประธานที่วัดศรีชุมนิดเดียวเท่านั้นตอนนี้มณฑปที่นี่เป็น

มณฑปที่ใหญ่ที่สุด 
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ปัญหาอุปสรรคเรื่องกรรมสิทธิ์ในที่ดินของชาวบ้าน  

 เรื่องของกรรมสิทธิ์ในที่ดิน ถ้าเป็นกรณีกำแพงดินนั้นไม่มีปัญหาเพราะ

ว่าไม่มีโฉนดอยู่แล้ว แต่ถ้าเป็นโบราณสถานปัจจุบันค่อนข้างมีปัญหาตรงที่ว่าโฉนด

ออกมาแล้วหลายปี แต่ปัจจุบันก็ได้ดำเนินการแก้ปัญหาไปบ้างแล้ว โดยการขอกัน

เขตโบราณสถานออกจากโฉนด หากพื้นที่ใดติดกำแพงเมือง ก็จะไม่สามารถออก

โฉนดได้ 

 
คำบรรยาย	 :	 การสัมมนาวิชาการโครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา	 “ล่อง

อารยธรรมเชียงแสน”	 วันที่	 10	 มีนาคม	 2550	 ณ	 ห้องประชุมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

เชียงแสน	จังหวัดเชียงราย	



พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสน
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนตั้งอยู่ในเขตกำแพงเมือง อำเภอ

เชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุที่ได้จากบริเวณเชียงแสน

และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น ลวดลายปูนปั้นฝีมือล้านนา พระพุทธรูปและศิลาจารึก

จากเชียงแสนและพะเยา พร้อมทั้งให้ข้อมูลทางด้านวิชาการเกี่ยวกับแหล่ง

โบราณคดีการตั้งถิ่นฐานของชุมชน และประวัติการสร้างเมืองเชียงแสน นอกจาก

นี้ยังมีการจัดแสดงศิลปะพื้นบ้านของชาวไทยใหญ่ ไทยลื้อ และชาวเขาเผ่าต่างๆ 

เมื่อมีการจัดตั้งหน่วยศิลปากรขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2500 เพื่อดูแลรักษาโบราณสถานใน

เมืองเชียงแสน ก็มีการตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติขึ้น เพื่อใช้เป็นสถานที่เก็บ

รวบรวมและจัดแสดงโบราณวัตถุที่ได้จากการสำรวจขุดแต่งโบราณสถานเมือง

เชียงแสนและบริเวณใกล้เคียง ให้ผู้สนใจสามารถเข้ามาศึกษาหาความรู้  

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงแสนใช้ศาลาหลังเก่าของวัดเจดีย์หลวงเป็น

อาคารจัดแสดงหลังแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2524 ได้รับงบประมาณในการสร้างอาคาร

ทรงไทยล้านนาประยุกต์ ประดับยอดจั่ว กาแล 1 หลัง จึงได้ย้ายโบราณวัตถุ ศิลป

วัตถุไปจัดแสดง แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2527 และปี พ.ศ. 2528 ได้มีการสร้างอาคาร

ส่วนขยาย  
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 ในส่วนแรกเมื่อเข้ามาในตัวอาคารพิพิธภัณฑ์ จะเป็นส่วนของโบราณวัตถุ

ที่ได้จากการขุดค้น วิทยากรเริ่มด้วยการบรรยายเกี่ยวกับโบราณสถานที่เป็น  

แหล่งพบโบราณวัตถุ นั่นคือวัดป่าสัก  

 วัดป่าสักเป็นศาสนสถานที่มีลวดลายปูนปั้นสวยงามที่สุดของเมือง

เชียงแสน เพราะว่าค่อนข้างสมบูรณ์ จัดเป็นเจดีย์ทรงปราสาทยอดระฆัง สร้างขึ้น

โดยพระยาแสนภู ในสมัยนั้นมีพระสงฆ์ซึ่งในตำนานระบุว่าเดินทางมาจากเมือง
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ปาตลีบุตร นำกระดูกตาตุ่มด้านซ้ายมาถวายพระยาแสนภู พระยาแสนภูจึงโปรด

ให้สร้างวัดให้จำพรรษาอยู่ด้านนอกเมืองเชียงแสน แล้วก็สถาปนาพระสงฆ์ให้เป็น

ผู้นำด้านศาสนาเทียบได้กับสมเด็จพระสังฆราช หลังจากนั้นก็ได้ปลูกต้นสัก

แวดล้อมพระอารามจำนวน 300 ต้น ทำให้วัดนั้นได้ชื่อว่าวัดป่าสัก แต่บรรดาชื่อ

วัดต่าง ๆที่ปรากฏอยู่ในเมืองเชียงแสนนั้นเป็นชื่อที่ได้จากการเทียบเคียงมาจาก

พงศาวดาร เพราะว่าเมืองเชียงแสนจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ถูกทิ้งร้างไป  

 ปูนที่ใช้ในการผลิตหรือทำปูนปั้นมีคุณภาพค่อนข้างดี แต่ว่าตัวอิฐที่เป็น

แกนของศาสนสถานของเมืองเชียงแสนจะพบสิ่งปะปนอยู่ค่อนข้างมาก อิฐไม่ค่อย

ดี เมื่อเวลาผ่านไปความชื้นหรือว่าแผ่นดินไหว ก็จะทำให้ปูนปั้นเหล่านี้ดีดตัวออก

จากตัวแกนของโบราณสถาน ส่วนรูปแบบศิลปกรรมของลวดลายที่ปรากฏนั้น นัก

วิชาการกล่าวว่ามาจากหลายแหล่งด้วยกัน เช่น หริภุญชัย พุกาม มีบ้างที่เป็น

ศิลปะแบบจีน เช่น ลวดลายดอกไม้ในกรอบต่างๆ เชื่อว่าได้รับแรงบันดาลใจมา

จากพวกลวดลายที่ปรากฏบนเครื่องปั้นดินเผาเคลือบของจีน สำหรับสิ่งที่ทำให้

เมืองเชียงแสนเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด ก็คือ พระพุทธรูป ที่นำมาจัดแสดงที่นี่เป็น

เพียงส่วนเล็กๆ ในบันทึกของนักเดินทางที่เข้ามาในเมืองเชียงแสน กล่าวถึง

เจดีย์วัดป่าสัก	อำเภอเชียงแสน	
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เชียงแสนว่ามีพระพุทธรูปเป็นจำนวนมาก เป็นสำริด ถูกทอดทิ้งอยู่ เป็นที่น่าแปลกใจ

ว่าพระพุทธรูปเหล่านี้สร้างขึ้นมาได้อย่างไร เพราะว่าในปัจจุบันยังไม่พบแหล่งที่

ผลิตโลหะในล้านนา ก็สันนิษฐานได้ว่าโลหะที่ใช้หล่อพระพุทธรูปนั้น อาจนำเข้ามา

จากดินแดนอื่น ทำให้เมื่อราว ปี พ.ศ. 2101 เมื่อพม่าเข้ามามีอิทธิพลทางการ

ปกครองเหนือล้านนา ผู้ที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจก็เปลี่ยนมือจาก

ขุนนาง หรือราชวงศ์ล้านนาไปเป็นขุนนางของกษัตริย์พม่า แล้วพม่าก็เป็นผู้

อุปถัมภ์ในการสร้างพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ และมีฝีมืองดงาม แต่ว่าในขณะ

เดียวกันพวกชาวบ้านที่ว่าจะสร้างพระพุทธรูปก็เปลี่ยนมาสร้างพระองค์เล็กๆ   

บางครั้งก็สร้างด้วยวัตถุที่หาได้ง่าย จำพวกไม้ ซึ่งทำให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลง  

ทางด้านผู้กุมอำนาจทางเศรษฐกิจในสมัยก่อน  

 สำหรับพระพุทธรูป สามารถถอดแยกชิ้นส่วนเป็นหลายส่วนได้ เข้าใจว่า

เกิดจากความจำกัดในเรื่องของเทคนิคการปั้นหรือหล่อในสมัยก่อน แต่ว่าเป็นส่วน

ที่ทำให้พระพุทธรูปมีเอกลักษณ์ที่แตกต่างจากปัจจุบัน ปัจจุบันเราสามารถหล่อ

เอาเนื้อทองหรือสำริดทั้งองค์ได้ แต่ว่าในสมัยก่อนต้องหล่อทีละส่วน การหล่อทีละ

ส่วนมีข้อดีตรงที่สามารถหยิบยกเคลื่อนย้ายไปได้โดยง่าย ในเมืองเชียงแสนเองก็มี

ตำนานกล่าวว่ามีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ย้ายจากเมืองเชียงใหม่มายังวัดคำดอนแท่น

ที่เชียงแสน ซึ่งอยู่กลางแม่น้ำโขง แล้วก็เป็นสถานที่อุทกสีมาของชาวเชียงแสนใน

สมัยโบราณ แต่ว่าปัจจุบันนี้ไม่พบร่อยรอยของเกาะที่เรียกว่า เกาะดอนแท่น ส่วน

ชิ้นส่วนของพระพุทธรูปที่กล่าวถึงนั้นก็เชื่อกันว่าจมอยู่ในแม่น้ำโขง โดยจะมีอยู่ชิ้น

หนึ่งเป็นรัศมีทางด้านบนถูกค้นพบแล้วนำมาเก็บไว้ที่เชียงแสน แต่ปัจจุบันถ้าเรา

จะสำรวจหรือค้นหาพระพุทธรูปภายในแม่น้ำโขง จำเป็นจะต้องขอความร่วมมือ
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จากประเทศลาวด้วย เนื่องจากแม่น้ำโขงถือว่าเป็นพรมแดนธรรมชาติระหว่างสอง

ประเทศ ปัจจุบันจึงยังไม่มีการค้นหาโดยใช้วิธีทางวิทยาศาสตร์ ชาวบ้านบางส่วนที่

เชื่อว่ามีพระพุทธรูปในแม่น้ำโขงก็บนบานสานกล่าวกันบ้าง แต่ว่ายังไม่สามารถที่

จะดำลงไปสำรวจ เพราะว่าทัศนวิสัยในแม่น้ำโขงนั้นถือว่าเท่ากับศูนย์ หมายความ

ว่า แม่น้ำขุ่นมาก มองอะไรไม่เห็น แต่ที่สำคัญก็คือต้องตกลงกับประเทศลาวก่อน

ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งก็ยังไม่มีการเจรจาตกลงกัน  

 ส่วนเนื้อหาที่จัดแสดงต่อไปเป็นส่วนของศิลาจารึก เนื้อความส่วนใหญ่ใน

ศิลาจารึกกล่าวถึงการทำบุญในสมัยโบราณ สมัยก่อนเมื่อมีการสร้างวัด วิหาร 

หรือพระพุทธรูปเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการถวายของให้กับวัด เช่น ที่ดิน ไร่นา 

หรือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งคน ให้ไปเป็นของวัด โดยเฉพาะคนที่เป็น

ข้าวัด ถือว่าทางราชการไม่มีสิทธิ์เข้าไปเกณฑ์เขาให้ไปทำราชการหรือไปทำอะไรได้ 

จารึกที่เรียกว่าจารึกฤๅษีกำมะโล พบบริเวณใกล้เคียงกับพระธาตุดอยตุง จารึก

ระบุปี พ.ศ. 2147 ซึ่งเป็นระยะเวลาที่เมืองเชียงแสนในเวลานั้นมีผู้ปกครองคือ 

พระรามเดโช ซึ่งถือว่าเป็นคนของสมเด็จพระนเรศวร แต่ว่าจารึกนี้ออกชื่อว่าเจ้า

เมืองเชียงแสน แต่ไม่แน่ใจนักว่าพระองค์ไหน อาจจะเป็นพระรามเดโช หรือเป็น

เจ้าเมืองเชียงแสนที่เป็นคนพื้นถิ่นมาสร้างประติมากรรมรูปฤๅษีไว้ แล้วก็มีจารึก
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ตำนานดอยตุงซึ่งปรากฏอยู่พร้อมกับคำบูชาต่างๆ แต่เป็นที่น่าเสียดายที่เนื้อที่ของ

จารึกประมาณ 2ใน 3 แตกหักหายไป ฤๅษีกำมะโลเป็นฤๅษีในตำนานของล้านนา 

กล่าวกันว่าเป็นฤๅษีที่อุปัฏฐากดูแลวัดพระธาตุดอยตุงมาตั้งแต่ดั้งเดิม พวกจารึก

ทุกอย่างถูกค้นพบใหม่ บางจารึกก็กำหนดอายุได้จากตัวหนังสือแต่ก็ยังไม่แน่ชัด  

 ในห้องถัดมา เป็นการจัดแสดงเครื่องถ้วยที่ค้นพบในบริเวณภาคเหนือ 

โดยเฉพาะในเชียงราย แหล่งแรกภายในเมืองเชียงแสนพบพวกกล้องสูบยาเส้น 

เครื่องปั้นดินเผาแบบไม่เคลือบ อยากให้สังเกตดูวัตถุโบราณบางชิ้น เช่น ที่กรอง

น้ำกับคนทีซึ่งเราพบบริเวณวัด ซึ่งเกี่ยวข้องกับวินัยสงฆ์ เวลาใช้น้ำต้องมีการกรอง

ก่อน นอกจากนี้ยังมีเครื่องถ้วยจีนลายครามด้วย ต่อไปเป็นพวกเครื่องถ้วยของ

เวียงกาหลง เวียงกาหลงนั้นมีชื่อเสียงในการทำเครื่องถ้วยเนื้อบางที่สุดของภาค

เหนือตอนบน อาจจะเป็นเพราะว่าตัวดินที่นำมาทำวัสดุค่อนข้างดี ลวดลายที่ใช้ใน

การตกแต่งมักจะใช้ลายสีดำใต้เคลือบ ขอให้สังเกตว่าในประเทศไทยสมัยโบราณ

ไม่มีการผลิตเครื่องถ้วยลายครามหรือเครื่องถ้วยหลายสี อันนี้เป็นข้อจำกัดด้าน

เทคนิค แม้กระทั่งอยู่ในช่วงอยุธยาหรือรัตนโกสินทร์ ที่เห็นนี้พบจากแหล่งเตา

เวียงกาหลง ที่สำคัญก็คือการตกแต่ง นอกจากการเขียนสายสีดำใต้เคลือบซึ่งจะมี

ลักษณะลวดลายแบบเครื่องถ้วยจีนแล้ว ก็ยังนิยมการเคลือบใสด้วย เป็นเครื่อง

ถ้วยเคลือบใส แต่ขอให้สังเกตว่ามีผิวภาชนะที่ค่อนข้างบาง อันนี้เครื่องถ้วยจาก

แหล่งเตาพาน มีทั้งเคลือบสีเขียว และเคลือบสองสี คือสีน้ำตาลเทาอมเขียว และสี
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เขียวที่เรียกว่า เขียวไข่กา แต่ว่าเนื้อดินจะค่อนข้างหยาบ ภาชนะมีขนาดใหญ่   

เนื้อดินหนา อาจจะมีความสัมพันธ์กับเครื่องถ้วยแถวศรีสัชนาลัยหรือสุโขทัยบ้าง

ไม่มากก็น้อย ส่วนที่เป็นลายเบญจรงค์ เป็นของที่สั่งทำมาจากภายนอก ถัดไป

แหล่งเตาจำลองที่อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เตาเผาส่วนใหญ่ในสมัยโบราณจะ

เป็นแบบระบายความร้อนด้านเดียวหรือแบบเตาทรงคูณ คือจะมีช่องใส่ไฟแล้วก็มี

คันกั้นไม่ให้เปลวไฟไปโดนภาชนะ มีเฉพาะความร้อนเท่านั้นที่ไหลผ่านได้ ส่วน

เปลวไฟจะถูกคันกั้นดินดักไว้ ความร้อนจะระบายผ่านไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงปาก

ปล่อง หม้อเผาจะอยู่กลางห้อง หลังคันกั้นดิน  

 เมื่อพิจารณาจุดแสดงที่ตั้งเมืองเชียงแสน จะเห็นว่าบรรดาบ้านเมือง

ต่างๆที่เราเห็นอยู่นี้เป็นเมืองที่สันนิษฐานว่าเชียงแสนติดต่อสัมพันธ์ด้วย ได้แก่ 

พม่า จีน และลาว สมัยก่อนเมื่อพม่าปกครองล้านนา พม่าได้ตั้งเมืองเชียงแสนให้

เป็นเมืองสำคัญเมืองหนึ่งเพื่อควบคุมดูแลพื้นที่ที่เป็นเขตติดต่อหลายเมืองที่อยู่ใน

บริเวณจีนตอนใต้ ลาว พุกาม และพม่า แต่ว่าในช่วงสมัยรัชกาลที่ 1 พระยากาวิละ

ได้ขับไล่พม่าออกไป ทรงขอความช่วยเหลือจากรัชกาลที่ 1 ให้ทรงส่งกองทัพมา

ช่วยตีทหารพม่าที่เมืองเชียงแสน เมื่อตีได้ก็จัดการอพยพคนเชียงแสนสมัยก่อนซึ่ง

เชื่อกันว่าเป็นชาวไทยญวน ไปถวายรัชกาลที่ 1 พระองค์ก็โปรดให้ไปตั้งบ้านเรือน

ที่ราชบุรีหรือว่าสระบุรี ถ้าสนใจวิถีชีวิตของคนเชียงแสนสมัยโบราณ สามารถไปดู

ที่อำเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี และอำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรีได้ 
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 บริเวณนี้เป็นการจัดแสดงชีวิตประจำวันของชาวเชียงแสน สมัยก่อนการ

เดินทางลำบาก แต่จากภาพที่เห็นนี้คือ รัชกาลที่ 7 ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ใน

ราชวงศ์จักรีพระองค์แรกที่เสด็จพระราชดำเนินถึงเมืองเชียงแสน การเดินทางก็คือ

ทรงเรือหางแมงป่องหรือเรือแม่ปะขึ้นมาจนถึงเชียงใหม่ แล้วก็เสด็จมาตามถนน 

โดยอาจทรงเกวียนหรือม้า นี่เป็นพวกเครื่องมือเครื่องใช้ของชาวล้านนา สมัยก่อน

คนไทยภาคกลางจะเรียกคนเหนือว่าลาวทรงดำ แล้วก็เรียกคนทางภาคอีสานว่า

ลาวทรงขาว เพราะว่าทางภาคเหนือผู้ชายนิยมสัก เรียกว่าสักผาลาย หรือว่าสัก

หมึก ซึ่งในการสักหมึกก็ยังพบอยู่ในคนเฒ่าคนแก่อายุ 80-90 ปี สมัยก่อนเขาบอก

ว่าถ้าไม่สักลาย ผู้หญิงจะไม่ชอบ ส่วนใหญ่เป็นลายที่เกี่ยวกับพวกคงกระพัน เขามี

ระเบียบลายสักของทางเหนือเอง  

 อีกสิ่งหนึ่งที่น่าสนใจก็คืออุปกรณ์การยิงปืน สมัยก่อนไม่ได้มีลูกกระสุน

ปืนสำเร็จรูป จะใช้วิธีการกรอกดินปืนเข้าไปทางปากกระบอกปืน แล้วก็มีช่อง

กระสุนสำหรับใส่เม็ดกระสุน นี่คือพวกปืนใหญ่ที่พบบริเวณโดยรอบเมืองเชียงแสน 

ผ้าซิ่นของชาวไทยญวน	
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แล้วก็มีรอยลูกกระสุนปืน นี่คือบอกผ่าหรือแขนงดินปืนที่ใช้สำหรับบรรจุดินปืน 

ข้างในมันกลวง ตรงปลายเล็กๆเปิดได้ เพื่อจะได้สะดวกในการกรอกดินปืนเข้าไป

ทางกระบอกปืน  

 นี่เป็นเครื่องแต่งกายไทยญวน เชียงแสนซึ่งเป็นเอกลักษณ์ ไทยญวนจะ

แต่งลายตรงบริเวณตีนซิ่น ผ้าซิ่นจะแบ่งเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ส่วนหัวซิ่นคือส่วนที่เกาะ

อยู่กับเอว ส่วนตัวซิ่นคือช่วงกลางของผ้าซิ่น ส่วนล่างเป็นเชิง เรียกว่าตีนซิ่น   

ชาวไทยญวนชอบแต่งลายบริเวณตีนซิ่นด้วยวิธีการจก จึงเรียกกันว่า ผ้าซิ่นตีนจก   

ที่เรานำมาจัดแสดงส่วนใหญ่ได้มาจากอำเภอคูบัว จังหวัดราชบุรี ที่ศรีสัชนาลัยก็ของ

แท้เหมือนกัน หรือไปทางเชียงใหม่ สุโขทัย อุตรดิตถ์ หรือภาคเหนือตอนบนก็จะพบ  

 ถัดไปเป็นพวกเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น เครื่องเขิน เป็นการนำเอา

รักมาปิดบนผิววัสดุ ซึ่งอาจเป็นวัสดุเครื่องมือจักสานหรือเครื่องไม้เพื่อให้เกิด  

ความคงทนและความสวยงาม แต่ว่าจะมีลักษณะของการผลิตต่างกันไป ของไทย

มักเป็นลายรดน้ำ เครื่องเขินที่เชื่อกันว่าชาวไทยผลิตมีการตกแต่งโดยการปิดทอง

หรือเขียนลาย ถ้าเป็นพม่าจะเป็นการขูดขีดลายแล้วอัดผงลงไปในเส้นลายต่างๆ 

แต่ว่าบรรดาเครื่องรักมีข้อดีอยู่อย่างหนึ่งคือสามารถเก็บไว้ได้นาน ผ่านไปร้อยๆ ปี

ก็ยังมีสภาพดีอยู่  

แบบจำลองบ้านของชาวล้านนา	



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม144

 สำหรับบ้านเรือนของชาวเชียงแสน เรือนส่วนใหญ่มีแต่พื้นที่ว่าง จะมี

บางเรือนที่กั้นเป็นห้องนอนลูกสาวกับลูกเขย หรือไม่ก็ห้องนอนเจ้าของบ้าน ที่เห็น

อยู่นี้เป็นครัว แต่ว่าบางแห่งจะเป็นลองข้าวหรือยุ้งฉาง ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะสร้าง

แยกออกจากตัวเรือนบ้าน ถัดไปเป็นหำยนต์ คือไม้ที่วางพาดอยู่เหนือประตูห้อง

นอน สมัยก่อนมีเรื่องของเวทมนต์คาถาเข้ามาเกี่ยวข้องในชีวิตประจำวัน เจ้าของ

บ้านจะทำหำยนต์เอาไว้เพื่อป้องกันคุณไสย มิให้กระทำอันตรายแก่ผู้ที่อยู่ในบ้าน

หรือในห้องนอนได้ 

 ในสมัยรัชกาลที่ 5 มีการฟื้นฟูเมืองเชียงแสนขึ้นมาใหม่ มีการนำคนจาก

หลายๆพื้นที่เข้ามาอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวไทยลื้อจากสิบสองปันนา บางส่วน

มาจากลำปาง และเชียงของ เมื่อสังเกตการแต่งกายของพวกไทยลื้อ จะเห็นว่าต่าง

จากไทยญวน คือชาวไทยญวนจะแต่งลายบริเวณตีนซิ่น แต่ไทยลื้อจะแต่งลาย

บริเวณช่วงกลางของซิ่น ผ้าซิ่นของไทยลื้อมีลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ เช่น ลายน้ำ

ไหล ลายมอม ลำตัวสิงห์ ลายนาค ลายช้าง ฯลฯ ส่วนใหญ่จะใช้สีสันสดใส แต่การ

ทอยุคใหม่มีการปรับไปตามความต้องการของตลาด อาจมีการใช้สีให้ดูคลาสสิคมาก

ตุงผ้า	
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ยิ่งขึ้น ในสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ผู้คนมักจะเห็นเฮลิคอปเตอร์จึงมีการนำเอารูป

เฮลิคอปเตอร์มาทำเป็นลายผ้า  

 พื้นที่ด้านนี้จัดแสดงเรื่องของธงไทยลื้อซึ่งเรียกว่าตุง ตุงเป็นเอกลักษณ์

ของล้านนา เพียงแต่ว่าในสมัยก่อนจะไม่ใช้ประดับตกแต่งบ้านเรือนที่อยู่อาศัยโดย

เด็ดขาด ตุงใช้ปักในสถานที่ทำพิธีกรรม หรือไม่ก็ใช้สำหรับการถวายพระประธาน

ในพระอุโบสถหรือพระวิหาร หรือประดับในบริเวณงานวัด จะไม่ประดับอยู่ใน

บริเวณบ้านเรือนของคน ตุงหรือธงในภาคเหนือมีประมาณ 38 แบบ แต่ที่จัดแสดง

นี้เป็นของไทยลื้อ ชาวไทยลื้อมีความเชื่อว่าใครที่ถวายพานตุงแล้ว เมื่อตายไปจะ

ไม่ตกนรก เหมือนกับที่มีตำนานว่า ฤๅษีทำคันฉัตรคันตุง ถวายแด่พระธาตุดอยตุง 

ด้วยความที่ว่าตุงที่ถวายนั้นมีขนาดใหญ่มาก จึงเป็นที่มาของชื่อ “ดอยตุง” 

 นอกจากนั้น ตุงบางผืนยังเป็นสัญลักษณ์ของการทำบุญอุทิศส่วนกุศล

แก่วิญญาณไร้ญาติ การใช้ตุงนั้นนอกจากจะมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อนแล้ว 

ยังมีรูปแบบหลากหลายด้วย ที่เราเห็นส่วนใหญ่มักเป็นตุงที่ทำจากผ้า แต่ว่าตุงบาง

ประเภทก็จะทำจากเหล็ก ปูน หรือไม้ ซึ่งจัดว่าเป็นพวกตุงกระด้าง ทำเพื่ออุทิศ

ส่วนกุศลให้กับวิญญาณไร้ญาติ หรือทำบุญถวายเป็นพุทธบูชา ลวดลายบนตุงส่วน

ใหญ่มีความหมายในทางมงคล เช่น ตัวปราสาท ตัวหม้อดอก หรือลายที่มีความ

หมายในตัวเอง เช่น 12 นักษัตร หรือ “ตุงเปิ้ง” ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อทำบุญให้กับ

ตนเองหรือครอบครัว หรือในพิธีเทศน์มหาชาติ(ล้านนาเรียกว่า พิธีตั้งธัมม์หลวง) ก็

จะมีตุงเป็นสัญลักษณ์ หรือระหว่างเดินทางมาเชียงแสนอาจจะมีบางช่วงโค้งถนนที่

เราเห็นธง หรือตุงสีแดงปักอยู่ริมทาง ถือว่าเป็นตุงอวมงคล หมายความว่า ถ้ามัน

ปักตรงไหนแสดงว่าพื้นที่ตรงนั้นมีคนตายคาที่ด้วยอุบัติเหตุ(ตายโหง) เขาก็จะทำ

พิธีสวดถอนวิญญาณไป โดยการปักตุงแดง 1 ผืน เท่ากับจำนวน 1 ศพ  

 เห็นได้ว่า ตุงความหมายในตัวเอง มาในปัจจุบันนี้มีการใช้ตุงในการ

ประดับตกแต่ง เช่น ประดับเวที ก็ต้องเข้าใจว่าในปัจจุบันนี้ไม่ว่าที่ใดในโลกล้วนมี

ปัญหาวัฒนธรรมทั้งสิ้น วัฒนธรรมของแทบจะทุกแห่งในโลกถูกปรับเปลี่ยนไปเพื่อ

การท่องเที่ยว จึงทำให้ผู้คนละทิ้งความเชื่อมั่นในวัฒนธรรมของตนเอง ปรับ

เปลี่ยนวัฒนธรรมให้เป็นรูปแบบใหม่ มีขนบใหม่ ละทิ้งของเดิมไป อย่างเช่น ตุง ที่

นำมาตกแต่งตามบ้านเรือนหรือโรงแรมนั้น แม้ตุงมีความหมายเป็นมงคล แต่คน
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โบราณเขาไม่นิยมประดับไว้ที่บ้าน เพราะเชื่อว่าบ้านเป็นที่อยู่ของเทวดา แต่ว่าถ้า

เป็นที่วัดก็อีกระดับหนึ่ง ตุงจะสามารถไว้วัดได้ เพราะถือว่าเป็นของสูง หรือว่าตุง

ตายโหง ซึ่งมีทั้งลายและรูปแบบทั้ง 2 ประกอบกัน กล่าวคือ เป็นรูปเรือและมีเสา

ตรงกลาง ใช้สำหรับผีตายโหง เขาถือว่าเป็นของต่ำจะไม่นำมาไว้ในเรือน ปัจจุบันมี

ความสับสนระหว่างผ้าพระบฏหรือผ้าพระพุทธเจ้า กับ ตุง อันที่จริงแล้วผ้า

พระบฏเป็นผ้าที่มีภาพวาดพระพุทธประวัติ ใช้เพื่อบูชาในงานพิธีทางพุทธศาสนา 

ส่วนตุงจะใช้แขวนแสดงเขตแดนพิธีกรรม เช่น เมื่อวัดมีงานปอย หรือตานก๋วย

สลาก(สลากภัต) นอกจากนี้ ชาวบ้านในปัจจุบันยังได้ใช้ตุงประดับเพื่อบอกว่าเป็น

งานรื่นเริงของชาวบ้าน และมีการนำมาเชิดชูเป็นสัญลักษณ์ของล้านนา เมื่อจะซื้อ

หาตุงก็ต้องระมัดระวัง แม้ว่าสำหรับชาวล้านนาสีแดงจะเป็นสีมงคล แต่ถ้าเป็นตุง

สีแดงและทำแบบมีหางก็จะกลายเป็นตุงที่ใช้ในพิธีศพ หรือพิธีฝังรูปฝังรอย 

 สำหรับชนกลุ่มน้อยที่อยู่ในจังหวัดเชียงรายนั้นอพยพมาจาก ลาว จีน 

และพม่า เนื่องจากผลกระทบทางการเมืองที่ผลักดันชนกลุ่มน้อยในระยะ 80 ปีที่

ผ่านมา คุณบุญช่วย ศรีสวัสดิ์ สำรวจเอาไว้ว่ามีมากกว่า 30 กลุ่มชน ที่นี่ก็นำเรื่องราว

ของชนกลุ่มน้อยที่มีประชากรเป็นจำนวนมาก ได้แก่ เมี่ยงหรือเย้า อีก้อหรืออาข่า

มาจัดแสดง  

ภาพผีใหญ่ของชาวเมี่ยน	
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 เย้านับถือธรรมเนียมลัทธิเต๋า มีการสร้างภาพผีใหญ่ เรียกว่า “เมี่ยนฝัง” 

ประกอบด้วยภาพวาดหลัก 17 ภาพ และภาพวาดประกอบอีก 47 ภาพ ใช้ใน

พิธีกรรม ที่สำคัญก็คือ พิธีกัวตางหรือกว๋าตัง หรือพิธีตามประทีป เพื่อที่ว่าจะเลื่อน

สถานภาพของเด็กในสังคมของเขาให้เข้าสู่วัยผู้ใหญ่ พิธีซูไทรซึ่งเป็นพิธีใหญ่ 

เหมือนกับจะมีการถือศีลกินเจ มีการไต่บันไดดาบ หลังจากเสร็จพิธี ผู้ชายที่เข้า

ร่วมพิธีกรรมจะได้รับชื่อใหม่อันเป็นที่เชิดหน้าชูตาในสังคมของเขา ภาพพวกนี้เป็น

ภาพสำคัญซึ่งใช้ประดับหิ้งผีของเขาในงานพิธี ในความหมายของเขามันถูกตีความ

รวมไปหมดทั้งผีร้ายผีดี ไม่ใช่เฉพาะผีบรรพบุรุษ แต่ว่ารวมถึงเทพด้วย ถ้าเรียกใน

ภาษาของพวกเรา ก็คือเทพเจ้า แต่ว่าถ้าเรียกในภาษาของพวกเขาคือ ผี ทั้งผีร้าย

และผีดีซึ่งอยู่ในระนาบเดียวกันหมด มีภาพบางส่วนที่ใช้ในพิธีศพของผู้ใหญ่ ถือว่า

เป็นสะพานมังกร เมื่อมีคนตายก็จะอันเชิญดวงวิญญาณออกไปทางหลังคา ข้าม

สะพานมังกรไปอยู่กับบรรพบุรุษในโลกหน้า นี่ก็คือการให้ความสำคัญกับ

ครอบครัว เช่นเดียวกับความเชื่อในลัทธิเต๋า แต่ว่าการจัดแต่ละครั้งเสียค่าใช้จ่าย

ค่อนข้างสูง จึงไม่ค่อยจัดกันแพร่หลายนัก แต่ที่เมืองน่านยังมีอยู่ จุดที่น่าสนใจก็

คือไม่ว่าเมี่ยนจะไปอยู่ที่ใด ก็จะนำเอกลักษณ์คือภาพผีใหญ่ไปด้วย เช่น ในตอนใต้

ของจีนหรือฮ่องกง ซึ่งมีเมี่ยนอยู่เช่นกัน  

เครื่องแต่งกายของชาวเขาเผ่าอีก้อ	หรืออาข่า	
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 ส่วนอาข่าหรืออีก้อมีเอกลักษณ์อยู่ที่การแต่งกาย สวมเสื้อผ้าฝ้ายตัวสั้น

ย้อมคราม ตกแต่งด้วยผ้าหลากสีที่ประดับประดาด้วยเหรียญ ลูกปัด ลูกเดือย   

ผ้าสีแดง นุ่งกระโปรงผ้าฝ้ายชนิดเดียวกัน มีจีบด้านหลัง มีพู่สีแดงคาดทับกระโปรง

ด้านหน้า มีผ้าพันหน้าแข้ง ที่สำคัญก็คือหมวกผู้หญิง เป็นหมวกทรงสูง ที่มีโครง

ไม้ไผ่อยู่ด้านใน ด้านนอกเป็นผ้าฝ้าย ประดับตกแต่งด้วยเหรียญ ลูกปัด กระดุม 

ส่วนเสื้อของผู้ชายจะไม่ประดับตกแต่งมากเท่าของผู้หญิง แต่ก็มีการประดับ

ตกแต่งชายเสื้อสูง สิ่งที่น่าสนใจของชนเผ่าอาข่า ก็คือ ประตูหมู่บ้าน หรือประตูผี 

ภาษาอาข่า เรียกว่า “ล้อข่อง” ประกอบด้วยคานกับเสา เป็นจุดที่ใช้แบ่งแยกโลก

ของผีที่อยู่ด้านนอกกับโลกของคนคือหมู่บ้าน มีการประดับประตูผีด้วย ดาบ มีด 

ปืน จำลองต่างๆ เขาจะสร้าง “ล้อข่อง” ใหม่กันทุกปี แต่จะไม่รื้อของเก่า จะสร้าง

ซ้อนๆกันไป เดินเข้า-ออกได้ตามปกติ ในหมู่บ้านของชาวอาข่าจะมีชิงช้าไว้ใช้ใน

ประเพณีโล้ชิงช้า หรือ “แย้ขู่อ่าเผ่ว” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเฉลิมฉลองให้

กับพืชผลที่เจริญงอกงาม รอการเก็บเกี่ยว 

 พื้นที่จัดแสดงสุดท้ายเป็นเรื่องของศาสนาและความเชื่อ ก็จะมปีระเพณี

ปอยหลวง หรือตานก๋วยสลาก (สลากภัต) ประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งคือ

การสืบชะตาเมือง สมัยก่อนเชื่อกันว่าเมืองจะมีลักษณะหลายๆประการที่เหมือน

กับคน ดังนั้นเมื่อเกิดศึกสงคราม หรือมีโรคระบาด ชาวบ้านจะต้องทำพิธีสืบชะตา

เมือง คล้ายๆกับการเรียกขวัญ ปัจจุบันก็ยังจัดพิธีนี้กันอยู่ ไม่ได้จัดกันเป็นประจำ 

จะจัดแต่เฉพาะเมื่อมีโรคระบาด มีศึกสงคราม หรือว่าข้าวยากหมากแพง ดังใน

ช่วงปี พ.ศ. 2541- พ.ศ. 2542 มีสถานการณ์ผู้คนล้มตายด้วยโรคเอดส์เป็นจำนวน

มาก จึงมีการจัดพิธีสืบชะตาเมือง  

 ส่วนการจัดแสดงชั้นล่าง เป็นเรื่องของโบราณศิลปวัตถุที่ได้จากการขุด

ค้น มีประตูทางเชื่อมไปสู่ห้องจัดแสดงนิทรรศการพิเศษเกี่ยวกับเกาะดอน

แท่น(เกาะหลวง)ซึ่งเป็นสถานที่ทางประวัติศาสตร์ที่ยังมีความคลุมเครือในด้าน

สถานที่ตั้ง แต่ปรากฏอยู่ในพงศาวดารและตำนาน ถัดไปเป็นห้องจัดแสดง

ภาพถ่ายจังหวัดเชียงรายในสายตาของชาวต่างชาติ 



โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“ล่องอารยธรรมเชียงแสน” 

วันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ.2550 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “ล่องอารยธรรมเชียงแสน” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน และภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงแสน 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

 จังหวัดเชียงรายเป็นจังหวัดเหนือสุดแห่งดินแดนสยาม มีประวัติความเป็นมาที่

สำคัญและยาวนานมาตั้งแต่ครั้งอดีต ซึ่งเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณที่ถูกขนานนาม

ว่า “หิรัญนครบุรีศรีเชียงแสน” ในปัจจุบันยังมีร่องรอยอารยธรรมเชียงแสน  

หลงเหลืออยู่ ทั้งทางด้านโบราณสถานและโบราณวัตถุ สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ

ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการธำรงไว้ซึ่ง

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น จึงได้จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อเป็นการอนุรักษ์ 

สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ของท้องถิ่นให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวางและสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับ

มาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์ภูมิปัญญาไทยต่อไป 

4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้าน  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 
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 4.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ได้เข้าร่วมศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 4.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงานทางด้าน  

ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวน 15 คน 

6. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของเมืองเชียงแสน ใน

ระหว่างวันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ.2550 

7. งบประมาณ 

 7.1 ค่าตอบแทนวิทยากร จำนวน 2 คน 1,200 บาท 

  - บุคคลภายนอก (1 ชั่วโมง) 2 คน x 600 บาท 

 7.2 ค่าเบี้ยเลี้ยงผู้เข้าร่วมสัมมนาวิชาการ 10,560 บาท 

  (1 คน x 4 วัน x 240 บาท) 

  (12 คน x 4 วัน x 180 บาท) 

  (2 คน x 4 วัน x 120 บาท) 

 7.3 ค่าที่พัก (15 คน x 3 คืน x 1,000 บาท) 45,000 บาท 

 7.4 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงออกภาคสนามและค่าทางพิเศษ 26,000 บาท 

 7.5 ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการสัมมนา 5,000 บาท 

  รวมทั้งสิ้น 87,760 บาท 

หมายเหตุ ค่าใช้จ่ายตามรายการข้างต้น ถัวเฉลี่ยทุกรายการ 

8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับ

ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
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 8.2 เพื่อนำความรู้ที่ ได้รับมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง  

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 

 8.3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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กำหนดการ 

โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“ล่องอารยธรรมเชียงแสน” 

จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 9 - 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 

ณ จังหวัดเชียงราย 
 

วันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2550 

07.00 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน ณ จังหวัดนครสวรรค์ 

19.00 น. รับประทานอาหารเย็น ณ จังหวัดเชียงราย 

20.00 น. เข้าที่พักตามอัธยาศัย 

วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2550 

08.00 - 12.00 น. ศึกษาและดูงานแหล่งโบราณสถานสามเหลี่ยมทองคำ 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 - 15.30 น. ศึกษาและดูงานพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เชียงแสน 

16.00 - 17.00 น. สรุปผลการศึกษาและดูงานแหล่งโบราณสถานสามเหลี่ยม

ทองคำ และพิพิธภัณฑ์แห่งชาติ เชียงแสน 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างระหว่างการศึกษาและดูงาน 

วันที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2550 

08.30 - 10.30 น. สัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เรื่อง 

“ล่องอารยธรรมเชียงแสน” 

10.30 - 12.30 น. ศึกษาและดูงานแหล่งโบราณสถานเชียงแสน 

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน 
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13.30 - 16.00 น. ศึกษาและดูงานแหล่งโบราณสถานเชียงแสน 

16.30 น. สรุปผลการศึกษาและดูงานแหล่งโบราณสถานเชียงแสน 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

หมายเหตุ รับประทานอาหารว่างระหว่างการศึกษาและดูงาน 

วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2550 

08.00 น. ออกเดินทางจากโรงแรม 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

18.00 น. รับประทานอาหารเย็น 

21.00 น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

หมายเหตุ กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 
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สืบสานประวัติศาสตร์ 
ดินแดนล้านนาตะวันออก 

13 - 16 กรกฎาคม 2550 





สืบสานประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ประวัติเก่าแก่ของเมืองน่านและแพร่ดินแดนล้านนาตะวันออก ได้แสดง

ว่าดินแดนทั้งสองแห่งนี้มีความเก่าแก่ร่วมสมัยกับกรุงสุโขทัย และในปัจจุบันน่าน

และแพร่ก็ยังคงหลงเหลือร่องรอยของมรดกทางภูมิปัญญาของบรรพบุรุษอันมี

คุณค่าและน่าสนใจไว้ เช่น โบราณสถาน โบราณวัตถุและประเพณี เป็นต้น จึงควร

ค่าอย่างยิ่ งที่จะเข้าไปเยี่ยมชมศึกษาสถานที่ทางประวัติศาสตร์ ตลอดจน

พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นของแพร่และน่าน ความสนใจในศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวัน

ออกเป็นจุดเริ่มต้นของโครงการ“สืบสานประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก” ขึ้น 

 คณะศึกษาดูงานออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เมื่อวัน

ศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2550 เวลาประมาณ 06.30 น. สู่จังหวัดน่านเป็นลำดับแรก 

 จังหวัดน่าน  ตั้งอยู่ติดกับชายแดนทางด้านทิศตะวันออกของภาคเหนือ

ตอนบน ติดกับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 668 กิโลเมตร ที่มาของชื่อเมืองน่านปรากฏในตำนานพระอัมภาคว่า 

“นันทสุวรรณนคร” ส่วนในหนังสือชินกาลมาลีปกรณ์ เรียกเมืองน่านว่า “กาวราช

นคร” นัยว่าเป็นแคว้นของกาว อันหมายถึง ชนชาติที่อาศัยอยู่ในแคว้นน่านแต่

ดึกดำบรรพ์ และในตำนานเก่าๆ เรียกเมืองน่านอีกคำหนึ่งว่า “กาวน่าน” ต่อมามี
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การเรียกชื่อเมืองน่านว่า “นันทบุรี” หรือ “นันทบุรีศรีนครน่าน” ที่มาของชื่อ

เมืองน่านอีกข้อสันนิษฐานคือมาจากชื่อแม่น้ำน่าน อันเป็นที่ตั้งของเมืองที่อยู่บน

สองฟากฝั่งแม่น้ำน่าน ชื่อของเมืองน่านยังปรากฏอยู่ในศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหง 

เรียกว่า เมืองน่าน (นามเมือง ตราเมือง คำขวัญประจำจังหวัด, 2553) 

 เมืองน่าน ในอดีตเป็นนครรัฐเล็ก ๆ ก่อตัวขึ้นราวกลางพุทธศตวรรษที่ 

18 บริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ำน่านและแม่น้ำสาขา ในหุบเขาทางตะวันออกของภาค

เหนือ ประวัติศาสตร์เมืองน่าน เริ่มปรากฏขึ้นราว พ.ศ. 1825 ภายใต้การนำของ

พญาภูคา ศูนย์การปกครองอยู่ที่เมืองย่าง เพราะปรากฏร่องรอย ชุมชนในสภาพที่

เป็นคูน้ำ คันดิน กำแพงเมืองซ้อนกันอยู่ ต่อมาพระยาภูคาได้ขยายอาณาเขต

ปกครองของตนออกไปให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยส่งราชบุตรบุญธรรม 2 คน ไปสร้าง

เมืองใหม่ โดยขุนนุ่น ผู้พี่ไปสร้างเมืองจันทบุรี (เมืองพระบาง) และ ขุนฟองผู้น้อง

สร้างเมืองวรนครหรือเมืองปัว ต่อมาพญางำเมืองเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาได้ขยาย

อิทธิพลเข้าครอบครองบ้านเมืองในเขตเมืองน่านทั้งหมด  

 ในสมัยของพญาการเมือง(พญาคานเมืองหรือกรานเมือง)โอรสของพญา

ผานอง(เจ้าขุนใส) เมืองปัว ได้มีการขยายตัวมากขึ้น ตลอดจนมีความสัมพันธ์กับ
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เมืองสุโขทัยอย่างใกล้ชิด พงศาวดารเมืองน่านกล่าวถึงพญาการเมืองว่า ได้รับเชิญ

จากเจ้าเมืองสุโขทัย (พระมหาธรรมราชาลิไทย) ไปร่วมสร้างวัดหลวงอภัย (วัด

อัมพวนาราม) ขากลับเจ้าเมืองสุโขทัย ได้พระราชทานพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์

ทองคำ 20 องค์ พระพิมพ์เงิน 20 องค์ ให้กับพญาการเมือง มาบูชา ณ เมืองปัว

ด้วย พญาการเมืองได้ปรึกษาพระมหาเถรธรรมบาล จึงได้ก่อสร้างพระธาตุแช่แห้ง

ขึ้นที่บนภูเพียงแช่แห้ง พร้อมทั้งได้อพยพผู้คนจากเมืองปัว ลงมาสร้างเมืองใหม่ที่

บริเวณพระธาตุแช่แห้ง เรียกว่า เวียงภูเพียงแช่แห้งในปี พ.ศ. 1902 โดยมีพระธาตุ

แช่แห้งเป็นศูนย์กลางเมือง  

 หลังจากพญาการเมืองถึงแก่พิราลัย โอรสคือพญาผากองขึ้นครองแทน

อยู่มาเกิดปัญหาความแห้งแล้ง จึงย้ายเมืองมาสร้างใหม่ที่ริมแม่น้ำน่านด้านตะวัน

ตกบริเวณบ้านห้วยไค้ คือบริเวณที่ตั้งของจังหวัดน่านในปัจจุบัน เมื่อปี พ.ศ. 1911 

ในปี พ.ศ. 1993 พระเจ้าติโลกราช กษัตริย์นครเชียงใหม่ มีความประสงค์จะครอบ

ครองเมืองน่านและแหล่งเกลือบ่อมาง (ตำบลบ่อเกลือใต้ อำเภอบ่อเกลือ) ที่มี

อย่างอุดมสมบูรณ์และหาได้ยากทางภาคเหนือ จึงได้จัดกองทัพเข้ายึดเมืองน่าน 

เมืองน่านจึงถูกผนวกเข้าไว้ในอาณาจักรล้านนาตั้งแต่นั้นมา  

 ตลอดระยะเวลาเกือบ 100 ปี ที่เมืองน่านอยู่ในการครอบครองของ 

อาณาจักรล้านนา ได้ค่อย ๆ ซึมซับเอาศิลปวัฒนธรรมของล้านนา มาไว้ในวิถีชีวิต 

ทิวทัศน์เมืองน่าน	
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โดยเฉพาะการรับเอาศิลปกรรมทางด้านศาสนา ปรากฏศิลปกรรมแบบล้านนา  

เข้ามาแทนที่ศิลปกรรมแบบสุโขทัยอย่างชัดเจน  

 ในยุคสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เมืองน่านมีฐานะเป็นหัวเมืองประเทศราช 

เจ้าผู้ครองนครน่านในชั้นหลังทุกพระองค์ ต่างปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความเที่ยง

ธรรมมีความซื่อสัตย์ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ราชวงศ์จักรี ได้ช่วยราชการ

บ้านเมืองสำคัญหลายครั้งหลายคราด้วยกัน นอกจากนี้เจ้าผู้ครองนครน่าน ต่างได้

ทำนุบำรุงกิจการพุทธศาสนาในเมืองน่าน และอุปถัมภ์ค้ำจุนพระพุทธศาสนาเป็น

สำคัญ  

 ในปี พ.ศ. 2446 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงมี

พระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาให้เจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ เลื่อนยศฐานันดรศักดิ์

ขึ้นเป็น “พระเจ้านครน่าน” มีพระนามปรากฏตามสุพรรณปัฏว่า “พระเจ้าสุริย

พงษ์ผลิตเดช กุลเชษฐมหันต์ ไชยนันทบุรมหาราชวงศา ธิบดี สุริตจารีราชนุภาว

รักษ์ วิบูลยศักดิ์กิติไพศาล ภูบาลบพิตรสถิตย์ ณ นันทราชวงษ์” เป็นพระเจ้านคร

น่านองค์แรก และองค์เดียวในประวัติศาสตร์น่าน ต่อมาพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิต

เดชฯได้สร้างหอคำ(คุ้มหลวง) ขึ้นแทนหลังเดิม เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดาเจ้าผู้

ครองนครน่านองค์สุดท้ายถึงแก่พิราลัย ตำแหน่งเจ้าผู้ครองนครก็ถูกยุบเลิกตั้งแต่

นั้นมา ส่วนหอคำได้ใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่าน จนปี พ.ศ. 2511 จังหวัดน่านได้

มอบหอคำให้กรมศิลปากรใช้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน จน

กระทั่งปัจจุบัน (ประวัติศาสตร์น่าน, 2553) 

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน  

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติประจำ

จังหวัดน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของอดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ถนนผากอง ตำบลใน

เวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน มีพื้นที่ทั้งสิ้น 14 ไร่ 2 งาน 32 ตารางวา อาคาร

พิพิธภัณฑ์เดิมเป็นหอคำที่พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ พระเจ้าน่านทรงสร้างขึ้น

เป็นที่ประทับ เมื่อ พ.ศ. 2446 เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน 2 ชั้น มีมุขออกด้านหน้า 

หลังคามุงด้วยไม้แป้นเกล็ด เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์
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สุดท้ายถึงพิราลัย เจ้านายบุตรหลานของเจ้าผู้ครองนครน่านจึงไม้มอบหอคำหลังนี้

พร้อมที่ดินทั้งหมดให้แก่รัฐบาล เพื่อใช้เป็นศาลากลางจังหวัดน่าน ปี พ.ศ. 2475 

ต่อมาเมื่อกระทรวงมหาดไทยได้ก่อสร้างศาลากลางจังหวัดขึ้นใหม่ กรมศิลปากรจึง

ได้ขอรับมอบอาคารหอคำ เพื่อให้เป็นสถานที่จัดตั้งพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน 

ขึ้นในปี พ.ศ.2517 และประกาศจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ขึ้นใน

ปีพ.ศ. 2528 อย่างเป็นทางการ 

 ภายหลังการเตรียมจัดแสดงพิพิธภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์แล้ว สมเด็จ  

พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ เสด็จ

พระราชดำเนินเป็นองค์ประธานประกอบพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ให้

ประชาชนเข้าชมอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2530 

การจัดแสดง 

 พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน มีลักษณะเป็นพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ

ประจำเมืองที่ให้ความสำคัญกับเรื่องราวท้องถิ่น การจัดแสดงจึงมุ่งเน้นเนื้อหาเรื่อง

ราวเกี่ยวกับท้องถิ่นของจังหวัดน่าน โดยแบ่งเป็นการจัดแสดงตามลักษณะของ

อาคารดังนี้ 
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อาคารชั้นบน 

 ส่วนหน้าหรือหน้ามุข ใช้เป็นห้องจัดนิทรรศการพิเศษ 

 ส่วนกลาง เป็นห้องโถงใหญ่ในอดีต ห้องนี้เคยใช้เป็นท้องพระโรงสำหรับ

เสด็จออกว่าราชการของเจ้าผู้ครองนครน่าน จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับภูมิศาสตร์

ของเมืองน่าน การสร้างบ้านแปงเมือง หลักฐานด้านโบราณสถาน ศิลาจารึกเชื้อ

สายราชวงศ์เจ้าผู้ครองนครและของใช้ส่วนพระองค์ ภาพถ่ายโบราณสถาน งาน

ประณีตศิลป์ เงินตราและอาวุธ 

 ส่วนหลัง เป็นปีกของอาคารด้านเหนือ ใต้ และเฉลียงหลัง รวม 6 ห้อง 

ใช้จัดแสดงเรื่องราวด้านโบราณคดีและประวัติศาสตร์ศิลปะ เริ่มตั้งแต่สมัยก่อน

ประวัติศาสตร์ที่ปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ในพื้นที่แถบจังหวัดน่าน 

สมัยประวัติศาสตร์แสดงให้เห็นถึงอิทธิพลของศิลปะล้านนา และศิลปะสุโขทัยที่

ก่อให้เกิดวิวัฒนาการทางรูปแบบศิลปะสกุลช่างเมืองน่าน วิวัฒนาการของศิลปะ

น่านสมัยต่างๆ หลักฐานที่นำมาจัดแสดง เช่น พระพุทธรูปสำริดและไม้   

โบราณวัตถุที่ขุดได้จากพื้นที่น้ำท่วมเหนือเขื่อนสิริกิตติ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ อันเคยอยู่

ในขอบเขตทางประวัติศาสตร์ของเมืองน่านมาก่อน เครื่องถ้วยที่พบในเมืองน่าน 

และงาช้างดำ ซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าคู่บ้านคู่เมืองน่านมาแต่โบราณ 

อาคารชั้นล่าง 

 ส่วนหน้า หรือหน้ามุข เป็นห้องจำหน่ายบัตรและจำหน่ายหนังสือด้าน

วิชาการ สินค้าพื้นเมือง หัตถกรรมพื้นบ้านของเมืองน่าน และของที่ระลึกอื่นๆ 

 โถงกลาง รวมถึงปีกอาคารด้านทิศเหนือ จัดแสดงเรื่องราวด้าน

ชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวไทยพื้นเมืองทางเหนือ 

ลักษณะบ้านเรือน ห้องนอน ห้องครัว สิ่งของเครื่องใช้ประจำวัน การทอผ้า และ

ผ้าพื้นเมืองแบบต่างๆ ประเพณี พิธีกรรม และความเชื่อ อาทิ การแข่งเรือ งานบุญ

บั้งไฟ ทานสลากภัต งานบุญสงกรานต์ พิธีสืบชะตา ฯลฯ 

 ส่วนหลัง คือส่วนที่เป็นปีกอาคารด้านเหนือ ใต้ และเฉลียง จัดแสดง

เรื่องราวชีวิตความเป็นอยู่และเครื่องใช้ของเผ่าชนต่างๆ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่หุบเขา

ของจังหวัดน่าน รวม 5 เผ่าด้วยกัน คือ ไทลื้อ แม้ว เย้า ถิ่น และตองเหลือง ใน

ส่วนนี้จัดแสดงโดยใช้หุ่นจำลอง สร้างฉากหลังเหมือนจริงเข้ามาประกอบด้วย 
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 ในการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่านครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก

วิทยากร คือ คุณสันติ เพ็งแช่ม เป็นผู้นำชมให้ความรู้แก่คณะศึกษาดูงาน เริ่มด้วย

การเยี่ยมชมห้องจัดแสดงบ้านเมืองน่าน วิทยากรบรรยายว่า ตรงนี้เราจะเน้นใน

ด้านบ้านเรือน มีอยู่ 3 แบบด้วยกัน ได้แก่ ปั้นหยา มนิลา และเพิงหมาแหงน บ้าน

ของผู้ด้อยฐานะ ปั้นหยาและมนิลาเป็นรูปแบบที่ได้รับอิทธิพลจากภาคใต้ในช่วง 

รัชกาลที่ 5 บ้านของชาวน่านแท้ๆก็คือ ทรงจั่ว แต่ว่าหลังนี้มีกาแล ตามปกติแล้ว

น่านจะไม่ค่อยมีบ้านทรงจั่วแบบมีกาแล โดยมากจะเป็นมนิลา และทรงจั่วธรรมดา 

ถ้าบ้านมีกาแลก็ต้องมีส่วนที่สำคัญ คือไม้หำยนต์ จะอยู่ตรงแพลายฉลุ ไม้หำยนต์ก็

คือไม้ข่มนาม หากมีคาถาอาคมปล่อยมาก็จะกระทบไม้หำยนต์ ไม่สามารถเข้าไป

ทำลายผู้เป็นเจ้าของบ้านได้  

 บ้านหลังนี้โดดเด่นมาก คือเป็นยุ้งข้าวซึ่งติดกับตัวบ้าน เป็นลักษณะ

พิเศษของทางภาคเหนือ ถ้าทางภาคกลางไม่มี ของภาคกลางยุ้งข้าวกับบ้านจะ

แยกออกจากกัน ยุ้งข้าวของภาคเหนือจะดูง่ายๆ ไม้หน้าเรียบจะอยู่ด้านในเพื่อกัน

เมล็ดข้าวไม่ให้ออกไม่ให้หล่น เอาฝาออกข้างนอก นี่เป็นรางน้ำที่จะตั้งอยู่ที่สูง เมื่อ

เจ้าของบ้านนำโอ่งมารองแล้วมันล้น มันก็ไหลลงมาที่พื้นดินก็จะทำให้พื้นดินที่แห้ง

ได้รับความชุ่มชื้น โดยมากก็เหมือนเศรษฐกิจพอเพียง มีการเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไก่   

การจำลองวิถีชีวิตของชาวน่านในอดีต	
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แต่ว่าเนื้อที่ส่วนหนึ่งจะกันไว้เป็นที่ทอผ้า เหมือนหอคำ ส่วนชั้นล่างเป็นที่สนมกำนัล

อยู่และทอผ้า ส่วนชั้นบน ชายาเจ้าผู้ปกครองนครน่านองค์ที่ 3 เป็นเจ้าของ ตรงนี้

เป็นจุดที่คณะรัฐมนตรีประกาศเมื่อวันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2548 ให้เป็นที่

อนุรักษ์ ห้องนี้เป็นห้องนอน ตามหลักความเชื่อผู้หญิงจะนอนซ้าย ผู้ชายจะนอน

ขวา ตรงหัวนอนเป็นหิ้งพระ นี่เป็นห้องครัว คนโบราณไม่ต้องการให้ควันไฟหรือ

ความร้อนเสียไปโดยเปล่าประโยชน์ก็จะเอาพวกเครื่องจักสานหรือเครื่องครัว

ทางการเกษตร หรือปลาย่างตากเกลือ ปลาแห้ง เนื้อแห้ง นำมาวางไว้ข้างบน เพื่อ

เป็นการถนอมอาหาร หรือถนอมเนื้อไม้ เพราะความร้อนพวกนี้จะรมสิ่งเหล่านั้นไว้ 

ข้างล่างเป็นพวกหม้อนึ่ง แต่โดยมากทางภาคอีสานจะใช้หวายหรือตอกจักเป็นไห 

แต่ทางภาคเหนือจะนิยมใช้ไม้เจาะ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 มุมนี้จัดแสดงเกี่ยวกับพิธีสืบชะตาหรือการสะเดาะเคราะห์ เมื่อเคราะห์

ไม่ดีหรือชะตาขาดเราจะสะเดาะเคราะห์ หากจะขึ้นบ้านใหม่ก็จะมีการสืบชะตา

บ้านใหม่ด้วย หรือจะสืบชะตาวัวควายก็ได้ โดยมีตุงเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ตุง

ตามภาคเหนือตั้งแต่แพร่ขึ้นไปถึงเมืองเชียงใหม่มีความเชื่อว่า เมื่อเราทำตุงให้กับผู้

ที่ล่วงลับไปแล้ว วิญญาณของผู้ที่อุทิศให้ก็จะได้รับส่วนบุญส่วนกุศลนั้น ตุงที่ใช้มี

ทั้ง ตุงเงิน ตุงทอง ตุงไม้ ตุงกระดาษ เป็นต้น 

มุมจัดแสดงเครื่องใช้ในครัวของชาวน่านในอดีต	
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 นี่เป็นการตานก๋วยสลาก ถ้าเป็นภาคกลางเรียกว่า สลากภัต พิธีตานก๋วย

สลาก จะจัดให้มีการตานก๋วยสลากใหญ่ 1 ก๋วย ก๋วยนี้เป็นก๋วยพิเศษ ทางวัดจะ

กำหนดยอดไว้ว่าทุกบ้านจะต้องปักเงิน 300- 500 บาท เพื่อนำเงินเข้าวัด เป็นการ

อุทิศส่วนกุศลให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้ว โดยพระจะเป็นผู้ทำพิธี ที่จังหวัดน่านจะ

จัดเป็นประจำทุกปีที่วัดช้างค้ำซึ่งเป็นวัดหลวง  

 พวกบั้งไฟที่แสดงอยู่นี้เป็นบั้งไฟเล็ก เป็นการทำเลียนแบบต้นแบบ ไม่มี

ของโบราณจริงๆ เมื่อจุดจะขึ้นสูงมากและมองไม่เห็น มีการจุดบั้งไฟเล็กก่อนที่จะ

แข่งขันเพื่อเป็นพุทธบูชา โดยงานจะจัดที่วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 ห้องศิลปินแห่งชาติของเมืองน่าน น่านมีเครื่องดนตรีที่เป็นเฉพาะของ

ล้านนาอยู่ 2 ชนิด คือ สะล้อกับซึง แต่ว่าที่น่านจะเรียกวงดนตรีล้านนานี้รวมกันไป

ว่า “วงซะล้อซอซึง” ศิลปินแห่งชาติที่เป็นที่ภาคภูมิใจของชาวน่าน ที่ยังมีการสืบทอด

ภูมิปัญญาศิลปะการแสดงจากบรรพบุรุษได้อย่างยอดเยี่ยม ได้แก่ นายไชยลังกา 

เครือเสน อยู่ที่บ้านศรีพันต้น ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน เป็นศิลปินอาวุโสด้าน

ดนตรีพื้นบ้านและการขับซอ หลังจากลาสิกขาบทแล้วได้ตั้งวงดนตรีพื้นบ้านชื่อ 

“ไชยมงคล” เมื่ออายุได้ 23 ปี จากนั้นเริ่มถ่ายทอดวิชาการขับซอและดนตรีพื้นบ้าน

ทั้งสะล้อ และซึง ให้ลูกศิษย์ชายหญิงและผู้สนใจจนได้รับยกย่องเป็น “พ่อครู” เป็น

ที่เคารพนับถือ ศรัทธา ของลูกศิษย์และประชาชน ทั่วไปอย่างสูง พ่อครูไชยลังกา 

วิทยากรกำลังบรรยายเกี่ยวกับพิธีสืบชะตา	
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เครือเสน เคยชนะเลิศการประกวดดนตรีพื้นเมืองจังหวัดน่านเมื่อปี พ.ศ. 2527 และ

ต่อมาในปี พ.ศ. 2530 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

การแสดง(ดนตรีพื้นบ้าน) อีกท่านหนึ่งคือ นายคำผาย นุปิง เป็นชาวบ้านหัวนา 

ตำบลท่าน้าว อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน มีความสามารถในการขับซอ สามารถเขียน

บทซอที่มีสำนวนภาษาอันไพเราะ สละสลวย แฝงแนวคิดในการพัฒนาสังคม และ

หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ได้รับการประกาศเกียรติคุณซอ เมื่อ พ.ศ. 2514 ได้

รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นผู้มีผลงานดีเด่นทางวัฒนธรรม สาขาศิลปะ เมื่อปี 

พ.ศ. 2533 ในฐานะที่เป็นศิลปินที่อนุรักษ์วัฒนธรรมพื้นบ้านอันเป็นมรดกการแสดง

ของภาคเหนือ และได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะ

การแสดง (การแสดงพื้นบ้าน-ขับซอ) ประจำปี พ.ศ. 2538 ภาพที่เห็นนี้คือภาพที่

สมเด็จพระเทพฯ ทรงสะล้อซอซึง เทศบาลเมืองน่านถวายสะล้อให้สมเด็จพระเทพฯ 

เมื่อคราวที่พระองค์ท่านเสด็จมาเปิดหอคำ 

 ตรงนี้เป็นหอคำ มี 2 ส่วนที่สำคัญ คือ บัลลังก์และท้องพระโรง ส่วน

บัลลังก์ที่เห็นอยู่นี้ คนเก่าคนแก่เล่าว่า ถูกดัดแปลงมาเป็นบัลลังก์พระ ส่วนบัลลังก็

ของท่านจริงๆเราไม่เห็นภาพที่ชัดเจน แต่ภาพท่านที่นั่งถือดาบอยู่นั่น คือ พระเจ้า

วิทยากรบรรยายบ้านเรือนของชาวน่าน	
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น่านองค์ที่ 13 เป็นเจ้าเมืององค์เดียวของเมืองน่านที่ใช้คำว่า พระ นำหน้าเทียบ

เท่ากษัตริย์ ท่านเป็นผู้สร้างหอคำแห่งนี้ขึ้นมา เหตุที่ท่านสร้างเพราะว่ารัชกาลที่ 5 

ทรงพระราชทานยศเจ้าเมืองน่านให้ท่าน จึงรื้ออาคารหลังเก่าของบิดาท่าน(เจ้า

เมืองน่านองค์ที่ 12)แล้วสร้างหอคำขึ้นมาแทน 

 ภาพนี้คือภาพเจ้าศรีพรหมา ท่านคือสตรีที่ปฏิเสธรัชกาลที่ 5 ท่านเป็น

ธิดาของพระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดช (เจ้าสุริยะ ณ น่าน) เมื่อคุณหญิงอุ๊น ภรรยาเจ้า

คุณมหิบาลเห็นเจ้าศรีพรหมาซึ่งขณะนั้นมีอายุ 3 ขวบเศษ ก็อยากได้มาเป็นบุตรบุญ

ธรรม จึงได้ขอพระเจ้าน่านนำพระศรีพรหมามาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรม ก็ได้รับ

อนุญาต ต่อมาคุณหญิงอุ๊นต้องไปต่างประเทศ เห็นว่าเจ้าศรีพรหมายังเล็ก ไม่อยาก

พาไปด้วย เพราะอากาศที่ต่างประเทศเย็นมาก จึงได้ฝากพระราชินีเสาวภาผ่องศรี

ทรงชุบเลี้ยง ดังนั้นเจ้าศรีพรหมาจึงเติบโตเรียนรู้ชีวิตในรั้วในวัง ต่อมาเจ้าศรีพรหมา

ได้ไปเรียนภาษาอังกฤษที่ประเทศอังกฤษเป็นเวลา 6 เดือน จากนั้นกลับมารับใช้

สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ด้วยความที่ท่านมีความงาม มีความรู้ความ

สามารถและโอบอ้อมอารี พระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพอพระราชหฤทัย โปรดให้เป็นเจ้า

จอม แต่เจ้าศรีพรหมาตอบปฏิเสธ ท่านตอบเป็นภาษาอังกฤษว่าไม่ได้รักใคร่

เจ้าศรีพรหมา	



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม168

พระองค์ในทางชู้สาว แต่เคารพระองค์ในฐานะกษัตริย์ รัชกาลที่5 ก็ทรงพระเมตตา 

โปรดให้เป็นไปตามอัธยาศัย เจ้าศรีพรหมาไม่ได้สมรสจนกระทั่งรัชกาลที่ 5 เสด็จ

สวรรคต พระองค์เจ้าสิทธิพรมาสู่ขอและเข้าพิธีมงคลสมรส ต่อมาเมื่อพระองค์เจ้า

สิทธิพรทรงเบื่อหน่ายในงานราชการ เพราะไม่มีเรื่องแปลกใหม่ให้ทำ ก็ลาออก แล้ว

ย้ายไปประจวบคีรีขันธ์ ทำไร่ ปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ ปลูกแตงโบบางเบิด ต่อมาเจ้า  

สิทธิพรได้ร่วมเป็นกบฏกับพี่ชายคือพระองค์เจ้าบวรเดช (กบฏบวรเดชในสมัยรัชกาล

ที่ 7) ภายหลังถูกจับกุมและกักขังอยู่ที่เกาะตะรุเตาและเกาะเต่า เป็นเวลา 11 ปี 

จากนั้นได้รับพระราชทานนิรโทษกรรมออกมา เจ้าศรีพรหมาได้อยู่เป็นศรีภรรยาคู่ชีวิต

ตลอดมา และเป็นที่ยกย่องในเวลาต่อมาว่าเป็นสตรีที่ยึดมั่นในศักดิ์ศรี มีความกล้า 

มิได้หวังในลาภยศ ดังที่ท่านได้ปฏิเสธที่จะเป็นเจ้าจอมในรัชกาลที่ 5  

 นี่เป็นห้องสมัยก่อนประวัติศาสตร์ ซึ่งเมืองน่านพบมากที่สุด ซึ่งเราจะ

พบทั้งหมดสมัยหินเก่า หินกลาง และหินใหม่ อยู่ที่เมืองน่านทั้งหมด เราจำลอง

ภาพเสาดินว่า มนุษย์ก่อนประวัติศาสตร์อยู่อาศัยกันอย่างไร เราสำรวจพบทาง

ภาคเหนือ เช่น อุตรดิตถ์ เนื่องจากเด็กไปหาหน่อไม้แล้วพบว่ายังอยู่ในดินและมี

หม้อ กระดูกคนถูกฝังอยู่ พวกเครื่องประดับเช่นกัน นักโบราณคดีสันนิษฐานว่า 

ศพถูกขุดขึ้นมา แล้วนำมาฝังใหม่เพราะพบกระดูกอยู่ในหม้อ สันนิษฐานว่าทำโดย

หมอสอนศาสนาหรือผู้ที่ทำพิธีกรรม  

 ถัดไปเป็นห้องศิลปะเมืองน่าน มีพระพุทธรูปของเจ้าปกครองน่าน   

คนสมัยก่อนเมื่อทำพระพุทธรูปเสร็จแล้วก็อัญเชิญคนที่เป็นใหญ่เป็นโต เช่น เจ้าฟ้า

เจ้าแผ่นดินเป็นผู้สวมรัศมี ส่วนทางพิธีกรรมพระสงฆ์ก็จะมาเบิกพระเนตร องค์นี้ก็

เก่าแก่ แต่ว่าเป็นพระพุทธรูปศิลปะของเมืองน่าน ถือว่ารูปทรงไม่ได้รูปแบบ 

ลักษณะเช่นนี้ที่ลาวพม่ามีอยู่มาก เรียกว่าพระบาง บางที่ก็อัญเชิญไปขอฝน 

 ห้องพระพุทธรูปไม้จำหลัก จัดแสดงศิลปะพระพุทธรูปไม้ เป็นของเมือง

น่านทั้งหมด การสร้างพระพุทธรูปไม้มีความหมายว่า อุทิศส่วนกุศลให้กับ

พระพุทธศาสนา และมีความหมายว่า อุทิศส่วนกุศลให้กับผู้ที่ล่วงลับไปแล้ว มีการ

จารึกหรือจารชื่อตรงฐานเพื่อบอกเรื่องราวว่าสร้างเพื่ออะไร สร้างให้ใคร หรือสร้าง

ให้กับพระพุทธศาสนา ผลงานเหล่านี้เป็นฝีมือของช่างท้องถิ่น เพราะฉะนั้นหน้าตา

ของแต่ละองค์ จึงบูดเบี้ยวไม่สวยงาม เป็นศิลปะที่คนรุ่นหลังทำไม่ได้ ที่เห็นนี้คือ
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ต้นแบบของการสร้างวิหาร เป็นต้นแบบที่คนโบราณไม่สามารถเขียนแปลนได้ ถ้า

สร้างมาเป็นของจริงต้องถามชาวบ้านทั้งหมดว่าเราจะสร้างวิหารและโบสถ์แบบนี้ 

ถ้าทุกคนบอกว่ายังไม่สวย ก็จะต้องแต่งใหม่เติมใหม่ หลังนี้ไม่มีตะปู ถอดได้ทุกชิ้น 

 วัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นวัดที่เจ้าผู้ปกครองเมืองน่านทรงทำนุบำรุง เมือง

น่านมี 7 ประตู 1 หนองน้ำ และ 12 วัด มีความหมายดังนี้ 7 ประตู คือ 7 กำแพง

เมือง 1 หนองคือหนองน้ำใหญ่ และ12 วัด คือ วัดที่เจ้าปกครองนครน่านเป็นผู้

ดูแล ส่วนวัดพระธาตุประจำเมืองคือวัดพระธาตุแช่แห้ง เป็นพระธาตุประจำเมือง 

ตราสัญลักษณ์ของเมืองน่าน จึงมีพระธาตุอยู่บนหลังโคศุภราช  

 ห้องที่โดดเด่นก็คือห้องที่จัดแสดงเตาเผาอายุประมาณ 500 - 600 ปี 

อยู่ที่แหล่งเตาเผาโบราณบ้านบ่อสวกซึ่งเป็นแหล่งเตาเผาโบราณแห่งหนึ่งที่สำคัญ

ของเมืองน่าน ที่น่านพบเตาเผาเป็นร้อยๆเตา บางเตาอาจจะทุบไปแล้ว และอาจมี

การสร้างใหม่  

 ห้องต่อไปเป็นห้องแสดงงาช้างดำ แต่ถ้าเราดูตามสภาพความเป็นจริง

จะเห็นว่างาช้างเป็นสีน้ำตาลเข้ม เหตุที่เราเรียกสีดำก็เพราะเรียกตามชาวน่าน   

ชาวน่านเรียกสีดำ เราก็ต้องเรียกสีดำตามไปด้วย ส่วนที่สังเกตได้ง่ายคือตรงหัวครุฑ 

สีดำคือส่วนที่โผล่มาจากเนื้อช้าง สีขาวคือสิ่งที่จมเข้าไปในเนื้อ เท่ากับว่างาช้างนี้

ถูกดึงออกมาทั้งงวง ครุฑที่เป็นแท่นสำหรับวางงานี้ เจ้าเมืองน่านองค์สุดท้ายสั่งให้

พระพุทธรูปไม้ของเมืองน่าน
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ช่างทำในปี พ.ศ. 2496 ทำด้วยไม้สักทั้งท่อนแกะสลักออกมาเป็นครุฑเพื่อรองรับ

ทั้งหมด อันนี้ทางคุ้มเจ้าราชบุตรสันนิษฐานว่า เจ้ามหาพรหมสุรธาดาไปรำฟ้อนต่อ

หน้ารัชกาลที่ 7 ที่เชียงใหม่ แล้วรัชกาลที่ 7 ทรงพระราชทานครุฑเงินให้ แล้วก็มี

ครุฑเงินอยู่ที่คุ้มจริงๆ สันนิษฐานกันว่าครุฑเงินตัวนั้นน่าจะเป็นต้นแบบตัวนี้ 

เพราะเหมือนกันมาก และมีความหมายถึงความจงรักภักดีด้วยว่าทางรัตนโกสินทร์

มอบให้ สมัยนั้นเมืองน่านมีอิสระพอสมควร แต่น่าเสียดายที่ในปี พ.ศ. 2530 ช่าง

จากกรมศิลปากรมาทาสีครุฑใหม่ ทำให้ดูไม่เหมือนเดิม ก็นับว่าเป็นความผิดพลาด

ประการหนึ่ง งาช้างดำมีความสำคัญตรงที่ เชื่อกันว่า พญาการเมืองเจ้าเมืองพลั่ว

หรือปัว องค์ที่ 6 แห่งราชวงศ์ภูคา ราวต้นพุทธศตวรรษที่ 20 ได้ทำพิธีสาปแช่งเอา

ไว้ ให้งาช้างดำนี้เป็นของคู่บ้านคู่เมืองน่านตลอดไป ผู้ใดจะนำไปเป็นสมบัติส่วนตัว

มิได้ ต้องไว้ที่หอคำหรือวังเจ้าผู้ครองนครน่านเท่านั้น ถือว่าเป็นวัตถุมงคลและวัตถุ

หายาก เมื่อเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่านองค์ที่ 14 หรือองค์สุดท้าย 

แห่งราชวงศ์หลวงติ๋นมหาวงศ์ ถึงแก่พิราลัยเมื่อ พ.ศ. 2474 เจ้านายบุตรหลานจึง

มอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน  

 นี่เป็นอาณาจักรหลักธรรม ซึ่งเป็นตัวบทกฎหมายของเมืองน่าน สมัย

ก่อนน่านใช้กฎหมายของตนเอง เนื่องจากในสมัยนั้นน่านมีความเป็นอิสระ มาเลิก

ใช้ตอนช่วงสมัยรัชกาลที่ 5  

งาช้างดำ	วัตถุมงคลคู่บ้านคู่เมืองน่าน	ประดิษฐานบนแท่นครุฑ	
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วัดภูมินทร์  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดภูมินทร์ตั้งอยู่ใกล้พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เป็นวัดที่มีลักษณะ

พิเศษต่างจากวัดอื่นๆ คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน เป็นทรง

จตุรมุข ใจกลางพระอุโบสถประดิษฐานพระพุทธรูปปางมารวิชัยขนาดใหญ่สี่องค์ 

ประทับนั่งบนฐานชุกชี หันพระพักตร์ออกด้านประตู ทั้งสี่ทิศ พระปฤษฎางค์ชน

กัน ภายในพระอุโบสถมีภาพจิตรกรรมฝาผนังศิลปกรรมไทลื้อ ซึ่งเล่าเรื่องชาดก 

ตำนานพื้นบ้านและความเป็นอยู่ของชาวน่านในอดีต 

 วัดภูมินทร์สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2319 โดยเจ้าเจตบุตรพรหมมินทร์ หลัง

จากเสด็จขึ้นครองนครน่านได้ 6 ปี เดิมวัดนี้ชื่อ”วัดพรหมมินทร์”ตามพระนาม

ของผู้สร้าง ภายหลังชื่อวัดได้เพี้ยนไปเป็นวัดภูมินทร์  

 วิทยากรคุณสันติ เพ็งแช่ม บรรยายว่าวัดภูมินทร์นี้ เจ้าเจตบุตรพรหม  

มินทร์เป็นผู้สร้าง  หลังจากสร้างเสร็จได้ประมาณ 400 ปี ก็มีการเขียนภาพ

จิตรกรรมขึ้นมาใหม่ในสมัยเจ้าอนันตวรฤทธิเดช อยู่ในช่วงของรัชกาลที่ 4 เจ้า

อนันตวรฤทธิเดชพระองค์นี้เป็นผู้ขอย้ายเมืองจากเวียงเหนือซึ่งอยู่บริเวณสนามบิน

กลับมาอยู่ที่เดิม เพราะน้ำเปลี่ยนทิศทาง ไม่ท่วมแล้ว ดังนั้น แนวกำแพงเมืองจึง

ถูกสร้างขึ้นใหม่ในสมัยรัชกาลที่ 4  

 หากประสงค์จะชมวัดภูมินทร์ให้เข้าทางประตูพญานาค เมื่อมองมาทาง

ทิศเหนือ ก็จะเห็นภาพจิตรกรรมฝาผนังเล่าเรื่องราวต่างๆ  
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 เจ้าอาวาสวัดหัวข่วงเล่าว่า วัดหัวข่วงกับวัดภูมินทร์มักจะมีปัญหากัน

เสมอ เพราะพระพุทธรูปของทั้งสองวัด หันพระพักตร์เข้าหากัน จึงคิดกันว่าทำ

อย่างไรจึงจะเลิกทะเลาะเบาะแว้งกัน จึงมีการเข้าทรง คนทรงเจ้าบอกว่าที่เป็นเช่น

นี้ ก็เพราะพระประธานหันพระพักตร์เข้าหากัน ต้องแก้ด้วยการปรับการจัดวาง

พระประธาน โดยวัดใดมีอายุมากกว่า ก็ให้ตั้งองค์พระอยู่ที่เดิม วัดใดเป็นมีอายุ

น้อยกว่า ต้องขยับพระพุทธรูป เมื่อมาพิจารณาก็เห็นว่าวัดหัวข่วงเป็นวัดที่มีอายุ

น้อยกว่า จึงต้องปรับพระพุทธรูป เมื่อปรับตำแหน่งการจัดวางพระพุทธรูปให้หัน

พระพักตร์ไปคนละทิศแล้ว ก็ไม่มีเหตุการณ์เช่นนั้นเกิดขึ้นอีก วัดหัวข่วงไม่มี

ประวัติชัดเจนว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยใด ทราบแต่เพียงว่าพระเจ้าอนันตะฯทรง

บูรณะ แสดงว่าวัดนี้ตั้งอยู่ก่อนหรือตั้งในช่วงของพระเจ้าอนันตวรฤทธิเดช และ

เป็นที่แน่ชัดว่าวัดหัวข่วงมีอายุน้อยกว่าวัดภูมินทร์  

 การชมภาพจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์นั้น ต้องเดินชมจากทางด้านทิศ

ตะวันออก วนไปทางทิศใต้แล้วมาจบลงด้านตะวันตก ก่อนชมเนื้อเรื่อง อยากให้

ชมภาพที่จั่วบน พระพุทธเจ้าทรงแสดงพระธรรมเทศนา เรื่อง ขัณฑกุมารชาดก 

เนื้อเรื่องเริ่มที่ภาพมารดาของขัณฑกุมารกำลังสอนบ่าวไพร่ชาวเมืองศรีสะเกษ  

ทอผ้า จากนั้นนางลงไปดูไร่นาที่นางปลูกข้าวไว้ ปรากฏว่ามีรอยเท้าช้างเหยียบย่ำ

พระประธานจตุรทิศ	
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เต็มไปหมด นางเสียอกเสียใจเป็นอันมาก เมื่อนางหิวน้ำก็ไม่มีน้ำให้ดื่ม บังเอิญเห็นว่า

ในรอยเท้าช้างซึ่งใหญ่มากนั้นมีน้ำขังอยู่ จึงดื่มน้ำนั้น อยู่มาไม่นานก็ตั้งครรภ์คลอด

ลูก ให้ชื่อว่า ขัณฑกุมาร นี่คือเนื้อเรื่องในช่วงแรก  

 ขัณฑกุมารเป็นเด็กดี แต่ถูกเพื่อนล้อเลียนว่าไม่มีพ่อ ก็ถามแม่ว่าพ่อคือ

ใคร แม่ก็ไม่ยอมเล่าให้ฟัง จนกระทั่งขัณฑกุมารโตเป็นหนุ่ม แม่จึงเล่าให้ฟังว่าพ่อ

ของขัณฑกุมารน่าจะเป็นช้าง เพราะว่าแม่ไปดื่มน้ำในรอยเท้าช้าง ขัณฑกุมารก็ยัง

ไม่เชื่อว่าเป็นความจริง แม่จึงพาไปดูรอยเท้าช้าง เมื่อขัณฑกุมารรู้ว่าพ่อเป็นช้าง ก็

ลาแม่เพื่อจะออกตามหาพ่อ ในระหว่างที่ตามหาพ่อ ก็พบเหตุการณ์ต่างๆมากมาย 

ภาพนี้ขัณฑกุมารไปขุดหัวเผือกหัวมันให้แม่กิน จากนั้นแม่เผลอหลับไป มียักษ์ตน

หนึ่งมาเห็นก็จะจับแม่กิน ขัณฑกุมารจึงแสดงอิทธิฤทธิ์ ทำให้ยักษ์ยอมแพ้ ยักษ์จึง

บอกขุมทองและกระบองชี้เป็นชี้ตายให้ ขัณฑกุมารจึงมีอิทธิฤทธิ์มากขึ้น เมื่อเดิน

ทางต่อก็ได้พบเพื่อน ได้แก่ ไผ่ร้อยกอ และเจ้าเกวียนร้อยเล่ม ขัณฑกุมารออกเดิน

ทางตามหาพ่อต่อไป ในภาพนี้จะเห็นว่ามีภาพฝรั่ง แสดงให้เห็นว่ามีชาวต่างชาติ

เข้ามาในเมืองน่าน อาจารย์จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ระบุว่าภาพนี้มีที่มาจากใน

สมัยนั้นมีชาวตะวันตกเข้ามาเป็นจำนวนมาก ช่างเขียนจึงจินตนาการและแทรกลง

ไป เมื่อขัณฑกุมารเดินทางมาถึงเมืองสังคบุรี ปรากฏว่าเมืองนั้นไม่มีผู้คนอยู่เลย 
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และได้พบสตรีผู้หนึ่งซึ่งรอดชีวิต เมื่อสอบถามก็ได้ความว่ามีงูลงมากินประชาชน

หมดทั้งเมือง ขัณฑกุมารซึ่งมีไม้ชี้เป็นชี้ตาย ก็ชี้ให้ประชาชนฟื้นขึ้นมา และได้พบ

หญิงผู้หนึ่งนามว่านางกองสี นางกองสีเล่าให้บิดาฟังว่าขัณฑกุมารได้มาช่วย

ประชาชน ขัณฑกุมารจึงสู่ขอนางกองสี แต่ว่าภาพบอกว่านางกองสีมาเป็นภรรยา

ของไผ่ร้อยกอ ขัณฑกุมารเดินทางต่อไปยังอีกเมืองหนึ่ง พบว่าเมืองนี้ ไม่มี

ประชาชนอยู่อีกเช่นกัน และได้ทราบว่าเป็นเพราะมีนกเหยี่ยวเข้ามากินประชาชน 

ขัณฑกุมารจึงชุบชีวิตประชาชนฟื้นขึ้นมาอีก ภาพนี้แสดงว่าประชาชนทั้งหมดรัก

และเคารพขัณฑกุมาร ภาพถัดไปเป็นภาพการเดินทางผ่านเมืองต่างๆ ได้พบพ่อที่

เป็นช้าง และถอดงาช้างให้พ่อ จากนั้นพ่อก็ตาย เรื่องก็จบลงด้วยดี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ภาพนี้คือภาพขัณฑกุมารเกี้ยวพาราสี ส่วนภาพนี้คือภาพเจ้าเมืองเสด็จ

ออกไปล่าสัตว์ ล่ากวาง และก็มียักษ์จะมาจับธิดาของท่าน เพราะว่าเจ้าเมืองตกลง

กับยักษ์ว่าจะส่งลูกสาวมาให้ยักษ์กินวันละหนึ่งคน ภาพยักษ์พยายามจะดึงผู้หญิง

ออกจากศาลาให้ได้ แต่ว่าดึงไม่ได้ เพราะขัณฑกุมารมาช่วยไว้ ภายหลังยักษ์สำนึก

ผิด จึงเอาหัวโขกพื้นตาย จากนั้น ขัณฑกุมารเทศนาสั่งสอนพวกยักษ์ เรื่องจบลง

โดยบิดาให้ขัณฑกุมารขี่ช้างไปยังที่ต่างๆ แล้วก็มอบงาให้ จากนั้นก็ถึงแก่ความตาย 

 มีการสอดแทรกวิถีชีวิตของชาวน่านไว้ด้วย อย่างที่เห็นเด่นชัดก็คือ

ผ้าลายน้ำไหล ในภาพเราจะเห็นผู้หญิงใส่ผ้าลายน้ำไหล ส่วนภาพผู้ชายก็จะมีการ



ภาคเหนือ 175

สักยันต์ตามขา หรือที่เรียกว่า สักหมึก ทางภาคกลางเรียกว่า ลาวพุงดำ คือสัก

หมึกตั้งแต่หัวเข่าขึ้นมาจนถึงพุง เมื่อถอดผ้าออกก็ยังดูเหมือนว่านุ่งกางเกงสีดำอยู่ 

พุงดำคือ สักหมึกดำ ในตำนานบอกว่าในเมืองน่าน ผู้ชายเมื่ออายุยี่สิบแล้ว ถ้าไม่

สักหมึกถือว่ายังไม่เป็นหนุ่มเต็มที่ นอกจากนี้ยังต้องเจาะหู หรือสูบบุหรี่ขี้โย 

นอกจากนี้ยังมีภาพคนแบกหวาย ภาพนรกสวรรค์ ด้านตะวันออกเป็นเจ้าผู้

ปกครองนครน่าน เจ้าอนันตะ แต่พอมาด้านทิศตะวันตกเป็นมิชชันนารีซึ่งเข้ามา

ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในช่วงนั้นประชาชนชาวเมืองน่านยอมรับเพราะว่าท่านเป็น

หมอ และมียาดี เพราะฉะนั้นภาพของมิชชันนารีเหล่านั้นจึงปรากฏอยู่ในนี้ด้วย

เหมือนเป็นการรำลึกถึงท่านว่าได้ช่วยชีวิตคนน่านไว้มาก ทั้งๆที่ภาพของท่านไม่ได้

เกี่ยวกับเรื่องราวขัณฑกุมารชาดก  

คุ้มเจ้าราชบุตร (หมอกฟ้า ณ น่าน) 

 คุ้มเจ้าราชบุตร(หมอกฟ้า ณ น่าน) สร้างขึ้นเพื่อเป็นคุ้มของเจ้าน้อย  

มหาพรหม ณ น่านในปีพ.ศ. 2398 ต่อมาเมื่อเจ้าน้อยมหาพรหมได้รับการสถาปนา

เป็นมหาอำมาตย์โท และนายพลตรีเจ้ามหาพรหมสุรธาดา เจ้าผู้ครองนครน่าน

องค์ที่ 64 จึงย้ายไปประทับที่หอคำ และยกคุ้มนี้ให้บุตรชายคือ เจ้าประพันธ์พงศ์ 

ผู้ชายมีรอยสักหมึก	และผู้หญิงนุ่งซิ่น	 มิชชันนารี	

ซึ่งปรากฏในจิตรกรรมฝาผนังวัดภูมินทร์	
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(เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) และให้เลื่อนเป็นเจ้าราชบุตร เมื่อเจ้าราชบุตรถึงแก่

อนิจกรรมคุ้มแห่งนี้จึงตกแก่ทายาทซึ่งเป็นบุตรคนสุดท้อง คือ เจ้าโคมทอง ณ น่าน 

ปัจจุบันอยู่ในความดูแลของเจ้าสมปรารถนา และเจ้าวาสนา โดยเจ้าสมปรารถนา 

ณ น่าน ใช้เป็นที่พำนักในปัจจุบัน คุ้มแห่งนี้ไม่ได้เปิดให้เข้าชมอย่างเป็นทางการ 

แต่เนื่องจากเคยมีรายการโทรทัศน์ สารคดีต่าง ๆ มาถ่ายทำที่คุ้มแห่งนี้ ทำให้คุ้ม

เป็นที่รู้จัก เมื่อมีคนมาขอชมท่านจึงยินดีเปิดบ้านให้ชม ถ้าท่านอยู่ที่คุ้มท่านก็จะ

นำชมด้วยตนเอง เปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2542 (“คุ้มเจ้าราชบุตร”, 2548) 

 คุ้มเจ้าราชบุตร เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น ลักษณะสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก 

ทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้อง พื้นที่คุ้มมีกว่า 7 ไร่ รายรอบด้วยสวนลำไยและไม้

ยืนต้น มีไม้พันธุ์หายาก เช่น ต้นบุนนาค ไม้บางต้นมีอายุร่วมสมัยกับการสร้างคุ้ม

แห่งนี้ ชั้นบน มีห้องรับแขกด้านหน้า จัดเป็นมุมเคารพของบรรพบุรุษของเจ้าของ

คุ้ม มีภาพถ่าย เครื่องแต่งกาย เครื่องประดับยศ อาวุธ เครื่องถ้วยกระเบื้อง เครื่อง

แก้ว เหรียญกษาปณ์ ห้องด้านในติดกับห้องรับแขก มีของเก่า ๆ มากมายหลายชิ้น

ที่น่าสนใจ อาทิ ตู้เย็นใช้น้ำมันก๊าดที่เริ่มซื้อมาใช้เมื่อปี พ.ศ. 2496 พระมาลาของ

เจ้าเมืองน่านองค์ก่อนๆ ซิ่นโบราณลวดลายวิจิตรของเจ้านางโคมทอง เป็นต้น 

ด้านหลังเป็นห้องครัวที่ออกแบบให้มีปล่องไฟระบายควันบนหลังคา ภายในยังมี

เครื่องครัวแบบพื้นเมืองที่ใช้มาตั้งแต่รุ่นเจ้านางโคมทอง เช่น กััวะข้าว (ภาชนะที่ใช้

รองข้าวเหนียวที่นึ่งสุกใหม่ๆ) เตาฟืน ไหข้าว ข้าวของเครื่องใช้แต่ละชิ้น หรือ
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แต่ละมุมของบ้านล้วนแต่มีเรื่องเล่าที่ทำให้ผู้มาเยือนหวนนึกกลับไปถึงอดีตอัน

รุ่งโรจน์ของเมืองน่านผ่านเรื่องราวของท่านเจ้าของคุ้มแต่ละรุ่น (“คุ้มเจ้าราช

บุตร”, 2548) 

 คณะศึกษาดูงานได้ เข้าไปเยี่ยมชมภายในคุ้มเจ้าราชบุตร โดยมี  

เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน ให้เกียรติเป็นวิทยากรนำชม  

ตู้เย็นใช้น้ำมันก๊าด	
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 เจ้าสมปรารถนา ณ น่าน : ที่เห็นนี้เรียกว่าแหย่งช้างหรือสัปคับ ถัดมา

เป็นเครื่องเล่นแผ่นเสียง ตอนนั้นเจ้าพ่ออยู่พรรคเสรีมนังคศิลา ของจอมพล ป. 

พิบูลสงคราม เมื่อออกหาเสียง เจ้าพ่อจะเปิดแผ่นเสียงให้ชาวบ้านฟัง สมัยก่อนใช้

มือหมุน ภายหลังใช้ไฟฟ้า ท่านไปฉายหนังให้ชาวบ้านดูด้วย เป็นหนังกลางแปลง 

แผ่นที่นำมาฉายมีทั้งที่เช่าและซื้อมา สมัยก่อนไม่มีเทปบันทึกเสียงหรือซีดี มีแต่

เจ้าสมปรารถนากำลังบรรยายประวัติคุ้มเจ้าราชบุตร	

แหย่งช้าง	หรือสัปคับ	
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แผ่นเสียง แผ่นหนึ่งจะมี 2 เพลง หน้า-หลัง ที่เห็นมี วงจันทร์ ไพโรจน์ สโลว์โบเรโร 

ฯลฯ เมื่อก่อนเจ้าพ่อจะเปิดให้ฟัง แต่ตอนนี้ใช้การไม่ได้แล้ว  

 ไม่มีเครื่องใช้ไฟฟ้า ส่วนเครื่องทอผ้าปัจจุบันไม่มีใครทอแล้ว จำได้ว่า

ตอนเด็กๆยังทันเห็นเขาทอกันอยู่ ปัจจุบันคนทอก็อายุมากแล้ว จึงไม่มีใครทอ 

ตอนนี้เราอยากจะหาเด็กมาทอ ให้ผู้มาเยี่ยมชมได้ชมกัน แต่ก็ยังหาคนทอไม่ได้  

 ภาพนี้เป็นภาพลูกของเจ้าสุริยวงศ์ ลูกคนที่ 8 เจ้าศรีพรหมมาเป็นลูก

พระศรีธรรมภรรยาคนที่ 6 พระเจ้าสุริยวงศ์มีภรรยาทั้งหมด 7 คน พระมารดา

ของพระราชวงศ์เป็นภรรยาคนแรก มารดาของเจ้าศรีพรหมมาเป็นชาวภูไท เจ้าผู้

ครองนครน่านมีทั้งหมด 64 องค์ มีองค์เดียวที่ได้รับการสถาปนาจากรัชกาลที่ 5 

คือพระเจ้าศรีสุริยวงศ์ ทรงเป็นพระองค์เดียวที่สวมชฎาเข้าไปยังพระที่นั่งจักรีมหา

ปราสาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ทรงสถาปนา แล้วให้พนักงาน

ตรวจเครื่องครุยสวมชฎา เมื่อ พ.ศ. 2446 หลังจากสถาปนาเป็นพระเจ้าแล้วก็

เสด็จกลับน่าน  

 ที่หน้าคุ้ม เส้นทางแพร่น่านเปิดใช้ปี พ.ศ. 2481 พระยาพหลพล

พยุหเสนาเปิดเส้นทางให้  

ประวัติของเจ้าราชบุตรโดยสังเขป  

 รองอำมาตย์ตรี เจ้าราชบุตร (เจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ น่าน) เป็นบุตรคนที่ 

8 ของ มหาอำมาตย์โท และนายพลตรี นายกองเอก เจ้ามหาพรหมสุรธาดา นันท

บุราธิวาศวงศ์ บรมราชประสงค์สฤษดิรักษ์ นิตยสวามิภักดิ์อาชวาศัย ประสาสนนัย

วิจิตร กิติคุณาดิเรก เอกโยนกมหานคราธิบดี (เจ้าน้อยมหาพรหม ณ น่าน) เจ้าผู้

ครองนครน่าน มารดาคือเจ้าหญิงศรีโสภา เกิดในรัชกาลที่ 5 ณ บ้านหัวข่วง ตำบล

ในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน  

 เมื่อมีชนมายุได้ 15 ปี พระบิดาได้มอบให้เป็นศิษย์แห่งพระภิกษุอินต๊ะ

สอน เจ้าอาวาสวัดหัวเวียงใต้ เพื่อให้ศึกษาข้อปฏิบัติทางพระพุทธศาสนา ได้

บรรพชาเป็นสามเณรอยู่ที่วัดหัวเวียงใต้ 2 พรรษา ถึง พ.ศ. 2440 ได้ลาจากสมณ

เพศเป็นคฤหัสถ์ช่วยราชการบิดาตลอดมา ครั้นเมื่ออายุได้ 25 ปีสมรสกับเจ้านาง

บุญโสม ซึ่งเป็นธิดาของเจ้าพ่อบุญทะวงศ์และแม่เจ้าบุญนำผู้มารดาเจ้าราชบุตรมี
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บุตรธิดากับเจ้านางบุญโสมรวม 7 คน คือ ชาย 2 หญิง 5 ยังมีชีวิตอยู่ 1 คน คือ เจ้า

นางโคมทอง ณ น่าน ภรรยาเจ้าประดิษฐ์ ณ น่าน อดีตผู้แทนราษฎรจังหวัดน่าน 

และนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองน่าน เมื่อเจ้าราชบุตรยังเป็นเจ้าน้อยหมอกฟ้า ณ 

น่าน อยู่นั้น พ.ศ. 2445 เกิดจลาจลเงี้ยวที่จังหวัดแพร่ ทางราชการจัดให้เป็นหัวหน้า

กองตรวจ รักษาชายเขตแดนจังหวัดน่าน ได้ช่วยราชการต่อเนื่องมา มีความดีความ

ชอบ โดยได้รับราชการฉลองพระเดชพระคุณมานานเสมอ จึงเป็นเคารพนับถือของ

บรรดาวงศาคณาญาติและประชาชนทั่วไป เจ้าราชบุตรเป็นผู้ประกอบด้วยศรัทธา

เลื่อมใสในการบำเพ็ญบุญ ได้บริจาคทรัพย์เพื่อชาวน่านเป็นจำนวนมาก นอกจากนั้น

เจ้าราชบุตรเป็นผู้สนับสนุนการศึกษาแห่งชาติอยู่ เสมอ จนได้รับเกียรติเป็น

กรรมการจัดการศึกษาของจังหวัดน่าน รองอำมาตย์ตรี เจ้าราชบุตร ถึงแก่

อนิจกรรมเมื่อวันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2501 สิริอายุได้ 78 ปี 2 เดือน 9 วัน 

วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร 

 วัดพระธาตุช้างค้ำ อยู่ตรงข้ามพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน เดิมชื่อ 

“วัดหลวงกลางเวียง” เจ้าผู้ครองนครน่าน “พญาภูเข่ง” เป็นผู้สร้างขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.1949 พระวิหารหลวงวัดพระธาตุช้างค้ำ เป็นวิหารขนาดใหญ่รูปทรงสร้าง

ภาพถ่ายเจ้าราชบุตร	
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ตามสถาปัตยกรรมล้านนา ลักษณะภายในโอ่โถง ด้านหน้ามีสิงห์คู่ยืนตรงเชิงบันได

ด้านละตัว มีทางเข้า 3 ทาง ประตูกลางทำเป็นประตูใหญ่ และประตูเล็กอยู่ด้าน

ซ้ายและด้านขวา มีทางขึ้นเป็นประตูเล็ก ๆตรงข้ามพระประธานด้านทิศตะวัน

ออกและตะวันตกอีก 2 ข้าง ทำหลังคาซ้อนกัน 2 ชั้น มุขลดด้านหน้าและด้านหลัง 

หน้าบันตีด้วยแผ่นกระดานเรียงต่อกัน แล้วประดับขอบเสาด้านหน้าทุกต้นตาม

ลักษณะสถาปัตยกรรมล้านนาไทย ภายในพระวิหารมีเสาปูนกลมขนาดใหญ่ 

ขนาด 2 คนโอบรอบ จำหลักลวดลายปูนปั้นนูนสูงไว้ เป็นลวดลายกนกระย้าย้อย

เหมือนลวดลายที่เสาในวิหารวัดภูมินทร์ (“วัดพระธาตุช้างค้ำ”, ม.ป.ป.) 

 ภายในวัดประดิษฐานเจดีย์ช้างค้ำ ซึ่งเป็นศิลปะสมัยสุโขทัย อายุ

ประมาณพุทธศตวรรษที่ 20 รอบเจดีย์มีช้างปูนปั้นครึ่งตัวประดับอยู่โดยรอบ 

นอกจากนี้ยังมีพระพุทธรูปทองคำปางลีลา คือ พระพุทธนันทบุรีศรีศากยมุนี ซึ่ง

เป็นทองคำ 65 เปอร์เซ็นต์ สูง 145 เซนติเมตร ยอดพระโมฬีทำเสริมเมื่อ ปี พ.ศ. 

2442 เจ้างั่วฬารผาสุม เจ้าผู้ครองนครน่าน องค์ที่ 14 แห่งราชวงค์ภูคา เป็นผู้

สร้างเมื่อปี พ.ศ. 1969 เป็นศิลปะสุโขทัย ประดิษฐานอยู่ที่หอพระไตรปิฎก ใหญ่

ที่สุดในประเทศ (“วัดพระธาตุช้างค้ำ”, ม.ป.ป.) 

 พระธาตุเจดีย์ช้างค้ำวรวิหาร เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุไว้

ภายใน เป็นเจดีย์ที่ได้รับอิทธิพลทางด้านศิลปะสุโขทัยจากเจดีย์ทรงลังกา คือเจดีย์

วัดช้างล้อม พระธาตุเจดีย์สร้างด้วยอิฐถือปูนมีสัณฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสซ้อน
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กัน 3 ชั้น กว้างด้านละ 9 วา ฐานจากชั้นแรกสูงถึงชั้นสองมีรูปช้างค้ำอยู่ใน

ลักษณะเหมือนฐานรองรับไว้ด้านละ 6 เชือก รวมทั้งหมด 24 เชือก ช้างแต่ละ

เชือกโผล่ส่วนหัวลอยออกมาครึ่งตัว ขาหน้าทั้งคู่ยื่นพ้นออกมาจากเหลี่ยมฐาน 

เหนือขึ้นไปเป็นฐานบัวซ้อนกัน 3 ชั้น และเป็นองค์ระฆังแบบลังกา ต่อจากองค์

ระฆังทำเป็นฐานเขียงรองรับมาลัยลูกแก้วลดหลั่นกันไป 

 ปัจจุบันพระธาตุเจดีย์ช้างค้ำได้รับการบูรณะซ่อมแซม และหุ้มด้วยแผ่น

ทองเหลืองทั้งองค์ (“วัดพระธาตุช้างค้ำ”, ม.ป.ป.) 

พระธาตุเจดีย์วัดช้างค้ำ	

ช้างปูนปั้นบริเวณฐานเจดีย์	ได้รับอิทธิพลจากวัดช้างล้อม	เมืองสุโขทัย	
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วัดหนองบัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดหนองบัวเป็นวัดที่เก่าแก่ประจำหมู่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา อำเภอ

ท่าวังผา จังหวัดน่าน แต่เดิมวัดหนองบัวตั้งอยู่บริเวณริมหนองบัวเป็นหนองน้ำ

ประจำหมู่บ้าน ซึ่งอยู่ห่างจากที่ตั้งวัดปัจจุบันไปทางทิศตะวันตกประมาณ 500 

เมตร ปัจจุบันไม่มีซากโบราณสถานเหลืออยู่เลย ต่อมาได้มีการย้ายวัดมาที่ปัจจุบัน

นี้ วัดหนองบัวสันนิษฐานว่า สร้างเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2405 โดยการนำของครูบา

หลวงสุนันต๊ะร่วมกับชาวบ้านหนองบัว จึงทำให้วิหารหนองบัวแห่งนี้ เป็น

สถาปัตยกรรมไทยล้านนาที่สมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่ง ซึ่งหาดูได้ยากมากในสมัยนี้ 

(“วัดหนองบัว”, ม.ป.ป.) 

 พระวิหารหนองบัวแห่งนี้ยังมีจิตรกรรมฝาผนังแบบโบราณที่สวยงาม 

ท่านพระครูมานิตย์บุญการ หรือ ครูบาปัญญา ผู้เป็นชาวบ้านหนองบัวโดยกำเนิด

ซึ่งเป็นผู้รู้ท่านหนึ่งได้เล่าไว้ว่านายเทพผู้เป็นบิดาของท่านเป็นทหารของเจ้า

อนันต๊ะยศ เจ้าผู้ครองนครน่านในขณะนั้น(พ.ศ.2395 –2434 )ต่อมานายเทพได้

ติดตามทัพไปรบที่เมืองพวนซึ่งเป็นเมืองในแคว้นหลวงพระบาง หลังการศึกจึงยก

ทัพกลับเมืองน่าน นายเทพได้นำช่างเขียนลาวพวนชื่อว่า ทิดบัวผัน มาเขียน

จิตรกรรมฝาผนังที่วัดหนองบัวแห่งนี้ โดยมีพระภิกษุวัดหนองบัวชื่อ แสนพิจิตร 



การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภาคสนาม184

และนายเทพเป็นผู้ช่วยเขียน (“วัดหนองบัว”, ม.ป.ป.)  

 เรื่องราวในจิตรกรรม ได้แก่เรื่อง จันทคาธชาดก และเรื่องพุทธประวัติ 

ซึ่งเรื่องจันทคาธชาดกนี้ เป็นนิยายคติธรรมเก่าแก่อันดับที่ 11 ในหนังสือ ปัญญาส

ชาดกปัจฉิมภาค ชาวบ้านในภาคเหนือเรียกว่า ค่าวธรรม จันทคาธชาดก เป็น

นิทานธรรมที่สอนให้กุลบุตรและกุลธิดาเอาแบบอย่างจริยธรรมที่ดีงามเช่น การ

เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ความกตัญญูกตเวที ความซื่อสัตย์สุจริต และความ

เมตตากรุณา เป็นต้น จิตรกรรมฝาผนังวัดหนองบัวแห่งนี้ได้ทำหน้าที่สะท้อนความ

เป็นอยู่ของผู้คนสมัยนั้นได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะการแต่งกายของผู้หญิงที่นุ่งผ้าซิ่น

ลายน้ำไหล หรือผ้าซิ่นตีนจกที่สวยงาม(“วัดหนองบัว”, ม.ป.ป.)  

หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว 

 หมู่บ้านไทลื้อหนองบัวอยู่ที่บ้านหนองบัว ตำบลป่าคา ห่างจากตัวเมือง

น่านเป็นระยะทาง 41 กิโลเมตร หมูบ้านไทลื้อเป็นที่เลื่องลือกันว่าทอผ้าลายน้ำ

ไหลได้งดงามมาก ผ้าลายน้ำไหลเป็นผ้าที่มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ ผู้ออกแบบก็

คือชาวไทลื้อ  

 ชาวไทลื้อในน่านสืบเชื้อสายมาจากชาวไทลื้อในดินแดนสิบสองปันนา 

อพยพเข้ามาอยู่ในประเทศไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2379 โดยตั้งถิ่นฐานที่บ้านล้าหลวง 

ผู้หญิงนุ่งซิ่นลายน้ำไหล	

ในภาพจิตรกรรมฝาผนัง	

หญิงสาวทอผ้า	
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อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา และบ้านหนองบัว บ้านต้นฮ่าง และบ้านดอนมูล 

อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน โดยการนำของเจ้าหลวงเมืองล้า ชาวไทลื้อมี

เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม ดังเห็นได้ว่ามีภาษาพูดและประเพณีเป็นของตนเอง   

ทั้งยังสืบทอดมาจวบจนปัจจุบัน  

หมูบ้านชาวไทยลื้อ	
ภาพจาก	:	http://www.lannatouring.com/Nan	

การแต่งกายของสตรีไทลื้อ	
ภาพจาก	:	http://www.montfort.ac.th/mcs/dept/witaya/karen.htm 
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 ผ้าทอของชาวไทลื้อในยุคแรก นิยมใช้ไหมเงินและไหมคำตรงส่วนที่  

เป็นหยักของกระแสน้ำ จากนั้นใช้ลายมุกรูปสัตว์แทรก ผ้าลายน้ำไหลเริ่มมีการทอ

ที่บ้านหนองบัว อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน เป็นศิลปะการทอผ้าด้วยมือ ลวดลาย

ที่ทอออกมามีลักษณะเหมือนลายน้ำไหล จึงเรียกว่าผ้าลายน้ำไหล แต่ปัจจุบันมี

การคิดค้นลวดลายต่างๆเพิ่มขึ้นมากมาย แต่ยังคงเรียกชื่อผ้าว่า “ผ้าลายน้ำไหล”  

 ผ้าลายน้ำไหลลายอื่นๆก็เช่น ลายจรวด เป็นการเพิ่มหยักในลายน้ำไหล 

มีลักษณะคล้ายจรวดกำลังพุ่ง ลายดอกไม้หรือลายแมงมุม เมื่อนำผ้าลายน้ำไหล

มาต่อกันมีจุดช่องว่าง ตรงกลางเติมเส้นลายขาเล็กๆ แยกออกรอบตัว ลายธาตุ 

เป็นลวดลายที่ประยุกต์ขึ้นมาตามลักษณะคล้ายเจดีย์เป็นชั้นๆ  ยอดเจดีย์ปลาย

แหลม ลายกาบ ลักษณะใช้เส้นฝ้ายหลายสีทอซ้อนกันหลายชั้นเป็นกาบ ลายใบ

มีด มีลักษณะการสอดสีด้ายหลายๆสีในผืนผ้า ดูลักษณะเหมือนใบมีดโกนบางๆ

สลับสี บรรดาลายผ้าทั้งหมดนี้ ลายน้ำไหลได้รับความนิยมและมียอดจำหน่ายมาก

ที่สุด (ผ้าลายน้ำไหลของดีเมืองน่าน, 2554) 

 

ภาพ	:	ผ้าลายน้ำไหล	
ภาพจาก	:	http://it.tru.ac.th  
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วัดพระธาตุแช่แห้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดพระธาตุแช่แห้งตั้งอยู่ที่ตำบลม่วงตึ๊ด อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน เป็น

ปูชนียสถานสำคัญและศักดิ์สิทธิ์ของจังหวัดน่าน มีอายุกว่า 600 ปี เชื่อกันว่าเป็น

พระธาตุประจำปีเถาะ(ปีกระต่าย) ครั้งหนึ่งในชีวิตของผู้ที่เกิดในปีเถาะ ควรจะได้

มาสักการบูชา(ชุธาตุ) พระธาตุแช่แห้งนี้ เพื่อเป็นสิริมงคลชีวิตและได้อานิสงส์เป็น

อันมาก ชาวน่านจะจัดงานนมัสการพระธาตุแช่แห้งเป็นประจำทุกปีในช่วงเดือน

มีนาคม  

 องค์พระธาตุเป็นเจดีย์ทรงระฆัง รูปแบบของพระธาตุแช่แห้งสันนิษฐาน

ว่าได้รับอิทธิพลจากเจดีย์พระธาตุหริภุญไชย โดยรอบองค์บุด้วยทองจังโก (ทอง

ดอกบวบ ทองเหลืองผสมทองแดง) ทางขึ้นสู่องค์พระธาตุเป็นตัวพญานาค   

หน้าบันเหนือประตูทางเข้าพระวิหารเป็นปูนปั้นลายนาคเกี้ยว ซึ่งเป็นเอกลักษณ์

ทางศิลปกรรมของเมืองน่าน ภายในองค์พระเจดีย์บรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่สร้าง

ไว้แต่เดิม พระเจดีย์ได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์เรื่อยมา  
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ประวัติการสร้างเจดีย์พระธาตุแช่แห้ง 

 ในยุคสมัยของเจ้าพระยาการเมือง(พ.ศ. 1869-1902) มีพระยาผู้หนึ่ง

ตามพงศาวดารล้านนากล่าวว่า พระยาผู้นั้นนามว่า “โสปัตตกันทิ” จากกรุง

สุโขทัย(กล่าวกันว่าคือพระมหาธรรมราชาลิไทย) ได้มาอาราธนาพระยาการเมือง

ให้ช่วยไปสร้างวัดหลวงอุทัย พระยาการเมืองก็ได้ไปช่วยสร้าง เมื่อสร้างเสร็จแล้ว 

พระยาผู้นั้นก็ได้ถวายพระธาตุ 7 องค์ พระพิมพ์ทองคำ 20 องค์ และพระพิมพ์เงิน 

20 องค์ พระยาการเมืองจึงได้นำพระธาตุและพระพิมพ์ไปให้พระมหาเถระเจ้า

ธรรมบาลที่เมืองปัว เพื่อให้ช่วยพิจารณาว่าจะประดิษฐานไว้ ณ ที่ใดดี พระเถระ

จึงทูลว่าควรนำไปบรรจุไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง พระยาการเมืองจึงได้ป่าวประกาศ

แก่ประชาชนทั้งหลายและเหล่าเสนามาตย์ให้ทราบโดยทั่วกัน จากนั้นก็ทรงนิมนต์

พระเถระผู้นั้นให้ตามเสด็จด้วย มีการแห่แหนพระธาตุด้วยขบวนมหรสพต่างๆไป

ยังภูเพียง พระยาการได้ให้ช่างหล่อเต้าปูนสำริด แล้วนำพระพิมพ์เงิน พระพิมพ์

ทองคำ ลงใส่ในเต้าปูน แล้วปิดให้แน่น พอกด้วยปูนขาวผสมยางไม้และทราย

ละเอียดให้เกลี้ยงเกลา จากนั้นก็ให้คนที่แต่งตัวเป็นเทวดา เทพบุตรทั้งหลายเชิญ

พระยาการและพระเถระไปยังที่บรรจุพระธาตุ ให้ขุดลงไปลึก 1 วา แล้วนิมนต์

พระธาตุลงประดิษฐาน ก่ออิฐถม แล้วก่อพระเจดีย์ขึ้นสูงเหนือแผ่นดิน 1 วา แล้ว

นิมนต์พระภิกษุกระทำการมงคลสมโภชพระเจดีย์ สักการบูชา ทำบุญทำทาน แล้ว

พระยาการก็เสด็จกลับเมืองปัว เมื่อเวลาผ่านไปไม่นาน พระยาการก็มักจะม ี 

พระประสงค์จะกราบไหว้พระธาตุบ่อยครั้ง ในที่สุดจึงได้ตกลงพระทัยเสด็จมาตั้ง

เมืองเวียงกุมกาม ณ บริเวณพระธาตุแห่งนี้ มีการขุดคูเมืองแวดล้อม มีกำแพงดิน 

และทำประตูเมืองเป็นอย่างดี  

 การบูรณะซ่อมแซมพระธาตุแช่แห้งเกิดขึ้นหลายยุคสมัย โดยผู้ปกครอง

นครน่าน แต่ในบางยุคสมัยก็ถูกทิ้งร้าง จนถึงสมัยพระเจ้าน่านพระองค์สุดท้าย คือ 

พระเจ้าสุริยพงษ์ผลิตเดชฯ ผู้เป็นต้นสกุล ณ น่านก็ทรงบริจาคทรัพย์เพื่อสร้าง

ถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาต่างๆ และมีการจารึกไว้ที่ศิลา  ณ  วัดพระธาตุแช่แห้ง  

ตำนานพระธาตุแช่แห้ง 

 นอกจากเรื่องราวเกี่ยวกับพระธาตุแช่แห้งจะปรากฏในพงศาวดารแล้ว 

ยังปรากฏเป็นเรื่องเล่าในลักษณะของตำนานอิงพุทธประวัติด้วยว่า หลังจากที่
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พระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้ว ก็เสด็จสั่งสอนเวไนยสัตว์ พระองค์เสด็จยังเมืองนันทบุรี ซึ่ง

มีผู้ปกครองพระนามว่าพระยามลราช พระยามลราชทรงนิมนต์พระพุทธองค์ให้

เสด็จบิณฑบาตยังนครของพระองค์ หลังจากพระพุทธองค์ฉันภัตตาหารเสร็จ ทรง

เล็งพระญาณเห็นไปในภายภาคหน้า จึงตรัสแก่พระยามลราชว่า “ดูรามหาราชเรา

ได้ดำเนินโปรดเทศนา ได้มาอาบน้ำ และได้เสวยภัตตาหารที่ท่าน และพระมเหสี

ได้ถวายให้แก่เรา ณ ที่นี้ สถานที่แห่งนี้ในภายภาคหน้าจะได้ชื่อว่า ‘เมืองน่าน’ ” 

พระอานนท์ได้กราบทูลขอพระเกศาธาตุต่อพระพุทธเจ้า เพื่อไว้เป็นที่สักการบูชา

แก่ชนทั้งหลาย พระองค์จึงทรงประทานพระเกศาให้แก่พระอานนท์ พระอานนท์ก็

รับเอาพระเกศามอบให้แก่พระยามลราช  พระยามลราชมีความปีติโสมนัสยิ่ง ตรัส

สั่งให้สร้างโกฐแก้วมณีอันมีค่าไว้บรรจุพระเกศาธาตุ แล้วพระยามลราช พระยา

อินทร์ พระยาอโศก  และพระอรหันต์ทั้ง 3 พระองค์ ได้แก่ พระรัตนเถระ   

พระโสภณเถระ และพระอานนท์  พร้อมด้วยชาวเมืองทั้ งหลายอัญเชิญ  

พระเกศาธาตุไปยังดอยภูเพียงแช่แห้ง ขุดหลุมลึกลง 30 วา กว้างยาวเท่ากัน แล้ว

บรรจุพระเกศาลงไปในหลุมพร้อมทรัพย์สินเงินทองเป็นอันมาก เพื่อเป็นเครื่อง

สักการบูชา และเพื่อเป็นปัจจัยให้ถึงพระนิพพานไปในภายภาคหน้า พระยาอินทร์

ได้จัดให้มียนต์จักรไว้ภายในเพื่อรักษาพระเกศาธาตุเจ้าไว้ตราบเท่า 5,000 พระ

วรรษา พระยามลราชทรงก่ออิฐตั้งเป็นเจดีย์ในหลุมสูง 3 ศอกแล้วก็ถมดินดังเดิม  

ภาพจาก	:	http://www.hamanan.com  
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 เมื่อพระพุทธองค์ทรงมีพระชนมายุ 70 กว่าพรรษา มีพราหมณ์ผู้หนึ่ง

ถวายสมอแด่พระองค์ ขณะนั้นมีแมลงเม่าเต้าตกอยู่แทบพระบาท จึงทรงทำนาย

โดยตรัสกับพระอานนท์ว่า “ดูก่อนท่านอานนท์ เมื่อเราเสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไป

แล้วจงเอาธาตุกระดูกข้อมือซ้ายของเรา มาสถิตย์อยู่ ณ ที่นี้เถิด ตราบเท่า 5,000 

พระวรรษา  บ้านห้วยไคร้จะได้ชื่อว่า เมืองน่าน  สถานที่บนดอยแห่งนี้จะได้ชื่อว่า 

แช่แห้ง  แมลงเม่าเต้าตัวนี้จะเกิดเป็นเจ้าผู้ครองนครแห่งนี้ชื่อว่า ท้าวขาก่าน  ท่าน

พราหมณ์ผู้นี้จะเกิดเป็นอุบาสกผู้หนึ่ง เพื่อช่วยท้าวขาก่านทำนุบำรุงพระศาสนาให้

มีความเจริญรุ่งเรืองตลอดไป”  เมื่อพระพุทธองค์เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานแล้วพระ

อรหันต์ทั้งหลายได้นำเอาพระธาตุไปสถิตย์ไว้ตามที่ต่างๆตามที่พระพุทธองค์ทรง

ทำนายไว้ และ ณ สถานบนดอยภูเพียงนี้ก็เช่นกันพระอรหันต์พร้อมกับชาวเมืองทั้ง

หลายก็ได้นำพระธาตุมาประดิษฐานโดยได้ขุดหลุมเป็นรูปสี่เหลี่ยมลึก 20 วา กว้าง 

5 วา แล้วก่อกู่แก้วสูง  3 วา คร่อมพระธาตุไว้และสร้างยนต์จักรเพื่อรักษาองค ์ 

พระธาตุและถมดินปิดหลุมให้เรียบดังเดิม (วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวง, 

2552) 

วัดหลวง 

 วัดหลวงตั้งอยู่ที่บ้านหลวง ตำบลสวด อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 

วัดหลวงสร้างมาประมาณ 200 กว่าปี เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2310 ในสมัยกรุง

ภาพจาก	:	http://www.thaitambon.com	
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ศรีอยุธยาเป็นเมืองหลวง ประชาชนในท้องถิ่นนี้เป็นกลุ่มชนที่รักสงบ พากันปลูก

บ้านอาศัยในหุบเขา โดยเรียกถิ่นที่ตนอยู่ว่า เมืองสวด ปัจจุบันคือบริเวณแถบ

อำเภอบ้านม่วง จังหวัดน่าน ต่อมาอำเภอบ้านม่วงเปลี่ยนชื่อมาเป็นอำเภอปง 

อำเภอปงโอนไปอยู่จังหวัดเชียงราย ตำบลสวดจึงไปขึ้นอยู่กับอำเภอเมืองน่าน 

ชาวบ้านได้พร้อมใจกันสร้างวัดขึ้นมาเรียกกันว่าวัดหลวง  

 ในปี พ.ศ. 2467 พระเจ้าราชภคิไนย รองเจ้าผู้ครองพระนครน่านได้

เสด็จมาเป็นองค์ประธานสร้างพระอุโบสถวัดหลวง 1 หลัง พ.ศ. 2509 มีการสร้าง

โรงเรียนปริยัติธรรมประจำตำบลสวด ได้รับการอนุมัติจากเจ้าคณะจังหวัดน่านให้

เป็นสนามสอบนักธรรมตรี-โท เป็นสนามหลวงครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ. 2510 แต่ก่อน

พระภิกษุสามเณรในตำบลนี้ต้องไปสอบที่อำเภอปงและอำเภอเมืองน่าน วันที่ 12 

มกราคม พ.ศ. 2516 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระบรม

โอรสาธิราช สยามกุฎราชกุมารได้เสด็จมาเยี่ยมชาวบ้านตำบลสวด จากนั้นทั้ง

สองพระองค์ ได้ เสด็จมานมัสการพระแก้วมรกตและเจ้าอาวาสวัดหลวง   

(พระอธิการอิ่นคำ สจฺจญาโน) วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2522 พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระบรมราชินีนาถและสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมวัดหลวงเป็นครั้งที่ 2  

พระแก้วมรกต	วัดหลวง	จังหวัดน่าน	
ภาพจาก	:	http://www.thaitambon.com	
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จังหวัดแพร่  

 “หม้อห้อมไม้สัก  ถิ่นรักพระลอ  ช่อแฮศรีเมือง  ลือเลื่องแพะเมืองผี   

คนแพร่นี้ ใจงาม” คือคำขวัญประจำจังหวัดแพร่ หรือที่ เรียกอีกชื่อหนึ่งว่า  

เวียงโกศัย ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกของภาคเหนือ อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ประมาณ 555 กิโลเมตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมืองแพร่เป็นเมืองเก่าเมืองหนึ่งในภาคเหนือของไทย ไม่มีจารึกใดที่

กล่าวถึงประวัติการสร้างเมืองแพร่โดยเฉพาะ ดังนั้นการศึกษาเรื่องราวของเมือง

แพร่จึงต้องอาศัยหลักฐานทางประวัติศาสตร์ของเมืองอื่น เช่น พงศาวดารโยนก 

ตำนานเมืองเหนือ ตำนานการสร้างพระธาตุลำปางหลวง และศิลาจารึกพ่อขุน

รามคำแหงมหาราช เป็นต้น ตำนานพระธาตุช่อแฮกล่าวว่า เมืองแพร่มีมาตั้งแต่

สมัยพุทธกาล ตำนานวัดหลวงกล่าวไว้ว่าประมาณ พ.ศ. 1371 พ่อขุนหลวงพล 

ราชนัดดาแห่งกษัตริย์น่านเจ้าได้อพยพคนไทย (ไทลื้อ ไทเขิน) ส่วนหนึ่งจาก  

เมืองเชียงแสน ไชยบุรี และเวียงพางคำลงมาสร้างเมืองบนที่ราบริมฝังแม่น้ำยม 

ขนานนามว่า เมืองพลนคร (เมืองแพร่ปัจจุบัน) ตำนานสิงหนวัติกล่าวว่าเมืองแพร่

เป็นเมืองที่ปกครองโดยพญายี่บาแห่งแคว้นหริภุญไชย สันนิษฐานว่าเมืองแพร่และ

ทิวทัศน์เมืองแพร่		
ภาพจาก	:	http://www.pcat.ac.th	
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เมืองลำพูนเป็นเมืองที่สร้างขึ้นมาในระยะเวลาใกล้เคียงกัน ซึ่งสอดคล้องกับหลัก

ศิลาจารึกพ่อขุนรามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 บรรทัดที่ 24 - 25 ที่จารึก

ว่า “…เบื้องตีนนอน รอดเมืองแพล เมืองน่าน เมือง… เมืองพลัว พ้นฝั่งของเมือง

ชวา เป็นที่แล้ว …” ในข้อความนี้ เมืองแพล คือ เมืองแพร่ ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นใน 

พ.ศ. 1826 จึงเป็นสิ่งที่ยืนยันถึงความเก่าแก่ของเมืองแพร่ว่าตั้งขึ้นมาก่อนเมือง

เชียงใหม่ และเชื่อว่าเมืองแพร่ได้ก่อตั้งขึ้นแล้วก่อนการตั้งกรุงสุโขทัยเป็นราชธานี 

ชื่อเดิมของเมืองอื่นๆมักปรากฏในตำนาน เรื่องเล่า หรือจารึกตลอดจนหลักฐาน

เอกสารพื้นเมืองของเมืองนั้นๆ แต่เมืองแพร่กลับไม่มีหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยตรง 

ชื่อดั้งเดิมของเมืองแพร่จึงมาจากหลักฐานอื่นๆ โดยชื่อเมืองพล นครพลหรือพลรัฐ

นคร เป็นชื่อเก่าแก่ดั้งเดิมที่สุดที่พบ (“ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแพร่”, 

ม.ป.ป.) 

 ในตำนานเมืองเหนือ ฉบับใบลาน พ.ศ. 1824 กล่าวไว้ตอนหนึ่งว่า เจ้า

เมืองลำปางได้ส่งคนมาติดต่อเจ้านครพลให้ไปร่วมงานนมัสการและฉลองวัด  

พระธาตุลำปางหลวง และจากตำนานพระธาตุลำปางหลวงตอนหนึ่ง ได้กล่าวถึง

เจ้าเมืองพลยกกำลังผู้คนไปขุดหาพระบรมสารีริกธาตุ บรรจุไว้ในพระธาตุ แต่ไม่พบ 

เมื่อศึกษาตำแหน่งที่ตั้งของนครพลตามตำนานดังกล่าว ก็พบว่าคือเมืองแพร่

ปัจจุบัน ชื่อพลนครปรากฏเป็นชื่อวิหารในวัดหลวง ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ 

โดยเชื่อว่าวัดนี้เป็นวัดที่สร้างมาพร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ และเจ้าเมืองแพร่ให้

ความอุปถัมภ์มาตลอดจนหมดยุค การปกครองโดยเจ้าเมืองโกศัย ซึ่งเป็นชื่อที่

ปรากฏในพงศาวดารเมืองเงินยาง เชียงแสน ชื่อนี้ใช้เรียกเมืองแพร่ในสมัยขอม

เรืองอำนาจ ยุคนั้นเป็นยุคที่ชื่อเมืองในอาณาจักรล้านนาเปลี่ยนเป็นภาษาบาลี 

เช่น น่านเป็นนันทบุรี ลำพูนเป็นหริภุญไชย ลำปางเป็นเขลางค์นคร เป็นต้น 

(“ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแพร่”, ม.ป.ป.) 

 นอกจากนี้ชื่อ “เวียงโกศัย” ยังอาจมาจากชื่อดอยซึ่งเป็นที่ตั้งขององค์

พระธาตุช่อแฮ ซึ่งเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ คู่บ้านคู่เมืองแพร่ คือ ดอยโกสัยธชัค

บรรพต หมายถึง ดอยแห่งผ้าแพร เมืองแพล เป็นชื่อที่ปรากฏ ในศิลาจารึกพ่อขุน

รามคำแหงมหาราชหลักที่ 1 ด้านที่ 4 โดยคำว่า แพล น่าจะมาจากศรัทธาของ 

ชาวเมืองที่มีต่อพระธาตุช่อแพร หรือช่อแฮที่สร้างขึ้นภายหลังการสร้างเมือง ต่อ
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มาจึงได้เรียกชื่อ เมืองของตนว่า เมืองแพล และได้กลายเสียงเป็นเมืองแพร่ใน

ปัจจุบัน(“ประวัติความเป็นมาของจังหวัดแพร่”, ม.ป.ป.)  

บ้านวงศ์บุรี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 บ้านวงศ์บุรีเป็นบ้านของเจ้านายเมืองแพร่ในอดีต สร้างประมาณปี พ.ศ. 

2440 โดยพ่อเจ้าพรหม(หลวงพงษ์พิบูลย์) และแม่เจ้าสุนันตา วงศ์บุรี ธิดาเจ้า

บุรี(พระยาบุรีรัตน์) ซึ่งมีอาชีพทำสัมปทานป่าไม้ บ้านวงศ์บุรีเป็นบ้านไม้ขนาดใหญ่ 

2 ชั้น รูปทรงไทยผสมยุโรป มีลวดลายไม้แกะสลักเป็นส่วนประกอบทั่วไปของบ้าน 

ลวดลายส่วนใหญ่เป็นลายเครือเถาที่เรียกว่า ทรงขนมปังขิง จากคำบอกเล่าบ้าน

หลังนี้สร้างโดยช่างชาวจีนจากมณฑลกวางตุ้ง โดยมีช่างชาวไทยเป็นผู้ช่วย ใช้เวลา

ก่อสร้างนาน 3 ปี บ้านหลังนี้เชื่อมต่อกับบ้านอีกหลังหนึ่งซึ่งอยู่ด้านหลังคาดว่า

สร้างขึ้นในสมัยของแม่เจ้าบัวถา มหายศปัญญา ภรรยาคนแรกของเจ้าพิริยเทพ

วงศ์(เจ้าหลวงเมืองแพร่องค์สุดท้าย)และเป็นพี่สาวของพระยาบุรีรัตน์ ทั้งหมด

สร้างอยู่บนพื้นที่ 1,000 ตารางเมตร มีห้องต่าง ๆ ประมาณ 20 ห้อง (“บ้านวงศ์

บุรี”, 2548) 

 ภายในจัดแสดงสิ่งของเครื่องใช้ในอดีตของบรรพบุรุษของท่านเจ้าของ

บ้าน เช่น เตียงนอน ตู้ โต๊ะเครื่องแป้ง เครื่องเงิน ถ้วยชาม คนโท กำปั่นเหล็ก 
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แหย่งช้าง อาวุธโบราณ พระพุทธรูปบูชาสมัยเชียงแสนและสุโขทัย เอกสารสำคัญ

หาชมได้ยาก เช่น สัญญาบัตรที่ได้รับโปรดเกล้าฯจากรัชกาลที่ 5 เอกสารซื้อขาย

ทาสอายุกว่า 100 ปี จำนวน 49 ฉบับ เอกสารการสัมปทานป่าไม้ ตั๋วรูปพรรณ

ช้างโค ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีภาพถ่ายของเจ้าของบ้านในอดีตจนถึงปัจจุบัน บริเวณ

ด้านข้างของบ้าน แสดงการทำเครื่องเงินแบบโบราณโดยช่างท้องถิ่นของจังหวัด

แพร่ โดยมีเครื่องเงินและสินค้าหัตถกรรมภาคเหนือจำหน่ายด้วย บ้านวงศ์บุรีได้

รับรางวัลบ้านอนุรักษ์ดีเด่นประจำปี 2536 จากสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรม

ราชูปถัมภ์ (“บ้านวงศ์บุรี”, 2548)  

วัดพระธาตุช่อแฮ 

 พระธาตุช่อแฮเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ เป็นพระธาตุ

ประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาล (ปีเสือ) เป็นพระอารามหลวง ตั้งอยู่ที่ตำบลช่อแฮ 

อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ อยู่ห่างจากตัวเมืองแพร่ประมาณ 8 กิโลเมตร  

 ลักษณะเจดีย์เป็นทรงแปดเหลี่ยม ย่อมุมไม้สิบสอง บุด้วยทองดอกบวบ 

สูง 33 เมตร ฐานสี่เหลี่ยม กว้างด้านละ 11 เมตร เป็นศิลปะแบบเชียงแสน (วัด

พระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่, 2553) 

 ภายในพระอุโบสถ ประดิษฐานพระประธาน หลวงพ่อช่อแฮ หรือ

พระเจ้าช่อแฮ เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น ปางมารวิชัย ลงรักปิดทอง หน้าตักกว้าง 

380 เซนติเมตร สูง 450 เซนติเมตร เป็นพระพุทธรูปศิลปะเชียงแสน สันนิษฐาน

ภาพจาก	:	http://www.phraepao.go.th 
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ว่าสร้างขึ้นหลังจากสร้างองค์พระธาตุช่อแฮแล้ว ราว พ.ศ. 1600 มีอายุประมาณ 

900 กว่าปี (วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่, 2553) 

 พระเจ้านอนประดิษฐานในศาลาพระนอน เป็นพระพุทธรูปปูนปั้น 

ศิลปะพม่า ปางไสยาสน์ ลงรักปิดทอง ความยาว 370 เซนติเมตร สูง 135 

เซนติเมตร ก่อนที่ชาวบ้านจะนมัสการองค์พระธาตุช่อแฮ นิยมมานมัสการพระเจ้า

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/chaiyospun	

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/chaiyospun	
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นอนก่อน พระพุทธรูปองค์นี้ พ่อจองปัน จิต๊ะแค และแม่ออน ปรางสุวรรณ เป็นผู้

สร้าง เมื่อปี พ.ศ. 2459 

ประวัติของพระธาตุช่อแฮ 

 ประวัติการก่อสร้างพระธาตุช่อแฮ ปรากฏในหนังสือตำนานพระเจ้า

เลียบโลกว่า สมัยพุทธกาล พระพุทธเจ้าเสด็จมายังดอยโกสิยะแห่งนี้ และได้มอบ

พระเกศาให้กับขุนลัวะอ้ายก้อม จึงได้มีการนำมาประดิษฐานไว้ที่ท้องสิงห์ทองคำ 

แล้วบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์พระธาตุช่อแฮ เพื่อให้ประชาชนสักการบูชา 

 มีหลักฐานเกี่ยวกับพระธาตุช่อแฮว่า ในสมัยสุโขทัย พระมหาธรรมราชา

ลิไทยขณะทรงดำรงพระยศเป็นพระมหาอุปราช ครองเมืองศรีสัชนาลัย เสด็จ

มาสักการะพระธาตุช่อแฮในปี พ.ศ. 1902 ทรงปฏิสังขรณ์พระเจดีย์แห่งนี้ และ

ทรงให้พระนามว่า “โกสิยธชัคคปัพพเต” หรือ “โกสัยธชัคคบรรพต” จากนั้นทรง

จัดให้มีพิธีสักการะพระเจดีย์เป็นเวลา 7 วัน 7 คืน ต่อมาพระเจดีย์ได้ชื่อว่า   

“พระธาตุช่อแฮ” คำว่า แฮ เพี้ยนมาจาก คำว่า ผ้าแพร มาในสมัยกรุงธนบุรี 

สมเด็จพระเจ้าตากสินทรงยกทัพไปตีพม่าซึ่งยึดครองล้านนาอยู่ พญาแพร่หรือเจ้า

มังไชยยะ เจ้าเมืองแพร่ ทรงนำขุนนางและไพร่พลเข้าเฝ้าถวายบังคมขอร่วมทัพไป

ตีพม่าที่เมืองเชียงใหม่ด้วย สมเด็จพระเจ้าตากสินจึงโปรดแต่งตั้งพญาแพร่เป็น 

ภาพจาก	:	http://www.oknation.net/blog/chaiyospun	
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พระยาศรีสุริยวงศ์ ในสมัยนั้นพระยาศรีสุริยวงศ์ ทรงปฏิสังขรณ์พระธาตุช่อแฮ

เรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น การบูรณะพระธาตุช่อแฮดำเนินต่อเนื่อง

มาจนถึงปี พ.ศ. 2467 พระธาตุช่อแฮได้รับการบูรณะครั้งใหญ่โดยนักบุญแห่งล้าน

นาไทย “ครูบาศรีวิชัย” หรือ “ครูบาศีลธรรม” ในเวลาต่อมา วันที่ 8 มีนาคม 

พ.ศ. 2478 กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนธาตุช่อแฮเป็นโบราณสถานใน

พระราชกิจจานุเบกษา (วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง จังหวัดแพร่, 2553) 

 พระธาตุช่อแฮเป็นโบราณสถานที่สำคัญยิ่งของชาวจังหวัดแพร่ ดังเห็น

ได้ว่าชาวแพร่ได้รวมตัวกันจัดงานสักการบูชาพระธาตุช่อแฮเป็นประจำทุกปี โดย

ใช้ชื่องานว่า “งานประเพณีไหว้พระธาตุช่อแฮแพร่แห่ตุงหลวง” พระธาตุช่อแฮ  

ยังปรากฏในคำขวัญและตราสัญลักษณ์ประจำเมืองอีกด้วย 

วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรีสามัคคีธรรม ตั้งอยู่บนถนนหมายเลข 101 

เด่นชัย-ลำปาง บ้านห้วยน้ำพริก ตำบลเด่นชัย อำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ อยู่ห่าง

จากตัวจังหวัดแพร่ประมาณ 30 กิโลเมตร 

 วัดนี้แม้เป็นวัดสร้างใหม่ สร้างขึ้นมาประมาณ 20 กว่าปี แต่ก็เป็นที่สนใจ

แก่ผู้ที่มาเยี่ยมเยือนเมืองแพร่ ด้วยรูปแบบศิลปกรรมล้านนาแบบประยุกต์ ความ
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ใหญ่โตอลังการของวัด และความสวยงามของศิลปกรรม เช่น ลวดลายปูนปั้น

ต่างๆ พระพุทธรูป ภาพจิตรกรรมฝาผนัง เป็นต้น ซึ่งเป็นแหล่งรวมพุทธศิลป์  

ล้านนารุ่นใหม่ที่สำคัญและใหญ่โตที่สุดแห่งหนึ่งของภาคเหนือ  

 ผู้บุกเบิกการสร้างวัดนี้ก็คือ ครูบาน้อยหรือพระอธิการมนตรี ธัมมเมธี 

ซึ่งเป็นเจ้าอาวาส ท่านมีอายุเพียง 30 กว่าปี ด้วยใจรักและหวงแหนในศิลปะ  

ล้านนาเป็นอันมาก จึงได้สร้างผลงานพุทธศิลป์อันมีคุณค่าอย่างไม่เห็นแก่

เหน็ดเหนื่อย ประวัติของครูบาน้อยมีว่า ชื่อเดิมท่านคือ มนตรี บุญมี เกิดเมื่อปี 

พ.ศ. 2503 เป็นลูกชาวนาในอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ รักการปั้นพระมาตั้งแต่

อายุ 5 ขวบ สมัยเด็กๆท่านเลี้ยงวัวควาย และได้เรียนหนังสือถึงชั้นประถมศึกษาปี

ที่ 7 จากนั้นออกจากโรงเรียน แล้วเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์ ขณะที่ท่านบวชเรียน ได้

ศึกษางานปั้นจากช่างอาวุโส เช่น คุณตาหมื่น บุญเวทย์ คุณตาอยู่ คะณา และครู

บาคัมภีระปัญญา เป็นต้น เดินทางไปชมวัดต่างๆทั้งในภาคเหนือของไทย ในจีน 

ลาว และพม่า เพื่อศึกษางานพุทธศิลป์ เมื่อท่านอายุ 18 ปี ประมาณปี พ.ศ. 2521 

ก็ก่อสร้างวัดบริเวณดอยม่อนทอง โดยพื้นดังกล่าวชาวบ้านเป็นผู้บริจาค จากนั้น

มาอีก 17 ปี วัดก็แล้วเสร็จและงดงามอย่างที่เห็นในปัจจุบัน การที่ท่านศึกษา

ศิลปะล้านนาจากวัดต่างๆทำให้ท่านนำความเป็นที่สุดของศิลปะของภาคเหนือ 
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พม่า จีน และลาวมารวมกัน ในการก่อสร้างนั้น มีการเกณฑ์ช่างฝีมือ หรือ “สล่า” 

ฝีมือดีของภาคเหนือมาร่วมกันสร้างงาน แต่งานชิ้นสำคัญๆท่านเป็นผู้สร้างเอง  

 ในปี พ.ศ. 2540 วัดพระธาตุสุโทนมงคลได้จัดงานพิธีฝังลูกนิมิต โดย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมารเสด็จแทนพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว  

 ภายในวัดมีเรือนไม้สักทรงล้านนา มูลค่าการก่อสร้างเกือบ 10 ล้านบาท 

ใช้เป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงเรื่องราวเกี่ยวกับล้านนาและเมืองแพร่ เช่น ข้าวของ

เครื่องใช้สมัยโบราณ อาวุธโบราณ ภาพถ่ายของเจ้านายฝ่ายเหนือ ฉลองพระองค์

เจ้านาย พระพุทธรูปโบราณ เครื่องดนตรีล้านนา และภาพเหตุการณ์สำคัญๆใน

ล้านนาที่หาชมได้ยาก เป็นต้น  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เมืองน่านและแพร่จัดเป็นเมืองเงียบสงบ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ

เป็นเมืองท่องเที่ยวมากนัก นักท่องเที่ยวไม่คึกคักมากดังเช่นหลายจังหวัดในภาค

เหนือ เช่น เชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน เป็นต้น จึงเหมาะที่จะเดินทางไปสัมผัส

ทั้งสิ่งที่เป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ และวิถีชีวิตแบบชาวล้านนาที่สงบเงียบ และ

อาจกล่าวได้ว่า ความเก่าแก่ของเมืองน่านและแพร่ ซึ่งร่วมสมัยกับสุโขทัย คือมนตร์

เสน่ห์ของเมืองที่ชวนให้ผู้สนใจด้านศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนประวัติศาสตร์และ

โบราณคดี จำต้องหาโอกาสไปเยี่ยมเยือนเมืองทั้งสองให้ได้สักครั้ง  
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โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“สืบสานประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก” 

วันที่ 13-16 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 

1. ชื่อและลักษณะโครงการ 

 (1) ชื่อโครงการ 

  โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา “สืบสาน

ประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก” 

 (2) ลักษณะโครงการ 

  เป็นโครงการที่มีการดำเนินการทั้งการสัมมนาวิชาการ และศึกษาสถาน

ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์โบราณคดี รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นของจังหวัดน่านและแพร่ 

2. หน่วยงานรับผิดชอบ 

 สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

3. หลักการและเหตุผล 

 เมืองแพร่และน่านเป็นดินแดนแห่งล้านนาตะวันออก ซึ่งมีความเก่าแก่ร่วม

สมัยกับกรุงสุโขทัย ไม่เพียงแต่มีความสำคัญในอดีตเท่านั้น แต่ยังมีหลักฐานทาง

ประวัติศาสตร์และโบราณคดี ไม่ว่าจะเป็นโบราณสถาน โบราณวัตถุ รวมถึงศิลป

วัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มีคุณค่าควรแก่การอนุรักษ์ไว้ สถาบัน

วัฒนธรรมและศิลปะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการสร้างความรู้ความเข้าใจ

เกี่ยวกับการธำรงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา จึงได้จัด

โครงการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้าน

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของท้องถิ่นให้แพร่หลายออกไปอย่างกว้างขวาง 

และสามารถนำองค์ความรู้ที่ได้รับมาเป็นแนวทาง และประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทยต่อไป 
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4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

 4.1 เพื่อการอนุรักษ์ สืบสาน และส่งเสริมการศึกษาหาความรู้ทางด้าน  

ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 4.2 เพื่อให้บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรม

ได้เข้าร่วมศึกษาและตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ

ภูมิปัญญาท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 4.3 เพื่อพัฒนาข้อมูลการค้นคว้าวิจัยทางด้านศิลปวัฒนธรรม 

5. ผู้เข้าร่วมโครงการ 

 ประกอบด้วย ผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่และผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงาน

ทางด้านศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 8 คน ดังนี้ 

 1. อาจารย์จันทร์ทิพย์ ลิ่มทอง ผู้อำนวยการสถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ 

 2. นางสุภัทรา โสทะกะพันธ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารและกิจกรรม 

     ศิลปวัฒนธรรม 

 3. นางสาวอัมพวัลย์ วิศวธีรานนท์ รองผู้อำนวยการฝ่ายประกันคุณภาพ 

 4. นายจาระไน ไชยโยธา  ภัณฑารักษ์ 

 5. นายพงษ์ศักดิ์ ปัตถา  ภัณฑารักษ์ 

 6. นายภควุฒิ ทวียศ  นักวิชาการศึกษา 

 7. น.ส.ปริมประภา แก้วละเอียด นักเอกสารสนเทศ 

 8. นายสมภพ จันเพ็ง  นักการภารโรง 

 9. พนักงานขับรถ 

6. วัน - เวลา และสถานที่ดำเนินการ 

 ศึกษาและสัมมนาวิชาการเกี่ยวกับสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี 

รวมถึงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านและภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดแพร่และน่าน ใน

ระหว่างวันที่ 13 - 16กรกฎาคม 2550 

7. งบประมาณ 

 งบประมาณค่าใช้จ่ายของโครงการ เป็นจำนวนเงิน 37,000 บาท 
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8. ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

 8.1 บุคลากรและผู้ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทางด้านศิลปวัฒนธรรมได้รับ

ความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 

 8.2 เพื่อนำความรู้ที่ ได้รับมาเป็นแนวทางและประยุกต์ใช้ในการจัดตั้ง  

พิพิธภัณฑ์นวัตกรรมภูมิปัญญาไทย 

 8.3 เพื่อนำองค์ความรู้ที่ได้รับจัดทำเป็นฐานข้อมูลในการศึกษาค้นคว้าต่อไป 
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กำหนดการ 

โครงการสัมมนาวิชาการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

“สืบสานประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนาตะวันออก” 

จัดโดย สถาบันวัฒนธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

วันที่ 13 - 16 กรกฎาคม พ.ศ.2550 
 

วันศุกร์ ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

06.30 น. ออกเดินทางจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

14.00 น. เดินทางถึงจังหวัดน่าน เข้าที่พักโรงแรมพักผ่อนตามอัธยาศัย 

15.00 น. ศึกษาดูงานอำเภอเมือง จังหวัดน่าน 

 - พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติน่าน ตั้งอยู่ในบริเวณคุ้มของ

อดีตเจ้าผู้ครองนครน่าน ที่เรียกว่า “หอคำ” ต่อมากรม

ศิลปากรได้รับมอบอาคารหอคำ เพื่อใช้ เป็นอาคาร

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ภายในจัดแสดงโบราณวัตถุ 

ตลอดจนสิ่งที่น่าสนใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ 

โบราณคดี และชาติพันธุ์วิทยาประจำท้องถิ่นจัดแสดง

อย่างมีระบบและสวยงาม 

 - วัดพระธาตุช้างค้ำวรวิหาร สร้างขึ้นในสมัยเจ้าผู้ครอง

นครน่าน พญาภูเข่ง เมื่อปี พ.ศ.1949 ภายในวัดมีวิหาร

ขนาดใหญ่ รูปทรงสร้างตามสถาปัตยกรรมทางภาคเหนือ 

 - วัดภูมินทร์ สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2139 โดยพระเจ้าเจตบุตร

พรหมมินทร์เจ้าผู้ครองนครน่าน เป็นวัดที่มีลักษณะเด่น 

คือ โบสถ์และวิหารสร้างเป็นอาคารหลังเดียวกัน ประตูไม้

ทั้งสี่ทิศแกะสลักลวดลายงดงามโดยฝีมือช่างล้านนาไทย 

ฝาผนังภายในวิหารยังมีจิตรกรรมฝาผนังแสดงถึงวิถีชีวิต

และวัฒนธรรมของยุคสมัยที่ผ่านมา 
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 - วัดพญาวัด เป็นปูชนียสถานที่ เก่าแก่และสำคัญของ

จังหวัดน่านแห่งหนึ่ง มีเจดีย์จามเทวีหรือพระธาตุวัดพญา

วัด ซึ่งเป็นศิลปะผสมระหว่างล้านนา ล้านช้าง และน่าน 

และพระพุทธรูปพระเจ้าสายฝน ประดิษฐานอยู่ภายใน

พระวิหาร ซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านและมาขอ

ฝนเมื่อเกิดความแห้งแล้งฝนไม่ตกตามฤดูกาล 

 - วัดหัวข่วง เป็นวัดเก่าแก่และมีจิตรกรรมฝาผนังที่สวยงาม 

ภายในวิหารมีพระพุทธรูปปางมารวิชัยศิลปะล้านนา 

 - วัดสวนตาล เป็นวัดเก่าแก่ ภายในวัดมีพระพุทธรูปที่

สำคัญคือ พระเจ้าทองทิพย์ ซึ่งพระเจ้าติโลกราชแห่ง  

นครเชียงใหม่โปรดฯ ให้สร้างขึ้น เมื่อปี พ.ศ.1993 เป็น

พระพุทธรูปทองสัมฤทธิ์องค์ใหญ่ปางมารวิชัยประดิษฐาน

ในวิหารสวนตาล 

 - คุ้มเจ้าหลวงราชบุตร สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2398 เพื่อเป็น

คุ้มของเจ้าน้อยมหาพรหม ณ น่าน เป็นเรือนไม้ 2 ชั้น 

ลักษณะเป็นสถาปัตยกรรมแบบตะวันตกที่สวยงาม 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. สัมมนาวิชาการเรื่อง “สืบสานประวัติศาสตร์ดินแดนล้านนา

ตะวันออก” 

วันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

08.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานอำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน 

 - วัดหนองบัว เป็นวัดเก่าแก่ประจำบ้านหนองบัว 

จิตรกรรมฝาผนังวิหารวัดหนองบัว นับเป็นจิตรกรรมที่มี

คุณค่าทางด้านศิลปกรรมและวรรณกรรมอย่างมาก 

 - หมู่บ้านไทลื้อหนองบัว เป็นหมู่บ้านที่มีฝีมือในการทอผ้า

พื้นเมืองที่สวยงาม เรียกว่า “ผ้าลายน้ำไหล” ซึ่งเป็น

แหล่งใหญ่ที่สุดในจังหวัดน่าน นับเป็นหัตถกรรมที่ตกทอด

มาหลายยุคหลายสมัย 



ภาคเหนือ 207

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 18.30 น. ศึกษาดูงานอำเภอปัว จังหวัดน่าน 

 - วัดต้นแหลง สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2127 มีวิหารทรงตะคุ่ม

หลังคาลาดต่ำ ซ้อนกัน 3 ชั้น ลักษณะเดีวกับบ้านเรือน

แบบเดิมของชาวไทลื้อแถบสิบสองปันนา  

  ศึกษาดูงานอำเภอบ่อเกลือ จังหวัดน่าน 

 - บ่อเกลือสินเธาว์ เป็นแหล่งผลิตเกลือขนาดใหญ่ที่มีความ

สำคัญมาแต่โบราณ 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันอาทิตย์ ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

08.30 - 12.00 น. ศึกษาดูงานอำเภอกิ่งภูเพียง จังหวัดน่าน 

 - วัดพระธาตุแช่แห้ง สร้างขึ้นในสมัยพญาการเมือง เมื่อปี 

พ.ศ.1891 เป็นปูชนียสถานที่สำคัญมีอายุกว่า 600 ปี 

  ศึกษาดูงานอำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน 

 - วัดเวียงศรี 

12.00 - 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 - 18.30 น. ศึกษาดูงานอำเภอเมือง จังหวัดแพร่ 

 - วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร สร้างขึ้น พ.ศ.2498 โดย

รวมวัดโบราณ 2 แห่งเข้าด้วยกัน คือ วัดพระบาทและวัด

มิ่งเมือง วัดนี้เป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธโกศัยศิริชัย

มหาศากยมุนี พระคู่บ้านคู่ เมืองของจังหวัด และมี  

พระเจดีย์มิ่งเมืองซึ่งเป็นเจดีย์เก่าแก่ มีรอยพระพุทธบาท

จำลองอยู่ภายใน 

 - บ้านวงศ์บุรี เป็นบ้านของเจ้าพรหมเจ้าสุนันตาวงศ์บุรี   

ผู้สืบเชื้อสายมาจากอดีตเจ้าเมืองแพร่ สร้างขึ้นเมื่อปี 

พ.ศ.2440 เป็นบ้านแบบยุโรปประยุกต์ ซึ่งบ้านวงศ์บุรีได้
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รับรางวัลอาคารอนุรักษ์ดีเด่น ปี 2536 ของสมาคม

สถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 - วัดพระธาตุช่อแฮ เป็นปูชนียสถานอันศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่

เมืองแพร่ และเป็นพระธาตุประจำปีขาล 

 - วัดหลวง เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสร้างขึ้น

พร้อมกับการสร้างเมืองแพร่ ภายในวัดมีวิหารหลวงพลนคร 

วิหารเก่าแก่สร้างพร้อมกับการสร้างเมือง พระธาตุหลวง

ไชยช้างค้ำ เจดีย์ศิลปะเชียงแสน ประดิษฐานพระธาตุที่นำ

มาจากเมืองหงสาวดี พิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็นสถานที่

รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ที่มีอายุเกือบ 500 

ปี และโบราณวัตถุต่างๆ ของเมืองแพร่ และ คุ้มพระลอ 

ซึ่งเป็นการจัดแสดงตัวอย่างบ้านแบบล้านนาโบราณ และ 

หอวัฒนธรรมจังหวัดแพร่ สร้างด้วยไม้สักทอง อายุ 200 ปี 

เป็นที่เก็บรวบรวมศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านมากมาย 

18.30 น. รับประทานอาหารเย็น 

19.30 น. พักผ่อนตามอัธยาศัย 

วันจันทร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ.2550 

08.00 - 12.00 น. ศึกษาดูงานอำเภอเด่นชัย จังหวัดแพร่ 

 - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2520 

ภายในวัดมีศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง  

รูปทรงล้านนา และจัดแสดงโบราณวัตถุมีค่าของหัวเมือง

ฝ่ายเหนือไว้มากมาย 

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวัน 

21.00 น. เดินทางกลับถึงมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

 

หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม 


